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 حيم ِالرّ محنِالرّ اهللِ بسمِ

 المقدمة

 قة  في الد   غايةً  لقوانين   وفًقا تسير   ةالت ركيبي  وأنظمتها  ةالكلي  ها قواعدب العربية   غة  الل   إن  
 رفي  الص  وغناها  البنيوي   تألق ها كما أن   أصالتها وعراقتها،عن مدى  تكشف  ومنتهى اإلتقان 

طور في والحداثة والت  للمتغيرات  ومسايرةً  غات حيويةً جعلها من أكثر الل   المعجمي  ثراء ها و 
 .كافةً  المجاالت  

بنى  لوصل   عربية  استعملته ال ودقيق   متكامل   نظام  ل راسة على وصف  هذه الد   تنبني مادة  
ال ة تركيبي   وظيفة   ألداء ؛أخرى أبنية  تطويع واسطة ها بفيما بين   الجبري   باالنقطاع   فة  متص   صرفية  
تلك البنى  تصال  ا جواز   بعدم  العام ة للغة   ة  حوي  الن   قوانين  ال تحكم  إذ  ،إال بوجودها جمل   بناء   يصح  
 ة  نحوي   صالت  طريق استعمال و  بإال  ذلك يكون  ال و  ،معينة   نحوية   بعالقة  اآلخر   ها ببعض  بعض  

 .  هاأجزاء   وتجمع   هاوحدات   بين   ما تربط   في جملة   الصطناع تلك العالقة   ؛(لغوية   )وحدات  

عمال  صلة الو  نظام ب المتعلقةة حوي  المادة الن   تحليل   إن   العربية  جعلت علماء  الفكر فيها  وا 
ة القصد من استعمالها ومعرفة العل   لفهم   ؛ذلك مفتاًحا فكان   ،طريفة   ونكت   لطيفة   على دقائق   يقفون  
كلمة أو حرف  عند إضافة   شكاًل وتعبيًرا تتحول  ها وبناء  راكيب الت   هندسة   ن  إإذ  ،إيجادهامن 

هذا  ما عرفنا أن   إذا خاصةً  نبيه،بـ)ها( الت   المنتهية   صلة  ( الو  في )أي   معنى لها كما هو الحال  
 واختالف   تشابه   مواطن ت  ثم  ف (،بط  في اللغة بـ)الر   ف  ر  منه ع   هو أعم   آخر   يلتقي بنظام   ظام  ن  ال

 ا عنه.فرعً و  جزًءا صلة  والو   الا وأصاًل ك   بط  الر   باعتبار   منهما خصوصيةً  جعلت لكل   فيما بينهما

تخضع   األفاظً زوا يمي   أن   فذ  ال هماقب وعقلث  ال همبنظر  األوائل   علماؤنا لقد استطاع   
يت م  س   محدودة   وها في ألفاظ  حصر  ف ،الهائل اللغوي   هذا الكم  من بين ه وقواعدظام الن   ضوابط  هذال

 ،(و)أي   ،الموصول واالسم   ،اإلشارة   واسم   ،احبيةذو الص   وهي: ،صالت  بالو   الن حوي   الت أصيلفي 
في  ةالت عبيري  ة و ركيبي  الت   هاائفووظ اإلعرابي  وموقعها  تضبط إيقاعها اللفظي   ةً عام   أحكاًماوضعوا ف

  .على حد  سواءة عري  ة والش  ثري  الن   الجملتراكيب 
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ُُُ:ُةُ لُ صُ الوُ ُمفهومُ  

ال  ًزاحي   وشغلت ،األوائل ينوي  حالن   لدى دهااترد ر  كث  قد  حوي  بمدلولها الن  ة صل  الو   لفظة   إن  
ة ا إلى مقدرتهم المعرفي  استنادً  منطقًيا اتفسيرً  رت  س  وف   ،ةغوي  ومادتهم الل   حوي  بأس به من تفكيرهم الن  

 مبثوثةً الن حوي ة  األبواب من بعض  ضمن في مصنفاتهم ها سمات   فظهرت   ،تلك المادة على تحليل
ن   ،بذات ه ًيا معيًنا ومستقاًل حصطالعنى امبها  مراًداليس ولكن  ،هنا وهناك ذكرها ما درجوا على وا 

 جماًل  واوصف  هم فإن   ،ةحوي  القرائن الن   ىتحت مسم  و  (بط  الر  ـ)عليه ب لح  صط  ا ي  م  ما ل   نوًعا مرادفةً 
ال يمكن  داللية   ة  مزيو  ة  يوظيف خصوصية  لها  ألفاظب تتمثل   لفظيةً  قرينةً تحوي ة نحوي   تراكيب  و 

 وذلك لوجود   ؛هتركيب   ال يجوزربط ما  إلى بها ل  توص  ي  ف ،اللغوي  ها من خالل استعمال   إالرصدها 
 لفظي   جسر   مد   عن طريق   إالال يمكن تالفيه _االحقً  ذلك كما سيتضح_ما جملة  في  وظيفي   خلل  

بينهما لم  ةً ي  تركيب ةً ي  نحو  عالقةً  اني وينشئ  بالث   األول   وصل  في   محددة ، كيب  اطرفي تر توسط بين ي
ه فإن   مثاًل  ،حوي  للحكم الن   اطبقً و  غوي  طبيق الل  ففي الت   ،ةاللفظي   القرينةهذه  تكن لتحدث لوال وجود

م  و  لف  األ ن  أل))وذلك ؛مباشرةً  )أل( ف بـعر  ال يجوز مناداة الم   سم تحدث في اال (ي ا)و ،عريفللت   الال 
(فيوصل  بينهما بلفظة  ،(1)((ف لم يجتمعا لذ ل ك ،يصا من الت خصضربً  التي للت نبيه  مقرونة بـ)ها( )أي 

 . [11]البقرة:چ  ں ں     ڱڱچعلى سبيل المثال: كما في قوله تعالى

اللغوي  وثم ت  فرق  جوهري  واختالف  واضح  ال نستطيع الت غاضي عنه في االستعمال 
 فقد اختلف (،للد اللة على الحدث الن حوي  بين معنيين اصطالحيين دلت عليهما لفظة )الو صلة

 إلى ما يلي: معناها وانقسمت داللتها نحوياا

 أوال:)الّزيادة(.

يادة الن حوي ةاست   ، وهو مصطلح  بصري   ،عم لت  لفظة  )الو صلة ( مصطلًحا بمعنى الز 
لةويطلق  عليه الكوفيون  يادة: أي  _ويقصد  بها ،(1)الص  تأتي الكلمة  ال موضع لها من )) أن  _الز 

                                                           
 . 1/111الخصائص (1) 
 . 8/118ل البن يعيش ، شرح المفص   1/122اء ينظر : معاني القرآن للفر   (1)
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ن ما يأتي ما يلغى  ،عرب، وأن ها متى أ سقطت  من الكالم لم يختل الكالمإن كانت مم ا ت اإلعراب وا 
 . (1)((اأو تبيينً  امن الكالم تأكيدً 

 ت نظيم الوظيفي  للجملةفهو إذن  إقحام  بعض العناصر الت ركيبي ة التي ال تدخل في ال
ها داخل ا تتحدد من خالل موقععمومً  وبما أن  وظائف  العناصر ،إلى مكونات ها األصلي ة إضافةً 

قد و  أليفي ،سق الت  ألن ها تكون تابعًة للن   ة ؛بحرية  تركيبي  ال تتمتع  الجملة فإن  تلك العناصر  الز ائدة
، اهلل كتاب يف العبارة هذه إطالق عناألكثرون امتنع  وجل  ا، فتقع آخًرا وحشًوا، أكيدً ت ويسم ونه عز 

يادة إمكان  إسقاطها من الكالم دون أن يحدث خلل تركيبي  في الجملة  .(1)إذ قضية  الز 

ه هاهنا هوو  من ظواهر العربية التي ت عنى بالت عبير في الكالم ظاهرة   ما نحن  بصدد 
  هما: ولها وظيفتان ،الفصيح

ة الن ظم فصاحًة وبالغًة، أو تأتي زيادل فتعمل على تزيين الل فظ :(لفظيةُ ُوظيفةُ ) . أ

 .أو غير ذلك الستقامة وزن الش عر، أو لحسن الس جع،
ُمعنويةُ ) . ب المعنى كما في )من(  وتهدف إلى غرض داللي  يتلخص في تأكيدُ:(وظيفة 

 .(3)( و) ليس(ما) االستغراقية والباء في خبر

على هذا الن حو قول  الر ماني  مثاًل: إن  من وجوه )ما(  اللغوي  لهذه اللفظةومن استعمالهم 

وجل  أن تكون وصلًة نحو قول  پچوكذلك هم،بنقض   أي: ،[111]النساء:چٱٻٻچه عز 

ل ةً و  ( ال) وكذلك قد تكون ،من اهلل   فبرحمة   أي: ،[111]آل عمران:چڀڀڀڀٺ  زائدًة، أي: ،ص 

 .(2)[1]البلد: چڄڄ ڄڄچ  : تعالى ق ول ه   كما في

 ثانياُ:ُ)االّتصالُأوُالّتوصُّل(.

إذ  ،ا آخر  يبعد كل  البعد عن األولاصطالحيا  عملت  لفظة  )الوصلة ( أيًضا استعمااًل است  و 
، توصف  بأنها قرينة  لفظية  تعالج حالة االنقطاع الجبري  بين فتعمد  إلى الوصل  طرفي الت ركيب 

                                                           
 . 1/162حو األصول في الن  (1) 
 .161 العربي   حوي  ة للخطاب الن  ة والمنهجي  األسس المعرفي  ،  3/22البرهان في علوم القرآن ينظر :(1) 
 . 282 يات للكفوي  الكل  ، 1/382 ضي  على الكافيةالر  شرح ينظر : (3) 
 . 12ب اضطر دفع إيهام اال،  32ينظر : منازل الحروف (2) 
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وذلك  لتكوين جملة  مطابقة  لقواعد  العربية ؛ ؛أو تركيبية   ال يجتمعان في عالقة  إسنادية   بين لفظتين
ا نحويا  حكًما هماألن هما يستحيل ربط هما في تركيب واحد وجمع هما في جملة واحدة؛ لمخالفت

في هذه الحال لجأت اللغة  إلى إنتاج بًنى مخصوصة تستطيع بواسطتها  ،ا في اللغة تقعيديا أصاًل و 
ل  بها ))؛ لذلك جيء بتلك البنى وعمل وشائج ارتباط  بينهما؛ الوصل  بين هاتين اللفظتين لي توص 

ل  إليها ل  بها لم ي وص   .(1)((إلى أشياء  لوال الت وص 

وهو ما قصدوه  اللغة، ن علماءوهذا المعنى االصطالحي  قد أشار إليه غير  واحد م
 الط رف  األول بالث اني في تراكيب  معينة ، فهي تعمل على ات صال (،صلة  )الو   ا بمصطلحوظيفيا 

. فتكون قرينًة لفظيًة تهدف إلى إنشاء  عالقة  تركيبية  توصل بعضهما ببعض  اآلخر 

نحوياا  أصلت ا كمامستطاعً  لم ا لم يكن لديهم وصف  الن كرات باألجناس فإن  العرب مثاًل 
احبية ؛في الل غة  إلى الوصف به بكلمة جارية على )) بهذا االسم  الجامد   ليتوصلوا أتوا بذي الص 

ضافتها إلى االسم لها به، ارابطً  ليكون  جريها عليه في اإلعراب ؛اإلعراب الذي قبل ها في االسم  وا 
 .(1)((ها بينها وبينالذي بعد ها رابطً 

(، األولى :أخذنا مثاًل الجملتينولو  يا أي ها الط الب  اجتهد في  ) والثانية )محمد  ذو علم 
)  ...(، البوالث انية)يا الط   )محمد علم(،هما:  أصل  طرفيها، لوجدنا أن  الجملة األولى الد رس 

 إذ خالفت هما،هما أو خطأا يقضي بامتناعنحويا  هاتين الص ورتين  قد خالفا حكًماوكال الت ركيبين  ب
في حين  ،(3)((بالمشتق   الن عت  ال يكون  إال مشتًقا أو مؤوالً )) التي مفادها أن   ولى القاعدة  الن حوي ةاأل

ه أن  الم  ة الث اني خالفت ومن  ،(2))يا( عليه)أل( ال يجوز نداؤه ويمتنع دخول  بـ فعر  ما نص 
 ين  كما أن هما اعتراهما خلل  داللي  ومعنوي ؛نحوي  الحكمين  الالمالحظ  أن  الجملتين لم يتطابقا مع 

يء  بوصلتين لفظيتين فيهما ولمعالجة  ذلك لدى المخاطب أو الس امع ا لكي تتم  الموائمة  إسنادً  ؛ج 
احبية في األولى؛ (ذو)فاستعملت  ،وحكًما وصلة  إلى وصف األشخاص باألجناس  )) هاألن   الص 

( مع )ها( الت نبيه في الث انية(علم  محمد  ذو ) فأصبحت: ،(1)(( ما  و صلًة إلى نداء)) ، واست عملت  )أي 

                                                           
 . 1/13اإلغفال (1) 
 . 136نتائج الفكر (1) 
 . 1/63صريح شرح الت  (3) 
 . 322حو ، علل الن   1/332 في الن حو ينظر : األصول(2) 
 . 2/122البرهان في علوم القرآن (1) 
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، فتصير: ) يا أي ها (1)((ه  ندائ ىإ ل (أ ي  ) اء  بند ل  وص  ت   ي ناد ى أ ن نيمك لم ام  ل ،فيه األلف  والالم  
.)  الط الب 

 يجوز ات صاله ضمن لقيمة  الت ركيبية  لتلك األلفاظ الموصلة لما اللنا ا من هنا تتكشف
، تبدو وظيفت ها الن حوي ة  في  داخل  الن ظم))فإن  الوصالت  الن حوية  التي تقع   نطاق الن ظام الجملي 

بمحيطها سياقًيا بطريقة  أوضح حيث تؤثر   (1)((وت كتشف  داللت ها البالغية  في الت عبير   ركيبالت  
  .بما قبل ها إعرابًيا وتتأثر

القول بتفرعها ي إلى ضيفين بشأن مفهوم الو صلة ومدلولها ين واللغوي  الن حوي   إن  تتب ع  أقوال
وتي ة وتية  كهمزة ،إلى قسمين ةوالن حوي   على أساس وظيفتيها الص  وصل، ال األول: الو صلة  الص 

ل بها إلى الن طق  بالس اكن   وتثبت  ابتداًء...؛ كل  همزة  تسقط  وصاًل ))وهي:   ،(3)((ألن ها ي توص 
ُل  أس  الد راسة  ونوات ها.وتمث  ، الو صلة  الن حوية   :والث اني

ل ة ُلغًةُواصطالًحاُ:  ص   الو 

المعجمي  واالصطالحي   ا بين كل  من المعنييندقيقً  اورابطً  اوثيقً  اإن  ثم ت  ارتباطً 
 في معنى اللفظة في االصطالح ال بد  من تدقيق وقبل الخوض ،إطار لغوي  واحد يجمعهما
 ل( ص و ) الث الثي   فهي مشتقة من الجذر اللغوي  الذي تنحدر  منه تلك اللفظة، في الجذر الن ظر
ل ة ،االت صال)) يدل  على:الذي   فما ب شيء   ات صل ش يء   كل   :الل يث   قال ،بالش يء   ات صل م ا :والو ص 
لة   بينهما ل ة   وبين هما ...،و ص   . (2)((وذ ر يعة   ات صال   :أ ي ،و ص 

ال  فقد بد ت مالمحه بصورة ،ين األوائلغوي  لدى الل   المفهوم النحوي  للو صلة غفاًل  لم يكن
في ه كما فعلوا يوضحانه بحد  اصطالحي  أو تعريف  نحوي  بيد  أن هم لم يميلوا إلى تقييد لبس  فيها،

وظيفة  نحوي ة  لمفردات وبًنى صرفية المصطلحات الن حوي ة األخرى، بل عمدوا إلى وصفه بأن ه 
 ، فت شك ل  تراكيب  تمتاز بعالقات نحوي ة تتحقق بتلك الوسائل اللفظي ةهامعلومة ترتبط  مع غير 

 المخصوصة.

                                                           
 . 113باب في علل البناء . ينظر : الل  1/133البحر المحيط (1) 
 . 168 سق القرآني  الن  (1) 
 .3/138ينظر : شرح األشموني   . 3/1111والمسالك  توضيح المقاصد(3) 
 . 212-11/216 ل( ص و ) لسان العرب(2) 
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بصورة أكثر  دقًة في الد رس الن حوي  الحديث، إذ قي ده أحد   المعنى االصطالحي   قد ظهر  ل
بها  ل  األبنية التي يتوص   العربية على بعض ه نحاة  مصطلح  أطلق  )) مدلول ه بأن ه: الباحثين ووض ح

أال يرتبطا بعالقة   الوصل بين بنيتين صرفيتين تقضي قواعد العربية ها، فهي تقوم  بوظيفةإلى غير 
 يتم  الر بط  بين تينك البنيتين بتلك العالقة حتى في لجأ  إلى مثل هذه الوصالت؛ ة  معينة ،نحوي  

 .(1)((هاالتي ال تصح  بغير  ةالن حوي  

الجملة العربية واعتبارها  ة  في نظامها كظاهرة  تركيبي  إن  مدلول  الو صلة ينتج  عنه تفسير 
قة  نحوية  بين بنيتين من خالل عال قرينًة لفظيًة تعمل على ربط ما ال يمكن توليفه من األلفاظ

ون التي تقع  في ضمن دها الن حوي  تتمثل  بإحدى الوصالت  التي حد   صرفيتين باستعمال واسطة
 .نطاق الت عريف

الن حاة  مفهوم الو صلة هو ما بدا جلًيا عند إمامبها إلى  ير  إن  من أولى الت نبيهات التي أ ش  
فة بـ)أل( التي تخضع لحكم  نحوي  ينص  عر  الم   في ثنايا حديثه عن المناديات ه(181) سيبويه

 ،ألن ه يقع  ضمن أسماء األجناس ؛مباشرة في اللغة إللف  والالم  الم حلى با على عدم جواز نداء
كي توصل  ل بـ)أل(؛ واالسم الم عر ف )يا(( تتوسط  بين حرف الن داء )أي   وهي فجيء  بمفردة  رابطة ،

مراد ه وانكشف  مذهب ه في هذه المسألة  عندما  وقد بان   إلى ما بعدها، األثر  الوظيفي  لحرف الن داء
،يا أي ها الر  )) :قال ()الر   جل   يا أي ها(...؛ )أن تسكت على وال يجوز   )يا أي ها(، لقولك: وصف   جل 

لوا بذلك إلى نداءلي   ألن هم جاؤوا بـ)يا أي ها(؛ يء  به الذي فيه األلف  والالم ؛ ص   .(1)((فلذلك ج 

برزت عنده بصورة أكثر ة ( لكن ها هذه المر ه186) وهنالك إشارة  أخرى جاءت عند المبرد
فذكر بأن  الفعل المضارع يؤك د  بنون الت وكيد  )الو صلة (، إذ صر ح بلفظة لسيبويه، وضوًحا خالًفا

م اف أ م  )) فيقول: ،ا للمستقبلحينئذ  متمحضً  ق  بالم القسم، ويكون المضارعإذا س ب   الث قيلة  فهي الال 
ها ال  إ يت صل   وال، به قسمبالم   تصله أدوات   للقسم ن  أل ؛للقسم صل ة  و   م   ذلك فمن، ببعض   :تقول ،الال 

م الو ول ،رو  ع م من أفضل   لزيد   واهلل   ،ألقومن   واهلل    .(3)((صل  تت   لم الال 

                                                           
 . 112ة حوي  اهرة الن  ة في وصف الظ  رفي  دور البنية الص  (1) 
 . 1/161الكتاب (1) 
 . 1/333المقتضب (3) 
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( قد حد د  اإلطار العام للوظيفة الن حوي ة ه322اب ق يه  فإن  أبا علي  الفارسي )على عكس  س

 ۇئچه المنادى في قوله تعالىوبي ن  أوصافها وكشف  مفهوم ها أثناء نقاشللو صلة بدقة  متناهية  

)أياا( بعد حرف الن داءوكان   ،[113]البقرة:چېئۇئۆئۆئۈئۈئ  قد تبن ى رأي  سيبويه بأن 
أن  )أياا( و صلة  ليل  على ما الد   :فإن  قيل )) فقال: ،، وليست اسًما موصواًل كما سنرى الحًقاو صلة  

فة؟...،وهذا الذي ذكرناه من أن ه و  إلى نداء ما   .(1)((صلة  إلى الن داء  مذهب  سيبويهبعدها من الص 

الن حاة بعده استقراًء ووصًفا لبيان هذا المفهوم واألسباب الموجبة له  آراء   ثم توالت
رفي ة وصالت  إلى غير   في تراكيب  جملها والتعليالت المنطقي ة الملزمة للمجيء بهذه البنى الص 

ك الوصالت  منها؛ تل فتكون هذه الت راكيب قد خالفت أحكاًما نحوي ًة في حال غياب ،معينة
غوي ة فيما ها الل  والستحالة  صحتها في االستعمال اللغوي  إال بوجود ما يتوصل  به إلى ربط وحدات

):الس  _كما سيأتي الحًقا_ومن أولئك على سبيل  الت مثيل  ال الحصر بين ها، وابن   ،ه(181هيلي 
( ) ه(،221)حي ان   وأبو ه(،626يعيش   عنواًنا ه(111)وقد بو ب الس يوطي   ،ه(261وابن  هشام 

ن  سبق ه  لها وأسس ه  م   نقل فيه توصيف ،( في كتابه األشباه والن ظائرة  عليه )الو صل   مستقالا أ طلق

 .اهرةلهذه الظ   المعرفي ة، وعر ج  كذلك على ذكر تعليالتهم المنطقي ة

لة ُ:ُ  ص   الّربط ُوالو 

ة  نحوي ة  بين طرفين باستعمال اصطناع  عالقة  سياقي  ))يشير إلى ه الن حوي  إن  الر بط  بمدلول
وهو مفهوم الو صلة في  فيه، وهذا المعنى أقرب ما يكون لما نحن ،(1)((أداة تدل  على تلك العالقة

ستعمال داخل الن ظام الن حوي  للجملة يمكن أن دقيقًة تتخلل اال تركيب الجملة، لكن  هناك فروًقا
 تتلخص  بما يلي:و  نلحظها بين هذين المصطلحين،

لة  باعتبارهما قرينتين لفظيتين أواًل: ، أن  الر بط  والو ص  من  فالر بط بينهما عموم  وخصوص 
لة وجه مائر؛ )) ألن ه ؛أعم  من الو ص  عالقة  تصطنعها اللغة اصطناًعا لفظًيا بطريق األدوات أو الض 

م ا لفصم عروة تنشأ  من ارتباط غير مرغوبفيه م ا لسد  ثغرة تنشأ  من انفصال غير مرغوبإ  ؛ وا 

                                                           
 . 11-1/11اإلغفال (1) 
 .123بط نظام االرتباط والر  (1) 
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البنى  ل بعضتمث  ها_كما مر  سابًقا_ألن   ؛والو صلة من وجه آخر  أخص  من الر بط ،(1)((فيه
رفي   بنيتين صرفي تين تقضي قواعد العربية أال يرتبطا بعالقة  بين م بوظيفة الوصلتقو  ة التيالص 

 .نحوي ة معينة

أكثر منها تركيبي ًة  ةيت صف  بمزايا داللي   وهو قرينة  من القرائن الن حوي ة أن  الر بط ثانًيا:
زالة إشكالية االلتباسال تهدف  إلى توضيح  فإن   فعلى سبيل المثال ،المتول دة في الكالم معاني وا 

ها الغرض  من عطف الجمل)) ببعض  واتصال ها واإليذان  بأن  المتكلم لم يرد قطع الجملة  ربط  بعض 
، الث انية وذلك إذا كانت الجملة  من األولى واألخذ  في جملة  أخرى ليست  من األولى في شيء 

ها، اهالثانية  أجنبيًة من األولى غير ملتبسة  بها وأريد اتصال  .(1)((فلم يكن بد  من الواو لربط 

ة  ال يتسنى لغيرها أن يقوم بوظيفتها الن حوي ة، بسمات  تركيبي   تمتاز الو صلة ن  يقابل ذلك أ
احبية( فإن  فلو أخذنا مثاًل:  ف   أن أرادوا)) لم ا الن اطقين بالعربية)ذا الص   :أي ،األجناس بأسماء وايص 

 أو امشتقً إال  يكون ال عتالن   ألن   ذلك؛ لهم يتيسر   فلم، صفات   األجناس أسماء يجعلوا أن   أرادوا
 .(3)((الجنس باسم الوصف إلى وذريعةً  صلةً و  ( ذو) كلمة فاتخذوا بالمشتق، م ؤ و اًل 

مائر متنوعًة  أن  قرينة الر بط تتخذ أساليب ثالثًا: وأشكااًل مختلفًة كالر بط بالت كرار وبالض 
حروف العطف، ونصب الفعل المضارع، والش رط، واالستثناء،  مثل: ،وباألدواتوبالمطابقة 

...ألخ، وحروف ن ها تنحصر ببعض البنى االسمية الجامدة دها الن حاة فإأم ا الو صلة  كما قي   الجر 
احبية، واسم اإلشارة، واالسم الموصول،  المبهمة.المناداة  وأي   مثل: ذي الص 

الس طحية  منها أم العميقة  سواء   أعاله فإن  تراكيب  الجمل غالًبا أسسبناًء على ما ت :رابًعا
ال ال تصح  و _كما ستأتي الحًقا_هاإن  بعضفي حين  ،يمكن أن تصح  إذا ما خلت من قرينة الر بط

فلو  ،فتها الن حوي ة التي جاءت من أجلهاكقرينة  لفظية  تقوم بوظي تكون صواًبا إال بوجود الو صلة
 ولوال ،بالمال   غيره   من جل  الر   ن  تبي   أن إلى( ذيـ)بـ فتتوصل  ، مال   ذي برجل   مررت  )) :مثاًل قلت  

                                                           
 .118 المصدر نفسه(1) 
 . 1/8ل البن يعيش شرح المفص  (1) 
 . 1/63صريح شرح الت  (3) 
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ركيب حينئذ  ال فإن  طرفي الت   ،(1)((مالي برجل  : تقول   أن   تستطيع   ال إذ ،ذلك لك يتأت   لم (ذو)
 . ط هذه القرينة الل فظي ة بينهماتوسبهما أي ة  عالقة  نحوي ة  إال تربط

ُالنَّحوّية ُ:ُ  الت  ص   الو 
 صلة ُاأل ولى ُ(.ذوُ)ُ:ُالو 

 وقد وردت في االستعمال غير  مشتق ، تستعمل  )ذو( بوجه  عام  في اللغة اسًما جامًدا
 على صورتين هما:  واستناًدا للت أصيل الن حوي   غوي  الل  

 :األ ولى  .ُالّصاحبيةُوأخواتهاُ()ذوُالّصورةُ 

ورة  األولى   ېئىئىئچبمعنى صاحب  كقول ه تعالى وهي أن تكون لـ)ذي(،هذه الص 

 كقول ه تعالىوات ها، نحو: )ذات( للمؤنث، و)ذ وا( رفًعا وما تفر ع  عنها من أخ، [111]البقرة:چىئ

 كقول ه تعالىا للمثنى المذكر، و)ذواتا( رفًعا ، )وذ و ي( نصًبا وجرا [11،116]المائدة:چوئۇئۇئچ

ا وجرا  ا للمثنى المؤنث، و)ذوو( رفًعا، و)ذ و ي( نصًباوجرا  نصًبا، و)ذواتي( [28]الرحمن:چچچچ
، إذ توصف   وقد كث ر ذكر ها في مظان  الن حو المختلفة ، ،و)ذوات( للجمع المؤنث للجمع  المذكر 

 ،بأن ها من األسماء الستة التي تعرب بالحروف نيابًة عن الحركات في الحاالت اإلعرابية الث الث
،ُ(ف ع ل)عند  سيبويه  ووزن صيغتها ضم  الفاء  ب (ف ع ل)وعند الخليل على وزن  بـفتح  الفاء  والعين 
، ، (فع ل)ووزنه عند الجمهور  وسكون  العين   إلى اسم والقياس  أن يضاف   بفتح  الفاء وسكون  العين 

مير، الجنس  .(1)وشذ  إضافت ه إلى الض 

احبية   (ذا)إن   تقتضي شيئين: موصوًفا، )) وقرينًة نحويةً ها وصلًة لفظيًة باعتبار  الص 
ألن  الغرض بها )) ة  بنية  صرفية  أخرى؛بها أي   هي تؤدي وظيفًة تركيبي ًة ال تقومف ،(3)((إليه ومضاًفا
على  ما يلحظ ولعل  أبرز ،(2)((به ؛ لت عر ف  الموصوفهاف  بها ما بعدهم أن ي وص  في كالم
صيغتين،  ل  بينوص  ها ت  كون  ؛ لاحبيةالص   (ذو)التي تؤديها المعنوية   الن حوي ة واألغراض الوظائف

 ما يلي:   كهي و 
                                                           

 . 111دالئل اإلعجاز (1) 
 . 1/161كميل ذييل والت  ، الت   1/23سهيل البن مالك ، شرح الت   1/33ينظر : الكتاب (1) 
 . 2/128البرهان في علوم القرآن (3) 
 . 1/13اإلغفال (2) 
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ُالذُّ) .1 ُباألجناسُ وصف  ، (1) وذوات  كثيرة   واقعة   ائق  على حق ل  ديما  بأن ه ف  اسم  الجنسعر  ي  :(وات 
فة  حق ها أن )) ألن   ف  به؛وص  أن ي   ويشخ ص  بأن ه غير قابل لالشتقاق، فيكون وقتئذ  ممتنًعا الص 

 .(1)((ةً تكون  مشتق  
ي يحدث في جملة  ما تحوي على اسم شخص يراد الذ الت ماثل التركيبي   لذا فإن  عدم
لت إلى إيجاد  حل  لها لكن  اللغة  تو  يمث ل  إشكاليًة يصعب  الت عامل  معها، وصفه باسم جنس ص 

احبيةذيـ)ب يتمثل   فإن ها تمتاز  ،(3)((ف األسماء باألجناسو صلًة إلى وص))التي تتوسط  ( الص 
رفي تين بعضهما ببعض ببعد  وظيفي    أعني: اآلخر، تعمل على وصل هاتين البنيتين الص 

فة  (.وصل  اسم الش خص )الموصوف( باسم الجنس )الص 
( قبل توسط هذا مثل: ) أن  جملةً  وتوضيًحا لما تأص ل سابًقا فإن نا نجد محمد  ذو المال 

:، و)المال( اسم جنس، شخص   اسم )محمد( رفينالط   )ذي( بين مد  هذا مح هي في األصل 
، ولن يكون ذلك صحيًحا حسبما ذكرناه سابًقا ف  محمًدا بالمال  ويعود  ،المال، فأردنا أن نص 

 من أعم   جناس  واأل، والت خصيص الت وضيح به ي راد   إ ن ما الوصف  )) السبب  فيه إلى أن  
فة   كانت ولذلك ...؛لها هاتخصيص ي تصو ر   فال، اصخشاأل    هإعراب في للموصوف تابعةً  الص 

(؛ لتوافق  بين )ذي(ثم  جئنا بالو صلة  ،(2)((ومعناه ( )محمد   هما إتماًما للمطابقةوتربط   و)المال 
(.  الية:الت   فأصبحت الجملة بالص ورة بينهما، ماثلوالت    )هذا محمد  ذو المال 

2. (ُ ُالّنكرة  ُالجنسُ وصف  احبية  بها التي تقوم   فظي ةمن الوظائف  الل  ُ:(باسم  حال ) ذو( الص 
ه أن هو أن تمك ن   مضافًة إلى اسم جنس باعتبار ه أحد  طرفي تركيب الجملةها و صلًة كون  

 ...موصوف  بها المضافة  إلى األجناسال (ذو)))رة قبله ال يجوز  وصفها به، فـصفًة لنك يكون
فة باألسماء التي هي أجناس غير صفات ل  بها إلى الص   .(1)((ت و ص 

هذا رجل   :بأن ه غني  وصاحب  مال  فاألصل أن تقول ف  رجاًل أن تص   فإذا أردت  مثاًل 
فة،  ، فإن  طرفي الص  فة ،(مال  )الموصوف  و (رجل  ) هما:مال  في  تركيبي   وهنا يكمن خلل   الص 

ألن ه لو كان اسم )) )رجل(؛ وهو أن تجعل اسم الجنس )مال( صفًة لالسم الن كرة هذه الجملة،

                                                           
 . 1/11ل البن يعيش شرح المفص   ينظر:(1) 
 . 1/311ظائر األشباه والن  (1) 
 . 1/182، معترك األقران  2/122: البرهان في علوم القرآن  ينظر أيًضا . 1/381 المصدر نفسه(3) 
 . 2/122البرهان في علوم القرآن (2) 
 . 1/13اإلغفال (1) 
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 كرة ،الن   ل  بواسطتها بينه وبيني توص   (1)((به إلى و صلة   يج  في الوصفلما احت   اوصفً  الجنس
، فقالوا: ،( و صلًة إلى وصف الن كرات باألجناسذو))) فاست علمت   حيث لم  هذا رجل  ذو مال 

 ح  ح  ص  وهكذا  ،(1)((عليه ا للر جل  جارًياوصفً  ن يشتقوا من المال ونحوه اسًما يكونأ يمكن هم
 .ل غة الن حوي  ال لنظام   موافقةً  وأصبحت الجملة  ، الخلل  

احبية عملت  على تصحيح الخلل  في الت ركيب ومم ا تقد م في المثال نجد أن  )ذا( الص 
( بدخول يضاف إلى أن ها قد أخذت المحل  اإلعرابي  السم  ها و صلًة بينهما،)هذا رجل  مال 

(؛ ونتيجًة فتحول  ال، صفًة مضافًة إليه الجنس، ثم  صارت ت ركيب  إلى: )هذا رجل  ذو مال 
 . اومعنويا  الفظيا  فة تطابًقاطرفي الص   لذلك فقد أحدثت بين

ُالخللُ ُخلص ُالتُّ) .3 احبية إن  ُ:(الّتركيبيُُّمن ى إضافًة لما تقدم تؤدي وظيفًة أخر  )ذا( الص 
ما لفًظا ومعًنى والمتمثل بعدم جواز الوصف  الواقع في تركيب جملة   تتلخص  بتصحيح الخلل

، يقال: فأريد أن ،ألن ه اسم  يت صف  بالجمود ؛باسم الجنس فوجدوا هذا يقبح  في  زيد  المال 
ه من حيث  المعنى فألن هم  ،شتًقام أم ا في اللفظ فألن هم جعلوا الجامد ،والمعنى اللفظ   وأم ا قبح 

اللفظي  والمعنوي  جاؤوا باسم يكون معناه  فلم ا اجتمع  هذا القبح   ،ما كان قوًيا ضعيًفاجعلوا 
فة  باسم الجنس الذي بعد ه،فيما بعد ُ.(3)هفجعلوه صفًة في اللفظ وهم مريدون الص 

ُالجملةُ ُبطُ الرُّ) .4 ُمكونات  احبية من القرائن الل فظي ة التي تجمع بين( ذو)تعد   :(بين   الص 
 فتؤدي إلى، إلى إنشاء  عالقة  نحوية  في جملة  ما ها لفظة  رابطة  تهدفألن   ؛عناصر الجملة

، خصوًصا إذا ما علمنا أن  الن عت  باسم الجنس ال يجوز (2)((باآلخر   ات صال أحد المترابطين))
ن   ،وقدرة   ،علم   :نحو ))في الل غة   هألن   ؛األول االسم وبين بينه رابط ال هألن   ؛انعتً  يكن لم ماوا 

 المنعوت االسم وبين بينه ابط  الر   كان، قدرة   وذو ،علم   ذو :قلت   فإن   حاله، على جنس اسم
 .(1)(((ذو) :قولك

ها فتختص  عن مثيلت بمعناها، ا، فتكون( دالليا )صاحب ترادف  )ذو( لفظةُ:)الفائدةُالّتعبيرّية( .5
ها مدلول أن يستقل   وال يمكن ،السم الجنس أي: ها،بأن ها تستمد  داللتها من إضافتها لما بعد

                                                           
 . 1/63صريح شرح الت  (1) 
  .  136نتائج الفكر (1) 
 . 1/311ظائر األشباه والن  ينظر:(3) 
 . 113اللغة العربية مبناها ومعناها (2) 
 . 161الفكر  نتائج(1) 
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وا أن  )) ؛هابنفسها دون إضافة لغير  مقارنًة  (1)((( أبًدا ال تكون إال مضافًة السمذو)ألن هم ذكر 
فإذا  ،على العكس من )ذي( ذاتية  ال مكتسبة   _أي: صاحب_فإن  داللت ه، ها صاحببمثيلت
: ، قلت  ن  إ)) إذ )علم(؛تكتسب داللتها من إضافتها السم الجنس  فـ)ذو( هذا محمد  ذو علم 
اف  إلى الت ابعذو)قول ك   .(1)((اف  إلى المتبوع ض  وصاحب  ي   ( ي ض 

احبية له في بناء الجملةذيـ)وكذلك ألن  الوصف  ب ووفًقا لما ذ ك ر  آنًفا معنوي ة  ميزة   ( الص 

 کچ:الكريمتين لذلك فقد فر قوا بين اآليتين ؛داللي ة  تتمثالن بمعنيي الت شريف والث ناءووظيفة  

األخرى وفي ( ذو) ل  عم  است   األولىففي ، [28]القلم:چڍڍڌڌچ،[82]األنبياء:چک
 ي ق ل   ولم، الن ون اذ عليه ناءالث   موضع في ذكر هأن  )) إلى (؛ والس بب  في ذلك يعزىصاحب  )

 ؛الحوت من أ شرف الن ون ولفظ ،صاحب من أ شرف( ذيـ)بـ اإل ضافة   ألن   ؛الن ون صاحب
ف ه   ام خراآل الل فظ يف وليس،رالس و  أ وائل الهجاء حروف يف االسم هذا لوجود  .(3)((لذلك ي ش ر 
 .)ُالثّانية :)ُذوُالّطائية  الّصورةُ 

ورة الث انية  وتكون   وهي الموصولة ، ،العربيةي( كبنية  صرفية  في اللغة لـ)ذ هذه الص 
 الث الث وتلزم صيغًة واحدًة في الحاالت اإلعرابية ،وأخواتها، وهي اسم مبني  غالًبا بمعنى الذي

ها أو من تشب ه فتستعمل ،ية؛ ألن ها منسوبة  لقبيلة  طي ئالط ائ (ذيـ)وتسم ى ب ،تثنيًة وجمًعاو  إفراًدا
 .(2)عنه وأبي تم ام  بمعنى الذي وما تفرعبها من الم ول دين أمثال أبي نؤاس  

احبية من وجه ، إذ تتناظران في سمة  مع  الط ائية  ه وهنالك أمر  مشترك  تتقاسم الص 
 ا.كما مر  سابقً  (1)((الوصفإلى  اشتراك هما في الت وص ل)) وهي ،تركيبي ة  واحدة  

فتعمل الط ائية _كما  ،عناصر الجملة تشتركان بأمر آخر هو الر بط  بينكذلك و   
احبية_ على مد  وشائج االرتباط بين  :قلت   لو))فعلى سبيل المثال:  ها وجعلها كتلًة واحدًة،الص 

 واحد   كل   الستقالل؛ ببعض بعضه الكالم ارتبط ام  ل   الوصف، جهة على قائم، أبوه زيد   جاءني

                                                           
 . 1/216البحر المحيط (1) 
 .   1/182معترك األقران (1) 
 . 2/121البرهان في علوم القرآن (3) 
 .  1/122جاجي  البن عصفور ، شرح جمل الز   3/12ينظر : أمالي ابن الش جري  (2) 
 .  3/11الت ذييل والت كميل (1) 
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 ،(ذو) :كقول   وهي باألجناس، كرةالن   وصف إلى بها واوصل   التي صلةبالو   فجاؤوا بنفسه، منهما
 .(1)((أبوه قام   ذو زيد   هذا :فقالوا

ا ذو الط ائية مع األسماء الموصولة التي تدخل في بناء تشترك  به سمات  أخرىثم ت و   
ت طابق  بين ما يوصف  وتوفير  ال ،الت وصل  إلى وصف المعارف بالجمل منها: ها،الجملة وداللت

ى الوصفي ة، كما سيأتي ذلك إل وتحويل  داللة الجملة من الحالي ة ه،يمكن تطابقبالت ناقض أو ما ال 
اًل في الو صلة  .الث الثة مفص 

 صلة ُال ُ(.ُاإلشارةُ ُاسمُ )ُ:ُُةُ انيثُّالو 

ا؛ ما يترتب  عليه الحقً  لكي نفهم ها هنا؛ بادئ ذي بدء  ال بد  أن نوضح مفهوم اإلشارة
وعليه فإن  معنى  ذلك، لًة بين  ما ال يمكن وصله بغيره المتناعوص ألن  أسماء هذا الباب تستعمل

، أو ما يقوم  مقام الجارحة، ()كاليد أو البصر هو اإليماء  إلى حاضر  مشاهد  بجارحة   اإلشارة
 .(1)إليه بذلك ف  المخاطبفيتعر  

األسماء؛ ومن أجل ون في توصيف تلك التي ذكر ها الن حوي   إن  استقراء المادة الن حوي ة
ترتبط  بماهيتها،وتتمثل  تلك المعطيات معطيات  مهمة   إماطة الل ثام عن خصائصها يجعلنا نحدد

 :بـ

1- ُ :) تلزم أسماء اإلشارة حالًة حركي ًة واحدًة، وتتخذ شكاًل إعرابياا واحًدا ال يتغير بتغير )البناء 
لمختلفة، وقد اختلفوا فيها غير أن ها العوامل الداخلة عليها مطلًقا في الحاالت اإلعرابية ا

مبنية  كل ها عند المحققين؛ الحتياجها إلى معنى اإلشارة كاحتياج المضمر إلى الت كل م ))
ع  الس بب  في بنائها إلى أن ها مبهمات تقع على كل  من الحيوان وغيره(3)((والخطاب ؛ ، وقد أ رج 

رت من االسم داللته فاستعا ،الحرفعها بين صفات االسم وصفات بجم تتميزها ألن  و 
من األسماء؛  اإلخطاري ة ومن الحرف داللته اإليجادي ة مع أن ها في وظيفتها الت ركيبي ة تقترب

 .(2)األن ها تحتل موقًعا إسناديا 

                                                           
 . 132نتائج الفكر (1) 
 . 3/83يعيش  ل البنينظر : شرح المفص  (1) 
 . 1/211ل اإليضاح في شرح المفص  (3) 
 . 111-118اللة األحكام الن حوي ة بين الن حاة وعلماء الد  ، 1/88افية المقاصد الش  ينظر : (2) 
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ت التي يتفق عليها كل  رامن المسو   ف تلك األسماء بأن ها ضربتتص  ُالّتسوير(:أوُُالّتعيينُ ) -1
فتفيد  ، في ذهنيهما اواحدً  حصول المرجع أو المفهوم حصواًل في  والمخاطبمن المتكل م 
ها تشخيًصاتخصيص   بصورة  إليها  ا عن طريق اإلشارةحسيا  الذ ات المراد تعيين ها أو تشخيص 

ص للمخاطب  تخص   هو أن تعريف اإلشارة ن  ؛ ألتقييد ها عن سائر  الذ وات  األخرى وأ مباشرة  
معارف  األخرى تختص  بشيء  يعرفه ن  الإفي حين  البصر ةحاس   تعمالزه باسيمي   شيًئا

 إليه المشار امعالس   لتعر ف   اإلشارة   هذه تك ن   لم ذاك، خذ   :قلت   إذا ك  ن  إ))فـ ،(1)بقلبه المخاطب
 .(1)((ونبصرها نراها التي األشياء سائر بين من المقصود   هأن   م  عل  لي   ولكن   ؛هنفس في

_بأن ها ما المبهمات أي:_ف  تعد  أسماء اإلشارة ضرًبا من ضروب المبهمات، وتعر  ُ:(اإلبهامُ ) -3
 ك،تشير إلى كل  ما بحضرت ألن ها)) ؛(3)أو المقد رة ترفع اإلبهام المستقر  عن الذوات المذكورة

فكانت مبهمًة ؟ إلى أي ها تشير فلم يدر   ،فت لتبس  على المخاطب ،بحضرتك أشياء   وقد يكون
فة منها الغموض، (2)((فة عند اإللباسولذلك لزمها البيان بالص   لذلك؛ عنها  وتزيل، فترفع الص 

  .، وتتكشف ماهيتها لدى المخاطبتلك األشياء كينونة ضحفتت  اإلبهام، 
إن  األصل في وضع تلك األسماء هو أن ها تقع لما استبهم على المتكلم اسم ه فات صف 

 يف  فاكت   ،بعض   دون المخاطبين بعض على هإبهام   د  ير  أ  ربما  أو ،وعدم الوضوح بالغموض
ولذلك فإن ه قد ي ز ال  ؛المخاطب عند اسمه من أشد  بياًنا إليه اإلشارة   كانت أو إليه، باإلشارة

 .(1)أو البصر ي: باليدأإبهام ها باإلشارة الحسي ة، 

منه قرينًة  بمزايا تجعل بهمات )المسو رات( يتفر دمن الم ن  اسم اإلشارة باعتباره قسًماإ
 هما:  ،ًة وو صلًة لما بعده في حالتين اثنتينلفظي  

  ُُالم ُبـ)أل(.ُالحالة ُاألولىُ:ُوصلة ُلنداء  ُعرَّف 

 صورتين: يأخذ اسم اإلشارة في أسلوب الن داء

                                                           
 . 61-11حو اللة ما بين المعجم والن  فصول في الد   ، 83-3/81ل البن يعيش ينظر : شرح المفص  (1) 
 . 121دالئل اإلعجاز (1) 
 . 1/111ضي  ينظر : شرح الكافية للر  (3) 
 . 83-3/81ل البن يعيش شرح المفص  (2) 
 . 1/122بان حاشية الص  ،  122ينظر : نتائج الفكر (1) 
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 ،ياتالمنادا شأن غيره من األسماء شأنه : أن يكون اسًما منادىأي منادى،ُ:(األولى)
 ،هذا يا :قلت   إذا)) قال سيبويه: ،فإن ه يجوز الوقف عليه وال ينعت ه،فال يتمتع بمزية  عن مثيالت

 ،رفعت   شئت   إن ،بالخيار فيه فأنت عليه، اعطفً  يكون باسم تؤكده ثم   ،عليه تقف   أن تريد   وأنت
ن ن   ،زيد   هذا يا :كقول   وذلك ،نصبت   شئت   وا  ورة  ال تعني  ،(1)((ازيدً  :قلت   شئت   وا  وهذه الص 

 الد راسة  بشيء  ألبت ة .  

ل ة لنداءُ:(الثّانية) تنع بـ)أل( المم أن ه يقع وسيلًة لنداء الم عر ف أي: بـ)أل(، فعر  الم   و ص 
، يا ك:نحو قول)) له، نداؤه بمباشرة حرف الن داء ن ما أتيت  باسم  هذه المرأة ...، ويا هذا الر جل  وا 

ورة هي إحدى المحاور ،(1)((همالندائاإلشارة وصلًة  ليها الد راسة وبنيت  ست  عالتي أس   وهذه الص 
 ها.بها أركان

ورة يكون بأن ق اسم اإلشارة بأحد أحرف الن داء، وغالًبا ما يكون يسب إن  تأليف هذه الص 
ُنداء+الحرفُ]:ل  حينئذ  فيشك   صفًة له، التي للجنس أو باالسم الموصول ر  بما فيه)أل(فس  وي   ،)يا(

ُاإلشارة ُبـعرَُّ+المُ اسم ُأل)ف ن  نمطً  انحويا  أسلوًبا([ ل بته الت ركيبي ةكالميا  اويكو  ويحتل   ،ا يتميز  بق و 
؛المنادى المبهم معنى ال لفًظا، ويأخذ  حكم موقع جنسال اسم  األسماء أن  )) وذلك ه اإلعرابي 
( بمنزلة ل  ت نز   والالم األلف فيها التي باألسماء توص ف   التي مةالمبه  ،وهؤالء ،هذا :وهي ،)أي 

،الر   هذا يا :قولك وذلك ،باألسماء وص ف  وت   أشبهها، وما وأولئك  صار ،جالن  الر   هذان   ويا جل 
 .(3)((واحد اسم بمنزلة بعده وما مالمبه

ه األول: ،نمطين نحوي ين (إن  للمنادى المبهم )الو صلة   ،اإلشارة، وهو اسم ما نحن  بصدد 
 إبهامه إزالة في يكفي ال الذي المنادى)) ونعني به: ،ه في الو صلة الر ابعةما سيأتي بيان واآلخر:

ن   واإلقبال، القصد مجردو  داءالن    و ا(أيا ) :ويقصدون ،تعريفه يكمل آخر شيء إلى معه يحتاج ماوا 
 .(2)((بعده فةالص   إلى منها كل   احتياج ةلشد   ؛(، واسم اإلشارةةً أي  )

ل ه علماء  نداء  الم عر ف بـــ)أل( من االستحالة بمكان  في العربية ولم ا كان طبًقا لما أص 
 تي( اللو)أ )يا( اجتماع استكرهوا))ستقراء والن ظر واالستدالل؛ ألن  الن اطقين بها باال الن حو

                                                           
 . 1/123ل البن يعيش ،شرح المفص  1/331يرافي  ينظر:شرح كتاب سيبويه للس   . 1/161الكتاب (1) 
 . 2/12،أوضح المسالك1/1116رب ،ارتشاف الض  1/11،اإلغفال 1/332 في الن حو . ينظر:األصول1/188شرح الت صريح (1) 
 . 1/161الكتاب (3) 
 . 2/11حو الوافي الن  (2) 
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 في المنادى فيصير ،هإبهام   يزيل ما إلى يحتاج مبهم باسم بينهما يفصلوا أن فحاولوا ،عريفلت  ل
لم ا كان  ،(1)((ةالماهي   نويعي   اإلبهام يزيل   الذي صخص  الم   ذلك الحقيقة وفي المبهم ذلك اهرالظ  

 اإلشارة ؛ ف بـ)أل( بتوسط اسمعر  الم   وسيلًة لالت صال بين حرف الن داء واالسم ذلك فقد أوجدت
 .كانا يستحيل  أن يجتمعا في بناء  واحد   ما عالقًة تركيبي ًة تربط هما مًعا إذلتنشئ  بينه

)يا الط الب(  مثل: من غير توصل في تركيب بـ)أل( إن  مباشرة حرف الن داء للمعر ف
( المعر فة _ وهما عالمتان أل)و فإن  حرف الن داء ،لغة عن خلل  بنائي  في الجملةفي ال يكشف

 هما: واحدة لسببين اثنينمن العالمات الممي زة لألسماء_ ال يجتمعان في كلمة 

والث اني يدل   ،ول يدل  على الت عريففاأل هما على االسمية،( والن داء في داللتألبين ) الت قارب - أ
 ،لت عريف، والن داء يفيد تخصيًصاا أن  األلف والالم تفيدان )) ذلك إلى ويعزى ؛على الت خصيص

ذا قصدت  واحًدا بعينه صار  ،والت خصيص  ضرب  من الت عريف إليه، ك أشرتكأن  ، معرفةً  وا 
 .  (1)((هماع  بينفلم ي جم  

ال يجتمع الز من ف ،اللة على زمن الت كل م والخطاب بين الت عريفين بـ)أل( وبالن داءالت نافي في الد   - ب
األلف والالم )) ألن   ؛تمثل بالن داء في تركيب واحدالم الماضي المتمثل بـ)أل( مع زمن الحال

 ،ثالث غائب اثنين في وذلك أن  العهد يكون بين وهو معنى الغيبة ؛ ،العهدتفيدان تعريف 
 .  (3)((هماع بين، فلم ي جم  والن داء خطاب  لحاضر

( يؤلفان ك:مثل قول بـ)أل( في جملة   الم عر فابع والت   إن  اسم اإلشارة تلًة ك )يا هذا الط الب 
 ،وال يجوز الوقوف على أحدهما دون اآلخر هما،فال يمكن الفصل بين ،واحدًة ال تتجزأ إلى جزأين

 وصفت   م  ث   فمن ف،ي عر   لم هأن   تظن   ما بعد تصفه م  ث   ،هذا على تقف أن ترد لم))ك في الجملة فإن  
 . (2)((واحد اسم بمنزلة والوصف هاألن   ؛والالم األلف فيها التي باألسماء

 المنادى لفًظا والت ابع الم عر فويلحظ كذلك في المثال أن  اسم اإلشارة )هذا( هو 
( هو المنادى حكًما وتقديًرا)الط   وه هو المنادى في المعنى وما قبله لم ا رأ (1)ألن ه)) وذلك ؛الب 

                                                           
 . 1/122بان حاشية الص  (1) 
 . 1/122ل البن يعيش شرح المفص  (1) 
 . 121-1/122المصدر نفسه (3) 
 . 1/111:  وينظر أيًضا . 1/316الكتاب (2) 
 االسم المعر ف بـ)أل( ، وهو الط الب  كما في الجملة  . أي:الت ابع(1) 
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على أن ه  ته التي تكون له لو كان مباشًرا بالن داء تنبيًهاحرك وصلًة لذكره جعلوا حركته اإلعرابية
 .(1)((هو المنادى في المعنى

ذكر ها تعب ر عن نمط خاص  يؤل ف الط رف األول  أمر آخر  وهو أن  الجملة الس ابقوهناك 
 ،الم عر ف بــأل )اسم الجنس(، ويمث ل المفس رالث اني  والط رف ،ويمث ل المفس ر ،فيه اسم اإلشارة

 قال سيبويه: ،ماهيت ه إال باسم الجنس حصًرا وال تتبين حيث ال يتوضح معنى اسم اإلشارة
 غير به يوصف بما وص فت   وال بها، ويفس ر إال، ليس والالم باأللف وص فت   المبهمة   فاألسماء  ))

 .(1)((غيرها به رفس  ي   بما فس رت   وال ، المبهمة

بـ)أل( بعد  قون بأن  األسماء المعر فةالمحق   ا فقد ات فق الن حوي ونآنفً  عطًفا على ما تأسس
أسماء األجناس )) ألن ها تأخذ حكم ؛(3)ةالوصفي   نداء تتمتع بمزيةء اإلشارة المسبوقة بحرف أسما

األجناس تحولت فيها داللة )أل( من  ومعنى ذلك أن  أسماء ،(2)((الجارية على األسماء المبهمة
لذين ال والغموض فأزالت اإلبهام ،معنى العهد إلى معنى اإلشارة والحضور في وقت الخطاب

   .يكتنفان أسماء اإلشارة

و وهقد يتطابق اسم اإلشارة، وهو من المبهمات، مع نظير له في أداء وظيفة الو صلة، و 
 ها بما يلي: بيد أن هما يفترقان في أمور أخرى نوجز  ها،فيتماثالن في أمور سبق ذكر  (، )أي  

( اسًما موغاًل في اإلبهام مقارنًة  ،بينهما في الت رتيب قوًة وضعًفا أن  اإلبهام يتفاوت (1 فتعد  )أي 
لى  عنها، واسم اإلشارة فرع ،( األصل في وضعها هو اإلبهامأي  ـ)ف ،بنظيرها اسم اإلشارة وا 

 يا :فتقول أال ترى أن ها ال تثنى وال تجمع، ،أشد  إبهاًما من أسماء اإلشارة)) ذلك أشاروا بأن ها
، ؛ ويا ،جالنأي ها الر   ويا أي ها الر جل   .(1)((ولذلك لز م ها الن عت أي ها الر جال 

وال يشاركها في ذلك غيرها من  داء أصالًة،الن   أن  )أياا( وحد ها تؤدي وظيفة الو صلة في باب (1
ون قد يستغن))م فإن ه؛ لذلك عنها شارة في تلك الوظيفة، فكان فرًعااإل وناظرها اسم ،األسماء
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، يا فيقولون: ها،فيوقعونها موقع ،(أي  ) عن باسم اإلشارة ، ويا ذا الر جل   (ذا)فيكون  هذا الر جل 
 .(1)((وصلةً 

عل ت  علًما)) ؛صلًة مفس رًة باسم الجنس حصًراإال و  أن  )أياا( ال تستعمل في باب الن داء (3  ألن ها ج 
في  ،(1)((االسم امتنع معه االقتصار على نداءما  م من الت نبيهوأ لز   لهذا المعنى وداللًة عليه،

 أخرى اسًماومرًة ، ف بـ)أل(عر  الم   مقابل ذلك فإن  اسم اإلشارة قد يستعمل مرًة و صلًة لنداء
 .ادى غير و صلة كما تقد م آنًفامن

ل باسم (2 ( في أسلوب الن داء  يفارق الت وص  ن ه إذا في ذلك أ والعلة اإلشارة؛ أن  الت وصل بـ)أي 
( تخل ص  ي  بـ)أي  ي  باسم اإلشارة تخل ص بالن ية ،باللفظ والقصدن ود  ذا ن ود   .   (3)والقصد وا 

فهي ال تكون في الخبر  ،سماء المستقل ة بأنفسها على وجه العمومشبيهًة باأل أن  )أياا( ليست (1
ن ،إال موصولة ه قد يستعمل في ألن   ؛ألسماء المستقل ةبا ما كان اسم اإلشارة أقرب شبًهاوا 
فةًدا الخبر مجر    .(2)في الكالم ، ولزمته عند الحاجة وااللتباسلذلك احتيج  لها معه ؛من الص 

 . ُإلىُالحضور  ُمنُالعهد  ُالحالة ُالثّانية :ُوصلة ُللنقل 

 ،ر هو و صلة تركيبي ةالذ ك قد علمنا سابًقا أن  اسم اإلشارة )الو صلة( في الحالة اآلنفة
،وليس للد اللة شأن  في أدائ نتقل إلى حالة أخرى تمث ل قسًما آخر  من أم ا هاهنا فإن نا ن ها الوظيفي 

 ها أن  دخول اسم اإلشارة حصًراويقصد  ب (،يمكن أن نطلق عليه بـ)الو صلة الد اللي ة ،الوصالت
( يؤدي إلى تغي ر في داللت)أكرمت  هذا الط ا مثل: في بناء  جملة   بجملة   الت عبيرية مقارنة اهلب 

(،)أكرمت  الط مثل: فإن ه قد نقل داللة )أل( وحو ل  معناها من تعريف العهد إلى تعريف  الب 
، إذ تصح  الجملتان تركيبياا عنه خلل  تركي والجدير بالذ كر أن  حذفه ال ينتج واإلشارة، الحضور بي 
بالمتلقي مرهونة   بد  من اإلشارة  في هذا المقام إلى أن  داللة الت عريف وال ،في الحالتين وداللياا
 .  (1)((الت عريف  معل ق  بمعرفة المخاطب دون المتكل م)) ألن   بالمنشئ؛ منها أكثر

                                                           
 . 1/121المصدر نفسه (1) 
 .  1/11اإلغفال (1) 
 .  1/11ينظر : المصدر نفسه (3) 
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لتفاصيلها أود  أن  له صلة بهذه الحالة واستكمااًل لإلطار العام ما وقبل أن أباشر بذكر
وء  أميل شيًئا يسيًرا من أجل استجالء الفهم وتوضيح الفكرة عن مفهومين اثنين وتسليط الض 

 والمفهومان هما: ،زيادة تبيان لهذه الحالةعليهما لما له من عالقة  مباشرة  في 

إذ تدل  على  ،مات االسميةمن عال بـ)أل( أهم  عالمة الت عريف : يمث ل(العهدُ ُتعريفُ _)األولُ 
 عند إ ال   عنه ل  عد  ي   وال العهد، الت عريف في األ صل)) إال أن   ا،موغيره معان  عديدة كالجنس والعهد

 ،هنالذ   يف إ ال   العهد يكون الو  بمعرفته، الم تكل م انفرد ما هني  الذ   ويقصدون بالعهد، (1)((الت عذ ر
 زمن في سابق علم أساسه ،تحديًدا معين فرد في وتحصره كرة،الن   من المراد ( العهديةأل) تحدد  ف

 .(1)طقالن   قبل مضى عهد في قديمة ومعرفة الكالم، قبل انتهى

ُواإلشارةُ _)الثّاني ُالحضور   بـ)أل(، (: ويقصد به استعمال اسم اإلشارة قبل االسم الم عر فتعريف 
ينتج عنه تحويل داللة  )الت سوير( وهذا الت عيين   إليه، المشار )تسوير(فيؤدي إلى نوع من تعيين 

 تعريف الحضور ىوهذا يسم   إليه، امشارً  ( من كونه عهًدا إلى كونه حاضًراألـ)ب الت عريف
؛)) فونه بأن هويعر   واإلشارة،  .(3)((ف ه لحاس ة الن ظرعر  لت   إيماء  وقصد  إلى حاضر 

ة في جملتين الو صل يحددان البعد الد اللي  لوظيفة هذين المفهومين إن  الت فريق بين 
 : هماوالجملتان  ،)أل( فقط، واألخرى تحوي قبله اسًما لإلشارةبـ ًفامعر   إحداهما تحوي اسًما

 .  مررت  بالر جل 
 .  ومررت  بهذا الر جل 

لدى  والتفريق بين الجملتين ظهرًة باعتبار ه وصلًة داللي   ارةاإلش إن  تحديد الوظيفة السم
ا أو صفًة يعرف بها، و  دقيًقاسيبويه  ن  ومبكًرا، وذلك عندما أشار إلى أن  )هذا( ليس اسًما خاصا  ماا 

 .(2)إليه اإلشارةو به  يءالش   ريبلتق ؛في الت ركيب رذك  ي  

مبرزين الذين أدركوا فحوى كالم سيبويه هذا وفهم وا قصده ال شر اح الكتاب من أهم  وكان 
شخيص الوظيفة الد اللية ألسماء ت إذ لم يكن هـ(،368) الت أصيل هو الس يرافي   ووضعوه موضع

                                                           
 . 112يات الكل  (1) 
 . 1/212حو الوافي لن  ،ا 281يات ينظر : الكل  (1) 
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ح لديه، واضًحا جلياابل بدا ذلك  ،الن حوي   فكرهعن  ينهاهنا ببعيدوتوصيفها  اإلشارة أن  اسم  فوض 
 .(1)((عن العهد إلى الحضور لخروج ما فيه األلف والالم وصلًة؛ المبهم إن ما دخل))اإلشارة 

لينقل ما فيه  ؛المبهم دخل))بكل  وضوح: إن  اسم اإلشارة فيه  ا قالوث م  موضع  آخر  أيضً 
 .(1)((اإلشارةاإللف والالم من تعريف العهد إلى تعريف 

وكذلك فإن  الس يرافي  قد شخ ص بدقة  متناهية  ماهية الفارق بين تركيب الجملتين الس ابقتين 
 افً عنه معر   فيريد أحدهما اإلخبار ،قد يكون الش يء بحضرة اثنين لم يكن بينهما فيه عهد)) فإن ه ،

 في توصل اإلشارة، فيأتي بأسماء ه فيه،بينه وبين مخاطب العهد ؛ لعدمه اإلخبار  عنهفال يمكن له،
 . (3)((اإلشارة وي نتقل  من تعريف العهد إلى تعريف بها،

ي إلى فروق مهمة الس ابقتين إن  إطالة الن ظر في تركيب الجملتين وتشخيص   بينهما، ي فض 
 بما يلي:  تلك الفروق يتمث ل

شخص غائب غير عن  تكلم والمخاطبالم أن  الجملة األولى يكون الكالم فيها بين .1
ويكون في الجملة  ،(2)((اثنين في ثالث غائب بين العهد يكون)) ألن   ؛حاضر زمن الكالم

_إيماء  وقصد  إلى ألن  اإلشارة   ؛الث انية بينهما عن ثالث حاضر زمن الت كلم _كما مر 
 .ف ه لحاسة الن ظرلتعر   حاضر؛

  ،في وقت الت كل م (1)((وهو معنى الغ يبة ،تعريف العهد)) ة األولى تفيدأن  )أل( في الجمل .1
اسم اإلشارة وتأثيره _حسبما سبق _ تنتقل داللتها  بفعل فإن  )أل( وأم ا في الجملة الث انية

 .الحضور إلى الحال والحاضر زمن
ألن  العهد يتضمن  ؛أن  الجملة األولى تشير إلى ب عد المعهود عن المتكل م والمخاطب .3

ألن  اسم  إليه لديهما؛ حين أن  الجملة الث انية تدل  على قرب المشارفي  الماضي، الز من
 .      إليه لتقريب  الم عر ف بـ)أل( واإلشارة )هذا( جيء به؛ اإلشارة

 صلة ُال ُُُ(.الموصولُاالسمُ ):ةُ الثثُّالو 
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فقد استقصى  ، سي ما االسمي  منه يشغل مجااًل مهًما في العربيةلم ا كان الموصول ال
 ،الد اللي ة ة وسماتهبنيوي  ال همزاياإلى  تعر فواف ،ث م حل لوها وصًفا وتعلياًل  ،الن حوي ون مادته الن حوي ة
 ومن أهم ها ما يلي:   

ع إال بما ه لدى الس امفال تتم  داللت معناه، يفتقر االسم الموصول إلى شيء يبينُ:(االحتياجُ ) .1
ه في تمامه اسًما إلى جملة ))وينحصر   في ذلك، فأشبه الحرف ،به من كالم يت صل احتياج 

فيبتعد عن الحرف  ،اتاما  فيصير  بذلك اسًما ه،ا وتزيل  عنه إبهامدالليا  (1)((هبعده توض ح
 فيحتل  موقًعا ،في اللغة الت ام ة فينطبق عليه حكم األسماء ،االسم معنى ال حكًمامن  ويقترب
 أو صفًة ...ألخ. فيعرب مبتدًأ أو خبًرا ،اإعرابيا 

بيًة واحدًة في حاالته حركًة إعرا بأن  االسم الموصول يلزم الن حوي   يقضي الحكم :(البناءُ ) .1
وكذلك ألن ه يحتاج  لم ا يكمل  معناه ؛ ال يستحق  اإلعراب  الجزء و  ،ألن ه صار جزًءا ؛المختلفة

ن ما بجزئه المتم م ه،ال يؤدي معنى بنفسه ألن   ؛(1)كاحتياج  الحرف  إلى متعلقه فصار  له، وا 
 .ون داللته في غيره ال في نفسهالذي تك كالحرف

ن ما يحوي  الن  جمهور  مات في الت نظير الن حوي  التي ذكرهاوالمسل   من البديهيات :(الّتعريفُ ) .3
ه: واالسم الموصول يحتاج إليها  ،وبما أن  حكمها حكم الن كرة ،(3)أن  الجمل  كل ها نكرات   نص 

ظهار ع  )) لذلك فإن ه قد داللت ه؛ للكشف عن معناه وا   لي توصل  به إلى تصيير  الجملة و ض 
لة نكرة في معرفة وجم ، فإن  إدخال االسم الموصول متوسًطا بين اسم(2)((نكرًة معرفةً  المقدر ة
 .  يبي ة، واألخرى داللي ةاألولى ترك _ ينتج  عنه وظيفتان:كما سنرى أدناه_ ما تركيب

، وعرفنا أيًضا أن  اسم )اسم اإلعرفنا في الو صلة الث انية  :(اإلبهامُ ) .2 شارة( معنى اإلبهام 
على  بهم ال يدل  م وكذلك االسم الموصول ه،اإلشارة مبهم يتبع باسم الجنس إلزالة إبهام

، و مستقل  بذات ه؛ فلذلك كان ضرًباشيء  معين  أو محدد  أ ن ما كان كذلك  من المبهمات  وا 
ن ما احتاج إلى شيء خارج عن لفظ(1)همالوقوعه على كل  شيء من حيوان وجماد وغير   ه؛، وا 

   ه.يلة عنه إبهاممعناه ومز عن  فكانت الجملة صلة له وكاشفة ه،ليزيل انبهامه وشيوع
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ع  االسم على أن  الوظيفة األساسية التي من أجلها  يكاد  يطبق علماء العربية و ض 
 ؛تها المعنويةودالل جملة  ما الموصول إن ما تكمن في استعماله وصلًة تعمل  على تغيير تركيب

ق الن حوي ة التي تجمعها بغيرها فإن نا العالئكذلك و  ،لها ولكي نفهم الخصائص الت ركيبي ة والد اللي ة
وء على تركيبين اثنين كما في المخططين  : األول أدناه، نسلط  الض 

 

 

 والث اني : 

 

ُ

ُ

 :اآلتيه فيهما وأبرز ما نلحظ

ُبالجملةُ ) .1 ُالمعرف ة ها مفادها أن  المعرفة ال يمكن وصف إشكالية تبرز في العربيةُ:(وصف 
،ألن ه من المعروف_كما مر  سابًقا ؛الجملةب فيتعذر  ذلك لمخالفة األحكام  _أن  الجمل  نكرات 

ولمعاجلة  تلك  ؛(1)((لئال يكون  للن كرة  ما ليس للمعرفة  )) ؛الن حوية العام ة في باب الن عت
، ؛دة ذات فائدة تركيبي ةمحد   اإلشكالية لجأت اللغة إلى وضع بنية فأنتجت  لتؤدي  هذا الغرض 

؛ (1)((وصلًة إلى وصف  المعارف  بالجمل  )) هالتكون  في أصل وضع ؛األسماء الموصولة
 فسنجد نجد األول فإذا نظرنا إلى الت ركيب أعاله، ولتوضيح األمر أكثر نستعين بالمخططين

أن تكون صفة لـ)  )ي كر م  ضيف ه (ولكي نمكن  (؛محمًداي كر م  ضيف ه ( جملًة وقعت حااًل لـ)) أن  
سًطا بين االسم المعرفة متو  نأتي بـ)الذي( محمًدا( كما في الت ركيب الث اني ال بد  لنا أن

فة في  فجعلوا الجملة ...صفًة للذي،)) )ي كر م  ضيف ه (،وبين الجملة الن كرة  ()محمًدا وهو الص 
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التي أصبحت صلة  )ي كر م  ضيف ه ( محل   اإعرابيا  )الذي( فحل   ،(1)((والغرض  الجملة   اللفظ،
.  الموصول  ال محل  لها من اإلعراب 

ُالّتركيبيُُّ) .2 كل  من  تنص  قواعد العربية على حكم عام  مفاد ه أن ه يجب  أن يتطابق :(الّتطابق 
فة والموصوف تعريًفا ي المخططين فإن نا نجد ف قنا الن ظرفإذا دق   ،اوتركيبً  اأو إفرادً  اوتنكيرً  الص 

 أعاله، محمًدا( في الت ركيبين) قد اختلف تطابقها مع االسم المعرفة  )يكر م  ضيف ه(أن  جملة 
، و)محمًدا( معرفًة صاحب  نكرة  )يكر م  ضيف ه(  نرى أن   ففي األول جملة  حالية  منصوبة  المحل 

ولم يمكن  للمعرفة ، الن كرة  ال تكون  وصًفا))ن  هما؛ ألبين وهنا صار االختالف واضًحا ،الحال
ولكي تحدث  ؛(1)((ألن  هذه الالم من خواص  األسماء ؛إدخال الم الت عريف على الجملة

ذي( كما في المخطط الث اني، )الالمطابقة بين المعرفة والن كرة جيء  باالسم الموصول 
الن كرة  االسم المعرفة والجملة فتطابقا_أي: ه،سببمعرفًة ب )يكر م  ضيف ه( الجملة فصارت
ودخول  ،األول إفراًدا وتركيًبا في المخططال يتطابقان وكذلك  بعد أن كانا مختلفين، _تعريًفا
 .     ا ومعنىلفظً  طط  الث اني_ أحدث بينهما توافًقا وتماثاًل تام ين_كما في المخ )الذي(

3. (ُ ل  ُالّتعبيريةُ تحوُّ ) يكر م  ضيف ه( لها  الجملة نلحظ في المخططين أن  ُ:(للجملةُ ُالوظيفة 
 ية والقصد،الن   بحسب   ها تختلف فيهما كل  فإن   ة محددة ال تتماثل في الحالتين،وظيفة نحوي  

)يكر م  ها،_أي: اني فإن  وفي الث   من المعرفة قبلها، المحل   منصوبة   ها حال  ففي األول نرى أن  
ن كانت صلةً _،  ضيف ه( ر الموصول ها تفس  ألن  ؛ ها صفة في المعنىولكن  ، لموصول  ل وا 

للمعرفة  فأصبحت معه صفةً ، وظيفة الجملة ل  االسم الموصول حو   وعليه فإن   وتوضح معناه،
 تتحول   )يكر م  ضيف ه( ة للجملةعبيري  الوظيفة الت   وهو أن  ، مهم آخر   أمروكذلك هنا  قبلها،
 األول تكون حاالً  ت ركيبها في الإذ أن   إلى أخرى، تأثير االسم الموصول من وظيفة بسبب

فإذا كنا ال نريد أن  يف،وهو إكرام الض   طارئ عليه،عارض و تقيد مشاهدة )محمد( بوضع 
ن   يف،وهو تقييد المشاهدة بحال إكرام الض  ، )يكر م  ضيف ه( وظيفة الحال تؤدي الجملة ما وا 

 ه،ن غير  مبها  ف  عر   له وسجيةً  الزمةً  صفةً  )محمد(لدى  يفنقصد منها أن يكون إكرام الض  
المعرفة بها االسم ووصف ؛ لتعريف الجملة؛ بإدخال االسم الموصول وصلةً  فإن  ذلك يتم  

 .        الالزمة فةإلى الص  العارضة وتحويل وظيفتها من الحال قبلها؛ 

                                                           
 . 3/112المفصل البن يعيش  شرح(1) 
 . 3/112 المصدر نفسه(1) 
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ُالمخاطبُ ُامعُ السُُّ)إفادةُ  .2 بين طرفين مهمين، هما:  غوي  واصل الل  الت  تجري عملية ُ(:أو
المنشئ )المتكل م(، والمتلقي)الس امع أو المخاطب(، فيعد ان الن واة األساس فيها، فالمتكل م  
عندما يؤلف تراكيب  معينة فهو إن ما يريد أن يوصل أفكاره للمخاطب؛ ولهذا يجب أن تكون 

لمخاطب، فال ي خب ر  بشيء تلك الت راكيب تت سم بزيادة فائدة عن طريق إضافة معلومة جديدة ل
ن   ت ستفاد ، هاأن   ليلبديعلمه ويعرفه، ولم ا جعلت الجمل حكمها حكم الن كرة في المعنى   ماوا 

فكانت حينئذ  صالحًة أن ي ؤت ى بها متركبًة مع االسم  ،(1)المعلوم ال المجهولمن  ستفاد  ي  
   الموصول تابًعا لما قبلها كما نلحظ  ذلك الفرق المشار إليه في المخططين أعاله. 

 ُّصلة ُالر ُ(ُ.ُأيُ )ُ:ةُ ابعالو 

(_المفتوحة الهمزة والمشد دة الياء_في العربية وظائف نحوي ة مختلفة ومعاني   تأخذ  )أي 
ديدًة، منها: االستفهامية ، والش رطية ، والموصولة ، والمناداة  الموظفة  للت وص ل  لنداء ما فيه تعبيري ًة ع

فة  من الن كرة، والحال  من المعرفة ، وسنتناولها وصلًة حصًرا، وتكون هذه وظيفت ها (1))أل(، والص 
 في باب الن داء خاصًة.

( بحرف نداء، فت عر ف بأن ها اسم   منادى )نكرة مقصودة(، وتلزمها )ها( الت نبيه، تسبق  )أي 
ن ما حركة بناء؛ ألن ه مفرد معرفة في محل   مة حركة إعراب، وا  م، وليست الض  مبني  على الض 

 6االنفطار:]چٹٹچنصب خالًفا لمن زعم أن ها موصولة، فتذكر لتذكير صفتها كقوله تعالى:

، ويجب أن تتوفر على سمات (3)[12]الفجر:چٺٿچكقوله تعالى: هاوكذلك تؤنث لتأنيث ،[
 داللي ة وخصائص تركيبي ة في باب الن داء؛ لكي تكون اسًما منادى )وصلًة(، وتتمثل  بما يلي:

ال بد  من اإلشارة إلى أن  )أياا( المناداة تستوجب  تابًعا يكون وصًفا مرفوًعا،  :)الوصفية(-أوالًُ
 داءالن   بمجيء ةادثلحا ةركحوال، ارضع ن هأل  ؛ بنائها ةحرك يف ه ال (أ ي  ) وصف إت باع   از  ج اوا  ن م))

عر  بحركة ةشبيه ، كذلك يعقبها مباشرًة دون فاصل بينهما مفس ًرا (2)((لالعام بمجيء ةالحادث اباإل 
لها ومبي ًنا ماهيتها وكاشًفا غموضها الذي يكتنفها نتيجة ات صافها بمزية اإلبهام؛ فمن خصائصها 

                                                           
 . 211/ 1ل في شرح المفص   ،اإليضاح132، نتائج الفكر 111دالئل اإلعجاز  ينظر:(1) 
 .1/112بيب ،مغني الل  8/111ينظر: البحر المحيط (1) 
ــــــرت بالمعرفــــــة، مــــــذهب ســــــيبويه أن هــــــا وصــــــلة  (3)  ــــــداء وفس  ــــــال  أن هــــــا موصــــــولة ،وزعــــــم األخفــــــش  إذا ســــــبقت بحــــــرف الن  ،البحــــــر 1/1ينظــــــر: اإلغف

 .32/ 3 شرح االشموني   ،2/12،أوضح المسالك 1/181المصون  ر  ،الد  1/113المحيط
ـ1/6،ينظر:اإلغفال نصـبه أيًضـا وأجاز المـازني   ابع عطف بيان،. أجاز ابن الس يد أن يكون الت  21دة المشد   رسالة أي  (2)  -1/1113رب،ارتشـاف الض 

1112. 
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موصوفًة في الن داء  خاصًة إذا أ ر يد  نداء ما فيه األلف والالم، فتجيء  مجر دًة من معنى ))أن تكون 
، وقد صن فها سيبويه بأن ها من األسماء المتبوعة )الموصوفة( التي ال يتم  معناها إال (1)((االستفهام

، فقال:  ، فال تستغني عنه بأي  حال  من األحوال  عليه عندهم  اسم ال يحسن   فرب  ))بتابعها الوصفي 
( والت ابع الوصفي  (1)((االسم   ه به يتم  ه كأن  ى يصير وصف  ى يصفوه وحت  كوت حت  الس   ، فتصير  )أي 

ل  بينهما، وال يوجد أحدهما إال بوجود اآلخر، ورب  سؤال  مفاد ه: ل م  كان  كالكلمة الواحدة، فال ي فص 
تابعها الوصفي  أحد األقسام اآلتي ذكرها؟فيكون جوابه: ألن  )أياا( مبهمة، فتحتاج إلى تخصيص؛ 

( وصلة إليهإلزالة ذلك اإلبهام؛ وألن  المنادى  ، وقد (3) المقصود  في الحقيقة هو الت ابع، و)أي 
 يكون الت ابع الوصفي  أحد األقسام الث الث الت الية، وهي: 

ُبـ)أل(: ( أ)  المقصود بهو  ،(أي  تابع ) في  وتداواًل القسم األكثر استعماالً يشك ل هذا  الم عرَّف 
، هاأي   يا :كقول   وذلك)) االسم المقترن بـ)أل(،  المرأتان هاأي   ويا جالن،الر   هاأي   ويا الرجل 

 كما له وصف   جل  والر   هذا، يا :كقولك، )رحمه اهلل( الخليل   زعم   فيما هناا ه (أي  ـ)ف ...،
المحلى بـ)أل(، وهو  ا للت ابع الوصفي  شرطً هنا  ويونحأوجب الن   قدو  ،(2)((لهذا اوصفً  يكون  

، فيكون عاقاًل كما األلف والالم الستغراق الجنس وأن تتمحض، ا للجنسأن يكون اسمً 

، أو منز اًل منزلة العاقل كما في قوله تعالى: [11البقرة:]چڱڱچفي قوله تعالى: 

ال يجوز الوصف بما )) هأن  هم ابت اتفاق  من الث  كذلك  ،(1) [18النمل:]چگگڳڳچ
( وصلًة للن داء (6)((التي للعهد( أل)فيه  ولكن  إطالقهم هذا العموم يحتاج   ،إذا كانت )أي 

إلى وقفة تأمل ونظر، إذ ليس  من المالئم تعميم إطالق هم هاهنا، فمثاًل في قوله 
وجل   قوله، و [21،62]المائدة:چگگچتعالى: ال يتصور (2)[21]األنفال:چڃڃچعز 

مطلًقا أن تكون األلف والالم الستغراق الجنس، بل ال بد  أن يكونا للعهد؛ ألن  المقصود 
وخطابه على وجه الخصوص، هذا إذا ما علمنا أن ه لم  )صلى اهلل عليه وسلم(به نداء الر سول محمد 

                                                           
 . 2/162ل البن يعيش ينظر:شرح المفص  (1) 
 . 1/161الكتاب (1) 
 .1/1122توضيح المقاصد والمسالك  ،1/6ينظر:اإلغفال (3) 
 . 1/316الكتاب (2) 
ـل   ع ـز   كقولـه... مـا صفة   في شاركه آخر،إذا شيء ةلم عام يعامل قد يءالش   ن  إ :"11/11باب في علوم الكتاب قال ابن عادل في الل  (1)  ڳ چ  :و ج 

 ". ٨١النمل:  چڳ ڳ      ڳ 
 . 3/11همع الهوامع (6) 
 .3/11ة )أل(، ينظر:همع الهوامع على جنسي  أعاله  باآلية  يوطي  الس   وغيرهما. وقد استدل  ،  62،61:تانوكذلك اآلي(2) 
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ُوسلم(يأت نداء باسمه ُعليه ُاهلل  اوربئً  ا،وتشريفً  له كرامةً  ))الص ريح في القرآن الكريم؛  )صلى
ه( هذا اإلطالق والعموم في اشتراط 221، وقد تعق ب المرادي  )(1)((بفضله اوتنويهً ، هبمحل  

ه:  ( بما نص  : أطلق في قوله )مصحوب أل(، ))جنسية )أل( المقترنة بتابع )أي  فإن قلت 
(، (1)وشرط في الت سهيل : )يا أي ها الر جل  فـ)أل( جنسية ، وصارت أن تكون جنسي ة، فإذا قلت 

: اشتراط  ذلك صحيح   ( للحضور، كما صارت بعد اسم اإلشارة، قلت   .(3)((بعد )أي 
( ما فيه األلف والالم يتعر ف بالعهد، فإذا أردنا تعريفه ))ه(: إن  211وكذلك قال الش اطبي 

به ويصير  باإلشارة نقد م  قبله مبهًما، ويصير ما فيه األلف والالم صفًة له حت ى يختلط
) ( و)يا أي ها الر جل   . (2)((لإلشارة كـ)هذا الر جل 

ُاإلشارة : ( ب) ، وهو اسم اإلشارة، وقد عرفنا سابًقا خصائصه ومزاياه ُاسم  ننتقل  إلى قسم  آخر 
، وغير هما، ولكن نا هذه المر ة ننظر إليه من زاوية أخرى  ، واإلبهام  اللغوي ة كـ: الت عيين 

إذ يوظف  نحوياا؛ ليكون تابًعا ا بشكل مغاير عما عهدناه، وظيفيا  مختلفة، فإن ه يستعمل
( في الن داء، نحو  كان كما (أي  ـ)ل وصف  ( ذا)فإن   ،جل  الر   هذاأي   يا: كقول   ))وصفياا لـ )أي 

 .(1)((والالم األلف صار كما له صفةً  فصار مثله، ممبه هألن   ؛اوصفً  والالم األلف
نظر  الن حوي ون تجاه اسم اإلشارة هاهنا بخصوصية ، فتنبهوا إلى أن ه يتطلب شرطين  لقد

( الو صلة في باب الن داء، والش رطان هما:اثنين؛ لكي يكون تابًعا وصفيا   ا لـ)أي 
بما  ف  وص  ي   (ذا) أن  ))بـ ذلك ل  ل  وقد ع  ؛ ف بـ)أل(باسم معر   ارً مفس   نعوًتاأن يكون م -1

داء في الن  ( اأيا ) فوصفوا به، والغالم  ، جل  الر  : نحو، من الجنس( أي  ) به ف  وص  ي  
 .(6)((هنعت   والغرض  ، داء حال إشارةإذ الن  ، ا لمعنى اإلشارةتأكيدً 

ًدا -1 من كاف الخطاب التي تلحق أسماء اإلشارة، فال يقال: يا أي ها ذاك  أن يكون  مجر 
 .  الر جل 

                                                           
 .1/118،البرهان في علوم القرآن 2/161. ينظر:البحر المحيط 3/118اف الكش  (1) 
 . 3/318سهيل البن مالكمالك،ينظر:شرح الت  أي:ابن (1) 
 .3/32 . ينظر: شرح األشموني  1/1128توضيح المقاصد والمسالك (3) 
 . 1/111افية المقاصد الش  (2) 
 . 1/318الكتاب (1) 
ـــ(6)  ـــاألول، وأجـــاز ابـــن كيســـان الثـــاني لـــم يشـــترط ابـــن عصـــفور  . 1/121ل البـــن يعـــيش شـــرح المفص  ، توضـــيح 1/1112رب ، ينظر:ارتشـــاف الض 

 .3/11همع الهوامع ،1/1122المقاصد والمسالك 
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ُالموصول ( ت) (، ويشترط فيه أن وهذا هو القسم  األخير  الذي يأتي تابًعا وصفيا  :االسم  ا لـ)أي 

 چچچڇچ، كقوله تعالى:ا من الخطابخاليً و  باأللف والالميكون مصدًرا 

 . [6]الحجر:چڇ ڍ    ڇ  ڇ

(:-ثانًيا تؤدي)أي ( وظيفًة غايًة في األهمية تكاد تنفرد بها عن مثيالتها من المبهمات ُ)الّتوصل 
سبق ذكره، إذ تتوسط بين حرف الن داء وبين الم عر ف بـ)أل(، فالغرض الرئيس منها أصالًة  كما

هو أن يكون أداؤها الوظيفي  وصلًة بينهما، كما يباشرها حرف الن داء، وال يفصل   في باب الن داء
 ، ر جمع )يا( ومعنى كونها وصلًة لنداء ما فيه )أل( أن ه ال يجوز في االختيا))بينهما فاصل لفظي 

، وبذلك تكون وسيلًة لندائه وسبًبا لتصحيح الت ركيب الممتنع (1)((و)أل( إال مع اهلل ومحكي الجمل
في حكًما  نحوياارة المقر  تأليفه في مثل: )يا الر جل(، هذا إذا أخذنا بنظر االعتبار أن  من األحكام 

، وهذا الت أصيل (1)((لبتة  أفيه األلف والالم  اسًما ه ال يجوز...أن تناديأن  ))ينص  على  باب النداء  
، أي: االضطرار  محل ه الت أليف الن ثري ، وال يدخل ضمنه بطبيعة الحال الوضع االستثنائي 

الخطأ الت ركيبي  فإن  الن اطقين باللغة استعان وا ببنية  صرفية  تؤدي  تفادي ولكي يتم   ؛(3)الش عري  
لوا بذلك إلى نداء جاؤوا بـ)يا أي ها(؛ ))نى األخرى، حيث وظيفًة يعجز عنها غيرها من الب  ليص 

( أي  حرف الن داء لـ) سبب مباشرةب اا صحيحً تركيبً  جل  ها الر  يا أي  : فصار ،(2)(( الذي فيه األلف  والالم  
ترتيب عناصره ا يكون تركيبيا  قالًباو  انحويا  اف نمطً تؤل  مع ها الت نبيه، فإن  العناصر الل فظي ة أدناه 

ُُ.)أل(ُأوُاالسمُالموصولُأوُاسمُاإلشارةُ[ُفُبـعرَُّ+المُ ُحرفُالّنداء +أّي+هاُالّتنبيهُ]ُ:اليكالت  

ا مرًة لقد سبر  الن حوي ون األوائل أغوار المادة العلمية التي نحن بصددها تحلياًل وصفيا  
فة  هي المنادى في ))ا مرًة أخرى، فوجدوا وتعليليا  ( وصلة  إليهأن  الص  ، وبمعًنى (1)((الحقيقة، و)أي 

ن  كانت هي المنادى لفًظا فإن  المقصود الحقيقي  والمراد نداؤه هو ما يأتي  آخر  هو أن  )أياا( وا 
، فيكون هو المنادى حكًما ومعًنى، ولر ب   (، ونقصد به الت ابع الوصفي  متأخًرا في الر تبة عن )أي 

                                                           
 . 38دة المشد   رسالة أي  (1) 
 .3/318مالك البن سهيلالت   شرح: ينظر ،امطلقً  (ألـ)ب فالمعر   االسم على يا دخول الكوفيون جوزوقد  . 1/311الكتاب (1) 
م األلف كانت إ ذ بالتي فنادى الش اعر اضطر   وقد :"2/121قال المبرد في المقتضب (3)   : فقال...، منها تنفصالن ال والال 

ل ك   م ن ت   ال ت ي ي ا أج  يلة   وأ ن ت  ...  ق ل بي ت ي م  د   بخ   ".ع ن ي بالو 
ـ ،1/316وفي كتاب سيبويه حاشية للس يرافي  فيها كالم قريب من ذلك ،ينظر:الكتـاب . 1/161الكتاب (2)  البحـر ، 1/121ل البـن يعـيش شـرح المفص 

 . 11-1/11وما بعدها، همع الهوامع 1/1111رب ارتشاف الض  ،8،113،111 /1المحيط 
 .1/8اإلغفال (1) 
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( و صلًة، واخت ير ت  ألداء تلك الوظيفة؟، ولماذا كان الت ابع الوصف سائل  يسأل: لماذا كانت )أ ي 
 هو المقصود بالن داء؟، والجواب عليه يتمث ل بما يلي:

، وليس لها معنى ذاتي  مستقل  في  -1 أن  )أياا( بنية مبهمة تحتاج إلى ما يبين معناها الد اللي 
 الإدخ ادواأ ر  م افل))نفسها، لكن ه مكتسب خصوًصا إذا ما علمنا أن ها مالزمة لإلضافة، 

 فسه،ن يف له معنى ال إذ ،(اأيا ) ان  ك ه،ير غ ىإ ل صلةللو   بل فسه،ن يف ةفائد لغير ماس
يادة أولى فكان  .(1)((فسهن يف معنى له م ام بالز 

أن  الن داء و)أل( من خصائص االسمي ة في اللغة، وال يجوز اجتماعهما مًعا في لفظ  -1
م  و  لف  األ ن  أل  ))اسمي  واحد؛ لتنافي وظيفتيهما الد اللي ة وتضاد  معنييهما؛   و عريفللت   الال 

يء  بها في هذا الن مط الن حوي  (1)((يصالت خص من اضربً  ماالس يف تحدث( يا) ، فج 
 للت وصل بواسطتها بينهما.

أن  )أياا( ال ي ؤت ى بها في الن داء إال مت صلًة بـ)ها(، وهو حرف تنبيه، فأوجب ثباتها وامتنع  -3
فصار إثبات ذلك كاإليذان باستئناف نداء العلم؛ لئال يجوز االقتصار على ))حذفها؛ 

 . (3)((المنادى قبله
تشك ل أسماء األجناس نوًعا كثيًرا من األسماء الم عر فة بـ)أل(، فإن ه_كما عرفنا سابًقا_ ال  -2

اختاروا)أياا(  ))يمكن نداؤها، وي حت اج  في اللغة  إلى استعمال ها في الن داء والت عبير عنها،وقد 
 . (2)((ء  شي لكل   حيصل   ام  إ به فيه، عربم سمهنا؛ ألن ها ا

ير  سابًقا إلى مفهوم اإلبهام والمبهمات، وقد ن ب ه  إلى أن  )أياا( تعد  من األسماء ُ)اإلبهام(:-ثالثًا أ ش 
المبهمة، بل أن ها من األلفاظ الموغلة في اإلبهام، كما علمنا الفروق بينها وبين أسماء اإلشارة؛ 

( فإن ك لكونهما من الوصالت المبهمات، فإذا رك بت  مثاًل جملًة مثل:   تستطيع   ال )))يا أي ها الر جل 
،الت   هيلزم   مبه م   هألن  ؛وتسكت   (هاأي   يا) وال(، أي   يا: )تقول أن  بمنزلة (جل  الر  )و هو فصار   فسير 
، ولو نظرنا جيًدا إلى الجملة ذاتها لوجدناها تضم  أسلوًبا نحوياا يحتوي على طرفين، (1)((واحد اسم

                                                           
 .321حو علل الن  (1) 
  .111مع في العربية الل  (1) 
 .1/11اإلغفال (3) 
 .332باب في علل البناء واإلعراب الل  (2) 
 . 1/316الكتاب (1) 
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(، إذ يمث ل أحد األقسام الث الث  ، وهو )الر جل  (، والث اني: المف س ر  األول منهما: المبهم ، وهو )أي 
 آنفة الذ كر، وي فه م  منه شروًطا ثالثًا؛ لكي يكون  الت ركيب مستنًدا لقواعد العربية،والش روط  هي:

الد اللي ة حينها، الفائدة  النتفاءال يجوز الس كوت  عليها إذا سبقت بحرف الن داء؛ ا( )أيا  أن   -1
 .بال معنىفيؤلف  تركيب  

يضاحها.ألن   ؛تيان بها مجر دًة من مفس رهاال يجوز اإلأن  )أياا(  -1  ها تحتاج إليه؛ لبيانها وا 
ل  عن  (اأيا ) أن   -3 ؛ ألن هما رها مفس  ال ت فص   اسًما واحًدا.يمثالن بفاصل لفظي 

من الض روري بمكان  أن نعر ج  على أمر مهم ، وهو أن  وقبل أن ننهي ما نحن فيه فإن  
( تتميز بحرفيتها وزيادتها وتمحضها لمعنى الت نبيه، وتترك ب مع غيرها في أربعة مواضع، ها)

( في باب الن داء، ويكون دخول ها عليها واجًبا ، وقد تنو عت (1)ومن تلك المواضع لزومها نهاية )أي 
، اآلراء الم عل لة لهذا ال لزوم وتعد دت األسباب  الموجبة  له وفاقًا لمذهب كل  نحوي  وتفكيره المنطقي 

 وهي كما يلي:

هذا المعنى الت عبيري  لجأ  إليه سيبويه؛ لتعليل زيادة )ها( في الن داء، فالغرض  :(أكيدُ التُّ) .1
، حيث بنى سببية ذلك على مبدأ ينطلق من أمر  مفاد ه أن  )ها( مع  منه في رأيه داللي 

( ينتج عنه أسلوب وظيفته الت أكيد؛ وذلك كأن ه تم  تكرار حرف )يا(، فقال:  ا وأم  )))أي 
: يا أي ها) رت  ك كر  فكأن  ا، توكيدً  ا(أيا )تان لحقتا الل  األلف والهاء   .(1)((يا( مرتين  إذا قلت 

( بوجه  عام  بكل  أقسامها آنفة الذ كر بأن ها لفظة مالزمة لإلضافة  :(العوض ُ) .2 تعرف  )أي 
 الو  الفظً  ال ةً مضاف يستل افإ ن ه، صل ةً و   ة  الواقع))إم ا لفًظا أو تقديًرا، ويستثنى من ذلك 

، وم ن  تبن ى هذا الر أي (3)((ة  اإل ضاف من فاتها م اع اعوضً  ب يهالت ن( اه) ألزموها كولذل ؛اديرً تق
، فجيء  بـ)ها(؛  أراد  أن يدلل  بأن  )أياا( في الن داء م نعت من لزومها اإلضافة لشيء آخر 

التي كانت عليه في لتكون  دلياًل على خروجها من إطارها العام وتنبيًها على أصلها 
، وهو مالزمت ها لإلضافة.  الكالم 

ُالمقصودُ ) .3 عرفنا مم ا سبق أن  المنادى الحقيقي  هو الم عر ف بـ)أل( وليس ُ:(المنادى
 )  المقصود  _أي: الم عر ف بـ)أل(_هنبيه على أن  للت   واجبة  )))أياا(؛ لذا فـإن  )ها( مع )أي 

                                                           
 .1/18صريح ،شرح الت   1/216بيب ،مغني الل  326 ينظر:الجنى الداني  (1) 
 . 1/311الكتاب (1) 
 3/11،همع الهوامع322 ،الجنى الداني  2/162ل البن يعيش،شرح المفص  1/113. ينظر: البحر المحيط 23دة المشد   رسالة أي  (3) 
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( في الن داء؛ ، (1)((داءبالن   وعلى هذا األساس فقد أوضح م ن  ات جه إليه علة  لزوم  )ها( لـ)أي 
قبال ه حكًما  للد اللة على أن  الم عر ف بـ)أل( في الحقيقة هو المنادى المراد  خطاب ه وا 

  ومعًنى؛ وللد اللة على أن  )أياا( و صلة  منادى لفًظا فقط. 

، ويكمن اموضعً ( 121الكريم )القرآن في  ر  كر  ( قد تفإن  أسلوب الن داء بـ)أي  ا وأخيرً 
( الموغلة في  الس بب  في تكراره بهذه الكثرة الكاثرة إلى الوظائف الد اللي ة التي يؤديها اجتماع )أي 
؛  اإلبهام وم فس ره الم عر ف بـ)أل( أو ما ينوب  عنه وحرفي الن داء والت نبيه في هذا الن مط الن حوي 

وما ، نبيهأكيد والت  منها ما في )يا( من الت  ، من المبالغة اوأسبابً  أكيدا من الت  فيه أوجهً  ألن   ))وذلك 
والمقام يناسب المبالغة ، وضيح( إلى الت  هام في )أي  بج من اإلدر  في الت  ، وما نبيهها( من الت  في )
 . (1)((أكيدوالت  

 )النتائجُ(ُ

تشمل  األبواب ها لمفاد ها دراسة نظام الو صلة بشكل  متكامل  وتوسيع يقترح البحث فكرةً  .1
 .اجميعً  الن حوي ة

يهدف  إلى إنشاء   ،م  دقيق  ومتكامل  أدركه الن حاة األوائلأثبت  البحث  أن  نظام  الو صلة  نظا .1
امتناع يقضي ب انحويا  المخالفت ها حكمً  تجتمع ؛ة  بين  عناصر  تركيب  ما ال عالقة  نحوي  

ها ببعض  اآلخر. اجتماعها بعض 
وقد جاءت  ؛هة( هي مدار الن ظام ونوات)المعنوي   ة  وجد  البحث  أن  الوظيفة  الد اللية  والت عبيري   .3

بالت نافي فيما  ميزتت ةي  لفظ ها هذا الن ظام  بين عناصرع  التي يصطن ةللعالقة الت ركيبي   نتيجةً 
 .هابين

ويطلق عليها  ،على ألفاظ  وظيفت ها الر ئيسة هي الوصل اأن  الن ظام يقوم أساسً  البحث استنتج   .2
، بالو صالت  الن حوي ة ، وهي روابط  لفظية ، بميزتي الر بط   صف  تت   لكن ها على نحو  خاص 

 .اوالوصل  معً 

                                                           
 . 1/216بيب مغني الل  (1) 
 . 1/321معترك األقران (1) 
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، األول: ،على قسمين   قس م  البحث  هذا الن ظام   .1 ، يعنى بتصحيح الخلل قسم  تركيبي   الت ركيبي 
، اني:والث   ة ،عليه الو صلة  الت ركيبي   ت  وأطلق  اللي  د يعنى بنقل الت ركيب من معنى قسم  داللي 

 ة .عليه الو صلة  الد اللي   ت  وأطلق ،آخر   إلى معنى

ُ(ُ)المصادرُوالمراجع

 العلمية الكتب دار ،التوضيح على شرح التصريح ه(،111)بكر أبي بن اهلل عبد بن خالد :األزهري   (1)
 م .1111_ه1211،  1ط ،لبنان_بيروت_

 العلمية الكتب دار ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك ه(،111)عيسى بن محمد بن علي :األشموني   (2)
 .م1118_هـ1211 ،1ط ،لبنان _بيروت

المملكة العربية _جدة دار القبلة للثقافة اإلسالمية، دراسة أسلوبية،النسق القرآني د.محمد ديب، الباجي: (3)
 م .1111_ه1231 ،1ط السعودية،

أربد_األردن  لم الكتب الحديث،عا ،األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي د. فؤاد، بوعلي: (4)
 م.1111_ه1،1231،ط

محمود محمد  .ـتح في علم المعاني، دالئل اإلعجاز ه(،221)الرحمن عبد بن القاهر عبد :الجرجاني   (5)
 .م1111_هـ1213، 3ط ،بجدة المدني دارو  بالقاهرة المدني مطبعة شاكر،

 الكتب، دار النجار، علي محمد.ـتح ،الخصائص ،(هـ311) بن جني عثمان الفتح أبو :جني  ابن  (6)
 .الكويت _ الثقافية الكتب دار ،فائز فارس .ـتح ،اللمع في العربيةو  لبنان،_بيروت

ل: هـ(،626يونس)عثمان ابن أبي بكر بن  ابن الحاجب: (7) تحـ.أ.د.إبراهيم محمد  اإليضاح في شرح المفص 
 . م1111_هـ1،1211دار سعد الدين للطباعة والنشر، دمشق، ط عبد اهلل،

 م .1112المغرب ،  -، دار الثقافة ، الدار البيضاءاللغة العربية مبناها ومعناهاأ.د.تمام،  ان:حس   (8)
 .11مصر ، ط-القاهرة ، دار المعارف،حو الوافيالن  حسن : د.عباس،  (9)
 ، الشركة المصرية العالمية للنشر بط في تركيب الجملة العربية،حميدة: د.مصطفى، نظام االرتباط والر   (11)

 م.1112، 1لبنان، ط-بيروت ، مكتبة لبنان ناشرون،مصر -الجيزة
/  عمار دار ،الحموز الفتاح عبدتح.د. المشددة ، رسالة أي   ،(هـ1112) سعيد بن أحمد بن عثمان :الحنبلي   (11)

  .م1186 _ هـ1،1216،طاألردن _الفيحاء دار
 عثمان رجب.د. تح :العرب لسان من الض رب ارتشاف ،(هـ221) علي بن يوسف بن محمد ان:حي  أبو  (12)

 دار األساتذة، من جماعة.تح :المحيط والبحر. م1118_هـ1،1218ط الخانجي،القاهرة، مكتبة محمد،
. د.أ .تحـ:  الت سهيل كتاب شرح في والت كميل والت ذييل .م1113_هـ1،1213ط لبنان،_بيروت العلمية، الكتب
 .م1118 ـ هـ1211 ،1ط ، سوريا _دمشق القلم، دار الهنداوي، حسن
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 ، بيروت العلمية، الكتب دار الك افية، على الر ضي شرح ،(هـ686)االستربادي الحسن بن محمد :ضي  الر   (13)
 .م1181_ هـ1211لبنان،

 دار الفكر ،راهيم السامرائيتح.د.إب ،منازل الحروفه(، رسالة 382) علي بن عيسى بن علي :ماني  الر   (14)
 .األردن_ان،عم  

 ، إبراهيم الفضل أبو محمد،تح. القرآن علوم في البرهان ،ه(221)اهلل عبد بن محمد اهلل عبد أبو :ركشي  الز   (15)
 م 1112 _ هـ 1326 ،1ط لبنان، _بيروت  ،دار المعرفة

:الز   (16)  ، ة الهاللمكتب تح.د.علي بوملحم، ،اإلعرابالمفصل في صنعة  ه(،138محمود بن عمرو) مخشري 
، 3ط ،بيروت_ العربي الكتاب دار ،التنزيل غوامض حقائق عنوالكشاف  م،1،1113طلبنان،_بيروت
  ه.1212

 مؤسسة تح.عبد الحسين الفتلي، ،األصول في النحو ه(،316)سهل بن السري بن محمد راج:الس  ابن  (17)
 لبنان ._بيروت الرسالة،

:الس   (18) تح.د.أحمد محمد  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ،(هـ216)يوسف بن أحمد مين الحلبي 
 .م1112_هـ1،1211ط ،سوريا_دار القلم، دمشق الخراط،

 لبنان_بيروت دار الكتب العلمية، في النحو، نتائج الفكر ،(هـ181) اهلل عبد بن الرحمن عبد :هيلي  الس   (19)
 .م1111 _ه1211،

 . هـ1316 ،مصر  _ األميرية،بوالق المطبعةهـ(،الكتاب: 181) قنبر بن عثمان بن عمرو :سيبويه (21)

 سيد وعلي مهدلي حسن أحمد.حت،سيبويه كتاب شرح،(ه368) المرزبان بن اهلل عبد بن الحسن :يرافي  الس   (21)
 . م1118 _ هـ1211 ، 1ط ، لبنان _ بيروت ، العلمية الكتب دار ، علي

 العلمية، الكتب دار،الن حو في والن ظائر األشباه،(هـ111)محمد بن بكر أبي ابن الرحمن عبد :يوطي  الس   (22)
 ،م1188_ هـ1،1218،طلبنان–بيروت،العلمية الكتب دارفي إعجاز القرآن، ومعترك األقران .لبنان_تبيرو 

. عبد السالم محمد هارون،مؤسسة عال مكرم سالم،وأال عبدد.،تح.الجوامع جمع شرح فيوهمع الهوامع 
 م.1111_ه1213الرسالة،بيروت،

 عبد.د. حت :الكافية الخالصة شرح في الشافية المقاصد ،(ه211)موسى بن إبراهيم إسحاق أبو :اطبي  الش   (23)
 _ هـ1218 ،1ط المكرمة، ،مكة القرى أم جامعة ي،اإلسالم التراث إحياء مركز سليمان، بن الرحمن
   .م1112

،تح.د.محمود محمد الطناحي،مطبعة المدني أمالي ابن الشجريه(،121هبة اهلل بن محمد) :جري  الش  ابن  (24)
 م.1111_ه1،1213ط ،القاهرة،

 بإشراف، الكتاب آيات عن االضطراب إيهام دفع ه(،1313) المختار محمد بن األمين محمد: نقيطي  الش   (25)
 .م1116_ه1212، 1ط السعودية، _جدة ، الخراز مكتبة ،اهلل عبد بن بكر الشيخ
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 دار ، مالك ابن أللفية ياألشمون شرح على حاشية الصبان،(هـ1116) علي بن محمد العرفان أبو :بان  الص   (26)
 .م1112_ هـ1212 ،1،طلبنان_بيروت، العلمية الكتب

 .لبنان_بيروت دار صادر، ،ظاهرة الزيادة على الجملة العربية ،أ.د.محمد جواد محمد سعيد :ريحي  الط   (27)
 محمد وعلي الموجود عبد أحمد عادلتح. اللباب في علوم الكتاب، ،(هـ221)علي بن عمر عادل:ابن  (28)

 .م1118_هـ 1211، 1ط لبنان،_بيروت ، دار الكتب العلمية،معوض
 وزارة جناح، أبو صاحب.د.حت :جاجي  الز   جمل شرح ،(ه661)محمد بن مؤمن بن علي :عصفورابن  (29)

 . م1181_ هـ1211 العراق، الدينية، والشؤون األوقاف
 1ط ، القاهرة _ مصر،مطبعة السعادة فهارس كتاب سيبويه ودراسة له، محمد عبد الخالق، عضيمة: (31)

 م.1121ه_1311،
 دار ،النبهان اإلله عبد.دتح. واإلعراب، اللباب في علل البناء ه(،616) الحسين بن اهلل عبد :العكبري   (31)

 .م1111 _هـ1216 ،1سوريا ، ط_ دمشق، الفكر
إصدارات  تح.د.عبد اهلل بن عمر الحاج إبراهيم، ،اإلغفال ه(،322أبو علي الحسن بن أحمد ) :الفارسي   (32)

 م.1113_ه1212اإلمارات العربية المتحدة،_أبو ظبي ، المجمع الثقافي
 .السرور دار النجار، علي ومحمد يوسف أحمد.تح :القرآن معاني ،( هـ112) زياد بن يحيى :اءالفر   (33)
،رسالة ماجستير،إشراف أ.د.تمام حسان،مقدمة إلى كلية الربط في سياق النص العربيمحمد حماد، :القرشي   (34)

 ه .1218جامعة أم القرى ، _اللغة العربية 
 عدنانتح. ،اللغوية والفروق المصطلحات في معجم الكليات ،(هـ1112)موسى بن البقاء أيوب أبو :الكفوي   (35)

 لبنان . _بيروت ،الرسالة مؤسسة ،المصري محمدو  درويش
 هجر بدوي، محمد.د السيد، الرحمن عبد.د.تح: التسهيل شرح ،(هـ621) اهلل عبد بن محمد :الكابن م  (36)

 . م1112_هـ1211 ،1ط ، والنشر للطباعة
 لبنان.بيروت_ عالم الكتب، ،يمةضع الخالق عبد محمدتح. ،المقتضب ه(،181)يزيد بن محمد د:المبر   (37)
 ،مالك ابن ألفية بشرح والمسالك توضيح المقاصد ،(هـ221) اهلل عبد بن قاسم بن حسن محمد أبو :المرادي   (38)

والجنى الداني في حروف  ،م1118_هـ1218 ،1ط،العربي الفكر دار ،سليمان علي الرحمن عبدتح.
 م.1111_ه1213، 1لبنان،ط_بيروت دار الكتب العلمية، تح.د.فخر الدين قباوة، المعاني،

 ،1األردن،ط_أربد عالم الكتب الحديث، ،النحوية بين النحاة وعلماء الداللةاألحكام  د.دليلة، ز:مزو   (39)
 م .1111_ ه1231

 . م1168 لبنان،_بيروت صادر، دار ، العرب لسان ،( هـ211)مكرم بن علي بن محمدمنظور: ابن   (41)
  1األردن، ط_، دار البشير، عماندور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية د.لطيفة إبراهيم، جار:الن   (41)

 م .1112_ه 1212،
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 علي، ومحمد مبارك مازن.د.تحـ :األعاريب كتب عن اللبيب مغني،(هـ261) يوسف بن اهلل عبد :هشامابن   (42)
 ،البقاعي   محمد الشيخ يوسف تح. إلى ألفية ابن مالك،أوضح المسالك  .م1،1121ط بيروت، ،الفكر دار
 لبنان._بيروت ،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار

 مكتبة ،الدرويش محمد جاسم محمود تح. ،علل النحو ه(،381) العباس بن اهلل عبدمحمد بن  اق:ابن الور    (43)
 .م1111 _ هـ 1،1211ط، السعودية _الرياض ،الرشد

 _القاهرة التوفيقية، المكتبة السيد، أحمد.تحـ: لالمفص   شرح ،( هـ623)يعيش بن علي بن يعيش :يعيشابن   (44)
 . مصر

ُ)الهوامش(


