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 (1) 

 ةـــدمـقـالم

التىى الحمد هلل على عطاياه ا نقطى  عنىا ت، وال ، وال نعىف  لاىا دمىد اال نحصىياا عىدد 
فضىاه، وبلننىا مى  توفقنىا للىم مىا و فضاه، ونسىتدف بىه نعمىاه، اللاى  به ا نبلغ ا، حمد  دبد  

فىىى ارخىىفب عقبىىاه، لىىو الحمىىد والمنىى ، الخيىىف منتاىىاه، وا ىىدنا فىىى الىىدنيا دلىىى مىىا نحمىىد 
بيىو ومصىىط او سىيدنا محمىد صىىلى ومنىو اححسىا  والنعمى ، والصىىلب والسىل  علىى ن

 هللا عليه وعلى آله وصحبه وسل .

 ،،أما بعد

 ىىو دوم   ىى(472فىن  البىاحني  يلىادو  يومعىىو  علىى د  دبىا عنمىىا  المىا نى )  
م  فصم عل  الصىف  عى  النحىو فصىل  لىامل ، ويلىو حىي  وضى  لتابىه الموسىو  بىى 

لتصىىىفي (  ىىىو دوم )التصىىفي ( الىىىيه اىىىفحه ابىىى  ونىىىى فىىى لتىىىا  )المنصىىى (، و)ا
دي  ؛ا ألبوا  الصف ، ومم  يلىف يلىو صىاح  م تىاس السىعادبلتا  وصم دلينا وامع  

يى  المىىا نى، يقىوم  إد  دوم مى  دو   على  الصىف  دبىو عنمىىا  بلىف بى  محمىد بى  حب
ا  .(1)فى عل  النحوإ ولا  قبم يلو مندفو 

  ولىىا  لتابىىه التصىىفي  دوم لتىىا  ومىى  موضىىوعا  الصىىف ، وصىىا اا صىىيا 
اتقنمعلمي    ممافينىه اللنيىفب التىى يلىته ودقيسته و يتمستقلًّ بأبن  ؛ فأصبح على يديه علم 

 .(4)باا اوافده، ويسف ا للباحني  م  حوله

المىىىا نى ولتابىىه؛ دي يقىىوم  إلىىا   ىىىيا عىى  ويل ىىى د  نسىىو  مىىا يلىىىفه ابىى  ونىىى 
االختصىىاف، عفيق ىا فىىى احيوىا  و  ،ااصىنلتى  الصىف ، ودسىىد ا، ودف اللتىا  مى  دن ىى  

                                        

، وتصىىفي  األفعىىام لعبىىد الحميىىد عنتىىف 27ناىىأب النحىىو  ، وانظىىف 111/ 1م تىىاس  السىىعادب لطىىا  لبىىفه  اده  (1)
8 ،11. 

 .141انظف   المداف  النحوي   (4)



 (4) 

ىىا ىىا مىى  الحاىىو واحلنىىاف، متخلص  ىىامىى عافي  عىى  تخلىىيط    لىى ا ب دل ىىاظ المتقىىدمي ، مفت ع 
 .(1)لنيف م  المتأخفي ، قليم األل اظ، لنيف المعانىإ

ى   لىه فحىوم العلمىا ؛ فقىىد  ودمىا لتىا  سىيبويه فاىو اللتىا  الىيه باىف األلبىا ، وعنح
د لما يلىف مى  القواعىد دوفىى استاىااد، وم  فيه مسائم العفبي  متناسق  متآل  ، واستاا

 .(4)وعلم لاا دبفع تعليم

فىىى المىىا نى؛ دي نقىىم آفا ه ووافقىىه فىىى معظماىىا،  اويظاىىف دنىىف لتىىا  سىىيبويه لنيىىف  
وللنىه مىى  يلىىو لىىا  يخال ىىه فىىى بعىىك  ىىيه ارفا ، لمىىا لانىى  لىىه آفا  صىىففي  دخىىفه 

ه تلميىيه المبىفد، دو ابى  خال  فياا سيبويه، ول  تفد فى لتىا  )التصىفي (، ونقلاىا عنى
 ، دو اب  ونى، دو  يف  .يالسفاج، دو ال افس

ولىىيلو فديىى  د  دتنىىاوم بالدفاسىى   ىىيه المسىىائم التىىى خىىال  فياىىا المىىا نى سىىيبويه، 
 وقد دفعنى دلى اختياف  يا الموضوع عدب دموف 

 علمىىي  مىى  دعىىل  النحىىو، و مىىا  دمىىا ُيظ اىىف لنىىا الخىىل  بىىي  د   ىىيا البحىى   األول:
    سيبويه، ودبو عنما  الما نى.يالنحوي

ىد  الصىف  مى  داىف  علىو  العفبيى ؛ ألنىه ميى ا  العفبيى ، وبىه تُ  الثااى:: ف  دصىوم ع 
لوليىىم بحاوىى  الىل  العىىف  مىى  ال وائىىد الداخلىى  علياىىا، ومىى  يلىو فىىل يىى ام  ىىيا العلىى  

 دلى الم يد م  البح  فى مسائله وقضاياه.

فيىىىىفه )  و، و ىىىىو دبىىىىو ال ىىىىفج الالمتىىىىأخفي  ويي دننىىىىى ووىىىىد  بعىىىىك النحىىىى الثالاااا :
( قىىىد داىىىىاف دلىىىىى  ىىىيا الخىىىىل  الصىىىىففى فىىىى لتابىىىىه)الولي  الصىىىىالح(؛  ىىىىى193سىىىن 
، ٌ  فى بعضاا حوى،، وفىى بعضىاا ُاىبحه   إوقد فد  الما نى على سيبويه مسائم(1)فيقوم

                                        

 .1/5المنص   (1)

 .13ي الدي  يدفو  التصفي  للايخ محمد مح (4)

 .262/ 4الولي  الصالح   (1)



 (1) 

ولاىيا للىه دفد   ع  مسائم نسبه دلى التقصىيف واالنقطىاع فىى بعضىااإ  وسأم األخ 
 د  دبف  ددلته وحوته فى خلفه م  سيبويه.

ومىى  الوىىديف بالىىيلف د  بعىىك النحىىويي  نسىى  دلىىى المىىا نى مخال تىىه لسىىيبويه دو 
الوماىىوف فىىى مسىىائم قليلىى ، وبعىىد البحىى  والدفاسىى  ووىىد  د  المىىا نى يوافىى  سىىيبويه 

، دو د  الخىل  مىى   يىفه ولىىي  مى  سىيبويه، دو ألنىىه لىي  لسىىيبويه نى  يىىدم (1)فياىا
 .(4)م  النحويي يلو ليه، ول  دود م  ينس  دليه ع

ىىاوسىىمي   ىىيا البحىى   )مىىا خىىال  فيىىه ال  مىىا نى سىىيبويه فىىى علىى  الصىىف ، ومع 
 ، نى  قمى  بدفاسىتاا، ودفاس (، وقد فتب  المسائم فيىه علىى حسى  وفود ىا فىى الاىافي

ا يولى ما فياا، ويبي  حو، لم مى  سىيبويه والمىا نى، ويحىفف موضى   وعفضاا عفض 
 الخل  فياا.

                                        
 ويلو فى نل  مسائم، ى  (1)
تقىا  السىالني ، ومىىي   سىيبويه والمىا نى دناىىا ي ى  الخليىىم دلىى دناىا حىىيف  الل فقىد على  حىي  عي )اسىىتحي (، -1

يا  حىيف  تح ي  ىا للنىفب االسىىتعمام، وقىد حلىى سىيبويه  ىىيا القىوم فىى لتابىه عىى   يىف الخليىم، يقىوم ال وىىاج  إوا 
قىىام سىىيبويه بعىىىد قىىوم الخليىىم  وقىىىام  يىىفه، فننمىىا يعنىىىى ن سىىه، وال يسىىمى ن سىىىه بعىىد الخليىىم دوىىىلال  منىىه لىىىهإ 

، 511 -514/ 17، وتىىىىىىاج العىىىىىىفو  268 -267/ 8، والتىىىىىىيييم 431/ 1للنحىىىىىىا  ]انظىىىىىف  دعىىىىىىفا  القىىىىىىفآ  
 [.432/ 4، والمنص  199/ 2وانظف  اللتا  

، فقىىد نسىى  دبىىىو حيىىا  فىىى التىىيييم دلىىىى المىىا نى دنىىه يخىىال  سىىىيبويه، دوىىفا  )ْفع لىىى( ُموىىفه )فحع لىىىى(، و )ُفع لىىى( -4
/ 8، والتىيييم 161/ 4، والمنصى   193/ 2لتىا  ولي   يا بصحيح؛ ألنىه قىام فيىه بقىوم سىيبويه ]انظىف  ال

 [.185/ 9ي  ف، والمقاصد الاا211
دلىى الخليىىم وحىده، ولىى  دف مىى  نسىبه دلىىى سىىيبويه،  ٌ  والخىل  فيىىه منسىىو  ،احلحىا  المطىىفد  فىى موضىى  الىىل  -1

 /2، والمسىاعد 412/ 1، واالفتاىا  163 -159/ 1ولي  فى لتابه مىا يىدم علىى يلىو ]انظىف  الخصىائ  
76.] 

 ويلو فى مسألتي    (4)
ىىا، ولىىى  دوىىد دحىىد ا حيىى  ُنسىى  دلىىى الوقىى  علىىى )دي (، -1   يصىىىفس يمىى  النحىىوي الوماىىىوف دناىىا تلتىى  بىىاألل  دائم 

صىفيح فىى  ىىيه المسىأل  بعىد طىوم بحىى  ]انظىف  اىفس الاىىافي  ا، ولى  دعنىف لىه قىىوم بنسىبته دلىى سىيبويه تحديىىد  
 [.436/ 2، وافس األامونى 46 -42/ 8مقاصد الاافي  ، وال831، 799/ 4، واالفتاا  4/479-483

، قىام ابىى  ونىى  إ ىيه المسىىأل  لى  ينظىف فياىىا سىيبويه؛ ألناىا محدنىى  بعىدهإ ]انظىىف  الخىل  فىى تصىىنيف )ديمى ( -4
نما الخل  بينه وبي  األخ   وحده.143/ 1المنص    [، وا 



 (2) 

 ااتمم  يا البح  على مقدم ، ونلن  مباح ، ن  الخاتم  قد و 

 فقد يلف  فياا د مي   يا الموضوع، ودسبا  اختيافه. فأما المقدم 

 فعنوانه  )ما خال  فيه الما نى سيبويه فى لتا  التصفي (. المبح  األومودما 

 لتا  التصفي (.)ما خال  فيه الما نى سيبويه فى  يف  النانى والمبح  

 )األس  التى قام  علياا آفا  الما نى(. والمبح  النال  

   لان  الخاتم ، وفياا د   نتائ، البح .ن

ىا قىد وفقىى  فىى عملىىى، ود  ين ى  بىىه، ود  يحظىىى   دلىىو   دسىىأم هللا تعىالى د وختام 
ىى ا دنىه ولىى يلىىو والقىادف عليىىه. وآخىف دعوانىى ؛ا لوواىه اللىىفي بىالقبوم، ود  يوعلىه خالص 

 وسل . بهوصح آله د  الحمد هلل ف  العالمي ، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى



 (5) 

المبحث األول: ما خالف فيه المازنى سيبويه فى كتاب 

 .التصريف

 ا.مج:ء )فعلَّل( اسم   -1

م( ب ىىتح ال ىىا  والعىىي  التىى ات ىى  علياىىا النحويىىو   )فعل ى يمى  دبنيىى  االسىى  الخماسىى
دنىه لى  يىأ  دال صى  ، فقىىام   ساببوب الىل  النانيى ، ويىىفه  وسىلو  الىل  األولىى وفىتح

، وال نعلمىىه وىىا  دال (1) منىىام )فعل ىىم(، ويلىىو )سىىبالم، وق عىىدد( إفيلىىو  الحىىف  علىىى
 .(4)وص ا إ

ا، فيقىوم  إفاألسىما  مى  بنىا  الخمسى ، ا واسىم  دلى دنىه وىا  وصى    المازى:وي   
، قىىام ابىى  (2)  دسىىما   وصىى ا إ... وتلىىو   ىىيه الخمسىى(1) نحىىو  )سىى فوم، و مفوىىم(

ىا للمىه ا وصىى  ، فاالسى  )فى(5)ونىى مبين  ىىد  ف   إفمنىىام )فعل ىم( يلىو  اسىم  ن (، دح  ، وخح ف 
 .(6) والص    ) مفوم، وامفدم(إ

ودلنىىف مىىا وىىىا  مىى   ىىيا الىىىو    ىىو د  يلىىو  صىىى  ، منىىم  )اىىمفدم، و مفوىىىم، 
ف، ده  د) ىىل  سىىماوملىى  صىىالح  مىى  يلىو، منىىم   الفااااب:، وقىىد يلىىف (7) وونعىدم(

ل ى ، دو دلنيف اللح ، ويقىام  بلىد سىما ف، ده  بعيىد، و)الحبىفق (  الفوىم الصىنيف الخح
 .(8)السفي 

                                        
[، والق عىىدد  ىىىو القصىىيف ]انظىىىف  519/ 6اللنىى   السىىبالم   ىىو ال ىىىافط الناىىيط، دو المختىىام فىىىى ماىىيته ]تاىىىيي  (1)

 [.62 -61/ 9التاج 

 .499/ 2اللتا   (4)

[، و)الامفوىىىم(  الوىىىواد السىىىفي  )تاىىىيي  اللنىىىى  1713/ 5)السىىى فوم(  اسىىى  نمىىىف دو نبىىىا ، انظىىىف  ]الصىىىىحاس  (1)
1/174 ،6/516.) 

 .1/13المنص   (2)

 الساب  ن سه. (5)

 (.5/1721حاس الامفدم  السفي  م  احبم )الص (6)

 (.1/169، والونعدم بمعنى البعيف القوه الضخ  )تايي  اللن  8/489انظف  المقاصد الاافي   (7)

 .85 – 4/82انظف  ديوا  األد   (8)



 (6) 

ىىا، ولىى  يىىيلف  منىىه دال )السىى فوم(،  (1)المىىا نىوقىد يىىأتى مىى   ىىيا الىىو   االسىى  ديض 
 ويلف النحويىو  بعىك األمنلى  مى   ىيا الىو  ، منىم ، (1) ، و )الخدفن ((4)  (دو)ال ف  

، و اد ابىىى  القطىىىاع  (5)و )الىىىدلام (، و ىىىو األسىىىد، وقىىىد يلىىىفه ال ىىىافابي، (2) )ال بفوىىىد(
، لمىا يلىف ال ىافابي فىي ديىوا  األد  عىدب (6)عظيمى  الىبط   م(، و و اس  دويبىبح ع  فح )القح 

ممىىىا دلحىى  مىىى  الفبىىاعي بالخماسىىىي بتاىىديد نالنىىىه مىى   ىىىيا الىىو  ، منىىىم دخىىفه دل ىىاظ 
بل ىىده  البحىف، د )القحلم ى (، النىىن ،  فان  صى (و  ىىو مى  الفوىىام الواسى  الخلى ، و )الحح

 .(7)و)وان (  م  دسما  الناف

ا اولاىىيا فىىىن  مىىىا يلىىىفه المىىىا نى  ىىىو الصىىىحيح لىىىوفود  ىىىيا البنىىىا  عىىى  العىىىف   سىىىم 
 وص  ، لما ن   على يلو لنيف م  النحويي  واللنويي  لال افابي و يفه.

امجيء )َفْعَلل   -2  ل( اسم 

، ب ىتح ال ىا  وسىلو  العىىي  ل()َفْعَلل ااالتىي يىىأتي علياىا االسى  الخماسىي  مى  األبنيى  
ا، يقىوم ا، دلىى دنىه لى  يىأ  سيبويه، والمبفدوفتح الل  األولى ولسف الناني ، وي    سىم 

 سيبويه 

فىي الصى  ، قىالوا  )قاىبل ، ووحمىف ، وصاصىل (،  ل(ل ا)َفْعلَ إويلو  على منىام 
اإاوال نعلمه وا    .(9)فه اب  عص وف، واختا(8)سم 

                                        

 .11 – 1/13المنص   (1)

 (.9/241ال ف د ، معناه  قط  العوي ، وبه سمى ال ف د  الااعف، )انظف  تايي  اللن   (4)

 العنلبو .الخدفن ، و و  (1)

 .8/489انظف  المقاصد الاافي   (2)

 .85 – 4/82ديوا  األد   (5)

 .116دبني  األسما   (6)

 .4/88ديوا  األد   (7)

 .2/134اللتا   (8)

 .1/73الممت   (9)



 (7) 

ا وصى   ،وي   الما ني، واب  ونىي، ودبىو حيىا  ؛ (1)والاىاطبي دلىى دنىه يلىو  اسىم 
ا وصى   ل(و)َفْعَلل  قام في المنص   إ ىُم   ؛يلف دبو عنما  دنه يلو  اسىم  ألنىه قىام قُبحي 

 .(4)إوتلو   يه الخمس  دسما  وص ا إ

( لألفعىى العظيمى ،  مىف وحودلنف ما يوي  مى   ىيا الىو    ىي الصى ا ، منىم  )
اب ، و)القحن  حىىْف ( بمعنىىى ا  دو بمعنىىى المىىفدب العوىىو ، و)صح  صىىل (، و ىىي العوىىو  الصىىخ 

 .(1)العوو  اللبيفب

ا، ويىىدم علىىى يلىىو  دناىى  قىىالوا  )قاىىبل ( للمىىفدب العظيمىى ،  وقىىد وىىا  )فعللىىم( اسىىم 
ىا بمعنىى (2)وفواه دبو عمفو الايباني ىحاى   الىيلف، وقىام دبىو ع ، و ي ديض  ا مىفو ديض 

ى(5)وال ىىافابى، والوىىو فه، وابىى  القطىىاع  دناىىا بمعنىىى الىىيلف ن سىىه  ه، وباىىيا ينبىى  مويئى
 ا، ويلو  الصحيح  و ما ي   دليه الما نى، واب  ونى.اسم  

 أم اسم مصدا؟ ٌ  ( أمصداٌ  )وجهة -3

م  المضافع النلنى اليه فاؤه واو، اسىتنقاال  لوقوعاىا سىالن  بىي  يىا   وتحي  الوا
ولسىىفب ال مىى ، نحىىو  )يحْعىىُد(، نىى  ُحمىىم عليىىه مىىا لىىي  فيىىه يىىا ، نحىىو  )نعىىد، م توحىى  

ىد(؛ فحىيف   (، والمصىدف نحىو  )عىدب(، ودصىله  )ْوع  وتعد(، وليلو األمىف، نحىو  )ْعىد 
لىىيل  دال ىىا  حمىىل  علىىى المضىىافع، وحفلىى  العىىي  بحفلىى  ال ىىا ، و ىىى اللسىىفب لتلىىو  

 .(6) يوتم  العوك والمعوك عنها  التأني ؛ ألنه التعلياا، وعوضوا عناا ب

                                        

ىىا  اىىفس 8/493، والمقاصىىد الاىىافي  1/123، واالفتاىا  172، 11 – 1/13انظىف  المنصىى   (1) ، وانظىف ديض 
 .16بدي ب، واالستدفاو لل  62 – 61تصفي  اب  مالو 

 .1/13المنص   (4)

 .8/493، والمقاصد 8/149، والتيييم 4/651انظف  افس الومم الب  الضائ   (1)

 (.4/422، وانظف في  )قابل ( )القامو  المحيط 1/95الوي   (2)

 .116ألسما  ، والصحاس ]مادب    ى   م  [، ودبني  ا95/ 4، وديوا  األد  95/ 1انظف  الوي   (5)

 .1319/ 4انظف  افس التسايم للمفاده  (6)



 (8) 

 فى )ووا (؟ فقد اختل  فياا النحويو  لما يلى  ودما لمايا صح  الواو

ىىىه  المىىىا نى، والمبىىفد، وال افسىىىمىىي    المىىي   األوم  -1 دنىىىه اسىى  الملىىا  المتوو 
ىىدب(،  علىىى األصىىم، لمىىا فىى نحىىو  )ْول ىىدب(، واالسىى   نبتىى  فيىىه الىواودليىه؛ ولىىيلو  )ْوع 
 .(1)دب(، وعلى  يا فل ايوي فى دنبا  واوه؛ ألنه لي  بمصدفوالمصدف  )ع

ىا ال تفيىد باىا المصىدف، دتممى  فقلى   )و قام الما نى  إفن  بني  )فعل ( اسىم   دب(، و ع 
 .(4)إ)ْول دب(... و )ووا (  انا مقدف، وقد وا   على األصم

نبىا  الىواو فيىه اىىاي، و ىو الىيه يظ المىي   النىانى  -4 اىىف د  )وواى ( مصىىدف، وا 
؛ ألنىه قىام بعىىد مىا يلىف حىىي  الىواو مى  المصىىادف  إفىنيا لى  تلىى  (1)مى  لىل  سىىيبويه

 .(2) الاا  فل حي ؛ ألنه لي  عوك، وقد دتموا فقالواإ )ووا ( فى  )وا (إ

 ة والتاجبحااألدل
، و يف مىىا لمىىي   سىىيبويه بىىأ  المسىىو ط حنبىىا  المىىفاده، والسىىمي  الحلبىىىاسىىتدم ( 1)

دو   يىىفه مىى  المصىىادف  دنىىه مصىىدف  يىىف وىىاف  علىىى فعلىىه؛ دي ال الىواو فىىى )وواىى ( 
ه يوه(، فلما فقد مضافعه ل  يحي  منه، وال مووى  لحىي  الىواو دال حملىه  يح ظ )وحوح
ىىه(، و )اتوىىه(، والمصىىدف  علىىى مضىىافعه، وال مضىىافع، وال عىىم المسىىتعمم منىىه  )توو 

، لمىا (5) قيىم فيىه  )وواى (الوافه عليه  ىو )التووىه(، و )االتوىاه(، فحىيف   وائىده، و 
د(، و)استحوي(، واىب اوهمح دناا خفو  مصحح   بىى )حيىوب(،  ن با  على األصم، لى )القحوح

 .(6) و )ضيو (

                                        
 – 1/433، والمنصىىىىىىىى  426، والتلملىىىىىىىى  421 -424/ 4/ والحوىىىىىىىى  لل افسىىىىىىىىي 447/ 1انظىىىىىىىىف  المقتضىىىىىىىى   (1)

، واىفس تصىفي  61/ 13، واىفس ابى  يعىي  157/ 4، واللبىا  422/ 1، ولاى  الماىلل  للبىاقولى 431
/ 1، وتوضىىىىيح المقاصىىىىىد 1319/ 4واىىىىفس التسىىىىايم للمىىىىفاده  ،229/ 8، والتىىىىيييم  133 -499ابىىىى  مالىىىىو 

 .171 -174/ 4، والدف المصوف 476

 .433، 196/ 1المنص   (4)

ىىىىىا، انظىىىىىف  الحوىىىىى   (1) ، واىىىىىفس 431 -433/ 1، والمنصىىىىى  421/ 4وينسىىىى   ىىىىىيا المىىىىىي   دلىىىىىى المىىىىىا نى ديض 
 .133 -499تصفي  اب  مالو 

 .117/ 2اللتا   (2)

 .171/ 4، والدف المصو  476/ 1د انظف  توضيح المقاص (5)

 .133 -449افس تصفي  اب  مالو  (6)



 (9) 

و يف مىا علىى دنىه اسى  ملىا  بىأنا  ي بىوا دلىى يلىو  ،يالمبفد، وال افسىاستدم و ( 4)
 .(1)وح  عنهندلئل يحملوه على الايوي ما وودوا ليلو م

ا؛ ألنىىه لىىو لىىا  لىىيلو للىى   د  يوىىى  فعلىىه د  يلىىو  مصىىدف   يافسىىال واستضىىع  
ا؛ أل   ىىيه المعىىىتل  ديا صىىح  فىىى موضىىى  تبعاىىا بىىاقى يلىىىو، وفىىى عىىىد  مصىىحح  

ا داللى  علىىى د  )وواىى ( اسى  الملىىا  المتووىىه موىى  اىىى  مىى   ىيه األفعىىام مصىىح ح 
ا مصىححي  دليه، ال مصدف، وال يعتفك على يلو بنحو  )القوم(، و )البي ( فقىد وىا 

 يال افسىىمى  د  فعلامىا معتىىم، فلمىايا ال يصىح )وواىى ( وا   لىا  فعلىه معىىتلًّ؟ ودوىا  
ع  يلو بأ  )القوم(، و )البي ( ليسا على و   ال عم، بخل  )ووا (، والموافقىه فىى 

 .(4)الو   توو  احعلم
 از ذلك من وجهبن:بوادَّ ابن إ
ديا اوتمعى  الىواو والتىا  حتىى يلىو   د  )ووا ( دنما تلىو  علىى و   ال عىم "أحدهما:

حىف  متحىفو بعىىده حىف  سىال  وبعىىده حففىا  متحفلىا ، لمىىا  د  ال عىم لىيلو، وقىىد 
ىا مىى  الىواو فننمىىا يقىدف دخولاىا بعىىد حيفىه، وال يوىىو   عففى  د  التىا  لمىىا لانى  عوض 
يا ل  يو  يلو فلي  يلو  على و نه؟ نعى  لىه د  يقىوم  دنمىا يقىدف  اوتماعاما مع ا، وا 

ال فيوو  اوتماعاما... ا بعد حي  الواو، وا   لوناا عوض 
د  موافق  المصدف لل عم فىى ال نى  لى  يىيلف ا دحىد مى  التصىفي يي ، فىن  لىا   واآلخا:

 .(1)قد ت فد باا دبو على، قُبم منه؛ ألنه المقد  فى  يه الصناع إ
؛ أل  د  القىوم الىفاوح  ىو د  )وواى ( مصىدف والذى بظها ل: من هاذبن الماذهببن:

)الووا (، و )الوا ( بمعنى واحد، وال يملى  د  يقىام فىى )الواى (  دناىا اسى  للملىا ؛ 
 .(2) ٌ  ال يبقى للحي  م  )وا ( ووه دي

                                        
 .431/ 1انظف  المنص   (1)

 .421/ 4انظف  الحو   (4)

 .131افس  تصفي  اب  مالو  (1)

 .1323/ 4، وافس التسايم للمفاده 477 -476/ 1انظف  توضيح المقاصد  (2)



 (13) 

 )أشاَوى( جمع )أشباء( عىد المازى:. -4

وفد فى لل  العف  )داىاوه( فىى ومى  )داىيا (؛ فقىد حلىى األصىمعى دنىه سىم  فوىل  
، وقىد اختلى  النحويىو  (1) حمف  )د  عنىده ألاىاوه(ح العف  يقوم لخل  األصم  دف

 فياا على نلن  ميا   

مي   سيبويه دناا وم  )داىاوب( وا   لى  ينطى  باىا، قىام سىيبويه   المي   األوم  -1
اوحه(، لأنو ومع  علياا )داىاوب(إ ، ده  تلىو  )داىاوب( المتو مى  لأناىا (4) إوليلو )داح

دلى دوم الللم ، ودخف  العىي  دلىى موضى  الىل ،  يا ب(، ن  قدم  الل فى األصم )اْ 
فصاف  )دااي (، نى  قلبى  اليىا  واو ا علىى  يىف قيىا ، لمىا فىى )وبىاوب(، فلمىا ومعىوا 

لوحه(اوح اح فعلوا به ما ي عم بى)ْعلوب(، وليلو قالوا  )دح  .(1) ه(، لما قالوا  )عح

)داىايا(؛ فأبىدل  اليىا   مي   الما نى دناا وم  )داىيا (، ودصىله  المي   النانى  -4
ا، لمىىىا قىىىالوا  )وبيىى  الخىىىفاج وْ  ىىىواو ا اىىيوي  فىىىى  -إفوعىىىم الامىىى ب قىىىام المىىا نى اوب(، بح

التىىى  ىىى ال  دوال ، فقىىام  )داىىيا ( لأناىىا )ل عىىا (، نىى  ومىى  فقىىام  )داىىاوه(،  -داىىيا 
 .(2)منم  )صحافه(؛ فأبدل  اليا  واو ا، لما قالوا  )وبي  الخفاج وباوب(، و يا اايإ

ىىد  )دح المىىي   النالىى   -1  يىىف مبدلىى  مىى  يىىا ؛ ألنىىه  ه(  يىىف مقلىىو ، ود  الىىواواوح اح
م  مىادب )د   و(؛ فتلىو  علىى  ىيا موافقى  لىى )داىيا ( فىى المعنىى، ومخال ى  لاىا فىى 

ىاألصم؛ دي  ى م  با  )لؤلؤ، وأل ام(، و ) ط، وْسىبحط ف(، وحلىى ابى  عصى وف  ىيا بْ سح
 .(5)ع  بعك النحويي المي   

                                        
ىىا علىىى ، وقىد وفد عىىنا  ب ىىتح 492/ 1انظىف  تىىاج العىىفو   (1) ىىا، وتومى  )داىىيا ( ديض  الىىواو فياىا، وبلسىىف ا ديض 

 )داايا( بنبقا  اليا  على حالاا دو  دبدالاا واو ا.

 .183/ 2اللتا   (4)

 .11/ 1، وافس الاافي  للفضى 517 -516/ 4، والممت  99/ 4انظف  المنص    (1)

 .92/ 4المنص   (2)

 .518/ 4انظف  الممت   (5)



 (11) 

لمي بىىه بىىأ  الاىىيوي فىىى المتىىو   ، و ىىو الم ىىفد الىىيه لىى  ينطىى  بىىه  سىىيبويه احىىت،وقىىد 
الىىيه  المىا نى، بخىل  مىىي   (1)دولىى، نى  يوىىى  الومى  بعىىد يلىو علىىى قيىا  الم ىىفد

ىا أل  األخ ى  حلىى  يوعم الايوي فى المل وظ به، و و )دااوه( ومى  )داىيا (، وديض 
(؛د  العف  الت م  فيه ال تح؛ فل  يقو  ( لى )صىحاف  فىدم يلىو علىى دنىه لىي   لوا  )دااو 

نمىىا  ىىو ومىى  )داىىاوب(؛ ولىىيلو التُىى   فيىىه ال ىىتح، لمىىا التُىى   فىىى ومىى   ومىى  )داىىيا (، وا 
 .(4)فاوب(، ونحو ما)دداوب(، و ) ْ 

اب  ونى لمي به بأ  األصم فىى الومى  )داىايا( ومى  )داىيا (،  احت،ودما الما نى فقد 
بىىاوب(، القيىىا ، مسىىتدالًّ علىىى يلىىو بقىىولا   )وبيىى  الخىىفاج وْ نىى  قلبىى  اليىىا  واو ا علىىى 

الاىىى  يبيىىد  دوب(، واألصىىم فياىىا  )حيىى (، وحلىىى دبىىو  يىىد  )بىىاْيىىلىىه  )فوىىا  بىى  حح ن  ومْ 
نما فعلوا يلو لفا ى  اوتمىاع اليىا  بىي  األل ىي  فىى )داىايا(؛ أل  األلى  د  بوا ا( بالواو، وا 

ا للواو م  لنفب دخوم اليا  عليااقفيب  م  اليا ، وليلو  قل  اليا  واو ا   .(1)عوض 

يظافلىى ، والىيه (2)ا مى  مىي   سىيبويهوفوح الفضى مي   الما نى؛ ألنه دقىف  طفيق ى
لمىىا يلىىفه الفضىىى، وأل  قلىى  اليىىا  واو ا وىىا   يظافلىىى د  مىىي   المىىا نى  ىىو الىىفاوح،

خىفاج وبىاوب(، ومى  الوىائ  األل ىاظ، منىم  )حيىوب(، و )وبيى  الفىي بعىك ع  العىف  
يقىىوم دبىىو البفلىىا  األنبىىافه  إولىىي  فىىى دبىىدام عىىم  ىىيا منىىه، ود  ُيحمىىم عليىىه،   ُيو  د

ديا لىىىانوا يبىىىدلو  الحىىفو  الصىىىحيح  بعضىىىاا مىىى  عىىى  الحلمىى ، فىىىننا  الىىواو خىىىفوج 
ىى ىىي  بعىىك، نحىىو  )ُدصح ل (، وا   لىى  يلىى   نىىاو اسىىتنقام، فحىىألح   يبىىدلوا ي  لم(  فىىى )ُدصح

  يلىىى  مىىىا يووىىى  قلباىىىا... لىىىا  يلىىىو مىىى  طفيىىىى  اليىىىا  واو ا ألوىىىم المقافبىىى ، وا   لىىى
لى  إ.(5)األحو 

 .ِمص( ببن األصالة والزبادةالمبم ف: )ُدلَ  -5
                                        

 .517/ 4الساب  ن سه  (1)

 .517/ 4، والممت  817/ 4انظف  احنصا   (4)

 .99/ 4انظف  المنص   (1)

 .11/ 1افس الاافي  للفضى  (2)

 .817/ 4احنصا   (5)



 (14) 

ديا وقع  المي  حاو ا دو آخف ا فل يحل  علياىا بال يىادب دال بىدليم مى  االاىتقا ، 
، فقىىد (4) ، ومى  يلىىو المىي  فىىى )دالمى ((1)لقلى  مىىا وىا  مىى  يلىو فيمىىا ُعففى   يادتىىه

 .(1)دلى د  المي  فياا  ائدب، وو ناا  )فُعامم( خليم وسيبويه والوماوفالي   
ىا  (2)  (إمْ الح يلىو  علىى )فُعامىم(، و ىو قليىم، قىالوا  )الىد  و قىام سىيبويه  إ ، وقىام ديض 

المىىى (؛ ألنىىىه مىىى  د) فىىىإال تىى اد ]المىىىي [ دال بنبىىى  لقلتاىىا... ودمىىىا مىىىا  ىىى نبىىى  فيىىىه 
 .(5)التدلي إ
المىىى ( دصىىىم، وو نىىىه  ددلىىىى د  المىىىي  فىىىى )  نى، والوىىىو فه، والمىىىا األخ ىىىوي ىىى  

ىىىىا( مىىىى  األفبعىىىى ، معنىىىىاه  د، قىىىىام المىىىىا نى  إولىىىىو قىىىىام قائىىىىم  د  )(6) م(ْلىىىى)فُعا المص 
َح د)  .(7)اإلي (، ولي  بمات  م  النلن ، قام قوال  قوي 

 األدلة والتاجبح

  ( بما يأتي على د  المي   ائدب في )دالم وسيبويه والوماوفليم خدم التسا( 1)

بىىىأنا  قىىىالوا فيىىىه  )دفع دلىىىي (، و )د ال (، و ىىىو البىىىف ا ؛ فسىىىقوط المىىىي  فىىىي  -1
، لمىا يقىوه  يىادب المىي  فياىا قىولا   )لىب  (8) االاتقا  دليم على  يادتاا في )دالم (

 .(1) ماف (ق

                                        

 .3141، وافس تصفي  اب  مالو 161 – 163انظف  افس التصفي  الملولي  (1)

 اللي  البىىىفا ، والىىىدلي   يقىىام  )فوىىىم دلىىى ، ودالمىى ، ودلمىىى ، ودملىىى ( ديا لىىا  بىىىفا  الولىىىد، والىىد ال  (4)
 .487 – 4/486، ومومم اللن  11/486، 14/121، وتايي  اللن  4/472البفي ، انظف  ومافب اللن  

، واللبىىىىىىىا  1/249، وسىىىىىىىف صىىىىىىىناع  احعىىىىىىىفا  154، 1/151، والمنصىىىىىىى  145،  2/472انظىىىىىىىف  اللتىىىىىىىا   (1)
، 4/813البىىىى  الضىىىىىائ   ، واىىىىفس الومىىىىىم423،  419، والممتىىىىى  161، واىىىىفس التصىىىىىفي  الملىىىىولي 4/451

، وتمايىد 1/187، وتوضىيح المقاصىد 1/198، واالفتاىا  8/442، والتىيييم 141وافس تصفي  اب  مالىو 
 .5/121، والتصفيح 2926، 13/2919القواعد 

 .  2/472اللتا   (2)

 .2/145اللتا   (5)

ىىا  الصىىحاس  (6) مبىىدع فىىي التصىىفي  ألبىىىي ، وال]مىىادب )د م  ([ 1/1319انظىىف  المفاوىى  السىىابق ، وانظىىف ديض 
 .517/ 17، 17/588، وتاج العفو  147حيا  

 .1/154المنص   (7)

 .1/187، وتوضيح المقاصد 141، وافس تصفي  اب  مالو 161انظف  افس التصفي  الملولي (  8)



 (11) 

قُى ( -4 ملىوا ؛ فح(1) ، و )ُسىت اُ ((4) ألنا  وودوا المي  قىد  يىد   يىف دوم فىي نحىو  )ُ ف 
ا  يادب المي  في )دالم (  .(2) علياا ديض 

ىىال ، وُدلح  -1 ْلىى ( بتقىىدي  المىىي  علىىى ْمىىألنىىه يقىىام فيىىه  )ُدمح  ( بنيىىف دلىى ، و )ُدمح
األلىى  وبحىىىيفاا، والتقىىدي  والتىىىأخيف دليىىىم علىىى  يىىىادب المىىي ؛ أل  األصىىىم ال ُيتلعىىى  

 .(5)به

  يأتيما على د  المي  في )دالم ( دصلي ، ب الما نياستدم و ( 4)

فقىىد اختل ىا فىي التفليى ، و مىىا  ؛بأناىا فباعيى  قفيبى  مىى  ل ىظ )دال ( فىي المعنىى -1
ىىْبط(، و)ْسىبحط ف( ن ىف((6) عنىد المىا ني مى  بىا  )سح ْمى (، و )ْدمح ؛ فاىيه األل ىىاظ (7) ، و )دح

، لمىىا د  (8) يىف ل ىىظ ارخىف هاقتفبى  دصىولاا، وات قىى  معانياىا، ولىىم واحىد مناىا ل ظىى
، ولىأ  المىا ني (9)عي، و )أل ام( نلني، ل ظا ما مقتفبا ، ومعنا مىا مت قىا )لؤلؤ ا( فبا

ىىا نلنيى  بمعنىىى  إلمىا لى  يىىف المىي  قىد لنىىف   يادتاىا  يىف دوم، وووىىد فىي للماى  دل اظ 
ىىىىدل ىىىاظ فباعيىىىى ، ولىىىي  بىىىىي   ىىىيه و ىىىىيه دال  يىىىادب الحىىىىف  الىىىيي لح  م دفبعىىى ، حمىىىىم م 

ا( عليه،  فب ا م  القضا  ب ي  .(13)إادب المي   يف دوم)دالمص 

                                                                                                                
 .4/813انظف  افس الومم الب  الضائ  (  1)

 (.9/231ال فق   الاديد ال فق  )انظف  تايي  اللن  (  4)

 (.1/537الستا   العظي  االس  )انظف  ومافب اللن  (  1)

 .1/154انظف  المنص  (  2)

 .161، وافس التصفي  الملولي 4/451، و اللبا  4/154انظف  اللتا  (  5)

ىىبحط ف( مىىى  الفوىىام  ىىىو السىىبط الطويىىىم، انظىىف  وماىىىفب اللنىىى  (  6) ىىْبط( مىىى  الفوىىام  الطويىىىم، و )السْن ، 1/135)الس 
 .1/126ن  وتايي  الل

. 1/178، وتوضىىىىيح المقاصىىىىىد 8/442، والتىىىىىيييم 4/451، واللبىىىىا  1/249انظىىىىف  سىىىىف صىىىىىناع  احعىىىىفا  (  7)
 .11/114، والتاج 12/91و)الد ْم (  السام اللي ، و )الد منف( الدمان ، انظف  تايي  اللن  

 .17/517التاج (  8)

 .164، وافس التصفي  الملولي 1/154انظف  المنص  (  9)

 .1/154المنص  (  13)



 (12) 

قلىى  موىىي  المىىي  حاىىو ا  ائىىدب؛ ألناىىا دنمىىا تىى اد لنيىىف ا ديا وقعىى   يىىف دوم، و ىىي  -4
 .(1)طف 

دقىي  ودوىفه علىى  الخليىم وسىيبويهد  لل القولي  مىي  ، وللى  قىوم  اب  ونىويفه 
، دال دنىىه احتمىىام مفوىىوس؛ وا   لىىا  محىىتمل   المىىا ني؛ ويلىىو أل  مىىا ي ىى  (4)األصىىوم

ىْبط، وْسىبحط ف( لىو  (1)لته، وللنفب االاتقا  فيه وتاعبهلق ، وأل  اليي قادنا دلىى بىا  )سح
الىفا  ليسىى  مى  حىىفو  ال يىادب، بخىىل  المىي   نىىا، وألنىه قىىد نبتى   يىىادب المىي  حاىىو ا 

دولىىى ممىىا ي ىى   الخليىىم وسىىيبويه والوماىىوف؛ ولاىىيا لىىا  قىىوم (2) فىىي نحىىو  )تمسىىل (
 ووٌه يحمم عليه، ويلو لما يلفنا.دليه الما ني، وا   لا  له 

 أصل األلف في )حاَحْبُت( ، و )عاَعِبُت( ، وىحوهما. -6

)حاحيىى ، وعاعيىى ، و ا يىى ( دفعىىام بنيىى  مىى  حلايىى  دصىىوا  مىى  قىىولا  فىىي  وىىف 
ي حيى ، وعيعيىى ، (5) احبىم، ويلىو ديا صىح  ح فقلى   )حىا ، وعىا ، و ىا( ، ودصىلاا  )حح

قح م  مضاع  اليا ،  و ياي (، و ي ىو  يىُ ، وضح ونظيىفه  )قحو  مى  مضىاع   (6) ( ُ ي  ضح
الواو، وقلبوا اليىا  دل  ىا لاىبااا باىا، وألناى  لف ىوا تلىفف اليىا ي  ولىي  بينامىا دال حىف  

، بىىىدليم د  المصىىىدف مىىى  (7) واحىىىد؛ فقلبىىىوا اليىىىا  دل  ىىىا، وو    ىىىيه األفعىىىام  )فعللىىى (

                                        
 .8/442التيييم (  1)

 .1/154المنص  (  4)

 .164انظف  افس الملولي (  1)

 .8/442التيييم (  2)

 )حيح(. 6/158، وتاج العفو  1/412انظف  سف صناع  احعفا  (  5)

(، و )ضوضىىىىىىي ( مىىىىىىى  9/171)قوقيىىىىىى ( مىىىىىى  )قىىىىىىوقي( الىىىىىىديو قوقىىىىىىاب، دي  صىىىىىىاس )انظىىىىىىف  تاىىىىىىيي  اللنىىىىىى  (  6)
 (.14/97، وتايي  اللن  1/274 ، و ي الولب  والصياس )انظف  ومافب اللن  الضوضا

 .4/173المنص  (  7)



 (15) 

ولىيلو )عاعيى ، و ا يى (، ولىو ، (1) ) ل ل ، و ل ام(لى يحا ( )حاحي (  )حاحاب، وحْ 
 .(4) لان  على )فاعل ( لما وا  يلو؛ ألنه ال يقام  )قاتم قاتل (

فىي دصىىم األلىى  فىىي )حاحيى (، ونحو ىىا؛ فىىي   الخليىىم  سىىيبويه يالمىىا نوقىد خىىال  
وسىىىيبويه والوماىىىوف دلىىىى د  دصىىىلاا اليىىىا  انقلبىىى  عناىىىا؛ فيقىىىوم  إولىىىيلو )حاحيىىى ، 

 .(1)لوا األل  لابااا باليا ، فصاف  لأناا  يإوعاعي ، و ا ي (، وللنا  دبد

د  األلىى  فياىا منقلبىه عىى  الىواو، فيقىوم  إولىىيلو )حاحيى ، وعاعيىى ،  المىا نيويىفه 
و ا يىى (، وللىىنا  دبىىدلوا األلىى  لاىىبااا باليىىا ، ولىىا  الخليىىم يقىىوم  األلىى  بىىدم مىى  

ىىْي ، وقوقيى ( علىىى دضاليىا ... والقىىوم عنىدي علىىى خىىل  يلىو؛ أل  ) صىىلاما، وضح
وعلىىىىى مىىىىا ينبنىىىىي د  يلونىىىىا عليىىىىه، و ىىىىىيا لىىىىي  علىىىىى دصىىىىله، دعنىىىىى  )حاحيىىىىى (، 

 .(2)ودخواتااإ

 األدلة والتاجبح

لمىي باما فىىي د  )حاحيىى ( ونحو ىا علىىى و   )فعللىى (،  الخليىىم وسىىيبويه( اسىتدم 1)
)ضوضىىي (، ود  األلىى  فياىىا منقلبىى  عىى  يىىا  بىىأ  يوا  اليىىا  مىى   ىىيا البىىا  منم 

يى (، ولىو لىا   ىيا واو ا لىوفد علىى دصىله، ق، نحو  )ضوض ، وقو وى  على دصلاات
ي ( وبابه على دصله قىط، واأللى  فياىا ال حم  )حا ٌ  لما وفد )قوقي (، ول  يفد اى 

نما  ى منقلب ، وُوعم انقلباا مى  يىا ، لمىا قىالوا  )ياوىم(، واألصىم  تلو  دصل ،  وا 

                                        
 .4/169افس الاافي  للفضى (  1)

 .4/591انظف  الممت  (  4)

ا  –، ويلف يلو 2/191اللتا  (  1)  .2/112في  -ديض 

 .173 – 4/169المنص  (  2)



 (16) 

اوتمىاع يىا ي  بعىد منلىي ، لىو ؛ للفا ى  ، واطفد عند   قل  اليىا  األولىى دل  ىا(1) وم(ي)ي
 .(4) عي (ي  قيم فياا  )عح 

لمي به بأ  األل  فى )حاحي ( ونحوه بىدم مى  الىواو، اسىتدالال  بىى  الما نى ،تح( وا4)
ي ( وبابه؛ أل  األل  لمال  ينط  لاا بأصم، ال م  يىا  وال مى  واو حملاىا علىى ق)قو 

بى  ونىى  إولىأ  دبىا عنمىا  لمىا فآ ى  قىد ، يقىوم ا(1) ما نط  له بأصم، و و )قوقيى (
يى ( وبابىه علىى دصىله، حاح) ئقالوا  )قوقي (، و )ضوضي ( على دصلاما، ول  يو

 .(2)على دصله على ما وا  على دصله ئحمم مال  يو

ىد الوماوف وسيبويهوبايا يظاف د  قوم  ن ا لقلى  اليىا  دل  ىا، قي  ودحس ؛ أل  فيه محسْن
ىى   فىىى مىىي   المىىا نى مىىايولىى القلىى ، ويلىىو أل  اليىىا  دقىىف  دلىىى األلىى  مىى    يحسْن

 ، ( يفيىدو   )طي بىىن الواو، قام اب  ونى  إوقد دبدل  فياا فى نحو  )طائى(، و )حىافهن
(... ولي   نا ما يوو  القل  لوال القىف ، وألنىه لى  نسىم  اىيئ ا مى  يوا  اليىا   ي فهن وحح

ىىا  فوعلاىىا ؛اليىىا ي  فوىىا  علىىى دصىىله، وألناىى  لف ىىوا تلىىف  مىى  يوا  اليىىا  لىىيلو، وديض 
فننىا لى  نىىف منىاال  مىى  دمنلى  ال عىىم اسىتعمل  فيىه الىىواو دو  اليىا  فنحمىىم  ىيا عليىىه دال 

(، ولي  منهإ ُفوح  .(5)با  )فحُعم(، نحو  )سح
ا -ومما يؤيد يلو د  المىا نى ن سىه فوى  دلىى تقويى  مىي   الخليىم وسىيبويه؛ اي  -ديض 

 .(6) لاى  فبما وا  مخال  ا لل ف (يقوم  )وقوم الخليم مي  ؛ أل  ا
                                        

/ 13، والتاميىىىد 898/ 4، واىىفس التسىىىايم للمىىفاده 419الىىىو ، واىىفس تصىىىفي  ابىى  م171/ 1انظىىف  النلىىى   (1)
2933. 

ا، و ىىىو دخىىى  مىىى  173 -169/ 4اىىفس الاىىىافي   (4) . ودمىىىا فىىىى نحىىىو  )صيصىىىي ( فاحتمىىىم فيىىه يلىىىو للونىىىه اسىىىم 
 ال عم.

 .594/ 4انظف  الممت   (1)

 ، وليسىىا . وحلىىى الفضىىى عىى  بعضىىا  د  األل ىىي  فىىى )حىىاحى(، ونحو مىىا، دصىىل171 -173/ 4المنصى   (2)
بمنقلبىي  العى  واو والعىى  يىا ؛ أل  األصىىم فىى وميعاىىا الصىو  الىيه ال دصىىم ألل اتىه، قلبىى  األلى  النانيىى  
يىىا  بعىىىد اتصىىام ضىىىميف ال اعىىم المتحىىىفو، ويلىىو للقيىىىا  علىىى سىىىائف األل ىىا  المنقلبىىى  الفابعىى  ]انظىىىف  اىىىفس 

 [.173/ 4الاافي  للفضى

 .171/ 4المنص   (5)

 .173 /4الساب  ن سه  (6)



 (17) 

 أصل الواو ف: )الحبوان( -7
واو والمىه يىا ، نحىو  )طويى ، واىوي (، ووىىا  عى  العىف  مى  األفعىام ماعينىىه وىا  

ىا -واوا ، نحىو  )قحْوْيىىُ (، لمىا وىىا مناىا مىىا عينىه والمىىه  مىى  األفعىام مىىا عينىىه  -ديض 
ى يلىو، ولىي  فىى اللىل  فعىم والمه يا ا ، نحو  )حيى، وعيى(، وال خل  عند   ف

 .(1)مستعمم عينه يا  والمه واو
دلىى دناىا منقلبى  عى  اليىا  التىى  ىى ال  فىى  سىيبويهودما الواو فى )الحيوا ( فقد ي ى  

يحيحا (، فلما لف وا اوتماع منلي ، قلب  النانحي)  .(4)  واو ايي (، واألصم  )حح
د  تلىىو  اليىىا  األولىىى سىىالن ، ولىى    إودمىىا قىىولا   )حيىىوا ( فىىننا  لف ىىوا قىىام سىىيبويه

 يىف معتلى  مى  موضىعاا؛ فأبىدلوا الىواو ليختلى  يلونوا ليل مو ا الحفل   انىا، واألخىفه 
(، لف وا اليا ا إ  .(1)الحففا ، لما دبدلو ا فى )فحوهن

دلىىى د  واوه  يىىف منقلبىى ، ودنىىه مصىىدف فعىىم لىى    ، وفوحىىه ابىى  يعىىيالمىىا نىوي ىى  
  إولىىا  الخليىىم يقىىوم  )حيىىوا ( قلبىىوا فيىىه اليىىا  واو ا... وال ، يقىىوم المىىا نى(2)يسىىتعمم

ىا(؛ فىل ياىتقو  مى  يدفه  يا ايئ ا، وللى   ىيا لقىولا   )فىاظ الميى   ىا، وفوظ   ىيظ فيظ 
 إ(5)( فعل  )فوظ  

                                        
 .217/ 4انظف  اللبا   (1)

، واىىفس  132، واىفس تصىفي  ابىى  مالىو البىى  ديىا  71/ 1، واىىفس الاىافي  للفضىىى 239/ 2انظىف  اللتىا   (4)
 .1655/ 4األل ي  لل افضى 

 .192/ 2اللتا   (1)

، 218/ 4، واللبىىىىىىا  55/ 1، والخصىىىىىائ  485 -482/ 4، والمنصىىىىىى  414انظىىىىىف  المسىىىىىىائم البنىىىىىداديا   (2)
/ 13، وتمايىىد  القواعىىد 45/ 2، والمسىىاعد 132، واىىفس تصىىفي  ابىى  مالىىو 462فس التصىىفي  الملىىولى واىى

 .1655/ 4وافس األل ي  لل افضى  2898 -2897

 .485/ 4المنص   (5)



 (18) 

 األدلة والتاجبح
 على د  الواو فى )الحيوا ( منقلب  ع  اليا ، بما يأتى  سيبويه والوماوفاستدم ( 1)

عىى   - نىىا –لفا ىى  تىىوالى اليىىا ي  واوتمىىاع األمنىىام؛ فعىىدلوا ل ؛بىىوا اليىىا  واو ادناى  قل -1
، (1)اليىىا  دلىىىى مىىىا  ىىىو دنقىىىم مناىىىا، و ىىو الىىىواو؛  ليختلىىى  الل ظىىىا ، ويخىىى  بىىىيلو

 .(4)ائ (و     به احبدام، لقولا   )دملي ، ويخوالمنل  ديا اوتمعا فأحد ما ي

لنانيىىى  واو ا، لمىىىا يبىىدلو  فىىىى النسىىى ؛ ا ي ؛ فأبىىىدلوا مىى  ايىىىوألناىى  لف ىىىوا دظاىىاف ال -4
) ، وعموهن  .(1) فيقولو   ) نوهن

ا  قلب  واو ا؛ لىئل تلبىت  بىالمننى، و ىو منىم  )وبيى  الخىفاج(، و يد  دصم الواو  -1
 .(2)وته(، لنتا ، واليا   ى المتصفف وب)

 ( واستدل المازى: عل: أن الواو ف: )الحبوان( أصل بما بل::2)

نقل باا ع  اى ، وأل   يا األصم ل  يات  منىه فعىم؛ فتوسى  ألنه ال موو  ال  -1
ىىا(قالمىا نى فىىى القيىا ، و  ىا وفوظ  ، و)فىىوظ( (5) اسىىه علىى قىىولا   )فىاظ الميىى  فيظ 

ىٌ  (، و )ويىىمٌ  (، و )ويىى ٌ  مصىىدف، ولىى  يسىىتعمم منىىه فعىىم، ولىىيلو )ويىىح   (، و ى
  مصىىدف، وال فعىم لىىه مىى -عنىىده -دفعىىام؛ فلىىيلو )الحيىوا (  مصىادف، ولىىي  لاى

وىوا  د  يلىو  لىى)اقي ( ل ؛، ولي  فى )حيي ( دليىم علىى د  النانيى  يىا (6)ل ظه
 .(7)قلب  يا  النلساف ما قبلاا

                                        

، واىىىىفس 462، واىىىفس التصىىىفي  الملىىىولى 485/ 4، والمنصىىى  414، والبنىىىداديا  239/ 2انظىىىف  اللتىىىا   (1)
 .513/ 17، وتاج العفو  1655/ 4األل ي  لل افضى 

 .414البندايا   (4)

 .181/ 8، والتيييم 239/ 2انظف  اللتا   (1)

 .219/ 4انظف  اللبا   (2)

يقىىام  )فىىاظ الميىى (، دي  مىىا ، وفاظىى  ن سىىه  خفوىى ، و )فىىاك( بالضىىاد، لنىى  تمىىي ، و)فىىاظ( بالظىىا  لنىى   (5)
 (.167 – 13/166قي  )انظف  اللسا  

 .17/513، والتاج 462، وافس التصفي  الملولي 486-4/482انظف  المنص   (6)

 .1/71افس الاافي   (7)



 (19) 

وأل  الواو دبدل  يا  فى )الحيىوا (، و )حيىوب(؛ لمىا يل ماىا مى  العلىم، لمىا  قىالوا   -4
ممىا عينىىه يىىا   -عنىىده -فىىن  بىىا  )حيى ()يفضىى(، و ىىو مى  )الفضىىوا (؛ ولىيلو 

 .(1)واو والمه

  يا المي   بعدب دموف  و يف  ، واب  ونى، يدبو على ال افسوفد  

  دنه ال يمتن  د  يلو  فى اللل  مصدف عينه واو. وفىاؤه والمىه صىحيحا ، األوم -1
وداىىباه يلىو لنيىف، ولىي  فىي للماى  ممىىا منىم  )فىوظ، وصىوط، وقىوم، ومىو (، 

ىف ، فيقىا  )الحيى وا ( عليىه؛ ولاىيا فقىد نبى  دبىدالا  عينىه يىا  والمىه واو اىيٌ  ُيع 
، وعلىىى  ىىىيا (4)ا، ولىى  ينبىى  فىىي للماىى  مىىا عينىىه يىىا  والمىىه واواليىىا  واو ا اىىيوي  

فحمله )الحيوا ( على )فوظ(، ونحو ا، خطأ؛ ألنه قياٌ  م  ال ىاف ؛ فننىه اىب ه مىا 
 .(1)ال يوود في اللل  بما  و مووود مطفد

  تىىفو احد ىىا ، والنىىاني  قلىى  اليىىا  واو ا حىىد مادودمىىا )حيىىوب( ف يىىه اىىيوي مىى  واتىىي   
 .(2)والقيا   )حي  (، ووا  يلو فيه؛ أل  األعل  يلنف فياا التنييف

( لىىي  بمسىىتقي ؛  المىىا نيتاىىبيه  النىىاني  -4 لىىه فىىي دنىىه لىى  ياىىت  منىىه فعىىم بىىى )فىىوظ 
 .(5)و)فيظ(، و )فوظ( لنتا 

لحيىاب( مووىود فىي )الحيىا( الىيي  ىو د  )الحيىوا ( مى  )الحيىاب(، ومعنىى )ا النال   -1
المطىىىف، دال تىىىفه دنىىىه يحيىىىى األفك والنبىىىا ، و ىىى  يقولىىىو  فىىىي تننيىىى  )الحيىىىاب(  

 .(6))حييا ( باليا ، ال  يف

                                        
 .8/183، والتيييم 485-4/482انظف  المنص   (1)

 .8/183، والتيييم 4/485المنص   (4)

 .511-17/513انظف  التاج  (1)

 .232-4/231، واللبا  4/485، والمنص  411انظف  البنداديا   (2)

 .4/485المنص   (5)

 .8/183، والتيييم 4/565، والممت  486-4/485، والمنص  414انظف  البنداديا   (6)



 (43) 

والوماىىوف  ىىو الصىىحيح؛ أل  مىىي   المىىا ني  مىىا ي ىى  دليىىه سىىيبويهوباىىيا يظاىىف د  
ف، وألنىه ال يووىد لي  فيه ما يدم عليه؛ فن  معنى )الحيوا ( لمعنى )الحيىا( للمطى

 في اللل  ما عينه يا  والمه واو.

 قلب الواو المكسواة المتصداة همزة  ببن السماع والقباس -8

ديا وقعىىى  الىىىواو متصىىىدفب ملسىىىوفب، فمىىى  العىىىف  مىىى  يبىىىدم  ىىىيه الىىىواو  مىىى ب، نحىىىو  
فىىي  ىىيا  النحويىىو ختلىى  اوقىىد  ،(1) و )وسىىادب(، و )دسىىادب( (،)ْواىىاس(، و)داىىاس

  و مطفد دو ال؟احبدام  م 

فىىي  مىى  الىىواو   ُ وقحىىيُ ( فىي   الوماىىوف وسىىيبويه دلىىى د  القلىى  فيىىه  يىىف مطىىفد؛ فح 1)
بىى  ونىىىي، والفضىىىى، ا، وي ىى  ال افسىىىي، و (4)الملسىىوفب علىىىى السىىماع دو  القيىىىا 

 .(1)ب  الضائ  دلى د  يلو قليم ال يقا  عليهاو 

 تحقبق مذهب سببوب 

، (2)فىي لتىا  سىيبويه نى  علىى يلىودلى دنىه لىي   دبو حيا  في التيييمي   
دلىىى دنىىه قىىد يظاىىف مىى  لىىل   فىىي االفتاىىا ودبىىو حيىىا   الضىىائ بىى  افىىي حىىي  يىىفه 

طىفاد عىى  الىواو الم توحى ، نىى  السىيبويه بعىك ظاىوف د   ىىيا القلى  مطىفد؛ ألنىىه ن ىى ا
إوللىى  ، قىىام سىىيبويه  (5)طىىفاداسىىتدفاو ممىىا ن ىىى، و ىىو اال هاسىىتدفو الملسىىوفب، فظىىا ف 

                                        

 .421انظف  دقائ  التصفي   (1)

. وينسى  دبىو حيىا  فىي االفتاىا  والتىيييم، ولىيلو المىفادي فىىي 1/78، واىفس الاىافي  2/113انظىف  اللتىا   (4)
، واىىىىىفس 1/459، واالفتاىىىىا  8/141يييم اىىىىفس التسىىىىايم دلىىىىى الوماىىىىوف القىىىىوم بىىىىاالطفاد فياىىىىا )انظىىىىف  التىىىى

(، و ىىىىو خىىىل  الماىىىىاوف عىىىىنا  فىىىىي دناىىى  يق ىىىىو  فىىىىي  مىىى  الىىىىواو الملسىىىىوفب علىىىىى 4/966التسىىىايم للمىىىىفادي 
 السماع.

، واىىفس الومىم البىى  1/78، واىفس الاىىافي  للفضىى 41، والتمىىا  البى  ونىىي 4/426انظىف  اح  ىىام لل افسىي  (1)
 .4/952الضائ  

 .8/141التيييم  (2)

 .13/5343، وتمايد القواعد 1/459، واالفتاا  4/952انظف  افس الومم الب  الضائ   (5)



 (41) 

ا لني فو  الىواو ديا لانى  ملسىوفب ُموىفه المضىموم ؛ فيامى  ناس    الىواو الملسىوفب و ف ا ُيو 
 .(1) ديا لان  دوال  لف وا اللسفب فياا... فم  يلو قولا   )دسادب، وا عا (إ

د  اليي يظاف مى  لىل  سىيبويه  ىو د  قلى  الىواو  –وهللا دعل   –وللنني دفه 
م يلىو د  قلى  الىواو الم توحى   يىف  م ب في نحو  )وااس(  يىف مطىفد؛ ألنىه يلىف قبى

ى الملسىوفبمطفد، ن  يلف بعىد ا د  قلى  الىواو  ا، وال يظاىف مى  للمىه  يىف مطىفد ديض 
لمىه عى  الىىواو لاىا مطىىفدب، بىم عبافتىه فياىا لالىواو الملسىوفب، ويوعل ىيه دنىه يسىتدفو 

  الم توحىى . والىىدليم علىىى يلىىو  د  دبىىا علىىى ال افسىىي ينسىى  يلىىو دلىىى سىىيبويه، فيقىىوم
ىا  –إولىأ  قىوم سىىيبويه  فىىي  ىيا فىي الداللىى  علىى مىىا يقولىه دبىو عمىىف مى  دنىىه  –ديض 

 –يعنىىي الم توحىى  ديا دبىدل  مناىىا الامىى ب  –لىي  بمطىىفد، قىام سىىيبويه  إولىىي  بمطىفد 
ا لنيف ا يوىفو  الىواو ديا لانى  ملسىوفب موىفه المضىموم ، فيامى و  الىواو ديا  ولل  ناس 

ا لنيف ا( فيه دالل  على دنه لي  يلو عند ، فقوله  )نا(4)لان  ملسوفبإ  .(1)للمإاس 
ىىىا  –ويىىىدم علىىىى يلىىىو  لمىىىا حلىىىى عنىىىه ابىىى   –د  دبىىىا علىىىى الاىىىلوبي   –ديض 

طىىىفاد، بىىىم يفيىىىد د   مىىى ب اللىىىا  إيأخىىىي لىىىل  سىىىيبويه علىىىى دنىىىه ال يفيىىىد ا –الضىىىائ  
  الملسىىوفب دلنىىف مىىى   مىى ب الم توحىى ، وُين سىىى  قيىىا   مىى ب الملسىىىوفب دلىىى دبىىي عنمىىىا

 .(2)الما ني، والمبفد، وليلو نسبه اب  خفو إ
، والمىىىا ني، والمبىىىفد دلىىىى د  قلىىى  الىىىواو الملسىىىوفب  مىىى ب فىىىي (5)( وي ىى  الوفمىىىي 4) 

 .(7)واختافه اب  عص وف، والمفادي ،(6)نحو  )وااس( مطفد
 المازى:مذهب  تحقبق

                                        
 .2/111اللتا   (1)

 الساب  ن سه. (4)

 .4/426اح  ام لل افسي  (1)

 .4/952افس الومم الب  الضائ   (2)

بعىد  القيىا  )انظىىف  واختلى  النقىم عى  الوفمىي، فنقىم بعضىا  عنىه القىىوم بالقيىا ، وبعضىا  نقلىوا عنىه القىوم  (5)
 (.8/141، والتيييم 4/426اح  ام 

 .449 – 1/448، والمنص  4/426، واح  ام 1/213، واللامم 1/414انظف  المقتض   (6)

 .4/966، وافس التسايم للمفادي 1/111انظف  الممت   (7)



 (44) 

 اختل  النقم ع  الما ني في  يه المسأل  اختلف ا بين ا 

عنه القوم بعىد  القيىا ، ومىنا  ابى  ونىى فىي المنصى ، وابى  فحلى بعضا   -1
بى  عصىى وف فىي اىىفس الومىىم ا، علىىى حىي  نسىى  دليىىه (1)الممتى عصى وف فىىي 

 .(4)بو على الالوبي دالصنيف القوم بالقيا  فياا، وي   دلى يلو 

وحلىى القىىولي  عنىىه مىى   يىىف تىىفويح دبىو حيىىا  فىىي االفتاىىا ، والمىىفادي فىىي  -4
 .(1)ي  الحلبي في الدف المصو ايم، والسمسافس الت

ونس  دليه القوم بىاالطفاد والقيىا  فياىا  ابى  السىفاج، ودبىو علىي فىي التلملى ،  -1
، ولىىىىيلو الاىىىىيخ وابىىىى  الخبىىىىا ، والفضىىىىى، والمىىىىفاده فىىىىي توضىىىىيح المقاصىىىىد

 .(2)عضيم 

و ىيا  ىىو الصىحيح الىىيي تضىافف  عليىىه نقىوم لنيىىف مى  النحىىويي ، ويىدم عليىىه قولىىه  
ا فياا(، وتلو  الواو في للمه )ويلو  يلو مطف   ستئنافي ، قام الما ني اد 

إواعلى  د  الىىواو ديا لانى  دوال ، ولانىى  ملسىىوفب، فمى  العىىف  مىى  يبىدم ملاناىىا الامىى ب، 
ا فيااويلو    .(5) ، فيقولو  في )وسادب(  )دسادب(إيلو مطفد 

 األدلة والتاجبح
 ف مطفد، بما يأتي ( استدم القائلو  بأ  القل  في نحو  )دااس(  ي 1) 

ىىىف   -1 بأنىىه قىىد صىىىح  د  الىىواو المضىىىموم  دنمىىا  مىىى  ؛ ألناىىا داىىىبا  الىىواوي ، وحوح
وتمىىاع االضىم  فياىا موىفه الىواو، وعلىى  ىيا فىالواو الملسىوفب يوى  د  تلىو  ماىبا  ب

يىح ، وويىم، ويىو (؛ فالقيىا  فىي الىواو الملسىوفب دال تامى ، لمىا ال و واو ويىا ، نحىو  )

                                        
 .8/141، والتيييم 1/111، والممت  413 – 1/449انظف  المنص   (1)

 .8/141يم انظف  التيي (4)

 .283-13/279، والدف المصو  4/966، وافس التسايم للمفادي 1/459االفتاا   (1)

، واىىىىىفس الاىىىىىافي  للفضىىىىىى 4/766، والنىىىىفب المخ يىىىىى  البىىىىى  الخبىىىىا  428، والتلملىىىىى  1/425انظىىىىف  األصىىىىىوم  (2)
 .55، ودبو العبا  المبفد ودنفه للايخ عضيم  1/467، وتوضيح المقاصد 1/78-79

 .449 – 1/448 المنص  (5)



 (41) 

)ويىح، وويىم(، وللى  الىواو الملسىوفب، فىي  اوتماع الىواو واليىا ، نحىو  يو  الام  عند
فىىي الىىواو، لمىىا د  الضىىم   مسىىتنقل  ىىيا، محمولىى  علىىى حلىى  المضىىموم ؛ أل  اللسىىفب 

؛  ه فىي الىواو المضىمومدالامى  فىي الىواو الملسىوفب لىاطفا دفياا ليلو؛ فم   نا ل  يطف 
 .(1)وليلو فن   م  ا ملسوفب، و ي دوم،  يف مطفد

أل  اللسفب ليس  مى  وىن  الىواو، ويىدم علىى يلىو دومىاعا  علىى تصىحيحاا ديا  -4
 .(4) ُلسف  في الحاو، نحو  )سوي ، وطويم(

 ستدم القائلو  بأ  القل  فيه مطفد، بما يأتي ا( و 4)

بلنىىفب مىىا وفد مىى  يلىىو عىى  العىىف ، مىى  مىىا فيىىه مىى  المعنىىى، ومنىىه مىىا اوتمعىى   -1
فقىد وىا  منىه وملى  صىالح  للقيىا  علياىا فىي لىم واو  ؛(1) العف  عليه، و و )دحده(

، ومناىا  دناى  يقولىو  فىي )وسىادب(  (5)، وقد دوفد بعضىاا المىا ني(2)ملسوفب وقع  دوال  
(  )احفىىادب(، وفىىي )واىىاس(  )داىىاس(، دبب(، وفىىي )وعىىا (  )دعىىا (، وفىىي )الوفىاد)دسىا

 .(6)وفي )الولا (  )احلا (، ودابا اا
دبىو ، واعتىفك عليىه (7)لى د  يلو مطىفد علىى لنى  مى  لنىا  العىف د اب  مالووي   
ا نى  علىى د  يلىو لنى إ حيا  ، و ىيا االعتىفاك ال يصىح؛ أل  (8)فقام  إوال دعل  دحد 

 توىىى دبىا القاسىى  المىؤد  يلىىف دناىا إلنىى  تمىي  يامىى و  لىم واو ملسىىوفب دو مضىموم  
بىىم ، (1)ي  ىيه اللنى  دلىى  ىييمبىلالح والسىىمي ، المىفادي، ونسى  (9)فىي نحىو  ىيا البنىا إ

                                        

، واىىىفس التصىىىفي  الملىىىولي 13/12، واىىىفس ابىى  يعىىىي  413-1/449، والمنصىىى  4/426انظىىف  اح  ىىىام  (1)
 .8/141، والتيييم 472

 .79-1/78، وافس الاافي  4/766انظف  النفب المخ ي  الب  الخبا   (4)

، واىفس التسىايم 475، واىفس التصىفي  الملىولي 13/12، واىفس ابى  يعىي  449-1/448انظف  المنص   (1)
 .4/966للمفادي 

 .8/141، والتيييم 1/115  متانظف  الم (2)

 .1/449المنص   (5)

 .421انظف  دقائ  التصفي   (6)

 .4391-2/4393، وافس اللافي  الاافي  131انظف  التسايم  (7)

 .1/459االفتاا   (8)

 .421دقائ  التصفي   (9)



 (42) 

فيقىىوم  إويلىىو مطىىفد فىىي لنىى   ىىييم، د  دبىىا حيىىا  ن سىىه عىى ا  ىىيه اللنىى  دلىىى  ىىييم؛ 
 .(4)يبدلو  م  الواو الملسوفب الواقع  دوال   م بإ

احبىىدام؛ أل  الىواو الملسىىوفب بمن لىى  الىىواو واليىىا ،  يضىىتقياسىتدلوا بىىأ  القيىىا   -1
لىىواو دلىىى اليىىا  تقىىدم  دو تىىأخف ، نحىىو  فلمىىا يلف ىىو  اوتماعامىىا فيقلبىىو  ا

 َْ  .(1)ئ، وسيد(، فليلو ينبني د  ي فوا م  النط  بالواو الملسوفب)طيِّ

 الدلبلبن بأمابن:هذبن  ابن الضائعوادَّ  -4

دنىه وفد  مىى  الىواو الملسىىوفب دل ىاظ لنيىىفب بالنسىب  دلىىى الم توحى ، قليلىى  بىىالنظف  األول:
ق ىوحه عنىدي  الوقىو  عنىدما سىم  دلى المضموم ، قام اب  الضائ   إ وبالومل  فالىيي يح

 الملسىوفبم  يلو، ويقو ي يلو دنه ما م  واو مضموم  دال وقىد سىم  فياىا الامى ، دمىا 
فىنيا نظفنىىا دلىى األل ىىاظ التىىي لى  يسىىم  فياىىا الامى  لىى  يلى  فيمىىا سىىم  فيىه الامىى  قىىدف 

 .(2)بالنظف دلى تلو، و يا ظا فإ
لىىىفوه يعافضىىه إدنىىىه لىىىو لانىىى  الىىواو الملسىىىوفب لمىىىا يلىىىفوا د  القيىىىا  الىىىيي ي النىىاني 

لووىى  تنييف ىىىا وسىىط ا، بىىىم يلىىو  دلمىىىم فىىي التاىىىبيه؛ أل  الىىواو واليىىىا  ال يوتمعىىىا ، 
ويسىب  دحىىدا ما بالسىىلو  فىىي دوم الللمىى ، فتاىىبيااما وسىىط ا دلمىىم بمىىا قىىام منىىه دوال ، 

نمىىا قلبىى  المل وفب سىىلملبىى  فىىبل اىىو د  الوفب دوال ؛ ألناىىا ديا لانىى  الم توحىى  قىىد قسىىوا 
 .(5)دنقمإ

اوح منامىىا  ىو د  قلىى  الىىواو الملسىىوفب ف يظاىف لىىي د  الىى وبعىد عىىفك  ىىيي  المىىي بي 
ال يقىىا  عليىىه، ويلىىو أل  مىىا وفد مناىىا قليىىم بالنسىىب  دلىىى  المتصىىدفب  مىى ب، سىىماعي  

الىىىواو المضىىىموم ، وأل  مىىىا وىىىا  مناىىىا لنىىى  لىىىبعك العىىىف  لتمىىىي  دو  ىىىييم، ولىىىي  
، ودفه د  المىىا ني وتلميىىيه المبىىفد قىد توسىىعا فىىي القيىىا  علىى  ىىيه اللنىى ، لمىىا لعىامتا 

                                                                                                                

 .13/283والدف المصو  ، 4/966انظف  افس التسايم للمفادي (1)

 .6/136البحف المحيط  (4)

 .142-8/141، والتيييم 112 – 1/111انظف  الممت   (1)

 .8/142، وانظف  التيييم 4/956افس الومم الب  الضائ   (2)

 الساب  ن سه. (5)



 (45) 

د(، و )ْوق ىف(، و يىف يلىو ممىا ال  ،(1)يلف الايخ عضيم  ىْفُد علىيا  نحىو  )ْوف  لما دنىه يح
، ولىيلو فىن  األولىى د  يلىو  مىا وفد (4)يوو  فيه احبدام، م  ووود العل  وعد  المىان 

 فب مقصوف ا على السماع.م   م   يه الواو الملسو 

 .اإلدغام في )تحبة( ببن الوجوب والجواز -9
ىىا(، وا   لىىا  معتىم الىىل  فىىن   ىىم( علىى )الت عيىىم(، نحىىو  )لىف   تلفيم  يىأتي مصىىدف )فع 
 مصدفه يلو  على و   )ت عل (، نحو  ) ل ي ت لي (، و )حل ىى تحليى (، و )حيىا تحي ى (

يي (.(1)  ، واألصم فياا  )تح 

 تل  النحويو  في )تحي ( على الووه ارتي خاوقد 

 ( ومى  )حيىا  الناقى (، واحد ىا  حي ىدلىى دناىا بمن لى  )د سيبويه والوماوفي    -1
(؛ ففياا واو ، واألصم  )تح  ْيىن  .(2)ا  منااتيف  يا  الت عيم، وعوض  الحح 

َْ بمقىىام سىىيبويه  إفأمىىا )تحيىى ( ف ىىن لىى  )دس  يىىا   (، و ىىي )ت علىى (، والمضىىاع  مىى  الييح
ا، فنيا لا  قبلاا يا  لا  دنقم لااإ  .(5)قليم؛ أل  اليا  قد تنقم وحد ا الم 

                                        
 .55دبو العبا  المبفد للعلم  الايخ عضيم   (1)

 .4/157انظف  اللبا   (4)

 (.4/298لى دنه وم  )تحي (، ال مصدف )حي ا( )انظف  االفتاا  وي   دبو حيا  د (1)

، 4/133، واىىىىىىفس التسىىىىىايم للمىىىىىىفادي 6/141، والتىىىىىيييم 196-4/195، والمنصىىىىىى  2/197انظىىىىىف  اللتىىىىىا   (2)
 .17/512، وتاج العفو  4/171، والنبيم 4/646والمساعد 

 .2/197اللتا   (5)



 (46) 

وي ى  بعىىك النحىويي  لىىاألعل  ودبىي حيىىا  دلىىى د  الظىا ف مىى  قىوم سىىيبويه السىىاب  
فىىي  –، و ىىو وىوا  احد ىىا  واحظاىاف فياىىا، ولىي  يلىىو (1)دنىه  ىىو ن سىه قىىوم المىا ني

ا؛ دي ال يظاف يلو مى  – يفدي للمىه، بىم د  ابى  ونىي و يىفه لى  ي امىوا يلىو  صحيح 
مىى  قىىوم سىىيبويه، ولىىو ُعىىف   ىىيا عنىىه لتناقلىىه النحويىىو ، ولسىىاف  بىىه الفلبىىا ، بىىم 

 المااوف عنه  و ووو  احد ا  فياا.

ىىا علىىى )دح المىىا نيوي ىى   -4 ىىيْ ح  دلىىى دنىىه يوىىو  فياىىا احظاىىاف، قياس  ، قىىام (4)  (يح
  دلنىىف، ووىىا  احظاىىاف، لمىىا وىىا  المىىا ني  إاحظاىىاف عنىىدي وىىائ ، واحد ىىا

 .(1) في وم  )حيا ( حي  قل   )دحيي (إ

دلى د  التا  في )تحي ( بىدم مى  يىا  )الت عيىم(، و ىي ال مى   وي   اب  وني -1
 .(2)والوم  عافك، وقد يحمم على الم فد

 األدلة والتاجبح

 أمفي  ب( استدم سيبويه والوماوف على ووو  احد ا  في )تحي ( 1)

سيبويه على )دحي  (، و ي ومى  )حيىا ( الناقى ؛ ألنىه علىى و   ال عىم منلىه،  قاسه -1
ا –ودخل  التا  منله، وفياا   .(5)نقم حفل  العي  دلى فا  الللم  -ديض 

                                        
 .8/589، والتيييم 1/172انظف  النل   (1)

ييى (  ومىى  )حيىا ( ل ىىفج الناقى . ويلىىف ابى  بىىفه د  مىى  العىف  مىى  يد مىه، فيقىىوم  )دحي ى (، )انظىىف  التىىاج  (4) )دح 
 (. وانظف مي   الما ني في المفاو  السابق .17/512

 .4/195المنص   (1)

 .8/589، والتيييم 4/195المنص   (2)

 .17/512، والتاج 8/589انظف  التيييم  (5)



 (47) 

 .(1)ألنه ل  يسم  في )تحي ( دال احد ا  -4

 على ووا  احظااف في )تحي ( بعدب ددل ، و ي  الما ني( واستدم  4) 

بى  ونىى إد  دبىا  يىد قىىد حلىى فىي مصىادفه  )تعيى ، وتعييى ( باحظاىىاف؛ مىا يلىفه ا -1
 (4) فايا يؤن  بتفو دد ا  )تحي (إ

دنه يلف قبم يلو في )دحي  ( ووا  احظاىاف؛ فقىام  إومى   ىيا  )حيىا ، ودحييى (،  -4
يوا   ائ  دد م ، وا   ائ  دظاىف .. سىمعنا مى  العىف  مى  يقولىو   )د  يىا (، ع 

ييى (إ ييى ( مى  د  الاىا  فياىىا  ،(1) و )دع  ومعنىى  ىيا  دنىه ديا وىا  احظاىاف فىي )دح 
 ال م ، فننه يوو  االظااف في )تحي (.

 ، و يفه ماي   دليه الما ني بأمفي  اب  وني( وفد  1)

ييى ( ومى ، والومى   األوم  يي (، وبيا  يلىو  د  )دح  د   ناو فافق ا بي  )تحي (، و )دح 
قىىد يلحىىىظ دوال يلحىىظ، بخىىل  )تحيىىى (؛ دي  ىىي مصىىىدف، ، وال ىىفع (2)فىىفع علىىى الواحىىىد

إفأنى  ديا وئى  بالواحىد فقلى   )حيىا (  (5)والمصدف دصم؛ فينبني د  يلحظ فىي ن سىه
اليىىا ي ، ولىىي  لىىيلو )تحيىى (؛ ألناىىا مصىىدف، والمصىىدف  وتمىىاعا ام مىىا لف تىىه مىى  

، (6)دإدصم ال ففع، ولي  يملنىو فياىا مىا يملنىو فىي الومى  الىيي  ىو فىفع علىى الواحى

                                        
 .8/589التيييم  (1)

 .4/196المنص   (4)

 .4/197المنص   (1)

 .4/193،191المنص   (2)

 .8/588التيييم  (5)

 .4/196المنص   (6)



 (48) 

نمىا  ىي  ائىدب  ا أل  الاا  في )دحييى ( ليسى  بىدال  مى  اىي   فىي حاىو الللمى ، وا  وديض 
 .(1) للتأني ، بخل  الاا  في )تحي (

واللسىفب؛   ما يلفه دبو علىى مى  د  )تحيى ( موضى   فبىوا فيىه مى  لنىفب اليىا ا الناني 
ْيىىىتأل  دصىىىله  ) بىىىو حيىىىا ؛ أل  ، وضىىىع   يلىىىو د(4)(؛ فووىىى  فيىىىه االد ىىىا  لىىىيلوىن ح 

 .(1))تحيي ( ل  تلنف فيه اليا ا ، لما يلف

د  ما ي ى  دليىه المىا ني مى  وىوا  احظاىاف فىي )تحيى (  والذى بتاجح لدىَّ من ذلك:
ىنىه  ىو الىفاوح، ويلىو أل   فيىه دال احد ىا ، فقىد ُسىم  فىي  )تعي ى ، وتع ييى (، مح ديا لى  ُيس 

يا صح   يا السماع ع  دبي  يد فيما حلاه  عنىه ابى  ونىي، فىل اىو د  السىماع وا   وا 
لىا  قلىىيل ،  ىىو مىى  دقىىوه ددلىى  الصىناع  النحويىى ، والمىىا ني يويىى  احظاىىاف، واحد ىىا  

 عنده دقي  ودلنف.

                                        

 الساب  ن سه. (1)

 الساب  ن سه. (4)

 .8/589التيييم  (1)



 (49) 

المبحث الثاني: ما خالف فيه المازني سيبويه في غير كتاب 

 .التصريف

 .(1) (:)ِعَاْضىَ  تصغباالخالف في  -1

ب خامسى  لى  يتقىدماا مىدب  ائىدب، حىيف  فىي التصىنيف؛ ديا وقع  دل  التأنيى  المقصىوف 
ا يخىفج البنىا  عى  دألنه وا  قبلاا دفبع  دحف   صىوم، وبقىا  األلى  الخامسى  فصىاعد 

ىىىىىفه( ى قحى ىىىىىو  )قحف  ى ىىىىىي نحى ى ىىىىىوم فى ى ىىىىنيف، تقى ى ىىىىىى((4) دو ا  التصىى ى ى بح وح ح  ىىىىىف( ، (1) ، و)وح ى قى ي    )ُقفح
ي وىى (، واأللىى  فيامىىا للتأنيىى ؛ المتناعامىىا مىى  الصىىف ، ولعىى د  دخىىوم التنىىوي  و)ُوحح

 .(2)علياما

ىىىنحى( فىىىي   سىىىيبويه والوماىىىوف دلىىىى دناىىىا للتأنيىىى ، فت ض  ي  عنىىىىد حىىىودمىىىا دلىىى  )الْعفح
ي ضى (  بى( عند التصنيف، فتقىوم فىي تصىنيف ا  )ُعفح وح ح  التصنيف، لما حيف  دل  )وح

ي ضىىٌ (؛ أل  النىىو  دلحقىى   ،بىىالنو  ىىنحى( فلىىي  فياىىا دال )ُعفح ض  قىىام سىىيبويه  إدمىىا )الْعفح
النلنى  باألفبعى ، ووىا    ىيه األلى  للتأنيى ؛ فصىاف  النىو  بمن لى  مىا  ىو مى  ن ى  
بىى(؛ أل   وح ح  الحف ، ول  تحيفاا، ودووب  الحي  لألل ؛ فصىاف تحقيف ىا لتحقيىف )وح

 .(5) النو  بمن ل  الفا  م  )قمطف(إ

ي ك   الما نيوي    و ؛ ألنىه ( بحىي  النىدلى د  األل  فياا لنيف التأني ، فيقوم  )ُعىفح
ناب(، وحلاه ع  دبي  يد؛ فاألل    .(6)لنيف التأني  –عنده  –قد ُسم   )ْعفحض 

                                        

ىىىىناب(دي (1) ىىىىنح  والْعفحض  ىىىىنحي، و )الْعفحض  ىىىنحى(  ىىىىو عىىىىدٌو فىىىىي اعتىىىفاك وناىىىىاط، يقىىىىام  ال ىىىىف  تعىىىدو اْلعحْفض    )الْعفحض 
 .18/248، وتاج العفو  148-1/147معفض  مفب م  ووه ومفب م  آخف، انظف  تايي  اللن  

 .8/484اس  موض ، انظف  التايي  )قفقف(  (4)

 (.4/111و و اس  فوم يطل  على حى م  األنصاف )التاج  (1)

 .1/168، واالفتاا  497-496، والبصفيا  1/219انظف  اللتا   (2)

 انظف في  يا المي    المفاو  السابق .، و 1/219اللتا   (5)

 .1/168، واالفتاا  497 – 496انظف  البصفيا   (6)



 (13) 

ىىنحي( تصىىنف علي) سىىيبويه( وقىىد اسىىتدم 1) ض  ( بىىأ  النىىو  فيىىه ُعفي ْضىى علىىي د )الْعفح
إللحا ؛ فصاف  لأناا و   م  الللم ، ودما األل  فاىي للتأنيى ، ولىيلو حىيف  دو  ل

 .(1)النو 

نحي(لنيف التأنيى  بمىا حلىاه دبىو  يىد عى    نيالما( واستدم 4) علي د  األل  في)الْعفحض 
ىىىناب ض  لحىىىا ؛ ألناىىىا لولانىىى  إل(، فىىىاألل  ى علىىي  ىىىيا ى لٌ  العىىف ، دي سىىىُم  عنا  )ْعفح

 .(4)ن  دخوم التنوي  والتأني  علياامتللتأني  ال

فوايى    ىو الصىحيح لمىا يلفنىا، ودمىا سيبويه والوماىوفماي   دليه  يظاف لي د واليي 
تاف عند عامتا ، بم  و سماع ع  بعضا .ْعفح الما ني ) ناب( ع  العف ؛ فل  ُيا   ض 

ا تصغبا المحذوف مى  بعض أصول  وبقي بعد الحذف علي أكثا من حافبن، 2
 ىحو:)بضع( المسمي ب .

ديا لىىىا  االسىىى  الىىىيي يىىىفاد تصىىىنيفه قىىىد بقىىىي بعىىىد الحىىىي  علىىىي دلنىىىفم  حىىىففي ، 
دنىىه يصىىنف علىىي حالىىه بىىدو  فد المحىىيو ، تقىىوم فىىي  الوماىىوفو فمىىي   سىىيبويه 

ي  ( بيىىا  سىالن  )ُميحي  (، دصىىله )مي  ( بيىا  ماىىددب، فعنىد التصىىنيف ال  تصىنيف)مح
( المسىمي بامىا إديا ف  ، يقىوم سىيبويه فىي تصنيف)يضى (،و) ا(1)تفد اليا  المحيوفى 

 .(2) ف(إي  وح ( ) ُ  (، وتقوم في) اف  ي  ضح سمي  فول  بى)يض (، قل  )يُ 

                                        

 .1/219اللتا  (  1)

 .497ى 496انظف  البصفيا  (  4)

 .4/498، وافس الومم الب  عص وف 5/143انظف  افس اب  يعي  (  1)

( فاىىىو اسىى  فاعىىم م ) ىىىاف ، و)يضىىى ( ممىىا حىىيف  فىىىاؤه، واألصم )يوضىى (، ود257ىىى 1/256اللتىىا  (  2) ما) ىىاف 
البنىىا  ياىىوف  ىىوف ا(  ديا اناىىد ، فأصىىله ) اوف(، قىىدم  الىىفا  علىىي الىىواو، فصىىاف ) افو ا(، نىى  قلبىى  الىىواو يىىىا  

(، فعنىد تصىنيفه علىي مىي   (، فصاف علي) ىافلتطففاا دنف لسفب؛ فصاف ) افي ا(، ن  دعم دعلم)قاك
 {.64ى 61تس  في التصنيف والنس  ( بل فد}انظف  المحسيبويه تقوم ) ويف



 (11) 

دلىىي د  المحىىيو  يىىفد، فتقىىوم  العىىل ، ويىىون ، والمىىا نيدبىىو عمىىفو بىى  وي ىى  
ي ضىى ي عىىد(؛ أل  األصىىم فياما )يوضىىى ،  في)يضىى ، ويعىىد( المسىىمي باما )ُيوح ، وُيوح

 ؛ أل  دصله ) ائف(.(1)  ) ويئف((، وتقوم في) اف(ويوعد
ي ، وابىى  وممى  نسىى  دلىي المىىا ني  ىىيا القىوم  ابىى  السىفاج، وابىى  ونىىي، وابى  يعىى

، ويلىىىف (4)ونيم، وال افضىىىي، واألاىىىالمىىىفاديمالىىىو، والفضىىىي، ودبوحيىىىا ، ولىىىيلو 
، وللنىىه اليىىىفد المحىىيو  فىىىي (ٌ  المىىفادي د  المىىا ني يوافىىى  يىىون  فىىىي نحو ) ىىاف

 .(1) )خيف، واف(
 ة والتاجبحاااألدل

 لمي با  بعدب دووه  سيبويه والوماوف( احت، 1)
 وم فىىي تىالتخ يى  فىي الملبىف، ولىي  لعلى   د  الحىي  دنمىا لىا  لضىف  مى  األوم  

التصىىنيف، وألنىىىه دملىىى  فيىىىه منام)فُعحيىىم( مىىى   يىىىف فد؛ فىىىل حاوىى  دليىىىه؛ فتقىىىوم فىىىي 
 .(2) تصنيف)نا ( )نوي (

( ) ويئف( د  يلىىىو  قىىىىد دنىىىه يلىىى   مىىىى  قىىىام فىىىي تصىىىنيف) اف   يلىىىف سىىىيبويه النىىىاني 
ي  ىيا المىي   د  يقىىام ، لىيلو يلى ما  على(5) (ٌ  صىن ف) ائف ا(، ولىي   ىو تصىنيف) اف

ىىىىىا ( )دُنحي  ي  في)مح  ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىىى (، وفي)نى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىىىىو(؛ أل    ( )ُميي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى (، وفي)خيفمنو( )ُدخي فمنى

                                        

{، ويىىىىىىون  علىىىىىىىي  ىىىىىىيا يىىىىىىىفد والينىىىىىىو  علىىىىىىىي 257ىىىىىىىى1/256حلىىىىىىاه يىىىىىىون  عىىىىىىى  وماعىىىىىى  مىىىىىىى  العف }اللتىىىىىىا  (  1)
 {.2/168مي به}األاموني 

، 2/1914، واىىفس اللافيىى  الاىىىافي  5/141، واىىفس ابىى  يعىىي  1/71، والخصىىائ  1/57انظىىف  األصىىوم (  4)
، واىىىىىىفس األل يىىىىىى  4/863، واىىىىىىفس التسىىىىىىايم للمىىىىىىفادي 166ىىىىىىى 1/165، واالفتاىىىىىىا  1/442واىىىىىفس الاىىىىىىافي  

 .2/168، وافس األاموني 4/1541لل افضي 

 .1/91انظف  توضيح المقاصد (  1)

ولىىىىو فدد  المحىىىىىيو  علىىىىىي مىىىىي   المىىىىىا ني لقلىىىىى  )ُدنحي  (؛ أل  دصىىىىىله )دنا (؛ فحىىىىيف  منىىىىىه ال ىىىىىا ، و ىىىىىي (  2)
 {.4/863التسايم للمفادي ، وافس 143ى 5/119الام ب}انظف  افس اب  يعي  

 .1/445، وافس الاافي  257ى 1/256انظف  اللتا   (5)



 (14) 

ىف( مى   يىف  ى (، و)ُنىوي (، و)ُخييح يف منىو(، وقىد ات قىوا فىي يلىو علي)ُميحي  دصىلاا )دخ 
 .(1)فد

ي ضىى (  النالى   اىم معىه الملبىف، بخل )ُيوح ىي  ( فىي تصنيف)يضىى ( الُيو  أل  نحو )ُيضح
 .(4)يي يوام ملبفهال

 ى واحت، النحويو  لمي   دبي عمفو، والما ني بوواي  4

د  مىى  اىىأ  التصىىنيف د  يىىفد األاىىيا  دلىي دصىىولاا، لمىىا تقىىفف بات ىىا  فىىي  دحىد ما إ
انق (؛ فليلو ينبني فيما لا  مالننائي لى)يد(،و)د  منله... وص 

ئف(.. ي( ) ىىو ٌ   ىىافماحلىىاه سىىيبويه عىى  يىىون  عىى  العىىف  دناىى  يقولىىو  في) النىىاني و 
 .(1)و يا ن  في موض  الخل ؛ فيقا  عليه ماعداهإ

فقىد فد هإبىىأ  فد   الووىىه األوم ىىيي  الىدليلي  بىأبلغ بيىىا  ودحسىنه، فأمىا  الاىاطبيوقىد فد  
الاي  دلي دصله فىي التصىنيف لىي  ألوىم التصىنيف، بىم ألوىم الضىفوفب الداعيى  دلىي 

ىىىا فىىىن  العىىىف  لىىى  تىىىفد حىىىىي  الىىىفد، ويلىىىو فىىىي الننىىىائي للمىىىام بنيىىى  ال تصىىىنيف، وديض 
 .(2)قال )ُنوي ( في)نا ( حسبما حلاه ال فا  ع  اللسائيإ

ا ى بنلن  دووه فقد فد   االحتواج النانيودما   ه الااطبي ى ديض 

نمىا  ىو اىي  منقىوم عى  نىا   ا دحد إ د   يا السماع  يف مت   عليه عند العف ، وا 
 العف .منا .. ويلو اليلو  حو  علي ومي  

فىىل يبنىىي عليىىىه د  ماسىىم  مىى  يلىىىو نىىادف اىىاي اليبلىىىغ مبلىىغ القيىىا  عليىىىه؛  النىىاني و 
ىا فاىىو نمىىا حمىؤوم، قىىام سىيبويه ى بعىىد الحلايى  إفاؤال  لىى  ي قاعىدب، وديض  قفوا) ىاف ا(، وا 

                                        
 .1/445، وافس الاافي  5/141انظف  افس اب  يعي  (  1)

 .2/1914افس اللافي  الاافي  (  4)

 .7/178المقاصد الاافي  (  1)

 الساب  ن سه.(  2)



 (11) 

يوم(، لأنا  حقىفوا)فاول   يا احتمىم  ىيا التأويىم لى  (1) (إحقفوا) ائف ا(، لما قالوا )ُفوح ، وا 
 دليم. يل  فيه

ي  (، فاىىىىو دمىىىىا د  يقىىىىوم )دُنحي  النالىىىى  و  (  المعافضىىىى  بقىىىىوم العىىىىف  في)نىىىىا ( )ُنوح
ي  ( فيخال  قاعدتهإ ما د  يقوم )ُنوح  .(4)فيخال  العف ، وا 

مىى  دنىىه اليىىفد المحىىيو  فىىي  الوماىوف وسىىيبويهولاىيا فىىن  الصىىحيح  ىىو ماي ىى  دليىىه 
ه، وألنىىىىه دملىىىى  فيىىىىه تصىىىنيف نحو )يضىىىى ( المسىىىىمي بىىىه، ويلىىىىو أل  السىىىىماع يعضىىىد

 منام)فُعحيم( م   يف فد؛ فلحاو  دلي الحف  المحيو .

 ا تصغبا الخماسي الذي واوه لإللحاق، ىحو:)ِعْثَوّل(.3
ديا لىىىىىا  فىىىىىي االسىىىىى  الخماسىىىىىي  يادتىىىىىا  ولانىىىىى  دحىىىىىدا ما  ائىىىىىدب لنيىىىىىف احلحىىىىىا ، 

) من تحىي ، وتتىفو  ، فمي   الخليىم، وسىيبويه، والوماىوف د  الىل  النانيى (1) نحو )ْعن وح
م(، بحىىي  دحىىدي اللمىىي ؛ م، وُعنحيْنيىىالىىل  الملحقىى  والىىواو، فتقىىوم فىىي تصىىنيف ا )ُعنحي  

)  .(2) ألناا  ائدب لنيف احلحا ، وتتفو الواو؛ ألناا بمن ل  اي )ْقف اح ن

( دصىله م ) من دححم(عو)ْعن وح ىم(، ودلحى  بىى)ْوف  ي  لإللحىا ، د، حيى  دخىم دحىد ال ائى(5) نح
؛ ليصيف بمن ل  األصلي، ن  دخىم ال ائىد النىاني و ىو الىل ؛ فلىا  دوال  مخ ى  و و الواو

 .(6)الل  بمن ل )دف  (، و اد  فيه دحدي اللمي  بعد يلو
يا حُ  ىىىىيبويه إوا  ىىىىام سىى من ققىى ىىىىوح )ْعن ىى ىىىىىىمٌ  ف   م(؛ ألنىىىىىىو لىىىىىىو ومعىىىىىى  يىىىىىى، وُعنحي ٌ  ( قل  )ُعنحي 

نمىىا صىىاف  الىىواو تنبىىى  فىىي الومىى  و  التحقيىىف؛ ألناىى  دنمىىىا قل  )عنىىاوم وعناويىىم(، وا 
(،   ياىىىوىىا وا باىىىيه الىىىواو لُتل حىىى  بنىىىا  النلنىى  باألفبعىىى ، فصىىىاف  عنىىىد   ل ىىى ن اح )ْقف 

                                        

 .257ى 1/256اللتا  (  1)

 .791ى 7/178المقاصد الاافي  (  4)

( مىىىىىى  الفوىىىىىىام  الوىىىىىىافي النلىىىىىىيظ، دو اللنيىىىىىىف اللحىىىىىىى  الفخىىىىىىو، ويلىىىىىىو  بمعنىىىىىىي اللنيىىىىىىف اىىىىىىعف الوسىىىىىىىد (  1) من )الْعن ىىىىىىوح
 {.9/27والفد }اللسا )ع   م( 

( بلسف القا   الضخ  الطويم م  الفوام، دو  و األلوم}اللسا )  ف    ( (  2) اح ن  {.11/139)الْقف 

 {.4/419لف الما ني دنه بمعني الوادي}اللسا )ج ف د س م( )الْوف دحم( م  احبم  الضخ ، وي(  5)

 .4/131، وافس الومم الب  عص وف 1/19انظف  النل  (  6)



 (12) 

(؛ فحىىيقْ وصىاف  الىىل  ال ائىدب بمن لىى  البىا  ال ائىىدب في) ى ن اح اا لمىا حىىيفوا البىا  حىىي  فتف 
م قالوا )قفااىى (، فحىىيفوا مىىا و بمن لىى  البىىا ، ودنبتىىوا مىىا و بمن لىى  الاىىي ، ولىىيلو قىىو 

 .(1)العف  وقوم الخليمإ
) من . وقىد (4) وي   الما ني، وتلميىيه المبىفد دلىي حىي  الىواو؛ فيقىوم فىي تصىنيف ا )ُعنحي 

قىىام المبىفد فىىي  (1)المبىىفد، واألعلى ، والفضىىي، ودبوحيىا حلىي  ىىيا القىوم عىى  المىا ني  
( فىىىاعل ؛ أل  فيىىىه  ائىىىدتي    من ( )ُعنحي  من الىىىواو  ىىىيا المىىىي   إ وتقىىىوم فىىىي تصىىىنيف)ْعن وح

حىىدي اللمىىىي ، والىىواو دحىىى  عنىىدنا بىىىالطفس؛ ألناىىا مىىى  الحىىفو  التىىىي تىى اد، والىىىل   وا 
ىىا ىىم(... وقىىد يوىىو  ماقىىام ى  مضىىاع   مىى  األصىىوم، و مىىا وميع  ح  دح لإللحىىا  بمنم)ْوف 
 .(2)دي  سيبويه ى ولل  المختاف مايلفناإ

 األدلة والتاجبح

 أمفي  بلمي با   سيبويه والوماوف( احت، 1)

 .(5)السماع ع  العف ؛ فقد حلي الخليم د   يا  و قوم العف  األوم 

دحىىم( ، وأل  التصىىنيف يحمىىىم (6) النىىاني  القيىىا  علىىي الخماسىىي الملحىىى  بىىه، و و)ْوف 
واحىىد، فيقىىام فىىي ومعىىه )عناوم(، و)عناويىىم(،  ا مىى  واد  مىى  علىىي ومىى  التلسىىيف؛ دي
 .(7)بحي  دحدي اللمي 

( بالقيىىا ؛ اىى المبىفد لمي بىه ومىي  ( واحىت، 4) من يخه المىا ني فىي تصىنيف نحو )ْعن ىوح
ىىىا  إللحىىىا  لأل  الىىىل  الماىىىددب فياىىىا مىىى  الحىىىفو  األصىىىوم، و ىىىي والىىىل  النانيىىى  مع 

                                        

 .1/213اللتا  (  1)

 .1/157، واالفتاا  1/19، والنل  419، واالنتصاف 4/425انظف  المقتض  (  4)

 .1/157الفتاا  ، وا1/452، وافس الاافي  1/19، والنل  419انظف  االنتصاف (  1)

 .4/425المقتض  (  2)

 .1/213اللتا  (  5)

 .1/452افس الاافي  للفضي (  6)

 .1/213اللتا  (  7)



 (15) 

دححم(، وليسىىى  الىىىواو لىىىيلو؛ دي  ىىىي مىىى  الحىىىفو  ال ائىىىدب، ولىىىيا لانىىى  دحىىى   بىىىى)ْوف 
 .(1)بالحي 

علىي سىيبويه فىي )مقعنسى (؛ علي المبفد بأ  مااختافه ى  نا ى نقىك لىفده  ب  والداوفد  
حقى ، إو ىو يقىوم  ألنه وعم المىي  فياىا دولىي بالحىي  مى  السىي ؛ أل  السىي  عنىده مل

ىى ( )محيمىىف(.. ولىىيلو فن ي بالحىىي  مىى  المىىي ؛ فيقىىوم في)محم( دولىىفن د  الىىفا  في)محمح
مى  الحىف  المضىاع ، فىي الللمى  الدام في)مقدن (، فاو يوعىم المىي  دولىي بىأ  يبقىي 

( دولي بأ  يبقي م  الحف  الملح إويوعم الح  .(4)ف  المضاع  م  )عنومن

؛ ألنىه مخىال  لقىوم العىف ؛ وليلو فننني دفي دنه الووه لما ي ى  دليىه المىا ني والمبىفد
دي ماحلىىاه الخليىىىم عىىىنا  يقضىىي بصىىىح  مىىىي   سىىيبويه والوماىىىوف، لمىىىا د  القيىىىا  

ولاىيا فاىو  ؛موفد القيىا  وحىدهيعضده ويقويه، ودما قوم الما ني والمبفد فلي  فيه دال 
 قوم ضعي .

 .ا تصغبا المصدا الذي علي وزن)اىفعال(، و)افتعال(، ىحو:)اىطالق(، و)افتقاا(4

المصىىىادف التىىىي دولاىىىا  مىىى ب الوصىىىم تحىىىي  مناىىىا الامىىى ب للىىى و  تحىىىفو مابعىىىد ا فىىىي 
ىىىىىام(،  ى ىىىىىام(، و)افتعىى ى ىىىىىىي و  )ان عى ىىىىىدف على ى ىىىىىا  المصى ى ىىىىىن  لىى ى ىىىىىنيف، فى ى ىىىىىيف والتصى ى التلسى

 خل  بي  النحويي   (1)و)افتقاف( ف ي تصنيفهنحو )انطل (، 

قيىىف(، وفىىي  سىىيبويه والوماىىوفىىى فىىي   1 لي ، وفُتحي  دلىىي دنىىه يقىىام فىىي تصىىنيف ما )ُنطحي 
يا لانى  تىا  االفتعىام قىد دبىدل ، فنناىا تىفد دلىي دصىىلاا؛  التلسىيف )نطالي  وفتىاقيف(، وا 

 

                                        

 .1/452، وافس الاافي  1/19، والنل  4/425انظف  المقتض  (  1)

 .443ى 419االنتصاف الب  والد (  4)

، ويىىفي دبىو حيىىا  7/291د، انظىف  التىيييم ولىيلو الخىل  فىىي تلسىيفه؛ أل  التصىنيف والتلسىىيف مى  واد واحىى(  1)
، واىىىفس 7/294والمىىفادي د  الخىىل  بىىي  سىىىيبويه والمىىا ني في)ان عىىام( وحىىده دو )افتعىىىام(، انظىىف  التىىيييم 

 .4/845التسايم للمفادي 



 (16) 

 .(1)ل  ماقبلااتافي ، وُضتحيفي (؛ ألناا قلب  لما سضفتقوم في)اضطفا ( )
يا صىىنف )االفتقاف( حىىيف  األلىى  لتحىىفو مايلياىىا، وال تحىىي  التىىا ؛  قىىام سىىيبويه إ وا 
أل  ال ائىدب ديا لانى  نانيى  فىىي بنىا  النلنى ، ولىا  االسىى  عىدب حفوفىه خمسى  فابعاىى  

علىي منام)م اعيىم(،  فىي تلسىيفه للومى ؛ ألنىه يوىي ٌ  حف  لي ، ل  يحي  منه اىي 
يا حقىف )انطل ( قلى  )نطيلي (، تحىي  األلى  تيقىوم )فوال في تصنيفه... ت قيف(، وا 

 .(4)لتحفو مايلياا وتدع النو إ
دلىىىي وىىوا  دوفا )ان عىىام(، و)افتعىىىام( موفي)فعىىام( فىىي التلسىىىيف  المىىا نيىىى وي ىى  4

ىىيح  الامى ب والنىو  م )ان عىىام(،  والتصىنيف؛ فيلىو  المصىنف علىىي منىام األسىما ، وُتح 
ل ، وافتقىىاف( )طلئ ، وفقىىائف(،و)ُطلحي  ، طعىىام(؛ فيقىىوم فىىي)انوالامىى ب والتىىا  م )افت

 .(1) وُفقحي ف(
وممىى  نقىىم  ىىيا المىىي   عىى  المىىا ني  ابىى  السىىفاج، وابىى  عصىى وف، ودبىىو حيىىا  فىىي 

 .(2)االفتاا  والتيييم، والمفادي في افحه علي التسايم
ىيى وي   نعل  دلي دنبىا   مى ب الوصىم فىي تصنيف )اضىطفا (؛ فيقوم 1 ْفي (، )ُدضح

بحىىي  الطىىا ؛ ألناىىا بىىدم مىى  تىىا  االفتعىىام، و ىىي  ائىىدب، ودبقىىي  مىى ب الوصىىم؛ ألناىىا 
 .(5)ت ضلاا بالتقد 

دلياىىىا لُيتوصىىىم باىىىىا دلىىىي النطىىىى   احتىىىىي،و ىىىيا المىىىي   اليوىىىىو ؛ أل   مىىى ب الوصىىىم 
ىىا؛ ولىيلو الُيحتىىاج دلىىي  مىى ب الوصىىم فىىي  بالسىال ، والنىىاني مىى  المصىىنف متحىىفو دائم 

 .(6)لمصنفاالس  ا
 األدلة والتاجبح

                                        
، واىىىفس الاىىىافي  للفضىىىىى 4/495، واىىىىفس الومىىىم البىىى  عصىىىى وف 1/26، واألصىىىوم 1/212انظىىىف  اللتىىىا  (  1)

 .4/845، وافس تسايم ال وائد للمفادي 165ى 1/162، واالفتاا  523، 294ى 7/291 ، والتييم1/461

 .1/212اللتا  (  4)

 انظف  المفاو  السابق .(  1)

، واىىفس 7/291، والتىيييم 1/162، واالفتاىا  4/495، واىفس الومىم البىى  عصى وف1/26انظىف  األصىوم (  2)
 .4/845التسايم للمفادي 

 .7/523، والتيييم 1/165انظف  االفتاا  (  5)

 .7/523انظف  التيييم (  6)



 (17) 

 علي مي با  بما يأتي  سيبويه والوماوف( استدم 1)
فىي التصىنيف وال ٌ  ى بأ  الخماسي ديا لا  فابعه حف  مد ولي ، لى  يحىي  منىه اىي 1

فىىي ومىىى  التلسىىيف، نىىى  يبقىىىي االسىى  بعىىىد يلىىو بمن ل )سىىىفبام(،و)تو ا (، ونحو مىىىا، 
ل  ويلو  تصنيفه لتصنيف ا؛ فتقوم قيف()ُنطحي   .(1)ي (،و)فُتحي 

ى وأل  ال ائد ى لما يقوم اب  السفاج دياإ قدف دنباته لا  دولىي؛ لىئل يلتىب  بنيىفه، ممىا 4
دحىف ، فلىا    ال ائد فيه، فأما)است عام( فل  يو  د  تنب  السي  والتا  فيىه؛ ألنىه سىت

يىىه حىي  السىىي  دولىي؛ ألناىىا سىىالن ، وألناىا ديا حىىيف  بقىي مىى  االسىى  منىام تلىىو  عل
ا د  نبقىىي البىىاقي علىىي  األسىىما  فلانىى  دولىىي بالحىىي . ولىىي  يل منىىا متىىي حىىيفنا  ائىىد 
قيف(؛  منىام معىىفو  مىى  األسىىما ، ولىىو ووى   ىىيا لمىىا وىىا  د  تقىىوم في)افتقىىاف( )فُتحي 

 .(4) ألنه لي  في اللل )فتعام(إ

تح  لمىىي   المىىا ني( واسىىتدم العلمىىا  4) َح ليىى (، و)ُ  ي  لامىىا يىىف( لىىقْ ي  بىىأ  نحىىو  )ُنطحي 
منىام فىي األسىما ؛ فيىؤدي يلىىف الامى ب والنىو ، دو الامى ب والتىىا  فيامىا دلىى منىام  يىىف 
مووىىود، ولىىي  فىىي للماىى   )ن عىىام(؛ ولىىيلو يحىىي  مىى  الللمىى  مىىا فياىىا مىى  ال وائىىد 

 .(1) حتى تصيف دلى منام األسما ؛ فتقوم فياما  )ُطلحي  ، وُفقحيف(

 وف ودفه د   يا المي   مفدود، لعدب دم

تي  علىى األخىفه دد  ما قاله المىا ني ال يلت ى  دليىه دال عنىد تىفويح دحىده ال يىا األوم 
 .(2)مضوتساوياما في ال 

ا ل  يو  في )افتقىاف(  )فتيقيىف(؛ ألنىه لىي   الناني  دنه لو لا  اليي ي   دليه صحيح 
 .(1) في للما   )فتعام(

                                        

 .4/495، وافس اب  عص وف1/212انظف  اللتا  (  1)

 .1/26األصوم (  4)

 4/1138، وتعليىىى  ال فائىىىد 7/523، والتىىىيييم 4/495، واىىىفس الومىىىم البىى  عصىىى وف 1/26انظىىف  األصىىىوم (  1)
 .]د[

 .4/495انظف  افس اب  عص وف (  2)



 (18) 

بى  ونىي اا   )ن عىام(، مىفدود بىأ  ما ي   دليه الما ني في دنه لي  في للم النال  
ىىىىا(  ، ولاىىىىيا فلىىىىي   ىىىىيا (1) ، ولىىىىيلو )ن ىىىىفاج((4) دنبىىىى  )ن عىىىىاال (، ووعىىىىم منىىىىه  )نبفاس 
 .(2)الو   مومع ا على تفله، لما يلف الما ني

 .تصغبا أسماء األسبوع -5

دلىىي د  ديىىا   سىىيبويه والوماىىوفختلىى  النحويىىو  فىىي تصىىنيف دسىىما  األسىىبوع؛ فىىي   ا
نمىا يصىىنف مى  دسىما  ال مىىاو األسىبوع،    لىيلو ديىىا  الاىاوف التصىنف؛ ألناىىا دعىل ، وا 
( فل يحقفا ... ولىيلو)دوم مى  دمى (،  ٌ  ، قام سيبويه إودما)دم ، و د(5)مالا  نلفب

و)النلنىىا ، واألفبعىىا ، والبافحىى (... والتحقىىف دسىىما  اىىاوف السىىن ؛ فعلمىىا  مايلفنىىا 
 .(6)العل إ م  الد ف التحقف، دنما يحقف االس   يف

دلىىي وىىىوا  تصىىنيف دسىىىما   والمبىىفد، والمىىىا ني، اللوفيىىو ، ودبىىىو عمىىف الوفمىىيوي ىى  
فىىي الصىىحاس دلىىي دنىىه يوىىو  تصىىنيف يىىو  الومعىى  وحىىده  الوىىو في، وي ىى  (7)األسىىبوع

 .(8)م  ديا  األسبوع

ومم  نقم  يا المي   ع  الما ني  اب  سيده، واب  يعىي ، ولىيلو الفضىي فىي اىفس 
 .(9)واالفتاا  ،بوحيا  في التيييمالاافي ، ود

                                                                                                                
 .4/845تسايم للمفادي انظف  افس ال(  1)

 .1/446، والممت  225 – 4/222، 1/169انظف  سف صناع  احعفا  (  4)

 .467 – 1/466، والممت  118انظف  الُمعحف   للوواليقي (  1)

 .4/845، وافس التسايم للمفادي 7/291انظف  التيييم (  2)
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 ة والتاجبحااألدل

 علي د  دسما  األسبوع اليوو  تصنيف ا، بما يأتي  استدم سيبويه، والوماوف( 1)

ألناا دسما  دعىل  تتلىفف علىي  ىيه األيىا ؛ فلى  تىتمل  و ىي معىاف  لتمل ) يىد(،  -1
يىه. و ىيه األسىما  و)عمفو(؛ أل  اسى  العلى  دنمىا وضى  للاىى  علىي دنىه الاىفيو لىه ف

ل  دنىه اليىو  األوم مى  األسىبوع دو النىىاني، دو  ُوضىع  علىي األسىبوع وعلىي الاىاوف لىىُيع 
ىد  (1)الااف األوم م  السىن  دو النىاني ، ومعنىي يلىو  دنىه اليصىنف عنىد   لىم  مىا  ُيعح

ىى ا، ونحىىو يلىىو؛ فىىل تصىىنف ديىىا  األسىىبوع ولىىيا ديىىا  الاىىاوف؛ دي ونالن ىى الونىىه دوال  وناني 
 .(4)معنا ا الااف األوم والناني ونحو يلو

ىىىا أليىىىا  تتلىىىفف، لمىىىا يلفنىىىا، صىىىاف  اىىىبيا  4 ىىىى أل   ىىىيه األسىىىما  لمىىىا لانىىى  دعلم 
بالمضىمفا  ودسىىما  احاىىافب؛ ألناىىا تقىى  علىىي لىىم مىى   ىىو بتلىىو الصىى  ؛ فقىىم  تملناىىا 

 ناىىى د، دي  (1)فاسىىىتننوا عىىى  تصىىىنيف ا بتصىىىنيف االسىىى  النلىىىفب المضىىىا  دلياىىىا ؛لىىىيلو
 .(2) امتنعوا ع  تصنيف ا بتصنيف)يو (

علىىىي دنىىىه يوىىىو  تصىىىنيف ديىىىا  األسىىىبوع بأنىىىهإديا وىىىا   المبىىىفد واللوفيىىىو ( اسىىىتدم 4)
تحقيف)يىىو (، و)ليلىى (؛ أل  يلىىو بمن لىى )فوم، وامىىفدب(؛ فلىىيلو يلىى   د  يوىىو  تصىىنيف 

ي  فىي خىتل  بىي  النحىويانحو ) السب ، واألحد(؛ للوناا بمن ل ) يد(، و)عمفو(، وال 
قىوم ت، ف(5)دوا ب تحقيف اس  الملا  معفف  لا  دو نلفب، فليلو يقام في دسىما  ال مىا إ

                                                                                                                
 {.1/27الوفمي ول  ينسبه األعل  دليه}انظف  النل  ويلف األعل  الانتمفي د  الما ني حلي يلو ع  

 .1/27(  النل  1)

 .1/491انظف  افس الاافي    (4(
 .7/471المقاصد الاافي    (1(

 .4/491، وافس اب  عص وف 1/283انظف  اللتا    (2(

 .413ى  449االنتصاف   (5(
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ىىىىتف ى ىىىىىب (  )ُسىى ى ىىىىىي تصنيف)سى ىىىىىوم فىى ىىىىىنيف)دحد(  )دُ ي  بح قىى ى ىىىىىحح  (، وفىىىىىىىي تصى ىى ىىىىىي ي  ى د(، وفى
 .(1)تصنيف)االنني (  )نُنحي ا (؛ أل  األل  وصم

الومعى (، و يفه ع  بعك العلما  الت صىيم فىي يلو؛إفىنيا قلى   )اليىوُ   الفضيويلف 
و)اليىىوُ  السىىىب (، فففعىىى )اليو ( وىىىا  تصىىنيف)الومع (، و)السىىىب (، وا   نصىىىب  لىىى  

سىىما  لمصىىدفي االوتمىىاع والفاحىى ، دا، ويلىىو أل )السىىب (، و)الومعىى ( ميوى  تصىىنيف 
ولىي  النىفك تصىنيف  ىىيي  المصىدفي ، وال دحىد يقصىد دليامىىا فىي التصىنيف، ويويىى  

يصىىيفا  اسىىمي  ليىىومي ، واليويىى  فىىي النصىى   ديا ففىى  اليومىىا ؛ أل  الومعىى  والسىىب 
قحى ، ويقى (، و مىا اليصىنفا ، واليقصىد  تصنيف)اليو (؛ أل  االعتمىاد فىي الخبىف علي)وح

 .(4)دلياما بالتصنيفإ

ح لىىدي  مىىى   ىىىيي  المىىي بي ( 1) الاىىىاوف  د  ديىىىا  األسىىىبوع، ولىىيلو ديىىىا  والىىيي يتىىىفو 
 اليوو  تصنيف ا، ويلو لمايأتي 

تصىىىنيف األعىىىل  مىىى  دسىىىما  ال مىىىا ؛ ألناىىىا ليسىىى  موضىىىوع  علىىىي  ألنىىىه امتنىىى  -1
مقىىاديف، لمىىا ُوضىى )يو ( علىىي مقىىداف مىى  ال مىىا  وعىىدد مىى  السىىاعا ؛ ولىىيلو توىىىد 

ىى ىىىا دو د )يوم  ىىا لىىى)ل (، يقىىوم القائىىم  )لىى  سىىف ؟(؛ فيقىىوم الموي  )يوم  ا( يلىىو  وواب 
واألحىىد(، ونحو مىىىا فلىىى  يىىومي (، فىىىنيا لىىا  مقىىىداف ا وىىىا  تحقيىىفه وتقليلىىىه، ودما)السىىىب  

نمىىىىا  ىىىي دعىىىىل  ألوقىىىا  اليىىىفاد باىىىىا المقىىىداف، و ىىىىي تلىىىو  فىىىىي  يوضىىى  للمقىىىاديف، وا 
وىىوا )متى(، تقىىوم  )متىىي سىىف ؟( فيقىىوم الموي  )السىىب (؛ فلمىىا دفيىىد باىىا يلىىو لىى  

 .(1)يو  فياا التصنيف
ى ودما قوم المبىفد )د  ال مىا  يوىفي موىفي الملىا ، فيصىنف اسى  ال مىا  لمىا يصىنف 4

يلىىو بىىأ إم  األمىىال  مىىااليوو   ابىى  والداسىى  الملىىا  معففىى  لىىا  دو نلىىفب(، فقىىد فد  

                                        
 .477ى 4/476انظف  المقتص    (1(

عىى  بعضىىا  علىىى   ىىيا القىىوم، و ىىو وىىوا  تصىىنيف)الومع ، والسىىىب (  . وحلىىي12/111انظىىف  المخصىى    (4)
 {.1/492م  نص )اليو (. وعد  ووا ه م  ففعه}انظف  افس الاافي  

 .413االنتصاف   )1(
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ىىا،  )مل ، وعمىىا (؛ ألنىه لىىي   نىاو ملىى  دخىفي تلىىو   ىىيه لىىتحقيىفه، و ىىو مالىا  علم 
نمىا يوىو  التصىىنيف فىي النلىفا  مى  األمىىال ، لمىا يوىو  فىي النلىىفا   دصىنف مناىا، وا 

مى  ففسىخ علىي  مفسخ(؛ ألنه يلو  ففسىخ دطىو م  األ ما ، فتقوم )ففيسخ( تصنيف)ف
 .(1)حس  الوض  والتقديفإ
 ا لا)ِفْعلة(، ىحو: )اأَلُشّد(.)َأْفُعل( جمع  يء ا مج6

 م  وموع القل  )دحف ُعم(، ويطفد في نوعي  
م(، نحو )لح دحد ما  .(4)  (لُ ل   ، ودحل    في وم  االس  النلني صحيح العي  علي)فحع 
، ويفاع، عنىىىا   بلعلمىىى  الىىيي قبىىم آخىىىفه مىىدب نالنىى ، نحو )  الفبىىاعي المؤنىىالنىىاني

ُن ، ودي فع، ودي ُم (  .(1) ويمي (، تقوم )دع 
ا، نحو )نعمىىىى (، دوصىىىىى  ، نحو )اىىىىدب( فىىىىىُتح ظ فىىىىي وم )دف ُعىىىىىم(؛  لىىىى ( اسىىىىىم  ودما)ْفع 

، يقىىىىوم سىىىىيبويه والوماىىىىوففيقىىىىام )دن ُع ، ودُاىىىىدن(. و ىىىىيا قليىىىىم ع يىىىى ، و ىىىىو مىىىىي   
ىىىى ى لىىىىى ( علي)دف ُعىىىىىم(، ويلىىىىىو قليىىىىىم ع يىىىىى ، لىىىىىي  باألصىىىىىم، سىىىىىيبويه إوقد ُلسْن ف  )ْفع 

 .(2) قالوا )نعم ، ودن ُع (، و)ادب، ودُادن(إ

دلي د  )األحُاد ( وم  الواحد له، وقىد فوي يلىو عنىه نعلى ، ونسىبه دليىه  الما نيوي   
 .(5)دبوعلي في البصفيا ، واب  وني في الخصائ ، واب  سيده في المحل 

  خمس  دقوام  في يلو علي و نحويختل  الاوقد 
م فده )اىىدب(، نحو )نعمىى ، ودنعىى (، و ىىيا  دنىىه ومىى ٌ  سىىيبويه، واألخ ىى مىىي    األول:

سح  ل (، وللنه حح  .(1) في المعني؛ دي يقام )بلغ النل  ادته( ٌ  الوم  قليم في )ْفع 
                                        

 .411 -413الساب  ن سه   )1(

، ودحصىو(، والمعتىىم الىل ، نحو )دلىىو، وددم  )4( ىىون عىىف  ( دال ديا ومعتىه الوسىوا  فىىي يلىو المضىىع ، نحىو  )صح
ىىُي (، 1/239 يىف يلىو، فيتبى  المسىموع }انظىف  االفتاىىا   {، واىي)دف ُعم( فىي معتىم العىي ، نحو )سىي ، ودس 

 {.5/71و)نو ، ودنو ( }التصفيح 
ا بلمىىدب، لىى  يومى   ىىيا الومى  دال مىىا اىىي تى(  فىن  لىىا  مىيلف ا لىىى)طحام(، دو مؤنن ىىا بال1) َح ا  لىىى)سحاب (، دو فبىاعي 

 {.2/141، واألاموني 213ى 1/239}انظف  االفتاا   م  قولا  )طحام ودطحم(

 .584ى  1/581اللتا    (2)

 .7/243، والمحل  1/87، والخصائ  1/163، والبصفيا  4/638انظف  موال  نعل    (5)



 (24) 

فاىو لىه مى  ل ظىه؛  ال واحىد ٌ  ، وال مخافي دنه ومى دبي عبيدب، والما نيمي    :الثاىي
 .(4)منم )دبابيم، وعبابيد، ومياليف(

ىىدن(، و مىىا صىىالحا  لاىىيا فىىي م ىىفده و ىىيا المىىي   مىىفدود؛ ألنىىه قىىد ُسىىم   )اىىدب(، و)اح
 .(1)الوم 

م(، لمىىا يقىىام  )قحىىدن  مىىي   اللسىىائي الثالاا : ىىدن( علىىي  نىى )فحع  ، (2) ، ودقُىىدن(ٌ  د  م فده)اح
ىى ىىدن( علىىي حىىي  ال يىىادب؛ ألناىى  فبمىا اس  تُل ف وا علىىي حىىي   ىىيه ال يىىادب والقيىا  فيه )داح

 في الواحد، ويؤيده قوم عنتفب 

 (5)ب البىان واأس  بالِعْظلمِ ضخ   عهدي ب  َشدَّ الىهاِا كأىما
، ولىأ  التىا  في)النعمى  والاىدب( (6) م فده )ْاىدن(، نحو )يئى ، وديؤ ( دنه وم ٌ  الاابع:

 ، وْاىىىىدن(؛ فومعىىىىا لىىى  تلىىىى  فىىىي الحىىىىف ؛ دي لانىىى   ائىىىىدب، فلىىىأ  األصىىىىم فيامىىىا )ْنع  
م ودفُوم(، و)  .(7) ُف (ض  ف   ودضْ علي)دف ُعم( لما قالوا )ْفو 

دنىىه م ىىفد الومىى  لىىه؛ فاىىو واحىىد وىىا  علىىي  الوىىو في وابىى  األنبىىافيمىىي    الخااامس:
 .(1)بنا  الوم 

                                                                                                                
، 1/112، والنلىىىىى  1/87، والخصىىىىىائ  4/186، ومعىىىىىاني القىىىىفآ  لألخ ىىىىى  584ىىىىىى 1/581(  انظىىىىف  اللتىىىىىا  1)

، وتىىىىىاج العىىىىىىفو  1/211، واالفتاىىىىىىا  6/455، والبحىىىىىىف المحىىىىىيط 166 -9/165 والوىىىىىام  ألحلىىىىىىا  القىىىىىفآ 
8/421. 

، 4/141، وا عىىىىىىفا  القىىىىىفآ  للنحىىىىىىا  4/638، وموىىىىىىال  نعلىىىىى  1/135(  انظىىىىىف  موىىىىىىا  القىىىىىفآ  ألبىىىىىىي عبيىىىىىدب 4)
، 6/264، والىىىىىىىدف المصىىىىىىىو  1/125، واللاىىىىىىىا  1/112، والنلىىىىىىى  7/243، والمحلىىىىىىى  1/87والخصىىىىىىىائ  

 .7/133آ  للايخ عضيم  ودفاسا  ألسلو  القف 

 .6/264(  انظف  الدف المصو 1)

ىىى 9/165،والوىام  ألحلىىا  القىىفآ  1/112، والنلىى  1/163، والبصىىفيا  4/141(  انظىف  دعىىفا  القىىفآ  للنحىا 2)
 .422ى 8/421، والتاج 6/264، والدف المصو  166

، والمحلىىى  1/87، والخصىىىائ  4/141(  البيىى  مىىى  اللامىىىم لعنتىىفب فىىىي معلقتىىىه، انظىىف  دعىىىفا  القىىىفآ  للنحىىا  5)
. 6/264، والىىىىىىدف المصىىىىىىو  2/689، 6/455، والبحىىىىىىف المحىىىىىىيط 9/165، والوىىىىىام  ألحلىىىىىىا  القىىىىىىفآ  7/243

 ويفيد بالبنا   األصاب ، والعظل   صبغ دحمف. ويفوي  )مد( بدم )اد(، و)مدن النااف واده(  افت اعه

 .422ى 8/421، والتاج 2/689( انظف  البحف المحيط 6)

 .8/422(  التاج 7)
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 .(4)و يا القوم  يف صحيح؛ لعد  ووود)دف ُعم( في الم فدا  وص  ا
والىىيي يظاىىف لىىي مىى   ىىيه األقىىوام د )األُاىىدن( وم )اىىدب(، و ىىو ماي ىى  دليىىه سىىيبويه، 

 ويلو ألنه حس  في المعني؛ دي يقام )بلغ النل  ْاد ته(.
ن7  ا الوقف علي المقصوا المىوَّ

يوقىى  علىىي االسىى  المقصىىوف المنىىو  علىىي األلىى  مطلق ىىا، تقوم ) ىىيه عصىىا، وفديىى  
ل  بينا  في يلىو، وللى  النحىويي  اختل ىوا فىي  ىيه ، والاخت(1) عصا، ومفف  بعصا(

 األل  في التقديف، ويلو علي نلن  ميا   

مىىي   اللىىوفيي ، ودبىىي عمىىفو، والخليىىم، وسىىيبويه، وابىى  ليسىىا ،  ااا المااذهب األول:1
والسىىىيفافي، وابىىى  بف ىىىا  د   ىىىيه األلىىى   ىىىي المنقلبىىى  عىىى  ال  الللمىىى  فىىىي االحىىىوام 

ىا ونصىب ا ووىفًّا، ود  التنىوي  حىي ، ولى  يبىدم، فلمىا النلن ؛ فاي م  الللم  ن  سىاا ففع 
م(.(2)حي  عاد  األل ؛ ألنه قد  ام موو  الحي   ،وو  )عصا( علي  يا  و)فحعح

ىا، ولىا  الحىف  ق اىا لبقام سيبويه في  يا المي   إواعل  د  لم يىا  دو واو لانى  الم 
ىا ي الوقى ، وحالاىىا فىي التنىىوي  فنناىا مقصىىوفب تبىدم ملاناىىا األلى ، والتحىي  فىى م توح 

وتىفو التنىوي  بمن لى  مالىا   يىف معتىم دال د  األلى  تحىي  لسىلو  التنىوي ، ويتمىىو  
ىىىا إودما األل ىىىا  التىىىي تىىىي   فىىىي الوصىىىم فنناىىىا (5)األسىىىما  فىىىي الوقىىى إ ، وقىىىام ديض 

   .(6)التحي  في الوق ؛ أل  ال تح  واألل  دخ  عليا إ

                                                                                                                
(، والنظيىىىف لامىىىىا فىىىىي األسىىىما  عنىىىىد الوىىىىو في، انظىىىف فىىىىي مي بىىىىه  1) ىىىىُف ن ىىىىا ى )ارُنىىىىو(، و و)اأُلس  (  ومنلىىىه ى ديض 

 .8/421، وتاج العفو  2/689، والبحف المحيط 492ى 4/294الصحاس)  د د( 

 .2/689( انظف  البحف المحيط 4)

 .4/196، وال اخف للبعلي 26(  انظف  المفتوم 1)

، 629، 622}د{، واىىىىىفس اللمىىىىىى  البىىىىى  بف ىىىىىىا  6/179، واىىىىىفس السىىىىىىيفافي 2/187، 1/139(  انظىىىىىف  اللتىىىىىىا  2)
، واىىىىفس الاىىىىىافيه 2/1981، واىىىىفس اللافيىىىى  الاىىىىىافي  4/213، واىىىىفس الومىىىىىم البىىىى  عصىىىىى وف 27والمفتوىىىىم 
ايم ، واىىىىفس التسىىىىى4/831، واالفتاىىىىىا 666ىىىىى 8/668، والتىىىىيييم 4/964بعلىىىىىي لل، وال ىىىىاخف 4/482للفضىىىىي 
 .4/1562، وافس األل ي  لل افضي 4/1155للمفادي 

 .1/139(  اللتا  5)

 .2/187اللتا  (  6)



 (22) 

العلبفي، وابى  يعىي ، وابى  عصى وف، وابى  مالىو  يا، وقد نس  لنيف مى  النحىويي  لى
و يف   دلي سيبويه دنه يفي د  األل  في حال  النصى  بىدم مى  التنىوي ، وفىي حىالتي 

 .(1)الفف  والوف م  ال  الللم 
ولل  الصحيح اليي يىدم عليىه لىل  سىيبويه السىاب   ىو دنىه يختىاف  ىيا المىي   الىيي 

 .(4)لتوف محمد حسي  المحفصاوي بأحس  بيا يلفناه، وقد دبا  ع  يلو األستاي الد
 وقد احتووا لصح   يا المي   بعدب دموف 

 األول: أن هذه األلف وقد وقعت اوبًّا في قول الشمَّاخ:
ا وحدبث ا مااشتهي  طاق الحيَّ ُسَاي وُابَّ ضبف  (3)صادف زاد 

علياىىىا  ديا وق ىىى ح   (  ىىىي الىىفوي، واأللىىى  المبدلىى  مىىى  التنىىوي  فىىىي النصىىهفأل )ُسىىفح 
 .(2)التلو  فويًّا

ىىىْمع نحا فحت ىىى  ﴿دنىىىه قُىىفئ   الثاااىي: نمىىا تمىىىام األلىىى   (5)﴾قحىىىاُلوا سح باحمالىىى  في)فتىىىي(، وا 
ىا أل (6)األصلي ، ال المبدل  م  التنوي  فىي اللنى  ال ااىي  اىا لتبى  فىي المصىح  نوديض 

لحى الن اْف ُ د ه ﴿ في منم قوله تعالي  (7)يا   .(8)﴾ دحو  دحْوُد عح
مىى  حىي  دحىىد ما،    دلىى  األصىم والتنىىوي  لى  يلىى  ُبىد  دنىه ديا التقىىي سىالنا  الثالا :

 .(9)ولا  حي  التنوي  دولي ل يادته

                                        
، واىىىىفس 4/224، واىىىفس الومىىىم البىىىى  عصىىى وف 9/76، واىىىفس ابىىى  يعىىىىي  4/136(  انظىىىف  اللبىىىا  للعلبىىىىفي 1)

 .2/1981اللافي  الاافي  

 .  463ى 457مد حسي  المحفصاوي (  انظف  م  دنف اللتا  في اختل  دولي األلبا  للدلتوف مح4)

، واىىىفس ابىىىى  4/437، واللبىىىا  26، والمفتوىىىم 4/533، واألمىىىىالي الاىىىوفي  262(  مىىى  الفوىىى ، انظىىىف  ديوانىىىه 1)
 .2/452، والخ ان  434، وافس اوا د الاافي 8/665، والتيييم 9/76يعي  

 .4/438، واللبا  28ى27(  انظف  المفتوم 2)

، 55، وتقفيى  الناىىف4/15قىىفد باحمالى  فياىا حمىى ب، واللسىائي، وخلى ، انظىىف  الناىف  ،63سىوفب األنبيىا  آيى  (  5)
 .75واحتحا  

 .8/666انظف  التيييم (  6)

 .28انظف  المفتوم(  7)

 . 13سوفب طه آي  (  8)

 .4/213افس اب  عص وف (  9)



 (25) 

بىىىدم مىىى  التنىىىىوي   األلىىىى فا ، واألخ ىىى ، والمىىىا ني د   ىىىىمىىىي   ال ماااذهب الثااااىي:ال
ا فىىي حالىى  الففىى  والنصىى  والوىىف، وو  )عصىىا( المحىىيو  فىىي األحىىوام النلنىى  مطلق ىى

 .(1)  يا ) فعا( علي
وممى  نسىى  دلىي المىىا ني  ىيا المىىي    ابى  الخاىىا ، والبعلىي ، ودبوحيىىا ، والمىىفادي، 

 .(4)وال افضي
واحتووا لصح   يا المي   بأ  التنوي  في األحوام النلنى  قبلىه فتحى ؛ فأاىبه التنىوي  

ا، بخىىل  ا(، و ىى  قىىد وق ىوا علياىىا باحبىىدام دل ىىا ؛ أل  األلى  النقىىم فياىىفي )فديى   يىىد  
فىىي المقصىىوف المنىىو  فىىي نحىىو )فحي(؛ فتُبىىدم مىى   بالىىواو واليىىا ، و ىىيه العلىى  مووىىود

 .(1)تنوينه األل  عند الوق  عليه في ومي  دحواله

مىىي   الوماىىوف، واختىىافه العلبىىفي، وابىى  عصىى وف، وابىى   اىىا  د   المااذهب الثالاا :
ناىا فىي حىالتي الففىى  األلى  فىي حالى  النصى  بىدم مى  التنىىوي ، واألصىلي  محيوفى ، ود

   .(2)والوف بدم م  ال  الللم 

واحىت،  ىىؤال  بىىأنا  قاسىىوا المعتىم علىىي الصىىحيح؛ فىىأوفوه موىفاه؛ فلانىى  األلىى  عنىىده 
ام م ) يىد( حىي  نقى  علياىا فىي دفي الفف  والوىف ديا وقى  علىي  ىيا االسى  بمن لى  الى

فىىىي  ىىىاتي   حىىىالتي الففىىى  والوىىىف، فلمىىىا دننىىىا نحىىىي  التنىىىوي  فىىىي الوقىىى  علي) يىىىد(

                                        
، 4/961، وال ىىىىاخف 2/1198، واىىىىفس اللافيىىىى  الاىىىىافي  4/249، واىىىىفس ابىىىى  عصىىىى وف 199انظىىىىف  التلملىىىى  (  1)

، والمنىىىا ، اللافيىىى  4/1562، واىىىفس األل يىىى  لل افضىىىي 4/1155، واىىىفس التسىىىايم للمىىىفادي 8/666والتىىىيييم 
 .2/432، وافس األاموني 124

، واىىفس التسىىايم 145ىىى1/142، وتوضىىيح المقاصىىد 8/662، والتىىيييم 4/961، وال ىىاخف 29انظىىف  المفتوىىم (  4)
 .4/1562لل افضي  ، وافس األل ي 4/1155للمفادي 

 .4/1155، وافس التسايم للمفادي8/662، والتيييم 4/249انظف  افس الومم الب  عص وف (  1)

، 4/136، واىىىىىىفس اللمحىىىىىى  البدفيىىىىىىى  213ىىىىىىى4/249، واىىىىىىفس الومىىىىىىم البىىىىىى  عصىىىىىى وف 4/136انظىىىىىىف  اللبىىىىىىا  (  2)
ا  المفاو  السابق .416 – 5/415والتصفيح   ، وانظف ديض 



 (26) 

الحالتي ، فليلو ُتحي  في نحو )فحي(، ولان  عند   في حىام النصى  عنىد الوقى  
ا(  .(1) علياا بمن ل  األل  المبدل  م  التنوي  ديا قل  )فدي   يد 

، و ىو د   ىيه وبعد عفك  ىيه المىيا   دفي د  الىفاوح مناىا  ىو ماي ى  دليىه سىيبويه
حىوام النلنى ، والىدليم علىي يلىو  وقىوع  ىيه األل   ىي المنقلبى  عى  ال  الللمى  فىي األ

ام فىي حىالتي الففى  والوىف، وقىد مىاألل  فويًّا في حالى  الففى  والنصى  والوىف، وألناىا ت
 فيما سب .يلو  بحي ن ا

قلب الواو األولي همزة إذا كاىت الثاىبة عااضة في ىحو:)ُوْؤي( بعد  -8
 تسهبل همزتها.

لي( و والنانيىىى  مىىىدب بىىىدم مىىى   مىىى ب، نحو )الىىىىو  ديا لىىىا  فىىىي الللمىىى  واوا  مصىىىدفتا ،
م( فننىو تقىوم )ُوؤ ي(، فىايا  ا علي )فُع  مؤن )األودم(، وليلو ديا بني  م  )الوده( اسم 
خ    الام ب باحبىدام واو ا، قلى  )ُدوي(، ولىيلو تقوم )فوىم و ود للبنىا (، نى  تومعىه 

 .(4) )ُدود(ا، ن  سال  قل  )ُصُبف(، فنيا دسلنته تخ ي   لى علي)ُوُؤد(

و يا  و مي   الخليىم وسىيبويه دنىه يوى  دبىدالاا  مى ب، يقىوم سيبويه إوسىأل  الخليىم 
ىىىىم( م )وديىىىى ( فقىىىىام )ُوؤي( لمىىىىا تىىىىفي، فسىىىىألته عناىىىىا فىىىىيم  خ ىىىى  الامىىىى   ع )فُع 

وي( لما تفي؛ فأبدم م  الواو  م ب، فقام  البد مى  الامى ب؛ ألنىه اليلتقىي واوا  فقام )دُ 
 .(1)في دوم الحف إ

، وممىى  نسىى  (2)، ووافقىىه ابىى  مالىىو، دلىىي د  البىىدم فياىىا وىىائ  ال ال  المىىا نيوي ىى  
 .(1)يلو دلي الما ني  دبوعلي ال افسي، واب  وني، والفضي، ودبو حيا 

                                        
 .4/249، وافس الومم الب  عص وف 53انظف  المفتوم (  1)

 .9/69انظف  المقاصد الاافي  (  4)

 .2/111اللتا  (  1)

 .13/5319، وتمايد القواعد 8/144، والتيييم 483انظف  التسايم (  2)



 (27) 

، وحوتىه  د  الىيي  خ  ىوا الامى ب،  فضىا  (4)دلىي د  البىدم فياىا اليوىو  المبىفدوي ى  
 ، واحبدام يىؤدي دلىي ال ىفاف مى   مى ب سىالن  د  ي فوا م  الام ب دلي الواو، والواو دخ

يا لىانوا قىىد فىفوا مىى  الامى ب السىىالن  دلىي الىىواو، اقتضىي يلىىو دال  دلىي  مى ب متحفلىى ، وا 
 .(1)ي فوا م  الواو المتحفل  دلي الام ب

علىىي د  البىىدم فيىىه ال  ، بىىأ  الامىى ب لمىىا خ  ىىى   الخليىىم وسىىيبويه والوماىىوفواسىىتدم 
يا لىىىا  صىىاف  صىىىوفتاا صىىوفب الىىىواو ، ويلىىو مووىىى  للسىىتنقام باوتمىىىاع الىىواوي ، وا 

، ويلىىىو ألناىىى  حلمىىىوا للىىىواو (2)لىىىيلو ووىىى  قلىىى  األولىىىي  مىىى ب اعتبىىىاف ا بظىىىا ف الل ىىىظ
مؤنىى )األوم(،  ىوفي( بمىا حلمىوا بىىه فىي الىواو األصىىلي ، لىاألولوُ العافضى  فىي نحىىو )
م وم )األول  .(5)(ىولاأُلوح

تووىد  انيى  فىي نيى  الامى ب؛ أل  البىدم عىافك، فىللمي بىه بىأ  الىواو الن المىا نيواحىت، 
وفي( فىي دنىه وُ واوا  فىي التحصىيم، ولىي  دبىدام الامى ب بواوى ، واىب ه المىا ني  ىيا بىى)

؛ دي  ىىىي (6)يوىىو  د  تبىىىدم األولىىي  مىىى ب ال الوتمىىىاع واويىى ، وللىىى  النضىىما  األولىىىي
نمىىا لىىا  ال بىىدم فىىي)ووفي( فىىي)ُووي( بىىدم مىى   مىى ب، وفىىي)ُووفي( بىىدم مىى  األلىى ، وا 

ىىا؛ أل  التخ يىى  عىىافك، فلىىأ  الىىىواو النانيىى   مىى ب. والىىدليم علىىي دناىىى   وىىائ  ا ال ال م 
اعتىدوا بىالعفوك فياىىا  دناى  لى  يىىد موا الىواو فىىي اليىا  مى  اوتماعامىىا وسىب  دحىىدا ما 

و ه( َح ( في )طح (، لما قالوا )طىن بالسلو ، فل  يقولوا )ُوهن
(7). 

                                                                                                                

، واىىىىىفس الاىىىىىىافي  1/14، 4/94، والخصىىىىىىائ  14ىىىىىى5/13، والتعليقىىىىى  لل افسىىىىىىي 91ىىىىىىى91انظىىىىىف  البنىىىىىداديا  (  1)
 .13/5318، وتمايد القواعد 1/456تاا  ، واالف 1/77للفضي 

، وتمايىىىىىىىىىىىد القواعىىىىىىىىىىىد 1/456، واالفتاىىىىىىىىىىىا  8/141، والتىىىىىىىىىىيييم 117، 411ىىىىىىىىىىىى 1/414انظىىىىىىىىىىف  المقتضىىىىىىىىىىى  (  4)
13/5318. 

 .71ى 9/73، والمقاصد الاافي  13/5318، وتمايد القواعد 8/144انظف  التيييم (  1)

 .9/69انظف  المقاصد الاافي  (  2)

 .5319ى 13/5318، و تمايد القواعد 144/ 8م انظف  التييي(  5)

 .9/73، والمقاصد الاافي 91انظف  البنداديا (  6)

 .13/5318، وتمايد القواعد 141ى 8/144التيييم (  7)



 (28) 

  ماقالىه اليسىتقي ؛ إأل   ىيه الىىواو النانيى  فىي)ووي( لىىول  بىىأ ال افسىي علىي المىا نيوفد  
يلى  دصىلاا  مى ب لووى  د  تبىدم األولىي  مى ب مى  لىو  النانيى  مىدب، وا   لى  يوى  د  
يبىىدم األولىىي مىى )ووفي(  مىى ب؛ أل  الىىواو النانيىىى  م )ووي(لىىو لىى  يلىى  دصىىلاا الامىىى  

ىا. دالتىفي للا  عين ا، فلا  يل   قل  األولىي  مى ب؛ أل  النانيى  لا نى  تلىو  دصىل  ال م 
دناى  قىد قلبىىوا األولىي  مى ب مىى  قىولا  )دولي(، وا   لانىى  النانيى  مىدب فلىىيلو لىا  يلىى   

  وىدًّا، يلى  دصىم النانيى  الامى ب، و ىيا بىينْ د  تقل  الواو األولي م  )ُووي(  م ب لو لى  
نما ل  تقل  األولي م )ُووفه( ونحوه؛ أل  الناني  ليس  بل م   إ.(1)وا 

مىىى  د  البىىىدم فىىىي نحىىىو )ُوؤي( ال   ديا  ماي ىىى  دليىىىه الخليىىىم وسىىىيبويه يتىىىفوحوباىىىيا 
خ  ىى  الامىى ب؛ فيقىىام فياىىا )ُدوي(، ويلىىو أل  تخ يىى  الامىى ب وعىىم صىىوفتاا لصىىىوفب 

تمع  واوا ؛ ولىيلو ووى  قلى  الىواو األولىي منامىا  مى ب بىالنظف دلىي ظىا ف والواو، فا
 الل ظ.

 .قامت عليها آراء المازنيالمبحث الثالث: األسس التي 

 قام اختباا المازىي وخالف  مع سببوب  علي عدة أسس، مىها:

1- :  َ ََ ن كان قلبال   العتداد بالسماع وا 

لا  السماع م  د   األصوم التىي قامى  علياىا آفا  المىا ني الصىففي ؛ دي لىا  
 يعتمد عليه في دنبا  األحلا  واختياف مايفاه صواب ا، وم  يلو 

ي   دلىىي وىوا  احد ىىا  واحظاىىاف في)تحيى (، واسىىتدم علىىي يلىو بمىىا حلىىاه دنىه يىى -1
 دبىو  يىد فىي مصىىادفه )تعي  (، و)تع ييى ( باحظاىاف، و ىيا يقىىوي تىفو احد ىا  في)تحيىى (

يي ((4) ييا ، ودحع  ا ى بالسماع ع  العف  في قولا  )دع   .(1) ، ولما استدم ى ديض 

                                        
ىىىا فىىىي التعليقىىى  91ىىىى 94البنىىداديا  (  1) ىىىا  –، وانظىىىف 14ىىىى 5/11، ولىىىففه ديض  ىىىى 9/73  المقاصىىىد الاىىىافي   -ديض 

71. 

 .4/197المنص  (  4)

 .191، 4/193( المنص  1)



 (29) 

ىا ى موى -4 للىم( ي  وم  يلو ى ديض  ا، و ىو ماي ى  دليىه المىا ني، وتابعىه ابى  )فحع  اسىم 
، ويلىىو لىىوفود السىىماع بىىه عىى  العىىف  فىىي قىىولا  )قابل (، بمعنىىي  (1)ونىىى، و يف مىىا
 المفدب العظيم .

ا لىىوفود السىىماع بىىه فىىي نحو )سىى فوم ، وفىىف د ، ي  ولىىيلو موىى )فعل ىىم( اسىىم 
 .(4)وخدفن (

صىم فياا)داىايا(؛ فقلبى  اليىا  وي   الما ني دلىي د )دااوي(وم )داىيا (، ود  األ -1
بيىى  واو   ا علىي  يىف القيىا ، مسىتدالًّ علىي يلىىو بمىا وفد منلىه عى  العىف  فىي قولا  )وح

 .(1)ب(، ونحو )فوا  ب  حيوب(و ابالخفاج و

و يىفي د  االسى  المحىىيو  منىه بعىك دصىىوله الىيي بقىي بعىىد الحىي  علىي دلنىىف  -2
وم فىىي نحو )يضىى ( المسىىمي مىى  حىىففي ، فىىن  المحىىيو  منىىه يىىفد عنىىد تصىىنيفه، تقىى

ضى (، وقىد اسىتدم لىه النحويىو  بمىا حلىاه سىيبويه عى  يىون  عى  وماعى  مى  ي  وح به )يُ 
 .(2)ف( ) ويئف(بفد المحيو ؛ فيقا  عليه ماعداهالعف  دنا  يقولو  في) ا

ا ى دلىي د  األلى  في)الْعفح  -5 ىوي   ى ديض  ي( لنيىف التأنيى ؛ ولىيلو التحىي  عنىد نح ض 
ك(، مستدالًّ علي يلو بما ُسىم  عى  العىف ؛ دي حلىي دبىو ي  فح م فياا )عُ التصنيف؛ فتقو 

 .(5)لإللحا (؛ فاألل  علي  يا ٌ   يد عنا  )عفضناب

 التوسع في القباس أحباى ا: -2
القيا  م  دصوم النحوالتي اعتمىد علياىا المىا ني فىي بعىك آفائىه، ومى  يلىو  

وه لإللحىىا ؛ فيقىىىوم فىىىي دنىىه ي ىىى  دلىىىي حىىي  الىىىواو عنىىىد تصىىنيف الخماسىىىي الىىىيي وا
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ىىا بالقيىا  فياىىا، فىىن  الىل  الماىىددب فياىا مىى  الحىىفو   (، محتوًّ من ( )ُعنحي  تصىنيف)ْعنومن
ىىا لإللحىىىا ، بخىىل  الىىىواو التىىي  ىىىي مىى  الحىىىفو   األصىىوم، و ىىىي والىىل  النانيىىى  مع 

 .(1)ال ائدب

ا ى دلىي وىوا  تصىنيف ديىا  األسىبوع بالقيىا  علىي تصىنيف  وي   الما ني ى ديض 
البىىىدم فىىىي  دلىىىى د لمىىىا ي ىىى   ،(4) و )يىىىو (، و)ليلىىى (؛ فاىىىي بمن لىىى )فوم، وامىىىفدب(نح

ىىىا علىىىي نحىىىو )وُ نحىىىو ) وفي( فىىىي دنىىىه يوىىىو  د  تبىىىدم الىىىواو  وُ وي( وىىىائ  ال ال   قياس 
 .(1)األولي  م ب

دنىىه يىىي   دلىىي د  الىىواو في)الحيىىوا (  يىىف منقلبىى ، ودنىىه مصىىدف فعىىم لىى   :وماان ذلااك
؛ فقاسه علي قولا  )فوظ، وويىح، وويى (، باا ع  اي يستعمم؛ دي الموو  النقل

 .(2)هو ي مصادف لي  لا  دفعام؛ فليلو)الحيوا ( مصدف، والفعم له م  ل ظ

ييىى (  ىىا علىي قولا  )دحح  لمىا ي ىى  دلىي وىىوا  احد ىا  واحظاىىاف في)تحيى (، قياس 
يا ييىى ( مىى  د  الاىىا  فياىىا ال مىى ، ف باحظاىىاف فياىىا، وا  ننىىه يوىىو  وىىا  احظاىىاف في)دح 

ا  .(5)احظااف في)تحي ( ديض 

  فىي القيىا  توسىع ا لبيىف ا، ومى  يلىىو  سىىولىا  المىا ني فىي بعىك األحيىا  يتو 
دنىىىىه يقىىىىي  قلىىىى  الىىىىواو الملسىىىىوفب الواقعىىىى  دوال   مىىىى ب، لمىىىىا يىىىىفاه تلميىىىىيه المبىىىىفد فىىىىي 

، مسىىتدالًّ علىي يلىىو بلنىىفب مىاوفد مىى  يلىو عىى  العىىف ، مى  مافيىىه مىى  (6) نحو )داىاس(
نىىىي؛ ألنىىىه وىىىا  منىىىه وملىىى  صىىىالح  للقيىىىا  علياىىىا فىىىي لىىىم واو ملسىىىوفب وقعىىى  المع

                                        
 .1/452، وافس الاافي  للفضي 1/19، والنل  4/425ظف  المقتض  ان(  1)
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 .9/73، والمقاصد الاافي  91انظف  البنداديا  (  1)
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  َ عىىا ، وولىىا ، ووفىىادب(، يقولىىو  فياا )دسىىادب، وا عىىا ، وو ، ومىى  يلو )وسىىادب، (1)دوال 
فادب(، والقيا  عنده يقتضي احبىدام، ويلىو أل  الىواو الملسىوفب بمن لى  الىواو  لا ، وا  وا 

 .(4)واليا  اللتي  يلف و  اوتماعاما

 ا الحمل علي أحسن الوجوه، والبعد عن القول بالشذوذ:3

لا  الما ني يأخي بأحس  الوووه عنىده؛ فيحمىم الللمى  علىي القيىا  ماووىد دلىي 
 يلو سبيل ، وم  يلو 

دنه ي   دلي د  المي  فىي)ُدالم ( دصىم، ود  و نىه )فُعالم(؛ ألنىه فدي د  المىي   -1
 ىي ليسى  و و  ىف  مى  القىوم ب يىادب المىي   ت اد لنيىف ا فىي  يىف الحاىو والطىف ، ولىيل

ىا( علىي دحسى  الووىىوه عنىده، وي ى  دلىي دصىال  المىىي ؛  فىي دوم الللمى ؛ فحمم)دالمص 
مسىىتدالًّ علىىي يلىىو بأناىىا فباعيىى  قفيبىى  مىى  ل ىىظ)دال ( فىىي المعنىىي، فامىىا عنىىده مىى  

ْبط، وْسبحط ف(، و يه األل اظ اقتفب  دصولاا، وات ق  معانياا، ولىم من ا ل ظىه مىابا )سح
 يىف ل ىظ ارخىف، لمىا د )لؤلىىؤ ا( فبىاعي، و)أل ام( نلنىي، ل ظا مىا مقتفبىا ، ومعنا مىىا 

 .(1)مت قا 
ىىه دليىىه، ولىىي  مصىىدف ا، و ىىو ى و  د )وْ  ىوي ىى  المىىا ني دلىى -4 اىى ( اسىى  للملىىا  المتوو 

ا ى مىي   تلميىيه المبىفد وال افسىي ي ، وقىد ي بىوا دلىي يلىو لىئل يحملىوا الللمى  على(2)ديض 
 .(5)الايوي ماوودوا ليلو مندوح  عنه

ىىا ى دلىىي وىوا  دوفا )ان عىىام، وافتعىىام( موفي)فح  -1 ىىوي ى  ى ديض  ام( فىىي التصىىنيف؛ عح
نطل ، وافتقىىىاف( )ُطلحي  ، فيلىىو  المصىىنف علىىي منىىام األسىىما ، فيقىىام فىىي تصىىنيف)ا

ليىى ، يْنىىوُفقح  ْقيىىفف(؛ أل  نحو )ُنطحي  وألنىىه لىىي  فىىي ( لىىي  لامىىا منىىام فىىي األسىىما ، وفُتي 
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عىام(، ولىىيلو يحىي  مىى  الللمى  مافياىىا مى  ال وائىىد حتىي تصىىيف دلىي منىىام    للما  )نْ 
ا((1)األسما   .(4) . و يا مفدود بما يلفه اب  وني اليي دنب )ن عاال (، ووعم منه)نبفاس 

 حمل مالم بجئ علي أصل  علي ماجاء علي أصل : -4
(، ونحو ىا منقلبى  عى  الىواو، واسىتدم دنه يي   دلي د  األل  فىي )حاحيى  ومن ذلك:

قيىُ ، وضوضىيُ (؛ فقىد وىا  علىي دصىلاما، ودما)حاحيى ( وبابىه ا علي يلىو بنحو )قحو 
وليلو حمم مال  يوئ علىي دصىله، و ىو )حاحيى ( علىي ماوىا   ؛فل  يوئ علي دصله

 .(1) علي دصله، و و)قوقي (
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 ةامااتاالخ
ا لنيف ا يوافي نعمىه، ويلىافئ  ا دائمىي  علىي الحمد هلل حمد  م يىده، وصىلب وسىلم 

داىف  الخلىى ، وحبيى  الحىى ، وسىيد المفسىىلي  سىىيدنا محمىد صىىلي هللا عليىه وعلىىي آلىىه 
 وصحبه وسل .

 ،،،وبعد

فايا ماوفقني هللا تعالي بحوله وقوته دلي ومعىه ودفاسىته مى  الخىل  بىي  المىا ني 
النتىىائ، التىىي توصىىم  وسىيبويه فىىي المسىىائم الصىىففي ، ويملىى  احاىىافب ى  نىا ى دلىىي د ىى 

 دلياا  يا البح ، و ي 

، وعىى  بصىىيفب لىا  المىىا ني فىي خلفىىه مى  سىىيبويه يصىىدف عى  فلىىف نحىوي واع (1)
نافيب، الع   فك دو  وي، فظاف  عنايته ال ائق  باىيا العلى  الوليىم، لمىا لانى  

 له فيه حو، قوي  في بعك ارفا .

حىىويي  عنىىه، لمىىا لانىى  لىىه لانى  للمىىا ني بعىىك ارفا  التىىي اختلىى  فياىىا نقىم الن (4)
آفا  ليس  في لتابه التصفي ، ولعم يلو أل  له لتاب ا آخىف فىي على  الصىف  لى  

 يصلنا.

ظاف لي مى  خىلم البحى  د  لىه دقىواال  نسى  دليىه بعىك النحىويي  الخىل  فياىا  (1)
م  سيبويه، وللننىي ووىد  د  المىا ني يوافى  سىيبويه، ومى  يلىو العلى  فىي حىي  

حىىيف  اللتقىىا  السىىالني ، ومىىي   سىىىيبويه  ا  الخليىىم دناىىعي )اسىىتحي (، فمىىي 
 والما ني دناا حيف  تخ ي  ا للنفب االستعمام.

حققىىى  بعىىىك ارفا  الىىىوافدب فىىىي البحىىى ، منىىىم مىىىي   سىىىيبويه فىىىي قلىىى  الىىىواو  (2)
دي نس  دليه اب  الضىائ  و يىفه دنىه يىي   دلىي د  يلىو القلى   ؛الملسوفب دوال   م ب
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ىا ى  مطفد، وقد يلىف  د  مي بىه  ىو د   ىيا القلى   يىف مطىفد، لمىا حققى  ى ديض 
 مي   الما ني في  يه المسأل ، وفوح  دنه يقوم باالطفاد فياا.

 لان  للما ني آفا  تاب  فياا  يفه م  النحويي ، ويلو منم  (5)

 ي   دلي د  المي  في)دالم ( دصلي ، وليس  ب ائدب، و و قوم األخ  . -1

د فىي تصىنيف نحو )يضى ( المسىمي بىه، وقىد سىبقه لما ي   دلي د  المحيو  يىف  -4
 دلي القوم بايا دبو عمفو ب  العل ، ويون  ب  حبي .

 دوا  الما ني تصنيف ديا  األسبوع، متابع ا اللوفيي  ودبا عمف الوفمي. -1

ي ى  دلىىي د )األحُاىىد ( ومىى  الواحىد لىىه مىى  ل ظىىه، وقىىد سىبقه دلىىي يلىىو دبىىو عبيىىدب  -2
 معمفب  المنني.

  دلىي د  األلى  فىي المقصىوف المنىو  بىدم مى  التنىوي  المحىيو  فىي الوقى  ي ى -5
 مطلق ا، وسبقه دلي  يا ال فا  واألخ  .

 لان  للما ني آفا  تابعه فياا  يفه، ويلو منم  (6)

( بحىي  الىواو، وتابعىه فىي  دنهى 1 ىمن ( )ُعنحي  من ي   دلي دنه يقام في تصىنيف نحو )ْعن وح
 يلو تلمييه المبفد.

ا ما ي   دليه المبفد وال افسي.ى لما ي4     دلي د )ووا ( اس  مصدف، و و ديض 

ا، وتابعىىه فىىي يلىو  ابىى  ونىىي، ودبوحيىىا ، ي  ىى ي ىى  المىىا ني دلىي موىى1 )فعلحْلىىم( اسىم 
 والااطبي.

 ى يفي د  الواو في)الحيوا ( دصم  يف منقلب ، وتابعه اب  يعي .2

  ال ال  ، وتابعىىه فىىي يلىىو ابىى  ىىى ي ىى  المىىا ني دلىىي د  البىىدم فىىي نحىىو )ُووي( وىىائ5
 مالو.
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لانى  للمىىا ني آفا  ان ىىفد باىا، ولىى  تنقىىم عى  دحىىد  يىىفه مى  النحىىويي  فيمىىا دعلىى ،  (7)
 وم  يلو 

 ى ووا  احظااف واحد ا  في)تحي (.1

 ى األل  في)حاحي ( ونحو ا منقلب  ع  واو.4

ني( لنيف التأني .1  ى األل  في)العفض 

 ف نحو )انطل (، و)افتقاف( )ُطلحي  ، وُفقحي ف(.ى ي   دلي دنه يقام في تصني2

إلبها؛ فأسأل  التوفبق والسداد،  –تعال:  –هذه هي أهم الىتائج التي وفقىي هللا 
ن تكان األخااى فاإىي فإن أكن قد أصبت فمىا  وحاده التوفباق،  ولا  الحماد والمىاة، وا 

:، وىعام الىصابا، إى  ىعام الماولطامع في أجا المجتهد المخطئ والكمال هلل وحده؛ 
ا تعاالي ا ولايا التوفباق، و خاا دعواىاا أن الحمااد هلل لاب ساواه، ول إلا  غبااه، وهاو 

 . اب العالمبن
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 المااجعو المصادا  ثبت بأهم
   ىىا ودفاسىى ، دعىىدادبىىآفا  ابىى / فىىفاج بىى  ناصىىف بىى  محمىىد د فه التصىىفي ي  ومع 

  سىىىىىعود ، وامعىىىى  احمىىىىىا  محمىىىىد بىىىىى69الحمىىىىد، سلسىىىىىل  الفسىىىىائم الوامعيىىىىى  
 12 1العفبي  السعودي ، ط المملل احسلمي ، 

  دبنيىى  األسىىما  واألفعىىام والمصىىادف البىى  القطىىاع الصىىقلى، تحقيىى  د.د/ دحمىىىد
  . 1999محمد عبد الداي ، ط داف اللت  المصفي  

  ، دبىو العبىا  المبىفد ودنىفه فىى علىو  العفبيى ، للاىيخ محمىد عبىد الخىال  عضىيم
  ى.1235 1الفياك، ط ،ملتب  الفاد

 ى تحقيىىى  د/ فوىىى   ي،افتاىىا  الضىىىف  مىىى  لسىىىا  العىىىف  ألبىىى حيىىىا  األندلسىى
  .1998 ى/ 1218عنما  محمد، ملتب  الخانوى، الطبع  األولى 

 ،ىىى 1239تحقيىى  د/حنىىا وميىىم حىىداد، سىىن   االسىىتدافو علىىى سىىيبويه لل بيىىده 
  . 1987سن  

 ،مؤسسىىى  تلىىىى تحقيىىى  د/ عبىىىد الحسىىىي  ال األصىىوم فىىىي النحىىىو البىىى  السىىىفاج ،
  .1988 ى/ 1238الفسال ، الطبع  النالن  

 1دعفا  القفآ  للنحىا ، تحقيى  د/   يىف  ىا ه  ا ىد، عىال  اللتى ، بيىفو ، ط 
  .1988 ى، 1239

 ى ، تحقيىىى  د/ عبىىىد هللا بىى  عمىىىف الحىىىاج، المومىىى  ياح  ىىام ألبىىىى علىىىى ال افسى
  .4331مافا  العفبي  حالنقافى، ا

 ،تحقيىى  د/ محمىىود  محمىىد الطنىىاحى، الطبعىى   األمىىالى الاىىوفي  البىى  الاىىوفه
 القا فب. ، ، ملتب  الخانوى1994 ى/ 1214األولى، 

   احنصا  فى مسائم الخل  بي  النحىويي  البصىفيي  واللىوفيي  ألبىى البفلىا
الىىىدي  عبىىد الحميىىىد، مناىىىوفا  الملتبىىى  ي األنبىىافه، تحقيىىى  الاىىىيخ محمىىد محيىىى

 العصفي ، بيفو .
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 تحقيىى    يىف عبىىد المحسى  سىىلطا ، دالمبىىفد البى  وال علىى هاالنتصىاف لسىىيبوي ،
  .1996 ى/ 1216 1مؤسس  الفسال ، بيفو  ط

  يىا  األندلسىىى، بعنايى  صىدقى محمىد وميىم، داف ال لىىف، حالبحىف المحىيط ألبىى
  .1994 ى/ 1214

   تىىاج العىىفو  للمفتضىىىى ال بيىىده، تحقيىىى  عبىىد السىىتاف فىىىفاج وآخىىفي ، مطبعىىى
 حلوم  اللوي .

  علىىى التلميىم فىى اىىفس التسىايم ألبىى حيىا  الوىى   السىاب ، تحقيى  دالتىيييم و /
 ، 1987فىىى لليىى  اللنىى  العفبيىى  بالقىىا فب،  فاهعلىىى حسىى  علىىوا ، فسىىال  دلتىىو 

 .4152بفق  
 الوىى   النىىام ، تحقيىى  د/ سىىليما  محمىىد فىىي اىىفس التسىىايم التىىيييم والتلميىىم ،

 ، بىىىىفق  1981ا فب، ه  فىىىىى لليىىىى  اللنىىىى  العفبيىىىى  بالقىىىىا سىىىىليما ، فسىىىىال  دلتىىىىوف 
4119. 

  ، تسىىايم ال وائىىد وتلميىىم المقاصىىد البىى  مالىىو، تحقيىى  د/ محمىىد لامىىم بفلىىا
  .1967 ى/ 1187طبع  داف اللتا  العفبى 

 ى و  التوضىىيح للاىىيخ خالىىىد األ  ىىفه، تحقيىى  د.د/ عبىىد ال تىىىاس مالتصىىفيح بمضى
  .1994 ى/ 1211 1يفه دبفا ي ، ط ال  فا  لإلعل  العفبى، طبح

 ال فائد فى افس تسايم ال وائد للىدمامينى، الوى   النىانى، تحقيى  د/ محمىد تعلي  
 ، 1983فىى لليى  اللنى  العفبيى  بالقىا فب،  اهالسعيد دحمىد عبىد هللا، فسىال  دلتىوف 

 .1563بفق  
 تحقيىى  د/ عىىوك بىى  حمىىد يالتعليقىى  علىىى لتىىا  سىىيبويه ألبىىى علىىى ال افسىى ،

 ، مطبع  األمان .1القو ه، ط

 ط اىفل  الطباعى  فف ىود، تحقيى  د/ حسى  اىايلى يبى علىى ال افسىالتلمل  أل ،
  .1981 ى/ 1231 1العفبي  السعودي ، الفياك، ط
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 وآخىفي ،  يالتما  فى ت سيف  داعاف  ييم البى  ونىى، حققىه دحمىد نىاوى القيسى
 .1964 ى/ 1181، 1مطبع  العانى، بنداد، ط

 قيى  د/ علىى محمىد فىاخف تمايد القواعد بافس تسىايم ال وائىد لنىاظف الوىي ، تح
  .4337 ى/ 1248 1وآخفي ، داف السل ، ط

 الاىيخ د/ عبىد السىل   ىافو ، و   دحمىد األ  ىفه، تحقيى  بى تاىيي  اللنى  لمحمىد
  .1975محمد على النواف وآخفي ، الايئ  المصفي  العام  لللتا  

  توضيح المقاصد والمسالو باىفس دل يى  ابى  مالىو للمىفاده، تحقيى  دحمىد محمىد
  .4335 ى، 1246 1ع و ، الملتب  العصفي ، صيدا، بيفو ، ط

  الوىىىىام  ألحلىىىىا  القىىىىفآ  للقفطبىىىىى، تحقيىىىى  د/ محمىىىىد دبىىىىفا ي  الح نىىىىاوه، داف
  .1996 4الحدي  بالقا فب ط

   الولىي  الصىىالح اللىىافى واألنىي  الناصىىح الاىىافى ألبىى ال ىىفج الوفيىىفه، دفاسىى
ا ، عىىال  اللتىى  ومحمىىد و د/ دحسىىا  عبىى ،وتحقيىى  د/ محمىىد مفسىىى الخىىولى

 بيفو . -لبنا  –دمي  دم، 

  القا فب. -ومافب اللن  ألبى بلف محمد ب  دفيد، ملتب  النقاف  الديني 
  الايئىىى  العامىىى   -الوىىي  ألبىىىى عمىىىفو الاىىىيبانى، حققىىىه دبىىفا ي  احبيىىىافه وآخىىىفي

  .1972 ى/ 1192القا فب  -لائو  المطاب  األميفي 

 تحقيى  بىدف الىدي  قاىووى ي  ألبىى علىى ال افسىالحو  فى علم القفا ا  السىب ،
  .1982 1ط   ى، دما ، داف المأمو توبايف حويوا

   خ ان  األد  ول  لبا  لسا  العىف  لعبىد القىادف البنىداده، تحقيى  عبىد السىل
  .1989 افو ، ملتب  الخانوى بالقا فب 

   الخصىىائ  البىىى  ونىىىى تحقيىىى  محمىىىد علىىى النوىىىاف، الايئىىى  المصىىىفي  العامىىى
  .1986، 1لللتا ، ط
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  دفاسىىىىا  ألسىىىىلو  القىىىىفآ  اللىىىىفي  للاىىىىيخ محمىىىىد عبىىىىد الخىىىىال  عضىىىىيم ، داف
 الحدي ، القا فب.

   الىىدف المصىىىو  فىىىى علىىىو  اللتىىىا  الملنىىو  للسىىىمي  الحلبىىىى، تحقيىىى  د/ دحمىىىد
  .1987 ى/ 1237، 1محمد الخفاط، داف القل ، دما  ط

 الىىدي   يمحمىىد محيى دفو  التصىفي  فىى المقىىدما  وتصىفي  األفعىىام، للاىيخ
  .4335القا فب  -عبد الحميد، داف الطلئ  للناف والتو ي 

  دقىىىائ  التصىىىفي  ألبىىىى القاسىىى  بىىى  محمىىىد المىىىؤد ، تحقيىىى  د/ حىىىات  صىىىالح
  .4332 ى/ 1245 1الضام ، داف الباائف للطباع ، دما ، ط

 افابى، تحقيىىى  د/ دحمىىىد مختىىىاف عمىىىف،  ىىىديىىىوا  األد  حسىىىحا  بىىى  دبىىىفا ي  ال
 .1972اللن  العفبي  بالقا فب موم  

   سىف صىناع  احعىفا  البى  ونىىى، تحقيى  د/ حسى   نىداوه، داف القلى ، دماىى
1985.  

 نى علىى دل يى  ابى  مالىو، داف دحيىا  اللتى  العفبيى ، عيسىى البىابى مو افس األا
 الحلبى.

 واىفس األل يىى  للاىيخ محمىىد ال افضىىى، تحقيى  د/ مصىىط ى اىحاته الحسىىي  دبىى 
تىىوفاه فىىىى لليىى  اللنىى  العفبيىى  فىىىى لليىى  اللنىى  العفبيىى  بالقىىىا فب سىىمفب، فسىىال  دل

 ، بنافا  د.د/ حمده عبد الحميد المقد .4524 ، بفق  1989
  اىىفس التسىىايم للمىىفاده، القسىى  الصىىففى، تحقيىى  د/ ناصىىف حسىىي  علىىى، داف

  .4338 ى/ 1248 1سعد الدي  بدما ، ط
 ودفاسى  د/ محمىىد السىىيد ا  البنىىداده، تحقيىى  يىاىفس تصىىفي  ابى  مالىىو البىى  د

  .1987 ى/ 1237 1متولى البنداده، مطبع  األمان ، ط 

  اىىفس ومىىم ال وىىاوى البىى  عصىى وف، الاىىفس اللبيىىف، تحقيىى  د/ صىىاح  دبىىى
  .1983 ى/ 1233وناس، بنداد 
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  ،اىفس الومىم البى  الضىائ ، القسى  النىانى، تحقيى  د/ نىاده حسىي  عبىد الوىىواد
عفبيى  بالقىا فب، بااىفا  د.د/ فىاي   لىى ديىا ، و فسال  دلتوفاه فى للي  اللن  ال
  .1988 ى/ 1238د.د/ دحمد محمد عبد هللا، 

   افس اىافي  ابى  الحاوى  للفضىى، تحقيى  محمىد نىوف الحسى ، ومحمىد ال فى ا
 ىىىىى/ 1234الىىىىدي  عبىىىد الحميىىىد، داف اللتىىىى  العلميىىى ، بيىىىفو   يومحمىىىد محيىىى

1984.  
 عبىىىىد المىىىىنع  دحمىىىىد  فيىىىىده، اىىىىفس اللافيىىىى  الاىىىىافي  البىىىى  مالىىىىو، تحقيىىىى  د /

  .1984 ى/ 1234المملل  العفبي  السعودي   -مناوفا  وامع  د  القفه
  ، اىىفس لتىىا  سىىيبويه للسىىيفافى، الوىىى   السىىاد ، تحقيىى  د/ عبىىد المىىنع  فىىىائ

 .957 ، بفق  1977فسال  دلتوفاه فى للي  اللن  العفبي  بالقا فب، 

 البى   اىا ، دفاسى  وتحقيى  د/ ىادي افس اللمح  البدفي  فىي على  اللنى  العفبيى  
  .1977 ى/ 1197ناف، ط الوامع  بالعفا ، والوامع  المستنصفي ، سن  

   التفانيىىى ،اىىىفس اللمىىى  البىىى  بف ىىىا  العلبىىىفي، حققىىىه د/ فىىىائ  فىىىاف ، السلسىىىل 
  .1982 ى/ 1232سن   1اللوي  ط

 .افس الم صم الب  يعي ، ملتب  المتنبي بالقا فب 
 تصىىىفي  البىىى  يعىىىي  تحقيىىى  د/فخىىىف الىىىدي  قبىىىاوب، داف اىىىفس الملىىىولي فىىىي ال

  .4335 ى/ 1246سن   1الملتقي، ط
  اىى ا  العليىىم فىىي ديضىىاس التسىىايم للسلسىىيلي،تحقي  الاىىفي  عبىىد هللا الحسىىيني

  .1986 ى/ 1236سن   1البفلاتي، مل  الملفم ، ط
  الصىىحاس، تىىاج اللنىى  وصىىحاس العفبيىى ، للوىىو في، تحقيىى  دحمىىد عبىىد الن ىىىوف

  .1956ف، مطبع  داف اللتا  العفبي، القا فب سن  عطا

  البىى  الخبىىا  فىىي اىىفس الىىدفب األل يىى  البىى  معىىط، تحقيىى  حامىىد  النىىفب المخ يىى
 بالعفا . العانيمحمد العبدلي، داف األنباف، بنداد، الفمادي، مطبع  
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   ال ىىىاخف فىىىي اىىىفس ومىىىم عبىىىد القىىىا ف لمحمىىىد بىىى  دبىىىي ال ىىىتح البعلىىىي، تحقيىىى
 ىىىىى/ 1241سىىىىن   1سىىىىافب، السلسىىىىل  التفانيىىىى ، اللويىىىى ، طد/ممىىىىدوس محمىىىىد خ

4334.  
 للمطبعى  األميفيىى  سىىن   1القىامو  المحىىيط لل يفو ابىادي، نسىىخ  مصىوفب عىى  ط

  .1979 ى/1199 ى، الايئ  العام  لللتا  1131

 1اللامىىم للمبىىفد، تحقيىى  د/محمىىد دحمىىد الىىدالي، مؤسسىى  الفسىىال  بالقىىا فب، ط ،
  .1997 ى/1218سن 

  1لسيبويه، تحقي  عبد السل  محمد  افو ، داف الويم، بيفو  ط اللتا. 
  اللاا  ع  حقائ  التن يىم وعيىو  األقاويىم فىي ووىوه التأويىم لل مخاىفي، داف

الفيىىا  للتىىفا ، وداف اللتىىا  العفبىىي، بيىىفو ، صىىححه مصىىط ي حسىىي  دحمىىد 
  .1987سن   1ط

  يضاس المعضل  فىي دعىفا  القىفآ  وعلىم القىفا ا  لوىام  لا  المالل  وا 
العلىىىو  البىىىاقولي، دفاسىىى  وتحقيىىى  د/ عبىىىد القىىىادف عبىىىد الىىىفحم  السىىىعدي، داف 

  .4331 ى/1241سن  1عماف، األفد  ط
  ،د/عبىىىد احلىىىه و اللبىىىا  فىىىي علىىىم البنىىىا  واحعىىىفا ، تحقيىىى  د/ ىىىا ي مختىىىاف

ىىىىىىفو ،  ى ى ى ى ى ىىىىىف، بيى ى ى ى ى ى ى ىىىىىف المعاصى ى ى ى ى ى ى ىىىىىا ، داف ال لى ى ى ى ى ى ى ىىىىىى  و نباى ى ى ى ى ى ىىىىىف، دماىى ى ى ى ى ى ى داف ال لى
  .1995 ى/1216سن 1ط

 ومؤسسىىى  التىىىافيخ ، نظىىىوف، ط داف دحيىىىا  التىىىفا  العفبىىىيعىىىف  البىىى  ملسىىىا  ال
  .1997سن  4العفبي، بيفو ، ط

  ملتبى  سى لي موا  القفآ  ألبي عبيدب معمف ب  المننىي، تحقيى  الىدلتوف فىؤاد ،
  .1952 ى/1172الخانوي بمصف، سن  

  ،موىىال  نعلىى ، تحقيىى  عبىىد السىىل  محمىىد  ىىافو ، ط داف المعىىاف ، مصىىف
 .5ط



 (64) 

 دحمىىىد بىىى  فىىىاف ، حققىىىه  ىىىادي حسىىى  حمىىىودي،  الحسىىىي مىىىم اللنىىى  ألبىىىي مو
  .1985 ى/1235سن   1 مناوفا  معاد المخطوطا  العفبي ، اللوي ، ط

   المحتسىىى  فىىىي التصىىىنيف والنسىىى  تىىىألي  د.د/ عبىىىد هللا الحسىىىيني  ىىىلم، سىىىن
4335 /4336.  

  معاىىد المحلى  والمحىيط األعظى  البى  سىيده، تحقيى  موموعى  مى  المحققىي ، ط
  .4331 ى/ 1242المخطوطا  العفبي ، القا فب سن 

   المخصىى  البىىى  سىىىيده، تحقيىىى  محمىىد محمىىىود التفلىىى ي الاىىىنقيطي، ومعاونىىى
  ى.1141عبد النني محمود، مطبع  بوال  

 7المداف  النحوي  للدلتوف اوقي ضي ، داف المعاف  بالقا فب ط. 
   1974المفتوم الب  الخاا ، تحقي  علي حيدف، دما  سن.  

  المسىىىائم البصىىىفيا  ألبىىىي علىىىي ال افسىىىي، تحقيىىى  ودفاسىىى  د/ محمىىىد الاىىىاطف
  .1985 ى/1235سن   1دحمد محمد دحمد، ط المدني، ط

   المسىىائم الماىىلل  المعفوفىىى  بالبنىىداديا  ألبىىي علىىىي ال افسىىي، دفاسىى  وتحقيىىى
 السنلاوي، مطبع  العاني ى بنداد.هللا صلس الدي  عبد 

  ائىىىد البىىى  عقيىىىم، تحقيىىى  د/محمىىىد لامىىىم بفلىىىا ، المسىىىاعد علىىىي تسىىىايم ال و
  .1983مناوفا  وامع  الملو عبد الع ي ، مل  الملفم  سن  

  ، مطبعى  العصىىفي ، المعىاني القىفآ  لألخ ى ، تحقيى  د/فىىائ  فىاف ، ط اللويى
  .1979 ى/ 1233سن  

  المعىىف  مىى  اللىىل  األعومىىي علىىي حىىفو  المعوىى  ألبىىي منصىىوف الوىىىواليقي
سىن   1ابام دحمد محمد اىالف، مطبعى  داف اللتى  المصىفي ، طتحقي  دبي األ

  .1995 ى/ 1216

  ،م تىىاس السىىعادب ومصىىباس داف السىىيادب لطىىا  لبىىفه  ادب، تحقيىى  لامىىم بلىىفي
  .1986وعبد الو ا  دبو النوف، داف اللت  الحدين ، القا فب سن  
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 لىىفحم  المقاصىد الاىافي  فىىي اىفس الخلصىى  اللافيى  للاىاطبي، تحقيىى  د/عبىد ا
 1وآخىىفي ، معاىىد البحىىو  العلميىى ، وامعىى  د  القىىفي، ملىى  الملفمىى  ط العنيمىي 

  .4337 ى/1248سن  
  المقتضى  للمبىفد، تحقيىى  الاىيخ محمىىد عبىد الخىال  عضىىيم ، المولى  األعلىىي

 .للائو  احسلمي  بالقا فب

  ، الممت  في التصىفي  البى  عصى وف، تحقيى  د/فخىف الىدي  قبىاوب، داف المعففى
  .1987 ى/ 1237 1و ، لبنا ، طبيف 

   المنىىا ، اللافيىىى  فىىىي اىىفس الاىىىافي  ل لفيىىىا األنصىىافي، دفاسىىى  وتحقيىىى  د/ف ا
  .4331 ى/1242سن   1، ط12يحي خدا ، سلسل  دصدافا  الحلم  

   مى  دنىىف اللتىىا  فىىي اخىتل  دولىىي األلبىىا  للىىدلتوف محمىد حسىىي  عبىىد الع يىى
  .4331 ى/1242سن  1فيسي لللمبيوتف، طوحس  المحفصاوي، ط ال

 وعبىىد  ،المنصى  اىىفس  تصىىفي  المىا ني البىى  ونىىي، تحقيى  دبىىفا ي  مصىىط ي
  .1952 ى/ 1171هللا دمي ، ط مصط ي البابي الحلبي،سن  

  ، ناىىىأب النحىىىىو وتىىىافيخ داىىىىاف النحىىىاب للاىىىىيخ محمىىىد الطنطىىىىاوي، داف المعىىىىاف
 .4القا فب، ط

 اسىىىى  وتحقيىىى  فاىىىىيد ، دف الاىىىنتمفيلألعلىىىى   هالنلىىى  فىىىىي ت سىىىيف لتىىىىا  سىىىيبوي
  .1999 ى/1243بلحبي ، المملل  المنفبي ، و افب األوقا  
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