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 االفتتاحية
 ،همون أهدافيحدد نالذي محياته، وكذلك المجتمعات والدول هالفرد الناجح في إن 

 مننفسه هدفا فالفرد والمجتمع ل دحدفإذا والوصول إليها،  ،قيقهاتح مفي حسبانه ونيضعو 
يصل إلى المطموب، فتحديد الهدف أمر مهم ومقوم  سوف، و اةييضيع في متاهات الح

لى ومنذ السنوات األو  -بناءاألمن مقومات النجاح، لذا عمى اآلباء والمربين، أن يعمموا 
 الوصول إليها من أجلم أهدافا ينبغي عميهم االجتهاد أن يحددوا ألنفسه -في دراستهم

 تتوافق مع رغباتهم وقدراتهم. حتىر األهداف يايمع، كما يجب أن يعمموهم وتحقيقها
 نا العربي أن يضعوا أهدافا واضحة المعالمالمجتمع كمه والدول في عالموعمى 

يسعى الجميع ف ،، والجاهل قبل المتعممالكبير يعرفها الصغير قبل لمنهوض بالمجتمع
، دافر األبها تكون طوباوية ال يشعر أن من أجل تحقيقها وتنفيذها، ال الجهود وتتضافر 

بعض األحيان في هم دنجبل ها، يققلتح تعاونونوال ي ونفال يسع تها،قيموال يحسون ب
 .لعدم درايتهم بها عكسها ونيعمم

لم  الم في مجتمعاتنا أفرادا وجماعاتلعدم وجود األهداف الواضحة المعونتيجة 
 تصل ملو  ولية؛إلى مستوى المسؤ  -اواقتصادي اواجتماعي اوفكري اعقمي -لفرد منايصل ا
نحو  مباةالوال اإلهمال والتسيب بنااالحظ عمى شبالمف ،الرقي أولى درجات إلى نامجتمعات

أمرين: المال وبأي إال م نفسه ونحو مجتمعه، فيقبل بأدنى المراتب ولم يعد في أنظاره
وخارت  ،م العزيمةمؤهالته، فضعفت لديهإلى  السعي وجه كان، والمنصب المرموق دون

 .فاسف األمورووقع الكثير في س ى،قو ال
ارتقوا ومقاصدهم معروفة  ،واضحةكانت أهدافهم شبابا  نجد أن المقابلوفي 

التشجيع  شيء إلى ما يطمحون إليه، مع اووصمو بفضل ذلك إلى مقامات مرموقة، 
    .فمن سار الطريق وصل والمتابعة،

  هيئة التحرير                                      
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 مقدمة:

كالسالـ عمى سيد المرسميف، المبعكث  رحمة الحمد  رب العالميف، كالصالة 
 لمثقميف، أما بعد،

فإف عمـك العربية كال سيما النحك مف العمـك المفركضة عمى المسمميف بكصؼ 
الكفاية، كما ذلؾ إال ليقـك مف تصدكا لذلؾ بالمحافظة عمى أصكليا، كبث فركعيا، 

عمـ، كمتفقو ديف، فبدكف كالعمؿ عمى مغازلة مكلكدىا؛ حتى تبقى حية جمية لكؿ طالب 
إتقانيا أجمع عمماء األمة عمى عدـ أحقية التصدر لمفتكل أك حتى النظر في أقكاؿ 
النحارير، مف ذلؾ تالـز تعمـ فركعيا مع تطمع المجتيديف كالطالبيف لرضا رب العالميف 

ئؽ بالتشرؼ بالتفقو في الديف، فكانت بذلؾ الحاجة لممتخصصيف كالميتميف كالعارفيف بدقا
؛ حتى ينقمكىا بإخالص إلى المحتاجيف إلى جانب قناعتيـ بأنيـ مجرد نقمة  ىذه العمـك
لما نطقو الفصحاء المجيديف أبناء السميقة العربية كال يدَّعكف أنيـ بذلؾ ألنساؽ المغة 
كاضعكف، أك عمييا يحافظكف، فإف ذلؾ قد كرد فيو قرآف كريـ، فالكاضع ليا ىك الرحمف 

 ـى دى ءىا ـى مَّ عى كى  ليا ىك القكم المتيف؛ أال تراه قاؿ في الكتاب العزيز:  الرحيـ كالحافظ
 وي نَّا لى ا ً كى  رى كٍ ا الذ  نى لٍ زَّ نى  في حٍ ا نى نَّ إً  داللة عمى تكقيفيا، كقكلو تعالى:  ايى مَّ كي  ءى آمى سٍ األى 
تقريرا عمى حفظ القرآف الكريـ النازؿ بيذه المغة المجيدة، فبذلؾ عممنا أنيا  كفى ظي افً حى لى 

 برعاية رب العزة محفكظة.
كأثناء معالجة مكاضيع ىذه اآللة الشريفة انكب العمماء عمى التأليؼ، جمعا 
كتقعيدا كاستدالال، ثـ جاء مف بعدىـ مف تعمـ ما كتبكا، ككانت لو نظرات فيما رأكا 
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ز أقكاليـ، كاعترض عمى بعض مقاليـ، فكاف في ذلؾ إثراء لممسألة، أك إيفاء كقرركا، فب رَّ
لإلجابة، كفي بعض األحياف تجفٍّ عمى النحرير، أك عدـ فيـ لقكلو ناتج مف سكء 
التفسير، أك عدـ استيعاب القكلة؛ فكجب عمى مف يقرأ ىذا االعتراض أف ينصؼ الناجع؛ 

ه بالساطع مف األجكبة الناتجة عف بحث في أصؿ حتى يعمر عقمو بالنافع، كينير فكر 
المسألة، كتدكيرىا عمى المعي الفف لعمو يجد مف لديو الحؿ، كىذا ما اصطمح عميو 
عمماء ىذا العصر باالعتراضات النحكية، كىذه الظاىرة العممية عبارة عف نقد بنَّاء لما 

جميكر في باحات يؤثر مف كالـ العمماء، ككاف مف ذلؾ ما ىك مجاىرة كبحضكر ال
المساجد كدكاكيف األمراء، كمف أشير تمؾ المناظرات بيف النحاة كأقدميا ما حدث بيف 
الكسائي كسيبكيو فيما يعرؼ بالمسألة الزنبكرية، ثـ صار ذلؾ ديدف الشراح في كتبيـ، 
 فغالبا ما يتعرض الشارح لبعض آراء العالـ الذم يشرح متنو بالنقد أك التفنيد أك التكىيـ،
كذلؾ بعرض الرأم كنقده كتحميمو كالتدليؿ عمى الرأم المقابؿ كمحاكلة الجـز بصحتو عف 
طريؽ االستشياد باألدلة العقمية كالسماعية المختمفة، كفي دراسة ىذه االعتراضات فائدة 
جمة لمدارس مف جكانب عدة أىما: تقكية المعمكمات كترسيخيا عف طريؽ الرجكع إلى 

ض لمصادر لمبحث عف نقاط التالقي كنقاط االختالؼ بيف المعترً مضانيا كالتجكؿ في ا
، كما أف مدارسة اعتراضات اكلة فيـ السبب الحقيقي لالعتراضض عميو، كمحكالمعترى 

العمماء عمى بعضيـ كنقدىـ آراء بعض يساعد طالب العمـ عمى تككيف الشخصية الناقدة 
 بعقمية فذة كأسمكب راؽو.التي تنظر في كؿ رأم، فتسيـ في تطكيره أك تفنيده 

أما في ىذا البحث فستككف المشكمة المبحكثة ىي اعتراض الحصكفي عمى رأم 
ابف ىشاـ في تعريفو لمجممة كالكالـ، كىي قضية مصطمحية تعرض ليا كثير مف عمماء 
النحك في القديـ كالحديث سنحاكؿ سبر أغكارىا كمعالجتيا، أما الدراسات السابقة لمثؿ 

المشكمة، فكثيرة لحد صعكبة عدىا، فالكثير مف الطمبة تصدركا لدراسة اعتراض ىذه 
عالـ عمى آخر، كيحدث ذلؾ كثيرا في شركح العمماء المتأخريف عمى أسالفيـ المتقدميف، 

 ح لألستاذػػػح بمضمكف التكضيػػػػكمف ذلؾ: اعتراضات األزىرم عمى ابف ىشاـ في التصري
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 .غريب بف ياسيف بف رشيد
اعتراضات ابف الضائع النحكية في شرح الجمؿ عمى ابف عصفكر، عرض 

 كدراسة الباحث: جمعة بف بنيكس السيالي .
اعتراضات ابف يعيش عمى آراء الزمخشرم النحكية كالصرفية في كتاب شرح 

 المفصؿ لمباحث: محمد سعيد صالح ربيع الغامدم.
طالة عمى القارئ كىي كلسنا شارحيف لما في ىذه المؤلفات لما في ذلؾ مف إ

 متاحة في اإلنترنت.
ق 1003ابف المال الحصكفي المتكفى  أما بحثنا ىذا فإنو سيككف حكؿ اعتراض

ق في تعريفو لمكالـ كالجممة كالفرؽ بينيما، 761عمى ما أكرده ابف ىشاـ المتكفى
 كسيككف في تمييد كمبحثيف.

  :المبحث التمييدم: في فرعيف 
 لغة كاصطالحا. األكؿ: معنى االعتراض 

 «.الحصكفي» كالمعترض« ابف ىشاـ»الثاني: نبذة عف المعترض عميو 
المبحث األكؿ: اعتراض الحصكفي عمى ابف ىشاـ في تعريؼ الكالـ كالجممة كعالقة 

 الترادؼ بينيما.
المبحث  الثاني: اعتراض الحصكفي عمى ابف ىشاـ في مفيـك الفرؽ بيف الجممة كالكالـ 

.مف حيث الخصكص   كالعمـك
 ىذا كنسأؿ ا أف يكفقنا في بحثنا ىذا، كيفتح عمينا كعمى القارئيف.

  كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف.
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 الفرع األول: المبحث التمييدي
 معنى االعتراض لغة واصطالحا 

في ىذا الفرع سنحاكؿ البحث في ماىية االعتراض لغة كاصطالحا حتى يتبمكر 
 ف بصدد الشركع في بحثو.المكضكع الذم نح

صابة بالسيـ، كعدـ كاالنتقاص كاإلاالعتراض لغة يدكر معناه حكؿ المنع 
يقاؿ اعترض الشيء، إذا مىنىع، كالخشبة المعترضة »... االستقامة لمقائد، قاؿ األزىرم:

، إذا كقع فيو كتنقصو في  في الطريؽ تمنع السالكيف سمككيا، كاعترض فالفه ًعرضى فالفو
سىبو. كيقاؿ اعترض لو بسيـ، إذا أقبؿ بو قيٍبمىو فأصابو. كاعترض الفرسي في ًعرضو  كحى

ـٍ لقائده حجة أك دليؿ يراد »، أما في االصطالح، فقد عرؼ بأنو: (1)«رىسىنو، إذا لـ يستق
 (2)«بو استحالة دليؿ أك رأم ما

إذف االعتراض حجة أك دليؿ يؤتى بو لنقض رأم بالكمية أك لنقض دليؿ ذلؾ 
لرأم، إف كاف كاحدا أك أحد األدلة، فيعتبر بذلؾ أحد أعمدة ىدـ الرأم المعترض عميو ا

كقد استأنؼ صاحب المعجـ الفمسفي الكالـ عف االعتراض في معرض مقارنتو بالنقض 
بقكؿ: االعتراض ىك إقامة الدليؿ عمى خالؼ ما أقامو عميو الخصـ، أك إظيار ما في 

 (3) ع مف قبكؿ دعكاه.مقدمات دليؿ الخصـ مف خمؿ يمن
كبذلؾ يمكف القكؿ: إف االعتراض النحكم عبارة عف بسط رأم العالـ المراد 
مناقشتو فيو، ثـ بسط األدلة الكاردة عمى بطالنو، كتثبيت الرأم المخالؼ لو سكاء كانت 
تمؾ األدلة سماعية أك عقمية، كلما اعتمدت المغة كبخاصة القكاعد عمى السماع في 

 قكتيا كاف الدليؿ السماعي أقكل مرتبة مف غيره كبخاصة إذا أثبت مكًردىه أنو مفاكتساب 

                                                 
 تيذيب المغة: األزىرم: )عرض(. (1)
 .15المعجـ الفمسفي، مراد كىبة،  (2)
 المصدر نفسو. (3)



 مجلة التربوي

 01العدد القكؿ الميـ في اعتراض الحصكفي عمى تعريؼ ابف ىشاـ لمجممة كالكالـ كأييما أعـ  

362 

 

 المضطرد. كبذلؾ يمكف أف نسمي أركاف دراسة العممية االعتراضية باآلتي:
كجو االعتراض،  -4المعترىض بو،  -3أدلة المعترض عميو،  -2المعترىض عميو،  -1
 ة. تفنيد األدلة بالحج -6أدلة المعترض بو،  -5

المعترىض عميو: كيمكف كصفو بأنو الحكـ أك المفيـك الذم أقره العالـ المعترىض  أوال:
أك في الدليؿ  ،إما في صياغتو ،عميو، ككاف محؿ اعتراض المعتًرض لكجكد شبية ما

 أك يشكؾ في انطباؽ الحكـ عميو. ،أك لكجكد سماع يناقضو ،المساؽ لتقريره
تمؾ العمؿ السماعية أك القياسية التي ساقيا المعترىض أدلة المعترىض عميو كىي  ثانيا:

 عميو إلثبات رأيو.
المعترىض بو، ىك الكجو الذم يحاكؿ أف يثبتو المعترض سكاء أكاف ماىية أك  ثالثًا:
 حكما.
كجو االعتراض، السبب الذم أدل بالمعتًرض لإلدالء برأيو المعارض لرأم  رابًعا:

 المعترىض عميو.
األدلة المعترىض بيا، ىي تمؾ الحجج السماعية أك العقمية التي يقدميا المعاًرض  خامًسا:

 لتفنيد رأم المعترىض عميو. 
تفنيد األدلة بالحجة، ىذه المرحمة ىي األخيرة في بحث االعتراض حيث يتـ فييا سادًسا: 

ظر في ييقٌر رأم المعترض مف خالؿ النأف فإما  ،كقكؼ عمى حقيقة أمر ىذا االعتراضال
 كيككف ذلؾ مف ميمة الباحث في االعتراض.  ،أك يفند االعتراض باألدلة الداحضة ،أدلتو

 «.الحصكفي» والمعتِرض« (1)ابن ىشام»نبذة عن المعتَرض عميو  الفرع الثاني:
 التعريؼ بابف ىشاـ ككتابو مغني المبيب. -1

                                                 
 ،6/191كشذرات الذىب  ،2/68كبغية الكعاة  ،2/415الدرر الكامنة  :تنظر ترجمتو في  (1)

، 6/163كمعجـ المؤلفيف ،4/147كاألعالـ ،1/465كىدية العارفيف ،1/400كالبدر الطالع
 (.234/ 2( الكفيات البف رافع )15/ 1شذكر الذىب) شرح
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ابف ىشاـ، ىك أبك محمد جماؿ الديف عبد ا بف يكسؼ بف أحمد بف عبد ا 
ػ برع في ،ق708 األنصارم الخزرجي، الحنبمي. كلد في القاىرة في شير ذم القعدة سنة

 ،النحك كألؼ عشرات الكتب التي تصدرت مكاتب النحاة عمى مر العصكر مف بعده
كمنيا  ،كمنيا المطكؿ التقعيدم ،ككانت تمؾ المؤلفات متنكعة فمنيا المختصر التعميمي

عالمة تفكؽ ىذا األديب البارع أف تصدر األعالـ النحاة مف بعده الشرح التحميمي، كمف 
لشرح مؤلفاتو كتحشية شركحو كمصنفاتو، رحـ ا الشيخ الجميؿ الذم تكٌفي ًفي ًذم 

 ق فكاف ممف ترؾ عمما ينتفع بو مف بعده أسكنو ا فسيح جناتو.761اٍلقعدىة سنة 
 شيوخو:

كتاج الديف  ،كتقي الديف السبكي ،ؿخو الشياب عبد المطيؼ بف المرحٌ ئمشامف 
 كأبك حياف األندلسي. ،كشمس الديف بف السراج ،كمحمد بف إبراىيـ بف جماعة ،الفاكياني
 تالميذه:

كابف  ،كنكر الديف النابمسي ،أخذ عنو العمـ تالمذة كثيركف منيـ إبراىيـ األميكطي
 كعبد ا بف مفمح المقدسي. ،كناصر الديف النكيرم ،الفرات

 مؤلفاتو: 
مغني المبيب عف كتب األعاريب، اإلعراب عف قكاعد اإلعراب، األلغاز، التذكرة، 
قطر الندل كبؿ الصدل كشرحو، شرح شذكر الذىب، الركضة األدبية في العمـك العربية، 

كمنيا ما ضاع لبعد  ،كمنيا ما ينتظر ،كغير ذلؾ كثير منيا ما أميط المثاـ بتحقيقو
 الحقبة.

 المبيب:كتاب مغني 
يسميو  ،كتاب في النحك مؤلؼ عمى طريقة بديعة كمنيج فريد لـ يسبقو إليو أحد

بعض العمماء تفسير المغني لكثرة استشياد الشيخ بالقرآف فيو، كتتمثؿ فرادة التأليؼ في 
تقسيمو الذم جانب الطرؽ المعركفة لتقسيـ أبكاب النحك في عصره كما قبمو، كذلؾ ألف 

كىذا ما قرره في مقدمتو حيث قاؿ:  ،سابقيو في تأليفو ليذا الكتاب ىدفو كاف يختمؼ عف
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كتتبعت فيو مقفالت مسائؿ  ،كضعت ىذا التصنيؼ عمى أحسف إحكاـ كترصيؼ» 
كأغالطا كقعت  ،كمعضالت يستشكميا الطالب فأكضحتيا كنقحتيا ،اإلعراب فافتتحتيا

 دافو كانت عمى التكالي: فأى.« لجماعة مف المعربيف كغيرىـ فنبيت عمييا كأصمحتيا 
 أف يتتبع فيو مقفالت مسائؿ اإلعراب فيفتتحيا.

 أف يتتبع معضالت يستشكميا الطالب فيكضحيا كينقحيا.
 أف يتتبع أغالطا كقعت لجماعة مف المعربيف كغيرىـ فينبو عمييا كيصمحيا.

في جمع كال يخفى عمى ذم لب ما يحتاجو تحقيؽ تمؾ األىداؼ مف معاناة 
، كبالتالي كاف ترتيبو ألبكابو ترتيبا مكفقا، كأسمكبو في العرض كتنقيحيا كتبكيبياالمادة 

ف كاف الغالب عمييا القر كقد اختصرت ترجمتو نظرا آن، أسمكبا مثقفا، كشكاىده منكعة كا 
 :منيا لكثرة الدراسات التي كتبت حكلو

 نيؿ(  كتاب )ابف ىشاـ األنصارم آثاره كمذىبو النحكم لمدكتكر عمي فكدة -
/ كتاب  -  -352)المدرسة النحكية في مصر كالشاـ( لمدكتكر عبد العاؿ سالـ مكـر

439. 
 التعريؼ بالحصكفي ككتابو منتيى أمؿ األريب مف الكالـ عمى مغني المبيب.  -2

 اسمو ولقبو وكنيتو:
أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد بف يكسؼ الحصكفي األصؿ الحمبي المكلد 

 الشيير بابف المال الحصكفي.الشافعي المذىب 
 مشائخو وآثاره:

درس الشيخ عمى كككبة مف العمماء األجالء جمعيـ الغزم في كتابو: الككاكب 
السائرة بأعياف المئة العاشرة حيث قاؿ: ) قرأ عمى ابف الحنبمي في مغني المبيب فما دكنو 

يث كفي مؤلفاتو، مف كتب النحك، كفي شرح المفتاح، كفي المنطؽ كفي القراءات، كالحد
كصحب سيدم محمد ابف الشيخ عمكاف، كىك بحمب سنة أربع كخمسيف، كسمع منو نحك 
الثمث مف البخارم، كحضر مكاعيده، كسمع المسمسؿ باألكلية مف البرىاف العمادم، 
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كأجاز لو، كقرأ بالتجكيد عمى الشيخ إبراىيـ الضرير الدمشقي نزيؿ حمب كثيران، كأجاز لو 
كاستمر كاصفا لحياتو العممية بما في ذلؾ رحالتو حيث  (1) خمس كستيف.(كذلؾ في سنة 

قاؿ:) كرحؿ إلى دمشؽ رحمتيف، كأخذ بيا عف شيخ اإلسالـ الكالد، كحضر دركسو 
بالشامية،... كقرأ عمى النكر النسفي قطعة مف البخارم، كمسمـ، كحضر عنده دركسان مف 

ح منال زاده عمى ىداية الحكمة عمى محب المحمي كشرح البيجة كأجاز لو، كقرأ بيا شر 
الديف التبريزم مع سماعو عميو في التفسير، كقرأ قطعتيف صالحتيف مف المطكؿ 

كرحؿ سنة ثماف كخمسيف إلى  ،كاألصفياني عمى الشيخ أبي الفتح السبسترم
القسطنطينية، فأخذ رسالة اإلسطرالب عف نزيميا الشيخ غرس الديف الحمبي، كاجتمع 

 (2) المحقؽ السيد عبد الرحيـ العباسي، كاستجاز منو ركاية البخارم فأجاز لو( بالفاضؿ
كمف مؤلفاتو شرح عمى المغني جمع فيو بيف حاشيتي الدماميني كالشمني سماه 
منتيى أمؿ األريب مف الكالـ عمى مغني المبيب، كلو أيضا شرح عمى شكاىد السيكطي، 

أف ابف المال شاعر لو العديد مف المقاطع كمؤلفات كثيرة في األدب كالبالغة، كما 
 (3) الشعرية في الكصؼ كالمدح.

ق، حيث قاؿ: )تكفي 1003ق، ك1000ذكر الغزم تاريخيف لكفاتو كىما  وفاتو:
ثـ تحرر لي مف خط  -في سنة ألؼ قتمو المصكص في بعض قراه رحمو ا تعالى

 ؼ ػػػػػتاب لطػػػػػتو في كػػػػػؼ فترجمػػػػثالث كألة ػػػػػبي أنو مات في سنػػػػالشيخ العالمة عمر العقي
 (4) السمر أيضان كأبقيت الترجمتيف لمفائدة.(

                                                 
 .100-3/99الديف محمد بف محمد الغزم  نجـالعاشرة، الككاكب السائرة بأعياف المئة   (1)
 المصدر نفسو .  (2)
 المصدر نفسو .  (3)
 .3/101المصدر نفسو   (4)
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 المبحث األول
 م والجممة وعالقة الترادف بينيمااعتراض الحصكفي عمى ابن ىشام في الكال 

... الكالـ الجممة مف كتابو مغني المبيب: ) قاؿ ابف ىشاـ في بداية باب تفسير 
كالجممة ، القكؿ المفيد بالقصد كالمراد بالمفيد ما دؿ عمى معنى يحسف السككت عميوىك 

كما كاف بمنزلة أحدىما  "،زيد قائـػ"كالمبتدأ كخبره ك "قاـ زيد" ػعبارة عف الفعؿ كفاعمو ك
كظننتو قائما، كبيذا يظير لؾ أنيما  ،ككاف زيد قائما ،كأقائـ الزيداف ،نحك ضرب المص

 .(1)ف كما يتكىمو كثير مف الناس(ليسا بمترادفي
قاؿ الحصكفي تعقيبا عمى كالـ ابف ىشاـ: القكؿ بالترادؼ  ثابت عف كثير مف 

في شرح المفصؿ أنو رأم الجميع لقكلو: الجممة  (2)كالـ األندلسي النحاة، بؿ)) ظاىر
كالكالـ في اصطالحيـ مترادفاف، كىك ظاىر كالـ ابف الحاجب أيضان في مختصره 

، قاؿ (3)حيث عرؼ الجممة بتعريؼ الكالـ، فقاؿ: )الجممة: ما كقع إلفادة نسبة( ياألصم
الشارح يقصد الشمني: ) كمثؿ ىذا ال يعد كىما؛ أم ًمف قائمو كما زعـ المصنؼ، فإنو 

، كتكاطؤ  ا عميو، كما قالو المصنؼ اصطالح آخر لقـك ك اصطالحه عمؿ بو ىؤالء القـك
ىك بناء  تكىيمو بأكلى مف اعتبار اصطالحو بناء عمى ؾآخريف، كليس تكىيـ ىؤالء أكلئ

المصطمح، كال مشاٌحة في االصطالح، كنكقش بأف ذلؾ مف باب  ذلؾ اعتبار عمى
                                                 

 .2/431مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ األنصارم (1)
أبك محمد القاسـ بف أحمد بف جعفر  المكرقي األندلسي إماـ العربية كالقراءات كالحديث كالفقو  (2)

كالنحك أخذ عف أبي الحسف بف الشريؾ كمحمد بف نكح الغافقي كالتاج الكندم كأبي البقاء 
 ،كشرح الجزكلية ،مؤلفاتو شرح المفصؿ مف ،كأخذ عنو العماد البالسي كغيره ،العكبرم كغيرىـ

 .276،كاإلعالـ  2/15غاية النياية ك  2/250البغية  :شرح الشاطبية . انظر ترجمتو فيك 
 .في الصدر )) فالجممة: ما كضع إلفادة نسبة (( 1/155بياف المختصر لألصفياني :ينظر (3)
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االختالؼ في نقؿ االصطالح دكف االختالؼ فيو، فتتأتى المشاحة فيو، كيسكغ 
 . (1)التكىـ.((

 .تعريؼ الجممة كتعريؼ الكالـ، كىؿ ىما مترادفاف أك غير مترادفيف؟ مسألة االعتراض:
الحصكفي عمى ابف ىشاـ عند تكىيمو لمف جعؿ الجممة كالكالـ اعترض 

مترادفيف، كذلؾ بسرده مجمكعة مف آراء العمماء في تعريفيما لممصطمحيف، كالتدليؿ عمى 
كس ما أثبتو ابف ىشاـ، كسكؼ أف جميـ اتفقكا عمى أنيما مترادفاف، مف أجؿ أف يثبت ع

نسبر أغكار ىذيف المصطمحيف عند مجمكعة مف العمماء ممف ذكر الحصكفي كغيرىـ 
 محاكليف إظيار حقيقة المكضكع المتمثمة في ككف الجممة كالكالـ مترادفيف أك ال.

كلفيـ ىذه المسالة يجب أف نحاكؿ سرد تعريفات العمماء المذككريف في نص 
 كالكالـ، كمحاكلة المقارنة بينيا كبيف تعريؼ ابف ىشاـ لمجممة كالكالـ.المعتًرض لمجممة 

 عند ابف ىشاـ. -أوالً 
 الكالـ: القكؿ المفيد بالقصد.

نما استعمؿ نكعا آخر مف التعريؼ كىك التعريؼ  الجممة: لـ يحد ابف ىشاـ الجممة، كا 
كالمبتدأ مع خبره كػ)زيد بالمثاؿ، حيث يقكؿ: الجممة عبارة عف الفعؿ كفاعمو كػ)قاـ زيد(، 

ًربى المص(، ك)أقائـ الزيداف(، ك)كاف زيد  قاـ(، كما كاف بمنزلة أحدىما، نحك: )ضي
 قائمان(، ك)ظننتو قائمان(.

إفَّ »الكالـ: «: األندلسي» كأشار إليو الحصكفي بػمقبو  ق[666عند المكرقي ] -ثانيا
نَّما اشترطى في الكالـً اإلفادًة؛ نظرنا إلى  الكالـى مكضكعه عمى الجمؿ المفيدًة... قالكا كا 
؛ ألنَّو إٍف كاف حسننا ( 3)، كىك التأثير(2)األصؿ المشتٌؽ منو، كذلؾى أنَّو ميشتىؽه مف الكمـ

                                                 
 .  2/116، ني المبيب، الشمنيغعمى م حاشية الشمني  (1)

 .1/41عراب، أبك البقاء العكبرم، كاإلانظر: المباب في عمؿ البناء   (2)
 ، كىك الجرح، اشتقاؽ الكممة كالكالـ مف الكمـ فإ"كقيؿ  قاؿ الرضي في شرحو عمى الكافية:  (3)
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ا أثَّر فييا ىمِّا كانقباضا. ف كاف قبيحن ، كلـ يجعؿ (1) «أثَّرى في النَّفًس فرحان كانًبساطا، كا 
 ا.كملمجممة حدنا مفي

 ق[: 538عند الزمخشرم ]ت: -ثالًثا
كالكالـ ىك المركب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى »لكالـ في المفصؿ: 

األخرل، كذاؾ ال يتأتى إال في اسميف كقكلؾ: زيد أخكؾ، كبشر صاحبؾ، أك في فعؿ 
 (2«)كاسـ، نحك: قكلؾ: ضرب زيد، كانطمؽ بكر، كتسمى الجممة.

 الجممة في المفصؿ: مرادفة لمكالـ. -
الجممة في المختصر األصكلي: كرد في صدر شرح المختصر لألصفياني ما نصو:  -
فىادىًة ًنٍسبىةو، كىالى يىتىأىتَّى ًإالَّ ًفي اٍسمىٍيفً » ًضعى إًلً ٍممىةي: مىا كي ٍممىةو. فىاٍلجي ٍممىةه كىغىٍيري جي ، أىٍك اٍلميرىكَّبي جي

يىكىافه نىاًطؽه " ، كىالى يىًردي " حى ٍع  ًفي ًفٍعؿو كىاٍسـو ـٍ تيكضى ٍيده كىاًتبه " ؛ أًلىنَّيىا لى كى " كىاًتبه " ًفي " زى
ا. دنا أىٍيضن ييسىمَّى ميٍفرى ًفًو، كى ٍممىًة ًبًخالى فىادىًة ًنٍسبىةو، كىغىٍيري اٍلجي  .(3)«إًلً

 عند ابف الحاجب في الكافية:  -رابًعا
في فعؿ الكالـ ما تضمف كممتيف باإلسناد، كال يتأتى ذلؾ إال في اسميف، أك »

، كال نجد كبير فرؽ بيف حد الجممة كحد الكالـ، كبخاصة بعد حصر الكالـ فيما (4)«كاسـ
 حصر.

 ي ػػػػػػػػػره فػػػػػالؼ بيف ابف ىشاـ كغيتػػػػػػػني في أف االخػػػػػثـ نقؿ الحصكفي قكؿ الدمامي
                                                                                                              

أيضػػػػػػػان:  ، كانظػػػػػػػر1/20لتأثيرىمػػػػػػػا فػػػػػػػي الػػػػػػػنفس، كىػػػػػػػك اشػػػػػػػتقاؽ بعيػػػػػػػد". شػػػػػػػرح الرضػػػػػػػي:=   
 .1/21البف يعيش: ، شرح المفصؿ1/13الخصائص:

 كما بعدىا. 172شرح المفصؿ لمكرقي،  (1)
 .23الزمخشرم  ،المفصؿ في صنعة اإلعراب (2(
 .156-152 بياف المختصر لألصفياني (3)
 .1/31 رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية (4)
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مفيـك الجممة كالكالـ إنما ىك اختالؼ مصطمحي، كال مشاحة في المصطمحات، 
نعت مخالفيو بالكىـ اعتمادا عمى مصطمحو دكف اعتبار كبالتالي ال يحؽ البف ىشاـ أف ي

لمصطمحيـ، ثـ نكقش بأف الظاىر أف االختالؼ في نقؿ االصطالحات، كليس في 
االصطالحات نفسيا لذلؾ يصح التكىيـ، فالكىـ يحدث في حالة التباس مفيـك مصطمح 

بد مف  مع مفيـك مصطمح آخر، ىذا رأم المناقش، كلكي نقؼ عمى حقيقة األمر ال
الكقكؼ عمى معنى الكالـ كالجممة عبر تاريخ التأليؼ النحكم، كقبؿ ذلؾ عمينا معرفة 

 األصؿ المغكم)الداللي( لمكممتيف قبؿ انتقاليما لمتعبير عف جنس تعبيرم معيف جديد.
 المعنى المغوي لمكالم والجممة:

اسـ » كيعني في المغة كما قاؿ صاحب الصحاح: ،المعنى المغكم لمكالـ :أوال
، كقاؿ صاحب المصباح المنير في غريب الشرح: (1)«جنس يقع عمى القميؿ كالكثير.

ـي ًفي أىٍصًؿ المُّغىًة ًعبىارىةه عىٍف أىٍصكىاتو مي » ٍفييكـو اٍلكىالى كىى بىٍعضي تىتىاًبعىةو ًلمىٍعننى مى ... قىٍد حى
ن ًفيفى أىفَّ اٍلكىالى  ـه الى ييًفيدي اٍلميصى ًليىذىا ييقىاؿي ىىذىا كىالى ؛ كى ٍيًر اٍلميًفيًد قىاؿى مىى اٍلميًفيًد كىغى ـى ييٍطمىؽي عى

. تىٍأًكيميوي ظىاًىره كؼو كى ، كقد اختمط األمر عمى كثير مف المعجمييف ألنيـ (2)«كىىىذىا غىٍيري مىٍعري
كبالتالي لـ تكف جديرة أكردكا معاني الكالـ االصطالحية، كأىممكا األصؿ المغكم لو، 

 بالذكر.
ىك اسـ جنس لألصكات التي يصدرىا  "كالـ"كبالتالي فإف األصؿ الكضعي لمفظ 

اإلنساف سكاء كانت كثيرة أك قميمة مفيدة أك غير مفيدة، كلكف ال يقصد بعدـ اإلفادة تمؾ 
 ،األصكات التي يصدرىا اإلنساف جراء حركات أعضاء جسمو مف فرقعة األصابع مثال

ك صرصرة األضراس أك الزراط، أك غيرىا، كلكف يقصد بيا طبعا تمؾ التي يصدرىا مف أ

                                                 
 ]مادة: ؾ ؿ ـ[.الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، الجكىرم،  (1)
  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي (2)

 ]مادة: ؾ ؿ ـ[.الحمكم، 
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كمف  ،خالؿ جياز نطقو بطريقة منتظمة معبرة عف أغراض مقصكدة، ىذا مف ناحية
ناحية أخرل فإف ىذا الجذر يشترؾ في األصؿ مع الكمـ الذم يعنى بو الجرح المؤثر في 

 الجسـ، إذف التأثير جزء مف المعنى.
  المعنى المغوي لمُجممُة:

جماعة كؿ  شيءو بكماًلو مف الحساب كغيره، كأجممت لو الًحساب كالكالـ مف 
ممةً  مىؿً (1)الجي ، كىي: كاحدة الجي

مىعو عف تفرقة(2) ، كأىٍجمىؿ الشيءى: جى
، كالجممة: جماعة (3)

ٍبؿ ، ككأىف (4)كؿ شيء، كيقاؿ: أخذ الشيء جممة ك باعو جممة متجمعا ال متفرقا الحى
الة؛ ألىن مى ٍممػػالغميظ سمي جي ًمعت فأيٍجًممىت جي ٍمم››ة، ػػػػػػػػيا قيكلن كثيرة جي  ة أخذت مف ػػػػػكلعؿ الجي

ٍممة الحباؿ ٍممى  في ءىارٍ قي الٍ  وً يٍ مى عى  ؿى أينزً  الى كٍ ، كفي التنزيؿ قاؿ ا تعالى: ﴿لى (5)‹‹جي ، (6)﴾ةن دى احً كى  ةن جي
الكالـ كالجممة داللتو تجمُّع لمفرَّؽ، غير أف األكؿ تجمع ف كال المفظيف: أبذلؾ يتضح 

ألفراد جنسو دكف اعتبار لحدكث فائدة مفترضة مف ذلؾ التجمع، أما الثاني فإف أصؿ 
ما يكحي بزيادة الزخـ كالقكة في  :كضعو يدؿ عمى التجمع المفيد فائدة مفترضة، أم

 المجمكع بيا.
 المعنى االصطالحي لمكالم والجممة: 

قبؿ أف نتعرض ليذا المكضكع يجب أف نعرؼ أف العمماء كانكا فيو عمى 
مذىبيف: األكؿ مجمكعة منيـ لـ يفرقكا بينيما، كجعمكا ليما مصطمحا كاحدا يطمقكنو، 

                                                 
 العيف، الخميؿ بف أحمد:: )جمؿ(. (1)
 الصحاح، الجكىرم،: )جمؿ(. (2)
 لساف العرب، ابف منظكر: )جمؿ( (3)
 المعجـ الكسيط، إبراىيـ مصطفى كآخركف: )جمؿ( (4)
 تيذيب المغة، األزىرم: )جمؿ(. (5)
 .مف سكرة الفرقاف 32مف اآلية:  (6)
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 ،فيريدكنيما عمى السكاء، كبمعنى آخر أنيـ جعمكىما مترادفيف، كىذا ما أنكره ابف ىشاـ
كلمجممة اصطالحا آخر، كىؤالء الذيف تقمص  ،كمجمكعة أخرل جعمكا لمكالـ اصطالحا

ثبات الرأم المخالؼ ليـ  ابف ىشاـ رأييـ، كاعترض الحصكفي عمى تكىيمو لغيرىـ، كا 
في أغمبيـ يجعمكف  -كذلؾ بالتذكير برأم بعضيـ، كنقؿ االعتذار عف االختالؼ بينيـ

 جمك األمر.الكالـ أعـ مف الجممة، كسنكرد في ىذه المساحة آراء جميع األطراؼ؛ لي
 أوال: من لم يتعرض لذكر الجممة في تناولو لشرح الكالم.

 ه[:180سيبويو ]ت  -
ىذا باب ما ››أكؿ العمماء الذيف لـ يفرقكا بيف المصطمحيف سيبكيو حيث قاؿ: 

يككف فيو االسـ مبنيان عمى الفعؿ قدـ أك أخر، كما يككف فيو الفعؿ مبنيان عمى االسـ، فإذا 
ت: ضربت زيدان، كىك الحد، ألنؾ تريد أف تعممو، كتحمؿ عميو بنيت االسـ عميو قم

االسـ، كما كاف الحد ضرب زيد عمران، حيث كاف زيد أكؿ ما تشغؿ بو الفعؿ. ككذلؾ 
ف قدمت االسـ، فيك عربيه جيد كما كاف ذلؾ عربيان جيدان،  ىذا إذا كاف يعمؿ فيو، كا 

ي التقديـ كالتأخير سكاء، مثمو في كذلؾ قكلؾ: زيدان ضربت، كاالىتماـ كالعناية ىنا ف
كضرب عمران زيد، فإذا بنيت الفعؿ عمى االسـ قمت: زيد ضربتو،  ،ضرب زيد عمران 

نما تريد بقكلؾ مبنفمز  عميو الفعؿ أنو في مكضع منطمؽ إذا قمت: عبد ا  يمتو الياء. كا 
ا فنسبتو منطمؽ، فيك في مكضع ىذا الذم بني عمى األكؿ كارتفع بو، فإنما قمت عبد 

. يتحدث سيبكيو في النص السابؽ عف (1)‹‹لو ثـ بنيت عميو الفعؿ كرفعتو باالبتداء
الجممة فعمية كاسمية كما الداعي إلعماؿ أحدىما كتقديـ أحدىما عمى اآلخر، كقكلو في 

ىذا باب ما يككف فيو االسـ مبنيان عمى الفعؿ قدـ أك أخر، كما يككف ›› بداية الحديث: 
استخدـ التذكير، كما ييشعر بأنو يتحدث عف الكالـ؛ ألنو ‹‹. فيو الفعؿ مبنيان عمى االسـ

أنو في ناحية أخرل مف الكتاب يتحدث عف الصكاب كالخطأ في التركيب كينسب ذلؾ 

                                                 
 . 1/16الكتاب، سيبكيو،  (1)
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كال يحسيفي في الكالـ أف يىٍجعىؿى الفعؿى مبنيَّا عمى االسـ كال يىٍذكيرى ›› كمو لمكالـ فنراه يقكؿ: 
بناء االسـ عميو  عالمةى ًإضماًر األٌكؿ حتى يىخرج مف لفًظ اإًلعماؿ في األٌكؿ كمف حاؿً 

كيىٍشغىمىو بغير األٌكؿ حتى يمتًنعى مف أف يككفى يىٍعمىؿي فيو، كلكٌنو قد يجكز في الشعر، كىك 
 ضعيؼه في الكالـ. قاؿ الشاعر، كىك أبك النجـ الًعٍجمٌى: 

ٍت أُـّ الًخياًر تىدَّعى قد أىص  (1)‹‹عٌمى ذىٍنبان كمُّو لـ أىٍصنىعً     بحى
ستخدمو سيبكيو بالمعنى المصطمحي فيما أعتقد، فقد كردت كممة أما لفظ الجممة فمـ ي

جممة في كتاب سيبكيو أربع مرات لـ يكف يعني فييف المعنى االصطالحي ليا مطمقا 
 كىي عمى التكالي:

حيث قاؿ:  كمما أيجًرل مجرل " األبد " كالدَّىر كالمَّيؿ  217في الجزء األكؿ ص -1
فىره " ك  ـي كصى مادىل "، كسائري كالنيار: المحرَّ الحجة؛ ألنيـ  مأىسماء الشُّيكر إلى ذ جي
 جعمكىف جممة كاحدة لًعٌدة أٌياـ.

( حيث قاؿ: جممة ىذا الباب أفَّ الزماف إذا كاف ماضيان 119/ 3في الجزء الثالث  ) -2
لى االبتداء كالخبر؛ ألنَّو في معنى إذ، فأضيؼ إلى ما يضاؼ إليو  أضيؼ إلى الفعؿ، كا 

ذا ك ذا ىذه ال  اف لما لـ يقع لـ يضؼ إالَّ إلى األفعاؿ؛ ألنوإذ. كا  في معنى إذا، كا 
 الَّ إلى األفعاؿ.إتضاؼ 

حيث قاؿ: فكؿ اسـ يسمى بشيء مف الفعؿ ليست في أكلو  208الجزء الثالث ص -3
زيادة كلو مثاؿ في األسماء انصرؼ؛ فإف سميتو باسـو في أكلو زيادة كأشبو األفعاؿ لـ 

 جممة ىذا.ينصرؼ. فيذه 
حيث قاؿ: كمما جاءت مصادره عمى مثاؿو لتقارب المعاني  16الجزء الرابع ص -4

قكلؾ: يئست يأسان كيآسةن كسئمت سأمان كسآمةن، كزىدت زىدان كزىادةه. فإنما جممة ىذا 
 لترؾ الشيء.

                                                 
 . 1/85نفس المصدر: (1)
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 ق[ 646] ابن الحاجب -
كممتيف  ما تضٌمف: »تعريؼ الجممة، كعرؼ الكالـ بقكلولـ يتعرض ابف الحاجب ل

، كمف خالؿ ىذا التعريؼ نجده (1)«باإلسناد، كال يتأٌتى ذلؾ إاٌل في اسميف، أك فعؿ كاسـ
  ألنو اشترط اإلسناد الذم ىك مف خصائص الجممة. ؛أدخؿ الجممة في الكالـ

 القائمون بترادف المصطمحين:   ثانيا:
 ى[: 392ابن جني]ت -

أعـ مف الكالـ، كالميـ في قكلو  قارف بيف الكالـ كالقكؿ، فخرج بنتيجة أف القكؿ
أما الكالـ فكؿ لفظ ››أنو لـ يفرؽ مطمقا بيف الكالـ كالجممة؛ بؿ جعميا إياه، حيث قاؿ: 

. ككذلؾ جعؿ القكؿ (2)‹‹مستقؿ بنفسو، مفيد لمعناه. كىك الذم يسميو النحكيكف الجمؿ
كأما القكؿ فأصمو أنو كؿ لفظ مىذىؿى بو المساف، تامان كاف ››التاـ مرادفان لمجممة حيث قاؿ: 

يوو...  أك ناقصان، فالتاـ ىك المفيد، أعني الجممة، كما كاف في معناىا، مف نحك صوو،  كا 
تصار معنى . كيفيـ مف كالـ ابف جني اق(3)‹‹ فكؿ كالـ قكؿ، كليس كؿ قكؿ كالمان...
 الجممة عمى المفيد مف القكؿ أك الكالـ.

 ى[:471عبد القاىر الجرجاني ]ت -
لـ يفرؽ بيف مصطمح الكالـ، كمصطمح الجممة، غير أنو زاد شرط االئتالؼ بيف 

ذا ›› الكممات لتككف جممة ككالما؛ ألف الكاحد مف الفعؿ كاالسـ كالحرؼ يسمى كممة، كا 
كشرط . (4)‹‹خرج زيد، سمي كالمان، كسمي جممة ائتمؼ منيما اثناف فأفادا، نحك:

االئتالؼ ىنا يؤدم بالضركرة إلى شرط اإلفادة فال يتحقؽ األكؿ إال بالثاني، حيث تكمف 
                                                 

 .1/33رضي الديف األستراباذم، الكافية،شرح الرضي عمى  (1)
 .1/17الخصائص، ابف جني،  (2)
 المصدر نفسو. (3)
 .4 الجمؿ، الجرجاني (4)
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الفائدة باالئتالؼ كغيره، كلكف ال يككف االئتالؼ إال مضنة الفائدة الجزلة التي تزيد 
 الكالـ ركنقنا.

 ، ى[538]الزمخشري -
، لكالكالـ ىك المركب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخر »قاؿ في مفصمو: 

كذاؾ ال يتأتى إال في اسميف كقكلؾ: زيد أخكؾ، كبشر صاحبؾ. أك في فعؿ كاسـ، نحك 
الكالـ » ، كقاؿ في األنمكذج: (1)«قكلؾ: ضرب زيد، كانطمؽ بكر، كتسمى الجممة.

ما مف فعؿ كاسـ، نحك: مؤلؼ إما مف اسميف أسند أحدىما إلى اآلخر، نحك: زيد قا ئـ، كا 
، كالمالحظ أف الزمخشرم استخدـ قيد التأليؼ كما (2) «ضرب زيد، كيسمى كالما كجممة.

 استخدمو قبمو الجرجاني، كال غرابة فكالىما بصنعة البالغة مشتغؿ.
 ثالثا: القائمون باختالف الكالم عن الجممة.

 ى [:285المبرد ]ت -1
[، فيك لـ ى 285أكؿ مف فرؽ بيف الكالـ كالجممة مصطمحيان تقريبا المبرد ]ت

فالكالـ كمو: اسـ، كفعؿ، كحرؼ جاء لمعنى، ال يخمك ›› :اؿفق يشترط اإلفادة في الكالـ
، كاشترطيا مع التركيب في الجممة حيث (3)‹‹الكالـ عربٌيا كاف أك أعجمٌيا مف ىذه الثالثة

نما كاف ال›› قاؿ: فاعؿ رفعان؛ ألنو ىك كالفعؿ جممةه يحسف عمييا السككت، كتجب بيا كا 
[، فرؽ أيضا بيف الجممة كالكالـ في كتابو ق384] والرماني، (4)‹‹الفائدة لمخاطب

ٍممىة ًىيى المبنية مف مىٍكضيكع كمحمكؿ لمفائدة.» الحدكد، حيث جعؿ الجممة: ، (5) «اٍلجي
                                                 

 .15الزمخشرم  ،المفصؿ في صنعة اإلعراب  (1)
 .15األنمكذج، جار ا الزمخشرم،   (2)
 .1/3 المبردت، المقتضب  (3)
 .1/8 المصدر نفسو  (4)
 .68، رسالة الحدكد، أبك الحسف الرماني  (5)
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كؼ دىا» كالكالـ:  ، ال يخفى انتماء الحديف (1) «ال بتأليفو عمى معنى.مىا كىافى مف اٍلحيري
لممنطؽ، كلكف ال بأس في االستئناس بيما، مف أجؿ بياف تطكر التفكير المغكم في 

 القرف الرابع.
 ق[:686] ستراباديالرضي األ -

ففرؽ أيضا  بيف مصطمحي الجممة كالكالـ، إذ  ق[686سترابادم ]أما الرضي األ
...ما تضمف اإلسناد األصمي سكاء كانت مقصكدة لذاتيا أك ال، ››أف الجممة عنده 

أك سائر ما ذكر مف الجمؿ، فيخرج المصدر، كأسماء  ،كالجممة التي ىي خبر المبتدأ
كالكالـ ما تضمف » ، (2)«الفاعؿ كالمفعكؿ كالصفة المشبية كالظرؼ مع ما أسندت إليو،

، فميست كؿ (3)‹‹مة، كال ينعكساإلسناد األصمي، ككاف مقصكدا لذاتو، فكؿ كالـ جم
 -أك ـل يفدجممة كالمان، كأم كالـو تضمف إسنادان يمكف أف يككف جممة أفاد معنى مستقالن 

كعميو فيي أعـ منو. فيشترط فييما اإلسناد األصمي، كيخصص الكالـ بالقصد دكنيا،  -حسب رأيو
كلكف قد ال  ،اإلسناد بيف ركنييا كيضمنو اإلسناد، كيمكف أف نفيـ مف كالمو أف الجممة يشترط فييا

بد أف تنضـ إلييا جممة أخرل أك أكثر حتى نصؿ إلى ما يمكننا أف  بؿ ال ؛تـت اإلفادة منيا كحدىا
 نطمؽ عميو مصطمح كالـ مفيد.

 ى[:762]ابن ىشام األنصاري  -
مفيد ما القكؿ المفيد بالقصد كالمراد بال»... عرؼ الكالـ بأنو:  ى[762ابف ىشـا األنصارم ]

 "قـا زيد"عبارة عف الفعؿ كفاعمو كػ » ، كعرؼ الجممة بأنيا:«دؿ عمى معنى يحسف السككت عميو
كاف زيد "ك "أقاـئ الزيداف"ك "ضرب المص"كما كاف بمنزلة أحدىما نحك  "زيد قاـئ"كالمبتدأ كخبره كػ 

                                                 
 .74، رسالة الحدكد، أبك الحسف الرماني (1)
 .1/33الرضي، شرح كافية ابف الحاجب،  (2)
 ( المصدر نفسو.3)
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طابؽ مع رأم ، كبيذا يظير لؾ أنيما ليسا بمترادفيف عنده، كىذا الرأم مت(1)«"ظننتو قائما"ك "قائما
الرضي، فكال الرأييف مبني عمى جعؿ كؿ إسناد بيف فعؿ كفاعؿ، أك بيف مبتدأ كخبر جممة استقمت 
بيذا اإلسناد كدلَّت عمى معنى خاص، أك كانت ضمف تركيب جممي أكبر دكف تقييد باإلفادة، فسكغ 

مستقالن مفيدان فائدة  ليما ذلؾ التفريؽ بيف مصطمحي الكالـ كالجممة، فجعمكا الكالـ ما أفاد معنى
ركنييا فقط دكف شرط  ةيحسف السككت عمييا، أما الجممة فاقتصركا في حدىا عمى  اإلسناد لبن

 .(2)اإلفادة التامة 
، كربما (3)ك مما سبؽ يمكف أف نقرر أف الجممة كيفما كانت اسمية أك فعمية قضية إسنادية

فالجممة تمثؿ المادة الخـا التي يتككف منيا الكالـ ، (4)كانت الجممة الخمية الحية األكلى في جسـ المغة
المفيد؛ ألنو عبارة عف كممات متآلفة في جمؿ، كجمؿ مؤل فة لعبارات، كعبارات مككنة لنص، 
كنصكص مكصمة لًفكىر مف المبدع لممتمقي، فيمكف إذان أف نعد الجممة ىي الخمية األكلى المككنة 

لبنة ناجعة في البناء الكالمي، يجب أف يككف اإلسناد أساسان  لمكالـ المفيد، كلكي تككف ىذه الخمية
ليا، كفي نفس الكقت ال يضير تطكيميا بما ىك متمـ لممعنى المطمكب تكضيحو أصالن حاؿ تركيبيا، 

دـا ال يخؿ باإلسناد بيف ركنييا، كبيذا يتبيف التكافؽ بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي  ما
؛ ألنو يرل أف لمجممة، كمف ناحية أخ رل ال يمكف أف نمغي تماما كصؼ الكىـ الذم أطمقو ابف ىشـا

بؿ يرل أف اإلفادة الحقة التي ترتاح إلييا نفس  ؛ال تككف معبرة عف معنى تـا مفيد الجممة لكحدىا
بد أف تتككف مف تآلؼ مجمكعة مف المسندات المتككنة في ىيئة جمؿ، مشيران بتكىيمو ىذا  المتكـم ال
ييا، أك أحدىما( أيف الجممة المذككرة) المنطكؽ بجز رة الربط في ذىف المبدع كالمتمقي بإلى ضرك 

كالجممة التي سببت في ذلؾ ربطا حقيقيا، كنحتاج إلى مثاؿ لتكضيح ذلؾ، عندما نسمع أحدىـ يقكؿ: 

                                                 
 .2/431ابف ىشاـ، ، ف كتب األعاريبعمغني المبيب   (1)
 . 29ينظر: بناء الجممة العربية،  (2)
 .201،ينظر: الفعؿ زمانو كأبنيتو (3)
 . 29 ،ينظر: بناء الجممة العربية (4)
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مثؿ:  ، إال إذا سمعنا الجممة التي أحدثت ىذه اإلجابة،ىذه )نعـ(ى لإ نفسالنعـ. كيسكت ال ترتاح 
ـ.  أكىميؿى المبحث؟ فتككف اإلجابة: نع

 لمبحث  الثانيا
اعتراض الحصكفي عمى ابن ىشام في الفرق بين الجممة والكالم في الخصوص 

 والعموم.
فإنو بعد أف فرغ مف حد الكالـ ... »ىشاـ ذاكرنا قكؿ صاحب المفصؿ:  قاؿ ابف

كالصكاب أنيا أعـ منو إذ شرطو اإلفادة بخالفيا، كليذا تسمعيـ  ،قاؿ: كيسمى جممة
« جممة الصمة، ككؿ ذلؾ ليس مفيدا فميس بكالـ ،جممة الجكاب ،جممة الشرط :يقكلكف

رط بالجممة اإلفادة، كما ال اشتراط فيو أعـ مما ال يشت قاؿ الحصكفي: )فإنو ]ابف ىشاـ[
فيو االشتراط، كال يخفى ما في تعبيره بالصكاب في ىذا القكؿ مف اإلشارة إلى حاؿ 

 مقابمو، كأنا ال أرل ذلؾ صكابان لقكة المأخذ مف الطرفيف.
ىذا االعتراض تابع االعتراض األكؿ، غير أف كجو الخالؼ ىنا في عالقة 

لكالـ مف حيث العمـك كالخصكص انتصارنا مف الحصكفي لمزمخشرم، كلنفيـ الجممة  با
 بد أف نبيف تعريؼ الجممة عند االثنيف؛ ابف ىشاـ كالزمخشرم.  ىذه اإلشكالية ال

كالكالـ ىك المركب مف كممتيف »، فقاؿ في مفصمو: ى[538]أما الزمخشري
سميف كقكلؾ: زيد أخكؾ، كبشر أسندت إحداىما إلى األخرل، كذاؾ ال يتأتى إال في ا

 (1) «صاحبؾ. أك في فعؿ كاسـ، نحك قكلؾ: ضرب زيد، كانطمؽ بكر، كتسمى الجممة.
كالمراد بالمفيد ما  ،القكؿ المفيد بالقصد» كأما ابف ىشاـ فقد عرؼ الكالـ بأنو: 

عبارة عف الفعؿ كفاعمو » ، كعرؼ الجممة بأنيا:«دؿ عمى معنى يحسف السككت عميو
 ـ ػػػػػػػما نحك ضرب المص ك أقائػػػػة أحدىػػػػػزيد كالمبتدأ كخبره كػ زيد قائـ كما كاف بمنزلقاـ "كػ

                                                 
 .15الزمخشرم  ،المفصؿ في صنعة اإلعراب  (1)
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 (1)«الزيداف ككاف زيد قائما كظننتو قائما.
الظاىر مف النصيف السابقيف أف الزمخشرم يعتبر الكالـ كالجممة شيئا كاحدا؛ 
كىذا الذم جعؿ ابف ىشاـ يعترض عميو كيجعؿ رأيو غير صائب، األمر الذم جعؿ 
الحصكفي ينتقده لقكة المأخذ مف الطرفيف، يقصد القائؿ أنيما مترادفتيف الزمخشرم، 
كالقائؿ الكالـ أخص مف الجممة ابف ىشاـ، غير أف المتمعف في تعريؼ الزمخشرم 
يالحظ فيما آخر لعبارتو قد يككف محتمىال عمى بعده حيث إنو اشترط في الكالـ كالجممة 

الشرطيف عمى نية تفريقيما، فمعمـك بالضركرة أف التركيب  التركيب كاإلسناد، ككأنو جمع
يككف في الجممة كغير الجممة سكاء كاف غير الجممة مفردات أك جمؿ، أما اإلسناد فيك 
خاصية الزمة حقيقة في الجممة، ثـ حصر الزمخشرم اإلسناد في األمثمة التي ساقيا أك 

(، ثـ أردؼ بعد االنتياء مف التمثيؿ ما كاف عمى شاكمتيا كذلؾ بتقديمو قيد )كال يتأتى
عبارة)كتسمى جممة(، ككأنو يقصد تمؾ األمثمة ال الكالـ، إذ لك كاف يقصد الكالـ لكاف 
حقو أف يستخدـ ياء  المضارعة بدؿ التاء ) كيسمى جممة(، كبالتالي فال أرل ضركرة 

مف ابف ىشاـ  لتخطئة الزمخشرم؛ ألنو فرؽ كما أسمفنا بيف الجممة كالكالـ تفرقة أدؽ
مستخدما مفردة دلت عمى حقيقة الكالـ كىي )التركيب(، كأخرل دلت عمى حقيقة 

كىك ديدف  ،الجممة)إسناد( في أسمكب مرتب كاضح دكف تعقيدػ مع تزييف المعنى باألمثمة
النحاة، كأعتقد أف الزمخشرم فاؽ ابف ىشاـ في عبارتو ىذه؛ ألنو تممس سالسة العبارة 

كال غرابة في ذلؾ فيك  ،رب مف التكرار الممؿ كاالختصار المخؿكدقة األلفاظ، كى
 البالغي المفكه.

أما ابف ىشاـ فقد كرر كالـ ابف مالؾ في تعريفو لمكالـ؛ يقكؿ ابف مالؾ في 
ألفيتو: كالمنا لفظ مفيد كػاستقـ. غير أنو استبدؿ مثاؿ ابف مالؾ بعبارتو: )بالقصد كالمراد 

 يا مف خالؿػػػػػػيحسف السككت عميو(، كعرؼ الجممة بذكر جنسي بالمفيد ما دؿ عمى معنى

                                                 
 .2/431مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ،   (1)
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 التمثيؿ عمى كؿ كاحد منيما. 
كليذا تسمعيـ يقكلكف جممة الشرط، كجممة الجكاب، جممة »كقكؿ ابف ىشاـ: 

كما بيني عميو مف أف الجممة أعـ مف « الصمة، ككؿ ذلؾ ليس مفيدان، فميس بكالـ.
ترط فييا، فإف الزمخشرم قد اشترط في الجممة اإلسناد الكالـ؛ ألف شرطو اإلفادة كال يش

كما أسمفنا، كاشترط في الكالـ التركيب الذم يمكف تفسيره باإلفادة إذ ىي مظنتو، 
كبالتالي فإف الجممة أخص مف الكالـ ال أعـ منو؛ ألف اإلسناد ال يككف إال بيف مخبر بو 

بد أف يتألؼ مف جممة كاحدة  الكمخبر عنو، أك بيف محكـك بو كمحكـك عميو، كالكالـ 
أك مجمكعة مف الجمؿ، كذلؾ عمى اعتبار أف ما ييتكىـ أنو جزء مف كالـ ىك كالـ 
محذكؼ بعضو لكجكد قرينة دالة عميو، كما أف جممة الشرط كجممة الجكاب لـ يحتاجا 
إلى بعضيما احتياجا ممًصقا ليما ببعضيما إال بدخكؿ أداة الشرط عمى أكالىما، كأف 

ة الصمة ما كانت لتككف غير مفيدة إال بعد دخكؿ المكصكؿ عمييا كاتصاليا بو جمم
بصفة الزمة حتى صارت معو كالكممة الكاحدة التي ال يفيد جزؤىا عمى جزء معناىا 
المراد مف تركيبيا معو، ككؿ ذلؾ يعد مف تركيب الكالـ الذم أشار إليو الزمخشرم في 

.. كال يخفى أنو قد يقصد بإحدل الكممتيف جممة قكلو: الكالـ ىك المركب مف كممتيف.
كىذا طريؽ العرب في بعض كالميا، إذ يطمقكف كممة كيقصدكف بيا كالمان، قاؿ تعالى: 

  [ كا أعمـ.23 \ 100] ﴿كىالَّ ًإنَّيىا كىًممىةه ىيكى قىاًئمييىا 
 خاتمة

الحمد  رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف، انتييت بعكف ا 
مف ىذا البحث الذم كاف محكره األساس يتمركز حكؿ رأيي شخصيتيف نحكيتيف فذتيف، 
اعترض الشارح منيما عمى قكليف مف أقكاؿ المصنؼ الذم يشرح مصنفو، ككاف 

تائج عمى المقدمات، كبكؿ احتراـ كتبجيؿ، فحاكلت االعتراض بالحجة كالدليؿ كترتيب الن
التجرد كنقمت األقكاؿ بأمانة كناقشتيا بمكضكعية، فكانت االستفادة جمة كالرحمة ممتعة، 
كأحسب أني أخمصت النية  كاحتسبت األجر منو جزيال ألىديو لركح كالدم الذم لـ 
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ف غيره فمف نفسي.يفارقني طيفو بعد انقضاء أجمو، فإف كاف صكابا فبتكفيؽ  ك  ا، كا 
 الحمد كالمنة، كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف.
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 أن يراعى فييا ما يأتي : يشترط في البحوث العممية المقدمة لمنشر
 أصول البحث العممي وقواعده  . -

 أال تكون المادة العممية قد سبق نشرىا أو كانت جزءا من رسالة عممية . -

يرفق بالبحث المكتوب بالمغة العربية بممخص بالمغة اإلنجميزية ، والبحث  -
 مغة العربية .المكتوب بمغة أجنبية مرخصا بال

 يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد  . -

 تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون . -

حث بالضوابط التي وضعتيا المجمة من عدد الصفحات ، ونوع الخط االتزام الب -
يا ، والفترات الزمنية الممنوحة لمعديل ، وما يستجد من ضوابط تضعورقمو 
 .  مستقبال المجمة

 
 تنبييات :

 لممجمة الحق في تعديل البحث أو طمب تعديمو أو رفضو . -

 يخضع البحث في النشر ألوليات المجمة وسياستيا . -

البحوث المنشورة تعبر عن وجية نظر أصحابيا ، وال تعبر عن وجية نظر  -
 المجمة .
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