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 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 897)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 المقدمة
  سيدنا   على  والسالم   والصالة  ،  البركات  الواهب  الخيرات،  المفيض  هلل  الحمد

  دائمة   صالة  ،  والّطّيبات   الّطّيبين  آله  وعلى  عليه  هللا  صّلى  ،   الرساالت  خاتم  محمد 
 .  اواتوالسم األرض دوام

 بعد أما
  أبنية    من  أصولها  عن  تشّعب  ؛بما  واسعة  لغوية  ثروة    العربية    أصابت  فقد

 شّدة   في  محّقق  باحث  يرتاب  وال  عنها،  تفّرع  وما  الَكِلم   أقسام  على  تشتمل  ،  وِصيغ  
 .والثراء بالغنى عليها عاد الذي ، والتركيب البناء على تعويلها

 بحصرها   يكتفوا  فلم  ،  شاملة  تفصيلية  سةدرا  األبنية  أنواع  الصرفيون   درس  وقد
 يسعون   وكانوا  ،  وبنائها  لصوغها  ضوابط  وضع  إلى  ذلك  جاوزوا  بل  ،  وتصنيفها

 محاور   على  يقوم   ،  م حَكم  صرفي  هيكل   بناء  إلى  المتعددة  األمثلة  شتات   من  للخروج
  ب ني   التي  واألصول  األسس  تحّدد  عامة،  كلية  قضايا  في  األمثلة   تلك  يضبط  ،  رئيسة
 . الصرف علم عليها

 قواعدهم  خالف  ما  توجيه   في  الضوابط  هذه  علي  يعتمدون   كانوا  بل  
  وردت   بل  مؤلفاتهم،  ضمن  خاص  باب  في  تفرد  لم  الضوابط  هذه  أن  إال  وأصولهم،

 .(1) مختلفة أبواب على م وزَّعة
  األوائل،   به  يأت   لم  بما  آت    أني   ألدعى  ،  ال  ،  البحث  هذا   فكرة  جاءت  هنا  من

 أنى  هناك  ما  غاية  ولكن  وأذر،  آتي  ما  كل  في  عنهم  أصدر  ،   يهمعل  عالة  فأنا
 ،  متضاّمة   مادة  منه  ألصنع  ؛   لدنهم  من  إلىّ   آل  ما  وتهذيب  تشذيب  جاهدا  حاولت

 . مؤلفاتهم طّيات في جزئياته من  تفّرق  ما شتات تضمّ 
 (. والتطبيق النظرية بين الصرفية البنية صوغ  ضوابط: )بعنوان فجاء   

 

 .59دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية صـ:  انظر (1)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 898)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 وما   الصرفية  البنية  صوغ  أن  تبين  هامظانّ   من  الضوابط  تلك   عن  البحث  وفي
 أمور   ثالثة  إلى  هاعمرج  ضوابط،  خمسة  على  يقوم  صرفية  قواعد  من  بها  يتعلق

 :بها متصلة
فبعضها يرجع إلى الذوق وتوفير الج هد في النطق، وهو يتمثل في ضابطي   .1

 : )التخفيف( ، و)كثرة االستعمال(.
 لعقلي ، وهو يتمثل في ضابط : )المشابهة(.س اوبعضها يعتمد على القيا .2
اللبس(،   .3 )أمن  ضابطي:  في  يتمثل  وهو  المعنى،  على  يعتمد  وبعضها 

 .(2) و)الداللة(
 : التالي النحو على البحث خطة جاءت هذا على وبناء

 . وخاتمة أبواب، وثالثة وتمهيد، مقدمة،
  حث الب  جنهوم  وخّطته،  الموضوع،  أهمية  بيان  خاللها   فظهر  المقدمة،  أما

 .  فيه
ِسمَ   التمهيد، وأما  .  (صوغها ووسائل ، الصرفية البنية )بـ َفو 

 : اآلتية المطالب  هذه خالل( الصرفية البنية) عن الحديث وفيه
 مفهوم البنية الصرفية.  .1
 كثرة األبنية وتنوعها.  .2
 وسائل صوغ األبنية وتغييرها.  .3
 المراد بضوابط صوغ البنية الصرفية.  .4

 .  (اللغوي  والحّس  الذوق  إلى مرجعها ضوابط) بـ ِسمَ و   فقد ،األول الباب وأما
 : فصلين في وجاء

 

دور البنيــة الدكتورة لطيفة النجــار فــي كتاب ــا جدير بالذكر أن أول من أشار إلى هذه الضوابط   (2)
ا إلي ا ضــابط في الحديث عن ا ضام    ثي هذاحب  توسع  قد، ويةالصرفية في وصف الظاهرة النحو

 .الكثرة االستعم



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 899)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 .الصرفية البنية صوغ في  وأثره ، التخفيف ضابط: األول الفصل

  كانوا   إذ  ؛   القول  في   العرب   بطبائع  الضابط  هذا  اتصال  عن  الحديث   وفيه
  خفّ   ما  ون يفضل  فهم  ،  بكالمهم  مخاّل    ذلك  يكن  لم  إذا  األخّف،   اختيار  إلى  يميلون 

 ،  المبذول  بالجهد   اقتصادا  ويتجنبونه؛   الثقيل  ويستثقلون   ،  ويستحبونه  الكالم  من
ة  وال باالستخفاف، القدماء عنه عبر وقد  .  االصطالح في  مشاحَّ
 : التالية المباحث في جاء وقد

 . وأنواعه ، التخفيف عن الحديث في مدخل .1

 .عليها المترتبة والنتائج ، التخفيف صور .2

 .ودواعيه فيفتخلا ابأسب .3

 .األصل عن والعدول التخفيف .4

 صوغ   في   وأثره  االستعمال،  كثرة  ضابط)بـ  سميته  فقد  الثاني،  الفصل  أما
 .(.الصرفية البنية

  لبنية ل  تحدث  التي  التغييرات  من  كثير  في  الضابط  هذا  أثر  عن  الحديث  وفيه
 واضع الم  من  كثير  في  واقترانه  ، ...ذلك  غير  أو  ،حذف  أو  ،  زيادة  من  الصرفية
 الحديث   أردفت  لذا  االستعمال،  لكثرة   التخفيف  التغييرات  هذه   إلى  فمدعاهم  بالخّفة،

 . القضية وت حَكم الصورة لتتضح ؛  التخفيف ضابط َعِقب عنه
 : التالية المباحث في جاء وقد

 . االستعمال كثرة عن الحديث في مدخل .1

 . ةرفي الص البنية صوغ في كضابط االستعمال كثرة اعتماد من الغاية .2

 .والفرعية باألصالة  االستعمال كثرة عالقة .3

 .الصرفي والقياس االستعمال كثرة .4

 . الصرفي المستوى  على االستعمال كثرة مظاهر .5

 ( .العقلي القياس إلى مرجعها ضوابط) بـ ُوِسم   فقد الثاني، الباب وأما

 ( الصرفية البنية صوغ في وأثرها المشابهة: )واحد فصل في جاء وقد



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 900)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  كتب   بخاصة  و  ،  القدامى  كتب  في  الضابط  هذا  تأصيل  عن  يثالحد  وفيه
 ،   المساوي   قياس  أو  ،  التمثيل  قياس  أو  ،  الشبه  بقياس  عرف  حيث   النحو،  أصول
 إلحاقها  أو  الكثير  على  وبنائها  القليلة  النصوص  توجيههم  في  القدماء  به  أخذ  وكيف 

  الشبه   هوجو   حضو بو   لنا  ي ظهر  فيه  والبحث  ،  األصل  على  الفرع  حمل  من  ،  بها
 .والمعنى اللفظ جهة من االستعماالت شتَّى في المختلفة
 : التالية المباحث في جاء وقد

 . القدامى الصرفيين كتب في  وتأصيلها المشابهة مفهوم .1

 .أثرها وتضبط بالمشابهة تتعلق عامة قواعد .2

 . المتنوعة وأشكالها  المشابهة صور .3

 .األصل عن والعدول المشابهة .4

 ( .المعنى إلى مرجعها ضوابط) بـ ُوِسم   قدف ،لثثاال الباب وأما

 : فصلين في وجاء
 .الصرفية البنية صوغ في وأثره اللبس  أمن:  األول الفصل

 الصرفية،   البنية  صوغ  في  الضابط  هذا  إلى  الصرفيين  احتكام  عن  الحديث   وفيه
 اتباع  يؤدي  عندما  غالبا   دوره  ويظهر  ،  تمييزها  وعدم  المعاني  بين  الخلط  عند
 يجعل   مما  ،   مختلفة  مجموعات  تمثل   ،  متطابقة   مبان  إنتاج   إلى  الصرفية  اعدالقو 

 ليؤمن   غيرها؛  إلى  القواعد  تلك  عن  فيتجاوز  ،  الصعوبة  غاية  في  بينها  التمييز
 . اللبس

 : التالية المباحث في جاء وقد

 .الضابط هذا  أهمية في مدخل .1

 .اللبس ألمن  الالزمة الوسائل .2

 . َأْمِنه أو ، سباللب فيه ي باَلى ال ما .3

 .األخرى  الصرفية البنية صوغ ضوابط من بغيره اللبس أمن ارتباط .4



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 901)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 . الصرفي المستوى  على اللبس أمن مظاهر .5

 .الصرفي والقياس اللبس أمن .6

 .األصل عن والعدول اللبس أمن .7

 
 .الصرفية البنية صوغ في وأثرها الداللة:  الثاني الفصل

 لها   يكون   وما  الصرفية  لبنية ا  نبي  ةالعالق  الصرفيين  تحرِّي   عن  الحديث  وفيه
 الصرفيون   اعتمده  ،  بارزا  ملحظا  الداللة  كانت  وكيف  خاصة،  معنوية  داللة  من

  بالبنية   المتعلقة  القواعد  بعض  مخالفة  في  أثر  له  كان  بل  الصيغ،  من  كثير  لضبط
 . الصرفية
 : التالية المباحث في جاء وقد

 . الصرفية البنية صوغ في  الداللة ضابط أهمية .1

 .الصرفية البنية صوغ في  الداللة أثر وضحت  جنماذ .2

 .األصل عن العدول في الداللة أثر .3

 . وتوصيات نتائج من البحث إليه توصل ما أهمَّ  تضمنْت   فقد الخاتمة وأما
 تلك   وصف  خالل  من  والتطبيق،   النظرية  بين  الجمع  على  البحث  اعتمد  وقد
 من   ضابط  بكل  تعلقي  ام  يلوتحل  الصرفية،  البنية  صوغ  في  أثرها   وبيان  الضوابط

 . ومسائل  نماذج
  وال  الكمال، تدَّعى ال مبتِدئة    لمحاولة   وليدة   خطوة   العمل هذا فإن كلِّه، هذا وبعد

 هللا   فجزى   المنتقِدين،  لتوجيهات  تصغى  أن  تستنكف  ولن  النقص،  من  النفس  تبرِّئ 
 وآخر ا  أوال    كروالش  َخْطرة،  تصويب  أو  َنْظرة،  تسديد  على  أعانها  َمن  كلَّ   الجزاء  خير

ل للمنِعم  .وأجزل أعطى ما على المتفضِّ



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 902)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

ا  وبحث ا  متابعة    وقتي،  جلّ   أنفقت  أني  وحسبي ا  وتدقيق    مخِلصة    رغبة    ؛  واجتهاد 
ا   البحث  إخراج  في ا  علمي ا  إخراج  فِّقت،  فإن  متقن ا،  دقيق   حتى   عبد  َيتوّفق  ال  فإنه  و 

 . ذكرت   ما  فحسبي أخطأت، وإن هللا،  يوفقه
ا  أكون   أن  ألأس  وهللاَ   خادم ا   ،  نافع ا  العمل  هذا  يكون   وأن  بعده،  وفيما فيه  موفَّق 

 .  العالمين رب هلل الحمد أن دعواي وآخر مجيب،  سميع إنه وأهلها، للعربية



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 903)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 

 : وعنوانه   التمهيد،    

 (. صوغها  ووسائل   ،   الصرفية  البنية) 

 : اآلتية  املطالب  ويشمل  

 . الصرفية   البِنية  مفهوم:   أوالً

 . العربية  يف  األبنية  كثرة  : يًا ثان 

 . وتغيريها   األبنية   صوغ وسائل   : ثالثًا 

 . الصرفية  البنية  صوغ  بضوابط  املراد:   رابعًا
 
 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 904)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 الصرفية البِنية مفهوم: أوال
ا  ،  لغة   تعريفها  : واصطالح 

  أو   بعض،  إلي  بعضه  الشيء  ضمّ :  يعنى  الذي  ،  البناء   من  مأخوذة :    الِبنية
 .(3) الثبوت بها ي راد فةص يعل شيء علي شيء وْضع: بمعنى

  ِمْثل    َوِهيَ   ِبنية،:  ي َقال  ...  َبَنْيَته    َما:  والِبنية  والب نية:"    العرب  لسان  في  جاء
 .(4) "والرِّْكبة الِمْشَية:  ِمْثلَ  ، َعَلْيَها ب ِنيَ  الَِّتي اْلَهْيَئة   الِبنية ،كَأنَّ ( وِرشا   ِرْشَوة  )

ها  موم امض   ،   حرفألا  مجموع  بأنها  هذا  من   ويفهم  وبهذا   ،  بعض  إلي  بعض 
ّبهت  .منه  وأ خذت بالبناء، ش 
ها   اللَِّبنات  مجموع  عن  عبارة  البناء  كان  فإذا   الِبنية   معنى  هذا  فإن  ،  وضمِّ
 شيء  فهما  ،  وِبنية  بناء:    قولنا  بين  أو  ،  والِبنية  البناء  بين   فرق   فال  وبهذا  ،  أيضا
 .(5)لهما  ِركامشال للشكل الكيفية أو الهيئة:  يعنيان ، واحد

  من   المراد: "    قال  حيث  ،  للِبنية  الشامل  تعريفه  في  الرضيّ   إليه  أشار  ما  وهذا
  وهي   ،  غيرها  فيها  يشاركها  أن   يمكن  التي  هيئتها:    وصيغتها  ووزنها  الكلمة  بناء
 الزائدة   الحروف  اعتبار  مع  ،  وسكونها  المعّينة  وحركتها  المرّتبة  حروفها  عدد

 .(6) هضع و م  في ل  ك ، واألصلية
  التي   الثابتة  الهيئة   هو:    االصطالح   في  البناء  أو  الِبنية  تعريف   يكون   وبهذا

 . (7) فيها وحركاتها ، والزوائد  األصول مواقع حيث من العربية، الَكِلم عليها تأتي
  والصيغة   والوزن   البناء  جمعَ   أنه  -  ذكره  السابق  -الرضي   تعريف   من  ويالحظ

 . واحد معني  في
 .  الثالثة المصطلحات هذه بين لطيفا قيقاد افرق هناك أن مع

 

 )فصل الباء(.  1/241: الكليات  انظر (3)

 )فصل الباء الموحدة(.  4/94لسان العرب  (4)

 . 1لية صـ: صيغة )فعيل( دراسة نحوية صرفية دال انظر (5)

 . 1/2شرح الشافية للرضي (6)

 . 3العربية د/ محمد حسن جبل صـ: حديث عن أبنية  انظر (7)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 905)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  عّدة:    ذلك  من  والمقصود  ،  وأصوله  ومادته  وتركيبه  اللفظ  ذات:    تعني  فالِبنية
 . (8) سكون  أو حركة من  األحرف هذه تنتظم التي ،والهيئة منها يتكون  التي الحروف

  ها نم   المقيس  ،  والحروف  واألفعال  األسماء  من  الكلمات  أنواع  لكل  شاملة  وهي
 . (9) المقيس وغير

 إذ-(  10)غيرها  فيها  يشاركها  أن  يمكن  التي  الكلمة  هيئة  فهي:    الصيغة  أما
  المرّتبة   حروفها  عدد:    وهي  -(11) مستقيم  مثال  علي  شيء  تهيئة:    اللغة  في  الصوغ

  في   كل    واألصلية،  الزائدة  الحروف  اعتبار  ،مع  وسكونها  المعّينة  وحركاتها
 .(12) موضعه

  فهي   ،  األكثر  في  المقيسة  الكلمات  بأنواع  تختص  أنها   في  يةالبن  عن  وتختلف
 و  الفاعل   واسمي  التصغير،  كصيغ  ،  األحكام  من  المقيسات  مجال  في  إال  تستعمل  ال

  وصيغ   التعجب،  وصيغ  ،  الميمي   والمصدر  ،  والمكان  الزمان   واسمي  ،  المفعول
 . األفعال ،وصيغ الجموع منتهي

  في   ،كما  اصطالحا  الصيغة  عريفت  يف  مضي  ما  عليه   فيصدق:    الوزن   أما
 ( .َفَعل) ووزنه(  َفَعل) فصيغته(  َضرب)

  أو   بالحذف  إعالل  فيها  يحدث  التي  الكلمات  في  إال  ،  الصيغة   مع  يجتمع  فهو
 ،(  ِ ق(:)وَقي)  من  األمر  في  كما   الصيغة،  فيها  توجد  ،وال  الوزن   فيها  النقل،فيتحقق

   ؟الفعل اذه الصيغ أيّ  من أنفسنا سألنا فإذا
 من   األمر  صيغة  أن  ،وذلك(  افِعل)  صيغة  هي  صيغته  إن:    ترّدد  دون   لقلنا 

 الفعل   بإزاء  تقف  المكسورة  العين  هذه  بال  فما:    سألنا  فإذا  ،(اْفِعل)  هي(  يْفِعل  َفَعل)

 

 . 27الصرفية صـ: معجم المصطلحات النحوية و انظر (8)

 .11: من صيغ وأوزان العربية )أفعل( صـ انظر (9)

 .12: من صيغ وأوزان العربية )أفعل( صـ انظر (10)

 . 322، 3/321اللغة البن فارس)ص و غ(   : معجم مقاييس انظر (11)

 .1/2: شرح الشافية  انظر (12)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 906)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 وال   ،(الميزان)  تمثل  المكسورة  العين  هذه  أن  هو  الجواب  فإن   النهائية؟  صورته  في
 . (13) الصيغة تمثل

 تحتاج   الصيغة  فإن  ،  الرضي  تعريف  عليهما  ينطبق  والوزن   ناءالب  كان  ذاإو 
 . مانعا جامعا التعريف يكون  حتى ، األحكام من بالمقيسات تقييد إلي

  وكذلك   ،  وخصوصا  عموما  والصيغة  البناء  بين  أن  القول  يمكن   االعتبار  وبهذا
 .  الصيغة مع للوزن  بالنسبة الحال

 عدد   من  تتكون   الكلمة  ،فهذه (  حامد)  لمث  في  ثةالثال   المصطلحات  تجتمع  فقد
مّ  الحروف من  .  الِبنية أو البناء هو  وهذا بعض، إلي بعضها والحركات،ض 

  وهو   ،  المشهورة  األسماء  أوزان  من  وزن   علي  ألنها  ؛  أيضا  صيغة  أنها  كما 
 ،(َفِعل )  الثالثي  من  مشتقّ   فاعل  اسم  كل  في  قياسي  الوزن   وهذا  ،(  فاِعل)  وزن 
 . صيغة باراالعت ذابه  فهي

 الوزن   يكون   وال  ،  كلمة  في  البناء  يكون   فقد  ،  اآلخر  عن  أحدهما  ينفرد  وقد 
 واألسماء   اإلشارة،   وأسماء  ،  والضمائر  ،  األعجمية  الكلمات  في  كما  ،  والصيغة

 ؛  الجامدة  واألفعال  والحروف،  ،  األفعال  وأسماء  ،  واالستفهام  ،  والشرط  ،  الموصولة
 توزن   أن  يمكن  وال  ،  صيغة  لها  ليست  أنها  إال  ،  تهاأبني  لها  المذكورات  هذه  ألن

 . (14) الصرفي بالميزان
 ،   المترادفات  من  واعتبارها  ،  الثالثة  المصطلحات  لهذه  الرضي  َجْمع  ولعلّ 

 : خاصة  نظر وجه من  عنده يصدر
  البناء   ،هو  صيغة  أو  وزن   مصطلح  عليه   يطلق  أن  يمكن  الذي  البناء  أن
 قاصر   هو  ،بل  األْبنية  كلّ   فيه  يدخل  ال  الصرف  نأل   ؛  صرفلا  علم  في  عنده  المقيس

  والحروف   المبنيات  فتخرج   ،  المتصرفة  واألفعال  المتمكنة  األسماء   علي  موضوعه  في
 هذا  في   تدخل  ال  التي  والكلمات  ،  الجامدة  واألفعال  والضمائر  ،  األعجمية   واألسماء

 

وأوزان العربيــة )أفعــل( ، ومــن صــيغ    145،  144: اللغة العربية معناها ومبناها صـ    انظر  (13)
 .17صـ 

 .13: من صيغ وأوزان العربية )أفعل( صـ انظر (14)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 907)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 تقابل   أن  تعذُّرل  ؛  الوزن   وأ  ،  الصيغة  مفهوم  فيها  يتحقق  ال  ،  أبنية  كلها  الِعْلم
 . (15) والالم والعين بالفاء

   العربية في األبنية  كثرة:  ثانيا

  وثمانية   ثالثمائة  منها  سيبويه   أحصى  فقد  ،  أبنيتها  بكثرة  العربية  اللغة  تتميز
 .(16) بناء

  علي  السراج  ابن  ،فاستدرك  بعده  جاء  من  اإلحصاء  هذا  عليه  اسَتدرك  ثم 
 .(17)ال مثا  وعشرين اثنين سيبويه
 االستدراك )  سماه  كتابا  لألبنية  الزبيدي  الحسن  بن  محمد   بكر   أبو  خصص  امك

  ثمانية   عليه   وزاد  ،  سيبويه   ذكره  ما  فيه   جمعَ   ، (  األْبنية  كتاب  في   سيبويه  علي
 .(18) أمثلة

 وحَسب  ،  المضّعف  وغير  المضّعف  إلي  التفريع  فأدخل  ،  القطاع   ابن  جاء  ثم
  ألف  أو  ،  بناء  وعشرة  ومائتين  ألف   إلي  هابعدد  فوصل  صيغتين،  والصفة  االسم

 . (19)  بناء  وخمسمائة
  عظيم   إنجاز  ذاته  في  هو   كث رت،  مهما  العربية  الكلم  أبنية  حصر  أن  شك  وال

  علي   عظيم  َعَلم  نفسه   الوقت  في  وهو   الحصر،  ذلك  أجروا  الذين  المتقدمين  لالئمة 
 . (20) صيغها وتشّعب  المفردات من ثروتها غزارة رغم ، اللغة هذه انضباط
 :  منها ، أمور إلى الكثرة تلك ترجعو

  له   تستعمل"    َعِلم"  كـ  ِجْذر  فمثال    ،   الواحد  للِجْذر  الصيغية  المعاني  كثرة*   
 :التالية للمعاني الصيغ

 

 . 17: المرجع السابق صـ انظر (15)

 .307- 4/242:الكتاب انظر (16)

ن القطاع ، كما ذكره في كتابه : إحصاء عدد ما استدركه ابن السراج علي سيبويه هو عمل اب (17)
 . 2/3سيوطي في المزهر ، ونقله عنه ال89أبنية األسماء  صـ 

 .1: كتاب االستدراك على سيبويه في كتاب األبنية للزبيدي صـ  انظر (18)

 .2/3، و المزهر 92-89در : أبنية األسماء واألفعال والمصا انظر (19)

 .5-3: حديث عن أبنية العربية  صـ انظر (20)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 908)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

"  َعل م"و  ،  الفعل  هذا  لفاعل  العلم   حصول  عن  للتعبير  الفعل  عين  بكسر"  َعِلم" 
 عن   للتعبير  الفعل  عين  بفتح"  هَعَلم "،وعليما    صيرورته  عن  للتعبير   الفعل  عين  بضم
 مجال  في المفعول فاعلية عن للتعبير" عاَلمه"العلم،و من حصيلته في المفعول غلبة
  بتضعيف "  عّلمه"،و  المفعول  إلي  العلم  الفاعل  إيصال  عن  للتعبير"  َأعَلمه"و  ،   العلم
  جعله   في  (  بالتدريب  أو  بالشرح  أو  بالتكرار)  االجتهاد  عن  للتعبير  ،  الفعل  عين

"    تعاَلم "،و  لنفسه  العلم  تحصيل  في  الفاعل  اجتهاد  عن  للتعبير"  تعّلم"  ،و  لما  عا
  ،  العلم   طلبه  عن  للتعبير"  استعلم"و  ،   عالم  بأنه  غيره  أمام  تظاهره  عن  للتعبير

 أو   ثابتة  صفة  العلم  له  لمن"  عليم"،و  وقت  في  أو  بأمر  بالعلم  للمّتصف"  عاِلم"و
 به،   العلم  وقع  لمن(  معلوم)،و  بالعلم  االتصاف  في  غةللمبال"  عاّلمة"و"  عاّلم"غريزة،و

  في   عالمة   يمثل  الذي  للجبل"  الَعَلم"العلم،و  فيه   ي كسب  زمان  أو  لمكان"    َمعَلم"و
 متميز،   نطاق  في  كائنات  من  المعلوم  لتجّمع"  العاَلم "،و  الراية  وكذا  والبيداء  الطريق

فة في ِشق  " الَعَلمة"و  .بعض  عن اضهعب يمّيز للبعير العليا الشَّ
 منها   المبني  وال  ،  هنا  المذكورة  المزيدة  األخرى   واألفعال   المشتقات   نذكر   ولم  ،  وهكذا

  لم   لمعان  صيغ  من  أخري   جذور  ومن  منه  يتأتي  وما  ،  منه  اشتق  وما  للمجهول،
 . (21) هنا تذكر

 صيغا    عنها  التعبير   تطّلب  هنا  ومن   ،  كثيرة  الصيغية   المعاني  أن  والخالصة
 .   العربية عليهما تحرص اللذين البيان وتمام  التخصيص قيقلتح ؛ رةكثي

  اختالف   مع  ،  جذر  ألف  عشر  اثني  نحو  بلغت  حيث  ،  العربية  جذور  كثرة*  
 الزوائد   عدا  ،  وخمسة  وأربعة  أحرف  ثالثة  بين  الجذور  لتلك  المكونة  الحروف  عدد
 يغ الص  هيئة  فاختال  التركيب  حروف  عدد  اختالف  علي  ويترتب  ،  لكل    تضاف  التي
  هيئة    علي(  َكَتبَ )  الثالثي  من  الفاعل  فاسم  أيضا ،  عددها  واختالف  منه  تصاغ  التي
 من  تتأتي  ال  القياسية  الصيغ  وبعض  وهكذا،(  َدْحَرج)  الرباعي  من  الفاعل  اسم  غير

 

 .6: حديث عن أبنية العربية صـ انظر (21)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 909)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 -"    َعِلم"  مثال  في  ،كما  الزوائد  إدخال  عند  األمر  ويتضاعف   ،  الثالثي  غير
 . (22) هامن  والمشتقات -السابق

 التضعيف،أو   فكّ   أو  تقصيرها،  أو  الحركات  بمطل  بعض  من  بعضها  وّلدت*  
 قّراط)  أصلهما  إن(:  ودينار  قيراط: )في  قيل  ذلك،كما  غير  أو  ،  العدل  أو  ،  اإلبدال
  وفي   ،(24) (وزافر  عامر)  من  معدوالن   إنهما:  وبابهما( وز فر  ع مر)  وفي.(23) (وّدنار

 . (25) (ثةثال   ثةال وث ، اثنين اثنين) من( وثالث مثني)
 .  (26) وتعددها الصيغ كثرة روافد من رافد وهذا

  ال   فروق   علي   تنبيها  ؛  واحد   صيغي   معني  عن  المعبَّرة  الصيغ   بين  المخالفة*  
غر  بها،  المقصود  الختالف  المصادر  صيغ  كاختالف  ،  نغفلها  أن  نريد  والصغارة  كالصِّ

رّ  والَضرّ  ،  . (27) اكذهو  ، دايةواله واله دى ، والكفران والك فر ، والض 
  واإلخوان  ،  النسب  من  كاألخوة  ،  الجموع  صيغ  بين  االختالف  وكذا
 . (29)للخيل والِعَراب للناس،  والَعَرب ،(28)لألصدقاء

  بأنه   البناء  كوْصف  ،  به  المسّمي  أو  الموصوف  جنس  لتمييز  االختالف  ومنها
  وْصف و   ،(  وَرزان  ،  َحصان )  بأنها   المرأة  ووْصف  ،(  ينزَ رَ )  بأنه  والحرّ   ،(  حصين)

 . (30)وهكذا ،( اليدين َصناع) بأنها والمرأة ،( اليدين أَصَنع) بأنه الرجل
  األصل   بين  المعني  الختالف  الواحد  للجذر  الماضي  صيغ  اختالف  منه  وكذا
  الختالف   أو  ،  للهالك  وبكسرها  المسافة،  لبعد  العين  بضم(  َبع د)كـ  عليه،  والمحمول

 

 . 7صـ : المرجع السابق انظر (22)

 .2/316، واللباب في علل البناء  1/245: الممتع الكبير في التصريف  انظر (23)

 .1474-3/1473: شرح الكافية الشافية  انظر (24)

 .2/88، واألصول في النحو  3/319، والمقتضب  3/225: الكتاب  نظرا (25)

 .8: حديث عن أبنية العربية صـ انظر (26)

 .18العربية صـ : معاني األْبنية في انظر (27)

 .6/2264: الصحاح )أخ ا(  انظر (28)

 )فصل العين الم ملة(. 1/590: اللسان  انظر (29)

 .1/207،وإصالح المنطق  2/110،والخصائص  2/102: الكتاب  انظر( 30)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 910)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  لصيرورته   وبضمها  ،  منه  الفقه  لوقوع  نعيال  بكسر  (فِقه)كـ  ،  نفسه  المعني  طابع
 .(31) وهكذا ، الفقه في الغلبة علي للداللة وبفتحها ، فقيها

  قال   وقد   ،  العربية  في  الصيغ  عدد  غزارة  روافد   من  عظيم   رافد  المخالفة  وهذه
 .(32) "العرب كالم في لك أصفه أن من أكثر وهذا: " المخالفة هذه إلي مشيرا    سيبويه
 وتغييرها   بنيةاأل صوغ  ائلسو:ثالثا

  األْبنية   من  الكثرة  هذه  صياغة  كيفية  إلي  يسوقنا  األْبنية  كثرة  عن  الحديث
 : وسيلتين  على ذلك في اعت ِمد حيث وتوليدها، وتغييرها،

  ألفاظ  معظم  صوغ  عليها  يقوم  التي  األولي  الوسيلة  ويمثل  ،  االشتقاق:  األولى
  معني   اتفاقهما  مع  ،  خري أ  ن م  صيغة  ذأخ:"  الصرفيون   عرفه  كما  وهو  ،  العربية
 ؛   مفيدة   بزيادة  األصل  معني  علي  بالثانية  ليدلّ   ؛  لها  تركيب    وهيئةَ   أصلية    ومادة  
 .(33) ( حِذرَ  من حِذر  )و  ،(ضَرب من ضارب)كـ ، هيئة أو حروفا اختلفا ألجلها

 االشتقاق   أنواع  أهمّ   ،وهو   الصغير  باالشتقاق  يعرف  ما  هو  االشتقاق  وهذا
 .  العربية يف اورود رهاوأكث

  أبنية   منه  نصوغ  أن  نستطيع  فإننا  ، (  َعِلم)  ،وليكن  معّينا    أصال    أخذنا  فإذا
 وعليم  ومعلوم  عاِلم)و  ،  أفعال  جميعها  وهذه  ، (  واعَلمْ   ويعَلم،  ،  تعّلم)  ،  مختلفة
 أفعل  ،وهذا(  كذا  من  أعلم)،و  مصدر  ،وهذا(ِعْلم)و  ،  صفات  جميعها  وهذه  ،(  وعاّلم

   . تفضيل
  من   مختلفة   أنواع  لصوغ  دقيقة  آلية  وسيلة  األصغر  االشتقاق  ن يكو  وهكذا

 .(34) العربية في األْبنية

 

 )ف ق هـ(. 13/522)ب ع د( و 3/97: اللسان  انظر (31)

 . 2/102الكتاب   (32)

 .1/275أنواع ا : المزهر في علوم اللغة و انظر (33)

 .91: دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية صـ انظر (34)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 911)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
  متعددة،   صور  -وتنوعها  األبنية  صوغ  في  عليه  ي عتمد  الذي  -االشتقاق   ولهذا

 جديدة  أبنية  لتوليد  ؛  منه  المشتق  األصل  علي  تطرأ  التي  التغّيرات  بعضهم  حصر  وقد
 :   صورتين  إلي النهاية في ترجع اأنه إال ، (35) تغييرا عشر بخمسة
  حروف   في  ،كما  جديدة  حروف  وإضافة  الكلمة  في  الحركات  تغّير*
 وتصاحبه   قبلها  ما  وكسر  االسم   آخر  في  مشددة  ياء  بإضافة  ،وكالنسب(36) الزيادة

 ضمّ   من  التصغير  في  وكذا  ،  (37) لذكرها  مجال  ،ال  الكلمة  ِبنية  في  أخري   تغييرات
 فيما  بعدها  ما  وكسر  التصغير  ياء  هي  ساكنة  ثالثة  ياء  ادةوزي  نيثاال  وفتح  األول
  في   التغيير  إلي   يتعداه  بل   ،   الكلمة  ِبنية   علي   التغيير  يقتصر  وال   ،(38) الثالثة  جاوز

 .وصفتها معناها
 إليها   يلجأ  وسيلة  وهي  ،  األسماء  دون   باألفعال  تختص  التي  التعدية  في  وكذا

 علي   وصوغه  ،(  وأخرج  خرج)كـ(  َعلأف)علي  وغهصك،(39) متعديا    الالزم  الفعل  لجعل
  علي   وصوغه  ،(  استخرجته)كـ(  استفعل)علي  ،وصوغه(وجالسته  جلس)كـ(  فاعل)
  المختلفة   التعدية  صور  من  غيرها  أو  ،(  الدرس  ،وفّهمته  الحديث  خّرجت)كـ(  فّعل)

 .   (40) كتبهم في النحاة بعض أوردها التي
 ،   للمجهول  البناء  يف  ثيحد  ،كما  الحروف  دون   الكلمة  في  الحركات  تغيير*
 نائب   ليمّيز  ؛  أخري   صيغة  علي  صوغه  من  أيضا    بالفعل  الوسيلة  هذه  وتختص

 .(41) الفاعل من الفاعل

 

 .203-1/202، والمزهر  28-25: الصاحبي في فقه اللغة صـ  انظر (35)

، والممتــع   159  -9/141،    6/131الحديث عن الزيادة وأنواع ا في :شــرح المفصــل    انظر  (36)
1/39 – 50 . 

 وما بعدها . 2/4: شرح الشافية الحديث عن النسب في  انظر (37)

 وما بعدها. 1/189الحديث عن التصغير في: شرح الشافية للرضي   انظر (38)

 .1/86: شرح الشافية للرضي  انظر (39)

 .680- 678: مغني اللبيب صـ  انظر (40)

 .97لصرفية في وصف الظاهرة النحوية صـ: دور البنية ا انظر (41)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 912)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
  إلى  تحويله  في  كما  ،  أخرى   صيغة  إلي  الفعل  كتحويل  النقل،  في  يحدث  ما  أو 

 .(42)ذملا أو ، المدح أو ، التعجب أو للموصوف، الوصف ثبوت علي للداللة( َفع ل)
 من   بعضها  واأللفاظ  الصيغ  توليد  يعني  الذي  لالشتقاق  مختلفة  صور  كلها  تلك

 واسم  ،   الفاعل  اسم)    السبعة  المشتقات  علي  االشتقاق  يقتصر  ال  إذ  ،  بعض
 اآللة   واسم   ،  والمكان  الزمان  واسمي   المبالغة،  وصيغ  ،  المشبهة   والصفة  ،  المفعول

 . (43) ( التفضيل واسم ،
 أن  إال  ،  العربية  في  األْبنية  توليد  وسائل  من  سيلةو   ووه  ق،لصااإل :    الثانية

 االشتقاق،   وهي  ،  األولى  بالوسيلة  قورن   ما  إذا  األْبنية  من  قليلة  بأنواع  محدود  دوره
 صوغ   في  الكلمة  لِبنية  الداخلي  التحول  علي  تعتمد  اشتقاقية  لغة  العربية  أن  ذلك

 .فيها المفردات
  أن   دون   ،  الكلمة  إلي  لواحق   أو  قابسو   إضافة  علي  يعتمد  فانه  اإللصاق  أما

 سوي   تغيير  من  هناك  وليس  ،  الصيغة  تبقي  إذ  ،  الداخلية  بنيتها  من  ذلك  يغّير
 ،  والجمع   ،  التثنية  في  يحدث  كما  ،  آخرها  أو  الكلمة  بأول   أكثر  أو  حرف  إلحاق

 .(44) والتأنيث
 . الصرفية البنية  صوغ  بضوابط المراد:  رابعا

 والشّدة،  الحزم:بمعنى  اللغة  في  وهو  ،  (45)بطضا  أو   ،  ضابطة  جمع  الضوابط
"  يقال  ،  مفارقته  وعدم  الشيء  مالزمة  أو -  وَضَباَطة ،   َضْبطا    َيْضب طه  َضَبَطه  : 

وَ   بالَحْزِم،  َحِفَظه  :  -بالَفْتحِ  ْيءِ   َضْبط  :  اللَّْيث    وقالَ .  حاِزم    َأي  َضاِبط ،  َفه  وم ه:  الشَّ  الَ   ل ز 

 

 .7/129: شرح المفصل  انظر (42)

 . 96: دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية صـ انظر (43)

، ودور  127،156، واللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا صـــ   116: اللغة لفندريس صـــ    انظر  (44)
 .100البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية صـ

:  انظر ارس(.عند أمن اللبس يجوز أن يجمع )فاعل( الوصف على )فواعل( ، كـ)فارس وفو(  45)
 .3/614الكتاب



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 913)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

ْيءِ  وَضْبط  . شيء   كلِّ  ِفي كَ لِ ذ ي َقال   ي فاِرق ه، َرْيد   ابن   وقالَ . بالَحْزم ِحْفظ ه : الشَّ  َضَبطَ : د 
يءَ  الرَّج ل    .(46) "  َشديدا َأْخذا   َأَخَذه ِإذا َضْبطا ، َيْضب ط ه الشَّ

ْزِئيَّاِتهِ   َجِميعِ   َعَلى  اْلم ْنَطِبق    اْلك لِّيُّ   اأْلَْمر  :    االصطالح  وفي  ضابط :  ،يقال  ج 
 .(47) جزئياته على ينطبق الذي  الكلي لحكما:  أي ، اذك الباب

  َله    َما  اْلقَياسي  َأن  َكَما  بَها،  يعرف   َله    َقاِعَدة  اَل   َما:   السماعي  في   قيل  ولهذا
 .(48) ِبهِ  ي علم كّلي َضاِبط

 إليها   الوصول  أيسر  فما  ،  فحسب  الصرف  قواعد  بالضوابط  أعنى  ولست
 الصرفيون   عليها  اعتمد  التي  سساأل  وابطبالض  أعني   بل  الصرف،  كتب  إلى  بالرجوع

 قواعدها  بوصف  يكتفوا  لم  إنهم  إذ  ،  وأحكامها  الصرفية  البنية  لقواعد  صوغهم  في
 تشّكل  كلية  ضوابط  إيجاد  إلى  ،  التفسير  إلى  الوصف  من   انتقلوا  بل  ،  وأحكامها

 منها  واحد  كل  يعتمد  محددة،  عامة  أ ط ر  ضمن  القواعد  تلك  يجمع  مشتركا  مرجعا
 .كلية قاعدة أو ، واحدا كماوح مشتركا أصال

  أن   وجدنا  -المقدمة  في  ذكرت   كما-  مظانها  من  الضوابط  تلك  عن  البحث  وفي
 ،  ضوابط  خمسة  على  يقوم  صرفية   قواعد  من  بها  يتعلق  وما  الصرفية  البنية  صوغ
 :بها متصلة  أمور ثالثة إلى هاعمرج

:  ابطي ض  يف   يتمثل  النطق،وهو  في  الجهد  وتوفير  الذوق   إلى   يرجع  فبعضها* 
 (.االستعمال كثرة)و ،( الخّفة)

 (.المشابهة: )ضابط في  يتمثل وهو ، العقلي القياس على يعتمد وبعضها* 
)ضابطي  في  يتمثل  وهو  المعنى،  على  يعتمد  وبعضها*     ،(اللبس  أمن: 

 (.الداللة)و

 

 )ض ب ط(. 439/  19، وتاج العروس   352/  1: جم رة اللغة   انظر (46)

 )ض ب ط(. 533/  1معجم الوسيط ، وال510/  2: المصباح المنير  انظر (47)

 .497/ 1الكليات  انظر (48)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 914)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  التخفيف،   إلى  إما  فمرجعها  األسس،  تلك  عن  تخرج   ال   الصرفية  البنية  فقواعد
 إلى   الرجوع   أو  ،   نظيره  على   الشيء  َحْمل  أو  ،  اللبس  أمن  أو  ،  عمالتساال  كثرة  أو

 . كله ذلك انعدام عند الداللة
 :  أمرين إلى نشير ضابط كل في  القول نفصل أن وقبل
 استنباطا   ،  النحاة  بها  قال  ،  علل  و   تفسيرات  مجرد  الضوابط  هذه  أن:    أولهما

 مواقع  وعرفت  وطباعها  هاسجيت  على  نطقت  العرب  كانت  فإذا   ،  العرب  لغة  من
 .(49)عنها ذلك ينقل لم وإن علله، عقولها في قام فقد ، كالمها

 وراءها،   ما  إلى  والنفوذ  ،  اللغوية  الظاهرة  لتفسير   سعيا   النحاة  من  ذلك  وكان
 .(50) عليه هي ما على جعلتها  التي األسباب وشرح

  األبنية   اعأنو   بها  رواوحص  ،  الصرفيون   وضعها  التي  والضوابط  القواعد:  ثانيهما
 وأصيله   المهمك  فصيح  من  انتزعوها  ،  وضوابط  قواعد  نوع   لكل  وجعلوا  ،  وأوزانها
 : ضربين على - الغالب

  ،   األبنية  من  كثير  أساسه  على  وتصاغ  الضوابط  هذه   فيه  تطرد   قواعد-1
 ،   والمفعولين  الفاعلين  أسماء  وصوغ  ،  الثالثي  غير  مصادر  في  يتجلى  ما  وأكثر

 معين  نظام على تسير فهذه...  والتفضيل ،  والمكان والزمان ، ةهيئوال مرةلا وأسماء
 . يتغير وال يتبدل ال مستقر

  وجمع   الثالثي  مصادر  ذلك  ومن  ،  الضوابط  تلك  فيه  تطرد  ال  وضرب  -2
 والرجوع  للتقريب  إال  البابين  لهذين  دونوها  التي   الصرفيين  ضوابط  وما...    التكسير

 التفاوت   مع  شتى  أوزان  على-  مثال-  الثالثي  درمصا  كانت  هنا  ومن  ،  الحاجة  عند
  في   الصرفيين  اختالف  إلى  أدى   مما  ،  والشذوذ  والندرة  والقلة  الكثرة  في   بينها

 .منها والسماعية القياسية
  مطرد   وآخر  عليه،  يقاس  ال  سماعي  بين  تتفاوت  البنية   قواعد  أن  رأينا  وهكذا

 كثير   عليه  تصاغ  ضابطا  الوهوجع  ،  يةالبن  إلى  فيه  الصرفيون   احتكم  ،  عليه  يقاس
 

 .66: اإليضاح في علل النحو للزجاجي صـ انظر (49)

 .108ي صـ: أصول النحو العرب انظر (50)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 915)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 صوغ   لطريقة  نمثل  أن  ونستطيع  ،  والمشتقات  الثالثي  غير  كمصادر  ،  الكلمات  من
  البينة   الثاني  وطرفها  ،  الضابطة  البنية  األول  طرفها  يكون   ،  بمعادلة  األبنية  هذه

 : التالية كاألمثلة ، المصوغة
 (.افتعال) المصدر( ...افتعل) الفعل-
 (.انفعال) مصدرال.(....لفعان) الفعل-
 (.استفعال) المصدر(....استفعل) الفعل-
 (.مفعول:) المفعول واسم( فاِعل: ) الفاعل اسم( فعل) الفعل -
 (. م ْفَعل:)  المفعول واسم( م ْفِعل: )  الفاعل اسم( أفعل)الفعل -

 التي   الضوابط  تلك  في  يتحقق   ال  ،  البنية  ضابط  في  واإلحكام  االطراد  هذا  لكن
  متصلة   أمور  على  تقوم  أنها  ذلك  ؛  نفسها  واآللية  بالدقة  لبحثا  اهذ  في  نامع

 ، (  والكثرة  ،  الخفة )  النطق  في  والجهد  الذوق   أو  ،(  اللبس  وأمن  ،  الداللة)  بالمعنى
 فإنها  البنية  أما.  وتختلف  تتفاوت  أمور  كلها  وهذه  ،(  المشابهة)  العقلي  القياس  أو

 كل   في  وتحققه  حكمه  اطراد  إلى   دييؤ   الضابط   تفثبا  ،  يتغير   ال  ،  ثابت  شكلي   أمر
 فإن  الضابط  هذا  حكم   عن  العناصر  هذه  بعض  خرجت  وإن.  المضبوطة  العناصر
  بقية   حكم   عن  الخارجة  العناصر  نسبة  مع  بالمقارنة  جدا  ضئيلة  تكون   نسبتها

 .(51)الضوابط
 
 
 
 
 
 
 

 

 .60،61: دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية صـ انظر (51)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 916)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 : وعنوانه   األول، الباب 

 . اللغوي   واحلسّ  الذوق   إىل  مرجعها  ضوابط

 : ن فصال  وفيه

  صوغ يف   وأثره   ،   التخفيف  ضابط:  األول   الفصل

 . الصرفية   البنية

 يف   وأثره   االستعمال،   كثرة   ضابط: الثاني   الفصل

 .  الصرفية  البنية  صوغ 
 

 
 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 917)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 :   األول   الفصل

 . الصرفية   البنية  صوغ  يف  وأثره   ،  التخفيف   ضابط

 : اآلتية   املباحث ويتضمن 

  ،  التخفيف  عن  احلديث  يف  مدخل :   أوال

 . نواعه أ و 

 . عليها   املرتتبة  والنتائج  ،  التخفيف  صور : يا ثان 

 . ودواعيه   التخفيف  أسباب:  ثالثا 

 . األصل  عن   والعدول  التخفيف :  رابعا 
 

 
 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 918)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

   مدخل

 وما   ،  الصرفية   البنية  صوغ  في   الصرفيون   عليها  عّول  التي  الضوابط  من
  :كذا  فعلوا  أنهم  عباراتهم  أكثر  فما  التخفيف،  ضابط:  أحوال  من  لها  يعرض

  َحْذف  "أو  ،(54) "  للخّفة  طلب ا"    أو  ،(53) "التخفيف  أرادوا"  أو  ،(52)"الخّفة  ماسالت"...
 . ذلك وغير ، (55)"تخفيفا آخره

 لم   جني  ابن  إن  حتى  ،  لها  ويحتكمون   ،  إليها  يلجئون   التي  العلل  من  فهو
  طريق   إلى  جنحت  ،  آخر  بأمر  االعتالل  عليك  تعذر  إذا  أنه  إلى  الذهاب  في  يتردد

 .(56)  ..."تتوّرده ومأمًّا تسلكه، مذهب ا هناك تعدم ال فإنك ، التثقواالس افاالستخفّ 
  -الدينوري   عن  نقال  –  أورد  قد  السيوطي  لوجدنا  االقتراح  كتاب  في  نظرنا  وإذا

 إلى  وتنساق  ،  العرب  كالم  على  تطرد   علة:"  صنفين  إلى  النحويين  اعتالالت  تقسيم
  في   ومقاصدهم   اضهمأغر   صحة  عن  وتكشف  ،  حكمتهم  ت ظهر   وعلة  ،  لغتهم  قانون 

 أن  إال ، الشعب واسعة  وهي ،  تداوال وأشد ،استعماال أكثر لألولى وهم ، اتهمموضوع
 .نوعا وعشرين أربعة على منها  المشهور مدار

  َيِعد " في بالواو لالستثقال ومّثل ، التخفيف وعّلة ، االستثقال  عّلة منها َعدّ  ثم 
 .(57)باإلدغام  فيفللتخ لثّ وم ، وكسرة  ياء  بين لوقوعها ؛" 

  إلى  وينساقان  العرب،  كالم   على  يطردان  والثَِّقل  الخّفة  أن  لنا  يظهر  وهكذا 
 .(58) لغتهم قوانين

 ويحّسه؛   يجده  فيما  المتكلم  ذوق   إلى  يرجعان  –  والثَِّقل  الخّفة:  أعني  -  وهما
 ؛  األمثال   توالي  -  مثال  -  يكرهون   جعلهم  العرب  عند  لغّوي ا   وع ْرف ا  ذوق ا  هناك  ألن

 

 .4/117: الكتاب  انظر (52)

 .4/467: الكتاب  انظر (53)

 .138: االقتراح في علم أصول النحو صـ: انظر (54)

 .2/184ن التوضيح: التصريح بمضمو انظر (55)

 .1/79: الخصائص  انظر (56)

 .135، وما بعدها ، وثمار الصناعة صـ115أصول النحوصـ:: االقتراح  في  انظر (57)

 .16: ظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ : انظر (58)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 919)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  األسماع  إليها  فتطمئن  الخّفة  أما  ،  منه  وتنفر   األسماع،  تمّجه   الثقيل  فاللفظ  ،  لثقله
 . نسبي  شيء والثَِّقل الخّفة إن:قيل وتستأثرها،ولهذا

  بعض،   من  أثقل    الكالم  بعض  أنَّ   واعلم:"  قوله  في  سيبويه  إليه  أشار  ما  وهذا
 لم  ثمّ   ِفمن  تمّكنا،  أشدُّ   وهي  ،َلىاأل و   هي  األسماء   ألنّ   ؛  األسماء   من  أثقل    فاألفعال  
 الفعل   أنّ   َترى   أال.  األسماء  من   هي   وإنَّما  والسكون،  الجْزم  وَلِحَقها   ،  تنوين    َيلحقها

 هللا  :  تقول  الفعل،  عن  َيستغنى  قد   واالسم    كالما ،  يكن  لم  وإالّ   ،  االسم   من  له   البدّ 
نا،  .(59) " أخونا هللا وعبد   إله 

  آَمن   كأنه  ،  الوصف  طريق  عن  يعرفان  إنما  الخّفةو   لالثِّقَ   أن  إلى  أشار  فقد
  الممارسة   خالل  نفسه  في  المتحدث  يحّسه  ،  إيقاعي  وأثر   انطباع  مجرد  بأنهما

 عسيرة   األصوات  عن  يتحدث  وهو  ،  المحَدثين  أحد  يقول  المعنى  هذا  وفي  اللغوية،
"    النطق   التي   حضةالم  النسبية   المسائل  من  الي ْسر،   وهو  َكَعْكِسه،  النطق  وع ْسر  : 

  في   عنها  لغة  كل  في  تختلف  ولكنها  يبدو،  ما  على  ،   بوضوح  المتكلم  يحسها
 يرجع  أصلها  أن  والواقع.  دقيقة  معرفة  اللغة  معرفة  دون   تقويمها  يمكن   وال.  األخرى 

 .(60) "النطقية الحركات من  المكتسبة العادات إلى
 التخفيف  أنواع

 :  نوعين تتنوع  ةالخفّ  أن نجد وكالمهم اللغويين كتب في بالنظر 
 اللفظ في  خّفة*       
 . المعنى في  خّفة*       

 إلى   العربية  تميل  التي  ،   الكلمة  أصوات  تجاور  َفَلك  في  تدور  اللفظية  فالخّفة
  يتحقق   ولم  ،  مكانها  في   تكن  لم  إن  اللفظة  عابوا  لهذا  ،  بينها   االنسجام  تحقيق 

"هرالقا  عبد  يقول  كما  ،  حروفها  بين  االنسجام  الكلمتانِ   تتفاضلَ   أن  ِهدج    وإنْ : 
 أن   من   بأكثرَ   والنظِم،  التألِيف  منَ   فيه  تقعانِ   مكان    إلى  ي نَظر  أن  غيرِ   ِمنْ   الم فردتان،

 َأخّف،  هذهِ   حروف    تكونَ   أن  أو  وحشية،  غريبة    وتلك  مستعملة ،  مألوفة    هذهِ   تكونَ 

 

 .21-1/20: الكتاب انظر (59)

 .29بي صـ: ظاهرة التخفيف في النحو العر انظر ،و92اللغة لجوزيف فندريس صـ (60)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 920)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،"فصيحة    اللفظة    هذه: "يقول    ا  أحد  َتجد  وهل.َأْبَعدَ   اللسانَ   َيك دُّ   ومما  َأحسَن،  وامتزاج ها
 وفضل   جاراتها،  لمعاني  معناها  م الئمةِ   وحسنَ   النظم،  منَ   مكاَنها  يعتبر    وهو  إالَّ 

 .(61) "لخواتها؟ مؤانستها
 األلفاظ   تنافرت   وإذا  ،  الواحدة  الجملة  ضمن  الكلمات  تنافر  عدم  أيضا  وتقتضي

 .(62) ةمتوافق  وغير متالئمة غير وبدت بها، النطق صعب
 :القائل قول   الفصاحة عن وبعيدا ثقيال  ع دّ  فقد هذا لىوع

قبببببببُر كببببببب ٍ  حببببببب ٍ  و فببببببب ِ  مب   ق
 

  َ لبببب   (63)قببببُر حبببَب  ٍ  قببببِر قبببب َ  و
 

 الناحية   من  الشديد  الب ْعد  ذات  األصوات  تجاور  من  يأتيان  والتنافر  فالثَِّقل
 اورتج   استثقلوا  نجدهم   الشديد،  القرب  أو   التماثل  العرب  استثقل   فكما  ،  النطقية

ا  مخارجها  في  البعيدة  األصوات  -الطَّْفر   بمنزلة  الشديد  البعد  ألن"ملحوظ ا؛  ب ْعد 
  ،   اللسان   على  صْعب    وكالهما  ،  المقيَّد  َمْشي  بمنزلة  الشديد  والقرب  -الوثب

 .(64) االعتدال في ذلك من  والسهولة
  ه ن إ( :زراتمستش)   مثل  في   الثَِّقل  سبب  عن  المحدثين  بعض  قاله  ما  هذا  يؤكد

 اللسان  وترّدد  الكلمة،  استثقال  في  سببا  كانت  التي  األسنان  حروف  من  عدد  تكرار
ا  انتباه ا  يستدعي  مما  ،  فأطرافها  األسنان  داخل  بين  النطق  في  إلى  المتكلم  من  خاص 

 .(65) النطق أثناء في الحروف مخارج
  ي ف   دالتباع  نم  أثقل  التماثل  أن  يثبت  والقواعد  اللغوي   االستخدام  وجدنا  ولهذا 
 .(66)اللغوي  لالستخدام  تبعا ، حاالت في التماثل من أثقل التباعد وأن ، حاالت

 

 .1/44: دالئل اإلعجاز  انظر (61)

 . 2/261، والعمدة  1/98، وسر الفصاحة  1/36ن : البيان والتبيي انظر( 62)

، تتعتــعد أن ينشده ثــالث مــرات فــال ي( من الكامل ، وذُِكَر أنه من شعر الجّن، وأنه ال يت يأ ألح63)
،والبيــان والتبيــين 1/309:المثــل الســائر  انظر  .قَالُوهُ فِي َحْرب بن أُميَّة بن عبد شمس لما قَتَلُوهُ  

 .4/487، وشرح الشافية1/36

 .259: أثر النحاة في البحث البالغي ، د/ عبد القادر حسين صـ :  انظر( 64)

 .360: األصول ، د / تمام حسان صـ:  انظر( 65)

 .35، وظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ:188تصريف العربي صـ:: ال انظر( 66)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 921)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  قّلت   ما  فالخفيف  ،  وكثرته  الكالم  قّلة  إلى  فمرجعها  ،  المعنى  في  الخّفة  أما  -
 االسم؛   بخّفة  حكموا  ولذا   ،  ذلك  فيه  كث ر  ما  والثقيل  ولوازمه،  مدلوالته  الكلمات  من

 .(67)واحد    ىمسمًّ  على يدلّ   ألنه
 لها   يحدث  وما  ،  الصرفية  بالبنية  تتعلق  التي  اللفظية  الخّفة  هنا  يعنينى  وما

  ،  ذلك  غير  أو  ،   إدغام  أو  ،  إعالل  أو  ،  إبدال  أو  ،  حذف  من  ،التخفيف  ظاهرم  من
 ،  (68) القلب  من  التخفيف   في  أبلغ   فالحذف  ، بعض  من  التخفيف   في  أبلغ  وبعضها
 . الحقا هرسيظ كما ، (69)اإلدغام من  أخفّ  واإلعالل

 . عليها المترتبة  والنتائج ، وقواعده ،  التخفيف صور

 كـــانوا إذ ؛ القـــول فـــي العـــرب بطبـــائع تتصـــل علـــة التخفيـــف أن القـــول ســـبق
 خـفّ  مـا يفضـلون  فهـم ، بكالمهـم مخـالًّ  ذلـك يكـن لم إذا األخّف، اختيار  إلى  يميلون 

اقا ويتجنبونـه؛ الثقيـل ويسـتثقلون  ويسـتحبونه، الكالم  من  المبـذول، الجهـد فـي تصـاد 
 ملموسـة، قواعـد شكل في الظاهرة  هذه  تحكم  صور ا  فصاغوا  ،  لذلك  القدماء  تنّبه  وقد

 :منها
 .(70)االسم  من أثقل والفعل ، الفعل من  أخف   االسم - أوال  

 أنَّ   واعلم: "   يقول  الذي  سيبويه   رأسهم  وعلى  ،  النحويين  من  كثير  يعترف  هكذا
 األ وَلى،  هي  األسماء  ألنّ   ؛  األسماء   من  أثقل    ل  فعافاأل  ض،عب  من  أثقل    الكالم  بعض
 من  هي  وإنَّما  والسكون،  الجْزم  ولحقها  ،  تنوين    َيلحقها  لم  ثمّ   ِفمن  تمّكنا،  أشدُّ   وهي 

 قد   واالسم    كالما ،  يكن  لم  وإالّ   ،  االسم  من  له  بدّ   ال  الفعل  أنّ   َترى   أال.  األسماء
 . (71) " أخونا هللا بد  وع نا،ه  إل هللا  :  تقول الفعل، عن َيستغنى

 

 .40، وظاهرة الشذوذ  في الصرف العربي صـ1/175: األشباه والنظائر   انظر (67)

 ، والبحث صـ :  160: شرح الشافية ، نقرة كار :  انظر( 68)

 : البحث  صـ :  انظر فـ)قَِوى( باإلعالل أخّف من )قّو( باإلدغام . (69)

 .1/57، وشرح المفصل  1/236، والخصائص  1/2: الكتاب  انظر ( 70)

 .21، 1/20: الكتاب  انظر ( 71)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 922)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ال   داللته   في  بأنه   كالمه  من  يفهم  كما  له  وعّلل  ،  الفعل   ثقل  سيبويه  قرر  فقد
اللة،  لتكملة  ؛   اسم  من  له  فالبدَّ   ،  الفعل  وجد  ما  فإذا  ،  االسم  عن  يستغنى  أما  الدَّ

 .(72)الفعل عن استغناؤه  الممكن فمن االسم
 ثقل   وجه  أنّ "  :    مفاده  ،   ةاللالدَّ   ىلإ  فيه  يجنح  آخر  مذهبا  الزجاجي  ويذهب 

 ،  رجل: "  نحو  ،  تحته  مسّمى  على  دل  فقد  ،  ذ كر  إذا  االسم  أن:االسم  وخّفة  الفعل
  في   الفكر  من  بدّ   يكن   لم  ،  ذ كر  إذا  والفعل  ،  فيه  السامع  فكر  يطول  وال  ،"  وفرس
 ". عنه ينفك  ال ألنه ؛ فاعله

 والمفعول،   اعل،الف  على  لتهدال   حيث  من  الفعل  ثقل  عن  آخر  تعليال  يردف  ثم
 .(73) ذلك أشبه وما ، والحال ، والمكان الزمان من والظرفين ،،والثالثةوالمفعولين
 للبحث   بامتوثّ   الذهن  يجعل  ،  األشياء  هذه  لكل  الّداللي  الفعل  احتياج  فإن  ولذا

اللة فتثقل ، عنها  .(74)المدلوالت لكثرة الذهن فيتوقف ،الدَّ
  ذكره   ما  على  فأضاف  ،  هنا  والخّفة  لعمااالست  رةكث  بين  يعيش  ابن  ربط  وقد

 أن   من  لالسم،  الفعل   باحتياج  االسم  وخّفة   الفعل  بثقل   التعليل  من  والزجاجي   سيبويه 
  له  البدَّ  فعل   كلّ  إنّ  حيث من الفعل وقلة ،  الكالم  في لكثرته ؛  الفعل من أخفّ  االسم

  كّثر   وإذا  ،  الاستعما  رأكث  كان  الكالم  في  أكثر  االسم  أن   ثبت  وإذا  ،  فاعل  من
 .(75)تداوله لكثرة ؛ األلسنة  على خفّ  استعماله

 عن   السيوطي   نقلها  ،  أسباب  لها  ،   الخّفة  عنها  نتج  التي  وشيوعه االسم  وكثرة
 : هي ، النحاس ابن

 هناك أسماء ثالثية ورباعية وخماسية ، وليس في األفعال خماسية. -1
 ل.لفعس كذلك ااالسم يبلغ بالزيادة سبعة وأكثر ، ولي-2

 

 .45بي صـ:: ظاهرة التخفيف  في النحو العر انظر ( 72)

 101 – 100: اإليضاح في علل النحو صـ انظر ( 73)

 .48: ظاهرة التخفيف  في النحو العربي صـ: انظر ( 74)

 .58 – 1/57: شرح المفصل  انظر ( 75)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 923)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

ع عليهـا تسـعة عشـر ، وأصـول األفعـال أربعـة -3 أبنية األصـول فـي األسـماء المجمـَ
 فقط.

 أبنية األسماء بالزيادة تزيد على ثالث مئة ، واألفعال ال تبلغ الثالثين.-4
 االسم يزيد على جنسه ،والفعل ال يفيد إال بانضمام االسم.-5
 الزما أن يفتقر للفعل. يس سم ، فلالفعل يفتقر إلى االسم، وليس كذلك اال-6
الفعل تلحقـه زوائـد ، نحـو حـروف المضـارعة ، وتـاء التأنيـث ، ونـوني التوكيـد ، -7

ل بذلك.  والضمائر ، َفثق 
األفعال مشتقة من المصادر ، والمشتق فْرع على المشتق منه ، والفرع أثقل من -8

 .(76)األصل
 التي  النتيجة إلى ينتهيل ؛ لمعنوي او  اللفظي الثَِّقل بين  النحاس ابن يمزج هكذا

 .(77) لشيوعه ؛ االسم وخّفة الفعل ثقل وهي ، يريدها
 . الفعل وثقل االسم خّفة عباراتهم من  ثبت وهكذا
 :أهمها ،  نتائج هذا على  ترتب وقد

ح ِرمت األفعال التنوين ؛ ألنه عالمة الخّفة ، كما قال سيبويه : " فالتنوين -1
 .(78) وتْرك ه عالمة  لما يستثقلون" هم،خّف عليعالمة لألمكن عندهم واأل

 حْذف   سواء  ،  دائما  بالحذف  يكون   الجزم  ألن  ؛  الجزم  األفعال  يلحق  هذا  وعلى
 ؛  مع ا  وحرف  حركة   حذف   أو  ،  السكون   محّلها  وحلّ   ،  الحركة   حْذف  أو  ،  الحرف
 ا هذول  ،  للفعل  تخفيف  ذلك  وكلّ   ،  الوسط  المعتل  الفعل  في  كما  الساكنين،  اللتقاء

 لم كما ، لثقلها ؛ األفعال تخّفض لم: "الزجاجي عنهم نقل  كما- الكوفيين كثرأ  يقول
 .(79)"الكالم ليعتدل ؛ لخّفتها ؛ األسماء تجزم

 

 .1/270: األشباه والنظائر  انظر ( 76)

 .49التخفيف  في النحو العربي صـ : ظاهرة انظر (77)

 .1/22الكتاب   (78)

 .106اح في علل النحو صـ: اإليض انظر( 79)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 924)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 اإلعالل،   باب  في  الفعل  أصالة  من  النحاة  قرره  ما:  الفعل  ثقل  نتائج  من   -2
 ؛   به لىأو  فهو ، عيفر  حكم واإلعالل  وفرعّيته، الفعل لثقل وذلك له، المصدر وتبعية

  بتخفيف   جارية   ،وعادتهم(80)أشد   له  فاستدعاؤه  ، تخفيف  واإلعالل  ،  الفعل  الستثقال 
 معنوي،  ثقل  فيها  األصول  إلى  الحتياجها  ألنها  ينصرف،  ال  فيما  ظهر  كما  الفروع
  لكونه   اإلعالل،  باب  في  أصال    الفعل  صار  هذا  فعلى...    عليه،   تنبيها    ألفاظها  فخّففوا

 الِعدة )كـ  االشتقاق  في  أصله  هو   الذي  المصدر  بعه ت  مث  ثقله،لو   ،  فرعا  
 الفاعل  كاسم  بالفعل  المتصلة  األسماء  وساِئر    ،(،والقيام  ،واإلقامة،واالستقامة

 (.81) (..."،وم َقام ،َوم قيم  قائم) كـ والموضع  والمفعول

  علّ أ    الفعل  أ علّ   فإذا  عليه،  االسم   ي حمل  ثم   ،  للتخفيف   اإلعالل  إلى  أحوج   فهو 
 .(82)  (قوام ا قاوم) كـ ،  مصدره َسِلم الفعل َسِلم وإذا ،( قيام ا قام) كـ ، همصدر 

 لم   الداللي  لثقله  الفعل  أن:    االسم  وخّفة  الفعل  ثقل  نتائج  من  يعد  أن  يمكن-3
  والرباعي   الثالثي  األبنية  من  يملك  فلخّفته  االسم  أما  خماسيا،  بناء  منه  ي ْبنَ 

ول  ااِلْسم  يةبنأو :"حاجبلا  ابن  يقول  كما  ،  والخماسي   وخماسية   ورباعية  ثالثية  اأْل ص 
 .(83) "ورباعية ثالثية  اْلِفْعل وأبنية ،

  لفضل   ذلك  نّ وكأ  ،  أصول  أحرف  أربعة  من  أكثر  على  هو   ما  األفعال  في  فليس
 .(84)إليها األفعال وحاجة األفعال، عن واستغنائها لقوتها ؛األفعال على األسماء

دا   يلحقه   بما  ثقيال  يصير   إذن  ألنه  ؛  اسياخم  بناء   لفعال  من  ي ْبنَ   لم  وإنما  مطرَّ
 المرفوعة   والضمائر  ،  المفعول   واسم  الفاعل  اسم  وعالمة  ،ةالمضارع  حروف  من

 .(85)  الكلمة كجزء هي التي
 . الصفة وثقل االسم خف ة -  ثانيا

 

 .175: إيجاز التعريف  في علم التصريف صـ: انظر( 80)

 .3/88: شرح الشافية  انظر( 81)

 .1/128،وشرحان على مراح األرواح 1/190واإلنصاف  ، 1/307: علل النحو  انظر( 82)
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 .178: شرح الملوكي في التصريف صـ انظر( 84)

 .1/9: شرح الشافية للرضي  انظر( 85)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 925)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  بخّفة   الصرفيون   فيها  اعترف  التي  القاعدة  تلك:    وصوره  التخفيف  قواعد  من
 االسم  وخّفة  الفعل  بثقل  المتعلقة  السابقة  بالقاعدة  مرتبطة  وهي  ،ةالصف  قلثو   االسم
اللة  في  بالفعل  ارتبطت  الصفة  ؛ألن "  سيبويه   يقول  كما  ،  والعمل  الدَّ  ترى   أّنك: 

 ينِصب   كما  وَتْنِصب  زيدا ،  ضارب    َرجل    هذا:    يعني  ،(َيْفَعل  )  معنى  في  َتجرى   الصفة
 .(86)"عليهم فّ أخ  كان اسما    كان فإن...الفعل  

اللة  في  الفعل  مجرى   الصفة  جرت   فلما   ثقيلة   هي  فلذلك  ،  به   اقترنت  والعمل  الدَّ
اللة  حيث  من  المعنى  في  له  مقاربة  ،فهي  كثقله  تتضمن  أنها  كما  ،   الحدث  على  الدَّ

 . كالفعل ضمير ا
  ؛   الصفة  هو  واألثقل  ،  االسم  هو  األخفّ : "    قوله  في  يعيش  ابن  بذلك  صّرح

 . (87) " الموصوف ضمير  ّمنهاوتض  ، الفعل لمقاربتها
"    قوله  في  جماعة   وابن   تحّمل   في  الفعل   لمشابهتها  ؛  أثقل   كانت   إنما: 

اللة الضمير  .(88)"الحدث على والدَّ
ا  مفهومها  كون   إلى  راجع ا  الثَِّقل  سبب  يكون   وقد د    والحدث   الذات  من  متعدِّ

 بالحدث  القائمة  لذاتوا  ،  الحدث  تخّيل  من البدَّ  الصفة  نذكر فحينما  ،   بينهما والنسبة
 سبب   في  سبق   كما.(89) كثير ا،ويثقله  الذهن  يشغل   به،وهذا   القائم  إلى  الحدث  ونسبة   ،

 .الفعل ِثَقل
  من   الصفة  ثقل  وبيان: "    قوله  في  فجمعها  األسباب  تلك  السيوطي  لّخَص   وقد

 : أوجه
 . االشتقاق في الفعل تناسب أنها -أحدها
 .ميرالض ّملح ت  في  تناسبه أنها -ثانيها
 . العمل في تناسبه أنها -ثالثها
 .تتبعه موصوف إلى تفتقر أنها -رابعها

 

 .1/21: الكتاب  انظر( 86)

 .10/32: شرح المفصل  انظر( 87)

 .133: شرح الشافية البن جماعة :صـ انظر ( 88)

 .55: ظاهرة التخفيف في النحو العربي: صـ انظر ( 89)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 926)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 للفرق   الحركة  زيادة  فكان  ،  المركب  ِثَقلَ   أشبهت  الجهات   هذه  من  ثقلت  فلما
 .(90)"الثقيل على زيادتها من أولى ، الخفيف على

ها ،  نتائج ذلك عل ترتب وقد  :  يلي ما أهم 

  ،   والتاء  باأللف   المجموع  االسم  يف    الكلمة  نعي  على  الحركة  زيادة   -1
 هذه   من  ثقلت  فلما: "    السابق  السيوطي   نص   من   يفهم  كما  ،  الصفة  من  وحْذفها
 من   أولى  الخفيف،  على  للفرق   الحركة   زيادة  فكان  ،  المركب  ثقل  أشبهت  الجهات
 .(91)"الثقيل على زيادتها

  بسكون   -(التعْ فَ )  على  ع يجم  ،فإنه  صفة  (  َفْعلة)  على  كان  ما  أنّ   إلى  مشير ا
  يجمع   فإنه  ،  االسم(  َفْعلة)  أما  ،(  وَسْهالت  وَسْهلة  ،  وَصْعبات  َصْعبة)كـ  ،  -العين
 كانت   ولهذا  ،(  وَتَمَرات  وَتْمرة  ،  وَجَفَنات  َجْفنة)  كـ  -العين  بتحريك  -(َفَعالت)  على
 السكون   أن  يؤكد  هذا  ولعلّ   ،  صفة  الثقيل  من  أولى  اسم ا  الخفيف  على  الحركة  زيادة
  ذلك   سيأتي  كما  ،   (92) المحدثين  بعض  يقوله  كما  العكس  وليس  ،   الفتح  من  أخفّ 
 . الحقا

  جمع   عن  يتحدث  وهو   ،   قال   حيث  ،  يعيش  بابن  مسبوق   هذا  في  والسيوطي 
 االسم  لخّفة  ؛  النعت  وسكنوا  االسم  فتحوا  إنما( :"    وَخْدالت  َخْدلة)و  ،(وتَمرات  َتْمَرة)

 .(93)"لفعلا ى مجر  ريةاج  الصفة ألن ؛ الصفة وثقل
  أنهم :  -الصرفيون   ذكره  ما  أيضا-  االسم  وخّفة  الصفة   ثقل  نتائج  من-2

بلى)  كـ  ،  ألفا  الجمع  في  رابعة  كانت  إذا  ،  المقصور   ألف  قلب   الوصف  في   أوجبوا   ح 
بالى  ،   ودعاوى   ،  دعوى )كـ  ،  والتصحيح  القلب  فيه   يجوز  فإنه  االسم  بخالف  ،(  وح 
 االسم   بخالف  ،  أنسب  به  فالتخفيف   أثقل،  فةالص  أن  ىإل  راجع  وهذا  ،(  ودعاو  

 .أكثر االسم في الياء قبل األلف أن السيما ، جائزان فالوجهان

 

 .1/55األشباه والنظائر :  انظر ( 90)

 .1/55( األشباه والنظائر 91)

 ( .82-81إبراهيم مصطفى في كتابه : )إحياء النحو:( هو األستاذ 92)

 .5/28شرح المفصل  (93)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 927)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 في   وَفَعاَلى،  َفَعال  :    المقصورة  في  فيقال:"    فقال  ،  الرضي  هذا  إلى  أشار  وقد
 ،(نائىخَ و   َحبالى)كـ  غير  ال  باأللف   َفَعاَلى  الصفة  وفي  ،(وَدَعاَوى   َدَعاو  )َكـ  االسم

 .(94)"الياء من  مبدلة فعالى في أللفوا
 ألفه   الذي  الوصف  في  وجب  وإنما: "    فيقول  ،  إليه  أشرت  بما  لذلك  يعلل  ثم 

 من   أثقل  الوصف  ألن  ؛  ذكرنا  كما  االسم  دون   ،  ألفا    الجمع  في  الياء  قلب  مقصورة
 ن م   أكثر  أيضا    االسم   في  واأللف  أنسب،  به   فالتخفيف  ،  المعنى  حيث  من  االسم
 . (95)" الياء

 .الوجهين جواز  مع بقائها، من أكثر االسم في ألفا الياء قبل أن يريد
 الياء  قلب من الصرفيون  ذكره  ما: أيضا االسم وخّفة الصفة ثقل نتائج من -3

  صفة   جاء  ما  في  وبقائها  ،(  والط وبى   ،   الك وسى)  كـ  اسما(  ف ْعلى)  على  جاء  فيما  واوا
 وثقل  االسم   خّفة  إلى  -يعيش  ابن  علل  امك-  راجع  وهذا  ،(  وِضيزى   ،  ِحيكى)  كـ

 أثقل   والواو  ،  الصفة  من  أخفّ   االسم  ألن  ؛  للفرق   بالقلب  االسم   فخصوا  ،  الصفة
 تزداد  لئال  الصفة  في  يجعلوها  ولم  ،  خفيف  هو  الذي  االسم  في  فجعلوها  ،  الياء  من
 .(96)ثقال

 ولدينا   ،   يحدث  أنْ   البدَّ   ا م  تغييرا  هناك  أنّ   فلو  ،  اللغوي   التعادل  قّمة  ي ثبت  وهذا
  الخّفة   قواعد  مراعاة  مع  ،  متساوق ا  يتم  إنما  فالتغيير  ،  ثقيلة   وأخرى   ،  خفيفة   كلمة

 على   مؤكِّدة  داللة  وهذه  ،  هو  كما  الخفيف   ويبقى  ،  لألخفّ   األثقل   فيتغير  ،  والثَِّقل
 .(97)الصناعي الذوق  لجانب ومراعاتها لغتنا، دّقة

 .الالزم من أثقل والمتعدي ، يتعدالم من  أخف   الالزم الفعل - ثالثا

  أثقل  الفعل  أن  القول  سبق  وقد  ،  القاعدة   تلك:    وصوره   التخفيف  قواعد  من
  أخفّ   فالالزم   ،  أخفّ   هو   ما  ومنها   ،  غيره  من   أثقل  هو  ما   األفعال  وفي  ،  االسم  من

 

 158/.2شرح الشافية للرضي  (94)

 .2/160شرح الشافية  (95)

 .98، 10/97: شرح المفصل  انظر (96)

 .57بي: صـ: ظاهرة التخفيف في النحو العر انظر (97)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 928)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ة لكثر   ؛  م الالز   من  أثقل   فهو   المتعدي  أما  ،  ومدلوالته  الالزم  لوازم  لقّلة   ؛  المتعدي  من
 . ومدلوالته  وازمهل

  يأتي   لخّفته  فالالزم  ،(َفَعل)  على  كان  فيما  مصدرهما  بين  فّرقوا  هذا  على  وبناء
  يأتي  لثقله ،والمتعدي(وخروج  وقعود ، جلوس)،كـ( ف ع ول)  على  الفعل هذا من مصدره

 .(98)(وضْرب قْتل،) ،كـ( َفْعل) على
  وثقله   لكثرته المتعدي عم  اوحذفوه ، ولخّفته لقلته الالزم مع الواو زادوا وكأنهم

 . ليتعادال ؛
ق : "    الجاربردي  هذا  إلى  أشار  وقد   في   الواو  يدتفز   ،  والمتعدي  الالزم  بين  ف رِّ
 ؛(  وَضْرب  ،  َقْتل)  كـ  ،(فْعل)  على  المتعدي  مع  وأبقي  ،(  وخروج  ،قعود)  نحو  ،  الالزم

 عن  اعوض    الالزم  في  الزيادة  وجعلوا  ،  األثقل  له  فجعلوا  أقّل،  الالزم  ألن
 .(99)المتعدي

 في   معه  الواو  ت زد  لم  ولهذا  ،  الالزم  من  معنى   أثقل  المتعدي  أن  فالمالحظ
 ؛  معنى  الخفيف   الالزم  مع   زيدت  ولكنها  ،  ثقله  على  ثقال  يزداد  ال   حتى  ،  مصدره
  يضير   فلن  ،  القاعدة  هذه  عن  خرجت  أفعال  هناك  كانت  وإن  ،  بينهما  تعادل  ليحدث

)  قالوا  ،  ذلك  علله  وقد  ،  للغلبة  فالحكم  ،(جحودا   وجحدته  ،  ورودا  اءالم  وردت: 
 .(100)واحد الفعل بناء ألن ؛ يتعدى ال بما يتعدى ما شبهوا بأنهم  سيبويه

 . الضم عن الكسر وخف ة ، والضم الكسر عن  الفتح خف ة  -رابعا

 تفاوت   إلى  الصرفيون   أشار  فقد  ،   الصورة  تلك:    وقواعده  التخفيف  صور  من
 والكسرة   ،  والفتحة  الكسرة  من  أثقل  فالضمة  ،  الثَِّقل  في  بعض   عن  بعضها  اتالحرك
  التي   الحروف  على   هذا  ينعكس  وبالتالي  ،  منهما  أخفّ   والفتحة   ،  الفتحة  من  أثقل

 

 .2/233األشموني ،وشرح 1/67،واقتطاف األزاهر  70:إيجاز التعريف صـانظر( 98)

 .62شرح الشافية : صـ (99)

 .6 – 4/5: الكتاب  انظر (100)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 929)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،   األلف  إلى  أقرب  و  ،  وأكثر  الواو  من  أخفّ   والياء  ،  أخّفها  فاأللف  ،  عنها  تتولد
 . (101) تحةالف إلى هانم  وأقرب الضمة، من أخفّ   الكسرة أن كما

 وذلك  َبِخْلَت، :  قالوا  ،كما  َشِحْحتَ :  وقالوا: "    سيبويه  إليه  أشار  ما  ذلك  ودليل
 والياء   َفع ل،  من  الكالم  في  أكثر  َفِعل  أن  ترى   أال  الضمة،  من  عليهم  أخفّ   الكسرة  ألن

 .(102)"وأكثر  الواو من عليهم أخفّ 
" ...    الزجاجي  ويقول  إلى  منه  ربق أ  ّفوضمخال  إلى  المفتوح  أن  ذلك  ومع: 

 .(103)"أقرب الكسرة إلى فهي ، أخّفها والفتحة ، الحركات أثقل الضمة ألن ؛ المرفوع
 : يلي ما ذلك عن نتج وقد
 . أحيانا الحركة  بحذف  التخفيف-1

 لجئوا   ،  الفتحة  وخّفة  والكسرة  الضمة   ثقلي  من  ذكره   سلف  بما  منهم  إيمانا
  يطلق   ما  أحيانا،وهذا  الحركة  ف بحذ  والكسر  الضم  حركتي  في  الثَِّقل  هذا  تخفيف  إلى

  فالحركة   ،  محّلها  السكون   وإحالل  ،  الحركة  حذف:    وهو  ،  التسكين   مصطلح  عليه
 .(104) الحرف عن الحركة سلب والتسكين ، موَجبة

  بعد   َسّكن   إذا  يخفّ   المتحرك  الثقيل  فالحرف  ،  التخفيف  في  رغبة  هذا  وكل
 . حركته حذف

 َفع ل، )  على  كان  ما  في  فأجازوا  الخّفة،  هرمظا  من  امظهر    التسكين  ع دّ   ولهذا
د)  في  كما  فعال،   أو  كان  اسما  وسطهما،  تسكين(  وَفِعل  ، -  اسمين  -(وَفِخذ  ،   َعض 

م)و  .(105) فعلين-( وَعِلم ، َكر 
"  متحرك  األصل  في  وهو  ،  تخفيفا  َيسكن  ما  باب  في  سيبويه  يقول  وذلك : 

د  عَ   وفي  ،د  َكبْ :  َكِبد   وفي  َفْخذ ،: َفِخذ    في  قولهم م  وفي   َرْجل ،:  الرَّج ل  وفي  َعْضد ،:  ض   َكر 
 .(106)"َعْلم: َعِلم وفي َكْرم،: الرجل

 

اح في علل النحو ،واإليض 2/125، والمقتضب  420، 383، 167، 4/37: الكتاب   انظر  (101)
 .3/439، وشرح التس يل  7/152، وشرح المفصل  128صـ

 .4/37الكتاب   (102)

 .128اإليضاح في علل النحو صـ (103)

 .201، ودراسات في كتاب سيبويه صـ 224رة التخفيف في النحو العربي صـ: ظاه انظر (104)

 .1/42: شرح الشافية للرضي  انظر (105)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 930)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

       : النجم أبي قول ذلك من وأنشد
 (107)ان َعَص   وامِلسُك الب ُ  منه ُعص َ  لو

  الثقيلين   واليلت   كراهة  ؛   للمجهول  المبني(  ع ِصر)  الفعل  عين  سكَّن  أنه  على
 . يفالخف الثالثي في

  المفتوح   عن  ألسنتهم  يرفعوا  أن  َكِرهوا  كانوا  إذا   أنهم  هذا  على  ملهمح  اوإنم
د )  في  المضموم  إلى  أو  ،(َفِخذ)  في  المكسور  إلى  ،   عليهم  أخفّ   والمفتوح  ،(  عض 

 الكسرة (  ع ِصر)  في  َكِرهوا  أولى  باب  فمن  األثقل،  إلى  األخفّ   من  ينتقلوا  أن  فَكِرهوا
 من  ليس  بناء  فهو  هذا  ومع  مواضع،  في  ءيالا  مع  وواال  يكرهون   كما  ،  الضمة  بعد

لوا  أن  فَكِرهوا  الفعل،  من  الموضع  هذا  في  إال  ،  كالمهم  إلى  ألسنتهم  ي حوِّ
 . (109) لالستخّفاف طلبا ؛ تسكينه إلى فلجئوا. (108) االستثقال

 :  القطامي قول وكذا
........................... 

 

 خببببببُبوا طببببببَب ُ  مببببببَبَهاِ ِن   يف وُنف    (110)واَف
 

     ".ون ِفخ وا: " ادأر 
 .كثير  الشواهد من ذلك وغير
  منه   والغرض  ،  (111)بعض  إلى  األبنية  بعض   ردُّ   أو  بالتفريع،  يسمى  ما  وهذا

 بن   بكر  بنى  و  ،  تميم  بنى  من   كثير   أناس  إلى  منسوبة  ظاهرة  وهو  ،  التخفيف
 .يفّرعون  وال البناء يغّيرون  فال الحجاز أهل أما ، (112) وائل

 

 .4/114الكتاب   (106)

،  538، وأدب الكاتــب ص114/  4، والكتاب  103بي النجم العجلي في ديوانه صالرجز أل  (107)
الستشــ اد بــه علــى وا .195/  2"ق ص د"، واالرتشاف    336/  3،واللسان  124/  1والمنصف  

 تسكين عين الفعل )ُعِصر( .

 .4/114الكتاب   (108)

 .3/204: النكت في تفسير كتاب سيبويه انظر (109)

 دره : ألــم يخــز التفــّرق جنــد كســرى، وهــو للقطــامي فــي ديوانــهعجز بيت من الوافر ، ص  (110)
 .102/ 1، واإلنصاف 1/24،والمنصف  2/269خصائص ، وال143

 .1/208، وشرح ا للرضي 12علم التصريف: : الشافية في انظر (111)

 .3/158، واألصول في النحو4/220، والمخصص  4/113: الكتاب  انظر (112)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 931)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 البدوية؛   وتميمَ   تتالءم  الظاهرة  هذه  ألن  الحجاز؛  دون   تميم  ى لإ  نسبت  اولعله
 العضلي،   الجهد  في  االقتصاد  إلى  يؤدي  الذي  النطق  في  السرعة  إلى  يميلون   إنهم  إذ
 بعكس ، البدوي  إليه يهدف ما وهو ، واقتصاد تيسير فيه الحركات حذف أن شك وال

  ،  والبيان   وضوحال  من  حقه  تصو   كل  إعطاء  إلى  تهدف  التي  المتحضرة  الحجاز
 القرآن  نزل )  الخبر  في   جاء  ولهذا  ،  (113)   سمتهم   وتلك  ، بالتسكين عليه  الجور  دون 

 فيما  -  عبيدة  أبو  يقول  كما  ،  الكلم  أواسط  تحريك:    به  والمراد  ،  (114)  (بالتفخيم
 . (115) " كله الكالم يفخمون  الحجاز أهل: " -السيوطي نقله

 كان،   ،   اسما(    ف ع ل )   في   لتسكينا  ءجا  وعليه   ،  يخّففون   فإنهم  تميم  بنو   أما
ن ب)  كـ  ،  وصفا  أو  ،(  وع ن ق  ،  ط ن ب)    كـ ل ل  ،  ج    الخفيف   وهو  شل ل ،  رجل  :  ،قالوا  وش 

 . (116)  ( الحاجة في
 وخّفة   الجمع  لثقل  ؛  أقيس  الجمع  في  إنه  بل.  والجمع  المفرد  يتضمن  واالسم 
: " األنباري   البركات  أبو  ليقو  ذلك،كما  في   الجمع  على  المفرد  ح ِمل  إنه  حتى  ،  المفرد

 حتى   -بسكونها-(  ف ْعل)  فيه  يجوز   فإنه  -العين  بضم-(    ف ع ل)  على  جاء   جمع  وكل
 نحو   ،  مفردا  كان  وإن  ،(  ف ع ل)  على  جاء  ما  كل  في  مطردا،  قياسا  بعضهم  جعله

 يسقأ  الجمع  في  التخفيف  أن  إال  ؛  للتخفيف  طلبا(  وأ ْكل  ،  أ ك ل)  ،(  ،وع ْنق  ع ن ق)
 .(117) "المفرد وخّفة الجمع لثقل ؛ ردمفلا من

:  عمرو   وأبي  كثير  ابن  قراءة  على  يعّلق  ،وهو  حديثه  معِرض  في  ذلك  جاء
  ويجوز   ،  (118)   -(َرْهن)  جمع  أنها   على-"  َفِرَهان  "    في   والهاء  الراء  بضم -"  َفر ه ن  "

ف)  كـ  ،(ر ْهن)  العين  بتسكين  التخفيف  هافي ق  ْقف  س   هذه  وعوق  على  ليدل  ،(  وس 
 .  الكريم القرآن في هرةظالا

 

 .1/247ي التراث : الل جات العربية ف انظر (113)

 321/.1( لم أقف عليه إال في اإلتقان للسيوطي 114)

 .1/322اإلتقان في علوم القرآن  (115)

 .2/200: المقتضب انظر (116)

 .1/184بيان في غريب إعراب القرآن ال (117)

 .2/443القراءة في كتاب الحجة للقراء السبعة  (118)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 932)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ،   ِضَلع)  كـ   ،  اسما  ،(  ِفَعل)  على  العين  المكسور  في  التخفيف  يأتي  َوكذا
  ِفي   ِإالّ  َثبتا يأت َولم ، ااِلْسم ِفي(  ِفِعل) َوكذا ،(  وِقَيم ، ِعَدى )  كـ وصفة ،(  وِعَنب
 (.وِإِطل ، ِإِبل: ) وهما ، حرفين

  طلبا   ؛  مكسورها  أو  ،  العين  مضمو الم  في  ن يكو  إنما  فالتسكين  هذا  وعلى
 . للتخفيف
 ؛ (َجْمل( : )َجَمل)  في  يقال  فال  ،   التسكين  إلى   حاجة  فال  العين  المفتوح  في  أما

 وعّلل   ،  فيه  اإلسكان  سيبويه  منع   ولهذا  تخفيف،  إلى  يحتاج  فال  ،  أخفّ   الفتح  ألن
 الفتح  ألنّ   ه،نم   نون سكّ ي    ال  فإنهم  ،  الفتحتان  فيه  توالت  ما  وأما: "    قال  حيث  بهذا
: نحو  وذلك...  والياء  الواو  من  أخفّ   األلف  أنّ   كما  والكسر،  الضم  من  عليهم  أخفّ 

 .(119)"ذلك ونحو ،( وَحَمل   ، َجَمل  )
  مثل  ِفي  َواَل   ،  ت سكَّن  َأن(  َذَهب)  مثل  ِفي  يجوز   َواَل : " ...    قوله  في  المبرد  وكذا

 .(120) "والضمة الكسرة َوِثقل ،  الفتحة لخّفة ؛ ِفْعال َواَل  ، اْسما َذِلك يسكَّن اَل  ،( َجَمل  )
  أما   ،  لثقلهما  والمكسور  المضموم  في  يكون   إنما  التخفيف  أن  هذا  ومعنى

  في   ذلك  واستمرار  ،  تخفيف  إلى  يحتاج  فال  ،  نفسه  في  خفيف  فهو  المفتوح
 على  -وأختيها  الفتحة  بين  بفصلهم  -  دليل  أدل  ،المفتوح  دون   ،والمكسور  المضموم

 .(121)اآلخر  واستخفافهم بعضها، ،واستثقالهم تركاالح قهمو ذ
  يقول   النحوي   بشر  أبا  سمعت: "    خالويه  ابن  ذكره  ما ذلك  يؤكد  ما طريف  ومن

  مع   ،  بالسكون   (122)   (َوَرَهبا    َرَغبا  )  تقرأ   ال  لم :    عمرو  ألبي   قلت:  األصمعي  قال:  
 ال   لمفتوح ا  نأ  يعني  ؟َحْمل    أم   أخفّ   َأَحَمل    ،  ويلك:    فقال   التخفيف؟  إلى  ميلك

 .(123) "يخّفف

 

 .4/188:  انظر ،و 4/115الكتاب   (119)

 ، والحجــة للقــراء 3/58في ذلك أيضــا : األصــول فــي النحــو   انظر  ، و  1/117المقتضب    (120)
 .  1/44، وشرح الشافية  7/128، وشرح المفصل 3/88السبعة 

 .370، وأثر الحركات في اللغة العربية صـ   1/75الخصائص  : انظر (121)

 .90آلية:( من قوله تعالى : "َويَْدُعونَنَا َرَغبا  َوَرَهبا  ".سورة األنبياء من ا122)

 .1/277راءات السبع: الحجة في الق انظر ، و 95( مختصر في شواذ القرآن صـ123)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 933)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 بأن   القول  إلى  -مصطفى  إبراهيم  كاألستاذ-  المحدثين  بعض  ذلك  دعا  وقد
  ودْرج   اللفظ  وسط  في  كان  إذا  خصوصا  ،  نطقا  وأيسر  السكون   من  أخفّ   الفتحة
 ،ولو   المفتوح  دون   والمكسور  المضموم  بتسكين  قاموا  العرب  أن  إلى  واستند  ،  الكالم

 العين   مفتوح  فساَووا  التخفيف،  في  لمَضوا  دهمعن  الفتحة  نم  أخفّ   السكون   أن
 .(124) والمكسور  بالمضموم
  بخّفة   اعترفوا  فالعرب  ،  السكون   عن  الفتحة  خّفة  على  دليال  ينهض  ال  هذا  لكن

 فيها  بما  العالمات  من  غيره  عن   السكون   وخّفة  ،  الحركات  من  غيرها  عن  الفتحة
 شروع   والكسرة  ،  واو  في  وعشر   والضمة  ،  ألف  في  شروع  الفتحة  أن  ترى   ،أال  الفتحة

  ،  محّركا  به  نطقنا  إذا  فالحرف  ،  آخر  حرف  في  شروعا  فليس   السكون   أما  ياء،  في
 بذلك   إال  ننطق  لم  ساكنا  به  نطقنا  ،وإذا  آخر  حرف  في  وشرعنا  بحرف  نطقنا  فقد

 ،  فحسب  حرف  الساكن  والحرف  ،  حرف  وبعض   حرف  المتحرك  فالحرف  إذ ا  ،  الحرف
 . (125)وحده الحرف من قل أث الحرف عضوب والحرف
 إليه   أشار  ما  فتحة،وهذا  الحركة  كانت  ولو  ،  الحركة  من  أخفّ   فالسكون   إذن 
 .(126)" الحركات أخفّ  من أخفّ  السكون  أن شك وال: "  قوله  في الحلبي السمين

 السكون،وإنما   من  أخفّ   الفتحة  ألن  ال،  المفتوح؛  تسكين   من  يمنعهم   لم  وإنما
 . والمكسور المضموم بخالف ، تخفيف إلى تحتاج  فال ذاتها، في خفيفة ألنها

  المفتوح   تسكين  العرب  بعض  إجازة  أمام  تنهار  فإنها  دعواه،  صحة  افترضنا  وإذا
  ِبَفْتحِ -  (127)   (اْلِخياطِ   َسمِّ  ِفي  اْلَجْمل    َيِلجَ   َحتَّى)  وغيره  السمال  أبي  قراءة  في  كما  ،

ك ونِ  اْلِجيِم  .  موأقو  دلعأ والقراء - اْلِميِم َوس 

 

 .82، 81: إحياء النحو صـ انظر (124)

، وعالمــات اإلعــراب بــين النظريــة والتطبيــق  135اإلعــراب ومشــكالته صـــ: فــي  انظــر( 125)
 .230، وظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ 309صـ

 .6/331الدر المصون (126)

 . 307،  1/249القراءة في :المحتسب انظر ، و 40سورة األعراف من اآلية رقم  (127)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 934)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  من   أخفّ   ال  بأنه  قّررا  حيث  ،  يعيش  وابن  المبرد  ذكره  ما  أمام  تنهار  وكذا
 السكون   أن  شك   وال:"السمين  قول  من   ذكره  سبق  ما  وكذا  ،  (128) السكون   إال  الفتحة

 . (129)"الحركات أخفّ  من أخفّ 
  المفتوح   في  يحدث  ولم  ،  لثقلهما  والمكسور  المضموم  في  التسكين  حَدث  وبهذا

 يبقى   بل  ،   السكون   من  أخفّ   ألنها  وليس  ،  عنهما  الفتحة  ةفّ خل  -شهرألا  على  -
 .(130) تخفيف إلى تحتاج فال ، الفتح عن الخّفة خصيصة للسكون 
 واللزوم التعدي-2

  أن  ،  بعض عن بعضها وخّفة  ، بعض  عن بعضها الحركات ِثَقل نتائج من كان
ِعل  التعدي  نأل   ؛  فيف اخت  ؛  التعدي  ممنوع  ،  الزم ا  األفعال  في  العين  مضموم  ج 

ِعل  عليه  المتعدي  زيادة  يستدعي  من  أكثر  العين  المكسور  في  التعّدي  عدم  ،وج 
 .(131) لخّفته ؛ العين المفتوح في األمران وكث ر المتعدي،

 . منهما والمضارع  الماضي عين اختالف أيضا هذا على وترتب
 ى عل  فيهما  رعوالمضا  ،  والزما  متعديا  ويأتى  ،  -  العين  بفتح  –(  فَعل)  فبناء

ل) ِِ :   النحويين  بعض  قال  حتى  ،  فيه  كثيران  وهما  ،  -وكسرها  العين  بضم  -(  يفع 
  يطّرح   حتى  الناس   ألفاظ    عادة  في  أحدهما  يكثر  وقد  ،  اآلخر  من  أولى  أحدهما  ليس

 . استعماله ويقبح اآلخر
 أن   فالوجه  ،  المستقبل  ي عرف   ولم(  فَعل)  الماضي  أن  ع رف  إذا:    بعضهم  وقال 

 سواء   هما:  وقيل  ،  الضمة  من  أخفّ   والكسرة  ،  أكثر  ألنه  ؛-بالكسر  -  (يفِعل)  يجعل
  ،   عَرش)  في  كما  ،  الواحد  الفعل  على  األمران  تعاقب  وربما  ،  (132) يعرف  لم  فيما

 .(133) بهما قرئ  وقد ،( ويعك ف ، يعِكف عَكف )و ،( ويعر ش ، يعِرش

 

 .1/124وشرح المفصل  1/117: المقتضب  انظر (128)

 .6/331ر المصونالد (129)

 .232: ظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ انظر (130)

 .3/439( هذا ما ذكره ابن مالك في شرح التس يل 131)

 .189وكي صـ: شرح المل انظر (132)

 .192كي صـ،وحاشية شرح الملو2/61،واإلتحاف292:السبعة صـانظر (133)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 935)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  سأل)،كـ  مالال  أو  نالعي  حلقي   كان  إذا  إال  -  بالفتح  –(  يفَعل)  على  يأتي  وال
  والضمة   ،  مستثقلة  الحلق  حروف   ألن  ؛  للتخفيف  وذلك  ،(يفَتح  وفتح  ،  يسَأل

  المخرج   في   تباعد  بينهما  كان  فلما  ،  الفم  من  اآلخر  الطرف  في   مرتفعتان  والكسرة
  حروف   إلى  أقرب  واأللف  ،األلف  من  الفتحة  ألنّ   ؛  الحلق  وفحر   بالفتحة  ضارعوا
 .(134)واحد وجه من ملالع ويكون  ، األصوات لتتناسب ؛ الحلق

 على  فيهما  والمضارع  ،   ومتعديا  الزما  ويأتي  –  العين   بكسر–(  َفِعل)  وبناء
 والكسر   بالفتح  مضارعها  جاء  ألفاظ  أربعة  إال  ذلك  عن  يشذ  لم  ،  -بالفتح  -(  يفَعل)
  والكسر   ،  األصل  هو  كله  هذا  مضارع   في  والفتح  ،(  نِعم  ،  يِبس  ،  يِئس  ،  حِسب)

 والمضارع   الماضي  عين   حركة  اتحاد  الشبه  ووجه  ،(  يظر ف  فر  ظ)بـ  بيهالتش  على
 .(135) كل   في

  الماضي   في  العين  بكسر  -(  يفِعل  فِعل )  فيه  يكسر  فقد   ،  المعتل   في   والعكس 
:   قالوا   لو  ،  وياء  واو  بين  الجمع  لكراهيتهم  ؛  الصحيح  في  قلته  على  ،  -والمضارع

 . (136) الواو قطي س بناء ىلع فحملوه ، ( يوِثق  ووِثق ، يوِلي وِلي)
م )كـ  ،  الزما  إال  يكون   وال  -العين  بضم -(  فع ل)  وبناء  والمضارع   ،(  وظر ف  ،  كر 

 عليها  يكون   التي  والهيئة  للغريزة  موضوع  باب  ألنه  مضموما؛   إال  يكون   ال  منه
 يكونان  اللذين(  وفِعل  ،  فَعل)  بخالف  ،  شيئا  بغيره  يفعل  أن  غير  من  ،  اإلنسان
 .(137) ينومتعدي  الزمين
  التعدي   حيث  من  الفعل  اختالف   في  وخّفتها  الحركة  ِثَقل  أّثر  كيف  رأينا  دقف
 . والمضارع الماضي بين العين حركة اختالف في وبالتالي ، واللزوم

 . الياء مع ثقيلة والضمة ،  الواو مع منها أخف   الياء  مع الكسرة - خامسا

  ي وه   ،  فيون صر ال  ذكرها  التي  وقواعده  التخفيف  صور  من  أخرى   صورة  تلك
  وبالتالي   ،  بعض  عن  بعضها  الحركات  ثقل  من  ذكرها  السابق  الصورة  على  مرتبة 

 

 .1/118لشافية ،وشرح ا 3/445،وشرح التس يل 192: شرح الملوكي صـ انظر (134)

 .196،وشرح الملوكي  44، وليس في كالم العرب صـ 4/39،38:الكتاب  انظر (135)

 .213: شرح الملوكي صـ  انظر (136)

 .3/439، وشرح التس يل  200الملوكي صـ: شرح  انظر (137)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 936)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 لذا  ،   جنسها  من  ألنها  الياء،  تناسب  فالكسرة  العلة،  حروف   من  خالفها  ما  مع   ثقلها
 .(138) الياء مع أثقل كانت لذا ،الواو تناسب الواو،والضمة عن ياءال مع أخفّ  كانت

 قائما   تخفيفا  اإلدغام  أليس  التخفيف،  م از و ل  من  اسبوالتن  والتماثل   والتجانس
 .والمناسبة االنسجام على

  تصغير  في  الياء  إلى  والواو األلف  يقلبون   تراهم  أال ،  اإلعالل  في  نفسه  والحال
 عن   عّوضوا  وكذا  ،  قبلهما  التي  للكسرة  مناسبة  ؛  (139)   (وعصفور  ،  مصباح)

 الكسرة  لمناسبة  او؛والو   فلاأل   دون (    سفيريج)  في   بياء  التصغير  في  المحذوف
 .(141) للمجانسة تكون  اإلمالة وكذا.(140)للياء

  يشير  كما مظاهره، وأقوى   التخفيف لوازم من -قلت  كما- والتناسب والتجانس 
 .(142) "بينهما  التي للمجانسة قبلها  الفتحة من أخفّ  الواو قبل الضمة": الرضي
 : معنا التي الصورة هذه على  ترتب وقد

  العين  بفتح  -(  فَعل)  على  ماضيه  وكان  ،   للفعل  اءف  تكان  متى  الواو  حذفوا  أن
 وورد   ،  يِزن   ووزن   ،  يِعد  وعد )  كـ  وذلك  -بكسرها  -(  يفِعل)  على  ومضارعه  -

  -للفعل  فاء  هي  التي  الواو  فحذفت  ،(  وَيوِرد  ،  وَيِوزن   ،   َيِوعد: )  وأصله  ،...(يِرد
 ؛(143)   وكسرة  اءي  نبي  عهاقو لو   -  الباب  هذا  من(  َفَعل)  على  كان  ما  بناء  هذا  وعلى

 والكسرة   ،   المفتوحة  الياء:  ثقيالن  اكتنفها  وقد   مستثقلة،  الواو   أن  ذلك  للثقل،  تخفيفا
 أثقل   فيه  َيعرض  وما  ،  االسم  من  أثقل  نفسه  والفعل  ،  عدوتيها   بين:    يقال  ولذا  ،

 هذه   من  شيء  بحذف  تخفيفه  وجب  الثَِّقل  هذا  اجتمع  فلما  ،  االسم  في  َيعرض  مما
 . قلةستثالم ءشيااأل

 

 .1/99،  2/144، واللباب في علل البناء واإلعراب55، 4/54: الكتاب  انظر (138)

 .255،والمفصل في صنعة اإلعراب صـ1/257: المقتضب انظر( 139)

 .2/248: المقتضب انظر (140)

 .1/66: شرح الشافية للرضي انظر (141)

 .1/132: شرح الشافية للرضي انظر (142)

، والمســائل   3/334نحو  ، واألصول في ال53-  4/52: الكتاب    انظر  ( هذا تعليل البصريين.143)
. أما الكوفيون فيعللون 207،  1/184، والمنصف شرح كتاب التصريف  103،  102العسكرية  

وشــرح   2/150: معــاني القــرآن للفــراء    انظــر  سقوط الواو؛ فرقا  بين ما يتعدى وما ال يتعدى.  
 92/.3ي الشافية للرض



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 937)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ،   المضارعة  حرف  ألنها  ؛  حذفها  يجوز  فال  الياء  أما  ؛  للواو  الحذف  وكان 
 ألن  ؛  الكسرة  حذف  يجز  ولم  ،  بالواو  االبتداء  كراهيتهم  مع  ،بمعناها  يخلّ   وحذفها

 التخفيف؛  في  أبلغ  ذلك  وكان  الواو،  حذف  إال  يبق   فلم  ،  الكلمة   وزن   يعرف  بها
 ،   ضعيفة   ساكنة  أنها  كما  مستثقلة  نفسها  يف   ي،فه  رةكسال  و  الياء  من  أثقل   لكونها
 .(144)  حذفها سبب فقوي 

  مثالي   يكون   وأن  المضارع،  في   العين  كسر  اشتراطهم  سبب   يوضح   هذا   ولعل
 كما   ،  الثَِّقل  لزوال  ،  تحذف  ولم  لصحت  بعدها  ما  انفتح  لو   ألنه  ؛الماضي  في  الواو

 ي وَلدْ   َوَلمْ   َيِلدْ   َلمْ : "    عالىت  هقول  طهضبوي  ،(  أوعد،وأورد)  مضارع (  وي وَرد  ،  ي وَعد)  في
 وصحت  والكسرة،  المفتوحة  الياء  بين  لوقوعها  ؛(  َيِلدْ )  من   الواو  حذفت  حيث  ،(145)  "

 ما  وأن  السيما  ،  الثَِّقل  هذا   خّففت  الفتحة  وكأن  ،  بعدها  الفتحة  لوقوع  ؛(  ي وَلدْ )  في
 صحت  ،(  يوَجلو   ،يوَحل: )  أيضا  ذلك  ومن  الواو،  سبتنا  والضمة  ،  مضموما  قبلها
 .(146)  بعدها الفتحة لوقوع ؛ الواو

  في   تحذف  فال  ،(  ويِئس  ،  ويِسر  ،  يِمن)  كـ  ،  ياء  الفعل  فاء  كانت  لو  وكذا
 ،(  يِعد)   في  الواو  حذفت  كما  ،(  يفِعل  فِعل)  باب  من   أنها  رغم  ،  مضارعه

  فهي   ،عليهم  أخفّ   الياء  أن  وذلك  ؛(ييمن  ويمن  ييسر،  ويسر   ييئس،  يئس:)فتقول
 إلى  الياء  مع  الواو  استثقال  من  يفرون   قد  وألنهم  ؛  (147)   الواو  عن  الكسرة  مع  فّ أخ

 فلما .  أخفّ   وهي  فيه؛  الواو  إلى   الياء  من  يفرون   وال  الموضع،  هذا  غير  في  الياء
 .(148)  سلموه عليهم أخفّ  كان

 

 .10/59، وشرح المفصل525: شرح الملوكي في التصريف صـ: انظر (144)

 (.3( سورة اإلخالص اآلية: )145)

 .524ريف صـ: شرح الملوكي في التص انظر (146)

 .1/201، والمنصف شرح كتاب التصريف4/337: الكتاب انظر (147)

 .4/54: الكتاب انظر (148)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 938)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  يئس : )،فيقول  المضارع  في  الياء  يحذف  العرب  بعض  أن  سيبويه  حكى  وقد
  حذفوا   أوأنهم  القلة،  على  في خّرجها  ،(   يفِعل)  من  الياء  ذفحب  ؛(يسر  ويسر   ،   يئس

 .(149) (يِعد) بـ تشبيها أو الكسرات، مع ههنا الياءات الستثقال
 الواو   التقاء  ثقل  من  التخفيف  هو  ،  وبابه(  يِعد)  من  الحذف  علة  أن   فبان  إذ ا

  ف أحر   بقية  مع  الحذف  هذا  است صحب  ثم  ،   الكسرة  وبعدها  المفتوحة  الياء  وقبلها
 بين  تقع  لم  وإن  الواو  فحذفوا  ،(  وَتِعد  ،  وَنِعد  َأِعد،)  كـ  ،  الباب  هذا  من  المضارعة

 ما   مع   واحدة،  طريقة  على  تصريفه  وليجري   ،المضارع  بناء  يختلف  لئال  وكسرة؛  ياء
 . التخفيف من الحذف في

...(  ِصلْ   ،   وِزنْ   ،  ِعدْ )  كـ   ،  األفعال  هذه  من  األمر  في  أيضا  هذا  استصحب  ثم
 .(150)المضارع على لألمر حمال ؛

)  فقالوا  ،  المصدر  في  الحذف  هذا  استصحب  ثم  ، ...(  ِصلة  ،  ِزنة  ،  ِعدة: 
 : وصفين ذات علة هنا حذفها أوجب والذي

 .الواو مع تستثقل والكسرة ، مكسورة الواو كون  : أحدهما
  ،   هبصحت  ويصح  ،  فعله  باعتالل  يعتل  والمصدر  ،  معتال  فعله  كون :    ثانيهما

 ترى   أال  ،  المصدر  يعتل  لم  الفعل  في  صحت  ولو  ،  الفعل  العتالل  بالحذف  مالتهفأعل
"    تقول  أنك  طلبا  ؛  الفعل  لصحة  المصدر  فيصح  ،"  ِلواذا  والوذ  ،  َقواما  قاوم: 

 . الواحد المثال مجرى  تجري  والمصادر األفعال ألن ؛ والتوافق للتشاكل
  أحد   أن   ترى   أال  ،  المصدر  من  الواو  لحذف  علة  الوصفين  هذين  فاجتماع

 ، (  والوعد  ،   الوزن )  نحو  وذلك  ،  الواو  له  تحذف  لم  اآلخر  عن  انفرد  لو  الوصفين
( ويِزن   ،  يِعد)  معتال  فعله  كان  وإن  ،  الحذف  يلزم  لم  الكسرة  وزالت  الواو  انفتحت  لما

ا  واددته: "    قالوا  وكذا  ،  ولم   ،  المصدر  في  الواو  فانكسرت  ،"  ِوصاال    وواصلته  ،  ِوداد 

 

 .4/54( الكتاب149)

 .307، وعلل النحو صـ 2/334حو : األصول في الن انظر (150)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 939)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،   المصدر  من  الواو  لحذف  علة  الوصفين  هذين  مجموع  أن   فعلمت  ،  ذلك  مع  تحذف
 . (151) الواو حذف على يقو لم الوصفين أحد انفرد لما أنه بدليل

 الواو   التقاء  ثقل  من  التخفيف  هو  ،  المضارع  في  الواو  حذف  علة  أن  فبان  إذ ا
ِمل ثم الكسرة، وبعدها المفتوحة الياء وقبلها  . هعلي رمصدوال األمر ح 

  مع   الضمة   واستثقلوا  كرهوا  فإنهم  ،  الكسرة  مع  الواو  واستثقلوا  كرهوا  كانوا  وإذا
 على  يأتي  وال   ،(  ويفِعل  ،  يفَعل )  على  مضارعه  المعتل(  فَعل)  كان  ولهذا  ،  الياء

 وجد : )  قولهم  العرب  بعض  عن  حكاه  ما  سوى   ،  سيبويه  ذكر   كما  ،  (152)   (يفع ل)
ذِ   ،(153) "َيْوج د  "  وأصله  ،(  يج د  الكسر،  واألصل  ،  شاذًّا   هنا  الضمّ   لكون   ؛  الواو  فتفح 

        :الشاعر قول جاء   ذلك وعلى ، (154) الكسرة مع  ح ذفت كما الواو فح ذفت
قببَبَ  قببَبه شببِب ِ  لببَبو فببُب اُ  َن شببَب بٍ  ال  ِب

 

  ُصبببببيواِ َ  تببببَبَه جببببُبه َ  ال ال لببببِب ا َي  (155)َغ
 

 كأنهم   يج د،  وجد:  ربالع  من  ناس    قال  وقد:"    ،فقال  القلة  على  سيبويه  وخّرجه
 .(156)"الكالم في يوجد يكاد ال وهذا يوجد،  من حذفوها

  بعد   الواو  كرهوا  كما  ،  الياء   بعد  الضمة  كرهوا  ألنهم  ؛(  يج د)  مثل  قلّ   وإنما
 كما   عليهم؛  أخفّ   الياء  مع   الكسرة  فكانت  منها،  هو  ما  فكذلك  ،(يِعد)  باب  في   الياء

 .(157) وواال من همعلي أخفّ  الياء مع الياء أن
ل   -سادسا  َ ْدعاة   العلة أحرف ثِق  .همزة إبدالها أو ،  إعاللها  إلى م 

  وقسموه   ،  ضبع  من  بعضها  العلة  أحرف  بتغيير  اإلعالل  مصطلح  النحاة  خّص 
 .والحذف ،والنقل ، القلب:  إلى

 

 .530 – 529: شرح الملوكي صـ  انظر (151)

 .210: شرح الملوكي صـ انظر (152)

 .39،و ليس في كالم العرب صـ 341،  4/53كتاب : ال انظر ( هي لغة لبني عامر 153)

 .3/1632، وتوضيح المقاصد  122، والممتع صـ:1/188: المنصف  انظر (154)

، وينسب إلى لبيــد. ولــيس فــي ديوانــه. وهــو  453لجرير في ديوانه ص ( البيت من الكامل ،155)
 122صـــ، والممتع  60/  10،وشرح المفصل    187/  1، والمنصف  596/  2: سر الصناعة  في

 . 132/ 1وشرح الشافية 

 .4/54(الكتاب156)

 .211، وشرح الملوكي صـ 4/54: الكتاب انظر (157)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 940)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  التي   التغيرات  هذه  لكل  ،  الرئيس  والغرض  ،  األصلي  المقصد  التخفيف   ويعتبر 
 . قبلها ما إلى حركتها بنقل أو ، بالحذف أو ، بالقلب لإعال  من علةلا أحرف تصيب

  اْلِعلَّةِ   َحْرفِ   َتْغيير  :    بأنه   اإلعالل  تعريفهم  في  جليا  واضحا  يظهر  وهذا
، َوَيْجَمع هْ  ِللتَّخفيف، ، اْلَقْلب   .(158)َواإْلْسكان   َواْلَحْذف 

  الذي   طضابوال  ،  لاإلعال   من  الغرض  إلى  إشارة(  ِللتَّخفيف)  الحد  في  فقولهم
  ،  اإلعاللي   الحذف  من   اصطالحهم  في  اشتهر  ما  حتى  ،   التغيرات  تلك  في  اعتمدوه
 وياء (  عصا  )  ألف  كحذف  اإلطراد،  سبيل   على  موجبة   لعلة  يكون   الذي  للحذف

  فالحذف    ،(  دم)و(  يد)  الم  كحذف  المطرد،  غير  لعلة  ال  الترخيميُّ   والحذف  ،(قاض  )
 .(159) للتخفيف أيضا فيهما

 وبخاصة -  العلة  أحرف  ألن  ؛  اإلعالل  من  الرئيس  غرضهم  تخفيفال  كان  نماإو 
 فإذا  ،  ثقل  أدنى  تحتمل  ال  ،  خّفية  ضعيفة  حروف  أحوالها  أقوى   في  -والياء  الواو

 تعزيزها  من  البد  كان  عليها  الثَِّقل  يزيد  كأن  ،  ووهنها  ضعفها  من  تزيد   مواقع   وقعت 
 الساكن   إلى  حركتها  بنقل  وإما  ،  فهابحذ  وإما  ،  أخويه  أحد  إلى  بقلبها  إما  ،  وتقويتها

 .(160)قبلها الذي
  خّفية،   ضعيفة  ،  ذاتها  في   خفيفة  العلة  أحرف  كانت  إذا:    التساؤل  يثير  ومما

 الثَِّقل؟  أتاها أين فمن
 :قولين أحد ذلك جوابو 

 . به يعتد قد والعارض ، (161)لعارض أثقل كان ربما ذاته  في األخفّ  أن:  األول
 فثقلها   ،  بالحركة  َقِويت  أنها  إال  ،  ذاتها  في  فةخفي  كانت  نإو   األحرف  فهذه

  وجود   إلى  راجع  ثقل  ولكنه  ،   أحواله  من  كثير  في  الحرف  ذات  إلى  راجعا  ليس
 .(162)الحروف على الحركات

 

 .67-3/66: شرح الشافية للرضي انظر (158)

 .3/67: شرح الشافية  نظرا (159)

 . 185لتخفيف في النحو العربي صـ، وظاهرة ا 3/66: شرح الشافية  انظر (160)

 . 193صـ: شرح الشافية البن جماعة  انظر (161)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 941)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 أنها   وذلك: "    والياء  الواو  عن   حديثه  في  جني   ابن  إليه   أشار  ما  ذلك  ودليل
 حينئذ  فإنك  ،  بالحركة  قويا  إذا  ينالحرف  ينهذ  أن  ترى   أال  ؛  ضعيفة  أحوالها  أقوى   في
ا  فيهما  مؤنس    ذلك  مع  ولم.  غيرهما  في  منه  أشقّ   للحركة  تحملهما  أنّ   وذلك.  ضعف 

 (163)".القوة خالف على أمرهما مبنى ألنَّ  إال ، كذلك يكونا

 ي مكن   لم  كذلك  كانت  ولما.  األلف  واالعتالل  الضعف  في  أذهَبها  أنّ   ذلك  يؤكد
 من  فيها  ويسوغ  يحملها  إنما  الحركة  أن  على  ليلد  ى أقو   فهذا  ،البتة  تحريكها
 .األضعف ال ،( والياء الواو) األقوى  الحروف
 ،  والياء الواو  في مستثقلة  -الفتحة  وهي -الثالث  الحركات  أخفّ   تجد  ال  ولذلك 

 َقْصَعة، "  جمع  في  تقول  أنك  ترى   أال  إسكانها،  إلى  ويستروح  ،لذلك  يجنح  حتى
 بيْضات، "  إال"  وجوزة  َبْيضة،"  في   تقول  وال  العين،  فت حّرك"  تَناوَجفَ   ت،َقَصَعا:  وَجْفَنة

 .(164)فيهما الحركة فيه است ثقلت مما فهذا ،باإلسكان" وجْوزات
  ال   واأللف  ،  لأللف  مشّبهان  ألنهما  ؛  والياء  الواو  على  الحركة  استثقلت  وإنما

ة  على  زتجا  ،كةحر ال   فيهما  وجازت  أبدا  يتحرك  ال  ما  أشبهتا  فلما  أبدا،  تتحرك  ، مشقَّ
 قوة   تبلغا  ولم  ،الحركة  فيها  تمتنع  ال  التي  الحروف  سائر  في  مثلها  فيهما  تكن  ولم

 .(165)أصال فيهما الحركة فتمتنع ، اللين في األلف
  الحروف   هذه   فتغيير  إذن  ،(166)حال  كل  على  اللين  حروف   في  تستثقل   فالحركة

 ال  بحيث  ،  خّفتها  يةلغا  بل  ،  هاثقل  لغاية  ليس  ،  الخّفة  لطلب   -  الرضي  يعلل  كما-
 ،  للتخفيف   هو   إنما  القلب  أن  الصرفيون   اعترف  ولهذا   ،  (167) ثقل  أدنى  تحتمل

 .(168) النطق وتسهيل
 

، والتصريف العربي   1/21، وسر الصناعة  420،  4/336،  590،  3/588: الكتاب  انظر (162)
 . 87صـ

 . 2/291الخصائص (163)

 . 1/225، والمنصف شرح كتاب التصريف2/293: الخصائص انظر( 164)

 .225-1/224تاب التصريف : المنصف شرح ك انظر (165)

 2/1038: المقتصد في شرح اإليضاح  انظر (166)

 .3/86: شرح الشافية  انظر (167)

 .188، وظاهرة التخفيف في النحو صـ10/98 وشرح المفصل 3/162: الخصائص  انظر (168)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 942)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  وبين   بينها  أو  ،  وبعض  بعضها  الحروف  هذه  بين  التجانس  عدم:    الثاني
 يتجانس   حينما  ويخفّ   يسهل  إنما  العلة  حرف  أن  نعلم  ونحن  ،  الحركات  من  أبعاضها

  واأللف  ، الكسرة مع تتجانس والياء ، قبلها ما ضم مع تتجانس لواوفا ، قبله ام مع
 ...  وهكذا ، الفتحة مع

  حيث   ،  مخارجها  اتساع  في   تشترك  العلة  فحروف   ،   مخرجها  إلى  راجع  وهذا
 بعض   بينهما  وتدع  ،   الشفتين  معظم   لها  تضم  فالواو  ،  الصوت  فيتصل  الهواء  يخرج

 الياء   أما  بالضمة،  جوهره  في  يرتبط  وهذا  وت،الص  ويتصل  سالنَّفَ   فيه   ليخرج  الهواء
  ،  بالكسرة  يرتبط  وهذا  ،   الياء  منه  يخرج  حتى  االنفراج  بعض  ويترك  ،  اللسان  فيرتفع

 .(169) قبله ما فتح من والبد ، هوائي   حرف فهو األلف أما
  من   البد  كان  ،  الحركات  أبعاضها  وبين  بينها  التجانس  هذا  يحدث  لم  فإذا

 ما   ودليله  ،  التغيير  إلى  يدعو  ثقال  التجانس  عدم  في  ألن  طق؛للن  تسهيال  ؛  اإلعالل
 ألنها  ؛  قبلها الفتحة  من  أخفّ   الواو  قبل  الضمة  أن"    من الصرفيين  بعض  إليه  أشار

( َيوِعد)  في  وحدث  ،(أوعد)  مضارع (  ي وِعد)  من  الحذف  يتم   لم  ولهذا  ،  بعضها
 .(170)( "َوَعد) مضارع

  ذلك   ومع  ،  الفتحة  عن  الضمة  بثقل  ون فتر يع  يعهممج  الصرفيين  أن  والمالحظ
 والواو   الفتحة  بين  اللفظ  في  تجانس  وجود  لعدم  ؛  الضمة  عن  الفتحة  ِثَقل  هنا  وجدنا

  في   يكمن  والثبوت  السقوط  سر  فكأنّ   ،  الفتحة  وليست  ،   الواو  بعض  فالضمة  ،
 .(171)وأنصافها الطويلة الحركات تجانس

  تخفيفها   إلى  ودعاهم  ،  لةالع  حروف  رى اعت  الذي  الثَِّقل  أن  اتضح  وبهذا
 ،  عليها   الموجودة  الحركات  إلى  يرجع  بل  ،  ذاتها  الحروف  إلى  يرجع  ال  باإلعالل
 التجانس   عدم  إلى  يرجع  وكذا  ،   به  المحيطة  والظروف   الحرف  طبيعة   إلى  باإلضافة

:   مثال  كقولهم  ،  ذلك  تترجم  عباراتهم   جاءت  ولهذا  ،  قبلها  الحركات  وبين  بينها

 

 .184ي النحو العربي صـ: ظاهرة التخفيف ف انظر (169)

 .165: شرح الشافية لنقرة كار صـ انظر (170)

 .58: التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث صـ انظر (171)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 943)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ،   المجانسة  لعدم  ؛   الضمة  بعد  الياء  ثقل  وبالتالي  ،  (172)الياءات  من  قلأث  واتواال
 عنها   تراجعت  فإذا  بتمامها،  وآذنت   الياء،  ببعض  جئت  فقد  بالكسرة  بدأت  إذا  ألنك
  بالضمة   بدأت  إذا  وكذلك  ،  طرفيه  بين  وخالفت  بآخره  قولك  أول   نقضت  فقد  الواو  إلى

  بالضمة   جئت  لما  ألنك  ؛  متوّقع  ال  غير ه  ر،بأم   جئت  فقد  بالياء  بعدها  جئت  ثم  ،
 . (173) أوله لفظك بآخر ناقضت فقد الياء إلى عدلت فإذا الواو، توقعت

  الثَِّقل   لتحليل  ،  األحرف  هذه  بتغيير  المتعلقة  النماذج  بعض  ذكر  يلي   وفيما
 هذه   قلب  من  اإلعالل  يخص  بما  أوال  وسأبدأ  والتغيير،  التخفيف   إلى  ألجأهم  الذي

 .همزة قلبها من  اإلبدال يخص بما  أثّني ثم ،  ضعب من اضهبع األحرف
 ُ  قلب: هو  بمثال،   له  وسأضرب  ،  بعض  من  بعضها  العلة  أحرف   قلب   -أوال

 .ُ  ياء الواو
لبت  ،  الواو  من  أخفّ   الياء  ألن  ؛  ياء    الواو  ت قلب   وقد   ،  تخفيفا  ؛  إليها  الواو  فق 

 : تاليلا النحو على -إجماال- بيانها ،  مواضع عشرة في ذلك جاء
 والغاِزى،  ،  َوع ِفيَ   ،  َوَقِويَ   ،  َرضيَ )َكـ  ،  كسرِة  بعد  متطرفة   تقع  أن:  هاأول
 الزائدتين،   والنون   األلف  قبل  أو  ،(  ،وغاِزية  أْكِسَية)كـ  التأنيث  تاء  قبل  أو  ،(  والداِعي

 (.الغزو من فكسر، بفتح ، َغِزيان) كقولك
 ألف،  وبعدها  ر،سك  وقبلها  فيه،  أِعلَّت  فعل    لمصدر  عين ا  تقع  أن:  ثانيها

 (.واعِتياد ،  وانِقياد ، وقيام ، ِصيام)كـ
 إما   مفرده  فى  وهى  كسرة،  وقبلها  الالم،  صحيح  لجمع  عين ا  تكون   أن:  ثالثها

 بالمعتلَّة،   شبيهة  وإما ،(وِقَيم  وِقيمة  وِدَيم، وِديمة  وِحيل،  وِحيلة   وِديار، دار)كـ  معتلَّة،
 وِحياض،  وَحْوض  وِسياط،  سوط)ـك  ،ألف  جمعلا  فى  يليها  أن  بشرط  الساكنة  وهى

 (. وِرياض وروض

 

 .10/80: شرح المفصل البن يعيش  ظران (172)

 . 1/22: سر صناعة اإلعراب  انظر (173)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 944)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

ا  رابعة  َطرف ا،  تقع  أن:  رابعها ،   ،  أْعَطْيت)  نحو  فتح،  بعد  فصاعد    وَزكَّْيت 
 مضارعه،   على  المزيد  الماضى  حملوا  الَمفعول،  اسم  بصيغة  ،(وم َزكَّيان  وم ْعَطيان

 .الفاعل اسم على المفعول واسم
 (. وِميقات ِميزان،)كـ مفردة،  ساكنة وهى رة،َكسْ  إثر متوسطة تقع أن: خامسها
نيا:)نحو  وصفا،  -فسكون   بضم-(  ف ْعَلى)ِلـ  الم ا  الواو  تكون   أن:  سادسها   الدُّ

 (. والع ْليا
  وسكون ا،   ذاتا  متأصل   منهما  والسابق  كلمة،  في   والياء  هي  تجتمع  أن:  سابعها

 (.ت  َويْ ولَ  ،  ت  َطَويْ : ) مصَدَري (  ،َوَلىُّ   طيّ )و ،(سيد،وميت: )نحو
-العين  بكسر -(  َفِعل)  على   ماضيه  الذي  َمْفع ول  الم   الواو  تكون   أن:  ثامنها

 (.  عليه وَمْقِويّ   ، َمْرضي)كـ
 (.  وِقفيِّ  ، وِدليِّ  ، ِعصيّ )كـ جمعا، الفاء بضم ف ع ول  الم تكون  أن: تاسعها
 يح حص  جمع ا-العين  وتشديد  الفاء  بضم  -(ف عَّل)لـ  عين ا  تكون   أن:  عاشرها

يَّم)كـ  منها،  مفصولة غير م،الال م)كـ تصحيحه، واألكثر ،(،ون يَّم ص  وَّ م ، ص   . (174) (ون وَّ
  هو   هنا  القلب  من  الغرض  أن  فسنجد  للتأمل  المواضع  هذه  أمام  وقفنا  إذا

 الواو،  عن  الياء  وخّفة  ،  والمناسبة  ،  التجانس)  من  التخفيف  قواعد  وأن  التخفيف،
( الثقيلين  اجتماع  ورفض  ،  المتماثلين  اءوالتق  ،  التضعيف  من  التخلص  ومحاولة

 عليه،  هي   ما  إلى  كلماتها  وأوصلت  ظاهر ا،  تأثير ا   المواضع  تلك  في   أثرت  التي  هي
 .(175) التأثير من األوفر النصيب أخذ قد الواو عن الياء وخّفة التجانس كان وإن

 :   التفصيل يلي وفيما 

  والكسرة  ،  كسرة  بعد  فةمتطر   عتقو   الواو  أن  نجد  األول  الموضع  إلى  نظرنا  إذا
 طلبا   ؛  ياء  القلب   من  البد  فكان   ،  الكلمة  فثقلت  ،  تجانسها  وال  الواو  تناسب  ال

  إلى   كسرة  من  االنتقال  ألن  ؛  واالنسجام  والمناسبة  التجانس  بسبب  ،(176) للتخفيف

 

 .212 – 208: شذ العرف في فن الصرف صـ انظر (174)

 202التخفيف في النحو العربي صـ : ظاهرة انظر (175)

 . 113-3/112ة: شرح الرضي على الشافي انظر( 176)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 945)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 للتجانس   تحقيقا  القلب  من  البد  فكان  ،  متجانس  غير  مرفوض  ثقيل  شيء  واو
 . لمةالك تخفّ  به الذي والتناسب
  أجِرو  )  في  ،كما  المتمكنة   األسماء  في  قبلها  ما  المضموم  الواو  كرهوا  كانوا  وإذا

)  جمعي  -(  وأدِلو    ،  اعتباطا  الضعيفة  الحركة  بتغيير  فبدءوا  -(  ودلو  ،  جرو: 
 ياء  الواو  قلب  إلى  بذلك  تطرقوا  كسرة  صارت  فلما  ،  كسرة الضمة  أبدلت  ثم  ،  وارتجاال  

  الحرف   لقوة  ؛  تطرق   بغير   ياء  الواو   قلب  من   مأخذا  قرب أ   كذل  وكان  صناعيا،  تطرقا
 التجانس  لعدم  ؛   كسرة  إثر  تطرقت  إذا  قلبها  أولى  باب  فمن  ،  (177) الحركة  وضعف   ،

 . والمناسبة  المجانسة تأثير تحت هنا القلب  وقع فقد  بينهما،وعليه
 ألف،   هاوبعد  ،  كسرة  بعد  وقعت   الواو  أن  نجد:  والثالث  الثاني  الموضعين  وفي

  ،   مفرده  أ علّ   لجمع  أو  ،(  وقيام  ،   صيام)كـ  ،  فعله  في  أ عّلت  لمصدر  عين  وهي
 بعض   هي  التي  الكسرة:    الثالثة  العلة  حروف  بين  َجْمع    فكأنه  ،(  وحياض  ثياب)كـ

 ما   حركة  يجانس  ما  إلى(  الواو: أي)  أثقلها  قلب  إلى  في لجأ  ،  لفواأل   ،   والواو  ،  الياء
 .(178)  (الياء: أي) قبلها

ا،  بعدها  أن  القلب  هذا  ى وّ قَ   والذي  المخرج؛   في  بالياء  الشبه  قريبة  واأللف  ألف 
 الواو  واعتّلت  الشفتين،  من  والواو  الحلق،  من  واأللف  اللسان،  وسط  من  الياء  ألن

 هو   الذي  الحرف  إلى   الواو  فاجتذبت  للياء،  مجانسة  الكسرة  ألن  قبلها؛  الكسرة   لوجود
 . مجانسها

  ياء   الواو  قلب  في  واضحا  والمناسبة  جانسة الم  أثر  نرى   الموضعين  هذين  ففي 
 اإلدغام  أو  الحذف  يتعذر  حين  اللغة  إليه  تلجأ  الذي  الحل هو  وكأنه  ،  الكسرة  لتناسب
 الجديدة    الصيغة  عن  ينتج  ال  عندما  إال  يحدثان  فال  ،  الكلمة  بصيغة  يتقيدان  اللذين
  في   تجانسا  الإ  عليها  ي دخل  وال   ،  الصيغة  على  يحافظ  فهو  القلب  أما  ،  لْبس  

 .(179) النطق ي َسّهل أن شأنه من ، األصوات

 

 .2/472: الخصائص  انظر( 177)

 .3/73لشافية : شرح الرضي على ا انظر( 178)

 . 203، وظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ  64، 63: التصريف العربي صـ انظر( 179)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 946)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  في   ،كما  فتحة  بعد  رابعة  متطرفة   وقعت  الواو  أن  فنرى   الرابع  الموضع  وأما
  التي   الفتحة  مع  الواو  تجانس  عدم   إلى  راجع  فيه  القلب  فمدعاة   ،(وزكّيت    ،  أعطيت  )

  ؛  قبله   مما  أخفّ   خيراأل  حرفل ا   يكون   أن  الوجه  ألن  ؛  الواو  عن   الياء  وخّفة  ،  قبلها
 .(180)اإلعراب متعقب  األخير والحرف ، حروفها ازدادت كلما الكلمة لتثاقل

 ، (وميزان  ،  ميعاد)  في  كسرة   إثر  ساكنة  الواو  وقعت:  الخامس  الموضع  وفي
 -(والوزن   الوعد)  من  فهي  -  ياء  قلبها  في  المناسبة  أثر  فيه  فيالحظ

 وقبلها    ساكنة  إنها  إذ  ؛  خّفةال  وطلب  سبةللمنا  -(  وموزان  ،   موعاد:)وأصلهما
 ،   موقن)   في  كما-قبلها  ما  انضم   إذا  إليها  الياء  تقلب  كما  ثقيلة،  فهي  ،  كسرة

  للمناسبة   تحقيقا   -(  وميسر  ميقظ :)وأصلهما  -(واليسر  اليقظة )  من  فهي-( وموسر
 لب وق  ،  قبلها  ما  انضم  إذا  واوا  الياء  قلب:    أعنى  الموضعان  وهذان  ،  للخّفة  وطلبا
 .(181) مطردان قبلها  ما ك ِسر إذا اءي  الواو

  ،  الدنيا،والعليا)  كـ  ،  وصفا(  ف ْعلى)لـ  الما  الواو  وقعت:    السادس  الموضع  وفي
)    من  ألنهما  ؛  الواو  وأصلهما  ،  (182)  (والقصيا   ، (  وقصوت  ،  وعلوت  ،  دنوت : 

 :ثقيلين بين  وقعت الكلمة أن نالحظف
 .  الواو ثقل:  األول
 صفة،   أو  كان  اسما    المه،  تقلب  ال(  ف ْعلى )  على  مال لا  يائي  نكا  ما  أن  بدليل

 قلبت   فلو  آخرها،  في  الياء  وخّفة  أولها  في  الضمة   بثقل   الكلمة   في   االعتدال  لحصول
  في   الضمة  بكون   ثقل  نوع فيه  فحصل  الالم  الواوي   أما  ثقيلين،  الكلمة  طرفا  لكان  واوا  
 .  (183) اآلخر قرب والواو الكلمة أول

 

 .3/73: شرح الرضي على الشافية انظر( 180)

 .2/733: شرح الشافية لركن الدين  انظر( 181)

األدنــى واألعلــى لَى االسمية )الدُّْنيا واْلعُْليَا واْلقُْصيَا(، وإن كانــت تأنيــث )( ذكر سيبويه من فُعْ 182)
واألقصى( أفعل التفضيل، إذ الفُْعلى الذي هو مؤنث األفعــل حكمــه عنــد ســيبويه حكــم األســماء، 

: انظــرفأجريت مجرى األسماء التــي ال تكــون وصــفا  بغيرهــا.   ألن ا ال تكون وصفا  بغير )أل(،
 .3/178، وشرح الشافية 4/389الكتاب 

 .3/178: شرح الشافية للرضي انظر( 183)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 947)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 الم   في  تقلب  الواو  أن  نجد   ولذلك  ،(184)االسم  عن  الوصف  لقث:    الثاني
 ألن  ؛(-موضع   اسم   -  ح ْزَوى )  في  كما  ،   اسما  كانت  إذا   وتبقى  ،  الصفة(  ف ْعلى)

 ثقال   تتحمل  فال  ،  ذاتها  في  الثقيلة   الصفة   بخالف  للثقل  أحمل  فكان  ،  أخفّ   االسم
 .(185) آخر

  االسم،   في  ياء  وواال  فقلبت  والصفة،  االسم  بين  الفرق    التخفيف  مع  فيه  فق ِصد
ِصل  فلما  ياء،  واوه  بقلب  فع ّدل  ،  الصفة  من  أسبق  االسم  لكون   الصفة،  دون   إلى  و 

ّليت؛ الصفة  .(186) بينهما  الفرق  ألجل خ 

 

 . 5/28،  وشرح المفصل 1/221:الكتاب  انظر( 184)

 .309، 308: شرح الشافية البن جماعة  انظر( 185)

 .3/178: شرح الشافية للرضي  انظر( 186)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 948)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 بكسر -(  ِفْعلى)  نجد  ولهذا  ،  أوله  في  الضم  هو(  ف ْعلى)  في  آخر  ثقال  ونضيف

  الكسرة   ؛ألن(187) صفة  أو  اسما  كان  سواء  ،  واوا  ياؤه   وال  ،  ياء  واوه  تقلب   ال  -الفاء
 لها  فيحصل  بينهما،  تتوسط  هي   بل   الفتحة،  خّفة  في  وال  ،  الضمة  ثقل  في  ليست

 إال   يكن  لم  -الفاء  بضم-(  ف ْعلى)  الم   في  القلب  أن  فبان  الواو،  ومع  الياء  مع  اعتدال
 . (188)للخّفة طلبا

  تقلب   ال  وي والوا  ،يائيا    أو   واويا ،  يكون   أن  فإما:  -  الفاء  بفتح  -(  َفْعَلى)  وأما
ْعَوى )كـ  االسم  في  ال  ياء،  واوه  مؤنث   َشْهَوى )  كـ  ،  الصفة  في   وال  ،(واْلَفْتَوى   الدَّ

 طرفا  لصار  ياء  قلبت   فلو  والواو،   بالفتحة  وآخرها  الكلمة  أول  العتدال  ؛(َشْهَوان
ِصدَ   منه  اليائي  وأما  خفيفين،  الكلمة   هو   الذي  االسم  فع ّدل  ،  أوال    التعديل   فيه  فق 
 . للفرق  قلب؛ بال خّليت الصفة  إلى و صل فلما واوا ، يائه  بقلب صفةال من أسبق

  طلب   كان  إنما  -  بالضم  -  ف ْعَلى وواو  -  بالفتح  - َفْعَلى  ياء  قلب  في  واألصل 
( َفْعَلى)  في   بينهما  الفرق   عدم  إلى  ترى   أال   واالسم،  الوصف  بين  الفرق   ال  االعتدال،

 فيهما   االعتدال  كان  لّما  ،  فاؤه   مضمومال  اليائي(  ف ْعَلى) و  فاؤه  المفتوح  الواوي 
 .  (189)حاصال  

 منهما  والسابق ،  كلمة  في والياء الواو باجتماع المتعلق السابع الموضع وفي
 َطَويت  )  مصَدَري -(  َوَلىُّ   ،  طيّ )و  ،(ومّيت  ،  سّيد)  نحو   وسكون ا،  ذاتا  متأصل
 الثَِّقل  من   فخفيالت  هو(  وميوت  سيود)  في  هنا  القلب  سبب  أن  فنالحظ-(،وَلَويت  
 معا  اجتماعهما  من  اإلمكان  بقدر   تتخلص  واللغة  ،  والياء  الواو  اجتماع  من  الناشئ

 مقبولة  صيغة  للكلمة  لتسلم  ؛  اآلداء  في  لطف  على  قائمة   بطريقة  ،  أبنيتها  كل  في
 .(190) خفيفة

 

اســما  -واليــائيبكسر الفاء الــواوى  -:أن أمثلة )فِعلى(  3/179لرضي في شرح الشافية  ( ذكر ا187)
 وصفة عزيزة . 

 .206، وظاهرة التخفيف في النحو صـ3/179 ة، وشرح الشافي1/88 :سر الصناعةانظر( 188)

 . 3/179،وشرح الشافية 2/424، واللباب  88-1/87: سر الصناعة  انظر( 189)

 .94، 93ي وأحرف المد إلبراهيم السامرائي صـ: بناء الثالث انظر( 190)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 949)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  المدّ   في   تقاربا  وإن  فهما  ،  والياء  الواو  بين   التجانس  عدم   عن  ناتج  الثَِّقل   وهذا
 وتخليص    ،  االجتماع  هذا  ثقل  من  فتخلصوا  ،   المخرج  في  متباعدين  لكنهما  ،  ينللاو 

 اْجتمَعا  وَلمَّا  ،  للتَّخفيف  طلبا  َياء  الواو    فأ بدلت  م ْسَتْثَقل    اْلَياء  َعن  َساِكنة  اْلَواو
ل    أ ْدِغم  وتماَثال لَ   الثَّاني  ِفي  األوَّ  ليكون   ؛(191)َأْيضا  التَّخفيف  من   ضرب    بذلك  فحصَّ

 الواو   قلب  في  سببا  المجانسة  فكانت  ،  األصوات  وتتجانس  ،  واحد  وجه  من  ملالع
  في   واإلدغام  ،  الفم  حروف  من  الياء  وأن  الواو،  من  أخفّ   الياء  أن  السيما  ،  ياء

 . الطرفين حروف في  منه أكثر الفم حروف
 بأدنى   ينمكتف  ،  باإلدغام  القلب  بعد  الثَِّقل  هذا  تخفيف  إلى  لجئوا  أنهم  ونالحظ

  التشابه   هذا  بينهما  كان  فلما  ،  واللين  المد  حروف  من  كونهما  ،  بينهما  ابهةمش
  ،فالتخفيف   اإلدغام   إلى  القلب  بعد  لجئوا  ،  مخرجهما  تباعد  وإن  ،  والتقارب  والتماثل

 طلبا  ؛  أوال  القلب  إلى  اللغة  لجأت  حيث  واحدة،  مرحلة  من  ال  ،  مرحلتين  من  كان  هنا
  اإلدغام  عنه   فنتج  ،  المثلين  التقاء  إلى  القلب  أّدى  ثم   ،  النطقي  لللثق  وتخفيفا  للخّفة

 .(192)واحدة  مرحلة من ال ، مرحلتين  من التخفيف ليكون  ؛
  كان   إذا  ألنه  ؛    ساكنا  أولهما  كون   فيهما  اإلدغامي  التخفيف  على   وجرأهم

  أخفّ   المشددة  والياء  ،  اإلدغام  فيمتنع  ،  الحرفين  بين  الحركة  فصلت  متحركا  األول
 .( 193)المخّففة لمكسورةا ءاليا من

 وأما   ،  اإلدغام  سكونا؛ألجل  منهما   السابق   تأّصل  اشتراطهم  نفهم  بهذا  لعلناو 
 ذلك  انطباق  مدى  يظهر  فهذا  ،  الذات  في  متأصال  منهما  السابق  يكون   أن  اشترطهم

"  وهي  ،  التخفيف  مالمح  رسم  في  تسهم  التي  القاعدة  على   بالحروف   الثَِّقل  أن: 
 .(194) "وأقوى  أشد نهامكت و  سوخهار ل األصول

  ياء   الواو  بقل  في  المجانسة  من  بمشتمالته  التخفيف  آثروا  أنهم  أيضا  ونالحظ
  -الواو  في  وإدغامها  ،  واوا  الياء  قلب:    أعنى   -العكس  وليس  ،الياء  في  وإدغامها  ،

 

 .2/319علل البناء واإلعراب : اللباب في انظر( 191)

 .206ة التخفيف في النحو العربي صـ،وظاهر140، 3/139: شرح الشافية انظر( 192)

 .10/94: شرح المفصل انظر( 193)

 .205، ظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ1/205: شرح الشافية  انظر( 194)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 950)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 من  أثقل  ليستا  والياء  الواو  ألن  أو  ،  لخّفتها  إليها  فهربوا  الواو،  من  أخفّ   الياء  ؛ألن
 إلى  األثقل  ينقل  فاإلدغام.  األثقل  إلى  ال  ،  األخفّ   إلى  نلجأ  ونحن  ،  مضعفةال  الواو

 .(195)العكس وليس ، األخفّ 
 وزن   على  ثالثي  لفعل  مفعول   الما  وقعت  الواو  أن  نجد  الثامن  الموضع  وفي

  ثقل   من  التخفيف  القلب  إلى  دعاهم  الذي  وأن  ،(  رِضي  من  مرضيّ )كـ  ،(  فِعل)
)  صلهأ  إنّ   إذ  ؛  الثقيالن  اجتماع  ثم   ، (مرضوي )  ياء  الثانية  فقلبت  ،(مرضوو: 

  الضمة   وقلبت  ،  الياء  في  الياء  وأدغمت  ،  ياء  الواو  فقلبت   والياء  الواو  اجتمعت
 .  الياء لتناسب ؛ كسرة

  ال   ما   الثَِّقل  من  وفيه  ،  الواوين  اجتماع  ثقل   من  التخلص  هنا  للقلب  فالدافع 
  في   كما  ،   واإلدغام  بالقلب  منه  تخلصوا  لثق  فيه  اءليوا  الواو  اجتماع  كان  ،وإذا  يخّفى

 على  محمول  هنا  اإلعالل  أن  السيما  ،  الواوين  باجتماع  فكيف  ،  السابق  الموضع
 ألن  عليه؛  محمول  واالسم  ،أصل  الفعل  في  اإلعالل  إذ  ؛(  ِضيَ ر )  الفعل  في  اإلعالل

 الفعل،  لوالستثقا  به،  أولى  فهو   فرعي،  حكم  واإلعالل  ،  االسم  عن  فرع  الفعل
 .(196)أشد له فاستدعاؤه ، تخفيف إلعاللوا

 فيقال  ، التصحيح يجوز  إذ ، بواجب وليس ، َأْولى فيه القلب أن بالذكر وجدير
 .(197)الماضي للفعل إتباع ا ؛ وأولى أكثر اإلعالل أن إال ،( مرضوّ : )

 ،   عصيّ )  في  كما  ،  جمعا(ف عول)لـ  الما  وقعت  الواو  رأينا  التاسع  الموضع  وفي
)ماصله،وأ(ليّ دو  لوو  ،  ع صوو:   الواو   اجتمعت  ثم  ،  ياء   الثانية  الواو  قلبت  ،(  ود 

 ؛   الفاء  كْسر    يجوز   إنه  ثم  ،   الياء  في  الياء  أدغمت  ثم  ،  ياء  الواو  فقلبت  ،  والياء
 .(198)إبقاؤها أو  ، للعين إتباع ا

 

 .205: ظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ انظر( 195)

 .1/175ز التعريف في التصريف : إيجا انظر( 196)

 .3/171: شرح الشافية انظر( 197)

 .2/347: التصريح للشيخ خالد انظر( 198)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 951)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  الواوين  اجتماع  عن  الناشئ  الثَِّقل  من  التخلص  فيه  القلب  مدعاة  أن  فنالحظ
  التي  الواو فصارت ، بها يعتد لم  زائدة مدة األولى الواو ولكون  ، قبلهما ما المضموم

و)  التقدير   في  وصارت  الضمة،  وليت  كأنها  الكلمة  الم  هي   العربية   في  وليس  ،(  ع ص 
  مع   قلبها  حدّ   على  ،  ياء  األخيرة  الواو  فقلبت  ،قبلها  ما  مضموم  واو  آخره  معرب  سما

 سيد )   حدّ   على  ،  الياء  في   وأدغمت  ،  ياء  األولى  وواال  قلبت  ثم   ،  قبلها  الزائدة  الواو
 العين  حركة  الفاء  ي تبع  من  ومنهم  ،  الياء  لتصح  ؛  الياء  قبل   ما  ك ِسر  ثم  ،(  وميت  ،

 واحد،  وجه  من  العمل  ليكون   -والصاد  العين  بكسر  -(  ِعِصي)  فيقول  ،  فيكسرها
 .(199)  (ع ِصيّ : ) فيقول ، حالها على يبقيها  من ومنهم
  أثقل   والجمع  ،  جمعا  الكلمة  كون   ،  القلب  إلى  دعاهم  آخر  ثقل  إلى  إلضافةاب

 ومن   ،(  وع ت وّ   ،   ع ل وّ )  في  كما  ،  القلب  فيه  يجب  لم  مفردا  كان  ولو  ،  الواحد  من
 .(200) المفرد  في يستثقل  ال ما الجمع في يستثقلون  أنهم:  قواعدهم

  ا مصحح  ذلك  بعض  خرج  وربما  ،  األصل  هو  -الجمع  إعالل:    أعني  -وهذا
 :بثينه  َجِميل كقول ، معلّ  يرغ

لبببب َ  شببببيق ِ  مبببِبَ  َأ لبببب ي َوِج ببببُ  ال  َق
 

  ضبببببب ع مبببببُبوَ  وِإي جبببببُبوِّ مبببببَبَ  اهُل   النُّ
 

كببببُبوَ  َأ   فبببببََح َ ُ  لببببَب  َت  صببببَبِهيٍ  َع
 

  ُ َ فبببببب كبببببُبوَ  َأ  وَأ لبببببَب  َت   (201)عبببببَبُهوِّ َع
 

 َوَهَذا (  ع ت وّ  )بـ  وهه  َشبَّ   ؛  امصحَّح    جاء  وقد  ،(202)َنْجو    جمع    والنَِّجاء     فالنُّج وُّ 
  َجْمعِ   ِفي  َكَقْوِلِهمْ   ،  الياء    جمع    ِفي  َجاَءْت   ِإذا  اْلَواَواتِ   َهِذهِ   ِمْثلِ   ِفي  َواْلَوْجه  .(203) َقِليل  

 .(204)(ع ِصي  :وعصا ، ث ِدي  : َثْدي)
 

 .701، وشرح الملوكي صـ 133: شرحان على مراح األرواح ص  انظر( 199)

 .701: شرح الملوكي  انظر( 200)

 ، ولســان699، وشــرح الملــوكي 5/36، وشــرح المفصــل  221فر في ديوانــه صـــ( من الوا201)
 .15/306العرب 

 فصل النون(. 15/306: اللسان نظرا ( هو:السََّحاب الَِّذي قد هراق َماءه ثمَّ مضى)202)

 . 10/110، وشرح المفصل  308، 3/256، واألصول  4/384:الكتاب  انظر (203)

 .15/310العرب،و لسان 6/2504: الصحاح  انظر (204)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 952)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  نحو   ،  الالم  صحيح(  ف عَّل)  لـ  عينا  وقعت   الواو  أن  نرى :    العاشر  الموضع  وفي
)  واألصل   ،  (ونّيم  ،  صّيم)   فاإلعالل   ،  جواز  موضع  وهذا  ،(  ونّوم  ،  صّوم: 

 .التصحيح واألكثر  ، جائزان والتصحيح
  جمعا   كان   إذا(  ف عَّل)  في  األصل  ألن  ؛  بواجب  وليس  جائزا  اإلعالل  كان  وإنما

 كان  الواحد  ألن   ؛  قلبه   إلى  لجئوا  لكنهم   ؛  القلب  يوجب  ما  فيه  ليس  ألنه   ؛  يعتل   أال
 ،  الطرف   من  العين  قربت  وقد  ،  الواحد  من  أثقل   والجمع  ؛(  مائوق  ،  ئماص)  معتال

 .(205) (عات  ) جمع( ع ّتي) في الالم فأشبهت
  دخل   الشيء  جاور  إذا  فالشيء  ،  القلب  جواز  في  سبب  الالم   العين  فمجاورة

 ،  َقِنوة: ) واألصل ،( وصبية ، قنية: ) كقولهم ،  المجاورة ألجل أحكامه من كثير في
 ،   قبلها   الكسرة  الواو  جاورت  لما  ولكن  ،(  وصبوت  ،  قنوت)  من  هماألن   ؛(  ةوَصِبو 
 .(206)لضعفه ؛ حاجز ا  بالساكن يعتد ولم ، الواو قبل كأنها الكسرة صارت

م)  في  الياء  يجانس  ما  وجود  لعدم  ؛  التصحيح  األكثر  كان  وإنما وَّ  لضم   ؛(  ص 
م)  في  التجانس  أن   والمالحظ  ،  الواو  قبل  ما وَّ  مع  تعارض  قد  ناويالو   اعتماج  مع(  ص 

يَّم)  في  التجانس   عدم  تعارض   وحينما  ،  الياءين  وخّفة  الياء   قبل  الضم  لوجود  ؛ (  ص 
م: )النطقين  جواز  من  مفرّ   يكن  لم  ،  كذا  مع  هذا وَّ يَّم)  ،(  ص   التجانس   عدم  بل  ،(  ص 
م)  كث ر  ولهذا  ،  األرجح  جانبه  كان وَّ يَّم)  عن(  ص   من  ة الثاني  عن  األولى  ثقل  مع  ،(  ص 
  الثَِّقل   هذا  خّفف  الثانية  في  وعدمه   األولى  في  التجانس  لكن  ،  الحروف  يةناح

 نحو  واو  قلب  بشذوذ  حكم  الحاجب  ابن  إن  حتى  ،   األكثر  التصحيح  ،فكان(207)
م) وَّ  . (208) قياسا   بكونه يشعر سيبويه  وكالم ، ياء( ص 

مَّةلا ذى قول في كما ، الطرف عن الواو بعدت إذا القلب في الشذوذ ولعل  :رُّ

 

 .1/320والممتع  ،3/265، واألصول في النحو 1/266: المقتضب  انظر (205)

 2/2: المنصف شرح كتاب التصريف  انظر (206)

، والمن ج الصوتي للبنيــة العربيــة صـــ  207ظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ   :  انظر  (207)
188. 

 .3/173: شرح الشافية  انظر ( 208)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 953)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

نبببببَب  الأ نبببببَبُ  أَم ببببببيُ  َطَ قت  نبببببب  ٍ  اب   ُم
 

  مببببببَب   (209)سببببببَبَل ُم   إال النُّ بببببببي َ  أ يَق َف
 

  من   قريبة(  صّوم)  في  الواو   ألن  وذلك(  صّوم،)  من  أشذُّ (  النُّيَّام)  في  فالقلب
 ، عات  )  جمعى(  وِجّثى  ،  ِعّتى)  في  كما  طرفا،  الواقعة  الواو  معاملة  فعوملت  الطرف،

 معاملة  لمعاملتها  يكن  فلم  الطرف،  من  بعيدة  فإنها،(النّيام)  في  بخالفها  ،(وجاث  
 .(210)  وجه طرفا الواقعة الواو

  طلبا   ؛  التخفيف  فلك  في  تدور  كلها  ،  العشرة  ياء  الواو  قلب   مواضع  كانت  تلك
 .للتجانس وتحقيقا ، االستثقال من وهروبا ، له

 وم وِسر،   موقن  )كـ  ،  قبلها  ما  وضم  سكنت  إذا  واوا  الياء   قلب  في   نفسه  والحال
 عن  الياء  بخّفة  معترفون   ألنهم  ،  عليه  المتعارف   عكس  أنه   مع  ،(  وي وِسر    ،  وي وِقن  
 أما   ،  سبق  كما  ياء  الواو  فيه  قلبت  موضع  كل  في  عمدتنا  كان  مسّوغ  وذلك  ،  الواو
  وهي  ،  اإلعالل  علة  من  المعهود  خالف  وذلك  ،  األثقل  إلى  األخفّ   قلب  فهو  هنا

 . األخفّ  إلى  األثقل نم ببالقل يفالتخف
  التجانس   عدم  ثقل  من  تخلصا  واوا؛  ق لبت   ضمّ    بعد  سكنت  لما  الياء  أن  إال

 تناسب   ال  والضمة  ،   قبلها  ما  مضموم  ساكنة  وقعت  فيها  الياء  إن   إذ   ،  والتناسب
 الواو   قبل  الكسرة  يكرهون   كما  ،  الياء  قبل  الضمة  يكرهون   أنهم   القول  وسبق   ،  الياء

  ليتحقق   ؛  واوا  الياء  قلب  هو  الثَِّقل  هذا  يخّفف  والذي  ،  ثقل   ائهمالتقا  عن  فنتج  ،
 لكسر (  وميزان  ،  ميعاد)  في  ياء  الواو  قلبت  كما  ،  قبلها  ما   وضم  الواو  بين  التجانس

 .(211) قبلها ما
  جئت   فقد  بالكسرة  بدأت  إذا  ألنك  الحركات،  هذه  بعد  الحروف  هذه   قلبت  وإنما

 قولك  أول  نقضت   فقد   الواو  إلى   عنها  تعاجتر   فإذا  بتمامها،  وآذنت  الياء،  ببعض
 

اَم صــحبتي   وروى عجــزه :   من الطويل ، وروى  (209) ْد نــَ َر  صدره : أالَ َخيَّلَْت َميُّ َوقــَ ا نَفــَّ فَمــَ
ــه ص"  ــي ديوان ــت ف ِويَم إال ســالم ا . والبي ــْ ــي: المنصــف: انظــر ".و38التَّ  ، وشــرح 5/ 2ه ف

، والشاهد فيه قلب الــواو فــي 143/ 3، وشرح الشافية 93/  10،وشرح المفصل  717الملوكي:  
 )النيّام( ، وهو شاذ.

كن الــدين بحاشــية ، وشــرح الشــافية لــر3/143،4/381: شرح الرضي على الشافية    انظر  (210)
 .2/793المحقق

 .210اهرة التخفيف في النحو العربي صـ، وظ1/19: سر صناعة اإلعراب انظر ( 211)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 954)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 جئت   فقد  بالياء،  بعدها  جئت  ثم   بالضمة  بدأت  إذا  وكذلك  طرفيه،  بين  وخالفت  بآخره
 فقد  الياء  إلى  عدلت  فإذا  الواو،  توقعت  بالضمة  جئت  لما  ألنك  المتوقع،  غيره  بأمر

 .(212) أوله لفظك بآخر ناقضت
  ضعفت   سكنت   لما   ألنها  قبلها؛  ما  انضم  اذإ  واوا  الساكنة  الياء  قلب  وجب   وإنما

 ، قبلها   ما  النكسار  ياء  الواو"  ميزان"  في  انقلبت  كما  ،قلبها  على  قبلها  الضمة  فقِويت
 .بالسكون  وضعفها

  فتثبت "  م َيْيِقن: "قولك  وذلك  أصلها،   على  جرت  تحركت  إذا  أنها  ذلك   على   يدلك
  الحرف   في  الحركة  نأل   قبلها؛  ما  انكسر  وإن  الواو  صحت"  وِطَول  ِحَول،"  وكذلك  ياء،

 .(213) "يضعفه والسكون   تقويه
  التجانس   وهذا  ،  واوا  الياء  قلبت  بسببه  الذي  والواو  الضمة  بين  التجانس  فهذا

 هذا   ،  الحالتين  في  الخّفة  عامل  هو  ،  ياء  الواو  قلبت  بسببه  الذي   والياء  الكسرة  بين
  –  فتحةال  من   أخفّ   الواو  قبل  -  الحركات  أثقل  أنها  رغم  -  الضمة  جعل  التجانس

 الواو   قبل  الضمة  بل: "    الرضي  يقول  كما  ،  الواو  قبل  –  الحركات  أخفّ   هي  التي
 .(214)"بينهما التي للمجانسة قبلها الفتحة من أخفّ 

  في   التخفيف  يتجلى  العلة  بحروف   يتعلق  آخر   موضع  إلى  هذا  بعد  ننتقل   ثم
 :  هو أال ، معنا التي التخفيف بصورة يتعلق ومواضعه صوره

 
 . همزة العلة  رفأح إبدال 

  به   يتمتع  ما  إلى  منهما  كلّ   الفتقار  ؛  العلة  وأحرف  الهمزة  بين  التبادل  كثر  فقد 
  أدني   تحتمل  ال  ضعيفة  خّفية  العلة  فأحرف  ،  تشابه  من  بينهما  ما  السيما  ،  اآلخر

 والهمزة  ،(215)   بالقلب  أو  بالنقل  أو  بالحذف   فيها  التصرف  من  البد  فكان  ،  ثقل
 استثقل   باجتهاد،  تخرج  الصدر  في  الحلق،نبرة  أقصى  من  رجيخ   مستثقل  دشدي  صوت

 

 .1/19: سر صناعة اإلعراب انظر ( 212)

 .2/221: المنصف شرح كتاب التصريف انظر( 213)

 .210، وظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ 1/132افية : شرح الش انظر( 214)

 .230ال مزة دراسة لغوية وصرفية ونحوية صـ :  انظر (215)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 955)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 إذن  فالطرفان  .(216)بالقلب  أو  بالنقل  أو  بالحذف  ،  تخفيفها  إلى  فمالوا  به،  النطق
 . اآلخر نقيض كالهما كان  وإن ، ذلك في يشتركان

 على   وقوتها  لقدرتها  ؛  العلة  وأحرف  بينها  التبادل  ليتم  الهمزة  اختيرت  وإنما
 ترى   أال  للضعف  يحتمل  ال  ما  للقوة   يحتمل  وقد: "    جني   ابن   قال   كما  ،  ةالحرك  مل تح
  خفيفة   كانت   وإن  احتمالهن  عن  األلف  وعجز  للحركات  ثقلها  مع  الهمزة  احتمال  إلى

 .(217) "الهمزة وقوة لضعفها
  مع   أيضا  بها  مشبهة  والياء  والواو  ،  األلف  من  المخرج   في   الهمزة  قرب   السيما

  في   القلب  حدّ   على  همزة  قلبتا  أو  ؛  (218)   األلف:    وهو  ،  ها من  حروفلا  أقرب   شركتها
 .(219) (ورداء ، كساء)

  ،   قوية  عالقة  من  بينهما  لما  ؛  العلة  وأحرف   الهمزة  بين  التبادل  كان  هذا  لكل
 .القدماء ذكر كما

  التبادل   وهذا  التخفيف،  هو   هنا  لإلبدال  الداعي  أن  القول  نستطيع  هذا  وعلى
 كان  وإن  ،  الوجوب  فحكمه  ،  قويا  كان  فإن  ،   هعفوض  داعيلا  قوة  على  يتوقف

 عن  سماعهم  لمجرد  أو  استحسانا،  به  يؤخذ  وقد  الجواز،  فحكمه  ضعيفا،
 .(220)العرب

  ضابط   لبيان  ؛  والهمزة  جميعها  العلة  أحرف  بين  التبادل   لهذا  نموذج  ودونك 
 .موضع  كل في التخفيف

 : (221)موضعين في همزة قلبها في تشترك جميعها العلة فأحرف
 ( .سماء،وبناء،وصحراء،وحمراءَ )كـ زائدة،  ألف بعد تتطرف أن: األول

 

 .410، وشرح الملوكي صـ  1/99ح األرواح : شرحان على مرا انظر (216)

 .1/70( الخصائص 217)

 .1/148، والمحتسب 545-3/544: الكتاب  انظر (218)

 .2/368التصريح بمضمون التوضيح : انظر هذا قول األكثرين. (219)

 . 230ال مزة  دراسة لغوية صـ، و 410: شرح الملوكي صـ انظر( 220)

، واإليضــاح فــي 10/9،وشــرح المفصــل  1/72 ، وســر الصــناعة 4/237: الكتــاب  انظر(  221)
 . 3/203وشرح الشافية  1/320، والممتع  2/392شرح المفصل 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 956)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  وفي   ،  الياء  أصلها(  بناء)  وفي  ،  الواو  أصلها(  سماء)  في  الهمزة  أن  فنالحظ
  ألف  إثر  لتطرفها  ،  همزة  العلة  أحرف  قلبت  ،  األلف  أصلها (  حمراء)و(  صحراء)

 .زائدة
( وبناي  ،  سماو)  ،ففي  نينالساك  اءالتق  ثقل  من  التخفيف   هنا  القلب  فسبب

  غير   حاجز   ألنه  ؛  باأللف   يعتد  ال  إذ  ،   فتحة  وقبلهما  ،  المتطرفة  والياء  الواو  تحركت
  ثمة   ليس   إذ  سبق؛  كما  تخفيفا   ألفا  فتقلبان  ،  فيه  ما  الثَِّقل  من   وفيه  ،  حصين
 فكان  ،   العربية  ترفضه   ثقل  تحّركهما  وفي  ،  قبلهما  والفتحة  والياء  الواو  بين   تجانس

 الزائدة،  األلف:ساكنان  فيلتقي  ،(  وبناا  ،  كساا)  فتصيران  ،(222)ألفا  القلب  من  بدال
 حد   على  التحريك  أو  الحذف  من   البد   وعندئذ  ،  والياء  الواو  عن   المنقلبة  واأللف

 .  الساكنين من التخلص
  لئال  ؛  المدة  ألجل  مزيدة  ألنها  ؛  الحذف  وال  ،  التحريك  تقبل  ال  األولى  واأللف 

 .مقصورا الممدود يصير ولئال  ، اءببن  بناء بسيلت
  مانع   ال  إذ  ؛  تحريكها  ي مكن   ولكن  ،  الثانية   األلف  حذف  ي مكن  ال  هذا  ولمثل

 ولم   ،  األلف  إلى  الحروف  أقرب  والهمزة  ،  همزة  صارت  تحركت  فإذا  ،  ذلك  من  يمنع
:   صارت   زةهم  األلف  قلبت  فإذا  ،  منه  ف رّ   ما  إلى  رجوعا  فيه   ألن  ؛  ياء  أو  واوا  تقلب

 .(223) (وبناء ، كساء)
  ،(وصحَرى   ،   حمَرى :)  واألصل  وحمراء،  صحراء  كـ  همزة،  أصله  فيما  وكذا

 للمد؛   أخرى   ألف  قبلها  زيدت  ثم  ،(  وسكرى   ،  حبلى)  كـ  للتأنيث  المقصورة  باأللف
 زيدت  فلما  ،  (224) وممدود  مقصور  بناءان  له  ليصير  ؛  التأنيث  ألبنية  وتكثيرا  توسعا

)صارت  المقصورة،  أنيثالت  ألف  قبل  للمد  أخرى   ألف   فالتق   ،(  وصحراا  ،  حمراا: 
  ففي   ،  التحريك  أو  الحذف  من  البد  فكان  التأنيث،  وألف  المد  ألف:    ساكنان  ألفان

 زال  زالت  فإن  ،  المد  ألجل  مجتلبة  فهي  ،  مرادة  المد  ألف  ألن  الحذف؛  يمتنع  األولى
 

 .192ربي صـ: ظاهرة التخفيف في النحو الع انظر ( 222)

 .247: ال مزة دراسة لغوية وصرفية ونحوية صـ  انظر ( 223)

ــاب 224) ــي الكتـ ــيبويه فـ ــذهب سـ ــذا مـ ــي المن 3/214( هـ ــي فـ ــن جنـ ــازني وابـ ــف ، والمـ صـ
 .454وشرح الملوكي صـ 10/9،والزمخشري وابن يعيش في شرح المفصل 1/154



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 957)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 فمتى   ،   كون الس  على  موضوعة  المد  ألف  ألن  ؛  التحريك  ويمتنع.  منها  الغرض
ّركت  .البناء واختل ، مقصورة الكلمة وصارت ، المراد المد زال ح 

 الثانية؛   تحريك  إال   يبق  فلما   التأنيث،  عالمة  ألنها  الحذف   يمتنع:  الثانية  وفي
 .(225) وصحراء حمراء وصارت ، همزة فانقلبت ، أولى بالتغيير األواخر إذ

 : أمران همزة األلف  قلب سبب أن فنالحظ
  منها   طرق   بعدة  المتماثلين  من  وتتخلص  التماثل،  تكره   للغةا  نأ:  األول

 ثانيهما   بقلب  بينهما  المخالفة  من  البد  فكان  متماثالن،  ألفان   التقى  وقد  ،  التخالف
 .همزة

  وال   ،  أحدهما  تحريك  من  البد  فكان  الساكنين،  التقاء  تبيح  ال  اللغة  أن:  الثاني
  كبقية   همزة،  األلف  قلب  إلى  ك لذ  فأّدى  ،  حاله  على  وهو   ،أحدهما  تحريك  يمكن

 .(226)تحريكها يمكن حتى ، أخواتها

  ،   وشبهه(  مفاعل)  ألف  بعد  الثالثة   العلة  أحرف  تقع   أن:    الثاني  الموضع
 ،  وعجائز   وعجوز  ،  ورسائل  رسالة )  كـ  ،  المفرد   في   زائدا   مدا  يكون   أن  بشرط

 (.وصحائف وصحيفة
 ،   زائدة  طويلة  فتحة  دبع  والياء  والوا  وقعت  إذ   ؛  التخفيف  هنا  القلب  فسبب

 ،   األلف   بعد  لوقوعهما  ؛  الموطن  هذا  في  تحّركهما  من  فالبد  ،(مفاعل)  ألف  وهي 
  األلف   التقاء  عن  ناشئ  ثقل  هناك  كذلك  ،  اللغة  طبيعة  ترفضه  ثقل  تحّركهما  وفي

 هذه   بين  التجانس  انعدام  كذا   ،ثقال  أشد  وهو  ،  بعض  مع  بعضها   اءوالي  والواو
 كل   تتحمل  التي  الهمزة  إلى   هذا  كل  من  التخّفف  من  بدّ   يكن  فلم  ،  والحركات  الحروف

 . الحركة تتحمل بحيث ، والقوة الشدة صفات من فيها لما الثَِّقل؛ هذا
  أحرف   إبدال  سبب  المعهود  الدقيق  بتحليله  جني  ابن  تفصيل  في  يظهر  وهذا 

  وما (  ةرسال)،كـ  األلف   فيه  األصل  البدل  هذا  بأن(  مفاعل)   باب  في  همزة  العلة
 بعدها  ووقعت  ،  ثالثة  الجمع  ألف  جاءت  مفاعل  على  جمعت   إذا  فهي  ،  شابهها

 

 .453: شرح الملوكي صـ  انظر ( 225)

 .192النحو العربي صـ : ظاهرة التخفيف في  انظر ( 226)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 958)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،   تحريكه   أو  أحدهما  حذف  من  بدّ   يكن  فلم  ،  ألفان  فيلتقي  ،  المفرد  في  التي  األلف
 . الساكنين التقاء حدّ  على

  ،   الجمع  عالمة  وهي  ،  السكون   على  موضوعة  ألنها  األولى  تحريك  يمكن  وال
 على  للداللة  الموضوع  الحرف  غير  آخر  حرفا  وانقلبت  ،   ئتهاهي  لزالت  كتتحر   فلو

 لئال  حذفها  يمكن  وال   ،  لفظها  على  ساكنة   كانت   إذا  عليه  تدل   إنما   ألنها  ؛  الجمع
 . البناء يتغير

  وزنه   -مفاعل  -  الجمع  هذا  ألن  ؛  أيضا  حذفها  يمكن  فال  الثانية  األلف  وأما
  لتغير   حذفت   فلو  ،  اإلعراب  رفح  ابينهم  عقي  مكسور   حرف  ألفه  بعد  يكون   أن  البد
 فلو   ،  مفاعل  صيغة  في  الحركات  لتوافق  بالكسر  تحريكها  إال  يبق  فلم  الجمع،  بناء

ّركت ّبهت  ثم  ،(رسائل)  فصارت  ،  همزة  انقلبت  ح   والواو (  صحيفة)  في  الياء  ش 
 وجميعها  ،  جنسها  من  حركة  منها  واحدة  كل  قبل  ألن  ؛(  رسالة)  بألف(عجوز)

 .همزة قلبها في األلف مجرى  والياء  ووالا فجرت ، سواكن
  حملتا  ثم  ،  والياء  الواو  من   المد  في  أقعد  ألنه  ؛  األلف  فيه  األصل  كان  وإنما 

 . (227) عليه
  بد    يكن  ولم  ،   األلفين  توالي  ثقل   من  الخّفة   هو  القلب  من  العلة  أن  فَوَضح  إذن

  والثانية  ،  كهاريحت  وال   هاحذف  يمكن   ال  األولى  واأللف  ،  التحريك  أو  أحدهما  حذف  من
 من   تخلصا  ذلك  وكل  ،  همزة  عنه  ينتج   الذي  ،  تحريكها   إال  يبق فلم  ،  حذفها  يمكن  ال

 . األلفين التقاء ثقل
  وللفرق   ،  له  بل  ،  فحسب  الثَِّقل  ودفع  الخّفة  هنا  اإلعالل   من  الغرض  وليس 

  و هو   ،  صلألا  في  حركة   له  وما  ،  الزائد  المد  وهو   ،  األصل  في   حركة  له   ليس  ما  بين
 تكون  أن اشترطوا ثمّ  ومن  غيره، دون  فقط الزائد ،فأعّلوااألصلي  المد أو ، المد غير

 

 .232،وال مزة دراسة لغوية صـ 1/326: المنصف شرح كتاب التصريف  انظر ( 227)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 959)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  في   القلب  شّذذوا  ثمّ   ومن  ،   تقلب  لم  أصلية   كانت  فلو  ،  (228) المفرد  في  زائدة  المدة
 .   (229) أصال الثانية وفي ، أصل من  مبدال األولى في لكونه ،( ومعائش ، مصائب)

  تخفيف   هو  همزة  العلة  أحرف  إبدال  من  ئيسالر   الغرض  نأ  هذا  كل  من  فبان
  في    بالثَِّقل  البدء   كراهة  أو  ،  التقائها  ثقل   أو  ،  العلة  أحرف  تحرك   عن  الناشئ  الثَِّقل

 (.وأواصل  ، أواق  ) في  كما الكلمة، أول في الواوين اجتماع
  ل إبدا   وهو  ،  عكسه  فكذلك  ،  األسباب  لهذه  همزة  تبدل  العلة  أحرف  كانت  وإذا*

 .المفرد من   أثقل والجمع ، الجمع موضع في واوا أو ءيا الهمزة
  الجمع   في  واوا  أو  ياء  تقلب  الهمزة  أن :    قاعدة  لذلك  الصرفيون   وضع  وقد 

 فيه،   عارضة  الهمزة  تلك  وكانت  ألف،  بعد  الهمزة  وقعت  إذا  َمفاِعل،  ِزَنة  على  الذي
 ،  وقضايا  وقضية   ،  اياوخط  يئةطخ)كـ  ياء،  وتقلب  ،(  وَهَراَوى   ِهَراَوة)  كـ  واوا  فتقلب
 . (230)  (ومطايا  ومطية

 من   مراحل  عدة  بعد  عليه  هو  ما  على  جمعها  صار  الكلمات  هذه  أن  فنالحظ
 كما  ،   أربعة  إلى  أو  ،(  وهراوى   ،  خطايا)  في  كما  ،  خمسة  إلى  ،تصل  القلب  مراحل

 قل ثو   ،  المجانسة  من  ،  المختلفة  التخفيف  قواعد  تحددها  مرحلة  وكل  ،(  قضايا)   في
 .(231)ذلك وغير ، اثلالتم

 من   أخرى   صورة  إلى  ،  وإعاللها  العلة  بأحرف  المتعلقة  الصورة  تلك  نترك  ثم
 :  هي ، قواعده من أخرى  وقاعدة ، التخفيف صور

 .للخف ة  طلبا  ؛ الساكنين التقاء  ثقل  من التخلص:  سابعا

 منه،   لصالتخ  إلى  اللغة  جنحت  الثَِّقل،  مظاهر  من  مظهرا  الساكنين  التقاء  يعدّ 
 .(232)العلماء ضبطها مواضع في إال ، اغتفاره موعد

 

 .202، وشذا العرف في فن الصرف صـ 3/134: شرح  الشافية للرضي  انظر ( 228)

 .1/340، والممتع في التصريف  1/309: المنصف شرح كتاب التصريف  انظر ( 229)

 . 4/769، والنحو الوافي 127، وشذا العرف صـ372-371: التصريح / انظر ( 230)

، وظاهرة التخفيــف فــي النحــو 372-2/371،والتصريح  1/277المقتضب  ذلك في:    انظر  (  231)
 . 198صـ

( اغتفر التقاؤهما في الوقف ، أو حين يكون األول من الساكنين حــرف مــّد ولــين ، والحــرف 232)
 .122 – 9/121: شرح المفصل  انظر الثاني مدغما  في مثله.



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 960)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  غير   من  ملَتِقَيْينِ   بالساكنين  النطق  تعّذر  إلى  مرجعها  ،  صوتية  ظاهرة  وهو
؛  أن  ِقَبل  من  ؛  إمكانه  عدم   إلى  -يعيش  ابن  علل  كما  -   راجع  وثقله  ،  لثقله  تخّلص 
 بالساكن،  ء تدااالب  ل حاوم  ،  به  كالمبدوء   بعده   وما  ،  عليه  كالموقوف  الساكن  الحرف
 .(233)التقاؤهما امتنع فلذلك

 في   ليس"و  ،"  بالساكن  النطق  ابتداء  اللغة  في  ليس: "الصوتية  القواعد  ومن 
 .(234)جرا وهلمَّ ". بالسكون  الوقف اللغة قواعد من"و ،"الساكنين التقاء اللغة

  توالي   بثقل  يتعلق  صوتي  سبب  الساكنين  التقاء  من  التخلص  سبب  وكأن
 .نالمثلي

  هذا  أن  إال  القاعدة،  عن  عدول    الساكنين  من  التخلص  أن  من  غمالر   وعلى
 .  الثَِّقل من وتخلصا  ،الخّفة لطلب يغتفر العدول

  القاعدة  أن  لوجدنا  ،(  الدرس  اكتب )  جملة  في  األمر  فعل  إلى  نظرنا  أنا  فلو
  في   الساكنة  الباء  توالي  في  ولكن   ،  السكون   على  بالبناء  األمر  فعل  تحكم  األصلية

 ومن  ،  الخّفة  طلب  إلى  يدعو  ثقل    النطق   في  لها  التالية  الساكنة  والالم  لفعلا  آخر
 التقاء  قاعدة  بحسب  الباء  فتكسر  ،  المطلوبة  الخّفة  هذه  إلى  االستعمال  يسعى  هنا

 . (235)الساكنين
  السياق  وكأن  ،  القاعدة  أصل  عن  العدول  في  هنا  التخفيف  ضابط  تحكم  فقد

 ،  السكون   قرر  اللغوي   فالنظام  ،  اللغوي   ظامالن  قرره  ما   غير  تطلب  واالستعمال
  في   رغبة  اللغة  وعمدت  ،  السكون   هذا  من  التخلص  قرر  والسياق  واالستعمال 

 ،   خاصة  فرعية  قاعدة  السياق  مطلب  من  تجعل  أن  إلى  الثَِّقل   من  وتخلصا  التخفيف
 .الساكنين التقاء من التخلص يسمى ، ضيقا فرعيا نظاما أو

 

 .9/120(شرح المفصل 233)

 .295مبناها صـ : اللغة العربية معناها وانظر (234)

 .181يف في النحو العربي صـ،وظاهرة التخف 118: اللغة والنقد األدبي صـ انظر (235)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 961)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  السياق   ظواهر  من  موقعية  ظاهرة  الساكنين  التقاء  من   التخلص  يكون   َثمَّ   ومن
  صلة   وهي  ،  التعارض  صلة  هي  اللغة  نظام  وبين  بينه   الوحيدة  الصلة  وتكون   ،

 .(236) سلبية
 وإما   ،  بالتحريك  إما:    طريقتين  بإحدى   الساكنين  التقاء  من  والتخلص

  حرف   نهالكو   ؛  لحذفاب  أولى  فالمّدة   ،  ذلك  كان  وإذا  ،ةمدّ   أولهما  كان  إذا  بالحذف،
  ،  وباعْ   ،  خافْ : )  واألصل(.وق لْ   ،  وِبعْ   ،  خف)كـ  صحيحا،  حرفا  الثاني  ولكون   ،  علة
 (. وقالْ 

  التقاء   من  التخلص  في   القياس  كان  ،  صحيحا  حرفا  الساكن  كان  فإذا
  ،   الثاني  بالساكن  النطق   منع  سكونه  ألن  ؛  الساكنين  من   األول  بتحريك  الساكنين

. ساكنان  ليلتقي  يكن  لم  حيث  األولى،  للساكنة  التحرك  او علوج: "  يهسيبو   يقول  كما
 .(237)" المقطوعة األلف وبين بينها ليفرقوا سبيلها هذا وجعلوا
 ،   أين)  في   فمثال  ،   األول  دون   الثاني  الساكن  تحريك  إلى  عنه  يعدل  قد  أنه  إال 
  ،  ا لهقب  ما  احوانفت  لتحركها  ؛  ألفا  النقلبت(  الياء)  األول  الساكن  ح ّرك  لو(  وكيف
 هو   هل  يعلم  فال  ،  الكلمة  وزن   سي ذهب  األول  تحريك  ألن ؛  الثاني  ح ّرك(  منذ)   وكلمة
 فليجأ   ،  السكون   للزومه   األول   تحريك   يمتنع  قد    أنه   كما  متحرك؟  أو  الوسط   ساكن

 مسلمون )  في  والواو  ،(  وغالمان  رجالن)  في  كاأللف  ،  الثاني  تحريك  إلى
 .(238) (وصالحون 

  الساكنين  ءاللتقا  فالتحريك  ،  واحدة  فالغاية  ،  لثانيا  وأ  األول  ح ّرك  وسواء
 االستثقال؛   من   والهرب   ،  الخّفة  طلب   غايتها  صوتية   عملية:  الثاني  أو   األول  سواء

 . النطق ليسهل

 

 .296:اللغة العربية معناها ومبناها صـ  انظر (236)

 .4/152( الكتاب237)

، وأثر الحركات  409 – 3/408وهمع ال وامع ،  2/112: مجموعة شروح الشافية  ( انظر238)
 .291في الصوت والبنية صـ   في اللغة العربية دراسة



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 962)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  حركة   فليست  الساكنين  التقاء  عند  العربي  بها  يأتي   التي  الحركة  عن  أما
َوْيت    هي  وإنما  ،  أصلية  ويمكن  المتتاليين،  نينساكبال  نطقلا  لتسهيل  به  جيء  ص 

 .(239)المجاز باب من  حركة تسميته
 : فيها اخت لف أصلية حركة ليست ولكونها 

 الجزم،   نظير   الكسر  ألن  ؛   الباب  هذا  في   األصلية  الحركة   هي  الكسرة:  فقيل  -
 منهما   واحد  كل  اختص  فلما  ،   باألفعال  والجزم  باألسماء  الجر   اختصاص  إلى  ترى   أال

  بحركة   ح رِّك  الساكنين،  اللتقاء  المجزوم  تحريك  أرادوا  فلّما  ،  ننظيري  راصا  ،  بنوع
  بحركة   التحريك  اأَلْولى  فكان  ،(240)عليه  السواكن  بقية  وجرت  الكسرة،  وهي  نظيرة،

ة  سبيل  على   عنها   عوضا  السكون   كان  النحاس  يقول  ،كما  والمعاوضة  المقاصَّ
 .(241)"الجزم  أخو ألنه ؛ الكسر واختير:"

 ألن   ؛   حينئذ  لإلعراب  الكسر  أن  والتوهم  اللبس  لرفع  ؛  سرالك  تير خا:    وقيل
 اإلضافة،  أو(  أل)  من  يعاقبه  ما  أو  ،  التنوين  بمصاحبة  إال  إعراب  يكون   ال  الكسر

  ألنه   ؛   أولى  بالكسر  التحريك  كان  الساكنين  تالقي  من  للتخلص  اضطر  إذا   ثم  ومن
 . حينئذ لإلعراب أنه يوهم ال

 ألّدى   ؛  بالفتح  أو  بالضم  الساكنين  للقاء  زومالمج  كواحرّ   لو  أنهم  جانب  إلى
 . العامل عن الحادثة بالحركة حركته التباس  إلى ذلك

  وهي   ،  الخروج  عن  تنهاه  أن:  ومرادك  ،(    الغالم  يخرجِ   ال: )  -مثال-  كقولك 
 منفيا   اخبر   لكان   ،  للساكنين  بالضم  ح ّرك  ولو  ،  التكذيب  وال  التصديق  تحتمل  ال  جملة

  النفي   اللتبس  ذلك  في  الحركة  اختالف  ولوال  ،تكذيبوال  التصديق  واحتمل
 .(242) بالنهي

 

 .114ال بشر صـ: دراسات في علم اللغة  د / كم انظر( 239)

 . 2/235،وشرح الشافية 9/127،وشرح المفصل 2/375:األمالي الشجرية انظر( 240)

 .1/74( إعراب القرآن للنحاس241)

 .284، وأثر الحركات في اللغة العربية صـ   2/375ي ابن الشجري : أمال انظر ( 242)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 963)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

ّليت  إذا  الّنْفس  إن  ثم ْلفة   إلزالة  ؛  الكسر  إلى  مالت  وسجّيتها  خ    النطق   ك 
 إلى  أشار  ،  (243)آخرها  أو  وسطها  أو  الكلمة  أول  في  الساكن  كان  سواء  ،  بالساكن

 .(244) "ساكنان التقى روايكس  أن مكالمه من كان إذا كسروا: " قوله في سيبويه ذلك
 . الحركات  أخفّ  لكونه ؛ الفتح:وقيل-
  األصل،   هي  تكون   خاصة  حركة  تعيين  غير  من  الساكنين  أحد  يحّرك :    وقيل -
 .(245) الضمة أو ، الفتحة أو ،  الكسرة تكون  فقد ، يخصها وجه على تعيينها ويكون 

  قاءالت  من  صالتخل  حركة  تحديد  في  يتدخالن  عاملين  هناك  أن  القول  ويمكن
 : هما ، الساكنين
  الميم  وإيثار  ح،للفت  الحلق  حروف  كإيثار  معينة،   لحركة  الحروف  بعض  إيثار-1

 والميم   الواو،   بعض   الضم   ألن  وذلك   ،(   العقاب   وجزاؤهم   القوم،   اخشوا : ) قولهم  في   للضم، 
 . الواو  نطق  في إسهامها تشبه  بصورة  ،  نطقها  في الشفتين إسهام  تستلزم 

  دون   المتكلم  إليه  يلجأ  أمر  وهو  ،  المتجاورة   اتكحر ال  تجانس  إلى  الميل-2
 .(246)العضلي الجهد في االقتصاد لمبدأ تحقيقا ؛ قصد

"  تعالى  قوله  في  كما  ،  واحد  موضع  في   الثالث  الحركات  جازت  ربما  بل   ق مِ : 
 ،  العامة  قراءة  وهي  ،  الباب  أصل  على  ،(ق م)  في  بالكسر  ،  (247) "َقِليال    ِإالَّ   اللَّْيلَ 

  خّفة   إلى  جنوحا   ؛    وبالفتح  ،  قبله  ما  لضم  إتباعا  ؛  بعضهم   قراءة  على  وبالضم
 .(248) الجمهور به جاء عما خارجة شاذة قراءة في الفتح،كما

 

 .1/251، وشرح الشافية لليزدي 211 – 2/210: شرح الشافية للرضي  انظر ( 243)

 . 4/152(الكتاب  244)

 .283،وأثر الحركات في اللغة العربية  3/409، وال مع 3/338: المساعد  انظر ( 245)

، والتقاء الساكنين فــي ضــوء التعليــل الصــوتي صـــ   253  –  252: من أسرار اللغة    انظر  (246)
 .284ركات في اللغة العربية دراسة في الصوت والبنية صـ  ، وأثر الح 652

 .2زمل اآلية (سورة الم247)

 .312 – 10/311: البحر المحيط  انظر ( 248)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 964)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  به   التبلغ  إنما  الحركة  هذه   في  الغرض  إذ  ؛  واحدة  الغاية  ألن   ؛  جائز  فالكل
 ِمري عْ ولَ   غرض،لا  وقع  فقد  أحدهما  حركت  الحركات  فبأيّ   الساكنين،  اجتماع  من  هربا

 .(249)فال غيره يجوز أال فأّما أكثر، الكسر إن
-  جني  ابن  يقول   كما-  ذلك  في   الغرض  ألن  ؛  الثالث  اللغات  تلك  أجيزت  وإنما

  كانت   أجناسها   أي  من  وقعت  فإذا  إليها،  الساكنين  الضطرار  بالحركة  التبلغ  هو  إنما
 .(250)ذلك في أقنَعْت 
 

 .(251) لومستثق  مكروه  األمثال توالي -ثامنا 
 من   فيه  ِلَما  ؛  المثلين   توالي  كراهية:    بالتخفيف  المرتبطة  والصور  قواعدال  من

 . الثَِّقل
  أو   ،  المتماثلة   الصامتة  األصوات  ذات  المقاطع:    هنا  بالمماثلة   ويقصد

 .(252) المخرج في المتقاربة
  من   ينفر  كما  ،  مكروهة  كانت  وإن   ،  المتخالفات  توالي  من  ينفر  ال  فالطبع

 وكلّ   اللسان،   على  الثَِّقل  من  فيه   لما  ؛  مكروه    التوالي  مجرد  ذإ  ؛  ثالتتماالم  توالي
 .(253) للطبيعة عدوّ  كثير

  وأن  ألسنتهم،  على  يثقل  التضعيف  أن   اعلم: "  قوله  في  سيبويه  ذلك  أّكد  وقد
 .(254)"واحد  موضع من يكون  أن من عليهم أخفّ  الحروف اختالف

  األول   من  وال   ،  رباِعّيْينِ   ل فعااأل  من  وال  األسماء   من  يصوغوا  لم  الثَِّقل  ولهذا
 ،   المثلين   وِثَقل   ،  البناءين  لِثَقل  ؛  متصالن  متماثالن  أصالن  حرفان  فيه  ،  خماسيا

 

 .2/336: المحتسب  انظر ( 249)

 .55 – 1/54: المحتسب  انظر (250)

،وشــرح الكافيــة الشــافية   141،  137،  88تعريف في علم التصــريف صـــ: إيجاز ال  انظر(   251)
 .1/182، وحاشية الصبان  1/39، وشرح ابن عقيل  3/1417

 .27مقاالت في اللغة صـ: بحوث و انظر(  252)

 .2/18: شرح الشافية للرضي  انظر (253)

 .4/417الكتاب  ( 254)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 965)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 من  خماسيا  وال  واألفعال،  األسماء  من   رباعيا  ترى   فال  ،  أصالتهما  مع  السيما
 .(255) زائد وأحدهما إال  ، كذلك حرفان فيه األسماء

 يميلوا   أن  ثقلون يست   ألنهم  ؛   مكروه  دهمعن  المثلين  اجتماع  أن  األمر  وجملة
 . اللسان  على الك ْلفة من  ذلك في ِلَما ؛ إليه يعيدوها ثم ،موضع عن ألسنتهم

ّيا  تشبيها  -  ذلك  يشبه  الخليل  وكان  ِرْجَله،   يرفع  ألنه  ؛  المقيَّد  بمشي  -ِحسِّ
 متداد او   االنبعاث  عن  يمنعه  القيد  ألن  ؛  منه  قريب  أو  ،موضعها  في  ويضعها

 . (256)وةخطلا
  المقيَّد   حجالن   بمنزلة  عنده  اللفظ  يجعل   المفرط  فالتقارب  الجاربردي،  فعل   وكذا 

 بإعادة  شبهه  وبعضهم  ،  واحد  موضع  في  ورفعها  القدم  بوضع  بعضهم   وشبهه   ،
ر  إذا  بل  ،  مستكره  ذلك  وكل  ،  مرتين  الحديث   مّلْته    النفس  تلتذه  واحد  طعام  ك رِّ
 . (257) بعينه  إليه رجع إذا العمل، كلفة فيه  عليه امب  فكيف  ، وَكِرَهْته  

  وهذه   بينهما،  ،بالمخالفة  المثلين  توالي  ثقل  من  الفرار  إلى  اللغة  لجأت  هذا  لكل
 . باإلدغام أو ، بينهما بالفصل أو ، باإلبدال أو ، بالحذف تتحقق المخالفة
"  قوله  في   الطرق   هذه  إلى  الفارسي   أشار  وقد     لة األمث  من  فالقبيالن: 

 . (258)"بالحذف وتارة ، بالقلب وتارة ، باإلدغام تارة خّففت ، اجتمعت إذا بةقار والمت
  منه   يفرون   ولذلك   ،  مكروه  األمثال  اجتماع: "    فقال  ،  السيوطي  أشار  وكذا 

 .(259)"الفصل أو  ، الحذف أو ، القلب إلى
  الحذف، :  المثلين  بين  المخالفة  طرق   أن  نجد  النصين  بين  الجمع   خالل  ومن

 . واإلدغام ، والفصل ،( دالبإلا) لقلباو 
 ومرجعه   ،  األصل  عن  عدوال   يعتبر  الطرق   بهذه  األمثال  توالى  من  والتخلص

 من   ينفرون   جعلهم  العرب  عند  لغويا  وعرفا  ذوقا  هناك  ألن  ؛  وحّسه  الناطق  ذوق   إلى
 

 .3/238: شرح الشافية للرضي  انظر (255)

 .672لوكي صـ: شرح الم انظر( 256)

 .327: شرح الشافية للجاربردي صـ انظر ( 257)

 .1/208للقراء السبعة  ( الحجة258)

 .56قاالت في اللغة صـ، وبحوث وم 1/23: األشباه والنظائر   انظر (259)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 966)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 نمتقاربا   أو  مثالن   توالى  ما  فإذا  ،  األشتات  توالى  ويألفون   واألضداد،  األمثال   توالى
  للذوق   مناسبا  يراه  مما  السابقة  الطرق   من  بطريقة  منهما  يتخلص  أن  اطقللن  حق

 جهد   في  االقتصاد  إلى  أو  ،   االستثقال  إلى  مرجعه   ذلك   في  والسبب   ،  العربي
 .(260)المتكلم

 . فيها  التخفيف أثر لبيان ، الطرق  لهذه دراسة يلي وفيما
 . الحذف -األولى   الطريقة

 من   لنوع  إال  الحذف  إلى  يلجأ  ال  إذ  ؛  تخفيفلا  مظاهر  من  مظهرا  الحذف  يعدّ 
 .اللفظي الثَِّقل

  األسباب   من  فكثير  ،  وشيوعه  االستعمال  كثرة  يساعده  بالحذف  التخفيف  وهذا
 معها  تجيء  االستعمال  كثرة  وأن  ،  التخفيف  وراءها  يكمن   إنما  للحذف  الظاهرة
 .(261) ذلك إلى تحتاج التي الصيغ من كثير في التخفيف في الرغبة
 تالقى   ما  فإذا  ،  المثلين  توالي  عند  إليها  يلجأ  التي  الطرق   إحدى  ذفالح  عدّ يو 

 وسطها،   في  أو  الكلمة،  أول  في  كانا  سواء  ،  متماثلة  صوامتهما  مقطعان  العربية  في
 .(262) بينهما  الذهني  االرتباط  بسبب   ،  منهما  بواحد  يكتفي  ما  فكثير  ،  آخرها  في  أو

 .ألعضائه  نسبةبال الجهد لوتقلي  ، النطق تيسير ذلك من والغاية
  كحذف   الكلمة،   أول  في  المثلين   أحد  حذف  ذلك  من  :كثيرة  ذلك  على  واألمثلة

 متوالين مقطعين في التقتا إذا الهمزتين إحدى حذف تلتزم فالعربية ، الهمزتين إحدى
  ما   وهذا  ،  (263)فتحّققا  ،  همزتان  تلتقي   أن  العرب  كالم  من   فليس  للثقل،   تخفيفا  ؛

 من   بأسا  يرى   ال   كان  فإنه  ،  الحضرميّ   إال   ذلك  في  يخالف  لم  ،  ويون لغال  عليه   أجمع
  إسحاق   أبي  ابن  أن  وزعموا: "  قوله في  ذلك  في سيبويه  نقده   وقد  ،  الهمزتين  تحقيق

 .(264) "رديء    وهو العرب ببعضه تكلم وقد. معه  وأناس   الهمزتين يحقق كان

 

 .170، وظاهرة التخفيف في النحوالعربي صـ 123:األصول د/تمام حسان صـ  انظر ( 260)

 .68و العربي صـ :ظاهرة التخفيف في النح انظر ( 261)

 .89،وفقه اللغات السامية 300صـ: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة انظر (262)

 .4/443:الكتاب  انظر (263)

 .4/443لكتاب :ا انظر (264)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 967)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  زيد الم  الثالثي  مضارع  في   يحدث  ما  الهمزتين  إحدى  حذف  على  األمثلة  ومن
 فعمدت  ،  بهمزتين  ،(  أ َأكرم: )وأصله  ،(  أ كِرم  )  منه  فالمضارع  ،(َأْكَرمَ )  نحو  ،  بالهمزة

  وهي   ،  إحداهما  حذف  طريق  عن   ،  الجهد  في  اقتصادا  ؛ بينهما  المخالفة  إلى  اللغة
 همزة  تؤديها  التي  اللغوية  للوظيفة  نظرا  -الفعل  همزة-(  أأفعل)  من  الثانية  الهمزة
 .(265) (أ كرم) الفعل أصبح ثم ومن ، عةالمضار 

  ،   أوكرم)    :فيقال  ،  واوا  القلب  هنا  الهمزتين  تخفيف  في   القياس  كان  وقد
  وفي  ، جائز( جون ) في التخفيف أن إال ،( جؤن ) في( جون : )قالوا كما ،( وأوحسن

 المضارعة   حرف  ألن  واوا؛  قلبها  كرهوا  أنهم  إال  الهمزتين،  الجتماع  ؛  واجب(  أوكرم)
 . يكرهونه مما وذلك ، أوال الواو فتقع ، األمر في لزوالا ةبعرضي  لهقب

 كما   غيرها  إلى  قلبها  في  تسببوا  أوال  وقعت   وإذا  ،  أوال  يزيدونها  ال  أنهم  ترى   أال
 عليها   يدخل  أن  بعرضية  أنهم  مع  أوال،  الواو  لكراهية  ذلك  وكل  ،(وإشاح  تراث،)  في
  جمع   في  قالوا  أنهم   ترى   أال  َقل، ثِّ ال  في  أبلغ  وذلك  واوان،  فيجتمع  العطف،  واو

)وواقية  واصلة)  :  بين  الجمع  من  فرارا  ؛  همزة  األولى  فقلبوا  ،(وأواق    أواصل( 
 .(266)الحذف ألزموها ذ كر ما إلى يؤدي القياس اتباع كان فلما.واوين

  التخفيف   من  الحذف  هذا  أن:    هو  ،  بالتخفيف   يتعلق  سبب  ذلك  إلى  يضاف  و
 كثرة   ألن"  االستعمال؛  لكثرة  ملتزم   فهو  ،  لعمااالست  رة كث  يساعده  الذي  البليغ

 .(267) "القلب من التخفيف باب  في أبلغ والحذف ، البليغ التخفيف توجب االستعمال

 

 .100، والمفتاح في الصرف183، وعلل النحو 3/333: األصول في النحو انظر ( 265)

 .2/188جرية، واألمالي الش531: شرح الملوكي صـ  انظر ( 266)

 .67تخفيف في النحو العربي صـ، وظاهرة ال 160: شرح الشافية لنقرة كار صـ انظر ( 267)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 968)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
  على   للباب   طردا  ؛  الفعل  صيغ  من  المضارعة  أفعال  سائر  في  الحذف  أ تبع  ثم

 ال   هأن  من  غمالر   على  ،  واحد  منهاج  على  التخفيف  في  الباب  ليجرى   ؛  واحدة  وتيرة
 .(268)  (ويكرم ، ونكرم ، تكرم) في همزتان تلتقي

  بثقل   يتعلق  صوتي  سبب(  أكرم)  باب  مضارع  في  الهمزة  حذف   سبب  وكأن
 ،  المضارعة  أفعال  من  أخواته  في  الهمزة  حذف   أحدث  الذي  أما  ،  المثلين  توالي
  هو   الذي  القياس  وهو  ،  النطق  عن  خارج  عامل  هو  ،  السببين  زوال  من  الرغم  على

 وهذا  ،  األمثلة  جميع   على  الظاهرة  فعّمم   ،  التغيرات  واطراد  الصوتي  النظام  امانسج
 األبواب   تجري   أن  والمحافظة  المشابهة   حكم  اعتبار  من  كالمهم  عليه  بنوا  لما  مراعاة

 كما  لالستثقال  ال  ،  المضارعة  حروف  بقية  مع  الحذف  حملوا  فقد  ،  واحد  َسَنن  على
 حذفوا   كما  ،  معها  الفاء  حذف  في  ضارعةالم  حروف  وي لتتسا  بل  ،  الهمزة  مع  كان
،"  ؛نحو(  يِعد)  أخوات  في(  الواو)  الفعل  فاء ،   َأِعد    ذلك  كلُّ .  عليها  حمال  ؛"  وَتِعد    وَنِعد 

 .(269) االختالف َنْفرة من  والفرار التشاكل لتحصيل
  حكم   في  أنه  على  والدليل  ،  (270)   به  المنطوق   حكم  في  للتخفيف  حذف  وما
 في   كما  ،  (271)   الهمزة  فتظهر   الضرورة  في  األصل  على  تيأي  قد   أنه   به   المنطوق 

 : الراجز قول
 (272) ... ُيَ ك َم  أل  َأه ٌل فإنُه

 

 .532، وشرح الملوكي صـ 183ل النحو ، وعل 3/333: األصول في النحو انظر (268)

،واقتطاف األزاهر والتقــاط   13-1/12،واإلنصاف  334-3/333: األصول في النحو  انظر  (269)
 . 54الجواهرصـ

 .2/41من القواعد التي ذكرها ابن يعيش في كتابه شرح المفصل (270)

 .1/240،وارتشاف الضرب 528، وشرح الملوكي صـ 1/559: علل النحو انظر ( 271)

، والشاهد في قوله:   2/396(هذا بيت من الرجز: وقائله أبو حيان الفقعسي كما في التصريح  272)
، والمنصف 2/98نظر البيت في :المقتضب " يؤكرما " حيث جاء بالفعل تاما  وهو ضرورة. وي

 .868الناظم ص  ، وشرح ابن2/184، 192، 1/37



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 969)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 إلى   تخطاه  بل   ،  الكلمة  أول  في  المثلين   أحد  حذف  على  األمر   يقتصر  ولم
 وسط   في   مثالن  توالى  فإذا  ،   الخّفة  طلب  هي   ،  واحدة  الغاية  إذ  ؛   الكلمة  وسط

 .أحدهما بحذف بينهما لفتخا العربية فإن ، الكلمة
(  َمَسَس   ،  َحِسَس   ،  َظِلل)  في  المضاعف  الفعل  في  العين  حذف:    ذلك  ومثال

  ، َظِلْلت : )واألصل ،( وِمْستَ  ،  وَأَحْست   ،  ِظْلت  : ) الفاعل  تاء إلى إسنادها عند تقول
  ،   (273)المثلين  أحد  فيحذف  ،  مثالن  حشوه  في  فيجتمع  ،(  وَمِسْست  ،  وَأْحَسْست

"    تعالى  لهقو   وعليه ونَ   َفَظْلت مْ :  "  تعالى  وقوله  ،  (274)"  َتَفكَّه    َعاِكفا    َعَلْيهِ   َظْلتَ : 
"(275). 

  واألصل   ،  الفعل  عين  حذفوا   إذ  ؛  القياس  عن  عدوال   يعتبر   الحذف  وهذا
 وقال  ،  المضاعف  من  شذ  ما  باب  في  ساقه  إذ  ،  سيبويه  نصَّ   هذا  وعلى  اإلتمام،

"    ةاألمثل   هذه  حكى  أن  بعد   عربي    هذا  في   واألصل.  شاذا    إال  النحو  هذا  يسول: 
،: قولك وذلك.  كثير ، أحَسْست   .(276)"وظِلْلت    ومَسْست 

  في   تقول  ال  عليه؛  يقاس  ال  كله  وهذا: "  قوله  في  جني  ابن  عليه  نبه  وكذا 
؛ وال ، َشْمت  : َشَمْمت    .(277) "َأَقْضت  : َأْقَضْضت  " في وال  ِشْمت 

  بقياس   والنظائر،   األشباه  ضوء  في  الصحيح  اعفالمض  في  الحذف  يفسر  أن  ويمكن
  تاء  إلى(  وقام  ،  وأراد  ،  ليس )  إسناد  في كما ، (278)العين معتل على  ،  الصحيح المضاعف 

 .   المعتل على  الصحيح  فيحمل ،  العين   بحذف( َقْمت   ، َأَرْدت   ،  َلْست  : )فتقول  الفاعل، 
  فشبهوها   وِمْست    ت  ِظلْ :  قالوا  الذين  وأما:" قوله  في  سيبويه   إليه  أشار  ما  هذا 
،  .(279)"فحذفوا الالم تحريك وَكِرهوا  َفِعَل، في مجراها َفِعْلت    في فأجروها ِبَلْست 

 

ــابانظر (273) ــب4/422:الكتـــــ ــي النحـــــــ 1/380،والمقتضـــــ ــول فـــــ  ،3/433و،واألصـــــ
  2/56،440والخصائص

 .65سورة الواقعة  (274)

 .97سورة طه  (275)

 .4/422الكتاب   (276)

 .2/441الخصائص (277)

 .274رف العربي صـ: ظاهرة الشذوذ في الص انظر (278)

 .1/380:المقتضب ، وكذا أشار إلى هذا المبرد في 4/422الكتاب (279)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 970)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 كثر   لما  كأنه  ،  االستعمال  كثرة  يعضده  الذي  التخفيف  إلى  راجع  الحذف  وهذا
 ،   الحركة  إليه  تصل  ال  الذي  الحرف  هذا   تحريك  وكرهوا  ،  التضعيف   كرهوا  كالمهم  في

  ع زي   كما  ،  (280) سليم  بني  إلى  ع زيت  لهجة  أنه  السيما  ،  المثلين  من  كنالسا  وهو
  كسر   مع   الحذف  هذا  وع زي   ،(281) تميم  وبني  عامر   بني   إلى  الفاء  فتح  مع  الحذف

 .(282) الحجاز أهل إلى العين من إليها نقل الذي الفاء
 إلى   -حيان  أبو  إليه  نسبه  كما-  الشلوبين  ذهب  العرب   لبعض  لهجة   ولكونه

  وابن   سيبويه  إليه   ذهب  ما  مخالفا  ،(283) المضاعف  األفعال  هذه   مثالأ  يف  اطراده
 .ذكره سبق كما قياسه، وعدم  بشذوذه القول من جني

  الحشو   في  المتتابعين  المتماثلين  بين  المخالفة  من   -  األساس  هذا  وعلى
 ِبق  َسا  اللَّْيل    َواَل : "    (284)  (هـ239:ت)عقيل  بن  عمارة  قراءة  نفسر  -أحدهما  بحذف

 . -بعده فيما وإعماله الفاعل اسم من التنوين بحذف -(285)"ارَ هَ النَّ 
  في   قوية  ليست  نظرهم  وجهة  من  فهي  ،  القراءة  هذه  النحاة  انتقد  وقد

   يتصرف   قد  العربي  أن  على  دليال  القراءة  هذه  من  جني  ابن  اتخذ  وقد  ،  (286)القياس
 .(287) منها أقوى  غيرها بلغة   فيتكلم ، اللغة في أحيانا

  صوتية   مخالفة  كونها  على  تزيد  ال  بأنها  هذه  عمارة  قراءة  نفسر  نأ  نيمك  نناكل
 هذه  فقراءة  للخّفة،  طلبا  وذلك  ،  الكالمية  السلسلة  حشو  في  المتتابعة  األمثال  بين

 قصيرة   نون :    اللغوي   الواقع  حيث  من  نونين  توالي  عنه   سينشأ  بالتنوين  اآلية
 من   نونات  ثالث  يشكالن  وهما  ،(ارالّنه  في  المشددة  النون )   طويلة  وأخرى   ،(التنوين)

 

 . 7/380يط ، والبحر المح 3/245: شرح الشافية للرضي  انظر ( 280)

 .4/27، وتكملة في تصريف األفعال  2/686: المصباح المنير  انظر (281)

 .2/397، والتصريح 6/101 : توضيح المقاصد والمسالك انظر (282)

 .1/247: ارتشاف الضرب  انظر (283)

جرير بن عطية الكلبــي اليربــوعي التميمــي: فصــيح،من أحفــاد   عمارة بن عقيل بن بالل بن  (284)
 .5/37: األعالم انظر كان النحويون في البصرة يأخذون عنه اللغة.جرير الشاعر.

 . 2/81: القراءة في المحتسب  انظر ، و 40(سورة يس من اآلية 285)

 .309، وأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة صـ 1/374: الخصائص  انظر (286)

 .2/81، والمحتسب  1/125: الخصائص  انظر (287)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 971)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 نون   اتصلت  الوصل  ففي  الطويل،  الصامت  يؤديها  التي  اللغوية  الوظيفة  حيث
 . ثقل من التتابع هذا مثل في ما يخفى وال بعدها، المشددة بالنون  التنوين
  طريق   عن  المتتابعة  األمثال  هذه  بين  خالف  أنه  إال  القارئ   من  كان  فما 

  قصده   ما  وهذا  أشرت،  كما  الخّفة،  طلب  ذلك  من  رضلغ او   .(288)ينالتنو   من  التخلص
 االخّفش  عن  نقال  -النحاس  جعفر  أبو  حكاها  رواية  في  نفسه  عليه  ونص  القارئ 

 سليمان   بن  وعلي  الوليد  بن  محمد   حّدثنا:  جعفر  أبو  قال: "قال  -المبرد  عن  األصغر
 اللَّْيل    اَل وَ "  يقرأ  جرير  بن  بالل  بن  عقيل  بن  عمارة  سمعت:  قال  يزيد   بن  محمد  عن

  ألنه  التنوين  فحذفت  النهار  سابق  أردت:  قال  هذا؟  ما  فقلت"  النَّهارِ   ساِبق  
 .(289)"أخفّ 

 الَ : "  تعالى  قوله  في (  أشياء)  كلمة  صرف  عدم  نفسر  أن  نستطيع   ال  أننا  كما
مْ   َلك مْ   ت ْبدَ   ِإن  َأْشَياء  َعنْ   َتْسَأل واْ  ْؤك   من  فيه  نحن  ما  أساس  على  إال  ،(290) "َتس 

 جرَّها  ألنّ   ؛   الكالمية  السلسلة  حشو   في   المتتابعة  األمثال  بين  الصوتية  ةالفالمخ
  في   الكسر  تنوين:  متماثلين   مقطعين   تتابع  عنه  سينشأ  السياق  هذا  في  وتنوينها

  النطق   في   المقطعين  هذين   تتابع  أن  شك  وال   ،  تليها  التي  الشرطية(  إن)و  ،(  أشياء)
 المقطعين  هذين  بين  فرقت  أن  إال  لغةال  من  كان  افم  ،   واضح  ثقل  فيه  (إنْ   إنْ )

( أشياء)  من  التنوين  بحذف  بينهما  خالفت  بأن  صوامتهما  في  المتتابعين  المتماثلين
 الكسرة   حولت  بأن  المتتابعتين  الحركتين  بين  خالفت  ثم  ، (  ِإن  أشياءِ : )  فصارت  ،

  تعليل ال  في  تهادجا  وهذا  ،(  إن  أشياءَ :)  فصارت  ،  األمثال  تتابع  لتفادي  ؛  فتحة  إلى
 تعليالت  الكرام  وللسلف.    (291) السياق  هذا  في(  أشياء) كلمة  صرف  لمنع  الصوتي

 .(292) لذكرها المقام يسع ال ذلك غير أخرى 

 

 .309ن الصوتية في بناء الكلمة صـ: أثر القواني انظر (288)

 . 3/267: إعراب القرآن ألبي جعفر النحاس  انظر (289)

 101( سورة المائدة من اآلية 290)

 .310وانين الصوتية في بناء الكلمة صـ: أثر الق انظر (291)

 . 2/671صاف في مسائل الخالف أقوال م في :اإلن  انظر (292)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 972)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  بل  ،  وسطها  أو  ،  الكلمة  أول  في  المثلين  أحد  حذف  على  األمر  يقتصر  ولم
  في   فعالر   نون   حذف  في  نرى   كما  ،  الكلمة  آخر   في   المثلين  أحد  حذف  إلى  تخطاهما

 : األعشى قول  في كما ، الوقاية بنون  اتصالها عند ، الخمسة العفاأل
ببببببِب مَلو ِ  لبببببب ِ   أ نببببببِّ  ببببببُبهي لبببببَب  ا  َأ

 

  ببببببب ِ  لبببببَب  مبببببُباٍق خبببببَبوِِّف ِن  َأ  (293)ُت
 

 ،   (294) الرفع  نون   وهو  ،  أولهما  بحذف  المثلين  فخّفف  ،  تخوفينني:    واألصل 
 اإلدغام،   ويجوز  ،  لحذفا  زيجو   إذ  ،  بالزم  وليس   جائز  لكنه  ،كثير  القرآن  في  وهو

"  تعالى  قوله  في   كما  ،  (295)الفكّ   ويجوز ونِّي  ّللاَِّ   َأَفَغْيرَ   ق لْ :    فبالوجه   ،(296) "َتْأم ر 
"نافع  قرأ  -الحذف  أي  –  األول وني:  "عامر  ابن  وقرأ".َأْعبد  َتْأم ر  وَنني:  -"  َتْأم ر 
 .(297)باإلدغام الباقون  وقرأ.بالفكِّ 

وِني: "نحو في  فالمحذو  أن: قوم وزعم  .كذلك وليس الثاني، هو"  َتْأم ر 
 .(298)سيبويه ذلك على نص األول، هو المحذوف بل

  في  كما ، التوكيد بنون  توكيدها  عند الخمسة األفعال في الرفع نون  حذف وكذا
  تتابع  التوكيد فمع ، (299)ولتخرجاننّ  ، لتضرباننّ :  واألصل ، ( ولتخرجانّ  ، لتضربانّ )

 طلبا   -   ولهذا  ،  نونات  ثالث  اللغوية  الوظيفة  حيث  نوم  وطويلة،  ،  قصيرة:    نونان
 ،    الرفع  نون   بحذف  بينهما  خولف  -  للجهد  واقتصادا  ،  النطق  في  وتيسيرا  ،  للخّفة
 .(300) ينافيه والحذف ، التوكيد لغرض جاءت ألنها ؛ التوكيد نون  دون 

 

ألبي حيــة النميــر، ونســبه ابــن الشــجري فــي   188/  2  (من الوافر نسبه البغدادي في الخزانة293)
 لألعشى ولم أره في ديوانه . وفيه شاهدان: "ال أبالك" أصله اإلضــافة، وزيــدت  362/  1أماليه  

ن اإلضــافة. وتخــوفيني: الالم بين المضاف والمضاف إليه، فإذا حذفت الالم رجع إلى أصــله مــ 
، 1/345، والخصــائص  375/  4المقتضب    :  انظر  األصل: تخوفينني، فحذفت إحدى النونين.و

 .105/ 2وشرح المفصل البن يعيش

 . 6/485: البحر المحيط انظر (294)

 .212ريف في التصريف صـ، وإيجاز التع1/387: المقتضب انظر (295)

 من سورة الزمر . 64(من اآلية 296)

 .2/363، والنشر 563، وكتاب السبعة ص 9/218: البحر المحيط انظر ( 297)

 .1/208.وشرح الكافية الشافية520-3/519:  الكتاب  انظر (298)

 .1/92، وحاشية الصبان3/125، 1/46،وشرح االشموني  3/519: الكتاب  انظر (299)

 .319أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة صـ :  انظر (300)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 973)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  فقد   ،  (ولكنِّي  وكَأنِّي  ِإنِّي)  الناسخة  الحروف  من  الوقاية   نون   حذف  في  وكذا
 كثرة   وعّضده   ذلك  وسّهل  ،  للخّفة  طلبا  ،  الوقاية  نون   فحذفت   نونات،  ثالث  اجتمع

 ،   وكأّني   ،  إّني:  قالت  قد   العرب  بال  ما:  قلت  فإن: "   سيبويه  يقول  كما  ،  االستعمال
 وأنهم   كالمهم،  في  كثيرة  أنها  فيها  اجتمع  الحروف  هذه  أن  زعم  فإنه  ولكّني؟  ،  ولعلي

 الحروف،   تضعيف  مع  إياها  استعمالهم  كثر  فلما  تضعيف،ال  كالمهم  يف   يستثقلون 
 .(301) "الياء تلي التي حذفوا

 أو   أوال،  كانت  سواء  المتماثلة  المقاطع  توالي  من  تتخلص  اللغة  أن  رأينا  وهكذا
 . األمثال توالي  بكراهة اللغويون  يسميه ما وذلك ، أحدهما فتحذف ،آخرا أو ، حشوا

 .  فبالحذ ين المتقارب بين المخالفة

  ذلك   يحدث  بل  ،  منه  والتخلص  ،  المثلين   توالي  كراهة   على  األمر  يقتصر  لم
  عمل   ألن  األمثال؛  تتابع  تكره  كما  ،  المتقاربات  توالي  تكره  فاللغة  ،  المتقاربين  في

 تكره  ولذا  ،  عليها  ويثقل  يجهدها  جدا  متقاربة  متالمسة  مخارج  ضمن  النطق  أعضاء
 .(302) ةقاربالمت األصوات تتابع اللغة

  من   كرهوا  ما  المتقاربة  اجتماع   من  كرهوا  وقد: "    الفارسي   قاله  ما  ذلك  دليلو 
 فالقبيالن  األمثال؟  يدغمون   كما  ،   المتقاربة  يدغمون   أنهم  ترى   أال  ،  األمثال   اجتماع

 وتارة  ،  بالقلب  وتارة  ،  باإلدغام  تارة  خّففت  اجتمعت  إذا   والمتقاربة  األمثلة  من
 .(303)"بالحذف

 ،   واحد  صوتي  سياق  في  أو  واحدة  كلمة  في  المتقاربة  تصوااأل  عتتماج  فإذا
 . بالحذف المخالفة منها ،  طرق  بعدة العربية تخلصت
  ، (  يسطيع   اسطاع: )  بقولهم(  استطاع)  من  التاء  حذف:    ذلك  صور  ومن 

وه   َأن اْسَطاع وا َفَما:" تعالى قوله  في كما  .(304) "َنْقبا   َله   اْسَتَطاع وا َوَما َيْظَهر 

 

 .2/122، واألصول في النحو  1/386: المقتضب انظر و ، 2/369( الكتاب  301)

 . 324لقوانين الصوتية في بناء الكلمة صـ: أثر ا انظر (302)

 .1/155(الحجة للقراء السبعة303)

 .97( سورة الك ف من اآلية 304)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 974)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  األخّفش   ذلك  وضح  ،وقد  لذلك  التاء  فحذفت  ،  واحد  مخرج  من  والتاء  طاءفال
"    قوله  في "  تقول  للعرب  لغة  ألن  ؛(  اْسَطاع واْ   َفَما)  وقال:  "ِاْسطاعَ :  "  َيْسطِيع" 

"ِاْسَتطاع"  به  يريدون   ألن   ؛  الطاء  جامعت  اذا  التاء  حذفوا  ولكن  ،"  َيستطيع" 
  جائز   حذف  وهو.  (305) "لذلك  الطاء   ففحذ"  تاعَ سْ اِ "  بعضهم  وقال  ،  واحد  مخرجهما

 . اآلية تمام  في ذكرها بدليل
  بلحارث، :  مثل  القمرية،  بالالم  معرف  على  الداخلة"  بني"  كلمة:  أيضا  ذلك  ومن
  وبني   العنبر،  وبني  الهجيم،  وبني   الحارث،  بني :  يعني  وبلقين،   وبلعنبر،  وبلهجيم،

 .القين
  حذف  استخّفوا ثم ف،التعري الم وسكون  السكونه ؛( بنى) من الياء حذفوا فإنهم

 .(306) األول فحذفوا المثلين، اجتماع كرهوا كما ، المتقاربين الجتماع ؛كراهة النون 
  الحارث   وبني  العنبر  بني  في  قولهم  الشاذ  ومن: "فقال  ،  شاذا  سيبويه  عده  وقد

 رفة،المع   الم  فيها  تظهر   قبيلة  بكل   يفعلون   وكذلك  النون،  بحذف  وبلحارث،  بلعنبر :  
 كالمهم،   في  كث ر  مما  كانت  لّما   ألنها  ذلك؛  يكون   فال  فيها  الالم   تظهر  لم  إذا  افأمّ 

 .(307)"حذفوها المخارج،  قريبتي والنون  الالم وكانت
  عدم  إلى  إشارة  فيه"     ذلك  يكون   فال  فيها  الالم  تظهر   لم  إذا  فأما:"    وقوله

  الحذف :    نال وامت  النالإع  الكلمة  في  يجتمع  ال  حتى  ؛(  الّنجار  بني)   في  النون   حذف
)  قالوا  لو  ألنهم   ،  واإلدغام  ،  باإلدغام   الالم  أعلوا  وقد  ،  النون   لحذفوا(  بّنّجار: 

 .(308)بالحرفين إجحافا ذلك فيكون 
 القلب  -الثانية  الطريقة

 ،   المتقاربين  أو  المثلين  توالي  من  بها  يتخلص  التي  الثانية  الطريقة  هي  تلك
 :  يف كما ، للتباين البدل أو بالقلب وتسمى

 

 .3/293، وشرح الشافية 557مفصل صـ: ال انظر ، و2/433(معاني القرآن305)

 . 2/479، واللباب للعكبري1/386ضب، والمقت4/484: الكتاب انظر (306)

 .4/484(الكتاب307)

 .38،والمسائل السفرية البن هشام صـ2/480، واللباب 1/386ب : المقتض انظر (308)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 975)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

)  كل  في   واألصل   ،(وأمليت  وتسّريت،  وتظّنيت،  تقّضيت،)  -   ،   تقّضضت: 
 . (309) ياء  الثاني بإبدال بينهما فخولف مثالن، اجتمع ،( وأمللت وتسّررت، وتظّننت،
  األخيرة   الهاء  قلبوا  دهديت،:  دحرجته:    أي  ،  الحجر  دهدهت   في  قالوا  وكذا-

 الخّفاء   في  وأنها  بها،  لشبهها  ءهاال  من  اء الي  أبدلت   ؛  األمثال  اجتماع  كراهة  ياء،
 .(310) هذه  في الياء من أبدلت كما فأبدلت نحوها، والخّفة

  حيحيت :  واألصل  وهاهيت،  وعاعيت،  حاحيت،:  اإلبل  زجر  في   قولهم  وكذلك-
 بالياء؛   لشبهها  ؛  ألفات   األماكن  هذه  في  السواكن  الياءات  فقلبت  وهيهيت،  وعيعيت
 .(311) والعيعاء حاءالحي: همقول  يدلك هي، كأنها فصارت
)الشرطية"  مهما"  أصل:  الخليل  قاله  ما  ومنه  -  األولى   األلف  قلبوا  ،(ماما: 

 . (312) التكرير الستقباح هاء،
  باإلبدال؛   بينهما  بالتباين  المثلين  توالي  ثقل  من  سبق  ما  كل  في  ت خ لِّص  فقد

 ،  ين لمثال  توالي  ثقل  من  الفرار  إليه  دفعهم  ،  عليه  يقاس  وال  يحفظ  شاذ  إبدال  وهو
 . (313) التضعيف لكراهية ؛ الياء الالم مكان فأبدل شذ  ما باب تحت  سيبويه أورده

  العّدة  صالحة  حروف  من  الياء  إبدال  عن  حديثه  تحت  يعيش  ابن   ذكره  وكذا 
  في   كما  ،  التضعيف  لثقل  ؛  مضاعفا  كان  فيما  ذلك  جاء  ما  وأكثر  قياس،  غير  على

 .(314)(وِدوَّان وِدبَّاج، ِدنَّار، :هاوأصل ان،وديو  ، وقيراط، وديباج، دينار،)
 .التخفيف مظاهر  من هذا والتناسب،وكل واالنسجام التقريب لتحقيق وهذا
  جنس   من   مد   حرف  الكلمة  أول   في   الملتقيتين   الهمزتين   ثاني  إبدال  أيضا  ذلك   ومن

 وهو  ها، قبل  التي   للحركة   تجانسا   إال   ذلك   وليس   ، ( وأومن  وآدم،   إيمان، )  في   كما   قبلها،   ما
 .(316) نادرا  أو شاذا  التحقيق  لكان  ناطق  حققها  لو  بحيث ،(315) الزم الإبد 

 
 .1/245،والممتع الكبير في التصريف1/381، والمقتضب4/424( انظر : الكتاب  309)
 .  3/261، واألصول في النحو4/393( انظر : الكتاب  310)
 .1/246، وسر الصناعة3/261، واألصول في النحو 4/393اب  ( انظر : الكت311)
 .59/  3، والكتاب   358/ 3م العين  ( انظر :معج312)
 .4/424( انظر :  الكتاب  313)
 . 429( انظر : شرح الملوكي صـ314)
 .3/209، وشرح الشافية   2/738عة  ،وسر الصنا 3/551( انظر في ذلك :الكتاب  315)
 .4/2092( انظر : شرح الكافية الشافية  316)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 976)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 عن   إال  مخرجا تجد  ولم الثقيلة،   الهمزة  في   وخاصة التماثل   استثقلت  هنا  فاللغة
 ويؤمن   ،  نطقه  يخفّ   بناء  إلى  الكلمة  حول  الذي  قبلها  التي  للحركة  التجانس  طريق

 . (317) الثَِّقل  في  الوقوع عدم معه
  في   وجوبا  أشد  فهو  ساكنة،  وهي  الثانية  الهمزة  في  واجبا   انسالتج  كان  وإذا

 ،(أ َأيدم)  وأصله  ،(-آدم   تصغير  –  أويدم)  ففي  استثقاال،  أشد  ألنها  تحركها؛  حالة
 مع   الهمزة  تجانست(  أيمة)  وفي   ،  واوا  فقلبت   قبلها،  ما  ضم  مع  الهمزة  تجانست

 .(318)ياء  فقلبت ، قبلها التي الكسرة
 . التخفيف مظاهر من  والتقريب والتناسب نساتجال أن ولالق سبق وقد

 باإلبدال  المتقاربين توالي ثقل من التخلص

 المتقاربين،   في   نفسه  فالحال  باإلبدال،  المثلين  ثقل   من   التخلص  في  يحدث   كما
  حروف   من  فاحر   االفتعال  تاء  تكون   حينما  طاء،  االفتعال  تاء  إبدال  في  نراه  كما

)في  كما  ،(والظاء  اء،لطاو   ضاد،ال ،و الصاد)  وهي  اإلطباق،  ،(  واضطرب   اصطبر: 
  في   الزم   لكنه  األصل،  عن  عدوال  كان  وإن  هنا  ،فاإلبدال(  واضترب  اصتبر:)  وأصله

 لما   ؛  المطبق   الحرف  مع   التاء  اجتماع  الستثقال  ؛  للتجانس  تحقيقا  ؛  ذلك  مثل 
 مس،اله   حروف  من  التاء  إذ  ؛الصفة  في  وتباين  المخرج  في  اتفاق  من   بينهما

  حرف  التاء  من  أبدل  تنافيا  فلما  ،  تباين  فبينهما  ،  االستعالء  حروف  من  طبقوالم
 .(319) التاء مخرج من لكونها الطاء واختيرت ، المطبق مخرج  ومن استعالء
 تاليه   في  أثر  المطبق  األول  الصوت  ألن  ؛  التقدمية  بالمماثلة  يعرف  ما  وهذا 

 .(320) المستفل المطبق غير

 

 .212: ال مزة دراسة لغوية وصرفية ونحوية صـ انظر (317)

،وظــاهرة التخفيــف فــي النحــو   3/315،واألصــول فــي النحــو    2/229:سر الصناعة  ظران  (318)
 .202العربي

 .510، 509: شرح الملوكي صـ انظر (319)

 .68ن ج الصوتي للبنية العربية صـ : الم انظر (320)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 977)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
  أرادوا  أنهم  األصل  على  افتعل  بتاء  ينطق  لم  نهأ  يف  والعلة: "    جني  ابن  يقول

 .(321) "حرف من حرف بتقريب وجه من العمل يكون  وأن ، الصوت تجنيس
 على   العسير  فمن  ،  بها  النطق  ويسهل  اللسان  على  الكلمة  لتخفّ   ذلك  وكل

  على  جهد  من   ذلك  في  ِلَما  مختلفان  وهما  متجاورين  بصوتين   ينطق  أن  اللسان
 ؛ (  اضترب)  من  انسجاما  وأكثر  أخفّ (  اضطرب)  أن  معي  ى تر   أال  ،  طقالن  أعضاء

 .(322)والمشاكلة الموافقة في أبلغ ألنها
  ،   زايا  أو  ذاال  أو  داال  فاؤه  كانت  إذا   ،  داال(  افتعل)  تاء  إبدال  في  نفسه  والحال

 الصوت   تجانس  إرادة  من  ذكرته   لما  ؛...(    وادلف  ،  وادخر  ،  وازدان  ،   ازدجر: )  نحو
  حرف   والتاء  ،  مجهورة  حروف  والزاي  والذال  الدال   أن  وذلك  ،  تباينه  ةوكراهي 

  فتوافق   ،  مجهورة  وهي   ،  مخرجها  من  ألنها  ؛  الدال  التاء  من  فأبدلوا  ،  مهموس
 .(323)واحدة جهة  من العمل ويقع ، والذال والدال الزاي جهر بجهرها

 . المثلين  بين الفصل –  الثالثة  الطريقة

 كالفصل   ،  بينهما   الفصل  المثلين  توالي  ل قث  من   بها  يتخلص التي  الطرق   من 
 ،   نونات   ثالث  توالي  لكراهة  ؛  الفارقة  باأللف  الثقيلة  التوكيد  ونون   اإلناث  نون   بين
 . (324) تضربنانّ  هل:  نحو

 :مالك ابن قال 
فببببببببب  "  لببببببببب   ِز   وأل كببببببببب ها قب   ُمَ 

 

 عبببببا نببببب ِ  نبببببو  إىل ِف سببببب ِنَها اإل  (325) "ُأ
 

 الفعل،  على  الخفيفة  النون   تدخل  فلم  ؛  خفيفةال  عن  ازاتر اح  الثقيلة  قلت  وإنما
 ثقيل   وهو  المثلين،  اجتماع  إلى  يؤدي  ألنه  المؤنث؛  جمع  ضمير  به  اتصل  الذي

 .لذلك فرفضوه
 

 .325، 2/324لتصريف :  المنصف شرح كتاب ا انظر (321)

 .512:شرح الملوكي صـ انظر (322)

 . 2/349، واللباب   1/236،والممتع  515-514ملوكي صـ: شرح ال انظر (323)

 .3/1184، وتوضيح المقاصد 2/201، واألصول في النحو 3/526: الكتاب انظر (324)

 . 3/128، وشرح األشموني3/316: شرح ابن عقيل انظر . و55ية صـ (األلف325)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 978)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 إذا   األلف  ألن  تضربناْن؟  هل:  فيقولون   باأللف،  بينهما   الفصل  يمكنهم  ولم 
 ما   مثل  إلى  دعو فت  ؟َننْ تضرب  هل:  يقال  أن  فيلزم  حذفت،  مشدد  غير  ساكن  بعدها  كان

 وبين   بينهما  وفصلوا  الشديدة،  وألحقوا  الخفيفة،  إلحاق  عن  عدلوا  فلذلك  منه،  فررت
 .(326) تضربنانِّ  هل: فقالوا  األمثال، اجتماع كراهية باأللف،  الضمير نون 

 اإلدغام –  الرابعة  الطريقة

  طرق   نم  طريق  فهو  ،  الحرفين  تماثل  بثقل  وثيقا  ارتباطا  اإلدغام  باب  يرتبط 
 من  مانع  غير  من  متحركين  مثلين   اجتماع  ألن  ؛  الثقيل  التماثل  هذا  من  يففتخال

 عمدوا   ألسنتهم  على  المتجانسين  التقاء  ثقل   فعندما  ،   الثَِّقل  غاية  في  اإلدغام
 ثم  موضع  عن  ألسنتهم  يميلوا  أن  يستثقلون   ألنهم  ؛  الخّفة   من  كضرب  باإلدغام
 . نالسال  على ةالكلف من ذلك في لما ؛ إليه يعيدوها

  في   وأدغموه  ،  االول  الحرف  سّكنوا  متحركان  مثالن  الكلمة  في  اجتمع  فإذا
 .(327) اإلدغام فيبطل ، بينهما حركته تفصل لئال ؛  األول سكنوا وإنما ، الثاني
 ؟  اإلدغام  ظل  في الخف ة تفسر  كيف 

  والثاني   ساكن  األول   ،حيث(  قّطع )  كـ  ،  صغير   إما   اإلدغام  أن  المعروف 
 . متحركان الحرفان حيث( شدّ ) كـ ركبي وإما ، متحرك

  َنْبَوة    الحرفين  عن  وارتفاعه  اللسان  ن ب وُّ   في  الخّفة  فيه  تتحقق  الصغير  فاإلدغام
 لو  األول  في   تكون   كانت  التي  الوقفة  وزوال   -واحدة  مرة  عنه   تجافيه:  أي  -  واحدة

 لها   متشَّ لتج  لىو األ   الطاء   إدغام  ترك  تكلَّفت  لو  أنك  ترى   أال  ،اآلخر  في  تدغمه  لم
ة من  تمتاز عليها وقفة  .قططع: كقولك بها؛ للثانية ممازجتها شدَّ

َقيفة   تلك   أزلت  أنت  فإن    منه   قربه  فكان  ،  بالثاني  خلطته  األول  على  والفترة  الو 
 .(328) بحكمه وإلحاقه إليه لجذبه أشد؛ فيه وإدغامه

 صلة فالا  الحركة  زوال  في  متحققة  فهي  الكبير  المثلين  إدغام  في  الخّفة  وأما
 .المدغمين الحرفين بين

 

 .56، وبحوث ومقاالت في اللغة صـ 1/25: األشباه والنظائر انظر (326)

 .  3/114،وشرح الشافية1/403، والممتع  673-672: شرح الملوكي صـ نظرا (327)

 .2/140: الخصائص انظر (328)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 979)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ثم   ،   األول  جنس  إلى  الثاني  قلب  في   فتتضح  المتقاربين  إدغام  في   الخّفة  وأما
 من  أحدهما  تقريب  إيثار  في  إشكال  فال( "واّظلم  ،  اّصبر: )  في  كما  ،  فيه  إدغامه

 .(329) "النظير تسكين من أوكد  المتقارب قلب ألن صاحبه؛
 أو   اللفظ  في  فساد  إلى  يؤدي  بأال   روطمش  فإنه   ؛  فللتخفي  اإلدغام  كان  وإذا

  الموضوعة   األحكام"،فـ  (330)"األصل  إلى  عنه  عدل  ذلك  إلى  أدى  إذا"فـ  ،  المعنى
 في  اإلدغام  فيمتنع  ولذا  ،(331)"تركت   مقصودة  أغراض  نقض  إلى  أدت  إذا  للتخفيف

 :أربع صور
  جلبب )  في   كما  ،  لإللحاق  مزيدا  المثلين  من  الثاني  الحرف  يكون   كأن-1

  المثل   فتسكن(  وشملّ   جلبّ : )  تقول  أن  لزم  أدغمت  فلو  ، (دحرج)بـ  ملحقة(    لملوش
 وملحقا  موازيا  يكون   أن  عن  بذلك   فيخرج  ،  قبله  الساكن  إلى  حركته  وتنقل  األول

 .اإللحاق غرض فيبطل ،( دحرج)لـ
ر  ،   َطَلل)  في  كما  ،   َلْبس    إلى  اإلدغام  يؤدي  أن  أو-2 ر    يدغم   ال  فإنه  ،(  وس 

ا  يحدث  اإلدغام  ألن  ؛  أصلين  كانا   نوإ  ،  مثالنلا  فلو   ،  ببناء  بناء  واشتباه  َلْبس 
رّ   ،   َطلّ : )  قلت  فلو  ،  المقصود  يعلم  لم  أدغمت  طلال   أن  يعلم  لم   ،  باإلدغام(  ،  وس 

ر)  وكذا  العين؟  ساكن(  َفْعل)  أنه  ،أم  أدغم  وقد(  َفَعال) ر   هو   هل  يعلم  لم  ،  أدغم  لو(  س 
رّ ) كـ-العين ساكن -( ف ْعل) أنه أم ،  مأدغ وقد (ط ن ب) كـ( ف ع ل)  . ؟(د 

  هو   ما  الثالثية  األفعال  في   ليس  ألنه  ؛(  ومدّ   شدّ )  في  اللبس  هذا  يحدث  ولم 
 . األسماء في كما ، به فيلتبس العين ساكن على

  ساكن   صحيح   حرف  األول  قبل  وما  ،  كلمتين  في  المثالن  يلتقي  أن  أو  -3
،  َقْرم  "    نحو  شرطه،  على  ال  ساكنان،  الجتمع  الميم  في  لميما  تأدغم  لو  إذ  ؛"َماِلك 
 .(332) يجوز ال وهذا ، األولى والميم الراء وهو

 

 .213ل عند توالي األصوات العربية صـ، وظاهرة التماث 2/140: الخصائص انظر (329)

 .10/122: شرح المفصل انظر (330)

 .674، وشرح الملوكي صـ10/123:شرح المفصلانظر (331)

،وظــاهرة التخفيــف فــي النحــو 123-10/122،وشرحه البن يعــيش  545صـ:المفصل  انظر  (332)
 .123صـ



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 980)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 في   كما  ،   اإلدغام  بفكّ   منه  تحّرز  ثقل  إلى  اإلدغام  أّداك  إذا   وكذا  -4
 أمَّا   إْدغام،  َواَل   حذف    َغْيرِ   من   بياءين(  َيْسَتحيي)  مستقبله  ِفي  تقول  ،(استحيي)

 َفَقْبلها األولى وأمَّا ،(َيْرِمي) َياء مثل َساِكنة الثَّاِنَية الياءَ  ألنَّ  ؛ َلْيهِ إِ  حاجةَ  َفاَل  اْلَحذف
ل َفلم ساكن    . َتْثق 

(  َتْسَتِحيّ : )  َتقول  ،فكنتَ   لضممت  أدغمتَ   َلو  ألنَّه  ؛   َأْيضا  فممتنع    اإلدغام    وأمَّا
ْدَغام بفكِّ  ه  ِمنْ  زوافتحرّ  ، جّدا   م ْسَتْثَقل   َوَهَذا ،(  َتْسَتِعدّ ) مثل  .(333)اإلِْ

 صيغا   العرب  َيْبنِ   فلم  ،   الوضع  بأصل   يرتبط   اإلدغام  أن  الصور  هذه   ومعنى 
 إلى  اإلدغام  أّدى  فإذا  ؛  م ْحَكم ا  نظام ا  للغة  ألن  ،  األخرى   مع  وتتداخل  تختلط  وأبنية
 .مدغااإل امتنع ثْقل   إلى أو ، المقصودة األغراض من َغَرض   نقض إلى أو ، َلْبس  

  ، (  اإلبدال)  والقلب  ،  الحذف:  المثلين  توالي  من  التخلص  طرق   انتك  كتل
  توالي   أو  ،  المتحركات  بتوالي  خاصة  أخرى   طرق   وهناك  ،  واإلدغام  ،  والفصل

 .  الساكنينِ 
  بناء   في  كما  البناء،  طريق  عن  المتماثلة  الحركات  توالي  من  اللغة  فتتخلص

 ألنَّ   ؛  الحركيّ   للتتابع  اع  نم  ؛  حركتم  رفع  ضمير  مع  السكون   على  الماضي  الفعل
لَ   الفاعل  ضمير   أحرف   أربعة  تواليَ   لذلك  فكرهوا  الكلمة،  من  جزء  منزلة  الفعل  من  تنزَّ

 واحدة   كلمة  هو  فيما  فامتناعه  الواحدة،  كالكلمة  هو   فيما  ممتنع ا  كان  فإذا.  بالتحريك
 . (334) أحرى 

 . سبق كما بالحذف أو بالتحريك الساكنين توالي من تتخلص وكذا 
 . ومعنى لفظا أثقل والجمع ، أخف   المفرد:  اسع ات

  الجمع   وثقل  المفرد   بخّفة  المتعلقة  القاعدة  تلك  بالتخفيف  المرتبطة  القواعد  من
  المعنوي   لثقله   الجمع  إن  بل  ،  (335) منه  أخفّ   فهو   ،  الجمع  من  تمكنا  أشد  فالواحد  ،

  اعترف  التي كةحر لا تلك يهو   ،  لفظا الثقيلة الضمة من أثقل  بأنه بعضهم اعترف قد
 . الحركات أثقل بأنها

 

 . 416-2/415: اللباب في علل البناء واإلعراب انظر (333)

 . 1/56ممتع الكبير في التصريف: ال انظر (334)

 .5/35، 1/63فصل ، وشرح الم 1/22: الكتاب  انظر (335)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 981)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

"    الرضي  يقول  غاية   معها  يطلب  فلم  الجمعية،   كثقل  ليس  الضمة  ثقل  إن: 
 .(336) "األقصى الجمع مع  طلبت كما التخفيف
 : الصورة هذه على  ترتب وقد

 أولى   فيه  فالتخفيف   ،  بالتغيير   أو  ،  بالحذف  التخفيف  فيه  يكثر  الجمع  أن-
 بعض   أو   الحروف  بعض  حذفوا  الجمع  في  الثَِّقل  ولهذا  ،  يهف  دالوار   قلللث  المفرد  من

 .تخفيفا منه الحركات
  آخر   حذف  وجب  وإنما  ،(  سفارج: )  قلت  -مثال  -(   سفرجل)  جمع  أردت  فإذا

 وكان   ،  للخّفة  طلبا  فح ذف  ،  مستثقال  لكان  األصل  على  به   أ تى  ولو   ،  لطوله  حروفه
  الكلمة   آخر  في  الحذف  ألن  ؛  لمةالك  حروف  أضعف  ألنه  ؛  بالحذف  أولى  اآلخر

(337). 
  في   مستثقل  ألنه  ؛  مستكره  الخماسي  تكسير: "    كار  نقرة  قاله  ما  ذلك  ودليل

 حكى   ما  على  ويجمع  ،  شيء  منه  يحذف  لم  إن  ألنه  استثقاال؛  زاد   ج مع  فإذا  ،  واحده
 اد بامتد  الثَِّقل  لزم  ،  سفارجل:   سفرجل  تكسير   في  يقال  أنه   بعضهم  عن  سيبويه 

 .(338) "ومعنى لفظا الثقيل الجمع يف ءالبنا
 ألف  بعد  ما  ألن  ؛  سفاريج:    فيقال  ،  بالياء  المحذوف  عن  التعويض  ويجوز 

 فلهذا  ،  بثقيل  ليس  وذلك  ،  الياء  فنشأت  ،  الكسرة  أشبعوا  فكأنهم  ،  مكسور  التكسير
 .(339)غيرها من أولى الياء كانت

  في   فتقول  ،   حداو   واد  من  يجريان  ألنهما  التكسير  على  التصغير  حمل  وقد
 . (340) وسفيريج سفيرج،:  سفرجل تصغير

  جمعا   كان  ما  عين  تسكين من فيه  يحدث  ما:  أيضا الجمع  في  التخفيف  ومن-
"  المبرد   يقول   كما  ،(  ف ع ل)  على  من  والساكنة   المتحركة  اأْلَْبِنَية  من  َيِجيء  َوقد: 

 

 .3/134( شرح الشافية للرضي 336)

،و ظــاهرة التخفيــف فــي النحــو العربــي 3/12،واألصول في النحو2/230: المقتضب  انظر  (337)
 .62صـ

 . 98، 97(شرح الشافية لنقرة كار صـ 338)

 .1423/  3، وتوضيح المقاصد والمسالك  251: أسرار العربية صـ  انظر ( 339)

 .140/  4، وشرح ابن عقيل  255، وأسرار العربية صـ3/417:  الكتاب  انظر (340)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 982)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،   ث طّ   َوقوم  َثطّ   َورجل  ْرد،و    وخيل  ،  دَورْ   فرس :  َقْولك  َوَذِلكَ (  ف ْعل)  على  جمع  الثَّاَلَثة
ْقف  َسْقف: َوتقول  .(341) "حركت ِشْئت َوِإن  ، وس 

  بتسكين   التخفيف  يجوز  فإنه  ،  -العين  بضم-(    ف ع ل)  على  جاء  جمع  فكل 
ف )  ،كـ  فيه   العين ق  ْقف  س   بعضهم  جعله  حتى  ،(  َرْهن)  جمع(  ور ْهن  ر ه ن  )و  ،(وس 
 ،(  ،وع ْنق  ع ن ق)  ،نحو  مفردا  كان  وإن  ،(ف ع ل)  على  جاء  ما  كل   في  مطردا  قياسا

 لثقل   المفرد  من  أقيس  الجمع  في  التخفيف  أن  إال  ؛  للتخفيف  طلبا  ؛(  وأ ْكل  ،  أ ك ل)
 .(342) المفرد وخّفة الجمع

  إذا  ياء  الواو  بقلب  اإلعالل  في  ذكره  سبق  ما  أيضا  الصورة  هذه  نتائج  ومن-
 ،(  َلووود    ع َصوو،: )  لهماأصو ،(وِدليّ   ،  ِعصيّ )  في  كما  جمعا،(ف عول)لـ  الما  وقعت
 الياء   أدغمت  ثم  ،   ياء  الواو  فقلبت  ،  والياء  الواو   اجتمعت  ثم  ،ياء  الثانية  الواو  قلبت

 .إبقاؤها أو  ، للعين إتباعا ؛ الفاء كسر يجوز  إنه ثم ، الياء في
  الواوين  اجتماع  عن  الناشئ  الثَِّقل  من  التخلص  فيه  القلب  مدعاة  أن  فنالحظ

  جمعا،   الكلمة  كون   القلب،  إلى  دعاهم  آخر  ثقل  إلى  باإلضافة  ما،له بق  ما  مومالمض
  ،  ع ل وّ )  في  كما  ،  القلب  فيه  يجب  لم  مفردا  كان  ولو  ،   الواحد  من  أثقل  والجمع

 .(343) المفرد في يستثقل ال  ما الجمع في  يستثقلون  أنهم:  قواعدهم ومن ،( وع ت وّ 
  في    النحاة  صاغها  تيال  التخفيف  صور  عن  الحديث  بنا  ينتهي  القاعدة  وبهذه

 كالمذكر   أخرى   قواعد  وهناك  ،  مؤلفاتهم  ثنايا  في  إليها  وأشاروا  ،  ملموسة  قواعد
 اكتفيت  لكنى   ،  ذلك  وغير  ،  (345) المعرفة  من  أخفّ   والنكرة  ،  (344) المؤنث  من  أخفّ 

  الصرفية   بالبنية  الشديد  لتعلقها  نتائج؛  من  عليها  يترتب  وما  ،  صور  من  سقته  بما
 . البحث موضع

 

 . 2/200( المقتضب341)

 .1/184: البيان في غريب إعراب القرآن  انظر ( 342)

 .133،  ،وشرحان على مراح األرواح صـ 701:شرح الملوكي صـ  انظر (343)

المــذكر   يه أن خالفت األعداد مــن الثالثــة إلــى العشــرة معــدودات ا ، فأنثــت مــع(وقد ترتب عل344)
 .492، وعلل النحوصـ1/22: الكتاب  انظر وذكرت مع المؤنث؛أِلَن اْلُمذكر أخّف من اْلُمَؤنَّث.

 . 22/  1: الكتاب انظر (وقد ترتب عليه أن أكثر الكالم ينصرف في النكرة، 345)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 983)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
   ودواعيه التخفيف سبابأ

 كثير  على  الصور  تلك  وأثر   ،  ونماذجه  التخفيف  صور  من  تقدم  ما  خالل  من
  نقف   أن  لنا  يمكن  ،  وغيرها  ،  واإلدغام  واإلبدال،  كاإلعالل،  التخفيف،  ظواهر  من

  تتعلق   صوتية،  أسباب  في  كلها  تكمن  وهي   التخفيف،  إلى  دعتهم  التي  األسباب  على
 : ،وهي الكلمة نطق في لسانال به يقوم الذي بالنشاط
 . التعذر-1 

 . الثَِّقل-2
  ،  حّده  غير  على  الساكنين  كاجتماع  ،  بالكلمة  النطق  امتناع  فهو  التعذر  أما

  ، (346) ساكنين  بين  الجمع  تعذر:  المشهورة  قواعدهم  فمن  ،به  النطق  متعذر  أمر  فهو
 .  الهأص عن مةبالكل عدلوا وإن حتى ،التخفيف إلى يلجئون  العرب نجد ذاوله

"الخصائص  في  جني  ابن  حكى  وقد  ،  متتالين  ألفين  اجتماع  وتعّذر   أن : 
 ، ويمططه   يقال  صوته  يطول  وأخذ  ،  ألفين  بين  يجمع  أنه  الزجاج  عند  ادعى  شخصا

 .(347)"واحدة األلف هي ، الَعْصر إلى مددتها  لو:  الزجاج له فقال
  ألنه   ؛  لواوا  ىإل  ولهاحت   بعد  همزة  إلى  ونحوها(  سماء)  في  األلف   قلبت   ولهذا

 .(348)األخرى  األلف مع  مجتمعة بها  النطق يتعذر
  بالكلمة   النطق  من  لتمكن  الوصل  همزة  تجتلب  لذا  بالساكن،   االبتداء  كتعذر  أو
 .(349) أولها الساكن

  ثقل    به  النطق  عند  اللفظ  في  يحدث  فقد  ،  الثَِّقل  وهو:    الثاني  األمر  أما
 .فيفتخال إلى فيلجئون   ، النطق في  وصعوبة
 محّددة،   أوضاع  إلى  رّدها  يمكن  لكن  ،  متنوعة  متعددة  االستثقال  ورصو 
 :منها ، ببعض بعضها  األصوات عالقة تحددها

 

 .157،وعلل النحو صـ 2/361و : األصول في النح انظر (346)

 .2/495، 1/90: الخصائص انظر (347)

 .12، ورّد األلفاظ إلى أصول ا صـ 90، 1/89: الخصائص انظر (348)

 .12، ورّد األلفاظ إلى أصول ا  صـ 276أسرار العربية  : انظر (349)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 984)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  الصوت   في  ثقال  يسبب  التقارب  وهذا  ،  المخرج  في   التطابق  أو   التقارب-1
 ثقال  يزداد  األمر  أن   شك  وال  ،  متصالن  متماثالن  أصليان حرفان  يلتقي  إذ  ،  والمخرج

  النطق   أعضاء  على  ثقال  أشد  األصلية  الحروف  تضعيف  ألن  ؛  ينفحر ال  أصالة  في
  الحرف   في   بإدخاله  باإلدغام  التخفيف  إلى  يلجئون   العرب  نجد  ولذا  ،  غيرها  من

 .(350) واحدة ارتفاعة اللسان يرتفع بحيث ، الثاني

 حروف   من  لغتهم  كلمات  تركيب  العرب  يستحسن  المثالن  يلتقي  أال  وألجل
  قرينه   مع  منه  أظهر  نقيضه  مع   الصوت  كان  إذ: "    جني  ابن   يقول  امك   ،  متباعدة
  الكتابة   كانت  ولذلك: "  أحاله  وما  أجمله   ما  رائع   بتمثيل  يمثلها  ثم  ،  (351) "ولصيقه
 .(352)"األلوان سائر وكذلك  ،خّفية السواد في بالسواد

  إلى  يحتاج  الذي  التضعيف  من  فيه  لما  ؛  المثالن  التقاء  يكرهون   كانوا  لهذا
  إظهار   من  عليهم   أخفّ   الحرف  في  الحرف  إدغام  أن   فرأوا  ي،عضل  هود جم

  ،   شدَّ : )قولك  نحو  ،واحدة  َنْبوة    مع ا  عنهما  ينبو  اللسان  أن  ترى   أال"    ،(353)الحرفين
 . (354) الخّفة في  سبب واحدة مرة عنهما اللسان ونب وُّ  ،( وسلَّم  ، وقطَّع

  التقاء   إن  :  مقوله  يينالصرف  كالم  في  فنجد  الحروف،  صفات  في  االختالف-2
 لون   من  ليكونا  اآلخر،  إلى  أحدهما   َيقلب  قد  المجهور  بالصوت   المهموس  الصوت

  بينهما،  وسيط  دون   التقاؤهما  يكون   أن  بشرط  ،  مجهورين  أو  مهموسين  واحد
 . ساكنا األول ويكون 
 زايا   أو  داال  األول  الحرف  يكون   حين  ،(  افتعل)  صيغة  في  واضحا  ذلك  ويبدو 

  وهي   التاء  رأوا  فلما  ضادا،  أو  صادا  أو  طاء  الفاء  كانت   اذ إ  وكذلك  ،  ذاال  أو
 لفظ  من  مستعالة،قربوها  م ْطَبقة  مجهورة  وهي  ،   األحرف  هذه  بعد  م ْخَفتة  مهموسة

 أخت   الطاء  ألن  ،  الطاء  وهو  منها  الحروف  أقرب  إلى  قلبوها  بأن   ،  والضاد  الصاد
 

 .14، ورّد األلفاظ إلى أصول ا صـ 104: التجويد واألصوات صـ  انظر (350)

 .2/229 (الخصائص351)

 .2/229( الخصائص 352)

 .34وظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ ، 153: األصوات اللغوية صـ انظر ( 353)

 .2/229: الخصائص انظر ( 354)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 985)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  لعملية   تيسيرا  ؛  الءواالستع  اإلطباق   في  الحروف  هذه  وأخت   ،  المخرج  في  التاء
 .(355)العضلي  الجهد في واقتصادا النطق،
، حينما ال  -3 العلة  في حروف  ذلك  ويظهر  والحرف،  الحركة  بين  االختالف 

تتجانس مع ما قبلها من حركة ، فيلجئون إلى التخفيف ، كما في قلب الواو ياء 
يؤدي   قلبوعدم ال  إذا سكنت بعد كسر ، أو قلب الياء إليها إذا سكنت بعد ضم ،

 .(356) إلى الثَِّقل

  ولهذا   ،  النطق   عند  والحركات  الحروف   بين  المسافات  انفراج   الثَِّقل   بذلك  ويلحق
  الحرف   بين  المنفرجة  المسافة  تلك  النطقي  الثَِّقل  أسباب  من  الجاربردي  َعدّ   فقد

  اني لثوا  أخفّ   فاألول  ،  العين  بفتح(  َموَعد)و  العين  بكسر(  َموِعد)  مثل  ،  والحركة
 .  (357) الكلمة ثقلت ولهذا  ، منفرجة  والواو الفتحة بين المسافة ألن ؛ قلأث

  تمكنت   والحركات  الحروف  بين  النطقية  بين  المسافة  ضاقت  فكّلما  هذا  وعلى 
 والعكس   الكلمة،  نطق  في  خّفة  ذلك  عن  فنتج  ،  تماما  الكلمة  من  النطق  أعضاء
 .(358)بالعكس
 الحركات   توالي  العرب  ةانحال  تثقلسا  فقد  ،  المتماثلة  الحركات  تتابع-4

 أدى  مما  ،  النطق  في  ثقل  عنه  فينتج  ،  المقطعي  النظام  يضعف  لكونه  ؛  المتتابعة
  توالي   من  تتخلص  وكذا  ،  متحرك  رفع  ضمير  مع  الماضي  الفعل  آخر  تسكين  إلى

 .(359)باإلسكان بتخفيفها  المتماثلة الحركات

 

، 110  –  109، والمدخل إلى علم األصــوات صـــ    1/218: سر الصناعة اإلعراب    انظر  (355)
 .13ورّد األلفاظ إلى أصول ا صـ

 . 3/459(الكتاب  356)

 .72الشافية صـ  (شرح357)

 .32: ظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ انظر ( 358)

ظــاهرة التخفيــف ،و  79،  78: القراءات القرآنيــة فــي ضــوء علــم اللغــة الحــديث صـــ  انظر  (359)
 .34صـ



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 986)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  إلى    الكسر  من  لتقاكاالن  ،  أثقل  حركة  إلى   ثقيلة  حركة  من  االنتقال  ثقل-5
 من  انتقال  فيه  ألن  ؛  األسماء  في(  ِفع ل)  بناء  إهمال  سبب  لنا  يفسر  وهذا  ،   الضم
 .(360) أثقل إلى ثقيل

  شديد   حرف  -مثال -  فالهمزة  ،  نطقها  وفي  طبيعتها  في  الحروف  ثقل-6
 االستحسان من لنوع التخفيف فيها شاع  فلهذا ،  الحلق أقصى  من يخرج  ، مستثقل

  ،   خشونة  له  ،  ثقيال   حرفا  لكونها  تخّفف   إنما: "  الصرفيين  بعض  قال   َقلالثِّ   ذاوله،
 .(361)" التهوع مجرى   جارية ونْبوة

  يؤدي   الذي  العمق  هذا  ،   مخرجها  عمق  إلى  راجع  وثقلها   ،  الحلق  حروف  وكذا
 ،  حلق  حرف  ثانيه  فيما  بالفتح   كالتفريع  ،  تخفيفها  إلى  لجئوا  هنا   من  ،  ثقلها   إلى

  حلق   حرف  المه  أو  عينه   كانت  إذا  ،(  َفَعل)  من  المضارع  عين  تحوف  ،(ونْهر  فْخذ)كـ
 .(362) (يفَتح وفَتح ، يسَأل سَأل) كـ ،

  كلها   التخفيف،  إلي  ألجأهم   الذي  بالثَِّقل  المتعلقة  األسباب  أن  رأينا  وهكذا
 .والحّس  الذوق  على يعتمد ضابطا التخفيف كان لذا ، الكلمة بنطق  تتعلق ، صوتية
 األصل عن ولدلعوا فيفتخال

  الصرفية   بالبنية  المتعلقة  القواعد  صوغ  على  التخفيف  ضابط  أثر  يقتصر  لم
 أصل  عن  عدوال  أكان  سواء  ،  األصل  عن  العدول  في  أثر  له  كان  بل  ،  فحسب
 من   مسوِّغ ا  التخفيف  أصبح  حيث   ،  القاعدة  أصل  عن  عدوال  كان  أو  ،  الوضع

 ،   لعلة   األصل  عن  العدول  بأن  فون معتر   حاةفالن"  ،  أسبابه  من  وسبب ا  ،  مسوغاته
 .(363)  "يرفضانه أو العدول هذا يقران القاعدة مع  والذوق  ، االستثقال أغلبها

 حيث   ،  العربي  اللسان  في  رفيع  ذوق   هو  بل  ،  لألصل  العربية  ترك  عيبا  فليس
 .(364) ثقل فيه كان إن أصلها عن بها ويعدل ، عليه  خفّ  ما الكلمات من يختار

 

 .36-1/35، وشرح الشافية  1/20، والمنصف 61: إيجاز التعريف صـ انظر (360)

 .37وظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ،  36: شرح الشافية لنقرة كار صـ انظر ( 361)

 . 1/40، وشرح الشافية 3/102نحو:  األصول في ال انظر ( 362)

 .172العربي صـ: ظاهرة التخفيف في النحو  انظر ( 363)

 .11: رّد األلفاظ إلى أصول ا صـ انظر ( 364)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 987)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 : ثالثة عواأن عدوللا ولهذا
د غير  عدول: أوال  (.الشاذ) مطرَّ

  ،  بالشذوذ  عليه  وح كم  ،   القاعدة   خالفت  التي  المسائل  من  كثير  ف ّسرت  حيث
 عن   كالمهم  من  الشيء  يشذ  فقد : "    سيبويه   قول  ذلك  من   ،التخفيف  مسوغ  تحت

 .(365)  "غيره في  يستخّفونه وال موضع،  في  الشيء ويستخّفون  نظائره،
"  وقوله   وليس   التضعيف،  لكراهية  والياء  الالم  مكان  فأبدل  شذ  ما  باب  : 

،: قولك وذلك  ، بمطرد ، تسّرْيت   . (366) ..."وأملْيت   القّصة، من  وتقّصيت   وتظنّيت 
 والداعي   ،  َخَثميّ :    خيثم  وفي  ،  َسَلميّ :    سليم  في  وقالوا: "يعيش  ابن  وقول

 .(367) "بنسال وياء الكسرة مع الياء الجتماع ؛ الخّفة طلب الشذوذ هذا إلى
  في   تفسر  أن  يمكن  التي  ،  الشاذة  الصرفية  بالمسائل  مليئة  الصرفية  واألبواب

 : في نراه ما منها   التخفيف، ضابط ضوء
 
 
 .والتثنية  الجمع باب  في -1

فقد وردت في باب الجمع مسائل كثيرة خالفت القاعدة ؛ لغرض التخفيف، من 
 ذلك : 

)أجد على  القلة  في  )َجّد(  جمعهم  و   (368)  اد(*  قال ،   ، ّد(  )َأج  فيه  األصل 
ّد عربية ، وهي األصل "  .(369)  سيبويه : " و َأج 

  عدلوا   لكنهم  ،(  أفع ل)  على  القلة  في   يجمع  العين  صحيح (  َفْعل)  على  كان  فما
دّ )فـ  ،  للتخفيف  هنا(وَجدّ   ،  َعمّ )كـ  ،  المضاعف  في(  أفعال)  إلى   فيه (  أفع ل)  بوزن (  َأج 
 .(370)  ثقيالن ماوه  ،ضعيفوالت الضم اجتماع ثقل

 

 .1/210الكتاب   (365)

 .430،424،421، 4/167في ذلك الصدد :  انظر ، و 4/424الكتاب   (366)

 .6/11( شرح المفصل 367)

 .4/1819الكافية الشافية، وشرح 1/205: إسفار الفصيح انظر ( 368)

 .3/568( الكتاب369)

 .114،وظاهرة الشذوذ في الصرف صـ4/1819لشافية: شرح الكافية ا انظر ( 370)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 988)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ، (وأودية  واد  : )  ،نحو  قياس   غير  على(  أفِعلة)  على(  فاعال)  تكسيرهم  وكذا*
 استغنوا  لكنهم  ،(371) عالنفِ   بزنة-(  وديان)  أو  ،-فواعل   بزنة   -(  ووادي: )  والقياس

 على  جمعوها  لو  الكلمة  أول  في  الواوين  استثقلوا  كأنهم  ،  التخفيف  لنكتة  هذا  عن
 .(372)(فعالن) على جمعوها لو نكسارهاوا الواو اموانضم ،(فواعل)

 وَخَشب   ،  وأ ْسد  َأَسد)كـ   ،(ف ْعل)  على(  َفَعل)  على  كان  ما  جمعهم  وكذا*
   من   لضرب  الواو  أسقطوا  أنهم  إال  ،  (373)   (ف ع ول)  الجمع  هذا   في  والقياس  ،(  وخ ْشب

  في   فيفتخال  آثروا  ثم  ،(  ف ع ل)  على  الجديد  البناء  فأصبح  ،  والتخفيف  السهولة
  له  الجديدة  الصورة  فأصبحت  ،  المضمومة  العين  فأسكنوا  ،  الصرفية  حركةال

 . (374) (ف ْعل)على
  لفظ   من  أثقل  الجمع  لفظ  يكون   أن  يوجب  القياس  إذ  ؛  للقياس  مخالف   وهذا

 . (375) الواحد
ِمل  فقد  ، التثنية  باب  في  وأما-   شواذ   بعض   في  ورد  ما   التخفيف  على  ح 
  في   كما  ،  القياس  غير  على  الممدود  داسيالس  االسم  ةتثني   في  ،كما  التثنية

 ؛(  ق ْرف صان)  على  ث نِّى  لكنه  ،(ق ْرف صاوان: )  والقياس  ،(  ق ْرف صاء)  مثنى(  ق ْرف صان)
 األولى   حذفت  ،  ألفان  التقى  ثم   ،  الواو  من  فت خ لِّص  ،  عّلة  أحرف  ثالثة  توالي  لكراهة
 حالة   في   والنون   األلف   ليهع  ت زيد  ثم  ،  القصر  لغة  على  ث نِّى  يكون   أن  أو  ،  تخفيفا

  األلف   من  فت خ لِّص  ،  النطق  في   الثَِّقل   ي حِدث  مما(  ألفان)  ساكنان  فاجتمع  ،  الرفع
 .(376)  تخفيفا بالحذف األولى

 .والنسب التصغير بابي  وفي -2
 :  التصغير باب في شاذا جاء ما التخفيف فلك في يدور فمما

 

 .332: ليس في كالم العرب صـ انظر ( 371)

 .120صرف  صـوظاهرة الشذوذ في ال 2/154: شرح الشافية  انظر ( 372)

 .3/1396المسالك، وتوضيح المقاصد و2/434: األصول في النحو انظر ( 373)

 1/347: المنصف شرح كتاب التصريف انظر (  374)

 .123، وظاهرة الشذوذ في الصرف صـ 2/431: األصول في النحو  رانظ ( 375)

 . 41، وظاهرة الشذوذ في الصرف  صـ 2/295: التصريح انظر ( 376)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 989)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 على (  َقْوس)  صّغروا  فقد  اء،الت  بغير  نثالمؤ   الثالثي  االسم  تصغيرهم  من  -
 غّلبوا  لكنهم  ،(  ق َوْيسة)  التاء  إثبات   يستدعي  القياس  إذ  ؛   قياس  غير  على(  ق َوْيس)

)  ومثله  ،    المؤنث  من  عليهم   أخفّ   المذكر  ألن  ؛  التأنيث  على  التذكير   َحْرب : 
َريب  .(377)تهفّ خل تأنيثلا على  التذكير  فغ ّلب ،( وذ َويد وَذْود ، ون عيل  وَنْعل ، وح 

  ،   قياس  غير  على  مصّغر ا  التصحيح  بجمع   الملحق  في   جاء  ما  منه  وكذا-
  من  المحذوفة  الالم  برد  -(  ب َنّيون )  والقياس  ،(  أ َبْينون : )(َبن ونَ )  تصغير  في  قولهم
 ذكره   وقد  -التصغير  ياء  في  وإدغامها  ،  ياء  قلبها  ثم  ،   الواو  وهي  ،(   ابن)  مفرده

 (منه   ح ذف  ما  التحقير  في  ي َردّ   وال  منه  ح ذف  ما  حقيرت  ببا  هذا)  باب  تحت  سيبويه
  إياها   استعمالهم  لكثرة  األشياء  بهذه  هذا  فعلوا: "    بقوله  الشذوذ  هذا  وعلل  ،  (378)

 .(379) "كالمهم في
  عن   بعيدا  ،  الخّفة  راموا  قد(  أ َبْينون )  على(  بنون )   صغروا  من  أن  لي  ويظهر

 ،  النطق  في  ثقال  تحدث  التي  العلة  حروف  ليوتوا  ،  مإدغا  من  فيه  وما  ،(   ب َنّيون )
 األصل   إلى  العودة  من  وأيسر  أخفّ   اللفظ  ظاهر  على  له  تصغيرهم  وكأن

 .(380) المحذوف
 : شواذ ه  في  التخفيف على  يحمل فمما ، النسب باب  عن أما 

ء) إلى النسب في جاء ما*  (. َطيئيّ : ) والقياس ،( طائيّ (: ) َطيِّ
 ؛   التخفيف  ذلك  ومدعاة  ،  قياس  غير  على  األف  الياء   لإبدا:    الشذوذ  ووجه

ء  )  فـ  الياءات،  في  األمثال  توالي  من  فرار ا   ،   ياءين  على  مشتملة  األصل  في(  َطيِّ
 ثالث   الكلمة  في  فيجتمع  ،  مشددة  النسب  ياء  وتجلب  النسب،  عند  إحداهما  تحذف
 الياء   بوافقل  ،   فةخفي  حركة   إلى  لجئوا   وكأنهم  ،  الهمزة  سوى   بينهما  يفصل   ال  ياءات

 .(381)  (.َطيئيّ ) في ليست ، خّفة من( طائي  )في ما يخّفي وال ، ألفا
 

 . 4/1947، وشرح الكافية الشافية  2/170، واللباب 1/217للمع : ا انظر ( 377)

 .3/456لكتاب(ا378)

 .3/486(الكتاب379)

 .239ربي صـ: ظاهرة الشذوذ في الصرف الع انظر ( 380)

، والمفصــل    1/542، وعلل النحو    3/81، واألصول في النحو     3/336: الكتاب    انظر  (  381)
 .265في الصرف العربي ، وظاهرة الشذوذ  2/153، واللباب  260صـ



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 990)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

،:  والقياس  ،(382)َقَروي  :  الَقْرية  إلى  النسبة  في  ومثله *   توالي   أن  إال  َقَرِيي 
 ،   للخّفة  واو  الياء  قلبت  لذا  ،  العربي  منه  يفرّ   ما  وهو  ،  الثَِّقل  جلب  قد  األمثال
 االسم  مع  فيها  اللبس  يقع  لئال  فتح؛  إلى  ساكن  من  اءللر   ةرفي الص  الحركة  وغ ّيرت

:   نظائرها  على  محمولة  أنها  أو  والتتبع،  القصد  بمعنى  ،  الَقْرو    إلى  المنسوب
 . (383) (وَبَدويّ  ، َحَضريّ )

ــه* ــا ومنــ ــذف أيضــ ــة بعــــض حــ ــي الكلمــ ــب، فــ ــا النســ ــي كمــ ــب فــ ــى النســ  إلــ
 علـى والهمـزة األلـف ذفبحـ ،( ري حرو ) ،( َجل وليّ : )(385)  (حروراء)و  ،(384)(َجل والء)

والويّ ) علــى تكــون  أن القيــاس ،ويقضــي(386)قيــاس غيــر  مــا ألن ؛(حــروراوي )و( َجلــ 
 فلمــا ، واوا تقلــب وإنمــا ، النســب فــي تحــذف ال للتأنيــث ممــدودة ألــف آخــره فــي كــان

 ألنــه ؛العربــي منــه يفــرّ  النطــق فــي عضــليا مجهــودا اســتدعت الكلمــة حــروف طالــت
 دون  ،(  والهمزة األلف) عنه االستغناء  يمكن ما  فذح  ف ، نطقلا  في  السرعة  يبتغي

 .(387)الكلمة داللة  على يؤثر أن
 .واإلبدال اإلعالل باب   في -3

  في   الياء  من  الواو  إبدال:    اإلعالل  شواذ  من  ورد  ما  التخفيف  على  يحمل  مما
( التُّقى)  من   هنألنَّ   اء؛الي  فيهنَّ   واألصل".  الَفْتَوى "  و  ،"التَّْقَوى "  كـ  ،  اسما  (    َفْعَلى)

ْتَيا ،(اتقيت) بمعنى( تقيت) مصدر  .والف 
  االسم   بين  فرقا    ف ِعل   ذلك  أنَّ   ويزعمون   مطردا ،  هذا  يجعلون   النحويين   وأكثر

  لخّفته   له  أحمل  االسم  فكان  مستثقل،   ألنَّه  اإلعالل؛  بهذا  االسم  وأوثر  ،  والصفة

 

قد نسبه الزمخشري إلى يونس ؛ ألنــه ينســب ، و  262:المفصل في صنعة اإلعراب /انظر  (  382)
  ، ومذهب سيبويه أنه ال يغيّر منه، ول ذا شــذّ )قــروي( علــى مذهبــه.إلى )فَعلة( بقلب الياء واوا  

 .2/48: شرح الشافية  انظرو

 .265شذوذ في الصرف العربي ، وظاهرة ال 2/82: شرح الشافية  انظر ( 383)

 .2/156جم البلدان: مع انظر ( مدينة في طريق خراسان .384)

 .2/245: معجم البلدان انظر ( قرية بالكوفة، ينسب إلي ا الخوارج الحرورية. 385)

 .2/438، والخصائص3/81، واألصول في النحو 3/336: الكتاب  انظر ( 386)

 . 263صـ : ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي انظر (387)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 991)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

( َفْعَلة )  جمع  في  صفةوال  االسم  نبي  التفرقة  قصدوا  حين  أنَّهم  كما  الصفة،  وثقل
 .(388) أصلها على الصفة عين وأبقوا االسم عين حركوا

  ياء   المثلين  ثاني  إبدالهم  من  -ذكره  سبق   مما-  اإلبدال  باب  في  نراه  ما  وكذا-
 ،   وتقّضيت   ،وتسّريت   تظّنيت)  في  كما  ،  التضعيف  لكراهية   قياس  غير  على

  لكراهية   والياء  الالم  انكم  فأبدل  شذّ   ما  باب:"  في  سيبويه  ذكره  ،كما(وتقّصيت
 القصة،   من  وتقصيت  وتظنيت،  تسريت،:  قولك  وذلك  ،   بمطرد  وليس  التضعيف،

 .(389) "وأجلد منها عليهم أخفّ  حرفا   أرادوا...  وأمليت
 ،(390)قيـــاس غيــر على(الّطجع:)،قالوا(اضــطجع)في المـــا الضــاد إبــدالهم وكــذا

 الجهـد فقصـدوا ، والطـاء ادالضـ:  ينالمطبقـ  بالتقـاء  النطـق  لكراهيـة  للتخفيف؛  وذلك
ــا الحـــروف أقـــرب الضـــاد؛ألنها مكـــان الـــالم تخفيفا،فأبـــدلت األقـــل  المخـــرج فـــي منهـ

 .(391)واالنحراف
 
   المشتقات باب  في -4

 منيل   و  ،  ومشيب  ،  مهوب: )  قولهم  من  المفعول  اسم   صوغ  في  شاذا  جاء  ما
 .(392)  (وملوم ، ومنول ، ،ومشوب مهيب: ) والقياس ،( ومليم ،

  ذلك  كان"  أنه  إلى  موجبه  دون   اإلبدال  هذا  عّلة  تفسير  في  سيبويه  ذهب  وقد 
 الوجه   هذا  فصار  للضمة،  تابعة    يجعلوها  فلم  ،  والضمة  الواو  من  عليهم  أخفّ 

 من  فرارا    الضمة  يتبعوها  وال  ،  ياء    الواو  يقلبوا  أن  كالمهم  من  كان  إذ  عندهم،
،  مشوب    :همقول   وذلك  باأللف،  لشبهها  الياء  إلى  والواو  الضمة،  منول  وغار    ومشيب 
 .(393) "مليم    وملوم    ومنيل،

 

 .161-158: إيجاز التعريف في التصريف/ انظر ( 388)

 .4/424تاب  ( الك389)

 .1/64:الخصائص انظر ْع . و( كما في قول األسدي : َمال إِلَى أرطأةِ ِحْقٍف فاضطج390)

 . 180، واألصوات اللغوية صـ  312: ظاهرة الشذوذ في الصرف صـ انظر ( 391)

 .3/149، وشرح الشافية 1/297ممتع ، وال 300،  1/289: المنصف انظر ( 392)

 .4/348( الكتاب393)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 992)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  القياس  عن  خروجها  سبب  في  التخفيف  أثر  لبيان  ومسائل  نماذج  كانت  تلك
 عن   وال  ،  غفلة  عن  يكن  لم  الشذوذ  أن  يبين  وهذا  ،  الحصر  ال  التمثيل  سبيل  على
 . مقّدمتها في  التخفيف يأتي ، ودواع   أسباب له كان بل ، هوى 
د ولعدلا:   نيااث  . المطَّر 

  صرفية   قاعدة  على  مبنيًّا  م طََّردا  التخفيف  لغرض  األصل  عن  العدول  يكون   قد 
 ذلك  ذكر  سبق  وقد.  الساكنين  والتقاء  ،  واإلدغام  ،  واإلبدال  ،اللاإلع  باب  في  كما  ،

 . وقواعده  التخفيف صور عن الحديث في
 :  أيضا ومنه

ا،(  عيلف)  على  كان  ما  جمعهم  من  التكسير  جمع  في  نراه  ما*  أن   فقياسه  وصف 
َرفاء)و(  شريف)و  ،(ك َرماء)و(  كريم)  كـ  ،(ف َعالء)  على  يجمع  األصل  هو  وهذا  ،(ش 

 عن  التكسير  جمع  في(  َأْفِعالء)  نيابة  في  األصل  هذا  عن  يعدل  قد  لكنه  ،  والقياس
 ، (ف َعالء)  عن(  َأْفِعالء)  فيه  فتنوب  مضاعفا،  كان   ما  أو  ،   الالم  معتل  في  ؛(  ف َعالء)
)وليّ )  في  ماك  : )غنيّ )و(  أولياء(   : )خليل) و  ،(أغنياء(   : : شديد )و  ،(أخاّلء(   )
 . (394) (أشّداء)

 
 :  مالك ابن يقول هذا وفي
نبببببب   نببببببه و عبببببَبا  ع عبببببَبّل يف َأف   امُل

 

   مببببب ضبببببَع  ال غبببببر ٍ وُم   (395)قببببَبّل ذا  و
 

  لكراهية   ؛  والمضاعف   الالم  معلّ   في(  ف َعالء)  عن (  أْفِعالء)َ   نابت  وإنما
 ألفا؛  قلبها  يمكن  وال  العلة،  حروف  تحّرك  من  عليه  يلزم  لما  ؛  المعلّ   ففي  ستثقال،اال

 ألفا،   فينقلب  قبله،  ما  وانفتح  العلة  حرف    لتحّرك  ،(غ َنَياء(:)غنيّ )  في  قالوا  لو  ألنهم
 .  الكلمة فتختلّ  األلفين، إحدى ألفان،فتحذف فيلتقي

الء) علـى ج مع لو ثلينالم توالي نم عليه يلزم ِلَما ؛  المضاعف  في  وكذا  ،(ف عـَ
َدداء: )قــــالوا فلــــو َححاء)و ،(شــــ   حرفــــا ،اللتقى(شــــحيح)و( شــــديد) جمعــــي فــــي( شــــ 

 

 .3/1400ضيح المقاصد والمسالك : تو انظر (394)

 .4/130:شرح ابن عقيل  نظرا . و67(األلفية في النحو والصرف صـ395)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 993)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

الء) اإلدغــام؛ألن يمكــن وال الفاصــل، لــزوال التضــعيف  فــال باالســم، خــاص وزن ( ف عــَ
 .ي دَغم

  ناب   إدغامه،  إمكان  عدم  مع  المثلين،  توالى  من  االستثقال  كراهية  فألجل 
ا  أو   معتال    كان  مما  ،(فعيل)  جمع  في(  ف َعالء)  عن(  أفعالء)   نيابة    مضاعف 

 .(396) مطردة  
 كان   ما  إال  ،(وَأْفل س  َفْلس)  كـ (  َأْفع ل)  القلة  في (  َفْعل)  على  كان  ما  جمعهم  وكذا

 وذلك   ،(وأشياخ  وشيخ   ،  وأثواب  ثوب )كـ(  أفعال)  على  فيجمع  ،يائيا  أو  واويا  أجوف
 جمع   في  قيل  االستثقال،فلو  إلى   ذلك  ألدى  ؛  حصحيكال(  لع  أف)  على  جمعوه  لو  أنهم

 تستثقل  والياء  ،  والواو  الياء  ضم  إلى  ذلك  ألّدى  ،(أعود)،و(  أبيت(:)عود)و(  بيت)
 من  أكثر  الضمة  عليها  تستثقل  الواو  وكذلك  ،  وواو  ياء  بمنزلة  ألنها  ؛  الضمة  عليها
( أفعال)  إلى  عنه  واعدل  ثقالمست  ذلك  كان  فلما  ،  واوين  بمنزلة  معها  ألنها  ؛  الياء

 .(397) اطرادا
  فينسب   ،(  وج هينة  َربيعة)  كـ(  وف عيلة  ،  َفعيلة)  إلى  النسب  في  نراه   ما  وكذا*

  في   األصل  هذا  عن  يعدل  قد  لكن  ،  واألصل  القياس  هو  هذا  ،  الياء  بحذف  إليه
َويزة)كـ  المعتل :   فيقال   ،  اإلثبات  إلى  الحذف  عن  فيعدل  ، (  َشديدة)كـ  والمضاعف(  ح 

)فقلت  ،  حذفت   لو  ألنك  ؛(  وَشديديّ   ،  زيّ ح وي)   إلى  ألّدى  ؛(  وَشَدِديّ   ،  َحَوِزيّ : 
 لضرب   هو  إنما  الياء  َفَحْذف    ،   المثلين  إدغام  فكّ   إلى  أو  ،  ألفا  بقلبها  الواو  إعالل

  ،  إدغام  غير  من  المثلين  ثقل في منه  أبلغ  هو  ما  إلى  الحال  آل  فلما  ،  التخفيف  من
 . (398) حاله على وأ قرّ  هثقل احت مل ، الحرف إعالل أو

 ال :  فقال  شديدة    عن  وسألته"  :سيبويه  سؤال  في  العلة  تلك  الخليل  وضح  وقد
 من   هذا  وسائر  الدالين  التقاء  تنكَّبوا  وكأنَّهم  التضعيف،  الستثقالهم  أحذف،

 هذه  تحريك  لكراهيتهم   أحذف،  ال :  فقال  طويلة؟  بني  في  تقول   فكيف:  قلت.الحروف

 

 .2/312، والتصريح167-7/166،والمقاصد الشافية 635-3/634:الكتابانظر (396)

 .2/90،91ح الشافية ، وشر 246: أسرار العربية صـ انظر (397)

 . 2/25لرضي وحاشية المحقق ، وشرح الشافية ل5/146: شرح المفصل  انظر (398)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 994)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 فيكره  مبدلة ،  واأللف  ساكنة  فيه  العين  الباب  هذا  من  َفَعلَ   أنَّ   ى تر   أال  ل،عَ فَ   في  الواو
 .(399)"ح ويزي  : ح ويزة بني في قولهم التضعيف،وذلك يكره كما هذا

 مثال   على  يكون   أن   القياس  إذ  ،  والمكان  الزمان  اسم  صوغ  في  نراه  ما  وكذا*
  ،   بالفتح(  لعَ فْ مَ )  على  صيغ  الفتح  المضارع  حركة  كانت  فإن   ،  المضارع  عين  حركة

 بالكسر، (  مفِعل)  على  صيغ  الكسر   المضارع  حركة  كانت  وإن  ،(  وملَجأ  مذَهب)كـ
( مفع ل)  على  يكون   أن  فالقياس  الضم  حركته  كانت  وإن  ،(    ومصَرف  محَبس)كـ

 بالضم (  مفع ل)  عن   ع ِدل  لكن  ،   كأخويه  المضارع  في  العين  لحركة  إتباعا   ؛   بالضم
 .نادرا إال العرب كالم في بالضم( مفع ل) يأت لم ولذا ،ضمال  لثقل بالفتح؛( مفَعل) إلى

 ،   مخَرج)   في  ،كما  الفتحة  الكسر؛لخّفة  دون   الفتح  إلى   الضم  عن  ع ِدل  وإنما
 .(400) (ومكَتب ، ومقَتل

  مضموما ،فهو   منه  يفعل  كان  ما  وأما: "    قوله  في  سيبويه  عليه  نص  ما  هذا
 الكالم   في  ليس   ؛ألنه  يفع ل   مثال   ىلع  يبنوه   ولم  مفتوحا ،  منه  يفعل  كان  ما  بمنزلة
 ألزموه   الحركتين  إحدى  إلى  مصيره  وكان  ،  سبيل  ذلك  إلى  يكن  لم  فلّما  مفع ل ،

 .(401) "المقَتل وهذا ، يقت ل قتل: قولك وذلك. أخّفهما
  إذ  ؛  لضمبا(  مفع ل)  على  بالفتح(  مفَعل)  صيغة  إيثارهم  في  أّثر  الخّفة  فمطلب

 .غيرها  من  االستعمال في ىأول فهي  ،يةالثان من أخفّ  األولى
  األمثلة   بعض  سيبويه  كتاب  في  ورد  فقد  ،  المصادر  باب  في  نراه  ما  وكذا*

 ابتغاء    ؛  أخرى   صيغ   إلى  المعتل  مصادر   بعض  عن  العرب  عدول  فيها  يتبين  التي
 . عنها المعدول بالمصادر النطق في أكبر جهد بذل  وكراهية ، للخّفة

  مشقة   بها  الناطق  يكّلف  ما  األصوات  من  فيها  الىيتو   المصادر  هذه  فمعظم
 .  (402)كبيرا وجهدا

 

 .3/339: الكتاب  انظر (399)

، ودور البنية الصرفية في وصف الظــاهرة   87-77ان في تصريف األسماء صـ  :التبيانظر  (400)
 .79النحوية 

 .4/90(الكتاب  401)

 .78ف الظاهرة النحوية وتقعيدها صـ: دور البنية الصرفية في وص انظر (402)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 995)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 إذ  األفعال،  من  واليائي  الواوي   األجوف  مصادر  باب  في  أورده  ما  مثال  ذلك  من
رته:  وقالوا:" يقول  ففروا   ،  الف ع ول  أرادوا  كأنهم  حياكة ،  وِحكته  عيادة ،  وع دته  زيارة ،  ز 

 . (403)"والضّمات الواوات كراهية ؛ هذا إلى
  ينمي   نمى:  وقالوا: "    قوله  في  وذلك  ،  والواوي   اليائي  الناقص  من  أمثلة  دور وأ

، ،  يبدو  وبدا  َنماء  ،  ينثو   ونثا   َبداء    في   الَفعال  كث ر  وإنما.  َقضاء    يقضي   وقضى  َنثاء 
 الّثبات :  قالوا  قد   أنهم  مع  الضمة،  مع  والواوات  الكسرة،  مع  الياءات  كراهية  ؛  هذا

 .(404)" عتلللم ير  ظن فهذا. والّذهاب
  من  غيره في يطرد لكنه ، التخفيف لغرض األصل عن للعدول نماذج كانت تلك

 يحفظ   الذي  بالشاذ،  الموصوف  األصل  عن  العدول  من  سبق  ما  خالف  ،على  األمثلة
 . عليه يقاس وال

 األثقل  إلى العدول:  ثالثا

  إلى  دلي ع  قد  لكن  ،  األخفّ   إلى  األثقل  من  يكون   إنما  المصير  أن  المعروف
  ،  الخفيف  على  -ظاهره  في-الثقيل   اللغة  تفضل  فقد  االستخّفاف،  من  لضرب    قلثأل ا

 هكذا:    قلنا  إذا  الغرابة  هذه  تزول  ما  سرعان  لكن  ،األمر  أول   في  اغريب    هذا  يبدو  وقد
 لضرب    منه  أثقل  هو  ما  إلى   الثقيل   عن  العدول  في  باب: "   فقال  ،  جني  ابن  عنون 

  وذلك .  وحقيقته  َغْور ه  ي عرف  أن  إلى  ظاهره  عدفي    موضع  اهذ  أن   اعلم.االستخّفاف  من
لت  إذا  لألمثال  َيعرض  أمر  أنه  ؛  منه   أثقل  هو  ما  إلى  الحرف  فيترك  ،  لتكريرها  ثق 

 . (405)"اللسان  على  فيخّفا اللفظان ليختلف
 :  منها  ، أمثلة لذلك وضرب

 أصله   وأن  ،  الياء  مضاعف  من  أنه  ترى   أال  ،(  الحيوان)  كلمة  تصريف*  
ل  فلما  ،(  َحَييان)  أثقل   الواو  بأن  العلم  إحاطة  مع  وهذا.  الواو  إلى  الياء  عن  عدلوا  ثق 

 الصحاح   الحروف  اتفاق  كان  وإذا .  ذلك  ساغ  الحرفان  اختلف  لما  لكنه  ،  الياء  من

 

 .4/49(الكتاب  403)

 .4/47(الكتاب  404)

 .3/20(الخصائص405)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 996)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،  وقيراط   ،   دينار)  نحو   ،  ياء  أحدها  يبدلوا  حتى  ،  عندهم  ي كره  الناهضة  القوية
 .(406) عليهم أثقل نليِمثْ  علةلا حرفي اجتماع كان ،( وديباج

: وأصلهما(. ورائي   آئي  ( : ) وراية آية)  إلى النسب في  قولهم أيضا ذلك ومن* 
 وال  ،  الحروف  همزة؛لتختلف  الياء  فأبدل  ،  ذلك   َكرِه  بعضهم  أن   إال  ،(    ورايي    آيي  )

 .  ياءات ثالث  تجتمع
  من   ابو ر ه  قد  انو كا  وإذا  الياء،  من  أثقل  الهمزة  بأن   علم ا   إحاطتنا  مع  هذا
  ألنه   وأسوغ؛  أحسن  اإلبدال  كان(    ِظْلَت،وِمْسَت،وَأَحْستَ )  نحو  الحذف  إلى  التضعيف

 .(407)وأقرب الحذف، من فحشا أقل
  بالتناسب   يتعلق   فيما  ،  أيضا  التخفيف  من  لضرب  األثقل  إلى  يعدل  وقد  هذا
 رة سك  إلى  حةفت  من  انتقال  الواحدة  الكلمة  في  يوجد  حينما  ،  إليه  يلجأ  الذي  الصوتي

 ،   الوضع   بأصل   الخّفة   فيه  المطلوب  الثالثي  في   وخاصة  ،  ضمة   إلى  كسرة  من   أو  ،
 الفاء   على  بكسرتين  فيها  النطق  الصرفيون   أجاز  فقد  ،(  َفِخذ)  كلمة  مثال  ذلك  من

 . الكسرة في له متابعا  قبله ما فجعل ، الحلق  حروف لقوة وذلك ؛ والعين
 نوع   لحصول  ؛  الكسرة  وهو  لثقيلا  ىإل  فتحةلا  وهو  األخفّ   من  فيه  ع دل  وإنما 

  في   يعمل  حينئذ  اللسان  ألن  كسرة؛   إلى  كسرة  من  الخروج  وهو  التخفيف،  من  آخر
 . (408)الكسرة إلى الفتحة من الخروج بخالف ، واحدة جهة

  من   وتناسبا،  انسجاما  أكثر  ثقلهما  مع  كسرة  إلى  كسرة  من الخروج  أن  رأينا  فقد
 . ةكسر  إلى -هاخّفت مع  - فتحة من الخروج

  ال   ،  االستحسان  من  لنوع   األثقل  إلى  األخفّ   ترك  أن   إليه  اإلشارة  تجدر  ومما
  ذوق   إلى  ذلك  مع  مرجعه  إنما  ،  فحسب  عادة  استمرار  عن   وال  ،عّلة  قوة  عن  يأتي

 .  ويعضدها القاعدة يؤازر الذي الذوق  هذا ، وحّسه الناطق

 

 .3/20(الخصائص406)

 .2/397، والتصريح  3/66،واألصول في النحو3/350:الكتابانظر ،و 3/21(الخصائص407)

 .76،  وظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ 13: شرح الشافية لنقرة كار:  انظر ( 408)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 997)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  كان  وإن   حتى  ،  غيره  عن  أخفّ   هو  ما  اختيار  يقرر  الذي  هو  اللغوي   فالذوق 
 . ظاهره في ثقيال

 له   أباحت  لو  ،  الخفيفين  أخفّ   إلى  يلجأ   اللغوي   الناطق  أن   ذلك  على  والدليل
 .  التخفيف طرق  من طريقتين اللغة

  أخفّ   ألنه  ؛  اإلعالل  إلى  تميل  الكلمة  فإن  ،  وإدغام  إعالل  الكلمة  تجاذب  فلو 
 . اللاإلع إلى بالنسبة النطقي لثقله ؛ اإلدغام من

  وانكسار   لتطرفها  ياء  الثانية  الواو  قلبت  ،  (َقِووَ )  وأصله  ،(  َقِوى )  الفعل  لهثامو  
  اإلدغام  مقتضى  أن  مع  ،  الواوين   إدغام   من  أخفّ   االتجاه   وهذا  ،  قبلها  ما

 . (409) موجود
  من   الحاصل  التخفيف  ألن   ؛  اإلدغام   على  اإلعالل  آثر  اللغوي   الذوق   لكن 
 أسهل   المقلوب  بالحرف  التلفظ  ألن  ؛  دغاماإل  من  حاصللا  التخفيف   من   أزيد  اإلعالل

  اإلعالل   جانب  إلى  فالمصير  ، بالبداهة  م دَرك    وذلك فيه،  والمدَغم  بالمدَغم  التلفظ  من
( قوّ )  من  أخفّ   باإلعالل(  َقِوى )فـ  ،  اإلدغام  جانب  إلى  المصير  من  أولى

 .(410)باإلدغام
  تعدل   ال  لهذاو   ،  دقيقة  ةمعين  نظم  وفق  تسير  اللغة  أن  اتضح  ذلك  ثبت  وإذا

 .(411)اللغوي  الذوق  يؤازرها وقواعد نظام وفق  ولكن ، اعتباطا األثقل إلى
 

  
 

 

 

 . 2/754ة ، وشرح الشافي202، وإيجاز التعريف صـ 3/412: األصول في النحو   رانظ (409)

 .190-189: أساس بناء األفعال د أحمد رشدي صـ:  انظر (410)

 .80: ظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ  انظر (411)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 998)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 

 : الثاني الفصل

 .الصرفية البنية صوغ يف وأثره االستعمال، كثرة ضابط 

 :اآلتية املباحث ويتضمن

 .االستعمال كثرة عن احلديث يف مدخل:  أوال

 البنيااة صااوغ يف كضااابط الاالسااتعم كثاارة اعتماااد ماان الغايااة: ثانيااا

 .الصرفية

 .والفرعية باألصالة االستعمال كثرة عالقة: ثالثا

 .الصريف والقياس االستعمال كثرة: رابعا

 .الصريف املستوى على االستعمال كثرة مظاهر: خامسا



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 999)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 : مدخل

  إلي   وصياغتها  األبنية  من  كثير  ضبط  في  الصرفيون   يحتكم  أن  بغريب  ليس
 ،   الفصيحة  اللغة  أبواب  من  كثيرا    الظاهرة  هذه  حكمت  فقد  ،  لاالستعما  كثرة  ظاهرة
  قول   من  ذلك  علي  أدلّ   ،وليس  وداللة  ونحوا ،  صرفا ،:    مستوياتها   من  كثيرا    وعّللت

 . (412) " العربية أبواب من  كثير في اعت مدت االستعمال كثرة: "  السيوطي
 إذا):  هقول   توفيالمس  صاحب   عن  السيوطي  نقل  واهية  غير  وثيقة  ولعلة  

 عللها   تأملت  وإذا  ،  الوثاقة   غاية   في  أنها  علمت  الصناعة  هذه   أصول   استقريت
 . (413) (فيها  متسمَّح وال  مدخولة غير أنها عرفت

  من   ويصف  ،  االستعمال  كثرة  منها  والتي  ،  النحويين  علل  عن  يدافع  بهذا  فهو
 أن  من  العوام  لةَغفَ   يهلإ  ذهب  ما  وأما: )  يقول  فتراه  ،  العوام   بَغَفلة  عللهم  ي ضّعف

  هي  تكون   أبدا    بأنها  ذلك  علي  واستداللهم  ومتمحلة،  واهية   تكون   النحويين  علل
 األوضاع  هذه  أن  وذلك  ،  الحق  عن  فبمعزل  ،  لها  تابعا    الوجود  ال  ،  للوجود  تابعة

  علي   بل ،  واالبتداع االبتداء  سبيل   علي   ذلك  فليس  نستعملها  نحن كنا  وان  ،  والصيغ
 .(414) التوقيف من فيها دب  وال ، داءاالقت وجه

  مواطئة   إذا    النحو  علل  فجميع   ،  النحويين  علل  في  الَحَكم  هما  والطبع  والحّس 
 .(415) للطباع

  منهج   ،  يلهاوتعل  وتفسيرها  اللغة  ظواهر   تحليل  في  االستعمال  كثرة  واعتماد
 .لكذب ويعتني والتتبع االستقراء إلي يركن الباحث ألن  ذلك ،اللغوي  الحّس  ِعماده

 ،   المتكلمين  أساليب  عن  باللغة  يبتعد  اللغوي   البحث  في  به  األخذ  فإن  ذاول 
 .(416) واستعماال   تطورا   واقعها إلي ويقربها ،البعيدة التأويالت ويجنبها
 

 

 . 1/331(األشباه والنظائر 412)

 .128:االقتراح في أصول النحو صـ انظر ( 413)

 .129مرجع السابق صـ: ال انظر (414)

 .132أصول النحو صـ  ، واالقتراح في  53،  1/49: الخصائص انظر (415)

 . 22ل عند الفراء صـ: األحكام المبنية علي كثرة االستعما انظر ( 416)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1000)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

   الصرفية البنية صوغ  في كضابط الظاهرة هذه اعتماد  من الغاية

  وعيهم -  ليلالتع  هجنم  في  وإدخالها  الظاهرة  هذه  اعتماد  إلي  العلماء  دعا  الذي
  غيرها،   تدخل   ال  تغّيرات،  يدخلها  استعمالها  يكثر  حين  التراكيب  أن:  هي  ثابتة  لحقيقة

 .  (417) "والتسهيل  التخفيف من لضرب وذلك ، تغييرا   أشدّ  استعماله كث ر لما وهم"
 استعماله  أكثروا  ما  تخفيف  إلي  ألنهم: "    قوله  في   سيبويه   إليه   أشار  ما  وهذا

 . (418) " أحوج
  في   ويكثر  ،  يستثقلونه  ما   كالمهم  في  لَيِقلّ   وذلك:"    قوله  في  جني  ابن  ذاكو 
 . (419) "يستخّفون  ما كالمهم

  آثروا   واستعمالهم  ألسنتهم  في  كث ر  إذا  اللفظ  أن  اعلم:"    قوله  في  يعيش  وابن
 . (420) "تخفيفه

 ارتباطا    التخفيف  وضابط  الضابط  هذا  بين  أن  وغيرها  األقوال  تلك  من   ويفهم
 . التخفيف ضابط بعد عنه  الحديث أردفت ولذا ، المواضع أكثر في الزما  تو   وثيقا  

  ،   االستعمال  كثرة  التخفيف  إلي  دفعهم  الذي  ،وكأنّ   بينهما  وثيقة  عالقة  فثّمة
 : كثيرة ذلك علي  واألدلة

 كما   ،  بقلته  الفعل  وثقل  الكالم  في  بكثرته  االسم  خفة  تعليلهم  إلي  تري   أال  - 
"    يعيش  ابن  قال  أن:  أحدهما:  لوجهين  األسماء  من  أثقل  ألفعالا  نأ  قلنا  اوإنم: 

 كثر   وإذا  استعماال ،   أكثر  كان  الكالم  في   أكثر  أنه  ثبت  وإذا...    الفعل  من  أكثر  االسم
 . (421)تداوله لكثرة األلسنة  علي خفّ  استعماله

 

 . 3/36(الخصائص 417)

 .2/163(الكتاب  418)

 .1/50(الخصائص 419)

 .9/94(شرح المفصل 420)

 . 1/57(شرح المفصل 421)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1001)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
  علي   تجرءوا  ،  كالمهم  في   وقوعه  وكث ر  ،  الموصول  اسم  استعمال  كث ر  ولّما  -
  والستطالته  وقوعه لكثرة  ، جمعه من النون  حذفوا فتارة ، واحد هجو  غير من تخفيفه
 :   رميلة بن األشهب قول في ،كما بصلته
لبببب ِ   فبببَبِإ ي نبببَب   ا لبببب ٍ  َح  مبببَب ُمُه   ِبَف  ِ 

 

  ُقببَبوُ  هببُب قببَبو ِ  كببُبلُّ ال  لببِبِه ُأ ي يببَب  ال    (422) َخ 
 

 حذفوا  وتارة".  ذِ ال"  وقالوا  ،  بالكسرة  واجتزءوا  ،  مفرده  من  الياء  حذفوا  وتارة
 :الراجز قول في ،كما"  الذّْ " وقالوا ، التخفيف في أبلغ ألنه ؛ معا   والكسرة الياء

 .(423)َف ص ِط  َها ُزب َ    َتَ بي  َك لل   

  ،   أولها  في  التي  والالم  األلف   علي   واقتصروا  ،  نفسها "    ذي"  حذفوا   وتارة 
 ؛   نفسها  الجملة  علي  إدخالها  كن يم  ولم  ،  هافي   ذلك  ونووا  ،(الذي)  مقام  وأقاموها

  األلف   عليه  وأدخلوا  ،  اسم  لفظ  إلي  الفعل  لفظ   فحولوا  األسماء،  خصائص  من  ألنها
 . (424)والالم

  -كار   نقرة  أشار  كما-(  أكرم)  باب  من  المتكلم  مضارع  في   التزموا  وكذا  -
 رةسو كم  داهماحإ  ليست  ألنه  ؛   واوا    تقلب  أن  الواجب  كان  وإن  ،  الثانية  الهمزة  حذف

 ،   البليغ   التخفيف  توجب  االستعمال  كثرة  ألن  ؛االستعمال  لكثرة  الحذف  الت زم  ماوإن  ،
 .(425) القلب من التخفيف باب  في أبلغ والحذف

 

ذين( للضــّ (هــذا بيــت  مــن ا422) ون مــن )الــّ ذي( حيــث حــذف النــّ اهُد فيــه: )الــّ رورة لّطويــل. والشــّ
، وشــرح 1/67، والمنصــف 4/146، والمقتضــب 1/187الّشعريّة.يُنظُر هذا البيُت في: الكتاب 

 .4/231 -ضمن شعراء أُمويّون  -، ، وشعراألش ب 3/155المفّصل 

بيــة:  (هذا بيت  من الّرجز المشطور، وهو لرجل من هذيل لم423) يسمَّ.و )تزبّى( : اتّخذ ُزْبية، والزُّ
روَج من ا.والشّــ ُحفرة بعيدة الغَوْ  اهُد فيــه: ر تُصنع الصطياد الّسبع، إذا وقع في ــا لــم يســتطع الخــُ

)اللّْذ( حيث حذف الياء من =)الّذي( وأْسكن الذّال للّضرورة الّشعريّة.يُنظر هذا البيُت في: شرح 
جرّي ، وأمــ 2/651أشعار ال ــذليّين   ل 2/672، واإلنصــاف 3/53الي ابــن الشــّ ، وشــرح المفصــّ

 .2/783ْمَحة في شرح الُمْلَحة،واللُ 3/140

 .156، 3/154،وشرح المفصل  4/146ب ، والمقتض187-1/186: الكتاب انظر (424)

 . 160: شرح الشافية صـ انظر (425)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1002)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  الثالثي   ألن  ؛  الرباعي  في   وضّموه  الثالثي  في  المضارعة  حرف  فتحوا  وكذا  -
  األقلّ ،و   األخفّ   راألكث  فأعطوا  ،  الضمة  من  أخفّ   والفتحة  ،  الرباعي  من  أكثر

 .(426) األثقل
 ،   الجمع   من  أكثر  التثنية  ألن   ؛  الجمع   ياء  دون   التثنية  ياء  قبل  ما  وفتحوا- 
  وهي   الثقيلة  الحركة  واألقل  الفتح  وهي  الخفيفة  الحركة  األكثر  فأعطوا  ،  أقلّ   والجمع
 .(427) الكسرة
 قولك   ،نحو  الفصحاء  عند  التعريف  الم  مع(    ِمنْ )  نون   في  الفتح   وأوجبوا  - 

 ؛   عندها  الفتحة  استجالب  ،فناسب  االستعمال  كثيرة  التعريف  الم  ألن  ؛"  الرجل  نَ مِ "  
 .(428) أخفّ  الفتح ألنّ 

 ،   الكالم  في  لكثرتها  بل  ،  ثقلها  لغاية  ليس  ،  بالقلب  العلة  حروف   وغّيروا  -
 . الحركات وهي أبعاضها على أو ، منها  حرف علي  ومشتملة إال كلمة من فما

  في   -  والمضارع  الماضي  في  العين  بكسر  -(  يفِعل:    َفِعل)  ةكثر   بين  وربطوا
 لو   ،  وياء  واو   بين  الجمع  لكراهيتهم  وذلك  ،   بالتخفيف  الصحيح  في  وقّلته  المعتل

 .(429)الواو يسقط بناء  علي فحملوه ،( يوِثق ،ووِثق يوِلي َوِلي: ) قالوا
ها، ب رة معلال  قول العربي )الِه أبوك( الذي مّثل  به سيبويه على هذه الظاه  -

الجار واأللف  ولكنهم حذفوا  أبوِك(،  اللسان، وَنسب  فأصله )هلل  والالم تخفيفا  على 
القول للخليل، ثم بّين أن هذا )حذف الجار( ليس طريقة الكالم وال سبيله، وليس كل 

بمنزلة حرف واحد  ، فمن  جار يضمر؛ ألن المجرور داخل في الجار، فصار عندهم
 .(430)الجار فيما كث ر من كالمهم رون م قد يضمثّم قب ح، ولكنه

العين وجعل   فقلب  القول لبعضهم ،  )َلِهَى أبوك( ونسب  وذكر سيبويه أيضا  
االسم  الالم آخر  وتركوا  ساكنة،  العين  كانت  كما  العين  مكان  صارت  إذ  ساكنة، 

 

 . 278: أسرار العربية صـ انظر (426)

 .65: أسرار العربية صـانظر (427)

 . 155، 4/154(الكتاب  428)

 . 1/255ة  لليزدي ، وشرح الشافي213: شرح الملوكي صـ انظر (429)

 . 2/115: الكتابانظر (430)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1003)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

كما لكثر  مفتوحا   غّيروه  حيث  به  ذلك  فعلوا  وإنما  مفتوحا .  )َأْيَن(  آخر  في  تركوا  ته 
 . (431) غيَّروه كما إعرابه فغيَّروا ،م مهكال

 أحدهما   وترّتِب   ،  بالتخفيف  الكثرة  ارتباط  علي  تدل  التي  األدلة  من  ذلك  وغير
 .اآلخر علي

 نون   حذفهم  من  ذكره  سبق   التخفيف،كما  يتفاوت  الكثرة  تفاوت  حسب  وعلي
 ،  ء يالا  بحذف"  الذِ "  فقالوا  ،  وجه  غير  من  خففوه  استعماله  لكثرة  ثم  ،  الموصول   اسم

 الم وهو به الملتبس بالحرف عنه واجترءوا رأسا   حذفوه ثم ، الحركة بحذف"  الذْ "  ثم
 . التعريف
 فمن   ،  تخفيفه  في  بالغوا  دوره  ويتكرر  استعماله  يكثر  مما  الَقَسم  كان  ولما 

 حذفوا   وربما  ،  أحلف:    أي(    ألقومن  باهلل)  نحو  ،  القسم  فعل  حذفوا  قد  أنهم  ذلك
 . باهلل أقسم والمعني ،(ألفعلن أقسم) نحو عليه، الفعل بداللة ءواواجتز  به القسم

  ،  والحياة  البقاء( :الَعْمر) فـ  ،"  هللا  لَعْمر: "  أيضا  الَقَسم  في  قولهم  ذلك  ومن 
 ،   وبضمها  الميم   وسكون   العين  ،وبضم  الميم   وسكون   العين  بفتح(  َعْمر)  لغات  وفيه
 ،   الثالث اللغات أخفّ  ألنها ؛  العين وحتمفال إال همن  تستعمل لم  الَقَسم إلي جئت فإذا

 . (432) األخفّ  له فاختاروا ، كثير والَقَسم
ّميَ   وقد  استعمال   إن  إذ  ، "    اللغوي   االقتصاد"    بقانون   المحدثين  عند  هذا  س 

  في  يقتصد أن في َحَرجا   المتكلم يجد ال ولهذا ، مفهومة معروفة  يجعلها بكثرة العبارة
 . (433)لفظها

  كث ر   فيما  والتسهيل  التخفيف  هو  األصل  أن  سبق   ما  كل  من  مويفه
 م َعّلل   ألنه  ؛  الثقيل  يكثر  أحيانا    لكن  ،  خفَّ   ما  إال  كالمهم  في  يكث ر  ال  استعماله،وأنه

 . األصل لمخالفة دعته قوية بعلة

 

 . 3/498: الكتابانظر (431)

 . 9/94: شرح المفصل انظر (432)

 .177،والتعليل ونظام اللغة  صـ 292: مقاالت في األدب واللغة صـانظر (433)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1004)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  مقاييس   من  معلوم  هو  كما  الياء  من  أثقل  الواو  أن:    -مثال  -  ذلك  من 
 وقلّ   ،"    َوَردَ   ،  ،َوَزن   َوَعد: "  نحو  ،  فاء    الواو  يءمج   كثر  د فق  ذلك  ومع  ،  الصرفيين

 ". َيسَر،وَيمنَ " نحو ، الموضع هذا في  الياء مجيء
 تقلبها   أن  انكسرْت   أو  انفتحتْ   متى  قادر  أنك  هنا  الواو  كثرة  سبب  أن  وذلك 

 فكان  يلالثق  الحرف  تغّير  وإذا  ،"  وإفادة    ،  وإساءة    ،  وأ جوه    ،  َأْعد  : "نحو  همزة،وذلك
 أوال  وقعت  إذا  والياء  ،  واحدة  محّجة  يلزم  أن  من  أمثل  كان  ،  كذا  وأخري   كذا  ةتار 

 .(434) غيرها وال همزة تقلب لم انكسرت أو وانفتحت
 ؛ يستعملون   مما  أخفّ   هو   ما  العرب  كالم  في  يقلّ   قد  أنه  يري   سيبويه  وكان 
 . (435)  يستثقلون  ما كراهية:أي ، أيضا   ذلك كراهية

 والفرعية   الةواألص الاالستعم كثرة

  -  للخفة  طلبا    الكلمة   في  يحدث  الذي  للتغيير   مسّوغا  االستعمال  كثرة  كانت  إذا
 .  ي غيَّر؟ لم عما  فرع أم أصل االستعمال لكثرة غ ّير ما فهل -  سبق كما

  فرع ،   استعماله  قلّ   ما  وأنّ   ،   أصل    استعماله  لكثرة  غ يِّر   ما  أن  األخفش  ارتأى
 ،  استعماله  من  البدّ   أنه  وعلمت  ،  وضعه  قبل  العرب   تهتصور   مان إ  التغيير  هذا  وكأنّ 

 .(436)  بتغييره فابتدءوا
  إلي   تحريكه  يجوز  -  العين  ساكن  -"    ف ْعل"    أن  إلي  ذهب   ذلك  علي  وبناء

 .  وتداوله استعماله لكثرة أصل   الساكن أن: وح جته ،"  ف ع ل"
 .(437)الةصألبا ال ،  بالخّفة مرتبطة االستعمال كثرة بأن ذلك الجمهور وَردّ 

  علي   داللة  وليست  ،  بالتخفيف   مرتبطة  االستعمال  كثرة  فإن  معهم  والحق 
 لكن   بالكسر،  يكون   أن  التحريك  في  فاألصل  ساكنان  التقي  إذا  أنه  تري   أال  ،  األصالة

 الم   الثاني  كان  إذا  الساكنين  التقاء  مع  الفتح  إلي  أصل  وهو  الكسر  عن  ي عدل

 

 .3/184:الخصائص  انظر ( 434)

 .219، وشرح الملوكي صـ 4/430: الكتاب نظرا (435)

 .335/ 1ظائر : األشباه والنانظر (436)

 .152: حاشية تحقيق شرح الملوكي صـانظر (437)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1005)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  هذا   في    الفتح  أن  أحد  يقل   ولم  ،  (438) للخفة  ا  لب؛ط"    اسالنَّ   ِمنَ :"    نحو   التعريف
 .األصل هو الباب

  القياس  أن  مع  ،  االستعمال  لكثرة  التفضيل  في"    وشر  خير"    همزة  حذف  وكذا
 .(439) "وأشر  أخير"  واألصل

  مخالف   فهو   ،(يك    ولم  ،  أك    لم)  نحو   المجزوم  كان  مضارع  نون   حذف   وكذا
ياس يقتضي أن ال يحذف  شيء من لقاف  ،  مةكلال  أصل  من  ألنها  والقياس؛  لألصل

 ،  االستعمال  كثرة  النون   حذف  سّوغ  لكن  ،)يكن( بعد حذف الواو اللتقاء الساكنين  
 .(440)العلة بحروف وشبهها

 . األصالة علي دليال    وليست  ، التخفيف علي دليل االستعمال كثرة أن فبان
 الصرفي والقياس االستعمال كثرة

  االستعمال   كثرة  عن  الحديث  إلي  يسوقنا  الةصألوا  ل تعمااالس  كثرة  عن  الحديث
  فيه   يرد   لم  فيما  القاعدة  علي  للقياس  مسّوغا    االستعمال  كثرة  تكون   وهل  ،  والقياس

 . ؟ للقياس مسوغا   ليست أنها أم ؟ صرفي قياس
 القياس   وافق  فيما  مسّوغا    تكون   االستعمال  كثرة  إن:    أقول  هذا  عن  وللجواب

  مسّوغا    تكون   فال  ،  الصرفية   والقاعدة  القياس  خالف  ما  أما  ،  الاالستعم  به  وجاء
 . عليه تتقّدم ال لكنها ، القياس تعّضد وكأنها ، فيه للقياس

  -: يلي ما ذلك علي والدليل
 جوازا    همزة  إبدالها  جاز  الزما    ضما    الواو  انضمت  إذا:    تقول  الصرفية  القاعدة

  ،   عينا    أو  الهمزة  كانت  فاء    ،  (441) واألصل  ةالهمز   بين  مخيرا    المتكلم  ،وكان  حسنا  
 الفاعل   كرفع  ،  مطردا    قياسا    ذلك  وصار  ،"    وأثؤب  وأثوب  ،  وأجوه  وجوه"    نحو

 ترى   أال  ،  القياس  موافقة   مع  ،  ذلك  من  عنهم  ورد  ما  لكثرة  وذلك  ،  المفعول   ونصب 
 ،  األلف  مجرى   والفتحة  الياء  مجرى   والكسرة  ،  الواو  مجرى   تجري   الضمة  أن

 

 .1/136، واللمحة في شرح الملحة   154،  4/153لكتاب : اانظر (438)

 .3/62: حاشية الصبان انظر (439)

  .1/445، وهمع ال وامع  1/299: شرح ابن عقيل انظر (440)

 .3/375يط :البحر المحانظر (ذكر أبو حيان أن التصحيح لغة سفلى "ُمَضر".441)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1006)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،  الصغيرة  األلف  والفتحة  ،  الصغيرة  الياء  والكسرة  ،  الصغيرة  الواو  ةضمال  سمون يو 
 :  مثل في عنها تنشأ الحروف إذ ، الحروف هذه أوائل الحركات هذه وكانت

......................... 
 

  جببو مبب ببّب   ه جببو مل َز  (442)تببهع  ومل ت 
 

  الضمة   تحذف  امك  ،"    ز  يغ  ولم  ،  يدع    لم: "  نحو  في  للجزم  تحذف  الواو  وكانت
 ".  يخرجْ  ولم يضرْب، لم: " نحو في

 مجرى   والضمة  والوا  أجروا  المناسبة  هذه  والحروف  الحركات  بين  كان  فلما 
 أوصل )    حدّ   علي  أحدهما  همز  يوجب  الواوين  اجتماع  كان  فإذا  ،المجتمعين  الواوين

 ا  حطّ   ؛  هوبوج  غير  من  ويجيزه  ذلك  يبيح  الضمة  مع  الواو  اجتماع  كان(  وأواق  ،
 . (443)األصل عن الفرع لدرجة

 ال   ،  فاء    كانت  إذا  ،  همزة  يبدلها  من  العرب  فمن  ،  مكسورة  الواو  كانت  إذا  أما
 سعيد   قراءة  ومنه  ، "    وإعاء  ووعاء  ،  وإسادة  ووسادة  ،  وإشاح   وشاح: "نحو  ،  غير
 :  هسيبوي  وأنشد ، " وإفادة وفادة: " وقالوا ، (444)" أخيه إعاءِ  َقْبلَ : " جبير بن

سبببببببتلو  فببببببب   اإل إال نببببببب  ف      ك  ب
 

 نببببه ببببب بر ع سبببب   اجل لببببّنَع  ب لبَ   (445)وا
 

  يستثقلون   ألنهم  ؛  المضمومة  بالواو  المكسورة  الواو  شّبهوا  أنهم:    ذلك  ووجه
 ما   المكسور  الياء  من  تحذفها  أنك  ترى   أال  ،  الضمة  يستثقلون   كما  أيضا    الكسرة

 ". بقاض    ومررت ،ض  ا ق هذا:  قولك  نحو ، منها  الضمة تحذف كما ، قبلها
  همزة   من  قياسا    أضعف  فهو  ،  عندهم  كث ر  وأن  ،  المكسورة  الواو  همزة  لكن

 كما  ،  همزة  األولي   فيبدلون   الواويين،  اجتماع  يكرهون   أنهم  ترى   أال  المضمومة،   الواو
 

،ورد منســوبا  إلــي أبــي     (عجز  بيت من البسيط ، وصدره: هجوت زبــان ثــم جئــت معتــذرا  442)
وشــرح  2/630،وبــال نســبة فــي ســر الصــناعة   31عمرو بــن العــالء فــي: نزهــة األلبــاء صـــ  

والشاهد فيه على إشباع الضمة إلى واو، والكســرة إلــى  ،8/359، والخزانة  10/104المفصل  
 ين.ياء في الفعل

 .458 – 456: شرح الملوكي ص انظر (443)

، ونســب ا ابــن خالويــه إلــي   6/306، والبحر المحــيط    1/348سب  القراءة في :المحت  انظر  (444)
 . 69عيسى بن عمر في )مختصر في شواذ القرآن( صـ 

والمنصــف   4/332، والكتــاب    195بــل فــي ملحــق ديوانــه صـــ  (من البسيط لتميم بن أبي مق445)
 .والشاهد فيه قلب واو )وفادة( همزة. 3/14لمفصل ،وشرح ا 1/329



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1007)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،  وويل  ،  وويس  ،  ويح: "  نحو  ،  الواو  مع  الياء  في  ذلك  يفعلون   وال  ،"    أواق  "    في
 .(446) " ويوم

  كان   فإنه  المازني  إال  ،  القياس   دون   السماع  علي  فيه  النحويون   وقف  اذل 
 . (447) المعنى من فيه ما مع ، فيه جاء ما لكثرة ؛ فاء  وقعت إذا ، فيها ذلك يطرد

  الواو   إبدال  جواز  في  وقوته   القياس  عضدت  االستعمال  كثرة  أن  رأينا  فقد
  جعله   في  همزة  سورةمكلا  الواو  إبدال  في  ذلك  تعضد  لم  لكنها  ،  همزة  المضمومة

 .المازني إال ذلك في يخالف لم السماع علي  فيه فوقفوا ، مطردا   قياسا  
 على   البصريين   من  وكثير  سيبويه  عّول   فقد   ،  الثالثي   مصادر  في  ذاته  والحكم

 ردّ )كـ-العين  بفتح-  (َفَعل)  للفعلين  -  بالغلبة  اكتفاء-(   َفْعل)  مصدر  على  القياس
ا  ،وال(  أْمن ا  وأِمن  فهم ا،  فِهم)كـ  -العين  بكسر  -(َفِعل) أو  ،(ضرب ا  وضرب  ،  ردًّ

 ولم  شيء  ورد  إذا  أنه   به  المراد  وإنما  ،  لفظه  من  المتبادر  معناه  بالقياس  يقصدون 
  وجود   مع  تقيس  أنك  ال  هذا،  على  تقيسه  فإنك  ،  بمصدره  تكلموا  كيف  يعلم

 . (448)السماع
  الثالثي   اْلِفْعل  مَصادر   تْدرك  اَل   :  َقالَ فَ   ،(  فَعل)  مصدر  قياس  ج وديّ   اْبن  َومنع

َماعِ  ِإالَّ   .(449)ِبالسَّ
  إنسان   حذا  فإذا  ،  سماع  به  يخرج  القياس  في  يجوز  ما  كل  ليس  أنه  يرّده  وقد

  يرويه   أن  وال  ،سماع ا  ذلك  في   يورد   أن  عليه  يجب  لم  مذهبهم  وأمّ   ،م ث لهم  على
 .(450) رواية

 

 .461،وشرح الملوكي صـ 1/348: المحتسبانظر (446)

، 3/76، وشــرح الشــافية للرضــي  10/14، وشرح المفصل  1/228،229: المنصف  انظر  (447)
 عكس ذلك . 1/222لممتع ، وقد نسب إليه ابن عصفور في ا 78

 .2/232: شرح األشمونيانظر (448)

 .  3/322مع ال وامع : هانظر (449)

 .363/  1: الخصائص انظر (450)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1008)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ي فَرد   صرفية   قاعدة  له  ا فيم  وتقويه  القياس  تعّضد  االستعمال  كثرة  كانت  وإذا
  علي   يقاس  ال  أنه  األولى  طريق  فمن  ،  صرفية  قاعدة  له  ليس   فيما  تعّضده  وال  ،  بها
 . القياس في حسنا   كان وإن حتى استعماله قلّ  ما

 ،أو   ذاال    أو  ،   داال    فاؤه  كان  إذا  ،  داال  (  افتعل)  تاء  إبدال  أوجبوا  أنهم   ترى   أال
 الزاي  أن  وذلك  ،  تباينه  وكراهية  الصوت  لتجانس  طلبا  "  ،وازدجر  ،اّدكر: "  نحو  ،  زايا  

 ألنها   ؛  الدال  التا  من  فأبدلوا   ،  مهموس   حرف  والتاء  ،مجهورة  حروف   والذال  والدال
 العمل   ،ويقع  والذال  والدال  الزاي  جهر  بجهرها  فتوافق  مجهورة،  وهي  ،  مخرجها  من
 .(451) عليهم أخفّ  فيكون  ، واحدة  جهة من

 أبدلوا  أن  على  ،  بعض  من  بعضه  الصوت  وتقريب  سجانالت  طلب  حملهم  ثم
 التاء   رأوا  كأنهم  ،"  تولج"   في"    دولج: "نحو  وذلك  ،"    افتعل"  غير  في  داال    التاء  من

 وأخت   المخرج  في  أختها  ألنها  ؛   الدال  التاء  من  فأبدلوا  ،  مجهورة  والواو  ،  مهموسة
 ،   االستعمال   في  ذاش  قليل  اوهذ  الصوت،  في  المجانسة  فتحصل   ،  الجهر  في  الواو
 . (452) عليه يقاس ال استعماله لقلة لكن ، القياس في حسنا   كان وإن

  ،   القياس  في  حسنا    كان  وإن  حتى  ،  استعماله  قلّ   ما  علي  يقاس   ال  كان  وإذا
 أن   ترى   أال  ،  القياس  في  وَضع ف  استعماله  قلّ   ما  إلى  ي لتفت  أال  أولى  باب   فمن

 ،  الطرف   لمجاورتها  ؛  ياء  فيهما  الواو  بتقل  -ائم قو   صائم:  جمعي  -"وقّيم  صّيم"
ّوم : "  وأصله لبت  ،"وع ِتيًّا  ،  ع ِصيًّا"    فأشبهت  ، "  وق ّوم  ص   ،  ع ِصي "  في  ق لبت  كما  فق 
 ".   وقائم صائم"  وهو ، عينه اعتلت قد واحده وأن السيما،" وع ِتي

  ، "موَقّوا  ،  َصّوام"    نحو  وذلك   ،  القلب  يجز   لم  الطرف  عن  الواو  تباعدت  فإذا
 :  الشاعر قول من"  نّيام"   في شذوذا،كما ورد ما إال

لببببَب  نببببب  أ نبببببُ  َم بببببيُ  َطَ َقت  نبببببِ ٍ  ب  ُم
 

  مببببب لببببب   النُّ بببببي َ  أ يَق ف   (453) سببببَباُم   ِإ
 

 

 

 .515، 510وكي صـ : شرح الملانظر (451)

 . 518، وشرح الملوكي صـ  269/ 3، واألصول في النحو  4/333: الكتاب انظر (452)

 (سبق تخريجه صـ....453)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1009)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 .(454) "  قومه وصّوابة  قومه، صّيابة في فالنا  : " قولهم من  وصّيابة
 القياس   وأما  ته،قلّ لف  مالستع اال  أما  واالستعمال،  القياس  جهة  من  شاذ  فهذا

 والفصل  التباعد  مع  كان"    وقّيم  ،  صّيم"  في  المجاورة  مع   القلب  ضع ف  إذا  فإنه
 .(455)أولى
 :   أربعة المراتب  أن لنا فبان 

الجّيد   -1 هو  وهذا   ، الشيوع  في  القياس  مع  االستعمال  كثرة  تتساوى  أن 
فاء  كانت أو   ة ،وما  همز الذي ال غاية وراءه، مثل : جواز إبدال الواو المضمومة لز 

 عينا .
أن يكثر االستعمال وليس له قياس أو قاعدة صرفية أفرد بها ، فهذا  -2

 موقوف فيه علي السماع وال يصح اطراده ، كما في إبدال الواو المكسورة همزة.  
يقاس عليه ، حتى وإن كان   -3 يقّل الشيء في االستعمال ، فهذا ال  أن 

ء داال  في غير )افتعل( نحو " دولج ،  لتاإبدال ا  حسنا  في القياس ، كما سبق في
 في  تولج ".

مّطَرح،   -4 القياس،فمرذول   في  ويضعف  االستعمال،  في  الشيء  يقّل  أن 
كما سبق في " ِنّيام، وِصّيابة " من قلب الواو ياء ، وهذا النوع من األلفاظ اللغوية  

 ر: ول الشاعأبو زيد من ق قد يجيء إال أنه قليل جدا ، فمن ذلك ما أنشده
ضبببببِ َ  نبببببَك ا مببببُبوَ  َع  ط ِ َق ببببب  اهُل

 

 سببببيوِ  ضبببَب  َبَك فبببَبَ ِ  قبببَبوَنَ  ب ل   (456) ال
 

ِذفت نون التوكيد، وهذا من الشذوذ في االستعمال، وأما   قالوا أراد »اضربن« فح 
 ضعفه في القياس فيأتي من أن الغرض منه هو التحقيق والتشديد. 

 

،وابــن منظــور فــي لســان   720نسبه إليه ابن يعيش في شرح الملوكي صـــ    (حكاه الفراء كما454)
 )ص ي ب ( ولم أقف عليه في  كتابه معاني القرآن .  1/538العرب 

 . 721-720: شرح الملوكي صـنظرا (455)

، 11/445، وخزانــة األدب 155(البيت من المنسرح ، لطرفة بن العبد في ملحق ديوانــه ص456)
 337/ 4"ق ن س"، والمقاصــد النحويــة  183/ 6لســان العــرب ، و107/ 6وشــرح المفصــل 

أذنــي سم فاعل من "طرق يطرق" إذا أتى لــيال. قــونس الفــرس: العظــم النــات  بــين  .وطارق ا: ا
الفرس.والشاهد "اضرب عنك" فإن الرواية فيه بفتح الباء، على حذف نون التوكيد ، وهذا شاذ؛ 

 ن. ألن نون التوكيد إنما تحذف إذا ولي ا ساك



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1010)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

هذا يدفعان  والقياس  السماع  كان  والعدول وج  التأويل  فإذا  واّطراحه  إلغاؤه  ب 
 غيره مما قد كث ر استعماله.   عنه إلى

عنه  وينتفي   ، واإلطناب  اإلسهاب  التوكيد(   : )أي  بهذا  اإليجاز   ويليق 
 واالختصار، ففي حذف هذه النون نقض  للغرض، فجرى هذا مجرى استقباح العرب

فقد وشملل(،  وجلبب،  وقردد،  )مهدد،  نحو:  الملحق  اإل  إدغام  لتوالي  دغت رك  ام 
 . (457) المتحركة األمثال

بهما ت علَّل  علتان  والقياس  االستعمال  كثرة  فإن  أمر  يكن من  الظواهر   ومهما 
وأما  اللغوية، فإن كانت الظاهرة كثيرة االستعمال قوية في القياس فهذا هو الغاية،

ة  ك رو مت رذولةإذا كانت الظاهرة اللغوية قليلة االستعمال ضعيفة في القياس،فإنها م
 .استعماله  كث ر ما  علي يستعمل لم الذي يقاس واليجب طرحها ،

  قوله   في  الحال  علي(  فئتين)   نصب  عن  يتحدث  وهو   ،  الفراء  ذكره  ما  هذا
( ما)   استعمال  كثرة  علي  اعتمد   حيث   ،(458) "  ِفَئَتْينِ   اْلم َناِفِقينَ   ِفي  َلك مْ   َفَما:"  تعالى

 كما  ،  معرفة  أو  كان   ،   نكرة    الحال   على  بعدهما  ما  نصب  في(   الالم)و  االستفهامية
وا  الَِّذينَ   َفمالِ : "  وتعالى  تبارك  ّللاَّ   قال  الكالم  في  ويجوز  ،  (459)"م ْهِطِعينَ   ِقَبَلكَ   َكَفر 
 وما(  وأظن  ،  كان)بـ  ينصب  الَِّذي  كالفعل  ألنه  ؛(أمرنا  ِفي   الناظرَ   مالك:)تقول  أن

 (. نكشأ وما بالك، ما(: )مالِ ) أشبههما،ومثل
ا   القائَم،  خطبك  ما:  وال  القائَم،  أمرك  ما:  تقل  فال  غيرهن،  في  لكذ  عومن  قياس 

 ترى   أال  ،  استعمل  قد  ما  على  يستعمل  لم   الَِّذي  يقاس  فال  كث رن،  قد  ألنهن  ؛  عليهن
مْ   .(461) الكالم من  شيء ِفي هذه على القياس يجوز وال ،(460) عندك؟ أيش  :َقال وا أنه 

 

 

 .  128-1/127: الخصائص انظر (457)

 . 18(سورة النساء من اآلية 458)

 . 36(سورة المعا رج اآلية 459)

ذف همــزة (واألصل : )أّي شيٍء( ، فخفّفــت بحــذ460) ف اليــاء الثانيــة مــن )أّي( االســتف امية، وحــُ
: تحقيــق شــرح  انظــر )شيء( بعد نقل حركت ــا إلــى الســاكن قبل ــا، ثــم أعــل إعــالل )قــاض( . 

 .1/74رضي على الشافيةال

 .   22بنية علي كثرة االستعمال  عند الفراء،واألحكام الم281/ 1:معاني القرآن انظر (461)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1011)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 . الصرفي توىالمس علي االستعمال كثرة مظاهر

 :  نوعين تتنوع  االستعمال كثرة أن يجد التصريف كتب في الناظر
 نوع اعت ّد به في وضع قواعد العربية. -1
 ونوع لم يعتّد به في ذلك ، وإنما و صفت آثاره في األلفاظ والتراكيب .-2

  ، "  ولوالك   ،  لوالي"    ،كـ  بها  الكالم  بكثرة   التراكيب  بعض  صحة  علي  كاستداللهم
 حتى   ،  الكالم  بها  وكث ر  ،  الخبر  في"  لوال"  العرب  استعملت  وقد:"  الفراء  قول  في  كما

 أنا  لوال:)  قولك  في  كالمعني   فيهما  والمعنى  ،(  ولوالي  ،  لوالك: )  يقولوا  أن  استجازوا
 .(462) ( أنت ولوال ،

  ،   كثيرة    لغات    فيها  ذ كر  فقد  ،"  َأْيم ن"  في   كما  ،  الكلمات  بعض   في  وكالتصرف 
 والسبب   ،..."  هللا  وِم  هللا،  وم    هللا،  وأيم   هللا،  أيمن: "لغة،يقولون   عشرين  ىلإ  تصل   قد

 .(463) االستعمال كثرة فيها تصرفهم كثرة في

  واحد "    آل"    أن  يرى   استعمالها،كمن  لكثرة  الكلمات  بعض  في   اللغوي   وكاإلبدال
 بدلتفأ    ،  كالمهم  في  الكلمة  وكث رت  الهاء،  استث قلت  ،"  أهل"  أصله  وأن  ،  له  جمع  ال

 .(464) ألفا الهمزة أ بدلت ثم ، همزة
 بعض   إقراره  في  اللغوي   المجمع  حال  هو  جديدة،كما  كلمات  َخْلق  في  أو 
 واستعمال   ،  لقلته  ؛  المستعمل  بعض  وهْجر  ،  االستعمال  لكثرة  ؛  والتراكيب  األلفاظ

 . وهكذا...(465) لكثرته ؛ المهجور
  وقد   ،  العربية  قواعد  وضع  يف  هب  اعت دّ   ما  وهو  ،  األول  النوع  هنا  يعنينا  وما

 النحو   علي  هي  ،  االستعمال   بكثرة   ارتبطت   ،  لغوية  ظواهر  عّدة  في  نماذجه   حصرت  
 :   التالي

 

 

، وقــد أنكــر  687ص  97، واإلنصــاف م  2/373:الكتــاب انظر و، 2/58معــاني القــرآن  (462)
ئمــة علــي روايتــه المبرد هذا االستعمال، وذكر الشلوبين أن إنكار المبرد هذا َهذَيان ؛ التفــاق األ

 .605،والجني الداني صـ3/237:المقتضب انظر عن العرب .

 .541، والجني الداني صـ  381/ 1، واللباب  1/61:المنصف انظر (463)

 .2/299،  1/113:سر صناعة اإلعراب انظر (464)

 . 293:دراسات في فقه اللغة صـ انظر (465)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1012)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 .  والحذف االستعمال كثرة: أوال

  مظاهر   أحد  والحذف  ؟  ال   وكيف  ،  وثيق   ارتباط  االستعمال  وكثرة  الحذف  بين
  في   يكثر  ما  تخفيف  همشأن  فمن  هم،كالم  في  العرب  مقاصد  من  ومقِصد   التخفيف

،  فيه  يقع  ولم  ،  موقعه   ع رف  إذا  السّيما  ،  أحرفه   بعض  بحذف  كالمهم  فاللفظ   لبس 
 من   أكثر  أو  حرفا    حذفوا  معناه  ووضح  استعمالهم  في  وكثر  العرب  لسان  في   كث ر  إذا

 .(466) تخفيفه  يؤثرون  ؛ حروفه
  في   كث ر   ذاإ  ءالشي  ألن  ؛  هذا  وغّيروا: "...  قوله  في   سيبويه  ذلك  علي  نّبه  
)تقول  أنك  ترى   أال.  مثل ه  هو   مما  لغيره  ليس  نحو    له  كان  كالمهم  وال   ،(  أك    لم: 

،  هذا:  تقول  ،كما(َأْدرِ   ال:)وتقول(.  أق لْ :)   أردت  إذا  ،(أق    لم:)تقول  لم: )وتقول  قاض 
 مهم كال   في  راألكث   يغيرون   مما  فالعرب(.  أ راِم  لم: )تريد  ،(    أ َرمْ   لم:)  تقول  وال  ،(أ َبل
 . (467)"نظائره حال عن

"    قوله  في  األنباري   وأكّده    حذفوا   ألسنتهم  وجرى   كالمهم   في  كث ر  لما  أنه: 
ا الكالم بعض  .(468)"تخفيف 

  أنهم   ترى   أال  ،  التغيير  في   أثر    االستعمال  ولكثرة: "  قوله  في  يعيش  ابن  وكذا
 هذه   فغّيروا  ،(  َأْدرِ   ال:)  واوقال  ،(  َوْيل ّمه:)  ،وقالوا(  شيء    أيّ )  والمراد  ،(  َأْيش  : )  قالوا

 .(469) "االستعمال كثرة عند التخفيف من لقرب  مقتضاها عن األشياء
  لم": "    يكن  لم"    في  قالوا  أنهم  االستعمال  بكثرة  الحذف  ارتباط  علي  يدل  ومما

ن،  لم"    في  يقولوا  ولم  ،  االستعمال  لكثرة  النون   فحذفوا  ،"    يك " : يه ن  لم"  في  وال  يص 
 . استعماله يكثر لم ألنه ؛"  ه  ي مول ، يص   لم"

  في  يقولوا ولم ، االستعمال لكثرة  الكسرة فحذفوا ،" أ َبلْ  لم" : "أبالِ  لم" في وقالوا
 .استعماله يكثر لم ألنه ؛ " أ علْ  لم" : "أ عالِ  لم"  في وال ،"  أول لم" : "أوال"  لم

 

 .94:الالمات للزجاجي صـانظر (466)

 . 2/196(الكتاب467)

 . 279صـ  47:اإلنصاف مانظر ،و 176(أسرار العربية صـ 468)

 . 4/102فصل(شرح الم469)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1013)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  باال    ِعمْ : "  يقولوا  ولم  ،  هاستعمال  لكثرة  ؛(  صباحا    اْنِعمْ )  في"  صباحا    ِعمْ "  وقالوا
 . لقلته" 

  أخته   ويل"  في"  ويل ْخِته"    يقولوا  ولم  ،  لكثرته  ؛"  أمه  ويل  "  ،في"  َوْيل ّمه"    وقالوا 
 .(470)لقلته ؛"

 .(471) فّسر ثم وقفوا حيث األشياء هذه  علي فقف
  االستعمال لكثرة الحذف مراتب

  : (472) باتمر   ثالث علي االستعمال لكثرة الحذف  أن اعلم
 ألولى: منه ما يكثر استعماله حتى يصير أغلب من األصل. ا

 الثانية: ومنه ما يصير موازيا لألصل. 
 الثالثة: ومنه ما ينقص عن مرتبة األصل. 

  األصل   ي ْهَجر  بل  ،  معه  األصل   استعمال  يجوز  ال  الذي  هو  األصل  َيغلب  فالذي
ذْ "  :نحو ، وي ْرَفض فيه  يجز  فلم ، األصل علي حذفال غلب ،"  ودم ، ويد ، ،وك لْ  خ 

  كان   وإن  ،  (473) "  َدْمي  "  أو  ،"  َدْمو  "  وال  ،"َيْدي  "  وال  ،"أ ؤِكل  أ ؤِخذ،: "يقال  فال   اإلتمام،
 .  األصل هو

)  وأصله  ،"    أ َبلْ   ،وال  يك  لم:"  فنحو  ،  األصل  يقاوم  ما  وأما  ولم  ،   يكن  لم: 
 .  جميعا   افجاز  ، األصل يغلب ههنا الحذف نجد فلم ،( أبالِ 

 :  قوله  فنحو ، األصل مرتبة عن نقص ما وأما 
......................... 

 

  ِسبببِقي َواَل ضببب ِل َذا مببَب ُمَ  كببب َ  إ   ا  (474)َف
 

 

 

 . 440، 2/439، واإلنصاف  2/640: إيضاح شواهد اإليضاح  انظر (470)

 .1/266: الكتاب  انظر ( 471)

 .563: شرح الملوكي صـ انظر ( 472)

 )د م و(.6/2340:الصحاحانظر (مختَلَف  في المه ، هل واو أو ياء؟ 473)

تَِطْيعُهُ.وهو (صدر بيت  من الّطويل، وهو للنّجاشّي الحارثّي ، وعجــزه : َولَسْــ 474) ِه َوالَ أَســْ ُت بِآتِيــْ
عر صـــ    ، وضــرائر1/27من شــواهد:الكتاب ع العلمــّي   -،وشــعره  115الشــّ ة المجمــَ ضــمن مجلــّ

 .13/111 -العراقّي 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1014)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

)  أراد  كثرة   في  نقص  أنه  إال  ،  االستعمال  لكثرة  النون   فحذف  ،(  ولكنْ : 
 .(475)رشاع ضرورة يف  إال يأتي ال فلذلك ، يعادله فلم األصل مقاومة عن استعماله
  به   َبَلغَ "   يك    لم"  في  االستعمال  كثرة  ألن  ؛"    يك    لم "    منزلة  منزلته   يكن  ولم

 األمران  القرآن  في  جاء  ولذلك  ،   الح ْسن  في  األصل  مجرى   فجرى   ،  األصل  مرتبة
 . (476) جميعا  

  يغّير   لم  عما  فْرع   االستعمال  لكثرة  غّير  ما  أن  من  آنفا    ذكرته   ما يثبت  هذا  ولعل
 . باألصالة ال بالخّفة مرتبطة الستعمالا ةكثر  وأن ،

 ،   السيوطي  ذكرها  قاعدة  وتلك  ،  به  المنطوق   حكم  في  للتخفيف  ح ذف  وما
"  بقولهم  لفروعها  ومّثل  متحركات  أربعة  الكلمة  في   فاجتمع   ،"،وَجَنِدلَ   َذَلِذلَ : 

)المراد  ألن  متواليات؛   ،   للتخفيف  منها  األلف  حذفوا  لكنهم  ،((477)وجناِدل  ذالِذل،: 
 . به المنطوق  حكم في  كان للتخفيف ح ذف ماو 

 يكون   أن :    الترخيم  حذف   في  للعرب  اللغتين  بأفصح   لفروعها  مّثل  وكذا
 .(478) به المنطوق  حكم في مرادا    المحذوف

  في   كان  عليه  الداللة  دّلت  إذا  في  باب)  الخصائص  في  جني   ابن  إليها  وسبقه
 لذلك  ومّثل  ،  به  يمنع  ما  فظالل  اعةنص  من  هناك  يعترض  أن  ،إال(به  الملفوظ  حكم

: تقدير   علي   ،"وهللا  القرطاس"    كـ  ،  النحوية   بالتراكيب  معظمها  يتعلق  كثيرة  بأمثلة
 اللفظ   في  يوجد  لم  وإن  ،  ألبتة  به  الملفوظ  حكم  في  اآلن  فأصاب   ، "  القرطاس  أصاب"
 .  (479) كثير ذلك وغير ،

 

 

 .114: ضرائر الشعر صـ  انظر (475)

د أثبت محققه حصرا  باآليات التي قُرئت بإثبات النون صـ ،وق566:شرح الملوكي صـ  انظر (476)
566 ،567. 

اَرة . ذاَلِذل الثَّْوِب:أَسافله ،والَجنَِدل، بِفَتْحِ اْلِجيِم وَ   (477) يُظ فِيــِه ِحجــَ  النُّوِن َوَكْسِر الدَّاِل، اْلَمَكاُن اْلغَلــِ
 )فصل الجيم(.11/129فصل الذال المعجمة، و11/256: اللسانانظر

 . 1/343:األشباه والنظائرانظر (478)

 .286، 1/285:الخصائص انظر (479)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1015)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

ِذف لما  ونماذج أمثلة   االستعمال لكثرة ح 

  أن   من  أكثر :"  سيبويه  قال   كما  فهو   ،  كثيرة  صور  له   تعمالسالا  لكثرة  الحذف
 .(480)"لك أصفه

  فيها  ومختلف ، عليه متفق إلى الصور تلك  تقسيم ويمكن
 :يلي ما االستعمال لكثرة عليه  المتفق الحذف صور فمن

  األصل   ،  األبنية   بعض  وردت   فقد  ،  األصلية  الهمزة  حذف  -مثال-  ذلك  من-1
 . الكالم في ودورها استعمالها لكثرة ؛ همزتها تركت بعر لا لكنّ  ،تهمز أن فيها

ذْ "  همزة: االستعمال لكثرة -قياس  لغير- الهمزة فيه حذفت فمما  ْل، ، خ  "  م رْ  ك 
 ح ذفت  فلما  ،(  واألمر  ،  واألكل  ،  األخذ)  من  ألنها  ؛"    أ ْؤِمر   أ ْؤِكل،  أ ْؤِخذ،"    وأصله
 .(481)الساكنة زةالهم لوالز  الوصل؛ همزة عن استغنى الهمزة

  بقلب   الهمزة  تخفيف  يقتضي  القياس  ألن  ؛  هنا  قياس  لغير  الحذف  كان  وإنما
ّففت  أنها  إال  ،  قبلها  ما  النضمام  ؛  واوا    الثانية   الثانية   حذفت  بأن  ،  القلب  بغير  خ 

 .واوا   قلبها من  التخفيف في أوغل الحذف إذ ؛ استعمالها لكثرة
(  م رْ )في  الحذف  فان  ،"    م رْ "   دون   ،  "   ك لْ   ،وذْ خ  "    في  ملَتزم  الحذف  وهذا 
 أقل   كذلك؛ألنه  كان  وإنما  ،  بالزم  ليس  لكن  ،  به  مبتَدأ    كان   إذا  ،  القلب  من  أفصح

ْذ،"    من   استعماال   فإن   ،"    فأمر  ،   وأمر: "  نحو  ،   الدرج  في   وقع  إذا  ،أما(482) "  ك لْ   خ 
  وال   ،  ينالهمزت   عاجتما  الحذف  علة  ألن  ؛  الحذف  من  أكثر  فيه  الهمزة  إبقاء

 أصل   ألن  ؛"  َفم رْ   ،  َوم رْ "  في   قلة  علي  الهمزة  حذف  وجاز   ،  الدرج  في  تجتمعان
 است صحب  ثم  ،  أوال    االبتداء  في   الهمزة  ح ذفت   فكأنه  ،  بها   مبتدأ  تكون   أن  الكلمة

 جاء  وعليه   ،(483)أفصح  اإلثبات  لكن  ،  حالها  علي  الكلمة  فبقيت  ،  الدرج   في  ذلك
اَلةبِ  َأْهَلكَ  َوْأم رْ :"  قوله  .(484)" الصَّ

 

 .3/503:الكتاب  انظر (480)

 . 3/50، وشرح الشافية  195صـ ، وإيجاز التعريف  1/394:الممتع الكبير انظر (481)

 . 3/50، وشرح الشافية 2/362، واللباب  563:شرح الملوكي صـ انظر (482)

ــة األفعــال ، وفــت 51، 3/50:شــرح الشــافية انظر (483) ح المتعــال علــى القصــيدة المســماة بالمي
 .269صـ

 .132من اآلية:   (سورة طه484)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1016)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 وأصله   ،(  ِعال  )  بزنة(  ناس  : )  قولهم-  الهمزة  حذف  أعني-  بذلك  يلحق  ومما
(  : قولهم  ذلك   علي  يدل  ،  قياس  غير  علي  تخفيفا    الهمزة  فحذفت  ،(  أناس  : 

 : الشاعر قول في( األناس)
يببببببببببببببببب  إ ي ـبببببببببببببببببـ   امَلَن   يط ِل

 

  َ  لبببببببب نبببببببب ِ  َع نبببببببَب  اأُل   (485) اآلِمِن  
 

"   ف عال"    ألف  جعلوا  فيها  الكلمة  فاء  حذفوا  لّما  أنهم  إلي  علماءال  أكثر  هبذو 
 (. األنس) من أصلها إن إذ عنها؛ عوضا  ( أناس) في

( الناس)  في  والالم  األلف  أن  إلي  فذهبا  ،  والرضي  العكبري   هذا  في  وخالف 
 .المحذوفة الفاء عن العوض هي

 عن   حديثه  في  يهإل  أشار  ما  وهو  ،(486) سيبويه  إلي  أيضا    القول  هذا  ون سب 
 والالم   األلف  فيه  أ دخل  فلما  ، (إله  )  أعلم    وهللا  االسم  وكأن:"  فيقول  هللا  اسم  نداء

  بمنزلة   يكون   أن  يقويه  مما  أيضا  فهذا.  منها  خَلفا    والالم  األلف   وصارت  األلف  حذفوا
 ؛( اسالن:)  قلت  والالم  األلف  أدخلت   فإذا   ،( أناس  )  ذلك  ومثل.الحرف  نفس  من  هو  ما
 .(487)"نكرة ويكون  والالم األلف تفارقهم قد( الناس ) أن إال

 التي   والالم  باأللف  عنه  والتعويض  الهمزة،  حذف  في (  إله)بـ(  ناس)  فتنظيره 
 . بهذا يقول أنه على دليل عنه خلفا جاءت

  أن   موضع  في  ذكر  فقد  ،   يعيش  كابن  معا    القولين  إلي  ذهب  من  النحاة  ومن 
 أن   آخر  موضع  في  ذكر  ثم  ،   المحذوفة  همزةال  عن  عوض"  أناس"  في  والالم  األلف

 .(488) المحذوفة الهمزة من كالعوض صارت"  ِفَعال"  ألف
 . المجزوم( كان) مضارع  من  النون  حذف-2

 

دليل على أّن العــرب نطقــت باألصــل   (البيت من مجزوء الكامل لذي جدمه الحميري ،  وهو485)
ع فيــه بــين ال مــزة واأللــف والــالّم . ينظــر: الخصــائص  (، وقــد َجمــَ اس  ، 3/151في قول م: )أُنــَ

 .2/280، والخزانة 2/9وشرح المفّصل 

 .200، والجني الداني صـ  2/363:اللباب في علل البناء واإلعراب انظر (486)

 .196-2/195(الكتاب  487)

 . 560،  558لوكي صـ :شرح المانظر (488)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1017)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  حذفها   يجوز  -النون -  مضارعها   الم  أن " :  كان"  بها  اخت صت  التي  األمور  من
 نصب   ر ميضب  متصل  ر وغي  ،  السكون   جزمه  وعالمة  مجزوما    كونه  بشرط  ،  تخفيفا  

 . بساكن متصل ،وال
  المالقي   المجزوم "    يكن"   نون   حذف  ،فأجاز  يونس   األخير   هذا   في  خالف   وقد

 .(490)مالك  ابن ووافقه ، (489) للساكن
 الكالم   في  تحذفها  إنما  العرب   أن  يونس  ومذهب  الجمهور  مذهب  بين  والفرق 

 ،والياء "  ويغز :"في  الواو  تشبه   ساكنة   تكون   ذاك  إذ  ألنها  ساكن؛  بعدها  يكن  لم  إذا
 وهو   صوت    فضل  فيها  أن  وفي  ،  السكون   في"    يخشى:"في  واأللف  ،"  يرمي:"    في

 فإنها  ،  ساكن  بعدها  كان   إذا  وأما  ،   للجازم  الحذف  في  مجراها  لذلك  فأجروها  ،  المد
 ،   تحريكها   لوجب  الساكنين  اللتقاء  تحذف  لم  لو  إذ  ؛  الساكنين  اللتقاء   تحذف   إنما
 يحذفها  لم  تشبههنّ   لم  وإذا  ،  األلف  وال  الواو  وال  اءالي  شبهت    لم  تحّركت  وإذا

 .(491) الجازم
"  سيبويه  قال  كما  االستعمال،  لكثرة  للتخفيف  هنا  والحذف   ألن   هذا  وغيروا: 

: تقول  أنك  ترى   أال.  مثل ه  هو  مما   لغيره  ليس  نحو    له  كان كالمهم  في  كث ر  إذا  الشيء
، لم: تقول وال أك   لم  .(492) "لْ أق  : أردت إذا أق 

 
: تعالى  وقوله  ،(493)"َشْيئا    َتك    َوَلمْ :"  تعالى  قوله  الكالم  فصيح   في   وروده  منو  

ِذفت  وقد .   (494)"َبِغّيا    َأك    َوَلمْ "     السابقة،   الشروط  الستيفائها  ؛  الموضعين  في  ح 

 

 .1/445، وال مع  1/31، واالرتشاف  1/366رأيه في : شرح التس يل  انظر (489)

 ،  1/366:شرح التس يل  انظر (490)

 .116-115ضرائر الشعر صـ :انظر (491)

 .4/235، والتذييل والتكميل  2/227: المنصف  انظر ، و  2/196(الكتاب  492)

 .9(سورة مريم  من اآلية: 493)

 .20مريم من اآلية: (سورة  494)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1018)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

وا  الَِّذينَ   َيك نِ   َلمْ :"  تعالى  قوله  نحو  ،  ساكن  وليها  إذا  إثباتها  بخالف   خالفا  ،(495)"َكَفر 
 .(496)ذلك جّوز ذيلا ليونس

 .  الناسخة الحروف مع  الوقاية نون   حذف-3

 استعمالهم   كثرة  إلي  راجع  وهذا  ،  مطردا    قياسا    يكون   يكاد  حتى  ذلك  كث ر  فقد
 مع  الوقاية  نون   اجتماع  من  األمثال  توالى  في  التضعيف  واستثقالهم  الحروف،  لهذه
 هناك   وليس(  ولعلني  يلِّ لع)  في   اله  حذفهم  وأما   ،(وكأنّ   ،  ،ولكنّ    أنّ   إّن،)  نوني
ْرب أمثال توالي  .النون  من الالم ،َفِلق 

  كأّني )  وكذلك  ،  بمعنى(  وإّنني  إّني)و: "    الصحاح  صاحب  إليه  أشار  ما  وهذا
 يستثقلون   وهم   ،  الحروف  لهذه  استعمالهم  كثر   ألنه  ؛(  ولكّنني  لكّني)و  ،(  وكأّنني

 الالم  ألن  ؛(  ولعلني  ،  يلِّ عل)  وكذلك  ،  الياء  تلي  التي  النون   فحذفوا  ،  التضعيف
 .(497) النون  من قريبة

  أو   متماثالن،  مقطعان  الحالة  هذه  في   يوجد  ال  فألنه  ،"  ليت"  مع   ذلك  قّلة   وأما
 إال  أمثلة  لها  نجد  ال  ولذلك  الضرورة،   هو  معها  النون   حذف   سبب  وإنما  متقاربان،

 .(498) الشعر في
  مثال   ففيه  لكريم،ا  نالقرآ  في  الشائع  هو(  ليت)  غير  األحرف  هذه  مع  والحذف

 ،    مرات  عشرة"  أئنا"  و  ،  مرات  ست"  فإّني" و  ،  مرات  ثماني"وأنَّا: "غير  ال  بالحذف
.    مرات  ست"لعّلي"  ،و  مرتين"    ولكّنا"  ،  مرات  أربع"  ولكّني"  ،  مرات  عشرة"  فإّنا"و

"كذلك  وفيه "مقابل  في  مرة،  عشرة  سبع"  أّنا:    في   ين،مرت"  بأّنا"و  واحدة،  مرة"  أّننا: 
"مقابل  في  مرة،  وعشرون   وأربع  مائة"  إّني"  واحدة،و  مرة"  بأّننا"  لابقم  ست"  إّنني: 

 وخمسون   ثالث"  إّنا"و  واحدة،  مرة"  وإنني: "مقابل  في  مرة،  عشرة  ثالث"  وإني"  مرات،

 

 .1(سورة البينة من اآلية: 495)

 .1/445:ال مع انظر (496)

 . 5/2073(الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( 497)

اِلي.  خيل : َكُمْنيَِة َجابٍِر إِْذ قَاَل لَْيتِي ... أَُصاِدفُهُ وَ ( كقول زيد ال498) : المفصــل انظــر  أَْفِقُد بَْعَض مــَ
 .177صـ



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1019)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 مرة  وإّننا: "مقابل  في  مرة،  وثالثون   ثالث"  وإّنا"   مرات،  خمس"  إّننا: "مقابل  في   مرة،
 . (499)واحدة

  نظرا    ؛  للخفة  طلبا    حذفت  الوقاية  نون   أن  نالحظ  اإلحصاء  اذه  خالل  نوم
  في   كثيرة  أنها:    األمران  فيها  اجتمع  فقد  ،  كثيرا    كالمهم  في  األحرف  هذه  الستعمال

 . (500) " التضعيف كالمهم في  يستثقلون   ،وأنهم كالمهم
 كث ر   امم  الَكِلم  فهذه  ،...(    ،ودم  وغد  ،  وأخ  ،  أب: )  من  الكلمة  الم  حذف-4

 . شعر ضروة في إال إتمامها يجز ولم ، األصل غلبت محذوفة،حتى مالهاتعسا

  ؛   القياس  في  شاذ  فيها  فالحذف  ،  العّدة  صالحة  كانت   وإن  ،  األسماء  وهذه
 قلب    -العين  بفتح(  فَعل)  على  هو  مما  -  ونحوهما(    وأخ  أب،)  مثل  في  القياس  ألن

ا   ،  أب ا):    فيقال  ،  قبلها  ما  وانفتاح  لتحركها  ألفا  فيهما  الواو ا،)  حد  على   ، (  وأخ    عص 
 (.وقف ا

  ؛   فيه   الالم  تصح  أن  -العين   ساكن(  فْعل) هو  مما-(  ودم  ،  غد)  مثل   كان  وما
 مجرى   وجريا  ،  كسرة  وال  ضمة  عليهما  تثقل  لم  قبلهما  ما  سكن  متى  والياء  الواو  ألن

 (. وظْبي   ، غْزو  ) نحو ، الصحيح
 كانت   ،  القياس  يقتضيه  ما  على  تجر  ولم  ،  ةألبت  الكلم  هذه  المات  حذفت  فلما

  المه   فيما  وكث ر  ،  الخفة  طلب  ذلك  على  والباعث  ،  واستعماال  عّدة    كث رت  وإن  ،  شاذة
 .(501) الواو لثقل ؛ واو

 

وم الفرقان في أطراف القرآن لفلوجل(نقال عن كتــاب بحــوث ومقــاالت الحصر في)نج انظر  (499)
 .38في اللغة صـ 

 . 2/369(الكتاب  500)

 . 594:شرح الملوكي صـانظر (501)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1020)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 

 .  النحويين  بين  فيه  المختلف للحذف صور
  أن  ،  االستعمال  لكثرة  الحذف  أغادر  أن  قبل  الفائدة  إتمام  باب  من  رأيت
 بها  الحذف  إلحاق  من  الكلمات  بعض  بنية   في   الخالف  من  لكذ  قيلح   لما  أذكرمثالين

 . االستعمال لكثرة
  االستقبال   سين   أن  إلي  الكوفيون   ذهب   فقد   ، "    سوف"    -مثال   -  ذلك  من *
  للتغيير   ع ْرضة    تجعلها  التي  االستعمال  بكثرة  ذلك  علي  محتجين  ؛"سوف"  من  مقتطعة

"  سف: "فيقال  ،  الواو  منها  تحذف  ةار وت  ،"    وس: "فيقال  ،  الفاء  منها  تحذف  فتارة  ،
 بجانب  ،  االستعمال   لكثرة  والواو  الفاء  منها   فتحذف  ،  اللغتين   بين  ي جمع  وتارة  ،

 .(502) االستقبال علي يدالن -وسوف السين أعني - أنهما
  َربُّكَ   َوَلَسي ْعِطيكَ :"    تعالى  قوله  قراءة  عن  يتحدث  وهو   ،  الفراء  أثبته  ما  وهذا

 موضعها   وع رف  ،  الكالم  في  كث رت"    سوف"  وأن  ،"  سوف"  صلهاأ  نوأ  ،(503) "َفَتْرَضى
 .(504)ذلك به فعل فربما  كالمهم في كث ر إذا والحرف ، والفاء الواو منها فترك ،

 وليست   ،  برأسها  أصل  أنها  ويرون   ،  ذلك  في  فيخالفونهم   البصريون   أما
 ،   البعيد  باللالستق "  سوف"و  ،   القريب  لالستقبال"  السين"  ألن  ؛"سوف"  من  مقتطعة
 الكوفيون   به  احتج  ما  وأفسد  ،   األنباري   ذلك  في  ،ووافقهم" سوف"  من  مقتطعة  فليست

 .(505) لذكره المقام يسمح ال بما االستعمال كثرة من
  هو   -  وأبطله   األنباري   أفسده   وإن  حتى  -  الكوفيون   إليه  ذهب   ما  أن  ويبدو

 مقتطع   جزء  لسينوا  ،  السين  من  أقدم"    سوف "    فـ  ،  اللغوي   التطور  مع  يتفق  الذي
 لنا   روى   وقد  ،   أطرافها  لقّص   ع ْرضة    وتجعلها  ،  األلفاظ  ت ْبِلي  االستعمال  وكثرة  ،  منها

 العرب  أن  ذكروا  فقد   ،  الكلمة  هذه  في   اللفظي  الِبَلى  من  عدة  صورا    العرب  اللغويون 
 

 .  2/532،واإلنصاف  4/110،وشرح المفصل 3/274:معاني القرآن للفراء ظران (502)

،والمحــرر الــوجيز   3/274(القراءة لعبد هللا بن مسعود ، وهــي فــي : معــاني القــرآن للفــراء  503)
5/494. 

 . 3/274:معاني القرآن للفراء انظر (504)

 .2/532،533:اإلنصاف انظر (505)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1021)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 القرآن  جاء  ،وعندما"  وسيكون   ،  يكون   وسا  ،  يكون   ،وسف  يكون   سو"    يقولون 
م  :"تعالى  قوله   في  التطور  هذا  صور  إحدى  نال  لسج  كريملا   َوه وَ   ّللّا    َفَسَيْكِفيَكه 

ِميع    جنب   إلي  جنبا    معه  يعيش  يزال  وال  كان   الذي  األصل  مع  ،(506) "    اْلَعِليم    السَّ
(507). 

  اتكأ  التي  ،  البعيد  لالستقبال"  سوف"و  ،  القريب  لالستقبال"  السين"  أن  وقضية
  في   فليس  ،  ِعّلة  تشفي  وال  ِغّلة  تفثأ  ال  -اري بناأل   عرض  اكم  -  البصريون   عليها

م  :"    ذكره  السابق  تعالى  فقوله   ،   هذا  لتكّلفهم  يشهد  ما  اللغة  نصوص "   ّللّا    َفَسَيْكِفيَكه 
 َربُّكَ   ي ْعِطيكَ   َوَلَسْوفَ :"    تعالى  قوله  أن  كما  ،  الغد  في  الكفاية  هذه  تحقق  معناه  ليس

 . (509)عامين أو عاما   اءاإلعط  خرتأ  معناه ليس(508) "َفَتْرَضى
  َعِظيما    َأْجرا    َسن ْؤِتيِهمْ   أ ْوَلـِئكَ :"  تعالى  قوله    إليه  ذهبوا  ما  َردّ   علي  دليل   وخير

مْ   اْلِعْلِم  ِفي  الرَّاِسخ ونَ   لَّـِكنِ :"    تعالى  قوله  تذييل  في  جاء  الذي  (510)"  أن   مع  ،"  ِمْنه 
 .قالوا كما  البعيد المستقبل يلع تدل تيال( سوف)بـ يعبر لمْ  فِلمَ  اآلخرة، في العطاء

  َأْجرا    َفَسي ْؤِتيهِ   ّللاََّ   َعَلْيه    َعاَهدَ   ِبَما  َأْوَفى  َوَمنْ :"    قال  آخر  موضع  في  أنه  مع
  أو   ق ْرب  بإفادة  تقييد  غير  من  ،  االستقبال  علي  داللتها  علي  يدل  مما  ،(511)"  َعِظيما  

 .ب عد
  وليست   ،(  السين)  من  ني المع  في  وأطمع  آكد( سوف)  أن  قوله يمكن ما  غاية 
  يقول   ،كما  منها  مقتطعة  السين  أن  علي  كله  هذا  يدل  ،ربما(512)بالب ْعد  تختص

 . مجهول غير للقارئ  معلوما   معروفا   موضعه ولكون  الكالم، في لكثرتها ؛ الكوفيون 

 

 .  137(سورة البقرة من اآلية: 506)

 .23-22، وبحوث ومقاالت في اللغة صـ  100- 98:التطور اللغوي صـ انظر (507)

 .  5(سورة الضحى اآلية:508)

 .23:بحوث ومقاالت في اللغة صـ انظر (509)

 .  162(سورة النساء من اآلية: 510)

 .10(سورة الفتح من اآلية: 511)

 وسوف. في الفرق بين السين 310: الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري صـانظر (512)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1022)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 الفراء   ذهب  فقد  ،  االستفهامية"    َكمْ "    أيضا  فيه  المختلف  الحذف  صور  ومن*
 بها  َكث ر  ثم  ،  التشبيه   كاف  أولها  في  زيد  ،"  ما: "  أصلها  ية هاماالستف"    كم"  أن  إلي

 .(513)آخرها من األلف حذفت حتى الكالم
  أصلها  أن من الكسائي عن  هذا  وَنقل ،" َكمْ " ألصل النحاس جعفر أبو وعرض

  للكسائي   قيل  وأنه  ،  الجر  حروف  مع  تحذف  كما  ،"  ما"  من  حذفت  األلف  وأن  ،"  َكَما"
  هذا   المحدثين  بعض  َأّيد  وقد.(514)االستعمال  لكثرة :    قال  ؟  مميلا   أسكنت  فِلمَ :  

 . (515)القول
  كان  لو  بأنه  ذلك  علي  واستدل  ،  والفراء  الكسائي  مذهب  كيسان  ابن  أفسد  وقد

 ولو  كمحمد،:  لقلت  أخوك؟  كمن:  قال  لو  قائال  ألن  بالكاف؛  الجواب  لكان  ؛   قاال  كما
 . زيد كمالِ : لقلت مالك؟  شيء كأيّ : قال ولو اب،الثي مثل: لقلت مالك؟ ما  مثل: قال

  وما   ثالثون   مالك؟  كم  جواب  في  يقولون   ألنهم  ؛«  كم»  جواب  في  يقال   ال  وهذا
« ما » و«  َمن »  مثل  وأنها  التشبيه،  كاف  عليها  دخلت«  ما»   ليست  أنها  أشبهه،فصحّ 

 معنى   ينتظم  لم  أربعون؟  أم  ثالثون   أمالك:  قلت  لو  ألنك  ؛  العدد  عن  بها  يستفهم
 .(516) كله ذلك على شتمالهال« كم»

 . والرسم االستعمال كثرة:  ثانيا

  األبنية   بعض رسم  في  يحدث  ما  االستعمال   لكثرة  بالحذف  المتصلة  الظواهر  من
  منه  نذكر   ،   كثير  ِجدّ   كثير  وهو  ،  االستعمال   كثرة  له  والمسّوغ  بالحذف،  تخفيف   من

 : الحصر ال  المثال سبيل علي
 : لحذفها بمثالين  اكتفي ، يركث وهو ، الوصل ألف حذف- 1 

 

 7كثرة االستعمال عند الفــراء صـــ  ، واألحكام المبنية على1/466:معاني القرآن للفراءانظر  (513)
 .1/245:اإلنصاف انظر ضوعة للعدد . ، أما البصريون فيرون أن ا مفردة مو

 .4/86: إعراب القرآن للنحاس  انظر ( 514)

 .66( كـ)براجشتراسر( في كتابه : التطور النحوي صـ 515)

 .86/ 4اب القرآن للنحاس (إعر516)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1023)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ألف   حذف  علي  اإلجماع  انعقد  فقد  ،  البسملة  في(  اسم)  من  حذفها  -*
 يكون  وأن ،  وحده  الجاللة لفظ إلي"  اسم" يضاف أن الحذف لهذا اشترط  لكن  ،(اسم)

 .  الجر حروف من  غيره دون  بالباء مخصوصا  
 حذف   علي  فصاحالم  ابتّ وك  القراء  أجمع  فقد  ،  عليه  م ْجَمع    هنا  والحذف 
 .(517)"اْلَعِظيِم َربِّكَ  ِباْسِم َفَسبِّحْ : "تعالى كقوله غيرها، في  البسملة،وإثباته من األلف

"    اسم "  لزوم  لكثرة-  والفراء  الكسائي  يري   كما  -  البسملة   من  حذفوها  وإنما 
 يجهل   ال   معروف  موضع  في  وقعت   وكأنها  ،   معه  الباء  استعمال  وكثرة  ،  الجاللة  لفظ

 العرب   شأن  من  ألن  ،  طرحها  فاست خفّ   ،  قراءته  إلي  يحتاج  وال  ،  هناعم  القارئ 
 . معناه ع رف إذا الكثير وتقليل اإليجاز
  وال  االسم  هذا  تلزم  ال  ألنها  ؛  وغيرها  ، "  اْلَعِظيِم  َربِّكَ   ِباْسِم  َفَسبِّحْ "    في  وأثبتت 

 ابتداء   عند"    هللا  بسم"    تقول  أنك  ترى   أال  ،  وتعالى  تبارك  هللا  مع  ككثرتها  معه  تكثر
 عليهم   فَخفّ    ،  ذلك  غير  أو  ،   َذْبح    أو  ،  مشرب    أو  ،   مأكل    من  ،  فيه  تأخذ  فعل    كلِّ 

 . به لمعرفتهم الحذف
  مع   تحذف   وال  ،  وتعالى  تبارك   هللا   غير  إلي   أضفته  إذا"  اسم"  ألف  تحذف  وال

:   ل قوفت   ،  كافوال  الالم  مثل   ،  واحدا    حرفا    كان  وإن  ،  الجر   حروف  من  الباء  غير
 الالم    مع  األلف  فتثبت  ،(هللا  كاسم  اسم  ليس)و  ،(القلوب  في  حالوة  هللا  السم)

 .(518)هللا اسم في الباء استعملت كما يستعمال  لم ألنهما ؛ والكاف
  ولعله  ،  خاصة"  هللا"  الجاللة  لفظ  مع  االستعمال  لكثرة  هنا  الحذف  أن  فبان  إذا  

 .(519)الجاللة لفظ خصائص من
 :الشريف االسم استعمال كثرة إلى ترجع أخري  ئصخصا ةاللالج وللفظ

 غيره،   في  ذلك  يجوز  وال  ،  عوض  غير  من  معه  القسم   حرف  حذف  كجواز 
 يجوز   وال"    اللهم"  نحو  آخره  في   الميم  وزيادة  ،  فيه  الالم وجود  مع  عليه"  يا"  ودخول

 

 .52آية ، وسورة الحاقة  74(سورة الواقعة آية 517)

 .5كثرة االستعمال عند الفراء صـ، واألحكام المبنية على  2/50:معاني القرآن للفراء انظر (518)

 .1/334:األشباه والنظائر انظر (519)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1024)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

"كقوله  اإلبدال  و  ،  غيره  في  م قسلا  في  وواال  مكان   التاء  وجْعل   ، "    وآهلل  ،  هاهلل: 
 كالم  في  مجرى    األيمان  أكثر  الواو  ؛ألن(520)"  َعِلْمت م  َلَقدْ   َتاهلّلِ   َقال واْ :"    تعالى  كقوله
 تراث : )  قالوا  كما   ،  تاء  وأبدلوها  ،  الكالم  في  لكثرتها  منها  الواو  أن  فتوهموا  ،  العرب

 .(521) (الوخامة:  من  وتخمة ، المواترة:  من وتترى  ، وراث:  من
 بأن   االعتالل  من  ،(522)  اللغة  روح  إلي  أقرب  هنا  مالستعاال  ثرةكب  والتعليل

 درجة  عن  انحطت  -  الباء  عن  القسم  في  فرع  هي  التي-  للواو  فرعا    كانت  لما  التاء
 .  (523)  تعالى هللا اسم وهو واحد باسم فاختصت ، الواو

   ب قل  أو  لَعَلم    وصفا    كان  إذا  ،  الكالم  درج  في"  ابن "  من  الوصل  ألف  حذف  وكذا  -*
:  فتقول  االستعمال،   لكثرة  يحذف  ألفها   فان  ،  لقب   أو  كنية   أو  َعَلم    إلي  مضافا    ،  يةن ك  أو
 (. بطة  بنِ   بزيدِ   ومررت بكر،   أبي بن    زيد   وهذا  محمد، بن زيد)

  السابقة  بالشروط  ،(  ابن ) بـ   الموصوف  العلم  من  التنوين  الحذف  في  ويصحبه
 .(524)نفسها

  واالبتداء   األول   على   الوقف  قدر ت  ال  أنك   لك الخط،وذ  من   محذوفة"ابن"في  فاأللف  
  أو  أم   أو  أب   له  يكون   أن البد  إنسان  كل وبأن  استعمالها،  بكثرة- جعلتهما قد ألنك  بالثاني، 

  جاريا  استعماله  وكثرة   الشهرة  في  كان  ووقع  جرى   إذا   اللقب  وأن   عليه،   وصفا  تجري   كنية  
 . واحد مكاس ج عال  اللذين  كاالسمين- والكنية الَعَلم مجرى 

 :قول هم وقصدته ذلك أرادت قد العرب  أن على كيدل
كببَبَ  يببَب  نببب ِ ِ  بببب َ  َح جلببب ُ و   بببب ِ  امُل  ا

 

 جببببب ِه سببببُبَ اِ ُق مببببب ُهو   َعَل ببببب َك ال َم  (525)َم
 

 

 . 73(سورة يوسف من اآلية:  520)

 .1/334،واألشباه والنظائر 57والجني الداني صـ،  2/51:معاني القرآن للفراء انظر (521)

 . 2/51الفراء وعلّل به  (هذا ما ذهب إليه522)

 .203أسرار العربية صـ(هذا ما ذهب إليه األنباري وعلّل به في: 523)

 .2/53، وال مع 3/329، وشرح الشافية للرضي 270: عمدة الكتّاب صـ انظر (524)

م( (من الّرجز، ويُنسب إلى رؤبــة بــن العجّ 525) اهد فيــه: )يــا َحكــَم بــن المنــذر( فــإّن )َحكــَ اج،والشــّ
ّم علــى األصــل، والفــتح عمنادى، علَم م؛ فيجــوز فيــه الضــّ لــى ، موصوف بابن، مضاف إلى علــَ

، وملحقات 2/5، وشرح المفّصل  4/232، والمقتضب  2/203اإلتباع، والتّخفيف.يُنظر: الكتاب  
 . 172ديوانه 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1025)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  مع   جعلوه  قد  ألنه  هو  إنما   ،  معرفة  مفرد  منادى  أنه  مع(  َحَكمَ )  ميم  ففتحهم
 إذا  ألنهم  ؛ (  َحَكمَ )  ميم  ضاأي  فتحوا(  ابن)  نون   فتحوا  فلما   الواحد،  كالشيء(  ابن)

  الصفة   امتزاج  شدة   على  يدل  ما  أحد  وهذا   ،(َحَكم ا)  أضافوا  قد   فكأنهم (  ابن ا)  أضافوا
 . بالموصوف
 اعتقدوا   ألنهم  هو  إنما  هذا   في  األول  االسم  من  التنوين  حذفهم  أن  على  ويدلك

 فكأنهم( ان  با)  افواضأ لما إنهم  حتى  ، الواحد  االسم مجرى  جريا قد أنهما االسمين في
 ،  قوم   إليه  ذهب  كما  الساكنين  اللتقاء  التنوين  يحذف  لم  وأنه  قبله،  ما  أضافوا  قد

"    قولهم  من   سيبويه  حكاه  ما  بدليل   من   قول  في  (526)"    هللا  عبد  بنت    هند    هذه: 
ا)  َصَرف   على  يدل  هناك،  ساكنين  وال  مصروفة  وهي(  هند)  في  التنوين  فترك هم  ،(هند 

 عمرو   أبي   رأي  وهو   الساكنين،  اللتقاء   ال   االستعمال  لكثرة  ينو تنال  حذفوا  إنما  أنهم
 .(527)العالء بن

 ، ( عمرو  بنَ   زيدَ   رأيت: )نحو  في  التنوين  حذف  أن  إلى  العرب  من  ذهب  ومن
)قال  الساكنين  اللتقاء  هو  إنما ا  فنّون   ،( فالن    بنت    هند    هذه:   ممن  كان   إذا  هند 

"سيبويه  قال  يصرفها،  إثبات:    يعني  ،  (528)"جيدة  يرةكث  لغة  أنها  يونس  وزعم: 
 . متحركة(  بنت) من الباء ألن ؛( هند) في التنوين
ا،  جرى   إذا"  ابن"  حال  من  ذكرناه  ما  وكل   على  جار    فهو  قبله،  ما  وحال  وصف 

 .مثله االستعمال كثرة في ألنهما ؛( وابنة بنت)
 ا إذ  (ابن)  في  خط ا  األلف  إثبات  من  المحدثون   الكّتاب   إليه  يذهب  ما  فأّما

مْ  تأخرت، أو كنية هناك  تقدمت   أبي  بن  بجعفر  ومررت زيد، ابن بكر أبا رأيت  : )َوَكْتب ه 
  على  العلماء  عند   فمردود  ،"  ابن"  في  بألف  (  سعيد  أبي  ابن  محمد   أبو  وكلمني   علي،
  هي   إنما"  ابن"  أول  من  األلف  تحذف  ألجلها  التي  العلة  أن  وذلك  مذاهبهم؛  قياس

  به  تكن   فلم  عنه،  منفردا  به  وابتداؤهم  منه  فصله  عن  ؤهمغنا واست  له بق  بما  اختالطه

 

 .2/204:الكتاب انظر ( 526)

 .2/182:سر صناعة اإلعرابرانظ (527)

 .2/205:الكتابانظر (528) 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1026)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  العلة   وهذه  بالساكن،  ابتداؤهم  تعذر  لّما  لالبتداء  دخلت  إنما  التي  األلف  إلى  حاجة
 :العالء بن  عمرو أبي في  الفرزدق قول إلى ترى  أال الكنية، مع موجودة أيضا

لبببب ُ  مبببب  فبببب تُ  ِز ببببب   َأ  وُأغ ِلُق بببب  أب وا
 

  تببب مببب و  ببببأ أت بببُ  ح مببّب ِ  ببببَ  ع   (529) َع
 

 : اآلخر وقول
لبببببب  جبببببب ُب  َف كببببببل َومل َأ كبببببِب  أن  َوَل

 

  ُ مببب بببَب  ب ببَب  َيَم مببب  و ببببَ  صببَبخ   َأ   (530) َع
 

  األمر   كان  وإذا  الواحد،  كاالسم  االسمين  جعلوا  ألنهم  هو   إنما  التنوين  فحذف  
 لما  ط اخ  ف تحذ  أن  نإذ  فسبيلها  األلف،  إلى  فيحتاج   ،(ابن )بـ  االبتداء  يلزم  لم  كذلك

 .(531)لفظ ا عنها استغني
 :  االستعمال لكثرة  الياء  حذف -2

 ويا   ،  أمَّ   ابن  يا"  فيقال  ،   خاصة  النداء  في"    ،وعمّ   أمّ "  ياء  َحْذف  في  كما-* 
 ابنَ   يا: )  من  كالمهم  في   أكثر    هذا  ألن   واحد،  اسم   بمنزلة  ذلك  فجعلوا  ،"    عمَّ   ابن
 األول   جعلوا  كأنهم  عم،  ابنَ   ويا  أمِّ  ابنَ   اي:  أيضا  الو قا  وقد(.  غالمي  غالمَ   ويا  ،  أبي

: قلتَ   شئت   وإن.  َأقِبلوا  عشرَ   أحدَ   يا:  كقولك  الياء،  إلى  أضافوا  ثم  اسما،  واآلخر
 يا : )فقالوا  ،  الياء  أثبتوا  يستعمل  ال  ما  جاء  فإذا.    كالمهم،  في  هذا  لكثرة  الياء  حذفوا

 .(532) ءياال تواثبفأ ،(خالتى ابن  ويا أخى، ابن ويا أبى، ابن
  استعطافا  "    عم  ابن  ويا  ،  ام  ابن  يا"    له  فتقول  ،  القريب  تلقي  العرب  إن  حتى

 .(533) نسب بينهما يكن لم وإن ، إليه وتقربا  

 

-ت ( علــى )فعّلــ -أفــتح –وليس في ديوانه.والشاهد فيه غير هذا دخــول )أفعلــت (من البسيط،  529)
،  2/456، وسر الصناعة  4/65،  3/506:الكتابانظر  في إفادة التكثير،  -بتشديد العين   -( -فتّح

 . 1/93وتحقيق ا ،4/43،وشرح الشافية للرضي271وعمدة الكتّاب

، وسر   3/506يه باب ما يذهب التنوين فيه(من الوافر ليزيد بن سنان ، وهو من شواهد سيبو530)
 ، والشاهد فيه حذف ألف )ابن( مع الكنية.  3/511 وامع، وهمع ال2/456صناعة اإلعراب

ــناعةانظر (531) ــر الصــ اب 2/182:ســ ــّ ــدة الكتــ ــافية  1/270، و عمــ ــرح الشــ  3/329،وشــ
 .3/511،وال مع

 .1/394، ومعاني القرآن للفراء2/214: الكتابانظر (532)

 .1/394: معاني القرآن للفراء  انظر ( 533)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1027)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 من   ،  الواحدة  كالكلمة  معا    الكلمتين  تركيب   االستعمال  لكثرة  بالرسم  يلحق  ومما
 ّللاََّ   َوْيَكَأنَّ :"    الىتع  قوله  في  "  َوْيَكَأنَّ "    معني  أن  بعضهم  عن  الفراء  نقله  ما  ذلك

ط   ْزقَ   َيْبس    ،   تعجب  وأنها  ،"  كأنّ "  من  منفصلة"  وي "  وأن   ،"  كأنّ   وي،":هو(534)"الرِّ
  هذا  وفق   تكتب   أن  الوجه  أن   الفراء  ذكر  ثم  ،  (535)  والِعْلم  الظن  مذهب   في(  كأنّ )و

 بها   ثركي  أن  يجوز  بأنه  متصلة  لكتابتها  واعتلّ   ،  متصلة  غير  منفصلة  ،  المعني
 بوصلها "  أمّ  ابن يا" كتابة علي العرب أجمعت كما ، منه ليست بما فو صلت ،  المالك

 .(536) " ياْبَنؤمَّ : " هكذا ،
  أن  يرى   فهو"  اللهم"    أصل  في  أيضا    إليه  ذهب  ما  المباحثة  هذه  من  وقريب

  في   فكثرت  ،"    بخير  أمنا  ياهلل"    تريد"    أ مّ "  إليها  ضم  كلمة  كانت  أنها  فيها  األصل
 لَماّ "    أم"  همزة  من  الهاء  في  التي  فالضمة  ،  واحدة  كلمة  وج علت   اختلطت ف  مالكال

 .(537) قبلها ما  إلي انتقلت ت ركت
 مرتبط   أنه  الفراء    رأى  آخر   أمر ا  فيها  أن  إلي  نشير  أن  الناسب  من  ولعله

 : األعشى كقول ، (538)اللغات بعض في ميمها  تخفيف  وهو ، الكالم في بكثرتها
فبببببببَب  ببببببببب  مبببببببب  َكَحل     يبببببببَب  أ

 

   سببببببببب َمُع لبببببببببُ   َي بببببببببَب ُ  ال   (539)الك
 

 

 

 .82(سورة القصص من اآلية:  534)

، وهذا مذهب الخليل وسيبويه ، أن أصــل ا "وي"   313-2/312:معاني القرآن للفراء  ظران  (535)
 . 8/329:البحر المحيط انظر "وكأن" ، وفي ا مذاهب أخرى .

 .2/313: معاني القرآنانظر (536)

: أصل "الل م" بين البصريين والكــوفيين انظر  ، و  204-1/203:معاني القرآن للفراء  انظر  (537)
، إذ يرى البصريون أن الميم عوض عن )يا( ، وأن ضمة ال ــاء ؛ ألنــه   279  /1في اإلنصاف  

 منادى.

 .204-1/203:معاني القرآن انظر (538)

 دادي: وإنشاد العامــة: "يســمع ا الهــه الكبــار" وقــال: أورده جماعــة مــن(من البسيط.قال البغ539) 
كــر فــي همــع ال وامــع: النحويين من م المرادي في شــرح األلفيــة: "يســمع ا الهــم الكبار".وقــد ذُ 

"يســـمع ا الل ـــم الكبـــار". وفيـــه شـــذوذان:أحدهما: اســـتعماله فـــي غيـــر النـــداء؛ ألنـــه فاعـــل 
ــه. ــف ميم ــمع ا.والثاني: تخفي ــي : توضــيح المقاصــد انظــر يس ــع 2/1070ه ف ،  2/63، وال م

 .333، وديوان األعشى صـ269،  2/266والخزانة



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1028)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
   واإلتباع االستعمال كثرة:ثالثا

  كثير   ف ّسرت  فقد   ،  اإلتباع:االستعمال  بكثرة  ارتبطت   التي   اللغوية  الظواهر   من
 . االستعمال بكثرة اإلتباع مواضع من

"  البادية  أهل  قراءة  ذلك  فمن  ذا كو   ،(540) -والالم  الدال  بضم-"    هلل   الحمد  : 
 .(541)-والالم الدال بكسر-"  هلِل  الحمدِ "  : ةقراء

  الجملة   هذه  أن  ذلك  وراء  من   أن  إال   ،  واالستعمال  القياس  في  شاذ  وكالهما
  كث ر   لما  وهم   ،   ألسنتهم  علي  وترّددت  استعمالهم  في  وشاعت  ،  كالمهم  في  كث رت

 . اكذوه ،"  وَأْيش  " "َأَبلْ  ولم" " يك لم"  في سبق  كما ، تغييرا   أشد استعماله
 وشبهوهما   ،  اآلخر  الصوتين  أحد  أتبعوا  ،  استعماله  لكثرة  ونحوه  هذا  اّطرد  فلما

 والضمّ   ،  الواحد  كاالسم  صارتا  فلما  ،  وخبر  مبتدأ  من  جملة  كانا  وإن  ،  الواحد  بالجزء
 قد  الكسرة  مع  والكسرة  ،  كسرة الضمة  حّولوا  ثقيل  كسرة  بعد  كان   إذا  الواحد  االسم  في

 ".  ِإِبل"  كـ ذلك فةخل تجتمعان
  مما   الضمة  مع  الضمة  اجتماع  ألن  ؛  ضمة  إلي"  هلل"   في  الالم  كسرة  حولوا  أو

 .(542) "ط ن ب"و" ع ن ق" كـ يكثر
 :  لسببين بكسرهما"  هلل  الحمد" من  أسهل الحرفين بضم"  هلل الحمد" أن إال 

 ول؛ لأل   تابع ا  الثاني  يكون   أن  اإِلْتَباع  أقيس  فإن  ِإْتَباع ا  كان  إذا  أنه:  أحدهما
 من  رتبة  أسبق  السبب  يكون   أن  وينبغي  والمسبَّب،  السبب  مجرى   جار    أنه  وذلك

،  م دُّ :  نقول  كما  الدال  لضمة  تابعة  الالم  ضمة  فتكون   المسبب، دُّ ،  وَشمَّ   وش   فتتبع  وِفرِّ
 .للثاني األول إتباعك من أقيس فهذا األول، الثاني

  وح رمة   بناء،"  هلِل "  في  المال  وكسرة  ب،إعرا"  الحمد  "  في  الدال  ضمة  أن:  واآلخر
"قلت  فإذا  البناء،  ح رمة  من  أقوى   اإلعراب  األقوى   يغلب  أن  فقريب  ،"  هلل    الحمد  : 

 

 .10عبلة في مختصر الشواذ صـ ، وهي قراءة البن أبي 1/37:المحتسب  انظر (540)

 . 1/37، والمحتسب  10( هذه قراءة الحسن البصري ورؤبة في مختصر الشواذ صـ 541)

ــراانظــر (542) ــرآن للف ــاني الق ــرآن للنحــاس  1/37، والمحتســب  95-1/94ء : مع ،وإعــراب الق
1/18. 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1029)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 مضاف ا  األقوى،  اإلعراب   على  األضعف  البناء  جنى"  هلِل   الحمدِ : "قلت  وإذا  األضعف،
 ، ِإِبل)  ببا  قلة  يف(  وط ن ب  ،  ع ن ق)  باب  كثرة  وإلى  األول،  اآلِخر  تغيير  حكم   إلى  ذلك

 .(543)(وِإِطل
  تعالى كقوله ،  كسرة أو ، ساكنة ياء قبلها التي الهمزة كسر أيضا   اإلتباع ومن

 ِإْخَوة    َله    َكانَ   َفِإن:"    تعالى  وقوله  ،  (544) "  َحِكيم    َلَعِلي    َلَدْيَنا   اْلِكَتاِب   أ مِّ  ِفي  َوِإنَّه  :"  
هِ  د س   َفأل مِّ  .(545) "السُّ

 المجري   كثيرة(  أمّ )  ألن  وذلك  ؛  الموضعين  في"  أمّ "   يف   الهمزة  بكسر  ق رأ  فقد 
 ضمّ   إلي  كسر   من  يخرج  لئال  ؛  كسرة  أو   ساكنة  ياء  قبلها  ضمة  فاستثقل   ،  الكالم  في

. 
  علي   بالكلمة   أتى  ضمّ   ومن  ،  قياسها  ،وهو"  أمّ "    من  الهمزة  كسر   فيه   فجاز

 .(546)"إفرادها  عند ضّمها في العرب بين خ ْلفَ  ال ألنه ، أصلها
"    مثل  ساكنة  ياء  قبلها  التي  الهاء  كسر  أيضا    ذلك  نمو     َأنَعمتَ   الَِّذينَ : 
"مثل  كسرة  أو  ،  (547)"  َعَليِهمْ    في  الضمة   استثقال  الهاء  كسر  في  والعلة  ،"  بِهم: 
 . (548)الكالم في المكنىّ  دور لكثرة ؛  ساكنة ياء وقبلها ، الهاء

  من   اللغويون   ذكر  فقد  ،   اإلمالة  ظاهرة  االستعمال  لكثرة  باإلتباع  يرتبط  ومما
  ،"    ،والعجاج  الحجاج"  نحو  األعالم   كإمالة  ،  االستعمال  كثرة :  األلف  إمالة  أسباب
  اإلمالة   أن  إال  ،"    الجر  ،  النصب  ،  الرفع"    أوجهها  جميع  في"  الناس"  ألف  وإمالة

ِمع ما علي فيها يقتصر بل ، عليها يقاس ال شاذة السبب لهذا  .(549) س 

 

 . 38- 1/37: المحتسب  انظر (543)

 . 7(سورة الزخرف آية 544)

 . 11ية:(سورة النساء من اآل545)

 .120، و الحجة في القراءات السبع صـ  1/6:معاني القرآن للفراء انظر (546)

 .7(سورة الفاتحة  من اآلية : 547)

 .1/5للفراء  :معاني القرآنانظر (548)

 .4/39وشرح األشموني  3/421، وال مع  3/1507: توضيح المقاصد والمسالك انظر (549)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1030)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ِإنَّا   َقال واْ :"    تعالى  قوله  في "  نا"   من  األلف   إمالة  ستعمالاال  لكثرة  ةاإلمال  ومن
  كالحرف   صارت  حتى  ،  كالمهم  في"هللِِّ   ِإنَّا"    جملة  استعمال  كثرة  فيه  والعلة  ،  (550)"هللِِّ 

 سبب   وهذا  ،  متصلة  -(  هلل)  الم  كسرة  -  الكسرة  قبل"    نا"   في  األلف  فوقعت  ،  الواحد
ا  ع دَّ   مما"  نا"  كان  وإن"  ِتبوكا  عالِم،  "كـ  ،  اإلمالة  أسباب  من  ال  الذي  للحرف  مشبه 

  المشبه   من  استثنوها  ولكنهم  ،  متمكن  غير  فهو  ،  أصال    مبني  ألنه  ؛  فيه  إمالة
 إذا  استعمالهما  لكثرة  فيهما  اإلمالة  طردوا  فإنهم ،  الغائبة(  ها)  استثنوا  كما  ،   للحرف

 لوقوع  باإلمالة؛(  وإليها  ليناإ  ر ونظ  ها،بو   بنا  مرّ :)فقالوا  ياء،  أو  كسرة  قبلهما  كان
 . (551) بحرف  مفصولة الياء أو بالكسرة مسبوقة األلف

"    نا"  وهي  الجملة  لهذه  استعمالهم   كثرة"    هلل  إنا"  في"    نا"  إمالة  في  فالعلة  إذن
 يميلوا  ولم  فتحوا"    هلل "  معها  يذكر   لم  فإن  ،  الواحدة  كالكلمة  صارت   حتى  ،"    هلل "  مع

 .(552)" عابدون  حامدون  لربنا إّنا" و ،"ّبون حِ م   د  لزي إّنا:"  كقولهم ،
 . الساكنين التقاء من والتخلص االستعمال رةثك:رابعا
 العربية   جنحت  ،  الثقل  مظاهر   من  مظهرا    يعدّ   الساكنين  التقاء  أن  القول  سبق

 أن   سبق  وقد  ،   العلماء  ضبطها  حاالت  في  إال  اغتفاره  وعدم  ،  منه  التخلص  إلي
 . بالحذف وإما بالتحريك، إما  هنم  التخلص في األصل
  ،كما  الفتح  إلي  الكسر  عن  ي عدل  وقد  ،  الكسر    بالتحريك  التخلص  في  واألصل 

 . غيره مع  وت كسر ،  التعريف حرف مع- الغالب هو بل-"ِمنْ "  نون  فتح  في
 يكثر   فيما  الكسرتين  لتوالي  استثقاال    ؛  األصل  علي  التعريف   الم  مع   ت كسر  ولم 

 .(553)(ِمنْ ) بعد(  أل) وعقو   وهو ، استعماله

 

 .156(سورة البقرة من اآلية:  550) 

 . 1/94: حاشية معاني القرآن للفراءرانظ (551)

، واألحكــام المبنيــة   1/86،وإعراب القــرآن للنحــاس    95-1/94:معاني القرآن للفراء  انظر  (552)
 .14ستعمال عند الفراء صـعلى كثرة اال

 . 2/379، واألمالي الشجرية  196لتكملة صـ، وا 1/29:إعراب القرآن للنحاسانظر (553)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1031)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
"    هللا  منَ :"    قولهم" (  ألم"  من  الميم  فتح  نظير:أي)  ذلك  ونظير: "    سيبويه  قال

 الفتح  وكان  ،  فعال    تكن  ولم  كالمهم  في  كث رت  َلّما  ،"  المؤمنين  ومنَ " "  الرسول  ومنَ "
 .   (554)  ("َكْيفَ  ، َأْينَ ) بـ وشبهوها  ، فتحوا عليهم أخفّ 

 كثرة   إلى  الّسيرافيّ   االستعمال،وأضاف  كثرة  سيبويه  عند  الفتح  حرجّ   فالذي
  الكسائي   وكان : "قال.  الّنون   كسروا  لو  كسرتين  توالي  فكرهوا  الميم؛  كسر  االستعمال

  بحّجة   ذلك  في  يأت  ولم  ،(  مَنا)  أصلها  ألنّ   فيها  الّنون   فتحت(  ِمنْ )  إنّ :  يقول
 .(555) "مقنعة

ّركت   لو   إذ  ،  االستعمال  لكثرة  ؛  حفتال  علي  ت بني  أنها   ذ ِكر  فقد  ،"  أينَ "  وكذلك   ح 
 قبل   التي  الياء  ثقل  إلي  الكسر  ثقل  النضاف  الساكنين  التقاء  أصل  علي  بالكسر
 .(556) الثقيل استعمال كثرة ذلك من يلزم فكان ، استعماله يكثر مما  وهي ، اآلخر

"  قالوا  أنهم"  أين"  فتح  أوجب  االستعمال  كثرة   أن  لك  يبين  ومما   ، "  َجْيرِ : 
 كانت  لّما  والياء  الكسرة  ثقل  واحتملوا  ،  الساكنين  التقاء  أصل  علي  بالكسر  كوافحرّ 

 نادر   من  ذلك  مع  وهي  ،  القسم  في   إال  تستعمل  ال  ألنها  ؛  االستعمال  قليلة
 . (557)القسم

 التقاء   أصل  علي  بالكسر  حّركوها  لو  إذ  ؛  الفتح  علي  ب نيت"  ث مّ "  وكذلك
  فكان  ،  االستعمال   كثيرة  أنها  مع  ،  فضعي الت  ثقل  إلي  الكسر  ثقل  النضاف  الساكنين

 .(558) الثقيل  استعمال كثرة ذلك من يلزم

 

 . 154-4/153(الكتاب554)

 . 4/154تعليق السيرافي في : حاشية الكتاب)هارون(  انظر (555)

 .2/726، والتبصرة والتذكرة  9/125، وشرح المفصل  2/379: األمالي الشجرية انظر ( 556)

 .1/333:األشباه والنظائر انظر (557)

 .1/333ر:األشباه والنظائانظر ( 558)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1032)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 الساكنين   التقاء  أصل  علي  ت كسر  ولم  الفتح  علي  ب نيت"    وأخواتها  إنّ "    وكذلك

 كثيرة   الحروف  هذه  أن  مع  ،"    ليت"  في  الياء  أو  التضعيف  مع  للكسرة  استثقاال    ؛
 . (559) الثقيل استعمال كثرة يلإ ذلك ىألدّ  ك سرت فلو ، االستعمال
  يدل   مما  ،  الصرفي  المستوى   علي  االستعمال  لكثرة  المواضع  أشهر  كانت  تلك

 يذهب   األخفش  وكان  ،  التغييرات  من  كثير  في  وكثرته   اللغوي   االستعمال  أثر  علي
 البدَّ   أنه   وعلمتْ   ،  وضعه   قبل  العرب   تصورته  إنما  استعماله  لكثرة  غ ّير  ما  أن  إلى
 تغييره  إلي  الداعية  استعماله  كثرة  من البد  بأنه  علما    ،  بتغييره  بتدءوا،فااستعماله  من

 :  القائل قال ،كما
لبببببب ََم   أى ضبببببِب  ا لبببببَب  ُيف  خبببببب  ِإ  آ

 

  صبببببببببببببببب ي خبببببببببببببببِبَ   ف   (560) أويال آ
 

  والمسائل   النصوص  تفسير  في  عليها  واالعتماد  االستعمال  كثرة  أن  في  شك  وال
 وأساليب   ،  الظاهرة  فلسفة  عن   يكون   ما  وأبعد  ،  اللغة  روح  إلي  أقرب  اللغوية

 ،  األحوال  من  كثير  في  به  يرتبط  وال  ،  للمنطق  يخضع  ال  االستعمال  ألن  ؛  المتكلمين
 يصب   لم  ما  إياها  استعماله  كثرة  بسبب  المتشابهتين  الكلمتين  إحدى  يصيب  فقد

 .(561) كالمهم  في تكثر لم ألنها ؛ الثانية
 ذكر   فقد  ،  الكلمة  فصاحة  قياسم   -  تعمالساال  كثرة  أعني  -  وهي  ،  ال  ولمَ 
 العرب  استعمال  يكون   أن  فصيحة  الكلمة  كون   عالمة  أن:  ملخصه  ما  القزويني
 . (562) بمعناها ما  استعمالهم من أكثر أو ، كثيرا   لها بعربيتهم الموثوق 

 

 . 1/333: األشباه والنظائر انظر (559)

بروايــة : رأى  3/54، منسوب إلي محمود الــوراق فــي عيــون األخبــار(البيت  من المتقارب  560)
،وتكــون متصــلة  ال ّم يفضي إلى آخر...  ومعناه :أن األمور تتتابع ، فيفضي أول ــا إلــي آخرهــا

، ونتــائج  2/325، وسر الصــناعة  1/188،والمحتسب  1/209دائما  ، والبيت في الخصائص  
 . 1/76الفكر 

 .25ية علي كثرة االستعمال عند الفراء صـ :األحكام المبنانظر (561)

 .1/27: اإليضاح في علوم البالغة  انظر ( 562)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1033)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

"  بعضهم  قول  السيوطي  ونقل  شيء   وبأي  بالفصيح؟  يقصد  ما:    قلت  فإن: 
 الفصحاء   ألسنة  علي  اللفظ  يكون   أن:    لتق   فصيح؟   ره وغي  فصيح   غير   أنه  يعلم

 . (563) أكثر لها واستعمالهم ، أدور بعربيتهم الموثوق 
  قد  بل  ،  فحسب  الكالم  في وكثرته  اللفظ  باستعمال  االستعمال  كثرة  تتوقف  ال  بل

 استعماله  كث ر  فما  ،  وكثرته   المعنى  باستعمال   الكالم  في   وكثرته   اللفظ  استعمال  ارتبط
  فيه   يجوز  معناه  استعمال  كث ر  ما  أنّ   كما  ،  استعماله  يكثر  لم  ام  قيلح  ال  ام  يلحقه

  ؟   أصبحت   كيف :  للرجل  القائل  قول   إلي  ترى   أال  ،  استعماله  قلّ   فيما  يجوز  ال  ما
 ،  مستعمل   المعني  ألن  ؛  ح ذفت  الكالم  في  كث رت  فلما  ،  بخير:    يريد  ،"  خير  "    فيقول

 .(564) الحذف فيه  يجوز والمستعمل
مْ   َجَرمَ   ال)   أن  من  الفراء  هإلي  ذهب  ما  وكذا   ِبمنزلة   األصل  ِفي  كانت  كلمة(  َأنَّه 

 إيَّاها،  استعمالهم  وكث ر  َذِلَك،  على  َفَجَرت  ،(ذاهب  أنَّك  محالة   وال  قائم ،  أنَّك  ب دَّ   ال)
ا  ِبمنزلة  َصارت  َحتَّى  قد  جرمَ   ال  آلتيّنك،  َجَرمَ   ال:َتق ول    العرب  بأن  هذا  مذهبه  ،وأّيد  حقًّ

 .(565) الحقِّ  ِبمعنى المفسرونَ  فّسرها وكذلك. تأحسن
 للكلمات   الداللي  التطور  عوامل   من  عامل  إلي  هنا  أشار  قد   الفراء  أن  يخفي  وال
 المحدثين   من  المتأخرون   عليه  أَلحّ   ما  وذلك  ،  الكالم  في  دورانها  كثرة  وهو  ،  والصيغ

 استعمالها   زاد  ماكل  ،  تغييرلل  تعرضا    يزيد  الكلمة  معنى  أن  تالحظ: "  أحدهم  قال  فقد  ،
 اتجاهات في مرة كلّ  ي َوّجه الواقع في الذهن ألن ؛ مختلفة  نصوص في ورودها وكثر

 . (566)جديدة معان بخلق إليها يوحي وذلك ، جديدة
 
 
 

 

 .1/149:المزهر  انظر ( 563)

 .1/286، والخصائص  2/413للفراء :معاني القرآن انظر (564)

 .9-2/8:معاني القرآن للفراء انظر (565)

ة االســتعمال عنــد الفــراء ، واألحكام المبنية علــي كثــر254-253:اللغة لفند ريس صـ  انظر  (566)
15. 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1034)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

   

 : الثاني  الباب 

 . العقلي   القياس   إىل  مرجعها   ضوابط 

 : واحد   فصل   وفيه 

 . الصرفية   البنية   صوغ   يف  وأثرها   املشاهبة

 : اآلتية   ث باح امل  من تض وي 

 . القدامى   الصرفيي   كتب   يف  وتأصيلها   املشاهبة  مفهوم :  أوال 

 . أثرها   وتضبط  باملشاهبة   تتعلق  عامة  قواعد :  ثانيا 

 . املتنوعة   وأشكاهلا  املشاهبة  صور :  ثالثا 

 األصل   عن  والعدول   املشاهبة:  رابعا 
 

 
 
 
 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1035)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 مدخل 

 عولوا   فقد  النحاة،  عنها  صدر  التي  العامة  األصول  من  أصال    المشابهة  تعد
 الظواهر   من  عددا    يضبط  ضابطا    واتخذوها  اللغة،   قضايا  من  كثير  تفسير  في  عليها

 بصوغ   يتعلق  الذي  الصرفي  المستوى   على  ذلك  كان  سواء  ،  العربية  في  اللغوية
 الصرف،  من  كالممنوع  ،  بالتراكيب  يتعلق  الذي  النحوي   المستوى   على  أو  األبنية،

 منطقيا    تفسيرا    الظواهر   هذه  يفسر   إنه  إذ  ات؛شتقالم  وعمل  األسماء،  من   والمبنيات 
  التي   األوجه  واستخراج   اللغوية،  العناصر  بين  العالقات  سبر   على  يقوم  ،  مقبوال  
 تتخذها   التي   والهيئات  األوضاع  تفسر  معايير  األوجه  تلك  اتخاذ  ثم  عليها،  تلتقي

 .التركيب داخل اللغوية العناصر
 . لقدامىا بكت في هاوتأصيل ، المشابهة مفهوم

  فيترتب   الوجوه،  بعض  في   يشتركان  شيئين  وجود  على  المشابهة  مفهوم  يقوم
 .(567)اآلخر حكم أحدهما يأخذ أن اشتراكهما على

  أمر   مشاركة  على  الداللة:  المشابهة:)  الفنون   اصطالحات  كشاف  في  جاء
 .(568)  (آخر  ألمر

  يقال   ومنه  ر،اآلخ  عن  أحدهما   تمييز  ،وعدم  األمر  في   التشابه:    بها  يراد  وقد 
 مشابها    المثلين  أحد  كون :وهو   ،  المتشابه  أيضا   ذلك  ،ومن(569)علىّ   األمر  اشتبه:  

  َتَشاَبهَ   الَبَقرَ   ِإنَّ :"  تعالى  هللا  قال  بينهما،  التمييز  عن  الذهن  يعجز  بحيث  ،  لآلخر
 . (570)" َعَلْيَنا

 بين   التشابه  مطلق  على  تدل  فالمشابهة  االصطالحي،  المستوى   على  وأما
 بمعنى  فهي .  المشابهة  هذه  على  بناء    ،  اآلخر  حكم  أحدهما  يأخذ  ،  تينكلم

 (.571) لها ومرادفة ، المضارعة

 

 .79: دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها صـانظر ( 567)

 .4/182(كشاف اصطالحات الفنون 568)

 .4/177: كشاف اصطالحات الفنون انظر (569)

 .70(سورة البقرة من اآلية:570)

 .24: المضارعة في الدرس اللغوي والنحوي صـانظر (571)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1036)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  بقياس   األصوليين  كتب  في  ع رفت  ،  العقلي  القياس  ألوان  من  لون   وهى
  التي   ،  المشابهة  معنى  يؤدى  وكله  المساوي،  قياس  أو  التمثيل،  قياس  أو  الشبه،

 ،  المعنى  جهة  من  شبه  بينهما  انعقد  إذاض،بع  على  ملِ الكَ   أنواع  بعض  ياسق  تعنى
 وهذه .ومماثلة  مشابهة   يبنهما  كان  إذا  ،   ذاك  قياس  هذا:  يقال  اللفظ،  جهة   من  أو

 صحة   في  واجبة  ليست  الوجوه  جميع  من  عليه  والمقيس  المقيس  بين  المماثلة
  في   الحمل  إثبات  القياس  معنى  ألن  العلة؛  في  المماثلة  الواجب  بل  القياس،
 (572) .واحدة لعلة ، عليه المقيس في الحكم لمث  المقيس،
 الشبيه :  النظير  إذ  نظيره؛  مجرى   الشيء  بإجراء  أيضا    الضابط  هذا  ع ِرفَ   كما

  من   كان  وإن  معناه،  مثل   له   بما الشبيه  هو   النظير: "    الرماني   قال  كما  ،(573) والمثيل
 .(574) جنسه غير

 التجانس   من  تؤثر  ربفالع  العرب،  سمات  من  سمة   التشابه  أو  والتناظر
 بهذا  عنايتها  قوة  منه  عرفت  ،  تأملته  إذا   ما   ،  األصل  على  الفرع  وحْمل  ،  والتشابه

 .(575)بال أقوى  على منها ،وأنه الشأن
 الفرع؛   على  األصل  حملوا  أن  ببعض بعضها  األشياء  لتشبيه  إيثارهم  دعاهم  فقد

  قمت :  كقول  نحو  لكذو .  لصحته  ويصححونه  ،  فعله   إلعالل  المصدر  ي عّلون   تراهم  أال
 هو   الذي  الفرع  على  المصدر  هو  الذي  األصل   حملوا  فإذا.  قوام ا  ،وقاومت  قيام ا
 بعضها  المتقاربة   األشياء  تشبيه  إيثارهم  على  الداللة  وضوح  في  بقي  فهل  ،  الفعل

 .(576)  !شبهة؟ ببعض
  في   ألنهم  ؛  به  النحاة   اهتم   ،  العرب  سمات  من  والتشابه  التناظر  كان  لما  و 

 فهو   الناطقين،  وحكمة  اللغة  طبيعة   تفرضه  ،  بدهّيا    أمرا    َفَرَأوه  لهم،  عينتاب  ميدهتقع
 يحملوا  أن  ومخاطباتهم  محاورتهم  في  فاش    ولغاتهم،  كالمهم  في  مطرِّد   مذهب

 

 .109-107،ولمع األدلة في أصول النحو 46-45ب في جدل اإلعراب صـ:اإلغراانظر (572)

 .14/266، وت ذيب اللغة 1/432، وجم رة اللغة 8/156،3/404: العين انظر (573)

 .72(منازل الحروف والحدود صـ:574)

 .1/112( الخصائص575)

 1/114لخصائص : اانظر ( 576)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1037)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 مما  اآلخر  في  ما  أحدهما  في  يكن  لم  وإن  بينهما،  ما  لقرب  نظيره؛  حكم  على  الشيء
 .(577) الحكم له أوجب

 . (578)أسوغ نظيره مجرى  فإجراؤه نقيضه، ى مجر  الشيء ى يجر  أن جاز وإذا
 ،(579) كتابه  في  أورده  فقد  ،  سيبويه  النحاة  من  به  المحتفين   هؤالء  رأس  وعلى

 األسماء  من  جرى   ما  باب)  في  كما  ،  بالمضارعة  المواضع  بعض  في   يسميه  وكان
 ومثل ك  منه  أفعل    وذلك  ،  صفة  تكون   ال  التي   األسماء  مجرى   صفة  تكون   التي
،  من  سب كوح  هما،وات  وأخ   صفة   يكون   ال  الذي  لالسم  مضارعة  جاءت  فلما...    رجل 

: قولك  وذلك  لآلِخر،  النعت    كان  إذا  الرفعَ   فيه  عندهم  الوجه    كان  مستكَرها ،  إال  البتة
 .(580)  "أبوه حسن   برجل   مررت  

  أن  الكالم  فأحسن  ،(  تفعلْ   إن : )قلت  فإذا: "  في  كما  ،  المماثلة  يسميها  وقد 
 الكالم  فأحسن  ،(  فعلتَ   إنْ : )قال   وإذا.  الفعل  من  نظيره  ألنه   ؛(ْفَعلْ أَ )  الجواب  يكون 

 .(581)  "مثله ألنَّه ،(فعلت  : )تقول أن
 كما   ،  الشبه  من  بخروجها  أو  الشبه،  وجود  بعدم  المسائل   بعض  في  علل  كما

  شبه   من  خرج  ،فقد  زائدا    أوله  كان  وإن  ألنه  َصَرَف؛(  ت ْرت ب  )  قال  ومن:"    في
 .(582)"عالفاأل

  المخالفة   ،وهو  يقابلها  ما   إلى  فلجأ  ،  المشابهة  باعتماد  سيبويه  يكتف  لم  بل 
 بال  فما:"  ونكرة    معرفة    الصرف  من(  أ َخر)  منع  علة  عن  حديثه  في  كما  ،  والمغايرة

 

 .1/283، والخصائص  1/191: المنصف شرح كتاب التصريف انظر ( 577)

(هناك مسائل كثيرة أثّر في ا الحمل على النقيض، سردت ا د/خديجة أحمد مفتى فــي بحــث قــيّم 578)
عــدد  13/304العربــي( مجلــة جامعــة أم القــرى جـــ  بعنوان )الحمل على النقيض في االستعمال

 هـ.1425

 .426-425-201-199-182-175-1/165كتاب : الانظر (579)

 .25-2/24(الكتاب580)

 .3/92(الكتاب581)

 .3/196(الكتاب  582)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1038)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 أخواتها  خالفت(  أ َخر)  ألن:  فقال  نكرة؟  وال  معرفة  في  ينصرف  ال(  أ َخر)
 .(583)"وأصلها

 يقابلها،   وما  عنها،  يخرج  وما  ،  المشابهة  يهبو يس  اعتماد   على  يدل  هذا  كل
 التنظير   بمسائل   حافل   وكتابه  ،  وتعليلها  اللغوية  الظواهر  تفسير  في 

  أردت   إنما  مقامه،  هذا  ليس   واستقصاء،  بحث  إلى  يحتاج  ،وجمعها(584) والتشبيه
 .األحكام من  كثير في الضابط هذا سيبويه  اعتماد على التدليل

  المازني   هو  فها  غيره،  إلى  انتقلت  بل  ،  سيبويه  ىل ع  عنايةلا  هذه  تقتصر  ولم
 ما  أهم  ولعل  به،  ويعتني  الضابط  بهذا  يهتم  ،  مستقل   بمؤلف  التصريف  أفرد   من   أولّ 
 كالم  من  فهو  العرب  كالم  على  قيس  ما)  أن  في  الذائعة  قاعدته  ذلك   على  يدّلل

  له   يكن  لم  وما  ،هامن  فهو  نظير  العربية  في  له  كان  ما  أن  تعنى  ،التي(585)  (العرب
 .منها فليس  نظير

"  الرائع  بقوله  جني  ابن  عليه  ويعلق   الناس   وأكثر  شريف،  موضع  هذا: 
،  م َقوّ    إليه  والتساند  عامة،  منه  والمنفعة  ول ْطفه،  لغموضه  احتماله؛  عن  يضعف  م ْجد 

 . (586) "العرب كالم فهو العرب كالم على قيس ما:  فقال عليه، عثمان أبو نص وقد
  ونحوهما (    وصحراء  حمراء،)  همزة  إبدال  يعلل  فتراه  ،  المبرد  دنع  نفسه  لوالحا

 واحدة  كلّ   ألنّ   أو  مخرجها،  في  الواو  نظيرة  الهمزة  بأن  والجمع  التثنية  عند  واوا  
  في   تالقيهما  إلى  طريقا    البعد  في  تناهيهما  فج عل  ،جهتها  في  طارفة  منهما
 .(587) الحكم

  فتراه   ذلك،  في  أحكاما    عليه   نىويب  ،  بطالضا  بهذا  يحتفي  الفارسي  نرى   وكذا 
 : الشاعر قول في( ال يا) ألف بانقالب يحكم

 

 .383-382: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه صـانظر ، و3/224(الكتاب  583)

:" فإن سيبويه كثيرا  ما كان يعتمــد فــي كتابــه 1/11(دّل على ذلك قول ابن جني في المصنف 584)
 . 1/309، 1/283: الخصائص انظر ر ليؤنس ب ا". وعلى إيراد النظائ

 .181-1/180ني في المنصف شرح كتاب التصريف : كالم المازانظر (585)

 .1/358(الخصائص 586)

 .2/41: المحتسبانظر ، و4/6: المقتضب انظر ( 587)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1039)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

خببببر حبببب  َف نبببب ه َن نببببي   ِع  مبببِبن ُك  ال
 

 لبببببهياِع  ِإذا ثبببببو  ا   (588) يببببب ال قببببَب َ  امل
 

،  عينها  التي  الثالثية  الكلمة  على  لها  حمال    لما   أنها  ،في(وباب  دار،)  كـ  ألف 
ن  ،  بعدها  من  الجر  الم   بها  خِلطت   في   لها  والتعليق   عليها،  والوقوف   ع ها،قط  وحس 

 القياس   فأوجب  ألف،  عينها  التي   الثالثية  الكلمة  هذه(  يال )  أشبهت  ،(  ياال: )قوله
 . (589) ذلك ونحو ،(وساق باب،)كـ بأنها عليها يحكم أن

  يكتب   أن  جني  ابن  عند  سوغ  الذي  هو  ،  عليه  اآلن  نحن  الذي  الحديث  وهذا 
 :  قوله نحو

شببببِب كبببببٍ َلب يببببب  بببببب   لببببب   واأن  ُكل 
 

  يببببب كبببببٍ  و يبببببَ  َلب يبببببَ  أ فببببب اُ  أ  (590)ال
 

ته  عما  الجارة   الالم  مفصولة  ونحوه   قبلها،  من"  يا"  إلى  ِحيزت  أنها  وذلك.  جرَّ
 على  به  يحكم  بما  االنقالب،  من  ألفها  على  وح كم  ،(ودار  باب )كـ"  يال"  صارت  حتى

 . (591)أِلفات كنّ  إذا العينات

 في   أّكد  الذي  جني،  بابن  القدامى  تبك  يف   ابهةمشال  عن  الحديث  هذا  ونختم
  في   جاد  فقد  ،  والتشبيه  بالتنظير  عنايته  على  المتعددة  كتبه  في  موضع  من  أكثر
 هذا   يحمل  بابا    خصائصه  في  لنا  فترك  االشتباه،  يغمض  حيث  من  األشباه  جمع

  ظير التن  هذا  أنّ   مقدمته  في  وذكر  الضرب،  هذا  من  مسائل  ثماني  فيه  أورد  العنوان،
  ومساءلة   الفكر،  في   ونصاعة  ،  النفس  في  فقاهة  إلى  يحتاج  ،  بطين  اللغة  من  غور

 .(592) "هجنة ذات وال ، بمبتذلة ليست ، خاصية

 

و لزهير بن مسعود الضــبي. والمثــوب: الــذي يــدعو النــاس للحــرب (هذا بيت  من الوافر، وه588)
مغنــي ، و  1/276م، وقوله:"ياال" يريد يا لبنــي فــالن، وهــو مــن شــواهد الخصــائص  يستنصره
 .2/6، وخزانة األدب1/194، شرح ابن عقيل 286اللبيب صـ

 .232-3/231: الخصائص انظر (589)

والّشاهد فيه: إدخال الم االســتغاثة مفتوحــة  علــى (هذا بيت  من المديد، وهو للم ل ل بن ربيعة.590)
موقــع ن ا وبين الم المستغاث من أجله، وكانــت أولــى بــالفتح؛ لُوقــوع المنــادى  )بكر( ؛ للفرق بي

، والالّمــات صـــ 2/215الّضمير، والم الّجر تُفتح مع الّضمائر. يُنظــر هــذا البيــت فــي: الكتــاب 
 .2/162، والخزانة 87

 .3/232: الخصائص انظر (591)

 .3/319تباه(: الخصائص )باب في جمع األشباه من حيث يغُمض االشانظر (592)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1040)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  شيء   من  شيئ ا  أعطوا  إذا:  مسلوكة  وسنة   مألوفة  للعرب  عادة  وهذا: "  وقوله
 ة  ار عم  ؛  صاحبه  أحكام  من  حكم ا  منه  المأخوذ  يعطوا  بأن  ،  ذلك  قابلوا  ،  ما  حكم ا

 لما  تراهم  أال  ،  ينصرف  ال  ما   باب  وعليه.لهما  الجامع  للشبه  وتتميم ا  ،  انهملبي
 .(593) "فأعربوه باالسم الفعل شّبهوا كذلك يصرفوه، فلم بالفعل االسم شّبهوا

 واعتنائهم   ،  الضابط  بهذا  القدامى  اهتمام  على  يدل  ،مما  وكثير  كثير  هذا  وغير
 .ذلك في العرب  عادة على جريا   ؛ األحكام من  كثير في إياه واعتمادهم
 المشابهة  بضابط   تتعلق عامة قواعد

 المشابهة واألصالة والفرعية   -1
  تعريف   في  ورد  كما  ،  والفرع  األصل  بمقولة  وثيقا    اتصاال    المشابهة  تتصل

 ،   الشبه  من  بضرب    ،  األصل  على  الفرع  يحمل   أن  الشبه  قياس  أن  اعلم: "األنباري 
 . (594) "األصل يف مالحك ايهعل ع ّلق التي العّلة غير

  أن   البد  الفروع  أن:    حكما    ذلك  على  بنوا  وقد  فرع،  والمشبه  أصل  به  فالمشبه  
  كالقول   ،  النحوي   المستوى   في  دورها  يبرز  المقولة  هذه  أن  إال  األصول،  عن  تنحطّ 
 ال   ولكنه  ومعنى،  لفظا    الفعل  لمشابهته   ؛  المفعول   نصب  في   الفاعل  اسم  بعمل 

 جرى   إذا  فيه  الضمير  إبراز  بوجوب  البصريون   قال  لكذل  وجه،أل ا  جميع  من  يساويه
 أن  شك  فال  ،   الفعل  على  فرع  الفاعل  اسم  أن  ثبت  إذا  ألنه  ؛  له  هو  من  غير  على

 الضمير   يتحمل  إنه :  قلنا  فلو  الشيء،  ذلك  في  منه   أضعف  يكون   بالشيء  المشّبه
  كذل  ألّدى  -هل   هو  من  غير  على  جرى   وإذا  له،   هو  من  على  جرى   إذا-  حالة   كل  في 
ا  الفروع   ألن   يجوز؛  ال  وذلك  والفرع،  األصل  بين  التسوية  إلى  درجة   عن   تنحطُّ   أبد 

  الفرق    ليقع  الضمير؛  إبراز  يجب  له  هو  من  غير  على   جرى   إذا  إنه:  فقلنا  األصول،
 .(595) والفرع األصل بين

 

ــائص593) ــر ، و1/62(الخصــ ــف انظــ ــات، والخ1/20، والفســــر 1/1: المنصــ ، 2/164اطريــ
 .1/53والمحتسب

 .107( لمع األدلة صـ594)

 .2/542: اإلنصاف في مسائل الخالف انظر (595)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1041)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  والفرعية   األصالة  بفكرة  المشابهة   ضابط  يرتبط  فال  ،   الصرفي  المستوى   في  أما
 تتشابهان  بنيتين  وجود  على   قائمة   فيه  المشابهة  بل  األصل،  عن   فرعال  وانحطاط  ،

 .(596) األخرى  تصاغ  كما ، إحداهما تصاغ أن ذلك عن فينتح ما،  شيء في
 . وجه  بأدنى   تتحقق  المشابهة -2

  فليس  واحدا ،  حكما    المتشابهين  إكساب   على  تقوم  المشابهة  عّلة  كانت  إذا
  له مناظرته إن  إذ للمشابهة؛ وجه أدنى فىفي كت  ء،شي كل في الشبه يكون  أن شرطا  

 يكن   لم  وإن  بالشيء،  الشيء  يشبهوا  أن  كالمهم  ومن."محال   أمر  الوجوه  جميع  في
 . (597) "األشياء جميع في  مثله

  وليس   يفارقه،  حيث  من  ويفارقه  يشبهه،  حيث  من  بالشيء   الشيء  ي شّبه  وإنما
 تجعل   بأن  تكن  لم  ،  هوجوه  يع م ج  من  أشبهه  لو  ألنه  ؛  وجه   كل  من  يشبهه  أن  يلزم

 .( 598)عليه داخال   اآلخر تجعل أن من أولى اآلخر على داخال   أحدهما
ا  الحكم كان ضع فت وإذا ، الحكم َقِوى  المشابهة َقِوَيت كلما لكن   .  قليال   ضعيف 

  كل   في   نظيره  مجرى   يجرى   ال   الشيء  إن:    نقول   أن  يمكن  ذلك  على  وبناء
  فاته   َفِلَما  ،  َمِنَعه  وإن  ،  بينهما  الذي  للشبهف  ،  األصل  محك   الفرع  أ عطى  فإن  حال،

 فذلك   اآلخر،  حكم  ألحدهما  يوجب  شيئين  بين  اشتراك    كل  ليس  إذ  الشبه،  تكامل  من
 ي وِجبه،   لم   ضع ف  وإذا  الحكم،  أوجب  َقِوى   إذا  فالشبه  بينهما؛  الشبه  بقوة  مرهون 

 .أضعف كان  أعمّ  كان وكّلما ، أقوى  كان  أخّص  الشبه كان فكّلما
  ال   فهذا  ،  معنى  على  يدل   أنه   جهة  من  االسم  الفعل   كشبه  األعمّ   فالشبه 
،  اسم    كلّ   في  عام    ألنه  حكما ،  له  يوجب  ثان  أنه  جهة  من  الشبه  كذلك  وليس  وفعل 

 دون   األسماء  من  نوعا    يخص  هذا  ألن   ؛(والمعنى  الزمن)فيه  السببين  باجتماع
 . (599) الفعل من باالسم بمقرّ  خاص فهو ، والمفعول الفاعل ،كاسمي سائرها

 

 .80اهرة النحوية وتقعيدها صـ: دور البنية الصرفية في وصف الظانظر (596)

 .3/278: الكتابانظر ( 597)

 .1/200،329المنصف شرح كتاب التصريف :انظر ( 598)

ر البنية الصرفية في وصــف الظــاهرة النحويــة وتقعيــدها ، ودو1/58: شرح المفصلانظر  (  599)
 .79صـ



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1042)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 من   الحكم  انتقال  يكون   الشبه  قوة  حسب  وعلى  ،  درجات   هذا  على  فالمشابهة
ر   أال(  المشتقات)  الصفات  في  األصل  كان   لذلك  اآلخر،  إلى  الطرفين  أحد   ؛   ت كسَّ

 الفعل،  بَأواخر   يلحق  ما  بَأواخرها  للجمع   فيلحق  عمَلها،  وعمِلها  األفعال  لمشابهتها
  المستكنة   الضمائر  تتصل  وَأيضا    فرعه،  ألنه  والتاء؛  األلف  فيتبعه  ن،والنو  اوالو   وهو
 التكسير   في  وليس  الضمائر،  تلك   على  يدل  ما  لفظها  في  يكون   َأن  واألصل  بها،
روا  كله  هذا  مع  ِإنهم  ثم.ذلك   ، (وَصْرَعى  وصريع   ،  وَهْلَكى  هالك)كـ  الصفات  بعض  َكسَّ

 بينها   الشبه  قوة  تكسيرها  في  وااعر و ،الفعل  شابهت  ،وإن  كالجوامد  َأسماء  لكونها
 ألن   الثالثي؛  الفاعل  اسم  تكسير  من  َأكثر   المشبهة  الصفات  ،فتكسير  الفعل  وبين

 اسم   من  أكثر  الثالثي  في  الفاعل  اسم  وتكسير  به،  شبهها  من  َأقوى   بالفعل  شبهه
 . (600) األول شبه من أقوى  بالمضارع األخير شبه ألن  ؛ الثالثي غير من الفاعل

 .(601) تطبيقه  وسعة الحكم وجوب في  الشبه درجة محكتت وهكذا
  كل  يأخذ  أن  إلى  يجاوزه  بل  ،  المشابهة  في  ذلك  على   األمر  يقتصر  ال   وقد 

  شيء   من  شيئ ا  أعطوا  إذا:  مسلوكة  وسنة  مألوفة  للعرب  عادة   وهذا  ألخيه،  ما  طرف  
 رة  عما  ؛  صاحبه  أحكام  من  حكم ا  منه  المأخوذ  يعطوا  بأن  ،  ذلك  قابلوا  ،  ما  حكم ا

 شّبهوا   لما  تراهم  أال  ينصرف،  ال   ما  باب  وعليه.لهما  الجامع  للشبه  وتتميم ا  ،  لبينهما
 .(602) فأعربوه باالسم الفعل شّبهوا يصرفوه،كذلك فلم بالفعل االسم

،  تناسب  فيها  المتناظرين  بين  فالعالقة  وقويت   التناظر  أوجه  زادت  كلما   َطْرِدي 
 أن  على  جني  ابن  نص  وقد  قليال ،   كان  وضع فت  تلّ ق  وكلما  األحكام،  في  االشتراك  زاد

 إّياه  كان  ،ولو  به  ليس  ألنه  فصل ؛  به  والمشبه  المشبه  بين  ليكون   القياس؛  هو  هذا
 .(603) به مشّبها   كان لما

  الصرفية   بالبنية  يتعلق  مما  عليها  تدل  و  الفكرة  هذه  توضح   كثيرة  أمثلة  وهناك
 :هو واحد، بمثال  منها  نكتفي أن يمكن.

 

 .2/116: شرح الشافية للرضيانظر (600)

 .82هرة النحوية وتقعيدها صـ: دور البنية الصرفية في وصف الظاانظر (601)

 .1/64: الخصائصانظر (602)

 .1/214منصف : الانظر (603)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1043)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  همزة   فاؤه  مما(  َأْفَعل)  العلماء  تنظير    عن   جني  ابن  حديث   في   دهجن  ما
 على  بناء  ؛(  آدم)  في  األحكام  من  عددا    وتفسيرهم  ،(خالد)  نحو(  فاِعل)بـ(  آدم)،كـ

 إن  إذ  ألفا ؛  أبدلت(  َأْفَعل)  فاء  هي   التي(  آدم)  همزة  أن  في  ،  والتناظر   التشابه  أوجه
)تصغيره  في  قالوا  أنهم  وكذا.(لدخا)  كألف  ثانية  فأصبحت  ، (  أءدم)  أصله ( أويدم : 
 (. خوالد)و ،(خويلد: )قالوا كما واوا ، ألفه بإبدال ،(أوادم: )تكسيره ،وفي

  أن   حين  في  شيء،  من  تنقلب  لم  زائدة(  خالد)  ألف  أن  بينهما  الفارق   أن  إال
  ،(  لَأْفعَ )  فاء  هي  ،  همزة  من  بدل  هي  وإنما  الحقيقة،  على  زائدة  ليست(  آدم)  ألف
 .(604) فيها نظيره مجرى  أحدهما يجرِ  فلم األحكام، بعض في   افترقا الفارق  هذا لجوأل

 .   األبنية بين المشابهة في  التوسع -3
  بين   الشبه  بمالحظة   يكتفوا  لم  األبنية،  بين  المشابهة  على  تعويلهم  لشدة

 إدخال   إلى  ذلك  تجاوزا  بل   اآلخر،  صوغ  أحدهما  صوغ  في  ضابطا    واتخاذه  ،   طرفين
  إلى  ينتقل  المشّبه  فكأنّ   به،  المشبه   وبين  بينه  واسطة    المشّبه   ون يك  ثالث،  ف  طر 

 .(605) بنيتين من  أكثر لتشمل الدائرة فتتسع  به،  مشّبه
  أ عطى  الذي  الوجه  غير  من  الشيء،  على  الشيء  َحْمل   يسميه  جني  ابن  وكان

 ء، حمرا)كـ  ،  التأنيث  همزة  فيه  ما  إلى  النسب  قالوا  أنهم  ذلك   ومن  الحكم،  ذلك  األول
)وصفراء  :  إلى   النسب  في  قالوا  إنهم  ثم  ،  واو  الهمزة  بقلب(  حمراوي،وصفراوي ( 

)ِعلباء) )ِحرباء)  وإلى   ،(ِعلباويّ (:   تكن  لم  وإن  الهمزة  هذه  فأبدلوا  ،(حرباويّ (: 
(. علباء)  همزة  عليها  حملوا  بالزيادة  وبابها(  حمراء)  همزة  شابهت  لما  لكنها  ،للتأنيث
  ، (  606) فحسب  زائدة  لكونها(  حمراوي )  في  تقلب  لم(  ءحمرا )  زةهم  أن  نعلم  ونحن
 الزيادة  في  اتفقتا  لما  ،لكن  مثلها  زائدة  كانت  حيث  من  ،(  علباء)  همزة  بها  فت َشّبه
 (. حمراء) همزة على( ِعلباء) همزة ح ملت

 

 .70ي صـ، وأوجه التنظير عند ابن جن 317-1/314: المنصف انظر (604)

 .83: دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية صـانظر (605)

ي داللت ــا علــى التَّأْنِيــث . 606) ا كالمقصــورةِ فــِ :اللبــاب فــي علــل البنــاء انظر (بــل قيل:أِلَنَّ ــَ
 .2/152واإلعراب



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1044)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

،وَقضاء  )  في  قالوا  أن  إلى  هذا  تجاوزوا  إنهم  ثم  ،(وقضاويّ   كساوّي،(: )ِكساء 
( وقضاء كساء) همزة كانت حيث ؛من(ِعلباء) همزة على لها  مالح اواو   مزةاله فأبدلوا
 همزة  تبدل  لم  تراك  أال  ،  األولى  غير  عّلة  فهذه  ،  للتأنيث  ليس  حرف    من  مبدلة

 كساء )  همزة  عليها  فتحمل  ،   للتأنيث  ليست  ألنها  ؛(  علباوي )  في  واو ا(  علباء)
 . التأنيث لغير كانتا حيث من( وقضاء

(  كساء)  بهمزة(  ق ّراء)  همزة  فشبهوا  ، (  ق ّراويّ (: )ق ّراء)  في  دعب  من  الو قا  إنهم  ثم
 تكن   لم   وأنت.  زائدة  غير(  كساء)  همزة  أن  كما  ،  زائدة  غير  أصال  كانتا  حيث  من  ؛

  لفظية   أشباه  هذه  لكن   زائدة،  غير  كانت  حيث  من(  كساويّ )  في(  كساء)  همزة  أبدلت
  .(607) له اور  وتص به تشبث ا  قبله، ما على أحدها ي حمل

 المشابهة  فيه  يُبال ى  ال ما    -4

  كثير   في  بها  واعتدادهم  ،  المشابهة  على  تعويلهم  من  سبق  مما  الرغم  على
 القياس   خالف  فيما  حتى  -وأشكالها  صورها  عرض  عند  سيأتى  كما-المسائل  من

 . الصرفي
ِجدَ   لكنْ     يؤدي   حينما  أحيانا ،  اعتبارها  ينهض  ال  المشابهة  أن  كالمهم  في  و 

 .الصرفية البنية مهدْ   إلى ذلك
  مطلقا  (  أفَعل)  وزن   على  بالهمزة  المزيد  من  قياسا    التعجب  بناء  منعوا  تراهم  أال

 بالنادر   لذلك  مخالفا    ورد  ما  على  وحكموا  لغيرها،  أم  للتعدية  الهمزة  أكانت  سواء  ،
 .عليه يقاس ال الذي

ا  المنع  وجه  أما  كـ   يدالمز   من  التعجب  بناء   من  المانع  ألن  فظاهر؛  قياس 
 بدّ   وال-بالهمزة  المزيد  -(أفَعل)  في  موجود  البنية  إفساد  من(  وافتعل  انفعل،)

 . (608)أصال   البنية بهدم يقبل ال ،فالقياس

 

 .214-1/213: الخصائص انظر (607)

 .4/469: المقاصد الشافية للشاطبيانظر (608)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1045)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 ؛(609) معنى  له  موافقته   وكثرة  لفظا    الثالثي   للمجرد(  أفَعل)  مشابهة  تشفع   ولم

 أعطاه   ما)  نحو  من  ورد  وما  البنية،  هدم  مع  اعتبارها   ينهض  ال  المشابهة  هذه  ألن
 تكلمت   ما  إال  منه   نجيز   ال  ،  السماع  على  فمقصور   ،(للمعروف  أواله  ما)و  ،(الدراهم

 .(610) العرب به

 باب   من  الكلمات  بعض  في  تغيير  من  العرب  أحدثته  ما  هنا  إلحاقه  يجب  ومما 
 .  فيه عليها الكلمة نظائر تحمل   وال يحفظ، التغيير هذا  فإن واالستحسان، التوسع

  أمليت،وال )  قولهم  نحو  في  -استحسانا  -ياء   المثلين  أحد  مبهقل  في  اهنر   كما
 : في(وربيك

  أمثال   ثالثة  توالى  تحملوا  أنهم  مع  المثلين،  توالي   لكراهة   ؛(ورّبك  وال  أمللت،)
  ، استحسان ا  غيِّر  إنما  األول  ألن  ؛  قْلب  غير  من(  وتعّللت  ،(611) البعير  هّجج:)نحو في

 لما   أنهم  ترى   أال  ،أمثال  فيه  اجتمعت   ما  كل  لتغيير  اموِجب    يكن  ولم  فيه،  ذلك  فساغ
ا(  طيء)  ياء  قلبوا  ،لّما   نظيره  في  واجب ا  ذلك  يكن  لم  ،(طائي:)،فقالوا  النسب  في  ألف 
 .(612) مستحسن ا األول كان

 . المتنوعة وأشكالها المشابهة صور

 من   جملة  عليها  ينبني  متنوعة،  أشكاال  وتأخذ  صور،  عّدة  في  المشابهة  تتمثل
  يتعلق  ما  هنا يعينني  وما  الصرفي،  المستوى   أو  النحوي   المستوى   على  إما  ،  كامحاأل

 أن   ويمكن  أحكام،  من  عليه  يترتب   وما  األبنية،   بصوغ  الخاص  الصرفي  بالمستوى 
 :  نوعين نقسمها

 .المبنى مشابهة:  األول

 

فظ ، فألن مضارعه واسم فاعله وزمانــه ومكانــه كمضــارع الثالثــي، بخــالف (أما مشاب ة الل609)
ع وأطلــع، غيره من المزيد فيه.وأما موافقته المعنى، فمــن موافقتــه لـــ)فَعَل( ســرَ  ى وأســرى، طلــَ

ز، ومن موافقته لـــ)فَعَُل( ُخلــق وأخلق،وبــؤس ومن موافقته )فِعل( غِطش وأغطش، وعِوز وأعو
 .4/469: المقاصد الشافية للشاطبيظران وأبأس ، وغيره كثير.  

 .4/470: المقاصد الشافية انظر (610)

ُج إِذا غاَرْت َعْينُه فِي رأِْسه. 611) َج البعيُر يَُ ّجِ  .2/385: لسان العرب فصل ال اءنظرا (هجَّ

 .2/235: الخصائصانظر (612)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1046)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 . المعنى مشابهة:  الثاني
  ،   اللفظَ   ظِ لفال  ابهةشم:  تعني  التي  اللفظية  المشابهة  وهي   ،  المبنى  فمشابهة

 فيما  وإما.    صوتية  مشابهة  فتكون   ،  وصفته  فيهما  حرف  بمخرج  يتعلق  فيما  إما
 .صرفية مشابهة فتكون  عموما، بالصيغة يتعلق

 :ذلك  إلى اإلشارة يلي وفيما 
 :   الصوتية بالمشابهة أوال   ولنبدأ

  الكلمة،  تصريف في قوّيان مؤثران إنهما إذ وصفته؛  الحرف بمخرج تتعلق التي
 إبدال،  من  الكلمة  في  يحدث  وما   ،  الصرفية  الظواهر  توجيه  في  أهمية  منهما  لولك
  ،  متعددة   ونماذج  مختلفة  أمثلة  تتضمن  وهى  ذلك،  غير  أو  ،  إدغام  أو  إعالل،  أو

 : بنموذجين -الحصر ال المثال سبيل على - عليها التدليل في اكتفيت
 . العلة حروف الهمزة مشابهة:األول

  ليس :"    سيبويه   قال  وكما  كثيرة،  وجوه  من  تشابه    لةالع  وحروف  ةالهمز   بين
 بها   مشبهة   والياء  والواو  الثالث،  إحدى  وهى  األلف،  من   الهمزة  إلى  أقرب   حرف
 .(613) "منها  الحروف أقرب شركتها مع أيضا ،

  مع   ،  بالهمزة   مشبهة   أيضا  والياء  والواو،بالهمزة  شبيهه    األلف  أن:  يعنى
 بهذا  وأراد  األلف،  وهى  -الهمزة  من  أعنى  -منها  فو حر ال  ألقرب  والياء  الواو  شركة
 .(614) منها إبدالهن سائغ  أنه ليبين الهمزة؛ من  الثالثة الحروف هذه أن تقريب

 الهمزة   إلى  يكون   ما  أقرب  أن  سيبويه  كالم   في  العابرة  اإلشارة  تلك  من  ويفهم
 هتان مشب  والياء  والواو  العلة،  أحرف  من  وهو  واحد،  مخرج  من  لكونهما  األلف؛  هو

 .(615) وتقارب تراحم الهمزة وبين -العلة أحرف أعنى -فبينها باأللف،
 :  منها كثيرة؛ وجوه من بينهما والشبه عديدة، والتقارب التراحم هذا ووشائج

 

 545.-3/544: الكتاب ظران (613)

 . 3/544:حاشية الكتابانظر (614)

 .3/468ل وامع:همع اانظر (615)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1047)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 . الرسم في -1

 كان   وإن  وواو ا،  ،  ياء  وتكتب  ألفا ،  فتكتب   العلة،  أحرف  بصورة  تّصور  فالهمزة
 . تجّوزا األلف: لها يقال ذاول األلف، وه  الحقيقة في صورتها
  تحقيقها   أريد  ولو  التخفيف،  في  الحجاز  أهل  مذهب  على  واوا    تارة  تكتب  وإنما 
 يمكن   موقعا ،ال  أوقعتها  إذا  أنها  ذلك  على  يدلك  حال،  كل  على  ألفا    تكتب  أن  لوجب

 أو  نت،اك  مفتوحة  ألفا    إال  تكتب  أن  يجز  لم  ،  محققة  إال  فيه  تكون   تخفيفها،وال  فيه
 ( .أ تر ّجة إبراهيم، أحمد، أخذ،)كـ أوال ، وقعت إذا وذلك مكسورة، أو ومة،مضم 

 اللينة؛   باأللف  كتبها  على  اجت مع  تحقيقها  من  فيه  البدّ   موقعا    وقعت  فلما 
 فكما   ،  الساكن  من  تقريبا    تخفيفها  في  ألنّ   تخفيفها؛  يمكن  ال  ،  أوال    وقعت  إذا  ألنها

 بعض  في  و جدت  هكذا  وعلى  ،  منه  قرب  بما  يبتدأ  ال  كذلك  بساكن  يبتدأ  ال
"المصاحف "أيضا  فيها  وو جد  الواو،  قبل  باأللف(616) "َيْسَتْهزِأ ون :    إال   َشْيأ    ِمنْ   وإنْ : 

 .(618) التحقيق لتوكيد ذلك وإنما الياء، بعد  باأللف (617) "ِبَحْمِده ي سبِّح  
 . والصفة المخرج  في  -2

  فأقرب   المخرج  في  أما  ،  فةوالص  خرجالم  قرب  في  العلة  حروف  الهمزة  فتشبه
 هذه  وألن  ،  عليه  والياء  الواو  حملت  ثم  ،   األلف  المخرج  في  الهمزة  إلى  يكون   ما

 وانقالب   ،  اآلخر  موقع  منهما  كل  لوقوع  ؛  واحدا    مجرى    مجراها  الثالثة  األحرف
 .(619)بعض إلى بعضها

 فل أس  من  زةالهم  إن  إذ  ؛  مخرجها  في  الواو  نظيرة  مخرجها   في  الهمزة  أن  كما
 .( 620)  أعاله من والواو ، الحلق

 

 من سورة األنعام. 10(من اآلية 616)

 من سورة اإلسراء. 44(من اآلية 617)

ه التنظيــر عنــد ابــن جنــي ، وأوجــ 10/126، وشــرح المفصــل    1/42: سر الصــناعة  انظر  (618)
 .128صـ

 .151: البغداديات صـانظر (619)

 .10/124: شرح المفصلنظرا (620)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1048)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ذكر   ،وقد  الهوائية  الجوف  أحرف  من  كونها  في  العلة  أحرف  تجامع  أنها  كما
 .(621)"والهمزة اللينة واأللف والياء الواو:جوف أحرف وأربعة :" قوله  في الخليل ذلك

  أن  على  -غيره  العلماء  من   أحد  به  يقل  لم  الذي-  القول  هذا  في  استند   وقد
  العلة   أحرف  أحد  إلى  انقالبها  عند  التخفيف  حالة  في  الهوائية  حرفاأل  ضمن  الهمزة

  المعتلة   باألحرف  فأ لحقت  ،  اعتلت  واإلبدال  والحذف  التليين  من  دخلها  لما  كأنه  ،
 .(622) الفم أقصى في حلقية هي وإنما ، الجوف من  وليست ، الجوف

 ت و ص  لهمزةاف  ،  والشدة  الجهر  في  العلة  بأحرف  شبيه   فهي  الصفة  في  وأما
 . والرخوة الشدة ،بين مجهورة العلة وأحرف ،(623) مجهور  شديد

  هذه   بين  الشبة  واستحكام  التناظر   قوة  على  جني   ابن   به  دلل   بما  هذا  ونختم 
 وم ِطلن   أ شِبعن  إذا  والواو  والياء  األلف:  الثالثة  األحرف  أن :    الهمزة  وبين  الحروف

 َمطلت   إذا  تراك  أال  ،ةز همال  وهو  ،بهن  شبيه  أنه  إال  ،غيرهنّ   آخر  حرف  إلى  أدّين
 الواو   وكذلك  ،(إيء: )قولك  في  الياء  وكذلك  ،(آء: )فقلت  ،الهمزة  إلى  أّدتك  األلف

 .(624)  (أوء: )قولك  في

  الجهر، :    في  تساوتا  حيث  من  باأللف  لها  تشبيها  الهمزة  أسكن:"قوله  وكذا
 .(625)"خفاءلا وفي ، المخرج قرب وفي ، الحرف وفي  ، البدل وفي ، الزيادة وفي

  على   ترّتب  وقد  العلة،  وأحرف   الهمزة  بين  والتشابه  التناظر  أوجه  كانت  تلك 
 :منها  الصرفية األحكام من جملة هذا

  أو   ،  بالحذف  التخفيف  من  الهمزة  يعترى   الذي  والتغيير  االعتالل  كثرة  -1
 .(626)والحذف  اإلبدال أبواب في لمفّص  ذلك وكل ، القلب أو ، اإلبدال

 

 .1/13ولسان العرب ،10/124: شرح المفصل انظر ، و 1/65( العين621)

 .12، وال مزة دراسة لغوية وصرفية ونحويةصـ 1/17: لسان العربانظر (622)

صف ا بأن ا صوت شديد م موس ، ومن م من (هذا توصيف القدامى ،أما المحدثون فمن م من ي623)
هــو بــالم موس ،وال بــالمج ور ،وال غرابــة فــي ذلــك ،فــال مزة   يصف ا بأن ا صــوت شــديد ، ال

 .17: ال مزة دراسة لغوية وصرفية ونحويةصـانظر مض. صوت غريب غا

 .2/320: الخصائص انظر (624)

 .1/148(المحتسب625)

 فيف صـ( وسبق الحديث عنه عرضا  في ضابط التخ626)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1049)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  أوجه   منها  العلة  أحرف  وإبدال  العلة  أحرف   من  إبدالها  سّوغ  الذي  ولعل 
 . المخرج في بينهما التشابه

  من   فأبدل : "    همزة  الواوين  أول   إبدال  عن  حديثه   معرض   في  السيوطي   يقول
 فعدلوا   ،  لسكونها  فاأل  َواَل   ،  كالواو   لالستثقال  َياء  إبدالها  ي مكن  لم  ِإذْ   ؛  همَزة  أوالهما

 تقلب  اْلهمَزة  َأن  من   ،  َواِحد مخرج  من   ِلَكْوِنِهَما  ؛  اأْللف  ِإَلى  أقرب  ِهيَ   ِإذْ   اْلهمَزة؛  ِإَلى
وف شاركت فقد  ، وياء واوا التسهيل ِفي  .(627)"اللين ح ر 

 .  الزيادة -2
  أوسع   كانت  إذ  الحروف؛  أخف   ألنها  العلة؛  أحرف  الزيادة  في  األصل  إذ
 منها   تخلو  ال  كلمة  كل  إذ  زيادتها؛  مأنوس  فإنها  وأيضا    كلفة،  وأقّلها  جا  مخر   الحروف

 تخلو   فلن  ،  الحروف   هذه  أحد  من  خلت  إذا  كلمة  كل  أن  ترى   أال  أبعاضها،  من  أو
 . الحروف هذه أبعاض والحركات كسرة، وإما ، ضمة وإما ، فتحة إما ، حركة من

 -  الهمزة:    ذلك  ومن  ا، يهلع  ومحمول  بها  مشّبه  الزيادة  حروف  من  وغيرها
 إنها  حيث  من  واللين  المد  حروف   تشبه  فإنها  -عنها  الحديث  بصدد  نحن  التي

 اجتمع   فلما  المخرج،  في  مجاورة  وهى  ،  والحذف  بالبدل  التغيير  ويدخلها  بصورتها،
 .(628)الزيادة في معها اجتمعت واللين المد حروف شبه من  ذ كر ما فيها

 .ذةالشا ءات القرا بعض توجيه -3

  جني   ابن  وّجه  ،  العلة  وحروف   الهمزة  بين   والتشابه  التناظر  هذا  على  بناء
ق ونَ   َكان واْ   ِبَما  َبِئيس    ِبَعَذاب  : "  تعالى  قوله  من  ،"  بيئس"  عباس  ابن  قراءة  وعّلل  َيْفس 

 العين   معتل  كان  ما  به  يختص  مما  البناء  هذا  أن  ،وذلك(  فيِعل)  مثال  على  ،  (629)"
 الهمزة  في جاء إنما وكأنه الصحيح، في يجيء ولم ،(ولّين دّين،و  ، وهّين ، سيِّد) كـ
 .(630)كثيرة وجوه من وبينهما بينها والشبه العلة، حرف لمشابهتها ؛

 

 .468-3/467( همع ال وامع627)

 .277وشرح الملوكي صـ ، 9/141: شرح المفصل انظر ( 628)

 .165( سورة األعراف من اآلية629)

 .1/265حتسب :الم انظر ( 630)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1050)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 العلة  حروف النون مشابهة: الثاني

  منها  والتقارب، التشابه  لهذا   أوجها    العلماء  ذكر  وقد  العلة،  بحروف  شبه   للنون 
 : يلي ما

 واللين،   المد  بحروف  وأشبهها  الحروف  أقرب  وهى  ،غنّ أ  فحر   النون :    أوال  
 لم  أنفه  أمسك  إذا  بها  الناطق  أن   بدليل  ،  الخيشوم  من  ساكنة  كانت  إذا  ومخرجها

  األلف   كامتداد  الخيشوم  في  تمتد   وإنما  معيَّن،  مخرج  لها  وليس  بها،  النطق  يمكنه
 .(631) الحلق في

  الحرف   خروج  هو  فاللين ،  ةعلال  حروف  في  الذي  كاللين  النون   في التي  والغّنة
 والياء   وللواو  ،  مطلقا  لأللف  صفة  وهو  ،  اللسان   على  كلفة  غير  من  مخرجه  من

 ،   الخيشوم   من  رنين  له  ،  لذيذ  صوت  فهو  الغنة  وكذا  ،  قبلهما  ما المفتوح  الساكنتين
 .(632)فتشابها  ، فيه للسان عمل وال

  أال   العلة،  حروف  عار ضي   فإنه   ،تكتب  وال  تلفظ  ساكنة  نون   وهو  التنوين،  وكذلك
 كانت   إذ  األلف؛  فأشبه   الحلق،  في  له   معتمد  ال  وأنه   ،  الخيشوم   في  غّنة  أنه  ترى 

 .(633)هوائيا   حرف ا
  أوجه   أقوى   وهو  المخرج،  في  العلة  وحروف  النون   فيه  يشترك  الوجه  فهذا 

 .العلة وحروف النون  بين اللفظية المشابهة
 أنها   سيبويه  ذكر  فقد  ،  (634) لواحدا  عالموض  في  اللين  حروف  تعاقب   أنها:  ثانيا  

 رجل :    قولهم  نحو  ،  الواحد  المثال  من  الواحد  الموضع  في  األلف  تعاور
رنِبث،وَشَرابث  .(636)وجرافس ، وج رنفس  ،(635)  ش 

 
 .279، وشرح الملوكي صـ 1/48(  انظر : سر صناعة اإلعراب631)

 .117ظير عند ابن جني صـ، وأوجه التن 59(  انظر : ن اية القول المفيد في علم التجويد صـ632)

 .54(  انظر : أسرار العربية صـ633)

 .351، وشرح الملوكي صـ4/323ظر :  الكتاب (  ان 634)

: غليظ ا، مع يُبِس المفاصل.انظر:العين(الشَّرنبث: رجل شرنبُث 635)  )ش ر ن ب ث(.6/43الكّفِ

 .4/323لك في :الكتاب باب الخماسي من الجيم،  و انظر ذ 6/209(العظيُم الجنبين. انظر :العين 636)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1051)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ،وَعَرْنَقصان   (637) وَعَصْيَصر َعَصْنصر:  نحو  في   الواحد  المثال  في  الياء  وتعاقب 
 .(638)وَعريقصان

 ،   َشرنبث:)قالوا  فقد  مختلفين،  مثالين  من  احدالو   ضع مو ال  في  الواو  وتعاقب
  ساكنة  ثالثة  النون   فزيدت  ؛((641) وسروَمط  ،(640)فدوَكس: )قالوا  ،كما(    (639) وَفلْنَقس

 .(642)ساكنة  ثالثة الواو زيدت كما
  فصلوا   ،كما(644)(َعقْنَقل:)فقالوا  ،  (643) العينْين  بين  بالنون   فصلوا  أنهم :  ثالثا  

 .(646)  (َخَفْيدد: )نحو  في اءوبالي ،(645)(َغَدْوَدن) في بالواو
  أنشده   ما  الخليل  إنكار  سر   نفهم  أن  لنا  يمكن  والتقارب  التناظر  هذا  على  وبناء

 جاز   كيف:  الرجل  فقال  يكون،  ال  ذلك:    الخليل  فقال  ،  فارفنععا  بنا  العز  ترافع:الرجل
 . ؟ (647)فاْقَعْنَسَسا بنا الِعزُّ  َتَقاع َس : يقول أن للعجاج

  في   ساكنة  ثالثة  زيدت  النون   أن  في  تتلخص  ه نع مو   الخليل  إنكار  وعلة
( (650)واْسَحْنَكك  ،(649)كاحرنَجم)  األفعال  وفي  ،((648)وجحنفل  سجنجل)كـ  األسماء

 ألنها  ؛  بها   لشبهها  العلة  حروف  على  حمال    بأصلّيتها؛  ثْبت   يأتي  مطردة،حتى  زيادة
 . فيه زيادتها لكثرة ؛ الموضع هذا في بالزيادة أحق

 

 )فصل العين الم ملة(. 4/582: لسان العرب انظر (َعَصْنَصر موضع.637)

 )باب العين والقاف(.3/178 : ت ذيب اللغةانظر (نَبَات يكون بالبادية. 638)

 )فصل العين الم ملة(.6/144:لسان العربانظر (فَلَْنقَس: أي لئيم. 639)

 )فصل الفاء(.6/159: لسان العرب انظر الغِليظ اْلَجافِي . (الفََدْوَكُس: الشَِّديُد، َوقِيَل: 640)

 )السين والطاء س ر م ط(.7/337: العين  انظر رومط: الطويل من اإلبل. (الس641)

 .2/439، و سر صناعة اإلعراب  565، والتكملة صـ 323-4/322: الكتاب انظر ( 642)

 .120ير عند ابن جني صـ،وأوجه التنظ152،والبغداديات صـ2/439: سر الصناعةانظر (643)

 )ح ص ف(.1/540: جم رة اللغة انظر (الرمل المتعقد المتداخل بعضه فِي بعض. 644)

: ناعم. 645)  )مقلوبة د غ ن(.5/467المحكم والمحيط األعظم : انظر (شاب َغَدْوَدن 

 المعجمة(.)فصل الخاء 3/163: لسان العرب انظر (قِيَل: هَُو الظَِّليُم الطَِّويُل السَّاقَْينِن .646)

أِْطْ  رأْســه  ، وتَقَاعس الِعزّ 211-1/210(الرجز للعجاج في ديوانه  647) ْم يُطــَ َع َولــَ َت َواْمتَنــَ أَي ثَبــَ
 .1/362)باب العين والقاف والسين(،والخصائص1/130:العينرانظ فاْقعَْنَسَس.

ــان. 648) َن اإِلنس ــِ فَِة م ــَّ ِة الش ــَ ــِر ، بَِمْنِزل فَر البَِعي ــْ ــة :ِمِشش ــرا (الَجْحفَل ــرب )فصــل  نظ ــان الع : لس
 .11/102الجيم(

 .5/1898: الصحاح )ح ر ج م( انظر موا . (اْحَرْنَجَم القوم: ازدح649)

 .3/339: العين )باب الخماسي من الحاء( انظر اشتّدت ظلمته. (اْسَحْنَكَك اللّيُل، إذا650)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1052)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ونحوها، (  فدوَكس)   في  الواو  على  حمال    زائدة  السابقة  ماء األس  في  فالنون  
  السابقة   األفعال  في  ،وهى(  غ دافر)  نحو  في  واأللف  ،(651) (َسميدع)  نحو  في  والياء
 اغدودن،)  نحو  في  والواو  ،(652)  (اشهابّ )  نحو  في  األلف  على  محمولة  كذلك

 بها،  ة  م لحقَ   ع،الموض   هذا  في  العلة  حروف  على  محمولة  كانت  فلما  ،(واعشوشب
 ذات  كانت  متى  بها  شبهها  يقوى   وإنما  ،  بها  شبهها  حاالت  أقوى   في  تكون   أن  وجب
   األنف   من  كانت   متى  الغّنة   تكون   وإنما  ،  للينها  ،  المد  حروف  بها  لتضارع  ؛  غنة

 نحو  حلقي،  ال  فموي   حرف  وبعدها  ،  ساكنة  وقعت  متى  األنف  من  تكون   وإنما  ،
 . وبابه( جحنفل)

  في (  ارفنعع)  وبين  ،  العجاج  قول  في(  اقعنسس)  بين   رق الف  يتضح  هنا  ومن
  حرف  والسين ، سين بعدها ساكنة ألنها ؛ غّناء( اقعنسس) في فالنون  ، الرجل قول

  حلقيّ   حرف  وهي  ،  العين  تليها(  ارفنعع)  في  النون   أن  حين  في  ،  المخرج  فموي 
 وإذا   ،تهاغنّ   سقطت  الفم  من  كانت  وإذا  ،  الفم  من   خارجة  معها  والنون   ،  المخرج
:   وقال   الخليل،  أنكره  فلذلك  ،  واأللف  الواو:    المد  بحرفي  شبهها  زال  غّنتها  سقطت

 .(653) الموضع هذا  في  به يحتج أن يمكن ما أقوى  وهذا ، يكون  ال ذلك
  حروف   مع  الساكنة  النون   أن  ذكروا  فقد  ،  والقراءات  التجويد  علماء  ويقرره

 أما الحلق، في بعيد المخرج وهذا  ،سانالل ذلق من  تخرج  ألنها الغنة؛ ضعيفة الحلق
 إما  فهي  ،  منها  حرفا    النون   لقَيتِ   فإذا  منها،  المخارج  قريبة  فإنها  الفم  حروف
 النون   فتنفر  الواحد،  المخرج  في  تزاحمهما  أو  الحرفين،  لتقارب   م خَفاة؛  أو  م دَغمة

 . (654)الفم في حظ لها يكون  فال الخياشيم في صوتا  

 

 .368/ 4: الصحاح  انظر (السميدع بالفتح: السيد الموطأ االكناف. 651)

ْرع،إذا هاَج وبَقي في ِخالله شيء  أخضر(اش ابَّ 652)  )ش هـ ب(.3/17غة:مقاييس الل.انظر الزَّ

 .367-1/364هذا كله في : الخصائص  انظر (653)

 . 119، وأوجه التنظير عند ابن جني صـ  65-64: اختالف القراء في الالم والنون صـانظر (654)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1053)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
  في   الحلق  حرف  لتكرار  هو   إنما  ذكرناه،  ما  مع  -ليلالخ  كار نإ  يجوز  وقد

 .(655)ذلك  استنكارهم مع ،( فارفنععا)
 من   العلة  حروف  إبدال  أيضا   الزيادة  غير  والتقارب  التشابه  هذا  على  ويترتب

  رأيت :)نحو  في  الوقف  عند  التنوين   من  األلف  إبدال  في   كما  والعكس،  النون،
  كحروف   والزيادة  الغنة  من  فيها  بما  ن نولا  ضارعةمل  األلف  منه  أبدل  وإنما  ،(محمدا

 فيها   تكون   المنصوب،  على  الوقف  حالة  في  المنطوقة  النون   من  األلف  العلة،فإبدال
 .(656) غير ال  ، التنوين من عوضا   األلف

  التنوين   بمنزلة  الفعل  في  ألنها  التنوين؛  لمضارعتها  الخفيفة  النون   من  وكذا
 الكلمة،   آخر  ومحلهما  المعاني،  روفح  نم  أنهما  ترى   أال  ألفا،  فتبدل  االسم،  في

  التنوين،ومنه   من  أ بدل  كما  ، األلف  منها فأ بدل  ،  فتحة  وقبلها  ،  ضعيفة  خفيفة  وهى
 : الشاعر قول

........................................ 
 

 بببببُبِه وال شبببببي ط َ  َتع  بببببُبها واهلَل ، ال   (657)ف ع 
 

  .(658)ألفا خفيفةال النونَ  فقلبَ  ، فاعب َدنّ  وهللا:  أراد

 في   ألفا    تبدل  -زائدة  غير  كانت  وإن-  نونه  فإن  للجزاء،  التي(  إذن)  وكذا
  في   البدل  ألن  ؛(  عنْ   لْن،  أْن،)  في  ذلك  يلزم  وال  قبلها،  ما  وانفتاح  لسكونها  الوقف؛

 االسم  مشابهتها  ألجل  ؛  قبلها  ما  وانفتاح  سكونها  من  ذكرنا  ما  مع  كان  إنما(  إذن)
: قولهم   في  الفعل  يلغى   كما  ،(  أكرمك  إذن  أنا: )  نحو  في  تلغى  أنها  ى ر ت  أال  ل،والفع

 

 .1/367: الخصائصانظر (655)

 .416-415: شرح الملوكي صـانظر (656)

ميتات ال تقربن ا ، وهــو ( عجز بيت من الطويل لألعشى ميمون ، و روى عجزه : وإياك وال657)
ة صـــ  .46الــديوان صـــ  انظــر  مخالف لما في الــديوان .   ، 275ويُنظــر هــذا البيــت فــي: األزهيــّ

، ومغنــي اللبيــب 9/39، وشرح المفّصل418، وشرح الملوكي صـ2/609وأمالي ابن الّشجرّي  
 .486صـ 

 .418: شرح الملوكي صـنظرا (658)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1054)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 االسم   أشبهت  فلما  ،(العاقل  هو  زيد    كان:)  قولهم  في  واالسم  ،(زيدا  أحسن  كان  ما)  
 .(659)  الوقف في األلف نونها من أ بدلت والفعل

 ،   ةعلال  حروف  من  تبدل  أيضا    النون   فإن  ،   النون   من  العلة  حروف  تبدل  وكما
 ،( وبهرانيّ   صنعانّي،:)  العرب  قالت  فقد  ،(صنعاء،وبهراء)   نحو  إلى  النسب  ي ف  اكم

 .(660)(وبهراويّ  ، صنعاويّ : ) والقياس
  أحرف   بين  التبادل  صحة  على  دليل  يمثل  لكنه  شاذا ،  كان  وإن  ،  إبدال  وهو

 . الموقع في والنون  العلة
 :مذهبان البدل هذا تفسير  في وللعلماء 

 ، (صنعاويّ : )  فقيل  ،  واوا    أبدلت  ونحوها(  صنعاء)  في   الهمزة  ن تكو  أن:  األول
 .(661) الهمزة من المبدلة الواو من النون  أبدلت ،ثم(حمراويّ (:)حمراء) في يقال كما

 مباشرة    النسب  عند  نونا    أبدلت  ونحوها(  صنعاء)  في  الهمزة  تكون   أن:  الثاني 
 للنون   بأن  ذلك  ةاز إج  في   ينج  ابن  واحتجّ   الفارسي،  عن  إجازته   جني  ابن  نقل   وقد  ،

 والواو  األلف  من  واحدة  كل  إلى  ق لبت  قد  الهمزة  كانت  ولما  اللين،  بحروف  كبيرا    شبها  
  للتصرف   ؛  النون   وهو  ،  ضارعهن  الذي  الحرف  إلى   أيضا  قلبوها  والياء،

 . (662) واالتساع
  ابن   ،واختاره(664) ،والفارسي(663) سيبويه  مذهب  ،وهو  األول  المذهب  واألرجح

 . (668) ،والرضي(667) يعيش  وابن ،(666)ي والزمخشر  ،(665) جني

 

 .421: شرح الملوكي صـانظر (659)

 .474-473، وشرح الملوكي صـ 1/158، والمنصف 3/335المقتضب  :انظر (660)

 .3/218شرح الشافية للرضي :انظر (661)

 . 159-1/158، والمنصف152-150: البغداديات صـانظر (662)

 في الكتاب. ،ولم أقف عليه 3/218(نسبه إليه الرضي في شرح الشافية 663)

 .473الملوكي صـ ، وشرح 1/158، والمنصف 152-150: البغداديات انظر (664)

 .1/159: المنصفانظر (665)

 .10/36رح ابن يعيش،وش 512: المفصل صـانظر (666)

 .10/36: شرح المفصلانظر (667)

 .3/218: شرح الشافية للرضيانظر (668)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1055)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 من   والهمزة  ،   الفم  من  النون   ألن  منها؛  فت بدل  والنون   الهمزة  بين  تقارب  ال  إذ
 من   الواو  أ بدلت  كما  منها،  فت بدل  المخرج  في  الواو  تقارب  النون   وإنما  الحلق،  أقصى
م َكانَ  َوَما: " تعالى  قوله في النون   .(669)"  َواق   ِمن ّللاَِّ  مِّنَ  َله 

  دخلها   -ذكره  سبق   -  وتشابه   تقارب  من  العلة  وحروف  النون   بين  لما  راونظ
 لكثرة   واستخفافا  استحسانا    الحذف  أكان  سواء  العلة،  حروف  يدخل  الحذف،كما
 النون   أن  ترى   أال  ،(  يك  لم: )  يقال   ،  المجزوم(كان)  مضارع  نون   كحذف   االستعمال،

 .(670)"لبَ أ   لم" وح ن في األلف حذفت  ،كما(يك لم)نحو في حذفت
 الشبه  من  العلة  حروف  وبين  بينها  ؛لما  الساكنة  بالنون   خاص  الحذف  وهذا

ا،  المذكور  الياء  لمشابهتها  حذفت  أنما  ألنها   ؛  تحذف  لم  النون   تحّركت  إذا  أما  آنف 
  لم  أنها  ترى   ،أال(671)اللين  حروف  شبه  من  خرجت  تحّركت  فإذا  ،   السكون   في  والواو
وا ينَ ذِ الَّ  نِ ك  يَ  َلمْ  "نحو في تحذف  . بتحركها عنها الياء مشابهة  لزوال ؛ (672)" َكَفر 

 : الشاعر قول  في كما ، تحّركها  مع حذفها ورد فقد ، الشعر ضرورة في إال
حلببببَب ُّ يببببَبُك مل) جببببَبُه َأ  سببببِبَوى ا  َه 

 

 ....................................... (673)  
 

 :  َوَقوله
مببب  آ  تببَبُك مل فببَبِإ ) ببببه  ال   سببَب م  َو أ

 

      ............................ ...(674)  
 

 : الشاعر قول في كما الساكنين، اللتقاء الحذف كان أو
 

 .474-473صـ : شرح الملوكي انظر من سورة غافر ، و 21("من اآلية669)

ا: لَم أَبَْل ، فحقهُ أَْن تقوَل فيه: لم أُ 670) ذفِت األَلــُف لغيــِر (أَمَّ ا هــذَا ، فحــُ م أراِم يــَ باِل ، َكما تقوُل : لــَ
يٍء أَوجَب ذلَك، إال ما يؤثرونَهُ ِمَن الحذِف في بعِض ما يكثُر استعمالُه ، وليَس هذَا مما يُقــاُس ش

 .3/343صول في النحو البن السراج، األ3/167:  المقتضبانظر عليِه. 

 .229-2/228،والمنصف 124ئل العضديات صـ، و المسا 4/184: الكتابانظر (671)

 .1(سورة البينة من اآلية : 672)

( صدر بيت من الرمل ، وعجزه : َرْسُم َدار قد تَعفّْت بالسََّرْر، وهو البن عرفطة فــي خزانــة 673)
ــائص 305-9/304األدب  ــي الخصــ ــبة فــ ــال نســ ــناعة  1/90، وبــ ــر الصــ ، 2/440، وســ

 .2/228والمنصف

وعجزه قوله: فقد أبدت المــرآة جب ــة ضــيغم ، وقائلــه: الخنجــر بــن  (صدر بيت من الطويل ،674)
/ 1، والتصــريح:  422/  1، واإلنصاف:  167/  3سدي، وهو من شواهد: والمقتضب:  صخر األ

196. 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1056)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

       .............................. 
 

  سببب ِقِن  وال ضبببل َذا مببب م  كببَب َ  ِإ  ا   (675)ف
 

  إلقامة   ضرورة    الساكنين  الجتماع(  لكنْ )  من  النون   فحَذفَ (.اسقني  ولكن: )أراد
  بحروف   الحذف  في  شّبهها  الساكنين،   اللتقاء  تكسر  أن  الكالم   وجه  وكان  ن،وزلا

 ويخش  الحق،  ويقض  العدو،  يغز: )  نحو  بعدها،  ما  وسكن  سكنت  إذا  واللين  المد
 .  (676)(هللا

 كما   الساكنين،  اللتقاء  النون   ت حذف  كما  في حذف  ،  التنوين  في  نفسه  الحال  و
ود  لْ ا  َوَقاَلتِ :"تعالى  قوله  في   وجاز   -(عزير)  تنوين  بحذف  -(677)"ّللّاِ   اْبن    َزْير  ع    َيه 

 .(678)اللين بحروف مشّبه    ألنه الساكنين؛ اللتقاء التنوين حذف
  التأنيث   ألف  مشابهة  -ذ كر  ما  غير  -  الصوتية  بالمشابهة  يلحق  ومما*  
 ،   أصل  عن  المنقلبة   المقصورة  لأللف(  وذكرى   حبلى،)كـ  ،  الزائدة  المقصورة

 :  حيث من ، (وأرطى ، وحّتى ملهى،)كـ ،  لإللحاق يلتاو  ، صليةواأل
  الكلمة   نهاية  في  تقع  وأنها  الصفات،  جميع   في  تشترك  وأنها  واحد،  مخرجها  إن

  حالة   في  ياء    تبدل  وأنها  إمالتها،  تجوز  وأنها  رباعية،  معها  فيها  الكلمات  ،وأن
 وملهى.  يانوحبل  ،  تحبليا:    حبلى:)تقول  ،  تأنيثها  أو  لمؤنث،  سالمة  جمع  جمعها

 .(679)  (وملهيات ، ملهيان: 
  المقصورة  األلف  إبدال  جاز  والتقارب  التشابه  من  األوجه  هذه  على  وبناء

 (.وذكرويّ  حبلوّي،: ) فيقال ، واوا   النسب عند  الزائدة
 ثانيه   مما  المقصورة  التأنيث  ألف  آخره   ما  إلى  النسبة  في  األشهر  أن  مع 
 ؛ (وذكرىّ   حبلّى،)  فتقول   ،  التأنيث  اءه  ف تحذ  لماثم  المنسوب  من  تحذف  أن  ساكن

  الصرفة   الزائدة  بين  فرقا    الحذف،  بها  ،فاألولى  العالمة  عين  ِإزالة  ِإلى  اضطر  ِإذا  ألنه

 

 ( سبق تخريجه صـ....675)

 .60،61م صـ: تحصيل عين الذهب لألعل انظر ( 676)

 .30( سورة التوبة من اآلية677)

 .1/501القراءات السبع  : الكشف عن وجوهانظر (678)

و المضارعة في الدرس اللغوي والنحوي صـ ،   2/592: التبصرة والتذكرة للصيمريانظر (679)
123. 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1057)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 فيقال   ،  النسب  عند  واوا    يبدلها  من  العرب  من  أن  غير  كاألصلية،  التي  َأو  واألصلية
 (.وذكرويّ  حبلوّي،: )

  ،والمنقلبة   األصلية  باأللف  لكلماتا  ههذ  في   يثالتأن  ألف  شبه   ذلك  سّوغ   وقد
 تلك  إلى  النسبة  ألن  أحرف؛  أربعة   على  يكون   مما  ،  لإللحاق  والتي   ،  أصل  عن

)مطردا ،فيقال  قياسا    واوا  األلف  بقلب  تكون   الرباعية  الكلمات  ،   وحّتويّ   ،  ملهويّ : 
 (.وأرطويّ 
 َألف   وَتْقِلب    ر،خآ  َألفا    قبلها  فتزيد   الممدودة،  التْأنيث  بَألف   أيضا   وت َشّبه   
ْباَلِوي  : )فتقول ، واوا   التْأنيث ْنَياِوي   ، ح   (. َصْحَراِويّ  )كـ ،( ود 

 القلب   في    لإللحاق  والتي  واألصلية   بالمنقلبة  التْأنيث  َألف   تشبيه  جاز  وكما
  في   المقصورة  التْأنيث  بَألف  لإللحاق  والتي   واألصلية   المنقلبة   تشبيه  جاز  ،  واوا  

،  ،  ْلِهي  مَ ):فتقول  ،الحذف   ألف   زيادة  في   الممدودة  التَأنيث  ،وبَألف(َوَأْرِطي    وَحتِّي 
 .(680)(وَأْرطاوي  ، وحتَّاوي  ، َمْلَهاِوي  : )تقول آخر،

 الصيغ في  المشابهة:   ثانيا

  الختالف   ومبانيها  هيئتها  في  اختلفت  قد  يجدها  العربية  الصيغ  يتأمل  من  إن
 ببعض،   بعضها  اللتبس  مبانيها  في  وناتكلسوا  كاتحر ال  اختالف  فلوال  دالالتها،
 أو   الحاضر  على  يدلّ   وأيُّها  الماضي،  على  يدلّ   أيُّها  ي ْدرَ   فلم  معانيها،  واختلطت

 على   يدلّ   وما  الفاعل  على   يدلّ   ما  بين  يمّيز  أن   للقارئ   يمكن  ال  كما  المستقبل،
 . ذلك إلى وما المفعول

 فبينها   ،   بينها  يربط  اط ارب  أن  نجد   اهيئته  في  تباعدت  وإن  الصيغ  هذه  أن  غير
 أو   التضاد،  سبيل  على  بالتقابل  القرابة  مثل  العربي،  االستعمال  في  وصالت  قرابات

 .  المعاني من معنى   في أو ، حرف في أو الوزن، في المشابهة قرابة
  ذلك  وأثر  ،  والتشابه  التقارب  هذا  أوجه  لبيان  النماذج  بعض  دراسة  يلي  وفيما

 : العربي تعمالسالوا فيةصر ال األحكام في

 

، وشــرح ابــن  3/1451، وتوضيح المقاصــد والمســالك 2/40: شرح الشافية للرضي  انظر  (680)
 .4/154عقيل



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1058)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 .الصفات بين   المشابهة: أوال
 (.فعيلة( )فعولة) مشابهة -أ

،  تشابه  (  وفعيلة  ،  فعولة)  صيغتي  بين   هذا   مظاهر  النحويون   رصد  وقد  وتقارب 
 :(681) منها  والتقارب، التشابه
 . فيها بالمد اعتداد دون  وذلك ، ثالثية منهما واحدة كل أن -
 الياء   وهما  ،  صاحبه  مجري   يجري   ،  دّ م  حرف  هامن  واحد  كل  ثالث  أن  -

 اختان،   إنهما:  قيل  حتى  ،  وَنَسب    ق ْرب    فبينهما  ،  أوجه  عدة  من  نظيران  وهما.والواو
 ،   والذال  والطاء،  والتاء،  كالدال،  ،  الحروف  من  مخارجه  تدانت  ما  بمنزلة
 .... (682)والظاء

 :سقيلا امرئ  لكقو ،(683) ردفين الواحدة القصيدة في يقعان أنهما ترى  أال
شببب َ ُه قبببه غببب  َ  أ شبببيع وا  ال لببُبي ال  َتح ِم

 

  قببببُب  جببببَب   ا حببببب   ُ  َمع ُ َو   سببببُب  ُحوُ  الل 
 

 : فيها قال ثم
لببببهلو تببببي   ك  هبببب  ُب هبببب   ُع ا لبببب  و  ُمث َق

 

  يبببببببُ  ِمن  ببببببَب  َوَذٌ  وخ ن ببببببب  (684)وَتك  
 

 .(685) واحدة قصيدة  في  ردفين والياء  الواو بين عاقب فقد
 .(686) تذكير وَعَلم اضمير   تكون  الواو أن ،كما تأنيث َلموعَ   اضمير   تكون  والياء 

(  وَشيّ   ،وَطّي،  َليّ )  في   كما  ،  كثيرا    الواو  من  تبدل   فالياء   ،  يتبادالن   أنهما  كما
 .(687) (وَشْوي   ، وَطْوي   ، َلْوي  :)واألصل
 .  التأنيث تاء( وفعيلة ، فعولة) من واحدة  كل في أن -

 

 .267، وأوجه التنظير عند ابن جني صـ 1/116: الخصائص  انظر (681)

 .1/20،21: سر صناعة اإلعراب انظر (682)

ا.(الردف: حرف مد يكون قبل الرو683) : علــم  انظــر ي سواء أكان هــذا الــروي ســاكن ا أم متحركــ 
 .155العروض والقافية د/ عبد العزيز عتيق صـ 

 .80(البيتان من البسيط في ديوانه صـ 684)

 .3/23، 115، 1/84،والخصائص 26-25: مختصر القوافي صـ انظر (685)

 .1/42: المحتسب انظر (686)

 .1/437: الممتع الكبير في التصريف انظر (687)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1059)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 وأثيم   أثوم)    كـ   ،  الواحد  المعنى  على  يتواردان  (وفعيال    ،  فعوال  )  مذكرهما   أن  -
 . (688)  ( ون هوّ  الشيء عن وَنهىّ  ، ورحيم ورحوم ،

 . أحكام من بينهما  المشابهة على يترتب ما
  في (  فعولة)  النحاة  أجرى   الصيغتين  بين   والتقارب  التشابه   هذا  على  وبناء

 : هيو ، النسب  في تغييرات من لها يعرض  فيما( فعيلة) مجرى  النسب

 .النسب ياء مع  تجتمع ال وجوبا ؛حتى التأنيث تاء  حذف -1
  حكم   في  -التأنيث  وتاء  النسب  ياء  أعني  -أنهما  الحذف  هذا  في   والعلة 
 :  حيث من ، تناظر من بينهما لما المثلين

  ، ( وعرب  وعربيّ   وتمر،  تمرة،)  في  كما  والجمع،  الواحد  بين  فرقا  يقعان  إنهما
  عاّلمة )  نحو  والتاء  ،(ودواريّ   ،  أحمريّ )  نحو   الوصف   في  للمبالغة   يكونان  أنهما  كما

 تنقل   النسب   فياء  الفرع،  إلى  األصل   من  مدخولهما  ينقالن  أنهم  كما  ،(ونّسابة  ،
 كما   التأنيث،  إلى  التذكير  من  مدخولها  تنقل  والتاء  ،  الصفة  إلى   االسم  من  مدخولها

 .التاء اوكذ عليه، دخلت فيما اإلعراب حرف تصير الياء أن
 عليها،   الياء  لدخول  التاء  حذفت  الوجوه  هذه   من  والتاء  الياء  ناظرت   لماف 

 لوقعت   تحذف   لم  لو  أنها  ذلك  إلى  أضف  المثلين،  حكم  في   وهما  يجتمعا  ال  حتى
 تائين،  بين  الجمع  َلَلِزمك  المنسوب  أنثت  ثم  أثبتها  لو  أنك  كما  يجوز  ال  وهذا  حشوا ،

 اسم  بمنزلة  أنها  كما  يجوز،  ال   وهذا   -ةمكّ   إلى  المنسوب  تأنيث  في(  مكتية: )نحو
 .(689)الثاني لحذفت  اسم  إلى ضمّ  اسم إلى نسبت ولو اسم، إلى ضمّ 

  تاء   لحذف  التغيير  وتأنيس  للتخفيف،  طلبا    ؛(َفعيلة)   في  العلة  حرف  حذف  -2
 فليس   ،(  وف َعْيل  ،  َفِعيل)  دون   وجوبا    حذفت  ولذا  بالحذف،  يأنس  والحذف  ،  التأنيث

 .(690) الحذف يلزمه لم فلذا ،التخفيف وهو حداو  سبب الإ فيه

 

، وأوجــه التنظيــر عنــد ابــن 563، وأدب الكاتب البن قتيبــة صـــ  1/116: الخصائص  انظر  (688)
 .267جنى

، وشــرح المفصــل   146-2/145، واللبــاب  258تلــك العلــل فــي: أســرار العربيةصـــ  انظر  (689)
5/142. 

 .1/286مسائل الخالف : اإلنصاف في انظر (690)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1060)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  عين   بفتح   ،  َحَنفيّ :    حنيفة :  إلى  النسب  في  فيقال  الكلمة،  عين  فتح  -3
 كما  للتخفيف، طلبا   ؛ فتحة الكسرة قلبوا أنهم إال الكسر، هو األصل  كان وإن الكلمة،

 -  للتخفيف  با  طل  لفتحاب  -(  وَشَقريّ   ،  َنَمريّ (: ) وَشِقر  ،  َنِمر)  إلى  النسب  في   قالوا
 كسرتين  توالى  إلى  ذلك  ألدى  ؛-بالكسر-(  وَشِقريّ   ،  َنِمريّ : )قالوا  لو  أنهم  ترى   أال

 . (691)الفتحة إلى الكسرة عن فعدلوا مستثقل، ،وذلك مشددة  ياء بعدهما
  في   إال  باطراد  تعتريها  الثالثة   التغييرات  وهذه   ،(  َفعيلة)  إلى  النسب  أحكام  تلك

 :حالتين
 (. وطويلة حويزة،:)في ،كما العين ةتلمع كانت إذا - 
 (.وجليلة ، شديدة:)في ،كما مضاعفة كانت وإذا - 

 فيقال   ،  لفظه  على  إليه  فينسب  ،  فقط  التأنيث  تاء  تحذف  الحالتين  هاتين  ففي
  ذلك  ألدىّ   الياء  ح ذفت   لو  إذ  ؛  الياء  بإثبات(    وجليليّ   وشديدّي،  وطويلّي،  حويزّي،:)

 الواو   لقلبت   العين  تحركت  ثم  المعتل   من  حذفت  لو  إذ  ،لثقال  في  ه نم   أبلغ   هو  ما  إلى
  فيه   ِلَما  ؛  المضاعف  في  ح ذفت  لو  ي كره  كما.  هذا  في كره  ،(وحويزة  ،  طويلة)  في  ألفا  
 .  المثلين بتوالي الثقل من

  في   منه  أبلغ  هو  ما  إلى  الحال  آل  فلّما  ،  للتخفيف  تحذف  الياء  كان  وإذا 
 .(692)حاله  على وأ قرّ  ثقله، ملاحت   حرفلا إعالل إلى أو الثقل

  المشابهة   لقوة  ؛  التفصيالت  هذه  جميع   في(  َفعيلة)  على  تحمل (  َفعولة)و
 ،  التأنيث  تاء  منها  فتحذف  واحد،  أصل  من  أختان  كأنهما  حتى  سبق،  كما  بينهما
 كما  ،(ورَكبيّ   حَمليّ (: )وركوبة  ،  حمولة)  إلى  النسب  في  فيقال  العين،  وتفتح  والواو،

 . (693)  (وطَبعيّ  ، حَنفيّ ( : )وطبيعة ، حنيفة ) إلى سبالن في لوااق
 أو   ،(  قوولة)  في  كما  ،  معتلة  كانت  إذا:-(  فعيلة)  في  كما-حالتين  في  إال
 . (694)  (فعيلة) مجرى  لها إجراء ؛ الياء تحذف فال ،( ورةر  حَ ) في كما ، مضاعفة

 

 .260-259: أسرار العربية صـانظر (691)

 .26-2/25، وشرح الشافية  5/146، وشرح المفصل 3/339الكتاب : انظر (692)

 .2/24وشرح الشافية  1/116: الخصائص انظر (693)

 .2/25: شرح الشافية انظر (694)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1061)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  لىوع  ،(  شنئيّ ( : )شنوءة)  إلى  النسب  في  قالت  العرب  أن  ذلك  في  وعمدتهم
 ما  كل  في  مطردا    قياسا    يجعله  سيبويه  لكنّ   ،   الحرف  هذا  إال   يرد  لم  أنه  من  الرغم 
 .(695) (شنوءة) على قياسا  (  فعولة) على كان

  وهم   ،  واحد  حرف  إال  منه  يأت  ولم  مطردا ،  قياسا    يجعله  كيف:  قيل  فإن
 األكثر؟  على يقيسون 

  ،   نظيره  عدم   فيه  يقدح   لم   القياس  هَقِبل  لما  أنه   كما  جاء،  ما  جميع   ألنه:  قيل
 أصال    يجعل  حتى  ،  القوة  من  القدر  بهذا  له  يرض  فلم  ينقضه،   شيء  فيه  يأت  ولم
 .(696) عليه غيره ويحمل إليه، ي َردّ 

(  فعولة )  أجروا  أنهم  ،  ورودها  قّلة  رغم(  شنوءة)  إلى  النسبة   هذه   جواز   وسبب 
  التشابه   من   ينهماب   الم  ؛  هانم   المرويّ   كثيرة(  فعيلة)  مجرى   منها  المرويّ   قّلة  مع

 يرى   كما(  فعولة)  في   مطردا    قياسا    ذلك  أصبح  بل   سبق،  فيما  إليه  أشرت  الذي
 . (697) والجمهور  سيبويه

  ،   بالشذوذ  ووصفها  النسبة،  هذه  بقياسية  يقول  من  على  المبرد  اعترض  وقد
 .(698) عليه القياس يجوز ال ،  شاذ( شنئيّ :  شنوءة) إلى النسب في  العرب قول وأن

 ،   الواو  حذف   بدون   لفظها  على(  فعولة)  على  كان  ما  إلي  ينسب ف   ،  وعليه 
 (. فعيلة) معاملة تعامل ،فال(وركوبيّ  حلوبيّ : ) فيقال

ا   على   كان  ما  أن  ترى   أال  النسب  عند  والياء  الواو  بين  فّرقت  العرب  بأن  محتج 
 َغّير ي    ال(  فعول)  على  كان  وما  ،(عدوىّ (:)َعِدىّ )  في  ،كقولهم  النسب  في   ي غيَّر(  َفعيل)

  واوا ، بقلبها الياء وغّيروا ، حالها على الواو أقروا ،فقد( عدوىّ (: )عدوّ ) في ،كقولهم
 النسب  عند ت غّير -العين بكسر-( فِعل) أن  ترى  أال الحركات، وهى أبعاضها في حتى

 

 .4/946 ، وشرح الكافية الشافية1/117، والخصائص 345-3/339: الكتاب انظر (695)

 .1/117: الخصائصانظر (696)

ســـبه إلـــى ســـيبويه والجم ـــور الشـــيُخ خالـــد فـــي ، وقـــد ن345-3/339: الكتـــاب انظـــر (697)
 .2/331التصريح

المبرد ، وما ذهب إليه  2/23، وشرح الشافية للرضي   206: االنتصار البن والد صـانظر (698)
، كمــا فــي االرتشــاف ، والجرمــي 5/1456هو مــذهب األخفــش  ، كمــا فــي توضــيح المقاصــد  

2/614. 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1062)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ر ت غيّ   ال  -العين  بضم -(  فع ل)  أن  حين  في  ،(َنَمريّ (: )نِمر)  في   كقولهم  عينها،  بفتح
 فعول، )  في  الياء  تخالف  الواو  كانت  فلما  ،(سم ريّ :  سم ر)   في  ،كقولهم  بنسال  عند

  تخالف   أن  وجب  ،  النسب  عند(  وفِعل  فع ل)  في  الكسرة  تخالف  والضمة  ،(  وَفعيل
 .(699)  (وَفعيلة ، فعولة ) في أيضا   الياء الواو

  ويه سيب  مذهب  أن  إال  ،  القياس  جهة   من   متينا    قويا    كان  وإن  المبرد  وقول
 :أمور من أ بطل المبرد مذهب أن كما ،(700)السماع جهة من أقوى 

  أن   ِقَبل  من  ،  هنا  تسوغ  ال  والكسرة  والضمة  والياء  الواو  بين  المقارنة  أن  -
  الضمة   وهو   الخفيف  وبقى  ،  الواو  وهو  الثقيل   ح ذف  ولذلك  ،  الضمة   من  أثقل  الواو

 الواو   وجوب  لىع  اإليه  بنسال  عند(  فع ل)  في  الضمة  ببقاء  فاحتجاجه(  سم ريّ )  في
 .أولى بها فالحذف  الضمة من أثقل الواو بأن مردود  ( فعولة) في

 ،   َفعولة)  على  ينطبق  ال (  وَفعيل  ،  َفعول)  في  والياء  الواو  ببقاء  واحتجاجه
 فعول )  وليست  ،  التأنيث  تاء  آخرهما  ألن  ؛  لزمهما  إنما  الحذف  هذا  ألن  ؛(  وَفعيلة
 حكى  سيبويه  أن  كما  الفارق،  مع  قياس  امنهبي  ياسلقفا   ،  بالتاء  مختومة(  وفعيل

  وقول   ،  وقاسه  ذلك  استنبط  أنه   يّدع  ،ولم(شنئيّ (:)شنوءة)  في  قولهم  العرب  عن
 العرب   نسبت  لو  الشذوذ  على  يحمل   أن  ينبغى  إنما  ألنه  باطل ؛  شاذ  شنيئا    إن:  المبرد

 .(701)  (شنوءة)في إال الواو بإثبات( فعولة) إلى
 السماع،   جهة  من  لقوته  ؛  االعتبار  في  خذوآ  أقوى   ويهسيب  مذهب  كان   لذا

 مجرى   النسب  في  إجرائها  من  مانع  فال  ،(وَفعيلة  ،  َفعولة)  بين  المشابهة  ولقوة
  لكنه   قليال ،  كان  وإن  حتى  ،  يرجحه  العرب  عن  سماعا    هناك  أن  ،السّيما(  فعيلة)

  وجود  ملعد قلته مع مطردا   قياسا   جعله من مانع فال وعليه ، الباب في ورد ما جميع
 ما   على  القياس  جواز  باب: "  بقوله  له  عنون   حينما  جني  ابن  درّ   وهلل  ينقضه،  ما

 . (702) منه   أكثر هو فيما ورْفضه يقّل،
 

 .147-5/146، وشرح المفصل 210- 209، واالنتصار صـ3/140:المقتضبانظر (699)

 .5/147:شرح المفصلانظر (700)

 .2/318:شرح الجمل البن عصفور انظر (701)

 .116-1/115:الخصائصانظر (702)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1063)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 (. ف عيل)و -الفاء مثلثة-( فعال)  بين التشابه -ب

"  قوله  في   الصيغ  هذه  تآخى  إلى  سيبويه   أشار   في   فإنه  فعيال    كان  ما  وأما: 
 بنات    لتلحق(  فعيل  )   في  التي  الياء  تجيء  لم  ،  وف عال    ل  عا فِ   بمنزلة  العدد  أدنى  بناء

 بعد    وهو  لذلك،(  وف عال    ،  َفعال  )  في  التي  األلف  تجيء  لم  كما  األربعة  ببنات  الثالثة
 . (703)  "أخوات   فهن ، مثلهما والسكون  والتحريك الزنة في

 .(704) "يلعف أخت َفعال: "قوله  في األخوة هذه إلى جنيّ  ابن أشار وكذا
  المشابهة   في(  َفعال  )  مع   -الفاء  بضم  -(  ف عاال  )  أشرك   سيبويه  أن  الحظوي

  مع   التشابه  في   -الفاء  بفتح   -( َفعال)  على  الحديث  فقصر  جنيّ   ابن  أما   ،(فعيل)بـ
 (.فعيل)

  والتقارب   التشابه  أوجه  تقّصى  إلى  عبارتهما  ساقتني  فقد  حال    كل  وعلى
 :ذلك انبي  يلي اوفيم المشابهة،  هذه  وأثر بينهما،

  ،   التشابه  لهذا  وجهين  ذكر  أنه  نجد  الذكر  السابق  سيبويه  نص  إلى  نظرنا  إذا
 :هما

 . الحركة ومطلق السكون  في المشابهة -1

 .لإللحاق ليست فيهما الزيادة أن في المشابهة -2

  في   واحدا  مجرى   يجريان  الصيغتين  أن:    فمراده  ،  األول  الوجه  عن  أما
 الحركات   في  -الفاء  مثلثة  -( فعال)  يقابل(  فعيل)فـ  ،  تكوناوالس  المطلقة  الحركات

  أن   إال   ،  المضارع  والفعل  الفاعل  اسم  بين  اللفظية  المشابهة  كتلك  ،  والسكونات
 وإن(  فعاال)  أن  بدليل  ،  الحركة  نوع  في  وليس  ،  الحركة  مطلق  في  هنا   المشابهة

  بويه سي  أشركها  يالت-  بالضم-(  فعاال)  أن  إال  أولهما،  فتح  في(  فعيال)  شابهت
  في   المشابهة  المراد  وإنما  ،  بعينها  حركة  في  المشابهة  المراد  فليس  ،  بضمة  مبدوءة
 .التحريك مطلق

 

 .604-3/602كتاب:الانظر (703)

 .2/317:المحتسبانظر (704)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1064)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 المدّ   حرف  وهو-  فيهما  الزيادة  أن  في  المشابهة  فهو  ،  الثاني  الوجه  عن  وأما
 فعنون   ،  أيضا    الفارسي  ذلك   إلى  أشار  وقد  ،(705)لإللحاق  تأتِ   لم  -  كليهما  في

 ،  مدّ   حرف  ثالثة  ،  أحرف  أربعة  على  كان  ما  تكسير:  بقوله   ذاه  هفي  واردلا  الباب
 .(706)اإللحاق لغير

 :سيبويه ذكره ما على أخرى  أوجه تضاف أن ويمكن
)نحو  ،  الواحد  المعنى  على(  وفعيل  ،  َفعال)  تعاقب   -   وَعبيد    ،وِكالب  َكليب: 

 .(707)  (وِطساس  وَطسيس ،وِعباد
 . صلألا ثالثية منهما واحدة كل أن -
  ،وبين (فعيل)   في  والياء  ، (  فعال)  في  األلف  مدّ   حرف  فيهما  الالم  قبل  أنّ   -

 جميعها   العلة  حروف  بين  كان  وإن  علة،  حرف  فكالهما  وتناظر،   تقارب  والياء  األلف
 .(708) أقرب وإليه  الواو، من أشبه باأللف الياء أن إال وتقارب، نسب

  وقولهم .  (709) "لفاأل   أخت  ءياال:"    قولهم  من  ذلك  في   النحاة  إشارات  أكثر  وما
 . المخرج  قرب يقصدون  وهم ، (710)"الياء من  الشبه قريبة واأللف: "

  وهى  الكسرة  الجر  وعَلم  الرفع،   من  النصب  إلى  أقرب  فالجر  ،  اإلعراب  في  حتى
 . األلف بعض وهى الفتحة النصب الياء،وعَلم بعض

  نة ساك  ثالثة   ف أل  التكسير  وعَلم  فتحة،   قبلها  ساكنة  ياء  التصغير   عَلم  وكذا
  حرف   التكسير  ألف  بعد  أن  كما   ،  مكسور  حرف  التحقير  ياء  وبعد  فتحة،  قبلها

 من  األلف  إلى  الياء  قرب  على  يدل  التكسير  بألف  التصغير  ياء  وتشبيههم  مكسور،
 .(711)الواو

 

 

 .4/333ألبي سعيد السيرافي  :شرح كتاب سيبويهانظر (705)

 .444:التكملة صـانظر (706)

 . 2/317، والمحتسب95-2/94ئص: الخصاانظر (707)

 .273، وأوجه التنظير عند ابن جني صـ87/ 2، والمنصف 2/97:الخصائصانظر (708)

 .2/582ر صناعة اإلعراب،وس3/234:األصول في النحوانظر (709)

 .1/342:المنصف شرح كتاب التصريفانظر (710)

 .2/88، والمنصف 2/582، وسر الصناعة 1/154:كتاب الشعرانظر (711)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1065)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 التشابه  هذا أثر

 األحكام   من(  وفعيل  -الفاء  مثلثة-َفعال )  بين  والتشابه  التقارب  هذا  على  ترتب
 : يلي ما  ةرفيالص

 . الجمع في  واحدا   مجرى الصيغ  تلك جريان -1

  ويجمع   ،(  أفِعلة)  على  قلة   جمع  يجمع  -الفاء  بكسر  -(ِفعال)  على  كان  فما 
 بفتح-(َفعال)  على  كان  ما  وكذا  ،(وح م ر  ،  وأحمرة  ،  حمار)،كـ(ف ع ل)  على  كثرة  جمع
 الزيادة  في  مثله  هنَّ أل   ؛(لذ  وق    ،  وأقذلة  ،  َقذال)و  ،(وز م ن  ،   وأزمنة  ،  زمان)  كـ  -الفاء

  -الفاء   بضم-(ف عال)  على  كان  ما  وكذامفتوح،  أوله  أن  إال  والسكون،  والتحريك
 على  كثرة  يجمع  أنه   إال  ،(  وأغربة  غراب،:)  فيقال   ،  القّلة   في   معاملتهما  فتعامل 

 ( .وغلمان  ، غربان)كـ( ِفعالن)
  القلة   في  عجم فت-لفاءا  مثلثة   -(فعال)  بمنزلة    فإنها  -  اسما    -( َفعيل)  وكذا

 و  ، ورغيف وكثبان، كثيب)كـ(  وف عالن ، ف ع ل) وعلى ،(وأرغفة رغيف) ،كـ(أفعلة) على
 . (رغفان

( أفع ل)  على  فيجمع  ،  المؤنث   في(  وِفعال  ،  فعيل)  أما  ،  المذكر  في  وهذا
   (712) .والمؤنث المذكر بين يفصلوا  أن أرادوا كأنهم ،(  وأذر ع  وذراع وأيم ن، يمين)كـ

  هجان،   ونوق   هجان  ناقة:)نحو  ،وذلك(ِفعال)  على(  ِفعال)  رسيتك  جواز  -2
  وِشراف   شريف)كـ  ،(ِفعال)  على  وصفا  (  فعيل)  تكّسر  كما  ،(دالص  وأدر ع  دالص   ودرع

 (.وِكرام وكريم ،
 واحد  كل  أن ترى  أال ،ِفعال أخت فعيال   أن ذلك في -جني  ابن يعّبر كما-وعذرها

ا  اعتقبا  وقد  ،لين  ف ر ح  وثالثه   ،األصل  ثالثي   منهما : نحو  الواحد  المعنى  على  أيض 
 .(713) (وِطساس وَطسيس ،وعباد   وعبيد   ،وكالب كليب)

  من   غْور    وهذا  معنى،  واختلفا  لفظا    اتفقا  فقد  واحد،  بلفظ  والمفرد  الجمع   فيكون 
،  العربية  رائعا   بابا  جني  ابن  له  عقد  وقد  لطيفة،  صنعة  وفيه  ،  كثيرة  نظائر  وله  بطين 

 ولم ،(  والسكنات  والحركات  الحروف  في  المعنيين  واختالف  فظينالل  اتفاق  يف  سماه)
 

 .4/1823،وشرح الكافية الشافية444،والتكملةصـ604-3/601:الكتابرانظ (712)

 .2/135، وشرح الشافية  96-2/59، والخصائص 2/317: المحتسبانظر (713)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1066)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 أقوالهم   تناهبته  فقد  ،  كتبهم  في   اللغويون   ذَكر  ،كمااللفظي  المشترك  ذكر  غرضه  يكن
  الكلمة   ببنية  المتعلقة  الدقائق  هذه  مثل   ذْكر  غرضه  بل  ،  أغراضهم  بحقيقته  وأحاطت

 .(714)الباب هذا مقدمة في إليه أشار ما وهذا

 ِلْلم تَِّقينَ   َواْجَعْلَنا :"  تعالى  قوله  في(  إمام)  لفظ  جني  ابن  حمل  ذلك  على  اءوبن
  ِمن َأوْ : " قراءة عليه خّرج وكذا ، مفردا وليس ،( إمام) جمع أنه على  ، (715)" ِإَماما  
  الواحد   في(  جدار)   ألف  فيكون   ،(جدار)لـ  تكسير  جمع  أنه  على   ،  (716) "جدار    َوَراء

  ألف  أن  فكما  ،(  وِكرام  ،  ِظراف)  كألف  الجماعة  يوف   ، (  وحساب  ،  كتاب)  كألف
 والجمع،   المفرد  بين  التقدير  في  الحركات  تختلف  كذلك  الجمع،  كألف  ليست  المفرد

 .  (717)شكال   اتحّدت وإن حتى

ا،(  فعيل)كـ(  ف َعالء)  على(  َفعال)   جمع  -3   للداللة (  عالفَ )  صيغ  إذا  وذلك   وصف 
  على  فيجمع  ،  حكمه  وي عطى(  فعيل)لـ  ابه  مشا  بذلك  فيكون   ،الثابتة  الصفة  على

 ناظر )كـ  ،  فاعل  بمعنى  العاقل  المذكر  وصف  في(  فعيل)لـ  جمعا  المطََّرد(  ف َعالء)
( فعيال)  شابهت  ذمّ   أو  مدح  سجية  على  َفعال  دّلت  فإذا  ،(  وشعراء  وشاعر  ،  ونظراء

َبناء( : )جبان)  جمع  في  قالوا  ،  الجمع  في  حكمها  فأعطيت  ،  صلاأل  كان  وقد  ،(ج 
  في (  فعيال)  شابه   لما  لكنه   ،(  جبانون : )  فيقال  ،  والنون   بالواو  يجمع   أن(  َفعال)  في 

 .  (718)الجمع هذا ساغ ، والزيادة  والزنة الصفة

  في   مثله  ألنه   ؛(فعيل  )بـ  شبهوه  جبناء،  وقوم    جبان    رجل  :  وتقول:"    سيبويه  قال
 .(719)"والزيادة  والزنة الصفة

  تلك   بين  والتقارب  التشابه  على  الصرفية   محكااأل  رتبت ت  كيف  رأينا  وهكذا
 .   ذلك إلى الصرفيين  بإشارات مألى الصرف وكتب وغيرها، الصيغ

 

 . 96-2/59: الخصائصظران (714)

 .74(سورة الفرقان من اآلية715)

 . 2/317ي المحتسب( القراءة ف716)

 .1/432، واالرتشاف 2/317: المحتسبانظر (717)

 .195، والمضارعة في الدرس اللغوي والنحوي صـ2/135: شرح الشافيةرانظ (718)

 .3/639(الكتاب719)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1067)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  جمع   في(  فاعل)  مجرى (  فيِعل)   إجراء  من  سيبويه   إليه  أشار  ما:    ذلك  من 
)فيقال   ،  والتكسير  السالمة )يقال  كما  ،(وأخيار  خّير )،و(  ومّيتون   مّيت:   كاتب : 
 (.ادشهأو   وشاهد ، وكاتبون 

:  قالوا  كما  ،(  وكياس  وكّيس   وخيار،  خّير :)فيقال  ،(  ِفعال)  على  يكسران  وكذا
 (. وقيام ، وقائم ، وصيام صائم)

،  فبمنزلة  فيعل    وأما:"يقول  هذا  وفي   يقولون   وبيِّع،  وسيِّد    قيِّم  :  نحو  فّعال 
،:  وللمؤنث   ،  بّيعون :للمذكر ،وأموا  ميِّت  :  قالوا  أنهم  إال  بّيعات   بفاعل    يعال  ف   اشبهو   ت 

 .(720)..."وأشهاد   شاهد  : قالوا حين
  ياء ( فيِعل) في الزيادة وأن ثانية، زيادة منهما كل في أنّ  بينهما التشابه ووجه

 كما  والسكونات،  الحركات  في بينهما  والتطابق  األلف،  أخت  والياء  ألف،(  فاعل)  وفي
:    فيقال  ،  الواحد   عنىالم  على  بانيتعاق  أنهما  كما  جميعا،  فيهما  العين  تلي  الالم  أن

 ، تحذف  قد  فيهما  المعتلة  العين  وأن  وصّيم،  وصائم  ،  وبّيع  وبائع  ،  وسّيد  سائد  رجل
:   في(  وهار  ،  شاك : )  يقال  كما  ،  العين  بحذف  بالتخفيف(  وهْين   مْيت،: )  فيقال

 .(721)العين بحذف ،(وهائر ، شائك)
  بعض   توجيه  في (  وفاعل  ،  فيِعل )   بين  التشابه  هذا  جني  ابن  وّظف   وقد
 وكذا ،(خيِّر)  جمع   أنه  على ،  (722) "البرّية  ِخيار  هم  أولئك: "كقراءة  ،  الشاذة  القراءات

  في   كان  ،كأنه(  فيِعل)  من  محذوف  أنه  على  ،"  غْيط  من  منكم  أحد  جاء  أو: "قراءة
 .(723) تخفيفا   العين ح ذفت ثم ،( مّيت)،كـ(  فيِعل) بزنة( غيِّط) األصل

  عن   ناب  قد  -العين  محذوف-(  فيِعل)  يكون   راءةالق   لهذه  يهالتوج  هذا  وعلى
 ما   لذلك  يشهد  ،  تناظرهما  على  قوي    دليل  النيابة  هذه  وفي  معناه،  وأّدى  ،(  فاعل)

 

 .3/642(الكتاب720)

، وأوجــه التنظيــر عنــد ابــن جنــي  2/16المنصــف، و 2/253،  1/190: المحتســب انظــر (721)
 .280صـ

 .2/369في : المحتسب القراءة انظر (722)

 .1/190القراءة  وتوجي  ا في المحتسب انظر (723)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1068)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ال   ،(فيِعل)  عن(  فاعل)  إنابة  حسنت  ما  بينهما  القرب  هذا   َفِبقدر:"  جني  ابن  قاله
  (724)".اوزن   منه لقربه( غيِّط) اللفظ في( َغْيط ا) وكأن سيما

  عن  حديثه في جني ابن ذكرها التي الدقيقة والتأمالت اللطيفة المالحظات نوم
 نظير   ألنه  بالتاء؛  تأنيثه  فاألولى  ،  المؤنث  به  وصف  إذا(  فيعل)  أن  من  التنظير  هذا

 (.فاعل)
 وعلى   به،  المؤنث  وصف  عند  بالتاء  أ ّنث  باألنثى  مختصا    يكن  لم   إن(  فاعل)و

  بين   التناظر  بقوة  ،مستدال  (725) -بالتشديد -(  ّيتا  م  ةبلد:)فرعج  أبي   قراءة  ضّعف  هذا
  في   كما  ،  المؤنث  به  ووصف  -عينه  بحْذف  -( فيعل)  خ ّفف  إذا  أما  ،(فيعل،وفاعل)

 المصدر   يناظر  بتخفيفه   مستنكر؛ألنه   غير  حسن    فإنه   ،(  مْيتا   بلدة: )  الجماعة  قراءة
 امرأة: )نحو  ،نكربمست  ليس  المؤنث   على   وصفا    جرى   إذا  المصدر  وتذكير  لفظه،  في

 .(726) ترى  كما منه لطيفة إشارة وتلك(.  ورضا وصْدق   عدل
 .  أثر من له وما بينهما والتشابه التناظر على يؤكد هذا كل
 التفضيل  وأفعل التعجب أفعل بين   المشابهة: ثانيا

  من   كثير   في  توافقا    بينهما  أن  يجد   والتفضيل  التعجب  صيغتي  في   الناظر
 :منها  كثيرة، نقاط في ويلتقيان ،هانيتشاب مافه األحكام،
 . والسكونات والحركات  الحروف عدد في وزنا   تتطابقان الصيغتين كلتا أن -
 .(727) واحدة منها يصاغان التي المادة شروط أن -

  أفعل   مفعول  تقديم  يجوز  فال  الصيغتين،  من  كل  مفعول  تأخير  وجوب  -
 كان  إذا  إال  ،  الغالب  في  التفضيل  أفعل  بعد  ومجرورها(  ِمنْ )  وكذلك  ،  التعجب

 .(728) بمجرورها مستفهما  
 . يظهر ال منهما واحد كل في  والضمير  الضمير، يحمل منهما واحد كل -

 

 .1/190(المحتسب724)

 .2/253القراءة في : المحتسب انظر من سورة الزخرف ، و 11(من اآلية 725)

 .285ني صـ، وأوجه التنظير عند ابن ج 2/254المحتسب انظر (726)

 .3/63اشية الصبان، وح 2/299، وشرح األشموني 3/174:شرح ابن عقيلانظر (727)

 .3/182يل، وشرح ابن عق 2/1134:شرح الكافية الشافيةانظر (728)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1069)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 . (729)الزمان على للداللة بناؤه  يتغير ال منهما واحد كل -
  المبالغة،   معنى  تتضمن  الصيغتين  كلتا  فإن  الداللة،  حيث  من  التشابه  -

 فكل   المعنى،  حيث   من (  محمدا   أقوم   ما: )قولنا من  يب قر   (الناس  مأقو   محمد: )فقولنا
 .(730)والتعظيم للزيادة به يؤتى منها واحد

 قانون   على  الصيغتين  بناء   في(  والتفضيل  التعجب)    البابين   العرب  أجرت   فقد
 إلى   الشيء  ذلك  يرفع  الشيء  من  التعجب  ألن  واحدا ؛  فيها   المعنى  كان  إذ  ؛  واحد
 شيئين   بين  التفضيل  أن  كما  مجازا ،  أو  حقيقة  لشيءا  كذل  غير  ايبلغه  ال  ،  غاية
ل   يرفع ل  يبلغها  ال  ،   غاية  إلى  المفضَّ  غير   يبلغها  ال  أو  ذ كر،  إن  عليه  المفضَّ

ل ل ي ذكر لم إن باإلطالق المفضَّ  .(731) واحدا مجرى  كذلك البابان فجرى   ، عليه المفضَّ
   المشابهة هذه أثر

 التفضيل  أفعل  أحكام   بعض  انتقال  في  ثر  أ  بوالتقار   وااللتقاء  التشابه  لهذا   كان
 . التعجب أفعل إلى

  أفعل   في   يدخل  لذا  باألسماء،  خاص  فهو   التصغير،:  -مثال  -ذلك  ومن 
 أال   فحّقه  فعل ،  أنها  على  البصريين  فجمهور  التعجب  أفعل  أما  اسما،  لكونها  التفضيل
 ،(لرجي:)قلت  ذافإ  بالصغر،  وصفه   مجرى   يجرى   االسم  في  التصغير  ألن  يصغر؛
 .كذلك فالتصغير ، الفعل في يكون  ال الوصف أن صحّ  فإذا ،(حقير رجل:)قلت فكأنك

 اسم   أن  بالصغر  وصفه   مجرى   يجرى   االسم  في   التصغير  أن  على  والدليل 
 فإذا  ون،والن  بالواو  يجمع  ال  مجراه   جرى   وما  رجال    وأن  يعمل،   ال  وصف  إذا  الفاعل
ّغر ِمع  ص   (حقيرون   رجال)  مجرى   جرى   ألنه  ك ذل  وجاز  ،(ن رجيلو:)فتقول  بها،  ج 

(732). 

 

 .1/180البسيط في شرح جمل الزجاجي انظر (729)

 .141، والمضارعة في الدرس اللغوي والنحوي صـ894/ 2: التبصرة والتذكرة انظر (730)

 .4/572: المقاصد الشافية  انظر (731)

 .325،وعلل النحو صـ1/177زجاجي : البسيط في شرح جمل ال انظر (732)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1070)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 : الشاعر قول في التعجب فعل  تصغير من جاء ما على حكموا ولذا
مبببَب  ِلَ  مبببَب  يبببَب  نبببب   ُأ نبببَب  شبببَبَه ي ِغ  ال  َل

 

   ضبببببي ِ  هول ببببب  ك  مببببِب سبببببيُمِ  ال   (733)َوال
 

  سبق،   كما  األسماء   تحّقر  وإنما  ،  يحّقر  ال  الفعل  ألن   ؛  للقياس  مخالف  بأنه
   في إال يسمع لم نهوإ

 به   أريد  إذ  ،  عليه  القياس  يجوز  قد  أنه  غير  ،(734)   (أحسن   وما  ،  أملح  ما)
 أ حياله،   ما: )تقول  أن  يجوز  وعليه  ،(735)   البيت   في  رأيت  كما  ،  التحّبب  التعجب  مع
   .(736) (مجلسه  أ ظيرف وما  حديثه، أ طيرف وما ، قلبي إلى أ ديناه وما

 

 :  وجهين من للقياس المخالف التصغير جواخرّ  ريهم ومناص البصريين إن ثم
 يدخل  الذي  ،  األسماء  في   التصغير  حدّ   على  ليس  هنا  التصغير  أن:  أحدهما

 لفظا  المصغر  التمّدح،ويتناول  أو  التعظيم  أو  التقريب  أو  التقليل  أو  التحقير  إلفادة
 ىإل   اه  متوجِّ   كان  حيث  من  ؛  معنى  ال  لفظا    المصغر  يتناول  هنا  هو  إنما.    ومعنى

وا  وإنما  لمصدر،ا  يؤكد   ال  التصرف  عن  أزيل  إذا  الفعل  ألن  ؛  ههنا  المصدر  ذكر  َرَفض 
 تصغيره   وآثروا  المصدر   رفضوا  فلما  األفعال،  مذهب   عن  خرج  ألنه  المصدر؛  بذكر

  بتصغير   المصدر  تصغير  وجاز  المصدر،  إلى  التصغير  ووجهوا   لفظ ا،  الفعل  صّغروا
ْكرلا  في  يقوم  الفعل  ألن  فعله؛  يعود   ولهذا  بلفظه،  عليه  يّدل  ألنه  مصدره؛  ممقا  ذِّ

 يْحَسَبنَّ   َوال:"تعالى  هللا   قال   ذكر،  له   َيْجرِ   لم  وإن  فعله،  بذكر   المصدر   إلى  الضمير
مْ   َخير ا  ه وَ   َفْضِلهِ   ِمنْ   ّللاَّ    آَتاه م    ِبَما  يْبَخل ونَ   الَِّذينَ    للبخل  ضمير"  هو"  ،فقوله  (737)   "َله 

 . عليه" يبخلون " لةلدال  ر ا؛مذكو  يكن لم وإن

 

ــّي، وق733) ــو للعرج ــيط، وه ــن البس ــت م ــل: (البي ــى، وقي ــون ليل ــل: لمجن ــّزة، وقي ر ع ــّ ــل: لكثي ي
هــذا لغيرهم.والّشاهد فيه: )أُميلح( فإنّه تصغير )أَْملَح( ، والتّصغير من خصائص األســماء.يُنظر 

، 168وان المجنــون صـــ ،وديــ 290، والتّبيــين صـــ 1/127البيت في:اإلنصاف البــن األنبــاري 
 .183وديوان العرجّي صـ 

 .894صـ : مغني اللبيب انظر (734)

 .3/37، وحاشية الصبان 894: مغني اللبيب صـ انظر (نُِقل اّطراده عن ابن كيسان ، 735)

 .74ـ: جامع الدروس العربية للغالييني ص انظر (736)

 .180(سورة آل عمران من اآلية 737)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1071)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 َهَذا   ّللاَّ    َقالَ : "تعالى  قوله  نحو  ،  الفعل  إلى  الزمان  أسماء   إضافتهم  هذا  ونظير
اِدِقينَ   يْنَفع    يْوم   مْ   الصَّ  وإنما  جائزة،  غير  األفعال  إلى   اإلضافة  كانت  وإن  ،  (738)  " ِصْدق ه 
  وم يق   الفعل  رك ذ  كان  حيث  من  مصدره  الفعل  إلى  باإلضافة  المقصود  ألن  ذلك  جاز
 هذه  أن  صدق هم،وكما  الصادقين  َنْفعِ   يوم    هذا:  فيه  فالتقدير  مصدره؛  ذكر  مقام

 هذه   أن  وكما  لفظي،  التعجب  فعل  الالحق  التصغير  هذا  فكذلك  لفظية،  اإلضافة
 . (739)  به اعتداد ال التصغير هذا فكذلك بها، اعتداد ال اإلضافة

 ما :  العرب  قول  عن  الخليل  توسأل:"  قوله  في  سيبويه   إليه  أشار  ما  وهذا
ر،  ال  الفعل  ألنَّ   القياس،  في  يكون   أن  ينبغي  يكن  لم:  فقال.  أميلحه ر   وإنما  يحقَّ   تحقَّ

 تكون   أن  فكرهوا  توصف،  ال  واألفعال  ويهون،  يعظم  بما   توصف  ألنها  األسماء
 وإنما   اللفظ   هذا  حقروا  ولكنهم  كثيرة،  أشياء  في  إياها  لمخالفتها  كاألسماء  األفعال

 وأنت   ،  به  تلفظ   الذي  بالشيء  شبهوه  م ليِّح ، :  قلت  كأنَّك  بالملح،   فهتص  الذي  ن نويع
  في   كثير  هذا  ونحو.  يومان  عليه  وصيد  الطريق،  يطؤهم:  قولك  نحو  آخر  شيئا    تعني
 .(740)  "الكالم

  بين   المعنى  ؛لدنوّ   العربية  في  التوسع  باب  من  الشذوذ   هذا  يخّرج   فالخليل 
: قلت   كأنك  الوصف،  يريدون   وهم  فعل،ال  بظاهر  فظتل  فالعرب   ،  والفعل  الوصف

  بالشيء   يلفظوا  أن  عاداتهم  ومن  األول،   يعنون   وهم  ذلك،  عن  عدلوا  لكنهم  ،(م لّيح)
 . (741)حاتيَ لِ مَ  هن: أي آخر،  شيء يريدون  وهم

  له   حمال    ؛  التعجب  أفعل  دخل  التصغير  أن  -القصيد  بيت  وهو-:  الثاني  الوجه
 وقد   ،  المشابهة   أوجه   من  سبق  فيما  لفظينال  الشتراك  االسمية،  التفضيل  أفعل  على
 . النحاة من واحد  غير هذا حكي

 

 .119(سورة المائدة من اآلية 738)

 .116-1/115: اإلنصاف في مسائل الخالف انظر (739)

 .3/477(الكتاب740)

 .240، وظاهرة الشذوذ في الصرف العربي صـ 1/93: خزانة األدب انظر (741)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1072)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 .(742)  "التفضيل بأفعل لشبيهه  ؛ التعجب أفعل تصغير أجازوا:" هشام ابن قال 
ا  آخر  سبب ا  التفضيل  ألفعل  معنى  مشابهته  إلى  ضمّ   فقد  الرضي  أما   ،   لطيف 

 هما   اللذين  والزمان  حدثال  معنى  عن  تجّرده  تصغيره  علي  جّرأهم  إنما  أنه:    مفاده
 .(743)  األفعال خواص من

  أنه :    هو   ،  خر آ  وجه  من  التفضيل  أفعل   لمشابهته   دخله   التصغير  أن  ويحتمل 
 وال   ،  مضارع  منه  يكون   وال  ،  الماضي  بلفظ  إال  يستعمل  ال   لكونه  ؛واحدة  طريقة  أ لزم
 من   نحوه  وال  ،(زيدا    يحسن  ما(: ) زيدا  أحسن  ما)  في  تقول  فال  فاعل،  اسم  وال  ،  أمر

 .  (744) أحكامها بعض فدخله ، األسماء بذلك فأشبه ، التصرف أنواع
  فليس   ،  بينهما  للمشابهة  التفضيل  على  حمله   من   سبق  لما  تصغيره  ساغ  وإذا

  للشبه   غيره  على   حمل  إذا  الشيء  يكون   أن  يجب  ال  إذ  اسما ؛  بكونه  التسليم  معناه
  للشبه   الفعل  عَمل  عِمل  قد  اعلالف  اسم  أن  ترى   أال  جنسه،  من  يخرج  أن  بينهما
 تشبيها    صّغر  وأن  التعجب  فعل  وكذلك  اسما،  يكون   أن  إلى  ذلك  يخرجه  ولم  ،  بينهما
 .(745) اسما يكون  أن يجب فال ، باالسم

 التعجب،   في  أفعل  بفعلية  يجزمون   الذين  البصريين  مذهب  على  جار  هذا  وكل 
 ما  ويقيسون   مطلقا ،  صغيرهت  ن يجيزو  همفإن   ،  باسميته   يقولون   الذين  الكوفيون   أما
 .(746)  ورد ما على يرد لم

  المشابهة   وجوه  تتّبع  يعنيني  ما  بقدر  ،  الخالف  هذا  سرد  معرض  في  ولست
 انتقال   في   اآلخر  على  أحدهما  حمل   ساغ  مما  ،  التفضيل  وأفعل  التعجب  أفعل   بين

 . الفعل  إلى االسم أحكام بعض

 

شــرح الملحــة   ، واللمحــة فــي1/178،والبســيط  1/116:اإلنصاف  انظر  ،و  894(المغني صـ742)
 .506صـ

 .1/279: شرح الشافية للرضي انظر (743)

 .7/143: شرح المفصل انظر (744)

 .325: علل النحو البن الوراق صـ انظر (745)

 .1/104: اإلنصاف في مسائل الخالف نظرا (746)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1073)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  وبين   بينه  المشابهة  وجه  ى لع  بناء  بالتعج  فعل  إلى  ينتقل  آخر  حكم  ثمَّ 
 (.أبيعه وما   ، أقوله ما:)نحو في عينه تصحيح  وهو ، التفضيل
  اعتّل،   فعال    كان  فإن  ،  ياء  أو  واوا    منه  العين  كانت  إذا (  أفعل)  أن  والقياس 

  بينه   ليفصل  ؛(وأبيض  ،  أسود: )  تقول  ،  صحّ   اسما  كان  وإن  ،(وأباع  أقام،: )  تقول
 ،(  وأزال  أقال: )  نحو  ،(  أفعل)  بماضي  اللتبس  أعتلّ   لو  إذ   ،  للبس  اأمن    الفعل؛  وبين

 .(747)  اللبس ليرتفع فصححوه
  أحكام  من  كان  وإن  ،  الفعل  في  العين  تصحيح  وهو  ،   الحكم   هذا   وجرى 

 .  التفضيل بأفعل الشبه من الفعل هذا  في لما األسماء؛
  بالحاج  بنكا  وغيره  ،  (748)  التفضيل  أفعل  على  التعجب  فعل  يحمل  وسيبويه

  االسم،   حقّ   التصحيح  أن  ،ومعلوم  (749)   التعجب  على  التفضيل   العكس،بحمل  يرى 
 .  (750)  اإلعالل بعكس عليه الفعل حمل فاألولى

 والمفرد الجمع بين التشابه: ثالثا

  شّدة  مع  ،  أوال    جاء  المفرد  ألنّ   عنه؛  فرع    والجمع  أصل ،  المفرد  أنّ   المعلوم  من
 الثقل،   من  الجمع  في  وما  ،  الخّفة   من  رد مفلا  في  ما  مع  أصال ،  كان  لذلك  تمكنه،

ّدم  .(751)  الثقيل وأ ّخر الخفيف فق 
 : في يحدث كما اآلخر، على أحدهما حْملَ  سّوغت وشائج صالت وبينهما

)  مثل  المفرد،  إلعالل  الجمع  إعالل   -1  وريح   ،  وِقَيم   وقيمة  وِدَيم،  ديمة: 
  في   فراعوا  ،(وِثَورة  َثورو   ،وِزَوجة  َزوج: )مثل  المفرد،  لصحة  تصحيحه  أو  ،(  ورياح
 .(752) الواحد حال الجمع

 

، وشـــرح الشـــافية 1/105،واإلنصـــاف 1/316،والمنصـــف325: علـــل النحوصــــ انظـــر (747)
 .2/484لليزدي

 .4/350لكتاب: ا انظر (748)

 .761-2/760: شرح الشافية لركن الدين انظر (749)

 .2/484: شرح الشافية لليزدي ظران (750)

 .2/74،والمنصف  343تكملة صـ، وال 3/227،  1/22: الكتاب انظر (751)

 .530، والمفصل صـ 1/112: الخصائص انظر (752)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1074)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  عالمة   فيه  الكسرة  فتكون   المفرد،  ي صرف  كما  الجموع  بعض  صرفوا  وكذا  -2 
 فإنها  ،  وفلوس  أجمال    وأّما:"  سيبويه  قول  من  مأخوذ  وهذا  المفرد،  مثل  للجر

 ب  اعر وأ  ل،اويوأق  أقوال  :  تقول  أنك  ترى   أال.  الواحد  ضارعت  أشبهها،  وما  تنصرف
  للجميع   كّسر  إذا  ومفاعيل  مفاعل  مثال  إلى  تخرج  األحرف  فهذه.  وأياد    وأيد    وأعاريب،

 .(753)  "للجمع كّسر إذا الواحد إليه يخرج ،كما
  الالم   المضاعف  ي فكّ   ال  إذ  مفرده؛  الم  لتضعيف  الجمع  الم  تضعيف  وكذا  -3

 ذلك،  على  رةكثي  أمثلة  تورد  وقد  الصحيح،  على  المفرد  في  ي فكّ   لم  إن  ،  الجمع  في
  اإلدغام،  على  بقيت  جمعت  فإذا  مفردة،  ،وكلها(754)(وِهَجفّ   َمَعّد،وِخَدّب،:)ومنها
 .(755) (وهجافّ  ، وخدابّ  ، معادّ :)فيقال

)   نحو  ،  مفرده  تضعيف  لفكّ   الجمع  تضعيف  فكّ   وكذا  -4   مهدد، : 
 .(757)  (وقرادد ، مهادد: ) فيقال ،(756)(وقردد

بلى:)  نحو   وذلك  ،  همفرد  الةإلم  الجمع   إمالة  وكذا  -5 بالى  ،  ح   فاأللف،(  وح 
بالي)فـ،(فعال)  ياء  من  بدل  الجمع  في  ،فتحة   الكسرة  فأبدلت،(  جواري )  بمنزلة(  ح 

بالى : )  فصارت  ،ألفا  الياء  فانقلبت بلى)  أ ميل  كما  أ ميل  ثم،(ح   للمحافظة   وذلك  ،(  ح 
 .   (758) الواحد في كان ما على

 إال   فيه  يجر  لم   بالياء  واحده  ث ّقل  ما  كلف  ،المفرد  للتثقي   الجمع  تثقيل  وكذا  -6
  وكراسيّ   كرسيّ : )كـ،اتباعه  حينئذ  فيجب  ،شيء  العرب  عن  يسمع  أن  إال،جمعه  تثقيل

 .(759)   (وأثافيّ   وأثفّية ، وأناسىّ  وإنسيّ  ، وأحاجىّ  وأحجّية ،
 

 .230-3/229: الكتاب انظر (753)

ْدناَن .  754) افِي،2/1021:جم ــرة اللغــةانظر  (َمعَدٌّ هَُو ابــُن عــَ َدّب:العَِظيُم اْلجــَ ان :لســ انظر  ، والخــِ
  0)ج ق و( 1/490لغة: جم رة ال انظر ،والِ َجّف: الجافي الغليظ،1/346العرب فصل الخاء

 .3/397: األصول في النحو انظر (755)

 .37/  4األثر :الن اية في غريب الحديث و انظر (يُقَاُل ِلأْلَْرِض الُمْستَوية: قَْرَدد .  756)

 .105موافقات بين المفرد والجمع صـ، وال 70-69: أبنية اإللحاق في الصحاح صـ انظر (757)

 .2/484: شرح الشافية لليزدي انظر (758)

،وسفر 125-1/124:معاني القرآن  انظر ( هذا هو رأي األخفش، والجرمي ،وهما بصريان 759)
اري  يجيزان الوج ين :التخفيف والتثقيــل فــي ، والكوفيّان هشام وأبو بكر األنب31-1/30السعادة

 .242:شرح القصائد السبع صـنظرا جمع المفرد المشدد. 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1075)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ،   والتصحيح  اإلعالل  من  -  سبق   فيما  المفرد  على  الجمع  حمل  في   والعّلة
 المفرد  بين  العالقة  صالبة  إلى  يرجع  إنما  -واإلمالة  ،  لتثقيلوا  والفك،  مواإلدغا
 .اآلخر على أحدهما حمل  سوغت التي المشابهة أوجه من بينهما لما ؛ والجمع

 :  حيث  من  المشابهة  وهذه

  ،   َأْكل ب: )نحو  ،  التكسير  جمع  في  وبخاصة  ،  منهما  كل  في  الصيغ  تعّدد  -
  صيغ   تتعدد  وكذا  ،  الجمع  صيغ  تعددت  فقد  ،(  ْلبكَ )  جمع   في(  وأكاِلب  ،  وكاِلب
 ،  مفردة  كلها  فهذه  ،(  وغالم  ،  وكتاب  ،  وِإِبل  ،  وَفَرس  رج ل،)  كـ  وتختلف  المفرد
 .(760) متفاوتة أتت لكنها

  بحركات   يعربان  فكالهما  ،  المفرد  كإعراب  ،  آخره  على  آت    الجمع  إعراب  أن  -
 .   (761) (ورجال   ،ورجاال   ،ورجال   ، ورجل   ،  ورجال   ، رجل  ) كـ ، أصلية

  ابن   إليه  أشار  ما  وهذا  ،  المفرد   معنى  كاختالف  ،   الجمع  معنى  اختالف  -
"    قوله   في  جني  الواحد  بين  ليس  ما  المضارعة،  من  والجمع  الواحد  بين  أن: 

 يكون   قد   لكنه  الجمع،  معاني  كاختالف   معانيه  تختلف  الواحد  أن  ترى   أوال...  والتثنية
 تجد   ال  وأنت  كثيرة،  أشياء  في  للواحد  مخالفا  احدالو   يكون   امك  جمع،  من  أكثر   جمع
 العدد   من  واحد   لضرب  وهي  التبة،  الواحد  في  ما  التثنية  تنتظم   إنما  ثنيت،   إذا  هذا

 فلما ...  جماعة  من  أكثر  جماعة  تكون   كما  اثنين،  من  أكثر   اثنان  يكون   ال  البتة،
 الواحد   يحمل  نأ   لللخلي  زاج  المقاربة،  وهذه  النسبة  هذه  والجمع  الواحد  بين  كانت
 . (762)"الجمع على

  مستعملة   الكلمات  بعض  وردت  فقد  ،  والصيغة  الوزن   في  بينهما  التشابه  -
 ،   والتقدير   المعنى  في   اختالف  مع  ،  والصيغة  الوزن   في  واحد  بلفظ  والجمع  للمفرد

  ونوق   ،  ِهجان  وناقة   ،  ِدالص  ودروع  ِدالص  درع)كـ  ،  (763)   (ِفعال)  على  كان  ما  نحو

 

 .3/1031صد في شرح التكملة ، والمقت 519: علل النحو صـ انظر ( 760)

، والموافقــات بــين المفــرد والجمــع   2/697،    1/95،وسر الصــناعة2/130:المنصفانظر  (761)
 .147صـ

 .96-1/95( سر صناعة اإلعراب762)

 .2/195والمزهر،2/849، وإيضاح شواهد اإليضاح  3/639: الكتاب انظر ( 763)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1076)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  عند   والجمع  للمفرد  فهي  ،(765)  (ب همى)  كـ   ،(ف على)  على  كان  ما  وكذا  ،  (764)  (نجاهِ 
  على   كان   ما  وكذا  ،   (768) (َحْلفاء)كـ  ،  (767)  (َفْعالء)  بزنة  كان   ما  وكذا  ،(766)   سيبويه

 .(769)كثير  وغيره ، (ف ْلك)كـ ،(ف ْعل)
 بط لضوا  الوزن   في  لفظا  اتحدا  حيث  ،  قّمته  أوجّ   هنا  والتشاكل  التوافق   بلغ  فقد

 إلى  وفطن  ،  اإلنسان  تأمله  إذا  بالسحر  شبيه  وهذا  ،  والتقدير  المعنى  في  لفاختاو   ،
ن ما  .(770) سيبويه مخبآت  من وهو ، منه يحس 

  طريق   عن  بينهما  بالفرق   حفلهم  قلة   على  يدل   المفرد   بلفظ  الجمع   مجيء  ولعل
 ، (771)الكالم  ومتأخر   ومتقدم  الحال   داللة  على  الفرق   في   اعتمدوا   وأنهم  اللفظ،
  واختالف   األلفاظ  اتفاق  العربية  في  ينكر  وال  لفظيا،  ال  حكميا   بينهما  لفرق ا  ن فيكو

 . (772) كثيرا شيئا ذلك من وجد  التصريف في األبنية مسائل  تتبع ومن ، التقديرات
  جموع   العرب  عن  ورد  ،  والجمع   المفرد  بين  والتالحم  التشابه  هذا  على  وبناء

 وأقوال   قول)  كـ  ،  الجمع  بجمع  ىسموت  تعرف  ،  والتكثير  المبالغة  إلفادة  مجموعة؛
،  وَأيد    ،ويد  وأقاويل   ومنه   ،(773) الجمع  فجمعوا(  وَجَماالت    وَجَمائل    ِجَمال  :  وقالوا  وَأياد 

 

،والِ جان من اإلبل: 99/  7ب الصاد والدال والالم: العين باانظر (ِدْرع  ِدالص:اللّينةُ الَمْلساُء.764)
 باب ال اء والجيم والنون. 392/ 3: العين انظر البيُض الِكرام.

باب ال اء والميم  62/  4:العين  انظر  ِجُد به الغَنَم وجدا  شديدا  ما دام أَْخَضَر.  (البُْ َمي: نبات  تَ 765)
 والباء مع ما.

 .2/199الشافية للرضي، وشرح  3/211: الكتاب انظر ( 766)

 .3/346، والمحكم والمحيط األعظم 2/445، واألصول في النحو  3/596: الكتاب انظر ( 767)

 .230/  1: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف  انظر ه الِحبال ، ( َحْلفَاء : نبت يُتَّخذ من768)

 .1/233ة، وفقه اللغة وسر العربي 71، وأسرار العربية صـ 3/577: الكتاب انظر ( 769)

 .330،  269: ليس في كالم العرب صـ  انظر ( 770)

 .612-2/611: سر صناعة اإلعراب انظر ( 771)

 .131قات بين المفرد والجمع صـ، والمواف 99: توجيه اللمع صـ انظر ( 772)

 . 2/828ضاح شواهد اإليضاح للقيسي ، وإي 5/74: شرح المفصل  انظر ( 773)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1077)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  وهي  -  والهاء  الراء   بضم  -  (774)   (مقبوضة  َفر ه ن: )  عمرو   وأبي  كثير  ابن  قراءة
 .(775)الجمع جمع فهي ،( َرْهن) جمع( ِرهان)و ،( ِرهان) جمع

  المفرد   أشبه  ما  منه   يجمع  إنما-(776) سيبويه  نصَّ   كما   -يجمع   عجم  كل  وليس
:   قالوا  ،  بالواحد  يشبه  قد  ألنه  ؛  يجمع  قد  الجمع  أن  اعلم:"  الزجاجي  ذكر  وكذا  ،

:)   فقالوا  فجمعوا  ،  للعشيّ (  أصيل :)  وقالوا...    الجمع  فجمعوا   وأناعيم،  وأنعام  نعم
ل  جمع   جمعوا  ،ثم(  وأعناق  ع ن ق)بـ  وهشبه   ؛(  لآصا)  الجمع  جمع  في  قالوا  ثم  ،(  أ ص 

 .(777)"الجمع  جمع جمع( أصائل)فـ  ،(أصائل: ) فقالوا ، الجمع
ِمل وقد  لما  ؛ األصل وهو المفرد  على أخرى  مرة جمعه في  الفرع وهو الجمع ح 

 يفهم    كما  الحروف،  وعدد  الوزن   في  عليه  حمله  سوغت  لفظية  مشابهة  من  بينهما
ل)  واجمع  أنهم:  الزجاجي  عبارة  من   في   يوافق  ألنه  ،(  آصال)  على  ،  جمع    وهو(  أ ص 

ا) المفرد الوزن   . عروضية لفظية مشابهة وتلك ،( ع ن ق 
 سيبويه   ذهب  كما  ،  العرب  عن  سمع  ما  على   مقصور  الجمع  جمع  لكن

  المجمع   أخذ  وقد  ،  (779)مقيس  أنه  إلى  َفَذهب  ،  المبرد  ذلك  في  وخالف  ،  (778)وغيره
 .(780)إليه الحاجة  ودعوى   ، والتيسير  سعةتو لا من  فيه لما  ، بذلك اللغوي 
  والجمع التصغير بين   التشابه:  رابعا 

 .(781) (واحد   واد    من والجمع التصغير: ) الكتاب في سيبويه قوانين من
 .  والتكسير  التصغير  بين تربط التي الوشائج كثرة إلي يلمح وهذا

 

القــراءة فــي : الحجــة للقــراء الســبعة للفارســي  انظــرو مــن ســورة البقــرة، 283( مــن اآليــة 774)
2/443. 

 .2/449،  والحجة للفارسي  1/188: معاني القرآن للفراء انظر ( 775)

 .33-3/32، واألصول في النحو 3/619الكتاب:  انظر ( 776)

 .382( الجمل في النحو صـ777)

 .1/479 ، واالرتشاف2/448، والحجة للقراء السبعة 3/619: الكتاب انظر ( 778)

، وابن جني   33-3/32، ووافقه ابن السراج في األصول103: المذكر والمؤنث صـ  انظر  (  779)
 .238،  3/235في الخصائص

 .65، والموافقات بين المفرد والجمع  صـ4/674الوافي : النحو  انظر ( 780)

 .3/417الكتاب:  انظر ( 781)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1078)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 على   تصغيرال  قاسوا  ما وإن".....  قوله   في  الخباز  ابن  اللمحة   تلك  ويوضح
 ، واحد    واد    من  إنهما:    قيل  ولذلك  ،  كثيرة  أحكام  في  يشتركان  ألنهما  التكسير؛
  بينهما  فجمعت  ،  والتصغير  التكسير  اشتراك  عن  المتأدبين  بعض  مرة  ذات  وسألني

ا  عشرين  من  أكثر  من   أكثر   استبنت   الجمع  وباب  التصغير   باب   تأملت  وإذا،وجه 
 .  (782)"ذلك

  التصغير   فيها  يشترك   التي   الوجوه  كثرة  على  جلية  هلدال   ولةمق ال  هذه  ففي 
 :            ومنها،والتكسير
      .(783)الجمع  في وكذلك،التصغير ياء يسبق الذي الحرف انفتاح -1
 . (784) الجمع ألف وكذلك،ثالثه  وقعت لين حرف التصغير ياء -2
  ، ( ؤسَأف:)  و حن  في  كما،الجمع  أللف  مناظرة  ألنها  ؛   ساكنة  التصغير  ياء  -3

  بمنزلة  ألنها ،الياء إلى الهمزة حركة تنقل أن يجوز فال ،(  أ فيئس:)تصغيرها  في يقال
 . (785) أبدا تتحرك فال،( أجادل:)نحو في الجمع ألف

  تقول   ،  الجمع  ألف  ولى  ما  وكذلك،التصغير  ياء   يلي  الذي  الحرف  انكسار   -4
 أساود،: )ايرهتكس  في  لتقو  كما،(  ج ديول  و   ،  أ سيود( :)وجدول  أسود)  تصغير  في

 . (786)(وجداول
  ذلك   فمن  ،  كذلك  التصغير  أن  ،كما  أصولها  إلي  األشياء  يردّ   التكسير  -5

 ، ( ومواعيد  ومواقيت،  موازين:)  تكسيرها  في  تقول  ،(  وميعاد  ،  وميقات  ،  ميزان:)
)تصغيرها  وفي  المفرد؛   في   ياء  الواو  أبدلوا  فإنما  ،(وم ويعيد  ،وم ويقيت  ،م ويزين: 
دّ   الثقل  هذا  ذهب  فلّما  ،الكسرة  بعد  الواو  هذه  همثقالالست  الواو،  أصله  إلى  الحرف  ر 

ّغرت األلفاظ هذه ج معت لّما  . (787) وص 
 

 .553( توجيه اللمع صـ782)

 .3/417: الكتاب انظر ( 783)

 .3/416: الكتاب انظر ( 784)

 .2/215، وأمالي ابن الشجري 4/441: الكتاب انظر ( 785)

،  3/348، واألصـــــول فـــــي النحـــــو 2/243، والمقتضـــــب3/417: الكتـــــاب انظــــر ( 786)
 .1/157والخصائص

 .458-3/457: الكتاب انظر ( 787)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1079)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 فقد   ،رجّيل:  رجل  تصغير  في  قلت  فإذا   ،  والمعنى  اللفظ  يغّير  التصغير  أن  -6
 ن قل  ألنه  ،معناه  غ ّير   و ،  ثالثة  ساكنة   ياء   وزيادة  ثانيه  وفتح   أوله   بضم   لفظه   غ ّير
  في  قلت  فإذا  ،  والمعنى  اللفظ  يغّير  التكسير  أن  كما  ،المصغر  إلى  مكبرال  من

  غ ّير   و  ،ثالثة  ألف  وزيادة،ثانيه  وفتح  أوله  بكسر  لفظه  غ ّير  فقد.  رجال:  تكسيره
 . (788) الجمع إلي اإلفراد من ن قل حيث معناه

 اءنـب غيـر علـى التكسـير جاء كما ، مكّبره بناء غير على  التصغير  مجيء  -7
 ،كــأن( وأنيســيان ،مغيربــان( : ) وإنســان ، مغــرب)في قــولهم التصــغير فمــن ، همفــرد

 ،ومحاســين ، أقــاطيع:) التكســير فــي ويناظرهمــا ،(789) (وإنســيان مغربــان،: )مكبرهمــا
به ،ولمحـة ،وح سـن ،قطيـع: )تكسـير فـي(  ومـذاكير  ،ومشابه  ،  ومالمح ر ،وشـِ  ،(وِذكـْ

 . (790) (ومذكار ،ومشبهة،حةلممو  ، حسنمو ، أقطوعة:)األصل في مفرداتها فكأنّ 
  مع ،مفرده  هيئه  على  التكسير  أتى  كما  ،مكبره  هيئة  على  المصّغر   إتيان  -8

 .التقدير في اختالفهما
 فاعلين   أسماء  ،(ومهيثم  ،ومبيطر  ،ومسيطر  ،  مهيمن: )   فنحو  التصغير   فأما

 ياء  ت لَحق  ثم  ،الزائدة  الياء  ح ذفت   تصغيرها  أريد  فإذا  ،المصّغر   صورة  على  جاءت
 . (791) التقدير في اختالف مع ، هو  كما اللفظ فيبقى ، التصغير

  مفرداتها   جاءت  إذ  ،(وِدالص  ،وِهجان  ،وف ْلك  ،ب ْهمى:)    الجمع  في  ويقابله 
    .(792) التقدير في بينهما يماز وإنما  -سبق كما- واحد بلفظ وجموعها
  في   التكسير  على  التصغير  قيس  التشابه  من  وغيرها  األوجه   هذه  على  وبنا

 :منها  الصرفية األحكام بعض
 يكون   أن   إال  ،  تصغيره  عند  حرف  أربعة  من  أكثر  على  كان  مما  حرف  حذف  -

ا،  َأو  ،  َياء  َأو  ،  َواوا    ،  َزاِئد  لين  حرف  ورابعه  أحرف  خمسة  على  ،  عصفور )  كـ  ألف 
 

 .254أسرار العربية صـ : انظر ( 788)

 .4/1921لكافية الشافية، وشرح ا 63-3/62: األصول في النحو انظر ( 789)

 . 402-401،  ودقائق التصريف صـ 290: المسائل المنثورة صـ انظر ( 790)

 .257-2/253،والمزهر 14/108، والمخصص 3/1272: جم رة اللغة انظر ( 791)

 .79الموافقات بين المفرد والجمع صـ، و 639،  577،  3/211: الكتاب انظر ( 792)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1080)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 عداه   ما  يحذف  وإنما  ،شيء  منه   يحذف  لم  ذلك  على   كان  فإن  ،(  وقرطاس  ،  وقنديل
 قالوا  ،(    ومستخرج  ،  وفرزدق  ،  سفرجل: )  في  كما  ،  الجمع  على  يرغتصلل  حمال  ؛

)تصغيرها  في   تكسيرها   في  قالوا  لما  ؛(ومخيرج  ،فريزق   أو  ،وفريزد  ،  سفيرج : 
 . (793)  ( ومخارج ، فرازق  أو ، وفرازد ، سفارج:)

 َأن   كَ لِ َوذَ   ،جمعالْ   على  وبحمله   ااِلْسم،  لطول  َذكْرَناه ،  ِممَّا  اْلَحذف  َوجب  َوِإنََّما
  على  فرع  أِلَنَّه    لْلجمع،  مضارع  التصغير  أِلَن  اْلجمع؛  من  َفح ذف  مستثقل،  اْلجمع

 أحرف،  َخْمَسة على َكانَ  ِإذا ِمْنه   يحذف لم  َوِإنََّما َطال، ِإذا ااِلْسم حذف َولَذِلك  اْلَواِحد،
وف،  من  َذكْرَناه    َما  رابعه  و  َأن  يجوز   فان،حر   َأو  حرف  ِمْنه    َمْحذ وف  كل  أِلَن   اْلح ر 

 َما  َكانَ   اْلَكِلَمة،  ِفي  ِزَياَدة  َوه وَ   َساِكنة،  َياء  َوِهي  لين،  حرف   ِمْنه    آِخره  قبل  يعوض
 . (794) بالثبات أولى ِفيَها  َثابت ه وَ 

 ،التكسير  على  حمال  ،  منه  حذف  مما  عوضا  التصغير  في  ياء   زيادة  جواز  -
)  مثل  في  وذلك   ،  سفيريج:)  تصغيرها  في  وليق  ،(  رى وقبعث  ،وفرزدق  ،  سفرجل: 

 . (795) ( وقباعيث ، وفرازيد  ، سفاريج: ) تكسيرها في قلت  كما ،(وقبيعيث  وفريزيد
 ألـف آخـره اسـم كـل فـي ، التكسـير علـى حمـال التصـغير فـي ياء األلف قلب  -

لــم إذا ،زائــدتان ونــون   فمثــال ،نونــه وأثبتــت يــاء التكســير فــي ألفــه قلبــت العــرب أن ع 
ــب  ســرحان،: ) فــي( وســالطين، وحــوامين ،وضــباعين ســراحين):  التكســير فــي القل

 ،وضـبيعين سـريحين: )أيضـا بالقلـب  تصغيره  في  وتقول  ،(وسلطان،وحومان،وضبعان
 (.  وسليطين ، وحويمين
  قلب   غير  من   يصغر(  وسلمان  ،  وعثمان  ،  سكران)  كـ  العرب،  تقلبه  لم  وما

)  يرهاتكس  في  واوليق  لم  ألنهم  ؛(وسليمان  وعثيمان  سكيران)  على  وال  ،  سكارين: 
 .بالقلب( سالمين وال ، عثامين

 

 .2/319، والتصريح1896-1895،  4/1878: شرح الكافية الشافية انظر ( 793)

 .476: علل النحو البن الوراق صـ انظر ( 794)

،  3/1423المقاصـــد ، وتوضـــيح 255،وأســـرار العربيـــة صــــ 3/417: الكتـــاب انظـــر (795)
 .3/383وال مع



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1081)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

ّحح  وما  ؛ (  وجدول  أسود)  تصغير(  وجديول  ،  أسيود)    نحو  التصغير   في  ص 
)الجمع  في  تصحيحه  على  حمال    مع   التصغير  واو  صّحت  حيث  ،(وجداول  أساور: 

 .(796) لفأل ا بعد وقعت حينما ، الجمع واو صّحت كما ، الساكنة الياء بعد وقوعها
 إذ   ،(عيد)  نحو  في  كما  ،  الشذوذ  في   حتى  التكسير  على  التصغير  حْمل    -

)  تصغيره  في  يقال )  تكسيره  في  قيل  كما  ،(ع ييد:   ،  أصله  إلى  ي ردّ   ولم  ،(أعياد: 
 .(797)وتكسيره( ع ود) بتصغير يلتبس لئال فيهما؛ بالواو( وأعواد ع ويد،: )فيقال

َرْيث: )ترخيم  صغير ت(  حارث)  تصغير  في  كقولهم  ،  الترخيم  في   وكذا   بحذف (  ح 
)   وأحمد   محمد)  وفي  األلف، َميد(:   من   الميمين  وإحدى  األولى  الميم  بحذف(  ح 
 . الثاني من الهمزة وبحذف األول، الوسط

  الياءين   بحذف  ،(وخ بوث  ،  ظ روف(: )وخبيث  ،  ظريف)  تكسير  في   قالوا  ألنهم
 . (798) منهما

  تربط   التي   والتشاكل  تالحمال  لصور   نتيجة  ؛  الصرفية  اآلثار  بعض   كانت  تلك
 . والتكسير التصغير بين

 

 .1/84،واألمالي الشجرية2/582ناعة اإلعراب،وسر الص422-3/421:الكتابانظر (796)

ــابانظر (797) ــا3/458:الكت ــريف،ودق ــع  403-402ئق التص ــرد والجم ــين المف ــات ب ، والموافق
 .85صـ:

 ،واللســــــان )خ ب ث(4/1398،والصــــــحاح)ظ ر ف(213-2/212:المقتضــــــبانظر (798)
 .1/99)ظ ر ف( ، وظاهرة التآخي في العربية 2/142،9/228



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1082)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 . المعنوية المشابهة:  المشابهة  من الثاني النوع

 اللفظية،  بالمشابهة  سالفا    إليه  أشرت  ما  وهو  ،  المبنى  في  المشابهة  تأتي  كما
  ذلك   على  واألمثلة  عليه،  حمال ،  صرفية  أحكام  عليها  ويترتب  المعنى،  في أيضا    تأتي
 : مثال   كذل من ، كثيرة

 (. ف ع الى) على الجمع في ( ف ْعالن)  - مفعول بمعنى -(  فعيل) مضارعة  -1

 وأسرى  أسير)كـ  ،(  َفْعلى)   على  يجمع  أن  - مفعول  بمعنى -(  فعيل)   في  األصل
 . (799)  (ف َعالى) على يجمع أن( َفْعالن) في والقياس  ،(وجرحى وجريح ،

  في   واشتراك  تشابه  من  ا نهمبي  ما  بجامع  ،  اآلخر  على  أحدهما  يحمل  قد  لكن
  ِفي   لَِّمن  ق ل  النَِّبيُّ   َأيَُّها  َيا  : "تعالى  قوله  في  األصل  على(  فعيل)  ج مع  فقد  المعنى،

"  تعالى  ،كقوله(  َفَعالى)  على  جمعه   ،وورد(800) "اأَلْسَرى   مِّنَ   َأْيِديك م مْ   َوِإن:    َيأت وك 
وه مْ  أ َساَرى   .(801) " ت َفاد 

 ،   العربية   في   وجه  له  لكن  ،  بابه   في  ياسالق  خالف  كان  نوإ  الجمع  وهذا
)قال  من  قول  َفَوْجه  المعنى   بجامع   -َكْسالن   جمع-(ك َسالى)بـ  شبهه  أنه(  أ َساَرى : 

 الكسالن  أن   كما  ،  لألسر  تصرفه  من  كثير  عن  محبوسا  األسير  كان   لّما  بينهما،
ّبه  ،  السيئة  لعادته  ذلك  عن  محتبس   ما ،ك (  َساَرى أ  )  جمعه   في  فقيل  ،  به   ش 

 ،حيث  أيضا  المعنى  علي   للحمل  ؛  األول  جمع  الثاني  على  وأجرى   ،(  ك سالى:)قيل
  محمول  باآلخر، مشّبه  واحد فكلّ  ،( َأْسرى ) بـ التشبيه على الجمع في( َكْسَلى:)قالوا
 . (802)  عليه

 الكسل  ألن  وذلك  ،  متقارب  المعنى  ألن  إال  الصيغتين  في  التشابه  هذا  ساغ  وما
 ،  شهوته  لغير  عليه  يدخل  األْسر   أن  كما  ،  شهوته  لغير  اناإلنس  على  ليدخ   أمر
 األمور   في   تجتمعان  الصيغتين  أن  ذلك.  الجمع  في  امتزجا  المعنى  في   اتفقا  فلّما

 

، وشـــرح الكافيـــة 4/163،والحجـــة للقـــراء الســـبعة 3/24النحـــو : األصـــول فـــي انظـــر (799)
 .4/1853الشافية

 .70( سورة األنفال من اآلية:800)

 .85(سورة األنفال من اآلية: 801)

 .1/496لسبع،والكشف عن وجوه القراءات ا 4/164،165: الحجة للقراء السبعة  انظر (802)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1083)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 عن   صاحبها  تكفّ   وبالتالي  ،  إرادة  وال  له  ح بّ    بدون   النفس  علي  الداخلة  المكروهة
 .(803)األمور  في والتصرف النشاط
  في  بعض  على  الصيغ  بعض  حْمل  في  المعنوية  مشابهةال  أثر  إلى  ويهسيب   أشار  وقد 
:    وقالوا  ،  كالمرضى  جعلوه   ألنهم  ذلك.  َسْكرى   وقوم  سكران  رجل  :  قالوا  وقد: " فقال   ،   الجموع 

بهوه  نوما ،   استثقلوا  قد  الذين:  والَروبى .    سكرى :    بمنزلة  جعلوه  َرْوبى،  رجال كران  فشَّ .  بالسَّ
  وَزمنى،   ِزمن  :  وقالوا .رائب    والواحد  أيضا ،  َروبى:    جعالو و   السفر  نهمأثخ  قد  للّذين  وقالوا
  في  فصارت   بها،  ضربوا   باليا  ألنَّها  َوجعى؛  قالوا   كما  وَضمنى،  وِضمن    وَهرمى،  وِهرم  

:  قلت  شئت  وإن.  وَحسرى   وَحسير    وَرهصى،  وَرهيص  وَكسرى،  ككسير    المعنى،  لذا  التكسير
:  وقالوا .  ك سالى :  بقولهم  شبهوه  أ سارى،:  وقالوا.ون وهالك  اّلك  ه :  قلت   كما  وَهِرمون،  َزِمنون 
 .(804) "بأسرى  فشبهوه ،  َكسلى

  نحو   ،(  ف َعالء)  على  الجمع  في(  فعيال( )فاعل)  مضارعة:    أيضا    ذلك  ومن  -2
( َرماء  كريم:  َلحاء  وصالح  ،  وج َلساء  وجليس  ،  وف َقهاء  وفقيه  ،  وك   وعاقل   ،وص 

َعراء  وشاعر ،وع َقالء  (.  وش 
ّبق  سابق)  كـ  ،(   وف ّعال  ،  ف ّعل)  على  يجمع  أن(  فاعل)   في  والقياس    ،   وس 
 معنى   أو  الغريزة  على  الداللة  في(  فعيل)  معنى  تضمن  لما  أنه  إال  ،(  وق ّراء  وقارئ 

 وفاضل  ،  وشهداء  وشاهد   ،  وعلماء  عالم:    نحو  ،(ف َعالء)   على  جمعه  جاز  ،  لغريزةا
 . وفضالء

 باإلضافة   ،  كالغريزة  معان    على  تدل  كل  عليها  جاء  مما  وغيرها  األوصاف  فهذه
 كونها   وفي  ،  الزيادة  في  مشتركان(  وفعيل  ،  فاعل)  من  كل  في  الصيغتين  أن  إلى

 .(805) أصول أحرف ثالثة على

 

،والمضــارعة فــي 1/480مصــون،والــدر ال1/496:الكشف عن وجوه القراءات الســبعانظر  (803)
 .182الدرس اللغوي والنحوي صـ

 .3/649ب:الكتاانظر (804)

ــابانظر (805) ــب 3/632:الكتـــــ ــو2/210، والمقتضـــــ ــي النحـــــ ــول فـــــ  3/16، واألصـــــ
رعة فــي الــدرس ، والمضــا 84، وجموع التكسير بين السماع والقياس صـ2/487،والخصائص

 .193اللغوي والنحوي صـ



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1084)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

( ف َعالء)  وإنما  ،   شاعر  جمع  والشعراء: "ابن  يقول  ،   ذلك  إلى  النحاة  أشار  وقد
 فيه،   هو  ما  َكم ل  لمن  عيق  إنما  فعيال  أن  إال  ،  وما  وظرفاء  ظريف:  مثل(  فعيل)  جمع
 .(806)"بفعيل شّبه بالشعر ع رف لمن يقال إنما الشاعر كان فلما

  مجيء   في(  سِخط،وغِضب)الالزم  المتعدى  مشابهة  أيضا    ذلك  ومن  -3
( َفْعل) على مصدره(  َفِعل) بزنة متعد ّ  فعل( َسِخط) فالفعل.  واحد وزن  على مصدرهما

(  غَضبا  )  مصدره  فقياس  ،(  َفِعل )  بزنة  زمال   فعل(  ِضبغَ )  والفعل  العين،  بسكون 
 .بالتحريك

  مصدر   العرب   نطق  واللفظي  المعنوي   التشابه   من  الفعلين  هذين   بين   كان  ولما
  في   وإنما  ،  غَضبا    غِضب:  قالوا  كما  ،  سَخطا    سِخطه:    فقالوا  ،بالتحريك(  سِخطه)

 ،  متقاربة   همافداللت  عنوي والم  واحد،  فوزنهما  اللفظي  التشابه  من  بينهما  لما  ذلك
َخط مالزم فالغَضب  .(807)غالبا   للسَّ

  حين   ،  بالغضب  شبهوه  َسَخطا ،  سِخطه:  وقالوا: "فقال  ،  سيبويه  ذلك  ذكر  وقد
 باب   في  م ْدَخل  أنه  وسِخْطته  ساخط    يدلك  منه،  نحوا    المعنى  ،وكان  البناء  اتفق

 .(808)"بغيره  م وقع ه  وهو  وت سَمع، ت َرى  التي األعمال
  يوِقعه   الذي  من  عالجا  فيها   ألنّ   ؛  المتعدية  األعمال:ت رى   التي  الباألعم  يعنىو 

 ما   بمنزلة  التعدي،كأنه  في  م ْدَخال(  سِخطه)  فج عل.    وت رى   فت شاهد  ،  به  يوَقع  للذي
 الغضب  ومعنى ،( غاِضب  : ) يقولون  ال ؛ألنهم ذلك على  دليل( ساِخط  :) وقولهم.ي رى 

َخط  ،  الشيء  ذات  به  يرتتغ   فْعل    ةبمنزل  الغضب  فجعلوا  ،  واحد  فْعل    بمنزلة  والسَّ
 . (809) فاعله  بغير إيقاعه عولج

 ،  الواحد  المعنى  على  الصيغ  تعاقب  المعنوية  بالمشابهة  ي لحق  أن  ويمكن  -4
 قراءة  توجيهه  في  كما  ،  شاذة  قراءة   تخريجه  في  ذلك  أثر  إلى  جني  ابن  أشار  كما

 

 .2/6رات :شرح القصائد المش وانظر (806)

 )س خ ط(.1/269،والمصباح المنير 281/ 4:المخصص انظر (807)

 .4/6الكتاب (808)

 .4/6: حاشية الكتاب)هارون(  انظر ( هذا من تعليق السيرافي . 809)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1085)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

"    الحسن  على   والَفْعل  الِفْعل   مجيء  عنهم   ث رك  دفق  ،  (810) "ة  َنْعجَ   َوِتْسع ونَ   ِتْسع  : 
 على -  ي نكر  فال.  والَحبر  والِحبر  والَنفط،  والِنفط  والَبزر،  الِبزر :  نحو  الواحد،  المعنى

 .(811)الفاء بفتح العشرة، تجاور وهي السيما الِتسع، بمعنى" الَتسع" -ذلك
ْكم ا  تفسيره  في  أو   ل ِفعْ   تكسير  وجاء:"قوله  في  الصرفية،كما  األحكام  من   ح 

  وَبَرق   وِشْبَثان  وَشَبث  وِخْرَبان  َخَرب :  نحو  عليه،  فَعل  تكسير  جاز  كما  ِفْعالن،  على
 أخوين،  ذلك  في   فصارا  الواحد؛  المعنى  على  تعاقبا  قد  وَفَعال  ِفْعال   أن  وذلك  وِبْرَقان؛

 -ا كرنذ فيما- النِفعْ  على َفَعال كسروا فكما وَمَثل، وِمْثل وَشَبه   وِشْبه  وَبَدل ِبْدل: نحو
ا فكذلك  .(812)"وِصْنوان  ِصْنو في عليه ِفْعال كسروا أيض 

  منها   والغرض  ،  المعنى  على  التعاقب  هو  هنا  التنظير  وجه  جني  ابن  جعل  فقد
ْكم  تفسير  أو  ،شاذة  لقراءة  التعّلل   في   رأينا  ما  على  كالتكسير  الصرفية  األحكام  من  ح 

 . السابقين المثالين
 التاء   الثالثي  المؤنث  إلحاق  عدم  يضاأ  ةالمعنوي  بهة بالمشا  يلحق  ومما  -5

َريب،  ،  وع َريس   ،  وف َريس  ق َويس،)  في  كما  ،  التصغير  عند َريع  وح  ( ون َييب  ،  ود 
 ( .وناب ، ودرع ، وحرب ، وِعرس  ، وَفَرس ، َقوس: ) تصغير

 المذكر؛   مجرى   جرى   ألنه  ؛  التاء  تلحقه  لم  وإنما  ،  التاء  إلحاق:    والقياس
 معنى  في"  العرس"و  ،"الع ود"  معنى  في"  القوس"  ألنَّ   ؛  ذلكو   ،  معناه  في   لكونه

 تصغيره   لفظ  فبقي  األصل،  هو  والمذكر   والمؤنث،  المذكر  على  يطلق"    ،"  التعريس"
 مذكَّر،   األصل  في  والمصدر  حْرب ا،  َحَرب:    مصدر:  األصل  في"  الَحْرب"و  أصله،  على

وعي"  النَّاب"و مِّيت  ألنَّها  مذكَّر؛  وهو   ،نُّ السِّ   هو  ذيال  النَّاب  معنى  فيها  ر   عند   به  س 
 .(813) مذكر وهو القميص، هو الذي الدرع معنى  في" الحديد درع"و سقوطه،

 

 .2/231( القراءة في المحتسب 810)

 .2/232: المحتسب انظر ( 811)

 .352-1/351: المحتسب انظر ( 812)

 .  242-1/241وشرح الشافية  ،255: أسرار العربية صـ انظر ( 813)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1086)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 األصل عن والعدول المشابهة

  إنه   بل  ،  فحسب  الصرفية  البنية  صوغ  على  المشابهة  ضابط  أثر  يقتصر  لم
 يلجئون   تلفةلمخا  تأويالتهم  في  الصرفيين  فوجدنا  ،  األصل  عن  بالخروج  أثرها  ارتبط

 ويبدو   لألصل،  مخالف    ظاهرها  التي  األمثلة  تلك  السيما  مذهب،  لتعزيز  النظير  إلى
  على   خرج  ما  بعض  فيها  فّسروا  مصنفاتهم،  في  أبوابا  له  أفردوا  فيما  واضحا  هذا

"في  سيبويه  عند  كما  النظير،  على  بالحمل  القياس  مقتضى  ما  نظائر  باب  هذا: 
 حكم  على  الشيء   حملهم  باب  هذا:"  في  ني ج  وابن   ،(814) "المعتل  من   مضى
  أو  معناه  في  أشبهه  ما  حكم  الشيء  يعطى  قد: "    قوله  في  هشام  ابن  و  ،(815)"نظيره

 .(817)"نظيره على الشيء  حمل: "في  والسيوطي ،(816) "فيهما  أو لفظه في
 األبواب،   تلك  في   مبثوثة  جاءت   التي  للقياس  المخالفة   الصرفية   المسائل  ومن

 ،   كثيرة  صيغ  من  التكسير  جمع  باب  في  نطالعه  ما  المسّوغ  اهذ  على  ح ملت  يوالت
 . المشابهة لمسّوغ الجمع؛ في األصل عن َخَرجت

 : مثال ذلك من
)َفعيلة( في   - التكسير من :مشابهة  )م ْفِعلة(  و)َمِفعلة(   نراه في جمع  ما 

 الجمع على )فعائل(.
  مخالف   هذاو   ،(  ومعيشة  ،  مصيبة)  جمع  في(  معائش)و(  مصائب)   سمع  فقد

 أو  الواو  تكون   أن:    الجمع  في   همزة  والياء  الواو  قلب  في   القياس  ألن  ؛  للقياس
:    فيقال  ،(  ورسالة  ،  وعجوز  صحيفة،)  في  فتقلب  ،  المفرد  في  زائدة  مدة  الياء

 .(818)ورسائل وعجائز  وقبائل صحائف
 في   كما  ،  ب  َقلْ   ،فال  أصلي  من  بدال  أو  أصليا  حرفا  الياء  أو  الواو  كانت  فإن

  في   المفرد  في  أصلي    المد  حرف  ألنّ   ؛(  ومصاوب  مصيبة)و  ،(  ومعايش  عيشةم)

 

 . 4/330: الكتاب انظر ( 814)

 . 1/191المنصف شرح كتاب التصريف:  انظر ( 815)

 .884:  مغني اللبيب صـ  انظر ( 816)

 .1/215: األشباه والنظائر انظر ( 817)

 . 3/134، وشرح الشافية  1/225، والممتع  2/411باب ، والل 1/309: المنصف انظر ( 818)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1087)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

:    القاعدة  هذه  عن  َشذّ   أنه   غير  ،  (819) (م صيبة)  في  منه  وم ْبَدل    ،(  َمعيشة)
 جاءت  وعليه  القياس،  خالف  وإن  حتى  ،  (820)هذا  التزم  بل  ،(  ومعائش  ،  مصائب)

 . (821)  (ائَش َمعَ  ِفيَها مْ َلك    َوَجَعْلَنا: ) وغيره  نافع قراءة
  أن  حاول  وبعضهم  ،   (822) والغلط  باللحن   هذا  علي  النحويين  بعض  حكم  وقد

  التشبيه   على(  ومعائش  مصائب)  في   الهمز  أن  فارتأى  ،  مقبوال   سائغا   وجها  له  يجد
 .(823) هذه  همزوا كما ، الجمع  في  هذه ،فهمزوا(وصحائف  صحيفة)كـ ،(فعيلة)بـ

"    سيبويه   قال  أن   توهموا  أنهم  وذلك  منهم،  غلط    نه فإ  مصائب  همقول  فأما: 
 .(824)"م ْفِعلة    هي ،وإنما فعيلة   مصيبة

 الحرف   زيادة  توهموا  كأنهم  ،  النظير  على  الحمل:    هنا  بالتوهم  سيبويه  ومراد
 .  الزائد على األصلي فحملوا ، األصلي
)  جمع  في  قولهم  في  بالزائد  األصلي  تشبيههم  هذا  ونظير   على (  مسيل: 

)  وحقه  ،   أصلية  أنها  على  فجمعوه  ،ائدةز   ه فميم  ،(  النمس)  شبهوه  ، (  مسايل: 
 الميم  أصالة  توهموا  وكما  ،(  وقفزان  ،  قضبان)  على  جمعه  في(  وقفيز  ،  قضيب)بـ

 . (825) (وتمندل وتمدرع، ، تمسكن: )فقالوا ،( ومدرعة ، ومنديل ، كينمس) في
 و   ْعي  وَ   عن  جرى   ما  افيه  جرى   إنما  ،  التوهم  على  تساق   التي  األمثال  وهذه 

 .  (826) وَتوّهم غفلة عن ال ، وَقْصد إرادة

 

انكســرت ْصِوبة(؛ ألن ا اسم الفاعل من أصاب، فألقوا حركة الواو علــى الصــاد ف(أصل ا : )مُ 819)
ــا القياســـي : مصـــاوب ، ،الصـــاد وبعـــدها واو ســـاكنة  فأبـــدلت يـــاء للكســـرة قبل ـــا. وجمع ـ

 .307/ 1:المنصفانظر

 .2/778، وشرح ا لركن الدين 100صريف صـ:الشافية في علم الت انظر ( 820)

 .1/400، ومعاني القراءات لألزهري278راءات صـ: السبعة في الق انظر ( 821)

 .4/179، وبدائع الفوائد1/307، والمنصف  3/280: الخصائص انظر ( 822)

 .1/225، والممتع الكبير 3/280: الخصائص انظر ( 823)

 .4/356( الكتاب824)

 .5/259، والدر المصون 3/134، 385،  2/336،  68،  1/29:شرح الشافية انظر ( 825)

 ــا )باب فــي الــرد علــى العــرب عنايت ــا باأللفــاظ وإغفال 229-1/228الخصائص  :  انظر  (  826)
 المعاني(.



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1088)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  الواو  قلب في كما ، الصيغ هذه نظائر على بالحمل الهمز هذا وّجه من ومنهم
( ومزايد   ،  مناور: )والقياس  ، (مزادة)  جمع(  مزائد)و  ،(منارة)  جمع(  منائر)  في  همزة

 من   مبدل  وهو  ،  الحرف  فيه  بق ل  مما  نظائرها  عن  تخرج  ال  الصيغ  هذه  كانت  فلما  ،
 .(827)نظائرهما على ؛حمال  (ومعايش مصاوب،) تهمز أن سوغ أصلي،

  وهو   المفرد  في  المد  حرف  بأن(  مصائب)    همز  تعليل   في   هذا  إلى  ويضاف
 اإلعالل   بعد(  مصيبة: )  صارت  ثم  ،(  م ْصِوبة: )  األصل  إذ  ،الواو  من  مبدل  الياء

 ،   األصلي   قوة   قوية  تبق  لمو   ،  ضعفت  ياء   والوا  قلبت  لما  وكأنه  ،  والقلب  بالنقل
 بياء ( مصيبة) ياء  تشبيه في استهوى   الذي فكأنّ  ، الهمزة منها تبدل أن  ساغ ولذلك

 بدل  هي  وإنما  بأصل،   التحصيل  على  ليست  فإنها  ،  زائدة  تكن   لم  وإن  أنها (  صحيفة)
 .  (828)الزائد معاملة لذلك عومل وقد ، أصال   ليس األصل من  والبدل األصل، من

(:  راية)  في   يقولون   أنهم  الخطاب  أبي  عن  سيبويه  حكى   التعليل  هذال  اوترسيخ
؛  وكانت  ،   زائدة  تكن  لم   وإن  ،  األلف  بعد  همزوا  فهؤالء(.  راءة)  بعد   يهمزون   كما  بدال 

 فإنها   زائدة  تكن  لم  وإن  األلف  هذه  أن  ذلك  وعلة(.  وسقاء  فضاء،)  في  الزائدة  األلف
 .(829)أصال   ليس منهما  واحد كل أنّ  والتقاؤهما. للزائد مشبه  والبدل بدل،

  المدّ   فيه   ق لب  حيث  ،  سائغ   الجمع  هذا   في   الهمزة  قلب  أنّ   يالحظ  وبهذا
 االستعمال،  كثرة  المشابهة  إلى  انضم  إذا  السيما  بالزائد،  له  تشبيها  ؛  همزة  األصلي

"  الفراء  يقول  كما بّ   ،(  مصيبة)  وواحدتها  ،(  المصائب)  العرب  همزت  وقد:   هت ش 
 .(830)"الكالم  ِفي ؛لكثرتها( ةفعيل)بـ

  أن  من  وأحسن   أولى  لكان  ،   هذا  على   العرب  عن  الوارد   السماع  هذا  حمل  ولو
  شيء   ليس  والعرب  ،  القياس  في   وجه   وله  ،  العرب  به  نطقت  إذا  خطأ  الشيء  يجعل

 .وجها له يحاولون  وهم إال ، إليه يضطرون 

 

 .2/51، وجامع الدروس العربية  5/51،والبحرالمحيط3/278:الخصائصانظر (827)

 .3/277: الخصائص انظر ( 828)

 . 1/309، والمنصف 278- 3/277: الخصائص  انظر ( 829)

 .1/374: معاني القرآن للفراء انظر ( 830)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1089)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 التأكيد   وهى  ،  ة ليدال   فائدة  له   يهمز  ال  ما  همز   في  العرب  تغّلط  وأن  السيما
 وهم   ،المحققون   إليها  يعمد  صوتية   وظيفة  سوى   -  الغالب  فى  -  ليست  الهمزة"فـ

 إنما  ارتجله  الذي  العربي  ألن  ؛"  المنبور  للمقطع  نبرهم  يؤكدوا  أن  يريدون   الذين
 ،  النبر   أنها  المحدثون   يراها  ، معينة  صوتية  لظاهرة  خضوعا    معينا    موقعا    له  اختار
 .(831) بشذوذه بالحكم  مكتفين  أمامه اءقدمال وقف حين على

 القاعدة  مخالفته  في  حرج  وال  ،  منه  مناص  ال  الهمز  هذا   قبول  أن  والخالصة
 رّده  يجوز  وإنما  ،  وبنظائره  به  يرحب  القياس  دام  وما  ،  به   جاء  قد  السماع  دام  ما  ،

،  وجه    ثّمة  يكن  لم   إذا   في   الهمز  ءةقرا  عن  يدافع  حيان  أبو  انبرى   ولهذا  صرفي 
. اْلَبْصَرةِ   ن َحاةِ   ِبَأْقَوالِ   م َتَعبِِّدينَ   َوَلْسَنا: "  قائال  ،  لها  البصريين  تخطئة  راّدا(  عائشم)

بََّما:  اْلَفرَّاء    َوَقالَ  ونَ   فعيلة  أنها  يتوّهمون   َوَشَبَهه    َهَذا  اْلَعَرب    َهَمَزتِ   ر   م ْفِعَلة    َفي َشبِّه 
مْ   اْلَعَرِب   َعنِ   َفرَّاءِ الْ   ِمنَ   َنْقل    َفَهَذا.  اْنَتَهى  ِبَفِعيَلة   بََّما  َأنَّه  ونَ   ر   َوَجاءَ   َوَشَبَهه ،  َهَذا  َيْهِمز 

 ن َحاةِ   ِبم َخاَلَفةِ   م َبااَلةَ   َواَل   ،  ِإَلْيَنا  َنَقل وه    َما  َقب ول    َفَوَجبَ ...   الثَِّقات  اْلِقَراَءةِ   نقل  به
 . (832) "َهَذا ِمْثلِ  ِفي اْلَبْصَرةِ 

 في   العين  صحيح(  َفْعل)  جمعهم  التكسير  عجم  باب  في  أيضا  الشاذ  ومن-
 وَزْند   ،  ؛  وآناف  وَأْنف  ،  وأفراخ  َفْرخ: )   كقولهم  ،(  َأفع ل)  ،والقياس (أفعال)  على  القلة

  ،(  طير)  معنى  في(  َفْرخ)فـ  ،  المعتل(  َفْعل)  على  المعنى  في  له  حمال  ؛(    وأزناد
 .(833)  (ع ود) معنى في( َزْند)و ، (عضو) معنى في( َأْنف)و

 أثر  وجدنا   ،  واإلعالل  كالتصحيح  ،  آخر  باب   إلى  التكسير  جمع  باب  تركنا  اوإذ
 .  فيه اإلعالل شروط  لتوافر ؛ اإلعالل حّقذه ما تصحيح   في بارزا  المشابهة

  والقياس  ،  مصححين  بهما  نطق  وقد  ،(    ويْحَول  ،  يْعَور: )  قولهم  ذلك  ومن
 .(ال،ويز  وينال ، يخاف) ،كـ( ويحال ، يعار: ) اإلعالل

 

 ،105ور شــاهين صـــالصــب: القراءات القرآنية فــي ضــوء علــم اللغــة الحــديث د/ عبدانظر  (  831)
 .71، والمسائل النحوية والصرفية في ديوان ابن أبي حصينة صـ128

 .5/15( البحر المحيط 832)

 . 2/90و شرح الشافية  ،16-5/15:شرح المفصل  انظر ( 833)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1090)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  قياسها   مما  ،  صيغ ا  هناك  ألن  إال  ،  التصحيح  الكلمات   هذا  في  جاز  وما
 اعّور )كـ  ،  المعنوي   للشبه  عليها  فحملت  ،  األوجه  بعض  في   شابهتها  قد  ،  التصحيح

 ال   ألنهما  ؛  التصحيح  قياسهما  الفعالن  فهذان  ،  معنى  يتساويان   الّلذين(  واحّول  ،
( وَحِول  ،  َعِور)لـ  المعنى  في   موافقين  اكان  ولما  ،  عيفالتض  بسبب  اإلعالل  يستحقان
 .(834)  التصحيح في المضاعف مجرى  أجرى  ، المخّفف

(  وتجاوروا   ،  تعاونوا)  على  لهما  حمال  ؛(  واعتونوا  ،  اجتوروا: )تصحيحهم  وكذا
 .(835) واحدة فداللتهما ، المعنى في

  اء إجر   ؛  اإلعالل   حّقه  ما  تصحيح  في  المعنوية  المشابهة   أثرت  كيف  نرى   وبهذا
 .الصحيح مجرى  للمعتل

ويظهر أثر المشابهة  أيضا فيما شّذ من بعض مصادر الثالثي ، كقولهم :  -
، وهذا ما   (836)  )أتى إتيانة(،والقياس : )أتية(، لكنها حملت على نظيرتها )إعطاءة(

فجاء لقاءة  واحدة (،  ولقيته  إتيانة ،  )أتيته  في قوله:"وقالوا:  به  نبه عليه سيبويه  وا 
ا واستدرج  لمصعلى   ، إعطاءة   )أعطى  قالوا:  كما  الكالم.  في  المستعمل  در 

 ".(837) استدراجة (. ونحو )إتيانة ( قليل ، واالطراد على )َفْعلة (
  ذكرته   ما  يؤكد  مما  ،  االصل  عن  العدول  في  المشابهة  أثرت  كيف  رأينا  وبهذا

  له   كان  اإنمو   ،  َهَوى    عن  وال  غفلة  عن  يكن  لم  الشاذ  أن  التخفيف   ضابط  في  سالفا
 .النظير على الحمل من بصده نحن  ما منها ، وأسرار مسوغات
 

  
 

 

، واللبــاب  1/118، واإلنصــاف   1/147ائص، والخص  3/318:األصول في النحو    انظر  (  834)
 .129لمضارعة في الدرس اللغوي والنحوي صـ، وا403، وشرح الملوكي صـ2/305

ــابانظر (835) ــي النحــو 4/344:الكت ــي 1/113،والخصــائص 3/318،واألصــول ف ــاح ف ،والمفت
 .92الصرف 

 . 1/79، وشرحان على مراح األوراح 1/310: شرح الشافية انظر ( 836)

 .4/45( الكتاب837)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1091)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 

 : الثالث   الباب 

 . املعنى   إىل   مرجعها   ضوابط 

 : فصالن   وفيه 

 : األول   الفصل 

 . الصرفية   البنية   صوغ   يف   وأثره   اللبس   أمن 

 :  الثاني   الفصل 

 . الصرفية   البنية   صوغ  يف   وأثرها   الداللة 
 

 

 

 

 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1092)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

   : األول   الفصل 

 . الصرفية   البنية   صوغ   يف   ثره وأ   اللبس   أمن 

 :اآلتية املباحث ويتضمن

 .الضابط هذا أمهية يف مدخل:أوال

 .اللبس ألمن الالزمة الوسائل: ثانيا

 .أَمْنِه أو ، باللبس فيه يُبالَى ال ما: ثالثا

 .األخرى الصرفية  البنية  صوغ  ضوابط   من  بغريه  اللبس   أمن   ارتباط :  رابعا

 .الصريف ملستوىا ىعل اللبس منأ مظاهر: خامسا

 .الصريف والقياس اللبس أمن: سادسا

 .األصل عن والعدول اللبس أمن: سابعا
 
 
 
 
 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1093)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 مدخل 

  والمعايير   القواعد  ووضعهم  الصرفية،  للبنية   صوغهم  في  اللغويون   ي غفل  لم
 اإلبانة،  بمقصد  يتصل  ضابط  وهو  ؟  ال  وِلمَ   ،(اللبس  أمنِ )كـ  ضابطا    لذلك،  الالزمة

 .  األسمي ومقصدها ،  ئيسالر  اللغة غرض وهي
  أن   شأنه  من  ما  وَمْنعِ   ،   الغرض  لهذا  عامة  قواعد  به،وصاغوا  اهتموا  تراهم  أال

  ال : )  وقولهم .(838)(  للفائدة  يوضع   أن  الكالم  في  األصل: ) كقولهم  ،  ي وِهم  أو  ي لِبس
 .  (839) (تفيد ال ألنها ؛ بالنكرة االبتداء يجوز

كام  عن  عبارة  المالك  صار  ،  تبستال  أو  الفائدة  زالت  ومتى    ،   األلفاظ  من  ر 
 إفهام  يقصد  حين  فالمتكلم  ،  (840) "  َلْبس    وال  خطأ    ال:"    قولنا  في  الفائدة  وت َلّخص  

 حتى  ،  مجاال    للْبسِ   معه   َيَدع    ال  منوال    علي  يرّتبها  فإنه  ،   اللغوية  رسالته  المخاطب
ه  ي دَرك  القصد   لمنافاته  ؛  بدا  أ  عممنو   لتباس فاال   ،  يتوّخاه  الذي   اإلدراك  ذلك   ،  مقاصد 

 .  اللغة وضع من
 َلْبس    ِخيفَ   بشكل    وأن:  قوله  في  مالك   ابن  سلفا    إليه  أشار  ما  وهو

 . (842) (محذور اللبس: ) بقوله َعنَونه بابا   السيوطي  له وعقد ،(841) ي جَتَنب
  في   ومراعاتها  دقيقا    فهما    الظاهرة  لهذه  العرب  اللغويين  فهم  علي  يدل  وهذا 
  الغاية   ؛لمخالفته  الوجوه  من  بوجه   يسوغ  ال  االلتباس  أن  عندهم   استقرّ   فقد  ،  التحليل

  الناطق   إفهام  سوء  من  السامع  ي ؤَتي  إال  البالغة  حظ  من  يكفي  إذ  ،  اللغة  وضع  من
  عملية    أيّ   نجاحِ   شروط  ذلك  فإن  ،  السامع  فهِم  سوء  من  الناطق  ي ؤَتي  وال  ،

 .(843)فشِلها أو تواصلية  

 

 .1/214،107،84،66:األصول في النحوانظر (838)

،وشــرح ابــن عقيــل   1/480، وتوضيح المقاصد والمسالك  59/  1ي النحو: األصول فانظر  (839)
1/216. 

 . 208: األصول د/تمام حسان صـ انظر (840)

 . 603- 2/602: توضيح المقاصد انظر ، و 606، 2/604(شرح الكافية الشافية 841)

 . 1/337ه والنظائر : األشباانظر (842)

 المقدمة. ،لعربي ـ د. رشيد بلحبيب : أمن اللبس ومراتب األلفاظ في النحو ا انظر (843)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1094)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 لذلك   مّتخذين  ،  الصرفية  للبنية  صوغهم  في  هذا  كلُّ   صحبي ست  أن  بَ َعجَ   فال
 :   ذلك إلي اإلشارة يلي وفيما. اإللباس شأنه من  ما لمنع وسائل

 .  اللبس ألمن الالزمة الوسائل

ِضعَ   َثمّ   فمن  –  أشاروا   كما  –  محذورا    اللبس  دام  ما  ،   خيف  إذا  يزيله  ما  له  و 
 من   ما  استعمال    إلي  اللغويون   لجأ  وقد  ،  ِمنَ أ    إذا  نحوه   ِلَحاق  عن  واست غنى

  التفرقة   بغية  ؛  االستعمال  هذا  عليه  يكون   أن  ينبغي  عّما  مختِلفا    ،  اللغة  استعماالت
 . االلتباس إلي ذلك ؛ألّدى بينهما يفّرقوا لم لو ، أمرين بين

  ؛مخافة   الكلمة  ضبط  في  عبارات  استخدموا  قد  معاجمهم  في  اللغويون   كان  وإذا
 التنظير   أو  إهمالها،  أو  الحروف  وإعجام  ،  ومّدها  الكلمة  كاتحر   َوْصفِ   من  ،اللبس

ْبطِ  َعن الكلماتِ  ِإْعَراءَ  أَلنّ  ؛ بمشابه   لها  . مناسب   غير   الضَّ
)  الزبيدي  كقول  " ( وِحْدث  )  َفكسر   ِبَفْتح(  وَحِدث  )  فضمّ   ِبَفْتح (  َحد ث    ورجل  : 

ك ون   ِبَكْسر يث  )  َفس  ،(  وِحدِّ ث،  َسانللّ ا  ِفي  َزاد  كِسكِّين  ،  ِبَمْعنى  َذِلك  كلّ   وم َحدِّ   َأي  واحد 
َياقِ   َحَسن    َكِثير ه،:     َوِفي   نسختنا،  ِفي  هكذا  َوَنْحوه،  النََّسِب   على  هذا  كلّ   َله ،  السِّ

،  َرج ل  :  أ خرى  ،)كـ  َحد ث  ،  وَكِتف    َند س   الكلماتِ   ِإْعَراءَ   أَلنّ   َأْوَلى؛  َوَهَذا  ،(وِسكِّيت    وِشْبر 
ْبطِ  نعَ   . (844) "مناسب   ير  غ الضَّ

(  بالتحتية   ،أو  المثّناة  الفوقية  بالتاء:)الَمْطَبِعيّ   اللبس  خوف   عند  كقولهم   أو
 .(845)وهكذا.... 

 : منها الصرفية، بالبنية تتعلق اللبس ألمن الزمة وسائل   الصرفيون  وضع فقد
 الِقي م الخالفية بين األبنية الصرفية.   -1

 الصوتي   النظام  كان  فإذا  ،  الصرفية  اني المب  بين   فاالختال   وجوه:    بها  وي عَنى
  تتعلق   ،   صوت  لكل  الوظيفية   المعاني  حيث   من   األصوات  بين   خالفية   ِقَيم    على  قائما

 من  طائفة  علي  يقوم  الصرفي  النظام  فكذلك  اللبس،  ألمن  والصفة؛  بالمخرج
 مالكال  وال  ،  مأمونا    اللبس  يكون   ال  بدونها  التي  ،  الخالفية  الِقَيم  أو  المقابالت

 . فهوما  م
 

 )ج د ث(. 5/209(تاج العروس 844)

 .1/902( ، )فصل الكاف 1/851) فصل ال مزة (،  1/1242: :القاموس المحيط انظر ( 845)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1095)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  تدل   لفظية  قرائن  تتخذ  ،أو  صرفية  معان  عن  تعّبر  الصرفية   المباني  دامت  وما
 كبرى،  غاية  والمبني  المبني  بين  اللبس  أمن    يكون   أن  بد   فال  نحوية،  معان  علي

  علي   اللبس   أمنِ   لضمان  بد  وال   الصرفية،  للمباني  صياغتها  في  اللغة  عليها  تحرص
  ناحية   من  المباني  بين  التفريق  بدور  فيةلخالا  القيم  قوم ت  أن  الصرفي  المستوى 

 . وأخيه  الصرفي المعنى بين  فارق  هناك ليكون  ؛ الشكل
 : طريق عن تكون قد األبنية بين الخالفية القيم وهذه

  أومقابلة   ،"  فاَعل" و"َفَعل"    بين  الفرق   في  يحدث   كما  ،  بالمدّ   الحركة   مقابلة - 
 ،   بالزيادة  التجرد  مقابلة   أو  ، "  وَفّعل"    "لَفعَ "    بين  ق الفر  في  كما  ،  بالتشديد  اإلفراد

 ".استفَعل "و" َفَعل" بين كالفرق 
  وفتح   المثنى  نون   ككْسر  ،  بالحركة  الحركة  مقابلة  الخالفية   القيمة  تكون   وقد-

 . غيره دون  المضارع في المضارعة حرف وضمّ  ، يلتبسا لئال ؛ الجمع نون 
 بفـتح  –"  َفَعالت"  علي  -السما–  "َفْعلة"  همكجمع  ،  بالسكون   الحركة  مقابلة  أو-
 َصْعبة)كــ-العـين بسـكون -"َفْعالت:"علـي-الوصف–"َفْعلة"،و(وَقَصعات  َقْصعة)العين،كـ

 .جرًّا وهلمّ ... (846)(وَعْبالت وَصْعبات،وَعْبلة
 ،   الصيغ  تتشابه  بدونها  إذ  ؛  اللبس  أمن  مناط  هي  الِقَيم  أو  المقابالت  هذه

  في   يحدث  كالذي  ،  الصعوبة  في  غاية    ا  أمر   تشابهاتالم  بين  التفريق  ويصبح
 .  (847) لأللغاز تساق التي النصوص
 .  بالقرائن  األبنية بين التفريق  -2

  ،   معنيهما  اختالف  مع  الصرفي   النظام  في  صيغتان  تتشابه   أن  أحيانا    يحدث   قد
 كل  ىمعن بها لنستبين القرائن  إلي نلجأ ، ذكره سبق مما اختالفا   بينهما نجد ال فحين
 . منهما

  هذه   مبنى  إلي  ننظر  فحينما  ،"    قاِتل:"   نحو"    فاِعل"    صيغة :    مثال    ذلك  ومن 
 :  لمعنيين صالحة أنها نجد ، متصل  سياق في وضعها  غير من الصيغة
 " . َفَعل"  من فاعل اسم( أ 

 

 .1/212شرح الملحة، واللمحة في 1/432: شرح الشافية لركن الدين انظر (846)

 .147-1/146: اللغة العربية معناها ومبناها  انظر (847)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1096)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ". فاَعل"  من أمر فعل( ب 
  توضح   خالفية  قيمة   هناك  وليست  ،   الشكل  في  الصيغتان  تشابهت  وبهذا

  الكلمة   استعمال  تحّدد  التي  القرائن  عن  البحث  من  بد  ال  كان  ثمّ   ومن  ،  همابين   الفرق 
 .  اآلخر دون  المعنيين بأحد

  إلصاقية،   قرائن:  منها  مختلفة،   مظانّ    في  عليها  العثور   يمكن  القرائن  وهذه
 إذا   الكلمة  فإن  اإللصاقي  الجدول  مستوى   فعلي  إسنادية،  وقرائن  تصريفية،  وقرائن

 .  أمر فعل فهي النسوة نون  َقِبلت وإذا ، فاعل اسم  فهي الموال األلف ِبلتقَ 
"  كـ  ،  المضارع  إلي  انحازت  إذا  الكلمة  فإن  ،  التصريفي  الجدول  مستوى   وعلي 

 أوصيغة "    مقتول" كـ  المفعول  اسم   إلي  انحازت  وإذا  ،  أمر  فعل   فهي   ،"    ،ي قاِتل  قاِتل
 . فاعل  اسم فهي  ،"وقتيل ، َقّتال" كـ ، مبالغة
  ضمائر   إلي   اإلسناد  الكلمة  َقِبلت   فإذا  ،  اإلسنادي  الجدول  مستوي   ليوع 

 .  (848) فال وإال ، أمر فعل فهي الخطاب
 .  المادة أصل في المتشابهة األبنية بين التفريق  -3

  بين   التفريق  من  اللغويون   به  قام   ما  اللبس  أمن  علي  المعينة  الوسائل  من
 . ببناء منها كال   فخّصوا ، ةالماد  أصل في المتشابهة األبنية

  في   يتقاربا  اللذين  الحرفين  باب: "    عنوان  تحت  قتيبة  ابن  ذكره  ما  هذا  ومن
:   قال  ،"  اآلخر  موضع  أحدهما  الّناس  وضع  فربما  ،   ويلتبسان  المعني  وفي  اللفظ

داد"  ،  دقيقا    -بالضم–"  المكوك  وج مام  "  ،  -بالفتح–"    الفرس  وَجمام"   في "  والسَّ
داد"    اإلصابة  وهو   ،  -تحبالف–  الفعلو   المنطق  شيء  كل  -السين  بكسر-"    والسِّ
 .(849) وهكذا ،...." القارورة ِسداد:  مثل شيئا ، به سَددت

 إليها   دفعه  ،  اجتهادات  من   المعري   العالء  أبو  إليه  أشار   ما  -أيضا  –  ذلك  ومن
ه   شرح ي  وهو  ،  اللبس  أمن  إرادة  المتشابهة  الصيغ  بين  الفروق   تلّمس  علي  حرص 

 :  حصينة يأب  ابن قول

 

 .1/148: اللغة العربية معناها ومبناها  انظر (848)

 .317، 307: أدب الكاتب  صـ انظر (849)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1097)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

مبببببب ن ُّ ال بببببببيٌ  الَ      شبببببَب وا كبببببب َ  ُت
 

  ُ صبببببببببببَبٌ  َوال سبببببببببببَبّب ُ  َوال َق     (850) ال
 

باء  وال: "  قائال    فيعلق  يزعمون   كانوا  ألنهم  ؛(  يشجب  بن  سبأ: )به  يريد"  السِّ
  في   السبي  أصل  يكون   أن  ويجوز  ،  مهموزا    استعملوه  وقد  ،  السبأ  ساق  من  أول  أنه

"قولهم  بين  يفّرقوا  أن  إرادة  ترك  هأن  إال  ،  لهمزةا  الناس "  و"    (851)الخمر  َسَبْأت  :  
 .(852)"  الناس َسبْيت  

 بين   تفريقه  اللبس  أمن  مسألة  في   أيضا    المعري   العالء  أبي   اجتهادات  ومن
 ،   للحيوان:    تقال  والثانية  ،  لإلنسان:    تقال  عنده  فاألولى  ،"والدة"و"  َموِلد"  لفظة
 أن   ذلك  أقيس  الحيوان،فإن  ولفظ   لفظه  بين  ارقو يف  أن  رادواأ:"    يقول  فتراه
 .(853) أوله في الفعل مع  الميم َموِلد،فيستعمل:يقال

"قولهم  من  سيبويه  سلفا  إليه  أشار  ما  هذا  من  وقريب   ،   للبناء"    حصين: 
 ،  واحد   شيء  من  مشتقان  فاالسمان  ،  والمرأة  البناء  بين  فّرقوا  للمرأة،"    وَحَصان"

 البناء   أن   ي خبروا  أن  أرادوا  فإنما  للفرق،  مختِلف   مااؤهوبن  ،   واحد  فيهما  والمعنى
 . لفرجها زة  حرِ م   المرأة وأن إليه، لجأ لمن م حِرز

  ي حَمل   ما  بين  فّرقوا  ،(َرزان)  والمرأة  والحديد،  الحجارة  من(  الرزين)  ذلك  ومثل
ل ما وبين  .(854) يخفّ  فلم  مجلسه  في  ثق 

:"    والنشيان   نشوانال  بين   يفرق   هوو   ،  منظور  ابن  قول-أيضا-  ذلك  ومن
 َوَبْينَ   َبْيَنه    ِلْلَفْرقِ   ِباْلَياءِ   َقال وه    وِإنما  ِباْلَكْسِر،  النِّْشَوة،  بيِّن  ِلْلَخَبرِ   َنْشيان    َوَرج ل  

 

 مــأخوذ مــن ) شــريت (، وهــو فــي ديوانــه (البيت من بحر الخفيف،وَشْرَوى الش  :مثلــه،وهو850)
2/132. 

بَأ ، إذا اشــتريت ا لتشــرب 1/55ب أ(    (في الصــحاح مــادة ) س851) ْبأ  وَمســْ بَأَْت الخمــر ســَ ا... :" ســَ
بَْيُت  ا إذا اشتريت ا لتحمل ا إلى بلٍد آخر قلت: ســَ يَِت الَخْمُر َسبِيئَة .... فأمَّ واالسم: الِسباُء، ومنه ُسّمِ

لخمر" اشتريت ا، :" و"َسبَأُت ا282. وَسبَأَ فالن  على يمين" .وفي أدب الكاتب صـالخمر بال همزٍ 
 و"َسبَْيت" العدو".

 .133-2/132ينة : شرح ديوان ابن أبي حصانظر (852)

، والمســائل النحويــة والصــرفية فــي 2/200،  2/221: شرح ديوان ابن أبي حصــينة انظر  (853)
 .1/25شرح ديوان ابن أبي حصينة 

، 34/436وتــاج العــروس )ح ص ن(    ،269، وشرح الملوكي صـــ  2/102تاب  : الكظران  (854)
 .29/447و)ع د ل( 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1098)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

،  َنِشيت  ِفي  اْلَياءِ   وَأصل  النَّْشواِن،  َنْشيان    َوَرج ل  :  َشِمر    َقالَ .  ِلْلَكْسَرةِ   َياء    ق ِلَبْت   َواو 
كر،  ِمنَ  ان  ْشو ونَ  ، لخَبرل َما فَفرقوا اْلَواو   وَأصلهما السُّ  . (855)َبْيَنه 

ل  وكيف   ،  المادة   أصل  في  بينهما  الفرق   إلي   أشار  فقد   الواو   بقلب  كلمة  في  أ عِّ
ح ، ياء حِّ  . يلتبسا  ال حتى بينهما الفرق  بقصد أخرى  في وص 

 .أوردته بما  وأكتفي ، كثيرة ذلك علي واألمثلة 
 .  اللبس ألمن  ؛ يةبن األ  صوغ طرق تعدد -4

ق  في التعدد إلي اللبس من الخوف يؤدي قد  . الصياغة ط ر 
 :  -مثال    – ذلك ومن

  معنيين   علي  للداللة  واحدة  بنية  إنتاج  إلي  النسب  قواعد  إتباع  أّدى   إذا
  بنية   معنى  لكل  ويصبح  ،  اللبس  ليجتنب  القواعد  تلك  عن  ي عدل  فإنه  ،  مختلفين

 . هعلي  تدل مخصوصة
  وفي   ،"  جمَّاني: "    الجّمة  الطويل  في  –  سيبويه  ذكر   كما  –  لهمقو   ذلك  من 
 أو  بَرقبة    سّميت  فإن  ،"    رقباني: "    الرقبة  الغليظ  وفي  ،  لحياني: "  اللحية  الطويل

 ،   ولحييّ   رقبّي،: "    ،فقلت  القياس  إلى  فيها  ،رجعت  إليها  نسبت  ثم  لحية    أو  جّمة  
:    قلتَ   حيث  المبالغة  أردتَ   وإنما  ،  تحّول  قد  المعنى  ألن  وذلك   ؛ "     وجميّ   ،  أولحويّ 

 َتعنِ   لم   فلّما  ،  اللحية  الطويل" :  اللحيانيّ "    قلتَ   وحيث  الجّمة،  الطويل:  أي"  جّمانيّ "
 . (856) المعنى ذلك فيها ليس التي  نظائره مجرى  أ جري  ذلك

هـريّ :  قلـت الـّدهر عليه أتي من إلي  النسب  أردت  إذا  وكذا  ، – الالـد بضـم– د 
: قلــــت بالمعــــاد، يــــؤمن وال ويخافــــه الــــدهر يرجــــو مــــن إلــــي النســــب أردت إذا أمــــا

 .(857)َدهريّ 
ق   في  التعدد  هذا  إلي  أّدي  الداللتين  تعارض  أن  فالشك   ضمن   البنية  صوغ  ط ر 

 . (858)اللبس ألمن السياق باب
 

 .1/603ب الكاتب )باب شواذ التصريف( : أدانظر ، و 15/329(لسان العرب فصل النون 855)

 .3/280(الكتاب  856)

 . 3/82، واألصول في النحو  3/146، والمقتضب  3/380: الكتاب انظر (857)

 . 87ور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية صـ : دانظر (858)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1099)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  في   للبقاء  الصالحة  الزوائد  حذف  من  الترخيم  تصغير  في  نالحظه  ما  وكذا
-  الترخيم  قبل  أحرف  أربعة  عّدته   الذي-  المؤنث  لحاقإ  عم  ،  الترخيم  غير  تصغير

  تصغير -(  وصحراء  ،  وحبيلى  ،  وزينب   ،  سعاد)  تصغير  في  فتقول  ،  التأنيث  تاء
 فرقا   وجوبا؛  فيهن   التأنيث  تاء  بزيادة (  وصحيرة  وحبيلة،  وزنيبة،  سعيدة، : )-  ترخيم

 حائض، ):  ونح  صّغرت  ذاإ  تلحقه  ال  أنها  مع  المذكر،  ومصغر  المؤنث  مصغر  بين
 ؛(وطليق   ،  حييض : )قلت  الترخيم،  تصغير  بالمؤنث   الخاصة  األوصاف  من (  وطالق

 . (859) لمذكر صفة األصل في ألنها
 . اللبس أمن في وأثره السياق -5

  كافيا    وحده  يكون   فقد  ،  السياق:    اللبس  تجّنب  علي  المعينة   الوسائل  من
 .  بينهما والخلط اللبس بوتجنّ  المعنى إيضاح في عليه  في عتمد ، اللبس من للفرار

  وإن   –  اللبس  من  فرارا    األبنية  بين  التفريق  أن  علي  يدلّ   فإنما  دلّ   إن  وهذا 
 ال  استحسانا    كان  فقد  ،  كالمهما  جميع  في   العرب  شأن  يكن   لم  لكنه  –  مهم ا  كان

 اظاأللف  اتفاق  عن  تعبر  والتي  ،  بالترادف  ت عرف  لغوية  ظاهرة   وجود  بدليل  ،   وجوبا  
  خالل   معناها  يتضح  وإنما  ،  لفظية  فروق   األلفاظ  هذه  بين  وليس  ،  عانيالم  واختالف
 .السياق
 في   الترخص  إلي  مدعاة  -اللبس  وعدم  المعنى  وضوح  أعني-  هذا  كان  وقد 

 فهم   إذا:"    الطراوة  ابن  قول  إلي  ترى   إال  ،   السياق  علي  اعتمادا    األصل  عن  خروجهم
 ونصب   الفاعل  رفع  علي  ظحاف ي  ،وإنما  ئتش  ما  وانصب  شئت  ما  فارفع  المعنى

 ،" عمر ا  زيد    ضرب:"  نحو  وذلك  ،  فاعال    يكون   أن  منهما  واحد  كلُّ   احَتمل  إذا  المفعول
ا" ترفع لم لو  . (860) المفعول  من الفاعل ي علم لم" عمر ا"  وتنصب" زيد 

 

ــالق.(أي : شــــخص حــــ 859) ــر ائض أو طــ ــب انظــ ــد  2/292: المقتضــ ــيح المقاصــ ، وتوضــ
 .3/1436والمسالك

 ، وقد تعقبه ابن أبي الربيع في ذلك.  1/262كالمه في: البسيط البن أبي الربيع  انظر (860)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1100)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  تقارض   كالمهم  م َلحِ   من :"قوله  في  كالمهم  م َلحِ   من  هشام  ابن  جعله  بل
  مثل   ،  اللبس  أمن  عند  وعكسه  المفعول  إعراب  الفاعل  ءعطاكإ  األحكام  في  اللفظين

 . (861)"  الحجرَ  الزجاج   وكسر" ، " المسمارَ  الثوب   خرق : " 
 .   بأ ْمنِه  أو  باللبس،  فيه ي ب الى  ال ما

  ،  ذكره  سبق  مما  اللبس  وقوع  لتجّنب  اللغويون   وضعها  التي  الضوابط   برغم
  األبنية   بين  تفريق    من  ،  خيف  إذا  يزيله  ما  عووْض   ،  محذور  اللبس  بأن  وتصريحهم

 .إليه اإلشارة سبقت كما ،  بالسياق أو ، المادة بأصل أو ، بالقرائن أو ، بالشكل
  أن   علي  دليل   منهم  وهذا  ،  باللبس  ي بالون   ال  المواضع  بعض  في   وجدناهم  لكن

  ن أ  أو  ،(862) –  الشاطبي  ذكر  كما   –  اإلطالق  علي  بمجتَنب  ليس  العرب  عند  اللبس
 أن  أو  ،(863) عصفور  ابن  ذهب  كما  –  قليل  مراعاته   وعدم  ،  الكثير  هو  لبسال  مراعاة
 .(864) -المازني ذكر كما – كلهم ليس ، العرب بعض عند م جتَنب اللبس

  في   به  ي بالى  ال   أنه  بدليل  ،  اإلطالق   علي   بم جتَنب  ليس   اللبس  أن  األمر  غاية
 .المواضع بعض

  إلي   فنسبوا  ،  واحدة  نسبة    ردلمفا  وإلي  مثنىوال  الجمع  إلي  نسبوا  أنهم  ترى   أال 
ين) ِِ  .(865) (زيديّ : )فقالوا ، واحدة نسبة ( زيد) وإلي( الزيَد

  نسبة  (  عشر  خمسة)  من  المركبة(  عَشر)و  المفردة(  عْشرة)  إلي  نسبوا  وكذا
 .(866)  –  الجرمي َنقل كما –( عْشريّ :)فقالوا واحدة،
مَ : )  الوافق  ،(َحْمد)  تصغير  الترخيم  في(  أحمد)  وصغروا   صغروا   وكذا  ،(  يدح 

 .(867) باللبس يبالوا لم أنهم يدل هذا كلُّ  ،( ع َمير: )علي(  عمرو،وعمر)
 

 .917: مغني اللبيب صـانظر (861)

 . 3/25صد الشافية في شرح الخالصة الكافية : المقاانظر (862)

  296/.1ير في التصريف : الممتع الكبانظر (863)

 . 254، 1/251: المنصف شرح كتاب التصريف انظر (864)

(هذه النسبة علــى المشــ ور مــن إعــراب المثنــى والجمــع بــالحروف، فتحــذف عالمتــا التثنيــة 865)
: شرح الشــافية انظر اب ،وفيه أقوال أخرى. والجمع؛ لئال يجتمع على االسم الواحد عالمتا إعر

 .1/410للرضي 

 . 3/1458توضيح المقاصد والمسالك  :انظر (866)

 . 3/25، والمقاصد الشافية  1/255ف : المنصف شرح كتاب التصريانظر (867)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1101)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  المبني   المعتل  الفعل  ببنية  يتعلق  –  بينهم  خالف  علي  –  آخر  موضع  وثمّ 
مع  فقد  ،  للمفعول )  لغات  ثالث   فائه  في   س   ،  الكسر  وإخالص  ،  الضم  إخالص: 
 . هب  والمقروء المشهور هو ،وهذا( واإلشمام

  هذه  أن :    مؤداه  ،  الجمهور  فيه  خالف  مذهبا    يذهب  مالك   ابن  وجدنا  لكننا 
 أخرى،  لغة  إلي  ع دل  اللبس  خيف  فإذا  اللبس،  بأمن  االستعمال  في  مرهونة  اللغات
 (.َفِقْلت   الناَس  قاولت  : ) تقول أن وذلك

  إذ  هنا  خالصال  الضم  فيجتنب  ،  إليه  َأّدى  ما  اجتنب  اللبس  هذا  مثل  وقع  فإذا 
:" فتقول   ،   جائزين  الخالص   والكسر  اإلشمام  الفاعل،ويبقى  بفعل  اللبس  يحصل  ببهبس

 ".َفغ ِلبت" أي ،"  فِقلت   قاولت  
ْرت  "  ومثله  التباسه   ألجل  ؛   الخالص  الضم  لغة  فيه  يجتنب  -الزيارة  من-"  ز 

  ي شبه   مما  الواو  ذوات  سائر  وكذلك   ،  واإلشمام  الكسر  ويجوز  ،   الفاعل  بنية  بشكل
 . ثلةألما هذه

  الكسر   مع  فهو  ،"  ِبعت  :"    األمة  أو  العبد  قال  إذا  الياء  ذوات  من  ذلك  ومثل 
: بمعنى   المفعول  ولبناء  ،  شيئا    باع  العبد  أن:  بمعنى  الفاعل  لبناء  محتِمل  الخالص

 وهذا   ،  باإلشمام  أو  ،  بالضم"    ب ْعت"  وتقول  ،  الكسر  لغة  فيه  ،فيجتنب  المبيع  أنه
 .(868) "ي جَتَنب َلْبس   ِخيفَ  شكل  ب نوإ: "  ناظمال قول معنى

  بل   ،  هذا  من  شيئا    فيه  يعتبر  لم  سيبويه  فإن  ،  غيَره  فيه  خالفَ   رأي    وهو 
 ،   اللبس  مراعاة  غير  من  بإطالق  اللبس  موضع   في   أوجه  ثالثة   العرب   عن  حكي

 ،  ِعْلنَ ف    أو  ،  ف ِعْلت  : )  قلت  فإذا(: "  وهاب  ،وباع  ،  ،وقال  خاف)  ذكر  أن  بعد  فيقول
 ،   وِهيبَ   ،  وِزينَ   ،  ِبيعَ   قد: )  قال  من  أّما:  لغات  ففيها  األشياء،  هذه  من(    ِعْلَناف    أو

)يقول  فإنه  ،(  وِخيفَ   حالها   على  الكسرة  يدع  ،(وِهْبتَ   وِبْعَن،  وِخْفنَ   وِبْعَنا،  ِخْفَنا: 
: يقول  فإنه(  ف ِعلَ )  قال  إذا   بإشمام    ضم  من  وأما.ساكنان  التقى  ألنه  الياء،  ويحذف

عْ ِب   قد) ْعنَ   وقد  َناِ   ِ ْدتَ   وقد   ِر  ِ  قد   الياء   أن   لي علم  الفاء  ي ميل  هذا  جميع  وكذلك(.  ِز
ّم،  حذفت  يقولون   الذين  وأما.لفعل  أبين  ألنه  الياء،  وبعدها  ضّموا  كما  وأمال  فيض 

 

 .3/25،والمقاصد الشافية 78،والتس يل صـ  606، 2/604: شرح الكافية الشافية انظر (868)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1102)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

ْفَنا  ،  ب ْعَنا:)يقولون   فإنهم  ،(    وه وبَ   ،  وخ وفَ   ،  وق ولَ   ،  ب وعَ :)  ،( َناوز دْ   ،  وه ْبَنا  ،  وخ 
 الكسر   على(  وِبْعنَ   ِرْعنَ : )  قالوا  الذين  يزد  لم  كما  والحذف،  الضمّ   على  ون زيدي  ال

 .(869)"والحذف
 وظاهر  ،  الناظم  إليه  ذهب  ما  بخالف  اللبس  يعتبر  لم  هذا  نصه  في  فسيبويه

 ...".  يقول فإنه...   قال من: " لقوله ؛ سماع ذلك أن سيبويه كالم
 إلي  أشار  وقد  ،  (870) الكسائي  عن  سماعه  وادرن  في  اللحياني  حكى  ذلك  ومثل

 .(871)" االلتباس يبالي وال ، الكسرة يدع من ومنهم:"  فقال المازني، ذلك
  السماع  خالف  إذا  والقياس  ،  بالقياس  السماع  هذا   الناظم  صادم  قد  فإذ ا

 .(872) مرفوض
  قد   ألنهم  –  سابقا    ذكرته  الذي  –  السياق  علي  اعتمادا    باللبس  يبالوا  لم  ولعلهم

 وبما   ،  بعده  تأّخر  أو  قبله  تقّدم  مما  الكالم  يصحبونه  بما  أغراضهم  بانةإ  يإل  يصلون 
 تحديد   في  يعتمد  وإنما  ،  واسع  باب  وهذا:"    جني  ابن  قال  كما  ،  الحال  عليه  تدل

 إفادة  في لها  فإن ، الحال بداللة أو آخره، أو أوله من الكالم يصعب بما فيه الغرض
 عين   يقلب  من   عليها  يريدون   ما  تعريف  في  ون تمديع  ما  وأكثر   كبيرا ،  تأثيرا    المعنى

 .(873) "الضمة ي خلص فإنه ، واوا  " باع"
)،كـ  لإللباس  يلتفت  فلم  ،  الترخيم  تصغير   في  نفسه   والحال َمْيد:  "  في  ، (  ح 

 .(874)بالقرائن ثقة   ؛.. "وحّماد وحمدان، وحمدون، ومحمود، وحامد، أحمد،:"تصغير
 . اللبس بأمن فيه يعتدّ  لم ما  – باللبس يهف ي بال لم ما:   أعني – ذلك ويقابل

  في   المستتر  الضمير  إبراز  لزوم  من  البصريون   إليه  ذهب  ما  -مثال    –  ذلك  من
 هند    محمد  :"  نحو  ،  اللبس  أ ِمنَ   ،  مطلقا    له  هو  من  غير  علي  جرى   إذا  الخبر،

 

 .4/343(الكتاب  869)

 .3/25: المقاصد الشافية انظر (870)

 .1/251،254(المنصف شرح كتاب التصريف 871)

 .3/25: المقاصد الشافية انظر (872)

 . 1/255ريف (المنصف شرح كتاب التص873)

 .104، وشذا العرف في فن الصرف صـ2/323: التصريح شرح التوضيح انظر (874)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1103)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

"  نحو  ،  يؤَمن  لم  أو  ، "    ضاربها  منبأ  فيه  الوايب  فلم  ، "    هو  ضارب    عمرو    زيد  : 
 .(875) اللبس

 همزة    بعدها  وقعت  فإذا  ،  الوصل  همزة  مع  االستفهام  همزة  اجتماع  في  وكذا
 همزةِ   وقوَّةِ   لضعفها  اللَّفظ؛  من  َتسقط    كما  الكتابة،  من  الوصلِ   همزة    أ سقطْت   الوصل

؛  اإلسقاط  هذا  في  وليس.  االستفهام  وهمزةَ   مفتوحة ،  االستفهاِم  همزةَ   ألن  التباس 
م    َزاَغْت   َأمْ   ِسْخِرّيا    َأتََّخْذَناه مْ : "تعالى   لقا  مكسورة ،  لِ الوص :" ،وقال(876) "اأْلَْبَصار    َعْنه 
ْحَمنِ  ِعندَ  اتََّخذَ  َأِم اْلَغْيبَ  َأطََّلعَ   ". َأخوك؟ َأم هذا اْبن كَ : "وتقول   ،(877)" َعْهدا   الرَّ

 زة وهم  فتوحة ،م  ألنها  للوصل؛  كانت  وإن  المجرى،  هذا"  َألْ "  همزة    تجري   وال
 اإلخبار   يختلط  وحينئذ  باألخرى،  إحداهما  الهمزتانِ   فتلتبس    مفتوحة،  االستفهام

  ،"  طلعت  الشمس: "  قلت  فلو  ،(  االستفهامي  بالكالم   الخبري   الكالم    َأي)  باالستخبار
 عن  تستفهم  َأنت  َأم  الشمس؟  طلوع  عن  تخبر    َأَأنتَ "  السامع    يدري   فال

ة،  عنها  ي ستغنى   اللفظ،  في  لّينة   لفا  أَ   "َأل"  همزة    ت بدل   أن  والوجه".طلوعها  فتقول    بالمدَّ
 ". المرَأة ؟ َأم خير   آلرجل  : "

  وهمزة   االستفهام  همزة  اجتماع   في   النحاة  من  األعظم  الجمهور  يراه  ما  هذا
 . (878)"أل"

" أل"  همزة  بين  فرق   ال   أنه  على  يدلّ   ما  (879) درستويه  البن(  الكّتاب)  كتاب  وفي
 ألنها  مفتوحة؛  كانت  وإن  المجرى،  هذا  تجري   أنها  وعلى  ،  لالوص  همزات  من  وغيرها

 . الوصل ألفاظ سائر من  استعماال أكثر
  المراد،  تعّين   الكالم  فقرينة   باالستخبار،   اإلخبار   التباس  وأما   القياس،   هو  قاله   وما

 . اللبس يؤمن  لم  حيث المنع  فليكن  المواضع،  بعض في  إال االختالط  هذا  يكون  وال
 

، وائــتالف النصــرة  261تبيــين ، وال 65، 1/57، واإلنصــاف  53-2/52: الكتــاب انظــر (875)
32 ،67. 

 .63(سورة ص اآلية:876)

 .78مريم اآلية :  (سورة877)

 .2/268للرضي، وشرح الشافية  224: اللمع في العربية صـانظر (878)

، ولــم أقــف علــي كتــاب ابــن  2/143(هــذا مــا نقلــه صــاحب كتــاب جــامع الــدروس العربيــة 879)
 درستويه.



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1104)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ال  أن  عليهم  فكان  االلتباس،  حذر  هي  الحذف  عدم  في  همحجت  اكانت  ذوإ
  مثل  لفظية،  قرينة   على  اعتمادا    أجازوه  وقد  كالم،  ال  من  االستفهام  حذف  يجيزوا

 :    ربيعة أبي ابن عمر قول
نببببب  وإ  أ    مببببب  فببببَبَواهلل يببببب  ك   ا 

 

  ٍسببببب مبببب  َ  ب مبببب  َ  مبببب ِ   َأ  اجل (880)بث
 

 

؟  أَ :    َأي  االستفهام   همزة  بعد  تكون   التي  ،"أمْ "  هي  ناه  اللفظية  ةوالقرين  بسبع 
 . الشيئين َأحد عن السؤال في

  حذفها   أن  ذكر  المرادي  إن   حتى  ،  بإنشادها  التطويل  إلى  حاجة  ال   أ خر،  وأبيات
 . (881)  ونثرا   نظما    المتصلة؛لكثرته(أمْ )بعدها كان إذا مطرد

 :الكميت لكقوالسامع، طنةف على فيها معنوية،ي عتمد قرينة  على اعتمادا   أو
ببب ُ  مبَب  َطِ  لبَب  شبَبو ق   َو ببب   ِإ طبب َ ُ  ال   َأ

 

  لببَب بببب   َو شببّب  ِ  وُذو مبببي َلِع عببَبُ  ال   (882) َيل 
 

  ،(883) "؟  َسَرقَ   َوِإنْ   ؟  َزَنى  َوِإنْ : "    الحديث  وفي  ،"  يلعب؟  الشوق   ذو  َأوَ : "أي
 . ركثي الشواهد من وغيره.(884) َسرق؟  إن َأوَ  َزنى؟ إن َأوَ : " أي

  همزة   بعد"  أل"  همزة  حذف  ومنعوا  االستفهام،  همزة  حذف  أجازوا  نهم أَ   ترى   فأنت
 .واحدة والمسألتان االستفهام،

  اإلخبار   اختالط  ي ؤَمن  حيث   االستفهام،  همزة  تحذف  َأن  َأجازوا  قد  فإذا 
  على  قياسا    ،  االستفهام  همزة  بعد"  أل"  همزة  حذف  يجيزوا  َأن  فينبغي  باالستخبار،

 .(885)بالقرائن قةل؛ث الوص همزات من غيرها

 

، 11/122،والخزانــة438والمفصــل صـــ،3/175تــاب،والك266(من الطويل في ديوانه  صـــ880)
وهي   ، لوجود قرينة لفظية هنا ،ستف ام من)بسبع( ،واألصل : أبسبعوالشاهد فيه حذف همزة اال

 "."أمْ 

 .20، ومغني اللبيب صـ35: الجنى الداني صـ انظر (881)

،  3/283، والشاهد حذف همزة االستف ام لقرينة معنوية ، وهو في: الخصــائصمن الطويل  (882)
 .2/135، وال مع  20صـ ، ومغني اللبيب 4/313، والخزانة 3/1217وشرح الكافية الشافية

 (.1237برقم ) 2/71(الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي ذر 883)

 .21، ومغني اللبيب صـ35، والجنى الداني صـ3/1217: شرح الكافية الشافية انظر (884)
  .2/145( انظر: جامع الدروس العربية  885)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1105)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 مراعاته   وعدم  ،  الغالب  الكثير  هي  وأمنه  اللبس  مراعاة  فإن  هذا  كل  رغم  لكن 
 . يؤّثر ال الذي القليل هو

   األخرى الصرفية  البنية صوغ ضوابط  من بغيره  اللبس أمن  ضابط ارتباط

  الصر بها التزم التي الضوابط من وغيره اللبس أمن ضابط بين وثيق   ارتباط   ثمَّ 
 االستعمال،   وكثرة  كالتخفيف،  –  ذكره  سبق  مما  –  الصرفية  البنية  صوغ  في  يون ف

 :  ذلك إلي اإلشارة يلي وفيما  ، والمشابهة
 .  اللبس وأمن التخفيف :  أوال  

  ما   ثقل    من   التخفيف  إلي   ناطق   يلجأ  أن  يصح   ال  إذ   ؛  اللبس   بأمن  التخفيف  يرتبط
  في   سببا    التخفيف  مظاهر   وكانت  ذلك   حدث  ولو  ،  اللبس  فيه   ي ؤَمن   ال  الذي   الوقت  في

 وأّدى  ،  قاعدة  تحكمه  ال  اعتباطا   التخفيف   لكان ،  الجمل   أو  المفردات  بناء  في  اللبس  إيجاد 
 .  ورائه من  طائل ال عبثا   فيه البحث  وكان  ،  التناقض إلي 

  عدم:    منها   ،   راسخة  وقواعد  ثابتة   أسس   علي   قائم   ألنه   ؛   كذلك   ليس  والتخفيف  
 .(886) عليها وقائم  بها  متعلق هو بل  ، ( اللبس  أمن )  رة فك مع تعارضال

  الحذف   أن  معي  ترى   أال  ،  به  ومتعلقة  اللبس  أمن  علي  قائمة  التخفيف  مظاهر  فكل
  ولهذا  ،   بمعنى  معني  أو  ببناء  بناء  يختلط  ال  حتى  ،  اللبس  أمن  عند   إال  يكون   ال  التخفيفي

 مع   حذف  فال  ،   السياق  اخلد  موجودا    ئما  قا  المحذوف  علي   الدليل  يكون   أن  بعضهم  اشترط
 .  التباس
"    قائال  له   فعنون   ،  الحذف  باب  يعالج  أن  أراد  حينما  المبرد  إليه  أشار  ما  وهذا 

 .(887) "مأمون  فيه اللبس ألن ، استخفافا   يحذف ما باب هذا
  في   التاء  إلحاق  عدم  علي  حريصة  اللغة  أن  وجدنا  مأمونا    اللبس  كأن  وحينما

  ؛ (    وناهد  ،  وكاعب  ،  وم رِضع  ،   وطالق  ،   حائض)   :ثلم  باإلناث  ةالخاص  الصفات
  فارق   إلي  يحتج  لم  ولهذا  ،  مأمونا    اللبس  َجَعل  بالمؤنث  الصفات  هذه  اختصاص  ألن

 
 .92( انظر: ظاهرة التخفيف في النحو العربي صـ886)
 . 2/366،والخصائص   1/251، و انظر:   1/248(المقتضب  887)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1106)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 لعدم  ،  لفظيا    الكلمة  ت ْثِقل  التي  التاء  هذه  من  اللغة  فتخّففت  والمذكر،  المؤنث  بين
 . (888) لمذكر الصفة كون  في االشتباه

  مع  –  لفظي  ثقل  إلي  يؤدي  ما  بحذف  للتخفيف  فرصة  لغةال  وجدت  نماأي  وهكذا
 هذا  علي  مساعدا  عامال    اللبس  أمن  وكأن  ،  ذلك  في  قواعدها  تتردد  لم   –  اللبس  أمن

 . (889) العربية  طبيعة هي  وهذه التخفيف،
  منها   وتتخلص  ،  المتماثلين  توالي   تكره  فالعربية  ،  التخفيفي   اإلدغام  وكذا

 متماثلين   كل  علي  تسري   عامة  قاعدة  ذهوه  ،  اإلدغام:    منها  مختلفة،  بطرق 
 . اللبس بأمن مشروط ذلك أن إال ، متالقين
ر،"    نحو  اللبس  إلي  اإلدغام  أّدى  فإذا  ر   هنا   المثالن  يدغم  ال  فإنه  ،"    َطَلل  س 

 ي حِدث   فيهما  اإلدغام  أن  َقِبلَ   من   ؛"    وَمَدد  ،  شَددَ "    في  مثلهما  ،   أصليين  كانا   وإن  ،
 لو  أنك  ترى   إال  ،  منها  المقصود  ي علم  لم  َأدغمتَ   لو  إذ  ،  ببناء    ء  بنا  واشتباهَ   ،  لبسا  

رّ   وَجّد،  طّل،:"  فقلت  أدغمتَ   َفْعل "    أنه  أم  ،  أدغم  وقد(  َفَعل  ( ) طلال  )  أن  ي علم  لم"    وس 
 . االلتباس فيحدث ، ذلك األفعال في ،وليس"َفْعل"  األسماء وفي العين، بسكون " 

ر"  أ دغم  لو  وكذا ر  رّ )  لفقي  ،"  س   إلي   ذلك  فيؤدى  ،  بالفعل  االسم  اللتبس  ؛(  س 
 .(890) المعنى في التباس عنه ينتج ، البناء في شديد التباس

 

البصــريون فيعللــون إســقاط ال ــاء بــأن م أجروهــا مجــرى النســب،   ( هذا تعليل الكوفيين ، أما888)
ــت  ــا جعل ــل ، أو أن  ــى الفع ــة عل ــا جاري ــم يجعلوه ــالوا: امــرأة ذات طــالق... ول ــأن م ق ــظ ك بلف

:  انظــر كــذلك أشــباه ا .المــذكر؛ألن ا جــاءت أوصــافا لمــذكر، وأن المــراد ب ــا شــيء طالق،و
 . 111م 2/627اإلنصاف 

 .93ف في النحو العربي صـ : ظاهرة التخفيانظر (889)

 .10/123: شرح المفصل انظر (890)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1107)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 فالحرف   ،(  وشملل  ،  جلبب: )  مثل  في  كما  ،  اإللحاق  زيادة  في  نفسه  والحال

ّرر  المثلين  من  الثاني  ّب،جل: )  تقول  أن  َلَزمَ   َأدغمتَ   فلو  ،(  َدْحَرج)  ببناء  ليلحق  ؛  ك 
 أن   عن  فيخرج  ،  قبله  الساكن  إلي  حركته  وت نقل  األول،  الَمَثل    َفَيْسكن   ،(    وشملّ 
 .  اإللحاق غرض فيبطل  ،( دحرج)لـ موازيا   يكون 

  مقصودة   أغراض  نقص  إلي  َأّدت  إذا  للتخفيف  الموضوعة   األحكام"  وهكذا
  ،   يرهغ  ببناء(  رجدح)  وزن   علي  الملحق  بناء  اللتبس  أدغمنا  لو  إذ  ،(891) "ت ركت

  لفظي   غرض  وهذا  ،  الصيغة  علي   الحفاظ  مقابل  في  وت رك  ،  التخفيف   عن  فاست غنى
 . (892)باإلدغام الخفة أجله من  ت ركت

  ألن   ؛  آخر  إعالل  فيها  يحدث   فال   الكلمة   في  إعالل  حدث  فإذا  ،   اإلعالل  وكذا
 .  ثقال   أشد تكون  الحالة هذه  بغيرها،وفي تلتبس الكلمة

  واو    أو  ياء    ت عاّلن،والالم  ال   والياء  الواو  أن  اعلم"  :  هسيبوي  إليه  أشار  ما  وهذا 
 أنما   و  واإلجحاف،   االلتباس  وإلي   َيستثقلون   ما  إلي  صاروا  ذلك  فعلوا  إذا  ألنهم   ؛

ِفض لك ذكرت   ما إلي يسّيرهم ذلك كان فلّما ، للتخفيف اعتلتا  .(893) "  ر 
  ؛ (  وَنَوى   ،  َهَوى )  يف   قبلها   ما  وانفتاح   تحركها  مع  ألفا    الواو  ت قلب   لم  ولهذا

 .(894) اإلعالل ذلك أ ِعّلت لو ، والثقل بغيرها لاللتباس
 ،   اللبس  أمن  بضابط  التخفيف  ضابط  ارتباط  علي  قاطعة  داللة  يدل  هذا  كل

 .  لألول مساعد  عامل األخير وكأن
 
 

 

 . 10/122: شرح المفصل انظر (891)

 .674التصريف صـ  ، وشرح الملوكي في 10/122: شرح المفصل انظر (892)

 .4/376(الكتاب  893)

، وظاهرة التخفيف صـــ 264اللغة العربية معناها ومبناها صـ، و403: شرح الملوكي  انظر  (894)
97  . 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1108)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 .  اللبس  وأمن  المشابهة: ثانيا

  تستحقه   ما   كلمة    ت عطي  ال  فالعرب  ،  اللبس  بأمن  أيضا    مرتبطة  المشابهة
 . اللبس أمن عند إال ، معنوي   أو لفظي لشبه أخرى  كلمة  

:  ريح"    جمع  في  قالوا  لما  أنهم  ترى   أال  ،  النحويين  تعليل   من  يفهم  وهذا   "
 ؛"  أرواح :"األول  في  القياس  أن  مع  ،"    أعياد" : "  عيد"    جمع  في  قالوا  ،"    أرياح"

لبت  ،"  حِروْ "  اإلعالل  دخول  قبل  المفرد   ألن  ما   وانكسار  لسكونها  ياء  واوال  فق 
 . (895) قبلها

  أصل   الياء  أن  توهما    ؛"  أرياح "    الجمع  جاء  ،   الصورة  بهذه  استخدامها  ولكثرة 
 .(896) المحدثين بعض إليه ذهب ما علي المفرد في

ا"  عليه  وحملوا  ألن   ؛"    أعواد: "    وأصله  ،"    أعياد: "    جمعه  في  فقالوا  ،"    عيد 
  ذلك  وعللوا.    (897)"أعياد"    قالوا  وإنما  أصله،  إلى   ردّ ي    م فل  ، "  ِعْود"    المفرد  أصل

  جمع   أو  ،  األخشاب  من(  ع ْود)  جمع"    بأعواد" "  أعواد"  تلتبس  أن  خشية  ؛  بالتفرقة
 .(898) اإلبل من( َعْود)

 .  به ومرهون   ، م رتبط   ، اللبس بأمن  م َعّلل   الشبه علي الحمل في فاالعتبار إذن
 .  للبسا نوأم ستعمالاال كثرة:  ثالثا  

  في   ت وجب  علة  ألنها  ؛  اللبس  بأمن  أيضا    عالقة  فلها  االستعمال  كثرة  عن  أما
 أو  ،  بعضه  أو  كله  يحذف  قد  استعماله  كث ر  إذا  فاللفظ  ،  غيره  في  يجب  ال   ما  اللفظ
 ويحذفون   ،  األكثر  يغّيرون   فهم  ،  غيره  في  يجوز  ال  ما  فيه  يجوز  أو  ،  زائد    به  ي لحق

)  كقولهم  ،  زائدا  فيه   ألحقوا  وربما  ،(أ َبلْ   م ل)  :  في  فعلوا  كما  ،  منه   ، (  أمهات: 
 . (899)( أمَّتِ  يا)و ،(أَبتِ  يا)و ،( اللهم: ) وقولهم

 

 .  40، والمدخل إلي تقويم اللسان صـ 51، ودرة الغواص صـ 3/298: الخصائص نظرا (895)

قاعــدة تــوهم أصــالة الحــرف   بحثــه :الشــواهد علــي انظــر (كاألســتاذ عبــد القــادر المغربــي . 896)
 .363صـ

 .3/88والخصائص  3/58، واألصول في النحو  3/458ب هذا الشذوذ في : الكتا انظر (897)

 . 2/222ن ابن أبي حصينة : شرح ديواانظر (898)

 .  1/335،واألشباه والنظائر3/169:المقتضب  انظر (899)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1109)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  كما    مأمونا    اللبس  كأن  إذا   إال  يتم  ال  فالحذف  ،  اللبس  بأمن  م رتبط    هذا  وكل
 .(900) سبق

  ب العر   أن  ّرحص  سيبويه   أن  ترى   أال   ،  االستعماالت  بعض  تركهم  في  حتى  بل 
 يلتبس  أن  مخافة  ؛(  سيفعل  وهللا)  معنى  في  للمستقبل(  تفعل  وهللا)  ت جز  مل

 النفي،   به  مقصودا  (  ال)  منه  محذوفا    يأتي  مما  ألنه  للنفي؛  التركيب  هذا  باستعمالهم
 من:    فقال  ؟(    ستفعل)  معنى بها  يريدون   ،(    تفعل  وهللا)  َيج ز   ْ َلم  ِلمَ   وسألته:"  فقال
 ،(  أفعل  ال)  معنى في  تجيء  وإنما  ،"  ال"  منها  محذوفة  هناه(  تفعل)  وضعوا  أنهم  ِقَبل

 .(901) ..."  باألخرى  إحداهما تلتبس أن فكرهوا
  هذا :)  نحو  ،   َعَلم  إلي  مضافا   لَعَلم  صفة  وقع  إذا(    ابن)  ألف   حذف  أجازوا  وكذا

 .(902)اللبس َأْمنِ  مع االستعمال لكثرة ؛( عمرو بن زيد
 ما   مع  ،  األصيل  غرَضهم  التفرقة  دفبه  اللبس  أمن  نكا  الزيادة  معرض  وفي

 . االستعمال لكثرة ِزيدَ 
  العاقل   بين  ؛للفرق "  أمهات: "في  –  شاذا    كان  وإن–  الهاء  زادوا  أنهم  ترى   أال

  ، (  أ ّمات)  العاقل  غير  جمع  وفي  ، (  أ ّمهات)  للعاقل(  أ مّ )  جمع   في  العاقل،فقالوا  وغير
ِضع   َوَلو   لْلفرق،  زيدت  َفَكَأنََّهاالبهائم،  في   (األ ّمات)واألناسّي،  في(  األ ّمهات)  فَغلبت  و 

 يجوز   ِإنََّما  َواآْلخر  ،  َلك  ذكرت  َما  اْلَوْجه  َوَلِكن  لَجاز،  اأْل ْخَرى   َموِضع   فى  َواِحَدة  كلُّ 
 .(903) شعر   فى

 ، (904) اللبس  أمن  إذا  للمعلوم  المبني  الفعل  من  التفضيل  اسم  صوغ  أجازوا  وكذا
  في   اطرد  فلذلك  ،  التعجب  في   منه   أكثر  لفضيالت  في  أنه   علي  المرادي  ونّص 

 .(905) التعجب في شذّ  أو ،وقلّ  التفضيل

 

 . 2/366،والخصائص 251، 1/248:المقتضب  انظر (900)

 .107-3/106(الكتاب  901)

 .2/1032: شرح الشافية لركن الدين األستراباذي انظر (902)

 .380، وشرح الملوكي صـ3/169: المقتضب انظر (903)

 . 2/1127ية الشافية : شرح الكافانظر (904)

 . 2/897: توضيح المقاصد والمسالك انظر (905)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1110)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 هذا   ارتباط  وجدنا  وهكذا  ،  اللبس  َأْمن    االستعمال  كثرة  إلي  هنا  انضمّ   فقد 
 قام   وقد  ،  االستعمال  وكثرة  ،  والمشابهة  ،  التخفيف  من  األخرى   بالضوابط  الضابط

   .هامن ضابط كلّ  في المساعد العامل بدور
   اللبس أمن مظاهر

 صوتا    مستوياتها  بكل  اللغوية  الدراسات  ثنايا  في  تغلغلت  فكرة   اللبس  أمن
 صحّ   وإن  ،  مستوياتها  جميع  في  اللغة  إليه  تحتكم  عام  ضابط  وتركيبا ،فهو  وصرفا  
  في   إليه  وترجع  اللغة،  تراعيه  مهّما  أساسا    يعدّ   المعنوي   الضابط  هذا  فإن  ،  التعبير

 . تلفةلمخا مبانيها غصو 
 الصرفي؛   المستوى   علي  اللبس  أمن  بمظاهر  يتعلق  ما  علي  الحديث  وسأقصر

 . البحث لطبيعة نظرا  
 من   عنه  ينتج  وما  الضابط  هذا  اعتماد  أن  لي  يتضح  مواضعه  في  وبالنظر

 :وسيلتين  خالل يظهر  مظاهر
 .  اللبس َأْمن معها تتحقق التي التغييرات بعض إلي اللجوء:  األولى
 معها   ي ْؤَمن  أخرى   بنية  إلي  الملِبسة  المباني  بعض  عن  العدول:    والثانية

 .  اللبس
 اللبس   ألمن  التغييرات  بعض   إلي   باللجوء  تتعلق  التي  األولى  الوسيلة   عن  فأما

 : مثال   ومنه بالشكل، التغيير إلى األعمّ  الغالب في فمرجعه ،
 .اللبس ألمن التحريك-* 

 ،(،وَجفنــة َقصعة)كـــ االســم، فيهــا كشــتر ي التــي( لــةَفعْ ) صــيغة فــي نالحظــه كمـا
عبة  َعْبلة)كـ  والصفة  اللـبس ألمـن ؛ جمعهـا بـين التمييـز إلـي  العربيـة  فاتجهـت  ،(وصـَ

الت) علــي بالتحريــك منهــا االســم جمــعَ  فخصــْت  ، والصــفة االســم بــين ــالوا ،(َفعــَ  :فق
ــعة) عات، َقصـ ــَ ــة وقصـ ــفة(وجَفنات وَجفنـ ــكين ،والصـ ــي بالتسـ ــة:)نحو (َفْعالت)علـ  عْبلـ

 ( .وصْعبات ْبالت،وصْعبةوع



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1111)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 الصفة   ألن  ؛  الصفة  وثقل   االسم  لخّفة  ؛  الصفة  وسّكنوا  االسم  فتحوا  وإنما
 كالمركب  فصار   ،  فاعال    يقتضي  ألنه   ؛  االسم   من  أثقل  ،والفعل   الفعل   مجرى   جارية

 . (906)االسم  من أثقل كانت فلذلك  ، منه
  ضربا   جني ابن يراه لكلذ ، األبنية عجمي في يطرد ال بالتحريك  التمييز هذا لكن

  علي   يوجبون   ال   كثيرة  أبنية   في   االسم  تشارك  الصفة  ألن  والتصرف؛  االتساع  من
  بين   التمييز  في  األكبر  الدور  له  السياق  أن  كما  ،(907) فيها  بينها  الفرق   أنفسهم
 . بنيتهما اتحاد عند واالسم الصفة

  بعض   في  ييزالتم   طرق   حدأ  -  والصفة  االسم  بين  التمييز   أعني  -لعّله  لكن
 .  بعضها دون  األبنية

  هذا   في  ومعتلها  العين  صحيح  بين  االسم  في  العربية  مّيزت  نفسها  وبالطريقة
 ؛  تحريك  دون   ساكنة  العين  بإبقاء"  َفْعالت"    علي  العين  معتل  أيضا ،فيجمع  الجمع

"   فيقال  ،  مفتوح  قبلها  ما  ألن  ؛  ألفا    العين  قلب  إلي  تؤدي  قد  العلة  حرف   حركة  ألن
 دارة،"    بنحو  البناء  هذا  فيلتبس  ،"    بْيضة"  في"    باضات"و"    جْوزة"    في"    اتجاز 

  منهاج   علي  المعتل  تجري   كانت  التي(  ه َذْيل)لـ  خالفا  ،"    ،وقامات  قامة"و"    ودارات
 واحدا   حكما    ،  المفتوحة  الفاء  حركة   العين  بإتباع  كله  ذلك في  فيقولون   ،  المعتل  غير
  علي "    َجْوزة"  يجمعون   وهكذا  ،  واعتاللها   عينال  صحة  فيه   توي تس  ،  متعدّ   غير

 :  شاعرهم قال وقد ،(908) " َبَيَضات"   علي"  بْيضة"و"  َجَوزات"
خبببببُبو ضبببببَب   َأ تبببببَبََوٌِّ   ا بببببِبٌ  َبَ          ُم

 

   ٌسببببب ِ   ف ببببب بببببَب  ِ  مبَِ  (909)سببببَبُبوُ  امَلن ِك
 

 : في نالحظه ،كالذي اللبس ألمن الَحَرِكيّ  التغاير*

 

لفصــيح ،وإســفار ا  5/28،وشــرح المفصــل    1/525،وعلل النحــو    2/188:المقتضب  انظر  (906)
2/600. 

 . 1/135: الخصائص انظر (907)

 . 3/187: الخصائص انظر (908)

ـــ 909) ــد ورد في:المفصــل ص ــذليين ،وق ــبعض ال  ــل ل ــن الطوي ــت م ــن ،وشــ  238(البي رحه الب
،وتوضــيح  4/132وشــرح الشــافية للرضــي  4/1804، وشــرح الكافيــة الشــافية 4/306يعــيش

 .3/1376المقاصد 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1112)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 علي   الواوي   األجوف  من  يصاغ  حيث  ،  األجوف  الفعل  نم  عالمضار   صوغ  -
 من(  قال)  بين  التمييز  فيتم  ،  يلتبسا   لئال  ؛"يفِعل"    علي  اليائي  األجوف  ومن  ،"  يفع ل"
 ( . يقيل) الثاني ومضارع ،( يقول) األول فمضارع ،( المقيل) من( قال)و ،( القول)

  يصاغ   الواوي   قصالنا  فمضارع   ،  أيضا    الناقص  علي  القاعدة  هذه   وتصدق 
 نحو  ،  الياء  لتسلم  ؛"  يفِعل"  علي  يصاغ  اليائي  ومضارع  ،   الواو  لتسلم  ؛"  يفع ل"  علي

 . (910) "يرِمي ، ورَمى ، يغزو ، غزا" 
  بنية،   تمييز   ولكنه  ،"  الناقص  األجوف"  المقرون   اللفيف  إلي  التمييز   هذا  ويمتد

" َفِعل"  علي   كأن  وما" لفعِ ي "  علي  ارعهمض يصاغ"  َفَعل"  علي  كان  فما  ،  مادة تمييز  ال
 ".يْفَعل" علي مضارعه يصاغ

  بين   مثال    نميز   أن  نستطيع  منهما  واحد  كل  في  المضارع  لبنية  التحديد  وبهذا
 ومضارع   ،"  يهِوي :  "األول  فمضارع  ،(  أحبّ )  بمعنى"  َهِوى "  و(  سقط)  بمعنى"  َهَوى "

 . (911) "يهَوى : " الثاني
  المثني   نون   كسر  عللوا  فقد   ،  معالج  نون   وفتح   المثني  نون   كسر  في  وكذا  -
 نون   يكسروا  لم  لو  ألنهم  ،  يلتبسا  ال  حتى  ،  الفصحى  اللغة  في  الجمع  لنون   وفتحهم
  بتثنية   والنصب  الجر  حالة  في  المقصور   جمع  اللتبس  الجمع   نون   ويفتحوا  التثنية

 ومررت  ،  مصطَفينَ   رأيت  ،"    مصطفي"  جمع  في  تقول  أنك  ترى   أال  ،   الصحيح
 ويفتحوا   التثنية  نون   يكِسروا  لم   فلو  ،"    زيَدين"  كلفظ"    مصطَفين"    لفظف"    بمصطَفينَ 

 . (912) التثنية بهذه الجمع هذا  اللتبس الجمع نون 
  –  األصل  وهو  –  بالكسر  أحدهما  تحرك  وخيف  ،  ساكنان  التقي  إذا  وكذا  -

  (  تضرَبنَّ   ال)و(    اضرَبنَّ )و  المذكر  خطاب  في(  أنت)  نحو  ،   بالفتح  ح ّرك  ،  لاللتباس
 .(913) المؤنث بخطاب اللتبس بالكسر حرك لو ،؛ألنه -خطابه في-

 

م(: المقتضب )َهذَا بَاب مَ انظر ( 910)  .1/272ا اعتل ِمْنهُ َموِضع الالَّ

، ودور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية صـ  14صـ   : التصريف العربيانظر  (  911)
88 . 

 .65،66: أسرار العربية انظر (912)

 . 1/341: األشباه والنظائر انظر (913)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1113)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  التباس   خيفةَ   ،  غيره  دون   الرباعي  في  المضارعة  حرف   َضمّ :    أيضا    ومنه  -
 الهمزة  ألن   ؛(  يكرم  وأكرم  ،  يضرب  ،  ضرب: )  نحو  ،  بالثالثي  الهمزة  بزيادة  الرباعي

 َأمضارع  يعلم  لم   رعةمضاال  حرف  ِتحف    فلو  ،  المضارعة  حرف   مع  تزول  الرباعي  في
   الرباعي؟ مضارع  أم هو الثالثي

ِمل   ثم  بالضم؛  الرباعي  خّص   وإنما   ،  الهمزة  فيه   ما  علي  الرباعي   أبنية  بقية  ح 
  الخفيفة   الحركة  لألصل  فيجعل  ،  فرع  الهمزة  بزيادة  والرباعي  أصل  الثالثي  ألن

  والسداسي   يماسكالخ  ،  هذا  غير   الثالثي  علي  زاد  وما  ،  الثقيلة   الحركة  وللفرع
 .(914) الثالثي علي محمول
  ، ( مال    ِلزيد  )كـ  ،  المنادي  غير  المظهر  مع  الجر  الم  كسر:    أيضا    ذلك  ومن  -
 ( .مال   َله) كـ الياء، غير المضمر مع وفتحها
ّركت  وإنما    بينها   للفرق   وك ِسرت  ،  بها  مبتَدأ    ألنها  ؛  السكون   أصلها  عن  ح 

  يمنع   ما  نفسها  في  فج عل  ،  بها  تلتبس  مواضعال  بعض  في  إنهاف  ،  االبتداء  الم  وبين
ّدت  المضمر  في  اللبس    وأ ِمن  ،  اللبس  وقوع  من  الياء   مع  وك سرت  ،  األصل  إلي  فر 

 منفصل  االبتداء الم بعد الواقع المضمر ألن ؛ المضمر مع اللبس أ من وإنما ، إتباعا  
 .(915)مختلفان ،واللفظان متصل الجر الم وبعد ،

  بل   ،  سبق  كما  اللبس  ألمن   ليس  لكن  ،  الكلمة   بنية  في  حدث ت  تغيرات  اكوهن
 ،   إعالل   أو  ،  إبدال   من  الكلمات  بعض  في   يحدث  كما  ،  اللبس  بأمن  مشروطة  هي
 . تصحيح أو

 كالتنوين   ألفا    الوقف  في الخفيفة  التوكيد  نون   إبدال في  يحدث  ما:اإلبدال  فمثال
  وهي   ،  الكلمة   آخر  لهماومح  ،  المعاني  حروف  من  أنهما  ترى   أال  إياه،  لمضارعتها

 كما   –  وهذا  ،  التنوين  من  أ بدل  كما  األلف  منها  فأ بدل  ،  فتحة   وقبلها  ضعيفة  خفيفة
 . (916) فال ، التبس إذا أما ، باالثنين يلتبس لم إذا به بأس  ال -يعيش ابن علق

 

 .341-1/340، واألشباه والنظائر 278: أسرار العربية صـانظر (914)

 .1/360: اللباب في علل البناء واإلعرابرانظ (915)

 . 421ـ: شرح الملوكي صانظر (916)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1114)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  فإن   ،   اللبس  بأمن  أيضا  مشروط  فهو  الكلمة  في  يحدث  الذي   اإلعالل  وكذا
 . التصحيح الت زم َلْبس   إلي لعال واإل القلب ىأدّ 

  الياء  بقلب  باإلعالل  ،"ودَعا   ،   وغَزا  ،  وقَضي  ،  َرَمى:"    قالوا   قد  أنهم  ترى   أال
 .اللبس لعدم ؛ واوا الثانيين ،وفي ألفا   األولين المثالين في

 ألفين  ايقلبوهم فلم ،"  ودَعوا وغَزوا، ، وقَضيا ، َرَميا: "  فقالوا التثنية في أما 
  التثنية   ألف  وبعدهما  ألفين  قلبوهما  لو  ألنهما  ،  قبلهما  ما  وانفتاح  كهماتحر   مع

 . بالواحد االثنان فيلتبس ، الساكنين اللتقاء أحدهما يحذف أن لوجب
  قلبوهما   لو   ألنهم  -القلب  شرط  وجود  مع-"    والنَزوان  ،  الغلَيان"  صّححوا  وكذا

"   وَنزّان   ،  غ اّلن"    يقال  وأن  ،  ماأحده   حذف    َلَوجبَ "    َفَعالن"    ألف  وبعدهما  ألفين
 األشباه  اجتماع  ثقل فاحتملوا  ،   نون   المه  مما" َفّعال"  و  الالم  معتل"    َفَعالن"    فيلتبس

            .(917)واإلشكال اللبس محظور في الوقوع من أيسر ذاك إذ واألمثال؛
  ملالا  صححوا  لما  ألنهم"    والجَوالن  ،  الحَيدان "    التصحيح  في  عليهما  وحملوا

 ،   الحَيدان"    في  العين  تصحيح  كان  ،  بتطرفها  ضعفها  مع"  والغلَيان  ،  النَزوان"    في 
 .(918)  الطرف من وبعدها الفاء من بقربها لقوتها ؛ أولى"  والجَوالن

 هذا   ألن  ،  ألف  بعدها  مفتوحة  الما    وقعت  إذا   الياء  إعالل   عدم  أيضا    ذلك  ومثل
  في   أ عّلت  فلو  ،  (919)"  َصَمَيان"  كـ  ،  نى مث  غير  أو  ،" انَفَتيَ " كـ  ،  مثنى  إما  النوع

 ،"  فّعال"  بـ  اللتبس  المثنى  غير  في  ّأعلت  ولو  يضاف،  حين   بالمفرد  اللتبس  المثنى
 .(920)  نون  المه مما

 ي وَجد   حيث  اإلعالل  وي ترك  ،  اللبس  ي ؤَمن  حيث  الكلمة  ت َعلُّ   كيف  رأينا  وهكذا 
 .  اللبس

 

ــاب انظــر (917) ــاب التصــريف  4/388: الكت شــرح المفصــل ،و 2/135، والمنصــف شــرح كت
10/98. 

 . 402: شرح الملوكي صـانظر (918)

ة.919) َميَان: الرجل الماضي النافذ ، مــن قــول م: أصــمى إذا أنفــذ الرِميــَّ كــت لألعلــم :النانظر  (الصَّ
 .1151صـ

 .168: إيجاز التعريف في علم التصريف صـانظر (920)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1115)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  إلي   الملبسة  األبنية  بعض  عن  عدولبال  تتعلق  التي  الثانية  الوسيلة  عن  وإما
 :  التالي النحو علي فهي ، اللبس معها يؤمن ، أخرى  أبنية

 : األصل عن والعدول اللبس أمن

 أغلب  إن:    –  النحويين  كتب  في  النظر  خالل  من  –  قلت  إذا  مبالغا    أكون   ال 
 عالوض  أصل  عن   أكان  سواء  ،  العدول  بفكرة  تتعلق  مظاهره  وأهم  اللبس  أمن  صور

 . القاعدة أصل مأ
  العدول   إلي   دعت  التي  الرئيسة   األسباب  من   اللبس  أمن  كان  وقد   ؟  ال  ولم 

  خوف   ؛  فيه  األصل  عن  في عدل  ،  أخرى   بكلمة  يختلط  قد  الكلمة  فبناء  ،  األصل  عن
 .  التفريق وقصد ، اللبس

  بة الرت   وتشويش  ،  والفصل  ،  واإلضمار  الحذف  من  العربية  مظاهر   بقية  وكذا
 دليل   بوجود  ،  اللبس  بأمن  مرهونة  كلها   ،  اإلعراب  في  والتوسع   ،  لتأخير وا  بالتقديم

 والتقديم   المتالزمين،  بين  للفصل  وضوابط  لإلضمار،  التفسير  وضرورة   الحذف،  علي
 .(921) جرا   وهلم... والتأخير

 قاعدة   علي  مبنيا    يكون   أن  إما  ،  اللبس  ألمن  األصل   عن  العدول  وهذا
  غير    فيكون   ،  للقاعدة  مخالفا    يكون   أن  وإما  ،   ردامط  فيكون   بها،  ي فرد  تصريفية

 . بالشاذ يعرف ما  وهو ، اللبس ألمن ؛ مطرد
 .  اللبس  ألمن األصل عن المطرد العدول:األول النوع

 :  التالي النحو علي مظاهره  رّتبت    وقد
 .   اللبس ألمن الصياغة  أصل عن العدول:أوال

 :منها ، أمثلة وله
 . يالثالث من فعولالم اسم-أ

"    علي  يأتي  أن"    ،وَقَتل  َضَرب"  كـ  ،  الثالثي  من  المفعول  اسم  في  القياس
"فيقال  ،"  َيفع ل"  علي  جاريا    ليكون   ؛"َمْفع ل  الفاعل   اسم  أن  كما  ،"وَمقت ل  َمضر ب،: 
 (. َيْفِعل) على يجري 

 

 . 139: األصول  د/تمام حسان صـانظر (921)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1116)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 الجاري   بأنه  –  الزمخشري   ذكر  كما-المفعول  السم  تعريفهم   من  مستوحى  وهذا
 . (922) "َمْفع ل: "أصله ألن ؛"  مضروب"  ،نحو فعله  نم" َيفع ل" علي

 علي   جاريا    ،  الفاعل  السم  مساويا    ليكون   ؛  أربعة  علي  يكون   أن  القياس  فكان
 المفعول   باسم  يلتبس  لئال  ؛  الواو   بزيادة"    مفعول"  إلي  عنه   ع دل  أنه  إال  ،"  يفع ل"  

  الثالثي   وخ ّص    ،  يرهوغ   الثالثي  مفعول  بين  للفرق   الواو  فزادوا  الثالثي،  غير  من
  في   كالياء  ،  الضمة  إشباع  من  نشأت  أنها  أو.حروفه  لقلة  غيره؛  دون   الواو  بزيادة

 .(923) (الدراهيم)
ل" بنـاء قلـة إلـي ترجـع  الـواو زيادة  سبب  أن  أو  كـأنهم ، العـرب كـالم فـي" َمْفعـ 

ّرج عليـه جـاء مـا وكـل  ،  اآلحـاد  بناء  في  رفضوه  بمفـرد، يسولـ ، جمـع أنـه علـى خـ 
ممَ )ـك  :القائل قول ،في( كر 

.................................. 
 

  ِعبببببببب ِ  أو َ وٍ  ِل بببببببَبو كببببببببُ ِ  َف   (924) َم
 

 ( .َمكر مة) جمع أنه على
  
ن )و  :   قوله في ،( َمْعو 

.................. 
 

  لببببب ثببببب   ع شبببببن ك عببببب ُو  أ  الوا   (925) َم
 

 (.َمع ْوَنة) جمع أنه على

 

 . 291: المفصل صـ انظر (922)

،  واألشــباه والنظــائر 1/642، واإليضاح فــي شــرح المفصــل 6/80:  شرح المفصل انظر  (923)
1/338 . 

اني ، وهــو مــن ش924) ــّ ــي األخــزر الحم ،والمنصــف  212/ 3واهد:الخصــائص (مــن الرجــز ألب
هد فيه كما في أعلى الصفحة مجيء )مكُرم( علــى أنــه ، والشا1/169، وشرح الشافية    1/308

 جمع )َمكُرمة( .

(عجز بيت من الطويل  ، وصدره : بثيُن الَزِمي "ال" إن "ال" إن لزمتِه ، لجميل بن معمر في  925)
، والشــاهد فيــه 1/61، والممتــع 308 /2، والمنصــف    3/212، والخصائص    208ديوانه صـ  

 كسابقه. 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1117)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 :  لهقو  في ،( كَمْأل  )و 

لببببببِب   مببببببَب َ  أب  نبببببببِّ  النُّع  كببببببب   َع  َمَ ُل
 

   ......................(926)  
 

 .(927)  (َمْأل كة) جمع أنه على
  بصيغة   يلتبس   ال  حتى  ؛(  مفعول) في   الواو  زيادة  أن  ذلك  من  يفهم  أن  ويمكن

 .   (928) التكسير صيغ من
 .  القياسية التعجب صيغة -ب

 ،  أفعله  ما"  القياسية  يغتهص  يعل  التعجب  لفع  بناء   في  النحويون   اشترط
 : منها شروط ثمانية"  به وأفعل

ِربَ )  في  يقال   فال  ،  للمفعول   مبنيا    يكون   أال   معللين   ؛(  أضربه  ما( : )زيد  ض 
 َضَرب)  في  تقول  فإنك   ،  المفعول  وفعل   الفاعل  فعل  بين  الواقع   اللبس  بخوف  ذلك
ِرب)  وفي  ،(  زيدا    أضرب  ما( : )زيد  بين   َفْرق    يقع   فال  ،(دا  زي  أضرب  ما: )   (زيد  ض 

 وفعل   الفاعل  فعل  بين  فّرقوا  أنهم  وذلك  ،  المفعول  من  والتعجب  الفاعل  من  التعجب
  في   قالوا  فلو   التعجب،  في   أيضا  بينهما   يفرقوا   أن  وأرادوا  التعجب،  غير   في   المفعول

ِربَ " "زيدا  أضرب   ما":  زيد    ض   ة،بالزياد  توافأ  المفعول،  بفعل  الفاعل  فعل   ؛اللتبس! 
 .(929)  بينهما الفرق  إلى ليصلوا

  أهل   عند  غيره  على  يقف  لم  أنه:  القاهر  عبد  زعم   الذي  السبب   هو  وهذا
 . (930) العربية

 

ة  ، وهو ، وعجزه : أنَّهُ قَْد َطاَل َحْبِسي وانتظاري ، والمألكة : الرسال (صدر بيت من الرمل  926)
، شــرح  1/62، والممتــع  1/309ه فــي المنصــف انظــر ، و93لعدي بن زيــد  فــي ديوانــه صـــ

 .4/288الشافية 

،والممتــع  309- 1/308، والمنصــف   3/215صــائص  ،والخ114-3/113: التخميــرانظر  (927)
1/61  . 

 .  114-3/113خمير: التانظر (928)

 .4/477 : المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافيةانظر (929)

 . 1/383: المقتصد في شرح اإليضاحانظر (930)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1118)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 هو   ما  فكان  فضلة،  والمفعول  المعنى،  في  بالنسبة  المقصود  هو  الفاعل  وألن
 ،  لهم  أهمّ   بيانه  الذي  يقّدمون   إنَّما  كأّنهم: "سيبويه  قول  معنى  وهذا  أولى،  المقصود

 .(931)  "وَيْعِنيانهم ي ِهّماِنهم جميعا   كانا وإن أغنى، ببيانه وهم
  ويذكرون   إال  فعال    يذكرون   ال  حتى  المفعول،  دون   بالفاعل  يعنون   أنهم:  يعني

 كان   تعجبوا،  فلّما  عندهم،  الفاعل  بيان  على  حرصا  مقامه،  يقوم  ما  أو  فاعل،  له
 .(932) لذلك ؛ له التعجب يجعل أن عندهم األولى

  التعجب  وبين  الفاعل  من  التعجب  بين  اللبس  خوف  المنع  علة  بأن  واقال  والذين
 ،  (933) الماردي  خّطاب  المذهب   هذا  ذهب  وقد  اللبس،  أ ِمن  إذا  المفعول،أجازوه  من

 .(934) مالك ابن واختاره
 الصياغة،   في  واحدا    مجرى   يجريان  أنهما  باعتبار  التفضيل  علي  ينطبق  والكالم

 للمعلوم،  المبني  من  قياسا    بنائه  عدم  من  لتعجبا  يف  اشترطوه  ام  فيه  اشترطوا  فقد
 .(935) منه التفضيل جاز اللبس هذا أ من فأن ، للفاعل  المبني بفعل يلتبس ال حتى

  أمن   عند  للمفعول  البناء  شرط  أسقط  فقد  ،  العربية  اللغة  مجمع  أخذ  وبهذا
)نحو  ،  فيه  الوارد  لكثرة  نظرا    ؛  اللبس   ،  يينالنح  ذات  من  ديك،وأشغل  من  أزهي: 
 . (936)(للشر وأبغض ، للخير وأحبّ  ، علم علي نار من  وأشهر

 .  اللبس  ألمن  القاعدة  عن العدول:   ثانيا

 :            مظاهره  ومن
  ،   اإلضافي  المركب  إلي  النسب  وبخاصة  ،  النسب  باب  في  يحدث  ما  -1
  األول  مامت   بمنزلة  الثاني  ألن  ؛  عجزه  ،ويحذف  صدره  إلى  ينسب  أن  فيه   فالقياس

 .(937) بالحذف أولى فهو ،  منه  التنوين موقع   عواقو 
 

 .1/34: الكتاب انظر (931)

 .1/654: اإليضاح في شرح المفصلانظر (932)

 .28، و)خطَّاب الماردّي ومن جه في النحو( صـ 3/317: ال مع انظر (933)

 .1087-1086شافية (شرح الكافية ال934)

 .2/933: توضيح المقاصد والمسالك انظر (935)

 .1/121: في أصول اللغة  رانظ ( 936)

 .7/526: المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية انظر (937)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1119)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  األشهل،   عبد: "نحو  عجزه  حذف  من  اللبس  خيف  إذا  عجزه  إلي  ينسب  لكن 
 .(938) " ومنافيّ  أشهلّي،:"فيقال ،"  مناف وعبد

 بغيره    اللتبس  ؛"  عبديّ "   فقلت  ،  القياس  علي  صدره  إلي  َنسبت  لو  أنك  وذلك
 األصل    ذلك،في طََّرح    غير  ،أو (ارالدعبد  لقيس،أوعبدا)المضافة،كـ  العباد  من

 .(939) لذلك
:   مناف    عبد  في  قولهم  عن  الخليل  وسألت: "  فقال  ،  سيبويه  أشار  هذا  وإلي

  مخافة   ؛  منافي  :    قالوا  أنَّهم  إال  لك،  ذكرت  فكما  القياس  أما:  فقال  ،  منافي  
 .(940) "االلتباس لكراهية جاز؛ شيئين من اسما   جعل بما ذلك فعل االلتباس،ولو

  األول   المضاف   ويتعرف  َقصَده  َيْقصد  اسم  إلي  مضافا   األول  يكون  ما  بين  فّرقوا
 فإن   كذلك،  ليس  ما  وبين  -  العلمية  عليه   طرأت  أو  غالب،  اسم  ذلك  مع  وهو   ،  به
 .(941) "َعْبد" إليه يضاف  معنى   معروف بشيء ليس( القيس)

 كل   في  لكوذ  -القياس  على  -العجز  دون   الصدر  إلي  ن سب  اللبس  أ من  إذا  إما
 ،  ذلك  غير  معني  به  ي َرد  ولم  ،  األول  والوضع  بالتعليق  لشيء  علما    وقع  مضاف

 قال  كما  ،(  وَمِرئي  ،  امرئي: )    إليه  النسب  في  تقول  أشبهه،  وما  ،(  القيس  امرئ )كـ
 :  القيس امرأ يهجو  الرمة ذو

نببببببَب ٌ  لبببببببه شببببببَب ي املَ  ببببببب ُّ إذا  َب
 

  َ قبببببَبه سبببببِبه ع ببببببَب   ب أ عبببببَب َ ا إ   (942) و
 

 قلت   ،  أولّيا    تعليقا    ،(  عمرو  صاحب)و  ،(  زيد  غالم)  بـ  رجال    سميت  إذا  وكذلك
 (  وصاحبيّ  غالمّي،: )

  ألن   ؛  أشرت  كما  والوجه  القياس  هو  الصدر  هو  الذي  األول  إلي  والنسب
  في   تأثير  له  يكن  لم  حيث  ،  منه  التنوين  موقع  وواقع  ،   األول  تمام  بمنزلة  الثاني

 

 .3/1459: توضيح المقاصد والمسالك انظر (938)

 .7/527: المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية رانظ (939)

 . 3/376(الكتاب  940)

 .1/341: األشباه والنظائر   انظر (941)

، 2/332، والتصــــريح 7/525فــــي المقاصــــد الشــــافية   (البيــــت  مــــن الــــوافر ، وهــــو942)
 . 2/1391وديوانه



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1120)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 كالتنوين  له  التكملة  بمنزلة  والثاني  ،"  زيد"  بمنزلة  األول  سم اال  فصار  ،  ولاأل   تعريف
 اللبس   ألن  ؛  الثاني  النسب  إلي  يرجع  فإنه  َلْبس    يقع  لم  ما  ،  بالحذف  أولى  فهو  ،

 . (943)اعتباره يجب عارض
  إلي   ينسب  ال  أنه  ،  عجزه  أو  اإلضافي   المركب   صدر  إلي  النسب  من   ويفهم

 . أحدهما ليإ بل منهما،  بالنحت  معا   االسمين
  من   األول  ألن  ؛   امت نع  إنما  أنه  وذلك  ،   اللبس  خوف   أيضا    ذلك  في   والعلة

 كان   وإذا  ،  إليه  باإلضافة  البدّ   مخفوض  والثاني  ،  العامل  بحسب  إعرابه  االسمين
 مع  ،  الثاني  آخر  وهو  ،  بالحقيقة  االسم  آخر  في  النسب  ياء  تزاد  أن  يكن  لم  ،  كذلك
 اإلعراب   إليها  نقلت  فإن  ،  اإلعراب  إليها  ينتقل  أن  بدال  بالنس  ياء  نأل   ؛  األول  بقاء

 عن  أزلته  وأن  ،  إعرابين  بين  الجمع  يمكن  لم  الثاني  إلي   مضاف  أنه  مع  األول
 الياء  إلي ينتقل أن  أيضا   يمكن وال ، قبل   عليه كان  عما تغّير ، بعده ما إلي اإلضافة

  أبي  تثنية  في  تقول  ال  كما  ،   منسوب  إلي  بمضاف  فيلتبس  ،  الثاني  االسم  إعراب
  الثاني  ؛ألن عليه األحكام  تجرى  أن ينبغي الذي هو فاألول ،"  عمرين أبو: "  عمرو

 ،   الثاني   إلي  تضيفه  ثم  األول  النسب  ياء  تلحق  أن  أيضا    يجوز  وال  ،  تمامه  من
 مسموع  فشاذ    ذلك  خالف  علي  جاء  وما  ،  بعده  ما  إلي  مضاف  بمنسوب  فيلتبس

 . (944) عليه  يقاس وال يحفظ
 :   الشاعر قول  في كما

ضببببب َحُك شببببَبم يٌ  شببببب خٌ  مبببببي وَت  َعب 
 

   َلببب  تببَبَ ى مل كببب سببِبر ا قب    (945)َيَم ِن ببب  َأ
 

 : وفيه ،  التكسير جمع باب في -2
ل"  صـيغة  فـي  والصـفة  االسـم  يشترك  - اِتم،:)مثل   ،فاالسـم"  فاعـِ  ،..(وحـاِجر  حـَ
 .. (.ضارب،وكاتب: )مثل والصفة

 

 .  527- 7/525: المقاصد الشافية انظر (943)

 .7/529شرح الخالصة الكافية : المقاصد الشافية في انظر (944)

، ولســان العــرب 76/ 1ص الحارثي في ســر الصــناعة (البيت من الطويل لعبد يغوث بن وقا945)
،  والشاهد قوله : قوله: "شيخة عبشمية" أي عجوز 202،  196/  2نة  "هـ ذ ذ"، والخزا  3/517

ل )تــرى( ، منسوبة إلى عبد شمس ، وفيه شاهد آخر على إثبــات حــرف العلــة األلــف مــن  الفعــ 
 وهو مجزوم.



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1121)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ألن   ؛  الجمع  هذا  فيه  يكون   فال  النعت   وأما  ،"  واعلف"   علي  فيجمع   ماالس  أما
 ،"    ،وكواتب  ضوارب: "    قالوا  لو  إذ  ،  البنائين  التباس  فكرهوا  عليه،  ي جمع  مؤنثا    له
 .(946)  ؟(فاعله) جمع   أم هو،( فاعل) أجمع   يعلم لم

  علي   ن يكو  فإنه  ،  المذكر  تكسير  أريد  وإن  ،  سالما    جمعا    يجمع  أن  فيه   فاألصل
ّهد ،صّوم) كـ ،" لف عَّ "   .(947)(وضّراب ، ك ّتاب)كـ ،" ف ّعال" وعلي ،(  وش 

  قول  في ،كما( فارس) جمع في( فوارس: ) فقالوا ،  قليلة ألفاظ في جاء أنه إال
 : القائل

عبببب ٍ  مبببِب   فبببَبَواِ ُ  لبببَبو اَل سبببب َ ُتَ   ُن  َوُأ
 

  َ صبببَُّل  َف ِ  يببَبو فببُبوَ  لببَب   ال جلببَب ِ  ُيو   (948) ِب 
 

  أن   كالمهم  أصل  في   وليس  ،  للرجال  إال   كالمهم  في يقع  ال  اللفظ  اهذ  ألن  وذلك
 .(949)"  فواعل: " قالوا االلتباس يخافوا لم فلما ، لهم إال يكون 

  علي   تجري   واألمثال  ،  م ستعَمل    َمَثل    ألنه  ؛"    الهوالك  في   هالك: "    قالوا  وكذلك
 . (950)واحد لفظ

  ،  العدد  أدنى  به  أريد  إذا  ،"  الأفع"    علي  آلخرا  معتل  كان  إذا"  َفْعل"   ي جمع  -
 " . ف ع ول" علي يجمع أن فاألصل ،  ذلك جاوز إذا أما

  فجمعت   ،  واليائي   الواوي   بين  تمّيز  وهي  األصل  هذا  عن  عدلت  العربية  أن  إال
 وثوب   ،  وحياض   وحوض  ،  وسياط  سوط)كـ"  ِفعال"  علي  الواو  بنات  من  كان  ما

 وشيخ   ،  وبيوت  بيت)كـ  ،"  ف عول"  يعل  الياء  اتبن  من  كان  ما  ،وجمعت(  وثياب
 (.  وقيود  وقيد ، وشيوخ

 

 .5/55: شرح المفصل انظر (946)

 .2/218تضب : المقانظر (947)

:إنّ ــا   9/4وقــال البغــدادّي فــي الخزانــة  (من البسيط ، لم أعثر علي قائله ، ونُْعم: اسم امرأة؛  948)
محّرفة  من ذُْهل، وهي اسُم قبيلة، والصليفاء :اسم موضع ، أو : يوم من أيام العرب ، وهــو فــي 

وال مــع  ، 1/365، ومغنــي اللبيــب  3/1574،وشــرح الكافيــة الشــافية 3/360مقتضــب : ال
2/543. 

 .3/614: الكتاب انظر (949)

 .85ودور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية صـ،  2/218: المقتضب انظر (950)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1122)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  في   تصير  الواو  إذ  ؛  الواو  ببنات  تلتبس  لئال  ؛  الياء  بنات  في(  ف ع ول)  وَغَلب 
 . (951) قبلها ما لكسر الياء؛ إلي( ِفَعال)

 أخف   الياء  مع  فالضمة  ،"  فعول"  من  عليهم  أخفّ   للواوي "  ِفَعال"  اختيار  وكان
 .(952) الواو مع منها

 الواوات   مع  الضم  لثقل  ؛  قياسا  "  فعول"   علي  يجمع  ال  العين  الواوي   إن:    لوقي 
 ،   َنَحو  : "  قالوا  كما  ،   شاذ  فهو"    ف عول"    علي  منه   جاء  وما   ،"  ِفَعاال"  عنه  فعّوضوا  ،

 .(954) "وفئوج  فوج: " سيبويه وحكى ، (953) " ون ح و  
 . التصغير باب في-4

:    نحو   ،   التصغير  عند  عالمة  بال  الثالثي  نثالمؤ   االسم  التأنيث  تاء   تلحق
َمْيَسة :    شمس) َنْيَنة :  وسنّ   ،  ش   أربعة   علي  كان  ما  بخالف  ،...(  ع َيْيَنة:  وعين  ،  س 
 ". سعّيد: وسعاد  ، زينيب: زينب"كـ ،

ّدت  وإنما   أال   ،  أصولها  إلي  األشياء  يردّ   التصغير  ألن  ؛  التصغير  في  التاء  ر 
 إلى   األلف  فرّدوا  ،  نييب:  نابو   ،  بويب:    باب  تصغير  في  قالوا  أنهم  ترى 

 المذكر   بين  للفرق   ؛  تأنيث  بعالمة  تكون   أن(  شمس)  في  أصلها،واألصل
 .(955) والمؤنث
ّدت  وإنما    فصار   ،  لطوله  الرباعي  في  ت َردّ   ولم  ،  لفظه   لخفة  الثالثي   إلي  ر 
ا الطول  .(956)التأنيث تاء عن ِعَوض 

 إلي   مؤديا    ثالثيال  التاء  لحاق  كان   إذا  األصل  هذا  عن  يعدل  أنه  إال 
 .(957) اللبس

 

 . 5/35: شرح المفصل انظر (951)

 . 87الظاهرة النحوية صـ ، ودور البنية الصرفية في وصف 3/133: المقتضب انظر (952)

 .7/143صة الكافية : المقاصد الشافية في شرح الخالانظر (953)

 .3/588(الكتاب  954)

 . 7/403:المقاصد الشافية انظر ، و 484- 3/483تاب (هذا ما علل به سيبويه في الك955)

 .255: أسرار العربية صـانظر (956)

 .4/150عقيل  ، وشرح ابن 3/1438: توضيح المقاصد والمسالك انظر (957)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1123)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

َجير، : "    تصغيرها  في  يقال  ،  (958)...(وخمس  ،  وبقر   ،   شجر: )  ذلك  ومن   ش 
َميس  وب َقير، :    بقر   وفي  ،  شجيرة:  شجر)  في  قلت  لو  ألنك  ؛  التاء  َردّ   بدون "    وخ 

 أهو  يعلم  فال  ، "    وبقرة  ،  شجرة"    وهو  ،   الجنس  من  الواحد  بتصغير  اللتبس  ؛(  بقيرة
 ما  وكذلك ، الواحد في وألحقوه الجنس في التاء فتركوا ، ؟(شجر) أم( ةشجر ) تصغير
 .األجناس  أسماء من أشبهها

"قلت  لو  فألنك  ؛"خمس"  وأما  ،   بالتاء"    خمسة"  بتصغير  اللتبس   ؛"خ مَيسة: 
 العدد  أسماء  سائر   وكذلك  ،  اللبس  ألمن  مؤنثا    كان  وإن  ،  تصغيره  في  التاء  فتركت 

َديس: )تقول(  وعشر  ،  وتسع  ،  بع وس  ،  ست)  كـ  ،   الثالثية َبيع   ،  س   ،  وت َسيع   ،  وس 
 .(959) كذلك تاء   دون (  وع َشير

  األصل؟   عن  العدول  اللبس  أمن  َسّوغ  كيف  ،  األمثلة   تلك  خالل  من   رأينا  وهكذا
 . (960) "الّلْبس َأِمْنتَ  ِإذا َبابه غير ِإلى الشيء   يخرج  وِإنَّما: " المبرد قال كما

 .ألصلا  ىإل  والرجوع اللبس أمن

 ،   األصل  عن  والخروج  العدول   أحوال  تصريف  في  رئيس   دور  لّلْبس  كان  إذا 
  في   بل  ،  فحسب  األصل  عن  العدول  في  ليس  سببا    يكون   أحيانا    اللبس  أمن  فإن

 إتباع  ألن  ؛  المتروك  األصل  إلي  بالرجوع   القاعدة   أصل  عن   العدول  قاعدة  كسر
 . العدول عن عدول نهفكأ ، بغيرها  سَتلتب بنية صوغ إلي يؤدي القاعدة

 :  ذلك أمثلة ومن
 .  اإلدغام  باب في يحدث  ما -أ

  ألن   ،  تخفيفا    الثاني   في  األول  أدغم  مثالن  التقي  إذا  أنه  الصرفية  فالقاعدة 
 ألسنتهم  يميلوا  أن  من   يستثقلون   ألنهم  ؛  مكروه   عندهم  إدغام  بدون   المثلين  اجتماع

 . اللسان علي لكلفةا نم ذلك في مال إليه يعيدوها ثم ، موضع عند
 

ْول، ونــاب ( هناك ألفاظ أخرى شذّ تصغيرها بغيــر التــاء ، كـــ)ذَ 958)  -للمســن مــن اإلبــل-ْود، وشــَ
ْوس ، ودِ  َرس ، وقــَ ْرب ، وفــَ ف( ، لكنــي  -للحديــد-ْرع وحــَ ل ، ونَصــَ َحى ، ونَعــْ ْرس ، وضــُ وعــِ

على المعنى اقتصرت على ما شذّ ألمن اللبس ؛ ألن هذه األلفاظ شذّت ألسباب أخرى ، كالحمل  
 .227-226لصرف العربي: ظاهرة الشذوذ في ا انظر ، لكون ا في األصل مذكرا ، 

 .7/404فية : المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكاانظر (959)

 .1/365: المقتضب انظر (960)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1124)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  من   المثلين  التقاء  من  األصل   إلي  ويعودون   القاعدة  هذه  عن  يعدلون   أنهم  إال 
ر"  نحو  أخرى،  بزنة    زنة    َلْبس  عند  إدغام،   دون  ر  َرر "و-سرير  جمع  بضمتين-"  س  " س 

رَّة  جمع  العين  وفتح  الفاء  بضم   - ر"  أدغم  لو   ألنه  ؛ -س  ر   ( ف ع ل)   اللتبس  ،مثال"  س 
 أو(  َفَعل)  أنه  يعلم  ال  ألنه  ؛"َردَّ "  في  حاصل  االلتباس:  يقال  العين،وال  نساك(  ف ْعل)بـ
  ال   فإنه   ؛(ظللت  :  ونحو  ،رددت  : ) نحو  الفك،  عند   االلتباس  يزول:  نقول  ألنا  ؛(َفع ل)

لّ ( ِفْعل)بـ اللتبس  أدغم لو ألنه يدغم؛  .(961)كالظِّ
ْوِولَ "  و  -  قياسا    فاعله  يسم  لم  ما  ِفْعل    –"    ق ْوِولَ : "  نحو  وكذا  لو   فإنك  ،"  ت ق 

ل: "    فقلت  ،  المثلين  أدغمت ل"  و"  ق وِّ وِّ "   أم  ،"    وت ف ْوِعل  ،  ف ْوِعلَ "    أهو  يدر  لم  ،"  ت ق 
 .(962) والتفّعل؟ التفعيل من"  وت ف عِّل ، ف عِّل

 
 . اإلعالل باب في يحدث  ما - ب

 في   جبو   ،  ياء  أو  واو  عينه   مما  ،  أحرف  ثالثة  علي  كان  ما:    مثال    ذلك  من
  في   فصارت  ،  أشبهه  وما(    وساق  ،  وباب  دار،:)  قولك  وذلك  ،  االنقالب  عينه

 .  األفعال في(  وباع ، قال: )بمنزلة األسماء
 ما   وكان  ،  مفتوحتين  وكانتا  الياء   أو  بالواو  العين  معتل  الثالثة  علي  زاد  ما  إما

 وقلبهما  ،  قبلهما   كنالسا  إلي  اء الي  أو  الواو   حركة  نقل    وجب  ،  ساكنا    صحيحا    قبلهما
 ( . أقال:  وأقول أقام،:  أقوم) في كما ، ألفا  

  الفعل   من  االسم  يميَّز  حتى   ،  األسماء  دون   األفعال  به  اختصت  أمر  وهذا
 .(963) المتصرف
.  بالفعل  االسم  يلتبس  لئالَّ   ي علَّ؛  لم  الفعل  لفظ  على  له  مصيِّر ا  اإلعالل  كان  فإن

"  فقلت  ،  أعللتَ   لو  أنك  ترى   أال  ،(منك  َول  أط  هذا:)  قولك  نحو  وذلك  ؛ "  أطالَ : 
 .(964) الفعل بلفظ اللتبس

 

 .2/903(شرح الشافية لركن الدين األستراباذي 961)

 .2/555شافية لليزدي ، وشرح ال  3/238: شرح الرضي علي الشافية انظر (962)

 .88ة النحوية صـ: دور البنية الصرفية في وصف الظاهرانظر (963)

 .1/313: الممتع  الكبير في التصريفانظر (964)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1125)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ألفا    العين  فيقلبون   ،  الثالثة   واألسماء  األفعال  بين  يفرقون   ال  أنهم  فنالحظ
 اأَلسماءِ   من  َزاِئَدة  لحقته  َما  الزوائد؛أَلنَّ   لحقته  ما  بخالف  ،  سواء  حد ّ   علي  فيهما
  ،  َتْنِوين  َواَل   خفض  يْدخله    اَل   أَلنَّه  ِباْلِفْعِل؛  بسيلت ف  يْنَصرف،  لم  اأَلفعال  زنة  ِبهِ   تبلغ
 أ من  فقد  اْلِفْعل،  َوَبين  َبينه  َفَصلَ   والخفض  فالتنوين،  َثاَلَثة  على  َكانَ   َوَما

 . (965) "الّلْبس
  الفعل؛   وبين  بينه   في فَرق   يصّح،  ولم  ونحوهما،  ،"ودار   باب،"  أ عل   فقد  وعليه

 .(966)  الفعل وبين بينه فَيْفِرق  يدخله؛ وينلتنا وألن أصل، فهو ، ثالثيّ   ألنه
  الما    وقعت  إذا  الياء  إعالل  عدم  -إليه  اإلشارة  سبقت  مما-  أيضا    ذلك  ومثل

 كـ  ،  مثنى  غير  أو  ،"َفَتَيان"كـ  ،  مثنى  إما  النوع  هذا  ألن   ؛  ألف  بعدها  مفتوحة
 غير   في  علتأّ   ولو   ،  افيض  حين   بالمفرد  اللتبس  المثنى  في   أ عّلت  فلو   ،"    َصَمَيان"

 .(967)  كثير فإنه -نون  المه مما-" فّعال"  بـ اللتبس المثنى
 .  اإلبدال باب  في - جـ

  كالتنوين  ألفا    الوقف  في  الخفيفة  التأكيد  نون   إبدال  من  ذكره   سبق  ما  ذلك  من
 كما  اللبس،  خوف  حالة  في  األصل  إلي  هذا،ويعاد   عن  ي عدل  أنه  إياه،إال  لمضارعتها

 . (968)"فال التبس، إذا باالثنين،فإما يلتبس لم إذا به سبأ ال وهذا:"يشيع ابن قال
 .  اللبس ألمن ؛" الشذوذ" المطرد غير  العدول:  الثاني النوع
 إما   العدول  وهذا  ،   األصل  عن  العدول  بظاهرة  اللبس  أمن  ارتباط  القول  سبق

 ،  الاإلبد:    مواضع  بعض  في  يحدث  كما  ،  تصريفية  قاعدة   علي  مبنيا    يكون   أن
 .لذلك أمثلة ذكر   سبق وقد ، مطردا   فيكون  ، واإلدغام ، لواإلعال 
  عدوال    فيكون   ،  لها  مخالفا    أو   تصريفية  قاعدة  لغير  العدول  يكون   أن  وإما 

 .  عليه يقاس وال بابه   في يحفظ مما ، بالشاذ  يعرف ما وهو ، مطرد غير

 

 .1/249: المقتضبرانظ (965)

 . 1/274: المنصف شرح كتاب التصريف انظر (966)

 .168: إيجاز التعريف في علم التصريف صـانظر (967)

 .421: شرح الملوكي صـانظر (968)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1126)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  مكن ي  ،  الشاذة  فية الصر   المسائل  من  كبيرا    عددا    وجدت  القدامى  كتب   وبمطالعة
 . الشذوذ مسوغات من  مسوغ   وكأنه ، اللبس أمن تحقيق علي حملها

 :  في  نجده ما ذلك َفَلك  في يدور ومما 
 .  المشتقات باب -1

:   فيه   والقياس  ،  والزمان  المكان  أسماء  من"  َمْفِعل"    وزن   علي  جاء  مما
 ". َمْسِجد"  كلفظ" َمْفَعل"

 أو   العين  مفتوح  من  نزماال  أو  لمكانا  اسم  يكون   أن  القياس  يقتضي  إذ
 بالكسر؛ "  ِمفِعل"  علي  هنا  ورد  أنه  إال  ،"َمفَعل"  وزن   على  –  المضارع  في  مضمومها

 موضع   به  أريد  إذا(  المسَجد)و  ،  للبيت  اسم(  المسِجد)  بين  اللبس  أمن  لتحقيق
 موضع   به  تريد  ولست  للبيت،  اسم  فإنه  المسِجد  وأما: "  سيبويه  قال  كما  ،  السجود

 .(969)"مسَجد  :  لقلت ذلك أردت لو  هتك،جب  وموضع لسجودا
 والقياس   ،  المكان  اسم  من "  ِمْفَعل"    وزن   علي  جاء  فيما  اللبس  أمن  ويتحقق 

 ،فهذا  البصرة  ِمْرَبد  ومنه  ،  اإلبل   فيه  تحبس  لمكان  "  الِمْرَبد "  سمع  فقد  ،"  َمْفَعل"
 ما  بين   اللبس  منأ   يحققون   ذا وب  ،"  َمْرَبد: "  لقالوا  ،  الفعل  أرادوا  ولو   ،  عام  إطالق

 .(970) بداللته خاص هو  وما  الداللة في عام هو
  فيه   والقياس  -العين  بضم-"  َمفع لة"  وزن   علي  منه  جاء  فيما  نفسه  والقول

 بها   أريد  ألنه  ؛  فيها  الفتح  والقياس  ،  الباء  بضم"    مقب رة"    كلفظ  -بالفتح–"  َمْفَعلة"
 ،"    مقبرة: "    لقالوا  ،  للفعا  موضع   بها  أريد  ولو  القبور،  فيه  تجمع  الذي   الموضع

 .(971)القياس علي بالفتح
 .  النسب باب -2

 دارت   التي  تلك   اللبس  أمن  تحقيق  من  وافر  بنصيب استأثرت  التي  المسائل  من
 النسب   في   كما  ،   تغيير  دون   من   حاله  علي   المثني  إلي  كنسبتهم  ،  النسب  فلك  في 
 " . بحرانيّ : "  قالوا ،" البحرين"  إلي

 

 .2/471صبان ، وحاشية ال 3/143،واألصول في النحو  4/90: الكتاب انظر (969)

 .35: ظاهرة الشذوذ  في الصرف العربي صـانظر (970)

 .184-1/183، وشرح الشافية  4/91: الكتاب رانظ (971)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1127)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  بينه   لبسا    يحدث  هذا  أن  إال  ،  إليه   ينسب  ثم  المفرد  إلي  َردّ ي    أن  القياس  قوح
 بين  اللبس  أمن  حّقق  النسب  عند  التثنية  علي   فإبقاؤه  ، (  البحر)  إلي  النسب  وبين
 .(972) واالسم العلم

 أمن   لتحقيق  ؛  األعجمي   إلي   النسبة  في  صحيحا    حرفا    زيادتهم :    منه   وقريب 
  مدينة   -"َمْرو"    إلي  النسبة  في   كما  ،  سبةالن  عند  ربيالع  العلم  وبين  بينه  اللبس

  األعجمي   العلم  هذا  بين  اللبس  أمن  يحققون   وكأنهم  ،   مروزي :    قالوا  -فارسية 
  األعجمي   بين  التفرقة  فقصدهم  ،  مروي :    فيقال  -بمكة   جبل   –"  مروة"    إلي  والنسب
 . (973)  األعجمي العلم في الزاي زيادة إلي دعاهم والعربي

" الحيرة"    إلى  العرب  نسبت ،فقد  النسب  في  موجب  غير ب  أ علّ   فيما هنفس  والقول
 ال   وما   يعقل  من  بين  اللبس  ألمن  تحقيقا    جاء  أنه  إال  ،  شاذ  وهو  ،"حاريّ : "  بقولهم

"الحيرة  إلي  المنسوب  لإلنسان  قالوا  فقد  ،  يعقل   المنسوب   وللثوب  ،"  ِحيريّ : 
 .(974) " حاريّ :"إليها

  باب  من  يعدّ   ما  اللبس  أمن   قحقيت  علي  لشاذةا  النسب  مسائل  من  يحمل  ومما
 ؛ (شمس   عبد )  إلي  النسب  أرادوا  إذا  ،"  عبشمي: "قولهم  في   بالنسب  الخاص  النحت

ا تحدث  جزئية أحد إلي النسبة ألن  : المبرد قال كما ، َلْبس 
ا  اْسما  االسمين  من  اْلَعَرب  ت شّقق  َوقد"     امَ   ِلَكْثَرة  َوَذِلكَ   الّلْبس؛  الجتناب   َواِحد 

ول ونَ  ، م َضافا أسماهم ىف( عبد) َيقع  َوِإَلى عبقسّى،: اْلَقْيس عبد ِإَلى الّنَسب فى  َفَيق 
 فعل  َوِإنََّما ، َأوال  َلك ذكرت َما َواْلَوْجه  ، عبشمىّ : شمس عبد َوِإَلى  عبدرّى، : الّدرّ  عبد
 .(975) " الّلْبس لِعلَّة َهَذا

 .(976) سللبا أمن تحقيقل شاذا؛ كان وإن االسمين، بين النحت فأجروا 
 

 .83، 2/82،وشرح الشافية 544-543، وعلل النحو صـ3/81:األصول في النحوانظر (972)

ي ، وظــاهرة الشــذوذ فــي الصــرف العربــ   2/156اب في علل البنــاء واإلعــراب  : اللبانظر  (973)
 . 36صـ

 .2/337: التصريح  انظر (974)

 .3/142(المقتضب975)

، وظــاهرة الشــذوذ فــي الصــرف  16ع اللــبس فــي العربيــة وأمــن لبســ ا صـــ :مواضــ انظر (976)
 .36صـ



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1128)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ؛ (  قوطيّ )  :  فيقال  ،  لوط  قوم  فعلَ   يفعل   من  إلي  ينسب  ما  منه  ي عدّ   أن  ويمكن
)قيل  لو  إذ  إلي  نسب  اللبس  فألمن  ،  السالم  عليه  لوط  إلي  نسبا    لكان   ،(لوطيّ : 

 . أعلم وهللا. إليه والمضاف المضاف من  المنحوت
 .  التصغير باب -3

  أمن   لتحقيق  شاذا    منه  جاء  افمم  ،  ذلك  في  بالنس  عن  شأنا    التصغير  يقلّ   ال
 تصغيرها   في  قالوا  حيث  ،(ِصبية)،كـ  القلة  جمع"    ِفْعَلة"    من  مصغرا    جاء  ما  اللبس

َبّية"  القياس ألن ؛ القياس غير علي(  أ َصْيِبية:)   وبين  بينه لبسا   يحدث لكنه ،"  ص 
 واالسم   ركسيالت  جمع  بين  غايروا  لهذا  ،  المؤنث  المفرد  علي  الدال"  َصبّية"    تصغير
 .(977) المؤنث المفرد

  عند   المؤنثة   الثالثية  األسماء  بعض  في  التاء  بحذف  شذ  فيما  نفسه  والقول 
 ؛  إليه   التأنيث  تاء  ردّ   دون "  ن َعْيل"  علي  مؤنث  وهو"  َنْعل"  صغروا  فقد  ،  التصغير
 من  الغليظة  القطعة  بمعني  ،"نعَلة"  تصغير  وبين  بينه   اللبس  أمن  ليحققوا

 .(978) رضاأل 
"  تصغير مثل قياس غير علي التصغير عند التأنيث تاء دخلته ما هذا لقابوي 

 التاء   إليه  تردّ   أال  ثالثة  علي  زاد  فيما  يقتضي  والقياس  ،"ق َديديمة : "فيه  قالوا  ،"    ق ّدام
 الدال "    ق ّدام"    وتصغير  الظرف  تصغير  بين   اللبس  دفع  قد   هنا  التاء  جلبَ   أنّ   أال  ،

 .(979)( ِدمقا: ) جمع ، االسمية علي
"وتا  ذا)  في  قالوا  إذ  المبنية  األسماء  تصغير  من  جاء  ما  هذا  ونحو    ،   َذّيا: 

 المذكر  بتصغير  يلتبس  األسماء؛لئال  هذه  من  كغيرهما(  وذه  ذي)  يصغروا  ولم  ،(وَتّيا
 .(980)تصغيرهما عن" تا"  بتصغير ؛استغناء  
  عدم   من  نطالعه  ما  ةالشاذ  التصغير  مسائل   في   اللبس  أمن  تحقيق   يعّزز  كما

"عيد"  تصغير  في   كقولهم  الثالثي،  المذكر  االسم  تصغير  في  القلب  :  علي"  ع َييد" 
 

 )ص ب و( .8/384،)ص  ب ا( ، والمحكم والمحيط األعظم 6/2398:الصحاح انظر (977)

 . 37في الصرف صـ  ، وظاهرة الشذوذ 4/1914: شرح الكافية الشافية انظر (978)

 .38الصرف صـ  ، وظاهرة الشذوذ في 1/346: شرح الشافية انظر ( 979)

 .38، وظاهرة الشذوذ  في الصرف العربي صـ 1/346: شرح الشافية لركن الدين  انظر (980)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1129)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

دّ   لو  فيما  ،"  عود"  تصغير  مع  يلتبس   لئال  قياس؛  غير  عند   أصله  إلي  ر 
 . (981) التصغير
 .  التكسير جمع باب -4

  جمع   مسائل  بعض  في  نطالعه  ما  اللبس  أمن  تحقيق   أثر  علي  يدل  مما 
 القلة  يفيد  الذي  التكسير  جمع  من  جاء  ما  الباب  هذا  من  عّده  كنيم  ومما.    رالتكسي

 علي   فيه  والقياس  ،"    أدر ع"  علي"  ِدْرع"  جمع  فقد  ،"  أْفِعلة"  و"  أفعال"  و"  أفع ل"    علي
:    بمعنى  المرأة  درع  وبين  ،  الحديد  درع  بين  يفرقوا  أن  أرادوا  أنهم  إال  ،"  أدراع"

 أمن  لتحقيق  ؛ قياس غير على" أدر ع" ليع ةالحديد معنيب" الدرع" فحملوا ، قميصها
 .(982)الداللتين بين اللبس

"  التنبيه  ألفاظ  تحرير  في  جاء   الجمهور   عند  مؤنثه  الحديد  من  الدرع : 
"  وجمعها... :   وجمعه   ،  باالتفاق   فمذكر"  المرأة  ِدْرع"  وإما  ،"  أدراع"و"  أدر ع: 

 .(983) "أدراع"
 صحيح   –  َفعاْل    ألن  ،  لقياسا  رغي  علي  ،"  خأفرا: "  علي"  َفْرخ"    جمع  وجاء

 " .أفع ل" علي قياسا    يجمع -العين
  ،   مجازية:    واألخرى   ،  حقيقية:    أحدهما  ،  داللتان  فيها  تلتقي   هنا"  أفع ل"و

  نقله   ولكن  ،(أفع ل)  علي  قياسا    ويجمع  ،  والحيوان  الطير  صغار  علي  يطلق(  الَفْرخ)فـ
 تجرد  ما  إذا  الداللة  بلبس  ؤذني  اإلنسان  رصغا  علي  كإطالقه   مجازية  داللة  إلي

 لصغار   فقالوا  ،(  أفعال)  علي  المجازي   المعني  حملوا  إذ  اللبس   أمن  فحّققوا  ،  الجمع
 .(984)(أفراخ)اإلنسان

 

ــر (981) ــابانظـ ــافية 2/166: اللبـ ــرح الشـ ــدين  ، وشـ ــركن الـ ــد  1/331لـ ــيح المقاصـ ، توضـ
 .3/1433والمسالك

 .38، وظاهرة الشذوذ في الصرف العربي صـ 2/875فار الفصيح : إسانظر (982)

 .  1/280تحرير ألفاظ التنبيه  للنووي : انظر (983)

 .  38: ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي صـانظر (984)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1130)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 :  الحطيئة بيت  في كما
قببببوُ  مبببَب َذا فبببب اٍ  ت  مبببَبَ ٍ  ببببِبِ   أل

 

  ُ غببب صببِبِل ُز لببَب  مببب ٌ  لببَب  احلوا   (985) شبببجٌ  َو
 

 يتعلق   لمسّوغ  كان  وإنما  ،   غفلة    أو  َهَوى    عن  يكن  لم  شذوذال  أن  نرى   وهكذا
 . المعاني فتختلط ، المباني تختلط ال حتى ، اللبس أْمن   وهو ، بالمعني

 والقياس  اللبس أمن

  سؤال   إلي  نأتي  الصرفي  المستوى   علي  اللبس  أمن  مظاهر  ألهم  دراسة  بعد
 :  مؤداه

  منه   يقاس  أن  يمكن  هل  أو  للقياس؟  مسوغا    اللبس  أمن  يكون   أن  يمكن  هل 
  ؟ اللبس أمن إلي فيها  احتكم التي المسائل علي أو القليل؟ المسوَّغ علي

  في   إشارات  سوى   ،  التساؤل  لهذا  بإجابة  صرح  النحويين  من  أحدا    أجد  ولم
 :منها كتبهم،

  التعجب  فعل  صوغ  اطراد  من  الماردي  لخطاب  تبعا    مالك  ابن  إليه  ذهب  ما-
 ،   أحّنه  ما  ،  أشغله  ما: "كقولهم  اللبس،  أ من  ذاإ  لللمفعو  مبنيال  الفعل  من  القياسي

 .(986)" أزهاه وما  أولعه، وما
 أمن   مع  حتى   ،  مطلقا    ذلك   منعوا  الذين  الجمهور  إليه   ذهب  لما  مخالف  وهو

 .(987) اللبس
 اللبس   خوف  عند  اإلضافي  المركب  عجز  إلي  النسبة  في  الشاطبي  عند  وكذا  -

"   مناف  عبد"  في  قولهم  عن  –  هللا  حمهر   –  الخليل  ألتوس:  سيبويه  قول  علي  تعليقا  

 

، 294/  3، وخزانــة األدب    59/  3ص  ، والخصــائ164(البيت من البسيط ، فــي ديوانــه صـــ985)
ل( صــحيح العــين على)أفعــال( والقيــاس ، والشــاه524/ 4والمقاصــد النحويــة  د فيــه جمــع )فَعــْ

 )أفعُل(.

  1087: شرح الكافية الشافية صـانظر (986)

 .3/317:همع ال وامعانظر (987)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1131)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  مخافة   ؛"  منافيّ : "  قالوا  أنهم  إال  ،   لك  ذكرت  فكما  القياس  أما:    فقال  ،"  منافيّ : "  
 .(988)" االلتباس

  مراعاة  في  النحويين  أن  إال  ،(  الدار  عبد)بـ  االلتباس  يعني: "الشاطبي  فيقول
 ،   الربيع  أبي  ابنك  ،  السماع  علي  ذلك  يقف  من  فمنهم:  فرقتين  علي  اللبس  هذا

  كما   الناظم  مذهب  وهو  يقيسه  من  ومنهم.  (989)شاذ ا  نحوه  جاء  وما(  منافّيا  )  ويجعل
 أو   هو  قال"  منافي"  في   الخليل  كالم  ذكر  لما  ألنه  ؛  سيبويه  كالم  ظاهر  وهو  ،  رأيت

 هذا  االلتباس،  كراهية  جاز  شيئين  من  اسما    جعل  بما  ذلك  ف ِعل  ولو:"  الخليل
 .(990) "نصه

  اإلضافي   المركب   عجز   إلي  النسب  في  فريقين   انقسموا  أنهم  النص   يف   ظفنالح
 ،   يقيسه  وفريق  ،  الربيع  أبي  كابن   السماع  علي  مقصورا    يجعله  فريق  اللبس،  ألمن
 . الشاطبي عرض كما سيبويه، كالم ظاهر وهو الناظم، مذهب  وهو

"  بقوله  الشاطبي  يحكم  كيف  أدري   ال  لكن  م ث  ،"  سيبويه  كالم  ظاهر  وهو: 
 من   اسما  ج عل  بما  ذلك  ف ِعل  ولو: "  وهي  الخليل،  إلي  أو  إليه  ينسبها  بعبارة  ستدلي

 .بالقياس الحكم علي يدل ما العبارة في وليس ،"االلتباس إلي كراهته جاز شيئين
ّكب  ما  إلي  اإلشارة  قائلها  العبارة  بهذه   يقصد   ربما   في   كما  ،   معا  االسمين  من  ر 

"  في"  سيعبق"و  ،"    شمس   عبد :"في"  عبشمي"   علي   متَفق    وهو  ،"    القيس  عبد : 
 .(991) القياس غير علي كونه

:    ذكره  السابق  قوله  في  النص  أول  في  القياس  علي  نّبه  أنه  ذلك  علي  يدل
 أما :    فقال  ،"  منافي"   مناف  عبد  في   قولهم  عن  –  هللا  رحمه  –  الخليل  وسألت"

 ".منافي: "قالوا أنهم إال لك ذكرت فكما القياس

 

 .3/376: الكتاب انظر ( 988)

 .125-2/124: الملخص في ضبط القوانين انظر (989)

 .528-7/527: المقاصد الشافية  في شرح الخالصة الكافيةانظر (990)

الشــافية  الحديث علي عدم قيــاس النســب إلــي المنحــوت مــن االســمين فــي : المقاصــد  نظرا  (991)
7/529. 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1132)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  الصدر،  إلي  النسبة  من  ذ كر  ما  به  يقصد"  لك  ذكرت  فكما  القياس  أما: "فقوله
 . االلتباس مخافة ؛ إليها لجأوا لكنهم ، القياس غير العجز إلي النسبة أن علي يدل

  والجمع   والمثنى  المفرد  من   كلّ   وضعِ   عن  يتحدث  وهو  ،  السيوطي  عند  وكذا  -
 هذا  فكل  ،"  والمرافق  جبالحوا  وغليظ  ،  الكبشين  رؤوس: "    نحو   في   اآلخر  موضع 
  يجعلونه   مالك  وابن  الكوفيين  أن   ذكر  ثم  ،   البصريين  عند  عليه  يقاس  ال  مسموع

 :  فيقول ، اللبس أمن بشرط قياسا  
 قاعدة   علي  ماش    وهو  ،  اللبس  أمن  إذا  ،  مالك  وابن  الكوفيون   وقاسه" 

 . (992)والنادر الشاذ علي القياس من الكوفيين
  حتى  األصل  خالف  ما  على  يقيسون   ال  ريينلبصا  أن  لسيوطيا  نص  من  ويفهم

 أمن  بشرط  مطردا    قياسا    منه  فيجعلون   مالك  وابن  الكوفيون   أما  ،  اللبس  أمن  وإن
 . اللبس

  ألن   ؛  األصل  خالف  ما  لقياس  مسوغا    اللبس  أمن  جعل  عدم  الراجح  أن  وأرى 
 عن  هفي   ع ِدل  ما  أو  ،  القياس  عن  َشذَّ   ما  تخريج  في  كمسّوغ  إليه  ي لجأ  اللبس  أمن

 . بغيره األصل الختلط  ذلك صح ولو قياسا ، هذا يجعل  فكيف ، األصل
"السيوطي  نقله  الذي  حيان  أبي  قول  هذا  ويعزز  هذا   من  شيء  قيس  لو  إذ: 

 . (993) "الموضوعات  واختلطت الدالالت اللتبست

 

 .1/196: همع ال وامع انظر (992)

 .1/196(همع ال وامع 993)
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 : الثاني الفصل

 .الصرفية البنية صوغ يف وأثرها  الداللة

 :اآلتية احثاملب ويتضمن

 .الصرفية البنية صوغ يف الداللة ضابط أمهية: الأو

 .الصرفية البنية صوغ يف الداللة أثر توضح مناذج: ثانيا

 .األصل عن العدول يف الداللة أثر: ثالثا
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 . الصرفية البنية  صوغ  في الداللة  ضابط أهمية

  من  كثير صوغ في الصرفيون  اليهع اعتمد لتيا الضوابط أهمّ  من الداللة تعدّ 
 .فيها بالغ أثر لها وكان ، الكلمة ببنية المتعلقة القواعد

رات مـع ، الكلمـة بنيـة من المستفاد المعنوي  األثر:  بالداللة  والمراد  التـي التغيـّ
 .(994)مختلفة أبنية إلي تحولها

 اختالفهـاوب ، معيَّنـة داللـة    بنيـة    ،فلكلِ (995)المعجمية  المادة  داللة  إلي  باإلضافة
 .  حركتها في أو ، نفسها الصيغة في االختالف هذا كان سواء ، الكلمة داللة تختلف

ه وقــد ر إلــي القــدامى العربيــة علمــاء تنبــّ  الــذي للتغييــر تبعــا   الكلمــة داللــة تغيــّ
 فـي السـبق لهـم  وكـان  ،  مسـتوية  دراسـة  ودرسـوها  ،  ونظمها  لفظها  فبحثوا  ،  يعتريها

 أوزان فـــي ومشـــتقاتها أصـــولها  وبحثـــوا ، المفـــردات رواحصـــ حيـــث ، انالميـــد هـــذا
 .(996)معينة

 : يعيش ابن قاله مما ذلك علي أدلّ  بذلك،وليس بعدهم جاء من لهم أقرّ  وقد
 ؛ وأصـلحوها بها اعتنوا وإنما ، لها وقوالب المعاني  علي  أدّلة    األلفاظ  أن  اعلم"
 ، المضي) ،كمعنى كثيرة والأح علي يكون  المعنى كان  ولّما.الداللة  في  أذهبَ   لتكون 
 الداللـة إلـي الحاجـة وكانـت ، وغيرهـا(  والمفعوليـة والفاعليـة ، واالسـتقبال ، والحـال

 بعينـه، المعنـى ذلـك علـي يـدلّ  خـاّص   لفظ   من ب د    يكن  لم  ،  ماّسة    منها  حال    كلّ   علي
،  وجب  فلهذا  ليـدلّ  ؛ كذلـ ونحو ير،والتغي والنقص بالزيادة األبنية واختالف    التصريف 

 ، ضـارب   ، تضـربْ  ال اضـرْب، ،  يضـرب    ضـرَب،: )  نحـو  المراد،  المعنى  علي  لفظ    كلّ 
 .(997)"تقّدم ما نحو على( مضروب  

 األبنيــة بتعــدد وكثرتهــا المعــاني تعــدد فــي الداللــة أثــر بيــان معــِرض فــي ولســت
 فوكيـ لصـرفية،ا  البنيـة  صـوغ  فـي  الداللـة  أثـر  علـي  التركيـز  بقدر  ،  وكثرتها  والصيغ

 

ائيــة فــي الصــيغة االفراديــة ، والداللــة اإليح 47: داللة األلفاظ د/ إبــراهيم أنــيس صـــ انظر  (994)
 . 101ي إغناء اللغة العربية صـ، وتطور األبنية الصرفية ودورها ف 32صـ

 .62اللي في القرآن الكريم صـ: الخالف التصريفي وأثره الدانظر (995)

 . 244: معالم الداللة اللغوية في القرن الثالث ال جري صـانظر (996)

 .270(شرح الملوكي صـ997)
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 بـين العالقة الصرفيون  تحرَّى  حيث ، األبنية  من  كثير  صوغ  لضبط  بارزا    ملحظا    انتك
 الصـيغ مـن لكثيـر جّردوا خاصة،ثم معنوية داللة من لها يكون   وما  ،  الصرفية  البنية

 .وبناؤها الكلمة صوغ أساسها علي تنضبط ، عاّمة   كّلية   دالالت   الصرفية
 جمـع ،كتصـغير األبنيـة  بعـض  صـياغة  ازجو   عدم  في  بطا  ضا  الداللة  جعلوا  كما

 ، فيتنافيـان ، التقليـل علـي يـدل والتصـغير ،  التكثيـر  علـي  يـدل  الجمع  إن  إذ  ؛  الكثرة
 .(998)واحدة حال في وكثيرا   قليال   الواحد األمر يكون  أن فمحال
 التــي أصــولهم مـن عامــا   أصــال   يعـد األبنيــة صــوغ فـي ضــابطا   الداللــة واعتبـار 

 عليهـا يتكئـون  مـا كثيـرا   فهـم ، قواعـدها وتقعيـد اللغويـة الظاهرة صفو  في  تمدوهااع
 .(999)اللغوية الظواهر من كثير تفسير في

 مقولــة فــي عنــه يصــدرون  الــذي األصــل يتمثــل الصــرفية البنيــة مســتوى  فعلــي
 .(1000)" واحد بناء علي تقاربت إذا األشياء يبنون  مما والعرب: "  سيبويه

 تقاربـت حـين واحـد مثـال علـي  جـاءت  التـي  ادرالمصـ  تلك  لكذ  علي  دليل  وخير
 المعـاني تقاربت حين واحد   مثال على جاءت التي المصادر ومن:"    قوله  في  المعاني

َزوان،:  قولك . ارتفـاع  فـي  واهتـزازه  البـدن  زعزعـة  فـي  األشـياء  هـذه  وإنمـا  والنَّقـزان؛  النـَّ
َتكان الَعَسالن ومثله  .والرَّ

راخ: نحو الصوت عليه جاء كما الق ماص،و  ءالنُّزا نحو ف عال    على  جاء  وقد  الصُّ
. ونحـوه النََّزوان في نفسه من تكلف ما نفسه من فيه تكّلف  قد  الصوت  ألن  والنُّباح؛

ــالوا زو: وق ــَّ ــز، الن ــالوا كمــا والنَّق ْكت: ق ز الســَّ ــْ ز؛ والَقف ــاء ألنّ  والَعجــْ ــل بن  ال واحــد   الفع
 .يتعدى ال هذا أن كما ، يتعدى

 

،أما ريين والكوفيين  في تصغير جمع الكثرة ، وما ذكرته مذهب البصريين  (خالف بين البص998)
: شرح المفصل انظر اآلحاد. الكوفيون فأجازوا تصغيره على لفظه ، إذا كان له نظير من أمثلة 

 .268-1/267، وشرح الشافية  133- 5/132

 .63: دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية صـانظر (999)

 .4/12ب  (الكتا1000)
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ر   نفِسه َتَجيُّش    الغثيان؛ألنه  ومثله.  وتحرك  زعزعة  ان؛ألنهغليال  هذا  ومثل . وَتَثوُّ

 .(1001)"وتحّرك    اضطراب هذا ألن واللََّمعان؛ الخَطران:  ومثله
 ذكـر يلـي وفيمـا ، مختلفـة  كثيـرة  صياغتها  في  ضابطا    الداللة  تعدّ   التي  واألبنية

 البنيـة صـوغ فـي لـةدال ال أثـر لنـا توضـح التـي األمثلـة ببعض  مدعومة  ،  منها  نماذج
 : بـ أوال   ولنبدأ ، الصرفية
 .  الثالثية األفعال مصادر -1

 ال ، كثيـرة الثالثي الفعل مصادر أن وهلة ألول يدرك التصريف كتب في  الناظر
 .السماع فيها عليه المعول وأن ، عامة قاعدة تضبطها
 فـي يةماعالس الثالثي مصادر من الكثير ساق أن بعد -  مثال  -  سيبويه  فنجد 

 .(1002)" بقياس تضبط ال األشياء وهذه: " يقول كتابه
رة   كـلَّ  باِدئـا   المصـادر ذكر في يستمر  ثم   قـالوا وقـد... كـذا وقـالوا: "  بقولـه ِفقـْ

 .(1003)  ... كذا
 فــإن وعليــه ، الســماع علــي موقوفــة المصــادر هــذه أوزان أن علــي يــدل ممــا 
 . الثالثي رمصد لمعرفة وري ضر  اللغة وكتب  المعاجم إلي  الرجوع

ا   الثالثـي مصادر اختالف  علي  أدلّ   وال  الواحـد للفعـل تجـد أنـك مـن ، ونوعـا   كمـّ
ى، وِلقـاءة، ِلقاء،:"مصـادر عشرة – مثال   -(َلِقيَ ) للفعل ذكروا فقد  ،  مصادر  عّدة  وَلقـ 

ا ، وَلْقيــا ، ا ، ول ِقيــّ ة ، وَلِقيــّ ث: )نعلــيللف وذكــروا ،"ول قيانا،ولقيانــة وِلْقَيانــا ، وَلْقيــَ  و( َمكــَ
 . (1004)مصادر تسعة( َتمّ )

 إلــي يرجــع ربمــا ، التعــدد هــذا أســباب بيــان فــي التفصــيل معــرض فــي ولســت
 الــي أو ،(1005)وأخــرى  صــيغة كــل بــين المعنــى اخــتالف إلــي أو ، اللهجــات اخــتالف

 

 .4/14(الكتاب  1001)

 . 4/15: الكتاب  انظر (1002)

 .4/15تاب  : الكانظر (1003)

 . 2/88: المزهر في علوم اللغة وأنواع ا  انظر (1004)

 .19، 17هذه األسباب في كتاب ) معاني األبنية في العربية (صـ ظران (1005)
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 بخـالف ، مصـادرها  اختلفـت  فلـذلك  ،  والمضـارعية  الماضوية  الثالثية  األفعال  اختالف
 ال منهـا الفعـل ألن ؛ واحـد قيـاس علـي أحـرف ثالثـة أفعالهـا وزتتجـا التـي  مصادرال

 .(1006)يختلف
 بلفظ ،أو الثالثية األفعال لمصادر القياسية الضوابط بعض توجد ذلك مع ولكن

 ، الثالثـي مصـادر أغلـب صـوغ  يضـبطوا  أن  الصـرفيون   اسـتطاع  فقـد  ،  التقريبية  أدقّ 
 ، مثيالتهـا مع  فيه  تشترك  الذي  ياللالد  بمعناها  للمصدر  الصرفية  الصيغة  قرنوا  بأن

 ضــمن الثالثيـة، المصــادر صـيغ معظــم بـه تضـبط ، مطــردا   أصـال   الداللــة مـن فكونـوا
 :التالي النحو علي وهي ، عليها تلتقي عامة كلية معان

 مصــدره قيــاس يكــون  أن واليــة أو ِحْرفـة علــي َدلّ  فيمــا – مــثال  - فالغالـب -1 
اكَ  ) ـكــــ ،-الفــــاء ربكســــ–" ِفَعالــــة" علــــي اطَ  ، ِحياكــــة  : حــــَ ر ، ِخياطــــة  : وخــــَ :  وَعمــــِ
 .(1007)(ِعَمارة  

د عــدم إلــي ســيبويه ويّتجـه ع بــل فيــه، يقــع واحــد بشــيء المعنـى فــي التقيــّ  يوســّ
 المعنـى، في  ي شبهه  ما  في لِحق  المعنى،  ذلك  يحقق  أن  شأنه  من  ما  كلّ   ليشمل  دائرته

 :  فيقول ،( والِجراية ، والِوصاية ،  الِوكالة)كـ
ّبْهنَ  فإنما ،  ونحوهن والِجراية  والِوصاية الِوكالة ماوأ "  معناهن ألن ؛  بالوالية  ش 
ارة الِخالفـــة وعليـــه. بالشـــيء القيـــام  ت خبـــر أن أردت وإنمـــا والِعَرافـــة، والنَِّكابـــة، واإِلمـــَ

 .(1008)" بالِوالية
ــده مــا وهــذا ــة ابــن أك ــة:"  بقولــه أيضــا   قتيب ــرا   تــأتي وِفَعال  الصــناعات فــي كثي

ناَعة...ياتلوالوا  بينهمـا ج مـع فلـذلك به، والقيام للشيء الوالية بمنزلة هي  إنما  والصِّ
 .(1009)" البناء في

 

 .2/124المقتضب  انظر  (1006)

 .1/153: شرح الشافية  انظر (1007)

 .4/11الكتاب   (1008)

 .1/582أدب الكاتب  (1009)
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ب" للفعــل مصــدرا  " الكتــاب" تجعــل فــالعرب  الِحرفــة أو الصــناعة أرادت فــإذا ،" َكتــَ
 ِسقاية" : قالت الوالية أرادت فإذا ،"  َسقيا  " : "سقى" مصدر في ،وتقول"ِكتابة:"  تقول

 .(1010)دواليك هكذاو  ،" 
َرف أكثـر جـاءت وإنمـا  فيــه المصـدر هـذا ألن ؛"  ِفعالــة" علـي أشـبهها ومـا الحــِ

راية  ،  االشتمال  معنى الدة  ،  ،والِعمامـة  المعلـوم  علي  تشتمل  التي  كالدِّ  وهكـذا...  والقـِ
ارَ  ، الخياطــة: " ،نحــو" ِفعالــة" علــي الصــناعات أســماء أكثــر جــاءت لــذلك.  ؛"  ةوالنِّجــَ

( الِعبـارة) ذلـك  ومثـل  ،  شـيء  مـن  أكثـر  علي  تشتمل  فهي  ،  االشتمال  معنى  يهاف  ألن
 .فيها ما علي الشتمالها

 ،"ِفعالـــة" عليـــه المســـتوَلي اســـم فـــإن شـــيء، علـــي اســـتولى مـــن كـــل وكـــذلك 
 .(1011)واإِلمارة ، الِخالفة"كـ

 علـي المصـدرية الكلمـات مـن ي سـتحدث  ما  بجواز  قراره  اللغوي   المجمع  أخذ  وقد
 مـــن شـــبهها أو الِحرفـــة معنـــي داللتهـــا احتملـــت إذا – الفـــاء بكســـر – الـــةِفعال وزن 

:  التاليـــة الشـــائعة الكلمـــات قبـــول مـــن مـــانع ال هـــذا وعلـــي ، والمالزمـــة المصــاحبة
 .(1012)(الِبداية الِعمارة،الِنيافة،و الِعمالة،و  ، الِلياقةو ، الِهوايةو  ، الِقوامة)

 وزن  علــي مصــدره قيــاس كــون ي أن صــوت أو داء علــي دلّ  فيمــا والغالــب -2
عال"  كـــ ، الفــاء بضــم –" ف عــال"  أردت إذا ،" الب كــى: "  تقــول ،"  ور غــاء ، ،وز كــام ســ 

 .(1013)معه يكون  الذي الصوت فهو  البكاء وأما ، الدموع
 ، والضجيج ، الصهيل)كـ ،" فعيل  "  صوت علي دل فيما"  ف عاال  "  ويشارك

  فعيال ألن ؛( والنباح ، والنبيح  ، لنهاقوا النهيق،) في  يشتركان وقد ،( والهدير
 اتفقا...( وخ فاف وخفيف ، وط وال   طويل)كـ ، الوصف في اتفقا فكما ، أختان وفعاال

 . (1014) الصوت على داللتهما في هنا
 

 .23: معاني األبنية في العربية صـانظر (1010)

 .1000، والكليات للكفوي صـ 1/92: الفروق اللغوية للعسكري انظر (1011)

 .9- 8صـ 2: في أصول اللغة جـانظر (1012)

 .155-1/154شرح الشافية  (1013)

 .4/283: المخصص انظر (1014)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1139)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ؛ "    ،وفعيال  ف عاال"    الوزنين  هذين  صوت  أو  داء    علي  دلّ   لما   اختاروا  ولعلهم
 بتاء   المقيدة  غير"    الياء  –  األلف"    وهي  ،  خراآل  قبل  التي  ةالمدّ   من  فيهما  ِلَما

 األلم  امتداد  أو  صوت،  علي  دلّ   فيما  الصوت  امتداد  تناسب  التي  ،  آخره  في  تأنيث
 األلفاظ  مناسبة  في  قواعد  من أرسوه  ما علي  محافظتهم  ِقَبل   من ،  داء    علي  دلّ   فيما

 .  معانيها لداللة
  أبلغ(  ف عاال  )  أن  يبدو  فالذي  ،(  ل،فعا  فعيل)  وزنان  للصوت  يكون   أن  اتفق  وإذا

  باأللف   الفم  فتح  وأن  ،  الياء  مّدة   من  أطول  األلف  مّدة  ألن  وذلك  ؛وأقوى (  فعيل)  من
 . بالياء  فتحه من أوسع

( فعاال)  أن  المعلوم  فمن  ،(  وطوال طويل)كـ  وفعال  فعيل  الصفات  في  ذلك  ونظير
 ،  عريض  من  أبلغ  اضع ر و   ،  طويل  من  أبلغ  ط وال)فـ  ،  الوصف  في(  فعيل)  من  أبلغ

جاع  ألن  ؛  المصدر  في  القياس  وكذلك  ،(  كريم  من  أبلغ  وك رام  ،  شجيع  من  أبلغ  وش 
 .(1015)  متفقان الوزنين
 علي    مصدره  يأتي  أن  حركة  أو  تقلُّب  أو  اضطراب  علي  دلّ   فيما  والغالب  -3

 ذاه   تتح    معانيه  تقاربت  ما   سيبويه  ويجمع  ،(  والطََّيران  ،  الَجَوالن)،كـ(َفَعالن)
  في   واهتزازه  البدن  زعزعة  في  األشياء   هذه  ؛ألن(  والَقَفران  والنَّقزان  النَّزوان)كـ  ،  الوزن 

  نفِسه   َتَجيُّش    ألنه  ؛"الَغَثَيان"  ومثله  وتحرك،  زعزعة  ؛ألنه(  الغليان)  هذا  ومثل   ارتفاع،
ر    .(1016)  وَتَثوُّ

(    َغْليا    اءَ الم  َغَلْيت  )  :    تقول  فأنت  ،  الوزن   هذا  علي  كان  حركة  فيه  ما  فكل
  واالضطراب   الحركة  أردت  ،فإذا(1017)"اْلَحِميِم  َكَغْليِ : "تعالى  قال  كما  ،  الفعل  أردت  إذا

 ما   يناسب  والالم  والعين  الفاء  فتحة  الحركات  توالي  ،ولعل(   َغَلَيانا    الماء    َغَلى: )  قلت
 .واضطراب  حركة من الفعل في

 

 .25: معاني األبنية  في العربية صـ انظر (1015)

 . 4/14: الكتاب انظر (1016)

 . 46سورة الدخان من اآلية  (1017)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1140)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  قلت   واالضطراب   كةلحر ا   أردت  فإن  ،"    طيبة   حياة  الرجل  حيا"    وتقول 
ارَ   َوِإنَّ :"  تعالى   قال  ،(الَحَيوان:)   الحركة   معنى  فيها  أراد  َلمَّا  ،"اْلَحَيَوان    َلِهيَ   اآْلِخَرةَ   الدَّ

  على  بناها  ،  وهمود  سكون   كأنها  األخرى   للحياة  بالنسبة  الدنيا  وأن  ،  والتقلب
 .(1018)َثمّ  الحياة كمال على للداللة ؛( َفَعالن)

:    نحو  ، (  ِفعال)  علي  مصدره  يأتي  أن  وامتناع  ِإباء    علي  دلي  افيم  والغالب  -4
ماح،  والنِّفار  والِشراد  الِفرار  يبنون  مما والعرب  المباعدة،  على  دليل   فيه كله  وهذا  والطِّ

 .(1019)"واحد بناء على تقاربت إذا األشياء
 ة وللدالل  ،(  والِجزاز  ،  الِصرام)كـ  الحدث  حينونة  وقت  علي  للداللة  أيضا  ويصاغ

 يكون   أيضا    والفعال  ،(  ،والِصَراف  والِضراب  ،  النِّكاح)،كـ  شيء   من  شيء  قرب  ليع
  علي   والِكشاح  ،  الع ن ق  علي  لرسم   ،  والِعراض  ،  الِبالط)،كـ  السمات  في   غالبا    بناء

 .(1020)( الَجْنب علي والِجناب ، الَكْشح
-"  عالَتف"    علي  همصدر   يكون   أن  مبالغة  أو  تكثير  علي  دل  فيما  والغالب  -5

 (.والتَّهدار ، والتَّلعاب ، التَّجوال)كـ -التاء بفتح
  المصدر   بنيت  التكثير  أردت  َلّما   ولكن  ،  َفعَّْلت    مصدر  هذا  من  شيء  وليس"

 .(1021)َفعَّْلت على  َفَعْلت بنيت كما ، هذا على
  الك درة) كـ(  ف علة)  علي  مصدره   يكون   أن  لون    علي  دلّ   فيما  والغالب  -6

باح:    قالوا  كما  ،   والسواد  البياض:    وقالوا  ،   مرةوالح    ،   فرة،والص     ؛  والَمساء  الصَّ
 .(1022)َوَضح   والصباح ، سواد المساء  في بمنزلتهما لونان ألنهما

 أخرى   داللة  إلي  يحتكمون   كانوا  السابقة  المعاني  تلك  من  الفعل  يخلو  وحينما
 فذكروا  ،   نفياوظي  معنيان  وهما  ،  واللزوم  كالتعدي  ،   الوظيفية  الداللة  هي   ،  للفعل

 

 .28: معاني األبنية  في العربية صـانظر (1018)

 .4/12:الكتابانظر (1019)

 .1/154: شرح الشافية للرضي ظران (1020)

 .84 – 4/83: الكتاب انظر (1021)

 .4/26: الكتاب انظر (1022)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1141)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،   َفْعل   المتعدى  وفي  ،(ركوع ا  َرَكَع،)  َنْحو    ف ع ول،   الالَِّزِم  َفَعلَ   مصدر  في  اْلَغاِلبَ   أن
 . (1023)(َضْرب ا َضَربَ )كـ

  ثم  ،  أوال    الداللي  أو  المعجمي  الكلمة  معني  م َرّتب ا  الرضي   ذلك  إلي  أشار  وقد 
 الالزم   َفَعلَ   في  الغالب:")الحاجب  بن ا  قول  على  امعّقب    فقال  ،  الوظيفي  بالمعني  َثنَّىَ 
 األصوات   من  َبْعد    نذكرها  التي  للمعاني  يكن  لم  إذا  بل  إطالقه،  على  ليس(  ف ع ول  على

 وال  ،(َفَعل،وَفِعل،وَفع ل)  من  األبواب  نعّين  ال  أن  أوال    بنا  فاألولى  واالضطراب،  واألدواء
 األكثر   األغلب:  نقول  ثم..  .  وشبهها  ف الِحرَ   في  الغالب:  نقول  بل  والالزم،  المعتدى

 َقَتلَ :  نحو  كان،  باب    أيّ   من  َفْعل    على  المتعدي  يكون   أن  المذكورة  المعاني  غير  في
،  الالزم وَفَعل َحْمدا ،  َوَحِمدَ  َضْربا ، وَضَربَ  َقْتال ،  .(1024) "د خ وال   َدَخلَ  نحو ف ع ول 

 داللة   عن  يخرج  ال  مةللكل  وظيفي  كمعنى  واللزوم  للتعدي  احتكامهم  في  حتى
 إن ، فالوظيفي ، فالداللي ، المعجمي  المعنى عن أوال   يبحثون  معناها،فهم أو الكلمة
ر  . األمر بهم قص 

  ال   ألنها  ؛  الثالثي   مصادر  صوغ  في  للمعاني   احتكامهم  أهمية  علي  يدل   وهذا 
 . هذا من أحكم بأمر   وال بقياس تضبط

 الفعل  يخالف  حين  رألما   يضبط  صال  أ  لتكون   الداللة  إلي  يلجئون   كانوا  بل 
 باب   هذا:)بعنوان  له  يترجم  بابا    سيبويه   يعقد  كيف  ترى   أال   القياسي،  مصدره  المزيد

 .(1025)(واحد المعنى ألن ؛ الفعل غير  علي فيه المصدر جاء ما
 .  اآلخر علي  أحدهما  مصدر يحمل أن جاز  المعني  في اتفقا  إذا الفعلين  أن:مراده 
  أَلنَّ   ؛  الفعلِ   غيرِ   ِمنْ   فيهِ   المصدر    جاءَ   ما  َباب  )  في    السراج  ابن  فعل  وكذا

)  نحو  ،(واحد    المعنى  اجتوروا   معنى  ألن  اجتوارا ؛  وتجاوروا   تجاورا    اجتوروا: 
 . (1026)..( انكسار ا وك ِسرَ  َكْسر ا وانكَسر واحد، وتجاوروا

 

 .26: الشافية  البن الحاجب صـانظر (1023)

 . 153،156-1/152ح الشافية  : شرانظر (1024)

 . 4/81الكتاب   (1025)

 .3/134في النحو: األصول انظر (1026)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1142)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 . المضارع  عين حركة -2

 ضبط   بمكان   وبةلصعا من أصبح ، وجوهها واختالف الثالثية األفعال لكثرة نظرا  
 أفواه   من  المسموع  علي  مدارها  وإنما  ،  مطرد  قياس  لها  ليس  إذ  المضارع؛  عين

 . وحّفاظها اللغة حملة من األثبات
  عن   اللغويين  من  كثير   روى   كما  ،  واالستحسان  الخّفة  علي  المدار   يكون   وقد

 هذا  عن  لأسأ  ،  طويلة  دةم  وتميم  قيس  َعْلَيا  في  ط ْفت  : "قال  أنه  األنصاري   زيد  أبي
  بالكسر   فيه  كان  وما  ،  أولى  بالضم  فيه  كان  ما  ألعرف  ؛  وكبيرهم   صغيرهم  الباب
 يستحسن  ما  علي   منهم  امرئ   كل   به  يتكلم  وإنما  ،  قياسا    لذلك  أجد  فلم.    أولى

 .(1027) ذلك غير ال ويستخفّ 
  أن   –  العين  مثّلث  –"  َفعل"  لـ  بمضارع  اإلتيان  عند  تقتضي  العقلية  والقسمة 

 ،  المضارع  عين  في  الماضي  العين   حركات  ضرب  حاصل  ،وهي  أبواب  سعةت  تكون 
 " . يفَعل فع ل ، يفِعل فع ل َيفع ل،  َفِعل:" وهي منها ثالثة أهملوا الصرفيين أن إال

 فقد   العرب  عن  ورودها  حيث  من  أما  ،  التبويب  جهة  من  كان  إنما  وإهمالها
 :   أمثلة عليها وردت

ل  َفِضل: "  األول  فمن  ك دت :"    الثالث  ومن  ،"  َيِجد   وَجد: "    لثانيا  نوم  ،" يفض 
 ". يَكاد

  تداخل   قبيل  من  جعلوها  أو   ،  الندرة  أو  الشذوذ  إلي  الصرفيون   ونسبها 
 .(1029) االستعمال كثرة حسب ورتبوها ، الباقية الستة وأثبتوا ، (1028) اللغات

  نه فإ  ،  الوجوه  من  كثير ا  يتعدى  الذي  -العين  مفتوح –" َفَعل"    مقّدمتها في  يأتي
  فكث رت (    ويفِعل  ،  ،ويفع ل   يفَعل  َفَعلَ )    منها  خرج   إذ  ،  القسمة  في  ما  جميع  أ عطي

 . عليها الكالم وكث ر ، أمثلته بذلك

 

 .110ح البن درستويه صـ ، وتصحيح الفصي 1/164: المزهر في علوم اللغةانظر (1027)

 .1/17: أبواب الفعل الثالثي بين المعجم والرأي الصرفي انظر (1028)

، وشذا العــرف صـــ  94تقبالت األفعال صـ: بغية اآلمال في معرفة النطق بجميع مسانظر  (1029)
ل(  ، وعند سيبويه أبواب    62-68 ل يفعــِ ل ،وفَعــِ ل يفعــَ  انظــر  الفعل األساســية أربعــة ،م ِمال )فَعــَ
 . 4/38لكتاب :ا



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1143)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

:"    وجهين  إال  ي عطَ   ،فلم  -العين  بكسر-"  َفِعل"    ،وهو  منها  أخّص   هو  ما  وصار
 .  قليال منه الثاني كان وإن ،"  يفِعل فِعل ، يفَعل َفِعل

  فلم   ،  -العين  h€__بضم-"  َفع ل"    هو  ،و  الخصوصية  غاية  وه  يالذ  وصار
 .(1030) "يفع ل َفع ل" ،وهو واحدا   وجها   إال ي عطَ 

  وَفع ل   ،  َفِعل"  باب  أما  ،"    َفَعلَ "    باب  في  تنحصر  المضارع  عين  ضبط  ومشكلة
 . مضارع ه  ع ِرف ماضيه  ع ِرف فمتى  مشكلة، ثمَّ  فليس" 

 كما   ،  والمضارع  الماضي  عين  حركة  فقتوا  األصل  أن  يإل  مالك  ابن  ويذهب
 ،   التعدي  بعدم  لخفته"  َفع ل"  بـ  إليه  المشار   التوافق  فخ صَّ   ،  والمضارع  باألمر   ف ِعل
ِعل  ،  الزيادة   عدم  زيادة،واألصل  ذو  المتعدي  فإن   في   التوافق  من  حظّ "  َفِعل"  لـ  وج 

 الضمة،  أخت  سرةالك  كون   في   "َفع ل"  بـ"  فِعل"لشبه  سبب؛  بغير  وأخواتها"    حِسب"
 فقد   فإن  ،  الالم  أو  العين  حلقي  كونه  وهو  ،  بسبب  إال"  فَعل"  في  التوافق  وأ همل
 .(1031) (يَذر وَوَذر  ، يأَبى َأَبى)كـ شّذ، ما  إال ، التوافق امتنع السبب

  والمضارع   الماضي  في   العين  حركة   بين  الصوتية  المخالفة  جني  ابن   أرجع  وقد
 ،   ثالثة  علي  زاد  فيما  الشأن  هو  كما  ،  مضارعوال  الماضي  بين  الداللة  اختالف  إلي

 وجوب  على   الداللة  دّلت  قد  : "يقول  القياس،فتراه  هي  بينهما  المخالفة  كانت  ولهذا
 هو   إنما  المثل  هذه  صيغ  في  الغرض  إذ  ،المضارع  لصيغة  الماضي  صيغة  مخالفة
 كانت   لخالفا  دازدا  وكلما  ،  لصاحبه   مخاِلف    مثال    زمان    لكلّ   فج عل  ،  األزمنة  إلفادة

 سكون   الماضي  فاء  حركة  بإزاء  جعلوا  أن  ذلك  فمن.الزمان  على  الداللة  قوة  ذلك  في
 وعِلم  ،  يقت ل  وقَتل   ،  يضِرب   ضَرب :  فقالوا  ،  عينيهما  بين  وخالفوا  ،  المضارع  فاء
 .(1032) "يعَلم

 

 ، نقال  عن أبي زيد البلخي.   55: تذكرة النحاة صـانظر (1030)

 .3/445: شرح التس يل انظر (1031)

 .1/375(الخصائص 1032)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1144)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  بينها   من  وكان  ،  المضارع  عين  لضبط  عامة  معايير  الصرفيون   وضع  وقد
 .(1033) ةالدالل

  الحقيقي   الفعل  ألنه  ؛  عددا  األفعال  أكثر"  َفَعل"  أن  األبواب  ذكرِ   من  سبق  فقد
 صيغ   ثالث  يعطي  إذ  ؛  تصرفا    أكثر  فهو  لذلك  ،  والحركة  العمل   علي  غالبا    يدل  الذي

 كسر ا   ،  الرواية  فيه  أتت   ما  يتعدي  فال   ،  واشتهر   المضارع  ع رف   فإذا  ،  المضارع  في 
  يأتي   ال  المشهور  وحفظ  ،"    يقت ل   قتل: "  نحو  ،  ضما    أو  ،"    يضِرب  ضرب:"    نحو  ،

 .(1034)بالمحفوظ   واعتني الكتب َدَرس لمن وإنما ، إنسان لكل
 ،   أكثر  ألنه  ؛   بالكسر(  يفِعل)  تجعل  أن   فالوجه  ،   المضارع  ي عرف  لم   وإذا

  عليه   فيغلب  ،  الالم  أو  العين  صحيح  حلقيا  كان  إذا  إال  ،   الضمة  من  أخف  والكسر
 .(1035) بالفتح " يفَعل"

  بالفتح"  يفَعل: "  هو ، واحد وجه مضارعه في الغالب فالكثير"  فِعل" باب ماوأ
 . المضارع ع رف"  فِعل " الماضي ع رف فمتي ،

  مستوي   في  يقع  فعل    أو   ،  الغالب  في  وقتية  حالة  عن  للتعبير  يأتي  وهو 
 لجسم ا  وأ  ،"    عِلم  ،  فِهم  ،  حِسب:  "  كـ  ،  الذهن  ،أو"    َسِمع  ،  طِعم: "    كـ  الحواس،

 ما  وكثيرا    ،"    فِرح  ،   حِزن   ،  غِضب : "    كـ  العواطف،  أو  ،"    شِرب  ،  رِكب: "  كـ  ،
 مِرض  ،   رِبح   خِسر،: "كـ   ،  إرادة  بدون   الفعل  يتلقي  ،  سلبي ا  فيها  الفاعل  موقف  يكون 

 .(1036) المعنى بفضل إذن يحصل الباب هذا في فالتمييز ،"
 ليس  ألنه  ؛"    يفع ل: "  هو  ،  دواح  مضارع  إال  له  فليس  ،"  َفع ل"    باب  ويليه

 عليها  يكون    التي  للهيئة   كالمهم  في  جاء  وإنما  ،  للكلمة  التام  الحدث  علي  يدل  فعال
 

بالجــار ير أخرى غير الداللــة ، كالتعــدي واللــزوم ، والمصــدر ،ومتعلــق الفعــل (هناك معاي1033)
ى النحــاس فــي كتابــه " مــن والمجرور،وكثرة االستعمال وقلته . وقد استوفى كل هذا د/ مصــطف

 . 175قضايا اللغة " صـ 

 ، ومن قضايا اللغة 31: بغية اآلمال في معرفة النطق بجميع مستقبالت األفعال صـ انظر  (1034)
 . 88 -87، والتصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث صـ 15صـ

، وقــد حكاهــا  32: بغيــة اآلمــال فــي معرفــة النطــق بجميــع مســتقبالت األفعــال صـــانظر  (1035)
 . 1033الكفوي في الكليات صـ

 . 97: التصريف العربي  من خالل علم األصوات الحديث صـ انظر (1036)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1145)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

ا  يفعله  لشيء  ال  ،  الفاعل ن : "  نحو  ،  لغيره  قصد  ن  حس  م   ،  يقب ح  وقب ح  ،  يحس   وكر 
م   في  لأدخ فهو ، جاياوالس بالطبائع اتصال ففيه"  وكريم   ، وقبيح   ، حسن   ،فهو  يكر 
 . واألحداث األفعال باب في منه والذم والمدح التعجب باب

  ،   بالفعل  الفاعل  قيام  علي  يدل   ال   ألنه  ؛  المضارع  في   حركته  تتغير   لم  وإنما
  التصرف   ضعيف   وتجعله  األفعال  بقية  عن  تميزه  فالضمة  ،  االتصال  علي  يدل  وإنما

  ضمة   بإسقاط  "لَفعْ "  نطقه  ي إل  العرب  بعض  ميل  يفسر  ما  هذا  ولعل  ثقيله،
 . (1037)العين

ّمت  وإنما   وصاحبها   والطبيعة  الَخْلق  علي  داال    كان  لّما  ؛ألنه  فيه  العين  ض 
  ففيه   ،  فاعله  ي سمّ   لم  فيما  كفعلهم  ،  للَخْلق  عالمة  الضم  جعلوا  ،  الخيار  مسلوب

 .(1038) ومعانيها األلفاظ بنية  بين للمناسبة رعاية
 عين   وحركة  الفعل  داللة  ينب  اواضح    الربط   يلحظ  المعجم  لمواد  والمتتبع

 : يقال المثال، سبيل وعلي ، مضارعه
 . شرُّه استعَجل:  بمعنى ، وف ق وما    َفَقما    َيْفَقم األمر َفِقمَ 

وَ  َفَقما   يفَقم الرجل   وَفِقمَ  ر فّكيه  أحد طال:  بمعنى ،أْفَقم   َفه   .اآلخر وقص 
 .(1039)"َفِقمَ  َحتَّى اءِ المَ  منَ  ابَ َأَص : ،بمعنى  َفَقم ا اإلناء   َفِقمَ  وقد

 .ق ِبل: بمعنى ، ِبرًّا  يِبرُّ   حّجه َبرَّ :  ويقال
 .  وَوَصَلهما إليهما اإلحسان في توّسع:  ِبرًّا  يَبرُّ   والديه وَبرَّ 
 .  (1040) قول   أو بفعل   قهره:   َبرًّا  يب رُّ  فالن ا وَبرَّ 
 ارع لمضا  في   عينه  ةوحرك  الثالثي   الفعل  مشكلة  حلّ   الباحثين  بعض  حاول  وقد 

 الحصر   خالل  من  وتوصل  ،  اإلحصائي   المنهج  مستخدم ا  الداللة،  على  معتِمدا  ،
  ،" حدوث"  وقوع  معاني  تكون   أن   عليها  يغلب"    يفع ل  َفَعل"    معاني  أن   إلي  واإلحصاء

 

 .165مصطفى النحاس صـ : من قضايا اللغة  د/ انظر (1037)

،و للجــاربردي 1/137ح الشــافية للرضــي  ، وشــر4/2213: شرح الكافيــة الشــافية  انظر  (1038)
 .2/279لفارابي ، ومعجم ديوان األدب ل 147-146صـ

 )ف ق م(. 33/216)ف ق م(، وتاج العروس  12/457: لسان العرب انظر (1039)

 .1/48معجم الوسيط باب الباء، وال 4/52: لسان العرب فصل الباء الموحدة انظر (1040)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1146)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

:   بمعني   ينف ر،  نفر)،و(َفِني:    بمعني  ،  يم وت  مات: )  مثل  ،  بفاعلها  وتتعلق  تقوم
 ( . َكرِه

  يقوم "  أحداث"  إيقاع  معاني  تكون   أن  فيها  يغلب"    يفِعل   ل فعَ "    باب  عانيم  وأن
)  مثل  ،  الفاعل  بها  القاعدة  تلك  أو  األساس  هذا  علي  وأنه  ،(  يضرب  ضرب: 

  في "    يفِعل  وفَعل" "  يفع ل  فَعل"   باب  فيها  تتعدد   التي   المعاني  مراجعة  يمكن  التغليبية
  المعاني   تتحد  حين  ،  آخر  ابلب  وأخرى   ،  بابل  معان    فت عَطى  ،  الواحدة  الفعلية  المادة

 . البابين بين
  ،"    ينِفر  ونفر  ،  ينف ر  نفر"    هكذا  البابان  فيه  ورد   -مثال  –"  نَفر"  فالفعل 
  العربي   المعجم  في   الفعل  ولهذا  ،(  ِنَفار ا)  الثاني  ومصدر  ،(  نفور ا)  األول  ومصدر
 (.  روجوالخ ، اهيةالكر : ) وهما مشتركان، البابين في والمعنيان ، معنيان
( الخروج)  معنى  ردّ   معجمي ا  يمكن  بها  نقول  التي   التغليبية  القاعدة  ضوء  وفي 

 وردّ   ،  وحدها"    ينِفر  نفر"    الفعل   صورة  إلي"  اإليقاع"  األحداث   معاني  من  وهو  ،
" ينف ر   نفر"  الفعل  صورة  إلي"  الوقوع"    الحدوث  معاني  من  وهو(  الكراهية)  معنى

 .(1041)وحدها
 كان   جني  فابن  ،  عليه  ونبهوا  القدماء  له  تنبه  أن  ق سب  إليه  توصل  يالذ  وهذا

"   يفع ل  فعل"    أن  كما  ،"    يفع ل  فعل"    من  أقيس  المتعدي  في"    يفِعل  فَعل"    أن  يرى 
 .(1042) "  يفِعل  فَعل"  من أقيس الالزم في

 ضرب "    فـ  ،  الالزم  في  الضم   ويفضل  ،   المعتدي  في  الكسر  يفضل  أنه  أي 
"    من  أقيس"  يقع د  قعد"و  ،  متعد   وكالهما"    قت لي  لقت"    من  قيسأ  عنده"    يضِرب
 . الزم  وكالهما"  يجِلس جلس

  الالزمة   األفعال  وأن   ،  غالب ا  وأحداث  إيقاع  أفعال  المتعدية  األفعال  أن  ومعلوم 
 .(1043)غالب ا وحدوث وقوع أفعال

 

 .102-98لفعل الثالثي( د/ سليمان فياض صـ : )نحو حلول جذرية لمشكلة ا انظر (1041)

 . 1/375: الخصائص انظر (1042)

 .175: من قضايا اللغة صـانظر (1043)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1147)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  قول   كلذل  تبع ا  األبواب  وتداخل   األبواب  بين  المعاني  تداخل  يؤكد  مما  إن  بل 
 است عمل   بل  ،  المعاني  من  بمعنى  يختص  لم  لخفته"  فَعل"   باب  أن  اعلم"  :    الرضي

 .(1044) " فيه التصرف واتسع  ، استعماله كث ر خفّ   إذا اللفظ ألن ؛ جميعها في
"    التركيب  خالل  من  يأتي  إنما  الثالثي  عين  لمشكلة  حلّ   إيجاد  في  فالتفكير

ا  الفعل  ألن  ؛"    السياق   صيغة   الفعل  فيمثل  سياقال  أما   ،  فقط  ةالصيغ   يمثل  منفرد 
   عليه التأكيد ينبغي ما وهذا ، ومعنى

  ،   اللغة  في  المستخدمة  المأنوسة   لألفعال  معجم  عمل  في  -إذن  –  الحل  فليس
 إيجاد  في  الصحيح  الحل  وإنما  ،  العين  أو  الباب  ثنائية  لألفعال   إحصاء  عمل  في  أو

  اللغة   ويمنح  الشك،  هاعن  ويزيل  ،  هاماإلب  عنها  يرفع  الثالثية  لألفعال  سياقي  معجم
ا ثبات ا  .(1045) واطراد 

   المشبهة الصفة -3

  يمّيزه   ما  منها  بناء    فلكلّ   ،  داللتها  واختالف  ،  المشبهة  الصفة  أبنية  لتعدد  نظر ا
 ألنها  الداللة؛  إلي  بها  المتعلقة  القواعد  صوغ  في   الصرفيون   احتكم  فقد  غيره،  عن

 مع  فيه تشترك الذي الداللي بمعناها  غةلصيا قرنوا هذال ،  نفسه الفعل بداللة مرتبطة
 .واحد بناء علي تقاربت إذا األشياء يبنون  مما والعرب ، مثيالتها

  بالحدث  قام  من  علي  للداللة  الزم  فعل    من  مشتقة  المشبهة  الصفة  كانت  ولّما
  داللة ب  مرتبط  األفعال  من  اشتقاقها  أن  النحاة  قرر  فقد  واالستمرار،  الثبوت  معنى  علي

 .  سهنف الفعل
  الظاهرة  والعيوب  الباطنة  األدواء  في  غَلب  ألنه  ؛(    َفِعلَ )  في  تكثر  فهي

 وظاهرها  الزمة،  المشبهة  والصفة  لصاحبها،  األغلب  في   الزمة  والثالثة  والِحَلى،
 فليس (  َفَعلَ )  وأما.  ومستمرة    متعدية   غير  وهي  للغرائز،(  َفع لَ )  وكذا  االستمرار،

  كالدخول   بمستمر،  ليس  أيضا    الزما    منه  جاء  ماو   الالزم،   الفعلَ   فيه  األغلب
 . (1046) (يميل مال) من(  َأْمَيل) وكذا نادر،( أْشَيب  )و  والقعود، والقيام والخروج،

 

 .1/70(شرح الشافية 1044)

 .176: من قضايا اللغة صـ انظر (1045)

 .1/148: شرح الشافية انظر (1046)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1148)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

ر ،وما وشدائد باطنة وعيوب أوجاع  من أمر ه ي كَره ِلما صاغوا وقد   ،أو  أمره يعس 
ل لمو  كعلي تعّذر ام وذلك المعنى، في قاربها وما عموم ا المكروهات في  وزن  ، يسه 
، ، ونِكد   -القلب َعَمى من-وَعم   ، َوِجع  : )فيقال ،"  َفِعل  "   .(1047)( وَفِزع   وَعِسر 

 المعنى :    هنا  بالَعرض  والمراد  ،  األعراض  علي  يدل  العموم  علي  البناء  وهذا 
ل  مما   وأنه  ،  فيها  المستقر   أو  الراسخ  غير  للذات  العارض  فبنوا  ،  زواله  ويسرع  َيحص 

"   أفعل"    علي  الثابتة  المعاني  علي   يدل  ما  وبنوا  ،"    َفِعل"    علي  الَعَرض  ليع  ليد  ما
 " .  وأحول ،وأجهر أعمى" كـ

"    قال  حينما  بينهما  سّوى   سيبويه  أن  مع  علي   هاهنا(  أفعل)  فأدخلوا: 
 شِعث : )  قولك  وذلك  ،  وفِعل  فعالن   يجتمع  كما  يجتمعان،  قد  وأفعل  فعال    ؛ألن(َفِعل)
،وأ أشعث،وحِدب  و   .(1048)"الوجع من  نحو   المعني في وهما ،( وأجرب وجِرب   حدب 

  أو   داء    من  ثابت  غير  عارض   معنى  علي  يدل (  َفِعل)فـ  ،   فرق ا  بينهما  أن  مع
 والعيوب   لألدواء(  َفِعل)،و  ثابت  معني  علي  فتدل(  أفعل)  أما  ،  أمر ه  ي كره  مما  أو  عيب  

 الظاهرة  أوالعيوب  ،(وأزرق   أحمر)كـ  األلوان   من  الظاهرة   فللصفات  أفعل  أما   ،  الباطنة
 الظاهرة  العالمات  من  بمنزلتها  هو  ،وما  ِخْلَقة  من  أوالِحَلي  ،(وأحول  ،  أعور)،كـ

 .(1049)(وأغيد ، وأكحل ، أهيف)كـ ، للعين
)  القلب  عمى  في  –  وغيره  الرضي  أشار  كما  –  قيل  َثمّ   ومن  لكونه   ؛(  َعم  : 

 .(1050)هراظا لكونه ؛( مىأع: ) العين َعَمى وفي ، باطن ا
  قد (  وَفِعال    أفعل)  أن  من  (1051) وغيره  سيبويه  ذكره  ما   إلي  نذهب  فال  هذا  وعلي
  في   مختلفان  البناءين  فإن  ،  ونحوها"    وأكدر  وكِدر  ،  وأحمق  حِمق"  يتعاوران،كـ

 الداء   إرادة  علي  ي بَنى  قد"  َفِعل"    علي  منه  ب ِني  ما  فإن  –  ذكرنا  كما–  والمعنى  القصد

 

 .73،ومعاني األبنية في العربية  144- 1/143،وشرح الشافية4/21اب  :الكتانظر (1047)

سيده في:المخصص ، وابن  1/578، وهكذا فعل ابن قتيبة في : أدب الكاتب 4/18(الكتاب  1048)
4/286-287. 

 .   71: معاني األبنية في العربية صـ انظر (1049)

 .144-1/143: شرح الشافية انظر (1050)

 .287-4/286، وابن سيده في:المخصص  1/578كاتب (كابن قتيبة في : أدب ال1051)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1149)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  الوصف    إرادة  علي  ب ِني"  أفعل"  علي  منه  ب ِني  ما  وأن  ،  َرضالعَ   إرادة  مع  جالهي  أو
 .(1052)  الثبوت وجه علي الظاهر

 علي   للداللة  يأتي  فهو  ، (  فعيل)  صيغة  الثبوت  علي  يدل  فيما(  أفعل)  ويشارك
 أن  إال   ،(  وفقيه  ،   وخطيب  ،  وقصير   ،  طويل )كـ  ،  مكَتسب  أو   ِخْلَقة  هو   مما   الثبوت

 ألن  ؛  واللزوم  الثبوت  اكتسب  ومنه  ،  العين  مضموم(  لفع  )    من  نىيب  الوصف  هذا
 َلْبث    له  كان  إذا  مجراها  الغريزة  غير  يجري   وقد  ،  والغرائز  الطبائع  علي  يدل(  فع ال  )

م ، وبر ع ، حل م)  نحو ، وم ْكث    . (1053)(وفح ش ، وكر 
 علي   يدل  الذي(    َفْعالن)    وزن   الثبوت  في(    وأفعل  ،  فعيل)    وزني  ويقابل

  حرارة   أو  ،  الخلوّ   أو  االمتالء   علي  بالداللة  مخصوص  لكنه   ،  لطروءوا  الحدوث
 .(1054) (وَجْوعان ، وَغْضبان ، وَعْطشان ، رّيان)  كـ ، الباطن

  ومن   ،  الثبوت  تفيد(  َفِعيل)  وصيغة   ،  والتجدد  الحدوث  تفيد (    َفْعالن)   فصيغة
 : همابين  الجمع وسر( الرحيم الرحمن) هللا  اسمي في  قيل َثمّ 

  لدوام (  فعيل)  و  ،  الدوام  منه  يلزم  وال  الشيء  كثرة  في  مبالغة(  نفعال )  أن 
 لذاته  وتعالى سبحانه  هللا فَجَمع  ،(1055)الدائمها  الرحمة  الكثير:    قال  فكأنه  ،  الوصف

  ،  تزول   قد  طارئة  صفة  هذه  أن   ظان    َلَظنّ (  رحمن)  علي  اقتصر  لو  إذ   ؛  الوصفين
 استمرار  معناها  ليس  ولكن  ،  تةثاب  صفة  هذه  أن  لظ نَّ (  رحيم)  علي  اقتصر  ولو

 الرحيم   علي  تمرّ   وقد  ،  فيها  ي كِرم  ال  أوقات  الكريم  علي  تمرّ   قد  إذ  ،  وتجّددها  الرحمة
 يسَتَبدَّ   ال  حتى  بينهما  فَجَمع  ،   الكمال  بأوصاف  متصف  سبحانه   وهللا  ،  كذلك  أوقات

 .  (1056)  هفي  َيرحم ال وقت  يأتي قد أو ، تنقطع ثم َتعِرض  رحمته بأن الوهم به
 صوغ   في  كضابط  عليها  وعّولوا  الداللة  علي  النحاة  اعتمد  كيف  رأينا  وهكذا

 ضوابط  من  لها  وضعوه  عما  األبنية   بعض  خرجت  وإن  حتى  ،   المشبهة  الصفة  بنية أ
 

 .77،ومعاني األبنية في العربية صـ  2/262،  1/122ان األدب : معجم ديوانظر (1052)

 . 1/74، وشرح الشافية  171: الصاحبي في فقه اللغة العربية صـانظر (1053)

 .2/474، وحاشية الصبان  2/145: شرح الشافية انظر (1054)

 .468للكفوي صـ: الكليات  انظر (1055)

 . 81: معاني األبنية في العربية صـ انظر (1056)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1150)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 وضع  مع  يتعارض  ال  فهذا  ،   المعنى  في  مثيالتها  قياس  علي  تأت  فلم  ،  داللية
 اللغة   ألن  ؛  الحاالت  أكثر  في   نية األب  صوغ  يةعمل  أساسها  علي  تنضبط   عامة   أصول

 عن  النظام  هذا  عناصر  بعض  يخرج   أن  فالبد  ،  والسعة  بالمرونة  يتصف  نظام
 .(1057)واعتمدوها ارتضوها التي أصولهم في ذلك  يقدح أن دون  ، قواعده
 .  والتفضيل التعجب -4

  لتعجب ل  القياسية  الصياغة  في   الصرفيون   اعتمده  بارز ا  ملحظ ا  الداللة   تبدو
 أن   اشترطوا  فقد  ،  لصوغهما  اشترطوها  التي   الشروط  في  واضح  وذلك  ،  ضيلوالتف
 غير   ،  للكثرة  معناه  قابل    ،  متصرف    ،  مثبت    ،  تام    ،  مجرد    ،  ثالثي    فعل    من  َيبنيا
 .  (1058)  فعالء  مؤنثه الذي بأفعل فاعله عن معّبر   وال ، للمفعول مبني  

  كونه   في  فالبنية  ،  والداللة  البنية  بين  جمعت  أنها    الشروط  هذه  في  ونالحظ
 . متصرف ا ،  مثبت ا ، تام ا ، ثالثي ا ، فعال  

  يلتبس   ال   ،حتى  للمفعول  مبني  وغير  ،  للتفاوت  قابال  كونه   في  والداللة 
 له،  كالغريزة  صار  حتى  َيكث ر  مما  يكون   إنما  التعجب  ألن    ؛  بالفاعل  بالمبني

 ،  بالمحل  وقع  إذا(  فالن  من  أضرب  هو)  أو  ،(  !ربهأض  ما)  في  ونحوه(  الضرب)و
 ألن   ؛  له  غريزة  غيره  فعل  يصير  فال  ،  للفاعل  هو  إنما  ،  المفعول  فعل  من  فليس

 الفاعل  من   الفعل  تكرر   فإذا  ، (والبياض  السواد)  كـ  ،  المحل  في  ِخْلَقة  كان  ما  الغريزة
ِعل  ، فسهن  ب الضر   ال  مرن والت  االحتمال  هو  إنما  المضروب  من   والموجود  كالغريزة،  ج 
 الضرب   من  تعّجبت   وإن  ،  فعله  من  ألنها  ؛  جاز  والتمرن،  االحتمال  من  تعّجبت  فإن

 .(1059) له ليس ألنه ؛ يجز لم
  والعيوب،   كاأللوان(  ِفعالء  أفَعل)  علي  فيه  الوصف  مما  صوغه  عدم  في   وكذا

 : وجهين من ذلك ع ّلل وقد
  أكثر   على  تستعمل  أن  أفعالها   في  األصل   أن:  -بالبنية  خاص  وهو-  أحدهما

 .التعجب فعل منه  ي بنى ال أحرف ثالثة على زاد وما  أحرف، ثالثة من
 

 .63: دور البنية الصرفية  في وصف الظاهرة النحوية صـنظرا (1057)

 . 933، 2/893،وتوضيح المقاصد والمسالك  4/2077الرتشاف : اانظر (1058)

 .6/94: شرح المفصل البن يعيش انظر ( 1059)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1151)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  في   ثابتة  كانت  لما  األشياء  هذه  أن:  -بالداللة  يتعلق   وهو-  الثاني  والوجه
 اليد )كـ  فيها،  لألفعال  معنى  ال  التي  أعضائه  مجرى   جرت  تتغير،  تكاد   ال  الشخص،

 اليد   من-(  أرجله  ما  وال  أيداه،  ما: )يقال  أن  جوزي  ال  فكما  ذلك،  أشبه  وما(  والرجل
  الزمة   معان  ألنها؛(أسوده  ما:   ال   ،و  أحمره  ما: )يقال  أن  يجوز   ال  فكذلك  ،-والرجل
 . الَخْلق مجرى  تجري 

  من !  أرجَله  وما  النعمة،   بمعنى   اليد  من!  أيداه  ما :  بقوله  المراد  كان  فإن 
 من!  أحمره  ما:  قولهب  دالمرا  كان   نإ  وكذلك  جاز،  المشي  على   القّوة  بمعنى  الرُّجلة
ودد،  من!  أسوده  وما  الح مرة،  من  ال  البالدة،  صفة  جاز   وإنما  جاز،  السواد  من  ال  السَّ

 . (1060) َخْلق وال بألوان ليست ألنها األشياء؛ هذه في
 . التصغير -5

  بنية   في  وتحوير  تغيير  مجرد  فليس  ،  المعاني  من  معني  التصغير  كان  لّما
  ،  والتحقير   التقليل  فلك  في  تدور  ،  معينة  لةدال   ليدل  به  جيء  بل  ،  فحسب  الكلمة

  التصغير   وفوائد:"العليمي  ياسين  الشيح  قال  كما  ،  المعنى  هذا  إلي  ترجع  معانيه  فكل
 . (1061) "والتقليل للتحقير ترجع أنها يخفى ال ستة

  ما   تصغير  ومنعوا  ،  المعني  هذا  أفاد  ما  تصغير  فأجازوا  ،  الداللة  بهذه  اهتموا
 .  تصغيره من جدوى  ال ألنه  ؛ نىالمع هذا ققيح لم

  فقد "   عند"  قلت  إذا  ألنك ؛"    وبعد  قبل"   تحّقر  كما"  عند"    تحّقر   لم  أنه   ترى   أال 
 . (1062)   هذا من  أقلّ  التقليل من  يراد وليس ، بينها ما قّللت

  األلفاظ   هذه أن  ِقَبل  من ؛  نحوهن  وال"   كيف"    وال"   متى"    وال"   أين"    يحّقر  وال
 .(1063) "تحت و ، دون  و   ، فوق "  في ما فيها ليس

ل  يتحقق،   وال  يأتي  ال  المعنى  كان   فإن  المعنى،  إفادة  التصغير  في  عليه  فالمعوَّ
 ،  والتقليل   التصغير  علي  بنفسها  تدل"    بعض"    فكلمة  تصغيره،  من  جدوى   ال  فحينئذ

 

 .1/202، واللباب  105ربية صـ ، وأسرار الع 6/91: شرح المفصل انظر (1060)

 . 317/  2مي على التصريح : حاشية الشيخ ياسين العليانظر (1061)

 .1/290، وشرح الشافية  2/271، والمقتضب  2/136: الكتاب انظر (1062)

 .2/135: الكتابانظر (1063)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1152)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 تدل   نهاأل   التصغير؛  مع  معنى  متعارضة"    كلّ "  أن  كما  ،  تصغيرها  إلي  إذن  حاجة  فال
 .(1064) والكثرة والشمول عمومال علي

ِلم  إذا  الشيء  يصغر  وإنما ا  ،  صغير  أنه  ع   وتصغيرها   ،  عامة(  ك لّ )فإن  وأيض 
 .(1065)  حقير ا إال التصغير يتناول ال إذ العموم، من يجّردها

  تصغير   من  المقصود  ألن  ؛  الكثرة  جمع  تصغير  منعهم  في  الداللة  تتجلي  وكذا
  المقصود   وليس  ،  قليل  منهم  عدد :    أي"    ْيَمةغ لَ   عندي"  معنى ف  ،  العدد  تقليل   الجمع
  الكثرة  جمع  لفظ  بإبقاء  وتكثيره  بالتصغير  العدد  تقليل  بين  يجمعوا  فلم  ،  ذواتهم  تقليل
 التصغير   بلفظ   مقلِّال  كنت  إذ  ؛  فيهما  الحال  وتناقض  ،   مدلولهما  ؛لتضادّ   لفظه  على
 .(1066) الجمع بلفظ م كثِّرا

  في   كثير  قليل  أنه  أخبرت  قد  كنت  لفظه  لىع   الكثير  لعددل  هو  ما  صغرت  فلو
 ِكاَلب )كـ  قلته   إلى  فرّدوه  ،  لفظه  عن  بعيدا  صغروه  لذا  ،  المحال   هو  وهذا  ،  حال

  ذلك  وي َصّغر  قّلة،  جمع  له  يكن  لم  إن  ،  مفرده  إلى  أو  ،(أ َفْيِلس:  ،وف ل وس  أ َكْيِلب:
 بالواو   جمعته  معنىوال  اللفظ  مذكر  عاقال    الواحد  ذلك  كان   فإن  ي نَظر،  ثم  الواحد،
َجْيلون )كـ  بالتصغير،  الوصف   وعروض   أوال  فيه   العقل  لحصول   ؛  والنون    في (  ر 
  في (  ك َتيَِّبات)،كـ  ،كان  ،مذكرا    والتاء باأللف جمعته  عاقال    يكن   لم  وإن  ،(رجال)  تصغير

ور) في( ق َدْيَرات)،كـ مؤنثا   ،أو(ك ت ب)  .(1067)  (ق د 
  وأسماء  ،   الحسنى  هللا  كأسماء  ،  معظمةال  األسماء  ّغرتص  أال  اشترطوا  وكذا

ِميَ   إذا  إال-  والمرسلين  المالئكة : ونحو  ،  تعظيمها  ينافي  تصغيرها  ؛ألن  -بها  س 
 . (1068) التنافي من تصغيرها وبين بينها ِلَما ؛( وجسيم ، وعظيم ، كبير)

 

 .4/156، والصبان  2/317، وحاشية يس على التصريح  2/291:المقتضب  انظر (1064)

 . 2/290الجمل : شرح انظر (1065)

 .267/ 1، وشرح الشافية للرضي  5/132: شرح المفصل انظر (1066)

 . 1/266افية ،وشرح الش53-3/52،واألصول في النحو 2/157: المقتضب انظر (1067)

 .2/85، وجامع الدروس العربية  3/1420:  توضيح المقاصد والمسالكانظر (1068)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1153)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 .  المزيدة األفعال داللة -6

  فقد   ،  المزيد  الفعل  لصياغة  اهم  م  ضابط ا  دةالمزي  األفعال  في  الصيغة  داللة  تعدُّ 
 ،   الطلب)كـ  ،  مختلفة  داللية  معان  ألداء  مخصوصة؛  محددة  أبنية  اعتمدوا

 التعدي )كـ  وظيفية  معان  أو  ،(  والتكثير  والمشاركة،  ،   والمطاوعة  ،  والصيرورة
 (.والتأكيد
  ،   لإللحاق  كالزيادة  ،  لفظي  لغرض  تأتي  أن  إما  الزيادة   أن  المعلوم  من  إذ
 من   مقصودة   تكن  لم  داللته   داللته؛ألن  المتقدمون   يذكر  ،ولم  لفظي  نهم  فالغرض

 .(1069) آخر ببناء  اإللحاق المقصود كان وإنما ، الوضع أصل
 المعنى   تغّير  بعدم  نحّتم  وال: "    قال  إذ  ،  الداللة  تلك  إلي  أشار  الرضي  أن  إال

 ، (  َقلَ حَ )  لمعنى   ِلف  م خا(  حوَقل)  معنى  وأن  كيف  ،  يتوهم  ما  علي   اإللحاق  بزيادة
 .(1070)(كث ر) بمعنى  ليس(  كوثر) وكذا ، معنى(  َشَمل)لـ م خاِلف  ( شملل)و

(    الصحاح  في   اإللحاق  أبنية)    كتابه   في  القرني   مهدي   /د  دعا  الذي  األمر
  في   أثر ا  لإللحاق  أن  وبّين  ،  اإللحاق   زيادة  في  إليها  المشار  الدالالت  تلك  تلّمس
  في   وال   ،  األفعال   كل  في  تطرد  ال  الداللة  هذه  لكنو   ،  اللغوية  وكذلك  الصرفية   الداللة

 ، "  َجْلَبب:"نحو  ،  الجعل:الملحقة  لألفعال  الصرفية  المعاني  من  وأن  ،  منها  واحد  بناء
 .(1071)" َشْرَيفَ : "نحو ، واإلزالة ،" َشْمَلل: "  نحو ، والصيرورة

  في   العلة  وفكحر   ،  الصوت  مدّ   اإللحاق   غير  للزيادة  اللفظية   األغراض  ومن 
 إلمكان  أو  ،  السكت  كهاء  الوقف   عند  الحركة  ،وبيان( وسعيد  ،وعجوز  ،  سالةر )

 .(1072) لفظية زيادة وكلها ، الوصل كهمزة بالساكن النطق

ا  معنى  لألصل  تضيف   ،كالتي  معنوي   لغرض  الزيادة  تأتي  إن  وإما   علي   زائد 
ا  داللته  .  الزيادة تلك قبل منها مجرد 

 

 . 298ل صـ ، والتس ي 1/169، والممتع  1/34: المنصف انظر (1069)

 .1/52: شرح الشافية انظر (1070)

 . 87،83في الصحاح دراسة وتحليل صـ  : أبنية اإللحاقانظر (1071)

، والخالف التصريفي  294ها في بناء الكلمة العربية صـ : الوحدات الصوتية ودورانظر  (1072)
 .88-87وأثره الداللي في القرآن الكريم صـ 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1154)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 :   دالالتال تلك أشهر يلي وفيما 
 .  تعديةال-1

 فإن  ، التعدية تفيد فيها فالهمزة ،"  أفعل" صيغة الداللة هذه إلفادة صاغوا وقد
"  نحو  ،  عّدته  الزم ا  كان ا  أذهبت:    معني   تفيد  فالهمزة  ،  يذهب  جعلته:    أي "    زيد 

"  نحو  ،  الثنين   أو  والتصيير،  الجعل ا  أحفرت:  " نحو  ،  لثالثة  أو  ،"    النهر  زيد   :
ا أعلمت  .( 1073)" افر امس عمر ا زيد 
ا   ذلك  يجعل  فالفارسي  ،  التعدية  الهمزة  إفادة  قياسية  في  اختلف  وقد    قياس 
ا  .(1074) والمتعدي الالزم في مطلق 

  في   يحتاج  بل  ،  مقيسة  غير  الزيادة  أن  إلي  جماعة  وابن  الرضي  ذهب  بينما 
 .(1075)المعين اللفظ استعمال  سماع إلي باب كل

  الالزم   في   قياس  أنه  المبرد  فعن  ،  تفصيل   لةالمسأ  في   بعضهم  عن  ون قل 
ا  قياس  أنه  الفارسي  مذهب  وظاهر  األخفش  وعن  واحد،  إلي  والمتعدي  وعن   ،  مطلق 

ا  قياس  أنه  العالء  بن  عمرو  أبي  ، (1076) الثنين  المتعدية"  َعِلم"  باب   غير  في  مطلق 
 كالم   ظاهر  إنه:    وقال  ،  المتعدي  في  وسماع  الالزم  في  قياس   أنه  هشام  ابن  واختار
 .(1077) سيبويه

  وقد   ،  التعدي  إلي  اللزوم  من  الفعل  تنقل  الهمزة  أن  الغالب  األكثر  أن  وأرى 
 .  متعدي ا كان إذا تعديته في ت ضاعف   أو ،  الالزم في القياس إلي الغالب هذا يصل

 فإذا   ،(وَجَلس  ،  وَخرجَ   ،  َدَخل):تقول"  :قوله  في  سيبويه  عنه  عبر  ما  هو  وهذا 
 يكون   ما  فأكثر ...  (وأدخله  أخرجه):قلت  هذا  من  شيء  إلي   رهصيَّ   غيره  أن  أخبرت

 .(1078)( "َأْفَعلت)علي منه  الفعل يبني ذلك، في أدخله غيره أنّ  أردت إذا(َفَعل)علي

 

 .1/86: شرح الشافية انظر (1073)

 .155-154، اإليضاح العضدي صـ  117: البغداديات صـ انظر (1074)

 .1/45، وحاشية ابن جماعة  1/84الرضي  : شرحانظر (1075)

 .2093، واالرتشــاف صـــ 181، 4/178قتضــب وحاشــيته : مذهب المبــرد فــي المانظر  (1076)
 انظــر. و 3/11، وال مع  1/446، والمساعد  2093مذهب األخفش في :االرتشاف صـ  انظرو

أي أبي ر انظرو  154، واإليضاح العضدي صـ  118-117ارسي في :البغداديات صـ  مذهب الف
 .2093عمرو في : االرتشاف صـ 

 .3/11وال مع ،  678:مغني اللبيب صـ انظر (1077)

 .4/55(الكتاب  1078)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1155)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 .(1079) جني ابن باألكثرية   التعبير في ووافقه

ا  فجعله  ،  الغالب  الكثير  بهذا  العربية  اللغة  مجمع  أخذ  وقد   الالزم   في  قياس 
"  نصه   فجاء   متعديال  في   سماع ا  الالزم   الثالثي  الفعل  تعدية  أن   المجمع  يرى : 
 . (1080) "  قياسية بالهمزة

  تختلف "    فَعل"  فـ  ،  داللي ا  أثر ا  لها  نعدم  ال  لكن  وظيفي ا،  معنى  التعدية  كانت  وإذا
 ".أفعل" عن داللتها في

  يإل  السقي  كان  إذا"  سقى"    فـ  ،"  أسَقى"  و"    سَقى"  بين  فرق ا  هناك  أن   ترى   أال 
  ليشربه   ناولته :    أي  ،(ماء    سقيته:)  قلت  فإذا  ،  دائمة  غير  واحدة  شربة  ىّ الَمسقِ   فم
 . (1081) يشرب  ألن َعّرضته أو ِشرب ا، له جعلت إذا"  أسقي" و.

 فالفعل  ،(1082)"النَّْخَلةِ   ِجْذعِ   ِإَلى  اْلَمَخاض    َفَأَجاءَها:"    تعالى  قوله  ذلك  ويؤكد
 اإللجاء  معنى  إلي  جيءالم  معنى   من  هاداللت  َنقلت  وقد   بالهمزة  متعدي(  جاء)

 : حسان قال كما ،(1083)المخاض ألجأها:  فالمعني ، واالضطرار
نببببببب ك  صببببببببب  ق  شبببببببببّه  شبببببببببه ن  إذا ببببببببل سببببببَبف ِ  إىل فَجَ (1084) اجل

  

  -بالتضعيف –"    فّعل"  صيغة(  التعدية)  وهو   المعنى  هذا  إلفادة   وضعوا  وكذا
( َفعَّل )   ،فمجيء  الهمزة  تهأفاد  كما  يةالتعد  أفاد  فالتضعيف(  فّرحته،وخّرجته: )  نحو

 أغلقت :"    قالوا  كما  سييبويه  يقول   كما  ،  جّيد    عربي    ،  مقبول   جائز(  أفعل)  بمعني
 .(1085)"  غّلقتها" معنى في"  األبواب

 

 . 2/216: الخصائص انظر ( 1079)

 . 238، وتحقيق شرح الملوكي صـ3/317: في أصول اللغة انظر (1080)

 . 540، والنوادر صـ 2/108، معاني القرآن للفراء  4/59تاب : الك انظر ( 1081)

 .23ة مريم من اآلية (سور1082)

ن أســئلة نــافع بــن األزرق وأجوبــة ابــن ، ومسائل اإلمام الطستي عــ 3/11: الكشاف  انظر  (1083)
 .  100، والخالف التصريفي وأثره الداللي في القرآن الكريم صـ 2/13عباس 

 .355ديوانه صـ  (البيت من الرمل لحسان في1084)

 . 2/161 : الحجة للقّراء السبعةانظر ، و 4/63الكتاب   (1085)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1156)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 وهو   الغالب  معناه  علي  التضعيف  فَيحمل  ،  الصيغتين  بين  يفّرق   وبعضهم
 ،( وَأنَزل  نّزل)  بين  ّرق ف  أنه  يبويه س  عنه  نقل  فقد  ،  العالء  بن  عمرو  كأبي  التكثير،

 .(1086)  والرازي  ، الزمخشري  فّرق   وكذا
 ،   التكثير  يفيد  وال  ،  للتعدية  التضعيف  أن  إلي  وذهب  ،  حيان  أبو  واعترضه 

  قبل   متعدي ا  الفعل  كان  إذا  غالب ا  التكثير  يفيد  إنما  التضعيف  أن  علي  اعتراضه   وبني
ا  َجَرْحت"  نحو   التضعيف   التضعيف   يفيده  فال  زم اال   نكا   ما  أما  ،"    وجّرحته  ،  زيد 

  التضعيف   أن  كما  ،  الجلوس  أكثر   إذا  ،(  زيد  جّلس: )  يقال   فال  ،  الغالب  في   تكثير ا
ي  ال   الالزم  الفعل  في   للتكثير  المفيد  كما   ،  الزم ا  بعده   الفعل  يظل   وإنما   ،  الفعل   يعدِّ

ت"   في اه إذا أما"  المال   َموَّ  . (1087) لتكثيرا ال التعدية دأفا التضعيف أن ع ِلم ، عدَّ
 .  الصيرورة-2

 .(1088)  إليه يئول ما باسم الشيء تسمية ومعناها
 :   بصيغتين تؤدى  وهي

  استنوق )و  ،(    الطين  استحجر)  كـ  ،  حقيقة  االستفعال  صيغة:    إحداهما
 . (1090)   (يستنثر بأرضنا البعاث إن: )الَمَثل في كما ،(1089) مجاز ا أو ،( الجمل

(    استفعل)  صيغة  أن  علي   فنص   ،  اصوغه  قياسية  المجمع   قرارات  في  جاء
 . (1091)الصيرورة أو الطلب إلفادة ؛ قياسية

 بعضهم  ذكر وقد ، غّدة  ذا صار( البعير أغدّ : ) نحو ،(أفعل) صيغة:  وثانيهما
ا  أحسن ما"للصيرورة،فـ التعجب  في( أفعل) همزة أن  . (1092)ح ْسن   ذا أجعل ه: أي" زيد 

 : ينوجه علي " أفعل" في والصيرورة 

 

 .2/348، والتفسير الكبير  1/96، والكشاف  4/63: الكتاب انظر (1086)

 .1/167: البحر المحيط انظر (1087)

 .1/250: شرح الشافية لركن الدين انظر (1088)

 . 1/111، وشرح الشافية  374: المفصل صـ انظر (1089)

 .1/10: مجمع األمثال انظر ثَل  يضرب للضعيف يصير قوي ا ، مَ  (1090)

 .2/168، والنحو الوافي  2/197: في أصول اللغة ظران (1091)

: شــرح انظــرزجاج ، وكذا يــراه الزمخشــري ، لكــن ابــن يعــيش اســتبعده،  نُقل هذا عن ال  (1092)
 .7/148المفصل 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1157)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ،  َلْحم    ذا  صار:    أي (  فالن  ألحم: )  نحو  ،  منه  اشت ق  ما  صاحب  يريص  أن  إما
 ذا  صار:    أي(  وأقلّ   ،  وأيسر  ،  أعسر)و  طفل،  ذا  صارت:    أي(  المرأة  أطفلت)و

 بمعنى  النسب  تفيد  هنا(  أفعل)   وكأن  ريبة،  ذا   صار:    أي(  أراب)و  وقّلة،  ويسر  عسر
 .  كذا ذي

( الرجل   أجرب: )نحو  ،  نه م   ق اشت    ما  احبص  هو   شيء  صاحب   يصير  أن  وإما
،  ذات  إبل  ذا  صار:    أي :   أي)  تقِطف   خيل  صاحب  صار :    أي(  أقطف)و  َجَرب 

َبَثاء أصحاب ذا صار:  أي( أخبث)و ،( وأبطأت السير أساءت  .(1093)  خ 
 .  التكثير-3

 ،(1094)الغالب  في  التكثير   تفيد  فهي  ،(  َفعَّل)صيغة  المعني  لهذا  صاغوا  وقد
"  الىتع  قوله  نحو "  تعالى  وقوله  ،(1095) "اأَلْبَوابَ   َقتِ لَّ َوغَ :  ْرَنا:    اأْلَْرَض   َوَفجَّ

 .(1096) "ع ي ونا  
  هذه   أن  ترى   أال   ،  التعدية  ذلك  من  المراد  ليس   أنه  إلي  يعيش  ابن  أشار   وقد

 فشيئ ا،  شيئ ا  وقع  وأنه   التكثير،  بها  المراد  وإنما  ،  تضعيف  غير   من   متعدية   األفعال
 .  وتطاول تماد   علي

،  مّوت: "    تقول  أنك  ندكع  ذلك  ويؤيد    ،"    اإلبل    وبّرك  ،  الغنم  ورّبض  الشاء 
  ويطّوف   ،  يجّول"    ذلك  ومن  ،  التضعيف  قبل  كان  كما  ،  متعد  غير  منها  الفعل  فتجد

 المثّقل   بخالف  والكثير،  القليل  يحتمل  المخّفف  أن  إال  ،  جائز  ذلك  في  والتخفيف"  
 .(1097) التكثير يفيد الذي

  عليه،   موضوع ا  الفعل  يكن   لم  إذا  للتكثير"    فّعل"    إفادة  أن  امهش  ابن  ويرى  
  فّرحته"  في كما المفعول إلي القاصر تعدية إلفادة يكن ولم ،" وَخّبر َحّدث،"  في كما

 

 .53ا في العربية صـ: صيغة)أفعل( بين النحويين واللغويين واستعماالت انظر (1093)

 . 1/92، وشرح الشافية 3/119، واألصول في النحو  4/64: الكتاب انظر (1094)

 .23سورة يوسف من اآلية  (1095)

 .12ر من اآلية سورة القم (1096)

 .242: شرح الملوكي صـ انظر (1097)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1158)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

: "   ذلك  ومثال"    الحساب  عّلمته"    في  كما  ،  الثنين  التعدي  إلي  لواحد  التعدي   وال  ،"  
 .(1098) "عت  وطوّ  ، وحّولت   ، وكّسرت   ، َقّتلت  

  ،  كالتعدية  آخر  معنى  إفادتها  مع  التكثير"    فّعل"    إفادة   من  مانع  ال  أنه  رى وأ
 .  منها كاألصل فصار "   َفّعل"  في الغالب المعنى هو التكثير ألن وذلك

:    أي  ،"اإلبلّ   مّوت"    كـ  الفاعل  أو  ،"وَطّوف  جّول،"كـ  الفعل  في  يكون   والتكثير
 .(1099) " وابألبا غّلقت  " ـك ، المفعول أو ، منها  الميت كّثر

 صيغة   وكذا  ،  (1100) "َضاَعف: "  نحو  ،  فاعل  صيغة التكثير  إفادة  في  ويشاركها
  أغلق "    استعملوا  كما  الشتراكهما،  بالتضعيف  كّثروا  بالهمزة،كما  كّثروا  فربما  ،"  أفعل"

ل)و( َأْنَزل)و ،"  غّلق" معنى  في"   .(1101) واحد   معنى  ِفي(  َنزَّ
  نلك  إلفادة  الصيغ  هذه  صيغت  جلهاأل  التي  لصرفيةا  الدالالت  من  ذلك  وغير

 ،  الصرفية   األبنية  من  كثير  صوغ   في  كضابط  الداللة  أثر  علي  يدل  مما  ،  المعاني
 . بها التمثيل السابق األخرى   الصرفية األبواب في كما

 ،   للمشاركة"    فاَعل"    فيقال  ،  كاملة  الصيغة  إلي  الدالالت  تلك  تنسب  هل  لكن
 تفيد "  أفعل"  في   الهمزة:    فيقال  ،  الزائدة  حرفلأل  تنسب  أم  ،  بللطل"    استفعل"و

 للتكثير، "  فّعل"   في  والتضعيف  ،  كذا  ذا  الشئ  وصيرورة  والتعريض،  النقل،
 .(1102) وهكذا؟

  كاملة   الصيغة  إلي  المعنى  نسبة  أن  إال  ،   بالغرض  يفي التعبيرين  كال  أن  والحق
 نسبنا  وإذا  ،  دزائال  معنى  ديدتح  في  تأثير  من  المعجمي  للمعنى  ِلَما  ،  دقة  أكثر

 الصيغة   أن  ،كما"ل  ع  ف"  للجذر  المعجمية  الداللة  تجاهلنا  فكأننا  ،  الزائد  للمعنى

 

 . 138: شرح قصيدة كعب بن زهير صـانظر (1098)

 .1/20ف: شرحان على مراح األرواح في علم الصرانظر (1099)

 .1/337: دراسات في فقه اللغة انظر (1100)

 .243،و شرح الملوكي صـ 4/306، والمخصص3/119: الكتابانظر (1101)

 .1/83ضي: شرح الشافية للرانظر (1102)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1159)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 دخلت   إذا  ساكنة  أنها  غير  ،  مفتوحة  مجردة  الكلمة  ففاء  ،  الزائد  دخل  إذا  تختلف
 .(1103)ذلك غير إلي ،"   استفعل" في والتاء والسين الهمزة أو ،"  أفعل"  همزة

 . األصل عن جخروال في  داللةال أثر

 الفاعل،   اسم  كصيغة  ،  عامة   كلية  معان  علي  للداللة  صيغ ا  الصرفيون   وضع
 .  وهكذا... والمكان الزمان واسمي ، المشبهة المفعول،والصفة واسم

 لهذه   الموضوعة  األصلية  القواعد  عن  الخروج  الخاصة  الداللة  تقتضي  وقد
 من  يحدث  قد  وذلك  ،  امةالع  القاعدة  فةمخال  في  تأثير  للداللة  فيكون   ،  األبواب
 :وجهين

 . الكلمة  شكل في  بتغيير إما-
 .  آخر شيء مجرى  وجريانه الشيء بتنزيل أو- 

  طرائق  للعرب  أن   شك  فال  ،  الكلمة  شكل  في  التغيير:    وهو  ،  األول  عن  فأّما
 .  المعنى بتغيير ينبئ الحركة في التغيير وإحداث ، المعنى إصابة في شتى

"  َمفِعل "    علي  جاءت  شاذة  مفردات  من  سيبويه  به  عناطال  ما  –مثال  -  ذلك  من
 ،  المنِسك : )  العرب   قول  ومنه   ،"    َمفَعل: "    والقياس  ،  والزمان  المكان  أسماء  من

 ،   والمسِقط   ،  والمفِرق   ،  والمغِرب  ،  والمشِرق   ،  والمطِلع  ،   والمنِبت  والمجِزر،
 .(1104)... "والمسِجد
  في   كما  ،  تميم  لغة  فالكسر  ،  جاتللها  اختالف  ليع  تارة  سيبويه  حملها  وقد

 .(1105) فيفتحون  الحجاز أهل وأما ،"  مطِلع"

 

، والخــالف التصــريفي وأثــره الــداللي فــي   144: اللغة العربية معناها ومبناها صـ  انظر  (1103)
 .91القرآن صـ 

 .223: أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب صـ انظر ، و 4/90: الكتاب انظر (1104)

 .553، وأدب الكاتب صـ  4/90ب : الكتاانظر (1105)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1160)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 
 عليه  أ طلق  ِلَما  اسم  بالكسر  فالكلمة  ،  الدالالت  بين  التفريق  علي  يحملها  وتارة

 :  قوله خالل  من وذلك  ، خاصة نفسه للموضع اسم وبالفتح ، عامة
  وموضع   السجود  وضعم   به  تريد  تولس  ،  للبيت  اسم  فإنه  المسِجد  وأما"
 .(1106)" مسَجد: لقلت ذلك أردت لو ، جبهتك

 أخرجته  أنك  يعني  لبيت،  اسما    جعلته  ولكنك  الفعل،  َمْذَهبَ   بالمسِجد  تذهب  فلم
 سواء    األرض  من الجبهة  وموقع السجود  موضع  أردت  ولو الموضع،  اسم  يكون   عما
 .(1107) فعلال على نيا  مب إذن لكونه العين، فتحت غيره أو المسجد في كان

  ،   الخاصة  الداللة  إلصابة  األلفاظ  هذه  في  الكسر  نحو  جنحت  العرب  وكأن 
)   كقولهم  ،  العامة  الداللة  وبين  بينها  والتفريق   والقياس  ،(  رأسي  مسِقط  البصرة: 

  الداللة   بين  للفرق   به  جيء  إنما  شذوذ ا  يمثل  الذي  فالكسر  ،  -بالفتح–  َمْسَقط:
 .  القياس علي -بالفتح–"  مسَقط" العامة لةوالدال  ،-كسر بال–"  مسِقط" الخاصة
  التخصيص،  أريد  فلّما  ،  لمولده  موضع ا  كلها(  البصرة)  تكون   أن  يعقل  ال  إذ 

ط: "  لقال العموم أراد ولو  -بالكسر–(  مسِقط: ) قيل َِ  .(1108) -بالفتح –"  مسَق
  ،حيث     النجم  ومسَقط  ،  السقط  مسَقط : "    األصمعي   رواه  ما  القول  هذا  ويعّزز

ِلد   حيث"    رأسه  مسِقط"و  ،  منقطعه:    أي"    الرمل  مسِقط"و  ،  مفتوحان  ،  اَسَقط   ،   و 
 .(1109)"مكسوران
  والمكان  الزمان  اسم  عن  التغيير  للقياس  المخالفة  األلفاظ  بهذه  ي قَصد  فلم  إذن

  تندرج   ال  خاصة  إطالقات  فهي  ،  معينة  ألماكن  أسماء  هي  بل  ،  النحوي   بالمعنى
 .(1110) الصيغة شروط تحت

 

 .3/264لنظائر : األشباه وا انظر ، و4/90الكتاب   (1106)

 .184-1/183: شرح الشافية للرضي انظر (1107)

 .220،وظاهرة الشذوذ في الصرف العربي صـ319: أدب الكاتب صـانظر (1108)

 .319ب الكاتب صـ: أدانظر (1109)

 .37معاني األبنية في العربية صـ، و 120: المن ج الصوتي للبنية العربية انظر (1110)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1161)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  اختصاصه   ثبت  ما  فكلّ   ،  المعنى  في  للتغيير  هو  إنما  تغييرال  أن  فاتضح
 عن  خروجه  في  العذر  فهو  الفعل  طريقة  عن   وخروجه  بعض  دون   األشياء  ببعض

 .(1111)القياس
-(  واْلِمْرَبد  ،  اْلِمْطَبخ)    الدالالت  بين  للتفريق  الحركي  التغيير   في  ذلك  ومثل

 لكل   وال  مطلقا ،  الطبخ  ضعلمو   ال  ،  ينخاص  لموضعين  اسمان  -فيهما  الميم  بكسر
 واْلِمْرَبد   له،  معمول  األشياء   فيه  يطبخ  بيت  الِمْطَبخ  بل   اإلقامة،  أي:  الربود  موضع 
 .(1112) التمر فيه يجعل موضع أو اإلبل، َمْحَبس

 والقياس   ،  شاذ  وهو  ،   -الميم  بكسر   –(  ِمفَعل)  على  اللفظان  جاء  فقد
 أريد  فلو  ،  خاصة  وداللة  ،  مة عا  داللة  بين  ق للفر  وذلك  ؛  -الميم  بفتح  -(َمْفَعل)

 لّما   لكن  ،  القياس علي بالفتح"  وَمطَبخ ، َمْرَبد: " لقيل الفعل وموضع العامة الداللة
 .(1113) الميم بكسر بهما جيء الخاصة داللة منهما  أريد

ِمعَ  :   العرب  قول"    َمفْعَلة"  وقياسهما "    َمفِعلة"  و"    َمفع لة"    علي  جاء  فيما  وس 
قة   ، ةر بومش ، قب رةم" مة ، ومأث رة ، ومشر  بة ، ومكر   .(1114) " ومظِلمة ، ومأد 

ا  جاء   بل  ،  اعتباط ا  وال  جزاف ا  يكن  لم  الخروج  وهذا   العرب  أرادته  ،   مرغوب ا  قصد 
 . العامة والداللة الخاصة الداللة بين للفرق  ؛ المعنى إلصابة ؛

 ل دخو   ي َفّسر   لالقو  هذا  وعلي  -مخصوصة   أماكن  علي  تدل  بالضم  فهي 
 مكان لكل اسم ا وليست ، القبور فيه ت جمع الذي الموضع فالمقب رة -أيضا فيها التاء
( مقَبر : )  لقيل  ذلك  أريد  ولو  ،  مقب رة:    واحد  شخص  لمدفن  يقال  ال  إذ  ،  فيه  ي قَبر
 هذه  بقية   وكذا  ،  القياس  على  يجري   الفعل  موضع  فإن  ،   القياس  على

 .(1115)األلفاظ

 

 .184-1/183: شرح الشافية للرضي انظر (1111)

 .185-1/184: شرح الشافية للرضي انظر (1112)

 221، وظاهرة الشذوذ في الصرف العربــي صـــ  37: معاني األبنية في العربية صـانظر  (1113)
 .120 ج الصوتي للبنية العربية صـ، والمن

 .4/91: الكتاب انظر (1114)

 .38: معاني األبنية  في العربية صـ ظران ( 1115)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1162)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

ا  بذلك  وشبيه  لـم أو التأنيث  هاء  فيه  كانت  األول  كسر  ،فقياسه  لةاآل  اسم  أيض 
لــــــة: "العــــــرب قــــــول هــــــذا علــــــي وشــــــذّ  ،(1116)تكــــــن ل ، م كح  ْده ن، ، وم نحــــــ  ــ   ومــــ

 .(1117)..."وم ْسع ط
  إلرادة   تبع ا  يعود  إنما  ،   المطردة  القاعدة  عن  الخروج  هذا  سيبويه  فّسر   وقد

  كونه   من  الفعل   قصد  به   يقصد  لم  نه أ  على  ،  وأخرى   داللة  بين  التفريق  بقصد  المعنى
 .(1118) الشيء هذا  فيه يحفظ الذي للوعاء اسما به ق ِصد الشيء،بل بها يعالج آلة

  الك حل،   فيه  يحفظ  الذي  الوعاء  علي  اسم ا  يطلق  ما   بين  واضح  تفريق   وهذا
  في   التغيير  ذلك  تجاه  سيبويه  من  دقيقة  إشارة  وهذه  ،  الك حل  بها  يعالج  التي  واألداة
 . األبنية كتل في  الصرفية الحركة

 األصل   عن  الخروج  في  الداللة  بأثر  يتعلق  الذي:    الثاني  الوجه  عن  وأما
 بداللة  الصفات  بعض  اختصاص  في  فيحدث  ،  آخر  شيء  مجري   الشيء  بجريان
 متضمن ا  كان  فما  ،  الوصفية"    فعيل"    صيغة  في  –  مثال    -  يحدث  كما  ،  معينة

"  كـ  ،"َفْعَلي"    علي  جمعت    افإنه  ،  َحيّ ال  بها  يصاب  التي   والمكاره  لآلفات  جريح: 
ا  يأتي  الجمع  هذا  صار  حتى"   وقتلي  وقتيل  ،  وجرحي   شاركه   إذا "    فعيل"  لغير  أيض 

 . المذكور المعنى في
  ألنه   ؛  الجمع  هذا  يجمع  فال  محددة  معينة  بداللة  الوصف  هذا  اختص  فإذا

   . منزلته  ،َفَنَزل االسمية الفعل،وقارب شبه عن َبع د باالختصاص
 (.َسْعَدى وال َحْمَدى: )يقال فال(  وَسِعيد َحميد، رجل: ) ذلك لمثاو 

  ما   وهو   ،  الباب  هذا  من  االسمية  إلى  انتقل  ما  َجْمع  في(  َفْعَلى)  يقال  ال  وكذلك
حية  ،  واألكيلة  ،  الذَّبيحة)كـ  التاء،  دخله  إلى  انتقلت  قلنا  وإنما  ،(والنَّطيحة  ،  والضَّ

 ،   مذبوح   كل  على  يقع  حتى  فقط  المذبوح  عنىبم  ليست  يحةالذب  ألن  ؛  االسمية
 يصلح  بما  مختص  الذبيحة  بل  الضرب،  عليه  يقع  من  كل  على  يقع  الذي  كالمضروب

 

 . 4/94: الكتاب انظر (1116)

 .111،ومعاني األبنية في العربية صـ1/187، وشرح الشافية 4/91: الكتاب انظر (1117)

 . 1/187، وشرح الشافية  4/91: الكتاب انظر (1118)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1163)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 الخبز  يسمى لكان كذا كان لو إذ المأكول، بمعنى ليس األكيلة وكذا النعم، من للذبح
 م،عَ بالنَّ   مختص  ةالضحيّ   وكذا  بالشاة،  مختص  األكيلة  بل  أ ِكل،  إذا  أكيلة  والبقل

ميَّة  . بالنطح الميتة بالشاة  والنطيحة بالصيد، والرَّ
  بسبب   األسماء  حيز  إلى  األفعال  مذهب  عن  خروجها  في  العلة  هي  فهذه 

 .(1119)  فيه وغلبتها األصل في عليه وقعت  ما ببعض اختصاصها
 ،   والنون   بالواو  ي جمع  أن  ،فحّقه  الوصف(  فاعل)  وزن   علي  صفة  كان  ما  وكذا

"    نحو -  االسمية  وقارب  الوصفية   عن  خرج  معينة  لةبدال   اخت ص  إذا  لكن  راكب، : 
" فارس"،و  البعير  براكب  مختص"    راكب"  محددة،فـ  بدالالت  اخت ص  فقد"  وراع  وفارس،
 علي  تكسير  جمع  فيجمع-  مخصوص  برعي  مختص"  راع"و  ،  الفرس  براكب  مختص

 .(1120)(وِصحاب ، ِرعاء)كـ( ِفعال) وعلي ،( وفرسان ، ركبان" )ف ْعالن"
  القياسية   قواعدها  ت خاِلف  هيئة   علي  ت صاغ  قد  األبنية  بعض  أن  نرى   وهكذا
 أن   من   أكثر–  سيبويه  قال  كما  –  وهذا  ،  الداللة  في  الختصاصه  ؛  لها  الموضوعة 

 فيهما   والمعنى  شيء  من  مشتّقين  االسمان  يكون   فقد  العرب؛   كالم  في  لك  أصفه
  لي فَرق   شيء  دون   شيء  به  صا  مخت  لبناءينا   أحد  فيكون   مختلف،  وبناؤهما  واحد،
 .  (1121) بينهما

 
 

 

 .143-2/142الشافية  : شرحانظر (1119)

 .2/152: شرح الشافية انظر (1120)

 .2/102تاب : الكانظر (1121)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1164)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 البحث  خاتمة
 معايشة   أن  فيه  شك  ال  ومما  الخاتمة،  مرفأ  إلى  رحلتنا  مراكب  أسلمتنا  قد  ها
 يدلي  أن  الباحث  على  تحّتم  العلمي  المنهج  مسايرة  تقتضيه  ما  إلى  إضافة  البحث،

 موضوع   مع  لتهرح  خالل  ديهل  تشّكلت  التي  ،  والملحوظات  الرؤى   ببعض  الختام  عند
 من   به  يوصي  ما  وأهم  نتائج،  من  إليه  توصل  ما  خالصة  في  تتمثل  وهي  بحثه،

 . توصيات
ا  :التالية  النقاط  في فتتلخص ،  البحث هذا نتائج   عن أم 

 حتى   القدامى،  كتب  من  اللغوي   تراثنا  مخزون   في  النظر  من  البدَّ :    األولى
 وأسس  ضوابط على عدهمقوا الصرفيون   غصا فقد ، اللغوي  النظام عبقرية إلى نصل

  العقلي   والقياس  االستعمال،  وكثرة  التخفيف  في  نراه  ،كماوالحّس   الذوق   فيها  راعوا  ،
 اللبس   أمن   إلى  احتكامهم  في  نالحظه  كما  ،  والمعنى  ،  المشابهة  في  نراه  كالذي  ،
 .والداللة ،

 قائما   ليس  ي اللغو   فالنظام  ،  تتعارض  وال  مظاهرها  تتداخل  ال  الضوابط  وهذه
 فإذا  والتخفيف،  اللبس  أمن  بين   تساوقا  وجدنا  هنا  ومن  ،  والتعارض  التناقض  ىعل

 عدم   في  يحدث  كما  ،  األصل  إلى  عدل  والمعنى  اللفظ  في  فساد  إلى  التخفيف  أدى
ر ، َطَلل) إدغام ر  رَّ  ،َطلّ )بـ التباسها  لعد ؛(وس   (. وس 

 : نوعين عتنو ت الخّفة أن وجدنا وكالمهم اللغويين كتب في  بالنظر: الثانية
  العربية   تميل  التي  ،  الكلمة  أصوات  تجاور  فلك  في  تدور  وهي  اللفظ،  في  خّفة

  يتحقق   ولم  ،  مكانها  في  تكن  لم  إن  اللفظة  عابوا  لهذا  ،  بينها  االنسجام  تحقيق  إلى
 .حروفها بين االنسجام

 أللفاظ ا  تنافرت   وإذا  ،  الواحدة  الجملة  ضمن  الكلمات  تنافر  عدم  أيضا  وتقتضي
 .  متوافقة  وغير متالئمة غير وبدت بها، طقالن صعب

 من   قّلت  ما  فالخفيف  ،   وكثرته  الكالم  قّلة  إلى  ومرجعها  ،  المعنى  في  وخّفة
 عن  االسم  بخّفة  حكموا  ولذا  ،  ذلك  فيه  كث ر  ما  والثقيل  ولوازمه،  مدلوالته  الكلمات

 .واحد   مسمًّى على يدلّ  ألنه ؛ الفعل



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1165)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ألن   ؛  ويحّسه  يجده  فيما  المتكلم  ذوق   إلى  انرجعي   الثَِّقلو   الخّفة:    الثالثة
 لثقله،   األمثال؛  توالي  -  مثال  -  يكرهون   جعلهم  العرب  عند  لغّوي ا  وع ْرف ا  ذوق ا  هناك

 األسماع   إليها  فتطمئن  الخّفة  أما  ،  منه  وتنفر  األسماع،  تمّجه  الثقيل  فاللفظ
 . نسبي يءش والثَِّقل الخّفة إن:  قيل ولهذا ، وتستأثرها
 كانوا   إذ  ؛  القول   في  العرب   بطبائع   تتصل   علة  التخفيف   كان  لما:عةرابال
  خفّ   ما  يفضلون   فهم  ،  بكالمهم  مخالًّ   ذلك  يكن  لم  إذا  األخّف،   اختيار  إلى  يميلون 

ا  ويتجنبونه؛   الثقيل  ويستثقلون   ،  ويستحبونه  الكالم  من  ،  المبذول  الجهد  في  اقتصاد 
 . ملموسة قواعد شكل في الظاهرة ذهه متحك صور ا افصاغو  ، لذلك القدماء تنّبه

 ،   الفعل  من  أخفّ   االسم:     المصاغة  وصوره  التخفيف  قواعد  من:  الخامسة
 . االسم من أثقل والفعل

ق   ،  الخّفة  عالمة  ألنه  ؛  التنوين  األفعال  ح ِرمت  أن  هذا  على  ترّتب  وقد ِِ   ولَح
  حْذف   أو  ،  الحرف   حْذف  سواء  ،  دائما  بالحذف  يكون   الجزم  ألن  ؛  الجزم  األفعال
  كما   الساكنين،  اللتقاء   ؛  مع ا  وحرف  حركة   حذف  أو  ،  السكون   محّلها  وحلّ   ،  الحركة

 .  للفعل تخفيف ذلك وكلّ   ، الوسط المعتل الفعل في
  الصفة   ؛ألن  الصفة  وثقل  االسم  خّفة:  وصوره  التخفيف  قواعد  من:  السادسة

اللة  في  بالفعل ارتبطت اللة   في  فعلال  مجرى   الصفة   جرت  فلّما  ،  والعمل الدَّ  والعمل   الدَّ
اللة   حيث  من  المعنى  في  له  مقاربة  ،فهي  كثقله  ثقيلة  هي  فلذلك  ،  به  اقترنت   الدَّ

 . كالفعل ضمير ا تتضمن أنها  كما ، الحدث على
ا  مفهومها  كون   إلى  راجع ا  الثَِّقل  سبب  يكون   وقد د    والحدث   الذات  من  متعدِّ

 بالحدث  القائمة  والذات  ،  الحدث  تخّيل  من البدَّ  لصفةا  نذكر فحينما  ،   بينهما والنسبة
 ِثَقل  سبب في سبق كما.كثير ا،ويثقله الذهن يشغل به،وهذا القائم إلى الحدث ونسبة ،

 .الفعل
  المجموع   االسم   في   الكلمة   عين  على  الحركة  زيادة :  هذا  علي   ترتب  وقد

  على  معيج  ،فإنه  صفة    (َفْعلة)  على   كان   فما  ،   الصفة  من  وحْذفها  ،  والتاء  باأللف
( َفْعلة)  أما  ،(  وَسْهالت  وَسْهلة  ،  وَصْعبات  َصْعبة)كـ  ،  -العين  بسكون   -(َفْعالت)



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1166)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 وَتْمرة   ،  وَجَفَنات  َجْفنة )  كـ  -العين  بتحريك  -(َفَعالت)  على  يجمع  فإنه   ،  االسم
 ،  صفة   الثقيل  من  أولى  اسم ا  الخفيف  على  الحركة  زيادة  كانت  ولهذا  ،(  وَتَمَرات

 . الفتح من أخفّ   السكون  نأ ديؤك هذا علّ ول
  ،   المتعدي  من  أخفّ   الالزم   الفعل:    وصوره  التخفيف  قواعد  من:السابعة

 على   كان  فيما  مصدرهما  بين  فّرقوا  هذا  على  وبناء  ،  الالزم  من  أثقل  والمتعدي
  وقعود   ،   جلوس)،كـ(  ف ع ول)  على  الفعل  هذا  من  مصدره  يأتي   لخّفته  فالالزم  ،(َفَعل)

  مع   الواو  زادوا  وكأنهم.  (وضْرب  قْتل،)  ،كـ(  َفْعل)  على  يأتي  لثقله  دي،والمتع(  وجوخر 
 . ليتعادال ؛ وثقله  لكثرته المتعدي مع وحذفوها ، ولخّفته لقلته الالزم

  ،   الثَِّقل  في  بعض  عن  بعضها  الحركات  تفاوت  إلى  الصرفيون   أشار  :الثامنة
 ،  منهما أخفّ  والفتحة ، ةالفتح من قلأث والكسرة ، والفتحة الكسرة من أثقل فالضمة
  أخفّ   والياء  ،  أخّفها  فاأللف  ،  عنها  تتولد  التي  الحروف  على  هذا  ينعكس  وبالتالي

 وأقرب  ،   الضمة  من  أخفّ   الكسرة  أن  كما  ،  األلف  إلى  أقرب  و  ،  وأكثر  الواو  من
 .الفتحة إلى منها

  عن   بعضها  ةوخفّ   ،  بعض  عن  بعضها  الحركات  ِثَقل  نتائج  من  كان:  التاسعة
ِعل  أن   ،  ضبع ا  ؛  التعدي  ممنوع  ،  الزم ا  األفعال  في  العين  مضموم  ج  ِعل   تخفيف   ،وج 

 العين  المفتوح  في   األمران  وكث ر  المتعدي،  من  أكثر  العين  المكسور  في  التعّدي  عدم
 . لخّفته ؛

  اإلدغام   أليس  ،  التخفيف  لوازم  من  والتناسب  والتماثل  التجانس  :العاشرة
 تكون   اإلمالة  وكذا  ،  اإلعالل  وكذا.والمناسبة؟  جاماالنس  على  اقائم  تخفيفا

 .للمجانسة
  على  ماضيه  وكان  ،  للفعل  فاء  كانت  متى  الواو  حذفوا  أن  هذا  على  ترتب  وقد

 ،  يِعد  وعد)  كـ  وذلك  -بكسرها  -(  يفِعل)  على  ومضارعه  -  العين  بفتح  -(  فَعل)
 المفتوحة،  الياء  نم  اقبله  وما  اوالو   بين  التجانس  لعدم  ؛...(يِرد  وورد  ،  يِزن   ووزن 

 . الكسرة من  بعدها وما



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1167)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  إبراهيم   كاألستاذ-  المحدثين  بعض  إليه   ذهب  ما  البحث  ردّ :  عشرة  الحادية
 كان  إذا  خصوصا  ،  نطقا  وأيسر  السكون   من  أخفّ   الفتحة  بأن  القول  من  -مصطفى

  م المضمو   بتسكين  قاموا  العرب  أن  إلى  واستند  ،  الكالم  ودرج  اللفظ  وسط  في
  في   لمَضوا  عندهم  الفتحة  من  أخفّ   السكون   أن  ،ولو  المفتوح  دون   والمكسور
 . والمكسور بالمضموم العين مفتوح فساَووا ، التخفيف

  بخّفة   اعترفوا  فالعرب  ،  السكون   عن  الفتحة  خّفة  على  دليال  ينهض  ال  هذا  لكن
 يهاف  بما  العالمات  من  غيره  عن   السكون   وخّفة  ،  الحركات  من  غيرها  عن  الفتحة
 شروع   والكسرة  ،  واو  في  شروع  والضمة  ،  ألف  في  شروع  الفتحة  أن  ترى   ،أال  الفتحة

  ،  محّركا  به  نطقنا  إذا  فالحرف  ،  آخر  حرف  في  شروعا  فليس   السكون   أما  ياء،  في
 بذلك   إال  ننطق  لم  ساكنا  به  نطقنا  ،وإذا  آخر  حرف  في  وشرعنا  بحرف  نطقنا  فقد

 ،  فحسب  حرف  الساكن  حرفوال   ،  حرف  ض وبع  حرف  المتحرك  فالحرف  إذ ا  ،  الحرف
 ،   الحركة  من  أخفّ   فالسكون   إذن.    وحده  الحرف  من  أثقل  الحرف  وبعض  والحرف

 . فتحة الحركة كانت ولو
  الثَِّقل   أتاها  وقد  ،  خّفية  ضعيفة  ،  ذاتها  في  خفيفة  العلة  أحرف  عشرة  الثانية

 : سببين من
 . هب  يعتد قد ضوالعار  ، لعارض أثقل كان ربما ذاته في األخفّ  أن -1

 فثقلها   ،  بالحركة  قويت  إنها  إال  ،  ذاتها  في  خفيفة  كانت  وإن  األحرف  فهذه
  وجود   إلى  راجع  ثقل  ولكنه  ،   أحواله  من  كثير  في  الحرف  ذات  إلى  راجعا  ليس

 الحروف على الحركات
 أبعاضها   وبين  بينها  أو  ،  وبعض  بعضها  الحروف  هذه  بين  التجانس  عدم  -2

 ما  مع  يتجانس  حينما  ويخفّ   يسهل   إنما  علةال  حرف  أن  منعل  ونحن  ،  الحركات  من
 مع   واأللف  ،  الكسرة  مع  تتجانس  والياء  ،  قبلها  ما  ضم  مع  تتجانس  فالواو  ،  قبله

 . الفتحة
  من   البد  كان  ،  الحركات  أبعاضها  وبين  بينها  التجانس  هذا  يحدث  لم  فإذا

 . التغيير إلى يدعو ثقال التجانس عدم في ألن للنطق؛ تسهيال ؛ اإلعالل
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 إلى  اللغة  جنحت  الثَِّقل،  مظاهر  من  مظهرا  الساكنين  التقاء  يعد:  عشرة  لثةلثاا
 العلماء ضبطها مواضع في إال ، اغتفاره وعدم بالحذف، أو بالتحريك منه التخلص

 في   ليست  الساكنين  التقاء  عند  العربي  بها  يأتي  التي  الحركة:  عشرة  الرابعة
 بالساكنين  النطق  لتسهيل   به   جيء  َوْيت  ص    هي  وإنما  ،  أصلية  حركة  نظرنا

 .المجاز باب  من حركة  تسميته ويمكن المتتاليين،
 األصلية   الحركة  هي  الكسرة:    فقيل:  فيها  اختلف  أصلية  حركة  ليست  ولكونها 

 من  الساكنين  أحد  يحرك:    الحركات،وقيل  أخفّ   لكونه  ؛  الفتح :وقيل  ،  الباب  هذا  في
 فقد   ،   يخصها  وجه   على  عيينهات  ن ويكو  ،  ألصل ا  هي  تكون   خاصة  حركة   تعيين  غير

 .الضمة أو ،  الفتحة أو ، الكسرة تكون 
  حركة   تحديد  في  يتدخالن  عاملين  هناك  أن  القول  يمكن:  عشرة  الخامسة

 : هما ، الساكنين التقاء من التخلص
  وإيثار   للفتح،  الحلق  حروف  كإيثار  ،   معينة  لحركة  الحروف  بعض   إيثار -1

 بعض  الضم   ألن  وذلك  ،(  العقاب  وجزاؤهم  ،  لقوما  ااخشو : )  لهمقو   في  ،  للضم  الميم
  نطق   في  إسهامها  تشبه  بصورة  ،  نطقها  في  الشفتين  إسهام  تستلزم  والميم  ،  الواو
 .الواو

  دون   المتكلم  إليه  يلجأ  أمر  وهو  ،  المتجاورة   الحركات  تجانس  إلى  الميل-2
 .العضلي الجهد في االقتصاد لمبدأ تحقيقا ؛ قصد

 إذ   ؛  واحدة   الغاية  ألن  ؛   واحد  موضع  في  الثالث  كاتالحر   جازت   اربم  بل
 الحركات   فبأيّ   الساكنين،  اجتماع  من  هرب ا  به  التبلغ  إنما  الحركة  هذه  في  الغرض
 . فال غيره يجوز أال فأّما أكثر، الكسر إن وَلعمري  الغرض، وقع  فقد أحدهما حركت

  والي ت  ةكراهي:    فيفبالتخ  المرتبطة  والصور  القواعد  من:  عشرة  السادسة
 ذوقا   هناك  ألن  ؛  وحّسه  الناطق  ذوق   إلى  ومرجعها  الثَِّقل،  من  فيه  لما  ؛  المثلين

 توالى  ويألفون   واألضداد،  األمثال  توالى  من  ينفرون   جعلهم  العرب  عند  لغويا  وعرفا
  بطريقة   منهما   يتخلص  أن  للناطق  ح قّ   متقاربان  أو  مثالن  توالى  ما  فإذا  ،  األشتات
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 إلى   مرجعه  ذلك  في  والسبب  ،  العربي  للذوق   مناسبا  اهير   مما  السابقة  الطرق   من
 .المتكلم جهد في االقتصاد إلى أو ، االستثقال

 بالمخالفة   اللغويين  عند  يعرف   بما  األمثال  توالى  من  التخلص:عشرة  السابعة
 أو   ،  بينهما  بالفصل  أو  ،  باإلبدال  أو  ،  بالحذف  تتحقق  المخالفة  وهذه  بينهما،
 .   مباإلدغا

  بخّفة   المتعلقة  القاعدة  تلك  بالتخفيف  المرتبطة  القواعد  من:شرةع  ةالثامن
  ترتب   وقد  ،  منه  أخفّ   فهو  ،  الجمع  من  تمكنا  أشد  فالواحد  ،  الجمع  وثقل  المفرد

  بالتغيير،فالتخفيف   أو  ،  بالحذف  التخفيف  فيه  يكثر   الجمع  أن:  الصورة  هذه  على
   الحروف   بعض  حذفوا  الجمع  في   لقَ الثِّ   ولهذا  ،  فيه  الوارد  للثقل  المفرد  من  أولى  فيه 
 .تخفيفا  منه الحركات بعض أو

  في   يتم   إنما  حركة  أو  لحرف   كان  سواء   اللغة  في  الحذف:    عشرة  التاسعة
  قرينة   وجود   مع   ،   الكلمة  بشكل  مخال  يكون   أال  بشرط  ،  للخفة   طلبا  أحواله  من  كثير 
 والثقل  الخفة  رةبفك  يرتبط  لحذفا  أسباب  من  كثيرا  أن  وظهر  ،  بالمعنى  اإلخالل  لعدم

 لعدم   أو  ،  الساكنين  التقاء  لثقل   ،أوالمثلين  التقاء  لثقل  كالحذف  ،  قاوثي  ارتباطا
 .الحركات تتابع لثقل أو ، والحركات الحروف بين التجانس

 ظاهرة   توظيف  في  كبير  دور  له  التخفيف  أن  على  التأكيد  ينبغي:  العشرون
 الحركات  مع  وانسجامها   ثقلها،  أو  الحروف  خّفةب  مرتبط  وذلك  ،  واإلعالل  اإلبدال

  اللغة   منها  تتألف  التي  الكلمات  نسيج  في  والثقل  الخفة  بين  والتوازن   ،  وتجانسها
 .ببعض بعضها  األصوات تمازج طريق عن

  تتعلق   ،  صوتية  أسباب  في   كلها  تكمن  التخفيف   أسباب :والعشرون   الحادية 
 . والثَِّقل ، عذرالت:،هي لمةالك نطق في اللسان به يقوم الذي بالنشاط
  إلى   رّدها  يمكن  لكن  ،  متنوعة  متعددة  االستثقال  صور:    والعشرون  الثانية 
  في   التطابق  أو  ،كالتقارب  ببعض  بعضها  األصوات  عالقة  تحددها  محّددة،  أوضاع
 أو   والحرف،  الحركة  بين  االختالف  أو  الحروف،  صفات  في  االختالف  ،أو  المخرج

 ،   الضم   إلى   الكسر  من  كاالنتقال  ،  أثقل  ركةح  ىإل   ثقيلة  ة حرك  من  االنتقال  ثقل
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  إلى  ثقيل  من  انتقال  فيه  ألن  ؛   األسماء  في(  ِفع ل)  بناء  إهمال   سبب  لنا  يفسر  وهذا
 .أثقل

  القواعد  صوغ  على  التخفيف  ضابط  أثر  يقتصر  لم:    والعشرون  الثالثة
 ء سوا   ،  األصل  عن  العدول  في  أثر  له  كان  بل  ،  فحسب  الصرفية  بالبنية  المتعلقة

 أصبح   حيث  ،  القاعدة  أصل  عن   عدوال  كان  أو  ،  الوضع  أصل  عن  عدوال  أكان
 لألصل   العربية  ترك    عيبا  فليس  ،   أسبابه  من وسبب ا  ،  مسوغاته من  مسوِّغ ا التخفيف

 ،  عليه  خفّ   ما  الكلمات  من  يختار  حيث  ،  العربي  اللسان  في  رفيع  ذوق   هو  بل  ،
   .ثقل  فيه كان إن أصلها عن بها ويعدل
 األخّف،   إلى  األثقل  من  يكون   إنما  المصير  أن  المعروف:    والعشرون  بعةلراا

  في -الثقيل  اللغة  تفضل  فقد   ،  االستخّفاف  من  لضرب    األثقل  إلى  ي عدل  قد  لكن
 عن  وال   ،  عّلة   قوة  عن   يأتي  ال  وهو  ،  االستحسان  من  لنوع   الخفيف  على  -ظاهره

  الذوق   هذا   ،  وحّسه  ناطقال  ذوق   إلى   ذلك  مع  مرجعه  إنما  ،  فحسب  عادة  استمرار
 .  ويعضدها القاعدة يؤازر الذي

 له   أباحت  لو  ،  الخفيفين  أخفّ   إلى  يلجأ   اللغوي   الناطق  أن   ذلك  على  والدليل
  الكلمة   فإن  ،   وإدغام  إعالل  الكلمة  تجاذب  فلو.    التخفيف  طرق   من  طريقتين  اللغة
 . اإلعالل إلى سبةالنب النطقي لهلثق ؛ اإلدغام من أخفّ  ألنه ؛ اإلعالل إلى تميل

أيضا:كثرة :  والعشرون  الخامسة الصرفيون  عليها  اعتدوا  التي  الضوابط  من 
التي تطرأ على  االستعمال ، وهي تؤدي بالضرورة إلى كثير من التطورات والتغييرات،

أو اللهجات  من  لهجة  سيادة  إلى  الطريق  وتهيئ  لنطقها،  تيسيرا   من  األلفاظ  لغة 
 اللغات.  

:الذي دعا العلماء إلى اعتماد ظاهرة كثرة االستعمال وإدخالها شرونالعو  السادسة 
التعليل منهج  يكثر   في  حين  اللغوية  التراكيب  أن  وهي  ثابتة،  لحقيقة  وعيهم 

ال تغييرات  تدخلها  والتسهيل.  استعمالها  التخفيف  من  لضرب  وذلك  غيرها،  تدخل 
واستعما العرب  ألسنة  على  كث ر  إذا  تواللفظ  آثروا  تفاوت خفيلهم  حسب  وعلى  فه، 

 يتفاوت التخفيف.  الكثرة
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أيضا  :والعشرون  السابعة الصرفيون  عليها  اعتدوا  التي  الضوابط  : من 
 على   للفرع  حمال  بينهما  بجامع  بشيء  شيء   تشبيه  على  تقوم  وهي  ،   المشابهة

 . نحوية أو ، صرفية أو ، صوتية مشابهة بين  ما  تتنوع  وهي ، األصل
 بالحمل   تكون   كما  المعنى  على  بالحمل  تكون   هةشابالم:  لعشرونوا  الثامنة

( أفعال)   على  العين  صحيح(  َفْعل)  ت جَمع  أن  جاز  لذلك  معا،  عليهما  أو  ،  اللفظ  على
  على  جمع  العين  معتل  أشبه  لما   لكن  ،(أفع ل)  على  تجمع  أن  فيها  القياس  وكان  ،
 .  المعنى على حمال( أفعال)

 بها   واعتدادهم  ،  المشابهة  على  همتعويل  من  غمالر   على:  والعشرون  التاسعة
ِجدَ   لكنْ .الصرفي  القياس  خالف  فيما  حتى   المسائل  من  كثير  في  أن   كالمهم  في  و 

 كما   الصرفية،  البنية  هدم   إلى  ذلك  يؤدي  حينما  أحيانا ،  اعتبارها  ينهض  ال  المشابهة
 ء سوا  مطلقا ،(  لأفعَ )وزن   على  بالهمزة  المزيد  من  قياسا    التعجب  بناء   منعهم  في  نرى 

 انفعل،)  كـ  المزيد  من   التعجب  بناء   من   المانع  ألن  لغيرها؛  أم  للتعدية  الهمزة  أكانت
 يقبل   ال  فالقياس  والبّد،-بالهمزة  المزيد  -(أفَعل)  في   موجود  البنية  إفساد  من(  وافتعل

 له   موافقته  وكثرة  لفظا    الثالثي  للمجرد(  أفَعل)  مشابهة  تشفع  ولم.أصال    البنية  بهدم
 .البنية هدم  مع اعتبارها ينهض ال  المشابهة ذهه ألن معنى؛

 تناظر،   من  بينهما  لما  ؛  المثلين   حكم  في  التأنيث  وتاء   النسب  ياء:    الثالثون 
  وعربيّ   وتمر،  تمرة،)  في  كما  والجمع،  الواحد  بين  فرقا  يقعان  إنهما:    حيث  من

 نحو   ءلتاوا  ،(دواريّ و   ،  أحمريّ )  نحو  الوصف   في  للمبالغة  يكونان  أنهما  كما  ،(وعرب
 النسب   فياء  الفرع،  إلى  األصل  من  مدخولهما  ينقالن  أنهم  كما  ،(ونّسابة  ،  عاّلمة)

 التأنيث،  إلى  التذكير  من  مدخولها  تنقل  والتاء  ،  الصفة  إلى  االسم   من  مدخولها  تنقل
 الياء   ناظرت  فلما  التاء،  وكذا  عليه،  دخلت  فيما  اإلعراب  حرف  تصير  الياء  أن  كما

  في  وهما  يجتمعا،  ال  حتى  عليها،  الياء  لدخول  التاء  حذفت  وهالوج  هذه  من  والتاء
 .المثلين حكم

 ويختلفان   لفظا    فيتفقان  واحد،  بلفظ  والمفرد  الجمع  يأتي   قد  :والثالثون  الحادية
 . لطيفة صنعة وفيه ، كثيرة نظائر وله بطين، العربية من  َغور   وهذا معنى،



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1172)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  ابن   ذكرها  التي  الدقيقة  مالتلتأوا  اللطيفة  المالحظات  من:    والثالثون  الثانية
 ،  المؤنث  به  وصف  إذا(  فيعل)  أن:  (وفاعل  فيعل،)  بين  التناظر  عن  حديثه  في  جني

 أ ّنث  باألنثى  مختصا    يكن  لم  إن(  فاعل)و(.  فاعل)  نظير  ألنه  بالتاء؛  تأنيثه  فاألولى
 .به  المؤنث وصف عند بالتاء

ِمل  إذا  سهجن  من  الشيء  يخرج  أن  يجب   ال:    والثالثون  الثالثة  غيره   على   ح 
 ولم  ،  بينهما  للشبه  الفعل  عَمل  عِمل  قد  الفاعل  اسم  أن  ترى   أال  ،  بينهما  للشبه

 فال   ،  باالسم  تشبيها    صّغر  وأن  التعجب  فعل  وكذلك  اسما،  يكون   أن  إلى  ذلك  يخرجه
 .اسما يكون  أن يجب

  عن  وجوالخر  لعدولا أحوال تصريف في رئيس دور  ِلْلَبسِ :  والثالثون الرابعة
  بل  ، فحسب األصل عن العدول في ليس سببا   اللبس أمن يكون  وأحيانا   بل ، األصل

 إتباع   ألن  ؛  المتروك  األصل  إلي  بالرجوع  القاعدة   أصل  عن  العدول  قاعدة  كسر  في
 .  العدول عن عدول فكأنه ، بغيرها  َتلتبس بنية صوغ إلي يؤدي القاعدة

 كونها   عن  تخرج  ال  لإللحاق  زيادةال  أن  المشهور  الشائع:    والثالثون  الخامسة
 أصل   من  مقصودة  تكن  لم  داللته   داللته؛ألن   المتقدمون   يذكر   ،ولم  لفظيا  غرضا

 . آخر ببناء اإللحاق المقصود كان وإنما ، الوضع
 معنى  وأن كيف ، يتوهم  ما علي اإللحاق بزيادة المعنى تغّير بعدم نحّتم ال لكن

(   كوثر )  وكذا  ،  معنى(  َشَمل)لـ  م خاِلف  (  شملل)و  ،(  َحَقلَ )  لمعنى  م خاِلف  (  حوَقل)
 (.كث ر) بمعنى ليس

 عاما    أصال    يعد  األبنية  صوغ   في  ضابطا    الداللة  اعتبار:    والثالثون   السادسة
  اللغوية   الظواهر  من   كثير   تفسير  في  عليها   يتكئون   ما  كثيرا    فهم  ،  أصولهم   من

 األفعال   كمصادر  ،  مختلفة   يرة كث  صياغتها  في  ضابطا    الداللة  تعدّ   التي   واألبنية.
 ،   والتفضيل   ،  والتعجب  ،  المضارع  عين  وحركة  ،  المشبهة  والصفة  ،   الثالثي

 .المزيدة  واألفعال ، والتصغير
  األصلية   القواعد  عن  الخروج  الخاصة  الداللة  تقتضي  قد:   والثالثون  السابعة 

 قد  وذلك ، العامة عدةالقا مخالفة في تأثير للداللة فيكون  ، األبواب لهذه الموضوعة



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1173)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  واآللة  والزمان   المكان  أسماء  بعض   في  كما  ،  الكلمة  شكل  في  بتغيير  إما:    يحدث
  وجريانه   الشيء  بتنزيل:  أو  والخاصة،  العامة  االسم  داللة  بين  للفرق   ؛  شّذت  التي

  للفرق   القاعدة  عن  شذت  التي  الجموع  صيغ  بعض   في  نراه   كما  آخر،  شيء  مجرى 
 . وصفوال االسم اللةد بين

ا  التوصيات  عن أم 

 ، القـــدامى بكتـــب بالعنايـــة يوصـــي أن إال بحثـــه نهايـــة فـــي يملـــك ال فالباحـــث
َرر،  كنوز  من  فيها  ما  واستخراج  مـا وبخاصـة أسـرار،  مـن  فيهـا  ما   على  والوقوف  ود 

 وراء مـن وهللا.وأسـس ضـوابط  مـن  عليـه  اعتمـدوا  ومـا  ،  التقعيـد  في  بمنهجهم  يتعلق
 .لسبيال يهدي وهو ،  القصد

 
 
 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1174)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 (ومراجعه البحث مصادر بأهم ث ْبت  )
   المطبوعة  الكتب: أوال

 . الكريم القرآن-
  تحقيق   ،(  هـ515:  ت)  الصقلي  القطاع  البن  والمصادر،  واألفعال  األسماء  أبنية-

  ،   القومية  والوثائق  الكتب  دار  ،  الدايم  عبد  محمد   أحمد  /د  ودراسة
 . م1999القاهرة

 الرشد  مكتبة  ،  القرني  مهدي/   د  وتحقيق  راسةد  ،  الصحاح  في  اإللحاق  أبنية-
 . م2001هـ1421 1 ط الرياض

  نور   عصام  /د  ، (  ولغوية  لسانية  دراسات)  الحاجب  ابن  شافية   في  الفعل  أبنية   -
 . م1997-هـ 1418  ، 1 ط ، بيروت ، اللبناني الفكر دار ، الدين

)   محمد  بن أحمد:    الدمياطي   ناالب  ،  عشرَ   األربعةَ   بقراءات  الَبَشر  فضالء إتحاف  -
 عالم   بيروت،  إسماعيل،  محمد   شعبان  /د  تحقيق  ، (   هـ1117:    المتوفى
 .م1987/ ،1ط الكتب،

 الدين  جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد:  السيوطي  القرآن،  علوم  في  اإلتقان  -
  المصرية   الهيئة:  نشر  ،  إبراهيم   الفضل  أبو  محمد:    تحقيق(  هـ911:  المتوفى)

 . م 1974 /هـ1394 للكتاب العامة
 الحديث  الكتب  ،عالم  الشايب  فوزي   /،د  الكلمة  بناء  في   الصوتية   القوانين  أثر-

 .م2004هـ1/1425 ط والتوزيع، للنشر
 مصر   نهضة   دار  حسين،  القادر   عبد/    دالبالغي،  البحث  في   النحاة  أثر   -

 .  م1970 القاهرة  للطباعة،
مطبوعا-  ، مصطفى  إبراهيم  د/  النحو،  التأإحياء  لجنة  والترجمة   ليفت 

 م.1937والنشر
  ألبي   ،(القرآن  تجويد  في  رسالتان)  كتاب  في  والنون   الالم  في  القراء  اختالف-

 1ط  ،  ،عمان  الحمد  قدوري   غانم/د   تحقيق  ،(  تقريبا  400  ت)  السعدي  الحسن
 ..هـ1421عمار دار ،



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1175)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،  الرسالة  ةمؤسس  ،  الدالى  أحمد  محمد/   د   تحقيق  ،  قتيبة   البن  ،  الكاتب  أدب  -
 . م1985-  هـ1405.  روتبي

 ،(هـ 745  المتوفى )  األندلسي  حيان  أبو  ،  العرب  لسان  من  الضرب  ارتشاف   -
  ه 1418/  1  ط  القاهرة،   الخانجي،  مكتبة  محمد،  عثمان  رجب  /د   تحقيق

 .  م1998
 المعين   عبد/  تحقيق  الهروّي،  الّنحوي   محّمد  بن  لعليّ   الحروف،  علم  في  األزهّية-

 .هـ1413  دمشق، عربية،ال اللغة مجمع المّلوحّي،
 . هـ1250 الخالفة دار مطبعة ، القاهرة رشدي، أحمد/األفعال،د بناء أساس-
 ،   مهذَّبا  فيه  أورده  ما  على  والزيادات  األبنية  كتاب   في  سيبويه   على  االستدراك  -

  المستشرق   ،باعتناء(  هـ379ت)  الزبيدي  اإلشبيلي  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو
 . 1890 بروما ن ِشر. يدي كو  اغناطيوس اإليطالي

 المتوفى)    محمد  بن  الرحمن  عبد  البركات،  أبو:    األنباري   ،  العربية  أسرار  -
   –  العلمي  العربي  المجمع  مطبوعات   البيطار،  بهجة  محمد  /د   تحقيق  ،(  هـ577

 .  م1957 دمشق،
 ( هـ433:  المتوفى)  الهروي   سهل  أبو  محمد،  بن  علي  بن   محمد  الفصيح،  إسفار-

 العلمي   البحث  عمادة:  الناشر.  قشاش  محمد  بن  سعيد  بن  مدأح:  ،تحقيق
/ 1،ط   السعودية  العربية  المملكة  المنورة،  المدينة   اإلسالمية،  بالجامعة
 . هـ1420

 بكر   أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل:  ،السيوطي  النحو  في   والنظائر  األشباه  -
 تاريخ ون د نم لبنان، وت،بير  العلمية الكتب دار: الناشر ،(هـ911 المتوفى)

 ، (هـ244:  المتوفى)  إسحاق  بن  يعقوب  يوسف  أبو:  السكيت  المنطق،ابن  إصالح-
 .  م 2002 ،هـ1423/ 1ط ، العربي التراث إحياء دار ، مرعب  محمد:   تحقيق

 القاهرة،الطبعة  ،  العربية  النهضة  ،دار   أنيس  إبراهيم  / د  ،   اللغوية  األصوات-
 . م1961 الثالثة



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1176)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  اللغة   وفقه  النحو  في  العرب  عند   اللغوي   للفكر  ولوجيةتيمابيس  دراسة  ،  األصول  -
  دار   وبغداد،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة،  حسان،  تمام/والبالغة،د

 .  م1996 ،1ط العامة، الثقافية الشؤون 
 النحوي،   سهل  بن  السري   بن  محمد  بكر،  أبو:    السراج  ابن  ،  النحو  في  األصول   -

  الرسالة،   مؤسسة  بيروت،  الفتلي،  الحسين  عبد  /د  تحقيق   ،(هـ316:  المتوفى)
 .  م1996 ،3ط

  الالذقية-  تشرين  جامعة  ،  الحلواني  خير   محمد    ،د  العربي  النحو  أصول  -
 (.م1979)

 الشاعر،  موسى  حسن  /د   تحقيق  العكبرى،  البقاء  ألبي  النبوي،  الحديث  إعراب-
 . بجدة المنارة دار عن ، م  1  987 -هـ 1408/ 2ط

  النحوي   يونس   بن   إسماعيل   بن   محمد   بن   أحمد   جعفر   أبو :  ،النَّحَّاس   آن القر   إعراب -
  ،   إبراهيم   خليل   المنعم   عبد :  عليه   وعلق   حواشيه   وضع   ، (  هـ 338:  المتوفى ) 

 . هـ   1421/  1،ط   بيروت   العلمية،   الكتب   دار   بيضون،   علي   محمد   منشورات 
  مشقي الد  الزركلي  س،فار   بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  األعالم،  -

 .  م2002  -عشر الخامسة: الطبعة للماليين، العلم دار ،(هـ1396:المتوفى)
 بن  الرحمن  عبد  ،    النحو  أصول   في  األدلة  ولمع  ،  اإلعراب  جدل  في  اإلغراب-

: المتوفى)  األنباري   الدين  كمال  البركات،  أبو  األنصاري،  هللا  عبيد  بن  محمد
  السورية   الجامعة  ،مطبعة   نيفغااأل  سعيد   /د  بتحقيقه   وع ني   له  ،قّدم (  هـ577

 . م1957  هـ1377
، للسيوطي، تحقيق  /أحمد محمد قاسم ، مطبعة النحو  أصول  علم  في   االقتراح-

 م.1976هـ1396السعادة بالقاهرة ، الطبعة األولى 
 هللا،   عبد  أبو  الجياني،  الطائي  هللا،  عبد  بن  محمد:  مالك  ابن  ،  مالك  ابن  ألفية-

 .تاريخ دون  من التعاون، دار  ،(ـه672: المتوفى) الدين جمال



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1177)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  المتوفى )   العلوي،   حمزة   بن   علي   السعادات،   أبو :  الشجري   ابن   الشجري،   ابن   أمالي   -
  المدني،   مطبعة   الخانجي،   مكتبة   القاهرة،   الطناحي،   محمود / د :    تحقيق   ، (  هـ 542

 . م 1992  ، 1ط 
 سن لمحا  عبد  زهير/   د   تحقيق   ،  والد  البن  المبرد،  على  لسيبويه  االنتصار -

 .  م1996  -  هـ1416/  1ط بيروت، – الرسالة ،مؤسسة سلطان
 أبو:  األنباري   ،  والكوفيين  البصريين:  النحويين  بين  الخالف  مسائل   في  اإلنصاف-

: المتوفى)  األنصاري،  هللا  عبيد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  كمال  البركات،
  المكتبة   :شرن  ،  الحميد  عبد   الدين  محيي  محمد  /الشيخ    تحقيق  ،(  هـ577

 .م2003 -هـ 1424 األولى: الطبعة ، العصرية
 الجياني،   الطائي  مالك  ابن  هللا،  عبد  بن  محمد  التصريف،  علم  في  التعريف  إيجاز-

  عبد   المهدي  محمد:    تحقيق  ،(  هـ672:  المتوفى)  الدين  جمال  هللا،  عبد  أبو
 لمنورة، ا  ةالمدين   مية،اإلسال  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  ،  سالم  عمار  الحي

 .  م2002  هـ1422/ 1ط ، السعودية
  ق:  المتوفى)  القيسي   هللا  عبد  بن  الحسن  علي  أبو  اإليضاح،  شواهد  إيضاح  -

  –  بيروت  اإلسالمي،  الغرب  دار   ،  الدعجاني  حمود  بن  محمد   د:    ،تحقيق(هـ6
 . م 1987 - هـ  1408 ،/1ط ، لبنان

 ،عالم  المرجان  ربح  كاظم/د   حقيقت  ،(  هـ377)للفارسي  ،  العضدي  اإليضاح   -
 .1996-2/1416 ط الكتب

 عمر   بن  عثمان  عمرو،  أبو:  الحاجب  ابن  المفصل،  شرح  في  اإليضاح  -
  األوقاف   وزارة  بغداد،  العليلي،  بناي  موسى:     ،تحقيق(  هـ646:  المتوفى)

 . م1982 ،1ط اإلسالمي، التراث إحياء الدينية، والشؤون 
  إسحاق   بن  الرحمن  عبد  قاسمال  أبو:    زجاجيال  ،  النحو   علل  في  اإليضاح-

  ، 6ط  النفائس،  دار  بيروت،  المبارك،  مازن   /د   ،تحقيق(    هـ337  المتوفى)
 .  م1996



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1178)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 عمر،   بن  الرحمن  عبد  بن  محمد   القزويني  البالغة،  علوم  في  اإليضاح-
  خفاجي   المنعم  عبد  محمد:    ،تحقيق(  هـ739:  المتوفى)  الدين  جالل  أبوالمعالي،

 .روتبي – الجيل دار: الناشر ،
 أثير   حيان  بن   علي  بن  يوسف  بن  محمد:    حيان  التفسير،أبو  في  المحيط  البحر-

  الفكر   جميل،دار  محمد  صدقي:   تحقيق  ،(هـ745:  المتوفى)  األندلسي  الدين
 .هـ  1420بيروت 

:  الناشر  ،(هـ1422:  المتوفى)  التواب  عبد  رمضان/د  اللغة،   في  ومقاالت  بحوث-
 . م1995-هـ1415 الثالثة :عةالطب قاهرة،بال الخانجي مكتبة

: الناشر   ،(هـ751:  المتوفى)  بكر  أبي  بن  محمد  الجوزية  قيم  ابن  الفوائد،  بدائع-
 .تاريخ دون  من لبنان، بيروت،  العربي، الكتاب دار

 بن   هللا   عبيد   الحسين،  أبو:    الربيع  أبي   ابن  ،  الزجاجي  جمل  شرح  في   البسيط  -
  الثبيتي،   عيد  بن  عياد  /د  قيقتح  ،(    هـ688:  المتوفى )   اإلشبيلي  أحمد

 .  م1986 ،1ط اإلسالمي، الغرب بيروت،دار
 ألبي   ،  األفعال  مستقبالت  بجميع  النطق   معرفة  في   اآلمال  بغية-

 اللغة   تعليم  معهد  ،  العايد  إبراهيم  بن   سليمان   /د  تحقيق  ،(  هـ691)جعفراللبلي
 .م1991-هـ 1411القرى  أم بها، الناطقين لغير العربية

 هللا  عبيد  بن  محمد   بن  الرحمن  عبد  والمؤنث،  المذكر  بين  الفرق   في  البلغة  -
:   تحقيق  ،(هـ577:  المتوفى)  األنباري   الدين  كمال  البركات،  أبو  األنصاري،

_    هـ  1417/  2ط.  القاهرة  ،  الخانجي  مكتبة:  ،الناشر  التواب  عبد  رمضان/د
 . م 1996

 محمد  بن  الرحمن  عبد  اتالبرك  أبو:    األنباري   القرآن،  إعراب   غريب  في  البيان  -
 طه،   الحميد  عبد  طه.    د:     تحقيق  ،(    هـ577:  المتوفى)    سعيد  أبي  بن

  القاهرة   –  والنشر  للطباعة  العربي  الكتاب  دار  السقا،  مصطفى:    مراجعة
 . م1969



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1179)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 عثمان،   أبو  الليثي،  بالوالء،  الكناني   محبوب  بن  بحر  بن  والتبيين،عمرو  البيان  -
 ،   بيروت  الهالل،  ومكتبة  دار:  الناشر  ،(  هـ255:  المتوفى)   حظبالجا  الشهير

 . هـ  1423: النشر عام
 الرزّاق  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد:  القاموس،الزَّبيدي  جواهر  من  العروس  تاج  -

  دار   المحققين،  من  مجموعة  ،(  هـ1205:  المتوفى)  الفيض  أبو  الحسيني،
 . الهداية

 األزهر،   العربية  اللغة  لية،ك  كحيل  حسن  أحمد/د  األسماء،  تصريف  في  التبيان-
 .السادسة الطبعة

ْيَمِريّ   ،  والتذكرة  التبصرة  -  َأب وم َحمَّد  النَّْحِويّ   ِإْسَحاق  بن  َعليّ   بن  هللا  عبد:    الصَّ
 الفكر   دار  –  الدين  على  مصطفى   أحمد  فتحى/   د   تحقيق   ،(هـ  541  المتوفى)
 .م1982 -  هـ1402.  األولي الطبعة ، دمشق –

  تحقيق   العكبري،  البقاء  ألبي  والكوفيين،  البصريين  الّنحويين  بذاهم  عن  ّتبيينال-
 . هـ1406/ 1 ط بيروت، اإلسالمي، الغرب دار العثيمين، الرحمن عبد/  د

: المتوفى )  النووي   شرف   بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو   التنبيه،  ألفاظ  تحرير -
 .هـ  0814/ 1دمشق،ط – مالقل دار: الدقر،الناشر  عبدالغني: تحقيق (هـ676

 ،لألعلم  العرب  مجازات  علم  في  األدب  جوهر   معدن  من   الذهب   عين  تحصيل -
  الرسالة   مؤسسة  2ط  ،  المحسن  عبد   زهير  /د   ،تحقيق(  هـ476  ت)الشنتمري 

 . م1994  هـ1415
 مصطفى  عباس/   د   تحقيق  ،  هشام  ،البن  الفوائد  وتلخيص  الشواهد  تخليص-

 .  م1986-هـ1406 األولي، بعةالط بيروت، – العربى الكتاب دار الصالحى،

 الخوارزمي،  القاسم  األفاضل  ،لصدر(  اإلعراب  صنعة  في  المفّصل  شرح)  التخمير-
  بيروت،   اإلسالمي،  الغرب  دار  العثيمين،  سليمان  بن  عبدالرحمن/د  بتحقيق
 .  م1990

 مؤسسة   الرحمن،  عبد  عفيف/د   تحقيق  ،  األندلسي  حيان  ألبى  ،  النحاة  تذكرة  -
 . م1986  - هـ1406 األولي،  الطبعة ، تبيرو  – سالةالر 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1180)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  د/حسن    تحقيق   األندلسي،  حّيان  ألبي  التسهيل،  كتاب  شرح  في   والّتكميل  الّتذييل- -
 هـ. 1418 /1 ط دمشق، القلم، دار هنداوي،

 الصفدي  أيبك  بن  خليل  الدين  التحريف،صالح  وتحرير  التصحيف  تصحيح  -
  راجعه:   ،  الشرقاوي   يدالس  ارسه:فه  نع وص  عليه  وعلق  حققه  هـ(764  )المتوفى:

 م.  1987  - هـ 1407  /1ط ، القاهرة - الخانجي مكتبة  التواب، عبد رمضان/د
 المختون،   بدوى   محمد  / د   تحقيق  ،  درستويه  البن  ،  وشرحه  الفصيح  تصحيح-

 .  م1998  –  1419 القاهرة اإلسالمية للشئون   األعلى المجلس
: المتوفى )  األزهري،  هللا  عبد  بن  خالد  يخ،الش  التوضيح  بمضمون   التصريح  -    

 .   تاريخ دون  من الحلبي، مطبعة العلمية، الكتب دار  ،( هـ905
الشركة -  ، البكوش  الطيب   ، الحديث  األصوات  علم  خالل  من  العربي  التصريف 

 م. 1973التونسية بتونس، 
 ،  زيعوالتو   للنشر  المعارف  مكتبة :  الناشر  ،  الراجحي  عبده   /د  الصرفي  التطبيق -

 . م1999  هـ1420/ 1ط
 . م1981 القاهرة التواب، عبد رمضان /د وقوانينه، وعلله مظاهره اللغوي  التطور-

 عليه   وعلق  وصححه  أخرجه  لبرجشتراسر،  العربية،  للغة  النحوي   التطور  -
 . م1982 القاهرة التواب، عبد رمضان/د

 بخطيب  مشتهرال  الدين  فخر  محمد:    الرازي   ،(  الغيب  مفاتيح)  الكبير  التفسير-
  3،ط   م 1985-هـ3/1405ط  ،  بيروت   –  الفكر  دار  ،(    هـ 606  المتوفى)    ري ال
 .هـ  1420 -

  تحقيق   الفارسي.  علي  ألبي  ،   العضدي(   اإليضاح  من  الثاني  الجزء  )  التكملة-
 الطبعة   الرياض،  بجامعة  المكتبات  شئون   عمادة  نشر  فرهود،  شاذلي  د/حسن
 م.1981 -  هـ1401 األولي

 ،  بيروت  الفكر  دار  عبدالحميد،  الدين  محيي   لمحمد  ال،األفع  تصريف  في  تكملة-
 . م،1974  هـ1394 عشرة السادسة الطبعة



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1181)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

: المتوفى )  منصور   أبو  الهروي،  بن  أحمد   بن  محمد:  األزهري   ،  اللغة  تهذيب  - 
  بيروت،   -  العربي  التراث  إحياء  دار  مرعب،  عوض  محمد:  تحقيق  ،(هـ370

 . م2001/ 1ط
/ 1،ط  السالم  دار  ،  دياب  زكي   فايز  /أد   حقيق ،ت  الخباز  البن  اللمع،  توجيه  - 

 . م1423-2003
 قاسم  أم  بن الحسن:  المرادي مالك، ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح- 

  الفكر   دار  سليمان،  علي  الرحمن  عبد  /د  ا  وتحقيق  ،شرح (  هـ749:    المتوفى)
 . م2008  -  هـ1/1428 ط العربي،

 ،   الفاضل  خالد  محمد./  د   تحقيق  لدينورى،ل  ،  العربية  لمع  في  الصناعة  ثمار  -
 م 1990  - هـ1411  سعود بن محمد اإلمام جامعة ، والنشر الثقافة إدارة

: المتوفى)  الغاليينى  سليم  محمد   بن  لمصطفى  العربية،  الدروس  جامع-  
  الثامنة :  ،الطبعة  بيروت  -  صيدا  العصرية،  المكتبة :  ،الناشر(هـ1364

 . م 1993  - هـ 1414 والعشرون،
 القاسم   أبو  ،  البغدادي  إسحاق  بن  الرحمن  عبد  للزجاجي  ،  النحو  في  الجمل-

  بيروت،   الرسالة  مؤسسة  الحمد،  توفيق  على/د  تحقيق  ،(هـ337:  المتوفى)
 . 1988  -1408 الرابعة الطبعة

: المتوفى)  األزدي  دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  اللغة،  جمهرة  -
 ،   بيروت   -  للماليين  العلم  دار :  الناشر  ،  يبعلبك   منير  رمزي :    ،تحقيق(هـ321

 . م1987 األولى،: الطبعة
 دون   من  القاهرة،   الخانجي  ،  مكرم  سالم  العال  عبد  د  ،  والتكسير   التصحيح  جموع-

 .تاريخ

-  قباوة  الدين  فخر/    تحقيق  ،   للمرادي   المعاني،  حروف  في  الداني  الجنى  -
 ،  لبنان  -  بيروت  ية،علمال  الكتب  ارد:  الناشر  فاضل،  نديم  محمد  األستاذ

 .م  1992 -  هـ 1/1413ط



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1182)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 علي   بن  محمد:  مالك،الصبان   ابن  أللفية  األشمونى  شرح  على  الصبان  حاشية- 
/ 1ط  ،  لبنان-بيروت  العلمية   الكتب  دار:  ،نشر(  هـ1206:  المتوفى)  الصبان
 . م1997-  هـ 1417

 هللا  عبد  أبو  يه،خالو   بن  أحمد  بن  الحسين  السبع،  القراءات  في  الحجة- 
  -  الشروق   دار:  الناشر  ،  مكرم  سالم  العال  عبد  /د  ،تحقيق (هـ370:  المتوفى)

   .هـ 1401/  4ط ، بيروت
 بن   أحمد  بن  الحسن   علي  أبو:  الفارسي  ،  السبعة  للقراء  الحجة  -

  جويجاتي،طبعة   وبشير  قهوجي  الدين  بدر   ،تحقيق(  هـ   377المتوفى)عبدالغفار،
 .  م1987ه   1407/ 1 ط للتراث، المأمون  دار

 األول   الجزء(  هـ392:  المتوفى)  الموصلي  جني  بن  عثمان  الفتح  الخاطريات،أبو-
 هـ، 1408 اإلسالمي  الغرب  دار .    1ط   بيروت.    شاكر الفقار  ذو  على/د  تحقيق .  

  كلية   في  ماجستير  رسالة.   القرني  هللا  عبد  محمد  سعيد  /د  تحقيق.    الثاني  الجزء
 . هـ1417 القرى  بأم العربية اللغة

: المتوفى)  عمر  بن  القادر  عبد:  البغدادي  ،  العرب  لسان  لباب  ولب  األدب  ةزانخ  -
/ 4القاهرة،ط  الخانجي،  ،مكتبة  هارون   محمد  السالم  عبد/  تحقيق  ،(  هـ1093
 . م 1997 -  هـ 1418

 ، (هـ392:  المتوفى)  الموصلي  جني  بن  عثمان  أبوالفتح:  جني  ابن  الخصائص،  -
 ،   للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة:  شرن  ،بيروت  نجار،ال  علي  محمد:     تحقيق

 . تاريخ دون  من/ 4ط
 العزيز   عبد  بن   فريد  /د  ،  الكريم  القرآن  في  الداللي  وأثره   التصريفي   الخالف  -

 . هـ1427/ 1  ط  ، الجوزي  ابن دار ، القصيم جامعة ، السليم الزامل
 ون د  من   ،  اهرة،الق  غريب  دار :  ،الناشر  بشر  كمال/د  اللغة،  علم  في  دراسات-

 .تاريخ
 العلم  دار  ،  12/ط  بيروت،  الصالح،  صبحي  /د  اللغة،  فقه  في  دراسات-

 .  م1994للماليين



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1183)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  الكويت   جامعة  ،  المطبوعات  وكالة  الحديثي،  خديجة  ،  سيبويه   كتاب  في  دراسات  -
1980 . 

 / تحقيق   ،(  هـ516)  الحريرى   على  بن  للقاسم  ،  الخواص  أوهام  في  الغواص  درة  -
 . م1975والنشر للطبع مصر  نهضة دار  ، هيمإبرا الفضل أبى محمد

 ، (هـ756:  المتوفى)  الحلبي  السمين  المكنون،  الكتاب  علوم   في  المصون   الدر-
 .تاريخ دون  من دمشق، القلم، دار الخراط، محمد  أحمد/  د:  تحقيق

 صالح  حاتم/    د   تحقيق   ،   المؤّدب  ابن  القاسم  ألبي   ،  التصريف   دقائق -
 .م2004  -هـ1425/ 1ط ،بدمشق بشائرال الضامن،دار

 ، (  هـ471  ت)    الرحمن  عبد  بن  عبدالقاهر   أبوبكر:  الجرجاني  اإلعجاز،   دالئل  -
  المدني   دار  -  بالقاهرة  المدني  مطبعة  ،  فهر   أبو  شاكر  محمد  محمود:    تحقيق

 . م1992 -  هـ1413/ 3ط ، بجدة
 .7/1992،طالمصرية،مصر األنجلو مكتبة أنيس، إبراهيم /األلفاظ،د داللة-
 الكتاب  اتحاد  دمشق.    مطهري   صفية  /د  ،  اإلفرادية  الصيغة  في  اإليحائية  اللةالد-

 . م2003العرب
 إبراهيم   لطيفة/د  وتقعيدها،  النحوية  الظاهرة  وصف  في  الصرفية  البنية  دور  -

 .م 1994  هـ1414  األردن، عمان البشير دار ، النجار
 حسين،  محّمد   دمحمّ د/  وتعليق  ح شر   ،  قيس(  بن  )ميمون   الكبير،  األعشى  ديوان-

 تاريخ. دون  من القاهرة، بالجماميز، اآلداب مكتبة
 2ط  لبنان،  بيروت  المعرفة  دار  المصطاوي،  الرحمن  عبد  شرح   القيس،  امرئ   ديوان-

 م. 1425-2004/
 م.1998 الجيل دار  ، طراد مجيد/ شرح  ، مقبل أبي بن تميم ديوان-
 من  ،  بيروت  صادر  دار  ،  طه  مينأ  نعمان   يقتحق  ،  الخطفي  عطية  بن  جرير  ديوان-

 تاريخ. دون 
 ،   العربي  الكتاب  دار  ،  يعقوب  بديع  إميل  /  وتعليق  جمع  ،  بثينة  جميل  ديوان-

 م. 1/1992بيروت،ط 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1184)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،  القاهرة  ،  المعارف  ،دار  حسين  حنفى  سيد/  د  ،تحقيق  ثابت  بن  حسان  ديوان-
   م.1/1983ط

 دار   ،طلس  أسعد  محمد  /   يقتحق  المعري،  العالء  أبي   ،شرح   حصينة  أبي  ابن  ديوان  -
   . م 1999 - هـ 1419/  2ط ، بيروت صادر

 عبدالعزيز/  صنعة  ،  يادياإل  دؤاد   أبي   بائية   وفيه  ،  الهاللي   ثور   بن  حميد  ديوان-
 م.1950 القاهرة ، والنشر للطباعة القومية ،الدارالميمني

 حاتم   بن  أحمد  نصر  يأب  اإلمام  ،شرح  العدوي   عقبة  بن  ،غيالن  الّرّمة  ذي  ديوان-
  / 1  ط   بيروت،  اإليمان،  مؤسسة  صالح،  أبو  القّدوس  عبد  د/   تحقيق  الباهلي،
 م. 1982

 م. 1977 القاهرة المعارف دار الهادي، الّدين صالح  د/ تحقيق الّشّماخ، ديوان-
رّية   األعلم،  بشرح  ،  طرفة   ديوان-   الّلغة   مجمع  الّصّقال،  ولطفي  الخطيب  تحقيق/د 

 هـ. 1395  ق،دمش العربّية،
 عبد /   وتحقيق  شرح  ،  قريب  بن  الملك  عبد  رواية  ،  رؤبة(  هللا  العجاج)عبد  واندي-

  . تاريخ  دون  من ، دمشق أطلس مكتبة ، السلطي الحفيظ
 الشركة  العبيدي،  ورشيد  ،  الطائي  خضر/  تحقيق  جّني،  ابن  رواية  العرجّي،  ديوان-

 هـ. 1375 /1 ط بغداد، للطباعة، اإلسالمية
 وأحمد  السامرائي  إبراهيم   تحقيق   شييم،  بن  عمر  ميقطاال  ،  لقطاميا  ديوان-

 م.1960بيروت  1ط مطلوب،
 مصر،   مكتبة  فّراج،  أحمد  السّتار  عبد/  تحقيق  ،  المّلوح(  بن  )قيس  المجنون   ديوان-

 م.1979 القاهرة،
 الرياض،   األدبي،  الّنادي  أغا،  الّدين   عالء  صنعة  العجلي،  الّنجم  أبي  ديوان-

 هـ. 1401
  الرماني  الحسن أبو هللا، عبد بن  علي بن عيسى بن علي: حروفال منازل رسالة-

 الفكر  دار:  الناشر  ،  السامرائي  إبراهيم:    تحقيق  ،(  هـ 384:  المتوفى)  المعتزلي
 . 1984 عمان -



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1185)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 البغدادي  بكر   أبو  التميمي،  موسى   بن   أحمد:  مجاهد  البن  ،  القراءات  في  السبعة   -
  مصر   -  المعارف  دار:  اشر الن  ،  ضيف   شوقي  /د  تحقيق(هـ324:  المتوفى)

 . هـ1400/ 2،ط
( هـ 392:  المتوفى)  الموصلي  جني  بن  عثمان  الفتح  أبو   اإلعراب،  صناعة  سر-

 .1985هـ1/1405،ط دمشق القلم ،دار هنداوي  حسن/د  ،تحقيق
 الحلبي  الخفاجي  سنان  بن  سعيد   بن  محمد  بن  هللا  عبد  محمد  أبو  الفصاحة،  سر-

  األولى   الطبعة:  ،الطبعة  العلمية  لكتبا  ردا:  ،الناشر(هـ466:  المتوفى)
 .  م1982هـ 1402

 ،  الدالى  أحمد   محمد  /  د   ،تحقيق  للسخاوى   ،  اإلفادة  وسفير  السعادة  سفر -
 م. 1983  - هـ1403 دمشق –  العربية اللغة مجمع  مطبوعات

: نشر  العثمان،  أحمد  حسن:    تحقيق   الحاجب،  ابن   ،  التصريف  علم  في   الشافية-
 .م1995  هـ1415/  1ط. المكرمة ةمك   – المكية بةالمكت

  جامعة  مطبوعات  ،  الحديثي  خديجة /  د  ،  سيبويه   كتاب  في   النحو   وأصول  الشاهد-
 .  م1974 هـ  1394/ 37 رقم ، الكويت

 ،( هـ1351:  المتوفى)  الحمالوي   محمد   بن  أحمد  الصرف،  فن   في  العرف  شذا-
 من  الرياض،  شدالر   مكتبة:  الناشر  ،  هللا  نصر  الرحمن  عبد  هللا  نصر:    تحقيق

 .تاريخ دون 
 المأمون  دار سلطاني، على محمد /د  تحقيق السيرافي، ابن سيبويه، أبيات شرح-

 . م1979 دمشق للتراث،
 القاهرة،  العروبة،  دار  فّراج،  الّستار  عبد/  تحقيق  للّسّكري،  الهذليين،  أشعار  شرح  -

 هـ. 1384 /1ط
 عيسى،   بن  محمد  بن  ليع:  األ ْشم وني  ،  مالك  ابن  ألفية  على  األشموني  شرح  -

:  الطبعة  ،  لبنان  -بيروت  العلمية   الكتب  دار  ،(هـ900:  المتوفى)   الحسن،  أبو
 .مـ 1998 -هـ 1419 األولى



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1186)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 بن  هللا  عبد  بن  محمد   بن  محمد  الدين،  بدر:    الناظم  ابن  ،  مالك  ابن  ألفية  شرح  -
  دار   الحميد،  عبد  محمد  الحميد   عبد/    د   تحقيق  ،(  هـ686  المتوفى)  مالك

 .  م1998 جيلال
 المعروف   أحمد   الدين  شمس  الصرف،  علم  في   األرواح  مراح   على  شرحان  -

«  المراح  شرح  في  الفالح: »وبهامشه  ،(  هـ855:  المتوفى)  دنقوز  أو  بديكنقوز
 الحلبي  البابي  مصطفى  مطبعة :  الناشر  ،(هـ940: المتوفي)  باشا  كمال  البن

 . م 1959 - هـ  1379 الثالثة،: بمصر،الطبعة وأوالده
 /د   ،تحقيق(    هـ672  المتوفى)    هللا،  عبد  بن  محمد:    مالك  ابن  ،  التسهيل  شرح-

ه   1410/ 1  ط  هجر،  دار  طبعة  المختون،  بدوى   محمد  /د  السيد،  الرحمن  عبد
1990  . 

 هـ 1402  جناح،  أبو  صاحب/    د   تحقيق  ،  عصفور  البن  ،  الزجاجى  جمل  شرح  -
 .  م1982 -

 .هـ1310 العامرة بعةالمط ، ماعةج ابن ، الشافية شرح-

: المتوفى )   األستراباذي  الحسن  بن  محمد:    الرضي  ،  الحاجب  ابن  شافية  شرح  -
  عبد   الدين  محيي  ومحمد  الزفزاف،   ومحمد  الحسن،  نور  محمد:  تحقيق  ،(هـ686

 .  م1982 العلمية،  الكتب دار بيروت، الحميد،
 ينيلحسـا شـاه شـرف نبـ محمـد بـن حسـن الدين  ركن  ،  الحاجب  ابن  شافية  شرح-

  عبدالمقصـود محمـد المقصـود عبـد. د: ،تحقيق( هـ715: المتوفى)  األستراباذي،
 .م2004 -هـ 1425 األولي: الطبعة ، الدينية الثقافة مكتبة:  ،الناشر

شرح الشافية ، نقرة كار ، وبهامشه حاشية الفاضل العصام عليها ، مطبعة دار -
 ي وشركاه.إحياء الكتب العربية ، عيسى الحلب

 الرحمن  عبد  بن  هللا  عبد:    عقيل   ابن  ،  مالك  ابن  ألفية  على  عقيل  ابن  حشر   -
 الدين  محيي  محمد:    تحقيق  ،(هـ769:    المتوفى)  المصري   الهمداني  العقيلي

 جودة   سعيد  للطباعة،  مصر  دار  القاهرة،  -  التراث  دار :    نشر  ،  الحميد  عبد
 . م 1980  - هـ  1400/ 20ط ، وشركاه السحار



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1187)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 عبدالسالم/األستاذ  تحقيق  األنباري،  بن  بكر  ،ألبى  الطوال  بعالس  القصائد  رحش-
 .  م1963 -هـ1382  مصر –  المعارف دار هارون،

 النحوي   إسماعيل  بن محمد  بن  أحمد  النَّحَّاس  جعفر  أبو  ، المشهورات  القصائد  شرح-
 م. 1989هـ 1405  األولى الطبعة ، العلمية الكتب دار ، هـ(338 )المتوفى:

  تحقيق   ،(  761  ت)  األنصاري   هشام  البن  ،  زهير  بن  عبك  قصيدة  شرح-
 .1984هـ1404 القرآن علوم مؤسسة 3ط  ناجي، حسن محمود/د

 محيى  محمد:    تحقيق  األنصاري،  هشام  البن  الصدى،  وبل  الندى  قطر  شرح  -
 .هـ1383 عشرة، الحادية: الطبعة ، القاهرة:  الناشر الحميد، عبد الدين

 عبد  أبو  الجياني،  الطائي  هللا،  عبد  بن  محمد:  مالك  بنا  الشافية،  الكافية  شرح  -
  ،   هريدي  أحمد  المنعم  عبد:    تحقيق   ،(  هـ672:  المتوفى )  الدين  جمال  هللا،
 مكة   ،  اإلسالمي  التراث  وإحياء   العلمي  البحث  مركز  القرى   أم  جامعة:  نشر

 . م1982-هـ1402/ 1ط – المكرمة
 حسن  أحمد/   تحقيق   هـ(،368  وفى)المت   يرافيالس  سعيد  ألبي   ،  سيبويه  كتاب  شرح-

-هـ 1/1429  ط  ،  لبنان  بيروت   ،  العلمية  الكتب  دار  ،  على  سيد  على  و  ،مهدلي
 م. 2008

 بيروت،  ،(  هـ643:    المتوفى)  يعيش  الدين  موفق:    يعيش  ابن  ،  المفصل  شرح  -
 .تاريخ دون  من. الكتب عالم

-، التصريف  في  الملوكي  :    ى توفالم)  يعيش  نالدي  موفق:    يعيش  ابن  شرح 
 الكتب   ،دار  المحرصاوي   العزيز   عبد  حسين  محمد  /د  ا  تحقيق  ،(  هـ643

 . م2013-هـ 1435القومية والوثائق
 جمع   ،(  الرابع  القسم  -  أمويون   شعراء)  كتاب  ضمن  رميلة،   بن  األشهب  شعر-

  العربية،   الّنهضة   ومكتبة   الكتب،  عالم  القيسي،  حّمودي  نوري    /د   وتحقيق
 .  هـ1405/ 1 ط بيروت،

 المأمون   دار  البزرة،  مختار  أحمد   د/  وتحقيق  ودراسة  جمع  الطائي،  خْيلال  زيد   عرش-
 هـ. 1408 /1 ط دمشق، للتراث،



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1188)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  العلميّ   المجمع  مجّلة  النعيمي،  سليم  /  د   وتحقيق  جمع  الحارثي،  النجاشي  شعر-
 . 13 مجلد العراقّي،

: ارس ف  ناب  كالمها،  في  العرب  وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  في  الصاحبي-
 ،   بيضون   علي  محمد:  نشر(  هـ395:  المتوفى)  الحسين  أبو  ،  فارس  بن  أحمد

 . م1997-هـ 1418/ 1 ط
 حماد  بن  إسماعيل:    الجوهري   ،(  العربية  وصحاح  اللغة  تاج)  الصحاح  -

 -  للماليين  العلم  دار  ،  عطار  الغفور  عبد  أحمد:    ،تحقيق (هـ393:  المتوفى)
 .مهـ  1407/  4ط ، بيروت

 دار   ،  ناصر  بن  زهير  محمد:    ،تحقيق  البخاري   هللا  عبد  أبو  ي،خار الب  صحيح-
/ 1،ط(عبدالباقي  فؤاد  محمد  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  مصورة)  النجاة  طوق 

 .  هـ1422

  أحمد  د/مصطفى  ا  ،  العربية  في  واستعماالتها  واللغويين  النحويين  بين  أفعل  صيغة  -
  -  هـ1417  /1ط  ،  المنورة  ة دينبالم  سالميةاإل  الجامعة  مجلة  الناشر:،النماس
   هـ.1418

 الحسن  أبو  األشبيلي،  محمد،  بن  مؤمن  بن  علي:    عصفور  الشعر،ابن  ضرائر  -
 للطباعة   األندلس  دار.    محمد   إبراهيم  السيد   تحقيق  ،(  هـ669:  المتوفى)

 . م1/1980 ط.  والتوزيع والنشر
 العلمية   البحوث  عهدم  ،   رمضان  نالرحم  عبد  فاطمة  د/  ،  العربية  في  التآخي  ظاهرة-

 م.1999 هـ1420 /1ط ، القرى  أم جامعة ،

 اللبنانية،   المصرية  الدار  ،  عفيفي   أحمد/د  العربي،  النحو  في  التخفيف  ظاهرة-
 . م1996  هـ 1/1417ط

 والدراسات  للبحوث  مؤتة  الحموز،دار  الفتاح  عبد /  د  العربية،  في  التغليب  ظاهرة-
 .  م1/1993ط ،لبنان،

  للنشر   جرير  الرفايعة،دار  عباس  حسن  /العربي،د  لصرفا  يف  الشذوذ  رةظاه  -
 . م2006هـ 1/1426ط ، عمان ، والتوزيع



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1189)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 محمد   جاسم  محمود:    ،تحقيق(  هـ381:  المتوفى)  الوراق  ابن  النحو،  علل-
 -  هـ  1420/  1ط  السعودية،   الرياض  -  الرشد  مكتبة:  نشر  ،  الدرويش

 . م1999
 دار   الناشر:  ،  هـ(1396  متوفى:)ال  عتيق  لعزيزا  عبد  والقافية:  العروض  علم-

 تاريخ. دون   من بيروت، العربية النهضة

 463:  المتوفى)  األزدي  القيرواني  رشيق  وآدابه،البن  الشعر  محاسن  في  العمدة-
  1401/  5ط  ،  الجيل  دار:  الناشر  ،  الحميد  عبد  الدين  محيي  محمد:تحقيق  ،(هـ
 . م1981 - هـ

: المتوفى)  إسماعيل  بن  محمد  بن  دأحم  النَّحَّاس  جعفر  أبو  الكّتاب،  عمدة-
  للطباعة  حزم  ابن  دار:  الناشر،الجابي  الوهاب  عبد  بسام:    تحقيق  ،(  هـ338

 . م 2004  - هـ 1425/ 1،ط والنشر
:   تحقيق  ،(هـ170:  المتوفى)  البصري   الفراهيدي  أحمد   بن  العين،الخليل  -

 .تاريخ  ن دو من.الهالل ةومكتب  دار السامرائي، إبراهيم د المخزومي، مهدي/د
 الرائقي   م َحمَّد  بن  أحمد  األفعال،  بالمية  المسماة  القصيدة  على  المتعال  فتح-

  سليمان   بن  إبراهيم  /تحقيق  ،(هـ1250  نحو:  المتوفى)  اْلَماِلِكي  الصعيدي
  -  هـ1417/  1،ط  المنورة  بالمدينة  اإلسالمية  الجامعة  مجلة:  ،الناشر  البعيمي
 . هـ1418

  جني   بن  عثمان   الفتح  أبو  ،  المتنبي   الطيب  أبي   ديوان  شرح  أو  ،  الفسر-
 خلوصي   صفاء  د/  تحقيق  األ َول  األربعة  األجزاء( .  هـ392:  المتوفى)  الموصلي

  ج .1977(2)  ج .1968( 1)  ج    العامة  الثقافية  الشئون   دار.    بغداد
 . 2002(4)  ج.2001(3)

 لق وع  حققه  ،(ـه395  نحو:  المتوفى)  العسكري   هالل  أبو  اللغوية،  الفروق   -
 القاهرة  والتوزيع،  للنشر  والثقافة  العلم  دار:  الناشر  ،  سليم  إبراهيم  محمد:  عليه

 .مصر-



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1190)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،  التواب  عبد  رمضان  /د  ا    ترجمة  ،  بروكلمان  كارل  ،  السامية  اللغات  فقه-
 . م1977 الرياض

 أبو   إسماعيل  بن  محمد  بن  الملك  عبد:  الثعالبي  ،  العربية   وسر  اللغة  فقه  -
 التراث  إحياء:  نشر  ،  المهدي  الرزاق  عبد:    تحقيق  ،( هـ429:  المتوفى)  منصور
 . م2002  -  هـ1/1422 ط ، العربي

: وضبطه   أخرجه(  العربية  اللغة  مجمع  قرارات  عن   عبارة  وهو)اللغة  أصول  في-
  اآلميرية   المطابع  لشئون   العامة  الهيئة  ،   حجازي   مصطفى  ،  أمين  شوقي  محمد

 . م1975هـ 1/1395ط ،
 من  ،4/ط  ،  المصرية  األنجلو  مكتبة  ،  أنيس  إبراهيم  د  ،    العربية  اتاللهج  في  -

 .تاريخ دون 
  مكتبة ،شاهين  الصبور  عبد/  د  ،  الحديث  اللغة  علم  ضوء  في  القرآنية  القراءات-

 .تاريخ دون  من الخانجي،
  بشر،   أبو  بالوالء،  الحارثي  قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو   الكتاب،سيبويه،  -

 الخانجي،   مكتبة  ،  هارون   محمد  مسالال  عبد:    يقتحق  ،(  هـ180:  المتوفى)
 . م 1988  -  هـ 1408/ 3ط القاهرة

 /   د   تحقيق  الفارسى،  على  ألبى   ،  اإلعراب  المشكلة  األبيات  شرح  أو  ،  الشعر  كتاب-
   . م1988 - هـ1408 /1ط القاهرة – الخانجى مكتبة الطناحى، محمد محمود

 البديع  عبد  طفيل  /د   ،تحقيق  يالفارق  على  محمد  ،  الفنون   اصطالحات  كشاف-
 . م1977 للكتاب العامة المصرية ،الهيئة

 د/   تحقيق  ،   القيسى  لمكى  ،   وحججها   وعللها  السبع  القراءات  وجوه  عن  الكشف-
 م. 1984 - هـ1404 /3ط بيروت.  – الرسالة مؤسسة رمضان، الدين محيي

   لحسيني ا  موسى  بن  أيوب  اللغوية،  والفروق   المصطلحات  في  معجم  الكليات  -
  -  درويش  عدنان:    تحقيق  ،(هـ1094:  المتوفى)  الحنفي   البقاء  أبو  ،فوي الك

 .تاريخ دون  من بيروت،- الرسالة مؤسسة: الناشر ، المصري  محمد



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1191)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

: المتوفى )  القاسم  أبو  ،  البغدادي  إسحاق  بن  الرحمن  عبد   الزجاجي   الالمات،  -
  هـ 1405/  2ط  مشق د   -  الفكر   دار:  الناشر  ،  المبارك  مازن   /تحقيق  ،(هـ337

 . م1985
 الحسين   بن  هللا  عبد  البقاء  أبو:  العكبري   واإلعراب،  البناء  علل  في  اللباب  -

  دمشق   -  الفكر  دار:  نشر  النبهان،  اإلله  عبد  /د  تحقيق  ،(  هـ616:  المتوفى)
 . م1995  هـ1416/ 1ط

 -/  3بيروت،ط   -صادر  ،دار (هـ711: المتوفى)  منظور  العرب،ابن  لسان-
 . هـ1414

 محمد  الدواخلى،  الحميد  عبد:  ،تعريب(هـ1380:  المتوفى)  س فندري  جوزيفاللغة،-
 .م  1950  المصرية، األنجلو مكتبة: الناشر القصاص،

/ 5،ط  القاهرة  ،  الكتب  عالم  ،  عمر  حسان  تمام  /د  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة-
 . م2006-هـ 1427

 بن  ماهيإبر :    تحقيق(  هـ720:  المتوفى)  ،   الصائغ  البن  الملحة،  شرح  في  اللمحة-
  المدينة   اإلسالمية،  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة:  نشر  الصاعدي،  سالم

 .م2004/هـ1/1424المنورة،ط
 -  الثقافية  الكتب  دار:  ،نشر  فارس  فائز:    تحقيق  ،  جني  ،ابن  العربية  في  اللمع  -

 .دون  من الكويت،
 للكتاب   ةربيالع  الدار  ،  الجندي  الدين  علم  أحمد  /د  ،  التراث  في  العربية  اللهجات  -

 . م1979هـ  1398ليبيا
: المتوفى)  أحمد،  نب  الحسين  هللا،  عبد  أبو:    خالويه  ابن  العرب،  كالم  في  ليس  -

-هـ 2/1399ط  المكرمة،  مكة  عطار،  الغفور  عبد  أحمد:  ،تحقيق(  هـ370
 .  م1979

: المتوفى)  الدين،  ضياء:  األثير  والشاعر،البن  الكاتب  أدب  في  السائر  المثل  -
  للطباعة   مصر  نهضة  دار:  نشر  ،  طبانة  بدوي   الحوفي،  أحمد:    تحقيق(هـ637

 .تاريخ دون  من القاهرة، -



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1192)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

: المتوفى)  بثعلب  المعروف  العباس،  أبو  يحيى  بن  أحمد  ثعلب،  مجالس-
  دون   من  ،5/ط.  مصر  –  المعارف  دار  هارون،  السالم  عبد/    ،تحقيق(هـ291
 . تاريخ

 ،(  هـ518  المتوفى)    مد،أح  بن  محمد  بن  أحمد:    ،الميداني   األمثال  مجمع  -
 .   م1987 ،2ط الجيل، دار بيروت، إبراهيم، الفضل أبو محمد/   تحقيق

 بردي،  الجار  العالمة  شرح:  والخط  الصرف  علمي  في  الشافية  شروح  مجموعة-
 القاهرة  ،  المتنبي  مكتبة  األنصاري،  زكريا  و  ،  جماعة   وابن  ،  كار  ونقرة

 . م1988
  ،تحقيق  جني  ،البن  عنها  واإليضاح  لقراءاتا  ذشوا  وجوه  ينتبي   في  المحتسب  -

 شلبي،  إسماعيل  الفتاح  عبد  /و  ،  النجار  الحليم  عبد  /و  ناصف،  النجدي  علي/
 القاهرة  –  اإلسالمي  التراث  إحياء  اإلسالمية  للشئون   األعلى  المجلس:نشر

 .  هـ1386
 :المتوفى )  ي األندلس  عطية   البن   ،  العزيز   الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   -

 -  العلمية  الكتب  دار:  نشر  ،  محمد  الشافي  عبد  السالم  عبد:    تحقيق  ،(هـ542
 . هـ 1422/   1،ط بيروت

 الحميد   عبد  :  تحقيق  هـ(،458  )ت:  سيده  البن  األعظم،  والمحيط  المحكم  -
 م.  2000 - هـ 1421 /1،ط بيروت  - العلمية الكتب ،الناشر:دارهنداوي 

(  هـ 370:  المتوفى)  خالويه،  ابن  يع،البد  كتاب  نم  القرآن  شواذ  في  مختصر  -
 .تاريخ دون  من الكتب، عالم بيروت،

 د/حسن    ،تحقيق  هـ(392  )المتوفى:  جني  بن  عثمان  الفتح  ،أبو   القوافي  مختصر-
 هـ. 1397السعودية  المعارف دار ، 2 ط الرياض ، فرهود شاذلي

 لعربي ا  ثالترا  إحياء  دار  جفال،  إبراهيم  خليل:    تحقيق  ،   سيده  ابن  ،  المخصص  -
 . م1996  هـ1417/ 1ط بيروت، -

 المعارف،  دار:  الناشر  ،(  هـ1426:  المتوفى)  ضيف  شوقي   النحوية،  المدارس-
 .تاريخ دون  من



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1193)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،  مطر  العزيز  عبد  /د   تحقيق  ،  اللخمي  هشام  البن  ،  اللسان   تقويم  إلى  المدخل  -
 . 1981- هـ1401 ، شمس عين جامعة مطبوعات

 ،دار   حسنين  صالح   الدين  صالح/د  ،  مقارنة  اسةدر   األصوات  علم   إلى  المدخل-
 . م1981،القاهرة  للطباعة العربي االتحاد

 ،(  هـ285:  المتوفى)العباس  أبو  ،  يزيد  بن  محمد  للمبرد    والمؤنث،  المذكر-
 .م1996-1417/ 2ط  ، القاهرة ، الخانجي ،  التواب عبد رمضان/ د  تحقيق

 ، (  هـ911:  المتوفى)  الدين  الل ج  يالسيوط   عها،وأنوا  اللغة  علوم  في  المزهر   -
  هـ 1418/  1ط  بيروت،  -  العلمية  الكتب  دار:  منصور،نشر  علي  فؤاد:    تحقيق

 . م1998
 ،  عباس  بن  هللا  عبد  وأجوبة  األزرق   بن  نافع  أسئلة  عن  الطستي  اإلمام  مسائل -

.   القاهرة  االعتصام  دار  ،   عميرة  الرحمن  عبد  /د  نصوصها  وحقق  أصولها  رتب
 .تاريخ دون  نم

 الغفار   عبد  بن  أحمد  بن  الحسن :  الفارسي  علي  أبو  البصريات،  المسائل  -
 القاهرة   المدنى  مطبعة   محمد،  أحمد  الشاطر  محمد/د   هـ،تحقيق377  المتوفى)

 . م1985 -  هـ1405/ 1،ط

 دار   دمشق،  هنداوي،  حسن/د   تحقيق   ،  الفارسي   علي  أبو   ،  الحلبيات  المسائل   -
 .  م1987 ،1ط  منارة،ال دار بيروت، القلم،

 الضامن،  صالح  حاتم.  د:    تحقيق  ،  هشام  النحو،البن  في  السفرية   المسائل-
 . م1983 -  هـ1403/ 1ط ،  بيروت - الرسالة مؤسسة

 أحمد  الشاطر  محمد/د   تحقيق   الفارسي،  علي  أبو  ،  العسكرية  المسائل  -
 . م1982هـ 1403/ 1ط القاهرة، المدني محمد،مطبعة

 عالم  المنصوري،  جابر  على  /  د  تحقيق  ارسى،الف  على  ألبى  ،العضديات  المسائل-
   . م1986 -  هـ1406 /1العربية،ط النهضة ومكتبة  بيروت – الكتب

  صالح/د  تحقيق  الفارسي،  علي   أبو  ،  بالبغداديات  المعروفة  المشكلة  المسائل-
 . م1983 الدينية، والشؤون  األوقاف  وزارة بغداد، السنكاوي، هللا عبد الدين



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1194)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 مطبوعات   الحدرى،  د/مصطفى   تحقيق  الفارسي،  علي  أبو  .  ورةالمنث  مسائلال-
  . م1986 دمشق  –  العربية اللغة مجمع

 عبد   بن  هللا  عبد  الدين  بهاء:    عقيل  البن  ،  الفوائد  تسهيل  على  المساعد  -
 الفكر،  دار  دمشق،  بركات،  محمد:     تحقيق  ،(  هـ 769  المتوفى)    الرحمن
 .   م1980

 محمد  بن  أحمد  :  للعالمة  ،  للرافعي  الكبير  حلشر ا  غريب  في  رالمني   المصباح-
 .  1999 -  هـ 1420  ، 3ط - لبنان بيروت ،  العصرية المكتبة ، الفيومي

 عمار   دار   السامرائي،  صالح   فاضل/،د  العربية  في  األبنية  معاني  -
 . م2005هـ 1/1426ط

 ،(  هـ370:  المتوفى)  منصور  أبو   ،  أحمد   بن  محمد   لألزهري،  القراءات  معاني  -
  السعودية،   العربية  المملكة  سعود  الملك  جامعة  -  اآلداب  كلية  في  البحوث  زمرك 

 .م  1991 -  هـ 1412/ 1ط
: المتوفى )  المجاشعي  الحسن  أبو:    األوسط  األخفش  ،  القرآن  معانى-

/  1:  ط  القاهرة  الخانجي،  مكتبة  قراعة،  محمود  هدى/    د  ،تحقيق(هـ215
 . م1990 -  هـ 1411

 األول  الجزء ،( هـ207: المتوفى) زياد بن يحيى زكريا أبو :  ءالفرا قرآن،ال معاني-
  النجار،  على  محمد/   تحقيق  والثاني  النجار،  على  ومحمد  نجاتى  أحمد/   تحقيق
  الكتب   دار  ناصف،مطبعة  على  /أ  ومراجعة  شلبى،  الفتاح  عبد  /د   تحقيق   والثالث

 .م 2001 -  هـ 1422/  3 ط - بالقاهرة المصرية
 المتوفى )    السري،  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو:    الزجاج  رابه،وإع  القرآن  انيمع  -

  ،1ط  الكتب،  عالم  بيروت،  شلبي،  عبده  الجليل  عبد:    تحقيق(    هـ311
 . م1988

/ 2ط  بيروت   صادر،  دار  ،(  هـ626:  المتوفى)  الحموي   ياقوت   البلدان،  معجم  -
1995  . 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1195)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،  عمر  مختار  مد أح  /د:    تحقيق  ،(هـ350:  المتوفى)  األدب،الفارابي  ديوان  معجم-
  - هـ  1424  ،  القاهرة   ،  الشعب   دار  مؤسسة:  طبعة  ،  أنيس  إبراهيم  /د:  مراجعة
 . م 2003

 مؤسسة   ،   اللبدي  نجيب  سمير  د/محمد  ،   والصرفية  النحوية  المصطلحات  معجم  -
 هـ. 1409 /3ط بيروت، الرسالة

 /  زياتال  أحمد  /  صطفىم  بالقاهرة)إبراهيم  العربية  اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم-
 تاريخ. دون  من /3ط  الدعوة. دار الناشر: النجار( محمد / القادر عبد حامد

 د/عبدالرزاق   ،تحقيق  (  هـ680  :  )المتوفى  اليمني،  فالح  ابن  ،  النحو  في  المغني  -
  والجزء   م،1999 والثاني  األول  الجزء  ،1ط  ،  الثقافية  الشؤون   دار  بغداد،  السعدي،

  . م2000 : الثالث
 محمد   ،و  المبارك  مازن   د/  تحقيق  هشام،  ،ابن  األعاريب  كتب  عن  بلبيال  مغني  -

 . 1985 /6ط دمشق،  - الفكر دار  هللا، حمد علي
 د  حققه   ،(  هـ471:  المتوفى)   القاهر  عبد   بكر  أبو   الصرف،الجرجاني  في  المفتاح -

/ 1،ط  عمان  –  إربد  -  اليرموك  جامعة   -  اآلداب  كلية   الَحَمد،  توفيق  علي/
 .م1987 -  هـ 1407

 أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  الزمخشري   اإلعراب،  صنعة  في  المفصل-
   الهالل   مكتبة:  نشر  ،  ملحم  بو  علي  /د   تحقيق  ،(  هـ538:  المتوفى)  هللا  جار

 .تاريخ دون  من/  1ط. بيروت
: المتوفى)  إسحاق  أبي:  ،الشاطبي  الكافية  الخالصة  شرح  في   الشافية  المقاصد  -

 التراث   إحياء   مركز  القرى،  أم  جامعة   البنا،  إبراهيم  حمدم  /  د   تحقيق  ،(هـ790
 . م2007-هـ 1428/ 1 ط اإلسالمي

  أحمد   بن  محمود:  ،العيني  األلفية  شروح  شواهد  شرح  في  النحوية  المقاصد  -
 . هـ1299 بوالق، ،( األدب خزانة حاشية  في مطبوع)  ،(هـ855ت)

  القرى   أم  بجامعة  العربية  ةللغ ا  معهد  ،  انحس  تمام  د/  ،   واللغة  األدب  في  مقاالت  - -
 م. 1985



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1196)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 عبدالسالم   ،تحقيق/  هـ(395  )المتوفى:  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مقاييس- -
 م. 1979 -  هـ1399 ، الفكر دار ، هارون  محمد

( هـ474  المتوفى)    القاهر  عبد:    الجرجاني  ،  اإليضاح  شرح  في  المقتصد  -
 .  م1982 ،1ط د،الرشي دار ،بغداد مرجان،  بحر كاظم /د تحقيق

 تحقيق   ،(  هـ285:    المتوفى)  يزيد،  بن  محمد  العباس، أبو:    المبرد  ،  المقتضب  -
 . تاريخ دون  من الكتب، عالم  بيروت عضيمة، الخالق عبد محمد /

 د/على   تحقيق   األول،  الجزء  الربيع.  أبى  البن   العربية،  قوانين   ضبط  فى  الملّخص-
  . م1985 -  ـه1405 /1،ط القرى  أم الحكيمى. سلطان

 )المتوفى:   محمد،  بن  مؤمن  بن  علي  عصفور  ابن  التصريف،  في  الكبير  الممتع-
 . 1996 /1،ط لبنان مكتبة الناشر: ، هـ(669

 . م6/1978القاهرة،ط األنجلو مكتبة ، أنيس إبراهيم د ، اللغة أسرار من-
 نحس  ،د/  هجرةال  من  والرابع  الثالث  القرنين  في   ومذاهبهم  الصرفيين  مناهج-  -

 م. 1989-1409 القلم دار ، نداوي ه
 القادر  عبد  محمد/    تحقيق  ،  جني  ابن  للمازني،  التصريف  كتاب  شرح  المنصف  -

 .  م1999  ،1ط العلمية، الكتب دار بيروت، عطا،
 دار  المرصفي،  الباسط  عبد  الحليم  عبد/د  ،(  أفعل)  العربية  وأوزان  صيغ  من-

 . هـ1/1398ط القاهرة للطباعة مرجان
 . 1995-1415/ 1،ط الكويت النحاس، مصطفى /د لغة،ال قضايا من-
 الصبور   عبد   /،د  العربي  الصرف  في   جديدة  رؤية .العربية  للبنية  الصوتي  المنهج-

 .م1977-هـ 1/1397،ط القاهرة جامعة مطبعة شاهين،
 عادل/    الشيخين  تحقيق  ،(هـ 581:  المتوفى)  السهيلي  النَّحو،  في  الفكر  نتائج-

/  1ط   ،  بيروت-  العلمية  الكتب   ،دار   معوض  أحمد  على  ،  الموجود   عبد  أحمد
 . م 1992  - 1412

 .  م1975 ،5ط القاهرة،  المعارف دار ، حسن عباس ، الوافي النحو -



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1197)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 إبراهيم/  د  تحقيق  األنباري،  البركات   ألبي  األدباء،  طبقات   في  األلّباء  ن زهة -
 . هـ1405/ 3ط األردن، المنار، مكتبة الّسامّرائي،

 المتوفى)  محمد،  بن  محمد  الخير،  أبو:    الجزري   ابن  العشر،  ءاتقراال  في  النشر  -
  الكتب   دار   بيروت،  الضباع،  محمد   علي/تصحيحه  على  أشرف(   هـ833

 . تاريخ دون  من العلمية،
 هـ 476  المتوفى)  الحجاج  أبو  األعلم:الشنتمري   ،  سيبويه   كتاب  تفسير   في  النكت-

  للتربية   العربية  نظمة الم  الكويت،  ن،سلطا  المحسن  عبد   زهير/د  تحقيق  ،(
  .م1987 ،1ط والعلوم، والثقافة

/   تحقيق  ،(  هـ606:  المتوفى)  األثير  ابن  واألثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  -
  بيروت،   -  العلمية  المكتبة  الطناحي،  محمد  محمود   ،و   الزاوى   أحمد  طاهر

 .م1979 -  هـ1399
  الشيخ  ،صححه  رنص  مكي  محمد  يخالش  التجويد،   علم  في  المفيد  القول  نهاية-

 .هـ1349 القاهرة، الحلبي، البابي مصطفى مطبعة  الضباع، محمد على
 دار   أحمد،  القادر  عبد  محمد  /  د   ،تحقيق   األنصارى   زيد  ألبى  اللغة،  فى  النوادر-

   . م1981 -  هـ1401 /1ط  بيروت – الشروق 
: المتوفى)  الدين  جالل:  السيوطي  الجوامع،  جمع  شرح  في  الهوامع  همع   -

 .مصر -  التوفيقية المكتبة : نشر ، هنداوي  الحميد عبد:  تحقيق ،(هـ911
 العظيم   عبد  احمد   د  ،  العربية  الكلمة  بناء  في   ودورها  الصوتية  الوحدات  -

 .تاريخ  دون  من ، النصر دار ، القاهرة ، عبدالغني
 . العلمية  الرسائل:   ثاني ا

 خالل   من  لغوية   صرفية  سةدرا   ،  الصرفي  يوالرأ  المعجم  بين  الثالثي  الفعل  أبواب-
  إشراف .     الشريف  حسن  هللا   عبد  بن  يحيي  /د.    دكتوراه  رسالة  ،العرب  لسان

 .م 2003هـ1423القرى  أمّ .   العايد إبراهيم سليمان /د.أ



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1198)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 علي  ،  دكتوراه  رسالة  ،   والبنية  الصوت  في  دراسة  العربية  اللغة  في  الحركات  أثر-
  أم   جامعة.    العابد  إبراهيم  نب  نسليما  إشراف،  القرني   علي  هللا  عبد  بن

 . م2004. هـ1425القرى 
 ثم  الغرناطي  الرعيني  مالك  بن  يوسف  بن  أحمد  ،  الجواهر  والتقاط  األزاهر  اقتطاف-

:    تحقيق  ،  ماجستير  رسالة  ،(  هـ779:  المتوفى)  األندلسي   جعفر  أبو  البيري،
 (. م8219/هـ1402) قرى ال أم جامعة ، الشريعة بكلية  ، النمري  حامد هللا عبد

. العمري   علي  بن   محمد  /د  ،   ماجستير   رسالة  ،  جني  ابن  عند  التنظير  أوجه-
 . هـ1424 القرى  أم.  العربية اللغة كلية. العايد إبراهيم سليمان /د.ا إشراف

 إشـراف ماجسـتير،  رسـالة.  الزهرانـي  صـالح  بـن  عبدالكريم  أصولها،  إلى  األلفاظ  ردُّ -
 .م1997هـ1418 .رى الق أم امعةج.الشاعر موسى حسن  /د.أ
  وتحقيق  دراسة   ،  دكتوراه  اليزدي،رسالة  الخضر.  الحاجب  ابن   شافية  شرح  -

  أم   جامعة.  األنصاري   مكي   أحمد/اد  إشراف.  العثمان  أحمد  حسن/د
 . م1996-هـ 1416القرى 

  مرزوق   /إعداد  ماجستير،  ،رسالة   داللية  صرفية  نحوية  دراسة  فعيل  صيغة  -
 مكة  ،  القرى   أم  جامعة  الطناحي،  محمد  مودمح/  د  ا  رافإش.     المرزوقي  عطية

 .م1987هـ1407 المكرمة
  تحليلية  نظرية  دراسة  ،  الصامتة  العربية  األصوات  توالي  عند  التماثل  ظاهرة-

 تمام/اد  إشراف  ،  العارف  حسن   بن  الرحمن  عبد/د.  ماجستير   رسالة.  استقرائية
 . م1987 هـ  1407 القرى  أم. حسان

 أبي  ابن  ديوان   على  المعري   العالء  أبي  شرح  في  والصرفية  ةالنحوي  المسائل-
 مصطفى /اد  إشراف.  القزاز  الرازق   عبد  محمد  هاني/د  ،  ماجستير  رسالة .حصينة

 . م2003دسوق .القاهرة.خاطر خليل
 عبد  يوسف  محمد/د  ،  ماجستير  رسالة  ،  والنحوي   اللغوي   الدرس  في  المضارعة-

  أم   عةجامإسماعيل،  مدمح   الرحمن  عبد/اد  إشراف  ،  محسن  آل   هللا
 .  م1989هـ 1410القرى 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1199)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

  المفردة   الكلمة  مستوى   على  الهجري   الثالث  القرن   في   اللغوية  الداللة  معالم-
 إبراهيم  سليمان  /د  ا  إشراف  ،  الغامدي  هللا  عبد  إبراهيم  /د  ماجستير،  ،رسالة

 . م1989هـ 1410القرى   أمّ  ، العايد
 ، (  هـ471:  متوفىال)  الجرجاني  رالقاه  عبد  بكر  أبو  ،  التكملة   شرح  في  المقتصد-

 ،   السلطاني  محمد  /د  ا  إشراف   ،  الدرويش  أحمد  / د  تحقيق  دكتوراه،  رسالة
 . هـ1412-1411. اإلمام جامعة

 بن  عبيد/  أعدها  ماجستير.  .رسالة  العربية  في  التكسير  وجمع  المفرد  بين  الموافقات-
  1427  القرى   أم   .  الدايم  عبد  أحمد  /  د  ا  إشراف  .  المالكي  عبيد  بن  أحمد

 م. 2006هـ
 محمد  سلوى /    إعداد.     ماجستير  رسالة.  ونحوية  وصرفية  لغوية  دراسة  الهمزة-

-هـ1406القرى   أم  جامعة.  الطويل  رزق   السيد  /د   ا  إشراف.    عرب  عمر
 . م1986
 . العلمية والدوريات البحوث: ثالثا

 القرآن  يمعان   كتابه  ضوء  في  الفراء  عند   االستعمال  كثرة  علي  المبنية  األحكام  -
 اإلنسانية(   )العلوم  لألبحاث  النجاح   جامعة  بمجلة  منشور  .بحث  الجبالي  ديحم/.د

    م.19/2005 المجلد فلسطين، ،نابلس
 مجلـة  الصـاوي،  علـى  أحمـد  سـيد/  ،د  الصـوتي  التعليـل  ضـوء  فـي  الساكنين  التقاء-

 12 عـــــــدد ، القـــــــاهرة ، األزهـــــــر جامعـــــــة  بأســـــــيوط العربيـــــــة اللغـــــــة كليـــــــة
  .م1992هـ1413

 منشور  بحث  ،  بلحبيب  رشيد/د  العربي،  النحو  في  األلفاظ  ومراتب  بسالل  أمن  -
 . دمشق العربي، اللسان بمجلة

 الجزء  العربية   اللغة  جمعم  ،  السامرائي  إبراهيم  المد  وأحرف  الثالثي  بناء-
 .م1969هـ1388لسنة24

  جامعة ال  بحوليات  منشور  .بحث   المهيري   القادر  عبد  د/  .  اللغة  ونظام  التعليل- -
 . 1983/ 22عدد سيةالتون



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1200)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ،  أوكمضان  لمحمد  بحث  العربية،  اللغة  إغناء  في  ودورها  الصرفية  األبنية  تطور-
 .  1997سنة 44العدد  العربي، اللسان مجلة

  بحولية   منشور   بحث  ،  جبل  حسن  حسن  محمد    /د.    العربية  أبنية  عن   حديث-
 . 1994ـ ه1414 عشر الثالث العدد ، بالمنصورة العربية اللغة كلية

  مجلة   ،  مفتي  أحمد  خديجة  د  ،  العربي  االستعمال  في  النقيض  على  حملال  -
  جمادى   عدد  ،/  13جـ  وآدابها  العربية   واللغة  الشريعة  لعلوم  القرى   أم  جامعة
 . هـ1425 األولى

  الجامعة :  الناشر  ،  الشاعر  موسى   حسن  /النحو،د  في  ومنهجه  الماردي  خطاب-
 السنة   ،والثمانون   لسبعون وا  التاسع  ددانالع.  المنورة  بالمدينة  اإلسالمية
 .  هـ1408 ذوالحجة-رجب -العشرون 

  اللغة  مجمع  بمجلة  منشور  بحث  ،  الحرف  أصالة  توهم  قاعدة  على  الشواهد-
  .السابع العدد. بالقاهرة العربية

 الجامعة  الناشر:  ،  السعود  أبو  محمد  دردير  د/   ،  العربي  النحو  في  التقاّص   ظاهرة  -
 رة.المنو  مدينةبال  اإلسالمية

  مجلة   ،   الجندي  الدين  علم  أحمد  د  ،  والتطبيق  النظرية  بين  اإلعراب  عالمات  -
 .م1984 الثاني العدد  العربية اللغة مجمع

 اللغة   مجمع  مجلة  ،   الجندي  الدين  علم  أحمد  د  ،   ومشكالته  اإلعراب  في  -
 . م1978هـ1398لعام  32 الجزء ، العربية

 المجلد.  القاهرة  ،  فصول   مجلة   ،  ر عم  حسان  تمام  /،د  األدبي  والنقد  اللغة-
 . م1983ديسمبر .  األول العدد.الرابع

 الفتاح   عبد/    د  ،  العربي  الكالم  في  لبسها  وأمن  العربية  في  اللبس  مواضع  -
 . 1987 األول العدد. الثاني  المجلد. والدراسات للبحوث  مؤتة دار ، الحموز

 ،   إبداع  بمجلة  منشور  بحث  ،  الثالثي  العربي  الفعل  لمشكلة  جذرية  حلول  نحو-  
 .م1985 يونيو  السادس، العدد ، للكتاب المصرية العامة الهيئة عن تصدر

 



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1201)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 ((  المحتويــــات فهـرس))  
 الصفحـة  الموضــــوع 

 798 .البحـث  مقدمــة

 902 .صوغها  ووسائل  ،  الصرفية  البنية:    التمهيد

 903 . الصرفية  الِبنية   مفهوم: أوال  

 906 .  العربية  في يةبن األ  كثرة:ي ا ثان 

 909 . وتغييرها األبنية  صوغ وسائل :ثالث ا 

 911 . الصرفية  البنية  صوغ   بضوابط المراد:   رابع ا

 915 . اللغوي   والحّس  الذوق   إلى مرجعها  ضوابط:    األول  الباب

 916 . الصرفية البنية  صوغ في   وأثره ، التخفيف  ضابط:  األول الفصل

 917 . وأنواعه  ، فالتخفي  عن   ثالحدي  في مدخل

 920 . عليها  المترتبة والنتائج ، التخفيف   صور

 981 . ودواعيه التخفيف أسباب

 984 . األصل عن  والعدول التخفيف

 996 . الصرفية البنية صوغ في  وأثره االستعمال، كثرة ضابط:الثاني الفصل

 997 . االستعمال  كثرة عن   الحديث في مدخل

 998 . الصرفية  البنية غ صو  في كضابط ها اعتماد  من الغاية

 1002 . والفرعية  باألصالة  االستعمال  كثرة عالقة 

 1003 . الصرفي والقياس االستعمال كثرة

 1009 . الصرفي المستوى  على  االستعمال كثرة مظاهر



 

 

 الصرفية  الِبنية صوغ ضوابط  ( 1202)
 والتطبيق  النظريـة بين

 

 

 عبدالمؤمن محمود أحمد محمد /د
 

 

 

 1032 . العقلي القياس  إلى   مرجعها ضوابط :  الثاني   الباب

 1032 . ية الصرف البنية صوغ   في وأثرها المشابهة
 1033 . القدامى  الصرفيين  كتب في وتأصيلها  المشابهة مفهو م

 1038 . أثرها  وتضبط بالمشابهة  تتعلق عامة قواعد 

 1043 . المتنوعة   وأشكالها المشابهة  صور

 1084 األصل  عن   والعدول المشابهة

 1089 . المعنى   إلى مرجعها  ضوابط:    الثالث  الباب

 1090 . الصرفية  نيةالب  صوغ   في وأثره اللبس   أمن:  األول الفصل

 1091 . الضابط هذا  أهمية في مدخل

 1092 اللبس  ألمن الالزمة  الوسائل

 1098 . َأْمِنه  أو ،  باللبس  فيه  ي باَلى ال ما

 1103 .األخرى  الصرفية  البنية   صوغ ضوابط   من بغيره اللبس   أمن ارتباط

 1108 . الصرفي المستوى  على  اللبس أمن  مظاهر

 1113 .صلاأل  عن   والعدول اللبس  أمن

 1128 . الصرفي   والقياس اللبس  أمن

 1131 . الصرفية  البنية صوغ   في  وأثرها الداللة :  الثاني  الفصل

 1132 . الصرفية البنية صوغ   في الداللة  ضابط  أهمية

 1134 . الصرفية  البنية صوغ   في  الداللة  أثر توضح نماذج 

 1157 . األصل عن   العدول في  الداللة  أثر

 1162 . البحث  تمةخا

 1172 .ومراجعه البحث  مصادر بأهم  َثْبت  

 1199 المحتويــــات  فهـرس


