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 جوانب الدرس التصريفي للفظ )آية(
 
 

 
 األستاذ يف قسم اللغة العربية                                                                       
 جامعة امللك سعود-كلية اآلداب                                                                      

 
وضاو  يف املعاىن   -فيماا يتييأال لسنسااو ألوه وهلاة –غموض يف املبىن ما يعانده صاحب هذه الكلمة من ال

 فاآلياااة يف بقااارب باااوادر معانيياااا كالعاماااةو، ولكااان كاآلياااةو وهااا  ظااارد يف الساااياقا  امل تل اااة ظ يااار بو املعاااىن بي  اااا
اعااة، واملعةااو ، واآليااة ماان ، ش صاا ، وا ممتعاادد   ذ يااذكر ماان معانييااا، العامااة، واإلمااار ، والرسااالة، و يااة ال اا  

TPالقر و، مجلة بو مجل بُثَِر الوقف يف هنايتيا

1
PTويقاه يف اجملاز، هو  ية .TP

2
PT. 

وقد انلت من عناية الصرفيني واللغويني ما جنده م رق ا يف بطوو كتب خمتل اة، وها  عناياة ظك اف عان ظعادد 
ا يكاااد يستقصاا  اا املسااللة علااا جوانبيااا حتماااا  الريضااية يف ظقليااب يف األقااواه واملااذاهب الت سااغية بلغاات حاادت

امل تل ة، وييمأنا يف هذا البحث بو نقف علاا ظلاك ا واناب الت ساغية الا  يوال حيوياة يف الت كاغ اللغاو  العار   
 فإن  لغوعك حني ظستعرض بقواه الصرفيني واللغويني عن ك يةو ظعدد جوانب الت سغ التصري  أ هلا.

و مان اساتقراميم األل اات وظعارن األن ماة املتحكماة بتصارفالا بو الل ان حاني ظكاوو العاني اكت اف الصارفيو 
وظ ساااغ  والاااام منااا  علتاااني ظعتااال الاااام وظصااا  العاااني، ااااغ بوأ هلاااذه القاعاااد  شاااواذأ ذكرهاااا الصااارفيوو وحااااولوا  وياااا

عتلاات فييااا العااني.  منيااا  يااة ظصاارفيا، قاااه اباان عصاا ور يف ذكاار هااذه ال ااواذأ، ظوقااد شااذأ بلي ااات يف هااذا ال صاال فا
عتاال منيااا الااام ويصاا  العااني. والااذ  ساايل ذلااك كااوو هااذه األلي ااات اثيااة واايااة و.ايااة. وكاااو حقيااا بو يورايااة و 
TPفا ظتصرن فيلوم فييا من اإلعاه والتغيغ ما يلوم يف ال علظ  بمسا 

3
PT .  

 :البحث عن الجذور1

 ذ ها  كلماة اتافياا األلاف. واأللاف يف األمساا  نوعااو، بلاف  ذورها ظوغ كلماة ك ياةو  شاكاا  يف لصايل جا
منقلبة عن جذر، وبلف زامد . وبمأا األلاف املنقلباة عان جاذر فقاد ظكاوو منقلباة عان واو بو ي  بو ااو . وبناا  علاا 

 هذه اإلمكاان  ظعدد  األقواه يف جذر الكلمة،
                                                           

PT

1
TP .املعةم الكبغ، ماد ، اآلية 

PT

2
TP  242ابن عاصم، ال اخر، ص. 

PT

3
TP  ،582، 2ابن عص ور، املمتع. 
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2 

 /أ( األلف منقلبة1

  بسااتاذه اللياال بوأ جااذر ك يااةو هااو ك / / و  ألناا  يااذهب  ىي ياام ماان القااوه الااذ  نسااب  ساايبوي   ى-1
TPبهنا منقلبة ي 

1
PT. 

نسب ا اوهر   ى سايبوي  بوأ األلاف واو، قااه، ظقااه سايبوي ، موضاع العاني مان اآلياة واو  ألو ماا كااو -2
. ومعاىن TP2PTظتُ ي ايِ ن ابب حَ بكوار ما تُ ي  وَ موضع العني منا  واو والاام ي  بكوار ماا موضاع العاني والاام ي او، موال، َشا

 ذلك بو جذرها ك /و/ و. 
TPونقل ابن فارس عن ا وهر  ذلك بنص 

3
PT   ،ويبدو بوأ الص د  قد نقال عان ا اوهر  ذلاك دوو ظ صايل .

TPقاه، ظوبورده يف بي. ابب الواو واليا ظ

4
PT.وهو هبذا يوهم بوأ عني ك يةو واوية با خان ، 

قااالوا، وبصاال ك يااةو، بَب يَاة بااوزو بَع يَااة، ميمااوز ظ هر  قااوا  ي يعاانيأ صاااحب ، قااه،ونقال اباان فااارس عاان ا او -3
لبااة عاان اااو  بااراهيم، ب  بو األلااف مان ك يااةو منق. وذهاب  ى هااذا عباادالعليم  TP5PTظااوظني، ف   اات األخااغ  فامتااد 

TPاجتمااامه اااوظني بوااااا م توحااة وبخرااااا ساااكنة

6
PT / / و. علااا بوأ اجتمااامه اااوظني جااذرين . وعلااا ذلااك فا ااذر ك

 وا العني والام ااوظني لوقال متةاورين يف كلمة واحد  بمر يدفع  ابن جّنأ الذ  يقوه، ظو منا ي اتمع ال ا  والعني
اهلمو  الواحد   ألهناا حارن سا ل يف ا،لاب، وبعاد عان ا،ارون، وحصال .رف اا فكااو النطاب با  ظكل  اا، فاإذا كرهات 

ا ساايما  ذا كانتااا مصااطحبتني اااغ م ءقتااني، فااا   وعين ااا، بو عين ااا –فياام ابسااتكراه الونتااني ورف اايما اهلمااو  الواحااد  
TPبحرى، فليذا ي ل  يف الكام ل  ة ظوالت فييا اواتو بصاو البتةظ -وام ا

7
PT. 

 /ب:األلف زائدة1

وجاااب القاااوه اب،اااذن وبوأ مااان ياااذهبوو  ى زيد  األلاااف الكساااام ، وقاااد باااني املعااار  بوأ هاااذا القاااوه ي-1
TPللحذن احتمالني

8
PT، 

 األوه،بو احملذون او ، ومعىن ذلك بو جذر الكلمة هو ك / / و.

 الواين،بو احملذون ي ، ومعىن ذلك بو جذر الكلمة هو ك / / و.

                                                           
PT

1
TP  ،398، 4سيبوي ، الكتاب. 

PT

2
TP  ، 2275، 6ا وهر ، الصحا. 

PT

3
TP  ،168، 1ابن فارس، مقاييس اللغة. 

PT

4
TP 105صا  الدين خليل بن بيبك الص د ، اوامض الصحا ، ص. 

PT

5
TP  ،168، 1ابن فارس، مقاييس اللغة. 

PT

6
TP 167عبدالعليم  براهيم، ظيسغ اإلعاه واإلبداه، ص. 

PT

7
TP  ،71، 1ابن جّن، سر صناعة اإلعراب. 

PT

8
TP 107ببو العا  املعر ، رسالة املامكة، ص. 
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نا  ظقاه ال را ، ه  من ال عل فاعلة، و مناا ذهبات م والغريب بو ا وهر  ينسب هذا القوه  ى ال را ، قاه،
TPالام، ولو جا   اتمة  ا    يية ولكنيا خ  تظ

1
PT. هو.2وسنبني ضعف هذه النسبة احق ا يف املدخلك/ 
 و. / / ك  و،/و/ك   و،/ /وننتي  من ذلك كل   ى بو ا ذور احملتملة ه ، ك 

   ذلك علا بمور،وا ذر الراج  هو ك / / و، ويعتمد ظرج  
 علا اختافيم يف بنية الكلمة يت قوو علا هذا ا ذر.وبوأ مجيور اللغويني والصرفيني 1
 وردأ نسبة ا وهر  ك /و/ و  ى سيبوي .2

ا جناد يف كتاااب سايبوي  مااا يوبات صااحة ماا نسااب  ا اوهر   لياا ، بال  وأ مااا يساتلنس باا  بنأا  افااءض بوأ فعاال 
يف الكااام علااا بوأ فعلاا  مواال هااو يف  عاااه عيناا  مواال ال عاال كابمهو، قاااه، ظفممااا جااا   -و و  ي يسااتعمل–ك يااةو 

TPكبعتو،   ، وااية، و يةظ

2
PT. 

باال يصاار  صاااحب الكتاااب ايو العااني ي  يف معاارض ذكااره لقااوه  خاار اااغ قااوه اللياال، قاااه ،ظوقاااه اااغه 
 .TP3PTظفَاع ٌل، ولكنيم قلبوا اليا  وببدلوا مكاهنا األلف اجتماعيما  ألهنما ظكرهاو ه  بيأة وب أ 

ظقاااه اباان باار ، ي يااذكر ساايبوي  بوأ  وهر  وردأ مااا نسااب   ى ساايبوي ، جااا  يف اللساااو،وظعقااب اباان باار  ا اا
TPعني  ية واو كما ذكر ا وهر ، و منا قاه بصليا، بيأة، فلبدلت اليا  الساكنة بل  اظ

4
PT. 

 وااحتةاج ليامية العني،3
، قااااه،نيصااار  بيامياااة عااا م ااااعف الياااا  ياااو كحييااات، ظوبمأاااا ك ياااةو فعينياااا ي  وهااا  مااان   ك ياااةو ابااان جاااّنأ

TP، ويده علا ذلك بوأ اآلية ه  العامة، وقد قاه ال اعروعييتو

5
PT، 

 قف ابلدير وقون زامر      ول َّ  نأك اغ صاار
و كمااا ظقااوه يف كظلااوى وظسااوىو،  فمعااىن كل َّو، ظوبتااوظن ر ولماال  يلااا وعامالااا. ولااو كاناات ماان الااواو لقاااه كلوَّ

 .TP6PTظظلوأ وظسوأ 
TPوبيأد ابن جّنأ قول  بيامية عني ك يةو بقوه ال اعر

7
PT، 

ُر من  يمِ           ي يُبِب هذا الدَّه 
  اِ  وبَر ِمدامِ اَر باثِفيااي

                                                           
PT

1
TP  2275، 6، ا وهر ، الصحا. 

PT

2
TP  ،398، 4سيبوي ، الكتاب. 

PT

3
TP .م.و.، ص.و 

PT

4
TP .ابن من ور، لساو العرب، ماد ،بي 

PT

5
TP . هو الكميت بن زيد األسد 

PT

6
TP  ،املنصف ،  .574، 2ابن جّنأ

PT

7
TP . هو ببوالنةم العةل 
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4 

TPفاآلي  وزهنا، بَفا َعاٌه، وه  مجع  ٍ ، و ٌ  واحاده  ياة، ووياور العاني ي   يف اآلي  ياده علاا بوأ كاآلياةو مان الياا 

1
PT .

TP   وأ ا مع ك ي و يده علا بوأ العني ي    ذ لو كانات عينياا واو ا لقاالوا،  وا وقاه العكب 

2
PT وجاا  يف اللسااو ياو .

 ظوعني اآلية ي  كقوه ال اعر، من ذلك، قاه،
 الدهر من  يم        ي يبِب هذا 

كانات العاني واو ا لقااه  واما    ذ ا ف يور العني يف  يم  بده علا كوو العاني ي ، وذلاك بوأ وزو  ي  بَفا َعااٌه، ولاو  
 .TP3PTظمانع من ويور الواو يف هذا املوضع

وجوم ابن فارس بياميتيا فصنف الكلمة يف املادخل كبيا و، قااه،ظاهلمو  والياا  والياا  بصال واحاد، وهاو الن ار. يقااه 
 ليأ يتليأ لياأي ا، ب  يكأث. قاه،

 غ صاارقف ابلدير وقون زامر        ول أ  نأك ا
 قاه لبيد،

 ولييُت علي  قافا        وعلا األرض ايااب  الطَّ ل
 ب  انصرفت علا ظؤد . ابن األعرا ، لييت األمر انت ر   مكان . قاه عد أ،
 ومنازعالييت منين املصغ فلم بزه       بك كف عّنأ واظن ا 

، وبصاال  ظعمااد  يقاااه، ليياات علااا ظ اعلااتويقاااه، ليساات هااذه باادار ظميااة، ب  مقااام. وبصاال  خاار وهااو التعمااد، 
  يت  وش ص . قاه،

 شلو وم رق ب  بآتي كلَّ 
TPوقالوا، اآلية العامة، وهذه  ية ملي ، كقولك، عامة معلمة. وقد بيأيت. قاه

4
PT، 

 .TP5PTظبا ببلغ لديك بّن ييم        آبية ما حتبأوو الطعاما
TPن معةم  كجممل اللغةو فيو ظساهل من  علت  ااختصاربما  دراج ابن فارس ك يةو يف ابب كبي و م

6
PT. 

 :مشكلة البنية2

  فالبنيااة ناود قباال بو ناذكر بقااواه الصارفيني يف بنيااة ك ياةو ووزهنااا بو ناذكأر ابل اارق باني كالبنيااةو وكالاوزو الصااريفو
لاوزو الصاريف للن اغ ه  ال كل التةريد  ألصوا  الل ن الصحيحة الساملة من العلاة واهلماو والت اعيف. ب  هاو ا

الصحي  لل ان. بمأاا الاوزو الصاريف فياو ال اكل التةرياد  لل ان ن سا  الاذ  يراعاا فيا  بيااو ماا فيا  مان حاذن بو 
                                                           

PT

1
TP  ،املنصف ،  .143، 2ابن جّنأ

PT

2
TP  ،56، 1العكب ، التبياو. 

PT

3
TP بن من ور، لساو العرب، ماد ، بي.ا 

PT

4
TP .هو عمرو بن خويلد امللقب ابلصعب 

PT

5
TP  ،168-167، 1ابن فارس، مقاييس اللغة. 

PT

6
TP  ،220، 1ابن فارس، جممل اللغة. 
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زيد . ومن بجل ذلك سنةد بننا نتحدث عن بنية للكلماة ك ياةو ونتحادث عان وزو صاريفأ قاد لاالف البنياة بعاض 
. وللبنياة صاا ة الوباا ، وبمأااا الاوزو فمرهااوو  ااه الل اان. وظكاوو البنيااة امل ال اة. وقاد يوافااب الاوزو البنيااة وقاد لال يااا

 جمرد  من اللواصب بمأا الوزو فيذكر مع  لواصب الل ن مأا يكتب مع   ماميتا.
وظ ياار فامااد  التمييااو بااني البنيااة الاا  هلااا صاا ة الوبااا  والااوزو الااذ  لاا  صاا ة التغااغ يف بياااو التصاارفا  الاا  

، ومول ا،ذن يف مول ال عل األجون يو، كقلو فيو علا بنا ، فَاَعَل/ يَا  ُعل، بمأا وزن  فياو كفُال  ظعرض هلا الكلمة 
عُااوه، ولكاان وزناا  الصااريف، َمُ ع اال بو َمُ ااوه. ومواال القلااب املكاااين  واساام امل عااوه مناا  كَمُقااوهو  فيااو علااا البنااا ، َم  

 .TP1PTلَ فال عل كبيسو علا البنا ، َفِعَل، ولكن وزن  الصريف، َع ِ 
وظعتمااد األقااواه امل تل ااة يف بنيااة ك يااةو علااا ااختافااا  الت سااغية هلااذه األلااف، فياا  كمااا ذكااران سااابق ا قااد ظكااوو 
زاماااد  بو منقلباااة، واانقااااب قاااد يكاااوو عااان ي  بو واو بو ااااو . وظعتماااد علاااا علاااة القلاااب، وعلاااا ا،ركاااة امل ءضاااة 

 للحرن املقلوب.
 بقواه النحويني علا اآلظية،لة يف موجا   األبنية احملت

 /أ:البناء )فَ ْعل(2
TPونساااب  ى سااايبوي  القاااوه هباااذا  ى ااااغ الليااال، قاه،ظوقااااه ااااغه،  مناااا هااا  بيأاااٌة وب   فَاع اااٌلظ

2
PT ولسااانا نعلااام .

ااا ي ياام ماان قولاا  الااذ  نقلناااه  بمذهباا  الااذ  يااذهب  لياا  هااذا بم مااذهب بحااد  خاار ي يصاارأ  باا ، بمأااا اباان باارأ  فراأ
TPا بوأ هذا رب  سيبوي . بمأا الرض سابق  

3
PTوابن عقيل ،TP

4
PT ماا صارأحا بنسابت   ليا . وينقال صااحب اللسااو عان ، فنةاد بهنأ

TPظألهناا كانات فيماا يارى يف األصال بيأاةظ ال را  يف كتاب املصادر يف معرض ظعليل  ظرك او الياا  مان ك ياةو، فقااه،

5
PT .

قوه يف  ية قوه ال ارا  وقاد حكااه سايبوي  عان قاوم مان النحاويني ي يساميم وا وهذا الظ بمأا ببو العا  املعرأ أ فقاه،
TP، وجنااد نساابة هااذا  ى ال اارا  عنااد اباان عصاا ورTP6PTظشااكأ بو ال اارا  ظاابعيم يف ذلااك

7
PT  وعنااد الرضااTP

1
PTوالساامني ا،لااي ،TP

2
PT ،

TPوابن عقيل بي  ا

3
PT والبغداد أ ،TP

4
PT ُأ كبَ . واختار هذا املذهب، الع TP5PTوابن مالك ،TP

6
PT.  

                                                           
PT

1
TP  ُووه تلف يف احملذون، فذهب َمُقوهو، واخ جيتمع يف اسم امل عوه  من قاه واواو ساكنتاو فتحذن  حدااا ختلص ا من الساكنني، كَمق 

الليل وسيبوي   ى حذن املويد، وذهب األخ ش  ى حذن ا،رن األصل  كالعنيو، قاه سيبوي ،ظوحذن واو م عوه ألن  ا يلتق  
، املنصف 348، 4ساكناوظ، الكتاب،  . وذكر املازين مذهب األخ ش ورجأح  علا قوه ال ي ني، واحتج ابن جّن هلذا املذهب. ابن جّنأ
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 بما ابن عص ور فرد هذا البنا . وسنورد احتةاج  عند درس التغغ الصويت الصريف.
 وامليواو الصريف موافب للبنية حسب هذا القوه، فيو كفَاع َلةو.

 /ب:البناء )فَ َعل(2
ام علااا بو فعلاا  وينسااب ساايبوي  هااذا البنااا   ى اللياال وهااو مااا ي ياام ماان بياناا  بوأ ك يااةو مأااا جااا  يف الكاا

TPاألصاال امل ااءض مواال كبعااتو، والعااني ماان هااذا ال عاال متحركااة يف

7
PT يف معاارض ذكااره ألقااواه النحااويني، . وقاااه املعاارأ أ 

TPظللنحويني يف  ية ثاثة بقواه، األوه قوه الليل وهو بوأ  ية وزهنا فَاَعلة بتحريك العني وبصليا، بَيَاَيةظ

8
PT. 

TPبر  ظوحك  عن الليال بوأ وزهناا فَاَعلَاةظ وجا  يف اللساو نقا  عن ابن

9
PT وهنااك مان ينساب هاذا  ى الليال ،

TPوسيبوي  كلييما، منيم ابن خالوي 

10
PTوالسمني ا،لي ،TP

11
PT. 

 وامليواو الصريف موافب للبنية حسب هذا القوه، فيو كفَاَعَلةو.

 /ج: البناء )َفِعل(2
TPوأ وزهناااا بَيِيَااة، بكساار العااني، مواال نَِبَقااةظقاااه الساامني ا،لااي، ظوذهااب بعااض الكااوفيني  ى ب

12
PT وذكاار هاااذا .

TPالبنا  دوو بو ينسب   ى بحد بعين  ابن عقيل

13
PT. 

ولعال هااذا البنااا  لاايس ماان قااوه بحاد بعيناا  باال هااو افااءاض جاادل للادفامه عاان البنااا  األوه كفَاَعاالو، وهااذا مااا 
و  يااة فِعلااة بو فُعلااة لنااا  ذا بنينااا شاايم ا علااا هااذا الااوزو ن يماا  ماان كااام ب  العااا ، قاه،ظفااإو قياال فمااا  نااع بو ظكااو 

لقلناا، ابعاة   لومنا في  القلب  ذ كاو الذ  يوجب  حركة املنقلب وان تا  ما قبلا ، ولاو بنيناا موال معِاد  مان ابمه وقااه
ر  قياال ا وقالااة، وكااذلك لااو بنينااا مواال لبااؤ ، فاألل ااات الواثااة ظسااتو  يف اانقاااب علااا حاااه ال اام وال اات  والكساا

                                                                                                                                                                                     
PT

1
TP  ،118، 3الرض ، شر  ال افية. 

PT
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10
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PT

13
TP  ،169، 4ابن عقيل، املساعد. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 7 جوانب الدرس التصري   لل ن ك يةو

 تنع مول ذلك ولكن ا،مل علا األكور هو القيااس ألان جناد فَعاا  يف ذوا  الياا  والاواو كواغ ا، وماع هاذا فاإو ابب 
TPبة بشيع يف الكام من ابب سُبعة ومِعد ظخ َ 

1
PT. 

تحااة، وبمأااا ل  ااا  منااا انقلباات ألهنااا حتركاات بعااد فاملعاار أ بو هااذه اليااا  املنقلبااة ب وم اااد هااذا ا ااده الااذ  فصاال 
 حركتيا فقد ظكوو فتحة بو كسر  بو ضمة، ولكن الراج  كوهنا فتحة ل يومه ذلك.

TPدأ ايوأ مااا كاااو كااذلك جيااوز فياا  ال ااكأ واإلداااام، كحيِاا  وحاا أظظورُ  وذكاار البغااداد أ ردأ هااذا البنااا ، قاااه،

2
PT ،

ة واهيااة  ذ القياااس اااغ صااحي  ومعااىن هااذا بنأاا  ا يكااوو مكسااور العااني لت لأااف واااهر  ال ااكأ واإلداااام، وهااذه حةاا
منع ااا للاابس  ذ األمسااا  منيااا مااا يكااوو علااا كفَاع االو مواال،   فال ااك واإلداااام جااامو يف األفعاااه لكناا  متنااع يف األمسااا 

 .لأ، ومنيا ما يكوو علا كفَاَعلو مول، .ََلل.
 وامليواو الصريف موافب للبنية حسب هذا القوه، فيو كَفِعَلةو.

 /د:البناء)فَ ُعل(2
TPالساامني ا،لي،ظوقياال وزهنااا فَاُعلَااة ب اام العاانيظ قاااه

3
PT، وقاااه اباان عقيل،ظوقياال وزهنااا فَاُعلَااة كسااُمر ظTP

4
PT.  وينطبااب

 علا هذا البنا  ما قلناه عن البنا  السابب وما نقلناه عن املعر  متناوه البنا ين.
TPدأ اين  كاو جيب قلب ال مة كسر  ظقاه البغداد ،ظورُ 

5
PTلك وهو ثقل ال امة بعاد ي  وقبال . وي يبني علة ذ

ي  بخرى، وليست هذه  ةة قوية  ألوأ هذا الوقل قد فُارأ من  ابإلعااه. واملياواو الصاريف موافاب للبنياة حساب هاذا 
 القوه فيو كفَاُعَلةو.

 فَاِعلَة/ه:2

اعلاة ظقااه، وكااو الكساام  يقاوه  نا  ف نقل صاحب اللساو عن كتاب املصاادر لل ارا  نسابت   ى الكساام ،
TPمنقوصةظ

6
PT، ظوالقوه الوالث يف  ية قوه ينسب  ى الكسام  وهو  ية بصليا فاعلةظ ، وقاه املعرTP

7
PT. 

و مناا ذهبات منا  لاة، ظقااه ال ارا  ها  مان ال عال فاعِ  ومن الغريب نسبة ا وهر  هذا القاوه  ى ال ارا ، قااه،
TPمأااة  ااا    ييااة، ولكنيااا خ أ ااتظالااام، ولااو جااا   ات

1
PTلااة الغرابااة بو ال اارا  ن ساا  يااردأ قااوه الكسااام  ويدفعاا  . وع

TPظولو كاو كذلك ما صغرها  يية، بكسر األلفظ بقول ،

2
PT. 

                                                           
PT

1
TP 103املعر ، رسالة املامكة، ص. 

PT

2
TP  ،518، 6البغداد ، خوانة األدب. 

PT

3
TP  ،309، 1السمني ا،لي، الدر املصوو. 

PT

4
TP  ،169، 4ابن عقيل، املساعد. 

PT

5
TP  ،518، 6البغداد ، خوانة األدب. 

PT

6
TP .ابن من ور، لساو العرب، ماد ، بي 

PT

7
TP 107املعر ، رسالة املامكة، ص. 
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وذكار البغاداد  بوأ بصاليا  ييااة ك ااربة، حاذفت العااني اساتوقاا  لتاوال ي ياان بواااا مكساور ، وقاااه يف ردأ 
TPد بلف زامد  يف قوهلم،   ظظوردأ اين  يلوم قلب اليا  او  لوقوعيا بع هذا البنا ،

3
PT. 

وامليااواو الصااريف خمااالف للبنيااة حسااب الااروايتني، فعلااا امل اايور عاان الكسااام  هااو كفَالَااةو، وعلااا الروايااة الاا  
 ان رد هبا ا وهر  هو، كفَاَعةو.

 : التغيرات الصوتية الصرفية3

مساالل  ا ااذور والبنيااة وكاال هااذه ظوااغ األلااف ماان ك يااةو خاف ااا ظ سااغيت علااا يااو مااا باثر  ماان خااان يف 
الق اااي متداخلااة  خااذ بع اايا ايعناااق بعااض، والصاارفيوو يااذكروهنا جمملااة دوو بو يعماادوا  ى ظ صاايل ذلااك علااا 
اااا مبدلاااة واآلخااار بهناااا زاماااد ،  النحاااو الاااذ  ظوخينااااه. وقاااد ربيناااا بوأ هنااااك ااااااهني يف ظ ساااغ هاااذه األلاااف بحاااداا بهنأ

بيااااو األصااال الاااذ  ببااادلت منااا ، وحااااوه الاااذاهبوو  ى زيدلاااا ظعليااال نقصااااو جاااذور وحااااوه الاااذاهبوو  ى  باااداهلا 
 الل ن.

 /أ: تفسير اإلبدال3

واأللاف مبدلااة مان اليااا  يف قاوه اللياال الااذ  ربينااه يااذهب  ى بوأ بنياة الل اان ك يااةو ها  كفَاَعلَااةو، فالياا  الاا  هاا  1
الياا  والاواو فيماا ظقلبااو  ى بلاف ما   شالوذا هاو ت ب تحاة فقلبات  ى بلاف وهاعني الل ن حركات ابل تحاة وسابق

 حتركتا وسبقتا ايلف.
ويوااغ هااذا الت سااغ بعااض اإلشااكاه وهااو بو يف الل اان ي ياان فلاام بباادلت اليااا  األوى وهاا  عااني الل اان وي 

الليال  ظبده الام؟ ومان املعلاوم بو الطارن هاو االأ التغاغ وماو.ن اإلعااه. وقاد فسار سايبوي  هاذا فيماا ينساب   ى
ايناا  ماان ال ااذوذ وبناا  اااغ مطاارد  وهلااذا ال ااذوذ ن ااامر يف بل ااات بخاارى، فااإو بعلاات اليااا  األوى ماان ك يااةو ولاايس 
حقياااا اإلعااااه فقاااد ظااارك اإلعااااه شاااذوذ ا يف الكلمااااا  كقَااااَود، وَرومه، وَحاااوهو، فياااذه بل اااات حتركااات فيياااا الااااواو 

TPوسبقت ب تحة وي ظبده الواو فييا بل  ا

4
PT. 

كاناات علااة اإلبااداه حتاارك اليااا  وان تااا  مااا قبليااا باادا للوهلااة األوى القااوه ب اات  اليااا  منطااوي  علااا شاا     وملأااا
من التحكم ظنب   ليا  املعار  وبجااب عنا  ااا ساقناه ساابق ا يف درس البنياة، فحركاة الياا   كان جادا  بو ظكاوو ضامة 

بة بشاايع ماان ابب ذا  اليااا  امل توحااة، فباااب خَ اابو كساار  وا ياادفع ذلااك سااوى ااعتماااد علااا شاايومه نساابة البنيااة 
 سُبعة، ومِعد .

                                                                                                                                                                                     
PT

1
TP  ، 2275، 6ا وهر ، الصحا. 

PT

2
TP 229د ، بي. والرواية يف كتاب كدقامب التصريفو للمؤدب، بُيَايَّة، صابن من ور، لساو العرب، ما . 

PT

3
TP  ،518، 6البغداد ، خوانة األدب. 

PT

4
TP  ،398، 4سيبوي ، الكتاب. 
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والياا   ،غ قوه الليال م اكلة بخارى وها  بوأ اسام ا انس ا معا  ك  و قاد ظطرفات فيا  الياا  بعاد بلافويو
ة   بعاد األلاف يف  ياظوي ظنقلاب الياا  الا وقاد بجااب عان هاذا املعار  بقولا ، ،والواو م  ظطرفتا بعاد بلاف قلبتاا ااو 

 ذ كاناات العارب ا اماع علااا ا،ارن الواحاد علااة  -قيت ووشايتألنا  ماان شا–لبات يف شااقا  ووشاا  ااو  كماا انق
TPالعني والام ولكن يقتصروو علا علة بحد ا،رفنيظ

1
PT.ولءك هذا اهلمو علة خمتل ة سيليت ذكرها ، 

 لتلف من حيث ظ ساغ األلاف عان قاوه وبمأا القوه الذ  نسب  ا وهر   ى سيبوي  وهو بوأ بصل  ية كبويةو فا2
 الليل فالقانوو واحد.

ويبدو بوأ ال ذوذ الذ  يءظب علا ظ سغ الليل بوحا  ى اغه بت سغ لرج ب  عن ذلاك ال اذوذ، ولاذلك جناد 3
. قااه نقلات يف موضاع العانيمن يذهب  ى بوأ اليا  املبدلة ه  ام الكلمة ولكنياا قلبات قلب اا مكانيتاا بعاد ذلاك  ذ 

TPظوقياال بصااليا، بي   عاااه الواااين، فقلباات ايو قاادمت الااام وبخاار  العااني وهااو ضااعيفظ الساامني ا،لااي،

2
PT وذكاار ،

TPمواال ذلااك اباان عقياال

3
PT   وذكاار البغااداد  بوأ بصااليا بيَايَااة كَقَصااَبة،  ا بناا  بعلأاات الوانيااة علااا القياااس، فصااار  بي ،

 .TP4PTوفَاَعَلةعني، فوزهنا فَاَلَعة. وهذا الوزو الصريف خمالف لبنيتياككحيا  ونوا ،  أ قدمت الام  ى موضع ال
و خمتلااف فيااو ي ااءض ويعتمااد القااوه الااذ  نسااب  ساايبوي   ى اااغ اللياال وذهااب  لياا  ال اارا  علااا مباادب  خاار وقااانو 4

TPص ماان املتماااثا ن البنيااة الا  افءضاايا اللياال فالبنيااة هاا  كفَاع لَاةو، بمأااا علااة التغااغ فيا  الاات لبنياة خمتل ااة عاا

5
PT قاااه ،

  ولكاانيم قلبااوا اليااا  وببادلوا مكاهنااا األلااف اجتماعيمااا  ألهنماا ظكرهاااو كمااا ظكااره ظ منااا هاا  بيأااة وب أ فع الٌ  سايبوي ،
TPالواواو، فلبدلوا األلف كما قالوا ا،يواو، وكما قالوا ذوامب

6
PTفلبدلوا الواو كراهة اهلمو ظ ،TP

7
PT. 

يا ين يف األصل علأة لءك ااو  الياا  بعاد األلاف، قاه،ظو مناا ظركات العارب اولاا كماا وجيعل ال را  اجتمامه ال
ييماووو كال ماا جاا   بعااد بلاف سااكنة  ألهناا كاناات فيماا يارى يف األصال بيأاة، فوقاال علاييم الت اديد فلبادلوه بل  ااا 

TPان تا  ما قبل الت ديد، كما قالوا ب ا ملعىن بمأاظ

8
PT. 

                                                           
PT

1
TP 104-103املعر ، رسالة املامكة،ص. 

PT

2
TP  ،309، 1السمني ا،لي، الدر املصوو. 

PT

3
TP  ،169، 4ابن عقيل، املساعد. 

PT

4
TP 518، 6بغداد ، خوانة األدب، ال. 

PT

5
TP  ، 111، 105-101، 91ان ر بمولة بخرى للت لص من اليا ، ال مساو، الت لص من املتماثا  ل   ا، الص حا. 

PT

6
TP ف  ألو قاه ابان عصا ور،ظيو ذواماب يف مجاع ذ اباة بصال  ذ ماب فلبادلت اهلماو  واو ا  هارواب  مان ثقال البناا  ماع ثقال اجتماامه اهلماوظني واأللا

األلاااف قريباااة مااان اهلماااو  ألهناااا مااان ا،لاااب كماااا بوأ اهلماااو  كاااذلك. فكلنااا  قاااد اجتماااع يف الكلماااة ثااااث ااااوا . فاااالتوموا لاااذلك  باااداه اهلماااو  
 .363، 1واو اظ.املمتع يف التصريف، 

PT

7
TP  ،398، 4سيبوي ، الكتاب. 

PT

8
TP .ابن من ور، اللساو، ماد ، بي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ببوبوس  براهيم ال مساو

 310-273م ص ص 96/1997العام  45جملة جامعة اإلسكندرية، مج 

10 

حااارن واحاااد. وساااول هااذا القلاااب وجاااود ي  م ااادد   ولااةظتااابع بلاااف وي  بااال ااااا ان   فلاايس األمااار مااان قبيااال
مساابوقة ب تحااة، وهااذا يقرباا  ماان ظ سااغ اللياال بعااض التقريااب  ولااذلك جنااد العكااب  يااردأ القااولني مع ااا، قاااه، ظوكااا 

TPلطرنظالوجيني في  ن ر  ألو حكم اليا ين  ذا اجتمعتا يف مول هذا بو ظقلب الوانية لقرهبا من ا

1
PT. 

التغاغ علاا وااهر  بخارى ها  قلاب الاواو السااكنة املسابوقة ب ات   بل  اا حيمل القاسم بن اماد املاؤدب هاذا و 
TPوأيأااااةو للم اااااز ، قااااالوا، داويأااااةيجاااالو، ويف كدَ  يف مواااال كيوجاااال 

2
PT قاااااه ا وهر ،ظقلبااااوا الااااواو األوى الساااااكنة بل  ااااا .

TPان تا  ما قبلياظ

3
PT. 

ب الت  يف الذ  يذهب  لي  ال ارا  يف ضاو  ااسات دام الليةا  القادي الاذ  جيعال الياا  و كن فيم مذه
الساااكنة بعااد فاات  بل  ااا، فحةااة ال اارا  بهناام ظ ذا كااانوا ي علااوو ذلااك ابليااا  الساااكنة وحاادها يف يااو كعيااب وعااابو 

TPوكذي وذامو فاألحرى بو ي علوا ذلك  ذا ان ان  لييا ي  بخرىظ

4
PT. 

TPظوبن دين ببوالغوه لبعض بهل اليمن لليةة فلشار  لييا ببوزيد األنصار  يف نوادره، قاه،وبما هذه ا

5
PT، 

 
 

 اهاعَ  ل   ُ فَ  .اروا عليينَّ   ظراهاا راكبٍ  وصِ لُ ب أ  قاَ 
 اا بابهاااوانجي   ية  انجِ   واهاق  حَ  بٍ قَ حَ  او ىن د  دُ واش  

 
كعااب قلااب اليااا  الساااكنة  ذا ان اات  مااا قبليااا بل  ااا يقولااوو   القلااوص مؤنوااة وعاهااا براد علييااا ولغااة بااّن ا،ااارث باان

TPبخاااذ  الااادرااو واشاااءيت ثاااوابو والساااام عاكااام وهاااذه األبياااا  علاااا لغاااتيمظ

6
PT.  وجاااا  يف جمااااز القااار و، ظوزعااام

TPببوالطاب بن  مسع قوم ا من بّن كنانة واغهم يرفعوو ااثنني يف موضع ا ر والنصبظ

7
PT. 

[ وجياااني بحاااداا بهناااا .اااا  -63﴾]َهاااَذاِو َلَسااااِحرَاوِ  ِ وَّ املواااىن يف قولااا  ظعااااى  عليااال رفاااع وذكااار ال ااارا  يف ظ
رجاال  جاا   علااا لغاة ا،ااارث بان كعااب، قاااه،ظجيعلوو ااثناني يف رفعيمااا ونصابيما وخ  اايما ابأللاف. وبن اادين

 د. يريد بّن ا،ارث، س  من األَ 
                                                           

PT

1
TP  ،56، 1العكب ، التبياو. 

PT

2
TP 228املؤدب، دقامب التصريف، ص. 

PT

3
TP  ، 2344، 6ا وهر ، الصحا. 

PT

4
TP  ،583، 2ابن عص ور، املمتع . 

PT

5
TP . ظنسب  ى بكر بن النطا 

PT

6
TP قلب اليا   . والنحويوو خمتل وو يف الن ر  ى هذه ال اهر  بني معمأم وخمصأص فاألنصار  يعمأم58ببوزيد األنصار ، النوادر يف اللغة، ص

وعومل  املسبوقة ب ت  فيورد بمولة من املوىن واغه، ومنيم من لص هذا بغغ املوىن وبما املوىن وما انتيا ايلف فيذهب  ى بو األلف التومت 
 .128، 1كااسم املقصور   ذ جعل املوىن ابأللف يف مجيع حااظ  اإلعرابية.ان ر، السيو. ، شر  شواهد املغّن، 

PT

7
TP 21، 2يد ، جماز القر و، ببوعب. 
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TPال ةامه لصمأما فل.رق  .راق ال ةامه ولو ربى       مساا ا لناابه

1
PT 
 .TP2PTظقاه، وما ربيت بفص  من هذا األسد أ وحكا هذا الرجل عنيم، هذا خطأ يدا بخ  بعين 

يقولااوو، ضااربت  بااني بذانه، وماان ي ااء  مااّن ال أاااو وكااذلك روى  وقاااه الوجاااج، ظوهااؤا  بي  ااا ]بنااو كنانااة[
TPبهل الكوفة بهنا لغة لبّن ا،ارث بن كعبظ

3
PT. 

  امل صااال بهناااا لغاااة لباااّن ا،اااارث وبطاااوو مااان ربيعاااة، وقاااد عواهاااا الاااروا  لاااوعم، وااااداو وزبياااد، وجاااا  يف شااار 
TPوكنانة، وبّن العنب، وبّن اهلةيم، وبطوو من ربيعة وبكر بن وامل، وبّن عذر 

4
PT. 

ني. وكاذا ك ضااو يف، بي  اا، وكعااوو يف، عا وهذه الليةة مستمر  يف جنوب ا وير  يف ح رمو   ذ يقولوو
TPيف بعااض األل ااات ماان هلةااة الييااود يف وسااط الاايمن، مواال، كواوو يف، بياان وكعاااوو يف، حاارن العاانيفعاال 

5
PT وهااذا .

TPالتغيااغ كوااغ مساامومه  ى اليااوم يف هلةااا  الباديااة يف وسااط ا وياار  العربيااة

6
PT ،ذ نساامعيم يقولااوو كخااارو يف، خااغ  ،

علاييم، وكااارو  شاي،، وكعاهامو يف، يف، .اغ، وكشاا و وكمارو يف، مغ، وكعاارو يف، عاغ ]راار[، وك.اارو يف،
 من  ن ادهم،بي ا ، وكالقانةو يف، القينة، وكيسىنو يف،يسّن، و  وكابضو يف، بيض، وكابضاو يف، يف، اغ،

 والةككم درات من         وب عالةكي مرحبا 
ك يف قاوهلم، فَال بيات، ب ، ِن البيات يريد،ُشعيلة، وليلة. وياحن حدوث  علا مستوى اليا  القصاغ  كالكسار و وذلا

 فَال بيتو. ِفل بيت  كيف البيت 
وصا   ال ارا  موياة علاا قاوه اللياال علاا بو ابان عصا ور ا يارى يف القاوه  عااه العاني علاا النحاو الاذ  

كالعااب  معتماد علاا  عااه العاني بي  اا، واحاتج ايو ظ باداه الياا  السااكنة بل  اا لايس اساتمر. وبمااألو قوه الليل 
TPوالعيابو وكالااذام والااذيو فيمااا مااا جااا  علااا كفَاع االو اتر  وعلاا كفَاَعاالو بخاارىظ

7
PT ولعاال مااا سااقناه ماان شااواهد هااذه .

 ال اهر  قد  ا وحديو ا يقو  مذهب ال را .
وقد وصف ابن مالك مذهب ال را  اين  بسيل الوجوه، قاه ابن عقيل، ظووج  بن  بسايل، بنا  لايس فيا   ا 

لف مان حارن علاة سااكن  ولكان القيااس التصاحي  واإلدااام، فلبادلوا خت ي  اا و ذا ببادلوا يف ظوباة ويوهاا،  بداه األ
حياث قااالوا، اتبااة، فقاااه، قبلاات ظوبتااك واتبتااك، وقااالوا بي  ااا، رحاام   حوبتااك وحابتااك، ومناات نومااة وانمااة، فاا و 

TPيبدلوا عند اجتمامه اليا ين بحرىظ

8
PT. 

                                                           
PT

1
TP . نسب البيت للمتلمس ال بع 

PT

2
TP  ،184، 2ال را ، معاين القر و. 

PT

3
TP  ، 362، 3الوجاج، معاين القر و و عراب. 

PT

4
TP  ،370، 1الدام ، نتامج التحصيل. 

PT

5
TP  ،125-123رينب، الليةا  العربية الغربية القد ة. 

PT

6
TP 3،  203، 1اللغة ابلنسبة لعلا ولدى شامعة اليوم يف ابدية جندظ، ان ر، الدماميّن، ظعليب ال رامد،  قاه امد امل دى،ظوهذه. 

PT

7
TP  ،583، 2ابن عص ور، املمتع. 

PT

8
TP  ،168، 4ابن عقيل، املساعد. 
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 /ب: تفسير الحذف3

 ى افاااءاض حاااذن مااان جاااذور الل ااان  ألو عاااد   -وهاااذا ماااذهب الكساااام –القاااوه باااويد  األلاااف ياااؤد  
صا  ذلاك فاا باد مان حاذن لةو، وحاوه املعر  بياو ذلك فقاه، ظفاإذا حرون الل ن بقل من البنية امل ءضة كفاعِ 

 .TP1PTظوا يكوو احملذون  ا بحد حرفني اهلمو  بو اليا 
TPوى قلبت بل  ا فاجتمعت بل اووهناك من ي ءض بو اليا  األ

2
PT. 

 المحذوف همزة -1/ب:3

ك مياااةو ظفاااإذا قيااال  وأ احملاااذون ااااو  فلصاااليا  يتاااابع املعااار  ظ صااايل بمااار ا،اااذن، فعلاااا ال ااارض األوه قااااه،
فحذفوا اهلمو ، وكاو حذفيا هاهنا بقيس من  يف قوهلم هو شاُك السا  ومكاٌو هاٌر. وقاد حكاا الليال بوأ العارب 

 .TP3PTظل ةسؤظ  سواية، واألصل سوامية فحذفوا اهلمو  ملا فييا من الكُ  قالت
 ولمن حذفت اهلمو  هنا  فإهنا حذفت يف بل ات بخرى ا ي ير الوقل فييا كما ي يار يف هاذه، قااه املعار ،

TPظوقد قالوا انس وبصليا بانس فحذفوا اهلمو   وحذفيا يف  ية  ذا كانت فاعلة بقيسظ

4
PT. 

ظألهنااا وقعااات بعااد األلاااف واأللااف جمانساااة    ِيَ كااااو حااذفيا مااان ك يااةو بقااايس وعلاال هلاااذا ا،ااذن قااااه،وبااني املعاار 
TPلليمو  وقبل ظلك األلف او  وبعد اهلمو  احملذوفة ي  فكاو الطر  كالواجب يف هذا املوضعظ

5
PT. 

 –بعاد بلاف العاني ألهناا ي   بقلب قوه الليل بقلب العني بل  ا ل تحيا بعد فت  وقوه الكسام –ويقت   القواو 
ظكوو ك يةو ملخوذ  من فعل يم  العني مول كابمهو وهذا ما ي يم مان قاوه سايبوي ،ظفمما جاا  يف الكاام علاا  بو

. وبماا علااا قاوه الكساام  فبنيتيااا صايغت صايااة اساام ال اعال مان ال عاال TP6PTظبو فعلا  موال، بعات،   ، واايااة، و ياة
وجب بو ظكوو جارية علا فعال بميات كلنا  يف وزو  ظو ذا قيل هبذا القوه ذلك بقول ،الواث  اجملرد، وفصل املعر  
ظمااايم فيااا   مماااة فاعتلااات األلاااف يف  ت  ت  ظمااا أ ]موااال، ابعااات ظبياااع[ فيااا   مياااة، موااال  َماااكابمهو مااان  ياااة، فقيااال،  يَااا

لاف الا  كانات معتلاة املاض  كما اعتلت يف  م وابمه فيمو  يف اسم ال اعل ملا التقا ساكناو واا بلاف فاعال واأل
ابلقلاااب يف املاضااا  وي يكوناااوا لغدوهاااا  ى بصاااليا وقاااد بعلوهاااا يف ال عااال  ألهنااام يراباااوو بو ظكاااوو األفعااااه وبمساااا  

 .TP7PTظوابب  كاو ا،ذن هاهنا بلوم وبحسن ال اعلني مستوية يف العلة بو يف الصحة فإذا ص  بهنم حذفوا يف شاكٍ 

                                                           
PT

1
TP 107املعر ، رسالة املامكة، ص. 

PT

2
TP 3/ب،3يف املدخل،  ابن من ور، لساو العرب،ماد ، بي. وان ر، نص هذا القوه. 

PT

3
TP 107املعر ، رسالة املامكة، ص. 

PT

4
TP 107املعر ، رسالة املامكة، ص. 

PT

5
TP 107املعر ، رسالة املامكة، ص. 

PT

6
TP  ،398، 4سيبوي ، الكتاب. 

PT

7
TP 107املعر ، رسالة املامكة، ص. 
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 المحذوف ياء -2/ب:3

ض الواااين الااذ  يقت ااي  القااوه  ااذن العااني ماان ك يااةو، ولكاان علااة ا،ااذن يف هااذا ال اارض هااذا هااو ال اار 
يف الساابب ختلاص مان التقاا  مولاني ااا ال اا  والعاني  بماا هناا فيا   ختتلف عن علاة ا،اذن يف ال ارض الساابب فيا 

ون ي  فالعلاة يف ذلاك بهنام  و ذا قيال  و احملاذظ ختلص من اجتمامه مولني اا العني والام. قاه املعار  م صاا  هاذا،
كرهوا اجتمامه ا،رفني املولني اللذين يكره اجتماامه موليماا  ذ كااان ليساا كالادالني يف رادأ واببا   ألو الياا  والاواو هلماا 
موية يف اإللقا   ذا كانتا مساتقلتني وي جيايف يف كاميام موال جايياة ابإلوياار وا موال حاا أ ابإلدااام وقاد كوار ذلاك 

مواال ذلااك يف الااواو وي  ا . واسااتعملوا ظ ااعي يا يف املاضاا  دوو املسااتقبل فقااالوا حاا أ وعاا أ وي يسااتعملوايف اااغ الياا
 .TP1PTظوا ابل عل من ا،وأ  وكل ذلك لوقل الواو علييم و كاو من القوأ  وا حوأ  ذا نطقوأ و أي  عنيم ق

تمااامه اليااا ين  ذ قااد حااذفت بورد اباان عصاا ور مااذهب الكسااام  وبااني بناا  علااا حااذن اليااا  ختلص ااا ماان اج
TPاليااا  وهاا  وحاادها يف كابلااةو

2
PT  ااا ايو هااذا الاا  بصااليا، ابليااة ولكاان اباان عصاا ور ردأ هااذا منتصاار ا لقااوه اللياال اتة 

القاااوه لااايس فيااا  موياااة علاااا قاااوه الليااال فياااو معتماااد علاااا اإلعااااه اب،اااذن وقاااوه الليااال معتماااد علاااا اإلعااااه 
TPيف قاوه الكساام   دعاا  بصال ي يل ان با    ه  عاني لل ان لايس اطارد، وبوَّ حذن اليا  ال ابلقلب، واحتج ايوَّ 

3
PT. 

TPوخلص ابن عص ور  ى ظرجي  قوه الليل

4
PT. 

يف ماذهب الكساام  ادعاا  بصال ي يل ان با  فيا  حتكام،  مسالمة ابان عصا ور  ذ قولا   وَّ  جوليست كل هذه ا،ة
ماان هااذه ا يااة  فاألصاال الااذ  قاادره اللياال ي يل اان باا   وذلااك بو مااذهب الكسااام  ا لتلااف عاان مااذهب اللياال

 بي  ا.

 المحذوف ألف -3/ب:3

ظقاه ]ال ارا [، وقااه  ه، جا  يف لساو العرب،ونقل القوه بذلك ابن من ور عن ال را  الذ  بورد القوه وردأ 
قاااه ال اارا ، وذلااك بع اايم  يااة فاعلااة صااغ  ي هااا األوى بل  ااا كمااا فعاال  اجااة وقامااة، واألصاال حامةااة وقاممااة. 

TPخطل  ألو هذا يكوو يف بواد الواثاة ولاو كااو كماا قاالوا لقيال ناوا  وحياا  انياة وحاياة، قااه، وهاذا فاسادظ

5
PT  وعلاا .

 كل هذه األقواه يكوو وزو ك يةو، فَاَلة.

                                                           
PT

1
TP 107املعر ، رسالة املامكة، ص. 

PT

2
TP وكلو مصدر ال عل قبل ا،ذن كاَبلِيةو مول 236، 2صف، ي يم ما ورد يف كاملن . و بو كابلةو ه  مصدر ال عل كابىو  ذ ظقوه، ابليت 

  كعافيةو، ولو ي يقل  ذن اليا  ال  ه  ام ال عل ل ير  كابلةو كلهنا علا وزو كفَاَعَلةو وهذا يعّن بو العني معتلة وهو خان الصحي
من ابلة في  الام ووزهنا علا هذا كفَاَعةو. وي يم من هذا بو اليا  قد حذفت وه  وحدها يف هذا الل ن    ذ املعتل هو الام، بما العني

 فمن األوى القوه  ذن اليا  يف  ية ال  بصليا،  يِية  اجتمامه ي ين ا واحد .

PT

3
TP  ،584-583، 2ابن عص ور، املمتع. 

PT

4
TP  ،584، 2ابن عص ور، املمتع. 

PT

5
TP  من ور، لساو العرب، ماد ، بي.ابن 
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 :القضايا التصريفية4

ا ي ي يف بياو ماا يساتتبع  الت ساغ مان كتف الصرفيوو احاوالم الت سغية لكلمة ك يةو بل ذهبوا شو. ا بعيد 
بشااكاه ظصااري ية بخاارى ختتلااف ابخااتان املساالما  الاا  ينطلااب منيااا التصااري  ، وبمااا التصااري ا  الاا  ل ااع هلااا 

 ااسم ويناه بنيت ، هبا، ش   من التغغ الداخل  في  التصغغ ومجع التكسغ والنسب.

 /أ:التصغير4

 بنيت  ما يغغ ال رو  ال  ظغغ  هبا بصوا  املكب، ولاذلك يقااه يناه ااسم املصغر ابلتصغغ من التغغ يف
TPيردأ األشيا   ى بصوهلا  و التصغغ

1
PT. 

وقباااال بو من اااا  يف عاااارض مسااااللة ظصااااغغ ك يااااةو نااااود بو نااااذكر ابل اااارق بااااني كالصاااايغ التصااااغغيةو وكامليااااواو 
  املصااغر  بنااا  علااا عاادد حروفيااا بغااض الطاارن الصااريفو، فالصاايغ التصااغغية ببنيااة اريديااة اثبتااة ظقاااس علييااا األمسااا

فصايغت  ن بحار عن اجملارد منياا واملوياد   ذ ظقابال اجملاردا  والوواماد  ارون املياواو دوو ظ رياب، فماا يتاللف مان ثاثاة 
الاا  يصااغر علييااا هاا  كفُاَعي االو، بمااا مااا زاد علااا ثاثااة فعلااا صاايغة كفُاَعي عِاالو، و  صاايغة اثلوااة ظسااتوعب ظصااغغ مااا 

عن حذن بحد بحرفا  لويدظا  علاا بربعاة، بو  و كااو قبال  خاره حارن علاة وهاو علاا هساة بحارن، وها  عوض 
َعي اااالو. وبمااااا كامليااااواو الصااااريفو فيااااو يااااوو الكلمااااا  املصااااغر  كمااااا يااااوو املكااااب  مراعااااا يف ذلااااك الااااويد   الصاااايغة كفُاَعيا 

امااال بااا  األمساااا  فكااالو األمساااا  عناااد وا،اااذن. ونااارج  اسااات دام كصااايغة التصاااغغو  شاااار   ى هاااذا الوباااا  الاااذ  ظع
TPظصغغها  منا ظ رمه يف قالب ادد هو الصيغة

2
PT.ولذلك قد لتلف امليواو الصريف عن صيغة التصغغ . 

منقلبااة عاان ي  يعااا وو بماار ظصااغغها يف ضااو  مااا ذكااره ساايبوي  ماان حكاام  و يااةالااذين يااذهبوو  ى بو األلااف ماان ك
ظوذلك يو، بيت وشي، وسيأد. فلحسن  بو ظقوه، ُشيي، وُساييد  قاه سيبوي ، ظصغغ ااسم الذ  يكوو اثني  ي ،

ييات فت م  ألو التحقغ ي م بوامل األمسا ، وهو ازم ل ، كماا بو الياا  ازماة لا . ومان العارب مان يقاوه، ِشايي، وبِ 
TPييد، كراهيااة اليااا  بعااد ال اامةظوِساا

3
PTوه املصااغر يف ذوا  . وعلاال الرضاا  هااذا الكساار فقاااه ظوبعااض العاارب يكساار ب

                                                           
PT

1
TP .ليس هذا بمر ا مطلق ا   ذ ا يعود املقلوب قلب ا مكانيتا  ى بصل ، وا ظعود األلف املن لبة عن او  يف مول ك دمو  ى بصليا 

PT

2
TP  َاس. هناك صيغة رابعة للتصغغ خاصة جبمع من مجومه القلة وهو ما جا  علاا بناا  كبفعااهو موال بفاراس فتصاغغ َعااهو، بُفَاغ  ه علاا صايغة كفُاَعيا 

َعاهو.   ولتلف ميوان  عن الصيغة فامليواو الصريف كاُفَايا 
PT

3
TP  ،481، 3سيبوي ، الكتاب. 
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TP، يو، نِييب وِشيي،، خوف ا علا اليا  من انقاهبااليا 

1
PT  واو ا ل مة ما قبليا، وظقصيا مان اساتوقاه ي  بعاد ضامة لاو

TPوقرئ -بكسر ال ا  –يف ا مع بِيو  وِشيو  بقيتا كذلك، وهذا كما قيل 

2
PT ب  يف الكتاب العويوظTP

3
PT. 

ظولو صغر  علا رب  الليل  از لاك بو ظقاوه، بُيَايَّاة، وِ يَايَّاة، كماا ظقاوه،  ها،قاه املعر  معا  ا بمر ظصغغ 
TPثُِد أ وثِِد أظ

4
PT. 

ظوثُااِد أ علااا  واملعاار  يقاايس التصااغغ يف ك يااةو علااا مجااع التكسااغ لوااد  الااذ  جيااوز فياا  مااا قالاا  ا ااوهر ،
 .PT5PTظ، وثِِد أ بي  ا بكسر الوا   ظباع ا ملا بعدها من الكسرفُاُعوه

ظولاو صاغر  علاا القاوه اآلخار وهاو  وا لتلف بمر ظصاغغها عناد مان ياذهب ماذهب ال ارا ، قااه املعار ،
TPمذهب من يرى بو بصليا، بيأة ابلت ديد لقلت كما قلت يف القوه األوه ألن  يرجع  ى مول حال ظ

6
PT. 

  والسابب وبع ياةكبهنا علاا زناة ولتلف ظصغغها علا رب  بورده ابن فارس  وذلك جبعل األلف او  خم  ة و 
الكلماة  يف ذلك بوأ هذه األلف مستونا  ماا يارده التصاغغ  ى بصال ، قااه سايبوي  يف معارض حديوا  عان اهلماوظني يف

ظو ذا مجعااات  دم قلااات، بوادم، كماااا بناااك  ذا حقااار  قلااات،  الواحاااد  وماااا جيااار  مااان بمااار خت ياااف الوانياااة و عاهلاااا،
كاناات اثنيااة ساااكنة وكاناات زامااد   ألو البااده ا يكااوو ماان بن ااس ا،اارون، فاالرادوا بو ألو هااذه األلااف ملأااا  -وياادم بُ 

TPصاغوا بل ا  ان ولاة بلاف خالادظ –يكسروا هذا ااسم الذ  قد ثبتت في  هذه األلاف 

7
PT هاذه  ، وقااه الساغايف يف شار

ف، فصاار ان ولاة ماا كااو اثنياا  وذلاك بو  دم و و كااو األصال فيا  اااو  فقاد قلبياا بل  اا علاا سابيل الت  يااظ ،الق اية
 .TP8PTظبل  ا، يو، ضارب وابزه وخابط

، TPظو ذا ببدلت اهلمو  علا هذا جر  األلف ال  ه  باده منياا جمارى ماا ا بصال لا  يف ااو البتاةظ وقاه ابن جّنأ

9
PT .

 ويكوو ظصغغها بنا  علا ما سبب كبَُويَّةو.
                                                           

PT

1
TP و، وموااال لااذلك ابااان عقياال بقولااا ، ظيااو بيااات 284ذهااب اباان مالاااك  ى جااواز بو ظقلاااب  ى واو اليااا  بو ماااا انقلااب عنياااا كالتسااييل، ص

فيااوو  قاارار اليااا  يااو، بيياات وشاايي،، وقلبيااا واو ا يااو، بوياات وشااوي،  وحكااوا عاان العاارب، بوي ااة  والتااوم البصااريوو األوه، وشااي،، بجاااز الكو 
 و.498، 3وجعلوا بوي ة شاذ اظكابن عقيل،املساعد، 

PT

2
TP ا  مان كالبياو  وبياو و حياث قاه يف الن ار، ظواختل اوا يف ال ام والكسار مان كبياو ، والغياوب، وعياوو، وشايوخ ا، وجياوبو فقارب ب ام البا

وقااع ببااو جع اار والبصااريو وورق وح ااص وقاارب بكساار الغااني ماان كالغيااوبو وذلااك حيااث وقااع رااو  وببااوبكر وقاارب بكساار العااني ماان كالعيااوو 
كار  ا بنا  وعيووو وال ني من كشيوخ او وهو يف اافر، وا يم من كجيوهبنو وهاو يف ساور  الناور ابان كواغ وراو  والكساام  وابان ذكاواو وبباو ب

 و.226، 2اختلف عن  يف ا يم من كجيوهبنو فروى شعيب عن حيىي عن  كسرهاظكابن ا ور ، الن ر يف القرا ا  الع ر، 
PT

3
TP  ،209، 1الرض ، شر  ال افية. 

PT

4
TP 108املعر ، رسالة املامكة، ص. 

PT

5
TP 109-108املعر ، رسالة املامكة، ص. 

PT

6
TP ،109-108ص املعر ، رسالة املامكة. 

PT

7
TP  ،552، 3سيبوي ، الكتاب. 

PT

8
TP  ،3 552، 3سيبوي ، الكتاب. 

PT

9
TP  ،سر صناعة اإلعراب ،  .665، 2ابن جّنأ
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َلةو. وعلا ب  حاه كاو ظصغغها يف األقواه السابقة  فإوأ صيغة التصغغ كفُاَعي لو وامليواو الصريف هو كفُاَعيا 
وبمااا الااذين يااذهبوو  ى زيد  األلااف فااإوأ علااييم مراعااا  بحكااام األلااف الوامااد  يف التصااغغ، ومااا جيلباا  ثاااث ي ا  

الا  ها   ظواعلام بنا   ذا كااو بعاد ي  التصاغغ ي او حاذفت، من الوقال  خار ااسام فتحاذن  حاداها، قااه سايبوي 
يأة، قَ قاية، ُسا أ، وِساطَاطاا ، عُ فعيل، وجير  علاا وجاوه العربياة. وذلاك يف عَ  خر ا،رون، ويصغ ا،رن علا مواه 

. وعلأل سيبوي  ذلك بقول ،ظوذلك ألو هذه الام  ذا كانت بعاد  TP1PTظ أ وَ ، اُ ة، ويف ااوٍ يَّ وَ ية، شُ يأة، ويف شاوِ دَ و داو ، بُ 
كاناات بعااد كساار  يف اااغ املعتاال، فلمااا كاناات بعااد كساار  يف ي  قباال ظلااك اليااا  ي    كساار  اعتلاات، واسااتوقلت  ذا

TPالتحقغ ازدادوا هلا استوقاا  فحذفوهاظ

2
PT. 

ظفلمااا ماان زعاام بهنااا فاعلااة يف األصاال فيلوماا  بو يقااوه يف ظصااغغها كبَُويَّااةو   قاااه املعاار  شااارح ا هااذا التصااغغ،
بااة عاان ي  و منااا هاا  كااللف ضااارب و.الااب وهااذه األلااف ظصااغ واو ا يف ألو األلااف عنااده بلااف فاعلااة وليساات منقل

TPالتصغغ وا مع فتقوه .ُويلب وُاويلب و ذا مسيت رجا  .الب ا قلت يف مجع  .والبظ

3
PT. 

وياحاان بو الل اان بعااد ظصااغغه لاايس فياا  ثاااث ي ا  ألناا  يف األصاال قااد حااذفت مناا  ي ، ولااو ي حتااذن 
 . وهبذا ختتلف صيغة التصغغ عن امليواو، فالصيغة كفُاَعي لو بما امليواو فيوكُفويا َلةو.اليا  لوجب حذفيا للتصغغ

لااة، وحاااوه ال اارا  بو يساات يد ماان واااهر  التصااغغ يف ظ سااغ بنااا  ك يااةو  ذ ردأ قااوه الكسااام ، ايهنااا علااا فاعِ 
ااا ايو ذلااك ا يسااتقيم مااع ظصااغغها ظصااغغ األمسااا  الواثيااة الاا  اجتافتيااا علااة، وموالاا  مااا ماارأ معنااا ماان ظصااغغ  اتةت

وكااو الكساام  ك يةو علا قوه الليل، وال اهر بو الكسام  يصغر  ية ذلك التصغغ املاذكور، ولاذلك قااه ال را ،ظ
. وملاا راجاع ال ارا  الكساام  TP4PTظلة منقوصة  قاه ال ارا ، ولاو كااو كاذلك ماا صاغرها  يَايَّاة، بكسار األلافيقوه  ن  فاعِ 
بهنا صغر  ظصغغ ظرخيم، قاه ال را ،ظوسللت  عن ذلاك فقااه صاغروا عاظكاة وفا.ماة ُعتيكاة وُفطيماة،  يف ذلك زعم

فاآليااة موليااا، وقاااه ال اارا ، لاايس كااذلك ألو العاارب ا ظصااغر فاعلااة علااا فُعيلااة  ا بو يكااوو امس ااا يف مااذهب فانااة 
ي جياو، وكاذلك بنياا يعاّن فا.متا  مان الرضاامه فيقولوو هذه ُفطيمة قد جا    ذا كاو امس ا، فإذا قلات هاذه ُفطيماة ا

 .TP5PTظلي  ظصغغ ا لرجل امس  صاحل، ولو قاه رجل لرجل كيف بنتك قاه صويل  وي جيو ُصلي  ألن  ليس ابسمصُ 
 غرها علااا كبَُويَّااةو. وهااذا التصااغغبمااا ا ااوهر  الااذ  نسااب  ى ساايبوي  بو  يااة يف األصاال، كبََويَااةو فلعلاا  يصاا

يلتق  مع ظصغغ ك يةو ال  علاا بناا  كفاعلاةو ملاا ذكرظا  مان بمار حاذن الياا  قبال التصاغغ بو للتصاغغ  ولكان هاذا 

                                                           
PT

1
TP  ،471، 3سيبوي ، الكتاب. 

PT

2
TP  ،471، 3سيبوي ، الكتاب. 

PT

3
TP ة بل ب.لب ليال  بو يعرض لنا احتماا  كاو  كن ، وي يكتف ببوعا  اا عرض  من بمر ظصغغ  ي111-110املعر ، رسالة املامكة، ص

بة بو يقاه يف ذلك وهو بو الل  ة لو ي ظكن يمية  از بو يدعا بهنا من ا ذر كب/و/ و كلهنا عامة أيو   لييا ال اه فتكوو بل يا منقل
  ى األصل كما ظرد الساحة  لي .من الواو وظص  اليا  ألجل علة العني ولو صغر  علا هذا الرب  لقيل بُويَّة ألهنا ظرد 

PT

4
TP .ابن من ور، لساو العرب، ماد ، بي 

PT

5
TP .ابن من ور، لساو العرب، ماد ، بي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 17 جوانب الدرس التصري   لل ن ك يةو

علاا رب  الليال ومان ي  من حيث ال كل ال اهر بما صيغة التصغغ وامليواو فيما علا يو ما ذكر يف ظصغغك يةو
َلةك، وامليواووفُاَعيلكيذهب  ى زيد  األلف، فالصيغة   .وفُاَعيا 

 /ب:الجمع4

ا يقاع للةمياع ويكاوو واحاده علاا بناما  ول  ا ،  ا ، وضع سيبوي  اباب  ظرمج  بقول  ظهذا ابب ماا كااو واحاد 
TPبن  مؤنث ظلحق  ها  التلنيث ليتبني الواحاد مان ا ماعظ

1
PT وهاذا ماا عارن عناد النحاويني بعاد اصاطل  اسام ا انس .

علا ببنية امل رد ومان حياث املعاىن ياده علاا مجاع متةاانس األفاراد، وألنا   م رد أييت ا مع ، وهو من حيث الل ن
جا  علا بنا  امل ارد اكت ا  يف الل ان الاداه علاا الواحاد منا  بتاا  التلنياث الا  بشاار سايبوي   ى بهناا ليسات لل ارق 

ساام ا اانس بااني مااذكر ومؤنااث باال هاا  لل اارق بااني مااا يااده علااا الواحااد ومااا يااده علااا ا ميااع. ومعااىن ذلااك بو ا
ا معاا  سااابب يف وضااع  لواحااده وبناا  ل اان وضااع ابتاادا  للدالااة علااا مجااع، ولاايس مجع ااا لواحااد بتغيااغ لبنيااة الواحااد 
علاا يااو مااا حياادث يف مجااع التكسااغ التااال مل اارده وضاع ا، وقااد مواال ساايبوي  اساام ا اانس ا معاا  مستقصااي ا األبنيااة 

TPمبين ا كيف جيمع امل رد منياال  جا  علييا م غ ا  ى شيومه ما شامه منيا و 

2
PT. 

 ولك  نتصور ظرظب األل ات حسب وضعيا منول اا أييت،
 .لحا  كمجع امل ردو .لحة كم ردو  .ل  كاسم جنس مجع و 

وال اارق بااني اساام ا اانس ا معاا  وا مااع الصااحي  هااو يف الدالااة علااا الكميااة،  ذ يااده األوه علااا الكواار  
 ويده الواين علا القلة.

رد  بدىن العاادد مجعااات الواحااد ابلتاااا . و ذا ظفااإذا ب  ساايبوي  عااان ذلااك الءظيااب ظعباااغ ا دقيق ااا يف قولااا ،ويعااب
 .TP3PTظبرد  الكوغ صر   ى ااسم الذ  يقع علا ا مع، وي ظكسر الواحد علا بنا   خر

 مجااع ظكسااغ علاا بو هااذا ي  اانعيم عناد مجااع م اارد اسام ا اانس ا معاا  مان ااااوز اساام ا انس ا معاا   ى
عااه، لاةو مان هاذا البااب علاا فِ ع  ظورااا جاا   كال َ  قياس ا علا ما يكوو ل  مجع ظكسغ من امل ردا ، قااه سايبوي ،

TPصامهظيوه ابلقِ  ، شبأ ل  ا ، و.َ حة و.ِ ل  ام، و.َ مة وهبِ  اه، وهَب  لة وسِ    وذلك قولك، سَ 

4
PT. 

حني يعرض ل  اللغوياوو يساوقون  بحيااان  دوو ظ رقاة ولعلنا بعد هذا التقدي ندرك بو ا،ديث عن مجع ك يةو 
، . وقاااهTP5PTظو ي  ومجااع  يااة   ٌ ظ بااني مااا هااو مجااع ومااا هااو اساام للةاانس ا معاا ، فيااذا اباان دريااد يقااوه،  اباان جااّنأ

TPمجع  ية و  ظ ظو ي ٌ 

6
PT ٌ   و ي  و ي ظ . بما ا وهر  فقاه،ظومجع اآليةTP

1
PT. 

                                                           
PT

1
TP  ،582، 3سيبوي ، الكتاب. 

PT

2
TP  ،586-582، 3سيبوي ، الكتاب. 

PT

3
TP  ،582، 3سيبوي ، الكتاب. 

PT

4
TP  ،582، 3سيبوي ، الكتاب. 

PT

5
TP  192، 1اللغة،  ابن دريد، مجير. 

PT

6
TP  ،سرأ صناعة اإلعراب ،  .665، 2ابن جّنأ
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ده بخطاال يف ك ي و،  ذ حكاام اليااا  املتطرفااة بعااد بلااف زامااد  بو ظقلااب   ا ااوهر  فوجااوقااد ظعقااب اباان باارأ 
TPك  و ك ي و، وبخطل يف عده هذا مجع ا آلية،  ذ هو مجع اسم ا نس ا مع  او   فالصواب

2
PT. 

 و كن ظصوير العاقة بني هذه التصري ا  علا هذا النحو،
  ي   ية   ]  [ ي   

و علاااا موااال بزمااااوٍ  ظو ذا مجعااات غ الصاااويت يف مجاااع ك  و فقااااه،وبشاااار بباااو العاااا   ى التغااا  قلااات  ي ٌ  وبمجااااهٍ  ك ي 
TPفقلبت اليا  اآلخر  او  كما فعلت يف سقا  وق ا ظ

3
PT. 

وي يسمع سوى هذا، اغ بو باب العا  املعر  مولاع ابافاءاض و اث  مكااان  التغاغ، فياو ياذهب  ى بنا  
TPمومااااةو علااااا ك ُكااااكمااااا امعكبكَ   -لياااال ب ،كبَيَايَااااةوعلااااا مااااذهب ال –لااااو مجعاااات ك يااااةو 

4
PT  لكاناااات يف حالااااة الرفااااع

   ذ بصاليا، كبَب يا و، فةعلات اهلمااو  الوانياة السااكنة بل  اا لسابقيا هبمااو  م توحاة، وحاذفت الياا  الوانيااة TP5PTووا ار،ك  ٍ 
ت يف الرفااع وال ااض هااذه    ي فاا  التقااا  الساااكنني حاارن العلااة كاليااا و والتنااوين الساااكن. قاااه ببااو العااا  ،ظقلاا

ا فاظع ات، ااغ بو هاذا شا   ي ينطاب اولا   ا بنا  علاا قربهن فاو ولو نصبت لقلت مسعت  يي   وعةبت من   ٍ 
ابب، بوٍب، وبنت قامل يف النصب ربيت بوبي ا، وا  كنك بو ظدام  ذا نصبت يف قولك ربيت  يي اا  ألناك ظصاغ 

 .TP6PTظنك خت    و شمتاباسم  ى ما يستوقلوو ولك

 /ج:النسب4

 أ. و  صاااور  رابعاااة  أ، و وِ  أ، و يِاااظعااادد  صاااور النساااب  ى ك ياااةو   ذ جناااد عناااد سااايبوي  ثااااث صاااور،  مِااا
 ذكرها ا وهر  وه كبََوِو أو.

 الصورة األولى: )آئي(-1/ج:4

ص منا  بوساامل خمتل اة ينطلب ظ ساغ التغاغ يف هاذه الصاور  مان مبادب كراهياة اجتماامه املتمااثا  الاذ  يات ل
  أو، بمااا اإلبااداه  ى اااو  فلوقااومه اليااا  بعااد األلااف، وشاار  ساايبوي  هااذا بقولاا ،منيااا اإلبااداه، فاألصاال هنااا هااو ك يِاا

. و منااا اااووا  أ ، و مِاا أ واثمِاا ، أ و.ااامِ   أ ظوسااللت  عاان اإلضااافة  ى رايااة و.ايااة واثيااة و يااة ويااو ذلااك، فقاااه، بقااوه، رامِاا
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TP  ، 2275، 6ا وهر ، الصحا. 

PT

2
TP .ابن من ور، لساو العرب، ماد ، بي 

PT

3
TP 110املعر ، رسالة املامكة، ص. 

PT

4
TP   م، و كام، و كام، و ُكم، كلفُلس، األخغ ظكاحملكم، قاه ابن سيده، ظوا مع، َبَكم، وُبُكم، وُبك   و.75، 7عن ابن جّنأ

PT

5
TP 109املعر ، رسالة املامكة، ص. 

PT

6
TP وبوٍب، مجع وي وه  علا وزو كبَف ٍعو، وبصليا، بوي، قبل حذن اليا  لالتقا  ساكنني، علا بنية 109املعر ، رسالة املامكة، ص .

 كبَفا ُعٍلو.
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األلاااف ظ ااابأ  ابلياااا ، فصاااار  قريب اااا ماااا اتماااع فيااا  برباااع ي ا ، فيمووهاااا اساااتوقاا ، وببااادلوا  اجتماااامه الياااا ا  ماااع
 .TP1PTظمكاهنا او   ألهنم كرهوها هاهنا كما كرهت َ َّ، وه  هنا بعد بلف كما كانت َ َّ، وذلك يو ي  وردا 

 أصل الهمزة:

بعاان ي  مباشاار  انقاااب اهلمااو  بم عاان واو قلباات يوااغ ببااوالعا  يف ا،ااديث عاان هااذه الصااور  سااؤاا ، وهااو، 
بااا امااءا  فاااهلمو  هاال حاادثت عاان اليااا  بم عاان الااواو، فيقاااه لاا  كاال   أ ظولقاماال بو يقااوه األصاال  يِاا عاان ي ، قاااه،

TPذلك جيوزظ

2
PT. 

 علة قلب الواو مهزة:
را  حي اد ال اواهد اللغويااة ،  أ  أ  مِا فصأال املعار  القاوه يف جاواز القاوه ابنقااب اهلمااو  عان الاواو،  و  

قااالوا يف وشااا   شااا     اااووا الااواو  ألهنااا مكسااور  كمااا علااا هااذه ال اااهر ، قاااه، ظفااإو شاامت قلاات قلبااوا اليااا  واو ا
وم ألو بعد الاواو ي يان با ظارى بو ااو  بعادها ي  م ادد  قاد جاا   يف كاميام صادر ا للكلماة فقاالوا وكاو هذا بل

ل وليس يف كاميم واو مكسور  بعدها ي  م ادد  يف صادر كلماة البتاة وقاد جاا وا ابهلماو   يك و يل للذ  يف ا ب
، وقاالوا  امل توحة وبعدها اليا  امل دد  يف مواضاع كواغ  وي ي علاوا ذلاك يف الاواو با ظاراهم قاالوا للرجال بيأ وللمارب  بيأ

TPل وا ويأرظوليس يف كاميم مول ويأ ده  ، ب أ القوم معك ورجل بيأد وبيأ 

3
PT. 

 علة قلب الياء همزة

وعلااا يااو مااا احااتج املعاار  لقلااب الااواو اااو  وبو هااذا بلااوم ملااا اسااتده باا  ماان ال ااواهد جنااده بي  ااا يست اايد 
وبماااا قلااابيم الياااا   ى اهلماااو  فكماااا قلبوهاااا يف قاااوهلم ياااد أ وبد أ وهاااو ظ ، قااااه،علاااا هاااذه ال ااااهر  ابل اااواهد اللغوياااة

وبلنةااوج. واليااا   ذا كاناات متحركااة ابلكساار وقبليااا مااا يسااكت علياا  فياا  جاريااة جماارى مااا  العاايش الواسااع ويلنةااوج
ل يف األمساا  با ظارى بو بفع ا ،وا ريب يف بهنم  ثاروا اابتادا  ابهلماو  علاا اابتادا  ابلياا  ،يبتدب ب  يف بعض ا يا 

الغماع حةاار  رقااق ظن اتأ ابلياد واليلماع بكور من ي عل فباب برر وبص ر ا يقاس ب  يف الكور  ابب يرمع ويلمع و 
الااابق والساااراب وقاااالوا  صااابع ببلااام وي يقولاااوا يرماااع وقاااد ُحكااا  يع ااار علاااا اإلظباااامه وقااااه بعاااض بهااال اللغاااة لااايس يف  
كاميم اسم بول  ي  مكسور   ا قوهلم اليسار للياد هكاذا قااه ابان درياد وااغه يقاوه يساار ابل ات  فاإذا كااو ذلاك 

امااة فقااد فقااد  ي  مكسااور  يف بوه األمسااا   ا بو جياا   يف مصاادر فاعلاات فااإهنم ي ااطروو  ى علااا مااا ظعرفاا  الع
ذلاااك  ذا قاااالوا يسااار  الرجااال يساااار ا وقاااد اساااتغنوا ابملسااااير  وكاااذلك قاااالوا يمنااات ب  بظيااات الااايمن ولعليااام جيتنباااوو 

مو  بيسر منيا مع الياا  بهنام يقولاوو اليماو يف املصدر وي روو من   ى امليامنة ويدلك علا بو الكسر  عندهم مع اهل
 علام و سااتعني و خاااه فيكسااروو مااع اهلمااو  كمااا يكسااروو مااع التااا  والنااوو. وقااد قاارب  بااذلك القاارا  حيااىي باان واثأب 

                                                           
PT

1
TP  ،350، 3سيبوي ، الكتاب. 

PT

2
TP 123امكة، املعر ، رسالة امل. 

PT

3
TP  ،124-123املعر ، رسالة املامكة. 
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ضاطره وكاذلك ي عال يف اغهاا مان البقر [ بكسر اهلمو  مان ب-126﴾]ض َطر هُ  ِ ُعُ  قَِليا  ُ َّ فَلَُمتأِ  واغه ويروى بن  قرب 
اااايَ ياَااااو َم ظِ رون امل ااااارعة فقاااارب  حااا اااَود  ُوُجااااوهٌ ض  ُوُجااااوٌه َوظِ با  وََلُمااااوا ر َكنُااااوا ِ َى الَّااااِذيَن َوا ظِ  ه عمااااراو[، و -106]﴾س 
TPهود[-113﴾]َمسَُّكُم النَّارُ فَتِ 

1
PT.  ، وهذه لغة للعرب فيما كاو علا فَاَعل ي َعل وماا جااوز األربعاة ياو، اساودأ واق اعرأ

علام كاذلك يقاوه سايبوي  وقاد حكاهاا ال ارا  عان قاوم مان العارب و و يا  فروا  ى ال ت  فلم يقولوا يِ و ذا صاروا  ى ال
ُم  يا  ِ و  َظُكونُااوا ظِ  صااحت فيااا  شاااذ  ولااايس هاااذا ماان ابب ينحااال وقااارب بصااحاب القااارا   الاا  مااارأ ذكرهاااا   َلُماااوَو فَاااِإهنَّ

TPفكسروا مع التا  النسا [-104﴾]َلُمووَ يا  أَي َلُموَو َكَما ظِ 

2
PT وي يكسروا مع اليا  فيذا يبني حاه ك يةو يف النسبظTP

3
PT.   

 الصورة الثانية)آيي(-2/ج:4

ااسام عاد اليا  قد ظكاوو يف هناياة ااسام فيوينطلب ظ سغ الصور  الوانية وه  ما ورد ذكرها سابق ا من ص ة اليا   ذ 
نا  عنااد النسااب، فيقااه، وبياا أ. وقاد يكااوو ااساام هباا صااحيح ا  ألهناا مساابوقة بسااكن مواال، وااي، وا ظتغاغ اليااا  م

ابليا  امس ا منقوص ا فتتغغ من  اليا  مول، شة  فيقاه عند النسب شةو أ. واليا  يف مول بُميأة ها  مان الناومه الاذ  
ا يتغااغ بعااد حاااذن التااا   ألهناااا ي  مساابوقة بسااااكن، ولااذلك ظعامااال عنااد النساااب معاملااة كوااايو فينسااب  ليياااا، 

. قاااه ساايبوي ،ظومن قاااه، بميأاا أ قاااه،  ياا أ وراياا أ بغااغ اااو  ألو هااذه ام اااغ معتلااة. وهاا  بوى بميأاا أ، م واال، وبياا أ
TPبذلك  ألن  ليس فييا بربع ي ا ، وألهنا بقوىظ

4
PT. 

،ظوبما ماان قاااه، راياا أ فلثباات اليااا   فاا و هااذه اليااا  صااحيحة ااار  بوجااوه اإلعااراب قباال النساابة، كيااا  قاااه السااغايف
TPفلما كانت النسبة  ى وي من اغ ظغيغ، كاو راي أ كذلكظ وي،

5
PT. 

وبوضاا  ببااوعل  ال ارساا  بناا  ا يصاا  بو يقاااس علااا  يااة اغهااا مااا يكااوو حاارن العلااة بعااد بلااف ألو بل يااا منقلبااة 
اه يف راياة ا  يف بحاد األقاو عن بصل وليست زامد  قاه،ظفلما  باداهلم الياا  الا  ها  ام واو ا يف كباتو و فعلاا ماا جا

فإو قلت، بجياوز التصاحي  يف كباتو و يف القيااس عنادك كماا جاا  كبيا و بتصاحي  الياا ؟ فاإو ذلاك ا جياوز  و ية. 
كماااا جااااز يف ابب  ياااة وذلاااك  ألو ا،ااارن بوقوعااا  بعاااد األلاااف الواماااد  بدخااال يف اإلعااااه. با ظاااراهم قاااالوا،  مااا أ 

ا مواالفصااححوا مااع حااذن التااا ، وبقرأو  ذلااك يف ابب سااقاية وعبايااة فكااذلك ا ينبغاا  ظصااحي   هااا، وليساات واحااد 
TPهذا و و صح   ي أظ

6
PT. 

                                                           
PT
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TP  4، القر.ي، ا امع ألحكام القر و، 22، 3، البحر احمليط أل  حياو، 356، 1ان ر يف ختريج قرا   اآليتني،  عراب القر و للنحاس ،
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 .296، 1الك ان للوخم ر ، 

PT
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PT
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PT
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PT
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م دد  بعد حارفني حقا  بو حتاذن  حادااا  وما يؤيد هذه الصور  بنأ  علا الرَّام من بوأ ااسم املنتي  بيا 
TPوه، قصيأ أظظومول ذلك قص أ، ومنيم من يق وظقلب األخرى واو ا  رو  ما ببقا علا هذه اليا   قاه سيبوي ،

1
PT. 

ظألهنم قد كور يف كاميم مول هاذا   ذ كاانوا يقولاوو رجال عيا أ وهاذا مكااو ايا أ فيا  وبمار معيا أ  وقاه ببو العا ،
TPب ظ

2
PT. 

 الصورة الثالثة )آوي( -3/ج:4

 ويعتمد ظ سغ هذه الصور  علا ما اعتمد علي  ظ سغ الصور  األوى وهاو الات لص مان املتمااثا ، و باداه
ظولاو ببادلت مكااو الياا   اليا  واو ا يف النسب هو اإلجرا  العام الذ  يت لص ب  من اجتمامه اليا ا ، قاه سيبوي ،

TPالواو فقلت، اثو أ و و أ و.او أ وراو أ جاز ذلكظ

3
PT. 

رون ظوبما قلابيم  ى الاواو ف جال الياا ا  واهلماو فارأوا  ليا  اجتماامه ا،ا وفسر ببوالعا  هذه الصور  بقول ،
TPال  جر  عادلا ايو ظعتلأظ

4
PT.  فالتغغ علا هذا النحو،  ي أ  و أ . 

ي ياام مناا  بوأ هااذه الااواو منقلبااة عاان اهلمااو  كراهااة وقوعيااا بااني بلااف وي ،  علااا بانأ جنااد عنااد السااغايف قااوا  
  باني الياا  واأللاف، فةعال ظوبما من قاه، راو أ فإن  اساتوقل اهلماو   و أ. قاه السغايف،  م أ  فالتغغ هو،  ي أ 

TPمكاهنا حرف ا يقارهبا يف املدأ واللني، وي ارقيا يف املوضع، وه  الواوظ

5
PT. 

 الصورة الرابعة: )أووي(-4/ج:4

ك يااةو هاا  واو. قاااه ا ااوهر ، ظوظكااوو  هااذه الصااور  هاا  امتااداد ملااا نسااب  ا ااوهر   ى ساايبوي  ماان بو عااني
TPِو أظالنسبة  لي  بوَ 

6
PTا عن  الص د . ونقل هذTP

7
PT. 

TPنيأ عنااد ظعااداد مرجحااا  ا ااذروردأ هااذه الصااور  اتبااع لااردأ ا ااذر ن ساا  الااذ  بُاا

8
PT وقاااه ]اباان باار أ[، فلمااا .

TPفلم يقل  بحد علمت  اغ ا وهر ظ  أ وِ بوَ 

9
PT. 

 
* * * 
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 خاتمة

ذور الكلماة وبنامياا ووزهنااا ناود قبال بو ماتم هااذا البحاث بو ن اع جاادوا  ياوو  ماا عرضااناه مان بقاواه يف جاا
 وما فييا من  عاه واختافا  يف ظ سغ هذا اإلعاه مع نسبة كل قوه  ى صاحب ،

 
 صاحب القوه ظ سغ اإلعاه اإلعاه الوزو البنا  ا ذر

 نسب  ا وهر  لسيبوي  لتحركيا وان تا  ما قبليا قلب الواوكالعنيو بل  ا فَاَعَلة فَاَعل  /و/ 

 الليل لتحركيا وان تا  ما قبليا قلب اليا كالعنيو بل  ا فَاَعَلة فَاَعل  / / 

 اغ منسوب لتحركيا وان تا  ما قبليا قلب اليا كالعنيو بل  ا فَاُعَلة فَاُعل  / / 

 اغ منسوب لتحركيا وان تا  ما قبليا قلب اليا كالعنيو بل  ا َفِعَلة َفِعل  / / 

 وابن عقيلالسمني ذكره  لتحركيا وان تا  ما قبليا مو بل  اقلب اليا كالا فَاَعَلة فَاَعل  /و/ 

 رواه سيبوي  واختذه ال را  ختلص ا من متماثا  خت ي  ا قلب اليا كالعنيو بل  ا فَاع َلة فَاع ل  / / 

 الكسام  ختلص ا من متماثا  خت ي  ا حذن اليا  فَاَلة فَاِعل  / / 

 ورد يف لساو العرب ختلص ا من لقا  بل ني ساكنني حذفتو  اقلبت اليا  بل    فَاَلة فَاِعل  / / 

 افءض  املعر  ختلص ا من متماثا  خت ي  ا حذن اهلمو  فَاَلة فَاِعل  / / 

 رواه ابن فارس ختلص ا من متماثا  خت ي  ا قلب اهلمو كالعنيو فَاع َلة فَاع ل  / / 
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تافياااا بو نتبااني بو ا مياااور يااذهب  ى بوأ ك ياااةو تطيع بعاااد هااذا ااساااتعراض ألقااواه العلماااا  علااا اخونساا
ظرجااع  ى جااذور ثاثيااة هاا  ك / / و، بمااا ماان حيااث البنيااة ومااا حاادث يف الل اان ماان ظغااغ فلاادينا ربيو بساسااياو 

. والواااين الاارب  الااذ  بخااذ باا  ال اارا  وهااو بهنااا يف وبَيَايَااةكيف األصاال  و يااةبحااداا الاارب  املنسااوب  ى اللياال وهااو بوأك
قاوه الليال . وانقسم املتلخروو بني مؤيد لقوه الليل ومؤيد لقوه ال را ، فربينا ابان عصا ور يادافع عان وبَيَّةكصلاأل

 ويذهب مذهب ، وربينا العكب  وابن مالك أيخذاو برب  ال را . 
يااب رب  وربيناا بو لكال رب  عيبا . فعياب رب  الليال بوأ حاب التغاغ بو يكاوو يف الياا  الوانياة مان ك ياةو، وع

TPال را  بوأ اإلداام من بهم وسامل الت لص من املتمااثا 

1
PT لص تولايس ظاوال ااو  وي  م ادد  ابألمار املوجاب للا 
كو، وجنااده يف بل ااات بخاار  ماان اليااا   ذ جنااده يف مااا هااو بكواار اسااتعماا  ماان الل اان ك يااةو،  ذ جنااده يف كب أو، وك يأ

، وبيأااالو. وا يصاااار  ى الااات لص مااان املتمااااثا  ابلقلاااب  ا  و كااااو اإلدااااام متعاااذأر ا بو ياااورث ثقاااا  ا  موااال، كبيأ
 يتحقب مع  الغرض.

سايلة بال جياب بو ظكاوو بقارب  ى وبما ااحتةااج بسايولة القاوه فغاغ مقباوه  ذ ا يك ا  بو ظكاوو العلاة 
.اا  .راد و ى كوهنا قانوان 

ا ظرجااع  ى ظغليااب صااور  املوااىن ابأللااف و و مااا رو  ماان بمولااة جااا   علااا لغااة ا،ااارث باان كعااب فبع ااي
علااا األلااف فلاام ظاارد  ى  لااف منقلبااة عاان ي  بصااا  فقااد ببقاا وليساات قلب ااا لليااا   ى بلااف. بمااا الكلمااا  املنتييااة اي

عاهاامو، وبمااا األمولااة األخاارى الاا  هاا  ي ا  قلباات  ى بلااف فياا  جاريااة علااا الت سااغ  علااا  بصااليا كعلاا  
يس وم اده بهنا قد مرأ  اراحل في  قاد حاوه املصاو  املركاب كااَ و منياا  ى بلاف مالاة كماا الذ  قدم   براهيم بن

UTPdUāb e UdUba   UdUbai  حولت  ى بلف خالصة بعد ذلك. مواه ذلك كلمة كبيضو،   dateيف الكلمة 
2
PT. 

بو وااهر  ظغاغ العلاة بسابب من بجل ذلك بجدين ماما   ى قاوه الليال مغم  اا عان القاد  الاذ  وسام با   وذلاك 
حتركيا وان تا  ما قبليا بشيع من قلبيا ختلص ا من التماثل. وبمر  خر يعوز ذلك هو بو حتارك الياا  وان تاا  ماا قبلياا 

كان وفاق اا هلاذا القاانوو  ا بو ظكاوو بل  اا. وبماا القلاب قانوو صويت ا حيتمل في  التغغ سوى ذلك ب  بو اليا  ا  
الاات لص ماان املتماااثا  فقااد يقااود  ى القلااب  ى واو بو بلااف بو اااو    ذ جنااد يف مواال كحيااواوو  الااذ  يياادن  ى

 حياااااواوو، ويف النساااااب قلبااااات  ى واوكحيأااااا أ  بو الياااااا  قلبااااات  ى واو عناااااد مااااان ياااااذهب  ى قلبياااااا كحييااااااو 
TPحَيِو أو

3
PT  ى او  يف ك ي أ  عند النسب قلبتمن ك يةو ، ولكن اليا  .م أو  

ملخوذ  من ك  و  لصاق التا  وهو شلو امل ارد املالخوذ  و يةكو كن انطاق ا من اشتقاق الكلمة القوه  و 
مان اسام ا انس ا معاا ، والتغاغ الاذ  هااو قلاب للياا  وقاع علااا الياا  األوى ا الوانياة ماان ك  و ألهناا ها  املازمااة 

                                                           
PT

1
TP 119، 80ال مساو، الت لص من املتماثا  ل   ا، ص. 

PT

2
TP 143 براهيم بنيس، يف الليةا  العربية، ص. 

PT

3
TP ال تحة والكسر ، الذ  بذهب  لي  بو اليا  حذفت وبقحمت يف موضعيا واو الوقاية لت صل بني ا،ركتني القصغظني  

  –   ََ–   ََ–    َِ←   –   ََ– ََ -     َِ←   –   ََ– و ََ-.    َِ 
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يف الوقااف، فلعاال هااذا رجاا   عاااه اليااا  األوى علااا  للحركااة مااع ساابقيا ابل اات  نااان الوانيااة الاا  ظ قااد حركتيااا
 الوانية علا ما في  من شذوذ.

* * * 

 

 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع

  براهيم  عبدالعليم،
 م.و1969ظيسغ اإلعاه واإلبداه كمكتبة اريب/ القاهر ، 

 و،ھ215األنصار  ببوزيد سعيد بن بوس بن اثبتك 
 م.و 1967اللبناين/ بغو ،  ، دار الكتاب2النوادر يف اللغة، ك 

 بنيس   براهيم،
 م.و1973، مكتبة األجنلو املصرية/ القاهر ، 4يف الليةا  العربية ك 
 و،1093البغداد   عبد القادر بن عمر ك 

 م.و1968، دار الكاظب العر / القاهر ، 1خوانة األدب ولبأ لباب لساو العرب، حتب. عبدالسام امد هاروو ك 
 و،ھ 833ببوالغ امد بن امد الدم ق  كابن ا ور   

 الن ر يف القرا ا  الع ر، بعناية، عل  امد ال بامه كاملكتبة التةارية الكبى،د. .و
 و،ھ392ابن جّن ببوال ت  عوماوك

 م.و 1954،لي/ القاهر ، ،مصط ا البا  ا1حتقيب، براهيم مصط ا وعبد  بمنيك  املنصف،-
 م.و1985،دار القلم/دم ب،1يب،حسن هنداو ك سر صناعة اإلعراب،حتق -

 و،ھ393ا وهر    مساعيل بن راد ك  
 م.1979ار العلم للمايني/ بغو ،، د1الصحا ،حتقيب، برد عبدالغ ور عطارك 

 و،ھ754ببوحياو  امد بن يوسف ك 
 م.و1993مية/ بغو ، ، دار الكتب العل1ظ سغ البحر احمليط، حتقيب،عاده برد عبداملوجود،عل  امد معوضك 

 و،370ابن خالوي   ببو عبد  ا،سني بن بردك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 جوانب الدرس التصري   لل ن ك يةو

 وم.1977، دار ال روق/ القاهر ، 2 ا،ةة يف القرا ا  السبع، حتب. عبدالعاه ساي مكرم ك
 و،321ابن دريد، ببو بكر امد بن ا،سن ك

 م.و مصور  املوىن1925، دامر  املعارن / حيدر  ابد، 1مجير  اللغة ك 
 وھ1089م  امد بن ب  بكر املرابطكالدا

 (نتامج التحصيل يف شر  كتاب التسييل، حتقيب، مصط ا الصادق الغر  كبنغاز ، د. .
 ،وھ827الدماميّن  امد بدر الدين بن ب  بكر بن عمر ك

 وم1983، 1ظعليب ال رامد علا ظسييل ال وامد، حتب. امد عبدالررن امل دى ك 
 شيم،رابني، 

 .وم1986، جامعة الكويت، الكويت، 1الغربية القد ة، ظرمجة، عبدالررن بيوبك  العربيةالليةا  
 و،ھ311الوجاج  ببو  سحاق  براهيم بن السر ك 

 م.و1988،عاي الكتب/بغو ،1معاين القر و و عراب ،حتقيب،عبدا ليل عبده شلي ك 
 هو،538الوخم ر   جار  ببوالقاسم امود بن عمرك

 مو.1966. كمصور عن مطبعة، مصط ا ا،لي، القاهر ، وم1977بغو  ،  /، دار ال كر1 كالكاشف
 و،ھ756السمني ا،لي  برد بن يوسفك  

 م.و1986، دار القلم/ دم ب، 1الدر املصوو يف علوم الكتاب املكنوو، حتقيب، برد امد الرا  ك 
 و،ھ180سيبوي    ببوب ر عمرو بن قنبك
 .و1966بدالسام امد هاروو كاهليمة املصرية العامة للكتاب/ القاهر ، الكتاب، حتقيب، ع

 و،ھ458ببوا،سن عل  بن  مساعيل األندلس  ك    ابن سيده
 مج، دار  حيا  الءاث العر ، بغو ،ب. .5امل صص ،حتقيب،عبد السام هاروو،
 ،وھ911السيو.   جاه الدين عبدالررن بن ب  بكر ك

  ك نة الءاث العر / دم ب،د. .وشر  شواهد املغّن
 ببوبوس  براهيم، ال مساو 

 .م.و1994/ الكويت،الت لص من املتماثا  ل  اكاجمللة العربية للعلوم اإلنسانية
 ،وھ764الص د   صا  الدين خليل بن بيبك ك

 مو1985، معيد امل طو.ا / الكويت، 1اوامض الصحا ، حتب. عبداإلل  نبياو ك 
 و،ھ210عمر بن املوىنكببو عبيد   م

 مو.1954، دار ال كر/مصر، 2جماز القر و، حتقيب،فؤاد سوكني ك 
 و،ھ669ببو ا،سن عل  بن مؤمن بن امد بن عل  ك    ابن عص ور

 م.1987مج،دار املعرفة، بغو ،1،2املمتع يف التصريف ،حتقيب،ف ر الدين قباو ، 
 و،ھ769ابن عقيل  هبا  الدين عبد  بن عبدالررنك  

 م.و   1980املساعد علا ظسييل ال وامد كجامعة بم القرى/ مكة املكرمة، 
 و،ھ616ببوالبقا  عبد  بن ا،سني ال ريرك العكب  

 مو.1976، عيسا البا  ا،لي/ القاهر ، 1التبياو يف  عراب القر و، حتقيب، امد البةاو  ك 
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 ،وھ290ببو.الب امل  ل بن سلمة ك ابن عاصم 
 م.و1974، اهليمة املصرية العامة للكتاب/ القاهر ، 1خر، حتب. عبدالعليم الطحاو  ك ال ا

 و،ھ395ببو ا،سني برد بن فارس بن زكريك    ابن فارس
 م.و1955، مصط ا البا  ا،لي/ القاهر ، 2مقاييس اللغة، حتب. عبدالسام امد هارووك -
 م.1985لعربية للءبية والوقافة والعلوم، الكويت،،املن مة ا1جممل اللغة ،حتقيب،هاد  رود ، -

  وھ 377ك ال ارس ، ببو عل 
 م.1983،بغداد /مطبعة العاينك كاو نصا  الدين السكالبغدادي و،حتب. املسامل امل كلة

 و،ھ207ببوزكري  حيىي بن زيدك ال را  
 م.و1955رية/القاهر ،،دار الكتب املص1معاين القر و،حتقيب،برد جنايت وامد عل  النةارك 

 هو،671ببوعبد  امد بن برد األنصار ك القر.ي 
 مو مصور  عن .بعة دار الكتب.1997كدار الكاظب العر / القاهر ،  ا امع ألحكام القر و

 ،وھ343املؤدب  القاسم بن امد بن سعيد ك
 م.و1987جملمع العلم  العراق / بغداد، دقامب التصريف، حتب. برد انج  القيس ، وحامت ال امن وحسني ظوراه كا-
 م.و1981دقامب التصريف، حتب ودراسة. امد ساي اهلوامه كرسالة ماجستغ، جامعة امللك سعود/ الريض، -
 و،ھ672مجاه الدين امدك  ابن مالك 

 م.و1967قاهر ، لعر  للطباعة والن ر/ الظسييل ال وامد وظكميل املقاصد، حتقيب، امد كامل بركا  كدار الكاظب ا
 جممع اللغة العربية،

 م.و1970املعةم الكبغكمطبعة دار الكتب/ القاهر ، 
 ،وھ449املعر   ببوالعا  برد بن عبد  بن سليماوك

 م.و1979، دار اآلفاق ا ديد / بغو ، 3رسالة املامكة، حتب.  نة من العلما ك 
 ،وھ711ابن من ور  امد بن مكرم بن عل  بن بردك  

 لساو العرب احمليط، عناية،يوسف خيا  وندي مرع ل كدار لبناو العرب/ بغو ، د. .و
 و،ھ338النحاس ببوجع ر برد بن امد بن  مساعيلك 

 م.و.1985،عاي الكتب ومكتبة الني ة العربية/    بغو  ، 2 عراب القر و،حتقيب،زهغ ااز  زاهد ك 
 و،ھ643موفب الدين يعيش بن عل ك  ابن يعيش 

 شر  امل صل كدار الطباعة املنغية/ القاهر ، د. .و
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