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 ظاهرة التَّفْرِيقh في التعليل اللغوي

 د.مصطفى شعبان *

 الملخص:

انعقد هذا البحث لدراسة ظاهرة من الظواهر اللغوية اصطلح البحث على 

تسميتها بـ(ظاهرة التفريق في التعليل اللغوي). وتضمrن هذا البحثُ تمهيدíا 

: سلكت فيه تأصيل مفهوم التفريق عند اللغويين مباحث: التمهيدوأربعة 

والمعجميين واستخالص التعريف االصطالحي األنسب للظاهرة محل الدراسة، 

وأثر دراسة تلك الظاهرة. المبحث األول: مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام 

ين الوظائف التفريق ب -الحركي، واشتمل على ثالثة أنماط من أنماط التفريق: أ

التفريق بين  -التفريق بين المدلوالت المختلفة للصيغ. ج -المختلفة للصيغ. ب

األنواع المختلفة للصيغ. المبحث الثاني: مظاهر التفريق بطريق النظام المقطعي، 

التفريق بواسطة زيادة حرف  -واشتمل على ثالثة أنماط من أنماط التفريق: أ

التفريق  -حذف حرف من الصيغة. ج التفريق بواسطة -على الصيغة. ب

بواسطة لزوم حرف للصيغة. المبحث الثالث: مظاهر ظاهرة التفريق بطريق 

التفريق بواسطة  -النظام الصرفي، واشتمل على نمطين من أنماط التفريق: أ

التفريق بواسطة تغيير يحدث في الصيغة  -تغيير يحدث في الصيغة إعاللًا. ب

ظاهر ظاهرة التفريق بطريق الصورة الكتابية الخطية، وزنًا. المبحث الرابع: م

 -التفريق بواسطة زيادة حرف. ب -واشتمل على نمطين من أنماط التفريق: أ

 التفريق بواسطة إبدال حرف من حرف آخر. 

واختتم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها يتلوها ثَب~تٌ بالمصادر والمراجع 

 المعتمدة.

 شمال غربي الصين / بكلية اللغات األجنبية جامعة القوميات عضو هيئة التدريس *
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Abstract 

"The phenomenon of differentiation in the linguistic 

reasoning" 

This research was held to study the phenomenon of linguistic 

phenomena termed search-named (the phenomenon of 

differentiation in the linguistic reasoning). 

This included research in preparation and four sections: Boot: 

trod where rooting the concept of differentiation when linguists 

and Dictionaries scientists and draw idiomatic definition of the 

most appropriate of the phenomenon under study, and the 

impact of the study of this phenomenon. 

The first topic: the phenomenon of differentiating the path of 

the movements system, and included three types of patterns 

to differentiate: (a) to differentiate between the different 

functions of formats. (B) to differentiate between the different 

meanings of formats. (C) differentiate between different types 

of formats. 

The second topic: the manifestations differentiate 

accidentally tomography system, and included three types of 

differentiation: (a) patterns to differentiate by adding a letter to 

the formula. (B) differentiate by deleting the character from 
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the formula. (C) differentiate by unnecessary character 

formula. 

The third topic: the manifestations of the phenomenon of 

differentiating morphological system accidentally, and included 

two types of patterns to differentiate: (a) differentiating by 

change in the formula vowels.(B) differentiate by change in 

the formula weight.  

The fourth topic: the Manifestations of the phenomenon by 

differentiating's written, and included two types of patterns to 

differentiate:(a) distinction by adding a letter.(B) differentiate 

By modify a character from another character. 

Finally, the most important research findings followed proven 

sources and references approved. 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 :مقدمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على إمام النبيين وخاتم المرسلين 

ورحمة اهللا للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، 

 وبعد:

الظواهر فإن الباحث في الدرس اللغوي يقف على أنماط متنوعة متعددة من 

اللغوية المتكررة في أنظمة اللغة األربعة: الصوتي والصرفي والنحوي والداللي، 

التي تكشف من جانبٍ عن تماسك النظام اللغوي للعربية، ومن جانب آخر عن 

تفكير لغوي ثاقب لعلماء العربية انطلقوا من خالله يؤسسون قواعد راسخة 

لعمق النظري لهذا الفكر وتمكن احتذاها الفكر اللغوي المتعاقب ليدل على ا

 أصوله من تكوين النظرية اللغوية المكتملة.

وانطالقًا من أنr العلة النحوية إنما يuراد بها تفسير الظاهرة اللغوية، والنفوذ 

إلى ما وراءها، وشرح األسباب التي جعلتها على ما هي عليه، فإن من بين تلك 

كثيرíا في تناولهم للدرس اللغوي علة الفرق العلل اللغوية التي نبه عليها القدامى 

أو المخالفة أو التفريق، وأرادوا بذلك تفسير الظاهرة وحاولوا محاوالت شتى، 

وأدلى كل من اللغويين والنحاة والصرفيين بدàالِئهِم في إبراز بعض مظاهر تلك 

مستقلًا أو  العلة في الدرس اللغوي حالما اتفق، غير أن أحدíا منهم لم يuفرد لها بحثًا

كتابíا منفردíا، وإنما تناثرت تنبيهاتهم على الظاهرة في أبواب مختلفة ومسائل 

متباينة بشكل ينمw عن تصور نظري دقيق لما تفسره الظاهرة من تغيرات طرأت 

 على اللفظ على المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والداللي.
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سحٍ لعدد كبير من من أجل ذلك احتاج الباحث إلى فحصٍ واستقراءé وم

المصادر، محيطًا هذا بتأمل واعٍ وجهد واسع و~فقَ المنهج الوصفàي�؛ ليقف على 

أنماط الظاهرة ومواقعها وحدودها؛ سعيíا وراء اإللمام بأشكال التفريق وعرضها 

 في إطار القوالب األربعة: الحركي، والمقطعي، والبنيوي، والكتابي.

هيد وأربعة مباحث يتلوانِ مقدمةً وتتلوهما وقد سلكتُ ظاهرة التفريق في تم

 خاتمةٌ:

سلكتُ في التمهيد: تأصيل ظاهرة التفريق في اللغة واالصطالح وأثر دراسة 

تلك الظاهرة، وفي المبحث األول: مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام 

الحركي. وفي المبحث الثاني: دراسة مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام 

وفي المبحث الثالث: دراسة مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام المقطعي. 

البنيوي الصرفي. وفي المبحث الرابع: دراسة مظاهر ظاهرة التفريق بطريق 

 نظام الصورة الكتابية الخطية.

واستخلصتُ خاتمة أظهرتُ فيها أهم ما توصلتُ إليه من نتائج في تحديد 

يل النحوي ومظاهرها في الدرس مفهوم ظاهرة التفريق ومواقعها في التعل

 اللغوي.

وأخيرíا أرجو اهللا أن ينال هذا العمل رضاه وأن يكون خالصíا لوجهه الكريم، 

وأن أكون قد وفقت في شيء مما اجتهدت فيه، فإن كان ثَمr توفيق فذلك الفضل 

من اهللا يؤتيه من يشاء، وإن كان غير ذلك فأستغفر اهللا مما ضل فيه القلم أو زلت 

 ه القدم، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.في
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 :التمهيد

 تأصيل ظاهرة التفريق:

ال أبتغي إطالة الكالم في سبر المعاني اللغوية للفرق والتفريق في بحثي هذا، 

ال سيما مع شيوعه في معاجم اللغة، وإنما ألتزم في هذا القدر بيان~ الفارق بينهما 

 مترادفين في تفسير تلك الظاهرة في الدرس اللغوي.نظرíا الستعمال المصطلحين 

 التَّفْريق في اللغة: 

وفَرrقْتُ الشيء~ فَر~قْتُ بين الشَّيَئينِ َأفْرuقُ فَرèقًا وفُرèقَانًا، «: )١(جاء في الص�حاح

فَر~قَهu، الفَرèقُ: خالفُ الجمع، «وفي اللسان: ». تَفْرِيقًا وتَفْرِقَةً، فانفرق وافترق وتفرrقَ

 ..uقَهrقًا، وفَرèفَر uقُهu٢(»ي~فْر(. 

(الفرق) و(التفريق) هي العموم والخصوص،  ويبدو لي أن السمة الفارقة بين

ما يستعمل في الفرق يمكن  فموارد (التَّفْريق) في اللغة أعم من موارد (الفَرèق)، وأنّ~

 استعمال التفريق فيه دون العكس؛ فإن َّالتفريق يرد على معانٍ عدrة:

وفَرrقَهu تَفْريقًا وتَفْرِقَةً كما في "الصrح~اح": «قال الزبيدي: : التبديد؛ منها

(uد~هrب~د)«)٣(. 

                                                
الصحاح تاج اللغة وصحاح م)، ١٠٠٩هـ، ٣٩٣) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت(١

لبنان،  -، بيروت٤ج، تحقيق األستاذ أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليين، ط٦، العربية

 .١٥٤٠، ص٤م، ج١٩٨٤-هـ١٤٠٤

م)، ١٣١٢هـ، ٧١١اإلفريقى (ت) أبو الفضل محمد بن مكرم بن على ابن منظور األنصاري الرويفعى (٢

 .٣٣٩٧، ص٥، القاهرة، د.ت، ج١ج، دار المعارف، ط٦، لسان العرب

تاج العروس م)، ١٧٩١هـ، ١٢٠٥) أبو الفيض محمaد بن محمaد بن عبد الرزaاق الحسيني، الزrبيدي (ت(٣

ويت، ، الك١ج، تحقيق عبدالكريم العزباوي، وزارة اإلعالم الكويتية، ط٤٠، من جواهر القاموس

 .٢٩٤، ص٢٦م، ج١٩٩٠-هـ١٤١٠
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قرآن ومنها: المباعدة بين شيئين، وتشتيت الشمل والكلمة؛ ومنه ما جاء في ال

ُقوَن بِِه َبْنيَ اْملَْرِء َوَزْوِجهِ ( العظيم من قوله تعالى: ُموَن ِمنُْهَام َما ُيَفرِّ (البقرة:  )َفَيَتَعلَّ

ائِيَل (. والمعنى: يباعدون بينهما. وقوله: )١٠٢ ْقَت َبْنيَ َبنِي إِْرسَ َخِشيُت َأْن َتُقوَل َفرَّ
ْ َتْرُقْب َقْوِيل) َوالَِّذيَن (والمعنى: شتَّتَ جمعهم وقسrمèتَهuمè. وقوله:  ).٩٤(طه:  َوَمل

اًرا َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبْنيَ اْملُْؤِمنِنيَ  ُذوا َمْسِجًدا ِرضَ َ والمعنى: تشتيتًا  ).١٠٧(التوبة:  )اختَّ

 لجمعهم وكلمتهم.

بِاهللاَِّ  ُكلٌّ َآَمنَ (ومنها: الممايزة بين شيئين والمفاصلة بينهما؛ ومنه قوله تعالى: 
 . والمعنى: ال نمي�زu بين أحد منهم.)٢٨٥(البقرة:  َوَمَالئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه)

مما سبق أستخلصu أن الفعل (فَرrقَ) قد يأتي متعديíا بنفسه (فرrقَ الشيء~) 

ن ويكون بمعنى (ب~دrد~) و(قَسrم~)، وقد يأتي متعديíا بواسطة (بين) (فرrقَ بينهما) ويكو

 uقص~دuز~. ونستخلص كذلك أن التفريق في مضمونه يrبمعنى: باعد، أو شتَّتَ، أو م~ي

 به: التمييز بين شيئين.

والفَرèقُ تَفْرِيقٌ ما بين الشَّيَئينِ حين «ويuعر�ف ابن منظور (الفَرèقَ) فيقول: 

 «. وقبله سوrى ابن سيده بينهما في نقٍل حكاه عن اللحياني قائلًا: )١(»ي~تَفَرrقَان..

. وبمقتضى هذا قد يuفهم أنه ال فصل )٢(»وفَرrقَ بينهم: كفَر~قَ، هذه عن اللحياني

بين (الفَرق) و(التَّفريق)، لوال أنr ابن سيده نفسه حكى قولًا يفصل بين الفعلين 

. وهذا الفرق فيما يبدو لي ال )٣(رrقَ) تفريقًا لإلفسادبأنr: (فَر~ق) فَرèقًا للصالح، و(فَ

                                                
 .٣٣٩٨، ص٥ج اللسانابن منظور:  (١)

ج، تحقيق ٧، المحكم والمحيط األعظمم)، ١٠٦٦هـ، ٤٥٨) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت(٢

م، ١٩٧٢-هـ١٣٩٢، القاهرة، ١د.مراد كامل، مطبوعات معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، ط

 .٢٣٤، ص٦ج

 السابق.المصدر ) (٣
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يuعوrل عليه في الفصل بين القبيلين؛ إذ قد جاء التفريق كثيرíا في مواضع ال يuقصد 

 بها اإلفساد كما ال يخفى.

وقد استخرج أبو هالل العسكري في معجم فروقه اللغوية فرقًا آخر بين الفرق 

خالف الجمع، والتفريق ج~عèُل الشيء مفارقًا لغيره إن الفرق «والتفريق، فقال: 

حتى كأنه جعل بينهما فرقًا بعد فرق حتى تباينا؛ وذلك أن التفعيل لتكثير الفعل، 

. )١(» وقيل: فَر~قَ الشَّعر فرقًا بالتخفيف؛ ألنه جعله فàرèقتين ولم يتكرر فعله فيه..

التَّفْريقَ) في األعيان، يقال: (الفَرèقَ) في المعاني، و(«وجعل أبو البقاء الكفوي 

 .)٢(»فَر~قْتُ بين الحuكْم~ينِ(مخفَّفًا)، وفرrقْت بين الشَّخْص~ينِ(مشدrدíا)..

وبناء على الفرق المعتمد على الداللة التصريفية الذي ارتضاه العسكري؛ فإن 

الفارق بين (الفرق) و(التفريق) غير مؤثر في المعنى األصلي المبني على الجذر 

بجعل  )٣(معجمي الثالثي: (ف ر ق) والذي هو التميwز والتزيwل بين شيئين مطلقًاال

فارق بينهما، سواء أكانا من األحكام أم من األعيان، ولذلك ال يجد البحث 

غضاضة في استعمال التفريق في موضع الفرق والعكس، وهو ما وجدته في 

استخدام مصطلح "التفريق"  استعمال اللغويين وتناولهم للظاهرة، بيد أنني آثرتُ

 في دراسة تلك الظاهرة والتنظير لها.

                                                
م)، ١٠٠٥هـ، ٣٩٥) أبو هالل الحسن بن عبداهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت(١

م، ١٩٩٨-هـ١٤١٩القاهرة، -ج، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة١، الفروق اللغوية

 .١٥١ص

الكليات معجم م)، ١٦٨٣ هـ،١٠٩٤) أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، الحنفي (ت(٢

ج، تحقيق د.عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة ١، في المصطلحات والفروق اللغوية

 .٦٩٥م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٩لبنان، -، بيروت٢ناشرون، ط

معجم )، م١٩٥٣ ،هـ١٣٧٢ت) أحمد رضا بن إبراهيم العاملي عضو المجمع العلمي العربي بدمشق (٣(

 .٣٩٨، ص٤م، ج١٩٦٠-هـ١٣٧٩، بيروت، ١ج، دار مكتبة الحياة، ط٥، متن اللغة



99

العدد التا�شع  والت�شعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

 التفريق في االصطالح:

والتفريق عند األصوليين وأهل النظر من القوادح التي تبطل العàلِّيrةَ في باب 

القياس، وعدwوه أقوى االعتراضات وأجدرها باالعتناء ويعنون به: أنè يفر�ق 

بإبداء ما يختص بأحدهما لئال يصح القياس ويقابله المعترضu بين األصل والفرع 

 .)١(الجمع

أما النحاة فلم يذكروا (الفرق) ضمن قوادح العلة واالعتراضات على 

، وإنما عدوه من العلل اللغوية التى تطَّرد على كالم العرب )٢(االستدالل بالقياس

األصوليين ، وبتحقيق النظر في مسلك الفريقين )٣(وتنساق إلى قانون لغتهم

والنحويين نجد أن النحويين اشتقوا ألنفسهم منحíى غير بعيد عما فعله 

األصوليون؛ ضرورة أن الفرق عند األصوليين هو أن يبين المعترض على 

القياس في األصل وصفًا له مدخل في العàلِّيrةà ال يوجد في الفرع، فيكون حاصله 

رق الذي منع قياس الفرع على منع علية الوصف، فهم جعلوا هذا الوصف هو الف

األصل، أما النحاة فعبروا عن الفرق بالعلة، وليس ثمة فارق؛ ففي كال المسلكين 

 الفرقُ مانعò من قياس الفرع على األصل؛ فمثلًا:

 :-من األصوليين-يقول تاج الدين السبكي
                                                

م)، ١٢٣٤هـ، ٦٣١) أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي (ت(١

، الرياض، ١عبدالرزاق عفيفي، دار الصميعي، طج، تحقيق الشيخ ٤، اإلحكام في أصول األحكام

 .١٢٥، ص٤م، ج٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

اإلغراب م)، ١١٨٢هـ، ٥٧٧) أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبيد اهللا األنصاري األنباري (ت(٢

-هـ١٣٧٧، دمشق، ١ج، تحقيق سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السورية، ط١، في جدل اإلعراب

 .٥٤م، ص١٩٥٧

ج، تحقيق ١، االقتراح في علم أصول النحوم)، ١٥٠٦هـ، ٩١١الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت) عبد(٣

 .٢٥٩م، ص٢٠٠٦-هـ١٤٢٦د.محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، 
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الشافعية يقولون: النية في الوضوء واجبة؛ ألنها عن طهارة عن حدث فوجبت 

 يمم، والجامع أنهما طهارتان.كالت

فيقول الخصم: الفرق ثابت بين األصل والفرع؛ فإن العلة في وجوب النية في 

التيمم خصوصيته التي ال تعدوه وهي كونه ترابíا، وعليه فإن خصوصية التيمم 

 .)١(هي الوصف الذي أوجب الفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب النية

 : -النحاةمن -ويقول ابن الطيب الفاسي 

يتجرد خبر أفعال الشروع من (أنè)، ويكثر لحاقها لخبر أفعال الرrجاء، فإن 

الشروع ال يجامع االستقبال لما بينهما من المنافاة؛ فإن الشروع حاليÉ ال يجامع 

االستقبال، والرجاء ليس كذلك، فقولهم: (إن الشروع ال يجامع االستقبال) علة 

فعال الشروع على أفعال الرجاء في لحاق (أنè) الفرق التي حالت دون قياس أ

 . )٢(ألخبارها

وعليه فيمكن البحث أن يعر�فَ (التفريق) في تلك الظاهرة اللغوية المدروسة 

وصفٌ تعليلي يكون وجوده علة للتباين بين ما يتشابه من بأنه:  اصطالحpا

 األلفاظ والتراكيب وفصلًا بين ما يrلبس منها.

                                                
اإلبهاج في شرح منهاج م)، ١٣٧٠هـ، ٧٧١أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (ت )(١

-هـ١٤٠١، بيروت،١د.شعبان محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، طج، تحقيق ٣، البيضاوي

 .١٣٤، ص٣م، ج١٩٨١

فيض نشر االنشراح من روض طيt  م)،١٧٥٧هـ، ١١٧٠) أبو عبداهللا محمد بن الطيب الفاسي (ت(٢

، ٢ج، تحقيق د.محمود يوسف فجال، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، ط٢، االقتراح

 .٨٦١، ص٢م، ج٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ارات، اإلم -دبي
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بأنها: العلة التي يفرق فيها بين حكمين مع أنهما  التفريقعلة وعرف بعضهم 

 .)١(متشابهان

، ويعدها تطبيقًا بارزíا المخالفة"ويسمي الدكتور تمام حسان هذه الظاهرة : "

من تطبيقات أمن اللَّبèسِ في العربية يقوم على تخصيص عالمة مذكورة، أو 

ها النحوية أو حكمها محذوفة للداللة على حالة الكلمة أو عددها أو وظيفت

، )٢(اإلعرابي فرقًا بين ما يتشابه من األلفاظ والتراكيب وفصلًا بين ما يلبس منها

فاستعمل الدكتور تمام حسان هذا المصطلح بديلًا عن الفرق والفصل المستعملين 

 .)٣(في النحو العربي، ولعل السبب شموله ألجهزة اللغة العربية كلها كما يرى

جزئية كانت أو -لي أبو المكارم أن النحاة قدموا في تعليالتهمويرى الدكتور ع

نماذج مختلفة للعلل، ولكنها على اختالفها وتعددها تكشف عن مؤثرين  -كلية

أساسيين توضح كافة التعليالت المأثورة عن هذه المرحلة أنهما كانا السبب وراء 

في رأيه هما:  كثير من الظواهر اللغوية والقواعد النحوية: هذان المؤثران

 .)٤(التخفيف، والفرق

                                                
، مجلة دراسات الكوفة، "العلل التعليمية وتطبيقها األصول في النحو أنموذجpا") حيدر جبار عيدان، (١

 .١٣٨، ص٦م، العدد٢٠٠٧العراق، 

حوليات ، أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية م)،٢٠١١هـ، ١٤٣٢) تمام حسان (ت٢(

، القاهرة، م١٩٦٩الهيئة العامة للكتب واألجهزة العلمية، مطبعة جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 

 .١٢٤ص

، ١ج، دار الشروق، ط١، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين) حسن خميس الملخ، (٣

 .١٣٤م، ص٢٠٠٠عمان، 

، القاهرة، ١دار غريب، طج، ١، أصول التفكير النحويم)، ٢٠١٥هـ، ١٤٣٦) علي أبو المكارم (ت(٤

 .١٦٠م، ص٢٠٠٧
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أن اللغة لحكمتها أرادت أن «ثم يفسر ظاهرة المؤثر الثاني وهو (الفرق) بـ

تُفَر�قَ بين الظواهر المتقاربة فاصطنعت لذلك أساليب محددة للتفرقة بين هذه 

. ثم حصر األساليب التي استخدمتها اللغة في هذا النطاق في )١(»الظواهر

أولهما: تنويع الحركة، الذي يهدف عند النحاة إلى تحقيق التفرقة بين أسلوبين: 

ظواهر مختلفة، والثاني: نظام المقطع، الذي يتغير في تصور النحاة بواسطة 

 زيادة بعض المقاطع أو حذفها للتفرقة بين عدد من الظواهر التي تُلْبِسu بدونها.

أخرى يظهر التفريق من  وقد ظهر للبحث قصور هذا التقسيم؛ إذ تبرز أشكاٌل

خاللها؛ كاإلعالل واإلبدال والقلب والتصحيح، بل قد يظهر الفرق من خالل 

الخط والكتابة، ومن ثم رأى البحث أن يزيد على تقسيم أبي المكارم قسمين 

آخرين يشمالن النظام البنيوي الصرفي ونظام الكتابة، وعلى أساسه قسمت 

نظام تنوع الحركات، ونظام تنوع البحث إلى أربعة مباحث: على أساس 

المقاطع، ونظام تغيwر البنية، ونظام الصورة الكتابية الخطية، وبذلك التقسيم يكون 

 البحث قد استوعب أشكال الظاهرة كافة.

 

 

 

 

 

 

                                                
 .١٦٢، صأصول التفكير النحوي) أبو المكارم: (١
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 ويبرز أثر دراسة تلك الظاهرة من خالل ثالثة محاور:

الظواهر اللغوية وقد كان تعليل «: أنه دراسة لعلة من العلل اللغوية، األول

والقواعد النحوية أحد المجاالت المهمة التي كشف فيها النحويون عما استقر في 

 .)١(»فكرهم ووجدانهم من اتسام اللغة بالحكمة

: إبراز مسلك القدامى في إلصاقهم التعليل النحوي أو العلة النحوية الثاني

ودهم إلى ذلك هو باألحكام اللغوية (الصوتية الصرفية والنحوية)، فإن ما يق

الراسخ عندهم من كون النحو هو انتحاء سمت كالم العرب فضلًا عن تغليبهم 

النحو على بقية مستويات األداء اللغوي، ومن ثم غلَّبوا مصطلح التعليل النحوي 

 .)٢(والعلة النحوية على التعليل الصوتي والصرفي، والعلة الصوتية والصرفية

سيلة مطلوبة لتحقيق أمن اللَّبèسِ في العربية مع : الفرق أو المخالفة والثالث

 .)٣(التنبيه على أن حصول المخالفة ينبع من الوصف الذي يتسق مع أحكام النحو

  

                                                
 .١٥٨أبو المكارم: أصول التفكير النحوي ص ) (١

ديوان  -ج، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية١، التعليل الصوتي عند العرب) عادل نذير الحساني، (٢

 .٢٧صم، ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، العراق، ١الوقف السني، ط

 .١٣٧ص نظرية التعليل في النحو العربي،) الحساني: (٣
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 المبحث األول

 مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام الحركي

وتتعدد مظاهر التفريق وصوره في هذا النظام بتنوع الحركات، ويهدفُ هذا 

 اللغويين إلى تحقيق التفرقة بين مظاهر مختلفة، منها:التنوع عند 

ويندرج تحت هذا القسم صور  أولًا: التفريق بين الوظائف المختلفة للصtيغ:

 متنوعة منها:

اختصاص الفاعل بالرفع والمفعول بالنصب للتفريق بين الفاعل  -١

المعاني التي إنما احتُمàل للفرق بين «، وهذا التنوع في الحركة )١(والمفعول به

لوالها وقع لَبèسò، فالرفع إنما هو للفرق بين الفاعل والمفعول اللذين يجوز أن 

 . )٢(»يكون كل واحد منهما فاعلًا ومفعولًا

: فإن هذه الالم كسر الم األمر الجازمة للتفريق بينها وبين ال االبتداء -٢

الستفهام، الجازمة حرف جاء لمعنى شأنه في ذلك شأن واو العطف، وهمزة ا

والم االبتداء، وقد كان ينبغي على قياس الباب أن تُفتح الم األمر كما فُتàح~تْ هذه 

إال أن العلة في كسرها أنها في األفعال نظيرة حرف الجر في «األحرف 

األسماء؛ أال ترى أن كل واحدة منهما مختصة من العمل بما يخص القبيل الذي 

                                                
، لمقتضبم)، ا٨٩٩هـ، ٢٨٥) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالي األزدي، المبرد (ت(١

، ٣وزارة األوقاف، ط-ج، تحقيق الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية٤

م)، ١٠٠هـ، ٣٩٢، أبو الفتح عثمان بن جني (ت١٤٦، ص١جم، ١٩٩٤-هـ١٤١٥القاهرة، 

-هـ١٣٧١، القاهرة، ١ج، تحقيق األستاذ محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ط٣، الخصائص

 .١٨٤، ص١م، ج١٩٥٢

ج، ١٠، شرح المفصل في صنعة اإلعرابم)، ١٢٤٦هـ، ٦٤٣) أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش (ت(٢

 .٧٣، ص١مصر، د.ت، ج-إدارة الطباعة المنيرية
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فمن حيث وجب كسر الم الجر في نحو: "ِلزِيدé هي فيه، فال يتعداه إلى ما سواه، 

ماٌل ولجعفرٍ" للفرق بينها وبين الم االبتداء، كذلك أيضíا وجب كسر هذه الالم؛ 

 . )١(»ألنها في األفعال نظيرة تلك في األسماء

: ذهب كسر الم الجرt مع االسم الظاهر للتفريق بينها وبين الم االبتداء -٣

جر أن تكون مفتوحة، ويردك إلى هذا األصل قولك: سيبويه إلى أن أصل الم ال

"لَك~"، و"لَهu"؛ فإن عالمة اإلضمار هنا ردrت الالم إلى أصل حركتها وهو الفتح، 

فإذا قلتَ: "ِلزيدé ماٌل"، كُسàر~ت الالم مع الظاهر كيال يلتبس بالم االبتداء إذا قلتَ: 

تكون مفتوحة مع المuظْه~ر؛  . وإنما كان أصل هذه الالم أن)٢("لَهذا أفضُل منك~"

ألنها حرف يuضطرw المتكلِّم إلى تحريكه، إذ ال يمكن االبتداء به ساكنًا، فحuر�ك 

بالفتح؛ ألنه أخفُّ الحركات، وبه يحصل الغرضu، ولم يكن بنا حاجةٌ إلى تكلُّف 

 ما هو أثقُل منه، وإنما كُسرت مع الظاهر؛ للتفريق بينها وبين الم االبتداء، أال

تراك تقول: "إنr هذا لَزيدò" إذا أردت أنه هو، و"إنr هذا ِلزيدé" إذا أردت أنه 

 .)٣(يملكه

: تمسك بعض الكوفيين الجزم بـ(إن|)، والنصب بـ(الالم)؛ للتفريق بينهما-٤

تنصب المضارع بعدها بنفسها بدون إضمار(إنè)؛ ألنها  -الم كي–بأن (الالم) 

إال أن (إنè) لما كانت ُأمr «تفيد معنى الشرط فأشبهت (إنè) المخففة الشرطية، 

الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهما، فجزموا بإنè ونصبوا بالالم؛ للفرق بينهما، ولم 

                                                
-هـ١٤١٣، دمشق، ٢ج، تحقيق د.حسن هنداوي، دار القلم، ط٢، سر صناعة اإلعراب) ابن جني، (١

 .٣٨٧، ص١م، ج١٩٩٣

ج، تحقيق ٣، األصول في النحوم)، ٩٢٩هـ، ٣١٦) أبو بكر محمد بن السري بن سهل ابن السراج (ت(٢

 .١٢٤، ص٢م، ج١٩٩٦-هـ١٤١٧، بيروت، ٣د.عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط

 .٢٦، ص٨ج شرح المفصل ) ابن يعيش:(٣
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في واحد من هذين المعنيين؛ ألنه يبطل مذهب الشرط ألن  يكن للرفع مدخل

الفعل المضارع إنما ارتفع لخلوه من حرف الشرط وغيره من العوامل الجازمة 

  .)١(»والناصبة

االسم على وزن (فَع|لَة) صحيح العين إذا جrمhع باأللف والتاء حrرtكتُ عينه -٥

: ذلك أنه إن السم والصفةإن كان اسمpا وسكنتْ إذا كان صفة للتفريق بين ا

لم «كانت وظيفة صيغة (فَعèلَة) هي االسمية ثم أريد جمعه جمع المؤنث السالم 

يكن بد من تحريك عينه إتباعíا لحركة فائه نحو: "ج~فْنَة وج~فَنَات"، وإذا كان صفة 

بقيت العين على سكونها، نحو: "ض~خْم~ة وض~خْم~ات"، وإنما فعلوا ذلك تفريقًا بين 

 .)٢(»م والصفة، وكان االسم أولى بالتحريك لخفته، واحتمل لذلك ثقل الحركةاالس

ففي تلك النظائر السابقة يظهر تنوعò في الحركات بغرض التفرقة بين وظائف 

الصيغ المختلفة، فحركة الفاعل بالرفع فرrقت بين وظيفته ووظيفة المفعول الذي 

األمر والم الجر للتفرقة الوظيفية تحرrك بالفتحة للعلة نفسها، كما كُسرت الم 

 (èإن) زم المضارع بعدuا، وجíبينهما وبين الم االبتداء التي تأتي مفتوحة دائم

ونُصàب~ بعد (الالم)؛ ألن الوظائف مختلفة في كل منهما، فكان ال بuدr أن تتنوع 

 حركة ما بعدهما للتفرقة بين تلك الوظائف المختلفة لصيغتي(إنè) و(الالم).

                                                
اإلنصاف في مسائل م)، ١١٨٢هـ، ٥٧٧) أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري (ت(١

مطبعة –ج، تحقيق وشرح محمد محيي الدين عبدالحميد ٢، الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين

 .٥٧٥، ص٢م، ج١٩٦١-هـ١٣٨٠ ، القاهرة،٤السعادة، ط

هـ، ٦٨٦، محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي (ت١٨٦، ص٢المقتضب ج) ينظر: المبرد، (٢

ج، تحقيق األساتذة: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ٤، شرح شافية ابن الحاجبم)، ١٢٨٨

، ٤م، ج١٩٨٢-هـ١٤٠٢لبنان، –، بيروت ١ومحمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، ط

 .٥، ص٥، ابن يعيش ج١٢٨ص
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: ويندرج تحت هذا القسم صور يpا: التفريق بين المدلوالت المختلفة للصtيغثان

 متنوعة منها:

تنوع حركات ضمير المرفوع المتصل (تاء الفاعل) تفريقًا بين المتكلم،  -١

: ومنه: "فعلتُ" للمتكلم، و"فعلتَ" للمخاطب والمخاطب المذكر، والمخاطب المؤنث

ثة؛ والسبب الذي ألجأ العربي األول إلحداث هذا المذكر، و"فعلتà" للمخاطبة المؤن

الفرق المؤثر في مدلول صيغ الضمير الواحد أنهم حين أرادوا حرفًا يكون عالمة 

على االسم الظاهر المستغنى عن ذكره، كان أولى الحروف بذلك حرفًا من 

ا االسم، واالسم يختلف، فتارة يكون زيدíا، وتارة يكون عمرíا، أخذوا من االسم م

ال تختلف األسماء فيه في حال الرفع، وهي الضمة، والضمة ال تستقàلُّ بنفسها ما 

لم تكن واوíا، ثم رأوا الواو ال يمكن تعاقُبu الحركات عليها لثقلها، وهم يحتاجون 

إلى الحركات في هذا الضمير تفريقًا بين المتكلم، والمخاطب المؤنث، والمخاطب 

الواو، لقربها من مخرجها، وألنها قد تبدل منها في المذكر، فجعلوا "التاء" مكان 

كثير من الكالم نحو: "تُراث"، و"تُخَم~ة"، فاشترك ضمير المتكلم والمخاطب في 

"التاء"، كما اشتركا في "األلف والنون" من "أنا" و"أنت"؛ ألنهما شريكان في 

متكلم كان الكالم، ألن الكالم من حيث كان للمخاطب كان لفظًا، ومن حيث كان لل

معنى قائمíا بنفسه، ثم وقع الفرق بين ضميريهما بالحركة دون الحروف للحكمة 

 . )١(المذكورة

                                                
أسرار م)، ١١٨٢هـ، ٥٧٧) ينظر: أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري (ت(١

، دمشق، ١ج، تحقيق األستاذ محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، ط١، العربية

نتائج الفكر في م)، ١١٨٦هـ، ٥٨١(ت ، أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداهللا بن أحمد السهيلي٣٩٧ص

 .١٧٣م، ص١٩٩٢-هـ١٤١٢، بيروت، ١ج، دار الكتب العلمية، ط١، النحو
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حركة هاء ضمير الغائبة بالفتح للتفريق بين ضمير المذكر والمؤنث:  -٢

حيث قالت العرب في ضمير الغائب المذكر: "كتابهu، كلَّمèتُهu، كأنَّهu"، فحرrكوه 

التفريق بين ضمير الذكور وضمير اإلناث فتحوا الهاء في  بالضم، فلما أرادوا

ضمير المؤنث فقالوا: "كتابه~ا، وكلمته~ا، كأنه~ا"، وزادوا األلف تقويةً لحركة الهاء، 

. وذهب بعضهم )١(أو تولدت عنها األلف ولزِم~تْ مطلقًا، على قول بعض النحاة

قت للفصل بين التأنيث إلى أن المؤثر الذي أحدث الفرق هنا هو األلف التي لح

والتذكير كما ألحقت السين أو الشين في الوقف في قولهم : "ُأكْرِمuكس، 

لذلك، أي  -يعني كسكسة هوازن وكشكشة ربيعة-وُأكْرِمuكش" في بعض اللغات

. والبحث يميل لهذا الرأي األخير القائل إن األلف )٢(للتفريق بين التذكير والتأنيث

يق ثمrةَ؛ ذلك أنهم لما استوت حركة الهاء في المذكر هي العنصر الجالب للتفر

والمؤنث في حالة الجمع فقالوا: في الجمع المذكر: "كتابuهuمè، وكتاب~هuم" في حالتي 

 "rنuن�، وكتاب~هuهuفي حالة الجر، وفي الجمع المؤنث: "كتاب "èالرفع والنصب، و"كتابِهِم

الة الجر، فلما استوت حركة الهاء في في حالتي الرفع والنصب، و"كتابِهِنr" في ح

حالة الجمع زادوا عنصرíا آخر جالبíا للتفريق وهو (الميم) في حالة جمع الذكور، 

و(النون) في حالة جمع اإلناث بدَل (األلف) التي كانت في ضمير المفردة، وفي 

ذلك دليل على أن األلف والميم والنون هي العناصر الجالبة للتفريق وليس حركة 

 لهاء. ا

                                                
التذييل  م)،١٣٤٥هـ، ٧٤٥) أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي (ت(١

، ١م، ج٢٠٠٢، دمشق، ١ج، تحقيق د.حسن هنداوي، دار القلم، ط١١، والتكميل في شرح التسهيل

 .١٦٢ص

هـ، ٣٧٧) وهو رأي أبي علي الفارسي. ينظر: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي(ت(٢

ج، تحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، دار ٧، الحجة في علل القراءات السبعم)، ٩٨٨

 .١٣٨، ص١هـ، ج١٤١٣إلى  ١٤٠٤دمشق، متتاليíا من سنة -المأمون للتراث
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: وذلك فتح نون جمع المذكر السالم للتفريق بينها وبين نون المثنى -٣

كقولهم في الجمع: "مuسلàمàين~"؛ للتفريق بينها وبين نون المثنى المكسورة: 

"مuسèلàم~ينِ"، ذلك أن الجمع فرع عن التثنية وتاٍل له في المرتبة، فإن االسم يuفرد ثم 

مختلف يحتاج إلى تفريق بينهما، فلما أرادوا  يuثنى ثم يجمع، ومدلول الصيغتين

بإلحاق االسم زائدتين: األولى  -كما ذكر سيبويه-الجمع جمعوا على حد� التثنية 

منهما حرف المد واللين، والثانية نون، وحال الزيادة األولى في السكون وترك 

م ما التنوين وأنها حرف اإلعراب حال األولى في التثنية، إال أنها واو مضمو

قبلها في الرفع، وفي الجر والنصب ياءò مكسورò ما قبلها ونونها مفتوحة، فرقوا 

. فكلتا النونين اشتركتا في أمر فخولفت حركتهما )١(بينها وبين نون االثنين

للتفريق، فكلتاهما محركة اللتقاء الساكنين، وخالفوا الحركة للتفريق بين التثنية 

ى بالكسر من نون الجمع؛ ألن قبلها ألفًا وهي والجمع، وكانت نون التثنية أول

خفيفة والكسرة ثقيلة، فاعتدال، وقبل نون الجمع واو أو ياء وهي ثقيلة، ففتحوا 

 .)٢(النون ليعتدل األمر

تنوع حركة ما قبل نون التوكيد المتصلة بالمضارع للتفريق بين المذكر  -٤

في الجمع المذكر: "يكتُبuنr"، وفي : فقالوا في المفرد المذكر: "يكتُب~نr"، ووالمؤنث

أن للعرب داعيíا آخر «الواحدة المؤنثة: "تكتُبِنr"، ويuرèجِعu الرضيw جوهر ذلك إلى 

إلى ترك إعراب ما قبل النون كما أعربوا االسم على ما قبل التنوين، فرجحوا 

لذلك الداعي موجب البناء مع ضعفه، وهو اشتغال ما قبل النون المؤكدة بالحركة 

المجتلبة للفرق بين المفرد المذكر، والمجموع المذكر، والواحد المؤنث، ففتحوا 

                                                
تحقيق األستاذ ج، ٥، الكتابم)، ٧٩٨هـ، ١٨٠بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت) ينظر: أبو (١

 .١٨، ص١م، ج١٩٨٨-هـ١٤٠٨، القاهرة، ٣عبدالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط

 .٤٨٨، ص٢ج سر الصناعة ) ابن جني:(٢
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. ويمكن )١(»الثاني، وكسروا في الثالث، ألجل الفرق في األول، وضموا في

تفسير ما حدث في "يكتُبuنr" و~فق النظام المقطعي، وبيان ذلك أن الواو لم تُحذف 

في الفعل "يكتُبuنr"، كما ذهب النحاة، وإنما قُص�ر المقطع تقصيرíا منعíا اللتقاء 

 الساكنين بعد حذف نون اإلعراب نظرíا لتوالي األمثال.

ففي الثالثة األمثلة السالفة يتبين أن مؤثر الفرق إنما اجتُلب إلحداث تفريق 

) أحدث مؤثرu الفرق تمييزíا بين مدلوالت ١الزم لتمييز مدلول الصيغ، ففي المثال(

) أحدث مؤثر الفرق تمييزíا بين ٢الصيغ نوعíا (تذكيرíا وتأنيثًا)، وفي المثال (

íا (تثنية وجمعqوفي المثال(مدلوالت الصيغ كم ،(ا ٣اíنوع) ا بينهاíأحدث تمييز (

 وكمqا).

فتح (الم) المستغاث به وتركr (الم) المستغاث من أجله على أصلها  -٥

: ذلك أن الالم مكسورة للتفريق بين مدلول المستغاث والمستغاث من أجله

تكون مكسورة مع االسم الظاهر، نحو قولك:  )٢(الجارة في أصلها المتحول 

"الماُل ِلزيدé"، غير أنr في هذا الباب وقعت هذه الالمu لمعني~ين: أحدuهما المستغاثُ 

 uمن التفْرِقة بينهما، ففُتحت الم Éدuالمستغاثُ من أجله، فلم يكن ب uبه، واآلخر

ن أجله مكسورةً المستغاث به رجوعíا لألصل القديم، وتُركت المu المستغاث م

بحالها للتفريق، فإذا قلت: "يا لَزيد" بالفتح، عuلم أنّه مستغاثٌ به، وإذا قلت: "يا 

                                                
قان يونس،  منشورات جامعة –ج، تحقيق يوسف حسن عمر ٤، شرح الكافية البن الحاجب) الرضي، (١

 .٢٠، ص٤م، ج١٩٩٦، بنغازي، ٢ط

) إنما قلت: في أصلها المتحول؛ ألن أصل هذه الالم الفتح، تقول: هذا لَه، وهذا لَك. وإنما كسرت مع (٢

الظاهر فرارíا من اللبس؛ ألنك لو قلت: إنك ِلهذا وأنت تريد: لَهذا لم يدر السامع أتريد الم الملك أم الالم 

 .٢٥٤، ص٤، جالمقتضب: المبرد، التي للتوكيد؟ ينظر
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. وإنما ألزموا الم المستغاث التغيير )١(ِلزيد" بالكسر، عuلم أنه مستغاثٌ من أجله

دون الم المستغاث من أجله؛ ألن هذه األخرى في موضعها الذي تلحق هذه الالم 

ما هي بدل من قولك: يا زيداه إذا مددت الصوت تستغيث به، فيا لَزيد له، وتلك إن

 .)٢(بمنزلة يا زيداه إذا كان غير مندوب

التفريق بين اسمي الفعل (ِإيهh) و(ِإيهpا) في حركة اآلخhر الختالف مدلول  -٦

: وتنوrن فàي -أي زدنا من حديثك-"إيهà" بِم~عèنى حد�ثْنا«جعلوا  حيثالصيغتين: 

كير على م~ا هuو~ أصُل الب~اب، فإنè أردتَ َأن تكفَّه ع~ن الح~دàيث قلت: "إيهíا" التن

 .)٣(»وفتحتَ ه~ذàه للفرèقà ب~ين طلبِ الح~دàيث و~طلب السwكُوت

وكان القياس أن تكون (إيه) ساكنة اآلخر كـ(صهè)، و(م~هè)، إال أنه التقى في 

قاء الساكنين واحتمل ثقل الكسرة آخرها ساكنان: الياء والهاء، فكسرت الهاء اللت

بعد الياء، إذ لو فتحت اللتبست بـ(إيهíا) التي للكف وهي نائبة عن زِدè أو 

 .)٤(حد�ثْ

فإحداث الفرق في كل تلك النظائر السابقة إنما كان ليحصل تمييز بين الصيغ 

من  في مدلوالتها، ولوال ذلك األثر الفارق اللتبس األمر ولما عuرِفَ وجه الداللة

الصيغة، ثم إن الفرق جاء في كل ذلك بطريق نظام الحركة وتنوعها، مما يعطي 
                                                

هـ، ٩٠٠، أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى األشْمuوني (١٣١-١٣٠، ص١ج ابن يعيش) ينظر: (١

ج، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتاب ٤، شرح األشموني على ألفية ابن مالكم)، ١٤٩٥

 .٤٦١، ص٢م، ج١٩٥٥-هـ١٣٧٥، بيروت،١العربي، ط

 .٢٥٤، ص٤، جالمقتضبرد: ) ينظر: المب(٢

اللباب في علل البناء  م)،١٢٢٠هـ، ٦١٦) أبو البقاء عبداهللا بن الحسين بن عبداهللا العكبري (ت(٣

دمشق،  -، بيروت، دار الفكر١ج، تحقيق د.عبد اإلله نبهان، دار الفكر المعاصر، ط٢، واإلعراب

 .٩٤، ص٢م، ج١٩٩٥-هـ١٤١٦

 .٧١، ٣١، ص٤ج ابن يعيش) ينظر: (٤
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اللغة سعة تدفع عن الصيغ اللَّبèس~ الذي يمكن أن يسببه إهمال مؤثر التفريق بينها 

 في ضوء ما ذكرنا. 

 

: ويندرج تحت هذا القسم صور ثالثًا: التفريق بين األنواع المختلفة للصtيغ

 متنوعة منها:

: فإنه لحق األسماء ن حيث اإلعراب والبناء، ومنه تنوين التمكينم -١

تفريقًا بين ما ينصرف وما ال ينصرف؛ وذلك نحو "عثمان" معرفة و"عثمان" 

نكرة، و"أحمد" معرفة و"أحمد" نكرة، أال ترى أنك إذا قلت: "لقيت أحمدíا" فإنما 

لم تكلفه عàلْم شخص كلفتَ المخاطب أن يرمي~ بفكره إلى واحد ممن اسمه أحمد، و

معين، وإذا قلت: "لقيتُ أحمد~" فإنما تريد أن تعرفه أنك لقيت الرجل الذي اسمه 

أحمد وبينك وبينه عهد متقدم فيه، فالتنوين هو الذي فرrق بين هذين المعنيين، 

 .)١(وفصل بين نوعي الصيغتين من حيث اإلعراب والبناء

وهو التنوين الالحق  التنكير:من حيث التنكير والتعريف، ومنه تنوين  -٢

لبعض األسماء المبنية تفريقًا بين معرفتها ونكرتها، ويقع في باب اسم الفعل 

بالسماع كـ"ص~هé، وم~هé، وِإيèهé"، وفي العلم المختوم بـ"و~يèهà" بقياسٍ نحو: "جاءني 

ذا لم تنون . فمثلًا: إذا قلتَ: "إيèهé يا رجُل إني جئتُك~"، فإ)٢(سيبويهà وسيبويهé آخر"

فالتصويت، تريد الزجر عن شيءé معروفé، وإذا نونت فإنما تريد الزجر عن 

                                                
 .٣٦، صأسرار العربية، األنباري: ٤٩٣، ص٢جسر الصناعة ) ينظر: ابن جني: (١

مغني  م)،١٣٦٠هـ، ٧٦١) أبو محمد عبداهللا بن يوسف بن أحمد بن عبداهللا بن يوسف، ابن هشام (ت(٢

ج، تحقيق د.عبداللطيف محمد الخطيب، المجلس الوطني للثقافة والفنون ٧، اللبيب عن كتب األعاريب

 .٢٦٦، ص٤م، ج٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، الكويت، ١طواآلداب، 
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. وتقول: "مررت بسيبويهà"، فال تنون حين تقصد المعرفة، )١(شيءé منكورٍ

. فالتنوين هنا عامل مؤثر في )٢(و"مررت بسيبويهé آخر" فتنون حين تقصد النكرة

 والتعريف. الفرق بين نوعي الصيغتين من حيث التنكير

من حيث التمكُّن وعدمه: ومنه: الفتح اللتقاء الساكنين للتفريق بين  -٣

في باب "تحرك أواخر الكلم الساكنة إذا حذفت ألف حرف التهجي وغيره: 

      )اهللاَُّ * ملَ آ( الوصل اللتقاء الساكنين يعلل سيبويه فتح الميم في قوله تعالى:
       )اهللاَُّ * ملَ آ( حرفين: أحدهما قوله عز وجل:والفتح في « بقوله: )١،٢(آل عمران: 

لما كان من كالمهم أن يفتحوا اللتقاء الساكنين فتحوا هذا، وفرقوا بينه وبين ما 

éومؤثر الفرق هنا جاء للتمييز بين مدلول ما كان للهجاء من )٣(»ليس بهجاء .

التمكن، الحروف ومدلول ما ليس بهجاء، ووجه الفرق: أن حرف الهجاء قليل 

إنما كان كلمة منقطعة لم تَِل العوامل، وال تصرrفت تصرwف األسماء، ففُر�ق بين 

التمكن وغيره بأن خُصr غير المتمكن الذي هو أثقل بالحركة الخفيفة التي هي 

 الفتحة؛ إذ كانت توجد فيما تحرك اللتقاء الساكنين.

التأنيث من حيث نوع اللحوق: ومنه اختصاص الفعل الماضي بتاء  -٤

فقالوا: الساكنة للتفريق بين التاء الالحقة لألفعال والتاء الالحقة لألسماء: 

"قامتْ، وضربتْ" في األفعال، وقالوا: "فاطمةُ، ونعمةٌ" في األسماء؛ وتفسير 

دخول مؤثر الفرق هنا أن التاء إذا لحقت الفعل، فهي لتأنيث الفاعل ال لتأنيث 

الفعل، ولذلك كانت ساكنة، وبناءu الفعل قبلها  الفعل، فهي في حكم المنفصلة من
                                                

 .٤٩٤، ص٤جسر الصناعة، ، ابن جني: ١٣١-١٣٠، ص٢، جاألصول) ابن السراج: (١

، شرح الكافية الشافيةم)، ١٢٧٤هـ، ٦٧٢) أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا، ابن مالك الطائي الجياني (ت(٢

، ٣م، ج١٩٨٢-هـ١٤٠٢، دمشق، ١طج، تحقيق د.عبدالمنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، ٥

 .١٤٢١ص

 .١٥٣، ص٤، جالكتاب) ينظر: سيبويه: (٣
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على ما كان، والتاءu الالحقة باألسماء لتأنيثها في نفسها، فهي كحرف من حروف 

االسم، فلذلك امتزجت بها، وصارت حرف إعراب االسم، تتحرrك بحركات 

. ولم يعكسوا بأن )١(اإلعراب، فلذلك جعلها إذا كانت ساكنة من خصائص األفعال

وا الفعل تاءí متحركة، واالسم تاء ساكنة؛ لئال يفضي إلى ثقل الفعل بانضمام يعط

. فالسكون الذي هو ضد الحركة دخلت الفعل )٢(ثقل الحركة إلى ثقل الفعل

الماضي هنا لتفرقه عن األسماء التي تدخلها تاء متحركة تبعíا الستحقاق االسم 

 وجوه اإلعراب للتفريق بين المعاني الطارئة.

هذا النوع أيضíا: همزة الوصل فإنها دخلت في األسماء واألفعال، فأما  ومن

الحروف فلم تدخل هذه الهمزة في شيء منها إال في حرف واحد وهو (الم) 

التعريف، ولكنهم لما أدخلوها على الم التعريف فتحوا الهمزة للتفريق بينها وبين 

همزة الوصل في (أل) . ففتح )٣(همزة الوصل الداخلة على األفعال واألسماء

 مؤثر فرق بين الداخلة على الحرف والداخلة على االسم والفعل.

ومن هذا النوع أيضíا: ما قيل في (التَ) من أن أصلها (ال) النافية، زِيد~تْ 

، )٤(عليها (تاء) التأنيث، وحuر�كَتà التاء تفريقًا بين لحاقها الحرف ولحاقها الفعل

                                                
 .٣، ص٧، جشرح المفصل ) ينظر: ابن يعيش:(١

المقاصد توضيح م)، ١٣٤٩هـ، ٧٤٩(أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبداهللا بن عليa المرادي ) (٢

حمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ج، شرح وتحقيق د.عبدالر٣، والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

 .١٤٤، ص١م، ج٢٠٠٠–هـ١٤٢٢، القاهرة، ١ط

ج، تحقيق األستاذين إبراهيم مصطفى، ٣، المنصف شرح تصريف أبي عثمان المازني) ابن جني، (٣

، ١م، ج١٩٥٤، القاهرة، ١إدارة إحياء التراث القديم، ط –وعبداهللا أمين، وزارة المعارف العمومية

 .٦٥ص

 .١٢٧، ص١ج شرح األلفية األشموني:) (٤
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اكنة للتفريق بينها وبين الالحقة لألسماء كما تبين فإن الالحقة للفعل الماضي س

 آنفًا. 

من حيث نوع الحركة بناءp وإعرابpا: ومنه بناء المنادى المفرد على  -٥

: فقالوا: في الضم تفريقًا بين حركتي المنادى المعرب وحركة المنادى المبني

ة مقدرة في المنادى المعرب لكونه مضافًا: "يا قومàي، ويا قوم~نا"، فأعربوه بفتح

"يا قومي"، وبفتحة ظاهرة في "يا قومنا"، ثم أرادوا أن يفرقوا بين حركتي المنادى 

 "u(المضاف) المعرب المقدرة والظاهرة وحركة المنادى (المفرد) فقالوا: "يا قوم

على  -بنوعيه العلم مثل: "يا زيدu"، والنكرة المقصودة مثل: "يا قومu"-فبنوا المفرد

 .  )١(ن النوعينالضم للتفريق بي

ومن هذا النوع أيضíا: المخالفة بين مم~ي�ز~ي (كم) االستفهامية والخبرية للتفريق 

بين نوعيهما، فجعلوا مميز~ (كم) االستفهامية مفردíا منصوبíا نحو: كم فارسíا في 

الساحة؟ وجعلوا مميز~ (كم) الخبرية مفردíا مجرورíا، نحو: كم مرةé نصحتُك~، 

التفريق عند إرادة التكثير في الخبرية فجعلوا تمييزها جمعíا مجرورíا، وأمعنوا في 

 نحو: كم مرrاتé نصحتُك~.

نخلص من هذا المبحث إلى أن أنماط الظاهرة قد جاءت للتفريق بين صور 

متنوعة وظيفةً أو مدلولًا أو نوعpا، كالتفريق بين وظيفتين مختلفتين لالسم أو 

سمية والوصفية، وكالتفريق بين مدلوالت الصيغ الحرف في الجملة، أو بين اال

تذكيرpا وتأنيثًا أو إفرادpا وتثنية وجمعpا، وكالتفريق بين أنواع مختلفة للصيغة 

  كاإلعراب والبناء، والتعريف والتنكير، والتمكُّن وعدم التمكن. 

                                                
 .٣٥١، ص١ج شرح الكافية) الرضي: (١
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 المبحث الثاني

 مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام المقطعي

لورود ظاهرة التفريق بهذا النظام المقطعي كالدكتور أبي  يرى بعض م~نè نظَّر

المكارم أن هذا النظام يتغير في تصور النحاة بواسطة زيادة بعض المقاطع أو 

، غير أن البحث توصrل )١(حذفها للتفرقة بين عدد من الظواهر التي تُلْبِسu بدونها

إلى أن هذا النظام ال يقتصر على الزيادة أو الحذف لبعض المقاطع فحسب، بل 

ي~رِدu أيضíا من خالل لزوم بعض األدوات للصيغة، األمر الذي من شأنه أن يكون 

تفريقًا بين ما يuراد اإليذان بالتفريق بينهما، وعليه فإن أشكال تلك الظاهرة من 

 م تتعدد إلى ثالثة أنماط:خالل ذلك النظا

ويندرج تحت هذا النوع أولًا: التفريق بواسطة زيادة حرف على الصيغة: 

 صور مختلفة منها:

زيادة تاء التأنيث على الفعل الماضي للواحدة الغائبة تفريقًا بينه وبين  -١

ولم  .)٢(فقالوا: "فَع~لَتْ"، تفريقًا بين "فَع~ل" المذكر والمؤنث الماضي للواحد الغائب:

يعكس األمر كما ال يعكس في االسم؛ ألن المجرد أصل وذو الزيادة فرع، وكذا 

المذكر أصل والمؤنث فرع، فعuي�ن~ األصُل لألصل والفرعu للفرع وأسكنت، 

ونالحظ أن زيادة التاء في "فعلتْ" شكَّلت مقطعíا قصيرíا مغلقًا، في حين كان قبل 

 هذه الزيادة مقطعíا قصيرíا مفتوحíا.

يادة هاء التأنيث على الصفات القابلة لها للتفريق بين المذكر ز -٢

، فزادوا الهاء في نحو: "قائم، وقاعد"، وقالوا: "قائمةٌ، وقاعدةٌ"، وقالوا: والمؤنث

                                                
 .١٦٣، صأصول التفكير النحوي ) أبو المكارم:(١

 .٧١، ص١ج األصول) ابن السراج: (٢
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"ضاربة، ومضروبة، وجميلة"، فجاءوا بهاء غير الزمة لئال تلتبس صفة المؤنث 

بين وصفي المذكر والمؤنث  . وربما زادوا تاء التأنيث للتفريق)١(بصفة المذكر

وبين االسم؛ كامرأة وشيخة وإنسانة وغالمة ورجلة وحمارة وأسدة وبرذونة، 

 .)٢(وهذا النوع على الرغم من قلته إال أنه واقع في اللغة غير منكور

اسم : ويدخل هذا النوع في زيادة التاء للتفريق بين الجنس والواحد -٣

اثنين، ويفرق بينه وبين واحده  الجنس الجمعي وهو: ما يدل على أكثر من

بـ"التاء"، والتاء غالبíا تكون في المفرد؛ كـ"بقرة وبقر"، و"شجرة وشجر"، 

فحق هذا النوع إذا أخرجوا منه الهاء أن يجوز فيه التأنيث «و"عنبة وعنب"، 

والتذكير فتقول: هو التَّمرu، وهو البuسرu، وهو العنب، وكذلك ما كان في منهاجه، 

تقول: هي التَّمرu وهي الشعيرu.. فالتذكير على معنى الجمع والتأنيث على ولك أن 

، لكنهم لما أرادوا التفريق بين الواحد والجنس أتوا بالتاء لتكون )٣(»معنى الجماعة

دالة على الواحد. وتعليل ذلك أن الجمع لما كان اسمíا للجنس، كان أصلًا من هذا 

من الجنس، فكان فَرèعíا على ذلك األصل، الوجه، ثم احتيج إلى إفراد الواحد 

فلحقَتْه العالمةُ بهذه العلة، فجميعu ما لحقته التاء، فهو تفريعò على أصِل تأنيث، 

 .)٤(كتفريع المؤنث على المذكر

كما أشركوا : فإنهم زيادة الياء التي للنسب للتفريق بين الجنس والواحد -٤

كوا بينهما في تمييز الواحد من بين هاء التأنيث وياء النسب في المبالغة أشر

الجمع فـ"ح~بشيÉ" و"ح~بشٌ"، و"زِنجيÉ" و"زِنجò"، و"تُركيÉ" و"تُركò"، بمنزلة "تمرة" 
                                                

ج، تحقيق د.فائز فارس، ١، اللمع في العربية، وينظر: ابن جني، ٨٣، ص٢جاألصول ) ابن السراج: (١

 .١٥٥م، ص١٩٧٢كويت، ، ال١دار الكتب الثقافية، ط

 .٩٦، ص٥ج شرح المفصل) ابن يعيش: (٢

 .٤٠٧، ص٢جاألصول ) ابن السراج: (٣

 .٩٩، ص٥ج شرح المفصل) ابن يعيش: (٤
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. والعرب تجمع بين الشيئين إذا قوي )١(و"تمر"، و"نخلة" و"نخل"، و"بسرة" و"بسر"

اء التأنيث بين وجه الشبه بينهما، ويؤيد عندك قوةَ الشَّب~ه بينهما أنه كما يuفص~ل بت

الواحد وجنسه في نحو: "تَمر~ةé"، و"تَمرٍ"، و"شَعàيرةé"، و"شعيرٍ"، كذلك فُصل بينهما 

 ،"Éوقالوا: "ز~نْجي ،"òومuوفي الجمع: "ر ،"Éيàومuبياءي النسبة، فقالوا في الواحد: "ر

"òوسuو"م~ج ،"Éوسيuو"م~ج ،"ò٢(وفي الجمع: "ز~نْج(. 

فإنهم السالم للتفريق بين الواحد والجمع:  زيادة األلف في جمع المؤنث -٥

لما كسروا التاء في جمع المؤنث السالم ليوافق المؤنثُ المذكر~ في استواء النصب 

كما هو -والخفض، وجعلوا التاء بمنزلة الياء والواو في جمع الذكور السالم

الواحد زادوا األلف فقالوا في "آية": "آيات"؛ للتفريق بين  -)٣(مذهب سيبويه

. ومثله إعراب المثنى والمجموع جمعíا سالمíا باألحرف للتفريق بينهما )٤(والجمع

 .)٥(وبين المفرد

على حرف التعريف وهي الهمزة المفتوحة  -عند المبرد-زيادة الالم  -٦

: وإنما زيدت الالم بعدها للتفريق بين همزة التعريف وهمزة وحدها عنده

برد أن حرف التعريف: الهمزة المفتوحة فقد نقل الرضي عن الم، االستفهام

                                                
 .١٩٦٠، ص٤ج شرح الكافية الشافية ) ابن مالك:(١

 .١٤٣، ص٥جشرح المفصل،  ) ابن يعيش:(٢

 .١٨، ص١جالكتاب،  ) سيبويه:(٣

ج، ٥، إعراب القرآنم)، ٩٥٠هـ، ٣٣٨أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النَّحrاس (ت) (٤

م، ١٩٨٥-هـ١٤٠٥، القاهرة، ٢تحقيق د.زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط

 .١٣٩، ص٤ج

ألشموني حاشية الصبان على شرح ا م)،١٧٩٢هـ، ١٢٠٦) أبو العرفان محمد بن علي الصبان (ت(٥

 .١٣٦، ص١مصر، ج -المكتبة التوفيقية-ج، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد٤، على ألفية ابن مالك
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. وهو خالف )١(وحدها، وإنما ضم إليها الالم لئال يشتبه التعريف باالستفهام

 .)٢(مذهب سيبويه والخليل

زيادة الم في (الَّلذَي|نِ) مثنى (الذي) للتفريق بينه وبين (الَّذhي|نà) الجمع:  -٧

بالمين للتفريق، وحملوا (الَّلتَيèنِ) عليه؛ الَّلذَيèنِ) في التثنية ( حيث قالوا في (الذي):

وأما "الذى" و"التي" و"الَّذàيèن~" في الجمع فإنه ال لَبèس~ فيها؛ إذ الالم الزمة لها، فال 

يلتبس بالمجرد الداخل عليه الهمزة، وإنما يكتب "الَّلذَينِ" في التثنية بالم وإن كانت 

ثنى والمجموع، وحمل "اللذان" رفعíا في األصل الم التعريف أيضíا تفريقًا بين الم

عليه، وكذا "اللتان" و"اللتين"، وإن لم يكن لَبèسò، إجراءí لباب المثنى مجرíى 

 .)٣(واحدíا

فقالوا: إنr الهاء في زيادة الهاء في "ُأمFهات" للتفريق بينها وبين "ُأمFات":  -٨

في "ُأمrهات" ليuفرق بين "ُأمrهات" زائدة ووزنه: فُعèلَهات، وقالوا إنما زيدت الهاء 

أكثر ما يستعمل "ُأمrه~ات" في . ف)٤(العقالء والبهائم؛ ألنه يقال في البهائم: ُأمrات

اإلنس، و"ُأمrات" في البهائم. فكأنها زيدت للتفريق، ولو وضع كل واحدة في 

. وبالرجوع إلى طريق الكتابة )٥(موضع األخرى لجاز، ولكن الوجه ما ذُكàر~

                                                
 .٢٤١، ص٣ج شرح الكافية ) الرضي:(١

ج، تحقيق د.عبدالرحمن السيد، ود.محمد بدوي ٤، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) ابن مالك،(٢

 .٢٥٣، ص١جم، ١٩٩٠-هـ١٤١٠، القاهرة، ١دار هجر، ط-المختون

 .٣٣٠، ص٣ج شرح الشافية) الرضي: (٣

ج، تحقيق د.إبراهيم بن سليمان ١، شرح التصريفم)، ١٠٥١هـ، ٤٤٢) عمر بن ثابت الثمانيني (ت(٤

، ٢جاللباب. وينظر: العكبري: ٢٧٩م، ص١٩٩٩-هـ١٤٩١، الرياض، ١البعيمي، مكتبة الرشد، ط

 .٣٠١، ص٤جشرح الشافية  ، الرضي:٢٧٥ص

 .١٦٩، ص٣جالمقتضب، مبرد: ) ينظر: ال(٥
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"ُأمهاتْ" تتكوrن من ثالثة مقاطع، األول باألبجدية الدولية يتبين أن  )١(المقطعية

قصير مغلق، والثاني قصير مفتوح، والثالث طويل مغلق، في حين أن كلمة 

 "أمrات" تتكون من مقطعين، األول قصير مغلق، والثاني طويل مغلق.

لنوع ويندرج تحت هذا اثانيpا: التفريق بواسطة حذف حرف من الصيغة: 

 صور مختلفة منها:

فمن سنن : حذف ألف (ما) االستفهامية للتفريق بينها وبين الموصولة -١

العرب أن تحذف األلف من (ما) إذا استَفْه~م~تْ بها فتقول: "بِم~ ؟ وِلم~ ؟ ومàمr ؟ 

"  )٤٣(النازعات:  فِيَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها)(وعالم~ ؟ وفيم~ ؟" ومنه: قوله تعالى: 

االستفهامية  . وجعل بعضهم سبب حذف األلف)٢()١(النبأ:  َعمَّ َيَتَساَءُلوَن)(وقوله: 

. وبعبارة أخرى عبر )٣(مع حروف الجر تفريقًا بين االستفهامية والموصولة

بعضهم فقال: فرقًا بين االستفهام والخبر، فتقول في الخبر: "سل عن ما أردت"، 

"إالم~ تكدح؟"، و"عمr تسأل؟"، و"فيم~  و"تكلم في ما أحببت"، وتقول في االستفهام:

. وإنما خصوا ألف االستفهامية )٤(جئت؟"، و"بم~ تقاتل؟، و"عالم~ أنت ها هنا؟"

                                                
والمقطع الصوتي: هو كمية من األصوات تحتوي على حركة واحدة، ويمكن االبتداء بها والوقوف  (١)

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث م)، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢عليها. انظر: رمضان عبدالتواب (

 .١٠١م، ص١٩٩٧-هـ١٤١٧، القاهرة، ٣ج، مكتبة الخانجي، ط١، اللغوي

، فقه اللغة وأسرار العربيةم)، ١٠٣٨هـ، ٤٢٩) أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ((٢

 .٣٧٦م، ص٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، بيروت، ٢ج، تحقيق د.ياسين األيوبي، المكتبة العصرية، ط١

تمهيد القواعد ، م)١٣٧٧هـ، ٧٧٨محمد بن يوسف بن أحمد، المعروف بناظر الجيش (تينظر:  )(٣

، القاهرة، ١ج، تحقيق د.علي محمد فاخر وآخرين، دار السالم، ط١١، تسهيل الفوائدبشرح 

 .١٤٨٥، ص٣جتوضيح المقاصد،  ، المرادي:٥٣٠٥، ص١٠م، ج٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

الجفان والجابي للطباعة -ج، تحقيق بسام الجابي، دار ابن حزم١، عمدة الكتاب ) أبو جعفر النحاس،(٤

 .١٨٦م، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، بيروت، ١والنشر، ط
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بالحذف دون الخبرية؛ ألن الخبرية تلزمها الصلةُ، والصلةُ من تمام الموصول، 

 . وبالرجوع إلى)١(فكأن ألفها وقعتْ ح~شْوíا غير~ متطرفةé، فتَحصنتْ عن الحذف

األبجدية الدولية ونظام الكتابة المقطعية بها يتبين أن الذي حصل في الواقع إنما 

هو تقصير للمقطع وليس حذفًا؛ إذ ال يخفى أن "بِم~ا" مكونة من مقطعين األول 

قصير مفتوح، والثاني طويل مفتوح في حين أن "بِم~؟" مكونة من مقطعين كالهما 

 قصير مفتوح.

عند الجزم والنصب تفريقًا بين صورة الفعل  حذف نون األفعال الخمسة -٢

فإن الجمهور أعربوا األفعال الخمسة بثبوت المرفوع وبين المجزوم والمنصوب: 

النون رفعíا وبحذفها جزمíا ونصبíا، وجعلوا الحذف عند الجازم والناصب تفريقًا 

 .)٢(بين صورتي الفعل المجزوم والمنصوب وبين صورة المرفوع

المرفوع أو المجرور عند الوقف جوازpا للتفريق  حذف ياء المنقوص -٣

فإن االسم المنقوص المنصوب يجب إثبات الياء فيه بين حالتي الوصل والوقف: 

وقفًا منونًا كان مثل: "سمعت داعيíا"، أو غير~ منون مثل: "سمعت الداعي~"؛ ألن 

قوص الياء تحصنت في األول بألف التنوين، وفي الثاني بـ(أل)، فإن كان المن

مرفوعíا أو مجرورíا جاز إثبات يائه في الوقف، ألنها كانت ثابتة في الوصل، ولم 

 .)٣(يحدث ما يوجب حذفها، وجاز حذفها تفريقًا بين الوصل والوقف

أي سقوط تاء التأنيث من الصفة التي يàستوي فيها المذكَّرr والمؤنَّثُ:  -٤

"فَعuوٍل" بمعنى "فاعٍل"، نحو: "رجٌل ص~بuورò، وشَكُورò،  الصفة التي على زنة
                                                

 .٩، ص٤ج شرح المفصل، ) ابن يعيش:(١

 .١٧١، ص١جحاشية األشموني، ) الصبان: (٢

شرح التصريح م)، ١٥٠٠هـ، ٩٠٥) خالد بن عبداهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاويw األزهري (ت(٣

، بيروت، ١دار الكتب العلمية، ط –ج، تحقيق محمد باسل عيون السود ٢، على التوضيح للشيخ

 .٦٢٠، ص٢م، ج٢٠٠٠-هـ١٤٢١
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 ،éبمعنى صابرٍ، وصابرة ،"òوضروب ،òوضروب"، و"امرأةٌ ص~بور، وشكور

وشاكرٍ، وشاكرةé، وضاربٍ، وضاربةé، كأنّهم أرادوا بسقوطà التاء من المؤنث 

وٍل"، نحو: هاهنا التفريقَ بين "فعوٍل" بمعنى "فاعل"، وبينه إذا كان بمعنى "م~فْع

"ح~لُوب~ةé، وح~مuولَةé"، ومثل ذلك "فَعàيٌل" إذا كان بمعنى "مفعوٍل"، نحو: "كَفٌّ 

خَضàيب"، و"ِلحèي~ة د~هàين"، المراد: مخضوبةٌ ومدهونةٌ، حuذفت منه التاء للتفريق 

 .)١(بينه وبين ما كان بمعنى "فاعàٍل"، نحو: "ع~لàيم"، و"س~مàيع"

للتأنيث تفريقًا بين الزائدة الصرفة  حذف األلف الرابعة إن كانت -٥

فقد أسس الصرفيون قاعدة تخص األلف إذا كانت رابعة في بنية واألصلية: 

الكلمة؛ حيث قرروا أنr: األلف الرابعة إن كان منقلبة، أو لإللحاق، أو أصلية، 

فاألشهر األجود قلبها واوíا دون الحذف؛ لكونها أصلًا أو عوضíا من األصل أو 

األصل، وإن كانت للتأنيث فاألشهر حذفها؛ ألنه إذا اضطر إلى إزالة عين ملحقة ب

 .)٢(العالمة فاألولى بها الحذف، تفريقًا بين الزائدة الصرفة واألصلية أو كاألصلية

حذف ألف (اللَّذَيFا) حين التثنية تخفيفًا للتفريق بين تثنية المتمكن وغير  -٦

واللتان": "اللَّذَيrانِ، واللَّتَيrانِ"، بفتح أولهما  : فإنهم قالوا في تصغير "اللذانالمتمكن

وثانيهما وتشديد ثالثهما، ولم يؤت بألف بعد النون للطول بعالمة التثنية، ثم 

اختلف سيبويه واألخفش، فسيبويه يحذف األلف حذفًا اعتباطيqا لمجرد تخفيف 

بين تثنية المتمكن وغير الكلمة لطولها بعالمة التثنية، فال يقدرها ألبتَّة تفريقًا 

 .)٣(المتمكن، واألخفش يحذفها اللتقاء الساكنين فيقدرها

                                                
 .٥٦-٥٥، ص٣ج شرح المفصل) ابن يعيش: (١

 .٣٩، ص٢ج شرح الشافية) الرضي: (٢

، ٢جاللباب،  ، العكبري:٢٨٩، ص٢، جالمقتضب، المبرد: ٤٨٨، ص٣جالكتاب) ينظر: سيبويه: (٣

، ارتشاف الضرب من كالم العرب، أبو حيان، ١٤١، ص٥جشرح المفصل، ، ابن يعيش: ١٧٥ص
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حيث جعلوا مما  حذف "ياء: فَعhيلَةã" بفتح أوله، وكسر ثانيه في النسب: -٧

يحذف لياء النسب ياء (فَعàيلَة) بشرط صحة العين، وانتفاء تضعيفها "كـ: 

أولًا، ثم تحذف الياء" ثانيíا، تفريقًا بين  "ح~نàيفَة"، و"ص~حàيفَة"، تحذف منه تاء التأنيث

 ،Éيàالمذكر الصحيح الالم، والمؤنث، "ثم تقلب الكسرة" فتحة، فتقول: ح~نَف

Éيà١(وص~ح~ف.( 

ويندرج تحت هذا النوع صور ثالثًا: التفريق بواسطة لزوم حرف للصيغة: 

 مختلفة منها:

لزوم الم التوكيد لخبر (إنِ) المخففة للتفريق بين (إنِ) النافية، و(إنِ)  -١

على أن النحاة مختلفون في نوع هذه الالم، إال أنهم اتفقوا المخففة من الثقيلة: 

على أن هذه الالم الغرض منها التفريق بين (إنِ) النافية وتلك المخففة، والذي 

هذه الالم الم االبتداء التي كانت مع  أنّ~ )٣(، وأكثر النحاة )٢(ذهب إليه سيبويه

 (إنr) المشددة، لزمت للتفريق بين التي هي لتأكيد النسبة، وبين (إنِ) النافية،

 ،uألزموها الالم~ إيذانًا منها بأنها المشددة التي من شأنها أن تدخل معها الالم

                                                                                                                    
م، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، القاهرة، ١مكتبة الخانجي، ط –ج، تحقيق وشرح د. رجب عثمان محمد ٥

 .٧٢١، ص٣جشرح األلفية، ، األشموني: ١٤٤٠، ص٣جتوضيح المقاصد، ، المرادي: ٣٩٣، ص١ج

 . ٥٩٥، ص٢جشرح التصريح، ) األزهري: (١

 .١٣٩، ص٢جالكتاب،  ) سيبويه:(٢

، شرح جمل الزجاجيم)، ١٢٧١هـ، ٦٦٩ن ابن عصفور اإلشبيلي (ت) ينظر: أبو الحسن علي بن مؤم(٣

شرح ، ابن مالك: ٤٣٨، ص١م، ج١٩٨٢-هـ١٤٠٢ج، تحقيق د. صاحب أبو جناح، العراق، ٢

 .١٢٧١، ص٣جارتشاف الضرب،  ، أبو حيان:٣٤، ص٢جالتسهيل، 
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، فالالم في مثل قوله )١(وليست النافيةَ التي بمعني "ما"، فهي الم االبتداء المؤكدة

، لزِم~تْ للتفريق بين (إنِ) )١٥٦(األنعام:  َوإِْن ُكنَّا َعْن ِدَراَستِِهْم َلَغافِلَِني)(تعالى: 

إِِن اْلَكافُِروَن إِالَّ ِيف (المخففة من الثقيلة وبين (إنِ) النافية التي في مثل قوله تعالى: 
الالم بالَّالم الفارقة، وبالم الفَصàل، ؛ ولذلك يسمي النحاة هذه )٢٠(الملك:  ُغُروٍر)

 لهذه العلة التي بدتà اآلن واضحة.

لزوم "أن|" ألخبار أفعال الرجاء، وتجرد أخبار أفعال الشروع منها  -٢

وعلل النحاة كثرة لحاقها لخبر أفعال الرجاء بأنّ~ ذلك للتفريق للتفريق بينهما: 

الستقبال لما بينهما من المنافاة، بينها وبين أفعال الشروع؛ فإن الشروع ال يجامع ا

 .)٢(فإن الشروع حاليÉ ال يجامع االستقبال، بخالف الرجاء فإنه يجامعه

اء التأنيث في العدàد من الثَّالثة إلى العشْرة في المذكر دون لزوم ت -٣

وعللوا كون المذكَّر بالتاء أولى المؤنث للتفريق بين المذكر والمؤنث المميFزين: 

بأنr العدد جماع~ة والجماعة مؤنثة، والمذكَّر هو اَألصل فُأقàرrتà من المؤنث 

العالمةُ على التأنيث في المذكَّر الذي هو األصل، وحuذàفَتْ في المؤنث ألنه فرع، 

ونظرíا ألن التفريق ال يحصل إال بزيادة والزيادة يحتملها المذكَّر لخفَّته لزِم~تْهu؛ 

 . )٣(قلهولذلك منع التأنيث من الصرف لث

حيث لزوم همزة الوصل المفتوحة وعدم حذفها مع همزة االستفهام:  -٤

عدم حذفها وعلى إثباتها مع همزة االستفهام تفريقًا بين أجمع النحويون على 

)(االستفهام والخبر، ومثله قوله تعالى:  َم َأِم اْألُْنَثَيْنيِ َكَرْيِن َحرَّ ، )١٤٣(األنعام: ُقْل َآلذَّ
                                                

فرق، ينظر: أبو علي ) وذهب أبو علي الفارسي إلى أنها ليست الم االبتداء، بل الم أخرى اجتلبت لل(١

 -ج،  تحقيق صالح الدين عبداهللا السنكاوي ١، المسائل البغداديات، أو المسائل المشكلةالفارسي، 

 .١٧٦م، ص١٩٨٣، بغداد، ١وزارة األوقاف والشئون الدينية، ط

 .٨٦١، صفيض نشر االنشراح ) الفاسي:(٢

 .٣٢٠، ص١، جاللباب في علل البناء واإلعراب) العكبري: (٣
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وَن)ُقْل (وقوله:  )، وأجمعوا على عدم ٥٩(يونس: َآهللاَُّ َأِذَن َلُكْم َأْم َعَىل اهللاَِّ َتْفَرتُ

تحقيقها لكونها همزة وصل، وهمزة الوصل ال تثبت إال ابتداء، وأجمعوا على 

تليينها، واختلفوا في كيفيته، فقال كثير منهم: تبدل ألفًا خالصة وجعلوا اإلبدال 

يين وقياس ما روي عن نافع. وقال آخرون: تسهrُل الزمíا... وهو قول أكثر النحو

 .)١لثبوتها في حال الوصل، وتعذر حذفها فيه(

إذا كانت الهمزة موجودة في الواحد عينًا، فإنها تبقى على أصلها تفريقًا  -٥

: فتقول في جمع "جاِئي~ةé" بين ما همزتُه أصليةٌ ثابتةٌ في الواحد، وبين العارضة

عليه "ج~ْأيíا" أي: ع~ضr، و"شاِئي~ةé" من "شَآه" إذا سبقه: "ج~وآءé"، اسم فاعل من "ج~َأى" 

و"شَوآءé" كما تقول: "غَواشٍ"، و"ج~وارٍ"، تفريقًا بين ما همزتُه أصليةٌ ثابتةٌ في 

. فإنهم أرادوا أن يكون بين الهمزة العارضة في الجمع، )٢(الواحد، وبين العارضة

، فغيروا الهمزة في "خَطايا" وأثبتوها في: والهمزة التي كانت في الواحد فَصèٌل

 .)٣("ج~و~اءé" جمع "جائية"

نخلص من هذا المبحث إلى أن أنماط الظاهرة قد جاءت للتفريق بين صور 

متنوعة، كالتفريق بين التذكير والتأنيث، وبين الجنس والواحد، وبين الجمع 

ألصلي، وبين والواحد أو بين الجمع والمثنى، وبين الزائد أو العارض وا

المتمكن وغير المتمكن، أو بين وظيفتين مختلفتين كاالستفهامية والموصولية، 

والتعريفية واالستفهامية، والخبرية واالستفهامية، واإلثبات والنفي، أو بين 

حالتين من حاالت الكلمة كالوقف والوصل، وصور اإلعراب، وقد جاءت أنماط 

                                                
ج، شرح وتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، ٤، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ) ابن هشام،(١

 .٣٦٨-٣٦٧، ص٣بيروت، ج-منشورات المكتبة العصرية

 .١١٣، ص١٠، جشرح المفصل) ابن يعيش: ٢(

 .٥٦، ص٢، جالمنصف) ابن جني: ٣(
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على األنماط األخرى؛ نظرpا للحاجة  التفريق بين التذكير والتأنيث غالبة

 الضرورية المتكررة إلى التفريق بينهما، فلزم إحداث أثر مفرق بينهما. 
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 المبحث الثالث

 مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام الصرفي 

يعدw الجانب الصرفي من أهم الجوانب التي كان لظاهرة التفريق مظاهر بارزة 

فيها، حيث يتعدى أثر التفريق مستوى بنية الكلمة إلى ما حدث فيها من تغييرات 

إعاللية، الغرض منها تجلية الفرق بين الصيغة في شكلين متشابهين من أشكالها 

الل هذا المبحث الوقوف عند يuرجى التفريق بينهما، وسيحاول البحث من خ

مظاهر التفريق في بنية الكلمة وما يحدث من تغير في ميزانها الصرفي، وكذلك 

وعليه فإن أشكال تلك الظاهرة من خالل فيما يعتري الصيغة من أنواع اإلعالل؛ 

  ذلك النظام تتفرع إلى نمطين:

تحت هذا  ويندرج: التفريق بواسطة تغيير يحدث في الصيغة إعاللًا: أولًا

 النمط صور مختلفة منها:

قلب الياء واوpا في االسم على وزن (فَع|لَى) يائي الالم، وتصحيحها في  -١

فتارة  -بفتح الفاء-فإنه إذا اعتلت الم (فَعèلَى)  الصفة تفريقًا بين االسم والصفة:

تكون المها واوíا، وتارة تكون ياءí، فإن كانت واوíا س~لàم~تْ في االسم كـ"الدrعèو~ى"، 

وفي الصفة نحو: "نَشْو~ى"، فلم يفرقوا في ذوات الواو بين االسم والصفة، وإن 

و"ريrا"، وقلبت واوíا في االسم كانت ياءí س~لàم~تْ في الصفة نحو: خَزèيا" و"ص~دèيا" 

كـ"التَّقْو~ى" و"الفَتْو~ى" و"الشَّرèو~ى" تفريقًا بين االسم والصفة، وإنما قلبوا الياء واوíا 

في االسم دون الصفة؛ ألن االسم أخفُّ من الصفة، ألن الصفة تشبه الفعل، 
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في االسم والواو أثقل من الياء، فلما عزموا على إبدال الياء واوíا جعلوا ذلك 

 .)١(لخفته

قلب الواو ياءp في االسم على وزن (فُع|لى) واوي" الالم، وتصحيحها في  -٢

: فإذا كان االسم على وزن (فُعèلَى) وكانت المه الصفة تفريقًا بين االسم والصفة

واوíا، فإنr العرب تبدل من الواو ياء في االسم؛ وذلك نحو: "العuلْيا" و"الدwنْيا"، 

"الدwنْو~ى" و"العuلْو~ى"، فقُلبت الواو ياء، فإن كانت صفة بقيت على فاألصل فيها 

لفظها ولم تُقلب الواو ياء، نحو: "الحuلْو~ى" و"المuرrى"؛ وإنَّما قُلبت الواو ياء في 

االسم دون الصفة، تفريقًا بين االسم والصفة، وكان التغيير هنا في االسم دون 

ى" من الياء في االسم دون الصفة، ليكون قلب الصفة، كما كان التغيير في "فَعèلَ

 .)٢(الواو هنا ياء كالعàو~ض من قلب الياء هنالك واوíا

قلب الواو ياءp بعد كسر الفاء في اسم المفعول المعتل العين المبني من  -٣

: فإنهم لما بنوا تفريقًا بين ذوات الواو وذوات الياء -على رأي األخفش-الثالثي

ل" و"ب~اع" قالوا: "م~قُول" و"م~بِيع"، واألصل: م~قْوuول وم~بèيuوع، اسم المفعول من "قَا

فنقلت حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما، فالتقى ساكنان األول عين الكلمة 

والثاني واو مفعول الزائدة فوجب حذف إحداهما، واختلف في أيهما حذف، فذهب 

يادتها ولقربها من الطرف، إلى أن المحذوف واو مفعول؛ لز )٣(الخليل وسيبويه

                                                
ج، تحقيق د.فخر ١، ي التصريفالممتع ف، ابن عصفور، ١٥٨، ص٢، جالمنصف ) يuنظر: ابن جني:١(

، ٣، جشرح الشافية، الرضي: ٣٤٥م، ص١٩٩٦، بيروت، ١الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، ط

 .١٥٩٣، ص٣ج: توضيح المقاصد، ، المرادي١٧٧ص

شرح  ، ابن يعيش:٣٤٦، صالممتع، ابن عصفور: ١٦١، ص٢، جالمنصف) ينظر: ابن جني: ٢(

 .١٧٧، ص٣، جالشافية شرح ، الرضي:٩٨-٩٧، ص١٠جالمفصل، 

، ٣، جاألصول ، ابن السراج:٢٣٨، ص١، جالمقتضب، المبرد: ٣٤٨، ص٤، جالكتابينظر: سيبويه:  )٣(

 .٢٨٧، ص١، جالمنصف، ابن جني: ٢٨٣ص
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وذهب األخفش إلى أن المحذوف عين الكلمة؛ ألن واو مفعول لمعنى، وألن 

الساكنين إذا التقيا في كلمة حذف األول، فأما ذوات الواو نحو: "م~قُول"، فليس 

فيها عمل غير ذلك؛ ألنه لما حذفت منه إحدى الواوين بقي "مقول" على لفظه. 

رة اإلعالل بالنقل هنا من خالل نظام المقطع، فكلمة "م~بèيuوع" ويمكن أن تُفسrر~ ظاه

تتكوrن من مقطعين األول قصير مغلق، والثاني طويل مغلق، أمrا "م~بِيع" فهي 

تتكوrن من مقطعين أيضíا، ولكن األول قصير مفتوح، والثاني طويل مغلق، وال 

في النطق، ذلك أن  شك أن المقطع القصير المفتوح في هذه الكلمة جعلها أيسر

المقطع القصير المفتوح هو المقطع األقصر الذي يتحرك فيه الفونيم فيكو�ن 

  مقطعíا.

وأما ذوات الياء نحو: "م~بِيع"، فإنه لما حذفت واوه على رأي سيبويه بقي 

"م~بuيèع" بياء ساكنة بعد ضمة، فجعلت الضمة المنقولة كسرة لتصح الياء، وأما 

نه لما حذفت ياؤه كسرت الفاء وقلبت الواو ياء، تفريقًا بين على رأي األخفش فإ

 .)١(ذوات الواو وذوات الياء

: ال قلب تاء االسم في الوقف هاءp للتفريق بين التاءين االسمية والفعلية -٤

خالف في تاء التأنيث الفعلية أنها في الوقف تاء، وفي أن أصلها تاء أيضíا نحو: 

ا االسمية نحو: "فاطمة"، و"سلمة" فاختلف في أصلها؛ "قَر~َأتْ"، و"كَتَب~تْ"، وأم

                                                
، ٣، جاألصول ، ابن السراج:٢٣٨، ص١، جالمقتضب، المبرد: ٣٤٨، ص٤، جالكتابينظر: سيبويه: ١) (

شرح  ، الرضي:٢٩٦، صالممتعابن عصفور: ، ٢٨٧ص، ١، جالمنصف، ابن جني: ٢٨٣ص

، ٣، جشرح األلفية، األشموني: ١٦١١، ص٣، جتوضيح المقاصد ، المرادي:١٤٧، ص٣، جالشافية

 .٨٦٥ص
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فمذهب سيبويه وأكثر النحاة أنها أصل كما في الفعل، لكنها تقلب في الوقف هاء 

 .)١(ليكون تفريقًا بين التاءين: االسمية والفعلية

قلب أول حرفي التضعيف ياءp من (فhعFال) اسمpا تفريقًا بين االسم  -٥

يضíا من أول حرفي التضعيف في وزن "فàعrال"، إذا كان فإنهم أبدلوا أوالمصدر: 

اسمíا، ال مصدرíا ياءí؛ نحو: "دàيم~اس"، و"دàيب~اج"، و"دàينَار"، و"قàير~اط"، و"شàير~از"، 

فيمن قال: د~م~اميس و~د~ب~ابيج ودنانير وقراريط وشراريز، وهذا اإلبدال قياس؛ إذ ال 

في تضعيفه مبدل ياء، تفريقًا بين االسم يجيءu "فàعrال" غير المصدر إال وأول حر

 .)٢(والمصدر، وال يبدل في المصدر؛ نحو: "كذَّب كàذَّابíا"

فإنهم قلب ياء "فَعàالَى" في الجمع ألفًا للتفريق بين ألف التأنيث وغيرها:  -٦

قد قالوا في جمع: "حuبèلى": ح~ب~الى"، وإنما األلف في الجمع بدل من ياء "فَع~اٍل"، 

"ح~ب~اٍل" بمنزلة: "جوارٍ" ثم ُأبدل من الكسرة فتحة، فانقلبت الياء ألفًا، وكأنه كان 

وإنما فروا في هذه الجموع من الياء إلى األلف، تفريقًا بين ، )٣(فصار "ح~ب~الَى"

ألف التأنيث وغيره من األلف المنقلبة كما في "م~لْهíى"، وألف اإللحاق كما في 

 .)٤("َأرèطًى"

ترك قلب الياء والواو همزة في "مàقَاوِم"، و"مàعàايhش" و"مàعàاوِن"، جمع:  -٧

فإنهم مrقَاوàمàة، ومàعhيشَة، ومàعrونَة؛ تفريقًا بين الواو والياء الزائدتين واألصليتين: 

وجدوا أن الياء والواو قد تكونان أصليتين كما في م~قاوِم، وم~ع~ايàش، وقد تكونان 

                                                
ج، تحقيق د.عوض بن حمد القوزي، جامعة ٦، التعليقة على كتاب سيبويه) ينظر: أبو علي الفارسي: (١

شرح الشافية، ، الرضي: ٣٠١، ص٣م، ج١٩٩٣-هـ١٤١٤، المملكة السعودية، ١الملك سعود، ط

 .٢٨٨، ص٢ج

 .٢١٠، ص٣ج شرح الشافية،) الرضي: (٢

 .٣٤٤، ص١، جالمنصف) ينظر: ابن جني: (٣

 .١٦٠، ص٢جشرح الشافية، ) الرضي: (٤
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"رسائل"، و"صحائف"، و"عجائز"، فلم يقلبوا الياء والواو  زائدتين، كما في نحو:

 .)١(األصليتين للتفريق بينهما وبين الزائدتين

 

ويندرج تحت هذا : التفريق بواسطة تغيير يحدث في الصيغة وàز|نًا: ثانيpا

 النمط صور مختلفة منها:

والمعتل: جمع "فاعhل" من المنقوص على زنة "فُعàلَة" تفريقًا بين الصحيح  -١

"فاسقٌ"، و"بارw", و"كافرò": "فَس~قةٌ"، و"ب~ر~ر~ةٌ"، و"كَفَر~ةٌ"،  فإنهم قالوا في تكسير نحو:

وقالوا فيما اعتلت عينه: "خاِئنò"، و"خَو~نَةٌ"، و"حائكò"، و"ح~و~كَة" على زِنة "فَع~لَة"، 

ؤوا به على ونظيرuه من المعتلِّ الالم "غازٍ"، و"غُزاةٌ"، و"قاضٍ"، و"قُضاةٌ"، جا

. وذهب بعضهم )٢("فُع~لَةَ"، وهو بناءò اختص به المعتل، ال يكون مثلُه في الصحيح

. )٣(، وضuمrتْ فاُؤهu تفريقًا بين الصحيح والمعتل-بالفتح-إلى أن وزنه "فَع~لَة" 

 .)٤(واختارuوا له هذه الز�نةَ ألنّها أخفُّ وأنها ال مثَل لها في اآلحادà المعتلَّة

عhيٍل" إذا كان صفة على زِنَة "فُعàالء" للتفريق بينه وبين "فَعhيل" جمع "فَ -٢

 :èخَالء، الذي هو اسمuحيث قالوا في مثل "فقيه، وبخيل، وكريم": فُقَه~اء، وب

وكُر~م~اء؛ وإنّما جمعوا "فَعàيلًا" إذا كان صفة على "فُع~الء"، للتفريق بينه وبين 

علوا ألفَ التأنيث في آخره بإزاء تاء "فَعàيل" الذي هو اسمò كـ "ر~غàيف"، وج

                                                
ج، ٢، شرح شافية ابن الحاجبم)، ١٣١٦هـ، ٧١٥) ركن الدين حسن بن محمد اإلستراباذي (ت(١

م، ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، القاهرة، ١محمد عبدالمقصود، مكتبة الثقافة الدينية، طتحقيق د.عبدالمقصود 

 .٧٧٥، ص٢ج

 .٥٤، ص٥جشرح المفصل،  ، ابن يعيش:٦٣١، ص٣جالكتاب، ) ينظر: سيبويه: (٢

 .١٣٩٠، ص٣جتوضيح المقاصد، ) ينظر: المرادي: (٣

 .١٨٥، ص٢، جاللباب في علل البناء واإلعراب) ينظر: العكبري: (٤
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التأنيث في جمع المذكر، نحو: "َأرèغàفَةé"، و"َأجèرِب~ةé"؛ وإنما أتوا بع~لَم التأنيث في 

 .)١(الجمع ليكون كالعàو~ض من الزائد المحذوف في الجمع

جمع "فَع|الن" إذا كان صفة على زِنَةh "فhعàاٍل" بحذف الزائد للتفريق بينه  -٣

فإن الصفة إذا كانت على زِنَة "فَعèالن~"، فإنَّها تُجمع  "فَع|الن" الذي هو اسم:وبين 

على "فàع~اٍل"، وذلك إذا كان مؤنثُه "فَعèلَى"، نحو~: "ع~جèالن~"، و"عàجاٍل"، و"ع~طْشان~" 

و"عàطاشٍ"، وكذلك مؤنثُه جمعوه على حذف الزائد من آخàره للتفريق بينه وبين 

ف الزائد "ع~جل"، و"ع~طش"، فجuمع على "فàعاٍل"، أما ما كان االسم، فكأنه بعد حذ

من األسماء على وزنِ "فَعèالن~"، فإنه يكسaر على "فَع~اِلين~"، وال فرق بين المفتوح 

األول والمضمومه والمكسوره، وذلك نحو: "شَيèطان"، و"شَي~اطàين~"، و"سuلطانِ"، 

 .)٢(و"س~الطàين~" و"سàرèحانِ"، و"س~راحàين~"

اختالف زِنة التصغير في الثالثي المختوم باأللف المقصورة أو الممدودة  -٤

عنها في المختوم بألف اإللحاق المقصورة أو الممدودة تفريقًا بين اإللحاق 

قرروا أنه إذا كان~ المصغَّرu ثُالثيqا مؤنَّثًا باأللفà المقصورة أو  فإنهموالتأنيث: 

كقولك في "حuبلى": حuبيلى، وفي "حمراء": حuميراء، الممدودة أو بالتاء أقر~رèتَهu؛ 

وفي "طلحة": طُليحة، وإنَّما كان كذلك؛ ألنr عالمة التأنيث دخلت لمعنًى فال 

ينبغي أن تُحذفَ لئال يبطل معناها ولم يuكسر ما قبلَها؛ ألنr األلفَ تنقلبu ياءí بعد 

فتوحò ما قبلها أبدíا، فهي كاسمٍ الكسرة فيبطُل لفظُ العالمةà؛ ألنr عالمةَ التأنيث م

، فإن كانت األلف لإللحاق: كـ: "َأرèطًى" )٣(ضuمr إلى اسم، فيبقى الصدرu بحاله

                                                
 .٤٥، ص٥، جابن يعيشر: ) ينظ(١

 .٦٥، ص٥ج المصدر السابق) (٢

، ٣، جالتعليقة ، أبو علي الفارسي:٤٠، ص٣، جاألصول، ابن السراج: ٤٢٠، ص٣، جسيبويه) ينظر: (٣

 .١٦١، ص٢جاللباب، ، العكبري: ٣٩ص
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و"عàلْب~اء"، فإنه ال يبقى فتح ما قبلها بل يقال في تصغيرهما: ُأر~يèطé، وعuلَيèبِيÉ، بقلب 

 .)١(ألف اإللحاق ياءí؛ تفريقًا بين اإللحاق والتأنيث

 

هذا المبحث إلى أن أنماط الظاهرة قد جاءت للتفريق بين صور  نخلص من

متنوعة، كالتفريق بين االسمية والوصفية، وبين االسمية والمصدرية، وبين 

االسمية والفعلية، وبين التأنيث واإللحاق، وبين الصحيح والمعتل، وبين الزائد 

االسمية واألصلي، وبين الواوي واليائي، وقد جاءت أنماط التفريق بين 

والوصفية غالبة على األنماط األخرى؛ نظرpا لجريان هذين النوعين على األلسن 

 أكثر من غيرهما، فلزم إحداث أثر مفرق بينهما. 

  

                                                
، ٣، جالتعليقة ، أبو علي الفارسي:٤٠، ص٣، جاألصول، ابن السراج: ٤٢٠، ص٣، جسيبويه) ينظر: (١

 .٥٦٧، ص٢، جشرح التصريح األزهري:، ، ص.٢جاللباب، ، العكبري: ٣٩ص
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 المبحث الرابع

 مظاهر ظاهرة التفريق بطريق نظام الصورة الكتابية الخطية

مما اصطُلàح~ عليه رسمíا كتابةُ حروفé ليست في اللفظ، ونجد أن تعليل ذلك 

وتفسيره كانا منوطَينِ دائمíا بالتفريق بين شكلين متشابهين من أشكال الصيغة، 

وهذا الطريق يأتي على ضربين، إمrا بزيادة حرف وإمrا بإبداله؛ وعليه فإن هذا 

ورود الظاهرة من خالل النمطين النوع من طرق التفريق سينحصر في أشكال 

 المuب~يrنَينِ: الزيادة واإلبدال. 

ويندرج تحت هذا النمط صور مختلفة أولًا: التفريق بواسطة زيادة الحرف: 

 منها:

١- :"àرàمrم|رٍو" للتفريق بينه وبين "عàحيث زادت العرب  زيادة (واو) في "ع

uفي حالتي الرفع والجر� إذا لم ي (رٍوèع~م) ا فيíواو ،(م~رuع) ضف؛ ليفرقوا بينه وبين

فقالوا: "جاء~ ع~مèرòو، ومررتُ بع~مèرٍو"، فإذا نصبوا قالوا: "رأيتُ عمرíا"؛ إذ ال لَبèس~ 

في تلك الحال يقع بين (ع~مèرíا) و(عuم~ر~) في حالة النصب، ألن (ع~مèرíا) ينصرف، 

الدخول  و(عuم~ر~) ال ينصرف، فكان في دخول األلف في (عمرو) وامتناعها من

. وإنما جعلوا الزيادة واوíا ولم يجعلوها ياءí أو )١(في (عuم~ر~) في حال النصب فرقٌ

ألفًا؛ ألنها لو كانت ياءí اللتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم، ولو كانت ألفًا اللتبس 

                                                
ج، تحقيق ١، أدب الكاتبم)، ٨٩٠هـ، ٢٧٦) ينظر: أبو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت(١

، ابن ٤٨٧، ص٢، جاللباب، العكبري: ٢٤٥، بيروت، ص١د.محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط

تمهيد ، ناظر الجيش: ٣٢٧، ص٣جشرح الشافية، ، الرضي: ٣٤٨، ص٢ج شرح الجمل،عصفور: 

 .٥٣٢١، ص١٠جالقواعد، 
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المرفوع بالمنصوب، وجuعلتْ في (عمرو)؛ ألنه أخف من (عuم~ر) من جهة بنائه 

 .)١(ة انصرافهعلى (فُع~ل) ومن جه

زيادة (واو) في "ُأولئك"؛ للتفريق بينها وبين "ِإليك"، وفي "ُأولي" نصبpا  -٢

ثم حملوا الرفع في (ُأولي) على النصب وجرëا للتفريق بينها وبين "ِإلى" الجارة: 

. وإنما كانت )٢(والجر، وزادوا الواو في "ُأوالت" أيضíا حملًا للتأنيث على التذكير

لياء لمناسبة ضمة الهمزة، ومن األلف الجتماع المثلين، وجعلوا الواو أولى من ا

الفرق في (أولئك)؛ ألن الزيادة في األسماء أكثر، وألن (أولئك) قد حuذف منه 

 .)٣(ألف فكانت الزيادة فيه أولى ليكون كالعوض من المحذوف

فإنك تقول: "أخذتُ  زيادة (ألف) في "مائة" للتفريق بينها وبين "منه": -٣

"، و"أخذتُ منه"، فلو لم تكن األلف اللتبس على القارئ، وكانت التفرقة في مائةً

"مائة"؛ ألنها اسم، واالسم أحمُل للزيادة، وكانت باأللف؛ ألنها تشبه الهمزة، 

وبعض النحاة كان يختار كتابتها بحذف األلف في الخط، وهو وجيه؛ ألنr كتابة 

أساليب الكتابة العصرية يجعل هذا  ، وتطور)٤((مائة) باأللف خارج عن األقيسة

 التفريق ال حاجة إليه.

                                                
ج، تحقيق وشرح د.عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة ٧، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) السيوطي، (١

 .٣٢٨، ص٦م، ج١٩٨٠-هـ١٤٠٠، بيروت، ١الرسالة، ط

، عبداهللا بن عبدالرحمن ابن ٣٢٧، ص٣افية، جشرح الش، الرضي: ٢٤٦ص أدب الكاتب ) ابن قتيبة:(٢

ج، تحقيق وتعليق ٤، )، المساعد على تسهيل الفوائدم١٣٦٨هـ، ٧٦٩عقيل العقيلي الهمداني (ت

هـ ١٤٠٠ -جامعة أم القرى –مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي  –د.محمد كامل بركات 

 .٣٧٨، ص٤م، ج١٩٨٠-

 .٣٢٨-٣٢٧، ص٦جهمع الهوامع، ) السيوطي: (٣

، شرح الشافية ، الرضي:٤٨٧، ص٢جاللباب، ، العكبري: ٢٤٦، صأدب الكاتبينظر: ابن قتيبة:  (٤)

 .٣٢٥، ص٦جهمع الهوامع،  ، السيوطي:٣٧٦، ص٤جالمساعد،  ، ابن عقيل:٣٢٧، ص٣ج
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: فقالوا: "أكلوا، وشربوا، زيادة (ألف) بعد واو الجمع المتطرفة في الفعل -٤

وكلوا، واشربوا، ولن يأكلوا ولن يشربوا"، فزادوا األلف، والنحاة كالمتفقين على 

التي جuلàب~تْ من أجلها، أن هذه األلف تسمى ألف الفصل، إال أنهم اختلفوا في العلة 

فذهب األخفش وابن قتيبة إلى أنها زيدت للتفريق بين واو الجمع وواو عطف 

النسق في مثل: "وردوا وكفروا"، فلو لم يuدخلوا األلف بعد الواو ثم اتصلت بكالم 

بعدها اللتبس على القارئ، فحàيزت الواو لما قبلها بألف الفصل، ولما فعلوا ذلك 

تي تنقطع واوها من الحروف قبلها نحو: "ساروا وجاؤوا"؛ فعلوا في األفعال ال

ذلك في األفعال التي تتصل واوها بالحروف قبلها نحو "كانوا وبانوا"؛ ليكون حكم 

. ولهذا لم تلحق األلف بالفعل المفرد )١(هذه الواو في كل موضع حكمíا واحدíا

للَّبèسِ ما يعرض مع واو نحو: "يدعو ويغزو"؛ ألنها التصالها ال يعرض فيها من ا

 .)٢(الجمع

وقال ابن الحاجب: إنهم قصدوا بها التفرقة بين الضمير المنفصل والضمير 

المتصل، نحو: "ضربوهم"؛ فإذا قصد كون الضمير (هم) مفعولًا لم تثبت األلف، 

 .)٣(ثبتت -أي: ضربوا هم-وإن قُصد كونه توكيدíا

بأنها زيدت للتفريق بين الواو وعلل بعضهم بفوارق أخرى؛ مثل قول الفراء 

المتحركة والواو الساكنة، وقول الكسائي بأنها زيدت للتفريق بين االسم والفعل، 

 .)٤(وقول السيوطي نقلًا بأنها زيدت للتفريق بين الواو األصلية والواو الزائدة

                                                
 . ٢٢٥ص أدب الكاتب،) ابن قتيبة: (١

 .٣٢٧، ص٣جشرح الشافية،  ) الرضي:(٢

 ، السيوطي:٣٧٧، ص٤جالمساعد، ، ابن عقيل: ٣٢٧، ص٣، جشرح الشافية ) ينظر: الرضي:(٣

 .٣٢٥، ص٦، جالهمع

 .٣٢٥، ص٦، جالهمع ) السيوطي:(٤
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ويندرج تحت هذا النمط ثانيpا: التفريق بواسطة إبدال حرف من حرف آخر: 

 منها:صور مختلفة 

فقد أجمع القراء السبعة  :-في قول الفراء-إبدال األلف في (إذًا) نونًا  -١

على الوقف على (إذنè) باأللف، ورuسàم~ت كذلك في المصحف اإلمام باأللف، 

وإنما كُتàب~تْ باأللف إشعارíا بصورة الوقف عليها؛ فإنه ال يوقف عليها إال باأللف 

ن فيرى البصريون والجمهور الوقف في المصحف إجماعíا، أما في غير القرآ

عليها باأللف ِلشَب~هِها بالمنوrنِ المنصوب، ويرى فريق آخر أنها يوقف عليها 

(èلن)و (èأن) (إذًا) )١(بالنون؛ ألنها بمنزلة rلَتْ . بينما ذهب الفراء إلى أنàإن ع~م

عصفور مذهبه كُتبت باأللف لضعفها، وإنè ُأهèمàلَتْ كُتàبت بالنون لقوتها؛ وعلل ابن 

ذلك بقوله: الصحيح كتبها بالنون تفريقًا بينها وبين (إذا) الظرفية لئال يقع 

 . )٢(اإللباس

: كتابة األلف الرابعة في (يحيى) ياءp في العلم تفريقًا بين العلم وغيره -٢

فالقاعدة أنه تكتب كل ألف ر~ابِع~ة َأو خَامàس~ة َأو سادسة في اسم أو فعل ياءí نيابة 

عن األلف س~و~اء كان~ أصلها الياء أم الواو، أم كانت زائدة إللحاق أو لتأنيث أو 
                                                

، أحمد بن عبدالنور ٣١٠ص شرح التصريف، ، الثمانيني:٢٤٨، صأدب الكاتبانظر: ابن قتيبة:  (١)

تحقيق د. أحمد محمد  ج،١، رصف المباني في شرح حروف المعاني م)،١٣٠٣هـ، ٧٠٢المالقي (ت

، شرح الشافية ، الرضي:٦٧هـ، ص١٣٩٤، دمشق، ١الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، ط

، ابن ١١٥، ص١جمغني اللبيب، ، ابن هشام: ٧٩٨، ص٢، جاالرتشاف ، أبو حيان:٣١٨، ص٣ج

الجنى  ، المرادي،٥٢٩١، ص١٠جتمهيد القواعد،  ، ناظر الجيش:٣٠٥، ص٤جالمساعد، عقيل: 

ج، تحقيق د. فخر الدين قباوة، واألستاذ محمد نديم فاضل، دار ١، لداني في شرح حروف المعانيا

، ٤جتوضيح المقاصد، ، المرادي: ٣٦٥م، ص١٩٩٢-هـ١٤١٣، بيروت، ١الكتب العلمية، ط

 . ٢٩٠، ص٤جحاشية األشموني،  ، الصبان:١٤٧١ص

توضيح ، المرادي: ١١٧، ص١جمغني اللبيب، ، ابن هشام: ٦٨ص رصف المباني، ) ينظر: المالقي:(٢

 .٣٠٧، ص٦ج الهمع،، السيوطي: ١٥٩، ص٥جالمقاصد، 
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لغير ذلك كـ(حuبèلَى)، و(م~لْه~ى)، و(م~غْز~ى)، و(أعèطَى)، و(يخْشَى)، و(مستقصى)، 

تقصى)، إلَّا َأن تكون تالية لياء كـ(دuنْي~ا)، و(محيا)، و(َأحèي~ا)، و(استقصى)، و(يuس

و(خَطَاي~ا)، و(استحيا)، ِإلَّا (يحيى) علمíا فإنَّهu يuكْتب بِالي~اءà تفريقًا بين (يحيى) االسم 

 .)١(و(يحيا) الفعل

كتابة ألف (حتى) ياءp مع الظاهر، وردíها ألفًا مع المضمر تفريقًا بين  -٣

حيث علل النحاة كتابة (حتى) بالياء وإن كانت ال تمال كـ(بلى)، وال  الحالتين:

تعود ألفها للياء كـ(إلى) و(على) في نحو: (إليه) و(عليه)؛ تفريقًا بين دخولها 

على الظاهر والمضمر، فلَزِم~ فيها األلف مع المضمر حين قالوا: "حتَّاي"، 

، )٢(ظاهر حين قالوا: "حتَّى زيد"و"حتَّاك~"، و"حتَّاهu"، وانصرف إلى الياء مع ال

فالذي يظهر هنا أنه وإن لم يحدث سوى ردÇ لأللف إلى حقيقتها عند دخول "حتى" 

 على المضمر، إال أنه يuعدw نوع إبدال وإن كان إبدالًا إلى األصل.

نخلص من هذا المبحث إلى أن أنماط التفريق في هذا الطريق قد جاءت 

بالذهن عند نطق الناطق له بدون مؤثر التفريق  لتدفع عن اللفظ ما قد يلحق

الذي يبرز أثره من خالل صورة خطية كتابية للفظ تفصله عن االشتباه بلفظ 

آخر اشتباهpا يفسد به المعنى، فلزم إحداث أثر مفرق بينهما بهذا النمط من 

 أنماط التفريق. 

 

 

                                                
 .٣٣٦-٣٣٥، ص٦، جالهمع ، السيوطي:٣٣٣-٣٣٢، ص٣، جشرح الشافية) ينظر: الرضي: (١

 .٣٣٨، ص٦ج الهمع،) السيوطي: (٢
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الظاهرة ال أدعي أنني أتيت حصرíا على أشكال ورود تلك وختام القول: 

ومظاهر انسياحها في الدرس اللغوي، فإنني قد تحام~يتُ كثيرíا من األمثلة 

والشواهد دفعíا لتضخم البحث، بيد أنني أزعم أن النظام الذي يحكمها ال يخرج 

في أنماطه وصوره عن المباحث األربعة التي تناولتُ الظاهرة خاللها، وأستطيع 

اقع اللغة العربية بشكل جلي المعالم في القول إنr ظاهرة التفريق تمثلت في و

مستويات اللغة كافة، وقد ارتسخت مالمحها واكتملت جوانبها في أذهان القدامى 

حتى صارت طريقًا واضحíا في التعليل اللغوي يبرر به النحوي والصرفي ما 

يراه من أوجه التخالف بين الصيغ المتقاربة، فالتفريق من أرسى دعائم قضية 

بèسِ في العربية وإحدى ركائزها الرئيسة التي ارتكزت عليها تعليالت أمن اللَّ

 النحاة في دفع أوجه اللَّبèسِ التي قد تلحق بالصيغ والتراكيب.
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 الخاتمة

كشف هذا البحث جانبíا من جوانب ثراء التعليل اللغوي النحوي والصرفي،  -١

برز من خالل دراسة تلك األنماط المختلفة للتفريق، وظهر أن التفريق علة 

لغوية ذاتُ قيمة منطقية تستدعيها صور لغوية متنوعة، تمثلت في واقع 

د ارتسخت اللغة العربية بشكل واضح الس�مات في مستويات اللغة كافة، وق

مالمحها واكتملت جوانبها في أذهان القدامى حتى صارت طريقًا واضحíا 

في التعليل اللغوي يبرر به النحوي والصرفي ما يرياه من أوجه التخالف 

 بين الصيغ المتقاربة. 

كان تعليل اللغويين بالتفريق في بعض صوره انعكاسíا الهتمامهم بدواعي  -٢

باس الممقوت في منطق العربية، وحيثُ الحيطة والسالمة من شُب~ه اإلل

َأمàنُوا ذلك لم تُلْجِْئهuمè حاجةٌ إلى التعليل به؛ فمثلًا جعلوا لفظ المذكر والمؤنث 

في أشياء كثيرة سواءí على لفظ واحد؛ ألنه غير ملبس، فقالوا: نحنu نفعل 

والمذكر والمؤنث في ذا سواء؛ ألن قرينة الخطاب تبين المراد، فاندفعت 

 اإللباس فانعدم الداعي إلى التفريق. شبهة

٣-  uمواقع ورود الظاهرة في التراث اللغوي قد مثَّل النظام rاستنتج البحث أن

) ٢٠المقطعيw منه النصيب~ األوفر~، إذ ظهر ذلك في أمثلة البحث في (

عشرين موضعíا مثَّله النظامu المقطعيw من مواقع ورود الظاهره، تاله 

) ستة عشر موضعíا، تاله النظامu الصرفي بواقع ١٦واقع (النظامu الحركيw ب

) سبعة مواضع، مما ٧) أحد عشر موضعíا، تاله النظام الخطِّيw بواقع (١١(

 يuنبئ عن أن اللغة قد منحت نظام المقطع اهتمامíا ملحوظًا وعناية قُصوى. 

غوي يقوم التفريق هو نوع مخالفة تعدw تطبيقًا بارزíا من تطبيقات التعليل الل -٤

على تخصيص عالمة مذكورة، أو محذوفة، أو حركة، أو إحداث تغيير في 
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بنية الكلمة أو صورتها الخطية؛ للداللة على حالة الكلمة أو عددها أو 

وظيفتها النحوية أو حكمها اإلعرابي تفريقًا بين ما يتشابه من األلفاظ 

 والتراكيب.

هو علة يفسر بها اللغويون ما التفريق في العربية: توصل البحث إلى أنّ~   -٥

يطرأ على اللفظ من أشكال التغيير والتبديل، وأنه ليس لتلك العلة قانون 

منضبط؛ وإنما يحكمها مناسبةُ طريقة التفريق لكونها علة لذلك التغير 

الطارئ على اللفظ، فإذا اختلف شكل التغير فربما تختلف طريقة التفريق 

àعuي~تْ من أجله في األصل وهو الداللة على لتناسب السبب الوظيفي الذي د

هذا التغير، وهذا يفسر سر التناقض الحاصل في تلك الظاهرة؛ إذ تجد 

طريقة التفريق في حالةé بصورة، وفي حالة أخرى بصورةé معاكسة، كما 

 تبيrن في ثàنْيِ الدراسة.

الل لم يعدr النحاةُ (التفريق) ضمن قوادح العلة واالعتراضات على االستد -٦

بالقياس مثلما فعل األصوليون، وإنما عدوه من العلل اللغوية التى تطرد 

 على كالم العرب وتنساق إلى قانون لغتهم.

بات واضحíا مسلكu القدامى في إلصاقهم التعليل النحوي أو العلة النحوية  -٧

باألحكام اللغوية (الصوتية والصرفية والنحوية)، فإن ما يقودهم إلى ذلك 

عندهم من كون النحو هو انتحاء سمت كالم العرب فضلًا عن هو الراسخ 

تغليبهم النحو على بقية مستويات األداء اللغوي، ومن ثم غلَّبوا مصطلح 

التعليل النحوي والعلة النحوية على التعليل الصوتي والصرفي، والعلة 

 الصوتية والصرفية.

العربية، مع التنبيه التفريق وسيلة مطلوبة لتحقيق مطلوب يتوافق ومنطقَ  -٨

 على أن حصول المخالفة ينبع من الوصف الذي يتسق مع أحكام النحو.
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 المصادر والمراجع

هـ، ١٠٩٤أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، الحنفي (ت .١

ج، تحقيق د.عدنان ١، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةم)، ١٦٨٣

لبنان، -، بيروت٢سة الرسالة ناشرون، طدرويش، ومحمد المصري، مؤس

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٩

اللباب م)، ١٢٢٠هـ، ٦١٦أبو البقاء عبداهللا بن الحسين بن عبداهللا العكبري (ت .٢

ج، تحقيق الدكتور عبداإلله نبهان، دار الفكر ٢، في علل البناء واإلعراب

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٦دمشق،  -، بيروت، دار الفكر٢المعاصر، ط

بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي بن يعيش  أبو البقاء يعيش .٣

ج، إدارة الطباعة ١٠، شرح المفصل في صنعة اإلعرابم)، ١٢٤٦هـ، ٦٤٣(ت

 مصر، د.ت.-المنيرية

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي  .٤

يخ ج، تحقيق الش٤، اإلحكام في أصول األحكامم)، ١٢٣٤هـ، ٦٣١(ت

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الرياض،  -، دار الصميعي١عبدالرزاق عفيفي، ط

المحكم والمحيط م)، ١٠٦٦هـ، ٤٥٨أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت .٥

ج، تحقيق الدكتور مراد كامل، مطبوعات معهد المخطوطات بجامعة ٧، األعظم

 م.١٩٧٢-هـ١٣٩٢، القاهرة، ١الدول العربية، ط

شرح م)، ١٤٩٥هـ، ٩٠٠أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى األشْمuوني ( .٦

ج، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار ٤، األشموني على ألفية ابن مالك

 م.١٩٥٥-هـ١٣٧٥، بيروت، ١الكتاب العربي، ط
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 م):١٢٧١هـ، ٦٦٩أبو الحسن علي بن مؤمن ابن عصفور اإلشبيلي (ت .٧

تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح، العراق، ج، ٢، شرح جمل الزجاجي -

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢

ج، تحقيق د.فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، ١،الممتع في التصريف -

 م.١٩٩٦، بيروت، ١ط

حاشية الصبان  م)،١٧٩٢هـ، ١٢٠٦أبو العرفان محمد بن علي الصبان (ت .٨

-ؤوف سعد ج، تحقيق طه عبدالر٤، على شرح األشموني على ألفية ابن مالك

 مصر. -المكتبة التوفيقية

 م): ١٠٠٢هـ،٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني (ت .٩

 دار الكتب المصرية.-ج، تحقيق األستاذ محمد علي النجار٣، الخصائص -

دمشق، -ج، تحقيق الدكتور حسن هنداوي، دار القلم٢، سر صناعة اإلعراب -

 م.١٩٩٣

-لكتب الثقافيةج، تحقيق فائز فارس، دار ا١، اللمع في العربية -

 م.١٩٧٢الكويت،

ج، تحقيق األستاذين إبراهيم ٣، المنصف شرح تصريف أبي عثمان المازني -

إدارة إحياء  –، وزارة المعارف العمومية ١مصطفى، وعبداهللا أمين، ط

 م.١٩٥٤التراث القديم، 

م)، ١١٨٦هـ، ٥٨١أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداهللا بن أحمد السهيلي (ت  .١٠

-هـ١٤١٢، ١بيروت، ط-ج، دار الكتب العلمية١، في النحو نتائج الفكر

 م.١٩٩٢
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ج، ٥، الكتابم)، ٧٩٨هـ،١٨٠أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت  .١١

، القاهرة، ٣تحقيق األستاذ عبدالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨

األصول م)، ٩٢٩هـ، ٣١٦أبو بكر محمد بن السري بن سهل ابن السراج (ت  .١٢

، ٣ج، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط٣، في النحو

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧بيروت، 

 م):٩٥٠هـ، ٣٣٨(تأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النَّحrاس   .١٣

ر غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة ج، تحقيق الدكتور زهي٥، إعراب القرآن -

 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥، القاهرة، ٢النهضة العربية، ط

الجفان والجابي -ج، تحقيق بسام الجابي، دار ابن حزم١، عمدة الكتاب -

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، بيروت، ١للطباعة والنشر، ط

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي   .١٤

 م):١٣٤٥هـ، ٧٤٥(ت

ج، تحقيق وشرح الدكتور رجب عثمان ٥، ارتشاف الضرب من كالم العرب -

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، القاهرة، ١مكتبة الخانجي، ط –محمد 

ج، تحقيق الدكتور حسن هنداوي، دار ١١، التذييل والتكميل في شرح التسهيل -

 م.٢٠٠٢، دمشق، ١القلم، ط

فيض نشر م)، ١٧٥٧هـ، ١١٧٠أبو عبداهللا محمد بن الطيب الفاسي (ت  .١٥

ج، تحقيق الدكتور محمود يوسف فجال، ٢، االنشراح من روض طيt االقتراح

اإلمارات، -، دبي٢دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، ط
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 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا، ابن مالك الطائي الجياني:  .١٦

ج، تحقيق الدكتور عبدالرحمن السيد، ٤، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد -

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠دار هجر، -والدكتور محمد بدوي المختون

ج، تحقيق الدكتور عبدالمنعم أحمد هريدي، دار ٥، شرح الكافية الشافية -

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢، دمشق، ١المأمون للتراث، ط

 م):٩٨٨هـ، ٣٧٧بد الغفار الفارسي (تأبو علي الحسن بن أحمد بن ع  .١٧

ج، تحقيق الدكتور عوض بن حمد القوزي، ٦، التعليقة على كتاب سيبويه -

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١جامعة الملك سعود، ط

ج، تحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير ٧، الحجة في علل القراءات السبع -

 هـ.١٤١٣إلى١٤٠٤دمشق، متتاليíا من سنة -جويجاتي، دار المأمون للتراث

ج، تحقيق صالح الدين عبد اهللا ١، المسائل البغداديات، أو المسائل المشكلة -

 م.١٩٨٣، بغداد، ١وزارة األوقاف والشئون الدينية، ط -السنكاوي 

هـ، ٧٤٩أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبداهللا بن عليa المرادي (  .١٨

 م):١٣٤٩

ج، شرح وتحقيق ٣، مالكالمقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن توضيح  -

، القاهرة، ١الدكتور عبدالرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط

 م.٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٢
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ج، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، ١، الجنى الداني في شرح حروف المعاني -

-هـ١٤١٣، بيروت، ١واألستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، ط

 م.١٩٩٢

أدب م)، ٨٩٠هـ، ٢٧٦بن مسلم بن قتيبة الدينوري (تأبو محمد عبداهللا   .١٩

 .بيروت-ج، تحقيق الدكتور محمد الدالي، مؤسسة الرسالة١، الكاتب

أبو محمد عبداهللا بن يوسف بن أحمد بن عبداهللا بن يوسف، ابن هشام   .٢٠

 م):١٣٦٠هـ، ٧٦١(ت

ج، شرح وتحقيق محمد محيي الدين ٤، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -

 بيروت.-لحميد، منشورات المكتبة العصريةعبدا

ج، تحقيق الدكتور عبداللطيف محمد ٧، مغني اللبيب عن كتب األعاريب -

، الكويت، ١الخطيب، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ط

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

فقه م)، ١٠٣٨هـ، ٤٢٩أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (  .٢١

، ٢ج، تحقيق د.ياسين األيوبي، المكتبة العصرية، ط١، العربيةاللغة وأسرار 

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠بيروت، 

م)، ١٠٠٩هـ، ٣٩٣أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت  .٢٢

ج، تحقيق األستاذ أحمد عبدالغفور عطار، ٦، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤لبنان،  -، بيروت٤دار العلم للماليين، ط

أبو هالل الحسن بن عبداهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري   .٢٣

ج، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار ١، الفروق اللغويةم)، ١٠٠٥هـ، ٣٩٥(ت
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 م.١٩٩٨-هـ١٤١٩القاهرة، -العلم والثقافة

رصف المباني في شرح  م)،١٣٠٣هـ، ٧٠٢أحمد بن عبدالنور المالقي (ت  .٢٤

ج، تحقيق د. أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة ١، انيحروف المع

 هـ.١٣٩٤، دمشق، ١العربية، ط

أحمد رضا بن إبراهيم العاملي عضو المجمع العلمي العربي بدمشق   .٢٥

بيروت، -دار مكتبة الحياة ج،٥، معجم متن اللغة)، م١٩٥٣ ،هـ١٣٧٢(ت

 م.١٩٦٠-هـ١٣٧٩

هـ، ٧٧١تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (ت  .٢٦

ج، تحقيق الدكتور شعبان محمد ٣، اإلبهاج في شرح منهاج البيضاويم)، ١٣٧٠

 م.١٩٨١-هـ١٤٠١بيروت، -إسماعيل، دار الكتب العلمية

، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين حسن خميس الملخ،  .٢٧

 م.٢٠٠٠، عمان، ١ج، دار الشروق، ط١

هـ، ٩٠٥خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاويw األزهري (ت  .٢٨

 –ج، تحقيق محمد باسل عيون السود٢، شرح التصريح على التوضيحم)، ١٥٠٠

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١، بيروت، ١دار الكتب العلمية، ط

شرح شافية م)، ١٣١٦هـ، ٧١٥ركن الدين حسن بن محمد اإلستراباذي (ت  .٢٩

ج، تحقيق الدكتور عبد المقصود محمد عبد المقصود، مكتبة ٢، ابن الحاجب

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، القاهرة، ١الثقافة الدينية، ط

المدخل إلى علم اللغة ومناهج م)، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢رمضان عبدالتواب (  .٣٠

 م١٩٩٧-هـ ١٤١٧، القاهرة، ٣مكتبة الخانجي، ط ج،١، البحث اللغوي
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ج، مركز البحوث ١، التعليل الصوتي عند العربعادل نذير الحساني،   .٣١

 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، العراق، ١ديوان الوقف السني، ط-والدراسات اإلسالمية

 م):١٥٠٦هـ، ٩١١عبدالرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي (ت  .٣٢

ج، تحقيق الدكتور محمود سليمان ياقوت، ١، واالقتراح في علم أصول النح -

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٦دار المعرفة الجامعية، 

ج، تحقيق وشرح الدكتور عبدالعال ٧، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -

 م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠، بيروت، ١سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط

الدين األنباري عبدالرحمن بن محمد بن عبيد اهللا األنصاري، أبو البركات، كمال   .٣٣

 م):١١٨٢هـ، ٥٧٧(ت

ج، تحقيق األستاذ محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع ١، أسرار العربية -

 دمشق.-العلمي العربي

ج، تحقيق سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة ١، اإلغراب في جدل اإلعراب -

 م.١٩٥٧-هـ١٣٧٧، دمشق، ١السورية، ط

ج، تحقيق ٢، ن البصريين والكوفييناإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويي -

، القاهرة، ٤وشرح محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة، ط

 م.١٩٦١-هـ١٣٨٠

م)، ١٣٦٨هـ، ٧٦٩عبداهللا بن عبدالرحمن ابن عقيل العقيلي الهمداني (ت  .٣٤

ج، تحقيق وتعليق الدكتور محمد كامل بركات، ٤، المساعد على تسهيل الفوائد

-هـ ١٤٠٠جامعة أم القرى، –ي وإحياء التراث اإلسالمي مركز البحث العلم

 م.١٩٨٠
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ج، دار ١، أصول التفكير النحويم)، ٢٠١٥هـ، ١٤٣٦علي أبو المكارم (ت  .٣٥

 م.٢٠٠٧، القاهرة، ١غريب، ط

ج، تحقيق ١، شرح التصريفم)، ١٠٥١هـ، ٤٤٢عمر بن ثابت الثمانيني (ت  .٣٦

-هـ١٤٩١، الرياض، ١، طالدكتور إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد

 م.١٩٩٩

 م):١٢٨٨هـ، ٦٨٦محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي (ت  .٣٧

ج، تحقيق األساتذة: محمد نور الحسن، ومحمد ٤، شرح شافية ابن الحاجب -

لبنان، –الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢

تحقيق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة ج، ٤، شرح كافية ابن الحاجب -

 م.١٩٩٦، ٢بنغازي، ط –قان يونس

محمaد بن محمaد بن عبدالرزaاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزrبيدي   .٣٨

ج، تحقيق ٤٠، تاج العروس من جواهر القاموسم)، ١٧٩١هـ، ١٢٠٥(ت

-هـ١٤١٠، الكويت، ١عبدالكريم العزباوي، وزارة اإلعالم الكويتية، ط

 م.١٩٩٠

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري   .٣٩

ج، دار المعارف، ٦، لسان العربم)، ١٣١٢هـ، ٧١١الرويفعى اإلفريقى (ت

 ، القاهرة، د.ت.١ط

هـ، ٢٨٥محمد بن يزيد بن عبداألكبر الثمالى األزدي، أبو العباس المبرد (ت  .٤٠

ج، تحقيق الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة، المجلس األعلى ٤، المقتضب م)،٨٩٩
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 م.١٩٩٤-هـ١٤١٥القاهرة، -وزارة األوقاف-للشؤون اإلسالمية

م)، ١٣٧٧هـ، ٧٧٨محمد بن يوسف بن أحمد، المعروف بناظر الجيش (ت  .٤١

ج، تحقيق الدكتور علي محمد فاخر ١١، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، القاهرة، ١وآخرين، دار السالم، ط

 المجالت والدوريات العلمية

"، مجلة العلل التعليمية وتطبيقها األصول في النحو أنموذجpاحيدر جبار عيدان، " .١

 م.٢٠٠٧العدد السادس، -دراسات الكوفة

أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة م)، ٢٠١١هـ، ١٤٣٢تمام حسان (ت .٢

لوم، الهيئة العامة للكتب واألجهزة العلمية، مطبعة حوليات كلية دار الع، العربية

 .م١٩٦٩جامعة القاهرة، 
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