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  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف
   د. مالك حييا

  لخص امل
ـا  ؛ ألإيصال املعـىن ؛ غايتها القصوى لغة التفاهم والتخاطبإن اللغة العربية كغريها من اللغات 

، وقد بين البحث أن بعض ما بينهم جر التعمية واللبس يف الغالب ليسهل على منسوبيها التواصل يف
إىل املماثلـة يف   ، وأن بعضها اآلخر يرجع لبسهالبناء الصريف يف كثري من الصيغمواضع اللبس يعود إىل 

  .الرسم اإلمالئي
ق األمن ملواضع اللبس، فبين أن للحركـة  ئل اليت حتقهذا البحث حاول أن يقف على أهم الوسا 

املعىن لألبنيـة الصـرفية   ، والقرائن املعنوية واللفظية دوراً رئيساً يف حتقيق أمن اللبس وتوضيح الصرفية
  ، وأظهر أيضاً أن لاللتزام بالرسم االصطالحي أثراً مهماً يف وضوح املعىن وجالئه.  املختلفة

مالئي يف بعـض األلفـاظ ألمـن    دة أو املغايرة يف الرسم اإلودعا البحث إىل عدم احلذف أو الزيا
  .اللبس

 .واإلمالئية، الصرفيةمواضع اللبس  :كلمات مفتاحية
 
  قدمة:امل

، ملعىن املراد بوضوح وجالء تامنيتم اللغة العربية بألفاظها وتراكيبها املختلفة اهتماماً بالغاً بإيصال ا   
وجر التعمية واللبس يف الغالب، ألما ليس مـن   ،أو الغموض شائبة من شوائب اللبس ال تشوما

؛ ولذلك يطالعنا لغويونا القدماء أن تكون وسيلة للتفاهم والتخاطب ؛ ألن اللغة املُلبسة ال تصلحمساا
، وهذا ينطبق على اللغة فنون حبد املصطلحات حدوداً دقيقة، ليظهر مرادها بوضوح وجالءيف خمتلف ال

  .ختلفة ليسهلَ التفاهم والتخاطباليت جتمع يف أثنائها األلفاظ العربية ومعانيها امل يف مظاا

                                                             
  .أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة تشرين، الالذقية، سوريا 

  م١١/١١/٢٠١٢ش = ه. ٢١/٨/١٣٩١تاريخ القبول:        م ٤/٠٦/٢٠١٢ش= ه.١٥/٠٣/١٣٩١تاريخ الوصول: 



 ١٧٨  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
تعود إىل وضوح معناه، وتآلف  ولعل ما يعزز أن العربية جر اللبس والغموض أن فصاحة الكالم "   

  .١، وهجر التعقيد"كلماته
عرب " أن يراعي ما يقتضيه ظـاهر  ويرى ابن هشام األنصاري أن من اجلهات اليت تدخل على املُ    

  .٣وأن يراعي معىن صحيحاً وال ينظر يف صحته الصناعة"، ٢الصناعة وال يراعى املعىن"
ملختلفة لكل حرف من حـروف العربيـة، يف   ويطالعنا اللغويون يف تآليف النحو والبالغة باملعاين ا    

 قوهلم: إما أن تكلّمين وإال فاذهب، مبعىن "(إال) يف، فـ التراكيب املختلفة؛ لئال يلبس املعىن أو يغمض
، ويف إالّ قرياطاً، مبعىن أستثين، ويف قولنا: هذا درهم إال قرياط، مبعىن (غري): هذا درهم (إما)، ويف قولنا

وجتيء إال عاطفة  ]١٥٠[البقرة :  ﴿ لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ إِلَّا الَّذين ظَلَموا ﴾قوله تعاىل : 
  .٤"مبعىن الواو

، ولذلك يفتتح ابـن هشـام   ذوف لئال يلبس الكالم ويغمضواحلذف ال يصح إال بدليل على احمل   
" على احملذوف ليكـون املعـىن بينـاً    "بوجود دليل حايلّ أو مقايلّاألنصاري شروط احلذف الثمانية 

اليت ال يوجد للذكور مثلها، حنـو : حـائض،    إلناث. ولذلك مل تلحق تاء التأنيث أوصاف ا٥واضحاً
ىن موضع املفرد إذا . والقول نفسه يف وضع املعاعب، ناهد، ألن املعىن بين من غريها، كطامث، مرضع

  .   تعزز کون العربية لغة غري، وغري ذلك من املسائل اليتأُمن اللبس، حنو: لبيك وسعديك وأضراما
، وقد  كثري من املواضعالنحو والصرف ال ختلو من اإلشارة إىل اللبس وأمنه يف ويالحظ أن مؤلفات   

كون الضمري يوهم أنـه  إزالة اللبس حيث ية مكاناً الزركشي، باباً عنوانه (أفرد من القدماء هلذه املسأل
هر ر يف فلـك وضـع الظـا   ، ولكن هذا الباب يدو٦) غري املراد)، يف مصنفه (الربهان يف علوم القرآن

  .  موضع املضمر
                                                             

 . ٧٥ص ،اإليضاح يف علوم البالغةقزويين، اخلطيب ال -١
 .٦٨٤، صمغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام،  -٢
 .٦٩٨ص ،نفسهاملصدر  -٣
 .٣/١٩، األشباه والنظائر يف النحوجالل الدين السيوطي،  -٤
 .٧٨٦، صمغين اللبيبابن هشام األنصاري،  -٥
 .الربهان يف علوم القرآنبدر الدين الزركشي،  -٦



 ١٧٩                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
، ١) ناً حتت عنوان (اللبس حمذور) يف كتابه (األشباه والنظائر يف النحووالسيوطي الذي أفرد هلا مكا   

  ولكنه اكتفى به بتدوين أقوال النحاة يف إزالة اللبس من بعض مسائل النحو واللغة.  
ـ أن حتقيق أمن اللبس يتم ، إذ يرى ديث عامأما من احملدثني فيطالعنا الدكتور متام حسان حب    القرائن ب

، واألداة، "اإلعراب والرتبة، والصيغة، واملطابقة، والربط: قرائن اللفظية اليت تتناولاملختلفة. وال سيما ال
  .  ٢والتنغيم" 

ن ، ووسائل أم البناء الصريف والرسم اإلمالئييهدف هذا البحث إىل الوقوف على املواضع امللبسة يف   
  .  عل املعىن واضحاًاللبس اليت جت

ورصدها، وتتبعها، مث ، الظاهرة يقوم البحث يف معظمه على املنهج الوصفي الذي يعتمد على قراءة   
عن ذلك  . وقد ينحرف املنهجنيفها تصنيفاً خيدم الغرض املرجو، ليتم بعد ذلك تصوصفها وصفاً دقيقاً

. سواء أكان ذلـك علـى   لمادة املدروسةجلزئيات البحثية ل، وفق معطيات اإىل التحليل وبيان الرأي
  .فية أم على مستوى الرسم اإلمالئيمستوى األبنية الصر

 :  البناء الصريف -١
الكالم العريب اسم وفعل وحرف، وهو عند الدكتور متام حسان "اسم وصفة وفعل وضمري وخالفـة     

، واجلامد مـا  امد ومشتقدور يف حتقيق أَمن اللبس املعنوي، فاالسم ج، ولكل مما مر ٣وظرف وأداة " 
  .أما املشتق فما دل على هذه الصفة، ل على ذات من غري مالحظة الصفةيد
ربية أبنية خاصـة ذات  ، وله يف العدر من اجلوامد على املذهب البصري، وهو أصل االشتقاقواملص   

ـ ، ومفعوالًؤكداً أو مبيناً للنوع أو العدد، فهو يقع مفعوالً مطلقاً مدالالت خاصة ، وال يقـع  ه معه ول
  . أُول مبشتق على املذهب البصري حاالً إال إذا

فة ، كتلك اليت تدل على احلرصدر صيغ خمتلفة محالً على الفعل، ولكل صيغة داللتها اخلاصةوهلذا امل   
) أثر رئيس يف حتقيق أمنِ لَبسـها  أو الصوت أو اللون أو غري ذلك. وللقرينة الصرفية (احلركة الصرفية

                                                             
 .١/٢٧٠، األشباه والنظائر يف النحولسيوطي، ا -١
 .١٩٠، صاللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  متام -٢
 .٩٠ص ،نفسهاملرجع  -٣



 ١٨٠  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
، ويتحقق أمـن  ، وفَتح وفَتحٍ، وركَض وركْضٍ، وبالصيغ املصدرية األخرى: لعب ولعبٍل، حنوبالفع

وقعه الوظيفي يف التركيب اللغوي، ويتضح ذلـك  ، ومبصيغه ببعض املشتقات بكونه جامداًلبسِ بعض 
بهة ، صفة مش: كرمي وعظيم وصديقو) حنيل، وبناء ( فَعالنقيق والصهِيل مصدرين :يف بناء (فَعيل) حنو

ة واحلاقّـة  : الطّامة والصاخلقول نفسه فيما كان منه من باب (فاعلة ) حنو، واأو مثاالً من أمثلة املبالغة
ت مصادردوالقول نفسه أيضاً فيما جاء من اسم الفاعل املشتق من هذا البناءـ وما كان من ـ إنْ ع .

  .١فعول كالود واملعقول وارباملصدر على زنة اسم امل
، ولكل من املـذكر  ) بناء٣٨٨إىل أكثر من ( )٢(، أوصلها الزبيدي الصرفية واالسم اجلامد له أبنيته   

  .  ا من القرائن كاملعنوية أو غريهاواملؤنث ألفاظ يفرق فيها بينهما بعالمة تأنيث أو بغريه
، أو ممـا  ا أَمن اللبس بغريها من مثيالاة صرفية خاصة تحقِّق هلواملشتقات بأنواعها املختلفة هلا أبني   

  .  مساء اجلامدة على صيغها كما مرجاء من األ
لمصدر الذي يدل علـى  ، فلد هذه الصيغ ذات الدالالت اخلاصةوللحركة الصرفية أثر بين يف حتدي   

ي ينتهي باهلاء بوصفه حنو: دعـوة واحـدة،   صدر الذ، ويتحقق أمن لَبس اسم املرة باملاملرة بناء (فَعلَة)
واحدة ةمحوالقولُ نفسه فيما كان خمتوماً بتور .   اء التأنيث من مصادر غري الثالثي، حنـو: اسـتقامة

واحدة واستمالة ،من الثالثي، وللواحدة (لةعف) لَبسـه  مصدر الذي يدل على اهليئة بناء نويتحقق أَم ،
  .اء الوصف أو اإلضافة، حنو: نِشدة عظيمة، ونِشدة امللهوفر املختوم بتباملصد

املفعول إذا كانا ، وهلما بناء اسم (مفْعل) و (مفْعل) إذا كانا من الثالثي والمسي الزمان واملكان بناءا   
حذف حيح الالم ت) إذا كان من ثالثي غري معتلّ الفاء صمن غري الثالثي، وللمصدر امليمي بناء (مفْعل

  . بناء اسم املفعول من غري الثالثي، وله فاؤه يف املضارع؛ ألن ذلك له بناء (مفْعل)
؛ ألن احلركـة  ظيفَة كل منها يف التركيب اللغـوي ويتحقق أَمن اللبس فيما مر بالقرينة املعنوية وو   

  .البناء الصريف نفسه الصرفية عاجزة عن حتقيقه فيما كان من

                                                             
 .٨١، صذيب التوضيحأمحد املراغي وزميله،  -١
 .٢٠، صأبنية الصرف يف كتاب سيبويهخدجية احلديثي،  -٢



 ١٨١                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
خاصة متيزها  فاعل وأمثلة املبالغة واسم املفعول والصفة املشبهة واسم التفضيل أبنيةولكل من اسم ال   

فَاعـلَ وفاعـل    :شات أبنيته من املشتقات وغريها، حنو، ويتحقق أَمن اللبس فيما تعن بعضها بعضاً
لك الصفات اليت يستوي فيهـا  . أما تعلٍ ومفَعلٍ، باحلركة الصرفية، ومفَوفاعلٍ وفاعلٍ، ومفْعلٍ ومفْعلٍ

، وبـذكرها إنْ  وف فيها إنْ حذفَت تاء التأنيـث املذكر واملؤنث فيتحقق أمن اللبس فيها بذكر املوص
، ، وكاعـبٍ تطالعنا يف املؤنث من غري التاء، حنو: طالقٍ، وطامث، وناهـد  حذف، أما الصفات اليت

، أما ما يطالعنا منـها  املذكرس فيها بأا ليست من صفات ، ومرضعٍ وغريها فيتحقق أمن اللبوحائضٍ
: ى أا تستوي فيها اإلناث مجيعاً، ومن ذلك قوله تعـاىل بالتاء فللداللة على أا متوافرة فعالً زيادة عل

﴾ تعضا أَرمع ةعضرلُ كُلُّ مذْها تهونرت وم٢[احلج:  ﴿ ي[ .  
ق أَمن اللبس فيه باحلركة الصرفية أو بقرينة من القرائن األخرى إذا اسـتثنينا  ويف العربية ما ال يتحق   

 واملفعولني الـيت مـن   ، ومن ذلك أمساء الفاعلنياليت يعد الفارق فيها تقديرياً املعنوية يف بعض احلاالت
للبس فيها ملا أصاا من ا ، فهذه األمساء ال يتحقق أَمنل ومبتاع ومقْتاد وأضراا: مكْتاباب مختار، حنو

اللبس يبدو بيناً يف مثل قولنا: رأيـت خمتـاراً   ، فمفْتعل)) والفاعل (إِعالل، فاسم املفعول وزنه (مفْتعلٌ
  .  لبس قراءة ومساعاً، فالقرائن يف هذا القول عاجِزة عن حتقيق أَمن الميشي

) مثالً كإبقاء بناء املفعول على (مفْتعـلٌ ، قرينة لفظيةقيق ذلك فال بد من ويتراءى يل أنه إذا أُريد حت   
ولعل ما يعزز ذلـك   ،مة مميزة السم الفاعل من املفعول، أو بوضع عالمن غري إعالل كما يف استحوذَ

اللغة واسم املفعول إال بالقرائن، فيكـون  : " فال يقع فَرق بني اسم الفاعل على هذه قول ابن عصفور
ختتقترنُ به "ارٍنظري (م ن بقرينةمفعولٍ حىت يتبي لٍ واسم١) يف أنه حيتمل أنْ يكونَ اسم فاع.  

 ؛ ألن أصل اسم الفاعل هـو ومن ذلك اسم الفاعل واملفعول (مقتل) من ( قتلَ ) يف إحدى اللغات   
 حدث اإلدغام، وأصل اسم القاف كُِسرت اللتقاء الساكنني، مث، على أن التاء األوىل سكِّنت و(مقْتتل)

، القاف كُِسرت اللتقاء الساكنني، مث حـدث اإلدغـام  ) على أن التاء األوىل سكِّنت واملفعول (مقْتتلٌ
  . ٢، والقول يف هذه املسألة كالقول يف سابقتهااء الثانية اتباعاً حلركة القافوكُِسرت الت

                                                             
 .املمتع يف التصريف ،ابن عصفور -١
  .٢/٦٤٢، ملمتع يف التصريفاابن عصفور،  -٢



 ١٨٢  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
   أَراسم الفاعل من (ج (جائر) و(سائلٌ) اسم الفاعل ، و(*)ومن ذلك ،(جار) اسم الفاعل من (رجائ

أَمن اللبس فيهما يف مثـل قولنـا:    ، فال يتحققمن (سأَلَ) و(سائلٌ) اسم الفاعل من (سالَ) وأضراما
، ويظهر يل أن أَمـن  ظية أو معنوية يف التركيب اللغوي، إال إذا صحبتهما قرينةٌ لفرأيت جائراً جالساً

  .  املهملة يف اسم الفاعل من (سال)ما كان من هذا الباب بإعجام الياء  حتقيقه يف اللبس ميكن
اسـم الفاعـل   ، فمن ذلك ما كان من باب (شاد يشاد فهو مشاد) وأضرابه المسي الفاعل واملفعول   

دشادأما املفعول فَم ،دشادءى يل أن ، ويتـرا د حذف حركة الدال األوىل لإلدغام، فالتبسا بعأصله: م
، إال بوضع عالمة مميزة ألحدمها إذا مل يكـن  بس ال يمكن حتقيقه يف مثل قولنا: شاهدت مشاداًأَمن الل

  .  حوباً بقرينة لفظية أو معنويةمص
   عدومما ي (لفْعم) عن (ٍلفْعم) غىن فيه بـستلْبِساً ما يبمهسن*: مصحوم ،  لْفَـجـر *، ومتهوم ،*، 

ن ما مر أمساء ، ويظهر يل أ١، ولقد عد اجلوهري ما جاء من ذلك من باب الندرة*، ومجرش*ومجدع
ما يعزز ما نـذهب إليـه أن (   ، ولعل ى خالف ذلك، على الرغم من أن النحاة علمفعولني ال فاعلني

  :٢باً ) قد ورد عن العرب، ومن ذلك قول اجلعديمسهِ
  غَري عيي وال مسهِبِ

   بههِب واملُساهلاء يف إحدى روايتني، وجاء يف (لسان العرب): "واملُس ٣: الكثري الكـالم " بكسرة ،
ذوفاً استتر الضمري فيه بعد ، وهو أن يف الكالم مضافاً حم(مسهب) ويظهر يل وجه آخر يف اسم املفعول

هكالم بهسحذفه، والتقدير: م.  
، أما مسهِب بالكسـر  الفتح الذي يكثر الكالم يف اخلطأمسهباً ب" أن وذهب أبو علي الفارسي إىل   

  .١فالذي يكثر الكالم يف الصواب"
                                                                                                                                                           

من جأر هو: الذي يرفع صوته مع تضرع واستغاثة، وجيشان النفس.  اجلائر، مادة (جأر). لسان العربابن منظور،  *
 : الذي ال أصلَ لـه وال املُجدعمن أَهتر فهو مهتر.  هتراملُ: املُفْلس. املُلْفجبكسر اهلاء وفتحها: الكثري الكالم.  املُسهِب
 من أَجرشت اإلبل إذا مسنت. املُجرشةثبات. 

 .٢/١٣٨، ص  شرح التصريح على التوضيحخالد األزهري،  -١
 ، مادة (سهب).لسان العرب. ابن منظور، ١٩٨، صديوان ال ،النابغة اجلعدي -٢
 ، مادة (سهب).لسان العربابن منظور،  -٣



 ١٨٣                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
، كالقرينة املعنوية أو العهدية الذهنية اليت تدور يف فلـك  من اللبس يف ما مروال بد من قرينة حتقق أَ   

  .  الفاعلنيربية مراداً ا أمساء العلم بأا خلقت هكذا يف الع
، وأضـراا  بِساً ما بين للمفعول من األفعال: خفْت، وبِعت، وعقْت، وخفنا وبِعنا وعقْناومما يعد ملْ   

، وهـي  أمر أا للفاعل واملراد للمفعولما  ؛ ألنه يتوهم يفاملبين للمفعول باملبين للمعلوم مما يلتبس فيها
، ا للفاعل تكون أوائلُها مكسـورة ، فعلى تقدير كوفرق التقديريسيبويه مكتفياً بال مسألة قد أجازها

  .٢أما على تقدير كوا للمفعول فمضمومة

ولعل ما ذهب إليه ابن مالك من حيث ضم أولِ ما كان من هذا الباب أَولَى وأظْهر؛ ألن الضم هو    
  . ٣األصل يف هذه املسألة 

، فال بد مـن وضـع   وقُدنَ املسندين إىل نون النسوة، م: رعنا يتحقق فيه أمن اللبس بغري الضومم   
  .بسالكسرة فيما كان مبنياً للمفعول من هذه املسألة ليتحقق أمن الل

   ضارملومن ذلك (تن حمكعلى البناء للفاعل أو املفعول) الذي ي نه للفاعل يكون ، فعلى تقدير كوه
الرغم من عدم حتقق أَمـنِ   ، فحذفت حركة الراء لإلدغام علىمن باب (تفاعل)، وللمفعول (تضارر)

، فال بد من عالمة فارقة يف هذه املسألة إذا مل تتوافر القرينة اللفظية أو املعنوية، كاليت يف قولـه  اللبس
  .٤: غري مضار بورثَته] أي١٢﴾ [النساء: : ﴿ أو دينٍ غري مضار وصيةً من اِهللا ... تعاىل

ومما ميكن عده ملْبِساً " ما جاء يف صيغة املفعول من األفعال مراداً به الفاعل، حنـو: جـن وسـلَّ       
دمها ، أو بعد ما بعملسألة بالقرينة العهدية الذهنية، ويبدو لنا أن أَمن اللبس يتحقق يف هذه ا٥وأضراما"

. وممـا  ى الظاهر أقلُّ تكلّفاً، وأكثر اطراداً يف القياساحلملَ عل؛ ألن مفعولَ ما مل يسم فاعلُه، وهو أوىل

                                                                                                                                                           
 .املساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل،  -١
 .١/٢٩٥، شرح التصريح على التوضيحاألزهري،  خالد -٢
 .١/٢٩٥املصدر نفسه،  -٣
 .١/٣٣٧، ص  التبيان يف إعراب القرآنأبو البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي،  -٤
 .٣١، صكتاب شذا العرف يف فن الصرفأمحد احلمالوي،  -٥



 ١٨٤  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
، ]. بالبنـاء للمفعـول  ٢٥[الفرقان:  ﴿ ونزلَ املَالئكَةُ تنزِيالً ﴾: قراءة حبيشٍيمكن عده من ذلك " 

  .  ، والقياس عليها مردود ومرذول١وهذه األفعال شاذة عند ابن جين"
، ميكن التخلص حيث إنه ال يقال فيها: جنةُ اهللا، وال سلَّه وال حمهلنحويون من ولعل ما ذهب إليه ا   

  . العودة إىل مظان اللغة املختلفة منه بأن ذلك تقديري فيما مل يقل فيه ذلك بعد
    زعزالعربية ال متيل إىل اللبس أنّ قياس اسم املفعول م کونومما ي  (ـلفْعم) ن الثالثي أن يكون على

ــلُ)ليكــون ج فْعــاً علــى املضــارع (ي ــن اري ــول م ــبس باســم املفع ــك يلت   ، ولكــن ذل
  . ٢)" "عدلَ عنه إىل (مفْعول: مكْرم، ولذلك (أَفْعلَ) حنو

، وأخرب يخبِر ،يف مضارع الثالثي املزيد باهلمزة، حنو: أَكْرم يكْرِمضم ياء املضارعة "ومن ذلك أيضاً    
  .٣؛ ألن اهلمزة املزيدة تسقط يف املضارع "ثي مفتوح ياء املضارعةارع الثاللئال يلتبس مبض

: اسـتخرج،  نيني للمفعول لئال يلتبسـا بـاألمر  ومنه أيضاً " ضم التاء يف حنو: استخرِج واستحلي مب
ـ  : اخرِج كما يف: اخرج واضرِب، والقول نفسه يف "امتناع اإلتباع يف٤استحلِ " رب ، لئال يلتـبس اخل
  . ٥باألمر "

مضـارع ذوات اليـاء   ، أما مضارع ذوات الواو ضمت عينه، حنو: يقُولُ، يعود وأضراماومنه أن    
  .٦، لئال يلتبساأضراما، وفكُِسرت عينه، حنو: يبيِع، يسيِلُ

، ويتحقق أمن اللبس رةع التكسري بنوعيها القلة والكثومما يعد من البناء الصريف يف هذه املسألة مجو   
الياء ختفيفاً مما كان من باب (مفاعيل) إذا  ، ولذلك ال يصح حذفباحلركة الصرفية والبناء الصريف فيها

  .  ٧، وال يصح حذف يائه لئال يلتبس مبطاعم مجع مطْعممجع مطْعامم ي، فمطاعكان يلتبِس ببناء آخر

                                                             
 .احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءاتأبو الفتح عثمان ابن جين،  -١
 .  ١/٢٧١، األشباه والنظائر يف النحوالسيوطي،  -٢
 .١/٢٧٢، املصدر نفسه -٣
 .مهع اهلوامعجالل الدين السيوطي،  -٤
 . ٦/٢٢٤، املصدر نفسه -٥
 .٢/٥٣٠، املمتع يف التصريفابن عصفور،  -٦
 . ٥/٣٣٣، مهع اهلوامعالسيوطي،  -٧



 ١٨٥                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
، وغري ذلك مـن  كما فعلوا يف بقرة وبقرٍ، وشجرةً وشجرٍ ى حيومن ذلك أم مل جيمعوا حيةً عل   

  .١؛ لئال يلتبس حبيمما يفرق بينه وبني مفرده باهلاءأمساء اجلمع اجلنسي 
ال يلتبس بفواعل ؛ لئكور العقالء ال يجمع على فواعلومن ذلك أن ما كان من باب فاعل صفة للذ   

، وما جاء من كـالم العـرب   وقوائم، وزاهرة وزواهر وغريها مجع فاعلة حنو: كاتبة وكواتب، وقائمة
  .ك يعد من باب الشذوذ عند النحاةخالف ذل

عنويـة أو  وعليه فال بد من قرينة م ٢ويبدو أن كثرة ما جاء من شواهد تعزز إجازة ما منعه النحويون   
عنوية أو اللفظية ما جاء مـن مجـوع   ، ومما يعد ملْبِساً إن مل تتوافر القرينة امللفظية لتحقيق أمن اللبس

جاء فيه الفلـك مفـرداً   ، ومما ٣، وهجان ودالصٍ وغريهاالتكسري داالً على الواحد واجلمع، حنو: فُلْك
مل ؛ ألنه يستع]، على أن الفُلك للجمع املؤنث١١٩الشعراء: [  ﴿ يف الفُلْك املشحون ﴾: قوله تعاىل

﴿ والفُلك اليت جتـري يف  : مالً اإلفراد واجلمع قوله تعاىلا جاء منه حمت، وممواحداً ومجعاً مذكراً ومؤنثاً
  . ]١٦٤ :[البقرة البحر ﴾

  .٤ولعل للقرينة اللفظية أثراً بيناً يف حتقيق أمن اللبس فيما مر    
 بيسرٍ ومما يعد دليالً بيناً يف هذه املسألة على أن العربية جر اللبس ومتيل إىل اإليضاح وإيصال املعىن   

حقق أمن اللبس على الـرغم  قيد یوسهولة أن املفرد واملثىن واجلمع قد يوضع أحدمها موضع اآلخر ب
 ت قُلُوبكُمـا ﴾ ﴿ قَد صغ: ا وضع له، ومن ذلك قوله تعاىلمن أن األصل أن يوضع كل لفظ على م

]، أي: قلباكمـا،  ٣٨ائدة: [امل ﴾سارق والسارقةُ فاقطعوا أيديهماوال﴿: ]، وقوله تعاىل٤[التحرمي: 
، لتبس؛ ألنه إن كان له أكثر اكل واحد من املضاف إليه شيء واحد، وقُيد ذلك بأن يكون لوميينيهما

  .٥: قطعت أذين الزيدين لإللباس يف عدد املقطوعضع املفرد أو اجلمع يف مثل قولنافال يصح أن يو

                                                             
 .١/٢٧٣، األشباه والنظائر يف النحوالسيوطي،  -١
 .٧٩-٧٥، صالفيصل يف ألوان اجلموعباس أبو السعود، ع -٢
 ، مادة (فلك)، ص  .لسان العربابن منظور،  -٣
 .١٠٢-١٠٠، ص احملاجاة باملسائل النحويةحممود بن عمر الزخمشري،  -٤
 . ١/١٧١، مهع اهلوامع. والسيوطي، ١٧٨، املصدر السابق -٥



 ١٨٦  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
ل مل يعلُّ يف حتقيق أمن اللبس ما يطالعنا يف اإلعالل من مسائولعل ما يعزز أن للبناء الصريف أثراً بيناً    

؛ ألنـه  أم مل يعلُّوا: اسواد، واعوار، وأضراما ، ومن ذلكفيها االسم أو الفعل؛ لئال يلتبس ببناء آخر
، فيلتـبس ذلـك   : ساد وعارلو نقلت فتحة الواو إىل الساكن قبلها وحذفت إحدى األلفني ألصبحا

  .١املضاعفبفاعل 
ومن ذلك إعالل اسم املكان من (قام) وأضرابه لتحقق أمن لبسه بـ (قام)؛ لـذلك يقـال فيـه       
  .٢)ممقا(

 ٣)؛ ألما لو أُعال ألصبحا: مقَاالً ومخاطاًيعلُّوا مقْواالً ومخياطاً؛ لئال يلتبس بـ (فعالومنه أم مل    

  .لعرب إعالهلمامل يثبت يف كالم ا على الرغم من أنه
  ؛ لـئال يلتبسـا بعـد النقـل واحلـذف بِفَعـال       ه يف عدم إعالل تقْـوال وتيسـار  والقول نفس   

  .٤)(تقَال وتسار
ومنه التصحيح يف مثل: نزوان، وقَطَوان؛ ألما يصبحان: نزان وقَطَان، بعد النقل واحلذف، فيلتبس    

حيح يف مثل: عصوان ورحيان؛ ألما يصبحان: عصان ورحان، بعد ، ومنه التص ٥)عالف(فَعالن) بـ (
  .٦: يدان ودمانثنية املقصور بتثنية املنقوص حنو، فتلتبس تالنقل واحلذف

) وحذفت إحدى الواوين الساكنتني (سور وغُور؛ ألما لو أُعال ٨وغُوور ٧ومنه التصحيح يف سوور   
ل من حيث اإلعالل والقلب واحلذف، فيلتبس (فَعول) بــ  ، والقول نفسه يف قَوولعول بفُعاللتبس فُ

  .١)(فَعل

                                                             
 .٣/١٤٤، شرح الشافيةرضي الدين األستراباذي،  -١
 . ٢/٤٨٦، املمتع يف التصريفابن عصفور،  -٢
 .٣/١٢٥، شرح الشافيةالرضي،  -٣
 .٣/١٢٥ املصدر نفسه، -٤
 .٢/٥٥٢، املمتع يف التصريفابن عصفور،  -٥
 .٢/٥٥٢ املصدر نفسه، -٦
 (سور). من سرت سووراً إذا وثبت وثُرت . لسان العربابن منظور،  -٧
 من غارت العني غُووراً.  (غور). لسان العربابن منظور،  -٨



 ١٨٧                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
بعـد   : رؤيا وروية اللتني أصبحتامن ذلك عدم قلب الواو ياء يف مثل: سوير وبويع، كما فعلوا يفو   

  .٢)تبسان ببناء (فُعلسيرا وبيعا، فيل :القلب: ريا ورية؛ ألما لو عومال كذلك ألصبحتا
  ) عنـد إسـنادمها إىل ألـف االثـنني     ومن ذلك عـودة الـواو فــ (يغـزا) واليـاء يف (رمـى      

  .٣)(غَزوا ورميا
  . )٤(؛ لئال تقلب ياء فيلتبس اجلمع باملفرد ) إليهارضيضم ما قبل الواو عند إسناد ( ومن ذلك أيضاً    

 :  اإلمالئيالرسم  -٢
، أو تلك اليت اختذ فيها األلفاظ اليت يغاير لفظها رمسها وان واضحني يف كثري منلعل اللبس وأمنه يبد   

مدة يف التمييز بينها وبني غريهاالرسم ع.  
، وذهـب  ومن النوع الثاين (حاشا) اليت تأيت امساً أو اسم فعلٍ، أو فعالً، أو حرف خفضٍ يف العربية   

س عنـده أن  ، والقيـا و (كلتا)) كلزوم األلف يف (كاليست الزمة األلف فيها ل"ابن درستويه إىل أن 
وذكر األستاذ عبد   ،٥، فالفعلية ال بد من كتبها بالياء"تكتب بالياء املُهملة، لئال تلتبس احلرفية بالفعلية

  .٦؛ ولذلك تكتب بالياء"سم على الصحيحا"السالم هارون أا 
، رفية أو االمسية تعرف من السياق، ألن الفعلية أو احلسمال ضرورة هلذه املغايرة يف الرويظهر لنا أنه    

ما مضى بعض األلفاظ األخرى حنو (عدا) و (خـال) و (إىل)  وال بد أن نخضع لذلك أيضاً محالً على 
 .حرفني وامسني يف بعض االستعماالت) و(على

                                                                                                                                                           
 .  ٤٩٤-٢/٤٦١: املمتع يف التصريفابن عصفور،  -١
 . ٣/١٤٠، شرح الشافيةالرضي،  -٢
  .٣/١٥٧، شرح الشافيةالرضي،  -٣
 . ٢/٥٢٩، املمتع يف التصريفابن عصفور ،  -٤
 . ٤٥ص ،كتاب الكتابعبد اهللا ابن درستويه،  -٥
 . ٢٥-٢٤ص ،قواعد اإلمالءعبد السالم هارون،  -٦



 ١٨٨  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
و: ريا، وعلْيا، ودنيا، ثة أحرف بألف فيها ياء حنومن ذلك ما انتهى من الصفات اليت تزيد على ثال   

من هـذه   ، واستثينروف يف هذه الصفات أن ترسم بألف، أما إذا سمي ا فبياء مهملة، فاملعوأضراا
  .١؛ ألا ليست صفاتوأضراما )املسألة ما كان من باب (عطايا) و(هدايا

ة إىل املغـايرة؛ ألن قرينـة   والقول نفسه يف هذه املسألة كالقول يف سابقتها من حيث إنه ال ضرور   
قرينة الرسم اإلمالئـي أوضـح   التكلم أو القرينة الذهنية أو اللفظية تغين عن ذلك على الرغم من أن 

  .وأظهر
تلتـبس باألمسـاء   ولعل لرسم األمساء املقصورة اليت تزيد على ثالثة أحرف بالياء املهملة عذراً لئال    

(بِشـراً) املنصـوبني   ) وبـ (ذكـراً إذ لو كتبت بألف اللتبس ، املنصوبة املنونة، حنو ذكرى، وبشرى
كـثرياً مـن    ؛ ألن٢، ولسنا مع من يدعو إىل وضع فتحتني فوق ألف التنوين للتفرقة بني ما مراملنونني

يصار إىل احلركات يف بعض املسائل؛ ألا أقل تكلفـاً  ، على الرغم من أنه قد الكتاب يهملون الضبط
  .  وأكثر وضوحاً

رأ) قَا يلبسها باملسند إىل املفرد (؛ ألن حذفه: قرأا، يقرأانومن ذلك وجوب رسم ألف التثنية يف مثل   
بس عنـد مـن   ، ولعل القرينة اللفظية والسياق يغنيان عن هذا الل٣) املسند إىل نون النسوةو(مل يقْرأنَ

  .  رابهد هلم من رمسها فيما مر وأض، أما غريهم فال بيتقنون قواعد العربية
ذلك يكون قد خالف نظائره كما مر؛ ألنه علم ، وبومنه (حيىي) علماً للفرق بينه وبني (يحيا) فعالً    

ا يفهـم مـن   ، ولكن هذا اللبس يمكن إزالته مبمشهور يكثر استعماله، وقيل إنه شاذ، فال يقاس عليه
  .٤، أو بالقرينة املقاميةالتركيب اللغوي للجملة

                                                             
 .٧٤، صأصول اإلمالءعبد اللطيف اخلطيب،  -١
 .١٠٥، ص١٩٥٥، ٨العدد ، جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة -٢
 .٥٢، صأصول اإلمالءعبد اللطيف اخلطيب،  -٣
 .٤٥، صكتاب الكتابابن درستويه،  -٤



 ١٨٩                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
يف األمـر  ، ومنها زيادة األلف بعـد واو اجلماعـة   دة حرف على كلمة لئال تلتبسك زياومن ذل   

ريني ، ومل يلحق بعض البصواملاضي املسندين إليها، واملضارع املسند إليها، حنو: قالوا، قولوا، مل يقولوا
  : األلف باملضارع املشار إليه، وهلذه الزيادة أسباب منها

  .واو ينتهي إىل خمرج األلف، وهو قول اخلليل بن أمحدملد بالأا زيدت ألن فصل صوت ا -١
، علـى أن  املنفصل يف مثل قولنا: ضربوا هـم  أا زيدت للفصل بني الضمري املتصل والضمري -٢

يد للمتصل، ومل تلحق الضمري يف قولنا: ضربوا هـم؛ ألنـه يف موضـع    الضمري املنفصل توك
 .نصب

، ولذلك مل تلحق حنو: كفروا، وردوا، وجاؤواللفصل بني واو اجلمع وواو النسق،  أا زيدت -٣
، والقول نفسـه يف الفعـل   املتصلة باحلرف الذي قبلها، حنو: ضربوا، ألمن اللبس بواو اجلمع

 .فرد، حنو: يدعو؛ ألن يف االتصال أمناً للبساملسند إىل امل
 . الواو املتحركة والواو الساكنة، وهو مذهب الفراءأا زيدت للفرق بني -٤
 .١دت للفرق بني االسم والفعلأا زي -٥

؛ ألن يف زيادا ز ادعاء زيادة هذه األلف الفاصلةويظهر لنا أن ما مر من أسباب ليست كافية لتعزي   
ب يهملـون الضـبطني   ؛ ألن مجهور الكتاللبس مع مثل: دعوا، وغَزوا، ومل يدعوا، ومل يغزواإحداثاً 

أن النـاس  ، وص منه بترك فرجة بني كلمة وأخـرى عوم يتخلَّ، ولعل هذا اللبس املزالصريف والنحوي
) دعت إىل عـدم  (عامل الغد، ولعل ما يعزز ما نذهب إليه أن جلنة حترير جملة يسمعون أكثر مما يقرؤون

  .٣، وأنكر هذه الدعوة عبد الكرمي الدجيلي٢زيادا لبعض التيسري يف الطبع والقراءة والكتابة
بعد راء (عمرو) علماً غري مضاف، غري مصغر، عـري مقتـرن بــ (أل)، غـري     ومنها زيادة الواو    

، ولعـل هـذه   )٤(، للفرق بينه وبني عمر املمنوع من الصـرف  منسوب، وليس منصوباً أو قافية بيت
إن كان ال بد  ، وميكن أن يستعاض عنهان الناس يسمعون أكثر مما يقرؤون؛ ألالزيادة ليست ضرورية

                                                             
 .٣٢٥-٦/٣٢٤، مهع اهلوامعالسيوطي،  -١
 . ٢٠٠ص ،ت اللغوية يف العراقالدراساجعفر عبد اجلبار القزاز،   -٢
 .٩٠-٨٨، صوجوب األلف الفارقة بعد واو اجلماعةعبد الكرمي الدجيلي،  -٣
 .١٨٦، صاملفرد العلم يف رسم القلماهلامشي، أمحد،  -٤



 ١٩٠  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
كتابة ولفظاً هلذا العلم على الكاتب لكثرة استعمال العرب ؛ ألن ذلك أخف م (عمرو)منها بإسكان مي

  .مه كافية لتحقيق أمن اللبسإذا مل تكن قرينة الصرف أو عد
ــواو يف (أُويل) و(أُولــو      ) امللحــق جبمــع املــذكر الســامل للفــرق بــني ومنــها زيــادة ال
، والقول نفسـه يف  )١(مولة يف هذه املسألة على املنصوبة ) املرفوعة فمحأويل) و(إىل) اجلارة، أما (أولو(

 ؛ولست أرى ضرورة ملثل هـذه الزيـادة  ، املذكر) من حيث كوا من باب محل املؤنث على (أُوالت
  .الواو ألمن اللبس يف هذه املسألة، وهو أظهر من ادعاء زيادة ألن الياء جيب إعجامها يف الطبع

زيدت يف األول للفرق بينه وبني ، على أا و(أويل) اسم اإلشارة املقصورومنها زيادا يف (أولئك)    
؛ أيضاً ضرورة إىل مثل هذه الزيـادة ، ولسنا نرى ٢) قد تستعمل امساً يف العربيةإىل(إليك) وخباصة أن (

 مسألة تزيل ما قـد  ، وهيهلمزة ال بد من كتابتها يف الطبع، وألن ان الناس مساعهم أكثر من قراءمأل
  .يتراءى من لبس

ولية؛ ألن الثانية مقترنـة بــ (أل)   ) املوص) اإلشارية؛ لئال تلتبس بـ (اُألىلأوىلوالقول نفسه يف (   
  .زيادة على مجلة الصلة

ضرورة أيضاً إىل مثل هذه الزيادة، ، وال  ٣)ومنها زيادا يف (أُوخي) املصغر للفرق بينه وبني (أخي    
  . الزيادة أيضاً يف غري هذه اللفظة، ومل تطالعنا هذه األن أكثر الناس ال يكتبو

عـدم الزيـادة أوىل يف هـذه     ) ولعلف يف (مائة) للتفرقة بينها وبني (مئْة) أو (فئةومنها زيادة األل    
، ويعزز ذلـك  م من كوا زائدة يف الرسم أيضاً؛ ألن كثرياً من الناس ينطقوا باأللف على الرغاللفظة

، وأن أبا حيان النحوي قـد أجـاز   ةً على أن اهلمزة ال بد من كتبهاالعربية معجمة زياد أن احلروف
  .٤ذلك

                                                             
 .٦/٣٢٧، مهع اهلوامعالسيوطي،  -١
 . ١٠٨، صأصول اإلمالءعبد اللطيف اخلطيب،  -٢
 .٦/٣٢٨، مهع اهلوامعالسيوطي،  -٣
 .٦/٣٢٩، املصدر نفسه -٤



 ١٩١                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
، باليت بعد حذف األلف والـالم منـه   ؛ لئال يلتبسنحاة واللغويون احلذف فيه الاليتومما مل جيوز ال   

سـم  ؛ ألن رسـاً لنا أن حذف الالم ليس ملْبِ ، ويظهرلب حذفها على الرغم من هذا اللبسوأجاز ثع
﴾  وإليـه مـآبِ   : ﴿الياء من األول كقوله تعاىل، والالت إذا حذفت األلف يحقق أمن اللبس باليت

) ولكن هذا اللبس يـزول  ذف الالم فيها جيعلها تلتبس بـ (إال، أما ( الالء ) فقيل إن ح]٣٦[الرعد: 
  .  ا يقرؤونأن الناس يسمعون أكثر مم، وبا يظهر لنا برسم اهلمزة يف االسمكم
    ام حذفوا األلف من لفظ اجلاللة (ومنها أيف الوقف هللا)؛ لئال تلتبس بالاله .  
ألن اللـبس   :ارث علماً وإثباا يف حارث صفة، لئال يلتبس حبرِث علماًومنها حذف األلف من احل   

ا ال تدخل على كل علممع حرف التعريف منتف١؛ أل.  
و: طاحلات؛ ألنه يلتـبس  ألف مجع املذكر السامل إذا كان هذا احلذف ملْبِساً حن ومنها أم مل حيذفوا   

ذرين. والقول نفسه يف مجع املبِطَلَحاتوالقول نفسـه أيضـاً يف مجـع    ذكر حاذرين لئال يلتبس بِح ،
  .٢التكسري حنو دراهم لئال يلتبس بـ درهم

 يلتبسا بكوما غري مقترنتني ا إذا سبقا مزة ومل يجوزوا أن تحذف الالم من اللحم والرجل لئال   
؛ ألن مهزة الوصل تحذف أما مهزة ا أن هذا اللبس يزول بوصل الكالم، ويظهر لن ٣االستفهام أو النداء

  . أن تكتب إذا مل تخفّف القطع فاألصل
جبـالء ووضـوح    املعـىن  ؛ ألن الوضوح وإيصالجر اللبس والتعميةويتضح لنا مما مر أن العربية    

فيه باحلـذف أو الزيـادة أو   ، فما تراءى للنحويني التباس رمسه بغريه من ألفاظ العربية تصرفوا غايتها
د بقواعد الطبع أو ، ويتضح لنا أيضاً أن كثرياً مما تصرف فيه ألمن اللبس ميكن إزالة لبسه بالتقيغريمها

) وكسـرها يف  م (عمرو) وفتح نون (قارئنيط بعض احلروف كما يف إسكان مي، أو ضبالكتب احلديثة
مـن بـاب    ، يف كثري مما يعـد لجأوا للحركة يف مثل هذه املسألة، وكنا نود من النحاة أن يارئنيِ)(ق

تعـد األلفـاظ: معـرِض،    ؛ ألن ذلك أخف يف الكتب وخباصة ما كثر كتبه، أال األلفاظ املُلْبسة رمساً

                                                             
 . ٦/٣٣٠ ،السابقاملصدر  -١
 . ٦/٣٣٢ املصدر نفسه، -٢
 .٣/٣٣٠، شرح الشافيةالرضي األستراباذي،  -٣



 ١٩٢  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
بس بـاللجوء إىل القرينـة   ، أمل تتلخص العربية من هذا اللبس لفظهومعرض، ومعرِض، من باب ما يلْ

  املناسبة؟
  :اخلامتة

ضع اللبس يف بعض األبنية الصرفية، وبعض حاالت الرسم اإلمالئي، ووسائل رصد هذا البحث موا   
بس بغريها ا أمن الل، فدل على أن املشتقات بأنواعها املختلفة هلا أبنية صرفية خاصة تحقق هلحتقيق أمنها
  .من مثيالا

ملصدر الذي يدل ، فاحتديد الصيغ ذات الدالالت اخلاصةكما وضح أن للحركة الصرفية أثراً بيناً يف    
صدر الذي ينتهي باهلاء بوصـفه حنـو: دعـوة    ، ويتحقق أمن لبس اسم املرة باملعلى املرة بناء (فَعلَة)

ةدواح.  
ية ووظائفها، يف حتقيق أمن اللبس يف بعض أمساء الفاعلني وأبان البحث دور القرائن املعنو -
ن حتقيق أمـن اللـبس قـراءة    ، عاجزة عاليت من باب خمتار، حنو: مكْتال، ومبتاع وأضرااواملفعولني 

مفْتعل) من غري إعـالل كمـا يف   ؛ لذلك ال بد من قرينة لفظية مثالً كإبقاء بناء املفعول على (ومساعاً
  .)(استحوذَ

األلفاظ اليت يغاير لفظها رمسها،  وأظهر البحث أنه ال ضرورة إىل املغايرة يف الرسم لبعض -
  .رفية أو االمسية تعرف من السياق؛ ألن الفعلية أو احلحنو (عدا)، و (خال)، و(حاشا)

وب رسم ألف التثنيـة  ، ومن ذلك وجالرسم اإلمالئي يف بعض الكلمات وبين أيضاً أمهية -
إىل نـون  ) إىل املسـند  يلْبِسها باملسند إىل املفرد (قرأ)، و(لَم يقْرأْنَ، يقرأان؛ ألن حذفها قرأا يف مثل:
  . النسوة

ن الناس وأوضح البحث أخرياً أن زيادة بعض حروف الرسم اإلمالئي ليست ضرورية؛ أل -
أللفاظ اليت ) وغري ذلك من او(عمر )يسمعون أكثر مما يقرؤون، ولعل ذلك يبدو بيناً يف (مائة) و(عمر

  .يتعثَّر يف نطقها
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  املصادر واملراجع قائمة
  . القرآن الكرمي -

  دار إحياء الكتب العربية.  :، القاهرةشرح التصريح على التوضيحاألزهري، خالد،  -١
، ومعه شرح شواهده لعبد القاهر البغدادي، حتقيق حممد نور شرح الشافيةاألستراباذي، رضي الدين،  -٢

 دار الكتب العلمية.   :سن وزميليه، بريوتاحل
، حتقيق علي النجدي ناصـف  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءاتابن جين، أبو الفتح عثمان،  -٣

 م. ١٩٦٩ - ه١٣٨٩الس األعلى للشؤون اإلسالمية، دار إحياء التراث اإلسالمي، :وزميله،القاهرة
 م. ١٩٩٨ - ه١٤١٨الطبعة الثالثة،القاهرة، عامل الكتب، ، اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، متام،  -٤
 ، د.ط، د.ت.  كتاب شذا العرف يف فن الصرفاحلمالوي، أمحد،  -٥
 م.١٩٨٣ - ه ١٤٠٣مكتبة الفالح، :، الطبعة األوىل،الكويتأصول اإلمالءاخلطيب، عبد اللطيف،  -٦
 :اهيم السامرائي وزميله، الكويتحتقيق د. إبر ،الطبعة األولی، كتاب الكتاب، ابن درستويه، عبد اهللا -٧

 م .  ١٩٧٧دار الكتب الثقافية، 
دار صـادر،   :بريوت ، مجعه وحققه وشرحه د. واضح الصمد، الطبعة األولی،ديوان النابغة اجلعدي -٨

١٩٩٨. 
عيسـى   :، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، القـاهرة الربهان يف علوم القرآنالزركشي، بدر الدين،  -٩

 م.  ١٩٧٩الطبعة الثانية، البايب احلليب، 
مطبعة  :بغداد، حتقيق د. يجة باقر احلسيين، احملاجاة باملسائل النحويةالزخمشري، حممود بن عمر،  -١٠

 م.١٩٧٣أسعد، 
 .  ، د.تدار املعارف :، القاهرةالفيصل يف ألوان اجلموعأبو السعود، عباس،  -١١
مكتبة  :ه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، حتقيق طاألشباه والنظائر يف النحوالسيوطي، جالل الدين،  -١٢

 م. ١٩٧٥ -هـ  ١٣٦٥الكليات األزهرية، 
  هـ.  ٣٩٥البحوث العلمية،  :، حتقيق د. عبد العال سامل مكرم، الكويتمهع اهلوامع -

منشـورات دار   :، حتقيق فخر الدين قباوة، الطبعة الثالثة، بريوت، املمتع يف التصريفابن عصفور -١٣
 م.  ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨اآلفاق اجلديدة، 

 م. ١٨٩١دار الرشيد،  :، بغدادالدراسات اللغوية يف العراقالقزاز، عبد اجلبار،  -١٤
دار الفكـر،   :، حتقيق د. حممد كامل بركـات، دمشـق  املساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل،  -١٥

 م.  ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠



 ١٩٤  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
علي حممد البيجـاوي،   ، حتقيقالتبيان يف إعراب القرآنالعكربي، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني،  -١٦

 دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب. :القاهرة
 . ه ١٣٨٨دار صادر،  :، بريوتلسان العربابن منظور،  -١٧
 .١٩٦٧مكتبة األمل،  :، الطبعة الثانية، الكويتقواعد اإلمالءهارون، عبد السالم،  -١٨
 م.  ١٩٢٨املكتبة التجارية، ، ١٥الـ، الطبعة املفرد العلم يف رسم القلماهلامشي، أمحد،  -١٩
، حتقيق د. مازن املبارك وزميلـه، مراجعـة سـعيد    مغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام،  -٢٠

 م. ١٩٧٩ :األفغاين، الطبعة اخلامسة، دار الفكر، بريوت
  االت :  

  .١٩٤٥، ، العدد العاشرجملة عامل الغد ،الرحيلي، عبد الكرمي، وجوب األلف الفارقة بعد واو اجلماعة -١
  م. ١٩٥٥، ٨، العدد جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة -١




