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 ملخص البحث
علم التصريف أك الصرؼ من أغلى العلـو اللغوية دبا لو من عالقة ببناء الكلمة لكوهنا  

الوحدة األكىل كاألساسية ُب بناء اعبمل. كبعلم التصريف تيعرؼ أصوؿ كلمات العرب من 
الزكائد الداخلة عليها كال يتوصل إىل معرفة االشتقاؽ إال بو، كتاب "اػبصائص" البن جٍت 
مصدر علم قواعد اللغة، كالكشف عن أسرار كعلل العربية األكىل، كلكن يأىب مع ىذا إال أف 
صص ؼبسائل التصريف موضعنا مستقالن يكشف فيو عن الغرض منها، كديٌيز بُت مسائل  خيي

كالمهم، التمرين، كاؼبسائل اليت يكوف الغرض منها ىو: إغباؽ ما ليس من كالـ العرب ب
اؼبوضوعات  درس ُب كتاب "اػبصائص" اعبزء الثالث الباحث ، درسكإدخالو ُب صبلتهم

اؼبتعلقة باعبوانب الصرفية كبو: معاين صيغ الزكائد، اإلعالؿ كاإلبداؿ، النسب كالتصغَت، 
 االفتح ابن جٍت كاف إمام اأف صاحب الكتاب أب الباحث اإلدغاـ كاإلمالة كغَت ذلك، كجد

أنشطتو إمنا ُب علم التصريف كلسبب تعمق ابن جٍت  ُب النحو كالصرؼ، كالقسط األكرب من
 .اآلخرين ُب اؼبسائل الصرفية كاف لو آراء زبالف ما كاف عليو الصرفييوف
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ABSTRACT 

The Morphology is one of the best subjects in Arabic Linguistic; it is the study of the 

forms of words, and the way in which the words are related to other words. Formal 

differences among words serve a variety of purposes, from the creation of new lexical 

items to the indication of grammatical structure. Morphology also studies the forms of 

the words and their transformation into different figures according to the intended 

meaning, The book of “ALKASAIS” is a source of Arabic grammatical science, 

although it has given much concern on morphological topics such as; incorporation, 

defection, significations of the augmentation, diminution, relation and tilt, Through 

this thesis we were able to notify that IBN JINNY the author of the book was happen 

to be a great linguistic and grammarian, perfected in terms of Morphology and Syntax.  
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 لمقدمةا
اغبمد هلل مصرؼ القلوب كالنفوس كموجو اعبناف كاألخالد، اؼبدرؾ ؼبا يقطر ُب الباؿ كيطرأ 

 .ر اآلياتر اػبواطر كما يدبٌ ياح كيدبٌ ؼ الرٌ ؼ القلوب كما يصرٌ يصرٌ  ،على خلجاف النفوس
على اؼببعوث رضبة لألمة صلوات اهلل كسالمو عليو كعلى آلو كصحبو كمن  الصالة السالـك 

 جو إىل يـو الدين. سار على هن
أما بعد: فمن اؼبعًتؼ بو أف علم التصريف من أىم العلـو اللغوية الذم ساىم العلماء ُب 
إنتاجو كاعتنوا عناية كبَتة بانتشاره كبسطو قدديا كحديثا كإف كانت دراسة ىذا العلم ُب القدمي 

راسة الصرفية اغبديثة الصرفيوف احملدثوف، لكن الد زعمال يتجزأ عن دراسة النحو كما  اجزءن 
 يعاِب ُب موضعو. قامت منفصلة سباما عن الدراسة النحوية ككلّّ 

العامل اعبليل أبو الفتح  ،من العلماء اللغويُت الذين سامهوا ُب نشر ىذا العلم كإعطاءه حقو
كلو ُب ذلك شأف عظيم يتجلى من خالؿ مؤلفاتو القيمة  (قِّٗاؼبتوَب )عثماف ابن جٍت 

كمن بينها كتابو اؼبشهور الشهَت باػبصائص الذم يعترب مصدرا من  ،ُب ىذا آّاؿاليت خلفها 
 قد تناكؿ صبيع مستويات لغوية: اؼبستول الصوٌب كإف كاف ىذا الكتاب ،مصادر علم الصرؼ

اؼبختلفة، كضم  األخرل العلـو تناكؿ صاحبو عديدا ُب ؾباؿالصرُب كالنحوم كالداليل ك 
كإىل ىذا أشار  ،لكلية اعبامعة لألصوؿ العامة للدرس اللغوم العريبالكتاب كذلك القوانُت ا

الدكتور عبده الراجحي بقولو: " ككتاب اػبصائص ىو أكَب كتاب نعرفو يتناكؿ اؼبنهج العاـ 
صناعة اإلعراب" كليس كتابا خالصا  كتابا ُب األصوات شأف كتابو "سر  لدرس اللغة فهو ليس
  تصريف أيب عثماف اؼبازين" كليس كتابا ُب النحو شأف"اؼبنصف ُب ُب الصرؼ شأف كتابو

  (ُ)"كتاب اللمع" كإمنا ىو كتاب يعرض لألصوؿ العامة للدرس اللغوم ُب العربية
س كاؼبتعلم ؼبعرفة حقائق الدرس اللغوم ر امن األمهية ُب سبكُت الطالب الدكدبا لعلم الصرؼ 

الصرفية ُب اعبزء الثالث من اػبصائص  العريب رغب الباحث أف يكوف موضوع دراستو اؼبسائل
البن جٍت، قيد الباحث نفسو باػبصائص كاعبزء الثالث بالضبط ؼبا ؽبذا الكتاب من األمهية 
باؼبكاف كالعالقة التامة ؼبوضوع البحث اؼبختار كاختص اعبزء الثالث ألف دراسة اعبزأم األكؿ 

دين ؿبمد كإدريس خالد مصطفى  ؿبًتمُت مها: صالح الثاين قد سبقت من قبل طالبُت كال
كالمها من كلية اللغة العربية كالدراسات األدبية شعبة اللغة باعبامعة اإلسالمية بالنيجر بتاريخ 

                                 
 َُٗ ص فقو اللغة في الكتب العربية عبده الراجحي،   (ُ)



 

ِ 
 

ككال الرسالتُت أجريتا ربت  ََِٔ – ََِٓاؼبوافق ب  ُِْٕ-ُِْٔالتخرج العاـ:
 إشراؼ الدكتور عبد الرحيم شئت ثاين ؿباضر الكلية كرئيسها.

لكوف  ،الباحث حصر صبيع اؼبسائل الصرفية الواردة ُب اػبصائص كليس ذلك سهلال يٌدعي  
تاج إىل الدقة كاؼبمارسة كاؼبعرفة الدقيقة للساف مدركس مثل ىذا الكتاب ربُب  أية نظرية دراسة

 .ككل ىذا مفقود لدل الباحث
 مشكلة البحث

غٍت عنو باحث لغوم تضمن كتاب اػبصائص ؾباالت عديدة من العلـو اللغوية فبا ال يست
كىذا ما أشار إليو الدكتور أضبد سليماف ياقوت بقولو: " اػبصائص مؤلف قيم شبُت تناكؿ فيو 
 (ُ)ابن جٍت كثَتا من أبواب النحو كالصرؼ كاألصوات بالتمصيص كالدراسة كالتحليل كاؼبوازنة

ى حدة كُب تعدُّدي ىذه آّاالت من العلـو ُب اػبصائص كعدـ تناكؿ كل ؾباؿ منها عل
أدل إىل صعوبة الوصوؿ إىل مرمى الباحث بسهولة، كىذه ىي اغبالة  موضوع ـبصوص،

نفسها ُب أغلب الدراسات اللغوية القددية حيث يكثر فيها االستطرادات من موضع آلخر، 
كترل ابن جٍت ُب اػبصائص يعاِب موضوع علم التصريف ك يًتكو إىل اغبديث عن القراءات 

 يد كتارة إىل الفلسفة كعلم التوحيد.كمنها إىل التجو 
 ؿبمد علي النجار أكد ذلكوف كالصرفيوف قبلو ابن جٍت لو آراء زبالف ما كاف عليو النحوي

ؿبقق اػبصائص. لذلك يصعب الوصوؿ إىل مقصود ابن جٍت ُب بعض آرائو اؼبخالف فيو آراء 
 اآلخرين.

اػبصائص الستخراج اؼبوضوعات  كألجل ىذا كلو قاـ الباحث بدراسة ىذا اعبزء األخَت من
 كفهم آراء ابن جٍت فيها. الصرفية اليت تناكؽبا ابن جٍت لتسهيل الوصوؿ إليها

 أسئلة البحث
  ؟من ىو ابن جٍتأكال: 
 ؟ما اؼبقصود بكتاب اػبصائصثانيا: 
 ؟ما ىي اؼبواد العلمية اليت صبعها الكتابثالثا: 
 ؟إليها ابن جٍت ُب ىذا اعبزء من الكتابما ىي اؼبوضوعات الصرفية اليت تطرؽ رابعا: 

 أىداف البحث

                                 

 ٗ ص، دراسات  نحوية في خصائص ابن جنييا قوت،    (ُ)
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 .التعرؼ على العامل اعبليل أيب الفتح ابن جٍتأكال: 
 .التعرؼ على كتاب اػبصائص كمواده العلميةثانيا: 
 .عالج القضايا الصرفية اليت تناكؽبا ابن جٍت ُب اعبزء الثالثثالثا: 

 أىمية البحث
 تكمن ىذه األمهية ُب اآلٌب:

كوف علم التصريف أك الصرؼ أغلى العلـو اللغوية دبا لو من عالقة ببناء الكلمة لكوهنا : أكال
الوحدة األكىل كاألساسية ُب بناء اعبمل كبعلم التصريف تيعرؼ أصوؿ كلمات العرب من 

 (ُ)الزكائد الداخلة عليها كال يتوصل إىل معرفة االشتقاؽ إال بو.
صاُب اؼبعركؼ دبلك  بن كر شوقي ضيف أف اغبسنكوف ابن جٍت مضرب األمثاؿ ذ ثانيا:  

النحاة كاف يقوؿ: "كما سيبويو إال من رعييت كلو عاش ابن جٍت مل يسعو إال ضبل غاشيت" 
 (ِ)كقاؿ آخر: " ىو القطب ُب لساف العرب )يعٍت ابن جٍت( كإليو انتهت الرسالة ُب األدب"

شتغلُت باللغة العربية كاؼبعينُت بأصوؿ اىتماـ صبهور العلماء كاألدباء كالباحثُت كاؼبثالثا: 
اللغات كعقد الصالت فيما بينها اىتموا اىتماما كبَتا بكتاب اػبصائص ألنو كتاب فػىتىحى 
آفاقا جديدة للبحث كأنشأ فصوال عريقة يتداكؽبا الباحثوف بالتخصيص كالتوليد كالدرس كىو 

 منهل الظمآف ُب ىذه آّاالت.
 أسباب اختيار الموضوع

 تار الباحث ىذا اؼبوضوع ألسباب كدكافع منها ما يلي:اخ
  يسعي الباحث إيل استخراجها. ػبصائصُب ا كجود قضايا صرفية كمسائل متناثرةأكال: 
دراسة اؼبسائل الصرفية ُب قاـ ب الذمصالح الدين ؿبمد  جهود ستكماؿالالسعي ثانيا: 

 اين من اػبصائص. ء الثُب اعبز  إدريس خالد مصطفىك اعبزء األكؿ،  اػبصائص
 حدود البحث

. اػبصائصابن جٍت ُب اعبزء الثالث من ناكؽبا القضايا الصرفية اليت ت تدكر الدراسة حوؿ
 حث باؼبراجع اليت تساىم ُب خدمة البحث.كاستعاف البا

 منهج البحث

                                 
 ِّ\ُ المنصف في التصريف ابن جٍت،  (ُ)
 ُُ\ُ سر صناعة اإلعراب ابن جٍت،  (ِ)
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اؼبوضوعية ىي األساس الوحيد لسالمة أم حبث علمي من ىول النفس للوصوؿ إىل اغبقيقة 
ءىا كما ىي. كىنا الباحث حاكؿ أف يعتمد على اؼبوضوعية سالكا بذلك اؼبنهج كاستقصا

التحليلي ُب بياف دالالت النصوص كسلك اؼبنهج الوصفي ُب كصف النصوص كالتطبيقي ُب 
سرد األمثلة كمناقشتها كاستخدـ اؼبنهج االستقرائي ُب تتبع اؼبسائل اؼبدركسة كاستخراجها ٍب 

 اؼبناىج أنسب استخداما ؼبثل ىذه الدراسة. ها، ذلك لكوف ىذهعً صبىٍ 
كدبا أف القضايا اؼبراد دراستها ليست ؾبتمعة ُب موضع كاحد بل متشعبة ُب أبواب متفرقة 
للكتاب كطريقة صبعها تكوف باختيار النص من أبواب الكتاب كدراستو دراسة متعنية 

طبيق ىذه العملية اػبطوات كاستخراج ما يهم الباحث منو. كخيطو الباحث ُب السَت إلجراء ت
 اآلتية:

 يسرد النصوص ُب كل مسألة صرفية كردت ُب ىذا اعبزء.: أوال
 بياف احملور األساسي الذم تدكر عليو ىذه النصوص.: ثانيا
يتناكؿ الباحث ىذه النصوص بالشرح كالتوضيح مع استنباط آراء ابن جٍت الصرفية : ثالثا

 اؼبوجودة ُب النصوص.
اد بأقواؿ العلماء كنسبة ىذه األقواؿ إىل أصحأّا لتكوف الدراسة شاملة آلراء االستشه: رابعا

  الصرفيُت.
 الدراسات السابقة

عندما نعود إىل اؼبؤلفات أك البحوث اليت خصصت ؽبذا الكتاب القيم )اػبصائص( ال نكاد 
عدا  -حسب علم الباحث-نرل دراسة خاصة منفردة للقضايا الصرفية ؽبذا الكتاب 

 كل من طالبُت:  بهاخشراستُت اللتُت قاـ الد
اؼبسائل الصرفية ُب اعبزء األكؿ من اػبصائص إعداد الطالب صالح الدين ؿبمد من أكال: 

ـ من كلية اللغة العربية ََِْ-ـََِّاؼبوافق ب  ُِْٓ –ق ُِْْخرجيي الدفعة 
ل الصرفية كأعطى ىذه كالدراسات األدبية باعبامعة اإلسالمية بالنيجر، قاـ بدراسة ىذه اؼبسائ

 الدراسة حقها حيث عاعبها معاعبة علمية متعنية. 
بدأ الباحث رسالتو دبقدمة ديثل اإلطار اؼبنهجي للبحث كتابع مناىجو اؼبختلفة الوصفي منها 
كاالستقرائي كقسم دراستو إىل الفصوؿ تتشعب ربتها اؼبباحث، تناكؿ ُب الفصل األكؿ أكزاف 

فها من حيث التذكَت كالتأنيث كمن حيث اإلفراد كالتثنية كاعبمع كمن األظباء اؼبشهورة كتعري
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على مفهـو  -أيضا-حيث اسم الفاعل كاسم اؼبفعوؿ كأظباء اؼبكاف كالزماف كتطرؽ فيو 
اإلغباؽ. تناكؿ الباحث ُب الفصل الثاين أكزاف األفعاؿ الثالثية آّردة كاؼبزيدة كأكزاف اؼبلحقات 

 لفصل الثالث ربدث عن اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب األظباء كاألفعاؿ.بالرباعي آّرد كُب ا
اؼبسائل الصرفية ُب اعبزء الثاين من اػبصائص إعداد الطالب إدريس خالد مصطفى من ثانيا:  

ـ من كلية اللغة العربية ََِٔ-ـََِٓاؼبوافق ب  ُِْٕق ُِْٔخرجيي الدفعة 
كخطة دراستو قامت على نظاـ الفصوؿ كالدراسات األدبية باعبامعة اإلسالمية بالنيجر، 

 كاؼبباحث.
بدأ دبقدمة كمدخل كقسم الدراسة إىل ثالثة فصوؿ ُب اؼبدخل عكف على التعريف بابن جٍت 
كبكتابو اػبصائص كيتضمن الفصل األكؿ معاين األكزاف الزائدة من حيث قسميها الثالثي 

الفصل الثاين ربدث عن اسم  كالرباعي كتناكؿ فيو االشتقاؽ كقسميو الصغَت كالكبَت كُب
الفاعل كاسم اؼبفعوؿ كعن صبع التكسَت كالنسب كاإلغباؽ كما تطرؽ إىل القلب اؼبكاين 

 كاإلدغاـ األكرب كاألصغر. 
 ىيكل البحث

 الباحث بياف أىداؼ الدراسةفيها فصوؿ بعد اؼبقدمة اليت تناكؿ  أربعةيأٌب ىذا البحث ُب 
نبذة تارخيية ، كمهد بعدىا بالفصل األكؿ ُب ذكر كتابة فيوكأمهية اؼبوضوع مع ذكر اغباجة لل

 .عن ابن جٍت ككتابو اػبصائص كتعريف علم الصرؼ
اؼبضارع مع ماضيو للفعل الثالثي آّرد الفعل أبواب صبع فيو الباحث كأما الفصل الثاين منو: 

 .معاين صيغ الزكائد اليت تناكؽبا ابن جٍت ُب ىذا اعبزء من اػبصائصٍب درس 
كمن حيث  تأصيل اؼبذكرالتثنية كاعبمع ك  األظباء من حيث دراسةكتناكؿ ُب الفصل الثالث 

 . النسب كالتصغَت
كفق  كاإلمالة اإلدغاـ كعن ،اإلعالؿ كاإلبداؿ مسائلكُب الفصل الرابع ربدث الباحث عن 

 .اػبصائص ُبكركدىا 
 .كالتوصيات منها البحثنتائج اليت تضإىل اػباسبة ػبص فيها أىم الالباحث انتهي  ٍب
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لفصل األول: التمهيد، نبذة تاريخية عن ابن جني، وكتابو الخصائص والتعرف على علم ا
 الصرف،

 .وحياتو العلمية المبحث األول: التعريف بابن جني، وبيان نسبو وأصل اسمو ونشأتو
 المطلب األول: اسمو ونسبو

أضبد  بن فهد بن صلي كأبوه جٍت فبلوؾ ركمي لسليمافجٍت اؼبو  بن ىو أبو الفتح عثماف
  .م اؼبوصلياألزد

كىناؾ تلميح بأنو  (ُ)" بسكوف الياء معرب "كٍت" كمعناه ُب العربية فاضل كرميك كلمة "جٌٍت 
كيقصد ّٔا العبقرم األؼبعي أك   Gennaius(ِ) ردبا كاف اظبو "جٍت" تعريبا للكلمة اليونانية

 الذكي.
 : مولدهالمطلب الثاني

كلد ابن جٍت ُب اؼبوصل بالعراؽ كالعلماء ـبتلفوف ُب سنة كالدتو: بعضهم يقوؿ: سنة إحدل 
كقيل إنو توُب كعمره  (ّ)قِّٗف كفاتو كانت سنة قيل إك ، كعشرين كثالشبائة، كقيل قبل ذلك

  -فإذ–عوف سنة، فإذا أخذ ّٔذا مع اعتمادنا لوفاتو ُب السنة اؼبذكورة سالفا فإف كالدتو سب
 ق.ِِّكانت ُب سنة 

 وحياتو العلميةالمطلب الثالث: نشأتو 
كيرجح شوقي ضيف أنو نزؿ بغداد  لقد نشأ ابن جٍت باؼبوصل كدرس فيها على شيوخها

ق( ِٖٓ)اؼبتوُب اؼبربد يزيد  بن ؿبمديرد ذكر لبعض تالميذ  مبكرا ففي تصانيف ابن جٍت
عن كثَت من ابن جٍت  ذأخ ق(ُِٗاؼبتوُب ) ثعلبحيي اؼبلقب ب بن أيب العباس أضبدكتالميذ 

الذم كاف راكية لثعلب، كأيب الفرج  (ْ)ىواة اللغة كاألدب، كابن مقسم البغدادم
مل يكتًف ابن جٍت بذلك، بل أخذ (ُ)...ا، كغَتمه"صاحب كتاب "األغاين (ٓ)األصفهاين

                                 
  ُٓص، دراسات نحوية في الخصائصياقوت،   (ُ)

 ِٓٔص ية،المدارس النحو شوقي ضيف،    (ِ)

 ُّٔ\ِ المختصر في أخبار البشر،أبو الفداء،    (ّ)

ق ّْٓيعقوب العطار شيخ القراء صاحب كتاب األنوار ُب علم القرآف اؼبتوُب  بن اغبسن بن ىو أبو بكر ؿبمد (ْ)
، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانكابن خلكاف، ، ِٓ\َِ معجم األدباءق ينظر:ياقوت اغبموم ّٓٓكقيل 
 .َِِ\ُٔ، سير أعالم النبالءكالذىيب،  َّٕ\ّ

 ميزان اإلعتدال في نقد الرجالق ينظر: الذىيب ّٔٓأضبد األموم اؼبتوُب  بن ؿبمد بن اغبسُت بن ىو علي  (ٓ)
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الفصحاء  أيضنا عن األعراب الفصحاء، كمعركؼ أف األخذ عن طريق الركاية عن األعراب
من مصادر اللغويُت العرب ُب صبع اؼبادة اللغوية، كالركاية عن األعراب تعترب  أساسيه  مصدره 

، كاألصمعيأضبد،  بن ضبطنا ألحكاـ الركاية كقواعدىا. كالرعيل األكؿ من اللغويُت كاػبليل
صافية من  العالء، كغَتىم كانوا يرحلوف إىل البادية لكي يأخذكا اللغة العربية بن كأيب عمرك

أفواه أصحأّا، كيبتعدكف عن بيئة اغبضر، كلكنة األعاجم. كما كاف األعراب يفدكف من 
البادية على اػبلفاء، كحيضركف ؾبالس العلماء كالشعراء، كاضطلع بعضهم بتأديب الناشئة ُب 

ء عندما زادت كثرة تردد األعراب على اغبضر كاألمصار ارتاب العلما بيوت األمراء كالوزراء.
م اآلخر، فإذا فهً  كاحدا تلول ىما خيتربك حىت  بلغتهمعن االعتداد  واأمسكك  فصاحتهمُب 

 انتهى زمن اللغة الفصيحة.إىل أف  العريب اؼبراد من الكالـ اؼبلحوف فإهنم ال يأخذكف بلغتو،
إىل ذلك ُب كتابو "اػبصائص" ُب الباب الذم عقده بعنواف: "باب: ترؾ  ابن جٍت راشأ

أىل اؼبدر"، يقوؿ: "ككذلك لو نشأ ُب أىل الوبر ما شاع ُب لغة أىل اؼبدر من األخذ عن 
اضطراب األلسنة كخباؽبا، كانتقاص عادة الفصاحة كانتشارىا، لوجب رفض لغتها كترؾ تلقّْي 

ما يىرًد عنها؛ كعلى ذلك العمل ُب كقتنا ألنا ال نكاد نرل بدكيِّا فصيحنا
(ِ) 

ككانت بداية اتصالو بو أف ابن  (ّ)ستاذه أيب علي الفارسيأك  ابن جٍت توثقت الصالت بُت
جٍت كىو شاب كاف يدٌرس العربية ُب جامع اؼبوصل فمر بو أبو علي فوجده يتكلم ُب مسألة 
قلب الواك ألفا ُب كبو: "قاـ" فاعًتض عنو أبو علي فوجده مقتصرا فنبهو على الصواب، فقاؿ 

" فتبعو ابن جٍت حىت   (ْ)نبغ بسبب مالزمتو إياه كبلغ ما بلغ من أمره. " تزببت ك أنت حصـر
 المطلب الرابع: شيوخو 

الفارسي عبد الغفار  بن اغبسنمن أبرز شيوخ ابن جٍت كأكثر من أخذ عنو ىو أبو علي 
اغبسن  بن كجالس أبا بكر ؿبمدثَتا ُب ؾباالت لغوية فقد أخذ عنو كق( ّٕٕ)اؼبتوُب

كركل عنو أخبار ثعلب، كتردد ذكره ُب كتبو،  ق(ّٓٓوُب )اؼبت اؼبعركؼ بابن مقسم من القراء
)اؼبتوُب  صاحب األغايناألصبهاين  اؽبيثم بن أضبد بن ؿبمد بن اغبسُت كدرس على أيب الفرج

                                                                                             
  ْٓٓ\ُ تاريخ ابن خلدونك ابن خلدكف  ْٕٔ\ُ، لسان الميزان، ك ابن حجر، ُِّ\ّ

 ُٔص دراسات نحوية في الخصائصياقوت،  (ُ)

  ٔ\ُ الخصائصبن جٍت،  ا (ِ)
   ّٖٓ\ُ  معجم المؤلفين،ق( انظر: كحالة، ّٕٕعبد الغفار الفارسي) اؼبتوُب  بن أبو علي الفارسي ىو اغبسن (ّ)

     ُٕص، دراسة نحوية في الخصائصياقوت،  (ْ)
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 .(ُ)غَتىم كثَت، ك (قّٔٓ
 المطلب الخامس: مؤلفاتو

ذلك. فلو   كتبنا كثَتة ُب اللغة، كُب النحو، كُب الصرؼ، كُب القراءات، كغَت أٌلف ابن جٍت
ك"سر صناعة اإلعراب" كيعد صوتيِّا ٍب صرفيِّا  موضوع دراسة الباحثكتاب: "اػبصائص"

تاب ُب التصريف ")شرح تصريف ىو كأيضنا، كلو كتاب صرُب خالص كىو "اؼبنصف"، ك 
زين"، كلو كتاب ُب "احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عليها" ُب القراءات ااؼب

لو كتاب أيضنا يسٌمى "اؼببهج" ُب تسمية أظباء شعراء ديواف اغبماسة، كلو كتاب الشاذة، ك 
يسٌمى "شرح الفصيح"،  يسمى "اللمعة ُب العربية"، ك"تفسَت معاين ديواف اؼبتنيب"، كلو كتاب

 (ِ)كثَتكغَت ذلك  
 لمطلب السادس: مكانة ابن جني وثناء العلماء عليوا

صرؼ، كالقسط األكرب من أنشطتو إمنا ُب علم التصريف كاف أبو الفتح إماما ُب النحو كال
قرأ على أستاذه الفارسي كتاب التصريف للمازين الذم  يتو رغبتو ُب التعميق فيو إىل أف كدفع

، كعمد إىل شرحو ُب كتابو ابن جٍت ف ُب ىذا العلم حىت عصركاف يعد أنفس ما ألّْ 
نحو أمثل منو ُب الصرؼ كما يذكره ابن جٍت ُب ال ككاف على إمامة ،اؼبنصف ُب التصريف

رؼ، كسبب نبوغو ُب صينتظم ال -باؼبعٌت العاـ–مًتصبوه، كإف كاف ال يعرؼ إال بالنحو 
فكاف جده ُب  .الصرؼ كتفوقو فيو أف عجزه أماـ أيب علي الفارسي كاف ُب مسألة صرفية

غوية كاف لو آراء كلسبب تعمق ابن جٍت ُب اؼبسائل الل .لصرؼ أكثر كأبلغ من جده ُب النحوا
يقوؿ ؿبمد علي النجار ؿبقق اػبصائص: "ككثَتا ما خيالف  ،زبالف ما كاف عليو النحويوف

 (ّ)ابن جٍت ُب آرائو اصطالح النحويُت"
قبدىم يكثركف الثناء حيث  لماء اؼبعاصرين لو كالذين من بعدهجٍت فضل عند العككاف البن 

عبد  بن أيب اغبسن علي حبلب عند سيف الدكلةاجتمع معو  ،اؼبتنيب أبو الطيب كىذا .عليو
ككاف  ق(ّٖٕبويو )اؼبتوُب  بن كُب شَتاز عند عضد الدكلةق( ّّٖ)اؼبتوُب ضبداف  بن اهلل

ىذا رجل ال يعرؼ قدره كثَت من الناس، ككاف اؼبتنيب إذا سئل عن "اؼبنتيب جيلو كيقوؿ فيو: 

                                 
 ّٖٓ\ُ معجم المؤلفين،كحالة،    (ُ)

 ّٗٓ\ُ معجم المؤلفينكحالة،  (ِ)

 621نحوية ص المدارس ال شوقي ضيف، (ّ)
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الفتح، ككاف يقوؿ أيضا:  بنا أباشيء من دقائق النحو كالصرؼ ُب شعره يقوؿ: سلوا صاح
 .(ُ)"عليك بالشيخ األعور ابن جٍت فسلوه فإنو يقوؿ ما أردت كما مل أرد"

سن الصرؼ خصوصا ككاف اغبك النحو  ،صار ابن جٍت مضرب األمثاؿ لنبوغو ُب علم اللغة
 (ِ)ل غاشيت"يت كلو عاش ابن جٍت مل يسعو إال ضبكما سيبويو إال من رعييقوؿ: "صاُب  بنا

 ّكاف ابن جٍت كاسع الركاية كالدراية ككاف حقا إماـ العربية":كقاؿ أضبد فريد أضبد
 : وفاتوسابعالمطلب ال

ائما ديكن القوؿ بأف ابن جٍت قضى حياتو كلها ُب التعلم كالتعليم كالتأليف، ككاف يسعى د
س ّٔا العلم ذكر اػبطيب البغدادم أف ابن جٍت سكن ببغداد كدر  .ف  اللغة العربية الشريفةغب

إىل أف ألقى عصا التسيار ُب ىذه اغبياة كىو ببغداد يـو اعبمعة اللتُت بقيتا من صفر سنة 
 .(ْ)ق رضبو اهلل تعاىلِّٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 شوقي اؼبرجع السابق  (ُ)

 ق( انظر: كحالة،ٖٔٓنزار )اؼبتوُب  بن عبد اهلل بن أيب اغبسن صاُب بن صاُب ىو أبو نزار اغبسن بن اغبسن  (ِ)
   ّٖٓ\ُ معجم المؤلفين

  ُُ\ُ سر صناعة اإلعراب ابن جٍت،  ّ

 ُِّ\ُُ،تاريخ بغداد أو مدينة السالماػبطيب البغدادم،  (ْ)



 

َُ 
 

لمبحث الثاني: التعريف بالكتاب الخصائص وما يتضمنو من القضايا اللغوية، وتحتو ا
 ستة مطالب:

 وأىميتو في الدرس اللغويالمطلب األول: اسم الكتاب 
فقد كاف لو أثر ؿبمود عند  ،يعرؼ كتاب ابن جٍت باػبصائص كىو من الكتب اللغوية القيمة

صبهور العلماء كاألدباء كاؼبشتغلُت باللغة العربية كفقهها، كاؼبعنُت بأصوؿ اللغات كعقد 
تداكؽبا الباحثوف الصالت فيما بينها، بل إنو فتح آفاقا جديدة للبحث كأنشأ فصوال عريقة ي

 الظمآف ُب ىذه آّاالت.بالتخصيص كالتوليد كالدرس كىو منهل 
 المطلب الثاني: الدافع إلى تأليف ىذا الكتاب:

ُب مقدمة "اػبصائص" يتضح غرض ابن جٍت من تأليف كتابو، كالدافع الذم حفزه إىل ذلك. 
 فمن بُت الدكافع اليت دفعتو إىل تأليف كتاب "اػبصائص": 

الكشف عن أسرار اللغة العربية الشريفة، كإقامة األدلة على ما حوىٍتو من خصائص  :أكال
 اغبكمة ككجوه اإلتقاف كالصنعة.

إف ابن جٍت عمل كتابنا ُب أصوؿ النحو العريب دبفهومو العاـ، على غرار كتابو "أصوؿ  ثانيا:
ثوا كألٌفوا قد تنٌكبوا ىذا الفقو كأصوؿ الكالـ" عندما كاف البصريوف كالكوفيوف على كثرة ما حب
كأيب  ق(ُٕٕاؼبتوُب ) الطريق، كمل يعرضوا لتلك األصوؿ، إال ما كاف من أيب اغبسن األخفش

كذلك أنا مل أر أحدا من  ُب كتابيهما، كلذا يقوؿ ابن جٍت:ق(ُّٔاؼبتوُب )السراج  بن بكر
ؿ الكالـ كالفقو، علماء البلدين)الكوفة كالبصرة( تعرض لعمل أصوؿ النحو على مذىب أصو 

فأما كتاب أصوؿ أيب بكر فلم يلم فيو دبا كبن عليو إال حرفُت ُب أكلو، كقد تعلق عليو بو 
كسنقوؿ ُب معناه، على أف أبا اغبسن قد صنف ُب شيء من اؼبقاييس كتيبا، إذا أنت قارنتو 

لطيف ما  ككفيناه كلفة التعب بو ككافاناه على بكتابنا ىذا علمت بذلك أنا نبنا عنو فيو
 (ُ)علينا أكالناه من علـو اؼبسوقة إلينا اؼبفيضة ماء البشر كالبشاشة

إف ابن جٍت كجد أف طالب العربية ُب عصره ُب حاجة إىل كتاب يشبع هنمهم من تلك ثالثا: 
 األصوؿ اللغوية. 

كلغة إف ابن جٍت كاف لديو رغبة أكيدة ُب القياـ بواجبو إزاء اللغة العربية، كخدمتها   رابعا:
 القرآف.

                                 
 ُٗ\ُالخصائص، ابن جٍت،  (ُ)
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 المطلب الثالث. مادة الكتاب:
مثل ىذا الكتاب، إذ مل يكن من بُت اؼبؤلفات  إىل بٌُت ُب مقدمة اػبصائص كجو اغباجة

السابقة عليو ما ييغٍت عنو. ٍب بعد ذلك ربدث عن الفرؽ بُت الكالـ كالقوؿ، كعرض ابن جٍت 
، الن كأفرد لنشأة اللغة األكىل حديثنا مطو بتعريف اللغة، كاشتقاقها، كالنحو، كاإلعراب، كالبناء، 

أتى فيو على أقواؿ العلماء ُب ىذه القضية؛ كلذلك مرة يقوؿ بأف اللغة نشأت عن طريق 
 ؿ بأهنا نشأت عن طريق احملاكاة.اؼبواضعة، كمرة يقو 

لعلة احملكمة، كأيضنا ربدث عن تعارض العلل، كعن اؼبعلوؿ بعلتُت، كفٌرؽ بُت االستحساف كا
 ذلك الكثَت. كغَت
ابن جٍت أيضنا ُب كتاب "اػبصائص" تعٌرض لقضية االطٌراد كالشذكذ، كقضية السماع ك 

 كالقياس كاإلصباع، كربت كل أصل من ىذه األصوؿ مسائل جزئية تتفرع عنها كتتصل ّٔا.
ابن جٍت ربدث عن تعارض السماع كالقياس، كبأيهما يأخذ اؼبستعمل حينئذ. كالقياس قد 

قلَّ ُب كالمهم، ال على ما كثر منو؛ ألف العرب قد سبتنع عن الكالـ دبا جيٌوزه  يكوف على ما
 القياس، كاؼبقيس على كالـ العرب فهو الحق بكالمهم سواء كاف ىذا أعجميِّا أـ عربيا.

ابن جٍت: أف العرب ُب مثل ىذا الباب يتفاكتوف، فمنهم من خيف كيسرع إىل  ىنا أيضنا بُت
هم من يستعصم فيقيم على لغتو األصلية. كالعريب الفصيح قد ينتقل قبوؿ ما يسمعو، كمن

  لسانو من ؽبجة إىل غَتىا، فهل يؤخذ بلغتو أك ال؟
أيضنا ابن جٍت كٌضح أف للعرب ُب كالمها سنننا كطرائق ردبا يستغنوف بالشيء عن الشيء، 

 إىل آخره. كيتجٌوزكف، كيضٌمنوف، كحيذفوف كيعًتضوف،
ار كدقائق ال يفطن إليها إال من أمعن النظر إىل أكضاعها اللفظية الًتكيبية؛ للغة العربية أسر ك 

ؿ كتاب ابن جٍت لذلك كجدنا ابن جٍت قد فهم ىذه األسرار كىذه الدقائق، كمن خال
ابن جٍت عن تداخل األصوؿ الثالثية كالرباعية كاػبماسية، كبو: "قتل"،  "اػبصائص" حيدث

: "جذب"، ك"جبذ"، الن غَت ذلك... كعن األلفاظ اؼبقلوبة مثك"اقتتل"، ك"رخو"، ك"رخوة"، ك 
ىتلت السماء"، ك"ىتنت كعن اغبرفُت اؼبتقاربُت يستعمل أحدمها مكاف اآلخر، مثل: "

 إىل آخره. السماء
تاب "اػبصائص" البن جٍت يتضمن أسرار العربية ُب التصريف، كالكشف عن علل العربية ك

يكشف فيو عن  الن صص ؼبسائل التصريف موضعنا مستقاألكىل، كيأىب مع ىذا إال أف خيي 
الغرض منها، كديٌيز بُت مسائل التمرين، كاؼبسائل اليت يكوف الغرض منها ىو: إغباؽ ما ليس 
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 من كالـ العرب بكالمهم، كإدخالو ُب صبلتهم.
كثَتا من العلـو ُب ميادين شىت كيكفي للباحث ما ذكره ياقوت ُب فعال   ىذا الكتاب صبع

اسات النحوية ُب كتاب اػبصائص يقوؿ: " كاػبصائص مؤلف قيم شبُت تناكؿ فيو صاحبو  الدر 
كثَتا من األبواب الصوتية كالصرفية كالنحوية بالتخصيص كالدراسة كالتخصص كاؼبوازنة، كما 

كفقو  Linguisticsأنو عقد كثَتا من األبواب اليت تنطوم ربت ما يعرؼ اليـو بعلم اللغة 
 Descriptiveبل إنو كتاب ُب صميم علم اللغة الوصفي  Philologyاللغة 

Linguistics .كىو خَت ما ألفو القدماء ُب اؼبيداف(ُ)   
كيضم اػبصائص القوانُت الكلية اعبامعة لألصوؿ العامة للدرس اللغوم ُب العربية كيتناكؿ 

  (ِ)اؼبنهج العاـ لدرس اللغة
 ابفي الكت منهج ابن جنيعناصر المطلب الرابع: 

ع قياسنا على ما ظبي  ديد ُب اللغة مل ييسمع كمل ييرك: كيراد بالقياس: استنباط شيء جالقياس
كفبا  .د القياس، كالدعوة إىل األخذ بويد طويلة ُب كضع قواع انت لوك  عن العرب. ابن جٍت
"مسألة كاحدة من القياس أنبل كأنبو من كتاب لغة عند عيوف الناس.  ويدؿ على ذلك قول

حبلب سنة ست كأربعُت: أخطئ ُب طبسُت مسألة ُب اللغة، كال  -رضبو اهلل- أبو علي قاؿ يل
ما قيس على كالـ العرب فهو من كالـ العرب، أال "يقوؿ: ك  (ّ)أخطئ ُب كاحدة من القياس"

ترل أنك مل تسمع أنت كال غَتؾ اسم كل فاعل، كال مفعوؿ؟ كإمنا ظبعت البعض، فقست 
 "..ؼ بشر"، ك"كـر خالد"، كىكذا."قاـ زيد"، أجزت: "ظري عليو غَته. فإذا ظبعت: 

بشأهنا.  افيها، كينتهي إىل ما يريده تقرير : حىت يأٌب على كجوه القوؿ التتبع الدقيق للفكرة
: ُب تعليقو على الن كىو ؽبذا كثَتنا ما يصطنع طريق احملاكرة اليت تقـو على السؤاؿ كاعبواب. مث

ىذا يدؿ على مدل تتبع  (ْ) َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ :اآلية الكردية ُب قولو تعاىل
 استدؿ العلماء بقولو تعاىل: ابن جٍت للفكرة من أٌكؽبا حىت يصل إىل الرأم اؼبختار ُب هنايتها.

                                 
 ٖص، دراسات نحوية في الخصائص ياقوت، (ُ)

  ُٗص، فقو اللغة في الكتب العربية عبده الراجحي ،  (ِ)

 ٖٖ\ُ الخصائصابن جٍت   (ّ)

 ُّسورة البقرة اآلية   (ْ)
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على أف اللغة جاءت عن طريق الوحي، فهي كحي  (ُ) َّّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ
اء كأفعاؿ . يقوؿ ابن جٍت: "فإف قيل: فاللغة فيها أظب-سبحانو تعاىل-كتوقيف من اهلل 

كحركؼ، كليس جيوز أف يكوف اؼبعلم من ذلك األظباء دكف غَتىا ما ليس بأظباء، فكيف 
ك من خص األظباء كحدىا؟". ىذا طريق سؤاؿ، ٍب جييب على ىذا السؤاؿ: "قيل: اعتمد ذل

الثالثة، كال بد لكل كالـ مفيد من االسم، كقد تستغٍت  ركنحيث كانت األظباء أقول ال
تقلة عن كل كاحد من اغبرؼ كالفعل. فلما كانت األظباء من القوة كاألكلية ُب اعبملة اؼبس

 النفس كالرتبة، جاز أف يكتفي ّٔا فبٌا ىو تاؿ ؽبا، كؿبموؿ ُب اغباجة إليها عليو".
فكاف يقـو بعزك اآلراء الواردة ُب   .ابن جٍت كثَتنا ما يذكر آراء العلماء، كينقل من كتبهم كاف

ساؽ بُت يدم . ابن جٍت أيضنا كانت عنده عناية بسلسلة األسانيد اليت تاأصحأّكتابو إىل 
ُب حكايتو ألقواؿ ىؤالء العلماء ال يقف عند ؾبرد اغبكاية؛ كلكنو  . ككافاألخبار اليت يوردىا

يزيد عليها بالشرح كالتوضيح كالتأسيس. فليس ابن جٍت ؾبرد ناقل، عندما كاف ينقل ال بد 
مصاحبنا ؼبا رآه صحيحنا، كموافقنا للقواعد؛ بل كاف ابن جٍت يناقش  كأف يكوف ىذا النقل

: ُب باب ترافع األحكاـ، عندما حيكي عن سيبويو الن الكثَت من اآلراء كالقضايا اؼبتنوعة. مث
" على أهنا ةه ل"، ابن جٍت ينقل عنو قولو: "كألجل ذلك ما ضبل "أىمى عى فػٍ ة" على "أى لى عٍ تكسَت: "فػي 

ُب تكسَتىا: "آـ"، ٍب يعلق على ذلك بقولو: "إىل ىنا انتهى كالمو، إال أنو  " لقوؽبمله عى "فػى 
كاضحنا ُب ذلك. ٍب يعلل ابن جٍت ذلك فيقوؿ:  الن سيبويو تعلي أرسلو كمل يعللو" أم: مل يقدـ

"كالقوؿ عندم: أف حركة العُت قد عقبت ُب بعض اؼبواقع "تاء" التأنيث، كذلك ُب األدكاء"؛ 
 ِالعلمي الدقيق ؼبثل ذلك.فيقدـ التحليل 

ما ككاف ابن جٍت يناقش كال يقطع بالصحة إال إذا كجد الدليل القاطع أقول، فإنو يقوؿ بأف 
 . اؤكد حكمو ّٔت يتال ةالقوي باألدلة لى ذلك،ل عدليذىب إليو فالف ليس صوابنا، ك 

راث : الذم ساعده على ذلك ىو: اطالع ابن جٍت الواسع على تاالبتكار والتجديد  
يبسط  كجداألسالؼ من العلماء، ككذلك الذكؽ اللغوم الرفيع كالسليم لدل ابن جٍت. فقد 

القوؿ ُب القضايا اليت حاـ حوؽبا بعض العلماء السابقُت، كيبتكر من اؼبباحث ما مل يسبقو بو 
: ُب باب إمساس األلفاظ أشباه اؼبعاين، يقوؿ ابن جٍت: "اعلم أف ىذا موضع الن أحد. مث

                                 
 ُّسورة البقرة اآلية   (ُ)
 ُٕص دراسات نحويةياقوت،   ِ
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لطيف، كقد نٌبو عليو اػبليل كسيبويو، كتلقتو اعبماعة بالقبوؿ لو، كاالعًتاؼ بصحتو. شريف 
أيضنا ُب  لى ظبت ما حداه، كمنهاج ما مثلو"ككجدت أنا من ىذا اغبديث أشياء كثَتة، ع

"باب: استعماؿ اغبركؼ بعضها مكاف بعض"، يقوؿ: "ككجدت ُب اللغة من ىذا الفن شيئنا  
كذلك أيضنا ابن  ثره ال صبيعو عباء كتابنا ضخمنا"ط بو؛ كلعلو لو صبع أككثَتنا، ال يكاد حيا

جٍت توسع ُب قضية االشتقاؽ األكرب، كاالشتقاؽ الكبَت، الذم كاف يستعُت بو أبو علي 
الفارسي، كيسًتكح لو عند الضركرة. كرغم أف الفارسي مل يسٌم ىذا االشتقاؽ بذلك، إال أنو  

ابن جٍت يتلطف  ليو ىذا االسم، كمثَّل لو. ككجدٍت كأطلق عكاف يستأنس بو، فجاء ابن ج
ُب رد الكلمات اليت تتحد ُب مكوناهتا الصوتية كإف اختلف ترتيبها إىل معٌت كاحد جيمع 

 ُبينها، كمل يزعم أف ذلك مطرد ُب صبيع اللغة.
ؿ ما أمهل على بعض األفكار اليت مل ييسبق إليها. على سبيل اؼبثاؿ: إمها ابن جٍت أيضنا دؿٌ 

من الًتاكيب الصوتية ُب لغة العرب، علة استعماؿ ما استيعمل منها، يقوؿ:"فإف أحدنا مل 
ل، كاستعماؿ ما استٍعًمل، كصباع القوؿ فيو: لزكمك ؿبجة يتكلف الكالـ على إمهاؿ ما أيمهًٍ 
 ِالقوؿ باالشتقاؽ كاالختالؼ".

ىذا االستطراد الذم يستطرد  :بو االستطراد ألدنى مالبسة بين مادة الحديث وما استطرد 
ابن جٍت فيو ال خيلو من الفوائد اللغوية كالعلمية اليت تعود على القارئ؛ فكأف ابن جٍت يقصد 
من ىذا االستطراد اإلفادة كزيادة القارئ ُب االستزادة من ذلك؛ كلذلك يقوؿ: "كإمنا أفضى 

وف ىذا الكتاب ذاىبنا ُب جهات بنا إليو طرؼ من القوؿ أحببنا استيفاءه تأنسنا بو، كليك
؛ ألف ىذا األمر قد فرغ منو ُب أكثر  النظر، إذ ليس غرضنا فيو الرفع كالنصب كاعبر كاعبـز
الكتب اؼبصنفة فيو منو؛ كإمنا ىذا الكتاب مبٍت على إثارة معادف اؼبعاين، كتقرير حاؿ 

 األكضاع كاؼبباين، ككيف سرت أحكامها ُب األكباء كاغبواشي".
استشهد ابن جٍت بالشعر الفصيح ُب بياف اؼبعاين  :تشهاد، أو مصادر االحتجاجاالس 

ُب اؼبعاين كاألغراض؛ أما األلفاظ  وفقد استشهد ابن جٍت بكاأللفاظ معنا. أما شعر اؼبولدين، 
فال، كدبحاكرتو مع األعراب الذين أدركهم كظبع عنهم. ككثَتنا ما يعزك أك ينسب ىذه األشعار 

بعض ىذه الشواىد استخرجها ابن  ، كُب بعض األحياف كاف يًتؾ ىذه النسبة.إىل قائليها

                                 
 8ص دراسات نحويةياقوت،   ُ
 71ص دراسات نحوية ياقوت،   ِ
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 جٍت من دكاكين الشعراء، كرجز الرجاز، كبعضها كقف عليو ُب اؼبؤلفات اللغوية اليت سبقتو.
 المطلب الخامس: إيجابيات الكتاب

تمدة، يلجأ ديتاز اػبصائص دبيزات كثَتة رفعت من شأنو كجعلتو ُب صف اؼبصادر اللغوية اؼبع
 الباحثوف، كمن ىذه اؼبميزات ما يلي:ك إليو الدارسوف 

 سهولة األسلوب كالعبارات حيث اجتنب ابن جٍت كل التعقيدات اللفظية كغَتىا. أكال: 
غزارة اؼبعلومات اليت تضمها فقد تناكؿ أبوابا كثَتة ُب صبيع اعبوانب اللغوية الصوتية ثانيا: 

 كالصرفية كالنحوية كالداللية.
ميلو إىل التطور كالتجديد فهو جينح ُب ربليلو إىل منهج مغاير ؼبنهج معاصريو إذ يعرض ثالثا: 

القوانُت الكلية اعبامعية كاألصوؿ العامة لعلـو اللغة، األمر الذم ضمن لكتابو التوافق مع ما 
 تنادم بو الدراسات اللغوية اغبديثة من القضايا.

قلية كاإلحساسات اؼبكتسبة كالتذكؽ الفكرم، ككل الع ةكوف ابن جٍت يتمتع باؼبلكرابعا:  
 ذلك أتاح لو فرصة السيطرة على أفكار الباحثُت ُب كتابو.

 كثرة الشواىد اللغوية كالشعرية.خامسا:  
 حف  الًتاث اللغوم العريب من الضياع.سادسا: 
 .االبتكار كالتجديدسابعا: 
 .القدديةاألفكار كالقضايا العلمية اعبديدة ك كثرة ثامنا:  
 اإلحتفاظ بالقصص كاغبكايات.تاسعا: 

 المآخذ على كتاب "الخصائص":المطلب السادس: 
كما نعرؼ إف كتاب "اػبصائص" لو شهرة كبَتة ُب علـو العربية، كلو أيضنا قيمة كبَتة بُت 
اؼبؤلفات اللغوية؛ ألف كتاب "اػبصائص" لو منهجو ُب التأليف، كتاب ُب مادتو العلمية اليت 

نها غٌٍت بالكثَت من األفكار كالقضايا العلمية اعبديدة كالقددية اليت أضاؼ عليها ابن تضم
جٍت، كأثراىا بفكره كدبنهجو. لكن مع ذلك كلو فهناؾ بعض اؼبآخذ اليت كجهت إىل ىذا 

 الكتاب:
االستطراد الذم يقع فيو ابن جٍت كثَتنا. كمع أف استطرادات ابن جٍت ال زبلو ُب صبلتها أكال: 

من فوائد كثَتة ردبا كاف يقصد ابن جٍت االستطراد من كرائها لكي يكتبها كيفيد القارئ منها، 
 إال أف ىذا النهج من شأنو يؤٌدم إىل إعاقة الفهم كالتلبيس على القارئ أك السامع.

عدـ دراستو لبعض القضايا ُب موضع كاحد، فردبا الفكرة الواحدة يتعرض ؽبا ُب أكثر ثانيا: 
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ُب الكتاب؛ ىذا يؤدم إىل تشتت الفكرة ُب جزئيات متناثرة ُب صفحات  من موضع
الكتاب، كربتاج ىذه الفكرة اؼبشتتة إىل الوقت كاعبهد من القارئ ُب سبيل اإلؼباـ جبميع 

 اػبيوط اؼبتعلقة ّٔذه الفكرة. 
تكراره التكرار؛ كىذا التكرار يستوم ُب تكراره الشواىد الشعرية ُب أكثر من موضع، ك ثالثا: 

للقصص اليت حكاىا ُب أكثر من موضع، كاؼبأثورات أك اؼبسائل اللغوية كالركايات األدبية، 
كذلك لصفات بطريق اإلغباء، كغَت ذلك.: مسألة بناء األفعاؿ كاألظباء كاالن كغَت ذلك. مث

: ُب الن أيضنا يعقد ابن جٍت للمسألة الواحدة األبواب اؼبتباعدة ُب موضعها من الكتاب. مث
"باب: ما قيس على كالـ العرب فهو من كالـ العرب"، كُب "باب: ُب اللغة اؼبأخوذة قياس"،  

 (ُ)كل ذلك تكرار، كاف على ابن جٍت أال يكثر من ىذا التكرار ُب ىذا الكتاب.
: فبٌا الن تكلَّف ُب بعضها. مث ُب بعض اؼبسائل العلمية، ك أف ابن جٍت جانىبو الصوابرابعا: 

أكثر اللغة ؾباز ال حقيقة، كتغاىلى ُب ىذا إىل اغبد الذم جيعل مبٌت  ذىب إليو من أف
بوضع الكل موضع البعض، كالعاـ أيضنا موضع  لعربية كلها على آّاز كاالتساعالًتاكيب ا
  اػباص.
كقوعو ُب بعض األخطاء اللغوية، كىذه األخطاء ردبا ييعزل بعضها إىل النساخ، خامسا: 

جٍت. كفبا عزم إىل ابن جٍت: أف ىذا األعرايب تلٌقى سؤاؿ أيب اغبسن كالبعض اآلخر إىل ابن 
دبا ىو الغرض عند الكافة ُب مثلو، كمل حيفل بصناعة اإلعراب اليت إمنا ىي لفظية، كلقـو 

اليت ال تدخلها  "كافة"ـبصوصُت من بُت أىل الدنيا أصبعُت، فيجعل األلف كالالـ على 
 العرب. األلف كالالـ ُب الفصيح من كالـ

كيؤخذ على ىذا الكتاب: أنو ترٌدد ُب ىذا الكتاب بعض اؼبصطلحات غَت مألوفة؛ من ذلك 
اعبزء األكؿ ُب كذلك عرب عن مد الصوت باؼبطل   ،: تعبَت ابن جٍت عن النسب باإلضافةالن مث

(، كتعبَته عن أعالـ اؼبعاين ُب العربية باألدلة، ُِْك  ُُِ(، كاعبزء الثالث )ص َِْ)ص 
 (ِ)فهاـ، ك"إف" دليل الشرط.مزة دليل االستفاؽب

على كتاب "اػبصائص" البن جٍت، كىذه اؼبآخذ ُب حقيقتها ال  أخذتىذه ىي اؼبآخذ اليت 
تقلل من شأف الكتاب، أك من شأف صاحبو؛ كحسب ابن جٍت ُب "اػبصائص": أنو اكتشف 

                                 
 ُٕص دراسات نحويةياقوت،  (ُ)

 ُٕص دراسات نحوية ياقوت، (ِ)
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ف احملدىثوف، إال بعد طوؿ فبارسة، الكثَت من النظريات اللغوية اغبديثة اليت مل يهتد إليها الباحثو 
كطوؿ فكر، كطوؿ دأب، باإلضافة إىل إسهاماتو إىل بعض القضايا اليت سبق العلماء بالقوؿ 

: مناسبة األلفاظ ؼبعانيها عندما ربدث عنها اػبليل، كربدث عنها الن فيها دكف أف يستطرد. مث
ها كتوسع فيها، كٌل ذلك من أيضنا سيبويو، إال أف ابن جٍت أتى ّٔذه القضية كاستطرد في

 خالؿ فكر ابن جٍت، كثقافتو الفلسفية اليت برع فيها.
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ويندرج تحت ىذا  مبحث الثالث: التعريف بعلم الصرف لغة واصطالحا،ال
 :يلب وىامط ثالثة المبحث

  المطلب األول: التعريف اللغوي للصرف
يٍفرىدىة، كىو أٍف ييصرَّ مأخوذ ًمنى الصٍَّرؼً  "تػىٍفعيله " التصريفي 

فػىتىتػىوىلَّد منها أٍلفىاظ  ؼى الكلمة اؼب
ـبيٍتىًلفىةه، كمعافو ميتػىفىاًكتىة
(ُ). 

الصرؼ من علـو أصوؿ العربية فهو ميزاف العربية، كبو تعرؼ أصوؿ كالـ العرب من الزكائد 
مأخوذ من مادة كىذا اللف  "الصرؼ"  (ِ)الداخلة عليها كال يوصل إىل معرفة االشتقاؽ إال بو

كالتصريف إلفادة معٌت الكثرة، كىو ُب اللغة يأٌب على معاف   ،صٌرؼ يصٌرؼ صرفا كتصريفا
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱكثَتة منها: التحويل كالتغيَت كمنو قولو تعاىل: 

 (ْ)كمنو تصريف اؼبياه، كيقاؿ صرؼ الشيء صرفا رده عن كجهو (ّ) َّ ىئ نئ
 المطلب الثاني: المعنى االصطالحي للصرف

خذ من كلمة بناء مل تبنو العرب اف الركاد األكائل يعرفونو بأف يؤ كأما معناه االصطالحي فقد ك
 على كزف ما بنتو العرب من غَتىا ٍب تفصل ُب البناء الذم أخذتو ما يقتضيو قياس كالمهم. 

العلم الذم تعرؼ بو كيفية صياغة "كعليو توضيح ىذا اؼبصطلح الذم رآه اؼبتأخركف بأنو: 
يكوف الصرؼ ىو تغيَت بناء كبذلك  "بنية كأحواؿ ىذه األبنية اليت ليست إعرابا كال بناءاأل

الكلمة لغرض معنوم أك لفظي. كمن الغرض اؼبعنوم تغَت اؼبفرد إىل التثنية كإىل اعبمع، أما 
وؿ يق (ٓ)" أم اإلعالؿ كاإلبداؿكاؿ" ك "غز " إىل "قى كى زي " ك "غى ؿى وى الغرض اللفظي فمنو تغيَت "قػى 

صاحب الشافية ُب علم الصرؼ: التصريف علم بأصوؿ يعرؼ ّٔىا أىٍحوىاؿ أبنية اٍلكىلم الَّيًت 
  (ٔ)لىيست بإعراب

                                 
 ْٓ ص، المفتاح في الصرفاعبرجاين،   (ُ)

 بتصريف ُ\ِ، المنصف في التصريف،ابن جٍت،  (ِ)

 ُّٔسورة البقرة اآلية  (ّ)

 َِٖص، مادة صرؼ المعجم الوسيطؾبمع اللغة العربية،  (ْ)

  ٖص ي علم الصرف،البسيط ف الراجحي، (ٓ)

  ْ ص، الشافية في علم التصريفابن حاجب،   (ٔ)
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كديكن القوؿ بأف الصرؼ ىو العلم الذم يبحث فيو عن أبنية الكلم كأحواؽبا صحة 
 .(ُ)كاعتالال

 المطلب الثالث. فائدة علم الصرف 
عنها العلماء اؼبشتغلوف ّٔذا الفن من ذلك ما ذكره ابن إف لعلم الصرؼ فوائد كثَتة ربدث 

ًب حاجة، كّٔم القبيل من العلم حيتاج إليو صبيع أىل العربية أ كىذامالك ُب إجياز التعريف: "
 إليو أشد فاقة؛ ألنو ميزاف العربية، كبو تعرؼ أصوؿ كالـ العرب من الزكائد الداخلة عليها، كال

 (ِ) بو.يوصل إىل معرفة االشتقاؽ إال
كقد يؤخذ جزء من اللغة كبَت بالقياس، كال يوصل إىل ذلك إال من طريق التصريف؛ كذلك 

يقوؿ: كرـي  إنسافه  عى و ظبيً لكبو قوؽبم: إف اؼبضارع من فػىعيل ال جييء إال على يػىٍفعيل بضم العُت،
ـ أك مل يكري  :مقوؽب عى ظبيً  بأنو تارؾ لكالـ العرب، عليو رع، لقضييكرىـ بفتح الراء من اؼبضا

بأهنا مضمومة ُب اؼبضارع أيضا  إذا صح أف العُت مضمومة من اؼباضي قضي و؛ ألنعٍ مى سٍ يي 
كاف السماع أيضا فبا يشهد   كإفتج إىل السماع ُب ىذا ككبوه، حيي  قياسا على ما جاء. كمل

 . قياسالبصحة 
بضم -ال فعى يكوف مي كمن ذلك أيضا قوؽبم: إف اؼبصدر من اؼباضي إذا كاف على مثاؿ أىفػٍعىلى 

د اؼبصدر من أكرمتو على يلو أر ك تو ميٍدخىال، كأخرجتو ـبيٍرىجا، لٍ كبو: أدخى  -اؼبيم كفتح العُت
تج فيو إىل السماع، ككذلك قوؽبم: كل اسم كانت ُب حيل: ميٍكرىما قياسا، كمل يىذا اغبد لق

من  قة كًمٍركىحة، إال ما استيثٍترى أكلو ميم زائدة فبا يينقىل كييعمىل بو فهو مكسور األكؿ، كبو ًمطٍ 
ذلك. فهذا ال يعرفو إال من يعلم أف اؼبيم زائدة، كال يعلم ذلك إال من طريق التصريف، فهذا 

 (ّ)ككبوه فبا يستدرؾ من اللغة بالقياس.
 
 
 

                                 
 ُُص، رسالتان في علم الصرفاؼبرصفي،   (ُ)

 ٓص، إيجاز التعريف في علم الصرفابن ملك،   (ِ)

  ِّٓ\ُالمنصف، ابن جٍت  (ّ)
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فصل الثاني: في تصريف األفعال من حيث أبواب المضارع مع ماضيو من الفعل ال
 ن حيث معاني صيغ الزوائدالثالثي المجرد وم

أبواب المضارع مع ماضيو من الفعل  المبحث األول: في تصريف األفعال من حيث
 الثالثي المجرد.

ما دؿ على اقًتاف حدث بزماف. كمن خصائصو صحة لغويوف النحاة ىو كما يعرفو الالفعل  
، كغبوؽ اؼبتصل البارز من الضمائ كتاء التأنيث ر، دخوؿ قد، كحرُب اإلستقباؿ، كاعبواـز

ي لً كافعى  نى لٍ كيفعى  تي لٍ كفعى  علٍ كمل يفٍ  لي عى ل كسوؼ يفٍ عى فٍ ل كسيػى عى فٍ ل يػى عى : قد فػى الساكنة كبو
.تٍ لى عى كفػى 

(ُ) 
ثىة أٍضرب تػىنػٍقىًسم بأقساـ الزَّمىاف مىاض كحاضر كمستقبل على اأٍلىفػٍعىاؿك   .ثىالى

 (قعد أكؿ أمس) كى  (ـى أمسقىا) :ًضي من اأٍلىٍزًمنىة كبىٍومىا قرف بًًو اٍلمىا :الماضي
كىىىذىا  (ىيوى ييصىلّْي السَّاعىة) كى  (ىيوى يٍقرىأ اآٍلف) :ًضر من اأٍلىٍزًمنىة كبىٍومىا قرف ًبًو اغبٍىا :الحاضر

ىيوى يٍقرىأ غىدا كىييصلي ) :كبواللٍَّف  أىٍيضا يصلح للمستقبل ًإالَّ أىف اغبٍىاؿ أكىل بًًو من ااًلٍسًتٍقبىاؿ 
سيقرأ غىدا كسوؼ ) :ًفيًو السُّْت أىك سىوؼ  إخالصو لالستقباؿ أدخل ديف أر فىإً  (بعد غىد

 (ييصىلّْي بعد غىد
 (سوؼ يقـو غىدا) ك (سينطلق غىدا) :مىا قرف ًبًو اٍلميٍستػىٍقبل من اأٍلىٍزًمنىة كبىٍو قػىٍولك :المستقبل

يع أىفعىاؿ اأٍلىمر كىالنػٍَّهي  (سوؼ ييصىلّْي غىدا) ك  (ِ)(قيم غىدا كىالى تقعد غىدا) :كبىٍوكىكىذىًلكى صبًى
كالفعل الثالثي  .ؾبردا كمزيدا كقد يكوف رباعيا ؾبردا كمزيدا كذلك كالفعل فد يكوف ثالثيا

آّرد لو أكزاف ثالثة أك ثالثة أبنية فعىل كفًعل كفعيل. فكل كاحد من األكلُت على كجهُت: 
، كمضارع "يفعيل" "يفًعل"على  "لفعى " و على بناءين، مضارعمضارععد كغَت متعد. ك مت
. كالثالث على كجو كاحد غَت متعد كمضارعو على بناء كاحد "يفًعل"ك "فعىل"يعلى  "لعً ف"

د. كمثاؿ د يقعي لو، كقعى لو يقتي س، كقتى س جيلً بو، كجلى بو يضرً ل ضرى . فمثاؿ فعى "يفعيل" "فعيل"كىو
ـ. كأما فعىل يفعىل ـ يكري ل كري عي ق. كمثاؿ فق يثً قو، ككثً قو يرمً مً ر ح، ك يفرى  فرًحك بو، بو يشرى ل شرً فعً 

فيو أف يكوف عينو أك المو أحد حركؼ اغبلق:  افليس بأصل كمن ٍب مل جييء إال مشركطن 
ل عي كبو أىب يأىب كركن يركن. كأما ف اؽبمزة كاؽباء كاغباء كاػباء كالعُت كالغُت إال ما شذ من

                                 
 ّْٓ ص المفصل في صنعة اإلعراب،الزـبشرم،  (ُ)

 ُِٕص ريف،إيجاز التعريف في علم التصابن مالك،  (ِ)



 

ُِ 
 

أما اؼبزيد يتعلق بالفعل آّرد الثالثي، ك  . ىذا ماتُتفمن تداخل اللغل ل يفصي يفعيل كبو فصي 
فلو طبسة كعشركف بناء كالزيادة ال زبلو إما أف تكوف من جنس حركؼ الكلمة أك من غَت 

 جنسها.
دحرج اغبجر، كسرىف  :كبو اكيكوف متعدين  لى لى عٍ فػى "للمجرد منو بناء كاحد  ،والفعل الرباعي

بناءاف إفعنلل كبو احرقبم كافعلل كبو  الصيب. كغَت متعد كبو دربخ كبرىم. كللمزيد فيو
 (ُ)اقشعر.

تناكؿ ابن جٍت ىذه الظاىرة بالدراسة كالتدقيق كبُت أف اغبرؼ الذم قبل األخَت من مضارع 
فقد يكوف  (ّ)يكوف إما مفتوحا أك مكسورا قياسا مطردا، أما ُب مضارع الثالثي (ِ)غَت الثالثي

األحواؿ الثالث ُب مضارع الثالثي قياس مطرد  مضموما أك مفتوحا أكمكسورا كأنو ليس ؽبذه
ال يشذ عنو فعل، كما أف قياس ما زاد على الثالثة مطرد مل خيرج عنو شيء من األفعاؿ، بل 
إف مدار الضبط ُب األفعاؿ الثالثية ماضيها كمضارعها على ما يسمع من أفواه األثبات من 

 اجم اؼبوثوؽ ّٔا.ضبلة اللغة كحفاظها أك ما ينقل نقال صحيحا عن اؼبع
بأف يكوف مفتوح  (ْ)ذكر ابن جٍت األمثلة لبعض األكجو اعبائزة ؼبضارعات الفعل الثالثي آّرد

العُت ُب اؼباضي ك مكسورىا ُب اؼبضارع كبو: ضرىب يضًرب أك مفتوحها ُب اؼباضي كاؼبضارع 
رًح يفرىح، أك كبو: فتىح يفتىح، أك مكسورىا ُب اؼباضي كمفتوحها ُب اؼبضارع كبو: ف معا

مكسورىا ُب اؼباضي كاؼبضارع معا كبو: حًسب حيًسب كغَتىا من الصور كاألكجو اليت ذكرىا 
ابن جٍت ربت اؼبوضوع )باب ُب كجوب اعبائز( "كمن ما يبيحو القياس ُب كبو: يضًرب 
كجيًلس كيدخيل كخيريج من اعتقاب الكسرة كالضمة على كل كاحدة من ىذه العيوف، كأف 

ًرب كيضريب كجيًلس كجيليس كيدخيل كيدًخل كخيرًج كخيريج قياسا على ما اعتقبت يقاؿ يض
على عينو اغبركتاف معا ُب كبو: يعًرش كيعريش، كإف كانت الكسرة ُب عُت مضارع "فعىل" 
تقوؿ "يفًعل" أكىل من "فعىل" "يفعيل" فإهنما على كل حاؿ مسموع أكثر السماع من عُت 

"فعىل"
وضوع: "ألنو ؼبا كانت حركة العُت ُب اؼبضارع أبدا زبالف حركة كقاؿ ُب نفس اؼب (ٓ)

                                 
 ّّٓ ص المفصل في صنعة اإلعراب،الزـبشرم،  (ُ)

 مضارع غَت الثالثي: ىو فعل اؼبضارع مأخوذ من الثالثي اؼبزيد كبو: يستغفر من استغفر ك يفتعل من افتعل  (ِ)
 ىو كل فعل مضارع أخذ من الفعل اؼباضي آّرد كبو: يذىب من ذىب كيأخذ من أخذ :مضارع الثالثي  (ّ)

 ثالثي آّرد: ىو كل فعل ثالثي خاؿ من حركؼ الزيادة كيتألف من فاء ك عُت كالـ )فعل( ال  (ْ)
 ٗٓ\ّ، الخصائصابن جٍت   (ٓ)



 

ِِ 
 

عُت اؼباضي إال ُب باب "فعيل يفعيل" جاز "قتىل يقتيل" ألف اإلختالؼ قد كقع، كلكن الباب 
ما بدأنا بو من أف باب "فعىل" إمنا ىو يفًعل"
(ُ) 

لضبط األفعاؿ اليت أكردىا ابن جٍت أف ىناؾ قواعد كضوابط  خالؿ ىذه النصوصمن يفهم 
اؼبضارعة من الفعل الثالثي آّرد مع ماضيها كأهنا تكفي ألف يعرؼ الدارس ىذه القواعد 

 كالضوابط كيرد ما يسمعو إليها ليعرؼ نصيبو من مسايرىا.
-كابن جٍت يرل أف القسمة العقلية كانت تقتضي أف ذبيء مضارعات "فعىل" بفتح العُت 

و: ضرىب يضًرب كجيًلس من جلىس، كمنها أف ذبيء مكسورة كب -اؼباضي الثالثي آّرد
مضمومها كبو: دخىل يدخيل كخرىج خيريخ، إال أف ابن جٍت يرل جواز تعقب الكسرة كالضمة 
ُب عُت كاحد كأف يقاؿ: يدخيل كيدًخل بالضمة كالكسرة على سواء، قياسا على ما كرد 

ٍت أف الكسرة ُب باب الثالثي بتعقب اغبركتُت كمنو: يعًرش كيعريش من عرىش. كجيـز ابن ج
"فعىل" مفتوح العُت ىي األصل يقاؿ "فعىل يفًعل" كأما "يفعيل" بضمة العُت ُب ىذا الباب 
فليس باألصل كإمنا داخل عليو. كردبا ىذا يكوف ىو السبب ؼباٌ أرادت العرب حذؼ الواك ُب 

ذم ذكر ابن جٍت أنو مضارع "فعىل" مفتوح العُت فبا فاؤه كاكا اقتصركا بو على الكسر ال
يضموه ألف الضمة ليست  األصل كالذم جيب معو اغبذؼ كبو: "كجىد جًيد" "كجىل جًيل" كمل

 بأصل فيو.
قد استعملت العرب األكجو الستة ُب العربية لألفعاؿ الثالثية اؼبضارعة مع ماضيها، أما األكىل 

اؼبضارع كبو: ضرىب يضًرب،  كالثانية فهما: "فعىل يفًعل" بفتح العُت ُب اؼباضي ككسرىا ُب
ك"فعىل يفعىل" بفتح العُت ُب اؼباضي كاؼبضارع معا كبو: فتىح يفتىح. أما الثالثة فهي: "فعىل 
يفعيل" بفتح العُت ُب اؼباضي كضمها ُب اؼبضارع، كبو: نصىر ينصير كالرابعة ىي:"فًعل يفعىل" 

كاػبامسة ىي: "فًعل يفًعل"  بكسر العُت ُب اؼباضي كفتحها ُب اؼبضارع كبو: شًرب يشرىب،
كالوجو األخَت ىو: "فعيل يفعيل" بضم العُت ُب اؼباضي كاؼبضارع  (ِ)بكسرمها كبو: كًرث يًرث.

.   كبو: حسين حيسين ك كرـي يكرـي
كىذه ىي األكجو اؼبمكنة لباب اؼبضارع مع ماضيو كقد تقدـ أف ابن جٍت أشار إىل أنو ال 

أف  -أيضا-يث ال يشذ عنو فعل من األفعاؿ كُب رأيو يوجد قياس مطرد ؽبذه األحواؿ حب

                                 
 بن جٍت، اؼبصدر السابق نفس الصفحةا  (ُ)

 ُُٕص ،دروس التصريف، ؿبي الدين عبد اغبميد  (ِ)



 

ِّ 
 

القياس يبيح كسرة عُت اؼبضارع أك ضمها لكل فعل ثالثي مفتوح العُت سواء أكانت عينو أك 
المو إحدل حركؼ اغبلق أـ مل تكن، كاؼبطلوب عنده ـبالفة عُت اؼبضارع منها عُت اؼباضي 

ا الرأم حيث يرل ابن عصفور أف "فعىل" ما عدا باب "فعيل يفعيل" خيالف بعض الصرفيُت ىذ
بفتح العُت إذا كاف معتل الفاء بالواك فإف مضارعو أبدا على "يفًعل" بكسر العُت كبو: كعد 
يًعد فإف كاف غَت ذلك فال خيلو أف يكوف المو أك عينو حرؼ حلقي أك ال يكوف فإف كاف  

رىع فإف مل يكن كذلك فإف كذلك فإف مضارعو أبدا على "يفعىل" بفتح العُت كبو: قرىع يق
مضارعو أبدا جيئ "يفًعل" كيفعيل" بكسر العُت كضمها كبو: ضرب يضًرب
(ُ) 

أغلب أقواؿ الصرفيُت ُب ىذا الباب تشَت إىل عدـ استقرار ىذه األكجو بضابط لوجود 
فيو القوؿ  الن التداخل كالتشابك ُب صبيع األبواب فبا يوحي بتأكيد ما ذىب إليو ابن جٍت. مث

يكوف مضارعو إال مكسورا مثلو أك مفتوحا كال يأٌب مضمومها  ف: "فًعل"بكسر العُت البأ
ع عن العرب "يفضيل" بالضم ُب مضارع "فًضل" قاؿ بعضهم ىو شاذ، كقاؿ آخركف ىو  كظبي

 (ِ)من تداخل اللغات كلكنو مسموع عن العرب على كل حاؿ
بفتح العُت إذا كاف المو أك عينو حرؼ ككقوؿ ابن عصفور اؼبشار إليو سابقا ُب قاعدة "فعىل" 

حلق فإف مضارعو أبدا على "يفعىل" بفتح العُت...." ذكر ابن ىشاـ أنو قد كردت أفعاؿ 
عينها أك المها من أحرؼ اغبلق على غَت ىذا الوجو "كردبا جاء "فعىل" حلقي الالـ أك العُت 

 (ّ)مضموما أك مكسورا على القياس"
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ُٕٓ\ُ ،الممتع في التصريف، . ابن عصفور (ُ)

 ُُٕص ،دروس التصريفاغبميد، عبد  . ؿبي الدين (ِ)

 ََُص نزىة الطرق في علم التصريف ،. ابن ىشاـ (ّ)



 

ِْ 
 

 بحث الثاني: معاني صيغ الزوائدالم
ىذه الظاىرة تعد من أىم اؼبسائل الصرفية ألف موضوع علم الصرؼ ىو البحث عن أحكاـ 
أبنية الكلمة العربية اليت ليست بإعراب كال بناء كما غبركفها من أصالة كما يعًتيها من زيادات 

س كتابا مستقال ُب الصرؼ فقد كاؼبعاين اليت ربتويها ىذه الزيادات. كدبا أف كتاب ابن جٍت لي
جاءت معاين الصيغ على شكل إشارات ُب ثنايا اغبديث عن موضوع معُت أك استطراد من 

 موضوع آلخر. 
كاػباصة اليت تندرج ربت أكزاف  لقد تعرض ابن جٍت لبحث طريف ُب تتبع اؼبعاين العامة

د فصال عنوانو: باب ُب صيغ الزكائد كجاء حبثو ُب مواضع متشعبة ُب ىذا اعبزء. كلقد عقك 
قوة اللف  لقوة اؼبعٌت كتصور فيو معاين صيغ الزكائد على أهنا تفيد عموما القوة كاؼببالغة، 

 كالصيغ اليت ذكر أمثلتها ىي:
ل" كىو ن على كزف "فعي : قاؿ ىي للقوة كاؼببالغة ُب األمر كمٌثل بقولو: "خشي لع  و  افع   \أكال

رضي اهلل -ؼبا فيو من تكرير العُت كزيادة الواك كمنو قوؿ عمر  ل"عى وٍ عى ن "افػٍ شى وٍ شى دكف معٌت اخٍ 
ل" ؾبرد ثالثي كأصل الوزف "فعي  (ُ)كا" أم اصلبوا كتناىوا ُب اػبشونة"دي عٍ وا كسبى ني شى وٍ شى "اخٍ  -عنو

كزيد فيو األلف كالواك ككررت عُت الكلمة فصار "افعوعل" إلفادة القوة كاؼببالغة ُب األمر. 
معٌت آخر مل يتطرؽ إليو ابن جٍت ألف حديثو ُب ىذه الصيغ ؾبرد صدفة كىذا الوزف يفيد 

 ليس على استقالؿ، كمن تلكم اؼبعاين اليت يفيدىا ىذا الوزف "الصَتكرة" كاحلوىل الشيء أم
  (ِ)صار حلوا

: ذكر أنو يفيد معٌت "فٌعل" بالتضعيف كالذم يفيد التكثَت، ىذه ىي الصيغة علافت  \ثانيا
ورة ُب اعبزء الثالث من اػبصائص كاؼبثاؿ الذم ذكره ابن جٍت ىو قولو: "كمنو الثانية اؼبذك
يشعر ُب "اقتدر"  (ّ)ر كاقتدر فاقتدر أقول معٌت من قوؽبم قدرعل" كبو: قدى ل" ك "افتى باب "فعى 

در" لزيادة األلف كالتاء ُب الوزف. ككزف"افتعل" يفيد معاف قوة اؼبعٌت كتكثَتىا غَت الذم ُب "قى 
منها، "االزباذ" مثل: اذبح أم ازبذ ذبيحة كمنها، التصرؼ أك التسبب كاعتمل أخرل 

 كاكتسب إذا تسبب ُب العمل كالكسب. كيفيد أيضا اؼبطاكعة كالتشارؾ كغَتىا.

                                 
 ُٕ\ّ الخصائص ،. ابن جٍت (ُ)

 ٓٓص ،تسهيل شرح ابن عقيل، . حسٍت (ِ)

  ُٕ\ّ الخصائص، . ابن جٍت (ّ)



 

ِٓ 
 

: بتضعيف العُت يفيد التكثَت، كمنو قولو: "قٌطع بالتضعيف ك كٌسر بالتضعيف فع ل\ثالثا
كالصورة  (ُ)أحدمها اؼباضي كاآلخر تكثَت الفعل" فنفس اللف  ىاىنا كصورتو تفيد شيئُت

عند ابن جٍت ىي بناؤه على ثالثة أحرؼ مع تكرار عُت  -افتعل–الشكلية ؽبذا الوزف 
الكلمة، كىذا التكرار تأثر ُب صورتو اؼبعنوية اليت ىي اؼباضي ُب زمنو كالتكثَت ُب كظيفتو 

 بالغة كالكثرة ُب التقطيع.: "قٌطع" فعل ثالثي ماضي مضعف العُت يفيد اؼبالن كمث
ل" كما ذكره ابن جٍت كاؼبثاؿ ىو : ىذه الصيغة تفيد ؾبرد معٌت اؼبطاكعة ؿ "فعى لع  ف  انـ  \رابعا

الذم  لبى كذلك التجلب فهذا منقوؿ من مضارع اقٍبى  -أيضا–قولو: "قيل يقع النقل ُب النكرة 
لغَت كبو: أطلقتو فانطلق ك قطٌعت كاؼبقصود باؼبطاكعة ىو قبوؿ تأثَت ا (ِ)و"تي بٍ لى ىو مطاكع جى 

 (ّ)اغببل فانقطع كجلبتو فاقبلب
: مزيد حبرؼ كاحد )اؽبمزة( ُب أكلو، نص ابن جٍت أنو من ضمن اؼبعاين اليت أفعل\خامسا

أم أزلت شكايتو كقاؿ: "ٍب إهنم قالوا،  تي يٍ كى شٍ تفيدىا ىذه الصيغة السلب كاإلزالة كبو: أى 
يذكر ابن  (ْ)لسلب معٌت الشكول ال إثباتو ايشكوه فهو إذن أشكيت الرجل إذا أزلت لو عما 

 (ٓ)عصفور أف كزف "أفعل" يأٌب بإحدل عشرة معنا
: بزيادة التاء قبل فاء الكلمة كتضعيف العُت تأٌب للتجنب، ذكر ابن جٍت أهنم تفع ل\سادسا
د إذا ذبنب اغبرج كمثلو ربرٌج كهتجٌ  (ٔ) أم ترؾ اإلٍب، كمثلو ربٌوب أم ترؾ اغبوبٍبَّ قالوا: تأى 
 (ٕ)كاؽبجود

ىذه ىي الصيغ اليت تطرؽ إىل أمثلتها ابن جٍت ُب ىذا اعبزء كذكر بعض اؼبعاين اليت تفيده، 
كاؼبالح  من ىذا العرض أف ابن جٍت مل يقصد دراسة ىذا اؼبوضوع استقالال بل ىو شيء 

و دبا ال يغٍت طارئ عليو ُب ثنايا حديثو عن موضوع معُت ٍب يقف عليو كيلقي الضوء في
لبحث كامل ؼبعاين صيغ الزكائد ألف ىذه الصيغ منها ما يفيد عشرة معاف كمنها ما يفيد معنىا 

                                 
 اؼبصدر السابق ابن جٍت،  .  (ُ)

 ُٕ\ّ لخصائصاابن جٍت،    (ِ)

 ُٕ\ُالمنصف  ،ابن جٍت  (ّ)

 ُٖ\ّ الخصائص ،ابن جٍت  (ْ)

 ُٖٔ\ُ الممتع في التصريف، ابن عصفور  (ٓ)

 مصدر سابق نفس الصفحة الخصائص ،ابن جٍت   (ٔ)
 ّٖ\ُ شرح الكافية البن الحاجب ،اإلسًتابادم  (ٕ)
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كاحدا، يقوؿ أضبد قبش:"إف كزف "فٌعل" بتشديد العُت يفيد أغراضا كثَتة ال تقل عن شبانية أك 
  (ُ)تسعة حسب كركدىا ُب كتب الصرفيُت"

ل ىو مطاكعة فعل كبو: كسرتو عى فى الذم يأٌب لو كزف انػٍ د يحاكي: "كاؼبعٌت الو طنكيقوؿ األ
 (ِ)فانكسر

                                 
 ِٔٗص ،الكامل في النحو والصرف واإلعرابأضبد قبش،   (ُ)

 ُُٖ\ُ ا وصرفهاالمحيط في أصوات العربية ونحوى ،طاكيناألؿبمد   (ِ)
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ومن  تأصيل المذكراء من حيث التثنية والجمع و صل الثالث: في تصريف األسمالف
  تندرج تحت ىذا الفصل ثالثة مباحث: حيث النسب والتصغير.

 المبحث األول: في تصريف األسماء من حيث التثنية والجمع
 ثنيةتلاالمطلب األول: 

من اؼبسائل الصرفية اؼبتعلقة بتصريف األظباء اليت تناكؽبا ابن جٍت ُب ىذا اعبزء التثنية كجاء 
اغبركة عن اغبرؼ  ُب إنابةً  حديثو عنها ُب عدة أبواب كُب موضوعات متشعبة، كمنها: "بابه 

لتثنية على شكل إشارات خفيفة كمن ذلك قولو: "كا كأمثلةو  كاغبرؼ عن اغبركة" كيأٌب بشواىدى 
"ٍُتً لى جي كالرَّ  افً دى يٍ كبو: الزى 

 نّْ ثى كقولو ربت باب ُب االمتناع عن نقض الغرض: "كلذلك مل يػي  (ُ)
نة بكونو اثنُت كما يلحقو من علم التثنية ثانيا ذً اؼبثٌت ألف ما حصل فيو من علم التثنية مؤٍ 

  (ِ)يؤذف بكونو ُب اغباؿ األكىل مفردا كىذا ىو االنتقاض كاالبتكار ال غَت"
خالؿ ىذه النصوص يرل ابن جٍت أف التثنية ضرب من الكالـ قائم برأسو ـبالف للواحد 

" أك الياء كالنوف افً دى يٍ كاعبمع، كتكوف بزيادة األلف كالنوف على اؼبفرد ُب حالة خاصة كبو: "الزَّ 
  .ٍُت لى جي ُب أخرل، كبو: الرَّ 

الرٌٍفع كبىٍو  نىة كىًىي أىمارىةي ليػٌ  التٍَّثًنيىة فى لً أى أف  ُب النحو اعبمل بوالفراىيدم ُب كتا ليلكيذكر اػب
ًف كفػى قػىٍوؽبم رجي  افسى رى الى

ناقشها ابن جٍت كحللها ربليال  ُتاللغويىذه مسألة خالفية بُت ك  (ّ)
ٍعرىاب  -أم أىلفي التثنية-ًىيى  يرل ًسيبػىوىٍيو كيذكر أفى  ،دقيقا ٍعرىاب كىلىٍيسى ًفيهىا نًيَّة اإٍلً حرؼ اإٍلً
كىرىأىٍيت الزيدين حرؼ ًإٍعرىاب أىٍيضا كىالى  نً يٍ دى يٍ بالزى مىرىٍرت  كبو:ُب النصب كاعبر ُب  ف اٍليىاءكىأى 

 التٍَّثًنيىة لىٍيسى حًبرؼ ًإٍعرىابألف ًإف " ق(ُٕٕاألخفش ) كىقىاؿى أىبيو اغٍبسن. تػىٍقًدير ًإٍعرىاب ًفيوً 
ٍعرىاب فىًإذا  رىأىٍيت اأٍللف علمت أىف ااًلٍسم مىٍرفيوع كىًإذا رىأىٍيت كىالى ىيوى بإعراب كىلكنو دىلًيل اإٍلً
ٍعرىاب كىمىا اأٍللف حرؼ اإٍلً "كىقىاؿى أىبيو عمر اعٍبٍرًمي  "اٍليىاء علمت أىف ااًلٍسم ؾبركر أىك مىٍنصيوب

الزيىادم حىاؽ قىاؿى اٍلفراء كىأىبيو ًإسٍ كى  "ًإالَّ أىنو كىافى يٍزعم أىف انقالّٔا ىيوى ًإٍعرىاب قىاؿى ًسيبػىوىٍيو
 (ْ)"اأٍللف ًىيى ًإٍعرىاب كىكىذىًلكى اٍليىاء" :كقطرب

                                 
 ٔٗ\ّالخصائص  ،ابن جٍت  (ُ)

 اؼبصدر نفسوابن جٍت،   (ِ)

 ِّْص الجمل في النحوالفراىيدم،   (ّ)
  ٕٓ ص علل التثنيةابن جٍت،   (ْ)
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 ىو كىالدَّلًيل على ًصحىة قىوؿ ًسيبػىوىٍيوو ، قىوؿ ًسيبػىوىٍيوو عليو ىو  كىدىلًيلوعند ابن جٍت الرٍَّأم الرَّاًجح 
أىف الًَّذم أكجب  ،دكف أىف يكوف اأٍلىمر ًفيهىا على مىا ذىب إًلىٍيًو غىَته ،أىف اأٍللف حرؼ ًإٍعرىاب
ًف ىيوى  سه رى كىفػى  له ٍعرىاب ُب كبىٍو رجي لٍلوىاًحد اؼبتمكن حرؼ اإٍلً  مىٍوجيود ُب التٍَّثًنيىة ُب كبىٍو قػىٍولك رجالى

فىكىمىا أىف اٍلوىاًحد اؼبتمكن اؼبعرب حٍيتىاج ًإىلى حرؼ ًإٍعرىاب فىكىذىًلك ااًلٍسم  كفرساف كىىيوى التَّمىكُّن
ًف كىكبىٍوه ميعرب ميتىمىكن  .فى معربا ميتىمىكننا اٍحتىاجى ًإىلى حرؼ ًإٍعرىاباٍلمثٌت ًإذا كىا كىقػىٍولنىا رجالى

ٍعرىاب ُب  ًإذف ،ؿبيٍتىاج ًإىلى مىا اٍحتىاجى إًلىٍيًو اٍلوىاًحد اؼبتمكن من حرؼ اإٍلًٍعرىاب كىالى خيىٍليو حرؼ اإٍلً
ًف من أىف يكوف مىا قبل ا  ،أٍللف أىك اأٍللف أىك مىا بعد اأٍللف كىىيوى النُّوفقػىٍولنىا الزيداف كىالرجالى

ٍعرىاب أىنػَّهىا قد كىانىت ُب اٍلوىاًحد حرؼ  فىالًَّذم يٍفسد أىف تكوف الدَّاؿ من الزيداف ًىيى حرؼ اإٍلً
ا زيد كىرىأىٍيت زيدا كمررت بزيد ٍعرىاب ُب كبىٍو: ىىذى ألىٍصل كىقد انٍػتػىقىلت عىن اٍلوىاًحد الًَّذم ىيوى ا اإٍلً

ا انٍػتػىقىلت عىن اٍلميذكر الًَّذم ىيوى األىٍصل ُب قػىٍولنىا ىيوى قىائًم ًإىلى  ًإىلى التٍَّثًنيىة الَّيًت ًىيى اٍلفىرٍع كىمى
ٍعرىاب  .اٍلميؤىنَّث الًَّذم ىيوى اٍلفىرٍع ُب قػىٍولك ًىيى قىاًئمىة فىكىمىا أىف اٍلًميم ُب قىاًئمىة لىيست حرؼ اإٍلً

ًلك يػىٍنبىًغي أىف يكوف علم التٍَّثًنيىة ُب كبىٍو  مي كأمنا على  ٍعرىاب فىكىذى التٍَّأنًيث ُب قىاًئمىة ىيوى حرؼ اإٍلً
ٍعرىاب كىعلم التٍَّثًنيىة ىيوى اأٍللف فػىيػىٍنبىًغي أىف تكوف ًىيى  قػىٍولك الزيداف كالعمراف ىيوى حرؼ اإٍلً

ٍعرىاب كىمىا كىانىت اؽٍبىاء ُب قىاًئمىة حر  على أىف أحدا مل يقل ًإف مىا قبل ؼ اإٍلًٍعرىاب حرؼ اإٍلً
ٍعرىاب كىًإمنَّىا قػيٍلنىا الًَّذم قػيٍلنىا اٍحًتيىاطنا لًئىالَّ تىٍدعيو الضَّريكرىة إٍنسىانا ًإىلى ا ٍلًتزىاـ ألف التٍَّثًنيىة حرؼ اإٍلً

ٍعرىاب ُب الزيداف ىيوى كىأىٍيضنا فػىلىو كىافى ح .ذىًلك فىيكوف جىوىابو دبىا يٍفسد ًبًو مٍذىبو حىاضرا رؼ اإٍلً
الدَّاؿ كىمىا كىافى ُب اٍلوىاًحد لوىجىبى أىف يكوف إعرابو ُب التٍَّثًنيىة كإعرابو ُب اٍلوىاًحد كىمىا أىف حرؼ 
ٍعرىاب ُب كبىٍو فرس ؼبا كىافى ىيوى السُّْت كىكىافى ُب أىفػٍرىاس أىٍيضا ىيوى السُّْت كىافى ًإٍعرىاب أىفػٍرىاس   اإٍلً

ا غَت خىًفي  .كإعراب فرس كىىىذى
ٍعرىاب أًلىنػَّهىا حرؼ صىًحيح حٍيتىمل اغبٍىرىكىة فػىلىو كىانىت حرؼ  كىالى جيوز أىف تكوف النُّوف حرؼ اإٍلً

ـى الزيدافي  ًإٍعرىاب لوىجىبى أىف تىقوؿ فتعرب النُّوف كتقر اأٍللف  كمررت بالزيدافً  كىرىأىٍيت الزيدافى  قىا
الوى  ًء غٍلمىافه  وؿكىمىا تىق على حى فىًإف النُّوف قد ربذؼ  كىأىٍيضنا كمررت بغلمافو  اكىرىأىٍيت غلمانن  ىىؤيالى

ًء غلمانك كىرىأىٍيت   ُب اإٍلًضىافىة كىلىو كىانىت حرؼ ًإٍعرىاب لثبتت ُب اإٍلًضىافىة كىمىا تىقوؿ ىىؤيالى
ٍعرىاب.. غلمانك كمررت بغلمانك فقد صىحَّ أىف اأٍللف حرؼ اإٍلً

(ُ) 

                                 
 ٕٓص علل التثنيةابن جٍت،   (ُ)
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السَتاُب:" كاعلم أف العرب إذا ثنت اظبا زادكا على أحد االظبُت زيادة تدؿ على التثنية  يقوؿ
ككاف ذلك أخص كأكجز من أف يذكركا االظبُت فيعطفوا أحدمها على اآلخر كقولك: زيد كزيد 
كجعلوا العالمة الدالة على ذلك حركفا إذ كانت اغبركات قد استوعبها الواحد كجعلوا تلك 

 (ُ)اؼبأخوذة منها اغبركات. اغبركؼ ىي
إذف التثنية عند ابن جٍت كغَته من الصرفيُت ىي أف يلحق باؼبفرد األلف كالنوف أك الواك 
كالنوف ليدؿ على اثنُت كلذلك يعرفوف اؼبثٌت بأنو: "اسم معرب غبقت دبفرده عالمة لفظية 

  (ِ)عطف مثلو عليو". ديكن أف جيرد منها ليدؿ ّٔا على اثنُت اتفقا لفظا كمعنا كلتغنيو عن
الشيء األساسي كاؼبالح  ىنا ىو أف الداللة على التثنية داللة صرفية ال عرفية منوطة بالحقة 
خاصة باسم اؼبفرد كؽبذا ال تكوف الكلمتاف "زكج ك شفع" من اؼبثٌت كإف دلتا على االثنُت 

 .ألف داللتهما عرفية ال صرفية
اللغة العربية كاف ال بد لالسم الذم يراد تثنيتو أف  كؼبا كانت التثنية نظاما خاصا من نظاـ

يستوَب شركطا ذكر منها ابن جٍت: "أنو ال جيوز تثنية اؼبثٌت كما يلحقو من علم التثنية مؤذنة 
كىذا من غَت  (ّ)بكونو اثنُت كما يلحقو من علم التثنية ثانيا يؤذف بكونو ُب أكؿ األمر مفردا.

اظبي  نً يٍ دى مَّ  كؿبيى ٍُت نػى يػٍ سى على التثنية كأف ينقل إىل العلمية كبو: حي  اؼبنطق إال إذا فرغ من داللتو
رجلُت كُب ىذه اغباؿ ربذؼ العالمة السابقة كتضاؼ عالمة التثنية اعبديدة تالئم اغباؿ 

 اإلعرابية اػباصة يقاؿ مثال: جاء ؿبمداف كحسناف رأيت حسنُت كؿبمدين.
 المطلب الثاني: الجمع
كذكر أنو يتشعب من حيث سالمة الواحد فيو كعدـ  -أيضا–عبمع ربدث ابن جٍت عن ا

سالمتو إىل سامل كتكسَت، كاكتفى ابن جٍت بإشارة خفيفة عن صبع السالمة كقاؿ: " كاعبمع 
يفهم من ىذا اؼبثاؿ أف صبع السالمة ىو أف يكوف بزيادة الواك  (ْ)كبو: الزيدكف كاؼبسلمُت"

سلموف" أك الياء كالنوف ُب حالة النصب كاعبر، كبو: كالنوف ُب حالة الرفع كبو: "جاء اؼب
 "رأيت اؼبسلمُت ك مررت باؼبسلمُت" مع داللتو على أكثر من اثنُت.

                                 
  ُّٓ\ُ  شرح الكتاب لسيبويو ،السَتاُب  (ُ)

 ّ\ُ، شرح المفصل ،ابن يعيش  (ِ)

 62\4صائص الخ ،ابن جٍت  (ّ)

 اؼبصدر السابقابن جٍت،   (ْ)
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اعٍبمع لألظباء دكف اأٍلىفػٍعىاؿ كاغبركؼ كىىيوى على ضىٍربػىٍُتً صبع تىٍصًحيح عبدير بالذكر ىو أف اك 
ٍلوىاًحد كبناؤه كىىيوى على ضىٍربػىٍُتً صبع تذكَت فىجمع التٍَّصًحيح مىا سلم ًفيًو نظم ا كىصبع تكسَت
 :كىصبع تىٍأنًيث

ىيوى الًَّذم يكوف ُب الرٌٍفع بًاٍلوىاك كىالنُّوف كىُب اعبٍىٌر كىالٌنصب بًاٍليىاًء كىالنُّوف كىًإمنَّىا  :جمع التَّذ ِكيرو 
ا اعٍبمع للمذكرين فبَّن يعقل كبىٍو زيد كى  ـى الزيدكف كالعمركف ؿ ُب الاقيعىٍمرك يكوف ىىذى رٌٍفع قىا

ٍعرىاب كىًىي عىالمىة اعٍبمع كعالمة الرٌٍفع كىفتحت النُّوف لسكوهنا كى  سيكيوف اٍلوىاك فالواك حرؼ اإٍلً
مىرىٍرت بالزيدين كىضربت  كبو:مىا قبلهىا  عل مىكىاف اٍلوىاك يىاء مكسورجي  بصً أىك ني  رٌ قبلهىا فىًإف جي 

ٍعرىا ا اعٍبمع يب كىًىي عىالمىة اعٍبمع كعالمة اعبٍىٌر كىالٌنصب فىًإف أضالزيدين فالياء حرؼ اإٍلً ف ىىذى
ًء مسلمو زيد كمررت دبسلمي زيد كىرىأىٍيت ميٍسًلًمي زيد كبو:سقط نونو لإلضافة أي   .ىىؤيالى
ُب كتاء كىتىكوف التَّاء مىٍضميومىة ُب الرٌٍفع مىٍكسيورىة  ىو ما زًديد ُب آًخره ألف :جمع التَّأ نِيثو 

ًء اؽبنداتي كىُب اعبٍىٌر مىرىٍرت باؽبنداًت كىُب النصب رىأىٍيت  يقاؿ .النصب كاعبر ُب الرٌٍفع ىىؤيالى
ٍعرىاب كضمتها عىالمىة الرٌٍفع  ،فاأللف كىالتَّاء عىالمىة اعٍبمع كالتأنيث اؽبنداتً  كىالتَّاء حرؼ اإٍلً

ٍلميؤىنَّث ىىاء التٍَّأنًيث حذفت ُب اعٍبمع كبو: ٍسم اًإف كىافى ُب ااًل ف .ككسرهتا عىالمىة اعبٍىٌر كىالٌنصب
ُب صبع مسلمةه مسلماته كىُب صبع قائمةه قائماته كىكىافى األىٍصل مسلمتات كقائمتات  قوؽبم

فحذفت التَّاء األكىل لًئىالَّ ذبىٍتىًمع ُب ااًلٍسم اٍلوىاًحد عالمتا تىٍأنًيث
(ُ) 

صبع سيعدىل سعديىاته كىُب كبو ُب  ُب اعٍبمع يىاء تٍ بى لً ورىة قي يث اٍلمىٍقصي فىًإف كىانىت ًفيًو ألف التٍَّأنً 
 .صبع حبارل حباريات

صبع صحراء  كبو ُب  اؽٍبمزىة ُب اعٍبمع كاكا تً بى لً فىًإف كىانىت ًفيًو ألف التٍَّأنًيث اؼبمدكدة قي 
خنفساء خيٍنفساكات  (ِ).صحراكات كىُب صبع ي

 وته يي مفرد كبػي  ته يٍ اًحد كبناؤه كىًإٍعرىابو كبو: بػى ع تغَت ًفيًو نظم اٍلوى ىيوى كل صب :مع التكسيروج
 كغَت ذلك. مه لى صبع قػى  ـه الى صبع كأقٍ 

اتبع ابن جٍت من سبقوه ُب تقسيم صبع التكسَت إىل القلة كالكثرة، كيرل أف القلة تدؿ حقيقة 
مر من العشرة إىل غَت على ثالثة فما فوقها إىل العشرة، بينما يدؿ صبع الكثرة ُب أكؿ األ

 هناية.

                                 
  ُٕٔص، إيجاز التعريف في علم التصريفابن مالك،   (ُ)

 ابن مالك، اؼبرجع السابق  (ِ)



 

ُّ 
 

" تشبيها ةه لى عً عىل" على "أفٍ كمن األكجو اعبائزة ألبنية صبوع القلة ذكر ابن جٍت تكسَت العرب "فػى 
 ة. بى وً بٍ كأى  ابه ، كبى ةه يى دً نٍ ل أى دى اؿ" فقالوا: نى عى لو ب "فػى 

 . كعليوةلى ذً قٍ أى  اؿه ذى ة" أف يكوف صبعا لكل اسم مذكر رباعي ثالثو مدة كبو: قى لى عً األصل ُب "أفٍ ك 
  (ُ)ُب ألفيتويقوؿ ابن مالك 

 درً م اطٌ هي نػٍ ة عى لى عً فٍ أى  ثي الً ثى   #  دٍ ديىي  ي  اعً بى ري  رو كَّ ذى مي  مو  اسٍ ُب 
 ؿالى عٍ إً  كٍ أى  يفى عً ضٍ تى  يبىٍ اًح صى مي   #  اؿعى اؿ أك فػى عى  فً ُب  وي مٍ زً لٍ أى كى 
 ،ةفى غً رٍ أى  يفه غً ة كرى لى ذً قٍ اؿ كأى ذى ة صبع لكل اسم مذكر رباعي ثالثو مدة كبو: قى لى عً يشَت إىل أف أفٍ 

ة فبى اـ أزٍ مى كزً  "ةتات أبتتى بػى " كيلتـز أفعلة ُب صبع اؼبضاعف أك اؼبعتل الالـ من ًفعاؿ أك فىعاؿ ؾ
  ة.يى نً اء أفٍ نى ة كفً يى بً قٍ أى  اءه بى كقً 

بسكوف العُت  "ٍطرسى "حيتمل أف يكوف صبع  "لعي فػٍ أى "ر" الذم ىو طي سٍ ابن جٍت أف "أى  اهير كفبا 
ظر ابن جٍت بينما قبد كىذا من كجهة ن .له بي جٍ أى  له بى كجى  به لي كٍ أى  به بفتحها كبو: كلٍ  "رطى سى "أك 

 من أبنية القلة كىو صبع لنوعُت: "لعي أفػٍ "أف كزف 
، سواء صحت المو أـ الساكنة صحيح العُت "ٍعله فػى "كل اسم ثالثي على النوع األكؿ: ىو  

كأىٍكليب كأىٍظيبيه  ره طى سٍ أى تقوؿ ُب صبعها:  ،ككٍلبه كظىيٍب كجىٍركه  ره طٍ سى  كبو: اعتلت بالياء أـ الواك
  .كأىٍجريك

 النوع الثاين: االسم الرباعي اؼبؤنث الذم قبل آخره مدة، كعىنىاؽه أٍعنيقه، كًذرىاعه أىٍذريعه كعيقىابه 
" –كلرباعي اظبا  # ا "أفعيل"نن عيػٍ  ل اظبا صحَّ عٍ لفى إىل ىذا أشار ابن مالك بقولو:  أىٍعقيبه
لي عى جييٍ  -أيضا

(ِ) 
كاؼبعركؼ ُب   طىر"ٍطر" أك "سى ار" حيتمل أف يكوف صبع "سى أف "أسطى  -أيضا–كيرل ابن جٍت  

" تأٌب صبعا  "اؿعى عىل أفػٍ فػى " مثاؿعلى  "ارطى أسٍ "طىر" بفتح العُت أف يكوف "سى  صبع كأبنية "أىفػٍعىاؿه
ٍوب ٍعل"، كلكنو معتل العُت كبو: ثػى "فػى  لكل اسم ثالثي ال يستحق "أفػٍعيله" إما ألنو على

أف ب فقد تقدـٍطر" بسكوهنا كأما "سى .كمنًر كسطىر ٍعل" كبو: صبىلٍيف أك ألنو على غَت "فػى كسى 
" يقوؿ عبد اغبميد ىنداكم ُب ربقيق عيلفػٍ ٍعل أى فػى " مثاؿعلى  "ره أسطي "على  يكوف صبعو

ضعيفا ألنو من األكجو اعبائزة اػبصائص "كال جيوز رد ىذه االحتماالت كإف كاف أحدمها 

                                 
 ُْٕص  ألفية ابن مالك ،(  ابن مالكّ)

 ُْٕ ص ألفية ابن مالكابن مالك،   (ِ)



 

ِّ 
 

ؽبذه األبنية كبو: سىٍطر أىٍسطىار كقولك فرىخه أفرىخه 
ار على فرخ أفراخ ٍطر أسطى . أما قياس سى (ُ)

 (ِ)فقد أشار البغدادم إىل شذكذه
ُب  أجاز ابن جٍت صبع اعبمع إذا دعت اغباجة إليو كامتنع تثنية اؼبثٌت للعلة اليت سبق ذكرىا

ال ينكر أحد  ،اته رى ر ضبيي كضبيي  اته وتى يي بػي  وته يي بػي  العرب أف قوؿ ابن جٍت كيرل .اغبديث عن التثنية
 (ّ)أحدمها أكثر من صاحبو ككأف بيوت مائة كبيوتات ألف كمنو صواحبات أم يكوف دبعافو 

قد تدعو اغباجة إىل صبع اعبمع كما تدعو إىل تثنيتو كُب اؼبراجع اللغوية عديد من صبع اعبمع 
 قاؿ تعاىل: ته االى يقاؿ كذلك ُب صباعة منها صًبى  فً االى صباعتُت من اعبماؿ صًبى فكما يقاؿ ُب 

كال يطلق صبع " اته وتى يي كبػي  ته االى جى رً  وته يي كبػي  اؿه جى كيقاؿ ُب صبع رً  (ْ) َّ ام يل ىلُّٱ
  .(ٔ)كلذا قاؿ ابن جٍت "ككأف بيوت مائة كبيوتات ألف" (ٓ)"اعبمع على أقل من تسعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ٕٓ\ُ  الخصائصابن جٍت،  (ُ)

 ِْٗ\ّ، لب لباب لسان العربخزانة األدب و  البغدادم، عبد القادر  (ِ)

 ُٔٔ\ّ الخصائص ،ابن جٍت  (ّ)

 ّّسورة اؼبرسالت اآلية:  (ْ)

 ِِْ-ِِّ\ْ ضياء السالك إلى أوضح المسالك ،النجار  (ٓ)

 ُٔٔ\ّ الخصائص ،ابن جٍت  (ٔ)



 

ّّ 
 

 
 تصريف األسماء من حيث تأصيل المذكر يف المبحث الثاني:

تعد ظاىرة التذكَت كالتأنيث ُب اللغة العربية من الظواىر اليت لب نداءىا العلماء منهم من أفرد 
ا كمنهم من اعتٌت ّٔا ُب معظم أبواب كتابو، كتعد كذلك إحدل اؼبسائل اليت ا قيمن ؤلفن ؽبا مي 

ُب عدة مواضع من الكتاب، فقد عقد عاعبها ابن جٍت ُب كتابو اػبصائص كربدث عنها 
فصال كامال ُب اغبمل على اؼبعٌت لتأنيث اؼبذكر كتذكَت اؼبؤنث كتصور اؼبعٌت الواحد ُب 
اعبماعة كاعبماعة ُب الواحد، كُب ضبل الثاين على لف  قد يكوف عليو األكؿ أصال كاف أك 

 مك لك ُّٱٱقولو تعاىل: فرعا، كيأٌب ُب ىذا الفصل بشواىد كثَتة لتذكَت اؼبؤنث، كمن ذلك
كاؼبفًتض أم يقاؿ  (ِ)أم ىذا الشخص أك ىذا اؼبرئي (ُ) َّ يل ىل مل يك ىك

"ىذه" باستعماؿ اإلشارة اؼبؤنثة السم السابق اؼبؤنث لكن استغٌت الشارع بذلك ألنو رد فرع 
 .من استعماؿ التعبَت ىكذا -إذف– كال مانع ،من التذكَت افرع يعترب كالتأنيث ،إىل أصل
كاؼبفًتض أف يقاؿ  (ّ) َّ خص حص مس خس  حس جس ُّٱ: -أيضا–تعاىل  كمنو قولو

للمطابقة مؤنثا "قريبة" ألف اسم "إف" الذم ىو "رضبة" لف  مؤنث كجيدر أف يأٌب خربىا 
كنفس العلة اؼبذكورة ُب اآلية السابقة تذكر ىنا، كيرل ابن جٍت أف فرعية التأنيث من  ،كالتوافق

 َت اؼبؤنث ُب اللغة العربية.التذكَت ىي السر األساسي لكثرة تذك
كيقوؿ ربت باب ُب التوابع عن التناىي: "فإف قيل فيلـز على ىذا أف لو أريد تذكَت اؼبذكر أف 

كذلك أف التذكَت ىو األكؿ كاألصل فليس  ،يؤنث؟ قيل ىذا تقرير فاسد ككصف غَت متقبل
كليس كذلك التأنيث كليس ربت األصل ما يرجع إليو،  ،لك الًتاجع من األصوؿ ألهنا أكائل

  (ْ)ألنو فرع على التذكَت كقد يكوف األصل كاحدا كفرعو متعدد..."
كوف اؼبذكر أصال ىي الفكرة األساسية اليت يؤيدىا ابن جٍت ُب ىذه النصوص ككانت ىذه 

البلغة: "إعلم أىف النحاة اؼبتقدمُت منهم كاؼبتأخرين. يقوؿ األنبارم ُب الفكرة منحى كثَت من 
، كىىيوى على ضىٍربػىٍُتً: اأصل للمؤنث، كىىيوى ماخال من عىالمىة التٍَّأنًيث، لفظا كتقديرن  اٍلميذكر

                                 
 ٖٕسورة األنعاـ األية:   (ُ)

 ُُْ\ّ  الخصائص ،ابن جٍت  (ِ)

 ٔٓسورة األعراؼ اآلية:   (ّ)

 ُُْ\ّالخصائص ، جٍت ابن   (ْ)



 

ّْ 
 

ًقيًقٌي. ًقيًقٌي، كىاآٍلخر غَت حى أىحدمهىا حى
يقوؿ ابن عقيل: " أصل االسم أف يكوف مذكرا ك  (ُ)

 (ِ)كالتأنيث فرع من التذكَت"
قواعد العدد من حيث تذكَته كوف اؼبذكر ىو األصل ىي القاعدة اليت بنيت عليها بعض 

كتأنيثو تبعا عبنس اؼبعدكد، فاألعداد من ثالثة إىل عشرة تثبت تاء التأنيث فيها إف كاف 
اؼبعدكد مذكرا أك تسقط إف كاف مؤنثا، كيعلل الشيخ ؿبي الدين ىذه القاعدة بقولو: "كإمنا  

فحقها أف تؤنث ؽبذه  كاف شأف ىذه األعداد ما ذكر ألهنا أظباء صبوع مثل زمرة كفرقة كأمة
فأعطيت ما ىو حقها ُب حاؿ عدد اؼبذكر لكونو سابق الرتبة، فلما أرادكا عدد  ،النظائر

   (ّ)اؼبؤنث لزمهم أف يفرقوا بينو كبُت اؼبذكر فلم يكن إال حذؼ التاء.
اؼبؤنث فكرة ليست ؽبا مستند من  عيفر تجيدر بالباحث أف يشَت إىل أف فكرة تأصيل اؼبذكر ك 

اؿ لغوم كبالتايل فالشواىد اليت أكردىا ابن جٍت لتأنيث اؼبذكر مساكية لشواىد تذكَت استعم
"أنو ال يوجد سبب مستمد من : (ْ)اؼبؤنث إف مل تكن أكثر كاغبقيقة كما قاؿ ياقوت

االستعماؿ اللغوم يعضد ىذا التأصيل كردبا كاف القائلوف بو متأثرين بالناحية الدينية ُب 
رع مثال، جعل الرجاؿ قوامُت على النساء حيث يقوؿ اهلل سبحانو تأصيلهم ىذا، فالش

 -أيضا–كىذا ىو رأم ابن األنبارم  (ٓ) َّ يل ىل مل خل ُّٱ كتعاىل:
حيث يقوؿ ُب اإلنصاؼ: " إف تأصيل اؼبذكر على اؼبؤنث إمهاؿ للعديد من األظباء اؼبؤنثة 

 .(ٔ)نب كخدجية"تأنيثا حقيقيا كإال فكيف يكوف األصل ىو اؼبذكر ُب كبو فاطمة كزي
إف التأنيث ُب اللغة العربية كُب غَتىا من اللغات ال حيد حبد كليس لو تعريف جامع إال ُب 
اؼبملكة اغبيوانية ليس غَت، كمن ىنا قالوا بالتأنيث اغبقيقي كآّازم، فالتأنيث آّازم ليس لو 

ر ، كيوجد ُب حد تستطيع أف تفرؽ بو بُت ما ىو مؤنث ؾبازم التأنيث كبُت ما ىو مذك
اؼبزىر للسيوطي فصوال عدة عن التذكَت كالتأنيث فقد عقد فصال ُب ذكر ما يستوم ُب 
الوصف لو اؼبذكر كاؼبؤنث، كفصال آخر ُب ذكر األظباء تقع على الذكر كاألنثى، كفيها عالمة 

                                 
 ّٔ ص البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، األنبارم،   (ُ)

  ُٕٗ\ِ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،ابن عقيل (ِ)

 َْٔ\ِاؼبرجع السابق ابن عقيل   (ّ)

 ِٔص ،دراسات نحوية في الخصائصياقوت   (ْ)

 ّْسورة النساء اآلية:   (ٓ)

 ِٔ ص لمذكر والمؤنثا، األنبارمابن   (ٔ)



 

ّٓ 
 

ق العنق كالسبيل كالطري :كفصال آخر ُب ذكر ما يذكر كيؤنث مثل ،بطة كضبامة :التأنيث مثل
  .(ُ)كالعسل كالعائق كالعضد كغَتىا

ىذه بعض مالحظات العلماء على فكرة تأصيل اؼبذكر اليت تبناىا ابن جٍت كمن معو من 
 اؼبتقدمُت عليو كاؼبتأخرين. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ِٔص دراسات نحوية في الخصائص ،ياقوت  (ُ)



 

ّٔ 
 

 التصغير والنسب. المبحث الثالث: في تصريف األسماء من حيث
 .يرلتصغاطلب األول: الم

 تعريف التصغيرأوال: 
يل مصطلحاف يطلقاف على التصغَت، كيكثر استعماؿ لفظة التحقَت ُب كتب التحقَت كالتقل

 جد ىذا اؼبصطلح )التحقَت( يًتدد على لساف ابن جٍت ُب اػبصائص.  يو اؼبتقدمُت، كلذلك 
كاؼبقصود بالتصغَت، ىو تغيَت ـبصوص بتحويل االسم اؼبعرب اؼبكرب إىل صيغ خاصة، 

 .له يٍ عً يٍ عى كفػي  له يعً عى كؼبا زاد على الثالثة صيغتاف فػي  ،له يٍ عى فالثالثي مثال يصغر على صيغة فػي 
لكنو نقلو من  "له جي رى "فهذا ليس ربقَت  ،له جيًٍ كى ري  له جي يقوؿ ابن جٍت: "ككذلك قوؽبم ُب ربقَت رى 

ٍب حينئذ قاؿ ُب ربقَته  " بزيادة ألف بعد الراءله اجً ، فصار إىل "رى "لاعً فى "عيل" إىل "فػى 
"له جيًٍ كى "ري 

(ُ) 
" يصغر على صيغة عيله الثالثي على كزف "فػى اإلسم ابن جٍت ُب ىذا النص يلمح أف  وكما قال
تصغَته على ، كذكر ابن جٍت أف له يٍ جى ر على ري غَّ صى عيل" من اؼبفًتض أف يي "فػى  له جي "، كرى له يٍ عى "فػي 
 .ل"اعً " الثالثي إىل "فى له عي إمنا ىو بعد نقلو من "فػى  له عً يٍ عى فػي  له جيًٍ كى ري 

ثىة فػيعىيل كفعيًعل كيفعىيًعيلاللمع: "يقوؿ ابن جٍت ُب  فمثاؿ فػيعىيل ؼبا كىافى ، كأمثلة التصغَت ثىالى
ثىة أحرؼ كبىٍو كىٍعب ككيعيب كفرخ كيفرىٍيخ عىيًعل ؼبا كىافى على أىٍربػىعىة أحرؼ كبىٍو كىًمثىاؿ فػي . على ثىالى

ٍيًوؿ ى طبىٍسىة أحرؼ رىاًبعهىا ألف أىك يىاء يل ؼبا كىافى عليعً كىًمثىاؿ فػيعى . جىٍعفر كجيعىيًفر كجىٍدكىؿ كجيدى
أىك كىاك زىكىائًد كبىٍو ًمٍفتىاح كميفىٍيًتيحه كقنديل كقػينػىٍيًديل كعصفور كعيصىيًفَت
(ِ) 

كابن جٍت مسبوؽ ُب ربديد األبنية اليت تأٌب عليها أمثلة التصغَت. كالعلماء يفًتضوف أف يكوف 
يقوؿ اؼبربد: "زعم اٍلمىاًزين عىن بنية التصغَت. أضبد الفراىيدم ىو الواضع األساسي أل بن اػبليل

ثىة أبنية على فلس كىًدٍرىىم  بن قاؿى اػٍبىًليل ؛اأٍلىٍصمىًعي أىنو قىاؿى  أىضٍبد كضعت التصغَت على ثىالى
 كديريهم كدينينَت فىًإف كىانىت ُب آًخره زىائًدىة كدينار كىذىًلكى أىف كل تىٍصًغَت الى خيرج من ًمثىاؿ فػيلىٍيسه 

مل يٍعتد ّٔىا كىصغر على أحد ىىًذه اأٍلىٍمًثلىة ٍبَّ ًجيءى بالزكائد مسلمة بعد اٍلفىرىاغ من ىىذىا 
 ككالـ اؼبربد ىذا تأكيد بأف اػبليل ىو الواضع كاؼبخًتع األصلي ألبنية التصغَت.  (ّ)التصغَت"

                                 
  َٖ\ّ الخصائصابن جٍت،  (ُ)

 ُِّصاللمع في العربية ابن جٍت،   (ِ)

 َُِ\ِ المقتضباؼبربد،   (ّ)



 

ّٕ 
 

ا تناكؿ اؼبوضوع مل يتطرؽ ابن جٍت إىل تعريف التصغَت ُب كتابو ألنو مل يقصده بالدراسة كإمن
 طرفيا ُب ثنايا حديثو عن موضوع آخر. كابن حاجب ترجم التصغَت بأنو:

كبعدمها يىاء سىاًكنة  وفاؼبتمكن يضم أىكلو كىيفتح ثىانًيى  ،ليدؿ على تقليل ،اؼبصغر اٍلمىزًيد ًفيوً "
نًيث كىاأٍللف كىالنُّوف اؼبشبهتُت كىيكسر مىا بٍعدىىا ُب اأٍلىٍربػىعىة ًإالَّ ُب تىاء التٍَّأنًيث كىأٍلفي التَّأٍ 

 (ُ)ّٔما..."
التصغَت من الظواىر الصرفية اليت عاعبها ابن جٍت ُب اعبزئُت األكؿ كالثاين من اػبصائص 
كجاءت إشاراتو إىل ىذه الظاىرة أيضا ُب اعبزئ الثالث ربت موضوع "باب ُب تسمية الفعل" 

    (ِ)ؾ"يدً كى لك قوؽبم ري يقوؿ: " كمنها التحقَت كىو من خواص األظباء كذ
كال يدخل  اؼبتمكنة كمن خالؿ النص الذم أكرده ابن جٍت يتبُت أف التصغَت خاص باألظباء

أف التصغَت  علة عدـ تصغَتىا ىيألفعاؿ كاغبركؼ كال تصغر األفعاؿ كال اغبركؼ ك ُب ا
على مثاؿ كاعترب ابن جٍت ما جاء من األفعاؿ  كصف ُب اؼبعٌت كالفعل كاغبرؼ ال يوصفاف،

 ب ُب قوؿ الشاعر: جُّ عى التػَّ  لً عٍ تصغَت فً  ا مثلشذ التصغَت
 (ّ)" من ىؤليائكن الضاؿ كالسمر    ح عزالنا شدف لنايلً مى "يا ما أي 

 على أف التعجب من فصيلة األفعاؿمن "أملح"  تصعَت كلمة "أميلح"اعًتؼ ابن جٍت بشذكذ 
قياس ىذا النوع من  أف ُب ذكريي ك . بكالتصغَت من خاصية األظباء كليس لألفعاؿ فيو نصي

ؼبا كاف ( ْ)إعتمادا على ما ذىب إليو البصريوف كالراجح أنو غَت قياسي ،التصغَت خالؼ
ح" مقيسا، لً يٍ مى الكوفيوف يركف أف أفعل التعجب من فصيلة األظباء كاف عندىم تصغَت "أي 

 كالبصريوف يركف فعليتو كؽبذا كاف تصغَته عندىم شاذا.

 ِغير الرباعي معتل الثَّاِلث.: ت ص  ثانيا
كىكىقعت يىاء التحقَت  "لعى فػٍ أى "كاكا متحركة ُب  الرباعي اؼبعتل كىانىت عُتكالضابط ُب ىذا أنو إذا  

ؿ فػىلىمَّا اٍجتمعت اٍلوىاك وً يٍ حى د كأي وً يٍ سى ل كىاأٍلىٍصل أي يّْ وؿ أيحى د كىُب أىحٍ يّْ سى أي  ي دو سٍ أى  كبو:قبلهىا قلبت يىاء 
 .بقت األكىل بًالسُّكيوًف قلبت اٍلوىاك يىاء كأدغمت اٍليىاء ُب اٍليىاءكىاٍليىاء كس

                                 
 ّْ\ُ  شرح حاشية ابن حاجباإلسًتابادم،   (ُ)

 ُِ\ّ الخصائصابن جٍت   (ِ)

كنسب إىل عدد من الشعراء منهم: آّنوف كالعرجي كذك الرمة كاغبسُت بن عبد اهلل. البيت= من حبر البسيط،   (ّ)
 فغل التعجب "أملح".تصغَت  . ككجو اإلستشهاد:ح"يلً مى الشاىد ُب ىذا البيت ىو قولو "أي موطن ك 

  ِِٗ\ْ ضياء السالك ،النجار  (ْ)



 

ّٖ 
 

مل التصغَت على التكسَت ُب حبأيسىًيود كأحًيوؿ  الواك كتصحيحها ُب كبو: كىقد جيوز ًإٍظهىار
ور جدكؿ جيديًوؿه كىُب قسور قسيً  :كىكىذىًلكى اٍلوىاك الزَّاًئدىة اؼبتحركة ُب كبىٍو .أساكد كأحاكؿ كبو:

قي  ،جداكؿ كقساكر كُب اعبمع فىًإف كىانىت اٍلوىاك سىاًكنة قبلهىا ضمة . يّْلدى  كجي َتّْ سى كىاٍلوىٍجو اعٍبيد ي
ت ا قلبفىًإف كىانىت اٍلوىاك المن  عىجيوز عيجىيّْز كىُب عىميود عيمىيّْد مثل:قلبت ًلضٍعًفهىا يىاء اٍلبىتَّةى 

 .ةيَّ كى ة كىُب نٍسوىة نيسيَّة كىُب شكوة شي يَّ رى عيٍركىة عي  ؿ ُب ربقَتاتىق ،ًلضٍعًفهىا يىاء اٍلبىتَّةى 
د" ك يّْ سى ؿ" تقوؿ "أي كى دٍ د" ك "جى وى يرل ابن جٍت جواز التصحيح كاإلعالؿ ُب تصغَت "أسٍ  
ؿ بالتصحيح، كيرل أف اإلعالؿ فيو أقول كذلك اللتقاء يوً دى د كجي يوً سى ل" باإلعالؿ كأي يّْ دى "جي 

" وـي قي " ك "يػى وزه جي بينما دينع التصحيح ُب تصغَت "عى  .نهما بالسكوفالواك كالياء كسبق أكىل م
ُب ما ذكره  ُب ذلك نصوك م. يّْ قى ز كيػي يّْ جى فوجو ىذا عنده اإلعالؿ ال غَت كبو: عي  ،اسم رجل

د كإف شئت يّْ سى د أي وى أسٍ ؿ ُب ربقَت ى اقياعبائز يقوؿ: "األكؿ من ذلك كأف باب كجوب "
 .الجتماع الياء كالواك كسبق األكىل منهما بالسكوف ؿ فيو أقولد كاإلعالوً يٍ سى صححت فقلت أي 

فإذا صرت إىل ربقَت كبو:  .ؿيوً دى كإف صححت فقلت جي  له يّْ دى ؿ تقوؿ فيو جي كى دٍ ككذلك جى 
  (ُ)م البتة"يّْ يقى ز كي يّْ جى قلت باإلعالؿ ال غَت كبو: عي  -اسم رجل–عجوز كيقـو 

ؿ لصحة الواك ُب الواحد كظهورىا ُب اعبمع من كى دٍ د كجى وى سٍ ز ابن جٍت التصحيح ُب أى إمنا جوٌ 
ـي قى كمى  وـي قي ؿ كأما يػى اكً دى د كجى اكً سى كبو: أى  ـي قى كيػي  ا ـ اكً قى فالعُت كإف ظهرت على تكسَتىا كبو: مى  ا
ـ فإف ىذه الكلمات ُب الواحد معتلة أك سكنت كمل تتحرؾ كدعا ذلك إىل عدـ جواز اكً قى كيػي 

 تصحيحها ُب التصغَت.
 يحذف وجوبا في التصغير. : ماثالثا

ق أك تكسَته فال بد من لً طى نٍ مي  :قولو ُب باب ُب فك الصيغ: "فمن ذلك أف تعتـز ربقَت كبو
ُب  :"مطالق" كما تقوؿ :ق أكتكسره فتقوؿلً يٍ طى مي  :حذؼ نونو ٍب حينئذ من بعد ربقره تقوؿ

ال أك تكسره فال فى نػٍ حى قر جى فمن مسائل ىذا الباب أف رب .اـركى ـ كمى َتً كى ـ كتكسَته مي رى كٍ ربقَت مي 
ل فال بد من حذؼ جى رٍ فى ل كجحافل، كمنو ربقَت سى يفً حى بد من حذؼ نونو ٍب بعد تقوؿ جي 

 .(ِ)جَتًٍ فى المو فتقوؿ سي 
أشار ابن جٍت إىل ما حيذؼ كجوبا ُب التصغَت، كذكر أف االسم اػبماسي جيب حذؼ أحد  

                                 
 َٖ\ّالخصائص  ابن جٍت،  (ُ)

 نفس اؼبصدرابن جٍت   (ِ)



 

ّٗ 
 

بل األخَت سواء كاف احملذكؼ حرفا أصليا  حركفو قبل التصغَت مع جواز تعويض احملذكؼ بياء ق
 ،ج من سفرجلَتً فى ل، كسي يفً حى ل جي فى نػٍ حى ق، كُب جى لً يٍ طى مي  :لق فتقوؿطى نٍ جل أـ زائدا كبو: مي رٍ فى كسى 

عويض الياء مكاف احملذكؼ كما ربذؼ النوف ُب الكلمة األكىل كالثانية كالالـ ُب الثالثة مع ت
 كعلى ىذا اؼبعٌت يقوؿ ابن مالك: .سبق

 ؼٍ ذى رؼ ## إف كاف بعض االسم فيها اكبى الطٌ  لى بٍ "يا" قػى  يضي وً عٍ تػى  ئزه اً كجى 
كيقوؿ سيبويو: ال تزاؿ ُب سهولة حىت تبلغ اػبامس ٍب ترتدع" فتقوؿ ُب سفرجل كجردحل 
سفَتج كجريدح، حذفت اػبامس فكأنك تصغر سفرج كجردح كتصغَتمها لتصغَت الرباعي 

نو جيوز كذلك أف تعوض عن اغبرؼ الذم حذفتو ياء قبل ألهنما بعد اغبذؼ رجعا إليو غَت أ
الطرؼ فتقوؿ ُب ذلك: سفَتج كجريدج، كما كاف ذلك ُب التكسَت فتقوؿ سفارج كجرادج أك 

 (ُ)سفاريج كجراديج
كيقوؿ ابن ىشاـ: "جيوز لك أف تعوض عما حذؼ ياء ساكنة قبل اآلخر إف مل تكن  

 (ِ)موجودة من قبل"
كقد يكوف اغبرؼ اؼبعوض ُب غَت  ،لفا غبرؼ أك أكثر أك حركةالتعويض ىو جعل حرؼ خ

مكاف اؼبعوض منو، كبو: تاء عدة، كمهزة ابن، فإهنما عوضاف عن الالـ كالفاء كليسا ُب 
مكاهنما كقد يكوف تعويض حرؼ عن حرؼ كبو: عدة كابن كإقامة أك حرؼ عن أكثر من 

خرج، كقد يكوف التعويض كاجبا كجائزا أك تصغَت كتكسَت مست يجي ارً ـبىى  يجه َتً أحرؼ كبو: ـبيى 
 يكوف مقتصرا على السماع.

كيقوؿ عمارة: التعويض كاجب ُب مصدر الفعل اؼبثايل الواك الذم ربذؼ فاؤه ُب اؼبضارع 
كبو: سعة كثقة كُب مصدر "أفعل" ك"استفعل" األجوفُت كإقامة كاستقامة، كيكوف التعويض 

كيكوف  (ّ): مطيلق من منطلق كسفَتيج من سفرجلجائزا ُب التصغَت كاعبمع األقصى كبو
األماكن اؼبذكورة كهمزة ابن كاسم كاست كالسُت ُب أسطاع  هالتعويض ظباعيا فيما عدا ىذ

 كاؽباء ُب أىراؽ.
 

                                 
  ّٔٓ\ّ شرح الكتاب ،اُبالسَت   (ُ)

 ُّٕ\ْ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،ابن ىشاـ  (ِ)
 ُٗ-ُٖص منجد الطالبين في اإلعالل واإلبدال ،عمارة  (ّ)



 

َْ 
 

 : تصغير ما حذف أحد أصولو.رابعا
كاف يعتقد مذىب   (ُ)يقوؿ ابن جٍت: ُب باب ُب تركيب اؼبذاىب: "كذلك أف أبا عثماف

ُب رد احملذكؼ ُب التحقَت كإف غٍت اؼبثاؿ عنو فيقوؿ ُب ربقَت "ىار" ىويئر كُب  (ِ)يونس
"بضغ" اسم رجل بويضع، كسيبويو يرل أنو إذا استوَب ُب التحقَت مثالو مل يرد ما كاف قبل 

 (ّ)ذلك ؿبذكؼ فيقوؿ "ىوير كيضيع."
، كذكر أف أبا صغَتعند الت رد احملذكؼ كعدمو مسألة ُبالعلماء  تناكؿ ابن جٍت بعض آراء 

عثماف اؼبازين كاف يقوؿ دبذىب يونس، كىو رد احملذكؼ ُب التصغَت كإف استغٌت عنو اؼبثاؿ 
كبو: "ىويئر" تصغَت "ىار"، كمذىب سيبويو ُب ىذه اؼبسألة عدـ جواز رده إذا استوَب 

ر ىوير، التحقَت مثالو فيقوؿ: "ىوير" حبذؼ اؽبمزة، يقوؿ ُب الكتاب: "كمن ذلك قوؽبم ُب ىا
كإمنا األصل "ىائر" غَت أهنم حذفوا اؽبمزة كما حذفوا الياء ُب "ميت" ككالمها بدؿ من العُت 
كزعم يونس أف أناسا يقولوف "ىويئر" تصغَت "ىار" على مثاؿ ىويعر "فهؤالء مل حيقركا ىار 

 (ْ)إمنا حقركا ىائر"
 يقوؿ ابن مالك ُب رداحملذكؼ كعدـ رده:

 امى لى  ثي الً اء ثى التَّ  رى يػٍ غى  وً حيىٍ  ا # ملىٍ التصغَت مى  ُب وصى قي اؼبنػٍ  لً ككمّْ 
كاؼبراد باؼبنقوص ُب البيت ىو ما نقص منو حرؼ لغرض التصغَت، فإذا صغر ىذا النوع من 
األظباء فال خيلو إما أف يكوف ثنائيا ؾبردا عن التاء أك ثنائيا ملتبسا ّٔا أك ثالثيا ؾبردا عنها 

 ـو اء أك ملتبسا ّٔا رد إليو ُب التصغَت ما نقص منو فيقاؿ من دى فإف كاف ثنائيا ؾبردا عن الت
كمل  وية، كإف كاف على ثالثة أحرؼ كثالثو غَت تاء التأنيث صغر على لفظفً ة شي فى ، كُب شى يّّ مً دي 

.يره وى كُب ىار ىي  يكه وى فيقوؿ ُب شاؾ شي  احملذكؼ، يرد إليو
(ٓ) 

 
 
 

                                 
 َٓ\ّ الخصائصأنظر: ابن جٍت  قِْٗؿبمد موىل بٍت سدكس اؼبتوُب  بن أبو عثماف اؼبازين ىو بكر  (ُ)

 َٓ\ّ الخصائصأنظر: ابن جٍت،  قُِٖلضيب اؼبتوُب حبيب ا بن أبو عبد الرضبن يونس  (ِ)

 َٓ\ّ الخصائص ،ابن جٍت  (ّ)

 ّٔٓ\ّ شرح الكتاب ،السَتاُب  (ْ)

 ُِٓ\ْ  أوضح المسالك ، ابن ىشاـ   (ٓ)



 

ُْ 
 

 المطلب الثاني: النسب.
 تعريف النسب: أكال

ابن جٍت على تعريف النسب ُب اػبصائص كلكن األمثلة اليت أكردىا تثبت بأنو مل  مل يقف
اٍعلىم أىنَّك ًإذا نسبت رجال ًإىلى حى أىك بلد أىك " . يقوؿ اؼبربدخيالف ما عليو تعريف الصرفيُت

ياء اإٍلًضىافىة أغبقت ااًلٍسم الذل نسبتو إًلىٍيًو يىاء شىًديدىة؛ كىمل زبففها لًئىالَّ يلتبس ب -غَت ذىًلك 
ا رجل قيسى، كبكرل، كىكىذىًلكى كل مىا نسبتو إًلىٍيوً   ،الَّىًت ىى اٍسم اٍلميتىكىٌلم كىذىًلكى قػىٍولك: ىىذى
ائًز؛ أًلىنػَّهىا  كىاٍعلىم أىف ااًلٍسم ًإذا كىانىت ًفيًو يىاء قبل آًخره، كىكىانىت اٍليىاء سىاًكنة، فحذفها جى

ث ياءات مىعى الكسرة، فحذفوا حرؼ ميت، كىآخر ااًلٍسم ينكسر ل ياء اإٍلًضىافىة، فتجتمع ثىالى
ابو يػىقيوليوفى: ًإثٍػبىاهتىا ىيوى اٍلوىٍجو كىذىًلكى قػىٍولك َب الٌنسىب ًإىلى  ،اٍليىاء الساكنة لذىًلك كسيبويو كىأىٍصحى

يّّ شً رى ، كىًإىلى قػيرىٍيش: قػي يّّ فً قى ، كىًإىلى ثىًقيف: ثػى يّّ مً لى يم: سي لى سي 
(ُ) 

اؼبنسوب اؼبلحق بآخره ياء مشددة ليدؿ على نسبتو إىل آّرد اؼبنسوب بلرضي: عرفو اك  
 (ِ)عنها.

أك ىو زيادة ياء مشددة ُب آخر االسم كقبلها كسرة، لتدؿ على أف شيئا منسوبا لذلك االسم 
آّرد منها أم مرتبطا كمتصال بو بأم نوع من أنواع االرتباط كالغرض منو توضيح اؼبنسوب أك 

، كذلك بنسبتو إىل موطنو كبو: قاىرم أك اسنكدرم أك كنوم؛ أك إىل قبيلتو كبو: زبصيصو
كإدارم أك علم نبغ فيو كنحوم   ّٔا ما ديتاز ىامشي، أك صنعتو كمطبعي قبارم أك إىل صفة

كتسمى تلك الياء ياء النسب، كاالسم الذم تتصل بو "اؼبنسوب إليو" كالشيء الذم  .لغوم
لها "اؼبنسوب" كىذه الياء اؼبشددة ال جيوز زبفيفها لئال تلتبس بياء تدؿ على اتصالو دبا قب
 (ّ)اؼبتكلم اؼبضاؼ إليها

 : األمور التي تحذف عند النسب.ثانيا
كإىل  رم"ككذلك حذؼ تاء ُب اإلضافة كقولك ُب اإلضافة إىل البصرة بص ابن جٍت يقوؿ

ٌي كرسي، كإىل خبيت فتحذؼ ككذلك ياء ُب إضافة إىل ما كتم ّٔا كبو: كرس .الكوفة كوُب
 ْاألكلُت آلخرين."

                                 
 َُِ\ِ المقتضباؼبربد،   ( ِ)

 ْ\ّ  شرح الكافية البن الحاجب ،االسًتابادم (ِ)

 ِِٓ\ْ ضياء السالك ،النجار  (ّ)



 

ِْ 
 

كيقوؿ ربت موضوع باب اغبكم للطارئ "كمثل حذؼ التنوين حذؼ تاء التأنيث ليائي  
 (ُ)ذلك ُب اإلضافة إىل البصرة بصرم كإىل الكوفة كوُب."ك اإلضافة 

 األمور اليت ذكرىا ابن جٍت ُب ىذا النص ربذؼ عند النسب ىي كاآلٌب:
حبذؼ تاء التأنيث،  "مّّ رً صى بى "أنيث ُب كبو قولك: البصرة كإذا أضفت إليها قلت: تاء التأكال: 

 النسب إىل كوفة. "وُبّّ كي "كإضافة الياء اؼبشددة كمنو 
ياء اؼبشددة أشار إىل أهنا ربذؼ بعد ثالثة أحرؼ لدخوؿ ياء النسب سواء كانت ثانيا: 
 كاألخرل أصلية.زائدة أك كانت أحدمها زائدة 
، فيتحد لف  يّّ عً افً كشى  يّّ سً رٍ : تقوؿ ُب النسب إليهما كي يّّ عً افً كشى  يّّ سً رٍ لزائدتُت: كي مثاؿ ا

اؼبنسوب كلف  اؼبنسوب إليو، كلكن خيتلف التقدير فيقدر أف اؼبعٌت مع ىذه الياء آّردة 
 للنسب غَته مع الياء اليت حذفت كحلت ؿبلها ياء النسب.

ٍب قلبت الواك ياء كالضمة كسرة كأدغمت  مّّ وً مى رٍ أصلو مى  ىّّ مً رٍ مثاؿ الزائدة كاألخرل أصلية: مى 
 (ِ)ٌي.مً رٍ الياء ُب الياء فإذا نسبت إليو قلت مى 

يقوؿ عمارة: إف اؼبنسوب إليو اؼبنتهي بياء مشددة لو ثالث أحواؿ إذا كاف آخر اؼبنسوب إليو 
كثر من ذلك، كلكل ياء مشددة فإما أف تكوف مسبوقة حبرؼ أك حبرفُت أك بثالثة أحرؼ أك بأ

 صنف حكم خاص بو عند النسب إليو.
 مّّ وً  النسب إىل اؼبنتهي ّٔا حيى ُباؼبسبوقة حبرؼ كاحد كبو: حٌي كطي كيٌل تقوؿ  .ُ
تفتح الياء األكىل ٍب إف كاف أصلها ياء بقيت كما ُب الكلمة األكىل كإف كاف  مّّ كً وى كلى  مّّ كً وى كطى 

 َلواكية كما ُب الكلمتُت الباقيتُت إىل ا -أف فتحت-أصلها الواك رجعت دبجرد 
ة كربيَّ  يّّ لً ة كعى يٌ مى أما إذا كاف اؼبنسوب إليو منتهيا بياء مشددة مسبوقة حبرفُت كبو: أي  .ِ

 كذلك باتباع اػبطوة التالية: مّّ وً نى غى  مّّ وً ربىى  مّّ وً لى عى  مّّ وً مى ؿ ُب النسب إليو أي اقي وفإن كغًٍتُّ 
 مية كربية.ربذؼ تاء التأنيث إف كجدت كما ُب أ  . أ
.  . ب  ربذؼ الياء األكىل الساكنة ككانت أكىل لسكوهنا ألف الساكن كاؼبيت اؼبعدـك
تفتح اغبرؼ الثاين إف مل يكن مفتوحا بأف يكوف مكسورا ألف الكلمة بعد اغبذؼ    . ج

 .اؼبذكور أصبحت ثالثة

                                 
 ْْ\ّ الخصائص ،ٍتابن ج (ُ)

 ِِٗ\ْ  أوضح المسالك ،ابن ىشاـ  (ِ)



 

ّْ 
 

 تقلب الياء الثانية ألفا فواكا سواء أكاف أصلها الواك كعلي أـ الياء كغٍت.  . د
كاف اؼبنسوب إليو منتهيا بياء مشددة مسبوقة بثالثة أحرؼ فصاعدا فالواحب إذا   .ّ

أك للنسب   يّّ سً رٍ حذفها عند النسب ككضع ياء النسب مكاهنا سواء أكانت زائدتُت كبو:كي 
، ككبوىا، فتقوؿ ُب يّّ ئً رٍ كمى  يّّ ضً رٍ مى  ُبّّ رٍ أـ إحدامها أصلية كاألخرل زائدة كما ُب حً  ي  عً افً كشى 

فيتحد لف  اؼبنسوب كاؼبنسوب  يّّ ئً رٍ كمى  يّّ ضً رٍ كمى  يّّ مً رٍ كمى  يّّ عً افً كشى  يّّ سً رٍ  اؼبذكورات كي النسب إىل
 ذؼربي كبىٍو صيبّّ كعليّّ كعىدمّّ كُب  ،إليو كالقرائن ترشدؾ إىل معرفة اؼبنسوب من اؼبنسوب إليو

أبدلت اأٍللف  ألفا غبركة مىا قبلهىا ٍبَّ  ب الثَّانًيىةقىلً تنبدؿ من الكسرة فػىٍتحة فى تي األكىل الزَّاًئدىة ك الياء 
عىلًومّّ كىُب عىدم عىدىًكمّّ  صَتكاكا لويقيوع يىاء الٌنسىب بٍعدىىا فى  صىبًومّّ كىُب عىلٌي ى ُب صيب  ى

(ُ) 
 : كيفية النسب إلى آية وراية.ثالثا

اجتماع يرل ابن جٍت أف األصل ُب النسب إىل آية كراية آيٌي كرايٌي إال أف العرب كرىوا 
األمثاؿ فأبدؿ الياء مهزة أك كاكا لتخلف اغبركؼ مع أف اؽبمزة كالواك أثقل من الياء فقالوا آئي 
كرائي كآكم كراكم، مع العلم بأف إبداؿ الياء مهزة ُب ىذا اؼبوضع غَت كاجب كما كاف مقررا 

ار إف شاء إذا كقعت الياء بُت ألف كياء مشددة فاإلنساف باػبي ؛ُب باب اإلبداؿ كاإلعالؿ
أبقاىا كإف شاء قلبها مهزة، كذلك يكوف أيضا ُب النسب إىل ما كاف آخره ياء قبلها ألف كبو: 

، باإلعالؿ كجيوز فيها التصحيح كما سبق كبو: يّّ ائً كغى  يّّ ائً كى كرً  يّّ ائً فيقاؿ رى  ةه ايى كى كرً  ةه ايى كغى  ةه ايى رى 
.يّّ ايً كى كرً  يّّ ايً كغى  يّّ ايً رى 

(ِ) 

 المشددة إلشباع معنى الصيغة ال للنسب.: دخول الياء رابعا
 :كقولو .ره كاى أك دى  مّّ ارً كى ىر باإلنساف دى يقوؿ ابن جٍت ربت موضوع باب ُب االحتياط "كالدَّ 

أشار ابن جٍت ىنا إىل أنو    ّا."يِّ اقرً أك كالب، كقولو كاف مدا قرى  عصف طواىا األمس كاليبّّ 
ال للنسب كبو: دكىارًمّّ كًكالىيبّّ كقرىاقرًمّّ. كعندما قد تدخل الياء اؼبشددة إلشباع معٌت الصيغة 

ذكور سالفا يوجد أنو قد كضع احًتازا كاضحا حيث قصر ب اؼباغباجإىل تعريف ابن يرجع 
إىل نسبتو إغباؽ الياء اؼبشددة على آّرد عنها، يقوؿ الرضي: "أما قوؿ ابن اغباجب "على 

كريكًميّّ ُب رـك كدىكىارًمّّ أم الدىر كًكالىيبّّ  دة للوحدةآّرد عنها فيخرج ما غبقت آخره ياء مشد
ال ؼبعٌت كبػىٍرًدمّّ ككيٍرًسيّّ، فال يقاؿ ؽبذه األظباء إهنا منسوبة كال غبقتو الياء كقراقرم، كما 

                                 
  ُِّص اللمع في العربيةابن جٍت،  (ُ)

 ُٓص منجد الطالبينعمارة  (ِ)



 

ْْ 
 

 ليائها إهنا ياء النسب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ْٓ 
 

ومن حيث اإلدغام  األسماء من حيث اإلعالل واإلبدالتصريف : في بعاصل الر لفا
 مبحثان:الفصل  يندرج تحت ىذا .الةواإلم

  .األسماء من حيث اإلعالل واإلبدالتصريف في األول:  حثبالم
 تعريف اإلعالل واإلبدال لغة واصطالحا.المطلب األول: 

تعد ظاىرة اإلعالؿ كاإلبداؿ من اؼبسائل اليت اسًتعت اىتماـ حذاؽ الصرفيُت، كيعترب ابن 
  جٍت من

اؿ، إذ قدـ فيو دراسات كربليالت صارت ملجأ عبميع الدارسُت، أكثر من أبدع ُب ىذا آّ
كقد أكثر تناكؿ ىذه الظاىرة ُب كتابو اػبصائص ُب صبيع أجزاء الكتاب حبيث ال ذبد فصال 
أك بابا إال ناؿ نصيبو من ىذه الظاىرة، كلذلك جيد الباحث أمامو نصوصا كثَتة تدكر كلها 

 الظاىرة.  ٓحوؿ ىذ
ر أعل يعل إعالال، كىو مشتق من العلة، كالعلة اؼبرض، كصاحبها معتل، اإلعالؿ لغة: مصد

كاصطالحا: ىو تغيَت حرؼ العلة  (ُ)كالعلة حدث يشغل صاحبو عن كجهو كالعليل اؼبريض
 (ِ)للتخفيف، كيدخل فيو القلب كاغبذؼ كاإلسكاف

خلف من  كأما اإلبداؿ لغة فهو مأخوذ من أبدؿ يبدؿ إبداال، كىو مشتق من البدؿ، كىو
كيقصد باإلبداؿ ُب اصطالح الصرفيُت "جعل حرؼ مكاف حرؼ  (ّ)الشيء، كالتبدؿ: التغيَت.

  (ْ)غَته"
كاؼبالح  أف بُت اإلبداؿ كاإلعالؿ العمـو كاػبصوص الوجهي، جيتمعاف ُب كبو "قاؿ" حيث 
أبدؿ حرؼ علة بآخر مثلو، كيتفرد اإلبداؿ ُب كبو "اصطرب" حيث أبدؿ حرؼ صحيح 

" كىو بنقل حركة حرؼ معتل إىل صحيح قبلو على  بصحيح آخر، كاإلعالؿ ُب كبو "يصـو
 سبيل اإلعالؿ بالتسكُت.

 المطلب الثاني: مواضع قلب أحرف العلة ىمزة والهمزة ياء
العلة مهزة إعالال بالقلب عند من ال خيص اإلعالؿ حبركؼ العلة بل أحرؼ  يسمى قلب

                                 
 ٖٖ\ُ معجم العين، الفراىيدم (ُ)

 َٔٔ\ّ شرح الكافية ،اإلسًتابادم (ِ)
 ْٓ\ٖ مرجع سابق ،الفراىيدم (ّ)

 ُٕٗ\ّاإلسًتابادم مرجع سابق  (ْ)



 

ْٔ 
 

(ُ)مكاف آخر" ال على تعريف من قاؿ: "جعل حرؼإبدا -أيضا–يضم إليها اؽبمزة، كيسمى
 

علة مثلو،  العلة مهزة أقول من انقالب حرؼ العلة إىل حرؼ قلب أحرؼأف بُت ابن جٍت 
ففي اغبالة األكىل تبقى اؽبمزة ُب التصريف بعد زكاؿ السبب يقوؿ: "كذلك أنا رأيناىم إذا قلبوا 

، فأقركا مه يئً وى قػي  مه ائً لية كلذلك قالوا ُب ربقَت قى العُت كىي حرؼ علة مهزة أجركا اؽبمرة ؾبرل األص
، كانقالب حرؼ العلة مهزة فاء أك عينا ليس كانقالب الياء وـي قي اؽبمزة كىي منقلبة من كاك يػى 

( ٍب ؼبا زالت افه يزى كاكا، كال الواك ياء بل ىو أقول من انقالّٔما إليهما، أال ترل إىل قوؽبم )مً 
"ينه زً يٍ وى كمي  ينه ازً وى الكسرة عادت الواك ُب مى 

 بدؿ فيو حرؼ" الذم أي مه ائً مثال ُب تصغَت "قى  اؿتق (ِ)
علة إىل مثلو كبو:  اغبالة الثانية من قلب حرؼ " مع بقاء اؽبمزة خبالؼمه يئً وى "قػي  كبو:العلة مهزة 

ؿ الح  رجوع كل من الياء كالواك إىل أصلو بعد زكاير" اسً يى ر" ك"مى وسً ين" ك"مي ازً وى اف" ك"مى يزى "مً 
 علة القلب.

يقوؿ ابن جٍت ربت موضوع: "باب ُب التغيَتين يعًتضاف ُب اؼبثاؿ الواحد بأيهما يبدأ؟: "من 
" كىاىنا عمالف كاجباف أحدمها كه كَّ ل( كأصلها "كى كَّ " من الواك )أى رى فى عٍ ذلك قوؽبم ُب مثاؿ "جى 

اآلخرة ياء لوقوعها رابعة  إبداؿ الواك األكىل مهزة الجتماع الواكين ُب الصدر كاآلخر إبداؿ الواك
 (ّ)كطرفا ٍب إبداؿ الياء ألفا لتحركها كانفتاح ما قبلها

" ره فى عٍ أشار ابن جٍت إىل أحد مواضع كجوب قلب الواك مهزة ُب كبو: "أٌكل" بناء على مثل "جى 
( أبدلت الواك اكه كى كٍ كأصلو "كى  ألكىل " أدغمت الواك الثانية الساكنة ُب اؼبتحركة بعدىا فصار )كىٌككه

ٍب أبدلت الواك األخَتة ياء لوقوعها رابعة كطرفا " "أٌككه مهزة الجتماع الواكين ُب الصدر فصار 
( مه كَّ كفاقا للقاعدة القائلة: إذا كقعت الواك طرفا، رابعة فصاعدا بعد فتحة قلبت ياء ، فصار )أى 

 ل( كما سبق. كَّ ٍب قلبت الياء ألفا لتحركها كانفتاح ما قبلها فصار )أى 
تشًتؾ يرل الصرفيوف أف األحرؼ الثالثة )األلف كالياء كالواك( تقلب مهزة كجوبا ُب مواضع 

 فيها الواك كالياء كُب موضع خاص بالواك.تشًتؾ فيها ثالثتها كُب مواضع 
كأما اؼبوضوع الذم تقلب فيو الواك كحدىا مهزة فهو الذم ذكره ابن جٍت كضابطو ىو: إذا 

لمة كجب قلب أكالمها مهزة بشرط أال تكوف ثانيتهما مدة غَت اجتمعت كاكاف ُب صدر الك

                                 
 َٔٔ\ّ شرح الكافية ،ادماإلسًتاب (ُ)

  ٕ-ٖ\ّ الخصائص، ابن جٍت (ِ)

 ّ-ْ\ّالسابق اؼبصدر  ابن جٍت،  (ّ)



 

ْٕ 
 

أصلية بأف تكوف غَت مدة أك تكوف مدة أصلية، فهاتاف صورتاف جيب فيهما القلب. 
 كأمثلتهماكاآلٌب:

 أمثلة الواكين اؼبتصدرتُت ُب كلمة كثانيتهما غَت مدة:
ؿ" ألنو كى ؿ" كأصلو "كي كى ؿ، كىو "أي كَّ " أنثى األى كىلى أكال: الثانية غَت مدة كىي أصلية كبو صبع "أي 

 فعل" قلبت الواك األكىل مهزة ألف الثانية غَت مدة.أ"
فإنو يقاؿ فيو  به كى ٍو اظبا على مثاؿ كى  دً عٍ ثانيا: الثانية غَت مدة كىي زائدة كبو: أف يؤخذ من الوى 

 ( ألنو زيدت كاكا بعد فاء )الوعد(.ده عى كٍ ( كاألصل )كى ده عى )أكٍ 
ل بواكين اصً كى ة كاألصل كى لى ل صبع كاصً اصً ة غَت مدة كىي منقلبة عن زائد كبو: أكى ثالثا: الثاني

ع اعبمع األقصى ٍب قيلبت األكىل مهزة  األكىل فاء الكلمة كالثانية منقلبة عن ألف فاعلة حُت صبي
 ألف الثانية غَت مدة.

أف مؤنث  ؼى رً ؿ، كقد عي كٌ ( أنثى األى كىلى أمثلة الواكين اؼبتصدرتُت كثانيتهما مدة أصلية فهي )أي 
( ىلى كٍ ى( منو )كي لى عٍ ؿ( فتكوف )فػي كى ؿ( أصلها )كي كى كذلك أف كلمة )أي   ؼى رً ى( كعي لى عٍ ل( ىو )فػي عى فػٍ )أى 

 (ُ)بواكين ُب الصدر كثانيتهما مدة أصلية ألهنا عُت الكلمة كغَت منقلبة عن حرؼ آخر.
صبع ف ائً حى ا لو بالصَّ تشبيهن  ةو بى يصً مي صبع  بي ائً صى شذكذا ُب كبو: مى مهزة الواك  بي لى قٍ كقد تػي 

يقوؿ: ربت باب ُب أغالط  طه ب غلى ائً صى صحيفة. يرل ابن جٍت أف قوؿ العرب ُب مصيبة مى 
وا مصيبة لصحيفة فكما هي كذلك أهنم شبػَّ  ،كىو غلط منهم بي ائً صى م مى ىي زي العرب "كمن ذلك مهىٍ 
ء صحيفة ألهنا عُت مصائب كليست ياء مصيبة زائدة كيا -أيضا  -مهزكا صحائف مهزكا 

ألهنا اسم الفاعل من أصاب كما أف أصل  ةه وبى صي كمنقلبة عن كاك ىي العُت األصلية كأصلها مى 
ة فنقل الكسرة من العُت إىل الفاء فانقلبت الواك ياء على ما كدى ري ة مي يدى رً ة كأصل مي ومى قي ة مى يمى قً مي 

 القائل:كقد جاء ذلك ُب قوؿ  به اكً صى ترل كصبعها القياسي مي 
 (ِ).بي اكً صى كمي  ةن ل صبيَّ ذى أى  وى هي فػى   # وبي اًح صى يي  نٍ مى  افي طى يٍ الشَّ  بي اًح صى يي     

ة ألهنا ُب مصيبة عُت كمنقلبة يفى حً كياء صى زائدة  ة ليست يبى صً كدليو كما يالح  ىو أف ياء مي 
عن كاك ىي العُت األصلية كأصلها مصوبة كيرل أف صبعها القياسي أف يقاؿ مصاكب بدكف 

 ار إىل كركده ُب بيت من الشعر.القلب كأش

                                 
 ٗص  منجد الطالبين ،عمارة (ُ)

 ُٕٗ-ُٖٗ\ّ الخصائص ،ابن جٍت (ِ)
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أكرد ابن جٍت بعض األمثلة اليت قلبت فيها اؽبمزة ياء من حركؼ العلة، كذكر أف القلب ُب 
( تي يٍ ضَّ وى ك)تػى  تي أٍ طى خٍ ( من أى تي يٍ طى خٍ ك)أى  تي أٍ رى ( من قػى تي يٍ رى مثل ىذه اؼبواضع غَت قياسي كبو )قػى 

 منقلبة من اؽبمزة كقلبها شاذ كما تقدـ. كالياءات كلها سي ئٍ ( من بً يسي ك)بً  تي أٍ ضَّ وى من تػى 
كتقلب اؽبمزة حرؼ علة قياسا مطردا على سبيل الوجوب ُب بابُت، تناكؿ ابن جٍت أحد 

األقصى الذم أبدؿ فيو حرؼ العلة مهزة، إما لكونو كاف ُب اعبمع البابُت منهما كاؼبراد بو باب 
صبع رسالة كعجائز صبع عجوز، كإما اؼبفرد مدا زائدا ثالثا كبو: صحائف صبع صحيفة كرسائل 

د. كتفصيل ىذا الباب ائً يى ف كسى ائً يى ل كنػى ائً كى األقصى كبو: أى اعبمع لكونو ثاين لُت بينهما ألف 
 على النحو التايل:

إف كانت الـ ىذا اعبمع الذم عرضت فيو اؽبمزة صحيحة غَت مهموزة اكتفى بالقدر الذم 
 مو حرؼ علة أك مهزة فإنو حيتاج لعاملُت آخرين:ؼ فيو كبو: صحائف، أما إذا كانت الرً عي 
: فتح اؽبمزة العارضة بعد ألف اعبمع بشرط أال تكوف قد سبق عركضها ُب مفرده، كىذا أكال

كبياف ذلك أف الثقل اؼبفرط الذم جاء بو  (ُ)الفتح ليس ىو اؼبقصود بل ىو كسيلة للمراد.
ىل غاية التخفيف، ككوف ذلك ُب أقصى اعبموع اجتماع اؽبمزة كالالـ اؼبعتلة ُب الطرؼ احملتاج إ

دعا إىل زبفيف ىذين الثقلُت يعٍت الالـ العليلة كاؽبمزة العارضة كؼبا كاف زبفيف الالـ يقتضي 
قلبها إىل األلف كاأللف ال تكوف إال إذا كاف ما قبلها مفتوحا ؽبذا فتحوا ما قبل الالـ، كإذا  

الياء العليلة ألفا للتخفيف ُب كبو: مد )أرل( كانوا يفتحوف جوازا اغبرؼ الصحيح كقلب 
 فيكوف ذلك مع اؽبمزة الكريهة بالالـ العليلة أكىل فكاف كاجبا.

: ىو قلب اؽبمزة العارضة ياء ُب ثالث صور، كاكا ُب صورة كاحدة. ذكر ابن جٍت باب اثاني
ـ اعبمع مهزة ا( من ضمن الصور الثالث اليت قلبت فيها اؽبمزة ياء كىو أف تكوف الايى طى )خى 

أف )خطايا( مرت بست مراتب خبالؼ  (ِ)ة( فقد ذكر ابن جٍتيئى طً كبو: )خطايا( من )خى 
ٍب  ئي ائً طى حيث يرل عثماف اؼبازين أف أصلو خى  ،رأم عثماف اؼبازين الذم أشار إليو ابن جٍت

بدلت ي( ٍب أائً طى التقت اؽبمزتاف غَت عينُت فأبدؿ الثانية على حركة األكىل فصارت ياء )خى 
ا( فأبدلت اؽبمزة على ما  اءى عرضت ُب اعبمع كالالـ معتلة فصارت )خطى  الياء ألفا ألف اؽبمزة

اءن ي ٍب خطى ائً ٍب خطى  ئي ائً ا( فتلك أربع مراتب: خطى كاف ُب الواحد كىو الياء فصارت )خطايى 

                                 
   ُٗٗ\ّالخصائص ابن جٍت،  (ُ)

 ّ\ّالسابق اؼبصدر   (ِ)
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  ا.ٍب خطايى 
تيتُت: أما كما ذكركا إال أهنم قد أخلوا من الرتب بث  -ؼبعمرم-كيقوؿ ابن جٍت: "ىو 

( ٍب أبدلت عي ايً طى ( بوزف )خى ئي ايً طى أحدمها: فإف أصل ىذه الكلمة قبل أف تبدؿ ياؤىا مهزة )خى 
( فآثرت يي ائً (. كالثانية: أنك ؼبا صرت إىل )خطى عي اعً ( بوزف )خطى ئي طائً الياء مهزة فصارت )خى 

فبدأت بإبداؿ  إبداؿ الياء ألفا العًتاض اؽبمزة ُب اعبمع مع اعتالؿ الالـ الطفت الصنعة
( ٍب يي اعى طى الكسرة فتحة لتنقلب الياء ألفا فصرت من )خطاًئيي( إىل )خطاءىمي( بوزف )خى 

ا( صى ى( ك )عى ضى أبدلتها ألفا لتحركها كانفتاح ما قبلها على حد ما تقوؿ ُب إبداؿ الـ )رً 
ا( ى( ٍب أبدلت اؽبمزة ياء على مامضى فصارت )خطايى ا( بوزف )خطاعى اءى فصارت )خطى 

 اؼبراتب إذنا ست ال أربع.ف
ة كإىل ىذا اؼبعٌت أشار ابن جٍت بقولو: "فإذا يئى نً ا( من دى ايى نى ة ك)دى يئى رً ا( من بى ايى رى كمثل )خطايا( )بػى 

أنت حفظت ىذه اؼبراتب كمل تضع موضعا منها قويت دربتك بأمثلها كتصرفت بك الصنعة 
 (ُ)فيما ىو جار ؾبراىا"

رة كالكوفة كلكل كاحد من علماء ىذين اؼبذىبُت كجهة ىذه مسألة خالفية بُت كباة البص
 النظر فيها كتفصيل اػبالؼ كاآلٌب:

 أضبد. بن ، كإليو ذىب اػبليلايل عى الكوفيوف إىل أف "خطايا" صبع خطيئة على كزف فػى ذىب 
 (ِ)ل.ائً عى كذىب البصريوف إىل أف "خطايا" على كزف فػى 
إف كزنو فعايل، كذلك ألف األصل أف يقاؿ ُب صبع أما الكوفيوف فاحتجوا بأف قالوا: إمنا قلنا 

خطيئة "خطايئ" مثل خطايع، إال أنو قدمت اؽبمزة على البناء؛ لئال يؤدم اإلبداؿ الياء مهزة  
ر ذب العرب كما تبدؿ ُب صحيفة كصحائف ككتيبة ككتائب لوقوعها قبل الطرؼ حبرؼ؛ ألف

طرفا ع بدؿ من الياء إذا كقكتبداؿ، ما قبل الطرؼ حبرؼ من ىذا النوع ؾبرل الطرؼ ُب اإل
لف زائدة مهزة، فلو مل تقدـ اؽبمزة على الياء ُب خطايئ لكاف يؤدم إىل اجتماع أكقبلها 

مهزتُت، كذلك مرفوض ُب كالمهم فصارت خطائي مثل خطاعي، ٍب أبدلوا من الكسرة فتحة 

                                 
 ّ\ّ الخصائصبن جٍت، ا (ُ)

 شرح األشموني على ألفية ابن مالك،كينظر: األمشوين،  ٓٓ\ِ خالفاإلنصاف في مسائل الاألنبارم،   (ِ)
 ّْٔ\ِشرح التصريح على التوضيح كالوقاد،  ِْْ\ْ
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األلف قريبة من لفُت، ك أ لفا، فصارت خطاءا، مثل خطاعا، فحصلت مهزة بُتأكمن الياء 
 اؽبمزة، فقلبوا من اؽبمزة ياء فرارا من اجتماع األمثاؿ، فصار خطايا على كزف فعايل.

من قاؿ: إنو على فعاىل؛ ألف خطيئة صبعت على ترؾ اؽبمز؛ ألف ترؾ اؽبمز  الكوفيُت كمن
لياء كبو ة من ذكات الواك كايلى عً يكثر فيها، فصارت دبنزلة فعيلة من ذكات الواك كالياء، ككل فى 

صبع على فعائل الختل الكالـ كقل،  ية فإنو جيمع على فعاىل دكف فعائل؛ ألنو لوشً ية كحى صً كى 
؛ ةفجمعت على فعايل، فقالوا: كصايا، كحشايا، كجعلت الواك ُب حشايا على صورة كاحد

 .ال غَت ألف الواك صارت ياء ُب حشية، فدؿ على أف خطايا على كزف فعايل
تجوا بأف قالوا: إف كزنو فعائل، كذلك ألف خطايا صبع خطيئة؛ كخطيئة كأما البصريوف فاح

على كزف فعيلة، كفعيلة جيمع على فعائل؛ كاألصل فيو ف يقاؿ "خطايئ" مثل خطايع؛ ٍب 
أبدلوا من الياء مهزة؛ كما أبدلوىا ُب صيحفة كصحائف؛ فصار خطائي مثل خطاعع؛ كقد 

هم اغفر يل خطائئيو؛ مثل خطاععيو؛ فاجتمع حكى الكسائي عن بعض العرب أنو قاؿ: الل
فيو مهزتاف، فقلبت اؽبمزة الثانية ياء لكسرة قبلها، فصار خطائي مثل خطاعي، ٍب أبدلوا من 

لوا منها دلفُت فأبأر خطاءن مثل خطاعا، فاستثقلوا اؽبمزة بُت الفا فصأالكسرة فتحة كمن الياء 
 ياء فصار خطايا.

لفتحة من الكسرة كالعود من خطائي إىل خطاءن أف يقلبوا اؽبمزة ككأف الذم رغبهم ُب إبداؿ ا
ياء فيعودكا بالكلمة إىل أصلها؛ ألف اؽبمزة األكىل من خطائيي منقلبة عن الياء ُب خطيئة، كال 
يلـز على ذلك أف يقاؿ ُب جائي "جايا" ألف اؽبمزة ُب جاء منقلبة عن عُت الفعل، كاؽبمزة ُب 

ئدة ُب خطيئة، ففضلوا األصلي على الزائد؛ فلم حيلقوه من التغيَت ما خطايا منقلبة عن ياء زا
 غبقوه الزائد.أ

ككذلك أيضا قالوا فيجمع ىراكة "ىراكم" كأداكة "أداكم" ككاف األصل ىرائو كأدائو مثل ىراع 
لف ىراكة كإداكة مهزة كما أبدلوا ُب أو على مثل فعائل كرسالة كرسائل؛ ألهنم أبدلوا من عكأدا
لف رسالة مهزة، ٍب أبدلوا من الواك ُب ىرائو كأدائو ياء لسكوهنا كانكسار ما أئل من رسا

لفا أقبلها، فصار ىرائي كأدائي مثل ىراعي كأداعي، ٍب أبدلوا من الكسرة فتحة كمن الياء 
وا من اؽبمزة كاكا ليظهر للفُت، فأبدأفصار ىراءن كأداءن مثل ىراعا كأداعا، فاستثقلوا اؽبمزة بُت 

ُب اعبمع مثل ما كاف ُب الواحد طلبا للتشاكل؛ كذلك ألف اعبمع فرع على الواحد؛ فال بأس 
 .بأف يطلب مشاكلتو لو
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 المطلب الثالث: مواضع قلب الواو ياء والياء واوا
تعد ىذه اؼبسألة من أكثر مسائل اإلعالؿ اليت اعتٌت ّٔا ابن جٍت كعاعبها ُب أماكن كثَتة 

ة، فهناؾ زى زى كٍ ة أصل كضعها إً زَّ كى حف  اؼبراتب: "كمن ذلك قوؽبم: إً  منها: قولو ربت باب ُب
اآلف عمالف: أحدمها قلب الواك ياء النكسار ما قبلها ساكنة كاآلخر كجوب اإلدغاـ، فإف 
قدرت أف الصنعة كقعت ُب األكؿ من العملُت فال ؿبالة أنك أبدلت من الواك ياء فصارت 

دغاـ فأسكنت الزام األكؿ كنقلت فتحتها إىل الياء قبلها فلما ة( ٍب أخذت ُب حديث اإلزى يزى )إً 
ٍب أدغمت الزام األكىل ُب الثانية  -كىو الواك -ربركت قويت باغبركة فرجعت إىل أصلها

ة( كما ترل فقد عرفت اآلف على ىذا أف الواك ُب )إكزة( إمنا ىي بدؿ من الياء زَّ كى فصارت )إً 
 (ُ)(.زّّ درة بدؿ من كاك )إكززة( اليت ىي كاك )كى اليت ُب )إيززة( كتلك الياء اؼبق

كقولو ربت باب ُب التغيَت يعًتضاف ُب اؼبثاؿ الواحد بأيهما يبدأ؟ قيل: "الفرؽ أنك ؼبا أبدلت 
صرت فالواك ياء  -أيضا-وؿ( فقلبت يي وؿ( صرت إىل )قػي عي مثاؿ )فػي بو ؿ( كأنت تريد عُت )قوٍ 
يع، فإذا وً ع( فلو أبدلت عينو كاكا للضمة قبلها لصرت إىل بى يٍ يل( من )البػى عً يل( كأما )فى يي إىل )قػي 

كمل ذبد طريقا إىل قلب  يع(يً صرت إىل ىنا لزمك أف تغَت الواك ياء لوقوع الياء بعدىا فتقوؿ )بى 
الياء كاكا لوقوع الواك قبلها كما كجدت السبيل إىل قلب كاك )قيوؿ( ياء لوقوع الياء قبلها، ألف 

(ِ)ياء كالواك أف تقلب الواك للياء ال أف تقلب الياء للواك"الشرط ُب اجتماع ال
 

كيقوؿ ربت "باب ُب أف سبب اغبكم قد يكوف سببا لضده على كجو": كمن ذلك قالوا 
أبيض لياح، فقلبوا الواك اليت ُب تصريف الح يلوح للكسرة قبلها على ضعف ذلك ألنو ليس 

 (ّ)قلب الواك ياء ؼبا يعقب من اػبف"صبعا كثياب كال مصدرا كقياـ كإمنا اسًتكح إىل 
كقولو ربت موضوع "باب ُب العدكؿ عن التثقيل إىل ما ىو أثقل منو لضرب من 
االستخفاؼ": كذلك كبو: اغبيواف أال ترل أنو عند اعبماعة من مضاعف الياء كأف أصلو 

(ْ)ثقل من الياء")حيياف( فلما ثقل عدلوا من الياء إىل الواك، كىذا مع إحاطة العلة بأف الواك أ
 

 أشار ابن جٍت ُب ىذه النصوص إىل أف الواك تقلب ياء ُب عدة مواضع منها: 
اؼبوضوع األكؿ: تقع مفردة ساكنة بعد كسر كبو: )ًإٍكزىة( أصلها )ًإٍكزىزىة( قلبت الواك ياء لكوؽبا 

                                 
 ْ-ّ\ّ الخصائصابن جٍت  (ُ)

 َُ\ّاؼبصدر السابق  (ِ)

 ّٗ\ّاؼبصدر نفسو  (ّ)

 ُِ-ُُ\ّ الخصائصبن جٍت، ا (ْ)
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إىل الياء  مفردة ساكنة بعد كسر فصارت الكلمة )ًإيٍػزىزىة( فأسكنت الزام األكىل كنقلت فتحها
قبلها فلما ربركت قويت باغبركة فرجعت إىل أصلها )الواك( فأصبحت )إكىٍززىة( ٍب أدغمت 
الزام األكىل ُب الثانية فصارت )ًإكىزَّة( كالواك ُب )إكزة( إمنا ىي بدؿ من الياء اليت ُب )إيززة( 

 كتلك الياء اؼبقدرة بدؿ من كاك إكززة اليت ىي كاك كٌز. 
ىو إذا اجتمعت مع الياء ُب كلمة كاحدة كسبقت األكىل منهما بالسكوف اؼبوضع الثاين: 

وؿ( قتقلب الواك ياء فيصَت يي وؿ( يقاؿ )قػي عي ؿ( إذا أريد مثالو من )فػي وٍ قلبت الواك ياء كبو: )قػى 
يل( من البيع فتبدؿ فيو الياء كاكا لضمة قبلها فيقاؿ عً ل( كفاقا للقاعدة اؼبذكورة. أما )فى ي)قي
 تغيرب الواك ياء لوقوع الياء بعدمها فيقاؿ )بييع( كمل يوجد طريق إىل قلب الياء كاكا يع( ٍبوً )بى 

لوقوع الواك قبلها كما كجد الطريق إىل قلب كاك )قيوؿ( ياء لوقوع الياء قبلها كذلك أف الشرط 
  (ُ)أف تقلب الواك للياء ال أف تقلب الياء للواك -كما ذكر ابن جٍت-
ابن جٍت أف الواك قد تقلب ياء لغرض االستخفاؼ ال لعلة موجبة اؼبوضع الثالث: ذكر  

اح" قلبت الواك ياء، وى ياح" حيث إف األصل "أبيض لً ض لً يى بػٍ القلب، كذلك ُب كبو قوؽبم: "أى 
 اـ.يى اب كال مصدرا جاريا على فعلو كقً يى استخفافا ألهنا ليست صبعا كثً 

ة الصرفية تقوؿ : مىت كقعت الواك عُت "ليست صبعا كثياب" فألف القاعدجٍت كأما قوؿ ابن 
قلبها ياء إف انكسر ما قبلها ككقع بعدىا ألف كبو: كجب صبع أعلت ُب كاحده أك سكنت، 

األلف كؾبيء اب، فقلبت الواك ياء ُب اعبمع النكسار ما قبلها وى ار كثً كى اب أصلهما دً يى ار كثً يى دً 
ب وٍ باؼبعتل ُب كوؽبا حرؼ لُت ساكن كثػى بعدىا مع كوهنا ُب الواحد إما معتلة كدار أك شبيهة 

 اب.                                   يى ثً 
كقولو "كال مصدرا جاريا على فعلو كقياـ" فألف الواك تقلب بعد الكسرة ياء ُب مصدر كل 
فعل اعتلت عينو كبو: صاـ صياـ قاـ قياـ، كاألصل صواـ كقواـ فأعلت الواك ُب اؼبصدر ضبال 

، كمن ىنا يدرؾ أف قلب الواك ياء ُب )لياح( إمنا ىو استخفافا ٍب ازدادكا لو على فعلو
 االستخفاؼ فأجركا ذلك مع فتح فاء الكلمة )لىياحا(

كىذا ما أكرده ابن جٍت عن قلب الواك ياء كأما قلب الياء كاكا فقد أشار إىل أف الواك ُب 
الياء الثانية كاكا كإف كاف الواك أثقل  اف( أبدلتيى يػى اف( أصلها ياء كأف أصل الكلمة )حى وى يػى )اغبى 

من الياء فصارت )اغبيواف( كىذا كما أف اتفاؽ اغبركؼ الصحاح القوية مكركه عند العرب 

                                 
 ِِ\ّ الخصائصابن جٍت،   (ُ)



 

ّٓ 
 

حىت كانوا يبدلوف أحدىا ياء كبو: دينار كقَتاط من دناٌر ك قرٌاط كاف اجتماع حرؼ العلة 
 مثلُت أثقل عليهم. 

 
 المطلب الرابع: اإلعالل بالتسكين.  

العلة، كمعناه: نقل اغبركة من  حرؼ يصيبإلعالؿ بالتسكُت أك بالنقل: ىو نوع من التأثَت ا
ساكن قبلو، كلذلك ظبي اإلعالؿ بالتسكُت، كحيدث صحيح  علة متحرؾ إىل حرؼ حرؼ

 (ُ)ُب الواك كالياء كحسب فال حيدث ُب األلف ألهنا ال تتحرؾ مطلقا
ُب "باب ُب ىجـو اغبركات على اغبركات"  ىذا باب آخر من اإلعالؿ، يقوؿ ابن جٍت

( ك)أٍسَت(  كذلك: كبو: أقاـ كمقيم كمقاـ، أسار كمسَت كمسار، أال ترل أف أصل ذلك )أٍقـو
( ك)يٍسَت( من )يػىقيـو  ( ك)مٍسَت( ككذلك )يٍقـو ( ك )مٍسَت( ك)مٍقـو فنقل ذلك  كيىًسَت( ك)مٍقـو

  (ِ)كلو لسكوف األكائل"
ما سبقت من األمثلة الثي  كنقل حركتهما إىل ما قبلهما ُب كبو الواك كالياء ُتأم: تسك

يػىقيـو كيىًبيع، أصلهما: يٍقويـ كيٍبًيع، على كزف: يػىٍفعيل بضم أكردىا ابن جٍت كمنو أيضا قوؽبم: 
 العُت، كيفًعل بكسر العُت.

، "كاستثقاؿ الضمة كالكسرة على قاـ ك باع كإمنا أعال إلعالؿ ماضيهما الذم ىو األصل
الواك كالياء. كإمنا مل تقلب الواك كالياء ألفنا، كما قلبتا ُب ماضيهما؛ لئال يلتبس بباب: خاؼ 

ألهنما لو قلبتا لقيل: قاـ يقاـ، كباع  -بفتح العُت-يفعىل  -بكسر العُت-خياؼ، أم: فىًعل 
 (ّ)يباع، فحصل االلتباس

ٍفعيل كمىٍفًعل، كبو: مىقيـو كمىًبيع، نقل حركتهما إىل ما قبلهما ُب مى ك  الواك كالياء ُتككذلك تسك
أصلهما: مىٍقويـ كمىٍبًيع، فاستثقلت الضمة على الواك كالكسرة على الياء، فنقلتا إىل ما قبلهما 

 كمل تقلبا ألفا؛ ألهنما لو قلبتا ألفا كقيل: مقاـ كمباع؛ غبصل االلتباس.
وؿ كمبيع؛ ألف أصلهما: نقل حركتهما إىل ما قبلهما ُب: مقك  الواك كالياء ُتككذلك تسك

ييوع، فاستثقلت الضمة على الواك كالكسرة على الياء فنقلتا إىل ما قبلهما، فاجتمع  مىٍقويكؿ كمىبػٍ

                                 
 ُٓٔ-ُٔٔص  ي صياغة جديدةالصرف العرب، اػبويسكي (ُ)

 ِّْ\ّ الخصائصابن جٍت،  (ِ)

 ِٖٕ\ُ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكابن قاسم،  (ّ)
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ساكناف: العُت ككاك مفعوؿ، فحذؼ أحدمها. إال أف سيبويو حذؼ كاك مفعوؿ فيهما من 
. (ُ)ي الياءغَت تغيَت آخر ُب مقوؿ، كقلب ُب مبيع الضمة كسرة؛ لتسلم العُت اليت ى

كاألخفش حذؼ الواك اليت ىي عُت فيهما من غَت تغيَت آخر ُب: مقوؿ، كقلب ُب: مبيع 
الضمة كسرة؛ فانقلب كاك مفعوؿ ياء لكسرة ما قبلها. ككل كاحد منهما خالف أصلو: أما 
سيبويو فألف أصلو أنو إذا اجتمع ساكناف كاألكؿ منهما حرؼ لُت حذؼ األكؿ، كىهنا 

كأما األخفش فألف أصلو أنو إذا كقعت الفاء مضمومة كبعدىا ياء أصلية قلبت حذؼ الثاين. 
الياء كاكا ؿبافظة للضمة. كىهنا مل يراع ىذا األصل؛ ألنو قلب الضمة كسرة مراعاة للياء 

فقد راعى كل كاحد منهما أصلو بوجو آخر: أما سيبويو فألف أصلو أف  ،احملذكفة. كمع ذلك
انضم ما قبلها قلبت الضمة كسرة، فراعى ىذا األصل ُب مبيع؛ ألنو الياء اليت ىي عُت إذا 

 قلب ضمة ياء مبيع كسرة للياء.
كأما األخفش؛ فألنو راعى أف الكسر للفرؽ بُت ذكات الياء كذكات الواك، كأف حذؼ اغبرؼ 

 (ِ)األصلي أكىل كأقيس عند التقاء الساكنُت، كىذا أصلو

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                 
 ِٕٗ\ُ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكابن قاسم،  (ُ)

 ُٕ\ُ المنصفابن جٍت   (ِ)
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 د واإلمالة.اإلدغا تصريف األسماء من حيثي: في المبحث الثان

 اإلدغام  المطلب األول:

إدخاؿ الشيء ُب الشيء، كمنو قوؽبم: أدغمت ىو : إلدغام في المفهوم اللغوي: اأوال
اإلدخاؿ، يقاؿ: أدغم اللجاـ ُب فم الفرس كاؼبقصود بو  اللجاـ ُب فم الفرس، أم أدخلتو فيو.

 (ُ)م اغبر كأدغمهم أم غشيهمأك أدخل، كُب الصحاح: "دغمه
حبرؼو مثلو من غَت أف تفصل بينهما  اساكنن  ا" اإلدغاـ أف تصل حرفن  كمعناه االصطالحي: 

ىو اإلتياف حبرفُت ساكن فمتحرؾ من  (ِ)حبركة أك كقف فَتتفع اللساف عنهم ارتفاعة كاحدة "
أنو  اتىذا التعريف كيفهم من (ّ)ـبرج كاحد بال فصل بينهما بأف ينطق ّٔما دفعة كاحدة "

، كىاٍصحىب ا، كىًسٍر رىاًشدن ا: قيٍل لًزىٍيدو: نػىبٍّْو ىىرًمن كبوكجب إدغامو مىت التقى اؼبثالف كأكؽبما ساكن 
ـٍ مىاًجدن الن ، كدىٍع عىاذً ابػىرِّ  ا ـبصوصة  .ا، كىجيٍد دىاًئمن ا، كدي فإف كانت ىاء السكت مل تيٍدغىم؛ ألهنَّ

اء دبا كليها منوم أيضن  بالوقف، فإٍف ثبتت كصال فالوقف فيتعُت الفك   اعليها منوم كاالٍبًتدى
  (ْ) َّ جل مك لك خك حكجك مق  حق مف ُّٱٱكقولو تعاىل:

يقوؿ ابن جٍت عن صور اإلدغاـ ربت موضوع "باب ُب إجراء الالـز ؾبرل غَت الالـز كإجراء  
" يقوؿ: "إف اإلدغاـ كإف كاف بابو أف يكوف ُب اؼبتحرؾ ُب كبو: شدىدى  غَت الالـز ؾبرل الالـز

ُب الساكن فحرؾ كبو: شدَّ من شٍددى كمدَّ من  -أيضا-فيدغم فصَت شدَّ، فقد أدغم العرب 
كُب كال اغبالُت يكوف اإلدغاـ إما كاجبا كإما جائزا، يكوف اإلدغاـ ُب اؼبتحركُت كاجبا  مٍددى 

 بشركط منها:
، فإف كانا ُب كلمتنن  أف يكونا ُب كلمة كبو: شٌد كمٌل كحٌب من شىدىدى كمىًللى أكال:  كحىبيبى

 مثل "جعل لك" كاف اإلدغاـ عندئذ جائزا.
 أاليتصدر أكؽبما كما ُب "دىدىف".ثانيا: 

                                 
 َُِٗ\ٓ الصحاح ،اعبوىرم (ُ)
المبدع في ك أبو حياف األندلسي،  َْٓ\ّ األصولكينظر: ابن السراج،  َٕٔص الجمهرةابن دريد،  (ِ)

شرح التصريف ك اعبرجاكم،  ٖٓص الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزريةك ابن اعبزرم،  ْٖص  التصريف
 َِّص على التوضيح

 ْْٖ\ْأوضح المسالك  ابن ىشاـ (ّ)

  ْٔ-ٓٔ\ّ الخصائصابن جٍت (   ْ) 
 ِٗ -ِٖية سورة اغباقة اآل (ْ)



 

ٓٔ 
 

 أال يتصل أكؽبما دبدغم كبو: جسَّس. ثالثا: 
 . دى دى هٍ كمى  بى بى لٍ أال يكونا ُب كزف ملحق كبو: جى رابعا: 

ًفعىل بكسر أكلو كفتح ثانيو كبو: أال يكونا ُب اسم على فػيعيل بضمتُت كذيليل، أك خامسا: 
 ًلمىم، أك فػيعىل بضم أكلو كفتح ثانيو كدرر.

 كيكوف اإلدغاـ ُب اؼبثلُت الساكن أكؽبما كاؼبتحرؾ ثانيهما يكوف كاجبا بشركط آتية:
أال يكوف أكؿ اؼبثلُت ىاء السكت كإال امتنع اإلدغاـ ألنو إمنا جيء ّٔا للوقف عليها سادسا: 

 (ُ) َّ جل مك لك خك حكجك مق  حق مف ُّٱٱالوصل كبو: كىو منوف ُب حالة
 أال يكوف مهزة منفصلة عن فاء الكلمة كبو: مل يقرأ أحد.سابعا: 
 (ِ)اإلدغاـبسبب أال يكوف مدة ُب اآلخر كيعطي ياسر كيدعو كاحد، لئال يذىب اؼبد ثامنا: 

 : حكم المثلين الملتقيين في كلمة واحدة األول متحرك والثاني ساكن.ثانيا
ابن جٍت إدغاـ اؼبثلُت اؼبلتقيُت ُب كلمة كاحدة األكؿ متحرؾ كالثاين ساكن بشرط أف  أجاز

"قتَّل" كمنهم من أك يقوؿ "قتّْل" " كمنهم من ل فيقاؿ "قٌتلتى تى ُب "افتعل" كبو: اقػٍ يكونا تاءين 
 هكالفك ُب ىذ يقوؿ "اقٌتل" فيثبت مهزة الوصل مع حركة القاؼ ؼبا كانت اغبركة عارضة للنقل

 اغباؿ مستحسن، كُب ىذا اؼبعٌت يقوؿ ابن مالك:
 ًت تى اسٍ ى كى لٌ جى تى تػى  وى كبىٍ  اؾى ذى # كى  رو ذى حى  كفى دي  مٍ غى ادٍ كى  كٍ كي ي افٍ يً كحى 

أم جيوز اإلدغاـ كالفك إذا كاف اؼبثالف تاءين ُب "افتعل" كاستًت كاقتتل كإذا أريد اإلدغاـ 
اء عنها حبركة ما بعدىا ٍب أدغم فيقاؿ ُب نقلت حركة األكىل إىل الفاء كأسقطت اؽبمزة لالستغن

اؼباضي "سًٌت" ك "قٌتل" كُب اؼبضارع يسًٌت كيقٌتل بفتح أكؽبما كُب اؼبصدر "ًستَّار كًقٌتاؿ" بكسر 
 ّأكؽبما.

 : المواضع التي ال يجوز فيها اإلدغام.اثالث
 بى بى لٍ و: جى كيقوؿ ُب باب االمتناع عن نقض الغرض "فمن ذلك امتناعهم من إدغاـ اؼبلحق كب 
كذلك أنك إمنا أردت بالزيادة كالتكثَت البلوغ إىل مثاؿ معلـو فلو أدغمت ُب كبو:  لى لى كمشىٍ 
" النتقض غرضك الذم اعتزمتو من مقابلة الساكن بالساكن كاؼبتحرؾ بَّ رى فقلت "شى  بى بى رٍ شى 

                                 
 ِٗ -ِٖسورة اغباقة اآلية  (ُ)

 ْْٗ-ْْٖ\ْ أوضح المسالك ،ابن ىشاـ (ِ)
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  (ُ)باؼبتحرؾ فأدل ذلك إىل ضد ما اعتزمتو كنقض ما رمتها
و مىت كاف الغرض من تالقي اؼبثلُت ىو إغباؽ بناء ببناء آخر كجب فك أشار ابن جٍت إىل أن

ألهنا  لى لى هٍ بػى كسى  لى لى كمشىٍ  بى بى لٍ اإلدغاـ ليبلغ اؼبثاؿ الغرض اؼبطلوب ُب حركاتو كسكناتو كبو: جى 
 . ملحقة جبىٍعفىرى 

نا ُب يقوؿ ابن ىشاـ ُب حديثو عن اإلدغاـ: من شركط كجوب إدغاـ اؼبثلُت اؼبتحركُت أال يكو 
 سى سى نٍ عى أك كليهما كبو: اقػٍ  لى لى يػٍ أك غَتمها كهى  دى دى رٍ كزف ملحق سواء كاف اؼبلحق أحد اؼبثلُت كقى 

مى قٍبى رى كاحٍ  جى رى حٍ كدى  رى فى عٍ فإهنا ملحقة جبى 
(ِ) 

 
 .: اإلدغام قد يكون في المعتل سببا للصحة وكما يكون في الصحيح سببا لإلعاللارابع

ُب أف سبب اغبكم قد يكوف سببا لضده على كجو: يقوؿ ابن جٍت ربت موضوع: "باب 
"كمن ذلك أف اإلدغاـ قد يكوف ُب اؼبعتل سببا للصحة كبو: قولك ُب "فٌعل" من القوؿ 
"قٌوؿ" كعليو قالوا: "اجلٌوذ". كاإلدغاـ نفسو يكوف ُب الصحيح سببا لإلعالؿ أال ترل أهنم  

 (ّ)ائر فاعرفوكيف صبعوا "حرة" بالواك كالنوف فقالوا: حركف، كلو نظ
ىنا يشَت ابن جٍت إىل أف اإلدغاـ قد يكوف ُب اؼبعتل سببا للصحة من ذلك اشتقاؽ لفظة 
"قٌوؿ" من القوؿ على كزف "فٌعل" مضعف، حبيث لوال تضعيف عُت ىذه الكلمة كإدغامها 
 لوجب قلب العُت األصلية ألفا، فيقاؿ "قاؿ" بدال من "قٌوؿ" لتحرؾ الواك كانفتاح ما قبلها،

 "اجلٌوذ"قالوا  -أيضا-كعليو 
كاإلدغاـ نفسو يكوف ُب الصحيح سببا لإلعالؿ كبو: "حرة" صبعوىا بالواك كالنوف فقالوا: 

 "احٌركف" ألف العُت أعلت باإلدغاـ فعوض عن ذلك اعبمع بالواك كالنوف.
 
 
 
 

                                 
 ُٓٔ\ّ الخصائص ،ابن جٍت  (ُ)

 ْْٗ-ْْٖ\ْ أوضح المسالك  ،ابن ىشاـ (ِ)

 ّٓ\ّ الخصائص ،ابن جٍت (ّ)
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 اإلمالة: :ثانيطلب اللما
 : تعريف اإلمالةأوال

بالفتحة كبىٍو الكسرة. كسببها قصد اٍلمينىاسبىة لكسرة أىك يىاء أىك لكىوف اأٍللف أىف ينحى : اإلمالة
 منقلبة عىن مكسور أىك يىاء أىك صائرة يىاء مىٍفتيوحىة أىك للفواصل أىك إلمالة قبلهىا على كىجو.

كأصحاب اإلمالة ىم بنو سبيم كأسد كقيس كعامة قبد كاغبجازيوف إال أف اغبجازيُت الدييلوف   
 .(ِ)ثَتاك

 : جواز تقليل الراء مع وجود أحد حروف اإلستعالء.اثاني
تطرؽ ابن جٍت ُب ىذا اعبزء إىل مسألة كاحدة متعلقة بظاىرة اإلمالة ديكن استخراجها من 

مررت " :قولو ربت موضوع "باب ُب إقالؿ اغبفل دبا يطلف من اغبكم": كمن ذلك قوؽبم
كاحد كإف كانت أثر الراء ُب اؼبوضعُت عندىم إىل فكسرة  "بلقى  ارً فى كنزلت سى " "ماسً قى  ارً مى حًبً 

 الزمة. عارضة كُب سفارً  ُب ضبارً 
أشار ابن جٍت بقولو: فكسرة الراء ُب اؼبوضعُت عندىم إىل أثر كاحد" إىل جواز إمالة ألفي 
ر "سفار كضبار" مع كجود القاؼ من حركؼ االستعالء بعدمها، كذلك ُب قوؽبم "مررت حبما

بل" كإمنا أجاز ابن جٍت اإلمالة ُب ىذين اؼبوضعُت لغلبة الراء اؼبكسورة ر قزلت سفااسم كنق
على القاؼ، كيستوم ُب ذلك من أف تكوف كسرة الزمة مثل "سفار قبل" أك غَت الزمة مثل 

ألف شرط اإلمالة اليت يكفها اؼبانع أف ال يكوف سببها كسرة، كإف كاف كذلك قاسم" "ضبار 
 فال عمل للمانع. 

 كإىل ىذا أشار ابن مالك بقولو:
 جندأى  ا الى قن ارً كغى  ارى  رً سٍ كى ف  ##  بً كى نٍ ا يػى رى كى  ل  عً تى سٍ مي  فّْ ككى 

أك الراء اليت ليست مكسورة مع الراء اؼبكسورة غلبتهما  (ُ)أم إذا اجتمع حرؼ االستعالء 
 (ِ)الراء اؼبكسورة كأميلت األلف ألجلها كبو: غارقا كضبار قاسم.

الستعالء اإلمالة بشركط سواء أكانت متقدمة أك متأخرة، كيشًتط ُب اؼبقدمة تكف حركؼ ا
، كأف تكوف متصلة باأللف أك منفصلة ـه الى كغي  به الى منها أف ال تكوف مكسورة فخرج كبو: طي 

 احه بى صٍ فخرج كبو مً  ،، كأف تكوف ساكنة بعد كسرةمه اسً كقى  نه امً كضى  ةه اغبًى كصى   ،عنها حبرؼ كاحد

                                 

 اػباء كالغُت كالصاد كالضاد كالطاء كالظاء كالقاؼحركؼ اإلستعالء ىي:  (ُ)

 ُٓٗص  شرح ابن عقيلتسهيل  ،حسٍت (ِ)
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م" كيشًتط ىي ارى صى بٍ ى أى لى كبو "عى بذلك فخرج  ،أف ال تكوف ىناؾ راء مكسورة ؾباكرةك  ،حه الى صٍ كإً 
كإىل ىذا اؼبعٌت   ُ "اؿ حبرؼ أك حرفُت كبو: خاطب نافخُب اؼبتأخرة منها االتصاؿ أك االنفص

  أشار ابن مالك بقولو

 ارى  ككذا تكف أك ياءو  رو سٍ كى   نٍ ا ## مً رى هً ظٍ مي  فُّ كي يى  ءً الى عٍ تً االسٍ  ؼي رٍ كحى 

 صل ##  أك بعد حرؼ أك حبرفُت فصلتَّ مي  بعد فُّ إف كاف ما يكي 
 (ِ)كذا إذا تقدـ ما مل ينكسر ##  أك يسكن أثر الكسر كاؼبطواع حر

 : األسباب الداعية إلى اإلمالةاثالث
أشار ابن جٍت هناية إىل أف األسباب الداعية إىل اإلمالة ىي ُب اغبقيقة علة جواز ال كجوب 

و ليس ُب "الدنيا" أمر يوجب اإلمالة ال بد منها كأف كل ؿباؿ لعلة من تلك "أال ترل أن
 .األسباب لك أف تًتؾ إمالتو مع كجودىا فيو

مفرقة غَت ؾبموعة. مل يضع اؼبتقدموف عنوانا خاصا بأسباب اإلمالة ُب كتبهم كلكنهم ذكركىا 
كسبثيلو كتعليلو ندرؾ أنو يذكر كمثال سيبويو عندما نراجع كتابو باب اإلمالة كنتطرؽ ُب قواعده 

 األسباب اآلتية لإلمالة:
 كسرة بعد األلف  . أ
 كسرة قبل األلف مثل: عماد . ب
إذا كانت األلف الما للكلمة ُب موضع الياء كبدؿ منها. كُب موضع الواك كلكن   . ت

 كإذا جاكزت ثالثة أحرؼ.الياء تغلبت عليها 
 للتأنيث أك لإلغباؽ. األلف الزائدة . ث
 .ياء قبل األلف . ج
  (ّ)." اإلمالة إلمالة . ح

 

 

 

 

 

                                 
  َُٔص  شذ العرف في فن الصرفاغبمالكم   ُ

 ُٕٔحسٍت مرجع سابق ص (ِ)

  ُِٗ إلمالة في القراءات واللهجات العربيةاعبد الفتاح إظباعيل   (ّ)



 

َٔ 
 

 كفيها ذكر النتائج كالتوصيات: -نسأؿ اهلل حسنها –لخاتمةا
 .النتائج أكال:

مل يتناكؿ البحث صبيع اؼبسائل الصرفية اؼبتوفرة ُب اعبزء الثالث من اػبصائص نظرا  .ُ
ئل ربتاج إىل بأف اػبصائص كتاب قيم كدقيق ُب اؼبسائل اليت صبعها اؼبؤلف كدراسة ىذه اؼبسا

  .مهارة كدقة كفبارسة كاتساع الوقت
 .كاؼبسائل الصرفية اليت عاعبها ُب اػبصائصأف ابن جٍت كاف مسبوقا إىل الظواىر  .ِ
اليت  بتفهيم ما يقصده كتبيُت مراده ُب صبيع اؼبسائلكاف ابن جٍت شديد اإلىتماـ  .ّ

ضح كالمو كيتأين فيو كيرسخ ىذه اؼبفاىيم ُب أذىاف دارسي كتابو، فقد كاف يو  عاعبها
 ٍب يقـو بإلجابة عليو. ضًت فكيكرره، كيضرب األمثاؿ كيستعمل أسلوب السؤاؿ اؼب

كاف ابن جٍت من العلماء الصرفيُت الذين تبنوا ظاىرة تأصيل اؼبذكر ُب اللغة كقاـ  .ْ
 بالدفاع عنها مع مناقشة األراء اؼبخالفة الواردة ُب اؼبسألة ٍب يرجح ما يراه صوابا.

ئص مؤلف قيم شبُت تناكؿ فيو صاحبو كثَتا من األبواب الصوتية كالصرفية اػبصا .ٓ
كالنحوية بالتخصيص كالدراسة كالتخصص كاؼبوازنة، كما أنو عقد كثَتا من األبواب اليت 

بل إنو   Philologyكفقو اللغة  Linguisticsتنطوم ربت ما يعرؼ اليـو بعلم اللغة 
كىو خَت ما ألفو  Descriptive Linguisticsكتاب ُب صميم علم اللغة الوصفي 

 القدماء ُب اؼبيداف.
اؼبسائل الصرفية اؼبتوفرة ُب اػبصائص جاءت على سبيل إشارات خفيفة أك استطراد  .ٔ
 .بالذات كتاباليث من موضوع آلخر، كليست ىي ىدؼ حد
عُت مضارعات من اؼبسألة الغريبة للدرس الصرُب اليت تناكؽبا اؼبؤلف مسألة تصرفات  .ٕ
فعل اؼباضي آّرد الثالثي، حيث ذكر األكجو اعبائزة ألبواب ىذه اؼبضارعات مع ماضيها لا

 يضًرب كأثبت أف الكسرة ُب مضارع باب فعىل الثالثي مفتوح العُت ىي األصل كبو: ضرىب
 جائز. الوجهُت كالذكر أف  مة ُب مثل: دخل يدخيل فداخل عليو ك كأما الض

از تثنية اؼبثٌت كذلك أف ما يلحقو من علم التثنية ذكر ابن جٍت العلة ُب عدـ جو    .ٖ
ثانيا يؤذف بكونو ُب أكؿ األمر مفردا، كىذا عكس اعبمع ألنو جيوز فيو صبع اعبمع ُب كبو: 

 بيوت كبيوتات كيكوف دبعاف أحدمها أكثر من صاحبو ككأف بيوت مائة كبيوتات ألف.
 التوصياتثانيا:  

  لنحو كالصرؼ بالضبط، فيوصي الباحث دبا يلي:ا :كألمهٌية الدراسة ُب ؾباؿ اللغة
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الذم تناكؿ   ،العناية ُب البحوث بالًتاث العريب كاللغوم مثل كتاب اػبصائص ىذا -ُ
 نواحي لغوية.كثَتا من 

دراسة اعبوانب اللغوية كاألدبية ُب مثل ىذه الكتب الًتاثية، كاستخراج ما فيها من  -ِ
 النحوية كالبالغية.الصرفية ك اللطائف 

يع اؼبؤسبرات كالندكات لدراسة أمثاؿ ىذه اؼبوضوعات، ؼبا ربملو كتلهىمو من تشج -ّ
 إحياءو ألؾباد األمة كتارخيها.
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 فهرس اآليات القرآنية

 
 فهرس األعالم

 صفحة اسم رقم  صفحة اسم رقم
 ُْ حبيب  بن يونس ٕ ُْ أبو عثماف اؼبازين  ُ
 ٖ ابن مقسم البغدادم ٖ ٗ أبو علي الفارسي ِ
 ٖ أبو الفرج األصفهاين ٗ ُُ اغبسن  بن اغبسن ّ
   ُُ  ٗ اؼبتيب ٓ
 
 
 
 

رقم  سورة آية رقم
 اآلية

 صفحة

 ُٓ ُّ البقرة  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱ ُ

 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ِ
  ىئ نئ

 َِ ُّٔ البقرة

 ّْ ٖٕ األنعاـ  يل ىل مل يك ىك مك لك ٱ ّ

 ّْ ٔٓ ألعراؼا  خص حص مس خس  حس جس ٱ ْ

 ط ٕ إبراىيم ِّ ُّ َّ ٱ ٓ

 -ِٖ اغباقة جل مك لك خك حكجك مق  حق مف ٱ ٓ
ِٗ 

ْٕ 

 ّْ ّّ اؼبرسالت  ام يل ىل ٱ ٔ
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 قائمة المصادر والمراجع
دار : )أسكندرية ُط، دراسات نحوية في الخصائص، ياقوت سليمانأضبد  .ُ

 (ـَََِاؼبعرفة اعبامعية،
)بَتكت،  ِط، الكامل في النحو والصرف واإلعراب، بن ؿبمد قبيب أضبد قبش .ِ

  (د.ت دار اعبيل :لبناف
، ربقيق الكافية البن الحاجبشرح ؿبمد بن اغبسن،  الدين، رضىاالسًتابادم  .ّ

 (ـُّٖٗ قَُّْ ، دار الكتب العلمية: )بَتكت، لبناف ُطؿبمد نور اغبسن 
 عبد.د ربقيق ،حاجب ابن شافية شرح اغبسن، بن ؿبمد الدين، رضى اإلسًتابادم .ْ

 (ـََِْ-قُِْٓالدينية الثقافة مكتبة: ـ.د)  ُط اؼبقصود عبد ؿبمد اؼبقصود
 ُط ،مالك ابن ألفية على األشموني شرح ؿبمد، بن علي اغبسن أبو األمشوين، .ٓ

 ( ـَََِ-قُُِْ العلمية الكتب دار: لبناف بَتكت)
ربقيق ؿبمد عبد اػبالق  المذكر والمؤنث،ابن األنبارم، أبوبكر ؿبمد بن القاسم،  .ٔ

 ـ(ُُٖٗعظيمة د.ط )د.ـ: آّلس األعلى للشئوف اإلسالمية التابع لوزارة األكقاؼ 
د.ط ، اإلنصاف في مسائل الخالف الربكات عبد الرضبن بن ؿبمد،أبو  األنبارم، .ٕ

 ـ(ُٓٓٗالطبعة التجارية، د.ـ: )
 البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث،األنبارم، أبو الربكات عبد الرضبن بن ؿبمد،  .ٖ

-قُُْٕ)القاىرة: مكتبة اػباجي  ِط ،ربقيق الدكتور رمضاف عبد التواب
 ـ(ُٔٗٗ

، ربقيق خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، بن عمر عبد القادر ،البغدادم .ٗ
 (  د.ت ةيدار السلف :)مصر د.ط ؿبمد ىاركف،ك الشيخ عبد السالـ 

، ربقيق الدكتور المفتاح في الصرفاعبرجاين، أبوبكر عبد القاىر بن عبد الرضبن،  .َُ
 ـ(ُٕٖٗ-قَُْٕ)بَتكت: مؤسسة الرسالة  ُعيل توفيق أضبد ط

د.ط  الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية،عبزرم، ابن اعبزرم، ؿبمد بن ا .ُُ
 ـ(ََِٖ)د.ـ: اؼبطبعة السعدية 

، ُط، ربقيق إبراىيم، المنصف في التصريف، بن جٍت ابن جٍت أبو الفتح عثماف .ُِ
 (ـُٕٓٗق ُِّٕ)د.ـ: طبعة ذبارية 
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 ُعبد اغبكيم بن ؿبمد، ط ، ربقيقالخصائص ،بن جٍت ابن جٍت، أبو الفتح عثماف .ُّ
 ـ(ُٖٖٗكت: مكبتة الثقافة اإلسالمية )بَت 

 طد.  ، ربقيق ؿبمد علي النجار،الخصائص ،بن جٍت ابن جٍت، أبو الفتح عثماف .ُْ
  (ـُٕٗٗ ق ُُْٕ اؼبكتبة التوفيقية  دار الكتب العربية مؤسسة الرسالةد.ـ: )

فائز فارس د.ط  ربقيق، اللمع في العربية ،بن جٍت ابن جٍت، أبو الفتح عثماف .ُٓ
 دار الكتب الثقافية د.ت( )الكويت:

 ، ربقيق أضبد فريد د.طسر صناعة اإلعراب، بن جٍت ابن جٍت، أبو الفتح عثماف .ُٔ
 (د.ت اؼبكتبة التوفيقية ـ:د.)

الدكتور التميمي د.ط  ، ربقيقعلل التثنيةبن جٍت،  ابن جٍت، أبو الفتح عثماف .ُٕ
 )مصر: مكتبة الثقافة الدينية د.ت(

 ْ، طعطار الغغورعبد ربقيق أضبد  ،الصحاحن ضباد، أبو نصر إظباعيل باعبوىرم،  .ُٖ
 ق(َُْٕـ ُٕٖٗ)بَتكت: دار العلم للماليُت 

، ربقيق حسن أضبد الشافية في علم التصريف ابن حاجب، عثماف بن عمر، .ُٗ
 العثماين د.ط )مكة: اؼبكتبة اؼبكية د.ت(

اؼبعارؼ  ، ربقيق دائرةلسان الميزان ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أضبد بن علي، .َِ
 ـ( ُُٕٗق َُّٗ) اؽبند: اؼبكتبة النظامية  ِط

مؤسسة د.ـ: )  ُط ،عقيلتسهيل شرح ابن  يوسف،بن اعبليل عبد  ،حسٍت .ُِ
 ـ(ََِْق ُِْٓاؼبختار 

د.ط ، ربقيق ؿبمد بن فريد، شذا العرف في فن الصرفأضبد بن ؿبمد،  ،اغبمالكم .ِِ
 (د.ت اؼبكتبة التوفيقيةد.ـ: )

، د.ط )د.ـ: مكتبة المبدع في التصريفؿبمد بن يوسف، أبو حيَّاف األندلسي،  .ِّ
 دار العركبة للنشر كالتوزيع د.ت(

)بَتكت  د.ط ،خ بغداد أو مدينة السالميتار  ن علي،أضبد بالبغدادم، اػبطيب  .ِْ
 ( د.ت دار الكتب العربية :لبناف

، ربقيق خليل شحادة سهيل تاريخ ابن خلدون ابن خلدكف، عبد الرضبن بن ؿبمد، .ِٓ
 ، د.ط )د.ـ: مكتبة دار الفكر د.ت( زكار
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ربقيق إحساف  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،ابن خلكاف، أضبد بن ؿبمد،  .ِٔ
 عباس، د.ط  )بَتكت: دار صادر د.ت( 

، الصرف العربي صياغة جديدةكزين كامل،  ،اعبوار حسيب الباب ي عبداػبويسك .ِٕ
 ـ(ُٖٖٗق َُْٖمؤسسة الشباب اعبامعية أسكندرية د.ـ: د.ط )

 ُ، ربقيق رمزم منَت بعلبكي طالجمهرة ابن دريد، أبو بكر ؿبمد بن اغبسن، .ِٖ
 ـ(ُٕٖٗ)بَتكت: دار العلم للماليُت 

، ربقيق شعيب األرنؤكط سير أعالم النبالءالذىيب، مشس الدين ؿبمد بن أضبد،  .ِٗ
 د.ط )بَتكت: مؤسسة الرسالة د.ت(

، ربقيق علي ل في نقد الرجالميزان اإلعتداالذىيب، مشس الدين ؿبمد بن أضبد،  .َّ
 البجارم د.ط )د.ـ: د.ف د.ت(

. عبده تقدمب د، البسيط في علم الصرف، بن علي الدين ، شرؼ الدينالراجحي .ُّ
 (د.ت دار اؼبعرفة اعبامعية: د.ـ)د.ط ، الراجحي

، ربقيق د. علي بو ملحم المفصل في صنعة اإلعرابالزـبشرم، ؿبمود بن عمرك،  .ِّ
 ـ(ُّٗٗتبة اؽبالؿ لبناف: مك-)بَتكت ُط

، ربقيق عبد اغبسُت القتلي د.ط )د.ـ: األصولابن السراج أبوبكر ؿبمد بن سهل،  .ّّ
 مؤسسة الرسالة د.ت( 

رمضاف  َ، ربقيق دشرح الكتاب لسيبويو اغبسن بن عبد اهلل، سعيدأبو  ،السَتاُب .ّْ
 ـ(ُٖٔٗ مكتبة ربقيق الًتاث اؽبيئة اؼبصرية للكتابد.ـ: د.ط ) ،عبد التواب

 د.ت(  دار اؼبعرفةد.ـ: ) ٓ، طالمدارس النحويةأضبد عبد السالـ، قى ضيف، شو  .ّٓ
دار  :)اسكندرية ُط ،فقو اللغة في الكتب العربية علي إبراىيم، ،ه الراجحيعبد .ّٔ

  (ـُْٗٗ اؼبعرفة اعبامعية
، ربقيق د. فخر التصريففي الممتع ، ناؼبؤمعبد أبو اغبسن علي بن  ،ابن عصفور .ّٕ

 ق(َُْٕـ ُٕٖٗ دار اؼبعرفة :بَتكت، )ُطالدين بن قباكة، 
مؤسسة اؼبختار د.ـ: ) ُط ،شرح ألفية ابن مالكبد اهلل بن عقيل، ع ،ابن عقيل .ّٖ

 (ـََِْق ُِْٓدار اؼبعامل الثقافية 
 ْط، الوافي في التصغير والنسب والوقف واإلمالةإبراىيم، عمارة أضبد  .ّٗ



 

ٔٔ 
 

 (ق َُْٖ اعبامعة اإلسالمية باؼبدينة اؼبنورة :)السعودية
منجد الطالبين في اإلبدال واإلعالل واإلدغام والتقاء  عمارة أضبد إبراىيم، .َْ

 (قَُْٖ اعبامعة اإلسالمية باؼبدينة اؼبنورة :السعودية)د.ط ، الساكنين
، تراجم مصنفي الكتب العربية، معجم المؤلفين، بن ؿبمد راغب كحالة  ،عمر رضا .ُْ

 ـ( ُٕٗٗق ُُْٕ  مؤسسة الرسالةد.ـ: د.ط )
)د.ـ:  د.ط  ،البشرفي أخبار المختصر  عماد الدين، إظباعيل بن علي، داءفالأبو  .ِْ

 د.ت( اؼبطبعة اغبسنية
 الدين فخر ربقيق ،النحو في الجمل أبو عبد الرضبن اػبليل بن أضبد، ،الفراىيدم .ّْ

 (ـُٓٗٗ-قُُْٔ ف.د: ـ.د) ٓط قباكة،
ق مهدم اؼبخزكمي ، ربقيمعجم العينأبو عبد الرضبن اػبليل بن أضبد،  ،الفراىيدم .ْْ

 (ـُْٖٗدار الشئوف الثقافية د.ـ: ط )َكإبراىيم السامرائي، د
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن قاسم، بدر الدين حسن بن قاسم،  .ْٓ

-قُِْٖ)د.ـ: دار الفكر العريب  ُ، ربقيق عبد الرضبن علي سليماف طابن مالك
 ـ( ََِٖ

، ربقيق ؿبمد الرواة على أنباء النحاةإنباه يوسف،  بن عليأبو اغبسن،  ،القفطي .ْٔ
دار الفكر العريب، القاىرة، مؤسسة الكتب  :)بَتكت د.ط أبو الفضل إبراىيم،

 (د.ت الثقافية،
 (قُُْٔدار الفكر، د.ـ: د.ط ) ،ألفية ابن مالك ،ؿبمد بن عبد اهلل ،ابن مالك .ْٕ
 ؿبمد ربقيق ،التصريف علم في التعريف إيجاز اهلل، عبد بن ؿبمد مالك، ابن .ْٖ

 باعبامعة العلمي البحث عمادة: اؼبنورة اؼبدينة) ط.د سامل، عمار العايل عبد اؼبهدم
 (  ت.د اإلسالمية

، ربقيق ؿبمد عبد اػبالق عظيمة د.ط )بَتكت: عامل المقتضباؼبربد، ؿبمد بن يزيد،  .ْٗ
 الكتب د.ت(

ر )بَتكت: دا ْط، المحيط في أصوات العربية ونحوىا وصرفها، األنطاكي ؿبمد .َٓ
 الشرؽ  العريب د.ت(

اؼبكتبة العصرية، د.ـ: )د.ط ، دروس التصريف، أبو اؽبماـ ؿبيي الدين عبد اغبميد .ُٓ



 

ٕٔ 
 

 ـ(ُٓٗٗق   ُُْٔ
توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن اؼبرادم بدر الدين حسن بن قاسم،  .ِٓ

-قُِْٖ)د.ـ: دار الفكر العريب  ُ، ربقيق عبد الرضبن علي سليماف طمالك
 ـ(ََِٖ

د.ـ: ) ، د.طرسالتان في علم الصرف ،لسنباطي، أضبد بن أضبدارصفي، ك اؼب .ّٓ
 (ـُٖٖٗاؼبكتب العريب اعبامعي اغبديث 

ق ُِْٔ)القاىرة:مكتبة الشركؽ الدكلية  ْط، المعجم الوسيط ؾبمع اللغة العربية، .ْٓ
 (ـََِٓ

مؤسسة د.ـ: ) ُط، ضياء السالك إلى أوضح المسالك ؿبمد عبد العزيز، ،النجار .ٓٓ
 ـ(ََُِق ُِِْة الرسال

)دار د.ط  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ،عبد اهلل بن يوسف ،ابن ىشاـ .ٔٓ
 (ـَََِق َُِْالفكر ،

، ربقيق د. أضبد علم التصريففي نزىة الطرق  عبد اهلل بن يوسف،ابن ىشاـ،  .ٕٓ
 ـ(َُٗٗق  َُُْمكتبة الزىراء : )القاىرة د.ط عبد اغبميد،

لبناف: دار -)بَتكت ُط التصريف على التوضيح، شرحالوقاد خالد بن عبد اهلل،  .ٖٓ
 ـ(َََِ-قُُِْالكتب العلمية  

، د.ط )مصر: دار معجم األدباءياقوت اغبموم، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل،  .ٗٓ
 اؼبأموف د.ت(

 د.ت دار اؼبعاملد.ـ: د.ط. ) ،شرح المفصل ،بن علي أبو البقاء يعيش ،ابن يعيش .َٔ
 

 
 
 
 
 




