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المباحث الصرفية في جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد لبرهان الدين 
براهيم الجَعْبَري )ت  هـ(732إ

 أ.م.د. خليل محمد سعيد                              مروة عبد الرحيم محمود   
بية للبنات بية للبنات                    نبار جامعة الأ-كلية التر  نبارأجامعة ال-كلية التر

   2018/  12/  2النشـــر:                                      28/12/2017استلـم: 

 :الملخص
يهدف البحث إلى دراسة المباحث الصرفية عند الجعبري في كتابه جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة 

ها، وقد توصل البحث ث التي درسأتراب القصائد، وال كشف عن منابع ثقافته الصرفية وتفصيلات المباح
رح إلى نتائج أبرزها عنايته بالبنية والصيغة الصرفية والمعنى والإعلال والخلاف الصرفي في شرحه ألجأه إلى ش

 قضايا صرفية ومناقشتها والتعليل لها.

Abstract : 

The research aims to study the morphological detective at Al-Ja'abari in his book 

Jameela the heads of the observatories in explaining the Aqila tribe of poems, 

uncovering the sources of his morphological culture and the details of the mabahith 

he studied. The research reached results, most notably his attention to structure and 

the morphological formula, meaning, Discuss and explain them 
 

 
مة  المقد َّ

يقهم بصدق  الحمد لل   ه حمدًا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وصحبه وآلهٍ، وعلى مَْن سلَك طر
فإن َّ برهان الدين الجعبري عالم في الرسم القرآني والقراءات وفقيه ولغوي وأصولي وحدث  وبعد.حاله، 

إمام أبي محمد به الجميلة الذي شرح فيه منظومة الوأديب. فهو شخصية غنية تستحق الدراسة والاهتمام، وكتا
القاسم بن فيرة الشاطبي المسماة )عقيلة أتراب القصائد( واشتهرت بالشاطبية في الرسم، يعد من الشروح 
ية ومنها الصرفية.  المهمة في الرسم القرآني؛ لتعليله لمختلف ظواهر الرسم القرآني، ولما حواه من ظوهر ونكت لغو

لدرس الصرفي الذي يحتاجه كل المشتغلين باللغة العربية من نحوي ولغوي والذي به تعرف أصول ولأهمية ا
يقه، وأهمية إظهار  ا من طر ا به، ولا يوصل إلى القياس إل َّ كلام العرب، ولا يمكن معرفة الاشتقاق إل َّ

ة في البحث والضبط وبي ن المعنى الذي تؤديه اجهود الجعبري الصرفية في كتابه الجميلة الذي يتطلب الدق َّ
ا الأبنية والصيغ، قمنا بدراسة المباحث الصرفية فيه.  ولا بُد َّ من الإشارة إلى أن بحثنا يدرس المباحث والقضاي

ه،تسواء كانت تخص  الرسم القرآني أو لا  القصائد،الصرفية البارزة في شرحه لعقلية أتراب  اء في فج خص 
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ميلة، وقد ي المباحث الخمسة على أبرز الظواهر والقضايا الصرفية في الجوقفنا ف مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة.
تضمنت: المبحث الأول: أبنية الإعلال والمصادر، والمبحث الثاني: المشتقات، والمبحث الثالث: جمع 

تي أهم النتائج البأما الخاتمة فجاءت  التكسير، والمبحث الرابع: الإعلال، والمبحث الخامس: الخلاف الصرفي.
 تم َّ التوصل إليها في أثناء البحث.

 
 المبحث الأول 

 أبنية الأفعال والمصادر
 أولًا: أبنية الأفعال 

م الصرفيون الفعل من حيث بنائه إلى نوعين. مجرد ومزيد فالأفعال )المجردة: هي ما كانت حروفه أصلية  قس َّ
يفية، وأما المزيد فهو يف إل ا لعل َّة تصر ية حرف أو : ما زيد على حروفه الأصلولا تسقط في أحد التصار

 . (1)حرفان أو ثلاثة أحرف(
 الفعل الثلاثي المجرد: 

للفعل الثلاثي المجرد الماضي ثلاثة أوزان، حسب حركة عينه مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة )فعَل، فعُل، 
 :  فعِل(، وباعتبار مضارعه له ستة أوزان تسمى أبوابًا، وهي مرتبة على النحو الآتي

. ومما (2)فعُِل(ي –يفعُُل، وفعِل  –يفعَل، وفعُل  –يفعَُل، وفعِل  –يفعُِل، وفعَل  –يفعُُل، فعَل  –)فعَل 
هو الباب الأول نحو: يْفعُل(: و –)فَعَل  من أبنية الفعل الثلاثي المجرد: ورد عند الجعبري في كتابه الجميلة

الدلالة  (3)«بالغداوة»ي كتابه الجميلة قوله: )وجه رسم واو ينصُر، ومن أمثلة هذا الباب عند الجعبري ف –نَصَرَ 
يغدُو(  –عل َّة ذلك أن َّ أصل الألف واو؛ لأن َّه من )غدَا  .(4)«(يغدُو -غَدَا »على أصل الألف؛ لأن َّه من 

 . (5)وهو فعل من ثلاثي ناقص من باب نصَر. وقوله: َحشَر: جمَع، ومضارعه بالضم
حشر الناس جَمَعَهُم. وهو من الفعل الثلاثي الصحيح السالم، الذي سلمت أصوله  معنى جمَع، أي:« حشَر»ف  

. وقوله )كثر، صار كثيرًا، (6)يحشُر -فتقول: حشَر « نصَر»من أحرف العل َّة والتضعيف والهمزة، وبابه 
ا المعتل « فعُلي -فعَل »ويروى بفتح الثاء، وفعل المغالبة، وهو ما يسند إلى الغالب بعد المفاعلة يبنى على   إل َّ

 كثرها غلبها في ال كَثْرة، كاثر، ف–مطلقًا فإن َّه بكسر المضارع خلافًا لل كسائي في فتح حرف الحلق بمعنى كثَر 
ُ »ف   (7)الأول( والمعنى على يقال كاثرناهم فكَثَرناهم، «: ال كَثْرة نماءُ العدد، كثُر الشيءُ َكثرةً فهو كثير. و

يفهم من كلام الجعبري أن . (8)أي غلبناهم بال كَثْرة ٌّ بباب « فَعَل»و  -فعَل »إن كان للمغالبة فإن َّه مختص 
يأتي لمعان لا تنضبط وسعة، منها باب المغالبة ويبنى على « يفعُل بالضم نحو: كارمني فكَرُمته « فعُله -فَعَلْتُه »و

 .(9)أكرُمه، وكاثرني فكَثَرُتُه أكثرُه
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يين أن َّ مضارعه بضم العين مطلقًا فتقول: للمغالبة فمذهب ال« فعَل»فإن كان   وأما إن «. يكثُر –ثَر ك»بصر
ه يلزم مضارعه« باع، ورمى»أو معتل العين واللام من بنات الياء ك  « وَعَد»كان معتل الفاء ك   كسر  فإن َّ

بكسر »ه م. وقد ذكر السيوطي: أن َّه قد شذ َّ ال كسر في هذا الباب في قولهم: خاصمني فخََصْمته أخصِ (10)العين
. وروي عن ال كسائي أن َّه استثنى أيًضا ما فيه حرف حلق، أي: ما كانت عينه ولامه من (11)«الصاد

تدل على غلبة أحدهما، « كثَر»فمعنى  (12)حروف الحلق فإن َّه يجيء مضارعه بفتح العين إذا لم تكن للمغالبة
بة كسر يغلب الأدواء والأحزان، والمغاللأن َّ فعَل أخف الأبنية، ولأن َّ ال « نصَر»من باب « فعَل»بصيغة 

ُبْنَ على  ه بناء لازم، ولا يكون منه « فَعُل»موضوعة للفلج والظفر ولم ي ، وفعل المغالبة «تُهفعَل»بالضم، لأن َّ
ه يجري مجرى الغرائز إذ كان موضوعًا للغالب فصار كالخصلة  متعد، فلم يأِت عليه، ومضارعه مضموم؛ لأن َّ

 ُ ا تكون عينه –وهو الباب الثاني نحو: ضَرََب «: يْفعِلُ  -فعَل » .(13)لَه  يضْرُِب، فإن كان ناقًصا شرطه أل َّ
يَزِنُ  –يقضِي. وإن كان مثالًا واويًا شرطه أن تكون لامه حرف حلق نحو: وَزَن  –حرف حلق، نحو: قضى 

 -َيجْرِي، وسَرى  – . ومن أمثلة هذا الباب عند الجعبري في كتابه الجميلة: جَرَى(14)«يُوْزِن»وأصله 
ُ  -ووَقَر  . فهما فعلان ناقصان ليس عينهما من حروف الحلق.(15)يَسرِي فهو مثال واوي ليس .(16)يَقِر

 حرف عل َّة. 
 الفعل الثلاثي المزيد: 

يادة تأثير في المعنى لإفادة  م أن الفعل الثلاثي قد يزاد فه حرف، أو أكثر على حروفه الأصلية ولتلك الز تقد َّ
ية المعنى الأصلي. م  عنى فرعي آخر فضلًا عن المعنى الأصلي الذي يدل عليه الفعل المجرد وقد يكون لتقو

، وهو ثلاثي مزيد «افْتَعل»ومما جاء عند الجعبري في كتابه الجميلة الفعل الثلاثي المزيد بحرفين على صيغة 
يكون مصدره بزنة  ى معاٍن ذكرتها كتب عل« إفتعل»غة الفعل ، ودل َّت صي«الإفْتِعال»بحرفين الألف والتاء و

 . ومن معانيه التي وردت في كتاب الجميلة هي: (17)الصرف
. ومن أمثلة ذلك عند الجعبري، قوله: )اقْتَفَر: (18)إفْتَعَل بمعنى فعَل: نحو: قَرَا واقتَرََأ، وَخطَف واْختطف

بزنة )فَعَل( وقد زيدت عليه الهمزة والتاء « قَفَر»فالفعل  .(19)افْتَعَل، من قَفَر: قَفا: تَبع، أي يتبع المذكور(
الأثر، يَْقفُره « قَفَر»ولم يتغير معناه؛ لأن َّ الإفتقار والقفر تدل على المعنى نفس: ف  « بزنة إفْتَعَل« إقْتَفَرا»فصار 

 ُ عَه ه اقْتفَاه وتَتب َّ يادة المعنى: قال الج .(20)قَْفرًا، اقْتَفَره اقْتِفارًا، كل ُّ عبري: )إْعتَمَر: إفْتَعَل: زار. ومنه يجيء لز
َ »فالفعل  (22)((21)چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک    چ قوله تعالى:  ء. فقد زيدت عليه الهمزة والتا« فَعَل»بزنة « عَمَر

يادة في الفعلفالاعتمار«. افْتَعل»بزنة « اْعتَمر»فصار و .حذف عين الفعل (23): العُْمرة، فدل َّت على معنى الز
 .(24)حُكم الفعل الأجوف عند إسناده للضمائر حذف عينه سواء كان مجردً أم  مزيدًا المعتل الأجوف: إن َّ 

إذا كان الفعل ماضيًا: شرطه أن تعل َّ عينه ألفًا، فمن الأمثلة التي وردت عند الجعبري قوله: ِخْفُت أصلها 
  .(25)َخوِفْتُ 
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ل الماضي عد فلفع« خاف»ألفًا، فصار: لما كسر وتحرك ما قبلها قلبت « َخوِفْتُ »وعل َّة ذلك أن الواو في 
وإذا أسند « َخْفت»إسناده لضمائر الرفع المتحركة، تحذف عينه، لبنائه على السكون لاتصاله بها، فصار: 

 -فَعِل »الفعل الماضي الثلاثي الأجوف إلى ضمير رفع متحرك، حركت فاؤه بال كسر إن كان من باب 
فتكسر « ِخْفتُ »اء قبلها عندما حذفت عينه لالتقاء الساكنين فتقول: فإن َّك تنقل حركة العين إلى الف« يفعَل

ما وضعت لتدل  « الواو»وهذه الحركة لم توضع للدلالة على الحرف المحذوف « فَعِل»الفاء من   على حركة وإن َّ
هم أرادوا أن يفرقوا بين ك بال كسر، وكذلك تدل  على إمارة تصرفه، لأن َّ ه محر َّ ذف ح الحرف المحذوف؛ لأن َّ

هم في  ، لم يغيروا حركة لما لم يريدوا فيها التصرف« لَيَْس »عين الفعل المتصرف وغير المتصرف، ألا ترى أن َّ
. إذ كان الفعل مضارعًا: شرطه أن يسكن لامه (26)«لَستُ »الفاء بل أبقوها مفتوحة على ما كانت فيقولون: 

ون قوله: )لم يَزْل: مضارع مَا زاَل، حذفت ألفه لسك. فمن الأمثلة التي وردت عند الجعبري (27)للبناء أو للجزم
حذفت ف« لم يزلْ »فصار: « لم»فسبق بأداة الجزم « يزال»فعل ماٍض، مضارعه « زال»ف   (28)لامه للجزم(

عينه لالتقاء الساكنين. ومن أمثلة ذلك أيًضا قوله: )لم يقْل: مضارعه، جزم وأصله قول، سكنت لامه للجزم، 
 . (29)نين(فحذفت عينه للساك

 .(30) (ميمهالناهية، وحذفت واوه لسكون « لا»وقوله: )يَلمْ: مضارعه لام جزم ب  
 ثانيًا: أبنية المصادر

. والَصْدر: التسكين، (31)التي تدل ُّ على معنى أعلى مَْقدم كل  شيء وأو له« َصدَر»المصدر لغةً: مأخوذ من مادة 
وأصدرتُه فََصدَر، أي: رجعته فرجَع، والموضع مَْصدَرُ ومنه مصادر المْصدَرُ من قولك: َصدَرَ يَْصدُرُ َصْدرًا. 

 . (33). وأول من سم اه مصدرًا الخليل بقوله: )والمَْصدر أصل الكلمة الذي تصدر عنه الأفعال((32)الأفعال
فه ابن جني بأن َّه: )كل اسم دل  على حدث وزمان مجهول يفات منها، عر َّ ة تعر ف القدماء المصدر عد َّ  وعر َّ

فه ابن الحاجب بقوله: )اسم الحدث الجاري على الفعل((34)وفِعْله من لفظ واحد( فه  .(35). وعر َّ وعر َّ
اختلف العلماء في أصل المشتقات فذهب  .(36)المحدثون بأن َّه الاسم الذي يدل على الحدث مجردًا من الزمن

فقط، وذهب  ه يدل على الحدثالبصريون إلى أن َّ المصدر هو أصل المشتقات، والفعل فرع عليه، وذلك لأن َّ 
. ولا يوجد خلاف في قياسة مصادر الأفعال (37)ال كوفيون إلى أن الفعل أصل المشتقات والمصدر فرع عليه

باعية والخماسية والسداسية . أما مصادر الأفعال الثلاثية المجردة فقد ذهب بعض العلماء أنها سماعية (38)الر
ومن . (40)ك وردت عليها أمثلة كثيرة للمصادر، وقاسوا عليها. ورأى آخرون هنا(39)لا تدخل تحت قياس

  : أبنية المصادر التي وردت في كتاب الجميلة هي
 فُعْلى: 

يكون مجيء المصادر عليه قليلًا في اللغة  بضم الفاء وسكون العين، وهو من المصادر السماعية للفعل الثلاثي و
البناء عند الجعبري قوله: )رُحمى: مصدر رَِحم .ومن أمثلة هذا (41)العربية نحو: رُجعى، وبُشْرى
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ْحمَة، يقال: رَِحم رُْحمًا. وما أقرَب رُْحم فلان إذ كان ذا «: الرُْحمُ »ف   (42)كالرُجعى( بالضم، مفردها الر َّ
 .(45)قال الفراء: وأقرُب أن يَرْحماهُ، والرْحمُ مصدر رَِحمْتَ  .(44)چ ۇ  ۆ   چ . وفي قوله تعالى: (43)رحمة
 : فِعال

ه لم يد« فَعَلَ »يأتي عليه مصدر الفعل الثلاثي اللازم على وزن  يكون من المصادر السماعية، لأن َّ ل على و
باء، ونَفَر نِفارا( . ومن أمثلة هذا البناء عند الجعبري قوله: )الكِتاب: مصدر َكتَب (46)امتناع نحو )أبَى إ

، (48)چ  پپ  پچٻ  ٻ  ٻ   پف قال: « كتابًا»رآن: )وقد سمى الل   ه الق :. قال ابن قتيبة(47)كِتابًا وكتابةً(
  نقول: كتَب كِتابًا، كما تقول: َحجَب ِحجابًا، وقامَ قيامًا، وصامَ  ، الكتاب فِعْلُ الكاتب.(49)چٿ  ٿ  ٹچ وقال: 
 معنى فَرَض من باب نَصَر ب« يكتُب -َكتََب »مصدر سماعي للفعل الثلاثي اللازم « كتابًا»ف   (50)ِصيامًا(

 َ والكتابة لمن تكون له صناعة كالصياغة  .(52)على القياس« َكتبًا». وبعض العرب تقول: (51)ضَىوق
 . (53)والخياطة

 فَعْل: 
ة أصل مصادر الأفعال الثلاثية وتأتي عليه مصادر الأفعال المتعدية، ما لم تدل على صناع« فَعْل»يكون بناء 

 َ صْرًا، وأخذَ آخْذ، وفَهِم فْهمًا وأمِن أْمنًا، وضرَب أو ولاية فيكون من المصادر القياسية، نحو: نَصر ن
بًا  .(55)ومن أمثلة هذا البناء عند الجعبري قوله )أيًَضا: مصدر آض رجع، أي: عاد( .(54)ضرْ

قال ابن السكيت: )أفعل ذاك أيًضا، وهو مصدر آض يَئيُض أيًضا، إذا رجع، وإذا قال: فَعلُت ذاك أيًَضا، 
. فإن أصل الأيْض: العَوْد. تقول: فَعَل ذلك أيًْضا، إذا (56)ودَْعني من أيٍْض(قلت: أكثرَت من أيٍْض، 

. فقال ابن منظور: )وقولهم: أيًضا كأن َّه (57)فَعَلَهُ مُعاوِدًا له، أي: راجعًا إليه. وآض إلى أهلهِ، أي رَجعَ إليهم
 .(58)مأخوذ من آض يَئيُض، أي: عاد يَعُود(

 المبحث الثاني
 المشتقات

  :اسم الفاعل أولًا:
فه المحدثون بقولهم: وصف مشتق من الفعل المبني للمعلوم الذي  .(59)هو )ما دل َّ على الحدث وفاعله( وعر َّ

 . (60)وقع منه أو قام به، ويدل على الحدوث والتجدد لا على الثبوت والدوام
ضح لنا أن اسم الفاعل يشتق من فعل الفاعل، فإن كان اشتقاقه من لازم كان م مرفوعًا... وإن  ا بعدهويت َّ

. وعمل هذا الاسم عمل الفعل، هو الذي (61)كان متعديًا عَمَِل عَمل الفعل المضارع المشبه في عدة حروف
رد القياس فيه، ويجوز أن تنعت به اسمًا قبله نكرة كما تنعت بالفعل الذي اشتق منه ذلك  يط َّ يجري على فعله و

كان على  فاعلم أن الاسم إن«. فاعل»ثلاثي المجرد على صيغة يُصاغ اسم الفاعل من الفعل ال .(62)الاسم
ك ، نحو قولك: ضَرََب فهو ضارب وَشتَمَ فهو شاتم، وكذل«فاعل»يطرد منه اسم الفاعل على صيغة « فَعَل»
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. وذكر ابن عصفور أن َّ )اسم الفاعل إْن من فعل زائد على (63)نحو عَلِمَ فهو عالم وشَرِب فهو شارب« فَعِل»
فعلى وزن المضارع في الحركات والسكنات، وعدد الحروف، إلا أن َّ أوله ميم مضمومة وما قبل الآخر  ثلاثة

. وورد اسم الفاعل في كتاب الجميلة (64)من اسم الفاعل مكسور لفظًا أو تقديرًا فتقول: مُكرِم أو مُْستخرِج...(
 للجعبري على النحو الآتي: 

« النصْر». و(65)ن الأمثلة التي وردت عند الجعبري قوله )نَصَرَ ناصر(وم« فاعل»من الثلاثي على زنة  أولًا:
 . (66)اسم فاعل من نَصَرَ ينصُرُ، ووزنه فاعل« ناصر»إعانة المظلوم، نَصَرَهُ نصْرًا، ونصَرَه على عدوهِ، و

بدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخ ثانيًا: . (67)رمن غير الثلاثي علة زنة مضارعه مع إ
 . فمن الأبنية التي وردت في كتاب الجميلة هي: (68)وعلى هذا الأساس يكون اسم الفاعل على أبنية

باعي  . وقد استعمل الجعبري (69)نحو: أكرَم فهو مُكرِم« يُفعِل»ومستقبله « أفْعَل»مُْفعِل: يكون من الفعل الر
 . (71)((70)ڻ  ڻ چ چ، فحش القول ومنه قوله تعالى: هذ البناء في قوله: )مُهِْجر: اسم فاعل من أْهجَر أتى بالهجر

« تُهِجرون». وقرأ نافع: (72)، إذ نطق بالفحش(«يُهجرِ  -أهجَر »قال النحاس: )هذه الأقوال متقاربة يقال: 
باعي« أْهجَر»بضم التاء وكسر الجيم على أنه مضارع  من أبنية اسم الفاعل، مشتق من « مُهِْجر». ف  (73)الر

بدال حرف مضارعه ميمًا مضمومة وكسر ما قبل آخره. « أْهجَر»المزيد بالهمزة  الفعل الثلاثي  بإ
 .(74)«انْصَرَف فهو مُنصَرِف»نحو: « يَنْفَعِل»ومستقبله « انْفَعَل»مُنْفَعِل: يكون من الفعل الخماسي 

يه: )أما النون فتلحق أولًا ساكنة فتلزمها ألف الوصل في الابتداء، فيكون الحر   -انْفَعَل »على  فقال سيبو
يكون الفاعل منه على «... يَنْفَعِل ا أن َّ الميم مضمومة«..مُنْفَعِل»و  . (75)«، إل َّ

، وانكدرت النجوم:  وقد وردَ هذا البناء عند الجعبري في قوله: )مُنْكَدِر اسم فاعل من انْكَدرَ النجم انقض 
َ ». ف  (76)انتثرت( چ ٻ  . فقال الل   ه تعالى: (77)ت النجوم: إذا تناثرتأي: أسْرعَ وانقض  ومنه انْكدر« انْكَدَر

« إنْكَدر»من أبنية اسم افاعل، مشتق من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة والنون « مُنْكدر». و(78)پ  پچ 
بدال حرف مضارعه ميمًا مضمومة وكسر ما قبل آخره. « افْتَعَل»مُْفتَعِل: يكون من الفعل الخماسي  بإ

َ »ومستقبله على  . وقد ورد هذا البناء عند الجعبري في قوله: )مُْقتَفِرا: (79)نحو: استمع فهو مُْستَمِِع« عِليَْفت
جاء من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة والتاء « مُْقتَفرا». ف  (80)بال كسر، اسم فاعل من اقْتَفر، أي: اتبع(

بدال حرف مضارعه ميمًا مضمومة وكسر ما قبل آخره. وفي قوله« إقْتَفَر» من  مُْشتَهِرا، اسم فاعل: »بإ
بدال حرف م« إْشتَهَر»جاء من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة والتاء « مُْشتَهِرا». ف  (81)اْشتَهر( ضارعه ميمًا بإ

 مضمومة وكسر ما قبل آخره. 
 (82)«(كَمَضْروب»هو )ما دل َّ على حدث ومفعوله   ثانيًا: اسم المفعول:

فه المحدثون: بأن َّه وصف م  . (83)شتق من الفعل المبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعلوعر َّ
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ه يدل على أمرين  ه لمن وقع عليه الحدث لا من َصدَر منه، ولا بُد َّ من أن َّ واسم المفعول يخالف اسم الفاعل أن َّ
يصاغ من الفعل الثلاثي على زنة (84)المعنى المجرد وصاحبه الذي وقع عليه لاثي ر الث، ومن غي«مَْفعُول». و

بدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبل الآخر، ولا يصاغ من الفعل اللازم  على وزن مضارعه مع إ
 .(85)إلا مع الظرف، أو الجار والمجرور، أو المصدر

 فعول من ابْتَدر وبَادَرمُبْتدَرا: اسم م»وورد اسم المفعول في كتاب الجميلة للجعبري من غير الثلاثي في قوله: 
َ »اسم مفعول مشتق من الفعل غير الثلاثي « مُبْتَدرا». ف  (86)الشيء: أسْرع إليه( بد« ابْتَدَر حرف مضارعه  البإ

 ميمًا مضمومة وفتح ما قبل آخره. 
« اْختَبَر»اسم مفعول مشتق من الفعل غير الثلاثي « ُمخْتَبَر». ف  (87)وقوله: )ُمخ ْتَر: اسم مفعول من اْختَبَر خَبَرهُ(

بدا  ل حرف مضارعه ميمًا مضمومة وفتح ما قبل آخره. بإ
بدال « تَكرابْ »اسم مفعول مشتق من الفعل غير الثلاثي « مُبْتَكر». ف  (88)وقوله: مُبْتَكَر: اسم مفعول من ابْتَكَر بإ

 حرف مضارعه ميمًا مضمومة وفتح ما قبل آخره.
 المبحث الثالث
 جمع التكسير

 . (89)رًانين أو اثنتين بتغير بناء الواحد فيه عند الجمع تغيرًا ظاهرًا أو مقدهو الاسم الذي يدل على أكثر من اث
ر فيهِ واحده ومن هُنا يسمى تكسيرًا لتغي ر هيئةِ واحدة كما  فه أبو البقاء العكبري بأن َّه: )كل ُّ اسِم جمٍع تغي َّ وعر َّ

يا ُ تارة يكون باختلاف الحركة وز فْلُس ورِحل، وتارة دة الحَرف نحو: أتتغي ر هيئة الإناء بالتكسير والتغيير
قصان َنحو: ِحمار  بتغي ر الحركة فقط نحو َجوالق فالمفرد مضموم الأول فإذا جُمِِع فَتَْحت. وتارة يكونُ بالن ُّ
ُلْك فإن َّ الفاء فيه مضمومة في الواحدِ والجمع  وحُمُر، وتارة يكونُ على لفِظ الواحد وهو في التقدير مختلٌف َنحو: ف

ة في الجمع غَيْرُها في الواحدول كْن   . (90)«يجُب أن يُعتقد أن َّ الضم َّ
 وقد قسم الصرفيون أوزان جمع التكسير إلى قسمين: 

جمع قلة، وجمع كثرة، فجمع القلة هو ما وضع للعدد القليل من ثلاثة إلى عشرة، فقد وضعت له أربعة 
ة ْحمِرة، وفِعْلة كصبْية. وجمع ال كثرة ما تجاوز الثلاثأوزان هي: أفْعُل كأنْفُس، وأفْعَال كأْحمَال، وأفْعِلة كأ

 . (91)إلى ما لا نهاية له، ووضعت العرب له، ثلاثة وعشرين وزنًا
 ومن أوزان جمع القلة التي وردت في كتاب الجميلة هي : :  أولًا: جمع القلة

ة ن رغيف »، «طعام أْطعِمة»حو: أفْعِلة: وهو قياسي في كل مفرد يكون اسمًا مذكرًا رباعيًا قبل آخره مد َّ
مضعف اللام، أي: ما عينه ولامه من « فِعال»و « فَعَال»، وهو مقيس أيًضا في كل اسم على وزن «أْرغِفة

ة»جنس واحد نحو:  . ومما جاء على هذا البناء (92)«ِكساء أْكسية»أو كانت لامها حرف عل َّة نحو: « زِمام أزم َّ
«: فِعال»على وزن « لسان». ف  (93)بار العضو الجارحة، فجُمِِع على ألسنةعند الجعبري قوله: اللسان يذكر باعت
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ة»وقوله: «. أفْعِلة»اسم رباعي قبل آخره حرف مد وهو الألف فجُمِِع جمع قِل َّة على  . ف  (94)«سِرار جمع أسِر َّ
مع ج اسم رباعي قبل آخره حرف مد وهو وعينه ولامه من جنس واحد فجُمِِع«: فِعَال»على وزن « سِرار»

 «. أفْعِلة»قل َّة على 
 أفْعُل: 

وهو قياسي، يطرد في كل اسم رباعي مؤنث بلا علامة قبل آخره حرف مد، نحو: ذِراع أْذرُع، يمين أيمُن، 
. مما جاء على هذا البناء عند الجعبري قوله: اللسان يؤنث باعتبار العضو الجرحة فجُمَِِع على (95)وعِناق أْعنُق

ته أْنهُر كعِناق وأْعنُق وقوله: نهار .(96)ألسُن اسمان رباعيان قبل آخرهما حرف « لسان ونهار». ف  (97)وقل َّ
 «.افْعُل»مَد وهو الألف فجمعهما جمع قلة على 

 أفْعال: 
نحو: يُوْم « أفْعُل»وهو قياسي يَط رد في كل اسم ثلاثي على أي: وزٍن كان لا يصح  أن يجمع أن يُجمع على وزن 

وقد شذ َّ جمع: فَرْح وحَمْل وفَرْد على أفْراح وأْحمال وأفْراد، لأن َّ قياسها أن تجمع على أي ام، وسيف أْسياف. 
عند الجعبري قوله: )علْق: العِلُْق: النفيس وجمعه « أفْعال»على « فِعْل». مما جاء على جمع (98)أفْعُل

َ (100). وقوله: )أْشياخ جمع َشيْخ((99)أعْلاق(  . (101)طف(. وقوله: )ألْطاف الل   ه تكشف جمع ل
أوزان جمع ال كثرة  .(102)لجمع ال كثرة ثلاثة وعشرون وزنًا، منها سبعة لصيغ منتهى الجموع ثانيًا جمع الـكثرة:

 : وهو قاسي في شيئين: فُعُلالتي وردت في كتاب الجميلة هي: 
د في وصف على فَعُول بمعنى فاعِل نحو: َصبُور ُصبُر، وغَفُور غُفُر.   يَطر َّ

رد في كل اسم رباعي آخره مد، صحيح الآخر مذكرًا كان أم مؤنثًا، نحو: قَضيب قُُضب، وعَمُوُد عُمُد. هذا  يَط َّ
ً و واوًا، أما إذا كانت ألفًا، زيد على الشروط السابقة ألا يكون مضعفًا نحو: ِحمار  ته ياء إذا كانت مَد َّ

ُ ومن الأمثلة التي وردت عند الجعبري على جمع فَعُول بمعنى فاع .(103)حُمُر شُر جمع ل على فُعُل قوله: ن
. ومما جاء أيًضا على هذا البناء عند الجعبري في كل اسم رباعي (105). وقوله: ُشكُر جمع َشكُور(104)نَشُور

 . (106)آخره مد صحيح الآخر ما ذكره بقوله: )ُسبُل جمع سبيل(
. وقوله: جُذُر جمع (108). وقوله: )غُدُر جمع غدير((107)وقوله: نُهُر: بضمتين جمع نَهار َكسحاب وُسحُب

َ جمع وَقُور كعَمُود وعُمُد من ُوُقُر((109)ِجدار « سبيل ونَهَار وغَدير وِجدار وَقور». ف  (110). وقوله: )وُفُر
 «.فُعُل»أسماء رباعية صحيحة الآخر قبل آخرها حرف مد، فجمعت على 

. (111)مُنْية مُنَى، ُخطا ُخْطوَة، مثل رُْكبة رَُكب، و«فُعْلة»وهو قياسي، يط رد في كل اسم على وزن  فُعَل:
ة« فُعَل»على « فُعْلَة»ومن الأمثلة التي وردت عند الجعبري على جمع  . (112)ما ذكره بقوله: غُرَر جمع غُر َّ

: )منبري على تُرْعَة من . وقوله: )تُرَع: جمع تُرْعة باب ومنه قوله: النبي محمد (113)وقوله: )عُرَ جمع عُْروة(
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في هذا الحديث، قالوا الر َّوضة، وقال قوم: الباب، وقال قوم: « التُرَعة». ف  (115()114)تَرَع الجن ةِ(
 .(117). وقوله: مُنَى جمع مُنْيَة(116)الدرجة

رد في كل اسم أو صفة على  فِعَال:  الاسم، بشرط ألا تكون فاؤهما ولا عينهم ياء، ف« فَعْلة»وهو قياسي يط َّ
ة ِجنان. والصفة، . ومن الأمثلة التي وردت (118)مثل َصعْبة ِصعاب وَضخْمة ِضخام مثل: قَْصعة قِصاع، وَجن َّ

. (119)عند الجعبري على جمع فَعْلة على فِعال ما ذكره بقوله: )العِذَاب جمع عَْذبة كَصعْبة ِصعاب: صفة الجميع(
يض الأبيض( )اللِخاف: قال الرازي:  .(120)ومما جاء أيًضا على هذا البناء قوله: )اللِخاف جمع لَخْفة، الحجر العر

 . (121)بال كسر، حجارة بيض رقاق، واحدتها لَخْفة(
يط رد في كل اسم تام، أي: لم يحذف شيء من أصوله على  فِعَل: ِ « فِعْلة»وهو قياسي و رْقة فِرَق، وفِتْنة مثل ف
ة(122)فِتَن . (123). من الأمثلة التي وردت عند الجعبري جمع فِعْلة على فِعَل ما ذكره بقوله: دِرَر جمع دِر َّ

الاسم من الاعتبار، وجمع العِبرة عِبَر مثل ِسْدرة «: العِبْرة». ف  (124)وقوله: )عِبَر جمع عِبْرة ما يعتبر به(
الشيء، أي أعلاه « ذِْروَة». ف  (126). وقوله: )ذُرَا جمع ذِْروة، أعلى الشيء، أي: الرفيع رتبة((125)وِسدر

بكسر الذال؛ لأن َّ فِعْلة جمعها فِعَل ك  « ذِرَا»ى بضم الذال، وكان القياس أن يجمع عل« ذُرَا»جمعت على 
ما جمعت على «قِْطعَة وقِطَع» بالضم، وعِل َّة ذلك لأن َّ الكلمة من ذوات الواو متولدة الضمة فبنيت « ذُرَا»، وإن َّ

 . (128). وقوله: )الفِكَر جمع فِكْرة((127)الكلمة على الضم
ئِب أو ه حرف مد مؤنث بعلامة تأنيث، نحو: َسحابة َسحَاوهو قياسي في اسم أو وصف، رباعي ثالث فَعَائِل:

. من الأمثلة التي وردت عند الجعبري على هذا البناء ما ذكره بقوله: طلائِِع (129)بالمعنى نحو: عَجُوز عَجَائِز
جاءت رباعية مؤنثة ثالثها حرف « الطَليْعة والقصيدة». ف  (131)وقوله: قََصائد جمع قَصيْدَة (130)جمع َطليْعة

 «. فَعائِل»فجمعت على زِنة منتهى الجموع « الياء»د وهو م
باعي أو الخماسي  مَفاعِل: يقاس هذا البناء فيما كان مزيدًا من الثلاثي بحرف أو أكثر وذلك لغرض إلحاقه بالر

ياداته حرف مد أو لين ويبدأ بالميم، نحو: مطفل مَطَافِل . ومن (132)مجردين أو مزيدين وليست إحدى ز
: مَقَاِصد جمع  . وقوله(133)لتي وردت على هذا البناء عند الجعبري ما ذكره بقوله: مَهَالِك جمع مَهْلِكالأمثلة ا
 «.مَفَاعِل»جاءت على زنة منتهى الجموع « مَهَالك ومَقاِصد». ف  (134)مَْقِصد

 المبحث الرابع                                                    
 الإعلال

َ «: الع ل ُّ و العَللُ )»مصدر للفعل المزيد أعل  وأصله من  الإعلال لغةً: رْب ب انيةُ، وقيل: الش ُّ بة الث َّ رْ رْب الش َّ عْد الش ُّ
ْقية الثانية... عَل َّ الر َّجُل يَعِل ُّ من ال يَعِل ُّهُ إذا سقاه الس َّ ِباعًا، يُقال: عَلٌَل بَعْدَ نَهٍَل. وعل َّهُ يَعُل ُّهُ و َ ت رَِض، وعَل َّ م

يَعُل ُّ  راب(و  . (135)من عَلَل الش َّ
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هو تغير يطرأ على أحد أحرف العل َّة الثلاثة )الألف والواو والياء( للتخفيف، بقلبه حرفًا  الإعلال اصطلاحًا:
ها تشبهها في كثرة التغيير يلحقون الهمزة بأحرف العل َّة لأن َّ  . (136)آخر أو تسكينه أو حذف الحرف و

 أقسام: ومن هذا يتبين أن َّ الإعلال على ثلاثة 
الإعلال بالنقل والتسكين: هو عبارة )نقل الحركة من حرف صحيح ساكن قبله. وقد يبقى حرف العلة بعد 

 . (137)ذلك على صورته مع تجرده من الحركة. أو ينقلب حرفًا آخر(
يفية سوى التخفيف كالاستثقال والتقاء ساكنين( يقصد به )هو ما كان لعل َّة تصر  . (138)الإعلال بالحذف: و

ك كل من الواو والياء بحركة أصلي ة وانفتح ما قبلهُ، انقلَب ألفًا كدعا ال يقصد به )إذا تحر َّ إعلال بالقلب: و
فمن الأمثلة التي وردت عند الجعبري في كتاب  .(139)«(دَعَو ورَمي وقَوَلَ وبَيَعَ »ورَمى وقال وباع، والأصل 

 الجميلة تدخل في قسم الإعلال بالقلب: 
إذ قال: )وقياس « ءما»من الألفاظ التي وردت عند الجعبري في كتابه الجميلة لفظة  ألفًا: أولًا: قلب الواو

ثلاثة: صورة العين المبدلة عن مَوَه، والهمزة والتنوين، ولا صورة للهمزة هنا وبقي الطرفان، فحذف « ماء»
ت بفتح الميم والواو، فقلب« فَعَل»على وزن « مَوَه»أصلها « ماء». وعل َّة هذا القلب أن (140)أحدهما لذلك(

ها« ماه»الواو ألفًا لتحر كها وانفتاح ما قبلها فصارت:  أجلد منها  فالتقى حرفان خفي ان فقلبوا الهاء همزة لأن َّ
فالألف الأولى عين الفعل وبعده الهمزة التي هي بدل من الهاء وبعد الهمزة ألف بدل من «. ماءٍ »فصارت: 
يين وإن شئت بثلاث، فإذا أجمعوا أو ذكر النحاس: )لا  .(141)التنوين يجوز أن يكتب إل ا بألفين عند البصر

يه وأمواه ومياه( روا رد وا إلى الأصل فقالوا: مو بدلت الهمزة من الهاء، (142)صغ َّ . وقال ابن يعيش: )قد أُّ
ٌ »وهو قليل غيرُ مط رد، قالوا:  ٌ »وأصله « ماء ، فصار في التقدير قبلهافقلبوا الواو ألفًا لتحر ُّكها وانفتاح ما « مَوَه

بهةٌ بحروف العل َّة، فقُلبت كقَلْبها، فصار «ماها» ً م»، ثم أبدلوا من الهاء همزةً، لأن َّ الهاء مش َّ وقولهم في «. اء
ٌ »، وفي التصغير «أْمواهٌ »التكسير:  َيْه ْمواهٌ دليٌل على أن َّ العين واوٌ، واللام هاءٌ، وقد قالوا في الجمع أيًضا: أ« مُو
 . (143)«(أْمواه»لم يُعيدوه إلى أصله في « ماء»ولما لزم البدلُ في «. أْمواه»لهمزة أيًضا بدٌل  من الهاء في فهذه ا

يفهم من هذا أن َّ  ، وتصغيره على «أمواه»فقلبت الواو ألفًا على القياس بدليل جمعه على « مَوَه»أصلها « ماء»و
َيه»  . (144)على غير قياس« أمواء»لوا: فقا« ماء»وقلبوا أيًضا الهاء همزة في جمع «. مُو

 ثانيًا: قلب الهاء همزة والهمزة واواً: 
لأرقاب أصله ذكرها بقوله: )الآل: هنا ا« الآل»من الألفاظ التي وردت عند الجعبري في كتابه الجميلة لفظة 

ا ، وبينهمقال أبو هلال العسكري: )الآل: ربما جاء بمعنى الأهل .(145)أهل ثم َأْأل ثم آل أو وأل ثم أول(
يقال: أهل الرجل لأقاربه وهم آله أيًضا  فرق يقال: أهل العلم وأهل البلد، ولا يقال: آل العلم وآل البلد. و
وآله أتباعه، فكان الآل من جهة القرابة والصحبة، والأهل من جهة النسب والاختصاص. وقيل: العرب 

هيل فهذا يدل على أن َّ أصل الهمزة في . وذكر ابن الحاجب: هذا على (146)هاء(« آل» تقول في تصغير آل: أُّ
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« َأْأل»إلى همزة فصار « أهل»فقلبت هاء « أهْلٌ »أصله « آل». وعل َّة هذا القلب: أن َّ (147)رأي البصريين
من ذلك لم يثبت قلب ف«. آل»فاجتمعت همزتان أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة فقلبت الثانية ألفًا فصار: 

هم لم يسمعوا عن العرب قلبهم الهاء ألفًا وسمعوا منهم قلبها همزة كقولهم: ماء الهاء ألفًا وثبت قلبها  همزة لأن َّ
 .(148)وأل فعلت: أصله هل فعلت« مَوَه»أصله 

ذكر أبو حيان أن َّ الآل: )ليس بمعنى الأهل لأن َّ الأهل القَرابةُ، والآل من يؤول من قرابةٍ أو وَلِي ٍ أو مَْذهٍَب، 
يٌل، ونقله ال كسائي ُّ نًصا عن العرب وهذا اختيارُ أبي فألِفُهُ بَدٌَل من  واٍو. ولذلك قال يُونس في تصغيره: أوَ

يه في باب البدل أن َّ الهاء تبدل همزة( أصله « آل». أي: عندهم (149)الحَسن بن الباذش ولم يذكر سيبو
 . (150)انقلبت ألفًا فقيل: آل« أوَل»فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها «ٌ. أْول»

هم إذا أضافوا إلى المضمر قالوا: أهلك وأهلهُ، لأن َّ المضمر يرد ُّ  قال ابن عصفور: )ومم ا يؤيد أن َّ الأصل أهل أن َّ
ا قليلًا جدًا( وذكر صاحب كتاب شرح التصريح على  .(151)الأشياء إلى أصولها. ولا يقال: آلك وآلهُ، إل َّ

يْل»غيره: قال في تص« أْولٌ »، ومن قال أصله «أهيل»قال في تصغيره: « أهْلٌ »التوضيح: )فمن قال أصله  وَ ، «أُّ
 .(152)وكلاهما مسموع عن العرب، ول كن الأول أشهر وأكثر(

 ثالثًا: قلب الياء ألفًا: 
 . (153) چەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئچمن الأمثلة التي وردت عند الجعبري في كتابه الجميلة محو قوله تعالى: 

 ، ثم الحسن ورجاء ثم يعقوب (155)، وابن أسلم(154)بن عليفقال الجعبري: )قرأ عثمان وعلي ثم زيد 
ة»ك  « ۇئ»  . (156)«(بَقي َّ

ة»فيعقوب « تٌقاة»اختلفوا في قراءة  ة»وزن  بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة على« تُقِي َّ ، «مَطِي َّ
اء:  .(157)كرعاة« تُقاة»وكذا رسمت في كل المصاحف ووافقه الحسن وأبو رجاء، وقرأ الباقون  قال الفر َّ

اء. وذكر عن الحسن ومجاهد أنهما قرءا  چەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئچ)وقوله:  هي أكثر كلام العرب، وقرأه القر َّ
ة» ة». ف  (158)وكل صواب(« تَقِي َّ ة»على وزن « تَقِي َّ ة»و« بَقِي َّ لاف بمعنى واحد وهو إظهار اللسان خ« تُقَاةً وتَقِي َّ

ة وتُقاةً ». فيقال: (159)نفسما ينطوي عليه القلب للخوف على ال لاثي مصدر للفعل الث« تُقَاةً »ف  « ات قى تقِي َّ
ٌ »وأصلها « يَقي -وَقى » ثم « تَقِية»على وزن فُعَلة، ثم أبدلوا من الواو تاء فصارت « هُمَزة ولُمَزة»ك  « وُقَيَة

ً »لأزهري: )من قرأها . قال أبو منصور ل(160)«تُقَاة»قلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت  ة « تُقِي َّ
ةُ: اسم يَقوم مقام المصدر، ومن قرأ »فهي اسم من  اتقى يتقي اتقاءً أو تَقيه، فالاتقاءُ مصدر حقيقي، والتقي َّ

ة. والوجه الثاني: أن َّ قوله تُقاةً: « تُقاةً » فله وجهان: أحدهما: أن َّ التقَاة اسم يَقوم مَقَام الاتقاء أيًضا، مثل التَقي َّ
(ج  . (161)مع تُقي ٍ

 رابعًا: قلب الواو ياء: 
 . (162)من الأمثلة التي وردت عند الجعبري في كتابه الجميلة ما ذكره بقوله: قيل: مبني للمفعول، أصله: قُوِل
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يه: )وإذا قلت:  ِيْع، « فُعِل»قال سيبو كسرت الفاء وحولت عليها حركة العين... وذلك قولك: ِخيْف، وب
ِيَْع وقِيْل، فيشم إرادة أن يبين أنها فعل. وبعض من يضم وهيْب، وقيل وبعض العر ب ب يقول: ِخيْف و

يه من هذه الأشياء  .(163)يقول: بُوع وقول وُخوف وهُوب، يتبع الياء ما قبلها كما قال: موقن( يريد سيبو
 أن كل فِعْل ماٍض ثلاثي معتل العين بُني للمجهول سمع في فائه ثلاث لغات: 

ال كسر: نحو: قِيْل والأصل قُوِل، بضم أوله وكسر ثانيه، استثقل الانتقال من ضمة إلى  إخلاص اللغة الأولى:
« قِوْل»حركة فاء الفعل، ونقلت إليه حركة العين فسكنت الواو وكسرت الفاء فصار اللفظ  كسرة، فحذفت

 . (164) «قِيْل»ثم قلبت الواو يماء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار اللفظ 
(قال أبو علي ا  . (165)لفارسي: )فإذا بُني مثال الماضي للمفعول به نقلْت حركة لعين إلى الفاء فقلت: قِيْل الحق ُّ
الإشمام، فإن َّه أراد البيان. إذ إن َّ بعض العرب من يُشِمُ الفاء شيئًا من الضمة، وهذا ما يسمى  اللغة الثانية:

ه ممال. فيقول: قُيِل وبُيِِ هم أرادوا نقل حركة العين إلى اإشمام وليس بالضم الخالص؛ لأن َّ لفاء، ع، وذلك أن َّ
ة الفاء شيئًا من ال كسرة، فصارت حركةً  هم أشربوا ضم َّ فلم يمكنهم أن يجمعوا في الفاء ال كسرة والضمة، لأن َّ

ها بين الفتحة وال كسرة« جائِر وكافِر»بين حركتين الضمة وال كسرة، نحو حركة الإمالة في   . (166)لأن َّ
يقصد به أن منهم من يبقي الضمة الأصلية على حالها، أي: أخلص الضمة ولم  اللغة الثالثة: إخلاص الضم: و

قُوْل »و: ما قبلها، نح لانضماميشمها ال كسرة. ويحذف حركة العين حذفا للإعلال ويُبقي الواو ساكنة 
ُ »نحو:  وإذا كان الفعل من ذوات الياء، انقلبت ياؤه واوًا، لسكونها وانضمام ما قبلها«. القول «. وْعَ المتاعب

فهذه اللغة مقابلة اللغة الأولى؛ لأن َّ الأولى تُرجع ذوات الواو إلى الياء. وفي هذه اللغة ترجع ذوات الياء 
 .(167)إلى الواو

ِيْع وِخيْف وهِيب»ولا شك إن َّ اللغة الأولى هي الأفصح لأن َّ )هذه اللغات دواخل على  ، والأصل «قِيْل، وب
ادوا ، فأر«ضُرِب»لأن َّه بوزن « ُخوَِف وبُيَِِع وقُوِل»بن جني: )أعلم أنه أصل هذا كله ، قال ا(168)ال كسر(

ن في فسلبوها ال كسرة ونقلوها إلى الفاء، فانقلبت العي« خاف وباع، وقال»أن َّ يعل وا العين كما أعلوها في 
لانكسار الفاء قبلها  ياء،« لِخيف وقِي»، فسلبوها ال كسرة ونقلوها الفاء، فانقلبت العين في «ِخيْف وقِيْل»

ِيع»وبقيت العين في  ِيْع وقِيل»بحالها ياء، فصار كله « ب  .(169)«(ِخيْف وب
 المبحث الخامس
 الخلاف الصرفي

 أشياء: 
ذكر الجعبري هذه اللفظة والاختلاف في زنتها في كتابه الجميلة فقال: )أْشياء جمع شيء، فَعْل أوو فيعل، 

 .(170)راء: أفْعِلاء، وال كسائي أفْعَال، ويرده منعها لأف التأنيث ولا تخفى صفتها(ووزنها لَْفعَاء، وقال الف
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ڭ     چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭاختلف العلماء بزنة أشياء لما وردت ممنوعة من الصرف في قوله تعالى: 
ها منعت من الصرف، أي: التنوين   وجعلت من ال كسرة الفتح(171)ۇ  ۇ  ۆ چ  يون أن َّ  ة، فلاحظ النحو

علامة الجر. وقد أشكل ذلك عليهم بعض الأشكال، وذلك لأن َّ الكلمة منعت من الصرف من غير عِل َّة 
يون يتأولون محاولين تبين عل َّة منع هذه الكلمة من  تنطبق عليها شروط المنع من الصرف، لذلك ذهب النحو

 الصرف على ثلاثة أقوال بحسب طبيعة آرائهم: 
: اسمٌ «أْشيَاء)»قلبًا مكانيًا. وأول من قال بهذا الخليل الذي رأى أن َّ « أْشيَاء»القول الأول: رأى أن َّ في 
أول الكلمة  فاستثقلت الهمزتان فقلبت الهمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى« شيْئاء»للجميع كان أصلهُ فَعْلاء 
(قالوا« قووس»فقالوا: َأينق، وكما قلبوا « أنْوق»فجعلت لَْفعَاء، كما قلبوا   . (172): قِسي ِ

يين( يه والمازني وجميع البصر  . (173)وقال الزجاج: )وقول الخليل هو مذهب سيبو
يه في موضع من كتابه: )وزَعَم الخليل أن َّ  (« أْشيَاء»قال سيبو . وفي آخر: )وكان أصل (174)مقلوبة كقِسي ِ

، والأصل «عَاءلَفْ »وقال الأنباري: )وذهب البصريون إلى أن َّ وزن  .(175)«(َشيْئاء«: »أْشياء»
مثل حَمْراء،  «َشيْئَاء»مقلوبة، وكان أصلها: « ، فَعْلاء«أْشيَاء)». وذكر المازني أن َّ الخليل قال: (176)«(فَعْلاء»

لًا فقال:  ها « أْشياء»فقلب، فجعل الهمزة التي هي لام أو َّ يفهم من ذلك كله أن َّ لفظة (177)«(لَْفعاء»كأن َّ . و
ها مفرد جاءت عن العرب ممنوع« أْشياء» ع من لا تمن« أفْعَال»وصيغة جمعها « شَْيء»ة من الصرف مع أن َّ

ها ليست على وزن  فقد جمعت  «أفْعال»الصرف، فمن أجل ذلك ذهب الخليل إلى أن َّه حدث فيها قلب، وأن َّ
« راءمْراء، وصححَ »الممنوع من الصرف، ك  اسم المفرد « فَعْلاء»بزنة « شيْئاء« »فَعْل»بزنة « شَيء»من لفظ 

أخروا فمنع صرفهما لألف التأنيث الممدودة، فاستثقلوا تقارب الهمزتين ف«. ظرفاء، وقصباء»واسم الجمع ك  
ما قلبوا أنوق ، ك«أْشياء ووزنه لَْفعاء»الأولى التي هي اللام إلى أو ل الحرف، فحصل قلب مكاني فصارت 

. واستدل الخ اسم مفرد جمعت « اءأْشي»ليل على رأيه بأن َّ لفظة فقالوا: أينق، وكما قلبوا قووس فقالوا: قِسي ِ
 ياس، فأبدلوا الياء واو، على غير ق« كما جمعت صحراء على صحَارى، وصحروات« أْشاوى، وأْشياوات»على 

قال ابن الشجري: )إن َّ أشياء يتجاذبها أمران: الإفراد والجمع، فالإفراد في اللفظ،  .(178)«أشايا»وأصلها 
ة، ، كطرفاء وقصباء وحلفاء، هن َّ في اللفظ كصحراء، وفي المعنى جمع طرفة وقصبة وحلفوالجمع في المعنى،

بكسر لامها وفتحه على الخلاف، وكذلك أشياء، لفظها لفظ الاسم المفرد، من نحو صحراء، وفي المعنى جمع 
ا تقول : في جمع أَشاوَى كصحارى، وأصله أشايا، كم(179)شيء، ودليل ذلك ما ذكره أبو علي من قولهم

بدالها واوًا في قولهم:  ، ودليل آخر، وهو «جبيت الخراج جباوة»العام ة، فأبدلوا الياء واوًا، على غير قياس، كإ
اء كصحيراء، ولو كانت جمعاً لفظاً ومعنى،  وجب أن يقال في تحقيرها: شييئات،  َشي َّ قولهم في تحقيرها: أُّ

ها في المعنى جمع، إضافة لعدد إليه ظًا ومعنى لم ا في قولهم: ثلاثة أشياء، ولو كانت أسمًا مفردًا لفويدل على أن َّ



                                                  
 

114 

 

2018الأول  كانون –السابع والعشرون  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب  

يقتضي قول ابن الشجري في تفسير قول الخليل للعلاقة بين (180)تجز إضافة العدد إليها( « شيء وأشياء». و
  لأن َّ لفظها مفرد ومعناها جمع.« شيء»ليست جمع تكسير ل  « أشياء»فذهب إلى أن َّ 

حوا رأي الخليفلما كان كبار علماء الع يه والمازني والفارسي، فقد رج َّ ل ربية القدماء مؤيدين هذا المذهب كسيبو
 على صح َّ قوله: بأن َّه لا يُصْرف دليلان: 

يفهم «صحراء على َصحَارى وصحراوات»كما جمعت « أْشايا، وأشاوى، وأْشياوات»على « أْشياء»الأول: جمع  . و
ها جمعت على أشايا وأشاوى« ْشيئا»أْشياء مقلوبة  من هذا الاستدلال أن َّ الخليل يرى أن َّ  ، كما كصحراء، وإن َّ

جُمعت َصحْراء على َصحَارى أصله صحاري  بالتشديد، فالياء الأولى منقلبة عن الألف التي كانت في المفرد، 
ها سكنت وانكسر ما قبلها، والياء الثانية منقلبة عن ألف التأنيث التي قلبت همزة في المفرد اجتماع ل لأن َّ
، «ُحبلى»ألفين، فلما زال هذا الوصف زالت الهمزة لزوال سببها، فكانت الياء الثانية منقلبة عن ألف كما في 

ن ال كسرة فتحة، ثم أبدلوا م« صحاري»لا منقلبة عن همزة، وثم حذفت الياء الأولى طلبًا للتخفيف فصار 
بثلاث « أشايي ُّ »ها أصل« أشاوي»، فكذلك «حارىص»فانقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصات 

يان كالياءين في  ثم فعل به ما « ي  صحار»ياءات فاستثقل اجتماع ثلاث ياءات، الأولى عين الكلمة والأخر
ما أبدلوا من الياء ، ك«أشاوى»وأبدلوا من الياء التي هي عين الكلمة واوًا فصار « أشايا»فعل بصحاري فصار 

 . (181)والأصل: جباية« بيُت الخراج جباوَةج»واوًا في قولهم: 
فهذا ليس بصحيح إذ إن َّ الياء  (182)وقد وَهَم الجوهري في قوله: )أشايا أصلها أشائي فقلبت الهمزة ياء(

 الأولى أصلية وهي عين الكلمة في مذهب الخليل وليست بزائدة حتى تقلب همزة بعد ألف. 
يه، لأن َّ فَعْلاء الاسمية تجمع على فَعْلاواوقال ابن الحاجب: )وجمعه على أْشياوات مما  ت يقوي مذهب سيبو

 . (183)مطردًا نحو: صحراء على صحراوات(
َ »والدليل الآخر: أن َّ العرب قالت في تصغيرها:  اء ن يقول: فلهذا كان قول الخليل صائبًا لأن َّه لا يلزمه أ« أشي َّ

ها ليست بجمع تكسير ل  «َشييئات» تقول في « وكِلاب ِكعاب»ي الجموع المكسرة ك  كما يفعل ف« شيء»، لأن َّ
« طرفاء، وقصباء»فتردها إلى الواحد ثم تجمعها بالألف والتاء. ولما كانت « كعيبات وكليبات»تصغيرها: 

هما جمع في المعنى فمثلهما في قولهما:  ر عنهما بأن َّ يفاء، »ْشياء على اسم جمع. فحملوا أ« أْشيَاء»اسمي جمع وعب َّ طر
يفاء وقصيباء. فصغرت أْشياء على لفظها فيقال:  ؛«وقصباء لأن َّ اسم الجمع يصغر على لفظة فيقال: طر

« َ اء  .(184)«أْشي َّ
« أْشياء»حذفًا، ل كنهم اختلفوا في تقدير ذلك الحذف فقال الفراء: )إن َّ « أْشيَاء»القول الثاني: روا أن َّ في 

َي ِن َألْيناء، فحذفت من و « أْشيَئاء»سط أْشياء همزة، كان ينبغي لها أن تكون جمعت على أفْعلاء كما جمع ل
 . (185)فحذفت الهمزة ل كثرتها(
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يفهم من هذا أن َّ الفراء يرى التخفيف في المفرد والجمع، فلفظة  ، والأصل «بزنة فَعْل شَيء»جمع ل  « أْشياء»و
ء بزنة فَيعِل»في شَْيء:  َي ْن»ك  « شَي َّ ً »كما خففوا، « شيء» ثم خفف إلى« ل َيْن، »إلى « اليْنًا، وهي ِنًا، ومي ِت ل

جمعوه « فَيْعل»ثم جمعه بعد تخفيفه، أي: لما كان أصله « فَعْل»، فخفف المفرد من فَيعِل إلى «وهَيْن، ومَيْت
ء»ف  « أفْعلاء»على  تان، الأولى: اجتمعت همزف« أفْعِلاء»بهمزتين بينهما ألف بعد ياء بزنة « أْشيئاء»أصله « شي ِ

لام الكلمة، والثانية: للتأنيث والألف تشبه الهمزة، والجمع ثقيل، فخففوا الكلمة قلبوا الهمزة الأولى ياء؛ 
لانكسار ما قبلها، فاجتمع ياءان ،أولاهما مكسورة، فحذفوا الياء التي هي عين الكلمة تخفيفًا، فصارت 

يقة بعضهم في  فمنع من« أفلاء»ووزنها الآن بعد الحذف « أْشياء» الصرف لأجل ألف التأنيث وهذه طر
« ياءأشْ ». وقال بعضهم كأبي البقاء العكبري: لما صارت (186)تصريف هذا المذهب، كمكي بن أبي طالب

حذفت الهمزة الثانية التي هي لام الكلمة لأن َّ بها حصل الثقل، وفتحت الياء المكسورة لتسلم ألف الجمع 
َ »إلى « أفْعلاء»فخفف الجمع من «. اءأفْع»ووزنها « أْشياء»فصار  ولا  فيعل»بعد حذف ياء « أفْعاء
 . (187)«أفْعلاء

َ »لها وأص« أفعاء»بوزن « أْشياء»الأخفش الذي وافق الفراء أن َّ « أْشياء»فمن الذين رأوا الحذف في  « أشيئاء
« شيء»من  يس بمخففول« شيء على وزن فَعل»جمع مفرده « أْشياء»، ول كن خالفه في أن َّ «أفْعِلاء»بوزن 

يه ما عُمل في بهمزتين ألف بعد ياء ثم عُمِل ف« أْشيئاء»كما قاله الفراء. أي: أن َّ فَعْل يجمع على أفْعِلاء فصار 
ح نسبتها إلى الأخفش المازني فقال:  .(188)مذهب الفراء يه، وأول من صر َّ وأول من ذكر هذه الزنة سيبو

ٌ »وجُمِِع « ءأشياء: أفْعِلا»)وكان أبو الحسن يقول:  كنهم حذفوا ول « ُشعراء»على: « شاعر»عليه كما جُمِِعَ « شيء
فرأي الأخفش هذا  .(189)فثقل هذا فحذفوا(« أشيئاء»الهمزة التي هي لام الفعل استخفافًا وكان الأصل: 

يُصدُق قوَل الخل ل يلم يجد قبولًا واسعًا لد البصريين ودليل ذلك قول الخليل من خلال ما قاله الزجاج: )و
يين إلا   يه وأبي عثمان المازني وجميع البصر جمعهم شيءَ على أشاوى، وأشايَاه، وقول الخليل هو مذهب سيبو

يادي منهم، فإن َّه كان يميل إلى قول الأخفش( وذكر أبو علي الفارسي قولًا آخرًا إذ قال: )أن يكون  .(190)الز
ث ا، كما حذفت من قولهم: سوائية، حيأفعلاء، ونظيره سمح وسمحاء، وحذفت الهمزة التي هي لام حذف

بيدي: )وهو وَهَمٌ من أبي علي، لأن َّ َشيْئًا اسمٌ، وسَمْحًا صفة بمعنى سَميح لأن َّ  .(191)قالوا: سواية( فقال الز
يف وُظرفاء، ومثله َخصْمٌ وُخَصمَاء، لأن َّ  اسم الفاعل من سًمَُح قياسه سَمِيح، وسَمِيح يُجمع على سُمحاء، كظر

ويمكن القول أن َّ مذهب الفراء والأخفش ِ وإن سلما من منع الصرف بغير عل َّة  .(192)ِصيم(في معنى خَ 
هما الناس، فقال الزجاج:  ها لا تَنْصرف... قال الفراء « أْشياء)»فقد رد َّ ها فتحت لأن َّ ا أن َّ في موضع جر إل َّ
ا أن َّه كان الأصلُ « هيْن وأهوناء»والأخفش: أصلها أفْعلاء كما تقول  معت أشيئاء على وزن أشبعاع، فاجت إل َّ

فأما « أفْعلاء»همزتان بينهما ألف، فحذفت الهمزة الأولى وهذا غلط... لأن َّ شيئًا فَعٌْل، وفَعْل لا يجمع على 
 هَيْن فأصله أهين فجمع على أفعلاء، كما يجمع فعيل على أفْعِلاء مثل نصيب وأنصباء(. 
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الأخفش في هذا فقطع المازني الأخفش. وذلك أن َّه سأله: كيف تُصغر  وذكر الزجاج أيًضا: )أن َّ المازني ناظر
ت في التصغير إلى واحدها، فقيل ُشيْيئات(  . (193)أشياءَ فقال: أَشي اء، فاعلم ولو كانت أفعلاءُ لرُد َّ

ه: )أراد أن  على  حقرمن أمثلة ال كثرة، وجموع ال كثرة لا ت« أفعلاء»والذي يفهم في تنظير المازني في ذلك أن َّ
 .(194)ألفاظها، ول كن تحق ر آحادها، ثم يجمع الواحد بالألف والتاء كقولك في تحقير دراهم: دريهمات(

ر على لفظه،  ا أن يكون من جموع القل َّة... فيُصغ َّ ر إذا ُصغ ِرَ: فإم َّ قال أبو حفص سراج الدين: )أن الجمع المُكَس َّ
ر على لفظه على  « أَصيْلان»الصحيح، وإن وردَ منه شيءٌ عُد َّ شاذًا ك  وأن كان من جموع ال كثرة فلا يُصغ َّ

خالية من القلب « أْشياء»القول الثالث: رأى أن َّ  .(195)جمع صيل، بل يُرد ُّ إلى واحده(« أْصلان»تصغير 
، «فَعْل» ، وشيءْ على وزن«شَيءْ »مفردها « أفْعال»وزنها « أْشياء»المكاني والحذف، فذهب ال كسائي إلى أن َّ 

ما يمت« بَيْت أبْيات، وسيْف أسياف»نحو: « أفْعال»جمع في المعتل العين على فَعْل ي نع ذلك في الصحيح وإن َّ
ْ »وهو قليل وشاذ، أما في المعتل فلا خلاف من مجيئه على « فَرْخ أفْراخ، وزَنْد أزناد»نحو:  مجيئًا « عالأف
ه« أْشياء». ودل َّ على أن َّ (196)مطردًا : في كلامهم نحو« فَعلا»ا شبهت ب  منعت من الصرف وذلك؛ لأن َّ

، فقد منعوا صرفه  تشبيهًا له بما في آخره ألف التأنيث، ولأن َّ العرب تقول عند الجمع: «حَمْراء وصحْراء»
واعترض عليه الفراء والزجاج، فقال الفراء: )ولو كنت على توهم لكان  (197)أشياوات كما تقول: حمراوات

يد فأجروه وف أملك الوجهين بها أن تجري لأن َّ  ه ياء يالحرف إذا كثر به الكلام خف َّ كما كثرت التسمية بيز
عيذك بأسماوات الل   ه»وقد قالت العرب: هذا من  زائدة تمنع من الإجراء أسماء  وواحدها« أبناوات سعد، وأُّ

ياها  ها« أشياوات»وبناء تجري، فلو منعت من أشياء اْلجري لجمعهم إ جر أسماء ولا أبناء لأن َّ معتا أسماوات جُ  لم أُّ
وقال الزجاج: )وقد أجمع البصريون وأكثر ال كوفيين على أن قول ال كسائي خطأ في هذا، .(198)وأبناوات(

ا يصرف أبناء  وتابع ال كسائي من القدماء أبو عبيدة بن سلام، وأبو حاتم  .(199) «وأسماءوألزموه أل َّ
 (201)بالتوا ، وتابعه من المحدثين الدكتور رمضان عبد(200) السجستاني

 : ةـــآي
وزن فَعِلة قلبت عينها ب« أييه« »آية»فقال: )إن َّ أصل « آية»ذكر الجعبري في كتابه الجميلة الخلاف في أصل 

كفاعِله حذف أحد  «أبية»كفَعْلة أبدل المضاعفين ألفًا كدينار أو « آية»ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبله، أو 
الة، وهذا رأي صورة الياء الأولى صورة الألف تنبيهًا على جواز لإمالمثلين استثقالًا فرسمت بيائين الثانية 

، أو لتدل على أصلها، وهو معنى قول الأصل: على الأصل قبل الإعلال وهذا خاص بالأولين (202)الشارح
 :  «آية»اختُلف في الأصل الذي أخذت منه  (203)والأول أولى لعمومه ولاشتراط ال كسرة قبلها(

، أو من قولهم: أوَي فقال الراغب الاصفها ني: )اشتقاق الآية إما مِن: أي  فإنها هي التي تبي ن أي ا من أي 
ها مشتقة من التأيي الذي هو التثبت والإقامة على الشيء. فيقال: التأيي ، أي: اْرفُْق(  . (204)إليهم. والصحيح أن َّ
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ها العكبري: من )تأي َّي القوم إذا اجتعوا( اللفظة في كتب اللغة، منها: . ووردت معاني لهذه (205)وعد َّ
ة مذاهب .(206)العلامة، والحجة والعبرة والقصة والمثل  :  واختلف العلماء في أصلها ووزنها على عد َّ

ة... وردت هذه الزنة في كتاب العين قال صاحبه: )الآي« أبَييَة»وأصلها « فَعَلة»يرى أن َّ وزنها  المذهب الأول:
. فنجد كثيرًا من العلماء نسبوا هذا (207)وسط الآية... هي الأصل: ياء( تقديرها فَعَلةٌ... الألف التي في

يه ، (211)، وابن عصفور(210)، وابن السراج(209)، والمبرد(208)المذهب إلى الخليل، منهم سيبو
العين بوزن فَعَلة بفتح الفاء و« أيَيَة»عند الخليل « آية». فقالوا: إن َّ أصل (213)، وناظر الجيش(212)والحنبلي

يصح  العين، وعلة ذلك إذا فأعلت بقلب ها ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وكان حقها أن يعتل منها اللام و
يُعل ُّ ثانيهما.   اجتمع حرفا عل َّة أن يصح َّ أولهما و

يه ق« فَعْلة»يرى أن َّ وزنها  المذهب الثاني: ائلًا: )قال فقد اختلفوا في نسبته. فنسبه مكي القيسي إلى سيبو
يه: هي  َ »سيبو أما ابن جني فانفرد بنسبتها إلى  .(214)ثم أبدلوا من الياء الساكنة ألفًا(« أيية»وأصلها « عْلةف

أن « آية»رأيين، أولهما: سبق ذكره، والآخر: أن َّه )وقد أجاز الخليل... في « آية»الخليل ذاكرًا أ َّ له في وزن 
. وقد ذهب أكثر (215)ولي الخليل فيها(وهو أحد ق« أيْيَة»تكون الألف منقلبة عن ياء ساكنة، كأنها كانت 

، (218)، وأبو حيان(217)، وابن عصفور(216)العلماء نسبته إلى الفراء نسبة يطمئن إليها منهم ابن الأنباري
، «فَعْلة»بوزن « آية». فمن الأدلة التي تثبت مذهب الفراء، قالوا: إن َّ (220)، والقرطبي(219)والسمين الحلبي

ار»على دينار أصله « آية»ل المثلين المدغمين ألفًا. وحملا بالتشديد فقلب أو« أي َّة»أصلها  ويدل على  ذلك « دِن َّ
هم قالوا في الجمع:  فكان القلب ها هنا « ردياني»فقلب أول المثلين المدغمين ياءً. ولولا ذلك لقالوا: « دَنانير»أن َّ

ي .(221)أولى يه واصفًا إ ذ لأنهم أعلو اه بأن َّه )شاواسترجع مكي القيسي هذا المذهب الذي نسبه إلى سيبو
. وعد َّ ابن عصفور أن َّ هذا المذهب )فاسد؛ (222)العين وصححوا اللام والقياس اعتلال اللام وتصحيح العين(

بدال الياء الساكنة ألفًا ليس  لأن َّ فيه إعلال العين، مع أن َّ العين معتل َّة كما في مذهب الخليل، مع أن َّ إ
 . (223)بمستمرٍ(

لوا: فقد أثبت جمٌع وافر من العلماء نسبة هذا الوزن إلى ال كسائي فقا« فَاعِلة»رى أن َّ وزنها ي المذهب الثالث:
ِيَة»أصلها « آية»إن َّه يرى أن َّ  بَة»ك  « فاعِلَة»على وزن « آي رة، ، فاستثقلوا اجتماع الياءين مع ال كس«ضارِ

الياء ساكنة  ا قالوا: كيْنونة بتخفيفووزنها. ثم خففوا الياء كم« داب َّة»مثل لفظ « آي َّة»فأسكنت فصارت 
دة مع طول الكلمة، فصارت  نونة ثم خففوا فحذفوا الياء الأولى المتحركة استثقالًا للياء المشد َّ  وأصلها كي َّ

نون« كينونة»على « داب َّة»ك  « آية»ونفى مكي القيسي حمل  .(224)«آية» ة بتشديد بتخفيف الياء وأصلها كي َّ
 . (225)من القياس إذ ليس في آية طول يجب الحذف مَعه كما في كينونة(الياء )وهذا قول بعيد 

ُ »وقال أبو البقاء العكبري: )وقيل: أصلها  ؛ «داب َّة»مثل « آي َّة»على فاعِلَة، وكان القياس أن تُدغم، فيقال: « آييَة
نونة، وهذا ضعيٌف، لأن َّ التخفيف في ذلك  ها ُخف ِفت كتخفيف كيْنونة في كي َّ ا أن َّ بناء كان لطول الإل َّ
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ي ة»لصغروها على « فاعِلَة»لو كانت « آية». فاعترض الفراء على هذا المذهب، فقال: إن (226)الكلمة( وَ كما « أُّ
وا  يلبة»صغر َّ روها على « طالبة على ُطو هم صغ َّ ة»ل كن َّ يَي َّ نده ألف وذلك ضعيف؛ لأن َّ الألف ع« َشج يْرة»ك  « أُّ

ية»اوًا في التصغير فيلزمه أن يقول: فتصغيرها فاعلة كألف طالبة وهذه الألف تصير و فأجاب ال كسائي: «. أو
ها صغرت تصغير ترخيم ك   ه الفراء بأن َّ تصغير الترخيم لا يجري إ« فُطيْمَة في فاطمة»بأن َّ ا في الأعلام فَرد َّ ل َّ

خليل من مذهب ال. وذكر ابن عصفور هذا المذهب بأن َّه )فاسد؛ لأن َّ فيه أيًضا ما في (227)ليست علمًا« آية»و
ه أد عى أصلًا لم  إعلال العين، لأن َّ الحذف إعلال، مع أن َّ حذف الياء التي هي عين ليس بمطرد، مع أن َّ

ُلفظ به(  .(228)ي
 فقد ذكر مكي القيسي هذا الوزن ونسبه إلى بعض ال كوفيين فقال:« فِعِلة»يرى أن َّ وزنها  المذهب الرابع:

ِيَة»صلها فِعِلة وأ« آية»)وقال بعض ل كوفيين  لها، وكانت فقلبت الياء الأولى ألفًا لإنكسارها وتحرك ما قب« آي
ُصول( وتابعه أبو حيان   .(229)الأولى أولى بالعل َّة من الثانية لثقل ال كسرة عليها وهذا قول صالح جار على الأُّ

الحنبلي بقوله: )وذهب  وأنكرها .(230)«نَبِقة»مثل « فِعِلة»بذكر هذا الوزن ولم ينسبه إلى أحد فقال: آية وزنها 
ِيَة»بعض ال كوفيين إلى أن َّ وزنها  يه « آي عِل َّ وهو في  الشذوذ كمذهب سيبو بكسر العين مثل نَبِقة، فأُّ

 .(232)وقد ذكر السمين الحلبي أن َّ هذه المذاهب لا يَْسلم كل واحدٍ منها من شذوذ .(231)والخليل(
يه قائلًا: )الأصل في ح العكبري مذهب سيبو ةٍ » ل كن َّ رج َّ ها  لأن َّ فاءها همزة، وعينها ولامها ياءان،« آيَة آي َّ لأن َّ

من تَأي َّى القوم، إذا اجتمعوا. وقالوا: في الجمع آياءٌ، فظهرت الياء الأولى، والهمزة الأخيرة بدل من ياءٍ، 
لب الثانية ق. وعد َّ مذهب الخليل ضعيفًا؛ لأن َّ حُكم اليائين إذا اجتمعتا في مثل هذا أن ت(233)ووزنه أفْعال(

رف بها من الط َّ  . (234)لقُر
ح كاطع جار الل   ه ما ذهب إليه الخليل لقولهم في الجمع:  ة»تغيرها  وقولهم في« و آيات وآياي« آي»وقد رج َّ « أيَي َّ

ها وانفتاح فأعلت عينه شذوذًا بقلبها ألفًا لتحرك« شجر»مثل « أيَي»وأصله « آية»اسم جنس جمعي ل  « آي»ف  
فأعلت عينه « يَيَاتأ»وأصله « آية»جمع « آيات»و«. أيا»ما لم تعل لامه لئلا يلتبس بحرف النداء ما قبلها. وإن َّ 

شذوذًا اطرادًا للباب وحفاًظا على هيأة الجمع من الحذف. إذ لو أعل ت اللام فيه لَلَزِم حذفها من التقاء 
فتهمز « آياء»وكان حقه أْن يقال فيه  ،«أْشجَار»ك  « أفْعال»جمع قلة بوزن « آياي»و« أياْاْت»الساكنين في 

ها استعملت على الأصل كما هو مذهب « فَعْلة». ولو كانت آية على (235)ياؤه لتطرفها بعد ألف زائدة ل كن َّ
يه ومن تابعه ما جمعت في القلة على  ما على « أفعال»سيبو لو كانت وزنها و«. عَيْن أعْيُن»مثل « أفعلٌ »وإن َّ

ا بناء «. فَعَل وأفْعال»وليس على « فَوَاعِل»ي لجمعت على وزن على مذهب ال كسائ« فاعِلة» مذهب « فَعِلة»أم َّ
 .(236)عليها. فلذا يبقى رأي الخليل أولى بالقبول« آية»بعض ال كوفيين فقليل لا يصلح حمل 

وذهب الجعبري إلى ترجيح مذهب بعض ال كوفيين إذ قال: )والأول أولى لعمومه ولإشتراط ال كسرة 
 . (237)قبلها(
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 :الخاتمة 

 يمكن إجمال أهم النتائج التي تم  التوصل إليها في أثناء البحث بالآتي: 
 عنايته بالبنية والصيغة الصرفية والمعنى في شرحه ألجأه إلى طرح قضايا صرفية ومناقشتها والتعليل لها. 

بنية الأفعال والمصادر أ عنايته بأبنية الأفعال والمصادر والمشتقات والمعنى الذي تؤديه، فهناك إشارات إلى
 والمشتقات ودلالاتها.

عنايته بجمع التكسير وانقسامه إلى قلة وكثرة، وكل قسم له أحكامه الخاصة والفارق الأساسي في الاستعمال 
 بينهما يظهر في تحديد نوع تمييزه.

اظ والمسائل وكشفنا ألفعنايته بالإعلال والخلاف الصرفي وإلمامه بهما إلمامًا واضحًا، وقد وقفنا على بعض ال
 جهده فيها. 

نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالًصا لوجهه ال كريم وأن ينفع به، وأن يوفقنا لخدمة لغة القرآن ال كريم، 
 وآخر دعوانا أن الحمد لل   ه رب  العالمين.

 الهوامش

 .54دروس التصريف:  (1)
 . 34، واتحاف الطرف في علم الصرف: 21ينظر: أوزان الفعل ومعانيها:  (2)
 28، وال كهف: 52الإنعام:  (3)
 .293جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (4)
 .304صائد: ينظر: جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب الق (5)
 .109، والمهذب في علم التصريف: 4/190، ولسان العرب )حشر(: 73ينظر: مختار الصحاح )حشر(:  (6)
 .284جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (7)
 .2/308، والصحاح )كثر(: 5/348ينظر: العين )كثر(:  (8)
 . 26، وأوزان الفعل ومعانيها: 4/434لمفصل لابن يعيش: ، وشرح ا1/241ينظر: شرح الشافية لركن الدين:  (9)
 .4/434، وشرح المفصل لابن يعيش: 241، وشرح الشافية لركن الدين: 120ينظر: الممتع:  (10)
 .2/44ينظر: المزهر:  (11)
 .2/44، والمزهر: 1/241ينظر: شرح الشافية لركن الدين:  (12)
 . 31ذا العرف: ، وش4/435ينظر: شرح المفصل لابن يعيش:  (13)
 . 34، واتحاف الطرف في علم الصرف: 28 – 27، وأوزان الفعل ومعانيها: 99ينظر: الصرف:  (14)
 .522 – 520ينظر: جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (15)
 .683نفسه: ينظر: المصدر  (16)
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 .68س في علم التصريف: ، ودرو115، والمبدع في التصريف: 165ينظر: دقائق التصريف:  (17)
بية:  (18)  .2/406ينظر: البديع في علم العر
 .670جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (19)
 .5/111ينظر: لسان العرب )قفر(:  (20)
 .158البقرة، من الآية:  (21)

 .671جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (22)
 .3/297في غريب الحديث )عمر(: ينظر: النهاية  (23)
 .27ينظر: اتحاف الطرف في علم الصرف:  (24)
 . 201ينظر: جميلة أرباب المراصد في شرح أتراب القصائد:  (25)
، 1/288وجامع الدروس العربية:  288، والمتع: 4/383، وشرح المفصل لابن يعيش: 1/234ينظر: المنصف:  (26)

 .2/63والنحو الواضح: 
 .27حاف الطرف في علم الصرف: ينظر: ات (27)
 .191جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (28)
 . 243جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد: ( 29)
 .739المصدر نفسه:  (30)
 .7/94ينظر: العين )صدر(:  (31)
 .2/710ينظر: الصحاح )صدر(:  (32)
 .7/94العين )صدر(:  (33)
 .48ع في العربية: اللم (34)
 .3/399شرح الشافية للرضي:  (35)
يه:  (36) ، والمستقصى في علم التصريف: 130، وتصريف الأسماء والأفعال: 208ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبو
1/389 . 
 .192، والإنصاف: 1/159ينظر: الأصول في النحو:  (37)
 .88، واتحف الطرف في علم الصرف: 58ينظر: شذا العرف:  (38)
 . 91، واتحاف الطرف في علم الصرف: 2/488، وارتشاف الضرب: 152-1/151ينظر: شرح الشافية للرضي:  (39)
 .90 – 88، واتحاف الطرف في علم الصرف: 201 – 3/200، وأوضح المسالك: 9-4/7ينظر: الكتاب:   (40)
 .2/494ح: ، وشرح التصريح على التوضي53، ودرة الغواص: 41 – 4/40( ينظر: الكتاب: 41)
 .737( جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد: 42)
 .12/231، ولسان العرب )رحم(: 1/1929( ينظر: الصحاح )رحم(: 43)
 .81( ال كهف من الآية: 44)
 .2/157( ينظر: معاني القرآن للفراء: 45)
يه: ، وأبنية الصرف في كتاب 57، وشذا العرف: 2/233ينظر: شرح الأشموني:  (46)  .233سيبو
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 .240جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (47)
 . 2البقرة من الآية:  (48)
براهيم من الآية:  (49)  .1إ
 . 37 – 36غريب القرآن لابن قتيبة:  (50)
 .4/316ينظر: الجدول في إعراب القرآن:  (51)
 .4/49، والمفصل في صنعة الإعراب: 4/7ينظر: الكتاب:  (52)
 .266الصحاح )كتب(:  (53)
يه:  (54)  .89، وإتحاف الطرف في علم الصرف: 212ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبو
 .304جميلة أرباب المصادر في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (55)
 .242إصلاح المنطق:  (56)
 . 18/235، وتاج العروس )أيض(: 3/1065ينظر: الصحاح )أيض(:  (57)
 .7/116 لسان العرب: )أيض(: (58)
 .3/181أوضح المسالك:  (59)
 . 101، وإتحاف الطرف في علم الصرف: 252، والمهذب في علم التصريف: 61ينظر: شذا العرف:  (60)
 .1/122ينظر: الأصول في النحو:  (61)
 .1/341ينظر: اللمحة في شرح الملحة لابن الصائغ:  (62)
 .1/326، والكناش: 111 - 2/110المقتضب: ينظر:  (63)
 .498المقرب:  (64)
 .147جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب المقاصد:   (65)
 . 5/210ينظر: لسان العرب )نصر(:  (66)
 .498ينظر: المقرب:  (67)
يه:  (68)  . 265ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبو
يه: 3/226ينظر: الأصول في النحو:  (69)  . 265، وأبنية الصرف في كتاب سيبو
 . 67من الآية:  المؤمنون (70)
 .742جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (71)
 .4/477معاني القرآن للنحاس:  (72)
 . 2/959، والتبيان في إعراب القرآن: 3/1392ينظر: جامع البيان في القراءات السبع:  (73)
يه: 1/75ينظر: المقتضب:  (74)  . 266، وأبنية الصرف في كتاب سيبو
 .4/283اب: الكت (75)
 .718جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (76)
 .2/202، وكتاب الأفعال للسرقسطي: 2/804ينظر: الصحاح )كدر(:  (77)
 .2التكوير:  (78)
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يه: 1/75ينظر: المقتضب:  (79)  .266، وأبنية الصرف في كتاب سيبو
 .537 جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد: (80)
 .686جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد: ( 81)
 .3/196أوضح المسالك:  (82)
 .666، والنحو المصفى: 107، واتحاف الطرف في علم الصرف: 63ينظر: شذا العرف:  (83)
 .2/71ينظر: شرح التصريح على التوضيح:  (84)
 .2/262ينظر: النحو الواضح:  (85)
 .191راصد في شرح عقيلة أتراب القصائد: جميلة أرباب الم (86)
 .462المصدر نفسه:  (87)
 .517جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (88)
 .2/28، وجامع الدروس العربية: 85، وشذا العرف: 4/114ينظر: شرح ابن عقيل:  (89)
 . 2/178اللباب في علل البناء والإعراب:  (90)
 .146، وإتحاف الطرف في علم الصرف: 2/154، والمقتضب: 3/904ينظر: الكتاب:  (91)
 . 147، واتحاف الطرف في علم الصرف: 40ينظر: جموع التصحيح والتكسير:  (92)
 .219 – 133ينظر: جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (93)
 .753المصدر نفسه:  (94)
 . 86شذا العرف: ، و1/447ينظر: شرح الشافية لركن الدين:  (95)
 .219 – 133ينظر: جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب المقاصد:  (96)
 .438المصدر نفسه:  (97)
 . 147، واتحاف الطرف في علم الصرف: 1/411، وارتشاف الضرب: 2/302ينظر: شرح التصريح على التوضيح:  (98)
 .125جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (99)
 .242المصدر نفسه:  (100)
 . 747المصدر نفسه:  (101)
 .147ينظر: اتحاف الطرف في علم الصرف:  (102)
 . 148، واتحاف الطرف في علم الصرف: 173، والمهذب في علم التصريف: 88ينظر: شذا العرف:  (103)
 .677ينظر: جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (104)
 . 752ر نفسه: ينظر: المصد (105)
 .150ينظر: جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (106)
 . 438ينظر: المصدر نفسه:  (107)
 ينظر: المصدر نفسه:  (108)
 .597ينظر: المصدر نفسه:  (109)
 .683ينظر: المصدر نفسه:  (110)
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 .148، واتحاف الطرف في علم الصرف: 74ينظر: المهذب في علم التصريف:  (111)
 .153ينظر: جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (112)
 .412المصدر نفسه:  (113)
 (. 8706برقم ) 8/399مسند الإمام أحمد:  (114)
 .703جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (115)
 .1/392، وجمهرة اللغة )ترع(: 2/67ينظر: العين )ترع(  (116)
 .752باب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد: ينظر: جميلة أر  (117)
 .150، واتحاف الطرف في علم الصرف: 2/40ينظر: جامع الدروس العربية:  (118)
 .720جميلة أرباب المراصد في شح عقيلة أتراب القصائد:  (119)
 ينظر: المصدر نفسه:  (120)
 . 281مختار الصحاح:  (121)
 .148، وإتحاف الطرف في علم الصرف: 923ة الحافظ وعدة اللافظ: ، وشرح عمد3/355ينظر: همع الهوامع:  (122)
 .106ينظر: جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (123)
 .217المصدر نفسه:  (124)
 . 2/389، والمصباح المنير )عبر(: 2/732ينظر: الصحاح )عبر(:  (125)
 .386: جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد (126)
 .4/2252ينظر: شمس العلوم:  (127)
 .644جميلة أرباب المراصد في شرح أتراب القصائد:  (128)
 .153، واتحاف الطرف في علم الصرف: 936، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: 3/364ينظر: همع الهوامع:  (129)
 .740ينظر: جميلة أرباب المراصد في شرح أتراب القصائد:  (130)
 .734ه: المصدر نفس (131)
 .938، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: 3/312ينظر: الكتاب:  (132)
 .243ينظر: جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (133)
 .734ينظر: المصدر نفسه:  (134)
 .11/467لسان العرب )علل(:  (135)
، وإتحاف الطرف في 2/104عربية: ، وجامع الدروس ال821، وشذا العرف: 3/66ينظر: شرح الشافية للرضي:  (136)

 .189علم الصرف: 
 .4/794النحو الوافي:  (137)
 .138شذا العرف:  (138)
 .2/106جامع الدروس العربية:  (139)
 .480جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (140)
، وشرح الشافية للرضي: 1/419، وإسفار الفصيح: 432، وتصحيح الفصيح: 1/36ينظر: إعراب الفرآن للنحاس:  (141)
1/206. 
 .1/37إعراب القرآن للنحاس:  (142)
 .361 – 5/360شرح المفصل لابن يعيش:  (143)
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، وشرح التصريح 4/438، وشرح الشافية للرضي: 230، والممتع: 2/298ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب:  (144)

 .2/577على التوضيح: 
 .752لة أتراب القصائد: جميلة أرباب المراصد في شرح عقي (145)
 .84الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري:  (146)
 .2/859ينظر: شرح الشافية لركن الدين:  (147)
 .10/5033، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 230، والممتع: 98ينظر: المفردات في غريب القرآن:  (148)
 .1/304البحر المحيط لأبي حيان:  (149)
 .1/61، والتبيان في إعراب القرآن: 90في القراءات السبع:  ينظر: الإقناع (150)
 .231 – 230الممتع:  (151)
 .1/9شرح التصريح على التوضيح:  (152)
 .28آل عمران من الآية:  (153)
 .402وعلي بن الحسين عليه السلام، وزيد بن علي عليه السلام. ينظر: الوسيلة:  (154)
ه (. 136من المتقنين وردت عنه الرواية في حروف القرآن، )ت لخطاب أبو أسامة زيد بن أسلم مولى عمر بن ا (155)

 . 402، والوسيلة: 130ينظر: مشاهير علماء الأمصار: 
 .634جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (156)
 .2/117، وروح المعاني: 221، واتحاف فضلاء البشر: 2/239ينظر: النشر في القراءات العشر:  (157)
 .1/205معاني القرآن للفراء:  (158)
 .121، والتبيان في غريب القرآن: 514ينظر: الكامل في القراءات:  (159)
 .1/419، والمحرر الوجيز: 1/155، ومشكل إعراب القرآن: 1/214ينظر: معاني القرآن للأخفش:  (160)
 . 250 – 1/249معاني القراءات للأزهري:  (161)
 . 233د في شرح عقيلة أتراب القصائد: ينظر: جميلة أرباب المراص (162)
 .4/342الكتاب:  (163)
يه للسيرافي:  (164)  . 1/445، وحدائق الروح والريحان: 72، والمفتاح في الصرف: 5/234ينظر: شرح كتاب سيبو
 .578التكملة:  (165)
 .5/445، وشرح المفصل لابن يعيش: 249 – 1/248ينظر: المنصف:  (166)
 .5/445وشرح المفصل لابن يعيش: ، 1/249ينظر: المنصف:  (167)

 .4/342الكتاب:  (168)
 .1/249المنصف:  (169)
 .136جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (170)
 .101المائدة من الآية:  (171)
 .6/297العين )شيء(:  (172)
 .2/212معاني القرآن للزجاج:  (173)
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 .3/564الكتاب:  (174)
 .4/380المصدر نفسه:  (175)
 .2/670لإنصاف: ا (176)
 .2/94المنصف:  (177)
، 3/337، والأصول في النحو: 381 – 4/380، 3/564، والكتاب: 297 – 6/295ينظر: العين )شيء(:  (178)

ية: 329، والممتع: 110والمفتاح في الصرف:   . 37 – 36، والمدارس النحو
يه:  (179)  .5/85ينظر: التعليقة على كتاب سيبو
 .2/092أمالي ابن الشجري:  (180)
 .2/673ينظر: الإنصاف:  (181)
 .1/58الصحاح )شيء(:  (182)
 .1/30شرح الشافية للرضي:  )183(
 .4/180، وشرح المفصل لابن يعيش: 7/544، واللباب في علوم الكتاب: 1/240ينظر: مشكل إعراب القرآن:  (184)
 .1/321معاني القرآن للفراء:  (185)
 .1/293ينظر: مشكل إعراب القرآن:  (186)
، والخلاف 101، واللباب في علوم الكتاب: 101، والدر المصون: 2/368: اللباب في علل البناء والإعراب: ينظر (187)

 .226الصرفي في ألفاظ القرآن ال كريم: 
 .4/436، والدر المصرون: 329، والممتع: 2/670، والإنصاف: 330 – 328ينظر: التكملة:  (188)
 .2/94المنصف:  (189)
 .2/212: معاني القرآن للزجاج (190)
 .329التكملة:  (191)
 .1/300تاج العروس )شيء(:  (192)
 .2/212معاني القرآن للزجاج:  (193)
 .7/206أمالي ابن الشجري:  (194)
 .7/544اللباب في علوم الكتاب:  (195)
 .1/384، والكناش: 2/671ينظر: الإنصاف:  (196)

 .3/30، وإعراب القرآن وبيانه: 1/239، ومشكل إعراب القرآن: 1/321ينظر: معاني القرآن للفراء:  (197)
 .1/321معاني القرآن للفراء:  (198)
 .2/212معاني القرآن للزجاج:  (199)
 .1/284ينظر: إعراب القرآن للنحاس: (200)
 .71ينظر: التطور اللغوي بين القوانين الصوتية والقياس )بحث(:  (201)
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ا غير ذلك. ثم رأيته بياءين بعد الألف، ولم أرَ فيه« يتنابئاي« »بئاية»قال السخاوي: )قد رأيته في المصاحف العراقية:  (202)

في المصحف الشامي كذلك بياءين وإنما كتب ذلك على الإمالة، فصورت الألف المُمالة ياء وحذفت الألف التي بعد الياء(. 
 .347الوسيلة: 

 .545جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد:  (203)
 .102 – 101ي غريب القرآن: ينظر: المفردات ف (204)
 .1/56ينظر: التبيان في إعراب القرآن:  (205)
 .14/62، لسان العرب )أيا(: 1/250، وجمهرة اللغة )أيا(: 242، والفاخر: 6/2275ينظر: الصحاح )أيا(:  (206)
 .8/441العين )أيا(:  (207)
 .4/398ينظر: الكتاب:  (208)
 .1/151ينظر: المقتضب:  (209)
 .3/249في النحو:  ينظر: الأصول (210)
 .368ينظر: الممتع:  (211)
 .1/587ينظر: اللباب في علوم الكتاب:  (212)
 .10/5152ينظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  (213)
 .1/203مشكل إعراب القرآن:  (214)
 .1/203المنصف:  (215)
 .241ينظر: الزاهر:  (216)
 .368ينظر: الممتع:  (217)
 .1/013ينظر: ارتشاف الضرب:  (218)
 208/.1ينظر: الدر المصون:  (219)
 .1/66ينظر: تفسير القرطبي:  (220)
 . 3/219، والبحر المحيط لابي حيان: 1/104ينظر: رسالة الملائكة:  (221)
 .1/379مشكل إعراب القرآن:  (222)
 .368الممتع:  (223)
يه للسيرافي: 1/57، والزاهر: 1/380ينظر: مشكل إعراب القرآن:  (224)  .5/318، وشرح كتاب سيبو
 .1/379مشكل إعراب القرآن:  (225)
 .1/56التبيان في إعراب القرآن:  (226)
يه للسيرافي: 229ينظر: دقائق التصريف:  (227) ، والمفردات في 1/108، ورسالة الملائكة: 4/185، وشرح كتاب سيبو

 . 1/219، وعمدة القارئ: 103غريب القرآن: 
 .369الممتع:  (228)
 .1/793مشكل إعراب القرآن:  (229)
 .1/301ينظر: ارتشاف الضرب:  (230)
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 .1/587اللباب في علوم الكتاب:  (231)
 .1/309ينظر: الدر المصون:  (232)
 .1/56التبيان في إعراب القرآن:  (233)
 .1/56المصدر نفسه:  (234)
 .8/67ينظر: لسان العرب )أيا(:  (235)
 .66ينظر: الخلاف الصرفي في ألفاظ القرآن ال كريم:  (236)
 .545اب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد: جميلة أرب (237)
 
 

 المصادر والمراجع
   ،يه، د. خديجة الحديثي، مكتبة النهضة، بغداد  م.1965أبنية الصرف في كتاب سيبو
   إتحاف الطرف في علم الصرف، ياسين الحافظ ومدرس علوم اللغة العربية في كلية

يا ، ب أصول الدين، تحقيق: د. محمد علي سلطاني، مطبعة  رامكة. دار العصماء، سور
   إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، الشيخ أحمد بن محمد بن أمجد بن عبد

 –ه(، تحقيق: أنس مهرة، دار ال كتب العلمية 117الغني الدمياطي، الشهير بالبناء )ت
 م.2006 -ه 1427، 3لبنان، ط

  ه(، تحقيق: رجب عثمان 745سي )تارتشاف الضرب، لأبي حيان أثير الدين الأندل
 م.1998 -ه  1418، 1محمد، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

   تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، محب الدين الحلبي المعروف بناظر الجيش
ه(، تحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر 778)ت

يع والترجم ية مصر العربية، طوالتوز  ه. 1428، 1ة، القاهرة، جمهور
  ه(، جامعة الشارقة، 444جامع البيان في القراءات السبع، لأبي عمر الداني )ت

 م.2007 -ه 1428، 1الإمارات، ط
  ه(، المكتبة 1364جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم الغلاييني )ت

 م.1993 -ه  1414،  28بيروت، ط –العصرية، صيدا 
   الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي، لأبي بكر بن شمس الدين القرطبي

ية، القاهرة، 671)ت ه(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار ال كتب المصر
 م.1964 -ه 1384، 2ط
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  ه(، دار الرشد، 1376الجدول في إعراب القرآن، محمود بن عبد الرحيم صافي )ت
 ه.1418، 4مان، بيروت، طدمشق، مؤسسة الإي

  ه( تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار 321جمهرة اللغة، لأبي بكر بن دريد الأزدي )ت
 م.1987،  1بيروت، ط –العلم للملايين 

   ،جموع التصحيح والتكسير، عبد المنعم سيد عبد العال، مكتبة الخانجي، القاهرة
 م.1977

  براهيمجميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أترا بن عُمر  ب القصائد، لبرهان الدين إ
ية.732الجعبري )ت  ه( تحقيق: محمد خضير مضحي الزوبعي. مطبعة الغوثاني، سور

   م بها كاطع جار الل   ه الخلاف الصرفي في ألفاظ القرآن ال كريم، )رسالة دكتوراه(، تقد َّ
 م.2000، آذار سنة 1سطام الدراجي، بإشراف أ.د. هاشم شلاش، ط

  ه( تحقيق، عرفات 516لغواص في أوهام الخواص، لأبي محمد الحريري )تدرة ا
 ه.1418 –م 1998،  1بيروت، ط –مطرجي، مؤسسة ال كتب الثقافية 

  3دروس التصريف، محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط  ،
 م.1958

  زارة التعليم ي، ودروس في علم الصرف، د. علي جابر المنصوري، وعلاء الدين الخفاج
 م.1990 -ه 1410العالي والبحث العلمي، بغداد، 

   )دقائق التصريف، القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب )من علماء القرن الرابع الهجري
تحقيق: د. أحمد ناجي القيسي و د. حاتم صالح الضامن، د. حسين تورال، مطبعة 

 م.1987 -ه 1407المجمع العلمي العراقي، بغداد، 
  ه(، تحقيق: محمد سليم 449رسالة الملائكة، لأبي العلاء بن سليمان التنوخي )ت

 م.1992 -ه 1412الجندي، عضو المجمع العلمي العربي، دار صادر، بيروت، 
  يني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب محمود بن عبد الل   ه الحس

، الباري عطية، دار ال كتب العلمية، بيروته(، تحقيق: علي عبد 1270الآلوسي )ت
 . ه1415،  1ط

  ه(، تحقيق: د. حاتم 348الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكر الأنباري )ت
 م.1992 -ه 1412، 1صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  ه( تحقيق: نصر الل   ه 1351شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي )ت
ياض. –لرحمن نصر الل   ه، مكتبة الرشد عبد ا  الر
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  ه(، تحقيق: محمد محيي 769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لابن عقيل )ت
القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار  –الدين عبد الحميد، دار التراث 

 م.1980 -ه 1400،  20وشركاه، ط
  افعي ن نور الدين الأشموني الششرح الأشموني على ألفية ابن مالك، لأبي الحس

 م.1998 -ه 1419، 1(، دار ال كتب العلمية بيروت، لبنان، ط ه900)ت
   شرح التصريح على التوضيح، لأبي بكر محمد الجرجاوي الأزهري، وكان يعرف بالوقاد

 م.2000 -ه 1421، 1بيروت، لبنان، ط –ه(، دار ال كتب العلمية 905)ت
  ه( تحقيق: أميل 643يعيش المعروف بابن الصانع )ت شرح المفصل للزمخشري، لابن

 م.2001 –ه 1422، 1لبنان ط –بديع يعقوب، دار ال كتب العلمية، بيروت 
   عبد ه(، تحقيق: د715)ت الأسترباذيشرح شافية ابن الحاجب، لركن الدين .

 م.2004 -، 1مكتبة الثقافة الدينية، ط ،المقصود محمد بن المقصود، 
  ه(، تحقيق: الأساتذة، 666)ت الأسترباذين الحاجب، لرضي الدين شرح شافية اب

محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار ال كتب العلمية 
 م.1975 -ه 1395لبنان،  –بيروت 

  ه(، تحقيق: عدنان عبد الرحمن 672شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ابن مالك )ت
 م.1977 -ه 1397اني، بغداد، الدوري، مطبعة الع

  يه، لأبي سعيد السيرافي )ت ه(، تحقيق: أحمد حسن مهدي، 368شرح كتاب سيبو
 م.2008، 1لبنان، ط –علي سيد علي، دار ال كتب العلمية، بيروت 

  ه(، تحقيق: د. حسين بن عبد الل   ه 573شمس العلوم، نشوان بن سعيد الحميري )ت
ياني،  وت د. يوسف محمد عبد الل   ه، دار الفكر المعاصر )بيرالعمري، مطهر بن علي الإر

ية(، ط –لبنان(، دار الفكر )دمشق  –  م.1999 -ه 1420، 1سور
  ه(، 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت

 م.1987،  4تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط
   ،م.1991د. حاتم الضامن، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، الصرف 
  ه(، دار إحياء 855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لأبي بدر الدين العيني )ت

 بيروت. –التراث العربي 
  براهيم 170العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت ه(، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إ

 تبة الهلال.السامرائي، دار مك
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  ه(، تحقيق: أحمد صقر، دار ال كتب 276غريب القرآن، لأبن قتيبة الدينوري )ت
 م.1978 -ه 1398العلمية، السنة 

  ه(، تحقيق: عبد 291الفاخر في الأمثال، لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم )ت
 م.1960، 1العليم الصحاوي، ومحمد علي النجار، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، ط

  ه (، تحقيق: جمال بن السيد 465الكامل في القراءات العشر، لأبي القاسم الهذلي )ت
يع والنشر، ط  م.2007 -ه 14338، 1بن رفاعي الشايب، مؤسسة سما للتوز

   يعرف بابن الحداد )ت بعد ه(، تحقيق: حسين 400كتاب الأفعال، لأبي عثمان و
ية مصمحمد علام، مؤسسة دار الشعب للصحافة وا ر لطباعة والنشر، القاهرة، جمهور

 م. 1975 -ه 1395العربية، 
   يه )ت ه( تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، 180الكتاب، لسيبو

 م.  1998 –ه 1408، 3القاهرة، ط
   عبد  ه(، تحقيق: د.616لأبي البقاء العكبري )ت  عراب،والإاللباب في علل البناء

 م.1995 –ه 1416، 1دمشق، ط –ار الفكر الإله النبهان، د
  ه(، 775اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص سراج الدين بن عادل الحنبلي )ت

تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار ال كتب العلمية 
 م.1998 -ه  1419،  1لبنان، ط –بيروت  –

  ه1414،  3ه(، دار صادر، بيروت، ط711)ت لسان العرب، لابن منظور . 
  ه(، 720اللمحة في شرح الملحة، لأبي عبد الل   ه شمس الدين، المعروف بابن الصائغ )ت

براهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة  تحقيق: إ
بية السعودية، ط  م.2004 -ه  1424، 1المنورة، الممل كة العر

   ه(، تحقيق: فائز فارس، دار ال كتب الثقافية 392في العربية، لابن جني )تاللمع– 
 ال كويت.

  ه(، تحقيق: د. عبد الحميد السيد 745المبدع في التصريف، لأبي حيان الأندلسي )ت
يع،  1طلب، ط  م.1982 -ه 1402، مكتبة دار العروبة للنشر والتوز

  ه( تحقيق: عبد 542عطية الأندلسي )ت المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن
 ه.1422،  1بيروت، ط –السلام عبد الشافي محمد، دار ال كتب العلمية 

  ه(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة 666مختار الصحاح، لأبي بكر الرازي )ت
ية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط  م.1999 -ه 1420،  5العصر
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  ه(، تحقيق: فؤاد علي 911اعها، لجلال الدين السيوطي )تالمزهر في علوم اللغة وأنو
 م.1998 -ه 1418،  1بيروت، ط –منصور، دار ال كتب العلمية 

  مكتبة دار العروبة 1المستقصى في علم التصريف، عبد اللطيف محمد الخطيب، ط ،
يع، ال كويت،   م.2003 -ه  1424للنشر والتوز

  ه(، تحقيق: أحمد محمد 241بل الشيباني )تمسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حن
 م.1995 -ه 1416،  1شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط

  براهيم، 354مشاهير علماء الأمصار، لأبي حاتم الدارمي )ت ه( تحقيق: مرزوق علي إ
يع   م.1991 -ه 1411،  1المنصورة، ط –دار الوفاء للطباعة والنشر والتوز

  ه( تحقيق: د. حاتم 437ي بن طالب القيسي )تمشكل إعراب القرآن، لأبي مك
 ه.1405، 2بيروت ط –صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 

  ه(، المكتبة 770المصباح المنير في غريب الشرح ال كبير، لأبي العباس الفيومي، )ت
 العلمية، بيروت. 

  ه(، مركز البحوث في 370معاني القراءات للأزهري، لأبي منصور الأزهري )ت
بية السعودية، طكلية ال  م.1991، 1آداب، جامعة الملك سعود، الممل كة العر

  ه( تحقيق: 215معاني القرآن للأخفش، لأبي الحسن البلخي المعروف بالأخفش )ت
 م.1990 -ه 1411،  1القاهرة، ط –د. هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي 

  عبد الجليل عبده ه(، تحقيق: 311معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج )ت
 م.1988 -ه 1408، 1بيروت، ط –شلبي عالم ل كتب 

  ياد الفراء )ت يا يحيى بن ز ه(، تحقيق: أحمد بن يوسف 207معاني القرآن، لأبي زكر
ية للتأليف والت ،علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل النجاتي محمد  .1رجمة، مصر، طالمصر

  تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة  ه(،338معاني القرآن، لأبي جعفر النحاس )ت
 م.1409، 1مكة المكرمة، ط –أم القرى 

  ه(، تحقيق: د. علي توفيق الحمد، 471المفتاح في الصرف، لعبد القاهر الجرجاني )ت
 عمان، مؤسسة بيروت. –جامعة اليرموك، إربد  –كلية الآداب 

  ه(، 502)ت لأصفهانيالمفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم المعروف بالراغب ا
، 1، طبيروت –تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق 

 . ه1412
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 ه(، تحقيق: د. علي بو ملحم، 538المفصل في صنعة، لأبي القاسم الزمخشري )ت
 م.1993، 1بيروت، ط –مكتبة الهلال 

 الخالق عظيمة، عالم  ه(، تحقيق: محمد عبد285المقتضب، لأبي العباس المبرد )ت
 بيروت. –ال كتب 

  المقرب، لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الل   ه
 م.1986الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 

 م.1996، 1ه(، مكتبة لبنان، ط669)تعصفور الممتع ال كبير في التصريف، لابن 
 ،برا392لابن جني، )ت المنصف هيم مصطفى وعبد الإله أمين، دار ه(، تحقيق: إ

 م.1954أغسطس، سنة  -ه 1373، في ذي الحجة 1إحياء التراث القديم، ط
  المهذب في علم التصريف، د. هاشم طه شلاش، و د. صلاح مهدي الفرضوسي، و

يع، مطبعة التعليم ال عالي د. عبد الجليل عبيد حسين، بيت الحكمة للنشر والترجمة والتوز
 )د. ت(.في الموصل، 

 .النحو المصفى، محمد عبيد، مكتبة الشباب 
  ية السعودية للطباعة والنشر النحو الواضح، علي الجارم، ومصطفى أمين، الدار المصر

يع.  والتوز
 15ه(، دار المعارف، ط1398النحو الوافي، عبس حسن )ت. 
 حقيق: ه(، ت833النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخ يرات الجزري )ت

ية ال كبرى، )تصوير دار ال كتب العلمية(.  علي محمد الضباع، المطبعة التجار
 ه(، المكتبة العلمية 606النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري )ت– 

 م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي.1979 -ه 1399بيروت، 
 ه(، تحقيق: عبد 911لال الدين السيوطي )تهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج

 مصر. –الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية 
 ( تحقيق: محمد عثمان، 395الوجوه والنظائر، لأبي هلال بن مهران العسكري ،)ه

 م.2007 -ه 1428، 1مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
 مد السخاوي لي بن محالوسيلة إلى كشف العقيلة، الشيخ علم الدين أبي الحسن ع

 ه(، تحقيق: د. مولاي محمد الإدريسي الطاهري، مكتبة المرشد.643)ت


