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 :الملخص

ٔقذ اعتقش ْزا انثذج  فٓٙ أدذ أسكاَّ األستعح ،  يٍ أًْٛح فٙ قٛاط انهغح انعشتٛح  ال ٚخفٗ يا نهعهح    

ٚح انًثتذ٘ فٙ فٙ ششدّ نكفا (  ْـ 9201انتٙ اعتًذْا اتٍ انقصاب ) خ  عهٗ انعهم انصشفٛح 

ٔقذ ركش اتٍ  ٛح ، انصشف انتعهًٛ   كتةْٕٔ يٍ  ْـ (  189) خ  انثشكٕ٘اإلياو  نفّانز٘ ا انتصشٚف ، 

ذكى انٕادذ اكثش يٍ هن خشٖ ٚزكش ٔفٙ أدٛاٌ أ   ٔانقٛاعٛح ،  انًختهفح انتعهًٛٛح ،  انقصاب انعهم تأشكانٓا 

 .عهح

 .(التعميمية القياسية، ،ابف القصاب، ،شرح كفاية المبتدم العمؿ الصرفية)الكممات المفتاحية : 
 

Morphological reasons in explaining the adequacy of the beginner 

Dr.. Fayhaa Qahtan Mamdooh 

Tikrit University/College of Education for Human Sciences/Arabic 

Language Department 

Abstract: 

        It is not hidden the importance of the illness in measuring the Arabic 

language, as it is one of its four pillars, and this research has settled on the 

morphological defects adopted by Ibn Al-Qassab (d. 981 A.H.) It is one of 

the educational books on Al-Sarf. Ibn Al-Qassab mentioned the ills in their 

various educational and standard forms, and at other times he mentioned 

more than one cause for a single ruling. 

  Keywords: (morphological ills, explanation of the adequacy of the mobtada, 

Ibn al-Qassab, standardization, educational). 

 
 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 

 
388 

 المقدمة
تسميمان إلى  الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف محمد كعمى الو كصحبو    

 يكـ الديف كبعدي 
كالبحث عف  األشياء كالسؤاؿ عمى المجيكالت  تميؿ إلى تعميؿ  فالطبيعة اإلنسانية  

التي  كالعمة كما ذكرنا مف أركاف القياس  كتتبع جزيئاتيا ،  أسبابيا ككشؼ اسرارىا ، 
بدراستيا ، الدارسكف المختصكف  كاىتـ ضجت ك اكتممت بداية القرف الثاني لميجرة ، ن 
كقد كلع بعض  مف المحف ،  في الحفاظ عمى سالمة المغة معينان بعدما كجدت ليككف  

بارزة في الكثير مف  سمةت دٌ كعي  اكثر مف غيرىـ ،  العمماء في التعميؿ كاىتمكا بو 
مف العمماء الذيف اىتمكا بالعمة ككانت  (  َُِٗكيعد ابف القصاب ) ت  مؤلفاتيـ ، 

فيك كتاب تجمت في ىذه الظاىرة  في التصريؼ  رحو لكفاية المبتدم سمة بارزة في ش
مف العمؿ ما  فيو اكرد  االٌ  بصكرة كاضحة فال يكاد يذكر ظاىرة لغكية أك حكمان لغكيان 

احتكل الشرح عمى الكثير مف العمؿ النحكية   كقدالحكـ ،ذلؾ  يفسر تمؾ الظاىرة أك 
كلـ يكتًؼ بالعمؿ  ،الكاحد  اكثر مف عمة  كقد يذكر بالحكـ كالصكتية ،كالصرفية ،

نما تعداىا إلى عمؿ قياسية   التعميمية في شرحو    أيخرلكقد اضاؼ ابف القصاب عمؿ  كا 
التي احتكم عمييا  كقد كقع اختيارم ليذا المكضكع لما لفت نظرم مف كثرة العمؿ  ...

مت البحث عمى تمييد كقد قس  كسأكتفي بالعمؿ الصرفية التي ذكرىا في شرحو، الشرح ،
: تعريؼ العمة الصرفية لغةن كاصطالحان، كاقساـ فقرتيف االكلى التمييد كمبحثيف تضمف
 تضمف العمؿ فاما المبحث األكؿ  نبذة مختصرة عف حياة الشارح ،  العمؿ،كالثانية:

 كعمة الفرؽ ، كعمة الشبو ،  عمة التخفيؼ ،  التي ذكرىا ابف القصاب كمنيا : التعميمية 
كعمة الكراىية ،  كعمة األكلكية ،  كعمة مراعاة االصؿ ،  كعمة العكض ، كعمة الحمؿ ، 

التي  اما المبحث الثاني فقد ذكرت العمؿ القياسية  كعمة امف المبس ،  كعمة المخالفة، 
 بيا بعمتيف معان . عمؿ كالمسائؿ التي  تطرؽ إلييا ابف قصاب ، 
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 التمييد
 :السيرة الشخصية البن القصاب  اواًل : 

كمٌي ، كعيرؼ ايضان : اسمو وكنيتو ونسبو ولقبو -1  ىك إبراىيـ ابف القصاب الري
 . (ُ)بقصاب    كقصب زاده 

لـ تذكر المصادر شيئا عف نشأتو إال  أنو لو كلد اسمو محمد )ت  مولده ونشأتو : -2
 .(ِ)ىػ(  َُٓٓ

 ىػ ( . َُِٗسنة ) تكفى ابف القصاب وفاتو :  -3
إف مف مصنفات ابف القصاب كتابان  فيو  ذكرت كتب التراجـ سيرتو العممية :   -4

، يقكؿ صاحب كشؼ الظنكف "كإلبراىيـ المعركؼ  (ّ)إضيار االسرار في النحك لمبركي 
ابف القصاب بشرح إظيار األسرار  كقد سٌماه  (ْ)شرح لطيؼ ليذا" بابف القصاب  ايضان 

 . (ٓ) في النحك 
 مصنافاتو :  -5
إلظيار  كقد جاء ىذا الكتاب شرحان  ،  (ٔ)األزىار شرح إظيار االسرار في النحك  -أ 

قؽ اطركحة دكتكراه ،  ُٖٗاألسرار في النحك لمبرككم ) ت في جامعة  ـ ( . كقد حي
كما حقؽ كرسالة  لمباحث ميثاؽ فاضؿ عمي الخميفاكم ،  العراؽ ،  األنبار ، 

يقكؿ  ايضان لمبحاث عصاـ مسعكد  َُِٖالقاىرة في عاـ  ،  ماجستير االزىر
صاحب كشؼ الظنكف )كإلبراىيـ المعركؼ بأبف القصاب شرح لطيؼ ليذا المتف 

 . (ٖ)كيقكؿ صاحب ىدية العارفيف ) لو لمبرككي (   (ٕ)(
كذكر في  . (ٗ)ذكره صاحب معجـ المؤلفيف ، كلـ يذكر في ىك  الشرح كالفرح ،   -ب 

كلـ تعرؼ عف  تسمية الشيخ ابراىيـ ، كلو نسخة  ث بأنو في األدب ، خزانة الترا
 .(َُ)(  َِٕٓفي مكتبة ) جكتا ( في المانيا ك     برقـ )
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كلو نسخة كاحدة  األحالـ كالرؤل  ابف القصاب في  الرؤيا المنامية : كىك كتاب الفو  -ج 
 . (ُُ) َٗٓ/  ٕفي دار الكتب المصرية في القاىرة محفكظ رقـ 

كىك كتاب لو نسخو في المكتبة العامة كىك  رسالة في بياف مقكالت العشر ،  -د 
 محفكظ برقـ 

ُٖٗٔ (ُِ) . 
جاء ىذا الكتاب شرح لكفاية المبتدم في  شرح كفاية المبتدم في التصريؼ :   -ق 

يقكؿ ابف القصاب :  كىك مف الكتب الصرفية ،  ىػ (  ُٖٗالتصريؼ لمبرككم ) ت
غفر اهلل لو برحمتو كرضكانو كأسكنو  بير عمي الشيير  كقد صنؼ الشيخ محمد بف  

مختصرا امره ب )الكفاية ( كصيره خزينة مممكءة احكفيا   -في رياض جنانو  
بالطناب  كلـ يجعؿ ميمكزان  القكاعد كصندكؽ مشحكنة باألليء الفكائد ،  بجكامر 

عظيـ القدر بيف  ، النظير في أحسف العبارات  ممتنع  المختصرات ،  كالزكائد ، عديـ 
 . (ُّ)ال سيما عند ابف القصاب  الطالب 

 ثانيًا: العمة الصرفية :
فيك عميؿ كال اعالؾ اهلل ، كعٌمة  المرض ، عٌؿ ، كاعتؿَّ : أم مىًرض  - العمة لغًة : -ُ

كاف العمة  شغؿ صاحبو عف حاجتو ،  كالعمة الحدث  اهلل أم ال اصابؾ بعمة ، 
 . (ُْ)االكؿصارت شغالن ثانيان يشغمو 

كالعمة في االصؿ  يقكؿ األماـ الغزالي :"   (ُٓ) العمة ما يثبت بو الحكـ  اصطالحًا : -ِ
 . (ُٔ)كلذلؾ سمي المريض عمة "  عبارة عما يتأثر المحؿ بكجكده ؛ 

أم خركجو أك "  ، ( ُٕ)المعمكؿ عمَّا كاف عميو " كعرَّفيا الرُّماني بأنيا " تغير         
ك أكؿ مف شرح  ،  (ُٖ)ىي ما يتكقؼ عميو كجكد الشيء كيككف خارجان كمؤثران فيو "  

يقكؿ  كمف ثـ الخميؿ جاء بعده ككلع بالتعميؿ ،  العمؿ ىك عبد اهلل بف أبي إسحاؽ  ، 
السيكطي : " ذكر بعض شيكخنا أف الخميؿ بف أحمد سيًئؿ عف العمؿ التي يعتؿ  بيا 
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أفَّ العرب نطقت  أخذتيا أنا اخترعتيا مف نفسؾ  فقاؿ :  فقيؿ لو عف العرب   النحك  ،
ف لـ  كقامت في عقكليا عمؿ ،  كعرفت مكاقع كالميا ،  عف سجيتيا ، كطباعيا ،  كا 

لغيرم عمة لما عممتو  فإف سنحت …. كعممت أنا بما عندم اٌنو عمة ينقؿ ذلؾ عنيا ، 
 . (ُٗ)لمعمكؿ فميأًت بيا "ىي التي مما ذكرت مف ا مف النحك 

العمؿ انما تستخرج  كسار عمى نيج أبي إسحاؽ كالخميؿ سيبكيو اذ يقكؿ : " كىذًه       
ليكصؿ إلى النطؽ بالشيء عمى  في االستعماؿ  كتكضح بعد سماع الشي اك اطراده  ، 

 . (َِ)حسب ما نطؽ بو أىؿ المغة"
حفظتو حيف  عـ النحكيكف أف العرب ىي األمر الذم يز  كيعرفوي المحدثكف بأٌنيا : " 

كقد عرفيا بالكصؼ الذم يككف  التعبير كالصياغة ،  اختارت في كالميا كجيان معينان مف 
 . (ُِ)الحكمة في اتخاذ الحكـ "  مظنة كجو 

أفَّ الحكـ يدكر مع العمة  كيفرؽ الدكتكر تماـ حساف بيف السبب كالعمة ، كيرل        
 . (ِِ)ذلؾ مع السبب كليس ك كجكدان كعدمان  

صاحب  ىػ (  ُِٔأكؿ مف قسـ العمؿ ىك أبك بكر السراج )ت اقسام العمة :  -3
ابف السراج بأصكلو  ما زاؿ النحك مجنكنان حتى عقمو  األصكؿ في النحك اذ قيؿ : " 

 "(ِّ ). 
مثؿ كؿ  الضرب األكؿ  ىك المؤدم إلى كالـ العرب ،  كقد قسـ العمؿ عمى ضربيف  

كقكليـ لما  كالضرب الثاني كيسمى عمة العمة ،  كالمفعكؿ بو منصكب ،  ، فاعؿ مرفكع 
كلما تحركت الكاك كالياء كانفتح ما قبميما   صار الفاعؿ مرفكعان كالمفعكؿ منصكبان ، 

 . (ِْ)قيمبتا الفان 
كأكؿ كتاب كصؿ إلينا يتحدث عف العمؿ ىك كتاب ) اإليضاح في عمؿ النحك  (   

 الزجاجي العمؿ عمى ثالثة أقساـ : . كقد قسـ  (ِٓ)لمزجاجي 
 كىي التي يتكصؿ ليا إلى تعمـ كالـ العرب .  العمؿ التعميمية :   -أ 
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كىي األجكبة الثانية في  ابف السراج عمة العمة  العمؿ القياسية : كىي التي سٌماىا  -ب 
العرب  فيي تظير حكمة كيسمييا الدينكرم العمة الحكمية ،  كالبناء  أحكاـ اإلعراب 

. 
كتسمى بعمة عمة  كىي األجكبة الثالثة في أحكاـ البناء كاإلعراب  العمؿ الجدلية :   -ج 

 كتمؾ ىي العمؿ األكؿ كالثاني كالثكالث . العمة . 
 المبحث األول: العمل التعميمية

كألننا لـ نسمع كالـ العرب منيا  كىي التي يتكصؿ بيا إلى تعمـ كالـ العرب ،       
يقكؿ السيكطي  :  كىي العمؿ األكؿ ،   (ِٔ)سمعنا بعضان فقسنا عمى نظيره  لفظان ، كانما 

تطرد عمى كالـ العرب كتنساؽ إلى قانكف لغتيـ ،  " اعتالالت النحكييف صنفاف : عمة 
كتكشؼ عف صحة أغراضيـ كمقاصدىـ في مكضكعاتيـ كىـ  كعمة تظير حكميـ 

االِّ  اف مدار الشيرة منيا  كاسعة الشُّعب  لألكلى اكثر استعماالن ، كاشد تداكالن ، كىي 
إضافة إلى عمؿ  كقد عمؿ ابف القصاب بالكثير منيا  ، (ِٕ)عمى أربعة كعشريف  نكعان"  

 أخرل ذكرىا كمف تمؾ العمؿ :
عادة  التي كردت عند عمماء المغة ، فالعربي  ىي مف ابرز العمؿ ك :  عمة تخفيف -1

االقتصاد  قانكف )  في عمـ المغة الحديث  ييرب مف ثقؿ المفظ إلى خفتًو ، كتسمى 
أف المتكمـ يحاكؿ أف يكصؿ ما في ذىنو مف افكار أك ما في  المغكم ( كييعنى بو " 

عنو القدماء باالستخفاؼ ؛  عبٌر نفسو مف إحساسات مع اقؿ جيد عضمي مبذكؿ ، كقد 
قاؿ ابف جني : " أما إىماؿ  ،  (ِٖ)ألف المصطمحات العامة تختمؼ باختالؼ األزمنة " 
في بعض األصكؿ المقصكدة أك المستعممة فأكثره  ما اىمؿ مما تحممتو قسمة التركيب  

 . (ِٗ)متركؾ لالستعماؿ" 
لفظة الجالؿ في االصؿ اله  كعمؿ بيا ابف القصاب حذؼ ىمزة لفظ الجاللة : "       

فصار اهلل "  ثـ أدخؿ األلؼ كالالـ لمتعريؼ ،  فصار اله ،  … فحذفكا اليمزة قيؿ تخفيفان  
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ة)فعؿ( لمميزاف الصرفي اذ قاؿ: " أف الميزاف ىكالفاء  ،  كعمؿ بيا اختيار لفظ (َّ)
كىك اليؽ مف )  ألف الكؿ فيو معنى الفعؿ ،  النو اعـ األفعاؿ معنى ؛   كالعيف كالالـ ؛

عىؿ ( لخفتو كالمجيء  ٌيرى ( ، كلما فيو  جى مؽى ، كصى مف حركؼ  جعؿ لمعنى آخر مثؿ ) خى
كاألصؿ  ، كعمؿ فتح عيف بقى " بىقى يبقى بالفتح ليغة طيء ، ( ُّ)الشفة كالكسط كالحمؽ"

كفي حديثو عف كزف )   (ِّ)بكه فتحة كالالـ الفا تخفيفان"في الماضي ، فقم كسر العيف 
عمؿ قائالن  كسككف العيف نحك دحرج  الفعؿ الرباعي المجرد بفتح الفاء كالالميف  فىٍعمىؿى ( 

ألف الفعؿ الماضي ال يككف أكلو كآخره إاٌل مفتكحيف ، فال يمكف سككف الالـ االكلى  :" 
تي كدىٍحرىٍجفى فحرككىا بالفتح لخفتيا ، كسكنكا اللتقاء الساكنيف في نحك : دىٍحرىجٍ 

 .(ّّ)العيف"
يقكؿ  كعمؿ بيا ابف القصاب عند حديثو عف الفعؿ ) أفعٌؿ ( كقمب المو الثانية إذ        

قمبت الكاك  بغير جنسيا تخفيفان كػ ) أٍرعىكىل ( اصمو ) أٍرعكىك (  " قد تقمب المو الثانية 
كذكر عمة التخفيؼ أثناء  حديثو عف   (،ّْ)مف االدغاـ" ياء ؛ الف القمب المذككر اخؼي 

رىهي  ، ما  صيغتا التعجب قائالن : "  أحدىما منقكؿ لو مف ماضي االفعاؿ كىكمان أنصى
رىؾى ، ما  رىىيفَّ ، ما أىنصى رىىما ، ما أنصى رىىا ، ما أٍنصى رىىيـ ، ما أنصى رىيما ، ما أنصى أٍنصى

رىكما ، ما أنٍ  رًؾ ، ما أٍنصى نا ، أىنصى رى رىكيفى ، ما أنصرم ، ما أىنصى رىكـ ، ما أىنصى في  صى
ضمير المفعكؿ  المفرد الغائب مخفؼ مف ) ىك ( كفي الغائبة مف ) ىي( ليجيعال 

 . (ّٓ)في مفرد كالمخاطب لمخفة " كالكاؼ مفتكحة 
إذ قاؿ : "  عف فتح ميـ المصدر الميمي  كمف أمثمتو أيضا في عمة التخفيؼ         

ٍفعىؿ ( بفتح الميـ كالعيف كسككف الفاء قياسان ، أما كصيغت  و مف الثالثى المجرد     ) مى
عند ابف القصاب في مكضكع )  . ككاف لعمة التخفيؼ نصيبان  (ّٔ)فتحة الميـ فمخفتيا " 

تاء ( افتعؿ كقمبيا طاءن اذا اتصمت بأحد حركؼ االطباؽ  إذ قاؿ : " أما افٍتعؿ ، فمتى 
باب االفتعاؿ ) صادان أك ضادان أك ظاءن ، قمبت تاؤه ( ام تاء افتعؿ )  كاف فاؤه ، أم : 
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لقربيا مف التاء  لتعثر النطؽ بالتاء بعد  نطؽ ىذه الحركؼ ، كاختير الطاء ،  طاءن ( 
كفي قمب   (ّٕ) كعند العرب إلى التخفيؼ " كالحاصؿ عندنا يرجع إلى السماع ،  مخرجان ، 

فاؤه داالن اك ذاالن اك زاياي  قائالن :" قمبٍت تاؤه ام : تاء افتعؿ ) إذا كانت  تاء افتعؿ داالي 
داالن ( ميممة تخفيفان ، ألف التاء حرؼ شديد ميمكس ، كالذاؿ المعجمة كالزام رخكتاف 

 . (ّٖ)مجيكرتاف ، كالداؿ الميمة مجيكرة" 
لتاء إلى كنقؿ حركة ا عمى كزف ) افتعؿ (  كفي عمة  صياغة الفعؿ ) قىتىؿ (        

القاؼ ، يقكؿ :     "قىتَّؿ  بفتح الفاء أك كسرىا اصمو : اقتتؿ بتائيف ، نيقًمت حركة التاء 
كفي حديثو عف الفعؿ  ،  (ّٗ)ثـ حذفت اليمزة لمتخفيؼ"  األكلى إلى القاؼ ثـ أيدغمت  

ا قبؿ أم حركة م ميمكز الفاء كقمبيا الفا اذا كاف ما قيميا مفتكحاي قائالن : " فإف كانت  
ذي باليمزة  اليمزة )  ٍذ ( اصمو يىٍأخي فقمبت الفان  الساكنة ،  فتحة قيمبت ( اليمزة ) الفان نحك يأخي

في جكاز ادغاـ  كمف عمؿ التخفيؼ التي عمؿ بيا ابف القصاب  ،  (َْ)ركمان لمخفة "
ـٍ يىمىديد  ـٍ يىٍمٌد ، اصمو : لى كلى إلى كنقؿ حركة الداؿ األ الفعؿ المضعؼ إذ يقكؿ : " لى

إما ترديدية بالفتح لخفتًو ، فإف قىمت مف أيف  الداؿ الثانية  الميـ ، فالتقى ساكناف فحرؾ 
 . ( ُْ) لككنو غير محتاج إلى تحريؾ عضك" عرفت أف الفتح أخؼ ؟ قمت 

فيو الحرؼ الثاني إذ قاؿ :  في امتناع االدغاـ فيما سيكف  كعمؿ بيا ابف القصاب        
ـى "احمررتي ، كيى  ٍرتي ، كيقشٍعًرٍرفى " ، فإف قيمتى : ل ٍرتي ، كاٍقتىشٍعرى امتنع  ٍحمًرٍرفى ، كاحمارى

قمت لعدـ  مع أف التكرار حاصؿ فيو ؟  األكؿ متحركان كالثاني ساكنان ،  االدغاـ إذا كاف 
يقكؿ : "قاؿ  كفي إعالؿ الفعؿ األجكؼ   (ِْ)الثقمة مع حصكؿ الخفة بإسكاف الثاني" 

كيجعؿ بالقمب كالحذؼ كاإلسكاف  األعالؿ تغير حرؼ العمة لمتخفيؼ ،  :  ابف الحاجب 
مف الفعؿ األجكؼ  ىمزة عند صياغة اسـ الفاعؿ يعمؿ قائالن  كفي قمب الكاك كالياء  (،ّْ)"

إلى آخرىما   القمب في اسـ الفاعؿ مف الثالثى المجرد نحك : قاًئؿ ، ككاًئؿ  : " 
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اليمزة في ىذا المقاـ اخاؼ  بت الكاك كالياء  ىمزة ؛ الفَّ قم كاالصؿ : قاًكؿ ك كىاًيؿ ، 
 . (ْْ)منيما "

كقد ذكرىا   (ْٓ)أك حرفان أك حركة "  كممة  ىك " اف يستثقمكا عبارة أك : عمة ثقل -2
مف ىذه العمة ىك الحصكؿ عمى الخفة ،  ، فالقصد  (ْٔ)السيكطي نقالن عف الدينكرم 

مف حيث النتيجة عيف عمى التخفيؼ  ىذه العمة تقكؿ الدكتكرة خديجة الحديثي :"  
مذىب    كعمؿ القصاب مجيء كزف ) أكَّؿ ( عمى كزف ) فكعؿ ( عمى   (ْٕ) كاالستخفاؼ"

ؿ (  الككفييف قائالن : " كىٍكءىؿ   كما ىك مذىب الككفييف كقمبت الكاك   -عمى كزف ) فىٍكعى
 . (ْٖ)االكلى ىمزة لالستقاؿ" 

تخصيص اليمزة كالنكف لممتكمـ كالتاء لممخاطب كالياء لمغائب كيعمؿ القصاب       
ـى  ـى  قائالن : " فإٍف قمت : ًل اختصكا كال منيما ، بما  زادكا ىذه الحركؼ دكف غيرىا كًل

لنصب  كىـ احتاجكا إلى حركؼ تزاد  الزيادة مستمزمة لمثقؿ  اختصكا بو ؟ قمت : ألفَّ 
كجؿ ، ككًرث ، ككيجاه قائالن  كمثميا قمب الكاك في  (ْٗ)العالمات "

: "ثـ قمبكا الكاك  (َٓ)
ؿ بالعطؼ ، كقبميا تاء  كثير  تاء ؛ألنو تؤدم زيادتيما إلى الثقؿ السيما في مثؿ : كىكىٍكجى

كاعطكىا  تيراث كتجاه اصميما ، كراث ككيجاه فقمبكىا ايضا تاء  مف كالميـ نحك 
في المضاعؼ اك األجكؼ  العيف كعمؿ بيا القصاب عدـ جكاز تحريؾ   (ُٓ)المخاطب" 

 .  (ِٓ)نحك بيضة بٍيضات كجكزة جكزات كشٌدة كشدات
في المضاعؼ  كجمع ) فىٍعمة ( بااللؼ كالتاء يعمؿ قائالن : " كال يجكز تحريؾ العيف      

كعمؿ ابف القصاب عدـ  .  (ّٓ)كال فيما كاف مف األجكؼ ااٌل عند ىذيؿ" ؛ لمثقؿ  ، 
مف أبكاب  قائالن : " إف المثاؿ يجيء  (ْٓ)الباب األكؿ إاٌل لغة مف  مجيء الفعؿ المثاؿ 

يًجد في لغة بني عامر  باالستقراء األ كجد  إاٌل الباب األكؿ فإنو يجيء منو  الثالثي كميا 
دي في قياس لغتيـ ؛  كلغة غيرىـ مف باب ضرىب ، فحذفكا الكاك في يىٍجدي : اصمو : يىٍكجي

مف الفعؿ  كعمؿ بيا حذؼ الفاء إذا كاف كاكان  .  (ٓٓ)" ما بعدىا لثقؿ الكاك مع ضـ 
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ٍلتىًعٍد ، كال يىًعٍد ؛  المضارع كاالمر كالنيي قائالن :" بىًعدي، كتىًعدي، ، كأىًعدي ، كنىًعدي المتكمميف كى
 . (ٔٓ) ألنو لما كقع الياء كالكسرة ، ثىقيؿ كالضمة بيف الكسرتيف ، فحذفت"

كسككف العيف نحك  در عمى كزف ) ًفٍعموى ( بكسر الفاء كمثميا حذؼ الفاء مف المص     
ًعدىة قائالن : "االصؿ ًكٍعدىة ، فثقمت كسرة الكاك الى العيف ؛ لثقميا عميو ، مع إعتالؿ 

كعمؿ بيا  ابف القصاب قمب  . (ٕٓ)كحذفت الكاك فقيؿ: ًعدىة عمى كزف : ًعمة " ًفعميا ، 
ائالن :" كؿ كاك ساكنة اذا كيسر ما قبميا قمبت ياء إذا كيسر ما قبميا ق الكاك الساكنة ياءن 

عمى كزف  .كعمؿ بيا ايضان عدـ مجيء االجكؼ الكاكم  (ٖٓ)الستثقاؿ الكاك بعد الكسر "
) يٍفًعؿ ( كعدـ مجيء االجكؼ اليائي مف ) يٍفعيؿ ( قائالن : " الستثقاؿ الكسرة عمى 

 .(ٗٓ)الكاك كالضمة عمى الياء " 
دـ جكاز تحريؾ العيف في بناء المرة في الفعؿ االجكؼ قائالن : كعمؿ القصاب ع      

 (َٔ)"كال يجكز تحريؾ العيف في جمع بناء المرة كما جاز فيما كاف مف الصحيح لمثقؿ "
. كعمؿ بيا ايضان نقؿ حركة العيف اذا كانت كاكان أكياءن الى ما قبميا الساكف نحك يىقيٍكؿي : 
ٍر ، فنقمت ضمة الكاك الى القاؼ ؛ الستثقاؿ  ؿي بضـ الكاك عمى كزف يىٍنصي "كاالصؿ يىقكى

.كعمؿ عدـ  (ُٔ)الحركة عمى الكاك مع ككف ما قبميا حرفان صحيحان ساكنان فصار يىقيٍكؿي " 
جيء الناقص الكاكم عمى كزف ) يًفًعؿ ( قائالن : " كال يجيء الناقص الكاكم مف يٍفًعؿ م

كعمؿ حذؼ ضمة الياء المنقمبة عف الكاك لتطرفيا نحك  (ِٔ)بالكسر ؛ لثقؿ الصعكد " 
غاًزك ، كميٍعطي قائؿن : " قمبت الكاك في الكاكم ياءن لتطرفيا كانكسار ما قبميما ، كذلؾ 

ًذفت ضمة الياء مف الجميع استثقاالن "قياس مستمر ، ف  . (ّٔ) حي
كعف حذؼ الكاك كالياء في آخر المسند الى ياء المخاطبة يعمؿ : " إف كاف بعد        

الكاك كالياء ياء المخاطبة يكسر ما قبميا بعد الحذؼ لتصبح الياء نحك : تىغًزٍيفى ، اصمو 
كم  ًكٍيفى كاغزم عمى اٍغزي مى الكاك فحذفت ؛ لسككنيا كسككف ياء استثقمت الضمة ع تىٍغزي
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الكاك المحذكفة لتسمـ ياء المخاطبة عف االنقالب ، كقيؿ نيقًمت  ككسر ما قبؿ  المخاطبة 
 . (ْٔ)ما قبميا بعد اإلسكاف ؛ الستقاؿ الضمة قبؿ الكسرة " كسرة الكاك الى 

قانكف لغتيـ كتنساؽ إلى  في كالـ العرب ،  كىي مف العمؿ التي تطرد :عمة االولى  -3
 .  (ٓٔ)، كىي ترجيح شيء عمى شيء ؛ ألنو أكلى في االستعماؿ 

سبب اختيار ضـ األكؿ ككسر الثاني في الفعؿ المبني  كعمؿ ابف القصاب       
كلك كسر  بضـ األكؿ ككسر الثاني  : " كاالصؿ فىعىؿ فغٌيركه الى فيًعؿى (ٔٔ)لممجيكؿ قائالن 

لكف الخركج مف الضمة إلى الكسر أكلى مف  الغرض ، لحصؿ ىذا  األكؿ كضـ الثاني 
حركؼ المد  ككعمؿ بيا أيضان في استعماؿ   (ٕٔ)ألنو طمب الخفة  بعد الثقؿ" العكس ؛ 

حركؼ المد كالميف لكثرة  في الضمائر إذ قاؿ : : فكجدكا أكلى الحركؼ بذلؾ  كالميف 
، كعمؿ بيا   (ٖٔ)حركات الثالث" ال دكرىا في كالميـ ؛ إٌما بأنفسيا أك بأبعاضيا ، أعنى 

عمى كزف )افتعؿ( قائالن : "اذا بنيتى انتى افتعؿ مف  ابف القصاب بناء الفعؿ المثاؿ 
كاف البناء أك يائيان تقمبيما ام : الكاك كالياء تاء كتدغـ في تاء ) افتعؿ ( إذ  المثاؿ كاكيان 

الكعد كلـ تقمب ياء عمى ما  يؿى في جميع تصاريفو نحك : اتَّعىد ام ق االدغاـ برفع الثقؿ 
في ىذًه المغة فاألكلى االكتفاء  ألنيا اف قمبت كلـ تقمب لـز قمبيا تاء  ىك مقتضاه  ؛ 

 . (ٗٔ) بأعالؿ كاحد"
كذكر ابف القصاب عمة االكلكية في حديثو عف ىمزة حمراء قائالن : " حمراء      

ك في حديثو  (َٕ)كاألكلى الؼ "  لمكاحدة كاليمزة في حمراء كنحكه بدؿ مف الؼ التأنيث
عف سككف فاء المصدر الميمي ) مىٍفًعؿ (  يعمؿ قائالن : " كسككف الفاء فئالن يمـز تكالي 

ألنو لـز تكالي  اربع حركات متكاليات في كممة كاحدة ؛ فإنما اختير الفاء لذلؾ ؛ 
ما شٌد نحك :  المذككر مف الميـ  كدفعو بإسكاف ما ىك قريب منو أكلى مف غيره : االٌ 

المىٍرجع ك المىٍصير فانيما مصدريف
 ("ُٕ) . 
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عمى رأم  كفي حذؼ عيف )مفعكؿ( مف الفعؿ األجكؼ الثالثي كغير الثالثي ،       
كثيران ما يىعرض لو الحذؼ في غير ىذا  يقكؿ   ابف القصاب : " أٌف العيف  االخفش 

ٍفكيٍكؿ نيقمت ضمو ا… المكضع ، فحذفو أكلى  ذفت كاك فاألصؿ مى لكاك الى القاؼ ، فيحى
اما عمى رأم البصرييف كىك أٌف  المحذكؼ ىك كاك مفعكؿ  ( ِٕ)العيف اللتقاء الساكنيف "

كفي تبديؿ  ، (ّٕ)ألنيا زائدة ، كالزائد أكلى بالحذؼ" المحذكؼ كاك المفعكؿ ؛  يقكؿ :" 
ى ، ألف التقاء حركة ما قبؿ العيف كسرة إذا كانت العيف ياء يقكؿ " كمذىب سيبكيو أكل

ذفيوي أكلى ؛ ألٌف قمب  الضمة إلى الكسرة خالؼ  الساكنيف ، إنما يحصؿ عند  الثاني فحى
كيعمؿ ابف القصاب حذؼ الياء إذا اجتمعت مع التنكيف في غازو  (ْٕ)قياس كال عمة لو " 

ة حرؼ عم فيحذفت الياء اللتقاء الساكنيف دكف التنكيف ؛ ألنيا  “كراـو كميعطو قائالن : 
كالتنكيف حرؼ صحيح فحذفيا أكلى فإف زاؿ التنكيف أيعيدت الياء نحك الغاًزم كالرامي 

إذا كانت كاكان أك ياءن الى تاء قائالن  .كفي تعميمو في قمب الفاء في افتعؿ  (ٕٓ)“كالميعطي 
تقمبيما تاء كتدغـ انت في تاء  كاف البناء أك يائيان  اذا بنيت افتعؿ مف المثاؿ كاكيان  “: 

إذ اإلدغاـ يرفع الثقؿ في جميع تصاريفو نحك اٌتعد أم : قبؿ الكىٍعدى ، كلـ  االفتعاؿ ؛ 
تقمب ياءن عمى ما ىك مقتضاه ؛ ألنيا اف قيمبٍت اك لـ تقمب ، لـز قمبيا تاء في ىذه المغة 

 .( ٕٔ) “فاألكلى االكتفاء بأعالؿ كاحد ، 
 كراىية عمة  -4
 وليا انواع : 
كقد اعتمدىا العرب فراران مف الثقؿ الحاصؿ عند النطؽ  -توالي االمثال : عمة  - أ

كتعد مف العمؿ التي ذكرىا العمماء . كعمؿ   باألصكات المتماثمة ، فيبتعدكف عنو ، 
بفتح الفاء   ”لمجرد مفتكح الالميف قائالن :الرباعي ا ابف القصاب مجيء ) فىٍعمىؿى ( 

ألف الفعؿ الماضي ال  فالف الشيء ، أم دٌكره ؛  كسككف العيف نحك دىٍخرىجى  كالالميف 
اللتقاء الساكنيف   فال يمكف سككف الالـ األكلى ،  يككف أكلو كآخره إال مفتكحيف  
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النو ليس في  كسكنكا العيف ؛  في نحك دىٍحرىٍجتي كدىٍحرىٍجفى ؛ فحرككىا بالفتح ؛لخفتيا 
كعمؿ بيا ابف القصاب حذؼ ىمزة   (ٕٕ) ”الكالـ أربع حركات متكالية في كممة كاحدة

حركؼ المضارعة ىي حركؼ الماضي مع   “في المضارع قائالن :  الفعؿ ) أٍكرـى ( 
كعمؿ . (ٖٕ)“حذفكا ىمزتو لئال تجتمع  ىمزتاف في المتكمـ  زيادة حرؼ المضارعة ، 

في الطاء المنقمبة عف تاء ) افتعؿ  كالضاد كالطاء  كالظاء   أيضان إدغاـ الصاد بيا 
… فيدغـ االربعة فييا : أم في الطاء المقمكبة مف تاء االفتعاؿ كحكبان “( قائالن : 

ليا ساكف  . (ٕٗ) ”نحك : أٌطمب الجتماع المثميف كأكَّ
،   (َٖ)اعتنى العمماء بعمة التقاء الساكنيف ، كافردكا لو بابان : عمة التقاء الساكنين -ب 

ىذا باب الساكف الذم يككف قبؿ آخر الحركؼ فيحرؾ لكراىيتيـ التقاء   “يقكؿ سيبكيو  
 . (ُٖ) ”ساكنيف

سىٍؿ مشتؽ  “كعمؿ بيا  ابف القصاب حذؼ اليمزة في أمر الفعؿ ) سأؿ ( قائالن :       
ثـ حذفت األلؼ اللتقاء  حرؼ المضارعة كأيسًكف اآلخر  مف تسأؿ ، باأللؼ ، فحذفتى 

ٍؿ  كعمؿ بيا  ابف القصاب عند قمب الكاك الفان في المصدر )  ،  (ِٖ) “الساكنيف ، فبقي سى
الحرؼ المحذكؼ في آخر  اقكاما ، كاستقكاما ( ثـ حذؼ االلؼ  كتعكيض التاء عف 

نقمت حركة   “يقكؿ :  ،  (ّٖ)قامة كاستقامة ، كاالصؿ إقكامىا كاستقكاما المصدر نحك إ
 . (ْٖ)”كما في الفعؿ ثـ حذفت األلؼ اللتقاء الساكنيف الكاك إلى ما قبميا كقمبت الفا 

قيٍكؿ ( عمى رأم االخفش        (ٖٓ)كعمؿ ايضا بكراىة التقاء الساكنيف عف أصؿ ) مى
 : ت ضمة الكاك الى القاؼ فحذفت كاك العيف اللتقاء الساكنيف نيقم فاألصؿ مىقيكيكؿ  “قائالن

ييى (  ،  (ٖٔ)“   (ٕٖ)عند إسناده إلى كاك الجماعة كعمؿ بيا حذؼ ياء الفعؿ المفيؼ   ) حى
ييٌك   “ :قائالن  كا (  يجكز فيو حى ييى بال إدغاـ ،  اما لتخفيؼ ) كىرضي نقمت ضمة الياء  مف حى

كعمؿ بيا ابف القصاب نقؿ  ( ٖٖ) “اكنيف ككزنو  فىعُّكا إلى ما قبميا كحذفت اللتقاء الس
ٍؿ أمره مف تىٍسأؿى “حركة اليمزة المتحركة إلى الحرؼ الصحيح الساكف قبميا إذ قاؿ :  كسى
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ذفت االلؼ ؛  اصمو أٍسأىؿ ،  الجتماع الساكنيف ،  نقمت حركة اليمزة إلى السيف فييما فحي
 . (ٖٗ) ”ىمزة الكصؿ ، فصار سىؿٍ  ثـ أيستغف عف 

لممفعكؿ مف الثالثي المجرد اذ  كعمؿ ابف القصاب حذؼ عيف األجكؼ في بناءه      
يحذؼ العيف كما يحذؼ مف غير  كفي مفعكؿ األجكؼ مف الثالثي المجرد   “قاؿ : 

ألف العيف كثيرا ما يعرض لو الحذؼ مف غير  الثالثي ىذا عند أبي الحسف االخفش ؛ 
نقمت ضمة الكاك إلى القاؼ  ىذا المكضع ، فخذفو اكلى نحك : مىقيٍكؿ ، فاالصؿ مىٍقكيٍكؿ 

  (ُٗ)كيعمؿ بيا القصاب عمى رأم سيبكيو  ،  (َٗ)“كنيف اللتقاء السا فحذفت كاك العيف  ؛ 
 ”ألنيا زائدة كالزائد أكلى بالحذؼ المحذكؼ كاك المفعكؿ ؛ “بحذؼ كاك مفعكؿ قائالن :  
إذا اجتمع مع التنكيف قائالن :  كعمؿ بيا  ابف القصاب في حذؼ حرؼ العمة  ، ( ِٗ)
ألنيا  اللتقاء الساكنيف دكف التنكيف ،  فحذفت الياء فاجتماع الساكناف الياء كالتنكيف ،  “

ذفييا اكلى ،  فإف زاؿ التنكيف أيعيدت الياء نحك  حرؼ عمة كالتنكيف حرؼ صحيح ، فىحى
 . (ّٗ) ”الغازم كالرامي

كىي مف العمؿ التي يستدؿ بيا في الغالب لبياف عدة أحكاـ عمة كثرة االستعمال :  -5
كتعد مف  ،  (ْٗ)كما يتصؿ بذلؾ مف صكرة التغيير  الحذؼ  ، كتعميؿ الزيادة ،  منيا ، 

لكثرة االستعماؿ  يقكؿ ابف يعيش: " العمؿ الرئيسية التي تتفرع منيا بعض العمؿ األخرل 
ش ، كالمراد ام شيء ، كقالكا : كيممو ؛ كقالكا : أنيـ قالكا: أي أثر في التغيير ، اال ترل 

لضرب مف التخفيؼ عند كثرة االستعماؿ  فغيركا ىذه األشياء عف مقتضاىا  ال أدر ، 
 (ٔٗ)كثرة االستعماؿ اعتمدت في كثير مف أبكاب العربية" كيكافقو السيكطي قائالن : "  (ٓٗ)"
اما  كؿ الدكتكر عبده الراجحي " يق اما المحدثكف فمـ يختمؼ رأييـ عف رأم مف سبقيـ  

 القياس األغمب الذم يقـك عميو التقميؿ في كثرة الظكاىر" كثرة االستعماؿ فيكاد سيككف 

عمى رأم  مفرد عمى كزف ) افعؿ (  كعمؿ بيا ابف القصاب في جعؿ ) أيمف ( .  (ٕٗ)
يو شيء ، كانما فيك مف النكادر ال يقاس عم كاما ما اكرده البصريكف  البصرييف قائالن : "
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الميمكز  في االمر إذ  كعمؿ بيا حذؼ فاء الفعؿ ،   (ٖٗ)كصمت ىمزتو لكثرة االستعماؿ "
ٍذ ، ك اٍؤكيٍؿ بيمزتيف  كالتزمكا :  قاؿ  :"  ٍذ ( : أٍكخي أم العرب الحذؼ في ) كيٍؿ ( ك ) خي
ذفت  رة االستعماؿ  كما عمؿ كث ،  (ٗٗ)الثانية عمى غير القياس تخفيفان لكثرة االستعماؿ"  حي

اليمزة مف يىرىل ، اصمو :  في المضارع قائالن : "فتحذؼ  في حذؼ ىمزة الفعؿ ) رأل ( 
ثالث سكاكف ،  ثـ سمبت اليمزة فاجتمع  كما في ماضيو ،  قمبت الالـ الفا   يىٍرأىل كيرعى 

ان كاجبان كأعطى حركتيا لما قبميا كجكبان  ، ام حذف الراء كاليمزة كاأللؼ فحذفت اليمزة ،  
 .(ََُ)لكثرة االستعماؿ باب ) يرل "  في السعة  ال في الضركرة الشعرية ؛  

،  (َُُ)كقد كردت كثيرا في كتب الصرؼ  كتسمى عمة المضارعة  ، : عمة مشابية-6
ف لـ يكف مثمو في جميع  كمف كالميـ أف يشبو الشيء بالشيء  يقكؿ سيبكيو :"   كا 

عمة تقكـ عمى إكساب المتشابييف حكمان كاحدان  قاؿ ابف الكراؽ ىي : " ،  (َُِ)األشياء" 
ألنو مشابيان  مضارع سميى بو ؛  كعمؿ بيا ابف القصاب تسمية الفعؿ مضارع :"  ،  (َُّ)"

عمى  فإف المضارعة في االصؿ تقابؿ السخمتيف  كمعنى كاستعماالن ؛  السـ الفاعؿ لفظان 
إذا اخذ كؿ كاحد ضرعيا ثـ اتسع ،  ضارع السخمتاف  : ضرع شاة عند الرضاع ، يقاؿ 

كعمؿ بيا ابف القصاب أيضا تسمية الصفة . (َُْ)فقيؿ : لكؿ شبييف مضارعاف" 
نما سميت بذلؾ لشبييا باسـ الفاعؿ مف حيث  بفتح الباء المكحدة ،  المشبية قائالن :"  كا 

كعمؿ بيا زيادة النكف في   ،  (َُٓ)كتقاربو معنى "  كتذكر ، كتؤنث  أنيا تثنى كتجمع ، 
بيف المتكمـ كغيره  لما كاف في الماضي فرقان  المسند إلى المتكمـ قائالن : " مضارع الفعؿ 

مف  حركؼ المد كالميف  فزادكا النكف لمشابيتيا  في المضارع ،  أرادكا أف يفرقكا بينيما  
 . (َُٔ)جية الخفاء كالغنة 

بعد نقؿ حركتيا  مفتكحة الفان  إذا كانت كاكان اك ياءن  كعمؿ بيا أيضا قمب عيف الفعؿ       
بثبكت  كعمؿ بيا  ،  (َُٕ)"كقرب الفتحة إلى السككف أك لمشابيتو " إلى ما قبميا قائالن : 

جمع المؤنث ضمير  في حالتي النصب كالجـز قائالن :" نكف  نكف جمع المؤنث السالـ 
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فإنيا عالمة  الؼ النكناف األيخر ، فثبتت عمى كؿ حاؿ بخ في جمع المذكر ،  كالكاك 
ألنيا إذا اتصمت بالفعؿ المضارع صار  كىذه ضمير العالمة اعراب ؛  اإلعراب ، 

 .(َُٖ)ألنو أنما أيعرب لمشابيتو  باالسـ " مبنيان ؛ 
فإف كاف فاءن   كعمؿ ابف القصاب في تسمية الفعؿ معتؿ الفاء بالمثاؿ إذ قاؿ: "       

كفي حديثو عف الفعؿ  ،  (َُٗ)في تحمؿ الحركة"  اثمة الصحيح سيمي ذلؾ مثاالن لمم
كمعنى  بالرباعي المجرد ،  الممحؽ بالرباعي المجرد يعمؿ قائالن :" مكازنو الممحؽ 

كأف كاف ثمة  المكازنة كقكع الفاء كالعيف كالالـ في الفرع مكقعيا في االصؿ الممحؽ بو ، 
ال مجرد التكافؽ في الحركات كالسكنات ،  حرؼ زايد فالبد مف المماثمة في الممحؽ ، 

ٍنجـى (  كلذا احكمكا عمى ) اٍقعىٍنسسى (   استخرج  ، كلـ يحكمكا عمى )  بأنو ممحؽ بػ ) اٍصرى
ٍنجـى (  (   . (َُُ)مع انو مكافؽ في الحركات كالسكنات"  بأنو ممحؽ ) باٍحرى
كىي عمؿ برىانية  كىي العمة التي تكجب الحكـ الصرفي  في الكممة : عمة وجوب -7

كىي مف العمؿ التي عمؿ بيا  ابف  . (ُُُ)كال تكقؼ لمنفس عمييا  كال لبس فييا ، 
الثالثي احد حركفو  )  القصاب في عدة مسائؿ منيا أف يككف في باب  ) فىعىؿ يىٍفعىؿ( 

يمزة كالياء كالعيف كالحاء  كألغيف كالخاء ( ال مف حركؼ الحمؽ الستة )  عينو اك المو ( 
نما يشترط ىنا  أم عيف كالـ فعمو حرؼ مف حركؼ الحمؽ ،  قائالن :"  لتقاكـ حركؼ  كا 

انو يجيء عمى )  ألنو يقكؿ :  فإٌف حركؼ الحمؽ أثقؿ الحركؼ ...  الحمؽ فتحة العيف ، 
ال يككف عمى ) يىٍفعىؿ ( بالفتح ؛ انتقؿ الشرط  فمتى  إذا كجد ىذا الشرط  يىفعىؿ ( بالفتح 

إذ ال يمـز مف كجكد الشرط  إذا كجد ىذا يحسب أف يككف عمى ) يىٍفعىؿ ( بالفتح  ألنو 
.كعمؿ كجكب زيادة حركؼ االعراب عمى األفعاؿ المتصمة  (ُُِ)كجكد المشركط "

آخر كاإلعراب إنما يككف في  بالضمائر قائال : "لما كجب أف يككف ىذه األفعاؿ معربة 
ألنيا اتصمت باألفعاؿ ،  كىي الضمائر ؛  ككاف أكاخر ىذه األفعاؿ ساكنة ،  الكممة ، 

 (ُُّ)فكجب زيادة حركؼ االعراب " صارت كأجزاء منيا كلـ يكف اجراء االعراب عمييا  
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متى كاف فاؤه ام : افتعؿ تاءن ،  إذا كاف تاءن قائالن : " كعمؿ بيا ادغاـ فاء افتعؿ  . 
"  عمى الكجييف ،  يدغـ كجكبان   . (ُُْ)بأف يجعؿ التاء متصمة نحك : اثَّغىرى ، ك ٌاٌتغىرى

الكاك  إذا كانتا عيف المصدر أك المو ،إذ أف  كعمؿ القصاب كجكب قمب الكاك ياء       
ك انفتاح  ثـ قمب الياء الفان  لتحركيا  كانكسارما قبميا ،  تقمب  ياءن في نحك قًدك، لتطرفيا 

ألف اإلعالؿ في مثؿ ىذه  اؿ :" فأيًعاٌل إعالؿ رىضيى يىٍرضىى ، كلـ يدغـ ؛ ما قبميا اذ ق
ال يجكز أف يقاؿ : رىًضكى مثالن"  الصكر كاجب إذ 

كعمؿ بيا في كجكب حذؼ  ،  (ُُٓ)
كما كجب الحذؼ في يىرل  اصمو أٍرأىل كأٍعطى ، فأًعؿ  في المضارع قائالن : " ىمزة رأل 
 سر الراء .بضـ حرؼ المضارعو كك في يرل 

،  (ُُٔ)نقمت كحذفت  ) ًليير ( ألمر الغائب ) الييًر ( لنيية  اصمو ييٍرئي ، كييًعطي ،     
كه ،  إذا اجتمع كاكاف  كعمؿ كجكب اإلدغاـ في قكلو  :"  كاألكلى ساكنة نحك : مىٍغزي

ٍككه ، فإلدغاـ  كمنيا تعميمو زيادة . (ُُٕ)كاجب عمى ما بيف في مكضعو " كاالصؿ مىٍغزي
لٌما كجب أف يككف ىذه األفعاؿ معربة  حرؼ األعراب في آخر األفعاؿ قائالن :"  
كىي الضمائر ؛  ككاف أكاخر ىذه األفعاؿ ساكنة ،  كاإلعراب إنما يككف في آخر الكممة  
فكجب زيادة  كلـ يمكف إجراء اإلعراب عمييا  ألنيا اتصمت باألفعاؿ صارت كأجزاء منيا  

 . (ُُٖ)رؼ االعراب" ح
آخر مطمقآ ، فخرج بقيد المكاف المعكض   "ىك جعؿ حرؼه مكاف حرؼ :عمة عوض -8

.كىي  (ُُٗ)قد يككف في غير مكاف المعكض منو كتاء ) عدة ( كىمرة ) ابف ( " ، فإنو 
السيكطي نقالن عف الدينكرم  ، كقد عٌدىا (َُِ)مف العمؿ التي ذكرىا الكثير مف الصرفييف 

قد يككف التعكيض  .يقكؿ أبك حياف :"  (ُُِ)األربعة كالعشريف المشيكرة  مف العمؿ  
كقد يككف العكض  عكض مف ياء المتكمـ ،  مكاف المعكض كما قالكا : )يا أبًت( فالتاء 

حذفو مف  كعكسو كأسـو كاستو لٌما  في االخر مف محذكؼ كما في األكؿ كًعٌدة كًزنة 
 .  (ُِِ)زة الكصؿ" في أكلو ىم آخره الـ الكممة عٌكضكا 
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 . (ُِّ)كجعؿ ابف االنبارم التعكيض عمى ثالثة أنكاع كىي    
 نحك تعكيض التاء في عدة . تعكيض حرؼ عف حرؼ :   -أ 
الياء في التصغير كالجمع  تعكيض حرؼ عف اكثر مف حرؼ : كتعكيض   -ب 

 في تصغير مستخرج . األقصى كمخيرج كمخارج 
 .اليمزة كفتحيا تعكيض حرؼ عف حركة كاسطاع كاىراؽ ، يقطع -ج 
كعمؿ  ابف القصاب دخكؿ ىمزة الكصؿ عمى ) است ( قائالن :" است اصمو ) سىٍتوى       

ـى  الياء  ألف جمعو )أستاه( فحذفت  كىي ميمموى ؛  ( بفتحتيف ،  عمى خالؼ القياس ، ث
.كما عمؿ بيا دخكؿ اليمزة عمى )  (ُِْ)الكصؿ في أكلو عكضان عنيا "  أيدخمت ىمزة 

كثىنىتياف ( قائالن : "اثناف  كاثنتاف أصميما ) ثنياف كثنتياف ( كػ ) فىرىساف كشجرتاف  ثنياف
ثـ عكضت  عمى الياء الضعيفة ،  فحذفت الياء عف كؿ كاحد منيما لئال تقع الحركة   ( 

كعمؿ بيا ابف   (ُِٓ)بدليؿ قكليـ في النسبة : تىنىًكٌم بغير اليمزة " اليمزة في أكليا 
في الفعؿ الناقص قائالن: "  بتشديد العيف عمى ) تفعمة (  ناء مصدر) فىعَّؿ( في ب القصاب 

 . (ُِٔ)بحذؼ حرؼ العمة كتعكيض التاء عنو" ككثر مجيء تفعمة مف الناقص ،  
حذؼ الفاء مف مصدر ) ًفٍعمة (  كمف عمة العكض التي  عمؿ بيا ابف القصاب      
ما مصدر عمى ًفٍعمة ، االصؿ  ئالن : "ألٌنيا بكسر الفاء كسككف العيف إذا كاف مثاالن قا 

كحرؼ الكاك  مع اعتالؿ ًفعميا ،  لثقميا عميو ،  ًكٍعدىه ، فنقمت كسرت الكاك الى العيف ؛ 
حذفت الكاك لما مٌر ، ثـ زيدت التاء  كقيؿ األصؿ كىٍعد  عمى كزف ًعمىة  فقيؿ : ًعدىة 
مزة عكضان عف الكاك في )ابف(التي كيعمؿ بيا ابف القصاب دخكؿ الي (ُِٕ)عكضان عنيا "

اصميا )بىنىٌك( يقكؿ:" حذفت الكاك لتطرفيا ،ثـ عكضت اليمزة عنيا في اكلو لشدتيا" 
(ُِٖ). 
 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 

 
405 

كمفادىا رعاية  كىي مف العمؿ التي تطرد في كالـ العرب ، :  عمة مراعاة االصل -9 
. كعمؿ ابف القصاب مجيء الفعؿ مف باب ) فىًعؿ  (ُِٗ)االصؿ في الحكـ الصرفي 

كما كاف مكسكر العيف في الماضي كالمضارع ال  مف المعتؿ الفاء قائالن : " يىفًعؿ ( 
ًمؽى يًمؽي ، ام احبو فيك كامؽ ككًرث ًيرث  يجيء باألصالة اال مف المعتؿ الفاء نحك : كى

تدر  مف أم باب ىك ، فاحممو  فعؿ فمـ إذا أشكؿ عميؾ  قاؿ ثعمب :  …. ، ككلي يمي 
كمف ذلؾ تعميمو الحاؽ الفعؿ  )  .(َُّ)اصؿ األبكاب كميا " عمى ) يىٍفعًؿ ( بالكسر، فإنو 

نجـ ( قائالن : "اٍسنمقى اٍسًمفيقاء : ام ناـ  عمى ظيره ككقع عمى القفاء ،  اٍسمٍنقىى ( بػ ) اٍحرى
لكقكعيا بعد  ىمزة في المصدر ؛ كقمبت  كتبت األلؼ عمى صكرة الياء النقالبيا منيا ،  

كلـ يبطؿ مع ذلؾ الحاقو بػ  ) احرنجـ  كىما الؼ المصدر ،  األلؼ زائدة في الطرؼ ، 
عمى كزف         ألنو في االصؿ ) اٍسًمنيقىايا (  نظران إلى االصؿ لصدؽ تعريفو بينيما ؛  ( 

امىا (  كعمؿ  ،  (ُُّ)اسرنداه كاغرنداه "كىذا البناء الـز سكل كممتيف منو كىميا :  ) اٍحًرٍنجى
ألف زماف  قدـ الماضي ؛  ابف القصاب تقديـ الفعؿ الماضي عمى المضارع قائالن :" 

ألنو يحمؿ  كالحاؿ كألنو أصؿ بالنسبة إلى المضارع ؛ الماضي قبؿ زماف المستقبؿ 
 ما حصؿ ىك منو بالزيادة كأصالة  كال شؾ في فرعيو ما حصؿ  بالزيادة عمى الماضي 

:" ابفي اصمو  (ُِّ)كأيشتؽ  ،  كيعمؿ بمراعاة  االصؿ  في جمع ابف عمى ) ابناء ( قائالن
مؿى ( كزف افعاؿ في االصؿ  أبناء الفَّ  بدليؿ قكليـ في جمعة المكسر : .) بىنىٌك ( كػ ) جى

جمع ) فىعىؿ ( كػ ) فىرسى ك أىفرىاس " 
(ُّّ) . 

بعد حذؼ  في أكؿ الفعؿ المضارع   كعمؿ بيا ايضان زيادة ىمزة الكصؿ المكسكرة      
مف الحركؼ فألنيا أقكل  تخصيصيا باليمزة دكف غيرىا  حرؼ المضارع إذا قاؿ : "كاما 

لما فيو  أكلى ، كاما كسرىا فالنيا زدت ساكنة عند الجميكر  الحركؼ كاالبتداء باألقكل 
 (ُّْ)ك األصؿ" حركت بالكسر كما ى ثـ لٌما أحتيج إلى تحريكيا  مف تقميؿ الزيادة ، 

ما في أكلو ىمزة زائدة  كيعمؿ ابف القصاب مراعة االصؿ في فتح الفعؿ الماضي ااٌل  .
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كعمؿ بيا ابف  ،  (ُّٓ)كتذكير الضمير باعتبار ككنيا الفان في االصؿ"  قائالن:  : "اليمزة 
كىك ما يتكصؿ منو الى الشيء  "أبكاب جمع باب  القصاب في جمع كممة باب اذ قاؿ : 

في  كلـ يقمب الكاك ألفان  حركفو كحركاتو ،  كالنكع فاعؿ عمى مكافقة الفعؿ في عدد  ، 
د" الجمع تنبييان   . (ُّٔ)عمى أف أصؿ باب بىكيب ، مثؿ قكى

 الحمل عمى النظير : عمة  -11
كيكثر كركد ىذه العمة  مف قبيؿ حمؿ الشيء عمي الشيء ،  كىذه العمة :عمة الحمل  - أ

كالكالـ عمى  كالفرع عمى اصمًو ،  فحممكا الشيء عمى نقيضو  في كالـ العرب ، 
 .(ُّٕ)معناه 

في الفعؿ المضارع نحك أكـر   عمؿ ابف القصاب اسقاط اليمزة : الحمل عمى االصل  -1
ـى  ؿ الماضي ىمزة في أك  قائالن:" إذا كاف  تسقط اليمزة في المضارع نحك : ) أٍكرى

المضارع لذلؾ يعني خفؼ ) ييؤكًرـ ك تيؤٍكروـ ( حمالن عمى )  ييٍكًرـ ( ، فحذفت امثمة 
ف لـ تتكاؿ فيو ىمزتاف ...كقكلو   :(ُّٖ)أيأىكًرـ ( كا 

ـٍ يىٍعمىما                           شيخاي عمى كيٍرسيو ميغمان     يحسبو الجاىؿ مالى
 فإٌنو اىؿه ألٌف يىؤكرىمىا                                        

 .( ُّٗ)بإظيار اليمزة شاذا ارتكبو لمضركرة "
إلى نكف جمع المؤنث عند  اسناده   تسكيف الـ الفعؿ  كعمؿ ابف القصاب في       

ٍرفى حمالن عمى  قائالن : " كتسكف الالـ  عند نكف جمع المؤنث نحك : يينٍصرفى كتيٍنصى
كعف تعكيض التاء عف المحذكؼ في آخر  مصدرم ) إفعاؿ (  .  ( َُْ) الماضي (

نيقمت  ك)استفعاؿ( مف االجكؼ نحك : إقامة كاستقامة التي اصميا إقكىاما  كاستقكاما 
ذفت األلؼ ، اللتقاء  كقمبت الفا  إلى ما قبميا  ،  حركة الكاك كما في الفعؿ ثـ حي

كقد يحذؼ نحك : إقاـ الصالة كالمحذكؼ الؼ .الساكنيف كعيكَّضٍت عنيا تاءي في االخر 
إفعاؿ ال عيف الفعؿ عند الخميؿ كسيبكيو ، كالكزف ) إٍفعىمىة ( ، كعيف الفعؿ عند االخفش 
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نما فعمكا ىذا االعالؿ حمالن عمى المجرد ؛ كليذا … ناسبات كالكزف ) إفىالىة ( كلكؿ م كا 
 . (ُُْ)الـ ييعمُّكا نحك : عىًكر ، كسىًكد "

كعمؿ بيا  ابف القصاب كجكب ادغاـ الصفة المشبية مف األكثر: الحمل عمى  -2
يَّ ، كحٌياف .  الفعىؿ المفيؼ نحك : حى

ًيٌي  يًي ( قائالن : " كلـ يجًر حى عمى الفعؿ ؛ الف اسـ الفاعؿ فرع  بال ادغاـ حمالن  -) حى
مف االعالؿ دكف االدغاـ ، كعمى تقد ير حممو ، فالحمؿ عمى ما ىك اكثره أعني 

 . (ُِْ)االدغاـ أكلى "
كعمؿ  بو أيضان اسقاط النكف  عند نصب الفعؿ المسند الى : الحمل عمى المفظ -3

كا قائالن : " إنما اسقط الناصب را ، لف ينٍصري ىذه النكنات حمالن  الضمائر كلف يٍنصي
كما حمؿ النصب  الجر في األسماء   في األفعاؿ لمنزلة  عمى الجـز ؛ الف الجـز 

عمى الجر في  األسماء في التثنية كالجمع ، فكذا ىنا حمؿ النصب عمى الجـز 
 .(ُّْ)المحذكفة في حالة الجـز " فحذفت النكنات 

ممكا الشيء عمى نظيره ، كقد كرد كثيران في كالـ العرب فح: الحمل عمى النظير -4
،  (ُْٓ)كىي أف تجعؿ الشيء يجرم عمى شيء آخر  ، ( ُْْ)كالكالـ عمى معناه  
كأطمؽ عمييا ابف القصاب الجرياف في تعميمو دخكؿ اليمزة عمى ) ابف كابنة ( اذ  

ٍرأىة (  يقكؿ : "اميرءي كامرأة فيما لغتاف  نما ادخمكا اليمزة في أكليما  في ) مىٍرءه ك مى كا 
 .(ُْٔ) كليست بعكض عف شيء يان مجرل ) ابف كابنة ( جر 

كىي مف العمؿ التي يمجأ إلييا الكثير مف الصرفييف لئال : عمة أمن المبس  -11
سيبكيو عف ىذًه العمة بعدـ  صيغة ذات داللة بصيغة داللة عمى أيخرل كعبٌر  يمتبس  
 .(ُْٕ)خكؼ االلتباس  
جانب مف جكانب تخصيص  يقكؿ الدكتكر أحمد قدكر في المسانيات :" أمف المبس       

مما يترتب عمى ذلؾ امف المبس  ألف الدالالت العامة قد تكقع في سكء الفيـ ،  الداللة ، 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 

 
408 

كعمؿ  ،  (ُْٗ)في كثير مف المسائؿ الصرفية  كىي ضابط لبعض قكاعد المغة  ،  (ُْٖ)" 
ـ  ؿ المضارع القصاب ضـ ىمزة الكصؿ في الفع اليمزة  مضمكـ العيف قائالن : " فتيضى

ألنيا لك كسرت لثقؿ  الخركج مف الكسرة الى الضمة ، كلك فتحىت اللتبس  تبعان لمعيف ؛ 
 . (َُٓ)إذا كاف لممتكمـ "  بالمضارع 

عند صياغة كزف ) أٍفعىؿ  كيعمؿ بيا  ابف القصاب عدـ اعالؿ بالنقؿ لمفعؿ االجكؼ      
قائالن  (ُُٓ)كاسـ التفضيؿ كأحكىط كأقيىس  سكاء كاف لمصفو المشبية كأسكد كأبيض ،  ( 

اك اسـ تفضيؿ نحك :  ….. كاف صفة مشبية  صيغة افعؿ سكاء   : " كالييعىؿ ايضان 
ط كأقيس ؛ لئال يمتبس  كعمؿ ابف   (ُِٓ)كؿ كاحد منيا بعد اإلعالؿ بالفعؿ المتكمـ  "  أىحكى

القصاب إلحاؽ التاء بالغائبتيف قائالن " كاتبعكه الغائبة كالغائبتيف ؛ لئال يمتبساف بالغائب 
ٍف التبس بالمخاطب كالمخاطبيف ، كلكف ىذا أسيؿ "  كمما  (ُّٓ)كالغائبيف ، كحينئذو كا 

في أكؿ الفعؿ المضارع إذ قاؿ  : "  في اجتماع تاءيف  االلتباس أيضان  عٌممو بعمة أمف 
مف ذلؾ ،  ألف حذؼ التاء األكلى يمتبس بالمبني لمفاعؿ  فإنو ال تيحذؼ فيو كتُّتحمؿ ،  
ؿ ( "  .كيعمؿ بيا  (ُْٓ)كحذؼ الثانية منو يمتبس بباب التفعيؿ ) ام باب تفعَّؿ كتىفىاعى

الفعؿ األجكؼ عند صياغتو اؿ  )  في  التي تسبؽ الياء المحذكفة ايضان قمب الضمة 
( قائالن : " أىصمو مىًكييٍكؿ ،  مفعكؿ(  نقمت ضمة الياء إلى الكاؼ  إلى كسرة نحك )مىًكًيؿى

الكاك ياء ؛ لئال يمتبس  قمبت الضمة كسرة لقمب  فحذفت الياء ؛ اللتقاء الساكنيف ، ثـ 
 .(ُٓٓ) بالكاكم "

تجعؿ  كىي عند سيبكيو كالبصرييف عمة  القرب أك المجاكرة  عمة : عمة قرب -12
ف كاف خارجان عف القياس ، فيي  آخر لمجاكرتو إياه  الشيء يجرم عمى شيءو  حتى كا 

القصاب بعمة  .كعمؿ ابف  (ُٔٓ)عامؿ دكف غيره لقرب جكاره لممعمكؿ " عمة ترجح عمؿ 
إذا كانت فاؤه صادان أك ظادان اذ قاؿ : " لتعسر النطؽ  القرب في قمب تاء افتعؿ طاءن 

كيعممؿ أيضا   (ُٕٓ)كاختير الطاء ؛ لقربيا مف التاء مخرجان "  الحركؼ ،  بالتاء بعد ىذًه 
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، قمبت التاء  في قمب التاء طاء في ) اضطرب ( : ") كاضَّرىبى ( ، أىصميوي : اٍضتىرىبى 
ـي قمىبٍت الطاءي ضادان ، لقرب مخرجيما ايضان "  طاءن ، لقرب مخرجيما ، ث
كعمؿ    (ُٖٓ)

مف حركؼ ) تػ ، ث ، د ، ذ ، ز ، س ،  ابف القصاب قمب عيف ) افتعؿ ( إذا كانت 
إلى ىذًه  ش ، ص ، ط ، ظ ( قائالن : " كيجكز ذلؾ االدغاـ بقمب تاء : ام تاء افتعؿ 

ألحدى عشرى ؛ لقرب مخرجيا الييا"الحركؼ ا
. كما عمؿ  قمب الكاك كالياء الفان في  (ُٗٓ)

اسـ الفاعؿ مف الثالثي االجكؼ المجرد إذ قاؿ : "كالحؽ : اٌنيا قمبت الفان ، كما في 
الفعؿ ثـ قمبت االلؼ المنقمبة ىمزة ، كلـ يحذؼ ، اللتقاء الساكنيف ، إذ الحذؼ يؤدم 

   (َُٔ)مزة ؛ لقربيا مف األلؼ" الى االلتباس ، كاختص الي
كىي" عمة تتصؿ  ،  (ُُٔ)يقاؿ فرقت بيف الحكميف : ًمزتي بينيما :  عمة الفرق -13

 (ُِٔ)لدقة الداللة"  مظيراف مختمفاف ،  لمحكميف المتشابييف    بقصد اإلبانة اذ ييعطى 
بييف : كليذا يقكؿ الشمك  كتكضيح المعنى ،  الفرؽ أثر بارز في امف المبس ،  .كلعمة 

 . (ُّٔ)"كاختالؼ الحركات لمفرؽ كاثارة المبس" 
نما  كعمؿ بيا ابف القصاب زيادة الحركؼ في أكؿ الفعؿ المضارع إذ قاؿ :"        كا 

بالزماف الماضي"  كاختصكا بالزيادة بو ؛ ألنو مؤخر  كبيف الماضي ،  زكدكىا فرقان جينو 
كفتحكا ما قبؿ  فتح ما قبؿ الياء في نصب كجر المثنى قائالن :"  كعمؿ بيا ايضان  ،  (ُْٔ)

في بعض الصكر  الياء في المثنى ككسركه في الجمع فرقان بينيمان ، كلما رأكا انو ييفتح 
في الجمع نحك : ميصطفىيفى فتحكا النكف في الجمع ، ككسركىا في المثنى" 
كقد   (ُٓٔ)

ٍمراف ( :"   ادؼ لمفرؽ اذ يذكر العمة باسـ مر  ٍمر ( ك ) حي يقكؿ في جمع احمر عمى ) حي
ٍمر لجماعة  ٍكف  حي ٍمراف بضـ الحاء كسككف الميـ ؛ كال يقاؿ : أىٍحمىرى الذككر كيجيء حي

مف  في إرادة المرَّة   كيعمؿ بيا ايضان إلحاؽ لفظة كاحدة   (ُٔٔ)ليتميز عف افعؿ التفضيؿ " 
في المصدر األصمي المختـك  إلحاقوي بكصؼ لئال يمتبس المصدر أك في ارادة النكع 

ف  ناخة ففي ارادة المرة  بالتاء قائالن : "كا  يؤكد بمفظ كاحدة  كاف المصدر بالتاء كًنٍشدىة ، كا 
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نقكؿ مثالن :  عف المصدر ،  كحسنة لمفرؽ كالتمييز  كفي النكع يكصؼ بنحك : لطيفة  ، 
سىنىةه " ناخة حى  . (ُٕٔ)ًنشدىة كاحدة ، كا 

تعممت العرب ىذا العمة عند كجكد تكافؽ أك مناسبة : عمة ُمناسب ) تناسب (  -14
كعٌد ىا ابف الكراؽ ( ،ُٖٔ)بيف شيئيف )تطابؽ االلفاظ ، كتشاكميا افضؿ مف تخالفيا ( 

 . (ُٗٔ)عمة اشتراؾ 
كعمؿ بيا ابف القصاب  في حديثو عف ضـ العيف في الفعؿ الماضي كالمضارع      

مف باب الخامس اذ يقكؿ : " ألٌف ىذا الباب مضمكـ العيف ، مكضكع لمصفات الالزمة 
، فأختير لمماضي كالمضارع حركة ال تحصؿ ااٌل بانضماـ الشفتيف ، رعاية لمتناسب  

لقصاب زيادة النكف إلعراب االفعاؿ  المتصمة كعمؿ  ابف ا(َُٕ)بيف االلفاظ كمعانييا " 
بالضمائر قائالن :"لما كجب أف يككف ىذًه االفعاؿ معربة كاالعراب انما يئكف في آخر 
الكممة ، ككاف آكاخر ىذًه االفعاؿ ساكنة كىي الضمائر ؛ ألنيا اتصمت باألفعاؿ 

االعراب كلـ صارت كأجزاء منيا كلـ يمكف اجراء االعراب عمييا تكجب زيادة حرؼ 
، كعمؿ  ابف القصاب ضـ  (ُُٕ)يمكف زيادة حرؼ الميف فزادكا النكف لمناسبتيا اياىا "

رىىيما ،  رىىيـ ، إنصى الياء كالكاؼ مع الميـ عند اسنادىا الى االفعاؿ نحك : اٍنصى
رىكيـ ، قائالن : " كضـ الياء كالكاؼ مع الميـ لممناسبة كالتاء الضمير"  رىكما كأٍنصى كاٍنصى

كعمؿ بيا  ابف القصاب رفع جمع المذكر السالـ بالكاك قائالن : " كرفع الجمع .( ُِٕ)
 .(ُّٕ)بالكاك لمناسبة الضـ " 

كقد اىتـ العمماء بذكر ىذًه العمة في الكثير مف المسائؿ الصرفية مف : عمة تغيير -15
يك ثيٍمنييا الجزء الذم صٌر السبعة ثمانية ف " الثماني منسكب الى الثَّمف ؛ ألنو  (ُْٕ)ذلؾ 

لو ؛  كحذؼ منيا إحدل ياءم النسبة ، كعٌكضكا  ألنيـ يغيركف في النسبو  ، ثـ فتحكا أكَّ
كذكرىا أيضان  ، (ُٕٓ)منيا األلؼ ، كقد ييحذؼ مف تأنيثيا الياء ، كليكتفي بكسرة النكف " 

في حديثو الفعؿ الماضي كالمضارع المبنياف لممجيكؿ قائالن : " ييكسرى عمى حد 
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ما قبؿ االًخر ؛ ال بيدَّ مف  كؿ في جميع االبكاب ، كالسرُّ في ضـ األٌكًؿ ، ككسر المجي 
بضـ األكؿ ككسر  كاألصؿ : فىعىؿ فغيرىه الى فىًعؿ  المبني لمفاعؿ ،  تغيير ليفصؿ مف 

ككسر ما قبؿ االخر في الفعؿ  كعمؿ القصاب سرُّ ضـ اكؿ الفعؿ  (ُٕٔ)الثاني "
ألنو  ضـ األٌكؿ ككسر ما قبؿ االخر ؛  الماضي المبني لممجيكؿ قائالن : " السرُّ في 

كجمع  كعمؿ بيا أيضا قكؿ البرككم : ".(ُٕٕ)البيد مف التغييير ليفعؿ مف المبني لمفاعؿ "
مع فتحو  كزنو الصحيح في جكاز تسكيف العيف ، يخالؼ  بناء  النكع مف الناقص الكاكم 

التغيير في مثؿ ًغٍزكات بفتح الزام  كعدـ جكاز كسره اذ قاؿ : "ام : العيف ؛ القتضائو 
 . (ُٖٕ)كالسككف" 

في كالـ العرب  كىي مف العمؿ التي يطرد استعماليا : عمة ُمخالفة ) اختالف (  -16
 . (ُٕٗ)اضعكاستعمميا العمماء الصرفيكف في عدة مك  . 

الختالؼ الييئات ،  مختمفة ،  كتسمى تمؾ المشتقات بأمثمو  يقكؿ ابف القصاب :"      
رىب يىٍضًربي كنحكىا  كذكر  ،  (َُٖ)اتخذ بعضيا البعض كزنان "  مف المشتقات ، كاف  كضى

ىذًه العمة أيضان في أثناء تكضيح لقكؿ صاحب كفاية المبتدم في اختالؼ االلفاظ  " 
حالة  اثناف في كممة  كاحدة مثالن ال يككف لفظ كاحد ماضيان كمضارعان في  كال يجتمع 

ألنو إذا كاف صيغة لو يتجرد  كال يرد اإلشكاؿ بالمصدر الميمي ؛  كاحدة ككذا غيرىما ، 
عف معنى الزماف كالمكاف ، فال يراد كمو ، كال ينتقض ايضان بمختار كنحكه ، ألف 

 .(ُُٖ) التقدير مختمؼ" 
المبدؿ المبدؿ منو (( مخرجان  اتفاؽ الحرفيف )  التجانس ىك " :  المجانسةعمة  -17

بثا ، كحبذا "  كىذا نكع مف االنسجاـ  ،  (ُِٖ)كاختالفيما صفة كالتاء كالذاؿ نحك : حى
.كعمؿ بيا ابف القصاب  (ُّٖ)مالت إليو العرب في عالميا كاستعممو الصرفيكف كثيران 

الماضي مبني عمى  اتصؿ بو كاك الجماعة قائالن : "بناء الفعؿ الماضي عمى الضـ إذا 
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كالمقصكد بو القرار كعدـ التغيير إال عند اتصاؿ كاك   مف البناء  الفتح المبني لمأخكذ 
 .( ُْٖ)فيضـ آخره لممجانسة بينيما ، الف الكاك متكلد مف الضمة"  الضمير  

داية تدكينيـ لمعمـك  كىي مف العمؿ التي اىتـ بيا العمماء منذ ب:عمة استغناء  -18
،كعقد لو  (ُٖٔ)االستغناء بالشيء عف شيء "  .قاؿ سيبكيو : " الف مَّف كالميـ  (ُٖٓ)

. كعمؿ بيا  ابف  (ُٕٖ)في االستغناء بالشيء عف الشيء (  ابف جني بابان سٌماه ) باب 
مفيكـ المصدر كاحد كمفيكـ الفعؿ   :"في تأكيد اصؿ المصدر  ، اذ قاؿ   القصاب 

ذا كاف المصدر أصال  كالكاحد قبؿ المتعدد ،  عمى الحدث كالزماف ،  متعدد ؛ لداللتو  كا 
 .(ُٖٖ)كاالسـ مستغًف عف الفعىؿ"  لمالفعاؿ سيككف اصالن لمتعمقاتيا ؛ كألنو اسـ ، 

مدار إعالؿ  كعمؿ بيا ابف القصاب اعالؿ المصدر اذ قاؿ:": اعاللو :عمة وجود -19
كذكر عمة الكجكد أيضا في  (ُٖٗ)اما كجكدان ففي يىًعدي ًعدة : المصدر كجكدان كعدمان 

 (َُٗ)ما سممت حركفو االصمية"  كفيو تكضيح قكؿ البرككم )  حديثو عف الفعؿ الصحيح 
بحذؼ احد حرفي  ليخرج عنو مثؿ ًمستي كًظمتي  قٌيد الحركؼ االصمية  إذ قاؿ : 

. كفي تقديـ  الفعؿ  (ُُٗ)لكجكد  التضعيؼ في االصؿ"  سالـ  ، غير  التضعيؼ فانو 
كالعامؿ  قدـ المضارع عمى المصدر ألنو عامؿ ،  المضارع عمى المصدر يقكؿ :"انما 

مقدـ عمى المعمكؿ كىك الحؽ عندم لكجكد معنى المصدر في المضارع دكف معنى 
 . (ُِٗ)الماضي "

تفعؿ كتفاعؿ (  اليمزة في أكؿ صيغة ) كعمؿ بيا القصاب إدخاؿ : عمة ابتداء -َِ  
مف الحركؼ      ) ث ، ش ، د ، ذ ، ، س ، ص ، ض ، ط ، ظ (  إذا كانت فاؤىا  

تشديد التاء كالراء الميممة : اصمو تٌترس مف الترس ، كىك المجنة ،  نحك اتٌرس قائالن :" 
عمى كزف افتعؿ إذ  ر كمثميا طيَّ  (ُّٗ)اليمزة لالبتداء " ايدغمت التاء في التاء ثـ اجتمبت 

قيمبت التاء طاءن ، كأيدغـ الطاء في الطاء ،  بتشديد الطاء كالياء اصمو تطٌير ،  قاؿ :" 
عدـ تخفيؼ اليمزة بالقمب  كعمؿ بيا القصاب أيضان  ،  (ُْٗ)ثـ اجتمبت اليمزة لالبتداء"  
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، أال يرل الى  "ألف االبتداء بحرؼ شديد مطمكب إذا كاف مبتدأ بيا قائالن :  أك الحدث 
 . (ُٓٗ)زيادتيا عند عدـ الكصؿ 

كعمؿ بيا ابف القصاب زيادة الكاك عمى الفعؿ  ) حقؿ ( إذ قاؿ :  : عمة الحاق -21
رىع ،  حك قمة كحيقاالن  " فزيد  ألف إذا كىًبر كعجز عف الجماع كاصمو ، حقؿ ، أم : زى

كذكرىا في عدـ   (ُٔٗ)اهلل" ال حكؿ كال قكة اال ب الكاك لإللحاؽ ، كالحكقمة اف يقكؿ : 
كىك االستفراغ فإف قمت  إعالؿ ) فعمى بزيادة االلؼ نحك : قىمنسى قائالن : "مف القمس ، 

ـٍ يعؿ نحك :  ـى ل مبىب ،  : ًل ٍيكر كشريؼ كجى بالنقؿ كالقمب كاالدغاـ ؟ قمت : لئال يبطؿ  جى
  (ُٕٗ)االلحاؽ باإلعالؿ كاالدغاـ ، كاف كجد مكجيما "

التغميب لغة: "كغمَّبتو انا عميو تغميبا.. شاعرميغمَّب فيك مغمكب" : بعمة تغمي -22
ك"التغميب ىك تحصيؿ الشيء بإعطائو حكـ غيره  لعمة ترجح ذلؾ الحكـ عندا  (ُٖٗ)

كمما عمؿ بيا  .(ُٗٗ)االجتماع أك المصاحب أك االختالط أك المشاكمة اك المشابية "
ابف القصاب جمع اخضر عمى خضراكات: اذا قاؿ :كجاء الخضراكات  لغمبتو اسما" 

(ََِ). 
كجعمو  مصدر اتبع الشيءي اك الشيءى : الحقو بو  األتباع في المغة : :  عمة اتباع -23

"ىك أف تتبع الكممة الكممة عمى  أما في االصطالح يقكؿ ابف فارس :  ،  (َُِ)تاليان لو 
كتقسيـ كسيـ كشيطاف  ليظاف"  ذلؾ حسف بسف،  رٌكييا تباعان كتككيدان كمف  أك كزنيا

عند جمعيا باأللؼ كالتاء نحك ًكسرة  كسر العيف ) فىٍعموى (  كعمؿ بيا  ابف القصاب .(َِِ)
 . (َِْ)كيجكز كسر العيف أيضا في بناء النكع تبعان لمفاء " ، قائالن : " (َِّ)ككسرات

،  (َِٔ)كىي المكافقة بيف المفظتيف ، (َِٓالمكافقة ) المشاكمة لغة : : عمة مشاكمة  -24 
كأيضا يؤكد الفعؿ بو  كعمؿ بيا ابف القصاب اعالؿ الفعؿ ال عالؿ المصدر  إذ قاؿ :"  

ٍربتي ،  كيقاؿ لو  كالمؤٌكد اصؿ المؤكِّد ،  نحك ) ضربتي ( ضربان ، كىك بمنزلة ضربتي ضى
مشركب  كما قالكا : مشرب عذب كمركب فأكه ام :  الفعؿ لككنو مصدرا عٌف  مصدر ؛ 
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كحذؼ الكاك في تعد  ….. لممشاكمة  اعالؿ المصدر ،  قمنا في جكابيـ ،  كمرككب ، 
 . (َِٕ)كاليمزة في تكـر "

عمؿ ابف القصاب كتابة )اسنمقى( باأللؼ عمى صكرة الياء قائال: : عمة قمب -25
"اسمنقاء ام: ناـ عمى ظيرًه ككقع عمى القفاء كتب االلؼ عمى صكرة الياء النقالبيا 
منيا كقمبت ىمزة في المصدر لكقكعيا بعد الؼ زائدة في الطرؼ كىي الؼ المصدر" 

(َِٖ). 
 المبحث الثاني

 :العمل القياسية اواًل: 
 :التعميل بعمتين ثانيًا: 

كىك استخراج  كىي العمؿ التي سٌماىا ابف السراج بعمة العمة : اوال : العمل القياسية
فضؿ ىذه المغة عمى غيرىا مف  حكمة العرب في األصكؿ التي كضعتيا ، كبياف 

تسمية ىذه  كقد عٌد ابف جني  ،  (َُِ)كقد سٌماىا الزجاجي العمؿ القياسية ،  (َِٗ)المغات 
ينبغي أف تعمـ اف ىذا الذم سٌماه عمة  تجاكز في المفظ اذ قاؿ : " بعمة العمة ،  العمة  
فأما في الحقيقة فإنو شرح كتفسير كتتميـ لمعمة ااٌل ترل  إنما ىك تجكز في المفظ  العمة ، 

ـى ارتفع الفاعؿ قاؿ :  أنو إذ قيؿ لو :  رفع في جكاب  الفعؿ إليو كلك شاء البتدأ  السناد "فم
 .( ُُِ)إنما ارتفع إلسناد الفعؿ إليو" زيد مف قكلنا قاـ زيده : 

فإف كمف ىذه العمؿ التي عمؿ بيا ابف القصاب عف اعالؿ  ) قمنسى ( اذ قاؿ : "     
ـٍ يعؿ  ـى لى ٍيكىر، كشريؼ ، كٌجمبىبى بالنقؿ، قمت : ًل كالقمب، كاالدغاـ ، قمت لئال  نحك جى

كعمؿ بيا ابف القصاب   (ُِِ)كأف كجد مكجبيا " غاـ ، اإللحاؽ باإلعالؿ كاالد يبطؿ 
عف ذلؾ  كىك ليس بغائب كال مذكر تعالى  في اهلل تعالى ،   اعتراض استعماؿ الغائب 

ألنو  اهلل يحكـ فاهلل لفظ مذكر غائب ؛  فإذا قمت :  كأجيب بأف المراد المفظ ،  ذا قاؿ : "
ـى  ليس بمتكمـ كال مخاطب كىك المراد بالغائب ،  زادكا ىذه الحركؼ دكف  فأف قمت : ًل
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كىـ  ألف الزيادة مستمزمة لمثقؿ  كلـ اختصكا  كؿ منيا بما اختصكا بو ؟ قمت ؛  غيرىا ، 
 . (ُِّ)احتاجكا إلى حركؼ تزداد لنصب العالمات" 

أم حركؼ  كلـ يمكف اسكانيا :  كعمؿ بيا عدـ اسكاف حرؼ المضارع قائالن :"        
ـٍ يسكف  جكاب عف سؤاؿ المقدر أيضان  تناع االبتداء بالساكف ، الم المضارعة ؛  ـى لى كىك ًل

.ككذلؾ عمؿ بيا عدـ فتح حركؼ المضارعة في ) ييدىٍحرج ( ك )  (ُِْ)حرؼ المضارع "
ـى لـ يفتح حرؼ المضارعة في )ييحرج(ك)ييقاتؿ( ك  ييقاتؿ ( ك ) يفرح ( اذ قاؿ:"فاف قيؿ ل

كحمؿ االقؿ عمى األكثر أكلى ؟  عميو  ثـ يحمؿ ) ييكًرـ (  نئذ ، كال التباس حي ) ييفرَّح ( ؟ 
كلك في صكرة بخالؼ العكس ،  ألنو لك حمؿ االقؿ عمى األكثر لـز االلتباس   قمت : 

ـى اختص الضـ  بيذه األربعة كالفتح  كقاؿ:"   (ُِٓ)فإنو ال التباس فيو"  بما  فإف قمت ل
مف الفتح فاختص بالضـ  عداىا كالضـ اثقؿ  اقؿ مما عدىا دكف العكس ؟ قمت ألنيا  
 . (ُِٔ)االقؿ كالفتح األكثر تعادالن بينيما "

ٍؿ ( اذ قاؿ :"         فإف قمت  كعمؿ بيا ابف القصاب حذؼ ىمزة الكصؿ مف الفعؿ ) سى
ـٍ يبقكا  ـى لى كما قالكا في  لككنيا عارضة ،  لعدـ االعتداد بحركة السيف  ىمزة الكصؿ ،  : ًل

كحذفكىا ،  إلى ما قبميا  ثـ نقمكا حركة اليمزة  األمر مف تجأىر ، كترأىؼ : اٍجأىٍر كاٍرأىٍؼ ، 
لعدـ االعتداد بالحركة العارضة ؟ فقمت  أبقكا ىمزة الكصؿ ، فقالكا : اجٍر كارٍؼ ؛  ثـ 

أك قمت ألف  بحيث يمكف بخالؼ ذلؾ ،  أكثر استعماالن فأحبكا فيو التخفيؼ  :الف سىٍؿ 
ٍؿ  ذفت االلؼ ؛  المضارعة كاسكف االخر  مشتؽ مف ) تىساؿ ( باأللؼ فحذفت  سى ثـ حي

ٍر ( ) كارىٍؼ ( فإف االلتقاء الساكنيف   ٍؿ( كليس كذلؾ ) اجى التخفيؼ إنما ىك في  فبقى ) سى
الفعؿ في  كمف العمؿ التعميمية التي عمؿ بيا حذؼ فاء  . (ُِٕ)األمر دكف المضارع" 

ألنو لما كقع بيف الياء  إذا كاف مثاالن نحك : ) كعد ( إذ قاؿ :"  المضارع كاالمر كالنيي 
ثـ حممت عميو أخكاتو  : اعني التاء  كسرتيف فحذفت ، بيف ال كالكسرة ثقؿ كالضمة 
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إف الكاك قد كقعت بيف ياء ككسرة في باب األفعاؿ نحك :  فإف قمت :  كالنكف كاليمزة ،  
 . (ُِٖ)ألف اصمو يأىٍكًعد"  لـ يقع بينيما ،  تحذؼ منو ؛ قيٍمتي :  ييٍكًعد ، فمـ 

فإف قمت : إف )  ح ما قبميا قائالن :" مفتك  كعمؿ بيا أيضا عدـ قمب ياء ) ليس ( الفان  
ـى  ألنو لما لـ يكف مف  لـ تقمب الياء الفان ؟ قمت :  لىٍيسى ( اصمو ) لىًيس ( بالكسر ًفم

التي  يجيء ليما الماضي كالمضارع كغيرىما ، كلـ يجيء منو إال  األفعاؿ المتصرفة 
اؿ ال يككف لألفعاؿ نقمكىا إلى ح الكسر ثقيالن ،  اربعة عشر بناء لمماضي ككاف 

 .(ُِٗ)ليككف عمى لفظ الحركؼ نحك : ) لىٍينت ( " كىك اسكاف العيف ،  المتصرفة ، 
في حكـ المعمكؿ  بابه  عقد ابف جني في الخصائص بابان سٌماه ) : ثانيًا : التعميل بعمتين

مى فقياس ىذا ع "قكلؾ ىذا عشرم  كىؤالء مسممي ،  كمف األمثمة التي ذكرىا :  بعمتيف( 
فقمبت الكاك ياء ألمريف  أف يككف اصمو عشركم كمسممكم  عشركؾ كمسممكؾ  قكلؾ : 

أحدىما  إلى صاحبو لالستعانة عمى قمبو :  كؿ كاحد منيما مكجب لمقمب غير محتاج  
الحرؼ  المتكمـ ابدا كسر  كاآلخر أف ياء  كسبؽ األكلى منيا بالسككف  اجتماع الكاك كالياء 

كقد ثبت في ما قبؿ  اف  كرأيت صاحبي  نحك ىذا غيالمي  اف صحيحان إذا ك الذم قبميا 
اختالؼ  كذكر ابف االنبارم  ،  (َِِ)في ىذه األسماء" نظير الكسر في الصحيح الياء 

ألف  كمنيـ مف لـ يجكز ؛  العمماء في ذلؾ فمنيـ مف جكز الحكـ بعمتيف فصاعدان ،  
كيعد ابف  ،  (ُِِ)ثبت لحكـ معيا ااٌل بعمة كاحدةالتي ال ي ىذه العمة مشبية بالعمة العقمية 

القصاب ممف جكز اإلعالؿ بعمتيف . كقد يعمؿ ابف القصاب لحكـ كاحد بعمتيف أك أكثر 
يككف الحكـ الكاحد معمكؿ  فقد ، يقكؿ ابف جني :   (ِِِ)مف عمماء العربية  كغيره 
 . (ِِّ)بعمتيف

 ومن المسائل التي عمميا بيا  ابن القصاب بعمتين ىي :  
كعمؿ بيا ابف القصاب تخصيص الياء لمغائب اذ قاؿ :" : التفريق والمشابو عمة  -1
لككف  كما ىك مناسب الغائب ؛  كلـ يجعؿ الجمع بالتاء كما في الكاحدة ، بؿ بالياء  
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ذلؾ الغائب دائران بيف المتكمـ كككف  مخرج الياء متكسطان بيف مخرج اليمزة كالكاك ، 
أف  كحده ،  كمع غيره ؛ أرادكا  في الماضي فرقا بيف المتكمـ  كالمخاطب ، كلما كاف 

حركؼ المد كالميف مف جية  يفرقكا بينيما في المضارع أيضان فزادكا النكف لمشابيتيا 
 .( ِِْ)الخفاء كالغنة" 

كعمؿ بيما ابف القصاب صياغة المصدر الميمي  :التخفيف وامن المبس عمتا  -2
كالدفع االلتباس باسـ اآللة  اما فتحة الميـ فمخفتيا ،  عمى كزف )مىفعؿ( بفتح الميـ قائالن:" 

 .( ِِٓ)الفعؿ الزائد عمى الثالثي عمى تقدير الضمة  عمى تقدير الكسرة ، كبمفعكؿ  
عيف اسـ المفعكؿ الفان اذ كعمؿ بيا ابف القصاب قمب عمتا القرب والمشابية : -3

قرب الفتح الى  مفتكحة بعد نقؿ حركتيا إلى ما قبميا إذ قاؿ : " كانت كاكان أك ياءن 
 . (ِِٔ)السككف أك لمشابيتو "

كعمؿ بيا ابف القصاب كسر النكف الثقيمة في : الشبو وكراىة توالي االمثال عمتا  -ْ
مت لما كسرت فييما ؟ قمت تشبييان بنكف فإف ق كفي جمع المؤنث السالـ قائالن :"  التثنية 

 . (ِِٕ)بعد األلؼ كىربان عف اجتماع أربع فتحات" التثنية في كقكعيا 
 الخاتمة

في التصريؼ البف  في شرح كفاية المبتدم  بعد االنتياء مف دراسة العمة الصرفية        
 تكصمت إلى النتائج التالية كىي : القصاب ، 

فال يكاد يذكر مسألة أك ظاىرة  السمة البارزة في شرح كفاية المبتدم ، يعد التعميؿ   -ُ
 تخمك مف التعميؿ الصرفي .

فقد ذكر  في أثناء تكضيحو لممسائؿ ،  حرص عمى ذكر الكثير مف العمؿ التعميمية  -ِ
 اكثر مف ستة كعشركف عمو تعميمية .

 .أك ما تسمى بعمة  تضمف شرحو الكثير مف العمؿ القياسية  ،   -ّ
فقد يحتكم الحكـ  فذكر عمؿ مفردة كعمؿ مركبة ،  عند ابف القصاب العمؿ ،  تنكعت  -ْ

 في مسألة صرفية عمى عمتيف في بعض األحياف .
 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 

 
418 

 المصادر و المراجع

 أوال: الكتب المطبوعة

أبك البركات بف األنبارم كدراساتو النحكية. د.فاضؿ صالح السامرائي، ساعدت  -
 بغداد -ـ، دار الرسالة لمطباعةُٕٓٗ-ىػُّٓٗ، ُط:-عمى نشرهجامعة بغداد 

األندلسي  ،محمد بف يكسؼ بف عمي  ًارتشاؼ الضرىب مف لساف العرب. أبك حٌياف -
مطبعة المدني، مصر،  ُط:تحقيؽ : د.مصطفى أحمد النماس، ، ق(ْٕٓ)ت 

 ـ.ُٖٗٗ
الجزائرم، تقديـ ًارتقاء السيادة في عمـ اصكؿ النحك. الشيخ يحيى الشاكم المغربي  -

العراؽ، الرمادم،  ُط:كتحقيؽ: الدكتكر عبد الرزاؽ عبد الرحمف السعدم، 
 دار األنبار لمطباعة كالنشر، مطبعة النكاعير.-ـَُٗٗ-ىػُُُْ

ىػ( ٕٕٓأسرار العربية. عبد الرحمف محمد بف عبد اهلل بف أبي سعيد األنبارم )  -
ـ، ُٕٓٗ-ىػُّٕٕقي بدمشؽ عيني بتحقيقو: محمد بيجت البيطار، مطبعة التر 

 مطبكعات المجمع العممي العربي بدمشؽ.
ىػ( تحقيؽ : محمد عبد ُُٗاألشباه كالنظائر في النحك، جالؿ الديف السيكطي ) -

 ـ.َُٗٗالقادر الفاضمي، الطبعة االكلى، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، 
 ..ت دالرباط ، اصكؿ النحك العربي ،محمد خير الحمكاني ، االطمسي ، -
صكؿ دراسة اسيتمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب ،الييئة المصرية لمكتاب ػاأل -

 .ُٖٖٗ،كدار الشؤكف الثقافية ،العراؽ ،
،ألبي بكر ،محمد بف السرم بف سيؿ ،المعركؼ بابف السراج االصكؿ في النحك -

لبناف  -ق(،تحقيؽ:محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية ،بيركتُّٔ)ت 
 ـ،د.ط.ُٕٖٗ -قَُْٕ،

،عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ااًلقتراح في عمـ اصكؿ النحك. جالؿ الديف  -
ق(، قدـ لو كضبطو كصححو كعمؽ حكاشيو كفيرسو: الدكتكر احمد سميـ ُُٗ)ت 

 الحمصي ،كالدكتكر محمد احمد قاسـ.
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،عبد الرحمف بف محمد  ،البي البركاتبيف النحكييف  االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  -
ق(،المكتبة العصرية ٕٕٓ)ت ابف االنبارم بف عبد اهلل ،كماؿ الديف

 ـ.ََِّ -ُِْْ،ُ،ط:
ىػ( ّّٕالقاسـ عبد الرحمف بف اسحاؽ الزجاجي ) ألبيااليضاح في عمؿ النحك،   -

 ـ.ُٕٗٗ-قُّٗٗ، ّ،ط ـُٕٗٗدار النفائس، بيركت 
ىػ( تقديـ: د. أحمد ُٖٔجرجاني )التعريفات ألبي الحسف عمي بف محمد بف عمي ال -

 د.ت. -بغداد -مطمكب. دار الشؤكف الثقافية العامة
، البي الحسف عمي بف عيسى  الرماني ، تحقيؽ: إبراىيـ الحدكد في النحك -

 ،د.ط .ُْٖٗالسامرائي، دار الفكر، عماف ،
فيرس مخطكطات،قاـ باصداره:مركز الممؾ فيصؿ ،يشتمؿ عمى –خزانة التراث  -

المخطكطات اإلسالمية في المكتبات كالخزانات كمراكز المخطكطات في فيرس 
العالـ تشتمؿ عمى معمكمات عف أماكف كجكد المخطكطات كأرقاـ حفظيا في 

 المكتبات كالخزائف العالمية.
تحقيؽ : محمد عمي النجار،  ،ىػ(ِْٗالخصائص. أبك الفتح عثماف ابف جٌني ) -

 ـ.َُٗٗ -الطبعة الرابعة، دار الشؤكف الثقافية، بغداد
دار غريب لمطباعة القاىرة  -دراسات في كتاب سيبكيو. د. خديجة الحديثي -

 ،د.ط .ـَُٖٗ
،ركاية عبد الممؾ بف قريب االصمعي ،تحقيؽ: د. عبد الحفيظ  ديكاف العجاج -

 .ت.السطمي ،مكتبة اطمس ،دمشؽ ، د.ط، د
ألبي الحسف عمي بف عيسى بف عمي بف عبد اهلل، الرماني  رسالة منازؿ الحركؼ، -

 .عماف –ىػ(،تحقيؽ: إبراىيـ السامرائي، دار الفكر ّْٖالمعتزلي )ت 
-دار القمـ-حسف ىنداكم تحقيؽ: د.-سر صناعة اإلعراب. أبك عثماف ابف جٌني -

 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓدمشؽ، الطبعة األكلى، 
، أك التصريح عمى مضمكف التكضيح في النحك التكضيح شرح التصريح عمى -

،خالد بف عبد اهلل بف ابي بكر بف محمد الجرجاكٌم االزىرم ،زيف الديف المصرم 
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 -ىػُُِْ، ُىػ(،دار الكتب العممية،بيركت ،طَٓٗ،المعركؼ بالكقاد،)ت
 ـ.َََِ

 –ب ىػ( ، عالـ الكتّْٔشرح المفٌصؿ. مكفؽ الديف بف عمي بف يعيش النحكم ) -
 بيركت

شرح شافية ابف الحاجب ،مع شرح شكاىده لمعالـ الجميؿ عبد القادر البغدادم  -
(، محمد بف الحسف الرضي اإلستراباذم، نجـ ػى َُّٗصاحب خزانة األدب )ت 

ىػ(،حققيما، كضبط غريبيما، كشرح مبيميما، محمد محيى الديف ٖٔٔالديف )ت 
محمد نكر  األساتذة: -عربية، المدرس في تخصص كمية المغة ال -عبد الحميد 

المدرس في  -محمد الزفزاؼ ، المدرس في تخصص كمية المغة العربية -الحسف 
 -ىػ  ُّٓٗلبناف عاـ النشر:  –دار الكتب العممية بيركت ،كمية المغة العربية 

 .ـ ُٕٓٗ
،عبد اهلل بف يكسؼ بف شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب ، أبك محمد  -

تحقيؽ: عبد ، ىػ(ُٕٔاهلل ابف يكسؼ، جماؿ الديف، ابف ىشاـ )ت أحمد بف عبد 
 سكريا،د.ت.د.ط. –الغني الدقر، الشركة المتحدة لمتكزيع 

ىػ(. ٖٔٔشرح كافية ابف الحاجب. رضي الديف محمد بف الحسف االسترابادم ) -
 لبناف.-تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية بيركت

 588 تمشس الدين أمحد املعروف بديكنقوز أو دنقوز ) ،ى مراح األرواح يف علم الصرفشرحان عل -
 .م 9181 -هـ  9331، 3طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر  ،هـ(

، تحقيؽ ِبيركت ،ط–، ألبي  حامد الغزالي ،تحقيؽ،شفاء الغميؿ كمسالؾ التعميؿ -
 .ُُٕٗاالرشاد،بغداد،محمد الكبيسي ،مطبعة 

 ،عبد الفتاح الحمكز ،دار عماف لمنشر كالتكزيع، د.ت.ظاىرة التعكيض في العربية -
ىػ(، تحقيؽ كدراسة: د. ُّٖعمؿ النحك. ابف الكرٌاؽ ابك الحسف محمد بف عبد اهلل ) -

  محمكد جاسـ الدركيش.
كالتكزيع، ، اسعد خمؼ العكادم ،دار الحامد لمنشر العمؿ النحكية في كتاب سيبكيو -

 .ََِٗ، ُاألردف ،ط-عماف
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،  ّط:تحقيؽ: عبد السالـ ىاركف، سيبكيو ، كتاب سيبكيو. ابك بشر بف قنبر، ال -
 بيركت. –القاىرة، عالـ الكتب -ـ، مكتبة الخانجيُٖٖٗ-ىػَُْٖ

كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف،مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي  -
ق(،مكتبة المثنى َُٕٔالحاج خميفة )القسطنطيني ،باسـ حاجي خميفة أك 

،بغداد)كصكرتيا عدة دكر لبنانية ،بنفس ترقيـ صفحاتيا ،مثؿ دار احياء التراث 
 ـ.ُُْٗالعربي ،كدار العمـك الحديثة ،كدار الكتب العممية(

البقاء أيكب بف مكسى  ألبيالكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية،   -
محمد  -ىػ(، تحقيؽ: عدناف دركيش َُْٗحنفي )ت الحسيني القريمي الكفكم، ال
 بيركت -المصرم، مؤسسة الرسالة 

ألبي  البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبرم  ،واإلعراباللباب يف علل البناء  -
 –ىػ( تحقيؽ: د. عبد اإللو النبياف، دار الفكر ُٔٔالبغدادم محب الديف )ت 

عرب. ابف منظكر محمد بف ابي الكـر ؿ ساف الُٓٗٗىػ ُُْٔ، ُدمشؽ ،ط:
ىػ( الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة )طبعة مصكرة عف طبعة بكالؽ(، د. ُُٕ)

 ت.
قامكس عصرم مطكؿ لمغة العربية،كفيو زيادات كثيرة لممكاد الحديثة  محيط المحيط -

ق(،اعتنى بو:محمد عثماف،دار ََُّالدخيمة كالمعٌربة ، المعمـ بطرس البستاني )
 لبناف،د.ط.–الكتب العممية ،بيركت 

معجـ التاريخ التراث اإلسالمي،في مكتبات العالـ)المخطكطات كالمطبكعات(عمي  -
 تركيا. -قيصرم–احمد طكراف قره بمكط،دار العقبة  -الرضا قره بمكط

 .ُّٗٗ: ُالمفصؿ في النحك العربي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط ـالمعج -
لة)ت معجـ المؤلفيف ، عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحا -

 ق(،مكتبة المثنى،بيركت،دار احياء التراث العربي.َُْٖ
ىػ( تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ ِٖٓالمقتضب. أبك العباس محمد بف يزيد المبٌرد ) -

 بيركت. –عضيمة، عالـ الكتب 
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ٍضرىمي  - الممتع الكبير في التصريؼ، ألبي الحسف عمي بف مؤمف بف محمد، الحى
 .6991، ُط: ىػ(، مكتبة لبناف،ٗٔٔاإلشبيمي، المعركؼ بابف عصفكر )ت 

المنصؼ البف جني، شرح كتاب التصريؼ ألبي عثماف المازني، أليب الفتح  -
في ذم  ُىػ(ػ دار إحياء التراث القديـ،ط:ِّٗعثماف بف جني المكصمي )ت 

  .ُْٓٗأغسطس سنة  -ىػ ُّّٕالحجة سنة 
المبارؾ، دار الفكر )العمة النحكية نشأتيا كتطكُّرىا(،د.مازف النحك العربي  -

 .ُْٕٗ ّ،بيركت،ط:
إسماعيؿ بف محمد بف مير سميـ  ىدية العارفيف اسماء المؤلفيف كاثار المصنفيف،- -

طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا  ق(ُّٗٗالباباني البغدادم )ت
دار احياء التراث العربي ،كفست اعادت طبعو باأل ،ُُٓٗالبيية استانبكؿ 

 .لبناف -،بيركت
جالؿ الديف السيكطي، عبد الرحمف بف ابي بكر ،  ىمع اليكامع شرح الجكامع.  -

عيني بتصحيحو : محمد بدر الديف النعساني، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، 
 بيركت.

 ثانيًا:الرسائل واالطاريح

االزىار شرح إظيار االسرار في النحك ،البراىيـ القصاب الركمي )ت  -
ق(،أطركحة دكتكراه ،دراسة كتحقيؽ:ميثاؽ فاضؿ عمي الخميفاكم ،اشراؼ َُِٗ

الدكتكراالستاذ المساعد  :خميؿ محمد سعيد مخمؼ،جامعة االنبار،كمية التربية 
 ـ.  َُِٕ-قُّْٗلمعمـك اإلنسانية ،

ق(دراسة َُِٗالتصريؼ ،البف القصاب الركمي )ت شرح كفاية المبتدم في  -
كتحقيؽ :عطا اهلل زايـ مييدم زايـ العيساكم ،اطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه ،اشراؼ 

 ـ.َُِِ-قُّْْاألستاذ المساعد الدكتكر أسامة محمد سكيمـ العيساكم،
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 البحوث والمجالتثالثًا: 
 ُٖمي حسيف ،مجمة دكة العددمظاىر التعميؿ في كتاب سيبكيو، لمباحثة .ـ.سناء ع -

 . َُِٖلمسنة 
 

 الهىامش 

                                                           
9
 أ يعجى  9/01ْٔذٚح انعاسفٍٛ :  9/98ُٚظش كشف انظٌُٕ :  ( (

0
 . 98كفاٚح انًثتذ٘: ششح ُٚظش ( (

3
  9/988ٔيعجى انًؤنفٍٛ  ،  9/88ْذٚح انعاسفٍٛ  ُٚظش ( (

4
  9/89كشف انظٌُٕ : ( (

5
 ُٚظش ششح كفاٚح انًثتذ٘( (

6
 ، ٔاالصْاس ششح إظٓاس ٔاال 91ُٚظش ْايش ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (

8
 . 9/89ُٚظش كشف انظٌُٕ :  ( (

8
 9/01ْذٚح انعاسفٍٛ :  ( (

1
 9/88يعجى انًؤنفٍٛ : ُٚظش   ( (

92
 5/385ُٚظش خضاَح انتشاث ( (

99
 . 91ُٚظش ششح كفاٚح انًثتذ٘ : ( (

90
 انًخطٕطاخ ٔانًطثٕعاخ . يعجى انتاسٚخ انتشاث اإلعاليٙ فٙ يكتثاخ انعانى ،  ُٚظش  ( (

13
 . 94ُٚظش ششح كفاٚح انًثتذ٘:  ((

94
 .  1/386نغاٌ انعشب يادج ) عم ( :  ( (

95
 . 009/  3انكهٛاخ : ( (

96
 . 02فٙ تٛاٌ انشثّ انًخٛم ٔيغانك انتعهٛم :  شفاء انغهٛم( (

98
 .  68انذذٔد : ( (

98
 . 88انتعشٚفاخ : ( (

91
 . 66ُظش اإلٚضاح فٙ عهم انُذٕ : ٔٚ ،  68االقتشاح :  ( (

02
 . 9/30انكتاب : ( (

09
 . 928أصٕل انُذٕ انعشتٙ  :  ( (

00
 . 980ُٚظش األصٕل :  ( (

03
 . 9/30انكتاب :  ( (

04
 . 9/35ُٚظش االصٕل : ( (

05
 . 933اصٕل انهغح : ُٚظش ( (

06
 . 0/683انًعجى انًفصم:   ُٚظش ((

08
 . 83كتاب االقتشاح :  ( (

08
 .  925فٙ كتاب عٛثّٕٚ :  ُٔٚظش يظاْش انتعهٛم  ،  994أصٕل انُذٕ انعشتٙ :  ( (

01
 . 9/55انخصائص : ( (

32
  84ُٚظش ششح كفاٚح انًثتذ٘ :  ( (

39
 .  992انًصذس َفغّ :  ( (

30
 . 996انًصذس َفغّ :  ( (
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33

 . 998انًصذس َفغّ : ( (
34

 . 906: انًصذس َفغّ( (
35

 . 955انًصذس َفغّ: ( (
36

 . 983ششح كفاٚح انًثتذ٘ : ( (
38

 . 983انًصذس َفغّ: ( (
38

 . 984انًصذس َفغّ: ( (
31

 . 985: انًصذس َفغّ( (
42

 . 912انًصذس َفغّ: ( (
49

 . 024انًصذس َفغّ: ( (
40

 . 028ششح كفاٚح انًثتذ٘ فٙ انتصشٚف:  ( (
43

 .  006انًصذس َفغّ : ( (
44

 . 031انًصذس َفغّ : ( (
45

 . 68عهم انُذٕ التٍ انٕساق : ( (
46

 .80:ُٚظش كتاب االقتشاح ( (
48

 020دساعاخ فٙ كتاب عٛثّٕٚ:( (
48

 .. 999ششح كفاٚح انًثتذ٘ :  ((
41

 .999انًصذس َفغّ( (
52

 . 48/ 9، ٔششداٌ عهٗ يشاح االسٔاح :  086/9انزْة : زٔس شُٚظش ششح ( (
59

 . 949ششح كفاٚح انًثتذ٘ : ( (
50

 . 9/435ٔششح انشافٛح :  ،  9/005ٔانًُصف فٙ انتصشٚف :  ، 3/622ُٚظش انكتاب : ( (
53

 986ششح كفاٚح انًثتذ٘ : ( (
54

 .  900ٔانًًتع انكثٛش فٙ انتصشٚف :  ،  3/928ُٚظش األصٕل فٙ انُذٕ :  ( (
55

 . 093ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (
56

 . 092:  انًصذس َفغّ ( (
58

 . 096انًصذس َفغّ :  ( (
58

 .098انًصذس َفغّ :  ( (
51

 . 000انًصذس َفغّ : ( (
62

 .003ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (
69

 .001انًصذس َفغّ: ( (
60

 . 043َفغّ: انًصذس ( (
63

 . 052انًصذس َفغّ: ( (
64

 .055:  انًصذس َفغّ( (
65

 . 89، ٔاستقاء انغٛادج :  39ُٚظش عهم انُذٕ : ( (
66

 . 938ششح كفاٚح انًثتذ٘ :  ( (
68

 . 949انًصذس َفغّ :  ( (
68

 .949:  انًصذس َفغّ( (
61

 .946:انًصذس َفغّ  ( (
82

 .  960ششح كفاٚح انًثتذ٘ :  ( (
89

 . 983َفغّ : انًصذس  ( (
80

 .035: انًصذس َفغّ ( (
83

 . 038انًصذس َفغّ: ( (
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84

 . 038انًصذس َفغّ: ( (
85

 .054ششح كفاٚح انًثتذ٘ :  ( (
86

 . 091انًصذس َفغّ: ( (
88

 . 998ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (
88

 . 954انًصذس َفغّ: ( (
81

 . 983:  انًصذس َفغّ( (
82

 .3/50،ٔششح انشافٛح نهشضٙ:0/80ُٚظش انًقتضة : ( (
89

 .   4/983انكتاب :  ((
80

  919ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (
83

 3/930، ٔاالصٕل فٙ انُذٕ :  9/925ُٚظش انًقتضة :  ((
84

 . 033ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (
85

 . 3/948، ٔششح انشافٛح نهشضٙ :  081ع انكثٛش فٙ انتصشٚف: ًتُٚظش انً ( (
86

 . 035كفاٚح انًثتذ٘: ششح ( (
88

 . 9/989ُٚظش انًقتضة : ( (
88

 . 083ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (
81

 . 919انًصذس َفغّ: ( (
12

 . 035ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (
19

 .  4/348ُٚظش انكتاب : ( (
10

 . 038: ششح كفاٚح انًثتذ٘( (
13

 . 052انًصذس َفغّ: ( (
14

 . 84، ٔعهم انُذٕ :  9/83،914ُٚظش انكتاب : ( (
15

 . 4/920ششح انًفصم :( (
16

 . 9/339االشثاِ ٔانُظائش : ( (
18

 . 84انُذٕ انعشتٙ ٔانذسط انذذٚج :  ( (
18

 934:ششح كفاٚح انًثتذ٘ فٙ انتصشٚف ( (
11

 . 915انًصذس َفغّ: ( (
922

 . 069انًصذس َفغّ : ( (
929

سعانح ، ٔ 0/82، ٔاالصٕل فٙ انُذٕ :  0/939، ٔانًقتضة :  486، 4/990ُٚظش انكتاب : ( (

، ٔاستشاف  9/983، ٔعهم انُذٕ :  3/942ششح انشافٛح نهشضٙ :  ،9/39يُاصل انذشٔف : 

 4/51انضشب :
920

  . 3/088انكتاب : ((
923

 . 68عهم انُذٕ :  ( (
924

 . 922ششح كفاٚح انًثتذ٘ فٙ انتصشٚف: ( (
925

 .929: انًصذس َفغّ( (
926

 . 940انًصذس َفغّ: ( (
928

 . 032انًصذس َفغّ: ( (
928

 . 941انًصذس َفغّ: ( (
921

 .18: انًصذس َفغّ( (
992

 . 902انًصذس َفغّ: ( (
999

 .9/88انخصائص : ( (
990

 995:ششح كفاٚح انًثتذ٘( (
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993

 . 941: انًصذس َفغّ( (
994

 . 984انًصذس َفغّ: ( (
995

 . 085ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (
996

 .  063انًصذس َفغّ:  ((
998

 . 051انًصذس َفغّ: ( (
998

 انًصذس َفغّ( (
991

 . 8:ُٔٚظش ظاْشج انتعٕٚض فٙ انعشتٛح  ، 681/ 0ششح انتصشٚخ عهٗ انتٕضٛخ :  ( (
902

 . 92/8ٔانششح انًفصم التٍ ٚعٛش  ،  9/065ُٚظش انخصائص :  ( (
909

 . .948-9/948،ٔاالشثاِ ٔانُظائش :83ُٚظش كتاب االقتشاح " ( (
900

 .0/631تشاف انضشب : اس((
903

 . 035اعشاس انعشتٛح :  ( (
904

 . 933كفاٚح انًثتذ٘ : ششح  ( (
905

 . 933:  ششح كفاٚح انًثتذ٘ ( (
906

 . 989انًصذس َفغّ :  ( (
908

 . 096 انًصذس َفغّ: ( (
908

 .930 انًصذس َفغّ: ( (
901

 . 89، ٔاستقاء انغٛادج :  39ُٚظش عهم انُذٕ :  ( (
932

 . 998ششح كفاٚح انًثتذ٘ فٙ انتصشٚف: ( (
939

 ششح كفاٚح انًثتذ٘ فٙ انتصشٚف ( (
930

 . 932انًصذس َفغّ: ( (
933

 . 930انًصذس َفغّ: ( (
934

 . 950ششح كفاٚح انًثتذ٘ : ( (
935

 .  938انًصذس َفغّ : ( (
936

 انًصذس َفغّ:( (
 

938
  022 -911 -918ش أتٕ انثشكاخ ٔدساعاخ انُذٕٚح : ُظٚ ( (

938
 . 945ششح كفاٚح انًثتذ٘ :  ( (

931
 . 945:  انًصذس َفغّ ( (

942
 . 948: انًصذس َفغّ  ( (

949
 .033ششح كفاٚح انًثتذ٘ : ( (

940
 . 083:  انًصذس َفغّ( (

943
 . 952:  ششح كفاٚح انًثتذ٘( (

944
 . 911-918ٔسعانتّ انُذٕٚح :  ُٚظش أتٕ انثشكاخ االَثاس٘  ( (

945
 . 83االقتشاح : كتاب  ، ٔ 39ُٚظش عهم انُذٕ :  ( (

946
 ششح كفاٚح انًثتذ٘ فٙ انتصشٚف( (

948
 . 53/4ُٚظش انكتاب :  ( (

948
 . 53/4ُٚظش انكتاب :  ( (

941
 . 339يثادئ انهغاَٛاخ :  ( (

952
ٔاعتشاف  ، ٔاإلَصاف فٙ يغائم انخالف   9/085ٔعهم انُذٕ :   9/999ُٚظش انًقتضة :  ( (

 . 945 -949/ 9انضشب 
959

 . 945/3ُٚظش ششح انشافٛح نهشضٙ  ( (
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950

 . 000ششح كفاٚح انًثتذ٘ :  ( (
953

 .  988انًصذس َفغّ :  ( (
954

  4/381ٔششح انشافٙ نهشضٙ     ،3/36، ٔانهثاب : 9/922انًقتضٙ : ُٚظش ( (
955

 . 035انًصذس َفغّ :  ( (
956

 . 9/81ُٚظش انكتاب :  ( (
958

 . 983ششح كفاٚح انًثتذ٘ :  ( (
958

 .983انًصذس َفغّ: ( (
951

 . 985انًصذس َفغّ: ( (
962

 . 031: انًصذس َفغّ( (
969

 . 0/04انكهٛاخ : ( (
960

 . 68عهم انُذٕ : ( (
963

  9/436انجضٔنثٛح انكثٛش :  حششح انًقذي( (
964

 . 931ششح كفاٚح انًثتذ٘ : ( (
965

 . 969انًصذس َفغّ : ( (
966

 . 960: انًصذس َفغّ( (
968

 .986انًصذس َفغّ: ( (
968

 . 928انعهم انُذٕٚح فٙ كتاب عٛثّٕٚ : ( (
961

 .89عهم انُذٕ :  ((
982

  .996ششح كفاٚح انًثتذ٘((
989

 .941انًصذس َفغّ : ( (
980

 . 955:  انًصذس َفغّ( (
983

 . 962انًصذس َفغّ : ( (
984

 . 3/356ًَٕٙ : شٔداشّٛ انصثاٌ عهٗ ششح اال ،  9/983ُٚظش انخصائص :  ( (
985

 .  15ششح كفاٚح انًثتذ٘ : ( (
986

 . 983انًصذس َفغّ: ( (
988

 . 938: انًصذس َفغّ( (
988

 . 048،  44: انًصذس َفغّ((
981

 . 9/365ُظش ششح انكافٛح نهشضٙ : ٚ ( (

 . 920ششح كفاٚح انًثتذ٘ :  ( 0) 
989

 . 923انًصذس َفغّ :  ( (
980

 .  982انًفصم فٙ عهى انصشف :  انًعجى ( (
983

 . 461/ 3ًع انٕٓايع :ْٔ 0/444،453ُٚظش انثاب فٙ عهم انثُاء : ( (
984

 .939ششح كفاٚح انًثتذ٘ فٙ انتصشٚف: ( (
985

 81-0/88ٙ ضانشافٛح نهش ٔششح ،  069، 062/ 9ُٚظش ششح كتاب عٛثّٕٚ نهشياَٙ :  ( (

 .9/319،ٔاستشاف انضشب :
986

 .448/ 0ُٔٚظش األصٕل فٙ انُذٕ :  ،  958/3انكتاب :  ( (
988

 . 9/086انخصائص :  ( (
988

 925:ششح كفاٚح انًثتذ٘ ((
981

 925انًصذس َفغّ:( (
912

 921:انًصذس َفغّ( (
919

  .931ششح كفاٚح انًثتذ٘ ( (
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910

 990:ششح كفاٚح انًثتذ٘( (
913

 . 988:  َفغّانًصذس ( (
914

 . 988انًصذس َفغّ: ( (
915

 . 912انًصذس َفغّ: ( (
916

 . 909ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (
918

 . 903ششح كفاٚح انًثتذ٘ : ( (
918

 9/650 (:غهة)انهغاٌ يادج ( (
911

 33-30انتغهٛة فٙ انقشآٌ انكشٚى ( (
022

 960ششح كفاٚح انًثتذ٘ : ( (
029

 ُٚظش انصذاح يادج ) تثع ( ، ٔانًقاٚٛظ : يادج ) تثع ( ( (
020

 .458انصادثٙ فٙ فقّ انهغح :  ( (
023

 . 9/433ُٚظش ششح انشافٛح نهشضٙ :  ( (
024

 . 986ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (
025

 نغاٌ انعشب يادج : ) دخم (  ( (
026

 488ُٚظش يذٛظ انًذٛظ : ( (
028

 . 926ششح كفاٚح انًثتذ٘: :  ( (
028

 .931 َفغّ:انًصذس ( (
021

 .9/35ُٚظش االصٕل فٙ انُذٕ : ( (
092

 . 14ُٚظش كتاب االقتشاح :  االٚضاح فٙ انُذٕ :    ( (
099

 . 9/984انخصائص : ( (
090

 . 903ششح كفاٚح انًثتذ٘ فٙ انتصشٚف : ( (
093

 . 949انًصذس َفغّ: ( (
094

 . 945ششح كفاٚح انًثتذ٘ فٙ انتصشٚف : ( (
095

 . 946انًصذس َفغّ: ( (
096

 . 946انًصذس َفغّ: ( (
098

 .919: انًصذس َفغّ( (
098

 . 094ششح كفاٚح انًثتذ٘ فٙ انتصشٚف : ( (
091

 . 008:  انًصذس َفغّ( (
002

 .  9/985انخصائص :  ( (
009

 12كتاب االقتشاح :  ٔ  998نًع األدنح فٙ أصٕل انُذٕ :  ُٚظش  ( (
000

 . 9/929، ٔانخصائص :  969نُذٕ : ُٚظش عهم ا( (
003

 . 9/929انخصائص : ( (
004

 . 940ششح كفاٚح انًثتذ٘ : ( (
005

 . 983انًصذس َفغّ : ( (
006

  032ششح كفاٚح انًثتذ٘: ( (
008

 . 088انًصذس َفغّ : ( (


