
 
 

 

 جممع اللغة العربية
 على الشبكة العاملية

 السنة 

 هـ1442 رجبوالعشرون،   امسالعدد ال 
 م 2021( شباط)فرباير 

 

  العربية،  بنشر البحوث والّدراسات يف الّلغة  ُتعنى   ،مةمحك    ،مجلة علمّية

 .وأخبارهومقاالته  وتنبيهاته  وآرائه قرارات المجمع  ونشر  

 

 (كلَّ أربعة أشهر  مرة   تصدر  )
 

 

 



 في المجلة: النشرمنهاج 
   يتَّسَم البحث ابألصالة واجلِّدة، واملنهجية السليمة، ويُراَعى فيه قواعُد السالمة اللغوية. أن   -1
 . أن يكون منسًقا َوْفَق ضوابط النشر املعتمدة يف جملة اجملمع  -2
 أخرى، أو مقدًَّما هلا. يف جهة    رًا من حبث سابق، أو منشو   اًل أن ال يكون مست  -3
،  أْن يُراعى يف   -4 كتابة البحِث قواعُد اإلمالء والرتقيم املتبعة، إال يف اآلايت الكرمية، فُتكتب َوْفَق الرسِم العثماّنِ

ويُراعى فيه مقداُر احلاجِة يف التشكيِل دوَن املبالغِة، فال ُيضبُط ابلشكل التامِّ ِسوى النصوِص احملققِة،  
 واألحاديِث الشريفِة، واألبيات الشعريِة، وحنوِها. 

(، خبط »العريب التقليدي«  24  - 17ن يكون البحث مكتواًب بصيغِة وورد، على ورٍق ذي مقاِس ) أ  -5
 «Traditional Arabic  للحاشية( للنص العريب، وخط »   12للمنت، و   16« )بنطTimes 

New Roman  للحاشية(.   12للمنت، و   14« للنص اإلجنليزي )بنط 
  املقالُ   وال جياوزَ ، )أي مخسني صفحًة مبعايري اجمللة(؛  ( كلمةٍ 10000)   آالفِ   عشرةَ   البحثُ   ال جياوزَ أن   -6

 ، )أي عشرين صفحًة مبعايري اجمللة(. ( كلمةٍ 4000)   أربعَة آالفِ 
 .وإجنليزي( يكون البحث مشفوًعا مبوجز للسرية الذاتية للباحث، مع ملخَّص ثنائّي اللغة )عريب أن   -7
 .، وقبوهُلا مرهوٌن ابلنظر يف التعديالت املقرتَحةللتحكيم العلميِّ  الواردة البحوث  ختضعُ  -8
قائله  ؤوليته على  سابلّدليل أو النظر يسُع اجملّلَة قبولُه، وما كان دون ذلك فم   رأي مقرونٍ   كل   -9

 . أو انقله

 

 

 

 

 . 1658-6530 دردم-هـ19/7/1434اتريخ-7222/1434رقم اإليداع  

 أهداف المجلة 

o  ُه  قرارات اجملمع وتنبيهاته ومقاالتِ   ، ونشرِ علوم اللغة العربية كافةً البحث العلمّي يف    اجمللة إىل نشرِ   هتدف
..  مؤمتراهتا ونَدواهتا العلمية   ، وتوصياتِ مجع قرارات اجملامع السابقة ومتابعتها إىل    الّلغوية، كما هتدفُ 

 البحوث هو: ل للنشر لديها من  واملفضَّ 
 . الّلغة العربية تيسريًا، وتقريًبا، وترغيًبا، وتصفيةً  الّدراسات اليت ختدمُ  •
األلفاظ   واملقاالت   البحوث  • بدراسة    أتصياًل   : واملصطلحات   ، واللهجات   ، واألساليب   ، املعنّية 

 وشرًحا.   ، وترمجةً   ، وتعريًبا   ، وتصحيًحا 
 .النصوص الرتاثية احملققة •
 

ُرسلُالبحوثُابسمُرئيسُالتحريرُعلىُعنوانُاجملمع،ُأوُبريدهُالشبكي:تُ 
    .21955مكة:  ، 6559ص ب:   - كة العربية السعودية اململ

 . +(966)  554021999جوال:  –+( 966) 125402999 هاتف وفاكس:
E.M  :m-a-arabia@hotmail.com  WEB :www.m-a-arabia.com 

mailto:m-a-arabia@hotmail.com
http://www.m-a-arabia.com/


 

 ورئيس التحرير صاحب االمتياز

 ربي احل يلز بن ع ـعزيـبدالـأ.د. ع 

 
 

 مدير التحرير

ـ امــغـ دان الـمـــسعد حأ.د.   دي ـــــــ

 
 

 هيئة التحرير

 رنــــــــــي قـد ال ـمـ ن حمـد بـيــسعد. 

 
 يزيد  د بن حممد عبداهلل آلـي ـعــسد. 

 

 

ـ داحلـبـف عـــطفى يوســد.مص   يي ـــ

 

 

 ي ـــــالعصيم سندامد ـــفاء ح ـــد.هي 

 

 

 

 أمانة التحرير

 رب ـاحل  زـزي ــدالعــبـن عـر ب ـمـع 

 
 رصاويي ـر البـاب ـــــن جـداهلل بـبـع 

 

 

 

 دولرات. (6): البلدان األخرى. ويف ( رايًل 25سعودية والبالد العربية )يف اململكة العربية ال  مثن اجمللة:
)  االشرتاكات السنوية لألعداد الثالثة: أو )150لألفراد:  الداخل،  اخلارج. 50( رايًل يف  ( دولرًا يف 
 ( دولر يف اخلارج.100( رايل يف الداخل، أو )400للهيئات واملؤسسات والدوائر احلكومية: )

 . بكة العامليةجملة جممع اللغة العربية على الش تُرَسل الشرتاكات بشيك بنكي ابسم:  
 . SA57 1000 0000 6678 2000 0103أو على رقم حساب اجملمع ابلبنك األهلي: 
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 الهيئة االستشارية 

 
 

 

 
 

 

 
 

 السعودية أبو عبد الرمحن ابن عقيل الظاهري   •
 األردن أ.د. مسري حممود الدرويب •
 اهلند  ري غجهانسيد أ.د.  •

 السعودية د. صاحل بن عبد هللا ابن محيد •

 فلسطني صادق بن عبد هللا أبو سليمانأ.د.  •
 مصر      صالح فضلأ.د.  •
 السعودية أ.د. عائض بن بنيه الردادي •
 اليمن  أ.د. عباس بن علي الس وسوة  •
 السعودية . عبدهللا بن صاحل الومشي أ.د •
 السعودية أ.د. عبد هللا بن عويقل الس لمي •
 أ.د. عبد الرمحن بن عبد العزيز الس ديس •

 
 
 
 

 السعودية
 املغرب  أ.د. عبد الرمحن بودرع • 

 بلجيكا أ.د. عبد الرمحن السليمان •
 العراق  أ.د. فاضل بن صاحل الس امرائي •
 السعودية أ.د. حممد بن عبد الرمحن اهلدلق •
 السعودية أ.د. حممد بن يعقوب تركستان  •
 مصر حممد العبد   أ.د. •
 السعودية أ.د. نوال بنت إبراهيم احللوة •

 



 

 

 

 
 م 2021(  شباط ) فرباير  هـ/  1442رجب (،  25العدد )   -  تاسعة نة الالس  5

 
 

 

 

 7 .فاتحة العدد •

 11 من فتاوى المجمع   القسم األول: 

 القسم الثاني: البحوث 

دور المعنى المعجمي يف التحليل النحوي عند   •

،  ابن هشام يف مغني اللبيب عن كتب األعاريب

 .علي سليمان محمد الجوابرةد.

51 

ء  ضو الكفاية الّلغوّية عند طلبة الّتعليم العالي يف  •

جامعة زايد  "عّلم المعتمدة، ات الّت نتاج

طالل  ، ود.أحمد الجنادبةد.،  "أنموذًجا

 . يحيى الرمامنة، ود. المراشدة

116 

 المقاالت : الثالث القسم  

ةا ابََنل مالََ ..   • أ.د.عبددداليزيز بددي علددي ، َمعركَََ

 .الحربي
171 

نَ إل ااعَََراال مَََن الَىواعَََد  لَََى الَمبَََاد  • ، مََََ

 أ.د.عبدالرحمي بودرع.
180 

ص   •  199  أ.د.أبو أوس الشمسان.، َحفالما

طائفة من أخبار المجمع  :  الرابع القسم  

 والمجمعيين 

 

 

206 
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قصيدة اليوم العالمي للغة العربية  

 م 2020

 

214 
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 فاتحة العدد 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصححبه 

 :أجمعين.. وبعد

فهذا هو العدد الخامس والعشرون محن مللحا الملمحىف، ر  حرم عامهحا 

التاسححىف م ححن بححين جناايهححا  اتاححا مححن فتححاوي الملمححىف الل و ححا، وبح ححين 

 ، وقصيدم شعر ا.من أخبار الملمىف ا مقاالت، و رًفاعلميين، وثالث

وقد ورد إلى المللا عدد من البحوث ولكنها ال مرقى إلحى متحتوي محا 

ا شحاررم لهحن  إلحى أصححاهد  ر  إليه المللا مطمح؛ فق ت هيئا التحر ر أن مح  

 ثقتهن.

متحه محن عمح  ذ هحذا العحدد، وأسححن  اهلل أن أشحكر لهيئحا التحر حر محا قد  

  وفقنا جميًعا لخدما ل ا رتابه المبين، وهذا البلد األمين.

 

  

 أ. د. عبد العزيز بن علي الحربي 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ول القسم ال 

 من فتاوى اجملمع
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   ع  م  ج  ى ال  تاو  ف   ن  م  
 وإعراهبما ( بعد)و( قبل) بناء يف( : 959) الفتوى-1

  ُحذف إذا  إخل... وبعد قبل  إعراب  حاالت   من عقيل ابن  ذكر السؤال:
  ونُوي  إليه املضاف  ُحذف إذا   البناء  حالة ذكر  كما  اللفظ، ونُوي إليه املضاف

 بينهما؟  التفريق  يكون  كيف.لفظه دون معناه
  أن  على   دليل   فهذا   الضم  على  مبنيًّا(  بعد)  أو (  قبل)  كان  إذا  الفتوى:

  قراءة   يف  كما   إليه؛  ابملضاف   التلفظ  يَ ْنو    ول   معن   اإلضافة   أراد  املتكلم 
َ  }:  اجلمهور (  قبل)  كان   وإن.  الضم  على  ابلبناء   { بَ ْعدُ   َوم نْ   قَ ْبلُ   م نْ   اْْلَْمرُ   لِل 

  التلفظ   ونوى   اإلضافة  أراد  املتكلم  أن  على  دليل  فهذا   جمرورًا  معرابً (  بعد)  أو
َ  }:  العقيلي  وعون  اجلحدري  قراءة  يف  كما  به؛  يتلفظ   ل  لكنه  إليه  ابملضاف   لِل 

 . تنوين غري من ابلكسر { بَ ْعد   َوم نْ  قَ ْبل    م نْ  اْْلَْمرُ 
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

 والصرف  النحو  )أستاذبُرّيك  حمروس . د.أ :اجمليب
 القاهرة(  جامعة العلوم  بكلية دار والعروض

 ( اجملمع الرمحن )عضو  عبد الدين هباء . د.أ :راجعه
 (اجملمع احلريب )رئيس  علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
  اآللة اسم أوزان من" ف ع الل"  وزن  هل ( : 964) الفتوى  -2

 القياسي؟ 
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 (َغّسالة)  مثل  (فَ ّعالة )  وزن  ابلقاهرة  العربية  اللغة   جممع  أضاف  السؤال:
جممع   وكذلك  القياسية،   اآللة   ْلوزان   مثل   ف عال  وزن  اْلردين  اللغة   أضاف 
راج   وت ْرابس  وق ْسطاس  ق ْرطاس: مثل"  ف ْعالل" وزن نعترب أن  لنا هل: والسؤال .س 

  وفانوس   وقادوس  وقادوم  وانقور  ساطور:  مثل"  فاعول"  وزن  وكذلك  وحنوها،
 أيًضا؟  القياسية  لة اآل  أوزان  من وحنوها وجاروف  وشادوف

  على   للداللة  الثالثي  الفعل  من  مصوغ    اسم    هو  املشتق  اآللة   اسمُ   الفتوى:
  أوزان   ثالثة  اآلالت  أمساء  من  النوع  وهلذا  بوساطتها،  الفعل   وقع  اليت  اآللة

ْفَعال، :  على  مطردة  ْفَعَلة،  م  ْفَعل،  وم    َوْزانً   مبصر   العربية   اللغة   جممع   أقرَ   وقد   وم 
)هو  آخر :  ب قوهلم  له  ومَثل  الوسيط،  املعجم  مقدمة   يف  إليه  وأشار(  فَعالة: 

(  اللغة   أصول )  يف   إليها  أشار   أخرى   أوزان  ثالثة   أضاف   ث   ،"ومَسَاَعة  َخرَاَطة "
)وهي ر -جر ات:  حنو(  ف َعال:  ز   –اجس  َحة -رَاف َعة:  حنو(  اع َلةف)و  ام،ح    -َكاس 
  سلًفا،   ُمَقَرر    فهو  سؤالك،  موضَعيْ   أحدُ   هو  الوزن  وهذا(  فاعول)و  اق َية،وس

  يف   وقيل   وانقور،  وجاروف،  وشادوف،  وانقوس،  ساطور، :  بقوهلم  له  ومثَلوا
  اسم   -شك   بال -  فهو  نفسه؛  فاعول   وزن  من  يكون  أن   أبس   ال": "فانوس"

  للداللة   املعجمي   معناه  استعمال  فإن   االسم   هذا   إجازة   من   الرغم   وعلى   ،"آلة
:  هو  اْلصيل   العريب  ومعناها   ُمَعرَبَة،  فانوس   كلمة   ْلن  أفضل؛  اآللة   على

)بزنة  م ْشَكاة ، ْفَعَلة:    أن   ل   وينبغي.  املطرد  القياسي   اآللة   اسم   أوزان  أحد (  م 
  أمساء   من   هي  فاعول   وزن   يف   الكرمي  أيها   ذكرََتا  اليت"  َقُدوم"  كلمة  أن  إىل  أشري
  يف   آنًفا  أوردَتا  اليت  بصورَتا"  قَاُدوم"  ُتْكَتبُ   وال  السماعية،  اجلامدة  اآللة

 .السؤال
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  القياسية   اْلوزان   إىل   إضافته  إمكانية   عن   سألتَ   الذي (  ف ْعاَلل)  وزن   أما
  وف ْعالل   الثالثي،  الفعل  من   ُيَصاغُ   اآللة  اسم   إن  إذ  جائز؛  غري   فهو  املشتقة 
:  حنو   الرابعية  اْلفعال   من  صوغه  جيوز  فال  ث  ومن  الرابعي؛  الفعل   من  ُمْشَتق  

 . شاهبه وما وتَ ْرَبس وَقْسَطس، قَ ْرَطس،
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

 مساعد  )أستاذ رمحه هللا(ي) الباقي عبد حممد   وليد. د :اجمليب
 القصيم( جبامعة االجتماعية  العربية والدراسات اللغة  بكلية

 (اجملمع عضو) صقر مجال حممد . د.أ  :راجعه           
 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 واإلحالة  االستقامة بني الكالم داللة( : 965) الفتوى  -3

  ُمْنطَل َقة    السيارة   هذه "  : املضي  معن   يف   يقال  ال  أنه  معلوم   السؤال:
  : نقول  أن ميكن فهل .خرب" منطلقة" أن حال يف أمس"، أي السادسة الساعة

"  منطلقة"  حال   يف   أي  ،"أمس  السادسة   الساعة   ُمْنطَل َقة    سيارة   يف   قادم   أمحد"
 .أمس  السادسة الساعة انطلقت سيارة  يف قادم أمحد :نقول أن  جيب أم  .صفة

"الرتكيب  هذا  الفتوى:   السادسة   الساعة  منطلقة    سيارة    يف  قادم    أمحد: 
  أوله؛   آخرُه   ينقض  الذي  وهو  احملال؛  ابلكالم  سيبويه  وصفه  مما  هو"  أمس  
  الظرف   نقض   وقد   االستقبال،  أو   احلال   على   دال  "  منطلقة"  الفاعل   فاسم 

  ميكن   فال  ث   ومن  املعنوي؛  التوافق  يتحقق  ول   االستقبالية،  الداللة  هذه"  أمس"
"قولك  أما   الرتكيب،  هبذا   التعبري   الساعة   انطلقت    سيارة    يف   قادم    أمحد: 
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  املاضي   داللة   بي   املعنوي   التوافق  لتحقق   جائز؛  فهو "  أمس  السادسة 
  ".أمس" والظرف" انطلقت"

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 مساعد  الباقي )رمحه هللا( )أستاذ عبد حممد   وليد. د :اجمليب
 القصيم( جبامعة االجتماعية  العربية والدراسات اللغة  بكلية

 والصرف  النحو  أستاذ) بُرّيك  حمروس.  د.أ :راجعه
 ( القاهرة جامعة العلوم  دار بكلية والعروض

 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 الكرمي ابلقرآن  االستشهاد من  النحويني موقف( : 966) الفتوى  -4

  ابلقرآن   االستشهاد  من   النحويي   موضوع   فيها  يتوافر  كتًبا  أريد  السؤال:
 .الكرمي

  ابلقرآن   االستشهاد  وكان  القرآين،  للنص   خدمة   النحو  نشأ  الفتوى:
  الذي   اْلكرب  الباب   هو   الذي  السماع   أركان  أحد  املختلفة   بقراءاته  الكرمي
  من   النحو  كتب  من  كتاب  خيلو  يكاد   وال   .التقعيد  يف   النحاة  عليه  اعتمد
  الكرمي   القرآن  إىل  انصرفت  اليت  املؤلفات  بعض  هناك  لكن   قرآنية،  شواهد

  للفراء،   القرآن  معاين  : املثال  سبيل  على  منها  إعرااًب؛  أو  أتويالً   أو  استشهاًدا
 حيان،   ْليب  احمليط  والبحر   لألخفش،  القرآن  ومعاين  للزجاج،  القرآن  ومعاين
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  أيب   بن  ملكي  القرآن  إعراب   ومشكل  للعكربي،  القرآن  إعراب  يف  والتبيان
  عادل   البن   الكتاب  علوم   يف   واللباب   للزخمشري،  والكشاف  طالب،

 .وغريها للزركشي، القرآن  علوم يف  والربهان الدمشقي،
  استشهاد   تناولت   اليت  الكتب(  السائلة  أو )  السائل  مراد  كان   فإن
  جين،   البن  اخلصائص:  ومنها  ،النحو  أصول  كتب  فهي  ابلقرآن  النحويي 
  اْلدلة   ملع  وكتاب  اإلعراب،  جدل  يف   واإلغراب  السراج،   البن   النحو   وأصول 

  النحو   أصول   يف  واالقرتاح  اْلنباري،  الربكات  ْليب  وكالمها  النحو  أصول  يف
  النحو   وأصول  حسان،  متام  للدكتور  اْلصول :  احملدثي   كتب  ومن.  للسيوطي

 . اْلفغاين لسعيد
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

 والصرف  النحو  )أستاذبُرّيك  حمروس . د.أ :اجمليب
 القاهرة(  جامعة العلوم  بكلية دار والعروض

 ( اجملمع  عضو)صقر  مجال  حممد .  د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 الثبات على الشبهة الصفة داللة( : 968) الفتوى  -5
  . احلال   مبعن  إال   تكون  ال  املشبهة  الصفة   إن:  مالك  ابن   قال   السؤال:

  املشبهة   الصفة:  املشبهة  الصفة  ابب  يف  اجلمل  شرح   يف   خروف  ابن  وقال
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  تكون   أهنا  طاهر  ابن  عن  حيان  أبو  ونقل  .واالستقبال  واحلال   للماضي  تكون
  مبعن   فتكون  غًدا،  االبنَ   حاضر    برجل    مررت:  تقول  أن  وأجاز  الثالثة،  لألزمنة

 . احلال مبعن  تكون أن  يشرتطون ال  النحاة  وأكثر : حيان  أبو قال  ث .املستقبل
  دون   املستمر   املاضي  على   تدل  املشبهة   الصفة  أنَ   أعلمه  الذي  -أ  :سؤال

  يف   وجهه  حسن  حممد:  املعن  كان  وجهه،  حسن  حممد :  قلت  إذا  أي  انقطاع،
  هذا   صحيح؟ وهل  فهمته  ما  فهل  أيًضا،  املستقبل  يف  ومستمر  واآلن  املاضي

  إىل   املاضي  من  مستمرة  الصفة  تكون  أي  خروف،  وابن  طاهر  ابن  قول  معن
  هل   للحال،  املشبهة  الصفة  بكون  يقصد  ماذا  -انقطاع؟ ب   دون  املستقبل
  املستقبل؟   يف  يكون  وال  املاضي،   يف   يكن  ل  مثالنا  يف  احلسن  أن   يقصدون

    .ذلك توضيح أرجو
  الثبات   بي   ما  فرق   تذكر  من   هذا   سؤالك  جواب  يف   البد  الفتوى: 

 معن   بتحقيق  ْلن  استمرار،  ال  ثبات  صفة  املشبهة  الصفة  ْلن  واالستمرار؛
  وهلذا   املشبهة؛   الصفة  على   ممتنعان   ومها   ومعاجلة،  حماولة   إىل   حاجة   االستمرار 

  ومراده -  احلال  فعل  من   املشبهة  الصفة  صياغة  بوجوب   مالك  ابن  احرتس
  أو   املاضي   فعل   من  مصوغة   تكون   أال   إىل   االنتباه  وجوب   أي   -احلضور

  حت   ومعاجلته  املعن   حتقيق  مبحاولة   املاضي   فعل   من  صياغتها  لتعلق  املستقبل؛
  بتحقيقه   السعي   مبحاولة   املستقبل   فعل   من  صياغتها  وتعلق   احلاضر،  إىل  يصل

  اثبتة   فطرة   بل   معاجلة،  وال   املشبهة  الصفة   يف   حماولة  وال   املستقبل،  إىل  ومعاجلته
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  إذ   تدقيق؛  فضل  مالك  ابن  من   كله  وذلك  .حاضرة  وحال  راسخة  وسجية
  مثاًل "  مريض"ك   اثبتة،  غري  مستمرة  حااًل   ذلك  مع  كانت  رمبا  املشبهة  الصفة

  رد   لرمبا  اآلن  حضران  لو   ولكنه  نعم؛.  مرضه  توقيت  ُعرف  من  على  نطلقها  اليت
 . الثابتة مبنزلة  عندئذ   جنعلها  أبننا ذلك علينا

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 ( اجملمع  عضو) صقر  مجال حممد . د.أ :اجمليب

 والصرف  النحو  أستاذ) بُرّيك  حمروس.  د.أ :راجعه
 ( القاهرة جامعة العلوم  دار بكلية والعروض

 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
   (متاًما )و( كليًّا ) استعمال جواز( : 971) الفتوى-6

  عبارات االجتماعي التواصل وسائل  أو املقاالت يف  أقرأ ما دائًما السؤال: 
  أصل" اوكليًّ  متاًما" للكلمتي  هل هنا . سؤال"متاًما مرفوض".."كليًّا  خمتلف"ك 

؟  totallyل   احلرفية  الرتمجة  من الناس وتداوهلما  أُدرجتا ا مأهن أم  فصيح عريب
 ؟  totally  ترمجة يف  الصحيح وما

  يؤدي   صحيح  قياسيّ   وهو(  كلّ )  إىل  النسب  من  هو(  كليًّا)الفتوى:  
(  متاًما )  وأما.  االختالف  كل   خمتلف فاملعن ،االختالف أتكيد  وهو  منه  الغرض 

  من   فهو  العرب  كالم   على  قيس  وما  قياسي،  وهو  تّ   الفعل  من   مطلق  فمفعول
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  حسن   تصرف   فهو   أعجميي   للفظي   ترمجتي   يكوان  أن  أبس  وال.  كالمهم
 .صحيًحا  استعماهلما وأرى. العربية  لنظام موافق 

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 ( اجملمع عضو)الشمسان  أوس  أبو . د.أ :اجمليب

 والصرف  النحو  أستاذ) بُرّيك  حمروس.  د.أ :راجعه
 ( القاهرة جامعة العلوم  دار بكلية والعروض

 (اجملمع رئيس) احلريب  علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 ( : ما الرتمجة الصحيحة لكلمة لوجستيك؟ 975الفتوى )-7

 ؟ ابلعربية  لوجستيك لكلمة الصحيحة  الرتمجة ماالسؤال: 
 الَسْوق يات. فن=    لوجستيك :الفتوى

  الصحيَحة   الرتمجة   هي   الَسوقيات  فن  أن   أرى  ال   :بودرع.  د .أ  تعليق 
  فن   على  تقتصر   وال   عّدة  َمعان    فيها  تلتبسَ   أن  مُيكن  الكلمة  ْلنّ   للوجيستيك،

  أو   التسويق،  َتدبري  َفنّ :  هو  الرّتمَجة  يُناسبُ   لفظ  أقربَ   أنّ   وأزُعمُ   .التسويق
  وغري   واجلمركيّ   واملالّ   املاّديّ   الّتدبري   فن    فيه  يدخلُ   حيثُ   التسويق؛   خدمة 
  القانونية   الشروط  احرتام   مع   للطلب،   العرض   مبوافَقة   يَتصلُ   ممّا   ذلكَ 

 . واالقتصادية
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 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 ( اجملمع عضو)السليمان  الرمحن  عبد. د.أ :اجمليب

 (اجملمع رئيس انئب)بودرع  الرمحن  عبد. د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 اللغويّة؟  والبنيويّة الشعريّة اللغة بني الفرق ما ( : 976) الفتوى-8

 اللغويّة؟  والبنيويّة  الشعريّة   اللغة  بي  الفرق ماالسؤال: 
  يتعلق   فيما  وخاصة   اْلدبّية   اْلشكال   دراسة   هي  الشعريّة -1الفتوى:  

  أدائها   يف   ترتقي  اليت   اْلدب   لغة   هي   الشعريّة   واللغة .  الكتابة  وأسلوب   ابلكتابة
  شعًرا )  اْلدب   فنّ   دراسة  هي  والشعريّة .  الناس  كل  لدى  العادي  التعبري   لغة  عن
  كتابه  يف   تودوروف  الشعريّة   رواد  أشهر  ومن  .لفظيًّا  إبداًعا  ابعتبارها(  ونثًرا

  االتصال،   وظائف  عن  حديثه  يف  جاكبسون  ورومان  مرتجم،  وهو  الشعريّة 
 . الشعريّة الوظيفة ومنها
  ويشمل   العشرين،  القرن  منتصف  يف  ظهر   فكريّ   تيار  فهي   البنيويّة   وأما -2

  والفلسفة (  شرتاوس)  واْلنثروبولوجيا (  الكان)  النفس  علم  مثل  خمتلفة   جماالت 
  جاءت   اللسانّية  أو   اللغويّة  والبنيويّة(.  ابرت)  واْلدب(  سوسري)  واللغة (  فوكو)

  أنظمة،   أو  أنساقًا  ابعتبارها  اللغة  إىل  تنظر  وهي  سوسري،  دي   مع   أساًسا
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  املكوّ انت   هذه   وبي   اْلجزاء،   أو   املكوّ انت   من  مجلة   على  قائمة   واْلنساق 
 .بدوهنا اللغة توصف  أن ميكن   ال  عالقات

  على  الرتكيز مع نعم، اْلدبّية، اْلشكال   دراسة  الشعريّة :بودرع. د .أ تعليق
  ُتشرتَط   ال  اليت   اْلعمال  من  غريه  عن  اْلديبّ   العمل  متيّ ز  اليت  اجلمالّية  جانب

 . اجلمالّية فيها
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

 ( اجملمع عضو)النوري  احلميد  عبد. د.أ :اجمليب
 (اجملمع رئيس انئب)بودرع  الرمحن  عبد. د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
ي ن) نون حذف امتناع حول استشكاالت( : 978) الفتوى-9   اللَّذ 

 (واللَّت ني  
  ذين لَ وال  واللتان  اللذان :  منها:  لغات  املوصول  االسم   تثنية  يفالسؤال:  

)يُقال  أن   أجاز  وبعضهم   املشهور،  هو   هذا  واللتي،   حبذف (  اللذا)و(  اللتا: 
  على   اقتصارهم  علة   عن  الدين   حميي  حممد  قال   .فقط  الرفع  حالة   يف   التثنية  نون

  ََتْويزهم   يف  السر    َيكونَ   أنْ   َعَسى  فما:  قُ ْلتَ   فإن:  فقط  الرفع  حالة  يف  احلذف
؟ فاجلوابُ   النصب    حاَليتَ    ُدونَ   الرفع    حالة    يف  ُمَثَن الْ   م ن  احلذفَ    عن   واخلفض 
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َثَن   الت باس    امتناعَ   إ نَ :  لك  نَقولَ   أنْ   ذلك 
ُ
فرد    امل

ُ
  أابَحت   قد  الرفع    حالة    يف  ابمل

  هو   واجلَر ّ   النصب    حاَليتَ    يف  ُمَثَن ابلْ   ُمْفَرد  الْ   الت باس    َجوازَ   وإنَ   احلذَف،  هلم
 .احَلْذف   م ن َمنَ َعُهم  الذي

  أن   بُدَ   ال   املوصول    صلةَ   أنَ   َعل ْمنا   وقد   االلتباسُ   مُيْك نُ   فكيفَ :  قُ ْلتَ   فإن
  يُكونَ   أن  جيَ بُ   الضمريُ   وهذا   ابلصلة ،  املوصولَ   يَ ْرب طُ   ضمري    على  َتْشَتم لَ 
  م ن   -  العائ د    هذا  بوجود  -  آَمنُ   فأان  ومَجْع ه،  وتثن َيت ه  إفراد ه  يف  للموصول    ُمطابًقا
فاجلوابُ ابلْ   ُمفرد  الْ   التباس   ًئا   َحف ْظتَ   لقد :  لك  نَقولَ   أن   هذا   عن   ُمَثَن؟    َشي ْ
َا  َيُكنْ   وإن   -  الضمريَ   هذا  فإنَ !  َأْشياءُ   عنك   وغاَبت   َغرْيُ   -  منه   بُدَ   ال   مم 
  ُحذ فَ   فلو  ُمراد ،  وهو  حمذوفًا  يكونُ   وقد  َمْذكورًا،  يكونُ   قد  بل  الذ ّكر ،  واجب  

  ال   الصلةَ   إ نَ   ثَُ   لك،  ذََكْرانه   الذي   املثال    يف  كما   الكالمُ   اللتَبسَ   الضمريُ   هذا
  حنوُ   َظْرفًا  الصلةُ   تكونُ   قد  بل  أحيااًن،  الضمريُ   فيها  َيْظَهرُ   مُجلةً   َتكونَ   أن  جيَ بُ 

)َتقولَ   أن   َيْدر ي   فال  ،(صاحل يَ   َقوم    م ن   عندك   -  اليت   أو  -  الذي   إ نَ : 
  ُصَور    م ن   كثري    يف  حاد اثً   االلتباسُ   كانَ   فَلَما  مَجًْعا،  أم   أََرْدتَ   أُمفرًدا  ُمخاَطبُ الْ 

، م ن امتَ َنعوا  الكالم   ُدكَ  والِلَُ  القوَل، هذا  فتَ َفَهمْ   احلذف   .يُ ْرش 
  النصب   حاليت  يف  النون   حذف   جواز   لعدم  الدين  حميي   ل علَ   :السؤال

  ثالثة   كالمه   ويف  ابجلمع،  املفرد   اللتباس(  اللتْي )وال( اللذْين)  يف  يقال   فال  واجلر
  أي   واجملرور،  املنصوب   املثن   هي   إمنا  عنها  يتحدث  اليت   اللغة :  أواًل   :إشكاالت

!  اللغة  هذه   على  النون،  حبذف   اليت، :  وال  الذي،:  يقال  فال (  واللتْي   اللذْين،)
  فأين   املثن،  عن   الكالم  أنَ   مع   مثاله،  يف  ابجلمع  املفرد   ابلتباس   يعلّ ل  فكيف
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 ابجلمع؛   تلتبس  ال(  اليت)  أنَ   أيًضا  يُشك ل  مما:  اثنًيا  هنا؟  بغريه  امللتب س  املثن
  نون   حذف   يف   لغة  هناك  هل :  أيًضا  يُشك ل  مما:  اثلثًا  (.الاليت)  اجلمع  ْلنَ 

 هنا؟ ابملفرد  تلتبس حت( الذين)
  شدة   من  ولكن   صحيح،  -هللا  رمحه-  الدين  حميي  الشيخ  كالمالفتوى:  

  أنه   مع "  مجًعا  أم  أردتَ   أمفرًدا   يدرى  فال: "لقوله  اللبس  يشبه  ما  فيه  وقع  إجيازه
  على   محله  يصح  ذكره  الذي   املثال  ولكن  السائل،  ذكر  كما  املثن  عن  يتحدث

"قوله  وهو  مًعا،  واجلمع   واملثن   املفرد   قوم   من   عندك  -اليت  أو   -الذي  إنَ : 
 ،(اللتي )و(  اللذين)  من   النون   حذف   على   واملثن  ظاهر،  فاملفرد   ؛"صاحلي 
  املثن   أراد   -هللا  رمحه-  الشيخ   فلعل   ؛ (الذين)  من  النون   حذف  على   واجلمع 
  فما   االثني   على  يُطلق   اجلمع   ْلن   ؛"مجًعا  أم: "بقوله  عرَب   ولذلك   مًعا؛  واجلمع 

"قال  لو  ثَ   وم ن  امللَحظ؛  دقيق  ولكنه  صحيح،  وهذا  لغًة،  فوق    يدرى   فال: 
  نون   حذف   عن  احلديث  سياق  يف  لكونه  أظهر؛  لكان "  مثن  أم  أردتَ   أمفرًدا
  من   احلذف  مثال   عن  مستقالًّ (  اللذين)  من  للحذف  مثاله   جعل   ولو   املثن،

  ولكنه   آَخر،  لْبس    شبه  يف   فأوقع   بينهما   مجع   ولكنه  أيًضا،   أظهر   لكان(  اللتي )
  وجعل   مجعها،  دون(  اليت )  مثن  ومن  ومجعه،(  الذي)  مثن  من   احلذف  أراد

  من   النون   حذف   عن  احلديث  ذلك   قبل  قَدم   وقد  واحد ،   مثال  يف   كله   ذلك 
  َكاَلذ ي   َوُخْضُتمْ : }تعاىل  هللا   قول  عليه  محل  العلماء   بعض   أن   وذكر   ،(الذين)

  قرينة   وهناك  .السائل  عند  الثالث   لالستشكال  إزالة   هذا   ويف  وحنوه،{  َخاُضوا
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  حذف   عند  واملثن  املفرد(  اليت)و(  الذي)  بي   التفريق  يف  هبا  يُستأنس  أخرى
"فتقول  للمثن،  كتابةً   الالم  تضعيف   وهي  الكتابية،  القرينة  وهي  النون،   إنّ : 
َنا  عندك  اللذي  َنا  عندك  الليت   وإن "  م    على   كتابةً   الالم   تضعيف  قرينة   فتدل   ؛"م 
  الناس   كان  وقد  اصطالح،  اإلمالء  ْلن  ضعيفة؛  قرينة  ولكنها   املثن،  إرادة 

 ابلكتابة.  ال  ابلصوت  والعربة  -املصحف  خط يف  كما  - واحدة  بالم يكتبوهنا
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

 ( اجملمع عضو)اْلنصاري  هللا عبد. د.أ :اجمليب
 والصرف  النحو  )أستاذبُرّيك  حمروس.  د.أ :راجعه

 القاهرة(  جامعة العلوم  والعروض بكلية دار
 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
؟   وما موقعها   ترى؟ اي  معىن:  ما ( : 980) الفتوى-10  حنوايًّ
؟   موقعها وما  رى؟ت اي: معن ماالسؤال:   حنوايًّ
 مع( اي) فيه وُتسَتعملُ  قدمي ،  فصيح   استفهامي   أسلوب   هذاالفتوى: 

 :ُمْقب ل ابن   كقول    واحد   ملفعول   املتعديةُ ( تَ َرى) والفعل( هل)
 واخْلََمر   اخلَْبت   َبْيَ  خَمَار مَ   ْغَشىت َ  ُمَقفّ َيًة            حُتَْدى  ظُُعًنا تَ َرى َهلْ  ايَ 

 :نُْدبَةَ  بن   ُخَفاف    وكقول  
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 َردُ    قَ   هُ    ُ اص    ش  نَ  ه رّ   َ ُمكف  يف     ُه                ُ أَْرقُب ب ت   رقَ  َ الب رى  تَ  ل هَ  اي
 :جرير   كقول    ملفعولي  املتعديةُ  (تُ َرى) فيه  ُتستعَمل وقد
 ا  انَ   َ ع ظَ  ن   يْ   ابلبَ   ر ابً   َ غت مُ  نَ  ع  يَتبَ  ق َن              يَومَ  اَْلظعان   م نَ  َلقيتُ  ماذا

 إ نساانَ  ل لَعي   اترك   تُرى  اي َهل ر ق                    غَ  ا          اهنُ  إ نس ةً   قلَ  مُ  ُهم       ُ بَ ْعت أَت
:  الديوان   ورواية   العرب،  لسان   هامش  يف (  تُرى  اي  هل )  الرواية   هذه   ذُكرت

  والتقدير   .شاهد  البيت  يف  يكون  فال.  أرى  ما  هل:  اللسان  ورواية  ترى،  ما  له
؟ البيُ  تُرى  هل: تُرى اي هل: رواية على   عن  النائب اْلول املفعول فيكون  اترك 

  ذلك   كل  يف(  اي)و  .اترك  البي   مجلة  الثاين  واملفعول  القصة،  ضمري  الفاعل
،  واملنادى  للنداء    تكونَ   أن  وجيوزُ   للتنبيه ،   هؤالء،   اي  أو  هذا،  اي:  واملراد  حمذوف 

 .القضية أو املسألة، ترى هل
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

 ( اجملمع عضو )الرمحن  عبد الدين  هباء . د.أ :اجمليب
 والصرف  النحو  بُرّيك )أستاذ حمروس.  د.أ :راجعه

 القاهرة(  جامعة العلوم  بكلية دار والعروض
 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
  أمام، عند،  مثل الكان ظروف  استخدام( : 981) الفتوى-11
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 للمجهول البن  الفعل مع خلف
 خلف،   عند،:  مثل  املكان  على  تدل  اليت  الظروف  نستخدم  هلالسؤال:  

  مبين   بفعل   متعلقة   كانت  إَذا  النصب   حالة   يف   أم   الرفع   حالة  يف  وراء   أمام،
  أم   الرفع؟  حالة  يف"  أمامُ . "اْلبَ َوابَة    أََمامُ   يُوَقفُ   ال:  نقول  هل  أي،  للمجهول؟ 

  هل   القوالن؟   جيوز  أم  النصب؟  حالة   يف"  أمامَ . "اْلبوابة  أَمامَ   يُوَقفُ   ال :  نقول
 الظروف؟  هذه مجيع على القاعدة  تنطبق

  احملذوف   فاعله  عن  تنيب  أن  للمجهول   الفعل  بناء   عند  لك  جيوزالفتوى:  
  أنك   يف  ريب  وال  .واجملرور  واجلار  والظرف   به  واملفعول  املطلق  املفعول   من  أايًّ 
  كأمام   معرابً   الظرف  كان   فإذا  .حاله  على  سواه  ما  بقي  منها  أايًّ   أنبت  إذا

  كاآلن   مبنيًّا  كان   وإذا .  رفعته  -الفاعل  عن   هو  أنبته  ث   أشبههما،  وما   وخلف 
  يفهمون؛   مبا   الناس   حتدث  أن  احلكمة  من   ولكن   .بنائه  على  بقي  أشبهه،  وما
 !جالئله عن  عاجزون وهم التعبري  دقائق هلم   تصطنع فال 

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 اجملمع(   صقر )عضو  مجال حممد . د.أ :اجمليب

 مساعد الباقي )يرمحه هللا( )أستاذ عبد حممد  وليد.  د :راجعه
 القصيم( جبامعة االجتماعية  العربية والدراسات اللغة  بكلية

 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس
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  وزن على  جاء ممّا   اليميّ  الصدر يصاغ كيف( :  982) الفتوى-12
 ؟ " فاعل"

  اسم   وزن  على  مصوغ  الثالثيّ   غري  من   امليميّ   املصدر   أن  تعلمون السؤال:  
  وتعلمون   .اآلخر  قبل  ما  وفتح  مضمومة  ميًما  املضارعة  حرف  إببدال  املفعول

  مبدوء   جمرد   حدث   على  يدل   اسم  أبنه  يقولون  امليميّ   املصدر  تعريف   يف  أنّه
  املصدر   يصاغ   كيف   :سؤال  ".مفاعلة"  وزن   على  يكون  أال  شرط   زائدة   مبيم 

مثل"فاعل"   وزن  على  جاء  ممّا   امليميّ    خالفنا   "مشاركة"  قلنا  إذا .  شارك:  ؟ 
  مصدرًا   تكون  أن  على  الكلمة  هذه  َتوز  فهل"  مشاَرك"  قلنا  وإذا   القاعدة،

 احلدث؟  على  داالًّ  ميميًّا
  يعجبين :  تقول  أن  مثل  ُمشاَرك،(  شارك)  للفعل  امليمي   املصدر   الفتوى:

  ميمي   مصدر  اْلول  اخلري،   يف   زيد  مشاركة  تعجبين:  أي  اخلري،   يف  زيد  ُمشاَركُ 
 . قياسي مصدر والثاين

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 اجملمع(  الرمحن )عضو  عبد الدين  هباء . د.أ :اجمليب

  مساعد الباقي )يرمحه هللا( )أستاذ عبد حممد  وليد.  د :راجعه
 القصيم( جبامعة االجتماعية  العربية والدراسات اللغة  بكلية

 (اجملمع احلريب )رئيس  علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس
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 األعجمية الكلمات تعريب ضوابط( :  984) الفتوى-13
 هناك   أنّ   أم  مطرد  مقيس  اْلعجمية  الكلمات  تعريب  هلالسؤال:  

 التعريب؟  يف هبا  التقيد جيب   وشروطًا ضوابط
  وَقد .  منهاجها  على  اْلعجمّية    ابلكلمة    العربُ   تنطقَ   أن  الَتعريبُ الفتوى:  

  سليقتهم   على  تعريبها  بعد   اْلعجمّية  ابلكلمة  يَنطقونَ   اجلاهلّية   يف  العربُ   كان
يل  مثل   . وفصاحة  وزانً   العربّية  الكلمات   ُحكم   يف  أصبَحت  حّت   وغريها  سجّ 
  يف   خاصةً   أفواًجا  هللا  دين  يف  اْلمم   وُدخول  الّشعوب  امتزاج  ُعصور  يف  أّما

  ل   َجديدة    ألفاظ    فظَهَرت   والّتعريب،   الرّتمَجة  َحركةُ   نشطت   فَقد   العباسي  العصر
  َدخيلة،   ألفاظ  عن  عبارةً   كاَنت  وإمنا  التعريب،  يف   منهج  وال  قياس  هلا  َيكن

 .الفلسفية الكلمات  من وغريها  والبوتيقا اْلسطقس  ككلمة
  الكلمات   تعريب  يف  طرُقًا  َتاله  وما  الثالث  القرن  يف  اللغويون  استخَدموقد  
  يف   مساّل   بن  القاسم  ُعبيد  أبو  ذكر  فَقد  الصوتّيةُ   الطريقةُ :  منها  :اْلعجمّية

  اْلصل   يف  وهي  نيسابور  ويَقولونَ   سيًنا  الشيَ   يُعرّبون  مأهنّ   ُمصَنف الْ   الغريب 
و الدشت  اْلصل  يف  وهي  الدست  ويقولون  نيشابور،   النحويةُ   الطريقةُ   منها، 
  هلا،   أصواًل   اختذوها  عربية  بكلمات   اْلعجمية   الكلمات  أحلَقوا  حيثُ   الصرفيةُ 

  أبنية   عن  املعَربُ   اللفظُ   خَيرُج  أن  يَنبغي  فال  مثاًل،  بريبوع   يَعقوب  أحلقوا  فَقد
  من   لفظّية  وسيلة    أقربُ   فهو  الصريفّ   اإلحلاقُ   التعريب  طُرق  يف  والغالبُ .  العربّية
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  ُوضعَ   وكأنه  به  النطق  إىل   والتوُصل   اللفظ   تعريب  من  املتكّلمَ  مُتّكن  اليت   الَوسائل 
 .نشأته منذ العربية يف

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 (اجملمع رئيس انئب) بودرع الرمحن  عبد. د.أ :اجمليب

 ( اجملمع عضو) الشمسان أوس  أبو . د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس) احلريب  علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
  صحيح  شرح يف( متت) كلمة  معىن  ما ( : 990) الفتوى-14

 بطال؟ البن البخاري
  فما (  متت)  اختصار   هناك  بطال   البن   البخاري  صحيح   شرح   يف   السؤال:

مثال   هذا   معن   ُبين   متت(:  وسلم  عليه  هللا   صلى )  وقوله:  ذلك  االختصار؟ 
 .احلديث  آخر إىل... مخس على اإلسالم
  إمتام   بعد  ومصنفاَتم  القدماء  كتاابت  يف"  مَتَتْ /تََ "   املصطلح  هذا  يَر دُ   الفتوى:

،  نصّ   ،  مبحث    أو  منقول  ؛  أو  علميّ    العودة   وبعدَ   .ابنتهائه  إشعارًا  كتاب 
  للمطبوع   املوافقة  بطال،  البن  البخاري  صحيح  شرح  من  الشاملة  لنسخة

  الكلمة   وجودُ   تَبَي   ،(إبراهيم   بن  ايسر  متيم  أيب  بتحقيق  الرشد،  مكتبة  طبعة)
  من   املنقولة  النصوص  وقبل   القول،  لفظ  بعد  تكون  ما   وغالًبا  بكثرة،  املذكورة
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؛  أمر   وهو  وحنوها،  وأقوال،  وآاثر  أحاديث    الكلمة   موضع  ليس  هذا   ْلن  حمريّ 
  مقابلة   وبعدَ   .الكالم  لسياق   أيًضا   خمالف   وهو  القدمية؛  املصنفات   يف   املعهود
  الكتاب  خلو  تبَي   عليها،  قُوبلتْ   اليت  املصَورة  الورقية  ابلنسخة  الشاملة  نسخة

  نسخة  يف اليت  املواضع   مجيع  يف املذكورة،  الصورة على الكلمة هذه من اْلصلي 
  أو   النسخ  يف  خلطأ  نتيجةً   حَصل   الشاملة  نسخة  يف  ورد  ما   ولعل.  الشاملة

يَ   ث  الناسخ،  وضَعه  الصطالح    كان  أو  التنسيق،   الكتاب   إقرار   قبل  إزالته  َنس 
  إىل   االنتباه  -خريًا  هللا  جزاهم  -  الشاملة   برانمج  على  القائمي   وعلى .  للشاملة

 . ذلك
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

 (اجملمع رئيس)احلريب  علي  بن العزيز  عبد. د.أ :اجمليب
 (اجملمع رئيس بودرع )انئب الرمحن  عبد. د.أ :راجعه

 (اجملمع احلريب )رئيس  علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
ب ة بني الفرق( : 993) الفتوى-15 ب ة  احل س   واحلُس 

 بضمها؟  أم  احلاء  بكسر احلسبة،  أهل  أيقالالسؤال: 
  عند   اْلجر  احتساب  وهو  االحتساب،  من(  احلاء  بكسر)  احل ْسَبةالفتوى:  

"التاج   يف   الزبيدي  قال  هللا،   من   واسم   اْلجر،  هو   -ابلكسر   -احل ْسَبة: 
ْسَبةً   فعلته:  فتقول  هللا،  على  اْلجر  احتساب:  أي.  االحتساب ..  ح 
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  وهو   اْللوان،  من  فلون:  احلاء  بضمّ   احلُْسَبة  وأما  ". اْلجر  طلب :  واالحتساب
 .التوفيق وابهلل.. مُحْرة  إىل يضرب  سواد

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 (اجملمع رئيس)احلريب  علي  بن العزيز  عبد. د.أ :اجمليب

 (اجملمع رئيس انئب)بودرع  الرمحن  عبد. د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 لألعداد  الصحيح النطق  يف( : 994) الفتوى-16

،  اثنان،  واحد،:  هكذا   نعد  هل -1السؤال:   أم  ثالث    ، واحد:  نقول  أربع ، 
  والضرب   اجلمع   احلسابية  العمليات   عن  نعرب   كيف-2أربعة ؟    ثالثة ،  اثنان،

 4= 2+ 2 ؟...والطرح والتقسيم
2*2=4 
4/2 =2 
4-2 =2 

(  2،1)  العددين  أن  ومعلوم  املعدود،  لنوع  تبًعا  ويُؤّنث   العدد  ر يُذكّ   الفتوى:
  ختالف (  9  –  3)  من   اْلعداد   أن   أيًضا   ومعلوم   النوع،   يف   املعدود   يوافقان
  اثنتان،   /ثنتان  واحدة،:  قلت  مؤنثًا  تعّده  ما  كان  فإذا  وأتنيثًا؛  تذكريًا  املعدود
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 اثنان،  واحد،:  قلتَ   مذكرًا   املعدود  كان  إذا   أما  ،...ست  مخس،  أربع،  ثالث،
 ...مخسة    أربعة ، ثالثة ،

 ...  مخس أربع، ثالث، درجتان، درجة،:  قلتَ   مثاًل  درجات  تعدّ  كنت   فإذا
 ... مخسة أربعة، ثالثة،  ديناران، دينار،:  قلتَ   مثاًل  دينارات  تعدّ  كنت   وإذا 
  على   عنها  فُيعرب   والطرح  والتقسيم  والضرب  اجلمع  احلسابية  العمليات   وأما

 :اآليت النحو
 أربع اثني، مجعُ  اثنان 4= 2+ 2
 أربع اثني، ضربُ  اثنان 4=   2*2
 اثنان  اثني، تقسيمُ  أربع   2= 4/2
 اثنان اثني، طرحُ  أربع  2= 4-2

 (.يساوي) كلمة  عن للتعبري  الفاصلة مكان خفيفة  سكتة تسكت أن على
  للَمْعدود   التذكري  لك  فيرتّجحُ   َمْعدوَد،الْ   َتعرفَ   أن  غري    من  اْلعدادَ   َتعد    وَقد

  مجع   ثالثة  أربَعة،  اثني،  مجع  اثنان  :هكذا  لفظًا،  للَعَدد   والتأنيثُ   تقديًرا،
 ...ََثانية مخَسة،

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
   والصرف النحو  بُرّيك )أستاذ حمروس . د.أ :اجمليب

 القاهرة(  جامعة العلوم  بكلية دار والعروض
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 (اجملمع رئيس انئب)بودرع  الرمحن  عبد. د.أ :راجعه
 (اجملمع احلريب )رئيس  علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 اجلنس؟  واسم  اجلنس علم بني الفرق  ما ( : 995) الفتوى-17
  لألسد،   كأسامة  اجلنس  بعلم  التعبري  النحاة  كتب  يف  جند  ما  كثريًاالسؤال:  

  املصطلحي   هلذين   كثرية  تعريفات  وجْدتُ   وقد   كالرجل،  اجلنس  ابسم  والتعبري
 (. اجلنس  واسم اجلنس علم أي)

  علم :  إىل  املعن  ابعتبار  املنقسم   العلم  ق ْسَمي   أحد  هو   اجلنس  علم   الفتوى:
  يف -  له  النحويون  أوردها  اليت  التعريفات  أيسر  ومن  جنسي،  وعلم  شخصي،

  القواعد "  كتابه  يف  -هللا  رمحه-  اهلامشي  أمحد  السيد   ذكره  ما  -تقديري
"أنه  من "  العربية  للغة   اْلساسية  عَ   ما:    عن   النظر  بقطع  بُرَمت ه ،  للجنس    ُوض 

  يف   -هللا   رمحه-  املكارم   أبو   علي   دكتور  قول   من   التعريف  هذا  ويتضح   ،"أفراده
  مراًدا   ُتطَلق   الكلمات   من   نوع    هو" :"العريب  النحو  دراسة  إىل  املدخل "  كتابه
 مثال   ،"بذاته  شيء  أو   شخص  تعيي   وليس  بعينه،  جنس  على  الداللة  منها
  ملوك   من  ملك  لكل  جنسيًّا  علًما (  فرعون)  حنو  العقالء  لألعيان  كان  ما  ذلك 

)مثل  امسًا   يكون  وقد   اْلعيان،  ولغري   مصر،    أسد   كل  على   للداللة(  أسامة: 
:  مثل  لقًبا   يكون   وقد  ثعلب،  كل   على  للداللة (  ثُعالة)و  بعينه،  أسًدا  وليس

  ُكنية   يكون  وقد .  كلب    لكل (  الناب  ذي) و  ه رّ ،  كل   على   للداللة(  اْلخطل)
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  هنا   حكمه  .ذئب  لكل(  َجْعَدةَ   أيب )  ومثل   عقرب،  كل   على(  ع ْرَيط    أم : )حنو
  إطالقه   يصح   وإمنا   بعينه،  واحًدا  خيص   ال   أنه  جهة   من   النكرة  حكم   املعن  يف

  اْللف   عليه  تدخل  ال  أنه  يف   اللفظ   جهة   ومن   اجلنس،  هذا   أفراد   كل   على
  أن   جيوز   فال   ُيضاف؛  وال  الثعالة،   وال   اْلسامة،:  تقول  أن   جيوز   فال  والالم؛ 
  من   له   فإن  املعارف،  من  والعلم  علًما،  لكونه  ونظًرا  .ثُعالتُنا  وال  أسامتُنا،:  تقول

  ثعالةُ   هذا:  فتقول  بعده  احلالُ   وأييت   معرفة،   ْلنه  بنكرة؛   يُ ن َْعتَ   أال  اْلحكام 
 . الصرف   من  ومُينعُ  ُمْقب اًل،

عَ   ما  فهو  اجلنس  اسم  أما :  مثل   هي  حيث  من  الشيء   ماهية    على  للداللة  ُوض 
 كتابه  يف  -هللا  رمحه-  عبداحلميد  الدين  حميي  حممد  الشيخ  ذكر  وقد  الرجل،

  الكثري   على  يدل  اجلنس  اسم   أن"  عقيل  ابن  شرح   بتحقيق  اجلليل  منحة"
 بينه   يُ َفَرق  الذي  وهو:  اجلمعي  اجلنس اسم:  اْلول:  نوعان  فهو  لذلك  والقليل،

د ه   وبي    َعَرب :  حنو  النسب   بياء  أو   ومترة،  ومَتْر   وشجرة،   َشَجر:  حنو  ابلتاء   واح 
  الكثري   على  يُطلق  ما  وهو:  اإلفرادي  اجلنس  اسم:  اآلخر  .وروم يّ   وُروم  وعريّب،
 . وتراب  وزَْيت، وَخّل،  وعسل، ماء،: مثل والقليل

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
  مساعد الباقي )يرمحه هللا( )أستاذ عبد حممد   وليد. د :اجمليب
 القصيم( جبامعة االجتماعية  العربية والدراسات اللغة  بكلية

 ( اجملمع  عضو)صقر  مجال  حممد .  د.أ :راجعه
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 (اجملمع احلريب )رئيس  علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 بكر؟  أيب شارع أم بكر أبو شارع: نقول هل( :  1002) الفتوى-18

  وشارع   بكر؟  أيب  شارع  أم  بكر  أبو  شارع:  الشوارع  تسمية   تصح  هلالسؤال:  
 ؟...وهكذا هريرة؟  أيب  شارع  أم هريرة  أبو

  متام  أيب  وديوان  هريرة،  أيب  وشارع  بكر،  أيب  شارع: )نقول  أن  اْلرجحالفتوى:  
:  فنقول  احلكاية   جهة   على   هو   كما  العلم   على   اإلبقاء  وجيوز  ،(ذلك  وحنو...  

 (.ذلك وحنو... متام  أبو وديوان هريرة،  أبو  وشارع  بكر، أبو شارع)
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

   والصرف النحو  بُرّيك )أستاذ حمروس . د.أ :اجمليب
 القاهرة(  جامعة العلوم  والعروض بكلية دار

 ( اجملمع  عضو)صقر  مجال  حممد .  د.أ :راجعه
 (اجملمع احلريب )رئيس  علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
  أم إنشائي أسلوب ابلقسم الؤكدة  اجلملة هل( :  1003) الفتوى-19

 خربي؟ 
  ضمن   القسم  أن  العلم  مع  ابلقسم  املؤكدة  اجلملة   اخلربية،   اجلمل   منالسؤال:  
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  هذا   هل(.  انجح  إنه  أقسم : )فمثاًل   ذلك؟   يكون  فكيف .  اإلنشائي  اْلسلوب
 إنشائي؟  أم  خربي  أسلوب

  غري   إنشاء   أنه  إال   إنشاء،  كونه  من   الرغم   على   القسم  أن  املعلوم  من الفتوى:  
  يف   الزركشي  صرح   وبذلك  اخلرب،  هبا  يُؤَكد  مجلة  -النحويي   عند–  وهو  طليب،

  ومما   العربية،  يف  التوكيد  على   الدالة  اْلساليب   ضمن   القسم   أدرج  إذ   الربهان؛
:  تعاىل  هللا  قول  مسع  المّ   أعرابيًّا  أن   من  يُروى  ما  التوكيد  على  القسم  داللة   يؤكد

  اجلليل   أغضب  الذي  من":  قائاًل   صاح  {حلََق    إ نَهُ   َواْْلَْرض    الَسَماء    فَ َوَرب ّ }
  هذا   ليس  عليه،  املقَسم  لتوكيد   به  يُؤتى   إمنا  فالقسم.  ثالاثً   قاهلا.  "أقسم  حت

  مبعن (  إي)  لفظ   زايدة  يف   كما  التوكيد  يف  للمبالغة   فيه  يزيدون  رمبا  بل   فحسب
(  انجح  أنه  أقسم)  جبملة  متثيلك  أما  .{َوَريبّ    إ ي  ُقلْ }:  تعاىل  قوله  يف  نعم

 . املعروفة القسم أبلفاظ  هبا أتت   ل  إذ خربية،  فجملة
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

   والصرف النحو  بُرّيك )أستاذ حمروس . د.أ :اجمليب
 القاهرة(  جامعة العلوم  بكلية دار والعروض

 ( اجملمع  عضو)صقر  مجال  حممد .  د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 ابلقسم  واإلشعار القسم( : 1004) الفتوى-20
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  أم   خرب؟  أو  ملبتدأ  حذف(  عملي  يف   ْلخلصن  وهللا: )مجلة  يف  هل  السؤال:
  يف   املسألة؟ احلذف  هذه  يف  خالف  هناك  وهل  فقط؟  القسم  لفعل  حذف  أنه

  وللخرب   اْلوىل،  يف   للمبتدأ  حذف (  ْلفعلن  ذميت  يف  ْلجتهدن،  لعمرك : )مجليت
  صريح   نص   أبهنا  اجلملة   على   احلكم   كيفية   على   الضوء  تسليط  أرجو .  الثانية  يف
هل  إشعار  فيها  أو   القسم،  يف   نصًّا   تُعد(  كذا  ْلفعلن  وهللا)  مجلة   ابلقسم؟ 

 ذاك؟  وال   هذا من  ليست أهنا  أم ابلقسم؟  ُمْشع ًرا  أو صرحًيا 
"مجلة  يف  احملذوف  الفتوى: م   الفعل  هو"  عملي  يف  ْلخلصن  وهللا:    أو   أُْقس 
  والتعلق   ،"وهللا"  واجملرور  اجلار  به  يتعلق  فعل   وهو  جمرامها،  جرى  ما  أو   أحلفُ 

  كيفية   يف  سؤالك  عن  أما   .غري  ال  احلدث  على  يدل  مبا  أو  ابلفعل  يكون  هنا
  الفرق   يبي   فإنه  ابلقسم،  ُمْشع ر    هو  وما   القسم   يف  الصريح  النص   بي   التفرقة
:  حنو  القسم   على  دال   بلفظ   تصرح   أن   إما   الصريح   القسم   يف  أنك  يف   بينهما

  اللفظ   هذا  يكون  أن  وإما  هللا،  وامين  هللا،  وميي   وأقسم،  وحلف،  أحلف،
  إال   حالف    املتحدثَ   أن  به  التلفظ  مع  يُ ْعَلمُ   فال  ابلقسم   ُمْشع رالْ   وأما  .حمذوفًا
  من   وآىَل؛  وشهد،   وانشد،  وعلم،  ذميت،  يف :  حنو  قسم،  أنه  على   تدل   بقرينة
  هنا   والقرينة   ،-وسلم   عليه  هللا   صلى-  ابلنيب   أُْسر يَ   لقد   أشهد:  قولك  ذلك 
  طلب   على  أحرص   أين  هللا  يعلم:  قولك  ومثله  القسم،  جواب  يف"  لقد"  جميء
 .  صريح قسم  فهو" كذا  ْلفعلنَ  وهللا : "قولك  وأما .العلم

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
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  مساعد الباقي )يرمحه هللا( )أستاذ عبد حممد   وليد. د :اجمليب
 القصيم( جبامعة االجتماعية  العربية والدراسات اللغة  بكلية

 ( اجملمع  عضو)صقر  مجال  حممد .  د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 التفسريية أي  بعد  وكسرها " إن " مهزة  فتح( : 1007) الفتوى-21

:  مفتوحة، كقولنا  أو  مكسورة   التفسريية  أي  بعد  إن   مهزة  تكون  هل  السؤال:
 كذا؟   إنه أي مرفوع  الفاعل

  مع   أتويلها   فيه   ميتنع  موضع   كل  يف   ُتكسر  إنّ   مهزة   أن   املعلوم   من   الفتوى:
  نوع   حسب   اْلمران  لك   جيوز   التفسريية(  أي)  حالة  ويف  . مبصدر  وخربها  امسها

  إن   ومهزة  استئنافية   مجلة  أي   بعد   فما   مجلة   املفسر  كان  فإذا   أي   قبل   املفَسر 
  أي   بعد  ما  مجلة  أتويل  حينئذ    فيمكن  مفرًدا  املفَسر  كان  وإن  مكسورة،  حينئذ  
 .حينئذ   إن  مهزة فتفتح  قبلها  املفَسر من  بداًل  يقع مبصدر 

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
   والصرف النحو  بُرّيك )أستاذ حمروس . د.أ :اجمليب

 القاهرة(  جامعة العلوم  بكلية دار والعروض
 ( اجملمع  عضو)صقر  مجال  حممد .  د.أ :راجعه
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 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 (الق ص ص)و( الق ص ص) بني الفرق( : 1011) الفتوى-22
وما  القاف  بفتح(  قصص)  كلمة  معن  ماالسؤال:     يف   اْلفصح  وبكسرها؟ 

 الصاحلي؟   قصص  من قصًصا  لكم  سأحكي: السياق هذا  يف نطقها
  لألحاديث   املصدر   واسُتعمل.  َقصَ   الفعل   مصدر  ابلفتح   الَقَصص   الفتوى:

  كالمها   واللفظان.  ُتكتب  اليت  الق ّصة  مجع   ابلكسر  والق َصص.  املقصوصة
 . فصيح

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 ( اجملمع عضو)الشمسان  أوس  أبو . د.أ :اجمليب

 (اجملمع رئيس انئب)بودرع  الرمحن  عبد. د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
  ممنوعة ( زيدون( )سحنون( )خلدون) أمساء هل( :  1020) الفتوى-23

 الصرف؟  من
 الصرف؟   من   ممنوعة(  زيدون ( )سحنون ( )خلدون : ) اْلمساء  هذه   هلالسؤال:  

 وسعدون   وزيدون  وسحنون  خلدون  بنحو  التسمية  اْلندلس   يف  اشُتهرتالفتوى:  
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 . والعجمة  للعلمية   الصرف  من   فُمنعت   أعجمية،  أعالم  وهي   ومحدون،

 : صقر   مجال حممد . د. أ تعليق
 زكي  يقول   اْلندلسية  اْلمساء   آخر   يف  والنون  الواو  زايدة   سبب   عن   مهمة   فائدة 
 كيف   يعرف  مصر  يف  اْلدب  ُمدرّ سي  من  غريي  كان   وال  أعرف  كنتُ   ما"   :مبارك
 وعبدون   زيدون،  مثل  وجود   واملغرب   اْلندلس   يف  العربية  اْلمساء  على   يغلب 

 مجع   صيغ  من  هذه  أن   الظن  وكان   إخل،   وسعدون،  ووهبون،   وخلدون،  وعيشون،
( كوالن   املوسيو)  به  حدثنا  ما  امسع   ولكن  اْلفراد؛  أمساء  على  َغَلَبتْ   ث   السال  املذكر

 اْلمساء  أواخر إىل  تضيف  اإلسبانية  اللغة :  ابريس  يف   الشرقية  اللغات   مبدرسة   اْلستاذ
 يف   هبم  اتصلوا   حي  اإلسبان  عن   العرب   ذلك   نقل  وقد  للتعظيم، (  اون )  لفظ 

. إخل(...  عيشون )  عيش  ويف(  وهبون )  وهب  ويف(  زيدون )  زيد  يف   فقالوا  اْلندلس
 كان  لقد :  معناه  ما  حفص  امسه   عمن  اخلطيب  بن  الدين  لسان  عن  جاء  وقد 

 ؛(حفصون )   نفسه   ومسى  واستكرب  تطاول   واستغن  أَْيَسرَ   فلما   حفص،   ابمسه   مكتفًيا
  سيدي   اي   له  فقل  حاجة    الكلب  عند   لك  كان  إن)   :املغرب  أهل  أمثال  ومن

 مبارك   زكي   الدكتور  بقلم  واجتماعية  وأدبية  وجدانية  صور  البدائع ]  .(" كلبون 
 [. م1935-1354)   الثانية  الطبعة  ابلقاهرة  احملمدية  املكتبة(  1/87)

  يتسمون   واْلندلس   املغرب  وأهل "  :هارون  حممد   السالم  عبد  قال : آخر  تعقيب
  هذه   وتعليل   ومسحون،  وحفصون  وحس ون   ورمحون  وفتحون   ومَحْدون  بزيدون
  يف   أي  َمْطل    هو   أو   اجلمع   كصيغة   بصيغة   التفخيم  إرادة   إىل   يرجع   قد   التسمية 
  ويف   الصرف،  من   ممنوع   إعراب  اْلمساء   هذه   وتُعرب  التنوين،   مع   اإلعراب 
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  والعجمة   للعلمية  صرفها  مينع  علي  أاب  أن  –  263/ 3  اْللفية  شرح  –  اْلمشوين
  لغري   ونون  ضمة   بعد  واو    آخرها  يف   املزيد  اْلعالم   من  وشبهه  محدون   أن  ويرى
  عجمي   استعمال   يف  بل  العربية   على   جمبول    عريب  استعمال   يف  يوجد   ال   مجعية
  أيًضا   وهذا.  احملضة  والُعجمة   للتعريف  صرفه  ُمنع  مبا  فُأحلق  حكًما  أو   حقيقة

 .[ (25/ 2) النوادر كناشة ] ." النادرة النحوية النصوص من
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

 والصرف  النحو  بُرّيك )أستاذ حمروس . د.أ :اجمليب
 القاهرة(  جامعة العلوم  بكلية دار والعروض

 ( اجملمع  عضو)صقر  مجال  حممد .  د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 ؟(دعوي( )أسري) نضبط كيف( :  1021) الفتوى-24

هل   أو   الدعوي   امللتقى :  قولنا  يف  السؤال:   العي   بفتح   تُنطقان  اْلسري. 
 إبسكاهنما؟  أو والسي 

 .الَدْعو يّ  العي  بسكون ويكون الَدْعَوة    إىل منسوب قولنا  يف الدعويّ  الفتوى:
  لزمت النسب يف اْلصل وهو  أْسرَة املفرد  إىل  النسب أردت فإن  اْلسريّ  وأما

  وهو(  أَسر) اجلمع إىل  النسب أردت وإن اُْلْسر ّي، :فتقول ،العي  تسكي 
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 . اُْلَسر يّ  :فتقول  العي  فتح لزمت  جائز
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

 ( اجملمع عضو)الشمسان  أوس  أبو . د.أ :اجمليب
 (اجملمع رئيس انئب)بودرع  الرمحن  عبد. د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
(  نشوات) الكلمات هلذه الصحيح النطق( : 1023) الفتوى-25

 إخل(...ثورات( )خربات)
))ثورات-1  :الكلمات  هلذه  الصحيح  النطق  هو  ما  السؤال: (  دورات( 

 ؟ (قدرات( ))خربات-3 (.دعوات( ))نشوات-2 (.صيحات)
  َدْورات   على   وَدْورَة   الواو،   بتسكي   ثَ ْورات،  على   ثَ ْورَة   َُتَمعُ   الفتوى:

  عّلة،   حرفُ   املفَرد  َعْي   ْلنّ   الياء؛  بتسكي   َصْيحات  على  وَصْيَحة  ابلتسكي،
   .وبَ ْيضات بَ ْيَضة  ومثُله

  َعلى   مجع   ُ َدْعَوة  وكذلكَ   ابلَفتح،  الشي   بتحريك  َنَشوات  على  َنْشَوة   وَُتَْمعُ 
  حُيََرك   وإ منا   عّلة؛  حرفَ   ليس  وَعْينها  َمْفتوح   الكلَمة  فاءَ   ْلنّ   العي   بفتح   َدَعوات

  فاءُ   كانت  إذا  أّما.  واًوا  أَو  ايءً   يكن  ل  إ ذا  اَْلمساء  مجع  يف  فَ ْعلة   من  الثاين
 إتباًعا  َكسرُها  وجاز الكلمة عي  تسكيُ  جازَ  صحيَحة وَعْينها  َمْكسورًا الكلمة
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الت  ر ْحلة   حنو   الفاء،  حلركة    العي   فإنّ   مضمومةً   الفاءُ   كاَنت   وإذا   ورْحالت،   ر ح 
 .ومُجُعات مُجَُعة، و وُقُدرات  ُقْدرة  حنو  الفاء، حلركة  إتباًعا َمضمومةً  تكونُ 

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 (اجملمع رئيس انئب) بودرع الرمحن  عبد. د.أ :اجمليب

 ( اجملمع عضو) الشمسان أوس  أبو . د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس) احلريب  علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
  أ ئ ن  : }يف قوله تعال   القدَّر واجلواب( إن  ) توجيه( : 1024) الفتوى-26

 { ذُكّ ر ُت  
أَئ ن   طَائ رُُكم  قَالُوا}   اآلية  يف"  إن"  هل السؤال:     قَ ْوم    أَنُتمْ   َبلْ   ذُكّ ْرتُ   َمَعُكْم 

 الشرط؟   جواب   يُفسر فكيف  كذلك   كانت  إن شرطية؟{ م ْسر فُونَ 
  ماضًيا   جاء   وف ْعُلها   االستفهام،  مهزة   عليها  دخلت   شرطية    اآلية   يف   إنْ   الفتوى:

.  الفعل  حَتق ق    لداللة  املاضي   بصيغة  جميَئه  أن   غري  االستقبال،  على  حممواًل 
  يونس   مذهب   على   للشرط  أو   سيبويه  مذهب   على لالستفهام سواء- واجلواب

  أَئ نْ   -:مها  تقديران  أبرزه  تقدير؛  من  أكثر  وحيتمل   السياق،  عليه  دلَ   حمذوف  -
  وملناسبة   للداللة  اْلقرب  هو  اْلخري  والتقدير  .تطرَيت  ذُكّ رت  أَئ نْ   -  .كفرتُ   ذُكّ رت

 {.  بكم تطرَيان  إان قالوا: }سبحانه  قوله يف  ذ ْكر ه  ولتقد م السياق
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 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 املشارك اللغوايت البحبح )أستاذ أمحد. د :اجمليب

 عدن( جامعة  اآلداب بكلية وآداهبا بقسم اللغة العربية 
 ( اجملمع عضو)الرمحن   عبد الدين هباء . د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 الصدر؟   واسم  الصدر بني الفرق ما ( :  1025) الفتوى-27

 املصدر؟  واسم  املصدر بي  الفرق ما السؤال:
  اسم   املصدر   أن   وهو  معنوي؛  فارق   املصدر   واسم   املصدر   بي   الفرق   الفتوى:

  املصدر   معن  على  دال    اسم    املصدر  واسم  الزمن،  من  جمرًدا  احلدث  على   دال  
  فاملصدر   منه؛  تعويض  وال   للمحذوف،  تقدير  بدون  فعله  حروف   عن   ونقص

  املصدر   بوساطة   احلدث  على  فيدل  املصدر  اسم  أما  بنفسه،  احلدث   على  يدل
،  عطاء ،:  إىل  فبالنظر .  بنفسه  ال ،  وثواب  ،  وعون    اْلمساء   هذه  أن  َتد  ونبات 

  على   أفعاهلا   حروف  عن   تنقص   فهي   مصادر،  أمساءَ   لكن  مصادر   ليست
  وليست   ملصادرها  أمساء  فهي  ث  ومن  وأنبَت،  وأعاَن،  وأاثَب،  أعطى،:  التوال

  تقدير   أو   نقص  دون  حروفها   تستويف  اليت  القياسية  مصادرها  إن إذ  هلا؛ مصادر
  وهو : "املصدر  اسم  عن   هشام   ابن   قال .  وإنبات  وإعانة،   وإاثبة،   إعطاء،:  هي
 يستويف  ال–  الفعل  على  جيري  ال  لكنه  احلدث،  على  داالًّ   امسًا  كان  وإن
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  إمنا   أعطيت   على   جيري  الذي   فإن  عطاًء؛  أعطْيتُ :  قولك  حنو  وذلك   ، -حروفه
  اغتسل :  خبالف  ُغْساًل،  اغتسلت  وكذا  حلروفه،  مستوف    ْلنه  إعطاء؛  هو

 .ه .ا" اغتسااًل 
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

 مساعد الباقي )يرمحه هللا( )أستاذ عبد حممد   وليد. د :اجمليب
 القصيم( جبامعة االجتماعية  العربية والدراسات اللغة  بكلية

 والصرف  النحو  بُرّيك )أستاذ حمروس.  د.أ :راجعه
 القاهرة(  جامعة العلوم  بكلية دار والعروض

 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 أيًضا؟  اجلن على الناس كلمة  تشتمل هل( :  1026) الفتوى-28

ريًا  ل ّلَناس    َكافَةً   إ اَل   أَْرَسْلَناكَ   َوَما: }تعاىل  قوله  أأتمل  كنت   السؤال:   َوَنذ يًرا   َبش 
:  هي  مفاجئة   إشكالية  ذهين  على  فانقدحت   ،{يَ ْعَلُمونَ   اَل   الَناس    َأْكثَ رَ   َولََٰك نَ 
  بعض   يف  وحبثت  ،"الناس "ب    املسَمْي   على  النبوية  الرسالة  قصرت  اآلية  كأن

  يف   يندرج  داللة   بينها  من   أجد  فلم"  الناس"  كلمة  دالالت  عن  العربية   املعاجم
  واجلن   اإلنس  إىل  مبعوث  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن  ومعلوم.  اجلنّ   دائرَتا

 .  الشريفة اآلية  هذه يف  الصحيح  اللغوي الدالل التوجيه عن  فأستفسر .مًعا



 

   
 

 

 م2021( شباط )  فربايرهـ/1442رجب(،  25العدد )- تاسعة السنة ال  45 

 
 

 

  كافة،   واإلنسان،  اجلن  الثقلي   إىل  -وسلم  عليه  هللا صلى  -النيب  بُعث  الفتوى:
  غري   ذكرته  الذي  واالستشكال  .هبا  ُفّضل  اليت  خصائصه  من  وهو  ونذيًرا،  بشريًا

  للناس   إبرساله   اإلخبار  أنّ :  كليهما، مها: اْلَول  أو  أحد مها   لوجهي،  ُمْشك ل،
  وعقاًل،   لغةً   معلوم  وهذا  اجلن،  إىل  يُرسل  ل  أنه  منه  يلزم  ال  آدم  بنو  هم  الذين
}تعاىل  كقوله  وهو  غريه،  ينفي   ال  اْلنواع  أحد   وذ ْكرُ    يف    بَ َعثَ   اَلذ ي   ُهوَ : 

يّ يَ  ُهمْ   َرُسواًل   اْْلُمّ  ن ْ   أَْرَسْلَنا   َكَما : }تعاىل  هللا   البشر، وكقول  بعض   واْلمّيون  ،{مّ 
  ين وب   فرعون  إىل   أُرسل  وقد  السالم،  عليه  موسى  وهو   ،{َرُسواًل   ف ْرَعْونَ   إ ىَلَٰ 

  من   نفر :  يقال  كما   واجلن،  اإلنس  على  يُطلق "  الناس "  لفظ :  الثاين  .إسرائيل
  أيًضا   القرآن  يف  جاء   القرآن؛ بل   يف  جاء   ذلك  وكل  اجلن،  من  ورجال  اجلن،
  فجاء   ،{َوالَناس    اجلْ َنة    م نَ (  5)  الَناس    ُصُدور    يف    يُ َوْسو سُ   اَلذ ي : }تعاىل  قوله
  املعن   وهو  واجلن،  اإلنس:  به  يُراد  اْلول   مرتي،"  الناس "  لفظ  اآليتي   هاتي   يف

  التفسريات،   أحد   على  هذا   اإلنس،  وهم  اخلاص،  املعن  به  يُراد   والثاين   العام،
  متعلق   واجملرور   اجلار:  وقيل.  اْلول"  الناس"  للفظ  بياانً   واجملرور   اجلار   فيكون

  كل   ْلن اآلي؛ لرؤوس  ايؤه   ُحذفت   الناسي،   أصله"  الناس: "وقيل  ،"يوسوس"ب 
  قريب   وهو  اثلثًا،  وجًها  وحيتمل  .به  هللا  أمر   ما  لنسيان  عرضة  الفريقي   من  فرد
 القرآن،   مجيع   ويف  هنا  وحدهم،  اإلنس "  الناس"ب    املراد   أن  وهو   اْلول   من

  القرآن،   يف  الذكور  خطاب  يف  اإلانث  يدخل  كما  تبًعا،  ذلك  يف  اجلن   ويدخل
 {. آَمُنوا اَلذ ينَ   أَي  َها ايَ : }تعاىل قوله حنو  يف

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
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 (اجملمع رئيس)احلريب  علي  بن العزيز  عبد. د.أ :اجمليب
 (اجملمع رئيس انئب)بودرع  الرمحن  عبد. د.أ :راجعه

 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
  أم ابتدائي الثـانيـــــة  السنـــة: أصح أيهما ( : 1027) الفتوى-29

 االبتــــــــدائي؟
  : اآلت ي                ة   العب   ارة   يف  وذلك(  االبتدائ   ية)  أم   (ابتدائ ي    ة)  أقول   هل  السؤال:

  الكتب   أغلفة على موجودة العبارة وهذه االبت        دائي؟ أم ابتدائي الث اني     ة السن   ة
   الوجهان؟  جي      وز وهل  .اْلول ابلتعبري املدرسية 
  مها   وحنوها  الثانية"  "السنة  بعد  املستعملتان  و"االبتدائي"  "ابتدائي"  الفتوى:

 تنكريه  أو تعريفه يف منعوته متابعته وجوب النعت أحكام ومن حقيقّيان، نعتان
  أو   نصًبا  أو  رفًعا  إعرابه  ويف  ومجًعا،  وتثنية  إفراًدا  جنسه  ويف  أتنيثه  أو  هري تذك  ويف

  السنة )  عبارة  تصح  وال   ،(ابتدائي  الثانية  السنة)  عبارة   تصح  ال  ولذلك   جرًّا؛
 .(االبتدائّية  الثانية  السنة ) هي الصحيحة   العبارة بل ،(االبتدائي الثانية

 : ابلفتوى  العنية اللجنة
 ( اجملمع عضو)الشمسان  أوس  أبو . د.أ :اجمليب

 (اجملمع رئيس انئب)بودرع  الرمحن  عبد. د.أ :راجعه
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 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس

 
 وصلته  الوصول االسم  إعراب يف قول( :  1029) الفتوى -30
  أنه   الصفة   ومجلة   احلال  مجلة   بي   الفرق   أبن  تقول  القاعدة   كانت   إذا  السؤال:

  له   صفة   فاجلملة   نكرة  كان  إن  أما .  حال  فاجلملة   معرفة   احلال   صاحب   كان  إذا
ل  صلة   الصفة  أو   احلال  مجلة   كانت  إذا   فكيف   يف   جواابً   هلا   أجد   موصول؟ 
  اإلعراب  فوجدت إعراهبا عن فبحثت القرآن يف ورودها  وتذكرت النحو، كتب

 : كاآليت
  القرية،   من  صفة  حمل  يف   وحدها(  اليت)  إبعراب  {ف يَها   ُكَنا  اَليت    اْلَقْريَةَ   َواْسَأل  }

-  أظن  حااًل؟  ال  صفة  عدها  سوغ  الذي  فما  معرفة  املوصول  االسم  كان  فإذا
  من   اجلملة  نعرب   ال  ل  .حال  صاحب  فيها   يتوفر   ال   ْلنه  -إث  الظن   وبعض
  احلال؟   صاحب  هو"  كنا"   يف  والضمري  القرية  من  حااًل   وصلته  املوصول   االسم 
  وليس   مبفرد؟  تؤول  ال  أهنا  يعين   اإلعراب  من   هلا  حمل  ال  مجلة  النحاة  قول  أليس
  من   موقًعا  تقع   أن  جيوز  يعين!  له  داعي  ال  حشو  أبهنا  صغارًا  فهمنا  ما  كما

 غريها؟  أو  صفة  أو  حال  مجلة تكون أبن اإلعراب 
  وال   واحد،   اسم   مبثابة  الصلة  مجلة   مع   أي   صلته   مع   املوصول   االسم  الفتوى:

  املوصول   االسم  ابستعمال  إال   ابجلملة   املعرفة   وصف  إىل  سبيل  وال   مجلة،  يعد
  َواْسَأل  }:  تعاىل  قوله  ففي  للمعرفة،  صفة   اجلملة  جعل  إىل  به  يُتوصل  الذي
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  إال   { ف يَها  ُكَنا}   جبملة   القرية   لوصف   سبيل   من   يكن   ل   { ف يَها  ُكَنا  اَليت    اْلَقْريَةَ 
  للقرية،   صفة  صار  صلته  مع   املوصول  فاالسم  {اَليت  }   املوصول  االسم  بوساطة

  احملل   أيخذ   الذي   فهو   اسم  ْلنه  صفة   املوصول  االسم  جنعل  اإلعراب   يف   ولكن
  جمموع   املعين  حيث   فمن   إهبامه  تزيل   الصلة   ومجلة   مبهم   اسم   ولكنه  اإلعرايب 
  احملل   وحده   املوصول   يُعطى   اإلعراب   حيث   ومن  القرية،   صفة  وصلته   املوصول 
  من   له  حمل  ال  لو ابملوص  للمراد  مبيًنا  متمًما  جزًءا  الصلة   مجلة   وتبقى  اإلعرايب

  زيد   جاء:  قولنا  ففي  إليه،  واملضاف  ابملضاف  شبيه  هذا  يف  وهو  اإلعراب،
  لزيد،   صفة (  الدار  صاحب)  إليه  واملضاف   املضاف   فمجموع  الدار،  صاحب 

 إليه،  مضاف  والدار   صفة   صاحب :  فنقول  لصاحب  اإلعراب  نعطي   ولكن
  اجلزء   ويبقى  اْلول   جلزئه  اإلعراب  يُعطى  (عشر  اثنا)  املركب   العدد   أيًضا  ومثله
  عنه   االستغناء   ميكن  وال   اْلول   للجزء  متمم   لكنه  اإلعراب   من   له   حمل   ال  الثاين
(  رجاًل   عشر  اثنا)  جمموع  هو   املعن يف  الفاعل  رجاًل،  عشر  اثنا  جاء:  قولنا  ففي

 .متييز  ورجاًل  ،له حمل   ال جزء  وعشر  ،فاعل اثنا : نقول اإلعراب يف  ولكن
 : ابلفتوى  العنية اللجنة

 ( اجملمع عضو )الرمحن  عبد الدين  هباء . د.أ :اجمليب
 والصرف  النحو  بُرّيك )أستاذ حمروس.  د.أ :راجعه
 القاهرة(  جامعة   العلوم  بكلية دار والعروض  

 (اجملمع رئيس)احلريب   علي بن العزيز  عبد. د.أ :اللجنة  رئيس



 : الثاني القسم  

 البحوث 
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(1 ) 

 
دور املعىن املعجمي يف التحليل  

مغني   النحوي عند ابن هشام يف
 عن كتب األعاريب  اللبيب

 
 ةد. علي سليمان اجلوابر    

 
  -أستتتتتتتتتتتت ا لغويلستتتتتتتتتتت   لغة     ل  تتتتتتتتتتت ي             

 ل مةك  لغ رب   لغس  د  .
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 ملخص 
لغك تتتتتتتتت  ع    ل  جمي يفل  ىن  إبرلز دوي عةى لغ حث فكرة تق م

   ين ه تتتتتتتتتت م يف  ت ب  لب  لغنح    عنو لألحك م ل  ىن لغنح ي وت   ه

   ل ولضتتتتتتتتتتتتتتحت   ؤدي ل  ىن ل  جمي دوي   لغة  ت  ع   تت  لألعت ي ت ث ح تث
 و أحو لغضتتتتت لبغ لغة     عنو عنوه يف حتو و لغ ظ ف  لغنح    غةمفردةث و   

ممت   توع عةى   ؛ضتتتتتتتتتتتتتت  ف،ت لخت ت ي و ته    و  ه لغنح ث أو تر  ح،ت ث أو ت
 عن    لب  ه  م بتفسري لغص غ ول فردل .

وجنو دوي ل  ىن ل  جمي  تجةى  ذغك يف   لز لغق ع ابالستتتتتتتتتتتت ن     
  ابغنفيث و ظ،ر  تذغتك  ل فرغ يف لإلجيت      خلع وو تا لغف تا   جم ت  
  ز  لجلمة       َثم و   ؛دويه يف تس  غ ح غ  عوم لغتط بق يف لجلمة  لغ رب  

 بنت   عةى لالعت ت ي ل  جميث وه  لغتر ر ل تت س غستتتتتتتتتتتتتتو هتذل ل ر  يف حن ّي  
  . ع     وم لغق عوةث وإال ع  

وال ننستتى دويه يف ظ هرة لغتضتتم     ح ث ه  إ تترل  غف    ىن  
غف  آخرث ف تتذختتذ لغةف  ح كَل لغةف  ليفخر يف ل  ىن ولغ ظ فتت  لغنح  تت ث  

ذ إغ ه و ستتتتتتتتتت   به ح  ال تطرد لغق لعوث وال  ا اغك ولب  ه تتتتتتتتت م  ةج
   س فه ل  ىن لغنح ي.

ل  ىن ل  جميث لغ ظ فتتت  لغنح  تتت ث ل فردل ث   الكلمــاا اتاتــا يــة 
 لغق لعو.
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Abstract 

The purpose of this research is to highlight 

the role of lexical meaning in revealing 

functional meaning in the writings of Ibn 

Hisham in his book Mughni Al-Labib An 

Kutub Al-a’arib. In fact, the use of lexical 

meaning in Ibn Hisham’s writings plays a 

clear role in determining the functional 

meaning of the word, Moreover, his use of 

lexical meaning is considered one of the 

linguistic controls that determine 

favoring/weakening the decision of choosing 

one syntactic aspect over another which 

indicates Ibn Hisham's keen interest in 

interpreting forms and vocabular. 

In addition, we find the role of the lexical 

meaning manifested in the permissibility of 

the use of almufaraq al-istethnaa in 

affirmative statements through the lexical 

interpretation of the verb as negative . 
The role of lexical meaning, moreover, 

appears in justifying the state of mismatch in 

the Arabic sentence, and thus the sentence is 

considered grammatically correct based on 

the lexical meaning, which is the only 
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justification for breaking this grammar rule, 

otherwise it is considered a defect.  

And let’s not forget the role of lexical 

meaning in the phenomenon of inclusion 

(Tathmeen) when the meaning of one word 

contains the semantic and functional features 

constituting the meaning of the second word. 

That being said,  Ibn Hisham resort to lexical 

meaning when the grammar rules are 

immutable, and the functional meaning is not 

useful for him. 

Key words: functional meaning, lexical 

meaning, vocabulary, grammar. 
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 اتقّدمة 
 و ل يف لغتحة ا لغنح يث و   مم  ال  تتتتتتتتتتتك ف ه أج غةم ىن ل  جمي دوي  

تر  ح، ث أو  أحو لغضتتتتتت لبغ لغة     عنو لخت  ي و ه    و  ه لغنح ث أو  
ل  ىن ل  جمي    ع  دويتضتتتت  ف، ث أو يده ث    هن       لغويلستتتت      

لغك تتتتتتتتتتت  ع  ل  ىن لغنح ي  لغة    يف   ين ه تتتتتتتتتتت م يف  ت به لب  عنو
 .هوأب لب لغنح    يف  س ئا  ت به لألحك م وت   ه

وعةى لغرغل    ديلستتتتتت   لغ  ح   لغك رية غظ هرة ل  ىن ب تتتتتتكا ع م 
ا لغنح ي أو عنتتتو إفرلد أحتتتو عةمتتت   لغ رب تتت  هتتت ث وأبرز هتتتذه عنتتتو لغتحة تتت
 لغويلس  :

     لغنج يث  حممو  إبرله ل لغ ريبث غط ف  لغنح  نظر   يف ل  ىن  نزغ  -
 .م1995لأليدن  ث  لجل     ه:د ت يل يس غ 
ل  ىن وأثره يف لغتحة تتا لغنح ي:   ين لغة  تت  ع   تتت  لألعتت ي تت   -

 ث ة   ليفدل    ثصتتتتتتتة ح  ب ح دهث يستتتتتتت غ     ستتتتتتتتري ث  الب  ه تتتتتتت م   ا   
 .م2009-2008       ق صوي  رابسث لجلزلئرث

 لغقرآج  عةى  لغتط  ق   ع  ل  جمي  ل  ىن  غت تود  لغنح ي  ل  ىن  ت تود  -
 ة     ولغصترفث لغنح  يف    ستتري  يست غ  لغ نزيث  يزق ج ب   نّ  ف لغكرميث

 هت.1427  ثلغرّيض ث  لإلسل    س  د  ب   حممو  لإل  م         ثلغة   لغ رب  
لغقت هرةث ث دلي غر ت ث  ع تولغةط    لغنح  ولغتوالغت ث حممتو ةت ستتتتتتتتتتتتتت  -
  م.2006د.طث 
  هن د لحلو ثث لغة  ي لغنظر  ن هج ضتتتتتتت   يف لغ ريب لغنح  نظر   -
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  م.1980 ثولغن ر غةويلس    لغ رب   ل ؤسس  بريو ث ل  سىث
ال تت لفق بصتتتتتتتتتتتتتت ية    فتتاهنتت أق ع: وغريهتت    ريث وعةى لغرغل      ر تت   

    تترة  ع ديلستتتن ث وإج ل تتتمةا ب ضتت،  عةى ب ه لغت   ،   لغقصتترية 
ولغستتر    ح ع   ضتت ع ل  ىن ل  جميث ولغستت  : أج ديلستتتن    ضتت ع، :  
)  ين  يف  تتتتتتت    حمتتتتتتودة  لغنح ي   لغتحة تتتتتتا  ودويه يف  ل  جمي  )ل  ىن 

ع مل    عةم   لغ رب  ث وه  لب  ه  مث وهي يف حوود      غوىو   لغة    ث
 أعةل مل  تن وهل  أحو عنو لب  ه  م بويلس   ستقة  و فصة .

وقو ستتتتتةكا يف لغ حث  ر ق  لغ صتتتتت  ولغتحة اث ف مو  إ   ع  
ل  آيل  لب  ه تتتتتتتتتتتتتت م يف   ين لغة  ت  ح ع ل  ىن ل  جميث وحتتو توهت ث  ، تو  

إ  نت ئج ع    تتضتتتتم  دوي ل  ىن ل  جمي عنوه   غتحة ة، ؛ ب    لغ صتتتت ع
يف لغتحة ا لغنح يث ولغك تتتتتتتتتتت  ع  أستتتتتتتتتتت    لالعتولد اب  ىن ل  جميث  

 وأب  ده.
و ،تتتوف لغ حتتتث إ  ت ّ  دوي ل  ىن ل  جمي يف لغتحة تتتا لغنح ي 

ث ولغك تتتتتتتتتت  ع  أستتتتتتتتتت    لغة    عنو لب  ه تتتتتتتتتت م    خلع  ت به   ين
ص يف ب ه وه    ترخ  نتتوه وأب تت دهث و تت  وغتتم لالغتجتت   غةم ىن ل  جمي ع

  .س غ   لغ رب  لأل

وقتو يأ تا أج أبتوأ بت ر   ل  ىن ل  جمي وعلقتته ابغنظت م لغنح يث  
قو ث و لغة     ث  ظ هر لالهتم م اب  ىن ل  جمي عنو لب  ه تتتتتتتت م يف   ين

 لغ حث إ : اقسم
ل يف غةف      ي  لعتولد لب  ه تتتتتتتتتتتتتت م اب  ىن ل  جمي   اتبحث األول 
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 .لغت   ه ولإلعرل  
لالعتتولد اب  ىن ل  جمي يف تصتتتتتتتتتتتتتتن   ل فردة ال   اتبحـث الـاا  

  .لغ ن   لغ لحوة إ     ن ،  ل ت ودة
 لالعتولد اب  ىن ل  جمي يف اب  لالست ن  . اتبحث الاالث 

 ل  جمي يف ظ هرة لغتضم .لالعتولد اب  ىن  اتبحث الرابع 
فتت   ضتتتتتتتتتتتتتت ع  ر ّ ز عةى  تت نتت  ت تتود ل  تت   ل  جم تت  غةمفردل  يف 

ل الختلف لغ لق   لغرت      يف  ستتتتتتتتت  ل  ىن لغنح ي ت ود  أمم     ؛لجلمة 
 لجلمة .

وترز أمه تتت  ل  ضتتتتتتتتتتتتتت ع يف لغ  دة ابغنح  إ  ح تتتث ل  ىن ل  جمي 
   يف لجلمة     خلغهث و    ت ع  غةمفردل ؛ غةك   ع  لغ لق   لغرت   

   و   ؛لختلف ل  ىن ل  جمي    لختلف يف لغ ظتت ئ  ول  تت   لغنح  تت 
 ميك  ف،ل لغنص ولغك   ع    ن هث وب  ج لألغرلض ول ق صو  نه. َثم 

   اتعىن اتعجمي والنظام النحوي أوًل 
لغويلستتتت   لحلو     دع  لالعرتلف ابغة   ب صتتتتف،  ظ هرة ل تم ع   يف 

 :  1)فرع    إ  لالحتف ع اب  ىنث وتقس مه إ  ثلث     ج  
)  أ ــــــدهــــــا  ل  جمي  ه    ىن Lexical meaningل  ىن    

 لغكةم    تكتس ،  لغيت لغوالغ  تةك  ل فردة يف لغة   يف أصا لغ ضعث أي

 
  ث 28ث صم 1974      م حس جث لغة   لغ رب     ن ه  و  ن ه ث دلي لغ ق ف ث ل  ر ث د.طث1) 

29 . 
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أي    ث 1) غةكةم    ل فردة ستتتتتمى ل    لغة  يث وت   لغ ضتتتتتع أثن  يف  ل فردة
  م  سجةت،  ل    ل. 

 ب  تن تتتتتتتتتتتتتتتذ لغيت لالعت ت   ت  لغ رف ت  لغ لقت    فته أبننتهومثت     عرم 

 . 2)ل فردل  و   ن ، أب
فتته ابغتتوالغتت  لال تمتت ع تت  غةكةمتت  لغيت  ف،م،تت  أبلغفرد يف وهنتت      عرم 

ث أو   3)لجملتمع    أغفت   غ تته و تفق   ته عةى هتذل لغف،ل بق ت  أفرلد لجملتمع 
ث هذل ق ا أج توخا   4)لغصتتتتتت ية لغذهن   لغيت   ضتتتتتتع  زلئ،  لغةف  يف لغة   

ث لغستتتتتتت    لغرت   ث فاال دخةا أصتتتتتتت حا عرضتتتتتتت  غةستتتتتتت    ولجمل ز ول ق م
 وغريه     لجمل ال  لغيت تتج ا  لغكةم  يف   ن ه    ال تم ع ولغنفس.

و تت      تتتتتتتتتتتتتتتتك يف أمه تت  ل  ىن ل  جميث وجنتتوهتت  ترز يف حتت ال  
 لغت   ا  ع لغنص    انح يت ل ست ى لغنح ي ول ست ى لغواليل:

ةكا  ةم  ف  –     ،ل يف ل ستتتتتتتتتتتتتت ى لغواليلف   ىن ل  جمي غةمفردل
   ح تث إنته أبجيري   -تمت ع ت  ل ستتتتتتتتتتتتتتتقةت ث حن : ي تاث فر دالال ت  لال 

 
مث ص  1982ث  1ط   لغوالغ ث  كت   دلي لغ روب ث لغك  اث عمرث عةل خمت ي نظر: أةو      1) 

   . 48مث ص  1984ث  5ط    ث لغق هرةإبرله ل أن سث دالغ  لألغف  ث  كت   لألجنة  ل صر  ث  ث و 14

فقه  و لألص ع ديلس  إبستم غ     غةفكر لغة  ي عنو لغ ر : لغنح ث    : نظر    م حس جث    2) 
   .292 ث صم 2000لغة  ث لغ لغ ث ع مل لغكت ث لغق هرةث د.طث  

     يف ض   ديلس   عةل لغة   لحلو ثث دلي لغن،ض   ث ل    ل لغةج   حممو أةو أب  لغفر 3) 
 . 18 ث ص 1966 ث 1لغ رب  ث ط  

   .44ص  ر ع س بقث إبرله ل أن سث دالغ  لألغف  ث    4) 
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حتو و دالغ   ة     يف إ  ي نظر   عةل لغوالغ     خلع إستتتتتتتتتتتق ط ل  ىن 
ل  جمي غكتا  فردة يف لجلمةت  عةى   ىن  ت   ة ،ت      فردل  وترل  ت ث  

 . 1)  ابغطر ق  ال   ambiguity م  ميك  حتو و إه     ل  ىن )
ره لغ ن  ب و لغ صتتتتتتتتتتتتترث جنو أج دالغ  لجلمة  أبو     ففي  ة : أ 

    ىن لغف ا )أ ره  عةى   ىن لالستتل )لغ ن    Projectionإستتق ط )
  لغ صر)عةى   ىن لغظرف )ب و  عةى   ىن لالسل )لغ صر ث وغك   ةم   

فا   أج تنصتتتتتترف إ  دالغ  ز ن  ث وإ   أج تنصتتتتتترف   ؛حتما أ  ر      ىن
وبذغك  ك ج غةجمة  دالغت ج:   ؛ صتتتري    لغ ن إ  عمة   لستتتت لص لغ

أ ره لغ ن  ب و دخ ع وقا لغ صتتتتتتتتر    لغن، يث وأ ره لغ ن  ب و حت  ةه 
 .     2)إ  عصريأب
وعنتتتو تتت  ترت تتت  لغكةمتتت   يف لجلمةتتت ث فتتتاهنتتت  ترت غ ف متتت  ب ن،تتت        

ب لقت   وال تتل هتذه لغ لقت   إال ب تو   رفت    ت   هتذه لغكةمت  ث وال 
 ب   فردل  ال   ىن هل ؛ ألج   ىن لجلمة  صتتتتتتتتتتتتت  غ  لجلما أصتتتتتتتتتتتتتل  ميك  

  رت غ هذه ل فردل . 
ث ترت غ لغكةم   ب ضتتتتتتتت،  ب  ه عةى حستتتتتتتت  ق ن ج غ  ي خ ص  

)ل ستتتتتتتتتتتتتت ى لغنح ي ث وترز أمه   ل  ىن ل  جمي ح    ه  لغنظ م لغنح ي
  يف حا لإل تتتتتتتتتك عث ويفع لغة س     ق م به      تتتتتتتتت  ع   ك ج ستتتتتتتتت    

 
م نت ك   ولغرل  ت   يف لغة   لغ رب  ث دلي لغفكرث عم جث       هر لحلس ث عةل لغوالغ  لغس1) 
    .12ص  ث م 2001ث 1ط
    لغصفح  نفس، . لغس بقث ل ر ع نظر:      2) 
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ل  ىن لغنح يث وف تته تؤدي  تتا  ةمتت  وظ فتت     نتت  يف لجلمةتت   ستتتتتتتتتتتتتتتت   
ختة   ال  ؛ ا لألستتتتتتتتو  ن ه ث فة  قةن : قتا لألستتتتتتتتو لغر ا  ك ج قتا لغر 

ث ولغرتت   لغ     ع ف غرتت   لألوع  ع لإلعرل  جي ا لألستتتتتو ق تل   ل  ىنث
ث وإال نظران   1) و تتتتتتتتت ج ب  لغق تا ول قت ع  .ا لألستتتتتتتتو  قت ال  لإلعرل  جي 

إ  لجلمة  لغستتتتت بق  جنو أج   ن ه  ال  تل أو  كتما إال إال وقفن  عةى  ا 
ستتتتتتتتتتتتتت مت  لغتوالغت  لال تمت ع ت  )ل  جم ت   لغيت تظتا حتتا بؤية    لغتوالال  ال

هوف،  ألهن  لهلوف لألستت ستتي يف  ا  لمث ول    ل لغ رب     ج   ؛لغ تت  ي
     و  ك ان  لألستتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتي ه  ت ضتتتتتتتتتتتت   هذه لغوالغ  لال تم ع  ث لغيت ت  

    تتتا ث وهتتتذل  ؤ تتتو أج لغةفظتتت    جم تتت   2)ل    بن تتت  لغة تتت  ك انتتتتهث و ز   
ل نطةق لألوع غةف،ل ولغتحة ا ث أي  لغستتتت   ث ويا    ج لغنص غري  نفت  

 ث وه  يف  ز    ري عةى ل ت يجث ف حتت ج لغتحة تا غة  دة إ  لغنص دلخة ت  
 نه    د إ  ل  ىن ل  جمي ل تم ا  ابغذخرية لغة     لغضتتتتتت م  لغيت ميك  

 غة  حث ت   ه ب صة  لغتحة ا ولغويلس  إغ ، .
 ث وه   ت   توع Contextual meaning  ىن ل قت م )  الـاا  

   .عة ه ل ق م وتر    لجلمة  ولغس    ال لغكةم  ل فردة

قصتتتتتو  و   ث   Functional meaningل  ىن لغ ظ في )  الاالث 

 
نظر: حممو عةي ل  يلث عةل لغوالغ  )عةل ل  ىن ث دلي لغفلس غةن ر ولغت ز عث لأليدجث       1) 

 . 68 ص  ثم 2001 د.طث
 . 44ص   ر ع س بقث نظر: إبرله ل أن سث دالغ  لألغف  ث      2) 
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اب  ىن لغ ظ في ل  ىن عةى  ستتتتتتتتت ى لألنظم  لغة    : لغصتتتتتتتت ت   ولغصتتتتتتتترف   
  ى ل  ىن عةى هذل ل ستتتتتت ى ه  يف لغ لقع وظ ف ستتتتتمم ولغنح   ث أي أج       

 . 1) ل  ىن لغتحة ةي
ة  يف لغنح    مم م و ،م  عةل لغنح  هي ديلستتتت  لغ لق   ب  لألب ل  

 ب  لغ ظ فتتت  لغنح  تتت ث  إا إج هنتتت   تفتتت عل    ؛ 2)ل فردل  لغيت يف لغرت  تتت   
ا هذل لغتف عا ب ن،م   ع ل  ق  ل    ت ي غ تتت ة، ث و  تتتكّ  ول فردة لغيت ت  

وّ د ث ولغذي 3)ل  ىن لغواليل غةجمة    لغ ظ في   ن  ج: ل  ىن ُي 
 ب تتتتتتتتتتترو ، ث وهي لغنح  ّ  غ ظ ئ ل ب  لغ لق      ىن أحومه : 

 ول ر ث ل  توأ(و ولغف عا  لغتجر و ّ  غرت    لجلمة ث  تتتتتتتتتتتتتتتت)لغف ا لغص ية

هذه  يف وضتتتت ه غ صتتتت ّ     ّ ن  دالغّ   ب تتتتروط      تتتترو    ب ضتتتت،   ك ج وقو
  ك ج    تتتتترتلط أج لغصتتتتت       لألستتتتت ستتتتتّ   لغ ن    تتتتتروط  ع لغ ظ ف ث

 لغف عاث  ك ج ب و أج لغف ا    تترتلط ولغرت    ث  تتتق   ولحل ع  لس   لغف عا
 أج ل تتتتتترتلطو   ث     )  ا ىن لغتم  ز  ك ج أج    تتتتتترتلط لغّنح ي ولغ يود

 .  يف)   ىن  ن   تضمّ    ك ج لغظرف
َ ا لغ ظ ف  ل فردل   لخت  ي وليفخر: صتتت حل    غتصتتت   لغنح  ّ  لغيت َت تتت 

 يف أخرى وظ ف  ت تتتتت ا أ خرى  ةم   ع    ّ ن  علق  حن  ّ  يف غةوخ ع
 

 . 182 ث ص  ر ع س بق     م حس جث لغة   لغ رب     ن ه  و  ن ه ث  1) 
ث ص  2001ث  2  ع و لحلم و لغس وث ديلس   يف لغةس ن    لغ رب  ث دلي ح  وث لأليدجث ط2) 

246. 
 .  9 ص ر ع س بقث ث لغنح  ولغوالغ ث  ع ولغةط      حممو ة س  3) 
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  تكةل  ا لالخت  يث  ك ج هذل تنظل ق لن   غ    اّ  ويف  ةلغ لحو لجلمة 

 لغنح  ّت  لغ ظت ئ  عة ته تت ق  لغتذي لالخت ت ي هتذل عةى وبنت   ؛هت  لد   زوم 

 غكةم   لستتتج ب  أ  ر لغكةم   ب ه إا ؛لغصتتّح  لغنح  ّ  دي    تتحقق

    أصتتتتتت ّ  هذه لجلمة  لغط ئر ث فاجّ  : )  ي  ل   قةن  فاال غريه ث    أخرى

 . 1)  لغط ئر) خص ئص إحوى    ي) ألجّ  ؛ لغقة      ي)

 ترلبط،ت   ة ي وحق قت  هتذل لغت تتتتتتتتتتتتتتق ق يف ل  ت   ولغت ت    يف ل فت ه ل ال

 ىن عة تته      ىن  فتت   ىن ل  جمي و تت       ؛لغ ظ فتت  لغة   تّت  أدل  يف وتكتت  ة،تت 
غف،ل ظتت هر لغنصث ث ال ميك  لالستتتتتتتتتتتتتتت نتت   ع    ىن     ك انج  تتوخل  وظ في  

وبتته  تضتتتتتتتتتتتتتت  لغنص و كتمتا    ثل قتت م و تت   رلفقتته    ظروف      تت  ول تمتت ع تت 
 لغف،ل و رز ل  ىن. 

 ا  ابن هشام واتعىن اتعجمي اثنيً 
   انح   ولق    مل  ق  لغنح ة لغقو    عنو حوود لغ تتتتتتتتتتتكاث با لغتفت ل  

   فزع ج إغ تتهث و صتتتتتتتتتتتتتتتويوج عنتته يف   اثبتتت  مي تتا لغتفتت  ل إغ تته أب ةحظتت  إ  ل  ىنث  
  لغتفستتتتتتتتتتتتتتري عةى ل ستتتتتتتتتتتتتتت ى لغنح ي  لغتفستتتتتتتتتتتتتتري لغنح يث وخت صتتتتتتتتتتتتتتت  إال تةم 

 ؛ث وق تا اغتك ت قف ل عنتوه  ت  غته    دوي يف حتتو تو لغ ظ فت  لغنح  ت  2)ل ت غصأب
  غت ري  ت  تتت    أبفتتت غكةمتتت   ال  ت ري غفظ،تتت ث وتتن ع وظ فت،تتت      ةتتت  إ  أخرى

 
  . 43 صحممو ة س  ع ولغةط  ث لغنح  ولغوالغ ث  ر ع س بقث   1) 
 ل ؤسس  لغ رب   لحلو ثث لغة  ي لغنظر  ن هج ض   يف لغ ريب لغنح  نظر   هن د ل  سىث   2) 

 . 73 صمث 1980ولغن رث بريو ث  غةويلس  
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 .  1)  ن ه أب
ف ةمتت  ان لألولئتتا أدي  ل أثر ل  ىن ل  جمي يف ت   تته ل  ىن لغّنح يث  
ح تتث لعتتتوول بتته يف وصتتتتتتتتتتتتتت  لغرتل  تت  وحتة ة،تت ث وبتتوأ لالهتمتت م اب  ىن 

  تتهث ح  ت ق  عنتتو لإلعرل     غتتوج ستتتتتتتتتتتتتت   ت   تته ل  جمي ودويه يف
 لإلبصتتتتتتتتتتتتتت ي  ت ج ا ىن فتاال   جم ت ث   ت جلت  لغف تا )يأى  لغتذي عت جلته

لغ ةل لغضتتتتتتتتتمين   ف و   ج وإال فقغث ولحو  ف  ع إ  ت وى لحلستتتتتتتتتي
 أبإج  هن د ل  ستتتتى بق غه:لغو ت ي   ف  غ ث وهن    تتتترس ل ستتتتذغ   إ  ت وى

   ىن عةى أي  ف، : دالغ  عمق   غه )يأى  فريى لغف ا ميتح  ست    ه

 غه   ن   و رى لغضتتمينث لغ ةل   ىن وعةى لغ  ث لحلستتي: ي    لإلبصتت ي

 لجمل ع إ  ل  ن   ب     فر  ع  لغ   ج يف ستتتتتتتت    ه و فزع ... حن   

 ل تكةل   ق  ه  لغوالغ ث ستتت  ع    قف     ط  ته    وجيرد لال تم عيث

:  ق ع أج غألعمى جي ز أنه ترى : أال 2) تستتتتتت ئل   ف ق ع أعمىث   ج إال
 . 3)لغص حلأب لز و   يأ ا

  يف اغك ح ث ا ر أج أب ا    صتتتتتتتتتتتتة  به  د ل رد   وأ ع    وقو  رم 

 
حمم د  رف لغو  ث لإلعرل  ولغرت    ب  لغ كا ولغنس  ث ديلس  تفص ة  ث دلي  ر  ج     1) 

 . 36 ث ص م 1984-هت1404ث 1غةط  ع ث لغق هرةث ط

لغكت  ث حتق ق: ع و لغسلم ه يوجث  كت    س    هث أب  ب ر عمرو ب  ع م ج ب  قنرث     2) 
 . 3/97مث 1988-هت 1408ث 3 ط  ل  جنيث لغق هرةث 

 ر ع س بقث ص   لحلو ثث لغة  ي لغنظر  ن هج ض   يف لغ ريب  لغنح  نظر   هن د ل  سىث  3) 
94 . 
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  . 1)ل  ىن ف،    وث و ا    فسو به ل  ىن فمردودأب
 لجلر    هنجه با ستتتتتتتتت    ه ول رد وحومه ث عنو غ س لغت  ه وهذل

لغ لغ ث    ولغنظل يف  ت ب ه: دالئا لإلعج ز وأستترليلهتل بنظر   ل  ىن لغذي
   رف  ال ميك  أنه أ و با ل  جم  ث ول     لغنح       ب   فصتا ومل

 يف    ن ،    رف  ب و إال ب  ه ب ضتتتتتتتتتتتتتت،  ت ة ق أو لألغف  ث ترت  
 ل     ف ه ترتت  لغذي الته لغ قا يف لغنطق يف وترتت  لألغف   لغنفسث

 . 2)لغنفس يف
وال بو أج ن تتتري ق ا لالنتق ع إ  لهتم م لب  ه تتت م اب  ىن إ     ا ره  

 ث  أست ست   اب  ىن لغ ر  عنو لغة     لغويلست   حست ج    لهتم م   ملغو ت ي  
   وأ ألج دق ق؛ غري وصتتت  وه  ث 3) عةى لستتتتح    إال اب  ىن  ،تم ل ومل

 لغة  ي  لغرتلث يف قرل ته لجلو وة حستتتت جلغو ت ي   م   عة ه بىن لغذي  ل  ىن

  نقه حستت جلغو ت ي   م    م  أج لغرتلثث اغك يف  ت ودة بصتت ي      ث

 إديل ،ل لغ ر  لغ لغ     ا غ ةم   ح ث  ثست بق   ا ره    آخر   ضتع يف

ث    4) نظر   لغستتتتتتت    إديل  يف لحملوث  لغة   غ ةم   وستتتتتتت ق،ل ل  ىنث غنظر  
 

ث  هت1386سل   ث لغق هرةث  وج لإلؤ عةى غة لجملةس لأل    حممو ب   ز و ل ردث ل قتض ث        1) 
2/311 . 
أسرلي لغق هر ع و   2)  لغ ريبث   لغكت   دلي سكنويل ثلإل حممو :حتق ق لغ لغ ث لجلر   ث 

 . 11ث 10ص  ث م1996 ث1ط  بريو ث

 . 182 ص  ر ع س بقث   م حس جث لغة   لغ رب     ن ه  و  ن ه ث    3) 
 لحلو ثث دلي لغ ريب لغة  ي لغفكر يف ديلس  لغ ن  يث لغة   وعةل لغ رب   خة اث حةمي   4) 

  .223 ص مث 1988لجل     ث لإلسكنوي  ث   ل  رف 
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 عةى ق ئل لغرتل   ث عةل أستتتتتتتت   لغ ريب لغنح  أج جنو ل نطةق هذل و  

 إعرلب   و ق ال  لوأغ  ز    صتتتت     وغ س لغرت   ث يف ب  لغكةم   لغ لق  

 لغوالال     يف أمه ته وتتضتت  لغتصتت ي لغ قةيث    ن ع ه  وإ   حمف ظ ث

 . 1) وتن   ،  لغة    
ف،    ريه    لغقو    مل  ك  غو ه   لغة     أ   عنو لب  ه تتتتتتتتتتتتت م يف   ين
با جنو  نه  تتتتتتذيل   تن ثرة هن  وهن   ب    ؛ل  ىن ل  جمي عةى تةك لغستتتتتت  

    رة لغ ق ف عنو ل             ضت ع    ت بهث غك     مي زه ع  غريه نست    
ل  جم تتت ث وياتتت  هتتتذل  ن ي ع  لغ عي لغ م ق عنتتتوه غتتتووي ل  ىن ل  جمي يف 
حتو و لغ ظ ف  لغنح    غةكةم ث و ر ق  ولضتتتتتح      ر  لغك تتتتت  ع  ل  ىن  

رد لغق لعوث وال  ست فه لغنح يث ولب  ه ت م  ةجذ إغ هث و ستت   به ح  ال تطم 
 ل  ىن لغنح ي.

  يف لغت   ه ولغتق  وث  تم ل   خ صتت  أمه   ولب  ه تت م  ن  ل  ىن ل  جمي
ث    2)  أبو  ر    أل  ال بو    ف،ل   ىن      ربه  فرد    بتتتتأبأج ل  ر   ب   يته ل  ، ية:

وبةغ    لهتمتت م لب  ه تتتتتتتتتتتتتتت م اب  ىنث وقرنتته اب  ىن لغنح ي أج أفرد غتته لغ تت    
يف أبا ر لجل،ت   لغيت  توختا لالعرتلض عةى ل  ر     لغة  ت        ين  ل ت  س

أي بستتتتتت   هذه لجل،  ث وهي عنوه ع تتتتتترةث أبإا صتتتتتتن     ث 3)    ،ت، أب

 
حس ج   )  م   ت    يف  ث لغتح  ةيث لغت غ وي ولغفكر لغنح ي لغت ة ق لغنح  ث   صطفى   1) 

 . 368 ص ث م 2002ث 1ط   صرث ع مل لغكت ث   ثغ  ّي   ليلئو  
 . 6/7  ر ع س بقث  لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
 نفس، .  لغس بقث لغصفح   ع ل ر   3) 
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ب ضتت،  إ  ل  ىن     ق م عةى    ز  ستتت ّي   فردم غضتت لبغ تصتتن ف  ف ه تةك ل
ل  جمي غةف ث وب ضتتتتتتتتتتتتتت،تتت  إ  ل  ىن لغتتتواليل غةرت  تتت ث وغريمهتتت  غق لعتتتو 

)عنوه لغصتتتتتتتتتتتتن ع   لغيت حتود     آخر يف ق لعو لغنح لغنح ث وحصتتتتتتتتتتتتر   ن   
 . 1)      لغ لئق لغرت      ب  لغ ن صر وص ية ل  لقع لغيت ت  ة، أب

لغ  رة لجل،    لألو   وأ  ر     ،من      وهيلجل،   أج    ث    رلعيَ : 
  لب  ه  م  ل  ىنث و صفه  رلعيَ لغصن ع ث وال      ر  قتض ه ظ ه         )ل  ر  
أوع ول   عةى ل  ر  أج  ف،ل    : أجل    تزع به لألقولمث و ذ رنج   ري  

 . 2)   ل أو  ر     فرد   ثهرب       ىن     ت  
  م  ت   يف أغة ،  أهن  ت  د    ة  لغيت  ذ ره  لب  هو   خلع لأل

غةف ؛  إ  ض بغ   ل  جمي  لغ حوة ل  ىن  ألي علق    لألس س   العت  يه 
وه  يا      فسر س   لغ و  -  غة ص  ولغتحة اتر     ث با حىت  نطةق  

 ابتض س إسن د وال أي ن ع    لغ لق   لغ ظ ف   إاّل  وال ت ّةق فل   بهث

  و وفع لغة س    صح ح  ألنه  س عو عةى ف،ل لغرت    ف،م    ل  جم  ؛  ل    
ألهن  غ سا ال    ولغ م ض؛ غذغك مل جيز لب  ه  م إعرل  ف لت  لغس ي؛

 ف،ي    ل ت  به لغذي لستذثر هللا    ىن ولض ث ميكن،     لت ا   ىن حن ّي  
  . 3) ب ةمهأب

 
 لجل     :د ت يله يس غ  لغ ريبث لغنح  نظر   يف ل  ىن حممو لغنج يث  نزغ  إبرله ل غط ف    1) 

 . 120 ث ص م1995لأليدن  ث 
 . 6/7 ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث    2)  

 . نفس،   لغس بقث لغصفح   ع ل ر   3) 
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ل  ر    ه  م   ةزم  لب   أّج  ل  ىن  وهذل   ين  بتتّ ع  ول     )ع  يته 
ل  جم  ث وه    لغّوالال   عةى لألو    ابغّوي   فف،ل لغنص  ت قّ   ؛وف،مه

أي    ث  : ل فرد مي ا   ىن  فردل  لجلمة ل أو  ر       نف،مه    ق غه: ) فرد  
 ل  ىن ل  جمي ول ر   مي ا لغ ن صر لجملتم   لغس  ق   ولغ ظ ف  . 

 لإله م إ  ابغتذ  و غةكةم  يف لغنص  ؤديف م ض ل  ىن ل  جمي  

لغف،ل ولغ رضث ث ميتو لغف،ل ابغت رف   يف لغ  غ ؛ ُيقق ولغت م  ث ووض ح، 
لب     إ  لعتم د  يف  لغس    وولض   وغريمه ث  ولغنفس    لال تم ع    ل     

غألغف  ؛      ةه   ل  جمي  ل  ىن  ض بغ  عةى  علئق   ن     ه  م     
عرل  وت   ،ه وتر  حه أو فت   ست  ج ه  يف حتو و لإل      وتر      خمص ص

 اب  لغت ود ولالحتم ع ف ه.
لغ   عةى  قو  وخا  مل  رلع  رَ م    ولالعرتلض  إال  لغ كا       ب   لغ لق  

س بذغك يف ا ره غةج،   لغيت  وخا عةى ل  ر  لالعرتلض  ول  ىنث وصرم 
 ث  رلعي ل  ر    ىن صح ح      ،ت، ؛ إا  ق ع يف لجل،  لغ  ن  : أبأج  

فاال   ج لب  ه  م قو ل رتط يف لجل،    ث 1)   وال  نظر يف صحته يف لغصن ع 
لألو   رلع ة ف،ل ل  ىن ق ا لغصن ع ث ف جل،  لغ  ن   ت ّض  أّج صح  هذل  

   . 2) ل  ىن ُيّقق صح  لغت   هأب
 م يف و رز لالهتم م اب  ىن ل  جمي يف  ظ هر  ت ودة عنو لب  ه  

 
 . 6/48 ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   1) 
صة ح  ب ح دهث ل  ىن وأثره يف لغتحة ا لغنح ي:   ين لغة    ع   ت  لألع ي   الب      2) 

 . 121 ص  ر ع س بقث  ث ه  م   ا   
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 : لغة      ين
ففي حتة ةه غة  لهو   ؛ تتم ا يف   رة لإل  يل  إ  ل  ىن ل  جمي  -

ل عةى ل  ىن عنو لغتحة ا ولغت   هث هذل وقو أحص ا  ن،       ق    ري  
فسر بكذلث  ئ    ضع يف  ت به  ذ ر ف ، : ل  ىن  ذلث وت     ز و ع  تسع
إال  ر   ته ف ه غةم ىن ل  جمي؛    ةهل حةم إا ال نك د جنو   هو    و  ن ه   ذلث

ى  ذغك لهتم  ه ب ض س يف عن و    و تجةم   غ صا إ  حتو و ل  ىن لغ ظ فيث
 ن، : ا ر لجل،   لغيت  وخا ل  ر  لالعرتلض      ثغ  ه  س ئا  ت به

ل  فرد    ثهرب     أوع ول   عةى ل  ر  أج  ف،ل   ىن     ت    إج أب ق ع:     ،ت، ث
ى  ذغك    خلع ت  ريه ع   ث و تجةم وه     ا رانه س بق  ث   1) أب أو  ر    

ل  ىن ل  جمي يف   لضع   رية بةف  أبلغ ض يأب   ا ق غه: ألهن   ست مة  
لغ ض ي وق غه: 2)يف   ن ه   ل  ىن    وح نئذ    ث  ف ه     ا   لغظرف  به   ت ةق 

يف  أي   ىن لغة ث ال   ىن لإلغ  ث ألنه   إل  ت     ث لغ  يض غه ابغتضم 
 . 3)  فة  ص  اغك غ ةقن ه ا  ف ه      ن ه لغ ض ي ثعوم لال تولد

  ولغ لئق لغرت      لغيت  ص  أج   تن وع لب  ه  م   ىن ل فردة   جم     -
    أو  ص ّ   أو  ر   يأّي  غ ج ز يأّي     قو ب ن، ث وب     جي ويه      فردل  ت  

  ة    رية يف اغكث وه   لإلعرل ث ولأل   خيضع غه  ،       ّ ث و  وه ض بط  يأّي  
ع لغويلس  لغت غ  ث غك  نكتفي ا  عث ق      حث   س ذ  لحلو ث عنه يف  

 
 . 6/7  ر ع س بقث  لب  ه  مث   ين لغة   ث   1) 
 . 5/423لغس بقث ل ر ع   2) 
 . 211ث 6/17ث لغس بق  ع ل ر   3) 
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  أج    رى لب  ه  م  ث 1)  َّ ىي مي   خي حي  جي يه ُّ  :ت   
قط ّ   ا ن     جم   أحومه :    م ه  ر  ص  )لغف ا    ، ث وهن  ال  ت ةق ا ىن 

ة    ولغ   : ا ىن  ث  م ه  ر  ص  ت) غ ك  بإلجل ي ولجملروي )   وجي ز ت ةقه ح نئذ    ث،  م أَ  
ث وهذل   م ه  ر  ص  ت)ابجل ي ولجملرويث  ق ع لب  ه  م :أبفاج ل ت  دي ت ةق إ  ب

ر سّ   ث وأ   إج ف  ذ  قه بتتت)خ  ث وإ   ت ةّ   ، قطّ  ت)ب     م ه  ر  ص  )ر  سّ  ال  ص  إال ف  
ة  بتتتت) إ      ،  م أَ   أي:  تقو ر  ض فث  جي   لغ  ،   وعةى  بهث  ف غت ةق 

نفسك؛ ألنه ال  ت وى ف ا ل ضمر ل تصا إ  ضمريه ل تصا إال يف اب  
تَت  ىَنى ُّظ  حن :       م ه  ر  فص  )وهن  نتج ع  ل لف يف دالغ     ث 2)   َّ َأج يمآه  لس 

 .  إغ ك )لختلف يف ت ةق لجل ي ولجملروي 

   أبرز    مي ز  ن،ج لب  ه  م يف ديلس  ل  ىن ل  جمي لت  عه  ن،ج   -
  ريب لغقرآجث فك نا تتل يف لغ  غ     خلع ل  لقع لغيت ُيتة،  لغةف  يف  
ل  جمي   ل  ىن  دوي  ب  ج  لب  ه  م يف  لغذي  رده  لألصا  لغرت   ث أبو  ج 

 ث ديسا لغرتل    عةى هوى  نه    خلع ل  قع لغذي مي ةه  ع      غةف  أصل  
لغنح      لغ ظ ئ   ب   لغ ث ق  لاليت  ط  خلع  أو     لغرت     يف  لغةف  

(functional)     ودالال  لغ ن صر لغيت ت ر عن، ث    دوج أج  ت ذ اغك
 ظ ئ     غويلس  لألغف   ديلس  تفص ة      ة  تق م عةى حتو و       لغ نطةق  

   لغيت ميك  غةف  أج   ر عن، ث ويصو لغ لئق لغرت      لغيت ص  أج  ك ج  رف  
 رف ابالجت ه  ف ، ث واغك      ا    جنوه يف ب ه لألنظ ي لحلو   ث وه        

 
 . 260 ث ليف  س ية لغ قرة  1) 
 . 23 ث 6/22 ث  ر ع س بق  لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
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غذغك ال  ؛   functional lexical grammar    (1ل  جمي لغ ظ في  
    إال    خلع  تر       ع  دوي ل  ىن ل  جمي غةف  عنو لغقونرى حو    

خمص صث ونص حمودث وغك  لغ  حث يف  صنف  ل  ةح  ب ض س أج لغنظر  
يف      لألغف    صوي ع  إديل  عم ق اباليت  ط لغ ث ق ب  لغ ظ ئ  لغنح     

 . 2)ودالال  لغ ن صر لغيت ت ر عن، أب
لس   وغ ا اغك  ر ع إ  ل ن،ج لغذي لتذه لغنح ة لغ ر  لغقول ى يف دي 

  غويلست،لث  لغ رب  ث فقو لتذول لغرت   ث و    تضمنه    علئق حن     نطةق  
ست  ج به عنو    ت ة  لغ  و لغنح ي         إض ف   أ   ل  ىن ل  جمي فك ج  ةحظ  

 . 3) ل  غص ع  تقومي وص  صح   غةرت   أب  
 حب  جبُّ و   لأل  ة  عةى    س ق ن يد حتة ا لب  ه  م غق غه ت   :   

ه  م:   4) َّ جتحت هب مب خب لب   جب ا    ق ع  لغةف   ظ هر  أبفاج 
ألج لإل  ت     ؛  ت ث واغك ممتنع  ع بق ئه عةى   ن ه لغ ض يلنتص    ئ   

  ىن أغ  هث فكذنه    أ  ته)سة  لحل  ةث وهي ال  توث ولغص ل  أج  ضم  
 ت ةق به لغظرف ا  ف ه    ل  ىن   ذغ  ه هللا اب     ئ  ع مث وح نئذ  ق ا: ف

 
ث  1ط ل  ر ث  ولي لغ  ض  ث  لغ  ع و لغق دي لغف سيث لغةس ن    ولغة   لغ رب  ث دلي ت بق عث  1) 

   . 1/33 ث 1985

ث  121  ث ص  ر ع س بق   لغ ريبث  لغنح  نظر   يف ل  ىن غ حممو لغنج يث  نز  إبرله ل   غط ف 2) 
122 . 

 . 122ث 121ث 120ص ث ل ر ع لغس بق   3) 
 . 259 ليف   س ية لغ قرةث   4) 
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لغ  يض غه ابغتضم ث أي   ىن لغة ث ال   ىن لإلغ  ث؛ ألنه   إل  ت  يف  
 .  1) عوم لال تولدأب

لنتف     بتت)أ  ته  ابعت  ي    تضمنه    ل   ث وه   و ص  ت ةق  ئ  
لغق ع  إ   أنه ال ح     أي  لأل ري يف ح   تهث  هذل اه   وإ   لحل  ةث 

 . 2)ابغتضم ث  م  اه  إغ ه لب  ه  م 
ولض  يف هذل ل   ع      ري إغ ه لب  ه  م    ضروية لغنظر يف دالغ   

وب  ج وظ فت،  لغنح   ث وابعتم د هذل لألصا  لغكةم ث ق ا حتو و إعرله   
 نتص   ابغف ا أبأ   أب  ع لإلبق   عةى   ن ه    أب ئ أبيفه لب  ه  م أج تك ج  

 ابإل  ت  لغذي  تضم    ىن أغ  ه.   أب ئ أبو   ث فت ةمق لغظرف  ؛لغ ض ي
ى   ىن  ةمت : أ      انح     ن    ف غف ا أدم   هذل    انح   وظ ف  ث 

لغرت     وأغ  ه ابست م غه    أ  ته بةف  لغذي ال ميك  لالست ن   عنه يف  ليف   
  ف ا ل   ث فتك ج   ىن ليف  : أغ  ه هللا اب     ئ  ع مث فم ىن لغف ة   ن   تضمّ  
 ك ج ل  ىن أق ىث وأدع؛ ألج ل    سة  غةح  ةث غك  مل    وح نئذ     ث قص د

وإج   لحل  ة  عةى ل سة   ع م  اب     ئ   غ  ه  ل   ث     تو  يف  ل ذغ ف  غري 
ولألعج  أنه ب و ل ئ  أص      لألح   ث ولألسة   لغقرآ  لست ما لغف ا  

غ ف و أج هللا قو أغ  ه يف لغقر    ئ  ع م اب    ال ب ريهث أغ  ه اب       أبأ  تهأب
  ىن ل    وتضم نه غةف ا     أ  تهت)غ  ري إ  قويته وعظمتهث ث ب  هث فذف د ب

 
 . 6/17  ر ع س بقث  لب  ه  مث   ين لغة   ث   1) 
    ع لغو   لألنص ييث ح     لغ  خ حممو لأل ري ه  ش   ين لغة   ث دلي إح    لغكت   2) 

   .2/120 د. ث د.طث   لغ رب  ث ع سى لغ  يب لحلة  و ر  هث  صرث
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اب       ث   ةم لغوهي إف دة    ثغ ؤدي وظ فت ث أحومه  حن    ودالغ    ث   أغ  ه: لغةم 
  ئ  ع م.

فص ية نظل لغ ن صر يف لجلمة ث وظ، ي ب ه ل  لقع  تت غ   ف ،  قو   حي  
ل  ب   د علئق حن    ب  عن صره إال أج لغنظر يف دالغ  لغكةم   يف لجلمة    ري  

لغظ هر  ث ولغ حث ع  علئق أخرى يف ض        ؤدي إ  يفه تةك لغ لئق  
    تسم  به لغة      أس غ   غ       غتضم  وغريه.

و ظ،ر يل    خلع قرل     ين لغة    لهتم م لب  ه  م اب  ىن ل  جميث  
ف،   نظر يف دالغ  لغكةم  ق ا ب  ج وظ فت،  لغنح   ث وحتو و إعرله ث وأ  ر     

و  لضع خمص ص  تتم ا ابغنق ط       جمي يف   لقع    ن ظ،ر لعتولده اب  ىن ل 
   لغت غ  :
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ا يف  اتبحث األول  اعتداد ابن هشام ابتعىن اتعجمي للاظ معيارً 
 التوجيه واإلعراب 

عنو     جز لغتحة ا لغنح ي ع  حا لإل ك ع ويفع لغة س  ست   
  ن ه  ل  جمي حىت  صا لب  ه  م اب  ىن ل  جميث ف   و لغكةم  إ   

   إ  ل قص د    لغكلمث و ظ،ر  قصو ل تكةل    نصهث و ظ،ر هذل  ة   
يف حتة ةه غة  لهو لغة    ث وأ  ر     ك ج وق ف لب  ه  م عةى ل  ىن 
ل ك ن   لغكةم    لغ  ر  ث ف ق  عةى       ل  جمي يف  رس لألب    

ح ث  فسر ب ه       فردل    غة  ا  ي  ع لغكةم  إ  أصة،  ل  جمي
لغة   لغيت ت  ا لغرتل    لغنح   ؛ ألنه  رى أج هن   صة  وث ق  ب  دالغ  
لغكةم  ل  جم  ث ولغ ظ تف  لغيت ت  ة،  يف لغرت   ث و   لأل  ة  عةى اغك 

 أبلختة  يف ق ع عمر ب  أيب يب   :  ق ع لب  ه  م :
    1) ل   ى ولغرت  صَ ولحلَ  لغر ا   عودَ      ل     ر  : َه  ، ؟ قةا  ق غ ل: حت    ث م 

لث فق ا: أيلد أحت ، ث وق ا: إنه خر أي أنا حت ، ث و  ىن قةا: هر  
 . 2)  أبل أي غة ين غة  ث وق ا   ن ه عج     هر  هر  قةا: أح ،  ح   

  ق  لب  ه  م إل رلد ل  ىن ل  جمي غةمفردة ل ك ن  غةجمة  وأح  ان  
   لغ ظ ف  لغنح    ت  ع    و حتويف    ضروية حن    هل  غوويه   لغيت  ظ  أج مث

 
لب     شث  رس ل فصاث  و ث  1/157س    هث لغكت  ث  و ث  20  ث ص د  لج عمر ب  أيب يب       1) 
 2/244ل ردث لغك  اث و ث 121/ 1
 . 1/77  ر ع س بقث  لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
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غوخ هل  يف لغرت   ث وت لصة،   ع غريه     ل فردل ث ون يد      ري إ   
دوي ل  ىن ل  جمي عنوه يف ت   ه لغنح     خلع وظ ف  ل فردة يف لجلمة   

 ق ع لغ  عر: 
   1) ال ه لم إج لحل يث ب  َ  َتَةه      زان عةى أب ه ث قتَةه      
  ضّ قث   ا ىن  ابهلمز  زأن  وأصةه    ق  ث  يوله   ذل  لغن ج   بت ف    زان
  22)عةى  وأان    ل ض ف  فحذف  أب هث  اب رأة  زىن  ولألصا  بت و وه ث  وي وي

 . 33) أبلغ    ع 
غتتتتتتغك ن يد  رحه  و   لأل  ة  عةى ا أبف س  هن     )عسى :ل  جمي 

 يف ق ع عوّي ب  لغرق ع:    4) ا ىن ل تو وغ سا عسى لجل  وةأب 
     5)غ ال لحل     وأج يأسي قو َعَس        ف ه ل      غزي   أ مم لغق سل 

   اب     -عس  لغذي دخةا عة ،  قو غ س عسى لجل  وةث وعس 
عس    اب وث أي:   س وصة  وعس  لغ  خ   س  عس   و  و رث   -س 

 
ث  1/153لب  لغسك اث إصلس ل نطق  و   ث 10/108ث  9ث  1/8  لب     شث  رس ل فصاث   1) 
 . 77/ 1لب  لالن  ييث لإلنص ف و 

 . 1/98لحل      ث أبوعّوله ب ةى غتضمنه   ىن لغ ول أب وق ع لأل ري:   2) 

 . 310 ث 3/309  ر ع س بقث  لب  ه  مث   ين لغة   ث   3) 
  . 2/535لغس بقث ل ر ع   4) 

  ن ر دلي لغكت  لغ ةم  ث     ر عوي ب  لغرق ع لغ   ةيث  ع و رس حس  حممو ن ي لغو  ث   5) 
  ث ص ل ردث لغك  ا و ث  1/219ث  أب  ح  جث لغ حر لحمل غ و ث  99  مث ص 1990ث  1بريو ث ط 

192 . 
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 .  1)  ا عت  
جتس و   لأل  ة   أ  ر  ل  ىن ويا    ج     عةى  ه  م  لب   غرت  ز  ل 

لغةف  ب كا وث ق  لغص غ ول فردل  ويبغ دالغ   ل  جمي عةى  ست  ي 
أثر يف  ابغ   ل تن ث ح ث   رس    ن ه    غذغك     لغنح    ب ا  ظ ئ  

 لغ  ا:  لغ ظ ف  لغنح    غةكةم  و ت ق  عةى وظ ف  ل فردة يف  حتو و
   2)  لم ض     ح ث  نا     لغظ    ى لغرق        إا  لزدّيَي  يف لغو   أَ   َ 

 يه عةى ث ف،   فت س ليفخرث ال  كس  3)   و رحه: نج أَ  َ  ف ا   ض
أنه حرف  رث  م  ت هل   ص لدعى لألد  يف ز  نن ث وأصر عةى اغكث   
ألج   لغكس ؛  أبةغ     لال تس    أج  ث م   لغزّيية  أبةغ     ولالزدّيي 
  لالفت  ع غةتصرفث ولغولع بوع ع  لغت  ث و)يف   ت ةق  بهث ال بتتتت)أَ  َ  ؛ 

َن ل دلئم   ث وإا إ   ت ة ا أو ظرف   ى  أج تزويي يف لغو  ألج ل  ىن أهنل أَ  
وإال: إ   ت ة اث    ث ح ث )   توأ خره      ض   )و   يف لغو ى )  وع    حما  
    توأث خره )ح ث ث   و)ض        ى ث    حما )يف لغو     4)   أو ظرف   وع

ألج    ؛ ث وألهن    ص ف ث يف ل  ىنولبتوئ ابغنكرة غتقوم خره  عة ،  ظرف  

 
   . لغةس جث   دة )ع     1) 

ث ن ر دلي ل  رف ث  ل تن ث لغو  لجث  رس أيب لغ ق   لغ كريث حتق ق  صطفى لغسق  وز  ة ه    2) 
   .1/9 ث   .بريو ث د

 ف عةه لغرق   .   3) 

ألج   ضع لجل ي ولجملروي لغنص  عةى لغظرف  ث ول  ىن: أ  َ  لغرق    لغزّيية وقا   نك ض        4) 
 يف  ا   ضع خةةا ف ه.  
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  ن، ث  وّ  ا عة ،  ص ي  ح ال  لألصاث فةم  ق  )   لغظلم ث صف  هل  يف  
ث وهي وف عة،   2) غة وعث وهي ح ع  ت ةق  احذوفث و  ج ات       1) و)     
ول  ىن:  3)   خفه )ح ث ث  يف  ا   ضع    ث  ض ف   ح صا  لغض     إا 
 .  5)    لغظلم ف ه بوال    4) حصةا

عرل ث ف،ل لغتحة ا ولإلإاج مم  جي  عةى ل  ر  ق ا لغ و  ب مة    
ل  ىن ل  جمي غكا عنصر    لغ ن صر ل ك ن  غة   يةث وإنه  وخا  غف،ل 

وابغت يل ف،ل ل  ىن لغ  م غةنصث و   ُي غ به؛  ي  تل حتة ا لغنص    ؛لغنص
عةى أسس سة م ث وترج لغنت ئج صح ح ث ولب  ه  م يف هذل ل   ع جي ا 

أصل   ل  جمي  ل  ىن  ب ولضح      لهلوف  نه   ن     ولغويلس ث  لغتحة ا    يف 
حتو و لغ لق   لغق ئم  ب    ىن لغرتل   ث وب  ج وظ فت،  لغنح   ث ول  ىن 
ل  جمي خيتصر لغطر ق يف جتس و لغ لق  لغق ئم  ب  لغرتل    عنو لغة س  

 . ويا    نا أقر   ر ق غة ص ع إ  وظ ف  لغكةم  حن ّي   ثولغ م ض
خلع   ين لغة    لعتولد لب  ه  م اب  ىن ل  جميث و ظ،ر يل    

اغك خص ص   عةى  لإلو ؤ و  لغ   ه  تت ود  عنو    و ،     فري       عرلب  ث 

 
 . يف )   لغظلم   1) 

   .ح ث  نا ا ىن حصةا   2) 

   .ابعت  ي لحملا   3) 

   . أ  ي هذل إ  أج ح ث ا ىن  ا   ضع وع  ة،  حمذوفث وحصةا تفسري غتتتتكنا لغت       4) 

ث  1/98  ث  ر ع س بقث و   لأل  ة  ل ،م  يف هذل لغ    لنظر: لب  ه  مث   ين لغة       5) 
251 . 
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لب  ه  م   ث ب   ية أخرى   ين 1)  عةى آخرث و ذ ر و ه لغص ل   إعرلب   
لخت  يه غةحكل لغنح ي عةى ل  ىن ل  جمي يف لغ   يل  لغيت حتتما لغ   ه 

لب   لحملتمة  مم   وع عةى عن  ته بتفسري لغص غث ول فردل ؛    غةم ىن لإلعر 
   ل  جمي    علئق حن   ث ودالغ   خمص ص  جي ا ل ةح  ل  جمي س    

   يف لخت  يه غ  ه إعرليب    . أو  ك د  ك ج س    
ولغ  حث غ   ت ق  عنو  ا        عنو لب  ه  م    أ  ة  و  لهو؛ 

 ىن ل  جمي عنو ت ود لغ   ه؛ ألهن    رية  ص   حصره ث  ت   أمه   ل 
و تن ثرة يف أب ل   تفرق ث ونكتفي هذه لأل  ة  ألهن  تؤدي لغ رض يف إ ض س  
أمه   ل  ىن ل  جمي غةف  يف لغت   ه لغنح يث وحتو و لغ ظ ف  لغنح   ث  

لغةف      ي   دالغ   لإلعرليب  أس س     ل ولت اه  لغ  ه  حتو و  ل  ت ي      يف 
 اغك:

أ  ر لأل  ة  لغيت  تض  ف ،  لهتم م لب  ه  م اب  ىن ل  جمي       و  -1
       ي  ة   لجلَز ويل سئا ع   ا ره لغ مة ب     أنه ح كي غه أج حن ّي  

 يف  ىف  يث  ىث نثُّ   :ت   إعرل   ةم   لغ     ق غه  
فق ع أخرو     لغكلغ ؟ فق غ ل غه: لغ يث  إال مل  ك  ف ،ل   . 2)  م   َّيق ىق

 . 3)    ز إا ل أ  فم  علث وال لب  فم  سفاث فق ع: هي 

 
 . 35 6/7 ثل     ذ ر و ه لغص ل  يف لغ    ل   س   ري     1) 
 . 13 ث ليف   س ية لغنس    2) 

   .6/9  ر ع س بقث    ه  مث   ين لغة   ث لب  3) 
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لث و    و ه لغق ع    أعر   وهن  لب  ه  م مل   لفق عةى إعرله     ز  
ين  وإج   ج ي ا  ر ث ه   لغٌ ث ث حذف لغف عاث وب    اغك بتتأبأج  ك ج لألصا:

ث وخرج ص ح    1) لأبلغف ا غةمف  ع ف يتفع لغضمري ولسترتث ث  ي  بكلغ     ز  
لغذي ح   غة رض  لغتم  ز ابغف عا ب و حذفه نقٌه  ذف  ل  ين هذل ل طذ: أج 

وهلذل ال    و    ؛ ن ا لجلمة  عة ه     ي ا ر لغف عا ف ، أل ةهث وترل  ع عم  ب  
وهي  ة      ث   لغف ا ضر  غةمج، عب ن     2)   يف  ل ،ل   ا ض ر َ  أخ   ي ل  

ولجلمة  عةى تقو ر: ضر  أخ   ي ٌا     ومل  سمع   ا هذلث غري صح ح  حن ّي  
 . ىن لغف ا غةمف  ع فتصري لجلمة  ض ر َ  أخ   ي ل  ث    

أي   يأ ه  يأي  قوم  ل سذغ      ويد يف  لب  ه  م     أج   يد  وب و 
ج  لغ  بتقو ر  ض فث أي:  ص   لغرأي لغس بقث فتتأب لغص ل  يف ليف   أ
َيث خرث أو  )  ج  انقص ث و    تال  لغ ث وه  إ   ح ع    ضمري  ت   َيث فت

ف  يث صف ث و   فسر لغكلغ      3) ات   )  ج ث و ت   َيث صف ث وإ   خر  
  ح عث أو خرث وغك  ال  ل ف،ي أ ض  ل وال ولغو  )ل  ا  لغذي مل  رت  وغو  تب

 .  4) ض فث و   فسره  ابغقرلب  ف،ي  ف  ع أل ةهأبُيت ج إ  تقو ر 
لب  ه  م إ  أج لختلف ل  ىن ل  جمي  ؤدي إ  لختلف   ةفتن  و 

وابغت يل ب وده    نا   ؛حتو و لغ ظ ف  لغنح   ث ف،ن  ثلث     ج   جم  

 
   . 6/10لب  ه  مث   ين لغة   ث  ر ع س بقث   1) 

   .6/11ث س بق لغر ع ل   2) 
   . عةى تقو ر:   ج ي ٌا  لغ  ث و ة    يث صف   3) 
 . 13ث 6/12  ر ع س بقث  لب  ه  مث   ين لغة   ث   4) 
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لإلعرلاب ث ونوي  هن       ج    ول   ل  ر  ف،ل   ىن ل فردة؛ ألنه 
  نفت  لغنص ب و   لن ةق ولغت سث خ ص  إال    ت   ةن   ع  بتحو و ل  ىن

ت   أحك م  عة ه     و     تما  ت ر ع  لغقرآ   صوي  غإلنس ج  لغنص  رلد 
 طة   نه.وت  

ميك    -وغريه يف لغويلس    ري-وال بو هن     تسج ا أج هذل ل   ع
ي غت ّود أبفمسذغ  َت و د ل  ىن لغنح    ثتفسريه يف ظا ظ هرة لغت ليد ل  جمي

ت   إّ    لغس     ل  جمي يف  ل  جمي ب   ل  ىن  لغت ليد  فسمر يف ظا ظ هرة 
 ث فاجم لغكةم   يف لجلما ع    عنو   تق م لغكةم   يف لغرت    أس س  

: أ رَم بو أج ترت غ ب لق     جم  ث فاال قةن    ل    ب ن،  علق   حن    ال
خ غو   غكا  ةم     ىن       لز ٌو  أج  خ ص   جم   جنو  ت ّزعا     وقو  ه ث    

لغتف عا   هذل  ع   فنتج  ب لق     جم    وليت طا  وت ليد   لغكةم    
ف غف ا )أ رم     ولغت ليد وظ ئ  حن    ب  لغكةم    ّكةا غن       حن   ث

ل      ع )خ غو  ث و ت ليد   جم    ر  )ز و  ف عل     ع ز و ف    ت ليد   جم   
  به.  ر   ف  ال  ف   

لغكةم    جم     غك  ت ود   ىن  أي  ل  جمي  ل  ىن  دلخا ت ري    
لغرت   ث  ؤثر يف ت كا لغ لق   لغنح    وجي ا ل     لغنح    تت ودث  

   ع بق   لغكةم   وخذ   ىن ف غكةم  دلخا لغرت    عنو   تت ليد   جم   
 ري يف لث غك  عنو    ت ود   ن ه  ل  جميث فانه س ؤدي إ  ت ولحو  حن ّي  

ل  جم   ل  جمي  -لغ لق    ت ليده   لغكةم     -أي  تربط،   ع  لغيت 
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 . 1) لألخرىث وهذل لغت ري  ؤدي إ  ت ري يف لغ لق   لغنح    ب ن، أب 
ل ت ودة يف ظا    أب لغ أب وميك  تة  ص ح ال    بن   عةى    ن ،  

 ظ هرة لغت ليد ل  جمي: 
أج  ك ج ل  ىن ل  جمي غت) لغ  : لغقرلب  فتك ج وظ فت،  لغرت       -

 لغنص  عةى أهن   ف  ع أل ةه.
وغو  - ة   خي  مل  لغذي  ل  ا  غت) لغ  :  ل  جمي  ولغو  ل  ىن  وال  لث ل 

 . ع أو خرفتك ج وظ فت،  لغرت      لغنص  عةى أهن  ح
غة يث   - لسل  وهي  ال  لغ ث  غت) لغ  :  ل  جمي  ل  ىن  أج  ك ج 

 فتك ج وظ فت،  لغرت      لغنص  عةى أهن  خر.
وجنو لب  ه  م  ت ق  يف س    لستوالغه عةى ضروية لغنظر يف دالغ   

  ق ا ب  ج وظ فت،  لغنح   ث عنو  سذغ  ت ود ل  ىن ل  جمي  لغكةم    جم   
: لغف ا يأىث   ه    ت ري يف لغ لق   لغنح    ب ن، ث و س      ال  و    ت 

 ث فاج يأى يف لألوع عةم  ث  ث ويأ ا لهللع   غ   ل فق ،   ق ع:أب يأ ا ز و  
لغ    بصر  ث و  غ   وفق ،   ز و     ف  ع اثجث ويف  تر ا  وتق ع:  ل    ح عث 
 
 
 ت)فث     ريم صَ ت)ب  فاج فسر  تر اث   ع  

 
   اف  ةم خَ تت)ب ف  ع اثجث أو      ع  

   . 2)  أب ح عفتت)
 

غت ود ل  ىن ل  جمي  ع لغتط  ق عةى    يهة ا لغسةميث ت ود ل  ىن لغنح     نّ  ف ب  يزق ج 1) 
لإلسل     س  د  ب   حممو  لإل  م  يس غ     ستريث        لغكرميث  لغ رب      ثلغقرآج  لغة     ة   

 . 183مث ص 2006هت /  1427ابغرّيضث 

 . 1/781 ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
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أبيأى لغ صر   وس ئر أف  ع لحل ل ث إ   تت وى    و ق ع يف   ضع آخر:  
ل  قرأث فق ا غ لحو بل خلف إال سع ل  ةق  ابسل ع ث حن : س ا ز و  

فاج   ولجلمة  ح عث  ولحوث  إ   وق ا  لجلمة   اثن ،م   الثن ث  سع  ت و   
لتف ق  قا  ةّ  ع   غ لحو  فمت و    ت   :     اسم ع  ق غه   مم امُّ حن  

ث و ا   ىن    ل  ن    ؤثر يف  2 )1)   َّين ىن نن منزن رن
لغنح     فردل  لجلمة  لغ ظ ئ   ث فذ   وابغت يل خيتة  لالعرل    ؛ت كا 

فتك ج لغر    عةى هذل    ث فم ىن يأى ل  جمي وه  عةلثفق ،    ليأ ا ز و  
    ف  ال   ر  فق ،  وابغت يل      ؛)ز و  ف  ع أوع    ف  غ  إ  قة    فتت وى

  ف  ع إ  فتت وى لغ صرث ي         لغيتلهللع   غ    يأ ا ث وأ     به اثن

ف    ف السل   ؛  ح ال   ر    غ   ولحوث  أبصر ث  غرأ ا  ل  جمي  ل  ىن  ألج 
وظ فته لغنح    بس   ت ود ل  ىن ل  جمي      ل نص   ب و يأ ا ت ود

غةف ا: يأ ا ولحلكل يف حتو و   ىن    ل  ن    ك ج    خلع ت ليده  
  .  ع غريه مم  جي ويه   جم   

 ت   : ق غه    حن    تص   ج ح ث جي ز يف   جث  أويد لب  ه  م أحك    -2

ث    3)    َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ُّ 
وحن : ز و   ج غه   عث نقص هن  و   ،  وزّيد  ث وه  أض ف، ث ق ع لب   

 
 . 42 ث ليف   س ية     1) 
   . 1/544  ر ع س بقث  لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
 . 37 ث ليف   س ية     3) 
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 ت ةق ه  عةى لغتم مث وابستقرلي     1) عصف ي: اب  زّيد   لغ  رث ولغظرف  
حمذوف  رف ع عةى لغزّيدةث و نص   عةى لغنقص جث إال إج قوي  لغن قص  

 .   3)  ث ف الستقرلي  رف ع؛ ألنه خر ل  توأ 2)  ذن  
إاج ل  ىن ل  جمي لألوع: أج تف و )  ج  لغنقص جث فتك ج وظ فته  

هل لسل  أنه  عةى  غتتتتتت)قة    لغرفع  و لغرت       فتك ج   ث  )  ج   )غه   ع   رد 
لغرت      أنه يف   ضع نص  خر هل ث ول  ىن ل  جمي لغ   : أج     لغ ظ ف

اب رف ع فتكتفي  ا ىن    وث  ات    وظ فته    تك ج   ج  فتك ج  )قة  ث 
   ه . لغرت      لغرفع عةى أنه ف عاث و ك ج )غه   ت ةق  

 -  نط ق عة ،  لغق ع يف ليف   لغس بق - 4) وأويد لب  ه  م أ  ة    رية  ن،     
 يي  ىي  ني  مي  زي ري  ٰى ين ُّ   ت   :  ق غه

    َّجئ 

تك ج    5) لغن قص  ال  أج  إال  لغ لث ث  لألو ه  ُيتما يف   ج 
ت   ذن   أل ا لالستف، مث وغتقوم ل رث و   : ح ع عةى لغتم مث وخر غ 

   . 6)  وغةم توأ عةى لغزّيدة)  ج  لغن قص ث 

 
 أي: غه.   1) 
أي ه ث وتك ج  ة  غه قة  يف    لث أي   ج لأل ر أو لغ ذجث ل  سترت  و ك ج لس،  ضمري     2) 

 .   1/418حما نص  خر   ج ) رس  ا لغز  ج 
 . 6/125  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   3) 
 . 130ث 6/126لب  ه  مث   ين لغة   ث  ر ع س بقث ر: لنظ   4) 
 . 51 ث ليف  س ية لغنما  5) 
 . 6/125  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   6) 



 

 

 
83 

 

 م 2021هـ/فرباير )شباط( 1442(، رجب25العدد )-السنة التاسعة 

وي أنه قو ح ك ي غه أج ب ه     خ لإلقرل  أعر   ونظريه    ي  -3
 :غتةم ذ غه ب ا ل فضما

   1)ال     و  هللا لغتة    ولغتتتتتتتتتتتتتت          غ يل  إا ق ع ل م س  نَتَ ل   

حما لغ  هو يف لغ  ا فةل جيولهث     ة   فق ع: أبنَتَ لأب حرف   ل ث ث  
حس  غ    ن ن  يف ن ل لجل لب  ث وهي: نَ  ل بكسر لغ  ث   فظ،ر يل ح نئذ  

هذه نَتَ لث وه  حما    :أي  ث   نَتَ ل هن  ولحو لألن  مث وه  خر حملذوفإو 
ل  جميث    2)   لغ  هو ل  ىن  لغصح   وفق  لغ  ه  لب  ه  م  وهن    رض 

ألن  مث وه  خر حملذوف أي هذه نَتَ لث وغ سا أدلة  فتتتأبنَتَ ل أب هي  فرد ل
  ل ث وحتو وه      عةى حتو و لغ ظ ف  لغنح   ث إال لتذ لب  ه  م 

 غه يف ت   ه لألحك م لغنح   ث وه    دالال  ل فردل  ل  جم      ن      

 ق عث ف ق ع هذه ل فردة يف لغة        عةى ل  جم   ابغوالغ  بذغك  ستوع
وابغت يل تتة  لغ ظ ف  لغنح       ؛     ن ،  ل  تةف ذل وهل  أحك م ت    ت ين  
 هل . 

و تجسو لهتم م لب  ه  م اب  ىن ل  جمي يف قص  ل تم عه  ع  -4
ل تم عن  علم عط    وقو عرض  حّ  جث  أب   أبسذغين  حّ  جث  ق ع:  أيب 

 
ل فضا ب  حممو ب    ةى لغض ث ل فضة   ث    س  لغ  ا غةمرقش لأل ر )عمرو ب  س و ن     1) 

لغق هرةث ط  ةو حممو    ر وع و لغسلم حممو ه يوجث دل : أ حتق ق  ث  د.  ث  18ي ل   يفث 
   .1/94  ثلب     شث  رس ل فصاو   ث240ص
 . 6/8 ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
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ََقةمو    ق ع زهري     (1  : 

ََقةمو      تقيٌّ نقي  مل   ك ّ ر غن م      َك   اي ق رىب وال     ب نَت، 
: حىت أعرَف    ابحلَقةموث فنظرانه: ف ال ه  لغسّ ي ل ةقث فقةا: افقةا 

ف ست ظل  غن م   اك مر  غ س  ل  ىن:  إا  عةى  ي   ت هل؛  ه    ط ف 
ََقةمو؛  2)اغك  ث ذنه ت هل أج ل  ىن غ س اك ر غن م ث ف ط  عة ه ق غه:   

 ابغ    لغزلئوة.  )غ س   ر خر  بن   عةى ت هل
وخرج لب  ه  م   ث 3)  أبأبيف لحلو ث: إج ق ر  ،نل س    خر ف    -5

أبعةى أج لغَق  ر  صوي َق ر    لغ ئرث إال بة َا ق ره ث وس       لحلو ث بق غه:
 . 4)  أبظرفث أي إج بة غ ق ره   ك ج يف س    ع    

 لإلعرليب غةجمة  لغ  ن   يف ق غهأويد لب  ه  م يأي أيب لغ ق   يف لحملا  -6
عةى     5) َّزن رن مم ام يلىل  مل  يك ىكُّ    :ت

ألج ل  ىن:  فرض غكل أو   رع غكل يف   ؛أهن  يف   ضع نص  بتتتت)  صي 
أ ر أوالد لث وإ    ص  هذل عةى ق ع لغك ف  ث أ   لغزخم ري فريى أج 

 
 . 234 ص مث 1964  صرث زهري ب  أيب سةمىث لغو  لجث لغولي لغق     غةن رث   1) 
 . 6/9  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
 . 6/228 س بقثلغر ع ل   3) 
 . 230ث 6/228 ل ر ع لغس بقث  4) 
 . 11 ث ليف   س ية لغنس    5) 
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لجلمة  لألو  إ  عث ولغ  ن   تفص ا هل ث وهذل  قتضي أهن  عنوه  فسرة وال 
 . 1) حما هل  
  خبص ص )هل   يف ق ع ل تن  و صفه ابغ ر  : لب  ه  م يأّي     ذ ر-7

   2)   ف يق   لألح       و و      هل  ل ن ّي إ  أيولحن  س   ل غ ال
تقويه :      أج  ف عل  وه   )هل    و ك ج  غة، ةث  حص ة وحصىث      
ول ن ّي  ض ف   لست  ية  بتتت)و و  ث  غةمن ّي  لغة، ل   إث     و ك ج  إغ هث    

ية لغة، ل    ،ا ب ي    تةع لغن  ث و ك ج أق م لغة،   ق م لألف له؛ جمل و    
 .  3) غةفل 

و ص  لغرأي ليفخر ابغظ هرث وه  ف م    وو ال  رضى به وال  ر حهث  
)و و  ث غك  ف ه ت وى ف ا تويف هذه لحل غ  أب)هل     ي وجمروي  ت ةق ب

ز وأب  ضربه  ل تصاث  ق غك:  ضمريه  إ   ه  م  4) لغظ هر  لب   و قصو  ث 
بتتت لغرأي  هذل  ضمري   حس   إ   لغظ هر  ف ا  وه   )ت وى  ل تصا...   ه 

وه  ضمري  تصاث   فف عا و و : ل ن ّيث ول ف  ع )هل    لغضمري يف )هل  ث
 عةى   ىن ضر  ز و نفسه. ويف  ة  ضربه ز و )لهل    ف  غه 

أبواغك ممتنع  قصو لغرأي    حه لب  ه  م فقو  صه بق غه: أ      ي م 
  ة ه ص ي ح ال  ث فةم  قوم علغس بق ف ن  ي أج  قوي صف  يف لألصا غس ل  

 
 . 5/177 ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   1) 
 . 3/282 ل تن ث لغو  لجث  2) 
 . 3/216  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   3) 
 . 3/216 ل ر ع لغس بقث  4) 
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.    1)  سة    إ  أيولحن أبس ل    : نهث  م  أج ق غه إ  أيولحن   ذغك إا ل  ىن
غت)س ل   ل  ىن  ه  وص  يف  )هل    أخرى:   ضع  ب   ية   ث  وميك   رحه 

يولحن    أ    س اث و  ةه )إ   فةم  قو ه ص ي ح ال       ئن  هل ث ف ألصا س ل  
أيولحن ث فةم  قو ا بطةا لغ صف   ف هث وحكل    سة    إ   صا س ل  لأل

 ننه ح ع. 
لغنح ي  ل   ع أج لب  ه  م أدي  أج ل  ىن  و   ميك  ق غه يف هذل 

أبفص ية نظل لغ ن صر    ؛رفه إال   ج ا ىن آخرق ا إال   ج لغةف  ا ىن و      
يف لجلمة  وظ، ي ب ه ل  لقع  تت غ   ف ،  قو   حي ب   د علئق حن     

ل     ؤدي  عن صر    ن  إال أج لغنظر يف دالغ  لغكةم   يف لجلمة    ري  ب  
   . 2)إ  يفه تةك لغ لئق لغظ هر  أب

  أ ر يف  تض     خلع لغنص ص لغس بق  أج ف،ل لغكةم    جم   
غ    لألمه   غف،ل لغرت    وحتة ةه؛ ألج  ا  فردة    ل فردل  حتتما      

    لغرت   ث وهن   ت ود لغف،لث وتتة  ل    ث  خمتةف ث إال دخةا يف لغس 
وإال   ج وال بو    حا لإل ك عث ويفع لغة س؛ ف  ر ع لألوع ولألس   

وابغت يل هن   س،ا دوي ل  ر  يف ب  ج    ؛ تجسو يف ل  ىن ل  جمي غةفظ 
 لغ ظ ف  لغنح   ث ولحل غ  لإلعرلب   غةكةم  يف لغس    لغة  ي.

 

 
 

 . 3/216لب  ه  مث   ين لغة   ث  ر ع س بقث   1) 
 . 125 ث ص  ر ع س بق  لغ ريبث لغنح  نظر   يف ل  ىن حممو لغنج يث  نزغ  إبرله ل غط ف   2) 
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  العتداد ابتعىن اتعجمي يف تصنيف اتاردة ذاا  اتبحث الاا 
 البنية الوا دة إىل معانيها اتتعددة

     لغت  بك ب  ل  ىن ل  جمي ولغ ظ ف  لغنح     ث ن ع  و  ُي         وه 
 ُيت ج إ  ف،ل دق قث و  رف  نس غ   لغ رب   يف لغكلم.

أثن    يف  وأ  ر    جنو لهتم م لب  ه  م اب     ل  جم   غةمفردل   
تر   ،  يف لجلمة  يف  ت به ل  ين يف أب ل  لألدول ث وهي يف حق قت،  هل   

)         ج   فم ىن  لغنفيث وهذل   ىن            حممو)يف  ة :    وظ ف  ث 
ل   ع ال لحلصر ث  ق ع لب   وظ فيث ولأل  ة  يف اغك   ريةث ف ةى س  ا 
 ث وخ غ   ه  م خبص ص )عةى : أبعةى و ، : أحومه  أج تك ج حرف  

وهل  تس      ث ونس  ه غس    ه...يف اغك   ع ث فزعم ل أهن  ال تك ج إال لس  
  ا ىن لغ       و ،ي عةى: أج تك ج لس    لالست ل ...  أحوه :     ج  

  ق غه:   ف  ؛ واغك إال دخةا عة ،  )   ث
ا  وع  قَت  ه  ب َز ت زَل  جَم َ،ا       َغَو      عة ه ب و    ََتم ظ مؤ ه     1) َتص 

غ ةى   ه  م  لب   تصن    ل  جمي  ل  ىن  خلع  هن      نلح  
 ون ع ، ث وميك  إ ض س اغك ا   ةي: 

لس  - عةى  ل  ىن تك ج  فاال   ج  ف  ث  غةظرف  إال   نا  رلدف     

 
ث  2/385   ر ع س بقث  غط ف  إبرله ل حممو لغنج يث  نزغ  ل  ىن يف نظر   لغنح  لغ ريبث   1) 

ث  8/38لب     شث  رس ل فصاث  و   ث 2/310  ثلغ  ا  زلحل ب  لحل يث لغ ق ةي لنظر: س    ه 
   . 4/219  ثلغس   يث مهع لهل ل عو 
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لنط  ف  ؛  غ ةى ه   لالسل    دخ ع  ل  جمي  عة ،      نط ق عةى  ق 
 حرف لجلر ولإلعرل .

 أحوه : لالست ل .   ث وهل  تس      ج  تك ج حرف  و -

لغ ظ ف  غصنفي   لغذي حود  ه    ن ه      عةى)   هذل نستنتج أج 
ل بتتتت)   ث وغ  مل    جمروي  عربا لس  ل  جميث فة  مل نوي  أهن  ا ىن ف  ؛    أ  

   .عربا حرف  ر عةى لسل فجرته؛    أ  نر نهن  دخةا 

 و   ن ،  عةى ثلث  أو ه:   قغ)و   ع آخر  ق ع لب  ه  م ع  
بفت   أب- وهذه  الست رل      ضىث  ز  ج  ظرف  تك ج  أج  أحوه  

لغق ف وت و و لغط    ضم    يف أفص  لغة   ث وتتص ابغنفيث  ق ع:  
ول تق قه    قططته      ف ةته قغث ولغ      ق غ ج: ال أف ةه قغث وه  حل ث

:    ف ةته ف م  لنقطع    عمري؛ ألج       ف ةته قغ)أي قط تهث فم ىن  
   ابغ  ّي .  ل  ضي  نقطع ع  لحل ع ولالستق  عث و  نا لغضم  ت   ،  

ولغ    أج تك ج ا ىن حس ث وهذه  فت ح  لغق ف س  ن  لغط  ث  -
كث وحس   حس ث وحس   : ق ع: قطي وقطك وقغ ز و ديهلث  م   ق ع

 ز و ديهلث إال أهن    ن  ؛ ألهن    ض ع  عةى حرف ث وحس    رب .
ولغ  غث أج تك ج لسل ف ا ا ىن:  كفيث ف ق ع: قطين بن ج لغ ق   ث  -

 . 1)  م   ق ع  كف ينأب
ولض  أج حتة ا لغكةم  ووصف،     ح ث لغ ظ ف  لغنح    )ظرف  

 
   .552ث 2/549  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   1) 
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  ن ه  ل  جمي؛ و رتت       وفقز  جث ظرف  ك جث   توأث خر   ك ج   ن   
 عةى  ا ن ع مم  س ق    لغ ظ ئ  لغنح    ف،ل     غةجمة . 

ت        لغنح     ل      ت ود  أس    و     يف  ل  جمي  غت ري   ن ه     
 لألف  عث و   اغك    ا ره لب  ه  م يف ق ع لغ  عر:  

   1) ق بةَه لأل  م  ذهنم  مل ت  ةَ     تذي لجلم  َل ضح ّي ه         
أج )لأل    تروى ابغنص  إج   نا )بةه  لسل ف ا ا ىن )دع ث 

)بةه   صوي   إج   نا  ا ىن ولجلر  )بةه   أج  عةى  ولغرفع  )لغرت  ث  ا ىن  ل 
     ( (2 .   
ف ختلف ل  ىن ل  جمي غكةم  )بةه  أدى إ  لختلف لغ لق     

لغنح    غكةم     ؛لغنح    يف لجلمة  ب   فردل   لغ ظ ف   وابغت يل ت ود  
 )لأل   . 

 
 

 
 

 
 

 
لب     شث  رس ل فصاث  و ث  77لغ  ا    لغط  اث غك   ب    غك لألنص يي يف لغو  لج:     1) 
 . 3/295 ث مهع لهل ل عث و 4/48

    .205/ 2  ر ع س بقث  لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
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 اتبحث الاالث  العتداد ابتعىن اتعجمي يف ابب الستاناء
و وول أنفس،ل لهتل لغنح ة اب  ىن ل  جمي يف اب  لالست ن   ح   

ردث وأس   مل    اث و ذنه أي ل  ىن ل  جمي  أ  م ق عوة وض  ه  مل تطم 
لغكلم ات    إال   ج  لالست ن    أنه يف اب   ل  ة م             خمرج هللث فم  

لث فم  ب و إال ول    ال ز و  إو   نص  ل ست ىن  م  يف: حضر لجلم ع  
 لغنص  عةى لالست ن  .

زول نص        غري     ث فاج لغنح ة قو   م    وح   ك ج لغكلم ات
ت  ع ل ست ىن  نه يف لإلعرل  عةى لغ وع؛ وغذل  إب و إال عةى لالست ن  ث أو  

 لث أو ز ٌو. ال ز و  إجي ز:        لغطل  
هذه هي لغق عوة غك     جنوه يف لغنص ص لغيت  نقة،  لب  ه  م أج  

  م  ه  لحل ع يف ق ع لغ  عر:      ل  ىن ل  جمي قو حا حما لغنفي ابألدلة
   1)ؤ ي  ولغَ تو  لغنت  وابغصرمي   ن،   نزٌع َخَةٌق    ع ف  ت ريم إال 

 .  2) فرفع لغنؤي ولغ تو؛      ج )ت ري  ا ىن مل   ق عةى ح غه  
)ت ري    جم    غف   لب  ه  م  )مل   ق ؛ ألج  إال ةا  عةى   ىن    

وابغت يل أخذ حكل لالست ن   لغت م غري ل     فرفع لغنؤي    ن مه  ولحوث  
ولغ توث و  ج لغق     قتضي نص  لغنؤي ولغ تو؛ ألج أسة   لالست ن    

ث و    ؛ ألنه  ت ري)ف  ست ىن  نه لغضمري ل سترت يف لغف ا    اتم     ث

 
   . 5/126 ث لغ  ا غألخطاث لغ  ولديث  رس لغ  ولدي  1) 

 . 3/461 ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
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 س ق بنفيث أو       ،ه.مل    
ؤ ي   فانه  غ  هو يف )إال لغنت    عةى لغ  ا لغس بق: أبول ق ع لغ  ين ت ة ق  

يف   لغذي  لغضمري  أج     ت ري)لست ن       لإلبولع  ع     ت ري)عةى  ر ق 
    ث فل جي ز لإلبولع    ل    ث فل  ق ع: ق م لغق م إال ز و ابغرفع 

ج   ن ه: مل   ق  ال إ    ىن )ت ري ث فبولعث وإ     ز ه هن  نظر  عةى لإل
 ث وغكنه  نفي   ىنث وإال تقوم لغنفي    غفظ      عةى ح غهث ف،  وإج   ج    

وإ     ىن    فنح :    ق م إال ز وث  بولعث إ   غفظ   ث أو   ىن خيت ي لإلغفظ  
 . 1)  ف،ذل)لغنفي    انح     ن     

 ٰذ  يي ُّ  :و ذ ر لب  ه  م أج أد  مم      يف لغ  ا: قرل ة ب ض،ل  

ث قة ٌا ابغرفعث ح ث يفع ل ست ىن عةى إبولغه     2)   َّ ٌٍّّ   ٰى ٰر
بوغ ا:  أب     ج  رب ل  نهأبل    ؛   فةل  ك ن ل  نه   يم   ُّ  يف   ىن: 

ث و  ض  غك اغك أج لغ وع يف غري ل      3)   َّمن خن حن  جن
فوع عةى أج لغكلم     ث وغك  ف ه يلئح  غري   أي      لغنص ...

ف غ لق  لغنح       ؛ 4) إال لغنؤي ولغ توأب لإلجي  ث  م  يف ق غه: ع ف ت ري  
 

 . 1/392 ث مش   رس   لهو لغ  ين عةى لأل   1) 
نه بوع     أ قرل ة  س  د وأيب ولألعمش ابغرفع عةى    )إال قة ا    249  ث ليف   س ية لغ قرة    2) 

ولب   ث  1/289 ريث لغك  فث  لغزخمو ث  2/266ث  ح  جث لغ حر لحمل غ  أب    }َفَ ر ب  ل{يف  لغ لو  
 . 1/166لغفرل ث      لغقرآجث و ث 15ص  ل  تصرثخ غ  هث 

 . 249 ث ليف  س ية لغ قرة  3) 
 . 463 ث461/ 3 ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   4) 
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تتص  اب ق  غ   إال   ج لغةف  ا ىن  ذلث وتتص  ابغرفه إال   ج ا ىن  
 آخر غةف ا نفسه.

و  يد لب  ه  م ح ال  أخرى  صف،  ننه قو أبوقع لالست ن   ل فرغ  
 يف لإلجي  أب  م  يف:

  ىن:   رية إال ؛      ج   1) م  َّمج  حج  مث  هت متُّ  :ق غه ت   -1
    . 2) عةى ل     : ال تس،ا إال عةى ل     

ت   -2  يث  ىث نث  مثزث  رث يت ىت نت مت  زت  رتُّ   :ق غه 

)َّىف ح ث  رى هن     ث 4)  ؛      ج ل  ىن: وال  ر و هللا إال أج  تل ن يه 3م
  أب      ج  أج أدلة لحلصر )إال ث      ب و    ف ه   ىن لغنفي )  جم   

ل  ىن: وال  ر و هللا إال أج  تل ن يهأب؛ ألجم لغف ا )أيىب   رلدف   ىن لغنفي  
 .  5) )مل  رد  

)أىب  يف إف دة لغنفي عةى )مل  رد ؛     أ ا هذل جلذ لغنح ة إ  ةا
قو حا حما     أىب)وبذغك  ك ج ل  ىن ل  جمي غةف ا    ؛ألج   ن مه  لغنفي

ل    جنو لغنح ة  ةجذوج إ   ابغت يل ل رد  لغق عوةث و  ري  و   ؛   )مل  رد  وظ ف   

 
 . 45 ث ليف  س ية لغ قرة  1) 

   . 6/634  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
 . 32 ث ليف  س ية لغ قرة  3) 
 . 6/634  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   4) 
 . 434ث  433/  1نظر: لغفرل ث      لغقرآجث      5) 
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أب       ز    ل  ىن ل  جمي يف لغتحة اث  ق ع لغزخم ري يف هذه ليف  :
ل ؟ قةا: قو أ  رَي  )أىب هللا إال  ذل  وال  ق ع: ) رها أو أب ضا إال ز و  

رى )مل  رد أب  .  1) )أىب  جم 
لالست ن  ث و     ج     ف،ذه لغرتل    ويد  ع  لغ ر  ف م  خيص  

 لإا   إالال وو ة،  حىت تطرد ق لعوهلث إا ال  ك ج لالست ن    فرغ  إلغنح ة 
ولغذي ف ة ه يف لغ   يل  لغس بق   ث   نف     حمذوف ل ست ىن  نهلغكلم    ج  

أهنل أوغ ه  عةى أج لغف ا يف   ن ه ل  جمي  نفي؛ حىت تتحقق هلل لغق عوة  
لغيت وض  ه   رلع  يف حتة ة،ل ل  ىن ل  جمي  فردة لالست ن  ث و   هن   
حكل لغنح ة عةى أج هذه ليف      لالست ن   ل فرغث فذ رول عة ،  أحك  ه؛  

 ىب   رلدف غف ا ف ه   ىن لغنفي.  ألّج لغف ا )أي
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 35/ 3لغزخم ريث لغك  فث   1) 
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 اتبحث الاالث  العتداد ابتعىن اتعجمي يف ظاهرة التضمي 
لغتضم ث غظ هرة  لغنح     حتة ل ل  لغنح ة يف   ري     وهي   لغتجذ 

يف   هي  م   ح ث  ل  جمي     اب  ىن  لاليت  ط  أ و     ك ج   رت ط  
ث    1)   ىن غف  آخرث ف  ط نه حكمه ت ر   لب  ه  م هل : إ رل  غف    

ه حكمه   ن      غف  آخرث ه    ن    جميث وإعط فا رل  غف    ىن
ل ظ هرة   جم   حن   ث وف ئو   عنو لب  ه  م: أج تؤدي حن يث ف،ي إا  

 طى    هل     أحك م ووظ ئ  حن   ث ا ىن ث فت   2)    ةم   ؤدى  ةمت 
غت لغكةم   وظ ف   ت  ري  حق قته  ف ب  ه  م   ا  3)  ري   ن ه أبأبه  يف  ث 

لغتضم  ق ئم   عةى إ رل  غف     ىن غف   آخَرث ف ذخذ لغةف   ح كَل لغةف   
 ليفخر يف ل  ىن ولغ ظ ف  لغنح   .

لغ  خ حممو  ولغ لغ ث  ق ع  لغنح   ب ةمي  لغتضم   ب  ج صة   ويف 
لغف ا ل ضر حس : أبفةةتضم  صة  بق لعو لإلعرل      ،  ت وّ ي  

بنفسهث أو ت وّ  ه ابحلرفث وصة  ب ةل لغ   ج     ،  لغتصرف يف   ىن  
ع غهث و   هذه لغن ح   مل  ك    لغف اث وعوم لغ ق ف به عنو حو    و ض 
لغن     خ ص    ه   لغ ما  يف  فقو  ست ي  لغنح ث  عةل  ق لعو    ق   

 .   4)وع  ت،لأب
 

 . 6/672  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   1) 
 . 6/672لغس بقث ل ر ع   2) 
 . 29 ص  حمم د  رف لغو  ث لإلعرل  ولغرت    ب  لغ كا ولغنس  ث   3) 
 . 207حممو ل ضر حس ث ديلس   يف لغ رب   واتيخي، ث ص   4) 
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بول تهث حن ي يف    م حس ج أج لغتضم    جمي يف  لغو ت ي  و رى  
مم    ين أنه ض بغ   جمي    ض لبغ لغت ليد لغذي ه             ؛هن  ته 

    قر ن  لغتض مث و رى أنه   وأ  س  غ ل  ىن ل  جمي إلحوى لغكةمت   
عةى لألخرىث و نت،ي بق  م لغكةم  لغ  ن   ابغ ظ ئ  لغنح    غةكةم  لألو  

تحقه لغكةم  لألو     حم غ غفظي   ع ليت  ط تةك لغكةم  لغ  ن   ا  تس 
 .  1)  )أي تض م 

لغة  ؛    هل       رة   ولق   يف  لغتضم  ظ هرة  أج  لغرغل     وعةى 
لغ  لهو ولأل  ة  ل تم ة  يف   ري    لألح  ج بت و   لغف ا لغلزمث أو غزوم  

فرتض يف أصا وض ه أال لغف ا ل ت ويث أو بزّيدة حرف لجلر  ع ف ا    
فرتض  يف أصا وض ه أج  و    ثلحلرفث  أو جترد لغف ا    لحلرف  تصا به

 تصا به حرف لجلرث وه  يف عم  ه لحنرلف ع  أصا وض ه إال أج لغة   
  ال ت وم    و  د ف ا آخر  فسرهث و ؤوغه؛ ألغرلض أسة ب  ث أو    جم   
آج    تر     :  يف  ب    ن    وه   ع  لغس   ث  ولحوث    أسة ب    ك ف،  
  يف ل  ىن أو  تق يب  لن كس       تتض  نج لغف ة  إال   ان  تس و وتر  

 هذل عةى لغ ظ ف  لغنح    ألحومه  عةى ليفخر    ت و   وغزومث وغريمه . 
 ق ع لب     ش: أبإج عرة لغف ا ل ت وي  رف لجلر عرة     ت وى  

 م ىن    بنفسهث إال   ج يف   ن هث أال ترى أج ق غك: أب ري  بز وأبث   ن ه
لث فكم  أج  أبث وأبلنصرفا ع  خ غوأبث  ق غك: أب  وز  خ غو  لأب ز  ز و  

 
   . 125      م حس جث  ق ال  يف لغة   ولألد ث ص1) 
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   ب و لألف  ع ل ت و   ننفس،   نص  ث فكذغك      ج يف   ن ه  مم   
 .  1)  ت وى  رف لجلر ألج لالقتض   ولحو 

ل و لم لغ ر ث  هذل وقو وق  لب  ه  م عةى لغتضم  يف لغقرآج   ري  
   ةق عةى   يف   ن هث فم ل  ال  قا ع  ثلث    ق   وقو أحص ا  ن،     

أبت ز  ل ف ا  كتفي ارف عث   بق غه:  ث 2)   م   َّىف يث  ىث  نثُّ   :آ
أ   ليف    يف  إ    تن ول ) ر    ىن  غكنه  ت وى  وغذل  ال     عقوة)؛  بنفسه 

 . 3)ب ةى
أص    ت وّي   الزم  ف ا  ت ز  ل  نظرة  ف غف ا  إغ ه  لغنظر  خلع      

وابغت يل  ق م ب ظ ئ  حن    )وظ ف  لغت و   ث ف ذخذ    ؛  تن ول)تضم ث ا ىن  
)عقوة  ف  ال   به  َثم و   ؛   ف ا           فم ىن  ا  ل  ن  ث  ب   لجلمع   تل 

 لغف ة   قص د.
و  يد لب  ه  م لغك ري    ليفّي  ح ع ظ هرة لغتضم  ح ث   يد  

   ب و تضم ن، :  و  ىن ل فردة ف ،    جم   ليف  ث 
ت   ق • لغرفث   ىن لإلفض  ث    4)َّممخم  حم  جم ُّ  : غه  ضم  

ث وإ   أصا   5) َّيي  ىي  مي  خي حيُّ:  ي بتتت)إ     اوّ  ف   
 

 . 7/62 ر ع س بقث   لب     شث  رس ل فصاث  1) 
 . 235 ث ليف  س ية لغ قرة  2) 
 . 6/673  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   3) 

 . 187 ث ليف  س ية لغ قرة  4) 

 . 21 ث ليف   س ية لغنس    5) 
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 . 1)   لغرفث أج  ت وى ابغ   ث  ق ع: أيفث فلج اب رأته

أي: فة  ُير  هث   ث 2)م   َّحق  مف خف  حف  جف مغ ُّ  ه ت   :ق غ •
ث هن  لغف ا  3) ي إ  لثن  ال إ  ولحو  وّ  وهلذل ع    ؛ فة  ُير  ل ث لبهأي  
     ىن ف ا  ت وى الثن ث وه  حرم. مّ  ض  

ت    • أي ال  ص  جث   .  4)   َّجب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّ   :ق غه 
ف    لستج  ث  أي:  لألوع  وّ  وق هلل: سع هللا    ةوهث  يف  ي  سمع 

لغ    ابغلمث   بنفسهث   ابتتت)إ  ث ويف  أج  ت وى   ام ُّ :وإ   أصةه 
تضمم   ث 6)   5)م   َّزن رن مم ليف    سع   ىن  ففي  لغف ا    

عطي لغف ا    غةف ا ليفخر تص ى لغلزم بوالغته وت و ته بتتت)إ  ث إاج أ  
بت ل ف  ع  أج   ج  إ)     حكل  حن ي خ صث فت وى إ    ب و     

  تحوثث وس ا أبفاج قةا: أي فر  ب  س ا فلان    ؛ ت وى بنفسه
ل  وم  قةا  ول  وم إغ ه  تحوثث  لإلديل ث  بنفسه  ف و  ى     ف و  ى 

 .  7)لإلص     ع لإلديل أب

 
 . 6/672  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   1) 

 . 115 ث ليف  عمرلجآع س ية   2) 

 . 6/672  ر ع س بقث ث   ين لغة   ث لب  ه  م   3) 

 . 8 ث ليف   س ية لغص ف     4) 

 . 42 ث ليف   س ية     5) 

 . 6/673  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   6) 

 . 2/598 ث  ر ع س بقث لغزخم ريث لغك  ف  7) 
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ي  وّ  وهلذل ع    ؛ ث أي مي ز 1)  َّحي  جي يه ىه  مه ُّ   ق غه ت   : •
 ل. ي  ل وجمرو ث أي أج ل  ىن لقتضى   ي   2) بتتت)    ال بنفسه 

ع لب  ه  م عةى لغتضم  ث أوم  3)  َّيه  ىه مه  جه ُّ  :ق غه ت    •
ي ا ث وّ  نس ئ،ل ابحلة ؛ فة،ذل ع     َوط  غف   ؤغ ج ا ىن ميتن  ج     

حة        و   خفي لغتضم  عةى ب ض،ل يف ليف  ث ويأى أنه ال  ق ع:
ق ع:     ت ةق  ا ىن غةذ  ث  م  تق ع: يل     ذل ث با: حة  عة هث

   . 4) نك  رة 

 ذ ر لب      ث 5) َّخم  حم  جم  يل ىل مل خلُّ  :ق غه ت    •
 و  ا ىن لغظرف      عةى)   أج     7)   زعمه ب ه لغنح ة     6)   ه  م

ابغتضم  ا ىن    تتة ))يف ث أي يف ز    ةكهث ث  ذه  غةحكل عةى  
ف ك ج وّ  ف      تتق ع) بتت)عةى ث   نت مت زت  رت ُّانزغ :     ا 

 .  8)   َّىت

 
 . 220ث ليف   س ية لغ قرة  1) 

 . 6/673  ر ع س بق لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
    . 226ث ليف   لغ قرة  س ية 3) 

 . 6/674  ر ع س بق لب  ه  مث   ين لغة   ث   4) 
 . 102 ث ليف  س ية لغ قرة  5) 

 . 2/377  ر ع س بق لب  ه  مث   ين لغة   ث   6) 
 . 1/326   ر ع س بقأب  ح  جث لغ حر لحمل غث   7) 
 . 44ث ليف   س ية لحل ق    8) 
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أبوإج   ىن   :مما ذكرها ابن هشام من غري القرآن قولهونورد أمالة  
ص   سق ط  قا ع  ل ردث وق ا ن  عس ا أج تف ا: ق يبا أج تف اث ون  

وق غه:    ث 1) أو بتضم  لغف ا   ىن ق ي ث نقةه لب    غك ع  س    هأب  لجل يث
أبلست فر  هللا لغذن ث وإ     ز لست فر  هللا    لغذن ؛ غتضمنه   ىن 

ي يح   وّ  ث و ن، : أبع   2)  ما عةى أصةه مل جيز ف ه اغك  وغ  لست    لستت اث
ل وسفه نفسه؛ و ةع إ   ف  ع؛    تضمن    ىن وسع وبةغث وق غ ل فرقا ز و  

 . 3) غتضمن،    ىن خ ف ول ت، ؛ أو أهةك 

وهن  ال بو    لإل  ية إ  أج لب  ه  م عّو لغتضم     لأل  ي لغيت   
وأبخيتص لغتضم  ع  غريه    ل  وّ ّي  ننه    ثلغف ا لغق صر ت وى ه   

وميك  تفسري ع  ية لب  ه  م هذه بت ري   ث 4) نقا لغف ا أ  ر    دي  أب
ت  ه حت ع وظ فيث  ل  ىن ل  جمي غةمفردة إ    ىن آخرث وهذ لغتح ع 

بقصر    وّ ي أغ    أبع    ففي لغت و   ح ث لنتقةا ل فردة إغ ه ب و لغةزومث فم ل  
لث واغك يف ق هلل ال  لهلمزة ا ىن )قصمر    إ   ف  غ  ب و      ج ق صر  

نصح   و  آغ     آغ      ،  وال  ض   ث  ق غه ل     و نه  أ ن ك ث  )ال  مّ     ىن 
وّ ي: أخر وخرم وحّوث وأن ذ ون مذ ث وع   5)   َّ  نث مث  زث  ُّ :ت   

 
 . 1/180  ر ع س بقث   لب  ه  مث   ين لغة   ث 1) 

 . 5/685لغس بقث  ل ر ع  2) 
 . لغصفح  نفس،   لغس بقثل ر ع   3) 

 . 5/692لغس بقث ل ر ع   4) 
 . 118 ث ليف  ع عمرلجآس ية   5) 
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ض   ثلث      ولحو  إ   إ   ب و      نا  ت و    وأيى  أعةل  مّ نا   ىن: 
ابجل يث   آخر  وإ     ث  1) َّ لكمك اك يق  ىق  ُّ   :حن بنفس، ث 

 . 3 ) 2) َّ خي حي ُّ 

و   خلع آيل  عةم   لغة   ولغ لغ  جنو أج غةتضم  ف ئوة يف لغ رب  ث  
وه  لغت سع يف لالست م ع  عط   جمم ع   ن   غةف اث واغك أ  ر ق ة 

  يف لغوالغ     إعط     ىن ولحوث وهذل   ين أجم لغف ا  ؤدي   ىن ولتس ع  
ل تس  حكم   لغف ا  أج  اغك  ف ت ع  لغس   ث  حن     ف ة  يف  ووظ ف    ث 

    ص ي ابغتضم   ت وّي  أخرى بتضمنه   ىن ف ا آخرث فاال   ج لغف ا الز   
ن ؛ غذل ه  وس ة    إ  لث إ  ولحو ص ي  ت وّي  إ  ولحوث وإال   ج  ت وّي  

زة غ حذ لغذه  غة ص ع إ  أفق فكريث وغ  ي  و و     وس ئا لغة   لحملفّ  
يف إض ف    ىن آخر غتحة ا لغنص ص ولغرتل    بتق    ل  ىن ا   س،ل يف 
إضف   ص يةث وي     و وت  ابجت ه قرل ة أخرى يف ض   ل     لغنح     

كس  لجلمة  دالغ  إض ف   غ س         هن  ف غتضم   ؛ل ستق ة    لغتضم 
جملرد تفسري تةك لغنص صث با وو ا    ميك  أج ُيما    دالال  ال  

 ؛ مم    ين إ ك ن    عةى ظ هر لغةف ث با عةى و ه ُيتما لجمل ز ولحلق ق      

 
 . 33 ث ليف  س ية لغ قرة  1) 
 . 143 ث ليف   ن  م س ية لأل  2) 
 . 5/692  ر ع س بقث   لب  ه  مث   ين لغة   ث 3) 
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 .  1)  نقا لغكلم    ص ية إ  أخرى    دوج ت  ري يف لغرت   أب
إ نر و أج ن ري  لغيت  لب  ه  م  حتا و   لأل  ي  غ ،  ه     أفرده 

اب : قو   طى لغ ي  حكل    أ  ،ه يف   ن هث أو يف غفظهث أو ف ،م ث  
 رف بظ هرة لغرتلدفث فمم  ال  ك  وهذل لغ    يف ب ه قض ّيه ميس       

ف ه  أج لألصا يف لغة   أج خيتص  ا غف  ا ىن ولحو    ث وغك     
 رّ  ع  لغ ي  لغ لحو ابألس   ل ت ودةث  لغس ن  لغيت أ ثر  ع  لغ ر ث أج ت  

وه  عةى صة  وث ق  ا ض ع لغوي  لغنح ي يف    رف ابغرتلدفث وهذل    ع  
ث  ئ، وإن      غةمفردة ظا ل  ىن ل  جمي    ح ث ف،ل ب ه ل     لغ ظ ف 

يف   و ذغك  لغكةم  ث  ب   لغرت       لغ لق    إلن      ري     ابإلض ف  
وس لألحك مث  ن ذ  يف  إ ل   هن   لغرت       ل      أج  لغويلس   نرى يف 

   لغرتلدف يف  ةم   .  لجلمة  بس 
لأل  ة   وابقي  ل س ئاث  ب ه  سن ضحه    خلع عرض  وهذل    

 نكتفي بسرده :  
أج   صتتت  َّ  هت مت ُّ  ت   :    تتتري لب  ه تتت م إ  أج لحل ع يف ق غه

 رلدف غهث    م وَ )  ؤ وة؛ ألج غف  ل  ح ال  ر  ب  و  )   تك ج لغ ظ ف  لغرت      غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 وإج دغّتا ف،ي فت حلت ع إج دغّتا عةى   ىن ال   ف،ل ممتم  ق ة،ت  ف،ي حت ع    نت ث

 
  ث لغ ود لغرلبعث جمة  آدل  اي ق ي  ثلغت و   ابغتضم  إ   ف  غ  يف أف  ع لغقرآج لغكرمي    1) 

لغ حث    16  ص   ويد  هذه لغفقرة يف   ث ل وي  لغو ت ي انظل عةي ع  ديث 2011ث ص1   ج
 . 20إ   13ص    
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 ق غتتته  ث 1) ؤ تتتوةث و   اغتتتك أهنتتت  تك ج  ؤ تتتوة إج  تتت نتتتا  رلدفتتت  غ تتت  ة،تتت 
  ألج فتتتتتتتتتتتتتت) فسو    ح ع  ؤ وة؛  ث 2)  َّ هث مث هت  مت هب ُّ:ت   

 مي زي ُّ :   ق غه ت   و نه أ ضتتتت    ث 3))أفستتتتو   )ع    يف لغة   ت ين
ث ف غضتتتحك وإج   ج ف ه   ىن زلئو عةى لغت ستتتل إال أنه قو  4) َّ ىي ني
 . 5)    ؤ وة غ   ة، )ض حك   فةذغك   نا لحل ع ؛طةق عة ه أح  ان     

لب  ه  م      ت     6) و  يد  يف     7) َّ حت جت هب مب ُّ :  ق غه 
  رض دف عه ع  ت   و لغةف  ارلدفه يف  سذغ  لختلف لغ ةم   يف دخ ع 

 من  خن حن   جن يم  ُّ :لحلرف ل صويي عةى   ةهث  م  يف ق غه ت   
ث فمن،ل     نعث و ن،ل    أث اث   8)  َّيهجي ىه  مه جه ين  ىن

ومه  حرف ج     أج)و   غ  )ولغذ   أث ت ل  ن،ل لب  ه  مث و  ج يده نج جمي  

 
 . 420 قث ص ر ع س ب  لب  ه  مث   ين لغة   ث 1) 
 . 183 ث ليف    س ية لغ  رل 2) 
 . نظر: خمت ي لغصح س )ع   ث وغس ج لغ ر  )ع         3) 
 . 19ث ليف     س ية لغنما4) 
 . 420  ر ع س بقث ص  لب  ه  مث   ين لغة   ث 5) 
     .لغصفح  نفس،  لغس بقث  ل ر ع  6) 
 . 31 ث ليف   لألن     س ية   7) 
    . 30 ث ليف  ع عمرلجآ  س ية 8) 
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حن :   ارلدفهث  لغةف   ت   و  اب    جت هب مب ُّ صويّيج    

 . 1)  َّحت

مي ا لب  ه  م إ    لز عط  لغ ي  عةى  رلدفهث وعوه    تتفرد به   
 ق ع: أبلغ  غث ع ر: عط  لغ ي  عةى  لغ لو ع  بق   أدول  لغ ط ث  

حن : وحن  2)   َّهل مل خل  حل جل مك لك ُّ    رلدفهث   : ث 
 .  4)   َّري ٰى ين ُّ  :ث وحن  3)  َّ نب مب  زب رب يئ  ُّ

ث  5) ىأب ،َ ولغنت    لم  ح   نكل اوو لألَ   غ َ ة َ ين  أب  وق غه عة ه لغصلة ولغسلم: 
 وق ع لغ  عر: 

  6)  و  ن  وقو ا لألدمي غرله َ   ه       وأغفى ق هل   ذاب    

لغرول       أج  أج           ن   ذاب  )وزعل ب ض،ل  وغك  فل عط  وال و  وث 
ح   لحلو ث  ع  يف  لألحلم  ف   ىن:ة  تقوي  بضمت ث  لغ  غ  ج  غ ة   ل  ين 

 
 . 31 ث ليف   لألن     س ية   1) 
 . 86 ث ليف   س ية   س   2) 
 . 157 ث ليف  س ية لغ قرة  3) 

 . 107 ث ليف  س ية  ه  4) 

 .     لغصلةث )اب154/ 4 ث   لإل  م  سةلث صح    سةل5) 

لغس   يث مهع لهل ل ع  و ث  6/97  ث ث  رس لغ  لهوولغ  ولديث  183عوي ب  ز وث لغو  لج     6) 
 . 1/10   شث  رس ل فصاث  لب  و   ث5/226
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قو أي  يف   اغك  أج  لب    غك  وزعل   مب  ُّ : نه    أج)و   أو)لغ قل ث 
 . 2 )1) َّ خت حت جت  هب

يف ح  جنو ب ه لغنح ة ال جي ز لغ ط  ب  ل تم ثة ؛ إا ال ف ئوة 
ألج لألصا عنوهل يف لغ ط  لغت   ر ب  ل ت   ف ث فاال دخا حرف    ثف ه

لألوع غري  لغ     ب ن،م    ج  نجم  3)   لغ ط   اغك  لغس، ةي  فّسر  وقو  ث 
ل  م عث  حروف لغ ط  انزغ  تكرلي لغ   اث وتكرلي لغ   ا  ةزم   ه ت   ر  

أي  رلدف    عةى    ه  ا ن ه )    ط ف  إال ث ا هذلث وو و    ئ    وأنه
  مل  ك  اغك إال   ىن زلئو خفي يف لغةف   لوزوي     ذاب    ا ق هلل: )  غه 

   . 4)  لغ   ؛ ف   ه ح نئذ  ت   ر لغةفظ  غت   ر ل  ن  
وا ر لغس   ي أج    لغة        ق ع: أبإج لغ  عر أي  ابالس   

 ل و   غ  ث حن  ق ع لحلط ئ :   ل  تةف  غةم ىن لغ لحو يف  ك ج ولحو و  و  
نٌو َوأَيٌض ه   ه نو  أ نٌو أَتى     دوهن   لغنم ال َح مذل ه    5) ذي  َولغ   و     َوه 

 . 6)  وق غ ل: إج )لغنذي  ه  )لغ  و 
 

 . 112 ث ليف   س ية لغنس    1) 
 . 4/366  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
لغكة   ث   3)  لغكف يث  لغ ق    أب   لغقرآجث  و ث  3/198   نظر:  عة م  يف  لغره ج  لغزي  يث 
   حممو عةي لغص  اث قض   لغفصا ولغ صا ب  ل فردل  عنو لغ لغ  ث جمة       و ث  2/476

 . 284 ص  ث 45لغ ود لإل  م حممو ب  س  د لإلسل   ث 
 . 186لغس،ةيث نت ئج لغفكرث ص   4) 
 . 39ص  لحلط ئ ث لغو  لجث   5) 
 . 404/ 1لغس   يث ل زهرث   6) 
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ب     لغ طفي  لغرت     أثر يف حووث  قو  لأل  ة   ف غرتلدف يف هذه 
وعة ه ال جي ز لغت     ب ن،  إال إج   ج هن    س غ   ؛لغكةم   ل ت   ف 

   . 1) غة ط    غت   و ول   غ   أو ألسرلي بلغ   أخرى 
و  يد لب  ه  م أ  ة  عةى إعط   لغ ي  حكل    أ  ،ه يف   ن هث  

 نذ ر  ن، : 
فرتض أج  ك ج لغ ط  بتتتت)وال ث ب و نفي  تقومث فتذ  )ال  هن       

غت   و لغنفي ل تقومث غك  لب  ه  م جي ز هذه لحل غ  يف ح غ  لإلجي  ث 
وعوه    ح ال  إعط   لغ ي  حكل    أ  ،ه يف ل  ىنث  ق ع: أبلغ ط  

 ب و لالجي   يف حن : بتتتت)وال 
 .  2)أىب هللا  أج أس  نمّ  وال أ      فم  س مدتين ع  ٌر ع  ويلث  

ث فكذنه  ر و أج  ق ع   3)      ج   ن ه ق ع هللا يل: ال تسل نم وال أ أب
 ث   ص  عط     ب و )وال  عةى    ق ة، ؛ ف،  عط  ب و لإلجي   غفظ  

 إال أنه  نفي يف ل  ىن حق ق . 
َي بتت)عةى  يف ق غه:   ق ع لب  ه  م:  أبت وى َيض 

 
حممو عةي لغص  اث قض   لغفصا ولغ صا  و ث  2/472  لغزي  يث لغره ج يف عة م لغقرآجث    1) 

 . 293 ص ر ع س بقث ب  ل فردل  عنو لغ لغ  ث 
لب     شث  رس ل فصاث  ث و 46ص  نس  غ   ر ب  لغطف اث لغ  ولديث  رس لغ  لهوث        2) 

  لغسم  لحلة ث و ث  2/342ث  لب   ينث ل ص ئصو ث  1/127  لب   ينث لحملتس ث و ث  10/101
 . 2/237لغوي ل ص جث 

 . 6/635  ر ع س بقث  لب  ه  مث   ين لغة   ث   3) 
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َ ا  عةيم إال يَ         1) َغَ مر  هللا قو أَع َجَ ين ي ض ه    بن  ق َ ري    ض 
     ج )يضي عنه  ا ىن )أق ا عة ه ب  ه و ّده  وق ع لغكس ئي: إ    

ث ولض  هن  أنه تضم  لغف ا  2)   أب عةى نق ضهث وه  س غ   ز هذل ةل  
)يضي  يف لغق ع ن ل  ل ذ  ي   ىن ف ا آخرث  ت وى ابحلرف ل ذ  ي فضمم 

و ّده ث  ب  ه  عة ه  )أق ا  لغذ ر   ىن  ف ت وى    أي:   لغس بق  عة هث  عط  
ب ةىث ولغت ر ج ليفخر ه     ا ر لغكس ئيث وه     نقةه لب  ه  م: أج 

حما لغف ا يضي عةى س غث وس غ  ت وى  ما لغف ا عةى ضوهث ف   ُي  
 . 3) ب ةى

أثر   لغ حث لحلو ث ع   ل  جمي يف بقي يف هن     لالهتم م اب  ىن 
لغرتخص يف ب ه لألس غ   لغ رب  ث  تتتتتت  رتلط لغنح ة لغتط بق ب  لغف ا 

ل  ن  ي أج  ك ج لغف ا ولغف عا يف لغتذ ري ولغتذن ثث فاج   ج لغف عا  ذ ر  
       : ث فل  ق ع   ن  ي أج  ك ج لغف ا  ؤن   ج   ج لغف عا  ؤن   إلث و  ذ ر  

 ل  ىن  ؤدي إ  عوم لغرتلبغ ب ن،م ث و   هن  جنو أح  ان  هنو؛ ألج اغك  
 ل  جمي غةمفردة  س ّغ ح غ  عوم لغتط بق هذه.

أبهذل لغ        ق ع لب  ه  م ف م  خيص ل ط بق  ب  لغف ا ولغف عا
     أها لغ م  ولسعث وغقو حكى أب  عمرو ب  لغ ل  أنه سع   ص  

 
لب     شث  رس  ث و 320/ 2لغ  ا    قص وة غةقح   لغ ق ةي لنظر: ل ردث ل قتض ث     1) 

   .4/186لغس   يث مهع لهل ل عث و ث 1/25 لب   ينث لحملتس ثث و 1/120ل فصاث 
 . 6/636  ر ع س بقث لب  ه  مث   ين لغة   ث   2) 
 . 640ث 6/627ث ويد لغك ري    لأل  ة  عنو لب  ه  م لنظر:   ين لغة      3) 
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ث فق ع غه:     قةا: أتته  ت يب؟   ق ع: فلج غ    أتته  ت يب ف حتقره 
 . 1)أغ س لغكت   يف   ىن لغصح ف   :فق ع
ث وأج لغف ا وف عل    ال نظران إ   ة : )أتته  ت يب  و وانه  ف ل  اف

 ؤنث أتتهث ولغف عا  ذ ر  ت يبث و  ج  فرتض لغتط بق: أاته  ت يب؛ وغكنه  
  عةى ةا   ىن  ت     جم   ا  أنه ويد هذل لغ كا وابغنظر إ  أنه ميك   

أبلغ ك ت   صح ف ث لغ ر :  غس ج  يف  و     فقو      لغصمح  َف    َع    :  َولة ث  لغوم
. قَ َع: َوَقو  ق ر َئ َوملَ     ّ     َ َت    فَ غ ك َت       : َ  ت     جتَ و ول  َت اب  وَ  تم اب  و لغةّ ح      ك 

َولة   و   :ف  ه    بن       هن    ز  لجلمة  حن ّي    أق ع:  ث 2)ق  َا لغصمح  َف  ث َولغوم
عةى لالعت  ي ل  جميث ويا    ج لالغتج   إ  ل  ىن ل  جميث ه  لغتر ر  

  يف لغكلم  ص   لغت ة  ع      وم ل ت س غسو هذل ل ر  يف لغق عوةث وإال ع  
 عة ه.   

دة وهذل ل   ع    ه اب   ع لغذي أويده س    هث ف   ىن ل  جمي غةمفر 
غ عوم  ط بق  لغف ا غةف عاث  ق ع: أبس ن     لغ ر      ه  لغذي س م 

بهمم     - ق ع   يف  ل ه:  - ثق  ألنه  ق ع  لغ م   ؛  أها  ل تم ا   :
ث لغف ا يف لغةف  إا   ةه يف  ل تم ا لغ م   ث   ين: أها لغ م   ث فذنم 

 . 3) لغةف  غة م   ث فرت  لغةف   ك ج عةى    عة ه يف س   لغكلم 
 

 
 . 6/640  ر ع س بقث  لغة   ث   ين   ثلب  ه  م   1) 
 . غس ج لغ ر ث   دة ) ت    2) 
 . 1/53   ر ع س بقث  س    هث لغكت  ث  3) 
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 اخلـاتـمـة 
 ميك  أج أ ا أهل لغنت ئج لغيت ت صةا إغ ،  لغويلس : 

أصل   رم -1 ه  م  لب   لغنح ي  تم ا    ،م  د  لغتحة ا  أص ع       
لغنح     ف غ لق    لغنح   ث  ولغ ظ ئ   ل  جم    ل      لغربغ ب   نمه   

لجلما دوج أج ولإلسن د وغريمه   ال ميك  أج تن ذ يف  ة       )لغت ّةق
 ك ج هن   إديل  غةم    ل  جم   لغيت تربغ ب  لغكةم  ث و   هن  ق ع  

ف،    ين   ؛  أبل أو  ر    لب  ه  م: أبعةى ل  ر  أج  ف،ل   ىن      ربه  فرد  
  .   ب       ين: أج لإلعرل  فرع ع  ليت  ط لغكةم   وت ليده    جم   

عوه أحو لغض لبغ لغة     عنو  لب  ه  م اب  ىن ل  جمي و   لعتوم -2
لخت  ي و ه    و  ه لغنح ث أو تر  ح، ث أو تض  ف، ث ا ىن آخر   ين  
لخت  يه غةحكل لغنح ي عةى ل  ىن ل  جمي يف لغ   يل  لغيت حتتما لغ   ه 
لإلعرلب   لحملتمة ؛    غةم ىن ل  جمي    علئق حن   ث ودالغ   خمص ص   

  يف لخت  يه غ  ه إعرليب   أو  ك د  ك ج س    جي ا ل ةح  ل  جمي س    
 .    
 تجةى دوي ل  ىن ل  جمي عنوه  ذغك يف   لز وق ع لالست ن    -3

  ابغنفيث  م  ه  لحل ع  ل فرغ يف لإلجي      خلع وو ا لغف ا   جم   
  فرفع لغنؤي ولغ تو؛      ج   ؛ ؤ ي  ولغَ تو  ق ع لغ  عر: ع ف  ت ريم إال لغنت  يف  

مل ا ىن  ولحو  )ت ري   ألج   ن مه   ح غه؛  عةى  أخذ حكل    ؛   ق  وابغت يل 
فرفع لغنؤي ولغ توث و  ج لغق     قتضي نص     ؛ لالست ن   لغت م غري ل    

 لغنؤي ولغ تو. 
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لغتضم ث -3 لغنح    غظ هرة  لب  ه  م يف   ري    حتة لته  لغتجذ 
اب  ىن   لاليت  ط  أ و     ك ج  ح ث   ا  وهي  رت ط   ل  جمي    

لغتضم   ق م عةى إ رل  غف    ىن غف  آخرث ف ذخذ لغةف   ح كَل لغةف   
   لغتضم  ت وي لغف ا    وم وابغت يل ع    ؛ليفخر يف ل  ىن ولغ ظ ف  لغنح   

لغت ري  ت  ه حت ع    للغق صر؛ غت ري ل  ىن ل  جمي غةمفردة إ    ىن آخرث وهذ
 وظ في.

ل  جمي  ذغك يف تس  غ ح غ  عوم لغتط بق يف  ظ،ر دوي ل  ىن  -4
فرتض لغتط بق: أاته  ت يب؛ وغكنه ا  أنه ةا  و  ج      ث ة : )أتته  ت يب 
 بن   عةى لالعت  ي    عةى صح ف ؛   ز  لجلمة  حن ّي    ىن  ت     جم   

  .  ع     وم ل  جميث وه  لغتر ر ل ت س غسو هذل ل ر  يف لغق عوةث وإال ع  
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 ثـََبت اتصادر واتراجع 
   ابلّلغة العربّية  أوًل 

 اتصّنااا  -أ
إبرله ل أن سث دالغ  لألغف  ث  كت   لألجنة  ل صر  ث لغق هرةث )ط  -1

 م. 1984  ث5
أب  ح  ج أثري لغو   لألنوغسيث لغ حر لحمل غث حتق ق: ع دع أةو -2

 1993ث 1لغ ةم  ث بريو ث ط ع و ل    د وآخر  ث دلي لغكت  
عةل خمت ي أةو-3  لغك  اث  عمرث  لغ روب ث  دلي   لغوالغ ث  كت   

  م.1982 ث 1)ط

لألن  ييث أب  لغر    ع و لغرة  ب  حمموث لإلنص ف يف  س ئا  -4
ي لغو     ل لف و  ه  ت   لالنتص ف    لإلنص فث حتق ق: حممو حم

 . )د.   و ثع و لحلم وث )د. ط ث دلي لغطلئعث بري 
لب   ين أب  لغفت  ع م جث لحملتس  يف ت    و  ه   لا لغقرل ل   -5

حتق ق عن، ث  لألعةى    :ولإل ض س  لجملةس  وآخر  ث  انص   لغنجوي  عةي 
 .م1994  ث2 )ط ثلغق هرة غة ؤوج لإلسل   ث

لغقرآج     ت   -6 خمتصر   لا  أةوث  ب   لحلس   خ غ  هث  لب  
    م.1995 ثل تن ث لغق هرةث )د.ط  لغ و عث  كت   

أةو    ر وع و    :لب  لغسك ا   ق  ث إصلس ل نطقث حتق ق-7 
 . ث د.   3ط)لغسلم ه يوجث دلي ل   يفث لغق هرةث 

لب     شث   فق لغو   ب  عةي لغنح يث  رس ل فصاث  كت   -8
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 ل تن ث بريو  غ ن جث )د.ط ث )دث    
ديلس   -9 لألص ع  حس جث  عنو     إبستم غ     م  لغة  ي  غةفكر 

 م.2000لغ ر ث ع مل لغكت ث لغق هرةث )د.ط ث 
  م حس جث لغة   لغ رب     ن ه  و  ن ه ث دلي لغ ق ف ث ل  ر ث  -10
     م.1994)د. ط ث 

  ع لغو   لألنص ييث ح     لغ  خ حممو لأل ري ه  ش   ين  -11
ع سى   لغ رب  ث  لغكت   إح     دلي  و ر  هث  صرث لغة   ث  لحلة     لغ  يب 

   . )د.ط ث )د.  

 لغفكر يف ديلس  لغ ن  يث لغة   وعةل لغ رب   خة اث حةمي-12

دلي لغ ريب لغة  ي )د.ط ل  رف  لحلو ثث  لإلسكنوي  ث    ث   لجل     ث 
 م.1988

لغزي  يث بوي لغو   حممو ب  ع و هللاث لغره ج يف عة م لغقرآجث -13
 . برله لث دلي لغرتلث لغق هرةث )د ط ث )د.  حممو أب  لغفضا إ :حتق ق

لغزخم ري أب  لغق سل   ي هللا ب  عمرث لغك  ف ع  حق ئق -14
وعةم  به  لعتىن  لغتنز اث  ل  رف ث  غ ل ه  دلي  خة ا  ذ  ج   ح ث  عة ه  ق 

 م. 2009-هت1430ث  3ط)بريو ث 
زهري ب  أيب سةمىث لغو  لجث لغولي لغق     غةن رث  صرث )د.  -15

  م.1964 ث ط

عة م -16 يف  ل ص ج  لغوي  ب    س ث  لغ      أب   لحلة   لغسم  
ط بريو   لغقةلث  دلي  ل رلطث  حممو  أةو  حتق ق:  ل كن جث  ث  1لغكت   
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 م.1994
لغس، ةيث أب  لغق سل ع و لغرة  ب  ع و هللاث نت ئج لغفكر يف  -17

   .لغنح ث دلي لالعتص مث لغق هرةث )د ط ث )د.   
ب ر عمرو ب  ع م جث لغكت  ث حتق ق: ع و لغسلم س    هث أب   -18

 م.1988-هت1408ث 3)ط  ه يوجث  كت   ل  جنيث لغق هرةث

غس   ي  لع لغو  ث ل زهر يف عة م لغة   وأن لع، ث حتق ق:  ل-19
 . حممو أةو   د ل    وآخر  ث دلي لجل اث بريو ث )د ط ث )د.  

يف-20 لهل ل ع  مهع  لغو  ث  لجل ل عث    لغس   يث  لع   رس  ع 
لغك  اث لغ ةم  ث  لغ ح ث  دلي  لغ  ع س مل  كرمث    ث  )د.ط   حتق ق: ع و 

 هت.1400
لغوالغ   -21 عةل  لحلس ث  لغة       لغس م نت ك   هر  يف  ولغرل  ت   

    م.2001ث  1ط)لغ رب  ث دلي لغفكرث عم جث 
لغة    صة ح  ب ح دهث ل  ىن وأثره يف لغتحة ا لغنح ي:   ين  -22

ه  م   ا    الب   لألع ي    ليفدل  ع   ت   يس غ     ستري  ة     ث ث 
  م.2009      ق صوي  رابسث لجلزلئرث 

ع و لحلم و لغس وث ديلس   يف لغةس ن    لغ رب  ث دلي ح  وث  -23
 م. 2001ث  2ط)لأليدجث 

ولي  لغع و لغق دي لغف سيث لغةس ن    ولغة   لغ رب  ث دلي ت بق عث  -24
 م.1985ث   1ط)ض  ث لغ  

أسرلي لغق هر ع و-25  حممو :حتق ق لغ لغ ث  لجلر   ث 
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 م. 1996ث  1ط) لغ ريبث بريو ث لغكت    دلي لإلسكنويل ث
ع و لغةط   ع و ل ط  ث لب  ه  م لألنص ييث   ين لغة     -26

لغك  اث  ولغفن ج  وليفدل   غة ق ف   لغ  ين  لجملةس  لألع ي  ث  ع   ت  
 م.2000ث  1ط)

لغ   ةيث  ع  -27 لغرق ع  لغ   ةيث   ر عوي ب   لغرق ع  ب   عوي 
ث    1ط)  لغ ةم  ث بريو ثدلي لغكت     لغو  ث ن رو رس حس  حممو ن ي  

 م.1990
ي لغو   ع و لحلم وث  عمر ب  أيب يب   ث لغو  لجث حتق ق حممو حم-28

 م. 1952ث  1ط ) ثبريو  دلي لألنوغسث 
أةو   س     :     لغقرآجث حتق ق:  لغفرل  أب  ز رّي ُيىي ب  زّيد-29

  م.1955ث  د.ط)جن  ث وحممو عةي لغنج يث 

    ب    غك لألنص ييث لغو  لجث حتق ق: جم و  رلدث ن ر  -30
 م. 1997ث  1ط)دلي ص ديث بريو ث  

 لغ ريبث لغنح  نظر   يف ل  ىن حممو لغنج يث  نزغ  إبرله ل غط ف -31

 م.1995لأليدن  ث  لجل    ه: د ت يل  يس غ 
ل ردث أب  لغ     حممو ب   ز وث ل قتض ث حتق ق: حممو ع و  -32

غة   لألعةى  لجملةس  لألوق ف  وزلية  عض م ث  لإلؤ ل  غق  جلن     ثسل    وج 
   .م 1994-هت 1415 سل يث لغق هرةثإح    لغرتلث لإل

ث ل    ل لغة     يف ض   ديلس   عةل لغة   جحممو أةو أب  لغفر -33
 م.1966ث  1 ط )و ثث دلي لغن،ض  لغ رب  ث لحل
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ث لغنح  ولغوالغ ث دلي غر  ث لغق هرةث ع ولغةط    حممو ة س -34
 .م2006ث  د.ط)

ل كت   -35 واتيخي، ث  لغ رب    يف  ديلس    حس ث  ل ضر  حممو 
 م.1960-هت1380ث  2ط)لإلسل ي و كت   دلي لغفت ث د  قث 

حممو عةي ل  يلث عةل لغوالغ  )عةل ل  ىن ث دلي لغفلس غةن ر -36
 م.2001ث  د.ط)ولغت ز عث لأليدجث 

ولغنس  ث -37 لغ كا  ب   ولغرت     لإلعرل   لغو  ث  حمم د  رف 
   هت.1404ث  1ط)يلس  تفص ة  ث دلي  ر  ج غةط  ع ث لغق هرةث د

 لغتح  ةيث لغت غ وي ولغفكر لغنح ي لغت ة ق لغنح  ث  صطفى-38

)  م يف  ث يلئو    ت    لغكت ث  غ  ّي   لحس ج  ع مل  ط ث  ث 1 صرث 
 م.2002

حتق ق-39 ل فضة   ث  لغض ث  ب    ةى  حممو  ب   أةو   :ل فضا 
ث    18ط  )سلم حممو ه يوجث دلي ل   يفث لغق هرةث  حممو    ر وع و لغ

 د  .

 لغة  ي لغنظر  ن هج  ض   يف لغ ريب لغنح  نظر   هن د ل  سىث -40

 م.1980 ثولغن رث بريو ث )د.ط  غةويلس    ل ؤسس  لغ رب   لحلو ثث
نّ  ف ب  يزق ج هة ا لغسةميث ت ود ل  ىن لغنح ي غت ود ل  ىن -41

لغتط  ق عةى لغقرآج لغكرميث يس غ     ستريث       لإل  م ل  جمي  ع  
لإلسل    س  د  ب   ابغرّيضث    ثحممو  لغ رب    لغة    -هت  1427 ة   

 م.2006
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 اتقالا   -ب
عنو  -1 ل فردل   ب   ولغ صا  لغفصا  قض    لغص  اث  عةي  حممو 

ب  س  د لإلسل   ث   لإل  م حممو  ث  لغ رب   لغ ة م  لغ لغ  ث جمة        
 هت.1425ث 45لغ ود 

انظل عةي ع  ديث لغت و   ابغتضم  إ   ف  غ  يف أف  ع لغقرآج  -2
 م. 2011ث 1ث  جلغ ود لغرلبع لغكرميث جمة  آدل  اي ق يث
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(2 ) 

 

  اجلنادبة  د.أمحد-1

-املّتحدة العربّية اإلمارات  دولة-زايد مساعد جبامعة أستاذ
 رئيس.  ابحث

 املراشدة   د.طالل-2
  مشارك. ابحث-العربّية الّلغة  تدريس يف أساليب دكتوراه

  الّرمامنة   د.حيىي-3         
              .ابحث مشارك-دكتوراه يف الدراسات اللغوية
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 املقدمة 
تُعَرُف فاعلّية الفرد يف حميطه االجتماعّي مبدى امتالكه الكفاية اللغويّة  

االجتماعّي أفكاره وجتاربه، ويكون  اّليت متّكنه من الّتواصل والّتفاعل مع إطاره  
للبيئة االجتماعية اّليت ينشأ فيها الفرد أثٌر منشود يف تشكيل الّلغة لدى أفرادها  

 وتنمية كفاايهتم الّلغويّة يف مجيع مستوايهتا ومكّوانهتا.
لذا فإّن الوقوف على مدى امتالك األفراد الكفاية الّلغويّة وقياس مستوى  

البّناء، وإثراء  متّكنهم منها، يُشكّ  ل أساًسا يف تنمية اجملتمعات وزايدة الّتفاعل 
االستناد إىل معايري   يتطّلب  أفرادها، وهذا  الثّقافّية واالجتماعّية بني  الّتجارب 
هلذه   تنميًة  للّتخطيط  ومنطلًقا  القياس،  يف  مرجًعا  تُعتمد  وواضحة  حمّددة 

 الكفاايت اللُّغويّة. 
واأل  العربّية  املراجع  تعّددت  تناولت  إذ  الّلغويّة  الكفاية  مصطلح  جنبّية 

تعريفاهتا واّتسعت فمنها واصٌف هلا، وآخر معّدٌد ملكّوانهتا، واثلث يشري إىل  
أبّّنا "القدرة على الّتواصل    (1)  طريقة قياسها، ومن هذه الّتعريفات ما ذكرته أابظة

اّليت  والكلمات  واألصوات،  الّرموز  من  عليه  متعارف  نظام  أتخذ  ابستخدام   
أو هي    ،شكل املكتوب أو املنطوق أو املرسوم، ونقلها إىل اآلخرين بكفاءة"

"جمموعة من القواعد اّليت متّكن الفرد من تكوين عدد ّنائّي من اجلمل القابلة  
للفهم يف لغته، ومتّكنه كذلك من الّتعّرف على اجلمل األخرى اّليت يتلّقاها، أي  

  - على الّتحّكم يف املكّوانت الّصوتّية واملورفو  الّتمّكن من اخلطاابت مع القدرة

 
،  م2003  ، آمال عبد الّسميع، اضطراابت الّتواصل وعالجها، مكتبة األجنلو املصرية،أابظة (1) 

 . 47ص
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 . (1) تركيبّية واخلطابّية والّتفاعلّية واملوسوعّية
عّد دراسة الكفاية الّلغويّة من األمهّّية مبكان؛ ألّّنا تكشف عن قدرات  تُ 

لذا    ؛هتم بفاعلّيةهم االجتماعّي والّتعبري عن مكنواناألفراد يف الّتواصل مع حميط
فإّن واسطة العقد يف دراسة مدى امتالك األفراد الكفاية الّلغويّة يكمن ابالستناد  
بىن   تشكيل  يف  وأساًسا  القياس  يف  مرجًعا  تشّكل  حمددة  واضحة  معايري  إىل 

 تعليمّية تسّد الفجوة بني الواقع واملأمول. 
الّلغويّة   الّدراسة حماولة للوقوف على مستوى الكفاية  وقد جاءت هذه 
لدى طلبة قسم الّلغة العربّية يف جامعة زايد يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة،  
وهي تستند يف معرفة القدرات الّلغويّة لدى الطّلبة وقياس مدى متّكنهم منها إىل  
الّلغة،   مهارات  تشمل  اّليت  اجلامعة  يف  املعتمدة  الّتعليمّية  الّنتاجات  من  عدد 

 اع، واحملادثة. القراءة والكتابة، واالستمو 
 للكفاية:   االصطالحيّ املفهوم  

مفهوم الكفاية الّلغويّة جند لزاًما علينا أن نقف    عن قبل الولوج يف احلديث  
 على مفهوم الّلغة من حيث هي نظام أيتلف من أنظمة فرعّية عديدة. 

 ،(2) عّرف ابن جّّن الّلغة أبّّنا: "أصواٌت يعّّب هبا كّل قوم عن أغراضهم"
ستعمل  ذات اإلطار حتّدث تشومسكي فقال: إّن الّلغة نظام من الّرموز تُ ويف  

فهي أداة اجتماعّية للّتواصل أو هي شفرة إرسال على حّد    ،لتحقيق الّتواصل
 

، دجنر،  4غريب، عبد الكرمي، إسرتاتيجّية الكفاايت وأساليب تقومي جودة تكوينها، ط (1) 
 . 75 الرّتبية، ص، منشورات عامل م2003

، حتقيق حمّمد علّي الّنّجار، دار اهلدى للطّباعة والّنشر،  1ابن جّّنّ أبو الفتح، اخلصائص، ج (2) 
   . 34 صم، 1952، 2بريوت، ط
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األفكار    ،(1)تعبريه إليصال  غريزيّة  وغري  خالصة،  إنسانّية  "وسيلة  هي  أو 
 ، (2)  تصدر بطريقة إراديّة"واالنفعاالت والّرغبات بواسطة نظام من الّرموز اّليت  

"نظام من الّرموز الّتوفيقّية تستخدمه اجملموعة للّتواصل    أبّّنا  (3)  وقد عّدها السّيد
فيما بينها"،  فواسطة العقد يف هذه الّتعريفات مجيعها الطّبيعة الّتواصلّية لّلغة،  

ينت اّلذين  األفراد  يّدخره  أّّنا "كنز  الّلغة  على  إىل  وقد عّد دي سوسري  مون 
جمموعة واحدة، من خالل ممارسة الكالم، وهي منظومة حنويّة موجودة يف كّل  

إذ إّّنا ال توجد كاملة    ؛ دماغ، وعلى وجه الّتحديد يف أدمغة جمموعة من األفراد
، فالّلغة ليست جمّرد أصوات مسموعة،  (4)اتّمة عند الفرد وإّّنا لدى اجملموعة"

 اء واملوضوعات واألشخاص. وإّّنا هي معىن يدّل على األشي
 مفهوم الكفاية الّلغويّة: 

ابلّرجوع إىل الّدراسات العربّية جند معامل واضحة تؤّطر ملصطلح الكفاية  
هـ( هلذا  392-هـ 322الّلغويّة، ويف هذا الباب نستند إىل ما حّدده ابن جّّنّ )

العرب يف   الّنحويّة، "انتحاء مست كالم  الكفاية  إذ عّد  تصرّفه من  املصطلح 
وال والّتصغري،  واجلمع،  الّتثنية  وغريه،  والّنسب،  إعراب  واإلضافة  ّتكسري، 

 
آي، روبرت، مقّدمة يف الّتطّور الّلغوّي، ترمجة مصطفى حمّمد قاسم، دار الفكر، عّمان،     (1) 

 . 56، 52 ، ص م 2010، 1ط 
 املرجع نفسه.   (2) 
 م. 1995، جامعة دمشق، 2الّسّيد، حممود أمحد، علم الّنفس الّلغوّي، طانظر:   (3) 
النّ    (4) صر، حماضرات يف األلسنّية  انظر: دي سوسري، فرديناند، ترمجة يوسف غازي، حمّمد 

 . م 1986العاّمة، املؤّسسة اجلزائريّة للطّباعة، اجلزائر، 
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 .(1) كيب وغري ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل العربّية أبهلها يف الفصاحة"والرتّ 
ممارسة كالم   من خالل  تتشّكل  الّلغويّة  الكفاية  أّن  إىل  واضحة  إشارة  وهنا 

ياس رغبة يف حتصيل امللكة وامتالكها بصورة  ومن مثّ الق  ؛العرب واالستماع إليه
جّّنّ   .(2)راسخة" ابن  حّدد  الكفاية    وقد  صاحب  املتكّلم  مع  حواراته  يف 

 مستوايت: ة وهي أربع ،مستوايت هذه الكفاية الّلغويّة
"قرأ علّي    ومن ذلك حديث ابن جّّنّ عن أيب حامت الّسجستايّن قال::  الّصوتّ  •

)طيىب اآلية:  أعرايّب  الّرعد،  )سورة  مآب(،  فقلت: )طوىب(     (3)(29هلم وُحسن 
فقال: طيىب، فأعدت فقلت: طوىب، فقال: طيىب، فلّما أطال قلت: طوطو قال،  

ا، ال دمثًا وال طيّـًعا؛  عرايّب، وأنت تعتقده جافًيا كز  )طي طي(، أفال تنظر إىل هذا األ
يؤثّ  فلم  الياء  إىل  الواو  ثقل  نبا طبعه عن  الّتلقني وال كيف  فيه  طبعه عن    ثىن  ر 

 .(4)رين"هّز وال مت التماس اخلّفة 
يف هذا املستوى نلفي ابن جّّن يف تقعيده لّلغة يعتمد على مساءلة  الّصريّف:   •

قال: فقال  األعراب،  )دّكااًن(؟  جتمع  له: كيف  فقلت  يوًما  الّشجرّي    :"سألت 
قراطني، قلت:    :(؟ فقالفسرحااًن؟ فقال: سراحني وقلت: )فقرطاانً   : دكاكني، قلت

 
ج (1)  اخلصائص،  الفتح،  أبو  جّّنّ  حتقيق 2ابن  للطّباعة    :،  اهلدى  دار  الّنّجار،  علّي  حمّمد 

 . 34  ، ص 1952، 1لبنان، ط  والّنشر،
والّتعليمّية عند ابن خلدون )دراسة حتليلّية نقديّة(، رسالة  حّداد، فتحّية، اآلراء الّلغويّة   ينظر (2) 

 . 149 ، ص 2000/2001ماجستري، جامعة تيزي وزو، 
 . 121، 120 / 1 مرجع سابق،  ابن جّّنّ أبو الفتح، اخلصائص،  (3) 
 .121، 120/ 1 املرجع الّسابق، (4) 
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أيًضا قلت  له: هاّل  فقلت  له األعرايب: )عثمانون(؟  فقال  عثامني؟    :)فعثمان(؟ 
 . (1)  إيش عثامني! أرأيت إنسااًن يتكّلم مبا ليس من لغته وهللا ال أقوهلا أبًدا"  :فقال
رواية البن    الرتّكييّب: • نذكر  الّصيغ  وهنا  قبول  للّسليقة دورًا كبريًا يف  جّن، أبّن 

والرّتاكيب الّصحيحة من غريها، وهذا ما أّكده فيما يلي: "سألت يوًما أاب عبد  
الّتميمّي فقلت له: ضربت أخوك؟ فقال: أقول:   العقيلّي  هللا حمّمد بن العّساف 

، قلت: كيف  ضربت أخاك! فأدرت هبا على الّرفع، فأىب وقال: ال أقول أخوك أبًدا
تقول: ضربّن أخوك، فرفع، فقلت ألست زعمت أّنك ال تقول أخوك أبًدا؟ فقال،  

. وذلك دليل على أتّملهم الرتّاكيب الّلغويّة  (2)   إيش هذا! إذ اختلفتا جهتا الكالم"
وقبوهلا أو رفضها وفق اقرتاهبا من خمزونه الّنحوّي أو انزايحها عنه، فاختالف مواقع  

 هو خمزون يف ذهنه كان معيارًا لرفض هذا الرّتكيب.املفردات عّما 
ويف هذا نورد رواية ابن جّّنّ عن األصمعّي "أّن رجاًل من العرب دخل  :  املعجميّ  •

على ملك ظفار وهي مدينة مل جيئ منها اجلزع الظّفارّي فقال له امللك: ثب ووثب  
وقا امللك،  فضحك  رجاله،  فاندّقت  الرجل  فوثب  اجلس،  ليس  ابحلمرييّة،  ل: 

عندان عربّيت )يريد العربية، فوقف على اهلاء ابلتاء(، من دخل ظفار مّحر، أي  
تكّلم بكالم محري، فإذا كان كذلك جاز جوازًا قريًبا كثريًا أن يدخل من هذه الّلغة  

، فقبيلة )محري(  (3)  يف لغتنا وإن مل يكن هلا فصاحتنا، غري أّّنا لغة عربّية قدمية"
عندهم الفراش وهي تسّمي اّلذي    ( مبعىن اجلس، والواثبتستعمل لفظة )وثب

أطال اجللوس ومل خيرج للغزو "وثبان"، فلّما وفد هذا الّرجل على امللك، وهو يلقي  
 

 . 2/26 مرجع سابق،  ابن جّّنّ أبو الفتح، اخلصائص،  (1) 
 . 1/121املرجع الّسابق،  (2) 
 . 2/28، املرجع السابق  (3) 
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)فقفز( ولقي  ففعل  الّتحية كان واقًفا على منحدٍر جبلّي، فأمره ابلوثوب )اجللوس(  
 .(1)اهلالك"

أجراها ابن جّّنّ يف اخلصائص مع  ابالّتكاء على احلوارات الّسابقة اّليت 
صاحب الكفاية يّتضح مدى متّكن العرب من الكفاية الّلغويّة، وهي يف داللتها  
تشري إىل قواعد الّلغة وأصوهلا وقدرة املتكّلم على تطبيق هذه األصول والقواعد  

 يف ممارساته الّلغويّة. 
وقد عّد غريب الكفاية الّلغويّة "جمموعة من القواعد اّليت متّكن الفرد من  
من   ومتّكنه كذلك  لغته،  يف  للفهم  القابلة  اجلمل  من  ّنائّي  ال  عدد  تكوين 
الّتعّرف على اجلمل األخرى اّليت يتلّقاها، أي الّتمّكن من اخلطاابت مع القدرة  

الّصوتية   املكّوانت  يف  الّتحّكم  والّتفاعلّية    فوتركيبّية واملور على  واخلطابّية 
 . (2)"واملوسوعّية

بشكل   القائمة  القواعد  هي  الّلغويّة"  "الكفاية  فإّن  املنطلق  هذا  ومن 
ضمّّن يف امللكة الّلسانّية يف عقل متكّلم الّلغة، يف شكل نظام ميّيز اخلصائص  

 احملتملة. أو هيالّصوتية والرّتكيبّية والّداللّية جملموعة غري متناهية من اجلمل  
استعماهلا   على  القدرة  مع  والّنحويّة،  الّصرفّية  وقوانينها  الّلغة  بقواعد  املعرفة 

 بطريقة صحيحة لغواي  ومقبولة اجتماعي ا.
ومن خصائص الكفاايت حسب هذا الّتصّور، أّّنا وإن كانت غري قابلة  

نستدّل ع فإنّنا  داخلّية،  قدرات  بوصفها  ذاهتا  حّد  توافرها  للمالحظة يف  لى 
 

أمحد حسني   قيق: ابن فارس، الّصاحيّب يف فقه الّلغة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، حت (1) 
 . 28، 27  صم، 2007دار الكتب العلمّية، لبنان،   ،1 ط بسج، 

 . 75 جودة تكوينها، صغريب، عبد الكرمي، إسرتاتيجّية الكفاايت وأساليب تقومي  انظر:  (2) 
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وعلى حتّققها لدى املتعّلم ابإلجنازات )األداءات( اّليت يتفّوق فيها املتعّلم، ومن  
هنا فإّن تقومينا للحصيلة الّنهائّية سيستند على مدى حتّقق هذه املنجزات ودقّة  
 األداءات اّليت تصبح مؤّشرات على حتّقق الكفاية وترّسخها يف شخصّية املتعّلم. 

منظومة    مفهوم للكفاية الّلغويّة أبّّنا:  تقّدم ميكننا اعتماد  أتسيًسا على ما
من القواعد الّلغويّة الكامنة لدى الفرد توّجه االستعمال الّلغوّي لديه، ومُتّكنه  
من توظيفها يف سياقات متنّوعة وبيئات اجتماعّية خمتلفة، وهي قدرة املتكّلم  

ناسق مع قواعد لغته، وهي اّليت  على اجلمع بني األصوات الّلغويّة واملعاين يف ت
 تقود عملّية الّتكّلم عند اإلنسان، مبعىن أّّنا توّجه االستعمال الّلغوّي عنده.

 أنواع الكفاية الّلغويّة: 
الّصوتّية -1 اّليت متّكن  :  الكفاية  الّصوتّية  القواعد  تتشّكل يف جمموعة من 

القواعد   الكلمات وفًقا هلذه  بناء  لّلغة، ويستطيع املتعّلم من  الّصوتّية 
لتبادل    املتعّلم من خالهلا أْن "يُعّّب عن حمتواها املعريّف، ويستعملها أداةً 

اخلّبات واملعلومات واألفكار مع اآلخرين، وهي أداة فّعالة يف الّتفاعل  
؛ لذا فإّن متّكن املتعّلم من هذه  (1)مع مثريات البيئة احمليطة بشكل عاّم"

ة لّلغة يشّكل ُمنطلًقا يف قدرته على الّتفاعل الّلغوّي مع  القواعد الّصوتيّ 
 حميطه االجتماعّي والّتعبري عن مكنوانته ومقاصده.

وتُعىن ابلقواعد الّنحويّة اّليت متّكن املتعّلم من "ضبط   الكفاية الّنحويّة:  -2
اخلطأ يف   من  الّلسان  ليسلم  اجلُمل؛  أتليف  ونظام  الكلمات،  أواخر 

 
ط (1)  الّتعّلم،  صعوابت  أساسّيات  مصطفى،  والقاسم،  مجال  للّنشر  3مثقال،  صفاء  دار   ،

 . 95 ، ص م 2015والّتوزيع، عّمان، 
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الكتابة"الّنطق ويسلم من   الّرمز  .  (1)اخلطأ يف  "السيطرة على  أو هي 
، واكتساب هذه الكفاية معتمٌد على تعّلم القواعد الّنحويّة  (2)الّلغوّي"

لتمّكن املتعّلم من استعمال الكلمات يف سياقات متنّوعة، وفهم الّتغرّي  
 يف املعىن احلاصل نتيجة تغرّي أواخر الكلمات. 

جبوهر الكلمات "يف حاالهتا اإلفراديّة املعجمّية    هتتمّ :  الكفاية الّداللّية -3
ويف حاالهتا الرتّكيبّية الّسياقّية وآلّياهتا الّداخلّية اّليت هي أساس عملّية  

فهم دالالت    ؛(3)الّتواصل واإلبالغ" قادرًا على  املتعّلم  وبذلك يكون 
 األلفاظ الّسطحّية والعميقة. 

إىل أبنية خمتلفة    هاوحتويل  "دراسة بنية الكلمةوتتمّثل يف  :  الكفاية الّصرفّية -4
وهي متّكن املتعّلم من بنية الكلمة ليستطيع    ،(4)   لضروب من املعاين"

 اإلنتاج والّتواصل والّتطبيق الّلغوّي.
الثّقافّية واالجتماعّية:  -5 الكفاية  أو  الّتواصلّية  "ملكة    الكفاية  هبا  ويُعىن 

الّتواصل اّليت تشمل القدرة الّلغويّة، ولكّنها تتعّداها إىل استخدام الّلغة يف  
 

الّصويركّي حمّمد علّي حسن، مدى فاعلّية مقّرر املهارات الّلغويّة يف اكتساب الطّلبة اجلدد   (1) 
، جامعة امللك عبد  12، العدد  الثالث   الّدولّية الرّتبويّة املتخّصصة، اجملّلد للمهارات الّلغويّة، اجملّلة  

 . 255 ، صم 2014العزيز، جّدة، الّسعوديّة، 
براون، دوجالس، أسس تعّلم الّلغة وتعليمها، ترمجة عبده الرّاجحي، وعلّي أمحد شعبان،   (2) 

 . 245 ، صم1994دار الّنهضة العربّية، بريوت، 
اجلليل، علم الّداللة أصواته ومباحثه يف الرّتاث العريّب، منشورات احّتاد الكتاب  منصور عبد   (3) 

 . 23- 22، ص2001العرب، دمشق، 
انظر: ّنر، هادي، الكفاايت الّتواصلّية واالّتصالّية، دراسات يف الّلغة واإلعالم، دار الفكر،    (4) 

 . 209م، ص 2003، 1األردن، ط 
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االستخدام" ذلك  حتكم  اّليت  االجتماعّية  القواعد  وعن  أي ،  (1)   اجملتمع، 
معرفة القوانني الثّقافّية واالجتماعّية اّليت تضبط الّلغة اّليت يستعملها األفراد  

هتم؛ ألّن الّلغة "تنتج من االحتكاك االجتماعّي، مثّ تصبح  ابختالف جمتمعا
علماء   ويرى  اإلنسايّن،  اجملتمع  أفراد  تربط  اّليت  العوامل  أقوى  من  عاماًل 
االجتماع أّن الّظواهر االجتماعّية هلا قّوة قاهرة آمرة تفرض هبا على أفراد  

معنّية بتمّكن املتعّلم  فهي  ،  (2)   اجملتمع ألوااًن من الّسلوك والّتفكري والعواطف"
من توظيف الّلغة واستخدامها يف اجملتمع، والقدرة على الّتواصل وتوصيل  

الّتواصل    أفكاره بوضوح، والّتأثري يف اآلخرين مع فهم الّرسالة الّلغويّة يف عملّية
ضمن بيئة تعليمّية مهّيأة لتعليم العربّية استعداًدا للعلوم اإلسالمّية أمٌر مهمٌّ  

إّن حتقيق الكفاية الّتواصلّية يف الّلغة يتطّلب تفاعاًل بني معرفة الّنسق    ... إذ
املتعّلم   يستطيع  إذ  االجتماعّي،  والّسياق  الّلغة  عليه  تقوم  اّلذي  الّلغوّي 
الّتواصل بشكل صحيح، أي أنّه جيب أن يعلم مىت وكيف يستعمل الّلغة  

صلّية هي "املعرفة الّنفسّية  ويضعها يف سياقاهتا الّصحيحة؛ لذلك الكفاية الّتوا
  والثّقافّية واالجتماعّية اّليت تتحّكم يف استعمال الكالم يف إطار جمتمع معنّي" 

(3) .  
وهذا يعّن أّن توظيف املتعّلم الّلغة ال ينحصر يف الّتمّكن من مستوايهتا 

 
الكويت،    ،خرما (1)  املعرفة،  عامل  وتعّلمها،  تعليمها  األجنبّية  الّلغات  علّي،  وحّجاج،  انيف 

 . 41 ، ص م1988
عبد التّـّواب، رمضان، املدخل إىل علم الّلغة ومنهاج البحث الّلغوّي، مكتبة اخلاجنّي للطّباعة   (2) 

 . 127،126، صم1997، 2والّنشر والّتوزيع، القاهرة، ط
 . 45لكفاايت الّتواصلّية واالّتصالّية، ص ّنر، هادي، اانظر:   (3) 
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الّسياقات   إىل  ذلك  يتجاوز  بل  فقط،  والّصرفّية  والّنحويّة  الّنفسّية  الّلغويّة 
واالجتماعّية والثّقافّية اّليت يستعمل فيها املتعّلم الّلغة، فالكفاية الّتواصلّية يف  
أو توصيل معىن معنّي،   نقل رسالة  "القدرة على  إىل  حقيقة معناها تشري 
والقواعد االجتماعّية يف عملّية   الّلغويّة  القواعد  واجلمع بكفاءة بني معرفة 

تخدام الّلغة وتفسريها بشكل مناسب يف أثناء عملّية  الّتفاعل بني األفراد واس
 . (1)الّتفاعل ويف ضوء الّسياق االجتماعّي"

اخلطابّية -6 اجلمل؛ الكفاية  "ربط  على  املتعلم  قدرة  هبا  ويُعىن   :
متتابعة،   سلسلة  يف  معىن  ذات  تراكيب  ولتشكيل  خطاب،  لتكوين 

نطوق إىل  واخلطاب يشتمل على أي شيء يتدرّج من احلوار البسيط امل
املكتوبة" الطّويلة  دمج  ،  (2)الّنصوص  خالل  من  الكفاية  هذه  ُتطّور 

حميطه   مع  التّواصل  من  متّكنه  متنّوعة  حبوارات  غنّية  بيئات  املتعّلم يف 
اكيب املتوافقة  االجتماعّي يف سياقات متنّوعة واستخدام املفردات والرتّ 

 والّسياق املناسب هلا.
ويُعىن هبا خصائص العبارات الّلغويّة املرتبطة    الّتداولّية:الكفاية   -7

اخلصائص   تلك  عالقة  إطار  يف  ذلك  ويكون  االستعمال،  بكيفّية 
ابلقواعد، واملبادئ اّليت حتكم الّتواصل الّلغوّي، فهي تدرس اجلملة أو  
العبارة الكالمّية يف سياق استعماهلا ومراعاة كّل ما حييط هبا من أحوال  

ت  وقد حّددوما  املتكّلمني.  مقاصد  من  له  من    ضع  املتوّكل جمموعة 
 

،  1طعيمة، رشدي، املهارات الّلغويّة، مستوايهتا، تدريسها، صعوبتها، دار الفكر العريّب، ط (1) 
 . 172 ، صم2004القاهرة، 

 . 245 براون، دوجالس، أسس تعّلم الّلغة وتعليمها، ص  انظر: (2) 



 

 

 
127 

 

 م 2021هـ/فرباير )شباط( 1442رجب(،  25العدد )-السنة التاسعة 

الرّتك الرّتاكيب،  خصائص  هذه  استعمال  بكيفّية  املرتبطة  الّلغوّي  يب 
 .(1)ومّيزها يف صنفني من اخلصائص

للّنحو الوظيفّي استكشافها    خصائص مرتبطة ابالستعمال: - يف  وميكن 
ذ حيكم الّلغة نسقان، نسق لغوّي أثناء العملّية الّتخاطبّية؛ ألّّنا األغلب، إ 

صرف ونسق استعمال، ويتضافر هذان الّنسقان يف حتديد أغلب خصائص  
ومن هذه    .العبارات الّلغويّة، وهو ما يُسّميه اخلصائص املرتبطة ابالستعمال

اخلصائص الّصرفية والرتّكيبّية والّتطريزيّة اّليت حيّددها قصد املتكّلم وموقفه  
و  حُتد  من فحوى خطابه،  اخلصائص  الّصريفّ هذه  املكّون  الرّتكييّب    -د يف 

 على ضوء ما يتوافر من معلومات يف البنية الّتداولّية والّداللّية.
أو ما مسّاه الرّتكيب    خصائص مستقّلة عن االستعمال مرتبطة مبالبساته:  -

ومن هذه اخلصائص يف الّلغة    .املستقّل، فال يتدّخل االستعمال يف حتديده
  ، العربّية رتبة املرّكب االمسّي للفاعل وإعرابه، الّلذين تسندمها األداة "إن"

 الرّتكييّب نفسه.  –ّدد يف املكّون الّصريّف  وهذه اخلصائص حتُ 
 مكّوانت الكفاية الّلغويّة: 
مقارنة    (Bloom and Lahey, 1978)اقرتح كّل من بلوم والهاي  

 ات الّتواصل والكفاية الّلغويّة واملرّكبة من: يوكترتكز على سل

 
الوظيفّي يف   انظر:  (1)  املنحى  دار  املتوّكل، أمحد،  العريّب، األصول واالمتداد،  اللغوّي  الفكر 

 . 89م، ص 2006، 2اإلميان، الّرابط، املغرب، ط
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" كيف نقول": الّلغة هي رمز بتقنياته الّلفظّية من   الّشكل -1
الّنطق، والكلمات، واجلمل، وتقنّيات غري لفظّية؛   :حيث املعاين

 واإلمياءات، واإلشارات، واملالمح. 
"ماذا تقول": من خالل الّلغة نعّّب عن أحاسيس،   احملتوى -2

، ت، وحاجات، وأفكار، ومعارف عن موضوعات األشخاصورغبا
 ا.وأحداث، مع وجود العالقات بينه

وظائف،    االستعمال -3 عّدة  لّلغة  إّن  نقول":  "ملاذا  )الّتداول( 
ضمن  وتُ  حديثة  مبعلومات  االستعانة  مع  شىّت  أغراض  لتحقيق  ستخدم 

املهاّم" هذه  لتحقيق  قوله  نريد  ما  حيّدد  حمتوى  أو  ح و   .(1)مضمون  يوضِّّ
  (2) الّشكل اآليت ما ذهب إليه بلوم والهاي:

 
 

 
أطروحة   (1)  الطّفل،  لدى  الّلغويّة  الكفاءة  قياس  قادرّي،  وهران،  دكتوراهحليمة،  جامعة   ،

 . 50، صم 2008-2009

(2) Soifer, LH. Development and disorders of 

communication. In: Molnar GE, ed. Pediatric 

Rehabilitation. 2nd ed. Baltimore, MA: Lippincott, 

Williams & Wilkins;1985, P59. 
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( يبني الّنموذج الّثالثّي ملكّوانت الكفاية الّلغويّة حسب بلوم 1) الّشكل

 والهاي 
( أّن الكفاءة الّلغويّة" تتكّون من عناصر  Bloomيف حني اقرتح بلوم )

 وهي:  ،رئيسة
 الّشفويّة. األصوات: وهي وحدات بناء الّلغة  •
املفردات )املضمون(: وهي ما يتحّدث عنه أو يفهمه الّناس من   •

 خالل رسائلهم الّتخاطبّية. 
  وعالقتهاالّشكل )الّسياق(: ويتناول هيئة مفردات الّرسالة الّتخاطبّية  •

 ببعضها البعض. 
االستخدام )الّتداول(: وهو من انحية يهتّم ابلغرض من الّرسالة   •

ية أخرى يتعّلق ابلطّرق اّليت هبا يبّن املتكّلم  الّتخاطبّية، ومن انح
 .(1)   حديثه

 
الّنّحاس، حممود حمّمد، سيكولوجّية الّتخاطب لذوي االحتياجات اخلاّصة، مكتبة األجنلو   (1) 
 . 20، صم 2006صريّة، امل

الّشكل 

االستعمالالمضمون 
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 مستوايت حتّقق الكفاية الّلغويّة: 
إّن الكفاية الّلغويّة نظام ذهّّن ال ميكن قياسها والّنظر إليها إاّل من  
ميكن   لذلك  منطوقة؛  أم  مكتوبة  أكانت  سواء  الّلغويّة  األداءات  خالل 

مها: األداء    ،الّلغويّة لدى املتعّلم من خالل مستويني الّتحّقق من الكفاية  
 الّلغوّي واألداء املنهجّي.

الّلغوّي:    :أواًل  واألداء  األداء  الّلغويّة  الكفاية  بني  تشومسكي  فّرق 
بسيطة قال:  ؛الّلغوّي يف صورة  اللغوية  إذ  املتكّلم    ،"الكفاية  معرفة  وهي 

املتكّلم، أو املستمع املثايّل،  الّسامع بلغته؛ أي القدرة الّضمنّية اّليت ميتلكها 
واّليت تّول له إنتاج عدد ال حصر له من مجل لغته األّم، فهي حينئٍذ  ،  للغته

"املمارسة  واألداء الّلغوّي هو    ،(1)  حقيقة عقلّية كامنة وراء األداء الكالمي"
حّيزه   من  الّضمّّن  الّلغوّي  لنظامها  وإخراجها  للملكة  واآلنّية  الفعلّية 

متنوعة" الفّعال يف ظروف  اإلدراكّي  احلّيز  إىل  أّّنا    ،(2)   الاّلشعورّي  مبعىن 
االستخدام الفعلّي لّلغة يف موقف معنّي وإحداث الكالم يف حاالت تواصلّية  

لذلك جنده    ؛لعوامل االجتماعّية والّنفسّيةمتنّوعة، ويتأثر هذا االستعمال اب
وقد قّسم    .ينماز من فرد إىل فرد آخر وفق اختالف هذه العوامل ومستوايهتا

(Robert E. Owensالّلغوّي إىل ثالثة مكّوانت رئيسة  ،( األداء 
 :وهي كاآليت ،الّشكل، واحملتوى، واالستعمال :وهي

 
زكراي ميشال، األلسنّية الّتوليديّة وقواعد الّلغة العربّية )الّنظريّة األلسنّية(، املؤّسسة االجتماعّية   (1) 

 . 17 ، صم1982، بريوت، لبنان، 1للّدراسات والّنشر والّتوزيع، ط 
للرّتمجة والّنشر والّتوزيع،  العلوّي، شفيقة، حماضرات يف املدارس الّلسانّية املعاصرة، أحباث   (2) 

 . 53، ص2004،  1لبنان، ط
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 غوّي حبسب روبرت آي انت األداء اللّ ( يوّضح مكوّ 2كل )الشّ 
يف   تسهم  تكاملّية  عالقة  لتشّكل  وتتداخل  املستوايت  هذه  تتجاذب 
تشّكل الّلغة وتكّوّنا لدى املتعّلم، وقد وّضح )روبرت آي( هذا الّتكامل بني 
هذه املكّوانت مشريًا إىل أّن املستوى الّتداويّل )االستعمال( هو املستوى املتحّكم  

فهو نظام ال يرّكز على الّلغة يف ذاهتا. ،  (1) سيطر عليهايف املستوايت األخرى وامل
إّّنا على الطّريقة اّليت تستخدم هبا؛ ألّن الّلغة تتأثّر ابلّسياق الّسابق ذكره؛ فعبارة  
)ُمبارك( تُقبل يف مقام الّتهنئة، لكّنها غري مقبولة يف مقام الّتعزية. مع أّنا عبارة  

 والرّتكييّب(. ،والّداليلّ  ،ريفّ واحدة هلا نظامها )الّصويت، والصّ 
 
 

 
 . 57، 56آي، روبرت، مقّدمة يف الّتطّور الّلغوّي، ص  انظر: (1) 

األداء اللغويّ 

االستعمال

المستوى 
الّتداوليّ 

المحتوى 

يّ المستوى الّدالل

الّشكل

المستوى 
الّصوتيّ 

المستوى 
الّصرفيّ 

يّ المستوى الّنحو 
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 ( يوّضح الّتكامل بني املستوايت الّلغويّة 3الشكل )

ــا    املتعّلم الكفـاـية  وفيمـا يتت تفصــــــــــــيل لـّغ املكّوانت الّلغوـيّة الكتســـــــــ
 الّلغويّة:

وت • ــوات  : املســـــتوى الصـــــّ هو "اّلذي يهتّم ابلقواعد اّليت حتكم بناء أصــــ
  وشكل املقاطع"  هاوتتابع  هاوتوزيع  الكالم

وهو الذي مُيّكن املتعّلم من  ، (1)
 أداء أصوات الّلغة أداء صحيًحا.

 
 . 70ص الّلغوّي، الّتطّور يف  مقّدمة   روبرت، آي،  (1) 

 املستوى 

 اللي  الد  

 املستوى 

رفي    الص 

 املستوى 

حوي    الن 

 املستوى 

وتي    الص 

داولي   املستوى  الت 

 )االستعمال(
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ريفّ  • وأحواهلا، ويتحّقق من : يهتّم هذا الّنظام ببنية الكلمة املســــــــتوى الصــــــــّ
 قدرة املتعّلم على االشتقاق الّلغوّي، وامليزان الّصريّف، والبىن الّصرفّية.

: يهتّم برتكيب اجلمل والعالقات بني أجزائها، ويتحّقق املســـــــتوى الّنحويّ  •
ــتوى من خالل عــدد من األداءات الّلغويــّة ومنهــا: األســــــــــــــــاليــب   ،هــذا املســــــــــــ

ــ ــلوب الّتعجـّب وأســــــــــــ لوب املـدح والـّذم، واملنطلقـات الّنحويـّة  الّنحويـّة، كـأســــــــــــ
ــام الكالم، والّتحويالت الّنحويـة، كتحويـل األزمنـة،  كـاإلعراب والبنـاء وأقســـــــــــــ
املرفوعــــــات،  ة  اإلعرابيــــــّ واجملــــــامع  الفعليــــــة،  إىل  ة  االمسيــــــّ من  اجلمــــــل  وحتويــــــل 

 واملنصوابت، واجملرورات.
يغ الاملســتوى الّدال ّ  • ــّ ّلغويّة والكياانت  : خيتّص بدراســـة العالقات بني الصـ

ــكـّل يف القواعـد اّليت تتحّكم يف معـاين الكلمـات أو   املوجودة يف العـامل، ويتشــــــــــــ
ــواء أكـان ذـلك يف العالـقات اـلّداللـية، أم تـبادل املفردات   اجلُمـل ودالالهتـا ســــــــــــ
ــتخـدام املـعاجم الّلغوـيّة،  الّلغوـيّة وعالـقات التـّأثّر والـتأثري فيمـا بينهـا، أو يف اســــــــــــ

ا ابلّتطّور الّداليّل كنهه وأســــــبابه ومظاهره، واألنظمة  ويهتّم هذا امل ســــــتوى أيضــــــً
ريّف، والّنحوّي( داعمة ومســـــاعدة له؛ إذ إّّنا  ويت، والصـــــّ ابقة )الصـــــّ ــّ الّلغويّة الســـ
تســـهم يف توضـــيح املعىن والوصـــول إليه. ويتحّقق هذا املســـتوى لدى املتعّلم يف 

 األداءات الّلغويّة اآلتية:

الّدالليّ  - الكلمات  :  ةالعالقات  انتقاء  من  املتعّلم  العالقات  هذه  متّكن 
وفق املقام املناسب هلا، وهذه العالقات شكٌل من أشكال الّثراء يف الّلغة  
املتعّلم وإدراك   لدى  الّلغوّي  املخزون  تنمية  تسهم يف  اّليت  العربّية، وهي 

متنّوعة سياقات  املفردات يف  بني  الّلغويّة  العالقات   . الفروق  هذه    ومن 
 الّداللّية، الرّتادف، والّتضاّد، واالشرتاك الّلفظّي. 
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املفردات - العربّية تبادل  الّلغة  مفردات  بني  الّتباُدل  املتعّلم  إدراك  وهي   :
وعالقات الّتأثّر والّتأثري فيما بينها بسبب الّتجاور مع غريها، فاحتكاك الّلغات 

 .(1) يؤّدي إىل تداخلها"

ــتوى الّتداوّ    • ــتعمالاملســــــ (: خيتّص يف دراســـــــــــة الّلغة يف ســـــــــــياق  )االســــــ
، أو دراســــــــــة الّلغة بوصــــــــــفها ظاهرة خطابّية وتواصــــــــــلّية واجتماعّية يف (2)معنّي 

، فهو معّّن إبدراك املعاين اّليت يقصـــــدها الّناس، وافرتاضـــــاهتم،  (3)الوقت نفســـــه
املسـتوى يتحّقق  وهذا  وأهدافهم، وأنواع األفعال اّليت يؤّدوّنا يف أثناء تكّلمهم.

" صــــل هبا من االســــتحســــان تراكيب الكالم يف اإلفادة وما يتّ  تتبع خواصّ بـــــــــــــــــــِّ
ــي    ليحرتز؛  وغريه ابلوقوف عليهـا عن اخلطـأ يف تطبيق الكالم على مـا يقتضــــــــــــ

بتمّكن املتعّلم من مبــــاحــــث علم املعــــاين يف البالغــــة  احلــــال ذكره "، ويتحّقق 
 .(4)العربّية

املنهجّي:    اثنًيا، من  األداء  الثّاين  املستوى  املنهجّي  األداء  يُشّكل 
املتعّلم لدى  الّلغويّة  الكفاية  مع    ، مستوايت حتّقق  الّتعامل  به طرق  ويُعىن 

اخلطاب الّلغوّي والّتواصل اإلجيايّب مع مصادر الّلغة هبدف متحيص معارفه  
الّلغويّة وضبطها وتدقيقها. ويظهر هذا املستوى يف قدرة املتعّلم على حتليل  

 
 . 319 ، ص م2005الّنادرّي، حمّمد أسعد، فقه الّلغة مناهله ومسائله، املكتبة املصريّة،   (1) 
 . 66 انظر: آي، روبرت، مقدّمة يف الّتطّور الّلغوّي، ص  (2) 
صابر احلباشة، دار احلوار للّنشر    مجة:بالنشيه، فيليب، الّتداولّية من أوسنت إىل غوفمان، تر  (3) 

 . 19م، ص  2007، 1والّتوزيع، الاّلذقّية، سوراي، ط
  ، ص م 1987، 2ط  ت،  الّسّكاكّي، أبو يعقوب، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمّية، بريو  (4) 

161 . 
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والبحث يف عناصر متاسكه وانسجامه؛ لذا فتحليل    ومقاربته  اخلطاب الّلغويّ 
مبعىن   .(1)اخلطاب هو "دراسة لغة الّتواصل سواء أكانت حمكّية أم مكتوبة"

واحلذف   واإلبدال،  والرّبط،  الّلغوّي؛ كاإلحالة،  الّتماسك  وسائل  دراسة 
 االستلزام وغريها.وغريها، والعالقات املنطقّية بني اجلمل كاالقتضاء، و 

 النّتاجات الّتعليمّية:  •
ألّن هذه الّدراسة استندت إىل الّنتاجات الّتعليمّية املعتمدة يف قسم الّلغة  
العربّية يف جامعة زايد يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة؛ لقياس مدى امتالك  

اللّ  مهارات  يف  الّنتاجات  هذه  توّزعت  وقد  الّلغويّة،  الكفاية  العربّية  الطّلبة  غة 
االستما  والكتابةمجيعها،  والقراءة  واحملادثة،  على    - ع،  هنا  أنيت  أن  رأينا  فقد 

تعريف الّنتاجات الّتعليمّية، فقد عّرفها اجلهويّة أبّّنا "جمموعة الّنتاجات اّليت من  
توّقع أن يكون الفرد قد اكتسبها نتيجة قيامه بعملية الّتعّلم، وتتضّمن نتاجات  

ُ
امل

ّّنا "كّل ما يكتسبه الطّالب  أب  زامل ويعّرفها جمدي    ،(2)معرفّية ومهاريّة ووجدانّية"
من معارف، ومهارات، واجّتاهات، وقيم نتيجة مروره خبّبة تربويّة معينة أو دراسته  

 . (3)ملنهج معنّي"

 
،  1ط  شحدة فارغ، حمّمد العنايّن وآخرون، مقّدمة يف الّلغواّيت املعاصرة، دار وائل للّنشر،   (1) 

 . 200، صم2000
اجلهويّة، ملحقة، املعجم الرّتبوّي، اجلزائر، املركز الرّتبوّي للواثئق الرّتبويّة، وزارة الرّتبية الوطنّية،   (2) 

 . 125 ، ص م2009
زامل، جمدي، النّتاجات الرّتبويّة اّليت حتّققها املقّررات املدجمة لدى طلبة كّلّية الرّتبية يف جامعة    (3) 

 . 86 ، ص م 2016فلسطينّية للّتعليم املفتوح، ، اجملّلة الاملفتوحة القدس 



 

 

 

 
 م2021هـ/فرباير )شباط( 1442(، رجب25العدد )- السنة التاسعة  136

أبّّنا   تعريفها  يتعّلمها  "وميكن  أن  جيب  اّليت  للكفاايت  دقيق  وصف 
الّتعليمّية يف مرحلة دراسّية ما، وتشمل هذه الكفاايت  الطّالب خالل رحلت ه 

 . "املعارف واملهارات واالجّتاهات

 مشكلة الّدراسة: 
تتمّثل مشكلة الّدراسة يف حماولتها الوقوف على مستوايت حتّقق الكفاية  
ابلّنتاجات   املستوايت  هذه  ارتباط  ومدى  زايد،  جامعة  طلبة  لدى  الّلغويّة 

ة لدى اجلامعة، يضاف إىل ذلك أنّه ال مؤّشرات حقيقية وال  الّتعليمّية املعتمد 
أدلّة راسخة ميكن البناء عليها يف أتسيس احلكم على مستوايت هذه الكفاية  
الّلغويّة لدى الطّلبة، وما إذا كانت هذه املستوايت متوافقة والّنتاجات الّتعليمّية  

من هذه الكفاايت الّلغويّة؛    اّليت اعتمدهتا اجلامعة معيارًا  لقياس متّكن الطّلبة
الّلغويّة   الكفاايت  لذا يرتكز هذا البحث يف أُسسه على حماولة الكشف عن 
الّتعليمّية اخلاّصة   لدى الطّلبة يف جامعة زايد؛ مستوايهتا وارتباطها ابلّنتاجات 

 هبا. 

 أهداف الّدراسة: 
الّتعليم العا  يف ضوء  الكفاية الّلغويّة عند طلبة  أتيت هذه الّدراسة "

" حماولة لتحقيق ثالثة أهداف،  نتاجات الّتعّلم املعتمدة، جامعة زايد أمنوذًجا 
حتديد مستوى الكفاية الّلغويّة عند طلبة جامعة زايد يف ضوء الّنتاجات    :أّوهلا

الّلغويّة    :الّتعّلمّية املعتمدة يف اجلامعة، واثنيهما توضيح العالقة بني الكفاايت 
حماولة    : ة اجلامعة ونتاجات الّتعّلم املعتمدة لدى اجلامعة، واثلث األهدافلطلب

الوقوف على مستوايت حتّقق الّنتاجات الّتعليمّية املرتبطة ابلكفاية الّلغويّة لدى  
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 طلبة جامعة زايد. 
 أسئلة الّدراسة: 

 تسعى هّغ الّدراسة إىل اإلجابة عن الّسؤالني اآلتيني:
الّتعّلمّية اّليت يسعى قسم الّلغة العربّية يف جامعة زايد إىل  ما الّنتاجات   •

 حتقيقها؟ 
ما واقع الكفاية الّلغويّة عند دارسي العربّية يف القسم يف ضوء تلك   •

 الّنتاجات؟ 
 أمهّّية الّدراسة: 

وتطبيقّية   نظريّة  قيمة  إضافة ذات  الّدراسة من كوّنا ستقدم  أمهّّية  تنبع 
ملفهوم   من  وحبثّية  عنهما  يتبلور  وما  الّتعليمّية  والّنتاجات  الّلغويّة  الكفاية 

مصطلحات فرعّية، كما أّّنا تسّلط الّضوء على مدى امتالك الطّلبة يف جامعة  
 زايد الكفاايت الّلغويّة استناًدا إىل الّنتاجات الّتعليمّية املعتمدة فيها. 

مِّهاًدا   توّفر  أّّنا  الّنظريّة يف  األمهّّية  ماهّية  تتمّثل  يتناول  متماسًكا  نظراي  
الكفاية اللغويّة وآلية تعالقها مع نتاجات تعّلمّية جُمَمع عليها يف بيئة تعليمّية ما،  
كما توّفر الّدراسة بياانت عن واقع الكفاية الّلغويّة لدى طلبة جامعة زايد يف  

ملكتبة العربّية  دولة اإلمارات العربّية املّتحدة، كما تقّدم الّدراسة معلومات تثري ا
 يف موضوع الكفاية الّلغويّة ومدى امتالك طلبة الّتعليم العايل هلا.  

اّليت ستقدمها   العملّية  فتتمّثل يف مجلة اإلجراءات  الّتطبيقّية  األمهّّية  أّما 
الّلغويّة الكفاية  مستوايت  لتجويد  توصيات    ،الّدراسة  الّدراسة  هذه  توّفر  كما 

ير األكادميّي يف مؤّسسات الّتعليم العايل عن مستوى  للقائمني على برامج الّتطو 
مقارنة ابلّنتاجات الّتعليمّية احملّددة اّليت ميكن البناء    ،الكفاية الّلغويّة لدى الطّلبة
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عليها يف تطوير خطط عملّية وأنشطة تعليمّية نشطة تسهم يف ردم الفجوة بني  
ال لدى  اللغويّة  الكفاية  مستوى  يف  واملأمول  ابلّنتاجات    ،طّلبة الواقع  مقارنة 

مسألة    لتناولتوّفر الّدراسة فرًصا للباحثني    الّتعليمّية املعتمدة. ومن انحية حبثّية
الكفاية الّلغويّة ومدى ارتباطها ابلّنتاجات من منظورات خمتلفة غري تلك اّليت  

 أخذت هبا هذه الّدراسة، أو من خالل متغرّيات خمتلفة. 
 لقياسّية: منهج الّدراسة وأداهتا ا

الّدراسة   الوصفيّ تستخدم  طلبة    املنهج  لدى  الّلغويّة  الكفاية  لدراسة 
جامعة زايد يف ضوء الّنتاجات الّتعليمّية املعتمدة لدارسي الّلغة العربّية يف اجلامعة،  
مثّ بيان مدى امتالك الكفاية من وجهة نظر الّدارسني من جهة، وأعضاء هيئة  

 هذا املنهج األنسب لغاايت الدراسة.  الّتدريس من جهة أخرى، ويبدو
 راسة:أداة الدّ 

يّة لدى  تعتمد الّدراسة على االستبانة أداة لقياس مستوى الكفاية الّلغو 
إذ مّت بناء استبانة لتحقيق هذه الغاية    ؛على املعايري  طلبة جامعة زايد اعتماًدا 

تستهدف الطّلبة واملدّرسني يف قسم الّلغة العربّية يف جامعة زايد. وقد مّت بناء  
يم عربّية(  األداة اعتماًدا على معايري تدريس مساقي )الكتابة املتقّدمة( و)مفاه

قد تكّونت األداة  ن يهتّمان مبهارات الّلغة العربّية األربع، و يف جامعة زايد، الّلذي
 : من أربع استباانت على الّنحو اآليت

 استبانة املنّسق ملساق الكتابة املتقّدمة. .1
 استبانة الطّالب ملساق الكتابة املتقّدمة.  .2
 استبانة املنّسق ملساق مفاهيم عربّية.   .3
 استبانة الطّالب ملساق مفاهيم عربّية.  .4
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األربع مجيعها على    صدق األداة:  سبعة حمّكمني  ُعرضت االستباانت 
ليُبدوا   العايل،  الّتعليم  مؤّسسات  يعملون يف  الّدراسة  موضوع  متخّصصني يف 

يف كل أداة على حدة، وانتماء هذه الفقرات    وصياغتهارأيهم يف صدق الفقرات  
إذ بلغت فقرات استبانة    ؛مني جملاالت األداة، وقد أخذ الباحثون بتعديالت احملكّ 

( فقرة، وقد رأى بعض  27مة يف صورهتا املبدئّية )املنّسق ملساق الكتابة املتقدّ 
احملّكمني حذف فقرتني منها لعدم انتمائهما للمجال اّلذي تقيسه االستبانة، 
ورأى البعض تعديل الّصياغة على بعض الفقرات، ومّت تعديل املطلوب، حىّت  

تبانة  ( فقرة. أّما االس25أصبحت االستبانة يف صورهتا الّنهائّية إذ تكّونت من ) 
( فقرة  27اخلاّصة ابلطّالب للمساق نفسه فقد تكّونت بصورهتا املبدئّية من )

( أّن  احملكمني  بعض  أيًضا  للمجال  3رأى  تنتمي  ال  فقرات  تقيسه (  اّلذي 
فُحذِّفت الّنهائّية  االستبانة  (  24إذ تكّونت من )  ؛حىت أصبحت يف صورهتا 

بشّدة، ال أوافق، حمايد، خدم مقياس اليكرت اخلماسي )ال أوافق  فقرة، واستُ 
بشّدة( أوافق  واعُتمدتأوافق،   ،  ( من  بشّدة  5- 1الّدرجات  أوافق  )ال  إذ   )

  ، (4  و)أوافق تساوي  ،(3و)حمايد تساوي  ،(2و)ال أوافق تساوي  ،(1تساوي
 االستبانتني.  يف كلتا (5  و)أوافق بشّدة تساوي

( فقرة وافق  21) كما بلغت فقرات استبانة املنّسق ملساق مفاهيم عربّية  
أَ  الّتعديالترَ جْ مجيع احملّكمني على فقراهتا، ولكن  ومّت    ،وا على بعضها بعض 

(  24إجراء هذه الّتعديالت، وبلغت فقرات استبانة الطّالب للمساق نفسه )
فقرة واحدة بناء على توجيهات بعض احملّكمني، حىت أصبحت    ت فذِّ فقرة، مّت حُ 

األداة بصورهتا الّنهائّية    طُبِّّقت( فقرة.  23ّونة من )االستبانة بصورهتا الّنهائّية مك 
 على عّينة الّدراسة. 
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بوعني من تطبيق  ا قبل أسا أّولي  طُّبقت هذه األدوات تطبيقً   ثبات األداة: 
وكان معامل الثّبات    ، ومن مثّ مّت حساب معامل الثّبات للّتحليلني   الّدراسة رمسي ا؛

 لدراسة. وهي قيمة مقبولة ألغراض هذه ا ،75%
 حدود الّدراسة: 
اقتصرت الّدراسة على طلبة قسم الّلغة العربّية يف جامعة  :  احلدود البشريّة

 زايد يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة. 
مّت تطبيق أدوات هذه الّدراسة يف الفصل األّول للعام    :احلدود الّزمانّية

الّدراسة ابألدوات املستخدمة؛    م،2021/ 2020اجلامعّي   نتائج  كما تتحّدد 
 خدمت أدوات أخرى. لذا ال جيوز تعميم هذه الّنتائج يف حال استُ 

 الّدراسات الّسابقة:
تعّددت الّدراسات اّليت حبثت الكفاية الّلغويّة، وأخذت حّقها يف الّدرس  

راسات اّليت حبثت  العريّب والغريّب على حدٍّ سواء؛ ولكن قّلما يعثر املرء على الدّ 
الكفاية الّلغويّة يف ضوء الّنتاجات الّتعليمّية املعتمدة يف مؤّسسات الّتعليم العايل  
من وجهة نظر أعضاء هيئة الّتدريس والطّلبة يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة؛  

  ، هاولعّل هذه امليزة اّليت تنفرد هبا هذه الّدراسة عن غريها من الّدراسات اّليت سبقت
دراسة اختّصت يف موضوع الكفاية    -يف حدود علمه  -كما أّن الباحث مل جيد 

يف   معتمدة  تعليمّية  نتاجات  ضوء  يف  بعينه  مساق  يف  الطّلبة  عند  الّلغويّة 
تناولت   اّليت  الّدراسات  أهّم  فيما أييت  نعرض  لكن  العايل،  الّتعليم  مؤّسسات 

 ومنها:  ،تلك الّنتاجاتأنواًعا خمتلفة من الكفاايت دون االعتماد على 
الّلغويّة    م(:2018)سلطان،    دراسة-1 الكفاية  قياس  إىل  هدفت 

الّلغة اإلجنليزيّة يف جامعة   العليا وحتديًدا متعّلمي  الّدراسات  االجتماعّية لطلبة 
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تكريت، كما هدفت إىل معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائّية بني  
من   الّدراسة  عّينة  تكّونت  وقد  واإلانث،  الذّكور  الطّلبة  يف    اطالبً   ( 60)أداء 

جامعات تكريت، واببل، وبغداد، وصالح الّدين، وأوضحت الّنتائج أّن هناك  
ال لدى  االجتماعّية  الكفاية  مستوى  يف  وعَ اخنفاًضا  هذا    تْ زَ طّلبة،  سبب 

االخنفاض إىل عدم االهتمام بتدريس الّلغة االجتماعّية وبيئة الّتعّلم غري املناسبة،  
الّلغة يف   استعمال  يواجهون صعوابت يف  اإلجنليزيّة  الّلغة  متعّلمي  الطّلبة  وأّن 

 الّتواصل الّلغوّي االجتماعّي. 
2-( الكف  (:Lito, 2016دراسة  مستوى  قياس  إىل  اءة  هدفت 

إذ استخدمت هذه الّدراسة املنهج الوصفّي،    ؛الّلغويّة لدى طاّلب كّلّية اخلليج
ة يف الفصل الّدراسّي األّول،  ( دفعة مسّجل 27)وتكّونت عّينة الّدراسة من أصل  

مئة وتسعة وأربعني    مشاركني أتّلفت من ثالثبوصفهم  ( دفعة  11مّت استخدام )
ثّر حتديد األخطاء والكتابة، واالستخدام  ( مستجيًبا. أظهرت الّنتائج أت349)

الّشخصّي   ابمللّف  كبري  بشكل  واالستماع  القراءة،  ومهارات  الّصحيح، 
للمستجيبني. ومع ذلك، ظهرت مهارات الّتحّدث واملفردات أّّنا ليست كبرية،  
وأّن مستوى إجادة الّلغة من حيث االستماع والقراءة والكتابة أعلى من املتوّسط  

الصحيح  أثنايف   واالستخدام  األخطاء  وحتديد  واملفردات،  الّتحّدث،  كان  ء 
أظهرت العالقة بني ملّف تعريف املستجيبني ومستوى إتقاّنم أّن  متوسطًا، كما  

االستماع، والقراءة، والكتابة، وحتديد األخطاء، ومهارات االستخدام الّصحيحة  
 املفردات ليست مهّمة.أثناء الّتحّدث ومهارات يف مهّمة للغاية 
زامل،  -3 )جمدي  الّنتاجات  م(:  2016دراسة  حتديد  إىل  هدفت 

القدس   الرّتبية يف جامعة  املدجمة لدى طلبة كّلّية  املقّررات  اّليت حتّققها  الرّتبويّة 
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الّتحليلّي، وقد تكّونت عّينة    .املفتوحة الوصفّي  املنهج  الباحث  وقد استخدم 
البة، استخدم فيها الباحث استبانة مكّونة من  ( طالًبا وط533الّدراسة من )

تقديرات  35) ملتوسط  الكّلّية  الّدرجة  أّن  الّدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  فقرة.   )
طلبة كلّية الرّتبية للّنتاجات الّتعليمّية اّليت حتّققها املقّررات املدجمة يف اجلامعة قد  

بّينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ  الّدرجة  جاءت مرتفعة، كما  ة يف 
الكّلية لتقدير الطّلبة للّنتاجات الرّتبوية اّليت حتّققها املقّررات املدجمة لدى الطّلبة  

 تبًعا ملتغرّيات اجلنس، واملقّررات، والّتخّصص، واملعّدل الرّتاكمّي. 
قرج،  -4 )أوريدة  إحصائّية    (:2010دراسة  حتليلّية  دراسة  وهي 

بة جامعة مولود  ّتحصيل الّلغوّي لدى طلتقييمّية هدفت إىل تقّصي مستوى ال
قسم    وقد مشلت عّينة الّدراسة طلبة الّسنة الرّابعة، وأساتذة  معمرّي بتيزي وزو.

اجلامعة؛ العربّية يف  الّتخرّج    الّلغة  الباحثة بدراسة عّينة من مذّكرات  إذ قامت 
وقد وصل العدد    .(م 2009- 2008( و )م2008- 2007اخلاّصة بسنيت )

الّدراسة    اإلمجايلّ  موضوع  إىل    (138)للعّينة  الّدراسة  خلصت  وقد  مذّكرة، 
ضعف مستوى الكفاية الّلغويّة لدى الطّلبة على مستوى أحباثهم، وقد أرجعت  

قّلة تكليفهم بتقدمي البحوث،    :الباحثة هذا الّضعف إىل أسباب متنّوعة منها
 واخنفاض نسبة املقروئّية وغريها. 

جريت حول الكفاية الّلغويّة  أُ م(:  2000دراسة )حممد بنلحس،  -5
وقد   .ابلّتعليم العايل يف عصر شبكات صعوابت اكتساب الّتواصل االجتماعيّ 

كفاايت  هدفت الّدراسة إىل دراسة الّصعوابت اّليت يواجهها الطّلبة يف اكتساب ال
الّلغويّة بشبكات الّتواصل االجتماعّي، ودراسة أتثري وسائل الّتواصل االجتماعّي  

إذ طُّبقت الّدراسة على طلبة كّلّية اآلداب    ؛ يف اكتساب الطّلبة للكفاايت الّلغويّة
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والّدراسات اإلسالمّية يف جامعة حمّمد اخلامس يف املغرب، وخلصت الّدراسة  
تعز  يف  اجلامعة  فشل  إىل  إىل  الطّلبة  وجنوح  الطّلبة،  لدى  الّلغويّة  الكفاية  يز 

الّتواصل   منّصات  خالل  من  حميطهم  مع  الّتواصل  يف  العامّية  استخدام 
 االجتماعّي. 

 :نتائج الّدراسة
 : مساق الكتابة املتقّدمة من وجهة نظر املنّسقني -1

)رقم اآليت  اجلدول  إىل  يُ 1  ابلّنظر  الفقرتني األوىل  (  والثّانية  الحظ أبّن 
(، ويف املركز الثّاين جاءت  %90جاءات يف املركز األّول بنسبة مئويّة مقدارها )

 (. %80( بنسبة مئويّة مقدارها )12-3الفقرات )
( يوّضح نتائج أداة الّدراسة ملساق )الكتابة املتقّدمة( من 1اجلدول )

 وجهة نظر املنّسقني 
االحنراف  
 املعياريّ 

املتوّسط  
 احلسايبّ 

ة  الّنسب
 الفقرة  املئويّة 

رقم 
 الفقرة 

مناسبة   90 4.5 0.5 املساق  هبذا  اخلاّصة  الّتعليم  خمرجات  أّن  أعتقد 
 ملضمونه. 

1 

من   90 4.5 0.5 االنتهاء  بعد  حتق قت  املساق  هذا  خمرجات  أّن  أرى 
 تدريسه. 

2 

 3 أرى أّن املواّد الّتعليمّية املساندة للمساق مناسبة.  80 4 0
أنّه مّتت تغطية مجيع موضوعات املساق الواردة يف اخلطّة  أرى   80 4 0

 الدراسّية. 
4 

املساق كانت   80 4 0 هذا  يف  املطلوبة  الواجبات  نسبة  أّن  أرى 
 مناسبة. 

5 
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( جاءت  25- 13الحظ أّن الفقرات )( يُ 2  وابلّنظر إىل اجلدول اآليت )رقم
 (. %70مئويّة مقدارها )يف املركز الثّالث بنسبة 

( يوّضح نتائج أداة الّدراسة ملساق )الكتابة املتقّدمة( من 2اجلدول )
 وجهة نظر املنّسقني 

االحنراف 
 املعياريّ 

املتوّسط 
 رقم الفقرة  الفقرة  الّنسبة املئويّة  احلسايبّ 

0.5 3.5 70 
أرى أّن كثافة املوضوعات كانت من 

حتقيق نتائج أفضل الّصعوابت اّليت حتول دون 
 يف هذا املساق. 

13 

0.5 3.5 70 
من الّصعوابت   كانتأرى أّن قّلة الّتدريبات  

اّليت حتول دون حتقيق نتائج أفضل يف هذا 
 املساق. 

14 

0.5 3.5 70 
من الّصعوابت اّليت   كانتأرى أّن قّلة الوقت  

 15 حتول دون حتقيق نتائج أفضل يف هذا املساق. 

 6 أالحظ تطّور كتابة الطّلبة يف أثناء تدريس هذا املساق.  80 4 0
الّلغة  أرى أّن املساق نـُّفذ حسب ما جاء يف خطّته من قسم   80 4 0

 العربّية يف جامعة زايد. 
7 

 8 أرى أّن مستوى مضمون املساق جاء موافًقا لقدرات الطّلبة.  80 4 0
أرى أّن حمتوى املساق يتالءم مع املستوايت الّنمائية واملعرفّية   80 4 0

 للطّلبة. 
9 

 10 أرى أّن اجملال ترك للطّالب اختيار املوضوعات اّليت يكتبها.  80 4 0
أرى أّن هلذا املساق دورًا فّعااًل يف بناء الّرصيد الّلغوّي عند   80 4 0

 الطّلبة. 
11 

أرى أّن الفرصة أتيحت يل إلضافة موضوعات أراها مناسبة   80 4 0
 يف هذا املساق. 

12 
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0.5 3.5 70 
أرى أّن أعداد الطّلبة املسّجلني يف املساق كان 

من الّصعوابت اّليت حتول دون حتقيق نتائج 
 أفضل يف هذا املساق. 

16 

0.5 3.5 70 
أرى أّن أتثري الّلهجة يف الكتابة كان من 

اّليت حتول دون حتقيق نتائج أفضل الّصعوابت 
 يف هذا املساق. 

17 

0.5 3.5 70 
أرى أّن ضعف الطّلبة يف الكتابة كان من 

الّصعوابت اّليت حتول دون حتقيق نتائج أفضل 
 يف هذا املساق. 

18 

0.5 3.5 70 
أرى أّن االستعانة ابلعاّمّية يف الّتدريس، أو  

العربّية، له أتثري سليّب استخدام لغة اثنية غري 
 يف حتسني الكتابة لدى الطّلبة. 

19 

0.5 3.5 70 
أرى أّن استعانة الطّلبة يف كتاابهتم ابلعاّمّية، 

 يؤثّر أتثريًا سلبي ا يف إنتاجهم الكتايّب. 
20 

0.5 3.5 70 
تار حبيث متّس أرى أّن موضوعات املساق تُ 

 خّبات الطّلبة وجتارهبم. 
21 

0.5 3.5 70 
طلب من الطّالب حتديد أفكاره أرى أنّه يُ 

 الرّئيسة قبل الّشروع يف الكتابة. 
22 

تتّم إحالة الطّالب إىل مراجع، تّص املساق،  70 3.5 0.5
 ميكن أن تزيد من رصيده الّلغوّي وثقافته. 

23 

0.5 3.5 70 
أرى أّن املساق يراعي مناقشة املوضوع قبل  

 24 الكتابة فيه. 

0.5 3.5 70 
أرى أّن املساق يسهم يف تنمية قدرة الّطالب  
على بناء املزاعم وربط األسباب ابلّنتائج وعقد 

 املوازانت.
25 
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 : مساق الكتابة املتقّدمة من وجهة نظر الطّلبة -2
( تراوحت  16-1الحظ أّن الفقرات )( يُ 3  ابلّنظر إىل اجلدول اآليت )رقم  

 (. %86.6-% 80)بني نسب مئويّة مقدارها 
( يوّضح نتائج أداة الّدراسة ملساق )الكتابة املتقّدمة( 3اجلدول )

 من وجهة نظر الطّلبة 
االحنراف 
 املعياريّ 

املتوّسط 
 احلسايبّ 

الّنسبة  
 املئويّة 

 الفقرة 
 رقم الفقرة 

 1 أعتقد أبن  خمرجات الّتعليم اخلاّصة هبذا املساق مناسبة ملضمونه.  86.6 4.33 0.72
 2 أعتقد أبن  خمرجات هذا املساق قد حتق قت بعد االنتهاء من دراسته.  86.6 4.33 0.72
 3 أعتقد أبن  املواّد الّتعليمّية املساندة للمساق مناسبة.  84.6 4.23 0.62

 4 طّيت. أعتقد أبن  موضوعات املساق مجيعها الواردة يف اخلطّة الدراسّية قد غُ  84.4 4.22 0.63

 5 أعتقد أبن  نسبة الواجبات املطلوبة يف هذا املساق كانت مناسبة.  82 4.1 0.68
 6 أعتقد أبن  كتابيت تطّورت يف أثناء دراسة هذا املساق.  82 4.1 0.68
 7 أهداف املساق ونتاجاته. نحت يل للمشاركة يف وضع  أعتقد أبن  الفرصة قد مُ  82 4.1 0.68
 8 أبن  مستوى مضمون املساق جاء مستجيًبا لقدرايت. أعتقد  81.8 4.09 0.79

 9 رك يل يف اختيار املوضوعات اّليت أكتبها. أعتقد أبن  اجملال تُ  81.4 4.07 0.8

 10 أعتقد أبن  للمساق دورًا فّعااًل يف بناء الّرصيد الّلغوّي لدّي.  81.4 4.07 0.8

املوضوعات كانت من الّصعوابت اّليت حتول دون حتقيق نتائج  أعتقد أبن  كثافة   81.2 4.06 0.74
 11 أفضل يف هذا املساق. 

أعتقد أبن  قّلة الّتدريبات كانت من الّصعوابت اّليت حتول دون حتقيق نتائج  80.2 4.01 0.74
 أفضل يف هذا املساق. 

12 

أعتقد أبن  قّلة الوقت كانت من الّصعوابت اّليت حتول دون حتقيق نتائج أفضل  80.2 4.01 0.74 13 
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(  18-17الحظ أّن الفقرتني )( يُ 4  وابلّنظر إىل اجلدول اآليت )رقم
( مقدارها  مئويّة  بنسبة  و)%73جاءات  وجاءت  70.2%(  الّتوايل،  على   )

( )22إىل    19الفقرات  مقدارها  مئويّة  بنسب  و)67%(  و  65.2(   )
(64.4%( و   )62.2%( الفقراتن  جاءت  الّتوايل، كما  على   )23  ،24 )  

 ( على الّتوايل.%50.4( و )%55.4بنسبة مئويّة مقدارها )

 يف هذا املساق. 
أعتقد أبن  العدد الكبري للطّلبة املسّجلني يف املساق كان من الّصعوابت اّليت   80.2 4.01 0.74

 حتول دون حتقيق نتائج أفضل يف هذا املساق. 
14 

أتثري الّلهجة يف الكتابة شّكل صعوبة حتول دون حتقيق نتائج أفضل أعتقد أبن    80 4 0.70
 يف هذا املساق. 

15 

غري   80 4 0.70 اثنية  لغة  أو  الّتدريس،  يف  العاّمّية  ابلّلهجة  املدّرس  استعانة  أعتقد أبن  
 16 العربّية، كان له أتثريات سلبّية يف كتابيت. 

االحنراف  
 املعياريّ 

املتوّسط  
 احلسايبّ 

الّنسبة  
 املئويّة 

 رقم الفقرة الفقرة 

أعتقد أبن ه تغلب على كتاابت الطّلبة استخدام الّلهجة العاّمّية،   73 3.65 1.02
 أو لغة اثنية غري العربّية يف كتاابهتم. 

17 

خّبايت وجتاريب  تار حبيث متّس  أعتقد أبن  موضوعات املساق تُ  70.2 3.51 0.99
 كطالب. 

18 

طلب مّّن حتديد أفكاري الرّئيسة قبل الّشروع  أعتقد أبن ه كان يُ  67 3.35 0.97
 يف الكتابة. 

19 

حال إىل مراجع، تّص املساق، واّليت ميكن  أعتقد أبن ّن كنت أُ  65.2 3.26 1.09
 أن تزيد من رصيدي الّلغوّي وثقافيت. 

20 

 21 أبن  املساق ترك يل احلرّي ة يف حتديد كّمي ة الكتابة املطلوبة. أعتقد   64.4 3.22 1.06
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( يوّضح نتائج أداة الّدراسة ملساق )الكتابة املتقّدمة( من 4اجلدول )

 وجهة نظر الطّلبة 
 : مساق مفاهيم عربّية من وجهة نظر املنّسقني -3

)رقم اآليت  اجلدول  إىل  )( يالحظ  5ابلّنظر  الفقرة  املركز  1أبّن  ( جاءت يف 
( يف املركز الثّاين بنسبة مئويّة  2( وجاءت الفقرة )%90األّول بنسبة مئويّة مقدارها )

( يف املركز الثّالث بنسبة مئويّة مقدارها  10- 3(، وجاءت الفقرات )%80مقدارها )
مئويّة    ( يف املركز الرّابع بنسبة16-11( على الّتوايل، كما جاءت الفقرات )70%)

 (. %60مقدارها )
( يوّضح نتائج أداة الّدراسة ملساق )مفاهيم عربّية( من وجهة 5اجلدول )

 نظر املنّسقني 
االحنراف 
 املعياريّ 

املتوّسط  
 احلسايبّ 

الّنسبة  
 املئويّة

رقم   الفقرة
 الفقرة

أّن خمرجاته   90 4.5 0.5 املساق  االنتهاء من تدريس هذا  بعد  الحظت 
 مناسبة. 

1 

أعتقد أّن موضوعات هذا املساق قد ُغطّيت بشكل كامل  80 4 0.0
  يف ضوء اخلطة. 

2 

 3 أعتقد أّن املواّد الّتعليمّية املساندة للمساق كانت مناسبة.  70 3.5 0.3
 4 أعتقد أّن هناك ترابطًا بني موضوعات املساق وخمرجاته.  70 3.5 0.3

أعتقد أبن  املساق راعى مناقشة املوضوع مع الطّالب قبل الكتابة   62.4 3.12 1.23
 فيه. 

22 

أعتقد أبن  املساق يسهم يف حتسني قدريت على بناء املزاعم وربط   55.4 2.77 1.18
 املوازانت. األسباب ابلنتائج وعقد 

23 

 24 . ق سيكون مفيًدا يل كمرجع مستقباًل أعتقد أبن  املسا 50.4 2.52 1.34
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 5 أهداف املساق وخمرجاته. أعتقد أنّه يوجد ترابط بني  70 3.5 0.3
املساق   70 3.5 0.3 هذا  يف  املطلوبة  الواجبات  نسبة  أّن  أعتقد 

 مناسبة. 
6 

 7 أشعر ابملتعة يف أثناء تدريس هذا املساق. 70 3.5 0.3
 8 أرى أن نصوص املساق على درجة عالية من املقروئية.  70 3.5 0.3
 9 الّصعوبة والّتعقيد. أعتقد أّن النصوص تدّرجت من حيث  70 3.5 0.3
 10 أعتقد أّن الّنصوص مالئمة حلاجات الّطالب واهتماماهتم.  70 3.5 0.3
 11 أعتقد أّن الّنصوص تنّوعت من حيث احمللّية والعاملّية.  60 3 1
لدى   60 3 1 مألوفة  املقّدمة  األدبّية  الّنصوص  أّن كلمات  أعتقد 

 الطّلبة.
12 

الكلمات الّصعبة يف الّنّص األديبِّّ ُضبطت  أعتقد أّن بعض   60 3 1
 ضبطًا اتم ا. 

13 

شائعة   60 3 1 تراكيب  على  اشتملت  األدبي ة  الّنصوص  أّن  أعتقد 
 وحي ة االستعمال وغري مهجورة، وال اندرة.

14 

أعتقد أّن عدد الطّلبة يف املساق يؤثّر يف متابعتهم والّتأّكد   60 3 1
 )املساق(. من حتقيق أهدافه 

15 

نقاط   60 3 1 عالج  يف  يسهم  أن  ميكن  املساق  هذا  أّن  أعتقد 
 الّضعف عند الطّلبة يف مهارات الّلغة. 

16 

 
( جاءات يف  18،  17الحظ أّن الفقرتني )( يُ 6  وابلّنظر إىل اجلدول اآليت )رقم

( مقدارها  مئويّة  بنسبة  اخلامس  ( يف  21-19)  الفقرات وجاءت    ،(%50املركز 
 (. %40املركز الّسادس بنسبة مئويّة مقدارها )

( يوّضح نتائج أداة الّدراسة ملساق )مفاهيم عربّية( من 6اجلدول رقم )
 وجهة نظر املنّسقني 
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 : مساق مفاهيم عربّية من وجهة نظر الطّلبة -4

( جاءت بنسب  11-1أّن الفقرات )الحظ  ( يُ 7  اآليت )رقم ابلّنظر إىل اجلدول  
 (.%85  -% 80مئويّة مقدارها )
( يوّضح نتائج أداة الّدراسة ملساق )مفاهيم عربّية( من 7اجلدول )  

 وجهة نظر الطّلبة 
االحنراف  
 املعياريّ 

املتوّسط  
 احلسايبّ 

الّنسبة  
 املئويّة 

 رقم الفقرة الفقرة 

يت بشكل  طِّّ املوضوعات الواردة يف اخلطّة الّدراسّية قد غُ أرى أّن   85 4.25 0.82
 كامل. 

1 

 2 أرى أّن املواّد الّتعليمّية املساندة للمساق كانت مناسبة.  84.8 4.24 0.96

االحنراف  
 املعياريّ 

املتوّسط  
 احلسايبّ 

الّنسبة  
 املئويّة 

 رقم الفقرة الفقرة 

الطّالب حتليل الّنّص إىل أفكاره  طلب من  أعتقد أنّه يُ  50 2.5 0.2
 الرّئيسة والفرعّية )اخلريطة املفاهيمّية(. 

17 

أعتقد أّن الّنصوص األدبّية تنّمي الّتفكري الّناقد لدى   50 2.5 0.2
 الطّلبة. 

18 

  احلادي تّم بتنمّية مهارات القرن  أعتقد أّن الّنصوص هت 40 2 0.0
 والعشرين لدى الطّلبة. 

19 

 20 طلب من الطّالب نقد الّنّص نقًدا بّناًء. أعتقد أنّه يُ  40 2 0.0
أعتقد أّن الّنصوص األدبّية تنّمي القدرة لدى الطّالب   40 2 0.0

 على تقدمي عرض شفوّي أمام زمالئه. 
21 
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 3 أرى أّن نسبة الواجبات املطلوبة يف هذا املساق مناسبة.  84.8 4.24 0.96

 4 دراسة هذا املساق. أشعر ابملتعة يف أثناء  84.2 4.21 0.99

مُ  84 4.2 0.87 الفرصة  أّن  نحت يل للمشاركة يف وضع أهداف املساق  أرى 
 . ه ونتاجات

5 

 6 أرى أّن الّنصوص على درجة عالية من املقروئّية.  83 4.15 0.88

 7 أرى أّن الّنصوص تدّرجت من حيث الّصعوبة والّتعقيد.  82.2 4.11 0.91

 8 الّنصوص مالئمة حلاجات الّطالب واهتماماهتم. أرى أّن  81.6 4.08 0.92

 9 أرى أّن الّنصوص قد تنّوعت من حيث احمللّية والعاملّية.  81.4 4.07 0.97

 10 أرى أّن كلمات الّنصوص األدبّية املقّدمة مألوفة لدى الط لبة.  80 4 0.98
الّنّص   80 4 0.98 يف  الّصعبة  الكلمات  بعض  أّن  ضُ أرى  قد  بطت  األديبِّّ 

 ضبطًا اتم ا. 
11 

( جاءت بنسب 23- 12الحظ أّن الفقرات )( يُ 8  وابلّنظر إىل اجلدول اآليت )رقم
 (. %79.4  - %70.8مئويّة مقدارها )

( يوّضح نتائج أداة الّدراسة ملساق )مفاهيم عربّية( من 8اجلدول )
 وجهة نظر الطّلبة 

االحنراف  
 املعياريّ 

املتوّسط  
 احلسايبّ 

الّنسبة  
 املئويّة 

 رقم الفقرة الفقرة 

أرى أّن الّنصوص األدبي ة قد اشتملت على تراكيب   79.4 3.97 0.02
 اندرة.  وليست ي ة االستعمال وغري مهجورة،  شائعة وح

12 
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الّنصوص   78.6 3.93 1.05 يف  املستخدمة  الن حوية  القواعد  أّن  أرى 
 الد ارسني. األدبي ة مألوفة لدى 

13 

 14 أرى أّن الّنصوص تنّوعت من حيث األجناس األدبّية.  77.8 9.89 0.86
ارتبطت   77.2 3.86 0.92 قد  وموضوعاهتا  األدبي ة  الّنصوص  أّن  أرى 

 ابلقضااي واألحداث اجلارية واملعاصرة.
15 

أنّه استُ  77 3.85 0.9 خدمت مصطلحات متعارف عليها يف  أرى 
 األدبي ة. الّنصوص 

16 

استُ  76.6 3.83 0.98 أنّه  لتوضيحأرى  مناسبة  صور  معاين    خدمت 
 صوص. املفردات الواردة يف النُّ 

17 

الّنصوص   75.8 3.79 0.99 الواردة يف  الص عبة  املفردات  أّن شرح  أرى 
 األدبي ة كان واضًحا. 

18 

الّنصوص األدبي ة قد احتوت على   73.6 3.68 1.05 املهارات  أرى أّن 
 الّلغوي ة الاّلزمة للد ارسني. 

19 

مجالّية   73.2 3.66 0.95 قيًما  تضم نت  قد  األدبي ة  الّنصوص  أّن  أرى 
 وأخالقي ة. 

20 

 21 أرى أّن مواضيع املساق تالمس خّبايت وجتاريب.  73.2 3.66 0.95
يُ  73.2 3.66 0.95 أنّه كان  األفكار  أرى  الرّئيسة يف  طلب مّّن حتديد 

 الّنصوص األدبّية املقّدمة. 
22 

أرى أنّه كانت تتّم إحاليت إىل مراجع ميكن أن تزيد   70.8 3.54 1.18
 من رصيدي الّلغوّي وثقافيت. 

23 

 مناقشة الّنتائج:
طلبة جامعة زايد يف    ديد مستوى الكفاية الّلغويّة لدىهدفت هذه الّدراسة إىل حت

الّلغويّة  الكفاايت  العالقة بني  اجلامعة، وتوضيح  املعتمدة يف  الّتعّلمّية  الّنتاجات  ضوء 
لطلبة اجلامعة ونتاجات الّتعّلم املعتمدة لدى اجلامعة، كما هدفت إىل حماولة الوقوف 
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لدى الّلغويّة  املرتبطة ابلكفاية  الّتعليمّية  الّنتاجات  طلبة جامعة    على مستوايت حتّقق 
 زايد.

واستناًدا إىل أسئلة الّدراسة والّنتائج املتعّلقة هبا فسيقوم الباحث هنا مبناقشة نتائجها  
 : وكما هو موّضح يف اآليت ،وفق أسئلتها

 مناقشة نتائج الّسؤال األّول:
  "ما الّنتاجات الّتعّلمّية اّليت يسعى قسم الّلغة العربّية يف   :ينّص الّسؤال األو ل على

  .جامعة زايد إىل حتقيقها؟"
إذ    مة هلذا الغرض؛كشفت نتائج هذا الّسؤال من خالل االستباانت األربع املصم  

الّدراسة )منسقني، وطلبة( ملساقي )الكتابة املتقّدمة، ومفاهيم عربّية( طُ  لب من عّينة 
( األوىل  االستبانة  نتائج  وقد كانت  االستباانت،  فقرات  عن  الكتا اإلجابة  بة  مساق 

 :كما يلي (املتقّدمة من وجهة نظر املنّسقني
-( بني  الفقرات  نسبة  االحنرافات    ،(%90  -70تراوحت  بلغت  وقد 

جاءت الفقراتن: أعتقد أّن خمرجات الّتعليم  إذ    ؛(0.5- 0.0املعياريّة هلا ما بني )
اخلاّصة هبذا املساق مناسبة ملضمونه، وأرى أّن خمرجات هذا املساق حتق قت  

(، ومبتوّسط  %90بنسبة مئويّة مقدارها )  االنتهاء من تدريسه، يف املركز األّول بعد  
( على الّتوايل  %80( بنسبة )12- 3(، وجاءت الفقرات ) 4.5حسايّب تقديره ) 

( بنسبة مئويّة  25  -13(، كما جاءت الفقرات )4مبتوّسط حسايّب مقداره )
بة داّلة على حتقيق  (، وهي نس3.5( مبتوّسط حسايّب تقديره )%70مقدارها )

املعيار اّلذي يسعى قسم الّلغة العربّية يف جامعة زايد إىل حتقيقه ابلّنسبة للّنتاجات  
إذ يقوم القسم قي اجلامعة ابعتماد املعايري اخلاّصة لتدريس    ؛الّتعّلمّية يف القسم
تُ  اّليت  أن املساقات  اّليت جيب  الّلغويّة  الكفاية  بواقع  وربطها  القسم،  يف    دّرس 
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 ميتلكها دارسو الّلغة العربّية.
)مساق الكتابة املتقّدمة من وجهة   أّما ابلّنسبة لفقرات االستبانة الثّانية

الطّلبة )نظر  بني  الفقرات  نسبة  تراوحت  فقد  حسايب  50.4%(،  مبتوّسط   )
وكانت احنرافاهتا  (،  4.33( مبتوّسط حسايّب مقداره ) 86.6(، و)2.52مقداره )

أعتقد أّن خمرجات    :(. وقد كانت الفقرة 1.34-0.62بني )املعياريّة حمصورة  
املركز األّول أبعلى نسبة مئوية    يفالّتعليم اخلاّصة هبذا املساق مناسبة ملضمونه  

(، وقد دّلت الّنسبة هلذه الفقرة وما جاء بعدها من الفقرات من الفقرة  86.6%)
ة يف جامعة زايد إىل  ( على حتقيق املعيار اّلذي يسعى قسم الّلغة العربيّ 1-18)

فالقسم يسعى إىل وضع خمرجات    ؛ حتقيقه ابلّنسبة للّنتاجات الّتعّلمّية يف القسم
وهذه املخرجات تكون مناسبة ملضمون املساق، كما أّن    ،خاّصة لكّل مساق

القسم يضّم عدًدا من األساتذة من ذوي القدرات العالية، كما أّن لكّل منهم  
التدريتوّجهه وميوله   املعايري،    واهتمامهس،  حنو  املساق متضّمنة  إبعداد خطّة 

 واألهداف، واحملتوى، واملصادر، واملخرجات.
من املعروف أّن األثر األكّب يف ممارسة الطّلبة ملهارة الكتابة هي طريقة  
من   زايد  جامعة  توّفره  ما  هنا  ننسى  وال  املنهاج،  يف  الّتعّلمّية  اخلّبات  تنظيم 

ال  األثر    ّداعمة ملثل هذه املساقات، كما ميكن أن يكون اإلمكاانت واملصادر 
الكبري أيًضا لالستعدادات القبلّية للّطالب ملثل هذه املساقات، وأيًضا سهولة  

 سرتاتيجيات التدريس املتبعة، والتقومي وأدواته.إاحملتوى، وكذلك  
( جند أّّنا جاءت بنسب مئويّة متوّسطة  22- 19وابلّنظر إىل الفقرات )

(، وهي نسب مقبولة يف الّداللة على حتقيق املعيار  %67- 62.2تراوحت بني )
للّنتاجات   ابلّنسبة  إىل حتقيقه  زايد  جامعة  العربّية يف  الّلغة  قسم  يسعى  اّلذي 
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ساق يسهم يف حتسني قدريت على  أّما الفقرة: أعتقد أبّن امل  .الّتعّلمّية يف القسم
واملوازانت ابلّنتائج  األسباب  وربط  املزاعم  بنسبة    بناء  األخري  قبل  املركز  يف 

(55.4% ( مقداره  حسايّب  ومبتوّسط  أبّن  2.77(  أعتقد  الفقرة:  وجاءت   ،)
ابلّنسبة األقّل   مستقباًل يف املركز األخري   امرجعً بوصفه املساق سيكون مفيًدا يل 

وهي نسب داّلة على    (،2.52( مبتوّسط حسايّب مقداره )%50.4)بني الفقرات  
أّن هاتني الفقرتني، من وجهة نظر الطّلبة، تداّلن على احلاجة إىل إعادة الّنظر  

املستخدمة    اوإسرتاتيجّياهتوكذلك طرق الّتدريس    ،يف املوضوعات املقّدمة للطّلبة 
أثناء الّتدريس،  يف  ملناسب  حبيث تقّدم للطّالب الّدعم ا   ،يف تدريس هذا املساق

وتطّور من قدرة الطّالب على بناء املزاعم وربط األسباب ابلّنتائج واملوازانت،  
 مستقباًل.  امرجعً بوصفه وحبيث يكون املساق أيًضا مفيًدا للطّالب 

الثّانية  لالستبانة  ابلّنسبة  عربّية  أّما  مفاهيم  نظر  )مساق  وجهة  من   )
 ي: يل نتائجها كمااملنّسقني فقد كانت 

( ومتوّسط حسايب مقداره  %90( بنسبة مئويّة مقدارها )1جاءت الفقرة )
( بنسبة مئويّة  2(، كما جاءت الفقرة )0.5( واحنراف معيارّي مقداره )4.5)

(، 0( واحنراف معيارّي مقداره )4( ومتوّسط حسايب مقداره )%80مقدارها )
( الفقرات  مئويّة  10-3وجاءت  بنسبة   ) ( حسايب  %70مقدارها  ومتوّسط   )

نسب دالّة على حتقيق    (، وهي 0.5داره )( واحنراف معيارّي مق3.5مقداره ) 
املعيار اّلذي يسعى قسم الّلغة العربّية يف جامعة زايد إىل حتقيقه ابلّنسبة للّنتاجات  

 الّتعّلمّية يف القسم. 
( الفقرات  )16- 11أّما  مقدارها  مئويّة  بنسبة  جاءت  فقد   )60% )  

عّد  وهذه الّنسب تُ ،  (1)  (، واحنراف معيارّي مقداره3ومتوّسط حسايّب مقداره ) 
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 متوّسطة ومقبولة الّداللة أيًضا على حتقيق هذا املعيار.  
- 40( فقد تراوحت نسبها املئويّة بني )21-   17أّما ابلّنسبة للفقرات )

أنّه يُطلب17( فقد جاءت الفقرة رقم )50% اّليت تنّص على: أعتقد  من    ( 
  الطّالب حتليل الّنّص إىل أفكاره الرّئيسة والفرعّية )اخلريطة املفاهيمّية(، والفقرة 

أعتقد أّن الّنصوص األدبّية تنّمي الّتفكري الّناقد لدى    :( اّليت تنّص على18رقم )
الفقرات  2.5(، ومبتوّسط حسايب )%50الطّلبة بنسبة مئويّة متساوية ) أّما   ،)

رقم األخرية  بتنمّية  19)  الّثالثة  هتتّم  الّنصوص  أّن  أعتقد  على،  تنّص  اّليت   )
الواحد والعشرين لدى الطّلبة. والفقرة )  القرن    : ( اّليت تنّص على20مهارات 

( اّليت تنّص  21نقًدا بّناًء. والفقرة رقم )  أعتقد أنّه يطلب من الطّالب نقد الّنصّ 
على تقدمي عرض  طّالب  أعتقد أّن الّنصوص األدبّية تنّمي القدرة لدى ال  :على

زمالئه؛ أمام  )  شفوّي  مقدارها  وكان  الّنسبة  متساوية  جاءت  (،  %40فقد 
(، وهذه نسب دالّة على أّن ما خيّص هذه الفقرات  2ومبتوّسط حسايّب مقداره ) 

ابلّنسبة للمساق حباجة إىل إعادة نظر من قسم الّلغة العربّية؛ ذلك أّن صياغة  
مهارات القرن احلادي والعشرين اّليت جيب أن  هذه الفقرات بُنيت على أساس  

والّتفكري    ، الّتواصل، وحّل املشكالت  :ومنها  ،لدى الطّلبة لضرورهتا امللّحة  ُتَطو ر
 الّناقد، والّتحليل.  

أّما ابلّنسبة لالستبانة الثّانية اخلاّصة هبذا املساق من وجهة نظر الطّلبة  
 : فقد كانت الّنتائج على الّنحو اآليت

الفقرات )  املئويّة بني )11-1جاءت  (  % 85  - 80( تراوحت نسبها 
(، وجاءت احنرافاهتا املعياريّة بني  4.25  -4وتراوحت متوّسطاهتا احلسابّية بني )

(0.82 -0.99( الفقرات  أّما  بني  12-23(،  املئويّة  نسبها  تراوحت  فقد   )
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ومتوّسطاهت79.4%  - 70.8) )  ا(  بني  واحنر 3.97  -3.54احلسابّية  افات  (، 
(، وهذه الّنسب ومتوّسطاهتا دالّة  1.18  - 0.02معياريّة جاءت حمصورة بني )

العربّية يف جامعة زايد إىل حتقيقه   الّلغة  اّلذي يسعى قسم  املعيار  على حتقيق 
ابلّنسبة للّنتاجات الّتعّلمّية يف القسم، إذ كما ذكران سابًقا يقوم املدّرسون، وهم  

ّبة إبعداد خطط املساقات، اّليت تتضّمن املعايري  على قدر عاٍل من الكفاءة واخل
اخلاصة   الّتعّلمّية  ابلّنتاجات  وربطها  وخمرجاته،  املساق  وحمتوى  واألهداف، 

 مبؤّسسات الّتعليم العايل. 
 مناقشة نتائج الّسؤال الثّاين: 

ما واقع الكفاية الّلغويّة عند دارسي العربّية يف    ينّص الّسؤال الثّاين على:
  ضوء تلك الّنتاجات؟ القسم يف 

مبدى   تُقاس  االجتماعّي  حميطه  الفرد يف  فاعلّية  فإّن  سابًقا  ذكران  كما 
امتالكه الكفاية اللغويّة اّليت متّكنه من الّتواصل والّتفاعل مع إطاره االجتماعي  
أثٌر منشود يف   الفرد  فيها  ينشأ  اليت  للبيئة االجتماعية  أفكاره وجتاربه، ويكون 

دى أفرادها وتنمية كفاايهتم الّلغويّة يف مجيع مستوايهتا ومكّوانهتا، تشكيل الّلغة ل
وكما سبق وأشران فإّن مهارة الّتواصل، والّنقد البناء، وحّل املشكالت هي من  

والعشرين اّليت تسعى مؤّسسات الّتعليم العايل    املهارات املهّمة يف القرن احلادي
معة زايد من أوىل اجلامعات اّليت هتتّم  إىل إكساهبا الطّلبة وتنميتها لديهم، وجا

هبذا اجلانب؛ لذا فإّّنا تقف على مدى امتالك الطّلبة الّدارسني لديها الكفاية  
عّد متكني الطّالب  ؛ إذ يُ الّلغويّة وقياس مستوى متّكنهم منها، وهو منطلق اجلامعة

ال الّتفاعل  وزايدة  اجملتمعات  تنمية  يف  أساًسا  الّلغويّة  الكفاية  وإثراء  من  بّناء، 
أفرادها الثّقافّية واالجتماعّية بني  ممّا دفعها إىل وضع معايري حمّددة    ؛الّتجارب 
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واضحة تعتمد عليها وتكون مرجًعا يف القياس، ومنطلًقا للتخطيط لتنمية هذه  
الّلغويّة. إاّل أّن استجاابت الطّلبة قد أظهرت نسبة ضئيلة لفقرات   الكفاايت 

مبهارة   تتعّلق  القائمني قليلة  على  ولذا جيب  قيد    الّتواصل؛  املساقني،  بتدريس 
الّدراسة، إعادة الّنظر يف اإلسرتاتيجيات وطرائق الّتدريس واملواضيع املقّدمة، يف  
املساقني قيد الّدراسة، حبيث يقّدمان بصورة تدعم تنمية هذه املهارات والكفاية  

عن الكفاية اخلطابّية، فال بّد  الّلغويّة لدى الطّلبة، وهذا ما ذكرانه عند حديثنا  
جمتمعهم،   مع  والّتفاعل  الّتواصل  من  متّكنهم  لغويّة  الطّلبة كفاية  يكتسب  أن 

نتائج دراسة االستفادة من  يف زايدة تكليف    (م2010)قرج،    حبيث ميكن 
 الطّلبة بتقدمي البحوث، وزايدة املواضيع اّليت تنّمي مهارة القراءة،... وغريها. 

 نتائج االستباانت لكال املساقني: مقارنة بني 
إذ    ؛أظهرت اجلداول مجيعها املتضّمنة لفقرات االستباانت فروقًا طفيفة

(  الكتابة املتقّدمة)  ملساق"  احملور ككلّ "  كان املتوّسط احلسايّب ألداة الّدراسة
(، وألداة الّدراسة للمساق نفسه من وجهة نظر  3.78من وجهة نظر املنّسقني )

من وجهة نظر املنّسقني  (  مفاهيم عربّية)  (، أّما أداة الّدراسة ملساق3.82الطّلبة )
(، وألداة الّدراسة للمساق  3.21فقد بلغ املتوّسط احلسايّب "للمحور ككّل" ) 

(، ولعّلنا نلحظ من هذه  3.95نفسه من وجهة نظر الطّلبة "للمحور ككّل" )
عزى الّسبب يف ذلك، رمّبا  املساقني؛ ويُ الّنتائج فروقًا ذات داللة إحصائّية بني  

الطّلبة، علًما  على  إىل سهولة حمتوى مساق )مفاهيم عربّية(، أو املستوى املتقّدم  
يُ  املساق  هذا  )الكتابة  أبّن  مساق  أّما  األوىل،  اجلامعّية  الّسنة  يف  للطّلبة  قّدم 

ا يعود إىل أّن كثريًا من  قّدم يف الّسنتني الثّالثة والرّابعة؛ والفرق بينهماملتقّدمة( فيُ 
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لذا ال بّد    درسّية؛الطّلبة يعاين من ضعف يف هذه املهارة منذ سنوات الّدراسة امل
 من أن يراعي املساق قدرات الطّلبة واحتياجاهتم، ومراعاة الفروق الفرديّة بينهم. 
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 والّتوصيات الّنتائج
 من الّنتائج اّليت توّصلت إليها هّغ الّدراسة:  -

يسعى  -1 اّليت  املعتمدة  الّتعّلم  نتاجات  بني  هناك عالقة وطيدة 
املتقّدمة(   )الكتابة  مساقي  يف  زايد  جامعة  يف  العربّية  الّلغة  قسم 
الّتعليم   لطلبة  املقرّة  الّلغويّة  الكفاية  معايري  وبني  عربّية(،  و)مفاهيم 

 العايل.
بّد   -2 من  ال  متّكنه  اّليت  اللغويّة  للكفاية  الطّالب  امتالك  من 

احتياجاته  مبراعاة  وذلك  االجتماعّي؛  إطاره  مع  والّتفاعل  الّتواصل 
  ، وتقدمي املساقني املذكورين، حبيث يتّم األخذ بتوصيات هذه الّدراسة

اّليت الفقرات  ببعض  يتعّلق  ما  مئوية  خاّصة  بنسب  نتائجها   جاءت 
 ة.متدنّي

 -الّدراسة مبا يلي:توصي هّغ 
إعادة الّنظر يف األساليب واإلسرتاتيجّيات وطرق تدريس هذين   -1
الّتواصل،    :وأمّهها   ، والعشرين  قني، مراعاة ملهارات القرن احلادي املسا

 والّتفكري الّناقد، وحّل املشكالت.
ارتباطها ابلّنتاجات من   -2 الّلغويّة ومدى  الكفاية  دراسة مسألة 

تلك اّليت أخذت هبا هذه الّدراسة، أو من خالل  منظورات خمتلفة غري  
 متغرّيات خمتلفة.

مراعاة -3 املساقني  منهاج  يف  بعمق  الطلبة    الّنظر  لكفاايت 
بناء على هذه األسس،    ، حبيث يـَُنظ موقدراهتم، وميوهلم واحتياجاهتم
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وال خيفى علينا أّن ذلك حيتاج إىل متخصّصني يف جماالت عديدة،  
 جتماعّية. لغويّة، ونفسّية، وا

ضرورة إجراء تقييم تشخيصّي للطّلبة؛ ملعرفة هذه الكفاايت،   -4
 والقدرات، واالستماع هلم قبل وضع املنهاج؛ لبنائه بناء على ذلك.  

الرّاجعة   -5 الّتغذية  املنهاج، وتقدمي  تنفيذ  أثناء  يف  ضرورة متابعة 
 إلجراء الّتعديالت عند إعادة بنائه أو طباعته.  ؛تطبيقه
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 اخلامتة 
حاولت هذه الّدراسة الوقوف على مستوى الكفاية الّلغويّة لدى طلبة  -

إذ تستند    ؛قسم الّلغة العربّية يف جامعة زايد يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة
الطّلبة وقياس مدى متّكنهم منها إىل   الّلغويّة لدى  القدرات  اجلامعة يف معرفة 
الّلغة،   مهارات  تشمل  اّليت  اجلامعة  يف  املعتمدة  الّتعليمّية  الّنتاجات  من  عدد 

 القراءة، والكتابة، واالستماع، واحملادثة. و 
وطيدة بني  أّن هناك عالقة    :توّصلت الّدراسة إىل بعض الّنتائج منها-

نتاجات الّتعّلم املعتمدة اّليت يسعى إليها قسم الّلغة العربّية يف جامعة زايد يف  
مساقي )الكتابة املتقّدمة( و)مفاهيم عربّية(، وبني معايري الكفاية الّلغويّة املقرّة  
لطلبة الّتعليم العايل، كما كان من نتائجها أنّه ال بّد من امتالك الطّالب للكفاية  

يّة اّليت متّكنه من الّتواصل والّتفاعل مع إطاره االجتماعّي؛ وذلك مبراعاة  اللغو 
احتياجاته وتقدمي املساقني املذكورين، حبيث يتّم األخذ بتوصيات هذه الّدراسة  

ة، ومن   جاءت نتائجها بنسب مئوية متدنّيخاّصة ما يتعّلق ببعض الفقرات اّليت 
يع الكتابّية، والقراءة  ابة البحوث، واملواضالّنتائج كذلك زايدة تكليف الطّلبة بكت

 لزايدة ممارسة الطّالب ملهاريت القراءة والكتابة.  أبنواعها؛
إعادة الّنظر فيما يتعّلق    :أّما الّتوصيات اّليت أوصت هبا الّدراسة فمنها-

يُ  متدنّية حبيث  نتائجها بنسب  اّليت جاءت  األساليب  ابلفقرات  الّنظر يف  عاد 
القرن احلادي ات وطرق تدريس هذين املساقني واإلسرتاتيجيّ    ؛ مراعاة ملهارات 

من    :وأمّهها  ،والعشرين وكذلك  املشكالت،  وحّل  الّناقد،  والّتفكري  الّتواصل، 
الّتوصيات دراسة مسألة الكفاية الّلغويّة ومدى ارتباطها ابلّنتاجات من منظورات  

 الل متغرّيات خمتلفة. خمتلفة غري تلك اّليت أخذت هبا هذه الّدراسة، أو من خ 
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 املصادر واملراجع 
 ابلّلغة العربّية:املصادر -
، 2، ابن جّّنّ أبو الفتح، حتقيق حمّمد علّي الّنّجار، ط1ج،  اخلصائص، .1

 . م1952بريوت، دار اهلدى للطّباعة والّنشر. 
دار    ،، لبنان1ط   ،، ابن جّّنّ، حتقيق حمّمد علّي الّنّجار2اخلصائص، ج  .2

 .م1952  .اهلدى للطّباعة والّنشر
ابن فارس،    الّصاحيّب يف فقه الّلغة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، .3
 .م2007.دار الكتب العلمّية ،لبنان، 1ط  أمحد حسني بسج، قيق:حت
 م.2007 .دار اجليل بريوت، ،1ابن منظور، ط،  5لسان العرب، م .4
الّلغوّي العريبّ  .5  األصول واالمتداد، املتوّكل،  املنحى الوظيفّي يف الفكر 

 .م2006 .أمحد، الّرابط، دار األمان
مكتبة   .6 الّسميع،  عبد  آمال  أابظة،  وعالجها،  الّتواصل  اضطراابت 

 .م2003  .األجنلو املصريّة
الكفاايت يف الّتعليم من أجل مقاربة مشولّية، العريّب، الّسليمايّن، الّدار   .7

 .م2006  .البيضاء
الوطّّن  الكفاءات   .8 املركز  الّرزاق،  عبد  وأويدر  فريد،  حاجي  العرضّية، 

 م. 2002  .18للواثئق الرّتبويّة، العدد 
الّنفسّي(، .9 الّلغة  والطّفل )دراسات يف ضوء علم  حلمي خليل،    الّلغة 

 . م1986  .دار الّنهضة العربّية للطّباعة والّنشر لبنان،
املطبعة األمرييّة    قاهرة،خمتار الّصحاح، الرّازّي، أبو بكر عبد القادر، ال .10

 م.1922 .ابلقاهرة
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  املدخل إىل علم الّلغة ومناهج البحث الّلغوّي، رمضان، عبد التّـّواب،  .11
 . م1980  .مكتبة اخلاجنيّ  الطّبعة الثّانية، القاهرة،

، لبنان، 1العلوّي، شفيقة، ط  حماضرات يف املدارس الّلسانّية املعاصرة، .12
 . م2004.ع أحباث للرّتمجة والّنشر والّتوزي

ط  .13 أمحد،  حممود  الّسّيد،  الّلغوّي،  الّنفس  دمشق2علم  جامعة   ، .  
 م. 1995

األلسنّية( .14 )الّنظريّة  العربّية  الّلغة  وقواعد  الّتحويلّية  الّتوليديّة  ،  األلسنّية 
  . ميشال، زكراّي، بريوت، لبنان، املؤّسسة اجلامعّية للّدراسات والّنشر والّتوزيع

 . م1980
األلسنيّ  .15 يف  العاّمة،حماضرات  يوسف    ة  ترمجة  سوسري،  دي  فرديناند 

 . م1986  .املؤّسسة اجلزائريّة للطّباعة غازي، حمّمد الّنصر، اجلزائر، 
روالن دورون، فرانسواز ابرو، تعريب فؤاد شاهني،   موسوعة علم الّنفس، .16

 . م1997 .منشورات عبيدات (، لبنان،F-Pاجملّلد )
لذوي   .17 الّتخاطب  حممود  سيكولوجّية  الّنّحاس،  اخلاّصة،  االحتياجات 

 .م2006 . حمّمد، مكتبة األجنلو املصريّة
عبد  .18 غريب،  تكوينها،  جودة  تقومي  وأساليب  الكفاايت  إسرتاتيجّية 

 م. 2003. منشورات عامل الرّتبية ، دجنر،4ط  الكرمي،
املندمج،  .19 للمنهاج  علمّي  أتسيس  أجل  من  الّتعليم،  يف    الكفاايت 

من حمّمد،  للجميع"الّدريج،  "املعرفة  سلسلة  رمسيس    . 16العدد    ،شورات 
 . م2000أكتوبر 
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اإلدماج، مساعدي،   .20 بيداغوجيا  إىل  الّلسانيات  الكفاايت من  مفهوم 
 . م2014  .58حمّمد، جمّلة علوم الرّتبية، العدد 

  دشي، ترمجة عبد الكرمي غريب،  تطيط الّدرس لتنمية الكفاايت، بيري .21
البيضاء،    ،1ط الّنجاح  الّدار  دار  مطبعة  الرّتبية،  عامل  منشورات 

 . م2003.اجلديد
حنو فهم عميق للكفاايت )الكفاايت والسوسيوبنائّية( تعريب، غريب،   .22

 د.ت. .عبد الكرمي، منشورات عامل الرّتبية
أفريقيا    ، 1الكفاايت يف علوم الرّتبية، بناء الكفاية، الّلحية، احلسن، ط .23

 .م2006  .الّشرق
بريينو لغز   .24 فيليب  أوالين،  إدمي  دولز  الرّتبية، جوادكيم  يف  الكفاايت 

 . م2005.، منشورات عامل الرّتبية1خرون، ترمجة عبد الكرمي غريب، ط آو 
تر  .25 فيليب،  بالنشيه،  غوفمان،  إىل  أوسنت  من  صابر    مجة:الّتداولية 

 م. 2007.الاّلذقّية، دار احلوار للّنشر والّتوزيع  سوراي، ،1احلباشة، ط 
،  1ط  ، قصّي العتايّب،مجةتر  جورج يول،  ، pragmatics التداولية   .26

 م.2010 - هـ1431.الّدار العربّية للعلوم انشرون لبنان، بريوت،
  آي، روبرت، ترمجة مصطفى حمّمد قاسم،   مقّدمة يف الّتطّور الّلغوّي، .27

 م.2010.دار الفكر  عّمان، الطّبعة األوىل،
الّنادر  .28 ومسائله،  مناهله  الّلغة  املكتبة  فقه  أسعد،  حمّمد  ّي، 

 . م2005.املصريّة
دار   .29 بريوت،  الثّانية،  الطّبعة  يعقوب،  أبو  الّسّكاكّي،  العلوم،  مفتاح 

 . م1987.الكتب العلمّية
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املعجم الرّتبوّي، اجلهويّة، ملحقة، اجلزائر، املركز الرّتبوّي للواثئق الرّتبويّة،   .30
 .م2009. وزارة الرّتبية الوطنّية

الّلغ .31 يف  املعاصرة،مقّدمة  وآخرون،   واّيت  العنايّن  حمّمد  فارع،    شحدة 
 . م2000 .دار وائل للّنشر  الطّبعة األوىل،

اآلراء الّلغويّة والّتعليمّية عند ابن خلدون )دراسة حتليلّية نقديّة(، فتحّية   .32
 .م2000/2001.جامعة تيزي وزو اجلزائر، حّداد، رسالة ماجستري،

صعوابت   .33 ط أساسّيات  مصطفى،  والقاسم  مجال  مثقال    ، 3الّتعّلم، 
 .م2015.عّمان، دار صفاء للّنشر والّتوزيع

مدى فاعلّية مقّرر املهارات الّلغويّة يف اكتساب الطّلبة اجلدد املهارات   .34
جّدة،    الّلغويّة، العزيز،  عبد  امللك  جامعة  حسن،  علّي  حمّمد  الّصويركّي 

 .  م2014  .12ة املتخّصصة، اجمللد، العدد  اجملّلة الّدولّية الرّتبويّ  الّسعوديّة،
اجلليل،  .35 عبد  منقور  العريّب،  الرّتاث  يف  ومباحثه  أصواته  الّداللة  علم 

 .م2001.منشورات احّتاد الكّتاب العرب دمشق،
ّنر،   .36 واإلعالم،  الّلغة  يف  دراسات  واالتصالّية،  الّتواصلّية  الكفاايت 

 .  م2003.دار الفكر  ،، األردن1هادي، ط
انيفالّلغا .37 خرما  وتعّلمها،  تعليمها  األجنبّية  علّي،   ،ت  وحّجاج 

 . م1988.عامل املعرفة ،الكويت
 . م2004.املهارات الّلغويّة، طعيمة، رشدي، القاهرة، دار الفكر العريبّ  .38
بر  .39 وتعليمها،  الّلغة  تعّلم  الّنهضة  او أسس  دار  بريوت،  دوجالس،  ن، 

 .  م1994.العربّية
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ومنهاج البحث الّلغوّي، عبد الّتواب، رمضان،  املدخل إىل علم الّلغة   .40
 .  م1997.مكتبة اخلاجنّي للطّباعة والّنشر والّتوزيع القاهرة، ،2ط

املنحى الوظيفّي يف الفكر اللغوّي العريّب، األصول واالمتداد، املتوّكل،   .41
 . م2006.الّرابط، املغرب، دار اإلميان ،2أمحد، ط 

  ة العربّية )الّنظريّة األلسنّية(، زكراّي ميشال، األلسنّية الّتوليديّة وقواعد الّلغ  .42
والّنشر    ، 1ط للّدراسات  االجتماعّية  املؤّسسة  لبنان،  بريوت، 

 .م1982.والّتوزيع
الّلغوّي عند الطّلبة من خالل مذّكرات ا  .43 – لّتخرّج  مستوى الّتحصيل 

 . م2010.أوريدة قرج ،موضوعات الّنحو أّنوذًجا
الّتعليم العايل يف عصر شبكات صعوابت اكتساب  الكفاية الّلغويّة يف   .44

 .. )د.ت(د.حمّمد ملحس الّتواصل االجتماعّي،
واقع القراءة احلرة لدى طلبة كلية الرتبية جبامعة دمشق، د. حممد خري   .45

 .م2016.أمحد الفوال، خدجية مصطفى حممد رخامية
 : ابلّلغة اإلجنليزيّةاملصادر  -

1. L’utilisation des objectifs en formation, 
contexte et  évolution » GILLET, P Education 
permanent, Nr ،85, octobre 1986. 
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fevrier-mars 2000. 
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3. A Dictionary of Linguistics and Phonetics 
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978-1-405-15296-9, 2008  
4. Level of Language Proficiency of Gulf 
College Students, Dr. Leovigildo Lito D. 
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(1) 

 

 ابنِ مالك..!!
ُ
ة
َ
عرك

َ
 *  م

 
 عبدالعزيز بن علي احلرب  د. أ. 

 

 رئيس جممع اللغة العربية مبكة املكرمة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أصل هذا املقال جواب عن سؤال ورد اجملمع.* 
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ال خيفى على فضيلتكم ما كتبه بعض الدارسني عن ابن مالك،    السؤال:
وأنه كان يضع الشواهد الشعرية لتقوية املذهب الذي خيتاره يف النحو، فما رأي  

   فضيلتكم؟
عرضُت هلذه املسألة املثرية قبل حني يف بعض دروسي    (: 125الفتوى )

طه    الدكتور  ارةعلى ألفية ابن مالك، وأول من يعرف أنه أشار إليها جمّرد إش
مالك بوضع  حمسن العاين مث نعيم سلمان البدري بدراسة واسعة اهتم فيها ابن  

للدكتور جواد الدخيل،    هـ1433دراسة منشورة عام    تهامئات من الشواهد، تل
وجاء من بعدهم الباحث فيصل املنصور يف حبث ماجسترييٍّّ تكميلي، وانتهى  

التهمة )هذه املعلومات نقلتها من    إىل ما انتهى إليه البدري من حيث ثبوت
اجملمع عضو  الشبكي  اللغة  جممع  منتدى  إىل  بعثها  سليمان    الدكتور   رسالة 

 .خاطر(
علم أنَّ  : فإنه ال يُ النقل  ، فأما نقل ونظرواحلكم يف هذه املسألة حيتاج إىل   

أحًدا ممن جاء بعد ابن مالك أملح إىل شيء من ذلك، وفيهم الّدراكة الفطن،  
شام، ومتتبع عثرات النحويني ابملناقيش والّرد عليها، كأيب حّيان، واملعيّن  كابن ه

بعلمه وتصانيفه، كابن عقيل، هؤالء وغريهم مل يذكر أحد منهم ما يشري إىل  
 يف النقل سوى العدم.  - إًذا–بن مالك، أو وضعه، فليس اتدليس 
 وذلك من وجوه: ده من قرائن، فليس فيه ما مينع،  وما يعضّ   النظر وأما
أنه من املمكن أن يضع العامل ابلشرع والعربية أو أحدمها كالًما    أوهلا:-

منسواًب إىل غريه، أو غري منسوبٍّ تقوية حلّجته، أو يضعه يف مسألة ال يقول  
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 بن آدم خطّاء.  ا، وكّل ا للتفّرد، أو يصنع ذلك متأواًل هبا؛ طلبً 
لماء،  صى كثرة لع: وهو أّن يف تراثنا شواهد ال تُ الوجه الثاينيوضحه  -

بل ألئّمة زّهاد، كانوا من الوّضاعني، ولعّلك تذهل حني تنظر فيما قاله أئمة  
اجلرح والّتعديل يف حفصٍّ بن سليمان القارئ، الذي يقرأ عامة أهل األرض يف  

مي أبغلظ عبارات اجلرح، واتفقوا على تركه، وقالوا  العصور املتأخرة بروايته، فقد رُ 
 القراءة، كما قال اإلمام الذهيب ابتفاق، وال  عنه: كّذاب ووّضاع، وهو عدل يف 

أستطيع أن أصّدق أّن العدالة تنشطر إال يف مثل هذه الّصورة، اليت تثبت أن  
كتاب هللا حمفوظ، سواء رواه العدول أم غريهم، ويف هذه املسألة تفصيل أيابه  

أحاديث قليلة، معناها   -رمحه هللا–هذا املوضع، خالصته أّن موضوعات حفص  
 ا صحيحة. يوافق نصوصً 

الكبار يف احلديث، وهو    :الثالثالوجه  - قد وقع من  الوضع  إذا كان 
- ن يضع النحوّي  فَل   ؛مل يقله  -صلى هللا عليه وسلم– إسناد كالم إىل النيب  

سيما أن النحويني مل    ، الىَل و  أقرب إىل اإلمكان وأَ   -واحتمال الورع عنده أقل 
الصَّيارفة النُّقاد أمثال حيىي بن معني وال علي بن املديين، ويف  يكن لديهم من  

 شواهد النحو والّلغة أبيات عن جماهيل ال يُدرى من قائلها.
الرابع:- نُ   الوجه  ما  على صحة  برهان  ال  إىل  أنه  من  اسب  مالك  بن 

نع  الوضع أو التدليس، والربهان ال مُياري فيه العقالء، وإمنا هي أد لّة رجحانية اقت
من انتهى يف خامتة    -فيما أعلم –هبا أصحاهبا ومن صدَّقهم، وليس يف الباحثني  

حبثه إىل يقني أو رجحان يُقنعنا حنُن أبّن تلك الشواهد كلها أو جّلها ذكرها  
قلمه؛ وضعً  يقّر أبهنا من  ابن مالك، بل مجيعهم  قبل  تدليسً أحد  أو  أو  ا،  ا، 
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إليه، ففي الناس من يقتنع أبدىن سبب    ، وأما اقتناعه هو فهذا أمر يعودمتثياًل 
ًسا.   ولو كان َحد 

اخلامس:- الرجل حبكم    الوجه  على  التدليس  أو  ابلوضع  احلكم  يـَث بُت 
الثقات من أهل عصره، ومبا يقوله األئمة العارفون املعروفون ابلعلم والرواية من  

ية، وقوة  بعده، وليس يف ترمجة ابن مالك وال غريها إاّل الشهادة له بسعة الروا
لع عليه  مل يطَّ   الدين، وصدق اللهجة، والتبحر يف علوم الّلغة، واالطالع على ما 

غريه من شواهدها، وجيعلوهنا موضع ترّي وتعّجب، كما يف ترمجته يف الطبقات  
اليت   العرب  أشعار  على  اطالعه  "وأما  الطيب:  نفح  صاحب  وقال  وغريها، 

ا، وكان األئمة األعالم يتحريون  ا عجيبً يستشهد هبا على النحو والّلغة فكان أمرً 
كأهنم يرّدون ذلك إىل قوة تضّلعه وسعة علمه، ومل جيعلوا ذلك عالمة    ،يف أمره"

على وضعه أو تدليسه، ملا عرفوه من حاله وصدقه، وكالم أهل عصره ومصره،  
قال   اجلرح، كما  لدى علماء  معروف  أيب  اوهو هنج  بن  بن عدّي يف "ساّلم 

ر أحًدا من املتقدمني نسبه إىل الضعف، وله أحاديث يرويها عن  مطيع": "مل أ
قتادة ليست مبحفوظه، وهو مع ذلك كّله عندي ال أبس به". ولكن الشواهد  
املنسوبة إىل ابن مالك ليست عشرين وال مئتني، بل هي مئات، تنّبه الَوسنان، 

ب ملا  بعدالته  القوم  يقني  ولوال  املضاجع،  وتقّض  اليقظان،  اثوية  وتزعج  قيت 
 يقولوهنا أبفواههم ويكتبوهنا أبيديهم، وتدوي يف اآلفاق وهم رقود. 

السادس:- مالك    الوجه  ابَن  هللا–إّن  يف    - رمحه  املتوّسعني  من  كان 
االستشهاد، املتساهلني يف اجلرح والّرواية، وهو مبنزلة ابن حبان عند أهل احلديث  

يف مالك  ابن  وتوسع  تساهله،  من  حّذروا  إهنم  ابحلديث    حىت  االستشهاد 
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مشهور، وكذلك ابلشاهد الشعري ولو مل يعرف قائله. ومن ذلك انتصاره لرواية  
" يف اإلثبات  ،"توضأت قط" وكذلك احتجاجه    ،واستدالله به على جميء "َقط 
م بوضعه–بقول الشاعر   :  -وهو مما اهتُّ

 ُتسألُ جوااًب به تنجو اعتمد  فوربّنا *** َلَعن عملٍّ أسلفَت ال غرُي 
عرف قائله، وقد مجع من الرّكة ما لو قيل يل: إن واضعه  فهذا البيت ال يُ 

وذلك أن الشاعر ولو كان من    ؛وضعه اليوم ملا أنكرت، وخباّصة كلمة "اعتمد"
أنَّ ما قاله    املتقدمني، قد تنحدر به ملكته إىل أدىن درجات البيان، حىت يَُظنّ 

على بيت أو أبيات لسهولتها، أو    ليس من شعره، فال يسوغ لقائل أن حيكم
ضعفها يف التأليف أن يقول: إهنا من وضع املتأخر، وأحسب أن الشيخ كان  

ا عن قصد واقتناع   منهجي   تساهاًل كعصا موسى. فإذا كان ابن مالك متساهاًل 
فاحتمال تلقيه تلك    - وأان أرى أن التوسع والتوسيع يف العربية منهج صحيح –

شيوخه من  يف كتاب  وه  - األبيات  هبا  ظفره  أو  هلا،  ومجعه  اليقظ  احلافظ  و 
تلف  ا من الكتب أُ احتمال غري بعيد، ال سيما أن كثريً   - جمهول، أو معلوم عنده

التتار، واسُتضيم اإلسالم وأهله إبغراق   من كتب  ما ال حيصى  يف عصره أايم 
 والشريعة وغريها، وإتالفها.  العربية 
له مصادر جيهلها أعالم النحاة    -رمحه هللا–كما أنه    الوجه السابع:  -

لع عليه غريه. فقد نقل كالًما  لع على ما مل يطَّ من بعده، مبا يدل على أنه اطَّ 
ال  "ا عليه:  عن ابن أفلح يف أنه يقال: َأَكان، مبعىن أصار. فقال أبو حيان معلقً 

وابن  "، ويقول أبو حيان يف موضع آخر:  "أعلم يف النحاة من يقال له: ابن أفلح
وقال يف قول الشاعر: تعزَّ َفال شيء على    "،لك حاشد لغة، وحافظ نوادرما
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(. ورمبا قال  2/282األرض ابقيا... " ال أعرفه إال من جهته" قاله يف البحر )
اهلمع    "وهذا ال يصح ألنه غري مسموع"ابن مالك عن املسألة من املسائل:  

ق عليه  صاعًدا( فعلَّ ( قياًسا على )فار أن يقال: )فسافاًل (. كما اخت1/544)
العرب فهي ممنوعة )اهلمع:   أبو حيان بقوله: ومل أرها لغريه، فإن مل ينقل عن 

ما اختاره، ومن ذلك:   أبنه مل يظفر بشاهد على  (. بل إنه يصرّح أحياانً 2/335
ّ،  إجازته أن ي ّي، كأيب  َأخ  الياء، فيقال:  ّي( عند اإلضافة إىل  الالم إىل )َأخ  ردَّ 

ّي(  قياًسا عليه، وذكر شاهدً  ّ( مث قال: ومل أجد لذلك شاهًدا أي )أَلخ  ا على )َأيب 
 لكن أجيزه قياًسا.

إن النحاة من بعده حني يراتبون يف بيت من األبيات    الوجه الثامن:-
يسارعون ابلطعن فيه، فهذا بدر الدين وهو ابن ابن  مالك يقول يف غري بيت:  

 عن البيت املشهور: هذا من صنع النحويني، كقوله
 أيها الّسائل عنهم  وَعين *** لسُت من قيسٍّ وال قيُس م ين 

وكذلك ابن هشام قال: مل أعثر على قائله. على أن هذا البيت أقوى وأمنت  
قول   أبو حيان يقول يف  ابن مالك. وهذا  اليت اهتم هبا  من كثري من األبيات 

 الراجز: 
 كثرن  إين عسيُت صائماأكثرت يف العذل ُملح ا دائما *** ال ت

قال عنه: "جمهول، مل ينسبه أحد من الشراح إىل قائله، فسقط االحتجاج  
َ ملَ  تقل اي أاب حيان، واي  إن كانت جمهولة  -بن هشام عن أبيات ابن مالكا  به" مل 

: ما قلتماه هنا؟ أزاغ البصر عنها وحدها؟ أم هااب أن يطعنا  -أو مظنونة الوضع 
  غريه؟ أم أيقنا أنه واضعها فتهّيبا؟ وهذا أبعدها.ائاًل يف الشيخ؟ أم عرفا ق
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م هبا ابن مالك أرى أهنا تنقسم إىل   الوجه التاسع:  - الشواهد اليت اهتُّ
 أقسام:

األول: ظلمً   القسم  بوضعها  م  اهتُّ املّته م،  شواهد  لدى  قاصر  لبحث  ا، 
ذلك،  وثبت وجودها منسوبة أو غري منسوبة لغري ابن مالك.. ومما وجدته من  

 قول الشاعر: 
 َكَرَب القلُب من جواه يذوُب *** حني قال الوشاة: هنٌد غضوبُ   -

أو   الريبوعي،  لبة  إىل كح  واحملققني  النحويني  من  ينسبه كثري  البيت  فهذا 
 (. وكذلك قول اآلخر: 1/690كل حبة. وممن نسبه األزهري يف التصريح ) 

  إال ابلكميّ  املقنَّع  ب كا الّلقوة الشَّغ واء جلُت فلم أكن *** ألُولعَ 
 (.451جعله حمقق شرح الكافية من إنشادات ثعلب، ورقمه فيها )

 ومن ذلك قوله:
 اَعَة َمن َدم  *** والبغُي مرتُع مبتغيه وخيمُ َند َم ال ُبغاُة َوالَت س -

وهذا البيت ينسبه بعضهم إىل حممد بن عيسى التيمي أو غريه، وقد يكون  
لكّنه ال نزاع يف أصل البيت، وهو حمل الشاهد "والت ساعَة منَدم"،  ا،  العزو ومهً 

 وقد استشهد به ابن جرير الطربّي يف تفسريه يف أول سورة "ص".
 ومن ذلك قول اآلخر:

يبٍّّ إذا الّطرُي َمرَّت   خبرٌي بنو هل  بٍّ فال  تك ملغًيا *** مقالة هل 
األخفش، وتبعه   ( أنه استدّل به 4/649ذكر السمني يف الدر املصون )

( والبيت يف سبكه قوٌة مقارنًة مبا سواه، ولو زدت  8/173ابن عادل يف اللباب ) 
 يف إنعام البحث والنظر لوجدُت غريها.
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الثاين:  - أو لكليهما،    القسم  نثرية أو شعرية،  أبيات عاضدة لشواهد 
شعر    إما تكون من شعره أو   فهذه ال مضرَّة فيها وال أثر ذا ابلٍّ فيها، وحينئذٍّ 

ه والّلوم  التمثيل،  سبيل  على  مالك  ابن  وذكرها  ولذلك  ا غريه،  خفيف.  هنا 
ُد الضَّيق.  عندي أمثلة كثرية يضيق هبا هذا الّلح 

أن يكون يف تلك الشواهد أبيات ملسائل قد قال هبا    القسم الثالث:  -
من قبله، كمسألة )ال غرُي( املذكورة يف الشاهد السابق، فهذه قال هبا طائفة  

النحويني قبله، منهم املربّد، واخلطب يف ذلك هنّي، ومل أيت جبديد، واملسألة    من
البيت مما مسع ومل يُذكر أو يُعرف   اثبتة عن قياس أو مساع، وقد يكون ذلك 

 قائله.
أن يكون يف تلك األبيات ما احتج به ابن مالك نصرًة    القسم الرابع:  -

من    احب الشاهد، ومل يستشهد بهلقول قاله، مل يقل به أحد قبله، ومل يعرف ص
قبله، أو بعبارة أخرى: أن تكون صحة املسألة مبنيًة على ثبوت الشاهد، فهذا  

، بل الظاهر من صنيعه وكالم من بعده أنه ال وجود  يرّد عليه، وال أعرف له مثااًل 
ا إال أن يسكت، ويصرّح  له، فكم من مسألة اعتاصت عليه، ومل جيد هلا شاهدً 

هلا ما يشهد هلا من كالم العرب، ورمبا خرق اإلمجاع بقول يقوله،    أبنه مل جيد
له شاهدً  إليه، ويعرتف أبنه مل جيد  ا، واملطلع على كتبه جيد  ومذهب يذهب 

 ا. ا بيّـنً ذلك واضحً 
واحلاصل: أنين ال أستطيع أن أجزم بشيء يف هذه املسألة، وأعمل ابلرباءة  

ري ابلق َصر، وأبنه مل ير  ه، وأهّتم َبصانتاألصلية، وبراءة ابن مالك حىت تثبت إد 
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ألن حكمه    ؛اهلالل ابلبَصر، وال أسّلم ملن زعم أنه رآه، وقطع بتدليسه أو وضعه
على ظّن، وال أتَّبع الّظن يف مثل هذا، وقد يكون للمخالف ظّن يصّدقُه    مبيني 

عذر، لكنه ال جيوز أن يعلن ذلك  هو لقرائن اجتمعت عنده قربت من اليقني فيُ 
إال بربهان ينجيه من هللا ومن الناس، وهذه مسألة تتاج إىل حبث ومباحثات  
طويلة، وأان مل أَقرأ البحوث املكتوبة يف ذلك، سوى حبث فيصل املنصور، وهو  

ا   أن ال جيعل العنوان حاكمً ىَل و  آخرها، وأرى أنه قد تعّجل يف احلكم، وكان األَ 
ملا يف ذلك من استفزاز، وفتح ابب للجدل العقيم الذي رأينا    ؛على املوضوع

مثله يف املواقع، ولو ترك الباحث الفاضل للقارئ أن يقرأ وحيكم بنفسه لكان  
 . ، وأقوى قبياًل ذلك أقوم قياًل 

رايض اخلوام مقال نفيس يف    .وألستاذ النحو املعروف )عضو اجملمع(: أ.د
 ور مبنتدى اجملمع. وهللا من وراء القصد. هذا، مصيب يف عنوانه وموضوعه، منش

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 م2021هـ/فرباير )شباط( 1442(، رجب25العدد )- السنة التاسعة  180

 

 

(2) 
 

 َمنَهج اإلعراب: من الَقواعد إىل املَبادئ 

 
 عبدالرمحن بودرع  أ.د.  

 

 انئب رئيس جممع اللغة العربية مبكة املكرمة.  •
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بادَئ َمنَهجّيةٍّ 
َ
ــيتعرُض هذا املقاُل املوَجُز مل ر ؛  ســــ ــ  ر  ال احَلصــــ ــ  بيل  الَقصــــ ــَ ، على ســــ

بيَل إىل   رُه؛ إذ ال ســــــــــَ ُمقتصــــــــــًرا َعلى مَناذَج حُمدََّدةٍّ ل َيكوَن َدلياًل على ما فاَت ذ ك 
ت ق صــــــــــائها   بادئ قواعُد كّلّيٌة مبثوثٌة يف كتب   اســــــــــ 

َ
ُل هذه امل ا، وأصــــــــــ  واإلحاَطة  هب 

يف  جيّن  ابن  ثـــــــال   أم  من  ة،  الّنحويـــــــّ ــول  ابألصــــــــــــ ُعنوا  الـــــــذين  النحـــــــاة  بعض 
"اخَلصـــــائص"، وأيب الرَبكات ابن األنبارّي يف "اإلنصـــــاف يف َمســـــائل اخل الف"  

ــامٍّ يف "ُمغ ين الّلبيب"،  و"ُلَمع األدّلة " و"اإلغراب  يف َجدل  اإلع راب"، واب ن  هشـ
والســـــــــــيوطّي يف "االق رتاح يف أصـــــــــــول الّنحو" و"األشـــــــــــباه والّنظائر يف الّنحو"، 

 وغري  هم:

 املَْبدأ األّوُل: َقريَنُة تـَْرجيِح وجٍه إعراّب َعلى آَخر: -1

نَي  من املبادئ  املنهجّية  أن يـَع ر َف املعر ُب ُوجوَه اإلعراب  املختلفَة ومُييّـَز ب  
املشّبهة ،   والّصفة   الفاعل   م   واس  واخَلرَب ،  املبتدأ   بنَي  ة ، كالّتمييز   املَتشاهب  الُوجوه  
ا:  ك ُل أمُر إعراهب   واحلال  والّتمييز ، وَغري  ها من الُوجوه  اليت قد  َتر ُد ُمَتشاهبًة فُيش 

َتَدأ من اخَلرَب إذا اتََّدا يف الّتعري -أ ُبـ 
 ف  أو الّتنكري :ما يـُع َرُف به امل

ُة َقرينــًة   دَّم  منُهمــا، فـََتكون الرّتبــَ ُقــَ
فــإن اتــَّدا يف الّتعريف  ُحك َم ابب تــ دائيــّة  امل

إذا ظهرت    ، إاّل (1)متَ يُز املبتـــدأ من اخَلرب  وذلـــك حنو "هللا ربُّنـــا" و"القـــائُم زيـــٌد"

 
تـََقدََّم،  1)  ُشتقَّ هو اخَلرَبُ وإن 

( وقيَل: جيوُز تقديُر كلٍّّ منهما ُمبتدأ وخرَبًا ُمطَلًقا، وقيَل: إّن امل
 (.  588وقيَل: إّن املبتدأ ما كاَن أعَرَف "كزيدٍّ" يف قول نا: "القائُم زيٌد" )ُمغ ين الّلبيب، ص 
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ُؤخَّر، حَنو قول  ال
َع ىن تُرّجُح اب تدائّيَة امل

 ّشاعر : قرينٌة من امل

 (1) بَنوان بَنو أب نائ نا، وبَناتُنا   ///   بَنوُهّن أب ناُء الرّ جال  األابعد  

َعر فَتني   
ني   امل ُخــاطــَُب أحــَد االمس 

ُخــاطــَب كــأن يَعَلَم امل
ٌة من ع ل م  امل أو َقرينــَ

هول هو اخَلرَب، وامل ثـا َج 
بتـَدأ وامل

ُ
َع لوُم ع نـدئـذٍّ هو امل

ُل َعلى دون اآلَخر، فيكون امل
خــاطـَـب   

ُ
ا عنــَد امل ني   كــاَن َمع لومــً روٍّ"، فــأّي االمس  ــ ٌد أخو َعم  ذلــ ك أن نَقوَل: "زَي

 فهو املبتَدأ.

:  -ب  ما يُعَرف به عطُف البيان  من الَبَدل 

مرَي ال   مريٍّ، مثَلما أّن الضـــــــــّ مريًا وال اتب ًعا لضـــــــــَ َعطُف الَبيان  ال َيكوُن ضـــــــــَ
ٌر واتب ٌع السمٍّ ظاهرٍّ حَنو َقول ه َتعاىل:يُنعُت، وإمّنا َعطُف البيان   َجَعَل   اسٌم ظاه 

ا للنـّاس   فـالبَـيـ ت احلَرام َعط ُف بَيـانٍّ َعلى جهـة   ،   (2)هللا الَكع بـََة البيـَت احلَراَم ق يـامـً
مري  حَن و:   ، أّما الَبَدُل فـََيجوُز أن َيكوَن اتب ًعا للضـــــــَّ َد ح  ال َعلى جهة  اإليضـــــــاح 

امل
وما أَن سانيه إالّ الشَّي طاُن أن أذ ُكَره (3). 

 
 الّنحاة. انظر: شرح ابن عقيل،  ( البيُت منسوٌب للفرزدق وليَس يف ديوان ه، وهو من شواهد  1) 

،  1/233،  م 1964هـ/1384،  14هباء الدين عبد هللا بن عقيل، مطبعة السعاَدة مبصر، ط.
 . 51رقم الشاهد 

 . 97( سورة املائدة، اآلية 2) 

 . 63( سورة الَكه ف، اآلية 3) 
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ه يف الّتعريف  والتـَّن كري ، حَنو:   ــَ ــاب ُق َمت بوعـ ــان  يُطـ ــَّ وَعط ُف الَبيـ ا أع ُظُكم  إمنـ
َدة"،     (1)ب واحدةٍّ أن َتقوموا هلل َمث ىن و فُرادى "أن َتقوموا" َعطُف بيانٍّ لــــــــــــ "واح 

،  أّما الَبَدُل فـََيجوُز فيه ُُماَلَفُة َمت بوع ه حنو:   َتقيمٍّ راطٍّ ُمســـــــ  وإنََّك لَتَـه دي إىل صـــــــ 
َر ض   راط  هللا  الذ ي َلُه َما يف  السََّماَوات  َوَما يف  األ   . (2)ص 

الف  ذلـــ ك حنو َقولـــ ه   َدُل َفعلى خ  ا البـــَ ًة، أمـــّ وَعط ُف الَبيـــان  ال َيكوُن مُجلـــَ
ما َقد  قيَل للرُّســــــــل  م ن قبل ك إّن ربََّك َلذو مغف رةٍّ وذو    ما يُقاُل َلَك إاّل َتعاىل: 

 .    (3)ع قابٍّ أليمٍّ 

 : (4) ما يـُع َرُف ب ه اسُم الفاع ل  من الّصفة  املشبـََّهة   -ج

ف ــّ ُتَـَعّدي. أّما الصـ
ــاُغ من اّلالز م  و امل ــُم الفاع ل  ُيصـ ــاُغ  اسـ ــبـََّهُة َفال ُتصـ ُشـ

ُة امل
، وَيدلُّ   إاّل  فُة ال تدلُّ إاّل  على األزمنة   من الالزم  على احلاضـــــــــــر ،    الّثالثة  والصـــــــــــّ

وجيوُز أن يتقدََّم منصــوُب اســم  الفاعل  عليه فُيقال: "زيٌد عمًرا ضــارٌب" خبالف   
َهه"، وجيوُز حذُف اســـــــم  الفاعل    ٌن َوج  فة  املشـــــــّبهة ؛ َفال يُقال: "زيٌد َحســـــــَ الصـــــــّ

رٍّو إبضـمار   وبَقاُء َمع مول ه حنو: "هذا ضـار ُب زي   ر  زيدٍّ وَنصـب  َعم  ًرا" بكسـ  دٍّ وَعم 
ه  والف ع َل"؛ ألهّنا ال   ، وال جَيوُز يف الّصفة  املشّبهة : "َمررُت برجلٍّ حَسن  الَوج  فعلٍّ

 
 . 46( سورة سبأ، اآلية 1) 

 . 53، 52( سورة الشورى، اآليتان 2) 

لت، اآلية ( سورة 3)   . 43ُفصّ 

 . 598( ُمغ ين اللّبيب، ص 4) 
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ُر عاماًل.  تعمُل حمذوفًة، وما ال يـَع َمُل ال يُفسّ 

تَلَف فيه احلاُل عن التَّمييز:  -د  ما اخ 

ان   ، لكّن   احلاُل والّتمييُز امس  ــَلتان  َنك راَتن َمن صـــــــــــوبَتان  راف َعتان  ل هبام  َفضـــــــــ
ســــــــــــــاف ُر َبني ُمراف قـيه"، 

ُ
ـــبُه مُج ـلةٍّ حنو: "قـَد َم امل ا شــــــــــــ احلـاَل يت  مجـلًة أو ُمتعلّ قـًا هبـ 

ه يف زيَنتـ هو ا الّتمييُز فال أي  إاّل   (1)َفَخرََج َعلى قومـ  امسـ ًا. واحلـاُل يتوقَُّف    ، أمـّ
كـارىمعىن الكالم  َعليهـا حنو:   ــُ الَة و أنُتم ســــــــــــ ــّ َربوا الصــــــــــــ الف     (2)ال تـَق  ، خب 

ييز. وَحقُّ احلال  أن يت  ُمشـــــــــــتقًَّة وقد يت  جامدًة حنو:   توَن  اجل باَل الّتم  وتـَن ح 
  درُّك فار ًسا".، وحقُّ الّتمييز  اجلُموُد، وقد أي  مشتق ا حنو: "هلل   (3)بُيواتً 

 املَْبدأ الثّاين: َتصحيُح أموٍر اْشُتهَرت بني املُعربنَي خطًأ: -2

رط  وامتناَع   -أ ت ناَع الشـــــــــــــّ ُع ر بنَي أّن "َلو" تُفيُد ام 
ُتهَر على ألســـــــــــــنة  امل اشـــــــــــــ 

َع كثريةٍّ، منها قولُه  (4)اجلواب   واهُد يف َمواضــ  َع ىن الذي َوَرَدت به الشــّ
ه امل ، وينـ ُقضــُ

ءٍّ  تعاىل:  ي  ر ان َعَلي ه م ُكلَّ شــــــــَ َو تى وَحشــــــــَ
الئكَة وَكلََّمُهم امل

َ
وَلو  أنّنا نـَزَّل نا إليه م امل

ائع  أّن كلَّ شـــــيءٍّ (5)قباًل ّما كانوا ل يـُؤ م نوا ــّ  امتَنَع ثَبَت  ، وبَياُن هذا اإلعراب  الشـــ
 

 . 79( سورة القصص، اآلية 1) 

 . 40( سورة النساء، اآلية 2) 

 . 74( سورة األعراف، اآلية 3) 

 . 339( ُمغ ين اللّبيب، ص 4) 

 . 176،  175( سورة األعراف، اآليتان 5) 
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راد ؛ إذ  
ُ
ُس امل َالئكة ، وهو َعك 

م َمَع َعَدم  نُزول  امل ه، وَعَليه يـَل َزُم ثُبوُت إمياهن  نَقيضـــــُ
 ، بُب ابملســــبَّب  ا بـَع َدها قد َتكوُن َعالقًة شــــرطّيًة ير تب ُط فيها الســــّ إّن عالقَة َلو  مب 

 ق َد.أو لتقرير  اجلَواب  على كلّ  حالٍّ ُوجَد الّشرُط أو فُ 

ببيّـُة فَنحو َقولـ ه َتعـاىل:    ــّ ا الَعالقـُة الســــــــــــ نَـاُه  فـأمـّ واتـ ُل َعَلي ه م  نـَبَـَأ الَـّذ َي آتـَيـ 
َا  َنا َلَرفـَع َناُه هب  ئـ  ــ  َن ال َغاو يَن َوَلو  شـــــ ي طَاُن َفَكاَن م  ــَّ َها فَأَتـ بَـَعُه الشـــــ نـ  َلَخ م  ــَ آاَيت َنا فَانســـــ

َلَد إ ىَل اأَلر ض  َوا ــك نَُّه َأخ  ، فقد احنصـََرت نتيجُة الثّاين يف سـببّية   (1)تَـَّبَع َهَواهُ َولَـــــــــــــ
ال فة    ــّ ، وأّما ما يُفيُد امت ناَع الثّاين ُمط َلًقا فكاآلية  الســـــــــ وَلو  أنّنا نـَزَّل نا إليه م  األّول 

ءٍّ قباًل ّما كانوا ل يـُؤ م نوا ي  ر ان َعَلي ه م ُكلَّ شـــــــــــَ َو تى وَحشـــــــــــَ
الئكَة وَكلََّمُهم امل

َ
،    (2 )امل

اجلَواب   تـَق ريُر  ــا  ــاهن  م"-ففيهــــ إميــــ َدُم  ــَ "عــــ رُط    -وهو  ــّ الشــــــــــــ َد  ــ  "إنزاُل  -ُوجــــ وهو 
الئ كة ..."

َ
 أو فُق د.   –امل

ا: قوُل ال    -ب ها عن وممّا شــــــاَع أيضــــــً ُمعربنَي إّن ُحروَف اجلرّ  ينوُب بعضــــــُ
دٌة   حيُح أّن هــذ ه الّنيــابـَـَة غرُي مطلقــةٍّ، ولكنَّهــا مقيــّ ــّ ا ورَدت بــه بعضٍّ والصــــــــــــ مبــ 

ُط َلَقة  جَلاَز مثلُ: "مرر ُت 
ّح الَقوُل ابلّنيابَة  امل واهُد. ولو صــــَ الّنصــــوُص وأيّدت ه الشــــّ

رٍّو يف مواضــَع معّينةٍّ وال    "، ولكّن الّنيابَة ال تصــحُّ إاّل يف زيدٍّ"، و"دخلُت من عم 
 .(3) تّطردُ 

 
 . 176،  175( سورة األعراف، اآليتان 1) 

 . 111( سورة األنعام، اآلية 2) 

( ذهَب البصريّوَن إىل أّن حرَف اجلّر ابقٍّ على أصل ه ومل تصل  نيابٌة، وإمّنا الذي حَصَل أّن  3) 
، فحصَل الّتضمنُي يف العامل  الذي هو الفعُل.   العامَل ُضّمَن معىن عاملٍّ متعدٍّ بذلك احلرف 
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 ُمشاِِبِه:املَْبدأ الثّالُث: إعطاُء الّلفِظ يف اإلعراِب ُحكَم  -3

َور  ذل َك: ُمشـــاهَبَُة  ، وم ن  صـــُ َم ُمشـــاهب  ه، يف اإلعراب  قد أيخُذ الّلفُظ ُحك 
ــ"لَي َس"، يف جرّ  اخَلرَب  ابلباء  الزّائَدة ؛ حَن َو قول ه  "ملَ " الّناف ّية  للفعل  املضـــــار ع  بـ ـــــــــــــــــ

َل ق ه نَّ،  ملَ  يـََرو ا َأنَّ هللَا الذي َخَلَق    أَوَ  َتعاىل:   َماَوات  َواألر َض َوملَ  يـَع َي خب  الســــــــَّ
ءٍّ َقد يرٌ  َعَلى َأن  حُي ي َي ال َمو َتى ب َقاد رٍّ  ي  ، فهو يف مع ىن (1)بَلى إنُّه َعَلى ُكلّ  شـــــــَ
أََو لَي َس الَّذ ي َخَلَق  . وَقد  َوَرَد األصــــــُل َمَع "لَي َس" يف قـَو ل ه َتعاىل:  (2)"ليَس"

َماَوات   ــَّ ثـ َلُهم َواألر َض ب َقاد رٍّ الســــ اّلُق ال َعل يمُ    َعَلى َأن  خَي ُلَق م  ،  (3 )بَلى وُهَو اخلَ 
ه:   اد رٍّ َعَلى َأن حُي ي َي ال َمو تَ وقولـــ  َك ب قـــَ   ،( 5)  فـــالبـــاُء للتَّوكيـــد    ،(4)أَلَي َس َذلـــ 

هلل َحســــــــيًباكالباء  يف َقول ه َتعاىل:  َلَة الف ع ل  بلف ظ  ؛ أّكَدت    (6)وَكفى اب  صــــــــ 
ن  اجَلاللة ، و لدُّه  ُبُت اب   . (7)تـَنـ 

 
 . 33( سورة اأَلحقاف، اآلية 1) 

يف معىن: أَو لَيس هللا بقادرٍّ« تفسري السمني احلليب  ( قال الّسمنُي احلََليب: »زيدت الباُء ألنه  2) 
)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون(، تقيق الشيخني علي معوض وعادل عبد املوجود، دار  

 من سورَة األحقاف.  33انظر تفسرَي اآليَة   . م1994بريوت، -الكتب العلمية 

 . 81( سورة يس، اآلية 3) 

 . 40( سورة القيامة، اآلية 4) 

 ( تـَو كيُد النـَّف ي  ب ز ايدة  الباء . 5) 

 . 6( سورة النساء، اآلية 6) 

. اختلَف أهل الَعربية  يف َوجه  ُدخول  الباء  يف َقوله "ب قادرٍّ" َفقاَل بَعُض  20اآلية( املؤمنون،  7) 
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 املَْبدأ الرّابُع: إعطاُء الّلفِظ يف اإلعراِب ُحكَم جُماِورِه: -4

، واألكثُر َرفُع اخلَر ب، وإمّنا َجّروا   م: هذا ُجحُر َضبٍّّ َخر بٍّ وذل َك حنو قوهل 
َفَة   ، وألم ن ه م االلتباَس؛ ومثُله يف احلمل  على ل َمي ل هم إىل احَلمل  َعلى األق رب  الصّ 

َع ىن قولــُه تعـــاىل:  
أ سٍّ م ن   امل َوابٍّ َوأاََبر يَق وَكــَ ك  دوَن أبَ  داٌن ُُمَلـــَّ َيطوُف َعَلي ه م  و لــ 

تَـهُ  ُوَن َوحلَ م  َطري ٍّ مم َّا َيشـــ  َها وال يـُن زفُوَن وفاك َهةٍّ مم َّا يـََتَخريَّ دَُّعوَن َعنـ  وَن َمع نيٍّ ال ُيصـــَ
ُنون   ثَال  اللُّؤ لُؤ  ال َمك   . (1)َوُحوٌر ع نٌي َكَأم 

 

 
ن " وقاَل بَعُض  حَن و ّيي الَبصَرة : هذ ه الباُء كالباء يف َقول ه: "َكفى ابهلل"، وهو مثُل   = لدُّه  ُبُت اب  "تـَنـ 

قَبَلها   ُلها َمَع اجُلحود  إذا كاَنت راف َعًة ل ما  تُدخ  ل َلم ، والَعرُب  الباُء  َدَخَلت هذ ه  حَنوّيي الكوَفة : 
، وما أظّن أنََّك ب قائمٍّ  ُلها إذا َوَقَع َعَليها ف عٌل حيتاُج إىل امسني  م ثل َقول َك: "ما أظنَك ب قائمٍّ خ    وتُد 
"، فإذا حذفت الباء نصبت الذي كاَنت  تـَع َمل فيه، ولو ألق َيت  الباءُ م ن  "قاد ر"   وما ُكنُت ب قائمٍّ
د  ألّن اجملحوَد يف املعىن وإن كاَن   ع  رُف َع ألنَّه َخرٌب. وقيَل: هذ ه الباُء َدَخَلت للَجح  يف هذا املوض 

هللا أنَّ  يـََرو ا  "أَوملَ   أبنَّ  بَينُهما  حاَل  بـَع َدها قد   وما  فأنَّ  َوتى" 
امل حُي ي َي  أن   َعلى  قاد ٌر                              

ُد َفَدَخَلت للَمع ىن.   َلت ها وال َتدخُل فيه الباءُ ولكنَّ َمعناه اجَلح  َمف عوُل "يـََرو ا" وما بَعَدها يف ص 
ر الفكر،  هـ( دا310[ أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )ت  36-26/35]َتفسري الطَّربي:  

ُبها من دالالتٍّ الَفص َل  1405بريوت،   َعاين وما ُيصاح 
هـ. وانظُر يف مسألة  الّزايدة  يف ُحروف  امل

و يَّني  :   كال ّيات يف الَبح ث  والنـَّق د  النَّح  َعاين" يف ك تاب  ]إش 
ُروف  امل ك َلة الزّ ايَدة  حل  - 53القّيَم: "ُمش 

ر الّدين قَباوة، سل 102 - (، حَلب8سلة حُبوث ود راسات يف ُعلوم  الّلغة  واألَدب )[ أ.د. َفخ 
 م. 2004-هـ1425، 1ورية، ط س

 . 23-17( سورة الواقعة، اآلايت 1) 
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ِة وُمقت ـــــــــــى املَع  يف   -5 نــاعــَ دأ اخلــامُس: ُمراعــاُر اــاهِر الصـــــــــــِّ املَبــْ
:  اإلعراب، جُمَتِمَعنْيِ

ا وإغفاَل اآلخر  إخراٌج للكالم  عّما ُوضــــــَع له،  فإّن االقتصــــــاَر على أحد مه 
عر ب أن يفَهَم معىن ما يُعر به، وهذا منهٌج َسَلكه ابُن هشام 

ُ
فأّول واجبٍّ على امل

َع ىن قبَل إعراب  اللفظ؛ قاَل:  
»َسألين أبو حيان األنصارّي، مّتخًذا معياَر فهم  امل

 الَم ُعط َف "حبَقلَّد" م ن  َقول زُهري:عَ  -وقد عرَض اجتماعنا-

َكة  ذي قُرىب وال حبقّلد     (1) َتقيي نقيي مل يُكّثر َغنيمًة ///  بنَـه 

فقلُت: َحىت أعرَف ما احلقّلُد؟ فَنَظر انه فإذا هو َسّيُء اخلُُلق، فقلُت: هو  
؛ إذ املعىن: ليَس مبكثرٍّ   . وأي  تـَق ديُر  (2)  َغنيمًة...«َمعطوٌف على شيء ُمَتوهَّمٍّ

ُشكلة : تقيي نقيي ليس مبُكّثرٍّ غنيمًة بنهكةٍّ،  
َمع ىن الَكالم  بعَد فهم  َمع ىن الكلمة  امل

، فاحلقلَُّد معطوف على   أّما من حيث اللفظ وصناَعة اإلعراب  وليَس حبَقلَّدٍّ، 
، ويف  َع ىن املتوهَّم 

َنَهج  ميٌل إىل بناء  اإلعراب     َمع ىن متصوَّر مسّاه ابُن هشامٍّ ابمل
هذا امل

َع ىن يف الّذهن  والّتصوُّر، وترتيُب البناء  األّول على  
الّلفظي الّصناعّي بعَد بناء  امل

إمّنا هو مبدأ حيكُم اإلعراَب والّنحَو، وال يُتصّوُر علمٌ  حنوّي وال صناعٌة    الثّاين 

 
( ديوان زُهري بن أيب سل مى، تـَق دمي وَشر ح: علي حَسن فاغور، دار الُكُتب العلمّية، بريوت،  1) 

 قلَُّد الَبخيُل الّسيُئ اخلُُلق. . والّنهَكُة اإلضراُر والّنقُص، واحلَ 40م ص:1988هـ/1408

 . 685( ُمغ ين اللّبيب، ص 2) 
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 ع ىن.وفَق َمبدأ ُمطابقة  اإلعراب  للمَ   إعرابّيٌة إاّل 

طابق   
ُ
امل املراد   َع ىن 

امل ُمراعاَة  السَّليُم  إعراهُبا  َيسَتوجُب  اليت  الشَّواهد   ومن 
املتكلّ م؛   قاصد  

َ
تعاىل:  مل أن  َقولُه  أو  يَعبُد آابؤان  نرتَُك ما  أن   أصالُتك يتمُرَك 

الّلفَظ من غري   َتقيق   فإنّه يَتبادُر إىل ذهن  َمن يُعرُب  ؛   (1)نَفعَل يف أموالنا ما َنشاءُ 
َع ىن، عطُف "أن  نَفعَل" على "أن  نرتَُك"، وهو َعطٌف غرُي صحيحٍّ ألنّه يَقوُد  

امل
يَفعلوا يف   الّسالُم مل أيمرُهم أن   ًبا عليه  ُشَعيـ  ؛ ذل َك أّن نيبَّ هللا  َمعىًن ابطلٍّ إىل 

قولُه "أن  نفَعَل" َمعطوٌف  أمواهل م ما َيشاؤوَن، وإمنا أمَرُهم برتك  هذا الفعل  بتااًت، ف
أَصالُتَك   ، واملعىن:  الّسابق  الرتَّ ك  لفعل   فهو معمول  املوصول  "ما"،  اسم   على 
ُب   يتمُرَك أن  نرتَُك ما يَعبُد آابؤان أو أن َنرتَك أن نَفَعَل يف أموالنا ما َنشاُء، وموج 

املذكور وبينهم  (2) الَوهم  َمرّتني،  والفعَل  أن   يرى  املعرَب  الَعطف،  أن  حرُف  ا 
 فيحسُب أّن الثّايَن معطوٌف على األّول.

وقد يـَل َحُق اخلطأ الّصناعَة اإلعرابّيَة إذا ُروع َي املع ىن الصَّحيُح وحَده؛ كأن   
  (3)وأنّه أهَلَك عاًدا األُوىَل وََثوًدا َفما أَبـ َقىيُعرَب املعر ُب ََثوًدا يف قول ه تَعاىل:  

ألّن حرَف النّـف ي  من ُحروف  الّصدارة  اليت   ؛(4)و إعراٌب ممتنعٌ َمف عواًل ُمقّدًما، وه
سُم املنصوُب "ََثوداً"  مَتنُع أن يعَمَل ما بعَدها فيما قبَلها، والّصواُب أن يُعَرَب اال 

 
 . 87( سورة هود، اآلية 1) 

 . 686( ُمغ ين اللّبيب، ص 2) 
 . 51-50( سورة الّنجم، اآليتان 3) 

 . 698( ُمغ ين اللّبيب، ص 4) 
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 على "عاًدا" .   ا َمع طوفً 

ُعر بني، إمّنا َيدخُل من جهة تـَع ليق  شبه  
وأكثر ما َيدُخُل االعرتاُض على امل

ُعر ُب ظر َف  
كان  وُحروف  اجلَّر، وذل َك كأن يُعرَب امل

َ
اجلُملة  من ظُروف الّزمان  وامل
ُكم  إّن الذيَن َكَفروا يُناَدو َن َلَمق ُت هللا  أكرُب من  َمق ت  الّزمان  "إذ " يف قول ه َتعاىل: 

ُفرونَ  َعو َن إىل اإلميان  فَتك  َصدر  األّول  ]َمق ت هللا[    (1)أنُفَسكم إذ  ُتد 
ُمتعّلًقا ابمل

قصود  من  
َ
َع ىن امل

أو الثّاين ]َمقتُكم  أنفَسُكم[، وك ال التـَّع ليَقني  غرُي ُمع ر بٍّ عن امل
َع ىن فا

قت  الثّاين فلّن امل
َ
تناُع تعليقه ابمل سٌد ال يُعقُل أن يَتحّقَق؛  اآليَة ؛ فأما ام 

ألّن الذين َكَفروا ال مَيقتون أنُفَسهم يف الّدنيا عنَدما كانوا يُدعو َن إىل اإلميان،  
َق ت  

وإمنا مَيقتوهَنا يف اآلخرة، حيُث ال ينَفع َمق ٌت وال َندامٌة، وإمّنا تتعّلُق بفعل امل
، وإمّنا امتَـَنعَ  سَتفاد  من املصدر  األّول 

ُ
 الّتعليُق ابملصدر  األّول  وإن واَفَق  اإلهلّي امل

: َمَقَتكم إذ  ُتدَعو نَ  ، وتـَق ديُر الّتعليق  َع ىن؛ ل ما بيَنه وبنَي الظّرف  من َفصلٍّ
 .(2) امل

عر بنَي يف  
ُ
امل يوق ُع  َع ىن، 

وامل اإلعراب   طابقة  بني 
ُ
امل َمبدأ  إمهاَل  فإّن  وهكذا، 

راد .  
ُ
َع ىن امل

 خطأ َجسيمٍّ ويَبعُد هبم عن امل

ادُس: ُمراعـاُر تغّلِ اإلْعراِب مّلمـا  يـَدت ملمـة  على    -6 املَبْـدأ الســــــــــــّ
 الّّتميِب:

 
 . 10( سورة غافر، اآلية 1) 

 . 699( ُمغ ين اللّبيب، ص 2) 
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يه: »َيكوُن للّشيء  إعراٌب إذا  وقد َعَقَد ابُن هشام هلذا املبدأ  اباًب قاَل ف
. ومن األمثلة  على ذل َك،  (1)   كاَن َوحَده، فإذا اّتصَل به َشيٌء آَخر َتغرَي إعرابُه« 

قوُلَك سائاًل: ما أنَت، وما َشأُُنَك، فكلي من مجلةٍّ تتكّوُن من ُمبتدأ وخربٍّ، ما  
الّزايدُة فالّضمرُي املنفصُل  مل يَتت بَعَدمها بنحو َقولَك "وزيًدا" فإن َدَخَلت هذه  

، واألصل: ما تصنُع   َمرفوًعا بفعل حمذوفٍّ الّزايَدة   الذي كاَن خربًا أصَبح بعَد 
وان فَصَل،   "أنَت"  الضَّمرُي  بَرَز  الفعُل  ُحذَف  فلّما  وزيًدا،  َتكوُن  ما  أو  وزيًدا، 

 وارتـََفَع ابلفاعلية، أو َعلى أنه اسٌم لكاَن.

ابُع: إ  -7 شـــــــــراُب لفظ َمْع  لفظ وإعطاُهه ُحكَمه، وهو املَْبدأ الســـــــــّ
 الّت مني:

، َكما   وهو أن ُتضــّمَن كلمٌة َمع ىن كلمةٍّ، فرُياعى هذا الّتضــمنُي يف اإلعراب 
ــّموها، و  (2)وال يتُكلوا أم واهَلُم  إىل أموال ُكم  يف قول ه َتعاىل:  ــبه  ، أي ال َتضـــــــ شـــــــ

الّتقديُر "َمضـــــــــــمومًة إىل أموالُكم". وقيَل: تتعلُق  "اجلُمَلة متعلقٌة حبال حمذوَفةٍّ؛ و
ّموا أمواهَلُم  يف األكل إىل   ابلفعل  "يتكلوا" على َمعىن الّتضــــــــــــمني؛ أي وال َتضــــــــــــُ

ّم، ومثُل ذلَك يف قول ه َتعاىل:    ؛(3)  أم والُكم وال تـَع ُد  فاألكُل يـََتضــــّمُن مع ىن الضــــّ

 
 . 882( ُمغ ين اللّبيب، ص 1) 

 . 10ورة غافر، اآلية ( س2) 
م الّزُمشري، ضبط وَتصحيح: حممد عبد السالم شاهني، دار  3)  ( تفسري الَكّشاف، أليب القاس 

 من سورَة غافر.  10م، تفسري اآليَة 2003الكتب العلمية، بريوت، 
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، أي ال تق تحم  َعي ناَك جُماو زََتني  إىل غري  هم  (1)ياَعي ناَك عنُهم تُريُد زينَة احلَياة  الّدن
ــُح الّتقديَر الّداليّل  (2) ناســــــَب،  ، وعلى هذا الّتضــــــمني يـُب ىن اإلعراُب ألنّه يُرشــــ

ُ
امل

 للّتقدير  الّداليّل بعَد ذل َك. اوأي  اإلعراُب اتبعً 

  : »قوله َتعاىل:  قاَل ابُن هشــام موضــًحا قيمَة التَّضــمني وأمهيَته يف اإلعراب 
ــ ئه م ؛ فلهذا  (3)لّلذيَن يـُؤ لُوَن من نّ ســــ ــائه م ابحلَلف  ء  نســــ ، أي مَيتنعوَن من َوط 

هم يف اآليَة، ورأى أنّه ال يُقاُل  "، وَلّما َخف َي الّتضـمنُي على بعضـ  ــ"م ن  ُعدّ َي بـــــــــــــ
ــَّ  ــٌة مبَع ىن "ل لـ ــاَل: "م ن  ُمتعّلقـ ه، قـ ــ  ذا"، بـــَل حَلَف عليـ ــَ ذيَن"، َكمـــا  "َحَلَف م ن كـ

َتقوُل: يل منـَك َمربٌَّة، قـال: وأمـّا قوُل الُفَقهـاء : آىل من ام رأتـ ه فَغَلٌط أوقعُهم فيـه  
تعلَّق  يف اآلية« 

ُ
 .(4)عَدُم فهم  امل

ر  احمليط دير تعلُّق    (5) وقـد أوَرَد أبو َحيـّان يف الَبح  ا وأعـارـيَب عـّدًة لتقـ  ُوجوهـً
" يف هذه اآليَة ، ولكنَّ الرّاجَح ما أّوَله به ابُن هشامٍّ   .(6) حرف  اجلّر "م ن 

َور  الّتضــمني    َكما يف الّتعبُل عن َمْع  ُحصــوِل الفعِل مبُشــاَرفَته،  ومن صــُ
 

 . 28( سورة الكهف، اآلية 1) 

 من سورَة الكهف.   28( تفسري الَكّشاف، للّزُمشري، تفسري اآليَة 2) 

 . 226سورة البَـَقَرة، اآلية  (3) 

 . 899-898( ُمغ ين اللّبيب، ص 4) 

بريوت،  5)  العلمّية،  الكتب  دار  املوجود وعلّي معوض،  حيط، تقيق: عادل عبد 
ُ
امل ر  الَبح   )

 . 226م، اجلزء األول يف تفسري سورَة البقَرة، اآليَة 2001

 . 899-898( ُمغ ين اللّبيب، ص 6) 
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ــاَء فـَبَـَلغ َن أَجَلهُ َقولــه َتعــاىل:   ُتُم النّ ســــــــــــــ َع روفٍّ أو   وإذا طَلَّق  ُكوُهنَّ مب  ــ  أم ســــــــــــ نَّ فــَ
َع روفٍّ  رّ حوُهّن مب  ُتم، فالفعُل "(1)ســــــــــــَ " يف اآليَة انتَـَقَل من الّداللة  األصــــــــــــلّية   طلَّق 

وهي ُحصـــــــــــــوُل زمن  "بُلوغ  الع ّدة "، إىل داللةٍّ فرعّيةٍّ هي ُمشـــــــــــــارَفُة انقضـــــــــــــائها  
 .(2)وُمقاربـَُته 

َور  الّتضـــمني    ــُ ،  ( 3) الّتعبُل عن َمْع  ُحصــوِل الفعِل اراَدِر َصصــيِله ومن صـ
يطان  الّرجيمفإذا قرأَت الُقرآَكما يف َقوله َتعاىل:  ،   (4 )َن فاســــتعذ  ابهلل من الشــــّ

اي أيُّها الذيَن آَمنوا إذا  أي إذا أرد َت ق راَءَة الُقرآن  فاســــــــتع ذ  ابهلل. وقوله تعاىل: 
ُكم    حوا ب ُرؤوســـــ  َراف ق  وام ســـــَ

لوا ُوجوَهُكم  وأي د َيُكم  إىل امل الة  فَاغ ســـــ  ُتم  إىل الصـــــَّ ُقم 
، أي إذا أردُُت القياَم إىل الّصالة . وأكثُر ما يكوُن هذا  (5)وأر ُجَلُكم  إىل الَكع َبني   

 .  األسلوُب بعَد أداة  الّشرط 

ه تعـــاىل:  ؛ حنو قولـــ  رط  ــّ ه، يف غري  الشــــــــــــ د يُعرّبُ ابلفعـــل  َعن إراَدة  ُوقوعـــ  وقـــَ
  بيــــــتٍّ من غرَي  فيهــــــا  ان  َوجــــــد  َفمــــــا  ُؤم ننَي 

امل م ن  فيهــــــا  َمن كــــــاَن  نــــــا  فــــــأخرج 
سلمنيَ 

ُ
راَج َمن كاَن فيها...(6)امل  ، أي فأرد ان إخ 

 
 . 231( سورة البقرة، اآلية 1) 

حيط، اجلزء األول يف تَفسري سورَة البقَرة، اآليَة 2) 
ُ
ر امل  . 226( الَبح 

 ( عرّبَ ابُن هشام عن هذه الّصورة  ابلقاعدة  اخلامسة .   3) 

 . 98( سورة الّنحل، اآلية 4) 

 . 6( سورة املائدة، اآلية 5) 

 . 36، 35( سورة الّذارايت، اآليتان 6) 
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املَْبدأ الثّامن: تَنزيُل َ مٍن منزلَة َ َمٍن آَخر قصـــــَد اســـــتح ـــــارِه يف   -  8
 الّذهِن:

يء    ــّ ــاهبةٍّ ملا يُعربَُّ به عن الشـــ فَقد يُعربَُّ عن أمرٍّ َمضـــــى وأمرٍّ آتٍّ بعبارةٍّ ُمشـــ
ىّت كأنّه ُمشـــــاَهٌد رأَي العني   حالَة  احلاضـــــر ، وذلك قصـــــَد إحضـــــار ه يف الّذهن  حَ 

ة  اإلخبــار  بــه، وذلــك حنو قولــه َتعــاىل:      (1)وإّن ربَــّك لَيحُكُم بينَـُهم يوَم القيــامــَ
مــُل يتويــُل هــذه اآليـة  ؛ قــاَل أبو حيــّان: »حيت(2)َجَعلــَه حكــايــًة عن احلــال اآلتيــة  

؛ فالالُم  (3)يُقدَُّر عامٌل يف "يوم القيامة"«م ُملصــًة املضــارَع للحال  أبن  إقرار الاّل 
غالًبا ُُتلُص املضــارَع للحال، فَقد َدَخَلت  على املضــارع الذي حيتمُل أن يكوَن 
عاماًل يف َظرفٍّ ُمســـــــــــــتقبلٍّ وهو يوُم القيامة. واحلقيقُة أنَّ العامَل يف يوم القيامة  

ا    مقــدٌر، وإن كــان يف أمر الّتقــدير نظٌر؛ ألّن فيــه هتيئــةً  للعــامــل  للعمــل  مُثّ َقط عــً
، فــإّن   ــارع تُفيــُد عنــه. ومهمــا يكن  ضـــــــــــــ

ُ
الَم االبتــداء  اليت َدَخلــَت َعلى الفعــل  امل

ُسـتقَبُل، وإمّنا ُعرّبَ عن اآل  ابحلال  َقصـَد إح ضـار ه  
احلاَل، ولكنَّ الفعَل يُراُد به امل

 إىل الّذهن . 

، لتَـق ريب ه من  ومثُل ذل ك أّن اســـــَم اإلشـــــارَة  يُشـــــرُي إىل حاضـــــ  رٍّ وقَت التكلُّم 
َع ىن، كمــا يف قولــ ه تعــاىل:  

ُخــاطـَـب؛ ولكنــّه قــد خُي رَُج بــه عن هــذا امل
هــذا م ن   امل

 
 . 124( سورة الّنحل، اآلية 1) 

حيط: تَفسري سورَة النحل، اآليَة ( 2) 
ُ
ر امل  . 124الَبح 

 . 124( تَفسري الُقرطيب: تَفسري سورَة النحل، اآليَة 3) 
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ــيَعت ه وهذا من َعدوّ ه ُراُد يف هذ ه اآليَة  تـَق ريَب الرَُّجلني   من النيّب  (1)شـــــــ
، فليَس امل

ــارُة إليهم ــّلَم، وإمّنا كاَنت اإلشـــــــ ــّلى هللا عليه وســـــــ ا على عهد  موســـــــــى علي ه صـــــــ
 .(2)الّسالُم؛ » فُحك َيت  «

حاابً وهللا الذي  ومثُله قولُه تعاىل:  ــَ َل الّرايَح فتُثرُي سـ ــَ ق ناه إىل بـََلدٍّ    أرسـ ــُ فسـ
ا، كذل ك النُّشــــــــــورُ  َيينا به األرَض بعَد موهت  قصــــــــــوُد من الفعل   (3)مّيتٍّ فأح 

َ
، فامل

ــورَة  »الَبديعة الّدالة  على الُقدرة  الباهرة  "تُثرُي"  ــاَر الصـ ،    إحضـ حاب  ــَّ من إاثرة السـ
ولو أريَد الّزمُن    ،(4)ًما«مث تَتضامُّ ُمتقلبًة بني أطوارٍّ َحىت َتصرَي رُكا  اق طعً   تَبدو أواًل 

َعدول  إلي ه يُعَرُب اللفُظ. 
َع ىن امل

 املاضي َلقيل: فأاثَرت َسحااًب؛ وبناًء على هذا امل

 املَْبدأ الّتاسُع: َتقديُر املُقدَِّر، يف اإلْعراب: - 9

مَسّى ابُن هشــــــــــامٍّ هذا املبدأ بقاعَدة »أّن اللفَظ َيكوُن على َتقديرٍّ، وذل ك  
ُقـدَُّر على تـَقـ ديرٍّ آَخر«  

واهـد  عليـ ه قوـلُه تعـاىل: (5)امل ــّ ومـا كـاَن هـذا  . ومن الشــــــــــــ
" (6)الُقرآُن أن يـُف رَتى من دون  هللا ــُل "يـُف رَتى" وحرف الّنصـــــــــــــــــب  "أن  ــالفعـ ، فـ

رى إىل اســــــــــــــم َمف عولٍّ  يُؤوَّالن  ابالف رتاء   ُقدَُّر )اف رتاء( يُؤوَُّل مرًّة أخ 
صــــــــــــــدُر امل

َ
، وامل

 
 . 15( سورة القصص، اآلية 1) 

 . 905( ُمغ ين اللّبيب، اآلية 2) 

 . 9( فاطر، اآلية 3) 

 . 905( ُمغ ين اللّبيب، ص 4) 

 . 907، ص املرجع السابق ( 5) 

 . 37( سورة يونس، اآلية  6) 
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تيَج إىل تـَق دير  املصــدر  اســَم َمف عولٍّ ليصــحَّ   : "ُمف رَتى"؛ فقد اح  ُمناســبٍّ للســياق 
 اإلخباُر. ومثُله قوُل الّشاعر : 

ُبَت اللّ َحى  ///  ولكـنَّما الفت يا ُرَك ما الف ت ياُن أن تـَنـ   ُن كلُّ َفىًت َندي لَعم 

: نَبات مُ دُر الَ َمصــــــــ  فال   ُؤوَّل 
ؤوَُّل من "أن  والفعل" خرُب "الفتيان"، وَتقديُر امل

در  ال   : انب يت اللّ َحى، قـَـد يُقــاُل ال  مُ اللّ حى، مثّ يُعــاُد تـَقــ  ــم  الفــاعــ ل  قــدَّر  إىل اســــــــــــ
قــــدَّر، ويُكَتفى ابألّول   

ُ
دير  امل راُد يف حــــاجــــَة إىل تقــــ 

ُ
َع ىن امل

ة ، فَيكون امل للُمبــــاَلغــــَ
  األّول: مــا كــاَن هــذا الُقرآُن اف رتاًء، وَيكون يف الثــّاين: مــا الفتيــاُن نَبــاُت اللّ حى،

عُر زهرٌي؛ ــّ  خاُء حاٌُت والشـــ ــَّ عر    كما يُقاُل: إمنا الســـ ــّ ــّح يف الشـــ واجلَواُب أنّه إن صـــ
 ذل َك. ُمراَد أيىبفإنّه ال يصحُّ يف اآليَة  ألّن ال  

ــائ ه م  مُثَّ يَعودوَن ل مــا قــالوا  :  ومثلـُـه قولــُه َتعــاىل والــذيَن يُظــاه روَن م ن  ن ســـــــــــــ
ا ريُر َرقَبةٍّ م ن  قـَب ل  أن  يَتماســــــــّ ، والّتقديُر    ،(1)فَتح  فالّتقديُر األوَُّل: يَعودوَن للَقو ل 

ُراَد أهّنّن يَعودوَن للَمقول  فيهنَّ َلفُظ  
اين يُؤوَُّل فيــــه الَقوُل إىل َمقول؛ ألّن امل الثــــّ

 الّظهار .

 

 

 
جادَلة، اآلية 1) 

ُ
 . 3( سورة امل
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املَْبدأ العاشـــُر: يُغتَـَفُر يف الّثواين ما ُ يُغتَـَفُر يف األوائِل، فُّتاعى    -10
 : (1)الَعالَقُة عنَد اإلعرابِ هذه 

َمع طوفٌة    (2)ومن ذلَك قوُل بَعض  الَعرب: "ُكلُّ شـاةٍّ وسـَخَلت ها"، فالسـّخلُة  
اة ، وكان ينبغي أن َتكوَن ُمضـــــــــافًا إىل "كّل" ولكّن ذل ك مل جُيز  ألّن   على الشـــــــــّ
لت ها، فاغُتف َر   خ  َع ر َفة  فال َتقوُل: ُكلُّ شـــــاةٍّ وُكلُّ ســـــَ

َرد امل ُف 
"ُكّل" ال ُتضـــــاُف إىل امل

ــيبوي ه  ــاة"، وقد قّدَر ســـــــ خَلة" ما ال يُغتَـَفُر يف األّول  "شـــــــ ــّ العبارََة  يف الثّاين "الســـــــ
 انكرًة فُيعَلم أنَك ال تريد شيئً بقول ه: »أي وَسخلةٍّ هلا، وال جيوز حىت َتذُكَر قبَله  

 .(3) بعينه«

  # وأيُّ َفىَت َهي جاَء أنَت وجار ها  #وقاَل الّشاع ر:      

فَعَطَف "جارها" وهو معرَفٌة، على "َفىت َهي جاَء"، والّتقديُر: أيُّ َفىت َهي جاَء  
يُسلَّط  عَليها  وأيُّ   مل   ، اللفظ  َع ىن ال 

امل فاجلار وإن كاَن نكرًة يف  أنَت،  جار ها 
   .  "أّي"؛ ألنّه يُغتَفُر يف الثَّواين ما ال يُغتَفُر يف األوائل 

*  *  * 

 
 . 908( ُمغ ين اللّبيب، ص 1) 

 (2 . عز  والّضأن 
َ
 ( الّسخَلُة: َوَلُد الّشاة  من امل

ط  3)  ابلقاهرة،  اخلاجني  مطبعة  هارون،  حمّمد  الّسالم  َعب د  تقيق:  لسيبوي ه،  الكتاب   )2  ،
 . 55/ 2م. ابب إجراء الصفة فيه على االسم، 1988هـ/1408
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ُِ متـُِب الّنحِو   يف ُأوِرَدْت  وبَعـُد، َفهـذه َمبـادُئ َمنهةيّـة  ُمنَتقـار  من بَع
َر علْيها لَِتكوَ   ِر  اقْـُتصــــِ ِر ُ احَلصــــْ بيِل الَقصــــْ هذا الَبْحِث املوَجِز، على ســــَ
َِِة ِِبا، وأ ـُل   ِتْقصـائها واإلحا بيَل إىل اسـْ َدلياًل على ما فاَت ِذْمُره  إذ ُ سـَ

واعُد مّلّية  مبثوثة  يف متِب بعُ النحار الذين ُعنوا ابأل ـــول  هذه املَبادئ ق
ليِم  الّنحويّة، وإّّنا أُريَد   منها هاهنا َوضـــــــــــع الَيِد على منهِج اإلعراِب الســـــــــــّ

ا ملَعــاين  الــذي يُراعى فيــه رَبُل الّلفِظ ابملَْع  حّك يكوَ  اإلعراُب ُمنــاســـــــــــبــً
 ابًقا ملُْقَت ى احلاِل.العباراِت وموافًقا ملَقا ِد املتكّلِم وُمط
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(3) 

 
 املُْصَحف

 
 أبو أوس الشمسا   د. أ. 

 

 العربية مبكة املكرمة.عضو جممع اللغة  
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 اْلُمْصَحف 
أُ   ُمص َحفُ ال   الصُّ خ  اسم  من  )العني(ذ  معجم  يف  جاء  َي   :ُحف،  "ومسُّ 

للصُّ ال   جامًعا  ُجع َل  أي  َف،  ُأص ح  ألنَّه  ُمص َحًفا  بني  مـُص َحُف  املكتوبة  ُحف 
"    .(1)الدَّفَـَّتني 

َف( مستعماًل، بل دّل عليه  وال أحسب الفعل الوارد يف نص اخلليل   )ُأص ح 
املفعول من   اسم  يدل على  لفظي  َعل، وهو مشرتك  ُمف  بناء  )ُمص َحف( على 

ولذلك ال جتد الفعل    ؛ الفعل )أَفـ َعل( واملصدر امليمي واسم الزمان واسم املكان
 فَ حَ ص  )أَ 

ُ
 ف(.حَ ص  ( إال يف سياق تفسري االسم )امل

أمر   األعيان  من  )اس  واالشتقاق  جند  إذ  العربية؛  الناقة  قَ وَ نـ  تَـ عرفته  من   )
النَّ رَ سَ ن  تَـ و)اس   من  مثل  س  (  جمردة  أفعال  على  مزيدة  األفعال  هذه  وليست  ر، 
 . جَ رَ وخَ  جَ رَ خ  تَ اس  

)ال   اسم  انطالق  صحف  حَ ص  مُ واملشهور  يف  املكتوب  القرآن  على  ف( 
ثر َما يـَُقال ال ُمص َحف ملصحف    :جمموعة، قال العسكري ، قال  (2)ال ُقر آن""َوأك 

وي أن أاب بكر الصديق استشار الناس بعد مجع القرآن يف امسه  "ورُ   :النيسابوري
ًفا أبو  حَ ص  مُ   فَ حَ ص  مُ "أّول من مّسى ال    :. وقال القلقشندي(3) فسّماه ُمص َحًفا"

 
 . 120 / 3اخلليل، العني،  (1) 

 . 291أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  (2) 

 . 29 / 1النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان،   (3) 
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 .(1)مجع القرآن" حني -عنههللا  رضي-الصّديقبكر 
ال   ببعيد كون  هذاف  حَ ص  مُ وليس  قبل  أصول  معروفًا  )شرح  يف  جاء   ،

، و ال ُمص َحُف حَ البزدوي(: "و  َعَلى َهَذا اَل يـَتَـَوقَُّف َمع ر فـَُتُه  ق يَقُتُه جَم َمُع الصُُّحف 
، ال ُمص َحف   ب َتًة هَلُم  قـَب َل ك َتابَة  ال ُقر آن  يف   فَإ نَّ َمع ر فـََتُه َكاَنت  اث  َعَلى َتَصوُّر  ال ُقر آن 

َنَُّه َكاَن ُمتَـَفرّ قًا يف    ؛ َول َكو ن  َمع َناُه َمع ُلوًما مَسَّو ُه ُمص َحًفا؛ أل  َبل  قـَب َل إنـ َزال  ال ُقر آن 
َ الدَّفَـَّتني   َومَسَّو ُه ب ه ، َوجَيُوُز َأن   ََذا االَصَحائ َف أَوَّاًل َفَجَمُعوُه َبني  ُُه هب  س م    يَُسمَّى َغري 

َد َهَذا ال َمع ىَن، و إَذا   ُتواًب    يّن  َقد  رَأَي ت َدفَات َر م نإ  ُوج  يح  ل ل ُبَخار يّ  َمك  َام ع  الصَّح  اجل 
" َوَُّل ال ُمص َحُف الثَّاين  َها ال ُمص َحُف األ   . (2) َعَليـ 

عل علًما ابلغلبة على القرآن  ف تعريًفا جنسي ا، مث جُ إذن معرَّ   فُ حَ ص  مُ فال  
"غري أن فرًدا    :ف جمموعة، قال عباس حسن عن العلم ابلغلبةحُ املكتوب يف صُ 

شتهر اشتهارًا ابلًغا دون غريه من  "أل" أو املضاف قد يُ بـواحًدا من أفراد املعّرف  
ابقي األفراد؛ فال خيطر على البال سواه عند الذكر؛ بسبب شهرته اليت غطت  

عنها" الذهن  وحجبت  األخرى،  األفراد  قال(3)على  ذلك:  :  .  أمثلة  "ومن 
ف: كتاب هللا وقرآنه حَ ص  مُ ة...؛ فاملراد اليوم من ال  نَّ ف، الرسول، السُّ حَ ص  مُ ال  

ة: ما ثبت عنه من نَّ الكرمي ... ومن الرسول: النيب حممد عليه السالم، ومن السُّ 
قول، أو فعل، أو تقرير ... وكانت تلك الكلمات يف األصل قبل اشتهارها، 
الَعَلم   درجة  فيه  تبلغ  ال  ولكنها  التعريف،  من  نوع  على  الشتماهلا  معرفة؛ 

 
 . 489 / 1القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء،   (1) 

 . 22 /1عبد العزيز بن أمحد البخاري احلنفي، كشف األسرار شرح أصول البزدوي،  (2) 

 . 433 / 1حسن، النحو الوايف،  عباس (3) 
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الشخصّي؛ إذ ليست أعالًما شخصية. فال تدل على واحد بعينه؛ إذ األصل  
غالف حيوي صحًفا. ويف كلمة:  ف( أن تنطبق على كل  حَ ص  مُ يف كلمة: )ال  

ل من جهة إىل جهة معينة. ويف كلمة:  ر  )الرسول( أن تنطبق على كل إنسان أُ  س 
 . (1) ة( أن تنطبق على كل طريقة مرسومة"نّ )السُّ 

( وإن كان على هيأة اسم املفعول اسم جامد ال يوصف به فُ حَ ص  مُ و)ال  
الزعبالوي قال صالح  الفعل،  يعمل عمل  )ال    :وال  اّطرد  حَ ص  مُ "أما  فقد  ف( 

مجعه على )املصاحف(، ال مجع له سواه. وليس هو اسم مفعول، ولو رُّد إىل  
إهنا   قالوا  العرب،  أمساء حكوها عن  قد ذكروا  النحاة  أن  ذلك  األصل.  هذا 

على   الفعل،  على  جارية  أحد  ليست  ذلك  حد  من  ونقلوا  املشتقات.  من 
ُهن( بضم امليم واهلاء ألداة الدهن . ونقل قول  (2)وضع فيها"وقارورته اليت يُ   )الـُمد 

سيبويه "وكل هذه األبنية تقع امسًا لليت ذكران من هذه الفصول، ال ملصدر وال  
العمل" ،  (3) ملوضع  ُمص َحفٍّ حنو:   ، َعلٍّ ُمف  على  "ويكون  سيبويه  قول  ونقل   .

، وُموسى. ومل يكثر هذا يف كالمهم امسًا، وهو يف الوصف كثري.  والصفة  وُُم دَعٍّ
َخٌل، وُمع ًطى" َرٌم، وُمد   .(4)قوهلم: ُمك 

 ، (5)د عن املشتقات"ر  ف  "ويتبني مبا تقدم أن )الـُمص َحف( اسم أُ :  وختم بقوله
 

 . 434 / 1عباس حسن، النحو الوايف،  (1) 

 ا(. ، برتقيم الشاملة آلي  326الزعبالوي، دراسات يف النحو )ص  (2) 

 . 92  /4سيبويه، الكتاب،  (3) 

 . 272 /4املرجع السابق،  (4) 

 ا(. ، برتقيم الشاملة آلي  327الزعبالوي، دراسات يف النحو )ص  (5) 
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 أي اسم جامد. 
يُ  وال  ومما  الـُمص َحف،  لغات:  على  جاء  أنّه  به  م ص َحف،  ستأنس 
ّم  ابلضّ   -ـُص َحف  م. قال حممد بن عمر األصبهاين املديين "وال  (1)   والـَمص َحف

ع الصُُّحف،    - ُمفَعل من الصُُّحف؛ أي ُجع لت فيه الصُُّحف، وبفتح امليم: َمو ض 
ر : آلُة الصُُّحف"  .(2) وابلَكس 

وقوله هذا تفسري للبنية؛ ولكن ذلك ال يعين عندي اشتقاق اللفظ، بل  
ء واحد،  تعدد لغاته من غري قصد لتلك املعاين؛ فاملضموم واملفتوح واملكسور شي 

 ف بني دفتني. حُ وهو مجلة الصُّ 
 

 
 

 
إكمال اإلعالم بتثليث الكالم البن  و ،  122نظر: عمدة الكتاب أليب جعفر النحاس، ص  يُ   (1) 

 . 510  /4غاين، االتكملة والذيل والصلة للصو ، 34ترير ألفاظ التنبيه، ص و ، 15 / 1مالك،  

 . 254 / 2حممد بن عمر األصبهاين املديين، اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث،   (2) 



 : رابع القسم ال 
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 من أخبار اجملمع واجملمعيي 
 اخلرب األول: 

لقاًء علميًّا يف  سبعة  أقام اجملمع   بي  املّدة  عشر    صفر   شهر  من  16ما 
وقد درَج على تقدميها    هـ،1442  من مجادى اآلخرة  17هـ إىل  1442

الظهر   بعد  سبت  على كلَّ  ونصف  ساعة  إىل  ساعة    مدة 
 ، وجاءت على النحو اآليت:  ZOOMمنصة

 اسم احملاضر التاريخ  قاء عنوان الل  م

اللسانيات التطبيقية وحاجة اجملتمع  1
 املعريف إليها 

 أ.د. أمحد كروم  هـ 16/02/1442

2 
حماضرات جممع اللغة املّكي )أتمالت 

 وأفكار(
 الغامدي   أ.د. سعد محدان هـ 23/02/1442

 د. سعيد بن حممد القرن  هـ 30/02/1442 جممع التعريب  3

4 
جلزيرية وعالقة العربية مقدمة يف اللغات ا

 هبا
 أ.د. عبدالرمحن السليمان هـ 07/03/1442

قراءة يف منهج سيبويه من خالل  5
 )الكتاب(

 أ.د. عبداحلميد عبدالواحد هـ 14/03/1442

مَوسوعُة عْلم املصطلحات الطِّّبِّيَّة   6
 اإلجنليزيَّة والتَّعريب 

 ز د. نصر خبا  هـ 21/03/1442

للقراءات القرآنية منازع التوجيه النحوي   7
 بني الداللة والرتكيب 

 د. عبدهللا األنصاري  هـ 28/03/1442
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اللقاءاتِّ مج     الباحثني واملختصني وطلبةِّ العلم، وهي   ع  وحضر هذه  غفري  من 

العريب،  واألدبِّ  العربية  اللغةِّ  قضااي  يف  متنوعًة  موضوعاٍت  مشلْت  لقاءات  
 واستحّثتِّ العقول، وبعثْت مهَم الطالبِّ على سربِّ أغوارِّ مسائلِّ العلم. 

 

 د. عبدالعزيز الطلحي  هـ 06/04/1442 اللغة والذات  8

 أ.د. حممد خري البقاعي  هـ 13/04/1442 حضور الرتمجة يف مبىن العربية ومعناها  9

 اخلوام أ.د. رايض   هـ 20/04/1442 حكاايت من موت اللغويني والنحويني  10

 أ.د. سيف الدين الفقراء هـ 27/04/1442 ظاهرة اجلرب يف العربية 11

جمامع اللغة العربية: ضرورة أم ندوة  12
 تـََرف؟

 هـ 04/05/1442
 أ.د. حممد سعيد الغامدي 

 د. مصطفى يوسف 
 د. عبدالعزيز الطلحي 

 د. علي املعيوف  هـ 11/05/1442 هل جيوز أن يكون للنحو العريب نظريته؟ 13

 معايل د. صاحل ابن محيد هـ 25/05/1442 أتمُّالت قرآنية 14

 أ.د. سعد مصلوح  هـ 03/06/1442 يف التأريخ اللسان للغة العربية 15

16 
أمهية توظيف علم اللغة املقارن يف أتليف 

 املعجم التارخيي للغة العربية 
 أ.د. عبدالرمحن السليمان هـ 10/06/1442
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 اخلرب الثاين:  
مع مع  ابلتعاون  املكرمة  مبكة  العربية  اللغة  جممُع  سيبويه  أقام  هد 

والعروض،  والبالغة،  النحو،  يف  متنوعًة  وفقه    دوراٍت  واخلط،  واإلمالء، 
 اللغة، واألدب، واللسانيات، وطرق البحث العلمي، والتدقيق اللغوي: 

العربية،   اجملمُع ابلتعاون مع معهد سيبويه دوراٍت متعددًة يف علوم  أقام 
أوىل إىل  ابلطالب  ترتقى  تطبيقية  أتصيلية  دورات   العربية  وهي  عتباتِّ   

وعلومِّها، وال ريَب أبن املعهد كاَن ذا أثر يف ظّل جائحة )كوروان(، حيث  
يقارب ما  منها  استفاد  وقد  بعد،  عن  مجيعها  الدوراتِّ    3000  من   قدَّم 

   متدرب. 
 وبيان هذه الدورات على النحو اآليت: 

 جمال  دورة عنوان ال
 اسم املدرب الدورة

 عدد
 أايم الدورة

 عدد
 الساعات 

عدد 
 املسجلي 

خط الرقعة الدارج الذي 
 يكتب بقلم عادي 

أ. خمتار عامل   اخلط
 شقدار

4 6 64 

شرح   -المّية العرب 
 المية الشنفرى 

أ.د. عبدالعزيز  األدب 
 احلريب 

2 4 52 

الصرف امليسر )قاعدة  
 الصرف ومثال(

أ.د عبدالعزيز  
 99 6 3 احلريب 

أ. خمتار عامل   اخلط اخلط الديوان 
 شقدار

4 6 38 
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أ. أمحد سامل   اإلعراب  ب تعّلم اإلعرا
 الشنقيطي

4 6 97 

 74 6 4 د. أمحد كروم اللسانيات اللسانيات املعاصرة

أ.د. عبدالعزيز  النحو زبدة األلفية
 59 6 4 احلريب 

  النصيب املفروض من
 روضالعَ  علم

أ.د. عبدالعزيز  الَعروض
 احلريب 

4 6 118 

حنو النَّّص أو لسانيات  
  اجلُمَلةما فوقَ 

أ.د. عبدالرمحن  اللسانيات
 بودرع

2 4 52 

مدخل إىل املعاجم 
 املعجم  اللغوية 

أ.د. عبدالعزيز 
 60 4,5 3 احلريب 

دورة منت اآلجرومية  
 أتسيس وتثبيت

أ.د. عبدالعزيز  النحو
 احلريب 

4 6 109 

أ. خمتار عامل   اخلط خط الثلث 
 شقدار

3 6 27 

اتريخ أنظمة الكتابة  
 العربيةواألجبدايت 

الرتمجة 
 واللغات

أ.د. عبدالرمحن 
 15 4 2 السليمان
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 اخلرب الثالث: 
عبدالعزيز   أ.د.  لـ  اجملمع  إصدارات  من  جديد  إصدار  "#العربية_ذكاء" 

 احلرب 
يصنع العقل اللغـوي، وممـي الفكـر، ويلهـب اخلـاطر، ويزيـد  كتاب جديد  

الذكاء، ومرك اهلمة، ويدنيك من العربية، وميد لك حـبال مـن الوصـل والغـرام  
 اللغوي. 

 ( مسألة من مسائل #العربية_ذكاء 267يضم ) 
 

 

 اخلرب الرابع:
الدول  املؤمتر  يرعى  مبكة  العربية  اللغة  العربية    الثاين  جممع   ا وآداهبللغة 

 : )عن بعد(
العربية   للغة  الثان  الدويل  مكة  مؤمتر  مبكة  العربيةِّ  اللغةِّ  جممُع  يرَعى 

بعد(  عن  والتعليم  العربية  )اللغة  تنظمه وآداهبا:  الذي  املعرفة    ،  إثراءِّ  شركُة 
  26افق  ملو هـ ا   1442ب  ج ر   18  -  14خالل الفرتة  للمؤمتراتِّ واألحباث  

حتقيق  ويهدُف املؤمتُر إىل    م(، ، عرب منصة )زوو م   2021مارس    2  -فرباير  
املناهج   ويف  العربية  اللغة  يف  املختصني  واألكادمييني  الباحثني  بني  التواصل 

بينهم  اخلربات  وتبادل  التقين،  اجملال  و ويف  الدراسات  ،  أحدث  عرض 
املؤمتر.  حماور  تعاجلها  اليت  االختصاصية  احلقول  العلمية يف  وغريِّ    والبحوث 

 موضوعاٍت عديدة أبرُزها:  ذلك. وتدور حماوُره على  
عن   • التعليم  ـ  التدريس  وطرق  املناهج  ـ  )اللغة  حول:  نظري  أتطري 
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 . بعد( 
 . احملتوى الرقمي ملناهج اللغة العربية  •
ـ   • التحدث  ـ  القراءة  ـ  العريب  اخلط  ـ  )الكتابة  اللغوية  املهارات 

 . االستماع( 
 . الربامج اإلثرائية للموهوبني لغوايً  •
 . وعلوم الطب واهلندسة ابللغة العربية تدريس العلوم البحتة   •
 . اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية  •
 . واملقررات والربامج اللغوية اإلسرتاتيجيات  تطوير املهارات و  •
 اللغة العربية والنظرايت الرتبوية احلديثة.  •
 . واقع تعليم اللغة العربية للناطقني هبا وبغريها ومستقبله  •
 . بابه وعالجه مظاهر الضعف اللغوي وأس  •
 . اإلعداد والتأهيل ملعلمي اللغة العربية للناطقني هبا وبغريها  •
ا  واقع تعليم اللغة العربية   •  . عن بعد ومستقبله إلكرتونًي
 . التحليل املقارن لتدريس اللغة العربية مع اللغات األخرى  •
 

 

 اخلرب اخلامس: 

غــة العربيــة جممــع اللغــة العربيــة يوقــع مــ كرة تفــاهم مــع املركــز ال بــوّي لل
 لدول اخلليج ابلشارقة

يواصل جممع اللغة العربية مبكة املكرمة عقد شراكاته واتفاقاته الفاعلة،  
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خبدمة   الصلة  ذات  واملؤسسات  اجلهات  مع  التعاون  سبل  لتطوير  ا  سعًي
توقيع مذكرة   اهلدف  اجملمع هلذا  أجنزه  ما  هبا، وكان آخر  يتصل  وما  العربية 

الرتبويّ  املركز  مع  على    تفاهم  تنص  ابلشارقة،  اخلليج  لدول  العربية  للغة 
العربية،   اللغة  أبمهية  الوعي  لنشر  وآليات  برامج  تنفيذ  وضع  يف  التعاون 
خطة   ووضع  العربية،  للغة  التطويرية  والربامج  والدراسات  البحوث  وتنفيذ 

 عمل متكاملة للمسامهة الفعالة بني الطرفني يف حتقيق أهدافهما. 
ــع مــــذكر  ــام بتوقيـ ــد قـ ــدالعزيز بـــن علــــي  وقـ ــاهم األســـتاذ الــــدكتور عبـ ة التفـ

 للمركـــز  اًل عيســـى احلمـــادي،  ـــثِّ   ور  جملمـــع اللغـــة العربيـــة، والـــدكت اًل احلـــريب،  ـــثِّ 
الرتبـوي للغــة العربيـة، عــرب منصــة زووم يف اجتمـاع مباشــر، وجـاء هــذا التعــاون  

 خدمة للغة العربية الفصحى والثقافة العربية األصيلة. 
 

 

 :اخلرب السادس

ويتفاعــل بعــدد مــن م، 2020اجملمــع فتفــي ابليــوم العــاملي للغــة العربيــة 
 الربامج واللقاءات:

م الـــذي كـــان عنوانـــه:  2020احتفـــى اجملمـــع ابليـــوم العـــاملي للغـــة العربيـــة  
، وقــــد أقــــام اجملمــــع عــــدة مناشــــط،  "جمــــامع اللغــــة العربيــــة: ضــــرورة أم تــــرف؟" 

آن، وقصـيدة لـرئيس اجملمـع،  منها: مسابقة يف حسـاب تـويرت، ونشـيد لغـة القـر 
، كمـا شـارك رئـيس اجملمـع  وعدد من مشاركات أعضاء اجملمـع املكتوبـة واملرئيـة 

وعــدد مــن األعضــاء يف االحتفــاء ابليــوم العــاملي يف عــدد مــن اجلهــات، منهــا:  
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إدارة التعلـــــيم ابألحســـــاء، وإدارة التعلـــــيم برجـــــال أملـــــع، وإدارة التعلـــــيم مبكـــــة،  
ــن  واندي الــرايض ومكــة األدب  يــني، وجامعــة أم القــرى، وجامعــة اإلمــام حممــد ب

 سعود، وغري ذلك. 
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م 2020قصيدة اليوم العاملي للغة العربية    

 أ.د.عبد العزيز بن علي احلربي 

َأَ  َن           وأَ ظ           َراينَ َث         راَ           َ                         ا َك          
َكيفَك     كن      َوكيفَك     ك َ                     ك َ 

و            رَ َ وا                    كر َ ا            ي        َ َروض                     ر َ
ع                  ك َ  َ ا                  رو َ            باَ َع                 عَ
ن                 ي    َ  ر َ     َ ا            ر َ              َو  ض                     ر َ

ََ ا                              ا         ر و َ                  ر َ َر و َ          ح َ
ك ر          ر  َ                     ا            مَ        ك     اَ َواذك    راَ
و           ر َ ج         ي         ك  َ أوَ ا                     ر َ َ َج                      
ا                          َ         عا ا               كج        َ َي              ظ      رَ
ا           ي          َ          عا َ  َ اي         ك                        ر  راَ َوت          
ك َ                            ي         ت                            را   اينَ         َ َخ      هل 
وع                 ك َ  مَ         را         ر  َ َ                                         ر َ
ر        َ      عي      َ                  َ ا                    عر  َيش              ر َ
ا ض                                                  َك ل       ل  َ        ر َ اَ و ج      ع  َ َز ت 

وم واي                      َ اي                    ع َ ا  َو                    رَ ََ
ا                       ك َ                         ك َ  مَ ك          ك َ كَ َرَّب           
وان                                    ك َ  ون                                 ر َ َ َل          رو  

ََ اي         اَ ك          َ ا                       ل             ع         َ َ            َ  َ
وو                                 كَ  و                      َ َو                     ا  َ
خ        ي        كَ  َ                     َ ا          ا   ع َ ي          ا           َ          َ
ع َ         ك َ  ا ش                                  َك         ن          َ َو                        ك  
ع                  ك َ  ر َ          َ و                     َ اخ                 ِ   َمَ
ا  ث         ك َ  ا                          ك َ َ   َ َوارتش                     ك  
ا                ك َ  ت                َ ع               عَ كَ  َ                            َ
و    َ  وخ                                  ع َ َ َََوا                                 ي                  

ع        ظ        ك َ  َ ا                  كَ ََ   َع                  َ         ري         َ
ا ع               ك َ  مَ ا                كج                َ َ                        ع َ
ا            رل             ك َ  ت                        َ ورا َ َ َ              َ             ل 
مَ   َ  و                                            َ َ   ِ                            َ
ج            َ           ي           َ                          اَ  غ          ك َ َو ذاَ
ا                         اَ  كَ                         كينَ ي           ك              وَت             َ  َ
َ         ك َ  ع                  َك         ل  عاَ           َ اع        ااع  َىلَ
ا                              ك َ  وا                     ا َ ا ذ   َ َ َي              ر  
ا                    ك  مَ          ك  َ ا          ر و َ َ را         مل  َي          
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باَ  َ                    ر َ ا                              كت  َ َ          لَ             
ك َ  و                   مَ                 ِغ                ر َ ر َ َر ا                 
ر َ           َ            ا َ  ج                      ا          ر و َ رَ َج                     
 َ َك ن َمَا             ك َا                         ش            َ ر   َذات 
ا  ع         ك          كَ                          ا          كَ َ ذاَ َو                    ك  

َأوَخَ        ك كَ  َجَ       ك َر  َ          ل ك            ش 
َََ ا      ََأي      َ ا             ا                  ك َ ع     َ َأن          َ

َك ِ  َوك     ك  َ                ي        َ                       اَاوا               
ر  اي        ي          َ           َ رك            وي          كَ رك          َ َج        ر 
ت          را َ  ا                                 ي            َ و َ َ            ج          ك َ
ا               ي َ أور   َ ا                ي       ك   َ َ   َ                               ر 
ع           ي        َ  َ غ     ري          َوا       اَ                       ن        َ
و        ك َ  ض                     ك  َ َراقَ        ع       لَ        حاتَ
عا        ك أ  َ                        غ     َ ا ض                     ك  َ َوك       حاَ

ا  َ  أور َ َ ا          َ غ     قَ ا                                      َ أ   َ      َ
َك         َ                              ك َ  ا                ك        ل  َي                         كَ
ا                  ي         َ                               ك  َ َزا          كَ                  ا َ
وا                                   ر َت ع                كَ َ ا                 َ               عاَ
وأ            َ  َ ا                          ِ   مَ و           رَ َحن           َ
و                      ل ا                      ي          ك َ َ و           رَ           ر َ

َك           َ               َي                   ك َ كَملَي  َ  َا  

و َ ر                                                       َ                   َ  َ                   ر َ
ج          ِ َ  مَ و                                 ر َ ك                     ك   َ َمَ
 َ ِ ا         لل  َك       ك                                َ ا                رَ َج                
َز   َ  َ                             ش                   ع َ     اَأوَ ث    َع   ح  
ا                ا َ  ا        ع ع      لَ                       ك َ َ                               َ
حا َ  ا                    ع        ري         َ َ ع              َ ج                     َأوَ
َّب     ث       ك َ  َك                   َ اي              َ                                                     َ
ا             عا َ  مَ كَ ا             را َ رع              َأ             ث              َ
ا            رل             ك َ  ل                       رَ                        رَ ر لَ َوأ              

ََ خ           ك              ا   ا            را َ ََغ           عاَ             َ
ا                  ك َ  ذاتَ َ و            َ لل  ع          َ                     َ
ا                                     ِ َ  ا                         َ و        كَ َي                ا َ
أ              ث             ك َ  مَ ا               َ ا              ك َ َوهب             كَ
َ ا َ  ك                            كَ              ر   عا              كَ َو               
َو       رَ  َن                 ك َ  َ                                 َض              ر  
ا           ك َ  َ   ي        َ    قَ ا ش                     َت ش               رقَ
ج               ِ َ  مَ وع                 َ كَ َع               ك                ي                

ََ ا                              كتَك         ك ا         ي         ك   ك          َ َ           َ
و                                            ك َ  ور ي                     ر َ َ َورا                     لل 

ه ا                    ك ك                             رَ ََ                               ي          َ
َمَع رلَا                                كرَ                   ِ              َِ
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ََ ا             َ ي                     رع  أل َ وا           ح َ َ  ِ             َ
َرَ  َ كوَ    و                                 َ               كو َ                              ك ر َ

رج             ك َ  خ             عي               َ ا                َ َ ئ              َ
ج               ك َ  َ ا                ك َ                   مَ َ                         َ
و            َ  أع      َ  َ      ث     ي           لَ َ                        َ
وأع                         أج             َ غ           كي           ر َ َو                        كَ
عَ  اي                    فَ            ي                    َ           َ ملَ َو ذاَ
ع           ر ا أا                   رَ َأا                   رواَ        ك               ك َ

ي        َ        َ ا                             َ  َي                اَ ذاَ ع       ي                َ
َ ك َ                  َل       َ           َي          َ                    و ذاَا 

وارت                  اَ          ع ا َ  ا                             َ َ                            اَ
َخ                     ك َ  َ ي       َ     ا            َ َغ      كئ        
ع                    َ                           ك َ  َ                          َ عت  َا        ي         
وا                                                  ك َ  َ َون            ا  َ                        ك              
أ             كَ  ع            ي            يَ              ن              َ َ َذاكَ

واَ ا                             َ َ           ا َ           َ         ظ          َ
ا          ك َ  مَ ا                                    اَ َ          عع          لَ َ
ا             َ  َ                     َ َ          ر  خ         ِ   َ           َ
ا ن                 ك َ  واا        ر واَ         عاَ َواع                           اَ

َل      ك       َت                     ك َ                    َ    َا         َع         
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