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 االسم املوصول ومجلة صلته يف النحو العربي

 عرض وتأصيل

 احليالي رمضانشيبان َأديب .م.م   فراس عبد العزيز عبد القادر.د.م.أ

 2/3/0260: تاريخ القبول 02/6/0260: تاريخ التقديم

 : االسم املوصول يف دائرة التصنيف النحوي: واًلَأ

َسميتهادلَعلىَستَ اسماء(ََوةَ)الَ درجَالن حويُّونَاالسمَالموصولَفيَدائَرأَ 
َالَإ َعنهبجواز َخبار َمفعوالًَوا َإ، َأ و َفاعاًل َعرابه َالجرَ، َحروف َدخول وصحة

َ(1)عليه َتحديداًَ، َالمعارفَمنها َفي َوحصروه ، ََ  َ َقسَّ َقد َنجدهم َالمعارفَإإْذ موا
فالمعرفَ،َفالم ْبه م،َفالعلم،َ)المضمر:َقسامَهيلىَخمسةَأَ عحسبَدرجةَتعريفهاَب

َوالالمَبال لف َالَ ، َالمضافَإلىَهذه َربعة(ث مَّ ، ََ َبنوعينوخصُّ َ)الم ْبه م( َوا هماَ:
،َ(2)وسارَعلىَهذاَالتقسيمَغيرَواحدَمنَالعلماء،َواالسمَالموصول،َشارةاسمَالَإ

االسمََفيَعدَ َ(3)لفيتهَوتابعهَابنَهشامَوالسيوطيرَّاحَأَ لفيناَابنَمالكَوشَ ناَأَ نََّأ ََبيد
َ:َ(4)وعليهَنظمَقوله،َشارةمنفردًاَعنَاسمَالَإَالموصولَقسمًاَسادساًَ

يوَ ،َالمَ الغَ وَ ،َينَ ابَ وَ ،َدَ نَ هَ وَ ََََََََيََََََََََََََََََذَ مَوَ هَ كَ َةَ ف َرَ عَ مَ َه َر َيَ غَ وَ  ََالَّذ 

                                                 
َََقسمَاللغةَالعربية/َكليةَاالداب/َجامعةَالموصل
َََقسمَاللغةَالعربية/َكليةَاالداب/َجامعةَالموصل

َ

َ.1/111َ:َالبنَبابش اذَ–شرحَالمقدمةَالمحسبةََ(َينظر1)
ردَ–المقتضبَ،1/912َ:َلسيبويهَ–الكتابََينظرَ(2) َإ َ–الصولَفيَالنحوَ،4/912َ:َللمبإ

َ–والشباهَوالنظائرَ،119َ:َللزمخشريَ–المفصلَفيَعلمَالعربيةَ،1/142َ:َالبنَالسرَّاج
َ.9/42َ:َللسيوطي

1َ:َالبنَعقيلَ–شرحَاللفيةََينظرَ(3) /62-61َ َللمكوديَ–شرحَاللفيةَ، :1/141َ شرحَ،
َ.9/44َ:َالشباهَوالنظائر،101َ:َالبنَهشامَ–قطرَالندىَ

َ.2َ:َمتنًا()(َاللفية4َ)
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َالك وفإيُّونَعلىَأَ  ََ وحكم َأَ َنَّ َعرفَمنَالعلم)الم ْبه م( فَبالعينَعرََّت ََل نَّه؛
َولعلََّ،َ(1)رَوهوَاختيارَابنَالسرَّاجنكََّوقدَيَ ،َبالقلبَفَالعلموالقلبَفيَحينَتعرََّ

ََإإطالق بهام(مصطلح َمعارفََ)الإ َمن َالنوعين َهذين َإَإَال سماءعلى لىَيوحي
َمفهومه َفي َالتناقض َوقوع َإَإ، ََ إإْذ َيعنيَنَّ َالعامة َداللته َفي َالم ْبه م( :َ)اللفظ

منََعدَُّويَ ،َهماًَبَْظَمَ كيفَيكونَاللفهوَوالتعارضَالواقعَ،َالغامضَالمستغلقَفهمه
َالمعارف َتدلَُّ، َالَ َوالمعارف َمن َمعين َمخصوص َ(2)شياءعلى هذاََلوتعلي،

َالسَ  خوذَسماءَالم ْبه مةَمأَ تسميتهمَهذهَالَ )):َهـ(َبقوله461َهيليَ)تيوضحهَلنا
وكذلكَهذهَ،َاستغلقَ :َأيَ(الجوابَ َهمَعليَ بَْو)استَ ،َهَ ذاَأغلقتَ إَإ:َ(البابَ َهمتَ بَْمنَ)أَ 
َالَ نََّإإََسماءالَ  َفي َوضعت َاستَ َصلما َاسمهلما َالمتكلم َعلى َبهم َأَ ، هوًََأرادو
َ(3)((ضبهامهَعلىَبعضَالمخاطبينَدونَبعإَإ َتَ ، َابنَيعيشَ)تَوقد كونَعبارة

َوالَإ241َ َالبيان َفي َأ ْوف ر َإإذَْهـ( َقالَيضاح َعلىَبالَإَوالمعنيَُّ)): َوقوعها بهام
َمعنىَىَدونَمسمََّمسمَََّصَُّتختَوال،َمنَحيوانَوجمادَوغيرهماَشيءَ ََإكلَ  ىَهذا
َهذهَالَ الَترىَأَ أَ ،َالمرادَبهَالتنكيرَنََّالَأَ ،َبهامَفيهاالَإ وبهذاَ،َ(4)((سماءَمعارفنَّ

ََ يتضحَأَ   َ  َ سبابَيقصدهاَبهامَعدمَالقصدَفيَتعيينَالمعلومَلَ المرادَمنَالَإَن 
َالمتكلم َالخبََّ؛ َابن َقال َ)تلذا َهـ(212َاز َا)): َ]اسم َشارةلَإوس م ي ا واالسمَ،

َبالم ْبه مالموصول ]َ َأَ لَ ؛ َفي َبمَ وََّنَّهما َمختصين َغير َالوضع َعينَ ل َفيَ، وع دَّا
َالمعارف َاللَ ؛ َاالستعمال َحين َإَإَنَّهما َ(5)((لمخصوصَالَّيكونان ويطالعناَ،

َالموصول910تخفشَ)الَ  َبتصنيفَآخرَلالسم َهـ( َمنَقبيلَالَ َإإذَْ، سماءَع دَّه
َبالَ عرََّالمَ  َوالالمَلففة َو)الَّتإي، ي( َ)الَّذإ َفي َوغيرهاكما )َ َعالمةَ، َمن َخال وما

التعريفَباللفَوالالمَكماَفيَ)م ْن(َو)م ا(َفهوَفيَحكمَالم ع ر فَباللفَوالالمَ
                                                 

 .1َ/142َ:َالصولَفيَالنحوَ(َينظر1)

براهيمَبنَصالحَالحندودَ–درجاتَالتعريفَوالتنكيرَفيََالعربيةََينظر(2َ) بحثَمنشورَفيَ،َلإ
َ.494َ:َهـ1494َسنةََ/11/َالعدد12َالجزءَ،َمجلةَجامعةَأمَالقرى

َ.991َ:َنتائجَالفكرَفيَالنحو(3َ)
َ.1/112َ:َ(َشرحَالمفصل4)
َ.112َ:َ(َالغ ر ةَالمخفيةَفيَشرحَاللفية5)
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فيََ(هـ222ورَ)تَفَ صَْوتابعهَابنَعَ ،َفتعريفهاَبالضافةَمعنًىَإإالََّ)أ يَّا(َالموصولة
َ.َ(1)ذلك
َأَ ََََََََََ َالموصولَمنَالمعارفَأَ 111َ)تَيَالفارسيعلَأ بومَّا ،َيضاًَهـ(َف ع دَّ
يَانَّهَا إََو ليهَذهبَإَإَلفَوالالمَعلىَماالصلةَالَبالَ فيَكتسبَالتعريفَبالعهدَالَّذإ
ي(َإَإ))َ:َوصرَّحَعنَذلكَقوله،َخفشالَ  وليسَيتخصصَ،َفَبالصلةنَّماَيتعرََّ)الَّذإ

َالمَ  َفةعرَإبالم َأَ أَ ، َترىَأ نَّ َمعارفخواتَ)الَّال ي( َذإ َأَ ، َفيهنََّوال َلفَوالم ، ََ ن  ماَوا 
ي)َولوَاختصََّ،َاختصصنَبصالتهنََّ ْنَيكونَفيَاالسمَبالمَالمعرفةَللزمَأَ َ(الَّذإ

دََّ،َ(2)((فَ لَْوهذاَخَ ،َتعريفان َالصلةَتتنزَّلَمنَالموصولَمنزلةَليهَبأَ ذهبَإَإَماَور  نَّ
َجزءَالشيءَالَي ع ر فَالشيءَكذأَ فكماَ،َالجزءَمنه َ.َ(3)تن زَّلَمنزلتهَلكَمانَّ

َََََََ ََ َعَ وأ  َابن َأَ فَ صَْجاب َقول َعن َعليور َبي َأ َ)): َترى َأَ أَ ال يَنَّ َالَّذإ خوات
َهذهَالموصوالتَلَ ؛َهَفيَذلكةَلجََّالَحَ )):َبقولهَ((المَفيهنَََّولفَمعارفَوالَأَ  نَّ

لىَلفَوالالمَمنهاَفهيَعليسَفيهَالَ َوما،َلفَوالالمَمنهاَفهيَمعرفةفيهَالَ َما
َتهانيَ  َفإَإ، َمضاف َهو َيَ وما َبالَإعرََّنَّه َضافةف َيَ ، َهذينَوال َمن َالتعريف راعى

َنالطريقي َالتعريفَمنهالَ ؛ َيثبت َلم َنَّه ََ إفثبتَ، َتعرََّن  َبالَ ها َمنَفت لفَوالالم
ًَََإإلىَبوَعليشارَأَ وأَ ،َ(4)((جنسه َالصلةَلوَكانتَمعَاالسمَالموصولَكالكلمةَأ  نَّ

َعودَلىإَإالواحدةَلماَاحتاجتَ مرَبخالفَوالَ ،َموصولَقبلهاالَلىعَهضميرَيصحُّ
َالصلةَتوضيحَللموصولذلكَيدلَعلىَأَ  ذهبََماَحَ مَّاَالسيوطيَفقدَصحََّأَ ،َ(5)نَّ

َما:َولالَ :َقسمينَعلىَمهاإإْذَقسََّ،ًَاَللمعارفوضحَتقسيموكانَأَ ،َ(6)بوعليأَ ليهَإَإ
،َرجَاالسمَالموصولَفيَالقسمَالثانيدوأَ ،َفَبقرينةيتعرَََّما:َوالثاني،َفَبنفسهتعرََّيَ 

                                                 

:َالندلسيَحيَّانَيالبَ–تكميلَفيَشرحَكتابَالتسهيلَالتذييلَوال،1/999َ:َالم ق رَّبَينظر(1َ)
9/111-119َ.َ

عرابَ)لهَأيضًا(:َوينظر،126َ:َللفارسيَ–المسائلَالعضدياتََ(2) :َشرحَالبياتَمشكلةَالإ
441َ. 

َ.9/119َ:َلتكميلَفيَشرحَكتابَالتسهيلالتذييلَواَينظر(3َ)
 .112َ-9/114:َ(َشرحَجملَالزجاجي4)

َ.444َ:َشرحَالبياتَمشكلةَالعرابَينظر(5َ)
َ.9/41َ:َالشباهَوالنظائرَفيَالنحوَينظرَ(6)
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َالتعريف َضربانَوقرينة َمَ إَإ: َاللفظمَّا َعلى َمَ إإََتقدمة َعنهمَّا َتأخرة َإَإ، مَّاَوالمتأخرة
المنفصلةَقدَتكونَجنسًاَوهيَصفةَاسمََو،َصلةَعنهمَّاَمنفإَإ،َضافةمتصلةَبهَكالَإ

ََ.َ(1)وَجملةَوهيَصلةَالموصولأَ ،َشارةالَإ
َ َأَ أَ ارتأى َالباحثين َيَ حد َالمَ نَّ َاللفظ َضمن َالموصول َاالسم فَعرََّدخل

َبنفسه ،َ َبالنظر َالَإأ ََإإلىوذلك َواسم َالضمير َذلك َفي َيسايره َمعناه ،َشارةصل
َا َالمعارف َهذه َالعلمويناظر َالسم ،َ َبالنظر َاهسمََّمَ َإلىوذلك َالمَ ، بَعرَ واالسم

لموصولَفيَرتبةَلَاالسمَانزَ مَّاَابنَمالكَفنجدهَفيَالتسهيلَيَ أَ ،َ(2)بالتبعيةَأيضاًَ
َالموصولَوذوَالَ :َلفَوالالمَبقولهمتساويةَالتعريفَلالسمَالمعرفَبالَ  .َداة))ث مَّ

نَّهَرأىَلَ ؛َ(3)((داةَقبلَالموصولوالَذوَالَ )):َث مََّيؤكدَسبقَالموصولَبقوله،َ((.َ
َالجامعَأَ  كماَهوَمتحققَفيَ،َالموصولَصلةهوَمتحققَفيَف،َ(عهد)البينهماَنَّ

َيكونَالجامعَهوَ)التوضيح(أ وَأَ ،َوالالملفَالَ  ،َوصولموضحةَللمفالصلةَ،َْن
َوالَ  ََ لفَوالالمَموضحةَلما َللتسهيلَبوَحيََّويشيرَأَ ،َدخلَعليهت  انَفيَشرحه
َقإلىَ َأنَّه َ)التسهيل( َثبتَبعضَنسخ َالمَ إَإد َجعل َمالكَقد َابن لفَفَبالَ عرََّنَّ

َبقول َوذلك َالموصول َلالسم َتالية َرتبة َفي َهوالالم َالَ : َذو َ(4)داة[]ث مَّ وهذاَ،
َالمعرفَبالَ أ ََإذليهَابنَكيسانَإَإالتصنيفَمعكوسَتمامًاَلماَذهبَ لفَوالالمَحلَّ

َأَ فالتعريفَبالَ ،َدمةَعلىَاالسمَالموصولفيَرتبةَمتق َوتعليلهَأَ ،َعرفَمنهداة نَّ
پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ      :َومنهَقولهَتعالى،َداةَيوصفَبالموصولالتعريفَبالَ 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

،َ[١٩:َنعامالَ ]َچ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
ََفوالموصَو َمساوَ أَ به َمَّا َأ ََو، َدونَالموصوفمَّا َوالَقائلَبالمساواة، فثبتَكونَ،

ي(َفيَاآليةَأَ  َمنَلفظَ)َقل)الَّذإ زيدَابنَمالكَاالسمَالموصولَويَ ،َالكتاب(تعريفًا
َالتَعنايةًَ َالنحويفي َصنيف َإَإ، َفيوصله َ)العلم( َرتبة َصلتهَإَإلى َجملة َكانت ذا

                                                 

َ.9/42َ:َالشباهَوالنظائرَفيَالنحوَينظر (1) 
 .492َ:َدرجاتَالتعريفَوالتنكيرَفيَالعربيةَينظر (2) 

َ.91َ:َتسهيلَ)متنًا(ال (3) 
 .9/114َ:َالتذييلَوالتكميلَفيَشرحَكتابَالتسهيل(4َ)َ
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لفَوالالمَهذهَالرتبةَفَبالَ عرََّيصلَاالسمَالمَ َوال،َواضحةَتمامَالوضوحَوالبيان
ن يَ أَ ،َ(1)الََّماَكانَمنهاَعلمَبالغلبةإَإ نواعَدخلَاالسمَالموصولَفيَأَ فلمَيَ َمَّاَابنَجإ

َالمعارف َفعَ ، َذكره َمن َلها َتقسيمه َخال َأَ َدََّإإْذ َخمسة َالمعرفة سماءَالَ )قسام
لىَوماَأ ضيفَإَإ،َفَبالالمعرََّوماَتَ ،َشارةالَإَوأ سماء،َعالمسماءَالَ والَ ،َرةضمَ المَ 

َالمعارف َلالسمَالموصولَقدَجاءَمنفوا َإ،َ(واحدَمنَهذه َكانَذكره َمستقاًلَْن ردًا
،َ(2)فيَبابَعقدهَعنَ)الموصولَوصلته(ََ-ًاَوشرحًاَعدَََّ-عنَهذهَالتقسيماتَ

ولمَيدرجَ،َشارةالم ْبه م(َبدلَاسمَالَإازَفيَتقسيمهَغيرَإنَّهَذكرَ)وتابعهَابنَالخبََّ
َ.َ(3)االسمَالموصولَضمنَالم ْبه مات

َالَ َولعلََّ َجملة َإَإمن َالن حوي ين َدعت َالَّتإي َسباب االسمََخضاعإَإلى
َوضعَالموصولَعلىَنََّلَ ))َفةَالتعريفَبالوضععرَإسماءَالمَ الموصولَفيَدائرةَالَ 

َأَ َأ نَْ َيعتقد َعلىَما َالمتكلم َبحكمَيطلقه َعليه َمحكومًا َبكونه َالمخاطبَيعرفه نَّ
َ.َ(4)معلومَالحصولَله((

َالَ لىَأَ شيرَإَإخرىَنَ ومنَوجهةَنحويةَأَ  َسماءَمنَحيثَتأثرهاَبالعواملنَّ
ََ عَْالداخلةَعليهاَمنهاَماَهوَ)مَ  (ر  (هوَ)مَ َومنهاَما،َب  وقدَألحقَالن حويُّونَ،َبني 

َالموصولَبالمبنيَمنهاا َالسم َبالحرفَمنَحيثَاالفتقارَفيَ، َبنائهَشبهه وعلَّة
واالسمَالموصولَغيرَ،َفيَغيرهَفالحرفَوضعَليدلَعلىَمعنى،َبعدهالمعنىَلماَ

َ َفافتقر َبنفسه َالداللة َفي َعليهَلىإَإمستقل َوالعائد َالصلة َمَ ، َحتَ فكالهما َإإلىاج
َ(5)غيره َ)أَ ، َالموصوالت َمن َفإَإواستثنى ) َمَ يُّ َ))لَ عرَ نَّها َمتمكنةَبة َنفسها َفي نَّها
َضافتهابإَإ َما، َإَإَفبقيتَعلى َمن َعرابهاتستحق .َ .َ َالإف. جملةَنَوصلتَبمفرد

رفعَوالنصبَتتغيرَفيَالَكانتَعندَسيبويهَمبنيةَالَ(همَأفضل)جاءنيَأيَُّ:َمثل

                                                 

َ.1/114َ:َشرحَالتسهيلَينظرَ(1)
َ.26َ:َاللمعَفيَالعربيةَينظر(2َ)
َ.101َ:َتوجيهَاللمعََينظر(3َ)
 .1/62َ:َلمحمدَالهدلَ–الكواكبَالدريةَعلىَمتممةَاآلجروميةََ(4)

ََينظرَ(5) َالمفصل َشرح َفي َالحاجبَ–اليضاح َالبن :1/461َ َجملَ، َشرح َفي البسيط
:َلعمادَالدينَأبيَالفداءَ–الكناشَفيَالنحوَوالصَّرفَ،961َ:َالربيعَأبيالبنََ–الزجاجيَ

112َ. 
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َوالجر .َ .َ .))(1)َ ،َ َبَأ عربتوقيل َ(بعض)وَ(لَ كَ ـ)لشبهها ،َ َنقيضة َ(لَ كَ )فهي
َ َ(بعض)ونظيرة َكماويَ ، َنقيضه َعلى َالشيء ََحمل َنظيرهيحمل َ(2)على ومنَ،

َالموصولَ) َللمثنىَالمذكرَذان(اللمستثنياتَالمبنيَمنَاالسم َللمثنىَتاناللو)، )
َالمؤنث َمَ ، َالمثناةََلفاظعرابَالَ عربانَإَإفهما ََ–لفَوالنونَبالَ ، وبالياءََ-رفعًا
َالتثنيةَمنَخواصَالَ لَ ؛َ-نصبًاَوجرًاََ–والنونَ ،َسماءَفعارضتَشبهَالحرفنَّ

َمنَالحرفَالمَ والتثنيةَالبَ  َلها َللَإدَّ َلجمعَالذكورَ،َعرابفيد ين( علىَخالفَ)الَّذإ
َمبنية َجاءت َفقد َإَإ، َتحتج َالَإولم َوالمفردلى َالجمع َإإْذ فيََةواحدَبمنزلةَعراب

َبناءال َكالواحد؛ َصيغ َله َيخترع َالجمع َ(3)ل نَّ َأَ ، َيجريهَعلى َالعربَمن َمن نَّ
َ:َ(4)رؤبةومنهَقولَ،َالواوَرفعًاَوبالياءَنصبًاَوجراًَمجرىَجمعَالمذكرَالسالمَب

ونَصَ َنَ حَ نَ   َ باحاالذَّ مَ َخيلَ النَََّمَ وَ يَ َبَّحواَالصَّ َاحاحَ لَ غارةًَ

َالعربَلمَيجمعواَعلىَتركَإَإحَابنَمالكَبأَ صرَ ويَ  ينَّ :َيقولَو،َن(عرابَ)الَّذإ
ينَ يَوالَّذإ َ.َ(5)((نَفيَاللفظَوبعضَالمعنىيَْجَإىَوالشََّجَإبالشََّشبهَ))فيَالَّذإ

َََََََََ َالَ َأ باونرى َبوجهينَالبركات َالموصول َاالسم َبناء َعلة َيجمل نباري
َ:َرئيسين

َالصلةَوالموصولَبمنزلةَكلمةَواحدإَإ:َولالَ  - ،َفصارتَبمنزلةَبعضَالكلمة،َةنَّ
َ.َوبعضَالكلمةَمبنيَ 

َالموصولَالإَإ:َلثانيا - نَّهاَلَ ؛َشبهَالحروفأ َف،َكثرالََّمعَكلمتينَفأَ إإََفيدَمعنىًَي ََنَّ
 .َ(1)كثرالََّمعَكلَفأَ فيدَمعنىَإَإت ََال

                                                 

َ.1/112َ:َشرحَالمقدمةَالمحسبةَ(1)
البسيطَفيَ،1/461َ:َاليضاحَفيَشرحَالمفصل،1/112َ:َشرحَالمقدمةَالمحسبةَينظرَ(2)

َ.961َ:َشرحَجملَالزجاجي
َ.462ََ-466:َتوجيهَاللمعَينظرَ(3)
َ.119َََديوانه:َ(4َ)
َ.1/162َ:َشرحَالتسهيلَ)له(َ(5)
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َدائرةَ َفي َبحصره َالموصول َلالسم َتصنيفهم َفي َالن حويُّون َيقتصر ولم
َالَ َالمبنيَ  َالمعرفةَاءسممن َجَ ، َلهم َنجد َصنََّبل َآخر َمضافًا َاالسمَهدًا َفيه فوا

لىَالعائدَفيَجملةَالصلةَإَإبالضميرَلىَقرينةَالربطَالمتمثلةَالموصولَبالنظرَإَإ
وهوَالَّذإيَالغنىَلهَ:َالموصولَاالسمي:َولالَ ،َلىَصنفينَرئيسينإَإ،َالموصول

ي:َوهيَلفاظهعنَذلكَالضميرَوأَ  واللَّتان(َوجمعهاَ،َنيتهماَ)اللَّذانوالَّتإي(َوتث،َ)الَّذإ
ين الموصولَ:َوالثاني،َ(الطائيةَ-وذو،َوأل،َوما،َمن)و،َالئي(التيَأوَالَّالَّ،َ)الَّذإ
ََ :َلفاظهوأَ ،َحاجةَلهَبذلكَالضميروهوَماَال:َالحرفي ولو(َ،َوما،َوكي،َوأنََّ،َنَْ)أ 

ََ ،َ(2)صلتهَبمصدرَجملةويؤولَمعَ ًاَدََّكمًاَوعَ اَحَ وجزَابنَمالكَالكالمَعليهوقدَأ 
َ:َ(3)لكافيةَالشافيةَبقولهاَفيَنظم

س م َموصواًلَمنَالحروفَم َامَ ــت مَ َحيثَ َنإيَعنَالمصــدرَإي غََْاـــو 

َ)أَ  (َمْن(َو)ما(َو)كي(َو)أَ وه نَّ ََ ،َ)لو(َنحــوَعـنَّ َلوَيقع(َدََّذوَم رادَ )و 

َأَ َوعللََّ َالربيَْابن َبي َاالسمي َالموصول َافتقار َالضميَإإلىع َالعائد َأَ ر نَّ
َأَ )) َونائبالضمائر َمنابهاَةسماء َماإإََوكأ نَّك، َذكرت َقد َذكرتها َعليهَذا ،َتعود

َعواملَالَ لَ ،َيدخلَعليهَماَيدخلَعلىَالضميرَوالحرفَال تدخلَعلىََسماءَالنَّ
َ.َ(4)تعملَفيها((َوال،َالحروف

َ َيقف َالنحويَ َنالن حويَُّوولم َللتوصيف َجردالمَ َمأسورين ،َ َكانت لهمَفقد
لفاظَفيَكلَوَماَيسمىَبالداللةَالنحويةَللَ لىَالنحوَالوظيفيَأَ شاراتَمتعددةَإَإإَإ

َبوابَالنحوبابَمنَأَ  َأَ ، َتحققَلهم َالموصولَاالسميَباعتبارَمالذا َيشطروا َْن
َإَإ َمعنى َمن َشطرينيؤديه َلى َولالَ ، :َ َاالسمي َ)الموصول (َالمختصويسمى

(َأ يضاًَ ويشملَ،َلىَغيرهيتجاوزَإَإَىَواحدَاللمعنَوضعوهوَماَ،َويسمىَ)النصَّ

                                                                                                                       

َ.164َ:َلبيَالبركاتَالنباريَ–أسرارَالعربيةََينظر (1)
َ.61َ:َالمقرب،1/140َ:َللمراديَ–شرحَاللفيةَ،121َ:َاللمعَفيَالعربيةَينظرَ(2)
َ.1/101َ:َشرحَالكافيةَالشافية(3َ)
َ.920َ:َبسيطَفيَشرحَجملَالزجاجيال(4َ)
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ي( الموصولَ:َثانيال،َتذكيرًاَوتأنيثاًََ–تثنيةَوجمعًاََ–عَمنهاَو)الَّتإي(َوماَتفرََّ)الَّذإ
َويَ  َالعام َ)المَ سمََّاالسمي َوهوى َبلفظَ َشترك( َوضع ََما َفيه َتشترك َواحد معان 

)من(ََمَبهَويشملماَاتفقَعلىَاشتراكهَوالتكلُّ:َولالَ ،َلفاظهَقسمانوفيَأَ ،َمختلفة
واختلفَ،َمَبهماَاتفقَعلىَالتكلُّ:َوالثاني،َ(االستفهاميةل(و)ذاَبعدَماَاو)ما(َو)

َفالجَ فيَاشتراكهَويشملَ)أَ  ) جريَعلىَي ََوبعضهم،َورَيستعملونهَبلفظَواحدهَ مَْيَّ
َ.َ(1)لفظهَعالماتَالتثنيةَوالجمع

َالك وفإي ينومماَيلزمناَالوقوفَعندهَ نَيستعملَشارةَأَ سمَالَإجازواَفيَاأ ََأ نَّ
ومنعَالبصريونَهذاَالتعاورَ،َفيندرجَفيَحكمهَالنحويَ ،َاستعمالَاالسمَالموصول

َاللغويَبينَاالسمين َفيَاالستعمال َاحتجََّ، َأَ َوقد َبشواهدَالك وفإيُّونَعلىَما ثبتوه
قولََو[٩١َ:َطه]چ ڃ  چ   چ  چچ:َيلَقولهَتعالىزَإنَْفصيحةَمنهاَماَوردَفيَالتَ 

َ:َ(2)ربيعةَالحميرييزيدَبنَ

َوهذاَتَ َمارةَ إإََعليكَإَعبَّادَ اَلَإمَ َد ْسَعَ  َقليَْطَ َنَ ليَْحمَإنجوتإ

َيأَ  َطليقَ : َتحملين ي َوالَّذإ َأَ ، َحين َالَإفي َاسم َالبصريون َعلىَبقى شارة
َوضعهأَ  َصل لوا، َالنصَوتأوَّ َمن َورد َالَإَوصما َالسم َتبقي َعدمَتأويالت شارة

،َصلَفيَاللغاتَالقديمةليهَالك وفإيُّونَلهَأَ بَإَإذهَماَولعلََّ،َ(3)مجيئهَاسمًاَموصوالًَ
َ َمحمدَأ ثبتتَْإإْذ َزاكية َالباحثة َيَ أَ : َكان َالموصول َاالسم َاللغنَّ َفي َينتستخدم

َوالعرب َالَإيالسريانية َعلى َللداللة َشارةة ،َ َأَ َعملستأَ ث مَّ َبعد َضعفتَالموصول ْن
َالَإ َشاريةداللته َيَ َولعلََّ، َالعربية َفي َالموصول َالحندَراالسم َتحتَهذا َكمج إإْذَ،

                                                 

/1َ:َفاضلَالسامرائيَ–معانيَالنحوَ،1/114َ:َالبنَهشامَ–شرحَاللمحةَالبدريةََينظر(1َ)
192َ.َ

َ.16/912ََََلالصفهاني:ََ–الغانيََينظر(2َ)
َ.1/126َ:َشرحَجملَالزجاجي،9/111َ:َاالنباريَ–النصافَفيَمسائلَالخالفََينظرَ(3)
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هَلىَرأيَمفادَ يوبَإَإشيرَالدكتورَعبدَالرحمنَأَ ويَ َ(.1)صلَفيهاَهوَحرفَالذالالَ 
َأَ  َنَّ َإَإأصل َاسم َالتعريفَعليه َ)أل( َدخول َقبل َالموصول َيقولاالسم َإإْذ :َشارة
َمَ أ ََودَُّنَ )) َهنا َنذكر َأَ ْن َالمصريََّستطردين َالعامية َفي َالموصول َاالسم َهوَنَّ ة

َالالم)الل ي َ(بتشديد َتَ ، َمَ وقد َالكلمة َفيَبعضَأَ فَ خَ سمعَهذه مصرَفتكونََقاليمفة
َاسمَالموصولَجديدَمنَالكلمةَوحيَهذاَبأَ وقدَيَ .َ.َ.َ)أل(َمعَاختالفَنبرها نَّ

َةيَربالع ،َ َعلى َللتعريف َالَّتإي َ)أل( َدخول َمن َالَإَأ سماءنتج َو)تي(َ)شارة ذي(
َأولىو) َس( َعلى َتدخل َكانت َكما َقديم َعصر َفي َالكلمات َمن مَأ ََأ سماءواها

َأ فعاال َأَ ، َحدث َالكلماتث مَّ َهذه َتخصصت َالَ َوَْن َعلى َبالدخول ،َفعالمثنياتها
شارةَعنَ)أل(َبدونَاسمَالَإَزتوهناَتميََّ،َسماءبالدخولَعلىَالَ َ)أل(وتخصصتَ

.َ.َنعرفهاَاليومَسماءَالموصولَالَّتإيخيرَأَ صبحَالنوعَالَ وأَ ،َشارة)أل(َمعَاسمَالَإ
َ.))(2(َ.َ

َالرأيَولعلََّ َغيرَ َال خيرَهذا َبه َقال َالدارسينَواحدَ َقد َ(3)من ونظرَ،
فنجدهمَقدَ،َسبقهمَنغايرةَعمََّمَ َلىَاالسمَالموصولَنظرةًَإإََجماعةَمنَالمحدثين

َصنََّ َقائمة َضمن َالضمائرفوه ،َ َأَ والضمائر َثالثة َتقسيمهم َنواعوفق :َولالَ ،
والضمائرَ،َالموصولَوالثالثَضمائر،َةشاَرضمائرَالَإ:َوالثاني،َضمائرَالشخص

َما َقسمانَتدلََُّباعتبار َعليه َحَ : َفيهاضَ ضمائر َويندرج َور َالتكلم: ،َ)ضمائر
غيبةَ)ضمائرَال:َوضمائرَغيبةَويندرجَفيها،َشارة(وضمائرَالَإ،َالخطابَوضمائر
ةَفيَصنافَالنحويََّغَالجمعَبينَهذهَالَ اَسوَّوممََّ،َوضمائرَالموصول(،َالشخصية

َإَإدائَر َ)الضمائر( َتَ ة َاستغناءًَنَّها َالكالم َفي َالظاهرَستخدم َاالسم َتكرار ،َعن
َإَإ ضورَليهاَضمائرَالحَ قرائنَالدالليةَفالحضورَقرينةَتفتقرَإَإاللىَوحاجتهاَجميعًا

َالثالثةبأَ  َليهاَضمائرَالغيبةوالمرجعَالمتقدمَقرينةَتفتقرَإَإ،َنواعها والصلةَقرينةَ،
                                                 

منشورَ،َبحثَلزاكيةَمحمدَرشدي،َاللغاتَالعربيةَوالعبريةَوالسريانيةَالموصولَفيَينظرَ(1)
فقهَاللغاتَالساميةَ،1219َ:190َ(َسنة10َالجزءَ)،َالقاهرة،َفيَمجلةَمجمعَاللغةَالعربية

َ.21َ:َلبروكلمانَ–
َ.101ََ-100:َدراساتَنقديةَفيَالنحوَالعربي(2َ)
(3َ َلبرجستراسرَ–التطورَالنحويََينظر( َبع40َ: َدهاوما َالعربيةَ، ََ–اللغة َومبناها َ–معناها

َ.َوماَبعدها106َ:َلتمامَحسان
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َإَإ َالموصوالتتفتقر َليها َإَإفضالًَ، َيعود َبضمير َاقترانها َقوةَعن َمن َيزيد َليها

َ(1)االرتباط َدوسمََّ، َاها َالكنايات()مهديَالمخزوميَبـ. َعنده، :َوالموصولَبجملة
َفيَوالبَ .َ.َ.َهوَكنايةَموصولةَبجملةَمعهودةَالمضمونَلدىَالمتكلمَوالسامع دَّ

شارَبهَميرَيَ ْنَتحتويَعلىَضالجملةَالَّتإيَتوصلَبهاَالكناياتَالموصولةَبجملَأَ 
َلىَالموصولإَإ .َ .َ .(2)َ َدويَ ، َبي نَلنا َأَ . نيسَالسببَالَّذإيَجمعَبينَهذهَإبراهيم

َالنحويَّ َبقولهالمكونات َة َيسمََّ)): َوأَ فما َبالضمير َالَإى َ َوالموصوالتَلفاظ شارة
َإَإوالَ  َالحقيقة َفي َليست َيَ عداد َلغوية َرموزًا َالَ الَّ َتكرار َعن َاءسمستعاضَبها

وهيَمنَالعناصرَاللغويةَالقديمةَ،َكانَلكلَمنهاَاستعمالهاَالخاصَنوا َإ،َةالظاهَر
َاللغويَفيَمقارنتها َتنتميَإَإَستدلَبهاَعادةًَويَ ،َالَّتإيَيستعينَبها ليهَاللغةَمنَما

ََ.َ(3)ر((رَوالتغيَ حيانَعصيةَعلىَالتطوَ نَّهاَفيَغالبَالَ لَ ،َفصيلةَلغوية

 : النحويِّ االسم املوصول يف دائرة املصطلح: ثانيًا

َنَ  َإَإابتداًء َمنَالَ َنََّأَ لىَشير َمأخوذ َاللغويَالمَ لفظَ)الموصول( نَكوََّصل
ََضمالدالَعلىَ))ل(َ.َص.َمنَ)و َقاليَ ،َحتىَيعلقهَلىَشيءَ إَإشيء  َوصلتَ :
َفاتصلَالشيءَ  َبغيره َوالوصال، َوالصلة َالوصل َبعد َوصرمني َيأَ ، ،َقطعني:
َوالوصل َالهجران: َضد َالَ ، َمجاز َومن َوصل َأَ الَ صل َصلتهارحام ،َ(4)((و

َالصرفيََُّ(الموصول)و َاشتقاقه َحيث َمَ َمن َمفعول َالثالثيََصاغَ اسم َفعله من
َالمبنيَُّلَ صَإالمجردَ)وَ  َللداللةَعلىَمنَوقعَعليهَالفعلَفعولللمَ( وسم يَاالسمَ،

َبهذهَإ َمعناهَالموصول َتمام َمن َيكون َبعده َبكالم َلصلته َ(5)التسمية َتَ وا َإ، عناَبََّتَ ذا

                                                 

(1َ َاللغةََينظر( َأنيسَ–منَأسرار َلبراهيم :941-َ946َ ،َ َالعربية َومبناهاَ–اللغة :َمعناها
162َوَ=َ،142َ:َلفاضلَالساقيَ–أقسامَالكالمَالعربيَمنَحيثَالشكلَوالوظيفةَ،110َ
 (.َ)منه

َ.َ)منه(42َ،49َ:َقواعدَوتطبيقَ–يَفيَالنحوَالعربَينظرَ(2)
َ.942َ:َمنَأسرارَاللغة(3َ)
َ.206ََ-201:َللزمخشريَ–أساسَالبالغةَ،1044َ:َبنَفارسالَ–مقاييسَاللغةَ(4َ)
َ.1/110َ:َمعانيَالنحوَينظرَ(5)
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َهذا َأَ َظهور َماالمصطلح َالنحويَ َو َالتراث َفي َجَ َيناظره َللنحويين هدًاَفسنجد
َوأَ  َمفهومه َبيان َفي َحكامهمحمودًا َأَ ، َسعةاقتصادًا َو َبكتابَسيبويهَوا َإ، َبدأنا ذا

َأَ 160َ)ت َلدينا َالمعدود َمَ وََّهـ( َأَ صنََّل َنرى َالعربي َالنحو َفي َيَ ف َلم حَصرَّنَّه
َجليََّ َحتصريحًا َفكان َ)الموصول( َبمصطلح َيعرضَلَ ًا َأَ ينما َيجريَحكامه َما و

َأَ  َمن َلذلك َعنوانًا ي( َ)الَّذإ َالموصول َاالسم َقولهيذكر َذلك َمثلة َبابَماَ)): هذا
ي(َفيَالمعرفة ىََزجاسماءَالَّتإيَيَ وهذاَبابَالَ ))َو،َ((يكونَاالسمَفيهَبمنزلةَ)الَّذإ

ضَلجملةَالصلةَيتعرَََّنَّناَنجدهَكثيرًاَمابيدَأَ ،َوغيرهاَ(1)((بهاَوتكونَبمنزلةَ)الَّذإي(
َنحويَّلَمنَأَ أوَ َولعلَََّ-كماَسيتضحَفيماَبعدَ– ًاَهوَطلقَ)الموصول(َمصطلحًا

َ)ت َبعنوان964َالم ب ر د َعقده َباب َفي َهـ( َفيَ)): َوالموصول َالصلة َباب هذا
َ(2)((مسائله َب، َشاعََذههَعدث مَّ َمنَالن حوي ينلدىَالمرحلة َعدد َأَ ، َأَ بيد لفاظهمَنَّ

َوَ  َالتنوُّمَ سَ وعباراتهم َبدقةَوالتعدُّدَعها َالمصطلح َتحديد َفي َ)تَ، َالسرَّاج فابن
َيتمََُّشيءَموصولَالَفَ طَإعَ َوهوَما)):ًَاَفيَبابَعقدهَبعنوانضَ رَ ذكرهَعَ َ(هـ112

سماءَوَ)الَ بصيغةَالجمعَ)بابَالموصوالت(َأَ َهمبعضواستعملهمَ،َ(3)((إالََّبصلة
َ(4)الموصوالت( ،َ ن ي  َجإ َابن َجمع َحين َفي َاالسمََ(هـ129َ)ت َعن َحديثه في

َوالصلة( َ)الموصول َمصطلحي َبين َتالزمهاَ(5)الموصول َضرورة َعلى ،َمنبهًا
عَالمصطلحَومعَتنوَُّ(6)بـ)اسمَالصلة(َ(هـ411َ)تََيال نباَربوَالبركاتَاهَأَ وسمََّ
بإْيدإيفهَفقدَعرََّ،َعتَحدودهَوتعريفاتهتنوََّ سهَبنفَيتمََُّماَال)):َنَّههـ(َبأَ 112َ)تَالز 

َتاماًَ َاسما َفيكمل َبغيره َيوصل َحتى .َ .َ َأَ . َمنَوالب دَّ َذكر َالصلة َفي َيكون نَّ
َإَإ َيرجع َويتعلَّالموصول َ(7)((قليه َ)ت، َبابشاذ َتسمية422ََوالبن َفي َتعليل هـ(

                                                 

 .9/104َ،1/22َ:َالكتابَ(1)

َ.1/121َ:َالمقتضبَ(2)
 .9/22َ:َالصولَفيَالنحو(3َ)

َعَينظرَ(4) َفي َالواضح َالعربية َللزبيديَ–لم :192َ َالمفصل، َشرح :1/116َ َجملَ، شرح
 .1/126َ:َالزجاجي

َ.102ََينظرَو،166َ:َاللمعَينظرَ(5)
 .112َ:َأسرارَالعربيةَينظرَ(6)

 .192َ:َالواضحَفيَعلمَالعربية(7َ)
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َبقوله َاالسم َبهذا َالموصول َاالسم َموصولةًَ)): َبعدهاَلَ َس م ي ت َبما َوصلت نَّها
َاللَ  َبنفسهاستقَإتَ نَّها َل َمَ ، َإَإإإََحتاجةَ وهي َالحروف َكاحتياج َصالتها لىَلى

َ(1)((غيرها َ)ت، َالجرجاني َالموصول411َوجارى َحد َبيان َفي َسابقيه َهـ( بلَ،
َإَإ َبقولهوزاده َيضاحًا َيَ إإَ)): َال َكان َلما َالموصول َإَإَتمَُّنَّ َمعناه َبصلته صارْتَالَّ

َالبعضَمنَاالسمَالفكماَإَإ،َلَاالسمَمنَآخرهوََّنزلتهَمنهاَمنزلةَأَ مَ  َلَ ،َعربي ََنَّ نَّ
َالَ الَإ َفي َالعارضة َالمعاني َعلى َللداللة َبه َيؤتى َشياءعراب .َ .َ َب نيَ. كذلك

َلهَ)):َنَّههـ(َكثيرًاَإإْذَعرَّفهَبأَ 164ولمَيبتعدَالزمخشريَ)ت،َ(2)((الموصول ماَالب دَّ
َتردفَ  َمنَجملة َاسمًا َفيهاََهَ فيَتمامه َالَّتإيَتقعَصفاتَومنَضمير َالجمل من

بَّازَتَ َولمَيرتضَإ،َ(3)((ليهيرجعَإَإ َوعلَّلَ)َتهميَ سَْابنَالخ  كونَاالسمَموصواًلَ)اسمًا
َالقياس َفي َبعيد َحقَّلَ ، َأَ نَّ َإَإه َيحتاج َوال َبنفسه َيقوم َغيرهْن َلى َالحرفَ، وكون

رضيَالدينََرض َتعويَ ،َ(4)((علىَمعنىَفيَغيرهَنَّهَدالَ لَ ،َموصواًلَمناسبَلحاله
:َهـ(َلالسمَالموصول242فَابنَالحاجبَ)تعلىَتعريَ(هـ266َيَ)تَداالسترابا

َال)) َإَإَتمَُّي ََما َإالَََّتمَُّي ََالَالموصولَما:َقولنا)):َ(َبقوله(بصلةَوعائدَالَّجزًء جزًء
ْنَقامَ :َمنَقبيل،َبصلة .َيَمنَبابَتعريفَالشيءَبنفسهَوذلكَمحالبهَأَ َالعالإم َم 
َالموصولحدَيعرفَإَإ]فـ[َكلَأَ .َ.َ يَيلحقَبه:َنَّ َالَّذإ َالوا َإ، شكالَفيَماهيةَنَّما
َشيءَهيَ؟َفتعريفَالموصولَبالصلةأَ ،َالصلة الَي شكلََتعريفَالشيءَبما،َيُّ

َالبابإإََنَّماَقلتَ إَإ:َففقالَالمصنَ ،َالََّهومنَذلكَالشيءَإَإ َلَ ،َنَّهَليسَمنَهذا نَّ
َبالموصول َالمراد :َ َفي َ َاللغةَاالصطالحالموصول َفي َال َقال، َث مَّ َقلتَ إَإ: َنَّما

َأَ َ(بصلة) َعلىَاصطالحَقلَبجملةَ ولم َجريًا َفرََّ، َوقعَفيما َمنهَفعلىَهذا َلَ ، نَّ
َالموصولَفيَاالذنَإَإمعنىَكالمهَإَإ ىَصلةَلىَماَيسمََّحتاجَإَإصطالحَهوَالمَ نَّ

                                                 

 .1/111َ:َشرحَالمقدمةَالمحسبة(1َ)

َ.1/196َ:َالمقتصدَفيَشرحَاليضاح(2َ)
دراسةَومعجمََ–قرارَاالستَإلىالحدودَالنحويةَمنَالنشأةَ،194َ:َعربيةالمفصلَفيَعلمَال(3َ)

َ/جامعةَالموصل/مجلسَكليةَاآلدابَإلىأطروحةَدكتوراهَقدمتهاَزاهدةَعبدَاهللَمحمدََ-
1224َ:114َ. 

 .461َ:َتوجيهَاللمع(4َ)
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َاال َصطالحفي َوالمَ ، َالموصول َإَإومعنى َشحتاج َصلة َواحدلى َيء :َقالَث مََّ،
َفيَنفسَ،َالشكالَليرتفعَ ،َخبريةَ َجملةَ َهَ وصلتَ :َبقوليَالصلةَ َوفسرتَ  َبأنَّ فقدَأق رَّ

َمنَدونَالتفسير َإشكااًل َالحد َلقا، َ()بجملةَ َ(بصلةَ َموضعَولوَجعل): َالرتفعَ ،
َحقَ َالشكالَ  َ(1)((وهذا َالمراديَُّ، ََوارتأى َأَ 142)ت َاالسمَهـ( َبيان َيكون ْن

َالَّتإيَأَ أ ََالموصولَبالعدَ  َتقسيماته َإَإوَبسرد َفيَ شرنا َآنفًا ،َ(2)ذلكَعنَالحدَغنيليه
َفيَالتراثَالنحويَ  َل(مصطلحَ)الموصَويناظرََمصطلحَويطالعنا َإَإ، َلمَغير نَّه

يوعَوالشيَوليتسمَبا كماَهوَالحالَفيَ)الموصول(َذاكَهوَمصطلحَ)االسمََ–عَذإ
َالناقص( َتتبعناهَمنَالمظانَالنحويَ ، َفيما َالزجاجيََّةَإَإويبدوَلنا هـ(111ََ)تََنَّ

الََّبصلةَيتمَإَإَلكنهَاسمَناقصَال)):َعليهَهذاَاالسمَبقولهلَمنَاصطلحَوََّهوَأَ 
َمنَغموضَمعناهَفيَنفسهونقصانَ ،َ(3)((وعائد يزيدََلىَمافهوَمفتقرَإَإ،َهَمتأت 
َمستقاًلَ،َحهَوهوَجملةَالصلةَوالعائدَفيهاَووض َنحويًا ولعلَّهَلمَيردَبهَمصطلحًا

هـ(164َارَالرمانيَ)تَشوأَ ،َقدرَماأرادَتفسيرَوتعليلَوتوضيحَلالسمَالموصول
الَّذإيَ:َيقومَبنفسهَفيَالبيانَنحوَالَّذإيَال)االسمَ)َبأنَّههَوحدََّ،َلىَالمصطلحَنفسهإَإ

يَيقومَبنفسهَفيَالبيانَعنَ)وقابلهَبمصطلحَ)االسمَتام(َوهوَ)،َ(4)((ومنَوما الَّذإ
َمعناه َنحو، َوعمرو(: َ(5)رجلَوفرسَوزيد َيَ ، َنجده َإَإولم لىَمصطلحَاالسمَشير

يصطلحهَعليهََهـ(َعنَهذاَالمفهومَلكنَّهَلم219بانَابنَمالكَ)توأَ ،َ(6)موصولال
َبقوله َوالموصول)): وينقصَ،َفَبكمالَوضوحهاوهوَبحسبَصلتهَفيكملَتعَر:

َالَّذإيَنقصَمعناهَال،َ(7)((بنقصانه َباعتبارَالشكلَمعَضمَ َيكتملَإالََّو))االسم
                                                 

 .2َ-1/4:َشرحَالكافية(1َ)

الحدودَالنحويةَمنَ،114ََ-1/114:َشرحَاللمحةَالبدرية،1/140َ:َلهشرحَاللفيةََينظر(2َ)
َ.َ)أطروحةَسبقَذكرها(114َ:َاالستقرارَإلىالنشأةَ

َ.94َ:َالجمل(3َ)
 .َ()منه41َ،42َ:َالحدودَفيَالنحوَ)ضمنَثالثَرسائلَفيَاللغة((4َ)

 .111َ:َنتائجَالفكرَفيَالنحوَينظرَو،َن.َص:َن.َم(5َ)

ولمَ،َالموصولَبنوعيهَاالسميَوالحرفيَالفاكهيَفيَشرحهَللحدودَالنحويةَقدَذكرَأنََّنجدَ(6َ)
َالمصطلحَفيَكذكرَهذيَ  َفيَالنحو(تا َينظرابَالرمانيَ)الحدود :َشرحَالحدودَالنحويةَ،

14-14َ.َ
َ.1/169َ:َشرحَالتسهيلَ)له((7َ)
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يَيؤديَ،َلَتركيبهَالشكليَ فيتبلورَاسمَالمصطلحَمنَخال،َالصلةَوالموصول الَّذإ
ناَالنظرَمعنذاَأَ وا َإ،َ(1)التركيبَالوصفيَ)االسمَالموصول((َفيََلىَاعتبارَمعنويَ إَإ

بهامَنجدَماَيقابلَمصطلحَ)االسمَالناقص(َللداللةَعلىَإَإَمانيَ فيَمصطلحاتَالرَ 
مصطلحََفمثالًَ،َبذلكءَىهَيومحدَََّحَبهَلكنََّصرَّْنَلمَيَ وهوَوا َإ،َالمعرفةَوغموضه

طلق(َوهوَهَبمصطلحَ)المَ نَالمعنىَوضادََّعيَإيَ بماَهوَالموصولَ)):َه)الم ق يَّد(َعند
َيَ المَ  لىَالشيءَوهوَالمختصَإَإ(َحتاجالمَ صطلحَ)وكذلكَمَ ،َعينَالمعنىجر دَمما

َنقص َصفة َوعدمه َوجوده َفي َبما َ)الغن يوضادََّ، َبمصطلح َالشيءَه َوعن )
َ َفي َبمنزلة َوعدمه َوجوده َبما َالنقصَءافانتالمختص هذينََولعلَََّ(2)((صفة

َالموصول َاالسم َعلى َالداللة َفي َينطبقان َالمصطلحين َوالمقيَّدَ، فالموصول
َدائرةَ  َفي َتنحصر َواحدةَ َوظيفةَ َوالمحتاجَمصطلحاتَتكاد َالمصطلحاتَ، ومن

َالموصول َاالسم َعلى َللداللة َالن حويُّون َاستعملها َالشارةَالَّتإي صطلحَمَ َواسم
َ)الم ْبه م( َأَ ، َقبالًََفيهَالقولَسلفناوقد َالمشتركةَوي ع دَُّ، َالمصطلحات َمن وهذاَ،

ذكرََعدم))فيَعرضهَلالسمَالموصولَفـَالدرسَالنحويَ َإإجمالَإإلىىَدََّاالشتراكَأَ 
َأَ  َفيَكثيرَمنَمناقشاتَالن حوي ينَمع َالموصول َالمعارفَالَّتإيَالاالسم َمن َنَّه

َالتنكير َتقبل َلَ ، َمصطلحنََّوذلك َضمن ََه َالشامل شارةَالَإَل سماء)الم ْبه م(
شارة((فيكونَواقعًاَمنَالتعريفَموقعَاسمَ؛َوالموصوالت المعنويََفاالعتبارَ(3)الإ

تَّمَعليهمَأَ  تعبيرَ)وَ)الم ْبه مات(َوهو)صطلحَ)الم ْبه م(َأَ طلقواَمَ ْنَيَ لدىَالن حوي ينَح 
َ.َ(4)((فيدَوصفَالموصوالتي ََلغويَ 

يقولَ،َ(5)تقدمينصطلحَلدىَعددَمنَالن حوي ينَالمَ المَ وقدَتواترَذكرَهذاَ
َيعيش َابن َأَ )): َالموصوالتَإواعلم َالم ْبه ماتَضربَ َنَّ َمن َمَ وا َإ، َكانت همةَبَْنَّما

                                                 

َ.46َ:َلرياضَعثمانَ–المصطلحَالنحويَوأصلَالداللةَ(1َ)
َ.َ)منه(41َ:َو،40َ:َالحدودََفيَالنحو(2َ)
َ.َ)بحثَمنشورَسبقَذكره(424َ:َتعريفَوالتنكيرَفيَالعربيةدرجاتَال(3َ)
 .42َ:َالمصطلحَالنحويَوأصلَالداللة(4َ)

عرابهَ،1/112َ:َالمقتضبَينظرَ(5َ) ،َالكناش14َ:َالجمل،1/11َ:َللزجاجَ–معانيَالق رآنَوا 
َََ.112َ:َالنحوَوالصرفَفي
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َكلَ  َعلى َحيوانَ َشيءَ َلوقوعها َوغيرهماَوجمادَ َمن َو)هؤالء(َ، َ)هذا( كوقوع
َمنَ َعلىَكلَ الَإَأ سماءونحوهما َشيءَ َشارة .َ .َ .))(1)َ ونَمنَثَ حدَ ضىَالمَ وارت،

،َ(2))ضمائرَالموصول(:َدارسيَالنحوَالعربيَأْنَيصطلحواَعلىَاالسمَالموصول
ويبقىَلمصطلحَ)الموصول(َسعةَ،َلناَالقولَفيَذلكَآنفاًَوقدَفصَََّ(3)ايات(نَ وَ)الكَإأًَ

َانتشاره َاستعماله، َالحاضرمذَظهرََوكثرة َيَ ،َوحتىَعصرنا للمصطلحاتََدعَ ولم
َبقاياَاستعمالَسوىَذكرهاَفيَالتراثَالنحويالَّتإيَاستعرضناهاَ

   : والشروط اأَلحكام مجلة صلة املوصول يف دائرِة: ثالثًا

َنَ َ َإَإبدءًا َقلمَََّأ نَََّلىشير َالموصول َصلة َ)جملة َتحظى َنحويَ )ا َةَ بدراسة
َماَيتفرغَالنح،َمستقلة َكثيرًا َإَإوا َإ،َلىَدراسةَاالسمَالموصولإإََويونإإْذ لىَدراسةَمَّا
َالموصولَبالسياقَالوظائفيَعالقة َ.َ.َعامةَكلَمنَالصلةَواالسم ذاَونحنَإَإ.

َالذاتمعنأَ  َلغويًا َتركيبًا َوجدناها َبمفردها َالموصول َفيَصلة َالنظر َنا متكاملَ،
َالنحوية َالبنية ،َ َحيث َمن َالُّدنيا َالوظائف َلشبكة سنادَ حاويًا َالإ َالنحويةَ، وظيفة

َ.َ(4)((تبطَعضويًاَبالسياقَالتركيبيَ تحديدَاالسمَالموصولَالَّذإيَهوَبدورهَيَر
شارةَوقدَسلفتَإَ َالموصوالتَإَإلىَالقولَبإإََالإ لهاَفيََدََّالبَ َاًَوحروفَأ سماءًَنَّ

َ َتزيل َصلة َجملة َمن َمعانيها َأَ َضهامَوغَوَإإبهامهاتمام َبدا َالتركيبَوقد َهذا نَّ
َفحَاًََرليسَمقصَوَوالدالليَََّالنحويََّ َالعربية َاللغة َبسعلى ،َ َفي َظهر غاتَلبل
َ.َ(5)كالعبريةَوالسريانيةَأ خرى

                                                 

 .1/112َ:َشرحَالمفصلَ(1)

،124َ:َأقسامَالكالمَمنَحيثَالشكلَوالوظيفة،110َ:َناهااللغةَالعربيةَمعناهاَومبَينظر(2َ)
 .َ)منه(162ََينظروَ

َ.َ)منه(42َ،49َ:َقواعدَوتطبيقَ–فيَالنحوَالعربيََ(َينظر3)
(4َ )َ َالوصفية َاللسانيات َنهج َعلى َالكريم َالق رآن َفي َالمسديَ–الشرط َالسالم َلعبد ومحمدَ،

 121-120:َالطرابلسي

َلعربيةَوالعبريةَوالسريانيةالموصولَفيَاللغاتَاَينظرَ(5) (،َ)بحثَمنشورَسبقَذكره112َ:
َ.949َ:َالجملَالَّتإيَالَمحلَلهاَمنَالعرابَفيَالق رآنَالكريم
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َالحديثَعنَجملةَيجدَأَ َ–قدماءَومحدثينََ-َالدارسينعَآلثارَبإَت َتَ والمَ  نَّ
َي عدَُّ َالموصوالتَالصلة َعن َالكالم َفيه َيرد َموضع َكل َفي َمتالزمًا َشاعَ، وقد

َأَ  َبيد َالمصطلح َهذا َيسمَ لديهم َكان َسيبويه َنَّ َ)الصلة( َمواضعَحشواًَ)ي َفي )
َأَ فكماَ)):َيضًاَواتضحَهذاَبقولهيستعملَ)الصلة(َأَ َوأ حيانا،َ(1)كتابةَمتعددةَمن نَّ

َإَإ َالَيكون ي( َوم نَْ)الَّذإ َالَيكونَ)ما َمعرفة َوهوَإإََ(ال  َحشوًا يَبعدها َالَّذإ َكان ذا
َمصطلحَلىَأَ إَإوزيَالقَ َويذهبَ ،َ(2)((.َ.َ.َالََّمعرفةالصلةَإَإ َبهََ(الحشو)نَّ مرادًا

،َ(3)نفسهَحتىَفيَكتابَسيبويهَإ،َرَلهاَالبقاءدََّقَ تإيَلمَيَ الصلةَمنَالمصطلحاتَالَّ
َأ ثبتناهعلىَم ََا َواحدمن َفيَموضع َلهما َاستعماله ََولعلََّ. َمن َإإطالقهالمقصد

َأَ َ(الحشو) َالصلة َجملة َعلى َليست َيتمَُّوا َإَأ صالًَنَّها َزيادة َهي َمعنىََنَّما بها
َالموصوالت َمَ ، َعلو)الصلة( َفيطلق َالداللة َمتعدد َالموصولصطلح َصلة ،َى

وعلىَحروفَالجرَصلةَ،َيَزائداًَوعلىَالحرفَالزائدَيقولونَهذاَالحرفَصلةَأَ 
نسبَالزيادةَْنَيَ عًاَمنَأَ بًاَوتورُّصطلحَتأدَُّالمَ َهذاَاءوقدَاختارَالفرَّ،َ(4)وصلة:َأ ي
َ()لىَكتابَاهللَإَإ َفيَالكالملَ ؛ َدخولَالزيادة َمنهَكخروجهاَنَّ َالَغيرَأَ ، نَّها

همالتعنيَ َيَ وا َإ،َلدىَالن حوي ينَالإ َتوكيدَالكالمَوتقوينَّما َيَ وممََّ،َ(5)هترادَبها لحظَا
َمَ أَ  َنَّ َغدا َ)الصلة( َغيرهَأ كثرصطلح َمن َوشيوعًا َاستعمااًل َبعضَ، وارتأى

المحدثينَأ ْنَي طلقَعلىَجملةَالصلةَبـ)الجملةَالفرعية(َوهوَمصطلحَمنبثقَعنَ
َالتحويل َالتوليدية َتشومسكي َ(6)يةنظرية َإَإ، َعن َبعضهم َاستغنى َمَ وقد رنًاَقتيراده

َ)الصلة(َليستَجملةَخلتَمنَأَ يعنيَهذاَبكلمةَ)جملة(َوال سنادنَّ فادةَالإ فقدَ،َوالإ
َجَ أَ  َمنَالمَ علىَأَ ،َ(7)مهورَالن حوي ينَبجمليتهاقرَّ ولكنَّهَ،َبجمليتهاَقرََّأَ حدثينَمنَنَّ

                                                 

َ.َ)منه(9َ/106َ،104:َالكتابَينظرَ(1)
 .1/121َينظرَو،1/110َ:َالمقتضبََ،َينظر9/101:َن.َ(َم2)

َ.62َ:َالمصطلحَالنحويَينظر(3َ)
َ.116َ:َالمصطلحَالنحوي،9َ/41َ:َوالشباهَوالنظائر،1/141َ:َشرحَالمفصلَينظرَ(4)
َ.62َ:َالمصطلحَالنحويَينظر(5َ)
َ.141َ:َمعصومةَعبدَالصاحبَ–َالجملَالفرعيةَفيَاللغةَالعربيةَينظر(6َ)
:َالجملَالَّتإيَالَمحلَلهاَمنَالعراب،1/140َ:َوشرحهَالبنَيعيش،194َ:َالمفصلَينظر(7َ)

941َََََََََ
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فادةنفىَقيدَ لم اَوقعتََصلَوضعهاَلكنَْجملةَفيَأَ بلَعدَّهاَآخرونَ،َ(1)عنهاَالإ
َفقدتَاستقاللها َصلة َمَ فأَ ، َتَ صبحت َال َلذا َغيرها َفي َلمعنى َأَ َعدَُّتممة وَجملة

َالصلةَأ َ))َلىونخلصَإَإ،َ(2)فحسبَسناديَ بلَهيَمنَقبيلَالتركيبَال،َكالماًَ نَّ
َ َعنصر َفيها َمتوافر سنادجملة َأ والَالإ ََو، َقبل َبالفائدة َاالستقالل ََارتباطعنصر

َبالموصول ،َ عرابفهيَلذلكَجملةَصغرىَالَمحلَمن َالإ .َ .َ ومجيءََ(3)((.
َالمفردَالبَ لَ )صلةَالموصولَجملةَالَمفردًاَ) فلوَوصلَبهَولمَ،َعرابدََّلهَمنَإَإنَّ

َأَ َيخلَ  َيكونَمرفوعًا َأْن َمجروراًَمن َأو َمنصوبًا َو َمَ ، َبأَ ومتىَكان َهذهَعربًا حد
كانَمثلهَفهوََنَْإَإخالفًاَلهَفوَمَ كونَمثلهَفيهاَأَ يَنَْلَمنَأَ َوالموصَنواعَلمَيخلَ الَ 
ََ ،َنَّهَتابعَالَيلزمَالمجيءَبهفمنَحيثَإَإ،َتابع هَصلةَيلزمَالمجيءَومنَحيثَإن 

َفهوَمحتاجَكانَمَ َنَْوا َإَم ناقضةَ َبهَوهذه غَلهَذلكَلىَضميرَمضمرَيسوَ إَإخالفًا
َ.َ.َعرابالَإ َكانتَجملةَالصلةََ(4)((. َلهَةَ نيَّومبللموصولََموضوعةولما والَ،
ةَملكفالموصولَوجملةَصلتهَكال،َالََّبهاَامتنعَتقديمهاَعليهفهمَللموصولَمعنىَإَإيَ 

َ(5)الواحدة َيَ وممََّ، َحَ َعتدَُّا َنحويََّبه َأَ كمًا َفيَالموصولًا َالَتعمل َالصلة َجملة ،َنَّ
علىََدَّمَمنَبعضَالصلةالََّماَقَ جنبيَإَإيجوزَالفصلَبينهماَبأَ وال،َنَّهاَمنَتمامهلَ 

َبعض َيَ ، ََعدَُّفال َفصاًل َالتقديم َنفسهاَل نَّهذلك َالصلة َجملة َ(6)من َقولهَ، ومنه
)فيه(ََفالجارَوالمجرور،َ[٢0: يوسف] چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ    :َتعالى
منَ،َهدينَفيهاوكانواََز:َالَبصلتهاَوالتقديرَل(أعليهَصلةَ)َتَْبمحذوفَدلََّقَ متعلَ 

َ:َ(8)ولَجريرومنَذلكَق،َ(7)الزاهدين
                                                 

عرابًاَالَينظر(1َ) َ.16َ:َلفتحيَالدجنيَ–جملةَالنحويةَنشأةَوتطورًاَوا 
لعليَأبوََ–مقوماتَالجملةَالعربيةَ،َوماَبعدها1/111َ:َلعباسَحسنَ–النحوَالوافيَينظر(2َ)

 161:َالمكارم

 .942َ:َالجملَالَّتإيَالَمحلَلهاَمنَالعراب(3َ)

َ.421َ:َتوجيهَاللمع(4َ)
َ.162َ:َاللمعَفيَالعربية،9/911َ:َيَالنحوالصولَف،1/121َ:َالمقتضبَينظرَ(5)
 .421َ:َتوجيهَاللمعََينظر(6َ)

 .1/141َ:َللمراديَ–َاللفيةشرحََينظر(7َ)

َ–وهيَكذلكَفيَالخصائصَ،َوالروايةَفيهَبرفعَ)مالك(َعلىَأنَّهَخبرَ)ذاك(،114َ:َديوانه(8َ)
ن يَ  َ.1/962َ:َالبنَجإ
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يَوَ ذَ  ََ الَإمَ َكَيعرفَ ْيَبإَأَ اكَالَّذإ َلَإالباطَإَهاتَإرََّت ََعَ دفَ ي ََوالحقََََََََََََََََُّك 

ومثالَالفصلَبينهماَبالنداءَقولَ،َ(1)نَالصلةَوالموصولَبالقسمبيََْلَ صَ فقدَفَ ََََََ
َ:َ(2)انَبنَثابتحسََّ

يَوأ ْنتَ  َمدَإوالحَ َمكارمالَثوابَإوأَ َكريمَ َشهدَ بمَ َؤتَ بَ ،َياسعدَ ،َالَّذإ

َ:َ(3)ومنهَقولَالشاعر،َدََّذلكَشذوذاًَجنبيَعَ وردَالفصلَبأَ َنَْفإَإ

َودَ ذَ همَأَ رَعنَْعشَ يَمَ انَإــسلَإََََََََهــْيَفإََإليَََّْنَوضعتَ مَ َض َغَ بَْوأَ 

ليهَشارَإَإاَأَ وممََّ،َجنبيَفيهامعمولهاَوهوَأَ َلى(َبينَالصلةَوفقدَفصلَبـ)إَإَََََََ
دهاََوووَر،َحذفهاَفالَيجوزَ ،َنَذكرهاَبعدَالموصولالصلةَيتعيََّجملةََأ نََّالن حويُّونَ

َ:َ(4)برصكماَفيَقولَعبيدَبنَالَ ،َةَالتقديرمحذوفةَيكونَعلىَنيََّ

َودَ ذَ همَأَ رَعنَْعشَ يَمَ انَإــسلَإََََََََومَ جَ َعَْمَ لىَجَ َوالَ َنَ حَْنَ 

َيأ ََ َالَ : َعَ نحن َبالشجاعةَإرَإلى َفوا َحذفها، َعلى َالسياق َلداللة َ(5)فحذف
 ََ َأ  َفيَنَْوالتزم َللسامع َمعلومة َالصلة َجملة َذكرََتكون َقبل َالمتكلم اعتقاد
يَأَ أ َ):َقالَمثالًَي ََنَْأ ََفالَيجوزَ ،َالموصول لمنَيعتقدَشخصًاََالَّإَإ،َ(زيداًََكرمتَ ناَالَّذإ

َولمَيرهقدَأَ  ََ هذاَفضاًلَعنَأَ ،َ(6)كرمَزيدًا يجوزَالوصلَبجملةَالَيجهلََهَالنَّ
َأحد َمعناها َفيمن، َقالَكما َفوقَعينيه(: َ)جاءنيَالَّذإيَحاجباه َلمََنََّلَ ؛ الصلة

                                                 

 .9/494َ:َالبنَهشامَ–للبيبَمغنيَا،1/162َ:َشرحَجملَالزجاجيَينظرَ(1)

َ.1/962َالدرر:ََ،َينظرلمَأ جدهَفيَديوانه(2َ)
َ.2/142َلعقيلَبنَعلقمة،َينظرَخزانةَالدب:َالبيتَ(3َ)
 .112َ:َديوانهَ(4)

َ.9/494َ:َمغنيَاللبيب،1/141َ:َشرحَالمفصلَينظر(5َ)
 .1/96َ:َشرحَالكافيةَينظرَ(6)
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َمَ وضَ تَ  َفيَالموصولهَ بَْحَشيئًا َمًا َفيَالمعنىَتَ ، منََعلىَكلَ َصدقَ فهيَعامة
َ:َ(1)لذاَقالَابنَمالكَفيَنظمهَللكافيةَالشافية،َتهكانتَهذهَصف

َدصَإق ََفهومَ مَ َبهاَتعيينَ َلَ صَْوَ َدَََََََََََََََفَإْنَلمَيَ إإََبجملةَ َلَْصَإت ََوال

قَلهاَبحكمَعلَّفالَتَ ،َْنَتكونَمستقلةَعنَغيرهافيَجملةَالصلةَأَ َويجبَ َ
(َالناصبة،َوَمعنىأَ  مَّاَوالصلةَإَإ،َ(2)َوذلكَكالجملةَالمعطوفةَالداخلةَعليهاَ)لكنَّ
ْنَتقعَذاَتلتَموصواًلَاسميًاَفالَتخلوَأَ فإَإ،َوَموصواًلَحرفياًَسميًاَأَ اتليَموصواًلََنَْأَ 

فمثالهاَجملةَاسميةََ-وَظرفاًَجرورًاَأَ مجارًاََو–وَشبهَجملةَأَ ،َوَفعليةاسميةَأَ َجملة
ومثالهاََ[1:َالملك] چ   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    چ :َقولهَتعالى

َقولهَتعالىصدََّجملةَفعليةَمَ   َ پ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پچ :َرةَبفعلَماضإ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ :َكقولهَتعالىَرةَبفعلَمضارعصدََّومَ َ[142َ:َقرةالبَ]چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ومثالهاَشبهَجملةَ،َ[11َ:َالزخرف]چ     ى   ى  ى  ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ۅۋ  ۋ
ۅ ۅ     ۋڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ :َجارَومجرورَقولهَتعالى

ک  گ  گ     چ:َظرفَقولهَتعالىالَوأَ ،َ[ ١٩:َالنور]چ     ى  ىې  ې    ېۉ  ۉ  ې

:َعمرانآلََ]چٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ڻگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ
معهودََغلبَالن حوي ينَمنَقبيلَالجملةَبالتقديرأَ وشبهَالجملةَمعدودَلدىَ،َ[126
الَّذإيََجاءَ ):َقولناَفالَيصحَُّ،َزَمنَشبهَالجملةَعدمَالمعنىَالمرادويتحرََّ،َعندهم

يَاليومَ َجاءَ و)(َأَ بكَ  وهوَالمخصوصََالحرفيَذاَتلتَالموصولفيَحينَإَإ،َ(3)(الَّذإ
:َكماَفيَقولهَتعالىَ-شتقاًَيَمَ أ َ–عَ)الصلة(َوصفًاَمفردًاَصريحاًَتقَنَْنَأَ بـ)أل(َتعيََّ

چ :َوقوله،َ[ ٨٣: المائدة]چڤ  ڤ    ڤ     ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ 

والفرقَبينَ،َ[16:َالحديد]َچى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى    ىی  ی  ی  
َصلةَالموصولَاالسميَيلتزمَفيهاَالضميرَالمسمَّىَبالعائدالصلتينَأَ  والَيلتزمَ،َنَّ

طابقَالموصولَفيَحالهَضميرَيَ ))والمرادَبـ)العائد(َ،َفيَصلةَالموصولَالحرفي

                                                 

َ.1/961َ:َشرحَالشافيةَالكافية(1َ)
َ.112َ:َالغرةَالمخفيةَينظرَ(2)
 .َومابعدها1/964َ:َهمعَالهوامعَينظرَ(3)
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َالتكلُّ َوالخطابَوالغيبةمن َم َوالتأنيث، َوالتذكير فراد، َ(1)((والجمعَوالإ َفيَوالعلَّ، ة
َالجملةَموضوعةَعلىَاالستقاللالتزامهَأَ  ،َقهاَبالموصولعلَ والعائدَيَ ،َاالنفصالَوَنَّ

مطابقتهَوللموصولَفيَ،َ(2)هاَبهَفيحصلَالربطَبينَالموصولَوجملةَصلتهمَ مَ تَ ويَ 
َفالَإَإ،َطابقَلفظهَمعناهي ََنَْأ ََال ول،َللعائدَنوعان :َانيلثوا،َشكالَفيَعودهوحينئذ 

كماَفيَ،َ-َال كثروهوََ–راعىَاللفظَي ََنَْمَّاَأَ إَإ،َخالفَلفظهَمعناهَففيَوجهانْنَيَ أَ 
  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى  ى  ى  ى   ى  ى  ېۉ  ې  ې  ېچ:َقولهَتعالى

،َ[94ََ–َ]النعامچى  ى ى   ى ى  ىی  یی ی    ى  ى  ىى  ى    ى    ى
   ى  ى  ى  ى  ىى  ى   ى  ىچ :َلهَتعالىكماَفيَقَو،َراعىَالمعنىي ََنَْمَّاَأَ وا َإ

فصحَابنَمالكَعنَذلكَفيَنظمَألفيتهَوأَ ،َ(3)[49:َيونس]چ    ى    ى       ى
َ(4)بقوله

َم ْشت ملــهََْعلىَضميرَالئقَ َََََََََََََََََََََََـهَْصلَهَ دَ ــبع،َيلزمَهاوكلُّ

يَوَ أوَشبهَ َوجملةَ  يَابنهَكَ نَْعَإَنَْمَ كَ ،َبهَََََََََََََََََلَْصَإهاَالَّذإ َلَْفَإديَالَّذإ

َثالثةوجوَََّ َبشروط َالعائد َالضمير َحذف َالن حويُّون َز يكونََنَْأ ََال ول:
َال َمنصوبًا َمجروراًََوالَمرفوعاًََالضمير َأَ َو، َمَ َنَْالثاني َالضمير َالَيكون تصاًل

،َ(5)بهَعلىَحذفهَستدلَُّي ََيوجدَدليلَ َنَْوالثالثَأَ ،َحروفَالمنفصلَلكثرةَإ،َنفصالًَمَ 
َالشروطَعدَُّويَ  َمتبعاًَََحذفَالضميرَالعائدَوفقَهذه نَّماَوا َإ،َلدىَالن حوي ينَقياسًا

فيََةواَالضميرَالمنصوبَالمتصلَالواقعَمفعواًلَبهَبجوازَحذفهَلكونهَفضلخصَُّ
َالعائدَالمرفوعَأَ ،َكانَمنفصالًََإإذاَوالَيجوزَحذفه،َمَبهلَْولحصولَالعَإ،َالجملة مَّا

ذاَحذفَإَإي ََفيَحين،َغَحذفهولمَيسوَّ،َهنَذكرَ وَخبرًاَتعيَّبهَأَ وَنائكانَفاعاًلَأَ َنَْفإَإ

                                                 

 .َاوماَبعده14َ:َلل شمونيَ–َاللفيةشرحََينظروَ،421َ:َتوجيهَاللمعَ(1)

 .111َ:َالك ن اشَفيَالنحوَوالصرف،1/141َ:َشرحَالمفصل،161َ:َأسرارَالعربيةَينظرَ(2)

 .1/411َ:َتصريحَعلىَالتوضيحالَ،1/141َ:َللمراديَ–شرحَاللفيةََينظر(3َ)

َ.2َ:َمتنًا()ال لفيةَ(4َ)
َ.1/149َ:َشرحَالمفصلَينظر(5َ)
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َفيجوزَعلىَأَ  يَما):َنحو،َسبقَبنفيالَيَ َنَْكانَمبتدأ وَأَ ،َ(هوَقائمَ َجاءنيَالَّذإ
يَما):َنحو،َداةَحصرَ يقعَبعدَأَ  علىََعطفَ وَيَ أَ ،َ(الََّهوإإََفيَالدارَإَجاءنيَالَّذإ

جاءنيَ):َنحو،َهعطفَعليهَغيرَ الَيَ َنَْوأَ ،َ(وهوَمنطلقانَجاءنيَزيدَ ):َنحو،َهغيرَإ
حذفََوكذلكَيجوزَ ،َهاوَشبهجملةَأَ َهَ الَيكونَخبرَ َنَْوأَ ،َ(فاضالنَالَّذإيَهوَوزيدَ 

َإَإ َطولَ المبتدأ َالصلة َجملة َفي َكان َذا َبأَ ، َللخبرَإَنَْوذلك َمعمولَ َيكون :َنحو،
زيدًاََيَهوَضاربَ جاءنيَالَّذَإ):َقبلَالحذفَكَ منَقولَإ،َ(زيداًََجاءنيَالَّذإيَضاربَ )
،َوردَمسموعاًََالََّماالحذفَإَإَزَْلمَيجَ َفيَالصلةَطولَ َلمَيكنََْنَْوا َإ،َ(الجمعةَإَيومَإ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  چ:َ(َفيَقولهَتعالىحسنَ رفعَ)أَ َومنهَقراءةَ 

َ:َ(1)وقولَالقائل،َ[451:َالنعام] چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں

َوالكرمَ َالمجدَ َلَ يَ سبَ َنَ عَ َدَ حيَ َمَ ولَ ََََََََََهَ فَ بماَسَ َلمَينطقَ َبالحمدَ َنَ عَ يَ َنَ مَ 

(ذاَكانَالموصولَغيرَ)أَ هَإَإهذاَكلَُّ (َجازَحذفَالمبتدأَكانَ)أَ َنَْفإَإ،َيَّ ًَ ياَّ
:َمريم]چ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌچ  چ  ڇ  ڇ چ :َقولهَتعالىَومنهَ ،َحالَ َعلىَكلَ 

فيجوزََبالإضافةكانَمجرورًاََنَْدَالمجرورَفإَإمَّاَالعائأَ ،َ(2).َ.َ.َشدهوَأَ :َيأَ [٩١َ
ۉ  ۉ    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ:َومنهَقولهَتعالى،َحذفه

واَحذفهَفيَوخصَُّ،َهمَوقوعهومنعَبعضَ ،َقاضيه:َيأَ ،َ[١٧:َطه]  چ   ې   ې  ې
َ:َ(3)ومنهَقولَالقائلَ،َةَدليلَ مََّإإْذَثَ ،َالشعر

َخارجَ َنَْقَمَإل َغَْنَيَ مَ َبابَإَنَْمَإََََََََََََََََهَإـــــياتَإوآَباهللَإَذَ وَْعَ أَ 

والحذفَوقعَفيَاالسمَالمضافَمعَضميرهَالمضافَ،َهَ بابَ َمنَيغلقَ :َيأ ََ
َليهإَإ َإَإَنَْإَإ. َأَ كانَالمجرورَبحرفَجرَجازَحذفه َكانَالموصولَمجرورًا يضًاَذا

َبمثله َتعالى، َقوله َنحو  ڻ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڳ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ    چ:

جاءَالَّذإيَ):َنحو،َلمَيجرَالموصولَنَْفإَإ،َتشربونَمنه:َيأَ ،َ[11:َالمؤمنون]چڻ

                                                 

 .9/442َشرحَشواهدَالمغني:ََ،َينظرقائلَإلىالبيتَبالَنسبةَ(1َ)

 .919ََ-1/911:َللفارسيَ–التعليقةَعلىَكتابَسيبويهََينظرَ(2)

َ.1/926ََََالدرر:ََ:َينظرقائلَإلىالبيتَبالَنسبةََ(3)
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وَكاناَأَ ،َ(بهَلىَالَّذإيَمررتَ إإََنظرتَ ):َنحو،َبحرفينَمتغايرينَوَجراًَأَ ،َ(بهَمررتَ 
َحرفَإ َبغير َجرَمجرورين َنحو، َأَ َغالمَ َجاءَ ): َغالمَ الَّذإي َ(هَ نت َيجزَْ، َلم

 َ:َ(2)الشاعرومنهَقولَ،َرَفيَالربطَاسمَظاهروقدَيخلفَالضمي،َ(1)الحذفَ 

َليلىَأَ  يَفيَرحمةَإَنتَ وأَ َََََََََوطنَ مَ َفيَكلَ َنتَ فياربَّ َطمعَ أ ََاهللَإَالَّذإ

َصلوالَ  َرحمته: َفي ي َالَّذإ َيكتفَإ. ََولم َبهذه لجملةََال حكامالن حويُّون
َالصلة َمحددات، َفيها َالتزموا َقد َنجدهم َوقوعهاَبل َلصحة َ(3)وشروطًا َلعلَََّو،

النظرَعنَقائلهاََالكذبَبصرفَإَوحتملةَللصدقَأَ يَمَ أ َ–َتكونَخبريةًََنَْهمهاَأَ أَ 
َىومعنًََلفظاًََ– َأَ ، َالتحديد َهذا َفي َالجملةَ ومقصدهم الغرضََقَ حقَ ت ََالخبريةَ َنَّ

يضاحَوالبيانَالمطلوب وغيرَالخبريةَالَيحصلَمنهاَ،َمنَجملةَالصلةَوهوَالإ
َالغرض َهذا َظاهرَمدلولاالَنََّوكذلكَفإَإ، َالموصولَاسم َللغيبةَهسم لَصَإفلوَوَ ،

واالسمَالموصولَ،َلحصلَالتناقضَ–وهماَللمواجهةَوالحضورََ–والنهيََبال مر
َالواحد َكاالسم َوصلته َال، َالواحد َمعََال مرعلىََيدلََُّواالسم والنهيَواالستفهام

َاالسمَالموصولَومنهَأَ فضاًلَعنَ،َىَآخرداللتهَعلىَمسمََّ ي)نَّ (َمعَصلتهَالَّذإ
َيجوزَ َلذاَال،َفيهماَذلكَوالنهيَاليصحََُّوال مر،َخرىأ ََوبهماَتارةًَ،َخبرَعنهاَتارةًَيَ 
وهيَالمقارنَ،َ-َالَّتإيَالَتحتملَالصدقَوالكذبَ–َإإنشائيةًَتقعَجملةَالصلةََنَْأَ 

جاءَ):َفالَيجوز،َإإنشاءوالمعنىَ،َحصولَمعناهاَللفظهاَحتىَولوَكانَاللفظَخبراًَ
َبع ي َهَ كَ تَ الَّذإ َبقصد َالبيعَإإنشاء( َالكسائيَُّوأَ ، َالطلبيَََّجاز َبالجملة َوهيَالوصل ة
يَاضربََْجاءَ ):َنحو،َوَالنهيأ ََال مررَمعناهاَعنَلفظهاَكماَفيَالمتأخَ  وَأ ََهَ الَّذإ

                                                 

َاللمعَينظرَ(1) :166َ َالعربية، َأسرار :161َ َاللمع، َتوجيه :421َ َالمفصل، َشرح :1/149َ،
َالزجاجي َجمل َشرح :1/169َ َوالصرف، َالنحو َفي َالك نَّاش :111َ َوالنظائر، :َالشباه

9/41َ. 

َ.1/962ََالدرر:ََينظرَهولمَأ جدَالبيتَفيَديوان،َقيلَلمجنونَبنيَعامر)قيسَبنَالم ل و ح((2َ)
(3َ َالمفصلشَرَينظر( َح :1/140-144ََ َوالعراب)منه(، َالبناء :َالعكبريَ-اللبابَفيَعلل

9/112-116َ َالزجاجي، َجمل َشرح :1/161-169َ َالشافية، َالكافية َشرح :1/961َ-َ
َََ.460َ-1/416:َالتصريحَعلىَالتوضيح،1/194َ:َشرحَاللمحةَالبدرية،966َ
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َ(اًَزيدَهَ الَتضربَْ َإَإَوللمازنيَ ، َالدعاء َبجملة َالوصل َكانتَبلفظَالخبرتجويز ،َذا
يَيرحمَ :َنحو نشاءوكذلكَماَكانَ،َ(اًَزيدَاهللَ َهَ )الَّذإ َنحوَالإ يَ):َاستفهامًا جاءَالَّذإ

لىَابنَهشامَالضريرَتجويزهَالوصلَبـ)ليتَولعلَسندَالن حويُّونَإَإوأَ ،َ(؟َهلَقامَ 
ََو َالمَ أ ََلحقَُّاوعسى( َفيَذلكرَ بَ نَّ َسبقه َقد َد َقال، َإذ َ.َوتقولَعلىَهذا)): .َ .َ :

يَليتَ َورأيتَ  َ:َ(2)شاعرولَالومنهَق،َ(1)((عندناَهَ الَّذإ

َنظرةًَن َا إََو َهازورَ نواهاَأَ َتَْطَّشَ َنَْوا َإ،َيلعلَ َالَّتإيََََََََََََقبلَ َيَلرام 

اَأَ .َ.َ.َ،َلعلي:َقولقبلَالَّتإيَأَ :َيأَ ،َضمرَ مَ َرونَفعلَقولَ قدَ والمانعونَيَ  مَّ
نَّهاَفمنَحملهاَعلىَأَ ،َفيَتحديدَنوعهاَبَفهيَمحلَخالفَ الوصلَبـجملةَالتعجَُّ

َ َالوصلَبهاَلمَيجزََْإإنشائيةجملة َعلىَالخبَر، َقوالنَيةومنَحملها َففيها ولَالَ :
َالتعجبَلَ ،َوالثانيَالمنع،َ(3)هـ(202ليهَابنَخروفَ)تذهبَإَإَوهوَما،َالجواز نَّ

َالسببإَإ َخفاء َفي َيكون َنَّما ،َ َتكون َفتنافياَللإيضاحوالصلة بعضهمََحَ وصحََّ،
بلَنجدَمنَالن حوي ينَمنَمنعَوقوعَجملةَ،َعندَهذاَالحدَ َالخالفَ َولمَيقفَْ،َجوازه

َقسميََّ َجملة َةالصلة َأَ وحتَّ، َشرطية َيضاًَى َالعائد، َالضمير َمن َلخلوها ،َوذلك
َعلىَذلك َفيَالتنزيلَمنَشواهد َورد َلما َ(4)والصحيحَوقوعها َالقول، :َوخالصة

َالمَ إإَ)) درًاَذاهبًاَفيَقَإإنشائيةموصواًلَصلتهَجملةََيجدَ َالَيكادَ َعَلكالمَالعربَإبإَت َتَ نَّ
َالندرةَإ َلمجيءَالصلةََبَالنحوَإتَ مهورَكَ لفيَجَ كَتَ نََّكَأَ وحسبَ ، َتذكرَشاهدًا عندما
َ.َوَثالثةَفحسبأ ََ(5)((.َ.َ.َعندَشاهدينَال مريقفَبهاََإإنشائيةجملةَ

،َبإإعرابهالزمناَالتنبيهَعليهَفيَجملةَالموصولَهوَالحكمَآخرَماَيَ َولعلََّ
َلَ  َتالجَ َنََّوذلك َال َأَ مل َمن َمحَنَْخلو َلها ََليكون عرابمن َيكونأ ََالإ َال ،َو

                                                 

 .1/124َ:َ(َالمقتضب1)

 .4/424ََََخزانةَالدب:ََ،َينظرهَفيَديوانهولمَأ جد،َالبيتَمنسوبَللفرزدقَ(2)

(3َ َالنحويةَينظر( َابنَخروفَوآراؤه َحسينَعلىَالفتلي، َماجستيرَقدمها َإلىرسالة مجلسََ،
َ.111َ-9001َ:112َ–جامعةَبابلََ–كليةَالتربيةَ

َالَينظرَ(4) َالَّتإي َالكريمَالجمل َالق رآن َفي َالعراب َمن َلها َمحل ََو941َ: -942َينظر
َ.َ)منه(920

 .11َ:َلعبدَالسالمَهارونَ–الساليبَالنشائيةَفيَالنحوَالعربيَ(5َ)
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فمتىَ،َفردَإالمَ َلَمحلََّحَإنَتَ مكانيةَأَ بعَفيَتحديدَهذينَالقسمينَهوَإَإتَّوالقياسَالمَ 
يكونَلهاََنَْأَ رَذلكَامتنعَومتىَماَتعذََّ،َعرابهَكانَلهاَمحلَمنَالَإتَمحلَّحلَّ

َ َمن عرابمحل َالإ َجَ ، َعليه ي َأَ الن حويَ َمهورَ والَّذإ َاالسميَين َالموصول َصلة نَّ
عرابنَّماَوا َإ،َعرابوالحرفيَجملةَالَمحلَلهاَمنَالَإ لالسمَالموصولَفحسبََالإ

َأَ َ– َأَ رفعًا َوَنصبًا َسيبويهَإ،َ(1)َ–وَجرًا َالحَ َوقدَنصَّ ومنَ)):َكمَبقولهعلىَهذا
َأئتنيَبعدذلكَأَ  ،َةبتدأوهيَم،َفرغَصلةوتَ ،َفماَوتفرغَبمنزلةَالفراغ،َفرغَ اَتَ ميضًا

َإَإ ي َالَّذإ َفي َبمنزلتها َإَإوهي ي َالَّذإ َبعد َقلت َتفرغذا ي َالَّذإ َبعد َقلت َذا َفيَ، فتفرغ
َالَّذإيَالَيعملَ موضعَمبتدأَلَ  بوَأ ََوذهبَ ،َ(2)((بعدهَمبتدأةَوال سماء،َفيَشيءَنَّ
عرابلىَمحلَهـ(َإَإ292)َالبقاءَالعكبريَُّ َأَ ،َللموصولَمعَصلتهَالإ َالمحلَكما نَّ
َذهبَإَإَونقلَ ،َحرفيَمعَصلتهللموصولَال َلما َموافقًا َرأيًا َالعَ ابنَهشام َبريَُّكَْليه

َبقوله َأَ )): َبعضهم َعن َيَ بلغني َكان َأَ لقَ نَّه َيقولواَأ نََْصحابهن َالموصولَإَإ: نَّ
منَ،َ(3)((لكَ َتَ مَْدََّوالحقَماَقَ ،َواحدةَ َككلمةنَّهماًَاَبأَ جََّتَ حَْمَ ،َوصلتهَفيَموضعَكذا

َأَ  عرابنَّ َمعهَللموصولَالإ َالصلة َلجملة َال َتبعًاَبإَإَالقولَ َولكنََّ، َالصلة عراب
ملَالَّتإيَلىَالجَ بلَرأواَنقلهاَإَإ،َثينحدَ لموصولهاَقدَالقىَقبواًلَواستحسانًاَلدىَالمَ 

َهذاَالرأيَلسببينورَ ،َ(4)عرابلهاَمحلَمنَالَإ لالَ ،َدَّ َحقََّأَ :َوَّ عرابَنَّ وقوعهََالإ
َالموصول َعلى َبالكال، َالمقصود َمفهو َوالثاني، َيصطدمَأَ : َالرأي َهذا نَّ

َالَيمكنَتوجيهَعندَو،َعرابالَإَةَالَّتإيَتظهرَعليهاَعالماتَ عربَ المَ َتبالموصوال ئذ 
لىَويذهبَالك وفإيُّونَإَإ،َ(5)((عرابَعلىَاالسمَقبلهاجملةَالصلةَلظهورَحركةَالَإ

                                                 

بحثَلطهَمحسن،ََ-للمراديَ–الجملَالَّتإيَلهاَمحلَمنَالعرابَوالَّتإيَالَمحلَلهاََينظرَ(1)
َآدابَالرافدين َمنشورَفيَمجلة ،(َ 1212َ(َسنة1َالعدد :442َ َمغنيَاللبيب، :9/444َ،
َابيللعنَ–الحللَفيَكالمَعلىَالجملَ َالجملَ،41َ: لفخرَالدينََ–إعرابَالجملَوأشباه

 .112ََ:َقباوة

 .1/11َ:َالكتاب(2َ)

 .9/444َ:َمغنيَاللبيب(3َ)

 .942َ:َالجملَالَّتإيَالَمحلَلهاَمنَالعرابَفيَالق رآنَالكريمَينظر(4َ)

 .940َ:َم.َنَ(5)
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،َةَالصلةوَكلمةَ)مثل(َعنَجملوَاسمَالتفضيلَأَ االسمَالمعرفةَأَ َغماءبإَإالقولَ
َالموصولَعربَذلكَاالسمَصفةًَويَ  َلالسم َنحو، يَإَإَكرمتَ أ َ): َاكَ يََّالَّذإ َوَمررتَ أَ ،

يَخيرَ  َ:َالراجزَإَقولَ َهَ نَْومَإ،َ(كَ ْنَمَإَبالَّذإ

 ََ َنَإيَْجَ ل َمَْحَ المَ َلَالجديلينَإْثَمَإَنََََََََََََََََْيَذَ اَاللَّمَ ذاَكاناهَ ىَإَإحًت

ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ    کچ :َملواَعلىَذلكَقولهَتعالىوقدَحَ ََََََ

(َاسمَتفضيلَالَفعاًلَ)أَ َدهمفعنَ ،َ[٩٥١:َالنعام]چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں حسن 
َالمذهبنكرَالبصريُّوأَ ،َماضياًَ َيَ دَ قَ ويَ ،َونَهذا دَمنَشواهدَفعاًلَتكونَرَإرونَفيما

َللموصول َصلة َ(1)جملته َبرفع، َأ خرى َبقراءة ) َالشاهد)أ حسن  َهذا َموطن َوورد
) َ.َ(2)وهيَقراءةَالحسنَوال عمشَوابنَأ بيَإسحاق،َ)أ حسن 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 

:َوأشباهَالجملإعرابَالجملَ،1/961َ:َهمعَالهوامع،144َ-1/141َ:َشرحَالمفصلَينظر(1َ)
َ.َالمذكورةَوالبيتَبالَنسبةَفيَالمصادر،191َ

َ.9/114َلعبدَالعالَسالمَمكرمَوأ حمدَمختارَعمر:ََ-معجمَالقراءاتَالقرآنيةَينظر(2َ)
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َ

The Reative Pronoun Its Clause in the Arabic 
Grammar 

Dr . Firas Abdul- Azeez & Shaibaan Adeeb 

Ramadaan Al 

Abstract 

The present work is an inductive  investigation to( ِي  (الَّذ

(allathi; who, that, which) and its relative clause in the 

Glorious Quran. Grammarians are unanimously gree on that 

the relative clause is an independent linguistic construct, 

integral structurally and it implies  a series of attributive sub 

functions. Its main grammatical function, however, is to 

specify the relative noun, which is connected grammatically to 

the linguistic context of the whole discourse . the study aims at 

specifying the patterns of the relative clause in the Glorious 

Quran and the pragmatic signification and connotations 

derived from each pattern depending on context. The patterns 

of  ( ِي (الَّذ relative clause in the Glorious Quran are magnificent 

reflections loaded with various solid significations .                                                                                                 
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