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٩٩٠

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و
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٩٩١

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

  

ا  

 ووعد ،الخطاب وفصل بالحكمة ًناطقا الكتاب عبده على أنزل ذيّال هللا الحمد

 ّإال إله َّال نأ شهدأو ،ّوالصواب دادّالس ُُطرق اًسالك ّمتبعه وجعل ،ّالثواب أعظم قارئه

ًمحمدا َّأن وأشهد ،االرتیاب من ًسالمة ًشهادة ،له شریك ال وحده اهللا  ورسوله عبده ِّ

 هطل ما األصحاب وسائر آله وعلى علیه اهللا صلى ،كتاب بأفضل المرسل

  . سراب ولمع ،سحاب

   ، ، ، ،وبعـــــــد���������������������������������������������
ٍمركـــب ُّكـــل ولـــیس ، االســـم أقـــسام مـــن ّالمركـــب ّأن المعـــروف فمـــن    یدخلـــه ٍّاســـمى َّ

 فـي )ویـه(بـ المختوم المزجى َّكالمركب ُّمبنى هو ما َّالمركبات من َّإن ؛حیث َّالصرف

ََّلغیـــة فـــي بهـــا المختـــوم غیـــر و ، المـــشهورة ُّاللغـــة ِّالظرفـــى َّوالمركـــب ،ُ  و، ِّالحـــالى و، َّ

ــــدخل ال َّوالــــصرف ،ِّالعــــددى  مــــلُالج (اإلســــنادى َّالمركــــب یــــدخل الكمــــا ،َّالمبنیــــات ی

ًاســــمیة )ابهــــ َّالمــــسمى َالمحكیــــة ًفعلیــــة أو كانــــت �  یــــدخل ال رفَّصَوالــــ جمــــل َّ؛ألنهــــا ،�

َّوانما ،الجمل   ).المعربة واألسماء ،ِّالمتصرفة األفعال (المفردات یدخل ٕ

َالدراسـة رتَقص فقد ذلك من اًوانطالق  َّالمركـب: وهمـا ،منهـا َّالـصرف یدخلـه مـا علـى ّ

  :عنوان تحت طروحةُأ في  البحث جاء قدو ،واإلضافي المزجى

))املركّب ةٌ دراسةٌ االمسىصرفي ةٌحتليلي((  

 ، وخاتمـة ،فصول ثالثةو ،وتمهید ،ّمقدمة في یأتي أن البحث طبیعة اقتضت وقد

  :ّالتالى ّالنحو على جاء وقد ، للموضوعات وفهرس ،والمراجع للمصادر وثبت

  .إعداده في ّالمتبع والمنهج ،للبحث اختیاري أسباب ّضمنتها وقد :ا *

*وعنوانه: ا:)اع اوأم بحثینم على ویشتمل، )ا:  

  .بركَّاملب التعريف :ألولا املبحث  



 
 

 

   

 

٩٩٢

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

  .التركيب أنواع :الثاين املبحث  
** ء ا   ل ، و  :  

  .ومجعه املركَّب تثنية: األول الفصل
  .املركَّب تصغري: الثاين الفصل
  .املركَب إىل النسب :الثّالث الفصل

  .البحث خالل من إلیها ّتوصلت تيَّال ّالنتائج أهم وفیها ،اخلامتة جاءت ثم *

، �بائیا ًألفا ًترتیبا ًمرتبا البحث في علیها اعتمدت ّالتى واملراجع املصادر ثبت ثم*

  .ّالطریقة بذات المصادر تلك تحتها تندرج ّالتى الفنون ترتیب بعد

  .ّالصفحات وأرقام الموضوعات على فیه ّنبهت وقد :املوضوعات فهرس مثّ*

  :كالتايل فهو البحث يف اتبعته الّذى املنهج عن وأما**
  .والبراهین ّدلةباأل منها �قویا یبدو ما َّرجحتو ،ّالنحاة آراء تعرض*

                .- اهللا رحمه – مالك ابن بألفیة ّالدراسة ُّتربط *

   ، ، ، ، ،ود               

 سبیل في اًوسع ّأدخر ولم ،استطاعتي قدر فیه الجهد بذلت ،ِّالمقل جهد فهذا 

ّوفقت قد أكون أن - ّوجل ّعز-  اهللا سائلة ،الوجه هذا على إنجازه  وأن ،ذلك في ُ

 أساتذتي من االستحسان یلق وأن ،حسناتي میزان في - َّوجل َّعز -اهللا جعلهی

  .ّاألجالء

إم ّو در ،ذوا   

  
  الباحثة

  البغدادي دسوقي زياده شريفة /  .أ

ّاللغويـات قسم رئيس بأعمال القـائمو المساعد األستاذ ّ   

  بدمنهور للبنات اإلسالمية الدراسات ّبكلية

    

  



 
 

 

   

 

٩٩٣

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ا  

اع اوأم ا   

  . ا: اّول ا

  

أّو:  ّا   

ِوالن�صل ،ِالخ�اتم ف�ي ِّالف�ص كتركی�ب ّال�شيء في ّالشيء ِإثبات: ّالتركیب  ،ّال�سھم ف�ي ّ

  ).١(ذلك ونحو

َھ�و:" وقی�ل ، )٣"(معن�اه ج�زء عل�ى ّالداللة لفظھ بجزء أرید ما ھو):" ٢(ّوالمركب ُ 

ّالمركب ِكلمتین من ْ ْ َ َ ِ َبمنزلة َ ِ ْ َ ِواحد ْاسم ِ ِاالنع َّشدة ِفي َ  م�ن ّت�ألف ج�سم":قیلو ، )٤"(َقادِْ

َمختلفة أجسام َ ْ  ،لفائ�دة) ٦"(أكث�ر أو كلمت�ین م�ن ّیترك�ب لف�ظ" :وقی�ل ، )٥"(ّالطب�ائع ُ

ُالنجاة "ُمثل ً،تامةُ الفائدة أكانت ٌسواء  ، "مسّالش نور":مثل ٌ،ناقصة أم ،"دقّالص في ّ

ِتتقن إن"، "الفاضلة اإلنسانیة" َعملك ُ َ)"٧(.  

                                                           

 .٢٦١٨/ ٤شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لسعید بن نشوان الحمیرى  )١(

جاء في فتح رب البریة في شرح نظم اآلجرومیة ألحمد بن عمر بن مساعد الحازمي )٢(

ٌلفظ مركب:"٣٤ص َّ َ ُ ٌ ْ ّإذا قیدنا اللفظ بأنھ مركب: َ ّ َّ المفرد واألعداد : ّفأخرج من اللفظ أمرین، ً

ّ وھو لفظ؛ لكنھ لیس بكالم، فالمفرد كزید، المسرودة ، ثنینواألعداد المسرودة كواحد ا، ٌ

ّفھذه وإن أفادت إال أنھا لیست بكالم النتفاء التركیب، أربعة، ثالثة ّ ّ." 

 .٢١٠التعریفات لعلي بن محمد الشریف الجرجاني ص)٣(

 .٧٠الحدود في علم النحو لألبذى ص)٤(

 .١٣٢معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم للسیوطى ص )٥(

ال�شریف الجرج�اني مبادئ قواعد اللغ�ة العربی�ة لعل�ي ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ال�زین = نحو میر )٦(

 .٧ص

ّ وال یق��صد م��ن ھ��ذا التعری��ف ، ١٢/ ١ج��امع ال��دروس العربی��ة لل��شیخ م��صطفي الغالیین��ى)٧(

ّالتركیب الذى یترتب ع ّلیھ بناء الج�زأین ؛ألن�ھ ال یرك�ب أكث�ر م�ن كلمت�ینّّ ّوإنم�ا یق�صد بھ�ذا ، ّ

 .ّتألف الكالم في سیاق الجملة



 
 

 

   

 

٩٩٤

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ُوالمركبات َ ِكلمتین من ْاسم ّكل:" َّ ْ َ َ ِ َلیس َ ْ َبینھما َ َنسبة َ ْ   ).١"(أصال ِ

م:     

 االس�م ج�اء فإذا ،ّالتركیب عدم االسم في فاألصل ،فیھ تركیب ال ما فرع بّلتركیا**

ًمركبا ًمركبا كونھ وھي ّفرعیة ّعلة فیھ وجدت فقد، ّ  ّألنھ اإلفراد؛ على فرع وھو،)٢(ّ

  ).٣(واحد لشيء اسما جعلھما قصد على مفرد إلى مفرد ّضم

َالكث��رة:اعتب��ارانُ ل��ھ َّمرك��ب ّك��ل** ْ َ َباعتب��ار ف��الكثرة ،والوح��دة ْ ِ ْ ِأجزائ��ھ ِ ِ َ ْ  والوح��دة ،َ

َباعتبار ِ ْ َالحاص�لة َھیئت�ھ ِ ِ َ َتل�ك ِف�ي ْ ْ َالكث�رة ِ ْ َالكثی�رة واألج�زاء ،َْ ِ َ َّم�ادة":ت�سمى ْ  والھیئ�ة ،"َ

َالموحدة االجتماعیة َ ُ َصورة ":تسمى ْ ُ) "٤(.  

ّأعم ّالمركب** ّالمؤلف من َ ُ ْإذ ؛ْ ِالتألیف ِفي ُبد َال ِ ْ َنسبة من َّ ْ َفائ�دة لّتحص ِ ِ َّتام�ة)٥(َ َم�ع َ َ 

ِالتركیب ْ َّ)٦(.  

****************************************************  

ا ماع: اأم ا  

رف یدخل�ھ ذىَّال� َّاالسمى المركب َّأن إلى ِّالمقدمة في أشرت وأن سبق  ھ�و َّإنم�ا ال�صَّ

 ی��دور ھم��اوحول ،)٧( المفی��د غی��ر ّالمرك��ب أق��سام م��ن ھم��او ،ُّىواإلض��اف  ُّالمزج��ى

  :ّالتالى الحدیث

                                                           

 .٨٥معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم ص )١(

 .بتصرف١٩٣ص اآلجرومیة نظم شرح في البریة رب فتح)٢(

 .٣٢١ص للعكبرى واإلعراب البناء علل في باللبا )٣(

 .٨٢٨الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة للكفوى ص )٤(

ّالتن�وین ھن�ا -ًم�ا أف�اد فائ�دة : واص�طالحا. ٍ أو ج�اه، ٍ أو م�ال، ٍما استفید م�ن خی�ر: ًالفائدة لغة)٥(

ّ یحسن السكوت علیھا من الم�تكلم-لكمال یعني فائدة تامةل ّ وھ�ذا األص�ح وھ�و أن ال�سكوت ، ّ ّ

ُّمن السامع والمتكلم معا فائدة یحسن السكوت علیھ�ا: قیلو. ّمن السامع: وقیل، ّمن المتكلم ًّ ّ ،

ّوھذا إنما یحصل عند النحاة بوجود الفعل وفاعلھ ی�ة ف�تح رب البر: ینظ�ر.أو المبت�دأ والخب�ر، ّ

 .٣٤في شرح نظم اآلجرومیة ص

 .٨٢٩الكلیات  معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ص)٦(

ٍالحكم بشيء:" ُواإلسناد ھو:ّالمركب اإلسنادى:ّمن المركبات غیر المفیدة)٧( ُوالمحكوم بھ ، "ُ

ًمسندا"ُیسمى  َ ُ والمحكوم علیھ یسمى ، "ُ ِمسندا إلیھ"ُ ً َ َ فالمسند ما حكمت بھ على ، "ُ ُ ّ =



 
 

 

   

 

٩٩٥

                                                                                                                                               

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ٍوالمسند إلیھ ما حكمت علیھ بشيء، ٍشيء= ًجملة أیضا:ُ ویسمى، ُ ً ِ و یكون مفیدا كقام زید ، ُ ُ

ّ وقد سبق تناولھ في قسمى المركب المفید– ْوغیر مفید نحو- َّ َ ِ ُ َإن قام زید:(َ َ ِوغیر المفید  ، )ِ ُ ْ َ

َفقط"َجملة :"ُیسمى وموصل الطالب إلى قواعد ، ١٣/ ١جامع الدروس العربیة : ینظر.َ

 .بتصرف منھما٣١عراب للشیخ خالد األزھرى ص اإل

َّكل عددین كان بینھما حرف عطف مقدر: "وھو: ّالمركب العددي ُ ٍ ُ ُ وھو ما جعل االس�مان فی�ھ ، "ّ

ًاسما واحدا ًویت�ضمن االس�م الث�اني حرف�ا واح�دا، ً ً ّ َأح�د ع�شر«: مث�ل، ّ ََ َ َ َت�سعة ع�شر«إل�ى » َ ََ َ َ ْ ؛ »ِ

ٌأح�د وع�شر«وكان ف�ي األص�ل  َ َ َّ ٌ َ ٌت�سعة وع�شر« و ،»َ َ َ َّ ٌ َ ْ ، ًح�ذفت ال�واو وجع�ل االس�مان واح�دا، »ِ

ّویكون الج�زآن مبنی�ین عل�ى الف�تح إال  َاثن�ي ع�شر«ّ َ َ ْ َ ُ والتركی�ب فی�ھ  ، ّفج�زؤه األول مع�رب، »ْ ّ

مبادئ قواع�د اللغ�ة = ونحو میر ، ١٦/ ١جامع الدروس العربیة : ینظر. ّمن جھة اللفظ فقط

  .١٤٤/ ٣وشرح المفصل ، ٨العربیة ص

ّوھ��و مرك��ب مبن��ي ُّ والمرك��ب المبن��ى، ّ ّك��ل اس��م مرك��ب م��ن كلمت��ین ل��یس بینھم��ا ن��سبة :" َّ ّ" ،

ّوالتركی��ب م��ن جھ��ة اللف��ظ فق��ط ٌ ّیج��ب فی��ھ بن��اء االس��مین مع��ا ؛وذل��ك ألن االس��م الث��اني ق��د ... ّ ّ ً ْ َ

ٌفكم�ل م�ن مجموعھم��ا مق�دار معل��وم، ّت�ضمن معن�ى الح��رف ّك��ل واح�د منھم��ا ، فھم�ا اس�مان، ٌ

ّفلما كانت الواو مرادة؛ ت�ضمنھا االس�م الث�اني، د بشيء من المعنىمنفر ُ ّ ُوبن�ي ، ُوبن�ي ل�ذلك، َّ

ُاالسم األول ؛ألنھ صار بالتركیب كبعض اسم بمنزلة صدر الكلمة م�ن عجزھ�ا َ ِ ِ ّ ّ  ، ّفھم�ا علت�ان، ّ

َكفة كف�ة: "ّوكذلك باقي ھذا الضرب من نحو ََ الكن�اش ف�ي فن�ي النح�و :ینظ�ر". خ�از ب�از" و، َ

/ ٣وش���رح المف���صل  الب���ن یع���یش، ٢٧٩/ ١وال���صرف إلس���ماعیل ب���ن عل���ى المل���ك المؤی���د

َّ ویشمل المركب الظرفى والمركب الحالى، بتصرف یسیر١٤٥ ََّّ.  

  

ُالمركب ًموضحة ُثانیتھما كانت كلمتین ُّكل: ّالبیاني َّ   :أقسامُ ثالثة وھو ،األولى معنى ُ

ٌمرك��ب* َّ ُالتلمی��ذ ف��از:"مث��ل ،وص��وفوالم ّال��صفة م��ن َت��ألف م��ا وھ��و:ّوص��في ُ  ُأكرم��ت ،ُالمجتھ��د ّ

َالتلمیذ ِالتلمیذ ُأخالق طابت ،َالمجتھد ّ ّیعد ال ّمما ،"ِالمجتھد ّ َ  فاألش�ھر ،ّال�سابقة ّالمركب�ات ف�ي ُ

 بكلمة جمعھ إلى ّیتوصل ّوإنما ،مباشرة یجمع فال ،"الفاضل محمد "ذوو: جمعھ في یقال أن

ِذوي "و ًرفعا" ذوو"   .اًّوجر ًنصبا" َ

  

ًمركبا ّوسمى ،ّالتقییدي ّالتوصیفي: علیھ أطلق وقد   .ًتقییدیا ّ

ٌومركب* ُكلھ�م ُالق�وم ج�اء:"مث�ل ،َّوالمؤك�د ِّالمؤك�د م�ن ّتألف ما: وھو ،ٌّتوكیدي َّ  َالق�وم ُأكرم�ت  ،ُّ

َّكلھم   ".ِّكلھم القوم إلى ُأحسنت ،ُ

ٌومركب* ٌّبدلي َّ َالب�دل م�ن ّت�ألف ما: وھو ،َ َوالمب�دل َ  ًخل�یال رأی�ت  ،أخ�وك ٌخلی�ل ج�اء: "ث�لم ،من�ھ ُ

  =             ".َأخیك ٍبخلیل مررت  ،أخاك



 
 

 

   

 

٩٩٦

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

أّو:ا ّا):  فّا(:  

 م�ا :"وقی�ل،)١" ( ًواحـدة كلمة وجعلتا ،ّفركبتا امتزجتا كلمتین ّكل" :المزجى ّالمركب

: مث����ل ،ًحرف����ا ّالث����اني االس����م ّیت����ضمن وال ،ًواح����دا ًاس����ما فی����ھ االس����مان جع����ل

ُّبعلب��ك« َ ََ ُح��ضرموت«و،)٢(»ْ ْ َ َ َ  عل��ى الف��تح عل��ى ّمبن��ي منھم��ا ّاألول ف��الجزء ؛) ٣(»َ

ٌّامتزاجي "علیھ أطلق وقد،)٤" (معرب ّالثاني والجزء ،العلماء أكثر مذھب ِ َْ ِ)"٥.(  

ّال�ذى یخت�زل عن�ھ الج�ر والتن�وین:  ھوّوالممنوع من الصرف* ّ الممن�وع :وقی�ل، )٦(ّ

ّمن الصرف یعني الذي ال یدخلھ تنوین الصرف فقط ّّ)٧.(  

                                                                                                                                               

  .إعرابھ في قبلھ ما َیتبع أن ّالبیاني َّالمركب من ّالثاني الجزء ُوحكم= 

ُّالمركب العطفي ُّبتوس�ط ح�رف العط�ف بینھم�ا، ّما تألف من المعطوف والمعط�وف علی�ھ: َّ : مث�ل، ِ

ُین��ال التلمی��ذ والتلمی��ذة ا" ّ ُّ َّلحم��د والثن��اءُ َ وحك��م م��ا بع��د ، "ّإذا ث��ابرا عل��ى ال��درس واالجتھ��اد، َ ُ ُ

والنح��و ، ١٥/ ١ج��امع ال��دروس العربی��ة :ینظ��ر. َح�رف العط��ف أن یتب��ع م��ا قبل��ھ ف��ي إعراب�ھ

، ٣٥وف��تح رب البری��ة ف��ي ش��رح نظ��م اآلجرومی��ة ص ، ١٤٦/ ١عب��اس ح��سن .ال��وافي د

 .بتصرف یسیر١٥/ ١وجامع الدروس العربیة 

 .١٢ ص  واالعراب البناء علل في اللباب(١) 

َبعلبكُّ)٢( ََ ّ وقصور على أساطین الرخ�ام ال نظی�ر ، وآثار عظیمة، مدینة قدیمة فیھا أبنیة عجیبة: ْ

وھ�و …ّاثنا عشر فرسخا من جھة ال�ساحل: وقیل، بینھا وبین دمشق ثالثة أیام، ّلھا في الدنیا

ّك الق��وم أي وتب��ا، ّأص��لھ م�ن ب��ّك عنق��ھ أي دقھ�ا"ب��ّك "اس��م ص�نم و"بع��ل "ّاس�م مرك��ب م�ن 

معج��م البل��دان لی��اقوت : ینظ��ر. ّوإن ك��ان عجمی��ا ف��ال اش��تقاق، ّھ��ذا إن ك��ان عربی��ا...ازدحم��وا

 .٤٥٣/ ١الحموى

ُح��ضرموت)٣( ْ َ َ َ ِإقل��یم عظ��یم م��ْشھور م��ن أق��الیم جزی��رة الع��رب :َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ِ َ َ ْ ٌ ُ َ ٌ ٌَ َوھ��و ، ْ ًّ جغرافی��ا -َُ ِ َ ْ ْ مع��دود م��ن -ُ ِ ٌ ُ ْ َ

ِالیمن َ َ ِوھو في جنوب الجزیرة، ْ َِ َ َِ ْ ُ َ ِیحده شماال رمل األحقاف المت�صل بم�ا یع�رف الی�وم ب�الربع ، َُ ْ ْ ُّْ ِ ِ ُ ُ َُ َ َْ ِ َِ َ َ َْ ُْ َُ ُ َُّ َ َ ْ ْ ً ُّ

ِالخالي َ ِّوجنوبا بحر العرب المت�صل ب�المحیط الھن�دي، ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ِ ُ ُْ ْ ْ َّْ َ َ َ ً َُ ْ ُ ًوش�رقا عم�ان والبح�ر العرب�ي أی�ضا، َ َ َ َْ ْ َْ ُّ ِ ْ ُْ َ َُ ُ ََ ً ،

ٍغربا مقاطعة عدن أبین وقضاء مأربَو َ َ َ َ ًْ َ ُ َ َ َ َ َْ َْ ِ ُُ َ معجم المع�الم الجغرافی�ة ف�ي ال�سیرة النبوی�ة : ینظر. ََ

 .١٠١لعاتق بن غیث بن زویر البالدي ص

 .٨العربیة صمبادئ قواعد اللغة = نحو میر )٤(

 .٤١السابق ص)٥(

 .٩٥ص  جنى البن العربیة في اللمع) ٦(

 .١٨٦ ص ةاآلجرومی نظم شرح في البریة رب فتح)٧(



 
 

 

   

 

٩٩٧

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ْوحكم��ھ أن��ھ یواف��ق م��ا ین��صرف ف��ي أم��رین* َ َِ َ ْ َ َ ُ ّوھم��ا أن��ھ : ّ َیرف��ع بال��ضمة وین��صب َ ّ ّ
ْویخالف����ھ ف����ي أم����رین، بالفتح����ة َ ِ ُِ َُ َأن����ھ ال ین����ون: وھم����ا، َ ّ ّوأن����ھ یج����ر بالفتح����ة، َ ّ َ َ 

ْنحو ُجاءني أفضل منھ(:َ ْ ِ ِ َ ُومررت بأفضل منھ ، َ ْ ِ َ ْ َ ُورأیت أفضل منھ،ِ ْ ِ ْ َ َ َ)(١.(  

ِفإن َّوالالم ْاأللف َدخلتھ َأو أضیف َ ِفیھ فأمن َ َالجرُّ دخلھ ّالثقل ِ ِموضع ِفي ْ ّالجر َ َ ْ)٢.(  

 م�ن ّالمرك�ب وھ�و ،ّالث�اني ّال�ضرب ّوأم�ا" :یعیش ابن یقول  المزجى بَّالمرك وعن
َح�������ضرموت: "نح�������و ،لمعن�������ىوا ّاللف�������ظ جھ�������ة ْ َ َ َق�������الیقال" و ،"َْ  َمع�������د"و ،)٣"(َ
َیك��رب  م��ن ُح��ذفت -ًأی��ضا - ال��واو أص��لھ فھ��ذا ،ّالمركب��ة األع��الم م��ن ونحوھ��ا،)٤"(َ

ْترد ولم ،ّاللفظ َ  ،حقیقة بإزاء ًواحدا ًاسما اراوص ،االسمان ُمزج بل ،المعنى جھة من ُ
 االس�م ُفبن�ي ،ّالمرك�ب غی�ر ك�المفرد فك�ان ،معن�اه م�ن ب�شيء ّالث�اني االسم ینفرد ولم

َیع��رب؛ ال الكلم��ة ُوج��زء ،الكلم��ة عج��ز م��ن ّكال��صدر ّألن��ھ ّاألول؛ ، ّكال��صوت ّألن��ھ ُ
 ّألن؛ إرادت�ھ عل�ى المعن�ى یك�ن ل�م إذ ،الح�رف معنى ّیتضمن ال ّألنھ ّالثاني؛ ُوأعرب

َالعلم ُوضع ھو ّإنما َ ْ   ).٥( ّاللفظ من معنى إفادة ِغیر من ّمسمى بإزاء لفظ َ

                                                           

 .٤٧ ص هشام البن العرب كالم معرفة في  الذهب رشذو شرح) ١(

 .١٣ ص  العربیة في اللمع)٢(

ّ وق�د تغلب�ت ال�روم ، ّوھي ثغر ألھ�ل آذربیج�ان وأرمینی�ة، ّمدینة مداخلة لبالد الروم: قالى قال)٣( ّ

 وھ�ي اآلن ع�امرة بأی�دي ، واستنقذھا المسلمون م�ن أی�دیھم، ّعلیھا وعلى ما جاورھا مرات

 .٨٢٥ ، ٨٢٤ / ٢فاق للشریف اإلدریسي نزھة المشتاق في اختراق اآل: ینظر. المسلمین

َاألْشعث بن قیس لھ صحبة:معد یكرب)٤( َْ ُ ُ َ َ َّوروایة وقد ارتد أیام الردة فحوصر، ْ َِّّ َّ َ َ ْ َ َ ََ ، َ وأخذ باألمان، ِ

َثم أسلم وزوجھ أبو بكر بأختھ أم فروة بنت أبي قحافة ََ ُ َ ْ ُ َ ّوكان على میمنة علي بصفین، َّ ّ َ َ َ َ ،

َواستعملھ معاویة على أذربیجان َِ ُ ُ ْ َْ َ توفي بعد علي بأربعین لیلة، َ َْ َْ َِ َ َ ِ ّ ْكان اسمھ معد : َ وقیل، ّ َ َ

  . ١٦٢/ ٩الوافي بالوفیات للصفدى        :ینظر. یكرب

أحدھما : ُشذوذان" معد یكرب"وفي :" ٣/١٦٤     وعنھ یقول ابن یعیش في شرح المفصل

ِمعدي"ُواآلخر قولھم ، حُإسكان الیاء في موضع الفت ْ َمعدى"والقیاس " َ ْ بالفتح؛ ألن " َ

َالمفعل" ْ ًسواء كان من الواو أو من الیاء، ّمن المعتل الالم" َ َالمغزى: "ُنحو، ُبابھ الفتح، َ ْ َ "

َالمرمى"و  ُوسواء في ذلك الحدث والزمان والمكان، "َْ ِ ُ َ َ ِمعدي"ّفلما جاء . ٌَ ْ ًمكسورا كان " َ

ِمعدي"ُواشتقاق ،  القیاسًخارجا عن مقتضى ْ ُعداه یعدوه"من " َ ْ َ " كرب"و، َإذا تجاوزه" َ

ْالكرب"من  ّوھو الغم، "َ ُعداه الكرب": معد یكرب"ُوتفسیر ، َ ْ َ  ".فاعرفھ، َ

 .١٤٥/ ٣شرح المفصل )٥(



 
 

 

   

 

٩٩٨

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ْزرن�ي: "مث�ل ،الفتح على الجزءین ّمبني كان علم غیر كان إن ّالمزجى ّوالمركب* ُ 
  .)٢(ًمالصقا: ؛أي)١"(َبیت َبیت جاري أنت"و ،ًدائما: أي" َمساء َصباح

 ھ��و ّال��ذى ّال��صرف ّألن ؛ ح��دیثنا ف��ي ّالمركب��ات م��ن ّالمبن��ى ّالن��وع ھ��ذا ی��دخل الو*
 ّیتغیر ال ّالمبنى ّألن ل؛واألفعا األسماء من المعرب یدخل ّإنما الكلمة بنیة في ّالتغییر

  .علیھ ّالداخلة واملالع رتتغیَّ مھما آخره

 من ولیس،)٤(األشھر على، )٣(الكسر على آخره یبنى )سیبویھ(ـك بویھ ختم وما*
ْونح�و وراھوی�ھ، ونفطوی�ھ، وعمروی�ھ، ك�سیبویھ،)٥(الباب ھذا َ ِذل�ك َ َفل�یس َ ْ َ َّف�یھن َ ِ َّإال ِ ِ 

َوھو، ْالكسر ٍسیبویھ َقول َُ ْ َ َ ُوالجمھور ِ ُْ ْ ّالمبني َباب من ّ؛ألنھ)٦(َ ِ ْ َ ْوالصرف ْ َوعدم�ھ َ َ َإنم�ا َ َّ ِ 
  ).٧(المعرب ِفي یقاالن

ُوك��سروا َ َآخ��ره َ ُك��سروا َم��اَك ِ َ َض��ارع َّألن��ھ ؛)٨) (ٍغ��اق (َ َاألص��وات َ َوف��ارق ،ْ َخم��سة(َ ْ َ 

َعشر َآخره َّألن ؛َ)َ ِیضارع لم ِ ِ َاألصوات ُ ُفینون ْ َّ َ ِالتنكیر ِفي ُ ِ ْ َّ)٩(،   

ُأبو َوزعم ِالجرمي عمر َ ْ ّأن) ١٠(ْ َّفیھن وزیج ھَ ِ َإعراب ِ ْ َینصرف َال َما ِ ْ) ١١(.  

                                                           

 .بتصرف منھما٣١٣/ ١النحو الوافي و ، ١٥/ ١جامع الدروس العربیة )١(

 .٣١٣/ ١النحو الوافي )٢(

شرح المكودي على األلفیة في علمي الصرف والنحو ألبى زید عبد الرحمن بن علي بن )٣(

 .بتصرف٢٩صالح المكودي ص 

ف�ي وج�اء ف�ي ھم�ع الھوام�ع ، ٨٣٤/ ٢شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب للج�وجرى)٤(

َوفیھ لغات الفصحى بناؤه على الكسر تغلیبا لجان�ب .:" ٨٢/ ١شرح جمع الجوامع للسیوطى ً ِ ِْ َ ُْ َ ِ َ ُ َ

ْالصوت ْویلیھا اإلعراب ممنوع الصرف، َّ ّ ُ ْْ َ َ ْ ِ." 

 .٤٥محمد عید ص. النحو المصفي د)٥(

 .١١٧شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب ص )٦(

 .٣١٣شرح قطر الندى وبل الصدى البن ھشام األنصارى ص )٧(

ّف�إن نكرت�ھ نون�ت، حكایة صوت الغ�راب: غاق)٨( ال�صحاح ت�اج اللغ�ة وص�حاح العربی�ة : ینظ�ر. ّ

 ).ق. ي. غ(للجوھرى مادة

 .١١٥، ١١٤/ ١وس العربیة جامع الدر)٩(

 حبیـب بـن ویـونس سـیبویه عن القراءة روى ،البجلى عمر أبو ،إسحاق بن صالح: ّالجرمى)١٠(

 ص آبـادى للفیـروز واللغـة النحـو أئمـة تـراجم فـي البلغة: ترجمته في ینظر ،عمرو أبى عن

 .٨٩ ص الندیم البن والفهرست  ،١١٣

 .بتصرف١١٧شرح شذور الذھب  في معرفة كالم العرب ص )١١(



 
 

 

   

 

٩٩٩

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

م:ا ّا:  

: ّوالث��اني ،ُم��ضاف: ّف��األول إلی��ھ؛ ون��سبتھ ّال��شيء إل��ى ّال��شيء إمال��ة: ھ��ي اإلض��افة

ٌمضاف  ّالتن�وین س�قط كول�ذل الواح�د؛ االسم منزلة اإلضافي ّبالتركیب ّوینزالن ،إلیھ ُ

ْمع��رٌب ّاألول فاالس��م الكلم��ة؛ ًح��شو یك��ون ال َّألن��ھ ّاألول؛ م��ن  ،العام��ل یقت��ضیھ بم��ا ُ

  ).١(ًدائما بھ مجروٌر ّوالثاني

 منھم�ا ّالثاني ّلجر مقتضیة ،تأویلھما في ما أو ،اسمین بین ّتقییدیة نسبة":واصطالحا

  ).٢(لزوما

 م��ن ّالتن��وین منزل��ة ّالث��اني لتنزی��ل غی��ره إل��ى اس��م إس��ناد ":اإلض��افي ّوالمرك��ب*

 لحال�ة م�الزم ّالث�اني والجزء ،اإلعراب بوجوه جار األول الجزء ّأن في ،)٣("ّاألول

 قبلھم��ا وم��ا ،ّللج��ر م��الزم إلی��ھ والم��ضاف ،ّلل��سكون م��الزم ّالتن��وین ّأن ّإال ،واح��دة

 ،بالك���سرة مج���رور إلی���ھ الم���ضاف ّمم���ا ،"هللا كعب���د" ،اإلع���راب بوج���وه یختل���ف

، بالفتح��ة مج��رور إلی��ھ الم�ضاف ّمم��ا" قحاف��ة وأب�ي" ،بالحرك��ات مع��رب والم�ضاف

  ).٤(بالحروف معرب والمضاف

 أب���ي(و) هللا عب���د(ك���ـ ،قبل���ھ ّمم���ا ّالتن���وین منزل���ة ثانیھم���ا ّن���زل اس���مین ّك���ل:" وقی���ل

 ).٥)"(قحافة

 ابن یقول عنھاو،)٦(وغیرھا الكنى منھ ّ؛ألن ّالمركبات أكثر اإلضافي ّوالمركب* 

ُالكاف":فارس َ ُوالنون ْ ُّ ُوالحرف َ ْ َ ْ َالمعتلُّ َ ْ ُ ُیدلُّ ْ َعلى َ ٍتوریة َ َ ِ ْ ِعن َ ٍاسم َ ِبغیره ْ ِ ْ َ ُیقال. ِ ُكنیت: َُ ْ َّ َ 

ْعن َكذا َ َإذا َ ُتكلمت ِ ْ َّ َ ِبغیره َ ِ ْ َ َّمما ِ َیستدلُّ ِ َ ْ ِبھ ُ ِعلیھ ِ ْ َ َولذلك. ِ...َ ِ َِ َّتسمى َ َ ُالكنیة ُ َ ْ ُ ًكنیة ْ َ ْ َكأنھا ،ُ َّ َ َ 

ٌتوریة َ ِ ْ ِعن َ ِاسمھ َ ِ ِوفي ،ْ ِكتاب َ ِالخلیل َِ ِ َ َّأن :ْ واب َ َالصَّ ْأن َ َیقال َ َ َیكنى:ُ ْ ِبأبي ُ ِعبد َِ ْ ِهللا َ َوال ،َّ َ 

                                                           

 .٢٧٣/ ١الصائغ البن  الملحة شرح في اللمحة) ١(

.٤٧٣/  ١الجوزیة قیم البن  مالك ابن ألفیة حل إلى السالك إرشاد) ٢(  

 .١١٣ ص للزمخشرى  اإلعراب صنعة في المفصل) ٣(

 .١٣١/ ١األزھرى خالد للشیخ  التوضیح بمضمون التصریح)٤(

.١/٣٣األنصارى ھشام البن مالك ابن ألفیة إلى المسالك أوضح) ٥(  

 .بتصرف٣٠دي على األلفیة في علمي الصرف والنحو صشرح المكو)٦(



 
 

 

   

 

١٠٠٠

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ُیقال َّیكنى َُ َ ِبعبد ُ ْ َ ِهللا ِ ُغالم«: مثل وغیرھا ،) ١"(َّ َ ٍزید ُ ْ ُغالم «؛أي ّاألول هؤجز ؛»َ َ ُ «

ٍزید«: ّالثاني هؤوجز، مضاف ْ   .)٢(ًدائما مجرور وھو إلیھ مضاف» َ

  :بقولھ مالك ابن أشار ذلك وإلى***
اعشالَمِ فِي وذُو األَع افَهاإلِض   دِكَعسٍ بمأَبِي شو افَه٣ (قُح(  

 ل�ذا ،ّتقییدی�ة ّالن�سبة فی�ھ كان�ت ما وھو،  ّالتمام وجھ على ال ٌمفید ّاإلضافي ّوالمركب

  ).٤ (ّاألول من ّالتنوین منزلة ّالثاني لتنزیل غیره إلى اسم إسناد: قال

 ّالمركب���ات م���ن ونح���وه) بعلب���ك(و ،ّاإلض���افیة ّالمركب���ات م���ن ونح���وه) هللا عب���د(و

 -أعالما كانت وإن - ّمركبات اإلسنادیة ّالمركبات من ونحوه) ّشرا ّتأبط(و ،ّالمزجیة

  ).٥(ًاعرف واحدة كلمة من أكثر لكونھا

 ف�ال ،بالك�سرة ّالجر تقتضي اإلضافة ّألن ؛ّالصرف من ًممنوعا یكون أن یمكن وال*

 ف�ي مختلف�ین أث�رین واح�د عام�ل ّی�ؤثر أن یمتن�ع فل�ذلك ،بالفتحة ّللجر مقتضیة تكون

 مفع�وال الوق�ت نف�س ف�ي یكون أن یمكن ال ،فاعل ھذا ٌفزید) ٌزید جاء(كـ ،واحدّ محل

  ).٦( بھ
 ّأن" ّوالنظ��ائر األش��باه "ف��ي ُّال��سیوطي َّع��د ول��ذلك ،ًاس��ما َّإال یك��ون ال الم��ضافو*

 وال ،ًاس��ما ّإال الم��ضاف یك��ون ف��ال ،األس�ماء عالم��ات م��ن إلی��ھ والم��ضاف الم�ضاف
 الیةّالت ّالنون أو )٧(ّالتنوین ّمحل حلَّ إلیھ المضاف َّألن ،ًاسما إال إلیھ المضاف یكون

  ).٨(فقط األسماء یدخل ّوالتنوین ...لإلعراب
  

  
  

                                                           

  ).و. ن. ك (مادة١٣٩/ ٥ فارس البن اللغة مقاییس)١(

 .بتصرف یسیر٨مبادئ قواعد اللغة العربیة ص = نحو میر )٢(

 .١٤ ص مالك ابن ألفیة) ٣(

 .رفبتص٦٣٢ ص اآلجرومیة نظم شرح في البریة رب فتح) ٤(

 .بتصرف١٦٠٨/ ٢موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتھانوى) ٥(

 .٢٠٤ ص اآلجرومیة ظمن شرح في البریة رب فتح) ٦(

 حروف في الداني الجنى: ینظر". ًخطا وتسقط ،ًلفظا تثبت ،اآلخر تلحق ،ساكنة نون: "ّالتنوین)٧(

 .١٤٤ ص     للمرادى المعاني

 .٢٠٤ ص اآلجرومیة نظم شرح في البریة رب فتح) ٨(



 
 

 

   

 

١٠٠١

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

  

َول اا : ا و  

ا ّولا : ا ا و  

  وا ا :أوَّ

  ).١ (َّمرتین ُیعاد الذي األمر :ّاللغة في ّالتثنیة

 ).٢ (ّاللفظین ّاتفاق بشرط مثلھ إلى اسم ّضم" :  االصطالح في َّالتثنیة

ْجعُل: "ُثنیةَّوالت  عل�ى المعن�ى وف�ي ، ًغالب�ا ّاللفظ في ّمتفقین اثنین َدلیل ِالقابل ِاالسم َ
  ).٣"(ًونصبا ًّجرا قبلھا ما مفتوح ویاء ًرفعا آخره في ألف بزیادة رأي

 ون����ون ،قبلھ����ا م���ا مفت����وح ی����اء أو أل���ف :زیادت����ان آخ����ره لحق���ت م����ا" :ّوالمثن���ى
 ؛ مك�سورة ونون ،قبلھا ما مفتوح یاء أو ،ألف آخره لحق ما" :وقیل، )٤"(مكسورة

ُّكل " :وقیل،)٥"(جنسھ من مثلھ معھ ّأن على ّلیدل ٍاسم ُ ِآخره ِفي ِزیَد ْ ُعالمة ِِ َ ِالتثنی�ة ََ َِ ْ َّ 
ًعوضا َ ْعن ِ ِذكر َ ْ ٍاسم ِ َآخر ْ َمعُھ َ َ)"٦.(   

 ، مثلیـه لعطـف صـالح لفظـه من واحد له ما :":فھو َّلمذكر َّالسالم الجمع عن َّوأما*
 ِوسـلم ،اثنـین مـن َأكثـر علـى َّدل مـا:" وقیل،)٧"(معنـي اختالف دون ،علیه أمثاله أو
  ).٩"(االثنین على ّالزائد العدد على ّللداللة ّمبنیة صیغة: " وقیل،)٨"(ِواحده ُبناء فیه

                                                           

 .١٦٣ ص فارس البن اللغة مجمل(١) 

 .١٩ ص لعالمب باي للشیخ الیتیمة الدرة على شرح الوسیمة التحفة(٢) 

 تمھید المسمى التسھیل شرح: وینظر ،١٢ ص مالك البن  المقاصد وتكمیل الفوائد تسھیل(٣) 

 .٣٠٥/ ١الجیش لناظر الفوائد تسھیل بشرح عدالقوا

 .٢٢٩ ص للزمخشرى اإلعراب صنعة في المفصل(٤) 

 .٣٩/ ١الحاجب البن  النحو علم في الكافیة(٥) 

 .٢٠ ص النحاس جعفر أبي بتفاحة الناس إیناس(٦) 

 . ١/٥٧ مالك البن الشافیة الكافیة شرح) ٧(

 . ٤٥٧ ص النحو علم في الحدود)٨(

 .٤٨ص لألنبارى العربیة أسرار) ٩(



 
 

 

   

 

١٠٠٢

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ٌمسلمات«: مثل، "لحق بآخره ألف وتاءُما أ" : فھوّلمؤنثَالسالم َوأما * َ ِ ْ ّویسمي ، »ُ
ّجمع المؤنث السالم  ّ)١.(  

  

م: ا ا وا ّا  

): ص��الح َرُج��ل (ُفتثنی��ة ٌ،مك��سورة ٌن��ون َبع��دھا ٍءی��ا أو أل��ٍف ِبزی��ادة َّالمثن��ى ُبن��اء*

  )ِصالحان ِرُجالن(

ٍرفع ِحال في ْ ِرُجلین (و ،َ ِصالحین َ ْ ْنصٍب ِحال في) َ ّجر أو َ َ)٢(.  

 ِّالم�د ح�رف منھم�ا األول�ى: زیادت�ان ْلحقت�ھ الواح�َد َّثنیت إذا َّأنك اعلم":سیبویھ یقول
ك غیر اإلعراب حرف وھو ِّواللین  یك�ن ولم ،ًألفا َّالرفع في یكون ،َّمنون وال متحرِّ
 ًمفتوح�ا ًی�اء ّالج�ر في ویكون ،َّالتثنیة ّحد على َّالذي والجمع َّالتثنیة بین لیفصل ًواوا

ْیكسر ولم ،قبلھا ما َلُیفصل َ  ف�ي ویك�ون، التثنی�ة ّح�د عل�ى َّال�ذي والجم�ع َّالتثنی�ة ب�ین ْ
 عل�ى َجمع�ت وإذا*....الجم�ع في مثلھ لیكونً ألفا النصب یجعلوا ولم ،كذلك َّالنصب

 وح�ال ،ن�ون َّوالثانی�ة ،ِّوالل�ین ِّالم�د حرف منھما األولى: زائدتان ْلحقتھا التثنیة َّحد
 ،َّالتثنی�ة ف�ي األول�ى ح�ال ،اإلع�راب ح�رف اّوأنھ َّالتنوین ِوترك ُّالسكون في األولى

 قبلھ�ا م�ا ٌمك�سور ٌی�اء َّوالنصب الجرِّ وفي ،َّالرفع في قبلھا ماٌ ومضموم ٌواو ھاَّأن َّإال
ِالواح��د َبن��اء ّتغی��ر َول��م، )٣(مفتوح��ة ونونھ��ا َ َك��ان ّعم��ا ْ ِعلی��ھ َ ْ َ َول��یس، َ َْ َھك��ذا َ َ ِس��ائر َ َ 
  .)٤(ْالجمع

ٌوأما جمع مؤنث سالم*
ٍ َّ ُ ِمب�سوطة ٍوت�اء أل�ٍف ِبزیادة ِفبناُؤهُ ،َّ ْ َزین�ب (فجم�ُع ،َ ): عاب�دة َْ

َزینبات(   .)٥) (ِعابدات َْ

                                                           

 .١٤ ص العربیة اللغة قواعد مبادئ = میر نحو)١(

 یعقوب بن عیسى بن یوسف بن هللا لعبد والصرف النحو علمي في المختصر المنھاج(٢)

 .١٦٠ص العنزي الجدیع الیعقوب

 .١٨/ ١ الكتاب(٣) 

 .٦/ ١ المقتضب(٤)

 یعقوب بن عیسى بن یوسف بن هللا لعبد والصرف النحو علمي في المختصر المنھاج(٥)

 .١٦٠ص العنزي الجدیع الیعقوب



 
 

 

   

 

١٠٠٣

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 : ا ا و:  

َّمن المعلوم أن الت َّغیی�رات الت�ى تط�رأ عل�ى الكلم�ات المعرب�ة؛ إذ َّثنی�ة والجم�ع م�ن التّ

  .ِّھى تغییر بالزیادة على بنیة الكلمة

كتغیی��ر ،  تغیی�ر بنیتھ�ا بح��سب م�ا یع�رض لھ��ا م�ن المعن�ى:"ھ��و ت�صریف الكلم�ةو*

َّومن تلك الكلمات المصروفة المركب المزج�ى عن�د ، )١("َّالمفرد إلى التثنیة والجمع

  ).٢(ُّمن أجاز تثنیتھ من النحاة

َالكوفیون زَّجو "قدو* ُّ ِ ُ َتثنیة ْ ِ ْ ْنحو َ ْم�نف ، )٣( "َوجمع�ھ بعلبك:َ َھ�ذا: (َالق� َ ْس�یبویُھ َ َْ َ ِ  ،
ُورأی��ت ْ َس��یبویھ َ َ َْ َفأعرب��ُھ ، )ِ َ ْ ِب��إعراب َ َین��صرُف َال َم��ا ْ َّثن��اه َْ َوجمع��ھ َ َ  واخت��ار ، )٤( َ

   ،)٥(ُّالخضراوي
                                                           

 .١٥٠٨/ ٣للمرادى مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح) ١(

 وھ��و  ،َمنع��ھ عل��ى األكث��رون و ،المزج��ى َّالمرك��ب وجم��ع تثنی��ة من��ع م��ن ُّالنح��اة م��ن ھن��اك) ٢(

: وال كرب�ون مع�دي ج�اء: یج�وز ف�ال  ،ع�صفور اب�ن ه اخت�ار وق�د التركی�ب لوجود  ،األصح

  .سیبویھون جاء

َإلى ّویتوصلون         َتثنِیة ِ ْ ّالمركب َ َوإلى  ،)ذوا(بـ ّالمزجى ْ ِ ُذوو(بـ جمعھ َ  تثنیت�ھ من�ع م�ن عند)َ

َذوا ھناك :(تقول  ،وجمعھ ْذوى زرت(و ،)بعلب�ك ذوات�ا: أو وذاتا ،بعلبك َ ْوذات�ى ،بعلب�ك َ  أو ،َ

ْبذوى ونزلت ،بعلبك ذواتى ْتىوب�ذا ،بعلبك َ ْذوات�ى: أو َ ) وی�ھ(ب�ـ المخت�وم ف�ي وذل�ك ،)بعلب�ك َ

ْمن عند ْیعربھ ّلم َ ْ   ،ّللمؤن�ث وذوات�ا ،ّللمذكر ذوا مثنى) ذات أو ذو) (سیبویھ (إلى ویضاف  ،َِ

: ّوللمؤن��ث ،)س��یبویھ ذوا ج��اءني: (تق��ول ّالمؤن��ث جم��ع ف��ي) ذوات(و ،الجم��ع ف��ي) ذوو(و

 ف��ى ینظ��ر. الب��اقي وك��ذا ،)س��یبویھ ذوات(و ،)س��یبویھ ذوو: (الجم��ع وف��ي ،)س��یبویھ ذوات��ا(

 وھم��ع ،٤٨٤٤/ ٩ الفوائ��د ت��سھیل ب��شرح القواع��د تمھی��د الم��سمى الت��سھیل ش��رح :ذل��ك

 كت�اب ش�رح ف�ي والتكمیل التذییل و ،١٥٤/ ١   للسیوطى الجوامع جمع شرح في الھوامع

 الم�سالك أوض�ح و ،٨١ص ال�صرف ف�ن ف�ي الع�رف ش�ذا و ،٣٠٦/ ١ حی�ان ألب�ى التسھیل

 ،)ب.ي.س(م��ادة الع��روس وت��اج ،١٣١/ ١ال��وافي والنح��و ،٧٢/ ١ مال��ك اب��ن ألفی��ة ل��ىإ

 .ّبتصرف٤٨٤٤/ ٩ الفوائد تسھیل بشرح القواعد تمھید المسمى التسھیل  وشرح

 .١٥٦/ ١ الجوامع جمع شرح في الھوامع ھمع(٣) 

 ).ب. ي.س(مادة العرب لسان :وینظر  ،بتصرف)ب. ي. س(مادة العروس تاج(٤) 

ّ اب��ن البرذع��ي:الخ��ضراوي(٥)  َ ْ محم��د ب��ن یحی��ى ب��ن ) م١٢٤٨ - ١١٨٠ =  ھ��ـ٦٤٦ - ٥٧٥(َ

ت��وفي ، م��ن أھ��ل الجزی��رة الخ��ضراء، ّأندل��سي، ّالمع��روف ب��ابن البرذع��ي، ھ�شام الخ��ضراوي

= االقت�راح (، و ) خ-اإلفصاح ف�ي ش�رح كت�اب اإلی�ضاح (و ، )النخب:(لھ كتب منھا، بتونس



 
 

 

   

 

١٠٠٤

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 ع��ن ذل��ك ج��واز نق��ل وق��د، )٢ (فیھم��ا الج��واز وغیرھم��ا ،)١ (ّالربی��ع أب��ي واب��ُن
 دون َّحیان أبو ھونقل ،)٥( والحمالوى ،)٤( خالد ُیخَّوالش ،)٣ (عقیل ابُن  ینالكوفیِّ
  ).٦ (ألحد نسبتھ

را :  ا ا و:  

  :اآلتیة ُّالطرق أحدب المزجى َّالمركب ویجمع ّیثنى

   ا ا آ  ا ق وا ا-أ

 أب�و یق�ول ذلك وعن ،َّالمثنى االسم معاملة المزجى َّالمركب یعامل الحالة ھذه فىو
 ،كرب��ان مع��دى ھ��ذان: قل��ت اآلخ��ر ف��ي اإلع��راب جع��ل م��ن عل��ى ثنی��ت إن" :َّحی��ان

 ّك���المثنى - حینئ���ٍذ – ویك���ون ،)٧"( بالی���اء والج���رِّ َّالن���صب وف���ي ،وح���ضرموتان
  .)٨(ّالحقیقى

                                                                                                                                               

عل��ى ال��نقض (و ، )غ��رة اإلص��باح ف��ي ش��رح أبی��ات اإلی��ضاح( و ، )تلخ��یص اإلی��ضاحف��ي =

 .١٣٨/ ٧األعالم للزركلي : ینظر في ترجمتھ. و غیرھا، )الممتع البن عصفور

َّمحمد: ّالربیع أبى ابن(١)  َ ّعلي بن ُ َّمحمد بن َ َ ُأب�و ّالربی�ع أب�ي ب�ن هللا عبی�د بن ّالربیع أبي ُ  عم�ر َ

َلیل�ة ول�د اإلش��بیلي األندل�سي العثم�اني ْالقرِش�ي ِال�سابع َْ ْوالِع��شرین َّ ْ َرم�ضان ش�ھر م�ن َ َ  س��نة َ

ْبِدم��شق ْالكثی��ر َوس��مع ،م��صر َوق��دم ،بإش��بیلیة َوِس��تِمائة َع��شرة س��بع َ َوغیرھ��ا ِ َ  ی��ذكر َول��م ،َ

َوفاتھ  .١٩٠/ ١للسیوطي والنحاة اللغویین طبقات في الوعاة بغیة: ترجمتھ في ینظر. َ

 .٦٠/ ١ مالك ابن ألفیة على عقیل ابن شرح:ینظر(٢) 

 .٦٨/ ١ التوضیح بمضمون التصریح:ینظر(٣) 

 .٨١ ص الصرف فن في العرف شذا:ینظر(٤)

 ھم�ع: وینظ�ر ،٤٨٤٤/ ٩ الفوائ�د ت�سھیل ب�شرح القواع�د تمھی�د   الم�سمى الت�سھیل ش�رح(٥)

 .١٥٦/ ١ الجوامع جمع شرح في عالھوام

 كت�اب ش�رح ف�ي والتكمی�ل والت�ذییل ،٥٧١/ ٢ الع�رب ل�سان م�ن ال�ضرب ارت�شاف  :ینظ�ر(٦) 

 .٣٠٦/ ١ التسھیل

 ،بت���صرف١٥٤/ ١الجوام���ع جم���ع ش���رح ف���ي الھوام���ع ھم���ع: وینظ���ر ،٥٥٢ ص ال���سابق(٧) 

 .١١٤/ ١ مالك ابن ألفیة على األشمونى شرح على الصبان حاشیة: وینظر

 .بتصرف١٣١/ ١ الوافي النحو(٨) 



 
 

 

   

 

١٠٠٥

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

َالم���سلمین ورأی���ت ،َالم���سلُمون ج���اء(:قول���ك ّوالن���ون ب���الواو والجم���ع  م���ررتو، ِ

 وش��اھدت ،َخ��الویُھون ج��اء:(لی��فق المزج��ى  ًّالمرك��ب م��عُج وك��ذلك،)١()بالم��سلمین

َالعالم�ة ْتلحقُھ ،)٢("سیبویھ: "ومثلھ،)ِخالویھین إلى وقصدت ،ِخالویھین َ َب�ال ْ  ح�ذف ِ

ْنحو  م�ن وغیرھم�ا رج�ل اس�م" یك�رب مع�د" ك�ذاو ،)٣))(وس�یبویھون، سیبویھان:(َ

 لدخولھ ،بالقبول وأجدرھا، اآلراء أسھل َّالرأي وھذا      ،ّالمزجیة ّالمركبات باقي

  ).٤(ّاللبس من ُوبعده ّالسالم ّالمذكر لجمع العام الحكم في

 إلع�راب العام�ة القاع�دة ف�ي غی�ره م�ع لدخول�ھ ؛ُّوأخ�فُ أس�ھل ّالرأى بھذا واألخذ*

 المزج�ى َّالمرك�ب یعام�ل -حینئ�ٍذ – وھ�و،)٥(الی�وم علی�ھ االقت�صار فیحسن ّالمثنى؛

  .وجمعھ تثنیتھ عند  الصحیح االسم معاملة )ویھ(بـ ٍمختوم غیر أو ًمختوما بنوعیھ

ُإذا ثنـي غیـر المقـصور والممدود :"مالك ابن یقول  الصحیح االسم تثنیة عنو َّالـذي ةُِّ

ُهمزته بدل من أصل أو زائدة لحقت العالمة دون تغییر ََ ِ َُما لم تنب عن تثنیته تثنیة ، ُ
  .ًغیره غالبا

 َّوالمعتـــل، )وامـــرأةرجـــل (ـكـــ حیح اآلخـــرَّ الـــصُّد یعـــمَّلمقیـــاوالممـــدود  ،غیـــر المقـــصورو

ّمرمـــي(ـكـــ حیحَّ الـــص)٦(اآلخـــر الجـــاري مجـــرى ْ ورمـــي ،َ ّومغـــزو،َ ُ ْ ـــل، )ْ وغـــزو،َ  َّوالمعت

ِ ونـــسئ، ومـــاء،َرشـــأ(ـًذي لـــیس ممـــدودا كـــَّوالمهمـــوز الـــ، )ٍ وقـــاضٍشـــج(ـالمنقـــوص كـــ َ، 

                                                           

 .١٨/ ١ الكتاب(١) 

 .بتصرف١٤٥/ ١الوافى النحو(٢) 

 ش��رح عل��ى ال��صبان حاش��یة: وینظ��ر  ،١٥٦/ ١الجوام��ع جم��ع ش��رح ف��ي الھوام��ع ھم��ع(٣) 

 .١١٤/ ١ مالك ابن ألفیة على األشمونى

 .١٤٥ ،١٤٦/ ١ الوافي النحو(٤) 

 .١٣١ ص السابق(٥) 

َّإما مشددتان، ما آخره واو أو یاء:. "َّالجارى مجرى الصحیح )٦( َّواما مخففتان قبلهمـا سـاكن؛ ، َّ َّ ٕ

جـــامع : وینظــر، ٧٢٢/ ٤النحــو الــوافي : ینظــر". ودلـــو، وظبــى، ومجلــو، مرمــي: نحــو

  .١٠٢/ ١الدروس العربیة 

ُفحكمــه ، ُّكمـا یجـري مجـراه فــي تحمـل حركـات اإلعـراب، ح فــي الوقـفَّیجـري مجـرى الـصحی:"        وهـو
شـرح ". َّویمتنع منه ما امتنع في الصحیح، َّیجوز فیه ما جاز في الصحیح، كحكمه في الوقف علیه

 .٢٢٠/ ٥المفصل 



 
 

 

   

 

١٠٠٦

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ْومكلوء  هـذه وأشـباهها ُّفكـل، وهو الكثیر القـراءة، َُّذي همزته أصل كقراءَّوالممدود ال، )َ

  ).١("تي سبق ذكرهاَّ ولحاق العالمة ال،رثنیة بأكثر من فتح اآلخَّر في التَّغیُال ت

  ا دون ار  ا ق وا ا-ب

 ًون��صبا، )ح��ضراموٍت(:ًرفع��ا قل��ت المت��ضایفین إع��راب أع��رب م��ن عل��ى ثنی��ت إن

  ).٢(ھذا أشبھ ما وكذا ،)موٍت حضرى:(ًّوجرا

  ه وف ا ا ر  ا ق وا ا-ج

َإل��ى َبع��ضھم ذھ��ب َفیق��ال ،َعج���زه یح��ذف َأن��ھ ِ  المخت���وم ف��ى )وس��یبون س��یبان:(َُ

 ف�ي فیقول�ون ًنھائیا؛ ُعجزه عن ویستغنون،)٣(سیبان: لفیقا ،صدره ِّویثنى،)ویھ(بـ

 ف�ي" س�یبان"و ،"بعلب�ك "ف�ي" بع�الن"و ،"ْحضرموت "في" ْحضران: "ّالرفع حالة

 وق�عُی ّال�رأى ھذا ّولكن، األلف مكان بالیاء أتى ّوالجر ّالنصب حالة وفي ،"سیبویھ"

 ف���ي ھُإھمال��� نفیح���ُس ،وغی���ره ّالمزج���ى ّالمرك���ب ب���ین ٍوخل���ط، ٍوإبھ���ام ،ٍل���بس ف���ي

  ).٤(استعمالنا

 :نیطـریقت بأحـد)ویه(بـ المختوم غیر المزجى َّالمركب ىّفیثن ،سبق ما على ًوبناء**

  .العجز دون هدرص فى إلحاقھا أو، هآخر فى العالمة إلحاق

" ویـــه "عجـــزه یحـــذف مـــن ومـــنهم ،بـــآخره العالمـــة یلحـــق مـــن فمـــنهم بهـــا المختـــوم َّأمـــا

  .َّللصدر العالمة ویضیف،

                                                           

 .٣١١/ ١النحو والصرف الكناش في فني : وینظر، ٩٠/ ١شرح التسهیل البن مالك (١) 

ع فـي همـع الهوامـ:وینظ�ر ،٥٥٢/ ٢األندلسي حیان ألبي العرب لسان من الضرب ارتشاف (٢)

 و حاشیة الـصبان علـى شـرح األشـمونى علـى ألفیـة ابـن ، ١٥٤/ ١مع شرح جمع الجوا

 .١١٤/ ١مالك 

وحاشــیة الــصبان علــى شــرح األشــمونى ، ١٥٤/ ١همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع(٣) 

 .بتصرف١١٤/ ١ألفیة ابن مالك 

 .بتصرف١٣١/ ١النحو الوافي (٤) 



 
 

 

   

 

١٠٠٧

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 بنوعی��ھ المزج��ى ّالمرك��ب تثنی��ة من��ع -اب أ وا –  وو**

ًأوال  ّبالمرك�ب)ی�ھو(ب�ـ المخت�وم غی�ر المزج�ى ّالمرك�ب ل�شبھ:وثانی�ا ،ماعًّالس لعدم:ّ

 ّوأم��ا، األش��ھر ّال��رأى عل��ى الج��زأین ف��تح عل��ى بن��اه م��ن عن��د)اإلس��نادى (المحك��ى

 حال�ة (األص�ل  ف�ي ّألن�ھ ًنظ�را أول�ى؛ ب�اب فم�ن)وی�ھ(ب�ـ المخت�وم المزج�ى ّالمركب

 مراعاة واألصل ،المعربة األسماء خصائص من والتثنیة، الكسر على ّمبنى)اإلفراد

  .األصل



 
 

 

   

 

١٠٠٨

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ا مّا:  ا ا و  

  

  ا ا و:  

 ره وا ا  ق ا ا و  -أ
 :  

ًأعالم������ا ُجعل������ت الت������ى ّاإلض������افیة ّلمركب������اتا* َاألول أجزاؤھ������ا ُتجم������ع َ  كم������ا ُ
ّتثنى  ، )٣(ّالصحیح على،)٢(إلیھ المضاف تثنیة عن المضاف بتثنیة فیستغنى،)١(ُ

ْعب���َدا:(فتق���ول  )هللا ُعب���د ج���اء: (لق���ال ًمف���ردا ك���ان ل���و إذ ؛ّال���دال بف���تح، )٤()"هللا َ
ّبال��ضمة  ّال��ذي ّلل��ساكن " عب��دا " م��ن ّالخ��ط دون ّاللف��ظ ف��ي ّالتثنی��ة أل��ف فت��سقط ،)٥(ّ

 ف�ي الح�رف ع�اد ّال�ساكنین اجتماع زال فإذا، )٧(لإلضافة ّالنون وحذف، )٦(بعدھا
  ).٨(بلدك ومسلمو ،زید غالما :كقولك ّاللفظ

ًمعرفا المضاف ویكون  ؛)زی�د غالم�و:(ًعلم�ا" زی�د غالم "في فیقال ،إلیھ ضافبالم َّ
َوعب��اد ،هللا ُْعب��َدان: "وتق��ول ،)زی��د غالم��ي(و ِالقع��دة َوذوا ،هللا ِ ْ َّوالحج��ة َ َوأذواء ،ِ ْ  أو َ

ِالسالمة َصیغة ُفتجري،)٩"(َذوات ِأو ، ّ ِالتكسیر َ ّإال لیس ،ّاألول الجزء على ّ ِ)١٠.(  

                                                           

 .٩٢/ ٢ األثیر البن العربیة علم في البدیع: روینظ ،٩٧ ص الصرف فن في العرف شذا(١) 

 .٧٢/ ١ مالك ابن ألفیة إلى المسالك أوضح(٢) 

 . ١١٥/ ١ مالك ابن ألفیة على األشمونى شرح على الصبان حاشیة )٣(

 .٩٢/ ٢ األثیر البن العربیة علم في البدیع: وینظر ،٩٧ ص الصرف فن في العرف شذا(٤) 

 .بتصرف١٥١ ،١٥٢ ص اآلجرومیة نظم شرح في البریة رب فتح) ٥(

 .٢٥٩/ ٤ للسیرافى سیبویھ كتاب شرح) ٦(

 .٧٠٧/ ٢ السخاوي الدین لعلم اإلفادة وسفیر السعادة سفر) ٧(

 .٣٠١/ ٥ سیبویھ كتاب شرح) ٨(

: وینظر ،٧٠/ ٢ العربیة الدروس جامع و ،بتصرف٩٧ ص الصرف فن في العرف شذا(٩) 

 .٩٢/ ٢ األثیر البن العربیة علم في البدیع

 من الضرب ارتشاف: وینظر  ،یسیر ُّبتصرف١٥٦/ ١ الجوامع جمع شرح في الھوامع ھمع(١٠) 

 .١١٤/ ١ مالك ابن ألفیة على األشمونى شرح على الصبان حاشیة  ،٤٧١/ ١ العرب لسان



 
 

 

   

 

١٠٠٩

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 ع�ن وجمع�ھ الم�ضاف بتثنی�ة فیھ�ا ی�ستغنى" بك�ر أب�ي: "نح�و الم�ضافة األعالم *
   .)١(وجمعھ إلیھ المضاف تثنیة

 أبو:(تقول وال ،)زیٍد آباء: (قلت) زیٍد أبا (جمعت وإذا :"سیبویھ یقول وعنھ
 أن والوجھ ،بعده بما معرفة نیكو ّإنما ،"كراع ابن "بمنزلة ھذا َّ؛ألن)زیدین
 أن أردت َّوإنما ،)َّالزیدین آباء(من أحسن وھو،یونس قول وھو ،)زیٍد آباء:(تقول
  .)٢("االسم ھذا إلى یضاف منھم واحٍد ّكل: تقول

ٍالزیدین غالمو:(فیقال ،ًمعا جمعها إجازة ّالكوفیین وعن ِالزیدین َغالمي(و ،)ّ  بكسر) َّ

  ).٤)(البكرین آباء:(فیقولون ،وجمعھما ،)٣(فیهما ّالدال

 ،)٥(ٌمجم�وع بعین�ھ لشيء لیس ّألنھ إلیھ؛ المضاف االسم توحید سیبویھ اختار و

 َّوك��سرت، األس��ماء م��ن ونح��وه) هللا عب��د(جمع��ت إذا:" فق��ال ذل��ك عل��ى ّك��دأ وق��د

 عب�دو: (قل�ت ش�ئت وإن، ًمف�ردا ك�ان ل�و َّإیاه كتكسیرك ،)هللا ُوعبید ،هللا ُعباد(:قلت

 ك�ان كم�ا ،علم�ا ص�ار حیث فیھ ھذا وصار ،ًمفردا كان لو) عبدون:(قلت كما ،)هللا

  .)٦("علما صار حیث) حجرون:(حجر في

 خ�الف ف�ال، اآلخ�ر إلی�ھ أضیف ّالذي ھو منھم واحدّ كل إلیھ أضیف ّالذي كان إذا*

 في) هللا ُعبدو (و) هللا ُعباد (و) هللا ُعبید (و ،)هللا ُعبد: (كقولنا توحیده في -أیضا–

  .)٧()عبدون (تقدیر على الجمع

                                                           

 .بتصرف٣٢٤/ ١ مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح(١) 

 ارت���شافو  ،١٥٨ ،١٥٩/ ٤ س���یبویھ كت���اب ش���رح :وینظ���ر ،٤٠٩/ ٣ ل���سیبویھ الكت���اب) ٢(

 الفوائد تسھیل بشرح القواعد تمھید المسمى لالتسھی شرح  ،٤٧١/ ١العرب لسان من الضرب

٤٨٤٦/ ٩. 

 .١٢١/ ١ الصبان حاشیة: وینظر ،١/٦٨ التوضیح بمضمون التصریح )٣(

 لسان من الضرب ارتشاف: وینظر  ،یسیر ُّبتصرف١٥٦/ ١ الجوامع جمع شرح في الھوامع ھمع(٤) 

 .١١٤/ ١ مالك ابن ألفیة على األشمونى شرح على الصبان حاشیة  ،٤٧١/ ١ العرب

 .١٥٨/ ٤ سیبویھ كتاب شرح) ٥(

 م�ن ال�ضرب ارت�شافو ،١٥٨ ،١٥٩/ ٤ س�یبویھ كت�اب ش�رح :وینظ�ر ،٤٠٩/ ٣  بالكتا) ٦(

 .٤٧١/ ١ العرب لسان

 .١٥٨/ ٤ سیبویھ كتاب شرح )٧(



 
 

 

   

 

١٠١٠

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

وهـؤالء ، ٍهـذان ابنـا عـرس: (تقـول، )١(ما لیس فیه التبـاس مـن أسـماء األجنـاس*

 تضیف ،االسم ھذا ابنا ھما: قال َّكأنھ)٢ ()ٍّ وبنات عم،ٍّوهؤالء أبناء عم، ٍبنات عرس

وحكى ،)٣( القول ھذا إلى مضافان ھما: قال فكأنھ ،القرابة ھذه إلى منھما واحد َّكل

ذا عنـد أمـن هـ، )٤()بنـات نعـش وبنـو نعـش(و، )بنـات عـرس وبنـو عـرس(: األخفش

  .َّاللبس

  

 َس�الم َّمؤن�ث جم�ع اإلض�افى َّالمرك�ب جمع أردنا فلو ،َّالسابقة القاعدة على ّوبناء*

  ."علم طالبة":جمع فى "علم طالبات:" نحو العجز إلى وأضفناه ،َّالصدر لجمعنا

 وا ا  ق ا ا و  -ب
ه  :  

ِمفاع�ل (مث�ال عل�ى بجمعھ غالبا استغني" ًابنا أو ًأبا " المضاف إلیھ  كان إن* َ  أو َ

 و المھالب��ة(وك��ـ ،"خن��دف و باھل��ة أبن��اء "ف��ي) والخن��ادف ،لالبواھ��(ك��ـ )َمفاعل��ة

  ."األشعث وأبناء ،َّالمھلب أبناء "في)األشاعثة

 بن��و:(فنق��ول ،إلی��ھ الم��ضاف ویف��رد ًجمع��ا بالم��ضاف یلف��ظ أن ذل��ك م��ع ویج��وز 

 ف�ي األش�عرون: قولھم نحو في ّوالنون بالواو، )٥()أویجمع،)بأھلة وآباء ،األشعث

 ،األص����فر ّأمی����ة أوالد) الع����بالت(ك����ـ ّوالت����اء ب����األلف یجم����ع وق����د ،أش����عر بن����ي

ِالحبطات(و ِالحبط أوالد):َ   .)٦ (تمیم بن عمرو بن َ

                                                           

 ،ودار  ،وام��رأة  ،كرج��ل جن��سھ أف�راد م��ن َآخ��ر دون بواح��د ُّیخ�تص ال َّال��ذي: الج��نس اس�م) ١(

 .١٠٨/ ١ العربیة الدروس جامع: ینظر. وحصان ،وكتاب

 .١١٥/ ١ المفصل شرح: وینظر ،٤٨٤٥/ ٩تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد  ) ٢(

 ل��سان م��ن ال��ضرب ارت��شافو ،١٥٨ ،١٥٩/ ٤ ویھس��یب كت��اب ش��رح :وینظ��ر ،٤٠٩/ ٣  الكت��اب) ٣(

 .٤٧١/ ١العرب

 ).س.ر.ع(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة مادة ) ٤(

 .المضاف إلیه: یقصد)٥(

 ارتشاف: وینظر ،بتصرف ٤٨٤٦/ ٩ الفوائد تسھیل بشرح القواعد تمھید المسمى التسھیل شرح )٦(

 .٤٧٢ ،٤٧٣/ ١  العرب لسان من الضرب



 
 

 

   

 

١٠١١

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

   وا  ا    ق ا ا و  -ج
أ  :  

هـذان (: فتقـول وجمعـه-ً أیـضا–إن أُلبس اسم الجنس وجب تثنیة المضاف إلیـه *

َابنــا إنــسانین صــالحین وأخــي ، ابــن كــذا(وال یقــال فــي ،)ِوهــؤالء بنــو نــاس صــالحین، َ

؛ وال یجمـع جمـع مـذكر )ذوات كـذاو،  وأخـوات كـذا،بنات كذا(ّإال : َّمما ال یعقل) كذا

وبنـــــت ،)١(ابـــــن لبــــون (فیقـــــال فــــي، َّا؛ بــــل یعامـــــل معاملــــة المؤنـــــث فــــي ذلــــكًســــالم

 واح��دة َّك��ل أردت،)٤(وكــذا البــواقي، )وكــذا، بنــات كـذا:()٣()وابــن آوى، )٢(مخـاض

  . )٥(االسم وھذا ّالصفة ھذه إلى تضاف

 غی�ر م�نھم واح�ٍدّ ك�ل إلی�ھ أض�یف ّال�ذي وكان، شيء إلى ًمضافا ًاسما جمعت إذا*

 ّلك�ل وجماع�ة كرج�ال ّوالث�اني ّاألول جم�ع ف�ي خ�الف ف�ال اآلخ�ر إلیھ أضیف ّالذي

 بین ذلك في خالف ال)ّالزیدین آباء (ھؤالء: فجمعھم،)دزی: (لھ یقال ابن منھم واحد

ّالنحویین ّ)٦(.  

                                                           

ُاللبون :لبون بنا) ١( ُ ِب�الفتح َّ ْ َ ْ ُالناق�ة ِ َ ُوال�شاة َّ َّ ُذات َ ِالل�بن َ َ ًغزی�رة َّ ََ ْكان�ت ِ َ ْأم َ ُوالجم�ع  ،َال َ ْ َ ٌل�بن:َْ ْ ِّب�ضم ُ َ ِ 

ِالالم ُوالباء َّ َ ٌساِكنة َْ َ ْوقد َ َ ُّتضم َ َ ِلِإلتباع ُ َ ْ ِ ُوابن ْ ْ ِاللبون َ ُ ُولد َّ َ َالناقِة َ ُیدخل َّ ُ ْ َال�سنِة فِي َ َالثالِث�ِة َّ َواألنث�ى َّ ْ ُ ْ َ 

ُبنت ْ ٍلب�ون ِ ُ َس�مي ،َ ِّ َب�ذلِك ُ َ َّألن ِ َ ُأم�ھ ِ َّ ْول�دت ُ َ َ ُغی�ره َ َ ْ َف�صار َ َ َلھ�ا َ ٌل�بن َ َ ُوجم�ع ،َ ْ َ ِال�ذكور َ ُ َكاإلن�اِث ُّ َِ ُبن�ات ْ َ َ 

ِاللبون ُ  ).ن. ب. ل(مادة الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح: ینظر. َّ

َیق�ال: مخاض بنت) ٢( َلقِح�ت ِإذا للف�صیل ُ َمخ�اض ْاب�ن: أم�ھ َ َواألنث�ى ،َ ْ ُ ْ : وجمھ�ا ،َمخ�اض ُبن�ت: َ

َبنات َمخ�اض یثن�ى َال. َمخاض َ َوال َ َّألنھ�م ،یجم�ع َ َإنم�ا َ َّ َیری�دون ِ ُ ِ َإنھ�ا ُ َّ َم�ضافة ِ َ َإل�ى ُ  ال�سن هَھ�ِذ ِ

َالواِح��دة َ َّوال��الم ْاألل��ف وتدخل��ھ. ْ َفیق��ال ،للتعری��ف َ َالمخ��اض ْاب��ن: َُ َ َالمخ��اض َوبن��ت ،ْ َ : ینظ��ر.ْ

 ).ض. خ. م(مادة سیده البن اللغة فى األعظم والمحیط المحكم

ُابن) ٣( ٌحیوان: َآوى ْ َ َ َّیسمى َ َ َّبالفارِسیِة ُ ِ َ ْ ُوالجمع شغال ِ ْ َ ُبنات (َْ َ َوآوى) َآوى َ ُین�صرف َال َ َ َِ ُألن�ھ ْ َّ َ ُأفع�ل ِ َ ْ َ 

َوھو ٌمعرفة َُ َ ِ ْ  ).ى.و.أ(مادة الصحاح مختار. َ

 .١١٥/ ١ المفصل شرح: وینظر ،٤٨٤٥/ ٩تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد  ) ٤(

 ل��سان م��ن ال��ضرب ارت��شافو ،١٥٨ ،١٥٩/ ٤ س��یبویھ كت��اب ش��رح :وینظ��ر ،٤٠٩/ ٣  الكت��اب) ٥(

 .٤٧١/ ١ العرب

 والبالغة والصرف النحو األدب وآالت اللغة قواعد في اللباب :وینظر ،١٥٨/ ٤ سیبویھ كتاب شرح )٦(

 .١٢٤ص َّالسراج علي لمحمد والمثل واللغة والعروض



 
 

 

   

 

١٠١٢

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ا مّا:  ا  

ا ولا:  ا ا  

أو: ّا ، و ، وأ  

  .)٢(كبَّره نقیض: َّوصغره،)١(التقلیل: لغة التصغیر

  ).٣(المصغرب مخصوص تغییر :اًواصطالح

ِالمزید:ّغرالمصو َ ِفیھ ْ ّأو ّیضم نّفالمتمك، تقلیل على ّلیدل ِ َثانی�ة َویف�تح لھَ ِ  َی�اء وبع�دھما َ

ِس����اكنة َھ����و لم����صغرا :"قی����لو،)٤(َ  َأو ،تقری����ب َأو ،تقلی����ل َأو ،لتحقی����ر الم����صوغ ُ

  .)٥"(ّفتعط

  .)٦(ثالثة ساكنة یاء وألحق، ثانیة وفتح ،صدره ّضم ّصغر إذا نّالمتمك االسمو

 ُأخ�صر )ْفی�لُط(فـ االختصار؛ ّفظيّالل فائدةف، ّومعنوي ّلفظي: غرضان صغیرّللتو*

 رّالم���صغ حج���م ص���غر عل���ى الل���ةّالد المعن���وي وفائ���دة. ص���غیر طف���ل م���ن فوأخ���

َدر(ـك� ع�دده تقلیل أو ،)ْجیلُر(ـك قدره حقارة أو ،)لَْیبُج(ـك  زمان�ھ ق�رب آو ،)ھم�اتْیُ

ْوفوی��ق ،الع��صر لْی��َُبق(ـك�� مكان��ھ أو  أو )ھی��ةْیَوُد(ـك�� عظ��یمَّللت ی��ستعمل وق��د ،)األرض َ

  ).٧()كینْیَسُم یا(ـك فقةّللش أو ،)َّنيُب یا(ـك ّفللتلط أو ،)ّببیُح(ـك ّحللتمل

َثالثة ّالتصغیر أمثلةو* َفعیل(:ََ ِوفعیعل، ُ َ ِوفعیعیل، ُ َ َفعیل فمثال ،)ُ َك�ان لما ُ َثالث�ة عل�ى َ ََ 

ْنح� أح�رف ْكع�ب(:وَ ْریخُف� و ف�رخ(و ،)ُوكعی��ب َ َومث�ال،)َ ِ ِفعیع��ل َ َ َك�ان لم�ا َ َأربع��ة عل�ى َ َ ْ َ 

ْنحو أحرف ْجعفر(:َ ِوجعیفر َ َ َجدول(و )ُ ْ ِوجدیول َ ْ َ َومثال ،)ُ ِ َكان لما ُفعیعیل َ َخمسة على َ ْ َ 

                                                           

 .٩٩ ص الصرف فن في العرف شذا) ١(

 .٣٧٥٦/ ٦ الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم وشمس) ٢(

 .٩٩ ص الصرف فن في العرف شذا) ٣(

 شافیة شرح :وینظر ،٣٢/ ١الحاجب البن الشافیة نظم والوافیة التصریف علم في الشافیة) ٤(

 .٣١٩/ ١ االستراباذي الدین لركن الحاجب ابن

 .٨٤/ ٢ العربیة الدروس جامع) ٥(

 .٢٥٣ ص اإلعراب صنعة في المفصل) ٦(

 والمثل واللغة والعروض والبالغة والصرف النحو األدب وآالت اللغة قواعد في اللباب) ٧(

 .١٢٢ ص َّالسراج علي لمحمد



 
 

 

   

 

١٠١٣

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

َرابعھ���ا أح���رف ِزوائ���د َواو َأو، َی���اء َأو ،أل���ف َِ َ ْنح���و َ َمفت���اح(: َ ْ ِومفیت���یٌح ِ ْ َ  قن���دیل(و، )ُ

ِوقنیدیل ْ َ ِوعصیفیر عصفور(و،)ُ َ ُ()١.(  

 لسقوط ؛كتكسیرهٌ همستكر فتصغیره ّالخماسي اّوأم ،ّباعيّوالر الثيّالث ّإال رّیصغ وال

  ).٢(خامسھ

  :بقولھ ّالناظم شارأ أوزانھ وإلى***

  قَذَا فِي قُذَي نحو صغرته        إِذَا الثُّالَثِي اجعلِ فُعيالً

  )٣(دريهِما دِرهمٍ كَجعلِ فَاق           لِما يلٍـــــفُعيعِ مع فَعيعِلٌ

  

ًم:  ا ا   

  الجزأین فتح على بناه من عند*

  :عةأرب ّإال ّالمتمكن غیر من ّیصغر ال

  ".ّالتعجب في" ،العین بفتح ،"أفعل: "أحدھا

َبعلبك(كـ فالعلم ،ًعددا أو كان علما ،"ّالمزجي ّالمركب: "ّالثانيو  لغ�ة ف�ي) ِوسیبویھ َ

َبعلبك (في الفتح على. بناھما من   ).ِسیبویھ(في الكسر وعلى ،)َ

  

 حینئ�ذ - ّألنھم�ا تصغیرھما؛ في إشكال فال ینصرف ال ما إعراب أعربھما من ّفأما*

 ّوالمرك��ب ّالتعج��ب ف��ي فأفع��ل، )ع��شر خم��سة:(نح��و والع��دد ،ّالم��تمكن أق��سام م��ن -

 ی�اء واج�تالب ،ثانیھم�ا وف�تح، ّأولھم�ا ّضم في ،ّالمتمكن تصغیر تصغیرھما ّالمزجي

ُأحیسنھ َما(:نحو ً،ثالثة ّالتصغیر َ ِ ْ َ َبعیلبك ،ُ َ َوسییبویھ ،ُ َ َ َوخمیسة ،ُ َ َ َعشر ُ َ()٤.(  

ّال�سیوطى ویق�ول َوغی�ره َمال��ك ْاب�ن أطل��ق:"ّ ّأن�ھ َ َاألس�ماء ّت��صغر َال َ ْ َ َق�ال، ّالمبنی��ة ْ ُأب��و َ َ 

ِعلیھ َویرد:َحیَّان ْ َ َوذل�ك ،ّی�صغر ّالمبنیات بعض َأن َ ِ َ َاألس�ماء َ ْ َ  الم�زج تركی�ب ّالمركب�ة ْ

َلغة ِفي َفیقال )وعمرویھ ،بعلبك(ـك بنى من ُ َبعیلبك(:َُ َ َعمیرویھو ُ َ ُ( ")٥.(  

  

                                                           

 .٢١١ ص العربیة في اللمع) ١(

 .٢٥٣ ص اإلعراب صنعة في المفصل) ٢(

 .٦٨ ص مالك ابن ألفیة) ٣(

 .٢/٥٨٢ التوضیح بمضمون التصریح) ٤(

 ..٣٩٠/ ٣ الجوامع جمع شرح في الھوامع ھمع) ٥(



 
 

 

   

 

١٠١٤

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ً: ط  ا ا  

َص��غرت إذا ًمركب��ا ًاس��ما ّ ْاس��مین م��ن ّ  ّت��صغر أن فی��ھ ُریقّف��الط ،ًواح��دا ًاس��ما ُجع��ال َ

ِتتبعھ ّثم ،ّالصدر ْ  َامل�ةالمع ّألن وذل�ك ّالتركی�ب؛ م�ن ّالت�صغیر قب�ل تفع�ل كما ،ّالثاني ُ

ّكالتتمة ّوالثاني ،ّاألول مع ِ  م�ن ّوالتن�وین ّالتأنی�ث تاء بمنزلة ّالثاني الجزء ّوألن)١(لھ َّ

 ّص��غروا ل��ذلكف ،المنزل��ة بھاتی��ك نزولھم��ا ّوتتمت��ھ ذیل��ھ منزل��ة من��ھ ن��ازل ّأن��ھ حی��ث

 إذ إلی�ھ؛ الم�ضاف بمنزل�ة واآلخ�ر الم�ضاف بمنزل�ة عندھم ّالصدر ّألنو،)٢(ّالصدر

 إذا ّأنك فكما ،المضاف من إلیھ المضاف محلُّ ّاألول من ّالثاني فمحلُّ،)٣(شیئین كانا

ِعبد: "نحو من ًمضافا ّحقرت ْ ِطلحة" و ،"زید َ َ ْ ِّتحقر ّإنما ،"عمرو َ  ّالثاني دون ّاألول ُ

ِعبید" :نحو من ْ َ ِطلیحة" و" زید ُ َ ْ َ ُّبعیلبك ھذا: "تقول كذلك ،"عمرو ُ َ ََ ْ ُحضیرموت و ،ُ ْ َ َ َْ ُ، 

ِومعید ْ َ ُیكرب ُ ْوالمركبین، إلیھ والمضاف المضاف ّألن ؛"ِ َ          ،ٍطوی�ل واح�د اس�م بمنزل�ة ّ

ٍعنت��ریس(ك��ـ ِ َ ْ ٍنیت��ریسُع: "تق��ول فكم��ا ،)٤ ()َ ِ ِ ْ ُح��ضیرموت: "تق��ول ك��ذلك ،"َ ْ َ َ َْ ّفیح��ل ،"ُ ُ 

  .لھ ًتماما كان حیث من" عنتریس "من" ریس "محلَّ" حضر "من" موت"

َخمی��سة ھ��ذا: "فتق��ول ُمثل��ھ ّمرك��ٌب ّألن��ھ ؛"َع��شرَ خم��سة: "ومثل�ھ َ ْ َ َع��شر ُ َ ِّفت��صغر، "َ ُ 

ِوتتبعھ  ّاألول ْ ُ  

َس�میت أو الع�دد َأردت ذل�ك ف�ي ٌس�واء ،ّالثاني َاثن�ا "ف�ي وق�الوا ،ھب� ّ َع�شر ْ َ َاثنت�ا" و ،"َ َ ْ 

َعشرة َ ْ َثنیَّ�ا":"َ َثنیَّت�ا" و ،"ع�شر ُ َ  مح�لُّ" ع�شر اثن�ي "م�ن" ع�شر "ّمح�ل ّألن" ع�شرة ُ

ْاثنین "من ّالنون َ)"٥.(  

                                                           

 ف��ي الب��دیع: وینظ��ر ،٦٠/ ٣النح��و ف��ي األص��ول: وینظ��ر ،٤٣١  ،٤٣٠/ ٣ المف��صل ش��رح) ١(

 .١٧٦/ ٢    العربیة علم

 .٢/٥٨٢ التوضیح بمضمون التصریح) ٢(

 .٤٧٥/ ٣ الكتاب) ٣(

ُلعنتریس ا:تریسعن)٤( ِ َ ْ َ ُالداھیة: ْ َ ِ ُوھذا كلھ مما زیدْت فیھ التاء. َّ َُّ ِ ِ َِ َِ َّ ُّ ُ َ ِوإنما ھ�و م�ن ع�رس بال�شيء، َ ِْ َِّ ِْ َِ َ َ َُ َ َّ ،

ُإذا الزم���ھ َ َ َ َ ُوالن���ون . ِ ُّ ًأی���ضا–َ ْ ِ زائ���دة ف���ي العنت���ریس-َ ِ َ ْ َ ْ ِ ٌِ َ / ٤مق���اییس اللغ���ة الب���ن ف���ارس: ینظ���ر. َ

 ).س.ر. ع(مادة٣٦٦

 ف�ي الب�دیع: وینظ�ر و ،٦٠/ ٣النح�و في األصول: وینظر ،٤٣١  ،٤٣٠/ ٣ المفصل شرح) ٥(

 ال�شافیة الكافی�ة وشرح ،٢٥٦ ص اإلعراب صنعة في والمفصل ،١٧٦/ ٢     العربیة علم

 .٣٢٦/ ١ و ،٢٤٧/ ١ الحاجب ابن شافیة شرح و ،١٩٠٠/ ٤



 
 

 

   

 

١٠١٥

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 ف��صارت ،والی��اء األل��ف اإلع��راب ح��رف ّألن ؛)١ (واثنت��ین اثن��ین ّص��غرت فكأن��ك

 في) ٍریس(بمنزلة) حضرموت (في) موت(صار كما ،ّالنون بمنزلة اثني في) عشر(

  ).٢)(ٍعنتریس(

  

ًرا :  ا ا  ّا  

 عن��د منف��صلة ّتق��در ّالت��ى المواض��ع أح��د ّالمزج��ى ّالمرك��ب ج��زع ّأن المعل��وم م��ن

ّالتوصل من ویستثنى :"الحمالوى ّالشیخ یقول ذلك وعن ،ّالتصغیر َفع(بنائي إلى ّ ِیعلُ ْ 

ِوفعیعیل، ْ َ ل بما ،)ُ َیتوصَّ ِمفاع�ل (بن�اء إل�ى ب�ھ ُ ِومفاعی�ل ،َ ُع�دة ،)َ َّ  عل�ى ج�اءت م�سائل ِ

ًمختتمة لكونھا ،ذلك خالف َ َ َ ْ   .قبلھ ما على یرد ّوالتصغیر ،انفصالھ مقدر بشيء ُ

َكقرف�صاء مم�دود تأنی�ث ألف من: أحرف أربعة بعد وقع ما: ھو االنفصال ّوالمقدر ُ ُْ، 

ِكعبق���ري َن���سب عالم���ة أو ،ظل���ةكحن تائ���ھ أو َ ْ  ْكزعف���ران زائ���دتین ون���ون أل���فأو ،َ

َوجلجالن ُ ْكم�سلمین ،تثنیة َعالمتىأو ،ُْ َوم�سلمان َ  ّالم�ذكر ت�صحیح جم�ع عالمت�ى أو ،ُ

َعج�زي أو ،وم�سلمات، وجعف�رون، ِكجعفرین ،ّوالمؤنث ُ ِّوالمزج�ى الم�ضاف َ ْ  فھ�ذه ،َ

َقریف���صاء(: رّالت���صغی ف���ي تق���ول ،تك���سیرھا ت���صغیرھا یخ���الف ّكلھ���ا ََ ْ َوحنیظل���ة ،ُ ِ ْ َ ُ، 

ِوعبیقري ِ ْ َ ِوزعیفران ،ُ ْ َ َوجلیجالن ،ُ ِ ْ َ ْومسیلمین ،ُ َْ ِ َ َمسیلمان أو ُ ِ ْ َ َوجعیفرین ،ُ ِ ِ ْ َ َجعیفرون أو ُ ُ ُِ ِْ، 

َومسیلمات ِ ْ ِوامیريء ،ُ ْ َوبعیلب�ك، الق�یس َ ََ ْ ِق�رافص(:تك�سیرھا ف�ي َوتق�ول ،)ُ  ،َوحناظ�ل ،َ

َوجالج���ل ،َوزع���افر ،َوعب���اقر  بخ���الف ،ًتك���سیرا زوائ���دھا ح���ذف ف���ي ل���بس ال إذ ؛)َ

  ). ٣ "(منھا ّالمجرد بتصغیر لاللتباس ،ّالتصغیر

 وتق��دیر ،قبلھ��ا ّعم��ا منف��صلة لتق��دیرھا ،ّالت��صغیر ف��ي ثابت��ة ّكلھ��ا الم��ذكورات فھ��ذه

 بع�دھا؛ ذكر وما الممدودة ّالتأنیث ألف تحذف لم ّوإنما...قبلھا ما على ًواقعا ّالتصغیر

 ك�ان م�ا بت�صغیر فی�ھ ھ�ي م�ا ت�صغیر اللت�بس ح�ذفت فل�و، أخرى كلمة أشبھت ّألنھا

ًمجردا   ).٤(عنھا ّ

 وإذا" :فق�ال ،ب�ھ ّالم�سمى ّالمزج�ى ّالمرك�ب ت�صغیر ف�ي صورا ّحیان أبو ذكر وقد*

 ربم�ا: ّالف�راء وق�ال،" ُبعیل�ب": قل�ت -ًواح�دا ًاس�ما تجعلھا وأنت -» بعلبك« ّصغرت

َبعیلة: فقالوا حذفوا  فلم، )بعلبك ھذه:(قال ومن ،ًبعال فیحذف "ُبكیكة": بعضھم وقال ،ُ

                                                           

 .٣٢٦/ ١ االستراباذي الدین لركن الحاجب ابن شافیة شرح )١(

 .٤٧٦/ ٣ الكتاب) ٢(

 .٢/٥٦٨ التوضیح بمضمون التصریح: وینظر ،١٠٢ص الصرف فن في العرف شذا) ٣(

 .٥٦٨/ ٢ التوضیح بمضمون التصریح) ٤(



 
 

 

   

 

١٠١٦

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

َبعیلة ھذه": ّالتصغیر في قال یحذف َبكی�ك َبع�ل: ق�ال ش�اء وإن ؛"ب�ك ُ » بك�ا «فجع�ل ،ُ

ًمذكرا َّ )"١.(   

  :بقولھ ّالناظم أشار ذلك وإلى***

ثِ أَلِفي التــَّأْنِيا ثُـــْحدم       هـاؤتـفَصِ وـنا لَـيـْنِــــــمــدع  

  والْمركَّبِ افِــــــالْمض وعجز       لِلنسبِ راًـآخِ الْمزِيد كَذَا

عـالَنا اـَزِيـَادتـ وهـكَـذَا   كَـزعــفَـرانا أَربــعٍ بـعـدِ مِـن       فـَ

  .)٢( جالَ تصحِيحٍ جمعِ أَو تثْنِيةٍ      علَى دلَّ ما انفِصالَ وقَدرِ

***************************************  

**************************  

************  

                                                           

 .٣٨١/ ١ العرب لسان من بالضر ارتشاف) ١(

 .٦٨ ص مالك ابن ألفیة) ٢(



 
 

 

   

 

١٠١٧

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

  ا ا  :ام ا

ِعب�د ":نح�و م�ن ًمضافا ّحقرت إذا ْ ِطلح�ة" و ،"زی�د َ َ ْ ِّتحق�ر ّإنم�ا ،"عم�رو َ  دون ّاألول ُ

ِعبید: "نحو من ّالثاني ْ َ ِطلیح�ة" و" زید ُ َ ْ َ  ،)٢(حال�ھ عل�ى َاآلخ�ر َوترك�ت )١("عم�رو ُ

ُّبعیلبك ھذا: "تقول كذلك َ ََ ْ ُحضیرموت و ،ُ ْ َ َ َْ ِمعید و ،ُ ْ َ ُیكرب ُ  والم�ضاف المضاف ّألن، "ِ

ْوالمركبین إلیھ َ ٍعنتریس(كـ ٍطویل ٍواحد ٍاسم بمنزلة ّ ِ َ ْ َ()٣(.  

 ّیق��در ّمم��ا -اإلض��افي ّالمرك��ب ف��ي إلی��ھ الم��ضاف وھ��و - اإلض��افي ّالمرك��ب وعج��ز

 فتق�ول ،فق�ط الم�ضاف في یكون ّفالتصغیر،) شمس عبد(:نحو ّالتصغیر عند منفصال

ُعبید: (تصغیره في   :بقولھ علیھ ّالمنبھ وھو ،)ٍشمس َُ

.............    ...............    َُُِف َوَُ٤(............... ا(  

  

 ٍواحد ٍبطریق اإلضافى و المزجى ّالمركبین من كلٌّ َّفیصغر ،سبق ما على ًوبناء**

در بتصغیر وذلك،    .صغیرَّالت عند ًمنفصال َّیقدر َّمما العجز وجعل منھما الصَّ

  
  

*******************************  
********************  

********  

  

  

                                                           

 والبالغ�ة وال�صرف النح�و األدب وآالت اللغ�ة قواع�د ف�ي اللب�اب و ،٤٣١/ ٣ المفصل شرح )١(

 .١٢٤ص والمثل واللغة روضوالع

 .٩٣/ ٢ العربیة الدروس جامع )٢(

 .٤٣١/ ٣ المفصل شرح )٣(

 .یسیر بتصرف.٣٤٠ص والنحو الصرف علمي في األلفیة على المكودي شرح) ٤(



 
 

 

   

 

١٠١٨

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 ا ّا: ّا إ ا   

ا ّولا: ّا إ ا ّ١(ا.(  

  

أو:ّب اات واوا را  با إ:  

ُالن��سب َ َن��سب:": لغ��ة ّ َالقراب��ات َ َ َیق��ال ،ْ ِن��سیبي َف��الن: ُ ِن��سیٌب َورج��ل. ِأن��سبائي وھ��م ،َ َ 

ِحسیب َحسب ُذو: َ َونسب َ َقال. َ ْوالنسبة: َ ُمصدر ِّ ُوالنسبة ،االنتساب َ َ ْالن�سبة و، ْس�مِاال: ُّ ّ 

ْوالنسبة ِلغتان: ُّ َ َ َمعناھما ُ َُ َ ِواحد ْ َ)٢.(  

                                                           

ًّشرا َتأبط:(نحو اإلسنادى ّالمركب إلى َّالنسب في) ١( ِالصدر إلى ُتضیفھ)َ ٌّت�أبِطي: ُفتقول ّ  ح�ذفت  ،"َ

َوتعم�ل فتح�ذف ،الفع�ل م�نَ الفاع�ل ونزع�ت ،المفعول" اًّشر ّتأبط "من َ ْ  بالم�ضاف عمل�ك ب�ھ َ

 ،ًجمل�ة یك�ون أن م�ن لیخ�رج ًاس�ما؛ ك�ان ل�و حكایة یكون ال شيء على اإلضافة تصیر حتى

ْالفِعلُ فتنقل َإلى ْ َوذلِك ،ّالصفة ِ َ ْیكفِي َ ِتعری�ف فِ�ي َ ْ ُالمن�سوب َ َْ  الع�رب م�ن َّأن ذل�ك عل�ى ّی�دلك  ،ْ

َوإنم�ا  ،اإلض�افة ف�ي تف�رده فك�ذلك  ،ُمف�ردا َّاألول فیجع�ل ،"أقب�ل َّت�أبط ی�ا:" فیقول یفرد من ََّ ِ 

َجاز َالنسب َ َإلى ّ ْالصدر ِ َِمنھا َّ ِتشبیھا ْ ْ  ّاألول؛ إل�ى ّالن�سب وج�ب ّوإنما  ،مزج تركیب ّبالمركب َ

 ف�ي ھ�و ب�ل ،واح�ٍدٍ اس�م م�ن َأكث�ر ك�ان حی�ث م�ن والم�ضاف ّالمرك�ب معن�ى في الحكایة ّألن

ْاسمین من َأكثر یكون قد ّألنھ ُأبلغ؛ الحكایة  فط�ول ذا یق�ل ل�م فم�ن:"س�یبویھ یقول وعنھا  ،َ

ّش��ري: فتق��ول ّالث��اني إل��ى ّالن��سب ّالجرم��ي أج��از و ،"ًّج��دا یق��بح فإن��ھ الح��دیث ل��ھ ّوحب��ى  ،ّ ّ 

ّوج���وز ،).ًّحب���ا ّوذرا ًّش���را ّت���أبط(ف��ي ُأب���و َ َالن���سب ْالسج���ستانِي َح���اتِم َ َإلیھم���ا ّ ِْ َ ًمع���ا ِ  مقت���رنین َ

َفیق��ال ّت��أبطي:(َُ ّش��ري ّ / ٣ والم��سالك المقاص��د توض��یح ف��ي بتــصرف: ینظــر ).ّبك��ي ّبعل��ي(و  ،)ّ

 ف��ي اللب��اب و ،٣/١٣٦ س��یبویھ كت��اب عل��ى التعلیق��ة و ،٤٧٠/ ٣ المف��صل وش��رح ،١١٤١

 ،١٣٥٩/ ٣ال��شافیة الكافی��ة وش��رح ،٣/٣٧٧ الكت��اب و ،١٥٦/ ٢ واإلع��راب البن��اء عل��ل

 بم��ضمون والت��صریح ،١١٤١/ ٣ مال��ك اب��ن ألفی��ة ب��شرح والم��سالك المقاص��د وتوض��یح

 ف�ي الھوامع وھمع ،٤٦٨٠/ ٩ الفوائد تسھیل بشرح القواعد تمھید و ،٢٥٣/ ٢ التوضیح

 المقاص���د توض��یح و ،٤٧٠/ ٣ المف��صل وش���رح ،٣٩٦  ،٣٩٥/ ٣ الجوام��ع جم��ع ش��رح

  ،٦٠٠/ ٢الع�رب ل�سان م�ن ال�ضرب ارت�شاف  ،١٤٥٨/ ٣مال�ك ابن ألفیة بشرح والمسالك

 .٣٢٨/ ٣ الكتاب

 .بتصرف)ب.س. ن(مادة اللغة تھذیب) ٢(



 
 

 

   

 

١٠١٩

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ُالنسب":"ّالصحاح "في وجاء َ ُوالنسبة ،األنساب واحد: َ َ ْ ُوالنسبة ،ِ َ ْ ُنسبتھ و،)١"(مثلھ ُ ُ ْ َ َ 

ِأبی��ھ َإل��ى ِ ًن��سبا َ َ ْم��ن َ ِب��اب ِ َطل��ب َ َ ُعزوت��ھ َ ُ ْ ِإلی��ھ ََ ْ َوانت��سب، َ َ َ ْ ِإلی��ھ َ ْ َاعت��زى َ َ ُواالس��م ،ْ ْ ِ ُالن��سبة :َ َ ْ ِّ 

ِبالك��سر ْ َ ْ ُفتجم��ع ِ َ ْ ُ َعل��ى َ ٍن��سب َ َ ُمث��ل ِ ْ ٍس��درة( ِ َ ْ ٍوس��در ِ َ ِ ْوق��د ،)َ َ ُّت��ضم َ َ ُفتجم��ع ُ َ ْ ُ ُمث��ل َ ْ ٍغرف��ة(:ِ َ ْ ُ 

ٍوغرف َ ُ َ()٢(.  

 ونق��ل ،قبلھ��ا م��ا وك��سر إلی��ھ المن��سوب آخ��ر م��شددة ی��اء إلح��اق :اص��طالحا ّالن��سبو

  ).٣(إلیھا إعرابھ

َّوی��سمى َإض��افة" ُ َ َومعناھ��ا ،"ِ َ ْ َ ْش��یئا ی��ضیف َأن َ َإل��ى َ َإض��افة َص��ناعة أو، ٍقبیل��ة َأو ،ٍبل��د ِ َ ِ 

ًمعنوی��ة ْكقو ّ َ ًن��سبا ِّس��مي َّوإنم��ا ،)ّوتمیم��ي ّمك��ي( :ِل��كَ َ فت��ھ َّألن��ك َ َكم��ا ب��ذلك عرَّ ف َ  ُتع��رَّ

  ).٤(بآبائھ َاإلنسان

 عالم�ة قبلھ�ا م�ا مك�سور ّم�شددة ی�اء ب�آخره الملح�ق االس�م :"ھ�و :المن�سوب واالسم

 ّھاش���مي: قول���ك نح���و وذل���ك ،ّللتأنی���ث عالم���ة ّالت���اء ألحق���ت كم���ا ،"إلی���ھ ّللن���سبة

  ).٥(ّوبصري

  :)٦(ّالصائغ ابن قال

  )٧(النسب ياءُ تلْحقُه بلْدةٍ أَو      الْعرب فِي اسمٍ إِلَى منسوبٍ كُلُّ 

 ّالن�سبة:الحاج�ب واب�ن، )٨"(اإلض�افة باب: "سیبویھ وقال ،ترجمتھ في األعرف وذا

 ِكاإلض����افة ،المعكوس����ة اإلض����افة أى ؛ِاإلض����افة بمعن����ى ،ّوض����مھا ونّالن���� بك����سر

  ).٩(ةالفارسیَّ

                                                           

 ).ب.س.ن(مادة العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاح) ١(

 ).ب. س.ن(مادة ىللفیوم الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح) ٢(

 .١٤٣/ ٢ واإلعراب البناء علل في اللباب) ٣(

 .١٤٤٣/ ٣ مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح) ٤(

 ومع�ھ الحاج�ب الب�ن الت�صریف عل�م ف�ي ال�شافیة: وینظ�ر ،٢٥٩ ص اإلع�راب ص�نعة ف�ي المفصل) ٥(

 .٧٠ص الحاجب البن والخط التصریف علمي في الشافیة و ،٣٧/ ١ الشافیة نظم الوافیة

 .١٤٤٣/ ٣ مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح) ٦(

 .٦٧٧/ ٢ الملحة شرح في اللمحة) ٧(

 .١٤٤٣/ ٣ مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح) ٨(

 .١٠٦ ص الصرف فن في العرف شذا) ٩(



 
 

 

   

 

١٠٢٠

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

  :تغيريات ثالثة بالنسب حيدثو
 عل�ى ّلت�دل ؛)١(إلیھ المنسوب آخر دةّمشد یاء إلحاق: أشیاء ثالثة وھو ،ّلفظي: ّاألول

َوإنم�ا،)٢(منھ�ا ّالمجرد إلى ،نسبتھ َّ ِ َألن ،ی�اؤه ت�شدد َ َالن�سبة ِ ْ َالزم�ة ت�صیر ِّ ِ  ،للمن�سوب َ

َفصارت َ ِھذه َ َاإلضافة َ َ ِ َمبالغة َأشد ْ َ ِسائر من ُ َھ�ذا َیاء ّفشددوا ،اإلضافات َ  عل�ى ّلی�دلوا ،َ

َھ��ذ ْالمعن��ى اَ َ َّل��ئال ّتخففھ��ا َول��م،)٣(ْ َ َاإلض��افة بی��اء یلت��بس ِ َ ِ ِالت��ى ْ ّالم��تكلم ْاس��م ھ��ى َّ َ َ ُ َوذل��ك ْ ِ َ َ 

ْقولك َھذا(:َ َوك�ذلك ،)ّوبك�رى ،ّقی�سى رجل َ ِ َ َ ِإلی�ھ ن�سبتھ َم�ا ك�ل َ ْ َ  ،قبلھ�ا م�ا وك�سر ،)٤ (ِ

  .إلیھا إعرابھ ونقل

  .لھ یكن لم لما اًاسم صیرورتھ وھو ،ّعنويم: ّوالثاني

 الم���ضمر رفع���ھ ف���ي،)٥(ھةّالم���شب ّال���صفة معامل���ة معاملت���ھ وھ���و ،ّحكم���ي:ّوالثال���ث

  ).٧) (ّمضریة ھُّوأم ،أبوه ّقرشي زید(:كقولك)٦(ّباطراد ّوالظاھر

  :بقولھ ّالناظم أشار ذلك وإلى***

  )٨ (وجب سرهكَ يهِلِت ام لُّكُو            بللنس واادز يرسِالكُ ايكَ ءًياَ

  

                                                           

 .١٤٤٣/ ٣ مالك ابن ألفیة بشرح مسالكوال المقاصد توضیح) ١(

 .٥٢٩ ص النحو علل) ٢(

 .١٣٣/ ٣ المقتضب) ٣(

 .٥٢٩ ص النحو علل) ٤(

ّالصفة) ٥(  حـسن"كــ المعنى في ٌفاعل هو لما تضاف؛ أن فیها ُاستحسن ّالتي ّالصفة :ّالمشبھة ّ

/ ٣ كمالـ ابـن ألفیـة إلـى المـسالك أوضـح: ینظـر ". ِالعـرض طـاهر"و ،"َّالثغـر نقي"و ،"الوجه

٢١٨. 

 .١٤٤٣/ ٣ مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح) ٦(

 .١٠٦ ص الصرف فن في العرف شذا) ٧(

 .٦٩ص مالك ابن ألفیة) ٨(



 
 

 

   

 

١٠٢١

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ًم: ّا إ ا ّا   

  :أوجھ خمسة ّالمزجى ّالمركب إلي ّالنسب يف

  

**ّول اا :  

 ا، و ّا ره إ، خمسة (حكم وكذا ،ّبعلي): بعلبك(في فتقول 

َوك��ان،)٢(جی��د ٌح��سن وھ��ذا ،ٌق��الي): ق��الیقال (ف��ي وق��الوا،)١(ّخم��سي: فتق��ول ،)ع��شر َ 

ُیق�����ول ُالخلی�����ل ْین�����سب: َ َإل�����ى ُ َمنھم�����ا األول ِ ُ ْ ُألن�����ھ ِ َّ َ ُفیق�����ول كالھ�����اء ّالث�����اني جع�����ل ِ َ َ 

ْحضرموت(ِفي َ َ ّحضري): َْ ِ ْ ِوفي ،َ َخمسة(َ ْ َعشر َ ّخمسي): َ ِ ْ ِوفي، َ ِمعد (َ ْ ِیكرب َ ْ ّمع�دي): َ ِ ْ َ، 

َاجتماع یكن َولم ِ ًموجب االسمین ْ َأنھما اُ ُ َّ ِّص�یرا قد َ ًاس�م ُ ًواح�دا اْ ِ َكم�ا ّالتحقی�ق ِف�ي َ ِّص�یر َ ُ 

ْعنتریٌس( ِ َ ْ َعیطموس(و) َ ْ َوما )٣ ()َ ِذلك أشبھ َ َمع َ ًواحدا ْاسما ّالزیادة َ ِ ِفیھ َ َزیادة ِ َ َكم�ا، ِ  ل�م َ

َالمضاف یكن ُ ِإلیھ ْ ْ َ َزیادة ِ َ َالمضاف ِفي ِ ُ َكم�ا ْ َی�زاد َ ْاالس�م ِف�ي ُ ُالح�روف بع�ض ِ ُ  ت�رى أال ْ

ّأنھ َسبا أیادي(:قیل قد َ َولیس، )َ ْ َ َاألسماء ِفي َ ْ َ ّسداسي ْاسم ْ ِفیھ ّتوالت ُ ّست ِ   .)٤(حركات ِ

 ت��اء ح��ذفوا كم��ا ّالثانی��ة فح��ذفوا ،ًمع��ا كلمت��ین إل��ى ّالن��سبة الس��تثقال ؛العج��ز ویح��ذف

َطلح�ة ف�ي قیل كما،)٥(ّالتأنیث ْ ّطلح�ي: َ ِ ْ  ك�ـ ًّمع�تال أم ًص�حیحا هص�در أك�ان س�واء،)٦(َ

  .)٧)(ّمعدوي أو ،ّومعدي، ّبعلي(

                                                           

 عقی�ل اب�ن ش�رح :وینظ�ر ،١٤٥٨/ ٣ مال�ك اب�ن ألفی�ة ب�شرح والم�سالك المقاص�د توضیح) ١(

 والنحــو الــصرف علمـي فــي األلفیـة علــى المكـودي شــرح و ،١٦٣/ ٤ مال��ك اب�ن ألفی��ة عل�ى

 لـسان مـن الـضرب ارتشاف و ،٥٦٩ص مالك ابن ألفیة على الناظم ابن شرح و ،٣٥٠ص

 .٥٩٩/ ٢ التوضیح ونبمضم التصریح و ،٦٠١/ ٢ العرب

 .٢٥٧ ص النحاس جعفر ألبي الكتاب عمدة) ٢(

ْعیطموس(٣)  ُ َ ْ ُالعیطموس:َ َُ َ ُالشدیدة: ّالنوق من ْ ُالضخمة َّ َ ْ  .لعینا من الخماسي باب العین: ینظر. َّ

 .١٦٢/ ٤ المخصص)  ٤(

 .٥٩٩/ ٢ التوضیح بمضمون التصریح)  ٥(

 .٤٠٨/ ١ اإلستراباذي الدین لركن الحاجب ابن شافیة شرح) ٦(

 .٥٩٩/ ٢ التوضیح بمضمون التصریح)  ٧(



 
 

 

   

 

١٠٢٢

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 اب�ن یق�ول إلی�ھ َّالن�سب  كیفیَّ�ة وع�ن،)١(المنق�وص معامل�ة َّالمعت�ل یعامل وبعضھم*

ِفإن: "یعیش َكان َ ِوف�ي ،"ٌّمعط�ي":ٍمع�ط ِفي َتقول یائھ حذف اختیر رباعیا المنقوص َ َ 

ِقاضي ":ٍقاض" َاإلقرار َویجوز، َ ْ ِ ْوالبدل ْ   .)٢(" وقاضوي ُمعطويٌّ" :َتقول َ

 ومع�دي ، بعلب�ك (إلى ّالنسب فى ّمعدوي أو ،ّومعدي، ّبعلي: قولت ذلك على ًبناء و 

  ). كرب

 الج�زء ح�ذفت إذا ّألن�ك ؛ًواوا وقلبھ�ا حالھ�ا عل�ى إبقائھ�ا ب�ین الیاء في رِّخی ّوإنما*

 ّالت��صحیح فیھ��ا ج��از رابع��ة كان��ت إذا المنق��وص وی��اء ،ًمنقوص��ا الك��الم ص��ار ّالث��اني

 واألرج��������������ح ،)٣("قاض��������������وي و   ،قاض��������������ي: "نح��������������و ًواوا والقل��������������ب

ّخمسي:َوتقول،)٤(ّالتصحیح ِ ْ َخمسة (في َ َ ْ َعشر َ َ َعلما) َ َ َوال ،َ ُینسب َ ِإلیھ َُ ْ َ ًعدد ِ َ   ).٥(اَ

َوقال* َ َإلى نسبت ِإذا: ْالفراء َ َخمسة" ِ ْ َفالقی�اس ،"ع�شر َ ِ ْ َوإنم�ا ،)ّخم�سي:(ْتن�سب َأن َ ََّ ِ 

َإلى نسبت َإلى ْتنسب َولم ،ّاألول ِ َألن ؛اآلخر ِ ِذلك ِ ِإلیھ ْینسب َ ْ َ َوذلك ،خماسي ِ َِ َبمنزلة َ ِ ْ َ ِ 

َإلى نسبتك َالعمامة ِذي ِ َ ِ َوال ،ّعمامي: ْ ّألن؛ ذووي: تقل َ َ َإل�ى َُی�ضاف َثاب�ت "ُذو "ِ  ك�ل ِ

ْشيء َُمختلف َ َُمختلف َوغیر ْ ْ.  

ِوإذا* َإلى اًثوب نسبت َ َاثنا "َوعرضھ طولھ َأن ِ ًذراع "عشر ْ َ َھذا(:قلت ،اِ  ثوب َ

َھذا(َو ،)ّثنوي ّاثني ثوب َ َ َوقال ،)ْ َقال: )٦(عبید َأُبو ََ َاألحمر َ ْ َ َكان ِإن: )٧(ْ ْالثو َ  بَّ

                                                           

 .١١٠ص الصرف فن في العرف شذا) ١(

 .١٩٤٣/ ٤ الشافیة الكافیة شرح :وینظر ،٢٠٦ص العربیة في اللمع) ٢(

 .بتصرف٧١/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح) ٣(

 .٥٩٩/ ٢ التوضیح بمضمون التصریح)  ٤(

 .بتصرف٧١/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح) ٥(

ًمؤدب�ا وك�ان. خراس�ان أھ�ل أبن�اء م�ن وھ�و  ،عبی�د أب�ا ّویكن�ى ،ّسالم بن القاسم :عبید أبو) ٦( ّ 

 ب�ن ن�صر ب�ن ثابت أیام طرسوس قضاء وولي ،والفقھ الحدیث وطلب ،وعربیة نحو صاحب

 وس�مع ،ًكتب�ا ّوص�نف الح�دیث غری�ب بھ�ا ّفف�سر بغ�داد وقدم ولده ومع معھ یزل ولم  ،مالك

 الطبق�ات: ترجمت�ھ ف�ي ینظ�ر.وم�ائتین وع�شرین أرب�ع س�نة بمك�ة فتوفي وحج  ،منھ الناس

 .٢٥٤ ،٢٥٥/ ٧ الكبرى

ّالنح�وى األحم�ر المب�ارك ب�ن على:األحمر) ٧(  ّم�ؤدب ك�ان  ،ّالك�سائى حم�زة ب�ن عل�ى ص�احب ،َّ

=  س�یبویھ وبین بینھ وجرت. الحفظ ّواتساع النحو في ّبالتقدم اشتھر من أحد وھو ،األمین



 
 

 

   

 

١٠٢٣

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ًذراع عشر أحد" طولھ َ ِإلیھ أنسب لم ،"اِ ْ َ ْكقول ِ َ ُیقول من َ ِبالیاء )ّعشري أحد(:َ َ ْ ِولكن ،ِ َ َ 

ًذراعا عشر أحد طولھ(َُیقال َ َوكذلك ،)ِ َِ َ َكان ِإذا َ ِفصاعدا ْعشرین طولھ َ َ  َوقد، مثلھ َ

َھُھنا عبید َأُبو غلط َفقال الذارع ذكر ِحین َ َ ًذراع عشر أحد(:َ َ َوال ،)اِ   .أحد َكرھایذ َ

َوقال ِجستانيَّالس ََ َوال ،)ّعشري أحَد َحبل(:َُیقال َال: )١(ْ ِذلك َجاوز َما َ َ )٢( .  

  :بقولھ َّالناظم أشار الوجھ ھذا وإلى***

           زجوالع ٣.................... (......   مركَّب من احذِف.(  

  :اينالثّ الوجه**

 الوج�ھ وھذا،)٦(علیھ ًمقتصرا ،)٥()ّكربي(،)٤()ّبكي(:فتقول ،عجزه إىل ينسب أن 

  ).٧( غیره یجیزه وال ،ّالجرمي أجازه

                                                                                                                                               

 س�نة أح�سبھ: ق�ال. ّبم�دة ّالف�راء قبل األحمر ومات: ّالطوال قال ... ،بغداذ قدم لما مناظرة=

 .٣١٧   ،٣١٣/ ٢ النحاة أنباه على الرواة إنباه : ترجمتھ في ینظر. ومائة وتسعین أربع

 م��ن وأص��لھ  ،السج��ستاني ح��اتم أب��و القاس��م ب��ن عثم��ان ب��ن محم��د ب��ن س��ھل :ّالسج��ستانى )١(

 یك��ن ل��م ّإن��ھ حت��ى للكت��ب ّجماع��ة وك��ان  ،م��اال فأص��اب وكرم��ان سج��ستان إل��ى تج��ر ،ت��ستر

 س�نة - دری�د اب�ن َّحقق�ھ م�ا عل�ى -وت�وفي ،واألخب�ار باللغ�ة ُیعن�ى وك�ان ،كتب�ھ مثل بالبصرة

 معرف��ة إل��ى األری��ب إرش��اد = األدب��اء معج��م :ترجمتــه فــي ینظــر .وم��ائتین وخم��سین خم��س

 .١٤٠٦/ ٣ الحموي لیاقوت األدیب

 .٥٤ ص سیده البن اللغة في العدد كتاب) ٢(

 .٥٢ ص مالك ابن ألفیة) ٣(

 عقی�ل اب�ن ش�رح :وینظ�ر ،١٤٥٨/ ٣ مال�ك اب�ن ألفی�ة ب�شرح والم�سالك المقاص�د توضیح) ٤(

 والنحــو الــصرف علمـي فــي األلفیـة علــى المكـودي شــرح و ،١٦٣/ ٤ مال��ك اب�ن ألفی��ة عل�ى

 لـسان مـن الـضرب ارتشاف و ،٥٦٩ص مالك ابن ألفیة على الناظم ابن شرح و ،٣٥٠ص

 .٥٩٩/ ٢ التوضیح بمضمون التصریح و ،٦٠١/ ٢ العرب

 .٥٩٩/ ٢ التوضیح بمضمون التصریح)  ٥(

 .٦٠١/ ٢ العرب لسان من الضرب ارتشاف) ٦(

 ف�ي الھوام�ع ھم�ع: وینظ�ر ،١٤٥٨/ ٣ مال�ك اب�ن ألفی�ة بشرح والمسالك المقاصد توضیح) ٧(

 .٣٩٥/ ٣ الجوامع جمع شرح



 
 

 

   

 

١٠٢٤

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 ماعال�سَّ ی�أت ول�م عجزھا إلى وینسب ،الجملة صدر یحذف أن ًقیاسا الجرمي وأجاز

 ّالن�سبة الجمل�ة ف�ي ی�سمع ل�م: الح�سن أبو وقال ،ِّالجرمي یرغ قالھ بما ّإال العرب عن

  ).١(ٌفاسد قیاٌس ٍمزج تركیب بّالمرك على وقیاسھا ، جزئیھا ىثان إلى

ّأی ّالث�اني ِإل�ى َأو ّاألول ِإلى ّالنسبة إجازة لھ -أیضا -نسب وقد  الجمل�ة ف�ي تش�ئ ھم�اَ

ّبعلي: بعلبك في فتقول ،غیرھا في َأو َِ ّبكي َأو ْ َّ)٢.(  

  :الثّالث الوجه**
 ج�اءني:(ویقول�ون ،)٣(ّبك�ي ،ّبعل�ي :فتق�ول ،تركيبـهما   مـزاال  امعـ  إليهمـا  ينسب أن

  :ّالشاعر قول على قیاسا حاتم أبو منھم قوم أجازه وھذا،)٤)(ّالبكي ّالبعلي

���������������������������������������������������������� �

: الح��سن أب��و وق��ال،)٧(خوزس��تان ن��واحي م��ن بل��دة )٦"(ھرم��ز رام "إل��ى فن��سبھا

 خف�ت إن:وق�ال، ّالجرم�ي یق�ول كم�ا ّالتخییر فظاھره ،"ّأباذي ّباللي "):أباذ بالل(في

  ).٨("ّھرمزي ّرامي": قلت االلتباس

                                                           

 .٤٦٨٣/ ٩ الفوائد تسھیل بشرح القواعد تمھید المسمى التسھیل شرح) ١(

 .٢٠٦/ ٢ العربیة علم في البدیع:وینظر ،٧٢/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح: ینظر) ٢(

 .١٤٥٨/ ٣ مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح) ٣(

 .٤٧٠٠/ ٩ الفوائد تسھیل بشرح القواعد تمھید) ٤(

 ،الطوی�ل بح�ر من بیت صدر ،١٤٥٨/ ٣ مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح) ٥(

ِبف�ضل:(وعج�زه  ،١٧/ ٩ الت�سھیل كت�اب ش�رح ف�ي والتكمیل التذییل في وكذا ْ َ ْأعط�ى َّال�ِذي ِ َ 

ُاألِمیر ِالرزق َِمن َ ْ  التوض�یح بم�ضمون والت�صریح ،١١٥/ ٤ الحاج�ب اب�ن ش�افیة ش�رح في)ِّ

 الع��روس ت��اج و ،١٦٢/ ٤ المخ��صص و ،١٦٢/ ٤    والمخ��صص ،)٩٢١(رق��م٥٩٩/ ٢

 ف�ي الع�رف وش�ذا  ،)٥١(رق�م٧٢/ ٢            الحاج�ب اب�ن شافیة شرح  ،)ز. ز. ھـ(مادة

َبفضلِة:(بروایة١١٠ ص الصرف فن ْ َ َبف�ضل:(م�ن ب�دال)ِ ْ َ  تمھی�د الم�سمى الت�سھیل وش�رح  ،)ِ

  ).الرزق:(من بدال)النقد:(بروایة)٤٢٢٢(رقم٤٧٠٠/ ٩ الفوائد تسھیل بشرح القواعد

ًرامـی��ـة:(یــهف ّوالــشاهد        َّ ًھــرم��ـزیة َِ َّ ُ ِْ   م��زاال ًمع��ا ّالمزج��ى ّالمرك��ب جزئ��ى إل��ي ن��سب حیــث)ُ

 .قیاسا حاتم أبو منھم قوم أجازه وھذا ،تركیبھما

 رام م��ن أن��ا: س��لمان ق��ال ،وأص��فھان األھ��واز ب��ین خوزس��تان ف��ي ومدین��ة إقل��یم: ھرم��ز رام) ٦(

 .)١٢٥ ص والسیرة السنة في رةاألثی المعالم :ینظر.»ھرمز

 . ،٥٩٩/ ٢ التوضیح بمضمون التصریح) ٧(

 .رفبتص٦٠١/ ٢ العرب لسان من الضرب ارتشاف) ٨(



 
 

 

   

 

١٠٢٥

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

  :الرابع الوجه**
 م�زال غی�ر،)٢(ّكرب�ي ومع�دى،)١(ّبعلبك�ي: فق�الوا ا  ع  إ  أن

در بقاء مع عجزه إلى فینسب،)٣(تركیبھ   .الصَّ

ّالنحاس قال وبشذوذه  وھذا ،ٌبعلبكي):بعلبك(إلى ّالنسب في حكى من ّالكوفیین ومن :"ّ

  ).٤"(ٌّبعلي واألجود ،ٌشاذ

ّالرضى وعبارة*  غیر من ّالمركب ِإلى ینسب وقد :"قال حیث ًامشروط ّبقلتھ توحى ّ

َّخف ِإذا حذف ِّبعلبك:نحو ،اللفظ َ َ ََ   ).٥(يْ

 "ف�ي وروده ّش�ذ ما سیاق في وذكره  ،ّالكوفیین إلى )٦ (الجیش ناظر نسبھ وقد*

 ّبعلبك�ي"): بعلب�ك (وإل�ى ....ّیتغی�ر أن وباب�ھ تغیی�ره ترك ّمما "   :فقال "ّالنسب باب

  ).٧"(ّالكوفیون حكاھما"

  ).٨(ّحیان أبو قال -أیضا- وبشذوذه

  
                                                           

 كت�اب عل�ى التعلیق�ة: وینظر ،١٤٥٩/ ٣ مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح) ١(

 الت��صریح و ،١٢٤/ ٤ س��یبویھ كت��اب ش��رح و ،٢١٣/ ٣الفارس��ى عل��ى ألب��ى     س��یبویھ

 ف�ي العرف شذا و ،٦٠٠/ ٢ التوضیح مونبمض التصریح و ،٦٠٠/ ٢ التوضیح بمضمون

 القواع�د تمھید و ،٥٦٩ ص مالك ابن ألفیة على الناظم ابن شرح و ،١١٠ص الصرف فن

 .٤٧٠٠/ ٩ الفوائد تسھیل بشرح

 .٦٠٠/ ٢ التوضیح بمضمون التصریح) ٢(

 .١١٠ ص الصرف فن في العرف شذا) ٣(

 .٢٥٧ ص الكتاب عمدة) ٤(

 .٧٣/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح) ٥(

َّمحمد:الجیش ناظر) ٦( َ ُیوسف بن ُ ْأحمد بن ُ ِالحلب�ي َّال�دائِم عب�د بن َ َ ْالج�یش َن�اظر ّال�دین ّمح�ب ْ َ ْ،  

َالقاِھرة قدم َّثم ،ببالده واشتغل َ َّحیان أبا والزم ،ْ ِالقزوینِي والجالل ،َ ْ  وت�ال ،يّالتبری�ز ّوالتاج ،ْ

ّالتق��ي عل��ى ّبال��سبع  ف��ي) مال��ك الب��ن الت��سھیل (ش��رح ف��ي) القواع��د تمھی��د (وأل��ف ،َّال��صائِغ ّ

 و ،٢٧٥/ ١ لل��سیوطى ّوالنح��اة ّاللغ��ویین طبق��ات ف��ي الوع��اة بغی��ة:ینظ��ر. وغیرھ��ا ،النح��و

 .١٥٣/ ٧للزركلى األعالم

 .٤٧٣٤/ ٩ الفوائد تسھیل بشرح القواعد تمھید المسمى التسھیل شرح) ٧(

 .٦٠٢/ ٢ العرب لسان من الضرب ارتشاف: ینظر)٨(



 
 

 

   

 

١٠٢٦

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

**ا ا :  

 ق�الوا ،إ  و) ْ ( ا ا أي   أن

 ّالمرك��ب ص��در بع��ض م��ن ًّرباعی��ا ًاس��ما یبن��ون)١ ("ّح��ضرمي "):ح��ضرموت(ف��ي

  .)٤(ٌّحضرمي: قالواف،)٣(القاعدة غیر على)٢(إلیھ وینسبون ،عجزه وبعض

َوإنما":فقال ّعلة الوجھ لھذا)٥ (ّالوراق ابن ّتلمس وقد َّ ِ َج�از َ ُألن�ھ ِل�كَذ َ َّ َ َج�از ِإذا ِ  ِف�ي َ

َالم�ضاف ُ َھ�ذا ْ َاالش�تقاق َ ِ َالبی�ان عل�ى اًحرص�� ِْ َ َول�یس ،ْ ْ َ ُل��زوم َ َالم�ضاف ُ ُ ِإلی��ھ للم�ضاف ْ ْ َ ِ، 

ِواحد كلزوم ِالذي ْلآلخر االسمین َ َمعھ جعل َّ ًواحدا ْاسما َ ِ ِفإذا ،َ َجاز َ َالم�ضاف ِف�ي َ ُ َھ�ذا ْ َ 

ْالوجھ َ َكان ،ْ َھذا ِفي َ ْولی ،َأجود َ َ ِذلك َسَ ْأیضا -َ َبقیاس - َ ِ   ).٦("ردَّمط ِ

َالنح���ت (ُنیعّال���ص ھ���ذا ُوی���سمى* ً كلم���ة ف���أكثر كلمت���ین م���ن َتخت���صر أن:" وھ���و ،)َّ

 حروفھ�ا مجم�وع م�ن فین�زع جمل�ة؛ أو كلمت�ین إلى ُیعمد أن":وقیل     ،)٧"(مواحدة

 وص�ل فیم�ا- ل�ھ تعری�ف وأق�دم ،"الجمل�ة عل�ى ّت�دل كان�ت م�ا ل�ىع ّتدل ٌواحدة؛ٌ كلمة

ِالنح��ت ومعن��ى: "بقول��ھ ٍف��ارس اب��ن ذك��ره م��ا -إلی��ھ علمن��ا  وتنح��ت كلمت��ان؛ تؤخ��ذ أن ّ

  ).٨"(ٍّبحظ ًّجمیع منھماً آخذة تكون كلمة؛ منھما

                                                           

 .١٤٥٩/ ٣ مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح) ١(

 .١٩٥٣/ ٤ الشافیة الكافیة شرح) ٢(

 .٨٠/ ٢ العربیة الدروس عجام) ٣(

 و ،١٤٣/ ٣ المقتضب :وینظر ،٣٧٤/ ٣ الكتاب) ٤(

 وثم��انین اح��دى س��نة م��ات ،النح��وي ال��وراق الح��سن أب��و هللا عب��د ب��ن محم��د :ّال��وراق اب��ن)٥(

 ول��ھ ،ل��سیرافيا س��عید أب��ي بن��ت زوج وك��ان ،العب��دي طال��ب أب��ي طبق��ة ف��ي ك��ان وثالثمائ��ة؛

 الجرم�ي مخت�صر وشرح ،»األصول نكت في الفصول «ّسماه األكبر الجرمي مختصر شرح

/ ٦ األدب��اء معج��م:ترجمت��ھ ف��ي ینظ��ر.ّالنح��و ف��ي العل��ل وكت��اب ،»الھدای��ة «س��ماه األص��غر

 .٢٧٧  ،٢٧٦ص واللغة النحو أئمة تراجم في البلغة و ،٢٥٤٤

 .٥٥١ النحو علل) ٦(

 .٢٢١/ ١ العربیة الدروس جامع) ٧(

 ،١٤١/ ١ال�صاعدي ف�راج ب�ن ال�رزاق عب�د المعج�م بن�اء ف�ي وأثره اللغویة األصول تداخل) ٨(

 .١٤٢و



 
 

 

   

 

١٠٢٧

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ُالن�ون :"یق�ول فوجدت�ھ "المقایس "إلى رجعت وقد ُوالح�اء ُّ َ ْ ُوالت�اء َ َّ ٌكلم�ة َ َ ِ ُت�دلُّ َ َعل�ى َ َ 

ِنجر ْ ٍشيء َ ْ ِوتسویتھ َ ِ َ ِ ْ َ ٍبحدیدة َ َ ِ َ َونحت، ِ ََ ار َ ُالنجَّ َالخشبة َّ َ َ َ َینحتھ�ا ْ َ َُ ًنحت�ا ْ ْ ُوالنحیت�ة، َ َ ِ َّ ُالطبیع�ة: َ َ ِ َّ، 

َیریدون ُ ِ َالحالة ُ َ َ ِالتي ْ َحتُن َّ َعلیھا ِ ْ َ ُاإلن�سان َ َ ْ ِ ِك�الغریزة ،ْ َ َِ ْ ِالت�ي َ َغ�رز َّ ِ َعلیھ�ا ُ ْ َ ُاإلن�سان َ َ ْ ِ َوم�ا ،ْ َ 

َسقط َ َمن َ ِالمنحوت ِ ُ ْ َ ٌنحاتة ْ َ َ ُ)"١.(  

 قواع��د ل��ھ توض��ع فل��م الق��دامى؛ ربی��ةالع علم��اء عن��د كافی��ة عنای��ة ّالنح��ت ین��ل ول��م

، بع�دھما أت�ى وم�ن وس�یبویھ الخلی�ل فع�ل كم�ا ًعرض�ا؛ أكث�رھم عن�د ك�رُذ وقد ،ثابتة

 س�تین یتج�اوز یك�اد ال قلی�ل؛ الع�رب ع�ن النحت من جاء ما ّأن ذلك في ّالسبب ّولعل

 قواع�د ل�ھ توض�ع فل�م الق�دامى؛ ّالعربی�ة علم�اء عن�د كافیة عنایة النحت ینل ولم كلمة

َحیعل: (قولھم ذكر حیث ُالخلیل؛ -وصلنا فیما - ثابتة َ ُالحیعلة(و،)َْ َ َ  - ّالنح�ت ویأخ�ذ* )َْ

 أن وھ��و :ّوالنح��اة ّوال��صرفیین اللغ��ویین لجمھ��ور أح��دھما :اتج��اھین -الق��دامى عن��د

َفعلل (وزن على جملة من أو كلمتین من ینحت ْ   ....الغالب في) َ

 ِّأي عل�ى ینح�ت أن وھ�و ّالنح�ت؛ في توسَّع وقد فارس ابن فمذھب ّالثاني االتجاه َّأما

ّالرباعي في المستعملة ّالعربیة أوزان من وزن   ).٢ (الخماسى أو ّ

ّاللغ�ویین لجمھ�ور:أح�دھما: اتج�اھین -الق�دامى عن�د - ّالنح�ت ویأخ�ذ* ّوال��صرفیین ّ ّ 

َفعل���ل (وزن عل���ى جمل���ة م���ن أو كلمت���ین م���ن ینح���ت أن :وھ���و      ،ّوالنح���اة ْ  ف���ي) َ

  ...الغالب

 عل�ى ینح�ت أن "وھ�و -ّالنحت في توسَّع وقد -فارس ابن فمذھب: ّالثاني ّاالتجاه َّأما

ّالرباعي في المستعملة العربیة أوزان من وزن ِّأي   .ّالخماسي أو ّ

ُّیعد و َ َالمنظرین أعظم من ٍفارس ابن ُ ِ ِّ َ  األخ�ذ إلى دعاه ّالذي ّولعل ،لألصول ِّالكوفیین ُ

ّالثالث�ي عن زاد بما ّتعتد ال ٍلمدرسة وإخالصھ ،ّالكوفي اتجاھھ ھو المذھب بھذا  م�ن ّ

ّالرباعي یرد أن فأراد األصول؛ ج أصلھما؛ إلى ّالخماسي أو ّ ّثالثيال عن زاد ما فخرَّ ّ 

َّیتبعً قیاسا لذلك یجعل أن ورام ،حتَّالن أو یادةِّالز على ُ.  

                                                           

. ن(م�ادة٨٦٠مجمل اللغة الب�ن ف�ارس ص : وینظر، )ت. ح. ن(مادة٤٠٤/ ٥مقاییس اللغة ) ١(

 ).ت. ح

 الت�سھیل ش�رح و ،١٤٥٩ ،١٤٦٠/ ٣ مال�ك اب�ن ألفی�ة ب�شرح والمسالك المقاصد توضیح) ٢(

 .٤٦٨٣/ ٩ الفوائد تسھیل بشرح القواعد تمھید المسمى



 
 

 

   

 

١٠٢٨

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ح ْاعل�م: " بقول�ھ مذھبھ ٍفارس ُابن ووضَّ َ َّأن ْ ب�اعي َ ِّللرُّ ِ ِّوالخماس�ي َِ ِ َ ُ ْ ًم�ذھبا َ َ ْ ِالقی�اس ِف�ي َ َ ِ ْ، 

ُیستنبطھ ُ ِ ْ َ ْ ُالنظر َ َ ُالدقیق َّ ِ َوذلك، َّ ِ َ َّأن َ َأكثر َ َ ْ ُتراه َما َ َ ُمنھ َ ْ ْمن ِ ٌحوتَ َومعن�ى ،ُ ْ َ ِالنح�ت َ ْ ْأن َّ َتؤخ�ذ َ َُ ْ 

ِكلمتان َ َ ِ َوتنحت َ َ ْ ُ َمنھما َ ُ ْ ِ")١(  

  

 موافق��ة وال ،الكلم��ات ّك��ل م��ن األخ��ذ وال ،بتمامھ��ا الكلم��اتُ حف��ظ فیھ��ا ُی��شترط وال*

 یھ�اف ی�شترط ھّلكن�، ذل�ك ش�واھد م�ن ُیعل�م كم�ا ،ّال�صحیح عل�ى ،ّوال�سكنات ِالحركات

  .)٢(الحروف ترتیب اعتبار

  

 ورودھ�ا ترتی�ب الح�روف ترتی�ب ف�ي ویراعى ،ّاللفظ في االختصار من نوع وھو*

  )٤(ّالسماع على مقصور ّالنوع وھذا،)٣(المختصرة الجملة في

 َّبأن�ھ عن�ھ یختل�ف َّأن�ھ َّإال َّالتركیب ألوان من لون وھو، االختصار من جنس والنحت

َوتختزل؛ منھا المنحوت المواد فیھ ُتنتقص ْ  بنیت�ي عل�ى ُیبق�ي ال�ذي ّالتركی�ب بخ�الف ُ

  ).٥(الكلمتین

  

 ّالمحققین ومن، الجمھور مذھب ھو كما ،ّقیاسي ُغیر لغتنا في كثرتھ على ُتّوالنح*

 یحملن�ا ُالحاض�ر ُوالع�صر ،ُنحتھ جاز ُاالختصار فیھ أمكنك ما فكلُّ ،ًّقیاسیا جعلھ من

َوالتوسع ذلك تجویز على   ).٦(فیھ ّ

ٍفعلل (بناء ّوشذ:" ّأبوحیان قال وبشذوذه َ ْ   ).٧"(ّالمركب من)َ

  

                                                           

 .328ُ/ ١ اللغة مقاییس: ینظر)١(

 .٦٠٣/ ٢ العرب لسان من الضرب ارتشاف) ٢(

 .٢٢١/ ١ العربیة الدروس جامع) ٣(

 .٣٥ ص األفغاني أحمد بن محمد بن سعیدل العربیة اللغة قواعد في الموجز) ٤(

 .٦٠٣/ ٢ العرب لسان من الضرب ارتشاف) ٥(

 .٢٢١/ ١ العربیة الدروس جامع) ٦(

 .٦٠٣/ ٢ العرب لسان من الضرب ارتشاف) ٧(



 
 

 

   

 

١٠٢٩

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 یقت��صر ّش�اذان الوجھ�ان وھ�ذان :"بق�ول  ّالم��رادى أش�ار وس�ابقھ الوج�ھ ھ�ذا وع�ن

  ).١"(ًاخالف ذلك في نعلم ال معُس ما على فیھما

  :ولھبق ّالناظم أشار ذلك وإلى***

����������������������������������������������������������������������������������������)٢(� �

                                                           

 .١٤٥٩/ ٣ مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح) ١(

 .٧٠ ص مالك ابن ألفیة) ٢(



 
 

 

   

 

١٠٣٠

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

  ا ا إ اّ :ما َا

 والم�ضاف، اإلض�افة في االسمین أحد حذف من ّبد ال ّأنھ اعلم:" سیبویھ یقولً بدایة

 ،اآلخ�ر االس�م من�ھ یح�ذف م�ا فمن�ھ: ض�ربین عل�ى كالمھ�م ف�ي ج�ريی اإلض�افة في

  .لَّاألو منھ یحذف ما ومنھ

 ّوإنم�ا ،اآلخ�ر ف�ي أح�دھما عم�ل ق�د اس�مان َّألنھم�ا االس�مین ح�دأل الح�ذف ل�زم ّوإنما

 ص�ار اآلخ�ر تح�ذف ل�م ف�إذا، تری�د المعن�ى وذل�ك ،ّاألول االس�م إل�ى تضیف أن ترید

  . )١( "ًواحدا ًاسما واآلخر ھو یكون ال َّألنھ ؛إلیھ مضاف إلى ًامضاف ّاألول

ّألن "و َ َالغرض ِ َ ُالمنسوب ِفي ْ ْ َ ِإلیھ بالمنسوب تعلقھ یعلم َأن ْ ْ َ ِفإذا ،ِ َكان َ ِكذلك َ َ  اس�تطالوا َ

َإدخال ْ َالن�سبة َیاء ِ ْ َالم�ضاف لف�ظ عل�ى ِّ ُ ِإلی�ھ ْ ْ َ ّ؛ألن ِ َ ًواح�دا ْاس�ما االس�مین جع�ل ِ ِ  ِف�ي ِآك�د َ

ُلزوم َأحدھما ُ ُلزوم من اآلخر َ َالمضاف ُ ُ ِإلیھ والمضاف ْ ْ َ ّألن ،ِ َ َالمضاف ِ ُ َینفصل قد ْ  م�ن ْ

َالمضاف ُ ِإلیھ ْ ْ َ َویقع ،ِ َ َاإلخبار َ ْ ِ َالمضاف َعن ْ ُ َالمضاف دون ْ ُ ِإلیھ ْ ْ َ ْإذ ،ِ َكان ِ َالم�ضاف َ ُ ِإلی�ھ ْ ْ َ ِ 

  .)٢ ()"ِفي(معنى

  

أو ّا ا ا ا:   

***ّول اا:  

  ء ام  ا ا  ا:  

َأح��دھا** ُمعروف��ا ّاألول یك��ون َم��ا: َ ْ ْنح��و ؛انيَّالث��ب َ ْقول��ك َ ِھ��ذه:(َ َوغ��الم ،هللا عب��د َدار َ ُ َ 

ِفإن ،)زید َإلى نسبت َ َھذا من شئ ِ ْفالوجھ َ َ ْ َإلى ْتنسب َأن َ ّ؛ألن الثاني ِ َ َإنما ّألولا ِ َّ  َص�ار ِ

ِبھ َمعرفة ِ )٣(.  

ِالثاني ویكون ُمقصودا َمعرفة َّ ْ ِإلیھ َ ْ َ ّواألول ،ِ ْ ِبھ َ ِفإذا ،َمعرفة ِ َكان َ ِكذلك َ َ َإلى ّفالنسب َ ِ 

ِالثاني ّألن ؛َّ َ ِبھ؛ ْاختصَّ ّاألول ِ ِیعني ِ ْ ِالثاني: َ َوھو ،َّ ُمعروف َنفسھ ِفي َُ ْ ُألنھ ؛)٤("َ َّ َ  لم ِ

                                                           

 .٣٧٥/ ٣ الكتاب )١(

 .٥٥٠ص النحو علل )٢(

 اب�ن ش�افیة ش�رح و ،٢٦٣ ص اإلع�راب ص�نعة ف�ي المف�صل: وینظر ،١٤١/ ٣ المقتضب )٣(

 .٤٠٩/ ١ االستراباذي الدین لركن الحاجب ابن شافیة شرح و ،٧١/ ٢ الحاجب

 .٥٤٩ ص النحو علل )٤(



 
 

 

   

 

١٠٣١

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ُلھ تسبق َإضافة َ َ َاستعمالھ  قبل ِ ْ  صار بھ انك ؛إذ وأبین أشھر فھو )١( علما ِْ

  .)٢ً(معرفة

  

ِبالث��اني ّاألول ّتع��رف ِإن:الث��انيو** َّ ِتحقیق��ا ِ ْ ِولك��ن ،َ  إل��ى ّبالن��سب)٣( ٌل��بس خی��ف َ

 والم�ضاف، واح�د جمیعھ�ا ف�ي والم�ضاف، ّمط�ردة َأسماء یجئ بأن وذلك،المضاف

ْال��صدر ح��ذفف،)٤(ِإلی��ھ الم��ضاف ِإل��ى ّالن��سبة فالواج��ب، مختل��ف ِإلی��ھ َإل��ى َون��سب َّ ِ 

َالعجز ْقولھم مثل ْ ْواب�ن، عمر ْابن (ِفي َ ْواب�ن، ّالزبی�ر َ ْواب�ن، َك�راع َ ، ّعم�ري():ْدعل�ج َ

 ب�ھ ص�ار ّالذي االسم في اإلضافة یاءي وتجعل ،)٥()ّدعلجي و، ّوكراعي، ّوزبیري

 یع���رف ّاألول ّألن؛)٦ً(معرف���ة ص���ار ب���ھ ك���ان إذ ؛ُوأش���ھر ُأب���ین فھ���و معرف���ة لَّاألو

َإلى ونسبت ،)٧(ّبالثاني ِبھ َحصل َما ِ َالشھرة ِ ْ ُّ )٨(.  

َّوالثال���ث** ِبالث���اني ّاألول ّتع���رف ِإن:َ َّ ْتق���دیرا ِ ّیتوق���ع بی���ان ِلزی���ادة)٩(َ  ویك���ون،)١٠(ُ

َالمضاف ُ ِإلیھ والمضاف ْ ْ َ  ومختلف�ة الم�ضاف االسم في متشابھة كلھا الكنى ّألن ؛كنیة ِ

  ).١١(بعض من بعض یتمیز إلیھ المضاف وباختالف ،إلیھ المضاف في

ِتجري ھىو ْالقیس عبد "ْمجرى ْ َ ّألن ؛"ْ َ ْلل�شخص علم�ا َص�ار ق�د مجموعھا الكنیة ِ َّ، 

ِیج��ري الكنی�ة َأن غی�ر ْاالس�م ْ َمنھ�ا األول ِ ْ َطریق�ة عل��ى ِ َواح�دة َ ِ َفیق��ع ،َ َفیھ�ا ََ َإش�كال ِ ْ  َل��و ِ

                                                           

 .٣٩٦/ ٣ الجوامع جمع شرح في الھوامع ھمع )١(

 .٣٧٥/ ٣ الكتاب )٢(

 .٤٠٩/ ١ االستراباذي الدین لركن الحاجب ابن شافیة شرح و ،٢٥٥ص الكتاب عمدة )٣(

 .یسیر بتصرف٧٥ ،٧٦/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح )٤(

 .بتصرف ٣٩٦/ ٣ الجوامع جمع شرح في لھوامعا ھمع )٥(

 .٣٧٥/ ٣ الكتاب )٦(

 .٤٠٩/ ١ االستراباذي الدین لركن الحاجب ابن شافیة شرح و ،٢٥٥ص الكتاب عمدة )٧(

 والوافی�ة الت�صریف عل�م ف�ي ال�شافیة: وینظ�ر ،١٥٦/ ٢ واإلع�راب البن�اء عل�ل ف�ي اللباب )٨(

 .٧١/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح و    ،٤٢/ ١ الشافیة نظم

 .بتصرف ٣٩٦/ ٣ الجوامع جمع شرح يف الھوامع ھمع )٩(

 .٤٧٢/ ٣ المفصل شرح )١٠(

 .١٢٦/ ٤ سیبویھ كتاب شرح )١١(



 
 

 

   

 

١٠٣٢

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ِالث�اني حذفت ْنح�و)٢(ب�اآلخر معرف�ة جعل�وه َّ؛ألنھ�م)١(َّ ْعم�رو َوأب�ي ،ْالح�سن أب�ي: َ َ، 

ّفاألول ْ ٌمشترك َ َ ْ ِلجمیع ُ َوإنما ،َّالمكنیین َ َّ ِ ُاختلفوا َ ِبالثاني ْ َّ ّألن،)٣(ِ َ ْاالسم ِ َمعرف�ا یك�ون َال ِ ُ 

ِجھت�ین من ْ َ َ َواإلض�افة ّالعلمی�ة ِ َ ِ ْ ف لكن�ھ، َ ِب�ھ تع�رَّ ًتق�دیرا ِ ْ ُ؛ألن�ھ َ َّ َ َك�ان ّالعلمی�ة لقب� ِ ُأب�و (َ َ (

ًمعرفا َ ًتحقیقا) بكر(بـ ُ ِ ْ   .)٥(علیھ ویقاس، ینكسر ال قوٌل فھذا،)٤(َ

 ب���ن بك���ر أب���ي (ف���ي ق���الوا ت���راھم أال،ٍف���الن ك���ابن الع���رب عن���د )٦(ف���الن وأب���و*

 اب�ن موق�ع عن�دھم الكنی�ة فوقع�ت ،)ٌّدعلج�ي(:ٍدعلج ابن في قالوا كما) بكريٌّ():ٍكالب

   في یجري الوجھ ھذا وعلى، ٍفالن

 ًعلم��ا ك��ان ل��و بمنزلت��ھ معرف��ة ّاألول ك��ان إذا اآلخ��ر وص��ار ،عن��ونی وذل��ك ،كالمھ��م

  .)٧(اًمفرد

 وذل�ك، المضاف إلى ّبالنسب االلتباس كثر فان ":ّالرضى یقول سابقھ وعن وعنھ*

 كق�ولھم مختل�ف ِإلیھ والمضاف، واحد جمیعھا في المضاف ،ّمطردة َأسماء یجئ بأن

 الم�ضاف ِإل�ى ّالن�سبة فالواج�ب ،عب�اس واب�ن ،الزبیر ابن وكذا.. .زید َأبو: الكنى في

 فل�و ،ّك�المطرد بابن األعالم تصدیر وكذا ،ُوأم َبأب تصدیرھا ّمطرد الكنى إذ... .ِإلیھ

ّأب�وي: الجمیع في قلت  م�ن بع�ٌض ع�رفُی ول�م ، )٨("ّالل�بس ردّالط� ،ّوابن�ى ،ّوأم�ى ،َ

  .)٩(ذلك أجل من ّالثاني إلى لوافعد ، ٍبعض

                                                           

 .٥٥٥: ص النحو علل )١(

 .٣٧٦/ ٣ الكتاب )٢(

 .٥٥٠ ،٥٤٩: ص النحو علل )٣(

 .٣٩٦/ ٣ الجوامع جمع شرح في الھوامع ھمع )٤(

 .٢٥٥ص الكتاب عمدة )٥(

 ةاللغ� ت�اج ال�صحاح: ینظ�ر. ٌغالب ٌّخاص ،عنھ َّالمحدث بھ ِّسمي ٍاسم عن ٌكنایة ٌفالن :فالن(٦) 

/ ٤اللغ������ة مق������اییس ف������ي ف������ارس اب������ن وق������ال ،)ن. ل. ف(م������ادة العربی������ة وص������حاح

 ).ن.ل.ف(مادة٤٤٧

 .٣٧٦/ ٣ الكتاب )٧(

 .٧٥/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح )٨(

 .بتصرف١٢٦/ ٤ سیبویھ كتاب شرح )٩(



 
 

 

   

 

١٠٣٣

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ّال���سیرافي ق��ال ُیكن���ون ّألن���ھ ؛ن���ىُالك ف���ي ّاألول ِإل���ى ین���سب َأن )١(ّالمب���رد ویل���زم: ّ ْ َ 

 ،م�سلم (اس�مھ ول�د لھ�م وج�دُی َأن قبل ًمثال)جعفر َوأبي، مسلم َأبي(    :بنحو ّالصبیان

 ھ�و إذ؛ اًمعروف� مثل�ھ في ِإذن ِإلیھ المضاف فلیس منھم ذلك مكنُی َأن وقبل،)جعفر َأو

ّأنھ مع ٍمعدوم على ٌاسم ّفك�أن       ،ِإلیھ ینسب َ ّال�سیرافي َأج�اب ّالم�صنف َ  ع�ن نیاب�ة ّ

ّأن وذل�ك ،ٌمق�صود األص�ل ف�ي ن�ىُالك ھ�ذه َأمثال في ّالثاني:وقال ،ّالمبرد  الكن�ى ھ�ذه َ

ّفكأنھ ّالتفاؤل سبیل على  یك�ن ل�م ِوإن ّفالث�اني ،ذل�ك اس�مھ ٌمولود لھ لدُو َأن ِإلى عاش َ

ّإال ّل���ألول ًف���اِّمعر وال اآلن ًمق���صودا ّأن���ھ ِ  ال َأن األص���ل َأي: األص���ل ف���ي مق���صود َ

ّإال ًمثال) زید أبو(:یقال   .)٢(زید اسمھ ولد لھ لمن ِ

  :بقولھ ذلك مالك ابن أشار وقد***

  تمما ثَانٍولِ ..........................       ..............................       

  .)٣( وجب بِالثَّانِي التعرِيف مالَه أَو      اب أَو بـِابـنٍ مـبــدوءَةً إِضـافـةً        

  : الثاين الوجه***

 مـن  إِلَيهِ واملضاف ،)٦(علما امسا كان إذا األول إىل ينسبو)٥(اآلخر منه حيذف)٤(أجودها

 وصار،)٨(منھ ّالتنوین موقع وواقع ،ّاألول تمام بمنزلة ّالثاني االسم ّألن ؛)٧( تمامه

                                                           

َاعل��م  :"١٤١/ ٣ المقت��ضب ف��ى ج��اء )١( َاإلض��افة َأن ْ َ ِ ِض��ربین عل��ى ْ ْ َْ َأح��دھما: َ  ّاألول یك��ون َم��ا: َ

ُمعروف��ا ْ َوذل��ك.... َّبالث��اني َ ِ َ ْقول��ك َ َغ��الم وف��ي ،ّزبی��رى: الزبی��ر ْاب��ن ف��ي َ ْوالوج��ھ  ،ّزی��دى: زی��د ُ َ َْ 

َاإلضافة في اآلخر َ ِ َالمضاف یكون َأن: ْ ُ ِإلی�ھ والمضاف ،علما َوقع ْ ْ َ َتمام�ھ م�ن ِ َالن�سب فالب�اب ،َ ّ 

َإلى َوذلك ،ّاألول ِ ِ َ ْقولك َ ْالقیس عبد في َ َ َوك�ذلك ،)ّعب�دى:(ْ ِ َ َ َإل�ى ن�سبت ِإن َ : َّال�دار عب�د م�ن رج�ل ِ

َوكذلك ،)ّعبدى( ِ َ َ َإلى تنسب ِإن َ  ."دارم بن هللا عبد َأبى ِ

 .یسیر بتصرف٧٥/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح )٢(

 .٧٠ص مالك ابن ألفیة )٣(

 .٢٥٤ص الكتاب عمدة) ٤(

 .٣٧٦/ ٣ الكتاب )٥(

 .٢٥٤ص الكتاب عمدة) ٦(

 .١٤١/ ٣ المقتضب )٧(

 .١٢٥/ ٤ سیبویھ كتاب شرح )٨(



 
 

 

   

 

١٠٣٤

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 ب���ھ ّألولا االس���م ی���صر ل���م المج���رور َّألن ًمف���ردا؛ ًعلم���ا ك���ان ل���و بمنزلت���ھ َّاألول

َالنسب فالباب ،)١ً(معرفة َإلى ّ   .)٣(القیاس مقتضى وھذا )٢(ّاألول ِ

 ف�إذا ،)وعم�ر زی�د(ـك� عالم�ات األس�ماء فھ�ذه ،الق�یس وام�رؤ ،القیس عبد :ذلك فمن

ُألن�ھ )٤( ،ٌّوامرئ�ي عبديٌّ: قلت أضفت َّ َ ُل�ھ ت�سبق ل�م ِ َإض�افة َ َ َاس�تعمالھ قب�ل ِ ْ َكم�ا اًعلم� ِْ َ 

" امرؤ"و" ٌعبد "ُأضیف معروف بشيء لیس" القیس "ّ؛ألن)٥(ًمثال بكر ألبي سبقت

  .)٦(إلیھ

ْوالجزء ِالثاني َ ُمعروف غیر َّ ْ ِلألول َ ّولكن ،ْ ِ َ ِوالثاني ّاألول َ َّ ًواح�دا ْاس�ما ع�الج َ ِ  ل�شخص َ

َلیس ْ َأحدھما َ ِبھ أولى َ َفصار ،اآلخر من ِ َ َبمنزلة مجموعھا َ ِ ْ َ ِواحد ْاسم ِ ْمف�رد َ ِوإذا ،ُ َك�ان َ َ 

ِذلك ِكذلك َ َ ِالث�اني حذف َوجب َ ُ؛ألن�ھ َّ َّ َ ِموض�ع ِف�ي ِ َالزی�ادة َ َ ِل�ألول ِّ ّ ْإذ ،ْ َك�ان ِ َق�ام ق�د َ  َمق�ام َ

ِالتنوین ْ ِفیھ َّ   .)٨(علیھ ویقاس ینكسر ال قوٌل فھذا،)٧ (ِ

  

ْوبع�ضھم ْ َ ُیق�ول َ َوذل�ك ،ّمرئ�ي: َ ِ َ ّأن� َ ْالوص�ل أل�ف ح�ذف اّلم�� ھَ َ َالكلم�ة ّرد ،ْ ِ َ َإل�ى ْ َأص��لھا ِ ْ َ، 

َوأصلھا َ َبإس�كان ،)ْفعل (َ ْ ِ اء ِ ْولك�نھم ،ال�رَّ ُ َ َالن�سب ِف�ي كوھ�اّحر َ َالحرك�ة ل�روم ّ َ َ َبن�اء يِف� ْ ِ 

ْالوصل ألف َ َوھذا ،ْ َ َقیاس على ّمطرد َ َمذھب ِ ْ ٍسیبویھ َ ْ َ َ ِتغیی�ر َأنھ ،ِ ْ ْالح�رف َ َ ِف�إن ،ْ ِلزمت�ھ َ َ 

َالحركة َ َ َّلعلة ْ َوك�ان ،َدخلت�ھ ِ َ ُال�سكون َأص�لھ َ َإل�ى ّرد َّث�م ،ّ ْالح�رف َع�ن ْت�سقط ل�م َأص�لھ ِ َ ْ 

َوإنما ،حركتھ َّ ِ ِذلك فعل َ َببقاء ّلیدل َ َ َالحركة ِ َ َ ّأنھ ِیھِف ْ َكان قد َ َّمم�ا َ ُتلزم�ھ ِ َالحرك�ة ْ َ َ ِفل�ذلك ،ْ َ َ 

ُقالوا   .)٩(ّامرئي: َ

  
                                                           

 .٣٧٦/ ٣ الكتاب )١(

 .١٤١/ ٣ المقتضب )٢(

 .٤٧١/ ٣ المفصل شرح )٣(

 .٣٧٦/ ٣ الكتاب )٤(

 .٥٤٩ص النحو علل )٥(

 .٤٧٢/ ٣ المفصل شرح )٦(

 .٥٥٠ ،٥٤٩: ص والنح علل )٧(

 .٢٥٥ص الكتاب عمدة )٨(

 .٥٥٠ ،٥٤٩ص النحو علل )٩(



 
 

 

   

 

١٠٣٥

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ّالرمة ذو قال ّ:  

َََو َََ َْا اًْ)١(  

ّوللسیرافي* ّإن: یقول َأن ّ َّأال األصل ِ ّإال) القیس عبد(:یقال َ  لم�ن عب�د ھو شخص في ِ

 عب�د (ف�ي كم�ا األص�ل ف�ي ًمق�صودا ّالثاني یكن لم ِوإن" :المصنف فقول ،قیس اسمھ

 ق�ول عل�ى االعت�راض م�ن مرَّ بما مردود  ّاألول ِإلى ّفالنسبة، )القیس وامرئ القیس

  .)٢(ّالمبرد

 َج�وازأن م�ع ًمعروف�ا؟ ًش�یئا ل�یس الق�یس أن علم�ت ب�م: ویقول یمنع أن وللخصم*

 ف�ي) وعب�د ام�رؤ (ِإلی�ھ َأض�یف ذل�ك غیر َأو ،ًرجال َأو، قبیلة ّإما ًمعروفا ًشیئا یكون

  األصل

 وعب��د، ّالع�زى وعب��د ،ش�مس وعب��د، المطل�ب عب��د (ف�ي كم��ا ّوالتعری�ف ّللتخ�صیص 

  .)٣(؟)ّالالت

ّویرد َالكنى علیھ ُ ِمسلم أبي"كـ معروف ُغیر ّالثاني ّألن ؛ُ ْ  ّأن ت�رى أال" بكر أبي"و ،"ُ

ْاس��مین لی��سا" ًبك��را" و ،"ًم��سلما" ْمع��روفین َ َّیكن��ى ق��د ّفإن��ھ ،إلیھم��ا ّاألول ُأض��یف َ ْ ُ 

 إل�ى ُع�دل ّوإنما ،ّاألول إلى ّالنسبة القیاس ّأن فبان ،ٌولد لھ یكن ولم ،المولود ّالصغیر

  .)٤(ّللبس ّالثاني

                                                           

َألغی�ت كم�ا: (وعج�زه الرم�ة ل�ذى بیت صدر ،٢٦٣ ص اإلعراب صنعة في المفصل )١( ْ َ َبالدی�ِة ْ ِّ 

َالح��وار َ   ،٣/٤٧٢و  ،بتمام���ھ)٨٤١(رق��م  ٣/٤٧١ المف��صل ش��رح و  ،ال���وافر بح��ر م��ن) اُ

 ش�رحو ،٥٨٠ص َّلل�سكاكي العل�وم مفتاح و ،١٢٠/ ٤ سیبویھ كتاب شرح و  ،بیتان وقبلھ

 ف�ي الرم�ة ل�ذي والبی�ت  ،٤٧٢٧/ ٩الفوائ�د ت�سھیل بشرح القواعد تمھید المسمى التسھیل

  .١٣٧٩ ص دیوانھ

ُّالمرئ�ي (فیه والشاهد ْ  بـه ّتعـرف علـم ّألنـه اإلضـافي؛ ّالمركـب مـن ّاألول الجـزء إلـى نـسب حیـث)َ

 .َّالثاني جزؤه

 .یسیر بتصرف٧٥/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح )٢(

 .یسیر بتصرف٧٥/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح )٣(

 .٤٧٢/ ٣ المفصل شرح )٤(



 
 

 

   

 

١٠٣٦

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ُّالرض�ى ق�ال ذلك على ًوبناء  - ھ�ذا ف�ي ِإلی�ھ الم�ضاف ِإل�ى لاللتب�اس ین�سب وق�د": َّ

ًأی�ض ) عب��د (كث�ر ّلم��ا) ف�الن وأب�ي ف��الن اب�ن (م��ذھب عل�ى فھ�و،)١ (ّمن��افي:نح�و  - اَ

 إل�ى أض�افوا ذل�ك وغیر )الدار وعبد ،مناف وعبد، القیس عبد(ـك بعده ما إلى ًامضاف

 لكراھیة جاز؛ شیئین من ًاسما علج بما ذلك فعل ولو،)٢(ّاللبس من أبعد ّألنھ ّالثاني؛

ّ؛ألنھم)٣"(االلتباس ُقالوا َلو َ ّعبدي(:َ ِ ِبالنسبة اللتبس) َ َ ْ ِّ َإلى ِ ْالقیس عبد (ِ َ ُفإنھم،)ْ َّ ِ ُقالوا َ  ِفي َ

َالنسبة ْ ِإلیھ ِّ ْ َ ِعبدي":ِ َمضافا األول یكون َما َبین فرقوا "َ َإلى ُ  ّویتعرف َقصده ْیقصد ْاسم ِ

ُالم ِبھ ّاألول َضافْ َوھو، ِ َمع َُ ِذلك َ ) ّعب�دى:(فقل�ت ّلل�صدر ن�سبت ل�و ّألنكو،)٤(َغالب َ

 وھ�ذا، ؟األش�ھل لعب�د أو من�اف لعب�د أو ش�مس لعب�د من�سوب ھ�و ھ�ل یدر فلم اللتبس

  .)٥(ّالحق وھو ،سیبویھ كالم تقریر

  

**رأ  ا ا  

در إلى سبَّالن فى َّألن؛ سیبویھ إلیھ ذھب ما إلى أمیل  كم�ا ل�بس ف�ى یوقع ما منھ الصَّ

 لف��ظ واخ��تالف ،فی��ھ الم��ضاف لف��ظ ِّ؛التح��اد ن��ىُالك إل��ى َّالن��سب ف��ى ب��ھ الق��ول س��بق

  .إلیھ المضاف

  :بقولھ ّالناظم أشار سبق ما وإلى***

    ِ َِى ََا ُام ّول    َ  َُ ٌ َِ اَ)٦.(  

***ا ّا :  

ّا إ أ  ا ر اّأو ا معناھم�ا ی�نمح ل�م إذا:ا 

 غ���الم (ف���ي فقل���ت الم���ضاف ِإل���ى ن���سبت ِإن ّألن���ك ِإلیھم���ا؛ ّالن���سب ج���از ّبالعلمی���ة

 ِإلی�ھ الم�ضاف ّ؛ألن الحقیق�ة ف�ي ِإلیھ المنسوب ھو ما ِإلى نسبت فقد،" ّغالمي":)زید

                                                           

 .٧٥/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح )١(

 .١٢٧/ ٤ سیبویھ كتاب شرح )٢(

 .٣٧٦/ ٣ الكتاب )٣(

 .٣٩٦/ ٣ الجوامع جمع شرح في الھوامع ھمع )٤(

 .یسیر بتصرف ٧٥/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح )٥(

 .٧٠ص مالك ابن ألفیة )٦(



 
 

 

   

 

١٠٣٧

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 ِإل�ى ن�سبت وإن ،لزی�د غ�الم): زی�د غ�الم (معن�ى ِإذ للمضاف؛ كالوصف الحقیقة في

ّفإنھ ،ِإلیھ المضاف  المضاف مقام یقوم ّلكنھ الحقیق في إلیھ المنسوب ھو یكن لم ِوإن ِ

ًأیضا- االلتباس مع ّىحت ،ًكثیرا ّالنسب باب غیر في   : كقولھ -َ

ٌط َِ َْأ ِا ََِْ) ١.(  

َح���ذیم ْاب���ن"  األص���ل ّأن عل���ى ْ  عن���د وش���ھرتھ الم���راد ؛لظھ���ور) اب���ن (فح���ذف  "ِ

ّإال ِإلیھ المضاف ِإلى تنسب ال وأنت ،ّالنسب في یجوز ال فكیف ،)٢(المخاطب  ل�دفع ِ

  .)٣(االلتباس؟

 حالھ�ا عل�ى اإلض�افة ّبقین�ا ذل�ك فع�ل إذا ّألن�ھ" :الِّمعل� فق�ال فيّال�سیرا رف�ضھ وقد*

 ح��ال ّك��ل عل��ى ّالث��اني وخف��ضنا ،اإلع��راب م��ن ی��ستحقھ بم��ا ّاألول االس��م وأعربن��ا،

 غ�الم ھ�ذا(: زی�د غ�الم ل�ھ: یق�ال رج�ل إلى نسبنا إذا یلزمنا فكان ،إلیھ ّاألول بإضافة

  .)ّزیدى بغالم ومررت ،ّزیدي غالم ورأیت ،ّزیدي

                                                           

 الطوی�ل بح�ر م�ن بی�ت عج�ز ن�سبة دون ،ی�سیر بت�صرف ٧٣/ ٢ الحاج�ب ابن شافیة شرح )١(

": المرصـع "فـي األثیـر ابـن قال:"فیه وجاء ،٤/١١٧ ا الحاجب ابن شافیة شرح  ،)٥٢(رقم

َحذیم ابن ْ
 ،ّالطـب فـي المثـل بـه یـضرب ًحاذقـا ًطبیبـا كـان إنـه: یقال ،ّالدهر قدیم في شاعر: ِ

ُّأطــب: فیقــال ــالكي َ ــن مــن ب ْحــذیم اب ًحــذیما أوس ّوســماه ،ِ َ ْ
ــال ِ ــیم:(فق ٌعل

ِ
َبمــا َ ــا ِ َأعی َّالنطاســي ْ ِ َ ِّ 

ًحذیما َ ْ
ْفهل:(وصدره ،)ِ ُلكم َ  معـاني في الزاهر و ،١٣٢٧/ ٣ اللغة جمهرة في)َِّفإنني َّإلي فیها ُ

 مادة األعظم والمحیط المحكم و ،٣٣١/ ١األنباري القاسم بن محمد بكر ألبى الناس كلمات

َِألوس ،)س.ط.ن (مــادة العــروس تــاج و ،)س..ط. ن (مــادة المخــصص و ،)س.ط.ن(  بــن ْ

ٍحجــــر َ ــــسان و  ،َ ــــادة العــــرب ل ــــاب و ،)ى.ل.إ(و ،)س.ط.ن (م ــــاظ كت ــــن األلف ــــسكیت الب  ال

  َ.٣٩٩ص

ّالنطاسىو ُالتـنطس :ّ
ُّ َ  ِعلمهـا واستقـصى األمـور فـي ّالنظـر َّأدق مـن ُّوكـل. ،ُّالتطهـر فـي الغـةالمب: َ

ٌمتنطس فهو ِّ ََ  مختـار :ینظـر. ًأیـضا ّونطاسـى ،فـسیق مثـال ،نطـیس: ّللمتطبـب قیل ومنه.... ُ

  ).س.ط.ن (مادة الصحاح

َِحذیما:(فیه ّوالشاهد َ  عنـد وشـهرته المـراد لظهور) ابن(فحذف ،)حذیم ْابن:(فیه األصل ّإن حیث )ْ

 .المخاطب

 .١١٦/ ٤ الحاجب ابن شافیة شرح )٢(

 .٧٤/ ٢ السابق )٣(



 
 

 

   

 

١٠٣٨

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 إل��ى اًغالم�� ی��ضیف كم��ا إلی��ھ اًغالم�� أض��فنا ث��م ،وح��ده) زی��د(إل��ى ن��سبنا ّكأن��ا فی��صیر

 ف�ي الق�صد ذل�ك ول�یس ،)ّاًب�صری غالم ورأیت، ّبصري ُغالم ھذا(: فیقول) ّبصرى(

 إل��ى ّالن��سبة ق��صدنا ّوإنم��ا ،إلی��ھ الم��ضاف إل��ى ن��سبة ھ��ذا ّألن الم��ضاف؛ إل��ى ّالن��سبة

  .)١(بعضھ إلیھ والمضاف ،المضاف

  

ّوألن َ َالغرض ِ َ ُالمنسوب ِفي ْ ْ َ ِإلی�ھ بالمن�سوب ّتعلق�ھ یعلم َأن ْ ْ َ ِف�إذا ،ِ َك�ان َ ِك�ذلك َ َ  اس�تطالوا َ

َإدخال ْ َالن�سبة َیاء ِ ْ َالم�ضاف لف�ظ عل�ى ِّ ُ ِإلی�ھ؛ ْ ْ َ ّألن ِ َ ًواح�دا ْاس�ما االس�مین جع�ل ِ ِ ٌآك�د َ  ِف�ي ِ

ُلزوم َأحدھما ُ ُلزوم من اآلخر َ َالمضاف ُ ُ ِإلیھ؛ فوالمضا ْ ْ َ ّألن ِ َ َالمضاف ِ ُ َینفصل قد ْ  م�ن ْ

َالمضاف ُ ِإلیھ ْ ْ َ َویقع ،ِ َ َاإلخبار َ ْ ِ َالمضاف َعن ْ ُ َالمضاف دون ْ ُ ِإلیھ ْ ْ َ ْإذ ،ِ َكان ِ َالم�ضاف َ ُ ِإلی�ھ ْ ْ َ ِ 

ْنحو ،نفسھ في معنى َغالم: َ َوما ،زید ُ ِذلك أشبھ َ َ)٢(.  

  

 إذا إعراب�ان االس�م ف�ي ج�دُلو علی�ھ اإلع�راب وأدخلنا ،انيّالث إلى نسبنا فلو: وأیضا

 م�ا فی�ھ ویعم�ل بع�ده فیما عامل اإلضافة حال في الغالم ّألن ؛)ّزیدي غالم ھذا: (قلنا

 ّالت�ي بالعوام�ل إعراب�ھ توج�ب بع�ده م�ا إل�ى إضافتھ ّألن ذلك؛ -أیضا– فیستحیل قبلھ

 منھم�ا الخفض یستحق الذي وكان، إلیھ بإضافتھ بعده ما خفض وتوجب، علیھ تدخل

 المعن�ى؛ ّلتغی�ر أض�فناه ث�م ،األول إل�ى ن�سبنا ولو ،ّوالنصب ،ّبالرفع یعرب باإلضافة

 ن�سبنا فق�د غ�الم: فقلن�ا زی�د غ�الم إل�ى اإلض�افة نرید ونحن) زید ّغالمي:(قلنا لو ّألنا

 فأض�فنا ،الغ�الم غی�ر ،الغ�الم إل�ى والمنسوب ،زید إلى المنسوب وأضفنا، الغالم إلى

  .)٣ (الكالم معنى ذلك ولیس زید إلى الغالم غیر

  

  

  

  

                                                           

 .١٢٥/ ٤ سیبویھ كتاب شرح )١(

 .٥٥٠ ،٥٥١ص النحو علل )٢(

 .١٢٦/ ٤ سیبویھ كتاب شرح )٣(



 
 

 

   

 

١٠٣٩

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

***ا اّا:  

ّا إ   ا باالس�مین فت�أتي ،)محم�دٌي ّأب�وي(:یق�ال:ا 

 ق�ول وعل�ى ،ٍح�اتم أب�ي مذھب ھذا ،)زبیرٌي ٌابني(وكذا ،)دارٌي عبدٌي (وكذا ،ًجمیعا

  ).١()بیضاوٌي ٌرقي(:قولھ على) البیضاء ّالرقة (وإلى.. .)ٌضربي ّداري( :ٍحاتم أبي

  

***ا ا:  

 َِْة َوَذِ ،ا ْب ؛َواًِا اًْ ا  اََب  أن

َ َ)  ( أ َُ)ًاس��ما اإلض��افة ف��ي سبَّللن�� یجعل��ون،)٢ 

 م���ن یخرجون���ھ وال ،واآلخ���ر ّاألول ح���روف م���ن فی���ھ ویجعل���ون ،)رَعف���َج(بمنزل���ة

َفیقول��ون ،)٣(طٌرَبِس�� ق��الوا كم��ا ،لیع��رف حروفھم��ا ُ ُ َ َالن��سب ف��ي َ َإل��ى ّ ْالق��ی عب��د ِ َ : سْ

َوإلى ،)ّعبقسى( ِ ّالدر عبد َ َوإلى ،)عبدرى(:ّ ِ   ).٤( )ّعبشمى(:شمس عبد َ

  

ْوالعرب* َوزوال تبیان على لحرصھا َ َاإلْشكال ََ ِ ًاس�م االس�مین م�ن ی�شتقون ْ َوإنم�ا ..اْ َّ ِ َ 

ِذلك فعلوا ِاالثنین ِّمك لتساوي َ ْ َ ْ َالن�سبة ِفي ِ ْ ِفل�ذلك ،ِّ َ َج�از َ َمنھم�ا واُّی�شتق َأن َ ُ ْ ًاس�م ِ ًواح�دا اْ ِ َ، 

ُلھم فیجتمع َبھذا َ َ ْالفع�ل ِ ِ ُالمن�سوب َمعرف�ة ْ ْ َ ِإلی�ھ ْ ْ َ ْاللف�ظ ّوخف�ة ِ َول�یس ،َّ ْ َ َھ�ذا َ َّمم�ا َ  َأن یج�ب ِ

َیجعل َیق�ام ْاسما َْ ِعلی�ھ ُ ْ َ َكالمھ�م ِف�ي َ ِطریق�ھ  الخ�تالط َ ّأنھ�م ت�رى َأال ،َ  ِف�ي َّال�دال أثبت�وا َ

ُوق�الوا،)٦( أص�لین من فنحتوه،)٥()ّعبشمي(و ،)ّعبقسي (ِفي یثبتوه َولم ،)ّعبدري( َ َ 

، )ّدئل�ي:(ال�دئل بن هللا عبد بني َومن، )ّدارمي(  :دارم بن هللا عبد بني من الرجل ِفي

َإلى سبوان ّالجد ِ ْ.  

  

                                                           

 .٢٥٥ص الكتاب عمدة )١(

 .١٤٢/ ٣ المقتضب )٢(

ُْالسبطر: سبطر) ٣( َ َالرجال من ِّ ْالسبط: ِّ ِالطویل َّ  ).ر.ط. ب. س(مادة اللغة تهذیب: ینظر. َّ

 .٣٢٤/ ١ األلفیة شروح شواھد شرح في النحویة المقاصد: وینظر ،١٤٢/ ٣ المقتضب )٤(

 .٥٥٠ص النحو علل) ٥(

 .١٥٧/ ٢ واإلعراب البناء علل في اللباب) ٦(



 
 

 

   

 

١٠٤٠

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

َقال  ُأبو َ َّحیان َ َوالمراد: َ ْ َالمسألة ِفي بالمضاف َ َ ْ َ ِالذي ْ ِغالبا َأو علما یكون َّ ُبحیث َ ْ َ  یك�ون ِ

ُمجموعھ ْ ْلمعنى َ َ ْمف�رد ِ َالم�ضاف َال ُ ُ َاإلط�الق عل�ى ْ ْ ِ ِف�إن ْ َغ�الم(:مث�ل َ  یك�ن ل�م ِإذا) زی�د ُ

ِكذلك َ ِفیھ ْینسب َ َإلى ِ َإلى َأو) زید (ِ َغالم (ِ ْإذ َویكون، )ُ َالنسبة قبیل من َذاك ِ ْ َإلى ِّ ْالمف�رد ِ ُ ْ 

َإلى َال َالمضاف؛ ِ ُ ّألن ْ َ ٍباق جزأیھ من ّكال ِ ُمعناه على َ َ ْ َ)١.(  

  

ّعبق�سي:(نح�و بالم�ھ البن�اء لُم�َك ًّمع�تال انيَّالث عین كان ِوإن* ِ َ ْ ّوعب�دري ،َ ِ َ َْ  دعب�(ف�ي) َ

ّمرقسي( وجاء ،)الدار وعبد القیس ِ ْ   .)القیس امرئ( في) َ

 ،ٌم�الي والقی�اس ،ٌبتمل�ي): ِالم�ال ِبی�ت (إل�ى ّالن�سب ف�ي ّالنحویین بعض حكى وقد*

 ق�ول وعل�ى ،"ٌض�ربي"): ال�ضرب دار( وإل�ى ،"ٌم�الي ٌبیت�ي ":ٍح�اتم أبي قول وعلى

 ٌرق��ي":قول��ھ ىعل�� البی��ضاء الرق��ة وإل��ى ،"ٌودرض��بي ،ٌض��ربي داري :"ٍح��اتم أب��ي

  ).٢(السَّوداء إلى "رقسوٌي و ،ٌرقبضي و ،بیضاوٌي

ُی�سمع وذل�ك ،)٣()ٌّوزب�اني ٌّلويُع:(قالوا كما ھذا قالوا َّإنما َُ َوال ْ ِعلی�ھ ُیق�اس َ ْ َ  ال؛و)٤(َ

ّألن؛)٥(ّلقلتھ علیھ ُیقاس َ َالغرض ِ َ َالقیاس ِفي ْ َّیتكلم َأن ْ َ َكالمھ�م ّح�د على َ ِف�إذا ،َ  ت�در ل�م َ

ْكیفیَّة ِذلك َ َالقیاس سقط ،َ َّعنا ْ َفیما َ ِیجري ِ َھذا ْ   .)٦(المجرى َ

                                                           

 .٣٩٦/ ٣ الجوامع جمع شرح في الھوامع ھمع)١(

 .١٢٧/ ٤ سیبویھ كتاب شرح: وینظر ،٢٥٥ص الكتاب عمدة) ٢(

ّعل��وي: "َالعالِی��ة إل��ى الن��سب ف��ي ق��الوا:ٌّعل��وي)٣(  وھ��ى ،الع��رب ب��الد ف��ي ُمواض��ع والعالی��ة ،"ُْ

ٍفع��ل "عل��ى بن��وه ّك��أنھم ،واالھ��ا اوم�� ،الحج��از ْ  وھ��و ،ّض��ده عل��ى ًحم��ال إلی��ھ ون��سبوا ،"ُ

ُال�سفل ْ ّع�الِي والقی�اس ،٤٧٦  ،٤٧٥/ ٣  المف�صل ش�رح: ینظ�ر.ُّ ّع�الوي َأو َ ِ  من�سوب فھ�و ،َ

  .٨١/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح: ینظر. المعنى على ِإلیھا

ّزیانى(وعن           عل�ى ھ�و ّال�ذي المع�دول فم�ن:"٣٣٥ ،٣٣٦/ ٣الكت�اب ف�ي س�یبویھ یقول) ّ

: ثقیٍف وفي ،ٌّملحي: خزاعة ملیح وفي ،ٌّفقمي: كنانة فقیم وفي: ٍھذیل في قولھم قیاس غیر

 ".ٌّزباني:زبینة وفي ،ٌّثقفي

  ،٢/٧٦ الحاج��ب اب��ن ش��افیة ش��رح :وینظ��ر ،١٥٧/ ٢ واإلع��راب البن��اء عل��ل ف��ي اللب��اب) ٤(

 .ّزبنى: والقیاس

 .٤٧٢/ ٣ المفصل شرح) ٥(

 .٥٥٠ص النحو علل) ٦(



 
 

 

   

 

١٠٤١

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ْوالوجھ":ِّالمبرد قال َ ًّأو َلك ذكرت َما َْ َوإنما ،الَ َّ ِ َھذا فعل َ َّلعلة َ ْاللبس ِ ّ")١.(  

 ّیسلم ّوإنما ،علیھ یقاس أن ھذا یزیج ال )٢(سلیمان بن علي رأیت" :ّالنحاس قالو

 في أعني ،ذلك في بینھم اختالف ال أصحابھ مذھب ّأنھ ویحكي، العرب من سمع بما

  ).٣("األشیاء ھذه على القیاس

  

 ِإلیھ المضاف دون المضاف إلى نسبوا إن ّأنھم شذوذه مع ّالتركیب ھذا في والعذر*

 یطل�ق وال ،الم�ضاف َمق�ام یقوم ال ما ِإلى نسبوا ِإلیھ المضاف ِإلى نسبوا ِوإن ،التبس

  ).٤(ًمجازا علیھ اسمھ

                                                           

 .١٤٢/ ٣ المقتضب)١(

 األص��غر ب��األخفش المع��روف الف��ضل ب��ن س��لیمان ب��ن عل��ي الح��سن أب��و: س��لیمان ب��ن عل��ي)٢(

 الف�رج وأب�و رزبانيالم عنھ وروى ،وغیرھما وثعلب ِّالمبرد عن روى ،ًعالما كان ّالنحوي؛

 الح�سن أب�ي وف�اة كان�ت  ،األوس�ط واألخف�ش األكب�ر األخف�ش غی�ر وھ�و ،الجریري المعافي

 ،ثلثمائ�ة و ع�شرة س�ت: وقی�ل ،ع�شرة خم�س س�نة ،شعبان: وقیل ،القعدة ذي في المذكور

 ،٣٠٢/ ٣ األعی��ان وفی��ات:ترجمت��ھ ف��ي ینظ��ر. ب��ردان قنط��رة بمقب��رة ودف��ن ،ببغ��داد فج��اءة

٣٠٣. 

 .٢٥٤ص الكتاب عمدة )٣(

 .٧٦/ ٢ الحاجب ابن شافیة شرح )٤(



 
 

 

   

 

١٠٤٢

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

   ةـامتخلا

 َّوالـصالة ،اهللا هـدانا أن لـوال لنهتدي ّكنا وما  ،لهذا هدانا ّالذى هللا الحمد    

 وجهه بنور رقتوأش ،القمر له وانشق  ،الحصى بیده ّسبح من على َّوالسالم

   .ّالظلمات

                و ،،،،،  

 إعداده في بذلت وقد ،البحث هذا إعداد من وتوفیقه اهللا بعون انتهیت فقد

 فیما أذكرها ّالنتائج من عدد إلى خالله من ّوتوصلت         ،ًكبیرا ًجهدا

  :یلى

أو َبمنزل���ة ّمرك���بوال ، ّال���شيء ف���ي ّال���شيء ِإثب���ات :ركی���بَّالت ّأن ِ ْ َ  ْاس���م ِ

ِواحد َاالنعقاد َّشدة ِفي َ ِ ْ ِ .  

 ُع���دم االس���م ف���يُ فاألص���ل ،فی���ھ َتركی���ب ال م���ا ف���رع ّالتركی���ب ّأن 

 مف���رٍد إل���ى مف���رٍد ّض���م ّألن���ھ ؛ اإلف���راد عل���ى ٌف���رع وھ���و ،ّالتركی���ب

ًمركب���ا االس���م ج���اء وإذا، واح���د ل���شيء اس���ما جعلھم���ا ق���صد عل���ى ّ 

ًمركبا كونھ وھي ةّفرعی ّعلة فیھ وجدت فقد، ّ.  

  ّأن المرك��ب أع�م م��ن المؤل�ف ُ ّْ َ ّ ّ إذ ال ب��د ف�ي الت��ألیف م�ن ن��سبة تح��صل ؛ ّ َ ْ ِ ِ ِْ َّ ُ َ ْ ِ

ِفائدة تامة مع التركیب َّ ِْ َّ َ َ َ َ َ.  

را ھم�او،المفی�د غیر ّالمركب أقسام من اإلضافيو المزجى ّالمركبین ّأن 

 فــى غییــر�الت یــدخلهما انَّاللــذ االس��مي َّالمرك��ب أن��واع م��ن غیرھم��ا دون

  .بنیتهما

 َالكوفِی�ون أجاز ُّ ُ َتثنِی�ة ْ ْ  وك�ذا،)وی�ھ(ب�ـ المخت�وم غی�ر المزج�ى َّالمرك�ب َ

ُأعرب��ھ م��ن عن��د بھ��ا المخت��وم َ َ ْ ُین��صرف َال َم��ا ْإع��راِب َ َ  َّالمركــب ّفیثنــى ،َْ



 
 

 

   

 

١٠٤٣

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

، آخ�ره ف�ى العالم�ة إلح�اق: طـریقتین بأحـد)ویه(بـ المختوم غیر المزجى

 یلحــق مــن فمــنهم بهــا المختــوم َّأمــا ،العج��ز دون ص��دره ف��ى ھ��اإلحاق أو

ــــآخره العالمــــة ــــه "عجــــزه یحــــذف مــــن ومــــنهم، ب ــــضیف،" وی  العالمــــة وی

  .َّللصدر

 بنوعیھ المزجى ّالمركب تثنیة منع -وابَّبالص أعلم وهللا – لى یبدوو               

 )وی�ھ(ب�ـ المختوم غیر المزجى ّالمركب لشبھ:ٍاوثانی ،السماع لعدم:ّأوال

 ،األش�ھر ّال�رأى على الجزأین فتح على بناه من ندع المحكي ّبالمركب

  ف�ي ّألن�ھ اًنظ�ر أول�ى؛ ب�اب فمن)ویھ(بـ المختوم المزجى ّالمركب ّوأما

 خ�صائص م�ن ثنی�ةَّوالت، الك�سر عل�ى ّمبن�ى)اإلف�راد حال�ة( ف�ي األصل

  .األصل مراعاة واألصل ،المعربة األسماء

د: ًأعالما ُجعلت التى ّاإلضافیة تّالمركبا ّأن  كما ىَاألول أجزاؤھا ُتجمع َ

ّتثن��ى  عل���ى إلی���ھ الم��ضاف تثنی���ة ع���ن الم��ضاف بتثنی���ة      فی���ستغنى، ُ

َالكوفیُّون ّوجوز ،ّالصحیح ِ ُ  َّالمرك�ب ویجم�ع َّیثنىو  .وجمعھما تثنیتھما ْ

  ك���ان إذا َّاألول صدرهب��� والجم���ع َّالتثنی���ة عالمت���ى بإلح���اق اإلض���افي

ًمعرفا افالمض  واح�د ّك�ل إلی�ھ أضیف ّالذي كان وإذا ، ھإلی بالمضاف َّ

 أس�ماء م�ن التب�اس فی�ھ ل�یس م�ا وفیما، اآلخر إلیھ أضیف ما ھو منھم

  .األجناس

: والجم��ع َّالتثنی��ة عالمت��ي بإلح��اق اإلض��افي َّالمرك��ب ویجم��ع َّیثن��ى 

 أو ًأب�ا " ی�ھإل المضاف كان إنو ، الجنس             اسم ُألبس إن عجزهب

ِمفاعل (على بجمعھ ستغنيا" ًابنا َ  یجم�ع أو ،ّوالنون بالواو أو،)َمفاعلة أو َ

 الم�ضاف ویف�رد ًجمعا بالمضاف یلفظ أن ذلك مع ویجوز، ّوالتاء باأللف

 والجم�ع َّالتثنی�ة عالمت�ي بإلح�اق اإلض�افي َّالمرك�ب ویجم�ع  َّیثن�ى ، إلیھ



 
 

 

   

 

١٠٤٤

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 م�نھم واح�ٍد ّك�ل إلی�ھ أض�یف ام� وك�ان، شيء إلى ًمضافا كان إذا جزأیھب

  .ّوالثاني ّاألول جمع في خالف وال، اآلخر إلیھ أضیف ما غیر

ً:علم�ا ،"ّالمزج�ي ّالمركب :"أحدھا:أربعة ّإال ّالمتمكن غیر من ّیصغر ال 

َبعلبك(كـ فالعلم ،ًعددا أو كان  الكسر وعلى ،الفتح على بناه من لغة في )َ

 ف��ي إش��كال ف��ال ین��صرف ال م��ا إع��راب أعربھم��ا م��ن ّفأم��ا،)ِس��یبویھ(ف��ي

 َخم��سة(ك��ـ والع��دد ،ّالم��تمكن أق��سام م��ن - حینئ��ذ -ّألنھم��ا ؛ت��صغیرھما

  ).َعشر

: َصغرت إذا ًمركبا ًاسما ّ ْاس�مین من ّ  فی�ھ ُف�الطریق ،ًواح�دا ًاس�ما ُجع�ال َ

ِتتبع��ھ ّث��م ،ّال��صدر ّت��صغر أن ْ  ،ّاألول م��ع َالمعامل��ة ّألن وذل��ك ؛ ّالث��اني ُ

ّكالتتم����ة يّوالث����ان ِ  م����ن إلی����ھ الم����ضاف مح����لُّ ّاألول م����ن ّالث����اني  ل����ھ َّ

 عند منفصلة ّتقدر ّالتى المواضع أحد ّالمزجى ّالمركب عجزو،المضاف

ِعب�د: "نح�و م�ن ًمضافا َّصغرت إذا وكذلك ،ّالتصغیر ْ ِطلح�ة" و ،"زی�د َ َ ْ َ 

 إلی�ھ والم�ضاف الم�ضاف ّألن؛ ّالثاني دون ّاألول ِّصغرُت ّفإنما ،"عمرو

 ًفیـزداد ثقـال ، ًمعـا جزأیـه بتـصغیر فیـه یزاد فال، طویل واحد اسم منزلةب

 ٍبطریق واإلضافى              المزجى ّالمركبین من كلٌّ َّفیصغر وعلیھ؛

در بتصغیر وذلك ،ٍواحد  عن�د ًمنفصال َّیقدر َّمما العجز وجعل منھما الصَّ

  .َّالتصغیر

رمق�یس: ّاألول الوج�ھ :أوج�ھ سةخم� ّالمزج�ى ّالمرك�ب إلي ّالنسب في :ا 

 إل��ى ّالن��سبة الس��تثقال العج��ز ح�ذف و ، ص��دره إل��ى ّالن��سب وھ��و ،اتفاق�ا

 وھ�ذا، علیھ ًمقتصرا ،عجزه إلى ینسب أن :الثاني الوجھو ،ًمعا كلمتین

 العج�ز إل�ى َّالن�سب  ی�سمع ول�م ،غی�ره یجیزه وال ،ّالجرمي أجازه الوجھ

 ِإل��ى َأو ّاألول ِإل��ى ّالن��سبة ةإج��از ل��ھ -أی��ضا-ن��سب وق��د، علی��ھ اًمقت��صر

 وأج�ازه ،تركیبھم�ا  ًم�زاال اًمع� إلیھم�ا ین�سب أن: ّالثالث الوجھو ،ّالثاني



 
 

 

   

 

١٠٤٥

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 غی�ر ّالمرك�ب مجموع إلى ینسب أن :ّالرابع الوجھو،حاتم أبو منھم قوم

ّالنحاس قال وبشذوذه ،تركیبھ ٍمزال ّالرضى اشترطو ، ّ ّخف لذلك ّ  اللف�ظ ةَ

ٍفعل��ل (عل��ى اس��م ّالمرك��ب ج��زأي م��ن بن��ىی أن: الخ��امس الوج��ھ و ، َ ْ َ(، 

ُال�صنیع ھ�ذا ُوی�سمى إلیھ وینسب َالنح�ت(ب�ـ ّ  ،ّحی�ان أب�و ق�ال وب�شذوذه ،)َّ

  .ذلك في خالف ال و ،سمع ما على االقتصار على ّالمرادى ّنص وقد

 ،اإلض�افى َّالمرك�ب إل�ى َّالن�سب ف�ي االس�مین أح�د ح�ذف من ّبد ال ر دى

 انيّالث للجزء ینسب :َّاألول الوجھ :أوجھ اإلضافي ّللمركب ّلنسبا فىو

َأح��دھا:مواض��ع ف��ي اإلض��افي ّالمرك��ب م��ن ُمعروف��ا ّاألول یك��ون َم��ا: َ ْ َ 

ِفإن ،الثانيب َإلى نسبت َ َھ�ذا م�ن ش�ئ ِ ْفالوج�ھ َ َ ْ َإل�ى ْتن�سب َأن َ ّ؛ألن انيَّالث� ِ َ ِ 

َإنم����ا ّاألول َّ ِب����ھ َمعرف����ة َص����ار ِ ِلث����انيِبا ّاألول ّتع����رف ِإن :الث����انيو ،ِ َّ 

ِتحقیقا ْ ِولكن،َ  َأس�ماء یج�ئ ب�أن وذل�ك ،الم�ضاف إلى ّبالنسب لبس خیف َ

 فالواج�ب ،مختل�ف ِإلی�ھ والمضاف، واحد جمیعھا في والمضاف ّمطردة

در حذف ،ِإلیھ المضاف ِإلى ّالنسبة َإلى َونسب ْالصَّ َالعجز ِ َّوالثال�ث ،ْ  ِإن :َ

ِبالث���اني ّاألول ّتع���رف َّ ًتق���دیر ِ ْ ّألن لكن���ى؛ا ف���ي وذل���ك ،اَ َ ْاالس���م ِ  یك���ون َال ِ

َمعرفا ِجھتین من ُ ْ َ َ َواإلضافة ّالعلمیة ِ َ ِ ْ ِبھ ّتعرف لكنھ، َ ْتقدیرا ِ َ.  

، ًعلم����ا ًاس����ما ك����ان إذا ّاألول إل����ى فین����سب أجودھ����ا: انيَّالث���� الوج����ھو        

ِإلی�ھ والم�ضاف ْ َ َتمام�ھ؛ م�ن ِ  وواق��ع ّاألول تم�ام بمنزل�ة ّالث�اني الس�ما ّألن َ

 ّالمرك��ب جزئ��ى أح��د إل��ى ّالن��سب: ّالثال��ث الوج��ھو، من��ھ ینّالتن��و موق��ع

 الم�ضاف ّألن ؛ ّبالعلمی�ة معناھم�ا ینمح لم إذا:العجز أو ّالصدر اإلضافي

 ك��ال إل��ى ّالن��سب:ّالراب��ع الوج��ھو ،للم��ضاف كالوص��ف الحقیق��ة ف��ي ِإلی��ھ

َالع���رب َّقتت���ش أن: الخ���امس الوج���ھو،اإلض���افي ّالمرك���ب جزئ���ى َ  م���ن ْ

ًاس��م االس��مین ًاح��داَو اْ ْالل��بس الجتن��اب َّبالنح��ت؛ یع��رف م��ا وھ��و ،ِ  ِوإن، ّ

 م�ع ّالتركی�ب ھ�ذا ف�ي والع�ذر، بالم�ھ البن�اء كم�ل ًّمعتال الثاني عین كان



 
 

 

   

 

١٠٤٦

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 ِوإن ،الت��بس ِإلی��ھ الم��ضاف دون الم��ضاف إل��ى ن��سبوا إن ّأنھ��م ش��ذوذه

 یطل�ق وال، الم�ضاف مق�ام یقوم ال ما ِإلى نسبوا ِإلیھ المضاف ِإلى نسبوا

                                                                                                                                .ًمجازا یھعل اسمھ

   ، ، ، ، ، ،وبعد                                   

، بحـثال هـذا اسـتقراء خـالل مـن إليهـا ّـتوصلت ّالتـى ّالنتـائج أهـم كانـت فتلك   

 وأن ،استخالصـها فـي ُوفقـت قـد أكون أن العظيم العرش َّرب العظيم اهللا اسأل

، ّوالرشـاد المعونـة ومنه ،التوفيق وباهللا ،تقصير من فيه وقعت فيما ّعنى يتجاوز

  .  الكريم لوجهه ًخالصا يجعله وأن ،هذا عملي ّيتقبـل أن -تعالى– اهللا إلى وأبتهل

 هللا الحمد أن دعوانا وآخر، وسلم وصحبه آله ىوعل، محمد نبينا على اهللا وصلى

  .العالمين ّرب

  
  الباحثة

  البغدادى دسوقى زيادة شريفة / م.أ
  اللغويات بقسم املساعد األستاذ

  بالكلية القسم رئيس بأعمال القائمو



 
 

 

   

 

١٠٤٧

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 درا اوا  

   الكریم القرآن :ًأوال

  : األدب :اًثانی

َّالنحـ جعفر أبو.الكتاب عمدة -١  .المـرادي یـونس بـن إسـماعیل بـن محمـد بـن أحمـد اسَّ

 والجـــابي الجفـــان - حـــزم ابـــن دار: الناشـــر.الجـــابي الوهـــاب عبـــد بـــسام: المحقـــق

  .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ األولى: الطبعة .والنشر للطباعة

   :اللغة أصول:ثالثا  

 بــن أحمــد:المحقــق الهــروي ســهل أبــو ،محمــد بــن علــي بــن محمــد. الفــصیح إســفار -١

 المدینـة ،اإلسـالمیة بالجامعـة العلمـي البحث عمادة: الناشر.قشاش محمد بن سعید

  .هـ١٤٢٠ ،األولى الطبعة السعودیة العربیة المملكة ،المنورة

ـــــداخل -٢ ـــــة األصـــــول ت ـــــره اللغوی ـــــي وأث ـــــاء ف ـــــد. المعجـــــم بن ـــــرزاق عب ـــــن ال ـــــراج ب  ف

ــصاعدي  ،نــورةالم بالمدینــة اإلســالمیة الجامعــة ،العلمــي البحــث عمــادة: الناشــر.ال

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ ،األولى: الطبعة.السعودیة

 بــن یعقــوب یوســف أبــو ،الــسكیت ابــن). المعــاني فــي معجــم أقــدم (األلفــاظ كتــاب -٣

 ،األولـى: الطبعـة.ناشـرون لبنـان مكتبة: الناشر.قباوة الدین فخر. د: تحقیق إسحاق

  .م١٩٩٨

 زهیـــر: قیـــقوتح ســةدرا .الحـــسین أبـــو ،زكریــاء بـــن فـــارس بــن أحمـــد .اللغـــة مجمــل-٤

 - الثانیـــة الطبعـــة بیـــروت – الرســـالة مؤســـسة: النـــشر دار..ســـلطان المحـــسنعبد

  .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

ــة فــي والمحــیط المحكــم -٥ ــن إســماعیل .اللغ ــاد ب ــن عب ــاس ب ــاني العب  المــشهور الطالق

ــاد بــن بالــصاحب ــد: تحقیــق.عب ــة الكتــب دار: الناشــر .هنــداوي الحمیــد عب  – العلمی

  .م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ، لىاألو: الطبعة .بیروت

 وحققــه وشــرحه ضــبطه. الــسیوطى الــدین جــالل .وأنواعهــا اللغــة علــوم فــي المزهــر -٦ 

 دار. إبــراهیم الفــضل أبــو  محمــد ، البجــاوى محمــد علــى، المــولى جــاد أحمــد محمــد

 .القاهرة وشركاه الحلبى البابى عیسى العربیة الكتب إحیاء



 
 

 

   

 

١٠٤٨

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 محمـد الـسالم عبـد: قیـحقت.الحـسین أبو ،اءزكری بن فارس بن أحمد .اللغة مقاییس -٧

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩: النشر عام .الفكر دار: الناشر .هارون

  البالغة :رابعا

 هوامـشه وكتب ضبطه.السكاكي علي بن محمد بن بكر أبي بن یوسف .العلوم مفتاح-١

: الطبعـــة.لبنـــان – بیـــروت ،العلمیـــة الكتـــب دار: الناشـــر.زرزور نعـــیم: علیـــه وعلـــق

  .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ ،الثانیة

  :التراجم: خامسا

 دار .الزركلــى الــدین خیــر .والمستــشرقین العــرب مــن والنــساء الرجــال أشــهر األعــالم-١

  .م ١٩٨٦ .لبنان بیروت للمالیین العلم

 الكتـب دار  إبـراهیم الفـضل أبـو محمـد تحقیـق .للقفطى .النحاة إنباه على الرواة إنباه-٢

  .هـ ١٣٦٢. المصریة

 .الفـضل أبـو محمـد تحقیـق .الـسیوطى الـدین جـالل .اللغـویین طبقات في عاةالو بغیة-٣

  .بیروت صیدا العصریة المكتبة

 .الفیروزآبـادى الـدین مجـد بـن یعقـوب بـن محمـد .واللغـة النحـو أئمة تراجم في البلغة-٤

  .م١٩٨٧- هـ ١٤٠٧ والتراث المخطوطات مركز منشورات .المصري محمد تحقیق

 ،البــصري ،بــالوالء الهاشــمي منیــع بــن ســعد بــن محمــد اهللا عبــد وأبــ.الكبــرى الطبقــات-٥

 الكتـب دار: الناشـر.عطـا القـادر عبـد محمـد: تحقیـق. سـعد بـابن المعـروف البغدادي

  .م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ ،األولى: الطبعة .بیروت – العلمیة

 بــابن المعــروف البغــدادي الــوراق محمــد بــن إســحاق بــن محمــد الفــرج أبــو.الفهرســت -٦

: الطبعـــة.لبنـــان – بیـــروت المعرفـــة دار: الناشـــر.رمـــضان إبـــراهیم: المحقـــق .مالنـــدی

  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الثانیة

ــسب-٧ ــریش ن ــن مــصعب.ق ــد ب ــن اهللا عب ــن مــصعب ب ــت ب ــن ثاب ــد ب ــن اهللا عب  .الزبیــر ب

  .الثالثة: الطبعة.القاهرة ،المعارف دار: الناشر ،بروفنسال لیفي: المحقق

 أحمـد: تحقیـق .الـصفدي اهللا عبـد بـن أیبـك بـن خلیـل دینالـ صالح. بالوفیات الوافي -٨

 عـــــــام .بیــــــروت – التـــــــراث إحیــــــاء دار: الناشـــــــر.فيمــــــصط وتركـــــــي األرنــــــاؤوط

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠:النشر



 
 

 

   

 

١٠٤٩

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 بـن بكـر أبـى بن محمد الدین شمس العباس أبو .الزمان أبناء وأنباء األعیان وفیات -٩

  .م ١٩٨٤. بیروت الثقافة دار. عباس إحسان. د تحقیق خلكان

  :الجغرافیا :ساخام

 اهللا جـار الزمخـشري ،أحمـد بن عمرو بن محمود القاسم أبو.والمیاه واألمكنة الجبال -١

ـــق ـــد أحمـــد/ د: تحقی ـــواب عب ـــشر الفـــضیلة دار: الناشـــر.عـــوض الت ـــع للن  – والتوزی

  .م ١٩٩٩ - هـ ١٣١٩: النشر عام.القاهرة

َّشـراب حـسن محمد بن محمد. والسیرة السنة في األثیرة المعالم -٢  ،القلـم دار: الناشـر. ُ

  .هـ ١٤١١ - األولى: الطبعة.بیروت -دمشق - الشامیة الدار

 العربي التراث إحیاء دار .الحموى یاقوت اهللا عبد أبو الدین شهاب .البلدان معجم-٣

  .٣ ط لبنان.بیروت

 بـن لعزیـزا عبد بن اهللا عبد عبید أبو .والمواضع البالد اسماء من استعجم ما معجم -٤

  .هـ ١٤٠٣ ،الثالثة: الطبعة.بیروت ،الكتب عالم: الناشر البكري محمد

 الحـسني إدریـس بـن اهللا عبـد بـن محمـد بـن محمد .اآلفاق اختراق في المشتاق نزهة-٥

  هـ ١٤٠٩ ،األولى: الطبعة.بیروت ،الكتب عالم: الناشر .الطالبي

  :الحدیث :اًسادس

 بــن شـداد بــن بـشیر بــن إسـحاق بــن األشـعث نبــ سـلیمان داود أبــو .داود أبـي سـنن -١

ْالسجستاني ألزديا عمرو ِ  المكتبـة: الناشـر.الحمیـد عبـد الـدین محیـي محمد: تحقیق.ِّ

  .بیروت –صیدا ،العصریة

 بـن صـالح بـن المغیـرة بـن خزیمـة بـن إسحاق بن محمد بكر أبو.خزیمة ابن صحیح -٢

ــر ــسلمي بك ــق.النیــسابوري ال ــد. د: المحق  المكتــب: الناشــر.ياألعظمــ فيمــصط محم

  .بیروت – اإلسالمي

 الـشیباني أسـد بـن هـالل بـن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو .حنبل ابن مسند -٣

ــؤوط شــعیب: المحقــق ــد د: إشــراف. وآخــرون ،مرشــد عــادل ، األرن ــن اهللا عب ــد ب  عب

  .م ٢٠٠١ .هـ ١٤٢١ ،األولى: الطبعة.الرسالة مؤسسة :الناشر.التركي المحسن

 بــن بكــر أبــي بــن علــي الــدین نــور الحــسن أبــو.حبــان ابــن زوائــد إلــى الظمــآن مــوارد-٤

: الناشـر.الكوشـك علـي عبـده، ّالـداراني أسـد سـلیم حـسین: المحقـق.الهیثمي سلیمان

  .م ١٩٩٢ = هـ ١٤١٢ ،األولى: الطبعة.دمشق ،العربیة الثقافة دار



 
 

 

   

 

١٠٥٠

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 أحمـد طـاهر :حقیـقت .الجزري محمد بن مبارك السعادات أبو.األثر غریب في النهایة-٥

  .م ١٩٧٩- هـ١٣٩٩. ن لبنا بیروت العلمیة دار طبعة. األفغاني

  

  :علیها والشروح ّالدواوین: ًسابعا

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦بیروت للطباعة بیروت دار طبعة.جریر.جریر دیوان-١

 المعرفـــة دار.المـــصطاوى الـــرحمن عبـــد غریبــه وشـــرح بـــه اعتنـــى. الرمـــة ذى دیــوان-٢

  .م٢٠٠٦- ه١٤٢٧.األولى الطبعة. لبنان بیروت

 المدرسـة مكتبـة ،بیـروت اللبنـانى الكتـاب دار .ماضـى أبـو إلیـا تحقیق.الفرزدق دیوان-٣

  .م١٩٨٣) ١(ط بیروت

 عــن الیزیــدي بروایــة (المثنــى بــن معمــر عبیــدة أبــو .والفــرزدق جریــر نقــائض شــرح-٤

 .خــالص محمــود ولیــد ، حــور إبــراهیم محمــد: تحقیــق).عنــه حبیــب بــن عــن الــسكري

  .م١٩٩٨الثانیة: الطبعة.اإلمارات ،ظبي أبو ،الثقافي المجمع: لناشرا

  :المعاجم:ثامنا

 الحـــسیني ّالـــرزاق عبـــد بـــن ّمحمـــد بـــن ّمحمـــد. القـــاموس جـــواهر مـــن العـــروس تــاج-١

 .الهدایة دار: الناشر. المحققین من مجموعة: تحقیق .َّالزبیدي

ـــس معجـــم( التعریفـــات-٢ ـــسید. )نحـــوى لغـــوى فقهـــى فيصـــو منطقـــى فيفل ـــشریف ال  ال

  .م ١٩٨٣.  هـ١٤٠٣.لبنان بیروت العلمیة الكتب دار. الجرجانى

ــو ،األزهــري بــن أحمــد بــن محمــد.اللغــة تهــذیب-٣  عــوض محمــد: لمحقــقا .منــصور أب

  .م٢٠٠١ ،األولى: الطبعة.بیروت – العربي التراث إحیاء دار: الناشر.مرعب

 بكــر أبــو ،بــشار بــن محمــد بــن القاســم بــن محمــد .النــاس كلمــات معــاني فــي لزاهــرا-٤

 .بیـــروت – الرســـالة مؤســـسة: الناشـــر .الـــضامن صـــالح حـــاتم. د تحقیـــق.األنبـــاري

  .م١٩٩٢- هـ ١٤١٢    ،األولى: الطبعة

. الفـارابي الجـوهري حمـاد بن إسماعیل نصر أبو .العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاح-٥

 الرابعـة الطبعة بیروت – للمالیین العلم دار: الناشر.عطار الغفور عبد أحمد: تحقیق

 .م هـ ٤٠٧

 البــصري الفراهیــدي تمــیم بــن عمــرو بــن أحمــد بــن الخلیــل الــرحمن عبــد أبــو .العــین-٦

  .الهالل ومكتبة دار: الناشر. السامرائي إبراهیم د ،المخزومي مهدي د: المحقق



 
 

 

   

 

١٠٥١

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

: تحقیـق.آبـادى الفیـروز یعقـوب بـن محمـد طـاهر أبـو الـدین مجد .المحیط القاموس-٧ 

: الناشـر.ُالعرقـسوسي نعـیم محمـد: إشـراف. الرسالة مؤسسة في التراث حقیقت مكتب

ـــشر للطباعـــة الرســـالة مؤســـسة ـــع والن ـــروت ،والتوزی ـــان بی  - هــــ ١٤٢٦ ، ٨ط.لبن

   م ٢٠٠٥

 القریمـي الحـسیني موسـى بن أیوب .اللغویة والفروق المصطلحات في معجم الكلیات-٨

 – الرســالة مؤســسة:الناشــر .المــصري محمــد - درویــش عــدنان: المحقــق .الكفــوي

  .بیروت

: الناشـر .األنـصاري منظـور بـن الـدین جمال ،على بن مكرم بن محمد .العرب لسان -٩

  .هـ ١٤١٤ .٣ط .بیروت – صادر دار

 عبــد بــن بكــر أبــي بــن محمــد اهللا عبــد أبــو الــدین زیــن: المؤلــف.الــصحاح مختــار -١٠

ــرازي الحنفــي القــادر ــ.ال ــشیخ یوســف: قتحقی ــة: رالناشــ.محمــد ال  - العــصریة المكتب

  .م١٩٩٩ / هـ١٤٢٠ ،الخامسة: الطبعة .صیدا – بیروت ،النموذجیة الدار

: المحقــق .المرســي ســیده بــن إســماعیل بــن علــي الحــسن أبــو: المؤلــف.المخــصص-١١

 ،األولـــى: الطبعـــة بیــروت – العربـــي التــراث إحیـــاء دار: الناشـــر جفــال إبـــراهم خلیــل

  . م١٩٩٦ هـ١٤١٧

  .العلمیة المكتبة .الفیومى محمد بن أحمد .یرالمن المصباح -١٢

 یـاقوت اهللا عبـد أبـو الـدین شـهاب .األدیـب معرفـة إلـى األریـب إرشـاد األدبـاء معجم-١٣

: الطبعـة.بیـروت ،اإلسـالمي الغـرب دار: الناشـر.عبـاس إحـسان: تحقیـق.اهللا عبـد بن

  .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ األولى

 الـدین جـالل ،بكـر أبـي بـن الـرحمن عبـد.موالرسـو الحـدود فـي العلـوم مقالیـد معجـم -١٤

 / القـــاهرة - اآلداب مكتبـــة: الناشـــر. عبـــادة إبـــراهیم محمـــد د. أ تحقیـــق الـــسیوطي

  . م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ ،األولى: الطبعة.مصر

: الناشــر كحالــة الغنــي عبــد بــن راغــب محمــد بــن رضــا بــن عمــر .المــؤلفین معجــم -١٥

  .   ١٩١٥.بیروت عربيال التراث إحیاء دار ،بیروت - المثنى مكتبة

 محمـد القاضـي بـن علـي بـن محمـد.. والعلـوم الفنون اصطالحات كشاف موسوعة -١٦

ــن حامــد ــاروقي صــابر ّمحمــد ب ــق.التهــانوي الحنفــي الف ــي. د: تحقی  نقــل.دحــروج عل



 
 

 

   

 

١٠٥٢

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 جـــورج. د: األجنبیـــة الترجمـــة.الخالـــدي اهللا عبـــد. د: العربیـــة إلـــى الفارســـي الـــنص

   .م١٩٩٦: الطبعة .بیروت – ناشرون لبنان مكتبة: الناشر .زیناني

  

 :والنح :تاسعا

 .عثمـان رجـب .د   تحقیـق .األندلـسى حیـان أبـو .العـرب لـسان مـن الـضرب ارتشاف-١

  .م ١٩٩٨ هـ ١٤١٨ ١ ط القاهرة الخانجى مكتبة .التواب عبد رمضان .د مراجعة

 بـن بكـر أبـي نبـ محمد بن إبراهیم الدین برهان.كلما ابن ألفیة حل إلى السالك إرشاد-٢

: الناشـر.الـسهلي محمـد بـن عـوض بـن محمـد. د: المحقـق .الجوزیـة قیم بن أیوب

  .م ١٩٥٤ - هـ ١٣٧٣ ،األولى: الطبعة.الریاض – السلف أضواء

ـــة أســـرار-٣ ـــد .العربی ـــرحمن عب ـــد ال ـــارى اهللا عبی ـــق.األنب  .البیطـــار بهجـــه محمـــد :تحقی

  .بدمشق العربیة اللغة مجمع مطبوعات

 بــابن المعــروف النحــوي ســهل بــن الــسري بــن محمــد بكــر أبــو .لنحــوا فــي األصــول -٤

  .بیروت - لبنان ،الرسالة مؤسسة: الناشر .الفتلي الحسین عبد: المحقق.السراج

 جمـال ،اهللا عبـد أبـو ،الجیـاني الطـائي مالـك ابـن ،اهللا عبد بن محمد. مالك ابن ألفیة-٥

  .التعاون دار: الناشر.الدین

 كتـاب ومعـه. األنـصارى هـشام بـن الـدین جمـال. مالـك ابـن یةألف إلى المسالك أوضح-٦

  الحمیــد عبــد الــدین محــى محمــد تحقیـق. المــسالك أوضــح تحقیــق إلــى الــسالك عـدة

  .م ١٩٩٤- هـ ١٤١٥ بیروت صیدا العصریة المكتبة

 أبـو.»النحـو فـي التفاحـة «مـتن علـى شـرح النحـاس جعفـر أبـي بتفاحة الناس إیناس-٧

  .خنفر حسني أحمد حازم ،البهاء أبو: المؤلف .النحاس جعفر

 ابـن محمـد بـن محمـد بـن المبـارك الـسعادات أبـو الـدین مجـد .العربیـة علم في البدیع-٨

 أحمـد فتحـي. د: ودراسـة تحقیـق.األثیـر ابن الجزري الشیباني الكریم عبد بن محمد

 العربیـــــة المملكـــــة - المكرمـــــة مكـــــة ،القـــــرى أم جامعـــــة: الناشـــــر .الـــــدین علـــــي

  .هـ ١٤٢٠األولى: الطبعة.ةالسعودی

 بـن المختـار بن محمد بن القادر عبد محمد.الیتیمة الدرة على شرح الوسیمة ّالتحفة -٩

  .بلعالم باي بالشیخ الشهیر العالم أحمد



 
 

 

   

 

١٠٥٣

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 الرسـالة مؤسـسة الرحمن عبد عفیف .د تحقیق .األندلسى حیان أبو .النحاة تذكرة -١٠

  . م ١٩٨٦ هـ ١٤٠٦ .الیرموك جامعة من بدعم نشر ١ ط.بیروت

 حــسن.د تحقیــق األندلــسى حیــان أبــو .التــسهیل كتــاب شــرح فــي والتكمیــل التــذییل-١١

  .م ١٩٩٨ هـ ١٤١٩.. األولى: الطبعة .دمشق القلم دار. هنداوى

 ابـن الـدین جمـال .النحـو فـي مالـك ابـن ألفیـة علـى المقاصـد وتكمیل الفوائد تسهیل-١٢

 ١ ط .والتوزیـــع والنـــشر للطباعـــة عربـــىال دار .بركـــات كامـــل محمـــد تحقیـــق مالـــك

  .م ٩٦٧ - هـ ١٣٨٧

 العلیمـــى الـــدین زیـــن بـــن یـــس الـــشیخ بحاشـــیة التوضـــیح بمـــضمون التـــصریح -١٣

ـــد الـــشیخ. الیحـــصبى ـــة الكتـــب دار: الناشـــر.األزهـــرى خال ـــان-بیـــروت- العلمی  .لبن

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ األولى: الطبعة

 تحقیـق. الفارسـى الغفـار عبـد بن حمدأ بن الحسن أبو .سیبویه كتاب على التعلیقة-١٤

  .م ٩٩٠ هـ ١٤١٤ ١ج .سعود الملك جامعة .القوزى أحمد بن عوض .د

 بـن حـسن الـدین بـدر محمـد أبو .مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح-١٥ 

 ،سـلیمان علـي الـرحمن عبـد: د وتحقیـق شـرح.المـرادي ّعلـي بـن اهللا عبـد بن قاسم

  .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٨ .١ط.عربيال الفكر دار :الناشر

ٌاألٌبـذي البجـائي محمـد بـن محمـد بـن أحمد .النحو علم في الحدود-١٦  نجـاة: المحقـق .َّ

 العـدد: الطبعـة .المنـورة بالمدینـة اإلسـالمیة الجامعـة: الناشـر .نولي اهللا عبد حسن

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ - ٣٣ السنة - ١١٢

 .الغالیینـــي فيمـــصط الـــشیخ .أجـــزاء ثالثــة فـــي موســـوعة العربیـــة الـــدروس جــامع-١٧

 - هـــــ ١٤١٤ ،والعــــشرون الثامنــــة: الطبعــــة .بیــــروت صــــیدا العــــصریة المكتبــــة

 .م١٩٩٣

 عبـد بـن قاسـم بـن حـسن الـدین بـدر محمـد أبـو. المعـانى حـروف فـي الدانى الجنى-١٨

 نــــدیم محمــــد األســــتاذ- قبــــاوة الــــدین فخــــر د: تحقیــــق.المــــرادي ّعلــــي بــــن اهللا

 - هـــ١٤١٣ ،األولــى: الطبعــة.لبنــان – بیــروت ،علمیــةال الكتــب دار: الناشــر.فاضــل

  .م ١٩٩٢



 
 

 

   

 

١٠٥٤

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 .للعینـى الـشواهد شـرح ومعـه مالـك ابـن ألفیـة على األشمونى شرح الصبان حاشیة-١٩

ــو ــان أب ــد العرف ــن محم ــي ب ــصبان عل ــب دار: الناشــر.ال ــة الكت ــروت العلمی ــان-بی  لبن

  .م١٩٩٧- هـ ١٤١٧ األولى: الطبعة

 المـصري الهمـداني الـصمد عبـد بـن محمـد بـن علـي .اإلفـادة وسـفیر السعادة سفر -٢٠

. د: تقـدیم .الـدالي محمـد. د: المحقـق.الـسخاوي الـدین علـم ،الحـسن أبو ،الشافعي

  .م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ ،الثانیة: الطبعة .صادر دار: الناشر.الفحام شاكر

 ،یــونس بــن بكــر أبــي بــن عمــر بــن عثمــان.والخــط التــصریف علمــي فــي الــشافیة -٢١

 مكتبـة: الناشـر.الـشاعر العظیم عبد صالح الدكتور: تحقیق.الحاجب ابنب المعروف

  .م ٢٠١٠ ،األولى: الطبعة.القاهرة – اآلداب

 عثمـان: المؤلـف.للنیـساري الـشافیة نظـم الوافیـة ومعهـا التـصریف علـم في الشافیة-٢٢

 أحمـد حـسن: المحقـق .الحاجـب ابنبـ المعـروف ،یـونس بـن بكـر أبـي بن عمر بنا

  .م١٩٩٥ هـ١٤١٥.األولى: الطبعة .مكة – المكیة المكتبة: ناشرال .العثمان

 الـــــدین نـــــور ،الحـــــسن أبـــــو ،عیـــــسى بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي .األشـــــمونى شــــرح-٢٣

ُاُألشموني  -هــ١٤١٩ األولـى: الطبعـة، لبنـان -بیـروت العلمیـة الكتـب دار: الناشر.ْ

  .م١٩٩٨

 دار. العقیلـى عقیـل نبـ اهللا عبـد الـدین بهاء .مالك ابن ألفیة على عقیل ابن شرح -٢٤

  .القاهرة والتصدیر والتوزیع للنشر الطالئع

. مالــك بــن الــدین جمــال بــن الــدین بــدر. مالــك ابــن ألفیــة علــى النــاظم ابــن شــرح -٢٥ 

 الكتـــب دار .بیـــضون علـــي محمـــد منـــشورات .الـــسود عیـــون باســـل محمـــد تحقیـــق

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ ١ط.لبنان بیروت العلمیة

ــسید الــرحمن عبــد ودراســة تحقیــق.الــكم ابــن .التــسهیل شــرح -٢٦  محمــد.د  ،بــدوى ال

  .م ١٩٩١ هـ ١٤١٠ .١ط .والتوزیع والنشر للطباعة هجر .المختون بدوى

 یوسـف بـن محمـد .»الفوائـد تـسهیل بـشرح القواعـد تمهیـد «المسمى التسهیل شرح-٢٧

 محمــد علــي. د. أ: وتحقیــق دراســة.الجــیش بنــاظر الحلبــي الــدین محــب ،أحمــد ابــن

  .القاهرة ،والترجمة والتوزیع والنشر للطباعة السالم دار: الناشر .آخرونو فاخر



 
 

 

   

 

١٠٥٥

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 ،األسـتراباذي الحـسیني شـاه شـرف بـن محمـد بـن حـسن. الحاجـب ابن شافیة شرح-٢٨

 مكتبــــة: الناشــــر.المقــــصود عبــــد محمــــد المقــــصود عبــــد. د تحقیــــق.الــــدین ركــــن

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ األولي: الطبعة،الثقافة

 .شـواهده شـرح مع. اإلستراباذي الرضي الحسن بن محمد.الحاجب ابن شافیة شرح-٢٩

 محمـد:األسـاتذة ،مبهمهمـا وشـرح ،غریبهمـا وضـبط ،حققهمـا.البغـدادي القـادر عبد

 الكتــب دار: الناشــر.الحمیــد عبــد الــدین محیــى محمــد.الزفــزاف محمــد.الحــسن نــور

  .م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥: النشر عام.لبنان – بیروت العلمیة

ــذهب شــذور شــرح -٣٠ ــة فــي ال ــدین جمــال. العــرب كــالم معرف ــن ال  األنــصارى هــشام ب

  .سوریا – للتوزیع المتحدة الشركة: الناشر .الدقر الغني عبد: تحقیق،

 بـن المـنعم عبـد بـن محمـد الـدین شمس. العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح-٣١

َالجوجري محمد  العلمـي البحـث عمـادة: الناشـر.الحـارثي جـزاء بـن نـواف: المحقـق. َ

 ،األولــى: الطبعـة.الـسعودیة العربیـة المملكــة ،المنـورة المدینـة ،اإلسـالمیة بالجامعـة

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٣

 محمـد: المحقـق. األنـصاري هـشام بـن الـدین جمـال .الـصدي وبـل النـدى قطر شرح-٣٢

  .هـ١٣٨٣ ،عشرة الحادیة: الطبعة.القاهرة: الناشر.الحمید عبد الدین محیى

 المــنعم عبــد: د تحقیـق.مالــك ابــن الـدین جمــال اهللا عبــد أبـو. افیةالــش الكافیــة شـرح-٣٣

 اإلسـالمي التـراث ٕواحیاء العلمي البحث مركز القرى أم جامعة: الناشر.هریدي أحمد

  .األولى: الطبعة .المكرمة مكة اإلسالمیة والدراسات الشریعة كلیة

 المرزبان بن اهللا عبد بن الحسن السیرافي سعید أبو. سیبویه كتاب شرح -٣٤

 بیروت ،العلمیة الكتب دار: الناشر .علي سید علي ،مهدلي حسن أحمد: المحقق

  .م ٢٠٠٨ ،األولى: الطبعة .لبنان –

 ،العلمیـة دارالكتـب :.یعقـوب بـدیع إمیـل الدكتور: له قدم .یعیش ابن .المفصل شرح-٣٥

  .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ،األولى: الطبعة .لبنان – بیروت

 بــن الــرحمن عبــد زیــد أبــو.والنحــو الــصرف علمــى مــن األلفیــة علــى المكــودى شــرح-٣٦

 المكتبــة: الناشــر.هنــداوي الحمیــد عبــد الــدكتور: المحقــق.المكــودي صــالح بــن علــي

  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥: النشر عام.لبنان – بیروت ،العصریة



 
 

 

   

 

١٠٥٦

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 عبــد اهللا نــصر: المحقــق.الحمــالوي محمــد بــن أحمــد. الــصرف فــن فــي العــرف شــذا-٣٧

  .الریاض الرشد مكتبة: الناشر.اهللا نصر الرحمن

 محمـد جاسـم محمـود: المحقـق. الوراق اهللا عبد بن محمد الحسن أبو .النحو علل -٣٨

 هــ ١٤٢٠ ،األولـى: الطبعـة.السعودیة / الریاض - الرشد مكتبة: الناشر.الدرویش

  .م١٩٩٩ -

: تحقیـق .المرسـي سـیده بـن إسـماعیل بـن علـي الحسن أبو .اللغة في العدد كتاب -٣٩

ـــد  ،األولـــى: الطبعـــة. الظـــاهر محمـــد بـــن عـــدنان / الناصـــر الحـــسین بـــن اهللا عب

  .م١٩٩٣ هـ١٤١٣

 القــــالوي َّأب بــــن محمــــد الحــــازمي. اآلجرومیــــة نظــــم شــــرح فــــي البریــــة رب فــــتح-٤٠

ــشنقیطي ــة: الناشــر .الحــازمي مــساعد بــن عمــر بــن أحمــد .ال  مكــة ،األســدي مكتب

  .م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١األولى: الطبعة المكرمة

 بكـر أبـي بـن عمـر بـن عثمـان بـن الدین جمال الحاجب ابن .النحو علم في الكافیة-٤١

 – اآلداب مكتبــة: الناشــر.الــشاعر العظــیم عبــد صــالح الــدكتور: المحقــق .المــصري

  .م ٢٠١٠ ،األولى: الطبعة .القاهرة

 الـسالم عبـد وتحقیـق شـرح .قنبـر بـن عثمـان بـن عمـرو بـشر أبـو سـیبویه .الكتـاب-٤٢

  .١ ط بیروت الجیل ردا هارون

ٌاألٌبـذي البجـائي محمـد بن محمد بن أحمد. النحو علم في الحدود كتاب -٤٣ : المحقـق. َّ

: الطبعــة.المنــورة بالمدینــة اإلســالمیة الجامعــة: الناشــر. نــولي اهللا عبــد حــسن نجــاة

   .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ - ١١٢ العدد

 إسـماعیل الـدین عمـاد المؤیـد الملـك الفـداء أبـو .والـصرف النحـو ّفنـى فـي الكناش-٤٤ 

. مطـر العزیـز عبـد د .أ ، إبـراهیم صـبرى. د ، الكبیـسى على /د تحقیق .على   بن

  .م ١٩٩٣ هـ ١٤١٣  الدوحة اإلنسانیة والدراسات الوثائق مركز

 تحقیـق.العكبـرى الحـسین بن الرحمن عبد البقاء أبو.واإلعراب البناء علل في اللباب-٤٥

. ١ط.ســوریة دمــشق الفكــر دار لبنــان بیــروت صــرالمعا الفكــر دار .طلیمــات غــازى

  .م١٩٩٥ هـ ١٤١٦



 
 

 

   

 

١٠٥٧

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 واللغــة والعــروض والبالغــة والــصرف النحــو األدب وآالت اللغــة قواعــد فــي اللبــاب-٤٦

 الفكـر دار: الناشـر .باشـا شمـسي الـدین خیـر: مراجعة. َّالسراج علي محمد .والمثل

  .م ١٩٨٣ - هـ ٤٠٣.األولى: الطبعة. دمشق –

ــابن المعــروف ، ِســباع بــن حــسن بــن محمــد. الملحــة شــرح فــي اللمحــة-٤٧  الــصائغ ب

ــق ــراهیم: المحق ــن إب ــصاعدي ســالم ب ــادة: الناشــر .ال ــة العلمــي البحــث عم  بالجامع

ـــــسعودیة العربیـــــة المملكـــــة ،المنـــــورة المدینـــــة ،اإلســـــالمیة ـــــى: الطبعـــــة ال  ،األول

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

 دار: الناشــر.فـارس فـائز: قـقالمح.جنــى بـن عثمـان الفـتح أبــو .العربیـة فـي اللمـع -٤٨

  .الكویت – الثقافیة الكتب

 الكتـــب دار: الناشـــر.یعقـــوب بـــدیع إمیـــل. د العربیـــة شـــواهد فـــي المفـــصل المعجـــم-٤٩

 . م١٩٩٦ هـ١٤١٧األولى: الطبعة. العلمیة

 بــو علــي. د: المحقــق.الزمخــشرى عمــر بــن محمــود. اإلعــراب صــنعة فــي المفــصل-٥٠

  .م١٩٩٣ ،األولى: الطبعة .یروتب  الهالل مكتبة: الناشر .ملحم

ــة المقاصــد-٥١ ــة شــروح شــواهد شــرح فــي النحوی  الــشواهد شــرح «بـــ المــشهور األلفی

 محمـد علـي. د. أ: تحقیـق.العینـي موسـى بـن أحمـد بـن محمـود الـدین بدر. الكبرى

 دار: الناشـر.فـاخر محمـد العزیز عبد. د ،السوداني توفیق محمد أحمد. د. أ ،فاخر

 - هــ ١٤٣١ ،األولـى: الطبعـة .القاهرة ،والترجمة والتوزیع والنشر للطباعة السالم

 .م ٢٠١٠

  .عـضیمة الخـالق عبـد محمـد تحقیـق .المبرد یزید بن محمد العباس أبو .المقتضب-٥٢

  .م ١٩٩٤ هـ -١٤١٥  اإلسالمى التراث إحیاء لجنة األوقاف وزارة القاهرة

َّوالص َّالنحو ِعلمي في َالمختصر ُالمنهاج -٥٣  بن عیسى بن یوسف بن اهللا عبد.رفَ

َمؤسسة: الناشر .العنزي الجدیع الیعقوب یعقوب  ،والتوزیع والنشر للطباعة َّالریان َ

  .م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ ،الثالثة: الطبعة لبنان – بیروت

 دار :الناشـر.األفغـاني أحمـد بـن محمـد بـن سـعید. العربیـة اللغـة قواعد في الموجز-٥٤ 

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ :الطبعة.لبنان – بیروت  الفكر



 
 

 

   

 

١٠٥٨

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

ــى الطــالب موصــل-٥٥ ــد. اإلعــراب قواعــد إل ــن خال ــد ب ــن اهللا عب ــي ب ــر أب ــن بك ــد ب  محم

 – الرسـالة: الناشـر .مجاهد الكریم عبد: تحقیق.بالوقاد المعروف ألزهري ّالجرجاوي

  .م١٩٩٦ هـ٤١٥ ،األولى: الطبعة بیروت

  .الشباب مكتبة: الناشر.عید محمد .فيالمص النحو-٥٦

 الجرجـــاني الـــشریف علـــي بـــن محمـــد بـــن لعلـــي اللغـــة قواعـــد مبـــادئ= میـــر نحـــو-٥٧

: الحواشـي وضـع.حـسین حامـد: الفارسـیة عـن المعرب .شریف میر بسید المعروف

 مكتبـة: الناشـر.صـودهوري أحمـد صغیر مجاهد: ضبط.القادر عبد أحمد القادر عبد

ـــصل ـــت مـــسجد جـــامع شـــاهي ،الفی ـــة ماركی ـــة.شـــیتاغونغ. اندرقلع ـــى: الطبع  ،األول

  . م ١٩٨٧ - هـ١٤٠٨

 .القاهرة المعارف دار طبعة .حسن عباس د. فيالوا النحو -٥٨

عبـد الحمیـد :  جـالل الـدین الـسیوطى تحقیـق. شرح جمـع الجوامـعفيهمع الهوامع -٥٩

  . مصر–المكتبة التوفیقیة : الناشر. داوي
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١٠٥٩

 العربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و

ُاملركب  ٌرصفية ٌدراسة ُّاالسمى َّ ٌحتليلية َّ َّ 

 املوضوعات فهرس

 ـوعــــــــــــــاملوض الصفحة رقم

 املقدمة* ٩٩١

٩٩٣  

٩٩٣  

٩٩٤ 

  .)التركيب وأنواع ملركَّبا(:التمهيد*
   .باملركَّب تعريفال: األول حثاملب  

 لتركيبا نواعأ :الثاين بحثامل

 ومجعه املركَّب نيةتث: األول الفصل ١٠٠١

  ومجعه املزجى املركَّب تثنية: األول املبحث ١٠٠١

 ومجعه اإلضايف املركَّب تثنية: الثاين املبحث ١٠٠٨

 املركَّب تصغري: الثاين الفصل ١٠١٢

 .املزجى املركَّب تصغري: األول املبحث ١٠١٢

 اإلضاىف املركَّب صغريت :الثاىن املبحث ١٠١٧

 .املركَّب إىل النسب :الثالثّ الفصل ١٠١٨

 .املزجى املركّب إىل النسب: األول املبحث ١٠١٨

 .اإلضايف املركّب إىل النسب:الثاىن املبحث ١٠٣٠

 اخلامتة* ١٠٤٢

 واملراجع املصادر ثبت ١٠٤٧

 املوضوعات فهرس ١٠٥٩

  

  مت حبمد اهللا وتوفيقه


