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 إقرار والتزام

 إسهامات إبراهٌم الشمسان فً الدرس اللغوي 

 0006060661منة           الرقم الجامعً: سجى عمر عبد الحفٌظ طعا أنا الطالبة:

 اللغة العربٌة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة.                  التخصص: الكلٌة:

المتعلقة وتعلٌماتها،السارٌةالمعمولبها أعلنبؤننًقدالتزمتبقوانٌنجامعةآلالبٌتوأنظمتها

بإعدادرسالتًبعنوان:بإعدادرسابلالماجستٌروالدكتوراهعندماقمت

 إسهامات إبراهٌم الشمسان فً الدرس اللغوي

Ibrahim AL-Shamsan and his Contributions in Arabic Linguistic Studies 

 

وذلكبماٌنسجممعاألمانةالعلمٌةالمتعارؾعلٌهافًكتابةالرسابلواألطارٌحالعلمٌة،كماأننً

رسالتًؼٌرمنقولة ،أومستلةمنرسابل،أوأطارٌح،أوكتبأوأبحاث،أومنشوراتأعلنأنَّ

فإننًأتحملالمسإولٌة تقدم علىما فًأيوسٌلةإعبلمٌةوتؤسٌسا أوتخزٌنها علمٌةتمنشرها،

بؤنواعهاكافةفًمالوتبٌنؼٌرذلك،وحقمجلسالعمداءفًجامعةآللبٌتبإلؽاءقرارمنحً

حصلتعلٌها،وسحبشهادةالتخرجمنًبعدصدورهادونأنٌكونلًحقالدرجةالعلمٌةالتً

بهذا الصادرعنمجلسالعمداء القرار كانتفً الطعنبؤيصورة أو واالعتراض، التظلم فً

الصدد.
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عمادةالدراساتالعلٌا

ٌتجامعةآلالب

قرارلجنةالمناقشة

نوقشتهذهالرسالةالموسومةبـــــــــ:

 " إسهامات إبراهٌم الشمسان فً الدرس اللغوي " 



م2ٕٔٓ/ٕٔ/2ٕوأجٌزتبتارٌخ



 التوقٌع أعضاء لجنة المناقشة

........................)مشرفاًوربٌسا(األستاذالدكتورمحمودالدٌكً

........................)عضواً(لدكتورزٌدالقرالةاألستاذا

........................)عضواً(الدكتورعمرخزاعلة

ا)عضواًالدكتورحسٌنؼوانمة ًٌ ........................(خارج
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 اإلهداء

(ملسو هيلع هللا ىلص)إلىَمْنعلمالمتعلمٌنوبعثاألملفًقلوبالٌابسٌننبًاإلنسانٌةسٌدنامحمد

إلىَمْنعلمنًالتحديوالصبر.....إلىالنورالذيٌنٌرلًدربالنجاح....إلىأبًالؽالً.

إلىوالدتًالؽالٌةالتًأنارتدعواتهالًمسٌرتً،أطالهللافًعمرها،وأمدهابالصحةوالعافٌة.

أمأشرؾ.مخزومًونًإلكمالالطرٌقالؽالٌٌناألستاذالدكتورناصرالانًوشجعاإلىَمْنساند

إلىمنأوقدتحقٌقالحلمبداخلًواقدالحبٌب

لىالحسنوعبدالرحمنمهجةالقلبإ

ةؤلخوةالحقَّلاإلىمحمدوأسامةوتقىرمزً

إلىالذٌنوقفواأقبلمهمللدفاععنالعربٌةلؽةالقرآنالكرٌم

نٌوفقنًوالمإمنٌنلمافٌهالخٌرآمٌنالمولىعزوجلأأهديإلٌهمهذاالجهدالمتواضع،ساببلً



 سجىعمرطعامنة
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 الشكر والتقدٌر 

الحمدهللالذيأنارقلوبعبادهالمتقٌن،وجعلالقرآنشفاءللعالمٌن،وهدىورحمةللمإمنٌن،

،الذيفتحملسو هيلع هللا ىلصوالصبلةوالسبلمعلىخاتماألنبٌاءوأشرؾالمرسلٌن،سٌدنامحمدالنبًاألمٌن

بهأعٌننا،ونوربهطرٌقنا،وأخرجالناسمنالظلماتإلىالنور،وعلىآلهالطٌبٌنالطاهرٌن،هللا

ٌن،ومنتبعهمبإحسانإلىٌومالدٌن.توأصحابهالمهد

أهل بفضله،فإنَّ ًَّ الٌسعنًوقدأنهٌتإعدادهذهالرسالةإالَّأنأعترؾلكلذيفضلعل

شكروالثناء.الفضلوالعطاءهمأهٌللل

هذه باإلشراؾعلى شرفا منحنً الذي الدٌكً محمود الدكتور لؤلستاذ الجزٌل بالشكر أتقدم

أنارلً مما الكثٌر، الشًء وخبراته لًمنوقتهوعلمه، قدم فقد وعاشمعًمتاعبها، الرسالة،

روالتقدٌرواالحترام،دربالبحث،وساعدنًفًالتؽلبعلىكثٌرمنصعوباته،فلهمنًكلالشك

فجزاههللاعنًكلخٌرواستبدلجهدهبالخٌروالفرحوالسرور.

الرسالة هذه موا قوَّ الذٌن المناقشة هٌبة أعضاء األفاضل لؤلساتذة الجزٌل بالشكر أتقدم كما

الدكتور وقٌموها القرالة، زٌد عمرخزاعلة،والدكتور ؼوانمة،والدكتور حسٌن أبد من ىولكل

نصًحاإلخراجهذاالعملإلىحٌزالوجود.

فإننًأتقدمبعظٌمالشكروالتقدٌرلؤلستاذالدكتورإبراهٌمالشمسانعلىحسنتعاونه، وأخًٌرا

 نًبماأحتاجإلٌهمنمصادركانلهااألثرفًإخراجهذهالدراسة،وإنًألدعوهللاأنٌمدَّ حٌثأمدَّ

ستحقهمنعطاء.بعمرهلٌقدمللعربٌةمات
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 فهرس المحتوٌات

 الصفحة الموضوع

بتفوٌض

جإقراروالتزام

دقرارلجنةالمناقشة

هـاإلهداء

والشكروالتقدٌر

زفهرسالمحتوٌات

ط الملخص باللغة العربٌة

ٔ مقدمة

ٖ تمهٌد

ٖاالسموالكنٌة

ٖالمإهبلت

ٖلتدرجالوظٌفًا

ٗأبرزذكرٌاته

أهماألساتذةالذٌنتتلمذإبراهٌمالشمسان

علىأٌدٌهمواستفادمنعلمهم
2

ٓٔابرزصفاته

 الفصل األول

 المسائل النحوٌة
ٕٔ

ٖٔحروؾالجر

ٕٓمسابلالجملةالشرطٌة

ٕٙدونوأحكامها

2ٕالعددونظاماألسهم

2ٕالتعديواللزوم

ٖٔتمنآراءالشمسانالنحوٌةمتفرقا

 

 







 ح
 

 : جهود الشمسان فً الصوت والصرف الفصل الثانً

جهود الشمسان فً الصوت أوالً: 

ٖٙ

ٖ2

2ٖاإلدؼام

2ٖالربطبٌنالمنطوقوالمكتوب

ٓٗاإلشمام

ٔٗالمماثلة

ٕٗتؽٌرالقاؾوالذال

ٗٗمطلكسرةتاءالمخاطبة

٘ٗاإلتباع

ٙٗاإلمالة

ا: جهود الشمسان فً الصرفث ًٌ 2ٗ ان

2ٗالتخطٌطاللؽويوتحلٌلاألخطاء

ٗ٘الجداولالصرفٌة

ٓٙالمٌزانالصرفً

ٔٙاإلبدال

٘ٙالتصؽٌر

 الفصل الثالث

 المسائل الداللٌة
2ٓ

2ٔاللؽةوعبلقتهابالمجتمع

2ٖالداللةالوظٌفٌة

2٘فًفلسفةالتسمٌة

2٘ الخاتمة

2ٙ لمراجعالمصادر وا

4ٗ المالحق

ٓٔٔ الملخص باللغة اإلنجلٌزٌة
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 ملخص الرسالة

أهمجهوداألستاذالدكتورإبراهٌمسلٌمانالشمسانوإسهاماتهدؾهذهالدراسةإلىالكشؾعنته

تمنالنظرفًأهمفًالدرساللؽوي،حٌثقامتالباحثةبدراسةعددمنإنتاجهالعلمً،وتمكن

.جهوده

الدراسةفًمقدمةوثبلثةفصول،وقدتناولتالمقدمةأهمٌةالدراسةوإشكالٌتها وجاءتهذه

ث االفصلاألولفقدتحدَّ عنأبرزالمسابلالنحوٌةالتًتناولهاتالباحثةفٌهومسوؼاتهاومنهجها،أمَّ

الشرطٌة،الشمسانفًكتبه،نحو)حروؾالجر،ومسابلالتعديواللزوم،ومسابلتخصالجملة

ودونوأحكامها،والعددونظاماألسهم(،وفًالفصلالثانًنظرتالباحثةفًالمسابلالصرفٌة

(،وكانوتؽٌرالقاؾوالصوتٌة،نحو)االشتقاق،واإلبدال،والتصؽٌر،والوقؾ،وظاهرةاإلشمام،

لمجتمع،والداللةالوظٌفٌة،الفصلالثالثواألخٌربعنوانالمسابلالداللٌة،نحو)اللؽةوعبلقتهابا

وقضاٌامتعلقةبفلسفةالتسمٌة(.

.بًاالستقراًوالمنهجالمتبعفًهذهالدراسةهوالتحلٌل

شخصٌةالشمسانفًالنحووالصرؾتبدوجلٌة،فقدأفادمنالمادة وخلصتالدراسةإلىأنَّ

فًمجالالصرؾوبعضالظواهرلٌمًبتحلٌلها،كماحاولتقدٌمدرستعالمسموعةوالمنقولهوقام

 الصوتٌة،وكانالتراثالعربًاألصٌلمنبعتلكالمسابل.
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 المقدمة

 – ملسو هيلع هللا ىلص –الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد     

ا بعد،  وعلى آله وصحبه الغر الميامين، أمَّ

من عدٌد الحدٌث العصر فً مقدمٌنظهر المتنوعة، والمعرفة العلم بؽزارة اتسموا العلماء

و علىإبرازصورتها ٌساعد ما تقدٌرمثلإظهارللعربٌة أرىأنَّ لذا وٌسر؛ منسهولة فٌها ما

تقدٌرهمإبرازأهمجهودهمالعلمٌةالتًأسهمتطرقهإالءالعلماءواجبٌقععلىعاتقنا،ومن

جاءتهذهالرسالةمحاولةإلظهارأبرزجهوداألستاذالدكتورإبراهٌمفًإثراءالمكتبةالعربٌة؛ف

المسابلالنحوٌةوالصرفٌةوالداللٌةوالصوتٌةفًبعضتتبعبسلٌمانالشمسانفًالدرساللؽوي،

با الدراسةإلىبٌانموقعهبٌنمتحلٌل،كالستقراءوالكتبه تهدؾهذه منالباحثٌنالعربأقرانها

المحدثٌن.

 فهوٌعدُّ العربٌة، اللؽة الجلٌلمنفضلفًخدمة العالم لهذا لما الموضوع؛ اخترتهذا وقد

ٌزالٌقدمللمكتبةالعربٌةمإلفاتقٌمةفً موما منأعبلمالدراساتاللؽوٌةالمعاصرة،وقدَّ علًما

أبرزماٌمٌزالشمسانأنَّهجمع بٌنالحداثةوالتراث،وقدخدمةاللؽةالعربٌةوتعزٌزمكانتها،ولعلَّ

جاءتآراإهمتسمةبالجدةخاصةماٌتعلقبالتعلٌلومؽاٌرةالتفسٌرفًبعضآراءمنسبقه.

 لمسته لما الدراسة هذه جاءت وقد الدرسالباحثة فً الشمسان إسهامات لدرس حاجة من

وعكفتعلىمصادرالبحثاماتهلمٌسبقألحدأنقامبدراستها،فاتكلتعلىهللاهاللؽوي؛ألنإس

.كتبالنحووالصرؾأشهرالمتمثلةفً

 الشمسانإبراهٌمهوأنسبالمناهجلدراسةإسهاماتًالتحلٌلبًاالستقرامنهجالوقدرأٌتأنَّ

الجهودالتًبذلهافًخدمةالدرساللؽوي.بعضاللؽوٌةورصد

منسبقهأولفًبعضأرابهالشمسانكانمؽاًٌراوتنهضهذهالدراسةمنإشكالٌةمفادها:أنَّ

قدجاٌلهمنالمحدثٌن،و حاولتاإلجابةعنهذهاإلشكالٌةالتًطرحتهاالدراسة،وتوصلتإلىأنَّ

واتفقمع للمادة، وطرٌقةعرضه فًأُسلوبه جدًٌدا الشمسانخالؾبعضالمحدثٌنوانتهجنهًجا

البعضاآلخر.

للتعرٌؾبإبراهٌمالتمهٌدصصسةفًتمهٌدومقدمةوثبلثةفصولوخاتمة،خُوقدجاءتالدرا

و والعملٌة، العلمٌة ومكانته بحثفًالشمسان األول تناولهاتالفصل التً النحوٌة المسابل فً

الجر، وحروؾ واللزوم، والتعدي مواضٌع، من ٌختصبها وما الشرطٌة الجملة نحو الشمسان
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التًتناولها،والصوتٌةوقدخصصالفصلالثانًألهمالمسابلالصرفٌةهالنحوٌة،بوبعضآرا

ثعنجهودهوإسهاماتهفً فاشتملعلىوسابلنموالعربٌةالتًواألصوات،الصرؾتعلٌمفتحدَّ

ثعنها؛كاالشتقاقواإلبدال،والمٌزانالصرفً،والوقؾ،والتصؽٌر، وبعضالمسابلالصوتٌةتحدَّ

 اإلشمنحو واإلتباعظاهرة والمماثلة، التً،ام، الداللٌة للمسابل خصص فقد الثالث الفصل ا أمَّ

والداللة بالمجتمع، وعبلقتها اللؽة نحو تناولها التً الداللٌة الصفات أبرز عن فتحدث تناولها،

 وفلسفةالتسمٌة.الوظٌفٌة،
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 تمهٌد

 االسم والكنٌة :

،وتسعمبةوألؾسبعوأربعٌنسنةولدىبؤبًأوس،الشمسان،وٌكنَّهوإبراهٌمسلٌمانرشٌد

فًمحافظةالمذنبفًمنطقةالقصٌمفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة.

 المؤهالت :

سنةثبلثةالدرجةالجامعٌةاألولىتخرجفًكلٌةاآلدابفًجامعةالملكسعود،وحصلعلى

الماجستٌرسنةتسعوسبعٌنوتسعمبةوألؾ،وكانعنوانحصلعلىوسبعٌنوتسعمبةوألؾ،وقد

الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،وقدأشرؾعلىرسالتهاألستاذالدكتورمحمودفهمًرسالته:

حجازي.

جامعةالقاهرة(سنةخمس–فًاآلداب)منكلٌةاآلدابهكماحصلعلىدرجةالدكتورا

 وألؾ، وتسعمبة موضوعهاوكوثمانٌن هذهان وكانت ولزومه، تعدٌته الكرٌم القرآن فً الفعل :

خلٌؾ.الرسالةتحتإشراؾاألستاذالدكتورٌوسؾعبدالقادر

فًالنحووالصرؾ.فهوأمابالنسبةلتخصصه

 التدرج الوظٌفً : 

فًإتدرجالدكتور قسماللؽةالعربٌةبراهٌمالشمسانفًمراتبالتعلٌمالجامعً،فعٌنمعًٌدا

فًكلٌةاآلدابفًجامعةالملكسعود،سنةثبلثوسبعٌنوتسعمبةوألؾمنالمٌبلد،وبعدذلك

عٌنأستاًذامساعًدافًقسماللؽةالعربٌةفًكلٌةاآلدابفًجامعةالملكسعودسنةخمسوثمانٌن

إلىدرجةأستاذمشارك ًَّ عامواحٍدوتسعٌنوتسعمبةوألؾوتسعمبةوألؾمنالمٌبلد،بعدذلكرق

بعدذلكإلىدرجةاألستاذٌةعامواحٍدوألفٌنمنالمٌبلد،وهوٌعملكماتمتترقٌتهمنالمٌبلد،

.خمسةوألفٌنمنالمٌبلدأستاًذاؼٌرمتفرغمنذعام

 تعدد فلإوقد العلمًوتنوع كتابًهنتاجه اثنٌنوعشرٌن على ٌرنو وثبلثٌو،اما بحًثاخمسة ن

.(ٔ)وإحدىوعشرٌنمقالة



                                                           
ٔ
شمسان.،منالسٌرةالذاتٌةللدكتورإبراهٌمالٌٔنظرالملحقرقم-
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 (ٔ)أبرز ذكرٌاته :

المدرس      فً تعلٌمه ضاحٌةةبدأ فً ،) العزٌز عبد بن خالد الى نسبة ( االبتدابٌة الخالدٌة

عدٌدة.فًذلكالزمانقرٌةتتبعهاضواحٍ)نبعة(إحدىضواحً)المذنب(،وكانت

اأوعامٌن،وبعدذلكانتقلةؼابمةمنالذكرٌاتاألولٌةالتًمكثفٌهاعامًكانتتلكالمرحل

إ استقرار هو انتقاله فً والسبب ،) السعودٌة المدرسة ( وهً القرٌة مدرسة الكبارإلى خوته

وأمَّ المدرسة، تلك فً فلتعٌنه محمد أما القرٌة، فً ) هللا وعبد ورشٌد، محمد، األخوان؛) ا

بمعهدتعلٌمالمعلمٌن. لتحاقهمافبل

ثمَّ األولىوالثانٌة، وكانتنقلةمضتالسنة الجدٌدة، انتقلإلىالثالثةحٌثنقلإلىالمدرسة

ذات خشبٌة بكراٍس حٌثكانتمإثثة األرض، عن واالرتفاع فالنظافة حٌثالمكان؛ من نوعٌة

وأماالثالثفجعللمعهدالمعلمٌن.أدراج،وقدشؽلتالمدرسةالطابقاألرضًوالثانً،

كانتالسنةالرابعةتعدبداٌةلدراسةجادة؛ففًهذهالسنةبدأتعلٌمهمالنحوالعربًالذيوجد

إنجاز على وأقبل بالؽة، متعة رشٌد فٌه وكان ومحبة، بجد تدرٌباته إخوة أحد براهٌمإالشمسان

لٌهمدروسالمطالعةوالقراءة.بإ،وكانمنشؤنهأنحبَّالشمسانهومعلمهم

لمدرسةاإلخوةاألربعة،نجحأخوهعبدهللافًاالنتقالإلىالمدرسةالسعودٌة،فاجتمعفًتلكا

مدٌ معلمٌرٌمحمد ورشٌد اللؽة،وعبدهللامعلمٌللمدرسة، وهوضمنطبلبلعلوم لمقررالحدٌث،

؛الجتماعإخوتهمعه.ٌنالمدرسةالمحسود

فتحتأمامهمطاقاتإالأنهاقدعلتفًمدرستهممكتبة،وهًوإنكانتصؽٌرةقلٌلةالكتبج

وتمكنمنقراء منالخٌالوالمجهول، األستاذةلعوالم ولٌلةبصٌاؼة برانقألؾلٌلة أحمد محمد

اهرالتًصادفهافًبٌتهعلىشحهاكتابجوبؼٌرهامنسلسةأوالدنا،ومنالكتأورفاقه،كماقر

الشعرالجاهلًفلمٌفهممنهشٌبا، األدبألحمدالهاشمً،وكتابالقصصوالحكاٌاتالقدٌمة،أما

أنتحلإالبعدسنوات،حٌنوقعفًٌدٌهكتاب)حدٌثؤلمٌشةوبدتهناكفجوةوعقد هللالها

.(ٕ)لهإلىعاشقلهذاالشعراألربعاء(،الذيحوَّ

                                                           
ٔ
(.ٔالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتًبقلمأبًأوسنفسه،الذكرى)-
ٕ
(.ٓٔالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،،الذكرى)-
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ذلكإلىالمر وكانتالمرحلةانتقلبعد أفاضل، علىأٌديأساتذة وتلقىالعلم المتوسطة، حلة

المتوسطةتمثلنقلةمختلفةعنالمرحلةاإلبتدابٌة.

القادر عبد األستاذ المرحلة فًتلك األساتذة أبرز السودان،من من معلم علً، محمد محمد

.(ٔ)ماٌكتبوٌعلقعلٌهأرعنها،وكانٌقدمنقراءةالكتب،وكتابةتقارٌرشجعهعلىمزٌ

م األساتذة السلمانومن محمد الدٌنٌة العلوم منعلم المستفادة األمور عن سؤلهم إذا كان ،

الحدٌثأتوالهبمافًالكتابومالٌسفًالكتاب،بفضلماعلموافًالمرحلةاالبتدابٌةمنآلٌة

.(ٕ)حمدانتقلفًنهاٌةالسنةالثالثةالىبلدةعنٌزةاألستاذماستنتاجالفوابدمننصالحدٌث،ولكنَّ

العربٌةوالدٌنوطابفةمنالمعلمٌناألوابلإلىالرٌاض؛ الثالثةؼادرأستاذ فًصٌؾالسنة

كانتسنةفراغلهفقدألنهاشهدتحركةتوظٌؾواسعة،وأماالسنةالثالثةمنالمرحلةالمتوسطة

.للعمللىالرٌاضإدتمؽادرةروادالتعلٌمفًبلدتهوللبلدةعامة؛ألنهاشه

كانتمدرسةالٌمامةالثانوٌةالوحٌدةفًالرٌاض،وهًالتًٌمكنأنٌتقدمإلٌها،وكانتأعداد

الطلبةفًالسنةاألولىكثٌرة؛إذاستؽرقتعشرةفصول.

نهممنصنؾفًالقسماألدبًلضعؾانتهتالسنةاألولى،وبعدهاانتقلواإلىالسنةالثانٌة،م

وأمَّ فقدصنؾفًدرجاته، هو أما العلمً، فًالقسم فصنفوا منهم، أصحابالدرجاتالمرتفعة ا

الفرعالعلمً؛هرًبامنمقرراتالجؽرافٌاوالتارٌخوأشٌاءأخرى.

نشاءالتًٌكتبهااإلأمامعلماللؽةالعربٌةفعراقً،وكانٌرقمالعبلمةالكاملةعلىموضوعات

ا.الشمسان،وهذااألمركانٌؽٌظبعضالطلبة،فٌحتجونولكنَّ ًٌ هٌدافععنهدفاًعاقو

انتهتالسنةالثالثةوكانتامتحاناتهاالتخلومنالمفاجآتمنهاالسإالعنمإلؾكتابالزنبقة

هاالسنةالنهابٌةالثانٌة،ؼٌرأنَّالسوداء،وهًقصةباإلنجلٌزي،ولمتختلؾالسنةالثالثةعنالسنة

كلطالب وكانأمام العامة، خرجتنتابجالثانوٌة بعدها التوجٌهٌة، شهادة التًٌنالالناجحفٌها

الرحمنالمٌمانوهوسبلمختلفة،ونرىأنَّ فتعجباألستاذعبد اختاركلٌةاآلداب، الشمسانقد

.ًتخرجبنسبةعالٌةكلٌةاآلدابقسمعلمالوكٌلمناختٌارالشمسان،فكٌؾٌختارطالب

                                                           
ٔ
(.ٔٔالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى)-
ٕ
(.ٖٔالمصدرنفسه،الذكرى)-
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أحدثأحٌاءوٌتحدثالشمسانواصفً تقعكلٌةاآلدابفًحًالملزأحد : كلٌةاآلدابقاببلً ا

الرٌاض الكلٌةوأرقاهامدٌنة ألقسام ٌفضًإلىمكاتبإدارٌة فٌواجهكسلمصاعد تدخلالكلٌة ،

اللؽةالعربٌة،واللؽةاإلنجل المستوىسُاألربعة: مانلٌَّزٌة،والتارٌخ،والجؽرافٌا،وٌرتفعمنهذا

لطبلبالسنةاألولى،وهًالتًتسبق متوازٌانٌفضٌانإلىقاعتٌندراسٌتٌنواسعتٌنخصصتا

.(ٔ)ثبلثسنواتالتخصص

واختبلؾطرابقهم،ومن المعلمٌن، بتعدد نوعٌة للشمساننقلة بالنسبة هإالءكانتتلكالسنة

كانٌقٌسمهاراتهمفًالقراءةالجهرٌة،وٌتعرؾجوانب-رحمههللا-الدكتورحسنشاذلًفرهود

(لـطهحسٌنفًذلكالوقت،وبعدذلكرأىاألٌامجعلالتبلمٌذٌقرأونمنكتاب)بالضعؾفٌها،

وا الفعلٌة كالنواسخ باألداء، ماسة عبلقة له مما النحو أحكام أهم تزوي مذكرة لحرفٌة،إعداد

ونواصبالمضارعوجوازمه،وقدمذلكبلؽةسهلةواضحةوضرباألمثلةالدالةعلىذلك،ولم

ٌحشدالشواهدولمٌوردالنوادروالشواذ.

حدثأنَّ (،وفًفصلمنالشاذلًاسمهفًجدولالمحاضراتكانٌكتب)ومنطرابؾما

ٌَّ (،فكانأنتباشرالطبلبوعمتالفرحةرهودفركاتبالجدولبؤنوضعأماممقرره)الفصولؼ

ٌَّ الفصلهومدرسجدٌدٌدعى)فرهود(،تب نللطبلببعدذلكأنَّأوساطهم؛فالذيسٌدرسهملهذا

الشمسانأنَّ وٌذكر الشاذلًنفسه، هو لدراسةفرهوًدا الذٌنجذبوه األساتذة الشاذلًكانمنأهم

األولىوهًسنةتحضٌرٌةعامةإلىأنٌتخصصفٌهافًاللؽةالعربٌة،فقددفعهوهوفًالسنة

.(ٕ)ذلكالوقت،ودفعهأنٌكتببحًثافًالنحو،فكتببحًثاعنحروؾالجر

أمابالنسبةلدروساألدبفقدحولهااألستاذالفرٌحإلىمتعةحقٌقٌة،فقدقرأوامعهعدةكتب

.منهااألٌامواإلمتاعوالمإانسة

 :أجرٌت الوقت ذلك فً المتاحة األقسام على الطبلب جموع وتوزعت االختبارات

اللؽةالعربٌة،اللؽةاإلنجلٌزٌة،التارٌخ،الجؽرافٌا،ومضىالشمسانإلىقسماللؽةالعربٌة.

الطبلب من صؽٌرة مجموعة كانوا اآلداب، كلٌة فً التخصص ٌبدأ الثانٌة السنة فً

أنَّ بادرالشمسانوقدعلم األدبمقبلٌنعلىالدرسوالتحصٌل، الضبٌبسٌعلمهم الدكتورأحمد

الجاهلًواألمويإلىاقتناءكتابالدكتورشوقًضٌؾاألدبالجاهلًاستعداًدالفهمالدروس،لكنَّ

                                                           
ٔ
(.ٖٕمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى)الشمسان،إبراهٌ-
ٕ
(.ٕٗالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى)-
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أنَّؤالمفاج لهمجمًٌعا الزوزنً،وطالبهمبقراءتهااألستاذالضبٌبقامبتدرسهمشرحة المعلقاتلـ

أمام لٌقرأها ٌؤتً ثم للقصٌدة، تحلٌله كتابة فً ٌجتهد منهم الواحد فكان لها، األسلوبً والتحلٌل

.(ٔ)الزمبلءلٌناقشهااآلخرونمناقشةناقدةمستفٌدٌنجمٌعامنمبلحظاتاألستاذوتعدٌبلته

كرٌتًفهوعراقً،كانٌدرسهمعلمالنحووعلمالعروض،أمابالنسبةلؤلستاذمحمدصالحالت

لىجهودمهديالمخزومًفًإوقدقرأمعهمفًالسنةاألولىشًٌبامنالبٌانوالتبٌٌن،وقدعرفهم

ْت  همعنإعراب)ؤلالنحو،أمافًاالختبارالنهابًفقدس اُء انَشلَّ ٍَ ،وكان(ٔ)االنشقاق:اآلٌة(إَِذا الصَّ

معتدمٌنعلىاألستاذٌحبالعروض؛لذلكحاولتعوٌدهمعلىمعرفةالبحوروالوزنالعروضً

.(ٕ)السماع

اللؽة تدرسفًقسم اللهجاتالعربٌةعلىشكلمادة الضبٌبفكانٌعلمهم األستاذأحمد أما

تشرقًالجزٌرةالعربٌة(جعللهمقدمةجادراساتفًلهٌة،وقامالضبٌببترجمةكتاب)ربالع

.(ٖ)تصؾأسلوبهبجمالهودقتهالعلمٌةرابعة،كاننواتهاأمالٌهلهم،وا

.(ٗ)التحلٌلمستخدًما–رحمههللا–دكتورعبدهللابنناصرالوهٌبًمبتدرٌسهممادةالتارٌخالقا

أستاذٌوأقبل علٌهم جمعة كامل محمد الدكتور وهو القاهرة جامعة هللا-من كان–رحمه

ٌدرسهمالنحومنشرحابنعقٌلعلىالخبلصةوهًألفٌةابنمالك،واستقرالرأيبعدالتشاور

علىاختٌارهذاالكتاب؛لماٌمتازبهمنجمعبٌنالتراثٌةووضوحالعبارة،ومنالدروسالجدٌدة

اع،وبدأالحدٌثعنموضوععلماللؽةوفقهاللؽة،مدرسعلماللؽة،كانٌدرسهمحسنالشمَّعلٌه

وأطلعهمعلىبعضالكتبومنهاأسراراللؽةإلبراهٌمأنٌس،وفقهاللؽةلصبحًالصالح.

النعمانالقاضً،هكذاكاناسمالدكتورالذيجاءمنجامعةالقاهرةلٌعلمهماألدبالعباسً،

.(٘)ٌرابنالرومًونزعتهالتشاإمٌههمتعلموامعهدقةتصووٌذكرالشمسانأنَّ



                                                           
ٔ
(.ٕٖالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى)-
ٕ
(.ٖٖالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى)-
ٖ
(.ٖٗ،الذكرى)المصدرنفسه-
ٗ
(.ٖ٘المصدرنفسه،الذكرى)-
٘
(.ٙٗالمصدرنفسه،الذكرى)-

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura84-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura84-aya1.html
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شهدتتلكالسنةحدًثامهما،حٌثدعتاللجنةالثقافٌةالدكتورشوقًضٌؾالذيذاعصٌته

فًالعالمالعربً،فهوتلمٌذطهحسٌنوهومنعكؾعلىكتابةسلسلةمنالكتبالرصٌنةٌإرخ

.(ٔ)ؤلدبالعربًفٌهال

ذلك آرامكوبعد أرسلتمنشركة كانتقد لجنة عقدته الختبار  التقدم فً الشمسان سارع

اباللؽتٌنالختٌاربعضطبلبالجامعةللعملفٌهاأثناءالعطلةالصٌفٌة،طلبمنهأنٌكتبموضوعً

ٌقاألندلسوؼٌرها،وكانالشمسانالعربٌةواإلنجلٌزٌةعنانتقالالثقافةالعربٌةإلىأورباعنطر

منضمنالمقبولٌن،سافرفًالصٌؾوكانفًاستقبالهزمٌلهعبدهللاحسٌنالؽامدي،وهومبعوث

آرامكوللدراسةفًالجامعةوكانٌجلسفًالفصلإلىجوارهوكاناٌشتركانآخرالعامبمراجعة

همناالطبلععلىالمكتبةمنالوقتممامكنَّلهفسحةتالدروس،لمٌكنالعملكثٌفاأومرهقافكان

واستطلع شهدتالتًتقععلىخطواتمنالمكتب، التتاحفًأيمكان، التًكتبا أشهر ثبلثة

الشمسانفًشرك مواقعها،نآرامكوجملةمنالةعملها معرضآرامكووأهم زٌارة شاطاتمنها

أنَّ للمشومنها بعضالطبلب دعا الدمام وزمٌلهتلفزٌون هو وكان للمسابقات، برنامج فً اركة

الؽامديمنالمشاركٌن.

نوعٌا،فكانتؽٌرفًالنشاطات،وكانأنوفدإلى شهدقسماللؽةالعربٌةفًتلكالسنةتؽٌراً

مالطبلبعلماللؽةالقسمأساتذةجدد،منهمالعالماللؽويالمحققالدكتوررمضانعبدالتواب،علَّ

االحدٌث من بتلقٌه سعدوا العربًفقد النقد تارٌخ أما للشمساننصٌبمنذلك، ٌكن ولم ألستاذ،

.الدكتورمنصورالحازمً

 ٌن تتلمذ إبراهٌم الشمسان على أٌدٌهم واستفاد من علمهم :ذأهم األساتذة ال

 أحمد محمد الضبٌب : -0

أنَّ الشمسان الدكتور ٌذكر سٌعلمهم كان الضبٌب وبدأالدكتور واألموي، الجاهلً األدب

القصابد لتلك األدبً األسلوبً بالتحلٌل ٌطالبهم وكان للزوزنً، السبع المعلقات شرح بتعلٌمهم

مراعٌنأثرالجرسفًالتعبٌرعنمضامٌنالقصابدوعبلقةالمعجمبمقتضٌاتالوفاءبالتعبٌرعن

 .(ٕ)تلكالمضامٌن

 

                                                           
ٔ
(.ٔ٘الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى)-
ٕ
.ٔٔهـ،صٖٙٗٔ(شهاداتومتابعات،د.ن،الرٌاض،ٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبلتلؽوٌة)-
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 إبراهٌم الحازمً :منصور  -0

هوالمعلماألكادٌمً،وهواألدٌبوالشاعروالناقد،واشتهربتعلٌقاتهونوادرهاللطٌفةالتًتسعد

بالحكمةوالمرونةوالمبادرة،وكاناهكانمتصفًمنحوله،وكانٌجمعبٌنالجدوالهزل،وٌذكرأنَّ

.(ٔ)بالطبلبقسماللؽةالعربٌةفًأٌامرباستهمزدهًراٌعجُّ

 لً فرهود :حسن شاذ -0

أحكام تزويأهم مذكرة عملعلىإعداد تمهٌدٌة، وهًسنة األولى، فًالسنة بتدرٌسهم قام

.(ٕ)الحرفٌةونواصبالمضارعوجوازمهالنحوومالهعبلقةماسةباألداءكالنواسخالفعلٌةو

 : النعمان القاضً -4

.(ٖ)األدبالعباسً،وقدتعلموامنهالدقةفًتصوٌرابنالرومًوالنزعةالتشاإمٌةلهعلمهم

 : محمد عبد الرحمن الشامخ -1

أحمدبتعلٌمهمالشعرالحدٌث،وهوموضوعواسعبدأبالشاعرمحمودسامًالباروديثمؾكلِّ

شادي،الدٌوانلمحمودعباسالعقادوأصحابه،ومدرسةأبولوألحمدأبولموابمدرسةأشوقً،وقد

.(ٗ)ووقفوامعهوقفةمطولةعندمدرسةالمهجرإٌلٌاأبوماضًوؼٌره

األساتذة الذٌن تتلمذ على أٌدٌهم : محمد لطفً الصباغ، محمد شكري عٌاد، عثمان الفرٌح، ومن 

عبد هللا الوهٌبً، عبد هللا العنقاوي.









                                                           
ٔ
.2ٔ(شهاداتومتابعات،مصدرسابق،صٌٔمسلٌمان،مداخبلتلؽوٌة)ٌنظرالشمسان،إبراه-
ٕ
.ٕٕ-ٌٕٔنظرالمصدرنفسه،ص-
ٖ
(.ٙٗالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى)ٌنظر-
ٗ
culture@al-jazirah.com.sa.،م2ٕٔٓاكتوبرٗٔالسبتملؾالثقافة،الجزٌرة،ٌنظر-
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أبرز صفاته :

أوس ألبً الشرطٌة الجملة لكتاب تقدٌمه أثناء حجازي فهمً محمود الدكتور األستاذ ٌذكر

أنَّ اآلداببجامعةالشمسان كلٌة فً العلٌا اللؽوٌة دراسته بداٌة الكتابعند عرؾصاحبهذا ه

ربٌةبكلٌةاآلداببجامعةابخٌرماٌعرفهالمتخرجونالجادونفًقسماللؽةالعالقاهرة،فكانمزودً

الرٌاض،وقدسارفًدربالعلمالٌعرؾالملل،وٌسعدبالتدقٌقوراءالمصطلحالنحويوبالبحث

اإلىتجاوزكلهذاإلىالرإٌاالشاملةلتراثناوإلىمعرفةنحوالعربٌةفًفًالفكرةالجزبٌةهادفً

(ٔ)عمقوموضوعٌة.

للشمسانخلٌقةمنكرابمأخبلقالعلماء،التجدهاعندكثٌرأنَّوٌذكرالدكتورسعدمصلوح

لهممنالمنتسبٌنإلىالدرسالنحويوالصرفً،وإنَّ ٌجٌدممنتراهموتقرأ هالٌكتبإالفًما

اودعوى،معرضاعنأولبكوٌفٌد،ؼٌرآبهأنٌقتحمعلىمحافلقدتزٌنتبتخاٌٌلالحداثةزورً

منخبلالذٌنٌتحككونبحداث فٌها لهم ا،الٌقومكبلمهإالعلىالقطؾوالخطؾ،مستعظمًقةما

إٌاهعلىالناسمختاالنظَّ فًعطفه،وقلٌبلماتجدمنأهلفنهصؽٌرماٌصلإلٌه،عارضا ارا

.(ٕ)ىبعلمهعلىأحدمنالخلقاكذوقهوفوقه،وكانالٌتمزَّافابقًاكتواضعه،ذابقًمتواضعً

أنَّوٌذكر البلحم إبراهٌم تلكالعبلقةإبراهٌممنسماتالدكتورالدكتور الشمسانالشخصٌة

الحمٌمٌةالتًتنشؤبٌنهوبٌنطبلبه،وتجعلصلتهبطبلبهمستمرةحتىبعدانتهاءالتدرٌسلهمأو

يشملمنأوجدهذهالعبلقةفًنظرههوذلكالتواضعالجمالذاإلشراؾعلٌهم،وٌذكرالبلحمأنَّ

التروي ذلك وأوجدها وخارجها، الدراسٌة القاعة داخل وتعامله وهٌبته كبلمه مظاهرحٌاته؛ كل

والحكمةوالهدوءالذيٌتحلىبهالعلماء،كماأوجدهاالبذلوالسعًفًتٌسٌٌرأمورطبلبهوإزالة

لٌنجز ومكاتبها ٌنتقلفًمبانًالجامعة فتراه الدراسٌة، ٌعٌقمسٌراتهم قد إدارًٌّما ألحداإجراء

حمعدةجوانبمنشخصٌةلبّللكتبلٌوصلهاألحدطبلبه،وتجلتطبلبه،وتراهٌحملفًسٌارتها

للجمل والصٌاؼة البناء فً ودقتها المبلحظة عمق : منها ٌذكر والبحثٌة، العلمٌة الشمسان

 آرابهم، طرح فً واسعة حرٌة علٌهم ٌشرؾ الذٌن طبلبه وٌمنح معوالتراكٌب، تعامله وفً

.(ٖ)االختبلؾالعلمًٌذكررأٌهمقرونابالدلٌلوالتعلٌل،وتخلوعباراتهمنالمبالؽةوالتسفٌه

                                                           
ٔ
.4م،ص42ٔٔسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مطبعةالدجوى،القاهرة،ٌنظرالشمسان،إبراهٌم-
ٕ
.2-2(شهاداتومتابعات،مصدرسابق،صٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبلتلؽوٌة)-
ٖ
.culture@al-jazirah.com.sa،ٖٗٙٙٔهـ،ع4ٖٗٔرجب2ٕملؾالثقافة،الجزٌرة،السبت-
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وقدوصفهالدكتورمنذرذٌبكفافًبؤنَّهأستاذفًاألدبمعلم،وفًالنحوجبل،وفًالثقافة

وفًالفكرعلمٌ نحوي، والتحدثبالفصحىكتاٌب وفًالكتابة الدكتورعبدهللابحر، وذكر شامخ،

الوشمًبعضصفاتهالمتمثلةفًأنَّهرجلعلمومعرفة،ورجلوفاءمعأساتذته،ورجلنبٍلمع

ورجلتواضعوخفاء؛ الحداثة، منالولوجفًمظاهر والٌعترؾبحاجزالسنلٌمنعه أصدقابه،

.(ٔ)فظلبعًٌداعناإلعبلمسنواتطوٌلة































  

                                                           
ٔ
.culture@al-jazirah.com.sa،ٖٗٙٙٔهـ،ع4ٖٗٔرجب2ٕالجزٌرة،السبتملؾالثقافة،-
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 فصل األول ال

 المسائل النحوٌة

الفصلسؤتناولفً إبراهٌمالشمسانفًأهمالمسابلالنحوٌةالتًتعرَّ-بإذنهللا-هذا ضلها

ٌؤتً:وهًمامنوجهةنظرالباحثةبارزةكانتالهذهالمسابلكتبه،علماأنَّ

 

 حروف الجر . -0

 مسائل الجملة الشرطٌة: -0

ابومفعوله.تقدٌمفاعلفعلالجو-أ

الحذؾ.-ب

التوسعبالعطؾ.-ج

 .دون وأحكامها -0

 .العدد ونظام األسهم -4

 التعدي واللزوم. -1

 .متفرقات من آراء الشمسان النحوٌة -0
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 الفصل األول

 المسائل النحوٌة

 إلىالتؤلٌؾبعد العربالقدماء دأبالنحاة البإإلقد الذيٌمثل بكتابسٌبوٌه، فًعجابهم رة

النحوالعربً،وتابعهمبعدذلكالعدٌدمنالعلماءالمحدثٌن،منهنااتجهالشمسانإلىمطالعةما

خلفهالنحاةالقدماءواالستفادةمنمادتهم؛منأجلأنٌكملالمسٌرةالتًسارعلٌهاالعلماءالسابقٌن

جاعبلًمنالتٌسٌروالتسهٌلالنحويطرٌقًةلذلك.

الشمسانفًوقدحاول الفصلأنأعرضلبعضالمسابلالنحوٌةالتًتعرضلها تفًهذا

بعضكتبهومنها:

 حروف الجر:أوالً: 

ثعنالمعانً(،حٌثتحدَّعبلقاتها)حروؾالجرداللتهاوذكرالشمسانحروؾالجرفًكتابه

،قاتحروؾالجرببعضهاثعنعبلالوظٌفٌةالتًاكتسبتهاالحروؾفًالسٌاقاتالمختلفة،وتحدَّ

.(ٔ)ؼٌرهاكلمةالتدلعلىمعنىفًنفسها،وإنَّماتدلعلىمعنىفً:هؾالحرؾبؤنَّعرَّوٌُ

بعض تناول على اقتصرت ولكنً كافة، الجر حروؾ تناول قد الشمسان أنَّ إلى وأشٌر

الحروؾ؛نظًراالتباعهالنهجنفسهفًتناولهلتلكالحروؾ.

المبحثو ثعنهاالشمسانرأتفًهذا الباحثةأنتختارمجموعةمنحروؾالجرالتًتحدَّ

ومنها:







                                                           
ٔ
.ٓٔ،صٔجم،4ٌٕٓٓنظرعبدالحمٌد،محمدمحًالدٌن،شرحابنعقٌلعلىألفٌةابنمالك،دارالطبلبع،القاهرة،-
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 (:حرف الجر )إلى -0

علىجمعالدالالتوالمعانًالتًٌإدٌهاحرؾالجر)إلى(،منخبللرجوعهالشمسانعمل

،وأهمهذهالدالالت:(ٔ)إلىعددمنكتبالنحو،فذكرماقالهسٌبوٌهوالفراءوؼٌرهم

كذانقول:مت،قالسٌبوٌه:"وأماإلىفمنتهىالبتداءالؽاٌة(ٕ)انتهاءالؽاٌةفًالزمانوالمكان-أ

.(ٖ)إلىكذا"

.(ٗ).وهذاالٌقولبهالجمهور،وإنَّماقالبهالفراءأنتكونزابدة-ب

بعضالنحوٌ-ج )إلىوذكرأنَّ .(٘)تًبمعنىحروؾجرأخرى(تؤٌنٌذهبونإلىأنَّ

 (:الباءحرف الجر ) -0

الدالالتالتًٌخرجحرؾالباءإلٌهاومنها:ذكرالشمسانرأيبعضالنحاةفً

 التعدٌة: -أ

الفعلالذيالٌتعدىٌصوذكرفًذلكرأيالمالقً دخلتعلٌهبحالذيٌرىأنَّ ٌتعدىإذا

زٌد، قام المثال: فً كما بعمرالباء، زٌٌد قام نقول: ٌتعدىوثم فٌصٌر (ٙ) أورده، ما ٌذكر كما

ودفعتبعضالناسببعض.:"وقدوردتمعالمتعديفًقولهمصككتالحجربالحجرالمرادي

فلذلكقٌلالصوابقولبعضهم:هًالداخلةعلىالفاعل،فتصٌرهمفعوالًلٌشملالمتعديوالبلزم،

لالمثالٌن؛ألنالباءفٌهماهًالداخلةعلىماكانمفعوال:إذاألصلفإنقٌلهذهالعبارةالتشم

صكالحجُرالحجَر،ودفعبعضالناسبعًضا.قلتلٌسكذلكبلهًشاملةلهما.والباءفٌهماداخلة

                                                           
ٔ
.ٗم،ص422ٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مطبعةالمدنً،جدة،-
ٕ
هـ(،الجنىالدانًفًحروؾالمعانً،تحقٌقفخرالدٌنقباوةومحمدندٌمفاضل،المكتبة2ٗ4المرادي،بدرالدٌنالحسنبنقاسم)-

.24ٖم،ص42ٖٔالعربٌة،حلب،
ٖ
،ٗم،ج422ٔللكتاب،القاهرة،هـ(،الكتاب،تحقٌقعبدالسبلمهارون،الهٌبةالمصرٌةالعامة2ٓٔسٌبوٌه،أبوبشرعمروبنقنبر)-

.ٖٕٔص
ٗ
.24ٌٖنظرالمرادي،الجنىالدانً،مصدرسابق،ص-
٘
.ٌ٘نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص-
ٙ
م،42٘ٔلخراط،مجمعاللؽةالعربٌة،دمشق،هـ(،رصؾالمبانًفًشرححروؾالمعانً،تحقٌقأحمدمحمدا2ٌٕٓنظرالمالقً،أحمدعبدالنور)-

.ٖٗٔص
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وٌعقِّبالشمسانعلىرأيالمراديبؤنَّهالٌنطبقعلىالمثال،(ٔ)علىماكانفاعبلًالمفعوالً"

وٌرىالذ لبلستعانة، المرادي عند فالباء المالقً، أورده ي منالشمسان تعدُّ ال التعدٌة أنَّ

.(ٕ)معانًالباء

ٌةؼٌرمستقلبذاتهوٌصاحبهمعًنىآخر،فمثبلًقولك:كونمعنىالتعدلوأتفقمعرأيالشمسان؛

وهواستعانةعمروبزٌدلتحقٌقفعلالقٌام.معًنىآخر،قامزٌٌدبعمرو(صاحبمعنىالتعدٌة)

 اإللصاق: -ب

،(ٖ)واالختبلطلئللزاقفًالكتابفقال:إنَّماهًذكرالشمسانماجاءعندسٌبوٌه وٌوردأنَّ

المعنىٌنصب(ٗ)المبردفّرقبٌنالباءالتًتجًءلئللصاقوالباءالتًتجًءلبلستعانة ،وأرىأنَّ

 بعد نقول:علىما فعندما المراد، المعنى ما الذيٌحدد الحرؾهو فالذيٌلً مررت)الحرؾ،

المعنىالبزٌد المعنىالمرادهومرادهواإللصاق،وعندمانقول:)(نفهمأنَّ كتبتبالقلم(نفهمأنَّ

االستعانة.

 االستعانة: -ج

االستعا لمعنى الباء خروج حول النحاة آراء الشمسان فارسجمع ابن ومنهم: نة أطلقالذي

معنى) االعتمال(علٌها (٘) التالً، المثال ذكره ابنعصفورعند شرحه ،:ونقلما كتبتبالقلم

القلمهوالذيوصلإلىإٌقاعالكتابة شارًحاأنَّ
ستعانةبذكرهالذيٌراهالبلالمراديكذلك،و(ٙ)

،(2)بسمهللاالرحمنالرحٌم(الاآلتً)المث لمٌدرجباءاالستعانةفًالتسهٌلابنمالككماذكرأنَّ

استعمال أنَّ فٌرى هللا، إلى المنسوبة األفعال أجل من السببٌة ل فضَّ وقد السببٌة؛ فً وأدرجها

االستعانةوالسببٌةكبلهمافًحقهللامجازٌقتضٌه،(2)فٌهاالٌجوزاالستعانة وٌرىالشمسانأنَّ

ويالمفرمنه،وكلالموضوعاتمهمابلؽتمنالجبللةالبدأنتخضعلشروطاللؽةالتعبٌراللؽ

الباءتؤتًأ،و(4)ًباوقواعدهادونأنٌنالمنقداسةالموضوعوجبللهشٌ تفقمعالشمسانفًأنَّ

                                                           
ٔ
هـ(،الجنىالدانًفًحروؾالمعانً،تحقٌقفخرالدٌنقباوةومحمدندٌمفاضل،المكتبةالعربٌة،حلب،2ٗ4المرادي،بدرالدٌنالحسنبنقاسم)-

.2ٖم،ص42ٖٔ
ٕ
.ٙ-٘ها،مصدرسابق،صٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقات-
ٖ
.2ٕٔ،صٗ،ج422ٔهـ(،الكتاب،تحقٌقعبدالسبلمهارون،الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتاب،القاهرة،2ٓٔسٌبوٌه،أبوبشرعمروبنقنبر)-
ٗ
،ٔم،ج4ٙ٘ٔإلسبلمٌة،القاهرة،هـ(،المقتضب،تحقٌقمحمدعبدالخالق،المجلساألعلىللشإونا2ٌٕ٘نظرالمبرد،أبوالعباسمحمدبنٌزٌد)-

.4ٖص
٘
.٘ٓٔالمبندامرجً،مإسسةأبدران،صهـ(،الصاحبً،تحقٌقمصطفىالشوٌمًوس4ٖ٘ابنفارس،أبوالحسنأحمدبنفارسبنزكرٌا)-
ٙ
.ٖٗٔمصدرسابق،صهـ(،رصؾالمبانًفًشرححروؾالمعانً،2ٌٕٓنظرالمالقً،أحمدعبدالنور)-
2
.2ٖمصدرسابق،صهـ(،الجنىالدانًفًحروؾالمعانً،2ٗ4مرادي،بدرالدٌنالحسنبنقاسم)ال-
2
.4ٖ-2ٌٖنظرالمصدرنفسه،ص-
4
.2صٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،-
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الجم لةهًالتًلبلستعانةوالسببٌة،وأختلؾمعماأوردهابنمالكفًمنعداللةاالستعانة،حٌثإنَّ

تحددالمعنى.

 (ٔ):كما ذكر الشمسان أنَّ الباء تخرج لعدة معاٍن منها -د

 ( .الظرفٌة، البدل والعوض، المقابلة)السبب والتعلٌل، المصاحبة، الحال، 

 عن(:حرف الجر ) -0

ومنأهمالدالالتالتًذكرهاالشمسانلهذاالحرؾ:

 المجاوزة: -أ

ذ الشمسانما أورد سٌبوٌه ولمالمجاوزةالذيٌرىأنَّوالمراديوالمالقًكره أشهرمعانٌها

ٌثبتالبصرٌونلهاؼٌرهذاالمعنى كونهذهالداللةمندالالتحرؾعلىوقداتفقواجمًٌعا،(ٕ)

.(ٖ)الجرعن

 البدل:-ب

لهالمراديبقولهتعالى:) ْ ذكرمامثَّ ٔا ُل ا  َوٱتَّ ٌٗ ۡٔ ،(2ٗ)البقرة:(ا ٔٗ َّلَّ ََتۡزِي َنۡفٌس َغَ نَّۡفٖس َشۡي يَ

بدالًمنأبٌه،و،والمرادهناأنَّ(ٗ)ادٌنًوبقولهم:حجفبلنعنأبٌهوقضىعنه قضىفبلًناقدحجَّ

الدٌنبدالًمنأبٌه،وٌعقبالشمسانعلىبٌتالفرزدقالقابل:

(٘)تلهللازٌاًداعنًِّكٌؾترانً،قالًباِمجّنًقدق

)عن :(ٙ)(فًهذاالبٌتتعطًأكثرمناحتمالفٌرىأنَّ

أنٌكونالمعنىقدقتلهللازٌاًدابدالًمنقتلهللاالفرزدق.-ٔ

                                                           
ٔ
.ٔٔ-4صا،مصدرسابق،ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاته-
ٕ
.ٕ٘ٗمصدرسابق،صهـ(،الجنىالدانًفًحروؾالمعانً،2ٗ4المرادي،بدرالدٌنالحسنبنقاسم)-
ٖ
.ٌٗٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص-
ٗ
.ٕ٘ٗمصدرسابق،صوؾالمعانً،هـ(،الجنىالدانًفًحر2ٗ4المرادي،بدرالدٌنالحسنبنقاسم)-
٘
،ٖٕٗٔ،صٕ،،ج42ٔٔلمٌردالبٌتفًدٌوانالفرزدق،التبرٌزي،شرحدٌوانالحماسةألبًتمام،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،-

 .4ٕٗ،صٕم،ج22ٖٔوالبستانً،بطرس،محٌطالمحٌط،اعتنىبهمحمدعثمان،بابالجٌم،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،
ٙ
.ٌٗٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص-
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قتلهللازٌاًدابدالًمنقتلالفرزدقزٌاًدا.-ٕ

فًعمومهداخلفًالمجاوزة،فالناببوٌرىفًالمعنىاألولبدالً،وفًالثانًنٌابًة،والمعنى

وفًالبدلتجاوزعنالمبدلعنه مجاوزلمنٌنوبعنه، الفاعلفًالمعنى(ٔ) إلىأنَّ وأشٌر ،

األولهونفسهوهوهللاسبحانهوتعالى،وفًالمعنىالثانًالفاعلاختلؾ،ففًالبداٌةهللاهوالذي

قبعملٌةالقتلفنابعنهبالقٌامبالفعل.قتلبدالًمنقٌامالفاعلالثانًالفرزد

التعلٌل: -ج

ذكرالشمسانقولالمالقًوالمرادي:"أنتكونبمعنىأجل"،ومثَّللهبنحو:قامفبلنلكعن

.(ٕ)إكرامكوشتمكعنمزاحمعكوالمعنىمنأجل

( بقولهتعالى: المراديفقدمثَّللها ا اأمَّ ٌَ َُ بِتَ  َو لَِم ََنۡ ۡٔ َِا َغَ كَ تِ َٓ ِ (ارِِِكٓ َءال ( ،فٌرى(ٖ٘هود:

التركصادرعنالقول،وهذامتصلبمعنىالمجاوزة الشمسانأنَّ
 المعنىاألقرب(ٖ) ،وأرىأنَّ

هناهوالتعلٌلوالسببٌة؛فقولكلنٌكونمسبًبافًتركناألهتنا.

االجانباآلخرالذيتحدَّ نسبةلحروؾالجرفهوعنعبلقةكلحرؾمنثعنهالشمسانبالأمَّ

واخترت منحروؾالجراألخرى، الصددعبلقةحرؾالجر)عنحروؾالجربؽٌره (فًهذا

بؽٌرهمنحروؾالجراألخرى:

 :( بحروف الجرعالقة )عن

عن والباء: -أ

لذلك:عملالشمسانعلىجمعمجموعةمناألمثلةالتًتكونفٌهاعنمكانالباءومثا

ا قولهتعالى:) ٌَ َِ  َو ى  يَِِطُق َغ َٔ َٓ ۡ ،(ٗ)(،وقولالعرب:)رمٌتعنالقوس(ٖ)النجم:(ٱل

                                                           
ٔ
.ٌٗٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص-
ٕ
،ٕظرمؽنًاللبٌب،ج،وٌن4ٖٙهـ(،رصؾالمبانًفًشرححروؾالمعانً،مصدرسابق،ص2ٕٓالمالقً،أحمدبنعبدالنور)-

.42ٖص
ٖ
.٘ٔ-ٌٗٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص-
ٗ
هـ(،األزهٌةفًعلمالحروؾ،تحقٌقعبدالمعٌنالملوحً،مجمعاللؽةالعربٌة،دمشق،ٌ٘ٔٗنظرالهروي،أبوالحسنعلًبنمحمد)-

.24ٕم،ص42ٓٔ



ٔ2 
 



للداللةعلىمعنىاالستعانةفًعن ابنمالكمثَّلبه أيرمٌتبالقوس،وٌذكرأنَّ
 ،وٌقصد(ٔ)

بذلكرمٌتمستعًٌنابالقوس.

هذهاآلراءصحٌحة؛ألنالمعنىلمٌختلولمٌحدثلبس،واللفظالذيصٌػ وترىالباحثةأنَّ

زفًالمواطن إقامةبعضحروؾالجرمقامبعضجوِّ لهالٌستحٌلالمعنىبه،وٌرىالصفديأنَّ

ٌدلأنَّه(رمىبالقوسالتًٌنتفًفٌهااللبسوالٌستحٌلالمعنىالذيصٌػلهاللفظ،ومثالذلك)

.(ٕ)نبذهامنٌدهوهذاضدالمرادبلفظه،فلمٌجزالتؤوٌل

 عن وبعد : -ب

بعد بمعنى تؤتً الرمانً: قاله ما الشمسان ذكر تعالى:(ٖ) كقوله ا) ٍَّ ََّ  َع ُۡصبُِح       كَيِيٖو َّلَّ

ٌِيَ  مبهابعدفترةمنالزمنسوؾ،أيبعدقلٌل،أيبسببأعمالكمالتًقمت(ٓٗ)المإمنون:( َنَِٰد

تندمون.

 عن وعلى: -ج

هاتؤتًبمعنىعلىنحوقوله:نَّإذكرالشمسانماقالهالرمانً:

ٌّانًفتخزونً الِهابُنعمِّكالأفضلتفًحسٍبعنًِّ،والأنتد
(ٗ)

.(٘)أرادعلى

 عن وفً: -د

منمعانًعنأنتكونبمعنىفًكقولالشاعر:ذكرالشمسانماقالهالمرادي:أَّنَّ

                                                           
ٔ
.ٕٙٗبدرالدٌن،الجنىالدانًفًحروؾالمعانً،مصدرسابق،صرادي،ٌنظرالم-
ٕ
هـ(،تصحٌحالتصحٌؾوتحرٌرالتحرٌؾ،تحقٌقالسٌدالشرقاوي،راجعهرمضانعبد2ٙٗالصفدي،صبلحالدٌنخلٌلبنأٌبك)-

.24ٕ–22ٕم،ص422ٔالتواب،القاهرة،مكتبةالخانجً،
ٖ
.4٘م،ص42ٖٔهـ(،معانًالحروؾ،تحقٌقعبدالفتاحشلبً،دارالنهضة،القاهرة،2ٖٗنعٌسى)ًبالرمانً،أبوالحسنعل-
ٗ
العدوانً،حرثانبنمحرث،دٌوانذياألصبعالعدوانً،تحقٌقعبدالوهابمحمدعلًالعدوانًومحمدالدلٌمً،مطبعةالجمهور،-

.ٕ٘م،ص42ٖٔالموصل،
٘
.4٘،وٌنظرمعانًالحروؾللرمانً،صٖٗمان،حروؾالجر:دالاللتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،صٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌ-
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(ٔ)وآِسسراَةالقوِم،حٌُثلقٌتُهموالتُك،عنحمِلالرباعة،وانٌا

فًحملالرباعة،ولٌسالبعدعنحملالرباعة.أي

كلحرؾمن وعبلقة كاملة، توسعبعرضحروؾالجر قد الشمسان بؤنَّ ننوه أن لنا والبد

الجربؽٌرهامنالحروؾاألخرىولكنًاقتصرتعلىذكربعضمنهاألناألسلوبفًحروؾ

كبلالجانبٌنكاننفسه.

الذيقدَّأنَّترىالباحثة آراءالجهد لمبحثحروؾالجرٌكمنفًجمع الشمسانبالنسبة مه

وموافقت تلكالحروؾوتحلٌلوشرحبعضاألمثلة كلحرؾمن حولداللة بعضالنحاة آراء ه

توصلواإلٌهمنداللةالحروؾ.النحاةفٌما

هناكنوعً حدٌثالشمسانعنحرؾالجر)عنمناالنتقاانلحظأنَّ كتبالنحوءعند ألنَّ (؛

أكبرمنمعانً)عنالقدٌم نقول:ةعرضتعدًدا المعنى،وبهذا فكانٌذكرالمثالالذيقٌلفٌه )

ٌتعددالمعنىحسبالسٌاق.األصلفًعنالمجاوزةولكنقد

 المحدثٌن من ؼٌره مع الشمسان به قام الذي الجهد قارنا ما إذا ا وافقبعضهم،فأمَّ أنَّه نجد

وأضاؾإلىبعضهمأشٌاًءأخرى.

 فًجداولفقد العربٌة اللؽة قواعد معجم تحدثأنطوانالدحداحعنحروؾالجرفًكتابه

عرضمختل بطرٌقة ٌذكرولوحات، الدحداح فنرى الشمسان، عرضبها التً الطرٌقة عن فة

حروؾالجرمنضمنحروؾالمعانًعلىشكلجداول،موضًحاالحرؾ،وفًالخانةالمجاورة

ذكرحرؾالجرعلى،وفً(ٌها،فمثبلًخانة)الحرؾبلهٌذكرالمعانًالتًٌخرجحرؾالجرآلدا

معانٌها )من  معانٌهخانة أبرز ٌذكر ) االستدراك ( وهً: –ا –التعلٌل الظرفٌة–الشرط

ٌنتهجنفسالمنهجباستخدامطرٌقةالجداولمرةثانٌة،ولكنفًهذهالمرةٌذكر،(ٕ)(بمعنىب ثمَّ

تعطً الحروؾالتً ٌذكر الثانٌة الخانة وفً حرؾالجر، ٌإدٌه الذي المعنى األولى الخانة فً

ذلك بعد ثمَّ الخانالمعنى، فً اإلعرابً وعملها الجدول من األولى الخانة فً الحرؾ ةٌذكر

حرؾالجر)على فمثبلً لها اإلعرابًهوالجرالمجاورة (عمله بذكرالحرؾ(ٖ) ذلكٌقوم وبعد ،

                                                           
ٔ
..ٙٙ،صٔم،مجٕ٘ٔٓاألعشى،مٌمونبنقٌس،دٌواناألعشىالكبٌر،تحقٌقمحمدحسٌن،مكتبةاآلداب،المطبعةالنموذجٌة،-
ٕ
،مكتبةلبنانناشرون،بٌروت،2اولولوحات،تحقٌقجورجمتري،طٌنظرالدحدادح،أنطوان،معجمقواعداللؽةالعربٌةفًجد-

.ٖٕم،ص44ٙٔ
ٖ
.ٕ٘-ٕٗص،مصدرسابقٌنظرالدحدادح،أنطوان،معجمقواعداللؽةالعربٌةفًجداولولوحات،-
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الثالثة الخانة وفً الحرؾمرتبة، التًٌإدٌها المعانً الثانٌة الخانة فً وتجاوره بنفسالطرٌقة،

.(ٔ)علىكلمعنىمنالمعانًالتًٌإدٌهاالحرؾمنالقرآنالكرٌمرمثاالًٌذكالمجاورة

طرٌقةالشمسانكانتمختلفةعنطرٌقةالدحداح موضوععرضحروؾالجر،فًنجدأنَّ

فالشمسانعملعلىجمعآراءالنحاةفًكلمعنىٌخرجإلٌهكلحرؾمنحروؾالجرمحلبلً

وذاكرً اآلراء، اآلخر،بعضتلك بعضها على ومعقًبا وموضًحا بعضاألمثلة طرٌقةا مستخدًما

االدحداحفقدجمعالمعانًالعامةالتًتإدٌهاحروؾالجر،وذكرأمثلةعلىكلمعنى، الشرح،أمَّ

وكاننهجهفًذلكاستخدامطرٌقةالجداول.

 ا التطبٌقالنحويتحتمبحثلراجحًفقدتحدَّثعنحروؾالجربشكلسرٌعفًكتابهاأمَّ

البناء،عندماتحدثعنالكلماتالمبنٌةمعتبًراكلالحروؾمبنٌة،وكانتطرٌقتهبالحدٌثعنهاأنَّه

 ثمَّ الحرؾ، على حعرضمثاالً اإلعراب،وضَّ من له المحل أنَّه والذيٌراه اإلعرابً، مكانه

مثاالًعلىذلك:حرؾالجرالباء)أكتببالقلوٌضربم الباءعلىأنَّهحرؾجرمبنًٌعرب(،ثمَّ

،فنجدهكانضًٌقافًهذاالمبحثؼٌرمتوسعبالشكلالذي(ٕ)علىالكسرالمحللهمناإلعراب

.توسعبهالشمسان

ا:  ًٌ  مسائل الجملة الشرطٌة:ثان

 تقدٌم فاعل فعل الجواب ومفعوله: -أ

بومفعولهعنداجتهادهفًشرحماجاءبهسٌبوٌهفًلالشمسانتقدٌمفاعلفعلالجوالقدحلَّ

ٌقولسٌبوٌه:"فإنقلت:إنتؤتنًزٌٌدٌقلذاك،جازعلىقولمنقال:زًٌداضربته،حٌثالكتاب

وهذاموضعابتداء.أالترىأنكلوجبتبالفاءفقلت:إنتؤتنًفؤناخٌٌرلك،كانحسنا.وإنٌحملوا

.(ٖ)شعركقوله:هللاٌشكره"علىذلكرفعوجازفًال

(وحدها،ولمٌشرإلىاألدوات،وهوٌتحدثٌلالمثالفٌرىأنَّهٌتحدثعن)إنْفٌجتهدفًتحل

فإنقلت(،وٌتساءلهلٌقصرهذهالظاهرةفًالكبلمعلىاهرةاللؽوٌةفًالكبللمبقوله)عنالظ

فاعلفعلالشرط؟إنْ) فعلفًتقدٌم كما )ٌ كما كفعلالشرط، فعلالجوابمجزوم رىأنَّ
 (ٗ)،

هوالمنهجالذيتخرجعلٌهوٌكملتحلٌلهلقوله:)علىقولمنقال:زًٌداضربته هذا (فٌرىأنَّ

دٌرفعلمضمرٌفسرهالظاهر،فـالجملة،فالمتقدملٌسفاعبلًللفعلالمذكوربعده،وإنَّماالبدمنتق

                                                           
ٔ
.ٖٗ-2ٌٕنظرالمصدرنفسة،ص-
ٕ
.4ٕم،ص42ٌ٘ٔنظرالراجحً،عبده،التطبٌقالنحوي،دارالنهضةالعربٌة،بٌروت،-
ٖ
.ٗٔٔص،ٖج،م،42ٖٔالهٌبةالعامةللكتب،القاهرة،،هـ(،الكتاب،تحقٌقعبدالسبلمهارون2ٓٔسٌبوٌه،أبوبشرعمروبنقنبر)-
ٗ
.ٖٖٓم،ص42ٌٔٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مطبعةالدجوى،القاهرة،-
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مبتد)زًٌدا ٌكون أن ٌصلح ال شؽل( بعده الذي الفعل ألن مقدًما؛ مفعوالً وال منصوب، ألنه أ؛

اقوله)وهذاموضعابتداءبضمٌره (ٌجوزأنتكونجملةالجواباسمٌةمإلفةمنمبتدأوخبر،،أمَّ

االسمالمقدَّ :(ٔ)مٌكونفاعبلًأومبتدأً،وٌذكرلهذااالسمثبلثأحوالوهذاٌعنًأنَّ

همجزوًما.أنٌكونالفعلبعد-ٔ

أنتكونالفاءقبلهوالفعلؼٌرمجزوم.-ٕ

امنالفاءوالفعلؼٌرمجزوم.-ٖ ًٌ أنٌكونعار

االسمالمرفوععندسٌبوبهٌتصدرجملةالجوابعلىأنٌكونالفعل وٌصلبعدذلكإلىأنَّ

فعلمرفوًعاواالسمبعدهمجزوًما،وٌكونالفاعلمرفوًعابفعلمضمر،وذلكفًالكبلم،أوٌكونال

إلىتقد ولمٌشرسٌبوٌه الفاءفًالشعر، علىإرادة المفعولبهعلىفعلالجواببشًءمبتدأ ٌم

.(ٕ)ولٌسعمدةةكونهفضللوالسببٌرجع

اهتماًماعندالكوفٌٌن،وفًهذاالصددجمعالشمسانالنصبعلىالمفعولٌةفًهذاالمثالوجد

مثاالًآراءعددمنالنحوٌ ٌنومنهمالفراءالذيلمٌجزأنٌتقدماالسمجملةالجواب،فٌضربلنا

ٌقم،والأنتجعلمكاناألبمنصوًبابجوابالجزاء.ٌقمأبوه،والٌجوزأبوهٌُقمْهللاِ:إْنعبدُهقولب

.(ٖ)فخطؤأنتقول:إْنتؤتنًزًٌداتضربْ

الفراءلمٌجزتقدٌم فًجملةالجواب.بهمفعواًلأفاعبلًكانأماالسمنخلصإلىأنَّ

ٌَّنالشمسانرأيالك المنصوب(،والٌجٌزتقدٌمالمرفوعسابًحٌثٌرىأنَّهٌجٌزتقدٌم)وقدب

ٌَّالفاعل) فلمٌستقم(،وب الفعلإنكانلؤلولعادفًالفعلراجعذكراألول، نسببالعلةفًأنَّ

،أمااألنباريفقدصاغ(ٗ)فًالنصبألنالمنصوبلمٌعدذكرهفٌمانصبهإلؽاءاألول،وأجازه

تقدماالسمالمرفوعفًجوابالشرط:رأيالكوفٌٌنعلىالنحواآلتً ذهبالكوفٌونإلىأنَّهإذا

دٌمالمنصوبفً(واختلفوافًتقفع،نحو)إْنتؤتٌنًزٌٌدٌكرمكجبالروفإنهالٌجوزفٌهالجزمو

.(٘)(فهناكمنأباهوهناكمنأجازهالشرطنحو)إْنتؤتنًزًٌداأُكرمْجواب

                                                           
ٔ
.٘ٗاهٌمسلٌمان،تعمٌمقاعدةالنمطفًالنحوالعربً،صٌنظرالشمسان،إبر-
ٕ
.ٕٖٖ-ٖٖٔم،ص42ٌٔٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مطبعةالدجوى،القاهرة،-
ٖ
،عالمالكتب،ٖاتً،طهـ(،معانًالقرآن،تحقٌقمحمدعلًالنجاروأحمدٌوسؾنج2ٌٕٓنظرالفراء،أبوزكرٌاٌحٌىبنزٌاد)-

.ٕٕٗ،صٔج،م42ٖٔبٌروت،
ٗ
.ٌٕٕٗنظرالفراء،معانًالقرآن،مصدرسابق،ص-
٘
هـ(،اإلنصاؾفًمسابلالخبلؾ،تحقٌقمحمدمحًالدٌنعبد22ٌ٘نظراألنباري،أبوالبركاتكمالالدٌنعبدالرحمنبنمحمد)-

.ٕٔٙ-ٕٓٙ،صٕم،ج4ٙٔٔرة،،المكتبةالتجارٌةالكبرى،القاهٗالحمٌد،ط
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الشمساناآلراء،فٌقول:الفراءٌقرإمكانٌنلرأيسٌبوٌهأحدهماإمكانوجودٌَُحلّلوبعدذلك

فعل تقدٌر ٌقبل ال أنه الشمسان نظر ذلكمنوجهة وعلة لدٌه، مرفوضة فعلمجزوم بعده اسم

هذامحذوؾ التقدٌرهوالمخرجالذيأجازبهالبصرٌونالتقدٌم،وٌرىأنَّ ٌفسرهالموجود،وهذا

.(ٔ)ٌنسجممعرأيالفراءفًإعراباالسمالمرفوعبعداألداة

االشمسانفٌرىأنَّهالبؤسفًتقدٌمالفاعلأوالمفعول ،أوؼٌرمجزومكانالفعلجزوًماأمأمَّ

.(ٕ)فبلنعربهمبتدأوإنَّمافاعبلًمقدًماتهظٌفعلىأنٌحتفظبو

ثخلبلًفًالمعنى.دِحْالشمسانمادامالٌُالرأيالذيجاءبهمعالباحثةفًهذاالصددوتتفق

الحذف: -ب

ابالنسبةلماقامبهالشمسان تتعرضالجملةالشرطٌةأللوانعدةمنحذؾبعضأجزابها،أمَّ

ا ألوانفًهذا الموضوعوقدتحدثعنعدة قدجمعبعضآراءالنحوٌٌنفًهذا لمبحثفنجده

للحذؾمنالجملةالشرطٌةومنها:

األداة،فعلالشرط،جملةالشرط،العبارةالشرطٌة،المصدرالمإول،العبارةالجوابٌة()

بلً:)الٌجوزحذؾأداةنقللناالشمسانماجاءعندالسٌوطًفًهمعالهوامعقابحذف األداة: -0

فًاألصحكماالٌجوزحذؾؼٌرهامنالجوازم،والحذؾحرؾالجر(إنْ)الشرط،ولوكانت

 حذؾ ز بذلك(إنْ)وجوَّ إشعاًرا الفاء وتدخل الفعل فٌرتفع تعالى:(ٖ) قوله علٌه وخرج ،

ا) ٍَ ُٓ َ   ََتۡبُِصَٔن ِ  َبۡػدِ  ٌِ ة َٰٔ يَ انِ َفيُلۡ  ٱلصَّ ٍَ ِ  ِص زحذؾ،(ٙٓٔ)المابدة:(بِٱّللَّ هناكمنجوَّ نفهممنذلكأنَّ

زالحذؾٌرىأنَّهالبدأنتدخل الفاءإشعاًرااألداةمنالنحوٌٌن،وهناكمنلمٌجزذلك،والذيجوَّ

حذؾ.بال

منٌذكرالشمسانرأيالقٌسًالذيٌرىأنَّهالٌجوزحذؾفعلالشرطحذف فعل الشرط: -0

وحدها إالمعإْن شًءمعحروؾالشرطالعاملة (ٗ) العاملمنحٌثإنَّ قوة فكرة مرّده ،وهذا

                                                           
ٔ
.ٌٖٖٖنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مصدرسابق،ص-
ٕ
.ٌٙٗنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،تعمٌمقاعدةالنمطفًالنحوالعربًدراسةفًمنهجالتقعٌد،ص-
ٖ
.ٖٙ،صٕهـ(،همعالهوامع،دارالمعرفة،بٌروت،د.ت،ج4ٔٔبكر)السٌوطً،جبللالدٌنعبدالرحمنبنكمالالدٌنأبً-
ٗ
م،42ٗٔمجمعاللؽةالعربٌة،دمشقهـ(،مشكلإعرابالقرآن،تحقٌقٌاسٌنمحمدالسواس،2ٌٖٗنظرالقٌسً،مكًابنأبًطالب)-

.ٖٙٔ،صٕج
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 )إْن( فً األصل مختًصاهً حرًفا وتعدُّ والمضارع الماضً على فتدخل ؛ الشرط أدوات

.(ٔ)عامبلً

ٌجعلونفعلالشرط فهم رأيالكوفٌٌنفٌرونأنَّهالحذؾ، الذيٌلًاألداةأما بعداالسم ما

هناكفعبلًفاالسمفاعلمقدم،والٌكونكماذكراأل فحذؾ،فهذاالقولٌقضًباعتبارماخفشأنَّ

.(ٕ)بعداألداةمبتدأ

 األداة على قصر الحالة هذه فً الحذؾ ولكن الشرط فعل حذؾ أجاز من ،(إنْ)هناك

فعلالشر فاعبلًمقدًماومنهممنٌقولكانطالٌحذؾوإْنجاءاالسمفًالبداٌةوهناكمنٌرىأنَّ

حذؾفعلالشرطوحدهقدفًكتابشرحشذورالذهبالوارد،وأوافقالرأيإنَّهمبتدأ القابل:إنَّ

.(ٖ)ٌهدلٌل،وكانالشرطواقًعابعدإالٌحدث،ولكنإذادلَّعل

بمنأكثرأجزاءالجملةالشرطٌةتعرًضاللحذؾبشرطٌن:هذاالمركدٌُّعحذف جواب الشرط: -0

ًٌا ماض الشرط فعل ٌكون أن والثانً معلوًما، ٌكون أن أحدهما حذؾ(ٗ) أنَّ الشمسان ٌَّن ب وقد ،

عبارتان تتوالى وأن معروًفا، الجواب ٌكون أن : منها حاالت عدة فً تكون الجوابٌة العبارة

.(٘)سموالشرط،وأنتتوسطاألداةشرطٌتانفؤكثر،وأنٌتوالىالق

حذؾالعبارةالجوابٌةٌقعإذاكانمضمونهامعروًفاأودعاالسٌاقإلىحذفه، ونخلصإلىأنَّ

دمسدهأوماٌكونسبًبافًحذفه.والٌكونوجودماٌس

هاتكونلقالهطولالكبلم؛اماأوردهالشمسانهنا،وتضٌؾأًٌضالممعفقالباحثةتوت رىأنَّ

ًۡ  َغيَۡيَم  َنُبَ  ََكنَ  ِإَونهذامماٌحسنمعهالحذؾ،ومثالذلكقولهتعالى:) ُٓ ن ٱۡشَتَطۡػَت  فَإِنِ  إِۡغَراُض
َ
 أ

ۡرِض  ِف  َنَفٗلا تَۡبَتِغَ 
َ
وۡ  ٱۡۡل

َ
ا أ ٍٗ آءِ  ِف  ُشيَّ ٍَ ً ٱلصَّ ُٓ تَِي

ۡ
انضملوجود،تقدٌرهفافعل،فقد(ٖ٘)األنعام:( يَ ٖة أَِب َفَتأ

.(ٙ)الشرطٌنطولالكبلم؛فحسنالحذؾمعه

التوسٌع بالعطف: -ج

                                                           
ٔ
.ٓٙٔم،صٕٗٔٓونقًدا،دارالكتابالثقافً،اربد،ٌنظراألنصاري،ولٌدعاطؾ،نظرٌةالعاملفًالنحوالعربًعرًضا-
ٕ
.2ٌٖٖنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مصدرسابق،ص-
ٖ
.ٖٖٗابنهشام،شرحشذورالذهبفًمعرفةكبلمالعرب،تحقٌقمحمدمحًالدٌن،دارالفكر،بٌروت،د.ت،ص-
ٗ
م،ٕٓٓٓاألردن،-بلؼةالحذؾفًالتراكٌبالنحوٌةفًسورةالبقرة،رسالةماجستٌر،جامعةالٌرموكؼوانمة،حسٌنمصطفى،ب-

.4ٓٔص
٘
.ٖ٘ٗ-ٌٖٓٗنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مصدرسابق،ص-
ٙ
.ٖٖٗابنهشام،شرحشذورالذهبفًمعرفةكبلمالعرب،مصدرسابق،ص-
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التوسعه:هًنمطمنأنماطالتحوٌل،وهًتتمثلفًجعلمجالعنصرمنعناصرالجملة

أكثراتساًعامماكانعلٌهقبلالتحوٌل،وقدُعبِّرعنهارٌاضٌاكاآلتً:

أأأ+ب:ب

.(ٔ)أ(ب(،حٌث)ب(متضمنةفً)(+)أأيأن)أ(تتحولإلى)

التً الموسعة: إلٌهاتضاؾالجملة إدخال،وٌكونعناصرجدٌدة مثل: ذلكبوسابلمختلفة

بعضالجمل وإقحام الشرطٌة، العبارة بعد شرطٌة عبارة وإضافة الشرط، جملة بعد فعلٌة جملة

.(ٕ)بالعطؾعلىالجملةالشرطٌةأوعلىبعضعناصرهاٌكونالمعترضةبٌنركنٌها،و

ٌعرؾالشمسانالتوسعبالعطؾعلىأنَّه:ماٌجريفًالجملةالشرطٌةمنزٌادةفًتركٌبها

(ٖ)نتٌجةللعطؾعلىبعضأجزاءذلكالتركٌبوٌجريالعطؾعلىاآلتً:

فعلالشرط.-ٔ

فعلجوابالشرط.-ٕ

طالمربوطبالفاء.جوابالشر-ٖ

الجوانبالثبلثةالتًالشمسانجمعحٌث الموضوعدارًسا المختصةبهذا ،ذكرتآراءالنحاة

اآلتً:منهاولكنًاخترت

أدواتالعطؾٌؤتً:العطف على فعل جواب الشرط الفعلبعد المبحثأنَّ ذكرالشمسانفًهذا

:(ٗ)علىثبلثأحوال

.(٘)إذاعطفتتلكاألدواتالفعلعلىفعلجوابالشرطوذلكحالة الجزم: -0

الواوحالة النصب:  -0 أو الفاء باستخدام تتحقق تقدٌر(ٙ) على النصبفٌهما وٌكون عند(أنْ)،

نصبالشمسان،وٌذكر(2)،وعلىالصرؾعندالفراء(2)سٌبوٌه رأيسٌبوٌهالذيٌذهبإلىأنَّ

                                                           
ٔ
،داروابلللنشروالتوزٌع،األردن،ٔظرعماٌرة،حلٌمةأحمد،االتجاهاتالنحوٌةلدىالقدماءفًضوءالمناهجالمعاصرة،طٌن-

.ٖٕٙم،صٕٙٓٓ
ٕ
.4ٌٖٓنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مصدرسابق،ص-
ٖ
.ٌٖٓٗنظرالمصدرنفسه،ص-
ٗ
.4ٓٗ-2ٓٗإبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مصدرسابق،صٌنظرالشمسان،-
٘
.24،صٖمصدرسابق،جه،أبوبشرعمروبنقنبر،الكتاب،سٌبوٌ-
ٙ
.24ٌنظرالمصدرنفسه،ص-
2
.22ٌنظرالمصدرنفسه،ص-
2
.2٘ٔ،صٌٔنظرالفراء،معانًالقرآن،مصدرسابق،ج-
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لٌسفًسٌاقنفًأوطلبوالمسوغهناالفعلالمعطوؾعلىفعلجواب ألنَّه الشرطضعٌؾ،

.(ٔ)مشابهةالشرطلبلستفهام

وتتحققبالواووالفاءوثمحالة الرفع:  -0 .والرفعمعالواوعلىوجهٌن،أحدهماعلىالحالٌة(ٕ)

.(ٗ)،والثانًعلىاالستبناؾ(ٖ)عندالمبرد

الظاهرةالنحوٌةبٌنالزمخشريلةالشرطٌةفًكتابه)موضوعالجمناقشقاسممحمدصالح

منالزمخشريهكانمنصًباعلىرأيكل وأبًحٌان(بطرٌقةمقاربةلماقامبهالشمسان،ؼٌرأنَّ

رأيالزمخشري فقدعرضقضٌةجوازالرفعوالجزمفًجوابفعلالشرطذاكًرا وأبًحٌان،

ا فً القضٌة هذه ناقش وقد حٌان، وأبً الخبلؾ، موضع القرآنٌة قدلشواهد حٌان أبا أنَّ ونقل

جوازرفعالفعلالمضارعالواقعفًجوابالشرط،اعترضعلىالزمخشريحٌثٌرىأبوحٌان

ف حٌان، وأبً الزمخشري خبلؾبٌن موضع المسؤلة هذه وقعوكانت إذا أنَّه الزمخشري ٌرى

جازفًجزابهالجزموالرفع، ا ًٌ الزمخشريفًرفذكالشرطماض أورده َتَبارََك الكرٌمة)آلٌةاما

اُر َوَيْجَػو ىََّم كُُصًٔرا َٓ نْ
َ
ا اْۡل َٓ ِ َِّاٍت ََتْرِي ٌَِ ََتْت َٰلَِم َج َِ َذ ٌّ ا  ِي إِن َشاَء َجَػَو لََم َخْْيً (ٓٔالفرقان:)(اَّلَّ

وقُر " )جعلَفقال: على: بالرفععطًفا وٌجعُل وقعمئ: الشرطإذا ألّن جازفًجزابه( ا ًٌ اض

" والرفع الجزم (٘) لٌسمذهب، هذا أنَّ فٌرى الزمخشري اعترضعلى حٌان أبا أنَّ وٌذكر

لحهالٌصحٌثٌرىأنَّسٌبوٌه،وإذاكانالجوابمحذوًفاالٌكونفعلالشرطإالبصٌؽةالماضً،

)وتطبع تؤول فإن الجواب، على علالعطؾ الطبع على وتستمر معنى على أمكن( قلوبهم ى

آراءبعضالنحاةومنهمسٌبوٌهوابنعقٌلوجمعبعدذلك،(ٙ)التعاطؾ؛ألّناالستمرارلمٌقعبعد

بعضالنحاةمثلسٌبوٌهلمٌتطرقإلىوهورأٌهوٌذكرفًالنهاٌةفًشرحألفٌةابنمالك، أنَّ

قدسبلمةالمنهجالذيقالبهمناقشةمسؤلةجوابشرطالمضارعالمجزومبعدفعلالشرط،كماٌعت

.(2)الزمخشري

ا الشمسانأمَّ المنهجٌنفٌهمانوعمنالتقاربؼٌرأنَّ منهجالشمسانومنهجصالح،فنلحظأنَّ

محاوالًعرضاجتهادهفًهذهالمسؤلة.توسعفًتحلٌلاآلراء

                                                           
ٔ
.4ٕصروبنقنبر،الكتاب،مصدرسابق،سٌبوٌه،أبوبشرعم-
ٕ
.24المصدرنفسه،ص-
ٖ
.2ٙالمبرد،المقتضب،مصدرسابق،ص-
ٗ
.4ٕ-4ٔسٌبوٌه،أبوبشرعمروبنقنبر،الكتاب،مصدرسابق،ص-
٘
.4ٓ-24،دارالمعرفة،بٌروت،صٖهـ(،الكشاؾ،مج2ٖ٘الزمخشري،جارهللاأبوالقاسممحمودبنعمرو)-
ٙ
هـ(،البحرالمحٌطفًالتفسٌر،بعناٌةالشٌخزهٌرجعٌد،دارالفكر،2٘ٗ-ٗ٘ٙأبوحٌان،محمدبنٌوسؾاألندلسًالؽرناطً)-

.ٕٕٔ،ص٘م،جٕٓٔٓبٌروت،
2
.ٕٗٗ-4ٖٕم،ص44ٔٔ،عّمان،ٌٔنظرصالح،قاسممحمد،الظاهرةالنحوٌةبٌنالزمخشريوأبًحٌان:مسابلمنالبحرالمحٌط،ط-
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كتاب) والُتْتَركفٌهشاردةٌ(لمحاةالعربالجملةالشرطٌةعندالنوأشٌرفًهذاالصددإلىأنَّ

دارتةوارد التً واستعراضاآلراء ومناقشتها بذكرها الشمسان قام إاّل الموضوع بهذا تتصل

آراءحولها بٌن الموازنة على والقدرة العالٌة والدقة والمراجع بالمصادر إلمامه ٌدلعلى وهذا ،

 ا أمَّ ،حٌنتتبعآراءالنحوٌٌنرىأنَّهأسلوٌبخاٌصومتفردٌالذيقامبعرضهفؤألسلوباالنحوٌٌن،

هقامبعملمعجمٌتضمنللجملةالشرطٌةفًمراحلهاالثبلث،ومنالجهودالبارزةفًهذاالكتابأنَّ

فًالتراثالنحوي، نلحظأنَّهتتبعماوردفًوالمصطلحاتالخاصةبالجملةالشرطٌةومكوناتها

حاتترتًٌبااضعورودكلمصطلحمنهذهالمصطلدعملعلىترتٌبموالتراثوقامبتحلٌله،وق

فمثبلً الكتابوموضعاالستخدام المإلؾواسم اسم مبًٌنا ا ًٌ )تارٌخ ٌضعفًالعنوانالربٌس)أداة:

)الشرط المإلؾ واسم ٌعٌش( االستخدامابن وموضع المفصل( )شرح الكتاب واسم )

هذاالجهدالذيقامدُّ(،وقدبلػفهرسالمحتوٌاتنحوأكثرمنثبلثٌنصفحة،وٌع(ٔ)(ٔٔ-ٓٔ/4)

اجاًدافًمجالالمصطلحبهجهًدا ًٌ .علم

الشم انقدتوسعفًمبحثالجملةالشرطٌةكاملةفدرسجمٌعجوانبالجملةسوأشٌرإلىأنَّ

فًدراسةالمنهجٌةنفسهارنظًراالتباعهالشرطٌةإالأننًقداقتصرتعلىالمواضٌعاآلنفةالذك

ا. ًٌ الجملةالشرطٌةوتتبعهاتتبًعاتارٌخ

 دون وأحكامها: ثالًثا:

لللفظ)دونعملالشم (،مشًٌراإلىأنَّهامنأكثراأللفاظاستعماالً،سانعلىتقدٌمشرحمفصَّ

ااوالنحوٌونبٌنحالتٌنالستعمالهوقدمٌزاللؽوٌون لحالةاألولىفهًاستعمالهاظرًفامبهًما،ا،أمَّ

ااألخرىاستعمالهااسًماعاًما. وأمَّ

وبنا انتقلإلىإعرابها ٌَّنأحكامدونالظرفٌةودوناالسمٌةوبعدها الشمسانب ها،بونلحظأنَّ

ٌَّنتصؽٌرهاوالف عماأورده،ودالالتهاالسٌاقٌة،فعملعلىجمعلمنهاواسمالتفضٌلواسمالفعلوب

.(ٕ)النحوٌونالقدماءمبًٌنارأٌهفًكلجزبٌة

 أنَّ إلى ذلكوصل ووصؾبه،(دون)وبعد به فؤخبر لبلسمٌة نقل متصرؾ، ظرؾمبهم

البلزم،وأخذمن(تؤخر)أو(توقؾ)المتعديأوبمعنى(خذ)اسمفعلأمربمعنى(دون)واستعمل

وتالمكانأوالمكانة،واستعملتدونفًالسٌاقبدالالتوظٌفٌةدوناسمتفضٌلللداللةعلىتفا

                                                           
ٔ
.22ٌٗنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مصدرسابق،ص-
ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أحكامدونودالالتهاالسٌاقٌة،مجلةالحركة،جامعةموالنامالكإبراهٌمالحكومٌة،ماالنج،إندونٌسٌا،-

.2ٖٕ-ٕٕٗم،صٕٙٔٓ،ٕ،ع2ٔمج
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 بمعنى فجاءت مختلفة، و)ال، وقبل، ام، وقُدَّ ؼٌروؼٌر،وتحت، حرؾمن مع دون وتتركب ،)

نعدةمعانٍ()الباءو(من)الجر .(ٔ)وتكوِّ

الشمساندرس إنَّ أو(دون)نستطٌعأننقول: إلىما القدماء،بشكلتفصٌلًحٌثعمد رده

.وصلإلٌهافًخاتمةدراستهت،وقدأجملأهمالنتابجالتًاقًشاآراءالنحاةومرجًحابعضهامن

 العدد ونظام األسهم:رابًعا: 

اقترحلناالشمسانطرٌقةجدٌدةمنأجلمعرفةمدىالمطابقةبٌنالعددوالمعدود؛بهدؾتمٌٌز     

الكتابةأننضعسهًماالعددمنحٌثالتذكٌروالتؤنٌث،و ٌٌسرالضبطعند ٌرىالشمسانأنَّهمما

فوقالرقم؛لٌدلعلىالموافقةأوالمخالفة،فالسهماألٌمنالصادر)(ٌدلعلىمخالفةالعدد

:(ٕ)للمعدود،وأماالسهماألٌسرالوارد)(فٌدلعلىموافقةالعددللمعدود،مثال



ٖٗ٘ٙ224ٔٓ

هذهاألعدادتخالؾمعدودها. هذاٌعنًأنَّ



ٕٔ

هذاٌعنًأنَّهماٌوافقانالمعدود.

ااألعدادالمركبةفتكتبكاآلتً: أمَّ



ٖٔ

العدد) (موافق.ٓٔ(مخالؾوالعدد)ٖهذاٌعنًأنَّ

ااألعداد: أمَّ



ٕٔٔٔ



                                                           
ٔ
.2ٖٕ-2ٖٕان،إبراهٌمسلٌمان،أحكامدونودالالتهاالسٌاقٌة،مصدرسابق،صٌنظرالشمس-
ٕ
.24صم،ٕٓٓٓ،2ٔ،مجٌٕنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مساحةلؽوٌة،ناديالمدٌنةاألدبً،المدٌنةالمنورة،ع-
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الواحدوالعشرةموافقان. وهذاٌعنًأنَّ

:(ٔ)ثمٌقومبطرحمجموعةمناألمثلةللتوضٌح



كتب



ثبلثةكتب ٖ



كتاًبا



ثبلثةعشركتاًبا ٖٔ



كتاًبا



ثبلثةوعشرونكتاًبا ٖٕ

ٌض لم أنَّه الشمسان وٌذكر ألنَّ العشرٌن؛ أمام سهًما معأع واحد لفظها محاٌدة العقود لفاظ

.(ٕ)المذكروالمإنث)عشرونكتاًبا،عشرونمجلة(

الرقم) االرقم)ى(أتَّٖالمبلحظأنَّ (كتبفنقول:ٓٔقبلالكتابأمَّ

كتبعشرةكتبٍٓٔ

كراساتعشركراساتٓٔ

،هحالالعشرةمنفردةهذ ا )عشرون،والمإنثلفاظالعقودفهًمحاٌدةلفظهاواحدمعالمذكرأأمَّ

.(ٖ)(،عشرونمجلةًكتاًبا

الشمسانلتٌسٌرالضبطومعرفةدّنستطٌعأننع المحاولةمنالمحاوالتالتًسعىفٌها هذه

نظري فً األسهم فطرٌقة وسهلة، مٌسرة بطرٌقة العدد منقواعد أكثر التركٌز من تبعثنوًعا

دونها،وهًطرٌقةتعلٌمٌةٌمكنالحكمعلٌهابعدتطبٌقهافًواقعاالستعمال.عملٌةكتابةاألعداد

 التعدي واللزوم:خامًسا: 

ماأوردهالنحوٌونمنقضاٌافًهذاالمبحث،واجتهدفًتصنٌفهامحالشمسانجمع إٌاهالبلً

،وهذاالجهدفٌه(ٗ)(النحويقضاٌاالتعديواللزومفًالدرس)تابهالموسومبـومناقًشالها،فًك

،(٘)ولزومه(بـ)الفعلفًالقرآنالكرٌم:تعدٌتهنوعمنالتداخلوالتكاملمعكتابهاآلخرالموسوم

الباحثفًحٌث الواراالكتابالثانًنوعًٌجد فًمنالتطبٌقالمختصبؤفعالالتعديواللزوم دة

                                                           
ٔ
.2ٓصٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مساحةلؽوٌة،مصدرسابق،-
ٕ
.2ٔ،صٌنظرالمصدرنفسه-
ٖ
.2ٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مساحةلؽوٌة،مصدرسابق،ص-
ٗ
.2ٕٔ-4م،ص422ٔ،مطبعةالمدنً،جدة،ٌٔنظرالشمسان،ابراهٌمسلٌمان،قضاٌاالتعديواللزومفًالدرسالنحوي،ط-
٘
.2ٕ٘-ٕٗم،ص42ٙٔةالكوٌت،ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الفعلفًالقرآنالكرٌم:تعدٌتهولزومه،جامع-
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أهمٌته الكتاب هذا اكتسب وقد الكرٌم، القرآنمنالقرآن فً واللزوم التعدي قضٌة ٌعالج كونه

االكرٌم، ًٌّ لؽو ٌمثلاللؽةفًأعلىمستوٌاتها،فنراهعملعلىتقدٌمطابفةمناألفعاللكونهنًصا

 اللزوم؛ بالتعديأو ذلالتًالٌمكنوصفها وقد تسلكسلوكاألدوات، كربعضأنواعهذهكونها

 األفعال هذه متناوالً ، المقاربة وأفعال الشروع، وأفعال وأخواتها، كان ومنها: آٌاتفًاألفعال

تصنٌؾاألفعال على عمل ثم الشؤن، هذا فً القدماء آراء تحلٌل بعملٌة ٌقوم ثم الكرٌم، القرآن

الثنابٌةبٌنالمعن أثرالمبنىوالمعنىالواردةفًالقرآنالكرٌمانطبلًقامنفكرة ىوالمبنى،مراقًبا

البناء)فًالتعديواللزوم،فنراهدرسأبنٌةالبلزمالمجرد منلل:ٌفعَفعَودالالتهافٌذكرمثبلً (أنَّ

:ٌحٌادالالتهاالتع ًَّ َۡ  َوَيۡحَيَٰ وٌذكراآلٌةالكرٌمة)(ٔ)(بٌرعلىحالةفسٌولوجٌةكمافً)ح  َحَّ  ٌَ

  َ ،كمادرسعبلقةكلمنهماباآلخر،فدرسالسلوكاللزومًللفعلالمتعدي(ٕٗاألنفال:)(بَّيَِِ ٖ   َع

التًتخرجفًب األفعالالبلزمة عملعلىدراسة حٌثإنَّه المتعدي، وإلزام البلزم عضوتعدٌة

 (كمافًاآلٌةالكرٌمة)اآلٌاتللتعديكمافًالفعل)بدأ
َ
َِ  َخۡيقَ  َوَبَدأ نَسَٰ ،(2السجدة:)(ِطيٖ  ٌَِ  ٱۡۡلِ

 وٌتعدىهذاالفعلبنفسهأوبحرؾكمافًقولهتعالى:)
َ
ًۡ  َفبََدأ ِٓ وِۡعَيتِ

َ
ِخيِّ  وََِعٓءِ  َقۡبَو  بِأ

َ
،(2ٌٙوسؾ:)( أ

:(ٕ)وٌعدالشمسانهذاالفعلالزًمالعددمناألمور

 وروده معدى  بحرف جر. -أ

 ان من حٌث المعنى.( وهما متساوٌتوجود الصٌغتٌن : )فعل وأفعل -ب

 ( ٌتحدث عن الفاعل دون اإلشارة إلى مفعول ما.الفعل )بدأ -ج

فهرًساضماألفعالالواردةفًالقرآنالكرٌم،حٌثعمل الشمسانأعدَّ وتشٌرالباحثةإلىأنَّ

تحتأربع البناء تضمنتأفعال جداول والمفعولةعلىصنع الفعل األول الحقل تضمن حقول،

االحقلالمباش ر،والحقلالثانًحرؾالجرومفعولهؼٌرالمباشر،والحقلالثالثداللةالحرؾ،أمَّ

التًاقت احتوىاآلٌة ٌذكرفًحقلالفعلومفعولهالرابعفقد ومثالذلكنجده والسورة، بسمنها

ا(،والثالثٌذكرفٌهاالتجاه،إلٌهمالمباشر)دفعأموالهم(ثمفًالحقلالثانً) الحقلالرابعفٌذكرأمَّ

( اآلفٌه النساءٌٙة سورة (من عمل(ٖ) أنَّه نوعه مسبوقمن ؼٌر الباحثة الذيتراه والشًء ،

موازنةبٌندرسالتعديواللزومفًالقرآنالكرٌمودرسهفًالنحوالعربً،وبعدذلكخلصإلى

:(ٗ)عدةنتابجأذكرمنها

                                                           
ٔ
.2ٕص،ٌنظرالمصدرنفسه-
ٕ
.ٖ٘ٙص،ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الفعلفًالقرآنالكرٌم:تعدٌتهولزومه،مصدرسابق-
ٖ
.4ٖٓ-24ٖالمصدرنفسه،صٌنظر-
ٗ
.2ٗ٘،صٌنظرالمصدرنفسه-
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واللزوم.فعالواسطةفعالإلىالزمةومتعدٌةوأتقسماأل- التوصؾبتعد 

األفعالفًتصنٌؾاألفعالإلىمتعدٌةوالزمة،ألنبعضاألبنٌة- الٌمكناالعتمادعلىأبنٌة

مشتركٌؤتًعلٌهكبلالفعلٌنالمتعديوالبلزم.

داللٌةٌعبرالفعلالبلزمعنأفعالونشاطالفاعلواألفعالالمجردةمنهبمادتهاتدلعلىمجاالت-

فراغواختفاءالفاعلودخوله،وظهورالفاعلوخروجه،وحركةالفاعل،ا:)متعلقةبالفاعلومنه

(.اإلصاباتوالسلوك،والفاعل،

 ةوأشٌرهناإلىأنَّ التعديواللزوممرادؼالبالذنٌباتتحتعنوان)دراسةمشابهةللباحثثمَّ

اءتدراستهلتوضحإشكالٌةالتعديواللزوممتحدًثاعن(،جنالدرسالنحوي،والتطبٌقاللؽويبٌ

ا،وقداختلفتهذهالدراسةمع ًٌ الفعلفًالقرآنالكرٌموالحاالتالتًٌؤتًفٌهاالفعلالزًماأومتعد

ٌجمعلكتابالشمسان، كونهاترفضأنٌكونالفعلالواحدٌتعدىوٌلزم،بلهمافعبلنالزمومتعد 

البناءال فًبٌنهما وٌكونالزًما ا ًٌ ٌكونمتعد الفعلالواحد فحاولفًدراستهأنٌبٌنأنَّ صرفً،

العربفً كبلم من علٌها االستشهاد محاوالً األفعال من مجموعة علىجمع فعمل نفسالوقت،

القدماءومناقشتها،وإمكانٌة النحاة جاءعند كماعملعلىجمعما إثباتمجٌبهاالزمةومتعدٌة،

لفعلالواحدوتعدٌتهحسبماتإدٌهالداللةالببلؼٌةوفًالنهاٌةتوصلإلىعدةنتابجأذكرلزوما

:(ٔ)منها

وردفًالقرآنالكرٌموالشعرالعربًأفعال،قٌلفٌهاإنَّهاالزمةولكنهاأخذتمفعوالً.-

لكلمنهالجزمبٌنأفعالاللؽةولالفص- )ابؤنَّ لروحاللؽةقتبلًعدُّ(ٌوالزمأمتعد استخداًماثابًتا

وببلؼتها.

إلؽاءفكرةنزعالخافضوالمنصوبعلىنزعالخافض،واعتبارذلكمنبابالمفعولبه.-

فكرةالتعديواللزومالٌمكنالنظرإلٌهامنعزلةعنفكرةالتطوراللؽوي،إذ وترىالباحثةأنَّ

بعضاألفعالكانتتتعدىبواسط سلكتاللؽةٌبدوأنَّ ةحرؾالجرفًمرحلةمنمراحلاللؽة،ثمَّ

ىبهالفعلإلىمفعولهدونحرؾالجر،ولربماتعاٌشتالصٌؽتانفًمرحلةمنالمراحلسلًكا تعدَّ

لمثل:)جاء(فالعربٌةبٌنماأفضتاللؽةإحدىالصٌؽتٌنفًمرحلةالحقة،كماهًالحالفًأفعا

(.ا،وهوماأشارإلٌهالنحاةبـ)النصبعلىنزعالخافضوؼٌرهتجٌز)جاءه(و)جاءإلٌه(









                                                           
ٔ
.2ٔ،ص4ٕٓٓحويوالتحقٌقاللؽوي،رسالةماجستٌر،جامعةمإته،ٌنظرذنٌبات،مرادؼالب،التعديوالزومبٌنالدرسالن-
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 آراء الشمسان النحوٌة: متفرقات من سادًسا:

حاولالشمسانمعاودةالنظرفًمقوالتالنحوٌٌنومناقشةأفكارهموإبداءالرأيالذيٌوافقه

ٌَّنذلكبعداطبلعالباحثةعلىكت هذا/مسابلنحوٌةٔخبلتلؽوٌةاب)مداأوٌخالفه،وقدتب (،وأنَّ

دقته على ٌدل ا ًٌ علم توثًٌقا التًجاءتموثقة المداخبلتاللؽوٌة من مجموعة عن الكتابعبارة

و التراث، لمصادر ومبلزمته آراءرأتالصارمة من الشمسان أورده بعضما تذكر أن الباحثة

نحوٌةفًهذاالكتاب:

االستثناء: -أ

المستثنىقدٌذكرمعهالمستثنىمنهوقدالٌذكر،فإنكانالتركٌبمفرًؼامنٌرىالشمس انأنَّ

ب بعدها االستثناء،حٌثتكونأداةحصروٌكونما حسبموقعهمنالمستثنىمنهفبلعملألداة

أكرمتإالمحمًداماجاءإالمحمد(،ومفعولبهفً)الجملة،فهوفاعل) (،وإنكانالمستثنىما

موجودًم سوىنه بـ)ؼٌر، ٌسبق لم ما المستثنى نصب النصبا وٌظهر تجرانه فهما ،)

اقالهالنحاةفًهذاالبابعلىمافٌهمنإشكالٌاتتتعلق(ٔ)علىؼٌر ،وهوفًذلكلمٌخرجعمَّ

بالعملوالعامل.

 أحوال اسم التفضٌل: -ب

( فإنَّه ال ٌخلو من أن ٌكون مضاًفا أو غٌر مضاف، فإن كان )ألسم التفضٌل عاطالً من إن كان ا-ٔ

عن جنس المفضل  الطرف( بغض وإفراده واقترانه بـ)من هغٌر مضاف وجب تذكٌره وتنكٌر

.(ٕ)زٌٌدأكبرمنعمرو()وعدده، فٌقال:

الجملةذلكفًوقوعالخطؤفًسوؼةًوتتفقالباحثةمعماأوردهالشمسانفًهذهالقضٌة،م

قلنا:)زٌٌداألكبر،ولو(من)كوناالسمعمرولمٌقترنبحرؾالجرل:)زٌٌدأكبرعمرو(،إنقلنا

الجملتٌنٌنقصهماشًٌءمنالصحة.لتا(،فإنك)زٌٌدالكبرىمنعمرو،و(منعمرو

فإن كانت إضافته  وإن كان مضاًفا، فإنَّه ال ٌخلو من أن تكون إضافته إلى نكرة أو إلى معرفة، -ٕ

إلى نكرة فإن المضاف إلٌه ال ٌخلو من أن ٌكون اسًما أو وصًفا، فإن كان اسًما وجب تذكٌر اسم 

التفضٌل وتنكٌره وإفراده، وأن ٌكون المضاف إلٌه مطابًقا للموصوف فً جنسه وعدده، مثل:

لمثل:)الزٌدانأتقىمإمن(،وإنكانوصًفاجازإفرادماأضٌؾإلٌهاسمالتفضٌ)زٌٌدأكرمرجل

.(ٖ)(أوأتقىمإمنٌن



                                                           
ٔ
.ٙٔ،صٕ٘ٔٓ،مكتبةالملكفهدالوطنٌة،الرٌاض،ٔ/مسابلنحوٌة،طٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌة-
ٕ
.ٕٗ/مسابلنحوٌة،صٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌة-
ٖ
.ٕ٘-ٕٗنفسه،صٌنظرالمصدر-
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ماأوردهالشمسان،فعندقولك:)زٌٌدأكرمرجل(فاسمالتفضٌلأكرممطابقمعالباحثةوتتفق

اعندقولك :)الزٌدانأكرمرجلأوأكرمرجلٌن(،فحالةالوصؾهذهلزٌدفًالجنسوالعدد،أمَّ

بلبؤسفًاإلفرادوفًالتثنٌة.الٌختلالمعنىفٌها،ف

إن كان اسم التفضٌل مضاًفا إلى معرفة جاز تذكٌره وإفراده، وجازت مطابقته لموصوفه، مثل:  -ٖ

معنىالجملةثابتوتركٌبهصحٌح.وفضلىالنساء(،فإنَّ–زٌنبأفضلالنساء)

جرد منها ال سم التفضٌل الم(؛ ألنَّ اعلى بناء )فُعلى( مجرًدا من )ألاسم التفضٌل ال ٌكون  -4

)(، فعلٌنا أن نقول:ٌكون إال على بناء )أفعل حذفنا فإن إلى)الفعلى(، الرجوع وجب أل(

.(ٔ)(أفعلمن.....)

امخالًفالماجاءعندالنحاة ًٌ فًهذاالباب.ولمٌقدمالشمسانفًبابالتفضٌلرأ

الجر والرفع بعد منذ ومذ: -ج

)منذ/مذ(حرفاجر،ألن)ِمن(ٌجراألسماءبعده،وقدٌك بالتركٌبًفتانتهىالشمسانإلىأنَّ

ًٌابمعنىأنَّ ابلمعنو ًٌ )منذ/مذ(حرؾفبلٌجراالسمجًرالفظ هٌجعلهمعموالًللفعلقبلهفٌقالإنَّ

.(ٕ)ٌدلعلىابتداءالؽاٌةوٌجراالسمبعدهأوٌرفع

)منذع سلكوا قد بعضالنحاة أنَّ ولى والزجاج)مذ( األخفش قال فقد الظروؾ، باب فً )

جاء إذا مضافان ظرفان ٌعتبران أنَّهما أًٌضا وورد بعدهما، بهما مخبر ظرفان هما والزجاجً

حٌثوردفًشرحابنعقٌل،وقدعّدهابعضالنحاةمنالحروؾ(ٖ)بعدهماجملةفعلٌةأواسمٌة

.(ٗ)همامنحروؾالجر،والتجرمناألسماءالظاهرةإالّأسماءالزمانأنَّ

 إعراب المضاف إلى ٌاء المتكلم: -د 

العبلماتاإلعرابٌةنهاٌةاالسمالمضاؾإلىٌاءالمتكلمتماثلالٌاءفتصٌر ٌرىالشمسانأنَّ

(لٌسفًكلمٌسمعٌاءًعنهابمطلالكسرة،فماكسرة،وتحذؾٌاءالمتكلمبفتحها،فٌعوض ًْ ة)قوم

ًَ لفةلماأوردهالنحاةحٌثوجدا،وفًهذامخ(٘)(بعدالحذؾومطلالكسرةسوىالكسرةفً)قوِم

ٌاءالمتكلمالتحذؾفًهذهالحالةولكنٌكسرآخرالمضاؾإلىٌاءالمتكلمإنلمٌكنمقصوًرا أنَّ

التكسٌرالصحٌحٌن،وجمعوالمنقوًصاوالمثنىوالمجموًعاجمعسبل ًّ مٍةلمذكر،كالمفردوجمع

المتكلم، وفتحٌاء إدؼام ا إمَّ للٌاء ٌحصل فما الجاريمجرىالصحٌح، والمعتل للمإنث، السبلمة

                                                           
ٔ
.ٕٖ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌة-
ٕ
.ٌٓ٘نظرالمصدرنفسه،ص-
ٖ
هـ(،مؽنًاللبٌبعنكتباألعارٌب،مصدرسابق،2ٌٙٔنظرابنهشام،أبومحمدعبدهللاجمالالدٌنبنهشاماألنصاري)-

.2ٖٙ–2ٖٙص
ٗ
ابنعقٌل،بهاءالدٌنعبدهللاالهمذانً،شرحابنعقٌلعلىألفٌةابنمالك،،تحقٌقمحمدمحًالدٌنعبدالحمٌد،دارالطبلبع،ٌنظر-

.ٙ،صٖم،ج4ٕٓٓالقاهرة،
٘
.ٖٙ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌة-
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فًٌاءالمتكلم وإدؼامها قلباأللؾٌاًء ا وإمَّ
 بظاهرة(ٔ) تؤثرهنا الشمسانقد أنَّ ،وترىالباحثة

جزٌرةالعربٌة.المطلفًبعضلهجاتال

 اسم اإلشارة: -هـ 

اسماإلشارةلٌس هذاالرجلكرٌم(،نقوللهمحلمناإلعراب،ففًقولنا:)ٌرىالشمسانأنَّ

وفً خبره، وكرٌم مرفوع، مبتدأ والرجل مناإلعراب، له المحل إشارة اسم هذا فًإعرابها:

هذااسمإشارةالمحللهمناإلعراب،والرجلقولنا:)جاءهذاالرجل(،نقول:جاءفعلماٍض،و

.(ٕ)فاعلمرفوع

االشمسانفٌعدهفاعبًل. فالنحاةٌعدونالرجلبداًل،أمَّ

 إنَّ حرف زائد: -و

الشمسان)إنَّ مبتدأمنصوبلفًظاكماجرلفًظاعدَّ مابعدها االٌتعدىاللفظوأنَّ ًٌ شكل (عمبلً

(،وكماجر (للتؤكٌدفهًبهذاتكونبعد)ربَّ خبرلٌسلفًظابالباءالزابدة،والذيٌإٌدهذاكون)إنَّ

م وٌقولإنَّ زابدة، كانتالباءالمإكدة كما زابًدا زٌٌدحرًفا )إنما حٌنتقول: تكفهاعنعملها قد ا

لعندك(عندك زٌٌد (،ومتىخففتقدٌتركعملهانحو)إْن (ٖ) المسؤلةٌخالؾا، لشمسانوفًهذه

(تعملفًالجزأٌنمناالسم،وٌوافقالكوفٌٌنالذٌنٌرونالبصرٌٌن )إنَّ ٌرونأنَّهاالالذٌنأنَّ

.(ٗ)(وهوخبرالمبتدأإنَّ)عمللهافًالخبرحٌثٌبقىعلىرفعهقبلدخول

ٌ   -ز  ها:أ

( ٌٌُّرىالشمسانأنَّ صلةللنداء،وٌذكرفًذلكهاو(المحللهامناإلعراب،واكتفىبعدِّهاأ

لٌسسوىعملشكلًبسببتؽٌرحركة إعرابها أنَّ ومنها منالحججالتًٌحتجبها، مجموعة

 المعنىمقدًما وٌنبؽًأنٌكونؼرضها فً)آخرها، عنده الضمة وعلة ٌُّعلىاللفظ، كلهاأ أنَّ )

معرباألصلفٌهالضموالحاجةلتفسٌرعلةالضممادامتهًأصل حركةالمعرب،ونجدأنَّ

.النحاةفًهذاالباببعضالشمسانخالؾماأورده



                                                           
ٔ
مصدربدهللاالهمذانً،شرحابنعقٌلعلىألفٌةابنمالك،تحقٌقمحمدمحًالدٌنعبدالحمٌد،بهاءالدٌنعٌنظرابنعقٌل،-

.ٕٗ،صٔسابق،ج
ٕ
.2ٙ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌة-
ٖ
.22-2ٙ،صالمصدرنفسهٌنظر-
ٗ
.ٓٙٔ،صٔج،،مصدرسابقعبدالحمٌدمحمدمحًالدٌنتحقٌقنمالك،شرحابنعقٌلعلىألفٌةاب،ابنعقٌلٌنظر-
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 رأٌه فً أصول النحو: -ح

 السماع والقٌاس: -0

 * السماع:

اكالقٌاسإلىشًء،ثمسمعتقاببلً:"إذاصابنجنًموقؾجمهورالنحاةمنالسماعلخَّ أدَّ

.(ٔ)ماكنتعلٌهإلىماهمعلٌه"العربنطقتفٌهبشًٍءآخرعلىقٌاسؼٌره،فدع

هفًقضٌةاالحتجاجوقداتفقالشمسانمعماقالهالسابقونفًموضوعالسماع،ملخًصارأٌ

" أنَّ فً العربوخالؾنظابرهبه عند استعماله اطرد فٌما إال به ٌحتج أصبلً ٌكون ال السماع

موعةوقامبتحلٌلهاومناألمثلةالتًأفادمنهاوطبَّق،وقدأفادالشمسانمنالمادةالمس(ٕ)المقٌسة"

(،فٌرىأنَّهالجدالفًتقدٌمالمفعولبهحسانبقول)أكرمكهللافٌهامفهومهللسماعماأوردهتمام

الٌؽٌرالرتبة ولكنهذا وتؤخٌرالفاعل، تعالى(ٖ) ذلكٌنقلقوله وبعد ا َمرَّ )، ٍَ َُِع اىُْفيَْم َوُُكَّ  َوَيْص

 ُّ ٌِِّ َشِخُروا ٌِِْ ْٔ َِ كَ ٌّ  
ٌ
،فالشمسانٌعتمدعلى(ٗ)،وفًهذاتقدملجملةالحال(2ٖ)هود:(َغيَيِّْ َمََل

النقلكؽٌرهمنالنحاة،وٌؤتًبالدلٌلمنالقرآنالكرٌمأواألقوالالمعروفةعندالعلماءالقدماء.

 القٌاس: *

المنقولعلىالمنقولإذاكانفًمعناهكرفعالفاعل،ونصبه:"حملؼٌرؾالقٌاسبؤنَّرِّعُ

المفعولفًكلمكان،وإنلمٌكنكلذلكمنقوالًعنهم،وإنمالماكانؼٌرالمنقولعنهممنذلك

(٘)فًمعنىالمنقولكانمحموالًعلٌه،وكذلككلمقٌسفًصناعةاإلعراب"

القٌاستحدثالشمسانعنموضوعالقٌاس،وكان فٌرىأنَّ االحتجاجبه لهرأيفًقضٌة

لمٌسمعمنكبلمالعرب،ولكنوافقنظابرهالمطردةاالستعمالمما ٌحتجبهفًما ٌكونأصبلً

سمعمنهم األهم،(ٙ) ٌقولونالقضٌة كقوله: منكتبه وقدظهرتطبٌقالشمسانللقٌاسفًعدٍد ،

                                                           
ٔ
.ٕ٘ٔ،صٔم،ج44ٓٔهـ(،الخصابص،بؽداد،دارالشإونالثقافٌةالعامة،4ٕٖابنجنً،أبوالفتحعثمانبنجنً)-
ٕ
.4ٖٔ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌة-
ٖ
.ٔٙٔ-ٓٙٔص/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،ٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌةٌ-
ٗ
.4ٖم،ص44ٖٔ،عالمالكتب،القاهرة،ٌٔنظرحسان،تمام،البٌانفًروابعالقرآن،ط-
٘
أصولالنحو،تحقٌقسعٌدهـ(،اإلؼرابفًجدلاإلعرابولمعاألدلةف22ً٘ابناألنباري،كمالالدٌنعبدالرحمنبنمحمد)-

.ٙٗ-٘ٗم،ص42ٔٔ،دارالفكر،بٌروت،ٕاألفؽانً،ط
ٙ
.4ٖٔ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌة-
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همقضٌٍةوأجملحدٌقٍة،موضًحافًذلكالسببفٌماأوردهوالحدٌقةاألجمل،والصوابأنٌقولوا:أ

اجاءفًقواعدالعرب.(ٔ)منأحكاماسمالتفضٌل ،فنجدالشمسانلمٌخرجعمَّ

 اإلجماع فً النحو:  -0

إجماعالنحوٌٌنلٌسأصبلمنأصولالنحو؛ولكنهوالرأيالذيانتهىإلٌهالشمسانهنا"أنَّ     

(ٕ)لمخالؾفًمسابلالخبلؾ."حجةلدفعقولا

العلة وأضٌؾإذاكانتالعلةفًالقٌاسقوٌةفٌكونأصبلًٌحتجبهبقوة،وفًهذاٌرىالملخأنَّ

المعٌارٌة سٌما وال قواعدهم عن ٌدافع ا ًٌ محام تكون أن فٌها التمسالنحاة إذا النحو شؤن شؤنها

.(ٖ)منها

الباح فاطِّوتتفق النحو، أصول تخص آراء من إلٌه عرض فٌما الشمسان رأي مع رادثة

االستعمالوكثرةالسماعمنالعربٌإهلالكبلمألنٌحتجبه،وكذلكالقٌاسإنكانموافًقالنظابره

ااإلجماعفًالنحوفمسابلالخبلؾكثٌرةوقدتكون ٌحتجبه،أمَّ المطردةاالستعمالفٌكونأصبلً

نمسابلالخبلؾصحٌحةواإلجماعقدالٌكونبنفسالدرجةمنالصحةالتًقدٌكونفٌهامسؤلةم

اإلجماعلٌسمنأصولالنحو. مسؤلةالخبلؾ؛لذلكتتجهالباحثةإلىمااتجهإلٌهالشمسانفًأنَّ

العرضالموجزلتلكالمواضٌعالنحوٌةالتًتمَّ اختٌارهاوفًختامالفصلاألولأشٌرإلىأنَّ

 بعضفًالفصلاألولكانمنأجلجعلالقارئعلىمعرفةبؤبرزالمواضٌعالتًانبثقتعنها

الشمسانقدتعمقفًتلكال مواضٌعبشكلأكبروأعمقمماجهودالشمسانالنحوٌة،وأشٌرإلىأنَّ

ادراسةمتؤنٌة،وًؼالعدمالعودةلتلكالمواضٌعودراسته،فهذاالوصؾالٌعتبرمسُوصؾوُعرض

 .وضعهبٌنأٌدٌناكانلهاألثرفًُحسِنماتؤنًالشمسانودقتهوتشٌرالباحثةإلىأنَّ









                                                           
ٔ
.ٕٗ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌة-
ٕ
 .ٕٓٓالمصدرنفسه،ص-
ٖ
.4٘ٔم،صٌٕٔٓٓنظرالملخ،حسنخمٌس،األصلوالفرعفًالنحوالعربً،دارالشروق،عّمان،-
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 الفصل الثانً

 الدراسات الصوتٌة والصرفٌةالشمسان فً  د إبراهٌموجه

الفصلسؤتناولفًه المسابل-بإذنهللا-ذا إبرالتًتعرَّوالصرفٌةالصوتٌةأهم اهٌمضلها

هذهالمسابلهًالتًرأٌتأنَّهابارزةفًكتبهوعلٌهامدارشخصٌته الشمسانفًكتبه،علماأنَّ

الصوتوالصرؾ.فً

ا:  :أوالً: جهوده الصوتٌة  ًٌ :الصرفٌةالمسائل ثان

التخطٌطاللؽويوتحلٌلاألخطاء-ٔاإلدؼام.-ٔ

المضعؾ(.–المهموز–لسالمالصحٌح)ا-الربطبٌنالمنطوقوالمكتوب.-ٕ

الجداولالصرفٌة.-ٕاإلشمام.-ٖ

االشتقاق.-المماثلة.-ٗ

الوقؾ.-تؽٌرالقاؾوالذال.-٘

.المٌزانالصرفً-ٖمطلكسرةتاءالمخاطبة.-ٙ

.اإلبدال-ٗاإلتباع.-2

.التصؽٌر-٘اإلمالة.-2
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 الفصل الثانً

 جهوده الصوتٌة :أوالً: 

أدركعلماءاللؽةأهمٌةالدرسالصوتًباعتبارهالعنصراألساسًفًالدراساتاللؽوٌة،وقد

كانتالدراساتالصوتٌةدونتوسعأوزٌادةتذكرإلىأنظهرتالدراساتالصوتٌةفًالؽرب،

ٌنمنهذهالدراساتومن،وأخذواٌدرسونأصواتالعربٌةمنطلقنبهاٌفتؤثرعلماءاللؽةالمحدث

هإا ومن القدٌمة، العربٌة أٌوبلدراسات وعبدالرحمن بشر كمال و أنٌس إبراهٌم العلماء الء

ورمضانعبدالتوابوؼٌرهم.

فقدَّ الصوتٌة؛ الدراسات مجال فً إسهامات للشمسان كان دراسةوقد فً مهمة مباحث م

ةالتطبٌقٌة،وتتبعالظواهرالصوتٌةفًضوءاللهجاتاألصواتهاجسهاالتجدٌد،منطلًقامنالدراس

العربٌةالسعودٌة،وأسماءاألعبلمفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،ومعالجةبعضالظواهرالصوتٌة

منبابالجدلٌةوالتحدثعنالظواهرالتًتساهمفًتسهٌلالنطق.

 اإلدغام: -0

.(ٔ)اإلدؼاملؽة:اإلدخال

(ٕ)كالثانً.امشددًاواحدًاحرؾفًحرؾبحٌثٌصٌرانحرفًإصطبلًحا:إدخال

واستعملسٌبوٌهمعنىاإلدخالفًتعرٌفٌهلئلدؼام،قال:"واإلدؼامإنماٌدخلفٌهاألولفً

فٌدخلفًاآلخرحتىٌصٌرهوواآلخرمنموضعواحد،وٌقلباألول، اآلخرواآلخرعلىحاله

.(ٖ)نحو:قدّتركتك

عالجالشمسانموضوعاإلدؼامتحتمبحثالتخلصمنالمتماثبلتلفًظافًكتابهالشاذلٌات،  

المتماثبلت، من للتخلص وسٌلة اإلدؼام من إنَّفجعل األصواتحٌث اجتماع تكره العرب

الهمزاتوالواواتوالٌاءاتوؼٌرها المتماثبلتكاجتماع أنَّ(ٗ) اعلم " سٌبوٌة ٌقول وفًهذا ،

،(٘)اختبلؾالحروؾأخؾعلٌهممنأنٌكونمنموضعواحد"التضعٌؾٌثقلعلىألسنتهم،وأنَّ

                                                           
ٔ
.4ٗم،ص2ٕٓٓشكري،أحمدخالد،المنٌرفًأحكامالتجوٌد،اللجنةالمركزٌةللتبلوةواإلجازة،األردن،-
ٕ
.4ٗالمصدرنفسه،ص-
ٖ
.٘ٓٔ-ٗٓٔ،صٗجسٌبوٌه،أبوبشرعمربنعثمان،الكتاب،مصدرسابق،-
ٗ
.4م،ص2ٌٕٓٓنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمانوآخرون،الشاذلٌات،جامعةالملكسعود،-
٘
.2ٔٗ،صٗسٌبوٌه،أبوبشرعمربنعثمان،الكتاب،مصدرسابق،ج-
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ٌعدُّ اإلدؼام أنَّ الشمسان بهوٌرى تتوسل التً الوسابل أهم األصواتامن للتخلصمن العربٌة

ثلٌنوالتخلصهٌجمعبٌنالمحافظةعلىالمتماالمضعفة،وذلكبإدؼامها،وتعودتلكاألهمٌةإلىأنَّ

اج من التخلص وهو ذلك على مثاالً لنا وٌذكر اجتماعهما، ثقل الفعلمن فً المتماثلٌن تماع

اماكانتعٌنهوالمهمنموضعواحدفإذاتحركتالبلممنهوهوفعل المضعؾ،قولسٌبوٌه:"أمَّ

.(ٔ)سكنواالعٌن"ألزموهاإلدؼاموأ

هناكاختبل ًفابٌنبعضالمناطقكالحجازوتمٌمفًإدؼامالفعلالمجزوم،وٌرىالشمسانأنَّ

ا فكاإلدؼامهوطرٌقتهمإنكانالوعلىالرؼممنهذا إلىضمٌرالفعلمسنًداختبلؾفٌرىأنَّ

رفعمتحرك إدؼامالتاءفًعٌنالفعلالمماثلةلها(ٕ) ٌَّنالشمسانأنَّ فًبناء،وب حٌنتكونتاًء

كراهٌتلَ)اْفَتعَ قبٌل من كان فجع( للمتماثبلت، هم منه، للتخلص طرٌقة اإلدؼام من وخلصلوا

التخلصمنالمتماثلٌنباإلدؼاممنهماهومنقبٌلالواجبالذياتفقعلٌهالعرب الشمسانإلىأنَّ

.(ٖ)ومنهماهومنقبٌلالجابز،وٌكوناألمرسمةمنسماتاللؽةالخاصة

ال أن ظاهرةنلحظ دراسة خبلل من العصر معارؾ ضوء فً التراث قراءة أعاد شمسان

فٌصؾالكٌفٌةالتًتتخلصبهاالعرباإلدؼامجاعبلًمنهاطرٌقًةللتخلصمنالمتماثبلتفًاللفظ،

.مناجتماعالمتماثبلتفًاللفظ،وٌبٌنعلةذلكالتخلص

 كتوب:مالربط بٌن المنطوق وال -0

المبحثفًالفصلالثالثفًبحثةجدلٌةالملفوظوالمحفوظ،حٌثدرسدرسالشمسان هذا

ح خبلل من والكتابة الصوت بٌن علىالعبلقة فٌه واقًفا للعربٌة، رمًزا جعل الذي الضاد رؾ

مجموعةدعاوىفًهذاالمجالمنها:

فًهذاٌرىإبراهٌمقولبالفصاحةوتفردالعربٌةبنطقها،والقولبلؽةالضادوماٌرتبطبهامن-

علماءاللؽةحتىأواخرالقرنالثانًمنالهجرةلمٌشٌرواإلىصوتالضادعلى همماأنَّأنٌسأنَّ

المتخصصٌنبدراسةاللؽاتالسامٌةٌذهبونإلى(ٗ)تمٌزتبهالعربٌةوحدها ،وٌذكرالشمسانأنَّ

تحولتإلىأشكالصوتٌة عرفتفًالسامٌاتولكنها أّنأنَّها ٌرىحسنظاظا أخرى،وفًهذا

الضادكان موجودةفًاللؽةالسامٌةاألمولكنهاكانتتهناكمنذهبمنالعلماءإلىالقولبؤنَّ

                                                           
ٔ
.2ٔٗص،ٗسٌبوٌه،أبوبشرعمربنعثمان،الكتاب،مصدرسابق،ج-
ٕ
.ٖٔن،الشاذلٌات،مصدرسابق،صٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمانوآخرو-
ٖ
.٘ٔ-ٌٗٔنظرالمصدرنفسه،ص-
ٗ
.ٓ٘م،ص42٘ٔ،مكتبةاألنجلوالمصرٌة،القاهرة،٘أنٌس،إبراهٌم،األصواتاللؽوٌة،ط-
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الباحثٌنالذٌنٌّدعون(ٔ)(قسادصوًتامزدوًجامنقاؾوسٌن) وجود،وٌرىالشمسانفًهذاأنَّ

هفًالعربٌةعندظاظاأوالذٌنٌنفونذلكٌنطلقونالضادفًالسامٌةإلىدرجةاالفتخارباستمرار

أولٌةهًوجودصوتمتمٌزبؤنَّهوحدةصوتٌةتسمَّ لذلكٌشٌرونإلى)الضادىمنمصادرة (؛

تح أو مقاببلتها ٌكونوالتها، فقد فٌها استمراره لٌسبدلٌل فًالعربٌة الضاد وجود ٌرىأنَّ كما

(ٕ).هافًأيمرحلةمنمراحلاستعمالحصل

الشمسانعملعلىتتبعسماتالنط سماء،حٌثقفًاللهجاتلعددمنالكلماتواألونلحظأنَّ

تتظمنالضادإذتنطقظاء،وانعكاسهذاالخلطاألسماءالتًقعملعلىدراسةآثارالخلطبٌننط

بعضاألسماءلهرسمانأحدهمابالضادواألخربالظا ء،وتمثلهذاالجهدعلىالرسمحٌثوجدأنَّ

(ٖ):ظاءعلىالدوام،ومنهافًجمععددمنأسماءاألعبلمالتًتتضمنالضاد،وتنطق

(خظران)وتنطق(خضران)

(ظاحً)وتنطق(ضاحً)

وبعضاألسماءالتًٌجبأنترسمبالظاءرسمتبالضادمثل:

(حضاض)وتنطق(حظاظ)

(ضافر)وتنطق(ظافر)

هذٌنوٌذكر ذلككانسببهأنَّ الشمسانماأوردهإبراهٌمأنٌسفًتعلٌلالخلطبٌنالحرفٌنأنَّ

أخرى أوبعبارة ٌشتركانفًبعضالنواحًالصوتٌة، لهما الصوتٌنعلىحسبوصؾسٌبوٌه

.(ٗ)كانوقعهمافًاآلذانمتشابًها

الربطب فًقضٌة رأٌي الشمسانكانله ونخلصإلىأنَّ ٌنالمنطوقوالمكتوبتمثَّلفًأنَّ

الفرقبٌنالضادوالظاءالأساسله،وقدوصلإلىهذهالنتٌجةمنخبللمعالجتهلقضٌةالمنطوق

والمكتوببطرٌقةجدٌدةوهًالبحثفًالجدلٌةالتًتنبثقمننطقوكتابةحرفًالضادوالظاء،

ظاءوٌكتبهابالضاد،ظاء،والبعضاآلخرٌنطقهابالالبعضٌنطقالكلمةبالضادوٌكتبهابالحٌثإنَّ

                                                           
ٔ
.4ٕم،ص42ٌٔٔنظرظاظا،حسن،كبلمالعرب:منقضاٌااللؽةالعربٌة،االسكندرٌة،مطبعةالمصري،-
ٕ
.ٖٖٔم،ص4ٕٓٓ،مركزحمدالجاسرالثقافً،ٔبراهٌمسلٌمان،جدلٌةالملفوظوالمحفوظ،طٌنظرالشمسان،إ-
ٖ
.2ٌٙنظرٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جدلٌةالملفوظوالمحفوظ،مصدرسابق،ص-
ٗ
.٘٘ألصواتاللؽوٌة،مصدرسابق،صٌنظرأنٌس،إبراهٌم،ا-
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ال ٌسمىنهجالذيبحثاألسماءمنخبللهمثًّونلحظأًن التراثمنخبللتتبعهلما قراءة إعادة

صرةودراسةهذهالقضٌةمنخبللهاوهذاجهدعظٌمٌذكرله.لمدونةمناألسماءالمعا

 اإلشمام:-0

اإلشمام ظاهرةصوتٌةلمتعدتسمعالٌومعلىنحوطبٌعًفًعربٌتنا،ولٌسٌرىالشمسانأنَّ

ادقًٌقا ًٌ .(ٔ)منالمٌسورالتعرؾإلىهذهالظاهرةاللؽوٌةتعرًفاعلم

قاله ما حاولالخلوصمنجملة فقد الصدد، فًهذا الشمسانمنجهود بذله لما بالنسبة ا أمَّ

فعمدإلىتعرٌؾاإلشمامفًاللؽةكماأوردهالفراهٌديقاببلً:علماءاللؽةإلىفهمٌقربهمنالذهن،

البهٌمةإذاالتمسترعٌا.والمشامة: "الشممنقولك:شممتالشًءأشّمه،ومنهالتشّممكماتشمّم

المفاعلةمنالشم،فًقولكشاممتالعدوٌعنًالدنومنالعدوحتىٌروكوتراهم،والشمم:الدنو،

.(ٕ)شاممناهموناوشناهم"اسممنه.تقول:

القابل: ٌعٌش ابن تعرٌؾ ومنها االصطبلح فً لئلشمام تعرٌفات عدة جمع على عمل

،(ٖ)"واشتقاقاإلشماممنالشمكؤنكأشممتالحرؾرابحةالحركةبؤنهٌؤتالعضوللنطقبه"

ابنٌعٌشٌتحدثعناإلشما وٌرىالشمسانأنَّ ٌرىأنَّ كما الوقؾ، فًظاهرة المقابلللروم م

.(ٗ)اإلشمامحركةضعٌفة،أطلقعلٌهاالنحوٌونمصطلحالروم

ثالشمسانعناإلشمامفًالوقؾ،ذاكًرالهأربعةأوجهومنها :(٘)تحدَّ

اإلشمام.-أ

السكون.-ب

الروم.-ج

التضعٌؾ.-د

                                                           
ٔ
.2٘ٔهـ،ص٘ٔٗٔلظاهرةومفهومالمصطلح،الدارة،دارةالملكعبدالعزٌز،الرٌاض،ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلشمام:ا-
ٕ
الرحمنالخلٌلبنأحمد،كت- تحقٌقمهديالمخزومًوالفراهٌدي،أبوعبد دارابالعٌن، الثقافةواإلعبلم، إبراهٌمالسامرابً،وزارة

.ٕٕٗ-ٖٕٕ،صٙم،ج42ٕٔالرشٌدللنشر،بؽداد،
ٖ
.2ٙ،صٙأبوالبقاءموفقالدٌنٌعٌشبنعلً،شرحالمفصل،دارالطباعةالمنٌرٌة،القاهرة،د.ت،جابنٌعٌش،-
ٗ
.2ٌٙٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلشمام:الظاهرةومفهومالمصطلح،مصدرسابق،ص-
٘
.22ٔ-22ٌٔنظرالمصدرنفسه،ص-
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واإل اإلدؼام إشمام ناقش المبنًوبعدها إشمام مفهوم واضطراب للمفعول، المبنً فً شمام

واتساعمفهوم المضعؾ، فًبناء واإلشمام المبنًللمفعول، والوصؾالصوتًإلشمام للمفعول،

.(ٔ)اإلشمام

(ٕ)ماَخلُصإلٌهباآلتً:وبعدذلكلخص

اإلشماماستخدمفًالتراث؛لٌدلعلىأكثرمنمفهوم.-ٔ

مامفًالوقؾواإلدؼامشًءواحدعندَمْنٌذهبإلىأنهضمالشفتٌندونصوت.اإلش-ٕ

مفهوم-ٖ تعاند منها: أسباب عدة إلى ٌعود اإلشمام مصطلح استخدام فً االضطراب مرد

مصطلحً)اإلشماموالروم(عندالمدرسةالبصرٌةوالمدرسةالكوفٌة.

وتٌة،وبعضهاٌنطلقمنتصوراتنظرٌة.بعضأقوالالعلماءٌنطلقفًوصفهمنخبرةص-ٗ

 المماثلة: -4

األسماءفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،عالجالشمسانعدًدا منالظواهرالصوتٌةالتًتثٌرها

وظهرذلكفًشكلهاالصوتًوالكتابً،وتعتبرالمماثلةمنهذهالظواهرالتًعملالشمسانعلى

لمملكةالعربٌةالسعودٌة.دراستهاعلىأسماءالناسفًا

أو تاًما تتماثلتماثبلً تتجاورقد المتقاربةعندما أو األصواتذاتالمخرجالواحد، وٌذكرأنَّ

لعلىذلكباسمالعلم:ناقًصا،ومثَّ

صلطانبالمماثلةسلطانالذيٌنطق

اللسانوٌحلَّلذلكقاببلً مإخرة :السٌنوالطاءمنمخرجٌنمتجاورٌنوالطاءمطبقة،أيأنَّ

اإلطباق، فاكتسبصفة السٌن على أثر اللسان من لبلرتفاع التهٌإ وهذا بها، النطق عند ترتفع

.(ٖ)والسٌنإذااكتسبتهذهالصفةسمعتصاًدا

ظاهرةالمماثلةتصٌبالكلماتو التًتحتويأصواًتامننفسالمخرجأوتخلصالباحثةإلىأنَّ

نسمعاسًمامختلًفاعننطقهصال اإنوجدفٌهظاهرةالمماثلة،متقاربةفًمخرجها،فنستطٌعأنَّ ًٌ وت

وهذاماذهبإلٌهعلماءاألصوات.

                                                           
ٔ
.ٖٕٓ-4ٓٔصومفهومالمصطلح،مصدرسابق،ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلشمام:الظاهرة-
ٕ
.ٕ٘ٓ-ٕٗٓصٌنظرالمصدرنفسه،-
ٖ
.ٓ٘م،صٕٙٓٓأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مكتبةالرشٌد،الرٌاض،،إبراهٌمسلٌمانٌنظرالشمسان،-
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الظاهرة هذه علٌها تنطبق التً السعودٌة العربٌة المملكة فً األسماء جمع ذلك وبعد

ٌَّنفٌهاالسم،ثمنطقهالمحلً،ثمالرسماإلمبلبًله،كاآلتً:الصوتٌ ة،ووضعهافًجدولب
(ٔ)

الرسماإلمبلبًالنطقالمحلًاالسم

ساطًصاطًصاطًساطً

ِسلطانِصلطانِصلطانِسلطان



 وٌذكر عدة أمثلة أخرى منها:

جمبًجاء بعدها الٌاء قلب النون الساكنة مٌما إذا  جنبً

اروٌلًبعدهامماثلة الالم الشمسٌة لألصوات الروٌلً

النونالساكنةفًكلمة)جنبً(قاربتالمٌمالساكنةفًنطقهافقلبتمًٌما تبلحظالباحثةأنَّ

ٌهعلماء باإلقبلب.ٌدالتجوفحدثالتماثل،وهذاماٌسمِّ

المماثلةهًظاهرةصوتٌةتصٌبالكثٌرمناألسماءالمتقاربةفً ظاهرة تستنتجالباحثةأنَّ

مخرجها،أوذاتالمخرجالواحد،والجهدالذيبذلهالشمسانتمثلفًجمعأسماءأعبلمالناسفً

 التًتصٌبها السعودٌة العربٌة بتالمملكة قام وقد المماثلة علماءظاهرة ذهبإلٌه ما وهذا حلٌلها،

 األصوات.

 تغٌر القاف والذال : -1

عالجالشمسانعدًدامنالظواهرالصوتٌةفًمناطقمحددةفًالمملكةالعربٌةالسعودٌةفً

ضوءأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،ومنهذهالظواهر:

تغٌر القاف: -أ

ةجلٌةفًحوطةبنًتمٌموالمنطقةالشرقٌةوماٌجاورهامندولوجدالشمسانهذهالظاهر

الظاهرة هذه الظاهرة،وقدوجدأنَّ هذه الشمسانبدراسةاألسماءالتًتنالها فقام الخلٌجالعربً،

:كانتجلٌةفًاألسماءومنمظاهرها



                                                           
ٔ
.ٕ٘صابق،مصدرسأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،،إبراهٌمسلٌمانالشمسان،ٌنظر-
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(ٔ)إبدالهاإلىجٌم:ومثَّللهابعدةأمثلة:-أ

ً.جً:الشاٌقٌل/الشاٌج:عقٌلجاسم/ع:قاسم/جابل:قابل

(:دزإبدالالقاؾإلىصوتمركب)-ب

ٌنطقاالسمالمشتملعلىالقاؾفًبعضاللهجاتالسعودٌةإلىالصوتالمركب)دز( (ٕ)،

:(ٖ)أطلقعلٌهالشمسانالدزدزةمثل

ِمْدزبلمقبل

 ِمْدَرِزنمقرن

ِدزْرناسقرناس

هذاالتحولفًالتؽٌربسببالتعلٌمواختبلطاللهجاتواإلعبلم وٌرىالشمسانأنَّ
(ٗ) ،فٌبدوأنَّ

 .(٘)وهًماتماثلالجٌمالسامٌةفًنطقهاةالتحولالذيحصلنحوقاؾطبقٌةمجهور

العمل هذا فً الشمسان عظٌمًبذل الصوتٌة،اجهًدا الظواهر الناسمعالًجا أسماء حٌنجمع

جهودهفًهذاالكتابلمتقؾفقطعلىالدراسةمنالناحٌةالصوتٌةوإنماتعدتهاإلى وأشٌرإلىأنَّ

دراسةأسبابالتسمٌةواتجاهاتها،والقضاٌاالتصرٌفٌةوقضاٌاالرسم.

اعنالجهدالذيقامبهفًهذا الصددفؤرىأنَّهجهدعظٌممنالجدةبمكان،حٌثلمأجدأمَّ

حلَّ فقد معرفتًواطبلعً، الناسفًحدود أسماء منخبلل الصوتٌة الظواهر ثعن تحدَّ لَمْن

الشمساندرسالظواهر دقًٌقا،وأشٌرإلىأنَّ منظواهرصوتٌةتحلٌبلً ٌصٌبها أسماءالناسوما

الناستطبًٌقالهذهالدراسة؛بهدؾمعالجةهذهالظواهر.الصوتٌةهناجاعبلًمنأسماء

 تغٌر الذال: -ب

والطابؾوجدةتقلبالذالفًبعضاللهجاتالعربٌةومنهالهجةالمدنالحجازٌةومنها)مكة

:(والمدٌنةالمنورة

                                                           
ٔ
.22صمصدرسابق،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،،إبراهٌمسلٌمانٌنظرالشمسان،-
ٕ
.22ٌنظرالمصدرنفسه،ص-
ٖ
.22ٌنظرالمصدرنفسه،ص-
ٗ
.22مصدرسابق،صأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،،إبراهٌمسلٌمانٌنظرالشمسان،-
٘
.ٓٔٔ،صٕكمالمحمد،علماللؽةالعام،القاهرة،دارالمعارؾ،جٌنظربشر،-
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 إبدالها داالً : -0

وبرزذلكفًبعضاألسماءومنها:

)دٌب(تقلبإلىحٌث(ذٌب)

(ذهب(حٌثتلقبإلى)دهب)

 : اإبدالها ضادً  -0

وبرزذلكفًبعضاألسماءومنها:

مضخر((حٌثتقلبإلى)مذخر)

النظٌرلهذاالقولهوالضادالمسموعةمنالمحدثٌن،وٌحلَّ لالشمسانإبدالوٌذكرالشمسانأنَّ

الخاءإلىأنَّهالدالإلىضادفًاالسم)مذخر( قالذال،وكانصوتطبقًأثرعلىنطٌعودإلىأنَّ

مظخر(،وٌعزوالسببفًذلكإلىالخلطبٌنالرسموالنطقبٌنالظاءوالضادالمتوقعأنتنطق)

.(ٔ)هوالذيجعلهمٌكتبوناالسمبهذهالصورة

الشمسا أنَّ إلى الباحثة )وتشٌر نحو الصوتٌة القاؾ،المندرسبعضالظواهر وتؽٌر ماثلة،

و،(فًضوءأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌةتؽٌرالذالو منمجاالتهذهالطرٌقةتعدُّ

.التجدٌدالتًقامبهاالشمسانلمعالجةبعضالظواهرالصوتٌة

 مطل كسرة تاء المخاطبة: -ٙ

فًاتسمعلهجاتالجزٌرة،فوجدأنَّهاأكثرمفًعالجالشمسانهذهالظاهرةمنخبللدراستها

(ٕ)،وٌستشهدهنابقولالشاعر:(ذهبتًلهجاتالجزٌرة،فنجدهمٌقولونفًذهبِت)

تٌِِهأنَتَريتلهُّبَضْرٍبفًشواِكُمبٌنِ ٌْ فؽٌرعجٌبإْنرأ
(ٖ)



                                                           
ٔ
.4ٓمصدرسابق،صأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،،إبراهٌمسلٌمانٌنظرالشمسان،-
ٕ
.2م،صٌٕٕٔٓنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظواهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،المدٌنةالمنورة،-
ٖ
م،42ٖٔ،داربٌروتللطباعةوالنشر،بٌروت،ٕهـ(،دٌوانالبحتري،مج2ٕٗ–ٕ٘ٓلبحتري،أبوعبادةالولٌدبنعبٌد)ا-

.ٙٓٔص
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اب،(بٌاءقبلالهاءفًلؽةٌقالإنهالعدّيالربحٌثٌقولأبوالعبلءالمعري:"إنروي)رأٌته

تِ ٌْ .(ٔ)(ٌهِوٌقولونفًرمٌته:)َرَم

مطلالكسرةجاءفًالفعل:)فنلحظ رأٌته(.أنَّ

المطلقدٌكونناشًباعنالسماعالمتكرر،فؤصبحٌقاسعلٌه،ومنالممكن وترىالباحثةأنَّ

أنٌكونهناضرورةشعرٌة.

 تباع:اإل -7 

هذهالقراءةومثَّلالشمسانلهذهالظاهرةا لصوتٌةبجملة)الحمِدهلل(بكسرالدال،وهوٌرىأنَّ

منقراءاتالقرآنالكرٌم،ونسبتإلىأهلالبدو،وهًلٌستمنابتداعالعامٌة،وهناعمدالشمسان

لقابل:"وأمامنخفضالدالاإلىجمعآراءالنحاةفٌماأوردوهعنهذهالقضٌة،فذكررأيالفراء

هللفإنهقال:هذهكلمةكثرتعلىألسنالعربحتىصارتكاالسمالواحد،فثقلعلٌهمالحمِد(من)

أنٌجتمعفًاسمواحدمنكبلمهمضمةبعدهاكسرة،أوكسرةبعدهاضمة،ووجدواالكسرتٌنقد

هالذيفسررأٌ(ٕ)تجتمعانفًاالسمالواحدمثلإبل؛فكسرواالداللٌكونعلىالمثالمنأسمابهم"

الضمةالتًتعتبرعبلمةرفعماثلتكسرةالبلمفً)هلل(فصارتكسرةمثلهاتجنًباللثقل، فًأنَّ

ماجاءبهالفراءمنالتفسٌرالصوتًصحٌح ونجدالشمسانٌرىأنَّ
هذاالنسق،(ٖ) ومعنىذلكأنَّ

أالترىأنَّهمقدأتبعواالذيٌقول:وذكرماأوردهابنالشجريٌمثلالثقلمنوجهةنظرالباحثة،

هلِلِ(بكسرالدال،وأتبعواحركةالبناءحركة )الّحْمِد حركةاإلعرابحركةالبناءفًقراءةمنقرأ

هلُلَّاإلعرابف )الحْمُد منقرأ اإلعرابفًنحوًقراءة البناءحركة حركة وأتبعوا البلم، بضم )

الذٌنٌرونتقدٌراإلعرابعلىلنحوٌٌنالمتؤخرٌنوجمهرةا،(ٗ)ٌازٌدبنعمروفًفتحدالزٌد

.(٘)الدال

الكسرةلٌستللبناءوالواسطة،بلهًعبلمةأقربوالرأيالذيٌراه إلىالصوابهوأنَّ

ٌِّرت،منالضمإلىالكسربهدؾالمماثلةأوالتجانس .(ٙ)اإلعرابالظاهرة،ولكنهاُؼ

                                                           
ٔ
-ٙٓ٘م،ص422ٔأبوالعبلءالمعري،عبثالولٌدفًالكبلمعلىشعرأبًعبادةالولٌدبنعبٌدالبحتري،تحقٌقنادٌاعلىالدولة،-

٘ٓ2.
ٕ
.ٖبوزكرٌاٌحًبنزٌاد،مصدرسابق،صالفراء،أ-
ٖ
.2ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظواهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،مصدرسابق،ص-
ٗ
.2ٖٙ،صٕ،مكتبةالخانجً،القاهرة،جٌٔنظرابنالشجري،هبةهللابنعلًبنمحمد،األمالًالشجرٌة،تحقٌقمحمودالطناحً،ط-
٘
،دارالكتبالعلمٌة،ٔابنجمال،أبوعبدهللابدرالدٌن،شرحابنالناظمعلىألفٌةابنمالك،تحقٌقمحمدباسل،طٌنظر-

.4ٕٗم،صٕٓٓٓبٌروت،
ٙ
.ٌٓٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظواهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،مصدرسابق،ص-



ٗٙ 
 

التؽٌركما (،وإنَّهبه(بالضمولكننكسرفً)لهالصوتًفًحركةالضمٌرنقول:)ٌرىأنَّ

(ٔ)منالتكلؾالذيالحاجةإلٌهتقدٌرحركةإعراببسببتؽٌرصوتهالٌسإال.

 اإلمالة: -8

.(ٕ)لاأللؾنحوالٌاءفتقاربهاوهًأنتنحوبالفتحةنحوالكسرةفتمٌ

منالممكنأ نتمالاأللؾللكسرةإذاجاءبعدهاحرؾمكسور،وفًهذاوٌذكرالشمسانأنَّ

ومساجد وعالم عابد، حرؾمكسوروذلكقولك: كانبعدها فاأللؾتمالإذا ٌحللقولسٌبوٌه:"

فً منها قربوها كما منها ٌقربوها أن أرادوا التًبعدها. للكسرة أمالوها وإنما ومفاتٌحوُعذافر،

.(ٖ)اإلدؼام"

األلؾوحلَّل تؤثربالكسرة،فٌكونبٌنهماشًءمنتلناالشمسانماٌفهممنقولسٌبوٌهفًأنَّ

وذلكللخفةوهوماعبرعنهالمحدثونبتوفٌر،التماثلالحركً،كماأنَّهٌحدثبٌنالصوامتتماثل

.(ٗ)الوقت

اإلمالةلٌستمختصةبكلاللهجات،فنرىأنَّ أهلالحجازومنهمقرٌشوٌذكرلناالشمسانأنَّ

بعضالحجازوهمقبٌلةخزاعةالٌمٌلون،و ٌّرألنهخزاعً،وهًقبٌلةحجازٌةتمٌلإمالةُكثأنَّ

فًلهجةسدٌرالتًتقعإلىالشمالبعضاأللفاظالتًتصٌبهاظاهرةاإلمالةوهنادرسالشمسان

(٘)الؽربًمنمدٌنةالرٌاضوبٌنذلكفًقولهم:

ِما(فًماء)

(فًجاءِجاو)

و)ِشتا(فًشتاء

منخبللجعلحركةالمٌم مالتنحوالٌاءفقاربتها الهمزة الكلماتأنَّ تلحظالباحثةفًهذه

كسرةبدالًمنالفتحة،فكؤنصوتالهمزةقداختفىمنالكلمة.

اإلمالةظاهرةعربٌةأصٌلةمستقلةإ لىٌومنافًلهجةسدٌر.وٌخلصالشمسانإلىأنَّ

                                                           
ٔ
.ٌٓٔنظرالمصدرنفسة،ص-
ٕ
.2ٕ٘م،ص42ٔٔ،جامعةالرٌاض،الرٌاض،ٔبوالحسنبنأحمد،التكملة،تحقٌقحسنشاذلًفرهود،طالفارسً،أ-
ٖ
.ٌٔٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظواهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،مصدرسابق،ص-
ٗ
.ٕٔ-ٌٔٔنظرالمصدرنفسه،ص-
٘
.ٗٔهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،مصدرسابق،صٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظوا-
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الشمساندرسبعضالظواهرالصوتٌةنحو)مطلكسرة تاءالمخاطبةوتشٌرالباحثةإلىأنَّ

واإلمالة واإلتباع، فًضوء العربٌة( لهجاتالجزٌرة منطقة، فً ظاهرة كل حٌثكانتدراسة

.لهجتهامختلفةعناألخرى

بعضاللهجاتالعربٌةكانٌعتقدأنهاعامٌة،فكانوكذلكتوصلإلىنتٌجةمهمةمفاده ا:إنَّ

ٌُظنأنَّهامنانحراؾاللهجةعناللؽةالفصٌحة،ولكنبعدهذهالدراسةالتًقدمهاالشمسانتبٌن

ومثالذلكحذؾٌاءالمتكلممناألفعالفًلهجةالقصٌم،واالكتفاءبما،(ٔ)أنهاذاتأصلفصٌح

هذااالسٌسمى)بنونالوقاٌ تخدامحدٌثطارئكماة(عندعلماءاللؽةالقدماء،حٌثكانٌعتقدأنَّ

هذهالنتٌجةأكرَمن،أيأكرمنً(،فًالمثال) وكانبعضهامنقراءاتالقرآنالكرٌم،وأرىأنَّ

نتٌجةعظٌمةفٌهامنالجدةمافٌها.

بعضالسماتاللهجٌةالمتصلةإلىٌومناهذا فًاستعمالالناساتصفتهنابؤصالتها،كماأّنَّ

القدٌم جامًعا العمل هذا فكان والحدٌثة، القدٌمة اللؽة فً معروفة اللهجٌة السمات هذه إنَّ حٌث

ٌَّزالشمسان بالحدٌث،منخبللدراسةالظاهرةالقدٌمةعلىاألسماءفًعصرناالحالً،وهذامام

فًهذاالجهد.



















                                                           
ٔ
.ٌٖ٘نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظواهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،مصدرسابق،ص-
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ا:  ًٌ لشمسان فً الصرفجهود اثان

تعلٌمالصرؾالعربً،ونحنأحوجمانكونلهذهأؼلبمسابلهذاالبابتندرجضمنمهارات

المسابلفًتعلٌمصرؾاللؽةالعربٌة.

:المسائل الصرفٌة

 التخطٌط اللغوي وتحلٌل األخطاء: -0

 الصحٌح :

أصولهخلتمنأحرؾالعلةصحٌحةأيأنَّوفهاألصلٌةحروًفاالصحٌح:هوماكانتحر

.(ٔ)وهًاأللؾوالواووالٌاءنحو)كتب،وجلس(

ٌَّنالمٌزانالصرفً عملالشمسانعلىتتبعأخطاءالطبلبأثناءوزناألفعالالصحٌحة،وب

بالشكلاإلمبلبً،والٌقصدبالشكلاإلمبلبًماتردعلٌهالكلمةفًالنصالقرآنً،بلبماٌتصل

المقصودهناالكلمةفًاالصطبلحاإلمبلبًالاالصطبلحالنحوي،بها منسوابقولواحق،أيأنَّ

وبعدذلكٌوضحالوزنالصحٌحفنراهٌذكرالخطؤالذيوقعفٌهالطالبأثناءوزنالفعلالصحٌح،

اعلمً،للكلمةوٌبٌنماالمشكلةالتًحصلتحتىوقعالطالبفًمثلذلكالخطؤأثناءعملٌةالوزن

 هًمنالقرآنالكرٌم، التًٌطرحها األمثلة هًمنوأنَّ التًأُجريالبحثعلٌها الدراسة عٌنة

مسانفًعملٌةتصوٌبهذهاألخطاء؛ألن،وأنااتفقمعالش(ٕ)طبلبوطالباتجامعةالملكسعود

التًتواجهالطلبة،معرفةالمشكبلتالصرفٌةوهذااألمرٌمكننامنرصدهذهاألخطاءوتحلٌلها،

.وبعدهاٌتمتوجٌهالعناٌةإلٌهاعندالقٌامبعملٌةتعلٌمالطلبةوتدرٌبهمعلىالتحلٌلالصرفً

الفعل الصحٌح السالم : -أ

ٌوردالشمسانأهماألخطاءالتًٌقعفٌهاالطلبةأثناءوزنالفعلالصحٌحالسالم،ذاكًرامثاال

اآلتً:علىالمشكلةوتصحٌحالوزنك

                                                           
ٔ
،دارابنكثٌر،ٔالسامرابً،محمدفاضل،الصرؾالعربًأحكامومعان،كتابمنهجًٌجمعاألحكامالصرفٌةومعانًاألبنٌة،ط-

.2ٔ،صمٖٕٔٓ
ٕ
.ٗصم،44٘ٔ،مركزالبحوث،الرٌاض،ٔطٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،-
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ْفِعلون(2ٕ)محمد:بون(رِضْوزنالفعل)ٌَالخطأ فً القراءة وٌمثل لذلك بعدة أمثلة مثل: -ٔ ٌَ =

ْفَعلون<ألنالطالبكتبالفعلبكسرالباء،واالنتقالمنالكسرالىالضممخالفةلقوانٌن ٌَ على>

.(ٔ)العربٌة

علعلىؼٌربابهوٌضربعلىذلكمجموعةمنفٌجعلالف:لخطأ فً تحدٌد باب الفعل الثالثًا -0

ْفَعلَون<حٌثجمعبٌنفتحالعٌنوهً(2ٔ)الحج:(َيۡػبُُدوناألمثلةمنها:) ٌَ ْفُعلُونعلى> ٌَ =

.(ٕ)مضمومةوفتحماقبلالواو

:لخطأ والتوهم فً الكتابة ومن ذلكا -0 (َيۡػُبُدوَُِن ) : النور ْفُعلُوَننً(٘٘) ٌَ  على= وزنه جاء

و ْفَعلُوننً< ٌَ  خاطاٌ> وزٌن اثمة أمَّ الحالتٌن، هاتٌن الشمسان وٌفسر ، > ْفُعلُننًِ ٌَ  < وهو آخر

الطالبقدنسخالكلمةمنالمصحؾخطؤفكتبهاخطؤ،أماالوزنالثانًفٌذكرأنَّ هاألولىفٌرىأنَّ

ا أنَّ ؼٌر مقنًعا، تفسًٌرا له ٌجد وفًلم للدال ضمة الفعل فً الواو أن توهم ٌكون قد لطالب

الواوحركةقصٌرة.،(ٖ)هذابعد الطالبقدتوهمفًأنَّ وأرىأنَّ

:إلى بناٍء آخر، كما فً وزن الفعلأن ٌنقل الطالب الفعل من باب إلى باب، أو من بناء -4

ْفعُ=(٘ٔ)الحج:( فَۡيَيُِظرۡ  ) ٌَ فَعل<َفْل ٌَ لعلى>َفْل
(ٗ).

وفًهذاتؽٌٌرلصٌؽةالكلمة،وإعطاءمعنىجدٌدوفًهذاتوافق: نقل فعل األمر إلى الماضً  -1

 الشمسان التلالباحثة عن المسإول هو الصرفً المستوى الراجحًؽكون وٌذكر المعنى، فً ٌر

"المستوىالصرفًٌدرسالتؽٌراتالت ًتطرأعلىصٌػالكلماتفتحدثمعنًىجدًٌدا"أنَّ (٘)،

ٔاوٌطرحالشمسانأمثلةعلىذلكومنها) ُِلُح
َ
=أفِعلُواعلىوزن>أفَعلُوا<إذا(ٕٖ)النور:(أ

.(ٙ)>انَكُحوا<كتبها

                                                           
ٔ
.ٌٕٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،ص-
ٕ
.ٕٔص،المصدرنفسهٌنظر-
ٖ
.ٖٔصٌنظرالمصدرنفسه،-
ٗ
.ٗٔصشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،ٌنظرال-
٘
.4ٓصم،42ٗٔدارالنهضةالعربٌة،بٌروت،الراجحً،عبده،التطبٌقالصرفً،-
ٙ
.ٌ٘ٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،ص-
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ذلكٌحدثعندماٌُإهمال حركة اإلعراب:  -0 ٌلتفتزعالفعلمنسٌاقه،فبلنْوٌرىالشمسانأنَّ

 الفعل فٌعامل خاصة، لحركة لحاله المقتضٌة اإلعرابٌة الحال ذلكعلىوزنبإلى ومثال الرفع،

ُخۡذُكًالفعل:)
ۡ
.(ٔ)=َتْفُعْلكمعلى>َتْفُعلُكم<(ٕ)النور:(تَأ

ْ ومثالذلكوزنالفعل:)اإلهمال التام لحركات المٌزان: -7 ٔٓا ْفَعلُوافقد=لِ(ٕٕ)النور:(َّۡلَۡصَفُح ٌَ

.(ٕ)وزنعلى>لٌفعلوا<

ُخۡذُكًومثالذلك:)إهمال ما ٌقع من اختالف إمالئً بٌن الوزن والموزون:  -8
ۡ
(ٕ)النور:(تَأ

الطالبقرأالكلمةقراءًةمجزأًة.(ٖ)=َتْفُعْلُكمفقدوزنعلى>َتْفُعْلكم< ،وٌبدوهناأنَّ

صاد(صؽٌرةفوقهمزةالوصل،ًالرسمكتابة)ضٌقتجهل بالرسم اإلمالئً للقرآن الكرٌم:ال -9

فًالفعل:) الصادهمزة،كما هذه ْ وٌتوهمبعضالطلبةأنَّ وا (فَٱۡجِِلُ النور: (ٕ)> :>فؤفِعلوا

ْ  )والفعل ٔا .(ٗ)=افِعلُوا،فقدوزنعلى>أْفِعلُوا<(2ٕ)النور:(ۖ ٱرِۡجُػ

رسمالحروؾفًكثٌرمناألحوالتحددهالمعرفةبقواعدالنحووالصرؾ وهناكمنٌرىأنَّ

أوقواعدالصوت.

نقل الفعل المجرد إلى المزٌد من األفعال: -06 ( وومثالذلك: َْ (تَۡذ : الحج على(ٕ) =َتْفَعُل

أو من وهذا حرؾالمضارعة، ُتْفِعل<بضم بحرؾ> الثبلثًالمزٌد زانالفعل ٌكون(٘) وقد ،

لالفعلمنالمبنًللمعلومإلىالمبنًللمجهول.الطالبحوَّ







                                                           
ٔ
.ٙٔص،ان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابقالشمسان،إبراهٌمسلٌمٌنظر-
ٕ
.2ٔصالمصدرنفسه،ٌنظر-
ٖ
.2ٔصٌنظرالمصدرنفسه،-
ٗ
.ٕٔ-ٕٓصٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،-
٘
.ٌٕٔنظرالمصدرنفسه،ص-
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 الصحٌح المهموز: -ب

الفعل: أوزان تعدد المشكبلت من الفعل هذا ٌثٌره ما على شًء أدل أنَّ الشمسان ٌرى

ََّ  َٔ ىَتُۡس ) ،فقدبلؽتاثنًعشروزًنا(2)التكاثر:(يُ =لَُتْفَعلُنَّ
:(ٕ)،وأبرزهذهاألخطاءهً(ٔ)

الخطؤفًتصنٌؾالفعلفًبابهالثبلثً.-ٔ

الخطؤفًحركةالبلمالسابقةللفعل.-ٕ

الفعلمبنًللمفعولالللفاعلوالوزنهنا>لَِتْفِعلُّن<.-ٖ الخطؤفًإؼفالأنَّ

ال-ٗ ًٌ لمفعول،والوزنهنا>لََتْفَعلُّن<.إهمالكونهمبن

إهمالالشدةالتًعلىنونالتوكٌد.-٘

تحرٌكالحرؾالذيٌلًحرؾالمضارعة>لُتَفَعلَُن<.-ٙ

اللتقاء-2 اللفظ من المحذوفة الواو على الدالة الضمة رسم وإهمال للمفعول، ا ًٌ مبن كونه إهمال

الساكنٌن،وذلك>لَتْفَعلّن<.

<.جعل-2 الفعلمسندللمفردالمخاطب،وذلك>لََتْفَعلَنَّ

<.وهماإل-4 سنادإلىالمخاطبالمفرد،وذلكالوزن>لُتفَعلَنَّ

وذلك-ٓٔ المجهول أو للمعلوم بالبناء والجهل المفرد، أو للجماعة اإلسناد فً الجهل

>لتْفَعلّن<.

الوزن>لتفعلون<.خلوالوزنمنأيحركاتمثل-ٔٔ

توهمزٌادةالهمزةتوهًماجعلهمٌثبتونهاكمافً>لتفعؤلَن<.-ٕٔ

جعلنونالتوكٌدجزًءامنحروؾالفعلوذلكالوزنهو>لتفعللَّ<.-ٖٔ





                                                           
ٔ
.ٕ٘صطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءال-
ٕ
.ٌٕٙنظرالمصدرنفسه،ص-
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 الصحٌح المضعف: -ج

ومضّعؾ مضّعؾثبلثً قسمان: وهو زٌادة. لؽٌر مكرًرا األصلٌة أحرفه أحد كان ما وهو

.(ٔ)باعًر

المضعؾ الصحٌح وزن أثناء الصرفً المٌزان الطبلبفً أخطاء تتبع الشمسانعلى عمل

وذكرالوزنالصحٌح،ومنهذهاألخطاء:

والضمة-ٔ الفتحة مثل الشدة أنَّ فٌتوهم البلم. وحذؾ الفعل بحروؾ المٌزان حروؾ استبدال

نه؛لذلكحذفتالشدةكماتحذؾفًالحركاتوؼٌرهمامنالحركاتهًمتماثلةفًالموزونووز

الطالبكانٌجهلكٌفٌة(ٕ)=ُتْفِعلُونعلى>تفعون<(ٕٕ)النور:(َُتِبُّٔنمثلوزن) ،وأرىأنَّ

إرجاعالكلمةإلىأصلها.

ََّ نقلالشدةكماٌتمنقلالحركاتمثلوزن)-ٕ (ٕٔ)النور:(َظ
َل< =َفَعَلعلى>َفعَّ

(ٖ).

بحرؾمثلوزن-ٖ مزًٌدا ا ًٌ الؽفلةعنكونالفعلثبلث (ُُيِبُّٔنَ ) : النور ْفِعلُونعلى(4ٔ) ٌُ =

ْفِعلُّون<> ٌَ
(ٗ).

ْ مطابقةبٌنحركاتالفعلالمدؼموالوزنمثل)-ٗ ٔا ْفُعلواعلى(ٖٓ)النور:(َيُغضُّ ٌَ فُْعلُوا<= ٌَ <
(٘).

ْ الحركات،كمافًوزن)الخطؤفً-٘ وا ْفَعلَوا<(ٕٖ)محمد:(يَُُضُّ ٌَ ْفُعلُواعلى> ٌَ =
(ٙ).

اللفاعلكمافًوزن)-ٙ ًٌ َفّعل<(٘)الحج:(يَُردُّ جعلالمبنًللمفعولمبن ٌَ ٌُْفَعُلعلى> =
(2).



                                                           
ٔ
.2ٔم،صٖٕٔٓ،دارابنكثٌر،ٔالسامرابً،محمدفاضل،الصرؾالعربًأحكامومعان،ط-
ٕ
.ٌٖٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابقص-
ٖ
.ٌٕٖنظرالمصدرنفسه،ص-
ٗ
.ٌٖٖنظرالمصدرنفسه،ص-
٘
.ٌٖٗنظرالمصدرنفسه،ص-
ٙ
.ٌٖٗنظرالمصدرنفسه،ص-
2
.ٌٖ٘نظرالمصدرنفسه،ص-
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ٌقا-2 الفعل فً التضعٌؾ أنَّ فً التوهم فً كما المٌزان فً بتضعٌؾ وزنبل

( ََ ْفُعْللن<(ٖٔ)النور:(َيۡغُضۡض ٌَ ْفُعْلَنعلى> ٌَ =
(ٔ).

2-ًٌ الحرؾالمزٌدحرٌؾأصل ِحيَّۡت  ثالذلكوزنالفعل:)موالتوهمبؤنَّ
ُ
=أُفِعلَْت(ٖٓ)الحج:( أ

.(ٕ)>فُِعلّت<على

ال اتبعه الذي الجهد أنَّ الباحثة فًوترى والمحاولة وتصحٌحها األخطاء حصر فً شمسان

 ومفًٌدا؛ كبًٌرا كانجهًدا ذلكالخطؤ، السببالذيٌكمنوراء الطلبةلإعطاء وٌساعد منظًما كونه

 كما األخطاء، تلك حصول من التقلٌل على للطبلبأنَّه مرجًعا الكتاب هذا نعد أن الممكن من

ا إذا ٌوالمعلمٌنوالباحثٌنٌرجعونإلٌه كما فًالمٌزانالصرفً، شًء منلتبسعلٌهم نوًعا عد

كونالباحثةلمتجدمنتعرضألخطاءالطبلبوتصحٌحهابمثلهذهالطرٌقةفًلالجدةوالتجدٌد،

فًهذا تدرٌبٌة كراسة عمل وأضٌؾأنَّه والشمول، بالوضوح منهجه اتسم كذلك الكرٌم، القرآن

ةللتدرٌب.الشؤنذاتأمثلةمحلولةوصفحاتمعد

الشمسانقدعالجهذهاألخطاءفًبنودكثٌرةأذكرمنها: وتشٌرالباحثةإلىأنَّ

الفعلالصحٌحبؤنواعه.-أ

الفعلالمعتلبؤنواعه.-ب

دراسةأخطاءوزناألسماء.-ج

مهاالباحثةفًهذاالصددأنتختارالفعلالصحٌحبؤنواعهمنضمنتلكالجهودالتًقدَّرأتو

هذاالجهدٌساعدالطبلب علىالشمسان؛وذلككوناآللٌةالتًاتبعهاموحدة،كماترىالباحثةأنَّ

شٌوًعالدٌهم.أكثركونهذهاألخطاءل؛التقلٌلمنارتكاباألخطاء

علم فً دروس ( كتابه فً الصحٌح الفعل عن ث تحدَّ قد الشمسان أنَّ إلى الباحثة وتشٌر

مقدماًشرًحامفصبلًله.(ٖ)الصرؾ(

نجدسلذٌنتناولواموضوعالفعلالصحٌحنبؽٌرهمناوإذاماقارناالجهدالذيقامبهالشمسا

الفعلالصحٌحوذكرأقسامهعلى مختلًفاعنهم،فنرىالحمبلويقدعرضألقسام أنَّهانتهجنهًجا

العرؾفًفن )شذا الصرؾ(شكلشرحفًكتابه وكذلكعرضهادينهرلمبحثالفعل(ٗ) ،

الوافً( )الصرؾ كتابه فً الحمبلوي عرضها التً الشرح بطرٌقة الصحٌح نجد(٘) وكذلك ،

                                                           
ٔ
.2ٖصٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،-
ٕ
.4ٖصق،ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرساب-
ٖ
.ٕٗٔ،صٔم،جٕٗٓٓ،مكتبةالرشد،الرٌاض،ٌٖنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،دروسفًعلمالصرؾ،ط-
ٗ
.ٙٓٔ–ٖٓٔهـ(،شذاالعرؾفًفنالصرؾ،دارالكٌان،الرٌاض،د.ت،صٌٖ٘ٔٔنظرالحمبلوي،أحمدبنمحمد)-
٘
.4ٕٙ–4ٕ٘م،صٌٕٓٔٓثة،اربد،،عالمالكتبالحدٌٔنظرنهر،هادي،الصرؾالوافً،ط-
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فًكتابه)التطبٌقالصرفً(الراجحً منالحمبلويونهرفًطرٌقةعرضهما(ٔ) قدوافقكبلً

مقدًماالمبحثعلىشكلشرح.

ةالشمسانفًجمعأخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفًآلٌةجدٌدةتحدمنوقوعبذلككانتآلٌ

األخطاءعندالطبلبوالمعلمٌنوالباحثٌن.

بٌنما فًمجالتحلٌلاألخطاء، بحًتا ا ًٌ تطبٌق ٌمٌزعملالشمسانأنَّهانتهجنهًجا ولعلأهمما

صرفٌةدوناإلتكاءعلىجوانبالقصوركانعملالحمبلويونهروالراجحًٌنظرفًالمسابلال

فًفهمالطلبةلهذهالمسابل.

 الجداول الصرفٌة: -0

انتهجالشمسانمنالجداولالصرفٌةطرٌقًةجدٌدةلتعلٌمالصرؾوهًمنالطرقالحدٌثةالتً     

المعلوماتوتسهلها،و الشمسانالحدٌثةمنالطرقتعدُّتنظم ،صرفًفًالتٌسٌرالالتًاستخدمها

وعالجمنخبللهاعدًدامنالقضاٌاالصرفٌةومنها:

 االشتقاق: -أ

.(ٕ)االشتقاق"أخذكلمةمنكلمةأوأكثرمعتناسببٌنهمافًاللفظوالمعنى"

فهالسٌوطًبؤنَّه:"أخذصٌؽةمنأخرىمعاتفاقهمامعنىومادةأصلٌة،وهٌبةوتركٌبً لها،اوعرَّ

ع بالثانٌة كضاربمنضربلٌدل هٌبة، أو حروًفا اختلفا ألجلها مفٌدة بزٌادة لىمعنىاألصل،

.(ٖ)وحَذرمنحِذر"

الم هذه فً الشمسان به قام الذي للجهد بالنسبة ا حولسأمَّ تدرٌبات م قدَّ فقد الصرفٌة، ؤلة

تت التً واالستبٌانات الجداول طرٌقة انتهجت التدرٌبات وهذه االشتقاق، بسرعةموضوع صؾ

عداإلنجازوبوضوحالتحلٌل،وتعدداإلمكاناتكماتنظمالتدرٌبوتكشؾعناألخطاءبسهولةتسا

ٌَّنكٌفٌةتنفٌذالتدرٌب،ثمَّذكرمثاالًللتدرٌبالمعلمعلىالتقوٌم،وقدقُدِّ ملكلتدرٌبشرحمفصلٌب

شاءمنالنصوصمنالقرآنالكرٌموتنفٌذهعلىالجدولالمطلوب،وعلىالمعلمأنٌحددلطبلبهما

.(ٗ)أوالشعروالنثرالموثوقبسبلمتهااللؽوٌة

:(٘)قام الشمسان بشرح التدرٌب بالطرٌقة اآلتٌة

وردتفًالنصموضوعالتدرٌبفًحقلاالسم،ٌكتب الصرؾكما التًٌعالجها األسماء

األ االسم حروؾ هً التً االسم جذور بذكر ٌقوم األوبعدها وهً بٌنحرصول المشتركة ؾ

                                                           
ٔ
.ٕ٘-ٌٕٕنظرالراجحً،عبده،التطبٌقالصرفً،دارالنهضةالعربٌة،بٌروت،د.ت،ص-
ٕ
.ٕٙم،ص4٘2ٔ،القاهرة،ٖابندرٌد،محمدبنالحسن،االشتقاق،تحقٌقعبدالسبلمهارون،مكتبةالخانجً،ط-
ٖ
هـ(،المزهرفًعلوماللؽةوأنواعها،شرحوضبطمحمدأحمدجادالمولى4ٔٔكر)السٌوطً،جبللالدٌنعبدالرحمنبنأبًب-

.ٖٙٗ،صٔوآخرون،دارالجٌل،بٌروت،د.ت،ج
ٗ
م،المقدمة.442ٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جداولالتدرٌباتالصرفٌة،مكتبةالرشد،الرٌاض،-
٘
.ٌٙٔنظرالمصدرنفسه،ص-
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أنٌفصلبٌنتصارٌؾاالسمالمختلفة،وجذوراالسمقدتكونثبلثٌةأورباعٌةأوخماسٌة،وٌجب

ٌتموضععبلمة)،/(فًحقلالجذركلجذروآخربمابل) الفرعالمناسبلبلسم(فً+وبعدها

( و-وعبلمة المصدر، لهذا المناسب الفرع فً )( ف-العبلمة حالة( حقل فً األخرى الفروع ً

ٌَّننوعالمصدرفًخانته،فإنكاناالسمال مدروسمصدًراٌتموضععبلمةالتصرؾ،وبعدهاٌب

(فًالفروعاألخرى،وبعدهاٌنتقلإلىحقلفعل-(فًالفرعالمناسبلهذاالمصدر،والعبلمة))+

الفعلالمقابلله،ثمٌنتقلإلىحقلنوعالمصدرفإنكاناالسمالمدروسمصدًرانؤتًفًالحقلب

فًالفرعالمشتق،فإنكاناالسمالمدروسمشتًقامنفعلٌتمبٌاننوعالمشتقبوضععبلمة)+(

( والعبلمة فإنكاناالسم-المناسب، ٌنتقلإلىحقلفعلالمشتق، وأخًٌرا فًالفروعاألخرى، )

لذياشتقمنهاالسم.المدروسمشتًقاٌإتىفًهذاالحقلبالفعلا

:(ٔ)بعدذلكٌقومبطرحمثالعلىالتدرٌبوهوكاآلتً

خطفًجدولالتدرٌب:هااقرأاآلٌاتالكرٌماتثمادرسماتحت

ٔرَِيَِٰت فَ  ١َضۡبٗحا َوٱۡىَعَِٰدَيَِٰت ) قالهللاتعالى:-ٔ ٍُ ۡ (.ٕ-ٔ)العادٌات:( ٢كَۡدٗحا ٱل

ٔۡمَ قالهللاتعالى:)-ٕ ۡبُثٔثِ  ٱىَۡفَراِش نَ  ٱنلَّاُس ُلُٔن يَ  يَ ٍَ ۡ .(ٗ)القارعة:(٤ٱل

َزةٍ  َوۡيو  قالهللاتعالى:)-ٖ ٍَ ُّ َزةٖ ل ٍَ ُْ  ِ
.(ٔ)الهمزة:(١ىُِّكّ

ُ )قالهللاتعالى:-ٗ ُٔغٔنَ  َوٱّللَّ ا يُ ٍَ ِ ًُ ب ۡغيَ
َ
َِّلمٍ  ٢٣أ

َ
ً بَِػَذاٍب أ ُْ ۡ .(ٕٗ-ٖٕ)االنشقاق:(٢٤فَبَّّشِ

َِّ َ  فَإِنَّ هللاتعالى:)قال-٘ َوىَٰ ِِهَ  ٱۡۡلَ
ۡ
أ ٍَ ۡ .(ٔٗ)النازعات:(٤١ٱل



















                                                           
ٔ
.ٙٔراهٌمسلٌمان،جداولالتدرٌباتالصرفٌة،مصدرسابق،صٌنظرالشمسان،إب-
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ثمَّ ٌقوم بعملٌة حل التدرٌب
 (0 ): 

 

 االسم

 

 جذره

 نوع المصدر حالة الصرف

 

 فعل المصدر

 نوع المشتق

 

 فعل المشتق
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عدا:ٌعدو-------+-------+--ع/د/والعادٌات

---------ضبح:ٌضبح-----+-+-ض/ب/حضبحا

ٌُوري-------+-------+--و/ر/يالمورٌات أَْوَري:

---------قدح:ٌقدح-----+-+-ق/د/حقدحا

------------------+ن/و/سالناس

بث:ٌبث----+----------+--ب/ث/تالمبثوث

مز:ٌهمزه-----+---------+--هـ/م/زهمزة

علٌم:ٌعلم---+-----------+--ع/ل/مأعلم

--------------+--+-ع/ذ/ببعذاب

أَلٌم:ٌؤلم------+--------+--أ/ل/مألٌم

أوى:ٌؤوي-+-------------+--أ/و/ىالمؤوى



جهدالشمسانهناتمثلفًاستخدامإحدىطرقالتٌسٌرالصرفًالتًتساعد وترىالباحثةأنَّ

معرفةالعبلقةالتًتجمعبٌنهذهمنشتقاقبهذهالطرٌقةٌمكنناالرضابع،كبلًمنالمعلموالمتعلم

الكلمات.

ا ماألسماءإلى:جامدةقسَّحٌثمسان،نهرفقدعرضهابشكلمختلؾعّماجاءبهالشهاديأمَّ

اسمالفاعل،صٌؽةنى،وقدتناولالمشتقاتالسبعة)ومشتقة،وذكرأقسامالجامدمنهاوهوذاتومع

وكذلك اآللة(، اسم والمكان، الزمان اسما التفضٌل، اسم المشبهة، الصفة المفعول، اسم المبالؽة،

واسمالهٌب ةمنالمشتقات،كماعمدإلىتعرٌؾكلمشتقمناعتبرالمصدرالمٌمًواسمالمرة

                                                           
ٔ
.2ٔالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جداولالتدرٌباتالصرفٌة،مصدرسابق،ص-
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عرضلبعضالتعقٌباتعلىالموضوع ثمَّ المشتقات،وطرٌقةصوؼهمنالثبلثًوؼٌرالثبلثً،

.(ٔ)وفًالنهاٌةوضععدًدامنالتطبٌقاتعلىتلكالمشتقات

و ا أمَّ إلىنهاد ورجع أنواعه، وبٌان االشتقاق تعرٌؾ إلى فعمد فًالموسى النحاة أقوال

.(ٕ)الموضوعبشكلأقربإلىالنظرٌةمنهإلىالعملٌةوالتطبٌقموضوعه،مناقًشا

وترىالباحثةأَنالشمساناتخذطرٌقةجدٌدةأثناءعرضهلمبحثاالشتقاق،وهًمنالطرق

ذلكتجسدمهارةوكالحدٌثةالتًأثبتتاألبحاثفعالٌتهاحٌثتساعدفًالتنظٌمواٌصالالمعلومة،

ٌعتبر بذلك الصرفٌة، الجداول مستخدًما الفهم، مهارة تطبٌق مدى للطالب ٌظهر التصنٌؾالذي

ا،بٌنماكانجهدكبلًمننهروالموسىحٌثكانجهداالجهدالذيقامبهمكمبلًلماجاءبه ًٌ همانظر

امٌسًرا. ًٌ الشمسانجهًداتطبٌق

 الوقف: -ب

،وٌعدمنالمباحثالمهمةفًعلمالصرؾ،ولعلأهمٌته(ٖ)آخرالكلمةهوقطعالنطقعند

.(ٗ)ترجعإلىارتباطهالوثٌقبقراءةالقرآنالكرٌموتجوٌده

على تدرًٌبا قدم فقد الصرفٌة، التدرٌبات جداول كتابه فً الموضوع هذا على وقؾالشمسان

:(٘)منالطلبةوالمعلمٌن،فعمدإلىلجداولصرفٌةمنأجلمساعدةكل الوقؾعلىشك

ُكتبتشرحالتدرٌببشكلمفصل،مبًٌناالخاناتالموجودةفًالجدولوكٌفٌةملبهافوضحأنَّه-ٔ

المعلوماتاآلتٌةضمنكلحقلمنالحقولباآللٌةاآلتٌة:

األلفاظالتًسوؾندرسحكمالوقؾعلٌها.ُكتبتاللفظالموقوؾعلٌه:-

(فًالفرعالموافقلحالةآخراللفظ،أونوعاللفظإنعبلمة)+توضعللفظأونوعه:لةآخراحا-

(فًالفرعالمخالؾ.-استدعىلفًظامعًٌناوعبلمة)

(فًالفرعالمخالؾ.-+(فًالفرعالموافقللكٌفٌة،وعبلمة)عبلمة)توضعكٌفٌةالوقؾ:-

ٌمثلاتجاهاتلهج- الكٌفٌاتاإلضافٌةعلىكٌفٌةوقؾجابزة: إلىهذه حاالتٌةفٌشارهنا أنها

(فًالفرعالمخالؾ.-ًالفرعالموافقلها،وعبلمة)+(فجابزة،فنضععبلمة)
                                                           

ٔ
.2ٙٔ-2ٔٔم،صٌٕٓٔٓنظرنهر،هادي،الصرؾالوافً،الطبعةالعربٌة،دروبللنشروالتوزٌع،عّمان،-
ٕ
.ٕ٘-4ٗم،ص42ٗٔ،دارالعلوم،الرٌاض،ٔة،طٌنظرالموسى،نهاد،النحتفًالعربٌ-
ٖ
.2ٕٔم،صٕٔٓٓ،بٌروت،ٔالحمبلوي،أحمدبنمحمد،شذاالعرؾفًضبطالصرؾ،تدقٌقمصطفىأحمدعبدالعلٌم،ط-
ٗ
.4ٕٓالدبابسه،فتحٌةمحمد،نهادالموسىوجهودهاللؽوٌة،رسالةماجستٌر،ص-
٘
.2ٓٔولالتدرٌباتالصرفٌة،مصدرسابق،صإبراهٌمسلٌمان،جداٌنظرالشمسان،-
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قامبعدذلكبإعطاءمثاٍلعلىالتدرٌب،وهو:-ٕ

ٌات(،وقداخترتمناآل4ٔإقرأاآلٌاتالكرٌماتثمادرسمامٌزبلونأحمرفًجدولالتدرٌب)

المطروحةاآلتً:

لَّ :)قالتعالى َٔ َٔۡم يَۡدُع  َفَت ۘۡ يَ ًۡ ُٓ ِۡ اعِ َع ءٖ ُُُّلرٍ  ٱدلَّ (ٙ)القمر:(٦إََِلَٰ ََشۡ

اكَِػ ُ َوَقَػِت  إَِذاقالتعالى:) َٔ ۡ (ٔ)الواقعة:(١ٱل

ٍَ ٗ قالتعالى:) َ َشَهرَ  ّنِۡػ ٌَ َۡ ِغِِدَُاۚ َنَذَٰلَِم ََنۡزِي  ِ (ٖ٘قمر:)ال(٣٥ٌّ

ِت  إَِذاقالتعالى:) ۡرُض رُجَّ
َ
ا ٱۡۡل (ٗ)الواقعة:(٤رَّجٗ



التدرٌبعلىشكلجداولواضحةومٌسرة،عارًضالكلحقلماالمرادمنه.ٌُحل-ٖ

(ٔ)جدولالتدرٌباتالصرفٌةالخاصبالوقؾ

اللفظ 

الموقفوف 

 علٌه

 جائزةكٌفٌة وقف  كٌفٌة الوقف حالة آخر اللفظ أو نوعه
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 - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - + - نكر

 + - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - - - - - - الواقعة

 - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - عندنا

ا  - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - رج ً



                                                           
ٔ
.2ٌٓٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جداولالتدرٌباتالصرفٌة،مصدرسابق،ص-
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قدملناالشمسانشرحالوقؾبطرٌقةسهلةومٌسرة،مستخدًماطرٌقةالجداولالصرفٌةالتًمن

ة،وتعتبرهذهالطرٌقةمنالطرقالحدٌثةالتً أنتنظمالمعلوماتوخاصةالمعلوماتالجمَّ شؤنها

ٌَّنأثرهافًتسهٌلوصولالمعلومةللطالب،علىالطلبة،طبقهاالمعلمونأثبتتفعالٌتهابعدأن وب

وتسهٌلالشرحللمعلم،وتسهٌلعملٌةتقوٌمالطلبة.

عرضالراجحًلمبحثالوقؾبطرٌقةمختلفةلماعرضهالشمسان،فقدعرضالراجحًلهذا

المبحثعلىشكلشرحمبًٌناقواعدالوقؾفًالعربٌةوقدعرضهاعلىاآلتً:

المنون،) هاءؼٌر المنقوص، االسم المقصور، االسم المنون، هاءاالسم التؤنٌث، تاء الضمٌر،

.(ٔ)(،شارًحؤالقواعدواألبٌاتلكلنوعمناألنواعالسابقةالسكت

هذه من وأذكر حالة، كل الوقؾعند ومقتضى حاالته أورد فقد الموسى نهاد الوقؾعند ا أمَّ

الحاالت:

ختومبتاءالتؤنٌثالمتحركة؛فالوقؾعلٌهٌكونبإبدالالتاءهاءساكنة،فإذاالوقؾعلىاالسمالم-

(ٕ)القرٌة"فًمثل:هلتحبحٌاةالقرٌة؟قرأهكذا:هلتحبحٌاةالقرٌْه؟"وقؾأحدناعندكلمة

لما ومكمبلً منالتطبٌقمعتمًدا لمبحثالوقؾكانفٌهشٌىٌء عرضه الشمسانفٌما نرىأنَّ

صرفٌة جداول شكل على بتدرٌباتصرفٌة جاء فهو كتابٌهما، فً والموسى الراجحً عرضه

بنودهاواضحة،والراجعإلىكتابالراجحًوالموسىٌستطٌعبكلسهولةوٌسرأنٌحققكلما

الجداولالصرفٌةالمختصةبالوقؾ،فكانجهدالشمسانمكمبلًلجهودؼٌره.جاءفً

الشمسانعرضفًكتابهجداولالتدرٌباتالصرفٌةألكثرمن وتودالباحثةأنتشٌرإلىأنَّ

واإلعبلل، اإلبدال النسب، التصؽٌر، واالشتقاق، )الجمود المواضٌع هذه ومن صرفً موضوع

(.الوقؾ،وؼٌرهااإلدؼام،اإلمالة،









                                                           
ٔ
.4ٗٔ-ٌٙٗٔنظرالراجحً،عبده،التطبٌقالصرفً،مصدرسابق،ص-
ٕ
.ٌٕٓٔنظرالدبابسة،فتحٌة،نهادالموسىوجهودهاللؽوٌة،مصدرسابق،ص-
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 المٌزان الصرفً: -0

،وقدٌطلقعلىالكلمةرؾبهأحوالهاوحركاتها،والمزٌدوالمجردمنعْهومقٌاسدقٌقللكلمةتُ

.(ٔ)المٌزانالصرفًأحٌاًنااسم)الُمثل(،فالُمثلهًاألوزانالصرفٌة

المٌزانالصرفًبؤسلوبمٌسر،وقداستعرضالشمسانفًكتابه)دروسفًعلمالصرؾ(

أنَّ فٌرى والهدؾمنه، الكلمة وزن كٌفٌة للكلمةمبًٌنا المجرد الشكل "إظهار "ه (ٕ)ٌِّ وٌب كٌفٌة، ن

وزنه ٌنتقلبعدذلكإلىوزنالمزٌدوٌوضحأنَّ معرفةالحروؾاألصولأوحروؾالمجرد،ثمَّ

حاالتالزٌادة،وبعد للمتؽٌرٌختلؾباختبلؾزٌادتهموضًحا ٌَّنأنَّ ٌَّروب ثعنوزنالُمَتؽ تحدَّ ها

.(ٖ)هالظاهربحسببناٌوزنحسبأصله،ونوعٌوزننوعٌن:نوع

لؤلولعشرةمواضع،ٌذكروبعدذلك للثانًسبعةمواضعأهمالمواضعللنوعٌنوٌذكرأنَّ وأنَّ

( وٌتحدثعننًوؼٌرهااإلعبللبالحذؾوالقلبالمكاومنها القلبالمكانًبشكلمفصلحا(، لة

رأيبعضالمحدثٌنفًقضٌةتعرٌفه/أماراته/رأيبعضالنحاةالقدماءفًقضٌةالقلب/عن)

(وٌستعرضرأيإبراهٌمأنٌسالذيتمثلفًذكرتفسٌربعضالظواهرالصرفٌة،ومنهذهالقلب

ٌةالتًأجرٌتعلىالحاسوب.الظواهرظاهرةالقلبالمكانًمعتمًداعلىاإلحصاءاتالمعجم



للمٌزانالأجدو الشمسانفًطرٌقةعرضه )أنَّ وافقالراجحًفًكتابه التطبٌقصرفًقد

المٌزانالصرفً:"مقٌاسوضعهعلماءالعربلمعرفةأحوالبنٌة الصرفً(،الذيٌرىفٌهأنَّ

)الوزن(فًالكتبالقدٌمةالكلمة،وهومنأحسنماعرؾمنمقاٌٌسفًضبطاللؽاتوٌسمى

وضحكٌفٌة(ٗ)أحٌاًنامثاالً؛فالمثلهًاألوزان" ،حٌثقامبعرضمكوناتالمٌزانالصرفً،ثمَّ

وزنالكلماتالزابدةعنثبلثةأحرؾ،ذاكًراالحاالتالتًمنالممكنأنتصٌبالكلمةأثناءالوزن

ال القلب قضٌة إلى انتقل ذلك وبعد الحذؾ، آراءمثل إلى ٌتطرق أن دون إٌاها موضًحا مكانً

المٌزان لمبحث عرضه طرٌقة فً نهر وافقهم كذلك الشمسان، فعل كما والقدماء المحدثٌن

الصرفً الراجحً(٘) عرضلها التً تقرًٌبا والصورة اآللٌة بنفس القضٌة هذه شرح حٌث ،

ثلةأثناءالشرح.والشمسانمعاالختبلؾالبسٌطفًطرحبعضاألم



                                                           
ٔ
.2ٔهادي،الصرؾالوافً،الطبعةالعربٌة،مصدرسابق،صٌنظرنهر،-
ٕ
.ٕٔ،صٔجم،ٕٗٓٓ،مكتبةالرشد،الرٌاض،ٖالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،دروسفًعلمالصرؾ،ط-
ٖ
.ٌٖٕنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،دروسفًعلمالصرؾ،مصدرسابق،ص-
ٗ
.ٓٔ،صمصدرسابقالراجحً،عبده،التطبٌقالصرفً،-
٘
.ٕٔ-2ٌٔنظرنهر،هادي،الصرؾالوافً،الطبعةالعربٌة،مصدرسابق،ص-
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مكما للمٌزانالصرفًعلىشكلدرسمفصلومقسموشاملبطرٌقةالشمسانقدَّ لناتوضًٌحا

األسلوبالمٌسر سهلةوواضحةوبؤسلوبتعلٌمًمحض،حٌثتدرجفًعملٌةالشرحمستخدًما

بٌنالتراثوا إلىالكتبالنحوٌةاألصٌلة،رابًطا لحداثة،حٌثاستعرضالبعٌدعنالتعقٌد،عابًدا

آراءالقدماءوالمحدثٌنفًهذاالمبحث.

 اإلبدال: -4

اصنعةؾالنحاةالعربالقدماءاإلبدالعلىأنه:ٌعرِّ اضرورةوإمَّ "أنتقٌمحرًفامقامحرؾإمَّ

" استحساًنا ا وإمَّ
 (ٔ) وهم ، )الحرؾال منٌقصدون مرحلة فً ٌفرقوا لم أنَّهم وٌبدو الصوت، )

الذيأصبحوا مراحلالدرسالنحويبٌناإلبدالالواقعبٌناألصواتالصحٌحةوأصواتالعلة،

ٌطلقونعلٌهاإلعبللواستقلمصطلحاإلبدالباألصواتالصحٌحة.

ذكر بما القدماء جهود تتبع على الشمسان عمل اإلبدال سرهوفًقضٌة كتابه فً جنً ابن

هذاالكتابٌكادٌكونمشتمبلًعلىلبالنظرٌةالتصرٌفٌةالعربٌةكونهٌرىأنَّلصناعةاإلعراب؛

اإلبداللالشمسانهذهالقضٌةفًكتابه)فهومعتمدعلىكتبأبمةالتصرٌؾمنذسٌبوٌه،وقدفصَّ

(،وسؤختاربعًضامنهذهكتابسرصناعةاإلعرابالبنجنًإلىالهمزةوأحرؾالعلةفًضوء

اإلبداالت:

 ل الهاء همزة :إبدا -أ

( وأصله )ما( فقولهم الهاء عن الهمزة إبدال ا وأمَّ ابنجنً" )َمَوهٌقال لقولهم فقلبتأمواه( ،)

 )الواو فصار همزة، الهاء وقلبت فهذهألًفا، )أمواء( الجمع: فً أًٌضا قالوا وقد ترى، كما ماء(

.(ٕ)أمواه("لمنهاء)دالهمزةأًٌضاب

هذاالقٌاسخاطاحٌثٌقول:وٌرىال همنالقٌاسوٌمكنأنٌفسرهذااإلبدالبؤنَّ"نعٌمًأنَّ

أوألنَّ فًالجمع، بها فجاء بالهمزفًالمفرد ماء كلمة المتكلم سمع ممنٌمٌلإلىالخاطاإذا ه

.(ٖ)الهمزفوجدفًهمزالمفردماٌعٌنهعلىهمزالجمع"



                                                           
ٔ
.ٓٔ،ص2م،ج422ٔ،دارالعلمللمبلٌٌن،بٌروت،ٔابنٌعٌش،موفقالدٌن،شرحالمفصل،ط-
ٕ
،ٔجم،42٘ٔشق،،دارالقلم،دمٔهـ(،سرصناعةاإلعراب،دراسةوتحقٌقحسنهنداوي،ط4ٕٖابنجنً،ابوالفتحعثمان)-

.ٓٓٔص
ٖ
النعٌمً،حسامسعٌد،الدراساتاللهجٌةوالصوتٌةعندابنجنً،دارالرشٌدللنشر،منشوراتوزارةالثقافةواإلعبلم،سلسلةدراسات-

.ٔٔٔم،ص42ٓٔ،العراق،(ٖٕٗ)
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الهمز فًالمفردوالجمعهومنبابإقفالللمقطعبعدحذؾالٌاء:وٌرىالشمسانأنَّ

(ٔ)ماماءماه

الهمزفًالمفردوالجمعهومنبابعمالباحثةمتفقوت ،إقفالالمقطعاأوردهالشمسانفًأنَّ

للوقؾ،فالهمزةصوتوقفً وٌطرحالشمسانمثاالًوالهاءاستمراريوالوقؾأولى،وذلكمطلًبا

آخرمنكتابسرصناعةاإلعرابمنبابإبدالالهاءهمزةفً)أهل(حٌثتصٌر)آل(حٌث

ابنجنًقدأحسناإلطالةفًتفسٌره، ألًفا،وٌرىالشمسانأنَّ قلبتالهاءهمزة،ثمقلبتالهمزة

،والسإالالواردهو"ولمزعمتأنهمقلبواالهاء(ٕ)الألًفاابتداءًفؤوردسإاالًعنعلةقلبهاهمزة

.(ٖ)همزة،ثمقلبوهاألًفافٌمابعد،وماأنكرتمنأنٌكونواقلبواالهاءألًفافًأولالحال؟"

بالتكلؾ هاء عن مبدلة األلؾ أنَّ ورأى مناقشته، فً وتوسع األمر هذا النعٌمً ذكر وقد

هرالظا وٌ(ٗ) بمطلرىالشمسانأنَّهمناألسهلواألوضحالقولبحذؾالهاء، والتعوٌضعنها

(٘)الفتحةالسابقةعلٌها:

ء_َ_َل=ءال=آل.لøء_َهل–َء

مطلالحركةالوأذهبمعماذهبإلٌهالشمسانهنا لقصٌرةوهًالفتحةالواردةكونًأرىأنَّ

فوقالهمزةفٌهاسهولةفًالنطق.

 اإلبدال إلى ألف: -ب

 بدال الهمزة ألًفا: إ -

الهمزةجعلتألًفاوٌمثللهاابنجنًبعدةأمثلةأختارمنها: ٌفترضالصرفٌونأنَّ

ثبتفٌهاأللؾ،فقال:جاء مثاالً تقدٌرهمحقًقااأللؾفً)لمترا(:ٌرويابنجنًلنا بهعلىأنَّ

الراءلماجاو توهًساكنةالهمزةمتحركةصارتالحركةكؤنهافًالتقدٌرر)كؤنلمَتْرأَ(ثمإنَّ

ل ألًفا أبدلالهمزة ثم ترأَ، كؤنلم واللفظبها: قبلها،فصارتقبلالهمزة وانفتاحما )ترا(،سكونها

                                                           
ٔ
عرابالبنجنً،الحولٌةالثانٌةوالعشرون،الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلبدالإلىالهمزةوأحرؾالعلةفًضوءكتابسرصناعةاإل-

.ٙٗم،صٕٕٓٓالرسالةالسادسةوالثمانونبعدالمابة،مجلسالنشرالعلمً،جامعةالكوٌت،
ٕ
.ٔٓٔ-ٓٓٔمصدرسابق،صهـ(،سرصناعةاإلعراب،4ٕٖابنجنً،ابوالفتحعثمان)ٌنظر-
ٖ
.ٔٓٔصمصدرسابق،عةاإلعراب،هـ(،سرصنا4ٕٖابنجنً،ابوالفتحعثمان)-
ٗ
.ٖٔٔحسامسعٌد،الدراساتاللهجٌةوالصوتٌةعندابنجنً،مصدرسابق،صالنعٌمً،-
٘
مصدرسابق،- جنً، اإلعرابالبن صناعة كتابسر ضوء فً وأحرؾالعلة الهمزة إلى اإلبدال سلٌمان، إبراهٌم الشمسان، ٌنظر

.ٙٗص
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هأللؾ التً الهمزة من بدل التقدٌر هذا للجزم،على محذوفة والبلم الفعل، مذهبًعٌن على

:(ٔ)التحقٌقوقولمنقال:رأىٌرأى،قالسراقة

مالمَتْرأٌَاهُ ًّ هاأُريعٌن تِكبلناعالٌمبالترَّ

.(ٕ)الشابععنهمفًهذاالحرؾخفٌؾوقدرواهأبوالحسن)مالمترٌاه(علىالت

رالشمسانثمَّ بمراحلهً:ذلكٌفسِّ فٌقول:"والفعلحسبالتفسٌرالذيساقهابنجنًقدمرَّ

بالجزم(لمَتراعلىوزنتفع.َتَرْأىَتَراى)َتْرأَى



هذهالمراحللٌسمنالسهلقبولها؛ألنوجوداأللؾفًال فعلالمعتللٌسعلةكافٌةوٌرىأنَّ

أُهملوبقًالفعلمرفوًعاقولإنَّلل الجزم منقلبةعنعٌنالفعل)الهمزة(،حٌثٌمكنالقولإنَّ ها

.(ٖ)رعاٌةلمقتضٌاتشعرٌة،وهذاٌمثلالوجهاآلخرالمقبولعندناالذيٌذكرهابنجنً

موضعالجزمقالابنجنً:"والوجهاآلخر:أنَّهعلىالتخفٌؾالشابع،إالأنهأثبتاأللؾفً

:(ٗ)تشبًٌهابالٌاءفًقولاآلخر

(٘)ألمٌؤتٌَك،واألنباءتنمًبماالقتلَُبوُنبنًِزٌاِد"

الشمسانقدخالؾابنجنً ٌَّنماهوالتعلٌلفٌهعرضتفًالمراحلاألولىالتًنلحظأنَّ وب

ٌَّنالبدٌلالذيذكرهابنجنًوأٌدهفٌهالشمسا ن،وتتفقالباحثةمعماأوردهالشمسانفًالوجهوب

كونالضرورةالشعرٌةتسمحبمثلهذهاألمور.لاآلخرالذيتمذكره









                                                           
ٔ
.22م،ص4ٗ2ٔ،لجنةالتؤلٌؾوالترجمةوالنشر،القاهرة،ٔدٌوانسراقهالبارقً،تحقٌقحسٌننصار،طالبارقً،سراقه،-
ٕ
.22مصدرسابق،صهـ(،سرصناعةاإلعراب،4ٕٖابنجنً،ابوالفتحعثمان)-
ٖ
رابالبنجنً،مصدرسابق،ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلبدالإلىالهمزةوأحرؾالعلةفًضوءكتابسرصناعةاإلع-

.ٗ٘-ٖ٘ص
ٗ
.2ٙهـ(،سرصناعةاإلعراب،مصدرسابق،ص4ٕٖابنجنً،ابوالفتحعثمان)-
٘
.ٖٔم،ص42ٕٔالبٌاقً،عادلجاسم،شعرقٌسبنزهٌر،مطبعةاآلداب،بؽداد،-
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 اإلبدال إلى واو:-ج

 إبدال الهمزة واًوا: -

الهمزة األصلٌة والواقعة بٌن حركتٌن: -0

"ومثلها ابنجنً: قال المبدلة، اوالهمزة من الواو إبدال الأما فقولكفًتخفٌؾملهمزة بدلة

)ٌملُكأَحَدَعَشَر:وهوٌملكَوَحَدَعَشَر(وفً)ٌضربأناًة:هوٌضربوناًة(وذلكأنالهمزةفً

من وناة( )امرأة و الواحد، هو ألنه )َوَحٌد( وأصله واو، من بدل )أناة( و وهو))أَحٍد( ) ًّ الُون

.(ٔ)الفتور"

التواب رمضانعبد ابنجنًاكتفىبالوصؾمنؼٌرتفسٌر،وٌذكرأنَّ وٌذكرالشمسانأنَّ

الهمزةحذفتفالتقتحركتان،وٌتحققذلكبحدوثوقفةلطٌفةبٌنالحركتٌن. ٌرىأنَّ
(ٕ)

اله ذهآخٌتزًٌدا:واخٌُته(فهمزةتقعمفتوحةبعدفتحة،قال:"ومنذلكقولهمفً)وٌذكرأنَّ

(ٖ)الواوبدلمنالهمزةالمحالة.

هذهالواوبدلمنالهمزة،ولكنعلىسبٌلالحذؾتخفًفا، وٌوافقالشمسانابنجنًعلىأنَّ

بٌنالحركتٌن األمرفصٌل واجتلبتالعلةلتفصلبٌنالحركتٌنفهًحرؾوقاٌة.والدلٌلعلىأنَّ

،وتذهبالباحثةإلى(ٗ)ألخفشواًواوجعلهاالمازنًٌاءًاختبلفهمفًالعلةالفاصلة،حٌثجعلهاا

اجتماعأكثرمنألؾفٌهصعوبةفًالنطقفقلبواحدةتحلالمشكلة. أنَّ

 الهمزة المنقلبة عن ألف التأنٌث: -0

فًباب قدمناه األلؾعلىما من التؤنٌثالمبدلة همزة من أبدلتالواو "وقد ابنجنً: قال

ف فالتثنٌةنحوقولكفً)حمراء،الهمزة والنسب، والجمعبالتاء، التثنٌة، ًثبلثةمواضع،وهً:

وُخْنفُساوان وصفروان، حمروان وخنفساء: )وصفراء، فً قولك نحو والجمع صحراء:(

)صفراوّي(و(والنسبنحوقولك(وفً)ُخْنفُساء:ُخْنفُساواتصحروات(وفً)َخْبراء:َخْبراوات

.(٘)(و)ُخْنفساوّي("َخْبراويو)صحراوّي(و))حمراوّي(

                                                           
ٔ
.2ٗ٘،صهـ(،سرصناعةاإلعراب،مصدرسابق4ٕٖابنجنً،ابوالفتحعثمان)-
ٕ
.2ٕم،ص44ٙٔ،مكتبةالخانجً،القاهرة،ٌٔنظرعبدالتواب،رمضان،مشكلةالهمزة،ط-
ٖ
.2ٗ٘هـ(،سرصناعةاإلعراب،مصدرسابق،ص4ٕٖابنجنً،ابوالفتحعثمان)-
ٗ
.2ٓالبنجنً،مصدرسابق،صٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلبدالإلىالهمزةوأحرؾالعلةفًضوءكتابسرصناعةاإلعراب-
٘
.2ٙ٘-2٘٘هـ(،سرصناعةاإلعراب،مصدرسابق،ص4ٕٖابنجنً،ابوالفتحعثمان)-
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لقفلالمقطعحذفتوأتً التًفًاألصلمجتلبة الهمزة أنَّ الشمسانهو والتفسٌرالذيٌراه

بواوالوقاٌةللفصلبٌنالحركتٌنالطوٌلتٌنفًالتثنٌةوالجمعأوبٌنطوٌلةوقصٌرةفًالنسب،

.(ٔ)ٌنالقصٌرتٌنكماجًءبهاللفصلبٌنالحركت

الشمسانقداتفقمعابنجنًفًبعضآرا ه،وقدخالؾمنهجابنجنًفًبنخلصإلىأنَّ

كوناإلبدالمنالموضوعاتالصرفٌةالتًلبعضالتعلٌبلتالتصرٌفٌة،وهذاجهٌدعظٌمٌذكرله،

تحتاجإلىدقةومعرفةباللؽةوتفاصٌلها.

ا عبده الدكتور ا منأمَّ عدد إلىاختٌار فعمد اإلبدالبشكلعام، ناقشموضوع فقد لراجحً

وإبدالتاءاالفتعال إبدالتاءاالفتعالطاء، تاء، إبدالالواووالٌاء بعضمواضعاإلبدالومنها

.(ٕ)داالً،ذاكًراشروطاإلبدالوبعضاألمثلةعلىكلمنها

انهادالموسىفقدوقؾعندظاهرةا بًالطٌباللؽوي،وٌذكرأإلبدالذاكًرارأيابنفارسوأمَّ

اإلبدال ابنسٌدهالتمسلئلبدالتفسًٌراجامًعاٌنظمأمثلتهوأبنٌتهفًاللؽةوالصرؾ،وذكرأنَّ أنَّ

.(ٖ)فًالعربٌةٌقعألسبابعدةمنأهمهااختبلؾاللهجات

وحلَّ جمع الشمسان أنَّ صٌاؼنرى وناقشوأعاد مفهومل ٌجسد وهذا جنً ابن طرحه ما ة

اإلبداععنده.

 التصغٌر: -1

.(ٗ)التصؽٌرلؽة:هوالتقلٌل

.(٘)"زٌدفٌهالشًءحتىٌدلعلىتقلٌلماراصطبلًحا:"التصؽٌ

إلى اإلنسان نظرة ٌمثل الذي اللؽة جوانب جانبمن ٌكشؾعن التصؽٌر أنَّ ذكرالشمسان

علأساًسارةجعلتهٌصنؾالموجوداتتصنًٌفاٌختلؾحسباالعتبارالذيجُالكونحوله،وهًنظ

.(ٙ)لهذاالتصنٌؾ



                                                           
ٔ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلبدالإلىالهمزةوأحرؾالعلةفًضوءكتابسرصناعةاإلعرابالبنجنً،مصدرسابق،-
.2ٔ-2ٓص
ٕ
.ٖٗٔ-ٕٖٔصمصدرسابق،الصرفً،ٌنظرالراجحً،عبده،التطبٌق-
ٖ
مإسسةآلالبٌت،عمان،،ة،المجمعالملكًلبحوثالحضارةاإلسبلمٌةٌاإلبدالفًاللّؽة،موسوعةالحضارةالعربسى،نهاد،وٌنظرالم-

.2٘-ٙ٘،ص44ٖٔ
ٗ
،جامعةٔاهٌموٌحٌىبشٌرمصطفى،طاالستراباذي،محمدبنالحسنالسمنابً،شرحكافٌةابنالحاجب،تحقٌقحسنبنمحمدبنإبر-

.4ٓٔ،صٔم،ج4ٙٙٔاإلماممحمدبنسعود،
٘
.2٘ٗٗهـ،صٗٔٗٔ،بٌروت،دارصادر،ٖابنمنظور،أبوالفضلجمالالدٌنمحمدبنمكرمبنعلً،لسانالعرب،ط-
ٙ
.2٘ٔم،ص44ٌ٘ٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،دروسفًعلمالصرؾ،مكتبةالرشد،الرٌاض،-
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كماوتحدَّ داللة، علىكل مثاالً ذاكًرا المجازٌة دالالته ٌَّن فب التصؽٌر ثالشمسانعنمسؤلة

بعضاألسماءالٌمكنقبولتصؽٌرها،وعزتحدَّ إلىاألخبلقذلكاثعنشروطالمصؽروذكرأنَّ

هللاوصفاته، أسماء تصؽٌر ذلك ومن أجازالدٌنٌة، حٌث القضٌة هذه فً رأي للشمسان وكان

تصؽَّ ال األٌام فؤسماء أدبً، أو فنً فًسٌاق وروده فًحال تصؽٌره ٌمنع ما تصؽٌر ولكنَّ ر

ٌمكنتصؽٌرهفً(بعٌنهمعهود،فإنَّه)سبتٍعنالسٌاقهوالفٌصلفًتحدٌدذلك،فإنكانالحدٌث

.(ٔ)سٌاقأدبًأوفنً

فهابؤنها:"الشكلالمجردالذيٌصاغفٌهاالسمالمصؽر،ثعنصٌػالتصؽٌروعرَّكماتحدَّ

ٌَُتوسلبهاعلمالعربٌةلقٌاسالكلمات" منالموازٌنالتً صٌػالتصؽٌرقدتتفق(ٕ)وٌعدُّ ٌَّنأنَّ ،وب

ٌَّاالصرفً،وطرحعددًفٌهاالكلماتوتختلؾفًالوزن نفٌهااالختبلؾبٌنالصٌؽةمناألمثلةب

وصٌؽته منه والمصؽر االسم حقولها تضمنت جداول شكل على الصرفً والمٌزان التصؽٌرٌة

ذل ومثال الصرفً )ووزنه : كُك وضٌَّتبوَكاتب، كما فَُوٌِعل(، فَُعٌعل، الثنابً، تصؽٌر كٌفٌة ح

ًوتصؽٌرالجمعوجموعالقلةوالتصؽٌرالترخٌمً.والثبلثًوالرباعًوالخماس

خاصة،(القصٌم)بعامةوفً(نجد)وقدوجدالشمسانظاهرةالتصؽٌرواسعةاالنتشارفًبٌبة

ذلكإلىماكانتعلٌهالبٌباتمنفاقةوشظؾالعٌش،فكانالناسٌعمدونإلىتصؽٌراوقدعز

هذهالظاهرةمنحسرةمعالموجوداتمنحولهمتعبًٌراعنقلتها أوشدةتعلقهمبها،كماالحظأنَّ

ا(ٖ)األحوالالمادٌةفٌهاالتؽٌراتالتًحسنت ،وٌلجؤأهلالبادٌةإلىالتصؽٌرأكثرمنؼٌرهمإمَّ

للتحببأوخشٌةالحسد.

اتجانبتطبٌقًوتٌسٌريفًكتابه)جداولالتدرٌبكذلكعالجالشمسانمسؤلةالتصؽٌرمن

ٌَّنكٌفٌةالقٌامبالتدرٌبمنبابالتٌسٌرالصرفً،وطرٌقةالجداولالتًاتبعها(ٗ)(الصرفٌة حٌثب

و المعلومات تنظٌم على تساعد أن شؤنها من الطرٌقةإهنا من أفضل بشكل الدماغ إلى دخالها

التقلٌدٌة،وخصوًصافًالمواضٌعالتًتحتويمعلوماتكثٌرة.

ال قام بكما اللفظشمسان الصرفً(،مفرًقاآٌة(،)دراسة و)المٌزان التصؽٌرٌة( )الصٌػ بٌن

اكرًذاو فكؤنَّ األسماء، إلىالثباتالذيتعاملبه إشارة التصؽٌر( )صٌؽة ٌرجحوناستخدام أنهم

                                                           
ٔ
.22ٔ-2ٌٙٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،دروسفًعلمالصرؾ،مصدرسابق،ص-
ٕ
.44ٔ-22ٌٔنظرالمصدرنفسه،ص-
ٖ
.2ٌٙٔنظرالمصدرنفسه،ص-
ٗ
.2ٙ-ٌ٘ٙنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جداولالتدرٌباتالصرفٌة،مصدرسابق،ص-
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األسماءعندتصؽٌرهاإنماتفرغفًقالبمحددهوالصٌؽة؛لذلكقدٌختلؾالمٌزانالصرفًعن

.(ٔ)لتصؽٌر،فالمٌزانالصرفًٌزناألسماءالمصؽرةوالمكبرةأًٌضاصٌؽةا

ومنهذهاآلراء:،آراءالنحاةالمختصةبتصؽٌراللفظ)آٌة(وقدجمع

األلؾمن)آٌة ذكرهمنذهبإلىأنَّ فًضوءما (منقلبةعنٌاء،فٌعالجونأمرتصؽٌرها

سٌبوٌه (ٕ) : وذلكنحو " قالسٌبوٌه: ألن، ُشٌٌخوُسٌٌد؛ تقول: أن فؤحسنه . ٌّد بٌتوشٌخوس

له. الٌاءالزمة أنَّ كما له، أوابلاألسماء،وهوالزم ِشٌٌخالتحقٌربضم ومنالعربمنٌقول:

وبٌٌِتوِسٌٌد،كراهٌةالٌاءبعدالضمة"
(ٖ).

وأنهاعلىزنةخففةٌختلؾتصؽٌرهاعلىرأيأوردهابنفارس،وهوجعلاأللؾهمزةمو

وإذاأبدلتالهمزةعلىهذاجرتاأللؾالتًهًبدلمنهامجرى(،وذكرقولابنجنً:"أْعٌة)

.(ٗ)ماالأصللهفًهمزالبتة"

لة ٌْ ل(والمٌزانالصرفًهو)فَُع ٌْ صٌؽةالتصؽٌرهً)فَُع (لها،والتصؽٌروٌوضحالشمسانأنَّ

علىذلك) فًأُبناًء األلؾالزابدة أحكام علٌهممراعاة لؤللؾفإنَّ فالذٌنٌذهبونإلىزٌادة ٌَّة(، َو

.(٘)التصؽٌر،وماٌجلبهثبلثٌاءاتمنالثقلآخراالسمفتحذؾإحداها

ل( ٌْ )فَُع فالصٌؽة المٌزان عن تختلؾ هنا التصؽٌر صٌؽة أنَّ الشمسان وٌذكر

لَةوأما ٌْ ٌَّة،وذكرقولالفراء:أنَّهلوكانكذلك(ٙ)(المٌزانفهو)فُو ٌَ (بكسراأللؾ،ماصؽرها)إ

ة(، ٌَ )أََو األصل فً )آٌة( أنَّ سٌبوٌه إلى نسب الجوهري أنَّ ذكر وكذلك

ٌَّة (فلعلهٌصؽرهاعلى)أَو ،فترىالباحثةاعملٌةإبدالالواوألفًاءجر،فنرىفًهذهالحالةإ(2)

تكونللخفة. أنهامنالممكنأنَّ





                                                           
ٔ
صرٌفًللفظ)آٌة(،مجلةكلٌةاآلداب،جامعةاالسكندرٌة،جمهورٌةمصرالعربٌة،الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جوانبالدرسالت-

ٔٔ،ص٘ٗم،مج442ٔ/4ٙ
ٕ
.ٌٔٔنظرالمصدرنفسه،ص-
ٖ
.2ٔٗ،صٖسٌبوٌه،الكتاب،مصدرسابق،ج-
ٗ
.٘ٙٙ،صٕابنجنً،عثمان،سرصناعةاإلعراب،ج-
٘
.ٕٔالتصرٌفًللفظ)آٌة(،مصدرسابق،صٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جوانبالدرس-
ٙ
.ٌٕٔنظرالمصدرنفسه،ص-
2
.ٌٕٔنظرالمصدرنفسه،ص-
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صٌؽةالتصؽٌرخلصالشمسان ل(،وإلىأنَّ ٌْ تتفقالباحثةمعماخلصإلٌهللفظ)آٌة(هً)فَُع

لالشمسانعندماقال ٌْ صٌؽةالتصؽٌرللفظة)آٌة(هً)فَُع لتصؽٌركونهذهالصٌؽةتستخدمل(؛:إنَّ

ٌْبٌكونثانًأحرؾهذهاللفظةهوحرؾعلةكمافًباب)لاالسمالثبلثً،و .(ٔ)(ُبَو

ضلدراسةاللفظة) الشمسانقدتعرَّ (منعدةنواٍحصرفٌةمناقًشاآٌةوتجدربنااإلشارةإلىأنَّ

بشكلمفصلعنطرٌقجمعآراءالصرفٌٌنواللؽوٌٌن علىالنحوجوانبالدرسالتصرٌفًلها

:اآلتً

فًالصوتٌةالصرفٌةلها/والقضاٌاالتصرٌفٌةبماذور/مشكلةالبنٌة/التؽٌٌراتالبحثعنالج)

.((ذلك)التصؽٌر/الجمعالنسب

ؾ ظاهرةلؽوٌةمعروفةتحتاجهااللؽاتألؼراضمعٌنة،عبدهالراجحًالتصؽٌربؤّنه:"وقدعرَّ

تصؽٌرألؼراضكالتحقٌروتقلٌلالحجموتقلٌلالكمٌةوالعددوتقرٌبوٌقالإنالعربٌةتستعملال

للتعظٌم ٌكون وقد والتحبب، والمكان الزمان شرح"(ٕ) بشكل التصؽٌر عرضلموضوع وقد ،

هًالشروطالتًٌجبأنتتوافرفًاالسمحتىٌمكن بـكٌفٌةصٌاؼةالتصؽٌر،وما مفصلفبدأ

من التصؽٌر كٌفٌة ووضح ضإلىموضوعتصؽٌره، وتعرَّ الثبلثًوالرباعًوالخماسً، االسم

،فطرٌقةالراجحًكانتبمثابةتقدٌمدرسوشرحآللٌةالتصؽٌر.(ٖ)تصؽٌرالترخٌم

 تنكما اول فنهاد التصؽٌر ٌَّالموسىمسؤلة وب به المراد وذكروظابفهذكر وأحكامه قواعده ن

نوع كل على مثال ذكر مع المعنوٌة لموضوع(ٗ) عرضه طرٌقة فً الشمسان مع اتفق وقد ،

التصؽٌر.

ٌَّن وقدتناولهادينهرمسؤلةالتصؽٌر،فقدعمدإلىتعرٌفهوتوضٌحأؼراضهوشروطهوب

التصؽٌروطرابقهاواستعماالتهاوكٌفٌةالتصؽٌر،وبعدذلكعرضمجموعةمنالتطبٌقاتةصٌؽ

،وقداتفقمعالشمسانعندعرضهللتمارٌنوالتطبٌقاتلمسؤلة(٘)والتمارٌنعلىمسؤلةالتصؽٌر

التصؽٌر.

                                                           
ٔ
ٌنظرالدحداح،انطوان،معجمقواعداللؽةالعربٌةفًجداولولوحات،مصدرسابق،ص-
ٕ
.42ٌنظرالراجحً،عبده،التطبٌقالصرفً،مصدرسابق،ص-
ٖ
.ٗٓٔ-42ٌنظرالمصدرنفسه،ص-
ٗ
.2ٖٙ-ٖٖٙم،ص442ٌٔنظرالموسى،نهاد،علمالصرؾ،جامعةالقدسالمفتوحة،عمان،-
٘
.2ٕٓ-ٌٕ٘٘نظرنهر،هادي،الصرؾالوافً،مصدرسابق،-
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من الشمسانوكبلً التًعرضبها بٌنالطرٌقة ثمةتوافًقا أنَّ الراجحًوهاديترىالباحثة

الموسىمنجانبالشرحوعرضالمادة،وونهادنهر أنَّ الجانبالتطبٌقً،حٌثفًثمةاختبلًفا

لشمسانإحدىاألسالٌبالحدٌثةفًعملٌةتٌسٌرالتعلٌموهًالجداول.استخدما

طالت بل المواضٌع، هذه عند تنحصر لم والصرفٌة الصوتٌة الشمسان إسهامات إنَّ

)مواض ومنها ومتنوعة، متعددة أخرى ٌع والجمود المفعولالنسبة، أو للفاعل الفعل وبناء ،)

المسابللب،والحذؾ،وقراءةفًدراساتعلمأصواتالعربٌةلـداودعبده(،والقالمطل)و إالأنَّ

منأبرزالقضاٌافًاسهاماتالشمسانوالصرفٌةوتٌةالص .الصوتٌةوالصرفٌةالتًتمإٌرادهاتعدُّ
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 الفصل الثالث

 المسائل الداللٌة 

 

 الفصل التًتعرَّ-بإذنهللا-سؤتناولفًهذا المسابلالداللٌة الشمسانفًبعضأهم ضلها

هذهالمسابلهًالتًرأٌتأنهابارزة،وتراءىللباحثةأنَّ عندهالداللٌةأبرزالمسابلكتبه،علًماأنَّ

هً:



 

 اللغة وعالقتها بالمجتمع . -0

 الداللة الوظٌفٌة . -0

 المعجم والداللة .  -0
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 لثالثالفصل ا

 المسائل الداللٌة

ؾعلمالداللةبؤنَّهدراسةالمعنىأوالعلمالذيٌدرسالمعنى ٌعرَّ
دراسةاللؽةالبدإ،أي(ٔ) نَّ

وقدبحثالعدٌدمن،أنتسعىإلىالوقوؾعلىالمعنىالذيهوالهدؾمنإنتاجالمتكلملكبلمه

موضوع فً النفس وعلماء والفبلسفة اللؽة ألنَّعلماء المتكلمالداللة؛ إلٌها ٌسعى ؼاٌة الداللة

والكاتب؛منأجلأنٌتمكنمنإٌصالرسالتهبسهولةووضوح.

 اللغة وعالقتها بالمجتمع :

القصٌم نادي فً محاضراته إحدى فً الشمسان تناولها فقد بالمجتمع، اللؽة عبلقة أما

هنا للدراسة الفابدة ٌقدم والذي المذنب، التؤثٌربمحافظة عن بالحدٌث اختصت التً آراإه هو

المتبادلبٌناللؽةوالمجتمع.

اللؽةوسٌلةصوتٌةٌستعٌنبهاكلمجتمععلىقضاءأؼراضه،وهًشاملة ٌرىالشمسانأنَّ

األخرى المستوىالفصٌحوالمستوٌاتالعامٌة وٌخصالشمسان التواصلٌة، لكلحاجاتالمجتمع

.(ٕ)عنالعربٌة،وٌقصدبهاشكلهاالمسموعوالمكتوبعندماٌتمالتحدث

اللؽةنتاجاجتماعً،حٌثارتبطتنشؤةاللؽةبوجودمجتمعاقتضىكما ٌرىالشمسانهناأنَّ

فً ألناللؽة المنطلقنتاجاجتماعً؛ فاللؽةمنهذا منأشكالالتواصلبٌنأفراده، موفًقا شكبلً

المجتمعهوالذيٌقومبصنع(ٖ)اصلأفرادالمجتمعالمقاماألولهًوسٌلةتو ،وٌقصدبذلكأنَّ

اللؽةوتشكٌلها.

:(ٗ)وٌجملأهمفوابداللؽةفًاآلتً

اإل-ٔ إلىالمجتمع ٌسمَّىإنتماءه عندما تعطًللمولود اللؽة التًتسهلإنَّ وهًالوسٌلة نسانً،

تصالبهمنحٌثهوفرد.اال

                                                           
ٔ
.ٔٔم،ص44ٖٔ،عالمالكتب،القاهرة،ٗعمر،أحمدمختار،علمالداللة،ط-
ٕ
،مٕٓٔٓ،ٔعفرعالمذنب،-اللؽةوالمجتمع،دوحةالمذنب،ناديالقصٌماألدبًٌنظرالشمسان،إبراهٌم،التؤثٌرالمتبادلبٌن-

.٘ٔص
ٖ
.ٌٙٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،التؤثٌرالمتبادلبٌناللؽةوالمجتمع،مصدرسابق،ص-
ٗ
.2ٔ-ٌٙٔنظرالمصدرنفسه،ص-
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وس-ٕ حٌثاللؽة اإلبداعاألدبًوالطرٌقإلٌه، بهامتوجهًااجتماعًٌّااإلبداعاألدبًنتاجًٌعدٌُّلة

المجتمعإلىالمجتمعبشكلهاللؽوي.

وآمالهم-ٖ عاداتهم من طابفة لنا العربالذيسجل دٌوان فإنَّ للمجتمع، األدبسجبلً ٌكون قد

أح من قلٌل ؼٌر تكشؾعن وأخبلقهم وشٌمهم نتاجهوآالمهم األدبمن كان الذي المجتمع وال

.وانتهىإلٌه

 الشمسانوترىالباحثة واألدبٌعبرعنادأرأنَّ اللؽة، األصلفًاألدبهو ٌوصلأنَّ أْن

اللؽةواألدبٌنقلكلماٌتعلقبالمجتمع.فبالمجتمع،

منأسماءمطلقةعلى-ٗ مفرداتالكونهًفعلاللؽةتعبٌرعنموقؾاإلنسانمنالكون،فما

لحاجتهاالصطبلحٌةبٌنأفرادالمجتمع.ٌةإنسانًدالومعبرعنرإٌاملب

تعبراللؽةعنإدراكالحقابق،وكللؽةتختلؾفًتعبٌرهاعنالقراءةوالتعدد.-٘

تعبٌراللؽةعنظاهرةالتؤنٌثوالتذكٌر.-ٙ

التًتربطب ذلكٌنتقلللحدٌثعنالعبلقة حالاللؽةوبعد ٌناللؽةوالمجتمع،حٌثٌرىأنَّ

بالضعؾألسبابتنطويعلٌه العربٌة بعضالناسٌتهمون أنَّ ٌذكر كما للمجتمع، تمثلصورة

أحدطلبتهالمتخصصٌنباللؽةالعربٌةوهوطالبدرس أنظمتها،وٌذكرلناحدًثامرمعه،وهوأنَّ

مدى ٌعلم وهو النحوٌة، التطبٌقات مقرر أكثرهاعنده بلؽة ٌكتب أنَّه العجب ومثار ضعفه،

اٌستطٌعأنٌواجهتحدٌاته.(ٔ)العامٌة ًٌ ،فإنكانالمجتمعٌمتلكلؽةقوٌةصحٌحةكانالمجتمعقو

إلىذلكمنصالباحثةلوتخ إنكانالمجتمعضعًٌفا : كمافًلؽتهأنَّ كانتلؽتهضعٌفًة،

الع ٌشٌرهناأنَّ امٌةواألجنبٌةقدؼزتفصولالعلمفًجامعاتنا؛فصارتهًاللؽةاألم،وٌرىأنَّ

لنحولؽتهم، نحوالعربٌة اقتبسوا قد الٌهود وٌشٌرإلىأنَّ المجتمعات، بإرادة العربٌةمرهونة قوة

.(ٕ)وكتبوانحوالعربٌةباللؽةالعبرٌةٌومكانتلؽةالعلم

                                                           
ٔ
.2ٔم،صٕٓٔٓ،دوحةالمذنب،ٔدلبٌناللؽةوالمجتمع،عٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،التؤثٌرالمتبا-
ٕ
.4ٌٔنظرالمصدرنفسه،ص-
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سونجمٌعالعلومبالعبرٌة،ونحنعاجزونعنذلكوفًالختامٌذكرالشم الٌهودٌدرِّ سانأنَّ

.(ٔ)ألٌسهذاأقوىدلٌلعلىتؤثٌرالمجتمععلىاللؽة!فهوٌحٌٌهاإنأرادوٌقتلهاإنأراد

المجتمعٌإثرفًلؽتهفهوالذيٌحٌٌها تتفقالباحثةمعماأوردهالشمسانمنآراء،حٌثإنَّ

واستخدمهاوٌقوٌه أهملها إذا ٌقتلها الذي وهو بها، واعتنى الصحٌحة بصورتها استخدمها إذا ا

بصورةخاطبة،واللؽةكذلكهًالتًتصدرمنالمجتمعفؤساساللؽةهوالمجتمع،فهًتإثرعلٌه

تؤثٌر هًعبلقة واللؽة المجتمع بٌن فالعبلقة وٌعززها؛ وٌقوٌها فٌها ٌإثر وهو شؤنه من وترفع

بادلًكماٌراهاالشمسانوالباحثةكذلك.ت

الشمسانأعادقراءةالتراثالعربًفًضوءمعارؾالعصر،فاللؽةهًشًء ونلحظهناأنَّ

تُ وكٌؾ المجتمع، ٌعٌشه الذي والحال التقدم ضوء فً دراستها وأعاد صورةهِظْقدٌم اللؽة ر

مجتمعها.

 الداللة الوظٌفٌة :

لىحصردالالتأبنٌةاألفعالفًالعربٌة،معتمًداعلىأمهاتالكتبالصرفٌةعملالشمسانع

أمَّ جانبٌن، فً وداللتها( عبلقاتها األفعال )أبنٌة كتابه فً حصروالنحوٌة فهو األول الجانب ا

االجانبالثانًفهوحصرلعبلقاتاألبنٌةالداللٌة.لدالالتاألبنٌةنفسها،أمَّ

البنٌةفَعلٌبدأالشمسان ٌقومبذكرماأوردهالقدماءمنمعانلتلكالبنٌة،فمثبلً بذكرالبنٌةثمَّ

فَعلباإلضافةإلىداللتهعلىؼلبةالمقابلونٌابتهعنفُعل ابنمالكقدذكرفًالتسهٌلأنَّ ٌذكرأنَّ

 منها أخرى معان على ٌجًء (ٕ)" واالمتناع والمنع واإلعطاء والتفرٌق والؽلبةالجمع واإلٌذاء

(ٖ)والتحوٌلواالستقراروالسٌروالستروالتجرٌدوالرمًواإلصبلحوالتصوٌت"

السٌوطًقدمثَّللكلمعنىمنهذهالمعانً،ونذكربعضها: وٌذكرأنَّ
(ٗ)

الؽلبة:أيؼلبةالمقابل،نحوكارمنًفكَرمته.أوالؽلبةمطلًقانحو:قَهر،قَسر.-ٔ

الجمع،نحوحَشر،حَشد،ومنهمادلعلىوصل:مَرج،مَزج.-ٕ

اإلعطاء:مَنح،نَحل.-ٖ

                                                           
ٔ
.4ٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،التؤثٌرالمتبادلبٌناللؽةوالمجتمع،مصدرسابق،ص-
ٕ
.ٙم،ص422ٌٔنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌةالفعل:داللتهاوعبلقاتها،مطبعةالمدنً،جدة،-
ٖ
.42ٔ–4ٙٔم،ص4ٙ2ٔابنمالك،تسهٌلالفوابدوتكمٌلالمقاصد،تحقٌقمحمدكاملبركات،دارالكتابالعربً،القاهرة،-
ٗ
.2ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌةالفعل:داللتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص-
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المنع:حَظل،حَظر.-ٗ

التحول:رَحل.-٘

السٌر:رَمل،ذَمل.-ٙ

الدفع:درأ،ردع.-2

السر:خَبؤ،حَجب.-2

الرمً:قَذؾ،حَذؾ.-4

االبنٌاتالتًتجًءالزمةومتعدٌةفذكرلنا معانًالبلزممنهاأوالً،ثمذكرمعانًالمتعديأمَّ

امنها،ومثَّ ًٌ إنَّهٌجًءالزًماومتعد حٌثٌقول: بالبنٌة)أْفَعل(مثبلً منمعانً،وٌذكرأنَّ(ٔ)للنا

 االستحقاق الكتاب فً سٌبوٌة أورده ما البلزم أْفَعل (ٕ) أورده وما فًأ، المبدع فً حٌان بو

(ٖ)ةالصحبة.التصرٌؾوهوصٌرور

 ومنها المتعدي أْفَعل معانً أورد وكذلك كذا(ٗ) إلى وصار والتعرٌضوالكثرة الجعل :

والوجدانوالسلب،والدعاءوالهجوموالضٌاء،والتسمٌةوالوجود،والوصول.

الصددأنَّ ٌنتقلالىعبلقاتاألبنٌةمعبعضها،والبدأننذكرفًهذا كتبوبعدذلكنجده

منعبلقاتفً بٌناألبنٌة تعرضتلما ولكنها العبلقات، لهذه منفصبلً باًبا تفرد لم العامة النحو

،وتدورالعبلقاتبٌناألبنٌةفًأمورأهمها:مجًءبناءٌن(٘)تضاعٌؾدرسمعانًتلكاألبنٌة

م متضادٌن،مجًءأحدهما بمعنٌٌنمختلفٌن،مجٌبهما إؼناءبمعنىواحد،مجٌبهما لآلخر، طاوًعا

.(ٙ)أحدهماعناآلخر

عبلقة بذكر ومنهاٌبدأ معان، من ذلك فً النحاة أورده ما وٌذكر فِعل( مع )فُعل

،ومنالمعانًالوظٌفٌة(2)،كماوردفًالكتابمثل"كِهبوكُهبوشِهبوشُهب"(2)المشاركة

                                                           
ٔ
 .2وعبلقاتها،مصدرسابق،صلتهاٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌةالفعلدال-
ٕ
هـ(،الكتاب،تحقٌقعبدالسبلممحمدهارون،الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتاب،القاهرة،2ٌٓٔنظرسٌبوٌة،أبوبشرعمربنقنبر)-

.ٓٙم،ص422ٔ
ٖ
لسٌدعبدالحمٌدالسٌدطلب،دارالعروبةهـ(،المبدعفًالتصرٌؾ،تحقٌقا2٘ٗأبوحٌان،أثٌرالدٌنأبوعبدهللامحمدبنٌوسؾ)-

.ٕٔٔم،ص42ٕٔللنشروالتوزٌع،الكوٌت،
ٗ
.ٕٔ-4وعبلقاتها،مصدرسابق،صٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌةالفعلداللتها-
٘
.4ٌٕنظرالمصدرنفسه،ص-
ٙ
.4ٌٕنظرالمصدرنفسه،ص-
2
.ٖٓوعبلقاتها،مصدرسابق،صةالفعلداللتهاٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌ-
2
.ٕ٘هـ(،الكتاب،مصدرسابق،ص2ٓٔسٌبوٌة،أبوبشرعمربنقنبر)-
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اإلؼناءحٌثٌالتًٌشتر )فُعلكانبها فًؼٌرهؽنً)فِعل( فًالٌابًالبلمسماعها لزوًما ) (ٔ)،

ومثالالٌابًؼنًِ
 ،ومنؼٌرالٌابًحِرد(ٕ) ،وقدسارالشمسانعلىنفسالمنهجفًإكمال(ٖ)

دراساتعبلقاتاألبنٌة.

الجهدالذيقامبهالشمسانفًهذاالصددهوعملٌةجمعماأورده النحاةمنونخلصإلىأنَّ

معاٍنألبنٌةاألفعالوعبلقاتاألبنٌةمعبعضهافًبابواحد،وهذامنشؤنهأنٌسهلعلىالمتعلم

العملالمتمثلفًدراسةعبلقاتاألبنٌةمعبعضهامنبابالتٌسٌر،أمَّ اوٌٌسرعلٌه،فٌعتبرهذا

العملالمتمثلفًدراسةعبلقاتاأل كتببالنسبةللجانبالثانًمنهذا فنلحظأنَّ بنٌةمعبعضها

بٌناألبنٌةمنعبلقات،وهذا ولكنهاتعرضتلما منفصبلً، القضٌةباًبا النحوالعامةلمتفردلهذه

اٌفٌدالطلبةوؼٌرهم. ًٌ جهدعظٌمٌذكرله،فكانجهدههناجهًداتٌسٌر

 فً فلسفة التسمٌة:

 أنماط األسماء وأسبابها: -أ

)ٌتقسعملالشمسانعلى إلىاالسمم بحسباالعتباراتالمختلفة إلىأنماطمختلفة األعبلم(

فقسماالسممنحٌث:

حٌثقسَّ-ٔ لرجلاتصؾببٌاضالوظٌفة: راس( الرسمًواللقبمثل)َشَحَم إلىاالسم االسم م

فً)أبً )سعودٌمٌلإلىحمرة،والكنٌةكما رتباطال(أبوعبدالعزٌر؛سعود(لعبدالعزٌز،ولـ

:عبٌدفً)عبدهللاااالسمبالمؽفورلهماالملكعبدالعزٌزوابنهسعود،وأسماءالتملٌحوالتقبٌحكم

للتملٌح وعبود ، فًهللا كما اسمٌن على باالقتصار كاالختصار المستعارة واألسماء ،)

.(ٗ)()سعادعبدهللا

ؤنَّه:جعللفظبداللةٌستدعٌهاللذهن،وقدٌكونبابتداعاللفظابتداًءالوضعبدعّرؾالوضع:وق-ٕ

.(٘)أونقلاللفظمنمجالهالداللًإلىمجالآخر

                                                           
ٔ
.ٖٓوعبلقاتها،مصدرسابق،صٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌةالفعلداللتها-
ٕ
.ٖٕابق،صهـ(،الكتاب،مصدرس2ٌٓٔنظرسٌبوٌة،أبوبشرعمربنقنبر)-
ٖ
هـ(،شرحشافٌةابنالحاجب،تحقٌقمحمدنوروآخرٌن،مطبعةحجازي،القاهرة،2ٙٙالرضً،محمدبنالحسناالستراباذي)-

.ٗٓٔهـ،صٖٙ٘ٔ
ٗ
.ٕٕ-4ٔم،صٌٕٙٓٓنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مكتبةالرشد،الرٌاض،-
٘
.ٕٕمصدرنفسة،صال-
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ؾ:واألسماءالمرتجلةمهاإلىاألسماءالمنقولةوقدقسَّ كماأوردهابنمالكالعلمالمنقولوعرَّ

لؽٌرها)وهو: العملٌة قبل استعمل (ما وقسَّ(ٔ) المحلٌة، البٌبة فً متداولة أسماء إلى المنقولة م

وأسماءمنقولةكمافً)سلسبٌل(وهواسم)بثٌنةوأروى(،،وأسماءتراثٌةكمافًعابشةونورة()كـ

الجنة، فً )نارٌمانعٌن فً كما أعجمٌة فًوأسماءفارسً(،-وأسماء كما األفعال من منقولة

.(ٕ)مثل)عثمانوزٌنب(المرتجلة:األسماءو)ٌزٌد(،

وقدقسماالسمإلىجامدومشتق.ؾ:التصرُّ-ٖ

:(ٖ)لتأسماءاألعبلمعنهاإلىقماألسماءحسبالمجاالتالداللٌةالتًنذلكقسَّوبعد

)أزهار(.:مثلنبات-أ

)جحٌش(.:مثلحٌوان-ب

)محماس(.:مثلأدوات-ج

واهر(.)جوهرةوج:مثلحلًونقد-د

)أؼادٌروزمزم(.:مثلأماكن-ه

)جمعةورجب(.:أزمنةمثل-و

)أسمروبٌضاء(.ألوان:-ي

فً)خالد(،الجنس:-ٗ ،كما إلىمذكرة األسماء بتقسٌم فً)خالدة(،حٌثقام كما ومذكرومإنثة

.(ٗ))ان(كمافً)حمدان(ـٌنتهًب





                                                           
ٔ
تسهٌلالفوابدوتكمٌلالمقاصد،تحقٌقمحمدكاملبركات،دارالكتابالعربً،ابنمالك،أبوعبدهللاجمالالدٌنمحمدبنعبدهللا،-

.ٖٓم،ص4ٙ2ٔالقاهرة،
ٕ
.2ٕ-ٌٕٗنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص-
ٖ
.ٖٔ-2ٌٕنظرالمصدرنفسه،ص-
ٗ
.ٌٕٖنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص-
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 أسباب التسمٌة: -ب

:(ٔ)ومنهاتًتسّمىاألعبلمبناًءعلٌها،سبابالعددمناألجادالشمسانفًإٌاجتهد

كؤنٌسّمىالولدعلىاسمجدهنحو)دهمانوسراجووسام(.البربالوالدٌن:-ٔ

عنطرٌقتوسعاألسربحٌثٌكوناسمالعابلةكالبذرةالتًتزرعمنجدٌدفًزراعةاالسم:-ٕ

رجانمباركمرجانالمرجان(.ومنهذهاألسماء)مهٌبةاسمالمولود،

مثلاالعجاببالشخصٌاتالسٌاسٌةنحو)عبدالعزٌز(نسبةإلىجبللةاالعجاببالمسّمىباسمه:-ٖ

الملكعبدالعزٌزبنعبدالرحمنآلسعود.

الدٌنً:-ٗ وإبراهٌم(،االتجاه نحو)محمد األنبٌاء بؤسماء بعملجدولكالتسمٌة الشمسانهنا وقام

الملكسعودفًعداداألعبلمفًأحصىفٌهأ المملكةالعربٌةالسعودٌةجامعة ( -هـٙٓٗٔلعام

(.ٕٙ٘واسمالعلم)إبراهٌم(وردحوالً)(4ٕٔٔوردحوالً)،فوجداسمالعلم)محمد(هـ(2ٓٗٔ

)أبوالقاسم(.نحواسمه)محمد(وكنٌتهأثرالكنٌة:-٘

















                                                           
ٔ
.4٘-ٌٖٗنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص-
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 ٌة السعودٌة:معجم أسماء الناس فً المملكة العرب

ٌِّمً ق جهًدا المعجم هذا ومعرفةٌمثل الخفٌة األسماء دالالت معرفة بهدؾ الشمسان به قام ا،

معانٌها،ومناألسبابالتًدعتهإلىتؤلٌؾالمعجمرفعالضٌمالذيأصابأسماءالناسفًالمملكة

علىموسوعةالسلطانقابوسفبعداطبلعالشمسانلسعودٌةفًموسوعةالسلطانقابوس،العربٌةا

أُدخلفٌهامناألسماءاعتمدفٌهعلى أسماءببلدهنالهاحٌؾفًهذهالموسوعة؛ألنما وجدأنَّ

المعرفة لؽٌاب نظًرا دقٌق؛ ؼٌر الموسوعة فً بعضاألسماء تعرٌؾ أنَّ ووجد السكان، نسبة

جاءتفك منهنا العربٌة، فًبٌباتالجزٌرة المحلٌة معجمبالثقافة الشمسانفًإٌجاد اجتهاد رة

(ٔ)ٌحاولماأمكناستقصاءاألسماءوتفسٌرهافًنهٍجمختلؾعننهجموسوعةالسلطانقابوس

جمعالمادلعلالًةأحدثالوسابعنىباألسماءالعربٌةمستخدمَتُالتً ةفٌهامنمٌةواإلحصابٌة،وتمَّ

لوماللؽوٌةواالجتماعٌةمن)األردن،وسلطنةُعمان،اثنتًعشرةدولةعربٌة،بمعرفةخبراءفًالع

والبحرٌن، والكوٌت، والٌمن، والعراق، والجزابر، والمؽرب، وتونس، والسعودٌة، ومصر،

ٌقاربسبعوقطر علىما ة(،وقدشملتالموسوعةتحلٌبلتلؽوٌةواجتماعٌةوتارٌخٌة،مركزًة

:(ٖ)وسوعة،وقدضمتالم(ٕ)مبلٌٌناسمعربً

معجمأسماءالعربفًمجلدٌن.-

سجلأسماءالعربفًأربعمجلدات.-

دلٌلأعبلمُعمان.-

منهجالبحثفًأسماءالعرب.-

 نهج الشمسان فً معجم أسماء الناس فً المملكة العربٌة السعودٌة:    

باألسماءفٌهترتًٌبان،ورتَّحاولالشمسانفًهذاالمعجمبٌانمعانًأسماءاألفرادالسعودٌٌ

ا،معتبًراالمعرؾبؤلالتعرٌؾفًحرؾاأللؾ،بعدهاٌبدأبذكرمدخلباالسم،ولمٌفرقبٌن ًٌ هجب

)ذ بـ للذكر رامًزا إلىجنسمسماه، أشار بل واإلناث، )الذكور ولؤلنثىبـ االأ( كان وإن سم(،

لجذراللؽويالذيأخذمنهلفظهبٌنمعقوفتٌنإن(،ٌلٌهاستعملللذكرواألنثىكانالرمز)ذ/أٌ

                                                           
ٔ
.4صسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالنا-
ٕ
htm-id-s-action-http://www.sultanqaboos.net/article.22ٌنظرالموقعااللكترونً-
ٖ
،جامعةالسلطانقابوس،مكتبةلبنان،ٔالعرب/سجلأسماءالعرب،طابنالزبٌر،محمد)مشرؾ(،موسوعةالسلطانقابوسألسماء-

.2،صٔمجم،44ٔٔ

http://www.sultanqaboos.net/article-action-s-id-22.htm
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ابسًٌطا،وإنكانمركًباكتب)كان ًٌ (،ولمٌفرقأعجمً(،وإنكانؼٌرعربًكتب)مركبعرب

بٌنالدخٌلوالمعّربفدخلفًذلكالمصؽروالمنسوب،وتحتمدخلاالسمٌكونالتعرٌؾبه،فإن

(،وٌبٌنالحكمعلٌهمنحٌثكونهأيصلبعدلفظ)كاناالسممتؽًٌراعنأصلهالفصٌحذكراأل

منقوالًأومرتجبلً،وٌبٌنمنأيشًءنقل،وإنكانمشتًقابٌننوعالمشتقوفعله،وقدٌبٌنمبناه

الصرفًعندالحاجة،وكذلكشرحبعضمانالبعضاألصواتمنتؽٌرصوتًأوصرفً،وإن

ٌّنمنأيلؽةدخلومعناهفًلؽته،كانمركًبابٌننوعالتركٌبوداللته،وإ اب ًٌ نكاناالسمأعجم

التاء أهمٌة،وإنكاناسماألنثىبزٌادة وقدٌشٌرإلىعلةتسمٌةبعضاألسماءالتًٌرىلبٌانها

علىالمذكرحالهإلىمعناهالواردفًتعرٌؾالمذكر،وإنكاناالسممشتًقاأحالهبنفسالطرٌقة،

لؽوٌةفقدمداللتهالشعبٌةإنأمكنأوداللتهاللؽوٌةمستعًٌنابالمعاجمالعربٌة،وماأّماداللةاالسمال

الٌجدلهداللةمنقولةاجتهدفًتفسٌرة،وفًبٌانالمعنىالبٌبًفقدٌقولفًلهجةنجد،وقدٌقول

(ٔ)فًلهجاتالجزٌرة.

تل على منها الشمسان حصل التً للمصادر بالنسبة ا أمَّ األسماء منك الهاتؾفهً أدلة

السعودي،ومنأسماءالطبلبوالطالباتفًوزارةالتربٌةوالتعلٌمالسعودٌة،ومنبعضأسماء

المقترضٌنمنالبكالعقاري،ومنسجبلتمكتبالموالٌدفًالرٌاض،ومنأسماءطبلبجامعة

(ٕ)الملكسعود،ومنعٌنةعشوابٌةمنوزارةالداخلٌة.

العلمابتسام،واضًعاحرؾ)رتَّ باسم مبتدًبا ا ًٌ (بجواراالسمأبالشمسانمعجمهترتًٌباهجاب

هذااالسمٌدلعلىالمإنث،وبجانبالرمزٌذكرالجذراللؽويالذيأخذمنهاسمابتسام للداللةأنَّ

ولٌسمرتج منقول بؤنَّه نوعه ذكر ذلك وبعد معقوفتٌنوهو)ب/س/م(، منبًلبٌن نقل أنَّه ٌَّن وب ،

ذكر ذلك وبعد مبتسم، فهو ابتساًما، ٌبتسم، ابتسم وفعله: المشتق نوع وبٌن ابتسم، الفعل مصدر

(ٖ)دونصوت.رجتشفتاهعنثناٌاهضاحًكاالمعنى،فٌقول:ابتسمالشخص:ٌبتسم،انف

مرتجلٌ هو ما لنا )وٌذكر االسم فً كما األسماء بٌننْبَهمامن حرؾالذال بجانبه (واضًعا

هذااالسممتؽٌرٌب/الجذراللؽويبٌنمعقوفتٌنوهو)قوسٌن،و عنأصلهالفصٌح،ه/م(ونرىأنَّ

(،منالُبْهَمة،وٌذكرماجاءفًالصحاحارتجالهعلى)فعبلننَّإفذكرأصلهقاببلً:أيَبْهمانوذكر

                                                           
ٔ
.ٓٔ-4ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،معجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص-
ٕ
.ٔٔصدرسابق،صٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،معجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،م-
ٖ
.ٌ٘ٔنظرالمصدرنفسه،ص-
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إتىمنشدةبؤسه"وقدفارسالذيالٌدرىمنأٌنٌفًالنهاٌةلعرضالمعنى"الُبهمةبالضم:ال

(ٔ)(أياألسود.ٌكونمن)البهٌم

ٌّد هومصؽرترخٌمًكـ)حم أوحمدوٌذكرما (علىأنَّهمصؽرترخٌمًلبلسممحمد (ٕ)،

هللا مركبكـ)حمٌد اسم هو ما اًٌضا ولفظوٌذكر الوصؾحمٌد من التركٌبأنَّه وٌبٌننوع ، )

جبللةللتبرٌكوالتٌمنال الشمساناالسم)إٌبلن،ومناألسماءاألعجمٌ(ٖ) (،وهوةالتًٌمثللها

("عنعبرٌة،وٌذكرلناأنَّهجاءفً)سجلأسماءالعربٌدلعلىاألنثىوٌبٌنأنَّهدخلمناللؽةال

.(ٗ)العبرٌةإٌبلنبمعنىشجرةالبلوط"

وروداأل سماءاألعجمٌةفًمعجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌةوترىالباحثةأنَّ

ذلك ٌرجع ولربما عالٌة، ٌكنبنسبة فًإلىلم المجتمعاتالمحافظة السعوديمن المجتمع كون

العالمالعربً.

اللؽوي الجذر من للذكر وهو )ْبجاد( لها البٌبً المعنى بٌان فً اجتهد التً األسماء ومن

االسممتؽٌرعنأصلهالفصٌحوالذيٌذكرهالشمسانبعدلفظأيوهوبجاد،)ب/ج/د (،ونلحظأنَّ

همنقولمنالبجاد،وجاءفًالمحكم"والبجاد:كساءمخطط"،و"بَِجاد:اسمرجل"،وٌرىنَّإوٌذكر

(٘)جزٌرةالشق.أنَّهمنالممكنأنٌكونمرتجبلًمن)البجد(،ومعناهالبٌبًفًبعضلهجاتال

ر/ض/و(وهًتخدمللذكرواألنثىمًعااالسم)ِرضاء(منالجذراللؽوي)ومناألسماءالتًتس

رضا لبلسم الممدودة منالصورة االسم،(ٙ) علىالمذكر التاء بزٌادة التًذكرها ومناألسماء

هٌحٌلالقارئإلىالرجوععتٌق،وكؤنَّنَّهمنقولمنمإنثإ)َعتٌِِقة(منالجذر)ع/ت/ق(،وٌذكر

من المؤخوذ )عجابب( االسم وكذلك عتٌق، معنى انظر:إلى أورد حٌث الجذر)ع/ج/ب(

لصوتالقاؾفٌهاصوًراصوتٌةمختلفةاالسم(2)عاجب ٌَّنأنَّ (للداللةقالط)،ومناألسماءالتًب

ولمناسمالفاعلمنالفعلقلط،وفًعامٌةنجدق/ل/ط(منقي)علىالذكر،وهومنالجذراللؽو

 المتقدم والقالط دخل بمعنى الضٌؾ قلط جٌم(2) القاؾ نطق فٌها ٌتم التً األسماء ومن ،

                                                           
ٔ
.22ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،معجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص-
ٕ
.2ٌٔٔنظرالمصدرنفسه،ص-
ٖ
.2ٌٕٔنظرالمصدرنفسه،ص-
ٗ
.ٌٙ٘نظرالمصدرنفسه،ص-
٘
.ٌ٘ٙنظرالمصدرنفسه،ص-
ٙ
.22ٕنفسه،صٌنظرالمصدر-
2
.ٌٙٓ٘نظرالمصدرنفسه،ص-
2
.ٌٙٓٔنظرالمصدرنفسه،ص-
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(أيعقٌلأبدلتالقاؾجًٌمافًلهجاتاللةعلىالذكرمنالجذراللؽوي)ع/ق/لاالسم)عجٌل(للد

.(ٔ)الخلٌج

الشمسان بذل جهًدا العمل هذا العربٌةطًٌبافً المملكة فً المنتشرة الناس أسماء لرصد ؛

السعودٌة،فًبٌباتلؽوٌةمتباٌنةاختلفتفًنطقأصواتها،حٌثأوردتكراًرالبعضاألسماء،إذ

لنطقبعض مختلفًة هناكصوًرا ٌَّنأنَّ عاطلةمنها،وب التعرٌؾ،وتردتارًة بؤداة محبلًة تردتارًة

مهًما معجًما لتجعله بالؽة، أهمٌة الموضوع ٌضٌؾعلى وهذا وؼٌرها، الحروؾكالقاؾوالجٌم

علىدرجةعالٌةمنالدقةوالبٌانوالشمولٌة.اوعامًّاخاصًامعجمًدُّومهتًماباللؽاتواللهجات،فٌع

ناٌفةالشرعةمنع الباحثة الذيقامتبه الصددسؤقومبعرضالجهد رضألسماءوفًهذا

السعودٌة، العربٌة فًالمملكة األعبلم بٌنأسماء الشبه لبٌانأوجه فًمحاولة منالبادٌة، أعبلم

ومنطقةالبادٌةفًالمملكةاألردنٌةالهاشمٌة.

قلٌلة أنها ٌعتقد التً أو الشابعة، ؼٌر األسماء داللة تبٌن أن العمل هذا فً حاولتالشرعة

تند وقد الزمن،وأشارتالشرعةاالنتشار، األسماءالتقتصرفًتسمٌتهاإلىثرمعتقدم هذه أنَّ

علىأبناءالبادٌةالشمالٌةفًمحافظةالمفرق،وإنَّماقدتنتشرفًمناطقمختلفة،سواءفًالبادٌة

انشارها ٌتسع وقد المدن، الرٌؾأو أو المجاورة، العربٌة الدول البدو،لٌشمل فٌها ٌتوزع التً

واقتصرتهذهالدراسةعلىدراسةاألسماءؼٌرالشابعةفًمحافظةالمفرقوالمسجلةلدىدابرة

.(ٕ)األحوالالمدنٌةفًمدٌنةالمفرق

امبتدبةًاقامتالشرعةبترتٌبالمعجمترتًٌباهج ًٌ ٌَّةباالسم)ب الشرعةبدأتبذكراْبَن (ونرىأنَّ

لهاصاحب أورده االسم،حٌثقامتبعملٌةمسحمٌدانً،وتبٌنأنَّهربماصؽرمعنىاالسمكما

حجمالمولودكانسبًبافًالتسمٌة،وهومناألسماءالمذكرةولٌسالمإنثةعلىالرؼممنالتؤنٌث

ةإلىمعجملسانالعربمنمادةالظاهرعلىالتسمٌة،ولمٌتوصللمعرفةذلك،وقدرجعتالشرع

ربنت،وبنتمإنثابن،وابنةمنابنوهًمإنثة،وبعدذلكنجدهاتقوم(،وذكرتأنَّهتصؽٌ)بنً

بالبحثعنمعنىاالسمفًالمصادراألجنبٌةبعدأخذالجذر)ب/ن/ت(،ونجدأنَّهوردفًالنقوش

                                                           
ٔ
.4ٌٓ٘نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،معجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص-
ٕ
األكادٌمٌةللنشر،المفرق،،ٌٔنظرالشرعة،ناٌفةفرحان،أسماءأعبلممنالبادٌةدراسةمقارنة)صفوي،ثمودي،لحٌانً(،ط-

.ٗٔم،صٕٓٓٓ
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ا)هاردنجلٌتمانالصفوٌة،وٌفسره) هنَّإ(فٌفسرهبمعنىأرٌج،وتذكر(بمعنىشجرالصفصاؾ،أمَّ

.(ٔ)ٌانٌة،فهوبمعنىبنت،وكذلكفًالثمودٌةوردفًاللح

و الشرعة االسمبالقامت فً كما األشخاصأنفسهم، من األسماء بعضمعانً على تعرؾ

ٌِّد هولدفًشهرجرٌدان،وٌعنًعندالبدوآخرأشهرالخرٌؾنَّإ(حٌثذكرصاحباالسم)اْجَر

ًالطفلاجرٌدربماولدسنةانتشارالجرادفًالمنطقة،فسمِّحٌنتتجرداألشجارمنأوراقها،وقٌل

.(ٕ)أوجرادأوجرٌدان،وإنكانتأنثىسمٌتجرداأوجرادة

ٌْخومناألسما )ْذِو التًتتعلقبالحٌواناتاالسم التًتطلقعلىالكبلبء وهومناألسماء )

االسملردالحسد المولودبهذا ًِّ (فًالنقوشومنهذٌخان،وٌرداالسم)ذ/ي/خوالشر،وربماسم

.(ٖ)الثمودٌةبمعنىذبب

تعرضتُ بعضوقد والحظتأنَّ التًوردتفًكبلالمعجمٌن، إلىعرضبعضاألسماء

بٌبةالبادٌةفًالمملكةاألردنٌةوبٌبةالمملكة المعانًالمعطاةكانتمتشابهة،وهذاٌقودوناإلىأنَّ

فًكبلةعودٌةفٌهمانوٌعمنالتشابه،وقدقمُتبعرضبعضاألسماءالمشتركةالواردالعربٌةالس

المعجمٌنومنها:















                                                           
ٔ
.4ٌٕنظرالشرعة،ناٌفةفرحان،أسماءأعبلممنالبادٌةدراسةمقارنة)صفوي،ثمودي،لحٌانً(،مصدرسابق،ص-
ٕ
.4ٌٕنظرالمصدرنفسه،ص-
ٖ
.42ٌنظرالمصدرنفسه،ص-
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بعضأسماءاألعبلمالمشتركةبٌنماوردفًمعجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌة

السعودٌةللشمسانوأسماءأعبلممنالبادٌةللشرعة

اسمالعلم

كالمشتر

رقمالصفحةفًمعجمأسماء

الناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة

رقمالصفحةفًأسماء

أعبلممنالبادٌة
المعنىالمشترك

الجبلءوالتركْٖٙٙٗٔجلِوي

اإلمساكوالمنع2ٙ4ٗٔحابس

االضطرابوالحركة2ٕٓ٘ٔحاٌس

المساعدة22ٔ٘2٘فازع

داللةعلىالصٌد4ٔ2ٕٔٙقناص

المولودالجدٌد-قدومالضٌؾ2ٖٙٔ٘ٙفًال

فً ٌْ قدومالضٌؾ22ْٕٔٙٙلِو

المقاتلة2ٖٔ2ْٔٙمحارب

الهلعوالفزع42ٔ2ٖٙمِخٌؾ

االنتقالمنأعلىإلىأسفل2ٖ2ٕٓٙنازل

ارتفاعالشؤنوالكثرة2ٖٕٗٓٙنامً

العنؾوالشدة22ٖٕٔٔهاٌش

السقوط4ٕٕٕٙٔوّقاع

الفبلحة4ٙٔٙٓ٘فلٌحان

الشجاعة44ٖٔٙ٘فهد

القوةوالشجاعة44ٕٔٙ٘فّهاد

ٌّاض الكثرةٖٙٔٔٓٙف

الوقوؾ2ٔٙٗٓٙقاٌم

القعود4ْٕٙٔٗٙقَعٌد
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التصنٌؾترىالباحثة على كذلكوضحتقدرته كانتواضحة، الشمسان منهج استقامة أنَّ

تدل التً المهارات من اإلبداوهً هناعلى ومن الوصؾ، ودقة واالجتهاد التوضٌح وكذلك ع

تستحق التً المعاجم من السعودٌة العربٌة المملكة الناسفً أسماء معجم إنَّ نقول: أن نستطٌع

والشابعةالا المندثرة األسماء أؼلب على اشتماله : بعضها أجمل أسباب لعدة والقراءة؛ طبلع

معٌنةمنالفبات،كمااتسمبعدمتكراراألسماءالتًالوالمركبةوؼٌرها،وعدماقتصارهعلىفبة

تستحقالتكرار،وذكربعضاألسماءكماتنطقفًاللهجاتمشًٌراإلىذلك،ومنهنانستطٌعأن

بشكلكبٌرجمعبٌنالقدٌموالحدٌثوبٌنالمؤلوؾوالؽرٌب.لٌومفصَّعٌموسَّنقول:إنَّهمعجمٌ

الشمسانوأخًٌراأشٌرإلىأنَّ العرضالموجزلتلكالمواضٌعالداللٌةلمٌوفهاحقها،حٌثإنَّ

 الوصؾالٌعوصؾوعرضقدتعمقفًتلكالمواضٌعبشكلأكبروأعمقمما وًؼاسمدُّ،فهذا

 لعدمالعودةلمواضٌعهالداللٌةودراستهادراسةمتؤنٌة.
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 الخاتمة 

فًالنحووالصرؾ،فقدأفادمنالمادةالمسموعةوالمنقولةوقامشخصٌةالشمسانجلٌةتبدو

بعضآراء التعلٌلومؽاٌرة ٌتعلقبموضوع فٌما خاصة بالجدة الشمسان واتسمتآراء بتحلٌلها،

،ووافقبعضالقدماءوجاءتآراءالشمسانفًدراستهلفروعاللؽةالمختلفةتتوافقمعالسابقٌن،

بعضالمحدثٌن فًمنهجه اآلخر، بابواختلؾمعبعضهم وكانتأؼلبإسهاماتالشمسانمن

وقدعالجأؼلبفًمجالالصرؾوبعضالظواهرالصوتٌة،تعلٌمًفحاولتقدٌمدرس،التٌسٌر

وحاولأنٌؤتًبرأيالمسابلالصوتٌةوالصرفٌةفًضوءمعارؾالعصروإعادةإحٌاءالتراث،

 من كثٌر فً النحوٌة،جدٌد عرضالمسابل إذا نظر فٌه ٌصبح رأٌه لكنَّ العلمًعلى التحلٌل

 والتراثللمسؤلة، الحداثة بٌن بالربط الشمسان تمٌز بالصرؾواألصواتكما ٌتعلق فٌما خاصة

أؼلبمعالجتهبرزالمنهجالشمولًللشمسانفًوالداللةوهذامامٌزالشمسانؼٌرهمنالعلماء،و

إلىرفعةالعربٌةوتقدمها.بهاالتًٌسعىوتٌةوالداللٌة،وٌةوالصرفٌةوالصالمسابلالنح

 الوبعد، بؤنِّمزعأفإنً ولكنَّ حقه، الشمسان أوفٌت ً الدراسة هذه محاولًة كشؾلجاءت

اللؽويالشمسانإسهامات الدرس وأفً بها، القارئ وتعرٌؾ أنَّ، مشرَّرى زال ما اعًالباب

.وحسبًأنًبذلتكاملجهديبشكلأعمقوأوسع،فًإبرازجهودهرىلدراساتأخ
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 المصادر والمراجع

 * القرآن الكرٌم.

،تحقٌقحسنبنمحمدبنشرح كافٌة ابن الحاجبستراباذي،محمدبنالحسنالسمنابً،اإل-ٔ

م.4ٙٙٔ،جامعةاإلماممحمدبنسعود،ٔإبراهٌموٌحٌىبشٌرمصطفى،ط

،تحقٌقمحمدحسٌن،مكتبةاآلداب،المطبعةدٌوان األعشى الكبٌرٌس،األعشى،مٌمونبنق-ٕ

.مٕ٘ٔٓالنموذجٌة،

ٖ- ( محمد بن عبدالرحمن الدٌن كمال البركات أبو 22٘األنباري، ،) اإلنصاف فً مسائل هـ

م.4ٙٙٔ،المكتبةالتجارٌةالكبرى،القاهرة،ٗ،تحقٌقمحمدمحًالدٌنعبدالحمٌد،طالخالف

اإلغراب فً جدل اإلعراب هـ(،22٘كمالالدٌنعبدالرحمنبنمحمد)أبوالبركاتنباري،األ-ٗ

.م42ٔٔ،دارالفكر،بٌروت،ٕ،تحقٌقسعٌداألفؽانً،طولمع األدلة فً أصول النحو

٘- ولٌدعاطؾ، الكتابالثقافً،نظرٌة العامل فً النحو العربً عرًضا ونقًدااألنصاري، دار ،

.مٕٗٔٓاربد،

.م42٘ٔ،مكتبةاألنجلوالمصرٌة،القاهرة،٘،طاألصوات اللغوٌةأنٌس،إبراهٌم،-ٙ

2- سراقه، طدٌوان سراقه البارقًالبارقً، نصار، حسٌن تحقٌق التؤلٌؾوالترجمةٔ، لجنة ،

.م4ٗ2ٔوالنشر،القاهرة،

2- ( عبٌد بن الولٌد عبادة أبو 2ٕٗ-ٕ٘ٓالبحتري، ،) مجيدٌوان البحترهـ بٌروتٕ، دار ،

م.42ٖٔللطباعةوالنشر،بٌروت،

م.4ٕٙٔ،القاهرة،دارالمعارؾ،علم اللغة العامبشر،كمالمحمد،-4

ٔٓ- بطرس، بٌروت،محٌط المحٌطالبستانً، العلمٌة، الكتب دار عثمان، محمد به اعتنى ،

م.22ٖٔ

م.42ٕٔبؽداد،،مطبعةاآلداب،شعر قٌس بن زهٌرالبٌاقً،عادلجاسم،-ٔٔ

م.42ٔٔ،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،شرح دٌوان الحماسة ألبً تمامالتبرٌزي،-ٕٔ
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تحقٌقمحمدباسل،شرح ابن الناظم على ألفٌة ابن مالك،ابنجمال،أبوعبدهللابدرالدٌن،-ٖٔ

.مٕٓٓٓ،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،ٔط

،دراسةوتحقٌقحسنالهنداوي،سر صناعة اإلعرابهـ(،4ٕٖابنجنً،أبوالفتحعثمان)-ٗٔ

م.42٘ٔ،دارالقلم،دمشق،ٔط

ٔ٘- جنً) بن عثمان الفتح أبو جنً، 4ٕٖابن ،) الثقافٌةالخصائصهـ الشإون دار بؽداد، ،

.م44ٓٔالعامة،

م.44ٖٔ،عالمالكتب،القاهرة،ٔ،طالبٌان فً روائع القرآنحسان،تمام،-ٙٔ

،البحر المحٌط فً التفسٌرهـ(،2٘ٗ-ٗ٘ٙمحمدبنٌوسؾاألندلسًالؽرناطً)أبوحٌان،-2ٔ

.مٕٓٔٓبعناٌةالشٌخزهٌرجعٌد،دارالفكر،بٌروت،

ٔ2- بنٌوسؾ) أثٌرالدٌنأبوعبدهللامحمد (،2٘ٗأبوحٌان، تحقٌقالمبدع فً التصرٌفهـ ،

م.42ٕٔالسٌدطلب،دارالعروبة،الكوٌت،السٌدعبدالحمٌد

،تدقٌقمصطفىأحمدعبدالعلٌم،شذا العرف فً ضبط الصرفالحمبلوي،أحمدبنمحمد،-4ٔ

م.ٕٔٓٓ،بٌروت،ٔط

،2،تحقٌقجورجمتري،طمعجم قواعد اللغة العربٌة فً جداول ولوحاتالدحداح،أنطوان،-ٕٓ

م.44ٙٔمكتبةلبنانناشرون،بٌروت،

ٕٔ- الحسن، بن محمد درٌد، طشتقاقاالابن الخانجً، مكتبة هارون، عبدالسبلم تحقٌق ،ٖ،

م.4٘2ٔالقاهرة،

م.42ٗٔ،دارالنهضةالعربٌة،بٌروت،التطبٌق الصرفًالراجحً،عبده،-ٕٕ

م.42٘ٔ،دارالنهضةالعربٌة،بٌروت،التطبٌق النحويالراجحً،عبده،-ٖٕ

،تحقٌقعبدالفتاحشلبً،الحروف معانًهـ(،2ًٖٗبنعٌسى)الرمانً،أبوالحسنعل-ٕٗ

.م42ٖٔدارالنهضة،القاهرة،

ٕ٘- ،) مشرؾ ( محمد الزبٌر، موسوعة السلطان قابوس ألسماء العرب/ سجل أسماء ابن

.م44ٔٔ،جامعةالسلطانقابوس،مكتبةلبنان،ٔ،طالعرب
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،دارالمعرفة،ٖمج،لكشافهـ(،ا2ٖ٘الزمخشري،جارهللاأبوالقاسممحمودبنعمرو)-ٕٙ

د.ت.بٌروت،

ٕ2- فاضل، محمد طالصرف العربً أحكام ومعانالسامرابً، الرٌاض،ٔ، البحوث، مركز ،

م.44٘ٔ

المزهر فً علوم اللغة هـ(،4ٔٔالسٌوطً،جبللالدٌنعبدالرحمنبنكمالالدٌنأبًبكر)-2ٕ

الجٌل،بٌروت،د.ت.،شرحوضبطمحمدأحمدجادالمولىوآخرون،داروأنواعها

ٕ4- 4ٔٔالسٌوطً،جبللالدٌنعبدالرحمنبنكمالالدٌنأبًبكر) ،) دارهمع الهوامعهـ ،

المعرفة،بٌروت،د.ت.

ٖٓ- قنبر) بن عمرو بشر أبو 2ٓٔسٌبوٌة، ،) الهٌبةالكتابهـ هارون، السبلم عبد تحقٌق ،

م.422ٔالمصرٌةالعامةللكتاب،القاهرة،

،مكتبةٔ،تحقٌقمحمودالطناحً،طاألمالً الشجرٌةهبةهللابنعلًبنمحمد،الشجري،-ٖٔ

الخانجً،القاهرة.

م.ٕٓٓٓ،األكادٌمٌةللنشر،المفرق،ٔ،طأسماء أعالم من البادٌةالشرعة،ناٌفةفرحان،-ٕٖ

ٖٖ- سلٌمان، أوسإبراهٌم أبو سر  اإلبدال إلى الهمزة وأحرف العلة فً ضوء كتابالشمسان،

م.ٕٕٓٓ،حولٌاتكلٌةاآلداب،جامعةالكوٌت،الكوٌت،صناعة اإلعراب البن جنً

ٖٗ- سلٌمان، أوسإبراهٌم أبو جدة،أبنٌة الفعل: داللتها وعالقاتهاالشمسان، المدنً، مطبعة ،

م.422ٔ

ٌة،مركزالبحوث،كلأخطاء الطالب فً المٌزان الصرفًالشمسان،أبوأوسإبراهٌمسلٌمان،-ٖ٘

.44ٓٔاآلداب،جامعةالملكسعود،

ٖٙ- سلٌمان، إبراهٌم أوس أبو مكتبةأسماء الناس فً المملكة العربٌة السعودٌةالشمسان، ،

م.ٕٙٓٓالرشد،الرٌاض،

ٖ2- سلٌمان، إبراهٌم أوس أبو الرٌاض،جداول التدرٌبات الصرفٌةالشمسان، الرشد، مكتبة ،

م.442ٔ
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إبرا-2ٖ أوس أبو الشمسان، سلٌمان، طجدلٌة الملفوظ والمحفوظهٌم الجاسرٔ، حمد مركز ،

م.4ٕٓٓالثقافً،

ٖ4- سلٌمان، أوسإبراهٌم أبو الدجوى،الجملة الشرطٌة عند النحاة العربالشمسان، مطبعة ،

م.42ٔٔالقاهرة،

.م422ٔ،مطبعةالمدنً،جدة،حروف الجر: دالالتها وعالقاتهاالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،-ٓٗ

سلٌمان،-ٔٗ إبراهٌم أوس أبو الرٌاض،دروس فً علم الصرفالشمسان، الرشد، مكتبة ،

م.442ٔ

م.2ٕٓٓ،جامعةالملكسعود،الشاذلٌاتالشمسان،إبراهٌمسلٌمانوآخرون،-ٕٗ

،جامعةالكوٌت،لفعل فً القرآن الكرٌم: تعدٌته ولزومهاالشمسان،أبوأوسإبراهٌمسلٌمان،-ٖٗ

م.42ٙٔ

ٗٗ- سلٌمان، إبراهٌم أوس أبو مطبعةقضاٌا التعدي واللزوم فً الدرس النحويالشمسان، ،

م.422ٔالمدنً،جدة،

،د.ن،الرٌاض،( شهادات ومتابعات 0مداخالت لغوٌة ) الشمسان،أبوأوسإبراهٌمسلٌمان،-٘ٗ

هـ.ٖٙٗٔ

سلٌمان،-ٙٗ أوسإبراهٌم أبو الرٌاض،ل نحوٌة( مسائ 0مداخالت لغوٌة ) الشمسان، د.ن، ،

هـ.ٖٙٗٔ

ٗ2- سلٌمان، أوسإبراهٌم أبو المنورة،مساحة لغوٌةالشمسان، المدٌنة األدبً، المدٌنة نادي ،

م.ٕٓٓٓ

،ٔ،طمعجم أسماء الناس فً المملكة العربٌة السعودٌةالشمسان،أبوأوسإبراهٌمسلٌمان،-2ٗ

هـ.2ٖٗٔالمكرمة،مجمعاللؽةالعربٌةعلىالشبكةالعالمٌة،مكة

ٗ4- خالد، أحمد األردن،المنٌر فً أحكام التجوٌدشكري، واإلجازة، للتبلوة المركزٌة اللجنة ،

.م2ٕٓٓ

،مسابلمنالبحرالمحٌط،الظاهرة النحوٌة بٌن الزمخشري وأبً حٌانصالح،قاسممحمد،-ٓ٘

م.44ٔٔ،عّمان،ٔط
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٘ٔ- ( أٌبك بن خلٌل الدٌن صبلح ه2ٙٗالصفدي، ،) ،تصحٌح التصحٌف وتحرٌر التحرٌفـ

م.422ٔتحقٌقالسٌدالشرقاوي،راجعهرمضانعبدالتواب،القاهرة،مكتبةالخانجً،

م.42ٔٔ،اإلسكندرٌة،مطبعةالمصري،كالم العرب: من قضاٌا اللغة العربٌةظاظا،حسن،-ٕ٘

ٖ٘- حرثانبنمحرث، تحقٌقدٌوان ذي األصبع العدوانًالعدوانً، علً، الوهابمحمد عبد

.م42ٖٔالعدوانًومحمدالدلٌمً،مطبعةالجمهور،الموصل،

الدٌنعبدهللاالهمذانً-ٗ٘ بهاء ابنعقٌل، ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالكشرح ، تحقٌقمحمد،

م.4ٕٓٓدارالطبلبع،القاهرة،محًالدٌنعبدالحمٌد،

،دارٔ،طالقدماء فً ضوء المناهج المعاصرة االتجاهات النحوٌة لدىعماٌرة،حلٌمةأحمد،-٘٘

م.ٕٙٓٓوابلللنشروالتوزٌع،األردن،

.م44ٖٔ،عالمالكتب،القاهرة،ٗ،طعلم الداللةعمر،أحمدمختار،-ٙ٘

٘2- زكرٌا) فارسبن بن أحمد الحسن أبو فارس، 4ٖ٘ابن ،) تحقٌقمصطفىالصاحبًهـ ،

،د.ت.رانالشوٌمًوسالمبندامرجً،مإسسةأبد

٘2- أبوالحسنبنأحمد، تحقٌقحسنشاذلًفرهود،طالتكملةالفارسً، الرٌاض،ٔ، ،جامعة

م.42ٔٔالرٌاض،

،تحقٌقمحمدعلًالنجاروأحمدمعانً القرآنهـ(،2ٕٓالفراء،أبوزكرٌاٌحٌىبنزٌاد)-4٘

م.42ٖٔ،عالمالكتب،بٌروت،ٌٖوسؾنجاتً،ط

ع-ٓٙ أبو الفراهٌدي، أحمد، بن الخلٌل وإبراهٌمالعٌنبدالرحمن المخزومً مهدي تحقٌق ،

م.42ٕٔالسامرابً،وزارةالثقافةواإلعبلم،دارالرشٌدللنشر،بؽداد،

ٙٔ- ( مسلم عبدهللابن محمد قتٌبة، 2ٕٙابن ،) مإسسةأدب الكاتبهـ الدالً، محمد تحقٌق ،

م.42ٕٔالرسالة،بٌروت،

مكًبنأب-ٕٙ القٌسً، 2ًٖٗطالب) ،) ٌاسٌنمحمدمشكل إعراب القرآنهـ تحقٌقمحمد ،

م.42ٗٔالسواس،مجمعاللؽةالعربٌة،دمشق،

ت،دارالكتابالعربً،ا،تحقٌقمحمدكاملبركتسهٌل الفوائد وتكمٌل المقاصدابنمالك،-ٖٙ

م.4ٙ2ٔالقاهرة،
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النور)-ٗٙ بنعبد أحمد (،2ٕٓالمالقً، تحقٌقفً شرح حروف المعانًرصف المبانً هـ ،

م.42٘ٔأحمدمحمدالخراط،مجمعاللؽةالعربٌة،دمشق،

،تحقٌقمحمدعبدالخالق،المجلسلمقتضبهـ(،ا2ٕ٘المبرد،أبوالعباسمحمدبنٌزٌد)-٘ٙ

.م4ٙ٘ٔاألعلىللشإوناإلسبلمٌة،القاهرة،

ٙٙ- )المرادي، (،2ٗ4بدرالدٌنالحسنبنقاسم تحقٌقنى الدانً فً حروف المعانًالجهـ ،

م.42ٖٔفخرالدٌنقباوةومحمدندٌمفاضل،المكتبةالعربٌة،حلب،

م.ٕٔٓٓ،دارالشروق،عّمان،األصل والفرع فً النحو العربًالملخ،حسنخمٌس،-2ٙ

بٌروت،،ٖ،طلسان العربابنمنظور،أبوالفضلجمالالدٌنمحمدبنمكرمبنعلً،-2ٙ

.هـٗٔٗٔرصادر،دا

ة،المجمعالملكًلبحوثالحضارةٌ،موسوعةالحضارةالعرباإلبدال فً الل غةسى،نهاد،والم-4ٙ

م.44ٖٔمإسسةآلالبٌت،عمان،،اإلسبلمٌة

.م442ٔ،جامعةالقدسالمفتوحة،عمان،علم الصرفالموسى،نهاد،-2ٓ

.م42ٗٔعلوم،الرٌاض،،دارالٔ،طالنحت فً العربٌةالموسى،نهاد،-2ٔ

2ٕ- سعٌد، حسام للنشر،الدراسات اللهجٌة والصوتٌة عند ابن جنًالنعٌمً، الرشٌد دار ،

م.42ٓٔ،العراق،ٖٕٗمنشوراتوزارةالثقافةواإلعبلم،سلسلةدراسات،

م.ٕٔٔٓالعربٌة،دروبللنشروالتوزٌع،عّمان،،الطبعةالصرف الوافًنهر،هادي،-2ٔ

ابن-2ٖ ،تحقٌقمحمدمحًالدٌنشرح شذور الذهب فً معرفة كالم العرب البن هشامهشام،

دارالفكر،بٌروت،د.ت.عبدالحمٌد،

.م422ٔ،دارالعلمللمبلٌٌن،بٌروت،ٔ،طشرح المفصلابنٌعٌش،موفقالدٌن،-2ٗ
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 الرسائل الجامعٌة:

ٔ- محمد، فتحٌة الخلٌل،نهاد الموسى وجهوده اللغوٌةالدبابسة، جامعة ماجستٌر، رسالة ،

م.ٕٔٔٓ

،رسالةماجستٌر،التعدي واللزوم بٌن الدرس النحوي والتطبٌق اللغويرادؼالب،مالذنٌبات،-ٕ

م.4ٕٓٓجامعةمإتة،

ٖ- مصطفى، حسٌن رسالةبالغة الحذف فً التراكٌب النحوٌة فً سورة البقرةؼوانمة، ،

م.ٕٓٓٓماجستٌر،جامعةالٌرموك،األردن،



 الدورٌات:

ٔ- سلٌمان، إبراهٌم مالكأحكام دون وداللتها السٌاقٌةالشمسان، موالنا جامعة الحركة، مجلة ،

م.ٕٙٔٓ،ٕ،ع2ٔإبراهٌمالحكومٌة،ماالنج،إندونٌسٌا،مج

،الدارة،دارةالملكعبدالعزٌز،اإلشمام: الظاهرة ومفهوم المصطلحالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،-ٕ

هـ.٘ٔٗٔ،الرٌاض

ٖ- سلٌمان، إبراهٌم المنورة،أصول فصٌحة لظواهر لهجات الجزٌرة العربٌةالشمسان، المدٌنة ،

.مٕٕٔٓ

ٗ- سلٌمان، أوسإبراهٌم أبو اآلداب،جوانب الدرس التصرٌفً للفظ آٌةالشمسان، كلٌة مجلة ،

م.442ٔ/4ٙ،جامعةاالسكنرٌة،جمهورٌةمصرالعربٌة،٘ٗمج

،دوحةالمذنب،ٔع،التأثٌر المتبادل بٌن اللغة والمجتمعوأوسإبراهٌمسلٌمان،الشمسان،أب-٘

.مٕٓٔٓفرعالمذنب
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 المواقع اإللكترونٌة:

،تعمٌم قاعدة النمط فً النحو العربًالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،-ٔ

https://fac.ksu.edu.sa/ishamsan/course/238697

م،2ٕٔٓنٌسانٗٔالسبت،ٖٗٙٙٔملؾالثقافة،الجزٌرة،ع-ٕ

jazirah.com.sa/writers/20171519.html-http://www.al#

،العربٌةموسوعة السلطان قابوس لألسماء -ٖ

22.htm-id-s-action-http://www.sultanqaboos.net/article
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 ( 0ملحق رقم ) 

 تور إبراهٌم سلٌمان الشمسان :كالسٌرة الذاتٌة لألستاذ الدمن 

 مً :إنتاجه العل

والمقاالتالمنشورة،توزعتكتاباتالشمسانبٌنعدةمجاالتمنها:الكتبالمإلفة،البحوث

:،وهًعلىالنحواآلتًوالمراجعات

  منشورة :الكتب ال 

م.42ٔٔالقاهرة،،مطبعةالدجوي،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب-ٔ

م.42ٙٔجامعةالكوٌت،،تعدٌتهولزومهالفعلفًالقرآنالكرٌم:-ٕ

.م422ٔ،جدة،مطبعةالمدنً،قضاٌاالتعديواللزومفًالدرسالنحوي-ٖ

.م422ٔ،جدة،مطبعةالمدنً،أبنٌةالفعل:دالالتهاوعبلقاتها-ٗ

.م422ٔ،جدة،مطبعةالمدنً،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها-٘

الصرفً-ٙ المٌزان فً الطبلب أخطاء ال، بحوثمركز سعود،،اآلدابكلٌة، الملك جامعة

.م44٘ٔ

.م442ٔالرٌاض،،مكتبةالرشد،دروسفًعلمالصرؾ-2

.م442ٔالرٌاض،،مكتبةالرشد،جداولالتدرٌباتالصرفٌة-2

م.ٕٓٓٓالمدٌنةالمنورة،،ناديالمدٌنةاألدبً،مساحةلؽوٌة-4

حولٌات،زةوأحرؾالعلةفًضوءكتابسرصناعةاإلعرابالبنجنًاإلبدالإلىالهم-ٓٔ

.مٕٕٓٓالكوٌت،،جامعةالكوٌت،2ٙٔكلٌةاآلداب

.مٕٙٓٓالرٌاض،،مكتبةالرشد،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة-ٔٔ

م.2ٕٓٓبرٌدة،،ناديالقصٌماألدبً،حصادالٌوم-ٕٔ

.م2ٕٓٓالرٌاض،،الملكسعودجامعة،الشاذلٌات-ٖٔ
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م.4ٕٓٓلرٌاض،،اجدلٌةالمحفوظوالملفوظ،مركزحمدالجاسرالثقافً-ٗٔ

ه.ٕٖٗٔمقدمةفًتارٌخالنحو،مركزالملكفٌصلللدراساتاإلسبلمٌة،الرٌاض،-٘ٔ

هـ.ٖٖٗٔدراساتلؽوٌة،كرسًعبدالعزٌزالمانعلدراساتاللؽةالعربٌةوآدابها،-ٙٔ

.هـٖٙٗٔالرٌاض،،وزارةالثقافةواإلعبلم،دروسفًاللؽةاإلدارٌة-2ٔ

.هـٖٙٗٔالرٌاض،،د.ن.،(شهاداتومتابعاتٔمداخبلتلؽوٌة)-2ٔ

.هـٖٙٗٔالرٌاض،،د.ن.،(مسابلنحوٌةٔمداخبلتلؽوٌة)-4ٔ

.هـٖٙٗٔالرٌاض،،د.ن.،(مسابللؽوٌةٔمداخبلتلؽوٌة)-ٕٓ

أسم-ٕٔ المعجم السعودٌةاء العربٌة المملكة فً ناس الشبكةٔط، على العربٌة اللؽة مجمع ،

.هـ2ٖٗٔمكةالمكرمة،،العالمٌة

هـ.2ٖٗٔبرٌدة،،ناديالقصٌماألدبً،(منشجوناللؽةٕ)مداخبلتلؽوٌة-ٕٕ

منشورة:البحوث ال

م.42ٗٔمجلةالبٌان،الكوٌت،،ٕ٘ٔعفًالتصحٌحاللؽويالمعاصر،-ٔ

ه.٘ٔٗٔاإلشمام:الظاهرةومفهومالمصطلح،الدارة،دارةالملكعبدالعزٌز،الرٌاض،-ٕ

اإلنسانٌة،-ٖ للعلوم العربٌة المجلة للؽة، الوظٌفً االستخدام الكوٌت،،2ٖعجوانبمن جامعة

م.44ٓٔالكوٌت،

قابوسألسما-ٗ السلطان موسوعة السعودٌة، العربٌة المملكة فً التسمٌة انظام منهجء لعرب:

.م44ٔٔبٌروت،،،جامعةالسلطانقابوس،مكتبةلبنانٔط،البحثفًأسماءالعرب

جامعةاالسكندرٌة،جمهورٌة،مجلةكلٌةاآلداب،٘ٗمججوانبالدرسالتصرٌفًللفظ)آٌة(،-٘

م.442ٔ/4ٙمصرالعربٌة،

ٙ- السعودٌة، العربٌة المملكة فً الناس 4مجأسماء جا، سعودمجلة الملك معة ،ٕاآلداب،

م.442ٔالرٌاض،

م.444ٔالنادياألدبً،المدٌنةالمنورة،،ملحقالعقٌقٕٗ-ٖٕمجمجابهةالضعؾاللؽوي،-2
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قضاٌالؽوٌة،كتابإلىٌوسؾخلٌؾمنزمبلبهوطبلبه،إشراؾاألستاذالدكتورمحمودفهمً-2

.م44ٙٔامعةالقاهرة،القاهرة،مركزاللؽةالعربٌة،ج،ٕ،جحجازي

وأحكامه،-4 وأنواعه اإلسبلمٌة،،ٕ٘عاإلدؼام:مفهومه سعود بن محمد اإلمام جامعة مجلة

ه.ٕٓٗٔالرٌاض،

كتابتوحٌدمعاٌٌرالنقلتباٌنكتابةاألسماءالعربٌةفًالحروؾوالتشكٌل:صورهوأسبابه،-ٓٔ

الرٌاض،،أكادٌمٌةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة،داألمنٌةالكتابًألسماءاألعبلمالعربٌة:األبعا

.مٖٕٓٓ

"أشٌاء"-ٔٔ صرؾ فً العلماء سعودٖٔمج،أقوال الملك جامعة مجلة ،ٔاآلداب،

م.ٕٔٓٓالرٌاض،

مجلة-ٕٔ العربٌة، واالتصالفًلهجاتالجزٌرة األولى،حوارالعرباألصالة السنة ،٘العدد،

م.ٕ٘ٓٓ

ط-ٖٔ رجبالنجار، محمد كتابتذكاريللمرحوم )تحٌةووفاء: اللؽةٔحكاٌاتمننجد قسم ،

.مٕٙٓٓالعربٌة،كلٌةاآلداب،جامعةالكوٌت،

.م2ٕٓٓكتابالشاذلٌات،جامعةالملكسعود،الرٌاض-ٗٔ

امعةالملكلعربٌة،ج،قسماللؽةأمقارباتفًاللؽةواألدب:المذكروالمإنثماهٌتهوأحكامه-٘ٔ

.م2ٕٓٓسعود،الرٌاض،

م.2ٕٓٓجامعةالملكسعود،الرٌاض،،ٕالضادبٌنالشفاهٌةوالكتابٌة،مجلةالخطابالثقافً-ٙٔ

فقٌداللؽةالعربٌةالعالمالرابداألستاذالدكتورأحمدمختارعمر،قسماللؽة:نظراتفًاللؽة-2ٔ

.م2ٕٓٓوٌت،العربٌة،كلٌةاآلداب،جامعةالك

كتابالمإتمرا-2ٔ والمجتمع، المتبادلبٌناللؽة الثقافًلالتؤثٌر منالمنظور العربٌة دولًللؽة

م.4ٕٓٓإندونٌسٌا،،واالجتماعً،مٌدان

صعوباتتعلمالعربٌةوتعلٌمهافًعصرالتقنٌة،كتابالمإتمرالدولًعناللؽةالعربٌةبٌن-4ٔ

م.ٕٓٔٓأندونٌسٌا،،االنقراضوالتطور،جاكرتا
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مقارباتفًاللؽةالدالالتالمشتركةبٌناألمثالالفلسطٌنٌةوالعربٌة:األمثالالنجدٌةأنموذًجا-ٕٓ

م.ٕٓٔٓالرٌاض،،،جامعةالملكسعودٗواألدب

،ٌةفقٌداللؽةالعربٌةاألستاذالدكتورمصطفىالنحاسسٌرةوتح:أٌننرسمتنوٌنالمنصوب؟-ٕٔ

.مٕٓٔٓوٌت،الكوٌت،جامعةالك

م.ٕٔٔٓإندونٌسٌا،،تمرالدولًالسابعللؽةالعربٌةالمإالتؤثٌرالمتبادلبٌنالنطقوالكتابة،-ٕٕ

ورشةمساراتالتجدٌدفًالنحوالعربً،كرسًبحث،المدخلالصوتًلدراسةالنحوالعربً-ٖٕ

ـ.هٖٖٗٔ/ٙ/ٖصحٌفةالجزٌرةللدراساتاللؽوٌةالحدٌثة،الثبلثاء

فصٌ-ٕٗ العربٌةأصول الجزٌرة لهجات لظواهر حة العصر: ومواكبة العربٌة المدٌنة،اللؽة

م.ٕٕٔٓالمنورة،

قراءةفًكتاباللؽةالعربٌةفًعصرالعولمة،)مستقبلالعربٌةفًعصرالعولمة:بٌناألمل-ٕ٘

هـ.ٖٖٗٔ،دونٌسٌالحكومٌة،جاكرتا،إنوالٌؤس(،جامعةشرٌؾهداٌةهللااإلسبلمٌةا

هـ.ٖٗٗٔ،الرٌاض،ٔط،آفاقالرٌادةالحلقةالنقاشٌةاألولى:استعادةالهوٌة،كتاب-ٕٙ

الباحثالمحقق،-2ٕ المانع كتابعبدالعزٌز التقنٌة، فًعصر وتعلمها العربٌة صعوباتتعلٌم

م.ٖٕٔٓمركزحمدالجاسرالثقافً،

ٕ2- الدكتو المّدٌة، األلؾ قضاٌا جامعةمن الحاضر، الؽابب المٌعان: جمعة عبدالكرٌم خالد ر

م.ٕٗٔٓالكوٌت،،كوٌتال

ٕ4- عن األدبً، نشرفًكتابنادياألحساء نماذجمختارة، السعودٌة الرواٌة فًلؽة أخطاء

(:قراءةفًمهرجانجواثىالثقافًالرابع)العربٌةفًأدبالجزٌرةوالخلٌج:الواقعوالمؤمول

م.ٕٗٔٓبداعاألدبً،لؽةاإل

م.ٕٙٔٓمنأثرالرسمالكتابًفًالتحلٌلاللؽوي،كتابتذكاريلسعدمصلوح،القاهرة،-ٖٓ

الخللفًاستعمالالمنهجالوصفً:نقدفوزيالشاٌبللصرؾالعربًأنموذًجا،نشرفًكتاب-ٖٔ

وا التراث بٌن الجامعات فً العربٌة اللؽة عن: الثانً الدولً اللؽةالمإتمر قسم لمعاصرة،

م.ٕٙٔٓاالجتماعٌةبجامعةالقصٌم،العربٌةوآدابهابكلٌةاللؽةالعربٌةوالدراسات
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ع-ٕٖ السٌاقٌة، ودالالتها )دون( مجٕأحكام ،ٔ2 إبراهٌم، مالك موالنا جامعة الحركة، مجلة

م.ٕٙٔٓإندونٌسٌا،،الحكومٌة

 :إبراهٌم الشمسان  رالدكتو من مقاالت

م.42ٔٔةوالحٌاة،جرٌدةآفاق،جامعةالكوٌت،اللؽ-ٔ

هـ2ٓٗٔالستخدامالوظٌفًللؽة،القافلة،ا-ٕ

هـ.ٕٔٗٔ،2ٕٓٔفًمنهجٌةالتعلٌماللؽوي،مجلةالٌمامة،ع-ٖ

م.44٘ٔ،ٌٖٓٗٔاوزارةالمعارؾ:عوديإلىالتعلٌمالصوتً،الٌمامة،ع-ٗ

هـ.٘ٔٗٔالنادياألدبً،المدٌنةالمنورة،،2/2عقراءةفًالطرابؾالنحوٌة،العقٌق،-٘

هـ.ٖٕٗٔ،ٕٗ/ٔٗ،عٕٔمجتداعٌاتزمن،العقٌق،النادياألدبً،المدٌنةالمنورة،-ٙ

األدبً-2 القصٌم نادي المذنب، دوحة والمجتمع، اللؽة بٌن المتبادل ،التؤثٌر عفرع ،ٔالمذنب،

هـ.ٕٔٗٔ

هـ.ٕٕٗٔفرعالمذنب،-القصٌماألدبً،دوحةالمذنب،نادئعحكاٌاتمننجد،-2

قراءةفًرسالتًأ.د.عبدالعزٌزبنعبدالكرٌمالتوٌجري،بحوثمحكمةوشهاداتمهداةإلى-4

م.ٖٕٔٓالرٌاض،،عبدالعزٌزبنعبدالكرٌمالتوٌجري،جامعةالملكسعود

هـ.ٖ٘ٗٔسنةٗ(،مجلةالشمسانعٔ)فًزمانمضى-ٓٔ

هـ.ٖٙٗٔ،سنة٘مجلةالشمسان،ع(،ٕفًزمانمضى)-ٔٔ

هـ.2ٖٗٔ،سنةٙ(،مجلةالشمسان،عٖ)منزمنمضى-ٕٔ

فرع،مجلةدوحةالمذنب،ناديالقصٌماألدبً،ٙمعانًأسماءبعضاألماكنفًالمذنب،ع-ٖٔ

هـ.ٖٙٗٔالمذنب،سنة

.هـ2ٖٗٔعالمذنب،فر،،ناديالقصٌماألدب2ًع،المذنبوثقافةالوادي،مجلةدوحةالمذنب-ٗٔ

هـ.2ٖٗٔفرعالمذنب،،مجلةدوحةالمذنب،ناديالقصٌماألدبً،2عمننباتاتالمذنب،-٘ٔ
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مراجعات:ال

م.42ٗٔ،فبراٌر،42حولمقالأخطاءلؽوٌةمعاصرة،الدوحة،ع-ٔ

م.42ٗٔالكوٌت،،ٕٕٔعمجلةالبٌان،نظرةفًقرٌنةاإلعراب،عرضحولٌة-ٕ

مجلةمنأدبالحرب-ٖ الرجٌب، لولٌد فًصدرالشمال، طلقة القصصٌة: عرضللمجموعة ،

هـ.ٖٔٗٔ،ٕ٘ٔٔالٌمامة،ع

،ٙ،عٙٔمجالنصالفكاهًفًدرسالنحولمحمدصالحبنعمر،عالمالكتب،مراجعةلكتاب-ٗ

.م44٘ٔؾللنشروالتؤلٌؾ،الرٌاض،دارثقٌ

مرداناألبهري،ملؾالعقٌق،بنمحمدبنشاهألبًمحمدعبٌدهللاحدابقاآلدابعرضلكتاب-٘

.ٗٔ/ٖٔ،ع2م.،مج442ٔالنادياألدبً،المدٌنةالمنورة،

عرضلكتاب"الجملةفًالشعرالعربً"لمحمدحماسةعبداللطٌؾ،ملؾالعقٌق،النادياألدبً،-ٙ

ه.٘ٔٗٔالمدٌنةالمنورة،

األعشىمٌمو-2 السدٌسلدٌوان محمد قٌس،مبلحظاتعلىمراجعة ٔع،ٕٓمجنبن عالم،

م.442ٔالكتب،دارثقٌؾللنشروالتؤلٌؾ،الرٌاض،

م.ٕٓٓٓمراجعةلموضوعاالستصحاب،مجلةالدراساتاللؽوٌة،إبرٌل/ٌونٌة،-2

مجلة،ٓٔ-4ج(،ٔمبلحظاتعلىكتاب"تصحٌحاتلؽوٌة"لمإلفهعبداللطٌؾأحمدالشوٌرؾ)-4

م(.ٕٕٓٓمةوالنشر/الرٌاض،العرب)دارالٌمامةللبحثوالترج

،ٕٔ-ٔٔج(،ٕمبلحظاتعلىكتاب"تصحٌحاتلؽوٌة"لمإلفهعبداللطٌؾأحمدالشوٌرؾ)-ٓٔ

.م(ٕٕٓٓمجلةالعرب)دارالٌمامةللبحثوالترجمةوالنشر/الرٌاض،

وٌة،،التقدٌم،)مجلةالدراساتاللؽهٕٗٗٔقراءةلماوردفًالمجلدالخامسفًالعددالرابع-ٔٔ

.ه(ٕ٘ٗٔدراساتاإلسبلمٌة/الرٌاض،مركزالملكفٌصلللبحوثوال

الٌمامة-ٕٔ العرب)دار كاظم،مجلة عبدالمحسن لحامد والتؤنٌث( التذكٌر بٌن بحث)السماء حول

م(.ٕٗٓٓللبحثوالترجمةوالنشر/الرٌاض،

كتاببحوثم-ٖٔ التوٌجري، عبدالكرٌم بن عبدالعزٌز أ.د. رسالتً فً وشهاداتقراءة حكمة

م(.ٖٕٔٓمهداةإلىعبدالعزٌزبنعبدالكرٌمالتوٌجري)جامعةالملكسعود/الرٌاض،
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 مساهماته فً الهٌئات العلمٌة والندوات والمؤتمرات :

وحلقات والمحاضرات والندوات، العمل، وورش المإتمرات من عدد فً الشمسان شارك

:أذكرمنهاالبحث،والدورات

 وورش العمل:المؤتمرات 

م.وعنوانه"تعلٌم44ٕٔابرٌلٕٓ-2ٔالمإتمرالذيعقدتهجامعةاإلماراتفًمدٌنةالعٌنفً-ٔ

بحثعنوانه"أخطاءالطبلبواالستفادةمنهافًاللؽةالعربٌةفًالمستوىالجامعً".وقدشارك

نوان"أخطاءالطبلبفًمركزالبحوثفًكلٌةاآلداببعهونشرهًالتعلٌمالجامعً"وقدطورف

فًالمٌزانالصرفً".

تحد-ٕ اإلسبلمً: العالًفًالعالم التعلٌم مالٌزٌا،مإتمر شاركـه4ٌٕٗٔاتوآفاق، بحثفً،

:مقوماتالكتابفًالتعلٌمالعالً.عنوانه

ٖ- بٌن ما أندونٌسٌا، واالجتماعً، الثقافً المنظور من العربٌة اللؽة فً الدولً -ٕٔالمإتمر

بحثعنوانه:التؤثٌرالمتبادلبٌناللؽةوالمجتمع.فًم.شارك4ٕٓٓأكتوبرٗٔ

بٌن-ٗ ما أندونٌسٌا، بٌناالنقراضوالتطور، العربٌة ٌولٌوٕ٘-ٕٕالمإتمرالدولًعناللؽة

بحثعنوانه:صعوباتتعلمالعربٌةوتعلٌمهافًعصرالتقنٌة.فً.شاركمٕٓٔٓ

للت-٘ الدولً الرٌاض،المإتمر والتعلٌم، التربٌة وزارة بعد، عن والتعلٌم األلٌكترونً علٌم

.ـهٕٖٗٔ/ٖ/ٕٔ-4ٔ

ٙ- المركز العربٌة، اللؽة فً الكتابة تقوٌم الرٌاض،ورشة والتقوٌم، للقٌاس الوطنً

.ـهٕٖٗٔ/٘/٘ٔ-ٖٔ

إندونٌسٌا،فً،راللؽةالعربٌةفًعملٌةالبناءالحضاري(المإتمرالدولًالسابعللؽةالعربٌة)دو-2

م.ٌٕٔٔٓولٌه2ٔ-ٗٔ

جامعة-2 الحدٌثة، اللؽوٌة للدراسات الجزٌرة بحثصحٌفة كرسً الحاسوبٌة، اللسانٌات ملتقى

.ـهٖٖٗٔمحرم٘-ٖاألمٌرةنورةبنتعبدالرحمن،
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الع-4 اللؽة على وآثارها الرقمً العصر تحوالت الجزٌرةملتقى صحٌفة بحث كرسً ربٌة،

بنتع نورة األمٌرة جامعة الحدٌثة، للدراساتاللؽوٌة ٖٕ-ٕٕبدالرحمن، /ٖ هٖٗٗٔ/ شاركـ ،

بموضوع)أثراإلعبلمالجدٌدفًاللؽةوالثقافة(.

والتمٌز-ٓٔ الرٌادة آفاق العربٌة، اللؽة لخدمة عبدهللا الملك مركز األولى النقاشٌة ،الحلقة

م،شاركبورقة"استعادةالهوٌة".ٕٕٔٓماٌوٕ-ٔ

منهجٌتها-ٔٔ العربٌة: للؽة الخادمة الحاسوبٌة )المواقع بعنوان متخصصًة ًٌَّة نقاش حلقًة

م.ٕٕٔٓ/ٕٙ/ٕ٘وأسلوبعرضها،والعقباتالتًتواجهها(،

عبد-ٕٔ الملك مركز واإلعبلن، العربٌة اللؽة نقاش العربٌة،حلقة اللؽة لخدمة الدولً فًهللا

هـ.ٖٗٗٔ/ٙ/ٖٔ-ٕٔ

فًدولمجلسالتعاونلدول-ٖٔ العربٌة باللؽة الملتقىالتنسٌقًللجامعاتوالمإسساتالمعنٌة

م.ٖٕٔٓماٌو4-2الخلٌجالعربٌة،مركزالملكعبدهللاالدولًلخدمةاللؽةالعربٌة،

بعنو-ٗٔ نقاش باللؽةحلقة المعنٌة اإللكترونٌة والحسابات والمنتدٌات المواقع بٌانات )قاعدة ان

م.ٕٙٔٓأؼسطس،عزٌزالدولًلخدمةاللؽةالعربٌةمركزالملكعبدهللابنعبدالفًالعربٌة(

م.2ٕٔٓابرٌل٘الدورةالتدرٌبٌةللمراجعةالمعجمٌةفًقطرالدوحة-٘ٔ

النـدوات:

بمر-ٔ االحتفال )اآلداب(،فًندوة سعود الملك جامعة مجلة إصدار على قرن ربع ور

.شاركتبالبحث:أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة.ٙٔٗٔ/4/2ٔ،2ٔ

ندوةمكتوبةعنوانها"عالمٌةاللؽةالعربٌة"وضعمحاورهاوصاغأسبلتهاوأدارهاوحررهاأبو-ٕ

األ من عدد فٌها واشترك الشمسان األدبً،أوسإبراهٌم النادي ملؾالعقٌق، نشرتفً: ساتذة.

.ٓٔ/4،ع٘،مجم44ٙٔ/44٘ٔالمدٌنةالمنورة،

ندوةمكتوبةعنوانها"األمٌةالثقافٌة:العزوؾعنقراءةالكتاب"وضعمحاورهاوصاغأسبلتها-ٖ

قٌق،وأدارهاوحررهاأبوأوسإبراهٌمالشمسانواشتركفٌهاعددمناألساتذة.نشرتفً:ملؾالع

.ٖٙ/ٖ٘،ع2ٔ،مجمٕٓٓٓالنادياألدبً،المدٌنةالمنورة،

عن-ٗ بورقة العربٌة.شارك الخلٌج دول جامعات فً العربٌة اللؽة أقسام رإساء اجتماع ندوة

.ـهٕٕٗٔ"مقوماتالكتابالجامعً"،
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األع-٘ ألسماء الكتابً النقل معاٌٌر توحٌد األمنٌةندوة األبعاد العربٌة: بلم ،مٖٕٓٓ/٘/4ٔ،

الرٌاض،أكادٌمٌةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة.

.ـهٕ٘ٗٔندوةاللؽةالعربٌةوالمجتمعفًأسبوعالجامعةوالمجتمع-ٙ

.م4ٕٓٓنوفمبرٖ-ٕ،انةالضمٌرالعربً،جامعةالكوٌتندوةالقدسرٌح-2

م.ٕٓٔٓمارسٗندوةأزمةلؽتناالعربٌة،المكتبالثقافًالمصري،الرٌاض،-2

سعود،-4 الملك جامعة والتطبٌق، النظرٌة واألدبٌة: اللؽوٌة الدراسات فً المنهج قضاٌا ندوة

م.ٕٓٔٓ/ٖ/ٓٔ-2الرٌاض،

العربٌة-ٓٔ اللؽة لدراسات المانع عبدالعزٌز الدكتور كرسً نظمها التً واإلعبلم اللؽة ندوة

صحافٌة(.م،البحث)أخطاءلؽوٌةفًالكتابةالٕٔٔٓ/ٔ/2ٔوآدابها،

.ـهٕٖٗٔ/ٔٔ/ٕٔندوةاللؽةالعربٌةوالمجتمع،خرٌؾالدوادمً،-ٔٔ

بن-ٕٔ عبدهللا الملك مركز والتمٌز( الرٌادة )آفاق النقاشٌة الحلقة افتتاح والهوٌة، اللؽة ندوة:

م.ٕٕٔٓ/ماٌو/ٖ-ٔعبدالعزٌزالعالمًلخدمةاللؽةالعربٌة،الرٌاض،

اللؽةالعر-ٖٔ احتفالقسم اللؽةالعربٌةالعالمً،ندوة بٌوم م،شاركتٕٕٔٓ/ٕٔ/2ٔبٌةوآدابها

بموضوع"واجبنانحولؽتنا".

ٔٗ- الموافق األربعاء العربٌة( واللؽة )شبابنا بعنوان صالحـهٖٗٗٔ/ٕٔ/ٕ٘ندوة ابن مركز ،

االجتماعً،عنٌزة.

العالم-٘ٔ العربٌة اللؽة بٌوم وآدابها العربٌة اللؽة قسم احتفال ندوة شارٖٕٔٓ/ٕٔ/2ًٔ، كم،

بموضوع"واجبنانحولؽتنا".

معاصرة(،كلٌةالعلوماالجتماعٌةفًجامعةالكوٌت،-ٙٔ ٖ-ٔملتقى)الشبابوالمجتمع..قضاٌا

م.ٕٗٔٓابرٌل

وأدارها-2ٔ الشمسان، أوس أبو ود. الهدلق، محمد د. فٌها: شارك واللؽة" "الشباب ندوة

هـ.ٖ٘ٗٔجمادىاآلخرة٘نعفًمجلسحمدالجاسرالثقافًٌومالسبتد.عبدالعزٌزالما
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مجموعة-2ٔ السادس، الرٌاضاإلعبلمً معرضومنتدى المتلقً، وثقة اإللٌكترونً اإلعبلم

م.ٕٗٔٓنوفمبرٕٕ-ٕٔعبلقاتًالدولٌة،

اللؽةا-4ٔ كلٌة العلمًبٌنالموضوعٌةوالذاتٌة،جامعةالقصٌم، التحكٌم ندوة شعبانٗٔلعربٌة

هـ.2ٖٗٔ

:المحاضرات وحلقات البحث

محاضرةعناالستخدامالوظٌفًللؽةفًناديالطبلبالسعودٌٌنفًمتشجن.الوالٌاتالمتحدة-ٔ

األمرٌكٌة.

تنوٌنالمنصوب،ندوةقسماللؽةالعربٌة.-ٕ

االستعمالالوظٌفًللؽة،ناديالقصٌمببرٌدة.-ٖ

م.2ٌٕٓٓةوالكتابٌة.ندوةقسماللؽةالعربٌةالضادبٌنالشفاه-ٗ

م.2ٕٓٓاالستعمالالوظٌفًللؽة،خمٌسٌةحمدالجاسر-٘

.هـ4ٕٗٔالتؤثٌرالمتبادلبٌناللؽةوالمجتمعناديالقصٌماألدبً)محافظةالمذنب(-ٙ

م.4ٕٓٓمعوقاتتعلٌماللؽةالعربٌة،محافظةالزلفً،-2

.هـٖٓٗٔ/ٓٔ/ٗن،فًاحتفالمحافظةالمذنبفًالٌومالوطنًفًالتعبٌرعنمحبةالوط-2

هـ.2ٖٗٔ/٘/٘تجربتًفًدراسةأسماءالناس،أحدٌةراشدالمبارك،-4

:الدورات

م.42ٔٔأبرٌلٕٔ-ٔٔالدورةالتدرٌبٌةلمعلمًاللؽةالعربٌةلؽٌرالناطقٌنبها،الكوٌت،-ٔ

دوراتفًبرامجالحاسوب.-ٕ

م.ٕٙٓٓ/ٙ/2ٔالموافقه2ٕٗٔ/٘/ٌٕٕلاآللًفًمدٌنةالملكعبدالعزٌزللتقنٌة.دورةالتشك-ٖ

.2ٕٓٓدورةفًالقٌاسلوضعأسبلةللؽةالعربٌة،-ٗ
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 دوره فً خدمة الجامعة والمجتمع :

توزعتنشاطاتهفًخدمةالجامعةوالمجتمعبٌنعددمنالمجاالتأهمها:

ال وعضوٌة البحوث، على فًالحكم التحرٌر وعضوٌة العلمٌة، والمشاركات جمعٌاتواللجان،

ومناقشة العلمٌة، الرسابل على واإلشراؾ واللقاءات، الندوات وإدارة والتصحٌحات، الدورٌات،

الرسابل.

الحكم على البحوث:

*الحكمعلىبحوثعددمنالدورٌاتهً:

الدارة)دارةالملكعبدالعزٌز(.-ٔ

اآلداب.-لكسعودمجلةجامعةالم-ٕ

المجلةالعربٌةللعلوماإلنسانٌة/جامعةالكوٌت.-ٖ

حولٌةكلٌةاآلداب،جامعةالكوٌت.-ٗ

مجلةجامعةأمالقرى.-٘

مجلةجامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسبلمٌة.-ٙ

مجلةالعلوماإلنسانٌة/جامعةالبحرٌن.-2

مجلةجامعةمإتة.-2

ردنٌة.مجلةالجامعةاأل-4

مجلةالدراساتاللؽوٌة،مركزالملكفٌصلللدراساتاإلسبلمٌة.-ٓٔ

مجلةالجمعٌةالعلمٌةالسعودٌةللؽةالعربٌة،جامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسبلمٌة،الرٌاض.-ٔٔ

الحكمعلىأعمالبعضالمتقدمٌنللعملفًقسماللؽةالعربٌة،أعمالالمتقدمٌنللترقٌةفًجامعات-ٕٔ

سعودٌةوعربٌة.
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عضوٌة الجمعٌات واللجان:

*عضومجمعاللؽةالعربٌةعلىالشبكةالعالمٌة.

*عضوالجمعٌةالعلمٌةالسعودٌةللؽةالعربٌة.

*مقررلجنةاللؽةوالنحوفًقسماللؽةالعربٌة)سابًقا(.

العلٌا)سابًقا(.*عضولجنةمقابلةطالبًاإلعادةفًقسماللؽةالعربٌةوالمتقدمٌنللدراسات

*مقررلجنةالخطط.

*عضولجنةإعدادخطةلمقرراتاللؽةالعربٌةفًكلٌةاللؽاتوالترجمة.

*عضولجنةاختباراإلعدادالعام)سابًقا(.

*عضولجاناختبارشامل.

*عضولجنةالدراساتالعلٌافًقسماللؽةالعربٌة)سابًق(.

عبدهللاالدولًلخدمةاللؽةالعربٌة)سابقا(.*عضواللجنةاالستشارٌةفًمركزالملك

*عضولجنةاألمناءفًمركزالملكعبدهللاالدولًلخدمةاللؽةالعربٌة.



المشاركات العلمٌة:

كانللشمسانعددمنالمشاركاتالعلمٌةأذكرمنها

السعودٌة.(شاركفًإعدادموسوعةالسلطانقابوسألسماءالعربخبًٌراعنالمملكةالعربٌةٔ

ا،وكاتًبالبعضمداخلها.ٕ ًٌ (شاركفًإعدادالموسوعةالعربٌةالعالمٌةمستشاًرالؽو

(إعدادبرنامجتعلٌمالكبٌراتوتؤلٌؾثمانٌةكتبلتعلٌمهن.ٖ

(المشاركةفًاللجنةالوطنٌةلمراجعةمناهجاللؽةالعربٌةفًوزارةالتعلٌم.ٗ

بالموظفٌنفًكلٌةاآلداب.كتابةمذكرةلدورةتدرٌشاركفً(٘

شاركفًكتابةوثٌقةتعلٌمالعربٌةلكلٌةاللؽاتوالترجمة.(ٙ
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م.ٕٙٓٓ/ٙ/2ٔ،(شاركفًإعدادنظامالتشكٌلاآللًفًمدٌنةالملكعبدالعزٌزللتقنٌة2

(شاركفًإعدادومراجعةمعجمالطالبللمرحلةالمتوسطةوالثانوٌة.2

ضولجنةاإلعدادوالمراجعةاللؽوٌةلمعجمالطالبللمرحلةالمتوسطةوالثانوٌة.(ع4

(عضولجنةالمراجعةلمعجمالدوحةالتارٌخً.ٓٔ

عضوٌة التحرٌر فً الدورٌات:

كانللشمساننصٌبفًعضوٌةالتحرٌرفًالدورٌاتوأذكرمنها:

ناديالمدٌنةالمنورة.-عضوهٌبةتحرٌرملؾالعقٌق-

والدراسات- للبحوث فٌصل الملك مركز اللؽوٌة، الدراسات مجلة لتحرٌر االستشارٌة الهٌبة عضو

اإلسبلمٌة.

عضوالهٌبةاالستشارٌةلمجلةالتخطٌطوالسٌاسةاللؽوٌة.-

التصحٌحات: 

كتابالمرشدفًاإلمبلءلمعلماتالمرحلةاالبتدابٌة.)الرباسةالعامةلتعلٌمالبنات(.-ٔ

والعربًالمبرمجللتعلٌمالذاتً.)جامعةالملكسعود(.النح-ٕ

الكهربٌةوالمؽناطٌسٌة.)جامعةالملكسعود(.-ٖ

تفسٌرالسٌاسةالخارجٌة.)جامعةالملكسعود(.-ٗ

األسالٌبالرٌاضٌةلبلقتصادٌٌن.)جامعةالملكسعود(.-٘

.المحاسبةالضرٌبٌةوالزكاةالشرعٌة.)جامعةالملكسعود(-ٙ

نظرٌةالقراراتالتجارٌة.)جامعةالملكسعود(.-2

المراجعة:المفاهٌموالمعاٌٌرواإلجراءات.)جامعةالملكسعود(.-2

أساسٌاتالتقنٌةاألحٌابٌة.)جامعةالملكسعود(.-4

مبادئاإلحصاءواالحتماالت.)جامعةالملكسعود(.-ٓٔ



ٔٓ2 
 

للنشروالتوثٌق(.موسوعةالملكعبدالعزٌز.)دارالدابرة-ٔٔ



 اإلشراف على الرسائل العلمٌة :

منةبراهٌمالشمسانعلىرسابلجامعٌةعدة،وكانعددمنهاٌدورحولموضوعاتمستوحاإأشرؾ     

مإلفاته،وكذلكناقشالشمسانالعدٌدمنالرسابلالجامعٌةالمختصةفًاللؽةالعربٌة.



 الصحافة واإلعالم :

ورفًالكتابةالصحفٌة،وبعضالبرامجاإلذاعٌةوالتلفازٌة،ومنأهمها:كانللشمساند     

الكتابة الصحفٌة:

فصول- مدى على لؽوٌة( )مساحة بعنوان الجامعة رسالة صحٌفة فً ثابتة زاوٌة كتابة

متتابعة)توقفت(.

فت(.كتابةزاوٌةأسبوعٌة)ٌومالجمعة(بعنوان:مساحةفًجرٌدةالٌومالسعودٌة)توق-

عددمنالمقاببلتفًصحٌفةالرٌاضوالجزٌرة.-

صحٌفةالجزٌرة)مستمرة(.-كتابةزاوٌة)مداخبلت(فًالمجلةالثقافٌة-



برامج إذاعٌة منها:

أربعحلقاتمنبرنامج:قضاٌاوآراء.-

ثبلثحلقاتمنبرنامج:كتابوقارئ.-

حلقةمنبرنامج:حقٌبةالضٌؾ.-

شهاداتعلٌا.حلقةمنبرنامج:-

حلقةمنبرنامج:سهرةثقافٌة.-

حلقةمنبرنامج:بٌنذوقٌن.-
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سبعحلقاتمنبرنامج:)خمسدقابقمع..(ونشرتالحلقاتفًجرٌدةالجزٌرة.-

حلقة)ضٌؾعلىالهواء(عناألدبواللؽةمعالدكتورعبدهللاالحٌدري.-

حلقةمعصالحالمحمود.-



برامج تلفازٌة:

ٌناٌر4هـ/ٖٙٗٔربٌعاألول2ٔنامجتارٌخوحضارةبتقدٌمد.عبدالرحمنالفرٌح،القناةالثقافٌة،بر-

 م.ٕ٘ٔٓ
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Abstract  

The aim of this study is to shed light on the important efforts of Professor 

Ibrahim Sulaiman Al Shamsan and his contribution to the linguistic field. The 

researcher studied a large number of his scientific production and was able 

to consider the overall production. 

This study consisted of an introduction and three chapters. The introduction 

dealt with the importance of the study, its problems, its rationale, and its 

methodology. The first chapter talked about the most important 

grammatical issues dealt with Al Shamsan in his books such as: prepositions, 

transitive intransitive issues, conditional issues, sentence without 

conditions, the number and the system of shares. In the second chapter, the 

researcher examined the morphological and phonological issues such as: 

derivation, substitution, reduction, stop, and the phenomenon of 

Aleshmam and Similar. The third and the final chapter was entitled with 

Semantic Issues such as: language and its relation to society, functional 

significance and issues related to the philosophy of naming. 

The study concluded that the personality of the Al Shamsan in grammar and 

morphology is clear. He used the spoken and transcribed material and 

analyzed it. He also tried to provide an educational lesson in the field of 

exchange and sound phenomena. The original Arab heritage was the source 

of these issues. 

 




