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 ٦٦٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  
 يف أمرا رضوريايلوح البحث يف املصطلح والتعرف عىل حدوده وأبعاده 

 وتصري لكل فن عالماته ،ترص الرشح وخي،كل فن ؛ ألن به تنضبط القاعدة

إضافة إىل ما يفيده تعريف ، يف أي فن آخريندرجاملميزة التي متنعه أن 

يف املصطلح من ملح تعليل التسميات التي أطلقها علامء الفن عىل املصطلح 

والوقوف عىل مدى مالءمتها أو عدم مالءمتها لام ينطوي عليه  ،مراحله األوىل

 ، والوقوف عىل التاريخ الفعيل لنشأة املصطلح،ياتمن جزئالدرس النحوي 

   .ومدى اإلضافة التي أسهمت هبا كل مدرسة نحوية يف مسريته

 أحد علامء النحو الذين القاسم بن احلسني بن حممد اخلوارزميولام كان 

 رأسها  يأيت عىل، بام أخرجه من مؤلفات وتصانيف،أسهموا يف هذا الفن

حتى عىل الرجل مسيطرا اجلانب النحوي لام كان و ،التخمري يف رشح املفصل

واحتياج  ،)رضام السقط(يف رشحه ديوان سقط الزند للمعري واملسمى 

 )١(النحوية التي أمهلها بعض الدارسني  دراسة نحوية تربز أمهيته إىلالكتاب 

 جمرد رشح أن الكتاب ربام لظن صاحبها ،منهج اخلوارزميأساسها   دراسةيف

ـ لام كان كذلك رأيت أن أركز الضوء عىل دراسة )٢( ملعريلديوان اأديب 

يف دراسة ه  هذا الرشح ملؤلفاتضممع  ، هذا الرجلاملصطلح النحوي عند

  .هاملصطلح عند

                                                 

 جامعة .منھج الخوارزمي في كتابھ شرح المفصل سلیمان أحمد الفضول دكتوراه(١) 

  م٢٠١١ .مؤتة

 وأحیانا ، عروضي،شرح الخوارزمي لدیوان المعري یعد شرح لغوي نحوي بالغي(٢) 

  .فقھي



  
   

 ٦٧٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 عىل دوران أبحاثي يف مناحي حريصأيضا وجهني هذه الوجهة ولعل مما 

ويف بحثت يف الشخصيات ويف املسائل ويف األحكام قد املختلفة فاللغويات 

 ما بيانأسهم يف عميل ببحث يف املصطلح لعيل رأيت أن أتوج ف ،التحقيق

نحوية  يأيت يف مقدمته التزام كل مدرسة ،جتهيلس من ار لدى الدهيعرتي

  . وهو ما مل يلتزم به نحوي كاخلوارزمي مثال،بمصطلحاهتا

ومن اجلدير بالذكر أن دراسة واحدة لكتاب التخمري قد تناولت بعض 

 وهي دراسة الباحث سليامن أمحد ،ت التي استعملها اخلوارزمياملصطلحا

 ، م٢٠١١) منهج اخلوارزمي يف كتابه رشح املفصل(الفضول حتت عنوان 

ـ ميل  ـ يف مبحث ضئيل من اثنتي عرشة صفحة وكان مراد الباحث أن يثبت

من خالل ذكر بعض نصوص  ،اخلوارزمي للمصطلحات البرصية أو الكوفية

   . كل مصطلح مقابله عند الطرف اآلخر ضاما إىل،له

ال تكمن يف البحث عن الفصائل التي   هناغاية البحثوأود التنبيه إىل أن 

، قدر ما هي بحث يف املصطلح النحوي ب،انتمى إليها فكر اخلوارزمي النحوي

 املتميزين يف  الرشاحأحدأصوله وتطوره إىل أن نصل إىل اخلوارزمي باعتباره 

كام تكمن أمهية الدراسة يف حماولة هز املسلامت التي  ،)١(تراثنا النحوي

جل الوصول إىل أ وتسليط الضوء عليها من ،صاحبت كثريا من املصطلحات

  . مدرسة نحوية بعينهاإىل ومدى صدق انتامئها ،حقيقتها

 مع ،وقد اعتمدت يف عنوان املصطلح عىل املشهور يف الدرس النحوي

 ثم عرضت اآلراء ،التسمية يف احلاشيةتعريف املصطلح والنص عىل سبب 

 ثم إسقاط ،واملذاهب يف املصطلح مع االجتهاد يف توثيق نسبتها ألصحاهبا

                                                 

ابن  ،٦١٦ أبو البقاء العكبري،٦٠٩ ابن خروفؤالء الشراح المتمیزین من ھ(١) 

  .٦٨٨ ابن أبي الربیع،٦٨٦ ابن الناظم،٦٧٢ ابن مالك ،٦٤٣ یعیش



  
   

 ٦٧١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 يف استعامل وافقهالذي  وذكر آرائه بعد رأي الفريق ،ذلك عىل اخلوارزمي

 ثم ذيلت كل مصطلح ،صطلحنيامل بنيالرجل مجع  اإال إذ ،مصطلحاته

  .رس النحويبخالصة فنية خلط سريه يف الد

وجتدر اإلشارة إىل أن هناك كثري من الدراسات التي تناولت املصطلح 

املصطلح النحوي دراسة نقدية حتليلية ك ،النحوي وكانت حمط أنظار البحث

 حتى املصطلح النحوي نشأته وتطوره و، أمحد عبد العظيم عبد الغنيللدكتور

صطلحات  وم،القوزيمحد عوض أواخر القرن الثالث اهلجري للدكتور 

املصطلحات النحوية يف  و،اخلثرانبن محد  عبد اهللا للدكتورالنحو الكويف 

 واملصطلحات ،قمر أمحد مصطفى القصاصللدكتورة كتاب سيبويه 

 ،ن الكريمآيف القرإيضاح الوقف واالبتداء واألصول النحوية يف كتاب 

د عبد الوهاب بن حمم وعالقتهام بمدرستي الكوفة والبرصة للدكتور

 .الغامدي

 تسبقهام مقدمة وضحت فيها سبب ،وقد خرج البحث يف مبحثني

بإجياز ومتهيد بينت فيه  ، وأهم الدراسات التي تناولته، ومنهجه،البحث وغايته

  .مالمح التطور التارخيي الستخدام املصطلح

فقد  ،)رؤية تنظريية(املصطلحات النحوية خيص الذي  املبحث األولأما 

متمثال مح املصطلح كام أوضحته الدراسة عند اخلوارزمي  مالعىل وقفت فيه 

 ترادف( بأكثر من مصطلح املعنىالتعبري عن  و، تعليل التسمية:يف

ت التي أشيعت فيام خيص التحقق من بعض املقوال و،)املصطلحات

  )املشرتك اللفظي(استعامل املصطلح للداللة عىل أكثر من مفهوم  و،املصطلح

  ة        ـــــــــ   رؤي   (                             املـصطلحات النحويـة عنــد اخلـوارزمي      يعــالج      الـذي              املبحـث الثــاين    أمـا  و

ـــ      تطبيقي ـــ               ات التــي دار حوهل    ــــ          بعــض املــصطلح           خــتص بدراســة      فقــد ا   ، ) ة      ـــــ         ا جــدل يف     ـــ



  
   

 ٦٧٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

       للجـــــــــــنس        لنافيـــــــــــة ا /     املكنـــــــــــى   و     املـــــــــــضمر   ( :        كمـــــــــــصطلحات ،  اة     ـــــ       الح النح  ـــــــــــــ   اصط

     ملطلـق           املفعـول ا /                املجـرى وغـري املجـرى  و   ،               املنـرصف وغـري املنـرصف /      التربئة و

     احلــــــال      /    جلــــــر ا و       اخلفــــــض  /      لنعــــــت ا و      الــــــصفة      /      ملتعــــــدي  ا و        الواقــــــع /      املـــــصدر  و

        الفــصل  /        النــسق    و     العطــف     /     تكريــر ل  وا        التوكيــد      /        لتمييــز ا و       التفــسري      /      لقطــع ا و

    واو      /            فعــل األمــر /              الفعــل الــدائم و             اســم الفاعــل  /        املجهــول و        الــشأن  /       العــامد و

     )         املستقبل   و        املضارع /      املعية  و      الرصف

 خالصة ألهم ما توصل إليه البحث نتها ضمت البحث  بخامتةوقد ختم

 ،مشفوعة بمجموعة من الفهارس الفنية التي تيضء معامل البحث ،من نتائج

  .ع التي استعنت هبا يف الدراسةمع ثبت بأهم املراج

  .وما توفيقى إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب

  

  

  



  
   

 ٦٧٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  
  املصطلح النحوي

  

                          ً        املـــصطلح أمـــر بـــالغ األمهيـــة، فـــضالً عـــن أنـــه           أن حتديـــد     يف          لـــيس مـــن شـــك

                    وحتــدد معــايري الــصواب  ،                                         رضورة علميــة ومنهجيــة،إذ بــه تنــضبط أمــور كــل فــن

                                 يف املفهـوم اللغـوي يـأيت مـن أصـل الـامدة ) املـصطلح(فـ    ،       الدارسني          واخلطأ عند 

           قـــد اصـــطلحوا         الـــسلم،  :                          تـــصالح القـــوم بيـــنهم، والـــصلح  : ُ         ُ، والـــصلح )   صـــلح (

            وهــذا مفــاده   ، )١ (  "          بمعنــى واحــد    ...      صــاحلوا   ا    وا و           صــلحوا وتــصاحل أ        وصـاحلوا و

   .                     كام حيدث يف جمالس الصلح ،                                 أن معنى تصاحلوا أي تعارفوا واتفقوا

            وضـعت ملعـان  ،                                          أما يف املفهوم االصطالحي فاملصطلحات ألفـاظ مقـررة

                                                           حمدودة، لتكون بني الكتاب والقراء، عالمات واضـحة وروابـط عقليـة  ة   خاص

ّمهـــا النـــاس، ومعـــان أخـــر ال يفهمهـــا إال أهـــل ذلـــك ٍ             ٍ، هلـــا معـــان يفه )٢ (       مـــشرتكة ُ ٍ                                         ّ ُ ٍ

ُ                                  ُ فــــإن كــــان بــــني مجاعــــة املحــــدثني ســــمي مــــصطلح  )٣ (                    العلــــم الــــذي تنــــسب إليــــه

                                                 

لسان العرب ـ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور (١) 

 ١٤١٤ -   بیروت ـ  الثالثة-ـ  دار صادر ) ھـ٧١١(األنصاري الرویفعى اإلفریقى 

  .)صلح(ھـ مادة 

م  صـ ٢٠٠٣األسلوب ـ أحمد الشایب ـ مكتبة النھضة المصریة ـ الثانیة عشرة (٢) 

١٩٠  

  . ٢٨٤النقد اللغوي عند العرب حتى نھایة القرن السابع عشر للھجرة (٣) 



  
   

 ٦٧٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

                                                            احلـــديث، وإن قـــام بـــني مجاعـــة الفقهــــاء ســـمي مـــصطلحا فقهيـــا، وإن كـــان بــــني 

    .  )١ (                              مجاعة النحاة كان املصطلح النحوي

        ف معنـــــاه        فيختلـــــ ،                                    وقـــــد يتـــــداخل املـــــصطلح بـــــني جمموعـــــة مـــــن العلـــــوم

                    ــ مثالـــ  لـه معنــى عنــد   ) ٢ (   )   اخلــرب (         فمــصطلح  ،                        بـاختالف العلــم الـذي وظــف بـه

                                                           النحويني، وآخر عنـد املحـدثني وثالـث عنـد البالغيـني، كـام أن االخـتالف يف 

                                                       داللــــــة املــــــصطلح يكــــــون بــــــني النحــــــاة أنفــــــسهم بــــــسبب منــــــاهجهم العلميــــــة 

          .        )٣ (                 ومدارسهم املختلفة

                                   لح النحـــوي قـــد نـــشأ يف مرحلـــة مبكـــرة قبـــل                        وإذا اتفقنـــا عـــىل أن  املـــصط

                                الـــــذي نقـــــل فيـــــه عـــــن شـــــيوخه  كاخلليـــــل  ،ً                           ًوروده  مكتوبـــــا يف كتـــــاب ســـــيبويه

                                                           ويــونس، فــاملعقول أن تــرتدد كثــري مــن هــذه املــصطلحات عــىل ألــسنة النحــاة 

                             أو تـــستعمل مرادفاهتـــا اللغويـــة  ،                                قبـــل اخلليـــل، ثـــم تتطـــور هـــذه املـــصطلحات

                                                 

المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الھجري ـ عوض حمد  (١) 

  .٢٢ھـ  ١٤٠١شؤون المكتبات ـ جامعة الریاض القوزي ـ عمادة 

الخبر عند النحویین كل ما أسندتھ إلى المبتدأ وحدثت بھ عنھ، وعند المحدثین (٢) 

اللمع في :  كالم یحتمل الصدق والكذب، ینظر:الراویة، وعند البالغیین والمحدثین

ارس ـ  دار تحقیق ـ  فائز ف)ھـ٣٩٢(العربیة ـ  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 

 وجواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع ـ ،٨٠ الكویت صـ -الكتب الثقافیة 

یوسف . د: ـ ضبط وتوثیق) ھـ١٣٦٢(أحمد بن إبراھیم بن مصطفى الھاشمي 

 والكفایة في معرفة أصول علم ،٥٣الصمیلي ـ المكتبة العصریة، بیروت صـ 

ن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي الروایة ـ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ب

ھـ ١٤٣٢ الدمام ـ األولى، –تحقیق ماھر یاسین الفحل ـ دار ابن الجوزي ) ھـ٤٦٣(

١٠٨/ ١  

  .٢٤ عوض القوزي .ینظر المصطلح النحوي(٣) 



  
   

 ٦٧٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

        وتبقــى  ،                            األول ويـشتهر الثـاين أو العكـس        ثـم هيمـل ،                    الدقيقـة عـىل مـر العـصور

   .               أو األكثر إحكاما             الغلبة لألشهر 

  يف   )   هـــــ   ١٧٠ (                                        وقــــد جــــرت عــــىل لــــسان اخلليــــل بــــن أمحــــد الفراهيــــدي ت

    : "                                                           الكتاب مصطلحات نحوية كثرية، ويف ذلـك يقـول الـدكتور جعفـر عبابنـة

                                                              ال نعـــدو الـــصواب إذا قلنـــا إن املـــصطلحات املتعـــددة التـــي يمتلـــئ هبـــا كتـــاب 

ً                                                          ًويه تــــرد كلهــــا تقريبــــا عــــىل لــــسان اخلليــــل، ولكنــــا ال نعــــرف بالــــضبط مــــا    ســــيب

   ويف  )١ (  "                                                    وضـــعه النحـــاة قبلـــه مـــن هـــذه املـــصطلحات ومـــا وضـــعه نفـــسه منهـــا

                             يرسـم حـدود مدرسـة كـان هلـا أنـصار   )   هــ   ١٨٠ (                       الوقت الـذي كـان سـيبويه ت

                يرســـم حـــدود مدرســـة   )   هــــ   ١٨٩ (                               وتالميـــذ، كـــان عـــيل بـــن محـــزة الكـــسائي ت

    .  )٢ (             وتالميذ كذلك             أخرى هلا أنصار

ًولـــيس غريبــــا أن تــــسلك كــــل مدرســـة منهجــــا وســــبيالً وأن يكــــون لكــــل  ً              ً                                       ً ً

           فــاختالفهم يف   .                                              فريــق مــصطلحات خاصــة بــه ختــضع يف الغالــب ملزايــا منهجــه

    نـتج    ف ،                                                        املسائل العلمية قد رست عدواه إىل التسمية يف املـصطلحات العلميـة

             فهـــا البـــرصيون،                        طائفـــة كوفيـــة خالـــصة مل يعر  :                     عـــن املدرســـتني ثـــالث طوائـــف

                                                                وطائفـة بـرصية خالـصة مل يعرفهـا الكوفيـون، وطائفـة كوفيـة بـرصية إال أن هلـا 

    ) ٣ (  .                                 عند الكوفيني أسامء وعند البرصيني أسامء

                                                 

  .١٦٠مكانة الخلیل بن أحمد الفراھیدي في النحو العربي (١) 

 الثانیة .ى البابي الحلبي د مھدي المخزومي ـ مصطف.مدرسة الكوفة النحویة(٢) 

  ح) المقدمة(ھـ ١٣٧٧

  .٣٠٣المرجع السابق (٣) 



  
   

 ٦٧٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

                                         االخــــتالف يف التــــسمية مبنيــــا عــــىل حــــس يــــساير املعنــــى ً             ًوكثــــريا مــــا كــــان 

                                                             وإن مل يكــن هــو املعنــى اللغــوي نفــسه كالتوكيــد والتأكيــد والتكريــر ،      اللغــوي

             فكالمهــــا يفيــــد  ،                    وكــــذلك الــــصفة والنعــــت ،                    فكلهــــا يفيــــد التقويــــة ،        والتــــشديد

                     هـا موقــع صــاحبة لتقــارب                     وقـد يقــع كــل واحــد من ،                      أوصـافا جاريــة عــىل أفعاهلــا

   .      معنيهام

      حيـــث  ،                 دام الغـــريض للمـــصطلح                            وأحيانـــا يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل االســـتخ

   ، د                  كــضمري الفــصل والعــام ،                              تعلــيال يعتمــد عــىل الوظيفــة النحويــة            يقــدم النحــاة 

                                                           وأحيانــا مــن خــالل احلــذف كفعــل األمــر الــذي أســقطه الكوفيــون مــن أقــسام 

                                                    وأحيانــا يكــون ذلــك مــن خــالل عمــل املــصطلح مــن وجهــة نظــر كــل  ،     الفعــل

                     وحـــروف اإلضـــافة وحـــروف  ،                         مثـــل حـــروف اجلـــر وحـــروف اخلفـــض ،    فريـــق

   .                                     عىل ما يأيت بيانه يف صفحات البحث اآلتية ،      الصفات

  

  

  

  

  

  

  



  
   

 ٦٧٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  املبحث األول

  )رؤية تنظريية(النحوية املصطلحات 

يف ضوء اختالف املدارس النحوية واعتداد كل مدرسة بام حققت من 

 القراءة النظرية للمصطلح  أكدت، أو اصطلحت من مصطلحات،إنجازات

 ثراء املصطلح عىل ـ عامده األساس )١(  اخلوارزميالذي مثلت رؤيةـ  النحوي
                                                 

 - ٥٥٥) (صدر األفاضل، أبو محمد(القاسم بن الحسین بن محمد الخوارزمي (١) 

.  وقتلتھ التتار،ولد بخوارزم. فقیھ نحوي أدیب، ناظم، ناثر، لغوي، بیاني،) ھـ٦١٧

 :ومن شعرهھـ ٦١٧سنة 

     اص�����ح                      ی�����ا زم�����رة ال�����شعراء دع�����وة ن

 

                           ال ت�������أملوا عن�������د الك�������رام س�������ماحا 

 
                            إن الك��������رام بأس��������رھم ق��������د أغلق��������وا

 

                            ب������اب ال������سماح وض������یعوا المفتاح������ا 

 
 التجمیر ، السبیكة في شرحھ أیضا، المجشمرة في شرح المفصل:      ومن تصانیفھ

 لھجة الشرع ، التوضیح في شرح المقامات الحریري، شرح سقط الزند،في شرحھ

 شرح األحاجي لجار ، شرح األنموذج،ح المفرد والمؤلف شر،في شرح ألفاظ الفقھ

 شرح ، عجائب النحو، السر في األعراب، خلوة الریاحین في المحاضرات،هللا

 عجالة السفر في ، المحصل للمحصلة في البیان، الزوایا والخبایا في النحو،األبنیة

ھاب الدین أبو   معجم األدباء ـ ش:ینظر. شرح الیمیني للعتبي، بدائع الملح،الشعر

 إحسان عباس ـ دار .تحقیق) ھـ٦٢٦(عبد هللا یاقوت بن عبد هللا الرومي الحموي 

 ـ ٢١٩١/ ٥ م ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤الغرب اإلسالمي، بیروت ـ األولى، 

 عبد هللا الصفدي والوافي بالوفیات ـ صالح الدین خلیل بن أیبك بن٢١٩٨

 بیروت ـ –ار إحیاء التراث أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ـ د تحقیق) ھـ٧٦٤(

 ومعجم معجم المؤلفین ـ عمر بن رضا بن محمد ،٩٠ـ ٤/٨٨ م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠

 بیروت، دار إحیاء -ـ مكتبة المثنى ) ھـ١٤٠٨(راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 

اإلسالم ـ  شمس الدین أبو المعالي محمد بن  ودیوان ٩٨/ ٨ التراث العربي بیروت

تحقیق سید كسروي حسن ـ دار الكتب العلمیة، ) ھـ١١٦٧(زي عبد الرحمن بن الغ

 في طبقات الوعاة وبغیة ٢٠٠/ ٣  م١٩٩٠ -  ھـ ١٤١١ لبنان ـ األولى، –بیروت 

تحقیق ) ھـ٩١١(اللغویین والنحاة ـ عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي 

  ٢٥٣، ٢٥٢/ ٢ صیدا/  لبنان -محمد أبو الفضل إبراھیم ـ  المكتبة العصریة 



  
   

 ٦٧٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

التي تعد إضافة  ،ةاجليدة  واشتامله عىل العديد من الظواهر الفني،النحوي

 ومرحلة هامة يف مسريته ،ولبنة يف بنيانه القويم ،لنظرية املصطلح النحوي

   .املعطاءة

اخلوارزمي مل يكن مبتكرا ملصطلحات  يقر بأذهاننا منذ البداية أن أنعىل 

 أو يبوب ، وإنام كان شارحا غايته أن يوضح غامضا أو يفصل جممال،نحوية

النحوي الذي استقر برأسه وآمن به كان يفرض عليه  ولكن فكره ،مهمال

 ، سواء أكان موافقا فيها رأي املصنف أو خمالفا له،اختيار مصطلحات بعينها

 إىل غري ذلك  التعبري يف القضية بأكثر من مصطلح  أو، التعليل هلاناهيك عن

 بام ، كان يف ضمها اىل جهود نظرائه إثراء للمصطلح النحوي،من جهود

كام  ،الشائعة من تأكيد أو تغيري لبعض املسلامت النحوية واآلراء أحدثته

    :تعكسه املحاور األربعة اآلتية

  

  :ـ تعليل التسميةأ

                     عـىل املنطلـق الـذي انطلـق             هذا التعليـل            إذ يقفنا  ؛                         لتعليل التسمية قيمة مهمة 

          ومـا يـدل                            وامللمـح الـذي ربـط بـني املـصطلح ،                            منه العلامء يف اختيـار مـصطلحاهتم

                   وجــدنا ابــن األعــرايب  )            األســامء ال تعلــل (                          وعــىل عكــس القاعــدة املــشهورة  ،  يــه  عل

ْاألسـامء كلهـا لعلـة؛ خـصت العـرب مـا خــصت،     "  :                        يعكـس املعادلـة متامـا يف قولـه ّ ُ ّ َ ّ ُ َ                                   ْ ّ ُ ّ َ ّ ُ َ

ِّألي علـة سـمي   : ِ                ِفـإن قـال لنـا قائـل  ؛   .. .ُ                                      ُمنها من العلل ما نعلمه، ومنها ما نجهلـه ُ ّ ّ َ           ِّ ُ ّ ّ َ

ًالرجــــل رجــــالً، واملــــرأة امــــرأة،  َ َ ُ                ً         ً َ َ َواملوصــــل املوصــــل، ودعــــد دعــــدا؟ قلنــــاُ ِ
ْ                             َ ِ
     لعلــــل   : ْ



  
   

 ٦٧٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ُعلمتهـــا العـــرب وجهلناهـــا، أو بعـــضها، فلـــم تـــزل عـــن العـــرب حكمـــة العلـــم بـــام  ْ ُ َ َ ْ                                                                ُ ْ ُ َ َ ْ

   )١   ( .                                         حلقنا من غموض العلة، وصعوبة االستخراج علينا

ـ  ونتيجة لشغف النحاة باخلالف وثوران املراء فيام قل من العلم ودق

ودافع كل فريق عن وجهة  ،النحويالدرس اختلفت مسوغات التسمية يف 

قال  " : من ذلك ما جرى بني ثعلب واملربد ـ رمحهام اهللا ـ،مسميات مصطلحاته

كان الفراء يناقض، : كلمت ذات يوم حممد بن يزيد البرصي فقال: ثعلب

فإذا كان فعال مل يكن اسام، . ٌ                                          يقول قائم فعل، وهو اسم لدخول التنوين عليه

  .ي أن تسميه فعالوإن كان اسام فال ينبغ

الفراء يقول قائم فعل دائم لفظه لفظ األسامء لدخول دالئل األسامء : فقلت

ٌ                                                                      عليه، ومعناه معنى الفعل ألنه ينصب فيقال قائم قياما، وضارب زيدا، فاجلهة 

ٌ                                                                      التي هو فيها اسم ليس هو فيها فعال، واجلهة التي هو فيها فعل ليس هو فيها 

فعارضته . ملضارعته يفعل: عندك اسم؟ فقالفأنت مل نصبت به وهو . اسام

قد نصبوا : ٌ                                        جاءين آكل طعامك، ولقيت آخذا حقك، وقلت له: بقول العرب

ٌ                                                             بآكل وآخذ، ويفعل ال يضارعهام إذ كان ال يقع موقع الفاعل واملفعول فقال . ٌ

فألزمته تقدم الصلة وفاعل غري . مضارعته قد حصلت له يف أصل بنيته: يل

: طعامك جاءين آكل، وحقك لقيت آخذا، فقال: أن جييزمترصف، وطالبته 

ٌ                                           مل جيز هذا أحد؛ ألن الصلة ال تتقدم إال عند ترصف : فقلت له. أجيز املسألتني

                                                 

األضداد ـ أبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بیان بن (١) 

َ                                         سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة األنباري  َ محمد أبو الفضل : تحقیق) ھـ٣٢٨(َ

  ٨ ،٧ م صـ ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧ لبنان -إبراھیم ـ المكتبة العصریة، بیروت 



  
   

 ٦٨٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

من قال طعامك جاءين آكل، وحقك لقيت . ومستحيل يف البنية. املوصول

آخذا، أحال، ألن آكال وآخذا لام منعا الترصف منعت صلتهام التقدم، وجريا 

باهللا تعجبني ثقتك، وعن طاعة اهللا يسوءين إعراضك، كل واحدة من : ىجمر

املسألتني خطأ؛ ألن الثقة واإلعراض ال حيل حملهام مستقبل يكون فاعل 

وهلذه . الفعل، فإذا كانا جامدين ممنوعني من الترصف لزمت صلتهام التأخري

ن حكم اآلخذ؛ أل طعامك جاءين اآلكل، وحقك لقيت: العلة أحال النحويون

الطعام واحلق التأخر بعد ناصبهام، وال وجه لتقدمهام عليه؛ إذ كان غري 

    )١( .مترصف

 للداللة عىل الظاهرة النحوية ،وقد تعددت لذلك االصطالحات

 كلها ،الصفات/ اإلضافة /  فنجد مثال حروف اخلفض ،الواحدة

 ، وغري ذلك من املصطلحات،اصطالحات تطلق عىل ما عرف بحروف اجلر

فقد  ،وكانت هذه املصطلحات مصحوبة بعلة التسمية يف كثري من املواضع

 أو ألهنا جتر ؛سميت حروف اجلر ألهنا جتر معاين األفعال القارصة إىل األسامء  

  .إعراب اجلر أي تعمل فيها )٢( .ما بعدها من األسامء

                                                 

 إسحاق البغدادي النھاوندي الزجاجي، أبو القاسم مجالس العلماء ـ عبد الرحمن بن(١) 

 القاھرة ـ الثانیة -عبد السالم محمد ھارون ـ مكتبة الخانجي .تحقیق) ھـ٣٣٧(

  .٢٦٦، ٢٦٥م صـ ١٩٨٣- ھـ ١٤٠٣
 الكافیة في علم النحو ـ ابن الحاجب جمال الدین بن عثمان بن عمر بن أبي :ینظر(٢) 

الدكتور صالح عبد العظیم : تحقیق )ھـ ٦٤٦(بكر المصري اإلسنوي المالكي 

 وجامع الدروس ،٢١٥م صـ ٢٠١٠ القاھرة ـ األولى، –الشاعر ـ مكتبة اآلداب 

 –ـ المكتبة العصریة، صیدا) ھـ١٣٦٤(ـ مصطفى بن محمد سلیم الغالیینى  العربیة

  .١٦٨ / ٣ م ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤بیروت ـ  الثامنة والعشرون



  
   

 ٦٨١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 أي ، ألهنا تضيف معاين األفعال إىل األسامء،ميت حروف اإلضافةوس

 فكأهنا أضيفت إىل ، ويكون املراد به نفس اإلعراب، وكذلك جتره،توصله

اإلعراب الذي هو معموهلا كام يقال حروف النصب وحروف اجلزم وكلها 

 وإن اختلفت معانيها وراء ذلك عىل ما ،اشرتكت يف أهنا وصلت عىل ذلك

  ) ١(يفرس 

 ،سميت حروف اخلفض بذلك ؛ النخفاض احلنك األسفل عند النطق هباو

  ) ٢( .ميل احلنك إىل إحدى اجلهتنيو

 سميت أهنا النحاة بعضريى ف ،)واو الرصف(يف مصطلح وكذلك احلال 

 ، كأهنا إرشاد لرصف الكالم عن سنته أي أهنا غري عاطفة)واو الرصف(بـ 

  )٣( ألن الكالم انرصف من معنى الرشط إىل معنى آخر :وقيل

ّ                           سمي حاال ألنه ال جيوز أن ّ    إنام" يرى ابن يعيش أنه ) احلال(ويف مصطلح  ً ّ ُ

      يكون اسم الفاعل فيها إال لام أنت فيه، تطاول الوقت أم قرص
                                                        َ َ ُ َ َ َ
ِ َّ وال جيوز أن . ُ

ِ                                           يكون لام مىض وانقطع، وال لام مل يأت من األفعال ِ ُ                       إذ احلال إنام هي هيئة . ِ ّ ُ

ِ                                         الفاعل أو املفعول وصفته يف وقت ذلك الفعل ُ ِ)٤(  

                                                 

  .٨/٧ وشرح المفصل البن یعیش ،٢/١٤٠اإلیضاح في شرح المفصل (١) 

  .٩٣اإلیضاح في علل النحو صـ (٢) 

أمالي ابن الحاجب ـ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین (٣) 

فخر صالح سلیمان قدارة ـ دار . د: تحقیق) ھـ٦٤٦(ابن الحاجب الكردي المالكي 

 وشرح الرضي ٦٩٤/ ٢م ١٩٨٩ - ھـ ١٤٠٩ بیروت – األردن، دار الجیل -عمار 

على الكافیة البن الحاجب ـ رضي الدین محمد بن الحسن االستراباذي النحوي 

 م ـ ١٩٧٥ - ١٣٩٥یوسف حسن عمر ـ . د. أ:  ھـ ـ تحقیق وتصحیح وتعلیق٦٨٦

  ٤/٦٨ لیبیا -جامعة قار یونس 
ة ـ إدار) ھـ٦٤٣(شرح المفصل ـ موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي (٤) 

  ٢/٤الطباعة المنیریة ـ مصر  



  
   

 ٦٨٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 مع أنه ،لقطع الكويف بأنه مل يتابع صاحبه يف احلركة ملصطلح اوقد علل النحاة

  . وحق الصفة أن تتابع املوصوف يف ذلك،يف املعنى صفة

ألنه يصدر عنه  )١(أنه سمي بذلكب) املصدر(صطلح مل يعللونكام نراهم 

 الذي أطلقه سيبويه عىل املفعول )احلدث(عللوا للفظ قد  و،الفعل ويشتق منه

 كام أن املصادر أحداث األسامء ، وليس له ثبات،لألنه حيدث ويزو ،املطلق

  .التي حتدثها

 باسم ) ٢( )املصدر( تسمية األصله منبأن )فعال( )املصدر( لتسمية عللوا وقد

    أعرص مخرا{كتسمية العنب باخلمر يف قوله تعاىل  )الفعل(الفرع 
          ً ْ َ ُ
ِ ْ   ) ٤(أي عنبا)٣(} َ

                                                 

َ                                           سمي مصدرا، ألن الفعل صدر عنھ وأخذ منھ(١)  ُ َ َ َّ ً ُ                                  ولھذا قیل للمكان الذي یصدر عنھ . ُ ِ َ
ٌ                       اإلبل بعد الري مصدر ِّ ّ َ ّ                                           وعد ابن یعیش المصدر ھو المفعول الحقیقي. ُ َ َ ُ َ           وعلل ذلك . َّ َّ

ِ                                              ألن الفاعل یحدثھ ویخرجھ من العدم إلى الوجو: ِ      بقولھ ُ ُ َ ُّ                            د، وصیغة الفعل تدل علیھ، َّ ِ ِ

ٌ                                                                    الحدود في علم النحو ـ أحمد بن محمد بن محمد البجائي األبذي، شھاب :ینظر َّ ٌ

 نجاة حسن عبد هللا نولي ـ الجامعة اإلسالمیة :ـ تحقیق) ھـ٨٦٠(الدین األندلسي 

  ٤٧٣م صـ ٢٠٠١/ھـ١٤٢١ - ٣٣ السنة - ١١٢ العدد .بالمدینة المنورة

                                                     یین ال��ذي ی��ذھبون إل��ى أن الم��صدر أص��ل والفع��ل ف��رع علی��ھ ف��ي              ھ��ذا عن��د الب��صر(٢) 

            وھ�و محم�ول  ،                  والم�صدر م�شتق من�ھ ،            فالفع�ل أص�ل ،                   أما م�ذھب الك�وفیین ،       االشتقاق

          والم�صدر  ،                       وذلك نحو أعول واستحوذ ،                             فإذا شذت األفعال شذت المصادر ،         علیھ أیضا

      ین ـ                                         ینظ��ر اإلن��صاف ف��ي م��سائل الخ��الف ب��ین النح��وی .                إع��وال واس��تحواذ :     منھم��ا

                                                                         البصریین والكوفیین ـ  عبد الرحمن بن محمد بن عبید هللا األن�صاري، أب�و البرك�ات، 

  م     ٢٠٠٣  -  ھ�ـ    ١٤٢٤                            ـ�  المكتب�ة الع�صریة ـ  األول�ى   )   ھ�ـ   ٥٧٧ (                   كم�ال ال�دین األنب�اري 

   .           وما بعدھا   ١٩٠ / ١

   .٣٦: یوسف سورة(٣) 

   .٣٩المكمل شرح المفصل صـ (٤) 



  
   

 ٦٨٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

، وهلذا أعرب واستحق سمي مضارعا ملشاهبته لالسموقالوا بأن املضارع 

َ             قال األزهري )١(. التقديم يف الذكر عىل أخويه َ       والنحويون يقولون للفعل : َ
                                ِ ْ َ ُّ ْ َ
ِ ِْ َُ ُ َ ِ َّ

        املستقبل مضارع ملشاكلته األسامء فيام يلحقه من اإلعراب
                                                                ِ َ ُ َ َ ُ ٌ َ
ِ ِ ِ ُِ ْْ ََ َ َ َ ِ ِ ُ ِ    واملضارع من . َ

             َ ُ ُ
ِ ِ

       ما أشبه األسامء وهو الفعل اآليت: َ       األفعال
 

                               ِ ْ ُ ْْ َ َ
ِ

ُ َ َ   واحلارض َ
 

          ُ
ِ

َ ْ َ)٢(   

للحال املراد الكالم :  أي، ألنه يرمز للشأن"؛بذلك سمى ضمري الشأن و

وهذه التسمية أشهر تسمياته، . عنها، والتي سيدور احلديث فيها بعده مبارشة

املسألة التي سيتناوهلا : أي"، ألنه يشري إىل القصة "ضمري القصة: "كام يسمى

األمر، وضمري احلديث؛ ألنه يرمز إىل األمر ضمري : ً           ويسمى أيضا. " الكالم

  )٣(. اهلام الذى جييء بعده، والذى هو موضوع الكالم واحلديث املتأخر عنه

     يف كـــــــــــــــل                                          ولكـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر تعليـــــــــــــــل التـــــــــــــــسمية مل يكـــــــــــــــن يـــــــــــــــسلم للنحـــــــــــــــاة 

                         يــــــــرى النحــــــــاة أن الكــــــــوفيني قــــــــد   )       املجهــــــــول (            ففــــــــي مــــــــصطلح  ،        املــــــــصطلحات

            ومل يتقدمــــــه  ،          ع عـــــىل مــــــذكور           ، ألنـــــه ال يرجــــــ )٤ (                       ســـــموا هــــــذا الـــــضمري بــــــاملجهول 

                                                 

 ـ  عبد هللا بن یوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك(١) 

تحقیق ـ  یوسف الشیخ محمد ) ھـ٧٦١(یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ابن ھشام 

   ٥٢/ ١البقاعي ـ  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  ٢٢٣/ ٨لسان العرب (٢) 

 .ةدار المعارف ـ الطبعة الخامسة عشر)ھـ١٣٩٨(النحو الوافي ـ عباس حسن (٣) 

١/٢٥٢  

 وتعلیق الفرائد على ،٢٧ / ٢ شرح الرضي على الكافیة البن الحاجب :ینظر(٤) 

 محمد بن .محمد بدر الدین بن أبي بكر بن عمر الدمامیني ـ تحقیق د.تسھیل الفوائد

  .٢/١٢١م   ١٩٨٣ .عبد الرحمن المفدي ـ األولى



  
   

 ٦٨٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

                 ولـــــــو تقـــــــدم تفـــــــسريه  ،                        فتفـــــــسريه ال يكـــــــون إال بعـــــــد ه ،                  مـــــــا يفـــــــرسه ويعـــــــود عليـــــــه

    ) ١ (  "                                ولام سامه الكوفيون بضمري املجهول  ،                  لام احتاج إىل تفسري ،    قبله

 إنه غري دقيق ؛ ألن بعض :هذا التعليل بقوله)٢(يف حني رد أحد الباحثني 

 وقد تعود عىل ، اللفظ لتقدمه يف الرتبةالضامئر يف اللغة تعود عىل متأخر يف

 ، ويف هذه األحوال مجيعها ال يسمى الضمري جمهوال،متأخر يف اللفظ والرتبة

وال يتخيل فيه ذلك ؛ ألنه كام قدمنا يفرس أو يعود عىل مرجع يمكن أن يتمثل 

  .يف كلمة واحدة

ات  إذ أسهم يف هذا املجال إسهام،ومل يكن اخلوارزمي بدعا من النحاة

 :بقولهعند توضيحه املتعدي والالزم  )املفعول به( فعلل ملصطلح ،متعددة

 وكل فعل له هذا املفعول ، ألنه هو الذي وقع فعلك عليه،سمي املفعول به"

  ) ٣(" وكل فعل مل يكن له ذلك فهو غري متعد ،فهو متعد

احلال هلا " حلال بأن مقابل ا) املفعول فيه( مصطلح وعلل لعدم إطالق

 فسموا ، وال كذلك الظرف،طة وهي أن تكون بيان هيئة الفاعل واملفعولرشي

  )٤(" هذا النوع من الظرف حاال 

                                                 

  ١٧٠/ ٢الخصائص البن حني (١) 

 ،٦٧صـ .م١٩٩٠ األولى .دار ھجر. ات النحو الكوفيعبد هللا الخثران في مصطلح(٢) 

٦٨.  

شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمیر ـ صدر األفاضل القاسم بن (٣) 

دار .عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین. تحقیق د) ھـ٦١٧(الحسین الخوارزمي 

  ٣١٩ / ١الغرب اإلسالمي  

  .٤٢٤ / ١المرجع السابق (٤) 



  
   

 ٦٨٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 ،)النافية للجنس( كام فعل عند توضيح معنى ،وقد يلجأ للمقارنة أحيانا

من " يرى أن بينهام فرقا  حيث ،)ليس(ل وذلك بالتفريق بينها وبني العاملة عم

من حيث الصورة فمرفوع املشبهة بليس مقدم عىل  أما ،حيث الصورة واملعنى

 وأما من حيث املعنى فألن النافية ، والنافية للجنس عىل عكس ذلك،منصوهبا

 واملشبهة بليس فإهنا وإن كانت ،للجنس تستغرق اجلنس نفيا من حيث اللفظ

  )١("  تستغرق اجلنس نفيا ـ لكن ال من حيث اللفظ 

هذا الضمري يسميه  " :بقوله ) والعامدالفصل ( ملصطلحيعللقد و

 والكوفيون عامدا ؛ ألن املبتدأ ، لفصله بني اخلرب والصفة،البرصيون فصال

  )٢( ويعتمد عليه ،يتقوى به

 الذي ذهب إىل أنه ،عن رأي الريض) الفصل(وهو ال خيرج يف مصطلح 

إنام سمي فصال، ألنه فصل به بني كون ما بعده نعتا، وكونه خربا، ألنك إذا 

صفة فينتظر اخلرب، ) القائم(زيد القائم، جاز أن يتوهم السامع كون : قلت

الكوفيون يسمونه و" ثم قال  ،)٣(فجئت بالفصل، ليتعني كونه خربا، ال صفة

 ، حتى ال يسقط عن اخلربية كالعامد يف البيت،عامدا ؛ لكونه حافظا لام بعده

  ) ٤("احلافظ للسقف من السقوط 

                                                 

  .٤٩٥/ ١التخمیر (١) 

 وینظر شرح الرضي على الكافیة البن الحاجب ،١٦٤ ،١٦٢ / ٢المرجع السابق (٢) 

٤٥٦ ،٢٤ / ٢.  

  ٤٥٦/ ٢شرح الرضي على الكافیة البن الحاجب (٣) 

  ٤٥٦/ ٢المرجع السابق (٤) 



  
   

 ٦٨٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

وهو "  اخلوارزمي يقول )ظروفا(جمرورها ويف تسمية حروف اجلر مع 

ألن العرب تعامله  ، وهذا ألن حرف اجلر يسميه النحويون ظرفا،ظرف

 موصلة معاين ،األسامءوألهنا وسائط بني األفعال وذلك ،...معاملة الظرف

   .األفعال إىل األسامء يف اصطالح النحويني

  

  



  
   

 ٦٨٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  )١()صطلحات املترادف(مصطلح  بأكثر من املعىنالتعبري عن  ـ ب

الظاهرة  بتقنني املصطلحات بقدر ما اهتموا بلب األوائلمل هيتم النحاة 

 فكانوا إذا رغبوا يف وصف الدرس النحوي عربوا عنه بمصطلحات ،اللغوية

 غري أهنم أربكوا الدرس النحوي ، ضبطها املتأخرون فيام بعد وقننوا هلا،خمتلفة

 فقد انقسم ،تيجة عوامل متعددة ن، بام حشدوه من مصطلحات،بقدر ما أفادوه

 حتى لو كانت هذه ،أرادت كل مدرسة أن تكون هلا خصوصية و،النحاة

  .اخلصوصية جمرد خمالفة الفريق اآلخر

منها ثراء  ، ال نعدم يف الرتادف املصطلحي فوائد يعول عليهاأنناواحلق 

 ،)الفصل والعامد(مصطلحي داللة عىل النحو الذي يبدو يف الدرس النحوي 

زيد القائم، :  كون ما بعده نعتا، وكونه خربا، ألنك إذا قلتفلفظ الفصل يفيد

صفة فينتظر اخلرب، فجئت بالفصل، ) القائم(جاز أن يتوهم السامع كون 

                                                 

والمیزان ھو  وعند أھل العربیة واألصول. لغة ركوب أحد خلف آخر:  الترادف(١) 

لفاظ كذلك في الداللة على االنفراد بحسب أصل الوضع توارد لفظین مفردین أو أ

كشاف اصطالحات . ّ                                                     على معنى واحد من جھة واحدة، وتلك األلفاظ تسمى مترادفة

علي ـ  والتعریفات ١١٤/ ٩ )ردف( لسان العرب : وینظر٤٠٦/ ١الفنون والعلوم 

 –روت ـ دار الكتب العلمیة بی) ھـ٨١٦(بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني 

  ٥٦م صـ ١٩٨٣لبنان ـ األولى 

      ولوقوع الترادف أسباب وفوائد منھا أن تكثر الوسائل والطرق إلى اإلخبار عما في 

النفس، فإنھ ربما نسي أحد اللفظین أو عسر علیھ النطق بھ، كاأللثغ ال ینطق 

م ُّ                                                  التوسع في سلوك طرق الفصاحة وأسالیب البالغة في النظ:  ومنھا،بحرف الراء

ِّ                                                                             والنثر، وقد یكون أحد المترادفین أجلى من اآلخر، فیكون شرحا لآلخر الخفي وقد  ً َ ْ ُ

  ١١٩ُ                                                                 ینعكس الحال بالنسبة إلى قوم دون آخرین، البلغة إلى أصول اللغة صـ 



  
   

 ٦٨٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 حتى ال ، حافظا لام بعدهوأما لفظ العامد فلكونه ،)١(ليتعني كونه خربا، ال صفة

  ) ٢("قف من السقوط  احلافظ للس،يسقط عن اخلربية كالعامد يف البيت

وحروف   واجلراخلفض ك) اجلرإعراب(عىل وكذلك املصطلحات الدالة 

 ، ومن ثم يف املعنى االصطالحي،ةق لغويوبينهام فر و، والصفات،اإلضافة

 واجلر أن ،اليشء دون اليشء كاليد إذا جعلت حتت الرجل"فاخلفض يف اللغة 

 فزيد أقمته مقام ،قولك هذا غالم زيد ك، وتقيم شيئا مكان يشء، اليشءمتيل اليشء إىل

  )٣(التنوين 

 تضيف معاين األفعال إىل فهي ،تسمية جيدة )حروف اإلضافة( وتسميتها

 فكأهنا ، ويكون املراد به نفس اإلعراب، وكذلك جتره، أي توصله،األسامء

أضيفت إىل اإلعراب الذي هو معموهلا كام يقال حروف النصب وحروف 

 وإن اختلفت معانيها وراء ،يف أهنا وصلت عىل ذلكاجلزم وكلها اشرتكت 

  ) ٤( .ذلك عىل ما يفرس

                                                 

  ٤٥٦/ ٢شرح الرضي على الكافیة البن الحاجب (١) 

  ٤٥٦/ ٢المرجع السابق (٢) 

  .١٩٣مجالس العلماء  للزجاجي  صـ (٣) 
أبو عمرو عثمان بن عمر ( اإلیضاح فى شرح المفصل البن الحاجب :ینظر(٤) 

إحیاء (موسى بناي العلیلي ـ وزارة األوقاف والشئون الدینیة  /تحقیق د) ھـ٦٤٦(

  .٨/٧ وشرح المفصل البن یعیش ،٢/١٤٠العراق ) التراث اإلسالمي



  
   

 ٦٨٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 فهي ،تقع صفات لام قبلها من النكرات" يفيد كوهنا ) ١( )الصفات(مصطلح و

ّ                                                            حتدث صفة يف االسم من ظرفية أو غريها فقولك جلست يف الدار دلت  ََّ ِ ) ِ  يف(َ

َ                          عىل أن الدار وعاء للجلوس َّ ) من(ف) ر إىل املسجدجئت من الدا( وكذلك ،َ

دالة عىل أن املسجد منتهى املجيء ) إىل(يقتيض أن الدار مبتدأ املجيء و

  ) ٢( . وتوجب يف الدار صفات،فتفهمك هذه احلروف معاين

 التي أربكت الدرس ت املصطلحاوعىل اجلانب اآلخر نجد بعض

 إذا اطلع عىل كتبالدارس  ف،وجرت عىل املتعلم اإلرهاق والنصب ،النحوي

 ، ثم قرأ كتب الكوفيني وأراد الباب نفسه،البرصيني وعرف قواعد باب باسمه

 ، ويف ذلك مضيعة لوقته، حتى هيتدي إليه،نه حمتاج إىل اسمه عندهمأفال ريب 

  .وكد لذهنه

                                                 

 لیست الجار ،ن مكةوقد یعترض على ھذه التسمیة بأن الصفة في نحو ھذا رجل م(١) 

   . ھذا رجل مكي: وتقدیره، وإنما ھي متعلق الجار والمجرور المحذوف،والمجرور
 التصریح بمضمون التوضیح في النحو ـ  خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن :ینظر(٢) 

ـ ) ھـ٩٠٥(ّ                                                           محمد الجرجاوي األزھري، زین الدین المصري، وكان یعرف بالوقاد 

 و شرح ٦٣٠/ ١م  ٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١لبنان  ـ األولى -بیروت -دار الكتب العلمیة 

.  والبسیط في شرح جمل الزجاجي البن أبي الربیع،٤٥٤ / ٤المفصل البن یعیش 

عیاد بن عید الثبیتي ـ دار الغرب اإلسالمي ـ بیروت ـ / تحقیق ودراسة الدكتور

ع  و ھمع الھوامع في شرح جم،٨٣٨ / ٢م ١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٧لبنان ـ األولى 

تحقیق ـ  عبد ) ھـ٩١١(الجوامع ـ عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي 

  ٤١٤ / ٢ مصر–الحمید ھنداوي ـ  المكتبة التوفیقیة 



  
   

 ٦٩٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

     قابــــــــــل       الــــــــــذي ي  )             الفعــــــــــل الــــــــــدائم (                        ومــــــــــن هــــــــــذه املــــــــــصطلحات مــــــــــصطلح

    فيــــــــه   )   عـــــــل        اســـــــم الفا (                  أن مــــــــصطلح البـــــــرصيني         وال خيفـــــــى ، )١ (   )          اســـــــم الفاعـــــــل (

ـــــــــشكلية عليـــــــــه ـــــــــاق عالمـــــــــات االســـــــــم ال ـــــــــك النطب      مـــــــــن  ،                                               دقـــــــــة واضـــــــــحة ؛ وذل

           ال يـــــــــؤمن معـــــــــه  فـــــــــ           تـــــــــسميته فعــــــــال     أمـــــــــا    ،                          تعريــــــــف وتنـــــــــوين وإضـــــــــافة ونحوهــــــــا

                     الفعــــــل الــــــذي هــــــو قــــــسيم   إىل        أذهــــــاهنم            حيــــــث تتطــــــرق  ،                  التباســــــه عــــــىل املبتــــــدئني

   .          االسم واحلرف

 مصطلحف )٢( ) املصدرواملفعول املطلق (مصطلحي احلال يف وكذلك 

 فهو مصطلح نحوي ،املفهوم النحوي ليس دقيقا يف الداللة عىل )املصدر(

 ولكن كون املفعول املطلق أكثر ما يكون مصدرا جعل النحاة ،ورصيف أيضا

    .)املصدر(يستعملون مصطلح 

كان  ، يف غري موضعاملزاوجة بني املصطلحات إىل  اخلوارزميوقد عمد

 ،)التمييز والتفسري(مصطلحي  ستعاملهفمن ذلك ا ، إزالة اإلهبامغرضه فيها 

التمييز رفع اإلهبام يف مفرد أو مجلة بالنص عىل أحد  " :حد التمييز بقولهحيث 

املضمر ) رب(موضحا االتفاق بني فاعل نعم وجمرور  وقال )٤( "  )٣(حمتمالته

 نعم رجال زيد فزيد مرفوع عىل :فإذا قلت " :املفرس بنكرة منصوبة عىل التمييز

                                                 

  )الفعل الدائم/ اسم الفاعل ( البحث مصطلح :ینظر(١) 

  )المصدر/ المفعول المطلق ( البحث مصطلح :ینظر(٢) 

ا لوقوعھ في جواب أي شيء أو من أي وذلك بأن یكون المنصوص علیھ صالح(٣) 

  ٤٤٨ / ١ التخمیر .جھة

  . وما بعدھا٤٥١ /١ وینظر ٤٤٨ / ١التخمیر (٤) 



  
   

 ٦٩١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

فذلك .. . وفاعله مضمر تفرسه هذه النكرة الظاهرة،هو املخصوص باملدحانه 

 من حيث إنه ،مثل هذا الضمري البارز يف ربه رجال) نعم(الضمري املستكن يف 

  )١( "  ال من حيث التنكري ،مبهم ومفتقر إىل التفسري

الثانية أن  ،..:.اعلم أن رب تستعمل عىل ثالث جهات " :ومثل ذلك قوله

  ) ٢("  مضمر مفرس بمنصوب كام يف نعم رجال زيد تدخل عىل

مدلوهلام وضح بعد أن ) العامد/الفصل( مصطلحي وزاوج كذلك بني

 ، لفصله بني اخلرب والصفة،هذا الضمري يسميه البرصيون فصال " :بقوله

  ) ٣( ويعتمد عليه ،والكوفيون عامدا ؛ ألن املبتدأ يتقوى به

 " :ل حيث قال عند بيان بعض رشوطهلكنه مال إىل استعامل مصطلح الفص

 أو كان أحدمها معرفة واآلخر نكرة ال يشبه املعرفة مل ، مجيعا نكرتنيكانافإن 

يف هذا لك أن تأيت بالفصل ف " :وكذلك قوله) ٤(" يصلح وقوع الفصل بينهام 

  ) ٥("  كأن زيدا هو القائمة جاريته :فتقول

 والعامل :باجلر يف قوله فعرب ،)اجلر واخلفض (مصطلحيزاوج بني كام 

) بالضارب الرجل( كام جاز : وقال، وللجر احلرف،للنصب والرفع الفعل

   . ألن الباء آخرمها وجودا،فالامل جمرور) فإذا بقي بال مال( ومنه ،باجلر

                                                 

  .٢/١٦٩التخمیر (١) 

  .٢٠ / ٤المرجع السابق (٢) 

  .١٦٤ ،١٦٢ / ٢المرجع السابق (٣) 

  .١٦٥ ،١٦٤ / ٢المرجع السابق (٤) 

  .١٦٥ /٢المرجع السابق (٥) 



  
   

 ٦٩٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  ) ١( :عند رشح اخلالف يف قول الشاعر) اخلفض (ـوعرب ب

ِيـــــــــا صـــــــــاح يـــــــــا ذا الـــــــــضامر العـــــــــنس    ْ َ َ َُ
ِ َ ِ                            ِ ْ َ َ َُ
ِ َ ِ

 
ِوالرحـــــــــــــــل ْ َّ       ِ ْ ِ واألقتـــــــــــــــاب واحللـــــــــــــــسَّ ِْ ِ َ ْ َ               ِ ِْ ِ َ ْ َ  

 

واحتجوا لصحة روايتهم بخفض .. .والكوفيون ينشدونه بخفض الضامر" 

  ) ٢(" الرجل يف البيت 

ويف الوقت الذي ترادفت فيه املصطلحات نتيجة لزخم الدرس عند 

املدرسة النحويةـ وجدنا املدرسة الكوفية تعرتض عىل بعض املصطلحات 

فعل (ملناسب هلا عىل النحو الذي يبدو يف مصطلح البرصية دون توفري البديل ا

عىل أنه مقتطع من ) بإسقاط األمر() ٣(فالفعل عندهم قسامن  ،)األمر

                                                 

ألغاني ـ علي بن الحسین بن محمد بن أحمد بن الھیثم لخالد بن مھاجر في ا(١) 

سمیر جابر ـ : تحقیق) ھـ٣٥٦(المرواني األموي القرشي، أبو الفرج األصبھاني 

؛ ولخزز بن لوذان في ٢١٣، ٢١٢، ٢١٠/ ١٦الطبعة الثانیة/  بیروت-دار الفكر 

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ـ عبد القادر بن عمر البغدادي 

إمیل بدیع الیعقوب ـ دار الكتب العلمیة بیروت /محمد نبیل طریفي:تحقیق)ھـ١٠٩٣(

 ٨/ ٢، وبال نسبة في شرح المفصل البن یعیش ٢/١٩٠والكتاب ٢/٢٠١ھــ ١٤١٨

 تحقیق عبد السالم ھارون الثانیة .أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب. ومجالس ثعلب

 الناقة :العنس، واألسفارقلیل اللحم، وھو كنایة عن كثرة : والضامر، ٢/٥١٣

جمع قتب وھو رحل : األقتاب. ّ                             ما یوضع على ظھر المطیة لتركب: الرحلو،الشدیدة

  .ّ                                     كساء یوضع على ظھر المطیة تحت البرذعة: الحلس. صغیر على قدر السنام

  .٣٤٢ / ١التخمیر (٢) 

 عرف  وعنوا بالفعل الدائم ما،قسم بعض الكوفیین الفعل إلى ماض ومستقبل ودائم(٣) 

 والبحث مصطلح .٣٤٩ ،٣١٨ مجالس العلماء للزجاجي صـ : ینظر.باسم الفاعل

      )الفعل الدائم/ اسم الفاعل (



  
   

 ٦٩٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 الفعل ثال ثة أقسام خالفا للكوفيني يف قوهلم قسامن  ":قال السيوطي،املضارع
   

  
                                           َ        ِ

َ ْ َ
ِ ِ

ْ َْ ً َ َِ َ ْ

َ                                 وجعلهم األمر مقتطعا من املضارع ُ ْ َ ْ " )١ (  

 لذلك ، عىل الناحية الشكلية للفعل دون املعنى الداليلنظرة البرصيني تنصبف

 مع أنه يدل عىل االستقبال بينام جعله الكوفيون ،أفردوا األمر عن املستقبل

  .جزءا من املستقبل باعتبار الداللة ال الشكل

، حيث )٢( قسام ثالثا من أقسام الفعل فاعتمده ،البرصينياخلوارزمي  وتبع

 باب الفعل :يف تقسيم الفعل إىل ثالثة أبوابجرى عىل منهج الزخمرشي 

  ) ٣( باب الفعل األمر ، باب الفعل املضارع،الاميض

    حنوي ـ استعمال املصطلح للداللة على أكثر من مفهومج

ّ                                                             اللفظ الواحد الذي يدل عىل أكثر من معنى كالعني، فإهنا تطلق عىل عرف  ّ َّ

ً                                     عني الامء،والعني املبرصة، وتطلق جمازا عىل   عرف ذلك يف ـ )٤(. اجلاسوسُ

  .)املشرتك اللفظي(اللغة باسم 

 أن بعض أنواع املشرتك اللفظي ناتج - رمحه اهللا - وقد أدرك أبو سهل 

عن تطور األصل الداليل لكثري من ألفاظ اللغة بسبب االستعامل املجازي، 

ومعنى : "فأشار يف رشح بعض املفردات إىل ذلك النوع من املشرتك بقوله

                                                 

  ٥٢٤ / ٣ وینظر اإلنصاف ٣٤/ ١ھمع الھوامع (١) 

  . ماض ومضارع وأمر:الفعل عند البصریین ثالثة أقسام(٢) 

  .٢٥٧ / ٣التخمیر (٣) 

  ١١٩٥ /٢معجم اللغة العربیة المعاصرة (٤) 



  
   

 ٦٩٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

أي أنه أب عىل احلقيقة، ملن قد ولد وهو ظاهر الصحة يف :  بني األبوة:قوله

ذلك ال عىل املجاز والتشبيه، وذلك ألهنم يسمون الصاحب لليشء، والاملك 

أبو : له، والقيم عليه أبا عىل االستعارة والتشبيه، نحو قوهلم لصاحب املنزل

  )١("أبوهم: املنزل، وللقيم عىل القوم املدبر ألمورهم

 لبعض املصطلحات إىل إرباك )املشرتك اللفظي(قد أدى استعامل و

 ،)التمييز(أطلقه الكوفيون يف مقابل  )التفسري( فمصطلح ،الدرس النحوي

ْ       ومن { : الفراء عند توجيه قوله تعاىل قال،)البدل(وأطلقوه أيضا يف مقابل  ََ

ً                                يفعل ذلك يلق أثاما  َ َ َْ َ ْ َْ َ ََ َ                            يضاعف له العذاب ي* ِ ُ َ ُ َُ ْ َ ْ َ   وم القيامةَ
               ِ ِ
َ ََ ِ                  قرأت القراء بجزم  )٢(} ْْ

ْ        يضاعف( َ ِ                          ورفعه عاصم  بن أيب النجود) ُ ّ                      وذلك أن كل جمزوم . والوجه اجلزم. َ ُ َ ِ َ َ

 فرسته ومل يكن فعال   لام قبله 
           ً               ِ
    فالوجه فيه اجلزم، وما كان فعال  لام قبله رفعته) ٣(َّ

                  ً                            ْ َ ََ
ِ ِ َِ .

ْ                 ومن يفعل ذ(فأما املفرس للمجزوم فقوله  َ َ ْ َْ ً                   لك يلق أثاماَ َ َ ْ َ َ َّ             ثم فرس األثام) ِ  فقال ،ُ

ُ                       يضاعف له العذاب( َ ُ ُْ َ ْ    إن تكلمني توصني باخلري والرب أقبل :ِ              ومثله يف الكالم) َ
                                  ّ ِ
ِ ُ

ُ                                        ً                   منك أال ترى أنك فرست الكالم بالرب ومل يكن فعال  له، فلذلك جزمت  َ ّ)٤(  

                                                 

  ١٧٨/ ١إسفار الفصیح (١) 

   .٦٩، ٦٨: سورة الفرقان(٢) 

 ولم یكن ، فلو كان مطلوبا لھ كان حاال،المقصود أال یكون مطلوبا لھ في المعنى(٣) 

  .من مصطلحات الحال عند الفراء) الفعل( ألن لفظ ،بدال

 الفراء معاني القرآن ـ أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد هللا بن منظور الدیلمي(٤) 

عبد الفتاح إسماعیل / محمد علي النجار / تحقیق ـ أحمد یوسف النجاتي )ھـ٢٠٧(

  ٢٧٣/ ٢ مصر ـ  األولى  -الشلبي ـ  دار المصریة للتألیف والترجمة 



  
   

 ٦٩٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

الذي استعمله الفراء يف مقابل ) القطع(ومن ذلك أيضا مصطلح 

 :عند توجيه قوله تعاىل)١( وأطلقه أيضا عىل النصب بفعل حمذوف ،)الاحل(

   والساموات مطويات بيمينه {
                                   ِ ِ ِ
َ َّ َ َِ ٌ ُِ ْ َ َ          ومن قال "  )٢(} ََّ ٌ           مطويات(َ َّ ِ ْ رفع السموات بالباء ) َ

َ                         التي يف يمينه، كأنه قال َ    وينصب املطويات عىل احلال أو . ِ              سموات يف يمينهوال: ِ
                           َ َ ِ
َّ ُ

َ               عىل القطع واحلا نه أردف مع القطع أ بدليل ،فاحلال غري القطع ) ٣( " ل أجودَ

 أو النصب عىل القطع بفعل ،النصب عىل احلال) مطويات( إذ جيوز يف ،احلال

  ) ٤( .)أعني الساموات(حمذوف تقديره 

يف مقابل  الفراء  حيث أطلقه،)التكرير(ومن ذلك أيضا مصطلح 

ِ                        بئسام اشرتوا به  {:عراب قوله تعاىلعند إ) البدل(أطلقه مريدا به  كام ،التوكيد ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ

ُ                             أنفسهم أن يكفروا  ُ ْ ُْ َ َُ َْ َ  فأما ،يف موضع خفض ورفع) أن يكفروا (:قال )٥(} ْ

 :عىل التكرير عىل كالمني  كأنك قلت) به(ِ                              اخلفض فأن ترده عىل اهلاء التي يف 

  ) ٦(.اشرتوا أنفسهم بالكفر

                                                 

 ، ویكون االستثناء أیضا بالرفع،أي على االستثناء بالنصب على تقدیر فعل محذوف(١) 

: قد قام عبد هللا، فتقول:  أن الرجل یقول:ء قال الفرا.على أنھ خبر لمبتدأ محذوف

َ                 حقا إذا وصلتھ ِ ّ                                          وإذا نویت االستئناف رفعتھ وقطعتھ مما قبلھ. ًّ وھذه محض القطع . ِ

ِ                        الذي تسمعھ من النحویین   ٣٤٦/ ٢معاني القرآن للفراء . َّ

   .٦٧: سورة الزمر(٢) 

َّ                    أبو جعفر النحاس إعراب القرآن للنحاس ـ : وینظر،٤٢٥/ ٢معاني القرآن للفراء (٣)  َّ

وضع حواشیھ ) ھـ٣٣٨(أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي 

وعلق علیھ ـ  عبد المنعم خلیل إبراھیم ـ  منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب 

  ١٧/ ٤ ھـ ١٤٢١العلمیة، بیروت ـ  األولى، 

  ٤٢٥/ ٢ معاني القرآن للفراء :ینظر(٤) 

   .٩٠: سورة البقرة(٥) 

  ٥٦/ ١معاني القرآن للفراء (٦) 



  
   

 ٦٩٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

عىل خرب  سيبويه هطلقأ حيث ،)اسم الفاعل( مصطلحومن ذلك أيضا 

ُ                                                   الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إىل اسم املفعول واسم (قال يف باب ف ،كان َ ّ َ

ٍ                             الفاعل واملفعول فيه ليشء واحد كان ويكون، وصار، وما : وذلك قولك " :)ِ

   دام، وليس وما كان نحوهن من الفعل مما ال يستغني عن اخلرب
                                                    َ َّ َ
كان : تقول. ِ

َّ                     عبد اهللا أخاك، فإنام أ َ                                                         ردت أن خترب عن األخوة، وأدخلت كان لتجعل ذلك فيام ُ َ َ َْ ّ ُْ َِ ُ َ

  ) ١(. مىض

 كام أطلقه  ،)الفصل(الذي أطلقه الفراء مقابل) العامد(وكذلك مصطلح 

  )٢( )الشأن(مقابل 

 فإن ،وإذا كان املشرتك اللفظي لكثري من املصطلحات مل حيل دون ذيوعها

ـ قد  ـ مثال) رصف وغري املنرصفاملن(مصطلح  ف،األمر مل يكن عىل إطالقه

 عىل حني أمهل املصطلح ،كتب له السيادة يف البيئة النحوية عند املتأخرين

 فاملجرى عند سيبويه والبرصيني هو حالة آخر الكلمة وحكمها إعرابا ،الكويف

 وهي ،هذا باب جمارى أواخر الكلم من العربية " : وقد عرب عنه بقوله،وبناء

ّ                والفتح والضم ،َّ                             عىل النصب واجلر والرفع واجلزم:ٍ   ارجتري عىل ثامنية جم

  )٣ (.والكرس والوقف

  

  

  

                                                 

  ٤٥/ ١الكتاب لسیبویھ (١) 

  ) العماد،الفصل(ینظر البحث مصطلح (٢) 

  ١٣/ ١المر جع السابق (٣) 



  
   

 ٦٩٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  :التحقق من بعض املقوالت التي أشيعت فيما خيص املصطلح ـ د

 أو فريق ،اجتهد بعض املتأخرين يف قرص مصطلح عىل نحوي بعينه

نسبة بعض  ومن ذلك ،أعالمهكثري من نتيجة غلبة املصطلح عند  ،بعينه

طلحات إىل الكوفيني أو البرصيني عىل الرغم من استعامهلا بقلة عند املص

 فيها مسبوق وهو ،مثال)١( سيبويهإىلنسبة مصطلحات  أو ،الفريق اآلخر

أو ادعاء بعض الباحثني نسبة كثري من املصطلحات  ،محدأبشيخه اخلليل بن 

امء البرصة الدراسة استفادته من علبينام أثبتت  ،إىل الكوفني أو الفراء وحده

  : عىل ما يعكسه البيان اآليت،كاخلليل وسيبويه

أن التعبري من شاع عند النحاة  ماام كانت النسبة فيه مبنية عىل الكثرة فم

قال  ،)٢(باخلفض من عبارات الكوفيني والتعبري باجلر من عبارات البرصيني 

  ) ٣(" واخلفض من عبارات الكوفيني،واجلر من عبارات البرصيني " :ابن يعيش

                                                 

زعم الدكتور أحمد عبد العظیم  أن إھمال دراسة المصطلح عند سیبویھ یأتي في (١) 

 فھو ،فولة معلال ذلك بأن المصطلح في عصره كان في مرحلة ط،طلیعة أولویاتھ

 ویطلق مصطلح صفة ، ویسمي الحال صفة وخبرا،یسمي أسماء األفعال حروفا

 ویسمي المقصور منقوصا ویستخدم مصطلح القلب ،على النعت والحال والتمییز

 وبمعنى التقدیم والتأخیر في المبتدأ ،بمعنى عودة الضمیر على متأخر لفظا ورتبة

 ویسمي العطف نعتا ویسمي ،توكید صفة ویسمى ال، وبمعنى القلب المكاني،والخبر

 أحمد عبد العظیم عبد .المصطلح النحوي دراسة نقدیة تحلیلیة د" التمییز حاال 

  .٤،٥م صـ ١٩٩٠الغني ـ دار الثقافة للنثر والتوزیع 

ـ مطبوعات مجمع ) ھـ٩١١(األشباه والنظائر في النحو ـ جالل الدین السیوطي (٢) 

  ٨٢ / ١م ١٩٨٧اللغة العربیة بدمشق 

 نسب إلى الخلیل بن أحمد التعبیر بمصطلح .١١٧ / ٢شرح المفصل البن یعیش (٣) 

 فقد ورد في ، ولكنھ عنده مقصور على ما وقع في أعجاز الكلم منونا،الخفض

= ما  " : ویعني عنده،مفاتیح العلوم للخوارزمي أن الخفض من مصطلحات الخلیل



  
   

 ٦٩٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

أن بعض متقدمي البرصيني قد استخدموا اللفظني وقد أثبت البحث 

 فجعلومها ،يف معنى واحد وهو املعنى االصطالحي) اجلر واخلفض(

عىل كم جذع، : ّ                      والبرصيون جييزون عىل قبح " : من ذلك قول املربد،مرتادفني

 ،)من(من حروف اخلفض دليال عىل ) كم(و بكم رجل؟ جيعلون ما دخل عىل 

عىل كم من جذع، وبكم من رجل؟ فإذا مل يدخلها : وحيذفوهنا، ويريدون

مع ) من(وليس إضامر .ّ                                     حرف اخلفض، فال اختالف يف أنه ال جيوز اإلضامر

  )١ (.ّ                      حروف اخلفض بحسن وال قوي

جر : وقويل " :وقد وقع ذلك االستعامل من ابن الرساج حيث قال

  ) ٢(وخفض بمعنى واحد  

                                                                                                                        

ما وقع : والجر " : وأما الجر فیعني عنده...زید: ً                             وقع في إعجاز الكلم منونا نحو=

مفاتیح . یذھب الرجل: في إعجاز األفعال المجزومة عند استقبال ألف الوصل نحو

العلوم ـ محمد بن أحمد بن یوسف، أبو عبد هللا، الكاتب البلخي الخوارزمي 

ه  لكن ھذ،٦٦ـ تحقیق إبراھیم األبیاري ـ دار الكتاب العربي ـ الثانیة صـ ) ھـ٣٨٧(

 )الضم والكسر والفتح والسكون( فقد جعل البصریون ،الحركات لم تسلم للخلیل

الرفع والجر والنصب ( كما خصوا اإلعراب بعالمات أخرى ھي ،عالمة للبناء

  .٣ / ١ والكتاب ، وما بعدھا٦٣ ینظر مفاتیح العلوم صـ )والجزم

أبو العباس، المعروف ـ  محمد بن یزید بن عبد األكبر الثمالى األزدي، المقتضب (١) 

 بیروت –.  عظیمة ـ  عالم الكتبالخالقتحقیق ـ  محمد عبد  )ھـ٢٨٥(بالمبرد 

٣/٤٨  

األصول في النحو ـ  أبو بكر محمد بن السري بن سھل النحوي المعروف بابن (٢) 

 بیروت –تحقیق ـ  عبد الحسین الفتلي ـ  مؤسسة الرسالة، لبنان ) ھـ٣١٦(السراج 

  .٥٥ ،٤٧،٤٩ ،٤٦ ،٣٧/  ١ وینظر ٤٠٨/ ١



  
   

 ٦٩٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

البرصيني عرفوا باستخدام اشتهر يف كتب النحو أن ومن ذلك أيضا ما  *

، )النعت(مصطلح  بالكوفيونيف الوقت الذي عرف فيه  ،)الصفة( مصطلح

 إال أن كل واحدة ،واحلق أن علامء املدرستني قد استعملوا كال املصطلحني

 ، فاشتهر البرصيون بمصطلح الصفة،منهام قد عرفت بمصطلح دون اآلخر

 فسيبويه وهو من أئمة علامء البرصة مل ،صطلح النعتواشتهر الكوفيون بم

 وإنام مها عنده بمعنى ،يف املدلول االصطالحييفرق بني النعت والصفة 

ٍ                     مررت برجل ظريف ففي نحو،واحد َ ٍ ُ  ، ومررت برجل عاقل كريم مسلم،ُ

  )١(  جيعلها نعوتا ،ومررت برجل رش منك

) ملفعول املطلقا( ذلك ما اشتهر يف كتب النحو أن مصطلح ثلوم *

كال  مل يستعملوا أن الكوفيني واحلق ،كويف) املصدر( ومصطلح ،برصي

 أو )الفعل( وإنام عرب الفراء بلفظ ،املصطلحني للتعبري عن هذا املفهوم

  )املنصوب عىل اتصاله باألمر(

 ،كويفومن ذلك أيضا ما اشتهر يف كتب النحو أن مصطلح القطع  *

 أما ،وتسميته حاال تسمية برصية"  :عينيقال الر ، برصي احلالومصطلح

 ولكن ثبت بالبحث أن الفراء ربام نقله عن ،)٢(" الكوفيون فيسمونه قطعا 

ـ فقد نقل الزجاج عن وأستاذ البرصيني اخلليل بن أمحد ـ رمحه اهللا أستاذه 

ومثله .. . هذا الرجل واقفا:والنصب من قطع مثل قولك" : اخلليل قوله

                                                 

  . وما بعدھا٤٢٣،٤٢٤ ـ٤٢١ / ١ینظر الكتاب (١) 

 . تقي الدین إبراھیم بن الحسین النیلي.الصفوة الصفیة في شرح الدرة األلفیة(٢) 

 القسم . الجزء األول)معھد البحوث( جامعة أم القرى .محسن العمیري/تحقیق د

   ٤١ وطبقات النحویین واللغویین صـ ،١/٤٨٠الثاني 



  
   

 ٧٠٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ُ                 فتلك بيوهت{ ُ ُ ُ َ ْ ِ ً            م خاويةَ َ َِ وعليه يكون الفراء قد أخذه عن ، )٢(" عىل القطع )١(}ْ

  .اخلليل رمحه اهللا

      الــــــضمري  (                                           ومــــــن ذلــــــك أيــــــضا مــــــا اشــــــتهر يف كتــــــب النحــــــو أن مــــــصطلح    *

          الكنايـــــــة  :                    وأن الكـــــــوفيني يـــــــسمونه ،                 مـــــــن اســـــــتعامالت البـــــــرصيني   )٣ (  )       واملـــــــضمر

ـــــــــ يف أغلـــــــــب الظـــــــــن              ، وهـــــــــذا القـــــــــول )٤ (       واملكنـــــــــى  ـــــــــي عـــــــــىل كثـــــــــرة               ـ ـــــــــ مبن        ورود               ـ

                                 فــــــــــاألكثر عنــــــــــد البــــــــــرصيني أهنــــــــــم يــــــــــستعملون  ،                  املــــــــــصطلح عنــــــــــد كــــــــــل فريــــــــــق

                        ويف املقابـــــــــل فــــــــإن الكـــــــــوفيني  ،ّ                            ّ وقـــــــــد يــــــــستعملون الكنايـــــــــة واملكنــــــــى ،     املــــــــضمر

   .                    وقد يستعملون املضمر ،                               يكثرون من استعامل الكناية واملكنى

 من )النسق(أن ) ٥( عند كثري من الباحثني أيضا ما اشتهر ومثله *

َ                   تسمى املعطوفات هبا : " قول السيوطياعتامدا عىل  ،ينيمصطلحات الكوف َ

                                                 

   .٥٢: سورة النمل(١) 

الجمل في النحو ـ أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي (٢) 

م ١٩٩٥ھـ ١٤١٦فخر الدین قباوة ـ  الخامسة، . تحقیق ـ  د)ھـ١٧٠(البصري 

  .١٠٩ ،٩٤/ ١ : وینظر،١/٦٧

  )المكنى/ المضمر (ینظر البحث مصطلح (٣) 

المسالك بشرح ألفیة ابن مالك ـ أبو محمد بدر الدین  توضیح المقاصد و:ینظر(٤) 

 :ـ تحقیق) ھـ٧٤٩(ّ                                                    حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي المرادي المصري المالكي 

 أستاذ اللغویات في جامعة األزھر ـ دار الفكر العربي ـ ،عبد الرحمن علي سلیمان

ھمع  و،٥٨٩، ٥٨٨ والصفوة الصفیة صـ ،٣٥٩ / ١م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٨األولى 

  .١/١٩٠الھوامع 

  .٤٥٣ والفراء ومنھجھ في النحو واللغة صـ ،٣١٥ مدرسة الكوفة صـ :ینظر(٥) 



  
   

 ٧٠١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

      عند البرصيني رشكة وعند الكوفيني وهو املتداول نس
                                                  َ َ ّ َ َُ
ِ ُِ ْ َْ ِ ِّ               ا بفتح السنيقْ ْ َ وما   ،)١(ِ

  هو يف احلقيقة إال من مصطلحات اخلليل أستاذ البرصيني 

 عند  الشأنضمريلأن   )٢(بعض الباحثني إليه ذهب  ذلك ما ومثل  *

 تبني وقد  ، واألمر، منها ضمري الشأن والقصة واحلديث:لبرصيني تسمياتا

  .أن مصطلح الشأن مل ينص عليه متقدمي البرصيني

 قال ،من مصطلحات الكوفيني) النسق (أن املتأخرينزعم كثري من  وقد

 واملنقول عن) ٣("النسق من عبارات الكوفيني واصطالحاهتم  " :السيوطي

نه ذكر هذه احلروف يف قصيدته يف أروى عنه خلف فقد  ،يثبت خالفهاخلليل 

  ) ٤(النحو

                          انـــــــسق وصـــــــل بـــــــالواو قولـــــــك كلـــــــه
 

                        وبــــــــال وثــــــــم وأو فليــــــــست تــــــــصعب 
 

                        الفــــــــــــــــاء ناســــــــــــــــقة كــــــــــــــــذلك عنــــــــــــــــدنا
 

                         وســـــبيلها رحـــــب املـــــذاهب مـــــشعب 
 

ُ      قمت  " : حيث قالـ ـ رمحه اهللا فلعل الفراء قد استفاد هذا املصطلح من اخلليل ُ

ْ                 ففعلت، ال يقولو َ َّ                                  قمت فعلت، وال قلت قال، حتى يقولوا: نَ ُ             قلت فقال، : َ ْ ُ

ٌ                                                 وقمت فقام ألهنا نسق وليست باستفهام يوقف عليه َ َْ ُ ُ َ)٥ (  

                                                 

  ١٨٥/ ٣ھمع الھوامع (١) 

  الدكتور عوض حمد  القوزي(٢) 

  .١٢٨ / ٢ھمع الھوامع (٣) 

 والمتون والشروح والحواشي والتقریرات ،٨٦ ،٨٥ مقدمة في النحو صـ :ینظر(٤) 

 -بحث منشور بمجلة األحمدیة .عبد هللا بن عویقل السلمي. في التألیف النحوي د

  ٧ ھـ صـ ١٤٢٠ جمادى األولى -العدد الرابع 

  ٤٤/ ١معاني القرآن للفراء (٥) 



  
   

 ٧٠٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

إذا وقع النسق والقطع واحلال واالستثناء بني  " :واستعمله ثعلب يف قوله

  ) ١( ً                      الفعل وصلته كان صوابا

     عـــــــىل             أهنـــــــم يطلقـــــــون )٢ (                اشـــــــتهر عـــــــن الكـــــــوفيني                ومـــــــن ذلـــــــك أيـــــــضا مـــــــا   * 

                    ملجاوزتـــــــــــــه الفاعـــــــــــــل إىل  ، )            الفعـــــــــــــل املجـــــــــــــاوز (                   الفعـــــــــــــل املتعـــــــــــــدي مـــــــــــــصطلح 

          يف أكثـــــــــر مـــــــــن            قـــــــــد اســـــــــتعمله            أن اخلليـــــــــل               وقـــــــــد أثبـــــــــت البحـــــــــث   ،         املفعـــــــــول بـــــــــه

ِوتقـــــــــول للفعـــــــــل املجـــــــــاوز    "  :        ذلـــــــــك قولـــــــــه   مـــــــــن   )     العـــــــــني (       كتـــــــــاب  يف     موضـــــــــع  ِ                   ِ ِ :  

ًيتعدى إىل مفعول بعد مفعول، واملجاوز مثل رضب عمرو بكرا ٍ ّ                                                   ً ٍ ّ،   ) ٣ (    

 وما قاله فيه ، حيان أن الفراء أول من سمى التمييز تفسرياو أبذكر وقد* 

 روى عنه حيث ، قد عرب بالتفسري يف مقابل التمييزـ ـ رمحه اهللا نظر ؛ ألن اخلليل

يل ملء الدار رجال، وأنت تريد مجيعا، فيجوز : وإن شئت قلت " :سيبويه قوله

فجاز يف . ..رجاال،: وإن شئت قلت.زلته يف كم وعرشيننذلك، ويكون كم

  .أي جيوز متييزه باملفرد أو اجلمع) ٤(" تفسريه الواحد واجلميع 

                                                 

  ١٤٦مجالس ثعلب (١) 

 تحقیق د حسن .التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل ـ أبو حیان األندلسي(٢) 

  ٥٥٠،٥٥١ / ٣ .ھنداوي ـ دار القلم دمشق

كتاب العین ـ أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي (٣) 

تحقیق ـ  د مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي ـ  دار ) ھـ١٧٠(البصري 

  ٢٧/ ٤ وینظر ٢/٢١٥ومكتبة الھالل 

  ١٧٣/ ٢الكتاب لسیبویھ (٤) 



  
   

 ٧٠٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 ،والتفسري أن سيبويه مل يستعمل التمييز )١(بعض الباحثني  زعموقد

كم عبد اهللا : وإذا قلت " :استعمل مصطلح التفسري حيث قالأنه واحلق 

ٌ                              ماكث، فكم أيام وعبد اهللا فاعل ٌ ٌ            ك، فكم ظرف كم عبد اهللا عند: وإذا قلت. ٌ

كم : والتفسري. من األيام، وليس يكون عبد اهللا تفسريا لأليام ألنه ليس منها

  )٢( ٌ                                         يوما عبد اهللا ماكث، أو كم شهرا عبد اهللا عندك

أن سيبويه مل يوقع اصطالح أيضا  )٣(بعض الباحثني  زعم وقد* 

 )املضارعة( وأن اصطالح ، رصاحة عىل هذا النوع من األفعال )املضارعة(

 معتمدا يف ذلك عىل ما ،الوارد عنده هو االصطالح اللغوي ال الفني للكلمة

جاز هلم فيها  " :جاء يف الكتاب من مثل قول سيبويه عن سبب إعراب الفعل

  ) ٤( .اإلعراب حني ضارعت األسامء وليست باسم

 فسيبويه كام أوقعه عىل املعنى اللغوي أوقعه كذلك عىل ،وليس األمر كام زعم

مواضع من عدة  يف ،للون من األفعال بالصورة التي نعرفه عليها اليومهذا ا

                                                 

ل النحویة في المصطلحات واألصو( عبد الوھاب الغامدي في رسالتھ ،الباحث(١) 

 وعالقتھما بمدرستي الكوفة والبصرة ،إیضاح الوقف واالبتداء في القران الكریم

  ٨٣  صـ )دكتوراة من جامعة أم القرى(

  ١٦٠، ١٥٩/ ٢الكتاب لسیبویھ (٢) 

  .١١٣ المصطلح النحوي عوض القوزي صـ :ینظر(٣) 

  ١٦/ ١ ،٢٠/ ١الكتاب لسیبویھ (٤) 



  
   

 ٧٠٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

واعلم  ":للمصطلح يف قوله  وقد زاوج بني املعنيني اللغوي والفني،)١(الكتاب 

َ                                                           أن ما ضارع الفعل املضارع من األسامء يف الكالم ووافقه يف البناء ِ َ " )٢(   

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ،١٧١ ،١٦٨ ،١٦٤ ،٢٠،٢١ ،١٧ ،١/١٦ :ر وینظ١٤/ ١المرجع السابق (١) 

١٨٩ ،١٨٤   

  ١٦٤/ ١ ،٢١/ ١المرجع السابق (٢) 



  
   

 ٧٠٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  املبحث الثاني

  )رؤية تطبيقية( ارزميالنحوية عند اخلواملصطلحات 

  )١ (:املكىن/ املضمر 

 ،من استعامالت البرصيني) الضمري واملضمر(ذكر بعض العلامء أن 

، وهذا القول ـ يف أغلب الظن ـ مبني )٢( الكناية واملكنى :والكوفيون يسمونه

 فاألكثر عند البرصيني أهنم يستعملون ،عىل كثرة ورود املصطلح عند كل فريق

 ويف املقابل فإن الكوفيني يكثرون ،ّ                       ستعملون الكناية واملكنى وقد ي،املضمر

  . وقد يستعملون الضمري واملضمر،من استعامل الكناية واملكنى

                                                 

ُ         الضمیر(١)  ُ                                             السر وداخل الخاطر، والجمع الضمائر: َِّ َّ ُ ُّ ِّْ َ ْ َ ِ ُ َ                      وأضمرت الشيء،ِ ْ َّ ُ ْ َْ َ         أخفیتھ: َ ْ ً       وھوى . َ َ

ٌ        مضمر َ ْ َ                          والضمیر عند النحاة،ُ ُّ ْ ِ ِ َ                                    ما دل على متكلم كأنا أو مخ:َّ ُ ُ َّ َ َ َ                             اطب كأنت أو غائب كھوَ ُ َ َِ َ َ َْ، 

ُّ                                                                     ما استتر معناه، ال یعرف إال بقرینة زائدة، ولھذا سموا التاء في قولھم:والكنایة َ :

َ                                                          إنھ، حرف كنایة، وكنى عن األمر بغیره یكنى كنایة: أنت، والھاء، في قولھم َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ .

 المصطلحات  معجم في.،  والكلیات١٨٧ / ١ التعریفات ٥٤٤ / ١المعجم الوسیط 

والفروق اللغویة ـ أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

 بیروت – محمد المصري ـ مؤسسة الرسالة - عدنان درویش :تحقیق)ھـ١٠٩٤(

ّ                                                               وتاج العروس من جواھر القاموس ـ محمد بن محمد بن عبد الرزاق ٧٦١/ ١ ّ ّ
ـ  مجموعة من ) ھـ١٢٠٥(بیدي َّ      الز،ّ                           أبو الفیض، الملقب بمرتضى،الحسیني

ومعجم مقاییس ٢٣٣ / ١٥ ولسان العرب  ،٤٢١ / ٣٩المحققین ـ  دار الھدایة

 .ـ تحقیق)ھـ٣٩٥(اللغة ـ أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین 

والضمیر كما . ١٣٩ / ٥. م١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩عبد السالم محمد ھارون ـ دار الفكر 

 مشعرا بتكلمھ أو خطابھ أو غیبتھ  ،ھو الموضوع لتعیین مسماهعرفھ ابن مالك 

    .١٢٠ / ١شرح التسھیل 

 القسم الثاني . والصفوة الصفیة الجزء األول،٣٥٩ / ١ توضیح المقاصد :ینظر(٢) 

  .١٩٠ / ١ وھمع الھوامع ،٥٨٩، ٥٨٨صـ 



  
   

 ٧٠٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

تناوهلام املتقدمون إال أن املضمر  )١( )املضمر واملكنى(فاملصطلحان 

شهر من املكنى عند البرصيني فسيبويه يطلق عليه املضمر واإلضامر وعالمة أ

 فمن إطالقه ، وتارة يداخل بني هذه املصطلحات،وعالمة اإلضامراملضمر 

عند بيان حكم عطف الظاهر عىل املضمر املنصوب أو  قوله )املضمر(

َ                                                       باب ما حيسن أن يرشك املظهر املضمر فيام عمل وما يقبح أن يرشك  " :املرفوع

 أما ما حيسن أن يرشكه املظهر فهو املضمر.َ                        املظهر املضمر فيام عمل فيه

وأما ما يقبح . رأيتك وزيدا، وإنك وزيدا منطلقان: املنصوب، وذلك قولك

ُ           فعلت وعبد : أن يرشكه املظهر فهو املضمر يف الفعل املرفوع وذلك قولك

  .ُ                  اهللا، وأفعل وعبد اهللا

أي أنه حيسن عطف االسم الظاهر عىل املضمر املنصوب دون توكيده 

ضمر املرفوع دون توكيده  يف حني أنه ال حيسن عطفه عىل امل،باملنفصل

  .باملنفصل

ُ                                         ُ أن هـــــذا إنـــــام قـــــبح مـــــن قبـــــل أن هـــــذا اإلضـــــامر يبنـــــى     "  :                 وقـــــال نقـــــال عـــــن اخلليـــــل

ًعليــــــه الفعــــــل، فاســــــتقبحوا أن يــــــرشك املظهــــــر مــــــضمرا يغــــــري الفعــــــل عــــــن حالــــــه  َ                                                           ً َ

     )٢   ( .           إذا بعد منه

                                                 

ً                                                              زعم بعض أھل العربیة أن أول أحوال االسم الكنایة، ثم یكون ظاھرا"(١)  وذلك : قال. ُ

ِ                                                    أن أول حال المتكلم أن یخبر عن نفسھ ومخاطبھ فیقول ِ َ وھذان ال " وأنت. أنا: "ّ

الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا ـ . ظاھر لھما

ـ محمد علي ) ھـ٣٩٥(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین 

  ٢٠١م صـ ٩٩٧   -ھـ١٤١٨بیضون ـ الطبعة األولى 

  .٣٨٦ ،٣٨١ ،٣٧٩ / ٢ وینظر ٣٧٨ ،٣٧٧/ ٢الكتاب لسیبویھ (٢) 



  
   

 ٧٠٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

هذا باب جمرى نعت املعرفة  " :قوله )اإلضامر(مصطلح ومن إطالقه 

ٌ                                    األسامء التي هي أعالم خاصة، واملضاف إىل : ُ              رفة مخسة أشياء فاملع،عليها

، )١(ُ                                                           املعرفة، إذا مل ترد معنى التنوين، واأللف والالم، واألسامء املبهمة

  )٢ (.ُ       واإلضامر

باب  " : عالمة املضمر يف بعض عنوانات الكتاب قولهإطالقهومن 

  )٣(عالمات املضمرين املرفوعني

 هقعند تعلي عىل ضمري الغائب )الكناية(لفظ   ــ رمحه اهللا اخلليلوقد أطلق 

   :عىل قول  الشاعر

َيــــــــــا حــــــــــسنه عنـــــــــــد العزيــــــــــز إذا بـــــــــــدا      ََ َ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ْ ْ َِ
ْ                               َ ََ َ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ْ ْ َِ
ْ

 
ُيــــــــــــــوم العروبــــــــــــــة واســــــــــــــتقر املنــــــــــــــرب  َ ْ ِ ْ َّ َُ َ ْ ََ َ َ ْ َ

ِ ْ                        ُ َ ْ ِ ْ َّ َُ َ ْ ََ َ َ ْ َ
ِ ْ  

 
َّ                                   كنى عن عبد العزيز قبل أن يظهره :قال َ    هو(ّ        ، وأما )٤(َ فكناية التذكري، و ) ُ

  )٥(ّ              كناية التأنيث) هي(

 إذ هو دال عىل املعنى بواسطة ،ـ كناية ـ وحده ب ضمري الغائأنيفهم من هذا 

 فليسا ، وذلك بخالف املتكلم واملخاطب، غري رصيح بظاهره فيهإليهالرجوع 

  )٦(بكناية ألهنام ترصيح باملراد

                                                 

  .یقصد أسماء اإلشارة(١) 

  .٣٨٣/ ٣٦٠ ،٥٦/ ٢المرجع السابق (٢) 

  .٨٠ ،٧٨ ،١٩٩ ،٣٦٦ ،٣٥٥، ٣٥٠/ ٢الكتاب لسیبویھ (٣) 

  ٣٠١ / ٤ مقاییس اللغة :، وینظر١٢٨ / ٢كتاب العین (٤) 

  ١٠٥ / ٤كتاب العین (٥) 

  ١٤٨ / ٣شرح الرضي على الكافیة البن الحاجب (٦) 



  
   

 ٧٠٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

املستغاث به والم املدعو هذا باب الم املدعو  " :وعرب به املربد حيث قال

َ      فأما ،..إليه َ                                                 يف املكنى فهي عىل أصلها تقول إن هذا لكَ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ ِ ِ " )١(  

فإذا  :يف إقامة بعض األسامء  مقام بعض حيث قال سيبويه استعملهوقد 

ً                  جعلوه كناية عن ،؛ واهلن واهلنة الفالن والفالنة: ن غري اآلدميني قلتمكنيت 

 اآلدميني  ليفرقوا بني،َّ                        والفرس الذي يسمى بكذا،َّ                      الناقة التي تسمى بكذا

  ) ٢( " والبهائم

: فأما املكني " : أنواع الضامئر حيث قالعىل مجيع ابن الرساج وقد أطلقه

والكاف يف " غالمه ورضبته"واهلاء يف ، وإياك، وأنت، هو: فنحو قولك

  ) ٣("ُ    قمت"ورضبك والتاء يف ، غالمك

 تكون  وقد،قامة اسم مقام اسم تورية وإجيازاإ  تعنيفالكناية عند البرصيني

 ،)٤( فاملضمر اسم كني به عن اسم ،باألسامء الظاهرة وقد تكون باملضمرات

ُ         يؤفك { مثل قوله جل ثناؤه ،وقد يستعمل يف الكناية عن يشء مل جير له ذكر َ ْ ُ

ُ      عنه ْ   )٦( .أو عن النبي صىل اهللا عليه وسلمأي يؤفك عن الدين  ) ٥(}َ

                                                 

  .٢٥٥/ ٤المقتضب (١) 

  .٣١٩ / ٢ وینظر إعراب القران للنحاس ٥٠٧ / ٣الكتاب لسیبویھ (٢) 

   ١٩٥ ،١٤٦ / ١ وینظر إعراب القران للنحاس ١٤٩ / ١األصول في النحو (٣) 

  .١٨٤ / ٣ شرح ابن یعیش :ینظر(٤) 

  ٩: سورة الذاریات(٥) 

  .٨٣٤ / ٢ وإیضاح شواھد اإلیضاح ،٢٠١ / ١نظر الصاحبي ی(٦) 



  
   

 ٧٠٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

     )١   ( )       وإضـــــــــامر    مـــــــــضمر   و   ضـــــــــمري (               اخلـــــــــوارزمي مـــــــــصطلح        اســـــــــتعمل     وقـــــــــد 

             ففـــــــــــي رضب ضـــــــــــمري  ،    رضب :       إذا قلـــــــــــت   " :      قولـــــــــــه      منهـــــــــــا :             يف مواضـــــــــــع عـــــــــــدة

      ) ٢ (  "                             ذلك املضمر هو الفاعل ال زيد  ،     زيد  إىل     راجع 

 أحدمها :شيئان شاذان) عليه رجال ليسني(اجتمع يف قوله  " :ومثل ذلك قوله

 ألن إضامر أمر املخاطب ، واألصل فيه أن يقال للمخاطب،للغائب) عليه(

   ) ٣(" أخرص 

وعرب بلفظ الكناية عند ذكره خالف البرصيني والكوفيني فيام إذا كانت الواو 

الواو والياء من نفس االسم عند أكثر  " :، حيث قال)هو وهي(والياء أصال يف 

والذي أحوجهم إىل .. . وقال الكوفيون وبعض البرصيني زيادتان،البرصيني

   ) ٤(" داء ووقف  ابتإىلذلك أن الكناية لام انفصلت احتاجوا فيها 

                مـــــن قبيـــــل األســـــامء  ام    فهـــــ ،                                  وال فـــــرق بـــــني املـــــضمر واملكنـــــى عنـــــد الكـــــوفيني

   ،                           عنــدهم أكثــر مــن التعبــري بالــضمري       واملكنــى                        ، ولكــن التعبــري بالكنايــة  )٥ (        املرتادفــة 

                                                 

 ،استعمال المضمر أولى من استعمال الضمیر ؛ ألنھ أجري على قیاس التصریف(١) 

 عقدت العسل : وأما الضمیر فعلى حد قولھم، فھو مضمر، أخفیتھ:فمعنى أضمرتھ

قیق صالح  تح. ابن ھشام األنصاري.شرح اللمحة البدریة " . أي معقود،فھو عقید

  ٢٤٣ / ١ الثانیة .الراوي

        .٩٧٨. ١٣٦  ،٨٩ ،٧١ ،٥٦ ،٣٠وینظر شروح سقط الزند .١٤٣ / ٢التخمیر (٢) 

   .١٥٩ / ٢التخمیر (٣) 

   .١٤٤،١٤٥ / ٢التخمیر (٤) 

 فھما من قبیل األسماء ، ال فرق بین المضمر والمكنى عند الكوفیین:قال ابن یعیش(٥) 

 شرح المفصل البن : ینظر.حد وإن اختلفا من جھة اللفظ فمعناھما وا،المترادفة

  .٢٩٢ / ٢یعیش 



  
   

 ٧١٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ِغـري املغـضوب    {                   عنـد توجيـه قولـه تعـاىل    "  :    قولـه         الفـراء                      فمن التعبري بـاملكنى عنـد ُ ْ ََ ْ ِ ْ          ِ ُ ْ ََ ْ ِ ْ

ْعلـــيهم  ِ ْ َ َ      ْ ِ ْ َ              وقبلهـــا يـــاء  ،                        فإنـــه اســـتثقل الـــضمة يف اهلـــاء  )      علـــيهم (          مـــا مـــن قـــال   وأ   " : )١ ( }َ

    إذا     "  :      ثعلـــب    وقـــال   ، )٢ (   "                          بكثـــرة دور املكنـــى يف الكـــالم  ،     علـــيهم    "  :          ســـاكنة فقـــال

      نعـــم  :      تقـــول ،                    وإذا مل تكـــن مل جييـــزوه ،                                جـــاءت الكنايـــة عقـــب كـــالم أجـــازوه كلهـــم

    ) ٣ (  "           وبئس هم  ،           القوم إخوتك

  فلام مل يمكن يف :قولهالضمري يف مصطلح الفراء واستعمل 
                 ِ
ْ َ ضمري االسم ) ما(َّ

ِ                 وحسن ذلك يف . قبح دخول الباء َ ِ َ َ َ      ليس(ُ ْ  إضامر واستعمل الضمري بمعنى ،)٤() َ

قد : ّ                                            وأما ما ال حيسن فيه الضمري  لقلة اجتامعه، فقولك " :العامل حيث قال

 واشرتيت آخر اليوم ألن: أعتقت مباركا أمس وآخر اليوم يا هذا وأنت تريد

رضبت فالنا :وال جيوز أن تقول. هذا خمتلف ال يعرف أنك أردت ابتعت

  )٥(. وقتلت فالنا ألنه ليس هاهنا دليل: وفالنا وأنت تريد باآلخر

الكسائي ال ينسق عىل  " :يف قوله)مضمر(للفظ الكسائي استعامل ثعلب  ونقل

  )٦(" املضمر وال يؤكده 

                                                 

   .٧: سورة الفاتحة(١) 

  ١٢ / ١معاني القرآن للفراء (٢) 

  .٢٧٥ ،٢٧٤ ،٢٥٠  وینظر .٥٩٣ ،٥٩٢مجالس ثعلب (٣) 

  .٣٧ / ٢ ،٢٦٨ ،١٢٠ ،١٠٩ / ١ : وینظر٤٣/ ٢معاني القران للفراء (٤) 

  ١٤/ ١المرجع السابق (٥) 

   .٣٢٤مجالس ثعلب (٦) 



  
   

 ٧١١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

َّفأصــــــبحوا ال يــــــرى إال  {   : ىل                        نبــــــاري عنــــــد توجيــــــه قولــــــه تعــــــا        بكــــــر األ   أبــــــو     وقــــــال  َِ َ ُ ُ َ ْ َ َ                 َّ َِ َ ُ ُ َ ْ َ َ

ْمساكنهم َ َُ ُ ِ        ْ َ َُ ُ    )٢ (          مضمر فيها           اسم أصبح  "    : )١ (   }  ِ

                                         قــد نظــروا إىل اجلانــب الــداليل حيــث تعــد الــضامئر                   نخلــص إىل أن الكــوفيني

    يف      تــــبعهم      وقــــد  ،              شــــارية غــــري الــــرصحية                            نــــدهم مــــن الكلــــامت ذات الــــدالالت اإل ع

           من ذلــك قــول  ،      املفـرسين   ني و      اللغــوي و   )٣ (       النحــاة     بعـض                       التعبـري بمــصطلح الكنايــة 

ًويكـون مكنيـا وبعـض    ". ْ     ْوعمـرو  .    زيـد   : "ً                   ًاالسم يكون ظاهرا مثل      : "         ابن فارس ّ ْ َ                 ً ّ ْ َ

ًالنحــــــويني يــــــسميه مــــــضمرا، وذلــــــك مثــــــل  َ                              ً           ورد يف كتــــــب    قــــــد  و   ، )٤ ( )      هــــــو وهــــــي (َ

   )٥ (                             القراءات ما يسمى هباء الكناية 

                                                 

   .٢٥: سورة األحقاف(١) 

إیضاح الوقف واالبتداء ـ محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري (٢) 

محیي الدین عبد الرحمن رمضان ـ مطبوعات مجمع اللغة : ـ تحقیق) ھـ٣٢٨(

  .٣٢٧ ،٣١٨ : وینظر،١٢٧م ١٩٧١ -ھـ ١٣٩٠العربیة بدمشق ـ 

تحقیق ) ھـ٣٨١( محمد بن عبد هللا بن العباس، ابن الوراق ینظر علل النحو ـ(٣) 

السعودیة ـ األولى، /  الریاض -محمود جاسم محمد الدرویش ـ مكتبة الرشد 

  .١/٣٣٥م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠

  ٢٠١الصاحبي في فقھ اللغة  صـ (٤) 

د  شرح النظم الجامع لقراءة اإلمام نافع ـ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محم:ینظر(٥) 

، وشرح طیبة ١٦ القاھرة صـ - المكتبة األزھریة للتراث ـ )ھـ١٤٠٣(لقاضي ا

النشر في القراءات ـ شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن 

 –الشیخ أنس مھرة ـ دار الكتب العلمیة : ضبطھ وعلق علیھ)ھـ٨٣٣(یوسف 

 القارئ المبتدي  و سراج،١/٦٦ م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠الثانیة، : بیروت الطبعة

) وھو شرح منظومة حرز األماني ووجھ التھاني للشاطبي(وتذكار المقرئ المنتھي 

ـ أبو القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح 

راجعھ شیخ المقارئ )ھـ٨٠١(العذري البغدادي ثم المصري الشافعي المقرئ 

 ١٣٧٣ مصر ـ الثالثة، –فى البابي الحلبي علي الضباع ـ مطبعة مصط: المصریة

  ٤٥ م صـ ١٩٥٤ -ھـ 



  
   

 ٧١٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 فالكناية عند ،)املكنى(أدق من مصطلح ) املضمر(ولكن مصطلح 

 وأسامء ، اإلشارةءوأساماملوصول  كل ما يكنى به كتشملاة  غلب النحأ

  )١(والعدد   وأسامء الرشط،االستفهام

  

  )٢ (: التربئة /النافية للجنس

 ومصطلح ، برصي)النافية للجنس(املشهور عند النحاة أن مصطلح  ال 

 الفنيبمعناه  )النافية للجنس( عىل مصطلح أقف واحلق أين مل ،كويف) التربئة(

 ال :نه كان جييز قولكأ عمرو أيب عن روي ما إال ،ني البرصي متقدميعند

  )٣( خربا هلام ) إذا جعلت لك،غالمني وال جارتني لك

  . وإن مل يرصح بلفظها)ال النافية للجنس(ولعل هذا فيه تنبيه للنحاة عىل 

                                                 

َ                      وأحل لكم ما :قال العكبري مستعمال الكنایة في االسم الموصول في قولھ تعالى(١)  ْ ُ َ َّ ِ ُ َ

ْ                وراء ذلكم ُ ِ َ َ َ َّ     أن  " :َ ْ                                                         بمعنى الذي، والذي كنایة عن الفعل؛ أي) َ   ما(َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ ٌ َ َ ََّ ََّ ْ                    وأحل لكم تح: َ َ ْ ُ َ َّ ِ ُ ُ      صیل َ ِ

ِ                                        ما وراء ذلك الفعل المحرم َِّ َ َ َُ ْ ْْ ِ َِ َ َ  التبیان في إعراب القرآن أبو البقاء عبد هللا بن الحسین .َ

تحقیق  ـ  علي محمد البجاوي ـ  عیسى البابي ) ھـ٦١٦(بن عبد هللا العكبري 

ْ         فإن : وأطلقھا على أسماء اإلشارة عند توجیھ  قولھ تعالى،١/٣٤٧الحلبي وشركاه  ِ َ

ُ      كانو ِ                                                    ا أكثر من ذلك فھم شركاء في الثلثَ ِ ِ ُِ ُّ ُ َُ َ َُ َ ْْ َ ََ ْ َ      ذلك(َ   و  " :َ ِ ِ                           كنایة عن الواحد:)َ ِ َِ ْ ِ َ ٌ َ  التبیان في ..َ

من، : ألنھا سؤال عن عدد معین، وكذا " : وقال الرضي،٣٣٧ / ١إعراب القرآن 

وما، وكیف، وغیرھا من أسماء االستفھام، ألنھا كلھا سؤال عن معین غیر مصرح 

شرح الرضي على الكافیة " أسماء الشرط كلھا كنایات  " :  وقال أیضا،"باسمھ 

  ٣/١٤٨البن الحاجب 

) ال(النافیة للجنس؛ أي لكل فرد من أفراد الجنس، وتسمى كذلك ) ال(تسمى (٢) 

: شرح التصریح .التبرئة؛ ألنھا تدل على تبرئة جنس اسمھا كلھ من معنى غیرھا

  ٧٨ / ١ مفاتیح العلوم ١٢ / ١كلمات الناس  والزاھر في معاني ،٢٣٦، ٢٣٥/ ١

  ١/٣٩٣وشرح ابن عقیل ١/١١١ شرح الكافیة : وینظر،٢٨٢ / ٢ینظر الكتاب (٣) 



  
   

 ٧١٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

                    حيــــــث قــــــال يف بــــــاب النفــــــي    ، )              العاملــــــة عمــــــل إن (                   وســــــيبويه كــــــان يــــــسميها 

                                            فــــــــيام بعــــــــدها فتنــــــــصبه بغــــــــري تنــــــــوين، ونــــــــصبها لــــــــام بعــــــــدها           وال تعمــــــــل  : ) ال (ـ  بــــــــ

   )١ (     . "                  كنصب إن لام بعدها

ــــــــه مل يطلــــــــق عليهــــــــا  ــــــــاب ولكن                                                      وقــــــــد عقــــــــد الكــــــــالم عليهــــــــا يف أكثــــــــر مــــــــن ب

                                اســـــــتعمله بمعنـــــــاه اللغـــــــوي يف موضـــــــعني    وقـــــــد   ، )٢ (                    اصـــــــطالح النافيـــــــة للجـــــــنس 

ٌ                                 ٌتقــــــــول ثالثــــــــة أثوابــــــــا، أي مــــــــن ذا اجلــــــــنس،   "    :                     مــــــــن الكتــــــــاب وذلــــــــك يف قولــــــــه

ِ            ِ         ِهـــــــذا صـــــــوت كـــــــالب ِ، أي هـــــــذا   :     تقـــــــول    "  :     وقولـــــــه   )٣ (     "                 لـــــــه بمنزلـــــــة التنـــــــوين  جتع

   )٤ (           من هذا اجلنس

 :نه قال يف معرض الكالم عنهاكول) باب ال التي للنفي(أما املربد فسامه 

ّ                                                        ال رجل يف الدار، مل تقصد إىل رجل بعينه، وإنام نفيت عن الدار : إذا قلت

ّ                       ل من رجل يف الدار؟ ألنه ه:  فهذا جواب قولك،صغري هذا اجلنس وكبريه

  )٥ (.يسأل عن قليل هذا اجلنس وكثريه

 فعقد الصيمري له بابا ،بعض نحاة القرن الرابع  البرصيني وقد سار عىل هنج

  ).باب النفي بـ ال(سامه 

                                                 

  ٢٧٤/ ٢الكتاب لسیبویھ (١) 

   ٣١٧ ،٢٩٠ ،٢٨١/ ٢ المرجع السابق :ینظر(٢) 

  ١٧٣/ ٢ الكتاب لسیبویھ :ینظر(٣) 

  ٥٦٩/ ٣ المرجع السابق :ینظر(٤) 

   ٥٧١/ ٤المقتضب (٥) 



  
   

 ٧١٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

عند  حيث قال ،)التربئة(بمصطلح  ـ )ـ وتبعه الكوفيون)١(وقد عرب الفراء 

َ  َ           فال  رفث و{ :قوله تعاىلتوجيه  َ َ َ                       ال فسوق وال جدالََ َ ِ َ ََ َ فالقراء عىل نصب  )٢(} ُُ

.   إال جماهدا فإنه رفع الرفث والفسوق ونصب اجلدال)التربئة(ـ ذلك كله ب

ّ                                                فمن نصب أتبع أخر الكالم أوله، ومن رفع بعضا ونصب . وكل ذلك جائز

  )٣( والنصب بحذف النون،الرفع بالنون: ن التربئة فيها وجهانبعضا فأل

 وإن :اء بعض أحكام التربئة والرضورة الشعرية حيث قالوقد بني الفر

شئت رفعت بعض التربئة ونصبت بعضا، وليس من قراءة القراء ولكنه يأيت 

  )٤ (:ِ                  يف األشعار قال أمية

                      فـــــــــــــــــــال لغـــــــــــــــــــو وال تـــــــــــــــــــأثيم فيهـــــــــــــــــــا
 

                      ومــــــــــــــــا فــــــــــــــــاهوا بــــــــــــــــه هلــــــــــــــــم مقــــــــــــــــيم 
 

                                                 

ذكر أحد الباحثین أن ھذا المصطلح من صنعة الفراء بحجة أنھ ورد عنده كثیرا ولم (١) 

 ویرد ھذا بأن الكسائي وھو شیخ الكوفیین قد نقل عنھ ما ،یوجد من ینسبھ إلى أحد

 فلما تأخر الخبر في ، قام رجل:سبیل النكرة أن یتقدمھا أخبارھا فتقول" نصھ 

 / ١ إعراب القران للنحاس :ینظر"نھ نصب ناقص التبرئة نصبوا ولم ینونوا أل

  .٣٨١ / ١ واألصول ،١٢٨

      وما نقل عن الكسائي فیھ رد على من قال إن مصطلح التبرئة من صنعة الفراء 

"  ولكن كثرة االستعمال لیست دلیال یقطع بھ ،بحجة أنھ یكثر استعمال المصطلح

  .١٧٢المصطلح النحوي ـ عوض القوزي صـ 

     .١٩٧: ة البقرةسور(٢) 

  ١٢٠/ ١معاني القرآن للفراء (٣) 

 والبیت من الوافر ینسب ألمیة بن أبي الصلت الثقفي من ١٢١/ ١المرجع السابق (٤) 

 وقد  ٢٨٣/ ٢خزانة األدب . قصیدة یذكر فیھا الجنة، وأھلھا وأحوال یوم القیامة

  :أشار البغدادي إلى أن ھذا البیت مركب من بیتین ھما

                 وال ت���������أثیم فیھ���������ا      ف���������ال لغ���������و

 

                     وال ح������������ین وال فیھ������������ا مل������������یم 

 
                      وفیھ��������ا لح��������م س��������اھرة وبح��������ر

 

  ً                      ًوم�������ا ف�������اھوا ب�������ھ أب�������دا مق�������یم 

   



  
   

 ٧١٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

   )الوافر (:عىل قول الشاعره بيعقت واستعمله ثعلب عند

ـــــــــــــــــف بليلـــــــــــــــــة ال  ـــــــــــــــــوم فيهـــــــــــــــــا             فكي           ن
 

                   وال قمـــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــــسارهيا منـــــــــــــــــــــــــــري 
 

:  حكى ابن األعرايب:وقال أيضا ،)١(جعل ال التربئة بمعنى غري: وال قمر، قال

  )٢ (.جعل ليس بمعنى التربئة. قد جعل الناس ما ليس بأس به

 فقال عند بيان أنواع ،)النافية للجنس(مصطلح  اخلوارزمي وقد استعمل

 ، والنافية للجنس،شبهة بليس امل،ة عىل رضبنياعلم أن ال النافي"  :ال النافية

 أما من حيث الصورة فمرفوع املشبهة ،وبينهام فرق من حيث الصورة واملعنى

 وأما من حيث ، والنافية للجنس عىل عكس ذلك،بليس مقدم عىل منصوهبا

 واملشبهة ،املعنى فألن النافية للجنس تستغرق اجلنس نفيا من حيث اللفظ

  )٣("  كانت تستغرق اجلنس نفيا ـ لكن ال من حيث اللفظ بليس فإهنا وإن 

النافية للجنس مرفوع سواء كان ) ال(خرب  " :لزوم رفع خربهايف وقال 

  )٤(" اسمها مفردا مفتوحا أو مضافا أو مضارعا له 

" هذا املصطلح من قول املربد ولعل اخلوارزمي ومن قبله قد استفادوا 

 ،)٥(" اجلنس وكبريه هذا فيت عن الدار صغري ن.. . ال رجل يف الدار:إذا قلت

                                                 

  ١٣٢مجالس ثعلب صـ (١) 

  ١٣٢المرجع السابق صـ (٢) 

  .٤٩٥/ ١التخمیر (٣) 

  . أي مشبھا بالمضاف،ومضارعا لھ.٤٩٨/ ٢المرجع السابق (٤) 

  .٥٧١ / ٤المقتضب (٥) 



  
   

 ٧١٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

عمل ال النافية "  ومن ذلك تسمية  ابن جني ،حيث بوبوا األبواب عليه

  )١()بالرفع عىل حمل ال النافية للجنسالعطف ( ومثله عند السريايف ،"للجنس 

نخلص إىل أن مصطلح النافية للجنس والتربئة يتفقان يف املفهوم الفني 

يقول  ، كله من معنى غريها)ال(ئة تعني تربئة جنس اسم  فالترب،للمصطلح

النافية كائنة ما كانت؛ ألن " ال"التربئة أن تصدق عىل " ال"وحق الشيخ خالد 

فإن " إن"ً                                                          كل من برأته فقد نفيت عنه شيئا، ولكنهم خصوها بالعاملة عمل 

التربئة فيها أمكن منها يف غريها، لعمومها بالتنصيص، وتسمى النافية 

  )٢("  للجنس

  )٣ (: ارى وغري ارى /املنصرف وغري املنصرف

 )املنرصف وغري املنرصف(املشهور يف كتب املتأخرين أن مصطلح 

 وبالبحث تبني أن اخلليل قد استعمل ،كويف )املجرى وغري املجرى( و،برصي

 ):أفعل( سيبويه قوله يف حكم رصف ه حيث نقل عن)جرى ومل جير(مصطلح 

                                                 

 والكافیة في علم  ،٦١٢ ،٣٣١ / ١ أبیات سیبویھ للسیرافي  وشرح،٤٤ /١اللمع (١) 

  .٥٢٢ / ١ وھمع الھوامع ،١٧ / ١النحو 

  ٣٣٦/ ١التصریح بمضمون التوضیح في النحو (٢) 

ِ                    وغیر المنصرف. ھو ما یدخلھ الجر مع التنوین: المنصرف(٣)  ِ َُ ْ ُ ْ ْ                       ما یمتنع صرفھ عند : َ ِ َ ْ َ
َّ                     عدم الضرورة لعلة ِ َ ُ  علتان من تسع أو واحدة منھا تقوم مقامھا وال  وھو ما فیھ،.َّ

معجم مقالید العلوم في الحدود و ،٢٣١التعریفات صـ . یدخلھ الجر والتنوین

التوقیف على مھمات التعاریف ـ زین الدین محمد المدعو بعبد و ٨١والرسوم صـ 

 الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري

  ٢٥٤م صـ ١٩٩٠-ھـ١٤١٠القاھرة ـ  األولى، -ـ  عالم الكتب ) ھـ١٠٣١(



  
   

 ٧١٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ً                                                     ال ما كان عليه من الوصف مل جير، فإن كان اسام وليس بوصف هذا املث" 

  )١( .جرى

 يف هذا ناوأعلم أن مجيع ما ذكر: "  وتبعه البرصيون حيث قالسيبويهوعرب به 

ً                                                        ال ما كان منه بالراء وغري ذلك إذا كان يشء منه اسام ملذكر مل عالباب من ف

ً           ينجر أبدا   )٣( )ا باب ما جيري وما ال جيريهذ(املربد بابا سامه له وقد عقد  ،)٢( ّ

  )٤(باب ما ينرصف من األمثلة وما ال ينرصفأيضا سيبويه وسامه 

بألفاظ   استعمل اخلوارزمي مصطلح املنرصف وغري املنرصفقد و

اعلم أن كالم النحويني يف باب ما ال ينرصف "  :  من ذلك قوله)٥( متعددة

 )٧(" ذهب منعته الرصف ولو سميت بنرجس و " :، ومثله قوله)٦( " خمبط 

أما  " :ومثله قوله ،)٨(" ُ                                حسان إن أخذته من احلسن فهو منرصف " :ومثله قوله

  )٩(" ما فيه ألف التأنيث فهو غري منرصف 

                                                 

   ٢٠٣/ ٣الكتاب لسیبویھ (١) 

  ٢٧٩/ ٣المرجع السابق (٢) 

   ،٢٥٥ /٣المقتضب (٣) 

: ، وینظر٣٠٨ ،٢٢٧ ،٢٢٠ ،٢٠٦ ،٣/١٩٣ : وینظر٢٠٣/ ٣كتاب سیبویھ (٤) 

   .٢/٧٩ ،٣٤٤ ،٤٦ ،٢٧ /١األصول في النحو 

امتناع الصرف / غیر منصرف / انصراف / منصرف /  صرف :اظمن ھذه األلف(٥) 

  وتركھ

   ١/٢٠٩التخمیر (٦) 

  ١/٢١١المرجع السابق (٧) 

  ١/٢١٢المرجع السابق (٨) 

 ،٩٥١ ،٧٧٨ وشروح سقط الزند، وما بعدھا٢١٦، وینظر ١/٢١٣،٢١٤التخمیر (٩) 

٩٦١.  



  
   

 ٧١٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 وقد تردد هذا )املجرى وغري املجرى(مصطلح ب فاشتهروا أما الكوفيون 

 وأسامء :ه ومن ذلك قول،)١( )اإلجراء ومشتقاته(املصطلح عند الفراء بلفظ 

 النساء إذا خف منها يشء جرى  إذا كان عىل ثالثة أحرف وأوسطها ساكن 
                                                                 ٍ
ْ ٌَ َّ

  )٢(مثل دعد وهند

  وقوارير،سالسال(كام كتبوا  " :وقال أيضا
          َ
ِ  باأللف، وأكثر القراء عىل ترك )٣( )َ

  )٤(.اإلجراء فيهام

 حيث ،)ال تنرصف(ومع ذلك فإن الفراء ال هيجر املصطلح البرصي 

َّ                               وأسامء البلدان ال تنرصف خفت أو  " :يف قوله )جرى( وبني لفظ نهقابل بي َ ُ

 ثقلت، وأسامء النساء إذا خف منها يشء جرى إذا كان عىل ثالثة أحرف 
                                                                 ٍ
ْ ٌَ َّ ُ َ

  )٥(وأوسطها ساكن مثل دعد وهند

َ                      ولقد جئتمونا { : عىل قوله تعاىل حينام علق)ال جيري(لفظ  عند ثعلب وقد ورد ُْ ُ ْ ِ َ َ َ

َ        فرادى َ   ) ٧("  وفرادى وفراد ال جيري ،واحده فرد وفريد وفرد وفردان  "  )٦(}ُ

                                                 

  یجرى وال یجري  / لم یجر / جرى / غیر الجاري / الجاري (١) 

  ٤٢/ ١معاني القرآن للفراء (٢) 

ّ                                          قرأ نافع وأبو بكر والكسائي ٦٣/ ٥إعراب القرآن للنحاس (٣)  ِ َِ َْ َ َُ َ ََ ِ             بالتنوین/ سالسال / َ ِ ِْ َّ، 

 حجة القراءات عبد الرحمن :ینظر. وھي قراءة أھل المدینة وأھل الكوفة غیر حمزة

ني ـ دار الرسالة صـ  ـ تحقیق سعید األفغا) ھـ٤٠٣(بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة 

  والنشر في القراءات العشر ـ شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن ٧٣٧

ـ المطبعة ) ھـ١٣٨٠(علي محمد الضباع : تحقیق)  ھـ٨٣٣(محمد بن یوسف 

  ٣٩٤/ ٢التجاریة الكبرى 
  ٤٣/ ١معاني القرآن للفراء (٤) 

  .١٧٦ /٢ ،٢٥٥ ،٢٥٤ / ١ وینظر٤٢/ ١معاني القرآن للفراء (٥) 

   .٩٤: سورة األنعام(٦) 

  .١٢٨مجالس ثعلب (٧) 



  
   

 ٧١٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

         قــــــــــد اشــــــــــتهر    )               املنــــــــــرصف وغــــــــــري املنــــــــــرصف (        مــــــــــصطلح           نخلــــــــــص إىل أن

                 عــــــــــىل حــــــــــني أمهــــــــــل املــــــــــصطلح      ، )١ (                 البيئــــــــــة النحويـــــــــة                  وكتـــــــــب لــــــــــه الــــــــــسيادة يف

                الــــــــــذي يربــــــــــك الــــــــــدرس                                ألنــــــــــه قــــــــــد يــــــــــؤدي إىل االشــــــــــرتاك اللفظــــــــــي  ،     الكــــــــــويف

ـــــــة    فـــــــامل   ،             لـــــــدى الدارســـــــني ،      النحـــــــوي ـــــــرصيني هـــــــو حال ـــــــد ســـــــيبويه والب                                جرى عن

             هــــــــذا بــــــــاب جمــــــــارى     "  :          قــــــــال ســــــــيبويه   ،                              آخــــــــر الكلمــــــــة وحكمهــــــــا إعرابــــــــا وبنــــــــاء

         عـــــىل النـــــصب    :   )٢ ( ٍ  ٍ                      وهـــــي جتـــــري عـــــىل ثامنيـــــة جمـــــار ،                      أواخـــــر الكلـــــم مـــــن العربيـــــة

ّواجلر والرفع واجلزم، والفتح والضم والكرس والوقف َّ                                            ّ َّ. ) ٣(   

  )٤ (:صدرامل/ املفعول املطلق 

 ومصطلح ،برصي) املفعول املطلق(ب النحو أن مصطلح املشهور يف كت

 حيث رأى ، عيسى بن عمر املصدر قد لفت األنظار إىلو ،كويف )٥( )املصدر(

                                                 

   ١٧٨ ،٦٤ / ١ والخصائص ،٣٣٦ ،١٧٤ / ١ علل النحو للوراق :ینظر(١) 

 : وال ریب أن الجري حركة فكأنھ قال،مصدر میمي بمعنى الجري) مجرى(جمع (٢) 

  .ثمانیة حركات

  ١٣/ ١الكتاب لسیبویھ (٣) 

َ         اسم ما : المفعول المطلق(٤)  ُ                                                 فعلھ فاعل فعل مذكور بمعناه مثل ضربت ضرباْ َ ْ َ َِ ُ ْ  وھو ،َ

ُ                                                                         مصدر منصوب مؤكد لفعلھ أو مبین لنوعھ أو عدده یدل على مطلق وقوع الحدث  ُّ ُِّ ِّ

 جامع العلوم في اصطالحات الفنون ـ القاضي ،٢٢٤ُّ                           من غیر تقید،  التعریفات صـ

:  عباراتھ الفارسیةعرب) ھـ١٢القرن (عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري 

 -ھـ ١٤٢١بیروت ـ األولى، /  لبنان - حسن ھاني فحص ـ دار الكتب العلمیة 

  ٢١١/ ٣م ٢٠٠٠

 إال خالفا شاذا ، وتسمیتھ مطلقا ھو قول النحویین،وھو المصدر" قال أبو حیان (٥) 

ارتشاف الضرب " في تخصیص المطلق بمصدر ما كان فعلھ عاما كصنعت وفعلت 

رجب /  تحقیق وشرح ودراسـة الدكتور . ألبي حیان األندلسىمن لسان العرب

= م ـ ١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٨رمضان عبد التواب ـ ط أولى /  مراجعة الدكتـور .عثمان



  
   

 ٧٢٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ْ                                  بل سولت لكم أنفسكم { : من قوله تعاىل)صربا(يف عىل املصدرية النصب  ُ ْ َُ ُُ ْ َ َ َ ْْ َّ َ

ِ                     أمرا فصربا مجيال َ ْ َ َ ً ْ َ{)١(    

   )٣( :ل الشاعر قا،)٢( فألصربن صربا مجيال :أي

َيـــــــــــشكو إىل مجـــــــــــىل طـــــــــــول الـــــــــــرسى َُّّ َ ُ ِ َ َ ْ َ                   َ َُّّ َ ُ ِ َ َ ْ َ  
 

َصــــــــــــــــربا مجــــــــــــــــيال فكالنــــــــــــــــا مبــــــــــــــــتىل َ ْ َُ
ِ َ                   َ َ ْ َُ
ِ َ  

 

                                                                                                                        

، والتصریح ١/١٦٥ وینظر ھمع الھوامع ،١٤٧٥، ٣/١٣٥٣ .مطبعة المدني=

ألن من حقھ أن ال یقید " ُ                      وسمي المفعول مطلقا .٣٢٣ / ١بمضمون التوضیح 

 ١/٢٩٧ التخمیر . ألنھ مفعول فحسب،حرف من حروف الجر تقیید سائر المفاعیلب

َ                                             و سمي مصدرا، ألن الفعل صدر عنھ وأخذ منھ ُ َ َ َّ ً َ                           وعد ابن یعیش المصدر ھو . ُ َ ُ َّ

ِ                 وعلل ذلك بقولھ. ّ                المفعول الحقیقي َ ِ                                         ألن الفاعل یحدثھ ویخرجھ من العدم إلى : َّ ُ ُ َ َّ

ُّ                            الوجود، وصیغة الفعل تدل ع ِ   ٤٧٣الحدود في علم النحو صـ : لیھ، ینظرِ

 قرأ عیسى بن عمر فیما زعم سھل بن یوسف فصبرا جمیال  .١٨: سورة یوسف(١) 

 إعراب : ینظر.وكذا في مصحف أنس وأبي صالح: وكذا األشھب العقیلي، قال: قال

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ـ  و،٢/١٩٥القرآن للنحاس 

ـ تحقیق علي عبد ) ھـ١٢٧٠( الدین محمود بن عبد هللا الحسیني األلوسي شھاب

  ٣٩٣/ ٦ ھـ ١٤١٥ بیروت ـ األولى، –الباري عطیة ـ دار الكتب العلمیة 

ُ                                                                     قرأ أبي وعبد هللا بن مسعود وعیسى الثقفي والقنوي وابن أبي إسحاق بالنصب، (٢) 

 المنسوب - للباقولي إعراب القرآن: انظر ھذه القراءة في. وھي قراءة شاذة

ْ                                                                          للزجاج ـ علي بن الحسین بن علي، أبو الحسن نور الدین جامع العلوم األصفھاني  َ

 -إبراھیم اإلبیاري ـ دارالكتاب المصري : ـ تحقیق ودراسة) ھـ٥٤٣(الباقولي 

 ھـ ١٤٢٠ -بیروت ـ الرابعة /  القاھرة - بیروت - القاھرة ودارالكتب اللبنانیة 

  ٦٣/ ٢ ومعاني القرآن للفراء ٧٥٨/ ٢ي إعراب القرآن  والتبیان ف٢/٦٥٢

؛ وبال نسبة في الكتاب ٣١٧/ ١البیت للملبد بن حرملة في شرح أبیات سیبویھ (٣) 

" صبر"حیث رفع " صبر جمیل: "قولھ: والشاھد).شكا(؛ ولسان العرب ١/٣٢١

  .على أنھ خبر لمبتدأ محذوف



  
   

 ٧٢١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

، ولكنه كان )١(بالرفع ) صرب مجيل( وأنشده سيبويه ،فاصرب صربا مجيال:أي

  .يرى أن النصب أكثر وأجود ألنه أمر

 وقد مال ،من ذلك يتبني لنا أن لقراءة عيسى بن عمر وجها من القياس

 فكان له فضل التنبيه عىل هذا املصطلح هبذه ،لك كثري من علامء العربيةإىل ذ

ً  َ           سال ما قوال { مثل قوله عز وجل ، مما قرأه نصبا عىل املصدر،القراءة ونحوها ْ َ َ

   من رب رحيم
              ٍ ِ ِ
َ ٍَّ ٍ                           طوبى هلم وحسن مآب{ :، وقوله جل وعز)٢( } ْ َ ْ َْ ُ َ َُ َ بنصب  )٣(} ُ

 ،وأهنام يف موضع نصب) سقيا ( كام قالوا،مصدر) عىل أن طوبى) حسن(

  )٤( .معطوف عليها)حسن مآب(و

   ،          اســـــــــم احلـــــــــدثان (   :                                    أمـــــــــا ســـــــــيبويه فقـــــــــد أطلـــــــــق عليـــــــــه عـــــــــدة مـــــــــصطلحات

   )٦ (                     كــــــــــــام كــــــــــــان يــــــــــــسميه مــــــــــــصدرا  ، )٥ (   )           أســــــــــــامء احلــــــــــــدث ،           أحــــــــــــداث األســــــــــــامء

ًمــــــا ينتــــــصب مــــــن املــــــصادر توكيــــــدا لــــــام          هــــــذا بــــــاب   :             وذلــــــك يف قولــــــه ،       وتوكيــــــدا َ                             ً َ

� حقــــــاُ          ُهــــــذا عبــــــد اهللا  :          وذلــــــك قولــــــك      قبلــــــه َ    �                     ملــــــصدر يــــــدل عــــــىل مــــــا قبلــــــه   فا   ، )٧ (   "َ

   .      لغريه                 بعد أن كان حمتمال ،   نصا

                                                 

  .١/١٦٢الكتاب (١) 

 وإمالء ما من بھ الرحمن ،٢٤٣ / ٧بحر المحیط  وینظر ال،٥٨سورة یس (٢) 

٢/٢٠٤.  

   .٢٩: سورة الرعد(٣) 

 وإمالء ما من بھ الرحمن ،٢٤٣ / ٧ والبحر المحیط ،٢٨٧ / ٢ الكشاف :ینظر(٤) 

٢/٢٠٤.  

  .٨٩، ٤/٥ ،٢/١٢٠ الكتاب :ینظر(٥) 

  .٥٥ / ١ المفصل .علل الزمخشري تسمیتھ مصدرا لصدور الفعل عنھ(٦) 

  ٣٧٨/ ١لسیبویھ الكتاب (٧) 



  
   

 ٧٢٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ً                                      ما يكون املصدر فيه توكيدا لنفسه نصبا هذا باب " :وقال أيضا ً : وذلك قولك ُ

ً                           له عىل ألف درهم عرفا ٍْ ُ ُ ْ َ   . بمنزلة إعادة ما قبلهملصدرفا )١( .َّ

ْ                       فأمثلة أخذت من لفظ وأما الفعل " : قوله)أحداث األسامء( من إطالقه عليهو ُ

 ألن األفعال مأخوذة من املصادر ،يقصد من لفظ املصادر) ٢(أحداث األسامء 

ُ                                    فهذه األمثلة التي أخذت من لفظ أحداث  " : وبعد أن مثل لألفعال قال،عنده

واألحداث "  : حيث يقول،فاملقصود باألحداث عنده املصادر ،)٣(األسامء

ِ                        نحو الرضب واحلمد والقتل ْ َّ.) ٤(  

قوله مبينا أن الفعل الالزم  )أسامء احلدث( ومن إطالقه عىل املصادر

فهو جيوز يف كل يشء من أسامء الزمان  " :يتعدى إىل أسامء الزمان وإىل املصادر

  )٥(كام جاز يف كل يشء من أسامء احلدث

َ                           ومن إطالقه عليه اسم احلدثان َ
َّ                       وأعلم أن الفعل الذي ال  " : قوله)٦(

ّ             يتعدى الفاع ّ                                                                 ل يتعدى إىل اسم احلدثان الذي أخذ منه؛ ألنه إنام يذكر ليدل عىل َ َ َ ْ ُ ُ َ َ

ٌ                                                        أال ترى أن قولك قد ذهب بمنزلة قولك قد كان منه ذهاب. احلدث ََ ََ َ وإذا . َّ

ٍ                                                                    قلت رضب عبد اهللا مل يستبن أن املفعول زيد أو عمرو، وال يدل عىل صنف  ُّ َ ٌَ َُّ ِ َ

                                                 

  ٣٨٠/ ١الكتاب لسیبویھ (١) 
  ١٢/ ١ المرجع السابق :ینظر(٢) 

  ١٢/ ١ینظر المرجع السابق (٣) 

  ١٢/ ١ینظر المرجع السابق(٤) 

  ٣٥/ ١ینظر المرجع السابق (٥) 

 ولذلك یقال ، ھذا حدث من أحداث الدھر: ولذلك یقال، بمعنى الحادث،الحدثان(٦) 

  .٢٩٧ / ١ التخمیر .حدثان الدھر



  
   

 ٧٢٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ِ                                  كام أن ذهب قد دل عىل صنف، وهو ا ّ َ َ ُ                               لذهاب، وذلك قولك ذهب عبد اهللا ُّ َ ّ

     الذهاب الشديد، وقعد قعدة سوء، وقعد قعدتني، لام عمل يف احلدث عمل يف 
                                                                       َ ِ َِ ّ
ِ َ َ ََ ََ َ َ

ً                                    املرة منه واملرتني وما يكون رضبا منه ِ ّ َ                            قعد القرفصاء، واشتمل : فمن ذلك. ّ َ ُ ُ ََ َ

    الصامء، ورجع القهقرى، ألنه رضب من فعله الذي أخذ م
                                                      ُ ِ ِ ِ
ٌ َ ََّ َ َ َ   ) ١( .نهَّ

 كام أن املصادر أحداث ، وليس له ثبات،وسمي بذلك ألنه حيدث ويزول

  .األسامء التي حتدثها

املفعول (مقابل  )٢( )الفعل( مصطلح وقد أطلق اخلليل ـ رمحه اهللا ـ 

ٍ                    هذه مائة وزن سبعة (:عند توجيه إعراب قوهلم حيث قال )املطلق َ إذا : )٣( )ٌ

َ                             جعلت وزن مصدرا نصبت، وإن جع َ                                   لته اسام وصفت به، وشبه ذلك باخللق، َ َ

َ                                                            قد يكون اخللق املصدر ويكون اخللق املخلوق، وقد يكون احللب الفعل : قال ُ

ٌ                                                            واحللب املحلوب، فكأن الوزن ههنا اسم، وكأن الرضب اسم، كام تقول  َ

ُ                                                     رجل رضا وامرأة عدل ويوم غم، فيصري هذا الكالم صفة ٌّ ٌ ٌ ًٌ يقصد أن  )٤ (.ِ

                                                 

أبو حیان علي بن محمد ابن . اإلمتاع والمؤانسة:، وینظر٣٥ ،١/٣٤الكتاب (١) 

 - دار الكتب العلمیة .محمد حسن محمد حسن إسماعیل:  تحقیق.العباس التوحیدي

  .١/٢٥ م٢٠٠٣ ھـ ١٤٢٤ - لبنان ـ األولى /بیروت

  .٢٧٢ / ١ شرح المفصل البن یعیش .سماه فعال من حیث كان حركة الفاعل(٢) 

ْ          وقولھم(٣)  ْ َ ِ                                                         أخذت منھ مئة درھم وزنا وزن سبعة المعنى فیھ: َ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َ َ َ َ ُ َ                         أن كل عشرة منھا تزن : ْ َْ ِ َ

ِ                                   سبعة مثاقیل ولذلك نصب وزنا َِ َ َ َ َ  .وزن سبعة، یعنون بھ سبعة مثاقیل:  وقولھم.َْ

 تھذیب اللغة ـ  محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور :ینظر

 بیروت ـ  -  محمد عوض مرعب ـ  دار إحیاء التراث العربي تحقیق ـ)ھـ٣٧٠(

  ١٤٦/ ٨ ولسان العرب ٧١/ ٢م ٢٠٠١األولى، 

  ٢/١٢٠الكتاب لسیبویھ (٤) 



  
   

 ٧٢٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 وقد يراد به اسم ،م قد يكون مصدرا فعرب عنه بالفعل بفتح الال)حلب(

  .املفعول

 :  قال ابن الرساج، بعد سيبويهت فقد اشتهر) ١(أما تسميته مطلقا 

ومفعول فيه ، ومفعول به، مفعول مطلق: واملفعول ينقسم عىل مخسة أقسام"

  )٢( .ومفعول معه. ومفعول له

 من ذلك ،صدر كثريابلفظي املفعول املطلق واملاخلوارزمي وقد عرب 

 وعن ،زيدا رضبارضبت  :املفعول املطلق هو املنصوب يف قولك ":قوله

مصدر منصوب عىل ) أي رضب (: وأي رضب قال،رضبته أنواعا من الرضب

  ) ٣(" املصدر 

  :  املعريقوله يف رشحه عىل سقط الزند تعليقا عىل قول أيب العالءومثله 

                              فال أخلف الدمع الذي فـاض شـأهنا   
 

                          دعـــــــاء هلـــــــا بـــــــل أخلـــــــف الـــــــنظم آلل 

 

  )٤( ")نفسه( وقد وقع توكيدا لـ ، منصوب عىل املصدر)دعاء هلا(" 

                                                 

وقد اختلف النحاة في تخصیص المطلق بمصدر ما كان فعلھ عاما كـ صنعت وفعلت (١) 

  .٣٢٣ / ١ والتصریح ،١٦٥/ ١ والھمع ،١٤٧٥ ،٣/١٣٥٣ االرتشاف :ینظر

، وشرح المفصل ٤٧، واللمع في العربیة البن جني صـ ١٥٩/ ١األصول في النحو (٢) 

  ١/١٩٦البن یعیش 

   وما بعدھا ،١/٢٩٧،٢٩٨التخمیر (٣) 

  .١٤٧٦، وینظر ١٢٣٩شروح سقط الزند (٤) 



  
   

 ٧٢٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 هذا من املصادر املنصوبة :)١() فرقا خريا من حب أو(وقال تعليقا عىل  قوهلم 

 أفرقك فرقا : حتبني ؟ فقال: ويرضب املثل فيام إذا قال له غريه،بأفعال مضمرة

  ) ٢(" خريا من حب 

 شأن  ":قال أيضا مشبها املفعول به باملفعول املطلق يف إضامر عامله وإظهارهو

.. . كام يكون عامله مظهرا أو مضمرا،املفعول به شبيه بشأن املفعول املطلق

  )٣(  " كذلك املفعول به 

أما الكوفيون فذهبوا إىل أن الفعل له مفعول واحد وهو املفعول به وباقي 

  )٤(فعولاملا مفعول وإنام شبه املفاعيل عندهم ليس فيه

 وذلك عند )منصوب باتصاله  باألمر(أما الفراء فعرب عنه بمصطلح 

ْ                        فآمنوا خريا لكم { :يف قوله تعاىل) خريا(توجيه  ُ َ ً ْ َ ُ ِ منصوب باتصاله  ) خريا(:)٥(} َ

 أي عىل ،يقصد أن األمر واقع عليه جمازا .)٦(باألمر ألنه من صفة األمر

  . آمنوا إيامنا خريا:دير والتق،موصوف حمذوف
                                                 

ّ                          أو فرقا خیرا من حب: "قولھم(١)  ُ ً ًَ َ َ َّ                                            تكلم بذلك الغضبان بن القبعثرى الشیباني عند " َ

ّ                                              ك أنھ كان قد صنع عمال، فاستجاده، فقال الحجاجّ            الحجاج، وذل ً ًّ                أكل ھذا حبا: "ّ ُ ُّ ؟ "ُ

ً                    فقال الرجل مجیبا ِ ُ ّ                    أوفرقا خیرا من حب: "ُ ً ً                                            ؟ أي فعلت ھذا ألني أفرقك فرقا خیرا "ً َ ًَ َ ُ ْ َ ّ ُ

ُّ                                             من حب، فھو أنبل لك، وأجل انظر مجمع األمثال  ُ ، وشرح المفصل البن ٧٦/ ٢ّ

  ٢٧٩/ ١یعیش 

  .٣١٤ / ١، وینظر ١/٣٠١التخمیر (٢) 

  .٣٢٠ ،١/٣١٩المرجع السابق (٣) 

   .٣٢٣ /١ والتصریح بمضمون التوضیح ،١٦٥ / ١ ھمع الھوامع :ینظر(٤) 

    .١٧٠: سورة النساء(٥) 

 )ألنھ من صفة األمر( :قولھو.٣/١٧٦ ،١/٣ وینظر ٢٩٥/ ١معاني القرآن للفراء(٦) 

    .أي األمر الواقع علیھ الفعل وإنما یقصد المحدث عنھ ،ال یقصد بھ فعل األمر



  
   

 ٧٢٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 مقابل) الفعل(طالق مصطلح إـ يف  ـ رمحه اهللا اخلليلالفراء  تبعوقد 

  وحتمل أثقالكم إىل بلد مل {عند تفسري قول اهللا تعاىل قال حيث  ،)املصدر(
                                      ْ َ
ٍ َِ َ َُ ََ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َ

ِ                                           تكونوا بالغيه إال بشق األنفس ُ ْ ُ ََ ْ َِّّ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ                      أكثر القراء عىل كرس: " )١(}ُ َ َّ ُ َّ     إال : ِّ               الشني ومعناهاْ ِ

ْ            بجهد األنفس       وكأنه اسم وكأن الشق فعل كام توهم أن الكره االسم وأن . َ
                                                     ْ ُ ْ ِّ ُ ْ
ِ ّ َّ

ْ              الكره الفعل َ ِ                    وقد قرأ به بعضهم  . ْ ِ       إال ب(ِ َّ ِ          األنفسَ    شق ِ ُ ْ َ أي أن الشق ـ بفتح  )٢ ()ْ

  الشني ـ مصدر 

 )٣(ني  واستحسنه بعض الباحث،فقط) املفعول(وقد سامه بعض النحاة 

قلنا  فإذا )املجهول أو املعمول أو املحدث(وذلك ألن كلمة مفعول معناها ؛

  .فاملعمول أو املفعول هو اخلروج ،خرجنا خروجا

 وليس ، لفظ مصدر توضيح ملفهوم املفعول املطلقأن إىلنخلص 

 ولكن لفظ ، فاملفعول املطلق أكثر ما يكون مصدرا،مصطلحا مقابال له

 فوقوف هذه مصدر )وقوفك طويل( فنحو ،فعول املطلق أعم من امل)املصدر(

 كام أنه يبعد عن املصطلح النحوي عند نيابته عن ،لكنها ليست مفعوال مطلقا

 وخيرج هبذا عن حده يف املصطلح ، فإنه يرفع، إن كان مترصفا،الفاعل

                                                 

المغني في . بالفتح) إال بشق األنفس: ( قرأ أبو جعفر وجماعة.٧: سورة النحل(١) 

ـ دار الجیل ) ھـ١٤٢٢(توجیھ القراءات العشر ـ محمد محمد محمد سالم محیسن 

  ٣١٧/ ٢ ھـ ١٤٠٨ مصر ـ الثانیة –بیروت، ومكتبة الكلیات األزھریة القاھرة 

  .١٥٧ /٢ : وینظر،٩٧/ ٢لقرآن للفراء معاني ا(٢) 

ـ  العزاوي ـ نعمة رحیم  أبو بكر الزبیدي االندلسي وآثاره في النحو واللغة:ینظر(٣) 

 والمصطلح النحوي ـ عوض ١٧٩صـ ١٩٧٥ النجف األشرف ـ مطبعة اآلداب

  .١٨٢القوزي صـ 



  
   

 ٧٢٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 ويبقى له حده )الفاعل( ويأخذ حكم حد املصطلح الذي ناب عنه ،النحوي

 وإنام هو يف النحو نائب عن ،وصف باملصدرية رصفا ال نحوا أي ي،الرصيف

  .الفاعل

 ومن قبله اخلليل عىل املفعول ،وكذلك مصطلح الفعل الذي أطلقه الفراء

 ولفظ ، يوقع خلطا بني لفظ الفعل الذي هو مقابل املفعول املطلق،املطلق

  .الفعل الذي هو قسيم االسم واحلرف
  

       )١(  :املتعدي/  الواقع

 من ذلك ، وعقد عليه األبواب،كثريا) املتعدي(استعمل سيبويه مصطلح 

ُ                                  الفاعل الذي يتعداه فعله إىل مفعول هذا باب " :قوله َ      رضب : وذلك قولك َ َ َ

ً             عبد اهللا زيدا ليس  مفعولني إىلعن الفعل الذي يتعدى ومثل ذلك قوله  ،)٢(" .ُ

َّ                            هذا باب الفاعل الذي يتعد:أصلهام املبتدأ واخلرب ُ                        اه فعله إىل مفعولني فإن َ ُ

ّ                                  وإن شئت تعدى إىل الثاين كام تعدى إىل َ                          شئت اقترصت عىل املفعول األول 

ً                           أعطى عبد اهللا زيدا درمها، : وذلك قولك.األول ً َُ)٣(   

                                                 

َ                     المتعدي من األفعال(١)  ْ َ َ                              ما یجاوز صاحبھ إلى غیره: ْ َ ِ َ َ ُ َ        ویقال. َ ُ َ                                 تعد ما أنت فیھ إلى غیره :  َ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ّ

ّ                                                  أي تجاوزه، وعد عما أنت فیھ أي اصرف ھم ِ ََّ ََ َ َِ ِ ْ ْ َ                   ك وقولك إلى غیرهُ َ ]: التعدي[ و ،ِ

ُ                                                      ومن یتعد حدود الاله فقد ظلم نفسھ : مجاوزة الشيء إلى غیره، قال هللا تعالى َُ َ َْ َ ََ ََ َ ْ َْ ِ ّ َ ُ َّ َ َ ،

، وشمس العلوم ودواء كالم العرب من ٣٨/ ١٥ولسان العرب . ٣/٧٢تھذیب اللغة 

سین بن عبد هللا تحقیق د ح) ھـ٥٧٣(الكلوم ـ نشوان بن سعید الحمیرى الیمني 

 د یوسف محمد عبد هللا ـ دار الفكر المعاصر -  مطھر بن علي اإلریاني -العمري 

   ٤٤٢٤/ ٧م ١٩٩٩األولى)  سوریة-دمشق (، دار الفكر ) لبنان-بیروت (

  ٣٤/ ١الكتاب لسیبویھ (٢) 

  ٣٧/ ١المرجع السابق (٣) 



  
   

 ٧٢٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

أصلهام املبتدأ  ظن وأخواهتا مما ينصب مفعولنيوقال عند رشحه باب 

ُ                                     هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إىل " :واخلرب ّ  مفعولني وليس لك أن تقترص  َ

    حسب عبد اهللا زيدا بكرا: عىل أحد املفعولني دون اآلخر وذلك قولك
                     ً ً َ َ
ِ  )١ (  

 الفاعل الذي يتعداه فعله إىل ثالثة :مثل ذلك فيام يتعدى إىل ثالثةوقال 

ٍ                                                       مفعولني وال جيوز أن تقترص عىل مفعول منهم واحد دون الثالثة، َ وذلك ...َ

ُ          أرى اهللا : قولك َ ً               برشا زيدا أباكَ ً " )٢ (  

  )٣( "باب الفاعل الذي مل يتعده فعله اىل مفعول  " :وكان يسمي الالزم

 :)إذن(مقابل الالزم حيث قال يف باب ) غري واقع(واستعمل مصطلح 

ً             ً                          إذن أظنه فاعال ، وإذن إخالك كاذبا، وذلك : وتقول إذا حدثت باحلديث"

، فخرجت من باب أن وكي، ٍ                                     ألنك خترب أنك تلك الساعة يف حال ظن وخيلة

   )٤(ألن الفعل بعدمها غري واقع

مي ُ  س " : وذلك يف قوله،)غري متعد(و) متعد (لفظاستعمل اخلوارزمي وقد 

 وكل فعل له هذا املفعول فهو ، ألنه هو الذي وقع فعلك عليه،املفعول به

  ) ٥(" وكل فعل مل يكن له ذلك فهو غري متعد ،متعد

                                                 

  ٣٩/ ١الكتاب لسیبویھ (١) 

  ٣٣/ ١المرجع السابق (٢) 

  ٤١/ ١مرجع السابق ال(٣) 

ُ                                    باب الفاعل الذي لم یتعده فعلھ إلى  " : كما أطلق علیھ١٦/ ٣المرجع السابق (٤)  ّ

  .٢٧ / ٤ وینظر كتاب العین ٣٣/ ١ الكتاب لسیبویھ .مفعول
   ١٤٢٢ ،١٠٩١،،١٠١٢وشروح سقط الزند.٣/٢٦٣ : وینظر،٣١٩ / ١التخمیر (٥) 



  
   

 ٧٢٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 يتعدى أيضا إىل ،ه كام يتعدى الفعل إىل مظهرهاملفعول ب " :وقال أيضا

  )١("  رضبت زيدا وزيدا رضبته : تقول،مضمره

 أهنم يطلقون عىل الفعل املتعدي مصطلح )٢(وقد اشتهر عن الكوفيني

 أن  ولكن البحث أثبت ، ملجاوزته الفاعل إىل املفعول به،)الفعل املجاوز(

 " : قوله من ذلك،)العني (قد استعمله يف أكثر من موضع من كتاباخلليل 

ِ                    وتقول للفعل املجاوز ٍ                                           يتعدى إىل مفعول بعد مفعول، واملجاوز مثل رضب : ِ ّ

  ) ٣(ً            عمرو بكرا، 

، املتعدي( مقابل) غري الواقع و،الواقع (وقد استعمل الفراء مصطلح

ّ      وإنام  " :عند رشحه جميء املضارع من الواوي الفاءقال حيث  ،)الالزمو

َ                                          واو، ألن الفعل فيه إذا فتح يكون عىل وجهنيّ                كرسوا ما أوله ال َ ِ ِ                فأما الذي يقع . ِ َّ

ُ                                 فالواو منه ساقطة مثل وزن يزن ِ َ . ِ                               والذي ال يقع  تثبت  واوه يف يفعل. ََ

ً                          فلم جيعلوا يف مصدرهيام فرقا. )٤(ِ                                  واملصادر تستوي يف الواقع وغري الواقع ِ َّ       إنام ،َ

  ) ٥(. ِ                       تكون الفروق يف فعل يفعل

ًصـــــام بكـــــام   {   :                         قـــــراءة عبـــــد اهللا ابـــــن مـــــسعود          عنـــــد توجيـــــه    لـــــك      مثـــــل ذ     وقـــــال  ْ ُ ُ�       ً ْ ُ ُ�

ًعميـــــــا ْ ُ    ً ْ       تـــــــركهم   : ُ                            ُونـــــــصبه عـــــــىل جهتـــــــني إن شـــــــئت عـــــــىل معنـــــــى    : "       بالنـــــــصب    ) ٦ ( }ُ

                                                 

   .٤٠٣،٤٠٤ / ١التخمیر (١) 

  ٥٥٠،٥٥١ / ٣تكمیل التذییل وال(٢) 

  ٢٧/ ٤ ،٢١٥/ ٢كتاب العین (٣) 

  لعل الفراء قد استفاد ذلك من كالم سیبویھ السابق في المسألة (٤) 

  ٣/١٧١ ،٤١٤ / ٢ : وینظر١٥٠/ ٢معاني القرآن للفراء (٥) 

   .١٨: سورة البقرة(٦) 



  
   

 ٧٣٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

َصـــــام بكــــــام عميــــــا، وإن شــــــئت اكتفيــــــت بــــــأن توقــــــع الــــــرتك علــــــيهم يف الظلــــــامت،  �                                                          َ �

�صام (          ثم تستأنف  ُ   �     ) ١ (  .ّ         ّ بالذم هلم )ُ

 وبعض )٢(عند اللغويني ) تعديامل(مقابل  اشتهر مصطلح املجاوز قدو

ُّ                                    وصدوا حيتمل أن يريد الفعل املجاوز، "  جاء يف املحرر الوجيز ،املفرسين َ َ

ُّ                                                  وصدوا غريهم، وحيتمل أن يكون الفعل غري متعد، فيكون : فيكون املعنى َ َ

ُّ               وصدوا أنفسهم: املعنى َ  يف كتب النحو مصطلح املشهور، ولكن )٣( .َ

يسمى الفعل متعديا  " : قال أبو حيان عن املتعدي،أيضا) الالزم(و) املتعدي(

إنه يسمى قارصا  " : وقال عن الالزم،وواقعا وجماوزا واملشهور تسميته متعديا

  . يقوم بعضها مقام بعض،فكلها مرتادفات) ٤("  وغري واقع ،وغري متعد

  

  

  

                                                 

  .٤٠ ،٢١ ،١٧ / ١وینظر ١٦/ ١معاني القرآن للفراء (١) 

) ھـ٤٥٨(بو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي المخصص ـ أ :ینظر(٢) 

 ھـ١٤١٧ ـ األولى  بیروت–تحقیق خلیل إبراھیم جفال ـ دار إحیاء التراث العربي 

  )دھن( وتاج العروس ،)عضم( وتھذیب اللغة ،٤/٨٩ م١٩٩٦
المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ـ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد (٣) 

عبد السالم عبد .تحقیق) ھـ٥٤٢( تمام بن عطیة األندلسي المحاربي الرحمن بن

  .٥/١٠٩ ھـ ١٤٢٢ - بیروت ـ األولى –الشافي محمد ـ دار الكتب العلمیة 

 حیث استقبح .٨٣ / ٣وأوضح المسالك .٥٥١ ،٥٥٠/ ٣ینظر التذییل والتكمیل (٤) 

  .ابن ھشام إجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدي



  
   

 ٧٣١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  )١( :النعت/ الصفة 

فالنعت عندهم  ، أن هناك فرقا بني النعت والصفة)٢(يرى أكثر اللغويني

 وال يكون يف األوصاف القبيحة إال ،خاص باألوصاف املحمودة واملستحسنة

ِ                 قال ابن األثري " ، هذا نعت سوء:بتكلف نحو َ ُ َ ُ          النعت:َ ْ    وصف اليشء بام فيه :َّ
  

                     ِ ِ
َ ِ

ِ ُ ْ َ

ُ                                                                             من حسن، وال يقال يف القبيح، إال أن يتكلف متكلف، فيقول َ ْ َ ََ َ ُ َ ٌُ ِّ ََّ ََ َُ َْ ّ ِ ِ ِ ِ َ َ           نعت س:ٍ َ ْ  وء، َ
     ٍ
ْ

ِ                                     والوصف يقال يف احلسن والقبيح ِ َ ِ َ َ ِ ُ ُ ْ محد بن فارس هذا القول أوقد نسب  ،)٣( .َ

 ،هذا املفهوم بعض األساليب العربية وقد فرست عىل ،)٤( بن أمحدإىل اخلليل 

  )٥( بليغ يف العتق : فرس نعت:  ما جاء يف أساس البالغة،منها

                                                 

 ویتضح بھا المعرفة ویتخصص بھا ،السم الذي یفید معنى في الذاتالصفة ھي ا(١) 

كتاب ترشیح العلل في شرح الجمل ـ المنسوب لصدر األفاضل القاسم بن " النكرة 

 عادل محسن . للباحث)دكتوراة من جامعة أم القرى) (ھـ٦١٧(الحسین الخوارزمي 

ُ           والنعت.٨٧ / ٢ التخمیر .٢٦٩ھـ  صـ ١٤١٩سالم العمیري  ْ َ                  وصفك الشيء بما : َّ َ ُ

التعریفات ،٧٢/ ٢ كتاب العین .ً                                       وھو تابع یدل على معنى في متبوعھ لفظا،فیھ

  ٢٤٢صـ

 ،٦٦١/ ٢ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ،٧٢/ ٢ كتاب العین :ینظر(٢) 

أساس البالغة ـ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا 

 لبنان ـ – باسل عیون السود ـ دار الكتب العلمیة، بیروت محمد: تحقیق) ھـ٥٣٨(

شمس العلوم ودواء كالم العرب من  ، ٣٣٨/ ٢ م ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩األولى، 

  ١٠/٦٦٧٢الكلوم 

  ١٢٣/ ٥تاج العروس (٣) 

    ٢٠٥  والصاحبي في فقھ اللغة صـ ،)نعت(مقاییس اللغة (٤) 

   )نعت(أساس البالغة (٥) 



  
   

 ٧٣٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ن التفسري السابق نوع  تفسريا خيتلف عهأما أبو هالل العسكري فقد فرس

      ما يظهر من الصفات ويشتهر وهلذا قالوا  " : حيث رأى أن النعت،اختالف
 

                                       ُ َ َ َ َْ
ِ

َ ِّ َ

          هذا نعت اخلليفة كمثل قوهلم األمني واملأمون والرشيد وقالوا أول من ذكر 
                                                                   ُ َ َ َ ََ ْْ َ ِ
َ ْ َ

              نعته عىل املنرب األمني ومل يقولوا صفته وإن كان قوهلم األمني 
                                                      ْ ْْ َ َ ََ َ َُ ِ ُ َ ْ
ِ ْ   صفة له عندهم َ

               ْ ِ
ُ َ

ّ                                                                      ألن النعت يفيد من املعاين التي ذكرناها ما ال تفيده الصفة  َ ُ َْ َ َ َ َ ِ َِّ ِ ْ َّ َ ِ ")١ (  

 لكنه بني أن النعت والصفة قد يتداخالن فيقع كل واحد منهام موضع اآلخر 
                                                                          ِ
َ َ ُ َ َْ ِ ِ َ َ ّ

َ                                                                          لتقارب معنييهام وجيوز أن يقال الصفة لغة والنعت لغة أخرى وال فرق  َ ْ ّ َُ ُ ََ َُ ُ َ        بينهام َ َ

ْ           يف املعنى َ ْ ِ)٢ (  

مقارنا بني النعت حكى أبو هالل العسكري عن أيب العالء املعري قوله 

َّ                                                                        النعت لام يتغري من الصفات والصفة لام يتغري ولام ال يتغري فالصفة  " :والصفة َّ ََّ َ ََ َ ََ َ ّ َ َِّ

َ                                                                   أعم من النعت قال فعىل هذا يصح أن ينعت اهللا تعاىل بأوصافة ل َ َ َ َْ َ ََ ََ َ ُ             فعله ألنه َّ َّ َ ِ

َّ                                                               يفعل وال يفعل وال ينعت بأوصافة لذاته إذ ال جيوز أن يتغري َ َ َ َ َ َْ ِ َ َ َ)٣(  

                                                 

  ٣٠لعسكري صـالفروق اللغویة ل(١) 

  ٣٠المرجع السابق صـ(٢) 

أبو سلیمان حمد ـ ثالث رسائل في إعجاز القرآن  : وینظر٣٠المرجع السابق صـ(٣) 

 :  تحقیق)ھـ٣٨٨(بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

م ١٩٧٦الثالثة،  ـ دار المعارف بمصر ـ محمد زغلول سالم. محمد خلف هللا، د

١/٣١.  



  
   

 ٧٣٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

سيبويه لذا نجد  ،)١( مرتادفان  عند النحاة أن النعت والصفة واملشهور

 ،)٢( املحمودة واملذمومة عىل السواء األوصافعىل  النعت يطلق مصطلح

ٍ                     مررت برجل ظريفففي نحو َ ٍ ُ  ومررت ،كريم مسلم ل عاقل ومررت برج،ُ

  )٣(  جيعلها نعوتا ،برجل رش منك

 منها قوله يف ،وقد أردف مصطلح الصفة بالنعت يف مواضع من الكتاب

ِ                       جمرى النعت عىل املنعوت باب  ِ َّ                                مررت برجل حسن الوجه، نعت  ومنه ،..."َ ِ ِ َ َ ٍ ُ

ٌ                                            وحسن الوجه مضاف إىل معرفة صفة للنكرة، فل ،...َ                الرجل بحسن وجهه ٍ ٌ َ َّ   ام َ
ُ                               كانت صفة للنكرة أجريت جمراها  ُ ً)٤(  

َ                    فأما النعت فمثل  ": املربدوقال َْ َّ  الطويل، والقصري، والصغري، والعاقل، : َ
                                     ِ
َّ َ ِ َّ

َ                                             واألمحق، فهذه كلها نعوت جارية عىل أفعاهلا َ َ َِ ِ ِ َ )٥(  

 ولعل السبب يف ذلك ،)النعت(بصطلح فاشتهروا  )٦(ن وأما الكوفيو

من كتابه  ، فقد استعمله الفراء يف مواضع كثرية، غريهغلبة استعامهلم له دون

ِ                  غري املغضوب { منها قوله عند توجيه قول اهللا تعاىل ،)معاين القران( ُ ْ ََ ْ ِ ْ

                                                 

أبو  ـ  اللباب في علل البناء واإلعراب: وینظر،٢٣٢ / ٢شرح المفصل البن یعیش (١) 

 )ھـ٦١٦(البقاء عبد هللا بن الحسین بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدین 

م ١٩٩٥ھـ ١٤١٦األولى،  ـ  دمشق–دار الفكر  ـ عبد اإللھ النبھان. د: تحقیق

النعت " شمونى أللفیة ابن مالك حاشیة الصبان على شرح األجاء في  ،١/٤٠٤

   ٣/٨٢ "ویقال الوصف والصفة 

 والوصف فیھ قد ،النعت ال یكون إال في محمود " :نقل ابن فارس عن الخلیل قولھ(٢) 

  .٥٢الصاحبي صـ  " یكون فیھ وقد یكون فیھ وفي غیره 

  . وما بعدھا٤٢٣،٤٢٤ ـ٤٢١ / ١ینظر الكتاب (٣) 

  ٤٢٤/ ١ینظر الكتاب (٤) 

  ٢٧ ،٢٣ / ٢ األصول البن السراج : ینظر،١٨٥ / ٣مقتضب ال(٥) 

 والفروق اللغویة ،٥١ /٢ وحاشیة الخضري ،١١٧ /٣ ھمع الھوامع :ینظر(٦) 

  ٤٢صـ



  
   

 ٧٣٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ْ          عليهم ِ ْ َ ْ                            غري املغضوب عليهم(: وقوله تعاىل" :)١(}َ ِ ْ َ َ ُِ ْ ََ ْ ِ ِ     غري(بخفض  )ْ ْ  ألهنا نعت )َ

ْ          عليهم(للذين، ال للهاء وامليم من  ِ ْ َ ِ     غري(جاز أن تكون  وإنام .)َ ْ   )٢( ً             نعتا ملعرفة)َ

  ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى { :قوله عند توجيه قول اهللا تعاىلو
    

                                  ً ُ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ َُ َ َ ْ َ َ

َ            للمتقني ِ َِّ ُ َ                  هدى للمتقني(: وأما قوله تعاىل :)٣(}ْ ِ َِّ ُ ْ ً  فإنه رفع من وجهني ونصب )ُ

 الكتاب(من وجهني إذا أردت ب 
        ُ
ِ َ     ذلك( أن يكون نعتا ل )ْ َ      دى يف ُ         كان اهل)ِ

َ     ذلك( ـموضع رفع ألنه خرب ل ِ( )٤(  

ً                  قدرا مقدورا{وقال األنباري يف قوله تعاىل  َ ًُ َْ  ، غري تام) قدرا(الوقف عىل " :)٥(} َ

   )٦() " القدر(ألن مقدورا نعت 

 ،وقد استعمله الفراء أيضا بمعنى التابع الشامل للبدل والتوكيد والنعت

َ                                      ملكني إال ما كان مثل نفسه وأنفسهم، اً                   وال يكون الظاهر نعت " :وذلك يف قوله َ ّ

     وكلهم ألن هذه إنام تكون أطرافا ألواخر الكالم ال يقال مررت ،وأمجعني
                                                       ُ ً ّ ِ
َ

     وإن شئت جعلت قوله الذين آمنوا وكانوا . ُ                       كام يقال مررت بالظريف،بأمجعني
                                       ُ َ َُ َ
ِ َّ

َ              يتقون رفعا ُ َّ    هم البرشى يف احلياة الدنيا: بقوله.َ
                               ْ ُّ ِ
َ ْ ِ ْ ُ ْ ُ ُ )٧(  

                                                 

  ٧: الفاتحةسورة (١) 

  ٧/ ١معاني القرآن للفراء (٢) 

  ٢: سورة البقرة(٣) 

  .٢/١٠٩ ،١/٤٧١ وینظر ،١٢، ١١/ ١معاني القرآن للفراء(٤) 
  . ٣٨: حزابسورة األ(٥) 

   .١٢٦إیضاح الوقف واالبتداء (٦) 

  ٤٧١/ ١معاني القرآن للفراء (٧) 



  
   

 ٧٣٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 حيث استعمله عند )الصفة(وهو ـ مع ذلك ـ ال هيجر املصطلح البرصي 

        وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر { :تعرضه لقوله تعاىل
                                                      ٌّ َ َ َْ ْ ُ ْ
ٍ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ٍَ ُ ََ َ َّ ُ

ٌ              ومستودع َ ْ ََ ْ         وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر( : " حيث قال )١(}ُ
                                                    ٌّ َ َ َْ ْ ُ ْ
ٍ ِ ِ َِ َ ٍْ ْ َ َُ ََ َ َّ ُ( 

ٌ                          ومستودع ىف صلب الرجل ،يعنى ىف الرحم َ ْ ََ ْ ٌّ            فمستقر(ويقرأ . ُ َ ََ ْ يعنى الولد ىف  )ُ

ِ                                 الرحم ومستودع يف صلب الرجل ٌ َ ْ ََ ْ َ                            ورفعها عىل إضامر الصفة كقولك. ُ رأيت : َ

  )٢ (.ُ                                     الرجلني عاقل وأمحق، يريد منهام كذا وكذا

ومجع بينهام ملعنى  )النعت والصفة(مصطلحي بني  الفراء زاوجوقد 

ُ                                               إن ا� هو الرزاق ذو القوة املتني{ :قوله تعاىلتوجيه   عند،واحد َِّ َِ ْ َّ َ َُّ ُ ُ َّْ َّ ُ َ َ       قرأ : " )٣(} ِ َ َ

َ               حييى بن وثاب  ْ     القوة، وإن كانت أنثى يف -ِ                  باخلفض جعله من نعت) املتني(َ
                         ِ ُ َ
ِ

ِ                                            اللفظ، فإنه ذهب إىل احلبل وإىل اليشء املفتول ْ َ ُ ٌ     رفع ) ُ     املتني (-َّ           وقرأ الناس...َّ

ِ         من صفة َ    )٤( . اهللا تبارك وتعاىلِ

 للداللة عىل الصفة ،فلفظ النعت هو املستقر عند الكوفينيورغم ذلك 

 فالصفة عندهم ، وذلك لعدم داللته عىل مفاهيم نحوية أخرى،املعروفة

  . حروف اجلر أو اجلار مع جمرورهتستعمل بمعنى

                                                 

  ٩٨: سورة األنعام(١) 

  ٢٠٦/ ٢ : وینظر،٣٤٧/ ١معاني القرآن للفراء (٢) 

   .٥٨ :سورة الذاریات(٣) 

  .١٨٨/ ٣ ،٢/٣٦٤ ،٤٩٧ / ١ وینظر ،٩٠/ ٣معاني القرآن للفراء (٤) 



  
   

 ٧٣٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

                                  ال يبعــــــــــــــــد عــــــــــــــــن مــــــــــــــــنهج ســــــــــــــــابقيه يف اســــــــــــــــتعامل كــــــــــــــــال          اخلــــــــــــــــوارزمي  و

              الـــــــــصفة هـــــــــي االســـــــــم     "  :       بقولـــــــــه           فحـــــــــد الـــــــــصفة ،       نـــــــــى واحـــــــــد          املـــــــــصطلحني ملع

    ) ١   ( "                             اجلاري عىل ما قبله كنحو التفرقة

 ،)٢(الصفة للتفرقة بني املشرتكني يف االسم  " : بقولهثم ذكر الغرض منها

 ، احتمل أن يكون ذلك الرجل هو القصري، جاءين رجل:أال ترى أنك إذا قلت

د فرقت بني املشرتكني يف االسم  القصري فق: فإذا قلت،وأن يكون هو الطويل

  فقطع االشرتاك، واملختص بالقرص منهم واحد،أي أن ثمة مجاعة رجال  )٣(" 

  .بالوصف

  ) ٤(" الصفة أبدا تتبع املوصوف يف إعرابه  " :اوقال يف إعراهب

) برجل( وقولك ، مررت برجل كثري عدوه:نحو " :وقال معربا بلفظ النعت

 فهذا أحد الطريقني من نعت اليشء بام هو ،...صفة لرجل) كثري( و،موصوف

  .)٥(" من سببه 

 ،أن الصفة والنعت مرتادفان ومتقاربان أن أكثر النحاة عىل إىلنخلص 

 : فيقال يف نحو، وذاك يف موضع هذا،ويتقارضان بوضع هذا يف موضع هذا

                                                 

، ١١٩، وینظر شروح سقط الزند ٣٠٥/  ٢ : وینظر،٨٧ / ٢التخمیر (١) 

١٢٤٤ ،١١٥٦، ٩٨٥،١٠٨٥، ١٤٢،١٠٢.  

  . وكذلك للمشتركین في المدح أو الذم أو التعظیم(٢) 

  .٨٨ / ٢التخمیر (٣) 

  .٣٣٥ / ١المرجع السابق (٤) 

  .١١٥٠ وینظر شروح سقط الزند،٩٥ ،٩٤ / ٢المرجع السابق (٥) 



  
   

 ٧٣٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 ، وال خالف فاملقصود واحد، ومنهم من يقول صفة، نعت،جاء زيد الكريم

  . أو العكس، والصفة للثابت،فإن هناك من جيعل النعت للعارضومع ذلك 

                                   )١( :اجلر/ اخلفض 

شاع عند النحاة أن التعبري باخلفض من عبارات الكوفيني والتعبري باجلر 

 ،واجلر من عبارات البرصيني " :قال ابن يعيش ،)٢(من عبارات البرصيني 

  ) ٣(  " الكوفيني واخلفض من عبارات

اجلر (واحلق أن بعض متقدمي البرصيني قد استخدموا اللفظني 

 من ، فجعلومها مرتادفني، يف معنى واحد وهو املعنى االصطالحي)واخلفض

                                                 

ِ                         الجر في اللغة على الجذ یطلق لفظ(١)  ُّ ُ                                          تحریك آخر االسم بالكسر، ویقصد   ویعني،بَ َ ْ ُ َ ِ ِْ َ ِ ِ َ َ

ِ                                    إیصال معنى الفعل أو ما ھو في معناه :بھ ِ                                  المصدر واسم الفاعل ومبالغاتھ:ُ ِ ِ ِ        واسم ،ِ
ِ                                       المفعول والصفة المشبھة إلى االسم ِِ َِ َ َ ِ                       بواسطة حروف الجر،ُ َ ِ ِ                       وذلك بسبب قصور .ُِ ُِ ِ َ َ

ً                                    وصول معنى الفعل ـ أحیانا ـ إلى ا ِ ِ                   السم دون وساطةِِ َ َ َ َ ُ             والخفض.ُ ْ ْ           ضد الرفع: َ ُّ َ        خفضھ . ِ َ َ

َ                            یخفضھ خفضا فانخفض ََ َ َْ ًْ ْ ُ ُ            والخفض،ِ ْ َ ِّ                             االنحطاط بعد العلو والخفض: ْ ُ ُ ِ .  السیر اللین: ْ

  .٥٤/ ٧، تھذیب اللغة ١٤٥/ ٧) جرر(لسان العرب

  ١/٨٢األشباه والنظائر (٢) 

الخلیل بن أحمد التعبیر بمصطلح  نسب إلى .١١٧ / ٢شرح المفصل البن یعیش (٣) 

 فقد ورد في ، ولكنھ عنده مقصور على ما وقع في أعجاز الكلم منونا،الخفض

ما  " : ویعني عنده،مفاتیح العلوم للخوارزمي أن الخفض من مصطلحات الخلیل

ما وقع : والجر " :وأما الجر فیعني عنده.. .زید: ً                             وقع في إعجاز الكلم منونا نحو

مفاتیح . یذھب الرجل: عال المجزومة عند استقبال ألف الوصل نحوفي إعجاز األف

الضم ( فقد جعل البصریون ،،  لكن ھذه الحركات لم تسلم للخلیل٦٦العلوم صـ 

 كما خصوا اإلعراب بعالمات أخرى ھي ، عالمة للبناء)والكسر والفتح والسكون

 والكتاب ،بعدھا وما ٦٣ ینظر مفاتیح العلوم صـ )الرفع والجر والنصب والجزم(

١/٣.  



  
   

 ٧٣٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

عىل كم جذع، و بكم رجل؟ : ّ                      والبرصيون جييزون عىل قبح " :ذلك قول املربد

، وحيذفوهنا، )من(من حروف اخلفض دليال عىل ) كم(جيعلون ما دخل عىل 

عىل كم من جذع، وبكم من رجل؟ فإذا مل يدخلها حرف اخلفض، : ويريدون

مع حروف اخلفض ) من(وليس إضامر .ّ                           فال اختالف يف أنه ال جيوز اإلضامر

  )١ (ّ            بحسن وال قوي

جر : وقويل"  :وقد وقع ذلك االستعامل من ابن الرساج حيث قال

  ) ٢(وخفض بمعنى واحد  

يف املفهوم االصطالحي  فلم يفرق بني اجلر واخلفض ، اخلوارزميوتبعهام

 وللجر ، والعامل للنصب والرفع الفعل: حيث عرب باجلر يف قوله،هلام

  )٣("احلرف

   )٤("باجلر ) بالضارب الرجل( كام جاز :وقال

  ) ٥( : اخلالف يف قول الشاعرهعند رشح) اخلفض(وعرب بمصطلح 

ِيـــــــــا صـــــــــاح يـــــــــا ذا الـــــــــضامر العـــــــــنس    ْ َ َ َُ
ِ َ ِ                            ِ ْ َ َ َُ
ِ َ ِ

 
ِوالرحـــــــــــــــل واألقتـــــــــــــــاب واحللـــــــــــــــس ِْ ِ َ ْ َ ِ ْ َّ                     ِ ِْ ِ َ ْ َ ِ ْ َّ  

 

                                                 

  ٤٨/ ٣المقتضب للمبرد (١) 

  .٥٥ ،٤٧،٤٩ ،٤٦ ،٣٧ / ١ وینظر ٤٠٨/ ١األصول في النحو (٢) 

   .٥ /٢التخمیر (٣) 

   ٧ /٢التخمیر (٤) 

  البیت سبق تخریجھ (٥) 



  
   

 ٧٣٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

يا ذا ( : كام يف قولك، إليه)ذا( بإضافة ،والكوفيون ينشدونه بخفض الضامر" 

  ) ١(" ل يف البيت حواحتجوا لصحة روايتهم بخفض الر. .).الامل

وهو " ، حيث قال )٢(سمى اخلوارزمي حروف اجلر مع جمرورها ظروفا و

 ألن العرب تعامله ،ه النحويون ظرفا وهذا ألن حرف اجلر يسمي،ظرف

 موصلة معاين ، ألهنا وسائط بني األفعال وبني األسامءوذلك" معاملة الظرف 

  .األفعال إىل األسامء يف اصطالح النحويني

  ) ٣(ما وضع لإلفضاء بفعل أو معناه إىل ما يليه " : ابن احلاجبوقريب منه قول

 وإنام ورد عنده مصطلح ،)اخلفض(فلم يقع منه استعامل سيبويه أما 

هذا ( فعقد بابا سامه ،يف مواضع عدة من الكتاب )٤( )حروف اجلر(و) اجلر(

واعلم أن الالم ونحوها من حروف اجلر قد حتذف من أن  " :قال، و)باب اجلر

ِّ                     فعلت ذاك حذر الرش، :َّ                                          كام حذفت من أن، جعلوها بمنزلة املصدر حني قلت

  ) ٥(ىل التفسري اآلخرً              ويكون جمرورا ع. أي حلذر الرش

                                                 

  .٣٤٢ / ١التخمیر (١) 

  .٢٧٧ / ١ ینظر التخمیر ،وقد ذكر أدلة على ذلك(٢) 

ابن الحاجب جمال الدین بن عثمان بن عمر بن أبي بكر الكافیة في علم النحو ـ (٣) 

صالح عبد العظیم الشاعر ـ  مكتبة /تحقیق د)  ھـ٦٤٦(المصري اإلسنوي المالكي 

  ٥١ مصـ ٢٠١٠األولى، :  الطبعة. القاھرة–اآلداب 

 وأنا ،مررت بزید: حرف الجر ما وضع إلفضاء الفعل أو معناه إلى ما یلیھ، نحو(٤) 

  ٨٦عریفات صـ  الت.مار بزید

  .٤٩٦ ،٢٦٨ ،٢٢٠ ،١٤٧ ،٧٩ /٣ ، وینظر١٥٤/ ٣الكتاب لسیبویھ (٥) 



  
   

 ٧٤٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 أو ، وإنام سميت حروف اجلر ألهنا جتر معاين األفعال القارصة إىل األسامء

  .إعراب اجلر أي تعمل فيها )١( .ألهنا جتر ما بعدها من األسامء

َّ                       وأما الباء وما أشبهها " :حيث قال) حروف اإلضافة(وقد سامها أيضا 

َّ                                     فليست بظروف وال أسامء، ولكنها يضاف هبا . إىل االسم ما قبله أو ما بعده ٍ

َ          فإذا قلت َ                                                                   يا لبكر فإنام أردت أن جتعل ما يعمل ىف املنادى من الفعل املضمر : ِ ُ َ ََ َّ ِ ٍ ْ َ

ٍ                    مضافا إىل بكر بالالم َ                                        مررت بزيد، فإنام أضفت املرور إىل زيد : َ         وإذا قلت ،ُ َ َّ ُِ ٍ

  )٢( " بالباء

 " : بقولهسمى االسم املجرور بواحد من حروف اجلر مضافا إليهو

بيشء ليس باسم وال ظرف، وبيشء : ّ                                     واعلم أن املضاف إليه ينجر بثالثة أشياء

: ّ                                فأما الذى ليس باسم وال ظرف فقولك.يكون ظرفا، وباسم ال يكون ظرفا

ٍ                                            مررت بعبد اهللا، وهذا لعبد اهللا، وما أنت كزيد ِ ِ ُ)٣ (  

حيث قال موضحا علة عند املربد ) حروف اإلضافة(وقد ورد مصطلح 

َ                                                                  فإن سميت رجال من زيد وعن زيد فإن أجود ذلك أن تقول هذا  " :التسمية َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َ

َ                                   من زيد وعن زيد كام تقول يد زيد ََ َ َ            وإنام كان ذلك هكذا ومل يكن كالذي قبله ،َ
 

  
                                      َّ َ ََ ََ َ ََ َ

ِ
َ َّ

ِ

                                                 

 وجامع الدروس العربیة ـ مصطفى بن محمد ،٢١٥ الكافیة في النحو صـ :ینظر(١) 

 بیروت ـ الثامنة ــ المكتبة العصریة، صیدا ) ھـ١٣٦٤(سلیم الغالیینى 

  .١٦٨ / ٣ م ١٩٩٣ -  ھـ١٤١٤والعشرون
  ٤٢١ ،٤٢٠/ ١لسیبویھ الكتاب (٢) 
  ٤١٩/ ١المرجع السابق (٣) 



  
   

 ٧٤١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

                   ألن هذه احلروف حروف إضافة توصل ما قبلها إىل ما بعدها تقول الغال 
   َ                                                           ُ ْ َ َ َْ َ َُ ََ ِ َِ َ ُ ُ ُ ْ
ِ َ م ِ

ُ               َ         لزيد كام تقول غال م زيد َ َ َ)١ (  

 ويكون املراد ، وكذلك جتره، أي توصله،تضيف معاين األفعال إىل األسامءأي 

 فكأهنا أضيفت إىل اإلعراب الذي هو معموهلا كام يقال ،به نفس اإلعراب

 وإن ،حروف النصب وحروف اجلزم وكلها اشرتكت يف أهنا وصلت عىل ذلك

  ) ٢(عىل ما يفرس اختلفت معانيها وراء ذلك 

  حقيق { :حيث قال عند توجيه قوله تعاىلمن الكوفيني واستعمله الفراء 
      ٌ ِ
َ

       عىل أن ال أقول عىل ا� إال احلق
                                   َّ َ ْ َّ َِ ِ
َّ َ ََ ََ ُ َْ ِ                 ويف قراءة عبد اهللا: )٣(} َ       حقيق بأن ال أقول : َ

                 َ ْ َ ِ ٌ ِ
َ

َ                         عىل اهللا فهذه حجة من  قرأ  َ    عىل(َ   ) ٤( " ِ       ومل يضف) َ

  )٥( . أي مل جير هبا ياء املتكلم كام يف قراءة نافع)ومل يضف (:قوله

 ، مقابل اجلر)اخلفض(مصطلح  وعىل رأسهم الفراء الكوفيون استعملو

َّ     حتى(بعد ) ٦(فاحلرف  " :قال الفراءحيث  ِ                            خمفوض يف الوجهني من ذلك قول )َ

                                                 

  ٣٣/ ٤المقتضب (١) 

  .٨/٧ وشرح المفصل البن یعیش ،٢/١٤٠اإلیضاح في شرح المفصل (٢) 

   .١٠٥من اآلیة : سورة األعراف(٣) 

  ٣٨٦/ ١معاني القرآن للفراء (٤) 

على حرف بتشدید الیاء وفتحھا على أن یاء المتكلم دخلت } ّ         حقیق على{قرأ نافع (٥) 

 الكنز في القراءات العشر ـ أبو محمد، عبد هللا بن .الجر ثم أدغمت الیاء في الیاء

ّ                                                                         عبد المؤمن بن الوجیھ بن عبد هللا بن على ابن المبارك التاجر الواسطي المقرئ  ّ

خالد المشھداني ـ مكتبة الثقافة . تحقیق د) ھـ٧٤١(تاج الدین ویقال نجم الدین 

  ٤٨٣/ ٢ م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥األولى،  القاھرة ـ –الدینیة 

  ).االسم(یقصد (٦) 



  
   

 ٧٤٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ٍ                    متتعوا حتى حني{ َّ                ا� تبارك وتعاىل  ِ َّ ََّ ُ َ      سال م هي حتى{و  ) ١(}َ
         َ  َّ َ َ ٌ َ
ِ                    مطلع الفجرِ ْ َ ْْ َِ َ {)٢( 

َّ                                                                 ال يكونان إال خفضا ألنه ليس قبلهام اسم يعطف عليه ما بعد حتى، فذهب  َ َ

َّ                              أضمنه حتى األربعاء أو اخلميس، :  والعرب تقول.)إىل(بحتى إىل معنى  َ

  ) ٣(خفضا ال غري

أطلقه عىل حيث )٤( )اخلفض(مصطلح استعامل وقد توسع الفراء يف 

     ولام يعلم ا� الذين { : فقال يف قوله تعاىل،ء الساكننيكة التخلص من التقاحر
                         َ َّ ْ َ َ
ِ َّ َ َُ ِ َّ

َ                                          جاهدوا منكم ويعلم الصابرين َّ ْ َ َ َِ ِ َ َْ ُ ْ ِ ُ َ            خفض احلسن  " :)٥( } َ َ  يريد )ويعلم الصابرين(ْ

  )٦( .اجلزم

َ                                      رضب الرجل فخفضت الباء الستقباهلا الالم:وقال أيضا  كام :ومثله قوله )٧(ِ

  ) ٨(ً                               وا النون من رجالن ألن قبلها ألفاقالوا رجالن، فخفض

ُ         احلمد ( عند توجيهه قوله تعاىل أطلقه عىل حركة االتباع حيث قالكام   ْ َ ْ

ُ        احلمد(وأما من خفض الدال من  ": حيث قال) هللا ْ َ هذه كلمة : فإنه قال) ْ

ُ                                                             كثرت عىل ألسن العرب حتى صارت كاالسم الواحد فثقل عليهم أن جيتمع 

                                                 

   .٤٣من اآلیة  :سورة الذاریات(١) 

   .٥: سورة القدر(٢) 

  ١٣٧/ ١معاني القرآن للفراء (٣) 

 ومیل الحنك ،سمیت حروف الخفض بذلك ؛ النخفاض الحنك األسفل عند النطق بھا(٤) 

  .٩٣ اإلیضاح في علل النحو صـ .إلى إحدى الجھتین

  ١٤٢ :سورة آل عمران(٥) 

  ٢٣٥/ ١القرآن للفراء  معاني (٦) 

  ١٨/ ١القرآن للفراء  معاني (٧) 

  ١٠/ ١المرجع السابق (٨) 



  
   

 ٧٤٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ْ                                                 مهم ضمة بعدها كرسة، أو كرسة بعدها ضمة، ووجدوا يف اسم واحد من كال َ ٌ َّ َ

ٍ                                                               الكرستني قد جتتمعان يف االسم الواحد مثل إبل فكرسوا الدال ليكون عىل  ِ ِ

  ) ١(املثال من أسامئهم

 فهذا واضح يف ، ولو مل يقع بعده ساكن،بالكرس) احلمد( املرفوع آخرفحرك 

 دالة عىل معنى أهناال الداللة عىل  ،أنه يقصد باحلركة هنا هيئتها عند النطق هبا

  إعرايب 

واملجرور بعدها عىل حروف اجلر  ـ تبعا إلمامهم ـ أطلق الكوفيونوقد 

َ                     واتقوا يوما ال {  : يف معرض تعليقه عىل قوله تعاىل الفراءقال) الصفة (لفظ ً ْ َ َُ َّ

ً                                 جتزي نفس عن نفس شيئا َْ ْ ٌَ ٍ ْ َْ َ ِ ْ ُ               ذكرمها مرة فإنه قد يعود عىل اليوم والليلة" )٢(} َ ْ ِ

  ) ٣(.. " .باهلاء وحدها ومرة بالصفة

ً                                   ال جتزي نفس عن نفس شيئا(نه جيوز أيريد  ْ ْْ ْ ٌَ ٍ َ ََ ِ ْ  فتضمر الصفة أي حتذف حرف )َ

ً                                       ال جتزي فيه نفس عن نفس شيئا (: ثم تظهر الصفة فتقول،اجلر ْ ْْ ْ ٌَ ٍ َ ََ ِ ْ َ(.  

  ن                    أي الـــــــصفة التـــــــي يكـــــــو ،                                 كـــــــأهنم الحظـــــــوا معنـــــــى هـــــــذه احلـــــــروف مـــــــع غريهـــــــا

                  الـــــصفة التـــــي يكــــــون   أو   ،                                      فيهـــــا احلـــــدث واقعـــــا عــــــىل هـــــذه احلـــــروف ومـــــا بعــــــدها

        فهـــــــي حتـــــــدث    ،                                       عليهـــــــا االســـــــم املـــــــسبوق بحـــــــرف اخلفـــــــض خـــــــربا عـــــــن االســـــــم

ّصــــــفة يف االســــــم مــــــن ظرفيــــــة أو غريهــــــا فقولــــــك جلــــــست يف الــــــدار دلــــــت  ََّ ِ َ                                                   ّ ََّ ِ   ) ِ  ِيف (َ

                                                 

  ٣/ ١معاني القرآن للفراء (١) 

   .٤٨: سورة البقرة(٢) 

 وإیضاح الوقف واالبتداء ،٣٠٩ /٣٧٥،٢ / ١، وینظر٣١/ ١معاني القرآن للفراء (٣) 

٥٩٠.  



  
   

 ٧٤٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

َعـــــــىل أن الـــــــدار وعـــــــاء للجلـــــــوس َّ َ                       َ َّ   )                      جئـــــــت مـــــــن الـــــــدار إىل املـــــــسجد (        وكـــــــذلك  ،َ

                 دالــــــــــة عــــــــــىل أن املــــــــــسجد   )   إىل (                         تــــــــــيض أن الــــــــــدار مبتــــــــــدأ املجــــــــــيء و  يق  )   مــــــــــن ( ف

                وتوجــــــــــــب يف الــــــــــــدار  ،                                 منتهــــــــــــى املجــــــــــــيء فتفهمــــــــــــك هــــــــــــذه احلــــــــــــروف معــــــــــــاين

    ) ١ (   .    صفات

 فنجد ،وقد شاع استعامله بني املفرسين ملراعاته داللة واضحة هلذه احلروف

باب دخول حروف ( يضع هلذه احلروف عنوانا سامه )٢(بعض املفرسين

  )بعضالصفات مكان 

نخلص إىل أن اخلفض واجلر بمعنى واحد عند بعض متقدمي 

 : قال أبو احلسن األشموين،نياملتأخربعض  وهو ما انتهى إليه ،)٣(البرصيني

ِّ        باجلر: (وبدأ باالسم لرشفه فقال" َ ْ  أي مها ،)٥( " ويرادفه اخلفض)٤() ِ

 فإن كان ذلك يعني جمرد االصطالح ،مصطلحان يدالن عىل يشء واحد

 وإن كان مرادهم أن اللفظني يدالن ،لم ؛ ألنه ال مشاحة يف االصطالحفمس

                                                 

 و شرح المفصل البن ٦٣٠/ ١ بمضمون التوضیح في النحو  التصریح:ینظر(١) 

  ٤١٤ /٢ وھمع الھوامع ،٤/٤٥٤یعیش 

 )ھـ٢٧٦(تأویل مشكل القران ـ أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري (٢) 

  .٩٨ / ١ لبنان -إبراھیم شمس الدین ـ دار الكتب العلمیة، بیروت : تحقیق

 وفي المقابل لم یستعمل الفراء ،تعمال الخفضحین لم یقع من سیبویھ اس في(٣) 

  ).الجر(مصطلح 

   :یعني في قول ابن مالك(٤) 

                           ب������������الجر والتن������������وین والن������������دا وأل  

 

                      وم���������سند لالس���������م تمیی���������ز ح���������صل 

   

  ٢٧/ ١شرح األشمونى أللفیة ابن مالك (٥) 



  
   

 ٧٤٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

عىل معنى لغوي واحد بطريق الرتادف فغري مسلم به الختالف اللفظني يف 

  .املعنى اللغوي الوضعي لكل منهام

 ومن ثم ،لغويااستشعر الفرق بني املصطلحني  القاسم الزجاجي قد أبوو

 فروى بسنده عن األصمعي عبد ،وينييف املعنى املصطلح عليه عند النح

 دخلت عىل اخلليل ألستفيد : ":امللك بن قريب أحد متقدمي البرصيني قوله

يا كيس ما الفرق بني اخلفض واجلر؟ ففكرت وأبطأت، : منه شيئا، فقال يل

اخلفض عندي اليشء دون اليشء، كاليد إذا : ما صنعت؟ فقلت له: فقال يل

 متيل اليشء إىل اليشء وتقيم شيئا مقام يشء، واجلر أن. جعلتها حتت الرجل

  )١( .هذا غالم زيد، فزيد أقمته مقام التنوين: كقولك

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ١٩٣مجالس العلماء للزجاجي صـ  (١) 



  
   

 ٧٤٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  )١( :القطع/ احلال 

 ويقابله مصطلح ،املشهور يف كتب النحو أن مصطلح احلال برصي

 أما الكوفيون ،وتسميته حاال تسمية برصية " : قال الرعيني،القطع كويف

إال أنه لام كان ما قبله معرفة  ،)٢( ألن األصل أن يكون نعتا فيسمونه قطعا ؛

  ) ٣(" وهو نكرة قطع عن التبعية إىل النصب 

 ليس بيان هيئة الفاعل أو املفعول عىل :وقد حده اخلوارزمي بأنه

  )٤("   بل وقت وقوع الفعل منه أو عليه ،اإلطالق
                                                 

ُ       الحال(١)  َ                                  كینة اإلنسان وھو ما كان:َ َ َ َ َُ ِ ُ َ َّ                                                  علیھ من خیر أو شر، یذكر ویؤنث،ِ َ ُ َُّ َ ٍّ َ َ ٍ ْ َْ ْ ِ ِ َ ُ          والحال،َ َ: 

ِ                           الوقت الذي أنت فیھ ِ َِ َّ ُ ْ َ ً                    وإنما سمي حاال ،٤٥٩/ ٣ والمخصص٢٩٩/ ٣كتاب العین . ْ ّ ُ ّ

َ                                                                               ألنھ ال یجوز أن یكون اسم الفاعل فیھا إال لما أنت فیھ، تطاول الوقت أم قصر َ ُ َ ََ ِ َّ ُ وال . ّ

ِ                                   ى وانقطع، وال لما لم یأت من األفعالِ                    یجوز أن یكون لما مض ُ                         إذ الحال إنما ھي ھیئة . ِ ّ ُ
ِ                                           الفاعل أو المفعول وصفتھ في وقت ذلك الفعل ُ   ٤/ ٢شرح المفصل البن یعیش .ِ

ْ                                                                               الفرق بین الصفة والحال أن الصفة تفرق بین اسمین مشتركین في اللفظ(٢)  َّ ِ ِ ْ َْ َ َ َّ َّ ْ َ            والحال ،َْ ْ َ

َ                           زیادة في الفائدة و َ َِ َِ ْ َ َ                                                                     الخبر قال المبرد إذا قلت جاءني عبد هللا وقصدت إلى زید فخفت ِ َ ِ ِِ َ َ َْ َْ َ َ

ِ                                                                                         أن یعرف السامع جماعة أو اثنین كل واحد عبد هللا أو زید قلت الراكب أو الطویل  َِّ َ َ َ َِ َِّ ََّ ْ َ ْ َ َ
َ                                                                                       أو العاقل وما أشبھ ذلك من الصفات لتفصل بین من تعني وبین من خفت أن یلبس ََ َ ََ َِ ِ ِْ َ َ ِّْ َ َ 

َ                                                                                            بھ كأنك قلت جاءني زید المعروف بالركوب أو المعروف بالطول فإن لم ترد ھذا  َ ِ َ ُ ُْ َْ َْ َْ َِ َِ َ َّ َ ِ
َ                                                                       ْ                           ولكن أردت اإلخبار عن الحال وقع فیھا مجیئة قلت جاءني زید راكبا أوماشیا فجئ ت  ِ ِ ِ ِ َِ َ ً َ َ َ َ َ ََ َْ َ ْ ِ ْ ْ َ

َ                                                          بعده بنكرة ال تكون نعتا ألنھ معرفة وإنما أردت أن َْ َ َّ َِّ َ َ ُ ِ َ                                      مجیئھ وقع في ھذه الحال ولم َ ََ ْ ِ َِ ِ َ
َ                                                                           ترد جاءني المعروف بالركوب فإن أدخلت األلف والالم صارت صفة لالسم  َ َ ََّ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ْ ِ

َ                               المعروف وفرقا بینھ وبینھ ََ ُ ْ َ   ٣١ الفروق اللغویة للعسكري صـ .ْ

 وطبقات النحویین واللغویین ،٤٨٠ /١الصفوة الصفیة في شرح الدرة األلفیة (٣) 

   ٤١صـ

، ٤١،٥٥٠،٦٠٥،٧٣٦،٧٤٢ صـوینظر شروح سقط الزند .١/٤٢٤التخمیر(٤) 

١٢٠٧، ١١٧٢،١٢٠٠، ٩٥٠،١٠٠٢،١٠١١،١٠١٨،١٠٢٥،١٠٥٧،١١٥٦، 

١٤٥٣    



  
   

 ٧٤٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ـ وذلك  رصح بهـ وإن مل ي النحاة هلذا املصطلح عيسى بن عمر وقد نبه

    خافضة رافعة { وجل بالنصب عىل احلال قول اهللا عز قرأ حني 
  

              ٌ ٌَ َ
ِ ِ

َ  وتابعه ،)١(} َ

 وصاحب احلال عىل هذه ،  له وجه حسن بالنصب:، وكان يقول)٢(اليزيدي 

 : واملعنى، وإما عىل إضامر فعل، قبلها)كاذبة(القراءة ضمري مستكن يف قوله 

       إذا وقعت الواقعة(
                    ُ َ ََ َ َ َ
ِ ِْ         ليس لوقعتها كاذبة ،ِ

                      ٌ َْ َ َ َ َ ْ
ِ ِ َِ     خافضة رافعة( وقعت )َ

  
             ٌ ٌَ َ

ِ ِ
َ  فيكون ذو ،)َ

  )٣ (.احلال ضمريا مستكنا يف الفعل املستأنف

ومما  " : منها قوله،يف مواضع عدة من الكتاب سيبويه هلفظوقد رصح ب

ُ                                    ينتصب ألنه حال وقع فيه الفعل قولك ٌ َّ ً                         بعت الشاء شاة ودرمها: َ ً َ ُ ْ  :وقوله ،)٤( "ِ

هذان رجالن وعبد اهللا :  وذلك قولك،ذا باب ما غلبت فيه املعرفة النكرةه"

وإنام نصبت للمنطلقني ألنه ال سبيل إىل أن يكون صفة لعبد اهللا، . منطلقني

ً                                                                   وال أن يكون صفة لالثنني، فلام كان ذلك حماال جعلته حاال صاروا فيها، كأنك  ُ

  )٥ (.هذا عبد اهللا منطلقا: قلت

                                                 

  ٣ :سورة الواقعة(١) 

 المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا ـ أبو الفتح عثمان :ینظر(٢) 

المجلس األعلى للشئون -فاألوقا ـ وزارة) ھـ٣٩٢(بن جني الموصلي 

  ٣٠٧/ ٢م ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠اإلسالمیة
 تفسیر القرطبي الجامع ألحكام القرآن ـ أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي :ینظر(٣) 

أحمد : تحقیق)ھـ٦٧١(بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

 - ھـ ١٣٨٤ثانیة،  القاھرة ـ ال–البردوني وإبراھیم أطفیش ـ دار الكتب المصریة 

  ٤/٢١٦ وإعراب القران للنحاس ،١٧/١٩٦م ١٩٦٤
  . وما بعدھا٣٩٤ / ١ وینظر ،٣٩٢/ ١الكتاب لسیبویھ (٤) 

  .٦٧ / ٢ المقتضب للمبرد :وینظر.٨٧ ،٨٦ / ٢ وینظر ٨١/ ٢ المرجع السابق(٥) 



  
   

 ٧٤٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ــــــــه (       فــــــــسامه  ،    بــــــــذلك          ســــــــيبويه       ومل يكتــــــــف    ، )   خــــــــربا ( و  ،  )١ (   )             فعــــــــال واقعــــــــا في

                                         بــــــاب إجــــــراء الــــــصفة فيــــــه عــــــىل االســــــم يف بعــــــض املواضــــــع     "  :           وذلــــــك يف قولــــــه

    ،  )٢ (َ                                                    َأحــــــسن وقــــــد يــــــستوى فيــــــه إجــــــراء الــــــصفة عــــــىل االســــــم، وأن جتعلــــــه خــــــربا

   )٣ (      فتنصبه

هذا الرجل منطلقا، : وأما النصب فقولك :"سامه مفعوال فيه حيث قالكام 

مبنيا عىل هذا، وجعلت اخلرب حاال له قد صار فيها، فصار َ            جعلت الرجل 

َ                                وإنام يريد يف هذا املوضع أن يذكر . هذا عبد اهللا منطلقا: كقولك َ        املخاطب ُ

 فكأن ما ينتصب من أخبار املعرفة ينتصب عىل أنه ...ٍ                     برجل قد عرفه قبل ذلك

  ) ٤(ٌ                 حال مفعول فيها، 

ّ                             فعول ولكنا عزلناه مما قبله،  هذا باب من امل:وقد وافقه املربد حيث قال ّ

ّ                                         ألنه مفعول فيه وهو الذي يسميه النحويون  ّ   ) ٥() احلال(ّ

 ولكنها ترشك الظرف )٦() يف( فاحلال تتضمن معنى ؛وهلذه التسمية وجه 

  ) ٧( لذا خصصها النحويون باصطالح احلال ؛يف ذلك 

                                                 

  ١٠٧/ ٣الكتاب لسیبویھ (١) 

  .یقصد حاال(٢) 

  .٨١ / ٢وینظر .٤٩/ ٢الكتاب لسیبویھ (٣) 

  ٨٧/ ٢ ،٨٦/ ٢المرجع السابق (٤) 

  ٤٣٤/ ٤المقتضب للمبرد (٥) 

  .٥٧ / ٢ و شرح المفصل البن یعیش ،١٠٨ تسھیل الفوائد :ینظر(٦) 

  .٨٠ / ٢ینظر األشباه والنظائر (٧) 



  
   

 ٧٤٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

واحلال يشبه  " :بالظرف يف قولهحلال وبني وجه شبه ا اخلوارزمي وافقهموقد 

 جاء زيد حال كونه : فمعناه، جاء زيد راكبا:الظرف من حيث إنك إذا قلت

 فلم مل يسم ظرفا كام سمي ، فإن سألت، حال كونه راكبا ظرف: وقولك،راكبا

احلال هلا رشيطة وهي أن تكون بيان هيئة الفاعل  :أجبت ،فاها لفيك مصدرا ؟

  )١(" ع من الظرف حاال  فسموا هذا النو، وال كذلك الظرف،واملفعول

 فراكبني حال من الفاعل ، لقيت زيدا راكبني:لتقإذا "  : يف تعدد احلالقالو

 فمصعدا ومنحدرا ، لقيته مصعدا ومنحدرا: وإذا قلت،واملفعول عىل اجلمع

  )٢(  "حال منهام عىل التفريق 

  )٣( :يف قول أيب العالءبالنصب عىل احلال  )ومثل فقدان الرشيف(وأعرب 

                             مثــــل فقــــدان الــــرشيف حممــــد          وال
 

                          رزيـــة خطـــب أو جنايـــة ذي جـــرم 
 

   ، )    احلــــــــــال (        مقابــــــــــل  )     القطــــــــــع (      مــــــــــصطلح         باســــــــــتعامل    ن و      الكوفيــــــــــ      اشــــــــــتهر  و

            والنـــــصب جـــــائز     : "               مـــــن ســـــورة الفاحتـــــة  )   غـــــري (                عنـــــد إعرابـــــه كلمـــــة             فقـــــال الفـــــراء 

ِغـــــــري (  ىف  ْ َ   ِ ْ ْعلـــــــيهم (               جتعلـــــــه قطعـــــــا مـــــــن  ، )َ ِ ْ َ َ      ْ ِ ْ َ                   منـــــــصوبة عـــــــىل احلـــــــال مـــــــن  )   فغـــــــري (   )٤   ( )َ

    ) ٥ (                             أنعمت عليهم ال مغضوبا عليهم  :        كأنه قيل  )      عليهم (  يف   )     اهلاء (

                                                 

  .٤٢٤ / ١التخمیر (١) 

  . وینظر ما بعدھا.٤٢٤ / ١المرجع السابق (٢) 

  .٩٥٠شروح سقط الزند :ینظر(٣) 

  ٧/ ١ي القرآن للفراء معان(٤) 

  )٥( ھامش رقم ٧/ ١المرجع السابق (٥) 



  
   

 ٧٥٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى { :عند توجيه قوله تعاىلمثل ذلك وقال 
    

                                  ً ُ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ َُ َ َ ْ َ َ

َ            للمتقني ِ َِّ ُ ً     هدى(وإن شئت نصبت "  ) ١(} ْ ِ     فيه(عىل القطع  من اهلاء التي يف ) ُ ِ (

  ) ٢( .ال شك فيه هاديا: كأنك قلت

       والنـــــــصب   "  :         حيـــــــث قـــــــال ،               اخلليـــــــل رمحهـــــــام اهللا       زجـــــــاج عـــــــن         نقلـــــــه ال   وقـــــــد

ْفتلــــــــــك بيــــــــــوهتم  {      ومثلــــــــــه    ..  .                 هــــــــــذا الرجــــــــــل واقفــــــــــا :               مــــــــــن قطــــــــــع مثــــــــــل قولــــــــــك ُ ُ ُ ُ َ ْ ِ َ           ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ِ َ

ًخاويـــــــة َ َِ      ً َ                                    وعليـــــــه يكـــــــون الفـــــــراء قـــــــد أخـــــــذه عـــــــن اخلليـــــــل   ،  )٤ ( "           عـــــــىل القطـــــــع  )٣ ( }َِ

   .      رمحه اهللا

، )٥(وهلذا املصطلح عند الفراء مدلول آخر وهو النصب بفعل حمذوف 

   والساموات مطويات بيمينه{وجيه قوله تعاىل قال عند ت
                                  ِ ِ ِ
َ َّ َ َِ ٌ ُِ ْ َ َ          ومن قال : " )٦(} ََّ َ

ٌ           مطويات( َّ ِ ْ َ                                            رفع السموات بالباء التي يف يمينه، كأنه قال) َ َ . ِ                 والسموات يف يمينه: ِ

     وينصب املطويات عىل احلال أو عىل القطع واحلال أجود
                                              َ ََ َ ِ
َّ ُ)٧ (  

                                                 

   .٢: سورة البقرة(١) 

  .٩٤٨ إیضاح الوقف واالبتداء : وینظر،١٢/ ١معاني القرآن للفراء (٢) 

   .٥٢: سورة النمل(٣) 

الجمل في النحو ـ أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي (٤) 

م  ١٩٩٥ھـ ١٤١٦فخر الدین قباوة ـ الخامسة، . تحقیق ـ  د )ھـ١٧٠(البصري 

  .١٠٩ ،٩٤/ ١ : وینظر،١/٦٧

 ، ویكون االستثناء أیضا بالرفع،أي على االستثناء بالنصب على تقدیر فعل محذوف(٥) 

: قد قام عبد هللا، فتقول:  أن الرجل یقول: قال الفراء.على أنھ خبر لمبتدأ محذوف

َ                 حقا إذا وصلتھ ِ ّ                                       نویت االستئناف رفعتھ وقطعتھ مما قبلھوإذا. ًّ وھذه محض القطع . ِ

ِ                        الذي تسمعھ من النحویین   ٣٤٦/ ٢معاني القرآن للفراء . َّ

   .٦٧: سورة الزمر(٦) 

  ٤٢٥/ ٢معاني القرآن للفراء (٧) 



  
   

 ٧٥١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 ، أعنى الساموات:وف تقديره هنا أنه منصوب بفعل حمذ)بالقطع(يريد 

  )١( .بدليل أنه أردف مع القطع احلال

 حيث استعمله عند ،)احلال (وهو مع ذلك ال يتجاهل املصطلح البرصي

ً                                         فإن خفتم فرجاال أو ركبانا{تعاىل قوله توجيه  َ ْ َْ ُ َْ ً ِ َ ْ ْ َُ ِ  ألهنام حاالن للفعل فنصبا: )٢(}ِ

  ) ٣(ال يصلحان خربا

        ال تبقي وال تذر { :قولهيف د وقد مجع بينهام ملعنى واح
               ُ َ َ َُ ََ ْ
ٌ            لواحة *ِ َ َّ َ

   للبرش
     َ َ ْ
  ويف قراءة أيب ،)٤(}ِ

               ّ
ِ ِ                         إهنا إلحدى الكرب {َ َ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َّ      نذيرا للبرش*ِ

  
             ِ َ َ ْ

ِ ِ
ً فام . بغري ألف )٥( }َ

َ                            ونصبه عىل القطع وعىل احلال. َ                                     أتاك من مثل هذا ىف الكالم نصبته ورفعته ََ ََ. )٦(  

 النصب عىل احلال حيث قال مقابل) وجاخلر(وقد عرب أيضا بمصطلح 

ٌ                                        وهذا كتاب أنزلناه مبارك {عند إعراب قوله تعاىل  َ َُ ُ ٌ ََ ْ َ ْ َ َ ِ َ  من )ً       مباركا(جعلت : )٧(} َ

 ولو نصبته عىل اخلروج من اهلاء يف .  فرفعته)الكتاب(نعت 
                                 ِ
َ ْ َ ُ             أنزلناه(َ َ ْ َ ْ كان ) َ

  ) ٨( .صوابا

                                                 

  ٤٢٥/ ٢ المرجع السابق :ینظر(١) 

  ٢٣٩ :سورة البقرة(٢) 

  .٤٩٤ح الوقف واالبتداء  إیضا: وینظر١٤٢/ ١معاني القرآن للفراء (٣) 

  .٢٩، ٢٨: المدثرسورة (٤) 

  ٣٦، ٣٥: المدثرسورة (٥) 

  ٣٠٩/ ١معاني القرآن للفراء (٦) 

   .٩٢: سورة األنعام(٧) 

  ٣٦٥/ ١معاني القرآن للفراء (٨) 



  
   

 ٧٥٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

إلزالة اإلهبام لئال يظن  ،قطعدون ال) ١() اخلروج (بلفظولعل الفراء قد عرب  

  . وللتنبيه أيضا عىل صاحب احلال،أنه منصوب عىل القطع بفعل حمذوف

 وليس مصطلحا من ،يبدو أن مصطلح اخلروج رشح للنصب عىل احلالكام 

 يف تعبري )احلال واخلروج( بدليل أن الفراء قد مجع بني ،مصطلحات احلال

ُ        غري م{ : توجيه قوله تعاىلعندواحد  َ ْ       تجانف إلثمَ
           ٍ ْ ِ ِ ٍ ِ
َ ألهنا ) غري(نصبت : )٢(} َ

ْ    من(حال ل    ) ٣( )ّ     اضطر( وهي خارجة من االسم الذي ىف ،)َ

 ،وقد يشري الفراء إىل االسم املنصوب عىل احلال دون أن يذكر اصطالحا

ً                             يبرشك بيحيى مصدقا{ :فمن ذلك قوله عند توجيه قوله تعاىل ِّ َ َ ْ َ َ ُُ ِ َ ُ نصب "  :)٤(}ِّ

  )٥("  وحييى معرفة مصدقا ألنه نكرة

 فهذا الزجاج يضعف ، مل جيد قبوال)القطع( مصطلح نخلص إىل أن

ُ                                              إن ا� يبرشك بكلمة منه اسمه { : حيث قال يف قوله تعاىل،داللته ويستنكره ُ َ ُ َُّ ْ َْ ِِّ ٍ ِ َِ ِ ُ َ َّ ِ

       املسيح عيسى ابن مريم
  

                      َ َ ََ ُ ْْ
ِ ِ

ُ َ ِ                    وقال بعض النحويني:)٦(} ْ ً        وجيها: (ُ منصوب عىل ) َِ

َ                            ألنه إنام برش به يف هذه احلال،من عيسى، وقطع ههنا كلمة حمالالقطع   أي يف ،ُ

                                                 

والعرب  " : حیث قال،واستعملھ أیضا في مقام الصفات المقطوعة للمدح أو للذم(١) 

 معاني القرآن .أن یتبع آخر الكالم أولھ... تطاولتتفترض من صفات الواحد إذا

  ١/١٠٥للفراء 

   .٣: سورة المائدة(٢) 

  ٣٠١/ ١  ومعاني القرآن للفراء .٥٩ مصطلحات النحو الكوفي صـ :ینظر(٣) 

   .٣٩: سورة آل عمران(٤) 

  .١٦٠ ،١٥٨/ ١معاني القرآن للفراء (٥) 

   .٤٥: سورة آل عمران(٦) 



  
   

 ٧٥٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 فإن كان ،حال فضله فكيف يكون قطعها منه، ومل يقل مل نصب هذا القطع

ً                                                         إنام هو معنى، فليس ذلك املعنى موجودا يف هذا اللفظ، وإن كان ) القطع(

َّ                                                   القطع هو العامل فام بني ما هو، وإن كان أراد أن األلف   والالم قطعا منه فهذا َ
                       َ
ِ ُ

َّ                                                         حمال ألن مجيع األحوال نكرات واأللف والالم ملعهود، فكيف يقطع من 

  ) ١(َ                     اليشء ما مل يكن فيه قط

فمصطلح القطع وإن كانت فيه داللة لفظية هي قطع احلال عام قبلها يف 

 فاملشهور عند ، إال أنه يربك الدرس النحوي ؛ لتعدد داللته،اإلعراب

استعامله يف الداللة عىل املنصوب بفعل حمذوف ال يف النصب عىل املتأخرين 

 واضح الداللة فهو لدى املتأخرين ؛ يسود )احلال( نجد مصطلح احلال ؛ لذا

  .قريب املأخذ

                                                 

  ٤١٢/ ١ابھ للزجاج معاني القرآن وإعر(١) 



  
   

 ٧٥٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 )١( :التمييز/ التفسري 

 أن استعامل التفسري عند الكوفيني مصطلحا مساويا املشهور عند النحاة

هر أن مصطلح التفسري من وضع اخلليل بن  والظا،للتمييز عند البرصيني

يل ملء الدار : وإن شئت قلت " :قولهـ رمحهام اهللا ـ  فقد روى عنه سيبويه ،أمحد

وإن . يف كم وعرشينزلتهنكمرجال، وأنت تريد مجيعا، فيجوز ذلك، ويكون 

  )٢(" فجاز يف تفسريه الواحد واجلميع .. .رجاال: شئت قلت

إذا  ": حيث نقل عنه سيبويه قوله،)ار املثلمقد(سامه اخلليل أيضا قد و

َ                      قلت يل مثله فقد أهبمت، ُ                                            فإذا قلت درمها فقد اختصصت نوعا، وبه يعرف .. .ُ َ ُ َ

َ                             ك مثله هو مبهم يقع عىل أنواعفكذل. من أي نوع ذلك العدد فإذا قال عبدا .. .ُ

ُ                         فقد بني من أي أنواع املثل ر ُ                                     والعبد رضب من الرضوب التي تكون عىل مقدا. ِ

  أي تفسريا ) ٣(" املثل 

                                                 

ً                                                               وفسر الشيء یفسره، بالكسر، ویفسره، بالضم، فسرا ،التفسیر في اللغة البیان(١)  ْ َ َِّ َِّ ُ ُ ُْ َ ِ َ َ

ُ         وفسره ََّ ُ                                               أبانھ  والتمییز في اللغة الفصل والبیان تقول: َ ُ َ َ                                  مزت بعضھ من بعض فأنا : َ ٍ ْ َْ َ َْ ُِ ُِ ْ

ٍ                                                   أمیزه میزا، وقد أماز بعضھ من بعض،  ْ َْ َْ ِْ َِ َ ََ َ ً َ ً                               ومزت الشيء أمیزه میزاُ ْ َ ُ ِ َِ َ ُ ُ                       عزلتھ وفرزتھ، : ْ ُ َْ َ َ ُ ْ َ

ُ         ومیزه ََّ ٍ                           فصل بعضھ من بعض: َ ْ َْ َ َْ ِ ُ ُ َ ً                         وسمي تمییزا وتفسیرا ٥/٥٥،٥/٤١٢لسان العرب . َ ً ّ
ً                              أن تخبر بخبر، أو تذكر لفظا : ّ                                            المراد بھ رفع اإلبھام وإزالة اللبس؛ وذلك نحو"ّ    ألن  ِ ْ

َ                               یحتمل وجوھا، فیتردد المخاطب  ّ ّ                                         فیھا، فتنبھھ على المراد بالنص على أحد ً ّّ

  ٣٦/ ٢شرح المفصل البن یعیش ". ً                     محتمالتھ تبیینا للغرض

  ١٧٣/ ٢الكتاب لسیبویھ (٢) 

  ١٧٢/ ٢المرجع السابق (٣) 



  
   

 ٧٥٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

يعني (وسألته  " : بقوله سيبويهنقله )ّ          تبني العدد(سمى متييز العدد و

  )١( من الطويل : وهو الراعي:عن قوله) اخلليل

ـــــــــــرت ـــــــــــامء خفيـــــــــــا حلب ٍفأومـــــــــــأت إي َّ َ ُ ْ                     ٍ َّ َ ُ ْ  
 

َوهللا عينـــــــــــــا حبـــــــــــــرت أيـــــــــــــام فتـــــــــــــى  َ ُّ ٍْ َ َ
ِ

                   َ َ ُّ ٍْ َ َ
ِ  

 
ً               ا مبنيا عليها أيام تكون صفة للنكرة، وحاال للمعرفة، وتكون استفهام: فقال

  .متييزا للعدد أي ال تقع )٢(ومبنية عىل غريها، وال تكون لتبيني العدد

 ،مقابل التمييز أن سيبويه مل يستعمل التفسري )٣(وقد زعم بعض الباحثني

ٌ                           كم عبد اهللا ماكث، فكم أيام : وإذا قلت " :ليقو سيبويهوليس األمر كام زعم ف ٌ

ٌ                                   اهللا عندك، فكم ظرف من األيام، وليس كم عبد: وإذا قلت. ٌ             وعبد اهللا فاعل

كم يوما عبد اهللا : )٤(والتفسري. يكون عبد اهللا تفسريا لأليام ألنه ليس منها

  )٥(ٌ                             ماكث، أو كم شهرا عبد اهللا عندك

 )عرشو درهم: (وكام امتنعت من أن تقول " :وقد ورد عند املربد يف قوله

أنت :(امتنعت يف قولك، )عرشو زيد(:للفصل بني التفسري وامللك إذا قلت

                                                 

البیت من جملة أبیات للراعي النمیري قالھا وقد نزل بھ أضیاف، ولم یجد قرى (١) 

 فلما جاءتھ إبلھ عوض صاحب فأشار إلى غالمھ فنحر ناقة من رواحلھا،

والبیت ،اسم غالم الشاعر، وھو ابن أختھ: حبتر.أشرت إشارة خفیة: وأومأت.الناقة

، وخزانة ٣م صـ ١٩٨٠ ھـ١٤٠١في الدیوان تحقیق راینھرت فایبرت ـ بیروت 

؛ وحاشیة الصبان على شرح األشمونى ١٨٠/ ٢؛ والكتاب ٣٧١، ٣٧٠/ ٩األدب 

  ٢٨٧/ ١شرح الكافیة الشافیة  و٣٩٤/ ٢أللفیة ابن مالك 

  ١٨١، ١٨٠/ ٢الكتاب لسیبویھ (٢) 

المصطلحات واألصول النحویة في ( عبد الوھاب الغامدي في رسالتھ ،الباحث(٣) 

  ٨٣ صـ )إیضاح الوقف واالبتداء لألنباري

  .یقصد التمییز(٤) 

  .٢٢٥ / ١ واألصول ،٣/٢٨ المقتضب :، وینظر١٦٠، ١٥٩/ ٢الكتاب لسیبویھ (٥) 



  
   

 ٧٥٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ّ             ، فإنام عنيت )أنت أفرههم عبدا: (ّ                      من اإلضافة ألنك إذا قلت) أفرههم عبدا

  )١ (.مالك العبد

  )٢(: رشحه قول الشاعرعند حيث قال ،مصطلح التبينيسيبويه استعمل و

ِيــــــا صــــــاح يــــــا ذا الــــــضامر العــــــنس    ْ َ َ َُ
ِ َ ِ                            ِ ْ َ َ َُ
ِ َ ِ

 
ِوالرحــــــل ذي األنــــــساع واحللــــــس ْ ِ ِ ْ َّ                       ِ ْ ِ ِ ْ َّ  

 

َ                                                   امر فقد عممت، وإذا قلت العنس فقد اختصصت شيئا من وإذا قلت الض"  ّ ُ

ٌ                                                                سببه كام اختصصت ما كان منه، وكأن العنس يشء منه، فصار هذا تبيينا  َ

َّ                                    ملوضع ما ذكرت كام صار الدرهم يبني به ُ :  مم العرشون، حني قلت)٣(َ

  )٤ (.عرشون درمها

هذا : كباب ما ينتصب ألنه قبيح أن يكون صفة وذلك قول " :وسامه أيضا

   راقود خال ، وعليه نحي سمنا 
 

                   ّ        ً َ ٌ
ِ

َ ٌ")٥(   

                                                 

   ٢٢٥ / ١ وینظر األصول ٢٨/ ٣المقتضب للمبرد (١) 

؛ ولخزز بن لوذان في ٢١٣، ٢١٢، ٢١٠/ ١٦البیت لخالد بن مھاجر في األغاني (٢) 

 ،٣٣٧/ ١؛ وشرح المفصل البن یعیش ١٩٠/ ٢ والكتاب ٢/٢٠١خزانة األدب 

: قلیل اللحم، والعنس:  والضامر،٢٢٣/ ٤، والمقتضب ٣٣/ ١واألصول في النحو 

كل شيء یعد للرحیل من وعاء للمتاع، ومركب للبعیر، : والرحل. اقة الشدیدةالن

  .كساء یجعل على ظھر البعیر تحت رحلھ: والحلس

  .یمیز بھ(٣) 

  ١٩١/ ٢الكتاب لسیبویھ (٤) 

  ١١٧ / ٢المرجع السابق (٥) 



  
   

 ٧٥٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 فقد عرفه البرصيون بعد ، بمفهومه االصطالحي)التمييز( لفظأما 

 وعقد هلا بابا سامه ، األقوال املتفرقة فيام يتعلق بالتمييزمجع قد   فاملربد،سيبويه

  )١() باب التبيني والتمييز(

فحد التمييز  ) واملميزسريالتمييز والتف( ألفاظبني  اخلوارزمي ترددوقد 

   )٢(" التمييز رفع اإلهبام يف مفرد أو مجلة بالنص عىل أحد حمتمالته  " :بقوله

ألن املميز يف هذه  " :وعلل لعدم جواز تقديم متييز النسبة عىل عامله قائال

 فكام أن الفاعل ال جيوز تقديمه عىل نية التأخري ،األفعال فاعل من حيث املعنى

   )٣( "فكذلك هذا 

فإذا  " :املضمر) رب( وجمرور )نعم ( فاعلموضحا جهة االتفاق بنيوقال 

 وفاعله ، نعم رجال زيد فزيد مرفوع عىل انه هو املخصوص باملدح:قلت

فذلك الضمري املستكن يف .. .)رجال(مضمر تفرسه هذه النكرة الظاهرة 

فتقر إىل  من حيث إنه مبهم وم،مثل هذا الضمري البارز يف ربه رجال) نعم(

  )٤(" ال من حيث التنكريالتفسري 

                                                 

  .٢٢٧/ ١ وینظر األصول البن السراج ٣/٢٦المقتضب للمبرد (١) 

 ،٤٤ وینظر شروح سقط الزند،١٦٨ / ٢ وینظر ،ا بعدھاوم،٤٤٨ / ١التخمیر (٢) 

١١٨٢،١١٨٧، ٧٣٨ ،٥٥٠، ٩٢ ،٤٥.  

   ٤٥١ / ١التخمیر (٣) 

  .٢/١٦٩ المرجع السابق(٤) 



  
   

 ٧٥٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

يفرس بنكرة ) رب( والضمري املجرور حمال بـ ،املضمر) نعم(أي أن فاعل 

يفرس بنكرة ) رب(حمال بـ  وكذلك الضمري املجرور ،منصوبة عىل التمييز

  .منصوبة عىل التمييز

الثانية أن تدخل  ،..:.اعلم أن رب تستعمل عىل ثالث جهات " :أيضاوقال 

  ) ١(" عىل مضمر مفرس بمنصوب كام يف نعم رجال زيد 

 قال ،)التمييز( مقابل )التفسري(استعامل  نيالكوفيالفراء و واملشهور عند

ً                                                       فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبا{ :الفراء عند توجيه قوله تعاىل َ ْ َ ُ َْ َ ْ َِ ْ ُ َْ َْ ْ َ َِ ِ ِِ {)٢(: 

خرج نصبه كنصب نصبت الذهب ألنه مفرس ال يأيت مثله إال نكرة، ف"

ُ            أو عدل {) ٣(ومثله قوله . عندي عرشون درمها، ولك خريمها كبشا:قولك ْ َ ْ َ

  ذلك صياما
             ً َ
ِ َ ِ وإنام ينصب عىل خروجه من املقدار  " :ثم رشح ذلك قائال ) ٤(} َ

ِ                                                                الذي تراه قد ذكر قبله، مثل ملء األرض، أو عدل ذلك، فالعدل مقدار  َّ

صب ما أتاك عىل هذا املثال ما معروف، وملء األرض مقدار معروف، فان

ٍ                            دقيقا، وقدر محلة تبنا، وقدر  عندى قدر قفيز : أضيف إىل يشء له قدر كقولك

ِ                                                           رطلني عسال، فهذه مقادير معروفة خيرج الذي بعدها مفرسا ألنك ترى  َّ

َ                                                             التفسري خارجا من الوصف يدل عىل جنس املقدار من أي يشء هو كام أنك  ُ

خربت عن عدد جمهول قد تم خربه، وجهل عندي عرشون فقد أ: إذا قلت

                                                 

  .٢٠ / ٤التخمیر (١) 

   .٩١: سورة آل عمران(٢) 

  ٢٢٥ / ١معاني القرآن للفراء (٣) 

   .٩٥من اآلیة : سورة المائدة(٤) 



  
   

 ٧٥٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ُ                                                جنسه وبقي تفسريه، فصار هذا مفرسا عنه، فلذلك نصب ْ ولو رفعته عىل .َ

َّ                        عندي عرشون، ثم تقول بعد: ناف جلاز كام تقولستئاال رجال، كذلك لو : ُ

َّ                  ملء األرض، ثم قلت: قلت   )١( .ذهب، خترب عىل غري اتصال: ُ

ٍفــــــإن طــــــبن لكــــــم عــــــن يشء    ( :                     عنــــــد توجيــــــه قولـــــه تعــــــاىل        مثــــــل ذلــــــك      وقـــــال 
ْ َ ْ َ َْ ْ ُ َ ِ ْ َِ                  ٍ
ْ َ ْ َ َْ ْ ُ َ ِ ْ َِ

ًمنــــــــه نفــــــــسا ْ َ ُ ْ ِ        ً ْ َ ُ ْ                        فــــــــإن طابــــــــت أنفــــــــسهن لكــــــــم عــــــــن   :   -          واهللا أعلــــــــم-       املعنــــــــى   "  ) ٢ (   )ِ

  : ّ                                                   ّفنقـــــل الفعـــــل مـــــن األنفـــــس إلـــــيهن فخرجـــــت الـــــنفس مفـــــرسة كـــــام قـــــالوا  .   يشء

    ) ٣ (              أنت حسن وجها

  

ْ                             فإن طبن لكم عن يش(والوقف عىل قوله  " :وقال أبو بكر األنباري َ ْ َ َْ ْ ُ َ ِ ْ   ء منه َِ
        ُ ْ
ِ ٍ

ً       نفسا ْ   )٤(" الوقف عىل يشء منه قبيح ؛ ألن النفس تنصب عىل التفسري ) َ

          عنـــــــد توجيـــــــه         حيـــــــث قــــــال    ، )     البــــــدل (       مقابـــــــل       التفـــــــسري        الفــــــراء       أطلـــــــق    وقــــــد 

َّوجعلـــــــــوا � رشكـــــــــاء اجلـــــــــن  {   :           قولـــــــــه تعـــــــــاىل َّ َ َ َِ ْ َ َ َُ
ِ ِ ُ                  َّ َّ َ َ َِ ْ َ َ َُ
ِ ِ َّ إن  شـــــــــئت جعلـــــــــت اجلـــــــــن    : )٥ ( }ُ ِ ْ                  َّ ِ ْ

   )٦ (ً            ًتفسريا للرشكاء

                                                 

  ٢٢٦/ ١معاني القرآن للفراء (١) 

   .٤: سورة النساء(٢) 

   ٤٢٥ ،٤٢٤ ،٢٦٥ وینظر مجالس ثعلب ٢٥٦ / ١معاني القرآن للفراء (٣) 

  .١٣٢ ،١٣١إیضاح الوقف واالبتداء (٤) 

  ١٠٠: األنعامسورة (٥) 
  ٣٤٨/ ١معاني القرآن للفراء (٦) 



  
   

 ٧٦٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

          عنـــــــد إعـــــــراب         حيـــــــث قـــــــال  )١ (            املفعـــــــول ألجلـــــــه       بمعنـــــــى      أيـــــــضا          واســـــــتعمله 

ـــــــــــصواعق حـــــــــــذر    {       تعـــــــــــاىل     اهللا   قـــــــــــول َجيعلـــــــــــون أصـــــــــــابعهم يف آذاهنـــــــــــم مـــــــــــن ال ْ َْ َ ََ َ َّ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ                                     َ ْ َْ َ ََ َ َّ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ

ِاملــــــوت
ْ َ ْ     ِ
ْ َ َذر   ـــــــــَ  َح   (     فنــــــصب     "  :   )٢ (  } ْ َ   َ                     مــــــن الفعــــــل عليــــــه مل تــــــرد ٍ            ٍ عــــــىل غــــــري وقــــــوع  )  َ

ًأعطيتـــــــــك خوفـــــــــا وفرقـــــــــا  :                 ، إنـــــــــام هـــــــــو كقولـــــــــك             جيعلوهنـــــــــا حـــــــــذرا َ ًَ ْ َ                 ً َ ًَ ْ ـــــــــت ال   ،َ           فأن

                                             ، وإنــــــام تعطيــــــه مــــــن أجــــــل اخلــــــوف فنــــــصبه عــــــىل التفــــــسري لــــــيس             تعطيــــــه اخلــــــوف

   )٣ (   "      بالفعل

        من بعد إيامنكم كفارا{ :والوقف عىل قوله: ووافقه األنباري حيث قال
 

                       ً َّْ ُ ُ ِ ِ ِ
َ

ِ ْ َ ْ {)٤( 

منصوب عىل التفسري عن ) حسدا من عند أنفسهم(حسن غري تام ؛ ألن قوله 

  ) ٥(" األول 

 وحقيقته ،والتبيني أسامء مرتادفةواملميز التمييز  أن التفسري ونخلص إىل

   .)٦(اللغوية فصل يشء عن يشء 

                                                 

ا  ھذ: حیث علل النتصاب المفعول ألجلھ بقولھ،قد یكون ذلك أخذا من كالم سیبویھ(١) 

َّ                                                                             باب ما ینتصب من المصادر ألنھ عذر لوقوع األمر فانتصب ألنھ موقوع لھ، وألنھ  َّ ََّ َ ٌ ْ ُ

َ                                                                                 تفسیر لما قبلھ لم كان؟ ولیس بصفة لما قبلھ وال منھ، فانتصب كما انتصب درھم  َ َ ٍَ ِ ِ َ ٌ

ْ                عش رون درھما: فى قولك  ً َ َْ ِ فعلت ذاك حذار الشر، وفعلت ذاك مخافة : وذلك قولك.ِ

  :ّ       الطائى" ِ                               قال الشاعر، ھو  حاتم بن عبد هللا . النفالن وادخار ف

َوأغف������ر ع������وراء الك������ریم ادخ������اره ََّ ِ ْ َ ُ ِ ْ َ                         َ ََّ ِ ْ َ ُ ِ ْ َ  

 

َوأع����رض ع����ن ش����تم اللئ����یم تكرم����ا  ُّ َُ َ ِ ِِ َّ ْ َ ُ                         َ ُّ َُ َ ِ ِِ َّ ْ َ ُ  

َّ                                               ھذا كلھ ینتصب ألنھ مفعول لھ الكتاب لسیبویھ       َ   ٣٦٩ ـ ٣٦٧ / ١ُّ

  ١٩: البقرةسورة (٢) 

  ٣٤٨/ ١معاني القرآن للفراء (٣) 
  ١٠٩: ة البقرةسور(٤) 

  .٥٢٨إیضاح الوقف واالبتداء (٥) 

ّ                                                                 مشكل إعراب القرآن ـ أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن :ینظر(٦)  َ

حاتم . تحقیق د) ھـ٤٣٧(مختار القیسي القیرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي 

  .١٩٤ ،١٩٣ / ١ ١٤٠٥ بیروت ـ الثانیة، –صالح الضامن ـ مؤسسة الرسالة 



  
   

 ٧٦١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

وهو  ،االستعامل مصطلح التمييز يف كان التمييز يف األعداد فاألفضل إذاولكن 

  ) ١(.املشهور يف الدرس النحوي

  )٢(  :التكرير/التوكيد 

ن نقله سيبويه ع ،مصطلح التوكيد مصطلح قديم يف الدرس النحوي

باب يكرر فيه االسم يف حال  " :مرادفا للتكرير حيث قال اخلليل أستاذه

َ                                                       يا زيد زيد عمرو، ويا زيد زيد أخينا ويا زيد زيدنا: وذلك قولك.. .اإلضافة َ َ َ َ ٍَ .

زعم اخلليل رمحه اهللا ويونس أن هذا كله سواء، وهي لغة للعرب 

  :ِ                  وقال بعض ولد جرير....جيدة

ـــــــــــيعمال ـــــــــــد ال ـــــــــــد زي َيـــــــــــا زي ْ َ َ َ                 َ ْ َ َ ـــــــــــذبلَ ِت ال َّ ُّ ِ        ِ َّ ُّ ِ) ٣(   
 

وذلك ألهنم قد علموا أهنم لو مل يكرروا االسم كان األول نصبا، فلام كرروا 

  )٤ (.َ                                                         االسم توكيدا تركوا األول عىل الذي كان يكون عليه لو مل يكرروا

                                                 

  .١٨٥ / ٢ اللمحة البدریة :ینظر(١) 

ُ           التوكید((٢)  ِ ْ ْ                              لغة في التأكید وقد ) َّ َ َ ِ ِ ِْ َّ ٌ َ َ      وكد(ُ َّ ً                             الشيء وأكده بمعنى) َ ْ َ ِ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ                            والواو أفصح وكذا . َّ َْ َ َ َُ َ َ ُ ْ

ُ          أوكده( َ َ ْ ً                 آكده إیكادا(و) َ ََ َِ َ        فیھما) ُ ِ ِ                                    وھو إتباع االسم اسما ویعرب بإعرابھ. ِ والمراد بھ .ًِ

   ٧٢٧٣/ ١١شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم . ك، والتبعیضنفي الش

 شرح : وینظر،٢٠٦/ ٢ الكتاب : ینظر، نسبھ سیبویھ لبعض ولد جریر،من الرجز(٣) 

 وشرح التصریح على التوضیح ٢٣٠/ ٤ والمقتضب ١/٣٤٦المفصل البن یعیش 

: ّ       والذبل . لاإلبل القویة على العم:   والیعمالت،)عمل( ولسان العرب ٢/٢١٧

  .الضامرة

  .١٧٩ / ٣ معاني القران للزجاج : وینظر٢٠٥،٢٠٦/ ٢الكتاب لسیبویھ (٤) 



  
   

 ٧٦٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 فعرب بالتكرير ، تكريرا ونعتا وصفة: فسامه،وقد عرب عنه باصطالحات أخرى

 حال اإلضافة ويكون األول بمنزلة باب يكرر فيه االسم يف " :حيث قال

َ                                                         يا زيد زيد عمرو، ويا زيد زيد أخينا ويا زيد زيدنا: ومثل له بنحو)١(اآلخر  َ َ َ َ ٍَ.  

وذلك ألهنم قد علموا أهنم لو مل يكرروا االسم كان األول نصبا،  " :ثم قال

َ                                                             فلام كرروا االسم توكيدا تركوا األول عىل الذي كان يكون عليه لو مل 

  ) ٢(.يكرروا

أنت أنت، تكررها، كام تقول للرجل أنت وتسكت، : وتقول " :أيضاوقال 

َ                       قد جربت فكنت كنت، : وعىل هذا احلد تقول. قال الناس زيد: عىل حد قولك َ ْ ُّ

  )٣ (إذا كررهتا توكيدا

مضاف إىل ما بعد ) يا زيد زيد عمرو(يف نحو ) زيدا(وظاهر هذا يفيد أن 

 وعليه فليس التكرير عند سيبويه ،وتكرير والثاين توكيد لألول ،الثاين

 وإنام ورد عنده التعبري بالتكرير لرشح التوكيد ،مصطلحا بمعنى التوكيد

 : بدليل أنه عرب بالتوكيد يف قوله، وأنه عبارة عن تكرير اللفظ مرة ثانية،اللفظي

أهيام عندك عندك، مل يستقم : و قلت " :وقال أيضا) ثم كرروا االسم توكيدا(

  ) ٤(.  عىل التكرير والتوكيدَّ   إال

                                                 

  ٢٠٥/ ٢الكتاب لسیبویھ (١) 

  ٢٠٦/ ٢المرجع السابق (٢) 

  ٣٦٠/ ٢المرجع السابق (٣) 

 ،٤٨٠ / ٢ ،٢٠٧ / ١ معاني القران لألخفش :، وینظر١٧٢/ ٣المرجع السابق (٤) 

  .٢٠ ،١٩ / ٢ول  واألص،٢/٥٢٧والمقتضب 



  
   

 ٧٦٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

مررت : وتقول " :وقد استعمل التكرير مقابل التوكيد املعنوي حيث قال

ً                                                                  بزيد ابن عمرو، إذا مل جتعل االبن وصفا، ولكنك جتعله بدال أو تكريرا  َّ ً ٍ ٍ

  )١(كأمجعني

 :وسامه نعتا حينام حتدث عن توكيد الضمري املتصل باملنفصل حيث قال

ٌ                        ذهبت أنت وزيد، وقال اهللا : يرشكه املظهر، وذلك قولكفإن نعته حسن أن "

َ                          فاذهب أنت وربك { :عز وجل ُّ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ                                  اسكن أنت وزوجك اجلنة{ و )٢(}َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ َ ُ ْ {)٣( .

  )٤(َ                                           وذلك أنك لام وصفته حسن الكالم حيث طوله وأكده

َ                              وأما كلهم ومجيعهم وأمجعون :قولهيف  التوكيد املعنوي صفة وسمى ُ ُّ َّ

ً                                     متهم وأنفسهم فال يكن أبدا إال صفةوعا ّ َّ ُ َُّ.) ٥(  

َ                                 قد وليت عمال فكنت أنت إياك، وقد : وإن شئت قلت " :وقال أيضا َ

َ                                                                 جربتك فوجدتك أنت إياك، جعلت أنت صفة وجعلت إياك بمنزلة الظريف  ُ ُ ّ

والصفة أو النعت بمعنامها االصطالحي  ،)٦(ُ                  فوجدتك أنت الظريف: إذا قلت

 فكل صفة ،لتحقيق والتشديد والوضوح عىل معنى اجلملةيضيفان مزيدا من ا

                                                 

  ٥٠٨/ ٣ الكتاب لسیبویھ :ینظر(١) 

   .٢٤: سورة المائدة(٢) 

   .٣٥: سورة البقرة(٣) 

  ٣٧٨/ ٢الكتاب لسیبویھ (٤) 

  ٣٧٧/ ١المرجع السابق (٥) 

 بھذا یعد سیبویھ أول .٣٨١ /٢ ،٢/٣٧٩ : وینظر٣٦٠، ٣٥٩/ ٢المرجع السابق (٦) 

.  تطور المصطلح النحوي البصري:من استعمل الصفة والنعت بمعنى التوكید ینظر

   .١٨٠ صـ .٢٠٠٦ األولى . اربد. عالم الكتب الحدیثة.یحیى عطیة عبابنة



  
   

 ٧٦٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 ـ الصفة أو النعت  وإنام يقبل هذا املصطلح، ولكن ليس كل توكيد صفة،توكيد

  ) ١( .ـ يف مرحلة الدراسات األوىل

 مقابل )التخصيص(قد أطلق لفظ وقد زعم بعض الباحثني أن سيبويه 

ْ               واعلم أن روي " : وذلك أخذا من قوله،التوكيد َ ُ                         دا تلحقها الكاف وهى ىف ُ َ ً

َّ           وإنام جاءت ...ً                          رويدك زيدا، ورويد كم زيدا: موضع افعل، وذلك كقولك

ً                         هذه الكاف توكيدا وختصيصا ُ)٢(  

لتوكيد ) رويدك( والكاف يف ،فالتوكيد هنا لغوي ،وليس األمر كام زعم

 ولكنها زيدت ، فاألصل أال تلحق الكاف،املخاطب املتنبه لام يلقى عليه

 فالكاف هنا ختصص املخاطب ، والتوكيد بخالف التخصيص،د التنبيهلتأكي

 : يؤكد ذلك قول سيبويه، وليست للتوكيد كام زعم،دون غريه من املضمرين

َ                                                            وهذه الكاف التي حلقت رويدا إنام حلقت لتبني املخاطب املخصوص" َ َ ًَ َّ ُ ّ)٣(   

ألول ما  فالتوكيد يفهم فيه من ا، مفهوم التخصيص يناقض التوكيدأنكام 

 أما التخصيص فيفهم منه أن ما ، ولكن يكرر للتقرير والتثبيت،يفهم من الثاين

  .قبله فيه تعميم يراد ختصيصه وحتديده

 ،أيضا مقابل التوكيد) البدل(قد أطلق لفظ أن سيبويه الباحث نفسه كام زعم 

 فهذه األسامء..).باب ال يكون الوصف املفرد فيه إال رفعا(من قوله يف أخذا 

                                                 

  .١٨١ تطور المصطلح النحوي صـ :ینظر(١) 

  ٢٤٥/ ٢٤٤،١/ ١ الكتاب لسیبویھ :ینظر(٢) 

  ٢٤٤/ ١المرجع السابق (٣) 



  
   

 ٧٦٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ْ                                     كأنك إذا أردت أن تفرسها مل جيز لك أن ،املبهمة إذا فرسهتا تصري بمنزلة أى

يا هذا ذا اجلمة، ألن ذا اجلمة ال توصف به األسامء :  وإنام قلتتقف عليها

  )١("املبهمة، إنام يكون بدال أو عطفا عىل االسم إذا أردت أن تؤكد

 ،ثل يف املعنى بني اجلملتنيواألمر بخالفه فمراد سيبويه بذكر التوكيد هنا التام

يا هؤالء : كقولك " :يؤكد ذلك قوله) يا هؤالء أمجعون ،هذا ذا اجلمةيا(

 )مثل(فالكاف بمعنى  )٢ (.َ                                 أمجعون، وإنام أكدت حني وقفت عىل االسم

   .للتشبيه

 " :قوله يف  هذكر الغرض من و،اخلوارزمي مصطلح التأكيد استعملقد و

 خفت أن يتهمك )جاءين اخلليفة(رى أنك إذا قلت  أال ت،التأكيد لدفع التهمة

) نفسه( فأتبعته بقولك ، أو نسيت أو كذبت،السامع بأن بالغت أو سهوت

  )٣(" دفعا للتهمة 

رضبت زيدا زيدا "  :قالحيث لتكرير بمعنى التوكيد اللفظي واستعمل ا

  وإن إن زيدا تكرير يف، ورضبت رضبت زيدا تكرير يف الفعل،تكرير يف االسم

  )٤("  وجاءين زيد جاءين زيد تكرير يف اجلملة ،احلرف

 التوكيد يمصطلحالتعبري بوالكوفيون ال خيتلفون مع البرصيني يف 

َ                                                  العرب ال جتمع اسمني قد كني عنهام ليس بينهام شىء  " :قال الفراءوالتكرير،  ْ َ َ ِّ ُ َ

                                                 

   ١٨٩/ ٢الكتاب لسیبویھ (١) 

  ١٩٠/ ٢المرجع السابق  (٢) 

  . وما بعدھا٨٠ / ٢ : وینظر،٧٨ / ٢لتخمیر ا(٣) 

  .١٤١٥ شروح سقط الزند : وینظر٧٩ / ٢التخمیر (٤) 



  
   

 ٧٦٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ّ                                                        إال أن ينووا التكرير وإفهام املكلم فإذا أرادوا ذلك قالوا أنت فعلت، أنت : ّ

ً                                                   وال جيوز أن نجعل اآلخرة توكيدا لألوىل، ألن لفظهام واحد. وهو هو أخذها َ َ َ .

ُ                                                                  ولكنهم إذا وصلوا األول بناصب أو خافض أو رافع أدخلوا له اسمه فكان  َ

  ) ١(. ً       توكيدا

 قراءة توجيهعىل التوكيد اللفظي عند ) التكرير(كام أطلق الفراء مصطلح 

 أيب يف قوله تعاىل 
                ّ
َّ    إن{ُ      ه من سليامن وإنه بسم ا� الرمحن الرحيمِ

     
 

                                                ِ ِ َِ ِ
َّ َِّ َ ْ

ِ
َّ ُ َ ْ ْ ُْ ُِ َّ ِ َ َّ                    أال تعلوا عيل *  َ َ َ ُ ْ َ َّ َ

   وأتوين مسلمني
                 َ ِ ِ
ْ ُ ِ ُ ْ    ويكون يف قراءة أيب أن جتعل : حيث قال )٢(}َ

                         ّ َ ُ
ِ               التي يف بسم ) َ   أن(ِ ْ ِ ِ

  ا� الرمحن الرحيم هي 
     

 
                    ِ ِ

َّ َِّ َ ْ
ِ

ُ                أن ال تعلوا (ِ             التي يف قوله ) أن(َّ ْ َ ْ َ    عىلَ . ِ             كأهنا يف املعنى) َ

ّ                       ألقي إيل أن ال تعلوا عيل ِ              فلام وضعت يف . ّ ُ ِ                      كررت عىل موضعها يف ) بسم اهللا(ّ َ َُ ِّ

ُ               أن ال تعلوا( ْ َ ْ َ            كام قال اهللا ) َ                     أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم{َ
                                                      ْ ً ْ ْ ْ ُْ َُّ ُ َّ َُ َ ََ َِ ِ ِ
َ ً َ ََ ُ ُّْ ُ ُِ {)٣( 

  ) ٤(فأنكم مكررة ومعناها واحد

مدلول آخر عند الفراء حيث أطلقه مريدا به ) التكرير(ا املصطلح وهلذ

ُ                                                    بئسام اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا{ :عند إعراب قوله تعاىل) البدل( ُ ْ ُْ َ ُ َْ َْ َ َْ ِ ِ َِ َ ْ َ  :قال )٥(} ْ

                                                 

 وإیضاح ،٥٧٧ ،١٣٣ ،٥٩٢ مجالس ثعلب :وینظر.٤٥/ ٢معاني القرآن للفراء (١) 

  .٣٤٧ ،١٢٤الوقف واالبتداء 

   .٣١، ٣٠اآلیتان :سورة النمل(٢) 

   .٣٥من اآلیة : سورة المؤمنون(٣) 

) تكریرا( وقد تبعھ ثعلب في تسمیة التوكید اللفظي ٢٩٢/ ٢ي القرآن للفراء معان(٤) 

أتیتك یوم یوم قلت كذا، ویوم لیلة فعلت كذا، ولیلة  " :حیث جاء في المجالس

  .٥٣٣ مجالس ثعلب صـ .ھذا تكریر ال وقت: قال. ساعة قمت

   .٩٠من اآلیة : سورة البقرة(٥) 



  
   

 ٧٦٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ِ                                     فأما اخلفض فأن ترده عىل اهلاء التي يف ،يف موضع خفض ورفع) أن يكفروا(

  ) ١( اشرتوا أنفسهم بالكفر:نك قلتعىل التكرير عىل كالمني  كأ) به(

والبدل عىل نية ) به(املصدر املؤول من أن والفعل يف حمل جر بدل من اهلاء يف ف

  .تكرار العامل

    إنه من سليامن وإنه بسم ا� الرمحن { :وقال أيضا عند توجيه قوله تعاىل
 

               
                                  ِ َ ْ َّ

ِ
َّ ُ َ ْ ْ ُِ َْ ُِ َّ َِّ ِ

َ َ ِ

  الرحيم
       ِ ِ
ّ                       مكسورتان أعني إن وإن )٢(} َّ ّ ً                                      ولو فتحتا مجيعا كان جائزا، عىل قولك.ِ َ ُ :

      ألقي إيل أنه من سليامن وأنه بسم ا� الرمحن الرحيم فموضعهام رفع عىل 
     

 
                                                                          َ َ ِ ِِ ِ

َّ َِّ َ ْ
ِ

َّ ْ ُْ ُ َِ َ َ َّ َ ُّ

َ              عىل الكتاب ) ٣(التكرير َ ")٤ (  

الذي استعمله ) التشديد(ومن التعبريات األخرى عند الفراء مصطلح 

َ                           والسابقون السابقون{ :وجيه قوله تعاىلوذلك عند ت ،بمعنى التوكيد ُ َ ُِ َِّ َّ َ{)٥( : 

شئت جعلت الثانية فإذا رفعت أحدمها باآلخر، كقولك األول السابق، وإن "

  )٦( " ً            تشديدا لألوىل

 ،يكادون جيمعون عىل استعامل مصطلح التوكيد النحاة  أن نخلص إىل

تى عرب بعضهم  ح،وأن هذا املصطلح قد قام يف الغالب عىل املعنى اللغوي

الصفة والنعت والتكرير والتشديد  (: ألن هذه املصطلحات،بأكثر من تعبري
                                                 

  ٥٦/ ١معاني القرآن للفراء (١) 

   .٣٠: سورة النمل(٢) 

  أي البدل(٣) 

  .٢٣٠ /١ ،٧ /١ ،١٢٢ / ١ : وینظر٢٩١/ ٢معاني القرآن للفراء (٤) 

  ١٠: الواقعةسورة (٥) 

  ٣/١٢٢ ،١٧٧/ ١ : وینظر١٢٢/ ٣معاني القرآن للفراء (٦) 



  
   

 ٧٦٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

قد تكون السبب الذي دفع املتقدمني إىل ) ١(بينها سامت مشرتكة  )والتوكيد

  التعبري هبا توسعا 
  

  )٢ (: النسق/ العطف

 من عبارات الكوفيني )النسق(اشتهر يف كتب املتأخرين أن 

 ، ويسمى نسقا،ويسمى عطفا بحرف " :ل ابن يعيش قا،واصطالحاهتم

واحلق أن  ،)٣( " والنسق من عبارات الكوفيني ،فالعطف من عبارات البرصيني

                                                 

 ألنھ تابع لیس في تقدیر جملتین بوجھ ، التأكید بمنزلة الصفة)أ( :من ھذه السمات(١) 

 فكما ال توصف النكرة بما توصف بھ المعرفة كذلك ال تؤكد النكرة بما ،ةفأشبھ الصف

 ومن ،التأكید یشبھ النعت في انھ تابع من غیر واسطة حرف) ب(تؤكد بھ المعرفة 

 فكذلك ال تؤكد بشيء ، فكما أن النكرة ال تنعت بالمعرفة،غیر أن ینوى باألول الطرح

 وجاء في ، وھو بمعنى التقویة،لتخفیفالتشدید لغة خالف ا) ج( ،من ھذه األشیاء

  )وكد( واللسان ،١/١١٩ شرح الجمل : ینظر. التقویة والشدة:معنى التوكید

ً                             وعطفھ عطفا وعطوفا،العطف في اللغة المیل واالنثناء(٢)  ًْ ُ ُ ْ َ ََ َ               أمالھ وثناه: َ َ َ َ            وعطف على . َ ََ

َ                         ذي رحمھ وتعطف علیھ َّ َ ََ ِ َ                   وھو عطوف وعطاف. ِ َ َْ ْ             وعطفا كل ،ُ ْ    شيِ ْ                   جانباه من لدن : َ ُ َ ِ َ

ِ                  رأسھ إلى وركھ ِِ َ : وعطفا كل شيء.ثنیتھا: وعطفت الوسادة.مال:  وعطف فالن،ِ

ِّ                       وحروف العطف یسمیھا .ما كان على نظام واحد عام في األشیاء: والنسق.. جانباه ِ ُ ُ

ً                                                                                 النحویون حروف النسق ألن الشيء إذا عطفتھ على شيء صار نظاما واحدا َ َِ َِ ً َ َْ َْ َ ْ َ ِ َّ َ ُ .

َ                                                                                         والشركة، وھو أن یكون الشيء بین اثنین ال ینفرد بھ أحدھما ُ ُ ُ َُ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ْ َْ ْ َ َُ ْ َّ ْ َِّ َ ُ ُ         ویقال. َ َ ُ ً                  شاركت فالنا : َ َ ُ ُ ْ َ َ

ُ                                    في الشيء، إذا صرت شریكھ َ ِ َ َ ْ ِ ِ َِ ِ ْ ْ                                                 وأش ركت فالنا، إذا جعلتھ شریكا لك. َّ   َ َُ ً ِ َ ُ َ ْ َ َ ََ ِ ً َ ُ ْ َ مقاییس اللغة . َ

   ٣١٣/ ٨تھذیب اللغة  و،٨١/ ٥ كتاب العین ،١٠/٤٤٨، لسان العرب ٢٦٥/ ٣

 ،٤٤١ / ٢ وینظر المساعد ،٨٨ / ٨ ،٧٤ / ٣شرح المفصل البن یعیش (٣) 

  .١٢٨ / ٢ وھمع الھوامع ،١٣٤ / ٢والتصریح 



  
   

 ٧٦٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 وحروف العطف حروف ،خلفا قد روى عن اخلليل أنه سمى العطف نسقا

  )١ ( : يف قصيدته يف النحو،النسق

                          انـــــسق وصـــــل بـــــالواو قولـــــك كلـــــه
 

                        وبــــــال وثــــــم وأو فليــــــست تــــــصعب 
 

                        الفـــــــــــــاء ناســـــــــــــقة كـــــــــــــذلك عنـــــــــــــدنا
 

                         وســبيلها رحـــب املـــذاهب مـــشعب 
 

نسق ( بني لفظ  ابن الرساجفزاوج ،وقد استعمله بعض متقدمي البرصيني

أن حروف العطف ال يدخل بعضها عىل بعض : واعلم " :حبث قال) وعطف

ُ                                                           فإن وجدت ذلك يف كالم فقد أخرج أحدمها من حروف النسق، وذلك مثل 

ٌ                        وال زيد، الواو نسق وٌ           مل يقم عمرو: قوهلم َ : وكذلك قولك، توكيد للنفي" ال"ٌ

ُ                      ال فعلت ثم واهللا ال فعلتواهللا  ٌ                                    ثم نسق والواو قسم، وحروف العطف ال ، ُ َ َ

  )٢(يفرق

قال " حيث جاء يف الكتاب  ،قديم عند البرصيني )٣(مصطلح العطف و

 عطفا ُ                                                          إذا قلت يا هذا وأنت تريد أن تقف عليه ثم تؤكده باسم يكون:اخلليل

                                                 

 والمتون والشروح والحواشي والتقریرات ،٨٦ ،٨٥ مقدمة في النحو صـ :ینظر(١) 

  . ٧في التألیف النحوي صـ 

  ٥٩/ ٢ي النحو األصول ف(٢) 

ّ                                                                          سمي ھذا القبیل عطفا؛ ألن الثاني مثني إلى األول، ومحمول علیھ في إعرابھ(٣)  ّ ّْ َ ً ُ .

ٌ             ثغر نسق: "والنسق من عبارات الكوفیین، وھو من قولھم َ َ ٌ ْ ، إذا كانت أسنانھ "َ

ٌ                                          مستویة، وكالم نسق إذا كان على نظام واحد َ َ َ                                   فلما شارك الثاني األول وساواه في . ٌ ّ ّ
 ،٤٤١ / ٢ المساعد : وینظر٣/ ٥ً                                 ھ، سمي نسقا شرح المفصل البن یعیش إعراب

  .٢/١٣٤والتصریح 



  
   

 ٧٧٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ُ                                                       فتجري ما يكون عطفا عىل االسم جمرى ما يكون وصفا، نحو قولك،...عليه ُ :

َ                                يا زيد الطويل ويا زيد الطويل ُُ ُ .)١(  

واهللا : َّ                أال ترى أنك تقول " :وقد سمى حروفه حروف العطف حيث قال

َّ                                                            ألفعلن وواهللا ألفعلن، فتدخل واو العطف عليها كام تدخلها عىل الباء 

  )٢("والتاء

، )اآلخر إىلبضم أحد االسمني ( عن املعطوف واملعطوف عليه وعرب

َ                 والليل إذا { يف قوله عز وجل ،فقال عند التفريق بني واو القسم وواو العطف ِ ِ ْ ََّ

َ        يغشى  ْ َّ                        والنهار إذا جتىل  *َ َ َ َ ِ ِ َ َ                                   وما خلق الذكر واألنثى*ََّ َْ ُ ْ َ َ ََ َ َّ َ الواوان األخريان "  :)٣(}َ

كنهام الواوان اللتان تضامن األسامء إىل األسامء يف ليستا بمنزلة األوىل، ول

ٍ                                            مررت بزيد وعمرو، واألوىل بمنزلة الباء والتاء: قولك : َّ                أال ترى أنك تقول. ٍ

 فتدخل واو العطف عليها كام تدخلها عىل الباء ،َّ                     واهللا ألفعلن وواهللا ألفعلن

  )٤( . "والتاء

  .ين لإلرشاك والعطف وأن الواوين اآلخر،أي أن الواو األوىل حرف قسم

وتقول فيام يكون  " :أخذه عنه سيبويه فعرب باملعطوف يف قولهوقد 

ّ                                                                     معطوفا عىل االسم املضمر يف النية وما يكون صفة له يف النية، كام تقول يف  ّ ِ َ ً

                                                 

   ١٩٢/ ٢ الكتاب لسیبویھ :ینظر(١) 

  ٥٠١/ ٣لسیبویھ  الكتاب(٢) 

  ٣ - ١: سورة اللیل(٣) 

  ٥٠١/ ٣الكتاب لسیبویھ (٤) 



  
   

 ٧٧١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ّ                   أما املعطوف فكقولك.َ      املظهر ّ                                      رويدكم أنتم وعبد اهللا، كأنك قلت: َ ُ ََ ْ ُُ ْ افعلوا : َ

  )١ ( ُ             أنتم وعبد اهللا

واعلم أن املعرفة والنكرة  " :يف قوله) الرشيك والرشكة(أطلق عليه كام 

واعلم أن املنصوب واملرفوع يف  " :وقال" يف باب الرشيك والبدل سواء 

هذا باب  " :حيث قال ،وأطلق عليه االشرتاك ،)٢ (الرشكة والبدل كاملجرور 

ف  فاحلرو،أناشرتاك الفعل يف أن وانقطاع اآلخر من األول الذي عمل فيه 

وحروف ) ٤( حروف العطفوسمى حروفه ،)٣( ..". الواو والفاء:التي ترشك

  )٦( .واحلروف التي ترشك، )٥( اإلرشاك

 أن حروف العطف تفيد معنى هلذه املصطلحاتلعل الذي دفع سيبويه و

 وزعم عبد السالم هارون ، أو اللفظ دون املعنى،يف اللفظ واملعنىاإلرشاك 

 وذلك أخذا من قول ، بمعنى املعطوف)٧(ل املضموم أن سيبويه استعم

 باب يكون االسامن فيه بمنزلة اسم واحد ممطول وآخر االسمني :سيبويه

                                                 

  ٢٤٦/ ١الكتاب لسیبویھ (١) 

  ٤٤١ / ١المرجع السابق (٢) 

  .٥٩ /٢ وینظر ،٥٢ / ٣ ،٣٨١ / ٢المرجع السابق (٣) 

  ٤٣٧/ ١المرجع السابق (٤) 

  ٥٩/ ٢المرجع السابق (٥) 

   ٥٢/ ٣المرجع السابق (٦) 

 وكأنھ یقصد )التعبیر عن المعطوف بالمضموم " :ذكر في فھارس الكتاب عبارة(٧) 

فھرس الكتاب : ینظر.أن سیبویھ قد استعمل اصطالح المضموم وھو یرید المعطوف

٣٢٨ /٥  



  
   

 ٧٧٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

: وإن مل تندب قلت.واثالثة وثالثيناه:  وذلك قولك،مضموم إىل األول بالواو

 ) ١(. يا ثالثة وثالثني، كأنك قلت يا ضاربا رجال

 : فقد قال يف تتمة كالمه،وم املعطوفوالذي يبدو أنه ال يريد باملضم

ُ                                                                 وليس هذا بمنزلة قولك يا زيد وعمرو، ألنك حني قلت يا زيد وعمرو مجعت  ُ

ّ                                                                    بني اسمني كل واحد منهام مفرد يتوهم عىل حياله، وإذا قلت يا ثالثة وثالثني  ُ ُ

ّ                                                                 فلم تفرد الثالثة من الثالثني لتتوهم عىل حياهلا، وال الثالثني من الثالثة ُ ُ)٢ (  

      العطــــــف     : "    قــــــال    حيــــــث   ،           اخلــــــوارزمي   عنــــــد        االشــــــرتاك      مــــــرادف      لعطــــــف  ا و

                           وأمـــــــــا االشـــــــــرتاك يف املعنـــــــــى فـــــــــذاك  ،                           بعمومـــــــــه يفيـــــــــد االشـــــــــرتاك يف اإلعـــــــــراب

    ) ٣ (  "              للعطف بخصوصه 

 أما العطف باحلرف ،اللفظ يفيد االشرتاك يف )البيان و النسق(فالعطف بنوعيه 

  . واملعنىاللفظ االشرتاك يف ) ٤(خاصة فيفيد

وأما متصله فالبتة  " :أيضا مبينا حكم العطف عىل الضمري املتصلوقال 

 وذلك أن يؤكد ، ولكنه يعطف عليه برشط،ال يكون معطوفا لعدم اإلمكان

                                                 

  ٢٢٨/ ٢الكتاب لسیبویھ (١) 

  ٢٢٨/ ٢المرجع السابق (٢) 

 ٥١٧،١٠٥٤ ،٤٩٤،٥٠٢،٥٠٥ صـالزند  شروح سقط:وینظر.٢/١٢٧التخمیر(٣) 

١١٢٤، ١٠٨١، ١٠٧٠.  

یرى الخوارزمي أنھ لیس في حروف العطف ما یوجب المشاركة بین الثاني واألول (٤) 

  .٧٦ / ٤التخمیر . وأنھا كاألصول)الواو والفاء وثم(سوى 



  
   

 ٧٧٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 ، والعطف عىل املتصل املنصوب جيوز... ذهبت أنت وزيد: تقول،باملنفصل

  ) ١(" وذلك رضبتك وزيدا 

 أما العطف عىل ،يده باملنفصلاملرفوع حمال ال جيوز دون توكالضمري املتصل ف

 وإن أكدته كان ،جائز من غري تأكيدفاملنصوب حمال نحو الكاف يف رضبتك 

  .أحسن

العطف يف الكلمة املختلفة نظري التثنية  " :وقد بني حقيقة العطف بقوله

  )٢(" يف األسامء املتفقة 

 من ذلك قول ، كثريا عند الكوفيني)النسق(تردد التعبري بمصطلح وقد 

ْ                        قمت ففعلت، ال يقولون " :لفراءا َ َ َّ                                  قمت فعلت، وال قلت قال، حتى يقولوا: ُُ َ :

ٌ                                                              قلت فقال، وقمت فقام ألهنا نسق وليست باستفهام يوقف عليه َ َْ ُ ُُ َُ ْ)٣ (  

إذا وقع النسق والقطع واحلال واالستثناء بني الفعل وصلته : " ثعلبوقال 

ملضمر وال يؤكده، ولكنه الكسائي ال ينسق عىل ا " : وقوله،)٤(ً          كان صوابا

  ) ٥(ً             جيعل منه قطعا

حيث مجع  ،)العطف(ال هيجر املصطلح البرصي  الفراء ومع ذلك فإن

     ولام يعلم ا� الذين {توجيه قوله تعاىل  عند ملعنى واحد ،بينه وبني النسق
                         َ َّ ْ َ َ
ِ َّ َ َُ ِ َّ

                                                 

  .١٢٩،١٣٠ ،١٢٨ / ٢ التخمیر :ینظر(١) 

  .٧٥ ،٤المرجع السابق (٢) 

  .١/٣٧٢ : وینظر،٤٤/ ١معاني القرآن للفراء (٣) 

  ١٤٦مجالس ثعلب (٤) 

  ٣٢٤ / ١المرجع السابق (٥) 



  
   

 ٧٧٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

َ                                          جاهدوا منكم ويعلم الصابرين َّ ْ َ َ َِ ِ َ َْ ُ ْ ِ ُ َ            خفض احلسن  :)١( }َ َ  يريد ) الصابرينويعلم(ْ

ِ                                    وهو الذي يسميه النحويون الرصف كقولك. والقراء بعد تنصبه. اجلزم مل (: َّ

َّ                                               والرصف أن جيتمع الفعالن بالواو أو ثم أو الفاء )آته وأكرمه إال استخف يب ُ

َّ                                                                      أو أو، ويف أوله جحد أو استفهام، ثم ترى ذلك اجلحد أو االستفهام ممتنعا أن  ُ

ِ                                  وجيوز فيه االتباع ألنه نسق يف اللفظ. لرصفِ                    يكر يف العطف، فذلك ا ِ ِ " )٢(  

    وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من { قوله تعاىلعند توجيهقال و
                                             َ َ َ َ
ِ ِ َِ َ َُ َ َ َْ ََّ َ َ

 الظاملني
         َ
ِ ِ َ                                                          إن شئت جعلت فتكونا جوابا نصبا، وإن شئت عطفته عىل أول  :)٣(}َّ ََ ِ ُ َ

  ) ٤( ْ                الكالم فكان جزما

َوال {   :    تعــاىل           إعــراب قولــه      وعنـد  َ   َ ْ تلبــسوا احلــق بالباطــل وتكتمــوا احلــق وأنــتم َ ُ ُُ ُْ َ ََ َ َ ََّ ََّ َْ ْْ ِ ِ ْ ِْ ِ                                      ْ ُ ُُ ُْ َ ََ َ َ ََّ ََّ َْ ْْ ِ ِ ْ ِْ ِ

َتعلمون ُ َ ْ َ       َ ُ َ ْ ِ إن شئت جعلت وتكتموا يف موضع جـزم تريـد بـه :   " :            ومثله قوله ، )٥ ( }َ ُ ُ ْ َ َ                                       ِ ُ ُ ْ َ َ :  

ِوال تلبـــسوا احلـــق بالباطـــل وال تكتمـــوا احلـــق، فتلقـــي ال ملجيئهـــا يف أول الكـــالم ُ                                                               ِ ُ .  

ِافر بــه وتــشرتوا بآيــايت ثمنــا قلــيالّ               ّوال تكونــوا أول كــ ( :َ           َويف قــراءة أيب َ ًَ َ ِ َ ِ                             ِ َ ًَ َ ِ َ ٌ           ٌ فهــذا دليــل  )ِ

َّوتكتمـوا احلـق (  :                  عىل أن اجلزم ىف قولـه َ ْ ُ ُ ْ َ َ            َّ َ ْ ُ ُ ْ َ              وإن شـئت جعلـت    ،   ...ٌ             ٌ مـستقيم صـواب )َ

َهذه األحرف ُ          َ ُ
ْ املعطوفة بالواو نصبا عىل ما يقول النحويون من الرصف )٦ ( َّ ّ ًُ                                                ْ َّ ّ ًُ "  ) ٧(   

                                                 

  ١٤٢ :سورة آل عمران(١) 

  ٢٣٥ /١معاني القرآن للفراء (٢) 

   .٣٥: سورة البقرة(٣) 

  .٢١٣ / ١ وینظر ٢٦/ ١معاني القرآن للفراء (٤) 

  ٤٢: سورة البقرة(٥) 

  .یقصد الفعل المضارع(٦) 
  ٣٣/ ١معاني القرآن للفراء (٧) 



  
   

 ٧٧٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

َ                          كتاب أنزل إليك { " :اىل تع قوله مقابل النسق عند توجيه )١(الرد أطلق لفظ و ْ ٌَ َِ ِ ْ ُ َ ِ

          فال  يكن يف صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنني
                                                                 َ  َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َْ َ َْ َ ُ َ َ ْ َِ ْ ُْ ٌ َ ِ ْ ِ ُ   وذكرى : )٢(} َ

       ْ ِ
َ

      للمؤمنني يف موضع نصب ورفع
                         ِ َ ِْ ِ ِ
ُ  عىل الكتاب )ّ     الرد(إن شئت رفعتها عىل . ْ

َ                                        كتاب حق وذكرى للمؤمنني والنصب يراد به: كأنك قلت ُ ُ ّ                لتنذر وتذكر به : ّ

  .يقصد الرفع عطفا عىل الكتاب) ٣(. املؤمنني

  ، يف استعامهلم)العطف والنسق(وقد أفاد املتأخرون من مصطلحي 

عطف (، وقد قدر ملصطلح )٤( )املعطوف عطف النسق(أو ) عطف النسق(

 حتى قال اخلوارزمي ،ئة النحوية يف مراحلها املختلفةأن يسود عند البي) النسق

الواو والفاء : العطف هو النسق وحروفه عرشة" فاتيح العلوم أن صاحب م

  )٥( " وثم واو وأم وال وبل ولكن وأما

 كلها مرتادفات )النسق واالشرتاك والرشكة(نخلص إىل أن مصطلحات 

 وهذه ، فالنسق يف اللغة فيه داللة عىل املساواة، وفيها مناسبة للموضوع،لغوية

عا من الرشكة والتنسيق عىل ما دخلت تدخل نو) حروف العطف(األحرف 

  وقد استحسن،عليه دون أن ينرصف الذهن إىل التابع املسمى بعطف البيان

 حني وصفه بأنه أدق من املصطلح )النسق(الدكتور مهدي املخزومي لفظ 
                                                 

  )رد( لسان العرب .الرد صرف الشيء ورفعھ(١) 

   .٢: سورة األعراف(٢) 

  .٢/٦٥ ،١/١٢٤ وینظر ٣٧٠/ ١معاني القران للفراء (٣) 

  .٦٠٦فظ  وشرح عمدة الحا،١١٩٨ شرح الكافیة الشافیة :ینظر(٤) 

  ٧٣مفاتیح العلوم صـ  (٥) 



  
   

 ٧٧٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 هذا أنكام ) ١("  وغنائه عن التخصيص والتقييد ،البرصي ؛ الختصاره

اللغة فيه نسق يف  فال،لموضوعل ةمناسبام ومصطلح الرشكة أيضا فيهاملصطلح 

التنسيق عىل ما وداللة عىل املساواة وهذه األحرف تدخل نوعا من الرشكة 

   )عطف البيان( التابع املسمى بـ إىل ينرصف الذهن أن دون ،دخلت عليه

                                                 

  .٦٥ النحو الكوفي في شرح السبع الطوال صـ : وینظر،٣١٥مدرسة الكوفة صـ (١) 



  
   

 ٧٧٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  )١( :العماد/ الفصل 

كر  ويذ، أحد الروابط التي تربط املبتدأ يف اجلملة االسمية بخربهالفصل

 وأن هذا اخلرب مقصور عليه دون ،إعالما بأن املبتدأ يكون مقصورا عىل خربه

ً                   ويسميه البرصيون فصال ، والكوفيون عامدا  " : يقول ابن يعيش) ٢( .غريه                  ً)٣ (  

 عمرو أيب روى سيبويه عن فقد ،مصطلح الفصل قديم عند البرصيني

 ،ا بعده خربا حيث رأى أن يكون الضمري مبتدأ وم،موقفه من ضمري الفصل

  )٤( :قيس بن ذريح وعليه قول ، إن كان هلو العاقل ":فقد كان يقول

                                                 

ِ                                    وھو بون ما بین الشیئین،الفصل في اللغة القطع(١)  ْ ْ َْ َُّ َ َ ََ ِ                       والفصل من الجسد. ْ َِ َ ْ ََ ُ         موضع : ْ ِ ْ َ
ْ                                        المفصل، وبین كل فصلین وصل ْ ْ َْ ََ َ ِّ ُ َ َ ِ ْ والعماد ھو الضمیر  ،٥٢١/ ١١ لسان العرب .َ

 ، واسم إن وخبرھا، واسم كان وخبرھا،الالغي الذي یتوسط بین المبتدأ والخبر

الكوفیون یسمونھ  " : قال الرضي.٣١٢مدرسة الكوفة صـ "  ومفعولي ظن 

 الحافظ ، حتى ال یسقط عن الخبریة كالعماد في البیت،؛ لكونھ حافظا لما بعدهعمادا

  .٢٤ / ٢ شرح الرضي على الكافیة البن الحاجب "للسقف من السقوط 

أسرار التكرار في القرآن المسمى البرھان في توجیھ متشابھ القرآن لما فیھ من (٢) 

 ، أبو القاسم برھان الدین الكرماني،الحجة والبیان ـ محمود بن حمزة بن نصر

 ٤٩ صـ دار الفضیلة . عبد القادر أحمد عطا:تحقیق )ھـ٥٠٥(ویعرف بتاج القراء 

 وقد أجاز ذلك ، وال یقو بین الحال وذي الحال،والفصل ال یقع إال بین جزئي الجملة

جاءئي زید ( وقد حكى األخفش دخول الفصل بین الحال وذي الحال نحو ،بعضھم

 أحمد بن عبد النور . ورصف المباني،٤٧ / ٥ البحر المحیط :ینظر) ھو ضاحكا

، وھمع ١٣٠مع اللغة العربیة بدمشق صـ  مج. تحقیق احمد محمد الخراط.المالقي

  .٦٧ / ١الھوامع 

   ٣٢٨/ ٢شرح المفصل البن یعیش (٣) 

 تحقیق عبد  والبیت من الطویل لقیس بن ذریح في دیوانھ٣٩٣/ ٢الكتاب لسیبویھ (٤) 

؛ ٧٦ـ  صم٢٠٠٤لبنان ـ الثانیة / بیروت.الرحمن المصطاوي ـ دار المعرفة

شرح المفصل البن یعیش و١٠٥/ ٤المقتضب و ١٩٠ ـالجمل في النحو ص:وینظر

٣٣٢/ ٢   



  
   

 ٧٧٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

َتبكــــــــي عــــــــىل لبنـــــــــى وأنــــــــت تركتهـــــــــا َ ُ ّ َ ُ                        َ َ ُ ّ َ ُ  
 

ُوكنــــــــت عليهــــــــا بــــــــاملال أنــــــــت أقــــــــدر  َ ََ                         ُ َ ََ  
 

                                                         ولكـــــــن مـــــــذهب اخلليـــــــل وســـــــيبويه أن يكـــــــون الفـــــــصل فـــــــيام ال يـــــــتم الكـــــــالم إال 

           عرفـــــة أو مـــــا                      وأن يكـــــون مـــــا بعـــــدها م ،               كـــــان زيـــــد هـــــو أخـــــاك (      نحـــــو  ،        بـــــام بعـــــدها

ٌ                       ٌواهللا إنــــــــه لعظـــــــــيم جعلهــــــــم هـــــــــو   :        اخلليـــــــــل   قــــــــال  "                جــــــــاء يف الكتـــــــــاب  ،      أشــــــــبهها

                                                           فـــــــــصال يف املعرفـــــــــة وتـــــــــصيريهم إياهـــــــــا بمنزلـــــــــة مـــــــــا إذا كانـــــــــت مـــــــــا لغـــــــــوا، ألن

                                                          بمنزلـــــة أبـــــوه، ولكـــــنهم جعلوهـــــا يف ذلـــــك املوضـــــع لغـــــوا كـــــام جعلـــــوا مـــــا  )  هـــــو (

    ) ١ (  .                        يف بعض املواضع بمنزلة ليس

                                  بــــاب مــــا يكــــون فيــــه هــــو وأنــــت وأنــــا ونحــــن    (        بابــــا ســــامه       ســــيبويه     عقــــد    قــــد  و

              وأشــــــار إىل أن  ،                            حتــــــدث فيــــــه عــــــن أحكــــــام هــــــذا الــــــضمري )٢ (  )            وأخــــــواهتن فــــــصال

                                                            مــــــا كــــــان فــــــصال فإنــــــه ال يغــــــري مــــــا بعــــــده عــــــن حالــــــه التــــــي كــــــان عليهــــــا قبــــــل أن 

                      واعلــــــــم أن مــــــــا كــــــــان فــــــــصال ال    " :                         ورضب عــــــــىل ذلــــــــك األمثلــــــــة بقولــــــــه ،    يــــــــذكر

  : ُ                      ُقبــــــل أن يــــــذكر، وذلــــــك قولــــــك                                   يغــــــري مــــــا بعــــــده عــــــن حالــــــه التــــــي كــــــان عليهــــــا 

    ) ٣ (   .  ُ                                           ُحسبت زيدا هو خريا منك، وكان عبد اهللا هو الظريف

                                                 

  ٣٩٧/ ٢الكتاب لسیبویھ (١) 

    .٣٩٤ / ١المرجع السابق (٢) 

 ولم یكن ، وكان ھذا الضمیر في مثل ھذه االمثلة فصال،٣٩٠/ ٢المرجع السابق (٣) 

  .                                  ّ          ألن الظاھر ال یؤكد بالمضمر كما أقر   النحویون،توكیدا للظاھر قبلھ



  
   

 ٧٧٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

   )       الفــــــــصل   (      مقابــــــــل      )١ (  )      العــــــــامد (               يــــــــستعملون مــــــــصطلح               أمــــــــا الكوفيــــــــون ف

ٌوهــــــو حمــــــرم  {   :                          يف معــــــرض تعليقــــــه عــــــىل قولــــــه تعــــــاىل         الفــــــراء           مــــــن ذلــــــك قــــــول   ، َّ َ ُ َ َُ        ٌ َّ َ ُ َ َُ

ْعلــــــــــــيكم إخــــــــــــراجهم ُْ ُ ْ َْ ِ ُ َ َ              ْ ُْ ُ ْ َْ ِ ُ َ         ورفعــــــــــــت  ،        عــــــــــــامدا )  هــــــــــــو (            إن شــــــــــــئت جعلــــــــــــت    " : )٢ (  }   َ

    ) ٣ (   " )   حمرم (          اإلخراج بـ 

َإن كـان هـذا هـو احلـق مـن عنـدك {             من قوله تعاىل   )   هو (     عن     أيضا    قال  و ِ ِ ِْ َّْ ََ ْ ُ ََ َ َْ ِ                          َ ِ ِ ِْ َّْ ََ ْ ُ ََ َ َْ   ىف     "  : )٤ (  } ِ

           وإن جعلتهـــا   . ً               ًاســـام رفعـــت احلـــق هبـــو  )   هـــو (                      النـــصب والرفـــع  إن جعلـــت   )    احلـــق (

ِعامدا بمنزلة الصلة نصبت احلق ً                          ِ ً) ٥ (    

                              وهـــــــــو يريــــــــد إن جعلتهــــــــا زائـــــــــدة أو  ،       ة الــــــــصلة     بمنزلــــــــ  )     عـــــــــامدا (             فــــــــالفراء يقــــــــول 

                   ، فهــــــو يــــــرى أن العــــــامد  )٦ (                                         حــــــشوا ؛ ألن الــــــصلة بمعنــــــى الزيــــــادة واحلــــــشو عنــــــده 

                وإنـــــــام وضـــــــع يف كـــــــل  ،                                     مل يوضـــــــع عـــــــىل أن يكـــــــون لنـــــــصب أو لرفـــــــع أو خلفـــــــض

     )٧ (   .                              موضع يبتدأ فيه باالسم قبل الفعل

                                                 

فإذا ، ٌ                      زید العاقل ألشبھ النعت: َ                                        اد لیفرقوا بین الفعل والنعت؛ ألنك لو قلتأدخلوا العم(١) 

 ١٢٥/ ٢األصول في النحو .ِ              عن توھم النعت) ھو(ٌ                    زید ھو العاقل قطعت : قلت

  . فمن ثم ال یجامعھ، ورفع توھم الصفة،وفائدة ھذا المصطلح االختصاص

  ٨٥: سورة البقرة(٢) 

  .٣٧ / ٣ ،٢/٢١٣ ،٢٤٩ / ١وینظر  ،٥١/ ١معاني القرآن للفراء (٣) 

   .٣٢: سورة األنفال(٤) 

  ٤٠٩/ ١معاني القرآن للفراء (٥) 

  ٥٨/ ١المرجع السابق (٦) 

  ٥١/ ١ المرجع السابق :ینظر(٧) 



  
   

 ٧٨٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

   ،                                                   وكــــــذلك ابــــــن النحــــــاس يــــــرى أن حكــــــم العــــــامد والفــــــصل حكــــــم الزائــــــد

َأولئــــــك هــــــم املفلحــــــون  {                قــــــول اهللا عــــــز وجــــــل    ففــــــي ُْ ُ
ِ ِْ ُ ُ َ َ ُ                 َ ُْ ُ
ِ ِْ ُ ُ َ َ ُ هــــــم ابتــــــداء  :    يقــــــول   ، )١ ( }ُ ُ           ُ ُ

َثـــــــان املفلحـــــــون خـــــــرب الثـــــــاين والثـــــــاين وخـــــــربه خـــــــرب األول، وجيـــــــوز أن يكـــــــون  ُْ ُ
ِ ْ                                                       َ ُْ ُ
ِ ْ

    ) ٢ (    "                                                     زيادة، يسميها البرصيون فاصلة  ويسميها الكوفيون عامدا )  هم (

    عنــــــد                               إىل اســــــتعامل مــــــصطلح الفــــــصل حيــــــث قــــــال          اخلــــــوارزمي     مــــــال     وقــــــد 

                     أو كـــــــان أحـــــــدمها معرفـــــــة  ،                   فـــــــإن كانـــــــا مجيعـــــــا نكـــــــرتني    "  :             بيـــــــان بعـــــــض رشوطـــــــه

ـــــــــــنهام ـــــــــــشبه املعرفـــــــــــة مل يـــــــــــصلح وقـــــــــــوع الفـــــــــــصل بي    ، )٣ (    "                                                 واآلخـــــــــــر نكـــــــــــرة ال ي

              كــــــــأن زيــــــــدا هــــــــو  :           يف هــــــــذا فتقــــــــول                أن تــــــــأيت بالفــــــــصل    فلــــــــك    "  :          وكــــــــذلك قولــــــــه

     )٤   ( "               القائمة جاريته 

 لفصله بني ،هذا الضمري يسميه البرصيون فصال " :وقد علل له بقوله

 وقيل سمي بذلك ألنه ، فهذا التفسري يعتمد عىل املعنى،)٥(اخلرب والصفة 

 أن وعلل ملصطلح العامد ب،، وهذا تفسري شكيل)٦(فصل بني املبتدأ واخلرب 

  )٧( ويعتمد عليه ،املبتدأ يتقوى به

                                                 

   .١٥٧سورة األعراف من اآلیة  (١) 

   ١٠٣ / ٤ وینظر المقتضب ٢٧/ ١إعراب القرآن للنحاس (٢) 

  .١٦٥ ،١٦٤ / ٢التخمیر (٣) 

  .١٦٥ /٢مرجع السابق ال(٤) 

  .١٦٤ ،١٦٢ / ٢التخمیر (٥) 

   .أي یحسم األمر فیھما(٦) 

 ،٢٤ /٢ وینظر شرح الرضي على الكافیة البن الحاجب ،١٦٤ ،١٦٢ / ٢التخمیر (٧) 

٤٥٦.  



  
   

 ٧٨١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

وذكر هذا الضمري املسمى بالفصل والعامد ابن الرساج : " يف موضع آخروقال 

  ) ١("  هو ملغي من اإلعراب وقال

      أي ،                   ؛ ألنــــــــه يــــــــدعم بــــــــه الكــــــــالم )٢ (   )     دعامــــــــة (                   وبعــــــــض الكــــــــوفيني يــــــــسميه 

   )٣ (                وبعـــــــــض املتـــــــــأخرين  ،        ائـــــــــد جميئـــــــــه و               والتأكيـــــــــد مـــــــــن ف ،              يقـــــــــوى بـــــــــه ويؤكـــــــــده

    ) ٤ (   .                                      ويصفه بأنه مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ ،         يسميه صفة

ند عولكن مصطلح العامد مل يكن وقفا عىل الضمري املرفوع املنفصل 

 ،عامد) إيا( وأن ،مضمر) إياك( أن الكاف يف إىل هم فقد ذهب بعض،الكوفيني

 ،رد ابن األنباري زعمهم هذا معلال بأن اليشء ال يعمد بام هو أكثر منهقد و

  ) ٥( . وال موضع هلا من اإلعراب، والكاف للخطاب،اسم مضمر) إيا(وأن 

د عىل الغرض  أن تسمية هذا املصطلح فصال أو عامدا تعتمإىلنخلص 

 أوىل ؛ ألن الفصل )ضمري الفصل( تهتسمي ولكن ، وقيمته يف االستعامل،منه
                                                 

 أي ال موضع لھ من اإلعراب عند )ملغي من اإلعراب( وقولھ .١٦٤ / ٢التخمیر (١) 

 وقد نسب .١٠٥ ،١٠٣ / ٤ والمقتضب .٣٩٧ ،٨٧ / ٢ الكتاب :  ینظر.البصریین

 فإما أن یكون تابعا لما قبلھ في إعرابھ أو ،إلى الكوفیین أن لھ موضعا من اإلعراب

  .٢/٧٠٦ اإلنصاف صـ : ینظر.تابعا لما بعده

مغني اللبیب عن كتب األعاریب ـ عبد هللا بن یوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن (٢) 

 /مازن المبارك . تحقیق د) ھـ٧٦١( ابن ھشام یوسف، أبو محمد، جمال الدین،

  ٦٤٥ ـص١٩٨٥ دمشق ـ السادسة، –محمد علي حمد هللا ـ دار الفكر 

 ودور اللھجة في التقعید النحوي ،٢٢٧ / ١ وینظر ھمع الھوامع ،٣٣الكافیة صـ (٣) 

١/٤٤.  

  ٣٣الكافیة صـ (٤) 

نصاري، أبو البركات، كمال أسرار العربیة ـ عبد الرحمن بن محمد بن عبید هللا األ(٥) 

م ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠ـ دار األرقم بن أبي األرقم ـ األولى ) ھـ٥٧٧(الدین األنباري 

  .٣٤٢صـ 



  
   

 ٧٨٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 إذ كل ما وضع للفصل كتاء التأنيث واإلعراب قد اعتمد به عىل املراد ،أخص

زيد ( ترى أن زيدا من أال ، وليس كل ما يعتمد عليه يف يشء يكون فصال،منه

 ثم إن األخص يكون ،ل شيئا من يشء ومل يفص، معتمد عليه يف املراد به)قائم

 وتسمية أهل ،عدم حتقيق األخص بدون األعممشتمال عليه األعم رضورة 

  ) ١(" ألن اليشء يسمى باسم معناه ، االصطالحإىلالبرصة له فصال أقرب 

  

  )٢ (:اهول/ الشأن 

 ويكون منفصال ،يتقدم قبل اجلملة ضمري غائب يفرس باجلملة بعده

 وكان زيد ،)هو زيد قائم( عىل حسب العوامل نحو ، وبارزاومتصال ومسترتا

ُ                                              إنه من يرشك با� فقد حرم ا�  { :ومنه قوله تعىل) ٣( . وإنه زيد قائم،قائم ََّّ َ َّ ُ ْ َُ َْ ََّ َ ِ ِ ْ ِ ْ ِ  

  

                                                 

أصرح ) عمادا( ویرى بعض الباحثین أن تسمیتھ .١٢٩ ،١٢٨ / ١تعلیق الفرائد (١) 

 .الضمائر في اللغة العربیة:  ینظر.في التعبیر عن قیمة ھذا الضمیر في االستعمال

  .١٣٧ صـ ١٩٨٣محمد عبد هللا جبر األولى ـ .د
ضمیر یكون في صدر جملة بعده تفسره داللتھ، وتوضح المراد  ":الشأن في اللغة(٢)  

للحال المراد : وإنما سمي ضمیر الشأن ألنھ یرمز للشأن، أي".منھ، ومعناھا معناه

شھر وھذه التسمیة أ. الكالم عنھا، والتي سیدور الحدیث فیھا بعده مباشرة

المسألة التي : أي"، ألنھ یشیر إلى القصة "ضمیر القصة: "تسمیاتھ، كما یسمى

ضمیر األمر، وضمیر الحدیث؛ ألنھ یرمز إلى : ً           ویسمى أیضا. " سیتناولھا الكالم

. األمر الھام الذى یجيء بعده، والذى ھو موضوع الكالم والحدیث المتأخر عنھ

  ٢٥٢/ ١. النحو الوافي

 وقد اتفق ٢٢٠/ ١ كشاف اصطالحات الفنون والعلوم : وینظر،٣٤الكافیة صـ (٣) 

=  ولكن ،أكثر النحاة على أن ھذا الضمیر اسم معرب حسب العوامل الداخلة علیھ



  
   

 ٧٨٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

    عليه اجلنة 
 
             َ َّ َ ْ

ِ
ْ َ َ {)١(   

 وقد تنبه إىل ذلك ،إلدخال إن وأخواهتا عىل اجلملة الفعلية)٢( وسيلة وهو

إن ( أن وظيفته تتمثل يف متكني  وبني،حني سمى هذا الضمري عامدا الفراء

) ما( وأن هذا الضمري يشبه يف هذه احلالة ،وأمثاهلا من الدخول عىل األفعال

  ) ٣() إنام قام زيد(فيأيت بعدها مجلة فعلية نحو ) إن(الزائدة التي تقع بعد أمثال 

                                                                                                                        

 والبسیط ،٢٣٢ / ١ ھمع الھوامع :ابن الطراوة یرى أن ھذا الضمیر حرف ینظر=

  .٧٦ / ١في شرح جمل الزجاجي 

   .٧٢: سورة المائدة(١)  

 ویشترك فیھ مع باقي ، اإلیجاز واالختصار: الضمیر فوائد  عند النحاة منھالھذا(٢) 

 وذلك ناتج لما تشتمل علیھ الجملة المفسرة ، ومنھا تعظیم األمر وتفخیمھ،الضمائر

ِّ                                  وعادة العرب أن تصدر قبل الجملة  " : قال ابن یعیش،من شيء یراد االعتناء بھ ُ ُ

ِّ                                  بضمیر مرفوع، ویقع بعده جملة تفس ُ ره، وتكون في موضع الخبر عن ذلك ٌ

ٌ                األمر زید قائم: ، أي"ٌ            ھو زید قائم: "َ                 المضمر، نحو قولك ٌ وإنما یفعلون ذلك عند . ُ

ِ                                                           وأكثر ما یقع ذلك في الخطب والمواعظ؛ لما فیھا من الوعد . تفخیم األمر وتعظیمھ َ َ ُ ُ

ّ                                          والوعید، ثم تدخل العوامل على تلك القضیة ُ  ٣٤٩/ ٤شرح المفصل البن یعیش .ّ

  .٢٥٠/ ١وینظر النحو الوافي 

 لیتمكن ، ثم التفسیر ثانیا،      ویرى البالغیون أن سر التعبیر بھ ھو اإلیھام أوال

 فإن السامع متى لم یفھم من الضمیر معنى :المعنى في ذھن السامع یقول القزویني

 ،مكنكیف تكون، فیتمكن المسموع بعده في ذھنھ فضل ت: ً                       بقي منتظرا لعقبى الكالم

ٌ                     قل ھو هللا أحد {: وھو السر في التزام تقدیم الشأن أو القصة، قال هللا تعالى َُ َ ُ َّ َ ْ سورة } ُ

َ                                إنھ ال یفلح الكافرون{:  وقال،١: اإلخالص ُ ُ ُ ُِ َِ ْ ْ َ َّ اإلیضاح   " .١١٧: سورة المؤمنون} ِ

في علوم البالغة ـ محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جالل الدین 

  ٨٢/ ٢م  ١٩٩٨الرابعة، .  بیروتـدار إحیاء العلوم ). ھـ٧٣٩(ني الشافعيالقزوی

إلى ) برجستراسر( وقد تنبھ المستشرق ٢٩٩/ ٣ ،١٦٣ / ١معاني القران للفراء (٣) 

) إن وأن(وفائدة ھذا التركیب انھ یمكن الناطق من إدخال  " :ھذه الفائدة حیث قال

=  فھذا مما یشھد بمزیة العربیة ،)نال یفلح الظالمو(على الجملة الفعلیة نحو 

 وإن كان ،على الجمل الفعلیة) إن( فغیرھا من اللغات قد یقدم أمثال ،شھادة مبینة=



  
   

 ٧٨٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

لشأن عند البرصيني واشتهر بني املتأخرين أن هذا الضمري يسمى ضمري ا

املتقدمني مل يستعملوا لفظ   لكن البرصيني،)١(وضمري املجهول عند الكوفيني 

 : وإنام أطلقوا عىل هذا الضمري اصطالحات أخرى منها،الشأن بمعناه العريف

  )٢(  واخلرب واألمر،القصة واحلديث

 وىرحيث ـ  ـ وإن مل يرصح بلفظه هذا الضمريفائدة  وقد تنبه اخلليل إىل 

،  ٌ                 إنه فيها كان زيد: ، عىل قولك إن فيها كان زيد: وقال " :عنه سيبويه قوله

  )٣ (.وإال فإنه ال جيوز أن حتمل الكالم عىل إن

  أي ال جيوز وقوع اجلملة بعد إن إال بتقدير ضمري الشأن 

    وممــا    " :                                       موضــحا احلكــم اإلعــرايب هلــذا الــضمري واجلملــة بعــده            وقــال ســيبويه 

ٌإنــه كــرام   : ٌ                                     ٌا بعــده وال يكــون يف موضــعه مظهــر قــول العــرب               يــضمر ألنــه يفــرسه مــ
ِ         ٌ
ِ

ُقومك، وإنه ذاهبة أمتك ٌ ُ                     ُ ٌ َفاهلـاء إضـامر احلـديث الـذي ذكـرت بعـد اهلـاء، كأنـه يف   . ُ ُ                                            َ ُ

ٌإن األمـــر ذاهبـــة أمتـــك وفاعلـــة فالنـــة  :      قـــال-ُ                    ُ وإن كـــان ال يـــتكلم بـــه -        التقـــدير  ٌُ                              ٌ ٌُ،   

   )٤   ( .          موضع خربه                                               فصار هذا الكالم كله خربا لألمر، فكذلك ما بعد هذا يف

                                                                                                                        

 وھي مع ذلك اخترعت وسیلة لقلب ،موضعھا األصلي أول الجملة االسمیة فقط

وأخواتھا بالجملة ) إن(الجملة الفعلیة اسمیة بغیر تغییر تركیبھا لكي یمكن إلحاق 

 . برجستراسر.ینظر التطور النحوي للغة العربیة" لفعلیة بواسطة ال مباشرة ا

  .١٤٠ ،١٣٩ صـ .١٩٩٤ احمد عبد التواب مكتبة الخانجي الثانیة .تعلیق د

  .٢٧٢ / ١ وھمع الھوامع ،٢٨ وتسھیل الفوائد صـ ،٣٩ المفصل صـ :ینظر(١) 

  ١٢٠/ ١ تعلیق الفرائد :ینظر(٢) 

  .٧٣ /٣:  وینظر١٥٣ /٢الكتاب لسیبویھ (٣) 

  ١٧٦/ ٢المرجع السابق (٤) 



  
   

 ٧٨٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ـــــــن الـــــــرساج    وقـــــــال               األمـــــــر أو احلـــــــديث    )١ (   )   كـــــــان (            فـــــــإن أضـــــــمرت يف   "    :           اب

        كــــــــان ذلــــــــك   .       املجهــــــــول  :                                       أو القــــــــصة ومــــــــا أشــــــــبه ذلــــــــك وهــــــــو الــــــــذي يقــــــــال لــــــــه

    كـــــان   ،            فعـــــىل ذلـــــك جيـــــوز  ،                     وكانـــــت هـــــذه اجلملـــــة خربهـــــا  "    كـــــان "          املـــــضمر اســـــم 

   )٢ (    " ً              ًزيدا احلمى تأخذ

ٌ                 ظننته زيد قائم : وتقول" وقال يف موضع آخر تريد ظننت األمر واخلرب ٌ

وتقول ظننته هند قائمة فتذكر ألنك . وهذا الذي يسميه الكوفيون املجهول

: تريد، ظننتها زيد قائم: وجيوز يف القياس، تقوم هند وظننته تريد األمر واخلرب

  ) ٣( .ً                           وال أعلمه مسموعا من العرب.القصة

  )٤( . املؤنث وتأنيثه مع،حسن عنده تذكري هذا الضمري مع املذكرفاأل

 وإنام عرفه النحاة بعد ،مل يعرفه متقدمي البرصيني الشأن لفظويبدو أن 

  وقد يضمر فيها اسمها وهو ضمري الشأن واحلديث  " : يقولابن جنيف ،ذلك
                                                    ِ ِ
َ ْ ْ َّ َ َ َ َ َُ ْ

  فتقع اجلمل بعدها أخبارا عنها تقول كان زيد قائم أي كان الشأن واحلديث 
                                                                                          ِ ِ
َ ْ ْْ َّ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ َ ْ ْْ َ ً َ َ

ِ                       د قائم قال الشاعرزي َِّ َ َ َ: )٥(   

ٌإذا مـــــت كـــــان النـــــاس نـــــصفان شـــــامت ِ َ َْ ُ
ِ َ ِ                            ٌ ِ َ َْ ُ
ِ َ ِ  

 
ِوآخـــــــــــر مـــــــــــثن بالـــــــــــذي كنـــــــــــت أصـــــــــــنع  َّ ِ ٍ َ                       ِ َّ ِ ٍ َ  

 

                                                 

  .یعني الناقصة(١) 

   ١٨٣ ،٨٦/ ١األصول في النحو (٢) 

   ١٨٢/ ١المرجع السابق (٣) 

  ٦٥/ ١ وشرح الكافیة الشافیة ،١٦٧ / ٢المفصل بشرح الخوارزمي  :ینظر(٤) 

ّ                                            ھذا بیت من الطویل، وھو للعجیر السلولي في(٥)  ّ ّ ، ١٤٥ل ، والجم١/٧١الكتاب : ٌ

   .٤٠٩، ٢٧٤/ ١، وھمع الھوامع ٣٤٩/ ٤ ،١/٢٠٦وشرح المفصل البن یعیش 



  
   

 ٧٨٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

    أي كان الشأن واحلديث الناس نصفان
                                        ِ َ َْ
ِ َِّ َ ْ ْ َّ َ َ)١(  

منفصال ومتصال مسترتا أو بارزا، عىل حسب العوامل ويكون هذا الضمري 

  )٢( ).ّ             إنه زيد قائم(و ) كان زيد قائم(، و )هو زيد قائم(نحو 

إذا  ":قال حيث ،)القصةالشأن و( اخلوارزمي مصطلح استعملوقد 

معناه الشأن والقصة  ، ضمري الشأن والقصةهاهنا ) هو ( فـ، هو اهللا أحد:قلت

  ) ٣( . إن اهللا أحد:هذه هي

وضمري الشأن  " :ثم قال مشرتطا تقديم ضمري الشأن عىل اجلملة املفرسة

  )٤( يف أول الكالموالقصة ال يكون إال

 ومل ،، ألنه ال يرجع عىل مذكور)٦(فيسمونه املجهول  )٥(أما الكوفيون

 ولو تقدم تفسريه ،  فتفسريه ال يكون إال بعد ه،يتقدمه ما يفرسه ويعود عليه

  ) ٧("  ولام سامه الكوفيون بضمري املجهول ،  لام احتاج إىل تفسري،قبله

                                                 

 ،٣٥١ ،١٨٥، ١٧٣ / ١ وینظر المفصل ٣٨اللمع في العربیة البن جني صـ(١) 

  .٢٣٣ ،٦٥/ ١وشرح الكافیة الشافیة 

  ٣٤الكافیة في علم النحو صـ (٢) 
  .٥٥٥ / ٢وشروح سقط الزند .١٦٥ وینظر ،٢٠١ / ٢التخمیر (٣) 

  . وما بعدھا١٦٥ وینظر ،٢٠١ / ٢التخمیر (٤) 

 إعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث النبوي ـ أبو البقاء عبد هللا بن الحسین بن :ینظر(٥) 

عبد الحمید ھنداوي ـ . تحقیق د) ھـ٦١٦(عبد هللا العكبري البغدادي محب الدین 

م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠القاھرة ـ األولى، /  مصر-مؤسسة المختار للنشر والتوزیع 

 ،١٧٣ والمفصل صـ ،١٢٠ / ١ وتعلیق الفرائد ،٣٩٧ / ٢ والخصائص ،١/٤٦

  .١٦٦ .٢٣٢/ ١وھمع الھوامع 
  .١٢١ / ٢ وتعلیق الفرائد ،٢٧ / ٢ شرح الرضي على الكافیة البن الحاجب :ینظر(٦) 

  ١٧٠/ ٢الخصائص البن حني (٧) 



  
   

 ٧٨٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 إنه غري دقيق ؛ ألن بعض :يل بقولههذا التعل)١(وقد رد أحد الباحثني 

 وقد تعود عىل ،الضامئر يف اللغة تعود عىل متأخر يف اللفظ لتقدمه يف الرتبة

 ، ويف هذه األحوال مجيعها ال يسمى الضمري جمهوال،متأخر يف اللفظ والرتبة

 يمكن أن يتمثل وال يتخيل فيه ذلك ؛ ألنه كام قدمنا يفرس أو يعود عىل مرجع

  حدة يف كلمة وا

حيث قال  ،عىل هذا الضمري) املجهول( إطالق لفظ الفراء واملشهور عند

َّ                                                                          قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما عىل طاعم يطعمه إال { :عند توجيه قوله تعاىل َِ ُِ َ َُ ً َ َْ ٍ َ ُِ َِ ََ َّ َ ُ َُّ ُ َِ ِ ْ

ً                     أن يكون ميتة َ َْ ْ ََ ُ َ                                          قال كان من عادة كان عند العرب مرفوع :  ومن نصب": )٢(} َ َ ََ َ َ

ِ                                                           ومنصوب، فأضمروا يف كان اسام جمهوال، وصريوا الذي بعده فعال  َّ ّ ً َ َ لذلك  )٣(ِ

ّ                                                        وذلك جائز يف كان، وليس، ومل يزل، ويف أظن وأخواهتا. املجهول َ َِ َِ ََ ٌ َ ُ           أن تقول : ِ ُ َ

  )٤() أظنه زيد أخوك(

ُ                  إنه أنا ا� { عند توجيه قوله تعاىل )٥( )عامدا (أطلق عليهوقد  َّ َُ ََّ  هذه : " )٦(} ِ
     ِ
َ

 اهلاء هاء  عامد
 

                َ
ِ

َ َ   ) ٧(ّ       وقد فرس. وهو اسم ال يظهر. ْ

                                                 

  .٦٨ ،٦٧عبد هللا الخثران في مصطلحات النحو الكوفي صـ (١) 

   .١٤٥: سورة األنعام(٢) 

  أي خبرا(٣) 

  ٣٦١/ ١معاني القرآن للفراء (٤) 

ھذا اإلطالق من الفراء رحمھ هللا غیر مرض ؛ ألن ضمیر الشأن یعود على غیر (٥) 

 وھذا بخالف مصطلح ، والجملة بعده لھا محل من اإلعراب،مذكور في الكالم

  .وال تأثیر لھ في الحكم اإلعرابي ، فھذا في حكم الزائد، مقابل الفصل)العماد(
   .٩: سورة النمل(٦) 

 ٣ ،٢٢٨ ،٢١٢ / ٢ ،١٤٨ / ١ : وینظر،٢٩٩/ ٣ ،٢٨٧/ ٢معاني القرآن للفراء (٧) 

 /١٨٥.   



  
   

 ٧٨٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

وقال : قال أبو العباس" : حيث قالبني املجهول واألمر ثعلب قد زاوج و

ً                                                 إذا قلت إن غدا جيئ زيد، عىل إضامر األمر، وتضمر اهلاء : أبو عثامن الامزين

إن فيك  : العرب تقول،وكل هذا غلط: وقال أبو العباس. فريجع إىل غري شئ

  ) ١(وال حيتاج إىل إضامر األمر؛ ألن املجهول ال حيذف. يرغب زيد

يف استعامل مصطلح عىل املذهب الكويف  املتأخرين ُ    بعضجرى وقد 

ُ                                                     ألن املجهول ال يفرس إال باجلمل الساملة من حروف  : قال القييس،)املجهول( ُ ُ ُ َّْ َِ َ َ ْ َ ِ

ْ       اخلفض َ  ،ني ؛ ألهنم سموه بمعناهرجح الدماميني تسمية البرصيبينام  ،)٢( ْ

  )٣( .والكوفيون إنام سموه باعتبار وصفه

يف مأخذ التسمية فكالمها يريد به ضمريا ال يعود عىل يشء مشاحة ال و

وهذه اجلملة تكون  ،)٤( وإنام يعود عىل اجلملة التالية له  ،تقدم عليه يف الذكر

بجملة خربية قد  فالضمري املجهول ال يفرس إال ) ٥( .خربا عنه وتفسريا له

 وكان منصوبا يف ،)ما( ويتعني إبرازه إذا كان مبتدأ أو كان اسم ،رصح بجزأهيا

  ) ٦( . ويستكن يف بايب كان وكاد،بايب إن وظن

                                                 

  .٢٧٢مجالس ثعلب صـ (١) 

  ١٠٥/ ١مشكل إعراب القران (٢) 

  .١٢٠ / ٢تعلیق الفرائد (٣) 

  .١١٤ / ٣ شرح المفصل البن یعیش :ینظر(٤) 

  .٢٨ وتسھیل الفوائد صـ ،١١٤ / ٣ المرجع السابق :نظری(٥) 

 ونسب إلى الكوفیین واألخفش أنھم یجیزون تفسیره .٢٩ ،٢٨تسھیل الفوائد صـ (٦) 

 كما أجازوا أیضا تفسیره ، وظننتھ قائما عمرو،كان قائما زید(بمفرد مرفوع نحو 

 .ُ           وإنھ ضرب،ام زید إنھ ق: فیجوز عندھم،بالفعل المبني للفاعل أو المبني للمجھول

  .٦٣٧ مغني اللبیب عن كتب األعاریب صـ  :ینظر



  
   

 ٧٨٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  )١ (:الفعل الدائم/ اسم الفاعل 

 ولعل أول من هيأ لظهوره ،قديم لدى البرصيني) اسم الفاعل (مصطلح

 :يبويه بيت أيب األسود الدؤيلعيسى بن عمر الثقفي الذي روى عنه س

  )٢ ()متقارب(

ْفألفيتــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــــــــــستعتب َ َْ َ                 ْ َ َْ َ  
 

ِوال ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اهللا إال قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيال  َ ََّ َِ َ                  ِ َ ََّ َِ َ  
 

  ) ٣( . وهو هنا رضورة،اللتقاء الساكنني) ذاكر(بحذف التنوين يف 

  ) ٤( : روى سيبويه قول الشاعر:وعنه أيضا

ــــــــا ِهــــــــل أنــــــــت باعــــــــث دينــــــــار حلاجتن ٍ ُ َ                        ِ ٍ ُ َ  
 

ِأو عبـــــد رب أخـــــا عـــــون بـــــن  َ                     ِ ِ خمـــــراقَ ِ      ِ ِ  
 

 وهنا أجري اسم الفاعل ،بالعطف عىل موضع دينار ال لفظه) عبد(بنصب 

 فلذلك نصب ،كام وضع اسم الفاعل موضع املصدر ،)٥(أيضا جمرى فعله 

  )٦ (:من قول الفرزدق) خارجا(

                                                 

الكافیة في علم النحو . ّ                                         ما اشتق من فعل لمن قام بھ بمعنى الحدوث:اسم الفاعل(١) 

  ٤٠صـ

      أو ھو ما یجري على یفعل من فعلھ كضارب، ومكرم، ومنطلق، ومستخرج، 

 المفصل في . واإلظھار واإلضمارویعمل عمل الفعل في التقدیم والتأخیر. ومدحرج

  ٢٨٥صنعة اإلعراب صـ 

المقتضب :  ینظر،، وھو ألبي األسود الدؤلي٨٥/ ١البیت من شواھد الكتاب (٢) 

  .١٥٩/ ٥شرح المفصل البن یعیش . ٢٠٢/ ٢ ومعاني القرآن للفراء ٢/٣١٣

  ٣٧٥/ ١١، وخزانة األدب ١٦٩/ ١الكتاب لسیبویھ (٣) 

 خزانة :ینظر"  والبیت من البسیط وقیل إنھ مصنوع ١٧١/ ١الكتاب لسیبویھ (٤) 

وملحق دیوان تأبط ١٤٥/ ٢، وھمع الھوامع ٤/١٥١والمقتضب ٨/٢١٥األدب 

م ١٩٨٤شرا وأخباره ـ تحقیق على ذو الفقار شاكر ـ  دار الغرب اإلسالمي ـ األولى 

  ٢٤٥صـ 

  ١٥١/ ٤ المقتضب ٢١٥/ ٨خزانة األدب (٥) 

 ؛ والكتاب ٤٦٣/ ٤، ٢٢٣/ ١ للفرزدق في خزانة األدب )الوافر(البیتان من (٦) 

؛ وبال نسبة في ٣١٣/ ٤؛ والمقتضب ) خرج (٢٥٠/ ٢؛ ولسان العرب ١/٣٤٦

  . ١/١٧٧شرح شافیة ابن الحاجب 



  
   

 ٧٩٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ـــــــــــــــــي ِّأمل تـــــــــــــــــرين عاهـــــــــــــــــدت ريب وإنن َ َ َ                     ِّ َ َ َ  
 

ِلبــــــــــــــــــــني رتــــــــــــــــــــاج قــــــــــــــــــــائام ومقــــــــــــــــــــام  َ                   ِ َ  
 

ُعــــــىل قــــــسم ال أشــــــتم الــــــدهر مــــــسلام ْ َّ َ                        ُ ْ َّ َ  
 

َوال خارجــــــــــــــا مــــــــــــــن يف زور كــــــــــــــالَم  ِ ِ َ ََ َ                    َ ِ ِ َ ََ  
 

            أي ال شــــــامتا  ،                     محــــــال عــــــىل نفــــــي يشء هــــــو فيــــــه ، )    احلــــــال (   عــــــىل   )      خارجــــــا (    نــــــصب 

    ) ١ (         وال خارجا 

قوله يف عمل   منها ، الكالم عليه يف عدة مواضع من الكتاب سيبويهوقد عقد

ِ                                         اسم الفاعل الذى جرى جمرى الفعل املضارع هذا باب من " :اسم الفاعل ِ َ َ ىف  َ

ً                                                                 فعول ىف املعنى، فإذا أردت فيه من املعنى ما أردت ىف يفعل كان نكرة امل ُ َ َ

  )٢("ّ      منونا

 كان إن فينصب املفعول به ،عىل الفعل انه يعمل عمله )٣(ومراده باجلري  

  . نحو أقائم زيد، كان بمعنى الالزمإن ويرفع الفاعل ،بمعنى املتعدي

ُ                           جترى يف معنى يفعل، يعني ّ                       ومع هذا أنك ترى الصفة  " :وسامه صفة يف قوله َ َْ َ

ُ                                               هذا رجل ضارب زيدا، وتنصب كام ينصب الفعل ٌِ ِ ْ َ ً ٌ َ)٤(  

                                                 

 شرح المفصل البن ،٣١٣/ ٤ ،٢٦٩/ ٣ المقتضب ٣٤٦/ ١ الكتاب لسیبویھ :ینظر(١) 

  ٤٦٥/ ٤خزانة األدب ٢/١٠یعیش 

  .وما بعدھا١٨١ ،١٦٥ وینظر ،١٦٤/ ١بویھ الكتاب لسی(٢) 

 سواء ذكر معھا الموصوف أم لم ،الجري في كتب النحو یراد بھ معان منھا الصفة(٣) 

 مما ، كقولھم فعیل بمعنى مفعول، ومنھا كون الصفة مترتبة على الموصوف،یذكر

ا  ومنھا أیضا كون الصفة موازنة للفعل المضارع لفظ،یستوي فیھ المذكر والمؤنث

  .٨٩ /٢ ،٩٩ / ٣ ینظر التخمیر )وھو المراد ھنا(أو معنى 

  ٢١/ ١الكتاب لسیبویھ (٤) 
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ُ                          ومما ال يكون فيه إال الرفع  " :بأال يكون ماضيا يف قولهوقد بني رشط عمله  ّ

ُ                      أعبد اهللا أنت الضاربه:  قوله ُ َ                                     ؛ ألنك إنام تريد معنى أنت الذى رضبه َ َ َ َ وهذا ال . ّ

ُ                جيرى جمرى يفعل َ َْ .)١(  

 حيث قال يف باب ،  الناقصة وأخواهتا)خرب كان(عىل سيبويه أطلقه وقد 

 الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إىل اسم املفعول واسم الفاعل واملفعول فيه (
                                                                      ِ
ُ َ ّ َ

َ                                        كان ويكون، وصار، وما دام، وليس وما كان : وذلك قولك " :)ٍ         ليشء واحد

  نحوهن من الفعل مما ال يستغني عن اخلرب
                                  َ َّ
َّ        ، فإنام  ُ                كان عبد اهللا أخاك: لتقو. ِ

َ                                                            أردت أن خترب عن األخوة، وأدخلت كان لتجعل ذلك فيام مىض َ َ َْ ّ ُْ َِ ُ َ .)٢ (  

اسم الفاعل  " :يف عمل اسم الفاعل اخلوارزمي حيث قال هاستعملوقد 

وفصل القول يف ذلك حيث ، )٣("  بل بواسطة مشاهبة املضارع ،ال يعمل لذاته

 ، يعمل عمل الفعل ؛ ألنه يشبه املضارع صورة ومعنىإناماسم الفاعل " قال 

  )٤(" وإنام يشبه معنى إذا أريد به احلال واالستقبال 

                                                 

  .١٧١ /١ وینظر ،١٣٠/ ١الكتاب لسیبویھ (١) 

  .١/٣٣٧ وینظر شرح التسھیل٤٥/ ١المرجع السابق (٢) 

 ،١١٩٨ ،١٠٨٥و شروح سقط الزند.١٠٩ ،١٠٢ / ٣:  وینظر،١٠٠ /٣التخمیر (٣) 

١٤٩٦،١٥١٢،  ١٤٥٤،  ١٢١٣،١٤٤٣.  

   ١٠٩ /٣التخمیر (٤) 
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اسم الفاعل ال يعمل عمل الفعل إال إذا  " : قائال عمله  رشوطوبني

) هب غالماكاما ذ( ومنها النفي نحو ،)١( اعتمد عىل األشياء اخلمسة

  ) ٢(" اسم فاعل ) ذاهب(ف

   : تعليقا عىل قول أيب العالء،رشحه عىل سقط الزندوجاء يف 

  ّ                        ّفلــــــــــــــو أن عينــــــــــــــي متعتهــــــــــــــا بنظــــــــــــــرة
 

                           إليـــــــك األمـــــــاين مـــــــا حلمـــــــت بفائـــــــل  
 

  )٣( . اسم فاعل من فال رأيه يفيل،  هو الضعيف: الفائل" 

 قال ،)اسم الفاعل(مقابل ) ٤( )الدائم( مصطلح فأطلقواأما الكوفيون 

حيث اعترب  )ما لك(يف  )أن(إدخال الفرء ردا عىل الكسائي يف جتويزه 

ولو كان ذلك عىل ما قال جلاز  " ):وما لكم أال تقاتلوا(الكسائي ذلك كقوله 

ألن املنع إنام يأيت .. .مالك أن قمت، وما لك أنك قائم: ِ                يف الكالم أن تقول

فلذلك  ؛ منعتك أن قمت: منعتك أن تقوم، وال تقول: باالستقبال تقول

فالذي يريده  )٥ (.ِ                               املستقبل ومل تأت يف دائم وال ماضِ  يف) لك ما(ِ        جاءت يف 

 وباملستقبل الفعل ، وبالاميض الفعل الاميض،الفراء بالدائم اسم الفاعل

                                                 

ھذا ( والموصوف نحو ،)زید منطلق غالمھ( المبتدأ نحو :األشیاء الخمسة ھي(١) 

أقائم ( واالستفھام نحو ،)جاءني زید راكبا حمارا( وذو الحال نحو ،بارع أدبھ رجل

  .١١٠ / ٣ التخمیر : ینظر).ما ذاھب غالماك( والنفي في قولك ،)أخواك

   ١١٠ /٣سابق المرجع ال(٢) 

   .١٠٨٥شروح سقط الزند (٣) 

  . والحال واالستقبال تارة أخرى،وذلك لداللتھ على الماضي تارة(٤) 

  ١٦٥/ ١معاني القرآن للفراء (٥) 



  
   

 ٧٩٣
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 ويف عطفه ماض عىل دائم إشارة إىل أنه كان يسمي اسم الفاعل ،املضارع

   .فعال

ــــــــاه اللغــــــــوي ه          وقــــــــد اســــــــتعمل     ــــــــث قــــــــال ،               بمعن ِويف قــــــــراءة عبــــــــد اهللا     "  :         حي َ                ِ َ

ُان لـــــه كـــــ ( َ َ      ُ َ َكـــــان (ّ                 ّوربـــــام أدخلـــــت العـــــرب   ) َ َ    َ ِعـــــىل اخلـــــرب الـــــدائم الـــــذي ال ينقطـــــع  ) َ َّ َ َ                          ِ َّ َ َ .  

ًوكــــــــــان ربــــــــــك قــــــــــديرا  {ِ                      ِومنــــــــــه قــــــــــول اهللا يف غــــــــــري موضــــــــــع 
ِ َ ََ ُّ ََ َ               ً
ِ َ ََ ُّ ََ ُوكــــــــــان ا�  {   ، )١ ( }َ َّ ََ َ        ُ َّ ََ َ

ًغفورا رحيام 
ِ

َ ً ُ َ           ً
ِ

َ ً ُ     ) ٣ (   .         فهذا دائم   )٢ (  } َ

فإن  " : حيث قال، مقابل اسم الفاعل) ٤( )الفعل( مصطلح وقد أطلق

 فرتفع ألن الفعل معرفة واالسم ،كان أخوك القاتل: فهل جيوز أن تقول: قلت

  ) ٥(ِ                                                               معرفة فرتفعا  لالتفاق إذا كانا معرفة كام ارتفعا لالتفاق يف النكرة؟ 

                                                        وقــــــد يعــــــرتض عــــــىل الفــــــراء يف هــــــذه التــــــسمية بأنــــــه اســــــم لــــــدخول التنــــــوين 

     سميه                            وان كـــــــان اســـــــام فـــــــال ينبغـــــــي أن تـــــــ ،                        فـــــــإذا كـــــــان فعـــــــال مل يكـــــــن اســـــــام ،    عليـــــــه

   ،                       لـــــدخول دالئـــــل األســـــامء عليـــــه ،                             وجيـــــاب عنـــــه بـــــأن لفظـــــه لفـــــظ األســـــامء ،   فعـــــال

             فاجلهـــــــة التـــــــي  ،           ضـــــــارب زيـــــــدا :       فيقـــــــال ،                            ومعنـــــــاه معنـــــــى الفعـــــــل ؛ ألنـــــــه ينـــــــصب

                                                 

   .٥٤: سورة الفرقان(١) 

   .٩٦: سورة النساء(٢) 

 :عند توجیھ قولھ تعالى) فاعل( وقد عبر عنھ بلفظ ،٤٠٣/ ٢معاني القرآن للفراء (٣) 

ُ                                               بلى قادرین على أن نسوي بنانھ { َ َ َ َ َ َِّ ُ ْ َ َ ََ َ ِ ِ   .٢٠٨ /٣ ینظر معاني القران .]٤: القیامة[} َ

 وما أخذ منھ كاسم الفاعل والمفعول المرجع ،یراد بھ المصدر) فعل(مصطلح (٤) 

  ٣٢،٣٣/ ١السابق 

   ١٨٥/ ١المرجع السابق (٥) 



  
   

 ٧٩٤
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                           هـــــة التـــــي هـــــو فيهـــــا فعـــــل لـــــيس هـــــو      واجل ،                           هـــــو فيهـــــا اســـــم لـــــيس هـــــو فيهـــــا فعـــــال

   )١ (   .        فيها اسام

ل والاميض، والدائم، والرشوط كلها يتقدمها املستقب " :وجاء يف جمالس ثعلب

  )٢ (. وإن ال يتقدمها إال مستقبلها

ــــــا غــــــالم أقبــــــل، تــــــسقط     "  :    يقــــــول                              ويف املنــــــادى املــــــضاف إىل يــــــاء املــــــتكلم                    ي

                 وذلـــــك فـــــرق بـــــني االســـــم   .                                           اليـــــاء منـــــه، ويـــــا ضـــــاريب أقبـــــل، ال تـــــسقط اليـــــاء منـــــه

      وهــــــــي  ،                     الــــــــدائم عنــــــــده هــــــــو ضــــــــارب      والفعــــــــل  )    غــــــــالم (        فاالســــــــم  )٣ (  .       والفعــــــــل

                ل واالستقبال               تصلح للاميض واحلا

ثالث أقسام الفعل ؛ إذ رفضوا فعل ) الدائم ( الكوفينيهذا رصيح يف عدف

 ،)٤( وأحلوا مصطلح الفعل الدائم حمله ،األمر وجعلوه مقتطعا من املضارع

اخلرب ما جاز "  قال ابن فارس ،وقد وافقهم عىل ذلك بعض النحاة واللغويني

ٍ                             اطب أمرا يف ماض من زمان أو  وهو إفادة املخ ،تصديق قائله أو تكذيبه ً َ

  )٥(".قائم زيد"و" يقوم زيد"و" قام زيد"نحو . َ               مستقبل أو دائم

فيه دقة واضحة ؛ وذلك النطباق ) اسم الفاعل( مصطلح نخلص إىل أن

 ،من تعريف وتنوين وإضافة ونحوها ،عالمات االسم الشكلية عليه
                                                 

    ٢٦٥ / ١ مجالس العلماء للزجاجي :ینظر(١) 

  .٩٧ صـ ،٢٣١صـ ع السابق المرج(٢) 
  ٣٨٨مجالس ثعلب صـ (٣) 

   .٣٠٩ ـ ٤٤ / ١ معاني القرآن للفراء :ینظر(٤) 

ـ ٣١٨ مجالس العلماء للزجاجي صـ :، وینظر١٣٣الصاحبي في فقھ اللغة صـ (٥) 

٣٤٩.  
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 حيتمل معنى الفعل حيث إنه ،فيه مراعاة للمعنىوإن كان ) الفعل(مصطلح و

 وال شك أنه مفارق ،نه يشبه الفعل يف العملأ كام ،بعنرصيه احلدث والزمن

 فللفعل ، إال أن فيه جتوزا كبريا،لغريه من األسامء كالضامئر واجلوامد

فيه نظر إىل ناحية الداللة ف) دائام(، أما كونه )١(خصائص ال تنطبق عليه 

 إذا كان ماضيا أو كان بمعنى احلال أو اختالف النحويني يف عمله و،الزمانية

  ) ٢(" االستقبال كبري 

                                                 

 أما اسم الفاعل فال بد من اعتماده أو تقیده بزمن ،فالفعل یعمل بال شرط أو قید(١) 

  ) ال(ستقبال إذا كان مجردا من الحال أو اال

  .٢٠٢ / ٢شرح الكافیة :ینظر(٢) 



  
   

 ٧٩٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 )١(:فعل األمر

 وهو مصطلح قديم ،)٢(فعل األمر ثالث أقسام الفعل عند البرصيني

إذا : " قال حيث ، فقد ورد عند اخلليل بالصورة التي نعرفه هبا اليوم،عندهم

إذا كانت جوابا إن تأتني آتك، فآتك انجزمت بإن تأتني، كام تنجزم : قلت

  )٣(ائتني آتك: لألمر حني قلت

ً                                    وأما بناء ما مل يقع فإنه قولك آمرا"  :يف قوله سيبويه واستعمله ِ َ      اذهب : ّ

ً                     واقتل وارضب، وخمربا ْ ِ ْ ُ        يقتل: ُ ُ ْ ارضب يف : والوقف قوهلم"  : وقوله أيضا،)٤( َ

دت من ِّ                                                       األمر، ومل حيركوها ألهنا ال يوصف هبا وال تقع موقع املضارعة، فبع

  )٥ (.املضارعة بعدكم وإذ من املتمكنة

َّ                                            وإنام األمر من الفعل املستقبل ألنك  " : موضحا زمن فعل األمروقال املربد ََّ َْ َ ْ ُ ْْ ِ ْ ِ

َ                        إنام تأمره بام مل يقع َ ِ ْ َّ ِ" )٦(  

                                                 

َ          واألمر .ھذا المصطلح من المصطلحات التي رفض الكوفیون التسلیم بھا للبصریین(١)  ْ

َ                                                                                     في اللغة استعمال صیغة دالة على طلب من المخاطب على طریق االستعالء قال  ََ ِ َُ َ ْ َّ َُّ َ َِ ِ ِْ ْ

ّ                  الشیخ سعد الدین ْ َ      األمر: َّ ِ                                                     في عرف النحاة ما ھو المقرون بالالم والصیغة ْ َّ ِ َ ُ َ َ ُّ ِ

َ             المخصوصة ُ ْ َ      ١٧٦  الكلیات صـ. ْ

َ                           فإن كان من األعلى إلى من ،ولصیغة األمر عند البصریین أسماء بحسب إضافتھ(٢) 
، وإن كان "ٌ    طلب: "، وإن كان من النظیر إلى النظیر قیل لھ"أمر: "دونھ، قیل لھ

   ٢٨٩/ ٤ شرح المفصل البن یعیش :ینظر" ٌ     دعاء: "لى، قیل لھمن األدنى إلى األع

  ٦٣/ ٣الكتاب لسیبویھ (٣) 

  ١٢/ ١المرجع السابق (٤) 

  ١٧/ ١المرجع السابق (٥) 

  ٨٣/ ١المقتضب (٦) 



  
   

 ٧٩٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 ،يف استعامل هذا املصطلح فلم خيص به صيغة واحدةسيبويه  توسع وقد

كتبت إليه أن ال : وتقول " : يف قوله وذلك، وهو يريد به النهيحيث أطلقه

فأما اجلزم .تقل ذاك، وكتبت إليه أن ال يقول ذاك وكتبت إليه أن ال تقول ذاك

ومن ذلك قول  " :وأطلقه وهو يريد اإلغراء وذلك يف قوله ،)١(فعىل األمر 

  )٢()الطويل(: الشاعر، وهو املسكني

َأخـــــــــاك أخـــــــــاك إن مـــــــــن ال أخـــــــــا لـــــــــه ْ َ ّ َ َ                        َ ْ َ ّ َ َ  
 

َكــــــــــــساع إىل اهل  ٍ َ           َ ٍ ِيجــــــــــــا بغــــــــــــري ســــــــــــالحَ ِ ْ َ َ ْ           ِ ِ ْ َ َ ْ  
 

ّ           كأنه يريد ْ           الزم أخاك: َ ّ                        زيدا وعمرا، كأنك تريد: ُ             ومن ذلك قولك.َ َ ً           ارضب زيدا : ً ّ

ُ                 زيدا وعمرا رأيت: َ              وعمرا، كام قلت ً .)٣ (  

واعلم أن هذه  " : املضارع املجزوم بالم األمر حيث قالواستعمله يف

ال يقطع اهللا :  قولكالالم وال يف الدعاء بمنزلتهام يف األمر والنهي، وذلك

واعلم أن هذه الالم قد جيوز حذفها يف الشعر .ً                     يمنيك، وليجزك اهللا خريا

ً                                                وتعمل مضمرة، كأهنم شبهوها بأن إذا أعملوها مضمرة  )٤ (:وقال الشاعر. ٌ

ٍحممـــــــــــد تفـــــــــــد نفـــــــــــسك كـــــــــــل نفـــــــــــس ُّ َ َ َّ
ِ ْ َ ُ َُ                    ٍ ُّ َ َ َّ
ِ ْ َ ُ َُ  

 
َإذا مـــــــــــا خفـــــــــــت مـــــــــــن شـــــــــــئ تبـــــــــــاال  َ                      َ َ  

 
  ) ٥(. لتفد: وإنام أراد

                                                 

  ١٦٦/ ٣الكتاب لسیبویھ (١) 

 . لمسكین الدارمي ١٢٩/ ١ من الطویل واحد من أبیات نسبت في كتاب سیبویھ(٢) 

   ٦٥/ ٣، وخزانة األدب ٢٠/٢٢٣واألغاني 

  ٢٥٦/ ١الكتاب لسیبویھ (٣) 

 ،٣/٨ الكتاب لسیبویھ: ینظر،ھذا البیت من الوافر وھو من شواھد سیبویھ(٤) 

مغني اللبیب عن كتب و ٤٣٢/ ٢اإلنصاف في مسائل الخالف و٢/١٣٢المقتضب و

  ٢٥٣/ ٤شرح المفصل البن یعیش  و٥٣٩/ ٢ھمع الھوامع و٢٩٧ ـاألعاریب ص

  ٥٠٩، ٣/١٠٠ : وینظر٨/ ٣لكتاب لسیبویھ ا(٥) 



  
   

 ٧٩٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ة إىل عدم تقييد صيغة األمر باالستعالء أن لفظ الدعاء والذي دعا النحا

 أما الدعاء فهو أن تطلب ممن أنت ،كلفظ األمر إال أن األمر ملن هو دونك

َ                                               واعلم أن الدعاء بمنزلة األمر والنهى، وإنام قيل " : قال سيبويه،دونه ّ  )ٌ     دعاء(: َ

   ألنه استعظم أن يقال
 

                    ْ َ َ
ِ

ْ ٌ             أمر أو هنى: ُ ْ َ ٌ
)١ (  

قسام ثالثا ) فعل األمر ( عىل هنج البرصيني فاعتمدوارزمي اخلساروقد 

، حيث جرى عىل منهج الزخمرشي يف تقسيم الفعل إىل )٢(من أقسام الفعل 

 ، باب الفعل األمر، باب الفعل املضارع، باب الفعل الاميض:ثالثة أبواب

مثال األمر أبدا عىل طريق املضارع من الفعل الذي  " :فقال موضحا أصله

 تفسري ذلك أنك جتد فاء الفعل وعينه فيه عىل ما مها عليه يف ،ه منهتصوغ

  ) ٣( " ارضب فتجد الضاد ساكنة والراء مكسورة : تقول،املضارع

فإن سألت  :ثم وضح علة كرس مهزة الوصل أو ضمها يف األمر بقوله

 فكيف مل ، وتضم إذا كانت مضمومة،اهلمزة تكرس إذا كانت العني مكسورة

 فتقع ، لئال يظن أنه مضارع موقوف عليه:انت مفتوحة ؟ أجبتتفتح إذا ك

 مل يكن فرقا بني أن يكون ، افتح دار األمري: أال ترى أنك لو قلت حينئذ،اللبسة

  )٤(هذا إخبارا وبني أن يكون أمرا  

                                                 

  .٢/١٣٢ المقتضب : وینظر١٤٢/ ١المرجع السابق (١) 

  . ماض ومضارع وأمر:الفعل عند البصریین ثالثة أقسام(٢) 

  .٢٥٧ / ٣التخمیر (٣) 

  .١١٢٤ شروح سقط الزند : وینظر،٢٥٨ ،٢٥٧ / ٣المرجع السابق (٤) 



  
   

 ٧٩٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

بإسقاط () ١(أما الكوفيون واألخفش من البرصيني فالفعل عندهم قسامن 

      الفعل ثال ثة أقسام خالفا  "  :قال السيوطي،ارععىل أنه مقتطع من املض) األمر
                َ        ً َ ََ َ ْ
ِ ْ

       للكوفيني يف قوهلم قسامن وجعلهم األمر مقتطعا من املضارع
  

                                                   َ ُ ْْ َ ْ ِ
َ ْ

ِ َ ِ)٢ (  

 )٣( دخلت عليه الم األمر فانجزم هبا ،فأصل األمر عندهم فعل مضارع

 :واألصل) اقعد(و) قم(حذفا مستمرا يف نحو ) ٤(وحذفت كام يقول األزهري 

 : قال العليمي، وتبعها حرف املضارعة، فحذفت الالم للتخفيف،قم ولتقعدلت

) األمر() ٥(إنام تبعها حرف املضارعة دفعا اللتباس املضارع الذي هو الطلب 

  )٦( .باملضارع الذي ال قلب فيه

 ،هذا املصطلح يف املعنيني اللغوي واالصطالحيالفراء قد استعمل و

 ألنه رصح أن فعل ،سمة الفعل عند البرصينيولكن هذا ال يعني انه مسلم بق

                                                 

 وعنوا بالفعل الدائم ما عرف ،تقبل ودائمقسم بعض الكوفیین الفعل إلى ماض ومس(١) 

 ومصطلح اسم الفاعل .٣٤٩ ،٣١٨ مجالس العلماء للزجاجي : ینظر.باسم الفاعل

  في ھذا البحث 

  ٥٢٤ / ٣ وینظر االنصاف ٣٤/ ١ھمع الھوامع (٢) 

 ،وقد رد ابن یعیش مزاعم الكوفیین  وفند ادعاءھم.٨/٣٥٤ تفسیر القرطبي :ینظر(٣) 

 ینظر شرح المفصل البن .لشواھد القاطعة بفساد ما ذھبوا إلیھوأورد الحجج وا

  .٧/٦١،٦٢یعیش 

 وینظر تفصیل ذلك في اإلنصاف في مسائل الخالف بین ،١/٥٥التصریح (٤) 

البصریین والكوفیین ـ عبد الرحمن بن محمد بن عبید هللا األنصاري، أبو : النحویین

 - ھـ١٤٢٤تبة العصریة ـ األولى ـ المك) ھـ٥٧٧(البركات، كمال الدین األنباري 

   ٤٢٧ / ٢م ٢٠٠٣
  .المجزوم(٥) 

  .المرفوع(٦) 



  
   

 ٨٠٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

َ                            وقد ذكر عن زيد بن ثابت أنه  " : حيث قال،األمر معرب جمزوم بالم مقدرة

   وقوى قول زيد أهنا يف قراءة أيب  "  :ثم قال )١() ذلك فلتفرحوابف(قرأ 
                              ّ َ ُ
ِ فبذلك (ّ

  وهو البناء الذي خلق لألمر إذا واجهت به أو مل توا) فافرحوا
                                                       ْ َ
ِ ِ ِِ َ َ ِ ُ جه إال أن العرب َّ

ِ                                                                حذفت الالم من فعل املأمور املواجه لكثرة األمر خاصة يف كالمهم فحذفوا  َّ

  )٢(. الالم كام حذفوا التاء من الفعل

 وأن صيغة افعل فرع ،فالفراء يرى أن صيغة لتفعل هي البناء الذي خلق لألمر

عل  فكذلك ف، واملضارع معرب، واألمر مأخوذ من املضارع،عىل ذلك البناء

 لعدم وجود ، ولكن ال يدخل عىل األمر ناصب وال جازم،األمر لشبهه به

  ) ٣( .أحرف املضارعة يف أوله

حينام عرض لقول اهللا جل وعز  )بمعناه الوضعي(واستعمل لفظ األمر 

ُ                                                   قل من كان عدوا جلربيل فإنه نزله{ ُ � َْ َ َّْ َ َّ ُِ َ َ ُِ ْ ِ ِ َ َ  َّ                     أمر ا� به حممدا صىل اهللا هذا أمر: )٤(} َ

  ) ٥(ّ                          قل هلم لام قالوا عدونا جربيل: ّ               عليه وسلم فقال

                                                 

 القراءة في المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا :تنظر(١) 

البحر المحیط في التفسیر  ٤٢٧/ ٢واإلنصاف في مسائل الخالف . ١/٣١٣

٩/٣٦١  

  ٤٦٩/ ١معاني القرآن للفراء (٢) 

  ٢٢٢ الوقف واالبتداء  إیضاح:ینظر(٣) 

   .٩٧: سورة البقرة(٤) 

  ٦٣/ ١ معاني القرآن للفراء :ینظر(٥) 



  
   

 ٨٠١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

    سل بني إرسائيل { :قول اهللا تعاىل بمعناه الفني عند توجيه واستعمله
                   َ ِْ ِ
َ ْ ِ َ َ{)١( 

ٍ                                        ال هتمز  يف يشء من القرآن ألهنا لو مهزت كانت  " :فقال وإنام . ٍ     بألف) اسأل(ِ

الم فلذلك ترك مهزه كام ِ                                 يف األمر خاصة ألهنا كثرية الدور ىف الك) ترك مهزها(

ُ       قالوا   ) ٢(.ِ                                                  كل، وخذ، فلم هيمزوا يف األمر، ومهزوه يف النهى وما سواه: َ

 والنون اخلفيفة والثقيلة تدخل يف ستة :حيث قال ثعلب واستعمله

إذا " إما " مواضع هذا أحدها، ويف األمر، والنهى، واإلستفهام، والتمني، و 

  )٣ (.وهي قليلة يف األمر. "فإما نذهبن بك : " كانت جزاء، مثل

 لكنه عند الكوفيني ،إىل أن األمر جزء من املضارع عند الفريقنينخلص 

ألنه مقتطف من املضارع املجزوم بالم  ،معرب جمزوم بالم األمر املقدرة

 أما عند البرصيني فهو مبني عىل ،وليس قسيام للاميض واملضارع ،األمر

وهو ، )٤(وال يقع موقع املضارع  ،ألنه ال يوصف به ،السكون غري معرب

 يقول ابن ،املتأخروناخلوارزمي و وهذا ما جرى عليه ،ثالث أقسام الفعل

  وآخرها فعل األمر الذي ليس يف أوله حرف املضارعة الذي مل  " :يعيش
                                                    ّ ُ
ِ

  )٥( .ّ                                                        يضارع االسم ألبتة، فبقي عىل أصله، ومقتىض القياس فيه السكون

                                                 

   .٢١١: سورة البقرة(١) 

  ١/١٥٦، وینظر ١٢٥، ١٢٤/ ١معاني القرآن للفراء (٢) 

   ٥٥١،٥٥٢مجالس ثعلب صـ (٣) 

  .١٧ / ١الكتاب لسیبویھ (٤) 

لى الكافیة البن  شرح الرضي ع: وینظر،٢٠٨/ ٤شرح المفصل البن یعیش (٥) 

  .١١٥ /٤الحاجب 



  
   

 ٨٠٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  )١( :املعية / واو الصرف

 أن الفعل كان يستحق وجها من اإلعراب غري )٢(اد بواو الرصفاملر

 وعالمة هذا االنرصاف هو ،النصب فيرصف الفعل بدخول الواو عليه

     ويعلم الذين جيادلون يف آياتنا{ : وذلك كقوله تعاىل،النصب
                                       َ ُِ ِ ِ
َ َ ْ َ َِ َ ُ َّ ََ يف قراءة من  )٣(} َ

 وقياس الثاين ،رفعفقياس األول ال)٤( )ويعلم الصابرين( وكذلك قوله ،نصب

  . فرصفت الواو الفعل إىل النصب،اجلزم

 ،حق الفعل إذا عطف أن يعرب إعراب ما قبله حسبام يقتضيه العطفو

 وذلك أن جيتمع الفعالن ،لكن إذا كان املعنى عىل غري ما يقتضيه العطف

                                                 

ُ                 الصرف في اللغة(١)  ْ َ                                                                   رد الشيء عن وجھھ، صرفھ یصرفھ صرفا فانصرف:َّ ََ َ َ َ َ َ َْ ً ْ ْ ُْ ِ َِ ِ َِ ْ َّْ َ         وصارف . ُّ َ َ

ِ                    نفسھ عن الشيء ْ َّ ِ َ َ ُ               صرفھا عنھ: ْ ْ َ َ َ َ                   وقولھ تعالى. َ َ َ ُ ُ ْ َ ِ                                              ثم انصرفوا؛ أي رجعوا عن المكان : َ ِ ََّ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُْ

ُ              الذي استمعو ِ ِ                   ا فیھ لسان العرب َّ  عدم اتصال المعنى بین ما بعد :والصرف،٩/١٨٩ِ

 والمعیة تقتضي التشریك ، ولیس عامال نحویا على األصح،الواو وما قبلھا

 فإنھا قد تحتمل ، وذلك بخالف الواو المجردة للعطف،والمصاحبة الحتمیة

  .٣٨٣ /٤النحو الوافي .المصاحبة أحیانا
 كأنھا إرشاد لصرف الكالم عن سنتھ أي أنھا ،او العطفال و) واو الصرف(سمیت (٢) 

 أمالي ابن . ألن الكالم انصرف من معنى الشرط إلى معنى آخر: وقیل،غیر عاطفة

َ                    وتسمى واو ٤/٦٨ وشرح الرضي على الكافیة البن الحاجب ٦٩٤/ ٢الحاجب  َ ََّ َ ُ

َّ                                                         الصرف ألنھا تصرف الثاني عن إعراب األو َ َْ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َّ ُ ِ ْ َْ َّ  المغرب في ترتیب المعرب ـ :ِ       ل ینظرَّ

ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برھان الدین الخوارزمي 

ّ             المطرزى  ِِّ  والدر المصون في علوم الكتاب ،٥٣٥ـ دار الكتاب العربي صـ ) ھـ٦١٠(َُ

  ٢٥٥/ ١المكنون 
  ٣٥: سورة الشورى(٣) 

  ١٤٢: سورة آل عمران(٤) 



  
   

 ٨٠٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 مع الثاين انتصب ما بعد بالواو ويف أوله جحد أو استفهام ثم ال حيسن إعادهتام

  .واوال

 وهذه ، فريى الفراء انه منصوب عىل الرصف،ولكن اختلفوا يف ناصبه

        ياأهيا الذين آمنوا ال ختونوا { قال عند توجيه قوله تعاىل ،)واو الرصف(الواو 
                               ُ ُ َ َ ُ َ َ َ
ِ َّ َ ُّ َ

َ                                                                 ا� والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ُُ ْ ْ َ َُ َْ َ َ َ ََّ ْ َ ُُ َ َُ ِ َ َّ وإن شئت جعلت هذه  )١(} َ

ْ                                                                    األحرف املعطوفة بالواو نصبا عىل ما يقول النحويون من الرصف فإن قلت َّ ّ ًُ َ ُ :

ّ                                                      أن تأيت بالواو  معطوفة عىل كالم ىف أوله حادثة ال تستقيم : قلت ّ          وما الرصف؟ ٍ ً

   إعادهتا عىل ما عطف عليها، فإذا كان كذلك فهو الرصف
                                                 ُ ْ َّ
ِ ُ   )٢( : كقول الشاعر،ُ

َتنـــــــــــه عـــــــــــن   ال َ ْ َ      َ َ ْ ـــــــــــأيت مثلـــــــــــهَ ِ خلـــــــــــق وت ْ َ َ              ِ ْ َ َ  
 

ُعــــــــــــار عليــــــــــــك إذا فعلــــــــــــت عظــــــــــــيم 
ِ َ َ ِ ْ َ َ َ                       ُ
ِ َ َ ِ ْ َ َ َ  

 

ْأال تـــــــرى أنـــــــه ال جيـــــــوز إعـــــــادة ال يف تـــــــأيت مثلـــــــه فلـــــــذلك ســـــــمي رصفـــــــا إذ كـــــــان   ً ْ َ ّ ُ ِ                                                          ْ ً ْ َ ّ ُ ِ

ِمعطوفـــــــا ومل يـــــــستقم أن يعـــــــاد فيـــــــه احلـــــــادث الـــــــذي قبلـــــــه ِ َِّ ُ ً َ                                           ِ ِ َِّ ُ ً                  ومثلـــــــه مـــــــن األســـــــامء  .َ

ـــــــــي نـــــــــصبتها العـــــــــرب وهـــــــــي معطوفـــــــــة عـــــــــىل مرفـــــــــوع قـــــــــوهلم ُ        ُلـــــــــو تركـــــــــت   : ُ                                          ُالت

َواألســـــــد ألكلـــــــك، ولـــــــو خليـــــــت ورأيـــــــك لـــــــضللت ْ َ َ َِّ َ ُ                                 َ ْ َ َ َِّ َ ِلـــــــام مل حيـــــــسن يف الثـــــــاين أن   : ُ
َّ                    ِ
َّ

                                                 

  ٢٧: فالسورة األن(١) 

، بإضمار أن بعد واو المعیة" تأتي"، على نصب ٤٢٤/ ١من شواھد سیبویھ (٢) 

ال یكن منك نھي وإتیان، وھذا البیت مختلف في قائلھ، فقد نسب إلى : والتقدیر

المتوكل الكناني، ونسبھ سیبویھ إلى األخطل ولیس في دیوانھ، ونسب إلى أبي 

ومعاني القران للفراء ، ٢٦/ ٢ضب وانظر المقت. األسود الدؤلي وھو الصحیح

  .٢٤/ ٧، وابن یعیش ١/٣٤



  
   

 ٨٠٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ُلـــــو تركـــــت وتـــــرك رأيـــــك لـــــضللت هتبيـــــوا أن يعطفـــــوا حرفـــــا ال يـــــستقيم   :     تقـــــول َ ً ِ
ّ ُ ُ ُ                                                      ُ َ ً ِ
ّ ُ ُ ُ

ِفيه ما حدث يف الذي قبله ِ َِّ ِ َ َ َ                      ِ ِ َِّ ِ َ َ َ.    ) ١(   

 كام انه مل يقيده ،مل يشرتط الفراء جميء الفعل بعد واو الرصف منصوبا

 وال تستقيم تلك الواو ،وإنام متى عطف فعل عىل فعل أو اسم ،بالفعل

  .العاطفة أن يكون معناها للعطف فهو الرصف

 لعطفه ،ما أطلقه الفراء قيده ابن هشام بالدخول عىل املضارع املنصوب

  )٣( :كقول ميسون )٢(اسم رصيح أو مؤول 

ـــــــــــــــــي ْولـــــــــــــــــبس عبـــــــــــــــــاءة وتقـــــــــــــــــر عين َ ُ ْ ََ ََّ َ َ ٍ
َ ُ                    ْ َ ُ ْ ََ ََّ َ َ ٍ
َ ُ  

 
ْأحـــــــــــب إيل مـــــــــــن لـــــــــــب  ُّ َُ ِ

َّ َ             ْ ُّ َُ ِ
َّ ِس الـــــــــــشفوفَ ُّ ِ         

ِ ُّ ِ  
 

   :أو يتقدم الواو نفي أو طلب كقول أيب األسود الدؤيل

ـــــــــــأيت مثلـــــــــــه   ال ِتنـــــــــــه عـــــــــــن خلـــــــــــق وت ْ َ َ َ                    ِ ْ َ َ َ  
 

ِعــــــــــــار عليــــــــــــك إذا فعلــــــــــــت عظــــــــــــيم  َ َ َِ ْ َ                      ِ َ َ َِ ْ َ  
 

 وجعلت من ،كتب معاين احلروف) واو الرصف(وقد أخذت هبذا املصطلح 

د ، واستعمله اخلوارزمي باملفهوم االصطالحي عن)٤() الرصف(معاين الواو 

َّ                                                        وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق { حيث ذكر قوله تعاىل ،الكوفيني ََّ َْ ُْ ُُ ْ َ ََ َ َِ ِ ْ ِْ ِ َ {)٥( 

                                                 

  ٣٣،٣٤/ ١معاني القرآن للفراء (١) 

  ٤٧٢مغني اللبیب عن كتب األعاریب صـ (٢) 

البیت من الوافر، من قصیدة قالتھا میسون بنت بحدل تشكو فیھا من حیاة (٣) 

 ٢/١٥٠ واألصول ٢/٢٧ والمقتضب ٣/٤٥وھو في كتاب سیبویھ .الحاضرة

  .٥٠٤، ٥٠٣/ ٨ وخزانة األدب ،٤/٢٣٧وشرح المفصل البن یعیش 

 حروف المعاني والصفات ـ عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النھاوندي :ینظر(٤) 

 – علي توفیق الحمد ـ مؤسسة الرسالة .تحقیق)ھـ٣٣٧(الزجاجي، أبو القاسم 

   ٢٤٧م صـ ١٩٨٤بیروت ـ األولى، 
   .٤٢: سورة البقرة(٥) 



  
   

 ٨٠٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

أما النصب  " : ووجه النصب قائال،النصب واجلزم) تكتموا( جيوز يف :قيل

فلم يرد ) ال تأكل السمك وترشب اللبن(كام يف ) واو الرصف(فعىل أن الواو 

  )١( "االشرتاك بني الفعلني 

 وليس النهي عن أكل ،فاملعنى يف املثال املذكور النهي عن اجلمع بني الشيئني

كانت الواو تعني الترشيك لكان املعنى  ولو ، أو رشب اللبن،السمك وحده

  .النهي عن أكل السمك ورشب اللبن عىل كل حال

 )٢(وهي تفيد املصاحبة ) واو املعية(أطلقوا عىل هذه الواو فأما البرصيون 

 وجوبا )٣(مضمرة ) أن( واملضارع بعدها منصوب بـ ،ون مطلق املشاركةد

لتكون مع الفعل بتأويل مصدر حيسن عطفه عىل مصدر متصيد من الكالم 

  . أو عىل االسم الرصيح،السابق

اعلم أن الواو ينتصب ما بعدها يف غري الواجب من حيث  " : قال سيبويه

  ) ٤(. فاء األول واآلخر كام ترشك الانتصب ما بعد الفاء، وأهنا قد ترشك بني

        ولام يعلم ا� الذين جاهدوا {: " وجلومن النصب يف هذا الباب قوله عز 
                                ُ َ َ َ َّ ْ َ َ
ِ َّ َ َُ ِ َّ

َ                                منكم ويعلم الصابرين َّ ْ َ َِ ِ َ َْ ُ ْ وقال "ويعلم الصابرين : "  قرأها بعضهم وقد،)٥(}ِ

                                                 

  .٢٣٦ـ٢٣٤ / ٣یر التخم(١) 

  . أحد معاني الواو الثالثة فھي ھنا تعطف متصاحبین فقط(٢) 

مضمرة وجوبا أن تكون مسبوقة بنفي ) أن( یشترط لنصب المضارع بعدھا بـ (٣) 

  .محض أو بما یلحق بھ

  .٣٢٧ـ٢/٣٢٥ وینظر المقتضب ٤٢  ٤١/ ٣الكتاب لسیبویھ (٤) 

  ١٤٢: سورة آل عمران(٥) 



  
   

 ٨٠٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ُ                                            وال تلبسوا احلق بالباطل وتكت{: " تعاىل ْ َ ََ َ َِ ِ ْ ِْ َِّ َ ْ ُ َ                                  موا احلق وأنتم تعلمونَ ُ ْ َُ ْ ََ ُْ َ َّ َ إن "  )١(} ْ

  )٢( .شئت جعلت وتكتموا عىل النهي، وإن شئت جعلته عىل الواو

 ،نه جيوز يف املضارع بعد الواو اجلزم عىل اعتبار الواو ملجرد العطفأمراده 

 والنهي ،معطوف عىل املضارع السابق املجزومون فاعل بعدها دبفاملضارع 

 عىل ، وجيوز فيام بعد الواو النصب،ين عىل سبيل الترشيكمنصب عىل األمر

  )٣( اعتبار الواو للمعية احلتمية 

   :ً                    ومن النصب أيضا قوله :ثم قال

َّللــــــــــــــــــبس عبــــــــــــــــــاءة وتقــــــــــــــــــر عينــــــــــــــــــي َ َ ٍ َ ُ ْ ُ َ                    َّ َ َ ٍ َ ُ ْ ُ َ  
 

ِأحـــــــــــب إيل مـــــــــــن لـــــــــــبس الـــــــــــشفوف  ُِّ ِ ْ ُّ َُ َّ َ                     ِ ُِّ ِ ْ ُّ َُ َّ َ  
 

ٌ                                                             لام مل يستقم أن حتمل وتقر وهو فعل عىل لبس وهو اسم، لام ضممته إىل  ٌ

 )أن(فـ  ، )٤(.ٌ                                                  سم، وجعلت أحب هلام ومل ترد قطعه، مل يكن بد من إضامر أناال

 وجعل اخلرب عنهام واحدا ، سابقعطف عىل اسم ،يف تأويل مصدرما بعدها و

  .)ّ    أحب(وهو 

ينصب املضارع بعدها  حيث ذهب إىل أن الواو التي ، الريضهموخالف

ة، نصبوا املضارع بعدها، لام قصدوا فيه معنى اجلمعي"  :فقال )٥(عاطفة غري 

ليكون الرصف عن سنن الكالم املتقدم مرشدا من أول األمر إىل أهنا ليست 

                                                 

  ٤٢: سورة البقرة(١) 
  ٤٤/ ٣الكتاب لسیبویھ (٢) 
  ٣١٤/ ٢ النحو الوافي :ینظر(٣) 

  ٤٦، ٤٥/ ٣الكتاب لسیبویھ (٤) 
 ،١٢٩/ ١ اللمع في العربیة :ینظر.والذي علیھ أكثر النحاة أن ھذه الواو عاطفة(٥) 

  ٤٧٢ومغني اللبیب 



  
   

 ٨٠٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

للعطف، فهي، إذن، إما واو احلال، وأكثر دخوهلا عىل اجلملة 

  )١(" االسمية،فاملضارع بعدها يف تقدير مبتدأ حمذوف اخلرب وجوبا

اطفة للمصدر عىل ولو جعلنا الواو ع " :وعلل لعدم جعلها عاطفة قائال

ليكن منك قيام وقيام مني، : مصدر متصيد من الفعل قبله، كام قال النحاة، أي

   )٢(  "مل يكن فيه نصوصية عىل معنى اجلمع

                                                 

  ٦٨ ،٦٧/ ٤شرح الرضي على الكافیة البن الحاجب (١) 

  ٦٨/ ٤المرجع السابق (٢) 



  
   

 ٨٠٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  )١ (:املستقبل/ املضارع 

 )٢( واستعمله مجيع نحاة البرصة ،ظهر مصطلح املضارع عند سيبويه

َ                 لن يفعل، والرفع: الوالنصب يف املضارع من األفع " :حيث قال سيبويه َ :

ّ                                        وليس يف األفعال املضارعة جر كام أنه ليس يف . ْ       مل يفعل: َ             سيفعل، واجلزم ٌّ

  ) ٣(" األسامء جزم 

 أن سيبويه مل يوقع اصطالح املضارعة )٤(وقد زعم بعض الباحثني 

 وأن اصطالح املضارعة الوارد عنده هو ،رصاحة عىل هذا النوع من األفعال

                                                 

. ما یترقب وجوده بعد الزمن الحاضر سمي بھ ألن الزمان یستقبلھ: المستقبل(١) 

 المضارعة في اللغة : قال أبو حیان،٣٠٥التوقیف على مھمات التعاریف صـ 

 سمي مضارعا ، االسم: والمشابھ، فالن یضارع األسد أي یشابھھ: یقال،المشابھة

 ١/٢١ التذییل والتكمیل  فالمضارعة من لفظ الضرع،كأنھ وضع معھ ضرعا واحدا

َ                       المضارع من األفعال َ ِ ُ ِ ُ                                                                  ما أشبھ األسماء وھو الفعل اآلتي والحاضر لسان العرب : ُ ِ ِ َِ ْ َْ َ َْ ُ ْ ُ َ َ َ
 وإنما سمي مضارعا لمشابھتھ لالسم، ولھذا أعرب واستحق التقدیم في ٨/٢٢٣

الفعل المضارع و ،٥٢/ ١أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك . الذكر على أخویھ

 وقوع الفعل المضارع موقع االسم في كثیر من أحدھا ـ:االسم من أوجھیشبھ 

ً                                              المواقع، فیقع خبرا، وصفة، وصلة، وحاال، ًً ًَ ِ ِ َ أن الفعل یحتاج إلى اإلعراب : الثاني وَ

َّ                                      أن الفعل المضارع أشبھ االسم في اإلبھام : الثالثولتمییز المعاني كاالسم، 

ِ            والتخصیص،  االبتداء على الفعل المضارع كما تدخل على دخول الم : الرابعوَّ

َ                                                             جریان الفعل المضارع واسم الفاعل معا في الحركات والسكنات : الخامسواالسم،  َّ َ َ ً

 وعلل النحو البن ،٢٠ /٢ینظر اللباب في علل البناء واإلعراب  .وعدد الحروف

  .١/١٤٣الوراق 

  .٣٧تطور المصطلح النحوي صـ (٢) 

، ١٧١،١٨٤، ١٦٨، ١٦٤، ١/١٦،١٧،٢٠،٢١ وینظر ١٤/ ١الكتاب لسیبویھ (٣) 

١٨٩   

  .١١٣ عوض القوزي صـ  ـ المصطلح النحوي:ینظر(٤) 



  
   

 ٨٠٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 معتمدا يف ذلك عىل ما جاء يف الكتاب ،ال الفني للكلمةاالصطالح اللغوي 

جاز هلم فيها اإلعراب حني  " :من مثل قول سيبويه عن سبب إعراب الفعل

  ) ١(  ضارعت األسامء وليست باسم

 عىل املعنى اللغوي أطلقهكام ـ وتبعه البرصيون ـ  فسيبويه ،وليس األمر كام زعم

 يف ،ال بالصورة التي نعرفه عليها اليومكذلك عىل هذا اللون من األفع أطلقه

  ) ٢(مواضع من الكتاب 

َ                 لن يفعل، والرفع: والنصب يف املضارع من األفعال :من ذلك قوله َ        سيفعل، : َ

ّ                                              وليس يف األفعال املضارعة جر كام أنه ليس يف األسامء . ْ       مل يفعل: واجلزم ٌّ

  )٣(جزم

َ                                 واعلم أن ما ضارع الفعل املضارع  " :ومثله قوله ِ من األسامء يف الكالم ووافقه َ

َ                                                                      يف البناء أجرى لفظه جمرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون لام يستخفون ُّ َُ ََ ِ ُ َ ُ " )٤(، 

ِ                          جرى جمرى الفعل املضارع " هذا باب من اسم الفاعل  الذى  " :وقوله أيضا ِ َ َ َ

ً                                                                    ىف املفعول ىف املعنى، فإذا أردت فيه من املعنى ما أردت ىف يفعل كان نكرة ُ َ َ 

  )٥ ("ّ       منونا 

                                                 

  ١٦/ ١ ،٢٠/ ١الكتاب لسیبویھ (١) 

، ١٧،٢٠،٢١،١٦٤،١٦٨،١٧١،١٨٤، ١/١٦ : وینظر١٤/ ١الكتاب لسیبویھ (٢) 

١٨٩   

  ١٤/ ١المرجع السابق (٣) 

  ٢١/ ١المرجع السابق (٤) 

 الكتاب : ینظر. كما سماه أیضا الفعل الذي لم تمضھ،١٦٤/ ١سابق المرجع ال(٥) 

١/١٧٢  



  
   

 ٨١٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ُ                  إنام أجرى جمرى  " : بقولهاإلعراببني محله عىل اسم الفاعل يف قد و َ ِْ ُ

ُّ                                                                       الفعل املضارع له، كام أشبهه الفعل املضارع ىف اإلعراب، فكل واحد منهام  ُِ ُ َ َ ِ ِ

  )١( " داخل عىل صاحبه

          املعرب االسم املتمكن والفعل املضارعو" :ومثل ذلك قول املربد
 

                                َ ُ ْ َ ْ ُْ ِ ْ ْ
ِ

َ
)٢(  

هم ذلك من قوله ُ  ف، )٣(ل واالستقبال  يدل عىل احلا سيبويهاملضارع عندو

َّ                                   وإنام ضارعت أسامء الفاعلني أنك تقول "   :عند بيان علة إعرابه َ  إن عبد اهللا :ْ

َ                        ليفعل، فيوافق قولك ُ َُ ِ ّ                     لفاعل، حتى كأنك قلت: َ ُ                               إن زيدا لفاعل فيام تريد من :َّ ٌ ً

ُ                            ت االسم، وال تلحق فعل الالموتلحقه هذه الالم كام حلق. املعنى ََ وتقول . َ

  سيفعل ذلك وسوف يفعل ذلك فتلحقها هذين احلرفني ملعنى كام تلحق 
                                                            َ ُ
ِ ُ َ ُ

  )٤(" األلف والالم األسامء للمعرفة

أي أن الفعل املضارع من حيث داللته عىل احلال أو االستقبال قد يكون 

داء هذا املعنى  فجيء بالالم أل،موضع تردد يف قبول مضمونه عىل وجه الشك

                                                 

  ١٧١/ ١المرجع السابق (١) 
 ٤٩ ،٤٨ ،١/٢٧ واألصول في النحو ٩٨ ،٨٨ ،٧٢ / ١ وینظر ٣/ ١المقتضب (٢) 

  .وغیرھا
وكما اختلف الكوفیون والبصریون في داللة ھذا المصطلح كذالك اختلفوا في علة (٣) 

 إعراب األفعال المضارعة لمشابھتھا االسم في عدة :البصریون فقال ،إعرابھ

 أما الكوفیون فذھبوا إلى أن المستقبل معرب ألنھ دخلھ المعاني المختلفة ،أوجھ

 وتوضیح ،٥٤٩ / ٢ واإلنصاف ،٤٩ أسرار العربیة صـ :ینظر" واألوقات الطویلة 

  .٥٤٩ / ٢ اإلنصاف .٣٠٢/ ١المقاصد 
 وینظر في علة إعراب المضارع ورفعھ ،١١٥ / ٣، ١٤/ ١الكتاب لسیبویھ (٤) 

  .١١ـ٣/٩



  
   

 ٨١١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 وكذلك ، من حيث داللته عىل املستقبل غري وافية به عليه؛ ألن داللة املضارع

 فهام خيصصان مدلوله باالستقبال دون ،احلال يف دخول السني أو سوف عليه

  . فيشبه االسم النكرة بعد تعريفه بالالم املعرفة،احلال

ْ                         وأما الفعل فأمثلة أخذت  " :وقال يف تعريف الفعل من لفظ أحداث ُ

َ                                                           األسامء، وبنيت لام مىض، ولام يكون ومل يقع، وما هو كائن مل ينقطع ْ أي  )١(" ُ

للواقع يف احلال أو غري ) يفعل( و،للاميض) فعل (:تكونجعلت تلك األمثلة ل

   .لألمر) افعل( و، وإنام هو خرب عام سيكون،الواقع يف احلال

وقال ابن  )٢("  ولام مل يقع ،ت فيه لام أن:يصلح لوقتني " : املربدومثل ذلك قول

    )٣(... " .وال دليل يف لفظه عىل أي الزمانني تريد " :الرساج

   )                         املـــــــضارع واملــــــستقبل واالســـــــتقبال (          بـــــــني ألفــــــاظ          اخلــــــوارزمي        وقــــــد تـــــــردد

                  الفعـــــــل املـــــــضارع يـــــــشبه     "  :                                  للتعبـــــــري عـــــــن هـــــــذا املقـــــــصد النحـــــــوي حيـــــــث قـــــــال

     )٤ (  "                   املنكر من اسم اجلنس 

 وسوف ، زيد سيقوم: كام لو قلت، فهو للحال، إنه ليحزننيإذا قلت: " ثم قال

  )٥("  كان لالستقبال ،يقوم

                                                 

  ١٢ /١المرجع السابق (١) 
  .٣٠١ / ١المقتضب ھامش (٢) 

  .٣٩ / ١األصول (٣) 

  .٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧ ،١٠٠/ ٣. ٢١٢/ ٣:التخمیر(٤) 

   ١٣٥ /٤:  وینظر،٢١١ /٣ :التخمیر(٥) 



  
   

 ٨١٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

                     يـــــــدعو إىل القـــــــول بإهبامـــــــه      عنـــــــده                              احتامل املـــــــضارع للحـــــــال واالســـــــتقبال  فــــــ

                                                     كـــــــام هـــــــو احلـــــــال يف اســـــــم اجلـــــــنس الـــــــذي ال يتخـــــــصص إال بـــــــاأللف والـــــــالم أو 

     رينــــــة                                             ولكــــــي خيلــــــص الفعــــــل ألحــــــد الزمــــــانني فــــــال بــــــد مــــــن وجــــــود ق ،      اإلضــــــافة

    ) ١ (           تدل عىل ذلك 

ـــــــد حديثـــــــه عـــــــن إضـــــــافة     قـــــــال  و ـــــــه تعـــــــاىل  )    إذا (                            اخلـــــــوارزمي عن ِوالليـــــــل  {   :           يف قول ْ ََّ       ِ ْ ََّ

َإذا يغـــــــــشى  ْ َ َ ِ         َ ْ َ َ َّ والنهـــــــــار إذا جتـــــــــىل *ِ َ َ َ ِ ِ َ ََّ                َّ َ َ َ ِ ِ َ               ألنـــــــــه أضـــــــــيف إىل  ،              يف اآليـــــــــة اللغتـــــــــان  "    : )٢ (  } ََّ

   )٣ ( "             الاميض واملستقبل

ة مشاهبته  بل بواسط،اسم الفاعل ال يعمل لذاته " يف إعامل اسم الفاعلقال و

 بخالف ، إذ الفعل غري مضاف، فيلزم رضورة أن ال يكون مضافا،املضارع

  ) ٤(" املصدر فإنه يعمل لذاته 

                         مــــــــــــــن البــــــــــــــرصيني فقــــــــــــــد اســــــــــــــتعملوا  )٥ (                      وأمــــــــــــــا الكوفيــــــــــــــون والنحــــــــــــــاس 

   ،                        إشــــــــــارة إىل الداللــــــــــة الزمانيــــــــــة  )       املــــــــــضارع (        يف مقابــــــــــل   )        املــــــــــستقبل (     مـــــــــصطلح

فلـــــم تقتلـــــون أنبيـــــاء ا�  {   :   عـــــاىل                                   قـــــال الفـــــراء يف معـــــرض حديثـــــه عـــــن قـــــول اهللا ت
ِ

َّ ََ َِ ْ ََ َ ْ َُ ُ ِ                     
ِ

َّ ََ َِ ْ ََ َ ْ َُ ُ ِ

ُمـــــن قبـــــل ْ َْ ِ       ُ ْ َْ ـــــل    : "  )٦ (  } ِ ـــــام   :            يقـــــول القائ َتقتلـــــون (    إن ُْ ُ َ       َ ُْ ُ ْمـــــن    : (                 للمـــــستقبل فكيـــــف قـــــال  ) َ
ِ   ْ
ِ

                                                 

  .٥ ،٤ وتسھیل الفوائد صـ ،٤٨ ،٤٧ رصف المباني صـ :ینظر(١) 

  ٢، ١: سورة اللیل(٢) 

  .٢/٢٧٥ :التخمیر(٣) 

  ٢٠٣/ ١، ١٠٠/ ٣:المرجع السابق(٤) 

 ،١٨٩، ٤١،١٤٣،١٤٩ ،٥،١٢٣،١٢١، ١ / ٢إعراب القران للنحاس  :ینظر(٥) 

٣٢٨.  

   .٩١: سورة البقرة(٦) 



  
   

 ٨١٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

ُقبــــــــل ْ َ    ُ ْ َ؟ ونحــــــــن ال نجيــــــــز يف الكــــــــالم أنــــــــا أرضبــــــــك أمــــــــس، وذلــــــــك جــــــــائز إذا   ) َ َ ِ                                                  َ َ ِ

    ) ١ (   .                 أردت بتفعلون الاميض

أفعلت، كله جيىء فاعلت وفعللت و: وقال أبو العباس :وقال ثعلب

  )٢(ً                                                          بالضم يف االستقبال، فيقولون أفعل ويفعل فيحذفون اهلمز استثقاال

وفتحت مستقبالت وضع يضع، ووهب هيب وأشباهها، : قال :وقال أيضا

  )٣(ألهنا من حروف احللق

  

  )٥( : حيث قال يف قول الشاعر)٤() يفعل(وقد عرب الفراء عنه أيضا بصيغة 

ْفيــــــذرك مــــــن أخــــــرى  ْ ُُ ِ َ ِ ْ َ              ْ ْ ُُ ِ َ ِ ْ ُالقطــــــاة فتزلــــــقَ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ْ             ُ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ْ  

 
  

ُفيـــــــذرك مـــــــن أخـــــــرى القطـــــــاة فتزلـــــــق الن الـــــــذي قبـــــــل الفـــــــاء  :           وجـــــــاز يف قولـــــــه  "  ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ُُ َ ِ                                             ُ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ُُ َ ِ

                                                    يفعـــــــــل والـــــــــذي بعـــــــــدها يفعـــــــــل، وهـــــــــذا مـــــــــشاكل بعـــــــــضه لـــــــــبعض ألنـــــــــه فعـــــــــل 

                                                 

 ولعل الفراء مسبوق  في استعمال ،١٧٥ / ١ : وینظر٦٠/ ١معاني القرآن للفراء (١) 

َ                                    بما روى عن الكسائي أنھ إذا قالھذا المصطلح َ ِ ِ                                     منونة، إذا خلت بالفعل الذي ) ِ    إذا: (ّ َِّ ِ ِْ ْ ِ َُّ

ِ                                                              في أولھ أحد حروف االستقبال نصبتھ، تقول من ذلك ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ُ ُ َ َ              إذا أكرمك: َ ِ ْ ُ  تھذیب اللغة باب .ِ

  ٤٦٣/ ١٥) ظا( لسان العرب٣٩/ ١٥الذال والمیم 

  ٣٩ـ مجالس ثعلب ص(٢) 

  ٣٦٠ ـصلسابق المرجع ا(٣) 

  .١٣٤ ،١٣٣ ،٦٦ ،١/٢٨( معاني القرآن للفراء :ینظر(٤) 

َّ                        فقلت لھ صوب وال تجھدنھ(عجز بیت وصدره (٥)  ِّ  في عمرو بن عمار الطائيوھو ل) ُ

  ٢٣/ ٢المقتضب  وھو بدون نسبة في ١٠١/ ٣الكتاب لسیبویھ 



  
   

 ٨١٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

                                                            مـــــستقبل فيـــــصلح أن يقـــــع عـــــىل أخـــــره مـــــا يقـــــع عـــــىل أولـــــه، وعـــــىل أولـــــه مـــــا يقـــــع 

    ) ١ (                      عىل أخره ألنه فعل مستقبل

كالزجاجي الذي ) املستقبل(مد بعض العلامء تسمية الكوفيني وقد اعت

 " :، وكذلك ابن السكيت الذي يقول)٢( ماض ومستقبل إىليقسم الفعل 

َ                                                                     واعلم أن كل فعل كان ماضيه عىل فعل مكسور العني، فإن مستقبله يأيت بفتح  ِ َ

         العني، نحو علم يعلم، وكرب يكرب
                             ُ َ ْ َ ْ َِ َ ُ
ِ  ماضيه ومن الفعل املعتل ما جاء...َ

    ومق يمق، ووفق يفق : ومستقبله بالكرس
                      ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ")٣(  

 : قال النحاس،عند الكوفيني االستقبال دون احلال املصطلح وداللة هذا

 يكون مستقبال ألن هذه الزوائد إنام جيء هبا عالمة :والكوفيون يقولون"

  ) ٤(" لالستقبال 

  

                                                 

  ٢٨/ ١معاني القرآن للفراء (١) 

  .٨٦،٨٧  اإلیضاح في علل النحو صـ:ینظر(٢) 

) ھـ٢٤٤( إصالح المنطق ـ ابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق :ینظر(٣) 

 م صـ ٢٠٠٢،  ھـ ١٤٢٣تحقیق محمد مرعب ـ دار إحیاء التراث العربي ـ األولى 

قد : ویقال ":بمعنى الباقي في قولھ) الغابر( وقد استعمل ابن السكیت لفظ ١٦٠

َّ                                   أغبر في طلب الحاجة، إذا جد في َ َ َ ْ َ                             وقد أغبر، إذا أثار الغبار،  طلبھاَ َ ْ ُ                    وقد غبر یغبر، ، َ ُ ْ َ َ َ

ِ         إذا بقي   ١٨٤إصالح المنطق صـ . الباقي: والغابر، َ

  .٢٢٨ / ٢إعراب القران (٤) 



  
   

 ٨١٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

يكون إال نه ال أ حيث ذهب إىل ،وقد خالفهم ابن الطراوة يف ذلك

 واستدل عىل ذلك بأن العرب ال خترب باملستقبل عن املبتدأ إال إذا كان ،للحال

  ) ١( : كقول لبيد بن ربيعة العامري،عاما أو مؤكدا

ُوكــــــل أنــــــاس ســــــوف تــــــدخل بيــــــنهم َُّ ٍ                       ُ َُّ ٍ  
 

ُدوهييـــــــــــــه تــــــــــــــصفر منهـــــــــــــا األنامــــــــــــــل  ِ
ُّ َ ْ ٌ َ َ َُ ِ ْ                       ُ ِ
ُّ َ ْ ٌ َ َ َُ ِ ْ  

 
وهو  ،لشكلية للفظفيه مراعاة للناحية ا ) ٢(نخلص إىل أن إطالق لفظ املضارع 

 فيه مراعاة للناحية الداللية )املستقبل(ومصطلح ، )٣(املشهور لدى النحاة 

  . فحروف املضارعة زيدت فيه للداللة عىل االستقبال،للفظ

  

  

  

                                                 

ُ          والشاھد .ّ                                       والبیت من الطویل، وھو للبید بن ربیعة.٢٨/ ١ التذییل والتكمیل :ینظر(١)  ّ

ّ                          حیث إن التصغیر یفید الت) ّ       دویھیة: (فیھ ّ ّ                                  عظیم والتھویل؛ وھو مذھب الكوفیینّ ُ      ینظر . ّ

َّ           خویخیة( وفیھ -  ١/٢٣٢) خوخ(ّ             جمھرة اللغة : ُ             ھذا البیت في ِ ْ َ ) ّ       دویھیة(بدل ) ُ

، و شرح المفصل ١/١٣٩، واإلنصاف ١/١١٨، ودیوان المعاني -ّ                 ومعناھا الداھیة 

، وخزانة األدب ٤/١٥٧ّ            ، واألشموني ٦/١٣٠، والھمع ٥/١١٤البن یعیش 

٦/١٥٩  

 لعدة ،استحسن بعض الباحثین إطالق مصطلح الفعل الحاضر على المضارع(٢) 

  .٥٠ النحو الكوفي في شرح القصائد السبع د محمد شیبة صـ : ینظر،اعتبارات

 ،١١٤،١٣٧ ،٦٤ / ١ والخصائص ،١٤٤ / ١ علل النحو البن الوراق :ینظر(٣) 

  .٥٥ ،٤٦ ،٤٤ / ١والكافیة في النحو 



  
   

 ٨١٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  اخلامتة

   :يتضمنها البيان اآليتعن عدة نتائج املصطلح النحوي لقد أسفر البحث يف 

 واشتامله عىل ،ي عن ثراء املصطلحأثبتت القراءة النظرية للمصطلح النحو 

عالقة  وإبراز ،واملشرتك اللفظي كتعليل التسمية ،لفنيةالعديد من الظواهر ا

 والتثبت ، ومدى دقته يف الداللة عليه أو عدم دقته،املصطلح بمفهوم الباب

  . أثبت البحث عدم صحتها التياألشياءبعض  من

  ولكن قد ،لدى املتأخرينمل يرصح املتقدمون أحيانا باملصطلح املشهور 

 )النافية للجنس( من ذلك مصطلح ،يوجد يف كالمهم ما ينبه املتأخرين عليه

 ال رجل :إذا قلت" :فأغلب الظن أن املتأخرين أخذوه من قول املربد رمحه اهللا

 وإنام نفيت عن الدار صغري هذا اجلنس ، مل تقصد إىل رجل بعينه،يف الدار

 بعض متقدمي البرصيني بعض املصطلحات  وقد استعمل،)١( " وكبريه 

املكنى واملفعول (كام يف مصطلحات  ، ومل ينص عليها سيبويه،بمعناها الفني

 )التبيني والتمييزو ، اخلفض،املطلق

 دون ،عادة ما ينسب املصطلح يف كتب النحو إىل الفرقة التي كثر استعامهلا له 

 وذلك كام ،مصطلح املناظر أو عدم استعامهلا لل،أن يعني ذلك اقتصارها عليه

 إىل ) اجلاري وغري اجلاري، النسق، الكناية،النعت(يف نسبة املصطلحات 

الصفة والضمري والعطف واملنرصف وغري ( يف مقابل نسبة ،الكوفيني

 وقد كشفت الدراسة استعامل الفريقني كال ، إىل البرصيني)املنرصف

 املصطلحني 

                                                 

  .٤/٥٧١المقتضب (١) 



  
   

 ٨١٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  لغرض ، يف موضع معني،شتهر بهمصطلحا غري الذي االنحوي قد يستعمل 

 كام فعل الفراء عند إطالق مصطلح اخلروج يف مقابل القطع أو ،إزالة اإلهبام

   لئال يتوهم القارئ انه منصوب بفعل حمذوف،احلال

 ومل يكن ، عىل أيدي املتأخرينالتعليل لكثري من املصطلحات جاء 

 ولكن هذا ال ،يةنظرا النشغاهلم بجوهر القض؛ للمتقدمني كبري جهود فيها 

 بام أعطوا من ، املجاليعني عدم استفادة املتأخرين من جهود أسالفهم يف هذا

املتأخرون  من بعض املصطلحات التي اختلف فيها    كام أفاد،توجيهات

 ثم ساد ،)عطف النسق( وأطلقوا عليه ، حيث مجعوا بينهام،كالعطف والنسق

 .املصطلح يف الدرس النحوي

  الطريقة التعليمية التي تعتمد عىل احلوار وعىل البسط اتبع اخلوارزمي

الطريقة عنده ظهرت كام  ، ألنه يعتمد جتويد املراد ومزيد البيان،واإليضاح

 ، يف بعض املصطلحاتليل والتوجيه واضحةاملنطقية التي تعتمد عىل التع

  واملفعول املطلق، وتعليله عدم إطالق لفظ املفعول فيه عىل،كالفصل والعامد

 .احلال

 وافقهم يف كثري من حيث ،مال اخلوارزمي إىل املذهب البرصي 

 وجرى عىل هنجهم يف استعامل أكثر من مصطلح للباب الواحد ،املصطلحات

 وكانت له ،يف مقابل العامد والفصل ،كاستعامل التمييز يف مقابل التفسري

فعول شخصيته املستقلة يف كثري من املواضع كموقفه من عدم إطالق لفظ امل

  .فيه عىل احلال وتعليله لذلك

 دون أن يذكر )التخمري( عىل املفصل هغالبا ما يبدأ اخلوارزمي رشح 

 وإما اكتفاء بذكر صاحب ،النشغاله بالرشح إما ،مصطلح الباب املرشوح



  
   

 ٨١٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 كام وجدناه ،ذكر مصطلح الباب إال أثناء رشحهال ي والغالب انه ،الكتاب هلا

 وذلك كام يف ، للمصطلحاآلخرحدا يقابل اللفظ  عن املصطلح تعبريا وايعرب

 . وغريمها،احلال وواو الرصف(ح مصطل

  بالغ اخلوارزمي يف ثقته بنفسه حيث انتقد النحويني يف باب ما ال ينرصف

 وأنا أورد أوال ،اعلم أن كالم النحويني يف باب ما ال ينرصف خمبط" : بقوله

هذا  " :وقوله)١( " املسائل حتقيق قاعدة ذلك الباب ألمتكن به من ختريج 

 "  ثم أذكر الصحيح ،أعرتض عليه  ثم، وأنا أوال أرشحه،الكالم خمتل بمرة

 وأنا أوال أصلح كالمهم بقدر ،هذا الفصل قد ختبط فيه النحويون ": وقوله،)٢(

 ،)٣( .أذكر الصحيح ثم أعرتض عليه ثم ،املمكن

ليمي للمصطلح أو إق  بعمل معجم تطوري مدريس البحثوىص ي،وأخريا

كام يوىص بدراسة القضايا  ،تيسريا عىل الدارس وأمنا لاللتباس ،النحوي

 ناهيك ،للدراسة جمال خصب فهي ،النحوية والرصفية يف رشوح سقط الزند

  . وسهولة يف التعامل مع القاعدة النحوية ،عام تتميز به من تكثيف وإجياز

  

  

  

  

                                                 

   ١/٢٠٩التخمیر (١) 

   ٢/١١التخمیر (٢) 

   ٢/١٦التخمیر (٣) 



  
   

 ٨١٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  املراجعثبت املصادر و

 ـ�         الع�زاوي            ـ نعم�ة رح�یم                             ندلسي وآثاره في النحو واللغة                  أبو بكر الزبیدي األ  

  م    ١٩٧٥                          النجف األشرف ـ مطبعة اآلداب

 تحقی��ق وش��رح   .                                         شاف ال��ضرب م��ن ل��سان الع��رب ألب��ي حی��ان األندل��سى   ارت��           

                   رم�ضان عب�د الت�واب ـ   /                   مراجعة الدكت�ـور  .         رجب عثمان /               ودراسـة الدكتور

  .                م ـ مطبعة المدني    ١٩٩٨     ھـ ـ     ١٤١٨    ولى   األ

  أساس البالغة ـ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخ�شري ج�ار هللا                                                               

  –                               سود ـ دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت                  محمد باسل عیون ال  :      تحقیق  )   ھـ   ٥٣٨ (

   م    ١٩٩٨  -     ھـ     ١٤١٩               لبنان ـ األولى، 

  أسرار التكرار في القرآن المسمى البرھان في توجیھ متشابھ القرآن لما فی�ھ                                                                      

                                                                من الحج�ة والبی�ان ـ محم�ود ب�ن حم�زة ب�ن ن�صر، أب�و القاس�م برھ�ان ال�دین 

    دار         عطا�ـ                 عبد القادر أحمد :     تحقیق )  ھـ   ٥٠٥ (                            الكرماني، ویعرف بتاج القراء 

         الفضیلة

  أس��رار العربی��ة ـ عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن عبی��د هللا األن��صاري، أب��و                                                          

                           ـ�� دار األرق��م ب��ن أب��ي األرق��م ـ   )   ھ��ـ   ٥٧٧ (                            البرك��ات، كم��ال ال��دین األنب��اري 

  م    ١٩٩٩  -  ھـ    ١٤٢٠      األولى 

  م      ٢٠٠٣                                                           األسلوب ـ أحمد الشایب ـ مكتبة النھضة المصریة ـ الثانیة عشرة    

 ـ� مطبوع�ات  )  ھ�ـ   ٩١١ (                         لنح�و ـ ج�الل ال�دین ال�سیوطي                     األشباه والنظائر ف�ي ا          

   م     ١٩٨٧                         مجمع اللغة العربیة بدمشق 

  ھ�ـ   ٢٤٤ (                                                  إص�الح المنط�ق ـ اب�ن ال�سكیت، أب�و یوس�ف یعق�وب ب�ن إس�حاق   (  

  ،      ھ��ـ     ١٤٢٣                                                  تحقی��ق محم��د مرع��ب ـ دار إحی��اء الت��راث العرب��ي ـ األول��ى 

     م    ٢٠٠٢



  
   

 ٨٢٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  ي المع�روف                                                     األصول في النحو ـ  أبو بكر محمد بن السري بن سھل النح�و          

                                             تحقی�ق ـ  عب�د الح�سین الفتل�ي ـ  مؤس�سة الرس�الة،   )   ھ�ـ   ٣١٦ (            ب�ابن ال�سراج 

        بیروت–      لبنان 

  األضداد ـ أبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن ب�شار ب�ن الح�سن ب�ن بی�ان                                                                  

َبن سماعة بن فروة بن قط�ن ب�ن دعام�ة األنب�اري  َ َ                                         َ َ      محم�د   :      تحقی�ق  )   ھ�ـ   ٣٢٨ (َ

  -     ھ���ـ     ١٤٠٧        لبن���ان -        بی���روت  ،                                   أب���و الف���ضل إب���راھیم ـ المكتب���ة الع���صریة

   م    ١٩٨٧

  إع��راب الق��رآن المن��سوب للزج��اج ـ عل��ي ب��ن -                      إع��راب الق��رآن للب��اقولي                                       

ْالحسین بن علي، أبو الح�سن ن�ور ال�دین ج�امع العل�وم األص�فھاني الب�اقولي  َ                                                                 ْ َ

  -                                   إب��راھیم اإلبی��اري ـ دارالكت��اب الم��صري   :               ـ�� تحقی��ق ودراس��ة  )   ھ��ـ   ٥٤٣ (

      ١٤٢٠  -                بیروت ـ الرابع�ة   /           القاھرة -   وت      بیر-                            القاھرة ودارالكتب اللبنانیة 

   ھـ

  اس أحمد بن محمد ب�ن إس�ماعیل ب�ن َّ                                   َّ                              َّإعراب القرآن للنحاس ـ أبو جعفر النحَّ

                                   وضع حواشیھ وعلق علی�ھ ـ  عب�د الم�نعم   )   ھـ   ٣٣٨ (                    یونس المرادي النحوي 

                                                                 خلیل إبراھیم ـ  منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمی�ة، بی�روت 

      ھـ    ١٤٢١          ـ  األولى، 

  إعراب ما یشكل من ألفاظ الح�دیث النب�وي ـ أب�و البق�اء عب�د هللا ب�ن الح�سین                                                                  

           عب�د الحمی�د   .        تحقی�ق د  )   ھ�ـ   ٦١٦ (                                    بن عبد هللا العكبري البغدادي محب ال�دین 

                 الق��اھرة ـ األول��ى،   /      م��صر-                                      ھن��داوي ـ مؤس��سة المخت��ار للن��شر والتوزی��ع 

   م     ١٩٩٩  -   ھـ     ١٤٢٠

  ب�ن الھی�ثم المروان�ي األم�وي                                        األغاني ـ علي بن الحسین بن محم�د ب�ن أحم�د                         

  -                      سمیر جابر ـ دار الفك�ر   :      تحقیق  )   ھـ   ٣٥٦ (                           القرشي، أبو الفرج األصبھاني 

               الطبعة الثانیة  /      بیروت



  
   

 ٨٢١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  أم�الي اب�ن الحاج�ب ـ عثم�ان ب�ن عم�ر ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ی�ونس، أب�و عم�رو                                                             

         فخ�ر ص�الح   .  د  :      تحقی�ق  )   ھ�ـ   ٦٤٦ (                                     جمال الدین ابن الحاجب الكردي المالكي 

  -     ھ��ـ     ١٤٠٩        بی��روت –                   األردن، دار الجی��ل -        ار عم��ار                 س��لیمان ق��دارة ـ د

      م      ١٩٨٩

 تحقی�ق .                                        أبو حیان علي بن محم�د اب�ن العب�اس التوحی�دي .                اإلمتاع والمؤانسة        :  

        لبن�ان ـ   /         بی�روت -                    دار الكت�ب العلمی�ة  .                         محم�د ح�سن محم�د ح�سن إس�ماعیل

     م     ٢٠٠٣     ھـ     ١٤٢٤  -      األولى 

 ین والك�وفیین ـ  عب�د                                             اإلنصاف في مسائل الخالف ب�ین النح�ویین ـ  الب�صری                    

                                                          ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن عبی��د هللا األن��صاري، أب��و البرك��ات، كم��ال ال��دین 

  م    ٢٠٠٣  -  ھـ    ١٤٢٤                            ـ  المكتبة العصریة ـ  األولى   )   ھـ   ٥٧٧ (        األنباري 

  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ـ  عب�د هللا ب�ن یوس�ف ب�ن أحم�د ب�ن عب�د                                                                

         تحقی��ق ـ    )   ھ��ـ   ٧٦١ (                                           هللا اب��ن یوس��ف، أب��و محم��د، جم��ال ال��دین، اب��ن ھ��شام 

                                                             یوسف الشیخ محمد البقاعي ـ  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  إی�ضاح الوق�ف واالبت�داء ـ محم�د ب�ن القاس�م ب�ن محم��د ب�ن ب�شار، أب�و بك��ر                                                               

                              محی���ي ال���دین عب���د ال���رحمن رم���ضان ـ   :        ـ��� تحقی���ق  )   ھ���ـ   ٣٢٨ (        األنب���اري 

  م    ١٩٧١  -   ھـ     ١٣٩٠                                   مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ـ 

 أب��و عم��رو عثم��ان ب��ن عم��ر  (                        ى ش��رح المف��صل الب��ن الحاج��ب         اإلی��ضاح ف��                      

                                                 موس�ى بن�اي العلیل�ي ـ وزارة األوق�اف وال�شئون الدینی�ة  .       تحقیق د  )   ھـ   ٦٤٦ (

         العراق    )                    إحیاء التراث اإلسالمي (

  اإلیضاح ف�ي عل�ل النح�و ـ أب�و القاس�م الزج�اجي تحقی�ق د م�ازن المب�ارك  ـ                                                                 

  . م    ١٩٧٩          الثالثة  .           دار النفائس

 البالغة ـ محمد بن عبد ال�رحمن ب�ن عم�ر، أب�و المع�الي،               اإلیضاح في علوم                                                   

  .        بی���روت–                 دار إحی���اء العل���وم    ).   ھ���ـ   ٧٣٩ (                          ج���الل ال���دین القزوین���ي ال���شافعي

   م    ١٩٩٨         الرابعة، 



  
   

 ٨٢٢

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  البحر المحیط في التفسیر ـ  أبو حیان محمد بن یوسف ب�ن عل�ي ب�ن یوس�ف                                                                

   ار                             تحقیق ـ  صدقي محمد جمیل ـ  د  )   ھـ   ٧٤٥ (                           بن حیان أثیر الدین األندلسي 

   ھـ    ١٤٢٠           بیروت ـ  -     الفكر

 تحقی�ق ودراس�ة ال�دكتور  .                                         البسیط في شرح جمل الزجاجي البن أبي الربیع                     /  

                                                                عی�اد ب�ن عی�د الثبیت�ي ـ دار الغ�رب اإلس�المي ـ بی�روت ـ لبن�ان ـ ط أول�ى 

   . م    ١٩٨٦     ھـ ـ     ١٤٠٧

  بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ـ عبد ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر، ج�الل                                                                   

                                        تحقی��ق محم��د أب��و الف��ضل إب��راھیم ـ  المكتب��ة   )   ھ��ـ   ٩١١ (              ال��دین ال��سیوطي 

     صیدا  /         لبنان -        العصریة 

  ّت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس ـ  محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د ال��رزاق ّ ّ                                                          ّ ّ ّ

َّالحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرت�ضى، الزبی�دي  ّ                                           َّ           ـ�  مجموع�ة   )   ھ�ـ    ١٢٠٥ (ّ

                           من المحققین ـ  دار الھدایة

  هللا ب��ن م��سلم ب��ن قتیب��ة ال��دینوري                                  تأوی��ل م��شكل الق��ران ـ أب��و محم��د عب��د                            

        لبنان-                                             إبراھیم شمس الدین ـ دار الكتب العلمیة، بیروت   :      تحقیق )  ھـ   ٢٧٦ (

  التبیان في إعراب القرآن أبو البقاء عبد هللا بن الحسین بن عبد هللا العكب�ري                                                                    

                                                        تحقیق  ـ  علي محمد البجاوي ـ  عیسى البابي الحلبي وشركاه  )   ھـ   ٦١٦ (

  تحقی�ق د  .                                   ش�رح كت�اب الت�سھیل ـ أب�و حی�ان األندل�سي                    الت�ذییل والتكمی�ل ف�ي          

   .                           حسن ھنداوي ـ دار القلم دمشق

  محم��د   /                                                           ت��سھیل الفوائ��د ت��سھیل الفوائ��د وتكمی��ل المقاص��د الب��ن مال��ك تحقی��ق     

   م     ١٩٦٧                                               كامل بركات ـ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر  

 ر ب�ن                                                           التصریح بمضمون التوضیح في النحو ـ  خالد بن عب�د هللا ب�ن أب�ي بك�     

ّ                                                          ّمحم��د الجرج��اوي األزھ��ري، زی��ن ال��دین الم��صري، وك��ان یع��رف بالوق��اد 

    م     ٢٠٠٠  -  ھـ    ١٤٢١               لبنان  ـ األولى -     بیروت-                     ـ  دار الكتب العلمیة   )   ھـ   ٩٠٥ (



  
   

 ٨٢٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 ع���الم الكت���ب  .                  یحی���ى عطی���ة عبابن���ة .                          تط���ور الم���صطلح النح���وي الب���صري             

  .    ٢٠٠٦        األولى  .      اربد .       الحدیثة

 احم��د عب��د الت��واب  .       تعلی��ق د   .           برج��ستراسر .                          التط��ور النح��وي للغ��ة العربی��ة                  

  م    ١٩٩٤                      مكتبة الخانجي الثانیة 

  ـ�   )   ھ�ـ   ٨١٦ (                                                     التعریفات ـ علي بن محمد بن علي ال�زین ال�شریف الجرج�اني  

   م    ١٩٨٣                لبنان ـ األولى –                        دار الكتب العلمیة بیروت 

 محم�د ب��در ال�دین ب��ن أب�ي بك��ر ب�ن عم��ر  .                               تعلی�ق الفرائ�د عل��ى ت�سھیل الفوائ��د                                 

    م      ١٩٨٣   .                           عبد الرحمن المفدي ـ األولى         محمد بن .                   الدمامیني ـ تحقیق د

  تفسیر القرطبي الجامع ألحكام القرآن ـ أبو عبد هللا محمد ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي                                                                  

  :      تحقی�ق )  ھ�ـ   ٦٧١ (                                             بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطب�ي 

                     الق�اھرة ـ الثانی�ة، –                                                 أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش ـ دار الكتب الم�صریة 

   م     ١٩٦٤  -   ھـ     ١٣٨٤

 ھ�ـ   ٣٧٠ (                                                    یب اللغة ـ محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور    تھذ  (   

           بی�روت ـ  -                                                  تحقی�ق ـ  محم�د ع�وض مرع�ب ـ  دار إحی�اء الت�راث العرب�ي 

   م    ٢٠٠١       األولى، 

  التوقیف على مھمات التعاریف ـ زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف ب�ن                                                                  

          الق��اھري                                                       ت��اج الع��ارفین ب��ن عل��ي ب��ن زی��ن العاب��دین الح��دادي ث��م المن��اوي

  م    ١٩٩٠-  ھـ    ١٤١٠                  القاھرة ـ  األولى، -              ـ  عالم الكتب   )   ھـ    ١٠٣١ (

  أبو سلیمان حمد ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن   ـ                           ثالث رسائل في إعجاز القرآن                                     

  .                محم�د خل�ف هللا، د :       تحقی�ق )  ھـ   ٣٨٨ (                               الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

  م    ١٩٧٦         الثالثة،     ـ                 دار المعارف بمصر    ـ               محمد زغلول سالم

 ـ�   )   ھ�ـ    ١٣٦٤ (                                         وس العربی�ة ـ م�صطفى ب�ن محم�د س�لیم الغالیین�ى          جامع الدر  

  -     ھ���ـ     ١٤١٤                  الثامن���ة والع���شرون          بی���روت ـ –                      المكتب���ة الع���صریة، ص���یدا 

  م    ١٩٩٣



  
   

 ٨٢٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  الجم�ل ف�ي النح�و ـ  أب�و عب�د ال�رحمن الخلی�ل ب�ن أحم�د ب�ن عم�رو ب�ن تم�یم                                                                

                            فخ��ر ال��دین قب��اوة ـ  الخام��سة،   .           تحقی��ق ـ  د )  ھ��ـ   ١٧٠ (                 الفراھی�دي الب��صري 

   م  ٥   ١٩٩   ھـ     ١٤١٦

  جواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع ـ أحمد بن إب�راھیم ب�ن م�صطفى                                                                   

                       یوس���ف ال���صمیلي ـ المكتب���ة   .  د  :             ـ��� ض���بط وتوثی���ق  )   ھ���ـ    ١٣٦٢ (        الھاش���مي 

                العصریة، بیروت 

  ـ�   )   ھ�ـ   ٤٠٣ (                                                    حجة القراءات عبد الرحمن ب�ن محم�د، أب�و زرع�ة اب�ن زنجل�ة  

                                 تحقیق سعید األفغاني ـ دار الرسالة

 ٌلنح�و ـ أحم�د ب�ن محم�د ب�ن محم�د البج�ائي األبَّ�ذٌي، ش�ھاب                الحدود في عل�م ا        ٌ  َّ                                       ٌ

                                نج��اة ح��سن عب��د هللا ن��ولي ـ الجامع��ة  :       ـ�� تحقی��ق  )   ھ��ـ   ٨٦٠ (              ال��دین األندل��سي 

  م    ٢٠٠١ /  ھـ    ١٤٢١  -    ٣٣        السنة -     ١١٢        العدد  .                        اإلسالمیة بالمدینة المنورة

  ح�روف المع�اني وال�صفات ـ عب�د ال�رحمن ب�ن إس�حاق البغ�دادي النھاون�دي                                                              

                                  علي توفیق الحمد ـ مؤس�سة الرس�الة  .     تحقیق )  ھـ   ٣٣٧ (         القاسم             الزجاجي، أبو

   م    ١٩٨٤                 بیروت ـ األولى، –

  خزان��ة األدب ول��ب لب��اب ل��سان الع��رب ـ  عب��د الق��ادر ب��ن عم��ر البغ��دادي                                                             

                              امی��ل ب��دیع الیعق��وب ـ دار الكت��ب  /               محم��د نبی��ل طریف��ي :     تحقی��ق )  ھ��ـ    ١٠٩٣ (

       ھــ      ١٤١٨              العلمیة بیروت 

 ـ�� الھیئ��ة   )   ھ��ـ   ٣٩٢ (          الموص��لي                                 الخ��صائص ـ أب��و الف��تح عثم��ان ب��ن جن��ي         

                                 المصریة العامة للكتاب ـ  الرابعة

  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ـ أبو العب�اس، ش�ھاب ال�دین، أحم�د                                                                   

      تحقی��ق   )   ھ��ـ   ٧٥٦ (                                             ب��ن یوس��ف ب��ن عب��د ال��دائم المع��روف بال��سمین الحلب��ي 

                                            الدكتور أحمد محمد الخراط ـ دار القلم، دمشق

  في اصطالحات الفنون ـ القاض�ي عب�د النب�ي             جامع العلوم   =               دستور العلماء                                     

  :                     ع��رب عبارات��ھ الفارس��یة  )   ھ��ـ  ١٢      الق��رن  (                         ب��ن عب��د الرس��ول األحم��د نك��ري 



  
   

 ٨٢٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

   ھـ     ١٤٢١               بیروت ـ األولى،   /         لبنان -                                 حسن ھاني فحص ـ دار الكتب العلمیة 

   م    ٢٠٠٠  -

  دیوان اإلسالم ـ  شمس الدین أبو المعالي محمد بن عبد ال�رحمن ب�ن الغ�زي                                                                 

        لبن�ان –                                        ید كسروي حسن ـ دار الكتب العلمیة، بیروت        تحقیق س  )   ھـ    ١١٦٧ (

    م    ١٩٩٠  -     ھـ     ١٤١١         ـ األولى، 

  ھ��ـ     ١٤٠١                                                    دی��وان الراع��ي النمی��ري ـ تحقی��ق راینھ��رت ف��ایبرت ـ بی��روت   

   م    ١٩٨٠

  دی��وان ت��أبط ش��را وأخب��اره ـ تحقی��ق عل��ى ذو الفق��ار ش��اكر ـ  دار الغ��رب                                                               

  م    ١٩٨٤               اإلسالمي ـ األولى 

  ال��رحمن الم��صطاوي ـ دار المعرف��ة      عب��د  :     تحقی��ق            ق��یس ب��ن ذری��ح       دی��وان                             .   

   م    ٢٠٠٤                لبنان ـ الثانیة  /     بیروت

 تحقی�ق احم�د محم�د الخ�راط .                           أحمد ب�ن عب�د الن�ور الم�القي .           رصف المباني                        .   

                          مجمع اللغة العربیة بدمشق 

  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ـ شھاب الدین محمود                                                                     

                              تحقیق علي عبد الباري عطی�ة ـ ـ   )   ھـ    ١٢٧٠ (                        بن عبد هللا الحسیني األلوسي 

      ھـ    ١٤١٥                 بیروت ـ األولى، –                  دار الكتب العلمیة 

  الزاھر في معاني كلمات الناس ـ محمد ب�ن القاس�م ب�ن محم�د ب�ن ب�شار، أب�و                                                                  

  –                                 حاتم صالح ال�ضامن ـ مؤس�سة الرس�الة  .       تحقیق د  )   ھـ   ٣٢٨ (            بكر األنباري 

  م    ١٩٩٢               بیروت ـ األولى، 

 وھو ش�رح منظوم�ة ح�رز  (            قرئ المنتھي                                 سراج القارئ المبتدي وتذكار الم                   

             علي بن عثم�ان   )              أو أبو البقاء (             ـ أبو القاسم   )                            األماني ووجھ التھاني للشاطبي

                                                                بن محمد بن أحمد بن الحسن المع�روف ب�ابن القاص�ح الع�ذري البغ�دادي ث�م 

    عل�ي   :                          راجع�ھ ش�یخ المق�ارئ الم�صریة )  ھـ   ٨٠١ (                      المصري الشافعي المقرئ 



  
   

 ٨٢٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

     ھ�ـ     ١٣٧٣         الثالث�ة،   :            مصرالطبعة-       الحلبي                             الضباع ـ مطبعة مصطفى البابي 

      م     ١٩٥٤  -

 عبد  /             تحقیق الدكتور .                                                 شرح التسھیل ـ جمال الدین محمد بن عبد هللا ابن مالك    

                                         محمد ب�دوي المخت�ون ـ ھج�ر للطباع�ة والن�شر ـ   /            والدكتور  ،            الرحمن السید

  م    ١٩٩٠          األولى  .       القاھرة

  ف�ي النح�و ـ                                                    شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح            

ّ                                                            ّخالد بن عب�د هللا ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن محم�د الجرج�اوي األزھ�ري، زی�ن ال�دین 

-     بی�روت-                     ـ�  دار الكت�ب العلمی�ة   )   ھ�ـ   ٩٠٥ (                          المصري، وك�ان یع�رف بالوق�اد 

  م    ٢٠٠٠  -  ھـ    ١٤٢١                لبنان  ـ  األولى 

  شرح الرضي على الكافی�ة الب�ن الحاج�ب ـ رض�ي ال�دین محم�د ب�ن الح�سن                                                           

         یوسف حسن   .  د  .  أ  :                      ـ تحقیق وتصحیح وتعلیق     ھـ    ٦٨٦                  االستراباذي النحوي 

        لیبیا-                   م ـ جامعة قار یونس     ١٩٧٥  -      ١٣٩٥      عمر ـ 

 الثانیة  .                  تحقیق صالح الراوي .                  ابن ھشام األنصاري .                  شرح اللمحة البدریة           

  ش��رح المف��صل ف��ي ص��نعة اإلع��راب الموس��وم ب��التخمیر ـ ص��در األفاض��ل                                                        

                لرحمن ب�ن س�لیمان        عبد ا .       تحقیق د  )   ھـ   ٦١٧ (                           القاسم بن الحسین الخوارزمي 

                   دار الغرب اإلسالمي  .        العثیمین

  ش��رح المف��صل الب��ن یع��یش ـ مطبوع��ات مجم��ع اللغ��ة العربی��ة بدم��شق                                                         

   م     ١٩٩٠     ھـ ـ     ١٤١١

  شرح النظم الجامع لقراءة اإلمام نافع ـ عبد الفتاح ب�ن عب�د الغن�ي ب�ن محم�د                                                                     

            القاھرة -                          ـ  المكتبة األزھریة للتراث  )  ھـ    ١٤٠٣ (       القاضي 

  في القراءات ـ شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد                شرح طیبة النشر                                                   

                     ال�شیخ أن�س مھ�رة ـ دار   :               ض�بطھ وعل�ق علی�ھ )  ھـ   ٨٣٣ (                بن محمد بن یوسف 

      م     ٢٠٠٠  -     ھـ     ١٤٢٠         الثانیة،   :               بیروت الطبعة–              الكتب العلمیة 



  
   

 ٨٢٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 عب����د ال����سالم  ،             م����صطفى ال����سقا :                            ش����روح س����قط الزن����د تحقی����ق األس����اتذة            

                           حام�د عب�د المجی�د ـ الھیئ�ة  ،       م محم�ود           عب�د ال�رحی ،               إبراھیم اإلبی�اري ،     ھارون

     ھـ      ١٤٠٦                                   المصریة العامة للكتاب ـ الثالثة ـ  

  ش�مس العل��وم ودواء ك��الم الع��رب م�ن الكل��وم ـ ن��شوان ب��ن س��عید الحمی��رى                                                             

              مطھ��ر ب��ن عل��ي -                             تحقی��ق د ح��سین ب��ن عب��د هللا العم��ري   )   ھ��ـ   ٥٧٣ (       الیمن��ي 

  ،  )       لبن�ان-    روت   بی� (                                        د یوسف محمد عبد هللا ـ دار الفكر المعاصر -        اإلریاني 

      م      ١٩٩٩     األولى  )        سوریة-     دمشق  (          دار الفكر 

  أحم�د -                                                          الصاحبي في فقھ اللغة العربیة وم�سائلھا وس�نن الع�رب ف�ي كالمھ�ا       

            ـ دار الكت�ب   )   ھـ   ٣٩٥ (                                              بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین 

    م     ١٩٩٧                               العلمیة محمد علي بیضون ـ األولى 

 تق��ي ال��دین اب��راھیم ب��ن الح��سین  .   فی��ة                              ال��صفوة ال��صفیة ف��ي ش��رح ال��درة األل                              

  )           معھد البحوث (                 جامعة ام القرى  .                      تحقیق د محسن العمیري .      النیلي

 م    ١٩٨٣            األولى ـ  .           د عبد هللا جبر             الدكتور محم .                        الضمائر في اللغة العربیة  

 تحقی��ق  .                               أب��و بك��ر محم��د ب��ن الح��سن األندل��سي .                        طبق��ات النح��ویین واللغ��ویین        

  .         الثانیة .    عارف         دار الم .                      محمد أبو الفضل إبراھیم

  تحقی�ق   )   ھ�ـ   ٣٨١ (                                                علل النح�و ـ محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن العب�اس، اب�ن ال�وراق      

           ال��سعودیة ـ   /          الری��اض -                                      محم��ود جاس��م محم��د ال��درویش ـ مكتب��ة الرش��د 

  م    ١٩٩٩  -     ھـ     ١٤٢٠       األولى، 

  الفروق اللغویة ـ أبو ھالل الحسن بن عب�د هللا ب�ن س�ھل ب�ن س�عید ب�ن یحی�ى                                                               

                    محم�د إب�راھیم س�لیم ـ   :                 ـ� حقق�ھ وعل�ق علی�ھ  )   ھ�ـ   ٣٩٥ (                 بن مھران الع�سكري 

      مصر–                                           دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة 

  الكافیة في علم النحو ـ ابن الحاجب جمال الدین بن عثمان بن عم�ر ب�ن أب�ي                                                                    

                ص��الح عب��د العظ��یم  /       تحقی��ق د  )     ھ��ـ   ٦٤٦ (                          بك��ر الم��صري اإلس��نوي الم��الكي 



  
   

 ٨٢٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  –                     ل��شاعر ـ  مكتب��ة اآلداب                          ال��دكتور ص��الح عب��د العظ��یم ا  :         المحق��ق .      ال��شاعر

    م    ٢٠١٠       األولى،   :         الطبعة .       القاھرة

  الكت�اب ـ  عم��رو ب��ن عثم��ان ب�ن قنب��ر الح��ارثي ب��الوالء، أب��و ب��شر، الملق��ب                                                                

                                                تحقی�ق ـ  عب�د ال�سالم محم�د ھ�ارون ـ  مكتب�ة الخ�انجي،   )   ھ�ـ   ١٨٠ (       س�یبویھ 

  م    ١٩٨٨  -     ھـ     ١٤٠٨                   القاھرة ـ الثالثة، 

 ن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي                                     كتاب العین ـ أبو عبد الرحمن الخلیل ب                                 

                                                 تحقی�ق ـ  د مھ�دي المخزوم�ي، د إب�راھیم ال�سامرائي ـ    )   ھ�ـ   ١٧٠ (       الب�صري 

                    دار ومكتبة الھالل  

  كتاب ترشیح العلل في شرح الجمل ـ المن�سوب ل�صدر األفاض�ل القاس�م ب�ن                                                              

   .        للباح��ث )                         دكت��وراة م��ن جامع��ة أم الق��رى (  )   ھ��ـ   ٦١٧ (                 الح��سین الخ��وارزمي 

    ھـ     ١٤١٩        العمیري                عادل محسن سالم 

  الكفایة في معرفة أصول علم الروایة ـ أبو بكر أحمد ب�ن عل�ي ب�ن ثاب�ت ب�ن                                                                   

                             تحقیق ماھر یاسین الفحل ـ دار   )   ھـ   ٤٦٣ (                             أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي 

     ھـ    ١٤٣٢                  الدمام ـ األولى، –           ابن الجوزي 

 معج��م ف��ي الم��صطلحات والف��روق اللغوی��ة ـ أی��وب ب��ن موس��ى  .       الكلی��ات                                                   

      ع��دنان   :      تحقی��ق )  ھ��ـ    ١٠٩٤ (                               ریم��ي الكف��وي، أب��و البق��اء الحنف��ي            الح��سیني الق

         بیروت-                              محمد المصري ـ مؤسسة الرسالة -      درویش 

  الكنز في القراءات العشر ـ أبو محم�د، عب�د هللا ب�ن عب�د الم�ؤمن ب�ن الوجی�ھ                                                                  

ّبن عبد هللا بن على ابن المبارك التاجر الواسطي المق�رئ ت�اج ال�دین ویق�ال  ّ                                                                  ّ ّ

  –                                       خال��د الم��شھداني ـ مكتب��ة الثقاف��ة الدینی��ة   .      قی��ق د  تح  )   ھ��ـ   ٧٤١ (          نج��م ال��دین 

  م    ٢٠٠٤  -   ھـ     ١٤٢٥   ،               القاھرة ـ األولى

 أبو البقاء عبد هللا ب�ن الح�سین ب�ن عب�د هللا العكب�ري     ـ                             اللباب في علل البناء واإلعراب                                            

    ـ       دم�شق–          دار الفك�ر     ـ                 عب�د اإلل�ھ النبھ�ان  .  د  :        تحقی�ق )  ھ�ـ   ٦١٦ (                   البغدادي محب ال�دین 

   م  ٩٥  ١٩   ھـ     ١٤١٦       األولى، 



  
   

 ٨٢٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  ل��سان الع��رب ـ  محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى، أب��و الف��ضل، جم��ال ال��دین اب��ن                                                             

           بی�روت ـ  -            ـ�  دار ص�ادر   )   ھ�ـ   ٧١١ (                               منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى 

      ھـ     ١٤١٤  -        الثالثة 

  تحقی�ق ـ   )  ھ�ـ   ٣٩٢ (                                                   اللمع في العربیة ـ  أبو الفتح عثم�ان ب�ن جن�ي الموص�لي         

          الكویت -                                فائز فارس ـ  دار الكتب الثقافیة 

 عب�د هللا ب�ن   .                                                       المتون والشروح والحواشي والتقریرات في التألیف النحوي د         

        جم��ادى -               الع��دد الراب��ع -                        بح��ث من��شور بمجل��ة األحمدی��ة  .            عویق��ل ال��سلمي

     ھـ    ١٤٢٠      األولى 

 عبد الرحمن بن إسحاق البغ�دادي النھاون�دي الزج�اجي، أب�و  .             مجالس العلماء                                                    

  -              مكتب��ة الخ��انجي                        عب��د ال��سالم محم��د ھ��ارون ـ  .     تحقی��ق  )   ھ��ـ   ٣٣٧ (       القاس��م 

  م    ١٩٨٣-     ھـ     ١٤٠٣                  القاھرة ـ الثانیة 

 تحقیق عب�د ال�سالم ھ�ارون  .                              أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب .          مجالس ثعلب                        

         الثانیة 

  المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا ـ أبو الفتح عثمان                                                                   

                    المجل��س األعل��ى لل��شئون -              ـ�� وزارة األوق��اف  )   ھ��ـ   ٣٩٢ (               ب��ن جن��ي الموص��لي 

  ٢  م     ١٩٩٩  -  ھـ    ١٤٢٠   میة    اإلسال

  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزی�ز ـ أب�و محم�د عب�د الح�ق ب�ن غال�ب                                                                 

  )   ھ���ـ   ٥٤٢ (                                               ب���ن عب���د ال���رحمن ب���ن تم���ام ب���ن عطی���ة األندل���سي المح���اربي 

                بیروت ـ األولى –                                              عبد السالم عبد الشافي محمد ـ دار الكتب العلمیة  .     تحقیق

     ھـ    ١٤٢٢  -

  ھ�ـ   ٤٥٨ (               ب�ن س�یده المرس�ي                                     المخ�صص ـ أب�و الح�سن عل�ي ب�ن إس�ماعیل   (  

                 بی�روت ـ األول�ى، –                                                 تحقیق خلیل إبراھم جف�ال ـ دار إحی�اء الت�راث العرب�ي 

   م    ١٩٩٦  ھـ    ١٤١٧



  
   

 ٨٣٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

 د مھ��دي المخزوم��ي ـ م��صطفى الب��ابي الحلب��ي .                    مدرس��ة الكوف��ة النحوی��ة                                       .   

    ھـ     ١٣٧٧        الثانیة 

 محمد كامل برك�ات ـ طب�ع   /         تحقیق  .                                  المساعد على تسھیل الفوائد البن عقیل                      

                    وطب�ع الج�زء الث�اني  ، م    ١٩٨٠     ھ�ـ ـ     ١٤٠٠                    ل بدار الفكر ـ دم�شق          الجزء األو

     ھ�ـ ـ     ١٤٠٥                      وطب�ع الثال�ث والراب�ع  ،                    م ـ دار الفكر ـ دمشق    ١٩٨٢     ھـ ـ     ١٤٠٢

                                       م ـ دار المدني للطباعة والنشر والتوزیع    ١٩٨٤

  ّمشكل إعراب القرآن ـ أبو محمد مكي بن أبي طال�ب حم�وش ب�ن محم�د ب�ن َ                                                             ّ َ

  .        تحقی�ق د  )   ھ�ـ   ٤٣٧ (                   سي القرطبي المالكي                                مختار القیسي القیرواني ثم األندل

       ١٤٠٥                   بیروت ـ الثانیة، –                                 حاتم صالح الضامن ـ مؤسسة الرسالة 

  أحم�د عب�د العظ�یم عب�د الغن�ي ـ  .                                    المصطلح النحوي دراس�ة نقدی�ة تحلیلی�ة د                              

   م     ١٩٩٠                           دار الثقافة للنثر والتوزیع 

  الم��صطلح النح��وي ن��شأتھ وتط��وره حت��ى أواخ��ر الق��رن الثال��ث الھج��ري ـ                                                            

    ھـ     ١٤٠١                                                    وض حمد  القوزي ـ عمادة شؤون المكتبات ـ جامعة الریاض  ع

 األول�ى  .         دار ھج�ر .                        د عب�د هللا ب�ن حم�د الخث�ران .                    مصطلحات النحو الك�وفي        

  . م    ١٩٩٠

  المصطلحات النحویة في كتاب سیبویھ إعداد قمر أحمد مصطفى الق�صاص                                                             

   ھ��ر                                                             مجل��ة الزھ��راء كلی��ة الدراس��ات اإلس��المیة والعربی��ة للبن��ات جامع��ة األز

     مـ     ١٩٩٣  =    ھـ      ١٤١٣                 العدد الحادي عشر

  الم��صطلحات واألص��ول النحوی��ة ف��ي كت��اب إی��ضاح الوق��ف واالبت��داء ف��ي                                                         

                 دكت�وراة م�ن جامع�ة  (                                  وعالقتھما بمدرستي الكوف�ة والب�صرة  ،             القران الكریم

                              عبد الوھاب بن محمد الغامدي  .        للباحث )        أم القرى

 ب�ن منظ�ور ال�دیلمي                                               معاني الق�رآن ـ أب�و زكری�ا یحی�ى ب�ن زی�اد ب�ن عب�د هللا                   

    عب�د   /                 محم�د عل�ي النج�ار   /                           تحقی�ق ـ أحم�د یوس�ف النج�اتي  )  ھـ   ٢٠٧ (       الفراء 

                مصر ـ  األولى-                                                      الفتاح إسماعیل الشلبي ـ  دار المصریة للتألیف والترجمة 



  
   

 ٨٣١

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  معج��م األدب��اء ـ ش��ھاب ال��دین أب��و عب��د هللا ی��اقوت ب��ن عب��د هللا الروم��ي                                                             

                         ار الغرب اإلس�المي، بی�روت ـ                 إحسان عباس ـ د .     تحقیق  )   ھـ   ٦٢٦ (       الحموي 

    م    ١٩٩٣  -     ھـ     ١٤١٤       األولى، 

  أحم�د   /               إب�راھیم م�صطفى  (                                             المعجم الوسیط ـ  مجم�ع اللغ�ة العربی�ة بالق�اھرة     

               ـ  دار الدعوة   )            محمد النجار  /                 حامد عبد القادر   /        الزیات 

  معج��م الم��ؤلفین ـ عم��ر ب��ن رض��ا ب��ن محم��د راغ��ب ب��ن عب��د الغن��ي كحال��ة                                                           

                                 بی��روت، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي -         المثن��ى        ـ�� مكتب��ة  )   ھ��ـ    ١٤٠٨ (       الدم��شق 

      بیروت

  معج�م مق�اییس اللغ�ة ـ أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�اء القزوین�ي ال�رازي، أب�و                                                                

   ھ�ـ     ١٣٩٩                                   عبد السالم محم�د ھ�ارون ـ دار الفك�ر  .       ـ تحقیق )  ھـ   ٣٩٥ (       الحسین 

   . م    ١٩٧٩  -

  ،المغرب في ترتیب المعرب ـ ناصر ب�ن عب�د ال�سید أب�ى المك�ارم اب�ن عل�ى                                                                

ّح، برھ��ان ال��دین الخ��وارزمي المط��رزى         أب��و الف��ت ِ ِّ َ ُ                                 ّ ِ ِّ َ              ـ�� دار الكت��اب   )   ھ��ـ   ٦١٠ (ُ

        العربي

  المغن��ي ف��ي توجی��ھ الق��راءات الع��شر ـ محم��د محم��د محم��د س��الم محی��سن                                                           

      مصر –                                                  ـ دار الجیل بیروت، ومكتبة الكلیات األزھریة القاھرة   )   ھـ    ١٤٢٢ (

     ھـ    ١٤٠٨          ـ الثانیة 

  هللا، الكات��ب البلخ��ي                                               مف��اتیح العل��وم ـ محم��د ب��ن أحم��د ب��ن یوس��ف، أب��و عب��د                 

                                              ـ� تحقی�ق إب�راھیم األبی�اري ـ دار الكت�اب العرب�ي ـ   )   ھ�ـ   ٣٨٧ (          الخ�وارزمي 

                                 الثانیة                         

  ،المف��صل ف��ي ص��نعة اإلع��راب أب��و القاس��م محم��ود ب��ن عم��رو ب��ن أحم��د                                                        

  –                          عل�ي ب�و ملح�م ـ مكتب�ة الھ�الل   .        تحقی�ق د  )   ھ�ـ   ٥٣٨ (               الزمخ�شري ج�ار هللا 

   م   ٩٩٣ ١               بیروت ـ األولى، 



  
   

 ٨٣٢
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  ،المقت�ضب ـ  محم�د ب�ن یزی�د ب�ن عب�د األكب�ر الثم�الى األزدي، أب�و العب�اس                                                                

                                       تحقی��ق ـ  محم��د عب�د الخ��الق عظیم��ة ـ  ع��الم  )  ھ�ـ   ٢٨٥ (                المع�روف ب��المبرد 

        بیروت–  .      الكتب

  م���نھج الخ���وارزمي ف���ي كتاب���ھ ش���رح المف���صل ـ س���لیمان أحم���د الف���ضول                                                        

     م    ٢٠١١              في جامعة مؤتة   )        دكتوراة (

 ماج�ستیر م�ن  (   .                              لسبع الجاھلیات ألبي بكر األنباري                     النحو الكوفي في شرح ا           

  م    ١٩٨٨                                للباحث محمد ابراھیم یوسف شیبة  )              جامعة أم القرى

  دار المع��ارف ـ الطبع��ة الخام��سة  )  ھ��ـ    ١٣٩٨ (                        النح�و ال��وافي ـ عب��اس ح��سن                             

      عشرة 

  النشر في القراءات العشر ـ شمس الدین أبو الخیر ابن الج�زري، محم�د ب�ن                                                                  

  ـ��   )     ھ��ـ    ١٣٨٠ (                عل��ي محم��د ال��ضباع   :   ی��ق   تحق  )     ھ��ـ   ٨٣٣ (             محم��د ب��ن یوس��ف 

                         المطبعة التجاریة الكبرى 

  ھمع الھوام�ع ف�ي ش�رح جم�ع الجوام�ع ـ عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر، ج�الل                                                            

                                                تحقیق ـ  عبد الحمید ھن�داوي ـ  المكتب�ة التوفیقی�ة   )   ھـ   ٩١١ (              الدین السیوطي 

      مصر–

  ال��وافي بالوفی��ات ـ ص��الح ال��دین خلی��ل ب��ن أیب��ك ب��ن عب��د هللا ال��صفدي                                                           

  –                                                   تحقیق أحمد األرن�اؤوط وترك�ي م�صطفى ـ دار إحی�اء الت�راث   )   ھـ   ٧٦٤ (

  م    ٢٠٠٠  -  ھـ    ١٤٢٠        بیروت ـ 

  

  

  

  

  



  
   

 ٨٣٣

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  فهرس اآليات القرآنية

  ا  ر  ةـــــــــاآلي  السورة

َ                        غري امل غضوب عليهم {  سورة الفاحتة     ْ ِ ْ َ َ ُِ ْ َْ ِ ْ{    ٧١٠/٧٣٣  ٧  

  سورة البقرة

  

 ذلك الكتاب ال ريب فيه ه{
    

                               ُ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ َُ َ َ ْ َ َ                دى للمتقنيَ ِ َِّ ُ ْ ً {   "  

ً                    صام بكام عميا {  ُ ُْ ُ ً ْ � {  

 وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني{
         

                                                 َ
ِ ِ َّ َ َْ َ َ َ

ِ ِ َِ َ َُ َ َ ََّ َ َ {   

َ                                  اسكن أنت وزوجك اجلنة{ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ َ ُ ْ{  

َّ                                                        وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق { ََّ َْ ُْ ُُ ْ َ ََ َ َِ ِ ْ ِْ ِ َ {  

  

ْ                        واتقوا يوما ال جت{  َ َ ً ْ َ َُ ً                            ي نفس عن نفس شيئاِ  زَّ َْ ْ ٌَ ٍ ْ َْ َ {  

ْ                                       وهو حمرم عليكم إخراجهم{ ْ ٌُ ُ ْ ْ َ ََ َِّ ُ َ َ َ ُ ُ {  

ُ                                                    بئسام اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا{ ُ ْ ُْ َ ُ َْ َْ َ َْ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ {  

             فلم تقتلون أنبياء ا� من قبل{
                                  ُ ُْ ْ َّ ََ َ ْ َِ ِِ
َ َِ ْ ََ ُ {  

ُ                                                   قل من كان عدوا جلربيل فإنه نزله{ ُ � َْ َ َّْ َ َّ ُِ َ َ ُِ ْ ِ ِ َ َ َ {  

 من{
   ْ
        بعد إيامنكم كفاراِ

                     ً َّْ ُ ُ ِ ِ
َ ِ ْ َ  {  

َ  َ                                  فال  رفث وال فسوق وال جدال{ َ ِ َ ََ ََ ُ َ َُ ََ {  

    سل بني إرسائيل {
                   َ ِْ ِ
َ ْ ِ َ َ {  

ً                                         فإن خفتم فرجاال أو ركبانا { َ ْ َْ ُ َْ ً ِ َ ْ ْ َُ ِ ِ{   

٢  

١٨  

٣٥  

٣٥  

٤٢  

  

٤٨  

٨٥  

٩٠  

٩١  

٩٧  

١٠٩  

١٩٧  

٢١١  

٢٣٩  

٧٣٤/٧٥٠  

٧٢٩  

٧٧٤  

٧٦٣  

٧٧٤/٨٠٤

/٨٠٦  

٧٤٣  

٧٧٩  

٦٩٥/٧٦٦  

٨١٢  

٨٠٠  

٧٦٠  

٧١٤  

٨٠١  

٧٥١  



  
   

 ٨٣٤

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   
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  سورة

  عمران آل

  

ً                             يبرشك بيحيى مصدقا{ ِّ َ َ ْ َ َ ُُ ِ َ ُ ِّ {   

 إن ا� يبرشك بكلمة منه اسمه امل سيح {
                           َ                            ُ
ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ ُ َ ُ َُّ ْ َْ َِّ ِ ُ َ َّ ِ

       عيسى ابن مريم
              َ َ ََ ُ ْْ
ِ {  

ً                                                       فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبا{ َ ْ َ ُ َْ َ ْ َِ َْ ُ ْْ ْ َ َِ ِ ِِ َ {  

      ولام يعلم ا� الذين جا{
                           َ َ َّ ْ َ َ
ِ َّ َ َُ ِ َ                           هدوا منكم ويعلم َّ َْ ْ َ َ ُ ْ ِ ُ َ

َ            الصابرين َِّ ِ {  

٣٩  

٤٥  

  

٩١  

١٤٢  

  

٧٥٢  

٧٥٢  

  

٧٥٨  

٧٤٢/٧٧٤

/٨٠٥  

  سورة النساء

  

               فإن طبن لكم عن يشء منه نفسا(
                               ً ْْ ْ ََ َُ ْ َ ْْ ِ ٍِ
ْ َ ُ َ ِ(   

 وكان ا� غفورا رحيام {
 

                            ً
ِ

َ ً ُ ََ ُ َّ ََ {  

ْ                        فآمنوا خريا لكم { ُ َ ً ْ َ ُ ِ َ {  

٤  

٩٦  

١٧٠  

٧٥٩  

٧٩٣  

٧٢٥  

  سورة الامئدة

  

َ     غري{ ْ        متجانف إلثمَ
              ٍ ْ ِ ِ ٍ ِ
َ َ ُ {  

َ                          فاذهب أنت وربك { ُّ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ {  

         إنه من يرشك با� فقد حرم ا� عليه اجلنة{
              

                                        َ َ ََّ َْ َّْ ِ
ْ َّ َ َّ ُ ْ َُ َ ُ َ َْ َّ

ِ ِ ْ ِ ِ {  

   أو عدل ذلك صياما{
                        ً َ ْ
ِ َ ِ َ ُ ْ َ َ {  

٣  

٢٤  

٧٢  

٩٥  

٧٥٢  

٧٦٣  

٧٨٢  

٧٥٨  

  سورة األنعام

  

ٌ                                        وهذا كتاب أنزلناه مبارك { َ َُ ُ ٌ ََ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ{  

َ    ول{ َ                          قد جئتمونا فرادىَ َ ُ ََ ُْ ُ ْ ِ{     

                قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما عىل طاعم {
                                          ٍ َ ُِ َِ ََ ً َ ََّ َ ُ َُّ
ِ ُ َِ ِ َ ْ

ً                                     يطعمه إال أن يكون ميتة َ ْ َْ ْ َ ُ َ ََ ُُ َ َّ ِ{  

٩٢  

٩٤  

١٤٥   

٧٥١  

٧١٨  

٧٨٧  

سورة 

  األعراف

  

ٌ                 َ                                       كتاب أنزل إليك فال  يكن يف صدرك حرج { َ َ َ ْ َ ْ ٌَ ِ ْ ِْ ُ َ َ َ َِ ِ ُ َ ِ

  منه لتنذر ب
                  ِ َ
ِ ِ ِْ ُْ        ه وذكرى للمؤمننيُ

                    َ ِْ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْ َ{  

        حقيق عىل أن ال أقول عىل ا� إال احلق{
                                          َّ ٌَ ْ َّ َِ ِ
َّ ََ ََ ََ ُ َْ َ ِ {  

٢  

  

١٠٥  

٧٧٥  

  

٧٤١  



  
   

 ٨٣٥

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

   أولئك هم املفلحون {
  

                        َ ُْ
ِ ِ

ُ ْ ُ ُ َ َ ُ {  ٧٧٩  ١٥٧  

                ياأهيا الذين آمنوا ال ختونوا ا� والرسول {  سورة األنفال
                                        َ ُ َُّ ََّ َ َّ َ ََ ُ َ َ ُ ِ
َ ُّ َ

ُ                       وختونوا أماناتك ِ َ َُ َ ُ َ َ                         م وأنتم تعلمونَ ُ ْ َْ ْ ََ ُْ َ {  

َ                                          إن كان هذا هو احلق من عندك{ ِ ِ ِْ َّْ ََ ْ ُ ََ َ َْ ِ {  

٢٧  

  

٣٢  

٨٠٣  

  

٧٧٩  

ِ                                                       بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصربا مجيال{  يوسف سورة َ ْ َ َّ ََ ًُ ْ ْ ُ ْ ََ َُ ُْ َ َ ْْ{  

    أعرص مخرا{ 
          ً ْ َ ُ
ِ ْ َ{  

١٨  

٣٦  

٧٢٠  

٦٨٢  

ٍ                           طوبى هلم وحسن مآب{  سورة الرعد َ ْ َْ ُ َ َُ َ ُ{  ٧٢١  ٢٩  

  لنحلسورة ا

  

        وحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال {
                                                          َّ ِ ِِ ِ ِ ٍ ِ
َ َ َُ َُ ُْ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ ْ َ

ِ                 بشق األنفس َُ ْ ْ ِّ ِ ِ{  

٧٢٦  ٧  

          أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما {  سورة املؤمنون
                                                        ً ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ
َ ً َ ََ ُ َّ ُُ ُّْ ُ ُِ ُ َ َ

ْ        أنكم ُ َّ َ{  

٧٦٦    ٣٥  

  سورة الفرقان

  

 وكان ربك قديرا {
                       ً
ِ َ ََ ُّ ََ َ{  

َ    وم{ ً                                   ن يفعل ذلك يلق أثاما َ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ َْ ُ               يضاعف له * ِ َُ ْ َ َ

  العذاب يوم القيامة
                            ِ ِ
َ ََ ْ َ ُ َْ َْ {  

٥٤  

٦٨ ،

٦٩  

٧٩٣  

٦٩٤  

  سورة النمل

  

ُ                  إنه أنا ا� { َّ َُ ََّ ِ{  

    إنه من سليامن وإنه بسم ا� الرمحن {
 

                                                 ِ َ ْ َّ
ِ

َّ ُ َ ْ ْ ُِ َْ ُِ َّ َِّ َِ َ ِ

  الرحيم
       ِ ِ
َّ {  

ُ                                أال تعلوا عيل وأتوين م{  ِ ُ َْ ََ َّْ َ َ ُ    سلمنيَّ
     َ ِ ِ
ْ{   

ً                              فتلك بيوهتم خاوية  { ََ َ ُ ُِ ْ ُ ُ َ ْ ِ {  

٩  

٣٠  

  

٣١   

٥٢  

٧٨٧  

٧٦٦/٧٦٧  

  

٧٦٦  

٧٠٠/٧٥٠  

    سال ما قوال من رب رحيم{  سورة يس
                        َ  ٍ َِ ِ
َ َ ٍَّ ْ ًْ{  ٧٢١  ٥٨  



  
   

 ٨٣٦

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   
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   والساموات مطويات بيمينه{  سورة الزمر
                                  ِ ِ ِ
َ َّ َ َِ ٌ ُِ ْ َ ََّ{  ٦٩٥/٧٥٠  ٦٧  

       ويعلم الذين جيادلون يف{  لشورى  اسورة
                           ِ َ ُ َّ َِ ِ
َ ُ َ ْ َ َ           آياتناََ ِ َ{    ٨٠٢  ٣٥  

ْ                                         فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم {  ألحقاف اسورة َ َُ ُ ُ َ ُْ ِ َّ َِ َ َ َ{  ٧١١  ٢٥  

  لذارياتا سورة

  

ُ               يؤفك عنه{ ُْ َ ُْ َ {  

ٍ                    متتعوا حتى حني{  ِ َّ ََّ ُ َ َ {  

َ                     إن ا� هو الرزاق ذو القوة امل تني {                           ُ َِّ ِْ َّ َ َُّ ُ ُ َّْ َّ ُ َ ِ {  

٩  

٤٣  

٥٨  

٧٠٨  

٧٤٢  

٧٣٥  

 خاف{   الواقعةسورة 
    ِ
   ضة رافعة َ

 
           ٌ ٌَ

ِ
َ َ{  ٧٤٧  ٣  

َ                         والليل إذا يغشى {  الليلسورة  ْ َ ْ ََ ِ ِ َّ                            والنهار إذا جتىل *َّ َ َ َ ِ ِ َ َ          وما *ََّ َ

َ                           خلق الذكر واألنثى َْ ُ ْ َ ََ َ َّ َ {  

٧٧٠/٨١٢  ٣-١  

ِ  َ                                 سال م هي حتى مطلع الفجر{  سورة القدر ْ ََ ْْ َِ َ َ ٌ ََّ ِ{  ٧٤٢  ٥  

  

  األقوال واألساليب العربيةفهرس 

  الصفحة  القول أو األسلوب

  ٧٢٥  أو فرقا خريا من حب

ٍ                    هذه مائة وزن سبعة َ ٌ  ٧٢٣  

  

  



  
   

 ٨٣٧

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  فھرس األبيات الشعرية

    ص�����������������در 

       البی����������������ت

           عج����ز البی����ت

 

       البح����������ر

 

         القائ�������������������������������ل 

 

          ال����������������������صفحة

 
  ٧٠١/٧٦٩                الخلی���ل ب���ن أحم���د        الطوی�������ل      ت����������������صعب      ان�����������������سق

  ٧٩٧               م����سكین ال����دارمي        الطوی�������ل  ِ   ِس��������������������الح      أخ�����������������اك

ِی�����ا ص�����اح َ       ِ ِالع�������������������نس     َ ْ َ        ِ ْ   ٦٩٣/٧٣٨/٧٥٦      مھ���اجر         خال���د ب���ن        الرج���������زَ

ُی�����ا ح�����سنھ َُ ْ َ        ُ َُ ْ ُالمنب�������������������ر  َ َ ْ ِ ْ       ُ َ ْ ِ   ٧٠٧       مجھ���������������������������ول        الكام��������ل  ْ

  ٧١٥       مجھ���������������������������ول        ال���������وافر      منی�����������������������ر      فكی����������������ف

ّتبك�����������������ي َ ُ    ّ َ ُ أق�����������������������در  ُ   ٧٧٨             ق����یس ب����ن ذری����ح        الطوی�������ل  ُ    

ّلعجی����ر ال����سلولي ا        الطوی�������ل      أص��������������������نع  ِ      ِإذا م�������������ت ّ              ّ ّ  ٧٨٥  

ُول����������������بس ْ ُ َ     ُ ْ ُ ِال��������������شفوف  َ ُّ       ِ   ٨٠٤/٨٠٦   ن���������ت        می���������سون ب        ال���������وافر  ُّ

َفی��������������ذرك ِ ْ ُ َ      َ ِ ْ ُ ُفتزل�������������������ق  َ ِ ْ َ َ      ُ ِ ْ َ   ٨١٣         الق���������یس ؤ   ام���������ر        الطوی�������ل  َ

ِمخ����������������راق  َ      َ ھ�����ل أن�����ت ِ      ِ   ٧٨٩          ت������������أبط ش������������را        الكام��������ل  ِ

ْفألفیت���������������ھ َ َْ َ       ْ َ َْ ِقل�����������������������یال  َ َ    ِ   ٧٨٩          ال��دؤلي         أب��و األس��ود        متق�����ارب  َ

ُمحم����������������د َّ َ ُ     ُ َّ َ َتب�����������������������اال  ُ َ     َ   ٧٩٧       مجھ���������������������������ول        ال���������وافر  َ

ُاألنام�����������������ل        أن���اس   ُّ وك���لُّ ِ       ُ   ٨١٥      یع�����ة           لبی�����د ب�����ن رب        الطوی�������ل  ِ

ِال����������������������ذبَّل  َ      َ ی��������ا زی��������د ُّ  َّ    ِ   ٧٦١              بع��ض ول��د جری��ر       الرج���������ز  ُّ

  ٧٢٤          المع��ري         أب��و الع��الء        الطوی�������ل          ال�����������نظم آلل         ف����ال أخل����ف

  ٧٩٢          المع��ري         أب��و الع��الء        الطوی�������ل       بفائ����������������������ل        فل��������������و أن



  
   

 ٨٣٨

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

    ص�����������������در 

       البی����������������ت

           عج����ز البی����ت

 

       البح����������ر

 

         القائ�������������������������������ل 

 

  الصفحة 

 
ِعظ��������������������یم       ال تن����������������ھ َ    ِ   ٨٠٤          ال��دؤلي  ود       أب��و األس��        الكام��������ل  َ

  ٧١٤                   أمیة بن أبي الصلت        ال���������وافر      مق������������������������یم        ف������ال لغ������و

  ٧٩٠         الف�������������������������رزدق        الطوی�������ل       ومق��������������������ام          أل�����م ترن�����ي

  ٧٤٩          المع��ري         أب��و الع��الء        الطوی�������ل     ج�����������������������رم        وال مث����������ل

ُفأوم�����������أت ْ       ُ َفت�������������������������ى  ْ َ   َ   ٧٥٥                الراعي النمیري        الطوی�������ل  َ

ْی����������������شكو َ    ْ   ٧٢٠                 لملبد بن حرملة  ا       الرج���������ز  ّ      ّال����������������سـرى  َ

  



  
   

 ٨٣٩

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  فھرس الموضوعات

  ٦٦٩  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

  ٦٧٣  )املصطلح النحوي(د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتهي

    املبحث األول

  ٦٧٧  )نظرييهرؤية ت(املصطلحات النحوية 

  ٦٧٨  تعليل التسمية

  ٦٨٧   بأكثر من مصطلح املعنىالتعبري عن 

  ٦٩٣استعامل املصطلح للداللة عىل أكثر من مفهوم 

  ٦٩٧  التحقق من بعض املقوالت التي أشيعت 

    املبحث الثاين

  ٧٠٥  املصطلحات النحوية عند اخلوارزمي

  ٧٠٥  املكنى  ،مراملض 

  ٧١٢   التربئة،لنافية للجنسا

  ٧١٦   املجرى وغري املجرى /  املنرصف وغري املنرصف

  ٧١٩  ملصدرا/ املفعول املطلق 

  ٧٢٧  املتعدي ،الواقع

  ٧٣١    النعت /الصفة  

  ٧٣٧   اجلر  / اخلفض



  
   

 ٨٤٠

للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الرابعاملجلد   

 )رؤية تنظريية تطبيقية( هـ٦١٧املصطلح النحوي عند اخلوارزمي  

  ٧٤٦   القطع /احلال  

  ٧٥٤   التمييز  /التفسري  

  ٧٦١  كرير الت /التوكيد  

  ٧٦٨   النسق  /العطف 

  ٧٧٧  العامد  /الفصل

  ٧٨٢   املجهول / الشأن

  ٧٨٩   الفعل الدائم  / اسم الفاعل

  ٧٩٦   فعل األمر

  ٨٠٢   املعية  /واو الرصف  

  ٨٠٨    املستقبل / املضارع

  ٨١٦  اخلامتة 

  ٨١٩  ثبت املصادر واملراجع

  ٨٣٣  فهرس اآليات القرآنية

  ٨٣٦  س األقوال واألساليب العربيةفهر

  ٨٣٧  فهرس األبيات الشعرية

 ٨٣٩ فهرس املوضوعات

  

  
  


