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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ضوابط النشر



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

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

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

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

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

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

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

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

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

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

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

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

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

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

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

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

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

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

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

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

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

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

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

٢١ 

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

 م.م قصي خلف حسين 544

Unhomeliness Vs. Hybridity: Women’s 

Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 

٢٣ 

 علياء عبد محسن - 1 564

 د. محمد فليح حسن - 2

Ecofeminist Reading of Woman Vision in 

Elizabeth B. Browning's A Dead Rose 
٢٤ 

 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 

Hospital at the Time of the Revolution 
٢٥ 

 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

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

When Memories Haunt: A Psychological 

Approach to Trauma in Hosseini's The 

Kite Runner 

٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
 

Reflection of Pain in Nature: 

Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 

 امنه نظام الدين جابر - 1 652

 د.لمياء احمد رشيد - 2

Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis 

Two Old Women 
٢٩ 

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

 العبدلي 

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

694 
 رنا عبد الواحد فاضل  -1

 د. مصلح شويش احمد  -2
 

The Representation of Transitivity 

Clauses in Iraqi EFL Learners’ Literary 
Performance 

٣١ 

     



  

 

 

 
  

     
 



 

 

 
413 
 

 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:  

 

 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

ISSN = 2073-6614  pp: 413-436 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَّ األبن   على مراح األرواح  ِة بحرٍف واحٍد في كتاِب اإلصباحِ ية الصَّ
 ( ـه933هالٍل الحلبي )ت البنِ 

Morphological Structure of the Verbs with One Vowel in Alisbaah by 

Ibn Hilal Alhalabi (died 933 AH) 

سويدانأ. م. د رافد حميد  العلواني حسين محمد عبد صالح    

Assist  Prof. Dr. Rafid Hameed  Swedan Mohammed Abd Salih Hussein 

كلية اآلداب   -جامعة األنبار  

 قسم اللغة العربية 

 

 الملخص: 

البنِ   اإلصباِح  كتاِب  في  واحٍد  بحرٍف  المعتلََّة  رفيََّة  الصَّ األبنيَة  البحُث  هذا  هالٍل    يتناول 
)ت وُيبي ِ 933الحلبي  و هـ(،  إعالٍل  عليها من  يطرُأ  وما  وأبوابها  أنواعها  إُن  إمَّا    و أ  حذف    وأ  بدال  هو 

مُت البحَث على ثالثِة مباحثَ وقد    .عنَد إسنادها أو اشتقاقها  ،إسكان   ُل يتناوُل الفعَل المعتلَّ  قسَّ : األوَّ
 (.المعتلَّ ) األجوَف(، والثَّالث يتناوُل الفعَل المعتلَّ )الناقَص (، والثَّاني يتناوُل الفعَل )المثالَ 

 ة، بحرٍف واحٍد، اإلصباح.ة، األفعال المعتلَّ أبنية صرفيَّ  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

This research deals with the morphological structure of the verbs 

with one vowel in Alisbaah by Ibn Hilal Alhalabi (died 933 AH), and shows 

their types and what may affect them such as substitution and omission 

during derivation. This research is divided into three sections: the first 

section discusses the verb with a vowel letter (Almethal), the second 

discusses the verb with a vowel letter (ALajwaf) and the third discusses the 

verb with a vowel letter (Alnages). 

Keywords: Morphological structure, verbs with vowel letters, single letter, 

Alisbaah. 
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 المقدمة 

العالمينَ  ربِ   هلِل  محمدٍ   الحمُد  سيِ دنا  على  والسالُم  آلِه    والصالُة  وعلى  األمين،  الهادي 
     :ْت  ُأُذن  بخبٍر , أمَّا بعُد وصحِبِه أجمعين ما اتَّصلْت عين  بنظٍر أو وع 

فإنَّ اللغَة َمظهر  من مظاهِر الحضاراِت أَلي ِة ُأمٍة من األمِم، وحضاراُت األمِم ُتقاُس بلغاِتها, 
, وما من لغٍة  اهتماَم علماِئها بالموروِث اللغوي لهذه اللغةِ   ِت التي شهدتْ اللغُة العربيُة من اللغالذلَك فو 

لَما ت العربيُة  بِه اللغُة  الَّذي حظيْت  ذلَك االهتماِم  الدارسين مثَل  باهتماِم  أهميٍة في  حملُ حظيْت  ُه من 
ارسيَن والباحثيَن فيها من قدسيٍة، فهي لغُة الق ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا  ى: ))رآِن الكريِم  قاَل تعالنفوس الدَّ

 [.2(( ] يوسف:  َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ 

بُن   أحمد  الجليُل)  العالُم  ومنهم  رِف،  الصَّ بعلِم  اللغِة  علماُء  اهتمَّ  بنِ فقد  (    عليِ   مسعوٍد 
األرواِح(، فقد اشتهَر هذا الكتاُب شهرًة كبيرًة    ه( مؤلُف كتاِب ) مراح 700سنِة )  المتوفى في حدودِ 

هم شرَح الكتاِب )محمُد بُن  بيَن العلماِء الَّذيَن تولَّوا شرَح الكتاِب، ومن العلماِء الَّذيَن أخذوا على عاتق
( المتوفى عليِ  بنِ   باح على مراح األرواح(. ) اإلصأسماهُ  في كتابٍ  ه(،933)  سنةَ  هالٍل الحلبيُّ

في بحثي تناولُت  رفيَّ   )األبنيةُ بــ  الموسوم   فقد  كتاِب ةُ الصَّ في  واحٍد  بحرٍف  المعتلَِّة  لألفعاِل   
جزًءا يسيًرا من كتاِب اإلصباِح يختصُّ    ه( 933البِن هالٍل الحلبي )ت  على مراح األرواح  اإلصباح

مُت البحَث على ثالثةِ  بالفعِل المعتلِ  فقْط،   : مباحثَ  وقس 

َص لدراسِة أبنيِة الفعِل المعتلِ  )المثال( ل: ُخصِ   .المبحُث األوَّ

َص لدراسِة أبنيِة الفعِل المعتلِ  )األجوف(   .والمبحُث الثَّاني: ُخصِ 

َص لدراسِة أبنيِة الفعِل المعتلِ  ) الناقص(   .أمَّا المبحُث الثالُث: ُخصِ 

وبعد  الخاتمِة،  في  فضمَّنتها  إليها  لُت  توصَّ التي  النتائِج  أهمُّ  ُذي ِ أمَّا  بالمصادِر    لَ ها  البحُث 
 والمراجِع، وهللُا وليُّ التوفيِق.
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 : التَّمهيد

 : التعريُف بابِن هالٍل الحلبي ِ  

 : اسُمُه ونسُبُه وكنيُتُه : أواًل 

بنِ   عليِ   بُن  ُمَحمَُّد  الُعْرِضيُّ   هو  الحلبيُّ  الديِن  شمُس  بابِن  (1)   هالٍل،  المعروُف   ، الشافِعيُّ
 .(2)هالٍل النَّحوي ِ 

 : مولدهُ ثانًيا : 

 .)3(ُعْرٍض  إالَّ أنَُّه ُوِلَد في مدينةِ ،لْم ُيعرْف له تأريخ  للوالدِة      

 الحالُة االجتماعيُة :ثالًثا : 

 .(4)ابُن هالٍل الحلبيُّ من بيِن أولئَك العلماِء األفاضِل الذيَن لم يتزوجوا  

 : شيوُخُه : رابًعا

إنَّ ِمْن أجلِ  الشيوِخ الذيَن تتلمَذ على أيديهُم ابُن هالٍل الحلبيُّ والذيَن َذَكَرْتُهم ُكُتُب التراجِم   
 والمصادِر ُهم: 

َمْشِقيُّ  وِصِليُّ زيٍد اْلَعاَلُء اْلمُ   كٍر بنِ أبي بَ  بنِ  ُمَحمَّدِ  بنُ  َعليُّ  :  ابُن زيٍد الموصِليُّ   -1  .(5)الدِ 

 
 ر: معجم  ظام، ينة الشَّ نسبًة إلى ُعْرٍض وهي ناحية بدمشق، تقع بين الفرات ودمشق في بريَّ  ( 1)

 .103/ 4البلدان:     
(2  )  : تأريخ أعيان حلب  العاشرة:    2/244ينظر: َدرُّ الحَبَب في  بأعيان المئة  السائرة  ، والكواكب 

1/68 . 
 .  11/69:ينظر: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ( 3)

 .2/245َدرُّ الَحَبب :   ينظر:  (4)

   .2/244، ودرُّ الَحَبب : 5/280مع ألهل القرن التاسع: الضوء الالَّ ( ينظر: 5)
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   اأْلَْزَهِريُّ  الَجرجاويُّ  َأْحمدَ  بنِ   ُمَحمَّدِ  بنِ  رِ كْ أبي بَ  بِد هللاِ بنِ عَ  بنُ  َخاِلدُ  : زهريُّ األ خالد    -2

 

اِفِعيُّ   .(1) النَّْحِويُّ  الشَّ

يِن المُ بُن حسيٍن الشَّ  د  الداِدْيِخي:  محمَّدُ مَّ حَ مُ   -3 د الُمقِرئ يُخ شمُس الدِ    ، ُثمَّ الَحلبيُّ الداِدْيخي جوِ 
 .(2)الشافعيُّ 

 : مذهُبُه النَّحويُّ :     خامًسا

  ، بقوِلِه: " نحُن أهُل البصرِة " يتبين من ِخالِل الردوِد التي ردَّ بها ابُن هالٍل على الكوفيين   
 . (3) أنُه بصري  

 : مؤلفاُتُه : سادًسا 

 البِن هالٍل الحلِبيِ  مؤلفات  ، منها موجود  ومنها مفقود  ، أمَّا الموجوُد من مؤلفاِتِه فهي :  

التَّصريِف. وهو َشرح  على َتصريِف الزَّنجاني وُحقِ َق هذا الكتاِب مرتين  التَّطريف على َشرِح   -1
( َسَنَة  األزهِر  جامعِة  في   : األولى   ، ماجستيَر  جامعِة  1987كرسالِة  في   : والثانيَة   ، م( 

 م( .2000تشريَن َسَنَة ) 

كليَّة التربيِة    –ِر  أطروحِة دكتوراه في جامعة األنبا على مراِح األرواِح . ُحقِ َق في  اإلصباحُ   -2
ام َمْمُدوح الكبيسي .2020َسَنَة  –للعلوِم اإلنسانيِ ِة   م ، من قبِل الباحِث : ُمَحمَّد َدحَّ

 
 
 .297/ 2:واألعالم ,2/811ومعجم المطبوعات العربية: , 3/171( ينظر: الضوء الالمع: 1)
معجم المؤلفين تراجم مصنفي   ، وينظر:1/40ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: (2)

 .11/69الكتب العربية :
 .122ينظر: اإلصباح : ( 3)
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 ِه : وفات سابًعا : تأريخُ 

َذَكرْت لنا المصادُر أنَّ ابَن هالٍل الحلبيَّ _ رحَمُه هللُا تعالى _ُتوفَي يوَم األربعاِء الَسادَس   
 .(1)ه( وُدِفَن بزاويِة األحمديَِّة ِبَحَلبَ   933ِة سنَة )َعَشَر من ذي القعد

 التعريف بكتاب اإلصباح: 

اسمَ هِ   ابنُ   َذَكرَ  ُمقدمِتِه  .وقْد جاءْت (2) :)اإلصباُح على مراِح األرواح(وهو  ابِ الكتَ   الٍل في 
بـ المؤلفاِت  بعِض  في  األرواِح(  )اإلصباح  َتسميُتُه  مراِح  شرِح  الكتبِ .وهو  (3)في  التي     التراثيةِ   من 

رفي    ْت رحَ شَ  ى  )َمراح األرواح( للشيِخ أحمد بن علي بن مسعود الُمتوفَّ   كتابِ  المعروف وهو  المْتن الصَّ
المسائِل  ه(.  700بحدوِد) وبيان  بشرح  مختص   كتاب   بأنه  عنوانه  من  ظاهر   فهو  مضمونه  أمَّا 

 متن المراح.الصرفية في 

هِ وَبيََّن   مُ ابُن  في  للِكتَ قد ِ الٍل  تأليِفِه  سَبَب  فقالَ ابِ مِتِه  ُيشفِ ،  َشرًحا  لُه  أَر  َلْم  وَيروي  :"  الَعِليَل,  ي 
 ، فقاَم هو بشرحِه.(4) الَغليل..."

ِه,  أنَُّه َتمَّ الَفراُغ منُه  خاِتَمِة َشرحِ ِه للكتاِب َقبَل وفاِتِه بتسَعِة أعواٍم, وذَكَر في  َفَرَغ  ابُن هالٍل ِمْن تأليفِ 
 .(5) ه(924َة:) َسنَ 

  :المعتل ِ  لفعلا تعريف ب

؛ أي: مَ   .(1) َض، وُسمِ َي بذلَك؛ لما فيِه من اإلعاللِ رِ ُلَغًة: هو اسُم الفاعِل، واعُتلَّ
 

 .3/89وإيضاح المكنون:  ،1/69والكواكب السائرة: ,2/245( ينظر : ُدرُّ الَحَبب:  1)

 .74( ينظر: اإلصباح:  2)
 .11/69ومعجم المؤلفين:  , 3/89ينظر: إيضاح المكنون:  ( 3)
 .74( اإلصباح:  4)
 .545( ينظر: اإلصباح: 5)
 
 



 

 

 
418 
 

 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:  

 

 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

ISSN = 2073-6614  pp: 413-436 

واحترَز بــ)األصليِة( من الزائدِة،    ،عُل الَّذي وقَع حرُف العلَِّة واحًدا من أصوِلهِ هو الفف  أمَّا اصطالًحا:
)َقاَتَل( كلمِة  في  األ كاأللِف  من  وغيرها  المضارعِة  وأحرِف  األحرفِ ،  في  الزائدة  معنً   ألجِل    ى فعاِل 

 .(2)معينٍ 

 .(3) وينقسُم الفعُل المعتلُّ إلى أربعِة أقساٍم: المثاُل واألجوُف والناقُص واللفيفُ 

ُل:   )المثال(: الفعُل المعتلُّ  المبحُث األوَّ

سميُة في اصطالِح  وهذه التَّ   ، مثاالً   ىُيسمَّ   الفاءِ ب  َذَكَر ابُن هالٍل أنَّ الفعَل المعتلَّ :  المثالُ   الفعلُ      
ماضيه  ينَ البصري ِ  ألنَّ  الصِ  الصَّ   مثلُ ؛  في  َتحمُّ حَّ حيِح  حيُث  من  وعدمُ ِة  الحركاِت  نحو:    اإلعاللِ   ِل 

َمُه على األجوِف والنَّاقصِ   ؛)َوَعَد  َوَعَدا  َوَعُدوا( كما تقوُل: )َضَرَب  َضَرَبا  َضَرُبوا(  ، وهذا  (4)لذلَك َقدَّ
لُ  األجوَف في    ماثلَ   نَّهُ مثااًل أل  يَ يُح، أمَّا الرأُي الثَّاني فيذهُب إلى أنَّه ُسم ِ حِ وهو الصَّ   هو الرأُي األوَّ

)بِ   يكونُ   العلَِّة حينَ   حذِف حرفِ  ُيقاُل:  ُيقاُل: )رِ بصيغِة األمِر فكما  وُقْل(،  الرأُي  ْع،  ْد، وِعْد(، وهذا 
؛ بيَن األ  ضعيف  المماثلَة  ياًء فال  ألنَّ  إذا كانت  أمَّا  فاُؤُه واًوا،  إذا كانت  إالَّ  تكوُن  جوِف والمثاِل ال 

ُيقاُل )أ  ُتحَذفُ    ، وعلى هذا ال يكوُن الرأُي ذا فعُل أمٍر من الماضي المثاِل )َيِبَس(  ْس(يبِ في األمِر، 
  مَ كْ حُ َبيََّن ابُن هالٍل أنَّ  .(6))َيِئَس(، أو بالياِء، نحَو: (َوَعدَ )الفاِء بالواو، نحَو:  ويكوُن معتلُّ   ،(5)شمولٍ 

والياءِ  في    الواو  وقعتا  المبني    في  (دَ عَ وَ ):  ، نحوَ الحركاتِ   لِ مُّ حَ تَ في َ   حِ حي الصَّ   كحكِم  الكلمةِ   لِ أوَّ إذا 
  .(7) (عُ ــنِ ويُ   عَ ـنَ يَ )و، المبني للمجهولِ في  (دَ عِ وُ )و، للمعلوِم

 
 .1/216ر: مختار الصحاح: ظين( 1)

 .152، وشرح تصريف العزي )التفتازاني(:  23، وشرح الشافية )الرضي(: 1/59ينظر: العين: ( 2)

 .96والصرف )حاتم الضامن(: ، 9ينظر: الشافية في علم التصريف: ( 3)

 .118، والفالح شرح المراح: 76، وشرح مراح األرواح )ديكنقوز(:449ينظر: اإلصباح: ( 4)

 .96، والصرف)حاتم الضامن(:449ينظر: اإلصباح: ( 5)

 .450ينظر: اإلصباح: ( 6)

 .1/113، المنصف: 450ينظر: اإلصباح: (  7)
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 :(1) يجيُء من خمسِة أبوابٍ  الواوي  َذَكَر ابُن هالٍل أنَّ المثالَ 

لُ    ها الماضي وكسرِ   في  العينِ   بفتحِ   (لُ عِ فْ يَ   لَ فعَ باِب )  ابُن هالٍل أنَّ المثاَل يجيُء من  بيَّنَ   :الباُب األوَّ

ال َيِجُب(،  ،(دُ عِ يَ   دَ عَ وَ ):  ، نحوَ مستقبلِ في  الواو، والالزُم    و)َوَجَب   المضارِع وحذِف  العيِن في  بكسِر 
 . (2) في التخفيِف بحذِف الواووالمتعدي سواء ؛ ليجرَي الباُب على منهاٍج واحٍد 

في الماضي    العينِ   بكسرِ   (لُ عَ فْ يَ   لَ عِ فَ باِب )  هالٍل إلى أنَّ المثاَل يجيُء من  أشاَر ابنُ   الباُب الثَّاني:
ال  هاوفتحِ  نحوَ مستقبلِ في  َعِليمٍ   ﴿   تعالى:  وقوله   ،(لُ جَ وْ يَ   لَ جِ وَ ):  ،  ِبُغاَلٍم  ُرَك  ُنَبشِ  ِإنَّا  َتْوَجْل  اَل           َقاُلوا 

﴾  (3) (4). 

الثَّالث:االب  هاللٍ ق  ُب  ابُن  منإ  :اَل  يجيُء  المثاَل  )  نَّ  هذا  (لُ عِ فْ يَ   لَ عِ فَ باِب  من  المعتلِ   في  ويكثُر   ،
حيِح،  الماضي والمضارعِ   في  العينِ   بكسرِ   البابِ  في    ولكراهِة اجتماِع الواو والياءِ ، وهو قليل  في الصَّ
نحوَ الفعلِ  َبنَ (5) (قُ مِ يَ     قَ مِ وَ ):  ،  علَّ   ليحصلَ   ؛الكسرِ   على  فعلَ ال  اهذ  وا،  ،  فتسقطُ   الواوِ   حذفِ   ةُ فيه 

 .(6) الكلمةُ  خفُّ تَ فَ 

الماضي    في  العينِ   بضم ِ   ( ُعلُ فْ يَ   ُعلَ فَ )  َذَكَر ابُن هالٍل أنَّ المثاَل الواوي يجيُء من بابِ   الباُب الرابُع:
في)َيِعُد(، وال ُتْقَلُب  ِر  َذُف منُه كما ُحِذَفْت مع الكس، فالمضارُع ال ُتح(ُجهُ وْ يَ     ُجهَ وَ ):  ، نحوَ والمضارعِ 

 .(7) والثباِت فَلْم ُيغيَّر لذلكَ  زوِمل(؛ ألنَّ هذا البناِء موضوع  للُّ ألًفا كما ُقِلَبْت في )َياجَ 

 
 .449ينظر: اإلصباح :( 1)
 .48، وشرح الملوكي)ابن يعيش(: 449اإلصباح: ينظر: ( 2)

 .53سورة الحجر: اآلية ( 3)

القرآن)األخفش(:    4/93، والكتاب:  449ينظر: اإلصباح:    (4) الملوكي:  2/412، ومعاني  ، وشرح 
49  . 

 .4/281، وشرح ابن عقيل:50، وشرح الملوكي)ابن يعيش(: 449ينظر: اإلصباح: ( 5)

 .1/135ي(:ينظر: شرح الشافية)الرض( 6)
ِِ .َ 140،  ودروس التصريف: 51-50، وشرح الملوكي)ابن يعيش(: 450ينظر: اإلصباح: ( 7) ِِ 
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 في  العينِ  بفتحِ   (َعلُ فْ يَ   َعلَ فَ وأوضَح ابُن هالٍل أنَّ المثاَل الواوي يجيُء من باِب ) الباُب الخامُس:

 .(1)(عُ قَ يَ  َقعَ وَ ): ، نحوَ الماضي والمضارعِ  

 :من )َفَعَل  َيْفُعُل( نادر   الواوي  بناُء المثالِ 

في    العينِ   بفتحِ   (ليفعُ   ل فعَ )  من   ال يجيءُ  التي َذَكَرها ابُن هالٍل أنَّ المثاَل الواوي  ومن النوادرِ       
لغةِ   ( دُ جُ يَ   دَ جَ وَ )واستثنى من ذلك  ِل،  المستقب  ها فيالماضي وضم ِ  في    الواوِ   فحذفُ   ،بني عامرٍ   في 

 قاَل الشاعُر:    هم،في لغتِ  (دُ جُ يَ )

واِدَي ال َيُجْدَن َغِليال       َلو ِشئِت َقد َنَقَع الُفؤاُد ِبَشربٍة   .(2)َتَدُع الصَّ

سيبويه:"     هُ أصلَ   أنَّ   ليعلموا  ،القياُس   وهو   ،(دُ جُ وْ يَ )  يقولوا  ولم  ،(دُ جُ يَ   دَ جَ وَ ):  وقالوا  قاَل 
، إذ هو  في كلمةٍ   ثقيلينِ   اجتماعُ   من ذلكَ   فلزِم،  هاما بعدَ   الواو مع ضمِ   لثقلِ   ُحِذَف الواو؛  ،(3) "(دُ جِ يَ )
ضمٍ   وج  رُ خُ  ثالٍث،ي تقدير   من  من  وقيَل:  من َضمَّتيِن،  ُمركَّب   الواو  إذ  ضمٍ   ،    فالضمُّ ،  تحقيقي  إلى 

مَّانِ )  فكيفَ ، ثقيل   الواحدُ   .(4)؟( الضَّ

الماضي و   في  المختلفِة  الضمائِر  إلى  اليائي  أو  الواوي  )المثاِل(  المعتلِ   الفعِل  إسناِد  ،  عنَد 
الِم مثاُل ذلَك: )َوَقَف  َوْقْفُت  َوَقْفُتما َوَقْفَنا   تغيٍُّر أو حذفٍ  ال يحدُث فيه أيُّ    ُحْكُمُه َكُحْكِم الماضي السَّ

...إلخ.(   (5) َوَقْفُتْم  َوَقْفُتنَّ

         بناُء المضارِع من المثال الواوي:

 
 .153، والفالح شرح المراح:450ينظر: اإلصباح: ( 1)

 .483البيت الشعري لجرير: ينظر: ديوان جرير:  ( 2)
 .4/341الكتاب: ( 3)

 .81، وشرح المراح )العيني(:51-50، وشرح الملوكي)ابن يعيش(: 455ينظر: اإلصباح: ( 4)

 .117والفالح شرح المراح: ، 454ينظر: اإلصباح: ( 5)
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" هالٍل:  ابُن  نحوُ مَّ أو قاَل  الثَّ   زادَ   ماو ،  (1) بثالثي ٍ   فليَس (،  دُ عِ يَ ) :  ا    حكمُ   هُ حكمُ   الثةِ على 
 ، (2) "الثةِ على الثَّ  في الزائدِ  الثي ِ الثَّ  تباعِ وإل: )َواَعَد ُيواِعُد(، ، نحوَ حيحِ الصَّ 

المضارعِ  الواو في  د    الذي ماضيه  ُيحَذُف  ُمجرَّ )يَ )  أصلُ ، أي:  هُ أصلَ   ؛ ألنَّ ثالثي     بكسرِ   ِعُد(وْ يَ ِعُد(: 
 .(3)بيَن الياِء والكسرِ  ْت ساكنةً للتخِفيِف؛ ألنَّ الواَو وقعَ  الواو فَ ذِ فحُ لعيِن، ا

،  الواو  فِ ذْ حَ بعَد الواو، ُثمَّ  فَ ذِ فحُ ، ادِ الضَّ  بكسرِ  (عُ ِض وْ يَ (: )عُ َض يَ ) أصلَ  َبيََّن ابُن هالٍل أنَّ   
  عليهِ   لَ عِ ، فجُ ثقيل    لقِ الحَ   ألنَّ حرفَ   ؛لقِ الحَ   ذلك نظًرا إلى حرفِ   لَ عِ ، وإنَّما فُ ادِ الضَّ   بفتحِ   ُع(َض يَ )  لَ عِ جُ 

 . (4)  بينهاتعادالً  الفتحُ 

ُيْحَذُف منها  أمَّا األفعاُل المضارعُة مفتوحُة العيِن فعنَد إسنادها إلى الضمائر المختلفِة    فال 
  كان عيُن المضارِع مضموًما فال ُيحَذُف منُه شيء  َل  َيْوَجُل  وأْوَجُل   وَنْوَجُل(، فإذا  شيء  نحَو: )َوجِ 

 .(5)(هْ ْوجُ أُ  ،هْ َتْوجُ  وال  ،َنْوُجهُ    ، هُ )َيْوجُ  عنَد إسنادها إلى الضمائِر المختلفِة نحو:

المضارِع المثاِل الثالثيِ  المزيِد نحو: )ُيوَعُد(    ابُن هالٍل أنَّ الواَو ال ُتْحَذُف في الفعلِ   يَّنَ وبَ  
، لم يلزْم  ، وهي ساكنة   ما بعَد حرِف المضارعِة الهمزةالَّذي ماضيُه )َأْوَعَد(؛ ألنَّ أصُلُه: )ُيَأوِعُد(، فألنَّ 

مِ الخروُج من الكسِر التقديري   . (6) التقديري  إلى الضَّ

 بناُء األمِر من المثاِل: 

، ُتحَذُف  ْد(ــُد(: )عِ ــاألمِر من المثاِل، فاألمُر من )َتعِ   لتي َذَكَرَها ابُن هالٍل، صياغةُ نية اومن األب     
َن اآلِخرُ   ِف حرفِ َحذْ الفاُء ممَّا ُحِذَفْت منُه في المضارِع، بعَد     ( دا ــ)عِ   في األمِر نحو:  المضارعِة، ُسكِ 

 
 الفعل )َيِعُد( أصله )َيْوِعُد(، يتكون من أربع أحرف، ُحِذفِت الواو لوقعها بين الياِء والكسِر.( 1)

 .  221/ 5، وينظر: شرح كتاب سيبويه) السيرافي(: 451األصباح: (2)
 .3/187، وشرح المفصل)ابن يعيش(:129/ 2، والمقتضب:456ينظر: اإلصباح: ( 3)

 .  119/ 1، وشرح الشافية )الرضي(: 271، وعلل النحو:  456ينظر: اإلصباح:  (4)
 .159)التفتازاني(: ، وشرح تصريف العزي 456-455ينظر: اإلصباح: ( 5)

 .194، والمنصف: 456ينظر: األصباح: ( 6)
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، أمَّا إذا لم ُتحَذْف في المضارِع فال ُتحَذف في األمِر نحَو:  لخطاِب الجمعِ   ُدوا(ــ عِ )،  المثنى  للمخاطبِ 
 .(1) )َواَصَل  ُيواِصُل  َواِصْل(

  الفعُل المعتلُّ )األجوف(: المبحث الثَّاني:

 "أجوف " لُخُلوِ    لهُ  قالُ ، يُ (َقاَل وباعَ ـ)هو ما كان َعْيُنُه َحْرَف ِعلٍَّة، كالفعُل األجوُف: "

 .(2) "في َجْوِفهِ  جوِفِه من الَحْرِف الصحيِح، أْو لوقوع َحرِف الِعلَّةِ 

األجوفُ  نحوُ العينِ   معتلُّ ال   والفعُل  )َقاَل(، ،  األجوفَ   مَ دَّ قَ   :  النَّ   المصنُف    مِ لتقدُّ   اقصِ على 
على    فيهِ   صيرُ يَ   اقُص ، والنَّ : )ِنْمُت( نحوُ ،  أحرفٍ   على ثالثةِ  خبارِ في اإل  صيرُ يَ   هُ وألنَّ   ِمعلى الالَّ   العينِ 
 .(3) ةِ على األربع متقدمة   الثةُ والثَّ  : )َدَعوُت( ، نحوُ أحرفٍ  أربعةِ 

ابُن هالٍل:"        يُ   واألجوفُ   قاَل  الحرفِ   هِ جوفِ   لخلو ِ ؛  أجوفُ   له  قالُ إنَّما    كالحيوانِ ،  حيحِ الصَّ   عن 
، نحو:  في المتكلِ ِم  أحرفٍ   على ثالثةِ   هِ أيًضا لصيرورتِ   الثةِ ذو الثَّ : لهُ   قالُ ويُ ،  حةِ عن الصِ    هُ الخالي جوفُ 

 .(4)  (، و)ِبْعُت("تُ لْ قُ )

 :(5) وَذَكَر ابنُ هالٍل أنَّ األجوَف يجيُء من ثالثِة أبواٍب 

ُل: ،  ها في المستقبِل، نحو: )َقاَل  َيُقوُل(باُب )َفَعَل  َيْفُعُل( بفتِح العيِن في الماضي وضم ِ   الباُب االوَّ
كِ ــوُ َوَل  َيقْ ــأصُلها: )قَ  ها إلى ما  ها وانفتاِح ما قبلها، وُنِقَلْت حركتُ ُل( ُقِلَبِت الواو ألًفا في الماضي؛ لتحرُّ

 .(1) قبلها في المستقبلِ 

 
 .456ينظر: اإلصباح:  (1)

 .1/141. وينظر: اللمحة في شرح الملحة: 41الصرف:   المفتاح في (2)

 .119ينظر: شرح مراح االرواح)ديكنقوز(: ( 3)

 .  119:  (ديكنقوز) مراح األرواح   ، وشرح41ينظر: المفتاح في الصرف: و  ،458اإلصباح:  (4)
 .458ينظر: اإلصباح: ( 5)
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،  يُع(ــَباَع   َيبِ )باُب ) َفَعَل  َيْفِعُل( بفتِح العيِن في الماضي وكسِرها في المستقبِل، نحو:  اني:الباُب الثَّ 
ـــَع  َيْبِيـــُع(، ُقِلَبِت الياُء ألًفا في الماضي وُنِقَلْت حركُتها إلى ما قبلَ   .(2) ها في المستقبلِ أصُلها )َبَي

الثَّالُث: بك  الباُب  َيْفَعُل(  )َفِعَل   َخافَ باُب   ( نحو:  المستقبِل،  في  وفتحها  الماضي  في  العيِن     سِر 
 فتحةُ   لَ قِ نُ   ها،ما قبلِ   ها وانفتاحِ لتحركِ   ؛في الماضي   ت الواو ألًفابَ لِ قُ   (فُ وَ خْ يَ     (، أصُلُه: )َخِوفَ افُ خَ يَ 

 . (3) هاما قبلَ   وانفتاحِ  األصلِ ها في كِ لتحرُّ  ؛ت ألًفابَ لِ ، ُثمَّ قُ في المستقبلِ  هاإلى ما قبلِ  الواوِ 

: وهي )َبَيَع( و)َخِوَف( و)َطُوَل(، في هذِه  المعتلَِّة العينِ الثالثِة  ابُن جنِ ي في األفعاِل    قالَ و  
وإنَّما   و)َطُوَل(،  )َخِوَف(  في  والواو  )َبَيَع(  في  الياء  العلَِّة  حروُف  وهي  الفعِل،  عيُن  ُن  ُتسكَّ األفعاِل 

ِنْت حروُف   فتحِة األلَف وليِن عريكِة الساكن،  ستدعاِء الالعلَِّة للخفَِّة، ُثمَّ بعَد التسكيِن ُتقلُب ألًفا؛ الُسكَّ
 .(4) وَتصيُر )َباَع وَخاَف وَطاَل(

 

 

 بناُء المضارِع من األجوِف: 

العلَِّة إذا كان ساكًنا في الفعِل المضارِع المعتلِ  األجوِف،    ما قبَل حرفِ   َذَكَر ابُن هالٍل أنَّ  
َيُقولونَ )  نحو: َيُقوالِن  أصلُ (َيُقوُل  بسكونِ (َيْقُولُ ):  هُ .  القافِ   الواوِ   حركةُ   ُنِقلْت   ، الَقافِ   ،  فَ إلى    تِ نَ ك ِ سُ ، 
و)َيْبِيُع()َيخْ   وكذلكَ   .(5)العينُ  الواوِ   ، َوُف(،  على  الفتحُة  وهي  الحركاُت،  هذِه  على  ُتعطى  والكسرُة   ،

 
، وشرح مراح االرواح )ديكنقوز(:  194، وشرح مراح األرواح )العيني(:458ينظر: اإلصباح: ( 1)

119. 

 .194، وشرح مراح األرواح )العيني(:41والمفتاح في الصرف: ، 458ينظر: اإلصباح: ( 2)

 .228وجامع الدروس العربية:  ، 458ينظر: اإلصباح: ( 3)

 .445، وشرح الملوكي)ابن يعيش(: 247، المنصف:  462ينظر: اإلصباح:  (4)

 ، وشرح  169، وشرح تصريف العزي )التفتازاني(: 247،والمنصف: 470ينظر: اإلصباح: ( 5)
 .203مراح االرواح )العيني(:     
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مُة على الواوِ  ؛ لضعِف حروِف العلِ ِة وقوِة  لَ بْ الحركاُت إلى ما قَ   تِ يَ طِ ، وأُعْ نَّ هلَ بْ إلى ما قَ   الياِء، والضَّ هنَّ
حيِح، وبعَد إعطاِء الحركاِت إلى ما قبلهنَّ ُقلَبِت الواو في   حِة ما قبلها  )َيَخْوُف( ألًفا؛ لفتالحرِف الصَّ

 .(1) ضِ وليِن عريكِة العارِ 

 بناُء األمِر من األجوِف: 

،  ( ْلنَ ُــ ق  وِلي  ــوُلوا، قُ ــواَل، ق ــْل، قُ ــقُ )  أشاَر ابُن هالٍل إلى أنَّ فعَل األمِر ُيبنى من األجوِف،   
وُل(، أصُلُه: )ُأْقــُوْل(؛ ألنَُّه  ــمضارُعُه )َتقُ ْل( الذي  ــ فالفعُل )قُ   مر،استوى جمع المؤنث في الماضي واأل

)َتقْ   مشتق   الفعِل  ــمن  عيَن  ألنَّ  مضمومٍة؛  بهمزٍة  ُأتَي  المضارعِة  فبعَد حذِف حرِف  النقِل،  قبَل  ُوُل( 
َن ال مضموم  وسُ  ُنِقَل َضمَُّة الواو إلى ما قبلها، ُثمَّ  ــُم، ُثمَّ ُجِعَل )َأقُ الَّ كِ  ُحِذَفِت الواو؛ الجتماِع  ْوُل( بأْن 

األلُف؛ ُحِذَفْت  ُثمَّ  الواو والَّالِم،  بيَن  لتحرُّ   الساكنيِن  إليها  بعدهاالنعداِم االحتياِج  قُ ِك ما   ( ْل  ــ، فصاَر 
تعالى:  .(2) .إلخ(..ْلنَ ــوقُ  هللاِ  قوِل  في  الواُو  َربِ ُكْم(())    ُحِذَفِت  ِمْن  اْلَحقُّ  عدِم  ,  (3)   َوُقِل  اجتماِع  مع 

التقاِء األلِف    حصلْت بالخارجي، أي: بسببِ   ل( وهي الكسُر حركة  ــساكنيِن؛ ألنَّ الحركَة في الفعل )قُ 
ال عارضة   وهي حركة   بهاا   والالِم،  ُيعتدُّ  أنَّها ال  وألجِل  بها،  في  عتداَد  الالُم  فتكوُن  السُّ ،  كوِن  ُحْكِم 

)قُ تقديًرا أمَّا  في  ــ،  و)قُ واَل(  ( ــالتثنيِة،  حصلْت    وَلنَّ ألنَّها  فيهما؛  الحركِة  في  خالَف  فال  بالتأكيِد، 
لُ  األوَّ اخليِن،  التأكيدِ   بالدَّ نوُن  والثَّاني  االثنيِن  عدِم    .(4) ألُف  سبَب  هالٍل  ابُن  في    األلف  حذفِ َوَبيََّن 

أنَّ    ( اتَ ــعَ دَ ) الداخلي  الفاعلِ   ألفَ مع  ألنَّ  بمنزلة  وذلَك  ألًفا  ؛  الواُو  ُقِلَبِت  ــَوَتا(  )َدَع أصُلُه:  )َدَعــَتا( 
ِكها وانفتاِح ما قبلها وإن حصلِت الحركُة بألِف الفاعِل؛    )َدَعــتَا(،  فصارَ   لفُ ُثمَّ ُحِذَف األ  ،) َدَعاَتا( لتحرُّ

 
 ، وشرح المفصل)ابن  72رف:، والمفتاح في الص247، والمنصف: 470ينظر: اإلصباح: ( 1)

 .5/434يعيش(:      

 .73المفتاح في الصرف:، و 479ينظر: اإلصباح: ( 2)

 .29سورة الكهف: من اآلية ( 3)

 .131، والفالح شرح المراح: 203، وشرح مراح االرواح )العيني(: 479ينظر: اإلصباح: ( 4)
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اكناِن تقديرً  في    م ا بخالِف الالَّ ألنَّ التَّاَء ليسْت من نفِس الكلمِة، وليسْت بمنزلِة الداخلي، فيجتمُع السَّ
 .(1) )ُقــواَل( فإنَّها من نفِس الكلمةِ 

 : الثقيلِة والخفيفةِ  وكيدِ التَّ  من األجوِف مع نونيبناُء األمِر 

حرُف العلَِّة    للفعلِ   ُيعادُ   إذا اتصَلْت بِه نوُن التَّوكيدِ  هالٍل أنَّ فعَل األمِر األجوفَ أوضَح ابُن   
 . (2)  في جميع األحوالِ  المحذوفُ 

  اقص(:الفعُل المعتلُّ )النَّ  المبحث الثَّالث:

اقُص لنقصاِنِه في اآلخِر، نحَو: )َلْم َيْغُز(، و)َلْم  ِم: النَّ ُيقاُل لمعتلِ  الالَّ "  َذَكَر ابُن هالٍل أنَُّه  
 . (3) "العلَِّة في اآلخرِ  َة الرفِع، وذو العجِز لكوِن حرفِ حال الحركةَ ْم َيْرِم(، أو لنقصاِنِه َيْخَش(، و)لَ 

المتحرِك يصيُر    ميِر البارزِ ضَّ ال اقَص مع  )ذو األربعِة(؛ ألنَّ الفعَل النَّ   :اقصِ وُيقاُل للفعِل النَّ  
أر  نحَو:  على  أحرٍف،  وَغَزوتُ بعِة  وَكَتْبُت(،()َرَميُت  )َذَهْبُت   بخالِف  ُتسمَّى    هذهِ فإنَّ    ،  األفعاَل ال 

كوِن  (األربعةِ   اتذو ) عدِم  في  األصَل  على  ألنَّه  أصوِلِه    حرفِ ؛  حروِف  وبقاِء  أصوِلِه  في  العلَِّة 
عنَد  وبقَي على حالِه    لْم ُيَعلَّ   باألصالِة، على العكِس من الفعِل النَّاقِص فإنَُّه عرضة  لإلعالِل، فلمَّا

ميِر البارِز، وأوضَح        ،  (4) األربعةِ   على أربعِة أحرٍف َفُسمِ يْت ذاتَ صارْت الكلمُة    إسناِدِه إلى الضَّ
  هِ لكونِ   ؛  ميةِ سَّ في التَّ   االطرادُ   إذ ال يجبُ   ،األربعة م بذي الالَّ   هم المعتلَّ يتِ مِ سْ تَ   من ابُن هالٍل أنَُّه ال يلزمُ 

  ي م ِ ذلك سُ   عندَ   أحرفٍ   أربعةِ على    ماضيهِ   ما يكونُ   كلَّ   نَّ أ   كَ عن نفسِ   اإلخبارِ   عندَ   أحرفٍ   أربعةِ على  

 
 ، وشرح تصريف العزي  4/480، وشرح الشافية )الرضي(:  480ينظر: اإلصباح: ( 1)

 .131، وشرح مراح األرواح )ديكنقوز(:  172)التفتازاني(:    

 .5/164، شرح المفصل)ابن يعيش(: 2/204، واألصول في النحو: 482ينظر: اإلصباح: ( 2)

 .137االرواح )ديكنقوز(:   ، وشرح مراح42، وينظر: المفتاح في الصرف: 500اإلصباح: ( 3)

 ، وشرح مراح  20، وشذا العرف:  34، وشرح الشافية )الرضي(:500ينظر: اإلصباح: ( 4)
 .197األرواح )العيني(:     
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  وال ُيسمَّى الثورُ ،  (1)(أبلق )ُيسمَّى    سودَ أ   واآلخرُ   بيَض أ  شقيهِ   أحدُ الذي يكون    َس رَ فإنَّ الفَ   ؛األربعةِ بذي  
 .(2) بهذا االسِم وادُ والسَّ  البياُض  هِ لونِ في  الذي

النَّ  الفعَل  أنَّ  هالٍل  ابُن  إ   باالستقراءِ   يجيءُ اقَص  َذَكَر  األبواِب  جميِع  واحًدا،  من  باًبا  الَّ 
 .(3)  ، بكسِر العيِن في الماضي والمستقبلِ وهو)َفِعَل  َيْفِعُل(

 بناُء الماضي من النَّاقِص قبَل اإلسناِد إلى الضمائِر: 

الماضيكْ حُ   في  قبلَ   ُم  الضمائِر  إلى  أ  غيرِ   اإلسناِد  الُمُه  تُقلُب  لتالثُّالثي  ِم  كِ حرُّ لًفا؛  الالَّ  
الياَء    هاأصلُ   ، أم كانَ وانفتاِح ما قبلها، سواء كان أصُلها الواو نحَو: )أْرَضى واْسَتْرَضى  وارَتَضى(

دِ   أمَّا في الثُّالثي  .(4) لَقــى واهَتَدى واْسَتهَدى(نحَو: )أ ، أو  )َفُعــَل(   عيُنُه مضمومةً   فإمَّا أن تكونُ   المجرَّ
ُم واًوا سلمْت، نحو:  و   ن كانْت عيُن الفعِل مضمومةً فإ  .)َفَعَل(  ، أو مفتوحةً )َفِعــَل(  مكسورةً  كانْت الالَّ

لتطرفِ   وإن كانْت المُ   (5) ()َبُهــوَ  انقلبْت واًوا؛  ياًء  )َنُهَو( الفعِل  إثَر ضمٍة، نحو:  )َنُهَي(  ها   .(6) أصُلها: 
ُم ياًء سلمْت، نحو: )َبِقَي(و   وإن كانْت عيُن الفعِل مكسورةً  واًوا انقلبْت    الفعلِ   ، وإن كانْت المُ كانْت الالَّ

لتطرفِ ياءً  )َرِضَي( ؛  إثَر كسرٍة، نحَو:  قلُب    . وإن كانْت عيُن الفعلِ أصُلها: )َرِضَو(  ها  مفتوحًة وجَب 
(  ، نحو: )َسَماماوانفتاِح ما قبله  لتحرُِّك كلٍ  من الواِو والياءِ   -ًوا أو ياءً صُلها واسواء كان أ  -الِمها ألًفا

 .(7) أصُلها: )َرَمـَي( َرَمى()، وَو( أصُلها: )َسمَ 

 
 .1451/ 4ينظر: الصحاح: مادة )بلق(  (1)
 .13، والمفتاح في الصرف: 500ينظر: اإلصباح: ( 2)

 .197، وشرح مراح األرواح )العيني(:42الصرف: ، والمفتاح في 501ينظر: اإلصباح: ( 3)

 .157، ودروس التصريف: 218ينظر: المغني في تصريف األفعال: ( 4)

مِ  َأْيًضا( َبُهوَ )  وَ  َبَهاءً  ِباْلَكْسرِ  الرَُّجلُ ( َبِهيَ : )َتُقولُ  اْلُحْسنُ ( اْلَبَهاءُ )( 5)  ( .  َبِهي  )  َفُهوَ  َبَهاءً  ِبالضَّ
مُ  اْلَبْيتُ ( اْلَبْهوُ ) وَ        .1/41اْلُبُيوِت: ينظر: مختار الصحاح:  َأَمامَ  اْلُمَقدَّ

، وشرح الشافية )الرضي(:  333، والممتع في التصريف: 59ينظر: شرح الملوكي)ابن يعيش(: ( 6)
169. 

 

 ، وجامع  2/819، وشرح الشافية )ركن الدين(: 394/ 2 اللباب في علل البناء واإلعراب:( 7)
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 : اقِص بعَد إسنادِه إلى الضمائرِ بناُء الماضي من النَّ 
،  ا يَ مَ رَ ى،  مَ رَ ")  الضمائِر، فيقوُل:ِه إلى  إسنادِ و   الماضي الناقصِ   َبيََّن ابُن هالٍل حاالِت الفعلِ  

يعني:  هِ إلى آخرِ   (  وامَ رَ  ،  تُ يْ مَ رَ ،  نَّ تُ يْ مَ رَ ،  انَ يْ مَ رَ ،  تِ يْ مَ رَ ،  متُ يْ مَ رَ ،  امَ تُ يْ مَ رَ ،  تَ يْ مَ رَ ،  نَ يْ مَ رَ ،  اتَ مَ رَ ،  ْت مَ رَ )، 
فـ)ـانَ يْ مَ رَ  أصلُ (ىمَ رَ (،  لتحرُّ   الياءُ   تِ لبَ قُ   (يَ مَ رَ ):  هُ ،  وانفتاحِ كِ ألًفا  قبلَ   ها  قُ ما  كما  في    تِ بَ لِ ها،  ألًفا  الواو 
بعدها    بألفٍ   ( اوامَ رَ )  ما قبلها، فصارَ   ها وانفتاحِ كِ ألًفا لتحرُّ   الياءُ   تِ بَ لِ ، فقُ (وايُ مَ رَ (: )وامَ رَ )  صلُ أو (،  الَ قَ )

  جماعةِ   فعلُ   هذا إذا كانَ ،    (وامَ رَ )  ، فصارَ األلفُ   تِ فَ ذِ فحُ ،  والواوُ   األلفُ   الساكنانِ   عَ جتماف،  ساكنة    واو  
 .(1) الذكورِ 

والواو أِلًفا؛    أي الياءُ   )َغَزَوا وَرَمَيا( فال ُتقلبانِ   ألًفا نحو:  الواو والياءُ   بُ قلَ فال تُ   ا في التثنيةِ أمَّ  
  وهو   ِمالالَّ   ها موجًبا لحركةِ ما بعدَ   يكنْ   مْ ها ولَ متحرًكا ومفتوًحا ما قبلَ   أن يكونَ   مِ الالَّ   إعاللِ   ألنَّ شرطَ 

بعدها ساكن   يكوَن ما  لتحرُّ   ، وألن هُ أن  أُعلَّ  الحذفِ   أِلفانِ   ما قبلها لحصلَ   ها وانفتاحِ كِ لو  ُبدَّ من    فال 
،  ياءً   الواوِ   قلبِ   بعدَ   ( َرِضُيوا):  هُ ، أصلُ (واُض رَ )وفي الجمِع نحَو:    .(2)بالمفردِ   فيلتبُس   الساكنينِ   اللتقاءِ 

  مَّ ُض :  هُ فقولُ ،  الساكنينِ   الجتماعِ   الياءُ   فَ ذِ ، أي: حُ الحذفِ   بعدَ   فيهِ   ادُ الضَّ   مَّ ُض   ( واُض رَ أنَّه، أي: )  إالَّ 
  ةَ ضمَّ  فَ ذَ حَ  أنَّهُ  ويحتملُ ، ما قبلها حركةِ  سلبِ  إلى ما قبلها بعدَ  الياءِ  ةَ ضمَّ  لَ قَ أنَّه نَ  يحتملُ  فيهِ  ادُ الضَّ 

 .(3)حتَّى ال يلزم الخروج من الكسرة إلى الواو ادُ الضَّ  مَّ ، وإنَّما ُض ةً ضمَّ  الكسرةُ  تِ بَ لِ الضاد، ُثمَّ قُ 

ها  كِ حرُّ تَ لِ   ؛ها ألًفاقلبِ   بعدَ   الياءُ   فَ ذِ ، فحُ (َهــَدَيْت ):  بةِ ئللغا  (َهــَدْت )  صلَ أ  وأوضَح ابُن هالٍل أنَّ 
قبلَ   وانفتاحِ  حُ ما  كما  ــَدوا)في    ْت فَ ذِ ها،    يجتمعِ   مْ لَ   وإنْ ،  بتينِ ئللغا  (َهــَدَتا)في    الياءُ   فُ ذَ حْ ويُ   .(4)  (َه

التَّ   الساكنانِ   يجتمعُ   ألنَّهُ   ؛لفًظا  فيهِ   اكنانِ السَّ  إذ  حُ   اءُ تقديًرا،  حُ كونِ السُّ   ِمكْ في  وإنَّما  ،  أللفِ لِ   ْت كَ ر ِ ، 
( ُحِذَفِت الياُء، وإْن َلْم يجتمْع فيها ساكناِن في الحقيقِة؛ ألنَّ التَّاَء في  )َهَدَيَتااألصُل فيها:  و  

اكِن،   ، وُحِذَفِت األلُف) التي هي الياُء المقلوبُة  إالَّ أنَّها ُحر ِ ُحْكِم السَّ كْت ألجِل األلِف، فالتَّحريُك عارض 

 
 .2/108الدروس العربية:     

 .4/209، وشرح المفصل )ابن يعيش(:  75، وينظر: المفتاح في الصرف: 501اإلصباح:  (1)

 .2/371واألصول في النحو:  ،4/156ينظر: الكتاب:  (2)
 .75، والمفتاح في الصرف:  4/386، وينظر: الكتاب: 501ر: اإلصباح: ظين (3)
 .407، والمفراح: 457عنقود الزواهر:  ، وينظر: 502ر: اإلصباح: ظين (4)



 

 

 
428 
 

 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:  

 

 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

ISSN = 2073-6614  pp: 413-436 

  الياءِ   ةِ فَّ خِ لِ   ؛(َهــَدْينَ )في    الياءُ   لُّ عَ وال تُ .  (1)   اعلِ ألًفا(؛ ألنَّ التَّاَء ِجْيَء بها لتدلَّ على التأنيِث في الف
إنَّما    : " أنَّ حروَف العلَِّة الساكنةَ َة في ذلَك هيَذَكَر حسن باشا أنَّ العلَّ    ،اكنِ السَّ  عريكةِ  ولينِ 

؛ لِ  ِة الفتحِة وسكوِن حرِف العلَِّة  فَّ خَ ُتَعلُّ إذا َلْم يكْن ما قبلها حرًفا مفتوًحا، وأمَّا إذا كاَن مفتوًحا فال ُتَعلُّ
" (2). 

 اقِص: المضارِع من النَّ بناُء  
َق ابُن هالٍل إلى بناِء المضارِع من النَّ      تِ نَ كِ سْ فأُ   (يُ مِ رْ يَ ):  هُ ، أصلُ (يمِ رْ يَ )اقِص، فقاَل: "  َتطرَّ

أو ياٍء وقعْت الًما في فعٍل مضارٍع    ؛ وذلَك ألنَّ (3)"عليها   ةِ مَّ الضَّ   لثقلِ   الحركةِ   بحذفِ   الياءُ  كلَّ واٍو 
مُ  قبلها  ما  وكاَن  نُ ر ِ حَ تَ ناقٍص  ُتَسكَّ يكِن    ًكا  ماَلْم  عليها،  الحركِة  لثقِل  الياُء؛  أو  فإنَّهما  الواو  منصوًبا 

بالفتحِ ُيحرَّ  يُ   .(4)كاِن  مثلِ   كونِ بالسُّ   الياءُ   لُّ عَ وال  حركتَ   ؛ (ْهِدَيانِ يَ )  في  الفتحةُ   هُ ألنَّ  هي    ، خفيفة    التي 
واًوا كانت أو ياًء متحركًة مفتوحًة، تثبُت وال ُتحذُف، نحَو:    )في فعِل االثنين(   بمعنى: أنَّ الَم الفعلِ 

و)َيْهــِدَيانِ  و)يَ )َيْغـُزَواِن(  الفعليِن  يَ َض رْ (  في  ياًء،  األلِف  بقلِب  الُم  )يغزواِن( و)َيْهِدَيانِ اِن(  ُتحَذْف  َلْم   )
ا قبلُه، ولو ُتقلُب الياُء ألًفا  الفعِل؛ لعدِم موجِب الحذِف، أمَّا في )يرضياِن(، فألنَّ األلَف يقتضي فتَح م

  .(5) النصبِ  ألدَّى ذلَك إلى االلتباِس حالَ 

ها  حركتِ   بنقلِ   الياءُ   تِ نَ كِ سْ فأُ   (ونَ يُ مِ رْ يَ : )أو مخاطًبا  كانَ ،  غائًبا  المذكرِ   لجمعِ   (ونَ مُ رْ يَ )  صلُ أو 
الياء الجتماع الساكنين  بلق  إلى ما قبل  ثُمَّ حذفت  بعد سلب حركته،  أنَّ الَم  الياء والواوها  بمعنى:   ،

)َيْغُزونَ  نحَو:  ُتحذُف،  الغائبيَن  أو  كانوا  للمخاطبيَن  الذكور(  جماعة  فعِل  )في  و)َيْرُموَن(  الفعِل   )

 
 ) رسالة ماجستير(.296، ورواح األرواح: 502ينظر: اإلصباح:  (1)
 .408ينظر: المفراح:   ، و138الفالح شرح المراح:  (2)
 .138، والفالح شرح المراح: 502اإلصباح: ( 3)

رُّ المنقود: )ُأطروحة دكتوراه(:  (4)  .409ح:  ، والفالح شرح المرا213ينظر: الد 
 .192، وشرح تصريف العزي)التفتازاني(:  502ينظر: اإلصباح: ( 5)
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َيْغُزُووَن( و)َيرِمُيوَن(، ُحِذَفْت حركُة الالِم، ُثمَّ ُحِذَف الالُم،  هي: )  و)وَيْرَضوَن(، فإنَّ أصَل هذه االفعالِ 
 .(1) ِلَبِت الالُم ألًفا، وبعدها ُحِذَفْت فقُ  وَن(: أمَّا )يرَض 

بناَء الفعِل الناقِص الذي اتفَق لفُظُه واختلَف وزُنُه )َيْعُفوَن(، حيُث استوى في   لٍ َذَكَر ابُن هال  
والنَّوُن ضميُر نوِن  اكتفاًء بالفرِق التقديري، فإنَّ الواو في لفِظ النساِء أصلية ، اللفِظ بيَن الرجاِل والنساِء 

، كما في قولِه تعالى:    النَّسوِة وعالمُة التَّأنيِث، وألجِل ذلَك فهي ال تسقُط في حاِل دخَل عليها ناصب 
َكاحِ ﴿ النِ  ُعْقَدُة  ِبَيِدِه  الَِّذي  َيْعُفَو  َأْو  َيْعُفوَن  َأْن  فهو  (2)   ﴾ِإالَّ  َيْعُفوَن(  )الرجاُل  قولنا:  في  الواو  أمَّا   ،

، ُثمَّ  ىت ضم ة الواو األولفَ ذِ حُ ،  بواوين  ( ونَ وُ فُ عْ يَ )وأصله:  الرفِع،    وعالمة  للجمِع، والنَّوُن عالمةُ ضمير   
، ففي المضارِع يستوي  (3)ْعُفوا(يَ   لن  الُ الرجَ : )مَّ تسقط النون في قولكثَ   ومن،  الواو الجتماع الساكنين

اإلناِث في الخطاِب والغيبِة مًعا، ففي الخطاِب نقوُل: ) أنتم َتْعُفوَن،    فُظ  جماعُة الذكوِر ولفُظ جماعةِ ل
  (، لكنَّ االختالَف في وزِن ُكل ٍ نقوُل: )الرجاُل َيْغُزوَن،  والنساُء َيْغُزونَ ف(، أمَّا في الغيبِة  وأنُتنَّ َتْعُفونَ 

ُعوَن( بحذِف الالم في كال الوزنيِن؛  منهما، فوزُن جمِع الذكوِر في الغيبِة )َيفُعوَن(، وفي الخطاِب )َتفْ 
 .(4) ولى، والواو الثانية الضمير َلْم ُتْحَذفْ ، ُحِذَفِت الالُم، وهي الواو األألنَّ األصَل )َيْعُفُوون(

نِت  ابُن هالٍل إلى أنَّ أصَل )َتْرمِ وأشاَر     ْيَن( للمفردِة المؤنثِة المخاطبِة: )َتْرِمِيْيَن( بياَءيِن، ُسكِ 
الياُء    الياءُ  ُحِذَفِت  ثُمَّ  المحذوَف من  األولى بعَد حذِف حركِتها،  الياءيِن، فإنَّ  بيَن  الساكنيِن  الجتماِع 

الضميِر. ياِء  دوَن  الفعِل  الُم  هو  قد  الياءيِن  )َتْرِمْيَن(  لفَظ  أنَّ  المالحِظ  مع    ومن  اللفِظ  في  اشترَك 
الن ِ  إذجماعة  والنُّ   ساِء،  أصلية ،  الجمِع  في  المخاطبِة  الياُء  في  والياُء  التأنيِث،  وعالمُة   ، ضمير  وُن 

 . (5) ضمير  والنَّوُن عالمُة الرفعِ 

 
 .297، ورواح األرواح: 192،  وشرح تصريف العزي)التفتازاني(: 502ينظر: اإلصباح:  (1)
 .237سورة البقرة: من اآلية  ( 2)

اإلصباح:    (3) الصرف:  503ينظر:  في  المفتاح  واإلعراب:  76،  البناء  علل  في  اللباب   ،2/29  ،
رُّ المنقود:  305، بلوغ األماني: 35وشرح قطر الندى:   .215، والدَّ

 .193شرح تصريف العزي )التفتازاني(: ، و 503ينظر: اإلصباح: ( 4)
 .3/328وحاشية الصبان: ، 77، المفتاح في الصرف: 503ينظر: اإلصباح: ( 5)
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 اقِص: بناُء األمِر من النَّ 
َيْرِمي(   ) َرَمى    ابُن هالٍل أنَّ صيغَة األمِر من  اْرُموا(  َبيََّن  اْرِميا،  )اْرِم،  للمخاطِب    هي: 

  ألنَّ فعَل األمِر )اْرِمي( مشتق  ، فإنَّ فعِل األمِر )اْرِم(، أصُلُه: )اْرِمي( بالياِء؛  المفرِد والمثنى والجمعِ 
مجرى    ؛ ألنَّ األمَر جارٍ من الفعِل المضارِع )َتْرِمي(، فعندما ُحِذفِت الياُء فيِه فالحذُف عالمة  للجزِم

ــوا( بالياِء؛  ـــوا( لجمِع المذكِر، فإنَّ أصلَ أمَّا )اْرُمـ  .(1) ( بغيِر ياءٍ المضارِع المجزوِم، فصاَر )اْرِم ُه: )اْرِمُيــ
  فَ ذِ ، ُثمَّ حُ هِ حركتِ   بِ لْ سَ   بعدَ   هاالياُء بنقِل حركِتها إلى ما قبلَ ألنَّ أصَل الفعِل هو: )َتْرِميُـــوَن(، فُأْسِكَنِت  

ُه: )اْرِمِيــــي(  )اْرمــي( للمخاطبِة، فإنَّ أصلَ   األمرِ   أمَّا فعلُ   .(2) والواو  الياءِ   بينَ   الساكنينِ   الياء الجتماعِ 
بياءيِن األولى هي الُم الفعِل والياُء الثَّانيُة هي ضميُر المخاطبِة، فُأْسِكَنِت الياُء األولى التي هي الُم  

 .(3)ينِ الفعِل بحذِف حرَكِتها، ُثمَّ ُحِذَفْت الجتماِع الساكنيِن بيَن الياء

 اقِص:بناُء األمِر مع التَّأكيِد من النَّ 

أُعيدْت     خفيفةً كانِت النَّوُن أمْ ثقيلًة  َذَكَر ابُن هالٍل أنَُّه إذا ُأدِخَلْت على األمِر نوُن التأكيِد،  
( في التثنيِة، وفي الجمِع  إلى الفعلِ   الالُم المحذوفةُ  ــَيانِ  ( بإعادِة الالِم المحذوفِة، )اْرِمـــ ـــَينَّ ، فنقوُل: )اْرِم

الساكنينِ نقوُل:   الواو الجتماِع  ُحِذَفِت   ) )اْرُمـــونَّ الميِم، فأصُلُه:  ( بضمِ   ــــنَّ بالنُّ (4) )اْرُم التأكيُد  أمَّا  وِن  ، 
)اْرمِ   الخفيفِة، اآلتي:  الشكِل  على  الميِم،  فيكوُن  بضمِ   ـــْن(  )ِاْرُم وللجمِع  المحذوفِة،  الالِم  بإعادِة  ــَيْن(  ـــ

ـــْن( بكسِر الميِم في المخاطبةِ   . (5)و)ِاْرِمــ

 

 
 

 .3/122، وشرح الشافية )الرضي(: 77، والمفتاح في الصرف: 505ينظر: اإلصباح: ( 1)

 .56، والفالح شرح المراح: 3/185، وشرح الشافية )الرضي(:  505ينظر: اإلصباح: ( 2)

 .197، وشرح تصريف العزي )التفتازاني(: 505ينظر: اإلصباح: ( 3)

 .140، وشرح مراح األرواح )ديكنقوز(: 506-505ينظر: اإلصباح: ( 4)

 .140، والفالح شرح المراح:3/528، والكتاب : 506ينظر: اإلصباح:( 5)
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 الخاتمة 
يمكن  لَِّة بحرٍف واحٍد،  عتأبنيِة األفعاِل الم  كتاِب اإلصباح البِن هالٍل وجمعِ   بعَد البحِث في

نشيرَ  لْت   إلى  أن  توصَّ التي  النتائج  الدراسُة    أهمِ   تلَك  هذِه  وأبرز  القارئ،  يدي  بيَن  لنضعها  إليها، 
 النتائج: 

فعٍل معتٍل لُه تسميُتُه   المعتلَِّة بحرٍف واحٍد، وأنَّ كلَّ  ابُن هالٍل أبنيَة األفعالالبصريُّوَن ومنهم َذَكَر  -1
الع موقِع حرِف  بحسِب  بِه  )مثاالً الخاصُة  ُيسمَّى  الفاِء  فُمعتلُّ  الفعِل،  من  ُيسمَّى  لَِّة  العيِن  وُمعتلُّ   ،)
ِم ُيسمَّى )ناقًص   (.ا)أجوف(، وُمعتلُّ الالَّ

 لكلِ  باٍب.بحرٍف واحٍد، وَذَكَر أمثلًة   معتل ٍ فعلٍ  َبيََّن ابُن هالٍل أبواَب كل ِ  -2

غالًبا    -3 المعتلَِّة  األفعاِل  مع  يطرُأ على  ذلَك  ِعلََّة  وَبيََّن  تسكيٍن،  أو  أو حذٍف  إبداٍل  اإلعالُل، من 
 الشعِر العربي وغيرها من االمثلِة.قليٍل من األمثلِة التوضيحيِة المأخوذِة من القرآِن الكريِم و 

االفعاِل    -4 من  واألمِر  الماضي والمضارِع  الفعِل  بناِء  في  القوَل  َل  وفصَّ هالٍل  ابُن  المعتلَِّة  أوضَح 
 بحرٍف واحٍد.

األ  -5 األصليََّة  إنَّ  أحرَفها  لإلعالِل؛ ألنَّ  األفعاِل ُعرضًة  أكثِر  هي من  واحٍد  بحرٍف  المعتلَِّة  فعاَل 
 تتضمُن حرَف َعلٍَّة.

 مسرد مصادر البحث ومراجعه
 القرآن الكريم  •

  السراج   بابن   المعروف   النحوي   سهل   بن   السري   بن   محمد   بكر   أبو ,  النحو  في   األصول .1
 ت ..د. بيروت, لبنان الرسالة، مؤسسة , الفتلي الحسين عبد:  تحـ(, هـ316ت)

 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، اسماعيل باشا   .2
 بعناية محمد شرف الدين      
 ، طبع    ه(1339بن محمد أمين بن مير سليم الباباني أصاًل والبغدادي مولًدا ومسكًنا )ت    

  العصرية،   المكتبة(,  هـ1364ت) الغاليينى  سليم  محمد  بن  مصطفى,  العربية  الدروس  جامع .3
 .م 1993 -ه1414, 28ط,بيروت, صيدا
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  دار (  ه 1206ت)  الصبان  علي  بن   محمد  عرفان  أبو ,  األشموني  شرح  على  الصبان  حاشية .4
 .م1997-  ه1417, 1ط ,بيروت, العلمية الكتب

,  الكتب  عالم,  النجار  علي  محمد:  قيقتح (,  ه392ت)جني   بن  عثمان   الفتح  أبو  ,الخصائص .5
 . بيروت

ه(، منشورات وزارة  971ُدرُّ الَحَبب في تاريخ أعيان حلب، رضي الدين محمد بن الحنبلي)ت .6
 م.1973الثقافة، دمشق، 

  الطالئع   دار ,  الحميد  عبد الدين  محي   محمد,  األفعال  وتصريف   المقدمات  في  التصريف   دروس .7
 .م2009, القاهرة, والتوزيع للنشر

، دار المعارف،  3: د. نعمان محمد أمين طه، ط قيق ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ، تحـ .8
 م.1986، 3مصر، ط 

  المعروف   النحوي   الدويني  عمر  بن   عثمان  عمرو  أبو  الدين   جمال ,  التصريف  علم  في  الشافية .9
  هـ 1415,  المكرمة  مكة ,  المكية  المكتبة ,  العثمان  أحمد  حسن:  قيقتحـ (,  ه646ت )الحاجب  بان

 .م1995-
  عبد   هللا  نصر:  قيق تح(,  هـ1351  ت)الحمالوي   محمد  بن  حمد,  الصرف  فن  في  العرف  شذا  .10

 .الرياض الرشد  مكتبة, هللا نصر الرحمن
  أبو   يوسف،  ابن  هللا  عبد  بن  أحمد  بن  يوسف  بن  هللا  عبد,  الصدى  وبل  الندى  قطر   شرح  .11

,  القاهرة,  الحميد  عبد  الدين  محي  محمد:  قيق تح(,  هـ761  ت)  هشام  ابن  الدين،  جمال  محمد،
 .ه1383, 11ط

  الدين   نور  الحسن،  أبو   عيسى،  بن  محمد  بن  علي,  مالك  ابن  ألفية   على  األشموني  شرح  .12
 .1998-ه1419, 1ط, لبنان, بيروت  العلمية الكتب  دار(, هـ900  ت) الشافعي اأُلْشُموني

:  به  عني(,  ه 791)  التفتازاني  هللا  عبد   بن  عمر  بن  مسعود,  الدين  سعد ,  العزي   تصريف   شرح .13
 .م2011-ه 1432, 1ط,  بيروت, المنهاج دار, الحمد جاسم محمد

  خزانة   صاحب  البغدادي  القادر  عبد   الجليل  للعالم  شواهده  شرح  الحاجب مع  ابن  شافية  شرح  .14
،  من  1093  عام  المتوفى  األدب   الدين   نجم  اإلستراباذي،   الرضي  الحسن  بن   محمد  الهجرة 

  و   الحسن  نور  محمد  :األساتذة  مبهمهما،   وشرح  غريبهما،  وضبط  حققهما،  (هـ686:  المتوفى)
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عام   –  بيروت  العلمية  الكتب  دار   الحميد،   عبد  الدين  محيى  محمد   و   الزفزاف  محمد   لبنان 
 م.1975 - هـ  1395: النشر

  ت) ركن الدين  األستراباذي،  الحسيني  شاه  شرف  بن  محمد  بن  حسن,  الحاجب  ابن  شافية  شرح  .15
,    1ط,  الدينية  الثقافة  مكتبة ,  المقصود  عبد  محمد   المقصود   عبد.  د:  قيقتح(,  هـ715

 .م2004 -هـ 1425
:  قيق تحـ(  هـ 368  ت )  المرزبان   بن   هللا  عبد  بن  الحسن   السيرافي   سعيد   أبو ,  سيبويه  كتاب   شرح  .16

 .م  2008, 1ط,لبنان,  بيروت العلمية، الكتب  دار , علي سيد وعلي مهدلي، حسن أحمد
  ببدر   المعروف  الحسين   بن   احمد  بن  موسى  بن   أحمد   بن   محمد ,  التصريف  في  المراح   شرح .17

 .مجلة المورد العراقية, جواد الستار عبد: تحقيق(, ه855ت) العيني الدين
  شركة   (ه855ت)بديكنقوز   المعروف  أحمد  الدين  شمس,  الصرف  علم  في  األرواح  مراح  شرح  .18

 .م1959-ه 1379, 3ط, بمصر وأوالده  الحلبي  البابي مصطفى ومطبعة
  الموصلي   يعيش  بن   علي   بن  يعيش   البقاء   أبو  الدين  موفق ,  للزمخشري   المفصل  شرح .19

,  1ط  ,لبنان,  بيروت  العلمية،  الكتب  دار,  يعقوب  بديع  إميل  الدكتور.  د:  تحـقيق(  ه643ت)
 .م  2001 - هـ 1422

  يعيش   بن  علي   بن  يعيش  البقاء   أبو   الدين  موفق,  التصريف  في  الملوكي  شرح  .20
 .م1973-ه 1393, حلب, العربية  المكتبة, قباوة الدين فخر. د: تحقيق ـ( ه643ت)الموصلي

  ت )   الفارابي  الجوهري   حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو,  العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  .21
  1987-هـ  4,1407ط,  بيروت, للماليين العلم دار, عطار الغفور عبد أحمد: قيقتحـ ( هـ393

 م
البيان    .22 مطابع  دبي  والعربية،  اإلسالمية  الدراسات  كلية  الضامن,  صالح  حاتم  د.  الصرف، 

 م.2001 -ه1422، 1التجارية، ط
محمد  علل  .23 ،  (هـ381:  المتوفى)  الوراق   ابن  الحسن،  أبو  العباس،  بن  هللا  عبد   بن   النحو، 

  - هـ 1420 ،1السعودية، ط/  الرياض  - الرشد الدرويش، مكتبة محمد جاسم محمود: قيقتحـ
   م.1999
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.  د .  أ :  قيقتحـ(,  ه879ت)القوشجي    محمد  بن  علي  الدين   عالء,  الصرف  في   الزواهر  عنقود  .24
 .م2001-ه1421, 1ط,  القاهرة, المصرية الكتب  دار , عفيفي أحمد

:  المتوفى)  البصري   الفراهيدي  تميم  بن   عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو   العين،  .25
 الهالل. ومكتبة دار السامرائي،  إبراهيم د. المخزومي، مهدي د: قيق، تحـ(هـ170

) باشا  كمال   ابن ,   المراح  شرح   الفالح   .26   الحلبي   البابي   مصطفى  ومطبعة   شركة (  ه940ت, 
 .م1959 -ه1379, 3ط,  مصر, وأوالده

  السالم  عبد: قيقتحـ( هـ180ت)  سيبويه الملقب بشر، أبو ، قنبر بن عثمان بن عمرو , الكتاب  .27
 .م 1988 - هـ  1408,  3ط,القاهرة الخانجي،  مكتبة, هارون  محمد

الدين محمد بن   .28 بدر  المكارم محمد بن  أبو  الدين  العاشرة، نجم  بأعيان المئة  السائرة  الكواكب 
، دار الكتب  : خليل المنصورقيقه(، تحـ1061رضي الدين محمد الغزي العامري القرشي )ت 

 م.1997 -ه1418العلمية، بيروت، 
  البغدادي   العكبري   هللا   عبد  بن  الحسين  بن  هللا  عبد  البقاء  أبو,  واالعراب  البناء  علل  في  اللباب  .29

-  هـ11416ط,    دمشق ,  الفكر  دار,  النبهان  اإلله   عبد .  د:  قيقتحـ (  هـ616  ت)  الدين   محب
 . م1995

  بابن   المعروف  الجذامي،  بكر  أبي   بن  ِسباع  بن  حسن   بن  محمد ,  الملحة  شرح  في  اللمحة  .30
بالجامعة   البحث   عمادة,  الصاعدي  سالم   بن  إبراهيم:  قيقتحـ (  هـ720  ت )  الصائغ   العلمي 

 .م2004/ هـ1424, 1ط,  السعودية العربية  المملكة  اإلسالمية،
زين   مختار  .31   الرازي   الحنفي  القادر   عبد   بن  بكر   أبي  بن   محمد  هللا  عبد  أبو  الدين   الصحاح، 

يوسف(هـ666:  المتوفى)   –  بيروت  النموذجية،  الدار  -  العصرية  المكتبة  محمد،  الشيخ  ، 
 م.1999/   هـ1420 ،5صيدا، ط 

  األوسط   باألخفش   المعروف  البصري،  ثم   البلخي  بالوالء،  المجاشعي   الحسن   أبو ,  القرآن  معاني  .32
  -  هـ   1411,  1ط ,   القاهرة  الخانجي،  مكتبة,  قراعة  محمود   هدى .  د:  قيقتحـ(  هـ215  ت)

 .م 1990
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(  هـ207  ت)   الفراء  الديلمي  منظور  بن  هللا  عبد  بن  زياد  بن  يحيى  زكريا  أبو,  القرآن  معاني  .33
  الدار ,  الشلبي  إسماعيل  الفتاح  عبد /    النجار   علي  محمد/    النجاتي  يوسف  أحمد :  قيقتحـ

 .1ط , مصر,   والترجمة للتأليف المصرية
:  تحـقيق  ( هـ350  ت )  الفارابي،   الحسين   بن   إبراهيم   بن   إسحاق   إبراهيم   أبو   األدب،   ديوان   معجم  .34

  للصحافة   الشعب   دار   مؤسسة:  أنيس طبعة   إبراهيم  الدكتور :  عمر مراجعة مختار  أحمد  الدكتور
 م. 2003 -  هـ 1424:  القاهرة والنشر،  والطباعة

  المثنى،   مكتبة  ،(ه1408  ت)  كحالة   رضا  عمر  العربية،  الكتب  مصنفي  تراجم  المؤلفين  معجم .35
 .م 1957  -ه1376  بيروت، العربي  التراث إحياء دار  بيروت،

ه(، مطبعة سركيس،  1351معجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف إلياس سركيس )ت    .36
 م.  1928 -ه1346مصر، 

,  الحديث  دار(,  هـ1403  ت )  عضيمة   الخالقِ   عبدِ   بنُ   محم دُ ,  االفعال  تصريف  في  المغني .37
 .م1999-هـ 1420, 2ط, القاهرة

األصل،    الفارسي  محمد   بن  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد   بكر  أبو,  الصرف  في  المفتاح  .38
  1ط,  بيروت  ,  الرسالة  مؤسسة  الَحَمد،   توفيق   علي .  د :  قيقتح(  هـ471  ت)   الدار  الجرجاني

 .م1987 - هـ 1407
  عبد  شريف : تحـ ( ه827ت)سوداأل  الدين  عالء بن باشا حسن, األرواح مراح شرح  في المفراح  .39

 .م2006-ه1427, 1ط, األردن, عمان, عمار دار , نجار الكريم
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