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خصُُ:
مُلُ ُ ُ
من الظواهر الصرفية في اللغة العربية :ظاهرة الرجوع إلى األصل ،وهي
ما تأسست عليه فكرة هذا البحث ،فإن كثي ًرًا من األبنية الصرفية متحولة عنن صصنل
لدواع صرفية قد يُُترك األصل األول ،بنإجرا بعنا التصنري ا
بنائي صول ،ولكن
ٍ
علننى بنينننة الكلتنننة ،فتنجننأ صنننومة جديننندة للكلتنننة سنن ا ،وإذا صميننند إجنننرا بعنننا
التصننري ا األىننرن فننإن التسننتعتل ينن ر ص يا ًننا إلننى الرجننوع إلننى ذلن األصننل
األول؛ لتتحقق البنينة الدديندة ،منن هننا جنا هنذا البحنث لتتبنه بعنا هنذ الظنواهر
ومصدها ،فدنا نام ً عننوان (ظناهرة الرجنوع إلنى األصنل فني العربينة -دماسنة
صرفية) ،وتكو ت ىامطته من مقدمة ،وتوطئة ،وث ثنة مبا نث نو م منه هنذ
الظاهرة في صبواب مت رقة من صبواب الصرف ،ثم ىاتتة ألهم النتائج.
ُ

إن في اللغة العربينة ظنواهر وم منه ب تبنين إب بالتندقيق والتنقينف والت تني ،
فقد يقرص القامئ الكتاب وب يجد ا تباهه شي فينه ،ولكنن إذا قنرص ىنر قند يلتنه فينه
بعا الت مه التي تصله لتكنوين فكنرة للبحنث والدماسنة ،وتأسي ًسًنا علنى ذلن فقند
ّ
عن لي من بعا القرا ا في بعا الكتف ظاهرة م تة في الندم الصنرفي ،صب
وهي ما وستت ب ا هذا البحث( :ظناهرة الرجنوع إلنى األصنل فني العربينة ،دماسنة
صرفية)؛ فقد يُُتنرك األصنل الصنرفي األول لغنرف صنرفي منن صجنل تحقينق بننا
كلتة وفق قواعد الصرف وقوا ينه ،وقد يُُترك هنذا التحنول منن األصنل ليرجنه إلنى
لدواع استدد بستعتال مغاير لتا كان عليه ال التحول.
األصل األول
ٍ
من هنا مصيت جته بعا التسائل الصرفية التني مجنه في نا التسنتعتل إلنى
األصل لتحقيق غنرف صنرفي ،وقند تنوعنت هنذ التسنائل وتنناثر فني كثينر منن
صبواب الصرف ،فدا مسامب هذا البحث -بعد التقدمة -على النحو اآلتي :توطئة
لتوضننيه معنننى كلتننة (صصننل) ،وللتعريننب بالتصن لحا التتجنناب ة التسننتعتلة فنني
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المبحثثاُالُ ُ ُُُ
ظنناهرة الرجننوع إلننى األصننل ،ومننا يننرد األشننا إلننى صصننول ا ،ثننم ُُ ُُ ُ ُُُ
ثم ُُ( :اإلبندال والوقنب والوصننل،
المبحثاُالاثيُُُوُُُ ُُيشثُ ُ
يشثم ُُ( :التثنينة ،الدتننه) .وُُ ُُ ُ ُُُُ
ُُ ُ ُ
يشثم ُُ( :النسنف ،التصنغير).
ُُ ُُ ُ ُ
المبحاُالايلاُ
التقا الساكنين واإلمالة ،النرومة)ُُُُُُُ ُ ُُ ُُ .
ثننم تعقننف هننذ التقدمننة والتوطئننة والتبا ننث الث ثننة ىاتتننة لرصنند صهننم النتننائج التنني
توصلت إلي ا ،ثم ف ر للتصادم والتراجه.
مقدمةُ
ىصصننت هننذ التوطئننة للتعريننب بكلتننة (صصننل) وبظنناهرة الرجننوع إلننى
األصل ،تعري ًا موج ًزا ،وذكر ما يرد األشيا إلى صصول ا ،وذل في ث ث فقنرا ،
على النحو اآلتي:
َ
َ
أصث ُ ُُ
ُكللمثةُُُُ(ُ ُ
التعريث ُُُ ُُ ُ
ُُ ُ ُ ُُُُ-1
) :قنال ابنن منظنوم" :األصْْ ن ُل :صسن ُل كنلشش شني ٍ  ،وجت ُعُنهُ
()1
َ
َ
َّ
ص َُل الج ْي ُ  :صام ذا صصْْ ٍل" .
صُول ،ب يُ َك َّسَّر على غير ذل  ،...وص ُ
صُ ُ
وفي التعدم الوسيط :األصل هو صسا الجي "النذ يقنوع علينه ،ومنجن
الذ ينبت منه"(.)2
وقال الدرجا ي" :األصل ...هو في اللغة عبامة عتنا يُ ْتَقَنر إلينه ،وب يَ ْتََقنر
هو إلى غير  ،وفي الجرع عبامة عتا يُ ْبْنى عليه غير وب يُ ْبنََى هو على غير "(.)3
قال صبو ه ل العسكر " :و قيقة صصل الجي عند ما بُُدئ منه ،ومن ثَنم
يقال :إن صصل اإل سان التراب ،وصصل هذا الحائط در وا د؛ أل ه بُُدئ فني بنيا نه
بالحدر واآلجر"(.)4
قلت :وصعني به هنا" :الحالة القديتة"( ،)5ص  :ما كا ت عليه بنية الكلتة قبل التحول.
ُ:إن ظنناهرة الرجننوع إلننى األصننل بعنند
ُالصُث ُ ُُ
اُصل ثُ ُُُ ُ
ثياررُالرإ ثُ ُ ُُُ
ُكهثُُ ُ ُُُُُ ُ
التعري ثُ ُُُ
ُُ ُ ُُُُ-2
التحنول منننه ،ظنناهرة ركينة مجننعرة بحيويننة اللغننة العربينة ،وتكي ننا مننه التسننتون
التن وق ،فسبف الرجوع إلى األصل مسألة صوتيّّة صنرفية ،كنال روب منن الثقنل،
صو كراهة تنوالي األصنوا التتتاثلنة ،صو ابقتصناد فني الد ند العننلي علنى بعنا
صعنا الن ق ،صو كالتخيير بين الرجوع وعدمه ،وهو مسألة تداولية كتا سيتنه ب قًا.
وإن الناظر في التص لحا التي تناولت ظاهرة الرجوع إلى األصنل عنند
النحاة يددها متنوعة ،من هذ التص لحا :
( )1لسان العرب( ،صصل).
( )2التعدم الوسيط( ،صصل).
( )3التعري ا  ،ص.55:
( )4ال روق اللغوية ،ص.261:
( )5كتاب الكليا  ،ص.211:
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الرإُ ُاُ( ،)6حنو :دينََنام ،واألصنل :د َّنام ،وتصنغير علنىُ :د َ ْيْنينر ،صبندلت
ُ ُُ 
ّ
صغر مجعت إلى صصل ا ،فيُُر ّد في مصنغر منا
النون األولى يا  ،فنعدما ُ
صبدل في مكبر (.)7
ُ الثُثرُُ( ،)8حننو :ميننزََ ان ،واألصننل :من ْنوْ َاَ ان ،وثا يننه ننرف لننين ،وهننو اليننا ،
وهي منقلبة عن لين ،وهو الواو ،وتصغير علىُ :م َو ْيْزين؛ فر ّد إلنى صصنله
الذ ا قلف عنه(.)9
ُُُ ُُ( ،)10حو :فَ ٌم ،واألصل :فَ َنو  ،وتصنغير علنى :فُ َو ْيْنه؛ نذفوا ال نا لَ َجنبَ ا
 الع
()11
ّ
بحروف التد ،وصبدلت الواو مي ًتا ،فل ّتا صغرو صعادو إلى صصله .
َص ٌو ،وصَ ْع َجو ،والنسبة إلي تا:
ُ ُُُُ 
القلب( ،)12حوَ :ع ً
صًا ،وصَ ْع َجى ،واألصلَ :ع َ
َ
َصو ّّ ،وص ْع َجو ّّ ،فلتا كا ت األلب ثالثة في األولى ،ومابعة فني الثا ينة،
َع َ
وهي في تنا منقلبنة عنن واو ،كنان ا ق ب نا إلنى النواو صولنى؛ لرجوع نا إلنى
األصل( ،)13ص  :قلب ا يكون بردها إلى صصل ا.
وهذ التص لحا كل ا ذا دبلة وا دة هنا ،وهي الرجوع إلى صصل بنية
معان صىرن في غير ظناهرة الرجنوع،
الكلتة ،وقد تستعتل بعا التص لحا في
ٍ
كتص له القلف.
ُ:هناك صشيا ذكرها النحويون ترد األشيا إلنى
ُُُُ ُُُُأصُ ُُلهيُُ ُُ
ُالشييءُصل
ذكرُميُيرُُُُ ُ ُُُ
ُُُُُ ُُ ُ ُ ُ-3
ً
صصننول ا ،ص  :إذا صمد ننا معرفننة صصننل الكلتننة دننر علي ننا شننيئا من ننا ليكجننب عننن
صصل ا التحولة عنه ،من هذ األشيا :
()18
ُ()17
()16
النرثُثبُ ،
ُُ ُُُُ ،
ثاُالتلرثُُثيرُ ُُُ ،الضثُثرُ ُ ر
إمثُ ُُُُُ ُ
ثريرُ(ُ ُ ُ،)15
التصثُ ُُ
التانيثة(ُُُُ ،)14
ُُُُُ ُ ُ
()19
ص ُ  ،وهذ الستة سيأتي بيا ا في مبا ث هذا البحنث؛ أل نا منن مجنتوب
ُُُ ُ ُ
ال
()20
علم الصرف .وصما ما يَ ُر ّد األشيا إلى صصول ا في التسائل النحوية فتنه :
( )6ينظر :الرد على النحاة ،ص ،235:وشرح التصريه .715 ،591 ،555 ،565/1
( )7ينظر :شرح التصريه .565/1
( )8ينظر :الكتاب  ،555 ،559 ،521 ،362/3 ،377/1وشرح التصريه  ،571/1وغيرها.
( )9ينظر :شرح التصريه .571/1
( )10ينظر :األصول في النحو  ،173/3والبديه في علم العربية  ،535/1وشرح الت صل
 ،553/3وشرح التصريه .716/1
( )11ينظر :شرح الت صل .553/3
( )12ينظر :شرح الجافية للرضي  ،251/3 ،55/1وشرح الجافية لركن الدين .396 ،355/2
( )13ينظر :شرح الجافية لركن الدين .356 -355/2
( )14ينظر :شرح التصريه .51/2
( )15ينظر :اللباب في علل البنا واإلعراب .269/1
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نر ْبتُ ُتو ،فحنذف ضنتير الدتنه-
ُالضميئر،
ُُ اتصيُُ ُُُُ ُ ُُُ
ض َ
نر ْبتُ ْم ،صصنلهَ :
ض َ
ُُ حنوَ :
ً
وهو الواو -وسكنت التيم تخ ي ا ،بدليل مجوع الواو إذا اتصنل بنه ضنتير،
ض َر ْبتُ ُتو ُ ،وصَ ْع َ ْيتُ ُك ُتو ُ(.)21
حوَ :
ً
اإلضيفة ،حو :فَ ٌم ،وصصنله :فَ َنو ٌ ،نذفوا ال نا  -لخ ائ نا -تخ ي نا ،ثنم صبندلوا
ُُ ُُُ ُ ُ 
التيم وا ًوا؛ أل ا من مخرج ا ،فإن صضيب إلى ظاهر ،صو منتر مجه إلى
ننوكَ؛ ألن اإلضنننافة تنننرد األشنننيا إلنننى
صصنننله النننواو ،فيقنننال :فُنننو ايننن ٍد ،وفُن َ
صصول ا(.)22
ُ

التانيةُ،الجماُ)ُ
المبحاُالُ ُ ُُُُ(ُُُُُُ ُُُُُ ُ ُ ُ
ُُ ُُ ُ ُُُ
ُُ وهنني" :ضننم اسننم إلننى مثلننه بجننرط ات نناق الل ننا والتعنننى ،صو التعنننى
التانيثُثة،
ُ(ُأُ)ُُُُُُ-
()23
التوجف للتثنية"  ُ.وقد ومد الرجوع إلى األصل فيتا له ع قة بالتثنية فني بعنا
التسائل ،من اُ :
ُ:إذا كان ابسم محذوف ال ع ،وكا ت هذ ال ع ترجنه فني
فُالالمُ ُُ
ُُ ُ ُُُُ ُ
تانيةُالمحذ
ُُ ُُُُ ُُُُ ُ-1
اإلضافة ،فإ ّ ا كذل ترجه إليه في التثنية ،وذل حو :ص ٌخ ،وصبٌٌ  ،تقول في تثنيت تا:
هذان صىََ َوان وصبَ َوان ،ومصيت صَىََ َو ْيْن وصَبَ َو ْيْن ،ومرم بأ َىََ َو ْيْن وصَبَ َنو ْيْن؛ أل ّن تقنول
في اإلضافة :هذا صَبُُوك وصَ ُىوك ،ومصيت صَبَاك وصَىََ اك ،ومرم بأ َبي وصَىي  ،فنال َع
التي مجعت في اإلضافة ،مجعت فني التثنينة ،وقند يرجنه التحنذوف فني التثنينة وب
يرجه في اإلضافة ،فيقال في تثنية (يَد ،و َدَع ،وفَم) :يَ َديَان ،و َد َميَان و َد َم َوان ،وفَ َتيَان
وفَ َت َوان ،ويقال في اإلضافة :يَ ُدك ،و َد ُم  ،وفَ ُت (ُ.)24
فحرف العلنة التحنذوف فني مثنل هنذ األمثلنة مجنه إلنى صصنله فني بعنن ا ،ولنم
يرجه في بعن ا اآلىر ،والترجه هنا هو ابستعتال اللغو الترو عن العرب.
( )16ينظر :ال ح في شرح مراح األمواح ببن كتال ،ضتن (شر ان على مراح األمواح)،
ص ،255:وال ته .355/3
( )17ينظر :التقتنف .15/3 ،155/2
( )18ينظر :الكتاب  ،362 -365/3وشرح كتاب سيبويه للسيرافي  ،223/5وشرح التصريه .595/1
( )19ينظر :شرح الت صل .135/5
ً
استكتاب لتا يرد األشيا إلى صصول ا.
( )20هذا ليس متا يعنى به البحث الحالي ،وإ تا ذكر
( )21ينظر :ال صول الت يدة في الواو التزيدة ،ص ،352:وشرح مراح األمواح لديكنقوا ،ضتن
(شر ان على مراح األمواح) ،ص.31:
( )22ينظر :شرح التصريه  ،751/1وال ته .535/1
( )23دود النحو لألبذ  ،ضتن (كتابان في دود النحو) ،ص.55:
( )24ينظر :شرح التصريب للثتا يني ،ص ،515 ،527 -526 ،525:وشرح الت صل ،295/3
 ،155 -155والتتته الكبير ،ص ،397 -396:وتت يد القواعد .553 -551/3
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ُ:التقصوم هو "كل اسم معرب ىر صلب بامة"(.)25
تانيةُالمقصُ ُ ُ ُُ
ُُُ ُُُُ ُُُُ ُ-2
ش
إذا ثُني ابسم التقصوم الث ثي مجه رف العلة إلنى صصنله ،فتقلنف األلنب
صًنا):
وا ًوا إن كان صصل ا الواو ،وتقلف يا إن كان صصل ا اليا  ،فتقول في تثنينة ( َع ً
َص َوان ،وفي تثنية (فَتًى) :فَتَيَان(ُ.)26
َع َ
وشذ فني تثنينة ( ًتنى)َ :ت َنوان ،بنالواو ،منه صن صل نه مبدلنة منن ينا ؛ أل ن
تقننولَ َ :ت ْين ُ
نت التكننان َتايَننة ،والقيننا َ :تيَننان ،باليننا ()27؛ فلننم ترجننه األلننب إلننى
صصل ا ،وهو ما ومد عن العرب شذو ًذا.
وإذا كننان لأللننب صصنن ن ،فإ نننه يدننوا في ننا وج نننان عننند التثنيننة بحسنننف
األصلين ،ص  :الرجوع إلى األصل التعتتد وفق اللغة التن وقنة عنن العنرب ،حنو:
(ال َّر َ ى) ،ف ي يائية فني لغنة منن قنالَ :م َ ْي ُ
ْنت ،وواوينة فني لغنة منن قنالَ :م َ نوْْ ُ ؛
()28
وم َ َوان .
فيدوا صن يقال في تثنيت اَ :م َ يَانَ ،
ويقال -علنى التجن وم -فني تثنينة (ذا )َ :ذ َواتََنا ،بنالرد إلنى األصنلَ :ذ َو َ ،
تح ّرّكت اليا وا ته ما قبل ا فقلبنت صل ًنا؛ فصنام َ :ذ َوا ،ثن ّم ايند فني ىنر التنا ،
َان ،)29(وقالَ  :ذ َواتَ َْي صُ ُك ٍل )30(؛ فاأللب التي قبل التا
قال هللا -تعالىَ  :-ذ َواتََا صَ ْفنَ ٍ
هي بع الكلتة التنقلبة عن اليا  .وقد ثني علنى ل ظنه بنالنقل علنى غينر التجن وم،
فقيلَ :ذايَنا؛ يعنني ص نه لنم ينرد التحنذوف -النذ هنو بع الكلتنة -إلنى صصنله ،واأللنب
التوجودة منقلبة عن الواو التي هي عين الكلتة(.)31
ُُ ُُُ :التتدود هو "كل اسم معرب ىر هتزة بعد صلب اائدة"(.)32
تانيةُالممد
ُُ ُُُُ ُُُُُ-3
إذا صميد تثنية ابسم التتدود ُظ َر فينه؛ فنإن كا نت هتزتنه مبدلنة منن واو صو
يا  ،جاا في نا وج نان :ترك نا علنى ال نا (ال تنز) ،صو قلب نا وا ًوا ،فيقنال فني تثنينة
اوان ،وغ َا َ ان ،وترك ا على ال ا صمجه(.)33
اوان ،وك َسا َ ان ،وغ َ َ
(ك َسا وغ َا ) :ك َس َ
( )25دود النحو لل اك ي ،ضتن (كتابان في دود النحو) ،ص.69:
( )26ينظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي  ،175/5 ،237/5واللباب في علل البنا واإلعراب
 ،225/2وشرح الت صل  ،297/3وجامه الدمو العربية .25/1
( )27ينظر :شرح التصريه .557/1
( )28ينظر :اللباب في علل البنا واإلعراب  ،551/1وشرح الرضي على الجافية -257/3
 ،255وجامه الدمو العربية .25/1
( )29سومة (الر تن) ،اآلية (.)55
( )30سومة (سبأ) ،اآلية (.)26
( )31ينظر :تت يد القواعد  ،553/2والددول في إعراب القر ن .253/17 ،125/11
( )32دود النحو لل اك ي ،ضتن (كتابان في دود النحو) ،ص.69:
( )33ينظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي  ،232/5وشرح الت صل  ،153/3وشرح ابن الناظم
على صل ية ابن مال  ،ص ،555:وإمشاد السال  ،555/1وجامه الدمو العربية .25/1
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نناد التدتتعننةًّ ،
داب علي ننا دبلننة تكننرام

الجمثثاُ :هننو "ابسننم التوضننوع ل
)ُُُ ُ ُ ُ
ب ُُ
ُُ( ُ
()34
الوا د بالع ب" ُ.
وقد تنوعت مسائل الرجنوع إلنى األصنل فني ابسنم التدتنوع ،فدنا فني
وعين من الدتوع ،هتا:
()35
ُ:هو" :ما جته بألب وتا مزيدتين" .
اُالريلمُ ُُ
إماُالمؤُُ ُُُُ ُُُ
ُُ ُُُُ ُ ُ ُ-1
وهنا يذكر النحويون ص ه يسلم فني جتنه الت نث السنالم منا سنلم فني التثنينة؛
ألن التثنية وجته الس مة صىوان ،وإذا كان م رد ابسم -التنراد جتعنه جتنه م نث
سال ًتا -مختو ًما بتا تأ يث ،وكان ما قبل التا رف علة ،صجريت على رف العلة-
بعد ذف التا  -ما يستحقه من تصحيه وإع ل لو كان ى ًرًا في صصل الوضنه قبنل
مدي تا التأ يث ،فيقال في جته (فتاة) :فتيا  ،بقلف األلب يا في ا؛ مجو ًعًنا إلنى
األصل ،قنال هللا -تعنالىَ  :-و َب تُ ْكرهُنوا فَتَيَنات ُك ْم َعلَنى ْالب َغَنا  ،)36(ويقنال فني جتنه
(قَنََاة)( :)37قَنَ ََوا  ،بالواو ،م ًّدا إلى صصل ا؛ لوقوع ا ثالثة(ُ .)38
ومثل (قناة) هناَ :ذا ؛ فإ ا تدته على َذ َوا ؛ أل ه وجف لتائ ا من الحذف
ما وجف لتا قناة ،فباشر األلب التنقلبة -عن العين -صلب الدته؛ فاسنتحقت ال نته
والرد إلى األصل ،فقيل :ذوا  ،بحذف ال ع(.)39
ومننن هننذا النننوع -صعننني :جتننه الت ننث السننالم :-جتننه التحننذوف العدننز
والتنت ي بتنا  ،فقند ومد صن منن طنرق جتنه ذ التنا منن التحنذوف العدنز بنالواو
جتعننه بنناأللب والتننا مننردو ًدًا إلننى األصننل ،كسنننوا ()40؛ ألن صصننل اَ :سنننَ ٌو(،)41
ويدته جته تكسير كتا هو معروف.
ً
ُ:هو "ما تغير فيه بنا وا ند ل ظنا صو تقندي ًرًا ودل علنى صكثنر منن
إماُالتلرير ُُ
ُُ ُُ ُ ُُُُُ ُ ُ ُ-2
اثنين"( .)42ويندمج تحت هذا النوع ما يأتيُ:
)ُ:يقال في جته (فَ ٌم) :صَ ْف َوا ( ،)43وصصنله :فَ َنو ٌ،
ُ/فُِ َعُيُ ُ ُُُ
ُُ ُُ
ُُُ(أَُ ْفُ َعُيُ ُ
عل ُ
)ُ ُُ
إماُُ(فَُ َعُ ُ ُُ
أُ ُ ًلُُُ ُ ُ ُ-
ذفت منه ال ا كتا ذفت من ( َش َه) ،وصبدلت الواو ميتا؛ أل تا من مخرج وا د،
( )34دود النحو لل اك ي ،ضتن (كتابان في دود النحو) ،ص.65:
( )35دود النحو لألبذ  ،ضتن (كتابان في دود النحو) ،ص.59:
( )36سومة (النوم) ،اآلية (.)33
( )37القناة :الرمه .ينظر :لسان العرب (قنا).
( )38ينظر :شرح التصريه .525 -523/1
( )39ينظر :شرح تس يل ال وائد .95/2
( )40ينظر :الت صل ،ص.155 -139:
( )41ينظر :شرح الجافية لركن الدين  ،535/2وشرح التصريه .591/1
( )42دود النحو لألبذ  ،ضتن (كتابان في دود النحو) ،ص.59:
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وعند الدته مجه إلى األصل ،ومثله قول م في جته (ما )( :صموا ) ،بنالرجوع إلنى
نًا -علنى (ف َعنال)؛ فيقنال( :مينا )؛ ألن هتنزة (منا ) منقلبنة منن
األصل ،ويدته -صي ً
()44
ها ؛ فأصلهَ ( :م َو ٌ)  ،ف ي ك الدتعين مجوع إلى األصلُ.
ويقال في جتنه (مينه) :صَمْْ َواح ،وصصنل الينا في نا واو؛ فعنند الدتنه ترجنه
إلى األصل ،فإذا قالوا :مياح ،قلبوا الواو يا ؛ لكسرة ما قبل ا(.)45
)ُ:يننرن سننيبويه صن ( صننامن) جتننه ( صننران)
عل ثُ ُُُُ(فَُ َعُثثيُلَُ ُ ُُُ
)ُ ُ
إمثُثاُُُُ(فَُ ْعُث َثالُ ُ ُُ
ثيُُُيًُثثيُُ ُ-
للتننننذكر ،و( صننننرا ة) للت ننننث ،وقنننند سننننف إلي تننننا العننننرب بقننننول م :صننننرا ي،
و صرا ية ،واألصل في تنا :صنران ،و صنرا ة ،فنإذا جتعنو جتنه تكسنير مد إلنى
األصل؛ فيقال :صامن(ُ.)46
)ُ:هناك بعنا األسنتا األشن ر فني اسنتعتال ا م نردةً
ُُُ(فُ ْعُ ُ ُُُ
عل ُ
)ُ ُُ
إماُُ(فُ َعُ ْيُ ُ ُُ
ُُُاًُيُُُ ُ ُ ُ-
ثيل
ٌ
مصننغرة ،فننإذا صمادوا جتع ننا مجعننوا إلننى األصننل ،فدتعننت علننى مننا كا ننت مكبننرة
عليه ،وذل قول م في جته ( ُك َت ْيْت)ُ :ك ْتت(ُ.)47
)ُ:يقال في جته ( َمعي َجة) :معناي ؛ فدتع نا علنى
ُُُ( َمُفَُيُ ِعُ ُ ُُُ
عُل ُ
إماُُ(فَُ ِعُيُلَُةُُ) ُ
ُُُ ًعُيُُُ ُ ُ ُ-
اك
()48
ّ
َم َاعننل ب فَ َعائننل ،فحننرف العلننة (اليننا ) في ننا صصننلية متحركننة ( َم ْعْي َجننة)  ،وعننند
الدته م ّد إلى صصل ا؛ فظ ر ولم تقلف هتزة ،ولذل ى ّأ بعن م ما مو عنن
افه القامئ في ( َمعائ َ ) بنال تز ،وقند ومد عنن العنرب :مصنائف ،بنال تز شنذو ًذا،
وع ّد سيبويه ى أ من م(ُ.)49
)ُ:مننن الكلتننا التنني جتعننت بننالرجوع إلننى
مفيعيُث ُ ُُُ
عل ثُ ُُُُ( ُُُ ُ
)ُ ُ
إمثُثاُُُُ( ِمُ ْفُ َعُلَُثثةُ ُُ
رُثثيُُ ُ-
ُُ
خيمُ ً
()50
ضنََة) ،قلبنت النواو ينا ً لكسنرة التنيم
يننََة  ،وصصل اليا في ا واو (موْْ َ
األصل :م َ
يننََة) ،ولتا صمادوا جتع ا مجعوا إلى األصل فقنالواَ :م َواضنين،
قبل ا ،فصام (م َ
()51
كقول م في جته (ميزان)َ :م َوااين ،بالرجوع إلى األصل ُ.
( )43ينظر :البديه في علم العربية .535/1
( )44ينظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي .295/5
( )45ينظر :جت رة اللغة .516/2
( )46ينظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي .15 -13/5
( )47ينظر :التقتنف .133/3
( )48قال ابن جني" :صصل ( َمعيجة) إذا كا ت ( َم ْ ُعلة) عند الخليلَ ( :م ْعيُ َجة) ،فنقل النتة إلى
العين؛ فا نتت وبعدها يا ساكنة؛ فأبدل النتة كسرة؛ لتسلم بعدها اليا ؛ فصام ( َمعيجة)،
وإذا كا ت (م علة) فإ تا قل الكسرة إلى العين سف" .ينظر :التنصب ،ص.197 -196:
( )49ينظر :البديه في علم العربية .597 -596/1
ل تُتّخذ من ُ
كدوالق الد ّ
ض َن ،واألصل الواو .ينظر:
( )50التيننةُ :
الخوص ،كأ ه م ْ َعلَة من َو َ
جت رة اللغة .923/1
( )51ينظر :جت رة اللغة .923/1
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)ُ:يقننال فنني جتننه ننر التننرصة( )52جتننه تكسننير:
ثيرةُُُُ(أَُ ْفُ َعُثثيُ ُ ُُُ
ثاُعلُث ُُُصثُُ ُ
الجمثُ ُُ ُ
سُثثيُُ ُُُ-
سيُُُ ً
()53
صَ ْ راح؛ ألن صصلهْ :رْ ح ،فنقل ،وإذا صمادوا جتعه مجه به إلى األصل ُ.
ُ

ُُُُُُُوُُ
المبحاُالاي
ُُ ُُ ُ
ُُُ)ُ
اإلميلةُ،الضرُ ُ ر
ُ،التقيءُالريكنينُُُ ُُ ُ ُُُ ُُُُُ ُ
ُُُ ُصُ ُُُُُُُُ ُُُُ ُُ ُُُ
ُُُُ ُُُ ُُُال ُُق ُُ ال
ُ(ُاإلكدا
ص ُُُ:
ُُُ ُ ُ
ُُ ُُُ ال
ُُُ ق
ُُُُ ُُُ ال
أُ ُ ًلُُُ-اإلكدا
()54
اإلكدا ُُ :هو "جعل رف مكان غير "  .فخرج بقوله( :مكان) الع َوف؛ ألن
ُ(ُأُ)ُُُُ ُُ-
العوف قد يدي فى غير مكنان التعن َّوف مننه ،مثنل التنا فني (عن َدَة) و(اسنتقامة)،
وال تزة في (ابن) و(اسم)(.)55
ومن التسائل التي ُمُجه في ا هنا إلى األصل ما يأتيُ:
ُ:صبدلت التا من السين في كلتة (ست) ،واألصل :سند ،
ُالتيءُمنُالرينُ ُُ
ُُُُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُُُ ُُ
ُُ-1صكدا
لقول م في التصغير :سديسنة ،وسنديس ،وفني الدتنه :صسندا  ،ثنم صبندلت الندال تنا ؛
لقرب ا من ا في التخنرج ،وص نا هننا سناكنة يعسنر الن نق ب نا قبنل التنا  ،فنإذا فُصنل
بين تا -كتا في سديسة وسديس وصسدا  -مجعت إلى األصل(ُ.)56
ُ:من مواضه إبدال التيم إبدال ا وجوبًًنا منن النواو فني :فنم،
ُُُُ ُُا ُ ُُ
ُالميمُمنُال
ُُُُ ُُُُ ُُ ُُ ُ
ُُ-2صكدا
وصصله :فنو  ،بندليل جتعنه علنى (صفنوا ) ،نذفت ال نا  -لخ ائ نا -تخ ي ًنا ،ثنم صبندلت
التيم من الواو؛ أل تا من مخرج وا د ،فنإن صضنيب (فنم) إلنى ظناهر ،صو مننتر،
مجه به إلى األصل ،وهو الواو ،فيقال :فو ايند ،وفنوك ،ألن اإلضنافة تنرد األشنيا
إلى صصول ا ،وومد اإلبدال مه اإلضافة إلى التظ ر والتنتر ،حو قوله صلى هللا
صَّائم صَ ْ
عليه وسلم( :لَخََ لُ ُ
طيَفُُ ع ْن َد هللا م ْن ميه ْالت ْس )( ،)57وقول مؤبةُ:
وف فَم ال َّ
*يُُصْْ ب ُه ظَ ْتآنََ َوفي ْالبَحْْ ر فَ ُت ْه*(.)58
ُ:مذهف الخليل وسيبويه صن النون تكون ً
بدب منن ال تنزة
ُُ ُُ
ُمنُالهمزر
ُُُُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ
ُُُُ ُالن
ُُ-3صكدا
في( :فَ ْع َن) فَ ْعلَى ،كتا صن ال تزة بدل من األلب في :ترا ؛ أل ا على مثال ا فني
ع َّدة الحروف والتحرك والسكون(.)59
52
الح ُر :فرج الترصة .ينظر :تاج العرو  ( ،رح).
( ) َ
( )53ينظر :تثقيب اللسان ،ص ،217:ولسان العرب ( ،رح) ،والقامو التحيط ( ،رح).
( )54الجافية ،ص.93:
( )55ينظر :شذا العرف ،ص.211:
( )56ينظر :اللباب في علل البنا واإلعراب .352/1
( )57صىرجه البخام في صحيحه  ،15/3ديث مقم ( ،16/3 ،)2595ديث مقم (،)2955
ومسلم في صحيحه  ،556/1ديث مقم (.)2252
بخام اصر ،ومسلم ف اد
( )58ينظر :شرح األشتو ي  ،212/5وشرح التصريه  ،751/1وضيا السال .555/5
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ويننرن التبننرد صن صصننل ال تننزة فنني (فع ن ) النننون ،بنندليل مجوع ننا إلننى
ص ْن َعا  ،وبَ ْ َْرا ّي سبة إلى بَ ْ َْرا (ُ.)60
ص ْن َعا ّي ،سبة إلى َ
األصل في َ
ص ُُ :الوقب هو "ق ه الكلتة ع ّتا بعدها ،وفيه وجنو مختل نة فني
ُُُ ُ ُ
ُُ ال
ُُ ُ
بُ)ُ-الُُ ق
ُ( ُ
()61
الحسن والتح ّل"  .والوصل عكسهُ.
ومن مسائل الرجوع إلى األصل التي لتحت ا في باب الوقب والوصل:
ُ
ُمثيُقبلثُ ُُ :بعنا العنرب يقنول فني نال الوقنب :هنذا بَكنرْْ ،
ُُُُ ُُ ُُُُُ
ُحركةُاآلخرُصل
ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ
ُ ُ-1ق
ومرم ببَكرْْ  ،فينقل الن ّتة والكسرة إلى الكاف ،وإذا وصنل عناد إلنى األصنل منن
إسكان الكاف ،فيقول :هذا ب ْك ٌر ابني ،ومرم ببَ ْك ٍر مسر ًعًا(.)62
ُُُ :كى سنيبويه صن بعنا العنرب يقلنف صلنب التأ ينث فني
ياُامزر
ُُُُُُُُ ُُ ُ ُ
قلبُألُ ُالتأ
ُُُُ ُُ ُ-2
ْ
الوقننب هتننزة ،فيقننول :هننذ ُ ن ْب َْأل ،فكأ ننه صماد صن يقننب علننى السنناكن التتحننرك فنني
الوصل؛ فعدل إلى ما يتصوم فينه ذلن  ،وهني ال تنزة؛ لقرب نا من نا ،و صنل بنذل
ال رق بين الوقب والوصل ،وكنذل صبندل منن صلنب التننوين هتنزة ،فني حنو :مصينت
َم ُج َ ْ
ُأل ،وفي حو :هو يَنْْ نربُ َأْ ،فنإذا وصنل صعناد إلنى األصنل( ،)63ص  :يقنول :هنذ
بلى ،ومصيت مج ً  ،وهو ينرب ا.
اإلميلةُ،التقيءُالريكنينُُ:
ثيُُُيًُيُُ ُُُ ُُ ُُُُ ُُُُُُُُ ُُُ ُ ُُ-
اإلميلةُ :هي "صن يُُنحى بال تحة حو الكسنرة ،وسنبب ا قصند التناسنبة لكسنرة صو
ُ(ُأُ)ُ ُُُ ُ ُُ-
يا  ،صو لكون األلب منقلبة عن مكسوم صو يا  ،صو صائرة يا م تو ة ،صو لل واصل،
صو إلمالة قبل ا على وجه"(ُ.)64
وقد ذكر ابن يعي صن الوجه فيتا كان علنى وان فاعنل منن التنناعب صن
وجوا ُّد ،و َموامُُّّ  ،في الدته؛ ّ
ألن الكسرة التي وجبنت ب نا
ب يتال ،حو :جا ٍّد،
ٍّ
ومامٍَّ ،
اإلمالننة قنند ُ ننذفت ل دغنناع .وقنند صمننال قننو ٌع ذلن  ،فقننالوا :جننا ّد ،وجننوا ّد ،و دننت م ّ
صن
وجننواد ُد ،فأمننالو كتننا صمننالوا :ىننافََ ؛ ّ
ألن تقنندير :
الكسننرة مق ن َّدمة ،وصصننله :جنناد ٌدَ ،
()65
ىََ وفََ  ،صو أل ّه يرجه إلى ى ْ ُ
ت ،وإن لم تكن الكسرةُ في الل ا .
( )59ينظر :التقتنف .335 ،267/3 ،129/2
( )60ينظر :الكتاب  ،329/5 ،515 ،126 -125/3واألصول في النحو .176/3
( )61الجافية ،ص.79:
( )62ينظر :شرح الت صل .135/5 ،353/3
( )63ينظر :الكتاب  ،277 -276/5واللباب في علل البنا واإلعراب .155/1
( )64الجافية ،ص.55:
( )65ينظر :الت صل ،ص ،573:والبديه في العربية  ،357/1وشرح الت صل  ،153/5وشرح
الجافية للرضي .7/3
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ُ:مننن وسننائل الننتخلل مننن التقننا السنناكنين :الحننذف إذا كننان
ثيكنينُ ُُ
ثيءُالرثُُ ُُُ
التقثُُ ُُُُ
بُ)ُُُُ-
ُ( ُ
ت ،و َغَزََ ْ  ،واألصلَ :م َميَ ْ
ال ّسّاكن األول رف م ّد ،حوَ :م َم ْ
ت ،و َغَزََ َو ْ  ،تحركت
اليا والواو وا ته ما قبل تا فقلبتا صل ًا ،فصنامتاَ :م َمنا ْ  ،و َغَنزََ ا ْ ؛ فنالتقى سناكنان:
األلب ،وتا التأ يث ،فحذفت األلب ،فصامتاَ :م َم ْ
ت ،و َغَنزََ ْ  ،صمنا فني حنوَ :م َميَنا،
و َغننزََ َوا ،فن ّ
نإن األلننب في تننا لننم تحننذف ،ولكننن مجعننت إلننى األصننل؛ لننيتكن تحريك ننا
()66
بال ته؛ أل ا وقعت قبل صلب ضتير التثنّى ُ.
وإذا صضيب ما اتصل به النتير إلى ما فيه األلب وال ع ،فإن صكثر العرب
ير ّدو ه إلى األصل فينتو ه ،فيقال :صَ ْع َ ْيْنتُ ُك ُم ْالينوع ،بنن ّم التنيم؛ ل ّتنا اضن ُر إلنى
تحريك ا ركت بحركت ا في األصل ،ومن م من ب يرد إلى األصل بل يكسر التيم
فيقول :صَ ْع َ ْيتُ ُكم ْالينوع؛ بلتقنا السناكنين علنى الل نا النذ اسنتعتل في نا .ومثلنه :منا
مصيته ُم ُذ ْاليوع ،و ُمذ ْاليوع ،فاألول على م ّدها إلى ضن ّتة ُم ْنن ُذ ،والثنا ي علنى كسنرها
بلتقا الساكنين(.)67
ُُ" :هي ما لم يرد إب في الجعر ،سوا كان للجاعر فيه مندو ة صع ب"(ُ.)68
الضرُ ُ ر
ُُُاًُيُُ ُُُ-
ثيل
ُالرجوع إلى األصل في نال ابضن رام كثينر جن ًّدا ،وسنأكت ي هننا بنذكر
بعا صوج ه على النحو اآلتيُ:
ُ:بنا التنامع من الرباعي الت توا يكنون
اُمنُالركيعوُ ُُ
صثبيتُامزرُالمضيُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُُُ ُ
ُُ ُُُُُ ُ ُ ُُ ُُُُُ-1
بحذف ال تزة ،حو :صكرع يكرع ،وقد ومد عن العنرب إثبات نا فني ضنرومة الجنعر،
كقولهُ:
*فَإ ّهُ صَ ْه ٌل ألَ ْن يُ َ ْك َر َما*
وكقوله:
()69
صاليَا ٍ َك َك َتا يُ ْ ثَ َ ْي ْْن*
* َو َ
()70
والوجه في التنامع :يُ ْكرع ،ويُ ُْث ي ،فر ّد إلى األصل .
( )66ينظر :الكناش في فني النحو والصرف .251/1
( )67ينظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي  ،255 -257/3وتوجيه اللته ،ص ،353:والترتدل،
ص ،335:وشرح الت صل .365/1
( )68كتاب الكليا  ،ص.576:
َّ
صلَى النام ،وقيل :هتا النام.
( )69الصاليا :
ش
الص ُ
َ
للوقُود ،يقالَ :
وصلَّى يَ َد ُ
والصلَى اسم َ
بالنامَ :س َّخنَ ا .وي ث ين من صث يت القدم ،ص  :جعلت ل ا األثافي ،واألثافي :الحدامة التي توضه
علي ا القدم .ينظر :لسان العرب (ص ) ،و(صثب).
( )70ينظر :البديه في علم العربية  ،652/1وشرح الجافية لركن الدين .155/2
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ُ:التقصود باألجوف" :ما كان عينه رف علة ،كقال،
ف ُُ
ُمنُالإ ُ ُ
صتميمُمفعُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ
ُُُ ُُ ُُ ُُُ-2
وباع ،يقال له صجوف لخلو جوفه من الحنرف الصنحيه ،صو لوقنوع نرف العلنة فني
ننننا؛ لصنننيرومته علنننى ث ثنننة ص نننرف فننني التنننتكلم،
جوفنننه .ويقنننال :ذو الث ثنننة صي ً
كقلت"(ُ.)71
ومن مسائل الرجنوع إلنى األصنل الخاصنة بناألجوف نال ابضن رام ص نه
يدوا للجاعر إذا صن يرد مبي ًعًا وما كان من بابه إلى األصل ،فيقولَ :م ْبيُُنوع ،كقنول
علقتة بن عبدة:
()72
ْنا ٍ َوهَيَّ ََّدهُ ** يَوْْ ُع الرشش َذاذ َعلَ ْيْه ال َّدَّجْْ ُن َم ْغيُُو ُع
َ تَّى تَ َذ َّك َر بَ ْي َ
كنيءُاسمُالتفضي ُُ :اسم الت نيل هو "ما اشتق منن فعنل موصنوف بزينادة علنى
ُُُ ُُُُُُ ُ ُُُ ُُُ ُ-3
ْ
غير "(ُ.)73وقيا بننا صفعنل الت ننيل صن ينأتى علنى (صف َعنل) ،حنو :ايند صكنرع منن
عترو ،واستثني من هذا البنا ث ثنة صل ناظ ومد عنن العنرب بغينر هتنزة ،نذفت
هتزت ننا لكثننرة ابسننتعتال ،وقننال األى ن  :أل تننا لتننا لننم يجننتقا مننن فعننل ىولننب
نفح  ،حننو :هننو ىين ٌر منننه ،وشننرحح منننه،
نرح ،و ن ح
ل ظ تننا ،وهننذ األل نناظ هنني :ىين ٌرٌ ،وشن ح
وقولهُ:
)
74
(
ْ
َ
َواََ ا َد ي َكلَ ًا في ال ُحُفشش ص ْن َمنَ َع ْ
ت ** َو َ فُُّّ َش ْي ٍ إلَى ْاإل ْ َسان َما ُمن َعا
وقد ومد استعتال ن بال تزة إلى األصل ،كقوله:
*ب َ ُل ىََ ْيْر النَّا وا ْب ُْن ْاألَ ْىيَر*
وكقرا ة صبي ق بةَ  :سيَ ْعلَ ُتونََ َغ ًدًا َمن ْال َك َّذابُُ ْاألَ َشرُُّّ  ،)75(وكقولنه صنلى هللا علينه
وسننلم( :صَ َ ننفُُّّ ْاألَ ْع َتننال إلَننى هللا صَ ْد َو ُم َننا َوإ ْن قَ ن َّل)( ،)76وقيننل :ننذف ا ضننرومة فننى
( َو َ فُُّّ شي )(.)77
( )71الت تاح في الصرف ،ص.52:
( )72ينظر :التقتنف  ،252/2والخصائل  ،262/2والتنصب ،ص ،156:والتتته الكبير،
ص ،355:وشرح الجافية لركن الدين .795/1
الر َذ ُ
اذ :الت ر الخ يبَّ ،
والد ْج ُن :الت ر الغزير .ينظر :لسان العرب( ،مذذ)( ،دجن).
ش
73
( ) دود النحو ،ضتن (كتابان في دود النحو) ،ص.75:
الج ْي َكلَ ًا ُ
( )74الكلب :قال ابن منظومَ " :كلب ب َّ
َ
وم َكلَّب :ل ج بهَ .
ٌ
َ
ب...
ب
ل
ك
و
ُ
ف
وكل َ
ُ
وك ْل َةًَ ،
[بالترصة] صَ َش َّد َ
الكلَب ،صَ  :صَ َ بَّ ا" .لسان العرب( ،كلب).
( )75سومة (القتر) ،اآلية (.)16
( )76صىرجه البخام في صحيحه  ،95/5ديث مقم ( ،)6565ومسلم في صحيحه ،552/2
ديث مقم (.)753
( )77ينظر :التحتسف  ،199/1وشرح تس يل ال وائد  ،53/3وشرح التصريه  ،91/1وال ته
 ،329/3وشذا العرف ،ص.66:
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)ُ:قال التبرد" :كان ق فَ ْعْل منن غينر التعتنل صن يكنون
ُُُ(أَُ ْفُعُ ُ ُُُ
عل ُ
)ُ ُُ
إماُُ(فَُ ْعُ ُ ُُ
ُُُ ُ ُ ُ-4
صد ى العدد فيه صَ ْف ُعُل ،كقولن َ :ك ْعْنف وصَ ْك ُعُنف و َك ْلنف وصَ ْكلُنف...؛ فل نذ العلنة قلنف إلنى
صَ ْف َعننال ،فقيننل :صبيننا وصثننواب؛ إذ كننان ذلنن قنند يكننون فنني غيننر التعتننل مننن فَننرْْ خ
وصَ ْف َراخ ،...فإن ا تاج إليه شاعر مد إلى األصل ،كتا قالُ:
*ل ُكلشش َد ْه ٍر قَ ْد لَب ْس ُ
ْت صَ ْث ُوبَا*"(.)78
ثبُفي ثُ ُُُُاإلُُ ثُُثيمُُ" :اإلدغنناع :صن تننأتي بحننرفين ،سنناكن فتتح ن ّرّك ،مننن
ثيُيجثُ ُُُ
ثمُمثُُُُ
ُُ-5فثُ ُُ
()79
مخرج وا د ،من غير فصل ،ويكون في التثلين والتتقامبين" ُ.
إذا التقى التث ن في كلتة وا دة ،وجف اإلدغاع بجروط :صب يكون ص ندهتا
ل لحاق ،وب في معنى اب صال ،ولنم ين ّد اإلدغناع إلنى لنبس ،ولنم يكنن قبنل األول
ساكن ،حو :م ّد ير ّد ،وف ّر ي ّرّ ،وا ت ّر يحت ّرّ ،لكن إذا اض ر الجناعر جناا لنه م ّد
إلى األصل ،كقوله:
()80
َ
َ
َ
ْ
ُ
ضننُوا
َم ْ ً صَ َعَاذ َل قَ ْد َج َّر ْبْت م ْن ُىلقي ** ص شي ص ُجُو ُد ألق َو ٍاع َوإ ْن َ
ُ:ات ننق النحنناة علننى جننواا قصننر التتنندود للن نرومة الجننعرية،
ُُ ُُ ُُ
ثرُالممثثد
ُُ ُ-6قصثُ ُُُُ ُ
()81
بحذف األلب التي قبل اآلىر؛ ألن فيه مجو ًعًا إلى األصل ،وهو القصر  ،كقول
الراجزُ:
()82
ال ال َّس َرْْ ** َوإ ْن تَ ََحنَّى ُكلُُّّ َعَوْْ ٍد َو َدبَرْْ .
ص ْن َعا َوإ ْن طَ َ
َب بُ َّد م ْن َ
( )78التقتنف .19/2
( )79الجافية ،ص.95:
( )80ينظر :الكتاب  ،535/3 ،19/2وشرح كتاب سيبويه للسيرافي  ،295/2والكناش في فني
النحو والصرف  ،357/1وشرح الجافية للرضي .152/3
( )81ينظر :اللتحة في شرح التلحة .759/1
وقال ال را ب يدوا قصر التتدود إب إذا كان له بعد القصر ظير في األبنية ،و دة التدواين
" صن القصر جاا للنرومة وهو ذف الزائد والرجوع إلى األصل فسو فيه بين ما له ظير
وما ب ظير له ،وا تج ال را بأن النرومة ترد إلى صصل ،وجوابه من وج ين :ص دهتا صن هذا
ب ي رد في كل موضه؛ ولذل جاا تأ يث التذكر ،وهو مجوع من األصل إلى ال رع .والثا ي
صن قصر التتدود مد إلى األصل من وجه ،وهو ذف الزائد ،وب يعتبر صن يكون ًّ
مدا إلى كل
األصول؛ إذ ذل محال" .اللباب في علل البنا واإلعراب .95 -97/1
( )82ينظر :اللتحة في شرح التلحة  ،295/2وشرح التصريه .555/1
والع ْود :التسن من اإلبل .ينظر :لسان العرب ( نى)،
تحنى :من نى الظ ر إذا ا دودب،
َ
(عود)( ،دبر) ،والتقاصد النحوية  ،1513/5وشرح التصريه  .555/1و َدبَر :هل  .ينظر :تاج
العرو (دبر).
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التصريرُ،النربُ)ُ
المبحاُالايلاُُ(ُُُ ُ ُُ ُُُُُُ ُ ُ
ُُ ُُ ُ ُُُُُُُ ُُ
ّ
)ُ:ابسننم التص نغر هننو" :التزينند فيننه لينند ّل علننى تقليننل"  .ومننن
ثريرُ ُُُ
التصثُ ُُ
أُ ُ ًلُُُُ(ُُ-
مسائل الرجوع إلى األصل فيه:
ً
ّ
ُحرفُلينُُ :إذا صنغر منا كنان ثا ينه نرف لنين ،صل نا صو وا ًوا صو
ُُُُُُُ ُُ ُ ُ ُُُُ
تصريرُميُثي ي
ُُُ ُُ ُ ُ ُ-1
يا ً  ،منقلبًًا عن لين ،والبدل فيه غير باع ،مددته إلى صصله الذ ا قلنف عننه ،حنو:
باب و اب ،متا قلبت عينه صل ا لتحرك ا وا تناح منا قبل نا ،و حنو :مينزان متنا قلبنت
فا فعله -وهي الواو -يا ؛ لكسرة ما قبل ا ،و حوُ :موقا ،متا قلبت فا فعلنه -وهني
اليا  -واوا لنتة ما قبل ا ،يرجه إلى صصنله؛ لنذهاب التقتنني للقلنف؛ ألن تصنغير
باب و اب يكون بنم صوله ،وإذا ضم األول االت علة قلف عينه صل ًنا ،وهني تحنرك
الننواو صو تحننرك اليننا وا تنناح مننا قبل تننا ،فترجننه األلننب إلننى صصننل ا ،فيقننال فنني
تصغيرهتا :بُ َُو ْيْف و ُيَ ْيْف.
وإذا صغر كلتة (ميزان) ضم صول ا ،و ركت النواو ،فنزال موجنف قلنف
الننواو يننا وهننو سننكون الننواو وكسننر مننا قبل ننا؛ لصننيرومة الننواو متحركننة والتننيم
منتومة ينئذ ،فترجه اليا إلى صصل ا الواو.
وإذا صغر كلتة ( ُموقا) ركت اليا التي هي الثا ي من (مييقا)؛ فزال
موجف قلف اليا واوا وهو سكون اليا ؛ ألن اليا صنام متحركنة ينئنذ ،فترجنه
الواو إلى صصل ا اليا  ،فيقال في تصغير (ميزان) و( ُموْْ قا)ُ :م َو ْيْزين و ُميَ ْيْقا.
فإن قيل :إن اوال علة القلنف لنو كنان مقتننيا للنرد إلنى األصنل لوجنف صن
يقال في تصغير (عيد)ُ :ع َو ْيْد ،ب ُعيَ ْيْد؛ ألن صصل عيند ع ْنوْ د ،وعلنة قلنف النواو ينا
هي سكون الواو وكسر ما قبل الواو ،وهي علة معدومة في التصغير.
نًنا -منن
والدواب :لتا ُجُته على صعياد من غير الرد إلى صصله ،صنغر -صي ً
غير مد إلى صصله ،ت ً للتصغير على التكسير؛ ألن التصغير والتكسير منن بناب وا ند.
وإ تا قالوا صعياد في التكسير من غير مد إلنى صصنله؛ لل نرق بنين جتنه عيند و ُعنود.
ولو قيل :لم يرد في تصغير عيد إلى صصله؛ لل رق بين تصنغير عيند وتصنغير ُعنود
لكان صصوب؛ لعدع الحاجة إلى تل الواس ة( ،)84وهو ما عنا ابن مال بقوله:
صيششرْْ قُ َو ْي َتةً تُصفْْ
َوامْْ ُد ْد ألَصْْ ٍل ثَا يًًا لينًا قُلفْْ ** فَقي َتةً َ
()85
ير ُعل ْم
َو َش َّذ في عي ٍد ُعيَ ْي ٍد َو ُُت ْم ** ل ْل َد ْته منََ َذا َما لتََصْْ غ ٍ
()83

( )83الجافية ،ص.65:
( )84ينظر :التساعد  ،559/3وشرح الجافية لركن الدين  ،331 -319/2وشرح التصريه
.573 -571/1
( )85ينظر :صل ية ابن مال  ،ص.69:
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ُ:ومد عنن العنرب ص نم ينردون فني تصنغير منا
ُُُُُُُ ُيثاُ ُُ
ُتثيءُالتأ
ُفيثُ ُُ ُُ
ُميُكيُُ ُُُ
تصريرُُ ُُُ
ُُُ ُ ُُ-2
ت) :صُىََ يََّّنةٌ ،وفني
ىتم بتا إلى األصل ،ويأتونََ مكان التنا بال نا  ،فيقولنون فني (صُىن ٍ
ض َربَ ْ
ُنر ْيبَة ،تدعنل ال نا
ت) ثنم صنغر لقينلُ :
(بن ٍ
ض َ
ت) :بُنَيَّةٌ ،ولو ستيت امرصة بـ( َ
()86
ً
بدب من التا ُ.
ُ:إذا صمينند تصننغير مننا كا ننت هتزتننه طرفًننا فنني
ثهُامزت ثُ ُُُ ُرُفًُثثيُ ُُ
ثيُكيُُ ثُ ُُ ُ ُ ُ
ثريرُمثُُُ
ُُُ-3تصثُ ُُ ُُ
موضه ال ع وقبل ا صلب ،وال تزة منقلبة من يا صو واو ،صب لت ال تنزة ومد إلنى
صصل ا؛ ألن ال تزة إ تا ا قلبنت منن الينا والنواو لت رف تنا بعند صلنب ،فنإذا صنغر
الكلتة فقد ب لت األلب ،حو :ع ا  ،وقنا  ،ومشا  ،فيقال في تصغيرهاُ :ع َ ّي،
ن ّي ،و ُم َش ّي ،فتحذف اليا األىيرة وب هتزة فيه(ُ.)87
وقُ َ
ُ:إذا صميد تصغير اسم مدتوع جته تكسير ،حو :مساجد-
تصريرُإماُالتلرير ُُ
ُُ ُُ ُ ُُُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ-4
من غير صن ستي به مج ً صو امرصة -مدد ا إلى صصله الت نرد ،ثنم جتعننا التصنغر
فقلنا :مسيددا (ُ .)88
ُ:يقال في تصغير محذوف العدز كـ(فَ ٍم) :فُ َو ْيْه؛ وصصنله:
فُالعجزُ ُُ
ُُ ُ ُُُُ ُ ُ
تصريرُمحذ
ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ-5
(فَوْْ ٌ) وال ا ذاهبة كتنا ذهبنت منن (شن ه) ،وصبندلت النواو رفًنا منن مخرج نا وهنو
التنيم ،فلتنا صنغرو مدو إلنى األصننل ،وكنذل تصنغير (منا ) علنى( :مويننه)؛ ألن
ال تزة في (ما ) منقلبة من ها  ،فأصله( :مو )(ُ.)89
) :ابسم التنسوب هو" :التلحق ىر يا مج ّددة لتد ّل على سبته إلى
النرب ُُ
ثيُُُيًُيُُ ُ ُُُ(ُُ-
()90
التد ّرّد عن ا"  .ومن مسائل الرجوع إلى األصل في باب النسف:
ت) :صىنو حح ،وهنذا
فُالثالمُ ُُ
ُُ ُ ُُُ ُ ُ
ُالسمُالمحثذ
ُُُُ ُُُ ُ ُ ُُُُ ُ
النربُصل
ُُ ُُُُ-1
ُ:يقنال فني النسنف إلنى (صىن ٍ
على القيا  ،وقنول الخلينل ،وذلن صن العنرب مدت نا فني الدتنه بناأللب والتنا إلنى
صصل ا ،فقالوا :صىوا  ،برد ال ع التحذوفنة؛ فوجنف منن صجنل ذلن ألن ينسنف إلي نا
بقول م :صىو ّّ؛ فإذا كان جتع نا جتنه م نث سنال ًتا مدهنا إلنى األصنل ،فنإن النسنف
صقون من الدته بناأللب والتنا فني م شد الن ع التحذوفنة إلنى صصنل ا ،صمنا ينو س فإ نه
ينسف إلي ا ببقا التا  ،وب يرجع ا إلى األصل(ُ .)91
( )86ينظر :األصول في النحو .56/3
( )87ينظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي .155 -299/5
( )88ينظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي .135/5
( )89ينظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي .151 ،255/5
( )90الجافية ،ص.75:
( )91الكتاب  ،362 -365/3وشرح كتاب سيبويه للسيرافي .223/5
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ُ:إذا صمينند النسننف إلننى اسننم مختننوع بننألب فننإن
ثأل ُ ُُ
مُكثُُُ
ثمُالمختثُ ُ ُُ
ُالسثُ ُُُُ ُ ُ
ثبُصلثُ ُُُ ُ
النرثُ ُُُ
ُُُُُ-2
األلب األىيرة -سوا كا ت ثالثة صو مابعة -التنقلبة عن واو تقلنف واوا مجو ًعًنا ب نا
َصننو ّ سننبة إلننى ( َعَصننى) فنني الث ثنني ،و َم ْل َننو ّ سننبة إلننى
إلننى األصننل ،حننوَ :ع َ
ْ
صًنى و َمل ًننى" مقلوبنة عنن واو ،يندل علي نا قولنننا:
( َم ْل ًًنى) فني الربناعي ،وصلنب " َع ً
َصوْْ ُ  ،والل ْ ُو(ُ.)92
َع َ
ُ:إذا كان ابسم مختو ًمنا بنألب متندودة ،فإ نه فني نال
ُُ ُُ ُُ
ُالسمُالممد
ُُُُ ُُُ ُ ُ ُُُُ ُ
النربُصل
ُُ ُُُُ-3
النسبة إليه ينظر فيه؛ فإن كا ت ال تزة بدب من رف اائند ل لحناق ،حنو :علبنا ،
صو بدب من رف صصلي حو :كسا ؛ فإن صصله :كساو ،قلبت النواو هتنزة لوقوع نا
مت رفة بعد صلب اائدة ،فيدوا فيه وج ان :الس مة والقلنف في تنا ،فيقنال :كسنائي،
بالتصحيه ،وكساو  ،بالقلف وا ًوا؛ مجو ًعًا إلى األصل(ُ.)93
)ُ:التننا فنني (ك ْلتَننا) بنند ٌل مننن بم ننا ،وصل ننا للتأ يننث ،وصصننل ا
كلتثثيُُ ُُُ
ثبُصل ثُ ُُُُ( ُُ
النرثُ ُُُ
ُُُُُ-4
ّ
ٌ
(ك ْل َون) ،وال ع -ص  :األلب -معتََلة ،فيقال في النسف إلي ا( :كلَو ّ ) .فكتا وجنف م ُّد
(صىت وبنت) في النسنف إلنى األصنل كنذل وجنف م ّد (كلتنا) إلنى األصنل ،و نذفت
التا  ،ث ّم ذفت صلب التأ يث ،فقيل( :كلَو ّ ) ،هذا على منذهف الخلينل وسنيبويه ،صمنا
يو س فإ ه يبقي التا (ُ.)94
ُ

خيتمةُُ:
ُُُ ُ ُ
صىينن ًرًا ،وبعنند هننذ الصنن حا التنني ننو بعننا التسننائل الصننرفية ذا
الع قننة بظنناهرة الرجننوع إلننى األصننل فنني العربيننة ،يتكننن ذكننر بعننا النتننائج التنني
ظ ر من ى ل هذ الدماسة ،وهي على النحو اآلتي:
 -2صن اللغة العربية لغة تتتيز بدقة قواعدها وقوا ين ا ،من يث البنا الكلتي.
 -1صن علم الصرف من صهم علنوع اللغنة العربينة ،ف نو ي نتم ببنينة الكلتنة التني
هي صسا التواصل والتخاطف.
 -3صن الظواهر اللغوية عامة ب تنحصر في عندد معنين؛ بنل تظ نر تبا ًعًنا بعند
البحث والتنقيف.
دواع م تة.
 -5صن ظاهرة التحول من األصل والرجوع إليه ب تحدثان إب بوجود
ٍ
 -5صن في الرجوع إلنى األصنل مخنرج منن الوقنوع فني مجنكلة قينة ،سنوا
صكا ت متنوعة صع عسيرة.
( )92ينظر :شرح الجافية لركن الدين .356 -355/2
( )93ينظر :شرح التصريه .595/1
( )94الكتاب  ،363/3وشرح كتاب سيبويه للسيرافي  ،226/5وشرح الت صل  ،565/3وتت يد
القواعد .5713/9
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 -6ب يعنني صننر البا نث مسننائل الرجنوع إلننى األصنل فنني صبنواب الصننرف
نًا.
عدع وجودها في األبواب النحوية؛ بل هي موجودة في ا صي ً
 -7صن هذ الدماسة تت يد لدماسا على اق صوسه في هذ الظاهرة.
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المراإاُُ
المصيُُُ ُُُ ُُُ ُ ُُ ُ
ُُ ُ
 القر ن الكريم برواية ل عن عاصم.
 إمشاد السال إلى ل صل ية ابن مال  ،تأليب :برهان الدين إبنراهيم بنن محتند بنن
صبي بكر بن صيوب بن قيم الدواية ،تحقيق :محتد بنن عنوف بنن محتند السن لي،
صضوا السلب -الرياف ،ط(2955 - 2373 ،)2ع.
 األصننول فنني النحننو ،تننأليب :صبنني بكننر محتنند بننن السننر بننن سن ل بننن السننراج،
تحقيق :عبد الحسين ال تلي ،م سسة الرسالة ،بيرو  -لبنان.
 صل ية ابن مال في النحنو والصنرف ،تنأليب :صبني عبند هللا جتنال الندين محتند بنن
عبد هللا بن مال  ،دام التعاون.
 البننديه فنني علننم العربيننة ،تننأليب :صبنني السننعادا مدنند النندين التبننامك بننن محتنند
الدزم بن األثير ،تحقيق ودماسنة :فتحني ص تند علني الندين ،جامعنة صع القنرن،
مكة التكرمة ،السعودية ،ط(. 2515 ،)2
 تاج العرو من جواهر القامو  ،تأليب :صبي ال يا مرتنى مح ّتند بنن مح ّتند
بن عبد الر ّااق الحسيني ال َّزبيد  ،تحقيق :مدتوعة من التحققين ،دام ال داية.
 تثقيب اللسان وتلقيه الدنان ،تأليب :صبي ل عتر بن ىلب بن مكي الصقلي،
ق ّدع له وقابل مخ وطاته وضب ه :مص ى عبد القادم ع ا ،دام الكتف العلتية،
ط(2995 - 2525 ،)2ع.
 التعري ا  ،تأليب :علي بن محتد بن علي الدرجا ي ،تحقيق :إبراهيم األبينام ،
دام الكتاب العربي ،بيرو  ،ط(2555 ،)2هـ.
 تت يد القواعد بجرح تس يل ال وائد ،تأليب :محنف الندين ناظر الدني محتند بنن
يوسب بن ص تد الحلبي ،دماسة وتحقيق :علي محتد فناىر و ىنرين ،دام السن ع
لل باعة والنجر والتوايه والترجتة ،القاهرة – مصر ،ط(. 2515 ،)2
 توجيه اللته ،تنأليب :ص تند بنن الحسنين بنن الخبناا ،دماسنة وتحقينق :فنايز اكني
محتنند دينناب ،دام الس ن ع لل باعننة والنجننر والتوايننه والترجتننة ،مصننر ،ط(،)1
2515هـ1557-ع.
 جننامه النندمو العربيننة ،تننأليب :مص ن ى بننن محتنند سننليم الغ ييننني ،التكتبننة
العصرية ،صيدا -بيرو  ،ط(2525 ،)15هـ2993 -ع.
 الددول في إعراب القنر ن الكنريم ،تنأليب :محتنود بنن عبند النر يم صنافي ،دام
الرشيد ،دمجق ،م سسة اإليتان ،بيرو  ،ط(2525 ،)5هـ.
 جت رة اللغة ،تأليب :صبي بكر محتد بن الحسن بن دميد األاد  ،تحقيق :ممنز
منير بعلبكي ،دام العلم للت يين ،بيرو  ،ط(2957 ،)2ع.
 الخصائل ،تأليب :صبي ال ته عثتان بن جني ،تحقيق :محتد علني الندنام ،عنالم
الكتف ،بيرو .
ننا
 ال ّرّد َعَلى النّحاة ،تأليب :صبي العبا ص تد بن عبد النر تن بنن محتند بنن َم َ
القرطبي ،دماسة وتحقيق :محتد إبراهيم البنا ،دام ابعتصاع ،ط(2399 ،)2هـ-
2979ع.
 الجافية في علتي التصريب والخط ،تنأليب :صبني عتنرو جتنال الندين عثتنان بنن
عتر بن الحاجنف ،تحقينق :صناله عبند العظنيم الجناعر ،مكتبنة اآلداب ،القناهرة،
ط(1525 ،)2ع.
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شذا العرف في فن الصنرف ،تنأليب :ص تند بنن محتند الحتن و  ،تحقينق :صنر
هللا عبد الر تن صر هللا ،مكتبة الرشد ،الرياف.
شنرح األشننتو ي علنى صل يننة ابننن مالن  ،تننأليب :صبني الحسننن ننوم الندين علنني بننن
محتنند بننن عيسننى األُشننتو ي ،تحقيننق :سننن تنند ،دام الكتننف العلتيننة ،بيننرو -
لبنان ،ط(2995 - 2529 ،)2ع.
شرح تس يل ال وائد ،تأليب :صبي عبد هللا جتال الدين محتد بنن عبند هللا بنن مالن
ال ننائي الديننا ي ،تحقيننق :عبنند الننر تن السننيد ،ومحتنند بنندو التختننون ،هدننر
لل باعة والنجر والتوايه واإلع ن ،ط(2995 - 2525 ،)2ع.
شننرح التصننريه علننى التوضننيه صو التصننريه بتنننتون التوضننيه فنني النحننو ،تننأليب:
اين الدين ىالد بن عبد هللا بن صبي بكر بن محتد الدرجاو ّ األاهنر  ،تحقينق :محتند
باسل عيون السود ،دام الكتف العلتية ،بيرو  -لبنان ،ط(1555 - 2512 ،)2ع.
شرح التصريب ،تأليب :صبي القاسم عتر بن ثابت الثتا يني ،تحقيق :إبنراهيم بنن
سليتان البعيتي ،مكتبة الرشد ،ط(2999- 2529 ،)2ع.
شننرح الجننافية ،تننأليب :مكننن النندين سننن بننن محتنند بننن شننرف شننا الحسننيني
األستراباذ  ،تحقيق :عبد التقصود محتند عبند التقصنود ،مكتبنة الثقافنة الدينينة،
ط(1555 - 2515 ،)2ع.
شرح الجافية (مه شرح شواهد للبغداد ) ،تنأليب :دنم الندين محتند بنن الحسنن
الرضنني األسننتراباذ  ،تحقيننق :محتنند ننوم الحسننن ،ومحت ند الزفننزاف ،ومحتنند
محيي الدين عبد الحتيد ،دام الكتف العلتية ،بيرو  -لبنان2975 - 2395 ،ع.
شرح الكافية ،تنأليب :مضني الندين محتند بنن الحسنن األسنتراباذ  ،تصنحيه وتعلينق:
يوسب سن عتر ،منجوما جامعة قاميو س ،بنغاا  -ليبيا ،ط(2996 ،)1ع.
شرح كتاب سيبويه ،تأليب :صبي سعيد الحسن بن عبد هللا السيرافي ،تحقيق :ص تد
سننن م نندلي ،وعلنني سننيد علنني ،دام الكتننف العلتيننة ،بيننرو  -لبنننان ،ط(،)2
1555ع.
شرح مراح األمواح ،تأليب :شتس الدين ص تد التعروف بديكنقوا ،ضتن كتاب
(شر ان على مراح األمواح في علم الصرف) ،شركة مكتبة وم بعة مصن ى
البابي الحلبي وصوبد بتصر ،ط(2959 - 2379 ،)2ع.
شرح الت صل ،تأليب :صبي البقا موفق الدين يعي بن علني بنن يعني  ،قندع لنه:
إميل بديه يعقوب ،دام الكتف العلتية ،بيرو  -لبنان ،ط(1552 - 2511 ،)2ع.
شرح ابن الناظم على األل ية ،تأليب :بدم الدين محتد بنن جتنال الندين محتند بنن
مالن  ،تحقيننق :محتنند باسننل عيننون السننود ،دام الكتننف العلتيننة ،ط(- 2515 ،)2
1555ع.
صحيه البخام (الدامه التسند الصحيه التختصر) ،تأليب :صبي عبد هللا محتند
بن إستاعيل البخام الدع ي ،تحقيق :محتد اهير بن اصر الناصر ،دام طوق
النداة ،ط(. 2511 ،)2
صحيه مسلم (الدامه الصحيه) ،تأليب :مسلم بن الحداج صبي الحسنين القجنير
النيسابوم  ،تحقيق :محتد ف اد عبد الباقي ،دام إ يا التراث العربي ،بيرو .
ضيا السال إلنى صوضنه التسنال  ،تنأليب :محتند عبند العزينز الندنام ،م سسنة
الرسالة ،ط(1552 - 2511 ،)2ع.
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ال روق اللغوية ،تأليب :صبي ه ل الحسنن بنن عبند هللا العسنكر  ،تحقينق :محتند
إبراهيم سليم ،دام العلم والثقافة ،القاهرة.
ال صننول الت ينندة فنني الننواو التزينندة ،تننأليب :صبنني سننعيد ص ن ح النندين ىليننل بننن
كيكلد بن عبد هللا الدمجقي الع ئي ،تحقيق :سن موسى الجناعر ،دام البجنير،
ع ّتان ،ط(2995 - 2525 ،)2ع.
ال ن ح شننرح التننراح ،تننأليب :ص تنند بننن سننليتان بننن كتننال باشننا ،ضننتن كتنناب
(شر ان على مراح األمواح في علم الصرف) ،شركة مكتبة وم بعة مصن ى
البابي الحلبي وصوبد بتصر ،ط(2959- 2379 ،)3ع.
القامو التحيط ،تأليب :صبي طاهر مدد الدين محتد بن يعقوب ال يروا باد  ،تحقيق:
مكتننف تحقيننق التننراث فنني م سسننة الرسننالة ،إشننراف :محتنند عننيم العرق ُسُوسنني،
م سسة الرسالة لل باعة والنجر والتوايه ،بيرو  ،ط(1555- 2516 ،)5ع.
الكتاب ،تأليب :صبي بجر سيبويه عترو بن عثتان بن قنبر الحامثي ،تحقيق :عبد
الس ع محتد هامون ،مكتبة الخا دي ،القاهرة ،ط(2955- 2555 ،)3ع.
كتاب دود النحو ،تأليب :ش اب الندين ص تند بنن محتند األبنذ  ،ضنتن (كتابنان
في دود النحو) ،ته :علي توفيق الحتد ،دام األمل للنجر والتوايه ،إمبد.
كتاب دود النحو ،تأليب :جتال الدين ال اك ي ،ضتن (كتابان في دود النحو)،
ته :علي توفيق الحتد ،دام األمل للنجر والتوايه ،إمبد.
كتنناب الكليننا  ،تننأليب :صبنني البقننا صيننوب بننن موسننى الحسننيني الك ننو  ،تحقيننق:
عد ان دموي  ،ومحتد التصر  ،م سسة الرسالة ،بيرو 2995- 2529 ،ع.
الكننناش فنني فننني النحننو والصننرف ،تننأليب :صبنني ال نندا عتنناد النندين إسننتاعيل بننن
شاهنجننا بننن صيننوب ،التلن الت ينند ،صننا ف تنناة ،دماسننة وتحقيننق :مينناف بننن
سن الخواع ،التكتبة العصرية ،بيرو  -لبنان1555 ،ع.
اللبنناب فنني علننل البنننا واإلعننراب ،تننأليب :صبنني البقننا محننف النندين عبنند هللا بننن
الحسننين بننن عبنند هللا العكبننر البغننداد  ،تحقيننق :عبنند اإللننه النب ننان ،دام ال كننر،
دمجق ،ط(2995- 2526 ،)2ع.
لسان العرب ،تأليب :جتال الدين محتد بن مكرع بن منظوم ،دام صادم ،بيرو  ،ط(.)2
اللتحة فني شنرح التلحنة ،تنأليب :صبني عبند هللا شنتس الندين محتند بنن سنن بنن
الصنننائت ،تنننه :إبنننراهيم بنننن سنننالم الصننناعد  ،عتنننادة البحنننث العلتننني بالدامعنننة
اإلس مية ،التدينة التنومة ،السعودية ،ط(1555- 2515 ،)2ع.
التحتسف في تبيين وجو شواذ القرا ا واإليناح عن ا ،تأليب :صبي ال ته عثتان بنن
جني التوصلي ،تحقيق :علي الندد اصب ،وعبد الحليم الندام ،عبد ال تاح إستاعيل
شلبي ،واامة األوقاف ،التدلس األعلى للج ون اإلس مية2999- 2515 ،ع.
الترتدل في شرح الدتل ،تأليب :صبي محتد عبد هللا بن ص تد بن ص تند بنن ص تند
ابن الخجاب ،تحقيق ودماسة :علي يدم ،دمجق2971- 2391 ،ع.
التساعد على تس يل ال وائد ،تأليب :ب ا الدين بن عقيل ،تحقينق وتعلينق :محتند
كامل بركا  ،مركز البحث العلتي وإ يا التراث ،جامعة صع القنرن ،السنعودية،
1552- 2511ع.
التعدم الوسيط ،تنأليب :إبنراهيم مصن ى ،وص تند الزينا  ،و امند عبند القنادم،
ومحتد الندام ،دام الدعوة.
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الت تاح في الصرف ،تنأليب :صبني بكنر عبند القناهر بنن عبند النر تن الدرجنا ي،
الح َتد ،م سسة الرسالة ،بيرو  ،ط(2957- 2557 ،)2ع.
تحقيق :علي توفيق َ
الت صل في صنعة اإلعراب ،تنأليب :صبني القاسنم محتنود بنن عتنر الزمخجنر ،
تحقيق :علي بو ملحم ،دام ومكتبة ال ل ،بيرو  ،ط(2993 ،)2ع.
التقاصنند النحويننة فنني شننرح شننواهد شننروح األل يننة (شننرح الجننواهد الكبننرن)،
تأليب :بدم الدين محتود بن ص تد بن موسى العينني ،تحقينق :علني محتند فناىر،
وص تد محتد توفيق السودا ي ،وعبند العزينز محتند فناىر ،دام السن ع ،القناهرة،
ط(1525- 2532 ،)2ع.
التقتنف ،تأليب :صبي العبا محتد بن يزيد التبرد ،تحقينق :محتند عبند الخنالق
عنيتة ،عالم الكتف ،بيرو .
التتته الكبير فني التصنريب ،تنأليب :صبني الحسنن علني بنن من من بنن محتند بنن
عص وم اإلشبيلي ،تحقيق :فخر الدين قباوة ،مكتبة لبنان ،ط(2996 ،)2ع.
التنصب ،تأليب :صبني ال نته عثتنان بنن جنني ،دام إ ينا التنراث القنديم ،ط(،)2
2955- 2373ع.
هته ال وامه في شرح جته الدوامه ،تأليب :جن ل الندين عبند النر تن بنن صبني
بكر السيوطي ،تحقيق :عبد الحتيد هنداو  ،التكتبة التوفيقية ،مصر.
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