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 الُبعد الداليّل يف مسائل اإلعالل

   فريد بن عبد العزيز الزامل السليم

 أستاذ النحو والرصف املشارك يف كلية اللغة العربية والدراسات االجتامعية

  جامعة القصيم

 
 

 (ـه26/12/1437يف  للنرش هـ،   وقبل12/2/1436)قدم  للنرش يف  

 

 .علة الفرق، أمن اللبس، الشذوذالداللة، اإلعالل، :  املفتاحية الكلامت

درس علامء العربية مباحث اإلعالل يف مصنفاهتم ضمن علم الترصيف، الذي كان يف نظر البحث: ملخص

ا الختالف الداللة(، واجلانب  املتقدمني شامالا للجانب الرصيف )بمعناه األخص، وهو تغيري بنى الكلامت تبعا

 الصويت، كاإلدغام والتقاء الساكنني.

لل اإلعالل دائرة حول االستثقال وطلب اخلفة، فهو مبحث صويت، ولذا ذهب بعض الباحثني إىل وع

رضورة إخراج هذا الباب من علم الرصف، إالا أنا الناظر يف كالم العرب، وما صاغه العلامء من قواعد بناء 

ا دالليًّا يقارن بعض هذه العلل الصوتية، كتمييز َة نظرا نوع الكلمة، أو جذرها، أو لتحقيق  عليه، جيد أنا ثما

وظيفة نحوية، كام قد يرتكب االستثقال إلزالة لبس ما... ومن هنا جاء هذا البحث ليتناول هذه األبعاد 

   الداللية بالعرض، والدراسة.
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Abstract: The Early Arab linguists considered the issues of Defectiveness under the science of 

Morphology which was, in their view, covering both morphological and phonological aspects. 

   Defectiveness reasoning always occur for seeking the dis/ease in articulating words, and this, of 

course, relates to phonology. Accordingly, it has been argued that the Defectiveness phenomenon 

should not be considered under the science of Morphology. In this paper, I show the semantic aspect. 

This can be seen in some traditional works that focused on the role of meaning in contrasting between 

the phonological reasoning such as distinguishing the word type or its root, or in achieving a syntactic 

function. Hence, the current paper aims to show and study these semantic dimensions.  
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 مقدمة 

درس العلامء املتقدمون مباحث اإلعالل واإلبدال يف 

مصنفاهتم داخل مصطلح علم الترصيف، فمباحث 

هذا العلم ُعنيت باجلانب الرصيف )بمعناه األخص، 

ا الختالف الداللة(،  وهو تغيري بنى الكلامت تبعا

 واجلانب الصويت، كاإلدغام والتقاء الساكنني.

؛ ألنا  علله قائمة عىل  واإلعالل مبحث صويتٌّ

االستثقال وطلب اخلفة، فاحلرف املعتل يثقل إذا تبعه 

حرف من جنسه، َوْفق قيود معينة، كام أنا حرف العلة 

ال حيتمل أنا يتبع بحركة، فال بد من حذفها، أو نقلها 

 إذا سبق بحرف صحيح ساكن ختف بعده.

وهكذا كثري من علل هذا الباب؛ ولذا ذهب بعض 

إخراج بعض أبواب )الرصف التقليدي(  الباحثني إىل

(، لكنا 243 -233من علم الرصف )برش،كامل 

الناظر يف كالم العرب، وما صاغه العلامء من قواعد 

ا دالليًّا يقارن بعض هذه  َة نظرا بناء عليه، جيد أنا ثما

العلل الصوتية، فيتخلف طلب اخلفة بغية متييز نوع من 

وظيفة نحوية، أو إلزالة أنواع الكلمة، أو للتعبري عن 

كام أنا هذه العلل وغريها قد تؤدِّي إىل تغيري …لبس ما

 )إعالل( ما ال يتصف بالثقل، وال حيتاج إىل التخفيف،

ومن هنا أردت يف هذا البحث أْن أتناول هذه األبعاد 

الداللية بالعرض، والتصنيف، لبيان مدى تأثريها، 

تقدمني وبعض ووجاهتها، من خالل النظر يف كالم امل

 الدارسني املحدثني. 

وقد قرصُت احلديث عىل ما يتعلق باملعنى من 

املسائل، فلم أتعرض لعلل ُأخرى، وال ملسائل يف 

اإلعالل مل يكن للمعنى فيها أثر، كام مل أتعرض للخالف 

بني العلامء املتقدمني، وال للخالف بني املتقدمني 

أذكر منها إالا  واملعارصين يف تفسري ظواهر اإلعالل، ومل

ما دعِت احلاجة إليه ليكوَن توطئة للدخول إىل احلديث 

إىل الداللة، وغالب اخلالف يف تفسري الظواهر ال يعود 

إىل أثر يف املعنى، فهو جييب عن )كيف( ال عن )ملاذا(، 

فعىل سبيل املثال، عند تفسري قلب الواو والياء مهزة إذا 

إىل انقالهبام  تطرفتا بعد ألف زائدة، ذهب بعضهم

(، وذهب آخرون إىل ـه 62،1425مبارشة )ابن مالك، 

ا، فيلتقي ألفان، فتقلب الثانية مهزة ام تقلبان ألفا )ابن  أَّنا

(، وذهب بعض املعارصين 137/ 2ه، 1373جني، 

إىل أنا حرف العلة حذف، فزيد يف مطل الفتحة الطويلة 

ون )األلف(، حتى احتيَج إىل قفل املقطع، وقفله يك

ا قطع للنفس )اإلبدال إىل اهلمزة يف ضوء  باهلمزة؛ ألَّنا

ه، 1422رس صناعة اإلعراب. الشمسان، إبراهيم، 

،(، كل ذلك ال جييب عن سبب هذا التغيري، 45ص: 

 التفريق بني املمدود واملقصور. -مثالا –الذي هو هنا 

 

 متهيد 

 تعريف اإلعالل:

أحدها:  هذا األصل يعود يف اللغة إىل معان ثالثة،

( 14، 4/12الضعف، ومنه املرض )ابن فارس )عل( 

 (.2/797)اليزدي  وأعلا اليشء عالج علله
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ا يف االصطالح فقد عرفه ابن احلاجب بأناه:  وأما

))تغيري حرف العلة للتخفيف بالقلب أو احلذف أو 

 (.94، ص ـه 1415)ابن احلاجب،   التسكني((

 ويف هذا التعريف مسألتان:

رص اإلعالل بحروف العلة، وهي الواو األوىل: ح

واأللف والياء، دون اهلمزة، وعلال الريض إخراج 

اهلمزة بأنا التغيري فيها ال يعدُّ إعالالا وإناام هو ختفيف 

ا تتغري تغريُّ 3/67مهز )الريض،  (، مع اإلقرار بأَّنا

ا حرف علة  أحرف العلة، وإناام مل جيِر االصطالح بَأَّنا

(؛ ولذا جعل ابن احلاجب مسائل 1/33)الريض، 

إبدال اهلمزة حرف علة يف باب ختفيف اهلمز ) ابن 

 (.87ه، ص 1415احلاجب، 

ولكن الريض نفسه عّد تغيري اهلمزة من القلب، 

فقال: ))اعلم أنا لفظ اإلعالل يف اصطالحهم خمتص 

بتغيري حروف العلة، أي األلف والواو والياء، بالقلب، 

سكان، وال يقال لتغيري اهلمزة بأحد أو اإل  أو احلذف،

بل يقال إنه ختفيف للهمزة، وال يقال …الثالثة إعالل

ا إلبدال غري حروف العلة واهلمزة ولفظ القلب …أيضا

خمتص يف اصطالحهم بإبدال حروف العلة واهلمزة 

بعضها مكان بعض، واملشهور يف غري األربعة لفظ 

ا((  )الريض: اإلبدال، وكذا يستعمل يف اهلمزة أيضا

( فانظر كيف اضطرب كالمه، إْذ أخرج 3/66-67

تغيري اهلمزة من مصطلح اإلعالل، ثما أدخله يف 

 (.378مصطلح القلب ) السامرائي، إبراهيم، 

وقد عدا بعضهم اهلمزة حرف علة )ابن احلاجب، 

، والقوشجي، 1/268 ، واجلاربردي،2/415

ملقاربتها (، وعدا آخروَن التغيري فيها من اإلعالل 444

ه، 1393حلروف العلة، ولكثرة تغيريها ) ابن يعيش، 

، و شاهني، عبدالصبور، 4/280،  واألشموين 214

172.) 

ى اإلعالل بالتغيري الذي يكون  الثانية: حرص مسما

للتخفيف، فغرضه صويت حمض، وهكذا قالوا يف 

ا البدل فالغرض به تسهيل  اإلبدال، قال النييل: ))وأما

(، وفرس التسهيل العصام 2/556نييل، اللفظ(( )ال

اإلسفراييني فجعل غرضه التخفيف، أو مشاكلة 

احلروف بعضها لبعض يف املخرج أو الصفة )رشح 

 (.191الفاضل العصام، 

فام كان التغيري فيه لغري ختفيف، كأن يكون مراعاة 

، وقد رصح بذلك القوشجي،  للمعنى، فليس إعالالا

ألغراض لفظية، وقال يف  إْذ جعل اإلعالل مماا حيصل

ا له اختصاص  تعريفه: ))هو تغيري حرف العلة تغيريا

(، 443به، ال بقصد تغيري يف املعنى(( )القوشجي، 

وعىل هذا سار املحدثوَن، قال د. عبد الصبور شاهني: 

))ومن احلقائق املسلمة أنا ظاهرة اإلبدال بصفة عامة 

ات ال حتدث إالا عىل أساس التقارب بني األصو

املتبادلة، وأنا الغاية منه حتقيق نوع من االقتصاد يف 

عمليات النطق املتتابعة(( )شاهني، عبد الصبور، 

186.) 
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وقد راعوا يف ذلك الغالب يف الباب، كام نظروا 

ا بالنظر إىل  ا له، أما إىل األصل، دون ما حيدث تبعا

م ذكروا  أفراد املسائل فالوضع خمتلف، فمن ذلك أَّنا

اع اإلبدال ما شاع يف بعض لغات العرب، من أنو

كالعنعنة والعجعجة، فهذه ظواهر مبناها عىل أداء 

احلرف، وال أثر هلا يف الداللة، إالا أنا منها ما غرضه 

داليل كالكشكشة والكسكسة، إذ يفرق هبام بني 

خطاب املذكر واملؤنث، وهلام صورتان: إبدال كاف 

ق الكاف السني أو املؤنثة سيناا أو شيناا، أو إحلا

ا من العرب  الشني، قال سيبويه: ))واعلم أنا ناسا

فإذا …يلحقون الكاف السني ليبينوا كرسة التأنيث

وصلوا مل جييئوا هبا؛ ألنا الكرسة تبني، وقوم يلحقون 

الشني ليبيِّنوا هبا الكرسة يف الوقف، كام أبدلوها 

وإناام يلحقون السني والشني يف …مكاَّنا للبيان

م جعلوا تركهام بيان التذكري(( )سيبويه ا لتأنيث؛ ألَّنا

وما  251، وآل غنيم، صاحلة 4/199-200

بعدها(، وقال ثعلب: ))جيعلون مكان الكاف 

الشني، وربام جعلوا بعد الكاف الشني 

ا لكرس الكاف…والسني (( …يفعلون هذا توكيدا

 (.2/141)ثعلب 

 وسيتبني من خالل هذا البحث مقدار وجاهة هذا

اإلطالق الذي وقع يف تعريف اإلعالل، فَثما عدد من 

املسائل ال يكون للتخفيف فيها حمل، وإناام علتها داللية 

 فحسب.

 املبحث األول

  الداللة يف تفسري القواعد املقيسة

: اإلعالل بالقلب:  أوالا

 أ( قلب حرف العلة مهزة:

يقلب حرف العلة مهزة يف عدد من املواضع، ومن 

 ذلك:

ذا تطرف بعد ألف زائدة، نحو: سامء، وبناء، إ -1

 وصحراء. 

إذا كان عيناا السم فاعل فعل ثالثي، وقد اعتل  -2

 يف الفعل.

إذا وقع ثاين حريف علة توسط بينهام ألف  -3

 موازن مفاعل.

إذا وقع بعد ألف موازن )مفاعل( وهو يف  -4

 املفرد مد زائد.

ا حترك حرف العلة،  وليس ففي هذه املواضع مجيعا

بينه وبني الفتحة إالا األلف، وهو حاجز غري حصني، 

ا  ا، فإذا قلب ألفا فاألصل أْن يقلب حرف العلة ألفا

اجتمع ألفان، وال بدا من التخلص من اجتامع ألفني؛ 

لتعذر النطق هبام، ويكون التخلص يف نظري هذا 

باحلذف، فإنا القاعدة أناه إذا التقى ساكنان أوهلام حرف 

، والفاريس، 3/505ف حرف املد ) سيبويه مد ُحذ

(، ولو ُطبِّقت 3/147، والريض 189ه،  1419

القاعدة هنا حلصل اللبُس، فاحلذف يف املوضع األول، 

وهو تطرف األلف والواو والياء بعد ألف زائدة، 
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ا )ابن جني  يؤدِّي إىل كون املمدود مقصورا

 ه،1393، وابن يعيش 138و2/137،ـه1373

(، فيلتبس بناء ببناء )الريض 3/102 ، والريض277

(؛ ولذا قلبوا األلف الثانية مهزة، قال املازين 3/174

معلالا هذا القلب: ))فهمزوا الثانية؛ لئاال جيتمع 

ا، وتذهب  ساكنان، ومل حيذفوا فيكون املمدود مقصورا

 (.2/137، ـه1373الياء فيلتبس(( )ابن جني

ا املوضع الثاين، وهو انقالب ال ا يف َأما عني ألفا

اسم فاعل الفعل الثالثي، فإنه إذا حذفت األلف 

يلتبس اسم الفاعل بالفعل، فيقال: قاَل قاٌل، 

، 445فاأللف هي عالمة اسم الفاعل ) الثامنيني 

(، قال سيبويه: ))هذا باب ما 3/102والريض 

اعتل من أسامء األفعال املعتلة عىل اعتالهلا: اعلم 

ومل يصلوا إىل …العنيأنا فاعالا منها مهموز 

اإلسكان مع األلف، وكرهوا اإلسكان واحلذف فيه 

(، فحذف هذه 4/348فيلتبس بغريه(( )سيبويه 

األلف فيه نقض للغرض، حيث إنا الداللة عىل 

اسم الفاعل تكون بتلك األلف الزائدة، فإسقاطها 

نقض لغرض زيادهتا، وهلذا املعنى يشري الثامنيني 

اسم الفاعل من  فيقول: ))فإْن بنيَت 

ا قبل هذه األلف، فاجتمع …)باع( أدخلَت ألفا

واجلمع بني األلفني حمال؛ ألنا كل واحد …ألفان

منهام دخل ملعنى، وإسقاطه خيل باملعنى الذي دخل 

 (.444من أجله(( )الثامنيني، 

ورشط هذا القلب أْن تكون العني معتلة يف الفعل، 

حت يف الفعل وجب تصحيحها يف  اسم فإْن ُصحِّ

(، وذلك نحو: َعِوَر وصِيَد، 4/347الفاعل ) سيبويه 

 فيقال: عاِور وصايِد، وهنا مسائل:

األوىل: علة تصحيح الفعل، وقد حتركت الواو 

 والياء وانفتح ما قبلهام، وسأرجئ بحث هذا إىل بابه.

الثانية: علة اشرتاط اعتالل الفعل العتالل اسم 

وصف حممول عىل الفاعل منه، فقد نصوا عىل أنا ال

(، وذلك احلمل 4/347الفعل يف اإلعالل )سيبويه 

لغرض التفريق بني ما أعل فعله وما مل يعل، فيفرق بني 

 صائد وصايد، وحائل وحاول، ونحو ذلك.

الثالثة: أنا هذه األفعال ذات داللة الزمة، 

ا  فالوصف منها يكون صفة مشبهة، ال اسم فاعل؛ ألََّنا

األلوان التي تالزم صاحبها، من العلل واألدواء و

فالوصف هبا يدل عىل الثبوت؛ ولذا فالقياس أْن يكوَن 

فْعالء(، فيقال: أْعَوُر، وأصَيُد،  –الوصف عىل )َأْفَعل 

وأْحَول، إالا أناه إذا أريد بالوصف الُعروض، وعدم 

 اللزوم، ُعدل إىل اسم الفاعل، كام يف قوله تعاىل:

ائ  ائ    ەئ    ې  ې  ې  ې  ى  ى        چ

( فعدل عن 12)هود:   چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ        

)ضيِّق( إىل )ضائق( لبيان عروض هذه احلال 

(، ومتثيل الترصيفيني بـ)عاِور( 2/261)الزخمرشي 

 ونحوه مراٌد به هذا املأخذ. 
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واملوضع الثالث مثل املوضع الثاين يف علة القلب، 

لة اكتنفا ألف فإذا وقعت الياء أو الواو ثاين حريف ع

ا عالمة اجلمع  موازن مفاعل، مل حتذف األلف؛ ألََّنا

 (.3/102)الريض 

ا  وقد أحلق سيبويه هبذا املوضع ما كان من املفرد موازنا

هلذه الصيغة، نحو )ُعوائر( من الَعَور، قال: ))و)ُفواعل( 

منهام بمنـزلة )َفواعل( يف أنك هتمز وال تبدل من اهلمز 

(، وخالفه األخفش والزجاج 4/391(( )سيبويه …ياءا 

 فلم يعال ثاين املكتنفني ألف مفاعل يف غري اجلمع 

 (.3/134)خمطوط(، والريض  6/281)السريايف 

ا يف املوضع الرابع، وهو إذا وقع حرف العلة بعد  َأما

ألف موازن مفاعل، وهو يف املفرد مد زائد، فإضافةا إىل 

ا بني ما أنا احلذف يوقع يف اللبس، فإنا يف ا لقلب فرقا

ا، ويلحق  كان حرف العلة فيه أصليًّا، وما كان فيه زائدا

ا؛ ألناه زيد لإلحلاق، فهو  باألصيل ما كان حمركا

 (.3/102)الريض   كاألصيل

وألجل هذا الفرق كان القول األعىل يف اشتقاق 

ا من )مدن(، هلمزها يف مدائن، وجلمعها  )مدينة( َأَّنا

، وما بعدها، 1/311ه، 1373 عىل ُمُدن ) ابن جني 

 2/1421)مدن(، واجلرجاين  6/2201واجلوهري 

 (."مدن" 5/324وما بعدها، وابن بّري 

 ب( قلب اهلمزة حرف علة:

تقلب اهلمزة حرف علة يف باب اجلمع الذي عىل 

موازن مفاعل، إذا وقعت اهلمزة بعد األلف وكانت 

، أو عارضة يف اجلمع، وذلك إذا كانت الم املفرد مهزة

ياء، أو ياء منقلبة عن واو، فتفتح اهلمزة وتقلب ياء، 

ا  ا فتحت اهلمزة وقلبت واوا وإذا كانت الم املفرد واوا

، وابن 604،ـه1419، والفاريس 4/390)سيبويه 

 (.2/54، ـه1373جني  

وكان سيبويه قد أحلق املفرد باجلمع فيام اكتنف 

اعل(، ألَف موازن مفاعل فيه حرفا علة، وذلك يف )ُفو

بجامع الثقل فيهام، فإن فات ثقل اجلمع فضم األول 

(، فيجرى يف "خمطوط" 6/281حل حمله ) السريايف 

وجوه اإلعالل جمرى اجلمع، إالا أناه استثنى معتل الالم 

ومهموزها، فال جيريه جمرى مطايا وبابه، وذلك 

اللتباسه ببناء آخر، فإذا بنيت من )جاء( عىل فواعل، 

ئ، ثم ُجوائئ، ثم ُجوائي، فال تفتح فقلت: ُجواو

ا، فيقال: ُجواَءي، ثم ُجواءا، ثم  اهلمزة، ثم تقلب ألفا

ُجوايا؛ ألناه يلتبس بـ)ُحبارى( و)ُشكاعى(. )سيبويه 

 (."خمطوط" 6/282، والسريايف 4/394

ا:  ج( قلب الواو ياءا والياء واوا

 الم )فِْعىل( و)ُفعىل( اسمني ووصفني: -1

ا السم عىل )ُفْعىل(،  تقلب الواو ياءا  إذا وقعت الما

ا  ا إذا وقعت الما نحو: ُقصيا، وُعليا، كام تقلب الياء واوا

، قال سيبويه: ))هذا باب ما تقلب فيه  لـ)َفْعىل( اساما

الياء واوا ليفصل بني االسم والصفة، وذلك )َفعىل( إذا 

، نحو الرشوى والتقوى، والفتوى، وإن  كانت اساما

عىل األصل، وذلك نحو:  كانت صفة تركوها
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ا )ُفعىل( من بنات الواو فإذا كانت اساما …صديا وَأما

فإن الياء مبدلة مكان الواو، كام أبدلت الواو مكان 

 (.4/389(( )سيبويه  الياء يف )َفعىل(

فعلة القلب الفرق بني االسم والصفة. )ابن عصفور 

، واليزدي 178/ 3، والريض 544، 2/542

يس هناك داع صويت للقلب؛ فريى (، وإالا فل2/906

الريض أنا يف هذا القلب شيئاا من التخفيف، حيث يعدل 

بني أول الكلمة وآخرها من حيث اخلفة والثقل، قال: 

ا أْن يكوَن واويًّا أو  ))الناقص إن كان عىل )َفعىل(... فإما

يائيًّا، والواوي ال تقلب واوه ياء ال يف االسم... وال يف 

تدال أول الكلمة وآخرها بالفتحة والواو، الصفة...، الع

ا اليائي منه  فلو ُقلِبَت ياءا لصار طرفا الكلمة خفيفنِي، وَأما

ل االسم الذي هو أسبق من  فُقِصد فيه التعديل أوالا َفُعدِّ

ا، فلام وصل إىل الصفة ُخلِّيت بال  الصفة بقلب يائه واوا

 (. 3/177قلب، للفرق((. )الريض 

ا ما ذكر سيبويه يف الباب: ولذا قال السريا يف ملِخصا

ومجلته أناه شذا فيه باباِن عاما يوجبه القياس، …))

ا  أحدمها )َفعىل( إذا كانت المه ياء وهو اسم قلبت واوا

نحو: رعوى ورشوى، والقياس رعيا ورشيا؛ ألناه من 

رعيت ورشيت، وليس قبلهام ما يوجب قلب الياء 

ا، واآلخر )ُفعىل( إذا كا ن اساما والفعل منه واو، واوا

 خ(. 6/276((. )السريايف …تقلب ياءا 

بل إنا مقتىض القياس عدم القلب، إذ أنا األصل أن 

يعمد إىل التخفيف، فيقلب األثقل لألخف، ويف 

ا، والياء أخف، وذلك  )َفْعىل( االسم قلبت الياء واوا

 (.9/184للفرق. )الشاطبي 

ا إرادة الفرق، أنا  د أيضا هذا القلب وقع يف  ومما يؤكِّ

الم صيغتي )َفعىل( و)ُفعىل( دون )فِْعىل(، فإنا )فِعىل( 

ا؛ ولذا مل حيتج للفرق، فلم  مل يأِت منها صفة إالا شاذًّ

 (.9/185يكن ثم قلب.     ) الشاطبي 

وقد اختلفوا يف املقلوب يف صيغة )ُفعىل(، أالم 

االسم أم الم الصفة؟ فالقول األول هو ما قرره 

ويه، وتبعه يف ذلك مجهور النحويني ) ابن الرّساج سيب

، والريض 2/161ه،  1373، وابن جني3/257

 ه،1418، وأبو حيان2/908، واليزدي 3/178

(، وذهب الفراء )أبو 4/313، واألشموين 1/292

(، وابن 4/313، واألشموين 1/292ه، 1418حيان 

،وأبو حيان 9/219السكيت )األزهري أبو منصور 

( والفاريس 4/313،  واألشموين 1/292ه، 1418

(، واختاره 2/910، واليزدي 608ه،1419)الفاريس

ا االسم فتصح  ابن مالك إىل أنا القلب يف الصفة، َأما

، وابن 4/2121ه، 1402الواو فيه )ابن مالك، 

ه، 1418، وأبو حيان 309ه، ص1387مالك، 

وما بعدها(،  9/190، والشاطبي 1/292

ذلك عىل القياس، و)الُقصوى( من ( عىل (1)فـ)ُحزوى

                                                 
( )اسم موضع يف نجد، رشقي الدهناء، وقرية بالياممة وهي 1)

، 153اآلن يف قرية سدوس. انظر: صفة جزيرة العرب 

 (.322، ومعجم الياممة 2/255ومعجم البلدان 
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ا الدنيا والعليا، فقياس عند اجلميع، فعىل  الشاذ، َأما

القول األول هي صفات جرت جمرى األسامء، 

(، 2/161ه، 1373فعوملت معاملتها )وابن جني 

 وعىل الثاين عىل أصل حكم الصفة.

 عني )ُفعىل( اساما أو صفة غري حمضة. -2

ُفْعىل( وهي اسم، أو صفة إذا وقعِت الياء عيناا لـ)

غري حمضة، وهي مؤنث )أفعل( التفضيل، فإنا الياء 

ا )سيبويه  ا، للفرق أيضا ، والسريايف 4/364تقلب واوا

، واليزدي 136، 3/86، والريض 18/36

(، قال سيبويه: ))هذا باب ما تقلب فيه الياء 2/864

، وذلك الطوبى  ا، وذلك ُفْعىل إذا كانت اساما واوا

قوا بني االسم والصفة يف هذا كام …والكوسى فإناام فرا

قوا بني )َفْعىل( اساما وبني )َفْعىل( صفة يف بنات الياء  فرا

 (.4/364(( )سيبويه …التي الياء فيهنا المٌ 

ومع أنا أكثر الترصيفيني يثبتون الفرَق علةا للقلب، 

إالا أنا عبدالقاهر اجلرجاين أرجع هذا التغيري إىل 

ا إياه بتكثري أبنية اجلمع، قال: الترصف وا الفتنان مشبها

م عىل عادة تفننهم يف الترصف عليه محلوا …)) ُثما إَّنا

الواو عىل الياء يف باب، والياء عىل الواو يف باب آخر، 

نحو وضعهم اجلمع عىل أنواع …ليحصل االفتنان

وأقسام، كجمع السالمة ومجع التكسري واسم اجلمع، 

لكثرة، ُثما ختصيصهم كل مثال بأبنية ُثما مجع القلة وا

 واحد المني خمتلفني، نحو: 
ٍ
كثرية، وكجعلهم ليشء

 …وكالقلب يف ِقِِسٍّ مجع قوس …أتوت وأتيت

وأشباه ذلك مما يذهب يف طريق التوسع يف وجوه 

(( )اجلرجاين …الصيغة وحتسني الكالم بكثرة الفنون

2/1551.) 

يف تفسري كالم وكان ابن جني قد أشار إىل هذا، فقال 

ا لُيفَرق بني االسم "املازين:  هذا ما تقلب فيه الياء واوا

: ))وقد استطرف أبو عثامن هذا الباب، "والصفة

واعتمد فيه عىل أنه حمكيٌّ عن العرب، وليس فيه حجة 

قاطعة، وأنا أذكر ما فيه من العلة؛ وذلك أنا الياء أخف 

ت من الواو، وقد غلبت الواَو يف أكثر املواض ع حتى أبرا

عليها، فأرادوا َأْن يعوضوا الواو من كثرة دخول الياء 

فإْن قيل: فهالا كان هذا القلب يف الصفة دون …عليها

االسم؟ قيل: ألنا الواو أثقل من الياء، فلاما اعتزموا قلب 

األخف إىل األثقل لرضب من التوسع يف اللغة جعلوا 

لوا األثقل يف ذلك يف األخف؛ ألناه أعدل من أْن جيع

 (.2/175ه،  1373(( )ابن جني  …األثقل

لكناه يف رس الصناعة مل يغفْل علة الفرق، فقال: 

ا للترصف، وتعويض الواو من  ))ومما قلبت ياؤه واوا

ا بني االسم  كثرة دخول الياء عليها، وللفرق أيضا

(( )ابن جني …والصفة قوهلم: الرشوى والفتوى

 (1)(. 2/591ه،  1405

                                                 
( )رس الصناعة متأخر، فيام يظهر، عن املنصف. )انظر: (1

أبو الفتح ابن جني ه، و135،2004ني صمقدمة ابن ج

 د. مصطفى خاطر رائد مناهج البحث النحوي املعارص

31-32.) 
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ة الداللية مقدمة عىل جمرد الترصف والتفنن، والعل

والتفنن حاصل مع إثبات امللمح الداليل، وال شك أنا 

 اجتامعهام أقوى من االقتصار عىل التفنن.

 التقاء الواو والياء: -3

إذا التقت الواو والياء يف كلمة، وسكن السابق 

ا قلبت الواو ياء،  ا وسكونا منهام، وهو أصيلٌّ ذاتا

، والفاريس 4/365لياء )سيبويه وأدغمت با

، وابن 17ه، 1373، وابن جني، 598ه، 1419

ه، 1393، وابن يعيش، 102ه، ص1415احلاجب، 

، والريض 308ه، ص1387، وابن مالك 461

3/139.) 

فخرج بذلك ما إذا كان السابق منقلباا، نحو ُسوير، 

وُتُبْوِيع، من ساَيَر، وتَباَيع، فال تقلب الواو، والعلة من 

ذلك اجتناب اللبس؛ فإنا القلب يؤدِّي إىل التباس 

ل(. )سيبويه  ل( و)ُتُفعِّ ُفوِعل، وُتُفوعل بـ)ُفعِّ

، اجلرجاين 599ه،  1419، والفاريس، 4/368

2/1467 .) 

وقد ذكروا أسباباا غري اللبس، فابتدأ سيبويه التعليل 

وال يكون يف ُسْوِير …بإرادة املد، فقال عن القلب: ))

وا وُتُبويِ  ع؛ ألنا الواو بدٌل من األلف، فأرادوا أْن يمدُّ

وا األلف، وأالا يكوَن )ُفوِعل( و)ُتُفوِعل(  كام مدُّ

َل(، َأاَلْ تراهم قالوا: ُقْوِول  ل( و)ُتُفعِّ بمنـزلة )ُفعِّ

وا ومل يرفعوا ألسنتهم رفعة واحدة؛ لئاال  وُتُقْوِول، فمدُّ

ل(، وليكون َل( و)ُتُفعِّ عىل حال األلف يف  يكون َكـ)ُفعِّ

(. كام قرر هذا املازين 4/368املد(( )سيبويه 

 (.19، ـه1373والسريايف. )وابن جني، 

ا لذاته،  والظاهر أنا املد الذي أرادوا ليس مقصودا

وإناام املقصود اللبس الذي يتحقق بفواته؛ ولذا مل 

 ، يراعوا املد يف )مفعول( من الناقص، فقالوا: مريِضٌّ

، إ  (.3/140ْذ ال لبس. )الريض ومدُعوٌّ

وذهب ابن عصفور إىل أنا التصحيح يف ُسْوِير 

ونحوه لكون الواو مبدلة من األلف، واأللف ال 

تدغم يف الياء والواو، فكذلك ما هو بدل منها )ابن 

(، ولعل مأخذه ما قرره سيبويه من 2/478عصفور 

إرادة املد، ولكن قوله مردود؛ إْذ تقلب األلف ياء يف 

غري )كتاب( وتدغم يف ياء التصغري. )اليزدي تص

2/874.) 

وضم الفاريس إىل علة اجتناب اللبس كون الواو 

(، واعرتضه 599ه،   1419غري الزمة )والفاريس، 

اجلرجاين بأنا الياء يف ُأَسيِْود تصغري )أسود( ونحوه 

ا، وقلبها جائز، ُثما أجاب عاما أورده بأنا  غري الزمة أيضا

يف املبني ملا مل يسَم فاعله أظهر من العروض  الُعُروض

يف التصغري؛ ألَنا التصغري يراد به غالباا صفات الزمة، 

ا يف ُأسْيود  ا فإنا العارض يف ُسوير هو الواو، َأما وأيضا

فالواو الزمة، والواو هي حمل القلب، فاختلفا. 

 (.2/1468)اجلرجاين 

))اعلم أنا ومع ذلك فإناه اختار علة اللبس، فقال: 

القوي يف هذا َأْن يقال: إنا اإلدغام ترك ألجل اللبس، 



 13                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 

، لو قيل يف ُسويِر وُتُسوِير: ُسريِّ وُتُسريِّ مل يدر (1)"إذا"

ل( ل( و)ُتُفعِّ ام )ُفوِعل( و)ُتُفوعل( أم )ُفعِّ ا …أَّنا وَأما

االحتجاج بَأنا اإلدغام يرتك ألجل أنا الواو ال يلزم 

(( …فليس بذلك املتني… يرلقولك: ساير وتسا

 (.2/1467)اجلرجاين 

والذي دعا اجلرجاين إىل االعرتاض واإلجابة إناام 

هو قوهلم: إنا الواو ليست بالزمة، وهي عبارة 

اخلليل فيام نقله سيبويه عنه: ))وسألت اخلليل عن 

؟ فقال:  ُسوير وُبويع ما منعهم َأن يقلبوا الواو ياءا

زمة وال بأصل، وإناام ألنا هذه الواو ليست بال

(( )سيبويه …صارت للضمة حني قلت: ُفوِعل

4/368.) 

ومقصوُد سيبويه من عدم اللزوِم البدُل، يدل عليه 

رصاحة قوله: ))ونحو هذه الواو والياء يف 

واُو )ديوان(، وذلك ألَنا هذه الياء ليست …ُسوير

وإناام هي بدل من …بالزمة لالسم كلزوم ياء )َفْيَعـِل(

 (.4/368لواو(( )سيبويه ا

وملا تعرض السريايف لتفسري هذا املوضع مل يفرس 

ه مقابل للعروض، وإناام فرسه بالبدل،  اللزوم عىل أنا

وصارت الواو يف ُتبُويع كاأللف يف …فقال: ))

تبايع، ومثل ذلك ُرْوية وُنْوي، إذا خففت اهلمزة 

ا لسكوَّنا وانضامم ما قبلها، ُثما ال ت قلب صارت واوا

ا مهزة قد خففت فالنية فيه  ياءا للياء التي قبلها؛ ألََّنا

                                                 
 ( هكذا يف املطبوع، ولعله خطأ، والصواب إذ.1)

نية اهلمزة، وكذلك سوير ملا كانت النية يف الواو منها 

(( )السريايف   (.18/48نية األلف مل تقلب ياءا

فاملقصود بقوله: )ليست بالزمة(، هو ما عرب عنه 

(، وال 4/389املتأخروَن بأصالة الذات )ابن هشام 

َسيِود ونحوه؛ ألنا ياء التصغري أصلية يرد عليه أُ 

 الذات. 

واحلقيقة أنا مدار هذا الرشط عىل اجتناب اللبس؛ 

قوا بني )ُرْوية( و)ُسْوِير( يف جواز القلب  ولذا فرا

واإلدغام، مع اتفاقهام يف سبب وجوب التصحيح، 

فأجازوا إدغام ُرْوية؛ لعدم إلباسها، ومل جيز أحٌد إدغام 

، والسريايف 2/35، والفراء 4/368ه ُسوِير )سيبوي

ه(، وليس ذلك 2/30،1373، وابن جني، 18/48

 إالا الجتناب اللبس.

ا:  د( قلب الواو والياء ألفا

ا،  إذا حتركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهام قلبتا ألفا

ه،  1373وقد ذكروا لذلك علالا صوتية      )ابن جني، 

بن عصفور ه، وا1393، 220، وابن يعيش 2/116

(، 2/829، واليزدي 3/95، والريض 2438

ورشطوه برشوط يعود أكثرها إىل علل معنوية، وذلك 

 عىل النحو اآليت:

اشرتطوا أالا تكوَن إحدامها عيناا لـ)َفِعل( الذي  -1

ا  الوصف منه عىل َأفعل فعالء، وال عيناا ملصدره، فَأما

 تصحيح الفعل فألناه حممول يف املعنى عىل افعلا 

، والثامنيني 1/99، واملربد 4/344وافعالا ) سيبويه 
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(؛ ألَنا هذا الوزن 222ه، 1393، وابن يعيش 297

هو األصل يف العيوب الظاهرة واأللوان )الريض 

(، قال ابن جني: ))ُجِعلت صحة العني يف 3/98

) ؛ ألَناه يف معنى )اْفَعلا (( )ابن جني  )َفِعل( أمارةا

 (.1/259ه، 1373

ا املصدر فإنا إعالله إلعالل فعله، فإذا صح وأَ  ما

، وذلك ليحصل الفرق بني ذلك املصدر  الفعل صحا

ا الَعَوُر واحلََوُل  ومصدر ما أعل فعله، قال املربد: ))وَأما

َيد، مصدر األْصَيد فإناام صحت لصحة أفعاهلا،  والصا

ليكون بينها وبني ما اعتل فعله فصٌل(( )املربد 

1/114.) 

ا، وسيأيت وا لوصف منه ال يعل بالنقل والقلب أيضا

 يف موضعه إن شاء اهلل.

واشرتطوا أالا تكوَن الواو عيناا لـ)افتعل( الدال  -2

عىل املشاركة، نحو: اْجتََوُروا، واْعَتَوُنوا، واْزَدَوُجوا؛ 

ألناه حممول عىل )َتفاَعَل( منه، وهو مصحح، فصحح 

وا، وتشاوروا لتصحيحه، تقول: جتاوروا، وتعاون

، وابن 587ه، 1419، والفاريس، 4/344)سيبويه 

(، 2/846، ولليزدي 3/99، والريض 1/260جني 

قال ركن الدين االسرتاباذي: ))فأجروا ما كان يف 

ا عىل كونه بمعناه((. )ركن الدين  معناه عليه تنبيها

2/761.) 

ا،  ، وإْن كان اجلذر واحدا فإن مل يكْن للمشاركة أعلا

حتديد للداللة، تقول: ازَدَوَر القوم، أْي زار  ويف ذلك

ج  ا، وازدار فالن أخاه، أْي زاره، قال مؤرا بعضهم بعضا

 السلمي:

 إالا كعهِدكُم بذي بَقِر احلمى

 ٍر من امُلزدارِ ــاَت ذو َبقَ ــــهيه       

،  186/ 1ه،   1405، ابن جني  2/544)ثعلب 

 (. 469/ 4والبغدادي 

ه ابن ج  ني بالواوي دون اليائي، قال: وقد خصا

))ومل يأِت عنهم يف هذا التصحيح يشٌء يف الياء، َأال 

تراهم ال يقولون: ابتيعوا وال استريوا وال نحو ذلك، 

وإْن كان يف معنى تبايعوا وتسايروا، وعىل أناه قد جاء 

، وهو قوهلم  حرف واحد من الياء مل يأِت إالا ُمعالا

مل يقولوا: استيفوا، ملا ذكرناه استافوا بمعنى تسايفوا، و

ا يف هذا املوضع الذي قد  من جفاء ترك قلب الياء ألفا

(، 1/124 2قويت فيه داعية القلب(( )ابن جني

وتبعه عىل ذلك ابن مالك ومن بعده، معلالا ذلك بَأنا 

ا، لقرب الياء  ا أخف من قلب الواو ألفا قلب الياء ألفا

القلب بقوهلم:  من األلف بخالف الواو، واستدل عىل

استافوا، بمعنى َتساَيُفوا، أي تضاربوا بالسيوف )ابن 

، 4/395ه، وابن هشام 1402، 4/2129مالك 

 (.5/434واألزهري خالد 

والصحيح، واهلل أعلم، أالا فرق بني الواوي 

األول: َأناه ملْ يراِع هذا  واليائي يف ذلك، وذلك ألمور:

ملوضع فقط، وأي فرق الفرق يف هذا الباب إالا يف هذا ا

 بني موجبات القلب األخرى وهذا؟
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الثاين: أنا سيبويه مل ينص عىل ختصيص الواو، وإناام 

(؛ وذلك ألناه أكثر 4/347اقترص متثيله عليه )سيبويه 

ا يف هذا الباب، وكذا فعل املازين )ابن  من اليائي وضعا

(، وليس يف ذلك 306، 1/260ه،   1373جني 

  التخصيص.داللة قاطعة عىل

ى بني اليائي والواوي فيام مل  الثالث: أنا املازين سوا

يدل عىل املشاركة، فقال ينقل عن اخلليل: ))لو بنيت 

افتعلوا من قولك ازدوجوا عىل غري معنى تفاعلوا 

ألعللَت، فقلَت: ازداجوا، كام قلَت: اختاروا 

(، ويف هذا 1/306ه، 1373وابتاعوا(( )ابن جني 

 لتسوية يف احلكم.إشارة إىل ا

الرابع: أنا ما سمع من قوهلم: )استافوا( ليس يف 

معنى املشاركة أصالة، وإناام املعنى: تناولوا سيوفهم، 

ُثما يكوَن التضارب هبا بعد ذلك، قال ابن جني: 

ا تفسري أهل اللغة أن استاف القوم يف معنى  ))فَأما

َر بـ)دافق( بمعنى  تسايفوا فتفسري عىل املعنى(( ونظا

مدفوق، و)ناقة ضارٌب(، ونحو ذلك )ابن 

(. وبذا يسقط االستدالل به، فقد 21/152جني

 روعي فيه أصل داللته ال الزمها )الشاطبي

9/257-263.) 

واشرتطوا أالا يكونا فيام آخره زيادة ختتص  -3

(، يريدون إخراج نحو: 4/396باألسامء )ابن هشام 

َيالن، واحلَيَدى،  الناَزوان والغليان، واجلََوالن، والسا

وقد اختلف يف علة ذلك، فذهب سيبويه إىل أناه بذلك 

ا بني هذه األمثلة  خرج عن وزن الفعل، مساويا

 (.18/33، والسريايف 4/363)سيبويه 

وأعاد اجلمهور واملربد تصحيح نحو: الناَزَوان إىل 

إزالة اللبس، فلو أعل اللتقى ألفان، فحذفت إحدامها، 

و: الغزوان: الغزان، فالتبس بَفعال ) املربد فصار: نح

ا 2/668ه، 1405، وابن جني  1/260 (، وَأما

اجلوالن وبابه، فريى املربد َأنا تصحيحه شاذ ) الريض 

(، ويرى اجلمهور َأناه أوىل بالتصحيح ملا 3/107

صحح ما هو أضعف منه، وهو ما اعتلت المه 

لبناء قريب من (، قال العكربي: ))هذا ا296)الثامنيني 

باب الغليان والنزوان، فحملت الصحة عليه(( 

ا آخر، وهو أناه 2/304)العكربي  (، وذكر وجها

صحح لئاَلا يلتبس بـ)فاعال( كساباط وخاتام 

(، وقد ذكر هذا الوجه ابن مالك 2/304)العكربي 

ا ) ابن مالك   (.141ه، 1425أيضا

وجوز ابن احلاجب أن يكوَن التصحيح يف 

َورى( للتنبيه )اجلَوَ  الن واحلَيَوان واحلَيَدى والصا

بحركته عىل مسامه، حيث كان يف كل منها معنى احلركة 

واالضطراب، و)املَوتاِن(؛ ألناه نقيض احلََيوان )ابن 

، 2/768، وركن الدين 99ه، 1415احلاجب 

 (.2/853واليزدي 

زه ابن احلاجب هو املفهوم من كالم  وهذا الذي جوا

تعرض للعالقة بني البناء والداللة فقال:  سيبويه حني

))ومن املصادر التي جاءت عىل مثال واحد حني 
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تقاربت املعاين قولك: النازواُن والناَقزاُن، وإناام هذه 

األشياء يف زعزعة البدن واهتزازه يف ارتفاع، ومثله: 

تكانُ  ومثل هذا الغلياُن؛ ألنه زعزعة …العَسالُن والرا

ر، ومثله: وحترك، ومثله ا لغثيان؛ ألناه جتيُّش نفسه وتَثوُّ

ك، ومثل  اخلََطراُن واللَمعاُن؛ ألنا هذا اضطراٌب وحترُّ

خدان والوهجان؛ ألناه حترك احلّر  ذلك: اللهبان والصا

وقد جاؤوا …وثؤوره، فإناام هو بمنزلة الغليان

بالَفَعالن يف أشياء تقاربت، وذلك: الطاَوفان 

ا واجلََوالن، شبهو فا باا وترصُّ ا هذا حيث كان تقلُّ

ا تقلب ما يف القدر  بالغليان والغثيان؛ ألنا الغليان أيضا

وترصفه(( ُثما قال: ))وقالوا احليدان وامليالن، فأدخلوا 

الفعالن يف هذا كام أنا ما ذكرنا من املصادر قد دخل 

ام 15 -4/14بعضها يف بعض(( )سيبويه  (، يريد أَّنا

اس، وقد أعادمها السريايف إىل قياس خارجان عن القي

باهبام فقال: ))وقد جيوز عندي أن يكوَن عىل الباب؛ 

ألنا احليدان وامليالن إناام مها َأخٌذ يف جهٍة ما عادلة عن 

َوغان، وهو َعدٌو يف جهة  جهة أخرى، فهام بمنـزلة الرا

 (.15/76امليل(( )السريايف 

أللفاظ وقد ضمنا ابن جني هذا باَب )إمساس ا

أشباه املعاين( يف اخلصائص، وذيال كالم سيبويه عن 

الَفَعالن بقوله: ))فقابلوا بتوايل حركات املثال توايل 

 (.2/152 2حركات األفعال(( )ابن جني

ب من  إالا أنا هذه العلة مل ترِض الريض، وتَعجا

تعليل ابن احلاجب، قال: ))قوله: )ونحو اجلََوالن( 

حركة اللفظ ال تناسب حركة املعنى هذا عجيٌب؛ فإنا 

إالا باالشرتاك اللفظي، إْذ معنى حركة اللفظ أْن جتيَء 

بعد احلرف بيشء من الواو والياء واأللف، كام هو 

مشهور، وحركة املعنى عىل فراسخ من هذا، فكيف 

 (.3/126ينبه بإحدامها عىل األخرى؟(( )الريض 

 :ويمكن أْن جُياَب عن اعرتاض الريض بأمور

األول: أنا احلركة التي هي بعض حرف العلة 

صوت، وال يصدر الصوت إالا بتحرك بعض أعضاء 

ل بذلك كون العالقة بينهام اللفظ ــالنطق، فبط

 فقط.

الثاين: أنا احلركة زيادة يف البنية، ومن املتفق عليه 

أنا األصل أنا الزيادة يف البنية تدل عىل زيادة يف 

هذا األصل وجب التنبيه، ولذا  الداللة، وإذا ختلف

عقدوا أبواباا ملجيء )َفَعل( و)َأْفَعَل( بمعنى )انظر عىل 

، وأبو حاتم، والزجاج 433سبيل املثال: ابن قتيبة 

 (، و)َفَعل( و)فاَعَل( بمعنى ونحو ذلك.50

الثالث: ما بينه ابن جني، وهو توايل احلركات، 

ايل احلركات واملناسبة بني توايل احلركات يف اللفظ وتو

يف الفعل ظاهرة، ولذا جتد من يمثل هذا الفعل بيده 

 يكرر حركة يده ليدل عليه.

الرابع: أنا احلركة التي عناها ابن احلاجب هي 

حركة احلرف املصحح، وهي التي هبا تدخل الكلمة 

باب )الَفَعالن( صوتيًّا، وإن كانت تدخله رصفيًّا وإن 

حيح، نحو أعلت، فتكون بذلك منتظمة مع الص



 17                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 

العسالن والنقزان، فوجب التصحيح ليكون الباب 

 عىل سنن واحد صحيحه ومعتله.

واشرتطوا أن يتحرك ما بعدمها إن كانتا عينني،  -4

وأالا يليهام ألف وال ياء مشددة إن كانتا المني، وأالا 

ا، ومرجع  ُيتليا بحرف يستحق هذا اإلعالل فيقلب ألفا

، 221ه، 1393ن يعيش هذا كله إىل أمن اللبس ) اب

ا: أال يلزم  فقد ذكر من مجلة قيود قلب الواو والياء ألفا

من القلب لبس، وأدرج هذه املواضع حتت هذا القيد(، 

ففي )بيان( لو أعل لصار )باٌن(، فالتبس فعال بَفَعل، 

ومثله )جَواد(، قال اليزدي: ))لو أعل اللتقى 

ا تصري فالتبس بفاعٍل أو بَِفَعل، وذلك؛ ألَ …ساكنان َّنا

فال يدرى أهي مايض جيود، أم فاعل …حينئذ: جادٌ 

أم ُمَعل َفعال من اجلود(( …من جديتُه، أي سألته

(، كام حيتمل أْن يكون اسم فاعل من 2/852)الريض 

اجلدوى، أعل إعالل قاٍض، أو يكون فعالا ماضياا 

 (. 284)الغزي 

ويف )َغَزَوا( لو أعل لصار: غزا، فالتبس املثنى 

، وابن 2/667ه، 1405فرد )ابن جنيبامل

(، ومحلوا عليه نحو: َفَتَيان، 221ه، 1393يعيش

ونحو: الصلوات والفتيات، لو أعل اللتبس اجلمع 

(. وكذا نحو احليا واهلوى، 3/157باملفرد )الريض 

فاألصل فيه: احليَُي واهلَوُي، فلو أعل احلرفان لصار 

االسم املتمكن عىل حرف واحد صحيح )الريض 

 (. 439، 5/434، واألزهري خالد 3/108-109

قال الفاريس يف تعليل تصحيح )احليوان(: ))ومل 

ا الالم فلم جيز  جيز اإلعالل يف الالم وال يف العني، َأما

إعالهلا ملا كان يلزم من حذفها، وما كان يؤدِّي إليه من 

 (.232(( )الفاريس …اإللباس لو حذفت

 ثانياا: اإلعالل بالنقل:

ل بالنقل: هو نقل حركة العني املعتلة إىل اإلعال

الساكن الصحيح قبلها، لئا ال يثقل احلرف املعتل 

ا منها.  باحلركة، ويبقى احلرف القوي اجللد عاريا

واألصل أن جيري هذا اإلعالل يف كل موقع حتقق 

م  فيه هذا مما كان أجوف من األسامء واألفعال، إالا أَّنا

إىل نظر داليل، وذلك  رشطوا رشوطاا يرجع معظمها

 بالتفصيل اآليت:

 رشوط النقل يف الفعل: -أ

ا )ابن هشام  -1 أْن يكون الساكن صحيحا

(، فإن كان معتالا مل 9/286، والشاطبي 4/402

ينقل، نحو: قاَول وساير؛ ألناه بعد النقل سيفسد البناء 

بالقلب واحلذف، قال سيبويه يف  (9/287)الشاطبي 

معِرض حديثه عن هذا اإلعالل: ))وال يعتل يف 

م لو أسكنوا حذفوا األلف والواو والياء  فاعلُت؛ ألَّنا

يف فاعلت، وصار احلرف عىل لفظ ما ال زيادة فيه، من 

باب ُقلُت وبِعُت، فكرهوا هذا اإلجحاف باحلرف 

 (.4/345وااللتباس(( )سيبويه 

كون الساكن الصحيح عيناا لفعل تعجب، َأالا ي -2

نحو: ما َأْبَينه وما أقَومه، وأبنِي به وأقِوم، وألنا إعالله 
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ملبس، حيث يلتبس فعل التعجب بام كان عىل )َأْفَعل( 

منفيًّا بـ)ما(، وبفعل األمر منه، نحو: ما أقاَمه، وأِقمُه 

 (.2/845)اليزدي 

ا عىل َأفعل التفضيل يف املع نى واللفظ، وحلمله أيضا

ا املعنى فهو ما عرب عنه سيبويه بقوله: ))ويتم يف  فَأما

قولك: ما َأْقَوله وأبَيَعه؛ ألنا معناه معنى أفعل منك 

وأْفَعل الناِس؛ ألناك تفضله عىل من مل جياوز أن لزمه 

قائل وبائع، كام فضلت األول عىل غريه من الناس(( 

ا: 4/350)سيبويه  ))يعني أناك (، قال السريايف مفرسا

إذا قلَت: ما أقوله وأبيعه فأنت تفضله عىل غريه، وإذا 

قلَت: هو َأقوُل الناِس وأبيُع منك فأْنَت تفضله، فهام يف 

خ، والريض 6/170معنى واحد(( )السريايف 

3/97.) 

ا اللفظ، فإنا أفعل التفضيل والتعجب جيريان  وَأما

ا فيام يصاغان منه )السريايف   6/170جمرى واحدا

(، 2/844، واليزدي 3/124)خمطوط(، والريض 

 (:44وهبذا يقول ابن مالك )األلفية 

ِب ـــُصْغ من مص  وٍغ منه للتعجُّ

 يِل وأَب اللْذ ُأيبـــَأْفَعل للتفض

أالا يكون الفعل مضاعف الالم، نحو: اْبَيضا  -3

ا، حيث يلتبس افعلا  ، فإنا ذلك حيدث لبسا واْسَودا

احلركة لسقطت مهزة الوصل، ُثما  بفاعل، إذ لو نقلت

، من البضاضة  ا، فصار باضا وسادا انقلبت العني ألفا

)خمطوط(، واملرادي  6/155والسد. )السريايف 

، واألزهري خالد 9/293، والشاطبي 3/1606

 (.4/320، واألشموين 5/454

أالا يكون الفعل معتل الالم، نحو: أحيا  -4

بت العني، فالتقى وأهوى، فلو نقلت احلركة النقل

ألفان، فحذف أحدمها، ففسد البناء، ولو مل يعل اآلخر 

لظهرت احلركة عىل الواو أو الياء. )الشاطبي 

، واألشموين 5/455، واألزهري خالد 9/294

4/321.) 

5-  ، أالا يكون الفعل من فِعل الذي بمعنى افعلا

، والشاطبي 311نحو: َعِوَر وَصِيَد ) تسهيل الفوائد 

(، فإناه مل يعل ماضيه ألجل موافقة افعلا يف 9/297

ا؛ ألنا اإلعالل يف  املعنى، فال يعل مضارعه بالنقل أيضا

املضارع حممول عىل إعالل ماضيه، وهذا ليكون الفعل 

ومصدره، والوصف منه، عىل حال واحدة يف اإلعالل 

 وعدمه.

 رشط النقل يف االسم: -ب

، 3/144األصل يف اإلعالل الفعل )الريض 

(، ومحل عليه االسم املشبه 9/309والشاطبي 

للمضارع، وهو املوافق له يف عدد األحرف 

واحلركات، ولكنهم اشرتطوا للنقل يف االسم أْن يكوَن 

فيه داللة متيزه عن الفعل، لئاال يقع اللبس، وذلك 

 نوعان:

ما وافق املضارع يف وزنه دون زيادته، بحيث  -1

ركات، إالا أن الزيادة يف يوافقه يف عدد األحرف واحل
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أوله ال تزاد يف املضارع، وهو ما كان من األوصاف 

ا بميم زائدة، نحو: َمقام، وَمتاب، وجُماب،  مبدوءا

(، قال 4/349وُمبنِي، ومستقيم، ونحو ذلك ) سيبويه 

ابن جني يف تفسري إعالل مْفِعل وَمفُعل: ))إناام اعتل 

وبني الفعل بالتصحيح؛ هذان البناءان ومل ُيْفَرق بينهام 

ألنا امليم يف أوهلام ختتص باألسامء فوقع الفصل 

 (.1/323، ـه 1373بذلك((. )ابن جني

فخرج بمباينة الزيادة )َأْفَعل( التفضيل، فإناه وافق 

الفعل يف الوزن والزيادة، فال يعل هذا اإلعالل؛ لئاال 

تم يلتبس بالفعل الذي عىل )َأْفَعل(، قال سيبويه: ))ويُ 

، وذلك قولك: هو أْقَوُل الناس، وأبيُع  )َأفعُل( اساما

الناِس، وأقوُل منك وأبيُع منك، وإناام أمتوا ليفصلوا 

)سيبويه  بينه وبني الفعل املترصف نحو: أقال وأقام((.

4/350.) 

ما وافق املضارع يف زيادته دون وزنه، وهذا  -2

موضع افرتايض، مل أقف عىل يشء من كالم العرب 

  وفقه.عىل

وألجل هذا اعتذروا عن تصحيح ِمْقَول وخِمَْيط 

، 4/355بحملهم إيامها عىل مقوال وخِمياط ) سيبويه 

، 2/487، وابن عصفور 1/323ه، 1373وابن جني

(، واحلمل يف ذلك عىل معنى البنية، 3/125والريض 

أي أنا املِْفَعل بمعنى املِفعال، قال سيبويه: ))وسألته 

 ُأتما ومل جُيَر جُمرى اْفَعل؟ قال: عن )ِمْفَعل( أل
ٍ
يِّ يشء

ألنا ِمفعالا إناام هو ِمفعال، أال ترامها يف الصفة سواء، 

تقول: ِمْطَعٌن وِمفساد، فرتيد من املِفساد من املعنى ما 

وقد يعتوران اليشء الواحد، نحو: …أردت يف املِْطَعن

وِمقَول وِمقوال(( )سيبويه …ِمْفَتح وِمفتاح

وإناام مل يعل املِفعال؛ ألناه ليس عىل وزن  (،4/355

ه، 1411، والريض 18/13الفعل. ) السريايف 

3/125.) 

وعلل ابن احلاجب التصحيح يف نحو ِمْقوال بمنع 

فلو أعل لصار  (،98ه،  1415اللبس ) ابن احلاجب 

، فألبس بِفعال ) الريض  (، أو ألبس فلم 3/125ِمقاالا

 (.2/849ل. ) اليزدي يتبني أِمْفعال هو أم ِمفع

ويرى ابن هشام َأنا ما كان عىل ِمْفَعل خالف 

املضارع يف وزنه، حيث كرس األول، وزيادته، فال يعل 

، واألزهري خالد 4/403لذلك. ) ابن هشام 

5/456.) 

 ثالثاا: اإلعالل باحلذف:

قسم الترصيفيون احلذف القيايس، من حيث 

زائد، احلرف املحذوف، ثالثة أقسام: حذف حرف 

وحذف فاء الكلمة، وحذف عينها، وكلها ترجع إىل 

م أشاروا إىل  علة صوتية، وهي االستثقال، إالا أَّنا

 مسألتنِي تتعلقاِن باملعنى، ومها:

إذا كان الفعل من باب )فُعل يفُعل(، فإن علة  -1

االستثقال ثابتة يف املضارع، نحو: وُضَؤ َيوُضُؤ، كام هي 

م عللوا التصحيح بتامثل حركة عني يف )َيْوِعد(، إالا أَّنا 

املايض واملضارع، فلاما استويا بالضم، واختلف ما كان 
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عىل )فَعل( حيث جاء مضارعه مكسور العني 

ومضمومها، خولف بينهام يف هذا احلكم، فصحح ما كان 

سبيله عدم التغيري، وأعل ما كان سبيله التغيري ) سيبويه 

ه، 1373جني، وابن 15/130، والسريايف 4/52

(، وما عللوا به هنا راجع 9/393، والشاطبي 1/209

م أرادوا أْن تبقى هذه الصيغة دون تغيرٍي  إىل املعنى، فإَّنا

مشاكلة ملعناها الدال عىل الصفات الالزمة، قال الريض 

ا  عن هذا التصحيح: ))ولكناها ]َأْي الواو[ مل حتذف تطبيقا

الالزمة املستمرة عىل  للفظ باملعنى، إْذ معنى فُعل للطبائع

 (.3/90حال(( )الريض 

( إىل 1/188ه، 1373ذهب الفراء ) ابن جني -2

أنا حذف فاء الكلمة يف مضارع املثال الواوي املكسور 

العني كان للفرق بني املتعدي والالزم، فحذفوا يف 

املتعدي وصححوا يف الالزم، ونسب هذا القول إىل 

، وابن 15/129الكوفيني عامة ) السريايف 

(، وقد ردا 2/782، واألنباري 1/188ه، 1373جني

عليهم من وجوه، أبرزها أنا احلذف وقع يف الالزم، 

نحو: وكف البيت يكِف، ووجب جيِب وغري ذلك 

 (. 15/129كثري. )السريايف 

 

 املبحث الثاين

 الداللة يف تفسري شواذ اإلعالل 

 حكم الترصيفيون عىل طائفة من األلفاظ بالشذوذ،

واختلف املحكوم عليه بالشذوذ من حيث إمجاعهم 

عىل شذوذه واختالفهم فيه، ومن حيث سبب شذوذه 

أكان يف القياس أم يف االستعامل، وكان لبعض الشاذ 

تعليل معنوي، حيث كان شذوذه لتحديد داللته، 

وإلزالة اللبس فيام وقع فيه االشرتاك اللفظي، ويف هذا 

النوع األخري، من املبحث قرصت احلديث عىل هذا 

 غري استقصاء، مكتفياا من ذلك بام حيقق الغرض.

 : شواذ اإلعالل بالقلب:أوالا 

: -أ ا والواو ياءا  شواذ قلب الياء واوا

: وصف عىل )َفُعول( من النهي، قالوا: إناه  -1 ََّنُوا

 6/2517أَلَُموٌر باملعروف ََّنُوٌّ عن املنكر ) اجلوهري 

لب الواو ياء، الجتامعها )ن ه ي( (، واألصل فيه أن تق

مع الياء، وسكون األوىل منهام، فاألصل: ََّنُْوٌي، إالا 

ا. م عكسوا فقلبوا الياء واوا  أَّنا

، من امليش، يقولون: رشبت  -2 ا: َمُشوُّ ومثله أيضا

م إناام  ، قال ابن جني: ))وكأَّنا ا، َأْي دواء مسهالا َمُشوا

ا يف ََّنُّو ومُشوّ  م أرادوا بناء ؛ …أبدلوا الياء واوا ألَّنا

ه، 1405َفُعول فكرهوا َأن يلتبس بَفِعيل(( )ابن جني

ا بني َفُعول وَفِعيل وصفني، 2/589 (. وال أجد فرقا

فكالمها يأيت بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فاللبس 

بينهام غري مؤثر، فاألوىل أن يلحقا بام شذ وُسكَِت عن 

ه، علة شذوذه، كرجاء بن حيوة، وأمر ممُضوٌّ علي

(، 2/589ه، 1405وجبيت اخلراج جباوة ) ابن جني

ونحو ذلك، إالا ما يظهر يف )ََّنّو( من املشاكلة اللفظية، 

 حني يقرن بـ)َأُمور(.
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الَعْلياء: اسم من العلّو، فالياء فيه بدل من  -3

الواو، وال موجب للقلب هنا، فالقياس َأن تصح الواو 

ه، 1424يسكام صحت يف العشواء والقنواء ) الفار

ا، وأعاد الفاريس 1/142 (، ولكناهم قلبوا شذوذا

ا  ، واألعالم قد تغري كثريا القلب إىل استعامهلا اساما علاما

(، قال: ))ولو كانت صفة كاحلمراء 433)ابن إياز 

لصحت الواو التي هي الم من علوت، كام صحت يف 

، 334ه، 1419(( )الفاريس…القنواء والعشواء

م إناام  (.1/630واجلرجاين  وروي عن اخلليل أَّنا

صححوها؛ ألناه ال َذَكر هلا، أرادوا أن يفرقوا بني ما له 

ذكر وما ال ذكر له. ورد الفراء قول اخلليل بام جاء من 

نظائر للعلياء ال ذكر هلا ومل تقلب، نحو: احللواء 

، وإيضاح شواهد اإليضاح 601والألواء )ابن قتيبة 

لصحيح أنا نظري العلياء . وا434، وابن إياز 1/553

ا الألواء فعكسها، حيث إنا المها  احللواء فقط، وَأما

ا، ومل أقف عىل من  ياء، من الألي، وقلبت الياء واوا

)ألي(،  8/354فرس علة القلب هذه.  العني 

 15/237)ألي(، وابن منظور  6/2478واجلوهري 

ا من  38/427)ألي(، والزبيدي  )ألي((، واختار َأَّنا

(، فال شذوذ 602يت، لغة يف علوت ) ابن قتيبة عل

 فيها.

ا بني االسم  ورأى الثامنيني أنا القلب كان فرقا

والصفة، وكالمه يدل عىل أناه يقيس ذلك يف االسم؛ 

اء( اسم نجم، عىل الشذوذ، قال:  ولذا محل )العوا

اء( باملد، وهو شاذ، فكان  ا رواية من روى )الَعوا ))فَأما

ون العيااء، كام قالوا: الَعلياء؛ ألناه اسم، ينبغي أن يك

وأصله عوياء، فتقلب من الواو ياء وُتدَغم يف الياء التي 

بعدها، ولكناه أشبع فتحة الواو األخرية، فنشأت ألف، 

فلاما اجتمع ألفان حركت األخرية فانقلبت مهزة فجاء 

اء، فهذا أجود ما ُيرصف إليه هذا الشذوذ إذا  اللفظ عوا

(. فكالمه 539ن اساما وليس بوصف(( )الثامنيني كا

يدل داللة رصحية عىل قياسية القلب يف الَعلياء، وعىل 

اء فال ينازع عليه، ولكن  ا شذوذ العوا اء، فَأما شذوذ العوا

، وإناام الجتامع  هذا الشذوذ مل يأِت من ِقَبل كوَّنا اساما

ا الواو والياء ساكناا السابق منهام، َفُقلبِت الي اء واوا

وُأدغمت يف الواو، عكس القاعدة، وألجل هذا 

ى(،  ا ممدودة من )العوا خرجها ابن جني عىل َأَّنا

 ، ا يف )َفْعىل( اساما وأصلها العويا، حيث وقعت الياء الما

ا عىل القياس، كام أبدلت يف رشوى، فلاما  فأبدلت واوا

ا إمارة عىل أصلها يف  أرادوا املد أبقوها مقلوبة واوا

 (.2/159ه، 1373قرص ) ابن جني ال

ا قياسية العلياء فيلزم الثامنيني إذا حكم هبا َأْن  وَأما

ج نظائرها كاحللواء.  خيرا

ثرَِية: مجع لـ)َثْور(، والقاعدة أنا الواو إذا  -4

وقعت عيناا جلمع صحيح الالم، وهي يف املفرد معلة أو 

ابن ، و4/360ساكنة وبعدها ألف ُقلَِبت ياء ) سيبويه 

، وابن هشام 3/84، والريض 2/471عصفور 

ا يف )ثرَِية( قلبت مع عدم قلبها يف 4/386 (، إالا َأَّنا
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املفرد، ومل يأِت بعدها ألف إذ كانت ساكنة ) سيبويه 

، وابن 18/28، والسريايف 1/130، واملربد 4/361

(، وقد عللوا هذا القلب بأكثر 1/345ه، 1373جني

ه ابن الرساج أناه مقصور من من علة، منها ما ذهب إلي

(، إذ يتحقق الرشط يف 3/310) ابن الرّساج  "ثِيارة"

ثيارة، فتقلب الواو، ُثما حذفت األلف، فأبقوا الواو 

منقلبة ليفرقوا بني ما أصله فِعالة، وما هو عىل َفَعلة  

(، 1/112 2، وابن جني1/347ه، 1373)ابن جني 

إىل املربد ) ابن ومنها ما ذهب إليه السريايف، ونسب 

(، من أنا أصله فِْعلة، فحركوا 1/346ه، 1373جني

العني، وقد قالوا: ثريان، فحملوا بعض اجلمع عىل 

(، وقد جاء األصل يف قول 18/28بعض )السريايف 

 األعشى:

 ة  ــــراتعَظلا يأُكُل منها وهي ف

ةا  حدا   اــــَُرُتع الناَهاِر ُتَراِعي ثرِْيَ

 (.84) األعشى  

الا أنا ما هيمنا يف هذا البحث، هو رأي املربد، فهو إ

يرى أنِّ القلب كان للفرق بني مجع الثور احليوان 

والثور القطعة من األقط، فقلبوا يف مجع احليوان، 

، وابن 1/112 2وصححوا يف األقط )ابن جني

. ويف 2/472، وابن عصفور 1/346ه، 1373جني

ا قوهلم: ثِ 1/130املربد  رَية، فله علة أخرناها : ))فَأما

لنذكرها يف موضعها إْن شاء اهلل(( ومل يذكر بعد يف 

 املقتضب شيئاا(.

قال ابن عصفور مذيِّالا تلك التوجيهات: ))وكل 

 (.2/472ذلك توجيه شذوذ(( )ابن عصفور 

ُعَييْد، وأعياد، يف تصغري ِعيٍد ومجعه، وأصله  -5

، ثم كان ِعْود، وقعت الواو ساكنة بعد كرس، فقلبت يا ءا

ا يف تصغريه ومجعه )سيبويه  ، 3/458هذا القلب الزما

، وابن 13/165، والسريايف 3/58وابن الرّساج 

(، 1/236، وابن عصفور 2/757ه، 1405جني

والقلب الالزم هو ما يلزم الكلمة دون علة موجبة 

(، 5/122، وابن يعيش 164-3/157 2)ابن جني

عه لئاال يلتبس وإناام لزم هذا البدل يف تصغريه ومج

، وابن 5/124بتصغري ُعود ومجعه ) ابن يعيش 

، واليزدي 1/211، والريض 1/576احلاجب 

ا؛ لئاال 1/309 ا جاء الفعل منه عياد تعِييدا (، وأيضا

د( من العادة ) ابن اخلباز  (، وذهب 554يلتبس بـ)عوا

ابن يعيش يف رشح امللوكي إىل أناه ألزم القلب لكثرة 

 (.243ومل يذكر الفرق. )  استعامله،

ا ألفاظ أخرى، أقل مما ذكرُت شهرة،  وشذ أيضا

خرجوها عىل إزالة اللبس، كقوهلم: َنْشيان، وهو من 

)نشا((،  15/326يتخرب اخلرب أول وروده )ابن منظور 

واألصل: نشوان، فأرادوا يف القلب أْن يفرقوا بني طالب 

، وابن عصفور 80اخلرب، والسكران )احلريري 

(، وقالوا: هو َأْليَُط بقلبي منك، من الط يلوط، 2/472

أي لصق، واألصل ألوط، أرادوا َأْن يفرقوا بينه وبني 

 (.80، واحلريري 602املعنى اآلخر. )ابن قتيبة 
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ا: -ب  شواذ قلب الواو والياء ألفا

شذا يف هذا الباب: ألفاظ منها الَقَود، واخلََونة 

يف كالم املتقدمني  (، ومل َأرَ 4/358واحلَوَكة )سيبويه 

ا دالليًّا هلذا الشذوذ، إالا أنا بعض املحدثني، فرس  تفسريا

م صححوا  بعض هذه بأمن اللبس، حيث يرى أَّنا

احلََوكة واخلََونة مجعي تكسري لئاال تلبس باحلاكة واخلانة 

ا  ا، فاحلاكة واٍد، واخلانة سمع مصدرا اساما مفردا

 (.295لـ)خان(. )الرفايعة، حسني 

وهذا التعليل وجيه لو حتقق فيه شهرة امُللبس، 

ولكنا )احلاكة( و)اخلانة( ال يدوران يف الكالم دوران 

احلََوكة واخلََونة، وليس بينهام تقارب يف جمال 

االستعامل يدعو إىل التفريق، ولعل العلل األخرى 

التي ساقها القدامى واملحدثون أكثر وجاهة. )ابن 

 1405ن جني، واب2/321، 1/123 2جني

، وابن 2/305، والعكربي 300، والثامنيني 2/668

 (.2/834، واليزدي 2/465عصفور 

 ثانياا: شواذ اإلعالل بالنقل:

 يف الفعل: -أ

ورد يف الكالم الفصيح تصحيح مجلة من األفعال، 

وكان حقها أن تعل بالنقل، كاستحوذ، واستنوق، 

 وأطول، وأغيل، وأخيل... كام يف قوله تعاىل: 

)املجادلة:   چ ىئ  ىئ     ىئ  ی      یېئ  چ

ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  چ   (، وقوله عز وجل: 19

ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

( 141)النساء:   چ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 وقول املرار الفقعِس : 

 َصّدْدِت فأْطَولِت الصدود وقلام

 يدومُ  الصدودوصال  عىل طوِل                                          

، 3/115، 1/31، وسيبويه 2/480)القيِس، نوري 

 (.36، والغندجاين 1/105وابن السريايف 

ا خالف  وقد اكتفى املتقدموَن بِعدِّ التصحيح شذوذا

(، 399، 4/346املطرد من كالم العرب )سيبوبه 

ا بام  واختلفوا يف تعليله، فسيبويه يرى أناه صحح تشبيها

(، 4/346بدال )سيبويه مل يتحقق فيه موجب اإل

ا ملعرفة  وذهب ابن جني إىل أنا هذا التصحيح كان تنبيها

 (.1/178، ـه 1405أصل املعتل )ابن جني

لكن صدر األفاضل اخلوارزمي أرجع هذا 

ا لقول  التصحيح لغرض داليل، فقال شارحا

الزخمرشي: ))وقد شذا عن القياس نحو: أجَوْدُت 

َوب وأْطَيبَت وَأْغيلت واسرْتَوَح واستَْحَوَذ واستص

وأخَيلت وأغيَمت واستقيَل((: ))التصحيح ]يف 

ا  املطبوع: الصحيح[ يف هذه األفعال ألحد شيئني: إما

إليضاح معنى املشرتك، نحو: اسرتوح فإناه أوضح من 

ا ألنا اللفظ مع اإلعالل أدل عىل معناه  اسرتاح، وإما

ملخيلة من نحو: أخيلت السحابة، فإناه أدل عىل معنى ا

 (.4/389أخالت...(( )صدر األفاضل 

د  ومن املعارصين من ارتىض هذا الرأي، وأكا

الغرض الداليل من هذا التصحيح، مثل د. مها امليامن 



 الُبعد الداليّل يف مسائل اإلعالل: يد بن عبد العزيز الزامل السليم فر 24

(، ود. عبد 126( ص:2003)امليامن، مها )ديسمرب 

الفتاح احلموز الذي جعل التصحيح يف )أْعَول( من 

ثر عياله. العويل ملنع اللبس بـ)أعال( بمعنى ك

 (. 138)احلموز، عبدالفتاح 

ومل يرتِض هذه العلة د. حسني الرفايعة؛ ألنا 

التصحيح واإلعالل قد تعاقبا يف هذه األفعال 

(، فقد ذهب أبو زيد األنصاري 287)الرفايعة،حسني 

إىل أنا باب أفعل واستفعل مقيس فيه التصحيح 

كله واإلعالل، قال فيام رواه اجلوهري: ))هذا الباب 

 جيوز أْن ُيتكلم فيه عىل األصل، تقول العرب:

استصاب واستْصَوب، واستجاب واستْجَوب، وهو 

 (.2/563قياس مطرد عندهم((.)اجلوهري )حوذ( 

وقد تفرد أبو زيد يف هذا، فالنحويوَن عىل أنا ما 

سمع خمالف للمطرد، وهذا الذي توصل إليه 

يف تاج اإلحصاء املعجمي، فقد أحصت د. مها امليامن 

ا مما كان عىل )أْفَعل( فبلغ  العروس ما جاء مصححا

ا عىل )اسَتْفَعل(  ، وما جاء مصححا ا وثالثني فعالا ثالثا

. ) امليامن، مها. )ديسمرب  ( 2003فبلغ سبعة عرش فعالا

 (.124ص:

ا عند  والذي أميل إليه أنا النظر الداليل كان حارضا

 تصحيح هذه األفعال، وال يرض تعاقب التصحيح

واإلعالل عىل بعض هذه األفعال؛ ألنا العريب يعمد 

تارة إىل اإلهبام، وتارة إىل اإليضاح، حسب ما يقتضيه 

 املقام، واهلل أعلم.

 يف االسم:-ب

ورد عن العرب ُأليفاظ حتقق فيها رشط اإلعالل 

بالنقل يف االسم ومل جيروه، جاء يف قراءة شاذة: )مَلَْثَوبٌة 

، وقالوا: إنا الفكاهة 1( 103رة: من عند اهلل خري( )البق

(، 1/108، واملربد 1/423)سيبويه  َمْقَودٌة لألذى  

وقالوا: كثرة الرشاب َمبَْولة، وكثرة األكل َمنَْومة، وهذا 

يشٌء َمْطيَبٌة للنفس، وهذا طريٌق َمْهَيع ) ابن جني 

(، وروى أبو زيد: وقع الصيد يف َمْصيَدتنا 1/329

(، وقال أبو صخر 1/276، ـه 1373)ابن جني

 اهلذيل:

 بةٍ رقَ مَ  ن رأسِ مِ  ةٍ بَ وهَ بمَ  ْت بَ يْ ِش 

 مِ شمَ  يف حالٍق  بةٍ ــــَيهْ مَ  رداءَ َج 

 (220/ 1، وابن جني2/969)السكري  

وجاء يف األعالم: َمْرَيم، وَمْزَيد، ومل أر يف كالم 

املتقدمني تعليالا دالليًّا هلذا الشذوذ، إالا أنا املربد يرى 

مريم ونحوه قياس؛ ألناه َخص اإلعالل بام  أنا تصحيح

ُيفيد معنى الفعل )انظر مناقشة رأي املربد يف ابن 

(، 2/488، وابن عصفور 1/276ه، 1373جني

قال: ))فإْن صغت اساما ال تريد به مكاناا للفعل، وال 

ا قلت يف مْفَعل من القول  زماناا للفعل، وال مصدرا

                                                 
( وهي قراءة أيب السامل وقتادة وحييى بن يعمر وعبداهلل بن  1

،             1/103بريدة وزيد بن عيل. انظر: املحتسب 

، وحاشية الشهاب عىل 1/335ه،  1413وأبو حيان

 (.1/218تفسري البيضاوي 
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قالوا يف األسامء َمزَيد، كام َمْقَول، ومن البيع َمْبَيع، كام 

قالوا: إنا الُفكاهة مْقَودة لألذى، وعىل هذا قالوا: 

ا ا لقلت: مراما (( )املربد …مْرَيم، ولو كان مصدرا

1/108.) 

وقد تابعه عىل هذا صالح الدين الزعبالوي، ورأى 

أنا القياس فيام صيغ عىل )َمْفعلة( َأْن يعل إِْن كان 

كاملصدر واسم املكان واسم عليه  متصالا بالفعل، مبنيًّا

كان عىل خالف ذلك كمفعلة األعيان  نْ الزمان، فإِ 

ومفعلة االسم ومفعلة السبب، مل جيب فيه اإلعالل 

 ز فيه التصحيحوجيلفوات رشطه، ف

(، وال يرى أنا أمن 114)الزعبالوي،صالح الدين 

وهم مل يراعوا يف مسألة )) اللبس مراعى يف هذا، قال:

فقد أوردوا  ،بمفعلة االمتناع عن اللبساإلعالل 

للمكان الذي يكثر فيه اجلوز باإلعالل  (املجازة)

كاملالزة للمكان الذي يكثر فيه اللوز، ومل خيشوا اللبس 

(( اسم املكان من جاز (املجازة)هذه و (املجازة)بني 

(، وخالفه يف هذا 119)الزعبالوي، صالح الدين 

التصحيح يف نحو: املقودة حسني الرفايعة، إذ رأى َأنا 

واملنومة كان إلرادة السبب، ولو أرادوا اسم املكان 

أعلوا، فكان التصحيح إلزالة اللبس بني اسم املكان 

ا جممع اللغة العربية 292وغريه )الرفايعة، حسني  (، َأما

يف القاهرة فقد أجاز تصحيح )املفعلة( معلة العني من 

ا، بناء عىل  أمور منها أنا التصحيح أسامء األعيان مطلقا

) العصيمي،   أبني يف الداللة عىل املعنى من االعتالل

(، وأياد 1هامش  3/329، وعباس حسن 418خالد 

خالد العصيمي إجازة التصحيح، مع كون األصل 

اإلعالل، ألمور منها إزالة اللبس، وكون التصحيح 

ا إىل األصل )العصيمي،خالد  واعرتض  (،420رجوعا

هذا القرار ألمور متعددة تتعلق بصياغة عباس حسن 

القرار ومربراته، ومنها خمالفة الكثري املطرد، واختار َأْن 

تكون ))إباحة التصحيح يف حالة واحدة، هي َأْن خيفى 

معنى الكلمة باإلعالل، أو يلتبس بغريه، وال منجاة 

من اخلفاء واللبس إالا بالتصحيح((. )عباس حسن 

 )اهلامش((. 3/329-331

والذي دعا إىل هذا االختالف البنيِّ أنا التصحيح مل 

يطرد فيام ألبس، فكانت علة اللبس مستنبطة من بعض 

املسموع دون بعض، والذي يظهر َأنا التصحيح إناام 

ا، وهو ما كان حرف العلة فيه  حا كان خلفة اللفظ مصحا

ا بالفتحة؛ ولذا جاء يف أدنى داع، أو بال داع، ومل  حمركا

ما ثقل لفظه، وهو ما كانت حركته ضمة أو  يصحح

ا  كرسة، فلم يقولوا: َمْشُورة، وقالوا: مْشَورة، مع َأَّنا

عىل امَلْفُعلة، ))قال الفراء: املشورة أصلها: َمْشَورة، ُثما 

 11/404نقلت إىل َمُشورة(( )األزهري أبو منصور 

(، والذي يظهر َأنا األصل 62)شار(، و احلريري 

 وإناام عمدوا إىل اخلفة فحسُب ملا صححوا. املْفُعلة،

ونظري ما هنا حركة إعراب معتل اآلخر بالواو 

والياء، تظهر الفتحة عليهام وحتذف الضمة والكرسة، 

وألجل هذا مل يراعوا اللبس يف نحو خمتار ومنقاد، 
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فيقولوا: خمَترِي ومنَقِود ليفرقوا بني اسم الفاعل واسم 

إىل ذلك، لئاال يرتكبوا هذا املفعول، مع شدة احلاجة 

 الثقل.

 

 اخلامتة

ا  لقد أتى هذا البحث عىل مسائل اإلعالل متتبِّعا

العلل املتعلقة باملعنى، فخرج منها بام ال حيسن معه أْن 

هيمل يف حد اإلعالل، وال عند النظر إىل تصنيف هذا 

الباب من حيث دخوله يف حدِّ علم الترصيف من 

انب الصويت، وإمهال اجلانب عدمه، فاالقتصار عىل اجل

الداليل، مع وجود هذا املقدار من العلل يشء من 

 اخللل.

وكان البعد الداليل للتغيري اإلعاليل متمثال يف 

ثالث علل، رفع اللبس، والفرق، واحلمل عىل املعنى، 

ا إىل رفع اللبس يف كثري  وإْن كان احلمل عىل املعنى عائدا

 من صوره.

ا ومن خالل هذا البحث  تبنيا َأنا اإلعالل وجودا

ا )إعالل  تصحيح(، يف مسائله القياسية كان  –وعدما

ا يف املعنى من خالل داللته عىل: ا مؤثرا  عنرصا

ا من  -1 جذر الكلمة، كاستدالهلم بمدائن عىل َأَّنا

 )مدن(.

نوع الكلمة من حيث الوصفية واالسمية، كام  -2

بني  يف صيغتي ُفعىل وَفعىل، حيث كان االشرتاك

 الوصفية واالسمية، بخالف فِْعىل، ملا ُعدم االشرتاك.

وزن الكلمة، فصححوا يف نحو: ُسْوِير عىل  -3

ل.  ُفوعل؛ لئاال يلبس بُفعِّ

فعالء(  –معنى البنية، فصححوا باب )أفعل  -4

ماضيه ومضارعه ومصدره والوصف منه؛ ليدل داللة 

 املعنى.حمددة تفُرُقه عن مشاركه يف الوزن، خمالفه يف 

املوافقة الصوتية للمتشابه يف املعنى، فصححوا  -5

 اجلوالن ليبقى مشاكالا لباب الفَعالن.

كام كان سبباا يف إزالة اللبس احلاصل بني متحدي 

اللفظ خمتلفي املعنى، وهبذا فرس كثري من مواضع 

 الشذوذ.

 

 املصادر واملراجع

ح اإليضاح يف رش ،عمر بن عمرو عثامن أبو، اجباحل ابن

يل. اجلمهورية العراقية: يموسى بناي العل املفصل. حتقيق د.

 .وزارة األوقاف والشؤون الدينية

الشافية يف علم  ،عمر بن عمرو عثامن أبو ،ابن احلاجب

. مكة املكرمة: 1حتقيق: حسن أمحد العثامن. ط: الترصيف.

 .ه1415املكتبة املكية، 

. جيه اللمعتو ،أمحد بن احلسني ابن اخلباز، أبو العباس

. القاهرة: دار 1حتقيق: أ.د. فايز زكي حممد دياب. ط: 

 ـ.ه1423السالم، 

. األصول يف النحو ،الرسي بن حممد بكر أبو، ابن الرساج

. بريوت: مؤسسة 3د. عبد احلسني الفتيل. ط: حتقيق:

 .ه1417الرسالة، 



 27                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 

 ،املرزبان بن سعيد أيب بن يوسف حممد أبو ابن السريايف،

. حتقيق: د. حممد عيل سلطاين. سيبويهرشح أبيات 

 هـ.1396مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 

التامم يف تفسري أشعار  ،، أبو الفتح عثامن املوصيلابن جني

. حتقيق: ألمحد ناجي القيِس وزميليه. ط. بغداد: هذيل

 .مطبعة العاين

. حتقيق: اخلصائص ، أبو الفتح عثامن املوصيل،ابن جني

 .النجار. املكتبة العلميةحممد عيل 

حتقيق: د. رضا  .الفرس، ، أبو الفتح عثامن املوصيلابن جني

 م.2004. دمشق: دار الينابيع، 1رجب. ط: 

. حتقيق: عيل املحتسب ،، أبو الفتح عثامن املوصيلابن جني

 ه.1415ناصف وزميليه. القاهرة،  يالنجد

 :. حتقيقاملنصف ،، أبو الفتح عثامن املوصيلابن جني

. مرص: مكتبة 1إبراهيم مصطفى، وعبداهلل أمني.ط:

 ه.1373مصطفى البايب احللبي، 

. رس صناعة اإلعراب ، أبو الفتح عثامن املوصيل،ابن جني

 ه.1405حتقيق: د. حسن هنداوي. دمشق: دار القلم، 

مي اإلشبييل ،ابن عصفور ، أبو احلسن عيل بن مؤمن احَلْْضَ

. 1فخر الدين قباوة. ط:. حتقيق: د. املمتع يف الترصيف

 ه.1407بريوت: دار املعرفة، 

معجم ، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء ،ابن فارس

. حتقيق: عبدالسالم هارون. بريوت: دار س اللغةيـيمقا

 ه.1420اجليل، 

 
 

حتقيق:  .أدب الكاتب ،مسلم بن عبداهلل حممد أبو، ابن قتيبة

رسالة، بريوت: مؤسسة ال 2ط: د. حممد الدايل.

 . ه1420

إجياز التعريف يف  ،عبداهلل بن عبداهلل حممد أبو، ابن مالك

. 1حتقيق: د. حسن أمحد العثامن. ط: علم الترصيف.

 الريان، مؤسسة – املكية املكتبة: بريوت –مكة املكرمة 

 .ه1425

. تسهيل الفوائد ،عبداهلل بن عبداهلل حممد أبو ،ابن مالك

قاهرة: دار الكاتب حتقيق: حممد كامل بركات. ال

 .ه1387العريب، 

رشح الكافية  ،عبداهلل بن عبداهلل حممد أبو ،ابن مالك

. مكة 1حتقيق: د. عبداملنعم هريدي. ط:الشافية. 

 ه.1402املكرمة: جامعة أم القرى، 

أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن عىل  ،ابن منظور

، . بريوت: دار صادر1. ط: لسان العرب ،األنصاري

 ه.1410

. أوضح املسالك ،يوسف بن حممد عبداهلل أبو ،ابن هشام

بريوت: -رشح: حممد حميي الدين عبداحلميد. صيدا

 .املكتبة العرصية

ح رش، أبو البقاء يعيش بن عيل بن يعيش، ابن يعيش

 .بريوت: عامل الكتباملفصل. 

رشح ، أبو البقاء يعيش بن عيل بن يعيش ،ابن يعيش

. حلب: 1. فخر الدين قباوة. ط:. حتقيق: دامللوكي

 ه.1393املكتبة العربية، 
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ارتشاف الرضب.  ،عيل بن يوسف بن حممد، حيان أبو

. القاهرة: مكتبة 1حتقيق: د. رجب عثامن حممد. ط:

 .ه1418اخلانجي، 

. 2. ط:البحر املحيط ،عيل بن يوسف بن حممد ،حيان أبو

 .ه1413القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، 

. هتذيب اللغة ،اهلروي أمحد بن حممد منصور أبو، ألزهريا

حتقيق: مجاعة من األساتذة. مرص: املؤسسة املرصية 

 .العامة للتأليف واألنباء والنرش

الترصيح بمضمون  ،اجلرجاويّ  عبداهلل بن خالد ،األزهري

. 1حتقيق: د. عبدالفتاح بحريي. ط: التوضيح.

 .ه1413

بن رشف شاه  ركن الدين حسن بن حممد ،االسرتاباذي

. حتقيق: د. عبد رشح شافية ابن احلاجب ،احلسيني

. القاهرة: مكتبة 1املقصود حممد عبد املقصود. ط:

 .ه1425الثقافة الدينية، 

رشح ، نجم الدين حممد بن احلسن الريض، االسرتاباذي

حتقيق: حممد نور احلسن، وحممد  شافية ابن احلاجب.

د. بريوت: دار الزفزاف، وحممد حمي الدين عبد احلمي

 .ه1402الكتب العلمية، 

اللهجات يف الكتاب لسيبويه  آل غنيم، صاحلة راشد غنيم،

. مكة املكرمة: مركز البحث العلمي 1. ط:أصواتاا وبنية

 ه.1405يف جامعة أم القرى، 

 ،األنصاري حممد بن الرمحن الربكات عبد أبو، ألنباريا

 .ه1407. بريوت: املكتبة العرصية، اإلنصاف

. القاهرة: دار دراسات يف علم اللغة ،حممد د. كامل ، برش

 م.1986املعارف، 

قواعد  ،احلسني بن بدر بن إياز بن عبداهلل، البغدادي

حتقيق: د. عبداهلل بن عمر احلاج.  املطارحة يف النحو.

الرياض: جامعة امللك فهد للبرتول  -. الظهران1ط:

 .ه1432 العبيكان، مكتبة –واملعادن 

. حتقيق: عبد خزانة األدب ،عمر بن القادر عبد ،اديلبغدا

. القاهرة: مكتبة اخلانجي، 3السالم هارون. ط:

 ه.1409

. حتقيق: ثعلب ،العباس أمحد بن حييى جمالس وأبثعلب، 

 .. القاهرة: دار املعارف5عبدالسالم هارون. ط: 

. رشح الترصيف ،، أبو القاسم عمر بن ثابتلثامنينيا

. الرياض: 1يم بن سليامن البعيمي. ط:حتقيق: د. إبراه

 .ه1419مكتبة الرشد، 

اجلرجاين، أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن، املقتصد رشح 

. 1. حتقيق: د. أمحد بن عبداهلل الدويش. ط:التكملة

الرياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

 هـ.1428

. حاحالص، أبو نرص إسامعيل بن محاد الفارايب ،جلوهريا

. بريوت: دار العلم 3حتقيق: أمحد عبدالغفور عطار. ط:

 ه.1404للماليني، 

ة الغزي عىل ـــحاشي د بن قاسم.ـــالغزي، حمم

. بريوت عامل 3ط: الشافية( ة)جمموع اجلاربردي.

 .ه1404الكتب، 
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درة الغواص  ،حممد بن عيل بن القاسم حممد أبو ،حلريريا

يف عبداهلل الربكايت. . حتقيق: د. الرشيف أوهام اخلواص

 ه.1417. مكة املكرمة: املكتبة الفيصلية، 1ط:

 .. القاهرة: دار املعارف8: .. طالنحو الوايف ،عباس ،حسن

احلموز، د. عبد الفتاح، ظاهرة التغليب يف العربية. 

 م.1993منشورات جامعة مؤتة، 

م جمع، أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الرومي ،احلموي

 .وت: دار صادر. بريالبلدان

أبو الفتح بن جني رائد مناهج  ،د. مصطفى خليل ،خاطر

 بال بيانات نرش. ه1421 .البحث اللغوي املعارص

حاشية  ،عمر بن حممد بن أمحد الدين شهاب، اخلفاجي

 .بريوت: دار صادر الشهاب عىل البيضاوي

 ه.1398، 1. ط: معجم الياممة. مخيس، عبد اهلل

ظاهرة الشذوذ يف الرصف  ،د. حسني عباس ،الرفايعة

 .ه1426عامن: دار جرير،  1. ط:العريب

. )كتاب دراسات يف النحو، الزعبالوي، صالح الدين

 موقع احتاد الكتاب العرب(.-إليكرتوين 

 ،، أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزميلزخمرشيا

 .. بريوت: دار الفكرالكشاف

رشح ، الزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي

. حتقيق: د. املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري

. بريوت: دار الغرب 1عبدالرمحن العثيمني. ط:

 م.1990اإلسالمي، 

 
 

السامرائي، د. إبراهيم عبود، املصطلحات الصوتية بني 

 هـ.1432. عامن: دار جرير، 1القدامى واملحدثني. ط: 

شعار رشح أ ،سعيد احلسن بن احلسني وأب ،السكري

. القاهرة: 2حتقيق: عبدالستار أمحد فراج. ط: اهلذليني. 

 ه.1425مكتبة دار الرتاث، 

. حتقيق: كتاب سيبويه ،برش عمرو بن عثامن وأبسيبويه، 

. بريوت: عامل الكتب، 3عبدالسالم هارون. ط:

 ه.1403

 رشح كتاب سيبويه. أبو سعيد احلسن بن عبداهلل، ،لسريايفا

 137لوثائق القومية رقم: )خمطوطة دار الكتب وا

 نحو(.

. رشح كتاب سيبويه ، أبو سعيد احلسن بن عبداهلل،لسريايفا

حتقيق: د. رمضان عبدالتواب وآخرين. اهليئة املرصية 

 م.1990للكتاب، 

إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي أبو إسحاق  ،لشاطبيا

لرمحن اعبد . حتقيق: د.املقاصد الشافية، الغرناطي

. مكة املكرمة: جامعة أم 1خرين. ط:العثيمني وآ

 ه.1428القرى، 

املنهج الصويت للبنية العربية رؤية ، شاهني، د. عبدالصبور

. بريوت: مؤسسة 1. ط:جديدة يف الرصف العريب

 ه.1400الرسالة، 

رشح اجلاربردي ، اجلاربردي، أمحد بن احلسن بن يوسف

. بريوت 3ط: لشافية ابن احلاجب )جمموعة الشافية(

 .ه1404 الكتب، عامل
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اإلبدال إىل اهلمزة وأحرف العلة يف  ،أ. د. إبراهيم ،الشمسان

حوليات  .ضوء كتاب رس صناعة اإلعراب البن جني

 احلولية. الكويت جامعة –اآلداب والعلوم االجتامعية 

 .ه1423-1422عرشون، وال الثانية

 حاشية الصبان ،الشافعي عيل بن حممد العرفان أبو، الصبان

 .ح األشموين. دار الفكرعىل رش

الصبح املنري يف شعر أيب بصري ، األعشى، ميمون بن قيس

. الكويت: دار ابن 2. ط:األعشى واألعشني اآلخرين

. )مصور من طبعة: آدلف هلز هوسن، 1993قتيبة، 

 م(.1927

القرارات النحوية والترصيفية  ،خالد بن سعود ،العصيمي

. 1. ط:ا ودراسةملجمع اللغة العربية بالقاهرة مجعا 

 .ه1423الرياض: دار التدمرية، 

البقاء حمب الدين عبداهلل بن احلسني  وأب ،العكربي

. حتقيق: غازي خمتار طليامت، ود. اللباب ،البغدادي

دار  -بريوت: دار الفكر-. دمشق 1عبداإلله نبهان. ط:

 ه.1416الفكر املعارص، 

ق: د. كاظم . حتقيالتكملة ،أمحد بن احلسن عيل أبو ،لفاريسا

 .ه1419. بريوت: عامل الكتب، 2بحر املرجان. ط:

. املسائل الشريازيات ،أمحد بن احلسن عيل أبو ،لفاريسا

. الرياض: كنوز 1حتقيق: د.حسن هنداوي. ط: 

 ه.1424أشبيليا، 

 

 

 

املسائل املشكلة املعروفة  ،أمحد بن احلسن عيل ، أبولفاريسا

داهلل السنكاوي. حتقيق: صالح الدين عب بالبغداديات.

 .بغداد: وزارة األوقاف

أبو زكريا حييى بن زياد بن عبداهلل بن منظور  ،لفراءا

. حتقيق: أمحد يوسف نجايت معاين القرآن ،الديلمي

 .وحممد عيل النجار. دار الكتب املرصية

حتقيق: د. مهدي  .العني اخلليل بن أمحد، كتاب الفراهيدي،

 .دار ومكتبة اهلالل املخزمي ود. إبراهيم السامرائي.

. حتقيق: عنقود الزواهر يف الرصف ،عالء الدين ،القوشجي

ئق ا. القاهرة: دار الكتب والوث2أ.د. أمحد عفيفي. ط:

 .ه1431القومية، 

إيضاح شواهد  ،عبداهلل بن احلسن عيل أبو، لقييسا

. 1حتقيق: د. حممد بن محود الدعـجاين. ط:اإليضاح. 

 .ه1408ي، بريوت: دار الغرب اإلسالم

 ، نوري. بال بيانات نرش.القيِس، القييس، د. نوري محودي

. حتقيق: د. الكامل ،حممد بن يزيد األزدي أبو العباس ،ملربدا

 ه.1413. بريوت: مؤسسة الرسالة، 2أمحد الدايل. ط: 

. حتقيق: املقتضب ،حممد بن يزيد األزدي أبو العباس ،ملربدا

 . الكتبد. عبد اخلالق عضيمة. بريوت: عامل

توضيح  ،قاسم بن حسن الدين بدر حممد أبو ،ملراديا

. حتقيق: أ.د. املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك

. القاهرة: دار الفكر 1عبد الرمحن عيل سليامن. ط:

 ه.1422العريب، 
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مسائل يف إعالل املعتل ، امليامن، د. مها بنت صالح

 .م2003. جملة فكر وإبداع. ديسمرب وتصحيحه

الصفوة  ،إسحاق إبراهيم بن احلسني الطائي ، أبولنييلا

. حتقيق: د. حمسن بن سامل الصفية يف رشح الدرة األلفية

. مكة املكرمة: مركز إحياء الرتاث 1العمريي. ط:

 .ه1420اإلسالمي يف جامعة أم القرى، 

رشح شافية ابن احلاجب يف الترصيف  ،خلْض، اليزديا

. بريوت: 1د العثامن. ط:. حتقيق: د. حسن أمحواخلط

 .ه1429مؤسسة الريان، 

 

 




