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أمنوذجا
 اجلمع:املكروه الصريف يف كتاب سيبويه
ً
 منرية بنت انصر بن زايد الغامدي.د

أستاذ النحو والصرف املساعد بقسم اللغة العربية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الباحة

:امللخص

 ااددد،ددا، ايدّيبالد هحم م حم،دا، ايست نددق اوانيو،يعدد تتدداي سدديبوي تاب تتداي ينددجي عليوددا عمدم اواحددد حلددوم الوةددو االندر االل ددة
 امن هودا جدام موعدوذ هدلا البةدملك (ا ادراه الندريف يف تتداي سديبوي، حىت ّيِّسهي يف حنره ارآن الوةو، متيز ب واه اسعت احم
 ادراسدة تسداليب سديبوي، اتوااب البةمل دراسة احتليجي مواعم ا اراه النريف يف تتاي سيبوي اجلمم تمنوذ ًجدا،)تمنوذجا
 اجلممً
ج الويدوي االتةليلدي لدراسدة،دو ا دو،ج البةمل ف، تما مو، امواف النرفيحم مما حام حلي سيبوي اب اراه،يف التعبري حن ا اراه
 ااددد ااتحددأ بيعددة البةددمل تن يتاددون مددن م دمددة امبة ددحمك ا بةددمل ا ابك ي ددمجي، مواعددم ا اددراه النددريف يف تتدداي سدديبوي
 اتاس ددام ا ا ددراه يف الو د ا طل ددب ال ددايك، االوة ددويحم، ددام، مطلب ددحمك ا طل ددب ا ابك تعري ددف ا ا ددراه يف الل ددة ايف اي ددط ا الو
 ايو سدم عل مطلبدحمك ا طلدب ا ابك تسدباي،  ا بةمل ال ايك تسباي الاراهدة حودد سديبوي،تساليب سيبوي يف التعبري حن ا اراه
لاراهية اللبس ا طلب ال ايك تسباي لاراهية ال جي
الكلمات املفتاحيةك النر ؛ ا اراه؛ تتاي سيبوي ؛ اجلمم
Morphological Abominable in Sibawayh's Book - Plural as a Model
Dr. Muneera Bint Nasser Bin Zayed Al-Ghamdi
Assistant professor in grammar & morphology, Arabic language Departmen
College of Arts and Humanities, Al-Baha University

Abstract:
Sibawayh’s book was distinguished by its richness, breadth and depth; even in its time, it was called
"The grammar Quran", Hence this research is entitled: (Morphological abominable in Sibawayh's book plural as a model). The research dealt with studying and analyzing the morphological positions of the
abominable in the book of Sibawayh- plural as a model, studying the methods of Sibawayh in expressing
the abominable, and clarifying the attitude of the morphologists to what Sibawayh ruled as abominable,
As for the research methodology, it is the descriptive and analytical method for studying the positions of
morphological abominable for the plural in Sibawayh's book, The nature of the research necessitated that
it consisted of an introduction and two themes. The first theme includes two topics. The first topic
included defining the abominable in the language and in the terminology of jurists, grammarians in
addition to the sections of the abominable in jurisprudence, while the second topic included the methods
for expressing the abominable, On the other hand, the second theme entitled: The causes of abomination
through Sibawayh's point of view, which was divided into two topics. The first topic included the causes
for confusion abomination, and the second topic included the causes of for leadenness abomination.
Keywords: The morphology, The abominable, The Sibawayh's book, The plural.
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ذجا
د مورية بوأ انير بن زايد ال امديك ا اراه النريف يف تتاي سيبوي ك اجلمم تمنو ً

مقدمة:

ا نبيام اا رسلحم سيدان حممد ا محم احلق آل

احلمد هلل ري العا حم االن ة االس م حلق تشر
ّي
ايةب تمجعحم ابعدك
يعد تتاي سيبوي تاب تتاي ينجي عليوا عمم اواحد حلوم الوةو االنر االل ة ،ايست ني اوانيو،ا،
ايدّيبال هحم م حم،ا ،ااد متيز ب واه اسعت احم  ،حىت ّيِّسهي يف حنره ارآن الوةو ،ااد انب حواية ااهتمام العلمام
بعده ،فتواالوه ابلدراسة اال را االتعليق ،امن هوا جام موعوذ هلا البةمل( :املكروه الصريف يف كتاب سيبويه

أمنوذجا).
 اجلمعً

أهداف البحث :هد البةمل احلايل عل بيان مواعم ا اراه النريف يف اجلمم يف تتاي سيبوي ،
ادراست،ا احتليل،ا ،ادراسة تساليب سيبوي يف التعبري حن ا اراه ،ابيان العلجي النرفية يف ذلك ،اتوعيح مواف
النرفيحم مما حام حلي سيبوي اب اراه
منهج البحث :احتمد البةمل احلايل ا و،ج الويوي االتةليلي لدراسة احتليجي مواعم ا اراه النريف يف
اجلموذ يف تتاي سيبوي
الدراسات السابقة:

• ظاهرة الاراهة يف الل ة العربيةك دراسة ترتيبية ،حسان ،خالد عساحيجي (مؤلف) ،جملة تلية ا لسن ،جامعة
ححم مشس ،اجمللد/العددك ذ 2005 ،44م اهي دراسة ترتيبية حتويلية حامة بعيدة تجي البعد حن هله
البةمل
• تراهة توايل عح لحم يف العربيةك دراسة يرفية يوتية ،للباحمل شاران تمحد ا الاي ،جملة ال ادسية للعلوم
اإلنسانية ،العراق2016 ،م اتتوااب هله الدراسة ظاهرة تعااب حريف حلة يف الل ة العربية حامة ،اهي
تيحا بعيدة حن هلا البةمل
ً

• حلة الاراهة ا سباي ااآلاثر دراسة حنوية ايرفية ،حبدالواير حبدالدامي حبداللطيف ،حولية تلية الل ة
العربية جبرجا ،جامعة ا زهر ،اجمللد /العددك ذ ،20ج2016 ،1م تواالأ هله الدراسة حلة الاراهة
ا سباي ااآلاثر دراسة حنوية ايرفية ،اهي دراسة حنوية ايرفية حامة
تما هلا البةمل ف د متيز حن هله الدراسات ااختلف حو،ا أبن اختص اب اراه النريف يف تتاي سيبوي
يف اجلمم خاية
ااد ااتحأ بيعة البةمل تن يتاون من م دمة امبة حمك
املبحث األول :ي مجي حلق مطلبحمك
- 239 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)28حمرم 1443ه – سبتمرب 2021م

املطلب األول :تعريف ا اراه يف الل ة ايف ايط ا الو ،ام ،االوةويحم االنرفيحم
املطلب الثاين :تساليب سيبوي يف التعبري حن ا اراه
املبحث الثاينك تسباي ا اراه حود سيبوي  ،ايو سم عل مطلبحمك
املطلب األول :ا اراه للَّبس
املطلب الثاين :ا اراه لل جي
يلي ذلك اخلامتة اتتحمن تهم الوتائج اتوييات البةمل
املبحث األول :ي تمجي مطلبحمك
املطلب األول :تعريف املكروه يف اللغة ،ويف اصطالح الفقهاء ،ويف اصطالح النحويني:
أوًل :املكروه يف اللغة:
ً
تره ال يم ياره الترها اّيترها اتراهة اتراهية ،اهو تري اماراه ،اتّي ْت ِّره حلق تمرك ّيِّ
مح الجي حلي اهو تاره ل ،
ً ً
ال
يريه تري،ا
االت ِّرهال ال يمك خ
تحب  ،ااستاره ك فعل حلق تره ،امجم ا اراه مااره االتَّرهال علي ا مر تاري،اك َّ
ي ،تا ال ِّه َّدةّي يف احلالْر ِّي ،ا ِّ
الوازلالةّي ،امااره الدهرك نوازل اشدائده ،اا االْرهك
علي  ،ن يض حبَّب علي  ،ا ال
الا ِّر الي،ةّيك احلالْر ّي
()1
الاراهية
اثنيًا املكروه يف اصطالح الفقهاء:
للماراه يف ايط ا الو ،ام تعريوات مو،اك
()2
ا ابك ما لب ال ارذ ترت لباً غري جازم
()3
اال ايك ما ميدا اترت اال يلم فاحل

( )1يوظرك يوظرك النةاا اتج الل ة ايةاا العربية ،تبو ننر عساحيجي بن محاد اجلوهري الوارايب ،حت يقك تمحد حبد ال وور حطار ،دار العلم للم يحم ،بريات ،الطبعة
الرابعة  1407هد  1987 -م ، 2247 /6 ،لسان العري ،حممد بن مارم بن حلق ،مجاب الدين ابن موظور ،دار يادر ،بريات ،الطبعة ال ال ة 1414 ،هد،534/13 ،
اسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بريات ،لبوان ،الطبعة ال اموة 1426 ،هد  2005 -م،
اال اموس احمليط ،جمد الدين الوريازآابدىي ،مؤسسة الرسالة ،إبشرا ك حممد نعيم العر ّي
الزبيدي حت يقك الرتزي احجازي االعزاباي ،مطبعة حاومة الاويأ1395 ،هد1975 -م،
الرزاق َّ
حممد بن حبد ه
حممد بن ه
 ،1252ااتج العراس من جواهر ال اموس ،ه
487 -485 /36
( )2يوظرك ت ريب الويوب عيل حلم ا يوب ،تبو ال اسم ،حممد بن تمحد الاليب ال ران ي (ا توىفك  741هد) ،حت يقك حممد حسن حممد حسن عساحيجي ،دار الاتب
العلمية ،بريات ،لبوان ،الطبعة ا ال 1424 ،هد 2003 -م ، 169/1 ،ااإلهباج يف شرا مو،اج الويوب عيل حلم ا يوب لل اعي البيحااي ا تويف سو 785هد ،ت ي
الدين تبو احلسن حلي بن حبد الاايف السباي االده اتج الدين تبو ننر حبد الوهاي ،دار الاتب العلمية ،بريات1416 ،هد  1995 -م ،53/1 ،االوجيز يف تيوب
الو اإلس مي ،ا ستاذ الدتتور حممد منطوق الزحيلي ،دار اخلري للطباحة االو ر االتوزيم ،دم ق ،سوراي ،الطبعة ال انية 1427 ،هد  2006 -م291/1 ،
( )3يوظرك منت مو،اج الويوب عل حلم ا يوب ،ال اعي البيحااي (ا توىف سوة  685هد ،مراجعة  /تيسري عبراهيم ،تلية ال ريعة اال انون ،اجلامعة اإلس مية ،غزة،
افعي ،تبو حممد ،مجاب الدين (ا توىفك 772هد) ،دار الاتب
1429ه 2008/م ،2/1 ،هناية السوب شرا مو،اج الويوب ،حبد الرحيم بن احلسن بن حلي اإلسووي ال ه
العلمية ،بريات ،لبوان ،الطبعة ا ال1420 ،هد1999 -م ،24 ،اعرشاد الوةوب عيل حت يق احلق من حلم ا يوب ،حممد بن حلي بن حممد ال وتاي (ا توىفك
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اثلثًا :املكروه يف اصطالح النحويني والصرفيني:
مل هِّ
يعر الوةويون االنرفيون  -ال دامق ااحملدثحم – ا اراه النريف ،اارد لدي،م ع ق حام ا اراه
(ت ِّرهال) ،تدار يف ال الب حوب احلام ابللبس تا ال جي ،اجتوب،ما ،اتعليل،ما ،افيما أييت بعض
أبلواظ م ت ة من ال
ما ارد مو،ا لدى بعح،مك
سيبويه (180هـ) :ارد لوظك (تراهية) ،ااب يف تراهة مجم (آخر) حلق (تالا ِّ
اخر) "ااالواك اآلخران امل
ال
()1
ي ولوا غريه ،تراهية تن يلتبس جبماذ آخر"
ارد لوظك (تراهيت،م) ،ااب يف تراهة اليامين يف مجم الرابحي اللي آخره تلف التأنيمل ا مدادة حلق
()2
ِّ
تلف ،عذ تان تااخرمها ح مات التأنيمل ،مم تراهيت،م اليامات"
ايل)ك "جعلوا يةرام مبوزلة ما يف آخره ٌ
(فالد الع ه
(تالر ِّاهيالة) ،ااب يف تراهة مجم ال ثي معتجي العحم ابلواا مجم الة حلق
املربد (285هـ) :ارد لوظك ال
ِّ
ِّ
ك االد ْولكك ثوي
الفعاب التالراهيالة للحم ِّيف الْ الواا الاالْيالام لالو الأ (تالفْعجي) الاذالل ال
(تفعّيجي) ،ل جي الحمة حلق الوااك "مجم حلق ت ال
()3
اتثواي"
"امن بواه من
ارد لوظك (تراهة) ،ااب يف تراهة مجم (فّيعاب) مما تانأ حيو ا ًااا مجم ت رة حلق (فّيدعّيوب)ك ال
()4
الْواا ِّفإنَّ خيْتالار ِّ
الحمة ِّيف الْ الواا"
اإلساان الت الما اال ال
حد الح ْ
اب ِّيف ّير ّيسجي ّير ْسجي الاِّيف الح ّي
حد التالر الاهة ه
ال

ابن السراج (316هـ):
(تالرهوا) ،ااب يف تراهة مجم ما تان آخره مهزة مو لبة حن ااا تا ايم مجم ت رة حلقك (فّيدعّيجي) تا
ارد لوظك ال
()5
(فّيدعجي) ،امجع حلق (تفعلة)ك "ابوات الواا االيام حلق (تالفعِّلال ٍة) حنو الس ٍام ات ِّ
الس ٍية ،اترهوا بوام ا ت ر"
ال
ْ
اائة ،ل ل،ماك "تاليجي مسائيةك المس ِّ
ارد لوظك (ترهوا) ،اااب يف تراهة الواا مم اهلمزة يف المس ِّ
اائة ،فارهوا
ال
ال
ّي
()6
ماان ِّ
اليام الواا"
مم اهلمزةِّ االلبوا اتالبدلوا ال
الو الاا ال
(آخر) حلق (تااخر) حىت ال يلتبس جبمم
السريايف (368هـ) :ارد لدي لوظك ( التالراهة) ،ااب يف مجم ال
ِّ
ِّ
(آخ ّيران)ك "ااد مجعوا آخر حلق مجم الس مة
(آخر) فيّيجمم مجم ملتر سامل حلق ال
(آخر) حلق (تااخر) ،تما ال
()1
ف الواك اآلخران امل ي ولوا (ا ااخر) تراهة تن تلتبس جبمم آخر"

 1250هد) ،ال يخ تمحد حزا حواية ،دم ق ،ادم ل ك ال يخ خليجي ا يس االدتتور ايل الدين ياحل فرفور ،دار الاتاي العريب ،الطبعة ا ال1419 ،هد 1999 -م،
26/1
( )1الاتاي ،سيبوي  ،حمرا بن ح مان ،حت يقك حبد الس م حممد هاران ،ماتبة اخلاجني ،ال اهرة ،الطبعة ال ال ة1408 ،هد 1988 -م644 /3 ،
( )2ا رجم السابق 609 /3
( )3ا تحب ،حممد بن يزيد ا زدي ،تبو العباس ،ا عرا اب ربد (285هد) ،حت يقك حممد حبد اخلالق حظيمة ،حامل الاتب ،بريات198 /2 ،
( )4ا رجم السابق 112 /1
( )5ا يوب يف الوةو ،تبو بار حممد بن السري ابن السراج (316هد) ،حت يقك حبد احلسحم الوتلي ،مؤسسة الرسالة ،لبوان ،بريات ،الطبعة ال ال ة1988 ،م449 /2 ،
( )6ا رجم السابق 298 /3
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ا(ت ِّره) ،اااب يف مجم ما تان بوزن (فالد ْعلالجي) محعف ال م ا لةق ابلرابحي حلق
ارد لوظك (يّياره) ال
(فالعالِّجي) ،ف يّيدغم يف اجلممك "ام ل (االدالر ِّادد) ا(مهم) ال يدغم فياره تن عيم مجع حلق مجم ما ااحد مدغم يريد
()2
تن تره تن عيم مجم اردد"
ارد لوظك (يارهون) ،ااب يف تن ما يّي لب يف ا ورد ا جو يّي لب يف اجلمم ،تراهية تن أتيت الواا بعد
الاسرة ،اذلك يف مجم (فِّ ْعلة) حلق (فِّ العجي) ،حنوك دمية ادميك " هنم اد يارهون الواا بعد الاسرة حىت ي لبوها
()3
فيما ت بأ يف ااحده"
الفارسي (377هـ) :ارد لوظك (تراهيت،م) ،ااب يف تراهة اليامين يف مجم الرابحي اللي آخره تلف
ّ
ِّ
تيحا ،فتّيدغم عحدى اليامين
ايل) ،ب لب تلف ا د ايمً للاسرة ابل،ا ،االب اهلمزة ايمً ً
التأنيمل ا مدادة حلق (فالد الع ه
ِّ
ايل)ك "مم تراهيت،م اليامات ححم االواك الم الد الارى،
(ي ْةالرام)ك ال
يف ا خرى ،ايّي اب يف ال
(ي الة ه
اري) بوزن (فالد الع ه
()4
ام،ارى"
ال
الرماين (384هـ) :ارد لوظ (تراهة) ،ااب يف مجم (فالعِّيجي) معتجي ال م حلق (فّيد الع م) ،لاراهة احلرتة حلق
الواا االيام اابل،ا فتةة ،فيجتمم تلوان فتّيةل عحدامها فتختجي الالمة ،فيّيعدب حو عل (تفع م)ك"اتللك
()5
(حديد ِّ
احداد) ،اال ّيعمم حلق (فّيد الع م) ،لاراهة حرتة ا حاحف ،الان بّي هِّدب عل (فّيد الع م) في (تالفْعِّ م)"
ال
اااب يف تراهة مجم (فالعِّيجي) معتجي العحم ابلواا تا اليام حلق (فّيد الع م) ،فتةرتأ اليام اابل،ا فتةة ،الالزم
الب اليام االواا تل ًوا عذا حترتتالا اابل،ما فتةة ،فعدلوا عل مجع حلق (تالفْعِّ ال م)ك "امجم ال ِّ
نك تال ْغويام)؛ ن يّيعدب
(غ ه
()6
حن (فّيد الع م) عل (تفْعِّ م)؛ لاراهة حر العلة اللي يف موعم حرتة اابل فتةة حىت يدّي الور مو عل ا لف"
األعلم (476هـ) :ارد لوظك (ترهوا) ااب يف تراهة مجم ما تان بوزنك (فالعاب) ا ؤنمل ب ح مة مجم
مؤنمل سامل اابك"يعن تهنم ترهوا تن عمعوه مجم (فعالة) ،ا(فّيعالة)؛ ن التأنيمل اللي في  ،ليس بع مة ،عمنا هو
()7
شيم يف نوس احلر  ،فأّيس طأ مو الزايدة"

( )1شرا تتاي سيبوي (180هد) ،السريايف (368هد) (ا توىفك  368هد) ،احلسن بن حبد هللا ،حت يقك تمحد حسن م،ديل ،حلي سيد حلي ،دار الاتب العلمية ،بريات،
لبوان ،الطبعة ا ال2008 ،م391 /4 ،
( )2ا رجم السابق 401 /5
( )3ا رجم السابق 267 /5
الوارسي (377هد) ،حت يقك د حوض بن محد ال وزي ،مطابم احلسن ،الطبعة ا ال1410 ،هد
( )4التعلي ة حلق تتاي سيبوي  ،تبو حلي احلسن بن تمحد بن حبد ال وار
ه
 1990م92 /4( )5شرا تتاي سيبوي  ،تيب احلسن بن حيسق الرماي (384هد) ،من ابي مج م ا حجمي اللي حلق ث ثة تحر عل ابي الويجي ،دراسة احت يقك ترتي ياحل حوحم
ا عبدي ،رسالة دتتوراه ،اجلامعة اإلس مية اب ديوة ا وورة ،تلية الل ة العربية ،اسم الل وايت1436 ،هد 2015 -م157 ،
( )6شرا تتاي سيبوي للرماي حت يقك ترتي ا عبدي 158
( )7الواأ يف توسري ت م سيبوي  ،لألحلم ال وتمري (ا توىفك 486هد) ،حت يق د زهري حبد احملسن سلطان ،مو ورات مع،د ا خطو ات العربية ،الطبعة ا ال،
1407هد 1987 /م127/2 ،
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ايف تراهة مجم (فالدعّيوب) معتجي اآلخر حلق (فّيدعّيجي) ا(فِّع ن) ،تراهية للاسرة اليت ابجي الواا اابك "اترهوا
تيحا (فالد ْع ن) هنم لو االواك ( ِّح ْداان) ا(فِّلوان) اام بحم
(فّيدعّيجي ،ن يلزم،م تن ي ولوا (حّي ّيدي) ا(فّيدلّيوي) ،اترهوا ً
()1
الاسرة االواا حر ساتن ليس حباجز حنحم"
ابن يعيش (643هـ) :ارد لوظك (ترهوا) ،اااب يف تن ما يّي لب يف ا ورد ا جو يّي لب يف اجلمم،
ِّ
ِّ
تماذ
تراهية تن أتيت الواا بعد الاسرة ،اذلك يف مجم (ف ْعلة) حلق (ف العجي) ،حنوك دمية ادميك "اعذا ترهوا اج ال
()2
عتجي تترهال"
الاسرتحم يف النةيح ،تانوا ل يف ا ه
ارد لوظك (ترهوا) ،ااب يف عل تراهة مجم (فالعِّيجي) معتجي العحم ابلواا تا اليام حلق (فّيد الع م) ،اابك
"اذلك هتهنم ترهوا تن ي ولواك ّيش ال يام ،ا"غّيواليام ،فت م اليام موتوحة ،اابل،ا فتةة ،اذلك ممها ي ِّ
وجب البال،ا تل ًوا،
ّي
()3
فعدلوا حو عل تالفْعِّ م"
اهال ف،ي تدار تما تسلوأ حوب تحاام ال جي االلبس اتعليل،ما اجتوب،ما
املطلب الثاين :أساليب سيبويه يف التعبري عن املكروه:
استعمجي سيبوي (180هد) حدة تساليب يف التعبري حن ا اراه مو،اك
أوًًل :استعمال املصدر (كراهية):

ااب يف تراهية الحمة ابجي الواا االوون يف حالة الرفم ،االاسرة ابجي اليام االوون يف حالة الونب ااجلر،
حود مجم االسم ا نور مجم ا لتر السامل ،فتّيةل ا لف ا نورة اتب ق الوتةة اليت ابل،ا ابجي الواا االيامك
()4
الحمة اتوايل احلرتات"
"اعن مجعأ (االواً) اسم رججي الأك (اِّ ّيوون) ،حلفأ تراهية الوااين مم َّ
ِّ
ِّ
سر
اااب يف تراهة الاسرتحم يف مجم (ف ْعلة) النةيح مجم مؤنمل ساملك "ااد يريدان ا اجي في ولونك ت ٌ
()5
افِّ ٌر ،اذلك ل لَّة استعماهلم التام يف هلا الباي لاراهية الاسرتحمك"
اااب يف تراهة مجم (فِّ ْعلة) ا عتجي ال م مجم مؤنمل سامل ،حنوك ِّرشوةٌ ،اذلك الجتماذ تسرتحم ابجي الوااك
(حليةٌ ِّ
"ابوات اليام االواا هبله ا وزلة ت وبك ِّ
ارشوةٌ ِّ
احلق ،افِّريةٌ افِّرىِّ ،
ارشاً) ،اال عمعون ابلتام تراهية تن جتيم
ً
ً
()6
الواا بعد تسرة"
( )1الواأ 129/3
( )2شرا ا ونجي للزخم ري ،يعيش بن حلي بن يعيش ابن تيب السرااي حممد بن حلي ،تبو الب ام ،موفق الدين ا سدي ا ويلي ،ا عرا اببن يعيش (643هد) ،ادم ل ك
الدتتور عميجي بديم يع وي ،دار الاتب العلمية ،بريات ،لبوان ،الطبعة ا ال 1422 ،هد  2001 -م248 /3 ،
( )3ا رجم السابق 284 /3
( )4الاتاي 391 ،390/3
( )5ا رجم السابق 581/3
( )6ا رجم السابق 581/3
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اااب يف تراهة مجم (فّيد ْعجي) ال ثي معتجي العحم ابلواا مجم ت رة حلق (فّيدعّيوب) ،تراهية جميم ااا محمومة
اابل،ا حر محموم ابعدها ااا ساتوةك "اذلك اولكك ِّسياط ،اثِّياي ،ااِّياس ،ترتوا (فّيدعّيوب) تراهية الحمة يف
()1
َّمة اليت ابجي الواا"
الواا االح ه
اااب يف تراهة مجم (فالد ْعجي) معتجي العحم اب لف ا و لبة حن ااا حلق (فّيدعّيوب) ،تراهية جميم الواا ا حمومة
اابل،ا حر محموم ابعدها ااا ساتوة ،اعمم حلقك (فِّ ْع ن) حنوك جريان اايعانك "امل ياونوا لي ولوا (فّيعوب)
()2
تراهية الحمة يف الواا مم الواا اليت بعدها االحمة اليت ابل،ا"
اااب يف حلة تسر تاب مجم االسم احمللا ال م اآخره اتم التأنيمل ِّ
(سوّيون مجم السوة)،تراهية اللبس مبا
غرياا َّتاب احلر تراهية تن ياون مبوزلة ما الواا
ّيعمم مجم مؤنمل سامل مبوزلة مجم ا لتر الساملك "فلما تان تللك َّ
()3
االوون ل يف ا يجي"
اااب يف تراهية مجم الرابحي ا حاحف مبدة اثل ة مجم ت رة حلق ازن (فّيدعّيجي) ااالاتنار في حلق بوام ال لة
(تفْعِّلة) ،لاراهة توايل حرفحم متماثلحم من غري عدغام ،حنوك ج ٌب اتجلَّةك "اعن حووا الا ري ترتوا ذلك تراهية
()4
التحعيف"
اعمم حلق (فّيد ْعجي) ،تراهية تن أتيت
اااب يف تراهة مجم (فّيعاب) مما تانأ حيو ا ًااا مجم ت رة حلق (فّيدعّيوب)ّ ،ي
()5
الحمة حلق الواا اابل،ا عمة يف (فّيدعّيوب)ك "اعمنا خوووا تراهية الحمة ابجي الواا ،االحمة اليت يف الواا"
اااب يف تراهة مجم (فالعِّ
(غ ِّ
ا(ش ِّ هي) فلو ايجيك
حنوك
م)،
ع
د
ف
(
حلق
اليام
تا
اا
و
ابل
العحم
معتجي
يجي)
ال
ّي
ن) ال
ال
ه
(ش ال يالام) ،احترتأ اليام اابل،ا فتةة ،لاللالزم الب اليام االواا تل ًوا عذا حترتتالا اابل،ما فتةة ،فعدلوا عل مجع
(غّيوالديالام)ّ ،ي
()6
حلق (تالفْعِّ ال م)ك "امل ي ولواك ّيه الوانم ،تراهية الحمة مم الواا ف الوا ذا ،تما االواك تغويام ححم فراا من غويام"
اااب يف تراهة مجم (فالعِّيجي) معتجي ال م حلق (فّيد الع م) ،لاراهة احلرتة حلق الواا االيام اابل،ا فتةة،
فيجتمم تلوان فتةل عحدامها فتختجي الالمة ،للا ح ِّ
ن تغويام،
غ
حنوك
م)،
(تفع
عل
م)
ع
د
ف
(
حلق
مجع
عل
ب
د
ال
ّي
ّي
ّي
ال
ه
انظَّر ل ب د (شديد اتش هدام) لتارير احلرفحم دان عدغام ،لو ّيِّ
مجم حلق (فّيد الع م)ك "فلما تانأ احلرتة تّياْره اابل،ا

( )1ا رجم السابق 587 /3
( )2ا رجم السابق 590 /3
( )3ا رجم السابق 598 /3
( )4الاتاي 601/3
( )5ا رجم السابق 602 /3
( )6ا رجم السابق643 /3
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الوتةة ،اتانأ (تالفْعِّ م) اد ّيعمم هبا (فالعِّيجي) ،فراا علي،ا تما فراا علي،ا يف التحعيف يف ت ِّالشدام) ،تراهية
()1
التحعيفك"
(ش ْوي) بوزن
(ش الويْأ) ،عذا ّيمجم حلق ّي
(ش ْوي) من ال
اااب يف تراهة الواا الساتوة ابعدها ايم يف( ،فّيد ْعجي) تد ال
(فّيدعجي) ،فأبدلأ الواا ايم اتّيدغمأ ِّيف اليام ا خرية االبأ الحمة تسرة لتنح اليام ،انظر هلا باسر اتم ِّ
يت)
(ح
ْ
ال
ه
ِّ ِّ
ني) يف النةيح العحمك "ات وب يف (فّي ٍ
شويأ شيمٌ ،البأ الواا ايم حيمل تانأ ساتوة بعدها
عجي) من
ٌ
اياد (ح ه
حىت اياد حن ٍي ،تراهية الحمة مم اليام ،تما تاره الواا الساتوة ابعدها
ايمٌ ،اتسرت ال حم تما تسرت اتم ٍه
()2
اليام"
(آخر) اللي ّيعمم حلق (تا ِّ
اخر) حىت ال يلتبس جبمم ِّ
اااب يف تراهة مجم (آخر) حلق (تالا ِّ
اخر) ،تما
ال
()3
(آخ ّيران)ك "ااالواك اآلخران امل ي ولوا غريه ،تراهية تن يلتبس جبماذ آخر"
(آخر) فيّيجمم مجم ملتر سامل حلق ال
ال

اثنيا :نسبة الكراهة إىل العرب:
ِّ
عال)ك
ايل) ،فتنري (فال ال
ااب يف تراهة اليامين يف مجم الرابحي اللي آخره تلف التأنيمل ا مدادة حلق (فالد الع ه
()4
تلف ،عذ تان تااخرمها ح مات التأنيمل ،مم تراهيت،م اليامات"
"جعلوا يةرام مبوزلة ما يف آخره ٌ
ِّ
(ه الو الانم)،
اااب يف تراهية مجم (فالدْيعِّجي) حلق (فّيد الع م)ّ ،ي
اعمم حلق (تالفْع م) حنوك الهِّهحم ات ْاله ِّوانم ،اترهك ّي
تراهية الحمة ابجي الواا ا تةرتةك "ااد ااب بعض العري (تالبِّيوام) فأسان اليام احرك البام تره الاسرة يف اليام
()5
تما ترهوا الحمة يف الواا يف (فّيد ْعجي)"
اثلثًا :استعمال الفعل املضارع (يكرهون)ك
ااب يف تراهة مجم (ذّيرحرا)بوزنك فّيدع ْلعجي ،حلق ( الذر ِّ
احح) بوزن (فالد العالجي) ،لتوايل حرفحم متماثلحم عذا ّيحلفأ
ال ال
ال
ال ْ ال
اعمم حلقك ( الذ الرارِّا) ا( الذراريح) حبل ال م ا ال(احلام)ك " هنم يارهون تن حيلفوا ما هو من
الرام ال انيةّ ،ي
()6
نوس احلر "

ابعا :استعمال الفعل املضارع مسبوقا بقد اليت تدل على التقليلك
رً
ااب يف تن ما يّي لب يف ا ورد ا جو يّي لب يف اجلمم ،تراهية تن أتيت الواا بعد الاسرة ،اذلك يف مجم
(فِّ ْعلة) حلق (فِّ العجي) ،حنوك دمية ادمي ااامة اايمك " هنم اد يارهون الواا بعد الاسرة حىت ي لبوها فيما اد ثبتأ
( )1ا رجم السابق 393 /4
( )2ا رجم السابق404 /4
( )3ا رجم السابق 644/3
( )4الاتاي 609 /3
( )5ا رجم السابق 354 /4
( )6ا رجم السابق 327/3
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ااستعمال (اد) هوا لإلشارة عل تن الاسرة ابجي الواا ليسأ ماراهة مطل ً ا ،ف د اردت يف حنوك

يف ااحده"
ِّ
(ح الوب)
خامسا :استعمال الفعل املاضي مسن ًدا لواو اجلماعة العائدة على العربك
ً
ااب يف تراهة مجم (فّيد ْعلة) مجم مؤنمل سامل ،فتأيت العحم محمومة بعد حر محموم ابعدها اليام ،فيلزم
لقك "اذلك اولكك
هوا الب اليام ااا ،فيّي ابك ّيتلّيوات ّي
ام ّيداات ،لللك ّيعمم مجم ت رة حلق (فّيد العجي) ،حنوك ّيتليةٌ اّيت ً
ازىب ،ترهوا تن عمعوا ابلتام هِّ
فيةرتوا العحم ابلحَّمة ،فتجئ هله اليام بعد
دىّ ،ي
امديةٌ ّي
لقّ ،ي
ام ً
ازبيةٌ ّي ً
ّيتليةٌ اّيت ً
()2
عمة"
اااب يف تراهة مجم ال ثي معتجي العحم ابليام مجم الة حلق (تفعّيجي)؛ لاراهة اث جي جميم الحمة حلق اليام،
تبياتك "اذلك َّتهنم ترهوا الحمة يف اليام
بيأ تالبْديّيأ اخي ٌ
بيأ ا ٌ
الخيّيط ،اعمم حلق (تفعاب) ،فيّي ابك ٌ
فلو ايجيك ٌ
ط ات ْ
()3
تما يارهون الواا بعد اليام"
اااب يف تراهة مجم (فالد ْعجي) معتجي العحم ابليام االواا حلق (فِّعاب) اعن تانأ تخف من (فّيدعّيوب) ،فأريد
السواط)ك "ترهوا
الونجي بحم معتجي العحم ابلواا امعتجي العحم ابليام ،فبّييِّهوأ الواا االيام يف اجلمم ،ف يجيك (تالبْيات) ا(ت ْ
تن ي ولوا (بِّيات) عذا تانأ تخف من (فّي ٍ
عوب) من بوات الواا ،لئ تلتبس الواا ابليام ،فأراداا تن يونلوا ،فإذا
()4
ط ف د بيَّووا الواا من اليام"
تبيات اتسوا ٌ
االواك ٌ
اااب يف تراهة مجم ما تان آخره مهزة مو لبة حن ااا تا ايم مجم ت رة حلقك (فّيدعّيجي) تا (فّيد ْعجي) اااتنار
()5
مجع حلق (تفعلة)ك اذلك اولكك سامٌ اتسيةٌ ،احطامٌ اتحطيةٌ اترهوا بوام ا ت ر الحت ب هله اليام"
اااب يف تراهة مجم ما تان بوزنك (فالعاب) ا ؤنمل ب ح مة مجم مؤنمل سامل؛ ن أتني ب ح مة
فأّيس طأ مو الزايدة اب لف يف (فالعاب) م ابجي حل التام فيما ّيعمم مجم مؤنمل سامل ،للتوريق بحم ا ؤنمل بع مة
()6
التام اب ح مة ،ف ّيجمم ت رة حلقك (فّيدعّيوب) ( ،الحواق) ا(تحوّيق)"اترهوا تن عمعوه مجم انعة"
اااب يف تراهة مجم (فالد َّعاب) مجم تاسري ،ن يوة ،احام ا سام تن ّيجتمم مجم التاسري ،احام
ا(تهر ّيامون)ك "اترهوا تن ععلوه
ا(ح هسانون) ال
النوات تن ّيجتمم مجم التنةيح ،حنوك َّ
(شرابون) ا(االدتَّالون) ،ال
()1
تا سام حيمل اجداا موداحة"
( )1ا رجم السابق 360/4
( )2ا رجم السابق 580 /3
( )3الاتاي 588 /3
( )4ا رجم السابق 590 /3
( )5ا رجم السابق 603 /3
( )6ا رجم السابق 605 /3
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(شْيئام) حلق ازن (فالد ْع م) ،ف ّي هدمأ ال هم حلق العحم االوام،
يو،ما تاللف يفك ال
اااب يف تراهة مهزتحم بال ال
فنارت (تال ْشيام) حلق ازن (لال ْوعام)ك "اتان تيجي (تشيام) (شيئام) ،فارهوا مو،ا مم اهلمزة م جي ما تره من الواا
()2
شااى) تيل،ا (تشااي) تأنك مجعأ حلي،ا (عشااة)"
اتللك (تً ال
ِّ
امطالام
اااب يف تن عذا اام (فّيد الواحجي) يف غري اجلمم فإن حيو تّي لب تلواً مث يّي لب مهزة ،حنوك حّي الوائر ااّيد الوائمّ ،ي
عال) تد
اش الوى ،لاراهة تن يلتبس بدا ورد اللي بوزن (فّي ال
احيِّ الي ال
احيالام ّي
امطالا الارالمق ال
اش الوام ،من الح ِّور ااال الام ،ال
اّيرالمام ّي
()3
بارى)ك "فارهوا تن يلتبس ب اي ب" ،
ّي
(ح ال
سادسا :استعمال الفعل املبين للمجهول املاضي واملضارع:
ً

ااب يف مجم ما تان بوزن (فالد ْعلالجي) محعف ال م ا لةق ابلرابحي حلق (فالعالجي) ،ف يّيدغم يف اجلمم ،اذلك
اهلامم) ،تما ا دغم يف ا ورد فإن يّيدغم يف اجلممك " فياره تن عيم مجع حلق مجم
ا(هلْ المم ال
حنوك (االد ْرالددك االرا ِّدد) ،ال
()4
مدغم ااحده"
ما هو ٌ
(شْيئام) حلق ازن (فالد ْع م) ،ف ّي هدمأ ال هم حلق العحم االوام،
يو،ما تاللف يفك ال
اااب يف تراهة مهزتحم بال ال
فنارت (تال ْشيام) حلق ازن (لال ْوعام)ك "اتان تيجي تشيام شيئام ،فارهوا مو،ا مم اهلمزة م جي ما تره من الواا اتللك
()5
تشااى تيل،ا تشااي تأنك مجعأ حلي،ا عشااة"
(ش ْوي) بوزن
(ش ْوي) من الش الويْأ ،عذا ّيمجم حلق ّي
اااب يف تراهة الواا الساتوة ابعدها ايم يف( ،فّيد ْعجي) تد ال
(فّيد ْعجي) ،فأبدلأ الواا الايم اتّيدغمأ ِّيف اليام ا خرية االبأ الحمة تسرة لتنح اليامك "ات وب يف ٍ
فعجي من(شويأ)
()6
(شيمٌ) ،تما تاره الواا الساتوة ابعدها اليام"
ِّ
ا(م الواحيجي) ،امل تليا ا لف ،فتّيةلفأ عحدامها ،حنوك (تالاث ٍ )،
اااب يف تراهة اجتماذ اليامين يف (فالد العاليجي ال
يف) ،ااحلل في جائز ،لاراهة اجتماذ اليامينك "فاليامات اد يارهن عذا اجتمعن ،تما ياره التحعيف
يف (ت الالاثِّ َّ
()7
من غري ا عتجي"

( )1ا رجم السابق 641 /3
( )2ا رجم السابق 380 /4
( )3الاتاي 392 /4
( )4ا رجم السابق 439/4
( )5ا رجم السابق 380 /4
( )6ا رجم السابق 404 /4
( )7ا رجم السابق 417 ،416/4
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البحث الثاين :أسباب املكروه عند سيبويه :وينقسم إىل مطلبني:
املطلب األول :املكروه للَّبس:
كراهة مجع الثالثي (فَـ ْعل) معتل العني ابلياء والواو على (فِعال):

ذهب سيبوي (180هد) ( )1عل تراهة مجم (فالد ْعجي) معتجي العحم ابليام االواا حلق (فِّعاب) ،اعن تانأ تخف
اعمم حلق (تفْعاب) ،فأريد الونجي بحم معتجي العحم ابلواا امعتجي العحم ابليام ،ابّييِّهوأ الواا االيام يف
من (فّيدعّيوب) ّي
السواط)
اجلمم ،ف يجيك (تالبْيات) ا(ت ْ
الوارسي (377هد)( ،)3اا حلم (476هد)( ،)4االرعي (686هد)( )5امل
اااف السريايف (368هد)( )2ا
ه
ينرحوا ابلاراهة ،احلجي السريايف (368هد)( )6مبا حلجي ب سيبوي (180هد) مبجيم (فِّعاب) يف مجم (فالد ْعجي) يف غري
ا عتجي ت ًريا
كسر أول ِ
(س ُنون) كراهية أن يكون املؤنث مبنزلة املذكر:
ِّ
(سوة ،ااِّلون مجم اّيلة ،اثِّبون مجم ثّيبة،
تسر تاب مجم االسم احمللا ال م اآخره اتم التأنيمل سوّيون مجم ال
ِّ
امئون مجم ِّمئة) ،تراهية تن ياون ما ّيعمم مجم مؤنمل سامل مبوزلة مجم ا لتر الساملك
حلجي سيبوي (180هد) ( )7لاسر تاب ا لةق جبمم ا لتر السامل ،حنوك ِّ
(سوون مجم السوة ،ااِّلون مجم اّيلة،
اثِّبون مجم ثّيبةِّ ،
امئون مجم ِّمئة) ،باراهية تن ياون مبوزلة ما ّيعمم مجم ملتر سامل يف ا يجي ،فأراداا التوريق بحم
اجلمعحم ،اا يجي في،ا تن ّيجتمم مجم مؤنمل سامل؛ ن موردها خمتوم بتام التأنيمل ،فيّي ابك (سووات ااّي ت،
اثّيبات ،امئات)
()9
()8
الوارسي (377هد)( ،)10اا حلم
ا
،
د)
ه
368
(
ايف
ري
الس
ا
،
بعلت
حلجي
اااف ابن السراج (316هد)
ه
(476هد)( ،)1اابن يعيش (643هد) ( )2اتشاراا عل تن تسر تال توتيد للت يري في  ،اتن هلا اجلمم خارج حن
مجيعا ابلاراهة
اياس نظائره امل ينرحوا ً

( )1يوظرك الاتاي 590 /3
( )2يوظرك شرا تتاي سيبوي 317 /4
( )3يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 79 /4
( )4يوظرك شرا شافية ابن احلاجب ،حممد بن احلسن الرعي االسرتاابذي (686هد) ،جنم الدين ،حت يقك حممد نور احلسن ،حممد الزفزا  ،حممد حمىي الدين حبد احلميد،
دار الاتب العلمية بريات ،لبوان1395 ،هد 1975 -م93 /2 ،
( )5يوظرك الواأ 119/1
( )6يوظرك شرا تتاي سيبوي 317 /4
( )7يوظرك الاتاي 598 /3
( )8يوظرك ا يوب 446 /2
( )9يوظرك شرا تتاي سيبوي 328 /4
( )10يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 84 /4
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كراهة مجع (فَعال) مبدة اثلثة املؤنث بال عالمة على (أَفْـعُل):
تره سيبوي (180هد) ( )3مجم ما تان بوزنك (فالعاب) ا ؤنمل ب ح مة مجم مؤنمل سامل؛ ن أتني ب
ح مة فأّيس طأ مو الزايدة اب لف يف (فالعاب) م ابجي حل التام فيما ّيعمم مجم مؤنمل سامل ،للورق بحم ا ؤنمل
فجمم ت رة حلقك (فّيدعّيوب) ،اتجري جمرى (فلس) ا (تفلس) ا(فلوس) ،حنوك
بع مة التام اب ح مةّ ،ي
()4
امجم مجم الة حلقك (تالفْدعّيجي) (ت ْالحوّيق)( ،)5امو ك (العّيووق بعد الوهوق)( )6انظَّر ل سيبوي
(حواق) ك (حّيوّيوق)ّ ،ي
ال
السمامك ّيِّ
(س ٌّي) ،ااب ال احر()7ك
(180هد) ب وب بعض العري يف َّ
تو،ور تان ِّمن ت ْح ِّ
اي السمي
ٌ
ال
االسمام هوا مؤن ة ،اجام حلقك (تسية) ،حلق ا يجي
تيحا حلقك (حوّيق) ،ذتر تبو حامت السجستاي( )8تن ّيعمم حلقك ِّ
(حواق) ا (حّيووق) ا(حّيْوق)،
اعمم ً
ّي
اذّيتِّالر تن مجم اندر( )9ااافق سيبوي (180هد) ابن السراج (316هد)( ،)10اا حلم (476هد) ( ،)11االسريايف
(368هد)( ،)12اابن يعيش (643هد) ( ،)13االرعي (686هد)( )14امل ينرحوا بلوظ الاراهة ،احللوا بعلت
كراهة مجع (فَـعَّال) مجع تكسري:
ذهب سيبوي (180هد) ( )1عل تراهة مجم (فالدعَّاب) مجم تاسري ،ن يوة ،احام ا سام تن ّيجتمم مجم
اجعِّجي حام النوات التنةيح واف ت،ا ا فعاب ،اا فعاب
التاسري ،احام النوات تن ّيجتمم مجم التنةيحّ ،ي
( )1يوظرك الواأ 123/3
( )2يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش 268 /3
( )3يوظرك الاتاي 605 /3
ِّ
ِّ
العواقك اْ ّينْد الق من ت ْالاالالد ا ال ِّ
مجم الاندر انظرك هتليب الل ة ،حممد بن تمحد بن ا زهري اهلراي ،تبو مونور ،حت يقك
ع،ا حّيوّيوق ،الااله اللا ٌ
السوة ،الا المج ال
( )4ال
عزى عذا تالتالأ الحلالْيد ال،ا ه
حممد حوض مرحب ،دار عحيام الرتاث العريب ،بريات ،الطبعةك ا ال2001 ،م ،169 /1 ،لسان العري 275 /10
( )5يوظرك الاتاي  ،605/3ا يوب البن السراج  ،8 /3شرا تتاي سيبوي للسريايف  ،340 /4شرا ا ونجي البن يعيش  ،279 /3شرا شافية ابن احلاجب للرعي
447 /1
( )6يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف  ، 341 /4مج،رة ا م اب ،تبو ه ب احلسن بن حبد هللا بن س،جي بن سعيد بن حيىي بن م،ران العساري ،دار الوار ،بريات( ،د
ت) ، 56/2 ،جممم ا م اب ،تبو الوحجي تمحد بن حممد بن عبراهيم ا يداي الويسابوري ،حت يقك حممد حمىي الدين حبد احلميد ،دار ا عرفة ،بريات ،لبوان( ،د ت)،12/2 ،
االواأ  ،127/3اشرا شافية ابن احلاجب للرعي 447/1
( )7البيأ يب خنيلة يفك الاتاي  ،606/3اشرا تتاي سيبوي للسريايف  ،341 /4االتعلي ة حلق تتاي سيبوي  ،141/3االواأ 127/3
( )8يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف 341 /4
( )9يوظرك هتليب الل ة 169 /1
( )10يوظرك ا يوب 8 /3
( )11يوظرك الواأ 127/2
( )12يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف 340 /4
( )13يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش 279 /3
( )14يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 447 /1
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(شراي) ا(االدتَّاب)،
فاحلوها في،ا ابلواا ،اال تاسر ،اهلا حام النواتّ ،ي
اعمم مجم ملتر سامل ،حنوك َّ
()2
ا(تهر ّيامون)
ا(ح هسانون) ال
ا(ح هسان) ال
ا(تَّرام) حلقك ( َّ
شرابون) ا(االدتَّالون) ،ال
ال
(حو ِّااير) ،اذلك ل لة ايف ا ؤنمل ب  ،اال تدخل ح مة التأنيمل ف يّي ابك
(ح َّوار)ك ال
ااد ايجي يفك ال
()3
(ح َّوارة) ،فأجراه جمرى االسم امجم مجم تاسري
ال
امو اوب ا ح ق()4ك
جا اال حّيَّزٍب اال ت ْت ِّ
واب
غريّي ِّميجي اال الحو ِّاا الير يف اهلاليد د د
ِّ
(حو ِّااير)
(ح َّوار) حلقك ال
فجمم ال
ّي
()5
الوارسي (377هد)( )6اابن يعيش (643هد) ( )7االرعي (686هد)( )8امل
ا
اااف السريايف (368هد)
ه
يّينرحوا ابلاراهة احللوا بعلت
كراهة مجع (آ َخر) على (أَو ِ
اخر):
َ
تره سيبوي (180هد) ( )9مجم (آخر) حلق (تااخر) حىت ال يلتبس جبمم ِّ
(آخر) اللي ّيعمم حلق
ال
اخر) ،تما (آخر) فيجمم مجم ملتر سامل حلق (آخران)( ،)10الو ّيمجم حلق (تالا ِّ
(تا ِّ
اخر) مل يّيعلم عن تان مورده
ال ّي
ال
ال ّي
اياسا ،ا ن خالف
بوتح اخلام تا باسرها ،فتجوبوا هلا اللبس ابالاتنار يف مجع حلق تحد اجلمعحم اجلائزين ً
()11
النوات يف تن ياون اي ًوا ب ري تلف االم ،اب ري تن يويجي مبن
()1
()12
ايرا ابلاراهة،
اااف تبو حلي
الوارسي (377هد) امل يّينرا ابلاراهة ،االسريايف (368هد)  ،ه
ه
احل بعلت
( )1يوظرك الاتاي 641 /3
( )2يوظرك الاتاي  ،641 /3اشرا تتاي سيبوي للسريايف  ،387 /4االتعلي ة حلق تتاي سيبوي  ،114 /4اشرا ا ونجي البن يعيش  ،316/3اشرا شافية ابن
احلاجب للرعي 178 /2
( )3يوظرك الاتاي  ،641 /3اشرا تتاي سيبوي للسريايف  ،387 /4االتعلي ة حلق تتاي سيبوي  ،114/4اشرا ا ونجي البن يعيش  ،316/3اشرا شافية ابن
احلاجب للرعي 178 /2
( )4البيأ لألح ق يفك ديوان  ،شرا اتعليقك حممد حممد حسحم ،ماتبة اآلداي ابجلماميز ،ا طبعة الوموذجية ،11 ،شرا تتاي سيبوي للسريايف  ،387 /4االنةاا
 ،1811/5اشرا ا ونجي البن يعيش 3167/3
( )5يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف 387 /4
( )6يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 114 /4
( )7يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش 316/3
( )8يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 178 /2
( )9يوظرك الاتاي 645 /3
( )10يوظرك الاتاي 645 /3
( )11يوظرك الاتاي  ،645 /3االتعلي ة حلق تتاي سيبوي 116 /4
( )12يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 116 /4
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عاىل) يف غري اجلمع ًللتباسها بـ (فُعائِل) :رابعي مؤنث اثلثه مدة
كراهة (فُ َ
ذهب سيبوي (180هد) ( )2عل تن عذا اام (فّيدو ِّ
احجي) يف غري اجلمم فإن حيو تّي لب تلواً مث يّي لب مهزة،
ال
اش الوى ،لاراهة تن يلتبس بدا ورد
احيِّ الي ال
احيالام ّي
امطالا الارالمق ال
اش الوام ،من الح ِّور ااال الام ،ال
ارالمام ّي
حنوك حّي الوائر ااّيد الوائمّ ،ي
امطالام ّي
(حبائِّر) حلق (فالعائِّجي) ،تما تن هله اهلمزة ليسأ حارعة يف اجلمم،
اللي بوزن (فّي ال
بارى) ،امجع،ا ال
عال) تد ّي
(ح ال
(جْئأ) عذا الأك ٍ
(فاحجي) من ِّ
ام) ،امبوزلة ِّ
ِّ
جام،
(م ال ٍ
(م الواحجي) من (شأالات) عذا ايجيك ال
لتبدب عل اليام ،هنا مبوزلة ال
اليسأ يف اجلمم
()3
الوارسي (377هد)( ،)4االرعي (686هد)( ،)5امل ينرحوا ابلاراهة،
ا
،
اااف ابن السراج (316هد)
ه
احللوا بعلت  ،اتعا الرعي (686هد) حلة تخرى هي تن اعن فات ث جي اجلمم عال تن عم تال تحل ث ما
اذهب ا خوش( )6االزجاج( )7عل حدم الب العحم تلواً مث الب،ا مهزة يف غري اجلمم ،حنوك (حّي الو ِّاار ااّيد الواام
اش الوا ٍي) ،احجت،ما خوة ا ورد
احيالاي ّي
ارالما ٍي ّي
ّي
امطالا ٍا ّي
املطلب الثاين :املكروه للثقل:

كراهية الضمة قبل الواو والنون يف حالة الرفع ،والكسرة قبل الياء والنون يف حالة النصب واجلر،
عند مجع املقصور مجع مذكر سامل:

ذهب سيبوي (180هد) ( )8عل تراهية الحمة ابجي الواا االوون يف حالة الرفم يفك ،االاسرة ابجي اليام
منطو ّيوان)،
(منطويّيون،
االوون يف حالة الونب ااجلر ،حود مجم االسم ا نور مجم ا لتر السامل ،فأيل ك
ال
ال
فتّيةل ا لف ا نورة اتب ق الوتةة اليت ابل،ا ابجي الواا االوون يف حالة الرفم ،اابجي اليام االوون يف حالة
امنطوحم) ،ا(حبوطقك حبوطون ،احبوطحم) ،ا(االد الوا) اسم رججيك
منطوون
الونب ااجلر ،حنوك (منطوقك
ال
ال
(االوون) ،اشب سيبوي (180هد) ( )9تراهت باراهة الاسرة ابجي اليامات حود الوسب يفك (حنق حلقك ح ِّ
ن هي)
ال
ال

( )1يوظرك شرا تتاي سيبوي 391 /4
( )2يوظرك الاتاي 392 /4
( )3يوظرك ا يوب 302/3
( )4يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 99/5
( )5يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 133 /3
( )6يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 134 /3
( )7يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 134 /3
( )8يوظرك الاتاي 391 ،390/3
( )9يوظرك الاتاي 391 ،390/3
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()1
َّ

امنطو ّيوان ا ا يارت اليام
منطويّيون
اااف ا ربد (285هد) امل ينرا ابلاراهة ،اذترال تن ا اليجيك
ال
ال
ه
االواا يف موعمٍ تّي لالب في تاللوا مل عز تالن ه ِّ
عمة الاالال عِّل تسرة لعلَّتحمك
ترد عل ه
ِّ
ِّ ِّ
ابل،ما
ا الك است اب ه
الحمة االاسرة ِّيف الْموعم الَّلي تْود ال لب الْ الواا االيامّي في تاللوحم للوتةة ال
ِّ
ِّ
ان ِّيف م ِّ
وعم فتح ثالبأ؛ َّ
الن الوتةة تالخف
اال انيةك تالنَّ الال نالظري لال ّي فاليخرج الحن ح هد ا السام اا الفعابِّ ،فإن الت ال ال
الن لال نظريا ِّيف ا ِّ
السام اا الفعاب اااف الرماي (384هد) ( )2احلجي بعلة سيبوي (180هد) االعلة ا ال للمربد
ا َّ ّي
(285هد) ،االسريايف (368هد)( )3امل ينرحا ابلاراهة ،ااحتج السريايف (368هد)( )4ابل ياس ات م العري ،امن
ت م العري اوهلمك (ا نطوون) ا(ا حلون) ،ا(ا نطوحم) ا(ا حلحم) ،اتما ال ياس ،فألن احلر ال ابأ يف
درا ،تما يفك (ااعون) ،ا(رامون)،
ا ورد ال عوز حلف من الالمة عال للحرارة حود اجتماذ ساتوحم ،اياون م ً
ا(موسون) ،فيّي دَّر حل ا لف في،ا من ابجي دخوب ح مة اجلمم اا توق حلي حود
(حيسون)
ايفك
ال
ال
البنريحم( )5موم عم ما ابجي ااا اجلمم ،اتسر ما ابجي ايئ مطل ً ا ،حود مجم ا نور مجم ملتر سامل ،سوام ما
تانأ تلو تيلية تا زائدة ،تما الاوفيون( )6فأجازاا ذلك يف ا نور اللي تلو زائدة ،حنوك (سلمق)  -اسم
ا(الس ِّ
لمحم)
رججي -ك
(السلمون) َّ
ّي
كراهة توايل األمثال يف مجع (ذُ َر ْح َرح):

ذهب سيبوي (180هد) عل تراهة مجم (ذّيرحرا)( )7بوزنك فّيدع ْلعجي ،حلق ( الذر ِّ
احح)( )1بوزن (فالد العالجي) ،لتوايل
ال ال
ال
ال ْ ال
اعمم حلقك ذال الرارِّا اذالراريح حبل ال م ا ال (احلام) ( ،)2اتشار عل تن
حرفحم متماثلحم عذا ّيحلفأ الرام ال انيةّ ،ي
()3
ا(ذرا)
(ذراا) ه
(ذرحرا) ث ثي مزيد حبرفحم بدليجيك ه
( )1يوظرك ا تحب 259 /1
( )2يوظرك شرا تتاي سيبوي للرماي ،اسم النر (اجلزم ا اب) حت يق د ا تويل الدمريي ،مطبعة التحامن1408 ،هد 1988 -م294 ،
( )3يوظرك شرا تتاي سيبوي 145 /4
( )4يوظرك ا رجم السابق 145 /4
( )5يوظرك شرا الاافية ال افية ،مجاب الدين تبو حبد هللا حممد بن حبد هللا بن مالك الطائي اجلياي ،ح اادم ل ك حبد ا وعم تمحد هريدي ،جامعة تم ال رى مرتز
البةمل العلمي اعحيام الرتاث اإلس مي تلية ال ريعة االدراسات اإلس مية ماة ا ارمة ،الطبعة ا ال1402 ،هد 1982 -م ،1800 /4 ،امت،يد ال واحد ب را تس،يجي
الووائد ،حممد بن يوسف بن تمحد ،حمب الدين احلليب مث ا نري ،ا عرا بواظر اجليش ،دراسة احت يقك ت د حلي حممد فاخر اآخران ،دار الس م للطباحة االو ر
االتوزيم االرتمجة ،ال اهرة  -مج،ورية منر العربية ،الطبعة ا ال1428 ،هد1956 /4 ،
( )6يوظرك شرا الاافية ال افية  ،1800 /4اا ساحد حلق تس،يجي الووائد ،هبام الدين بن ح يجي (ا توىفك 769هد) ،حت يقك د حممد تامجي برتات ،جامعة تم ال رى (دار
الوار ،دم ق ،دار ا دي ،جدة ،الطبعة ا ال 1405 - 1400 ،هد ،63 /1 ،امت،يد ال واحد ب را تس،يجي الووائد ،حممد بن يوسف بن تمحد ،ا عرا بواظر اجليش
(ا توىفك  778هد) ،دراسة احت يقك ت د حلي حممد فاخر اآخران ،دار الس م للطباحة االو ر االتوزيم االرتمجة ،ال اهرة  -مج،ورية منر العربية ،الطبعة ا ال،
1428ه1956 /4 ،
( )7اللرحراك السم ال اتجي ،ا عام ملراك مسموم ،ا عام ملراا اذرا عام عذا جعجي في اللراريح ،ادابة سامة يوظرك لسان العري  ،441 /2ااتج العراس
376/6
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()5
()4

الوارسي
الوارسي (377هد) امل ينرحا ابلاراهة ااحت بعلت  ،اذتر
اااف ابن السراج (316هد)  ،ا
ه
ه
(377هد) تن احمللا هو احلام ا ال يف التاسري الو حلفأ احلام ال انية لاان حلقك (ذر ِّ
احر) ،اااف السريايف
(368هد)( )6معل ً حل الم الوعجي ا ال أبن ال بد من حل حر حود مجع تا تن ريه ،افي حرفان زائدان
مها ال مان االعيوان ،االبد من حل تحدمها ،الو حلفوا احلر ا خري من الالمة اهو ال م ال انية ب ي آخر
فةلفأ ال م ا ال
الالمة ححم الوعجي ،احود مجم (ذرحرا) تاونك (ذراحر) ،اليس ذلك يف الا مّ ،ي
كراهة مجع (فُـ ْعلة) معتل الالم مجع مؤنث سامل:
ذهب سيبوي (180هد) ( )7عل تراهة مجم (فّيد ْعلة) مجم مؤنمل سامل ،فتأيت العحم محمومة بعد حر

ازبّييات) ،لللك ّيعمم مجم ت رة حلق (فّيد العجي)،
محموم ابعدها اليام ،فيلزم هوا الب اليام ا ًاااّ ،ي
ام ّيدايت ّي
(تلّييات ّي
ىب) ،ا(حلت ال جي)
حنوك ّي
ا(زبيةٌ ّي
دى)ّ ،ي
ا(مديةٌ ّي
لق)ّ ،ي
ام ً
از ً
(تلية اّيت ً
الوارسي (377هد)( )10امل ينرحوا ابلاراهة
اااف ابن السراج (316هد) ( )8االسريايف (368هد)( )9ا
ه
احللوا بعلت  ،تما ااف ابن يعيش (643هد) ( )11ايرا ابلاراهة ،احلجي بعلت،م
كراهة مجع (فِ ْعلة) الصحيح مجع مؤنث سامل:
تره سيبوي (180هد)( )12مجم ِّسدرة اتِّسرة افِّ ْ رة مجم مؤنمل سامل؛ اذلك الجتماذ تسرتحم عذا ّيمجعأ
مجم مؤنمل سامل ،حنوك ِّ
(س ِّدرات اتِّ ِّسرات افِّ ِّ رات) ،اهلا ث يجي ،ال لة استعماب هلا اجلمم ل  ،اذتر تن الت ام
الاسرتحم تخف من الت ام الحمتحم ،اجتمم مجم ت رة حلق (فِّعجي) اعن تريد هبا مجم ال لة ،في ابك ِّ
(س الدر اتِّ السر
ال
ّي
افِّ ال ر) اااف السريايف (368هد)( ،)13اابن السراج (316هد)( ،)1امل ينرحا ابلاراهة ،احل بعلت  ،اااف
الوارسي (377هد)( )2امل يّيعلجي
ه

( )1اختلووا يف ازن اخلماسي ا ارر اثني ااثل  ،فلهب الاوفيون عل تن حلق ازن فالد العلَّجي اذهب البنريون عل تن حلق ازن فالد العلْ العجي يوظرك اإلننا
بحم الوةويحم البنريحم االاوفيحم ،تبو الربتات حبد الرمحن بن حممد بن تيب سعيد ا نباري (ا توىفك 577هد) ،دار الوار ،دم ق788 /2 ،
( )2يوظرك الاتاي  ،432 /3اشرا تتاي سيبوي للسريايف  ،179/4االتعلي ة حلق تتاي سيبوي  ،273 /3االنةاا  ،363 /1اشرا ا ونجي البن يعيش 184 /4
( )3يوظرك الاتاي 327 /4
( )4يوظرك يوظرك ا يوب 44/3
( )5يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 273 /3
( )6يوظرك شرا تتاي سيبوي 218 /5
( )7يوظرك الاتاي 580/3
( )8يوظرك ا يوب 440/2
( )9يوظرك شرا السريايف 342/5
( )10يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 129 /5
( )11يوظرك شرا ا ونجي 248/3
( )12يوظرك الاتاي 581/3
( )13يوظرك شرا تتاي سيبوي 310/4
يف مسائجي اخل
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كراهة مجع (فِ ْعلة) معتل الالم مجع مؤنث سامل:
تره سيبوي (180هد) ( )3مجم (فِّعلة) ا عتجي ال م مجم مؤنمل سامل ،حنوك ِّ
(حلية ،افِّريةِّ ،
ارشوةٌ) ،اذلك
ْ
الجتماذ تسرتحم ابجي اليام يفك ِّ
(حلِّيات ،افِّ ِّرايت) ،اهو ث يجي ،ااجتماذ تسرتحم ابجي الواا يف ِّ
(رِّشوات) ،اهو ث يجي
ِّ
ِّ
(حلق ،افِّرىِّ ،
ار ًشا)
ً
ً
تيحا ،ايستلزم الب الواا ايم ،اجتمم مجم ت رة حلق (ف العجي)ك ً
اااف الورام( )4فموم اجتماذ الاسرتحم يف هلا اجلمم ّيمطل ً ا سوام فيما تان معتجي العحم ابلواا تا ابليام،
فيما مل يّيسمم اااف ا ربد (285هد)( )5اابن السراج (316هد) ( )6امل ينرحا ابلاراهة ،االسريايف (368هد)(- )7
()8
يف موم مجم ِّ
مجيعا بعلت عال تن
(رشوة) مجم مؤنمل سامل ،اابن يعيش (643هد)  ،ايرحا ابلاراهة ،ااحتلوا ً
السريايف (368هد)( )9تجاز مجمك ِّ
(حلية ِّحلِّيات) ،ا(فِّرية فِّ ِّرايت) ابليام مجم مؤنمل سامل؛ ن ال يّي لب في،ما
ِّرشوة ،اللي تّي لب في الواا ايم
حر عل حر آخر ،خب
ارهد ابن احلاجب( )10اوب السريايف (368هد) هلا يفك مجمك ِّحلية ،افِّرية ابليام مجم مؤنمل سامل ،ارتى تن
اوب سيبوي (180هد) هو ا الال الست اب توايل الاسرتحم ابجي اليام ،فما يزاب ال جي اائما
كراهة الضمة على الياء يف مجع الثالثي معتل العني ابلياء على (أفعُل):
ذهب سيبوي (180هد) ( )11عل تراهة مجم ال ثي معتجي العحم ابليام مجم الة حلق (تفعّيجي)؛ لاراهة اث جي
ا(شْيخ تال ْشيّيخ )،اعمم حلق (تفعاب)،
(بيأ تالبْديّيأ) ا(خي ٌ
الخيّيط) ا(االي ٌد تالاْديّيد) ال
جميم الحمة حلق اليام لو ايجيك ٌ
ط ات ْ
()12
(بيأ اتبيات) ،ا(خيط اتخياط) ،ا(االيد اتاياد) ،ا(شيخ اتشياخ)
()13
ايرا ابلاراهة ،احلجي بعلت  ،اابن السراج (316هد) ( )1امل ينرا ابلاراهة
اااف ا ربد (285هد) َّ ،
امل يعلجي ،االسريايف (368هد)( )2امل ينرا ابلاراهة احلجي بعلت
( )1يوظرك ا يوب 441 /2
( )2يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 130 /4
( )3يوظرك الاتاي 581/3
( )4يوظرك ا ساحد حلق تس،يجي الووائد  ،67 /1امهم اهلوامم يف شرا مجم اجلوامم ،حبد الرمحن بن تيب بار ،ج ب الدين السيو ي (911هد) ،حت يقك حبد احلميد
هودااي ،ا اتبة التوفي ية ،منر( ،د ت)90 /1 ،
( )5يوظرك ا تحب 194/2
( )6يوظرك ا يوب 441 /2
( )7يوظرك شرا تتاي سيبوي 310 /4
( )8يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش 248/3
( )9يوظرك شرا تتاي سيبوي 310 /4
( )10يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 104 /2
( )11يوظرك الاتاي 588 /3
( )12يوظرك الاتاي  ،588 /3اا تحب  ،198 /2اشرا تتاي سيبوي للسريايف317 /4
( )13يوظرك ا تحب 198 /2
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كراهة مجع (فَـ ْعل) الثالثي معتل العني ابلواو مجع قلة على (أفعُل):
ذهب سيبوي (180هد) ( )3عل تراهة مجم ال ثي معتجي العحم ابلواا مجم الة حلق (تفعّيجي) ،ل جي الحمة
حلق الواا ،اعمم حلق (تالفْد العاب) حنوك (ثوي اتثواي) ا(سوط اتسواط) ،ا(لوا اتلواا) انوذ اتنواذ ،ل جي الحمة
تححم ،امو اول ()4ك
حلق الواا ،ااد جام في (تالفْدعّيجي) حلق ا يجي الي ً حنوك تالاْد ّيوس اتالثْد ّيوي اآيّير ا ّي
تنعتالد ّيَّ ،ن آيدّيًرا االت المالرا
اخلوزالرا
تحيارا الر ال
ّي
ححم ال
تنعأ ً
فجام (آيّير) حلق (تالفْدعّيجي) ،اجام حلق (تفْعاب) يف اوب ال احر()5ك
ِّ
آاير تمحرةٍ فوي
اي تعبّيعاً ال
البطون ااد ر ْ
تتلال ْ
أ ال
احأ ارااريّي

اافق ا ربد (285هد)( )6سيبوي (180هد) ،ايرا ابلاراهة احلجي بعلت  ،االسريايف (368هد)( ،)7اابن
جن(392هد)( ،)8االرعي (686هد)( ،)9امل ينرحوا ابلاراهة ،اااسوه حلق العداب حن (تفْدعّيجي) عل (تالفْد العاب) يف
ال ثي النةيح العحم ،اتن ما في ال جي تال ابلعداب ،اتعا الرعي (686هد)( )10تن اجلمم ث يجي لوظاً امعىن
فيست جي

كراهة مجع (فَـ ْعل) الثالثي معتل العني ابلواو على (فُـعُول):
ذهب سيبوي (180هد) ( )11عل تراهة مجم (فالد ْعجي) ال ثي معتجي العحم ابلواا مجم ت رة حلق (فّيدعّيوب)،
(س ْوطك ّيس ّيواط)
تراهية جميم ااا محمومة اابل،ا حر محموم ابعدها ااا ساتوة ،اهو ث يجي ،تما يفك ال
اعمم حلق (فِّعاب) ،فالدي ابك ِّ
(سياط) ا(ثِّياي) ا(اِّياس) ،ب لب الواا ايم
ا(االد ْوسك اواس) ا(ثدال ْويك ثدّي ّيواي)ّ ،ي
ال
ّي
()12
للاسرة ابل،ا

( )1يوظرك ا يوب 437 /2
( )2يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف317 /4
( )3يوظرك الاتاي 589 /3
( )4الرجز يفك الاتاي  ،589 /3اا تحب  ،122/1االواأ  ،118 /3اشرا تبيات سيبوي البن السريايف  ،177/1االنةاا  ،1920/5السان العري 26/4
( )5البيأ جلرير يفك الاتاي  ،589 /3اا تحب  ،132/1االنةاا  ،583/2االواأ ،118/3ااتج العراس 90/10
( )6يوظرك ا تحب 198/2
( )7يوظرك شرا تتاي سيبوي 317 /4
( )8يوظرك ا ونف 348/1
( )9يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 90/2
( )10يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 90/2
( )11يوظرك الاتاي 587 /3
( )12يوظرك الاتاي  ،587 /3اا تحب  ،198/2اشرا تتاي سيبوي  ،317 /4اشرا ا ونجي البن يعيش 265/3
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()2
()1

ا ربد (285هد)

ايرا ابلاراهة ،االسريايف (368هد)

اا حلم (476هد)

()3

امل ينرحا

()4
مجيعا بعلة سيبوي (180هد)
ابلاراهة ،اابن يعيش (643هد) ايرا ابلاراهة ،احللوا ً

كراهة مجع (فَـ ْعل) معتل العني ابأللف مجع كثرة على (فُـعُول):
ذهب سيبوي (180هد) ( )5عل تراهة مجم (فالد ْعجي) معتجي العحم اب لف ا و لبة حن ااا حلق (فّيدعّيوب)،
ٍ
اايعان
لاراهية جميم الواا ا حمومة اابل،ا حر محموم ابعدها ااا ساتوة ،اعمم حلقك (فِّ ْع ن) حنوك جري ٍان
ٍ
ٍ
اسيجان ،اااف ابن السراج يف الة مجع حلق (فِّعاب)( ،)6امجع حلق (فِّ ْع ن) هو ا يجي
اساج
اتيجانٍ ،
()7
اال ياس
كراهية مجع (فَـ ْعل) املعتل العني ابأللف على (فُـعُول):
ذهب سيبوي (180هد) ( )8عل تراهية مجم ال ثي ا جو ا عتجي اب لف حلق (فّيدعّيوب)ك تراهية جميم
(سوق)
الواا ا حمومة اابل،ا حر محموم ابعدها ااا ساتوةّ ،ي
اعمم (ساق) ال ثي معتجي العحم اب لف حلق ّي
ِّ
يب) احلق (ندّييّيوي)،
(دار)،
(سؤاق) ابهلمز بوزن (فّيعوب)ّ ،ي
اعمم (دار) حلق ّي
ٌ
بوزن (فّيد ْعجي) احلق ّي
ا(اني) حلق (ن ٌ
ااد ّيعمم حلقك (فِّع ن) حنوك ِّ
(ديران) ا(نِّريان) ،امجع حلق (فِّ ْع ن) هو ا يجي اال ياس( ،)9اجام حلقك (فِّ العاب)
ْ
()10
حنوك ِّ
(داير) ،اهو اليجي
اااف ابن السراج (316هد) ( ،)11السريايف (368هد)( )12امل ينرا ابلاراهة احلجي بعلت  ،اال مانين
(442هد)( ،)13امل ينرا ابلاراهة امل يعلجي ،االرعي (686هد)( )14امل ينرا ابلاراهة احلجي بعلة سيبوي
(180هد)
( )1يوظرك ا تحب 198/2
( )2يوظرك شرا تتاي سيبوي 317 /4
( )3يوظرك الواأ 120/3
( )4يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش 265 /3
( )5يوظرك الاتاي 590 /3
( )6يوظرك الاتاي  ،590 /3اا يوب البن السراج 425/2
( )7يوظرك الاتاي  ،590 /3اا تحب  ،205 /2اا يوب البن السراج  ،425/2اشرا شافية ابن احلاجب 96/2
( )8يوظرك الاتاي 591 /3
( )9يوظرك الاتاي  ،590 /3اا تحب  ،205 /2اا يوب البن السراج  ،425/2اشرا شافية ابن احلاجب 96/2
( )10يوظرك الاتاي  ،590 /3اا يوب البن السراج 425/2
( )11يوظرك ا يوب 434/2
( )12يوظرك شرا تتاي سيبوي 317 /4
( )13يوظرك شرا التنريف ،تبو ال اسم حمر بن اثبأ ال مانين ( 442هد) ،حت يقك د عبراهيم بن سليمان البعيمي ،ماتبة الرشد ،الطبعة ا ال1419 ،هد1999-م،
325
( )14يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 96/2
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كراهية مجع الرابعي املضاعف مبدة اثلثة مجع كثرة على وزن (فُـعُل):
تشار سيبوي (180هد) ( )1عل تراهية مجم الرابحي ا حاحف مبدة اثل ة مجم ت رة حلق ازن (فّيدعّيجي)
ااالاتنار في حلق بوام ال لة (تفْعِّلة) ،اذلك اوهلمك ا(حوان اتحوَّة) ،ا(ج ٌب اتجلَّة) ،ا(توا ٌن اتتوَّة)؛ الو تدغم
(ت هن) ،ا(حّي هن) دى لل جي ،للا است ن حو جبمم ال لة
اايجيك ّي
اااف ابن السراج (316هد) ( ،)2االسريايف (368هد)( ،)3االرماي (384هد) ( ،)4اابن يعيش (643هد)(،)5
امل ينرحوا بلوظ الاراهة ،احللوا بعلت
كراهة مجع ما كان على (فِعال) و(فَعال) وآخره مهزة منقلبة عن واو أو ايء على( :فُـعُل):
ذهب سيبوي (180هد) ( )6عل تراهة مجم ما تان آخره مهزة مو لبة حن ااا تا ايم مجم ت رة حلقك
ا(سّيو) ا(حّيطّيو) لواعأ الواا رفًا ،اابل،ا عمة ،اهوا يلزم
ّيي) ّي
ا(رّيدا) ا(ت ّي
(ر ّيشو) ّي
ا(س ّيو) ّي
(فّيدعّيجي) ،فلو ايجيك ّي
(رِّشي)
الب الواا ايم ،لحعو،ا بتطرف،ا ،اجميم الحمة ابل،ا ،اتبدب الحمة تسرة ،جمليم اليام ابل،ا ،فتنريك ّي
ِّ
ِّ
ا(س ِّ ي) ا(رِّدي) ا(تِّّيي) ّيِّ
ا(سي) ،اعمم مجم الة حلق (تالفْعِّلة) ،حنوك ِّ
الس ية) ا( ِّردامك
(رشامك ت ْالرشية) ا(س امك ت ْ
ّي
ّي
()7
ا(حطامٌ اتحطيةٌ)
تردية) ،ا(عانمك آنية) ا(تِّسامك تال ْت ِّسية) ،ا(حطامك تحطية) ،ال
ا(سامٌ اتسية) ،ال
()8
ايرا ابلاراهة امل يّيعلجي ،تما ااف السريايف (368هد)( )9اتبو حلي
اااف ابن السراج (316هد)
َّ
الوارسي (377هد)( ،)10اابن يعيش (643هد) ( )11امل ينرحوا ابلاراهة ،احللوا بعلة سيبوي (180هد)
ه
واوا مجع كثرة على (فُعول):
كراهية مجع (فُعال) مما كانت عينه ً
تشار سيبوي (180هد) ( )12عل تراهة مجم (فّيعاب) مما تانأ حيو ا ًااا مجم ت رة حلق (فّيدعّيوب) ،تراهية
اقك
ا(را ٌ
جميم الواا ا حمومة اابل،ا حر محموم ابعدها ااا ساتوة يف (فّيدعّيوب) ،حنوك ّي
(خوا ٌنك ّيخ ّيوان)ّ ،ي

( )1يوظرك الاتاي 601 /3
( )2يوظرك ا يوب 448 /2
( )3يوظرك شرا تتاي سيبوي 334 /4
( )4يوظرك شرا تتاي سيبوي  ،تيب احلسن بن حيسق الرماي (384هد) ،من ابي التن ري عل هناية ابي مجم اجلمم ،دراسة احت يق ،تمحد بن حتيق بن راعي احلريب،
رسالة دتتوراه ،اجلامعة اإلس مية اب ديوة ا وورة ،تلية الل ة العربية ،اسم الل وايت1436 ،هد 2014 -م 400
( )5يوظرك شرا ا ونجي 279 /3
( )6يوظرك الاتاي 603 /3
()7يوظرك الاتاي  ،603 /3اشرا تتاي سيبوي للسريايف  ،336 /4االتعلي ة حلق تتاي سيبوي  ،89/4اشرا ا ونجي البن يعيش 281/3
( )8يوظرك ا يوب 449 /2
( )9يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف 336 /4
الوارسي (377هد) ،حت يقك د حسن هودااي ،دار ال لم للطباحة االو ر االتوزيم ،دم ق،
( )10يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي  ،89/4ا سائجي احللبيات ،تبو حلي
ه
دار ا وارة للطباحة االو ر االتوزيم ،بريات ،الطبعة ا ال1407 ،هد 1987 -م40،
( )11يوظرك شرا ا ونجي 281/3
( )12يوظرك الاتاي 602 /3
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اشب ،بتخويف ث جي الحمة
ا(راق)َّ ،
ّيرّيااق)ّ ،ي
اعمم حلق (فّيد ْعجي) حلق ل ة بن متيم ابإلساان ،فيّي ابك ّي
(خون) ّي
حلق الواا يفك (االدوابك اّيوب) ،اتشار عل زحم يونس( )1أبن من العري من ي وبك (ييود ِّ
اييد) ،ا(بداليّيوض
ال ّي
ّي
(ر ّيسجيك ّير ْسجي)
ابِّيض) ،اهو حلق اياس من ااب يفك ّي
()2
ايرا ابلاراهة ،تما ااف السريايف (368هد)( ،)3اابن جن (392هد)( ،)4اابن
اااف ا ربد (285هد)
َّ
يعيش (643هد)( )5اابن حنوور (669هد)( ،)6االرعي (686هد)( )7امل هِّ
مجيعا بعلت
ينرحوا ابلاراهة ،احللوا ً
جام( )8مجع حلق (فّيدعّيجي) يف الحرارة ال عرية ،انّي ِّسب ذلك للبنريحم()9تما يف اوب ال احر()10ك
ف ال َِّّمع ِّ
ٍ
ات ّيس ّيوْر
مرباات ابلربين اتب
الح ْن
دا ِّاب ّي
الت ِّه
ال
(س ّيور)
فجامت الواا محمومة للحرارة يف ّي
اتجاز الورام( )11مجع حلق (فّيدعّيجي) ابلحَّم يف االختيار
كراهة مجع (فَـعُول) معتل اآلخر على (فُـعُل) و(فِعالن):
تشار سيبوي (180هد) ( )12عل تراهة مجم (فالدعّيوب) معتجي اآلخر حلق (فّيدعّيجي) ا(فِّع ن) ،تراهية للاسرة
ايف الاوَّ عارذ االسم ،اشب،
ا(حدا)
اليت ابجي الواا عن تان بيو،ما حر ساتن ،فإن ليس حاجزا حنيواً
ٌ
ه
سيبوي (180هد) باراهة مجم (فالد العاب) حلق (فّيدعّيجي) ،اعذا بّين حلق (فّيدعّيجي) فيلزم تن يّي ابك (حّي ّيدى) ،ا(فّيدلّيق)(،)13
مجم حلق (فِّع ن) ايجيك ِّ
اعذا ّيِّ
(ح ْداان) ا(فِّْلوان) فت م العحم الساتوة بحم الوام ا اسورة اال م اليت هي الواا ،اهو
ْ
حاجز ععيف؛ للساون( ،)14اذتر تبو حمر اجلرمي( )15يف مجع ك (فّي هلو) ا (تالفْ ال م) ا (فِّ ال م) ا(فّيلِّ هي) ا (فِّلِّ هي)
( )1يوظرك الاتاي 602 /3
( )2يوظرك ا تحب 112/1
( )3يوظرك شرا تتاي سيبوي 335/4
( )4يوظرك ا ونف شرا تتاي التنريف 340/1
( )5يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش 280 /3
( )6يوظرك ا متم الابري يف التنريف ،حلي بن مؤمن تبو احلسن ا عرا اببن حنوور ،ماتبة لبوان ،الطبعة ا ال1996 ،م303 ،
( )7يوظرك شرا شافية ابن احلاجب للرعي 127 /2
( )8يوظرك شرا تتاي سيبوي 335/4
( )9يوظرك مت،يد ال واحد 4780 /9
لعدي بن زيد اايجي للعجاج اهو يفك الاتاي  ،359/4اشرا تتاي سيبوي  ،335/4اشرا ا ونجي البن يعيش (643هد)  ،280 /3ايفك
( )10البيأ من الاامجي ٌ
ا تحب  ،112 /1اا ونف شرا تتاي التنريف  ،340/1اا متم الابري يف التنريف  ،303اشرا شافية ابن احلاجب للرعي 127 /2
( )11يوظرك مت،يد ال واحد  ،4780 /9امهم اهلوامم 353 /3
( )12يوظرك الاتاي 608 /3
( )13يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف 342 /4
( )14يوظرك الاتاي  ،608 /3اشرا تتاي سيبوي للسريايف 342 /4
( )15يوظرك الاتاي 608 /3
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(ح ّيد هاان)؛ ن حلق (فّيدعّيوب) يوة ا
(ح ّيد ها) تن ّيعمم مجم ملتر سامل فيّي ابك ال
اهو حلق (فّيدعّيوب) اال ياس يف ال
()1
(ح ّيو هوان) ،عال تن عارذ االسم لا رت
(ح ّيو هو) عممك ال
يع جي ،حنوك ال
الوارسي (377هد)( )2سيبوي (180هد) يف تن ّيعمم حلق (تفْعاب) ،اااف السريايف (368هد)( )3امل
ااافق
ه
ينرا ابلاراهة ،اا حلم (476هد)( ،)4ايرا ابلاراهة ،االرعي (686هد)( )5امل ينرحوا ابلاراهة ،احللوا مجيعا
بعلت  ،اذتر الرعي (686هد) جميئ حلق (فّيدعّيوب) الي ً
ايل):
كراهة الياءين يف مجع الرابعي الذي آخره ألف التأنيث املمدودة على (فَـ َع ِ ّ
ذهب سيبوي (180هد)

()6

عل تراهة اليامين يف مجم الرابحي اللي آخره تلف التأنيمل ا مدادة حلق

ِّ
تيحا ،فتّيدغم عحدى
ايل) حلق ا يجي اليس ل (تالفْد العجي) ،ب لب تلف ا د ايمً للاسرة ابل،ا ،االب اهلمزة ايمً ً
(فالد الع ه
ِّ
ايل)( ،)7ااد ّيسم تللك ،لاو اليجي ،امو اوب
(ي ْةالرام)ك ال
اليامين يف ا خرى ،ايّي اب يف ال
(ي الة ه
اري) بوزن (فالد الع ه
ال احر()8ك
النةارَّاي
ل د تغدا حلق تش ر ي تاب َّ
تلف ا د ،االبوا اليام ا و لبة حن تلف التأنيمل تل ًوا ،افّيتح ما ابل،ا ،ف يجيك (فالد الع الال)،
ااد حلفوا ال
()9
ام،ارى)
( ال
(مدارى ،ال
ي الة الارى) ،ايّي وي تن اليام اّيلبأ تل ًوا فيما مل يان للتأنيمل حنوك ال
()10
الوارسي (377هد)( )11احلهجي منرحا
ا
اهة،
ر
ابلا
ا
نر
ي
مل
ا
بعلت
احلجي
اااف السريايف (368هد)
ّي
ه
ابلاراهة ،اابن جن (392هد)( ،)12اابن يعيش (643هد) ( ،)13االرعي (686هد)( ،)14امل يّينرحوا ابلاراهة

( )1يوظرك الاتاي  ،608/3اشرا تتاي سيبوي للسريايف  ،343 /4اشرا شافية ابن احلاجب الرعي 124/2
( )2يوظرك ا سائجي احللبيات 41
( )3يوظرك شرا تتاي سيبوي ل 343 /4
( )4يوظرك الواأ 129/3
( )5يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 133/2
( )6يوظرك الاتاي 609 /3
( )7يوظرك الاتاي  ،609 /3اشرا تتاي سيبوي للسريايف  ،345 /4االتعلي ة حلق تتاي سيبوي  ،92 /4اا ونف  ،155اشرا ا ونجي البن يعيش ،305 /3
اشرا شافية ابن احلاجب للرعي 95 /4
( )8البيأ يفك اإلننا  ،816/2اا متم الابري يف التنريف  ،219اشرا شافية ابن احلاجب للرعي 95 /4
( )9يوظرك الاتاي  ،609 /3اشرا تتاي سيبوي  ،345 /4اشرا ا ونجي البن يعيش  ،305 /3شرا شافية ابن احلاجب للرعي 95 /4
( )10يوظرك شرا تتاي سيبوي 345 /4
( )11يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 92 /4
( )12يوظرك ا ونف 155
( )13يوظرك شرا ا ونجي 305 /3
( )14يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 95 /4
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مجع ما كان بوزن (فَـ ْعلَل) امللحق ابلرابعي مضعف الالم:

تره سيبوي (180هد) ( )1مجم ما تان بوزن (فالد ْعلالجي) محعف ال م ا لةق ابلرابحي حلق (فالعالجي) ،ف
اهلامم) ،تما ا دغم يف ا ورد فإن يّيدغم يف اجلمم ،احلهجي لللك ابل جي
ا(هلْ المم ال
يّيدغم ،اذلك حنوك (االد ْرالددك االر ِّادد) ،ال
احلايجي من تن نّي ِّطق حبر متةرك ات ه حر آخر من غري خمرج احلر ا اب ،تان تخف من احلر اللي
()3
ياون من خمرج ( ،)2اجام حلقك (االر ِّاديد) ،بزايدة اليام؛ ل جي اجتماذ الدالحم
اااف ا ربد (285هد)( ،)4امل ينرا ابلاراهة ،احلجي بعلت  ،االسريايف (368هد)( ،)5ايرا ابلاراهة،
الوارسي (377هد)( )6اابن جن (392هد)( ،)7االرعي (686هد)( ،)8امل ينرحوا ابلاراهة ،احللوا بعلة سيبوي
ا
ه
كراهية مجع (فَـ ْي ِعل) على (فُـ َعالء):
()9
ِّ
(ه الو الانم) ،تراهية الحمة ابجي الواا
ذهب سيبوي (180هد) عل تراهية مجم (فالدْيعجي) حلق (فّيد الع م) ،اترهك ّي
()11
()10
الج ِّوالدام) ،انّي ِّسب
اعمم حلق (تالفْعِّ م) حنوك الهِّهحم ات ْاله ِّوانم ،احاق اجلرمي (225هد)
ا تةرتة ّ ،ي
(جيِّهد) ا(ت ْ
ال
لبعض الاوفيحم( ،)12امو،م الورام( )13عل تن تيجي (فالديعِّجي)ك (فالعِّيجي) ،مث اّيلب عل (فالديعِّ
ٍ
لب حلق خ
ال
ا
)،
جي
ْ
ْ
ّي
()14
ا(سيِّهدا) تيل ك (فالعِّيجي)؛ ن (فالعِّيجي) ّيعمم حلق (تالفْعِّ م)،
ا يجي ،ااحتج الورام هبلا اجلمم حلق تن ال
(ميِّهأ) ال
ِّ
ارَّد احتجاج بوج،حمك
فلما ايجي ه
(هحم) ا (تهوانم) ا (جيهد) ا (تجودام) دب حلق تن تيل (فالعيجي) ّي
(ش ِّ
ا ابك تهنم اد عمعون ال يم حلق غري ابب  ،تجمم (فال ِّ
احر) ا(شعرام)
احجي) حلقك (فّيد الع ال م) ،حنوك ال
()15
ا(جاهجي) ا(ج ،م) اال ياس فيما ّيعمم حلق (فّيد الع ال م) هو (فعيجي)

( )1يوظرك الاتاي 417 /4 ،613/3
( )2يوظرك الاتاي  ،417 /4اشرا تتاي سيبوي للسريايف357 /5
( )3يوظرك الاتاي  ،417 /4 ،613/3اشرا تتاي سيبوي للسريايف  ،349/4االنةاا  ،524/2اا متم الابري يف التنريف 139
( )4يوظرك ا تحب 244 /1
( )5يوظرك شرا تتاي سيبوي 401 /5 ،349 /4
( )6التعلي ة حلق تتاي سيبوي 165 /5
( )7يوظرك ا ونف 381
( )8يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 576/2
( )9يوظرك الاتاي 643 /3
( )10يوظرك الاتاي  ،643 /3اشرا تتاي سيبوي للسريايف 389 /4
( )11يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف  ،389 /4اشرا ا ونجي البن يعيش 315 /3
( )12يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش 315 /3
( )13يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف  ،389 /4اشرا ا ونجي البن يعيش  ،315 /3اشرا شافية ابن احلاجب للرعي 176 /2
( )14يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف  ،389 /4اشرا ا ونجي البن يعيش  ،315 /3اشرا شافية ابن احلاجب للرعي 176 /2
( )15يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف  ،389 /4اشرا ا ونجي البن يعيش 315 /3
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ِّ
اعمم مجم
مطردا تجمم (فالعِّيجي) ا عتجي اال (فالعِّيجي) النةيحّ ،ي
مجعا ً
اال ايك تن ابي (فالدْيعجي) ال ّيعمم ً
احدا ،ن (فيعجي) ليس
ملتر سامل ،اهو الا ري في  ،تما تن مجم التاسري أييت حلق اجوه خمتلوة اال يلزم ري ً ا ا ً
ل نظري يف النةيح اايجيك (سيهد) ا(سادة) بوزن (فالد العلة) ااياس (فاحجي) ،حنوك (اائد) ا(اادة) ا(حائك)
()1
ا(حاتة)
ااافق سيبوي (180هد) السريايف (368هد)( ،)2اابن يعيش (643هد) ( ،)3االرعي (686هد)( ،)4ابن
حنوور (669هد)( )5امل ينرحوا ابلاراهة احللوا بعلت
كراهية مجع (فَـ ْي ِعل) املعتل العني على (أَفْ ِعالء):
ذهب سيبوي (180هد)( )6عل تراهية مجم (فالدْيعِّجي) حلق (تفْعِّ م) ،حنوك الهِّهحم ات ِّ
الهوانمّي ،ابالِّهحم اتالبْيِّوالام ،اايجيك
احيِّ هي ت ِّالحيَّام ،بو جي تسرة اليام حلق ما ابل،ا اتسايو،ا يف ا الحم ،اذلك لاراهية الاسرة حلق اليام،
َّ
بحم اتالبِّيوالام ،ال
فس هِّان ،حنو (نّيور) ا(اّيوب) ،اهو شاذ غري
تا الواا ،اشبَّ ذلك باراهية الحمة يف الواا يف (فّيدعّيجي) من الواا العحم ّي
()7
مطهرد
اااف ابن السراج (316هد) ( )8االسريايف (368هد)( )9اابن يعيش (643هد) ( ،)10ايرحوا ابلاراهة،
اابن حنوور (669هد)( )11االرعي (686هد)( )12امل ينرحا ابلاراهة ،احللوا مبا حلجي ب  ،اتعافوا حلة تخرى
جلمع حلق (تالفْعِّ م) هي تن اد جام اسم موعمك (تالبْ الحم) ،امجم (بالِّهحم)ك (تبْيِّوالام) ،لاون حلق ازن الوعجيّ ،يفونجي
()13
بيو ابحم الوعجي بلةاق تلف التأنيمل

( )1يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش  ،315 /3اشرا شافية ابن احلاجب للرعي 176 /2
( )2يوظرك شرا تتاي سيبوي 389 /4
( )2يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش 315 /3
( )3يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 176 /2
( )4يوظرك ا متم الابري يف التنريف 330
( )6يوظرك الاتاي 354 /4
( )7يوظرك الاتاي  ،354 /4ا يوب البن السراج  ،287 /3اشرا تتاي سيبوي للسريايف ،257/5شرا ا ونجي البن يعيش (643هد)  ،466 /5ا متم الابري يف
التنريف 313
( )8يوظرك ا يوب البن السراج  ،287 /3اا متم الابري يف التنريف 313
( )9يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف257/5
( )10يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش 466 /5
( )11يوظرك ا متم الابري يف التنريف 330
( )12يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 145 /3
( )13يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش  ،466 /5اا متم الابري يف التنريف  ،330اشرا شافية ابن احلاجب للرعي 145/3
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ما يُقلب يف املفرد األجوف يُقلب عند اجلمع كراهية جميء الواو بعد الكسرة:

ذهب سيبوي (180هد) ( )1عل تن ما يّي لب يف ا ورد ا جو يّي لب يف اجلمم ،تراهية تن أتيت الواا بعد
الاسرة ،فت ّيلب الواا ايم عذا تانأ الواا ساتوة ،الان هله الواا هوا عارحأ الواا الساتوة ابحت هلا يف ا ورد
فأحتلأ يف اجلمم ،اعذا مل تعتجي يف الواحد مل تعتجي يف اجلمم ،اذلك يف مجم (فِّ ْعلة) حلق (فِّ العجي) ،حنوك (دمية ادمي)،
ا(اامة اايم) ،ا(اترة اتري)
اااف ا ازي (249هد)( ،)2اا ربد (285هد)( ،)3اابن السراج (316هد) ( )4امل ينرحوا ابلاراهة احللوا
بعلت
منرحا ابلاراهة ،ااحتجي بعلت  ،اابن جن (392هد)( )6فواف اابن يعيش
تما السريايف (368هد)( )5فواف
ً
(643هد) ( )7امل ينرحوا ابلاراهة ،احللوا مبا حلجي ب
كراهة وقوع ألف اجلمع بني واوين أو ايءين يف (فَ ِ
واعل):

ذهب سيبوي (180هد) ( )8عل تراهة ااوذ تلف اجلمم بحم اااين تا ايمين يف (فالو ِّ
احجي) ،اتّي لب العحم
ا عتلة مهزة ،فيّي اب يف مجم (اّيد َّوب) ا(بدّييَّم)ك (االد الوائِّجي) ا(بداليالائِّم) ،اتيل،اك (االد الو ِّااب) ا(بداليالايِّم) ،االعلة ث جي ااوذ تلف
اجلمم بحم اااين تا ايمين اااف ابن السراج (316هد) ( ،)9االسريايف (368هد)( ،)10اابن حنوور
(669هد)( ،)11امل ينرحوا ابلاراهة ،احللوا بعلت
(م َسا ِوئة):
كراهة الواو مع اهلمزة يف َ
ذهب سيبوي (180هد) ( )12عل تراهة الواا مم اهلمزة يف المس ِّ
أ) المسامالةً،
اائة ،ل ل،ما ،حيمل ّي
(مج ْع ال
ال
ِّ
ساائ) ،بوزن ِّ
ِّ
(م ِّ
(موال ٌم) ،مث تبدلأ الواا اليت هي ححم
(مساي ٌؤ) بوزن ال
(مواحجي) ،مث البأ الواا ايم فنار ال
ال
اتيل،ا ال
ِّ
تخرت عل موعم ال م مهزة ،لتطرف،ا ااناسار ما ابل،ا ،فنار المسائِّيمٌ ،مث حلفأ اليام حلفًا حلق
الالمة ا ه
( )1يوظرك الاتاي 360 /4
( )2يوظرك ا ونف 344
( )3يوظرك ا تحب 130 /1
( )4يوظرك ا يوب 264/3
( )5يوظرك شرا تتاي سيبوي 267 /5
( )6يوظرك ا ونف 344
( )7يوظرك شرا ا ونجي 463 /5
( )8يوظرك الاتاي 371 /4
( )9يوظرك ا يوب 291 /3
( )10يوظرك شرا تتاي سيبوي 286 /5
( )11يوظرك ا متم الابري يف التنريف 326
( )12يوظرك الاتاي 380 /4
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ذجا
د مورية بوأ انير بن زايد ال امديك ا اراه النريف يف تتاي سيبوي ك اجلمم تمنو ً
()1
ٍ

اليام حلق اوب يونس

()2

(مسام) ،امل ّيحتل
ملهب سيبوي (180هد) فلةق التووين ً
حوعا حو،ا فنار ال
()3
(مسائِّية) اااف ابن السراج
سائي) ،مث حل ت،ا التام اليت تلةق لتأنيمل اجلمم ،فنارت ال
احيسق ك ال
(م ٌ
()4
الوارسي (377هد) (377هد)( ،)5االسريايف (368هد)( ،)6اابن
ا
،
بعلت
احلجي
اهة
ر
ابلا
ا
اير
،
(316هد)
ه
حنوور (669هد)( )7فلم ينرحوا ابلاراهة ااحتلوا بعلت
كراهة مهزتني بينهما ألف يف ( َش ْيئاء):
()8
(شْيئام) حلق ازن (فالد ْع م) ،ف ّي هدمأ ال هم
يو،ما تاللف يفك ال
ذهب سيبوي (180هد) عل تراهة مهزتحم بال ال
()10
حلق العحم االوام ،فنارت (تال ْشيام) حلق ازن (لال ْوعام) ،اهو ملهب اخلليجي (175هد)( ،)9االبنريحم

()12
()11
الوارسي (377هد)
ا
،
د)
ه
368
(
ايف
ري
الس
ا
،
بعلت
احلجي
اهة
ر
ابلا
ا
اير
،
ااف ا ربد (285هد)
ه
(377هد)( ،)13اال مانين (442هد)( ،)14اا نباري (577هد)( ،)15امل ينرحوا ابلاراهة ،احللوا بعلت
()16
(ش ْيم) ،اال الب في،ا
اذهب
الاسائي عل ت هن (تشيام) مجم حلق ازن (تفْعاب) اموردها ال
ه
ورام (107هد)( ،)17اا خوش (215هد)( )18عل تهنا (تالفعِّ م) ،اا يجي (تال ْشيِّئام) ،فةلفأ اهلمزة
اذهب ال َّ
()19
(ش ْيم) ،اللي هو مورد (تال ْشيام)،
اليت هي الم اانوتةأ اليام ججي ا لف ،انّيسب للاوفيحم
ااختلوا يف ال

( )1يوظرك الاتاي 380 /4
( )2يوظرك ا متم الابري يف التنريف 326
( )3يوظرك ا متم الابري يف التنريف 326
( )4يوظرك ا يوب 298 /3
( )5يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 320 /3
( )6يوظرك شرا تتاي سيبوي 293 /5
( )7يوظرك ا متم الابري يف التنريف 332
( )8يوظرك الاتاي 380 /4
( )9يوظرك ا يوب  ،337 /3اا يوب  ،337/3اشرا تتاي سيبوي للسريايف ،294 /5اشرا التنريف لل مانين  ،402اا متم الابري يف التنريف 329
( )10يوظرك اإلننا 814/2
( )11يوظرك ا تحب 30/1
( )12يوظرك شرا تتاي سيبوي 294 /5
( )13يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 86 /5
( )14يوظرك شرا التنريف لل مانين 402
( )15يوظرك اإلننا 814/2
( )16يوظرك ا متم الابري يف التنريف 329
( )17يوظرك ا يوب البن السراج  ،338 /3اشرا التنريف لل مانين  ،402اا متم الابري يف التنريف 329
( )18يوظرك ا راجم الساب ة
( )19يوظرك اإلننا 814/2
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فخ هِّوف
فلهب ا خوش (215هد) عل تن بوزن (فالد ْعجي) ،اذهب َّ
الورام عل تن خموَّف من (فالدْيعِّجي) ،اتيل ال
(شيِّه ٌئ) ّي
()1

(ش ْيم)
ايار ال
(شي) بوزن (فالد ْعجي) ،ا(فالد ْعجي) ال عمم حلق (تفْعِّ م) ،اأبن خ
ّي
ارَّد ملهب،ما أبن شاذه ،هن ْ
()2
اغري شائم ،احل اهلمزة اليت هي الم الوعجي ال عوز

الظاهر،

َشاوى):
كراهة الواو مع اهلمزة يف (أ َ
()3
الشااى) ،تيل،ا (تالشااي) اموردها (عِّ الش الااة)،
ذهب سيبوي (180هد) عل تراهة الواا مم اهلمزة يف (ت ال
(شيئالامّي) بوزن (فالد ْع م) ا هدمأ اهلمزة ابجي ال حم وعم الوام؛ لت اري اهلمزتحم ،اتبدب ماان اليام الواا،
اتيل،ا ال
الشااي) اتبدلأ اليام اليت هي
الشايِّ هي) ب ث ايمات ،فنار (ت ال
الشااى)ك (ت ال
ايارت (تال ْشيام) بوزن (لال ْو العام) ،اتيجي (ت ال
()4
الشااى) ،اهلا ملهب اخلليجي (175هد)
ححم ا ًااا فنار (ت ال
الوارسي (377هد)( ،)7اا حلم (476هد) (،)8
ااد ااف ابن السراج (316هد) ( )5االسريايف (368هد)( )6ا
ه
اابن حنوور (669هد)( )9امل ينرحوا ابلاراهة حللوا بعلت ااحتج ابن حنوور (663هد)( )10لهب سيبوي
(180هد) ابلتايلك
توهم  -اهو ا ورد اللي مل يّيوطق ب اهو (عِّشااة) – مث جام اجلمم حلق ال ياس
ياون ال لاذ يف ا َّ
• تن ال
الشا ٍا) ،فدب ذلك حلق
الشااى) ،امل ي ولواك (ت ال
• ما حااه ا خوش (225هد) ت هن العري التزمأ الوتح يف (ت ال
ِّ
شااة) ،الللك التزم في الوتح
تنَّ ليس مجم (تال ْشيام) بجي مجم (ع ال
()11
اذهب ا ِّ
شلاذًا
الشااي) ،مث تّيبدلأ اليام ا ًااا ّي
الشااى) مجم (تال ْشيام) ،اتيل،ا (ت ال
ازي (249هد) عل تن (ت ال
الشااى) ،فوي،ا حلق ملهب شلاذان اث نك الب ال م َّتاب الالمة ،االب اليام ا ًااا
ايارت (ت ال
ارجح الرعي (686هد)( )12ملهب ا ازي (249هد) أبن ا اري ري اً من ملهب سيبوي (180هد)

( )1يوظرك ا متم الابري يف التنريف 329
( )2يوظرك ا يوب البن السراج  ،338 /3اشرا التنريف لل مانين  ،402اا متم الابري يف التنريف 329
( )3يوظرك الاتاي 380 /4
( )4يوظرك ا يوب البن السراج  ،337 /3اشرا تتاي سيبوي للسريايف 294 /5
( )5يوظرك ا يوب البن السراج 337 /3
( )6يوظرك شرا تتاي سيبوي 294 /5
( )7يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 85 /5
( )8يوظرك الواأ لألحلم 367/3
( )9يوظرك ا متم الابري يف التنريف 331
( )10يوظرك ا متم الابري يف التنريف 331
( )11يوظرك ا متم الابري يف التنريف 331
( )12يوظرك شرا شافية ابن احلاجب للرعي 31 /1
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ذجا
د مورية بوأ انير بن زايد ال امديك ا اراه النريف يف تتاي سيبوي ك اجلمم تمنو ً
ِّ ()1
َّ
َّ

الشااى) غري م لوي ،اتن الواا غري مبدلة من اليام ،احجت،م تن من
اذهب بعض الوَّةويهحم عل تن (ت ال
مادة (ت ش ا) ،فتاون بللك مواف ة لد (تال ْشيام) ىف ا عىن ،اخمالوة هلا يف تيجي الرتتيب
كراهة مجع (فَ ِعيل) معتل الالم على (فُـ َعالء):
ذهب سيبوي (180هد) ( )2عل تراهة مجم (فالعِّيجي) معتجي ال م حلق (فّيد الع م) ،لاراهة احلرتة حلق الواا
االيام اابل،ا فتةة ،فتّي لب تل ًوا لتةرت،ا اانوتاا ما ابل،ا ،فيجتمم تلوان فتّيةل عحدامها فتختجي الالمة ،للا
ِّ
اس ِّري اتسرايم ،االت ِّري اتترايم،
اش ِّي اتش يام ،ال
ن تغويام ،ال
اغ ِّوي اتغوايم ،ال
حّيدب عل مجع حلق (تفع م) ،حنوك الغ ه
اي الويالام ،انظَّر ل بدك شديد اتش هدام اشةيح
اي ِّوي اتيويام ،اال يّي ابك غّيوالديالامّ ،ي
اسالرالايم ،اّيتالرالايمّ ،ي
ال
اش ال يالام ،اغّي الوالايمّ ،ي
اتشةام ،لتارير احلرفحم دان عدغام ،لو ّيِّ
(ش الد الدام)( ،)3فا يجي اال ياس في تن عمم حلق
مجم حلق فّيد الع م اايجيك ّي
ه
(فّيد الع م)( )4احّيدب حو لللك
اااف ا ربد (285هد)( ،)5اابن السراج (316هد) ( ،)6االسريايف (368هد)( ،)7االرماي (384هد)(،)8
()9
ايرحوا بلوظ الاراهة ااحتلوا بعلت  ،االرعي (688هد)( )10امل ينرا ابلاراهة ،احلجي
اابن يعيش (643هد) َّ ،
بعلة ساب ي
اجام من الوادر ال اذ مجم (تالِّ هي) حلق (تّيد ال الوام) ،ال لاذه تبدلأ اليام في عل الواا( ،)11احاق
()13
()12
(سراام) ا (تسراام) ا (تسرايم)
ا
)
(سري
ام
ر
الو
ا
،
البنريون
ه
ه
كراهة مجع (فَ ِعيل) املضاعف مما عينه وًلمه من جنس واحد على (فُـ َعالء):
ذهب سيبوي (180هد)( )1عل تراهة مجم (فالعِّيجي) مما حيو االم من جوس ااحد حلق (فّيد الع م) ،لتارير
ا(ش الةةام) ا(لالبيب الّيبالدبالام) اذلك مست جي
(اش الد الدام) ّي
حر ااحد غري مدغم ،ن لو ّيمجم حلق (فّيد الع م) ل يجيك ّي
( )1يوظرك ا متم الابري يف التنريف 331
( )2يوظرك الاتاي 635/3
( )3يوظرك يوظرك ا تحب  ،210 /2اا يوب البن السراج  ،302 /3اشرا تتاي سيبوي للسريايف  ،308/5 ،377/4اشرا ا ونجي البن يعيش  ،285 /3اشرا
شافية ابن احلاجب للرعي 137 /2
( )4يوظرك الاتاي 393
( )5يوظرك ا تحب 210 /2
( )6يوظرك ا يوب 302 /3
( )7يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف 308 /5 ،377 /4
( )8يوظرك شرا تتاي سيبوي للرماي 158
( )9يوظرك شرا ا ونجي 284 /3
( )10يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 137 /2
( )11يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف  ،377 /4اشرا شافية ابن احلاجب للرعي 137 /2
( )12يوظرك شرا تتاي سيبوي 377 /4
( )13يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش  ،285 /3اشرا شافية ابن احلاجب 137 /2
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لوك اإلدغام ،فعدلوا حو عل (تالفْعِّ م) فيّي ابك (ت ِّالش هدام) ،ا(تاللِّبهام) ا(ت ِّالش هةام) ،ااد ّيعمم حلق (تالفْعِّلة) ،تما مجم
ِّ ()2
حلق (تالفْعِّ م) ،ااشرتتا يف تن آخرمها ح ميت التأنيمل ،فيّي ابك (ت ِّالش هةة) ا(ت ِّالحهزة) ا(تالذلهة)
()6
ااف السريايف (368هد) ( ،)3االرماي (384هد) ( ،)4اابن يعيش (643هد) ( )5االرعي (686هد)
ايرحوا ابلاراهة ،احللوا بعلت
كراهة الواو الساكنة وبعدها ايء يف (فُـ ْعل):
()7
(ش ْوي) من الش الويْأ ،عذا ّيمجم
ذهب سيبوي (180هد) عل تراهة الواا الساتوة ابعدها ايم يف( ،فّيد ْعجي) تد ال
(ش ْوي) بوزن (فّيد ْعجي) ،فأبدلأ الواا الايم اتّيدغمأ ِّيف اليام ا خرية االبأ الحمة تسرة لتنح اليام ،انظَّر هلا
حلق ّي
()10
(حيت) اياد ِّ
ِّ
(ح ِّ
ن هي) يف النةيح العحم( )8اااف السريايف (368هد)( )9اابن حنوور (669هد)
باسر اتم ه
االرعي (686هد)( )11امل ينرحوا ابلاراهة ،اذتر الرعي (686هد)( )12تن عذا ّيت ِّسرت ال حم من ِّ
(ش هي) بوزن
(فّيد ْعجي) ف د يدٌتالوهم تن (فِّ ْعجي) في م لبس بحم بوامين
كراهة اجتماع األمثال يف فعاليل ومفاعيل:
()13
ِّ
ا(م الواحيجي) ،امل تليا ا لف ،فتّيةلفأ
ذتر سيبوي (180هد)
تراهة اجتماذ اليامين يف (فالد العاليجي ال
ٍ
ا(معاط) يف (معا ِّ ي) ،ا(تا ٍ
عحدامها ،حنوك تالاث ٍ  ،يف (ت الالاثِّ
ال
ااي ،ااحلل في جائز ،لاراهة اجتماذ
ا
ت
يف
)
اق
)،
يف
َّ
َّ
ال
ه
ِّ
ا(رايال هي)
(رالماي هي) ال
اليامين ،اعذا تره اجتماذ اليامين فاجتماذ ث ث ايمات تال ابلاراهة اتال ابإلح ب ،تما يف ال
()14
فاجتمعأ ث ث ايمات فوجب حل عحدى اليامات

( )1يوظرك الاتاي 393 /4
( )2يوظرك الاتاي  ،393 /4اشرا تتاي سيبوي للسريايف  ،377 /4اشرا ا ونجي البن يعيش  ،284/3اشرا شافية ابن احلاجب للرعي 137 /2
( )3يوظرك شرا تتاي سيبوي للسريايف 377 /4
( )4يوظرك شرا تتاي سيبوي للرماي ،حت يقك ترتي ا عبدي 158
( )5يوظرك شرا ا ونجي البن يعيش 284 /3
( )6يوظرك شرا شافية ابن احلاجب للرعي 137 /2
( )7يوظرك الاتاي 404 /4
( )8يوظرك الاتاي  ،404 /4شرا تتاي سيبوي  ،329 /5ا متم الابري يف التنريف  ،364شرا شافية ابن احلاجب للرعي 141 /3
( )9يوظرك شرا تتاي سيبوي 329 /5
( )10يوظرك ا متم الابري يف التنريف 364
( )11يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 141 /3
( )12يوظرك شرا شافية ابن احلاجب 141 /3
( )13يوظرك الاتاي 416/4
( )14يوظرك الاتاي  ،416/4شرا السريايف شرا تتاي سيبوي للسريايف  ،355/5الواأ  ،386/2شافية ابن احلاجب للرعي 411/4
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ذجا
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()2
()1

الوارسي (377هد) ااختارا تن ا ال تن ّيحتل اليام الوسطق لياون ازن
اااف السريايف (368هد) ا
ه
ِّ
عايل تا م ِّ
ِّ
واحي)،
(مواحجي افالعالجي) ،اال حتل اليام ال ال ة ،حىت ال ياون ازن بعد احلل ك (فال ِّ ال
بعد احلل حلقك ال
ِّ
(رما ٍي) اال يلزم عذا تلزم
(رالمْي ّي
اال ياون ً
أ)ك ال
يجي) من ال
مجعا لواحده ا ه
اسر فإذا لزم حل اليام ااب يف (فالعال ال
اي) حللفك عحدى اليامات
حل عحدى اليامات تن تبدهلا مهزة اال ا ًااا لزااب شب( ،بالر ٍه
()6
اشب سيبوي (180هد) ( ،)3االسريايف (368هد)( ،)4اابن السراج (316هد) ( ،)5اا حلم (476هد)
ِّ
فا ِّره اجتماذ
(م الااتِّيك) ،ال
(م الااتي) ،ا يجي في،اك ال
تراهة اجتماذ اليامات ابجتماذ غريها من ا حر  ،حنوك ال
فةلفأ الاا ا خرية ،احنوك نوانت تحوهوأ ،فأبدلأ الوون ال ال ة ايمً ،فإذا ّيتره اجتماذ ث ثة
ث ث تافات ّي
()7
تحر غري الواا االيام ف،ما تشد است ًاال
اااب ا خوش()8ك اوهلم (تاث ٍ ) ،مل يسمم من العري ابجتماذ اليامين ،اااب الاسائي()9ك تن اد ّيسم
اخلامتة:
من حلي بارم اتوفي إلمتام هلا البةمل( ،ا اراه النريف
احلمد هلل اللي بوعمت تتم الناحلات ،اللي َّ
ذجا) ،امن تهم الوتائج اليت تويجي علي،ا ما أييتك
يف تتاي سيبوي (180هد)  -اجلمم تمنو ً
 1الاراهة حود سيبوي  -يف ا واعم الواردة يف تتاب االيت متأ دراست،ا يف هلا البةمل – تعن اللبس
االتعليجي غالبًا
 2اختلوأ تساليب سيبوي يف التعبري حن ا اراه ،امو،اك استعماب ا ندر (تراهية) ،انسبة الاراهة
للعري ،ااستعماب الوعجي ا حارذ (يارهون) ،ااستعماب الوعجي ا حارذ مسبواا ب د اليت تدب حلق الت ليجي،
مسودا لواا اجلماحة العائدة حلق العري ،ااستعماب الوعجي ا بن للمج،وب ا اعي
ااستعماب الوعجي ا اعي ً
اا حارذ ،ااستعماب يي ة اسم ا وعوب
 3اافق بعض النرفيحم سيبوي يف تحاام ا اراه النريف اليت تاردها امو،م من خالو  ،تما يف مجيم
ا حاام الوةوية االنرفية االل وية

( )1يوظرك شرا تتاي سيبوي 354 /5
( )2يوظرك التعلي ة حلق تتاي سيبوي 138 /5
( )3يوظرك الاتاي 416/4
( )4يوظرك الاتاي  ,416/4شرا تتاي سيبوي 355/5
( )5يوظرك ا يوب 398/3
( )6يوظرك الواأ لألحلم 386/2
( )7يوظرك الاتاي  ،416/4شرا تتاي سيبوي للسريايف 354 /5
( )8يوظرك شرا شرا ا ونجي البن يعيش  ،485 /5اشافية ابن احلاجب للرعي 411 /4
( )9يوظرك الاتاي 416/4
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 4مل يدّي العهِّر النرفيون – ال دمام ااحملدثحم  -ا اراه النريف
 5تاررت حود النرفيحم بعد سيبوي تساليب يف التعبري حن ا اراه
(ت ِّرهال) ،اتساليب،ا حود سيبوي االنرفيحم من بعده يف ال الب حوب
 6تدار سيااات هله ا لواظ ا ت ة من ال
احلام ابللبس تا ال جي ،اتعليل،ما ،اجتوب،ما
غن ابلدراسات
اسم ٌ
اجماب ٌّ
حبر ا ٌ
اعن تان يل من تويية فإي ترى تن تتاي سيبوي هلا السور العظيم ٌ
النرفية االوةوية االل وية اليت ميان تن ت ري ا اتبة العربية
ايلق هللا اابرك اسلَّم حلق سيدان حممد
املراجع:

• اإلهباج يف شرا مو،اج الويوب عيل حلم ا يوب لل اعي البيحااي (ا تويفك785هد) ،ت ي الدين تبو
احلسن حلي بن حبد الاايف السباي ااتج الدين تبو ننر حبد الوهاي ،دار الاتب العلمية ،بريات،
1416هد 1995 -م
• عرشاد الوةوب عل حت يق احلق من حلم ا يوب ،حممد بن حلي بن حممد بن حبد هللا ال وتاي اليمن
(ا توىفك 1250هد) ،ال يخ تمحد حزا حواية ،دم ق ،ادم ل ك ال يخ خليجي ا يس االدتتور ايل الدين
ياحل فرفور ،دار الاتاي العريب ،الطبعة ا ال1419 ،هد 1999 -م
• ا يوب يف الوةو ،ابن السراج ،تبو بار حممد بن السري (ا توىفك 316هد) ،حت يقك حبد احلسحم الوتلي،
مؤسسة الرسالة ،لبوان ،بريات ،الطبعة ال ال ة1988 ،م
بحم الوةويحم البنريحم االاوفيحم ،تبو الربتات حبد الرمحن بن حممد بن تيب
• اإلننا يف مسائجي اخل
سعيد ا نباري (ا توىفك 577هد) ،دار الوار ،دم ق
الزبيدي (ا توىفك
الرزاق ا ل هب مبرتحقَّ ،
حممد بن حبد ه
حممد بن ه
• اتج العراس من جواهر ال اموس ،ه
1205هد) ،حت يقك الرتزي احجازي االعزاباي ،مطبعة حاومة الاويأ1395 ،هد1975 -م
الوارسي (ا توىفك 377هد) ،حت يقك
• التعلي ة حلق تتاي سيبوي  ،تبو حلي احلسن بن تمحد بن حبد ال وار
ه
د حوض بن محد ال وزي ،مطابم احلسن ،الطبعة ا ال1410 ،هد 1990 -م92 /4
• ت ريب الويوب عيل حلم ا يوب ،حممد بن تمحد الاليب ال ران ي (ا توىفك  741هد) ،حت يقك حممد حسن
حممد حسن عساحيجي ،دار الاتب العلمية ،بريات ،لبوان ،الطبعة ا ال 1424 ،هد 2003 -م
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• مت،يد ال واحد ب را تس،يجي الووائد ،حممد بن يوسف بن تمحد ،ا عرا بواظر اجليش (ا توىفك  778هد)،
دراسة احت يقك ت د حلي حممد فاخر اآخران ،دار الس م للطباحة االو ر االتوزيم االرتمجة ،ال اهرة -
مج،ورية منر العربية ،الطبعة ا ال1428 ،هد،
• هتليب الل ة ،حممد بن تمحد بن ا زهري اهلراي ،تبو مونور (ا توىفك 370هد) ،حت يقك حممد حوض
مرحب ،دار عحيام الرتاث العريب ،بريات ،الطبعةك ا ال2001 ،م
• مج،رة ا م اب ،تبو ه ب احلسن بن حبد هللا بن س،جي بن سعيد بن حيىي بن م،ران العساري (ا توىفك حنو
395هد) ،دار الوار ،بريات( ،د ت)
• ديوان ا ح ق الابري ميمون بن ايس ،شرا اتعليقك حممد حممد حسحم ،ماتبة اآلداي ابجلماميز،
ا طبعة الوموذجية( ،د ت)
• شرا تبيات سيبوي  ،يوسف بن تيب سعيد احلسن بن حبد هللا بن ا رزابن تبو حممد السريايف (ا توىفك
385هد) ،حت يقك الدتتور حممد حلي الريح هاشم ،مراجع ك حبد الرما سعد ،ماتبة الاليات
ا زهرية ،دار الوار للطباحة االو ر االتوزيم ،ال اهرة – منر 1394 ،هد  1974 -م
• شرا التنريف ،تبو ال اسم حمر بن اثبأ ال مانين (ا توىفك 442هد) ،حت يقك د عبراهيم بن سليمان
البعيمي ،ماتبة الرشد ،الطبعة ا ال1419 ،هد1999-م
• شرا الاافية ال افية ،مجاب الدين حممد بن حبد هللا بن مالك الطائي اجلياي (ا توىفك 672هد) ،ح
اادم ل ك حبد ا وعم تمحد هريدي ،جامعة تم ال رى مرتز البةمل العلمي اعحيام الرتاث اإلس مي تلية
ال ريعة االدراسات اإلس مية ماة ا ارمة ،الطبعة ا ال1402 ،هد 1982 -م
• شرا ا ونجي للزخم ري ،يعيش بن حلي بن يعيش ،تبو الب ام ،موفق الدين ا سدي ا ويلي ،ا عرا
اببن يعيش (ا توىفك 643هد) ،ادم ل ك الدتتور عميجي بديم يع وي ،دار الاتب العلمية ،بريات ،لبوان،
الطبعة ا ال 1422 ،هد  2001 -م248 /3 ،
• شرا شافية ابن احلاجب ،حممد بن احلسن الرعي اإلسرتاابذي (ا توىفك 686هد) ،جنم الدين ،حت يقك
حممد نور احلسن ،حممد الزفزا  ،حممد حميي الدين حبد احلميد ،دار الاتب العلمية بريات ،لبوان،
1395هد 1975 -م
• شرا تتاي سيبوي  ،تيب احلسن بن حيسق (ا توىفك 384هد) ،من ابي التن ري عل هناية ابي مجم اجلمم،
دراسة احت يق ،تمحد بن حتيق بن راعي احلريب ،رسالة دتتوراه ،اجلامعة اإلس مية اب ديوة ا وورة ،تلية
الل ة العربية ،اسم الل وايت1436 ،هد 2014 -م
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• شرا تتاي سيبوي  ،تيب احلسن بن حيسق الرماي (ا توىفك 384هد) ،من ابي مجم ا حجمي اللي حلق
ث ثة تحر عل ابي الويجي ،دراسة احت يقك ترتي ياحل حوحم ا عبدي ،رسالة دتتوراه ،اجلامعة
اإلس مية اب ديوة ا وورة ،تلية الل ة العربية ،اسم الل وايت1436 ،هد 2015 -م
• شرا تتاي سيبوي  ،تيب احلسن بن حيسق الرماي (ا توىفك 384هد) ،اسم النر (اجلزم ا اب) حت يق د
ا تويل الدمريي ،مطبعة التحامن1408 ،هد 1988 -م
• شرا تتاي سيبوي  ،السريايف ،احلسن بن حبد هللا (ا توىفك  368هد) ،حت يقك تمحد حسن م،ديل ،حلي
سيد حلي ،دار الاتب العلمية ،بريات ،لبوان ،الطبعة ا ال2008 ،م
• النةاا اتج الل ة ايةاا العربية ،تبو ننر عساحيجي بن محاد اجلوهري (ا توىفك 393هد) ،حت يقك تمحد
حبد ال وور حطار ،دار العلم للم يحم ،بريات ،الطبعة الرابعة  1407هد 1987 -م
• ال اموس احمليط ،جمد الدين تبو اهر حممد بن يع وي الوريازآابدي (ا توىفك 817هد) ،مؤسسة الرسالة،
العراسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بريات ،لبوان ،الطبعة ال اموة 1426 ،هد 2005 -م
إبشرا ك حممد نعيم
ّي

• الاتاي ،سيبوي  ،حمرا بن ح مان (ا توىفك 180هد) ،حت يقك حبد الس م حممد هاران ،ماتبة اخلاجني،
ال اهرة ،الطبعة ال ال ة1408 ،هد 1988 -م
• لسان العري ،حممد بن مارم بن حلق ،تبو الوحجي ،مجاب الدين ابن موظور ا نناري اإلفري ي (ا توىفك
711هد) ،دار يادر ،بريات ،الطبعة ال ال ة 1414 ،هد
• جممم ا م اب ،تبو الوحجي تمحد بن حممد بن عبراهيم ا يداي الويسابوري (ا توىفك 518هد) ،حت يقك حممد
حميي الدين حبد احلميد ،دار ا عرفة ،بريات ،لبوان( ،د ت)
• ا ساحد حلق تس،يجي الووائد ،هبام الدين بن ح يجي (ا توىفك 769هد) ،حت يقك د حممد تامجي برتات،
جامعة تم ال رى (دار الوار ،دم ق ،دار ا دي ،جدة ،الطبعة ا ال 1405 - 1400 ،هد
الوارسي (377هد) (ا توىف  377هد) ،حت يقك د حسن هودااي ،دار ال لم
• ا سائجي احللبيات ،تبو حلي
ه
للطباحة االو ر االتوزيم ،دم ق ،دار ا وارة للطباحة االو ر االتوزيم ،بريات ،الطبعة ا ال1407 ،هد -
1987م
• ا تحب ،حممد بن يزيد ا زدي ،تبو العباس ،ا عرا اب ربد (ا توىفك 285هد) ،حت يقك حممد حبد اخلالق
حظيمة ،حامل الاتب ،بريات
• ا متم الابري يف التنريف ،حلي بن مؤمن تبو احلسن ،ابن حنوور (ا توىفك 669هد) ،ماتبة لبوان،
الطبعة ا ال1996 ،م
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• ا ونف البن جن ،شرا تتاي التنريف يب ح مان ا ازي ،تبو الوتح ح مان بن جن ا ويلي (ا توىفك
392هد) ،دار عحيام الرتاث ال دمي ،ا ال يف ذي احلجة سوة 1373هد  -تغسطس سوة 1954م
• مو،اج الويوب عل حلم ا يوب ،ال اعي البيحااي (ا توىفك 685هد) ،مراجعةك تيسري عبراهيم ،تلية
ال ريعة اال انون ،اجلامعة اإلس مية ،غزة1429 ،ه 2008/م
• الواأ يف توسري ت م سيبوي ظ ،لألحلم ال وتمري (ا توىفك 486هد) ،حت يق د زهري حبد احملسن
سلطان ،مو ورات مع،د ا خطو ات العربية ،الطبعة ا ال1407 ،هد = 1987م
افعي ،تبو حممد ،مجاب
• هناية السوب شرا مو،اج الويوب ،حبد الرحيم بن احلسن بن حلي اإلسووي ال ه
الدين (772ه) ،دار الاتب العلمية ،بريات ،لبوان ،الطبعة ا ال1420 ،هد1999 -م
• مهم اهلوامم يف شرا مجم اجلوامم ،حبد الرمحن بن تيب بار ،ج ب الدين السيو ي (ا توىفك 911ه)،
حت يقك حبد احلميد هودااي ،ا اتبة التوفي ية ،منر( ،د ت)
• الوجيز يف تيوب الو اإلس مي ،ا ستاذ الدتتور حممد منطوق الزحيلي (معاير) ،دار اخلري للطباحة
االو ر االتوزيم ،دم ق ،سوراي ،الطبعة ال انية 1427 ،هد  2006 -م
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