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 الخاتمة
 توصل البحث الى مجموعة من النتائج اىميا:

   ــــلطم مــــن ال ــــابر ال م ــــ   لمت  ــــ ل ن الشــــ لاسي ا ــــتغان بالم ــــة أال إعمــــى ال
 ومباحثيا ف  ت   له بشكل  مكن مالحظتو.

  لاءنيجـــًا بغ نـــو فـــ  تناولـــو لممـــاية الم و ـــة فيـــو  غـــل  اآملـــم  تبـــر الم  ـــل   
 خلى.أ  تالة و كت   بغلضيا    و لي عم يا تالة

  ي فـــ  انـــو كـــان لـــو جيـــ الا إكـــان واحـــيًا مـــن فال ـــ ة اال ـــالم   ن  ا  إن الشـــ لاسي و
ام ن تقـر فـ  ضـعـية م تناول قضا ا الغلب ة فقي جاء البحث ف  ىذا الت   ل بــ

 حقل الم ة الغلب ة.
  ان الشـــ لاسي شـــننو شـــنن أي م  ـــل الـــم بغمـــوم مختم ـــة كمـــا اتصـــ  بمـــا  جـــب

كـــان   ـــكن بـــالي  ن  إة الم ـــة وىـــو ال  وبخاصـــو الم  ـــلون مـــن مغـــبـــ تصـــ  
 ـ له ىـذا فت  ـ ل القـل ن فالس اال ان مؤل اتو كان  كتبيا بالم ة الغلب ة وفـ  ت 

 لفًا. ة نحوًا وصخا  ف  مضمال الغلبالكل م( 

 لاب ـة التـ  يا عمى االوجـو االعف   مجال النحو كان  غل  اآ ة القلان ة و قمب
 ة قابمـة لالنغ ـا  مـر مختمـ  الوجـوه اشـتقاق ـة ل ـة الغلب تحتمميا تمك اال ة إذ

القــــل ن الكــــل م وكــــان تناولــــو  ووم  ــــل  ووىــــو لــــم  خــــلج كمــــا  ــــبقو ال ــــو مغلبــــ
عنيــا ثــم  نتقــل الــى مجــال  لم ــليات اال ــات  قــر فــ  االطمــب فــ  بيا ــة حي ثــو

ة وما حممتو ىذه اال ة من مغنى فم    مثال ذلك عنـيما تغـل  العـلاب م  ف
ِلبيِ ذذ نل﴿( فــ  قولــو تغــالى ل ــظ فالــذ ن لَْن ِي وْذذب فقــي قمبــو عمــى  (4فالبقــلة  ﴾الَّذذينَ يلَْذِمنن

عية اوجو اعلاب ة محتممة ثم مـسج بـ ن واحـي مـن تمـك الوجـوه االعلاب ـة وت  ـ ل 
مغنى التقوى الـذي  ـبه ىـذا الم ظـة وىـو بيـذا قـي اع ـى النحـو م ـحة فم ـ  ة 

 ت   ل ة.

 
 
 



  باب بنـاء المنـايى وىـل النياء فتحيث عن ا  منياتناول م ائل نحو ة مت لقة و
تحيث عن الغمة فـ  بنـاء فأي(   حتمل مغنى االخبال أو االنشاء وكذلكالنياء 
واعلابــًا   ن فـ  موضـوا النـياء مغنـىً فـ  ىـذا المحـول وافـه النحــاة البصـل  وىـو
 .الً وتغم 

 ًا اطمبيـا الـى عنيىا كث ـلًا موضـحًا اوجييـا ونا ـبفقي وق   القل ن ةما القلاءات أ
لال َّذذذذْ ل﴿ ة ام شــــاذة كقــــلاءة ابــــن عــــامل ق ا ــــكانــــت أاصــــحابيا  ــــواء  ُي لوي يذذذذ َع ويْكذذذذ

ىـــا بـــاللفر وقـــي عمـــل الشـــ لاسي ىـــذه القـــلاءة تغمـــ اًل أاذ قل  (21فالحي ـــي  ﴾اِلْحِسذذذوي 
القـلاءات   ـائلنحو ًا موافقًا لمـا ذىـب ال ـو كـل مـن تغـل  ليـذه القـلاءة وىكـذا 

( ب ــت     حسنــكحسنكوكــذلك ماشــذ مــن القــلاءات كقــلاءة ف    .الــوالية فــ  الت  ــ ل
ال اء وضميا ان ذكله لمقلاءات القل ن ة بنوع يا واحمميا عمـى اوجييـا  ـا ل بـو 

 . الماإلمن  بقو من عمماء 

 مـم  كـن طائبـًا عنـي الشـ لاسي فقـي بحـث فـ  أىـم فما عمم الصـل  وموضـوعاتو أ
  مجموعـة مـن ال ـاظ القـل ن الكـل م  تناول اشـتقاه إذموضوعاتو وىو االشتقاه 

فقـي عـل   اصل اشـقاه ل ـظ الجاللـة فا ( مثل بحثو ف  يالموصول الى اصم
لاء التـ  ن عـل  تمـك اآأغـي بلاء ق مت ف  اشتقاقو ومثمو ا ضـًا ف يم( و  عية 

ط ــل  وىــل ىــو علبــ  أ مت ــائالً  الم ــظ قاقو لاح متنــاواًل عجمــوتذكــلت فــ  اشــ
 ـة الكممـة بن  بجـاء متغمقـًا ف يـا قـلاءات فـان بحثـو الصـلف  بو ف  ال علب  ؟ وكي

نحـو ل ظـة فوعـينا( و  يـات  ل ما عمى تلك ب أوما خلجت ال و من مغنى اذا  ل 
فواعــينا( إذ قــلءت بــال  ومــن ط ــل الــ  فــاالولى تكــون مــن الوعــي والثان ــة مــن 

 .  ماالمواعية لممج ء وىكذا نجيه  غل  حجج كل من قلأ بي

 و مــن شــواىي تــيعم ىــذا الوجــو مــ خ ل  لقواعــي الغلب ــة فانــو الوكــني م  ــل تغــ
امــلئ القــ س  :مثــل جــاىم  أو ذاك فجـاءت شــواىيه متنوعــة منيــا مــاىو لشــاعل

ابـــ  ال  ـــب  :خـــل شـــاعل عبا ـــ  مثـــل مثـــل ح ـــان و  ا ـــالم  خـــل لشـــاعل و 
 المتنب .

 

 
 

 


