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 المستخلص:

ا، وٌکتسب البحث  ًٌّّ ًٌّّا ودالل ٌُعنى هذا البحث بتحلٌل عناوٌن بعض مصادر التراث النحوي صرف
أهمٌته من هذا التحلٌل الذي ٌقوم على تتبع معانً المفردات، وإٌضاح ما لبعضها من صبؽة 

 :اصطالحٌة. ومن أمثلة ذلک
حؾ المجموعة. والجمع: الکت- ه، والکتاب: الصُّ : َخطَّ ا وکتابةًّ ا وِکتابًّ اب( لسٌبوٌه: َکَتب الکتاَب َکْتبًّ

 .ُکُتب  
 .المقتضب( للمبرد: المقَتَضب: اسم مفعول من اْقَتَضَب الکالَم: تکلَّم به من ؼٌر إعداد وتهٌئة- 
ثنا فجاء فالن  -   .فاقَتَضَب حدٌَثه واْقَتَضَب الشًَء: َقَطَعه، وٌقال: کان تحدِّ

ٌِّن معانً المفردات،  ا: المصادر، المشتقات، المفرد والجمع...، ونب ًٌّّ وسوؾ نصؾ الکلمات صرف
وما ٌتصل منها بالمصطلح النحوي مثل: العلة، األصول، النحو، العربٌة، علم العربٌة، ما 

 .ٌنصرؾ، ما ال ٌنصرؾ، وؼٌر ذلک
صطالحً لبعض عناوٌن مصادر التراث النحوي حتى ٌدور هذا البحث حول التحلٌل اللؽوي واال

نهاٌة القرن الخامس الهجري. وقد استخرجنا الکلمات التً وردت تلک العناوٌن ؛ خاصة الکلمات 
التً لها صبؽة اصطالحٌة، وجردناها من األحرؾ الزائدة، ورتبناها حسب الحرؾ األول والثانً 

 ًٌّّ ًٌّّاوما ٌلٌهما، ثم حللنا کل واحدة منها صرف  .ا ودالل
وهذا البحث جزء من الفصل الثالث من رسالتً للماجستٌر التً کانت بعنوان )التفکٌر اللؽوي فً 

 .(مقدمات مصادر التراث النحوي حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري
 :وقد اعتمدت على جملة من المعاجم فً استخراج المعانً المختلفة، ومن أهمها

هـ(، حققه األستاذ أحمد عبد الؽفور  93ٖماعٌل الجوهري )ت الصحاح تألٌؾ أبً نصر إس1- 
 .م 931ٔهـ ـ  1ٓٗٔعطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت 

لسان العرب لإلمام العالمة ابً الفضل جمال الدٌن محمد بن مکرم ابن منظور االفرٌقً 2- 
 .هـ(، طبعة دار صادر، بٌروت1ٔٔالمصري)ت 
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ٌط: أخرج هذه الطبعة من المعجم الدکتور إبراهٌم أنٌس، والدکتور عبد الحلٌم المعجم الوس3- 
 منتصر

 مقدمات، مصادر ؛ الترث: الكلمات اإلفتتاحٌة
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن

 الملخــــص باللغة العربٌة

را، وٌكتسرب ٌُعنى هذا البحث بتحلٌل عناو  ًٌّّ ا ودالل ًٌّّ ٌن بعض مصادر الترراث النحروي صررف
البحث أهمٌتره مرن هرذا التحلٌرل الرذي ٌقروم علرى تتبرع معرانً المفرردات، وإٌضراح مرا لبعضرها مرن 

 صبؽة اصطالحٌة. ومن أمثلة ذلك: 

حؾ المج - ه، والكتاب: الصُّ : َخطَّ ا وكتابةًّ ا وِكتابًّ موعة. والجمع: )الكتاب( لسٌبوٌه: َكَتب الكتاَب َكْتبًّ
 .  ُكُتب 

 )المقتضب( للمبرد: المقَتَضب: اسم مفعول من اْقَتَضَب الكالَم: تكلَّم به من ؼٌر إعداد وتهٌئة. -

ثنا فجاء فالن  فاقَتَضَب حدٌَثه. -  واْقَتَضَب الشًَء: َقَطَعه، وٌقال: كان تحدِّ

ا: المصادر، المشتقات، المفرد والج     ًٌّّ ٌِّن معانً وسوؾ نصؾ الكلمات صرف مع...، ونب
المفردات، وما ٌتصل منها بالمصطلح النحوي مثل: العلة، األصول، النحو، العربٌة، علم العربٌة، 

 ما ٌنصرؾ، ما ال ٌنصرؾ، وؼٌر ذلك. 

 

 

 :مهٌدت
نحروي حترى ٌدور هذا البحث حول التحلٌل اللؽوي واالصطالحً لبعض عناوٌن مصادر التراث ال

نهاٌة القرن الخامس الهجري. وقد استخرجنا الكلمات التً وردت تلك العنراوٌن ؛ خاصرة الكلمرات 
التً لها صبؽة اصطالحٌة، وجردناها من األحرؾ الزائدة، ورتبناها حسب الحرؾ األول والثانً 

ا.  ًٌّّ ا ودالل ًٌّّ  وما ٌلٌهما، ثم حللنا كل واحدة منها صرف
الفصل الثالث من رسالتً للماجستٌر التً كانت بعنوان )التفكٌرر اللؽروي  وهذا البحث جزء من    

 فً مقدمات مصادر التراث النحوي حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري(.

 وقد اعتمدت على جملة من المعاجم فً استخراج المعانً المختلفة، ومن أهمها:     

قه األستاذ أحمرد عبرد الؽفرور هـ(، حق 93ٖالصحاح تألٌؾ أبً نصر إسماعٌل الجوهري )ت  -ٔ
 م. 931ٔهـ ـ  1ٓٗٔعطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت 

لسان العرب لإلمرام العالمرة ابرً الفضرل جمرال الردٌن محمرد برن مكررم ابرن منظرور االفرٌقرً  -ٕ
 هـ(، طبعة دار صادر، بٌروت.1ٔٔالمصري)ت 

تور إبرراهٌم أنرٌس، والردكتور عبرد الحلرٌم المعجم الوسٌط: أخرج هذه الطبعة من المعجرم الردك -ٖ
منتصر، واألسرتاذ عطٌرة الصروالحً، واألسرتاذ محمرد خلرؾ ، أحمرد، طبعرة مكتبرة الشرروق 

 م. ٕٗٓٓالدولٌة بالقاهرة، سنة 
المعجم العربً األساسً: تألٌؾ وإعداد جماعة من كبار اللؽوٌٌن العرب، بتكلٌؾ من المنظمة  -ٗ

 م.  939ٔالعلوم، توزٌع الروس، العربٌة للتربٌة والثقافة و
 

 وهللا وحده ولً التوفٌق والسداد
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(1) 

 )أ د ب(
 (ٔ) الجمٌل من النثر والشعر، والجمع: آداب. األدب:   
ا، وهً:علم اللؽة، علرم الصررؾ، علرم االشرتقاق، علرم علم األدبو)    (، عند القدماء اثنا عشر علمًّ

 علم إنشاء النثر من الرسائل والخطرب،الشعر، علم الخط،  النحو، علم المعانً، علم البٌان،علم قرض
  .علما العروض والقافٌة علم المحاضرات،

تحصٌل عٌن الذهب، من معدن جروهر األدب، فرً علرم )و)األدب( جزء من عنوان كتاب  
و)إرشرراد األرٌررب إلررى معرفررة األدٌررب ( لٌرراقوت الحمرروي و  مجررازات العرررب( ل علررم الشررنتمري

، على ولب لباب لسان العرب ( للبؽدادي  )خزانة األدب ، وهو مصدر الفعل "أَُدَب"، والجمع آداب 
  (ٕ) وزن )أَْفَعال(. والمقصود به عند األعلم شواهد الشعر التً تندرج تحت األدب.

(2) 

 )أ ص ل(

 (ٖ) استقصى بحثه، حتى عرؾ أصلَه. أََصلَ الشًُء أصالً:

و  ان كتاب ابن السراج )األصول فً النحرو(جزء من عنوعلى وزن) فعول( و)األصول(  
) االقتررراح فررً علررم أصررول النحررو ( للسررٌوطً و ) لمررع األدلررة فررً أصررول النحررو ( ألبررً بركررات 

، وهو جمع "أْصل"، والمقصود به فً العنوان استقصاءاألسس والقواعد التً ٌقوم علٌها األنباري 
ج فً المقدمة: "وؼرضً فرً هرذا الكتراب النحو، وما ٌتصل به من الصرؾ. ولذلك قال ابن السرا

ردت ُوصل بها إلى كالمهم فقط، وِذْكر األصول والشائع؛ ألنه كتاب إٌجاز".  ِذكر العلة التً إذا اطَّ
(3) 

 )أ ن ث(
، كأنه  األنثى: . وقد قٌل: أُُنث  خالؾ الذكر من كل شًء. وامرأة  أُنثى: كاملة األنوثة، والجمع: إناث 

 (ٗ) جمُع إناٍث.
عنوان كتاب ) المذكر والمؤنث ( للفراء و ) المذكر والمؤنث( للمبرد )الُمؤنَّث( جزء من و 

و ) مختصررر المررذكر والمؤنررث ( للمفضررل بررن سررلمة و ) المررذكر والمؤنررث ( ألبررً بكررر األنبرراري 
و)المذكر والمؤنث ( للتستري و)المذكر والمؤنث ( البن جنرً و )المرذكر والمؤنرث ( البرن فرارس  

 اسم مفعول من مصدر الفعل المبنً للمجهول )أُنَِّث(. ، وهو 
ا جزء من عناوٌن بعض الكتب، وهو مصدر الفعل )أنَّث(.    و)التأنٌث( أٌضًّ

 وتأنٌث االسم خالؾ تذكٌره.

(4) 

 )ب ص ر(

ى. والجمرع:  الَبْصَرةُ: األرض الؽلٌظة، والحجارة الرخوة فٌها بٌاض، والطٌن الَعلِك الجٌد فٌه َحصًّ
.ِبَصا  (ٔ) ر 

                                                 
 مادة )أ د ب( المعجـ الوسيط. (1)

 مادة )أ د ب( المعجـ العربي األساسي. (2)

 .مادة )أ ص ؿ( المعجـ الوسيط (3)

 مادة )أ ف ث( لساف العرب. (4)
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م، وازدهررت  3ٖٙهرـ /  1ٔمدٌنة كبٌررة علرى شرط العررب فرً العرراق، تأسسرت سرنة  والبصرة:
ا من مراكز الحضارة اإلسالمٌة، واشرتهرت بمدرسرتها اللؽوٌرة  ا مهّمًّ زمن العباسٌٌن، وكانت مركزًّ

 التً تعرؾ باسمها. 

ا مركز محافظة فً جنوب العراق.     ًٌّ  وحال

ان كتراب أبرً سرعٌد السرٌرافً )أخبرار النحروٌٌن البصررٌٌن(، و)البصرٌون( جزء من عنرو 
، وهو المنسوب إلى مدٌنة البصرة.  والمفرد: َبْصِريٌّ

ونحرراة البصرررة هررم الررذٌن أسسرروا صرررح النحررو والتصرررٌؾ، ولررم ٌكررن إفررراد البصرررٌٌن  
ا من نحاة الكوفة؛ فقد تكفلت ال ا من التعصب لهم، وؼّضًّ بصرة بعلم بالتألٌؾ فً طبقات نحاتهم نوعًّ

 (ٕ)النحو، وقامت به، ووضعت أسس البحث فٌه، وحددت معالمه.

(5) 

 )ب ن ي(

اًنا: ٌَ ا وبناًء وُبْن ًٌ . َبَنى الشًَء َبْن ة  ٌَ  أقام جداَره ونحوه. والِبَناُء مصدر َبَنى، والجمع: أَْبِن

 لزوُم آخر الكلمة حالة واحدة مع اختالؾ العوامل فٌها.  والبناء عند النحاة:

ًُّ فً النحو:وال  خالؾ الُمعَرب، وهو ما ال ٌتؽٌر حركة آخره. َمْبنِ

:هٌئة البناء، ومنه بنٌة الكلمة؛ أي صٌؽتها. والجمع: ِبنًّى والبِنٌة: ًُّ ، والجمع المبانً. والَمْبنِ ًَ ما ُبِن
  

(ٖ) 

 الحروؾ الهجائٌة، ُتبَنى منها الكلمات، ولٌس للحرؾ منها معنى مستقل. وحروُف المبانً:

جزء من عنوان كتراب )فوائرت كتراب سرٌبوٌه مرن أبنٌرة كرالم العررب( ألبرً على وزن افعلة األبنٌة( و)
سعٌد السٌرافً، وكتاب )االستدراك على سٌبوٌه فً كتاب األبنٌة والزٌادات على ما أورده فٌهرا مهرذبًّا( 

بٌدي.  للزُّ

ا فررً األسررطر والبنرراء واألبنٌررة مررن المصررطلحات األساسررٌة فررً الرردرس اللؽرروي، وقررد ورد 
 األولى فً كتاب سٌبوٌه. قال عن أبنٌة األفعال ومعانٌها: "فأما بناء ما مضى فَذَهَب وَمُكَث وُحِمَد. 

ا ا: اذهررْب واقتررْل واْضررِرْب، وُمخِبرررًّ ٌُقَتررل  :وأمررا بنرراء مررا لررم ٌقررع فمنرره قولررك آِمرررًّ ْضررِرُب و ٌَ ررذهُب و ٌَ
ٌُْضَرب. وكذلك بناء ما لم ٌنقطع وهو كائن، إذا أخ  برَت.و

ٌَّن، إن    فهرررذه األمثلرررة الترررً أُِخرررذت مرررن لفرررظ أحرررداث األسرررماء، ولهرررا أبنٌرررة كثٌررررة سرررُتب
 (ٗ)شاء ،...".

(6) 

 )ب ي ت(

المسكن، والكعبة المشرفة. وبٌت ،: المسجد، والجمع: بٌوت، وأبٌات، وأباٌٌت. والبٌوت  البٌُت:
 جمع الجمع: بٌوتات. ُتطلق على بٌوت الشرؾ، أو على ذوي المكانة البارزة. و

وبٌُت الشعر: كالم  موزون اشتمل على َصْدر وَعُجز.
 (٘) 

                                                                                                                                               
 مادة )ب ص ر( المصدر نفسو. (1)

 .5انظر مقدمة تحقيؽ )أخبار النحوييف البصرييف( لمدكتور محمد إبراىيـ البنا: ص  (2)

 مادة )ب ف ى( المعجـ الوسيط. (3)

 . واألمثمة في نص سيبويو جمع َمَثٍؿ، والمقصود بو الوزف.1/12الكتاب:  (4)

 ي ت( المعجـ الوسيط.مادة )ب  (5)
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جزء من عنوان كتاب )شرح األبٌات المشكلة اإلعراب( ألبً على وزن أفعال و)األبٌات(  
، وٌقصد به دراسة ما فً بعض أبٌات الشعر من و ) شرح أبٌات سٌبوٌه ( للسٌرافًعلً الفارسٌ

واهد سٌبوٌه، فً حٌن أن أبا محمد السٌرافً فً كتابه )شرح أبٌات ظواهر لؽوٌة، ولٌست ش
 سٌبوٌه( واضح أنه ٌرٌد شواهد الكتاب من الشعر.

(7) 

 )ت ف ح(

. التفاح:  (ٔ) ثمُر شجرة من الفصٌلة الوردٌة، له ضروب كثٌرة. واحدُته: ُتفَّاَحة 

و( ألبً جعفر النحاس، جزء من عنوان كتاب )التفاحة فً النح على وزن فعالة و)التفاحة( 
وهً تسمٌة مجازٌة ال تدل وحدها على موضوع الكتاب؛ وإنمرا بقٌرة العنروان ٌردل علرى أنره كتراب 

 فً النحو.

هرـ( كتراب فرً النحرو  3ٖ٘وألبً عمر محمد برن عبرد الواحرد المعرروؾ بؽرالم ثعلرب )ت  
 (ٕ)أطلق علٌه اسم )التفاحة(.

(8) 

 )ج م ل(

ق. جمعه َجَملَ الشًَء َجْمالً:  عن تفرُّ

ا. وأَْجَملَ الكالَم، وفً الكالم:  ساقه ُموَجزًّ

قًّا. والجملة: ا ال متفرِّ عًّ ؛ أي ُمَتَجمِّ ، وباعه جملةًّ  جماعة كل شًء، وٌقال: أخذ الشًَء ُجْملَةًّ

 كل كالم اشتمل على ُمْسَنٍد وُمْسَنٍد إلٌه.  والجملة عند النحوٌٌن والبالغٌٌن:

، والجمع: ُجَمل ، على وزن فَُعٍل، وهو من أوزان جموع الكثرة.فُْعلَ  والجملة وزنها الصرفً:  (ٖ)ة 

و ) و)الجمل( جزء من عنوان كتاب )الجمل فً النحو( المنسوب إلى الخلٌل بن أحمد 
، وكتاب )الجمل فً النحو( ألبً القاسم الزجاجً، ولٌس المقصود به الجمل فً النحو ( للزجاجً

 به المعنى اللؽوي؛ وهو جمع ما تفرق من قواعد النحو.  مصطلح "الجملة"؛ وإنما المقصود

 (9) 

 )ج و ز(
 (ٗ) قُِبَل ونفذ. َجاَز القولُ َجْوًزا وجواًزا وَمجاًزا:

هو الكالم الذي تجاوز ما ُوِضع له من المعنى؛ ألن اللفظ له أصل لؽوي  والمجاز اصطالًحا:
ً ؼٌر ذلك األصل، وٌنقله إلٌه نقالًّ ؼٌر معروؾ تدل علٌه الشواهد، ثم ٌستعمله الشاعر أو ؼٌره ف

  (٘)الزم، على أن ٌكون بٌن المعنٌٌن عالقة كعالقة الجزئٌة، أو الكلٌة، أو السببٌة، أو ؼٌر ذلك.

وهر األدب، فً تحصٌل عٌن الذهب، من معدن جو)المجازات( جزء من عنوان كتاب ) 
، وهو جمع مجاز، ( البن سراج و ) الموجز فً النحو  ل علم الشنتمريعلم مجازات العرب(

                                                 
 مادة )ت ؼ ح( الصحاح. (1)

 .1/426كشؼ الظنوف:  (2)

 مادة )ج ـ ؿ( المعجـ العربي األساسي. (3)

 مادة )ج و ز( الصحاح. (4)

 .32عبد القاىر الجرجاني: أسرار البالغة ص  (5)
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وٌقصد به األعلم ما فً شواهد سٌبوٌه من الشعر من قضاٌا لؽوٌة ونحوٌة وصرفٌة تتصل بكالم 
ٌكون فً بعض الشواهد خروج عن التعبٌر المألوؾ على نحو ما أوضح األعلم فً   العرب، وقد

 شرحه للشواهد. 

 (ٔ) وز، ووزنه الصرفً )َمْفَعل (.مصدر مٌمً من الجذر )ج و ز(، وأصله: َمجْ  والمجاز:

(11) 

 )ح س ب(

 اسم بمعنى كاٍؾ، تقول: هذا رجل  حسُبك من رجٍل؛ أي َكافٌك، وهو مدح  للنكرة. َحْسُب:

 (ٕ) اسم فعل، ٌقال: حسُبك هذا؛ أي اكتِؾ به. وَحْسُب:

 جررزء مررن عنرروان كترراب )شرررح المقدمررة المحسرربة( البررن علررى وزن المفعلررة و)الُمْحِسرربة( 
ا.   بابشاذ، والُمْحِسبة: اسم فاعل من "أَْحَسَب الشًُء": َكَفى، وٌقال: أَْحَسَب الشًُء فالنًّ

 وتقول: َحْسُبَك كذا؛ أي َكَفاَك، وهذا ُمْحِسب  لك؛ أي كاٍؾ لك من ؼٌره.

 (11) 

 )ح ل ب(

مدٌنررة كبٌرررة فررً شررمال سررورٌا مشررهورة بصررناعتها علررى وزن فعررل وهررً مفرررد مررذكر  َحلَببُب:
على وزن ارتها، عاصمة الحمدانٌٌن سابقًّا، ومركز محافظة حلب تسّمى الشهباء. و)الحلبٌات( وتج

جزء من عنوان كتاب )المسائل الحلبٌات( ألبً علرً الفارسرً، وهرً مسرائل صرنعها فرً الفعلٌات 
رات، وهرو جمرع ٌَّ "، وحٌن جمرع هرذا االسرم المنسروب نقرول: َحلَِب ًّ  مدٌنة )حلب(، والنسبة إلٌها "حلب

 مؤنث سالم. 

(12) 

 )خ ص ر(

 إٌجازه.  واختصاُر الكالِم:حذؾ الفضول منه.  اْخَتَصَر الشًَء أو الكالَم:

ْوط، وكلُّ ما اخَتَصَر اإلنساُن بٌده فأمسكه من عصا ونحِوها. والِمْخَصرة كالسَّ
 (ٖ) 

وهرو مختصر المذكر والمؤنث( للمفضرل برن سرلمة، و)الُمختَصر( جزء من عنوان كتاب ) 
ٌُختَصر(، وٌقصد به المفضل فً العنوان ا سم مفعول من مصدر الفعل المضارع المبنً للمجهول )

 حذؾ الفضول أو الزٌادة فً باب التذكٌر والتأنٌث، واإلتٌان بالمفٌد أو األشٌاء األساسٌة.

                                            (13) 

 )د ر ك(

  َتَداَركه. اْسَتْدَرَك ما فات:
ا. واْسَتْدَرَك علٌه القولَ:  (ٗ) أصلح خطأَه، أو أكمَل نقَصه، أو أزال عنه لَْبسًّ

                                                 
 مادة )ج و( المعجـ العربي األساسي. (1)

 مادة )ح س ب( المصدر نفسو. (2)

 خ ص ر( الصحاح.مادة ) (3)

 مادة )د ر ؾ( المعجـ الوسيط..(4)



   المجلة العلمية بكلية اآلداب                           العدد 34 لسنة 0202                                           

 

 

 

8 

االسرتدراك علرى سرٌبوٌه فرً جزء مرن عنروان كتراب )على وزن االستفعال و)االستدراك(  
بٌدّي األندلسً،  ا( ألبً بكر الزُّ وهو مصدر الفعرل كتاب األبنٌة والزٌادات على ما أورده فٌها مهذبًّ

ا، والمقصود به إكمال ما لم ٌذكره سٌبوٌه فً كتابه من األبنٌة.اْسَتدْ  ْسَتْدِرُك اْسِتْدراكًّ ٌَ  َرَك 
(14) 

 )ذ ك ر(
َكُر: ر:خالؾ األنثى.  الذَّ  (ٔ) ضد المؤنث. والتذكٌر: خالؾ التأنٌث. والُمذكَّ

المرذكر  المذكر والمؤنث للفراء، والمذكر والمؤنث للمبرد، ومختصررو)المذكر( جزء من عنوان  
والمؤنررث للمفضررل بررن سررلمة، والمررذكر والمؤنررث ألبرًر بكررر األنبرراري، والمررذكر والمؤنررث البررن التُّسررتري 

 والمذكر والمؤنث البن جنً، والمذكر والمؤنث البن فارس. النحوي،

رل، وهرً اسرم مفعرول مرن مصردر الفعرل المضرارع المبنرً   ر( علرى وزن ُمَفعَّ وكلمة )الُمَذكَّ
ٌَُذكَّ   ُر(. والمذكر: خالؾ المؤنث على نحو ما ورد فً معاجم اللؽة فً تعرٌفه.للمجهول )

 (15) 
 )ر ت ب(

به:  جعله فً مرتبته. وٌقال: رتَّب الطالئع فً المراتب والمراقب. رتَّ
ْتَبُة:و .  الرُّ  الَمنزلة والمكانة، أو المنزلة الرفٌعة. والجمع: ُرَتب 

. وقال رسول ، صرلى ، علٌره وسرلم: )َمرْن مراَت علرى َمْرَتَبرٍة الرتبة. والجمع: َمَراِتبُ  والَمْرَتَبة:
من هرذه المراترِب ُبِعرَث علٌهرا(، والمرتبرة: المنزلرة الرفٌعرة؛ أراد بهرا صرلى ، علٌره وسرلم الؽرزو 

 قال األصمعً: المرتبة: الَمرَقبة؛ وهً أعلى الجبل.  (ٕ) والحج ونحوهما.
وهً جمع )مرتبة(  راتب النحوٌٌن ألبً الطٌب اللؽوي،كتاب مو)َمَراِتب( جزء من عنوان  

ررا. ومراتررُب: ممنوعررة مررن الصرررؾ صررٌؽة منتهررى  علررى وزن )َمْفَعلَررة( مررن َرَتررَب: إذا انتصررب قائمًّ
الجموع على وزن )َمَفاِعل(. والمقصود بالمراتب فرً عنروان الكتراب وضرع النحروٌٌن فرً طبقرات 

 مرتبٌن حسب سنة وفاة كل واحد منهم.
 (16) 

 )س أ ل(
.  (ٖ) سألُته الشًَء، وسألُته عن الشًء سؤاالًّ ومسألةًّ

المسرائل العسركرٌات فرً  و)المسائل( جزء من عناوٌن عدة كتب ألبً علً الفارسرً هرً: 
النحو العربً، المسائل المنثورة، المسائل الحلبٌات، المسائل الشرٌرازٌات، اإلؼفرال، وهرو المسرائل 

قرآن وإعرابه( ألبرً إسرحاق الزجراج، المسرائل البصررٌات، المسرائل الُمْصلَحة من كتاب )معانً ال
المشكلة. والمسائل جمع )مسألة( على وزن )َمْفَعلة( مصدر الفعرل )سرأل(، والجمرع مسرائل ممنروع 

والمسألة فرً االصرطالح العلمرً: القضرٌُة  من الصرؾ صٌؽة منتهى الجموع على وزن )َمَفاِعل(.
ٌُبررَرهن علٌهررا، وهررو الم عنررى المقصررود فررً كتررب أبررً علررً؛ ألنرره كرران ٌررذكر إحررد  المسررائل التررً 

 النحوٌة.  اللؽوٌة، وٌشرحها وٌوضحها باألدلة والشواهد
(17) 

 )ش ر ح(
عه. َشَرَح الشًَء َشْرًحا:  بَسطه ووسَّ

ْرُح: رَته. والشَّ  الكشؾ، تقول: شرحُت الؽامَض: إذا َفسَّ
                                                 

 مادة )ذ ؾ ر( المعجـ الوسيط. (1)

 مادة )ر ت ب( الصحاح. (2)

 مادة )س أ ؿ( لساف العرب. (3)
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ره. وشرَح الكالَم: أوضحه وفسَّ
 (ٔ) 

، جررزء مررن عنرراوٌن  و)الشرررح(  ًّ ررٌَراف عرردة كتررب هررً شرررح كترراب سررٌبوٌه ألبررً سررعٌد السِّ
كترراب الشررعر، أو شرررح األبٌررات المشرركلة اإلعررراب ألبررً علررً الفارسررً، وشرررح كترراب سررٌبوٌه و

انً مَّ  شرح أبٌات سٌبوٌه ألبً محمد ٌوسؾ بن أبً سعٌد السٌرافً.، وللرُّ
ْرُح: صود به فً تلرك الكترب إٌضراح الؽرامض وتفسرٌره فرً مصدر الفعل َشَرَح، والمعنى المق والشَّ

 كتاب سٌبوٌه، وفً شواهده، وفً األبٌات التً اختارها أبو علً الفارسً. 
(18) 

 )ش ع ر(
ا. وَشَعَر له:قال الشعر.  َشَعَر فالن شعًرا:  قال له شعرًّ

 اكتسب ملكة الشعر فأجاده. وَشُعَر فالٌن ِشعًرا:
َت ِشعري؛ أي: لٌتنً علمُت. ا:َشَعْرُت بالشًء أشعُر به شعرً  ٌْ  فطنُت له. ومنه قولهم: لَ

ْعُر: ا، واحُد األشعار. والشِّ  كالم موزون ُمقفى قصدًّ
ا لفطنته. والشاعر:  (ٕ) قائل الشعر، وجمعه الشعراء على ؼٌر القٌاس. وُسمًِّ شاعرًّ

علرً  كتراب الشرعر، أو شررح األبٌرات المشركلة اإلعرراب ألبرً و)الشعر( جزء من عنروان 
الفارسررً.ووزنه الصرررفً )ِفْعررل(، وهررو مصرردر الفعررل )َشررَعَر(. والمقصررود برره عنررد أبررً علررً تلررك 

 األبٌات التً فٌها ؼموض فً اإلعراب وإٌضاح مشكلها وتفسٌرها.
(19) 

 )ش ك ل(
 التَبَس. َشَكلَ األمُر ُشكوالً:

ا: أشكلُت الكتاَب، وَشَكْلُت الكتاَب: ٌَّدته باإلعراب. وٌقال أٌضًّ  كأنك أزلَت عنه اإلشكال وااللتباس. ق
  (ٖ) الملتِبس. والُمْشِكل:التَبَس.  وأشكلَ األمُر:

ٌُفهم حتى ٌدل علٌه دلٌل من ؼٌره. وعند األصولٌٌن:  ما ال 
و ) شررح األبٌرات المسائل المشكلة( ألبً علً الفارسرٌو)المشكل( جزء من عنوان كتاب ) 

وهو اسم فاعل من مصدر الفعرل الربراعً )أْشرَكَل( علرى  ،المشكلة اإلعراب ( ألبً علً الفارسً 
وزن )ُمْفِعل(. وٌقصد أبو علً به جمع المسائل اللؽوٌة التً فٌها لربس وؼمروض وإبهرام وشررحها 

 وإٌضاحها.
 (21) 

 )ص ر ف(
نه:  رجل ، رجالًّ، رجٍل. صرف االسَم نوَّ

علم  ُتعرؾ به أبنٌة الكالم واشتقاقه. والصرُف:
(ٗ) 

 (٘) دخلها الصرُؾ؛ أي التنوٌن. ت الكلمُة:وانَصَرفَ 

                                                 
 مادة )ش ر ح( المعجـ الوسيط. (1)

 مادة )ش ع ر( المعجـ العربي األساسي. (2)

 مادة )ش ؾ ر( الصحاح. (3)

حدىما جعػؿ الكممػة عمػي صػيت مختمفػة لمػروب مػف المعػاني، نحػو: َمػَرَب ومػر ب أ التصريف ينقسم قسمين: (4)
وتمػػر ب وَتمػػارَب وامػػطَرب. واغخػػر: تلييػػر الكممػػة عػػف أصػػميا مػػف غيػػر أف يكػػوف ذلػػؾ التلييػػر دا   عمػػي معنػػي 

 .32و 1/31طاريء عمي الكممة، نحو تلييرىـ )َقَوَؿ( إلي )قاؿ(. الممتع  بف عصفور 

 ص ر ؼ( لساف العرب.مادة ) (5)
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جزء من عنوان كتاب )ما ٌنصرؾ ومرا ال ٌنصررؾ( ألبرً  على وزن ٌنفعل و)ٌنصرُؾ( 
رررا  إسرررحاق الزجررراج. وٌقصرررد الزجررراج بمرررا ٌنصررررؾ: االسرررم الرررذي ٌدخلررره التنررروٌن، وٌسرررمى أٌضًّ

بردالًّ مرن الكسررة، إال المصروؾ، وبما ال ٌنصرؾ: االسم الذي ال ٌدخله التنوٌن مرع جرره بالفتحرة 
ٌُجّر بالكسرة.  (ٔ)إذا أُضٌؾ أو لحقته األلؾ والالم ف
(21) 

 )ط ب ق(
الجٌل بعد الجٌل، أو القوم المتشابهون فً ِسنٍّ أو عهد. والجمع: طبقات. الطبقة:

 (ٕ) 
 (ٖ)المرتبة والمنزلة. والطبقة:

واللؽوٌٌن( ألبً جزء من عنوان كتاب )طبقات النحوٌٌن على وزم فعالت و)الطبقات(  
بٌدي، والمفرد "طبقة"، جاءت على صٌؽة جمع المؤنث السالم.  بكر الزُّ

والمعنى الذي ٌقصده الزبٌدي هو جمع أخبار علماء النحو واللؽة الذٌن ٌنتمون إلى جٌل  
 واحد، أو بٌنهم تقارب فً السّن، والتعرٌؾ بكل واحد منهم.

رٌٌن: أبً األسود الدؤلً، وعبد الرحمن بن وقد بدأ بالطبقة األولى من النحوٌٌن البص 
هرمز، وبعدها الطبقة الثانٌة، وتضم نصر بن عاصم اللٌثً، وٌحٌى بن ٌعمر، وعنبسة الفٌل، 

 ومٌمون األقرن، ثم الطبقة الثالثة....

هـ( فً استعمال كلمة )الطبقات( فً ٕٖٔ-9ٖٔوٌعود الفضل إلى محمد بن سالم الجحمً ) 
 وأخبارهم حتى عصره فً كتابه )طبقات فحول الشعراء(. الحدٌث عن الشعراء 

(22) 

 )ع ر ب(

ا من العرب، واإلعراب، والعربً، والعربٌة  ، أربع كلمات وردت كل واحدة منها جزءًّ
 ًّ ٌَراف ، كتراب الشرعر عناوٌن الكتب: فوائت كتاب سٌبوٌه من أبنٌة كالم العرب ألبً سعٌد السِّر

ألبرً علرً ، وهمرا ، والمسائل العسكرٌات فً النحو العربرًأو شرح األبٌات المشكلة اإلعراب
الواضررح فررً علررم العربٌررة ألبررً بكررر الزبٌرردي، واللُّمررع فررً العربٌررة البررن جنررً، الفارسررً، و

 وتحصٌل عٌن الذهب، من معدن جوهر األدب، فً علم مجازات العرب ل علم الشنتمري. 

 .وهذا تعرٌؾ بتلك الكلمات التً لبعضها معنى اصطالحً

، والنسرب  الَعَرُب: ة من الناس سامٌة األصل، كان منشؤها شبه جزٌرة العررب. والجمرع: أَْعرُرب  أمَّ
، ولؽة عربٌة. ًٌّ . ٌقال: لسان عرب ًٌّ  إلٌه َعَرِب

ا فً العربٌة، وإن لم ٌكن من العرب. أَْعَرَب فالٌن:  كان فصٌحًّ

نه. وأتى به وفَق قواعِد النحو. وطبَّ  وأعرَب الكالَم: ٌَّ  ق علٌه قواعد النحو.ب

: ًَّ  نطق به على منهاج العرب. وأعرَب االسَم األعجم

ب االسم األعجمً:  أعرَبه. وعرَّ
 (ٔ) صبػ الكلمة بصبؽة عربٌة عند نقلها بلفظها األجنبً إلى اللؽة العربٌة. والتعرٌب:

                                                 
 .276ػ  4/222لمعرفة ما يتصؿ بػ)ما   ينصرؼ( بالتفصيؿ، انظر: النحو الوافي لألستاذ عباس حسف  (1)

 مادة )ط ب ؽ( لساف العرب. (2)

يندرج مصطمح )الطباؽ( تحت الجذر )ط ب ؽ(، وىو عند أىؿ البديع: الجمع بيف معنييف متقابميف، نحو قوؿ  (5)
ـْ ُرُقوٌد( اهلل تعالي:)َوتَ  ـْ َأْيَقاًظا َوُى   18الكيؼ: ْحَسُبُي
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ر ٌجلبره العامرل فرً آخرر اال واإلعراب: سرم المرتمكن قال ابن هشام فً تعرٌفه: "أثرر ظراهر أو مقردَّ
 (ٕ)والفعل المضارع".

ا من عنوان كتاب )الشعر(   وهو من المصطلحات األساسٌة فً الدرس النحوي، وكان جزءًّ
 ألبً علً الفارسً. 

: ًُّ  اسم منسوب إلى العرب. والَعربِ
مصررطلح ورد عنررد القرردماء، والمقصررود برره علررم النحررو؛ لررذلك العربٌررة، وعلررم العربٌررة،  والعربٌببة:
 ثة مصطلحات مترادفة. والنحو ثال

 (23) 
 )ع ض د(

اإلٌضرراح الَعُضرَدي( ألبرً علررً الفارسرً، وهرو اسررم )الَعُضردّي( جرزء مررن عنروان كتراب ) 
را خسررو برن حسرن برن بوٌره  منسروب إلرى )َعُضرد(، وهرو جرزء مرن لقرب السرلطان َعُضرد الدولرة فنَّ

ب )اإلٌضراح( وكتراب الدٌلمً ابن السلطان ركن الدولرة حسرن برن بوٌره. ولره صرنؾ أبرو علرً كترا
 )التكملة(، ومدحه فحول الشعراء، ومن أهمهم المتنبً. 

 م(. 93ٖ - 9ٖٙوكانت فترة حكم عضد الدولة للعراق وفارس ) 
 (ٖ) ما بٌن المرفق إلى الكتؾ. والَعُضد:

} َسَنُشردُّ ٌحمل لقبه معنى اإلعانة والنصر. قال ، تعالى فً خطراب موسرى علٌره السرالم:  
ي أمرك، ونعز جانبك بأخٌك. ِٖ٘بأَِخٌَك { القصص:  َعُضَدكَ   ؛ أي سنقوِّ

(24) 
 )ع ل ق(

ا على مقال أو حدٌث أو نحوهما، والجمع: تعلٌقات وَتَعالٌُق.  التعلٌق:  ٌُكتب تعقٌبًّ  ما ٌقال أو 
جررزء مررن كترراب )التعلٌقررة علررى كترراب سررٌبوٌه( ألبررً علررً علررى وزن التفعٌلررة و)التعلٌقررة(  

حاشررررٌة تفسررررٌرٌة صررررؽٌرة ُتضرررراؾ إلررررى نررررص مررررن النصرررروص، والجمررررع: ، وهررررً الفارسررررً
تعلٌقات.والمقصود بـ )التعلٌقة( فً عنوان كتاب أبً علً تفسٌر نصوص سٌبوٌه وإٌضاح ما فٌها 
من ؼموض وإبهام؛ أي إنه شرح للكتاب، وهو من الشروح المهمرة الترً ٌجرب علرى كرل مرن ٌقررأ 

 )الكتاب( الرجوع إلٌه.
(25) 

 )ع ل ل(
ٌَّن علته وأثبته بالدلٌل. ل الشًَء:علَّ   ب

 ذكر وجهها من اإلعالل. وأدخل فٌها اإلعالل. وعلَّل الكلمة )فً اصطالح الصرفٌٌن(:
ا. والتعلٌل: ًٌّّ ا لِّم ٌُسّمى برهانًّ ٌُستَدل به من الِعلة على المعلول، و  ما 

 ِعالَّت وِعلَل . والِعلَّة من كل شًء سبُبه. والجمع:
 واو واأللؾ والٌاء.ال وحروف العلة:

 (ٗ) كان بها حرؾ علة، فهً معتلة. واعتلَّت الكلمة )فً اصطالح الصرفٌٌن(:
، وكتراب   ًّ و)الِعلَل( جزء من عنوان كتاب )اإلٌضاح فً ِعلَل النحو( ألبرً القاسرم الزجراج

اق.  )علل النحو( ألبً الحسن محمد بن عبد ، الورَّ

                                                                                                                                               
 مادة )ع ر ب( المعجـ العربي األساسي. (1)

 .25شرح شذور الذىب: ص  (2)

 مادة )ع ض د( الصحاح (3)

 مادة )ع ؿ ؿ( المعجـ العربي األساسي. (4)
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، وال والعلة وزنها الصرفً:  جمع: ِعلَل ، على وزن ِفَعٍل.ِفْعلَة 
الركن الثالث من أركان القٌاس النحوي الذي ٌشمل: األصرل والفررع  والعلة فً علم أصول النحو:

 والعلة الجامعة والُحكم.
 والعلة عند الزجاجً والوراق فً كتابٌهما: السبُب؛ لذلك نجد فٌهما أسئلة واإلجابة عنها.

 لكم أن كالم العرب كله اسم وفعل وحرؾ ؟ ٌقول الزجاجً فً أول كتابه: من أٌن
 وٌقول الوراق فً السطر األول من كتابه: من أٌن علمتم أن الكالم ٌنقسم ثالثة أقسام ؟

(26) 
 )غ ف ل(

 سها من قلة التحفُّظ والتٌقُّظ. َغَفلَ عن الشًء ُغفُوالً وَغْفلًَة:
 تركه إهماالًّ من ؼٌر نسٌان. وَغَفلَ الشًَء:

  (ٔ) َؼَفَل عنه. وأَْغَفلَ الشًَء إغفاالً:
وهو ٌدور حول المسائل الُمْصلَحة من كتاب  و)اإلؼفال( عنوان كتاب ألبً علً الفارسً، 

 )معانً القرآن وإعرابه( ألبً إسحاق الزجاج. 
وهو مصدر الفعل )أَْؼَفَل(، ووزنه الصرفً إْفَعال . وٌقصد أبو علً الفارسً جمع المسائل  

 (ٕ)سها عنه دون تعمد أبو إسحاق الزجاج فً كتابه )معانً القرآن وإعرابه(. التً
(27) 

 )ف س ر(
حه. ا: وضَّ  َفَسَر الشًَء َفْسرًّ
َر آٌاِت القرآن الكرٌم:  شرحها ووضح ما نتطوي علٌه من معاٍن وأسرار وأحكام. وفسَّ

 (ٖ) الشرح والبٌان. والتفسٌر:
سالمٌة، ٌقصد منه توضٌح معانً القرآن الكرٌم وما انطوت من العلوم اإل وتفسٌر القرآن الكرٌم:

 علٌه آٌاته من عقائد وأسرار وِحَكم وأحكام.
و)التفسٌر( جزء من عنوان كتاب )النكت فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه( ل علم الشنتمري. وهو  

ر(، ووزنه الصرفً "َتْفِعٌل "، والمقصود به فً العنوان شرح بعض الن صوص مصدر الفعل )فسَّ
 واألبواب فً كتاب سٌبوٌه وإٌضاحها.

(28) 
 )ق ض ب(

 اقتضب الشًَء: قطعه. وٌقال: كان ٌحدثنا فجاء فالن  فاقتضَب حدٌثه. اقَتَضَب الشًَء:
 (ٗ) تكلَّم به من ؼٌر إعداد وتهٌئة. واقتَضَب الكالَم:

ر الفعرل و)المقتضب( عنوان كتاب المبرد، وهو اسم مفعول على وزن )ُمْفَتَعل( مرن مصرد 
ٌُْقَتَضُب(. والمقصود بالعنوان جمرع قواعرد النحرو والصررؾ بمرا ٌكفرل  المضارع المبنً للمجهول )
اإلفادة منها، وال نستطٌع أن نقول باختصار؛ ألنه مصدر جامع لتلك القواعد، ولكن ربما ٌكون من 

 ؼٌر إعداد سابق.
(29) 

 )ك ت ب(

                                                 
 مادة )غ ؼ ؿ( المصدر نفسو. (1)

 ـ.1988ىػ ػ  1428ولي، عالـ الكتب، بيروت، حققو الشيخ عبد الجميؿ عبده شمبي، الطبعة األ (2)

 مادة )ؼ س ر( الصحاح. (3)

 مادة )ؽ ض ب( لساف العرب. (4)
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.خ َكَتَب الكتاَب َكْتًبا وِكَتاًبا وكتابًة: . والجمع: ُكتَّاب  وَكَتَبة  ه، فهو كاتب   طَّ
. والكتاب:  الصحؾ المجموعة، والرسالة، والجمع: ُكُتب 
 القرآن الكرٌم. وأمُّ الكتاب: الفاتحة. وأهل الكتاب: الٌهود والنصار . والكتاب:
 (ٔ) صناعة الكاتب. والكتابة:

ب الالمات ( للزجاجً و )شررح كتراب و ) كتاو)الكتاب( اسم أطلقه القدماء على كتاب سٌبوٌه     
كتراب الشرعر ( ألبرً علرً الفارسرً و ) ٓسٌبوٌه( للسٌرافً و فوائت كناب سٌبوٌه ( للسرٌرافً و 

التعلٌقٌة على كتاب سٌبوٌه( ألبً علرً الفارسرً و ) االسرتدراك علرى سرٌبوٌه فرً كتراب األبنٌرة ( 
ب الالمات ( البن فارس و) النكرت فرً ألبً بكر الزبٌدي و ) شرح كتاب سٌبوٌه ( للرمانً و)كتا

 . وهو من صٌػ مصادر الفعل )َكَتَب( وقدتفسٌر كتاب سٌبوٌه ( للشنتمري 
 توقفنا أمام سٌبوٌه: حٌاته وكتابه فً الفصل الثانً من الرسالة. 

(31) 
 )ك ل م(

ه إلٌه الحدٌث. كلَّمه تكلًٌما:  نطق بكالم.وتكلَّم: وجَّ
 ثالث كلمات؛ ألنه جمع كلمة.ال ٌكون أقل من  والَكلُِم:

  (ٕ) اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع. والَكلِمة:
اسم جنس ٌقع على القلٌل والكثٌر، وهو الجملة المركبة المفٌدة، نحو: جاء الشتاُء، أو شبهها  الكالم:

. ًُّ  نحو: ٌا عل
.          فوائرررت كترراب سرررٌبوٌه مررن أبنٌررة كرررالم العرررب(و)الكررالم( جررزء مرررن عنرروان كترراب ) ًّ رررٌَراف للسِّ

ا؛ فالفعل "كلََّم" مصدره هو "التكلُّم"، و"كالم " على وزن )َفَعال(.  وَكالم : اسم مصدر، ولٌس مصدرًّ
ٌُحدد بالشعر والنثر.   والمقصود به فً العنوان جمع األبنٌة التً فاتت سٌبوٌه من كالم العرب الذي 

(31) 

 )ل ا م(
مررن حررروؾ الهجرراء، وهررو مجهررور متوسررط، ومخرجرره مررن  هررو الحرررؾ الثالررث والعشرررون الببالم:

ا من مخرج النون. باعٌات، قرٌبًّ ا بأصول الثناٌا والرَّ ًٌّ طرؾ اللسان، ملتق
 (ٖ)  

و)الالمات( جمع الالم، وهرو عنروان كتراب الالمرات ألبرً القاسرم الزجراجً، وابرن فرارس.  
 والمقصود هو جمع أنواع الالمات، وقد أشرنا والتمثٌل لها. 

(32) 
 )ل غ و(

. وقال بعُضهم: َسِمْعُت لَُؽاَتُهْم ؛   اللَُّغُة:  ى ولَُؽات  ، وجمعها: لُؽًّ ، والهاء ِعَوض  ً  أو لَُؽو  أصلها لَُؽ
 . ٌُوَقُؾ علٌها بالهاء. والنسبة إلٌها: لَُؽِويٌّ بفتح التاء، وشبَّهها بالتاء 
(ٗ) 

ها فمنَّها أصواو     ت  ٌعبر بها كلُّ قوٍم عن أؼراضهم".قال ابن جنً فً تعرٌفها: "أما َحدُّ
 (٘ ) 

                                                 
 مادة )ؾ ت ب( الصحاح. (1)

 مادة )ؾ ؿ ـ( لساف العرب. (2)

 مادة )ؿ ا ـ( المعجـ الوسيط. (3)

 مادة )ل غ ا( الصحاح. (4)

 .1/33الخصائص:  (5)
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بٌدّي، وهو جمع و)اللؽوٌون( جزء من عنوان كتاب )    طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن( ألبً بكر الزُّ
اللؽوّي، وهو اسم منسوب إلى )اللؽة(. واللؽوي هو ٌنقل ما نطقت به العرب من خالل رحلته إلى 

ا قالوا:  إذا أردَت أن تسمع من األعراب فاْسَتْلِؽهم؛ أي استنطقهم. البادٌة، ومشافهة األعراب، وقدٌمًّ

وقد حرص القدماء على التفرٌق بٌن اللؽوي والنحوي، وعمل كل منهما، ٌقول عبد  
ا النَّْحِوي  اه، وأمَّ اللطٌؾ البؽدادي فً: " اعلم أن اللؽوي شأنه أن ٌنقل ما نطقْت به العرُب وال ٌتعدَّ

ؾ فٌما نقل ث نقُل فشأنه أن ٌتصرَّ ث والفقٌه؛ فشأن المحدِّ ه اللَُّؽِوي، وٌقٌس علٌه، ومثالُهما الـُمَحدِّ
ؾ فٌه، وٌبسط فٌه ِعلَلَه، وٌقٌس علٌه األمثاَل  ِته، ثم إن الفقٌه ٌتلقَّاه، وٌتصرَّ الحدٌث بُرمَّ

   (1)واألشباَه".

 (33) 

 )ن ث ر(

ا. َنَثَر الكالَم:  صاؼه َنْثرًّ

ْثُر:  (ٕ) ٌُرَسل بال وزن وال قافٌة، وهو خالؾ النظم.الكالم الجٌد  والنَّ

  المسائل المنثورة( ألبً علً الفارسً.و)المنثورة( جزء من عنوان كتاب )

ٌُنَثُر(، والمقصود به فً  والمنثورة: اسم مفعول من مصدر الفعل المضارع المبنً للمجهول )
 وإٌضاحها.عنوان الكتاب جمع مسائل متفرقة عجٌبة ؼربٌة فً اللؽة والنحو 

 (34) 

 )ن ح و(
 لكلمة )النحو( فً اللؽة عدة معاٍن، ومن أهمها ما ٌأتً: 

 الَقْصد، ٌقال: نحوُت نحَوك؛ أي قصدُت َقْصَدك. -ٔ
 الِمْثل، نحو: مررُت برجٍل نحِوك؛ أي مثلك. -ٕ
 الجهة، نحو: توجهُت نحَو البٌِت؛ أي جهة البٌت. -ٖ

. تقول: أنحاُء اللؽات أو ُنُحوُّ اللؽات.أْنَحاء   وكلمة )نحو( مفرٌد، والجمع:  ، وُنُحوٌّ
: ْحِويُّ ٌُّون.  والنَّ  العالِم بالنحو، والجمع: َنْحِو
اِحً: ا، والجمع: ُنَحاة . والنَّ  (ٖ) العالِم بالنحو أٌضًّ

وقال ابن جنً فً )باب القول على النحو(: "هو انتحاء َسْمت كالم العرب فً تصرفه من    
التثنٌة، والجمع، والتحقٌر، والتكسٌر، واإلضافة، والنسب، والتركٌب، وؼٌر إعراب وؼٌره ؛ ك

ذلك ؛ لٌلحق من لٌس من أهل اللؽة العربٌة بأهلها فً الفصاحة، فٌنطَق بها وإن لم ٌكن منهم، وإن 
   (ٗ) َشذَّ بعُضهم عنها ُردَّ به إلٌها ".

ٌد به أن ٌنحَو المتكلم إذا تعلمه كالم وقال ابن السراج عن النحو فً أصوله: "النحو إنما أر    
العرب، وهو علم استخرجه المتقدمون فٌه من استقراء كالم العرب، حتى وقفوا منه على الؽرض 
الذي قصده المبتدئون بهذه اللؽة، فباستقراء كالم العرب فاعلْم: أن الفاعل رفع، المفعول به نصب، 

 من قولهم: قام وباع". وأن فعل مما عٌُنه ٌاء أو واو ُتقلَب عٌُنه 

                                                 
 .21ج، ص األصوؿ في النحو  بف السرا (1)

 .مادة )ف ث ر( المعجـ العربي األساسي.( 2)

 مادة )ف ح و( الصحاح. (3)

 .1/34الخصائص:  (4)
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وقال عن وظٌفة علم النحو، وكٌؾ استخرج القدماء قواعده: "النحو إنما أُِرٌَد به أن ٌنحَو  
المتكلِّم إذا تعلمه كالم العرب، وهو علم استخرجه المتقدمون فٌه من استقراء كالم العرب حتى وقفوا 

، منه على الؽرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللؽة، فباستقرا ء كالم العرب فاعلْم: أنَّ الفاعَل َرْفع 
، وأن َفَعَل مما عٌُنه ٌاء  أو واو  ُتقلَب عٌُنه من قولهم: قام وباع".  (ٔ) المفعول به َنْصب 

عنوان  ) الجمل فً النحو ( للخلٌل بن أحمرد و ) والنحو والنحوٌون كل واحدة منهما جزء من  
) األصول فً النحو ( البن السراج و ) الموجز فً النحرو  مقدمة فً النحو ( لخلؾ بن حٌان األحمر و

( البن السراج و ) التفاحة فً النحو( ألبً جعفرر النحراس و اإلٌضراح فرً علرل النحرو ( للزجراجً و ) 
الجمل فً النحو ( للزجاجً و ) مراتب النحوٌٌن ( ألبً الطٌب اللؽوي و ) أخبار النحوٌٌن البصررٌٌن 

ل العسرركرٌات فررً النحررو العربررً ( للفارسررً و) طبقررات النحرروٌٌن واللؽرروٌٌن ( ( للسررٌرافً و ) المسررائ
 للزبٌدي و ) علل النحو للوراق ( 

(35) 

 )ن ص ب(

كها بالفتح. َنَصَب الكلمَة:  حرَّ

 مصدر نصبُت الشًَء، إذا أقمته. والنَّْصُب:

 إعرابها بالفتحة أو ما ٌنوب عنها. وَنْصب الكلمة:

 (ٕ) فتح فً البناء، وهو من مواضعات النحوٌٌن.والنصب فً اإلعراب كال

 ما دخله النصُب من الَكلِم. والمنصوب )فً النحو(:

 الُمحلَّى: وجوه النصب( البن شقٌر.و)الّنصب( جزء من عنوان كتاب )

وهو مصدر الفعل َنَصَب، والمقصود به عند ابن شقٌر المعنى االصطالحً للنصب، وهو  
 ما ٌنوب عنها، وقد بدأ بالمنصوبات ألنها األكثر استعماالًّ. إعراب الكلمة بالفتحة أو 

                                              (36) 

 )و ج ز( 

ِجُز َوْجًزا ووجوًزا: ٌَ  (ٖ) أسرع فٌه واختصره. َوَجَز فً منطقه 

. وَوَجَز الكالَم: ره وقلَّه، فهو واجز   قصَّ

. َقُصَر فً بالؼة، وَوُجَز الكالُم:  فهو وجٌز  وَوْجز 

 قلَّ فً بالؼة. وأوجَز الكالُم:

 قلَّله واختصره. وأوجَز كالَمه، وفً كالمه:

وهو اسم مفعول مرن  و)الموجز( جزء من عنوان كتاب )الموجز فً النحو( البن السراج، 
ٌُوَجُز".  مصدر الفعل الرباعً المبنً للمجهول "

حوٌرة الترً ٌحتراج إلٌهرا المتعلِّمرون بطرٌقرة وٌقصد ابن السرراج برالموجز جمرع القواعرد الن 
ا عن كتابه )األصول فً النحو(.  مختصرة، وهو ٌختلؾ تمامًّ

 (37) 

                                                 
 .1/35األصوؿ في النحو:  (1)

 مادة )ف ص ب( المعجـ العربي األساسي. (2)

 مادة )و ج ز( المعجـ العربي األساسي. (3)
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 )و ض ح(
ٌَِضُح وضوًحا فهو واضٌح:  بان وظهر. َوَضَح الشًُء أو األمُر 

ح األمَر: ا. ووضَّ نًّ ٌِّ ا ب ٌَّره واضحًّ  ص
ٌُوِضُح إٌضاًحا: نه. وأوضَح األمَر  ٌَّ أظهره وب

 (ٔ) 
  ًّ و)اإلٌضرراح( جررزء مررن عنرروان كترراب )اإلٌضرراح فررً ِعلَررل النحررو( ألبررً القاسررم الزجرراج

 اإلٌضاح الَعُضَدي( ألبً علً الفارسً. الواضح، وكتاب )
و)اإلٌضراح( مصردر الفعررل )أوضرَح(، والجمررع: إٌضراحات، وأصررله )إوضراح( علررى وزن  

 )إفعال(، والٌاء أصلها واو، وهو إعالل. 
 بٌان علل النحو وتفسٌرها. والمعنى المقصود هو

)الواضح فً علم العربٌة( ألبً بكر الزبٌدي، وهو اسم  و)الواضح( جزء من عنوان كتاب 
 فاعل من مصدر الفعل الثالثً )َوَضَح(.

والمعنرى المقصررود وضرروح مررا فرً الكترراب مررن قواعررد النحرو، وٌسررتطٌع المررتعلِّم اسررتٌعابها  
 بسهولة وٌسر.

  الخاتمــــــــــــة   

وبعد هذا العرض الذي توقفنا فٌه أمام تحلٌل عناوٌن بعض مصادر التراث النحوي حتى  
ا، أودُّ تأكٌد ما ٌأتً:  نهاٌة القرن الخامس الهجري لؽةًّ واصطالحًّ

هناك ثالثة مصطلحات مترادفة أطلقها القدماء على النحو، وهً: النحو، العربٌة، علم العربٌة،  -
لثالثة فً عناوٌن الكتب، وكان أكثرها استعماالًّ مصطلح وقد وردت تلك المصطلحات ا

 "النحو".
وردت أربعة أسماء فً العناوٌن: العرب، واإلعراب، والعربً، والعربٌة، ولإلعراب والعربٌة  -

 )أي النحو( مفهوم اصطالحً. 
التً ، وهو من األسس (ٕ)استعمل السٌرافً كلمة "العرب" مضافة إلى "كالم"؛ أي )كالم العرب( -

ا فً بعض المصادر، ومن أهمها كتاب  قام علٌها الدرس اللؽوي عند القدماء، وكان ٌتردد كثٌرًّ
 سٌبوٌه. 

ا فً  - حملت عناوٌن بعض مؤلفات أبً علً الفارسً أسماء البالد التً زارها، وألقى فٌها دروسًّ
الحلبٌات، اللؽة والنحو والصرؾ، وقد وردت تلك األسماء فً أربعة عناوٌن: العسكرٌات، 

 الشٌرازٌات، البصرٌات. 
كانت بعض العناوٌن فٌها الجانب المجازي الستعمال األسماء، ولعل أشهرها اسم )التفاحة( ألبً  -

جعفر النحاس، والذي ٌدل على موضوعه العنوان كامالًّ: )التفاحة فً النحو(. وٌتصل بذلك 
 )اللمع( البن جنً، و)الواضح( للزبٌدي.

 ادرـــــــــلمصا

هـ(، تحقٌق الدكتور محمد إبراهٌم 3ٖٙ-3ٕٕأخبار النحوٌٌن البصرٌٌن ألبً سعٌد السٌرافً ) -
 م.93٘ٔهـ ـ ٘ٓٗٔالبنا، الطبعة األولى، دار االعتصام، القاهرة، 

                                                 
 مادة )و ض ح( الصحاح. (1)

وف، وتحمػػؿ عنػواف )كػػالـ العػرب( كتػػاب الػدكتور حسػػف ظاظػا، وفيػػو دراسػات مفيػػدة مػف الكتػػب التػي ألفيػػا المحػدث (2)
 ـ. 1971عف قمايا الملة العربية، طبعة مكتبة المصري، توزيع دار المعارؼ، سنة 
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بٌدّي  - ا ألبً بكر الزُّ االستدراك على سٌبوٌه فً كتاب األبنٌة والزٌادات على ما أورده فٌها مهذبًّ
 م.39ٓٔـ(، تحقٌق المستشرق اإلٌطالً إؼناطٌوس كوٌدي، طبعة روما ه19ٖاألندلسً )ت

هـ(، تحقٌق الشٌخ محمود محمد شاكر، مكتبة  1ٔٗأسرار البالؼة لعبد القاهر الجرجانً )ت  -
 م. 99ٔٔالخانجً، القاهرة، 

هـ(، تحقٌق الدكتور عبد الحسٌن الفتلً، طبعة مؤسسة ٖٙٔاألصول فً النحو البن السراج )ت  -
 م.93٘ٔهـ/٘ٓٗٔالرسالة، بٌروت، 

اإلؼفال، وهو المسائل الُمْصلَحة من كتاب )معانً القرآن وإعرابه( ألبً إسحاق الزجاج )ت  -
هـ(، تحقٌق الدكتور عبد ، بن عمر إبراهٌم، طبعة  11ٖهـ(، ألبً علً الفارسً )ت  ٖٔٔ

 م. ٖٕٓٓالمجمع الثقافً بأبو ظبً، 
هـ(، تحقٌق الدكتور زهٌر عبد المحسن ٕٖٖلمبرد البن والَّد )ت االنتصار لسٌبوٌه على ا  -

 م.99ٙٔهـ ٙٔٗٔسلطان، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بٌروت، 

هـ(، تحقٌق الدكتور حسن شاذلً فرهود، الطبعة 11ٖاإلٌضاح الَعُضَدي ألبً علً الفارسً )ت  -
 م. 9ٙ9ٔهـ/39ٖٔاألولى، الرٌاض، 

ًّ )ت اإلٌضاح فً ِعلَل الن - هـ(، تحقٌق الدكتور مازن المبارك، ٖٓٗحو ألبً القاسم الزجاج
 .919ٔهـ/99ٖٔالطبعة الثالثة، دار النفائس، بٌروت، 

-ٓٔٗتحصٌل عٌن الذهب، من معدن جوهر األدب، فً علم مجازات العرب ل علم الشنتمري ) -
ة الرسالة، بٌروت، تحقٌق الدكتور زهٌر عبد المحسن سلطان، الطبعة الثانٌة، مؤسسهـ( 1ٙٗ
 م.99ٗٔهـ/٘ٔٗٔ

هـ(، تحقٌق الدكتور عوض حمد  11ٖالتعلٌقة على كتاب سٌبوٌه ألبً علً الفارسً )ت  -
 م.99ٓٔ -هـ  ٓٔٗٔالقوزي، الطبعة األولى، مطبعة األمانة، القاهرة، 

هـ(، تحقٌق األستاذ كوركٌس عواد، مطبعة 3ٖٖالتفاحة فً النحو ألبً جعفر النحاس )ت  -
 م.  9ٙ٘ٔهـ/3ٖ٘ٔعانً، بؽداد، ال

هـ(،  11ٖالتكملة، وهً الجزء الثانً من كتاب )اإلٌضاح العضدي( ألبً علً الفارسً )ت  -
 م.  93ٔٔهـ/ٔٓٗٔتحقٌق الدكتور حسن شاذلً فرهود، الطبعة األولى، الرٌاض، 

الدٌن  هـ(، تحقٌق الدكتور فخر1ٙٔأو  1ٓٔالُجَمل فً النحو تصنٌؾ الخلٌل بن أحمد )ت  -
 م.93٘ٔهـ/٘ٓٗٔقباوة، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بٌروت، 

هـ(، تحقٌق الدكتور علً توفٌق الحمد، الطبعة ٖٓٗالجمل فً النحو ألبً القاسم الزجاجً )ت  -
 م.93٘ٔهـ/٘ٓٗٔالثانٌة مؤسسة الرسالة ببٌروت، ودار األمل باألردن، 

تاذ محمد علً النجار، طبعة دار الكتب هـ(، تحقٌق األس 9ٕٖالخصائص البن جنً )ت  -
 م. 9ٕ٘ٔهـ ـ  1ٕٖٔالمصرٌة، 

هـ(، حققه الدكتور محمد 3ٖ٘شرح أبٌات سٌبوٌه ألبً محمد ٌوسؾ بن أبً سعٌد السٌرافً )ت  -
ٌَّح هاشم، طبعة مكتبة الكلٌات األزهرٌة ودار الفكر بالقاهرة،   م. 91ٗٔهـ/9ٖٗٔعلً الر

ًّ ) شرح كتاب سٌبوٌه ألبً سعٌد - ٌَراف هـ(، الجزء األول، تحقٌق الدكتور رمضان 3ٖٙ-3ٕٕالسِّ
عبد التواب، والدكتور محمود فهمً حجازي، والدكتور محمد هاشم عبد الداٌم،  طبعة الهٌئة 

 م.93ٙٔالمصرٌة العامة للكتاب، 
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انً ) - مَّ حققه فً رسالة هـ(، 3ٖٗ-9ٕٙشرح كتاب سٌبوٌه ألبً الحسن علً بن عٌسى الرُّ
السعودٌة،  -جامعة أم القر   -كتوراه األستاذ محمد إبراهٌم شٌبة، كلٌة اللؽة العربٌة للد

 هـ.  ٘ٔٗٔ-ٗٔٗٔ

هـ(، تحقٌق الدكتور خالد عبد الكرٌم، 9ٙٗشرح المقدمة الُمْحِسبة لطاهر بن أحمد بن بابشاذ )ت  -
 م. 911ٔالطبعة األولى، المكتبة العصرٌة، الكوٌت، 

بٌدّي األندلسً )تطبقات النحوٌٌن وال -  هـ(، تحقٌق األستاذ محمد أبو19ٖلؽوٌٌن ألبً بكر الزُّ
 م. 91ٖٔهـ/ 9ٕٖٔ(، طبعة دار المعارؾ بمصر ٓ٘الفضل إبراهٌم، ذخائر العرب )

اق )ت  - هـ(، تحقٌق الدكتور محمود جاسم  3ٖٔعلل النحو ألبً الحسن محمد بن عبد ، الورَّ
 م.999ٔ-هـٕٓٗٔالرشد، الرٌاض، الدروٌش، الطبعة األولى، مكتبة 

- ( ًّ ٌَراف هـ(، تحقٌق الردكتور 3ٖٙ-3ٕٕفوائت كتاب سٌبوٌه من أبنٌة كالم العرب ألبً سعٌد السِّ
اء، الطبعة األولى، بؽداد،   م.ٕٓٓٓمحمد عبد المطلب البكَّ

للكتراب،  هـ(، حققه األستاذ عبد السالم هارون،  الهٌئة المصرٌة العامة 3ٓٔالكتاب لسٌبوٌه )ت  -
 م.911ٔ/9ٙٙٔ

هررـ(، تحقٌررق 11ٖكترراب الشررعر، أو شرررح األبٌررات المشرركلة اإلعررراب ألبررً علررً الفارسررً )ت  -
 م.933ٔهـ/3ٓٗٔالدكتور محمود الطناحً، طبعة الخانجً بالقاهرة، 

هـ(، تحقٌق الردكتور حسرٌن محمرد شررؾ، الطبعرة األولرى، 9ٕٖاللُّمع فً العربٌة البن جنً )ت  -
 م.919ٔهـ/99ٖٔالقاهرة،  عالم الكتب،

هـ(، تحقٌق الدكتور هرد  قراعرة، ٖٔٔما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ ألبً إسحاق الزجاج )ت  -   
 م.91ٔٔهـ/9ٖٔٔالمجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة بالقاهرة، 

هرـ(،  1ٖٔالُمحلَّى )وجوه النصب( ألبً بكرر أحمرد برن الحسرن برن شرقٌر النحروي البؽردادي )ت  -
هرـ ـ  3ٓٗٔفائز فارس، الطبعة األولى، مؤسسة الرسرالة، ودار األمرل، بٌرروت،  حققه الدكتور

 م. 931ٔ

هررـ(، حققرره الرردكتور رمضرران عبررد التررواب، طبعررة دار الكتررب 1ٕٓالمررذكر والمؤنررث للفررراء )ت  -
 م. 91٘ٔالمصرٌة، 

تور هرـ(، تحقٌرق الردكتور صرالح الردٌن الهرادي والردك3ٕٙأو  3ٕ٘المذكر والمؤنث للمبررد )ت  -
 م91ٓٔرمضان عبد التواب، دار الكتب، القاهرة، 

هررـ(، تحقٌرق الشرٌخ محمرد عبرد الخرالق عضررٌمة، 3ٕٖالمرذكر والمؤنرث ألبرً بكرر األنبراري )ت  -
 م. 93ٔٔهـ/ٖٔٓٔطبعة المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة بالقاهرة، 

(، تحقٌررق الدكتورأحمررٖٔٙالمررذكر والمؤنررث البررن التُّسررتري النحرروي )ت  - د هرٌرردي، الطبعررة األولررى، هرـر
 م. 93ٖٔهـ/ٖٓٗٔمكتبة الخانجً بالقاهرة، ودار الرفاعً بالرٌاض، 

 هـ(، تحقٌق الدكتور طرارق نجرم عبرد ،، طبعرة دار البٌران9ٕٖالمذكر والمؤنث البن جنً )ت  -
 م.93٘ٔهـ/٘ٓٗٔالعربً، جدة، 

عبد التواب، الطبعة األولرى، هـ(، تحقٌق الدكتور رمضان 9ٖ٘المذكر والمؤنث البن فارس )ت  -
 م.9ٙ9ٔالقاهرة، سنة  
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حققره األسرتاذ محمرد أبرو الفضرل إبرراهٌم، دار هرـ(، ٖٔ٘مراتب النحوٌٌن ألبً الطٌب اللؽروي )ت  -
 م.91ٗٔهـ/9َٖٗٔنهضة مصر للطبع والنشر بالفجالة، الطبعة الثانٌة، 

تور محمررد الشرراطر أحمررد، هررـ(، تحقٌررق الرردك 11ٖالمسررائل البصرررٌات ألبررً علررً الفارسررً )ت  -
 م.  93٘ٔهـ ـ  ٘ٓٗٔالقاهرة، 

هررـ(، تحقٌررق الرردكتور حسررن هنررداوي، الطبعررة  11ٖالمسررائل الحلبٌررات ألبررً علررً الفارسررً )ت  -
 م.931ٔ /هـ  1ٓٗٔاألولى، طبعة دار القلم بدمشق، ودار المنارة ببٌروت، 

لردكتور حسرن هنرداوي، الطبعرة هرـ(، تحقٌرق ا 11ٖالمسائل الشٌرازٌات ألبً علً الفارسً )ت  -
 م.ٕٗٓٓ /هـ  ٕٗٗٔاألولى، طبعة كنوز إشبٌلٌا، السعودٌة، 

هرـ(، تحقٌرق الردكتور علرً 11ٖالمسائل العسكرٌات فرً النحرو العربرً ألبرً علرً الفارسرً )ت  -
ان،   هـ.ٕٕٓٓجابر المنصوري، طبعة دار الثقافة، والدار العلمٌة الدولٌة، عمَّ

هررـ(، تحقٌررق الرردكتور شرررٌؾ النجررار، طبعررة دار 11ٖبررً علررً الفارسررً )تالمسررائل المنثررورة أل -
 م.ٕٗٓٓهـ/ٕٗٗٔعمار للنشر والتوزٌع، األردن، 

هـ(، تحقٌق الشٌخ محمد عبد الخالق عضٌمة، طبعة المجلس 3ٕٙأو  3ٕ٘المقتضب للمبرد )ت  -
 م.93٘ٔهـ/٘ٔٗٔاألعلى للشئون اإلسالمٌة بالقاهرة، 

بررن عصررفور اإلشرربٌلً، حققرره فخررر الرردٌن قبرراوة، الطبعررة األولررى، دار الممتررع فررً التصرررٌؾ ال -
 م. 931ٔ /هـ  1ٓٗٔالمعرفة، بٌروت، 

هررـ(، حققره بررن سررالم دامرجررً، طبعررة مؤسسررة برردران ٖٙٔالمروجز فررً النحررو البررن السررراج )ت  -
 م.9ٙ٘ٔللطباعة والنشر، بٌروت، 

هرـ(، تحقٌرق الردكتور زهٌرر عبررد 1ٙٗ-ٓٔٗالنُّكرت فرً تفسرٌر كتراب سرٌبوٌه ل علرم الشرنتمري ) -
المحسرررن سرررلطان، منشرررورات معهرررد المخطوطرررات العربٌرررة، الطبعرررة األولرررى، دولرررة الكوٌرررت، 

 م.931ٔهـ/1ٓٗٔ

هرـ( تحقٌرق الردكتور أمرٌن علرى  19ٖالواضح فً علم العربٌة ألبرً بكرر الزبٌردي األندلسرً )ت  -
 م.91٘ٔالطبعة األولى، دار المعارؾ بمصر،  ،السٌد
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Abstract: 

Titles of the Syntactic Heritage Resources till the End of the 

Fifth Hijri Century: a Semantic Morphological Study 

This study aims to analyzing the titles of heritage resources 

morphologically and semantically. 
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The significance of this study can be explained in Morphological and 

semantic analysis of resources titles in detail. 

It is a morphological-semantic analysis of the resources titles that 

were the subject of the study, and examples of this are: 

- (Al Kitab) composed by Sibawayh: Al Kitab: Collected Sheets; 

Plural: Kutub 

- (Almuqtadab) composed by Al-Mubarrad: Almuqtadab: Object 

Noun of Speech Briefing; spoken without preparation and planning 

- Speech Briefing: cut it off; as it is said: We were talking and so-

and-so came, and he briefly spoke. 

We will classify the words morphologically: sources, derivatives, 

singular and plural, and show the meanings of the vocabulary, and 

what is related to it with the syntactic term; such as: Cause, Origins, 

Syntax, Arabic and Arabic Science. 

Keywords:Introduction, Resources,Heritage 

 


