
  الجامعة اإلسالمية ــ غزة

  كلية الشريعة والقانون

  قسم الشريعة اإلسالمية

  

  خمطط توضيحي لتقسيم األلفاظ

 

  

 

   

  

  

  .م٢٠١٢/ ٢٠١١الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

   



األلفاظ                                                                      تقسيم        

  

  

  لفظ  ال مدلولباعتبار                      باعتبار الداللة                               باعتبار المفرد والمرّكب                                 باعتبار الوحدة والتعّدد

                                                                                                                                                                               

  لفظ            معنى           المترادف   المتباين     الداللة اللفظية      غير اللفظية               المفرد                     المرّكب                    المنفرد  

  كالفرس                                                                                                                                                          

  حرف  اسم  فعل                                                                                                            طبيعية  وضعية  عقلية      

مركب              مفرد            مشترك   منقول عنه  منقول إليه  حقيقة  مجاز                                                                                                 

                                                                كلي            جزئي                                                                    

             أسماء الحروف                                                                                        وضعية  عقلية                             

  الكلمة                                                                                                                                        

  الھذيان  الخبر                                                                               علم      مضمر                                                              

           

  إسناد      مزج         إضافة     ُمشتق     جنس         ُمشكِّك       متواطئ               

    كغالم زيد   كخمسة عشر كقام زيد                                                                    



  التقسيم باعتبار الداللة: أوالً 

  

   

  الداللة غير اللفظية                                                              الداللة اللفظية                                  

  

  عقليةداللة عقلية                       داللة وضعية                         داللة طبيعية                               داللة                   

  داللة وضعية                                                                                                                        

  

  المقدمتين على النتيجة   كداللة األثر على المسير                       كداللة الذراع على المقدار         الكّحة على وجع                               

  االلتزام   الصدر           المطابقة     التضّمن            المعّين                                                                         

  

                                                                                            

  األسد على كداللة نسان على       اإلنسان على     كداللة اإل                                                                                              

  الشجاعة  فقط          الحيوان الناطق          الناطق                                                                                                

  

  



 ً   فراد والتركيبالتقسيم باعتبار اإل: ثانيا

  

                                                                                                                                                                                            

  

  ما دل جزؤه على جزء معناه                                                                   ما لم يدل جزؤه على جزء معناه                      

  المفرد                                                                                                             المرّكب                     

  

ً يستقّل بمعناه                                                                                  ُيفيد طلب           ال يستقّل بمعناه     اً                 ال يفيد طلبا

  

  سيأتي بيان ذلك في التقسيم الرابع: مالحظة                                                  يدّل بھيئته على         ال يدل بھيئته بل بذاته          الحرف

   باعتبار مدلول اللفظالتقسيم أي                                                                            االســم             أحد األزمنة الثالثة            
  الفعل                         

  )الجزئي(لم يشترك معناه                          )الكّلي(إن اشترك معناه                          

  

  باعتبار تساوي معناه           باعتبار داللة معناه           إن استقّل بالداللة     إن لم يستقّل     

  المضمر            العلم إن تساوى معناه   إن اختلف    ذات غير معينة   صاحب صفة       

  المشتق           الجنس)   المشكِّك)    (المتواطئ(في أفراده 



 ً   تقسيم اللفظ باعتبار الوحدة والتعّدد: ثالثا

                                                               

  

                   يتعّدد المعنى ويّتحد اللفظيتحّد المعنى واللفظ                   يتعّدد المعنى واللفظ                  يتعّدد اللفظ ويتحد المعنى                         

  

                                 المترادف          

                  من لغة واحدة    المتباين              المنفرد                                   

  واحدٍ واحد من المعاني بل           إن ُوضع لكّل  وضع لكلّ إن لم يُ   من لغتين                                                                                      

  . من المعاني.               ُوضع لمعنى ولحد ثّم ُنقل إلى غيره                              تفاصلت معانيه      تواصلت معانيه       كلفظ الجاللة         

  

  سم للذات       أحدھما صفةاأحدھما       كالسواد والبياض                   

  الُمشترك   ُنقل لعالقة         ُنقل لغير عالقة             واآلخر صفة للصفة           واآلخر صفة لھا                                                

  الُمرَتِجل                                                                                                                                                  

  لم يشتھر في الثاني      إن اشُتھر في الثاني                                                                                            
                                                                                                   والصارم      كالناطق والفصيح    كالسيف                                         

                                                                            

         في الثاني مجاز   حقيقة           منقوال عنه  منقوالً إليه في الثاني                                                                               



  :اتــــمالحظ           

ً كل من المنفرد والمتباين والمترادف، يعّد  .١   .أي ال تحتمل إال معنى واحد نصوصا
  :تقسيمات متحد اللفظ ومتعدد المعنى تنقسم إلى .٢

  .مؤّولمجمل، وظاھر، و    

 المجمل فھو :؛ كالقرء، والعينفإذا كانت داللة اللفظ على معانيه بالسوّية.  
 مؤوالً (، وبالنسبة للمرجوح ُيسّمى )ظاھراً (فإّن اللفظ بالنسبة للراجح ُيسّمى  :وإذا كانت داللة اللفظ على بعض المعاني أرجح من بعض.(  
 الُمحَكم(ُيسّمى : رجحانالقدر المشترك بين النص والظاھر في ال.(  

     .فيه رجحان مع احتمال غيره والظاھرإال معنى واحد دون احتمال لغيره،  ال يحتمل الّنصذلك أّن   

  .الحقيقة                                                                                         

  .المنقول إليه             ظاھر            الراجح مّما ُنقل لعالقة                وعليه فالُمحَكم

  .المنفرد              نّص             األقسام الثالثة                                

  .تباينالم                                                                               

  .المترادف                                                                               

 المتشابه(: القدر المشترك بين المجمل والمؤول في عدم الرجحان ُيسّمى(.  

  .مجمل         المشترك      :وعليه فالمتشابه

  .مؤول         المرجوح مّما ُنقل لعالقة                المنقول عنه                        

  .المجاز                                                                                  



 ً   التقسيم باعتبار مدلول اللفظ: رابعا

  

  

  معنى                                                                                             لفظ                                 

  

                                                                                      كالفرس وزيد                             

  ُمرّكب                      ُمفرد                                                                                                                     

  ُكلّي             جزئي                    

   مستعمل               مھمل    مستعمل         مھمل                                                                                                       

  كالخبر                                                           وھذا قد سبق الحديث عنه                

  كالكلمة       كحروف الھجاء     كالھذيان                                                                                                                             

                                                                                         ً    )كاأللف والباء(                                  يفيد طلباً          ال يفيد طلبا

                                                    

  ال بذاته             بذاته للماھّية                     استفھام                                        

  .تمّني محتمل للتصديق والتكذيب         غير محتمل لھما                                                  لتحصيل الماھّية                                     

                  ترّجي            تنبيهقسم ونداء                   خبر                              )سؤال(مع التسّفل )      التماس(مع التساوي  )    أمر(مع االستعالء     


