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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

The Poetics of the Mundane in Frank 
O’Hara’s Selected Poems 

٢١ 

 م. اوس نصري حمد  523
A Pragma-Stylistic Analysis of Selected 
Siegfried Sassoon’s Poems ٢٢ 

 م.م قصي خلف حسين 544

Unhomeliness Vs. Hybridity: Women’s 

Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 

٢٣ 

 علياء عبد محسن - 1 564

 د. محمد فليح حسن - 2

Ecofeminist Reading of Woman Vision in 

Elizabeth B. Browning's A Dead Rose 
٢٤ 

 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 

Hospital at the Time of the Revolution 
٢٥ 

 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

 شيماء محمد احمد - 1 617
 د. الن علي سعيد - 2

When Memories Haunt: A Psychological 

Approach to Trauma in Hosseini's The 

Kite Runner 

٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
 

Reflection of Pain in Nature: 

Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 

 امنه نظام الدين جابر - 1 652

 د.لمياء احمد رشيد - 2

Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis 

Two Old Women 
٢٩ 

666 
 مريم اسعد عبد - 1
د. عمار عبدالوهاب  - 2

 العبدلي 

Iraqi EFL Learners' Comprehension of 
Indirect Speech Acts in Literary Texts ٣٠ 

694 
 رنا عبد الواحد فاضل  -1

 د. مصلح شويش احمد  -2
 

The Representation of Transitivity 

Clauses in Iraqi EFL Learners’ Literary 
Performance 

٣١ 
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ة الّ )  صريف البن يعيش(في الت   لبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي ِعلّ
The reason for confusion or confusion in the book Sharh Al-

Mamluki in the interpretation of Ibn Yaish 

 
 محمد كريم عبدهللا الهيتي 

Muhammad Karim Abdullah Al-Hiti  

 
 أ. م .د. ظافر خيرهللا جميل العاني

Assit prof Dr. Dhafer Khairallah Jamil Al-Ani 

 
 ملخص البحث 

تعد ظاهرة الِعل ة من الظواهر المهمة في الّلغة، وقد اعتمد على أساسها الكثير من العلماء في       
رفي ة، لذا تناو  رفي ة، وهي عل ة  لتفسير بعض المسائل الن حوي ة والص  نا في البحث إحدى أنواع العلل الص 

ابن يعيش، في كتابه: شرح الملوكي في    الل بس أو االلتباس، عند عالم جليل من علماء العربية، وهو
رفي ة، ومن هللا التوفيق .  التصريف، لبيان مدى تأثير هذه العل ة على بعض األحكام الص 

رف ، عّلة الل بس أو االلتباس الكلمات المفتاحيَّة  .: الص 
 

Abstract 

The phenomenon of the cause is one of the important phenomena in 

the language, and on its basis many scholars relied on the interpretation of 

some grammatical and morphological issues, so we discussed in the research 

one of the types of morphological defects, which is the cause of confusion or 

ambiguity, according to a distinguished scholar of Arabic, Ibn Yaish, in His 

book: Sharh Al-Maluki fi Al-Tasrif, to show the extent of the effect of this 

reason on some morphological rulings, and from God is success                          

Keywords: morphology, ambiguity or confusion. 
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 المقدمة 
ِ  ِبْسِم   الر ِحيمِ الر ْحمِن  َّللا 

ه  ـــوعلى آل   ، الصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمدالحمُد هلِل ربِّ العالمين و        
 من  أما بعد: فبتوفيق   ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وصحابته الغر الميامين ،الطيبين الطاهرين

كتاب  في    لتباسأو اال   بس ل  ة الل  عِ )هذا البحث الذي حمل عنوان:    في كتابة  شرعت  -وجل  عزّ -هللا
  ثم عر فت   ،ة هذا العالم الجليلفيه نبذًة عن سير   إذ ذكرت  ، صريف البن يعيش(في الت    شرح الملوكيّ 
رف , رفّي ,  ذكرت, ُثم     لغة واصطالًحا  رفيّ عليل الص  بالت  و   بالص    م  ثُ   منهج ابن يعيش في الت عليل الص 

  ، ة في كتابه شرح الملوكيّ أمثلًة وافية تبّين ورود هذه العل    ذكرت  م  ثُ   ،لتباسأو اال  بسل  ة العريف بعل  الت  
العل   هذه  في  فيها  عرضت  م  ثُ   ،ةورأيه  العلماء  توصلت   م  ثُ   ،رأي  التي  النتائج  ببعض  البحث    أنهيت 

ظيمة في  شيئًا يخدم لغتنا العربية الع  لعلي أكون قد قدمت  ،ها بقائمة المصادر والمراجع توأتبع  ،إليها
 من هللا تعالى اإلخالص في القول والعمل . تخصص الصرف الجميل، راجًيا

 
 التمهيد 

 –رحمه هللا   -أواًل: سيرة ابن يعيش 
 :  اسمه - 1

يعيش بن أبي السرايا بن محمد بن  بن  يعيش , أبو البقاء يعيش بن علي ابن هو موفق الدين        
محمد بن علي بن المفضل بن عبد الكريم بن محمد بن يحيى بن حّيان القاضي بن بشر بن حيان  

 . (1) الملقب موفق الدين النحوي   ،الحلبي المولد والمنشأ ،األسدي، الموصلي األصل 
بــ          يعرف  كان  أنه  إلى  المصادر  بعض  الصائغ)وأشارت  ,    ،(2) (ابن  البغية  صاحبا  وذهب 

ــ   .( 3) (ابن الصانع)وهدية العارفين إلى أنه كان يعرف بـ
 :مولده -2

 

ــان (1) ــــ ــات األ يــــ ــــ ـــــــر:  ،47 - 46/ 7 :وفيــــ ــيروينظــــ ــــ ـــــــالم ســــ ــبالء: أعــــ ــــ ـــــــة 144 /23 النــــ ، وبغيــــ
 . 256/ 13 :ومعجم المؤلفين  ،548 /2 :وهدية العارفين ،351 /2 :الوعاة

ــان :ينظـــــــر (2) ــات األ يـــــ ــير أعـــــــالم ،47/ 7 :وفيـــــ ــبالء: وســـــ ــؤلفين ،144/ 23 النـــــ ــم المـــــ  :ومعجـــــ
13 /256. 

 .548/ 2: العارفين وهدية  ،351/ 2 :بغية الوعاة :ينظر (3)
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اجمع المترجمون على أّن ابن يعيش موصلي األصل حلبي المولد والمنشأ، واختلفوا في تاريخ         
 فذهب القفطي إلى أن والدته في ثالث من شهر رمضان سنة ثالث وخمسين   ،والدته

وذهب صاحب هدية    ،(2) وابن العماد الحنبلي  ،وتبعه في ذلك ابن خلكان , والسيوطي  ،(1)وخمسمائة 
 .(3)العارفين إلى أن والدته كانت سنة ست وخمسين وخمسمائة

 : العلمية حياته -3
وأقبل على التعلم في سن مبكرة  فقرأ وتتلمذ على خيرة شيوخها في    ،نشأ ابن يعيش في حلب        

والتدريس    وحصل على قدر كبير من المعارف والعلوم مما مكنه من تصدر مجالس العلم  ،المدة تلك  
أبي    ،والتصنيف من  العلم  لطلب  بغداد  إلى  عمره  صدر  في  األالرحل  وصل  فلمّ   ،نباري بركات  ا 

 .(4) لى حلبا إفأقام بها ودرس فيها الحديث ثم قفل راجعً  ,  الموصل بلغه خبر وفاته
حياته الشخصية فقد كان رحمه هللا ظريف الشمائل حسن التفهم لطيف الكالم طويل الروح  ا أم         

 .  (5)على المبتدئ والمنتهي كما كانت تبدو عليه السكينة والوقار
وأم ا ُأمة  بتاء التأنيث فال  )ه إذا جهل مسألة يعلن ذلك صريحًا مثل قوله:  و من صفاته العلمية أنّ 

 .(6) (وإن كانْت قد وردت فما أقل ها ،أعرُفها
 : شيوخه -4

العلماء         من  عددًا  يجالس  أن  يعيش  البن  الفرصة  اختالف    ،ُأتيحْت  على  منهم  ويستفيد 
 فمن الذين أخذ عنهم العلم:   ،وتفاوت مقدراتهم ،تخصصاتهم

 .(7)(هـ560ت  )أبو السخاء فتيان الحلبي  - 1

 

 . 50/ 4 :إنباه الرواة ينظر:  (1)
ــــــر (2) ــان: ينظــــ ــــ ــــــات األ يــــ ــاةو  ,  52/ 7: وفيــــ ــــ ــــــة الوعــــ ــــــذهب ،351/ 2 :بغيــــ ــــــذرات الــــ / 7 :وشــــ

395. 
 .548 /2 :هدية العارفين :ينظر (3)
 .47/ 7 :وفيات األ يان :ينظر (4)
ــان: (5) ــبالء:  48/ 7 ينظــــــر: وفيــــــات األ يــــ ــير أعــــــالم النــــ ــاة:  145/ 23, وســــ ــة الوعــــ / 2, وبغيــــ

352. 
 .79/ 3شرح المفصل البن يعيش:  (6)
ــير أعــــــالم النــــــبالء  ،47/ 7 :وفيــــــات األ يــــــان :ينظــــــر (7) ــاة وبغيــــــة , 145/ 23 :وســــ / 2: الوعــــ

351 . 
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 . (1) (ه578ت)أبو الفضل عبد هللا بن أحمد الخطيب الطوسي  – 2
 . (2) وغيرهم (هـ567ت)  النيروزيّ أبو العباس المغربي   - 3
 : تالمذته  -5

 وأهمهم:  ،أما تالمذته فكان فيهم من المبرزين الذين ُعرفوا بمؤلفاتهم المختلفة في مختلف العلوم      
 .(3) (هـ626ت )ياقوت بن عبد هللا الحموي   -1
 .   (4)(ه 646ت )جمال الدين علي بن يوسف القفطي   -2
 .(5) (ه 681ت )أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان  -3
 :مصنفاته  -6

رف، وشرح    اتفق المؤرخون أّن البن يعيش كتابين اثنين هما:         شرح المفّصل في النحو والص 
رف خاّصة  ، والكتابان مطبوعان.(6) الملوكي في الص 

وأم ا الكتاب فقد    ، وحاشية على كتاب البن جني  ،وتنفرد بعض المصادر بذكر كتاب آخر له       
صاحب    إليه، وال أعرف المصدر الذي استند  (7) ذكره صاحب معجم المؤلفين أن ه كتاب في القراءات

 المعجم.
ذكرها        فقد  الحاشية  تصريف    وأم ا  على  جني  ابن  شرح  على  وهي   , الظنون  كشف  صاحب 

المعروف: بابن يعيش    ،عليه حاشية للشيخ: يعيش بن  يوعل)فقال :    (،المنصف)المازني المسمى  
 . (8) (ثالث وأربعين وستمائة ،643النحوي , المتوفى: سنة 

 وفاته:   - 7

 

 . 351/ 2 :وبغية الوعاة ،47/ 7 :وفيات األ يان :ينظر (1)
   .145/ 23: النبالء أعالم وسير ,  47/ 7 :وفيات األ يان : ينظر(2) 
ــة :ينظــــــر (3) ــارفينو  , 127/ 6: األ يــــــان وفيــــــاتو ،249/ 3 :التكملــــــة لوفيــــــات النقلــــ  :هديــــــة العــــ

2 /513. 
 .408/ 7وشذرات الذهب:  ،361/ 6 :النجوم الزاهرة :ينظر (4)
 .174نشأة النحو: و  , 9/ 4وفيات األ يان:  :ينظر (5)
 .7/52 :ووفيات األ يان ،4/46إنباه الرواة : و  ،6: مقّدمة شرح الملوكي  :ينظر (6)
 . 256/ 13 :معجم المؤلفين :ينظر (7)
 . 412/ 1كشف الظنون:  (8)
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جمادى          من  والعشرين  الخامس  سحر  حلب  في  يعيش  ابن  وفاة  أن  على  المصادر  أجمعْت 
 . (1) والسالماألولى سنة ثالث وأربعين وستمائة، ودفن بالمقام المنسوب إلى إبراهيم عليه الصالة 

رف والتَّصريف , والِعلَّة والتَّْعِليل: ني ثا  ًا: َتعريف الصَّ
ْرُف لغًة: هو صْرُف شْيء  إلى شْيء  آخر, كصرِف الّدينار إلى دراهم , أي: رّد الشيء           الص 

 إذا أعمَلُه في غيِر وجهِه الى وجه  آخَر، وتصاريُف االموِر   ،ُيقال: َصر َف الشيءَ  ،عن وجِهه
 .( 2) أي: تغييرها وصرفها من جهة  إلى أخرى  ،تخاليُفها
ْرُف في االصطالح          , أو بمعنى (3) علم يعرف به أحوال الكلم من حيث اإلعالل():  أم ا الص 
فظي كقولهم:  ل, فالغرض ال(  4) (لفظي أو معنوي  الى غيرها؛ لغرض  تحويل الكلمة من ُبنية  )آخر, هو  

وَباعَ ) وَبَيعَ )في    ( َقاَل  وتغيير    ( َقَوَل  والجمع,  المثنى  إلى  المفرد  كتغيير   , المعنوي  الغرض  أم ا   ,
المصدر إلى الفعل , وإلى اسمي الفاعل والمفعول , ولهذه التغييرات أحكام تتعلق بالصحة واإلعالل ,  
ومعرفة هذه األحكام وما تعلق بها يسمى علم الت صريف , فالت صريف: هو العلم بأحكام بنية الكلمة ,  

 .(5)لحروفها من صحة  وإعالل  وأصالة  وزيادة  وما شابه ذلك وما
بقوله:   الت صريف  الجرجاني  التصريَف  )وذكر  أن   ْرفِ   -َتْفعيٌل    –اعلْم  الص  ُتصرَِّف    ،ِمَن  أْن  وهو 

 .(6) (ومعان  ُمَتَفاِوَتة ،َفَتَتَول د منها أْلَفاظ ُمْخَتِلَفةٌ  ،الكلمَة الُمْفَرَدةَ 
ا      الت صريف:  وقال  في  يعيش  َمْصَدرٌ )بن  الت صريف  أن   الِعْلِم؛    ،اعلم  هذا  على  كالَعَلِم  ُوِضَع 
وا به ما َعَرَض في ُأصوِل الَكِلم وذواتها من الت غيير  ،للَفرقِ  العربي ة بالن حو,    كاختصاصهم ِعلمَ   ،خصُّ

 

ـــــر (1) ـــــان :ينظــــ ـــــات األ يــــ ـــــاظ  ،53/ 7: وفيــــ ــــــذكرة الحفــــ ــــــرة ،150/ 4: وتــــ ـــــوم الزاهــــ  /6 : والنجــــ
 . 175 :ونشأة النحو ،352/ 2 :وبغية الوعاة ،355 , 352

ـــر:  (2) ـــاييسينظــــ ـــة مقــــ َرفَ ) اللغــــ ـــَ ـــم,  343/ 3: (صــــ ـــي  والمحكــــ ـــم والمحــــ ــــرف) األعظــــ / 8: (صــــ
 .189/ 9: (صرف) العرب ولسان,  302 – 301

 .133التعريفات:  (3)
 .4875/ 10: القواعد تمهيد(4) 
,  1509/ 3: المقاصـــــد وتوضـــــي ,  582: مالـــــك ابـــــن ألفيـــــة علـــــى النـــــاظم ابـــــن شـــــرح: ينظـــــر(5) 

 . 5/ 4: الفوائد تسهيل على والمساعد
 .26المفتاح في الصرف:  (6)
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الَكِلِم ذوات  على  كالٌم  ْفُتُه    ، فالت صريف:  َصر  وِفعُلُه:   , عليها  الداخلة  عوارضها  على  كالٌم  والن حو: 
ْفُتُه فَتَصر فَ  ُفُه تصريًفا , يقال: صر   .(1) (أي : طاَوَع وَقِبَل الت صريف ،ُأَصرِّ

اّلتي          الكلم  أبنية  أحوال  بها  يعرف  بأصول  علم  )الّتصريف  الشافية:  في  الحاجب  ابن  وقال 
 .(2) (ليست بإعراب

هو أْن تبني من الكلمة بناًء لم تبنِه العرب على وزن ما َبَنْتُه، ثم  )وقال الرضي في الت صريف:        
 .(3) (تعمل في البناء الذي بنيته ما تقتضيه قياس كالمهم

الِعل ة في اللغة : الَمَرُض , والَعَلل: الشرُب الثاني , وقالوا: َعَلٌل بعد َنَهل  , أي سقاه السقية         
وجمع    , الَمِريض  أي:   , والَعِليُل   , َعِليٌل  وهو  َمِرَض  أي   , واعتل    , ُمْعَتٌل  الِعل ة  وَصاِحُب   , الثانية 

الِعَلل ل(4) الِعل ة:  ِعل ٌة  له, وقالوا هذا  بمعنى: سبٌب  البحث , فمعنى  (5) هذا ,  يهمنا في هذا  , وهذا ما 
 الِعل ة , هو: السبب.

, والِعل ة: ما  (6) (هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارًجا مؤثًرا فيه)أم ا في االصطالح:       
واسطة دون  من  بمعلولها  وتؤثر   , بها  الشْيء  أو  (7) يحصل  الذي  ) ,  الوصف  وجه  هي  مظنة  يكون 

أو بعبارة أوض : هي األمر الذي يزعم النحويون أن العرب الحظته حين    ،الحكمة في اتخاذ الحكم
 . (8) (اختارت في كالمها وجًها معيًنا من التعبير والصياغة

اللغة:           في  ُأخرى )والت ْعِليل  َبْعَد  َمر ًة  الث مرة  وَجْنُي  َسْقي   َبْعَد  اللغوي  (9) (َسْقٌي  التعريف  فهذا   ,
 للت ْعليل يتطابق مع التعريف اللغوي للِعل ة.   

 

 .19 – 18شرح الملوكي:  (1)
 .59والخ :  التصريف علمي في الشافية(2) 
 . 7 – 6/ 1شرح شافية ابن الحاجب للرضي:  (3)
 .1773/ 5: (علل), الصحاح للجوهري  156/ 1: (علل)ينظر: جمهرة اللغة  (4)
ــم  (5) ــي  األعظــــ ــم والمحــــ ــل)ينظــــــر: المحكــــ ــرب  95/ 1: (عــــ ــان العــــ ــل), ولســــ ,  471/ 11: (علــــ

 .48/ 30: (علل)وتاج العروس 
 . 154التعريفات:  (6)
 .504الكليات: ينظر:  (7)

 . 9جامعة المدينة:  -2 النحو أصول(8) 
 . 468/ 11: (علل)لسان العرب ينظر: , و  1773/ 5: (علل)الصحاح للجوهري  (9)
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إال  أن  الت عريف االصطالحي للت ْعِليل يختلف عن الت عريف االصطالحي للِعّلة , فالت ْعِليل في          
َفيقدم قبل ذكره  )  االصطالح: َأو متوقع  َواقع  اْلُمَتَكّلم ذكر حكم  ُيِريد  َأن  ُوُقوعهُهَو  لَكون ُرْتَبة    ، ِعّلة 

َتَعاَلى: َكَقْوِله  اْلَمْعُلول  ُمَتَقّدَمة على  ِ َسَبَق    اْلعل ة  ُكْم  " َلْوال ِكتاٌب ِمَن َّللا  َأَخْذُتْم َعذاٌب َعِظيٌم  َلَمس  ِفيما 
 .(2) (َفسبق اْلكتاب من هللا ِعّلة النَجاة من اْلَعَذاب (1)"

رفي:   ثالثًا: منهج ابن يعيش في التَّعليل الصَّ
والُممِلُق منه  )بدأ ابن يعيش في شرحه للملوكي بمقدمة ذكر فيها أهمية علم الصرف بقوله :         

، وبعد أن وض   معنى الت صريف قدم لنا ما رأى أنه الحد المناسب فقال:  (3)(ُمْمِلٌق من حقيقة العربي ة 
المتغايرة() ور  والصُّ المختلفة  األبنية  في  األصل  َدوُر  ُه  للملوكي  (4) وَحدُّ في شرحه  يعيش  ابن  فنجد   ,

يورد  بارة من كتاب ابن جني ثم يشرحها ويوض  ما أشكل منها، فنجده عند تعليله للمسألة الصرفية  
, يحي  بجميع تفاصيلها , ونراه ال يكتفي بعبارة ابن جني وإنما يستطرد كثيرًا بأقوال العلماء المتقدمين  

ذلك الموضع  يستدعي  سيبويه حيث  بأقوال  كاحتجاجه    , دقيًقا  تفصياًل  تعليله  في  ويزيد  ومنها    ،, 
البناء   عن  تحدث  العين  ( َفُعلَ )عندما  مت  ، بضّم  غير  الزًما  إاّل  يكون  َظُرفَ فال   : نحو    ، وَكُرمَ   ،عّد 

سيبويه:  (5)قال قال  متعّدًيا):  َفُعْلُتُه  الكالم  في  المبرد  (6) (وليس  لما حكاه  ذكره  ما  أيضًا  ومن ذلك   ،
وقد شذ     ،وَيُشدُّ   ،نحو: َيُردُّ   ،-َيْفُعل    -فما كان من ذلك متعّدًيا فمضارعه يأتي على  )وغيره , قال:  

وحكى أبو زيد : َعَضْضُت   ،حكاهما المبّرد ،وَهر ُه َيِهرُُّه إذا َكِرَههُ  ،بالِحن اء َيِعلُّهُ منه حرفان، قالوا : َعل ُه 
، بالفت  فيهما وأنكره أبو العباس ,  وما كان من ذلك غير متعّد فمضارعه يأتي على   َيْفِعل    -َتَعضُّ

إال  أن ه ورد  )أبي علي الفارسيُّ بقوله: , ومن ذلك أيًضا ما أشار إليه من آراء  (7)(وَيِكلُّ  ،نحو: َيِعفُّ  -
من    -َبْهَرانيُّ    –و     -َصْنَعانيُّ    –عنهم   بدٌل  النون  قال:  األصحاب من  فمن   , قياس  غير  على 

 

 .68اآلية:  ،سورة األنفال (1)
 .294الكليات:  (2)
 . 17خطبة كتاب شرح الملوكي:  (3)
 . 19شرح الملوكي:  (4)
 .  44 ينظر: شرح الملوكي : (5)
 .  4/38الكتاب :  (6)
 . 46شرح الملوكي:  (7)



 
 

 
297 
 

 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:  

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 290-309 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

في   قالوا:    -َصْنَعاء    –الهمزة  كأن هم   , الواو  من  بدل  هي  قال:  من  ومنهم     -َصنَعاويُّ    -, 
، وهو رأي أبي عليّ  ثّم أبدلوا من الواو نوًنا  ،كَصحراويُّ   .(1) (, وهذا القول أحبُّ إلي 
وتبي ن لي عند قراءتي للكتاب , وجردي للعلل التي فيه , أن  ابن يعيش اعتمد كثيًرا في شرحه         

, وقد ذكر بصري   (سر صناعة اإلعراب والمنصف والخصائص)للملوكي على مؤلفات ابن جني كـ  
مطلًعا على شرح    ه كان , مما يشير إلى أن  (3), وذكر الث مانينيّ (2) العبارة اثنين منهما في شرح الملوكي

للثمانينيّ  ,    الت صريف  الفارسي  علي  أبي  وكتب  سيبويه  كتاب  اعتمد  فقد   , ذلك  إلى  وباإلضافة   ,
  , وتمكنه   , اطالعه  سعة  على  تدلُّ  المتقدمين  آلراء  مناقشاته  وكانت   , للمبّرد  المقتضب  وكتاب 

 كانت لمعلوًل واحد .وإحاطته بمختلف اآلراء , ومسائل الخالف , وتعدد العلل , وإْن 
 االلتباسِ اّللبِس أو عّلُة 

ويقال:    ، أي: خل ٌ   ،أي: اختالُط األمِر، فيقال: في أمرهم لبٌس   ،الل بُس في اللغة معناه: الَخْل ُ         
َتْلِبُسوا "َوال    ، ومنه قوله تعالى: (4)أي خلطُت األمَر عليه أو خلطُت َبْعَضه ببعض  ، لبسُت األمَر عليه

َوَلَلَبْسنا " َوَلْو َجَعْلناُه َمَلكًا َلَجَعْلناُه َرُجاًل    وقوله تعالى:  ,(5) اْلَحق  ِباْلباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحق  َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن "
بهةفكلمة الل بس في اآليتين الكريمتين معناها الخل  , (6) َعَلْيِهْم َما َيْلِبُسوَن "  .(7) والشُّ

بسِ         ــ  ُن اللـــ ــْ ــا: أمـــ ــدة مصـــــطلحات منهـــ ــب  بعـــ ــد ارتـــ ــي االصـــــطالح:  فقـــ بس فـــ ــ  ــوم اللـــ ا مفهـــ ــ   ،أمـــ
بسِ  ْوُف اللــــ  بسِ  ،وخـــَ ُق اللــــ  بسِ  ،وَتَحقــــُّ َوّهُم اللــــ  بس ،وتـــَ بِس ضــــد  خـــوف اللــــ  بس فــــإ ،فــــأمن اللــــ  َن اللــــ  ذا أمــــِ

ـــــه ؛ ــــوف منــــ ـــــوف زال الخــــ ـــــد الخــــ ـــــن ضــــ ـــــاوي (8)ألن  األمــــ ـــــى تســــ ـــــدلُّ علــــ بِس فيــــ ـــــ  ُق اللــــ ـــــُّ ا َتَحقــــ ـــــ  ، أمــــ
ا ُع هــــذا االلتبـــاس واجبــــً بِس فيــــدلُّ  ،االحتمـــاالت بــــين شـــيئين أو أكثــــر , وهنـــا َرفــــْ َوهُُّم اللــــ  ا مفهــــوم تـــَ أمـــ 

 

 . 286 – 285المصدر نفسه:  (1)
 . 358,  239ينظر: شرح الملوكي:  (2)
 . 311ينظر: المصدر نفسه:  (3)
ــــــة  (4) ــــــذيب اللغــــ ــــــر: تهــــ ــــــبس(:) ينظــــ ــــــحاح و  ،12/307 لــــ ــــــوهري الصــــ ــــــبس)للجــــ ،  973/ 3:  (لــــ

 ،225/ 4: (لـــــــبس)والنهايـــــــة فـــــــي غريـــــــب الحـــــــديث واألثـــــــر  ،801: (لـــــــبس)وُمجمـــــــل اللغـــــــة 
 . 6/202لبس(: )، ولسان العرب 2/558:  (الّلْبس)وإكمال األعالم بتثليث الكالم 

 . 42ية: اآلسورة البقرة،  (5)
 . 9ية: اآلسورة األنعام،  (6)
 .  8,  7/ 2، 1/132ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:   (7)
 . 13/21: (أمن),  ولسان العرب  2071/ 5: (أمن)ينظر: الصحاح للجوهري   (8)



 
 

 
298 
 

 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:  

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 290-309 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

ــيس  ــاًرا ولــ ــاس مختــ ــع االلتبــ ــون رفــ ــا يكــ ــبعض اآلخــــر وهنــ ــى الــ ــاالت علــ ــان بعــــض االحتمــ علــــى رجحــ
 .(1)واجًبا
وبهذا يكون مفهوم الل بس اصطالًحا: هو الَخْلُ  وااللتباُس واالشتباُه الذي يقع على المتلقي حين        

سماع الكالم من المتكلم ويشتبك المعنى بمعنى آخر أو يكون مشابًها له في الداللة نتيجة ما طرأ  
تحقق الل بس وجب إزالته وتأمينه من    . فإذا(2)على بنية الكلمة من إبدال  أو قلب  أو حذف  أو زيادة  

 : (4)، وألجل هذا أنشد ابن مالك قائاًل (3) أجل اإلبانة واإليضاح للمتلقي
 َوِإْن ِبَشْكٍل ِخيَف َلْبٌس ُيْجَتَنْب         َوَما ِلَباَع َقْد ُيَرى ِلَنْحِو َحب  

بس والخــــوف         ــ  ــة اللــ ــي تــــؤدي إلــــى إزالــ ــة التــ ــة المهمــ ــترا  ومــــن األمثلــ ــو اشــ ــه هــ ــوع فيــ مــــن الوقــ
ــدة ــة بصـــــورة واحـــ ــة العربيـــ ــروف اللغـــ ــا  ،بعـــــض حـــ ــْ ِ ممـــ ــة إلـــــى َنقـــ ــل اللغـــ ــع أهـــ ــِض  أدى إلـــــى دفـــ بعـــ

 .(5)الحروف لئال تشتر  بعض صورها ببعض
بس مــــــن العلــــــل التــــــي ابتعــــــد عنهــــــا العــــــرب فــــــي كالمهــــــم بــــــدافع الحــــــرص علــــــى          وعلــــــة اللــــــ 

 . (6)الوضوح واإلبانة من أجل عدم الخل  والتوهم بين المعاني
ــتكلم         ــده المـــ ــا يقصـــ ــامع بمـــ ــم الســـ ــدم علـــ ــة عـــ بس فـــــي لفـــــم  أو تركيـــــب  نتيجـــ ــ  ــع اللـــ ا يقـــ  ،وغالبـــــً

بس ــ  ــع اللــ ــم القصــــُد وقــ ــم ُيفهــ ــال ابــــن يعــــيش:  ،فــــإْن حصــــل ولــ ــْز ذلــــك)وفــــي هــــذا قــ ــه  ،لــــم يجــ ــا فيــ ِلمــ
ْبس ــ  ــوم ،مـــــن اللـــ ــان غيـــــَر معلـــ ه، فـــــإْن كـــ ــُ ــا تعلمـــ ــامُع يعَلمـــــه كمـــ ــان  ،إال  أن يكـــــون الســـ ــْز، وكـــ لـــــم يجـــ
 .(7)(إطالُقه فاسًدا

 

 . 316ينظر: الكليات:   (1)
ــوي:   (2) ــور اللغــ ــي التطــ ــره فــ ــبس وأثــ ــن اللــ ــر: أمــ ــث: عبــــد 13ينظــ ــداد الباحــ ــوراه إعــ ــة دكتــ ، أطروحــ

 .2016جامعة مؤتة  ،إشراف الدكتور: عادل باقعين ،السوالقةالمجيد 
ــن يعــــيش:   (3) ــر: شــــرح المفصــــل البــ ــي شــــرح كتــــاب التســــهيل: 2/36ينظــ ، والتــــذييل والتكميــــل فــ

2 /76. 
 . 26ألفية ابن مالك:   (4)
 .3/529ينظر: همع الهوامع:   (5)
 .59ينظر: علل النحو:   (6)
 .2/5شرح المفصل البن يعيش:   (7)
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ــد         ــترا  معنــــى بمعنــــى آخــــر أو أكثــــر فــــي لفــــم  واحــ بس عنــــد ابــــن يعــــيش هــــو: اشــ  ،ومفهــــوم اللــــ 
ل كـــلُّ م ــإذا ُفصـــِ ــار  مـــع غيـــره ؛ وذلـــك  يـــؤدي الـــى فصـــل المعـــاني فـ عنـــى بلفـــم  خـــاص  بـــه وال يتشـ

 .(1)وهو القياُس والوجِه الذي يكون عليه الكالم ،فحينئذ  ال يقع الل بس ،باأللفاظ
 ومن أهم المواضع التي عل َل بها ابن يعيش بعلة الل بس في شرح الملوكي هي :      

  بعلَِّة اللَّْبِس في زيادة الواو أواًل:  التعليل - 1
ــادة الــــواو أواًل :       ــه عــــن زيــ ــا )قــــال ابــــن يعــــيش فــــي حديثــ ؤدي إلــــى قلبهــ ــُ ــان زيادتهــــا أواًل تــ ا كــ فلمــــ 

ا أوقــــ  ا , أو أحــــدث شـــــّكًا فــــي أن  الهمــــزة أصـــــل أو منقلبــــة ,مـــــع أن  همــــزة , وقلُبهــــا همـــــزًة ربمــــ  َع َلْبســـــً
َرض( ْل الغــــَ ه لــــم َيْحصـــــَ َلْم لفظــــُ ه , فــــإذا لــــم َيســـــْ زيــــادة الحــــرف إن مـــــا المطلــــوب منهــــا نفســـــُ
, وقولـــــه (2)

هـــذا معنـــاه: أن  زيـــادَة الـــواو أواًل تــــؤدي إلـــى لـــزوم قلبهـــا همـــزة وبهــــذا القلـــب الـــالزم ســـينتفي الغــــرض 
ــه المــــــر  ــد نفســــ ــالحرف الزائــــ ــادة الحــــــرف يتحقــــــق بــــ ــا ؛ ألن  الغــــــرض مــــــن زيــــ ــوله مــــــن زيادتهــــ اد حصــــ

ــه ْع ذلــــك فــــي شــــيء  مــــن كــــالم العــــرب ،ولــــيس المنقلــــب عنــ ــِ ــم َيجــ ة ولــ ــ  ــواو أواًل البتــ ــدوا الــ ــم يزيــ ، (3)فلــ
ــا القلــــب)قــــال أبــــو علــــي الفارســــي:  ــا لزمهــ ــم لــــو زادوهــ ــواو أواًل ؛ ألن هــ ــدوا الــ ــم يزيــ ا وإذا لزمهــــ  ،وكمــــا لــ

َزدْ  ا أْن يزيـــــــدوها ســـــــاكنًة أو متحركـــــــة ،(4)(القلـــــــب صـــــــارْت كأن هـــــــا لـــــــم تـــــــُ  ،فلـــــــو زادوا الـــــــواو أواًل فإمـــــــ 
ا ؛ ألن  العـــــرب ال تبتـــــدئ بســـــاكن ــائز مطلقـــــً ا أْن تكـــــون  ،فســـــاكنة غيـــــر جـــ ــة فإمـــــ  وإْن زادوهـــــا متحركـــ

رُد فيهــــا القلــــب إلــــى همــــزة ْت  ،مضــــمومة فَيطــــ  ــو: ُوقِّتــــَ ْت  -نحــ ــا  ،ُأقِّتــــَ ــا مكســــورًة لجــــاز قلبهــ ولــــو زادوهــ
رد ــ  اح  ،همــــــزة جــــــواز الُمطــــ ــَ اح -نحــــــو: ِوشــــ ادة  ،ِإشــــــَ ــَ ادة -وِوســــ ادة  ،ِإســــــَ ــَ ــا  ،إفــــــادة -وِوفــــ وإْن زادوهــــ

ــم   زاد فـــــي اســـ ــُ ا أن تـــ ــ  ــة فإمـــ ــدما  ،أو فعـــــلمفتوحـــ ــذلك الفعـــــل عنـــ ه كـــ ــُ ــمُّ أولـــ ــغيره ُيضـــ ــم فـــــي تصـــ فاالســـ
ــى  ــيؤدي إلــ ــب ســ ــر بالقلــ ــذا التغييــ ــلُّ هــ ــز، وكــ ــا الهمــ ــرق إليهــ ــذ  يتطــ ه وحينئــ ــُ ــمُّ أولــ ــول يضــ ــى للمجهــ يبنــ
زوال لفــــــم الــــــواو ووقــــــوع اإلشــــــكال وااللتبــــــاس , هــــــل هــــــي همــــــزة أصــــــلية أم واو همــــــزت بالقلــــــب أو 

 .(5)اًل البت ةلذلك رفضوا زيادة الواو أو  ،اإلبدال

 

 .97,  96ينظر: شرح الملوكي:   (1)
 . 5/328 :شرح المفصل البن يعيشوينظر:  ،132شرح الملوكي:   (2)
ـــــــي:   (3) ــن جنــــ ـــــ ــف البــــ ـــــ ـــــــر: المنصــــ ــراب: 112ينظــــ ـــــ ــناعة اإلعــــ ـــــ ــر صــــ ـــــ ,   243، 2/242، وســــ

 .1/48وشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: 
 . 1/708: المسائل البصريات  (4)
، وشــــــرح 234، وشــــــرح التصــــــريف للثمــــــانيني: 113,  112ينظــــــر: المنصــــــف البــــــن جنــــــي:   (5)

 . 228,  5/227المفصل البن يعيش: 
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م الزائدة في أسماء اإلشارة والم الُملك:  – 2   ِعلَُّة اللَّبِس َبْيَن الالَّ
م الزائـــدة فــــي أســــماء اإلشـــارة أصــــلها الفـــت     َك  ،يـــرى ابــــن يعـــيش أّن الــــال  وُكســــرْت نحـــو قولنــــا: ذلــــِ

كَ  ذا :؛ لكــــي ال تلتـــــبس بــــالم الملـــــك نحــــو قولنـــــا ك(1)لـــــَ بفـــــت  الــــالم اللتـــــبس علـــــى  ،، فلــــو قلنـــــا: ذلــــَ
ــك لـــه ــو ملـ يء هـ ــ  ــأن  هـــذا الشـ ــم ؛ بـ ــذا الل فـ ــراد  مـــن هـ وه م أن  المـ ــَ ــامع  وتـ ــذا االل تبـــاس  ،السـ ــزوال هـ ولـ

م ــارة أْن  ، ويــــرى أبــــو البركــــات األنبــــاري (2)ُكســــرت الــــال  م الزائــــدة فــــي أســــماء اإلشــ أن  أصــــل هــــذه الــــال 
 :(3)تكون ساكنة وقد ُكِسرت لسببينِ 

 األول: ُكسرْت ؛ اللتقاء الساكنين كونها ساكنة واأللف قبلها ساكن .
 الثاني: ُكسرْت ؛ لكي ال تلتبس بالم الملك .

 ِعلَُّة االلتباس َبْيَن االثنيِن والواحد : – 3
ومنها أال  يلزم من القلب واإلعالل َلْبٌس ؛ أال ترى أن هم قد قالوا في التثنية:  )قال ابن يعيش:          
ألفين  ، وَدَعَوا  ، وَغَزَوا  ، وَرَمَيا  ،َقَضَيا يقلبوهما  قبلهما  ، فلم  وانفتاح ما  تحّركهما  قلبوهما    ، مع  لو  ألن هم 
، (4) (فيلتبس االثنان بالواحد  ،اللتقاء الساكنين  ،حدهمالوجب أن ُيحذف أ  ،وبعدهما ألُف التثنية  ،ألفين

وهذا القول يدلُّ بأن ه على الرغم من وجود السبب الذي يوجب اإلعالل والقلب وهو: تحّر  الواو والياء  
إاّل أن  العرب لم يقلبوها ألًفا خوف الوقوع في االل تباس واإلشكال    ،وانفتاح ما قبلهما  ( وَرَمَيا  ، َغَزَوا)في  

لتقاء  امم ا يؤدي إلى    (وَرَماا   ،َغَزاا )فجاء لفظها على غير القياس ولو ِجيء على القياس لصار اللفم  
فعل  الساكنين وهما األلف المقلوبة عن الواو والياء وألف االثنين وهو ضمير الرفع الذي ُأسند إليه ال

مم ا ُيوِقع االلتباس لدى السامع بين االثنين والواحد والدليل   (َغَزا , وَرَمى)فُيحذف أحدهما ويبقى اللفم 
بالياء  ،وقالوا: َرَمَيا)على هذا قول سيبويه:   االثنان    ، فجاءوا  يلتبس  لئال  بالواو،  َغَزَوا فجاءوا  وقالوا: 

تا في نحو َرَمَيا, وَغَزَوا مخافة أْن ُتقلبا ألفين فُتحذف  إنم ا صح  )، وكذلك قول ابن جني:  (5)  (بالواحد
ومن ذلك قولهم:  )، وقال ابن يعيش:  (6) (إحداهما فيصير اللفم بهما: َغَزا وَرَمى فتلتبس التثنية بالواحد
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ُحوُهما ؛ ألن هم لو قلبوهما ألفين ، الَغَلَيان،  والن َزَوان   ، ف أحدهمالوجَب حذ ،وبعدهما ألف َفَعاَلن  ،فصح 
، وهذا القول مكمل  (1) (مم ا المه نون   (َفَعالٌ )معتّل الالم ب    ( َفَعاَلنٌ )فيلتبُس    ،وَنَزانٌ   ، وأْن يقال: َغاَلنٌ 

للقول السابق البن يعيش والداللة نفسها , وهي أن ه على الرغم من وجود ما ُيوجب اإلعالل والقلب  
يقلبوها   لم  أّنهم  إاّل  ألف  إلى  والواو  ولو  للياء  الل بس  في  الوقوع  من  لخوفهم  وذلك  ؛  للقياس  خالًفا 

اللفم   لصاَر  ألف    (،َغاَلانٌ )قلبوهما  مع  وتجتمع  اإلعالل  بعد  المقلوبة  األلف  فتسكن  و)َنَزااٌن(، 
ا يوقع ممّ   (َنَزان)و  (َغاَلن)لتقاء الساكنين فيصير اللفم  )َفَعاَلن( الساكنة مّما يوجب حذف أحدهما ال

ي  ودليل هذا الكالم ما ذكره السيراف  ،والذي المه نون   ( َفَعال)معتل الالم وبين    (َفَعاَلن )االلتباس بين  
وَنَفَياٌن؟ قيل له: لو أعللناها سكناها فاجتمع ساكنان    ،وِلَم ال ُتَعلُّ الَم الفعِل في مثل: َنَزَوانٌ )بقوله:  
َنَزاٌن وَنَفاٌن، فُيشبه:  إوالالم المعتلة ووجب    (َفَعاَلن)  ألف ، (2)(َفَعالٌ )سقاط أحدهما فإذا أسق   بقي: 

من    ( َفَعال)فقولك: الن َزَوان، والَغَثَيان؛ ألّنك لو حذفَت اللتبس بــ    وأم ا في األسماء )وكذلك قول الُمَبرِّد:  
المعتل العكبري:    ،(3) (غير  البقاء  أبو  قول  والن َزَوان  )وكذلك  الَغَلَيان  في  والياء  الواو  َصح ْت  إّنما 
 لوجهيِن:  

الن َزان والَغاَلن، فيلتبس  أحدهما: أن  ذلك يفضي إلى حذف إحدى األلفين الجتماعهما فيبقى اللفم:  
َمان وكذلك الّصَمَياِن. ــ: األمان والض      بما نونه أصٌل كـ

الفعل أبنية  ُيشبه  ال  البناء  هذا  أن   على    ،والثاني:  يخرج  يشبهه  ال  فما  األفعال  بابه  والّتغيير 
 .(4) األصل(
م ذكــــــره فــــــي هــــــذه المســــــألة أن  العــــــرب اح      ــذي يبــــــدو مــــــن كــــــل مــــــا تقــــــد  تملــــــوا ثقــــــل اجتمــــــاع والـــ

ــه ؛ ألن  ذلــــــك أ ب إعاللـــ ــدم إعــــــالل  مــــــا ُيوجــــــِ ــال واألشــــــباه ومخالفــــــة القيــــــاس بعـــ ســــــهل وأيســــــر األمثـــ
 .(5)ور االشتباه وااللتباس الذي ُيْشِكل على السامععندهم في الوقوع من محظ

 بالمصادر: (ِفّعال)علة االلتباس َبْيَن األسماء على ِزَنة  – 4
ــة         ــى زنـــ ــان علـــ ــا كـــ ــل مـــ ــيش أّن كـــ ــن يعـــ ــرى  ابـــ ال)يـــ ــّ ــُد حرفيــــــه  (ِفعـــ ــدل أحـــ ــماء ُتبـــ ــن األســـ مـــ

ــاءً  ــعفة يــــ راطٌ  ،المضــــ ــْ ــل: ِقيــــ ر اطٌ  ،مثــــ ــِ ــلهما: قــــ ــاٌر ؛ ألن  أصــــ ارٌ  ،وِدْينــــ ــ  ــيرهما:  ،وِدنــــ ــي تكســــ ــولهم فــــ لقــــ
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َراِرْي ُ  ا ،قـــــَ ــَ ــادر(1)ِنْيرُ وَدنـــ ــهم بالمصـــ ــة التباســـ ــاء كراهيـــ ــعفة يـــ ــد الحـــــرفين المضـــ ــدلوا مـــــن أحـــ ا  ،، فأبـــ ــ  أمـــ
ة ــَ ــو: ِدن ابــ ــا بالهــــاء يخــــرج عــــن أصــــله نحــ ــتم منهــ ة ،مــــا ُيخــ ن ارة ،وِدن امــــَ ــِ ــَن  ،وصــ ــد ُأمــ ه قــ ة ؛ ألنــــ  ــَ وِخن ابــ

ــاًذا ــله شــ ــو علــــى أصــ ــا هــ ــاب مــ ــذا البــ ــاء فــــي هــ ــادر، وجــ بس بالمصــ ــّ ــه  ،اللــ ــد حرفيــ ــدلوا مــــن أحــ ــم يبــ فلــ
 .(2)وِقث اء ،وكذلك قالوا: ِحن اء ،للرجل الطويل ،كقولهم: ِخن اب ،المضع فة ياءً 

 
 ِعلَُّة التباس صيغة اسم الفاعل بلفظ الفعل :   -5

ــم بالفعــــل فــــي حــــال إعــــالل اســــم الفاعــــل المشــــتق مــــن  ذكــــر          ة التبــــاس االســ ــّ ابــــن يعــــيش علــ
ــذف , ن ــوف بالحــ ــو: الفعــــل األجــ ارَ )حــ ــَ اَم , وســ ــَ ــه:  (قــ ــم ), بقولــ ــب , فلــ ا بالحــــذف أو القلــ ــ  ــا ِإمــ وإِعاللهــ

ــلِ  ــم بالفعــ ــبس االســ ــل ,فيلتــ ــم الفعــ ــى لفــ ــّيره إلــ ــل , وُيصــ ــيغة الفاعــ ــل صــ ه ُيزيــ ــ  ــذف ؛ ألنــ ــْز الحــ  (3)(يجــ
ــو:  ــى همـــــــزة , نحــــ ــب إلــــ ــه بالقلــــ ــالل واوه أو يائــــ ــون إعــــ اِئرٌ ), فيكــــ ــَ اِئٌم , وســــ ــَ ا ؛  (قــــ ــا ألفـــــــً َد قلبهمــــ ــْ َبعــــ

اء  , وِرداء  , فتقلـــــب  دِّ أوائـــــل , وكـــــذلك مثـــــل ِكســـــَ ا علـــــى حـــــَ ــً لوقوعهمـــــا بجـــــوار الطـــــرف , فيقلبـــــان ألفـــ
ــا الطـــــرف ــا أو جاورتـــ ا إذا تطرفتـــ ــً ــاء ألفـــ ــواو أو اليـــ ــلا مـــــن الـــ ــيجت(4)كـــ ــذلك ســـ ــب , وبـــ مع األلـــــف المنقلـــ

ل)عــــن الــــواو أو اليــــاء مــــع ألــــف  اارٌ )فيكــــون اللفــــم :  (َفاعــــِ ااٌم , وســــَ ــدها  (قــــَ , فيلتقــــي ســــاكنان , وعنــ
ــذلك  ــم بلفــــم الفعــــل ؛ ولــ ــيغة االســ ــذفنا ؛ اللتبســــت صــ ــدهما , فلــــو حــ يجــــب الحــــذف أو التحريــــك ألحــ

كــــت قل ــة واأللــــف إذا تحر  ــلها ُمتحركــ ــا فــــي أصــ ــين اللفــــم ؛ ألن هــ ــت  (5)بــــت همــــزةُحرِّكــــت عــ ــا ُقلبــ , فلمــ
ــم:  ــار اللفـــ اِئرٌ )همـــــزة صـــ ــَ ــائٌم , وســـ ــا:  (،قـــ ــل فيهمـــ ــاِومٌ )واألصـــ اِيرٌ  ،قـــ ــَ ــل  (وســـ ــم الفاعـــ ــاعتالل اســـ , فـــ

ا , فيكــــون بالقلـــــب أولــــى ا أن  اإلعــــالل كـــــان واجبــــً إذ ُتوجــــد بـــــين  ،كــــان بســــبب اعــــتالل فعلـــــه , وبمــــَ
ة د  ــِ ــي عـــ ــابهة فـــ ــبة , ومشـــ ــارعة , ومناســـ ــل مضـــ ــم الفاعـــ ــكناته ؛  الفعـــــل واســـ ــه , وســـ ــه , وحركاتـــ حروفـــ

ِربُ )ألن  الفعـــــل  ــْ ــل  (َيضـــ ــم الفاعـــ َبُه اســـ ــْ اِربٌ )َيشـــ ــَ ــِ ُّ  (ضـــ ــه ويصـــ ــب بوجوبـــ ــه ويجـــ ــل عملـــ ــذا يعمـــ ولهـــ
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 . 434/ 5, وشرح المفصل البن يعيش:  493وشرح الملوكي: 
ــب:  (5) ــر: المقتضـــ ــي:  99/ 1ينظـــ ــن جنـــ ــى مــــــراح  281,  280, والمنصــــــف البـــ , وشــــــرحان علـــ

 . 132األرواح في علم الصرف: 
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ته ولــــــوال اعــــــتالل  ،وال يختلــــــف ،ليكــــــون فيهمــــــا العمــــــل مــــــن جهــــــة واحــــــدة ،ويعتــــــل باعتاللــــــه ،لصــــــح 
ل اســــم الفاعــــل  ا أُْعتـــــُ ائمٌ )الفعــــل لمــــَ ائرٌ )و  (قـــــَ ه لــــو صـــــ   الفعــــل لصـــــ    (ســــَ وشــــبههما بـــــالهمز، ألنــــ 
ــو:  ــولهم نحـــ ــل كقـــ ــم الفاعـــ ايدٌ )اســـ ــَ ِيَد صـــ اِوٌر , وصــــــً ــَ ِوَر عـــ ــَ ــاإلعراب يمكــــــن  (عـــ ــل: بـــ ــال قائـــ ــإْن قـــ , فـــ

ــل بــــين االســــم والفعــــل؟ فيكــــون الجــــواب: اإلعــــراب ال يكفــــي بــــأْن  ي ا بينهمــــا ؛ ألن  الفصــ كــــون فارقــــً
 .(1)اإلعراب ال يخلو من أْن يطرأ عليه الوقف فيزيله ويبقى الل بُس واقًعا على حاله

وذلك أن هم    ،اعلم أن  فاعاًل منها مهموز العين)وما يؤيد ما ُذِكَر في هذه المسألة قول سيبويه:        
م فعل  يعتل  ال  ما  األصل مجيء  على  يجيء  أْن  األلف  ، نه يكرهون  مع  اإلسكان  إلى  يصلوا    ، ولم 

بغيره  فيلتبس  فيه  والحذف  اإلسكان  بعد    ،وكرهوا  وكانتا  معتلتين  كانتا  إذ  والياء  الواو  هذه  فهمزوا 
كما أبدلوا الهمزة من ياء قضاء  وسقاء  حيث كانتا معتلتين وكانتا بعد األلف ؛ وذلك قولهم:    ،األلفات

  . (2) (خائٌف وبائعٌ 
 

 والنتائج الخاتمة 
والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله    ، فيه  اا مباركً ا طيبً ا كثيرً العالمين حمدً   الحمد هلل ربِّ       

 ومن اتبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين: ،وأصحابه أجمعين 
 أما بعد: 
التي         النتائج  من  جملة  البحث  وقفتفهذه  هذا  في  ا  ،عندها  عند  العل ة  ُتعّد  من  إذ  يعيش  بن 

وكان ابن يعيش حريًصا على تعريف    ، وكان لها أثر جلّي في اختياراته  ،عتنى بها كثيًراا األمور التي  
إليها في هذا البحث , والنهج    النتائج التي توصلتومن أهم    ، العلل التي يذكرها ويبّين المرتاد منها

   الذي اتبعه ابن يعيش في ذكره لعّلة الل بس أو االلتباس هي:
 .تبيين المعنى الذي سيذكره الحًقا والغرض منه  -1
ببنية الكلمة أو بالحركات التي تدخل على    ،؛ للتفريق بين الكلمات المتقاربة  عل ة الل بس  استعمل  -2

 .أصوله
 .لتجنب اختالط الكالم بعضه ببعض والكلمة بالكلمة بّين لنا عل ة االلتباس -3

 

، وشـــــــرح 5/434وشـــــــرح المفصـــــــل البـــــــن يعـــــــيش:   ،493 – 491ينظـــــــر: شـــــــرح الملـــــــوكي:  (1)
 . 105التعريف بضروري التصريف: 

 . 4/348: الكتاب  (2)
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أو   -4 الكلمة  في  االحتمال  بها    ظهور  التي يظهر  المسائل  من   , أخرى  بكلمة  ملتبسة  أن ها  توحي 
 .ضعف المتكلم وبيان رداءة كالمه

 أصب  أمن اللبس واجبًا، ولهذا نجد ابن يعيش ينبه على هذه العل ة. -5
 

 المصادر والمراجع
 القران الكريم. ❖
أبو البركات، كمال الدين األنباري   ،أسرار العربية, عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري  ❖

 م .1999 -هـ1420 , 1ط ,  الناشر: دار األرقم بن أبي األرقم, هـ(577)ت 
ــادة:  2أصــــــول النحــــــو  ❖ ــاهج  GARB 5363, كــــــود المــــ ــتير , المؤلــــــف: منــــ , المرحلــــــة: ماجســــ

 جامعة المدينة العالمية , الناشر: جامعة المدينة العالمية .
م , محمد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد هللا، جمال  إكمال األعالم بتثليث الكال ❖

  -مكة المكرمة    -: سعد بن حمدان الغامدي , الناشر: جامعة أم القرى ت   هـ( , 672الدين )ت  
 م.1984هـ 1404، 1ط المملكة السعودية , 

,    (هـ646يوسف القفطي )ت  إنباه الرواة على أنباه النحاة , جمال الدين أبو الحسن علي بن   ❖
  –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية    -: محمد أبو الفضل إبراهيم , الناشر: دار الفكر العربي  ت 

 م.  1982 -هـ  1406 ،1ط  بيروت , 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة , عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت   ❖

 لبنان / صيدا. -إبراهيم, الناشر: المكتبة العصرية هـ(, ت : محمد أبو الفضل 911
تاج العروس من جواهر القاموس, محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب   ❖

بيدي )ت   هـ(, ت : مجموعة من المحققين, الناشر: دار الهداية.1205بمرتضى، الز 
بن  ❖ محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  ,شمس  الحفاظ  الذهبي    تذكرة  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  ت  )أحمد 

 م .1998  -هـ1419 ،1, ط   لبنان-, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت(هـ748
األندلسي ❖ حيان  أبو   , التسهيل  كتاب  في شرح  والتكميل  د. حسن  ت ,    ه(   745ت  )التذييل   :

القلم   دار  الناشر:   , )من    -هنداوي  إشبيليا  5إلى    1دمشق  كنوز  دار  األجزاء:  وباقي   ،)–  
 م. 2013 -  1997هـ /   1434 - 1418، 1ط الرياض , 

الجرجانّي,   ❖ الشريفالتعريفات؛  بالّسّيد  المعروف  علّي  بن  ُمحّمد  بن  علّي  الحسن  ت  ،)أبو 
 م .  1987  -هـ1407، عالم الكتب، بيروت، 1ط ،، ت : د. عبد الرحمن عميرة(هـ816
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هـ( ,    656التكملة لوفيات النقلة , زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )ت   ❖
 م . 1981 -هـ  1401، 2ط : الدكتور بشار عواد معروف , الناشر: مؤسسة الرسالة ,  ت 
: محمد عوض  ت  هـ( ,370منصور )ت تهذيب اللغة, محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو  ❖

 م.2001، 1ط  ,  بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ,  مرعب
توضي  المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك , أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد   ❖

،  هـ( , شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان749  ت هللا بن علّي المرادي المصري المالكي )
 م.2008 -هـ  1428 ,1ط ,   الناشر: دار الفكر العربي , أستاذ اللغويات في جامعة األزهر

هـ(، مكتبة المثنى،بغداد،هي طبعة مصورة  321ت) محمد بن الحسن،  جمهرة اللغة؛ ابن دريد ,   ❖
 هـ.  1346عن طبعة 

جني   ❖ ابن  عثمان,  الخصائص،  الفت   علّي  392ت  )  ،أبو  ُمحّمد  ت :  دار  4الّنجار،طهـ(،   ،
 م.1990الشؤون الثقافّية، بغداد، 

ــ( ,  672ألفيـــة ابـــن مالــــك , أبـــو عبـــد هللا محمــــد بـــن عبــــد هللا بـــن مالـــك األندلســــي )ت  ❖ : تــــ هــ
 م. 2021 -هـ  1442 ،4ط عبد المحسن بن محمد القاسم , 

،  1طهـ(، ت : د. حسن هنداوي،  392ت  )أبو الفت  عثمان،  ,  سّر صناعة اإلعراب، ابن جني   ❖
 م.1985 -هـ1405دمشق،   ، دار القلم

: مجموعة  ت هـ(,  748ت  )سير أعالم النبالء , شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي   ❖
الناشر: مؤسسة    , تقديم: بشار عواد معروف   , الشيخ شعيب األرناؤوط  بإشراف  المحققين  من 

   م. 1985 -هـ   1405، 3ط الرسالة , 
, عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال    والخ الشافية في علمي التصريف   ❖

)ت   المالكي  الكردي  الحاجب  ابن  الشاعر,  ت هـ(,  646الدين  العظيم  عبد  صال   الدكتور   :
 .م  2010، 1ط القاهرة,  –الناشر: مكتبة اآلداب 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب , عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبلي،   ❖
)ت   الفالح  ,  ت هـ(,  1089أبو  األرناؤوط  القادر  عبد  أحاديثه:  خرج   , األرناؤوط  محمود   :

 م. 1986  -هـ  1406، 1ط بيروت ,  –الناشر: دار ابن كثير، دمشق 
, بدر الدين محمد ابن اإلمام جمال الدين محمد بن مالك    شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ❖

  -هـ  1420، 1ط : محمد باسل عيون السود , الناشر: دار الكتب العلمية , ت  هـ( ,   686)ت 
 م. 2000
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محمد بن يوسف بن أحمد، محب  ,    شرح التسهيل المسمى »تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«  ❖
: أ. د. علي محمد فاخر  ت هـ( ,    778ف بناظر الجيش )ت  الدين الحلبي ثم المصري، المعرو 

القاهرة   والترجمة،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  السالم  دار  الناشر:   , مصر    -وآخرون  جمهورية 
 هـ. 1428، 1ط العربية , 

: د. إبراهيم بن سليمان  ت هـ( ,  442شرح التصريف , أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني )ت   ❖
 م .1999-هـ 1419، 1ط اشر: مكتبة الرشد البعيمي , الن

هـ( , تحقيق وشرح ودراسة وتقديم: أ.    681شرح التعريف بضروري التصريف , ابن إّياز )ت   ❖
  –أ. د. هالل ناجي المحامي , الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع    -د. هادي نهر  

 م.   2002  -هـ   1422، 1ط األردن , 
، أبو البقاء، موفق الدين األسدي الموصلي،  يعيش بن علي بن يعيشي,  شرح المفصل للزمخشر  ❖

قوب , الناشر:  هـ( قدم له: الدكتور إميل بديع يع643المعروف بابن يعيش وبابن الصانع )ت  
 م . 2001 -هـ  1422، 1ط  , لبنان –، بيروت دار الكتب العلمية 

بن   ❖ بن علي  يعيش  ابن  , صنعة  التصريف  في  الملوكي  الدين    ،يعيششرح  البقاء، موفق  أبو 
د. فخر الدين قباوة    ت : ,    (هـ   643ت  )األسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع  

 م .1988 -هـ 1408 , 2ط م , 1973 -هـ 1393 ,  1ط , دار االوزاعي , بيروت , لبنان , 
ت : ُمحّمد   (،هـ686ت ) ،ُمحّمد بن الحسن ,رضّي الدين االستراباذي  ،شرح شافية ابن الحاجب ❖

الزفزاف ُمحّمد  الحسن،  الحميد   ،نور  عبد  الدين  محيي  العلمّية   ،ُمحّمد  الُكُتب    –بيروت    ،دار 
 م.1975 –هـ  1395 ،لبنان

)ت    ❖ المرزبان  بن  بن عبد هللا  الحسن  السيرافي  أبو سعيد  سيبويه,  كتاب  :  ت هـ(,    368شرح 
 م.2008،  1ط لبنان   –علي سيد علي, الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ،أحمد حسن مهدلي

شرحان على مراح األرواح في علم الصرف , شمس الدين أحمد المعروف بديكنقوز أو دنقوز   ❖
, ط  855)ت   بمصر  وأوالده  الحلبي  البابي  ومطبعة مصطفى  الناشر: شركة مكتبة   , ،  3هـ( 

 م.  1959 -هـ  1379
:  ت هـ( , 573ء كالم العرب من الكلوم , نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )ت شمس العلوم ودوا ❖

د يوسف محمد عبد هللا , الناشر:    -مطهر بن علي اإلرياني    -د حسين بن عبد هللا العمري  
)بيروت   المعاصر  الفكر  )دمشق    -دار  الفكر  دار  ,    -لبنان(،    -هـ  1420،  1ط  سورية( 

 م. 1999
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هـ(،  393ت)  ،أبو نصر إسماعيل بن حماد ,  الجوهري    ,حاح العربية(الصحاح )تاج اللغة وص ❖
هـ  1420 ،لبنان ،بيروت  ،، دار الكتب العلمية1ط ،ت : د. أميل يعقوب و د. محمد نبيل طريفي

 م .1999 -
النحو ❖ العباس،,  علل  بن  عبدهللا  بن  الحسن،  محمد  )ت    أبو  الوراق  : محمود  ت   ,هـ(381ابن 

 م.1999-هـ1،1420ط,   السعودية/الرياض-الدرويش, الناشر: مكتبة الرشدجاسم محمد 
قنبر،  , سيبويه ,    كتاب سيبويه ❖ بن  الّسالم  180ت  )أبو بشر عمرو بن عثمان  هـ(، ت : عبد 

 م.1983 -هـ 1403، عالم الكتب، 3ُمحّمد هارون، ط
التنزيل  ❖ غوامض  حقائق  عن  تضم,    الكشاف  فيما  )االنتصاف  حاشية  الكتاب  الكشاف(  مع  نه 

, أبو القاسم محمود   (، وتخريج أحاديث الكشاف لإلمام الزيلعى683البن المنير اإلسكندري )ت 
بيروت ,    –هـ( , الناشر: دار الكتاب العربي  538بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )ت  

 هـ. 1407 , 3ط 
جل ❖ كاتب  هللا  عبد  بن  مصطفى   , والفنون  الكتب  أسامي  عن  الظنون  القسطنطيني  كشف  بي 

الحاج خليفة   أو  باسم حاجي خليفة  المثنى    (هـ1067ت  )المشهور  الناشر: مكتبة  بغداد,    -, 
 م .  1941تاريخ النشر:  

ت  )أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكفوي  الكليات )معجم المصطلحات والفروق الفردية( ❖
 م .    1976، الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق  منشورات وزارة ،، ت : د. عدنان درويشهـ( 1094

الكناش في فني النحو والصرف , أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد   ❖
هـ( , دراسة وتحقيق:    732صاحب حماة )ت    ، الملك المؤيد  ،ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب

الناشر:    , الخوام  بن حسن  بيروت  الدكتور رياض  والنشر،  للطباعة  العصرية    لبنان   –المكتبة 
 م . 2000عام النشر: 

اللباب في علل البناء واإلعراب , أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي   ❖
الدين )ت   النبهان ت ,    هـ( 616محب  اإلله  الفكر  ,    : د. عبد  دار  ،  1ط    دمشق ,  –الناشر: 

 م .1995 - هـ 1416
لسان العرب, محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى   ❖

 .هـ 1414  , 3بيروت, ط   –هـ(, الناشر: دار صادر 711اإلفريقى )ت  
هـ(  395مجمل اللغة البن فارس , أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت    ❖

  -هـ    1406  ,  2ط  بيروت ,   –, دار النشر: مؤسسة الرسالة    : زهير عبد المحسن سلطانت ,  
 م. 1986
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: عبد  ت , (هـ 458ت ) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي, المحكم والمحي  األعظم ❖
 م. 2000 -هـ  1421، 1ط,  بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  , الحميد هنداوي 

: د. محمد كامل بركات , الناشر: جامعة  , ت  الدين بن عقيلالمساعد على تسهيل الفوائد , بهاء  ❖
 هـ. 1405 - 1،1400طدار المدني، جدة( ,   -أم القرى )دار الفكر، دمشق 

ــائل البصــــريات ❖ ــي الفارســــي)ت  أبــــو, المســ ــد الشــــاطرتــــ , (ه 377علــ أحمــــد محمــــد  : د. محمــ
 هـ. 198 -هـ1،1405ط الناشر: مطبعة المدن, ,أحم

بيروت، دار إحياء التراث العربي    -الناشر: مكتبة المثنى  ,    المؤلفين , عمر رضا كحالةمعجم   ❖
 بيروت.

األدب  ❖ ديوان  )ت  ,    معجم  الفارابي،  الحسين  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  إبراهيم  ,  350أبو  :  ت هـ( 
طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة  ,    مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس,    دكتور أحمد مختار عمر 

 م. 2003 -هـ   1424عام النشر: ,   لطباعة والنشر، القاهرةوا
:  ت هـ(,  395معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت   ❖

 م.1979 -هـ 1399عبد السالم محمد هارون, الناشر: دار الفكر, عام النشر: 
حمن بن محمد الفارسي األصل، الجرجاني  المفتاح في الصرف, أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر   ❖

–جامعة اليرمو   -هـ(, حققه وقدم له: الدكتور علي توفيق الَحَمد، كلية اآلداب  471الدار)ت  
 م.1987 -هـ   1407 , 1ط  ,  بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة  ,  عمان

العباس،   ❖ أبو  الثمالى األزدي،  بالمبرد )ت  المقتضب, محمد بن يزيد بن عبد األكبر  المعروف 
 بيروت. –هـ(, ت : محمد عبد الخالق عظيمة, الناشر: عالم الكتب  285

المنصف البن جني، شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني , أبو الفت  عثمان بن جني    ❖
  -هـ  1373في ذي الحجة سنة    1ط  هـ( , الناشر: دار إحياء التراث القديم  392الموصلي )ت  
 م .1954أغسطس سنة  

  ، النجوم الزاهرة في ملو  مصر والقاهرة , يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري الحنفي ❖
  ، دار الكتب  ،ه ـ( , الناشر: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي874ت  ) جمال الدين    ،أبو المحاسن

 مصر .  
محمد عبد الرحمن   أبو: ت نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة , الشيخ محمد الطنطاوي رحمه هللا ,  ❖

 هـ .1426 -م 2005 , 1ط بن محمد بن إسماعيل , الناشر: مكتبة إحياء التراث اإلسالمي , 
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واألثر ❖ الحديث  غريب  في  بن    ,النهاية  محمد  بن  محمد  بن  المبار   السعادات  أبو  الدين  مجد 
األثير)ت   ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  ابن  الع(هـ606محمد  المكتبة  الناشر:    -لمية  , 

 محمود محمد الطناحي.  -: طاهر أحمد الزاوى ت م ,  1979-هـ1399بيروت،
إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني  ,  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ❖

)ت   البهية  1399البغدادي  مطبعتها  في  الجليلة  المعارف  وكالة  بعناية  طبع  الناشر:  هـ(, 
 لبنان. –ادت طبعه باألوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت  أع,  1951استانبول 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع , عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي      )ت   ❖
 مصر.   –: عبد الحميد هنداوي, الناشر: المكتبة التوفيقية  ت هـ( , 911

وفيات األ يان وأنباء أبناء الزمان, أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي   ❖
بيروت   –: إحسان  باس, الناشر: دار صادر ت  هـ( , 681بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )ت 

. 
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