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 مجلة اللغة العربية للبحوث التخصصية

 

 البحوث بنشر تعىن )معتمد(، والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد عن تصدر التخصصية للبحوث العربية اللغة جملة
 واللهجات حلديثةا واأللسنيات واأًلصوات والقوايف والعروض والبالغة والصرف النحو من وآداهبا، العربية اللغة بعلوم املتخصصة

 واألسلوبية. والنقدية األدبية والدراسات والتعريب العريب واخلط
 للكشف اجلادة الدراساتو  الرصينة البحوث من مبزيد العربية املكتبة لرفد العلم وطلبة واألساتذة العلماء أمام حبثية نافذة السر جملة
 من لغة بأي عليه نص يعلى ال الذي القرآين بالنص متمثلة بغريها قائمة معجزة تزال وما أصبحت اليت اللغة هذه وأسرار سر عن

 هذه سر لكشف اوالتحم إال هي ما وحديثاً  قدمياً  مجالياهتا عن والكشف وآداهبا العربية اللغة علوم يف البحثية فاجلهود اللغات،
 اخلامت اللسان هي ربيةالع لتكون مجيعها اللغات خالق اختيار وأسباب بسبب ريهمغ قبل واألدباء اللغويني القتناع وكنهها، اللغة
 القيامة. يوم إىل اخلالد املعجز ولكتابه وسلم، عليه اهلل صلى لنبيه
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Abstract 
(Absolute effect) an important section of the Arabic grammar, and has an 
effective role in the overall structure. The Arabic phrase is not obsolete, as 
this type of style is widely scattered in the Holy Quran, Hadith and the 
Arabic language. Because it has a significant place in the formulation of 
Arabic structures, and because of its relation to rhetorical significance, it is 
necessary to know the contexts in which the absolute effect is used, because 
its use in its place causes a defect in meaning. Absolute effect is the 
established source. The source is the source of the Arabic words, and the 
language expanded, and grew and exploded methods, and entangled 
meanings, which is the basis of language and the origin of derivatives, has 
been linked to the important understanding of the Koran and texts and grew 
his knowledge in the passengers of the interpreters and on their shoulders, 
as they follow the various meanings and its ramifications proliferated in the 
midst Explanations of the meanings of downloading and stand on the 
provisions of their texts. From here the idea of research emerged, as I 
wanted to refer to the sources of this pure science, to consolidate the ring 
of the most important constituents, and to identify the concept and 
objectives and purposes, and characteristics and characteristics, and follow 
the problems and phenomena. Arabic and other Arabic schools are in dire 
need of advanced pedagogical approaches, specialized studies, and rigorous 
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research on grammatical subjects so that the reader can understand them in 
a deep and precise way. It is from this principle that the oldest of the scholars 
and readers in the research, I hope to be a thoroughbred fulfills the purpose 
of the comprehensive presentation of the applications of this method in our 
linguistic life were guided by the use of the Quran in use to make the 
Quranic standard practical application in our language. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9, 2011, No: 5SR) Vo: (JAL for Specialized ResearchJournal of Arabic Language  

 
 4 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

(JALSR) 

 ملخص

ري غاملفعول املطلق باٌب مهٌم من أبواب النحو العريب، وله دوٌر فّعال يف الرتكيب اجلملي. إن اجلملة العربية  
مستغنية عنه، حيث إن هذا النوع من األسلوب متناثر بشكل واسع يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف واللغة 
العربية. وملا له من مكانة ملحوظٍة يف صياغة الرتاكيب العربية، وملا له من عالقة بالداللة البالغية، فإن الواجب يقتضي 

واملفعول  .ل فيها املفعول املطلق؛ ألن استعماله يف غري مكانه يؤدي إىل خلل يف املعىناإلملام مبعرفة السياقات اليت يستعم
املطلق هو املصدر املنصوب. واملصدر هو منبع األلفاظ العربية، وبه اتسعت اللغة، وترعرعت وانفجرت منه األساليب، 

ه وترعرع علمه بفهم القرآن الكرمي ونصوص وانبجست منه املعاين، وهو عماد اللغة وأصل املشتقات، وقد ارتبطت أمهيته
يف ركاب املفّسرين وقام على أكتافهم، إذ راحوا يتتبعون معانيه املختلفة ودالالته املتكاثرة يف خضّم شروحهم ملعاين 
التنـزيل ووقوفهم على أحكام نصوصهم. من هنا انبثقت فكرة البحث، إذ أردت أن أرجع إىل منابع هذا العلم الصافية، 

تأصيل حلقة من أهم حلقاته املكونة، والوقوف على مفهومه وغاياته وأغراضه، وخصائصه ومساته، وتتبع مشكالته ل
 وظواهره.
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 مقدمة

جيدر بنا قبل أن نتحدث عن تعريف املفعول املطلق اصطالًحا أن نشري إىل معناه لغًة؛ فاملفعول اسم املفعول  
ويقال: فـََعَل الشيَء  1فـَْعاًل وِفْعاًل. يقال: فعل الشيَء أي عمله سواء أكان متعديًا أم غري متعٍد.من الفعل فـََعَل يـَْفَعُل 

فاملفعول أي املعمول. وأما املطلق فهو أيضا اسم املفعول من الفعل أَْطَلَق يُْطِلُق. يقال:  2فانفعل مثل كسره فانكسر.
الء واملاء. وأطلق األسرَي: خاّله، وأطلق الشيَء حّله وحّرره. وأطلق أطلق القوُم: طََلَقْت إبُلهم وحنوها يف طلب الك

ْرَعى أو غريه. واملطلق: ما ال يقّيد بقيد أو شرط. واملطلق غري املعني. واملطلق من األحكام: ما ال 
َ
املاشيَة: أرسلها إىل امل

عليه شيء ظاهر.  ختالطه جناسة ومل يغلب يقع فيه استثناء. واملطلق من املاء عند الفقهاء ما بقي على أصل خلقته ومل
من حيث اإلصطالح عرّفه النحاُة بتعريفاٍت  3واملطلق من اخليل: اخلايل من التحجيل يف إحدى قوائمه أو االثنتني.

لتزمها يف كل موضوعاته على عادته اليت ا -متعددٍة كلها تُعطي املعىن نفسه مع فروق بسيطة. ومّر بنا أن سيبويه مل يقدم
 أي تعريف دقيق مباشر له. ولكنه يضرب األمثلة اليت تدل على التعريف. -قريًبات

هكذا اختصر  4هـ( بقوله: "هو املصدر مسي بذلك ألن الفعل يصدر عنه..."538وقد عرّفه الزخمشري )ت: 
وين قائال:"وذلك مشالقدماء من النحاة على أنه املصدر، ولكنه ليس تعريًفا موضًحا للمفعول املطلق، وقد فّصل ذلك األ

تفسري للشيء مبا هو أعم منه مطلًقا، كتفسري اإلنسان بأنه احليوان؛ إذ املصدر أعّم مطلًقا من املفعول املطلق؛ ألن 
املصدر يكون مفعواًل مطلًقا وفاعاًل ومفعواًل به وغري ذلك؛ واملفعول املطلق ال يكون إال مصدرًا، نظرًا إىل أن ما يقوم 

ويعرّفه ابن هشام األنصاري يف شرح شذور الذهب بقوله:  5ليه خلف عنه يف ذلك، وأنه األصل".مقامه مما يدل ع
ُد لعامله، أو املبنيِّ لنوِعِه، أو ِلعدِده، كـ)ضربُت ضربًا( أو )ضرَب األمرِي( أ  و"املفعول املطلُق، وهو: املصدُر الفضلُة املؤكِّ

[، 39[، و﴿وال تضّروه شيًئا﴾ ]التوبة:129﴿فال متيلوا ُكلَّ امليِل﴾ ]النساء: )ضْربـَتَـنْيِ( وما مبعىن املصدر مثُلُه، حنو: 

                                                           
م(، مادة 1972هـ/1392المصدر السابق، مادة فعل، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، )القاهرة: د.ن، د.ط،  1

 فعل.
 فعل.م(، مادة 1978هـ/1398محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، )بيروت: المكتبة األموية، د.ط،  2
المصدر السابق، مادة طلق، ومختار الصحاح مادة طلق، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، المصدر السابق، مادة ابن منظور،  3

 طلق.
 .109، ص1ابن يعيش، المصدر السابق، ج 4
، 1د.ت(، ج شرح األشموني على ألفية ابن مالك، )مصر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ط، 5

 .363ص
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ووضح ابن احلاجب قول الزخمشري: )املفعول املطلق هو املصدر(:"ومل  6[".4و﴿فاجلدوهم مثانني جلدًة﴾]النور:
عىن املفعول املطلق (؛ ألن ميتعرض حلده يف ظاهر كالمه، استغناًء عنه مبا دل عليه من امسه يف قوله: )املفعول املطلق

هو الذي فُِعَل على احلقيقة من غري تقييد؛ فلما كان االسم يدّل على احلقيقة استغىن عنه؛ ألنه لو ذكره مل يزد عليه، 
مث قال: )هو املصدر( فذكر امسًا من األمساء اليت هي أشهر أمسائه عند النحويني والسيما املتأخرون؛ فإهنم ال يكادون 

  7ال املصدر، وال نكاد نسمعهم يقولون: املفعول املطلق".يقولون إ

هنا قدّم ابن هشام تعريف املفعول املطلق بتبيني أنواعه، مع بيان وظيفته وما ينوب عنه، وكذلك ذكر )الفضلة( 
كوٌع ر  وهو مهم ألن املفعول املطلق مصدر ولكنه ليس عمدة يف اجلملة، واملصدر أحيانًا يكون عمدة، حنو: ركوُع زيدٍ 

حسٌن، أو طويل؛ فإنه يفيد بياَن النوع، ولكنه ليس فضلة. وهو قد أغفل شيًئا مهما هو املنتصب؛ ألن املصدر عندما 
يكون عمدة يكون مرفوًعا أو غريه. وقد عرّفه يف أوضح املسالك بقوله:"وهو اسم يؤكد عامله، أو يبنّي نوعه أو عدده 

يف أوضح املسالك ذكر أن املفعول املطلق مصدر ولكنه يف أوضح املسالك إن ابن هشام  8وليس خربًا وال حااًل".
يقول: هو اسم ولكن االسم عام؛ ألن كل مصدر اسم ولكن ليس كل اسم مصدرًا. ولذا يرى الباحث أن األوىل أن 

ن بأن املفعول و يستخدم لفظ املصدر. وقد ورد تفصيل عنه عند أمحد بن عمر احلازمي ويقول: إن كثريًا من النحاة يعرّف
املطلق مصدر. ولكن هل املفعول املطلق يكون مصدرًا؟ أم يكون مصدرًا و غري مصدر؟ والذي اشرتط املصدرية هو 
بدأ التعريف بأنه مصدر، ومن مل يشرتط ذلك صدر التعريف باالسم، معّمًما، ولكن اخلالف حينئٍذ يكون يف النائب 

ية هم احلقيقة أم ليس يف احلقيقة بل نائب عنه؟ والذين يشرتطون املصدر  عن املفعول املطلق، هل هو مفعول مطلق يف
يرون أهنا نائبة عن املفعول املطلق. وأما الذين ال يشرتطون املصدريَة فهم يرون أن كل ما أعرب مفعواًل مطلًقا فهو 

هو  طلق. ولكن األشهرمفعول مطلق، وكل ما نصب على املفعولية املطلقة سواء أكان مصدرًا أم ال، فهو مفعول م
القسم األول، أي أنه ال يكون املفعول املطلق إال مصدرًا، وما ورد من النيابة فهو نائب عنها، والعالقة بني املفعول 

ويشرح  9املطلق واملصدر عالقة العموم واخلصوص املطلق، وكل مفعول مطلق مصدر، ولكن ليس كل اسم مصدرًا. 
ه ابن هشام يف تعريفه )اسم( أنه قصد به أن املفعول املطلق عندما ينوب عنه غري  حممد صالح الدين مصطفى بكر قول

                                                           
 .296ابن هشام األنصاري، شرح شذور الذهب، ص 6
 .218، ص1م(، ج1985ابن الحاجب، اإليضاح في شرح المفصل، تحقيق: موسى العليلي، )بيروت: دار الفكر، د.ط،  7
ح، د.ط، ابن هشام األنصاري، أوضح المسالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: مطبعة محمد علي صبي 8

 .126، ص2د.ت(، ج
9 http://www.imamhussain.org/mubalgh/showthread.php 
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قد ال يكون مصدرًا لذلك قال: )اسم( ليشمل املصدر وغريه. ولكنه دحض قوله وقال: "إننا ال نوافق على هذا التعميم 
: املصدر املنتصب توكيًدا فيه هوونفضل التعبري باملصدر على التعبري باالسم...ونفّضل تعريف ابن عقيل الذي يقول 

 10لعامله أو بيانًا لنوعه أو عدده".

يرى الباحث أن ما قاله حممد بكر صحيح وهو يوافق على ما ذهب إليه معظم النحاة. ألن االسم عام وجيب  
ألن  ؛التخصيص لكي ال يشمل كل األمساء. وابن هشام يقصد بقوله ليس خربًا وال حااًل أنه ال يكفي كونه مصدرًا

املصدر قد يأيت خربًا عن مبتدأ وحاال من غريه، كما مّثل لذلك: ضرُبَك ضرٌب أليٌم، فإنه وإن بنّي العدد يف األول، 
والنوع يف الثاين لوصفه بــ)أليم( فهو خرب عن )ضربك( فال يكون مفعواًل مطلًقا، وكذلك قوله تعإىل: ﴿َوىلَّ ُمْدِبرًا﴾ 

يبدو  11ًدا لعامله فهو حال من الضمري املسترت يف عامله فال يكون مفعواًل مطلًقا.[ فإنه وإن كان توكي10]النمل:
للباحث أن قول ابن هشام وال ليس خربًا وال حاال، ليس شاماًل؛ ألن املصدر قد يكون مبتدأ كما يف مثاله ضربك 

رّفه معظم النحاة. ويع ضرب أليم فـ)ضربك( مصدر وهو هنا مبتدأ ولذلك جيب أن نقول: منصوب كما ورد ذلك عند
ابن عقيل وهو القائل: "واملفعول املطلق هو: املصدر، املنتصب: توكيًدا لعامله، أو بيانًا لنوعه، أو عدده، حنو: )ضربُت 

، وتعريف ابن عقيل أحسن من السابق ولكنه أيًضا ليس جامًعا؛ ألنه  12ضْربًا، وِسْرُت سرَي زيٍد، وضربُت َضْربـَتَـنْيِ(."
 ملصدر املنتصب يكون مفعواًل مطلًقا.ليس كل ا

 أقسام المفعول المطلق مصدريا

قد و  وتنقسم املفاعيل املطلقة باعتبارها مصادر إىل قسمني املصدر املبهم واملصدر املختّص. فاملصدر املبهم  
 13لِشَياَع وال تُرِْيُد نوًعا دوَن نوٍع."يُِفْيُد اعرّفه عبد القاهر اجلرجاين بقوله:"فاملبهم، حنو: )قـََعْدُت قـُُعْوًدا، وَضَرْبُت َضْربًا(، 

وعرّفه املصطفى   14وقال السيوطي:"وهو ما يساوي معىن عامله من غري زيادة، كقمُت قياًما، وجلسُت جلوًسا".
: )قمُت قياًما(. والغالييين قائال:" فاملبهم: ما ُيَساوي معىن فعله من غري زيادة وال نقصاٍن، وإمنا يُْذَكُر جملّرد التأكيد، حن

                                                           

محمد صالح الدين مصطفى بكر، النحو الوصفي من خالل القرآن الكريم، )الكويت: مكتبة النهضة العربية، د.ط،  10 

 .145-144، 3م(، ج1985هـ/1405
 .490، ص1األزهري، المصدر السابق، ج 11
م(، 1979هـ/1399عقيل، شرح ابن عقيل، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: دار الفكر، د.ط، عبد هللا بن  12

 .169، ص1ج
 .582 -581، ص1الجرجاني، كتاب المقتصد على شرح اإليضاح، ج 13
 .73، ص2السيوطي، همع الهوامع، ج 14
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و)ضربُت اللَص ضربًا(، أو بداًل من التلفُِّظ بفعله، حنو: )إميانًا ال ُكْفرًا(، وحنو: )مسًعا وطاعًة(، إذ املعىن: )آِمْن وال 
ًدا لعامله املذكور يف اجلملة تأكيًدا حمًضا؛ 15َتْكُفْر(، و)َأمْسَُع وأُِطْيُع(. إنه ال فحكم املصدر املبهم إذا كان املصدر مؤكِّ

َدا نائًبا عن فعله احملذوف. ومن مَثَّ ال جيوز تثنيُته وال مجعه باتفاق  16يرفُع فاعاًل، وال ينصب مفعواًل به إال إن كان مؤكِّ
ثل العلماء؛ فال يقال: ضربُت َضْربـَنْيِ بالتثنية، وال َضَرْبُت ُضُروبًا باجلمع؛ ألنه اسم جنس مبهم حيتمل القليل والكثري؛ م

هبذه  العسل والدقيق؛ وألنه مبنزلة تكرير الفعل، والفعل ال يـُثـَىّن وال جُيَْمُع باتفاق، فكذلك ما كان مبنـزلته. فيستغىناملاء و 
الداللة عن الداللة العددية يف املفرد، والتثنية، واجلمع؛ ألن داللته تتضمنها. ومثل املصدر املؤكد ما ينوب عنه. والبدل 

 17للفظي.ه، فُعْوِمَل معامَلَتُه يف عدم التثنية واجلمع. ولذا قال ابن جين: إنه من قبيل التأكيد امن فعله مبنـزلة الفعل نفس
واملصدر العددي وهو املختوم بتاء الوحدة مثل: )ضربة( فإنه يثىن وجيمع باتفاق؛ فيقال: ضربت ضربتني، وضرباٍت؛ 

 18ألنه فرد جلنس كتمرة وكلمة.

إلزالة الشك عن احلدث، ورفع توّهم اجملاز، وعليه اآلمدي، وغريه. وقّسم هؤالء  وقيل: إنه من التوكيد املعنوي، 
التوكيد املعنوي إىل قسمني: إلزالة الشك عن احَلَدث، وهو باملصدر وإلزالة الشك عن احملّدث عنه، وهو بالنفس والعني. 

ليس معنويا؛ ألن يد اللفظي توكيد للعامل. و والباحث اليتوافق مع هذا القول؛ ألنه قد تبني سابًقا أن التوكيد هو التوك
ؤخر، أن حيذف عامل املصدر املؤكد وال أن ي -على األغلب –املعنوي يكون بالنفس والعني وغريمها. وال جيوز أيًضا 

عن معموله املصدر؛ ألن جميء املصدر لكي يقوي معىن عامله، ويقرره بإزالة الشك عنه، ويثبت أنه معىن احلقيقي، ال 
 19ازي، وينايف احلذف للتقوية والتقرير، كما ينايف التأخري االهتمام.اجمل

َر العقالِء(، و)ضربُت   وأما املصدر املختص فهو ما زاد على معىن عامله، بإفادته نوًعا أو عدًدا، مثل: )ِسْرُت َسيـْ
ربت اللص وجُيَْمُع باتفاق فيقال: )ضوحكم املصدر املختص واملصدر املفيد عدًدا يـُثـَىّن  20السارق ضربـَتَـنْي أو َضَربَاٍت(.

َضْربـَتَـنْيِ وَضَربَاٍت(؛ ألنه فرد جلنس كالتمرة والكلمة. وأما املصدر املبني نوًعا ففيه مذهبان: املذهب األول: أنه يـُثـَىّن 

                                                           
 .29، ص1، جالمصدر السابقالغالييني،  15
 .211، ص2، جالمصدر السابقعباس حسن،  16
 .211، 2، جالمصدر السابق، ، وعباس حسن73، ص2، والسيوطي، همع الهوامع، ج497، 1، جالمصدر السابقاألزهري،  17

 .497، ص1، جالمصدر السابقاألزهري،  18

 211، 2، جالمصدر السابقعباس حسن،  19
 .30، ص1، جالمصدر السابق، ، والغالييني73، ص2السيوطي، همع الهوامع، ج 20
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َع منه كالعقول،واأللباب، واحلُُلوم. املذهب الثاين: أنه ال يثىن وال جيمع وعليه  وجُيَْمُع، وعليه ابن مالك قياًسا على ما مسُِ
الشََّلوِبنْي قياًسا لألنواع على اآلحاد؛ فإهنا ال تثىن وال جتمع الختالفها. ونسبه أبو حيان لظاهر كالم سيبويه. قال: 
والتثنية أصلح من اجلمع قليالً تقول: قمت قياَمني، وقعدت قعوَدْين، واألحسن أن يقال: نوعني من القيام، ونوعني من 

لصحيح ما ذهب إليه اجلمهور؛ ألنه ورد يف القرآن الكرمي، قال تعإىل:﴿وتظنُّون باهلِل الظُّنونا﴾ وا 21القعود.
[. واأللف مزيدة تشبيها للفواصل بالقوايف. والناظم أشار إىل مذهب اجلمهور يف املنع يف املؤكد واجلواز 10]األحزاب:

 22يف غريه بقوله:

ْد أَبََدا رَُه وأَْفرَِداوَثنِّ وَ  َوَما لتوحيٍد فوحِّ  امْجَْع َغيـْ

للنوع  فليس هلما فاعل وال مفعول. وقد يعمل املبني -يف الغالب –واملصدر العددي والنوعي ال يعمالن شيًئا  
أحيانًا؛ كأن يكون مضافًا لفاعله، ناصًبا مفعوله، أو غريه، حنو: )تأملت من إيذاء القوي الضعيَف، وحزنت حزَن 

 23املريِض(.

 ل المطلق تصرفيًّاتقسيم المفعو 

حني يقف الباحث على عامل املفعول املطلق والعالقة بينه وبني  املصدر فإنه جيده مقسما إىل قسمني:  
هو ما يصح أن يكوَن منصوبًا على املصدرية،  24المصدر المتصرفاملصدر غري املتصرف. والمصدر المتصرف و

يع مبتدأ، أو خربًا، أو مفعوالً به، أو غري ذلك. وهو يتضمن مج وأن ينصرف عنها إىل أن يقع فاعاًل، أو نائب فاعل، أو
حنو: )أعجبين إكراُم زيٍد خالًدا( فـ) إكرام( هنا وقع فاعال للفعل )أعجبين(، و)قُرَِئ يف  25املصادر إال قلياًل جًدا منها،

ا إكراٌم جيٌد( )َقرَِئ(. و)إكراُمك زيدً القرآن الكرمي قراءٌة حسنٌة( فـ)قراءة( هنا مصدر مرفوع على أنه نائب الفاعل للفعل 
فـ)إكرامك( مصدر ورد مبتدأ مرفوعا، و)إكرام( الثاين وقع خربًا مرفوًعا للمبتدأ. و)رأيُت قتاَلَك يف املعركة( فـ)قتالك( 

                                                           
 .  74-73، ص2، والسيوطي، همع الهوامع، ج497، 1، جالمصدر السابق األزهري 21
 .497، ص1، جالمصدر السابقاألزهري،  22

 .212، 2، جالمصدر السابقعباس حسن،  23

 .96(، صم2005، 1يا، ط: مركز البحوث بالجامعة اإلسالمية بماليزكواال لومبور، )النحو العربي من خالل القرآن الكريمأبوسعيد محمد عبد المجيد،  24

 .30، ص1، جالمصدر السابق، الغالييني 25
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نصَب اَلزُِم الهو ما يُ المصدر غير المتصرف فمصدر جاء منصوبًا على أنه مفعول به للفعل )رأيت(. وهلم جرًا. وأما 
على املصدرية، أي املفعولية املطلقة، وال ينصرف عنها إىل غريها من مواقع اإلعراب، وال يقع فاعاًل وال مفعواًل ونائب 
فاعل وال مبتدأ وال خربًا وال جمرورًا باإلضافة أو حرف اجلر، وذلك مثل: )سبحاَن اهلل، ومعاَذ اهلل، ولبَّيك وَسْعِديك 

 26وَحَذاَرْيك(.وَحَنانَيك، وَدَوالَْيك، 

  

 خاتمة

 وختاًما فإن هذه الورقة ميكنها إمجال أهم النتائج املتوصًّل إليها فيما يلي :

أن املنصوبات أمثال املفعول به و املفعول له واملفعول فيه واملفعول معه واحلال والتمييز واالستثناء قد تكون فيها  -1
صوبات طلق؛ فاملعىن الوظيفي الداليل هو الذي مييز بينه وبني املنمصادر ولكنها ال تدل على ما يدل عليه املفعول امل

 األخرى، ولو أنه يف الوهلة األوىل يؤدي إىل االلتباس ولكنه بعد معرفة الوظيفة الداللية يذهب هذا االلتباس. 

 اتضح من خالل البحث يف القرآن الكرمي أن املصدر املؤكد لعامله أكثر وروًدا فيه من غريه. -2

ورد املفعول املطلق مصدًرا خمتًصا مبيًنا  للنوع يف القرآن الكرمي أيضا كثريًا. واملصدر املختص املبني للنوع  أقل وروًدا  -3
 يف القرآن الكرمي.

ورد املفعول املطلق غري املتصرف يف القرآن الكرمي مثل: سبحان اهلل وسبحانك وسبحانه وسبحان ربنا وسبحان  -4
سبحان الذي مع اإلضافة. كما جاء مضافًا إىل الضمري املخاطب والغائب. وكذلك ورد )معاَذ ريب وسبحان ربك. و 

اهلل مرتني يف القرآن الكرمي(. ومن املصادر السماعية لفظ )الويل( ورد مفرًدا غري مضاف مرفوًعا يف القرآن الكرمي يف 
 سبعة وعشرين موضًعا، ومضافًا منصوبًا يف ثالثة عشر موضًعا فيه. 

 

 
                                                           

 .30، ص1، جالمصدر السابق، الغالييني، و96، صالمصدر السابقعبد المجيد،  26
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 مقدمة:ال

احلمد هلل الذي أناط األحكام بعللها، ورتبها عليها مراعاة ملصاحل العباد تفضال منه سبحانه وإحسانا، فهو الغين عنهم. 
، فتتبدى هبا املتشاهبات، ومنيز هبا بني املختلفاتونصب لنا من شريعة الوحي عالمات، وجعلها لأللباب داالت نلحق 

بذلك العبارات وتتكشف األحكام املتفرقات. وأصلي وأسلم على سيدنا حممد بن عبد اهلل الداعي إىل صحيح األقوال، 
رمي، كوسديد األفعال، احملكم لألحكام، واملميز بني احلالل واحلرام، فصالة وسالما دائمني متالزمني على هذا النيب ال

 وعلى آل بيته الطيبني الطاهرين وذريته وأزواجه وعلى كل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

فإنه مما الشك فيه أن أهم الطرق واملسالك املوصلة إىل العلم "معرفة اصطالحات أهله" ، واملصطلح يشكل املدخل 
من  لرؤية، فكم نشبت من معارك واحتدمتاألساس واللبنة األوىل اليت ال مندوحة عنها لتحصيل الفهم وتصحيح ا

صراعات كان السبب وراءها عدم انقداح املفهوم املصطلحي واجنالء صورته يف الذهن. أمل ير فرعون يف ربوبيته هو 
واتباع طريقه وتعبيد بين إسرائيل هداية هلم إىل سبيل الرشاد! "قال فرعون ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل 

، لكن مؤمن بين إسرائيل أماط اللثام عن مفهوم اهلداية، " وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد   الرشاد"
 يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار القرار" .

واصطالحات الفنون متفرقة يف غضون الكتب ال يعلمها إال املتقنون! كما عرف عن األصوليني عنايتهم أكثر         
من غريهم بضبط املصطلحات وحتديد املفاهيم، وكان شغلهم الشاغل أن حيوطوا احلقول اليت يشتغلون يف إطارها بسياج 

ابا لة كل لبس من شأنه أن حيدث تشويشا على الفهم أو اضطر قوي من الضبط وحتري الدقة يف صياغة التعاريف وإزا
 يف الرؤية.

وملا كان النتاج العلمي الذي تفتقت عنه قرائح األصوليني قد حكمته تيارات فكرية واجتاهات ثقافية ومذهبية كالتيار 
جود اختالف يف إىل و  املعتزيل واألشعري ... كان من البديهي أن يؤثر كل ذلك يف صياغة املصطلح، وبالتايل يؤدي

 حتديد العبارات.

فكانت مسألة التعليل والعلة من املسائل املهمة اليت شغلت حيزا كبريا من اهتمام أهل األصول نظرا ملا لذلك  
من األمهية القصوى يف عملية االجتهاد وخصوصا يف باب القياس. وال ريب أن "اإلمياء" مصطلح ينطوي على تعليل 

 كم شرعي.بوصف ينبين عليه ح
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وموضوع "اإلمياء" وثيق الصلة مببحث داللة األلفاظ و مبباحث العلة ومسالكها املثبتة للمناط؛ حيث إن هذا األخري  
كان وما يزال حمط أنظار النظار، واهتمام األصوليني والفقهاء الكبار، حىت تشعبت مباحثه وغطت مساحة فسيحة من 

يب ميدانا واسعا تعددت فيه املذاهب، وتبارت فيه األقالم؛ ألنه بال ر  -ناطامل-صلب اهتمام العلماء والباحثني. فكان 
ميدان االجتهاد الواسع، الذي جعله الشارع صمام أمان هلذا األمة عندما تقرر يف الشرع: ربط األحكام بالعلل واألسباب 

ات املتناهية. والشك باألصول والكلي رمحة هبا وتوسعة عليها؛ فتتيسر بذلك عملية إحلاق الفروع واجلزئيات الالمتناهية
أن هذا األمر صعب وشديد ال ينال باهلويىن وال يدرك شأوه إال من تصدى بإعمال قلب وقالب؛ من أهل الشأن 

 واالختصاص ال من أهل اجلمود واالرتكاس. 

ئق بينه وبني غريه، بله العال من أجل ذلك أرى أن أتناول "اإلمياء" باعتباره طريقا مثبتا للتعليل لتجلية مفهومه، وحتديد
الوقوف على رؤى علماء األصول ومواقفهم منه، وكذلك "فال نزاع يف أن لكل قوم من العلماء اصطالحات خمصوصة 
يستعملوهنا يف معان خمصوصة، إما ألهنم نقلوها حبسب عرفهم إىل تلك املعاين أو ألهنم استعملوها فيها على سبيل 

ئعا واحلقيقة مغلوبة"  وإىل أي مدى يربز أو ينحسر هذا املفهوم عندهم انطالقا من املتعلقات التجوز، مث صار اجملاز شا
وطبيعة السياقات الوارد فيها؛ إذ إن "كل مسألة مرسومة يف أصول الفقه ال ينبين عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، 

 أو ال تكون عونا يف ذلك، فوضعها يف أصول الفقه عارية" .

 ألول: معنى اإليماء في اللغة واالصطالحالمبحث ا

 المطلب األول: معنى اإليماء في المعاجم اللغوية.

هـ(:  395اإلمياء مصدر مأخوذ من مادة )و.م.أ(، وتدور هذه املادة يف اللغة على معىن اإلشارة، يقول ابن فارس )ت 
 اء ... إذا أشرت" ."الواو وامليم واهلمزة كلمة واحدة، يقال َوَمأُت إليه ... وأومأت إمي

ويف اللسان: "ومأ إليه ميأ ومأ أشار مثل أومأ ... وأومأ َكَوَمَأ وال تقل أَْوَمْيُت ... واإلمياء أن تومئ برأسك أو  
 بيدك كما يومئ املريض برأسه للركوع والسجود، وقد تقول العرب : أومأ برأسه أي قال: ال، قال ذو الرمة:

 اهتا         بنهٍز كإمياء الرؤوس املوانع" .قياما تذبُّ البقَّ عن ُُنر 

وملا كان كثري من األصوليني قد استعمل اإلمياء مبعىن التنبيه يف مدلول واحد، فقد ارتأيت أن أشري إىل املعىن اللغوي 
 ملصطلح التنبيه يف هذا املقام.
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ونبهه لألمر نبها فطن له،  ه عليه وأطلعه،فالتنبيه يستعمل يف اللغة للقيام واالنتباه، من نبهه على الشيء وللشيء وقف
 وأنبهه غريه نبهه تنبيها فتنبه هو عليه  وهو مصدر مادته )ن.ب.ه(، و"نبه: النُّْبُه: القيام واالنتباه من النوم، وقد نبهه،

له أي مشعر  ةوأنبهه من النوم فتنبه وانتبه، وانتبه من نومه استيقظ ... وهذا األمر منبهة على هذا أي مشعر به، ومنبه
 بقدره ومعل له ... والنبه الضالة توجد يف غفلة ال عن طلب يقال: وجدت الضالة نبها عن غري طلب" .

 المطلب الثاني: معنى اإليماء في االصطالح.

 اء"" إىل الشيء"إمي-"يُومئ"-سبقت اإلشارة إىل أن اإلمياء والتنبيه لفظان يتقارب معنامها لغة، فاإلمياء مصدر "أومأ"
 مبعىن أشار إليه، فمعناه اإلشارة والتنبيه

اختلف األصوليون يف حتديد وبيان حقيقة اإلمياء، ومرد ذلك إىل اختالفهم يف داللته على التعليل: هل هي من جهة 
 املعىن أو من جهة اللفظ ؟

 أوال: القائلون بأن داللة اإلمياء على التعليل من جهة املعىن.

هـ(:"هو االقرتان حبكم لو مل يكن هو أو 646ب احلكم على الوصف، يقول ابن احلاجب )توعرفوه باالقرتان أو برتتي
 نظريه للتعليل كان بعيدا" .

واالقرتان ما يرتتب على جعل الوصف مقارنا للحكم، إذ إن "قوله اقرتان على تقدير مضاف أي: ذو اقرتان؛ ألن اإلمياء 
ن وهو الوصف. وقيل: ال حاجة إىل هذا التقدير ألن هذا املعىن وصف املومئ وهو الشارع، واالقرتان وصف املقرت 

 اصطالحي لإلمياء، والصواب أن هذا ضابط ملا يتحقق فيه اإلمياء ال تعريف، ولذلك صدره العضد بلفظ )كل(" .

 اإلمياء. مواملقصود بـ"الوصف": اللفظ املقيد لغريه ولو بلفظ الشرط أو الغاية أو االستثناء، وسأقف على ذلك يف أقسا

 و"احلكم": هو احلكم الشرعي.

والسبب يف نسبة االقرتان إىل الوصف مع أن االقرتان من اجلانبني هو "أن احلكم أصل مقصود، والوصف إمنا جيء به 
وقرن هبذا احلكم  ليكون معرفا له وعالمة على مواقعه، واحرتز به عن اقرتان غري الوصف باحلكم كذات اقرتنت باحلكم 

 زيدا" . مثل أعظ
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والرتتيب على هذا النحو يشعر حبصول الفائدة والبعد عن العبث؛ ألنه بعيد من الشارع "لتنزه فصاحته عن ذلك، وألنه 
ألف من عادته اعتبار املناسبات بني العلل واألحكام دون إلغائها، فإذا قرن يف الشرع وصف مناسب للحكم يغلب 

 روفة يف مظان بيان تعليل األحكام" .على الظن أنه علة له نظرا إىل عادته املع

هـ(: "هو اقرتان الوصف امللفوظ، قيل أو املستنبط حبكم ولو 771ومبثل ما قال ابن احلاجب قال ابن السبكي )ت 
 مستنبطا لو مل يكن للتعليل هو أو نظريه كان بعيدا" .

احلكم )على الوصف  اء وتنبيه ترتيبه" أيوممن أورد "ترتيب احلكم على الوصف" صاحب التقرير والتحبري إذ يقول: "وإمي
فيفهم لغة أنه( أي الوصف )علة له( أي احلكم )وإال( لو مل يكن ذلك الوصف علة لذلك احلكم )كان( ذلك الرتتيب 

 )مستبعدا"(" .

 واملعىن أن العارف باللغة حيصل له الفهم بأن الوصف يعترب علة للحكم بالنظر إىل ترتيب احلكم على الوصف.

 نيا: القائلون بأن داللة اإلمياء على التعليل من جهة اللفظ.ثا

هـ( معرفا اإلمياء :"هو ما دل على 1119وعرفوه مبا يفيد الداللة على العلية بالقرينة، يقول صاحب مسلم الثبوت )ت
 العلية بالقرينة" 

ية عوارض األلفاظ. كما أن تقييد العلواملراد بـ"ما" يف التعريف اللفظ؛ ألن كلمة "دل" تدل على الداللة وهي من 
 بـ"القرينة" مشعر بأن اللفظ مل يدل على العلية بذاته، بل بالزمه.

واملراد بالقرينة سياق الرتكيب، حيث إن ذكر الوصف مع احلكم القصد منه التعليل وإال كان عبثا وإخالال بفصاحة 
 الكالم وجزالته كما مر يف التعريف األول .

إىل أن الوصف واحلكم إن كانا منصوصني فإمياء باالتفاق، سواء أكانا مذكورين أو مقدرين أم أحدمها  وجتدر اإلشارة
 مذكورا واآلخر مقدرا.

ومثال املذكورين قوله عز وجل: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"  ، ومثال املقدرين قوله سبحانه:"وال تقربوهن 
 ن قرباهنن.حىت يطهرن"  أي فإن طهرن فال مانع م

 ومثال الوصف املذكور واحلكم املقدر: قوله عليه الصالة والسالم: )مترة طيبة وماء طهور( ، أي فاملاء باق على طهوريته.
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ومثال احلكم املذكور والوصف املقدر قوله صلى اهلل عليه وسلم ملن جامع يف رمضان: )أعتق رقبة( فالتقدير "واقعت 
 فأعتق رقبة" .

 لوصف واحلكم مستنبطني فليس بإمياء اتفاقا .وأما إذا كان ا

هذا وقد وضع بعض األصوليني لإلمياء ضابطا حني قال: "ضابطه كل اقرتان بوصف لو مل يكن هو أونظريه للتعليل 
 لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا لالستبعاد" .

ابن احلاجب  حي ال غري حيث إن "تعريفوالذي يبدو يل من النظر يف التعاريف السابقة أن اخلالف فيها لفظي اصطال
]وابن السبكي[ منظور فيهما جلهة الداللة، وتعريف صاحب املسلم منظور فيه للدال احلقيقي، وذلك ألن اللفظ هو 
الدال على العلية بواسطة شيء آخر هو القرينة، وهي اقرتان بني الوصف واحلكم على وجه خاص، كرتتيب احلكم على 

تسمية هذا )...( إمياء ألنه دل على العلية بواسطة الرتتيب املذكور، كما يصح تسمية هذا االقرتان الوصف)...( ويصح 
)...( إمياء، ألن اللفظ دل عل العلية بواسطته، أو ألنه عرف منه إمياء الشارع، واخلطب سهل، واملسألة اصطالح" ، 

أن داللة اإلمياء التايل فال خالف جوهري بني القائلني بفاللفظ يومئ إىل العلة بقرينة االقرتان بني احلكم والوصف، وب
على العلية هي من جهة املعىن، وال بني القائلني بأن داللته على التعليل من جهة اللفظ، ألن "حاصله اقرتان الوصف 

 . "حبكم لو مل يكن الوصف علة للحكم لكان قرانه به بعيدا فيحمل على التعليل دفعا لالستبعاد ويسمى تنبيها

 المبحث الثاني: مفهوم اإليماء عند األصوليين:

 المطلب األول: مفهوم اإليماء عند المتكلمين.

البد لنا من معرفة جمال اإلمياء حىت يتبدى مفهومه جليا وتنقدح صورته يف الذهن. فهل جماله هو األحكام أم      
 ؟.يه، أو يومئ إىل العلة نفسها وينبه عليهاالعلل؟ مبعىن آخر هل اإلمياء ينبه على اللفظ أو احلكم ويومئ إل

والظاهر أن اإلمياء خمتص بالعلل اليت هي أمارات وأسباب أنيطت هبا األحكام، ذلك أنه وإن كان من أنواع داللة 
املنطوق غري الصريح على األلفاظ إال أن العلماء أدرجوه يف باب القياس، وحتدثوا عنه وفصلوا القول فيه ضمن بوتقة 

 الك املثبتة للتعليل؛ اليت هي الطرق املوصلة إىل احلكم.املس

هـ( ينبه على أمهية إمياءات الشارع يف إثبات العلل ضمن فصل مراتب األقيسة  478فهذا إمام احلرمني اجلويين )ت 
 قائال: " وال مسلك يف الظنونات إىل إثبات العلل أوقع وأجنع من إمياء الشارع إىل التعليل" .
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هـ( يقرر أن داللة اإلمياء والتنبيه توضح العلة اليت هي مبىن احلكم، يقول: "التنبيه واإلمياء  505ه الغزايل )ت وهذا تلميذ
على العلة كقوله عليه السالم ملا سئل عن اهلرة: )إهنا من الطوافني عليكم والطوافات(  فإنه و إن مل يقل ألهنا أو ألجل 

 لكن أومأ إىل التعليل ألنه لو مل يكن علة؛ مل يكن ذكر وصف الطواف–العلة  أهنا من الطوافني ـ حبيث يكون نصا على
 مفيدا " .

كما أسهب يف احلديث عن اإلمياء وأشفى الغليل عنه يف كتابه النفيس "شفاء الغليل" وذلك ضمن مسلك من مسالك 
 العلة عنونه بـ "إثبات العلل بالتنبيهات من جهة الشارع" .

الرازي يف حمصوله معتربا اإلمياء طريقا داال على العلة: "الباب األول: يف الطرق الدالة على علية  وعلى هذا املهيع سار
الوصف يف األصل وهي عشرة: النص واإلمياء واإلمجاع واملناسبة والتأثري والشبه والدوران والسرب والتقسيم والطرد وتنقيح 

 املناط ..." .

ام حيث أجاد وأفاد يف الكشف عن اإلمياء باعتباره مسلكا مثبتا للتعليل هـ( يف اإلحك 631وكذلك فعل اآلمدي )ت
يف القياس؛ وعرفه بقوله: "املسلك الثالث: ما يدل على العلية بالتنبيه واإلمياء، وذلك بأن يكون التعليل الزما من مدلول 

 اللفظ وضعا، ال أن يكون اللفظ داال بوضعه على التعليل" .

وهو بصدد احلديث عن الطرق الدالة على العلية: "الثاين من الطرق الدالة على العلية: اإلمياء وأورده صاحب املنهاج 
والتنبيه، قال اآلمدي وصفي الدين اهلندي: داللته على العلية بااللتزام ألنه يفهم التعليل فيه من جهة املعىن ال من جهة 

 داللته من قبيل اإلمياء، بل كان صرحيا" .اللفظ، قال اهلندي : إذ اللفظ لو كان موضوعا هلا مل يكن 

أما صاحب "روضة الناظر وجنة املناظر" فقد أومأ إليه ضمن باب "الفحوى واإلشارة"، فجعلوا  بذلك )أي احلنابلة( 
اإلمياء ضربا من الضروب اخلمسة اليت تـُْقَتَبُس فيها املعاين من األلفاظ من فحواها وإشاراهتا ال من صيغها، واألضرب 

 ليت تناسب ما حنن فيه هي:ا

فهم التعليل من إضافة احلكم إىل الوصف املناسب وهو ليس مبنطوق به، ولكن يسبق إىل الفهم من فحوى الكالم   -1
 كقوله تعاىل:"إن األبرار لفي نعيم" ، أي لربهم، وهذا يسمى إمياء وإشارة وفحوى الكالم وحلنه.

سحة للمخاطب يف اختيار التسمية اليت يراها يقول: "وإليك اخلرية يف هـ( ف 620وقد ترك "ابن قدامة املقدسي" )ت 
 تسميته" .
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  -  "التنبيه: وهو فهم احلكم يف املسكوت من املنطوق، كفهم الشتم والضرب من قوله تعاىل: "فال تقل هلما أف -2

بيه؛ حبيث اكتفى الصريح واإلمياء والتنكما حتدث عنه ضمن الضرب الثاين من ضريب األدلة النقلية املثبتة للعلة ومها: 
 بذكر أنواعه وحصرها يف ستة أنواع .

يف حني أدرج أبو احلسني البصري اإلمياء وغريه حتت عنوان: "أقسام طرق العلل الشرعية" قائال: "اعلم أنه ملا كانت 
ظا وإما العلل الشرعية إما لفطرق العلل الشرعية الشرع، وكانت الطرق الشرعية إما لفظا وإما استنباطا، كانت طرق 

 استنباطا، واأللفاظ الدالة على ذلك إما صرحية وإما منبهة" .

وهكذا فإن غالب العلماء يدرجون اإلمياء حتت عنوان: مسالك العلة، لذلك كانت داللة اإلمياء على األحكام بطريق 
ة حتما اإلمياء الزما للعلة اليت أومأ إليها؛ ألن العلااللتزام ال بطريق املطابقة والتضمن، فكان احلكم الناتج عن داللة 

 تستلزم الالزم ألهنا ملزومه. واهلل أعلم.

أما ابن حزم الظاهري فلم يتحدث عن مصطلح امسه اإلمياء، ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل عدم قوله بالقياس؛ ألن 
يه ص القرآن ونص كالم رسول اهلل صلى اهلل علاألصول اليت ال يعرف شيء من الشرائع إال منها عنده أربعة وهي: "ن

وسلم الذي إمنا هو عن اهلل تعاىل مما صح عنه عليه السالم نقل الثقاة أو التواتر، وإمجاع مجيع علماء األمة، أو دليل 
 منها ال حيتمل إال وجها واحدا" .

ولوا به وال أن الصحابة وتابعيهم مل يق أما القياس فقد أبطله يف غري ما موضع من كتابه اإلحكام؛ معضدا ما ذهب إليه
بالتعليل، إذ إن "ليس أحد من الصحابة وال من تابعيهم وال من تابعي تابعيهم نطق هبذا اللفظ وال نبه على هذا املعىن 

 وال دل عليه وال علمه وال عرفه، ولو عرفوه ما كتموه؛ فقد صح إمجاعهم على إبطال القياس بال شك" .

حزم رمحه اهلل النكري على خمالفيه وكانت النتيجة هي: إحالته العديد من القضايا الفقهية على  ابن -بذلك-فشدد 
اإلباحة الشرعية وعلى استصحاب احلال، واستعان باألقيسة املنطقية املؤدية إىل بناء األحكام الفقهية على براهني تعطي 

 نتائج قطعية .

أصل القياس واليت صدقها النص أو اإلمجاع، لكنه ال يعرتف بالقياس ك فابن حزم ال ينفي ورود بعض املسائل على وزان
شرعي يقول: "ولكنا ال ننكر أن تأيت مسائل تستوي يف حكم القياس على أصوهلم وقد صح هبا نص أو إمجاع أيضا، 

نكر القياس ينكره ي فأخذنا حنن هبا ألن النص أتى هبا أو ألهنا إمجاع ومل نبال وافقت القياس أو خالفته، وأيضا فإن من
 على كل حال وبكل وجه، ويف كل وقت" .
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والذي يبدو يل من كالم ابن حزم رمحه اهلل أنه ملزم مبفهوم اإلمياء مادامت إمياءات الشارع مستفادة من النصوص ومنبثة 
دلت على  فيف غضوهنا، ويفهمها كل متمرس باللسان العريب، مدرك جملاري اخلطاب؛ ألن األحكام اقرتنت هبا أوصا

 التعليل ولعل هذا هو موضع النزاع ومفرق الطريق بينه وبني غريه من أهل األصول. واهلل أعلم.

 المطلب الثاني: مفهوم اإليماء عند الحنفية

ليس للحنفية اصطالح مستقل يقابل داللة اإلمياء اليت عند غريهم، ولكنهم جيعلوهنا من قبيل داللة العبارة، حيث املعىن 
ة اإلمياء مقصود للمتكلم كما هو احلال يف داللة العبارة؛ وإن كانت داللة اإلمياء على احلكم داللة بطريق يف دالل

 االلتزام؛ إذ إهنم يعتربون ما ثبت بطريق االلتزام من عبارة النص.

 يقول صاحب "مسلم الثبوت": "العبارة وهو ما ثبت بالنظم ولو التزاما مقصودا به ولو تبعا" .

ب التحرير فقد عرف عبارة النص بقوله: "فعبارة النص أي اللفظ، داللته على املعىن مقصودا أصليا ولو الزما، أما صاح
 وهو املعترب عندهم أي احلنفية يف النص أو غري أصلي وهو املعترب عندهم يف الظاهر"  .

تكلمني، جند ة، مع تعريف اإلمياء عند املوإذا عقدنا مقارنة بني هذه األقوال وما سبق من تعريفات احلنفية لداللة العبار 
 أن العبارة متضمنة لداللة اإلمياء؛ وأن هاته األخرية مندرجة حتتها.

 وبالتايل فإن داللة العبارة عند احلنفية يندرج حتتها ما يسمى باملنطوق الصريح وداللة اإلمياء عند املتكلمني .

وردون باب القياس باعتباره قسيما للنص ومرتبة من مراتبه، كما يوصفوة القول: إن احلنفية يتحدثون عن اإلمياء يف 
 أنواعه اليت أوردها غريهم من املتكلمني.

أما املتكلمون فيدرجون اإلمياء ضمن املنطوق غري الصريح يف باب داللة األلفاظ، ومنهم من مساه "فحوى الكالم وحلنه" 
باحلديث عن  يل يف باب القياس، يف الوقت الذي اكتفى احلنفية فيه. كما اعتربوه مسلكا من مسالك العلة املثبتة للتعل

 اصطالحه ضمن معرفة طرق العلة .

وقد خالف احلنفية اجلمهور يف عدم اعتبار اإلمياء قسما من أقسام املنطوق غري الصريح؛ إذ مل خيصوا اإلمياء مبا اصطلح 
ا خبالف أن املالحظ يف داللة اإلمياء اشرتاط توفر القصد فيه عليه املتكلمون فاعتربوه من مشموالت الدال باإلشارة، إال

 داللة اإلشارة والدال باإلشارة، إذ ال يشرتط توفر القصد يف املدلول اإللتزامي فيهما .
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ومهما يكن من شيء فإن اإلمياء مصطلح اجتهادي يستظل بالظالل الوارفة للنصوص الشرعية؛ وميتد مفهومه عرب جمال 
الل داللة األلفاظ وإشعارها بأحكامها، إىل جمال املسالك املثبتة للتعليل، حيث يربز بقوته يف الفكر الداللة من خ

األصويل وبالضبط يف عملية الكشف عن علة األصل، وال يقف عند هذا احلد بل يلقي بظالله على الفكر الفقهي من 
يتبدى مفهومه من وتنكشف متثيالته وتفريعاته ف خالل أقسامه وأجناسه اليت ال حصر آلحادها وفيها تنبلج تطبيقاته

خالهلا مشعرا إيانا يف خمتلف سياقاته ورسومه التمثيلية بوظيفته العلمية اليت تشكل جزء ال يتجزأ من وظيفة االجتهاد 
القياسي ، ألنه بال ريب مصطلح اجتهادي منضبط مبجاري اخلطاب ودالالت النصوص الشرعية، من أجل ذلك كان 

مبفهومه على كل املباحث األصولية املتعلقة بإثبات التعليل؛ وربط األحكام باألمارات والعلل املناسبة هلا، هذا حميال 
 على العلل اليت هي مناط األحكام الشرعية. -بداللة االلتزام املشروطة بتوفر القصد-فضال عن إحالته 

ته داخل ملسميات حمافظا يف النهاية على امسه وذاتيويبقى مفهوم اإلمياء مفهوما خصبا متسعا قادرا على استيعاب ا
االجتهاد القياسي الذي يكون اعتبار اإلمياء واألخذ به يف دائرته مسلما من اجلميع خالفا للظاهرية والنظام والشيعة ، 

عليه وهو  سيقول الشاطيب رمحه اهلل: "االجتهاد القياسي غري حمتاج فيه إىل مقتضيات األلفاظ إال فيما يتعلق باملقي
األصل وهو يؤخذ مسلما، أو بالعلة املنصوص عليها أو اليت أومئ إليها ويؤخذ ذلك مسلما، وما سواه فراجع إىل النظر 

 العقلي" .

ويف اعتقادي؛ فإن إبراز وإظهار اإلمياء يف النصوص حيتاج إىل اإلملام باللسان العريب وجماري اخلطاب وداللة األلفاظ؛ 
ة العلة الكامنة يف النص، ألهنا تستلزم الزما هو احلكم املرتب عليها أو املقرتن هبا، وهذا يقتضي ألن القصد هو معرف

الفهم واملعرفة باللسان وهو أساس االجتهاد واالستنباط؛ ألن فهم ما ذكر نصا وعلة يرتتب عنه إمكان استنباط احلكم 
وا أحكاما اهلل وعن رسوله صلى اهلل عليه وسلم فاستنبط ملا مل يذكر بأي صورة من صور االجتهاد، فالفقهاء "فهموا عن

فهموا معانيها من أغراض الشريعة يف الكتاب والسنة تارة من نفس اللفظ وتارة من معناه وتارة من علة احلكم حىت نزلوا 
 الوقائع اليت مل تذكر على ما ذكر" .

رار التشريع، و وظيفة العملية االجتهادية الضامنة الستموبالتايل يصبح اإلمياء وسيلة وآلية من آليات االستنباط الذي ه
 واستيعابه للزمان واملكان واإلنسان واهلل أعلم.
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 المبحث الثالث: أقسام اإليماء

إن الناظر يف كالم األصوليني عند ذكرهم ألقسام اإلمياء جيدهم خيتلفون يف عدهم هلا، ما بني مكثر ومقل ومتوسطـ 
خر، وبعضهم يقتصر على بعضها، والضابط اجلامع فيها أن كل ما يتحقق فيه االقرتان فهو فبعضهم يدمج نوعا يف آ

هـ( والرازي 505هـ( يف أربعة ضروب ، وقسمه الغزايل )ت436من قبيل اإلمياء. فقد حصره أبو احلسني البصري )ت
سام  وأوصلها الزركشي هـ( ستة أق631هـ( إىل مخسة أنواع ، وهو عند اآلمدي )ت685هـ(. والبيضاوي )ت606)ت
 هـ( إىل تسعة .1255هـ( والشوكاين )ت794)ت

وال شك أن املتأمل يف النصوص الشرعية، جيد مربرا هلذا التنوع "فقد تراكمت وجوه التنبيهات" ، وتعددت طرق اإلمياء 
آحادها ألهنا هـ( أن ال مطمع يف حصر 505إىل العلة؛ إذ ال تكاد صورها تدخل حتت احلصر، فقد صرح الغزايل )ت

 ."كثرية، وقل ما خيلو كالم الشارع عن تنبيهات يفطن هلا ذوو البصائر وتكل عن فهمها أفهام معظم املتومسني بالعلم

وسأقتصر يف تقسيم اإلمياء على األقسام اخلمسة اليت ذكرها الرازي والبيضاوي؛ ألن مجيع األقسام اليت ذكرها غريمها 
 أقسام رئيسية:تؤول بأنواعها وضروهبا إىل 

 ترتيب احلكم على الوصف بالفاء:  .1

أن تدخل الفاء يف كالم الشارع على احلكم: وأمثلته كثرية كقوله جل يف عاله: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ، 
 وقوله سبحانه: "فلم جتدوا ماء فتيمموا" ، وقوله عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم: )من أحيا أرضا ميتة فهي له( . 

 فاقتلوه( .وقوله صلى اهلل عليه وسلم: )من بدل دينه 

قال الغزايل بعد ذكره هذه األمثلة: "فدل ذلك على أن القطع معلل بالسرقة، وأهنا سببه ...، وسبب ملك املوات 
اإلحياء،...وسبب جواز التيمم فقد املاء...فكل ذلك تنبيه على إضافة األحكام إىل األسباب، ونصب األسباب علال 

 ورد يف التداين، فاحلكم غري مقصور على التداين، بل جيري يف سائرفيها، حىت يقال: تكفل الويل باإلمالء وإن 
 التصرفات املتعلقة باملصلحة لتعدي العلة يف أمثال ذلك" .

 ذكر احلكم عقب احلادثة: .2

وذلك بأن حيكم الشارع على شخص حبكم عقب علمه بصفة صدرت منه؛ يعلم أن هذه الصفة علة ذلك       
 قسم أن علم الشارع بأمر حادث وحكمه عقيبه حبكم "كالرتتيب عليه بفاء التعقيب" .احلكم. والوجه يف هذا ال
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ومثاله حديث األعرايب الذي جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: "يا رسول اهلل هلكت وأهلكت، فقال له رسول 
يه وسلم: ول اهلل صلى اهلل علاهلل صلى اهلل عليه وسلم: )ما أهلكك؟( قال: "واقعت أهلي يف رمضان". فقال له رس

 )أعتق رقبة( .

فذكر الكفارة عقب معرفته صلى اهلل عليه وسلم باإلفطار وهو اجلماع يف هنار رمضان يعد تنبيها وإمياء منه إىل أن علة 
 لهي اجلماع، إذ إن "أمره باإلعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له وإال خلال السؤا -وهي اإلعتاق -الكفارة.

 عن اجلواب وذلك بعيد ، فيقدر السؤال يف اجلواب فكأنه قال: "واقعت فأعتق" .

أن يذكر الشارع وصفا لو مل يكن علة للحكم مل يكن ذكره مفيدا، واخللو عن الفائدة من العبث، وهو حمال  .3
 من الشارع:

ين فالن كلب فقيل إنك تدخل على بومثاله ما روي أنه صلى اهلل عليه وسلم امتنع من الدخول على قوم عندهم       
 وعندهم هرة فقال عليه الصالة والسالم: )إهنا ليست بنجسة إهنا من الطوافني عليكم والطوافات( .

 ويالحظ أن التعليل استفيد من وجهني:

 من األلفاظ اليت تفيد العلية ظاهرا.« إن»ظاهر النص، إذ إن لفظ  -أ

 وصف إمياء إىل كون الوصف علة.اإلمياء؛ وذلك برتتيب احلكم على ال -ب

"فلو مل يكن طوافها علة لعدم جناستها دفعا لسؤال السائل مل يكن لذكره فائدة، وكان ذكره عبثا السيما وهو من 
 الواضحات اليت ال ينبغي أن تذكر لتعلم يف ذاهتا وإمنا تذكر لقصد التعليل هبا" .

 ال من قبيل اإلمياء، وقال: "واحلق أن هذا صريح" .هذا وقد اعرتض "صدر الشريعة" على اعتبار هذا املث

 التفريق بني أمرين يف احلكم:  .4

بأن يذكر صفة ما تشعر بأهنا هي علة التفرقة يف احلكم مادام قد خصها بالذكر دون غريها، ألهنا لو مل تكن علة لكان 
 وهو بصدد ق به. يقول الغزايل رمحه اهللذلك على خالف ما أشعر به اللفظ، وذلك تلبيس غري جائز من الشارع وال يلي

تعريفه: "أن يفرق الشرع بني شيئني يف احلكم، بذكر صفة فاصلة، فهو تنبيه على أن الوصف هو املوجب للحكم الذي 
 عرف به املفارقة" .
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ن احلديث كمثاله قوله صلوات ريب وسالمه عليه: )ال يرث القاتل( . فإنه ليس فيه التنصيص على توريث غري القاتل، ل
ع اإلرث، وغري ، فدل على أن القتل علة ملن«القتل»يفرق بني القاتل يف عدم اإلرث، وبني غريه من الورثة بذكر صفة 

خاف أنه إمنا ذكر أحد الوصفني، ومل يذكر الوصف اآلخر، وهو غري القاتل وبذلك "علم أن القتل املذكور هو العلة يف 
 حلكم إليه وتعريف حمل احلرمان به معىن" .نفي اإلرث، ولواله مل يكن إلضافة ا

 هني الشارع عن ما مينع من الواجب: .5

أي إن املنهي عنه يكون مانعا من حتقيق العمل الواجب. ومثاله: النهي عن البيع وقت النداء للجمعة الوارد يف        
وجب اهلل  ذكر اهلل وذروا البيع" ، فإنه ملا أقوله تعاىل:"يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل

 تعاىل علينا السعي إىل اجلمعة، وهنانا عن البيع، علمنا أن العلة هي تفويت الواجب.

صيغة أمر إال  وذروا البيعفاملالحظ هنا أن اآلية إمنا سيقت لبيان أحكام اجلمعة، ال لبيان أحكام البيع وقوله تعاىل: 
ألن النهي طلب ترك الفعل، فهو طلب لرتك البيع، وملا كان كذلك، وقد ذكر عقب أحكام اجلمعة، أنه يف معىن النهي، 

فإن هذا يشري إىل أن النهي عن البيع علته املنع من السعي الواجب إىل اجلمعة. إذ إنه "لو مل يكن النهي عنه ملنعه من 
 كالم وفصاحته ودل على إشعاره بالعلية" .  السعي الواجب ملا جاز ذكره يف هذا املوضع لكونه خيل جبزالة ال

 خـــــــــــــــــــــــامتة:

وبعد، فهذا البحث ال يعدو جمرد حماولة توخيت منها التشوف إىل ما ينبض به الفكر األصويل من كنوز ودرر يشكل  
 املصطلح األصويل املفتاح السري لنيل األرب منها وبلوغ منتهى السؤل والطلب.

 مفاهيم هذا املصطلح عيونا، وامتدت أهنارا ووديانا. فقد انبجست

وعملي يف هذا البحث زادين اقتناعا ويقينا بأن دراسة املصطلح تشكل مدخال رئيسا لفهم اخلطاب الشرعي؛ إذ كيف 
 ميكن أن نفهم شقي الوحي املعصوم، وما بثه العلماء من علوم، وما تفتقت عنه قرائحهم من فنون ورسوم دون استيعاب

 وفهم للمصطلح؟!.

فكان ال بد من العودة إىل األصول، وشحذ العقول لتحصيل القواعد واستخراج الفوائد، والوقوف عن كثب على 
التنبيهات العلمية واإلشارات اللطيفة اليت نقتبسها حتما من اصطالحات علمائنا وما ختتزنه من مفاهيم، ننظر إىل ذلك 

 فقد آن األوان للرجوع إىل تراثنا الثمني  لننفض عنه غبار السنني.بأنفسنا وبأعيننا ال بعيون غرينا، 
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فما تاهت األمة وال شردت إال حينما اختذت إرثها ِظهريا، واستبدلته برتاث غريها واختذته ِقبلة فكانت النتيجة هي 
وب إىل إرثنا ت، ونؤ أن نراجع الذا -واحلالة هاته-التبعية الفكرية والوقوع ضحية اجلمود والتقليد، فأضحى لزاما 

الستئناف سري احلضارة اإلسالمية لتعود سريهتا األوىل كما كانت بإسهاماهتا العلمية وإبداعاهتا الفكرية وعطاءاهتا الشاملة 
 لكل مناحي احلياة.

ء اتشكل نقطة من هذا البحر الزاخر، إذ أتَغَّيَّ من خالهلا إبراز مالمح مصطلح اإلمي -على ضآلتها-وحماوليت هاته 
 وأمهيته يف جتلية املناطات وحتقيق وجوه احلكم واملصاحل.

 وقد خلصت من هذه احملاولة إىل بعض النتائج أوجزها يف اآليت:

 الدقة يف صياغة التعاريف، وحتديد احلدود، حىت تنقدح صورة املفهوم جلية ومنكشفة -رمحهم اهلل-حتري علمائنا  -1
ات التقسيم والتفريع. وقد رأينا مصداق ذلك بني ثنايا هذا البحث من خالل تعريفيف الذهن، هذا فضال عن اإلبداع يف 

 وتقاسيم علماء األصول ملصطلح اإلمياء.

 إن مستند اإلمياء عند احلنفية وغريهم: -2

أن الوصف لو مل يكن علة للحكم الذي رتب عليه كان الرتتيب مستبعدا من العارف مبواقع الرتاكيب؛ فيحمل على  -أ
 تعليل دفعا لالستبعاد.ال

 أن الوصف املعترب علة للحكم املرتب عليه فيه تنزه للشارع عن العبث واإلخالل بالفصاحة والبيان. -ب

 أن املألوف  من عادة الشارع اعتبار املناسبات بني العلل واألحكام دون إلغائها. -ج

ا يفهم يف اإلمياء ال يكون موضوعا للتعليل، وإمن يفهم التعليل يف اإلمياء من الزم مدلول اللفظ وضعا، إذ اللفظ -3
التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية األخرى، لذلك كان ضابطه كل اقرتان بوصف لو مل يكن هو أو نظريه للتعليل 

 لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا لالستبعاد.

 قرتان.إن مستند غلبة الظن يف العلة أمران مها: املناسبة واال -4

اإلمياء يكفي إذا كان بني الوصف واحلكم تالزم، حبيث يكون الوصف علة واحلكم معلوال، ويكون الوصف ملزوما  -5
 ويستلزم الزما هو احلكم.
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احلضور القوي واملتميز ألهل األصول يف احلقل الداليل اللغوي، بـَْلَه سبقهم وتفوقهم على اللغويني يف هذا اجملال  -6
عب اجلوانب، فقد صرح صاحب اإلهباج يف شرح املنهاج قائال: "إن األصوليني دققوا يف فهم أشياء من  الواسع واملتش

كالم العرب مل يصل إليها النحاة وال اللغويون، فإن كالم العرب متسع جدا، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط 
 ..." . ظر األصول واستقراء زائد على استقراء اللغوياأللفاظ ومعانيها الظاهرة دون املعاين الدقيقة اليت حتتاج إىل ن

لقد ربط الشارع احلكيم وأناط األحكام باألوصاف الظاهرة املنضبطة درءا للفوضى يف جمال التشريع حيث "نصب  -7
 الشارع املظنة يف موضع احلكمة ضبطا للقوانني الشرعية" .

يها وسئلوا م وفتاويهم، فإهنم "مسعوا قضايا البلدان، وفتاوى مفتبروز استثمار اجملتهدين لإلمياء من خالل اجتهاداهت -8
عن املسائل واجتهدوا يف ذلك كله، مث صاروا كرباء قوم وسد إليهم األمر فنسجوا على منواهلم شيوخهم، ومل يألوا يف 

 تتبع اإلمياءات واالقتضاءات، فقضوا وأفتوا ورووا وعلموا" .

ن املعاين على الوصف واإلشارة إليه باعتباره علة تتقاضى احلكم وتناسبه وتستدعيه، أل لإلمياء دور كبري يف التنبيه -9
 تتبع األحكام وتالئمها، فقد كان صلى اهلل عليه وسلم يتبع املعاين ويتبع األحكام األسباب املتقاضية هلا حتقيقا للمصاحل

 م.ودفعا للمفاسد، وعلى هذا املهيع سار الصحابة والتابعون ومن بعده

فكان مسلك اإلمياء طريقا مثبتا للتعليل، يكفل يف النهاية استجالء وحتقيق املناطات، وكشف املناسبات، األمر الذي 
يسهم يف تنزيل األحكام وفق مصاحل األنام، كل ذلك ضمن إطار منضبط، جار على موافقة األدلة الشرعية، وغري جار 

 هلل بغري برهان.على خمالفتها أو اتباع للهوى أو التقول على ا

 تلكم أهم النتائج اليت توصلت إليها يف دراسيت ملصطلح اإلمياء يف باب التعليل والداللة.

ولست أدعي أنين أحطت بكل جوانب املوضوع، فهذا جهد املقل، وأرجو أن أكون قد وفقت يف إبراز مالحمه وتقريب 
 مفهومه. واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

 عيب َفُسدَّ اخللال          َجلَّ من ال عيب فيه وعالوإن تـََر ال

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.                                                               
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 فهرس المصادر والمراجع:

 م.1964هـ/1383اريخ القرآن  الكرمي: برواية اإلمام ورش، بالرسم العثماين، دار املصحف، القاهرة، بت •

هـ(:  685اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول: للقاضي البيضاوي املتوىف سنة ) •
هـ( وولده تاج الدين عبد الوهاب بن  756تأليف شيخ اإلسالم تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي املتوىف سنة )

عليه حممود أمني السيد، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب هـ(. وضح حواشيه وعلق 771علي السبكي)ت 
 م.2004هـ/ 1424العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

أثر اللغة يف اختالف اجملتهدين: لعبد الوهاب عبد السالم طويلة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة  •
 م.2000-هـ1420القاهرة مصر. الطبعة الثانية، 

هـ(، بتحقيق: د. 631اإلحكام يف أصول األحكام : أليب احلسني سيف الدين حممد بن حممد اآلمدي )ت  •
 هـ 1404سيد اجلميلي.دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل. 

هـ. دار احلديث  456اإلحكام يف أصول األحكام: أليب حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي املتوىف سنة  •
 هـ. 1404شر. القاهرة. الطبعة األوىل. للن

هـ( بتحقيق  1255إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول: حملمد بن علي بن حممد الشوكاين )ت  •
 م.1992 -هـ 1412حممد سعيد البدري. دار الفكر بريوت، الطبعة األوىل بتاريخ 

وبرانت، فاس د يعقويب خبيزة رمحه اهلل، مطبعة انفاألصول اللغوية يف تفسري النصوص الشرعية: للدكتور حمم •
 م. 1999-هـ  1420الطبعة األوىل، بتاريخ 

هـ( بإصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  794البحر احمليط يف أصول الفقه : لبدر الدين الزركشي )ت   •
للطباعة والنشر  عبد اهلل العايف، دار الصفوةبالكويت، قام بتحريره، د. عبد الستار أبو غدة، وراجعه الشيخ عبد القادر 

 م.1992 -هـ  1413والتوزيع، الطبعة الثانية، 

هـ(، حتقيق د. عبد  478الربهان يف أصول الفقه: أليب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين)ت   •
 هـ. 1418العظيم حممد الديب، دار الوفاء، املنصورة، مصر، الطبعة الرابعة بتاريخ 
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الطبعة الثانية  ريوت،تعليل األحكام: لألستاذ حممد مصطفى شليب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ب  •
 م. 1981هـ  1401بتاريخ 

التقرير والتحبري يف علم األصول اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية: شرح العالمة احملقق ابن أمري احلاج   •
هـ(، إشراف مكتب البحوث والدراسات يف دار الفكر  861هـ( على حترير اإلمام الكمال بن اهلمام )ت  879)ت 

 م. 1996-هـ 1417طبعة األوىل بريوت،ال

هـ(، علق  771مجع اجلوامع يف أصول الفقه: لقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت   •
-هـ  1421عليه ووضع حواشيه عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل بتاريخ 

 م. 2001

ين على شرح اجلالل مشس الدين حممد بن أمحد احمللي على منت مجع اجلوامع لإلمام تاج حاشية العالمة البنا  •
الدين عبد الوهاب بن السبكي وهبامشها تقرير شيخ اإلسالم عبد الرمحان الشربيين: إشراف مكتب البحوث والدراسات 

 م. 1995 -هـ  1415دار الفكر، بريوت،بتاريخ 

هـ(، حتقيق د. عبد العزيز 620 حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت روضة الناظر وجنة املناظر: أليب •
 هـ. 1399عبد الرمحان السعيد، دار النشر، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، الطبعة الثانية، 

 ةهـ( حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، طبع 275سنن أيب داود: لسليمان بن األشعث السجستاين )ت   •
 دار الفكر، بدون.

هـ( على خمتصر املنتهى  756شرح العضد:للقاضي عضد امللة والدين عبد الرمحان بن أمحد اإلجيي)ت   •
هـ(،  646األصويل لإلمام أيب عمرو مجال الدين عثمان بن عمر بن أيب بكر املعروف بابن احلاجب املالكي )ت 

-هـ  1421كتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، بتاريخ ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف وطارق حيَّي، دار ال
 م. 2000

شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل: للشيخ اإلمام حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل حممد بن  •
 .م 1971-هـ  1390هـ(، حتقيق الدكتور أمحد الكبيسي، مطبعة اإلرشاد بغداد،  505حممد بن حممد الطوسي )ت
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(، دار املعرفة،  256صحيح البخاري حباشية السندي: للعالمة أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري )ت •
 بريوت، بدون تاريخ.هـ

هـ(، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار  261صحيح مسلم: أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري )ت   •
 م. 1955 -هـ  1357إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

هـ(. حتقيق د.  احلافظ عبد 851طبقات الشافعية: أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة )ت  •
 هـ. 1407بريوت، الطبعة األوىل، سنة النشر  –خان. دار عامل الكتب  العليم

هـ(، حتقيق د. مهدي املخزومي، ود. إبراهيم  175العني: أليب عبد الرمحان اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت   •
 السمرائي، دار ومكتبة اهلالل، بدون تاريخ.

هـ( بشرح مسلم  1225دين األنصاري اهلندي )ت فواتح الرمحوت: للعالمة عبد العلي حممد بن نظام ال  •
هـ(، طبعة جديدة منقحة  1119الثبوت يف فروع احلنفية لإلمام احملقق حُمب اهلل بن عبد الشكور البهاري اهلندي )ت 

ومصححة وخمرجة اآليات القرآنية أعدها مكتب التحقيق بدار إحياء الرتاث العريب بريوت، دار النفائس، الرياض، 
 م. 1998هـ  1418األوىل،  الطبعة

 هـ(، دار الرسالة، بدون تاريخ. 817القاموس احمليط: أليب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت   •

 هـ(، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، بدون تاريخ. 711لسان العرب: البن منظور، )ت   •

هـ(. 543 أيب بكر بن العريب املعافري املالكي، )تاحملصول يف أصول الفقه:  لإلمام احلافظ الفقيه القاضي   •
عمان.  –أخرجه واعتىن به حسني علي اليدري. وعلق على مواضع منه سعيد عبد اللطيف فودة. دار البيارق األردن 

 م.1999هـ/  1420الطبعة األوىل، 

حتقيق طه جابر فياض هـ(،  606احملصول يف علم األصول: لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي )ت  •
 م. 1980هـ  1400العلواين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، الطبعة األوىل، 

 1415هـ(، حتقيق حممود خاطر، مكتبة لبنان بريوت،  721خمتار الصحاح: حملمد بن أيب بكر الرازي )ت   •
 م. 1995 -هـ 
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 1424د العلمي. مطبعة إنفوبرانت، فاس، الطبعة األوىل مدخل إىل علم املقاصد: للدكتور عبد احلمي  •
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ABSTRACT 

This research aims at studying linguistic argumentation, the standardization and the derivation of 

Arabic grammatical rules based on four criteria: listening (from the Quran, Hadith, poetry and 

prose), al-Ijmaa (unanimous agreement of scholars), al-Qiyaas (reasoning by analogy) and al-

Istishaab (the idea of an implied connection between a present and a previous one). Linguistic 

argumentation is defined as the study of the fundamentals of Arabic grammar by ancient 

grammarians. In a quest to analyze these criteria, the researcher focuses on the definition of each 

criterion with the varying points of agreement and disagreement among the various grammarians. 

To achieve this, the researcher employs two methodologies; rooting and analytical methodology. 

The rooting methodology explains how the ancient grammarians deduced Arabic grammatical 

rules using these four criteria while the analytical methodology analyzes some grammatical issues. 

In deducing the rules of Arabic grammar, the ancient grammarians relied on the principle of 

listening, especially the Quran and considered it as the most reliable of the four criteria.  

Keywords: Linguistics argumentation, Deduction of rules, al-ijmaa, al-qiyaas and al-istishaab. 
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 ملخص

يهدف هذا البحث إىل دراسة جهود الّنحاة القدامى يف االحتجاج اللغوي ويف تقعيد واستنباط األحكام 
الّنحوية من خالل األدلة األربعة املعتربة لدى الّنحاة وهي السماع بأنواعه )القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، 

واالحتجاج اللغوي هودراسة علم وكالم العرب نظمهم ومنثورهم(، واإلمجاع، والقياس، واالستصحاب، 
أصول النحو الذي من خالله استنبط القدامى األحكام النحوية وضبطوها ضبطا تاما، وتتضح هذا البحث 
فتكمن يف أنه حبث يف أصل من أصول النحو اليت ُبين عليها قواعده. ومن أجل االرتقاء هبذا البحث إىل 

 األربعة املعتربة رّكز الباحث على تعريف كل من هذه مستوى النقاش وعرض املعلومات حول هذه األدلة
األدلة مع ذكرما اتفق عليه الّنحاة من هذه األدلة وما اختلفوا فيه، مثل اختالفهم يف االحتجاج باآليات 

 الشاذة، وباألحايث النبوية، وكذلك قضية االستشهاد بالشعر القائل اجملهول الواقع  بني املنع واجلواز. 

ى النتيجة املرجوة اضطر الباحث إىل اجلمع بني املنهجني، ومها املنهج التأصيلي واملنهج وللوصول عل
التحليلي. وقد ساهم املنهج التأصيلي يف بيان كيفية تأصيل مسائل هذا العلم وضبط أحكامه وتقعيده، 

 بينما ساهم املنهج التحليلي يف حتليل بعض املسائل النحوية املتعلقة هبذه األدلة.

توصل الباحث إىل نتائج متعددة أمهها ما يلي: وقد  

أن هؤالء الّنحاة القدامى اعتمدوا على السماع وباألخص القرآن الكرمي يف تقعيد األحكام الّنحوية، 
واعتربوه أفصح هذه األدلة األربعة وأمسى مراتب القوة والفصاحة، كما اعتمدوا على األحاديث النبوية 

 األول. واستشهدوا كذلك بنوعي الشعر املعلوم القائل واجملهول القائل املنقولة الصحيحة املدّونة يف الصدر
 من روات ثقات. واسشتهدوا كذلك باإلمجاع والقياس واالستصحاب  
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 مقدمة

يرمي هذا البحث إىل دراسة وإبراز جهود الّنحاة القّدامى يف تأصيل النحو العريب، وتقعيد أحكامه النحوية 
خيفى على دارس النحوالعريب أمهية هذا املوضوع الذي يسعى إىل بيان نظرية الّنحو اليت مع ضبطها، وال 

التزم هبا الّنحاة يف تطبيقاهتم النحوية، واألدلة اليت اعتمدوا عليها وتبّنوها يف وضع قواعد هذا الفّن الذي 
ركيزة من الركائز  أهم هتناولل ؛من أصول النحو العريب أصل   ال يستقيم اللسان بدونه. كما يعّد هذا البحث

اليت عليها قامت دعائم تأصيل النحو العريب يف مراحله التأسيسية األوىل، وال شك أن قضية التأصيل 
 -النحو العريب –حيث منه استنبط قواعد هذا الفن  النحوي قضية مهمة لدى أصحاب هذا الفن،

وحفظها عن يد العابثني، ولوال هذه األدلة اليت من خالهلا مت تأصيل النحو العريب لقال فيه كل واحد ما 
 قد كانو يريد من وضع قاعدة ال أصل هلا، وهذا سيوقع املتعلمني يف حيص بيص، ويف ورطة وحرية كبرية، 

ري من لنحوي منذ أمد بعيد حيث أواله جم غفمكانته السامقة يف حقل البحث ا للتأصيل النحو العريب 
 ؛اهتمامهم، فكتبوا عنها حبوثا ومقاالت، كما دّونوا فيها كتبا وأسفارا -القدامى واملعاصرين –الباحثني 

وذلك ألمهيته القصوى حيث تتمثل يف إثبات احلكم على احلجة ومنع التقليد الفارغ أو األعمى كما 
آراء وأقوال ابن جين، واألنباري، والسيوطي، والشاوي، حول هذه األدلة يقولون، وقد اعتمد الباحث على 

أو  يل النحويفما املقصود بالتـأصاألربعة املعتربة يف االحتجاج النحوي، واستنباط وتقعيد أحكامه. إذا 
 ؟االحتجاج النحو

املركبة اليت  اتلممن الكجتدر بنا اإلشارة إىل أن هذه الكلمة التأصيل النحوي قبل التطرق إىل تعريف 
عرف كال الكلمتني أقوم بتس لك، فلذأمشل وأدقّ جتزئتها عند تعريفها حىت يكون التعريف تعريفا  ستحسني

 تعريف التأصيل النحوي.ب أردفه )التأصيل والنحو( لغة واصطالحا منفردين مث
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، يقول 1يها علم ماد يبىن علفهواألساس الذي يقام عليه ومجعه َأُصل وأَُّصول فهو قوانني وقواع أما التأصيل
عه يف قاموس املعجم الوسيط أن التأصيل اسم ومججاء و  األخرى.قد عرفته املعاجم اللغوية و  ابن فارسي:
 التأصيالت.

 وتأصيل الشيء: جعله ذا أصل ثابت.

 وتأصيل النسب: تبيان أصله وأصالته.

ديد اللغوية من أول نشأهتا، مع حتوعلم تأصيل الكلمات: )العلوم اللغوية( البحث يف تاريخ الصيغ 
 2التطورات املختلفة اليت مرت هبا.

تكاد تتفق املعاجم اللغوية يف حتديد ماهية التأصيل كما هو احلال مع هذين املعجمني )املعجم املعاين 
وقاموس معجم الوسيط( يف تعريف التأصيل إال أن يف قاموس املعجم الوسيط شيئا من التوسع حيث 

لم تأصيل الكلمات ليشمل ما يطرأ على أصول الكلمات من التغريات املختلفة اليت متر هبا تطرق إىل ع
الكلمة، مع بيان أصل الكلمة من أول نشأهتا.وجاء يف اللسان " األصل أسفل كل شيء ومجعه أصول... 

 ه،. وورد يف املصباح " أصل الشيء أسفله وأساس احلائط أصل3وأّصل الشيء قتله علما فعرف أصله
واستأصل الشيء ثبت أصله وقوي، مث كثر حىت قيل: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، 
فاألب أصل للولد، والنهر للجدول، واجلمع أصول، وأصل النسب بالضم أصالة شرف فهو أصيل مثل  

 4كرمي، وأصلته تأصيال جعلت له أصال ثابتا يبىن عليه

                                                           

 1  أحمد الشرقاوي إقبال، معجم المعاجم، دار الغرب اإلسالمي 

 2 ،العربية بالقاهرةقاموس املعجم الوسيط، باب التأصيل، مادة )أ ص ل(. جممع اللغة   
 3 مادة أصل 11/16بن منظور، لسان العرب، ا 

 4 ، مادة  "أصل"6المصباح،  ص 
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من خالل هذه املعاجم يدرك أن معىن أّصل الشيء جعل له أصال ثابتا ومن تأمل ما ورد يف معىن التأصيل 
يبىن عليه، وهبذا يكون معىن التأصيل هو إرجاع القول والفعل إىل أصل أساس يقوم عليه ويبىن عليه، أو 

 إرجاع الشيء إىل أصله من جهة، ومعرفة كنه الشيء وحقيقته من جهة أخرى.   

ابن منظور عن  ىرو ا م، عدة تعريفات لغوية منها  فله لنحويف اللغة  أما ا هذا ما يتعلق مبفهموم التأصيل 
فالنحو لغة مبعىن  5ابن السكيت أن أصل اشتقاق هذا املصطلح )النحو( إمنا هو من: )حنا حنوه إذا قصده(

القصد، يقال حنوت حنوك أي مبعىن قصد قصدك، وحنوت الشيء إذا أمتمته، ويأيت النحو أيضا مبعىن 
التحريف: يقال حنا الشيء ينحاه وينحوه إذا حرفه، ويأيت مبعىن الصرف أيضا يقال: حنوت بصري إليه أي 

ة مقدرا مائة، وكذلك يأيت مبعىن اجله صرفت، ومن معاين النحو املقداروذلك كقولك عندي حنو مائة أي
أو الناحية تقول سرت حنو البيت أي جهته، وكذلك النوع أو القسم تقول هذا على مخسة أحناء أي أنواع، 

فإذا النحو لغة يأيت مبعىن  6ويعطي مبعىن البعض كقولك مبعىن أكلت حنو السمكة أي بعض السمك
  والبعض. القصد، والصرف، واملقدار، واجلهة، والنوع،

 .صطالحي الذي يتمثل يف القصدوذلك من منطلق التشابه بني املعنيني اللغوي واال

النحو اصطالحا: فمن املعلوم أن معظم الّنحاة القدامى مل يعرفوا هذا املصطلح تعريفا مباشرا إمنا يفهم  
أبو على  صطلح منهمتعريف النحو من كالمهم ضمنيا، إال أن بعض هؤالء القدامى قاموا بتعريف هذا امل

علم باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب، وهو ينقسم إىل الفارسي القائل بأن علم النحو: " 
ومن يدقّق وميعن  7قسمني أحدمها تغيري يلحق أواخر الكلم، واآلخر تغيري يلحق ذوات الكلم وأنفسها"

مني ومها النحو  تقسيم هذا العلم أو الفن إىل قسالّنظر يف تعريف أيب علي الفارسي للنحو يدرك أنه ملح إىل

                                                           

 5 ، مادة حنا.311 -309، ص 15، جاملرجع السابق 
 6 انظر: األشموني، مقدمة المؤلف في شرح األشمونية، مكتبة المعاجم واللغة العربية، شركة العرين 

 7 .4م، ص1984العضدي، ت حسن شاذيل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر أبو علي، الفارسي، اإليضاح  
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والصرف، فقوله: " تغيري يلحق أواخر الكلم" يقصد به النحو، وأما قوله: "واآلخر تغيري يلحق ذوات 
 الكلم وأنفسها" فإنه أراد بذلك علم الصرف، حيث هو العلم املهتم ببنية الكلمة.

 وأمشل يف رأيي أدقّ  تعريف النحو، وقد كان تعريفه يفابن اجلين  سار كذلك على نفس الدرب تلميذهو 
إذ يقول: " هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه، من إعراب وغريه، كالتثنية واجلمع من تعريف أستاذه 

والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب والرتتيب وغري ذلك، ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها يف 
ائع، هبا إليها، وهو يف األصل مصدر ش  يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رُدّ الفصاحة فينطق هبا وإن مل

وقد استحسنت هذا  8أي حنوت حنوا، كقولك قصدت قصدا، مث خص انتحاء هذا القبيل من العلم"
التعريف كما أشرت إىل ذلك آنفا؛ وذلك لتطرق ابن جين إىل موضوع مهم يف هذا الفن )النحو(، حيث 

اة عرب يف تعريفه، وهو كل من نطق بالعربية؛ ألن العرب اللسان وليس اللون. مل يرتك النحبني املقصود بال
احملدثني هذه املهمة بل منهم من حاول تعريف هذا املصطلح ومن هؤالء احملدثني إبراهيم مصطفى يف كتابه 

 اجلملة كلمة يفإحياء النحو حيث قال: " هو قانون تأليف الكالم وبيان لكل ما جيب أن تكون عليه ال
واجلملة مع اجلمل حىت تتسق العبارة وميكن أن تؤدي معناها، وذلك أن لكل كلمة وهي منفردة معىن 
خاصا تتكفل اللغة ببيانه، وللكلمات مركبة املعىن، هو صورة ملا يف أنفسنا، وملا نقصد أن نعرب عنه ونؤديه 

يالحظ من هذا التعريف أن إبراهيم  9يغ عنه"إىل الناس، وتأليف الكلمات يف كل لغة جيري عليه وال تز 
مصطفى جعل النحو مبثابة القانون للغة، اليت وفقها يتم اختيار الكلمات ذات الداللة املعجمية؛ لتؤدي 

 وظيفتها اخلاصة داخل السياق. 

وي صيل الّنحللولوج إىل حقل التأ وبعد تعريف هذين املصطلحني لغة واصطالحا، يكون قد مهّدنا الطريق 
 فما املراد بالتأصيل النحوي؟ أو االحتجاج اللغوي.

                                                           

 8  43، ص 1جار، املكتبة العلمية، بريوت، جابن جين، أبو الفتح عثمان، اخلصائص، تح: حممد علي الن
 9 34م،  ص: 1992، القاهرة : دار الفكر العربي، 2إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ط 
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ه أدلة النحو اليت تفّرعت منها فروعه وأصوله كما أن أصول الفق وأما التأصيل النحوي، أو أصول النحو فه
اح بقوله: قرت عريف يف كتابه االل السيوطي هذا التّ فصّ  وقد 10أدلّة الفقه اليت تنوعت عنها مجلته وتفصيله،

نحو علم يُبحث فيه عن أدلّة النحو اإلمجالية من حيث هي أدلته، وكيفية االستدالل هبا، وحال " أصول ال
وقد تبني لنا من خالل تعريف السيوطي ألصول النحو أن موضوع علم أصول النحو يتمركز  11املستدل"

حث عن  بثالثة أمور، وهي: البحث عن أدلة النحو اإلمجالية من حيث هي أدلته، مث ال حولويتمحور 
أي إذا هو فالتأصيل النحوي يف ر  كيفية االستدالل هبذه األدلة، واألخري البحث عن حال املستدل هبا.

 رد القضايا النحوية إىل أصوهلا بعد التعمق يف مسائلها بغية تقعيد أحكامها وضبط هذه األحكام.

درك اري وابن جين والسيوطي نمثل األنب  -علماء أصول النحو -ويف ضوء ما ذكره هؤالء العلماء األجالء
خترج عن حد د تكاأن أدلة النحو اليت اعتمدت عليها علماء النحو يف تقعيد القواعد النحوية كثرية جدا 

َعّول عليها يف االحتجاج اللغ  لنا أن الغالب منهااحلصر، لكن بالتتبع واالستقراء تبنّي 
ُ
لدى النحاة  -وي وامل

ماع، والقياس، واإلمجاع، واستصحاب حال، وقد ذكر السيوطي يف أربعة أنواع، وهي: الس -القدامى
اإلقرتاح أن ابن جين يف كتابه اخلصائص حتدث عن ثالثة أنواع من هذه األربعة، ومل يذكر االستصحاب. 
وأن األنباري حتدث أيضا عن ثالثة منها فقط ولكنه مل يذكر اإلمجاع. ويرى األستاذ الدكتور أمحد حممد 

تاب االقرتاح أن قول السيوطي بأن أيب الربكات األنباري مل يَر االحتجاج باإلمجاع سهو قاسم حمقق ك
وخطأ، وقد نبه على هذا غريه من شرّاح هذا الكتاب أن األنباري ذكر اإلمجاع يف كتابه ملع األدلة؛ حيث 

 .12ذكر إن اإلمجاع حجة قاطعة

                                                           

 10 . 80يف جدول اإلعراب وملع األدلة يف أصول النحو أليب الربكات األنباري، ت: سعيد األفغاين، ص:اإلغراب  
 11  9السيوطي، االقرتاح يف علم أصول النحو، ت: محدي عبدالفتاح مصطفى خليل، ص:  
 12  األلوكة. من موقع شبكة  2ينظر مقالة بعنوان أصول النحو، المنشور من قبل جامعة المدينة العالمية، ص:  
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كتابه االرتقاء،    األربعة كلها، وتبعه يف ذلك الشاوي يفأما السيوطي فقد اعترب يف كتابه االقرتاح هذه األدلة 
تضح لنا . وهبذا يوغري ذلك هما من السرب والتقسيم، وخال كذلك من االستدالل باألوىليكما خال كتاب

 أن السيوطي والشاوي يسريان على منهج ودرب واحد يف استخدام أصول النحو العريب.

 دى هؤالء النحاة: وفيما يلي جدول هذه األدلة املعتربة ل

 

 السيوطي والشاوي األنباري ابن جني  
 السماع السماع السماع 

 القياس القياس القياس األدلة المعتبرة
 االمجاع االستصحاب اإلمجاع 
 االستصحاب   

 

وليس القدامى فقط من اهتموا بقضية االحتجاج النحوي، بل حىت الباحثني املعاصرين من اهتموا هبا، 
االحتجاج اللغوي حسب استخدامه من قبل هؤالء حيث قسمت  يعقوب صاحلةومن هؤالء املعاصرين 

ل هبا وهي: الالنحاة إىل قسمني: االحتجاج اللغوي املعترب وهو ما اتفق عليه مجهور النحاة على االستد
حاة كثر النّ أواالحتجاج اللغوي الثانوي وهو ما مل حيصل اتفاق  النقل، واإلمجاع، والقياس، واالستصحاب.

وبعد حتديد ماهية أصول النحو أو التأصيل النحوي، واألدلة اليت  13عليه وهو ما كان من العشرة املتبقية
ى االحتجاج در اإلشارة إىل أن هذه الورقة سرتكز علأعتربها بعض علماء أصول النحو واليت مل يعتربوهنا، جت
 اللغوي املعترب باألدلة األربعة، وكيفية االستدالل هبا. 

                                                           

 13  .14صاحلة حاج يعقوب، التفكري النحوي العريب: دراسة نقدية، القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر، ص  -
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 أوال: موقف القدامى من االحتجاج اللغوي بالسماع

الستدالل امى يف احاة القدّ الذي اعتمد عليه النّ واملعّول األول  حواألصل األول من أصول النّ يعّد السماع 
: " الكالم فه األنباري بقولهويرادف السماع لفظ "النقل" وقد عرّ  واالحتجاج يف وضع القواعد النحوية.

والذي يظهر يل من قوله  14العريب الفصيح، املنقول النقل الصحيح، اخلارج من حد القلة إىل حد الكثرة"
يل عن عدد كبري وكاف يستح "اخلارج من حد القلة إىل حد الكثرة" أن يكون ما مُسع من العرب املروية
 تواطئهم واجتماعهم على الكذب، كما يستحيل وقوعهم يف اخلطإ كلهم.

الذي  ويااإلمام الشّ وقد حاول جم غفري من علماء أصول النحو توضيح وبيان ما يقصد بالسماع، منهم 
ه كالمه يث حتقق أنّ ه حعلى فصاحته ككالم اهلل، ونبيّ  قَ تف  قل بقوله: " املراد به الكالم الذي اُ النّ  عرف

صلى اهلل عليه وسلم ومل حيتج احملققون باحلديث جلواز نقله باملعىن أو جواز حلن ناقله ممن ليس بفصيح، 
القرآن )م اهلل كال  هواملقصود بالنقل فإذن  وكالم العرب، والعرب املأخوذ عنهم هم املوثوق بعربيتهم.."

  وكالم العرب املوثوق هبم نظما ونثرا. ه صلى اهلل عليه وسلم،، وكالم نبيّ (الكرمي

 االستشهاد بالقرآن 

حاد فهو ذروة الفصاحة وقمة البالغة ويعترب بقراءته املتواترة والشاذة وحىت اآل -القرآن الكرمي–أما كالم اهلل 
منه أصال أصيال يف االحتجاج بالنحو العريب ويف إقامة القواعد الكلية للسان العريب وقد أواله الّنحاة 

يد األحكام عالقدامى إهتمامهم يف االحتجاج اللغوي،  فاختذوه مصدرا أصيال ودليل قاطع يف استشهاد وتق
 تباطا وثيقاالنحو بالقرآن منذ نشأته ار  النحوية كما أسلفت الذكر، وكان مما ينبغي اإلشارة إليها هي ارتباط

األصل األول يف بناء قواعدهم الكلية، واحلديث األصل الثاين وكالم العرب املوثوق به  لدرجة أن جعلوه

                                                           

 14 .81األنباري، أبو الربكات، ملع األدلة، تح: سعيد األفغاين، بريوت: دار الفكر، ص: -
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را جتد أهم كتب النحوية ككتاب سيبويه وغريه زاخ فال غرو إذن أن الثالث، من شعر ونثر وأمثال األصل
 بالقراءات القرآنية وتوجيهها واالستشهاد هبا. فاالستشهاد باآليات القرآنية يف 

تقعيد األحكام النحوية أمر متفق بني النحاة وخاصة ما يتعلق بالقراءة املتواترة. بل بعض النحاة يرون جبواز 
أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز حيث قال  السيوطي هؤالءاالحتجاج حىت باآليات الشاذة ومن 
ات طبق الناس على االحتجاج بالقراءأواترا أم آحادا أم شاذا، وقد تاالحتجاج به يف العربية سواء كان م

 ذلك ال أعلم يفو  :إىل أن قال .....الشاذة يف العربية إذا مل ختالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته حيتج هبا
ا تج هبا كمالبعض حىت لو خالفته حيُ  ىوير  15بني النحاة وإن اختُلف يف االحتجاج هبا يف الفقه خالفا

ىل: من اله بدليل القراءة الشاذة لقوله تعا –اهلل –احتجوا على صحة من ذهب إىل أن أصل لفظ اجلاللة 
مري اجملرور من غري وكذلك قضية جواز العطف على الض 16)وهو الذي يف السماء اله ويف األرض اله(

 بكسر امليم يف األرحام. 17إعادة اجلار حمتجني بقراءة محزة )تساءلون به واألرحام(

فقوا على االحتجاج بالقراءة املتواترة يف القرآن الكرمي، أما القراءة اتّ   دامىالقّ الّنحاة أن  نفهم مما سبق
وقد   ته.جواز االحتجاج هبا ولو خالف الشاذة فبشرط عدم خمالفتها للقياس املعروف، وذهب البعض إىل

كان للّنحاة موقف متباين بنسبة للقراءة الشاذة، فأبو عمرو بن العالء مثالً كان كثري االحتجاج بالقراءات 
املتواترة واملشهورة، فكان يتوخى يف القراءة ما هو أكثر وأشيع، وكان يوصف بكثرة االبتعاد عن الشواذ، 

بنصب  18بن مروان الشاذة يف قوله تعاىل: )هؤالء بنايت هن أطهَر لكم(وقد رفض قبول قراءة حممد 
. أما اخلليل بن أمحد الفراهيدي فقد وقف موقفا وسطا من القراءات الشاذة، حيث حكي أنه من 19أطهر

الصعب أن يُرّد قراءة، بل يقبلها وحياول توجيهها توجيها إعرابيا مع رّدها إىل لغات العرب، وقد نصب 

                                                           

 15 36م، ص: 1988، سنة 1السيوطي، االقتراح ، ط 

 16 .48الزخرف  
 17 .1 سورة النساء، 

 18 78 سورة هود، 

 19 . 21شنين بلخير، محاضرات في علم أصول النحو، للدكتور، جامعة الجزائر. ص  
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( وعندما سأله سيبويه عن 20 قوله تعاىل: ) مث لننزعن من كل شيعة أيهم أشّد على الرمحن عتّيا"كّل" يف
 21سبب نصب "كل" أجابه قائال: " بالنصب مفعوال ب لننزعّن".

وفيما سبق دليل قاطع على اهتمام الّنحاة بالقراءات يف تقعيد القواعد النحوية واالحتجاج هبا، وقد أورد 
الكتاب ما يقارب ستمائة آية قرآنية، وهذا وإن دّل على شيء فإنه يدّل على اهتمام  سيبويه يف كتابه

 النحاة باالستشهاد باآليات القرآنية يف استنباط األحكام النحوية.

 االستشهاد بالحديث

ضم ويقصد به كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما ين املصدر الثاين من مصادر السماع،تعد احلديث 
يب صلى اهلل عليه وسلم أعلى درجات تعّد أحاديث النّ  22ه من عبارات توضح أقواله وأفعاله وأخبارهإلي

الفصاحة والبالغة، فقد ُروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: " أنا أفصح العرب بيد أين من 
فكان  لصايف.عذب ا، وارتوت من معني كالمه الفصيح" وقد هنلت اللغة العربية من نبع حديثه ال23قريش

من الواجب أن يأيت احلديث بعد القرآن الكرمي يف صحة االحتجاج به يف تقعيد األحكام النحوية وضبطها؛ 
شهاد ويف االستنباط االستباحلديث يف  االحتجاج  حاةبعض النّ  ألنه كالم أفضل البشر، لكننا نرى أنه رفض

ريا ية باملعىن، أو أنه قد يتطرق إليه اللحن؛ ألن كثألسباب منها أن احلديث تكون مرو  األحكام النحوية؛
دين عاشوا بعد عصور االحتجاج، فيجوز عليهم . وأن هؤالء األعاجم واملولّ 24اة كانوا من األعاجممن الروّ 

اللحن. وقد قيل أهنم رووه مبا أّدت إليه عباراهتم فزادوا ونقصوا وأتوا بألفاظ من عندهم ال كما نطق به 
 هلل عليه وسلم. يب صلى االنّ 

                                                           

 20 69 سورة مريم، 

 21 .21المصدر السابق، ص  -

 22  1الحديثي، خديجة،  مقالة بعنوان موقف النحاة من االحتجاج بالحديث، العراق دار الرشيد للنشر، ص  -

 23 ن أبي سعيد الخدري‘براني أخرجه الط 

 24 .40ينظر االقرتاح يف علم األصول، ص:  
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وكان املانعون يستدلون كثريا هبذا احلديث الذي اختلفت ألفاظه وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم أو يف ما 
معىن احلديث: "زّوجتكها مبا معك من القرآن" ويف رواية أخرى "ملكتكها مبا معك من القرآن" وروي  

اظ األحاديث اليت جاء الرواة مبرادفاهتا كذلك بلفظ آخر "خذها مبا معك من القرآن" وغري ذلك من ألف
ومل يُوّرُدوها بلفظها؛ إذ املعىن عندهم هو املطلوب، وال سّيما مع تقادم الّسماع، وعدم ضبطه بالكتابة، 

. وقد التمس العلماء للّنحاة الذين رفضوا االحتجاج باألحاديث النبوية بعض 25واالتكال على احلفظ
النحاة رفضوا ذلك سدا للذرائع، ودرع الشبهات، فلهذا يقال إن سيبويه مل احلجج منها: أهنم يرون أن 

 26يكثر من ذكر األحاديث واالستدالل هبا يف كتابه رغم ضخامته

حاة الذين جّوزوا االستشهاد بنصوص األحاديث يف مسائل اللغة وهم القلة، فحجتهم أنه إن جاز أما النّ 
 وقوع اللحن يف رواية األشعار، بل إن احتمال اللحن يف رواية وقوع اللحن يف رواية احلديث فمن األسهل

 27يين يساعد على تذكر النصوص األحاديث، ويصوهنا من أي احنرافاألشعار أكثر؛ وذلك ألن الوازع الدّ 

من الذين يرون ضرورة االحتجاج باحلديث ويستغرب من ترك االحتجاج باحلديث إىل  الشاطيب وكان
لى حويني استشهد حبديث رسول اهلل صقال: " مل جند أحدا من النّ عثر عنه أنه  االحتجاج بالشعر، وقد

اهلل عليه وسلم، وهم يستشهدون بكالم من أجالف العرب وسفائهم الذين يبولون على أعقاهبم وأشعارهم 
إال  وبغض النظر عما أسلفنا 28اليت فيها الفحش واخلنا، ويرتكون األحاديث الصحيحة؛ ألهنا نتقل باملعىن.

أنه جتدر اإلشارة إىل أن هناك  زمرة من النحاة قد توسطوا يف هذه القضية، فّجوزوا االحتجاج باألحاديث 
 اليت ُعين بنقل ألفاظها. أي مبعىن هذبت ونقحت ألفاظها، وأن يكون رجاله ثقات.

                                                           

 25 .17ينظر التفكير النحوي العربي، صالحة حاج يعقوب، ص : 

 26 . 22محاضرات في علم أصول النحو، للدكتور بلخير شنين، ص :-

 27 .م2/1/2017سيد مصطفى، قضية االحتجاج يف اللغة، من الشبكة العنكبوتية بتاريخ:  
 28 .املرجع السابق 
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تبعهم يف بل  ،االستدالل باألحاديث يف إثبات القواعد الكلية ارفضو من الّنحاة فقط من  القدامى ليسو 
هـ(، وأبو 299املتويف )  29من أمثال أيب احلسن بن كيسان حاة املتأخرين مثل حناة بغداد،ذلك بعض النّ 

وأبوبكر حممد بن اخلياط  31هـ(315، واألخفش الصغري املتويف )30هـ( 310إسحاق الزجاج املتوىف )
، وحممد بن 33هـ(356قايل املتويف )، وكذلك حناة أهل األندلس من أمثال: أيب علي ال32هـ(320املتوىف )

، وابن مضاء القرطيب املتويف 35هـ(448، وابن سيده املتويف )34هـ(379احلسن الزبيدي املتويف )
وقد قال أحدهم: "إمنا ترك العلماء االحتجاج باألحاديث لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ   36هـ(592)

  37لية"الك واعدالقرآن يف إثبات القالرسول صلى اهلل عليه وسلم إذ لو وثقوا بذلك جلرى جمرى 

د من جوُ وهذا ال يدل على أن املتقدمني من النحاة كلهم رفضوا االحتجاج واالستشهاد باألحاديث، فقد 
ك مؤلفات ابن مالك يدر  لذي يتصفحابن مالك وا منهممن االستشهاد واالحتجاج باألحاديث  أكثرَ 

ذلك، وقد استشهد على لغة طيء املشهور "أكلوين الرباغيث" حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم )يتعاقبون 
فيكم مالئكة...( وذلك باعتبار أن الواو يف )يتعاقبون( عالمة الذكور، )مالئكة( وهو الفاعل املذكور بعد 

 راء يف توجيه هذا احلديث.الفعل املتصل بالواو. وقد كان للنحاة عدة آ

وهناك بعض الباحثني يرون أن ابن مالك بلغ من االستشهاد باحلديث مبلغا مل يسبق إليه، واقتفى أثره يف 
وخالصته  فزبدة القول االستشهاد عدد من النحاة كالرضي االسرتاباذي، وابن هشام، وابن عقيل وغريهم.

أن سبب األول ، اليف تقعيد القواعد النحوية لسببني أن بعض النحاة رفضوا االحتجاج باألحاديث هو:

                                                           

 29 وهو مؤلف المختار في علل النحو، وكذلك الكافي في النحو. 

 30 مؤلف معاني القرآن وإعرابه. 

 31 مؤلف كتاب التثنية والجمع، وشارح كتاب سيبويه. 

 32 مؤلف النحو الكبير، وكتاب معاني القرآن. 

 33 مؤلف كتاب األمالي. 

 34 مؤلف كتاب الواضح. 

 35 المخصص، وكتاب المحكم.مؤلف كتاب  

 36 مؤلف كتاب الردعلى النحاة. 

 37 ، نقال عن االقرتاح يف علم أصول النحو.كري النحوي العريب فلتيعقوب، صاحلة ،ا 



9, 2011, No: 5(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 49 

 Arabic Language for Specialized Research Journal of

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

أن أئمة لثاين والسبب ا األحاديث مل تنقل كما ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وإمنا رويت باملعىن.
 .حويةمني من البصرة والكوفة مل حيتجوا باألحاديث يف إثبات القواعد النّ حاة املتقدّ النّ 

وا قول املانعني ردّ  بل مل يسكتوا باإلحتجاج باألحاديث ملانعون إال أن اجملّوزينومع هذه احلجج اليت أوردها ا
هنم ا حصل يف الصدر األول قبل تدوينه يف الكتب وهم ممن حيتج بكالمهم؛ ألقل باملعىن إمنّ النّ  إنّ  بقوهلم:

ة االستدالل صحال يلزم من عدم استدالل املتقدمني باحلديث عدم  قالوا أيضا: إنه يف عصور اإلحتجاج.
 به. 

 االحتجاج باحلديث ورّده يرجع إىل أوامر منها دراسة أسانيد احلديث نّ إبني الرأيني بقويل  معميكن اجلو 
واة وتتبع ألفاظه ورواياته، فإن ثبت أنه حمفوظ يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مع اتفاق مجيع الر 

من رواة  إن كان لفظ احلديثأما  حيتج ويستشهد به. أو أكثرهم على لفظ احلديث، ففي هذه احلالة
تأخرين فال يستشهد بكالمهم يف اللغة، فإن كان حمفوظا عنهم وصح اإلسناد منه إىل النيب صلى اهلل امل

عليه وسلم، مث ليسوا ممن رموا باللحن يف أحاديثهم، ومل يظهر أي تصحيف يف رواياهتم فإنه يصح أن 
من خالل التخريج والدراسة أن اللفظ املستشهد به غري حمفوظ يف احلديث  يستشهد به. وكذلك إن ظهر

 ه.  ، وال يصح أن حيتج أو يستشهد بردّ يب أو من دونه ممن حيتج بكالمهم يف اللغة، فإنه يُ عن النّ 

 االستشهاد بكالم العرب

يقصد به كالم أحكامه، و يعد كالم العرب املصدر الثالث الذي استشهد به النحاة يف تقعيد النحو وضبط 
 38جاجالقبائل العربية املوثوق ببالغتها وفصاحتها قبل بعثة الّنيب صلى اهلل عليه وسلم إىل هناية عصور االحت

 لهجتهموب حاة حيتجون بكالم العربوقد كان النّ ويشمل كالم العرب ما نظموه وما نثروه من كالمهم، 
ال أنه ختتلف نسبة إ هم مثل هلجة قريش، وقيس، ومتيم، وأسدالفصحاء املوثوق بعربيت هؤالء عن تثبت اليت

                                                           
 38 . 77انظر : الحديثي خديجة،  الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، ص:  
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استعمامها يف استنباط القواعد النحوية، قد أكثر النحاة استعمال وتوظيف النظم على النثر. إذا فاملقصود 
بكالم العرب هنا هو قول عريب شعرا أو نثرا قيل يف عصر االحتجاج، يورد لالحتجاج به على رأي أو 

 قاعدة لغوية 

مل حيتج الّنحاة القدامى بالقرآن واحلديث فقط يف تقعيد الّنحو وضبط أحكامه، بل استعانوا واحتجوا  
 اننيوقو  وضعوا ضوابطكما ،  وا اجليد والفصيح منهماأخذكذلك بكالم العرب منظومه ومنثوره، ف

زمنا  كذلك  نواعيّ ، إذ ليس األخذ من كل قبائل العرب نة لألخذ منهانوا قبائل معيّ عيّ و ، الستشهاد هبمال
وكانت طريقة النحاة القدامى تعتمد على السماع من . 39نا لالحتجاج مسي فيما بعد بعصر االحتجاجمعيّ 

،  -تقراءمرحلة اجلمع واالس -أفواه العرب اخللص األقحاح، ومشافهتهم والنقل عنهم. وبعد هذه املرحلة 
وصوهنا  القواعد املختلفة اليت تساعد على حفظ اللغةتأيت مرحلة الوقوف أمام ما مُجع من اللغة، واستنباط 

ونالحظ مما سبق شدة اعنتاء هؤالء الّنحاة القدامى وشدة حرصهم على األخذ من  40من اللحن واخلطأ
القبائل املعرتفة بفصاحتهم وسالمة لغتهم، وحرصهم كذلك على االستشهاد بكالم العرب يف زمن معني 

 وليس يف كل زمن، 

لصحيحة. كذلك الشواهد او على انتقاء األساليب الفصيحة، اء النحو املتقدمني كل احلرص علم حرصوقد 
ذكر عبد الرمحن السيد يف كتابه مدرسة البصرة " أن العرب مسعوا كثريا، لكنهم مل يقبلوا كل ما مسعوا، ومل 

يضعوا  النادر؛ ألهنم أرادوا أنيعتمدوا كل ما روي هلم، كما مل تقم قواعدهم على الرواية العابرة، أو البيت 
 شعرالمن شدة حرصهم على انتقاء كالم العرب رّد بعضهم االحتجاج بو  41أسس علم قوية ال تلني"

                                                           

 39 البادية حىت هناية القرن الرابع اهلجرييف الثاين اهلجري، و األمصار حىت منتصف القرن يف بكالم الفصحاء زمن االحتجاج  
 40 م1982 والتوزيع، طرابلس،  املعىن واإلعراب عند النحويني ونظرية العامل، عبد العزيز أبو عبد اهلل، منشورات الكتاب  -
 41  .146عبد الرمحن السيد، مدرسة البصرة النحوية، بريوت: دار املعارف، الطبعة األوىل، ص  -
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ر ال البصريون يرون عدم جواز االحتجاج بشعر أو نثو  هول، بينما جّوز بعضهم االحتجاج به.اجمللقائل ا
 .تهأو بسالمة لغ ن ال يوثق بفصاحتهيعرف قائله، والسبب يف ذلك اخلوف من كون القائل مم

ابن هشام أن الكوفيني استدلوا على جواز  هذكر ومن أدلة استشهاد الّنحاة بأشعار العرب يف كتبهم  ما  
 مّد املقصورة للضرورة بقوله:

 قد علمت أخت بين السعالء      وعلمت ذاك مع احلرّاء

شيشاءأن نعم مأكوال على اخلواء     يالك من متر ومن   

 ينشب يف املعسل واللهاء

 ومد الّسعلى واخلوا واللها وهي مصورات.

 ومنها أيضا قول الكوفيني جبواز إظهار) أن( بعد )كي( معتمدين على قول الشاعر: 

 أردت لكيما أن تطري بقربيت     فترتكها شّنا ببيداء بلقع42

 وقد رّد البصريون حجة الكوفيني بدليل أن البيت جمهول القائل.

 ائل البيت.حاة مبعرفة ققال السيوطي: إنه ال يعلم قائله فال حجة فيه. وهذا يدل على شدة اهتمام النّ 

و تعّد ما ذكرنا من هذه األشعار املستشهد هبا فيض من غيض يف استشهاد الّنحاة القدامى بالشعر يف 
من البصريني  ع أنهمهول ما يقارب مخسني بيتا لقائل جم فقط هناك في كتاب سيبويهاالحتجاج اللغوي ف

وهذا يدل على مدى اهتمام النحاة القدامى  الذي شددوا على عدم جواز االحتجاج ببيت لقائل جمهول.
اذا استشهد مل باألشعار يف تقعيد واستشهاد على األحكام النحوية. فالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو

                                                           

 42. 580، ص 2البيت مجهول القائل وهو من شواهد أبو البركات األنباري في كتابه اإلنصاف في مسائل الخالف، ج 
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 الظاهرة وم أن هذهومعلببيت جمهول القائل، وليس وحده من استشهد  ؟سيبويه هبذه األبيات يف كتابه
 ، فما السبب يف ذلك؟حاةيف كتب النّ  كثرية   )االستشهاد ببيت لقائل جمهول(

اللغويني  َبل  ق   وقبل أن أديل بدلوي يف هذه املسألة الشيقة أقول يف البداية أن الشعر القى اهتماما كبريا من
ىت ح يف االستشهاد على األحكام النحوية مقارنة باملنثور من القول عامة األوىليني واعتربوه الدّ و والنح

من يتصفح كتب النحو واللغة يدرك ذلك ، و ى الشعر دون النثرأصبحت كلمة الشاهد مقصورة عل
لواردة يف  إن صدر عن ثقة يعتمد عليه، ولذا اعتربوا األبيات اوذلك به كثريا حىت اجملهول قائله  استشهدو ا

ها عن ثقات وذلك لورود أصح شواهد اُعتمد عليها مع أن فيها أبيات عديدة ُجهل قائلوهاكتاب سيبويه 
 43يعتمد عليهم

كره أن يذكر ينه ألوذلك ؛ ته أو عزوه إىل قائلهن سيبويه كان حيرص على إطالق البيت بدون نسبإ قالوي
بأن نسبة  عهد، ويقالالشاعر وبعض الشعر يروي لشاعرين، وبعضه جمهول ال يعرف قائله ألنه قدم ال

األبيات يف كتاب سيبويه حدث بعده، والذي قام به هو اجلرمي، ذكر صاحب كتاب خزانة األدب أن 
، اجلرمي قال: "نظرت يف كتاب سيبويه فإذا فيه ألف ومخسون بيتا، فأما األلف فعرفت أمساء قائليها فأثبتها

 44وأما مخسون فلم أعرف أمساء قائليها"

ا، وكذلك د الروايات يف البيت الواحد ال يسقط حجيتهن اللغويني والنحويني يرون أن تعدّ ومما سبق ندرك أ
االحتجاج . ومع اهتمام اللغويني والنحويني بالبيت اجملهول القائل ما مل خيالف قياسا حنويا متفق عليه

عر خالف القياس شبالشعر إال أهنم احتاطوا كثريا يف االستشهاد بالشعر القائل اجملهول حىت ال حيتج ب
 النحوي والقاعدة املعروفة واملشهورة.

                                                           

 43 .178يتظر خزانة األدب،  
 44 املرجع السابق. 
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 ثانيا: موقف الّنحاة القدامى من االحتجاج اللغوي باإلجماع

تعّد االمجاع من األدلة املعتربة اليت اعتمد عليها الّنحاة القدامى يف االستنباط األحكام النحوية ويف تقعيد 
صل على حكم حنوي أو على أمر يت -البصرة والكوفة–أحكامها، ويقصد باالمجاع اتفاق حناة البلدين 

، وقيد التعريف بنحاة البصرة والكوفة ألهنما املذهبان اللذان طال حبثهما وتقدم نظرمها، 45بالصناعة النحوية
ولالمجاع غاية أمهية عند الّنحاة يف تأصيل األحكام النحوية  قال املربد يف املقتضب "إمجاع النحويني حجة 

وقال ابن جين: "إعلم أن إمجاع أهل البلدين إمنا يكون حجة إذا أعطاك خصمك  46فه منهم"على من خال
يده أال خيالف املنصوص، واملقيس على املنصوص، فأما إن مل يعط يده بذلك فال يكون إمجاعهم حجة 

ستعان وقد ا  47عليه، وذلك أنه مل يرد ممن يطاع أمره يف قرآن وال سنة أهنم ال جيتمعون على اخلطأ..
النحاة باإلمجاع كثريا يف االحتجاج اللغوي بشروط منها عدم خمالفته النصوص املقيس عليه، ونقصد 

ه جمالس الزجاجي يف كتاب باإلمجاع هنا ما اجتمع عليه البصريون والكوفيون من األحكام النحوية. أورد
من وذلك  -لبصرة والكوفةا–العلماء أن كلمة اإلمجاع كمصطلح حنوي ظهرت على ألسنة حناة البلدين 

إال  قول املربد يف مناظرة مع ثعلب: " قلت ال ينسخ القرآنكناظرات واجملالس اليت كانت بينهم،  املخالل 
إمجاع حناة البلدين البصرة  كما أسلفت الذكر أنه هو  ويقصد باإلمجاع. 48مثله، وال اإلمجاع إال مثله"

وقد استعمل ابن جين يف كتابه اخلصائص" هذا املصطلح كثريا حىت عقد فيه بابا مساه " القول  49والكوفة
يضا: " وإمنا يكون حجة إذا مل خيالف املنصوص، وال أعلى إمجاع أهل العربية مىت يكون حجة" وقال 

. واألمثلة 50...إطخلاملقيس على املنصوص، وإال فال؛ ألنه مل يرد يف قرآن وال سّنة أهنم ال جيتمعون على ا
على ما أمجع عليه النحاة من الكوفة والبصرة كثرية جدا منها: امجاعهم على أنه إن كان املعمول ظرفا أو 

                                                           
 45 35م، ص:2014العطار، محمد حسن، االستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند ابن عقيل، رسالة ماجستير،  

 46  752م، ص: 1994، القاهرة: لجنة إحياء التراث اإلسالمي، 2المقتضب، جالمبرد،  

 47 189ص:  عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،  ،1ابن جني، الخصائص ج 

 48 .120جمالس العلماء للزجاجي، ص  -
 49 .19صاحلة، التفكري النحوي العريب، ص -
 50 .47السيوطي، االقرتاح ص  -
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جارا وجمرورا جاز إيالؤه كان عند البصريني والكوفيني حنو قولك: كان عندك زيد مقيما، وقولك: كان فيك 
 ملمدود للضرورةزيد راغبا. ومنها كذلك إمجاعهم على جواز قصر ا

الفة يف تقعيد األحكام النحوية شريطة أن ال خي باجتماع الفريقني ستشهادحاة إىل جواز االوقد ذهب النّ 
القياس، وهذا ما نص عليه ابن جين يف كتابه اخلصائص حني قال: "ولعمري إن هذا ليس مبوضع قطع 

. فنفهم من  51قياس ما مل خيالف نصا"على اخلصم، ألن لإلنسان أن يرجتل من املذاهب ما يدعو إليه ال
هوعدم خمالفة  -البصرة والكوفة –كالم ابن جين أن املعّول واملعتمد عليه يف قضية إجتماع أهل البلدين 

 القياس، فإذن ال جيوز األخذ برأي البلدين أو برأي أحدمها تعصبا إن خالفوا القياس.

ب هب إليه ابن جين يف هذا الصدد "هذا حجر ضورد يف كتاب التفكري النحوي العريب مثاال على ما ذ
خرب " فهذا املثال من الشواذ اليت ال حيمل عليه كما ال جيوز رد غريه إليه، وقالت األصل يف هذا املثال: 
( وإن كان يف احلقيقة للحجر كما تقول:  " حجر ضب خرب ُحُجرُه" فجرى )خرب( وصفا على )ضبٍّ

ائم( وصفا على )رجل( وإن كان القيام لألب ال للرجل، فلما كان " مررت برجل قائم أبوه " فيكون )ق
أصله كذلك حذف احلجر املضاف إىل اهلاء، وأقيمت اهلاء مقامه فارتفعت؛ لكون املضاف احملذوف 

وإن كان اخلراب –مرفوعا، فلما ارتفعت استرت الضمري املرفوع يف نفس )خرب( فكان وصفا على ضب 
، منيحاة املتقدّ وقد وردت كلمة اإلمجاع يف كتب النّ . 52حذف املضاف على تقدير -للحجر ال للضب

ى روايته، حاة قبله، وما أمجع العرب علالكتاب، فذكر ما أمجع عليه النّ  واستعمل سيبويه هذه الكلمة يف
قال: "... ويدخل عليهم " إن كان زيد هلو الظريف" و " إن كنا لنحن الصاحلني" فالعرب تنصب هذا، 

 .53ون أمجعون" والنحوي

                                                           

 51 .172ص  ،1المصدر السابق، ج -

 52 .20، ص  التفكير النحوي العربي صالحة حاج يعقوب، ينظر 

 53 . 390/ 2اب سيبويه، تكسيبويه،  
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 ثالثا: موقف النحاة القدامى من االحتجاج واالستشهاد بالقياس

نشأ القياس مقرونا بتاريخ نشأة القواعد العربية، وألجل هذا يعزو بعض الكتاب والباحثني نشأة القياس 
ن العلوم مإىل أيب األسود الدؤيل، إال أن هذه الدعوى تفتقر إىل األدلة، كما يستحيل نسبة أولية أي علم 
. بينما 54إىل إنسان بعينه، وإن كان هذه الدعوى تدل على األقل على قدم القياس يف تاريخ النحو العريب

 من القائلني بذلكو يف زمن عبد اهلل بن أيب إسحاق،  بدأ العمل بالقياس يف النحو العريب يرى البعض أن
وقال أيضا ابن سالم اجلمحي:  55رح العلل"" أول من بعج النحو ومّد القياس وش القائلابن سالم اجلمحي 

وقد قيل عنه أنه كان يقيس على كالم العرب، ومل يكن يبايل أن خيطئ فصحاء " كان أشد جتريدا للقياس" 
. والقياس لغة من قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا واقتاسه 56العرب إن خالفوا ما استقرأه من كالم العرب

 ملقايس  املقدار، واملقايسة مفاعلة من القياس... ويقال قايست بني شيئنيوقيسه إذا قدره على مثاله... وا
. أما تعريف القياس يف اصطالح النحويني فقد عرفه كثري من النحاة القدامى كأمثال 57إذا قادرت بينهما

 بابن األنباري وابن جين وغريمها، قال ابن جين يف كتابه اخلصائص إن القياس: " ما قيس على كالم العر 
فهو كالم العرب، أال ترى أنك مل تسمع أنت وال غريك اسم كل فاعل وال مفعول، وإمنا مسعت البعض 

ويعّد القياس من األدلة املعتربة . 58فقست عليه غريه فإذا مسعت )قام زيد( أجزت ظرف بشر، وكُرم خالد"
ول على و: " محل غري املنقحاة والقياس كما حكاه السيوطي يف االقرتاح عن ابن األنباري أنه هلدى النّ 

وبعبارة أخرى هو حماكاة العرب يف طرائقهم اللغوية ومحل كالمنا على كالمهم . 59املنقول إذا كان يف معناه"
 .60يف أصول املادة وفروعها وضبط احلروف وترتيب الكلمات وما يتبع ذلك

                                                           

 54  31العطار، محمد حسن، االستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند ابن عقيل، ص:

 55 .14ابن سالم: طبقات فحول الشعراء، ص  
 56 اللغوي وليس المقصود في باب الصالةتجدر اإلشارة إلى أن القياس مقبول في االحتجاج  

 57 لسان العرب بابا قيس ابن منظور، 

 58 78السيوطي، االقتراح، ص  

 59  .79، ص املصدر السابق 
 60 .22عباس حسن، اللغة والنحو، ص  
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حو ا أن النّ عليه، وقد قيل قدميويرى السيوطي أن القياس هو معظم أدلة النحو، واملعّول يف غالب مسائله 
فإذا القياس أمر ال . 61ا هو قياس يتبع، فالقياس إذا هو علم مبقاييس مسنتبطة من استقراع كالم العربإمنّ 

إنكار القياس  علم أنإبد منه يف تقعيد القواعد النحوية، وهو أدلة يستحيل انكارها، قال ابن األنباري: " 
 .كله قياس" وقول ابن األنباري دليل على أمهية القياس يف النحو العريبيف النحو ال يتحقق؛ ألن النحو  

أما فائدة القياس فأمر جلي وواضح منها أنه وسيلة متّكن املتكلم من النطق بآالف من الكلم واجلمل و 
 62دون أن تقرع مسعه من قبل أو حيتاج يف الوثوق من صحة عربيتها إىل مطالعة كتب اللغة أو دواوين العرب

وللقياس أربعة أركان، وهي: أصل )املقيس عليه(، وفرع )املقيس(، وعلة، وحكم. واألصل أو املقيس عليه 
افهة سواء كان النقل مساعا أو رواية، مش -الذين حيتج بكالمهم–هو النصوص اللغوية املنقولة عن العرب 

 63أو تدوينا

)استحوذ،  نه ميتنع القياس عليه، كتصحيحويشرتط للقياس أال يكون شاذا خارجا عن سنن القياس، وإال فإ
 واستصوب، واستنوق(

 وكحذف صلة الضمري دون الضمة يف قول القائل:

 له زجل كأنه صوت حاد

ووجه ضعفه يف القياس أنه ليس على حد الوصل، وال حد الوقف، ألن الوصل جيب أن يتمكن فيه واوه،  
الضمة  الواو والضمة معا، فحذف الصلة وإبقاء كما متكنت يف قوله "له زجل" والوقف جيب أن حتذف فيه

 64منزلة بني منزليت الوصل والوقف مل تعهد قياسا.

                                                           

 61 .79ظر االقرتاح للسيوطي، ص: ني 
 62 .20التفكري النحوي العريب، ص  
 63 .20املرجع السابق، ص  
 64 .83االقرتاح،ص:السيوطي،  
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خنلص مما سبق أن القياس ميكن املتكلم من النطق والتحدث بعدة كلمات ومجل خمتلفة دون مساعها من 
وابطه وأحكامه،  عيد ضقبل، كما يعد القياس من األدلة املعتربة لدى الّنحاة القدامى يف تأصيل النحو وتق

كما أنه غالب أدلة النحو واملعّول يف معظم مسائله عليه لدرجة أن قال بعض الّنحاة إن النحو ما هو إال 
 قياس يتبع، وهذا دليل قاطع على أن القياس أمر ال بد منه يف تأصيل األحكام النحوية.  

 رابعا: موقف النحاة القدامى من االحتجاج واالستشهاد بالقياس

احتج الّنحاة القدامى كذلك با استصحاب احلال  يف االحتجاج اللغوي والتأصيل النحوي، ويقصد  
باستصحاب حال "إبقاء ما كان عند عدم دليل النقل عن األصل، وهو معترب كإبقاء األمساء على اإلعراب، 

هو: " إبقاء حال . قال السيوطي قال األنباري االستصحاب  65واألفعال على البناء حىت يوجد الناقل
يفهم من قول الشاوي أنه يستدل  .66اللفظ على ما يستحقه عند عدم دليل النقل عن األصل

باالستصحاب ويعتمد عليه يف التأصيل النحوي باألصول املثالية عند فقد دليل من السماع أو اإلمجاع أو 
صحتها  حوية اليت استدلوا علىوقد أورد األنباري يف كتابه اإلنصاف بعض املسائل الن  67القياس احلملي

باستدالالت قائمة على استصحاب احلال كقوهلم إن كلمة )كم(، ألن األصل هو اإلفراد وإمنا الرتكيب 
فرع ومن متسك باألصل خرج عن عهدة املطالبة بالدليل، ومن عدل عن األصل افتقر إىل إقامة الدليل 

 حىت يوجد دليل البناء، و األصل يف باإلعرا اء األصل يف األمس آخر هو أن مثاللعدوله عن األصل،  و 
األفعال البناء حىت يثبت دليل اإلعراب. وقد أورد األنباري مثاال يف اإلغراب ونقله السيوطي يف االقرتاح 

ا كان مبنيا ألن األصل يف البناء إمنا يعرب ما يعرب منها لشبه االسم وال دليل وهو: " كقولك يف األمر إمنّ 
وذكر السيوطي أيضا أن البصريني احتجوا على  .68لشبه فكان باقيا على األصل يف البناء"على وجود ا

                                                           

 65 .97الشاوي، ارتقاء السيادة، ص  

 66 .136االقرتاح، ص:  السيوطي،  
 67   20صاحلة، التفكري النحوي العريب، ص  

 68 .136ص:  اإلقرتاح 
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حمذوف بال عوض، قالوا أي البصريون: " أمجعنا على أن األصل يف حروف اجلّر  رّ جَ يف  عدم جواز اجلرّ 
فيما  ىقبأن ال تعمل مع احلذف، وإمنا تعمل معه يف بعض املواضع إذا كان هلا عوض، ومل يوجد هنا في

املسائل . أما 69عداه عن األصل، والتمسك باألصل متسك باستصحاب احلال، وهو من األدلة املعتربة.
 حاة باألصل كثرية منها مسألة األصل يف البناء السكون إال ملوجب حتريك، واألصل يفاليت استدل فيها النّ 

كري ألصل يف األمساء الصرف والتناحلروف عدم الزيادة حىت يقوم دليل عليها من االشتقاق وحنوه، وا
 والتذكري وقبول اإلضافة واإلسناد.

هذا ما يتعلق باألدلة األربعة املعتربة، وجتدر اإلشارة إىل أن مثَّة أدلة ثانوية أخرى مل تتطرق الورقة إليها، وقد 
ْوىل، االستدالل أوردها اإلمام السيوطي يف كتابه االقرتاح، منها ما يلي:السرب والتقسيم، االستدالل باأل

ببيان العلة، االستدالل باألصول، االستحسان، االستدالل بعدم الدليل يف الشيء على نفيه، االستدالل 
 بالعكس، االستدالل بعدم النظري وغري ذلك.

 خاتمة:

بعد هذه اجلولة العلمية املمتعة والشيقة يف حقل االحتحاج اللغوي والتأصيل النحوي، تبنّي لنا أن تقعيد 
القواعد الّنحوية وضبطها قام على أدلة معتربة اعتمدها الّنحاة، وهذا ما ناقشت هذه الورقة، وقد توصلت 
إىل هذه النتائج اآلتية:  أن هذه األدلّة املعتربة األربعة ليس كل الّنحاة من اعترب هذه األربعة كلها، منهم 

راءاته مها السيوطي والشاوي. وأن القرآن بق من اعترب ثالثة منها فقط، ومن الذين اعتربوا األربعة كلها
املختلفة يعّد أصال أصيال لتقعيد وضبط األحكام النحوية، حيث طبق العلماء على االحتجاج بالقراءات 
يف العربية، وأهّنم يبنون كالمهم على الشائع الكثري من كالم العرب. كما أّن الّنحاة منقسمون إىل قسمني 

ديث قسم رفض ذلك حبجة أن األحاديث مروية باملعىن ال كما نطق به النيب يف قضية االستشهاد باحل

                                                           

 69 . 137السيوطي، االقرتاح، ص:  
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يف الصدر  النقل باملعىن إمنا حصلصلى اهلل عليه وسلم، وقسم آخر جّوز االحتجاج باألحاديث بدليل أن 
النحاة كذلك  اختلف األول قبل تدوينه يف الكتب وهم ممن حيتج بكالمهم؛ ألهنم يف عصور اإلحتجاج

ائل ممن ال يوثق اخلوف من كون القشهاد بالشعر القائل اجملهول إىل املنع واجلواز، ودليل املانعني هو يف است
 .إذا مل خيالف املنصوص، وال املقيس على املنصوص. وقالوا حبجية اإلمجاع بفصاحته
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Abstract 

The purpose of learning languages is to identify a new culture and experiences sharing. It`s 

encourage students' analytical skills, creativity and problem solving. The study focus on 

comparative analysis on the similarities and differences between Arabic and Malay language. This 

study is to discover the principles that perhaps could be applied for problem solving in language 

teaching or translation, To emphasis on transferring, interference and equivalence by tracking the 

foreign language problems that could be expected while learning the second language by 

comparing two or more linguistic families either in highlighting the similarities or differences 

between them. 
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 ملخص

 

وحيسن تعلم اللغات املهارات التحليلية  .جديدةإن تعلم اللغات يتيح للفرد التعرف إىل ثقافات 
غوي إن التحليل التقابلي منهج حتليل لو عند الطلبة، إىل جانب مهارات العمل واإلبداع وحل املشاكل. 

يبني التشابه واالختالف بني لغتني أو أكثر أو بني اللهجات كما تكون املختلفة بني اللغة العربية واللغة 
رمجة، عن املبادئ اليت ميكن تطبيقها يف حل املشكالت الواقعية يف تعليم اللغة أو ت املاليوية هبدف البحث
، وذلك من equivalence 1 والتساوي interferenceوالتدخل  transferمع الرتكيز على النقل 

خالل تتبع املشكالت اليت يتوقع أن يصادفها متعلم اللغة األجنبية لدى شروعه يف هذه العملية. وإن 
دف من التحليل التقابلي هو حل املشكالت املتوقع نشوهها لدى تعليم اللغة الثانية أو الرتمجة أو فخفي  اهل

من خالل املقارنة بني لغتني أو أكثر من عائلة لغوية واحدة أو عائالت لغوية خمتلفة وإبراز أوجه التشابه 
 واالختالف بينهما.
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 مقدمة

ة ال يستطيع جتماعي بطبعإنسان خملوق إليعترب امهمة لدى اجملتمعات املختلفة. و  أن اللغة مكانة
ائما مبين دقرانه، هذا التفاعل الذي يكون إيف حالة تفاعل مستمرة ودائمة مع العيش بشكل مفرد، كونه 
كرية فواحدة  ومهمة وهي اللغة، اليت ال ميكن فصلها عن االنسان كوهنا ظاهرة  على ضرورة توفر وسيلة

واللغة هي أساس مهم للحياة االجتماعية وهي ضرورة من أهم   مرتبطة به دون غريه من الكائنات احلية.
ضرورياهتا ألهنا وسيلة للتعبري عن حاجته. ولذلك، عرف أبن جين اللغة فإهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن 

ة، ل يف النهاية إحدى أدوات املعرفواللغة هي عبارة عن نسق من الرموز واإلشارات اليت تشك. 2أغراضهم
، 3وتعترب اللغة إحدى أهم وسائل االحتكاك والتفاهم والتواصل يف شىت ميادين احلياة بني األفراد يف اجملتمع

وبدوهنا يتعذر النشاط املعريف لألفراد. وترتبط اللغة يف العامل بالتفكري ارتباطا وثيقا، حيث إن األفكار 
 وما عن طريق قالب لغوي حىت يف خالة التفكري الداخلي أو الباطين.البشرية ميكن صياغتها د

 الوضع اللغوي في ماليزيا

لغة، حبسب العرق الذي ينتمي إليه اإلنسان. ولكن  ٧٠ويف ماليزيا لغات كثرية، يزيد عددها على 
)هباسا ماليو( ولكنهم يُ َفضُِّلون  4اللغة الرمسية للبالد هي اللغة املاليزية )أو هباسا مليسيا( أو اللغة املاليوية

احدة ألهنا جتمع األجناس الثالثة )املاليو، والصينيني، واهلنود( يف بوتقة و  هباسا مليسيااستخدام مصطلح 
أال وهي اللغة املاليزية، اليت هي لغة املاليو، أهل البالد األصليني. فالصيين أو اهلندي يف ماليزيا مثاًل إن 

يوي؟ يقول: ال. أنا صيين/أو هندي. أما إن قلت له: هل أنت ماليزي؟ يقول: نعم. قلت له: هل أنت مال
  أنا ماليزي.

                                                           
 م.١٩٥٢، تح: علي النجار، القاهرة: دار الكتب المصرية، الخصائصابن جني،  2 

 م(.١٩٩٠، ٢، ترمجة: حممود عياد، )مصر: عامل الكتب، ط.علم اللغة االجتماعيهدسون،  .د 3 
4 Undang-undang Malaysia (2006). Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn. 

Bhd. 
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وبشكل عام أن اللغة املاليوية هي لغة أوسرتونيسية يتحدث هبا املاليويون الذين يعيشون يف شبه 
ضافة إىل إجزيرة ماليو، وجنوب تايالند، والفلبني، وبعض سكان سنغافورة من ذوي العرق املاليوي، 

سكان مملكة بروناي وبعض سكان سواحل إقليم بورنيو املاليزي. وعليه فإن عدد املتحدثني هبا يصل إىل 
. لقد مرت اللغة املاليوية بعدة مراحل من التطور: مرحلة املاليوية القدمية املتأثرة 5مليون نسمة ٠٣حنو 

م ويف اململكة ماجافاحيت ١٣٧٧ -م ٦٠٠( يف سنة Sriwijayaبالنفوذ اهلندوسية يف زمن سريوجيايا )
(Majapahit)  مث مرحلة املاليوية التقليدية املفعومة باملؤثرات اإلسالمية  6م٠١٥٢ -م ١٢٩٢يف سنة ،

( ومرحلة املاليوية احلديثة اليت شهدت التأثريات اللغوية اإلجنليزية Malaccaالعربية يف ومن مملكة مالك )
عامل األساسي والفرد يف حتويل اللغة املاليوية إىل ما يعرف مبرحلة اللغة حىت اآلن. وإن اإلسالم هو ال

 املاليوية التقليدية اليت تتمثل الثرية يف الفكر اإلسالمي والعلمي واملعريف للشعب املاليو. 

تكتب باحلرف العريب، املسمى باجلاوي نسبة إىل جزيرة جاوا بإندونيسيا،  يةوكانت لغة املاليو           
منذ دخول أهلها يف دين اإلسالم، ودام ذلك ستة قرون إىل أن مت استبداله باحلرف الالتيين رمسيًا يف 
منتص  اخلمسينيات من القرن املاضي بتأثري االستعمار الربيطاين. ومع هذا فلم ينمح احلرف العريب من 

ه وبشكل ياً، فال يزال معمواًل بالوجود يف هذا البلد املسلم النائي جدًا عن قلب العروبة واإلسالم جغراف
واسع يف بعض الكتب، واجملالت، واجلرائد، والصح ، ولوحات اإلعالنات الرمسية وغري ذلك. وميكن 
القول بأن اخلط العريب أو اجلاوي يعيش جنباً إىل جنب مع احلرف الالتيين هنا، وبشكل ملموس وظاهر 

 .7للعيان

 

 

                                                           

 article/399105/-http://www.alayam.com/Article/courtsم، انظر : ٢٠١٥ تأثر الماليو باللغة العربية،عبد اهلل، 5 
6 Muhammad Ariff Ahmad. (1992). Pertumbuhan dan Perkembangan Bahasa Melayu. Resan dan kesan: Kumpulan 

makalah sempena Bulan Bahasa 1992 (pp. 157-180) 

، ٤٥٤-٤٣٣ ، ص.١٢١-٠١٢جاسم علي جاسم، دور اللغة العربية إسالميا وعالميا: التجربة الماليزية، مجلة التراث العربي العربي بدمشق، ع. 7 

 م.٢٠١١
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 اليزيا اللغة العربية لغة أجنبية في م

فإن اللغة العربية هي اللغة اليت متتد يف الزمان قرونا، أطول اللغات احلية عمرا، لسان معجز التنزيل،  
ولغة البيان النبوي، ووعاء الفكر واملعرفة واحلضارة العربية اإلسالمية. واللغة العربية أكرب لغات اجملموعة 

ة انتشارا يف العامل، يتحدثها أكثر من أربع مائ السامية من حيث عدد املتحدثني، وإحدى أكثر اللغات
واثنني وعشرين مليون نسمة، ويتوزع متحدثون يف املنطقة املعروفة باسم الوطن العريب. والعربية يف ماليزيا، 
فتارخيها مرتبط ارتباطا وثيقا باإلسالم. ويرى بعض املؤرخني املاليزيني أن اإلسالم وصل إىل ماليزيا أيام 

ى اهلل عليه وسلم؛ يف السنة التاسعة للهجرة علي أيدي التجار العرب. فلذلك، لقد إرتفعت الرسول صل
هذه اللغة وتصبحها لغة ثانية كاللغة اإلجنليزية لدى املتكلمني املاليزيني اليوم. واللغة العربية لغة إسالمية  

اللغة  صلوات اخلمس. وهذهكما يظهر من استخدام املسلمني هلا بشكل عام يف ماليزيا، وال سيما يف ال
 أيضا لغة أجنبية وتدريسها كمادة مستقلة يف املدارس يف ماليزيا.

 الفرق بين اللغة الماليوية واللغة العربية

ومن سياق الدراسة التقابلية بني اللغة املاليوية واللغة العربية، ليس هناك فرق كبري بينها إال قليال. 
يث حيث النوع والعدد واجلمل املستخدمة بني هاتني اللغتني. ومن حفيوجد الباحث ثالثة فروق فيها من 

النوع، تفرق هاتني اللغتني يف باب التذكري والتأنيث يف الكلمة املستخدمة أي يستخدم شخص عريب 
بكلمة "هو" إلشارة املذكر وكلمة "هي" إلشارة املؤنث. ولكن املاليويني هم يستخدمون كلمة واحدة فقط 

" للولد وكلمة anak lelakiإلشارة ضمري الغائب يف لغتهم. وكذلك يستخدم املاليويني كلمة "" diaأي "
"anak perempuan للبنت. ويقصد الباحث هنا أن املاليويني هم يستخدمون املفردات أكثر يف "

 التحدث ليقصدون معىن ما. 

لمة "سيارات" ينها كمثل كمث ثانيا، من حيث العدد بني هذين اللغتني، لقد وجد الباحث الفرق ب
اليت تشرح على مجع مؤنث سامل للسيارة لدى العربيني. ولكن، املاليويون هم يضعون العدد قبل تلك 

" إلشارة عدد ما ألن ليس فيها التفريق بني اإلفراد والتثنية واجلمع kereta tiga buahالكلمة كمثل "
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. فتقسم ى بداية اجلمل املستخدمة بني هاتني اللغتنييف نفس الكلمة لبيان العدد. وأخريا، وجد الباحث عل
اجلملة يف اللغة العربية إىل مجلة إمسية ومجلة فعلية أي العربيون يستطيعون أن يفهموا ويستخدموا تلك 
اجلملتني يف بداية مجل كمثل "أمينة قرأت" للجملة اإلمسية و"قرأت أمينة" للجملة الفعلية. ولكن، من 

 Aminah telahيف اللغة املاليوية، هم يستخدمون اجلملة اإلمسية فقط كمثل "حيث تركيب اجلملة 
membaca ." 

 Error Analysisتحليل األخطاء 

عند نعوم  التوليدية التحويلية منهج حتليل األخطاء بظهور علم النفس املعريف والقواعديظهر  
 ونتيجة لالنتقادات املوجهة إىل منهج التحليل التقابلي يف فرط اعتماده على االفرتاض وتفسري 8تشومسكي

مجيع أخطاء الدارسني يف ضوء النقل السليب وعدم صدق تنبؤات الدراسات التقابلية يف بعض املستويات 
 األصل واهلدف فإنه نياللغوية. فإذا كان يشرتك مع التحليل التقابلي يف صالحية لقياس التدخل بني اللغت

يزيد عليه بالعناية بتحديد الصعوبات احلقيقية اليت يصادفها الدارسون يف تعلم اللغة اهلدف ومعاجلة 
األخطاء الفعلية اليت يقعون فيها وليست األخطاء املتنبأ هبا واملشكالت املفرتض أن يصادفها الدارسون 

 واليت قد ال يقعون فيها.

ل يكتسب لغته األم عرب مراحل، واألخطاء اليت يرتكبها ال تعترب حماكاة وقال تشومسكي أن الطف 
فاشلة يف تقليد لغة أمه، وإمنا مؤشرات دالة على اكتسابه إياها )فهذه األخطاء ليست حماوالت فاشلة 
حملاكاة لغة الكبار بل مظهرا ال عىن عنه من مظاهر التطور اللغوي عند الطفل تدل كل جمموعة منها على 

، كوردررحلة معينة من مراحل ذلك التطور(. وعلى هذا األساس قام منهج حتليل األخطاء على يد  م
، واعتربوا أن املراحل اليت مير هبا الطفل عند تعلم لغته األم نفسها اليت مير 9م١٩٦٧ ومنسر، وسلنكر يف

                                                           

-٣: ص. ١٢العدد م، ٢٠١٤، ، األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانيةنظرية تشومسكي التحويلية التوليدية األسس والمفاهيمخمتار درقاوي،  8 
١٢. 

9 Corder, S.P. The Significance of Leaner’s Errors, in Second Language Learning: Constractive Analysis, Error 

Analysis, and Related Aspects, edited by Betty Wallace Robinett and Jacquelyn Schachter, The University of 

Michigan Press. 1983. 
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ل: "ملاذا نطالب (، وهلذا جند كوردر يتساءTarget Languageهبا املتعلم عند تعلمه لغة ثانية )
متعلم اللغة األجنبية أن يتجنب اخلطأ اللغوي يف الوقت الذي جنده طبيعيا أن خيطئ الطفل الذي يتعلم 

  الكالم، أي لغة األم؟" .

  الفوائد في تحليل األخطاء

ولتحليل األخطاء فائدة كربى للمتعلمني يف فصوهلم ألهنم يفيدهم باملواد واالختبارات اليت ينبغي  
أن تضاف إىل املقررات الدراسية وأوجه تطويع هذه املواد والطرق اليت يلزم سلوكها يف عالج املشكالت 

املؤثرة على نفسياهتم من  العوامل الواقعية للمتعلمني، كما أنه يهتم مبتابعة الظروف النفسية للدارسني مبعرفة
خالل األخطاء املتكررة ومواكبة مراحل تدرجهم يف التعلم، وأثر البيئة احمليطة هبم على تعلمهم. وكذلك 
حتديد اآلثار النفسية واالجتماعية لالزدواجية والثنائية والتعدد اللغوي على طرق التعبري عن األفكار واملعاين 

 اللة الرتاكيب النحوية واألساليب البالغية على شخصيات مستخدميها. وفخري األساليب، أوجه د

وهبذا، بالرغم من أن منهج حتليل األخطاء مهتم باملسامهة يف تيسري تعلم اللغة الثانية فإنه نافع يف  
 حتليل أخطاء متعلمي اللغة األوىل وتيسري اكتساهبا، وقد حاول البعض االستفادة من هذا املنهج يف حتليل
أخطاء متعلمي اللغة العربية من أبنائها وذلك لتشابه آثار االزدواجية اللغوية يف العامل العريب وآثار الثنائية 

 اللغوية يف متعلمي اللغات الثانية.

 مفهوم الخطأ

لقد كان الرتكيز يف املاضي على حتليل األخطاء وفوائدها يف الدرس وهو فرع من الفروع لعلم اللغة  
ال بد علينا أن نعرف التعريفات اخلطأ لغويا واصطالحا لكي نفهم اإلجراءات يف عمل حتليل التقابلي، و 

ء( هو ضد الصواب، وأخطأ الرامي الغرض -ط-اخلطاء. جاء يف لسان العرب البن منظور يف مادة )خ
لة  . فاخلطأ اصطالحا كما عرف )الالند( هي حا10يعين مل يصبه، واخلطأ ما مل يتعمد واخلطئ ما تعمد

                                                           

 م.١٩٩٩، ٣، يف مادة )خ ط ء(، طلسان العربابن منظور،  10 
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ذهنية أو فعل عقلي يعترب الصواب خطأ، واخلطأ صوابا. واخلطأ يف حديث متعلم اللغة الثانية أو األجنبية 
أو كتابته هو استخدام عنصر لغوي من وحدة صوتية أو صيغة صرفية أو مفردة أو تركيب حنوي بطريقة 

العام للخطأ  ما ناقصا. واملفهوميعتربها متحدث اللغة األصلي أو الناطق الطلق هبذه اللغة خاطئة أو تعل
يف استخدام اللغة هو احنراف متحدثي لغة معينة عن األمناط اللغوية الصحيحة املقبولة يف هذه اللغة،  
كاحنراف األطفال عن قواعد اللغة اليت يستخدمها الكبار واحنراف متعلمي اللغة األجنبية برتاكيب اللغة 

 عن استخدام الناطق األصلي هلا.

 األخطاء عأنوا 

 يف حتليل األخطاء اللغوية عامة يفرق بني األنواع ثالثة من سوء استخدام الرتاكيب اللغوية، وهي: 

: الذي ينتج عن معرفة ناقصة باللغة الثانية، أي الذي يتمثل يف أخطاء األداء الناشءة errorاخلطاء  -أ
 عن ضع  املقدرة يف اللغة اهلدف.

: وهو الصادر عن متحدث اللغة األصلي أو األجنيب القريب منه عند الكتابة أو mistakeالغلط  -ب
احلديث واملتسبب عن عدم االنتباه أو االهتمام أو اإلعياء أو يف خاصة أخرى من خواص األداء اللغوي 
والذي ميكن أو يصححه بنفسه إذا انتبه له أو نبهه سامعوه أو أن يصححوه له. والغلط اصطالحا هو 

معني سواء أكان متعلقا باالستعمال اللغوي أم ( nome)وج عن مألوف املتداول، أو فارق عن معيار خر 
بقوانني اللغة وقواعدها الصرفية والرتكيبية، أم بإنتاج ملفوظات لغوية أو كالمية. وتتحدد درجة الغلط بقدر 

 . 11احنرافه عن املعيار/ القاعدة

سبق اللسان واليت يصححها املتحدث يف حديثة أو كتابته فور : وهي زلة اللسان أو lapseاهلفوة  -ج
وقوعه فيها، وحتمل دالالت نفسية وعصبية عن كيفية فخطيط التعبري يف ذهن املتحدث ويف أدائه، سواء  

 كان متحدثا أصليا باللغة أو أجنبيا عنها.

                                                           

 م.٢٠١٢: ١؛ املقال بقلم فريد أمعضشو، طدراسات نقدية في الكتاب المدرسيمؤل  مجاعي،  11 
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ادة التعليمية قيما لرتتيب املوإن معرفة أنواع األخطاء اليت يرتكبها الدارسون فعال تعطينا مؤشرا   
والرتكيز عليها يف صفوف تعليم اللغة الثانية. وقد أدى قبول هذه الفكرة يف السنوات األخرية إىل إجراء 

ومنهج حتليل األخطاء  . 12عدد كبري من البحوث التجريبية على أخطاء الدارسني الكبار يف اللغة األجنبية
ل يف أن األول ال يفرتض أن تدخل اللغة األوىل هو املصدر األو  هذا خيتل  عن منهج التحليل التقابلي

 ألخطاء البالغني بل إنه، أي منهج حتليل األخطاء، يتجنب كافة االفرتاضات فيما يتعلق بأسباب األخطاء. 

ومن األنواع األخطاء يف كتابة العربية اليت قد كتبها أو تستخدمها الشعوب املاليوية الزما يف   
 وهي:كتابتهم 

 (Global Errors)األخطاء الكلية واجملموعات  –أ 

 overall sentenceاألخطاء الكلية هي اليت تؤثر على التنظيم الكلي للجملة  
oraganization ، كما أن أخطاء اجملموعات هي جزء من املادة اخلام اليت تبىن عليها املناهج واإلجراءات

ت ال تصبح ذات فائدة إال إذا جتانست اجملموعة أي حتدث التصحيحية، غري أن دراسة أخطاء اجملموعا
أفرادها نفس اللغة األصلية )اللغة املاليوية( وكان بينهم متاثل يف النواحي التعليمية واالجتماعية والذهنية. 
ونسبة لعالقة بعض األخطاء اليت يرتكبها الدارس بطبيعة لغته األصلية فإن األخطاء الصادرة عن جمموعة 

نة اللغات األصلية تكون أكثر تغايرا من األخطاء الصادرة عن جمموعة متجاتسة ولذلك تتضائل متباي
الفائدة املرجوة من قائمة موحدة لألخطاء الشائعة بني املتحدثني بلغات خمتلفة. ونسبة للطبيعة الكلية ملثل 

كثر صورها انتظاما، ( وهي تتضمن يف أglobalهذه األخطاء فقد وضعناها حتت فئة )األخطاء الكلية 
 األمناط التالية:

يف أسبوع القادم، تذهب فاطمة إىل احلديقة احليوانات ".  )أ( الرتتيب اخلاطئ للكلمات مثل "
(. القدمي-ذهبت( وإمالئية )القادم-ومن هذه اجلملة، هناك األخطاء من سياق النحوية )تذهب

                                                           

 م.١٩٨٢، جامعة امللك سعود، التقابلي اللغوي وتحليل األخطاء وإسحاق حممد، حممود إمساعيل صيين 12 
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م، جاء فاطمة إىل احلديقة وكذلك من حيث األسلوب يف الكتابة حيث )يف أسبوع القاد
 ذهبت فاطمة إىل حديقة احليوانات يف أسبوع القدمي(.     -احليوانات

)ب( أدوات ربط اجلمل احملذوفة أو اخلاطئة أو الواقعة يف غري مكاهنا، مثال: "ومن أجل إىل ذلك".  
لك أداة الربط. إىل" يف تفهذا هو اخلطأ يف أداة ربط اجلمل املستخدمة أي ال جند يف اللغة العربية كلمة "

 وصحيح هنا هو "ومن أجل ذلك".  

 (Local Errorsاألخطاء اجلزئية واألفراد ) –ب 

األخطاء اجلزئية تشمل أخطاء تصري  االسم والفعل كما تشمل األدوات واألفعال املساعدة  
(auxiliaries( وصوغ كلمات الكم )quantifiers ومبا أن تلك األخطاء مقصورة على .) جزء واحد

من أجزاء اجلملة فيسميها بأخطاء جزئية أو حملية. وأخطاء األفراد هو بأسباب نظرية يعين جزء من البحث 
 يف تعلم اللغة، وهي يف هذه الناحية تشابه من حيث طريقة البحث دراسة اكتساب اللغة األصلية.

مع أو القارئ لة، جتعل الساوباختصار فإن األخطاء الكلية وهي اليت تؤثر على النظام الكلي للجم 
خيطئ تفسري رسالة املتكلم أو الكاتب هذا يف حني أن األخطاء اجلزئية اليت تقتصر على جزء واحد من 

 .13أجزاء اجلملة، ال حتدث أثرا كبريا على عملية االتصال

 

 

 

 

 

                                                           

 م. ١٩٨٢يل األخطاء، ، املقالة يف الكتاب التقابل اللغوي وحتلتحليل األخطاء في ضفوف تعليم اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية للكبارمارينا بريت،  13 

 العبارة

 مثال الخطأ الصحيح
 Saya mahu menjadi doctor/ I want to أريد يصبح الطبيب طبيبا   أن أصبحأريد 

be a doctor 

 Saya suka buah epal/ I love apple أنا أحب التفاح أحب التفاح

 /Sampainya hati awak menipu saya خداعي! قد َوَصَل َقلبكَ  على خداعي! كيف تجُرؤ

How dare you cheat me! 

 Pada suatu masa dahulu/ Once upon القادميف الزمان  القديمفي الزمان 

a time 

 لدى الطالب املاليويني األخطاء يف الكتابةأمثلة ( ١جدول ) 
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 أسباب األخطاء اللغوية

من خالل تعلم اللغة العربية كلغة الثانية لدى الطالب املاليويني هنا، لقد وجد أخطاء كثرية يقع  
 فيها الطالب يف كتابتهم. وترجع أسباب األخطاء اللغوية لدى الطالب إىل:   

  وقلة الثقة الخوف -أ

فردات والقواعد تعلم املالقاعدة األوىل اليت ينبغي أن نتعلمها أن األمر يف تعلم اللغة ال يدور حول 
والتصريفات فقط، ولكن اجلزء األهم هو يدورها باملمارسة والتحدث، واخلوف من اخلطاء ومن ردود أفعال 
اآلخرين جتاه طريقة التحدث أو النطق يعد أكرب عوائق التعلم. فلذلك حينما نرى األجانب كي  يتحدثون 

نا، ولكن هذا ال مينعهم أبدأ من مواصلة احلديث اللغة األجنبية بشكل غريب، وقد يكون مضحكا أحيا
 من أجل حتسني لغتهم؛ باستخدام اللغة الثانية.

 اللغة األم بكثرة استخدام -ب

ومن أحد أهم األخطاء وأكثرها شيوعا وهي استخدام اللغة األم بكثرة أثناء تعلم اللغة األجنبية. 
بيئة املستوى، جيب على الطالب أن يتحولوا ال وقد يكون ذلك ضروريا يف البداية، ولكن مع التقدم يف

التعليمية متاما حىت شرح املصطلحات اجلديدة والتواصل الشخصي بني الطالب وبعضهم البعض ينبغي 
 باستخدام اللغة األجنبية إما يف داخل الفصل أو خارجها. أن يكون

 وجود بيئة للتواصل عدم -ج

اس كوهنا رسه، ولكن على أسدن حبت للغة على كوهنا علمنظر نال حينما نتعلم اللغة الثانية، ف
 عيش يف بيئةنلغة أن تلك الأفضل مناخ لتعلم ومن ضمر بالتجاهل، ننمو باملمارسة و ن ارسها، فهيمنمهارة 
تخذها كلغة أم، ورغم ذلك أحيانًا ما مييل الدارسني األجانب إىل التكتل مًعا والتحدث بلغتهم األم بدالً ن

صبح توفري البيئة أمرًا ي ماليزيايف  العربيةد حماولة تعلم لغة عن. و ح والتواصل وتعزيز مهارات اللغةمن االنفتا 
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تذكر هذه احلقيقة نن اول أوحن، هذه لغة األجنبيةبكثري من املناهج يف تعليم أصعب، البيئة التعليمية أهم 
 .لغةهذه الار مركز أو أكادميية لتعلم جيًدا عند اختي

 ستماع بشكل كافعدم اال -د

االستماع هو املهارة التوصيلية األهم يف أي لغة، وهي املصدر الرئيس الكتساب املفردات والرتاكيب  
للغة، وحينما يؤخر الطالب الكتساب هذه املهارة سيؤخر عملية التعلم كثريا يف حياته. واجملتمعات التواصلية 

مية املهارة طالب الوسائل املعينة اليت تفيد يف تنتفيد يف حل هذه املشكلة، وكذلك ميكن أن يستخدم ال
 االستماع كاألفالم واملقطع الفيديو واملوسيقي وما إىل ذلك. 

 اإلجراءات في تحليل األخطاء 

أن يقوم بإجراء حتليل األخطاء حسب املراحل التالية من العلم بأن كل مرحلة تعتمد على ويقرتح  
 :14ما قبلها

 وتحديده:أ( التعرف على الخطأ 

تستدعي هذه املرحلة استيعاب احمللل التام بأنظمة اللغة اليت حيلل أخطاء الدارس فيها؛ أي لغة  
العربية املستخدمة من الطالب املاليوية هلذا البحث. فيحدد الصيغ اليت وقع الطالب يف خطأ يف استخدامها 

ح ، فال خيطئ الصحيح أو يصحوحيصرها بدقة دون إدراج الصيغ الصحيحة أو إخراج الصيغ اخلاطئة
اخلاطئ فيقع يف اخلطأ يف حتليل اخلطأ ويظهر بذلك جهله بالنظام اللغوي الذي حيلله. ومن أجل تعرف 
صحيح على األخطاء ينبغي حتديد مقياس الصواب الذي ينصبه معيارا يقوم به املواد اللغوية اليت حيللها، 

 علما بأن املقياس قد يكون نسبيا.

 

                                                           

 م.١٩٩٤، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، التقابلي وتحليل األخطاءدروس في التحليل أمحد شيخ عبد السالم،  14 
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 الخطأ:ب( تصنيف 

يتحدد تصني  أخطاء مستخدمي اللغة يف ضوء أهداف الربنامج ونوع اللغة اليت يدرسوهنا، ويف  
أي األحوال يتم تصني  األخطاء على أسس مبنية على التصني  السابق ألنواع اخلطأ أو غريه. وقد جيد 

ذا كان اخلطأ معقدا إاحمللل صعوبة يف تصني  اخلطأ بسسب صعوبة حتديده، وتكمن الصعوبة يف التصني  
أو كان حمتمال ألن يصن  مثال يف مع مستويني لغويني )حنوي أو صريف( أو )حنوي أو أسلويب(، أو اعتباره 

 خطأ أداء أو كفاءة، أو خطأ مسببا النزعاج السامع أو غري ذلك.

 وهناك طرق متعددة لتصني  األخطاء منها: 

i.  تصني  الفصائلcategories ة ني  األخطاء وفقا للمستويات اللغوية الصوتياللغوية: وذلك بتص
 واملعجمية والصرفية والنحوية واألسلوبية.

ii.  تصني  االسرتاتيجية السطحية: والذي يبني سيل الرتابط بني الرتاكيب السطحية، مثل احلذف
 واإلضافة وسوء إعطاء املعلومة وعدم التزام الرتبة.

iii. ء من حيث أثرها على السامع أو القارئ.تصني  األثر االتصايل: والذي يعتين باألخطا 
iv.  تصني  اخلطأ حسب درجة عمومية القاعدة اليت ارتكب فيها اخلطأ وشيوع العنصر اللغوي من

أثره يف سهولة الفهم أوصعوبته أو تسببه يف إزعاج السامع أو دونه، وذلك من حيث االرتفاع أو 
 االخنفاض يف كل منها.

 ج( وصف الخطأ:

من حتديد اخلطأ وتصنيفه فإن عليه أن يوضح اخلطأ ويصفه كما وقع فيه الدارس  إذا متكن احمللل 
ويبني أوجه خمالفته للقاعدة انطالقا من معرفته بأنظمة اللغة اليت حياول املتعلم تطبيقها، والدقة يف وص  

لغويا  هخطأ الدارس تعني يف معرفة اإلجراءات اليت يتخذها الدارس كما تعني يف معرفة طريقة مساعدت
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ونفسيا، وليس على احمللل يف هذه املرحلة أن يصحح اخلطأ أو أن خيلط بني التوص  وبني التصني  أو 
 بينه وبني التفسري.

ففي وص  خطأ املتعلم إذا قال: "وصل مدير جامعة اإلسالمية العاملية" ونقول إنه حذف أداة  
يفه فهو خطأ  التعري ، أما من حيث تصنالتعري  )أل( من املوصوف ومل يطابق بني املوصوف وصفته يف

 حنوي.

 د( تفسير الخطأ:

تأيت أمهية هذه املرحلة من أن التفسري الصحيح لألخطاء معني على اإلفادة من التحليل التقابلي  
يف معاجلة مشكالت الدارسني يف حماوالهتم تعلم اللغة األجنبية. ولتفسري اخلطأ ارتباط بعلم النفس اللغوي 

واملبالغة يف  كالقياس اخلاطئ  ويدور حول أمور منها: بيان أسباب الوقوع يف اخلطأ وكيفية وقوعه ومصادره
التعميم واجلهل بقيود القاعدة والتطبيق الناقص للقواعد والنقل من اللغة األم أو لغات أخرى سبق أن 
تعلمها الدارس، وجتدر اإلشارة إىل أن حمللي األخطاء يؤثرون عدم املبادرة بالقول بالتدخل أو النقل من 

 ذا تعسر إجياد سبب لألخطاء غري ذلك. اخللفية اللغوية األصلية للدارس إال إ

ومما يبحث فيه التفسري اخلطأ التعليل لوقوع اخلطأ بذكر العوامل النفسية كالنسيان واالنفعال  
والتشتت الذهين وضع  الذاكرة واإلرهاق والقلق أو الظروف التعليمية وراء اخلطأ كالطرق واملواد املستخدمة 

لدارس على الرغم من صعوبة التثبت منه. وإذا فسر احمللل أخطاء ا يف التدريس بسبب ضع  أو عيب فيها
اف بالنقل من اللعة األصلية للدارس أو قام بتحليل بنيتني متقابلتني يف اللغتني األوىل والثانية من أجل اكتش

 سبب حدوث األخطاء يقال إنه يقوم بالتحليل التقابلي الالحق ويفسر اخلطأ وفق منهج تقابلي، أما إذا
ركز يف حتليله على معرفة االسرتاتيجيات اليت يتخذها الدارس أو فسر اخلطأ يف ضوء نتائج اختبارات 

 االستيعاب فإنه ينهج هنجا غري تقابلي يف حتليل األخطاء وتفسريه.
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 المأخوذ من أحد طالب المركز األساسي، الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا النص األصلي

إلنشاء حتليل األخطاء حول ا عملية اء الباحث مع املشروع الذي يتضمن فيهويف هذا البحث، ج
الذي ألفه أحد طالب املركز األساسي، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا، بعنوان: املسجد. وحياول الباحث 

 يب العربيةلعلى قدر إمكانه بتحليل هذا اإلنشاء حتليال حنويا وأسلوبيا ومعجميا وإمالئيا على حسب األسا
 .عملية اخلاصة يف منهجية اإلجراءات يف حتليل األخطاءالرجوع إىل ب

  المأخوذ من أحد طالب المركز األساسي، الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا النص األصلي

 المسجد

املسجد هو بيت اهلل مقدس و هو أعظم األماكن على وجه األرض. كما عرفنا، نشئ كثري املسجد  
يف ماليزيا ألن بالد اإلسالمية مثال مسجد الوطنية يف العاصمة كواال كمبور، مسجد الكريستال يف كواال 

 ترجنتنو وهلم جرا. وأنه يلعب دورا مهما يف اجملتمع اإلسالمي. 

ملسجد منذ عهد النبوة. وبناء سيدينا حممد صلى اهلل عليه وسلم أول مسجد قد نشأت مكانة ا 
يف املدينة املنورة اليت تعرف اآلن مبسجد النبوي. وللصالة هناك، ثواب يعادل أل  صالة. كما قال صلى 
اهلل عليه وسلم: "الصالة يف املسجد احلرام مبائة أل  صالة، والصالة يف مسجدي بأل  صالة، والصالة 

 يف بيت املقدس خبمسمائة صالة". )رواه الطرباين(.

وباإلضافة إىل ذلك، املسجد هو مكان النتشر العلم كاملناظرة واملناقشة واحملاضرة. وهو أيضا مكان  
لعقد الدروس الشرعية والدورات العلمية بني العلماء والطالب العلم. يف بعض املسجد، يوجد املكتبة 

ت اإلنرتنت فيه. هبذه التسهيالت، يسهل على السكان للبحث املعلومات ومركز الكمبيوتر مع تسهيال
 واألخبار.

ومن أجل إىل ذلك، املسجد أيضا يربط صلة الرحم بني املسلمني بتقام االحتفال مبناسبات دينية  
 على سبيل املثال مولد الرسول، اإلسراء واملعراج أو لتعاون االجتماعي. وكانت إقامتها عادة تنعقد يف
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املساجد حيث حيضرها سكان من كبار وصغار. هذا احلال يؤدي إىل االحتاد املتني والقوي. بدون الوحدة 
 فانفرط حل اآلمن يف البالد.

وميكننا القول يف النهاية إن املسجد يوجد فوائده ومزاياه. حيتاج علينا حلفظ املسجد ألئه من شعائر  
 دينيتنا.

 تحليل األخطاء 

 بيت اهلل مقدس وهو أعظم االماكن على وجه االرض.. املسجد هو 1
التعرف على  العبارة الخاطئة

 األخطاء
 العبارة المقترحة تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها

هو المسجد -أ
 مقدسبيت اهلل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أعظم  و هو -ب

وجه على  االماكن
 االرض

 

 هو-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقدس-
 
 
 
 و هو -
 
 
 
 
 
 

 هو: -
 خطأ أسلويب
 خطأ حنوي 

 
 
 
 
 
 
 
 مقدس:-

 خطأ حنوي
 
 
و هو: خطأ -

 إمالئي
 
 
 
 
 االماكن: -

 خطأ إمالئي

إضافة الضمري "هو" -
 من غري مكانه

 
 
 
 
 
 
 
 
عدم كتابة "ال" -

 التعري  وهو تنكري ما
 جيب تعريفه.

 
و التبعيد بني حرف الوا
 واحلرف الذي يليه

 
 
 
عدم وضع مهزة -

القطع يف وسط 
 الكلمة.

يتأثر هذا الطالب باللغة املاليوية حيث -
يرتجم  النص مبا لديه من ترمجة حرفية. وأظن 

يستخدم الضمري "هو" ويقصد به أن الطالب 
"، وذلك يف adalahيف اللغة املاليزية "

حقيقة األمر خيال  القاعدة النحوية يف اجلملة 
العربية حيث تتكون اجلملة االمسية من املبتدأ 
 واخلرب دون احلاجة إىل زيادة الضمري بينهما.

 
ينسى الطالب يف وضع "ال" التعري  وهو -

يدل عل حتديد مهم جدا يف هذا الصدد ل
 الصفة لكلمة "بيت اهلل". 

 
هذا اخلطأ يصدر من عوامل نفسية مثل: -

النسيان والتسرع واالنفعال. فالطالب عندما 
يتسرع عمله، سيهمل يف التقريب بني حرف 

 الواو واحلرف ما بعده.
 
 
ال يراعي هذا الطالب قاعدة مهزة القطع عند  -

كتابة هذه العبارة ألهنا من القواعد الصعبة 
للطالب يف املدرسة الثانية السيما طالب 
اجلامعة. إن مل يهتم هذه القاعدة اهتماما 

املسجد بيت اهلل 
املقدس وهو أعظم 
األماكن على 

 األرض.
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 االماكن-
 االرض-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وجه األرض-

 
 
 
 
 
 االرض: -

 خطأ إمالئي
 
 
 
 
 
وجه األرض: -

 خطأ أسلويب

 
 
 
 
 
عدم وضع مهزة -

القطع يف وسط 
 الكلمة
 
 
 
 
 
إضافة كلمة "وجه" -

 إىل "األرض"

جازما، فال يستطيع أن يتمكن من هذه 
 القاعدة بشكل صحيح.

 
يكرر الطالب نفس اخلطأ السابق خاصة يف  -
ابة مهزة القطع اليت ال يفرض إمهاهلا، وهذا كت

بسبب عدم ممارسة التدريبات حول هذه 
القاعدة اإلمالئية وعدم االهتمام من قبل 

 معلمي اللغة العربية أثناء التدريس.
 
يتأثر هذا الطالب باألسلوب املاليوي  -

حيث يرتجم  النص مبا لديه من ترمجة حرفية. 
قيقة "، ويف حmuka bumiويقصد ب  "

األمر، األرض ال حتتاج إىل الوجه لتبني عن 
 مساحتها الواسعة.

 

 

 العالج للعبارة الخاطئة األولى:

 .تركيز املعلم يف مدى أمهية قاعدة مهزيت القطع ووصلها يف كتابة أية كلمة أو عبارة يف اجلملة العربية 
  التدريبات حول تكوين اجلملة العربية الصحيحة دون التأثر أو أي ازدواج بأسلوب اللغة ممارسة

 األم.
 .االهتمام بقاعدة الصفة واملوصوف وكثرة التمرينات حوهلا 

. كما عرفنا، نشئ كثري املسجد يف ماليزيا ألن بالد اإلسالمية مثال مسجد الوطنية يف العاصمة كواال 2
 يف كواال ترجنانو وهلم جرا. ملبور، مسجد الكريستال
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العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها
 المقترحة

كما   -أ
  نشئ عرفنا،
كثير 

المسجد في 
 ماليزيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ألن   -ب

بالد 
 اإلسالمية

 مثال
 
 

كما -
 عرفنا،
 
 
 
 
 
 
 نشئ -
 
 
 
 
 
 
بالد  -

 اإلسالمية
 
 
 
 
 مثال-
 

كما -
: عرفنا،
خطأ 
 إمالئي
 
 
 
 
: نشئ -

خطأ 
 إمالئي
 
 
 
 
بالد  -

: اإلسالمية
 خطأ حنوي

 
 
 

وضع الفاصلة  -
 يف غري مكاهنا

 
 
 
 
 
اخلطأ يف  -

وضع اهلمزة يف 
 آخر الكلمة 

 
 
 
 
عدم تطابق  -

قاعدة الصفة 
 واملوصوف

 
 
 
عدم وضع  -

النقطتني بعد  
 كلمة "مثال"

الطالب الفاصلة يف مكان يضع -
غري مناسب وذلك يتأثر بأسلوب 
 اللغة األم، ولعل يقصد به يف اللغة

 sepertimana yang" املاليزية

kita tahu,"  ومن املستحسن أن
" دون وضع أننقول "كما عرفنا 

 الفاصلة.
  
 
يهمل الطالب يف وضع اهلمزة -

بشكل صحيح، فمن املفروض أن 
 األل  وال على فوقيضع اهلمزَة 

النربة. وأنا على يقني أن اخلطأ 
يصدر بال عمد بسبب عدم 
معرفته يف كتابة اهلمزات سواء 

 أكان يف االسم أو الفعل.
 
جيب على الطالب أن يفهم -

قاعدة الصفة واملوصوف حيث إن 
املوصوف ال بد أن يكون معرفة 
وتتابعه الصفة على السواء، 

ونقول: البالد والعكس. 
 مية.اإلسال

 كما عرفنا أّن 
املسجد يف 

، كثرير   ماليزيا
وماليزيا من 

البالد 
اإلسالمية. 

ومن أمثلة 
املساجد 

املوجودة مثال: 
املسجد 

الوطين يف 
عاصمة كواال 
ملبور، ومسجد 
  يفالكريستال 

كواال ترجنانو 
 وهلم جرا.
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مسجد  -ج

في  الوطنية
العاصمة  

 كواال كمبور

 
 
 
 
مسجد  -

 الوطنية
 
 
 
 
العاصمة   -

كواال  
 كمبور

مثال: -
خطأ 
 إمالئي
 
 
 
 
 
مسجد  -

الوطنية: 
 خطأ حنوي

 
 
 
العاصمة  -

كواال  
: كمبور
 حنويخطأ 

 
 
 
 
 
عدم تطابق -

قاعدة الصفة 
واملوصوف 

وقضية التذكري 
 والتأنيث

 
عدم تطابق  -

قاعدة املضاف 
 واملضاف إليه

 
ال يهتم الطالب بقاعدة -

عالمات الرتقيم ومن ضمنها 
، التمثيالتالنقطتان بعد هذه 

منها: "مثل"، "منها"، "على 
سبيل املثال"، "حنو"، وغريها 
وذلك بسبب نقص التدريبات يف 

 الكتابة باللغة العربية.
 
على الطالب أن يفهم قاعدة -

 من ال بد الصفة واملوصوف حيث
من  وفاملوصالصفة و التتابع بني 

 حيث التعري  أو التنكري والتذكري
أو التأنيث، فنقول: املسجد 

 الوطيّن.
يهمل الطالب يف قاعدة -

اإلضافة، ومن املفروض أن يكون 
املضاف نكرة واملضاف إليه 
معرفة، ويصدر هذه اخلطأ بسبب 
قلة التدريبات هلذه القاعدة وعدم 
االستطاعة للتفرقة بني املضاف 

ف إليه، والصفة واملضا
واملوصوف، أو بعبارة أخرى، مىت 
نستخدم "ال" التعري  ومىت ال 
 نستخدمها يف اجلملة العربية.
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 العالج للعبارة الخاطئة الثانية:

 قرأ،ي ما فهم يف القارئ مساعدة إىل االهتمام األكثر بقاعدة عالمات الرتقيم، وذلك هتدف 
 القارئ. إىل الكاتب أراده اّلذي املعىن إيصال يف وتساعد

  طاء ال يكّون الطالب مجال فيها أخممارسة املالحظة الدقيقة للطالب يف استخدام اإلضافة حىت ال
 تسمح به يف اللغة العربية.

 .التطبيق املكث  حول استعمال الصفة وموصوفها بصورة جيدة وما يتعلق به من تعريفه وتنكريه 

 . وأنه يلعب دورا مهما يف اجملتمع اإلسالمي. 3

العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  هاابتفسيرها وبيان أسب توصيفها تصنيفها
 المقترحة

يلعب  أنهو 
دورا مهما في 

المجتمع 
 اإلسالمي

: وأنه - وأنه-
خطأ 
 إمالئي

وضع اهلمزة -
 فوق األل 

على الطالب أن يعرف الفرق -
بني "إّن" و"أّن" يف اجلملة، 
وتستخدم "إّن" يف بداية اجلملة 
العربية، فأما "أن" فهي يف وسط 
اجلملة. ومن املفروض أن تكون 
اهلمزة مكسورًة لكوهنا يف ابتداء 
الكالم. ولعل هذا الطالب خيطئ 
يف هذا الصدد وذلك بسبب عدم 

ثالث  معرفة قاعدة كتابة اهلمزة يف
، الكسر وجوبحاالت، منها: 

  .األمرين وجواز الفتح، وجوبو 

يلعب وإنه 
دورا مهما يف 

اجملتمع 
 اإلسالمّي.
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 العالج للعبارة الخاطئة الثالثة:

  كثرة املطالعة حول استخدام "إّن" مكسورة أو "أّن" مفتوحة وجواز األمرين يف اجلمل العربية، وهذا
 مالئمة بالقاعدة النحوية الصحيحة.مهم للغاية حىت تكون اجلملة 

 . وبناء سيدينا حممد صلى اهلل عليه وسلم أول مسجد يف املدينة املنورة اليت تعرف اآلن مبسجد النبوي.4

العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها
 المقترحة

 بناءو  -أ
سيدنا محمد 

صلى اهلل 
 وسلمعليه 

أول مسجد 
في المدينة 

المنورة التي 
 تعرف اآلن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بناء-
 
 
 
 
 
صلى اهلل -

 عليه وسلم
 
 
 
 
 تعرف-
 
 
 
 

بناء:  -
خطأ 
 معجمي

 
 
 
 
صلى اهلل -

عليه 
: وسلم
خطأ 
 إمالئي
 
تعرف:  -

 خطأ حنوي
 
 

اخلطأ يف -
مفردة اخيار 

صحيحة يف 
 سياق اجلملة

 
 
 
عدم وضع -

الشرطتني قبل 
اجلملة املعرتضة 

 وبعدها.
 
 
اخلطأ يف -

حتديد اجلنس 
الصحيح 
 للمسجد

قلة املفردات لدى الطالب تؤدي -
إىل اختيار أية كلمة اليت فخطر 
بذهنه بغري التأكد على صحة 

 استخدمها يف اجلملة.
 
 
 
يبدو أن الطالب مل يتمكن من -

قاعدة عالمات الرتقيم، ومن 
ضمنها وضع الشرطتني قبل 

 اجلملة املعرتضة وبعدها. 
 
 
رميا خيطئ الطالب يف هذا -

الصدد بسبب عدم القراءة ملرة 
ني ثانية حىت ال يستطيع التفرقة ب

املذكر واملؤنث. والصحيح: 

 نابىن سيدو 
صلى -حممد 
اهلل عليه 
ل أو  -وسلم

مسجد يف 
املدينة املنورة 

عرف اليت يُ 
اآلن باملسجد 

 النبوي
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 مسجدب -ب

 النبوي

 
مبسجد  -

 النبوي

 
 
مبسجد  -

: النبوي
 خطأ حنوي

 
 
 
عدم تطابق -

قاعدة الصفة 
 واملوصوف

"يُعرف" بغض النظر إىل نائب 
 الفاعل مذكرا.

 
يعيد  اخلطأ نفسه حول قاعدة -

الصفة واملوصوف، وكأن الطالب 
ال يعرف مىت يستخدم "ال" 
التعري  ومىت ال يستخدم "ال" 
التعري . وال يزال يركتب يف هذا 
اخلطأ ألنه غري متعمد يف هذه 
القاعدة النحوية خاصة بني 
اإلضافة والصفة واملوصوف. 

على الطالب أن يفهم وجيب 
 ال واملوصوف حيثقاعدة الصفة 

التتابع بينهما من حيث  بد من
التعري  أو التنكري والتذكري أو 
 التأنيث، فنقول: املسجد النبوّي.

 

 العالج للعبارة الخاطئة الرابعة:

  املتعلق بقاعدة عالمات الرتقيم، فيبدو أنه جيهل يف احلقيقة هذه القاعدة، يكرر الطالب اخلطأ
والعالج األفضل هو تدريس هذا املوضوع مكررا، واإلتيان بالتدريبات املستمرة املتواصلة حول هذه 

 القاعدة.
 كثرة التدريبات يف القاعدة النحوية وكيفية تطبيقها يف اجلمل العربية خاصة يف قاعدة اإلضافة 

 والصفة واملوصوف.
 .كثرة املطالعة حول استخدام املفردات الصحيحة يف سياق اجلملة 
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 . وللصالة هناك، ثواب يعادل أل  صالة.5

العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها
 المقترحة

وللصالة 
ثواب  هناك،

يعادل ألف 
 صالة

 

وللصالة -
 هناك

وللصالة -
: هناك
خطأ 
 أسلويب

التأثر بأسلوب -
 اللغة األم

أظن أن الطالب يرتجم ما لديه -
من اللغة املاليزية ولعل يقصد به 

"Solat disana ،" ومن املستحسن
 أن نقول :"والصالة فيه". 

والصالة فيه 
ثواب يعادل 
 .أل  صالة

 

 

 العالج للعبارة الخاطئة الخامسة:

  تكوين اجلملة العربية الصحيحة دون التأثر أو أي ازدواج بأسلوب اللغة ممارسة التدريبات حول
 األم.

. كما قال صلى اهلل عليه وسلم: "الصالة يف املسجد احلرام مبائة أل  صالة، والصالة يف مسجدي 6
 بأل  صالة، والصالة يف بيت املقدس خبمسمائة صالة". )رواه الطرباين(.

العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 خطاءاأل

العبارة  تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها
 المقترحة

كما قال -أ
صلى اهلل 

 :عليه وسلم
 

صلى اهلل -
عليه 
 وسلم:
 

صلى اهلل -
عليه 
 وسلم:

عدم وضع -
الشرطتني قبل 
اجلملة املعرتضة 

 دهاوبع

يكرر الطالب اخلطأ نفسه، وأنا  -
متأكد أن الطالب مل يتمكن من 
قاعدة عالمات الرتقيم، ومن 
ضمنها وضع الشرطتني قبل 

-كما قال 
 صلى اهلل عليه

 :-وسلم
الصالة يف »
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"الصالة -ب

في المسجد 
الحرام بمائة 
ألف صالة، 
والصالة في 

مسجدي 
بألف صالة، 
والصالة في 

بيت المقدس 
بخمسمائة 

)رواه  صالة".
 الطبراني(.

 
 
 
 
 
الصالة  -

يف املسجد 
احلرام مبائة 
أل  
 ... صالة،

والصالة يف 
بيت 
املقدس 
خبمسمائة 
 صالة".

خطأ 
 إمالئي
 
 
 
 
الصالة  -

يف املسجد 
احلرام مبائة 
أل  
 ... صالة،
 ة يفوالصال
بيت 
املقدس 

خبمس مائة 
صالة": 
خطأ 
 إمالئي

 
 
 
 
 
عدم وضع  -

عالميت 
التنصيص 
اخلاصة 

 باحلديث النبوي

اجلملة املعرتضة وبعدها نظرا إىل 
قلة التدريبات من املعلم خاصة يف  

ها ومواضعكتابة عالمات الرتقيم 
 يف اجلملة.

 
 
يهمل الطالب قاعدة عالمات -

الرتقيم، خاصة يف وضع عالمة 
التنصيص اخلاصة باحلديث 
النبوي، ولعل هذا الطالب خيطئ 
بال عمد بسبب عدم معرفته يف   
 كتابة عالمات الرتقيم الصحيحة.

املسجد احلرام 
مبائة أل  
صالة، 

والصالة يف 
مسجدي 

بأل  صالة، 
والصالة يف 
بيت املقدس 
خبمسمائة 
. )رواه «صالة
 طرباينال

 

 العالج للعبارة الخاطئة السادسة:

 .اقرتاح تدريس باب "عالمات الرتقيم" مكثفا مركزا وذلك عدم تطبيقها يف اجلمل العربية 
 

 واملناقشة واحملاضرة. . وباإلضافة إىل ذلك، املسجد هو مكان النتشر العلم كاملناظرة7
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العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها
 المقترحة

وباإلضافة 
إلى ذلك، 
 هوالمسجد 

 النتشرمكان 
العلم  

 كالمناظرة
والمناقشة 
 والمحاضرة

 
 
 

املسجد -
 هو مكان

 
 
 
 
 
 
 النتشر -
 
 
 
 
 
 
 كاملناظرة -
 
 
 

املسجد -
: مكانهو 
خطأ 
 أسلويب
 
 
 
 
 
 :النتشر -

خطأ 
 معجمي

 
 
 
 
 

: كاملناظرة
 خطأ
 أسلويب
 

إضافة الضمري -
"هو" من غري 

 مكانه
 
 
 
 
 
 
اخلطأ يف -

اختيار مفردة 
 صحيحة

 
 
 
 
 
اخلطأ يف  -

اختيار الكلمة 
 الصحيحة

يكرر الطالب نفس اخلطأ حيث -
يأيت بكلمة زائدة ذات عالقة  

ستخدم ي باللغة املاليزية. وأظن أنه
الضمري "هو" ويقصد به يف اللغة 

"، وذلك يف adalahاملاليزية "
حقيقة األمر خيال  القاعدة 
النحوية يف اجلملة العربية حيث 
تتكون اجلملة االمسية من املبتدأ 
 واخلرب دون زيادة الضمري بينهما.

 
ال يهتم الطالب باستخدام -

الكلمة الصحيحة اليت تناسب يف 
سياق اجلملة. ورمبا الطالب غري 
ر" قادر للتفرقة بني الكلمتني "انتش

و"نشر"، فضال عن وجود العامل 
النفسي الذي يسهم فيه وهو 

 التسرع واالستعجال. 
 
ُتستخدم "َك" يف التتشبيه، -

ويبدو أن الطالب ال يعرف املعىن 
هبا. ومن املفروض أن نأيت اخلاص 

بكلمة صحيحة اليت تدل على 
التمثيالت، منها: "مثل"، 

وباإلضافة إىل 
ذلك، املسجد 

لنشر مكان 
العلم مثل: 
املناظرة 
واملناقشة 
 .واحملاضرة

 
 



9, 2011, No: 5(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 87 

 Arabic Language for Specialized Research Journal of

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

و"حنو"، و"على سبيل املثال" 
 وغريها.

 

 العالج للعبارة الخاطئة السابعة:

  ب للمواد العربية حىت يستطيع الطالب احلصول على املفردات والرتاكيكثرة القراءة الدائمة الفعالة
 املستخدمة يف اللغة العربية.

  التفكري الدقيق قبل وضع أية كلمة أو عبارة قبل تكوين اجلمل يساعد الطالب على اختيار كلمة
 ساملة ومناسبة يف اجلملة.

 بني العلماء والطالب العلم.. وهو أيضا مكان لعقد الدروس الشرعية والدورات العلمية 8

العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها
 المقترحة

 وهو أيضا
مكان لعقد 

الدروس 
الشرعية 

والدورات 
العلمية بين 

العلماء 
والطالب 

 العلم

والطالب -
 العلم

والطالب 
: العلم

 خطأ حنوي
خطأ 
 أسلويب

عدم تطابق -
قاعدة املضاف 
 واملضاف إليه

يعيد الطالب اخلطأ يف قاعدة -
اإلضافة، ومن املفروض أن يكون 
املضاف نكرة واملضاف إليه 
معرفة، ويصدر هذه اخلطأ بسبب 
قلة التدريبات هلذه القاعدة وعدم 
االستطاعة للتفرقة بني املضاف 
واملضاف إليه، والصفة 
واملوصوف، أو بعبارة أخرى، مىت 

"ال" التعري  ومىت ال نستخدم 
 نستخدمها يف اجلملة العربية.

وهو أيضا 
مكان لعقد 
الدروس 
الشرعية 
والدورات 
العلمية بني 
العلماء 
 والطالب.
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يرتكب الطالب يف اخلطأ حيث -
يرتجم "الطالب العلم" ويقصد به 

، "penuntut ilmu" يف اللغة املاليزية

وذلك وجود التأثر بأسلوب اللغة 
األم. ومن املستحسن أن نقول: 
"الطالب" دون زيادة "العلم" 
 واملعروف لدينا أن الطالب يطلب

 العلم.
 

 

 العالج للعبارة الخاطئة الثامنة:

 .التطبيق املكث  حول استعمال املضاف واملضاف إليه يف اجلمل العربية 
 من مث حماولة و  ممارسة الكتابة باللغة العربية املستمرة حىت ال يزدوج الطالب بأسلوب اللغة األم

 االبتعاد عن ترمجة حرفية.

 . يف بعض املسجد، يوجد املكتبة ومركز الكمبيوتر مع تسهيالت اإلنرتنت فيه.9

العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها
 المقترحة

في بعض 
، المسجد

يوجد المكتبة 
ومركز 

الكمبيوتر مع 

يف بعض -
 املسجد، 

 
 
 

يف بعض -
: املسجد
خطأ 
 أسلويب
 

عدم استخدام -
الكلمة 

 الصحيحة 
 
 

يهمل الطالب استخدام كلمة -
"بعض"، ويأيت بعدها مفردا. ومن 
املستحسن أن تليها كلمةر تدل 
على مجع، حنو: يف بعض 

يف بعض 
جد، ااملس
وجد املكتبة ت

ومركز 
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تسهيالت 
 يهف اإلنترنت

 
يوجد -

 املكتبة
 
 
 
 
 
 
 

تسهيالت 
 اإلنرتنت

 
 
يوجد -

: املكتبة
 خطأ حنوي

 
 
 
 
 
 
 

تسهيالت 
 :اإلنرتنت
خطأ 
 أسلويب

 
عدم االنسجام -

بني الفعل 
والفاعل من 
حيث التذكري 

 والتأنيث 
 
 
 
 
 
عدم استخدام -

الكلمة 
 الصحيحة

املساجد. ورمبا يقل الطالب 
 االطالع على املواد باللغة العربية.

 
يرد اخلطأ يف القاعدة النحوية -

حيث خيطئ الطالب يف التتابع 
بني الفعل والفاعل من حيث 
اجلنس، ومن املفروض أن يقول: 
"توجد املكتبة"، وذلك أن الفاعل 
يف هذه اجلملة الفعلية مؤنثر وال 

 مذكر. 
هذا اخلطأ أيضا يصدر من  -

عوامل نفسية مثل: النسيان 
 والتسرع واالنفعال. 

 
تأثر بأسلوب اللغة األم يؤدي ال -

، يف اللغة العربية إىل تعبريات ركيكة
ولعل هذا الطالب يقصد به يف 

-kemudahan"اللغة املاليزية: 

kemudahan internet"  ومن
املعقول أن اإلنرتنت ال حاجة  إىل  
كلمة "تسهيالت". والصحيح من 

كز توجد املكتبة ومر ": قبل املؤل 
 ".الكمبيوتر مع اإلنرتنت

الكمبيوتر مع 
 .اإلنرتنت
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 العالج للعبارة الخاطئة التاسعة:

 .ممارسة التدريبات العديدة للحصول على أشكال بناء اجلملة أو العبارة يف أسلوب عريب مستقيم 
  دامها وتطبيقتها استخكثرة القراءة الفاعلة للمواد العربية للحصول على املفردات العديدة وكيفية

 يف اجلمل العربية.
 .كثرة التدريبات حول القاعدة النحوية، حنو: ركنا اجلملة السيما يف اجلملة االمسية واجلملة الفعلية 

 . هبذه التسهيالت، يسهل على السكان للبحث املعلومات واألخبار.10

العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  ايان أسبابهتفسيرها وب توصيفها تصنيفها
 المقترحة

بهذه 
التسهيالت، 

على  يسهل
السكان 
للبحث 

 المعلومات
 واألخبار.

هبذه -
 التسهيالت، 

 
 
 
 
 
 
 
 
يسهل -
 على
 
 

هبذه -
 التسهيالت، 
: خطأ 
 إمالئي
 
 
 
 
 
 
يسهل -
: خطأ على
 حنوي
 

وضع حرف -
والفاصلة  اجلر

 يف غري مكاهنا
 
 
 
 
 
 
 
اخلطأ يف -

استخدام الفعل 
املتعدي مع 
 حرف اجلر

 حرف اجلر يضع الطالب-
الفاصلة يف مكان غري مناسب و 

وذلك يتأثر بأسلوب اللغة األم، 
  ولعل يقصد به يف اللغة املاليزية

"dengan kemudahan-
kemudahan ini"  ومن

ال نضع حرف  أن املستحسن
اجلر والفاصلة، وإال تكون اجلملة 

 مجلة ركيكة.
 
 
 
 عدم التفرقة بني الفعلني الالزم-

واملتعدي خاصة يف تركيب "هذه 
التسهيالت يسهل على" فأنا 

هذه 
 التسهيالت

سهل ت
السكان 
عن للبحث 
 املعلومات
 واألخبار.
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للبحث -

 املعلومات

 
 
 
 
 
 
 
 
للبحث -

: املعلومات
 خطأ حنوي

 
 
 
 
 
 
 
 
اخلطأ يف  -

استخدام الفعل 
الالزم دون 
 حرف اجلر

على يقني أن الفعل "يّسهل" 
متعٍد ال يتعدى حبرف اجلر 

، هذا "على". وعالوة على ذلك
اخلطأ يصدر من عدم االرتكاز 
على هذه القاعدة ارتكازا حازما 
من قبل معلم اللغة العربية، حنو: 
تدريبات مكثفة حول قضية 
الفعل املتعدي والفعل الالزم يف 

 اجلملة.
 
يبدو أن الطالب يرتبك يف -

االستخدام بني الفعلني الالزم 
واملتعدي، وكلمة "البحث" يف 

 إىل حرف حقيقة األمر يفتقر
اجلر، نقول: "للبحث عن 
املعلومات" وذلك يرتجم الكلمة 
مباشرة دون االهتمام حبرف اجلر 

 املناسب للفعل.
 

 العالج للعبارة الخاطئة العاشرة: 

  ملة.العبارة أو اجلالتدريبات املكثفة حول التفرقة بني الفعلني الالزم واملتعدي يف 
  تدريب الطالب على قاعدة قواعد حنوية صحيحة خاصة بني اجلملتني االمسية والفعلية حىت يستطيع

 الطالب تكوين اجلمل العربية الساملة.
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. ومن أجل إىل ذلك، املسجد أيضا يربط صلة الرحم بني املسلمني بتقام االحتفال مبناسبات دينية 11
 لرسول، اإلسراء واملعراج أو لتعاون االجتماعي.على سبيل املثال مولد ا

العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها
 المقترحة

ومن أجل إلى 
، ذلك

المسجد 
أيضا يربط 

صلة الرحم 
بين 

المسلمين 
بتقام 

االحتفال 
بمناسبات 

على دينية 
 سبيل المثال

مولد 
 الرسول،
 اإلسراء

أو  والمعراج
لتعاون 

 االجتماعي

ومن أجل -
 إىل ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
بتقام -

 االحتفال
 
 
 
 
 
 
 
 

ومن  -
أجل إىل 
: خطأ ذلك
 أسلويب
 
 
 
 
 
 
 
بتقام -

: االحتفال
خطأ 
 معجمي
 خطأ حنوي

 
 
 
 

اخلطأ يف -
استخدام أداة 

الروابط 
 الصحيحة.

 
 
 
 
 
 
 
اخلطأ يف -

اخيار كلمة 
صحيحة يف 
 سياق اجلملة

 
 
 
 
 

 ال جند يف اللغة العربية مثل هذه-
ومن أجل إىل الروابط، حنو: "

ومن أجل "، والصحيح: "ذلك
". ولكن لألس  الشديد،  ذلك

كأن هذه الروابط مل تكن 
منسجمًة باجلملة اليت قبلها. ومن 

ري أن نغ-يف رأيي–املستحسن 
اليت -على نوع ما–أداة أخرى 

تتناسب مبا بعدها، مثل: "وعالوة 
 على ذلك".

 
 
يكون اخلطأ عند استخدام -

الكلمة ما بعد حرف اجلر، 
ووجدنا أن الطالب يأيت بالفعل 
وال االسم، ومن املفروض أن 
يكون ما بعد حرف اجلر امسا 
جمرورا. ولعل هذه املشكلة تبدأ 

ة ام يف القاعدة النحويبعدم االهتم
ومن مث تؤدي إىل أخطاء اليت ال 

وعالوة على 
ذلك، املسجد 

يضا يربط أ
صلة الرحم 
بني املسلمني 

 االحتفالعرب 
مبناسبات 
على و  ،دينية

 :سبيل املثال
مولد الرسول، 

اإلسراء و 
 ،راجواملع

وبرامج التعاون 
 . االجتماعي
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اإلسراء -

 واملعراج
 
 
 
 
 
 
على -

 سبيل املثال
 
 
 
 
 أو -
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اإلسراء  -

 واملعراج
 
 
 
 
 
 
على -

سبيل 
: خطأ املثال
 إمالئي
 
 
 
أو: خطأ -

 أسلويب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عدم وضع -

حرف العط  
 "الواو"
 
 
 
 
 
عدم وضع -

 النقطتني
 
 
 
 
 
 

تسمح يف اللغة العربية، 
والصحيح: "بقيام االحتفال 
مبناسبات دينية". ولكن وجد 
املؤل  التكرار خاصة يف حرف 
اجلر "ب" وهذا يدل على عيب 
يف اجلملة العربية. ومن 
املستحسن أن نقول: "عرب 

على و  ،االحتفال مبناسبات دينية
 :".بيل املثالس
 
 
 
 
 
على الطالب أن يأيت حبرف -

، "اإلسراء واملعراجالعط  قبل "
وهذا الدال على أن التمثيالت 
العربية حباجة إىل حرف العط  
لكل مثال من أمثلة. ورمبا الطالب 
يتأثر باللغة األم وذلك السبب 
 الرئيسي ال يأيت حبرف العط .

 
يكرر الطالب اخلطأ نفسه يف -

خاصة قاعدة عالمات الرتقيم 
، منها: "مثل"، التمثيالت بعد

"منها"، "على سبيل املثال"، 
"حنو"، وغريها وذلك بسبب 
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لتعاون -

 االجتماعي

 
 
 
 
 
لتعاون -

 :االجتماعي
خطأ 
 أسلويب

اخلطأ يف -
استخدام حرف 

 العط 
 
اخلطأ يف -

قاعدة الصفة 
 واملوصوف

اللغة يف الكتابة ب التمريناتنقص 
 .العربية
 
جيهل الطالب استخدام حروف -

العط  ومعانيها. حرف العط  
"الواو" يفيد مطلق اجلمع، فأما 
"أو" تفيد التخري. ومن 

حسن أن يستخدم "الواو" املست
للداللة عى مطلق اجلمع وال 

 التخري.
 
 
نفس اخلطأ الطالب يكرر -

ة يفهم قاعدة الصف ويبدو أنه ال
تابع الت ال بد من واملوصوف حيث
ث من حي املوصوفبني الصفة و 

التعري  أو التنكري والتذكري أو 
التأنيث، ومن املفروض أن نقول: 

". وحسب التعاون االجتماعي"
حظيت حول هذه اجلملة، مال

وجدت مشكلة يف فهمها، ومن 
 امجبر املستحسن أن نزيد كلمة "

" كي تكون التعاون االجتماعي
 اجلملة ذات قيمة ومعىن.

 

 العالج للعبارة الخاطئة الحادي عشرة:
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 .كثرة التدريبات حول عالمات الرتقيم واستخدامها يف اجلمل العربية 
  تركيز املعلم للطالب يف تعود استخدام الروابط الصحيحة يف اجلمل أو التعبريات كي يتم التسلسل

 بني اجلملة ما قبلها.
  متواصلة حول القواعد النحوية خاصة يف التذكري والتأنيث ألن عدم تركيزها سيؤدي إىل ممارسة

 األخطاء اليت ال تسمح يف اللغة العربية.
  االهتمام بإمالء الكلمات العربية مبطالعة القواميس واملعاجم وعمق النظر إىل استخدامها الصحيحة

 يف اجلمل العربية.

يف املساجد حيث حيضرها سكان من كبار وصغار. هذا احلال يؤدي إىل . وكانت إقامتها عادة تنعقد 12
 االحتاد املتني والقوي.

العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها
 المقترحة

وكانت 
عادة  إقامتها
في تنعقد 

المساجد 
حيث 

يحضرها 
من   سكان

كبار وصغار. 
هذا الحال 
يؤدي إلى 

االتحاد 

 إقامتها-
 
 
 
 
 
 
 
 
 سكان-

: إقامتها-
خطأ 
 معجمي

 
 
 
 
 
 
 

اخلطأ يف -
استخدام مفردة 

 ساملة 
 
 
 
 
 
 
 

إن كلمة "إقامة" ال تناسب -
اجلملة املقصودة ما قبلها أي: 
مناسبات دينية، ويبدو أن الطالب 
خيتار أية كلمة اليت فخطر بباله، 
ومن املستحسن من قبل املؤل ، 
حنو: "وكانت هذه املناسابات"، 

 دون ذكر كلمة "إقامة".
 
 
 

 وكانت إقامتها
 يفتنعقد عادة 

املساجد 
حيث حيضرها 

من   لسكانا
كبار وصغار. 
هذا احلال 
يؤدي إىل 
االحتاد املتني 
 والقوي.
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المتين 
 والقوي.

سكان: -
 خطأ حنوي

استخدام -
التنكري يف 
موضع جيب 

 تعريفه

ال يهتم الطالب مبكونات اجلملة -
الفعلية، وهي الفعل والفاعل، ومن 
املستحسن أن حنول الفاعل 
ان". "سكان" إىل املعرفة "السك

وإن مل يكن كذلك، فاجلملة 
 ستكون ركيكة.

 

 العالج للعبارة الخاطئة الثانية عشرة:

   ل صحيح كتابة اإلنشاء بشككثرة االطالع على املواد باللغة العربية حىت يتعود الطالب على
 ومستقيم ويثري املفردات والرتاكيب العربية الصحيحة املناسبة يف سياق اجلملة.

 

 . بدون الوحدة فانفرط حل اآلمن يف البالد.13

العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها
 المقترحة

 الوحدة بدون
حل  فانفرط
في اآلمن 
 البالد

 حل -
 
 
 
 
 
 
 

ل: ح-
خطأ 
 معجمي

 
 
 
 
 

اخلطأ يف -
استخدام املفردة 

 الصحيحة
 
 
 
 
 

قلة املفردات لدى الطالب تؤدي -
إىل اختيار أية كلمة اليت فخطر 
بذهنه بغري التأكد على صحة 
استخدمها يف اجلملة. والصحيح: 
"حال". وأما كلمة "حل" فتفيد 
معىن آخر، أي: خّلصت قضيةر 
ما. ويبدو أن هذا الطالب يتسرع 
عمله يف الكتابة ومن مث يقع يف 

 الوحدة بدون
 األمن فانفرط
 .يف البالد
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 اآلمن-
 
 
 
 
 
 

 
 
 
اآلمن: -

خطأ 
 إمالئي

 
 
 
عدم وضع -

 مهزة القطع

اخلطأ، وفضال عن ذلك  اخلطأ 
 احلايل يفسد املعىن احلقيقي.

 
 
يهمل الطالب يف وضع اهلمزة  -

بشكل صحيح، ويأيت باهلمزة 
املمدودة دون مهزة القطع، 

ا إميانً  حنو:"األمن".ويؤمن املؤل 
 اخلطأ يصدر بال عمدٍ  أنّ منه 

بسبب عدم معرفته يف كتابة 
اهلمزات سواء أكان يف االسم أو 

.وبعدما اطلع املؤل  على الفعل
اجلملة، ُلوحظ أهنا مجلة  هذه

ركيكة من حيث األسلوب العريب 
الصحيح. واجلملة املقرتحة من 
املؤل ، حنو:"انفرط األمن يف 
 البالد"، دون ذكر الكلمة "حال".

 

 العالج للعبارة الخاطئة الثالثة عشرة:

  خلص ثانية قبل تسليم اإلنشاء، كي يستطيع أن يتينصح املعلم الطالب كي يقوم باالطالع ملرة
 من عوامل نفسية، مثل: التسرع واالستعجال مما تؤدي إىل أخطاء يف هتجئة الكلمات.

 . وميكننا القول يف النهاية إن املسجد يوجد فوائده ومزاياه.14
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العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  تفسيرها وبيان أسبابها توصيفها تصنيفها
 المقترحة

ويمكننا 
القول في 

إن  النهاية
المسجد 

يوجد فوائده 
 ومزاياه

إن -
املسجد 
يوجد 
فوائده 
 ومزاياه

إن  -
املسجد 
يوجد 
فوائده 
ومزاياه: 
خطأ 
 أسلويب

عدم ترتيب -
املكونات 

للجملة بأسلوب 
 عريب صحيح

جهل الطالب يف ترتيب العبارة -
العربية الصحيحة يصدر من ندره 
يف ممارسة التدريبات حول كتابة 

 -على نوع ما–اإلنشاء. وهذا 
ما  سبب رئيسي يف فشلهم لتطبيق

درسها من القواعد النحوية 
واألساليب الساملة من األخطاء. 
واجلملة املقرتحة من قبل املؤل ، 

ا ايللمسجد فوائد ومز  إن" حنو:
خاصة به".ووجد املؤل  أن من 
املستحسن أن نبدل أداة الروابط 
املناسبة يف هذه اجلملة، حنو: 

 "وخالصة القول".

وخالصة 
 إنّ القول، 
للمسجد 
فوائد ومزايا 
 خاصةر به

 

 العالج للعبارة الخاطئة الرابعة عشرة:

  جملة بأسلوب ترتيب املكونات للكثرة املطالعة على املواد باللغة العربية وذلك يدّرب الطالب حول
 عريب صحيح.

  ممارسة التدريبات حول تكوين اجلملة العربية الصحيحة دون التأثر أو أي ازدواج بأسلوب اللغة
 األم.
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 . حيتاج علينا حلفظ املسجد ألئه من شعائر دينيتنا.15

العبارة 
 الخاطئة

التعرف 
على 

 األخطاء

العبارة  اأسبابهتفسيرها وبيان  توصيفها تصنيفها
 المقترحة

 يحتاج علينا
لحفظ 

 ألئهالمسجد 
شعائر من 

 دينيتنا

حيتاج -
 علينا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ألئه-
 
 
 
 

حيتاج -
 : خطأعلينا
 حنوي
خطأ 
 أسلويب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: ألئه-

خطأ 
 معجمي

 
 

اخلطأ يف -
استخدام حرف 
اجلر الصحيح 
 للفعل الالزم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اخلطأ يف -

 التهجئة
 
 
 

يعيد الطالب نفس اخلطأ حيث -
ال يتمكن من حتديد حرف اجلر 
الصحيح للفعل الالزم. فأنا على 
يقني أن الفعل "حيتاج" فعل الالزم 
ال يتعدى حبرف اجلر "على". وإمنا 

حبرف "إىل". يبدو أن يتعدى 
الطالب يرتبك يف تعيني حرف 
اجلر الصحيح وذلك بسبب قلة 
االطالع على القراءة باللغة 

 العربية.
لعل هذا الطالب يقصد به يف -

 "Kita hendaklah"اللغة املاليزية 
، 

ولكن لألس  وجد املؤل  أن 
هذه العبارة غري ساملة، ومن 
 األحسن أن نقول: "ينبغي لنا".

 
 
رمبا يصدر هذا اخلطأ آت من -

العوامل النفسية ومن ضمنها 
التسرع واالستعجال إلهناء كتابة 

ينبغي لنا 
حفظ املسجد 

شعار ه من ألن
 .نادين
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شعائر -
 دينيتنا

شعائر  -
 :دينيتنا
خطأ 
 معجمي
خطأ 
 أسلويب
 

اخلطأ يف -
 التهجئة

اإلنشاء دون مراجعته ملرة ثانية، 
 والصحيح: "ألنّه".

 
يكرر الطالب اخلطأ املتعلق -

بالتهجئة، والسبب الرئيسي 
حسب مالحظة املؤل  هو 
التسرع واالستعجال. والصحيح: 

الطالب أن "ديننا". ورمبا يريد 
حياول اإلتيان جبمع الكلمة "ِدين" 
ولكن لألس ، ال جند مثل هذا 
اجلمع يف اللغة العربية. والصحيح 
من قبل املؤل ، حنو: "شعار 

 دينننا".
 

 

 العالج للعبارة الخاطئة الخامسة عشرة:

  .تركيز املعلم يف قاعدة الفعلني املتعدي والالزم، وكيفية استخدامهما يف اجلمل العربية 
  التخلص من عوامل نفسية أمر مهم للغاية كي حيصل الطالب على اإلنشاء الذي يراعي صحة

 القواعد النحوية وقلة األخطاء يف هتجئة الكلمات.

 خالصة
 
لك للغات األجنبية وثيق االرتباط بأهداف تعليم تبناء مما سبق فوضح أن حتليل األخطاء يف ا

اللغات، ومن بني األهداف لسهولة الفهم وصحة أداء املتعلم مبقياس املتكلمني األصليني للغة، فإذا كان 



9, 2011, No: 5(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 101 

 Arabic Language for Specialized Research Journal of

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

اهلدف من تعليم اللغة األجنبية هو سهولة الفهم فيجب علينا حينئذ معاملة لتلك األخطاء. أما إذا كان 
  بد إذن من حتليل األخطاء بصرف النظر عن تأثريها يف عملية التفاهم.هدفنا صحة األداء فال
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 أوال:المراجع العربية

 القرآن الكرمي

 .القاهرة: دار الكتب املصرية ، تح: علي النجار،الخصائص (.م١٩٥٢. )جينابن 

 .٣، يف مادة )خ ط ء(، طلسان العرب (م١٩٩٩. )بن منظورا

المية معة اإلساجلا .دروس في التحليل التقابلي وتحليل األخطاء (.م١٩٩٤. )عبد السالمأمحد شيخ 
 .العاملية، ماليزيا

اث العريب ، جملة الرت دور اللغة العربية إسالميا وعالميا: التجربة الماليزية م(٢٠١١. )جاسم علي جاسم
 .٤٥٤-٤٣٣، ص. ١٢١-١٢٠العريب بدمشق، ع.

 .ة، إسكندريةجلامعيدار املعرفة ا .علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة العربية (م١٩٩٢. )الراجحيعبده 
 

-http://www.alayam.com/Article/courts: إىلنظر أ .تأثر الماليو باللغة العربية (م٢٠١٥. )عبد اهلل

article/399105/ 
 

 .١، طمؤل  مجاعي. دراسات نقدية في الكتاب المدرسي( م٢٠١٢. )فريد أمعضشو
 ،تحليل األخطاء في ضفوف تعليم اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية للكبار (.م١٩٨٢. )مارينا بريت

 .ب التقابل اللغوي وحتليل األخطاءاملقالة يف الكتا

 .دجامعة امللك سعو  .التقابلي اللغوي وتحليل األخطاء (م١٩٨٢. )حممود إمساعيل صيين وإسحاق حممد

للدراسات  األكاديمية .ويلية التوليدية األسس واملفاهيمتشومسكي التحنظرية (. م٢٠١٤. )درقاويخمتار 
 .١٢-٣: ص. ١٢، العدد اإلجتماعية واإلنسانية
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 .٢مصر: عامل الكتب، ط. .ترمجة: حممود عياد .علم اللغة االجتماعي (.م١٩٩٠. )هدسوند. 
 

 

 المراجع الماليوية واإلنجليزيةثاني ا: 
Corder, S.P. (1983). The Significance of Leaner’s Errors, in Second Language Learning: 

Constractive Analysis, Error Analysis, and Related Aspects. Edited by Betty Wallace 

Robinett and Jacquelyn Schachter, The University of Michigan Press. 

Muhammad Ariff Ahmad. (1992). Pertumbuhan dan Perkembangan Bahasa Melayu. Resan dan 

kesan: Kumpulan makalah sempena Bulan Bahasa 1992. (pp. 157-180). 

 

Undang-undang Malaysia. (2006). Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. Kuala Lumpur: Malayan 

Law Journal Sdn. Bhd. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 من التي  الدولية المعايير أعلى  )معتمد( والدراسات المتقدم للتدريب العلمي المعهد مجالت مجموعة  تعتمد
  حقيقة ترقية بها الباحث  التزام حال في  للبحث وتضيف العالمية، مستوى إلى  األبحاث مستوى رفع شأنها

 الدليل هذا في  الواردة المواصفات جملة إن ؛العلمي النشر مجال في  خبرته من  تعزز وكذلك بحثه، لمستوى
ا  شكالا  أبحاثنا على  تضفي  التوجيهي؛   مع  تتناسب بصيغة القارئ إلى  ويخرجه مضمونها  من يعزز علميا

 المعرفي. النشر لمستجدات فاعلة مواكبة يحقق مما ومعارفه، العلمي النشر ضوابط تطور

  

 للباحثين:  تعليمات

  تحت (iats.co.ukpublisher@s)   اإليميل: على النشر لقسم البحث من نسختين ترسل -1
 (. PDF) بصيغة وأخرى ،  (Word) بصيغة واحدة Word Microsoft برنامج

  عدد يقل أل  شريطة  األسطر بين  (ونصف واحد)  بمسافات )الكمبيوتر(  الحاسوب بواسطة البحث يُكتب -2
Traditional ) العربية ,للغة 16 الخط حجم كلمة، 5000عن ليزيد و 4000 عن الكلمات

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Roman New Time )،  والصور الجداول ذلك في  بما  
 والستبانات.  المالحق العدد هذا من ويستنى  , والرسومات

 كاملة الباحثين اءأسم تكتب منه وأسفل ،واإلنجليزية العربية باللغتين البحث عنوان يُكتب البحث: واجهة -3
  بالهجري النشر وسنة العلمية، ورتبهم الحالية وظائفهم عناوين تذكر  كما ، واإلنجليزية العربية باللغتين

 والميالدي.

  منطقي،  وبتسلسل أهميتها، حسب  البحث أجزاء لتقسيم البحث داخل تستخدم والفرعية: الرئيسية العناوين -4
  الكلمات وتحته البحث ملخص الرئيسية: العناوين وتشمل

  المصادر النتائج، وإجراءاته،  البحث المقدمة، (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

 الملخص كلمات  تزيد أل  على  ،اإلنجليزية باللغة وآخر العربية باللغة صملخ  البحث مع يرفق -5
  (5) على  تزيد أل  على  KEYWORDS المفتاحية الكلمات الملخص بعد  وتكتب كلمة، (150) على 
 والنتائج. والمنهج واألهداف المشكلة األربعة:  أركانه على  الملخص اشتمال مالحظة مع ،كلمات

 سميك.  بخط الصفحة  وسط  تُكتب  ومطالب  ثمباح  إلى  البحث يقسم -6

  خاص، عنوان منها  لكل ويكون البحث، في  ورودها حسب ترقم و المتن داخل واألشكال الجداول تطبع -7
 .البحث أجزاء كل في  …)3,2 ,1( العربية األرقام وتستخدم بالتسلسل، منها كل إلى  ويشار

  الشريعة أبحاث ذلك من ويستثنى  األجنبية عالمراج من % 20 مانسبته على  يشمل  أن يجب بحث كل  -8
 .العربية واللغة

  وجدت، إن بحثه على  التعديالت إلجراء أشهر 3 أقصاها مدة الباحث يعطى  البحوث: تعديل  مدة -9 
 للتعديل. المحددة المدة الباحث تجاوز حال نهائيا رفضا البحث رفض في  ذلك بعد الحق وللمجلة

  ورغبته البحث سحب طلبه حال في  التقويم إجراءات على  المترتبة المالية قاتالنف  بدفع  الباحث يلتزم  -10
 .النشر إجراءات متابعة عدم في 
 .األسباب كانت ومهما األحوال من حال بأي للنشر قبولها بعد األبحاث سحب المجلة تجيز ل  -11

  

 :المراجع قائمة ))التوثيق -12
  بحسب البحث بآخر قائمة في  بإيجاز وتبين المتسلسلة، األرقام باستخدام المتن في  المراجع تهمش •

 .والمراجع  المصادر قائمة قبل توضع أن على  ن؛المت في  تسلسلها
  معهود، هو كما صفحة  لكل إلكترونية بطريقة سفلية حاشية بوضع  الباحث يقوم أن اإلجراء: هذا وكيفية •

  طريق عن البحث نهاية إلى  واحدة مرة الحواشي  هذه بنقل يقوم  كامال بحثه من الباحث ينتهي  أن بعد ثم
  صفحة آخر الى  سفليةال الحواشي  نقل وورد: تعلم) التوضيحي  الفيديو هذا خالل من ذلك طريقة اتباع 
 ( واحدة دفعة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s


https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 هكذا:  األول، الموضع في المرجع إلى لإلشارة

  تحقيـق: العزيــز. الكتـاب تفسـير فــي  الــوجيز المحــرر (.2007) .غالــب بــن الحــق عبــد عطيــة، ابـن
 . 145 ص: ،2 ج: .2 ط: العلمية. الكتب دار بيروت: محمد. السالم عبــد
 هكذا:  إليه، يشار له األخرى المواضع وفي

 .150 ص: ،3 ج:  سابق، مرجع العزيز. الكتاب تفسير في  الوجيز المحرر عطية، ابن
ا  وترتب البحث،  نهاية في  واحدة قائمة في  والمراجع المصادر توثق •   للمؤلف، األخير السم حسب هجائيا

 التالية: الطريقة باتباع  وذلك

 واحد:  لمؤلف الكتاب

  تحقيـق: .العزيــز الكتـاب تفسـير فــي  الــوجيز المحــرر (.2007) .غالــب بــن الحــق عبــد عطيــة، ابـن
 .2 ط: العلمية. الكتب دار بيروت: محمد. السالم عبــد

 كتاب من أكثر للمؤلف

 .الشروق دار بيروت: .السبع القراءات في  الحجة (.1979) الهمذاني. أحمد  بن الحسين خالويه، ابن
 القاهرة: العثيمين. سليمان بن الرحمن عبد تحقيق: .وعللها السبع القراءات إعراب (.1992) ــــــــــــــ.

 الخانجي. مكتبة

 اثنين:  لمؤلفَين الكتاب

 العلوم دار دمشق: .القرآن علوم في  الواضح (.1996) الدين. محي  مستوى، ديب. مصطفى  البغا،
 اإلنسانية.

 أكثر:  أو مؤلفين لثالث الكتاب

 الماليزية. العالمية اإلسالمية الجامعة كواللمبور: .التجديد (.2005) وآخرون. حسن كامل محمد

 علمية: مجلة في المقالة

 المصرية المجلة الذكاء". على  الوالدين وإهمال المعاملة سوء "أثر (.0022) محمد. فوقية راضي،
 .36-27 ص .36 العدد: .12 المجلد: .النفسية للدراسات
 مؤتمر:  في المقالة

 القرآن ضوء في  والتربية الدعوة في  المرأة "أثر (.2018) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين.  زين السلطان جامعة ماليزيا: .المعاصر المجتمع ي ف الكريم للقرآن الدولي  المؤتمر الكريم".

 العلمية: الرسالة

  .القراءات" حجة كتابه في  القراءات توجيه في  زنجلة ابن "منهج (.2016) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين. زين السلطان جامعة دكتوراه،  رسالة

 المترجمة:  المؤلفات

 الدينية. المؤسسة ترنجانو: حسن(. محمد إسماعيل )تر: .المصحف تاريخ .ت(  )د. الفتاح. عبد القاضي،

  

 معتمد  إدارة الى  البحث ملكية حقوق انتقال على  الباحث يوقع للنشر البحث قبول عند -13

ا  الجملة وبناء الكتابة، ونمط الحروف نوع  حيث من تعديالت أي بإجراء الحق التحرير لهيئة  -14   بما لغويا
 .لدينا المعتمد المجلة نموذج مع يتناسب

 .األسباب إبداء عدم في  بحقها الحتفاظ مع نهائي  قرار الرفض أو بالقبول  التحرير هيئة قرار  -15
ا  المجلة موقع من بحثه فيه نشر الذي والعدد  المنشور بحثه على  الحصول للباحث يمكن -16  .إلكترونيا

 

  مستوى من تعزز وهي  ُمعتمدة، دولية لوائح عن  مأخوذة  المواصفات هذه إن الباحث عزيزي مالحظة:
ا  راا تأخي ستكلفك لها مخالفة أية وإن  المضمون، عن أهمية يقل ل  الذي الشكل حيث من بحثك   يمكن إضافيا
 .بها اللتزام حال في  تجنبه

 
 
  

https://youtu.be/al_g_hAweCU


 واإلحالة: النشر آليات

 تزيد ل  بمدة  وتلتزم  المحكمين، إلى  بإحالتها تقوم الباحث، من  البحث نسخة المجلة إدارة تسلم  بعد
ا  30 عن   90 عن تزيد ل  مدة البحث  يمهل بعدها  المالحظات، يتضمن بحثه عن بتقرير الباحث لتزويد يوما
 . بالمالحظات  لألخذ أشهر( 3 ) ا  يوم

 الدور أولوية حسب األكثر، على  للنشر قبوله خطاب إصدار تاريخ يعقب عدد ثاني  أو أول بعد البحث ينشر
 .للنشر  الُمحالة األبحاث وزخم
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