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   هـ  1442 / 4 / 28: تاريخ قبول البحث هـ  1442  /1  /25: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

سيبويه، مجِعها  يهدف هذا البحث إىل استجالء األبنية املفقودة من كالم العرب يف كتاب  
 ودرِسها وبياِن منهج سيبويه فيها، وسلك البحث فيها سبيَل االستقراء والوصف والتحليل. 

ّّبقها مقدلمة وهتلوها ااالة، هناوا املبحث األولا األبنية   ب البحث ةربعة مباتث، هسّّ ّّل وقسّّ
ّّضبش الأل ضبة األبنية املفقودة، ةملا املبحث   املفقودة، عرًضا ومناقشة، وجاء املبحث الثاين لّّّّّّ

ّّة  ة املبحث األح  لدراسّّّّّّّ الثالث فجبعل لفروق النسّّّّّّّّّيف وةبرها يف األبنية املفقودة، مل حب ّّّّّّّّّل
 منهج سيبويه يف األبنية املفقودة.

 
 .ةبنية، مفقود، كتاب سيبويه، ه ريف، طبعاأل ال تاب، خمطوطاأل :الكلمات املفتاحية
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Abstract:  

This research aims at observation the Missing Inflectional forms in AlKitab, 

book of Sibawayh, and Collection, study and clarification of Sebwayh method, 

and this research was based on a descriptive and analytical method . 
The research was divided into four sections, first one for Presenting and 

discussing the Missing Inflectional forms, the second section adjusts problems of 

Missing Inflectional forms, and the third one Copies differences and their effect 

on Inflectional forms and the third one Copies differences and their effect on 

Inflectional forms, and the Last section I devoted the last section to the study of 

Sibawayh's approach to Missing Inflectional forms, And finally The conclusion 

includes the most important findings and recommendations 
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 :  املقدمة
 حنضد هللا هعاىل، ون للي على رسوله ال رمي وآله وصحبه، وبعد:

اليت استقراها من كالم العرب،   القدماء واحملَدبون أببنية سيبويه  فقد عبين 
ةينل ةجده يف  شرتا وهفس ًا، وبياان لغريبها واستدراًكا عليها ودراسًة هلا، غ   

ةبواب األبنية والت ريف يورد عبارة )ال نَعلبب يف ال الِم(، و)ليَس يف ال الِم(،  
وحنومها من العباراأل اليت هبا ينفي البناء من كالم العرب، وبه ي ون مفقوًدا من  
ال الم، فألفيتب هذا حليًقا ابلنظر والتأملل، فطفقتب ةمجع شتاهه من مواضعه  

 يل، بعون هللا، دْرسه. يف ال تاب، وهيسلر 
وللشييف حمضد عبد ااالق عضيضة َسْبٌق يف اإلشارة إىل حنِو ما يقوم عليه 
البحث، يف فهرسته كتاَب سيبويه، فذكر ةبنيَة سيبويه وعباراهه فيها: )ال نعلب  
سوى، ال نعلب يف ال الم، وال نعلضه صفة، وي ون يف الوصف، وال نعلضه جاء  

،  (1) جيئ صفة، وقد جاء(، وةشار إىل مواضعها من كتابامسًا، وال ي ون، ومل 
وفيضا فهرسه الشييفب بعضب املفقوِد من األبنية وغ ب املفقود مما جاء يف األمساء  
دون ال فاأل، والع س، وما جاء يف األفعاا فحسب، ةو يف غ  األفعاا،  

اِن فروِق  وحلبة حبثي ابملفقود من األبنية وزاد بدْرِسها وعرِضها وه نيفها وبي
 النسيف فيها وبياِن منهج سيبويه يف هذه األبنية املفقودة. 

وضابة البناء املفقود يف هذا البحث: ةنله ما مل يرد يف كالم العرب البتلة،  
ومل هنطق به على ةيل وجٍه: امسًا ةو م درًا ةو صفة ةو فعاًل، ونفاه سيبويه يف  

 
 . 71-43( ينظر: فهارس كتاب سيبويه 1) 
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به ومل يس ت عنه يف بعض  كتابه ن ًّا، فلب يستدركه يف موضع آَحر من كتا
 األنواع.

وعليه مجلة ما ةببتُّه يف البحث، ولذلك خيرج من شرط البحث ما مل يبفقد،  
له يف  مما ابَدهْتك   إبباات  ةو  استثناًءا  له  واِجٌد  فإنلك  البناء،  بنفي  عبارهه  ةولاب 

ن  موضع آحر مبثاا اندر ةو قليل، حنو بناء )فبِعل( يف قوا سيبويه: »َوقالوا: )مِ 
، نفاه من ةبنية االسب، وهو اثبت يف  (1) الببطبْؤ(، ألنله ليَس يف األمساِء )فبِعل(«

الفعل املبين للضجهوا، مما س ت عنه يف ذا املوضع، وقد صرلح به يف موضع  
آحر؛ يقوا: »َواعلْب ةنله ليس يف األمساِء َوال فاأِل )فبِعل(، َوال ي ونب إالل يف  

حنو بناء )ةبفَّْعل( يف قوا سيبويه: »َوليس يف شيٍء  ، وخيرج كذلك  (2) الِفْعِل« 
، نفاه من ةبنية األمساء وال فاأل، وهو اثبت  (3) ِمن األمساِء َوال فاأِل )ةبفَّْعل(«

يف ةبنية الفعل، حنو: ةبْضَرب، ومثله بناء )هَّْفِعل(، يَرِد عليه املضارعب كّ)ََتِْسب(،  
و)املفقود( مما هردلد يف    ْفِعل(.مما ببت يف ةبواب املاضي مع مضارعه )فِعل: يَّ 

، وصًفا ملا بيلنتب مفهومه من األبنية، واستبدا به  (4)سيبويهمتون ال تب بعد  

 
 . 4/177( ال تاب 1) 
 . 4/244( ال تاب 2) 
 . 4/245ال تاب ( 3) 
إجياز  ،  7/263شرح املف ل  ،  1/110  ، البن جين ، املن ف1/257اا ائة  ( ينظر:  4) 

شرح  186التعريف   ل،  املقاصد  396،  393/ 2لرضي  الشافية،  هوضيح   ،3/1145  ،
،  34،  28،  1/27االرهشاف    ،1538،  1535،  1529،  1528،  1480،  1192

 . 4/368املقاصد الشافية 
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، ةو ما ال نظ   ( 3) ، ةو ااارج عن األمثلة (2) ، ةو الّضبْهَضل(1) بعضهب: املعدوم 
غ بها من  ، وقد خيتلة يف الوصف هبا  (5)، ةو الذي مل يَّْثبت ةو مل َيستقرل (4) له

 ةت ام النحو وال رف ومسائلهضا وهعليالهتب فيها، وظواهِر اللغة واالستعضاا. 

 
،  2/398،  1/214، املخ ة  10/198،  2/282، احمل ب  3/121( ينظر: اا ائة  1) 

،  200،  155، املضتع يف الت ريف  9/282، شرح املف ل  2/250اللباب، للع ربي  
 . 2/393، شرح الشافية، للرضي 357

،  3/1366، شرح ال افية الشافية  100ف  ، إجياز التعري3/426( ينظر: شرح التسهيل  2) 
 . 1513، 1480/ 3، هوضيح املقاصد 2062، 2060، 4/1764

األصوا  3)  ينظر:  النحو  3/56(  علل  د  278،  والل البن  االنت ار،  ، شرح  227،  218، 
)هح.    1/261، شرح الس ايف  598،  597،  591، الس ايف النحوي  11/187الس ايف  

التعليقة   اثين(،  ا3/337ابن  املخ ة  3/211ا ائة  ،  البديع  4/291،   ،
 . 75، إجياز التعريف 2/1/175

ينظر:  4)  النحو  3/329،  375،  1/365األصوا  (  علل  شرح  478،  467،  421،   ،
، رسالة املالئ ة  293،  162،  52،  1/13  ، البن جين ، املن ف231،  226الت ريف  

أبيٍل ولثيٍل يف كتابه:  ، وقد هناوله الدكتور إبراهيب الشقاري بت70، الشافية  278،  150
 )عدم النظ  واالتتجاج به يف النحو والت ريف(. 

  ، النهاية يف غريب 2/214للع ربي    ، ، اللباب 7/81، احمل ب  3/336األصوا  ( ينظر:  5) 
،  57،  50،  32، املضتع يف الت ريف  74، الشافية  2/2/462، البديع  1/451  احلديث

وللدكتور    ، 158،  155،  119،  109،  100،  98،  90،  88،  83،  75،  71،  65
)ما  فيه ح له اببن ع فور، مسلاه  اجلابري حبث    أتصيلٌ   : ب لعر ا  م كال  يف  يستقرل   مل  بدر 

 إلشبيلي(. ا رع فو  بن ا عند  سةٌ ودرا
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ويهدف هذا البحث إىل استجالء األبنية املفقودة من كالم العرب يف كتاب  
سيبويه، مجِعها ودرِسها وبياِن منهج سيبويه فيها، وهنجتب فيه سبيَل االستقراء  

 والوصف والتحليل.
يف ةربعة مباتث، هسبقها مقدلمة وهتلوها ااالة، فاملبحث    وقد هوزلع البحث 

األولا، ومْستبه بّاألبنية املفقودة، عرًضا ومناقشة، وجاء املبحث الثاين لّضبش الأل  
األبنية   يف  وةبرها  النسيف  فروق  فيه  الثالث  واملبحث  املفقودة،  األبنية  ضبة 

 يف األبنية املفقودة. املفقودة، وح  تب املبحث األح  لدراسة منهج سيبويه 
األربع طبعاهه  من  يل  هوافر  مبا  سيبويه  البحث كتابب  طبعة  (1) وعضدةب   :

ابريس القاهرة 1881-درنرببغ،  بوالق،  وطبعة  َتقيق  1900-م،  وطبعة  م، 
القاهرة  السالم هارون،  الدكتور حمضد  1977- األستاذ عبد  م، وطبعة َتقيق 

ب وأل الب لاء،  ن1435- كاظب  من  وانتخبتب  ستًّاهّ،  املخطوطة  :  (2) سخه 
 

ني وال  1)  جون  الدكتور  إعداد  من  والعرب،  املستشرقني  ةايدي  بني  سيبويه  ينظر: كتاب   )
حل ر نشراأل ال تاب وطبعاهه يف الع ر  واألستاذ يوسف السنلاري، وفيه جهد مش ور  

 احلديث. 
)أل    ،االشبيليل   ،ةيب احلسن علي بن حمضد بن علي بن حروف( النسخة األوىل: نسخة خبةل  2) 

مقابلة على نسخِة ةيب ن ر القرطيب، وعلى نسخة شرقيلة عليها حةل ةيب عليل    هّ(، 609
ليل بن املبارك بن يوسف بن  تفٍة عضر بن ع ةيبالفارسيل، والنسخة الثانية: نسخة خبةل 

، املوصليلِ  هّ(، مقابلة على ةصِل ةيب ن ر القرطيب، املنقوِا عن نسخة ةيب  631، )أل  عليل
،  بن يبقى   ن بن ةمحد بن عليل تسَ عليل    إسحاق الزجاج، والنسخة الثالثة: نسخة خبةل ةيب

 ةيب ن ر هارون  هّ(، مقروءة على ةيبل عليل الشلوبني، ومقابلة على ةصلِ 7، )أل ق  ااوالينل 
بن موسى القرطيبل، املقروِء على ةيب عبد هللا الرابتيل، والنسخة الرابعة: نسخة خبةل حمضد  
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هّ،  614هّ، ونسخة املوصلي، كتبت سنة  562نسخة ابن حروف، كتبت سنة  
هّ،  632هّ، ونسخة الّضيبورقي، كتبت سنة  629ونسخة ابن يبقى، كتبت سنة  
هّ، ونسخة املدينة املنولرة )د.أل(، وهعدلد  647ونسخة ابن معاىف، كتبت سنة 

واملقارنة، تيث فروق النسيف والزايداأل    الطبعاأل والنسيف مق وٌد للنظر والدرس
مما له ةبره وحطره، ويف إيراد ن وص سيبويه جعلتب طبعة هارون ةصالً قابلتب  
عليها الطبعاأل األحرى والنبسيَف، وةببتُّ الفروق يف مواضعها من احلاشية، على  

 طريقة التحقيق.
 وهللَا نسأا العون والسداد. 

  

 
الّضيبورقيل، )أل ق   هعليقاأٌل أليب  7بن ةمحد بن ةيب عيسى، األن اريل  هّ(، وقد مبيلزأل 

رضيل  احلسن األحفش يف متنها عن كالم سيبويه، والنسخة ااامسة: نسخة خبةل ةيب حمضد  
هّ(، وهي مستنسخة من  653الدين عبد احملسن بن مزروع بن معاىف الب ريل، )أل بعد  

نسخة الزخمشريل اليت خبطله، ويف جزئها الرابع حرم مقدراه عشر لوتاأل، يتوسلة اللوتتني  
الرابع، بدًءا من السطرين األح ين من  120و  109 ، ويقابله من َتقيق هارون، اجلزء 

، وقد استعضتب يف هذا  292ر السطر الثالث من ةولا ال حيفة إىل آح 270ال حيفة  
هّ(،  1151املوضع بنسخة البح ي، )خبةل ةمحد بن السيد سليضان الببح ي، كتبت سنة 

ةصحَّ   ل وهنا  معاىف،  ابن  نسخة  يف  ما  على  للداللة  البح ي  بنسخة  استأنستب  ا  وإّنل
والنسخة وضبطًا،  ترفًا  هقتفيها  عنها،  جمهوٌا    املستنسخاأِل  نسخة  األح ة:  السادسة 

كاهببها، وحطُّها متأحلٌر، هنقل عن نسخة ابن معاىف حبواشيها، من حمفوظاأل م تبة عارف  
 ت ضت ابملدينة املنولرة.  
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 املفقودة، عرًضا ومناقشة. املبحث األّول: األبنية 
 املطلب األّول: األبنية املفقودة، مجًعا وتصنيًفا. 

 : أّوال: أبنية الثالثيّ 
ةبنية، منها جمرلد واتد، وابقيها مزيٌد فيه،    109والذي وقفتب عليه منها  

 إملا حبرف ةو ةكثر، وبيان ذلك ما يلي: 
 : )ِفعبل(.الثالبيل اجملرلد

واتد: وفيه الثالبيل املزيد ابلتضعيف )ِفعُّل، فَّعُّل، ِفعبلل،  الثالبيل املزيد حبرف  
 فبِعلل، َفِعلل، فَّعبلل(.

 والثالبيل املزيد ابهلضزة )اِفّْعبل، ِإفّْعبل(.
 املزيد ابأللف )فاعبل، ِفِعَلى، ِفَعَلى، فّبعبَلى، َفِعَلى(.والثالبيل 

 والثالبيل املزيد ابلتاء )هِْفعبل(. 
 يب )ِمْفعبل، َمْفعبل(.والثالبيل املزيد ابمل

 والثالبيل املزيد ابلنون )فّبْعلبن، فّبْعَلن، فََّعْلن، فَّْعِلن(.
 والثالبيل املزيد ابلواو )فّبْوعبل، فَّْوِعل، فَّْوعبل(.

فّبْعيبل فّبْعِيل،  فبِعيل،  )ِفَعْيل،  ابلياء  املزيد  فَّْعَيل،  والثالبيل  ِفِعِلي،  ،  فََّعْيل، 
 ِفْعِلي، فََّعِلي، يّبْفعبل(.

البيل املزيد حبرفني: وفيه الثالبيل املزيد ابلتضعيف مع هضعيف آحر ةو  الث
ترف: )فَّعَّلل، ِفِعْلِعل، فّبعبْلِعل، فّبعبْلعبل، فّبَعْلِعل، ِفعبلَّى، فَّعبلَّى، ِفعُّْوا، فّبعَّْوا،  

 ِفعَّْيل، فَّعِلْيل، فَّعَّْيل، فَّْعَيلل(.
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)ةبْفعاا،   غ ها:  مع  ابهلضزة  املزيد  الثالبيل  ةبْفِعيل،  وفيه  ةَفَّْعوا،  ةبفَّْعوا، 
 ةَْفِعيل(.

الثالبيل املزيد ابأللف مع غ ها: )ِسْفعاا، فاَعوا، فاِعيل، فاَعيل، ِفعاىَل، 
فبعاِوا، فبعاِيل، ِفِعالن، ِفعبالن، ِفَعالن، فبِعالن، فََّعْلَيا، ِفعبنَّْلى، ِفَعْنلى، فبِعْنلى،  

 اَعل، يَّْفعاا(.فَّْعَواا، فََّعْوىل، فّبْعياا، فََّعيَّْلى، َمف
 الثالبيل املزيد ابلتاء مع غ ها: )فّبْعِليت، فّبْعَليت، فَّْعِليت، فَّْعَليت(.

 الثالبيل املزيد ابمليب مع غ ها: )ِمْفَعيل، مبْفِعيل، مبْفَعيل، َمْفِعيل، َمْفَعيل(.
 الثالبيل املزيد ابلواو مع غ ها )ِفَعوَّا، فّبَعوَّا، ِفْعوِيل، يّبْفعبوا(.

 يل املزيد ابلياء مع غ ها )فّبَعيَّل(.الثالب
املزيد   الثالبلي  وفيه  بثالبة:  املزيد  )َفعاِعِلل،  الثالبيل  مع غ ه:  ابلتضعيف 

ن،فّبَعيِعِلل، َفعاِئلل،   ن، ِفعبالل ن،   ِفَعالل ن، َمفاِعلل(.فبِعالل  فََّعالل
غ ها مع  ابهلضزة  املزيد  )والثالبلي  ةَ :  ةَْفِعالن،  ةبْفِعالن،  ،  فّْعبالنِإفّْعبالن، 

 فََّعْوالء، فَّْعَياَلء(.،  فاَعالء، فََّعْلَياء
 والثالبلي املزيد ابأللف مع غ ها: )فبعايِيل، فّبْعَلوان، فَّْعَلوان، َمفاِعنل(. 

 الثالبيل املزيد أبربعة: )مبْفَعيالء، َمْفِعيالء(.
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 : اثنًيا: أبنية الرابعيّ 
 اجملرلد واملزيد فيه حبرف ةو ترفني. بناًء، منها    63عليه منها  والذي وقفتب   

فّبْعَلل،   فّبْعِلل،  فّبَعِلل،  ِفْعلبل،  ِفَعلبل،  )فََّعْلع،  اجملرلد:  فََّعلبلالرابعي  ،  فََّعِلل، 
 ، فَّْعلبل، فَّْعلبَلة(.فََّعْلل

ابلتضعيف: )ِفعبلِلل، ِفَعلِلل، ِفَعلُّل، ِفَعلَّل،  الرابعيل املزيد حبرف: وفيه املزيد  
 ل، فبِعلِلل، فّبَعلَّل، فََّعلِلل، فََّعلُّل، ِفْعِللل، فّبْعِللل، فّبْعَللل، فّبْعَلِلل، فَّْعلبلل(.فّبعبلِلل، ِفِعللِ 

 الرابعي املزيد ابلنون: )ِفَعْنِلل، ِفَعنَّْلل، فّبعبْنِلل، فََّعْنِلل(.
فّبَعوِلل،   فَّْعلبوا،  ِفْعلبوا،  فَّعبلبوا،  ِفَعلبوا،  )ِفِعلبوا،  ابلواو:  املزيد  الرابعي 

 ل، فََّعولبل(.فََّعولِ 
الرابعي املزيد ابلياء: )ِفَعِليل، ِفْعَليل، فّبَعِليل، فّبْعِليل، فَّْعِليل، فَّْعَليل، ِفَعْيِلل،  

 ِفَعيَّْلل، فّبَعيَّْلل، فََّعْيِلل(. 
ا،   )ِفَعالل غ ه:  مع  ابلتضعيف  املزيد  الرابعي  وفيه  حبرفني:  املزيد  الرابعي 

 ا، فََّعللالا(.فََّعَلالا، فَّْعَلالا، ِفَعلِليل، ِفَعللال
فَّْعلبالء،   والرابعي املزيد حبرفني غِ  التضعيف: )ِفعالِيل، ِفْعلبالء، فَّْعِلالء، 

َعِليل(.  فَّْعَليوا، َفِعْنالا، فََّعْنالا، َفِعْيالا، ِفنّْ
  



 

 

 
25 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1443  حمرمستون  الو   الثاين  العدد

 املطلب الثاين: طريقة سيبويه يف إيراد األبنية املفقودة. 
إيرا  يف  سيبويه  طريقة  بيان  املطلب  هذا  يف  املفقودة  والق د  لألبنية  ده 

موضع   والثالبة يف  البناءين  فقد جيضع  وفق ن وصه؛  وسأعرضها  ومعاجلتها، 
األبنية   سيبويه  هناوا  موضع، كضا  من  ةكثر  يف  واتًدا  بناًء  يعاجل  ةو  واتد، 
املفقودة يف كتابه بطريقتني، إملا ةن ي تفي ابلنةل على فَّْقده من كالم العرب؛  

ال الم  نعلب يف  ِمن    فيقوا: )ال  ةو )ليس  ال الِم كذا(،  ةو )ليس يف  كذا(، 
كالِمهب كذا(، وإملا ةن يش  إىل فقد البناء ويعاجله يف مسائل ال تاب وةمثلته،  

 اتتجاجا ابلَفْقد ةو اتتجاًجا له.
   : الطريقة األوىل: االكتفاء ابلتنبيه على فـَْقد البناء

 .(1) )ِإفّْعبٌل(«»َوليس يف ال الِم ومما وقفتب عليه يف ال تاب قوله: 
)ةَفَّْعوا(  َوال  )ةبْفِعيل(،  ال الِم  يف  َوال  (2) »َوليس  )ةبْفعاا(،  ]َوال   ،

 .(4) «(3) )ةَْفِعيل([

 
 . 4/245( ال تاب 1) 
 ( يف نسخيَت الّضيورقي وابن معاىف: )ةبفَّْعْوا(، ويف نسخة املدينة: )ةبفّْعبْوا(، َتريًفا. 2) 
 سخة املدينة. ( ساقة من ن3) 
 . 4/247( ال تاب 4) 
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، َوال  (2) ، ]َوال )ةَفّْعبالن([(1) »َوال نَعلبب يف ال الِم )ِإفّْعبالن(، َوال )ةبْفِعالن(
 .(3) شيًئا ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره«

 .(5) « (4)(كالِم العرِب )فاعبل»َوليس يف  
])فاَعْيل  ال الِم  يف  )فَاِعيل([(6)([»َوليس  ]َوال  َوال  (7) ،  )فاَعْوا(،  َوال   ،

 .(8) )فاَعالء(، َوال شيٌء ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره« 
)َفعايلل( َعلى  ال الِم شيءٌ  إالل  (9) »َوليس يف  )َفعاىل(،  َوال  ،  (10) للجضعِ ، 

يف   نعلبب  )فبعاِلل([]َوال  ]َوال  )فبعاِوا(،  َوال  (11) ال الِم  )فبعاِيل(،  َوال   ،

 
 ( َتريًفا. ْفِعالن(، ويف نسخة الّضيورقي: )إِ ْفِعالنةَ ( يف نبَسيف املوصلي وابن معاىف واملدينة: )1) 
 ( ه ضلة من تاشية نسخة املوصلي ونسخة ابن معاىف. 2) 
 . 4/248( ال تاب 3) 
 (، َتريًفا. ل فاعِ ( يف نسخة املدينة: )4) 
 . 4/249( ال تاب 5) 
 ساقة من نسخة املوصلي. ( 6) 
 ( ساقة من نسخيَت ابن يبقى واملدينة. 7) 
 . 4/250( ال تاب 8) 
( يف نسخيَت املوصلي وابن معاىف: )ِفعاىل(، ويف نسخة الّضيورقي وتاشية نسخيَت ابن معاىف  9) 

 واملدينة: )فبعاىل(. 
 ه رارًا. ( بعده يف نسخة الّضيورقي: »َوال )فبعاا(، َوال )َفعاا(، وال )َفعاىل(« 10) 
 ( ساقة من نسخة الّضيورقي. 11) 
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]شيًئا[(1))فبعايِيل([ َوال  َوال    (2) ،  مق ورًة  )ِفعاىل(  ]َوال  َنذكْره.  مل  هذا  ِمن 
 .(4) « ، يَعين: ةنل )ِفعاىل( ليس يف ال الِم البتلةَ (3) ممدودًة[

)َفِعَلى( َوال  )ِفَعَلى(،  ال الِم  يف  نَعلبب  )ِفِعَلى»َوال  ]َوال  َوال  (5) ([،   ،
 .(6) )فّبعبَلى(«

، َوال شيًئا (8)َوال )ِفعبالن(، ]َوال )فبِعالن([  (7) ( »َوال نَعلبب يف ال الِم )ِفِعالن
 . (9) ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره«

 
 ( ه ضلة من نسخة الّضيورقي وتاشية نسخيَت ابن معاىف واملدينة. 1) 
( يف الطبعاأل مجيعها، ونبَسيف املوصلي وابن يبقى والّضيورقي: )شيٌء(، واملثبت ابلن ب مما  2) 

 يتلئبُّ مع الت ضلة قبلها كضا يف تاشية نسخيَت ابن معاىف واملدينة. 
  ضلة من نسخة الّضيورقي وتاشية نسخيَت ابن معاىف واملدينة. ( ه3) 
 ، وعبارة )يعين(، مما يوتي ةنل ال الم بعدها ليس لسيبويه. 4/255( ال تاب 4) 
 ( ه ضلة من تاشية نسخة املوصلي ونسخة ابن معاىف. 5) 
 . 4/256( ال تاب 6) 
 (7 ( املوصلي:  نسخة  تاشية  يف  وبعده ِفَعالن(  الب لاء  طبعة  ويف  الّضيورقي:    (،  نسخة  يف 

 »)ِفْعالن(«، َتريًفا. 
( ه ضلة من تاشية نسخة املوصلي ونسخة املدينة، ووقع بعدها يف تاشية نسخة املوصلي:  8) 

 («، َتريًفا. فَّعبالن )َوال  »
 . 4/260( ال تاب 9) 
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، َوال شيًئا ِمن هذا النلحِو مل  (1) (»َوال نَعلبب يف ال الِم )فَّْعَواا( َوال )فّبْعَياا
 .(2) َنذكْره« 

)ِفَعْنلى ال الِم  يف  نَعلبب  )ِفعبنَّْلى  ( 3)(»َوال  مل  (4) (َوال  ِمّضلا  هذا  حنَو  َوال   ،
 .(5) َنذكْره« 

، َوال شيًئا ِمن هذا النلحِو مل  (6) (»َوال نَعلبب يف ال الِم )ِفعبلَّى( َوال )فَّعبلَّى
 .(7) َنذكْره« 

 .(9) « (8)()فَّْعَلوان »َوال نَعلبب يف ال الِم 
ن»] ن(، َوال )ِفعبالل ، وال شيئا ِمن هذا النلحو  (10) (َوال نَعلبب يف ال الِم )فبِعالل
 .(11) [« مل َنذكْره 

 
 َتريف. ، وال ...«، وكالمها ْعَواا( ْعَياا( َوال )فّب )فَّ ( قبلهضا يف نسخة الّضيورقي: »1) 
 . 4/260( ال تاب 2) 
 (، َتريًفا. َعْنلى فَّ ( يف نسخيَت املوصلي واملدينة: )3) 
َلىعِ فب ( يف نسخة املدينة: )4)   (. نّْ
 . 4/261( ال تاب 5) 
 (، َتريًفا. عبلَّىفّب ( يف نسخة املوصلي: )6) 
 . 4/261( ال تاب 7) 
 (. وانْعلَ فّب (، َتريًفا، ويف نسخة ابن معاىف: )وان ْعلب فّب ( يف نسخة املوصلي: )8) 
 . 4/262( ال تاب 9) 
ن عَ فَّ ( يف تاشية نسخة املوصلي: )10)  ن(، وكالمها َتريٌف، ويف نسخة الّضيورقي:  الل (، و)فّبعبالل

ن عَ فِ )  (. الل
 ( ه ضلة من نسخة الّضيورقي وتواشي نبَسيف املوصلي وابن معاىف واملدينة. 11) 
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 . (3) «(2) ، ]َوال )فَّْعَياَلء([(1) ( نذكْره، َوال )فََّعيَّْلى
)يّبْفعبوا َوال  )يَّْفعاٌا(،  ال الِم  يف  يف    .(4) (« »َوليس  نَعلبب  ال الِم  »َوال 

، َوال شيًئا ِمن هذا  (8) ، َوال )ِفَعْيل((7) ، َوال )فبِعيل((6) صفًة[ ]امسًا َوال    (5) ()فّبْعيبل
 .(9) النلحِو مل َنذكْره«

)فّبَعيَّْلل  َوال  )فّبَعيَّل(  ال الِم  يف  نَعلبب  مل  ( 10) ( »َوال  النلحِو  هذا  ِمن  شيًئا  َوال   ،
 . ( 11) َنذكْره« 

 . (13) اِبهلاِء« إالل    (12) ([)ِفِعِلي(، َوال )فََّعِلي(، َوال ])ِفْعِلي»َوليس يف ال الِم  
 

 ء(، ممدودًة. فََّعْياَل ( يف نسخة ابن معاىف: )1) 
 ه ضلة من نسخة ابن معاىف. ( 2) 
 . 4/263( ال تاب 3) 
 . 4/265( ال تاب 4) 
 (، َتريًفا. ل يَ فّبعْ (، ويف نسخة املدينة: )ل يَ عْ فَّ ( يف تاشية نسخة ابن معاىف: )5) 
 ( ساقة من نسخة الّضيورقي. 6) 
 (. ل يِ فّبعْ ( يف نسخيَت املوصلي وابن معاىف: )7) 
(، وكلله  َعْيل فّب )ِفيَّْعل(، ويف نسخة املدينة: )( يف نسخة املوصلي: )َفِعيل(، ويف تاشيتها:  8) 

 َتريٌف. 
 . 4/267( ال تاب 9) 
(، َتريًفا، وبعده يف نسخة الّضيورقي: »)َوال  ل فّبَعْيلِ ( يف طبعاأل درنرببغ وبوالق والب لاء: )10) 

 ِفعَّْيل(«، وليس هذا موضعه. 
 . 4/267( ال تاب 11) 
 ى(، َتريًفا وه ريرًا. ِفِعلَّ ى، ، فََّعلَّ ىِعلَّ فِ ( ساقة من نسخة املدينة، ويف نسخة املوصلي: )12) 
 . 4/268( ال تاب 13) 



 

 

 
30 

 البناء املفقود يف كتاب سيبويه
 د. علي بن موسى بن حممد شبي 

 .(2) « (1)(»وال َي ونب يف ال الِم )فَّعِلْيلٌ 
 .(5) « (4) ()ِفعَّْيل (3) َوال[   »َوليس يف ال الِم ])فَّعَّْيل(،

)مبْفَعيل(، ]َوال  ، َوال  (7) ([ ، ]َوال )مبْفِعيلٌ (6)(»َوال نَعلبب يف ال الِم )َمْفِعيل 
 .(9) «( 8) ([)َمْفِعيالء(، َوال )مبْفَعيالء

 .(11) (« ، َوال )فّبْعِليلٌ ( 10) (»َوليس يف ال الِم )فَّْعِليلٌ 

 
 (. ْيل فَّعَّ ( يف نسخة املوصلي: )1) 
 . 4/268( ال تاب 2) 
َوال  ( ه ضلة من تاشية نسخيَت املوصلي وابن معاىف، وبعدها يف تاشية نسخة املوصلي: ») 3) 

 («، زائدًة وال وجه هلا. ِفعَّل
 الّضيورقي: )فّبعِليل(، و)ِفعِليل(، وكالمها َتريٌف. ( يف نسخة 4) 
 . 4/268( ال تاب 5) 
(، وهو يف نسخة الّضيورقي مضبوطًا على  يل َمْفعَ ( يف نبَسيف ابن حروف وابن معاىف واملدينة: ) 6) 

 البناء نفسه. 
 (. يل ْفعَ مِ ( ساقة من نسخيَت املوصلي وابن معاىف، ويف نسخة املدينة: )7) 
 ة نسخة املوصلي.  ( ه ضلة من تاشي 8) 
 . 4/268( ال تاب 9) 
 (. يلٌ فَّْعلَ (، ونبَسيف ابن يبقى والّضيورقي واملدينة: )L( يف إتدى ةصوا طبعة درنرببغ ) 10) 
 . 4/268( ال تاب 11) 
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)فَّْعَلْيت ال الِم  يف  )فّبْعَلْيت(1) ( »َوليس  َوال  )ِفْعَلْيل(2) (،  َوال  ]َوال  (3)(،   ،
 .(5) َنذكْره«، َوال شيءٌ ِمن هذا النلحِو مل (4) )فّبَعِليل([

، َوال َشيٌء ِمن هذا النلحِو  (7) [(6) (»َوليس يف ال الِم )فّبْعلبن(، ]َوال )فََّعْلن
 .(8) َنذكْره«مل 

مل   النلحِو  ِمن هذا  َوال شيًئا  )هَّْفِعل(،  َوال  )هِْفعبل(،  ال الِم  نَعلبب يف  »َوال 
 .(9) َنذكْره« 

»َوليس يف ال الِم )َمْفعبل( بِغِ  اهلاِء، ... َوليس يف ال الِم )ِمْفعبل(، َوال  
 .(10) َنذكْره«شيٌء ِمن هذا النلحو مل 

 
(، وهو يف نسخة  ْيت فَّْعلِ ( يف طرلة نسخة ابن حروف، ونبَسيف املوصلي وابن معاىف واملدينة: )1) 

 البناء نفسه. الّضيورقي مضبوطًا على 
(، وهو يف نسخة الّضيورقي  ْيتفّبْعلِ ( يف طرلة نسخة ابن حروف، نبَسيف املوصلي وابن معاىف: ) 2) 

 مضبوطًا على البناء نفسه. 
 (، َتريًفا. ْيللِ ِفعْ )  (، ويف نسخة املدينة:ْيللِ ِفعَ ( يف نسخيَت املوصلي وابن معاىف: )3) 
 ( ه ضلة من نسخة املوصلي.  4) 
 . 4/269( ال تاب 5) 
 ( يف طبعيَت بوالق والب لاء ونسخة املدينة: )فَّْعَلن(، َتريًفا. 6) 
 («. فَّْعِلن )، َوال (فّبْعَلن )َوال  ( ه ضلة من النبَسيف مجيعها، وبعده يف نسخة ابن معاىف: »7) 
 . 4/270( ال تاب 8) 
 . 4/272( ال تاب 9) 
 . 4/273( ال تاب 10) 
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، َوال شيٌء ِمن هذا النلحِو مل  (2) )فّبْوعبل(، َوال  (1) ( »َوليس يف ال الِم )فَّْوعبل
 .(3) َنذكْره« 

مل   النلحِو  ِمن هذا  َوال شيًئا  )فّبَعوَّا(،  َوال  )ِفَعوَّا(،  ال الم  نَعلبب يف  »َوال 
 .(4) َلك« َنذكْره  

النلحِو    (6) ، َوال شيءٌ ِمن ]هذا[(5) ([ ]َوال )ِفعُّْوا  »َوليس يف ال الِم )فّبعَّْوا(،
 .(7) مل َنذكْره«

 .(9) ، َوال شيءٌ ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره«( 8) (»َوليس يف ال الِم )ِفِعلبواٌ 
 .(11) «(10) (»َوليس يف ال الِم )ِفعُّل

 
 (، َتريًفا. ل فَّْوعَ ( يف نسخة الّضيورقي: )1) 
 «. َوال )فَّْوِعل(بعده يف نسخة البح ي: »( 2) 
 . 4/274( ال تاب 3) 
 . 4/274( ال تاب 4) 
 ( ه ضلة من نسخة املوصلي. 5) 
 ( ه ضلة من طبعة بوالق، ونبَسيف املوصلي وابن يبقى والّضيورقي والبح ي. 6) 
 . 4/275( ال تاب 7) 
 («. )ِفَعلبواٌ َوال )فَّعبلبوٌا(، َوال  ( بعده يف نسخة املوصلي: »8) 
 .  4/276( ال تاب 9) 
 (. عُّلفَّ ( يف نسخة املوصلي: )10) 
 . 4/276( ال تاب 11) 
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َوال   َنذكْره،  مل  النلحِو  هذا  ِمن  شيءٌ  َوال  )فَّْعلبل(،  ال الِم  يف  »َوليس 
 .(1) ()ِفْعلبل

 شيًئا ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره. ، َوال (2)(... َوال نَعلبب يف ال الِم )َفِعلل 
])فَّعبلل(، َوال[  (3) َوال[... َوال نَعلبب يف ال الِم ])فبِعلل(،  

)ِفعبلل(، َوال شيًئا    (4) 
 ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره.

 . (6) ، َوال شيٌء ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره َلك« ( 5) (... َوليس يف ال الِم )فبِعل  
، َوال شيٌء ِمن هذا النلحِو مل  (7) ( ال الِم )ِفِعْلِعل(، َوال )فّبعبْلعبل»َوليس يف  

 .(8) َنذكْره َلك« 
، َوال  (9) (»فَليس يف ال الِم ِمن بناأِل األربعِة َعلى مثاِا )فَّْعلبل(، َوال )فّبْعِلل

ِمن   َي وَن حمذوفًا  ةْن  إالل  )فّبَعِلل(،  َوال  َنذكْره،  النلحِو مل  ِمن هذا  مثاِا  شيٌء 
 .(10) )فبعاِلل(«

 
 (، َتريًفا. ل ِفْعلَ ( يف نسخة املوصلي: )1) 
 («، وليس هذا موضعه. فَّعبلل )َوال ( يف نسخة الّضيورقي، وبعده يف نسخة املوصلي: »2) 
 ( ه ضلة من النبَسيف مجيعها عدا نسخة الّضيورقي. 3) 
 قة من نبَسيف ابن حروف والّضيورقي واملدينة. ( سا4) 
 (، م رلرًا. ِفعبلل ( يف نسخة املوصلي: )فبِعل(، ابلتخفيف َتريًفا، ويف نسخة البح ي: )5) 
 . 4/277( ال تاب 6) 
 «. َوال )فّبعبْلِعل( َوال )فّبَعْلِعل( ( بعده يف تاشية نسخة املوصلي: »7) 
 . 4/278( ال تاب 8) 
 «. َوال )فََّعلبل(، َوال )ِفَعلبل(نسخة املوصلي: »( بعده يف تاشية  9) 
 . 4/289( ال تاب 10) 
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، َوال شيًئا  (1)(»َوال نَعلبب يف بناأِل األربعِة َعلى مثاا )فََّعْولبل(، َوال )فّبَعْوِلل
 . (2) ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره«

، َوال شيءٌ ِمن هذا النلحِو  (3) (»]َوليس يف بناأِل األربعِة على مثاا )ِفْعلبوا
 .(4) مل َنذكْره[« 

بنا يف  نَعلبب  مل  »َوال  النلحِو  هذا  ِمن  شيًئا  َوال  )فَّْعَليبواًل(،  األربعِة  أِل 
 .(5) َنذكْره« 

، َوال شيًئا ِمن هذا النلحِو  (6) ( »َوال نَعلبب يف بناأِل األربعِة شيًئا َعلى )فََّعْيِلل
 .(7) مل َنذكْره«

 .(8) َنذكْره« »َوال نَعلبب يف ال الِم )فَّْعِليل(، َوال شيًئا ِمن هذا النلحِو مل  

 
 ( يف النبَسيف مجيعها: )فََّعْوِلل(. 1) 
 . 4/291( ال تاب 2) 
 (. لبوا ِفعَ ( يف نسخيَت الّضيورقي والبح ي: )3) 
، وطبرلة نسخة ابن حروف، ونبَسيف املوصلي  (A)( ه ضلة من إتدى ةصوا طبعة درنبورغ  4) 

 البح ي. والّضيورقي و 
 . 4/292( ال تاب 5) 
لَ فَّ (، ويف نسخة الّضيورقي: )َعْيِلل فِ ( يف نسخة ابن حروف: )6)  (، َتريًفا، ويف نسخة ابن  ل َعيّْ

لَ فِ معاىف: )  (. يلفَّْعلَ (، ويف تاشيتها: )ل َعيّْ
 . 4/293( ال تاب 7) 
 . 4/293( ال تاب 8) 
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َعِليل(، َوال )ِفعالِيل(، َوال شيًئا ِمن هذا النلحِو مل   »َوال نَعلبب يف ال الِم )ِفنّْ
 .(1) َنذكْره« 

، َوال شيًئا  (3))َفِعيالا([، ]َوال  (2) (»َوال نَعلبب مثاَا )ِفْعلبالء(، َوال )فَّْعَلالا
 . (4) ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره«

، َواألِلفب لِلتأنيِث ةو  (6) ، ]َوال )فَّْعِلالء([ (5)(»َوال نَعلبب يف ال الِم )فَّْعلبالء 
 ِلغِ  التأنيِث، ةو شيًئا ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره ِفيضا حلقْته األِلفب حامسًة. 

،  (9) ، ]َوال )فّبعبْنِلل([(8) ، ]َوال )ِفَعْنِلل([(7)( )فََّعْنِلل... َوال نَعلبب يف ال المِ 
 .(10) َوال شيًئا ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره«

 
 . 4/294( ال تاب 1) 
(، مضبوطًا بفتح  الالَّ فَّعَ نسخيَت ابن حروف واملوصلي: )(، ويف َلالا فَّعَ ( يف طبعة درنرببغ: )2) 

( الّضيورقي:  نسخة  معاىف:  الا لَّ فَّعَ الفاء وكسرها، ويف  ابن  نسخة  ابلفتح وتده، ويف   ،)
ا(.   )ِفَعالل

(، ويف نسخة  ْنالا عِ فَ ( ساقة من نسخيَت ابن معاىف واملدينة، ويف طرلة نسخة ابن حروف: )3) 
 (، َتريًفا. ِفِعْنالا)  نسخة ابن معاىف:  (، ويفْنالا عَ فَّ املوصلي: )

 . 4/296( ال تاب 4) 
 (، َتريًفا. ْعلبالء فّب ( يف نسخة املدينة: )5) 
 (، ه رارًا. الء ْعلب فِ ( ساقة من النسيف مجيعها عدا نسخة ابن معاىف، ففيها: )6) 
لَ فِ )  ( يف نسخة ابن معاىف: 7)   (. لَعنّْ
 معاىف واملدينة. ( ه ضلة من تاشية نسخة املوصلي ونسخيَت ابن  8) 
لَ ( ساقة من النسيف مجيعها عدا نسخة املوصلي، ففيها: )9)   (، َتريًفا. ل فََّعنّْ
 . 4/297( ال تاب 10) 
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 »َوال نَعلبب يف ال الِم َعلى مثاِا )فَّعَّلل(، َوال شيًئا ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره. 
النلحِو مل   َوال شيًئا ِمن هذا  )فََّعلِلل(،  مثاِا  َعلى  ال الِم  نَعلبب يف  َوال   ...

 .(1) َنذكْره« 
»َوال نَعلبب يف ال الِم َعلى مثاِا )فّبْعِللل(، ]َوال )ِفْعِللل([
، َوال شيًئا ِمن  ( 2) 

 .(3) هذا النلحِو مل َنذكْره« 
،  (6) ، َوال )ِفعبلِلل((5) ، َوال )ِفَعلِلل((4) »َوال نَعلبب يف ال الِم َعلى مثاِا )فََّعلِلل(

 .(7) وال )ِفَعلِليل(، َوال شيًئا ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره«

 الطريقة الثانية: التنبيه على فـَْقد البناء مع معاجلته يف املسائل.
وهي الطريقة األحرى اليت فيها عرض لألبنية املفقودة، ويف هذه الطريقة  

على الَفْقد معاجلَته لبعض املسائل هبا، اتتجاًجا ةو أتويال،  يضيف إىل ن له  
 ويستعيض يف ةتياٍن عن البناء مبثاله، ليبني عن فَّْقده يف كالم العرب. 

 
 . 4/298( ال تاب 1) 
 ( ساقة من النسيف مجيعها عدا نسخة ابن معاىف، ففيها: )فَّْعلبلل(. 2) 
 . 4/299( ال تاب 3) 
 (. فََّعلُّل(، َتريًفا، ويف نسخة املوصلي: )ل َعللِ فّب ( يف نبَسيف ابن حروف وابن يبقى واملدينة: )4) 
 (. ل ِفَعلَّ (، َتريًفا، ويف نسخيَت املوصلي وابن معاىف: )َعلِلل فّب ( يف طبعيَت درنرببغ وبوالق: ) 5) 
(، ويف نسخة  ل َعلَّ فّب : )ابن حروف واملوصلي(، َتريًفا، ويف نبسخيَت َعلِلل فّب ( يف طبعة الب لاء: )6) 

 (. لِلل عِ فب : )املدينة يف نسخة و  (،ل لُّ ِفعَ ابن معاىف: )
 . 4/303( ال تاب 7) 
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ََتعلبه   ما  ِعَلِل  بقوله: »هذا اببب  هرمجه  ،  (1) زائًدا« وقد عقد سيبويه اباًب 
ترِف يف بعض األلفاظ،  ضضلنه مجلًة من األبنية املفقودة حيتجل هبا على زايدة األ

فَّْقد   إىل  ةصالته  هؤدلي  ما  هو  األترف  هذه  من  ابلزايدة  عليه  حي ب  وما 
، وبعض هلك األبنية هناوهلا سيبويه يف ةبواب الت س  والت غ ، وبيان (2) البناء

 ذلك اآليت: 
 )ِفُعل(

)ِفعبل ال الِم  القاعدة وجله  (3) (« يقوا سيبويه: »ليس يف  سيبويه  ، وهبذا 
 مسألَتني، إتدامها يف الوقف واألحرى يف اإلعالا.

ةملا املسألة األوىل: فهي يف الوقف بنقل الضضِة =تركِة الرفع اإلعرابية إىل  
الساكن ال حيح قبلها، مما ةولله م سور، ذلك ةهنب يقولون: )هذا َب بْر(، مما  

املفقود )ِفعبل(، لذا »قالوا:    ةولله فتح، ومل يقولوا: هذا ِعدبْا؛ ألنه يؤدلي إىل البناء
)هذا ِعِدْا، َوِفِسْل(؛ فَأهبعوها ال سرَة األبوىل؛ َومل يَفعلوا ما فعلوا اِبألولِا؛ ألنله  

 .(4) («ليس ِمن كالِمهب )ِفعبل
وجيري ذلك يف املهضوز حنو )الرلِْدئ(، فعند بعض بين ليب، يفرلون منه إىل 

إهباًعا في الفاء  الساكن حبركة  الرِِدئ(، ب سرهني؛ »َكرِهوا  َتريك  قولون: )هو 
 

 . 4/307( ال تاب 1) 
الرماين  2)  الباب يف: شرح  من  ينظر غرضب سيبويه  اللطيف(، شرح    1/435(  العبد  )هح. 

 . 2/432اهلس وري 
 . 4/244( ال تاب 3) 
 . 4/173( ال تاب 4) 
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الضلضََّة بعَد ال سرِة، ألنله ليس يف ال الِم )ِفعبل(، فََّتن َّبوا هذا اللفَظ الستن اِر  
 . (1) كالِمهب«هذا يف  

واملسألة األحرى: يف إعالهلب حنو )ِمْيزان، َوِمْيعاد(، بقلب الواو فيهضا ايًءا،  
، لذا جعل سيبويه قلَبهب الواو ايًءا  (2) لضضلة ا لس وهنا إبر كسر، والواوب بعضب  

ل راهتهب الواو ساكنًة بعد كسر =نظَ  استثقاهلب )ِفعبل(، ةي: »َكضا َي رهون  
الضلضلَة بعَد ال سرِة تىت إنله ليس يف ال الِم ةْن َي سروا ةَولَا ترٍف َوَيضضُّوا  

 . (3) (« الثايَن حنو )ِفعبل
 (فـََعْلع)

)َترَبْبَر(، وهقريره الزايدة فيه بت رير العني والالم منه،  يقوا سيبويه عن لفظ  
، ملحًقا اباضاسيل: »وََكذِلك )َترَبْبٌَّر( َو)َصَضْحَضٌح(؛ ألنلك  (4) ووزنه )فََّعْلَعل(

مل َي ْن ِفْعلب ما بقَي َعلى مثاِا ِفعِل    (5) لو تذفَت الزايدَة ]األح َة، َوهي الرلاءب[ 
، َولو تذفَت الباَء َل ار إىل  (6) األربعِة، ]ألنله ليس يف ال الِم ِمثلب: )َترَبَْب(

 
،  16/128، شرح الس ايف  377،  2/373، وهنظر املسألة يف: األصوا  4/177( ال تاب  1) 

 )هح. العبد اللطيف(.   94، 1/76، شرح الرماين 197، الت ضلة، للفارسي 136
 . 84، نتائج الف ر 2/329( ينظر: اا ائة 2) 
، شرح الس ايف  3/261، األصوا  1/211، وهنظر املسألة يف: املقتضب  335/ 4( ال تاب  3) 

 )هح. العبد اللطيف(.  2/557ح. ابن اثين(، شرح الرماين )ه 1/333
 . 4/278( ينظر: ال تاب 4) 
 ( ساقة من النسيف مجيعها عدا نسخة ابن معاىف. 5) 
 ( يف نسخة ابن معاىف: )َجَعْفر(. 6) 
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، فهو ينفى الوهب أبنل الزايدة فيه  (2) «(1) )َترَبَ(، فَلب َيِ ْر َعلى مثاِا األربعِة[
اتتضاا اإلحلاق، فلو تذف    لإلحلاق ابلرابعيل، بتقليب األوجه املتوقلعة على 

لقيل:   الراء،  منه  تذف  ولو  )فََّعْلل(،  بوزن  =َترَبْر،  َترَبَّ  لقيل:  منه،  الباء 
.  َترَبَْب، بوزن )فََّعْلع(، وكالمها بناء مفقود من الرابعيل

قيل   لو  )فََّعْلل(،  بناء  بَفْقد  )محاطة(  ةلف  لزايدة  حيتج  آحر  موضع  ويف 
، فسقوط ةلفها دليل زايدهتا، وكوهنا  أبصالتها، وابالشتقاق يف قولك:   مَحَْطتب

َوال   األربعِة  مثاِا  َعلى  جَييءب  ال  ما  »َوةملا  سيبويه:  يقوا  )َفعالة(،  زنة  على 
قبلَت:   إذا  ألنلَك  زايدٌة،  فيه  ليس  ما  ِمنه  يبشتقُّ  الذي  بِّضنزلِة  َفهو  ااضسِة، 

قوِلَك: بِّضنزلِة  املثااب  َو)يَّْرببوٌع( كان هذا  ألنله    )مَحاطٌة(   ،) َو)مَحَْطتب  ) )رَبَّْعتب
 .(3) (« ليس يف ال الِم مثلب: )َسَبْطٍر( َوال ِمثلب: )َدْملبوجٍ 

 ( فـََعِلل، )فـَُعِلل
من مذهب سيبويه ةن )عبَلِبة( خمفلف من )عبالبة=فبعاِلل( حبذف ةلفه،  
واتتجل لذلك بَفْقد بناء )فّبَعِلل( من الرابعيل، واستدا على ذلك ةيضا بتوايل  

إالل  متحركاأل فيه، وليس ذلك يف شيء من األبنية، فّليس يف )عبَلِبة( »  ةربع
ةْن َي وَن حمذوفًا ِمن مثاِا )فبعاِلٍل(، ألنله ليس ترٌف يف ال الِم هَتواىل ِفيه ةربعب  
ا تبِذفْت األلفب ِمن )عبالِبٍة(. َوالدلليلب َعلى   مبتحرلكاأٍل؛ َوذِلك: )عبَلِبٌة(، إّنل

 
 ( ساقة من النسيف مجيعها عدا نسخة ابن معاىف. 1) 
 . 4/277قة  ، التعلي 3/213، وهنظر املسألة يف: األصوا 4/301( ال تاب 2) 
)هح. ابن    1/244، شرح الس ايف  3/235، وهنظر املسألة يف: األصوا  4/312( ال تاب  3) 

 . 2/464اثين(، شرح اهلس وري 
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: عبجاِلٌة   ذِلك ةنله ليس شيءٌ  ِمن هذا املثاِا إالل َومثااب )فبعاِلٍل( جائٌز ِفيه؛ َهقواب
 .(1) «َودبَوِدمٌ َوعبَجِلٌة، َوعب اِلٌة َوعبَ ِلٌة، َودبَواِدٌم 

ةملا )َجَنِدا(، فقد قاسه سيبويه على )عبَلِبة( يف فَّْقد البناء )فََّعِلل(، ويف 
يف ال تاب: »َوقالوا: )َجَنِدا(،  كونه خمفلفا من )فََّعاِلل(، حبذف ةلفه، جاء  

 . (2) («َفحذفوا ةِلَف الَّجَناِدِا، َكضا َتذفوا ةِلَف )عبالِبة
 (فـََعُلل)

(، حبذف النون، قياًسا  مذهب سيبويه يف )َعَرهبن(، ةهنا خمفلفة من ) َعَرْنُتب
(، َكضا   ا تذفوا نوَن )َعَرْنُتب َوإّنل على تذف ةلف )عبَلِبة(، »قالوا: )َعَرهبن(، 

، وفيه فَّْقدب البناء )فََّعلبل(، واستثقااب هوايل احلركاأل،  (3) (« تذفوا ةِلَف )عبالِبة
 فال ي ون من الرابعيل.

 )فـُْعَلل(
عبْنَ ٍل،   )جبْنَدٍب،  حنو  يف  النون  زايدة  سيبويه  ةببت  البناء  هذا  بَفْقد 

)فّبنَّْعل ووزهننل  مثاِا  (4) (عبْنَظٍب(،  َعلى  جَييءب  ال  ألنله  »زائدٌة،  فيها  فالنون   ،

 
، شرح الس ايف  3/184، األصوا 1/67، وهنظر املسألة يف: املقتضب  4/289( ال تاب  1) 

 ب.  5/239)هح. ابن اثين(.   1/90
)هح. ابن    1/90، شرح الس ايف  3/184: األصوا  ، وهنظر املسألة يف4/289( ال تاب  2) 

 .  1/27اثين(، املن ف، البن جين  
، شرح الس ايف  3/184، واألصوا  324،  323/ 4، وهنظر املسألة يف:  4/289( ال تاب  3) 

 . 378- 377)هح. ابن اثين(، املسائل احللبياأل   1/90
 . 4/269( ينظر: ال تاب 4) 
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، (2) ِفيه«  (1) )فّبْعَلل( شيٌء إالل َوترفب الزايدِة الزٌم له، َوةكثرب ذِلك النلونب ]اثبتٌة[
ويف موضع اتٍا ةضاف دليال آحر لزايدة النون من )جبْنَدٍب(، وهو االشتقاق،  

هذا   َف اَن  )َجدبَب(،   : َهقواب نوَن  »]ألنلك  ال  ما  ِمنه  اشتقاِقك  بِّضنزلِة 
 ، فلو قيل أبصالة النون فيهنل، جلاءأل على بناء مفقود من كالمهب.(4) «(3) ِفيه[

وعضلده   )هبْدرَة(،  من  التاء  زايدة  إىل  سيبويه  ذهب  )فّبْعَلل(  بناء  ولفقد 
«»فّ  ابالشتقاق،  ا هو ِمن َدرَْةألب  .(6) ، وي ون وزنه عنده )هّبْفَعل((5) إّنل

 فـَْعُلل() 
ت ب سيبويه بزايدة التاء يف حنو )هَّْنضبب، وهَّْرهبب(، لَفْقد بناء )فَّْعلبل(، لو  
ا التاءب زائدٌة ألنله ليس يف ال الِم شيءٌ َعلى ةربعِة   قيل أبصالة التاء فيها، »فَإّنل

 .(7) ةترٍف ليس ةوللبه زائدًة َي ونب على هذا البناِء، ألنله ليس يف ال الِم )فَّْعلبل(« 
 

( يف طبعة الب لاء، ونبَسيف ابن حروف واملوصلي وابن معاىف واملدينة: )اثنيٌة(، ويف نسخة ابن  1) 
 يبقى: )زائدٌة(، وكله جائز يف وصف النلون.  

 . 4/320( ال تاب 2) 
 ( ساقة من نبَسيف ابن حروف وابن يبقى واملدينة. 3) 
، املن ف،  3/240، وهنظر املسألة يف: األصوا  269  / 4، وحنوه يف  4/321( ال تاب  4) 

 . 1/165البن جين 
،  188- 11/187، شرح الس ايف  3/242، وهنظر املسألة يف: األصوا  3/196( ال تاب  5) 

 . 13- 3/12التعليقة  
 . 4/270( ينظر: ال تاب 6) 
، شرح  242،  2/80، وهنظر املسألة يف: األصوا  315/ 4، وحنوه يف  3/196( ال تاب  7) 

 (. )هح. ابن اثين  1/259، 11/187الس ايف 
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، وفيها دليالن على زايدهتا، ولو مل ي ن فيها إال  (1) ( و)هَّْرهبب( بزنة )هَّْفعبل
دليل واتد حل ضت ابلزايدة، كضا ت ضت بزايدة اتء )هَّتّْفبل(، وإن مل ي ن فيه  
فيه زائدة   التاء  دليل االشتقاق، ويف موضع آحر يقوا: »َفضضلا يببنيل َلك ةنل 

؛ ألنله ليَس يف ال المِ  َعلى ِمثاِا: )َجْعفبر(، وَكذِلك التَّّتّْفبل َوالتُّّتَّْفل،    التَّّْنضببب
ب قد قالوا: التَّّتّْفبل. َوليَس يف ال الِم َعلى مثاِا: )َجْعفبر ، َفهذا بِّضنزلِة  (2) (ألهنل

 .( 3) ما اشتبقَّ ِمنه ما ال اتَء فيه«
 )فـَْعُللة( 

واو   بزايدة  ت ب  من كالمهب،  البناء  هذا  على بَفْقد  وه ون  )قَّْرنّبَوٌة(، 
واَوه  (4) ( )فَّْعلبَوة ةَذهب  ما  مبنزلِة  ةي:  )ِحْرَوٍع(،  من  الواو  مبنزلة  وجعلها   ،

، يقوا سيبويه: »َوةملا )قَّْرنّبَوٌة( َفهي بِّضنزلِة ما اشتَقْقَت مملا ذهَبْت فيه  االشتقاقب
ألنله ليس يف ال الِم َعلى  الواوب حنو )ِحْروٍَع(: ِفْعَوٍا، ألنله ِمن التلخرُّع َوالضلعِف؛  

 . (5) مثاِا: )َقْحطببٍة(«
 ( )ِافْـُعل

 
 . 4/270( ينظر: ال تاب 1) 
 ( يف نسخة ابن معاىف: )جبْعَفر(. 2) 
ال تاب  3)  األصوا  270،  4/237،  3/196، وحنوه يف:  4/315(  املسألة يف:  وهنظر   ،

 . 13-3/11)هح. ابن اثين(، التعليقة   1/259، شرح الس ايف 242، 3/206
 . 4/275( ينظر: ال تاب 4) 
)هح. ابن    1/256، شرح الس ايف  3/236املسألة يف: األصوا  ، وهنظر  4/315( ال تاب  5) 

 . 4/290اثين(، التعليقة 
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يذكر سيبويه يف هوجيهه ضبل مهزة الوصل فيضا كانت عينه مضضومة، وكان  
ابْتتبِقَر،   ابْستبْضِعَف،  )ابقّْتبْل،  حنو  اللفظ،  ةولا  يف  م سورة  ه ون  ةن  ةصلها 

َب(؛ »ذِلك ةنلَك قرلبَت األِلَف ِمن املضضومِ   إْذ مل َي ْن بَينهضا إالل ساكٌن  ابْترْنِْ
َف رهوا كسرًة بعَدها َضضلٌة، َوةرادوا ةْن َي وَن العضلب ِمن وجٍه واتٍد، َكضا فعلوا  
ذِلك يف: مبذب اليومب اي فىت. َوهو يف هذا َةْجَدرب، ألنله ليس يف ال الِم ترٌف ةَوللبه  

 .(1) َمضضوٌم« َم سوٌر َوالثلاين  
 ( َمْفُعل)

ةنه مل يبنب اسبب الزمان ةو امل ان من )يَّْفعبل(، على )َمْفعبٍل(،  يذكر سيبويه  
بدون اهلاء، لَفْقد هذا البناء يف كالمهب، وهفس  ذلك َتاشي العرب بناء امَسي  
الزمان وامل ان من املضارع املضضوم العني )يَّْفعبل( على صيغته، وعبدوهِلب إىل  

ملا ما كاَن )يَّْفعبلب( ِمنه َمضضوًما  ال يغة األحفل )َمْفَعل(، يقوا سيبويه: »َوة
فهو بِّضنزلِة ما كاَن )يَّْفَعل( ِمنه مفتوًتا، َومل يَّْبنوه َعلى مثاِا: )يَّْفعبلب(؛ ألنله 
ليس يف ال الِم )َمْفعبٌل(، فَلضلا مل َي ْن إىل ذِلك سبيٌل وَكان َم  به إىل إتدى  

قََّتلَ  قولبك:  َوذِلك  ةحفَّهضا.  ةَْلزموه  َوقالوا:    احلركَتني  الَّضْقَتلب.  َوهذا  يَّْقتبلب، 
 .(3) الَّضَقامب«يَّقبومب، َوهذا  (2) [ ]قامَ 

 
، شرح الس ايف  2/386، األصوا 1/81، وهنظر املسألة يف: املقتضب  4/146( ال تاب  1) 

16/74 . 
 ( ه ضلة من نسخة ابن يبقى. 2) 
س ايف النحوي  ، ال142/ 3، وهنظر املسألة يف: األصوا  4/273، وحنوه يف  4/90( ال تاب  3) 

 . 527،  526، الت ضلة، للفارسي  234-235
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 ( يـُْفُعول، يـُْفُعل)
مذهب سيبويه يف اللفظني )يّبْعفبر، ويبْسربوع(، ةنل ةصلهضا بفتح الياء منهضا،  
وذلك لَفْقد بناَءي )يّبْفعبل، ويّبْفعبوٌا( من كالمهب، وإّنا ضضلوا الياء لضضة الفاء  
والراء منهضا، يقوا سيبويه: »َوليس يف ال الِم )يَّْفعاٌا(، َوال )يّبْفعبوٌا(، فَأملا  

ا َضضُّوا الياَء ِلضضلِة الرلاِء، َكضا قيل:  يف    (1) العربِ قواب   الَيْسربوِع: )يبْسربوٌع(، فَإّنل
)ابْستبْضِعَف( ِلضضلِة التلاِء، َوةشباهب ذِلك ِمن هذا النلحِو. َوِمن ذِلك قواب انٍس  
َوال   )يّبْفعبل(  ال الِم  يف  ليس  ةنله  هذا  َويبقولي  )يّبْعفبر(.  يَّْعفبر:  يف  كثٍ  

نظ  سيبويه هلضا بنحو )ابْستبْضِعَف(، يعين: ةهنب شبلهوا إهباع  ، وه(2) («)يّبْفعبوا
 .(3) الياء للراء يف الضب إبهباع اهلضزة للتاء يف: ابستبضعف وابقتبل

 ()فـََعْيل
وا تركة بعض ال لب مما عينه  يذكر سيبويه ةن من مذهب بين ليب ةْن يغ ل

ويقولون: خِبِيل وِشِهيد،    من تروف احللق، في سرون فاء حنو )خبَِيل، َوَشِهيد(،
بناء   لعدم  ابلفتح،  للفاء  العني  إهباع  يتحاشون  ب  ةهنل غ   العني،  إهباًعا حلركة 

، وعبارة سيبويه يف ذلك: »َومل هبفتْح هي ةنفسبها هنا ألنله (4) )فََّعْيل( يف ال الم
 

 ( يف نسخيَت ابن حروف وابن يبقى: )قوهلب(. 1) 
 . 266- 4/265( ال تاب 2) 
، املن ف، البن  11، املسائل احللبياأل  671، الس ايف النحوي  3/203( ينظر: األصوا 3) 

 . 1/322جين 
، شرح الشافية، للرضي  4/165ة  ، التعليق 16/10، شرح الس ايف  3/203( ينظر: األصوا  4) 

1/41 . 
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فَ  بِّ)فََّعٍل(  يَلتبَس )َفِعٌل(  ةْن  ال الِم )فََّعْيٌل(، وََكراهيَّة  يخرج ِمن هذه  ليس يف 
احلروِف )َفِعٌل(، فَلزمها ال سرب ههنا وَكان ةقرَب األشياِء إىل الفتِح، وَكانْت ِمن  
احلروِف اليت هقعب الفتحةب قبَلها لِّضا ذكرألب َلك، َف سرأَل ما قبَلها تيثب لزِمها  
، وَكاَن ذِلك ةحفَّ َعليهب تيثب كانِت ال سرةب هبشِبهب األلَف، فَأرادوا ةنْ    ال سرب

َي وَن العضلب ِمن وجٍه واتٍد« 
 (1). 

 ()فـَْعَيلّ 
بَفْقد بناء )فَّْعَيلل(، ةببت سيبويه زايدة الياء من )يَّْهَ ل(، وةضاف إىل دليل  
فَّْقد البناء ةنل ما ةولله زايدة يثقلل ةواحره حنو: )َمْ َور ، وَمْرِعز (، وقاس الياء على  

( »فَأملا  يقوا:  ةولاًل،  زايدهتا  يف  اهلضزة يف  ليس  ألنله  ةولاًل،  ِفيه  فَالزايدةب  يَّْهَ  ( 
فلفَة   ال الِم )فَّْعَيل (. َوقد بَّقبَل يف ال الِم ما ةَوللبه زايدٌة. َولو كانْت )يَّْهَ ٌ( خمب
الرلاِء كانَت األبْوىل هي الزايدةب، ألنل الياَء إذا كانْت ةَولاًل َفهي بِّضنزلِة اهلضزِة. ةاَل  

ا هَلحقب ةولاًل كث ًا، فَلضلا كاَن احلدُّ لو قبلَت:  هََّرى ةنل )يَّْرَمعً  ا( بِّضنزلِة )ةَْفَ ٍل(، ألهنل
)ةَْهَ ٌ( كانِت األلفب هي الزائدةب َف ذِلك الياءب، َكضا كانْت َه ونب زائدًة لو قبلَت:  

 .(2) («)ِإْهَ ٌ 
  

 
 . 4/108( ال تاب 1) 
ال تاب  2)  يف:  4/313(  وحنوه  األصوا  4/309،  يف:  املسألة  وهنظر  شرح  235  /3،   ،

 . 4/289التعليقة  )هح. ابن اثين(،    1/224الس ايف 
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 ()فاِعيل 
السور حنو  يذهب سيبويه إىل منع صرف )تاميب(، وما ةشبهها من فواهح  

بناء   ةنل  ذلك  العجضة،  وشبه  للعلضية  ال رف  فيضنع  وايِسني(،  )طاِسني، 
)هابِيل،  حنو:  األعجضيل،  من  هو  وإّنا  العرب،  من كالم  مفقود  )فاِعيل( 
وقابِيل(، يقوا: »َواعلْب ةنله ال جَييءب يف كالِمهب َعلى بناِء: )َتاِميَب َوايِسنَي(،  

 ركَته وقًّْفا َعلى تالِه.َوإْن ةردأَل يف هذا احل ايَة هَ 
. َفَضن قاَا هذا  (3) ِّ   قاَف َوالقرآنِ ّٰ ، وَ (2) ِّ   ايسنَي َوالقرآنِ ّٰ :  (1) بَعضبهبَوَقْد قرةَ  

 .(4) ايسنَي« َف أنله جعَله امسًا ةَعجِضيًّا، ملبل قاَا: ةَذكرب 
ةنل   َعلى  يداُّ  »َومّضلا  بقوله:  )فاِعيل(  بناء  على عجضة  سيبويه  ويستدال 

، مل  (5) ليس ِمن كالِم العرِب ةنل العرَب ال َهدري ما معىن )تاِميَب(«  )تاِميَب(
يردل سيبويه اتتضاَا عربيلة البناء أبنله »إْن قبلَت: إنَّ لفَظ تبروِفه ال يبشِبه لفَظ  
  ،) تبروِف األعجضيل، فَإنله َقد جَييءب االسبب َه ذا َوهو ةعجضي ، قالوا: )قاببوسب

األمساِء« ِمن  من  (6) َوحنوه  )تا(  ةن  الس ايف:  يقوا  االتتضاا، كضا  ووجه   ،

 
 . 203/  2واحملتسب    ،124  ابن حالويهخمت ر    ينظر:  ،عيسى بن عضر( كابِن ةيب إسحاق و 1) 
 . 2-1يس:( 2) 
 . 2-1( ق:3) 
، شرح  2/103، األصوا  356-3/355، املقتضب  4/250، وينظر:  3/258( ال تاب  4) 

 . 72-3/71، التعليقة 85-12/84الس ايف 
 . 3/259( ال تاب 5) 
 . 3/259( ال تاب 6) 
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كالمهب و)ميب( من كالمهب، ةي: من كالم العجب، كضا ةهنا من كالم العرب،  
ةكثر   يف  هشرتك  األمب  ولغاأل  والسني،  والواو  والياء  واأللف  القاف  وكذلك 

 .(1) احلروف
 ( َمفاَعل)

حنو   ةنل  على  سيبويه  دليل  املفقود  البناء  بوزن وهذا  ومطااَي(  )مداَرى، 
)مفاِعل(، ل نه حفلف بقَل ال سرة والياء بقلبهضا فتحة وةلًفا، ويش  إىل ةن  
هذا التخفيف ال يب ار إليه يف املفرد من حنو )جاِئي، وقاِضي(، إذ هو على  
)فاِعل(، ولو قيل فيه: جاًءا، وقاًضا، اللتبس بوزن موجود هو )فاَعل(، حنو:  

سيبويه: »َومل يَفعلوا هذا يف )جاٍء(، ألنله شيٌء َعلى مثاِا:    حاََت وطاَبق، يقوا
)َمفاِعل(،   مثاِا  َعلى  فيضا كان  فبِعَل ذِلك  َوَقد  ةلًفا.  الياءب  فيه  هببداب  )قاٍض( 
ألنله ليس يَلتبسب ِبغ ه، ِلعلضهب ةنله ليس يف ال الِم َعلى مثاِا )َمفاَعل(. َوذِلك  

)فاِعاًل  ال الِم  ، فجاز يف )مداَرى(، تني كان مجًعا ومل  (2) («يَلتبسب ألنل يف 
 يلبس بناؤه، ما مل جيز يف )جاٍء( مبفرًدا. 

 ( ِسْفعال)
اأَلْوىل، عند سيبويه، يف ه غ  ما كان على زنة )استفعاا(، ةن َتذف  
السني منه مع مهزة الوصل، فيقاا: )هبض ِيب(، كضا يقاا يف مجعه: )َهضارِيب(؛  

 
 . 12/85( ينظر: شرح ال تاب 1) 
ال تاب  2)  الس ايف  4/391(  املسألة يف: شرح  التعليقة  18، وهنظر  ، شرح  5/96-97/، 

 )هح. العبد اللطيف(.  2/762الرماين 
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الت س  فيضا حيذف منه وما يبقى، ولو بقيت السنيب  والت غ  حمضوا على  
سيبويه:  يقوا  مفقود،  بناء  وهذا  و)ِسْفعاٌا( يف م دره،  )سبَفيعيل(،  لقيل: 
األلفاألب   ةوائِلبه  مِّضلا  الثلالبِة  بناأِل  ِمن  الزلوائدب  ِمنه  ذفب  َتب ما  اببب  »)هذا 

(، َوذِلك قولبك يف ِاْسِتْضراٍب: هبَضْ ِْيٌب،   َتذفَت األِلَف املوصولَة؛  املوصوالألب
ا يف   ب َقد علضوا ةهنَّ ألنَّ ما يَليها ِمن بعِدها ال ببدل ِمن ََتريِ ه، َفحذْفَت ألهنل
تاِا استغناٍء َعنها، َوتذْفَت السلنَي َكضا كبنَت تاذَفها لو كسلرهَه لِلجضِع تىتَّ  

ِف تيثب مل جَيدوا ببدًّا  ، َوصارأِل السلنيب ةَْوىل اِبحلذ(1) َي َ  َعلى مثاِا: َمفاِعيلَ 
ِمن تذِف ةتِدمها، ألنَّك إذن ةَردأَل ةْن َي وَن َه س به َوَتق به َعلى ما يف  
كالِم العرِب، حنو: التِلْجفاِف َوالتِلْبياِن، وَكان ذِلك ةتسَن ِمن ةْن جَييئوا بِه َعلى  

 .(4) « (3)()ِسْفعااٌ  (2) ال المِ ما ليس ِمن كالِمهب. ةاَل َهرى ةنَّه ليس يف 
  

 
 ( يف نسخة ابن يبقى: )مفاِعل(، َتريًفا. 1) 
 ( يف طبعة الب لاء، ونسخيَت ابن يبقى واملدينة: )كالمهب(. 2) 
 ( يف نسخة ابن معاىف: )ِمفعاا(، ابمليب َتريًفا. 3) 
،  13/138  ، شرح الس ايف3/45، وهنظر املسألة يف: األصوا  434-3/433( ال تاب  4) 

 . 493هنقيح األلباب 
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 (فـََعْوىل)
لَفْقد هذا البناء جعل سيبويه األلف يف حنو )َشَجْوجى، َوَقَطْوطى( ةصليلة،  

، إذ لو قيل إهنا زائدة، ل ارأل إىل  (2) ، ةو )فََّعْلَعل((1) (وي ون على )فََّعْوَعل
بناء مفقود يف كالمهب، يقوا سيبويه: »وََكذِلك )َشَجْوًجى( َوإْن مل يبشتقَّ ِمنه؛ 

َفهذا  أل القياِس.  َعلى  فَتحضلبه  )فََّعوَعٌل(،  َوفيه  )فََّعْوىل(،  ال الِم  يف  ليس  نله 
 .(3) بَبٌت«
 (ِفْعوِْيل)

حي ب سيبويه بزايدة التاء من )ِعْزِوْيت(، إذ لو قيل أبصالتها جلاءأل على  
يقوا:  ،  (4) ()ِفْعوِْيل(، وهو بناء مفقود من كالمهب، وإّنا هو عنده على )ِفْعِليت

 . (5) («»وَكذِلك: )ِعْزِوْيت(؛ ألنله ليَس يف ال الِم )ِفْعوِْيل
 

 . 311، 4/275( ينظر: ال تاب 1) 
،  13/131، وهذا البناء مما رجلحه املربد، ينظر: شرح الس ايف  4/394( ينظر: ال تاب  2) 

، وةجاز ةبو عضر اجلرميُّ الوزنني على السواء، ينظر: التعليقة  1/253للرضي    ، شرح الشافية 
، وينظر:  1/202وفيهضا: )ةبو عضرو(، َتريًفا، االرهشاف  ،  4/497، املخ ة  5/103

 . 313هفس  ةبنية سيبويه وغريبه، للجرمي 
، شرح  3/234، وهنظر املسألة يف: األصوا  275،  263/ 4، وحنوه يف:  4/311( ال تاب  3) 

الرماين  116/ 18،  131/ 13الس ايف   شرح  العبد    2/778،  458-459/ 1،  )هح. 
 اللطيف(. 

 . 4/269ال تاب ( ينظر: 4) 
  261-1/260، شرح الس ايف  3/242، وهنظر املسألة يف: األصوا  4/316( ال تاب  5) 

 4/292)هح. ابن اثين(، التعليقة 
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 ( َفعاِئلّ )
  ، يذهب سيبويه إىل ةنل ه غ  )محارلة(: محبَ لة، كضا هقوا يف ه س ه: مَحارل
ذلك ةنك يف مجع )مَحَارلة( ه س ًا لو مل َتذف ةلف الت س  لَلزم ةن يقاا: 

( ويببدا منها يف الت   س  مهزة، كضا ةبدلت منها مهزة يف )َرساِئل( مجع  )مَحائِرل
رِسالٍة، فلو ةبقيتها ل ار على مَحائِرل )=َفعاِئلل(، وهذا بناء ليس يف ال الم،  
جاء يف ال تاب: »َوَهقواب يف ََتقِ  َتّضارٍَّة: تبَّضْ ٌَّة، كأنَّك تقلرأَل )َتَّضرَّة(، 

، ألنَّه  ألنَّك لو كسلرأَل )َتّضارًَّة( لِلجضِع مل هَ  : َتّضارُّ ، َول ْن َهقواب قْل: َتّضائِرُّ
 .(1) ليس يف ال الِم )َفعاِئلُّ( َكضا ال َي ونب )َمفاِعلُّ(«

 ( َمفاِعلّ )
(: مبَّحْيِضٌر، َومبَّحْيِضٌ ، حبذف إتدى   يذهب سيبويه إىل ةن ه غ  )مبّْحَضرٍل

(  الراءين، كضا هقوا يف ه س ه: حَماِمٌر، وحَماِم ، ذلك ةنك   يف مجع )مبّْحَضرٍل
بناء مفقود، وعبارة   )حَماِمر (، وهذا  يقاا:  ةن  لَلزم  الراء  لو مل َتذف  ه س ًا 
: مبَّحْيِضٌر َومبَّحْيِضٌ ، َكضا َتقَّرأَل )مبَقدًَّما(، ألنَّك لو   سيبويه: »َهقواب يف مبّْحَضرٍل

ألنَّه الرلاَءيِن،  إْتدى  ةَذهْبَت  لِلجضِع  )مبّْحَضرًّا(  ال الِم    كسلرأَل  يف  ليس 
 .(2)(«)َمفاِعلُّ 

  

 
 . 271/ 3، التعليقة  13/129، وهنظر املسألة يف: شرح الس ايف  428-3/427( ال تاب  1) 
 . 3/272، التعليقة 13/130، وينظر: شرح الس ايف 3/427( ال تاب 2) 
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 ( فـَُعيِعِلل، َفعاِعِلل)
من مذهب سيبويه يف ه س  ااضاسيل وه غ ه، ةن َتذف سبَب بقله، 
اَوز إىل ااامِس، فهو اليزاا يف   ةْن جيب يبْسَتن رب  ا  وهو حامسه، ذلك ةنله »إّنل
ا تذَف الذي ارَهدع عنَده تيثب ةشَبه   سهولٍة تىتل يبلَغ ااامَس ملل يَرهدَِع، فَإّنل

 .(1) حقِ « التل تروَف الزلوائِد، ألنله مبنَّْتهى 
مل يذكر يف موضع آحر مذهًبا لبعض النحويني يف ااضاسي جييزون فيه ةن  
ي غلر وي سلر دون تذف اامسه، فيقاا يف الت غ : )سبَفْ ِِجل( ويف اجلضع:  

، ولَفْقد هذين البناَءين )فّبَعيِعِلل، َفعاِعِلل(، يرى االيل ةنل اأَلْوىل،  (2)()َسفارِِجل
يس لن ما قبل األح ، ليوافق بناًء موجوًدا، ويقاا: )سبَفْ ِْجل،  ملن مل حيذف، ةن  

هو  وشيخه،  سيبويه  عند  هذا،  ف أنل  َوَمفاِعيل،  فّبَعْيِعيل،  بزنة:  َسفارِْجل(، 
 . (3) القياسب لو قيل

ب لو َكسلروه مل يَقولوا:   يقوا سيبويه: »َوإنّلضا منََّعهب ةْن يَقولوا: )سبَفْ ِِجٌل( ةهنل
لَِّب  َسفارِِجلب  ، َوسبأَبنيل َلك إْن شاَء هللاب  ، َوال ََشارِِداب قَباِعِثرب ، َوال  ، َوال َفرازِِدقب

 
 . 449- 3/448( ال تاب 1) 
بتحريك اجليب،    :يعين   ، متحرلًِكا  (سبَفْ ِِجلٌ )ن يقوا:  مسعتب مَ ( نقلوا عن األحفش قوَله: »2) 

،  1/367، االرهشاف  3/238، شرح املف ل  32(«، ينظر: الشافية  َسفارِِجلب )ويف اجلضع  
،  7/219  ، واملقاصد الشافية 2/303ونبِسب لل وفيلني يف: شرح اجلضل، البن ع فور  

296 . 
 . 4/269، التعليقة  117-13/116، شرح الس ايف 3/39( ينظر: األصوا 3) 
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كانْت هذه احلروفب ةَْوىل اِبلطلرِح يف التل غِ  ِمن سائِر احلروِف اليت ِمن بناأِل  
 ااضسِة، َوهذا قواب يبونَس.

قِلًرا هذه األمساَء ال َةتِذفب  ِمنها شيًئا َكضا قاَا    َوقاَا االيلب: لو كبنتب حمب
: )سبَف ِْجٌل(، َكضا َهرى، تىتل َيِ َ  ِبزِنَِة )دبنَّْيِنٌ (، َفهذا   بعضب النلحوينَي، َلقبلتب

 .(1) العرِب« ةَقربب َوإْن مل ي ْن ِمن كالِم 
 ( َمفاِعنل)

ومبَقْيِعْيٌس(  )مبَقْيِعس،  يقاا:  ةن  )مبْقَعْنِسس(،  ه غ   يف  سيبويه  يرى 
، وكذا يف ه س ه، فيقاا: )َمقاِعس(، ووجه  (2)السينني فتحذف النون وإتدى  

ذلك ةنه لو مل َتذف النون لقيل: )مبَقْيِعْنٌس(، و)َمقاِعْنس( وهو بناء مفقود يف  
( تقَّرأَل  »َوإذا  سيبويه:  يقوا  َوإتدى  ال الم،  النلوَن  تذفَت  مبْقَعْنِسٌس( 

السليَنني، ألنَّك كبنَت فاِعاًل ذِلك لو كسلرهَه لِلجضِع. فَإْن ِشئَت قبلَت: مبَقْيِعٌس،  
َوإْن ِشئَت قبلَت: مبَقْيِعْيٌس، ...، فَأمَّا )مبْقَعْنِسٌس( َفال يَّْبقى ِمنه إذا تذْفَت  

 
 . 3/418( ال تاب 1) 
(، ينظر: املقتضب  سٌ يْ سِ يْ عَ قّب وَ   سٌ سِ يْ عَ قّب ( واحتار املربدب تذَف امليب منه مع السني وي غلره على )2) 

2/168( إالل  يراه  وال  )مقاعس(،  سيبويه يف  املربدب  وغللة  املقتضب  سعاسِ قَ ،  ينظر:   ،)
د 2/235 ،  2/1/151، وما بعدها، البديع  215، واجلواب عنه يف: االنت ار، البن والل

 ة. 6/26والت ضيل  التذييل ، 169
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 ِك االسَب للجضِع، َواليت هَّْبقى هي  ِإتدى السليَنني زائدٌة حاِمسًة هَثبتب يف ه س
 .(1) («النلونب، ةاَل َهرى ةنله ليس يف ال الِم )َمفاِعْنلب 

 (ِفِعلِّل)
)هِِّهبِلة(،  من  التاء  بزايدة  سيبويه  ت ب  العرب،  من كالم  البناء  ولَفْقد 
وةضاف دليال آحر وهو االشتقاق، فهو من هَبة يهِبة، في ون على وزن:  

يقوا سيبويه: »وََكذِلك التِلِهبِلةب، ألنله ِمن )َهَبة(. َولو مل َتَِْد )انَط  ،  (2)()هِِفعِلل
 .(4) «(3) (َوهَبة( َلعرفَت ذِلك، ألنله ليس يف ال الِم َعلى مثاِا )ِفِعلِللٍ 

 (فـُُعلِّل  )
ولَفْقد بناء )فّبعبلِلٍل( من كالم العرب، ت ب سيبويه بزايدة التاء من )هّبببشِلر(، 

)هّبفبعِللفي ون على وز  ِمن  (5) (ن:  التُّّببشِلر، ألنله  ال تاب: »وَكذِلك  ، جاء يف 

 
،  13/132، شرح الس ايف  43،  3/12، وهنظر املسألة يف: األصوا  3/429( ال تاب  1) 

 . 487-486هنقيح األلباب 
 . 4/271( ينظر: ال تاب 2) 
(، َتريًفا، ويف طبعة الب لاء: )فََّعلِلل(، ويف  لٍ لُّ عب فّب ارون نفِسها ضبٌة آحرب هلا: )( يف طبعة ه3) 

(، والنبَسيف مجيعها عدا نسخة املدينة: )فََّعلُّل(، وفاقًا لروايتهنل:  Lبعض ةصوا طبعة درنرببغ )
 ( من كالم سيبويه. ةب بُّ هَ التَّّ )

  1/490، وشرح الرماين  243،  207/ 3، وهنظر املسألة يف: األصوا  4/317( ال تاب  4) 
 )هح. العبد اللطيف(.  

 . 4/272( ينظر: ال تاب 5) 
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ِمثاا   َعلى  ال الِم  يف  ليس  ألنله  زائٌد،  ةنله  َلعرفَت  ذِلك  ََتْد  مل  َولو   . بشلرألب
 .(2) « (1) ()فّبعبلِلل
 (فـََعلُّل) 

والتاء  ،  (3) (مذهب سيبويه يف )التَّّنَّوُّط(، ةنه اسب غ  م در بوزن )هََّفعُّل
؛ إْذ قالوا: )انط يَّنبوط(،   فيه زائدة، وتجلته يف ذلك فَّْقدب بناء )فََّعلُّل( واالشتقاقب
يقوا سيبويه: »َوِمثلب ذِلك: )التَّّنَّوُّطب(، ألنله ليَس يف ال الِم يف االسب وال فة  

 . (4) َعلى ِمثاِا )فََّعلُّل(، َوهو ِمن )انط يَّنبوط(«
،  (5) ((، ووزهنا عنده )فَّنَّْعلبلَكنَّْهببلالنلون من )ويذهب سيبويه إىل زايدة  

( ومثله  منه،  النون  قيل أبصالة  لو  )فََّعلُّل(  بناء  بَفْقد  لزايدهتا  (، َعَرْنُتب وحيتجل 
)فََّعنّْلبل( ووزهنضا  بناء  (6) و)قََّرنّْفبل(،  فَّْقد  ةصالتها  من  مينع  فيهضا  فالنلون   ،

جاء يف ال تاب: »َوةملا )َكنَّْهببل( فَالنلونب  )فََّعلُّل(، وسقوطب النلون يف )َعَرهبٍن(،  
فيه زائدٌة؛ ألنله ليس يف ال الِم َعلى مثاِا: )َسَفْرجبل(. َفهذا بِّضنزلِة ما يبشتقُّ  

 
 (، وكالمها َتريف. فّبَعلِلل ): ويف نسخة ابن معاىف: )فّبعبلُّل(، والّضيورقي املوصلي  يَت نسخ ( يف 1) 
ال تاب  2)  املسألة يف: األصوا  4/317(  الرماين  207/ 3، وهنظر  )هح.    1/491، وشرح 

 . 177/ 1اللطيف(، سفر السعادة العبد 
 . 4/272( ينظر: ال تاب 3) 
، الس ايف النحوي  243، 207،  3/130، وهنظر املسألة يف: األصوا 317/ 4( ال تاب  4) 

 )هح. العبد اللطيف(.    1/490، شرح الرماين 651
 . 4/297( ينظر: ال تاب 5) 
 . 4/297( ينظر: ال تاب 6) 
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(، بََّنوه بناَءه تنَي زادوا النلوَن، َولو   ِمّضلا ليس فيه نوٌن، فَّ)َكنَّْهببل( بِّضنزلِة )َعَرْنُتب
لوا ذِلك، َوالَعَرْنُتب َقد هَبيََّّنْت بِّ)َعَرهبٍن( َوالبناء.  كانْت ِمن نفِس احلرِف مل يفع

 . (1) («َو)قََّرنّْفبٌل( ِمثلبه، ألنله ليس يف ال الِم مثلب: )َسَفْرجبلٍ 
 (فـُْعَللّ )

ثَّْعَبٌة( زائدة، على )فّبنَّْعلل( َتْأا، وحبنّْ يذهب سيبويه إىل ةن النلون يف )كبنّْ
 (2)  ،

على )فّبْعَللل(، وهذا البناء مفقود من كالمهب،  إذ لو قيل أبصالتها ل ان اللفظ  
ثَّْعَبٌة( فَِبضنزلِة )َكنَّْهببٍل(، ألنله ليس يف  َتْأٌا( َو)حبنّْ جاء يف ال تاب: »َوةملا )كبنّْ
ا جاء هذا املثااب حِبرِف الزلايدِة، َفهو مبنزلة   ال الِم َعلى مثاِا: )جبْرَدْتٍل(، َوإّنل

 . (3) )َكنَّْهببل( َو)عبْنَ ل(«
  

 
ال تاب  1)  األصوا  323،  4/289، وحنوه يف:  4/324(  املسألة يف:  وهنظر   ،3/184  ،

)هح. العبد اللطيف(، شرح    1/510، شرح الرماين  598، الس ايف النحوي  241،  240
 . 2/488اهلس وري 

َعَلل ) 2/219، ووقع يف: األصوا  4/297( ينظر: ال تاب 2)  ( ابلفكل وفتح الالم األوىل،  فّبنّْ
َتأْ احملقق مثاله: ) َتريًفا، وهذا خبالف مراد ابن السرلاج، وقد ضبطها ( بس ون اهلضزة،  اكبنّْ

َتأا ، على ال حيح، وجعل ابنب القطلاع )3/356يف موضع آحر   َعْأا(، يف:  كبنّْ (، بوزن )فّبنّْ
َعلل ، وجولز ركنب الدين االسرتاابذي فيه الوجهني )= 205ةبنية األمساء  َعْأا(، ينظر:  فّبنّْ ، وفّبنّْ
 . 2/610شرح الشافية 

)هح. العبد    1/510، شرح الرماين  3/219ر املسألة يف: األصوا  ، وهنظ4/325( ال تاب  3) 
 . 4/297اللطيف(، التعليقة  
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 (فـُْعَلِلل)
وزن   على  مبيَضني،  العني  مضعلف  رابعيل  )مهبَِّقع(  ةن  سيبويه  مذهب 

بناء  (1) ()فّبعَِّللٍ  لَفْقد  امليب،  يف  مدغضة  نون  ذاأل  ه ون  ةنل  فيها  جيوز  وال   ،
)فّبْعَلِلل( من ال الم، يقوا سيبويه: »َوةملا الّهبضَِّقعب َفال ََتعل األبْوىل نبواًن، ألانل مل  

أِل ااضسِة َعلى )سبْفَرِجل(، فَتقوا: األبْوىل نوٌن؛ ألنله ليس يف بناأِل ْنْد يف بنا
ااضسِة َعلى مثاِا )فّبْعَلِلل(. فَلضلا مل َي ْن ذِلك يف ااضسِة جعلنا األبْوىل ِميًضا  
ا غَ  ميٍب. َكضا ةنلك ال   رجها ِمن ذِلك َويببنَي ةهنل َعلى تاهلا تىتل جَييَء ما خيب

بِّضنزلِة    ََتعل األبْوىل يف َفهي عندان  بِثبٍت، َف ذِلك هذه،  )َغَطضَّش( نبواًن إالل 
 )دببَّّْخٍس( يف بناأِل األربعِة. 

: لَّضلا مل َي ْن يف بناأِل ااضسِة َعلى مثاِا: )سبْفَرِجٍل( مل َه ِن األبْوىل   يَقواب
البناِء، أل هِبذا  مبلحقًة  فَت ون  نواًن  )هبّضَِّقع(  الللَتني يف  امليَضني  ليس يف  ِمن  نله 

: هي ميٌب مبضعلفٌة، ألنل العنَي وتَدها ال هبلِحقب بناًء بِبناٍء.   ال الِم، َول نلا نَقواب
 .(2) َوااضسِة«َوال يبن رب َهضعيفب العنِي يف بناأِل الثلالبِة َواألربعِة 

  

 
ال تاب  1)  ينظر:  إملا )4/298(  ةبنية األمساء  ل لِ عَ نّْ فّب (، ةو)ل عِ ضَّ فب ، وهي عند غ ه  ينظر:   ،)

 . 412-22/411، اتج العروس  1/73، االرهشاف 4/392، الت ضلة، لل غاين 209
  182-1/181، شرح الس ايف  3/221، وهنظر املسألة يف: األصوا  4/330( ال تاب  2) 

 . 2/465)هح. ابن اثين(، شرح اهلس وري  
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 ()فـَْعُلول
جعلت    ، ألهنا لو(1) (يرى سيبويه ةن الياء يف )يَّْرببوع( زائدة ووزنه )يَّْفعبوا

ةصليلة كان على )فَّْعلبوا(، وليس يف كالم العرب هذا البناء، وعزلز فَّْقد البناء  
، مما يقولي زايدَة الياء فيه، يقوا: »َوةملا ما ال جَييءب   ابالشتقاق، فقولك: رَبَّْعتب
َعلى مثاِا األربعِة َوال ااضسِة، َفهو بِّضنزلِة الذي يبشتقُّ ِمنه ما ليس فيه زايدٌة،  

(  ألنل  )رَبَّْعتب قوِلَك:  بِّضنزلِة  املثااب  هذا  َو)يَّْرببوٌع( كان  )مَحاطٌة(  قبلَت:  إذا  َك 
(، ألنله ليس يف ال الِم مثلب: )َسَبْطٍر(، َوال ِمثلب: )َدْملبوجٍ   . (2) («َو)مَحَْطتب

 (فـَْعِليل)
يذهب سيبويه إىل ةن التاء من االمسني )هَّْنِبيت، َوهَّْضِتني(، زائدة، بدليل  

)هَّْفِعيلاشتقا والنباأل، ووزهنضا  املُت  التاء  (3) (قهضا من  قيل أبصالة  لو  وةنه   ،

 
 . 265، 4/236، 3/443( ينظر: ال تاب 1) 
،  235،  234،  203/ 3، األصوا  1/57، وهنظر املسألة يف: املقتضب  4/312( ال تاب  2) 

 . 2/464اهلس وري ، شرح 243/ 1شرح الس ايف 
، والتضتني: حية يشدل به الفسطاط، ومجعه لاهني، ونقلوا عن ةيب  4/271( ينظر: ال تاب  3) 

َ(، ينظر: الس ايف النحوي   ،  1/213، االرهشاف  649عضر اجلرميل ةنل التضتني م در )َمُتَّ
يبعد مذهببه عضلا رواه   َهْطرِيقً األن اري: »  ةَببو زيد وال  بَيتهْب  بَّْيتهب لتينً طَرَّقبوا  ا،  ا، ومتَّّنبوا 

«، وما ربوي عن ابن األعرايب:  واِتدبها ِمتانٌ  ، ا من َشَعروالتَّْضتنيب َةن جَيَْعلوا َبني الطرائق مبتّبنً 
َويّبَقاا: َمُتِل ِحباَءك  ،  اَضظااِل والَفساِطيِة ابابيوِط. َويّبَقاا: َمتِلْنها َلِْتينً ّالتَّْضِتنيب َهْضرِيبب ال»
التَّْضِتنيب َةن هقبوَا ملن سابَقَك:  »:  احِلْرمازِيلِ «، وما ربوي عن احلَسن  ا َةي: َةِجْد َمدَّ َةْطنابِهِ َلِْتينً 

ْميِن ِإىل َموِضع َكَذا وََكَذا، ملَّ َةحْلَقبك، َفَذِلك التَّضِتني  َ فالٌن لِفالن َكَذا وََكَذا  ،  هََّقدَّ يّبَقاا: َمُتَّ
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فيهضا ل ان على )فَّْعِليل(، وهو بناء مفقود من كالم العرب، جاء يف ال تاب:  
ضا ِمن الَّضُْت َوالنلباأل. َولو مل َتَِْد ما َهذهبب   »وََكذِلك التَّّْنِبيتب َوالتَّْضِتنيب؛ ألهنل

ا زائدٌة، ألنله ليس يف ال الِم مثلب: )قَّْنِديلفيه التاءب   . (1)(«َلعلضَت ةهنل
 

*** 
 

  

 
حلََِقهِذراعً  ملَّ  هنظر  ا  اللغة  «،  هتذيب  يف:  الرواايأل  لل لغاين  14/307هلك  الت ضلة،   ،
 . 13/398، لسان العرب 6/311

)هح. ابن    1/262، شرح الس ايف  3/242، وهنظر املسألة يف: األصوا  4/317( ال تاب  1) 
 اثين(. 
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 املبحث الثاين: ُمشكالت ضبط األبنية املفقودة. 
بعضب   سيبويه  يف كتاب  املفقودة  األبنية  ن وص  عرض  من  يل  ظهر 
مش الأل يف ضبة األبنية يف طبعاأل ال تاب ونسخه، كإمهاا ضبة البناء،  

بويه، مما يوقع يف اللبس بني مفقود األبنية وغ ه،  ةو ضبطه على غ  مراد سي
ةو يف اتتضاا بناء مفقود وغ  مفقود، ويف َتريف مراد سيبويه لضبة البناء  
على غ ه وجهه، وقد سبق ه رحيه يف موضع آحر بثبوأل هذا البناء يف كالم  

ذلك    العرب، ةو ةنه ابحتالف الضبة لألبنية َهَ رَّرب بني املواضع، وسأببنيب عن
 فيضا يلي: 

 :  أّوال: إمهال ضبط األبنية املفقودة
ومنه بناء )فبعاِلل(، مما وقع يف تاشية نسخيَت ابن معاىف واملدينة )نسخة(،  

، ومل هضبطَا الالم األوىل منه، وهو موضع ملبس، ذلك  (1) جمهولةةي: نسخة  
ةنه حيتضل )فّبَعاِلل(، كضا حيتضل )فّبَعالبل وفّبَعاَلل(، بضبل الالم األوىل وفتحها،  

 ، مما مل ينةل عليه سيبويه.(2) األبنية وكالمها ِمن مفقود  
غ  ةنل سياق عبارة سيبويه يرجلح ةنه )فبعاِلل(، ب سر الالم األوىل، فهي  
هذكر ما خيتة ابجلضع من األبنية )َفعايلل، َفعاىل(، والقانون يف مجع الت س   

 ةن ما بعد ةلف اجلضع ال ي ون إالل م سورا. 

 
 ة.  364ة، 4/104( ينظر: 1) 
 . 21/412 ، اتج العروس8/224، لسان العرب 357،  1/209امل باح املن   ( ينظر: 2) 
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مل ةعقبها مبا مل أيأِل يف ال الم من ةبنية اجلضع: )فبعاِوا، فبعاِيل، فبعايِيل(، 
فائها، اثبت بفتح  ةبنية،  ٌة يف  وقد عطف )فبعالل( عليها وعطفت عليه، وهي 

َعثاِير،  )َجداِوا،  حنو:  َفعايِيل(،  َفعاِيل،  )َفعاِوا،  للجضع  العرب  كالم 
، والزم ذلك ةن ي ون مراد سيبويه يف هذا املوضع )فبعاِلل(، ب سر  (1) َكرايِيس(

الالم مما ضضلت فاؤه وفبِقد من ةبنية اجلضوع، غ  ةنه ليس على شرط البحث،  
 .(2) وعبذاِفر( وصفة حنو )حبَجاِدب،   البناء يف اآلتاد، امسًالثبوأل هذا 
، وهو حمتضل لل سر  (3) منهيف نسخة املدينة ةمهل ضبة العني    )فاَعْيل(،

والفتح )فاِعْيل، فاَعْيل(، وكالمها بناءان مفقودان، ومما يلحظ ةنل نسخة املدينة  
سقة منها ةتدمها، وةمهلت ضبة العني من اآلَحر، وبذا يقع اللبس يف هعيني 

 ةو إرادهتضا كليهضا.  ةتدمها
ةمهل  )فَّْعَواا(،   املدينة  نسخة  ببناءين  (4) ضبطهيف  ملبس  وعدم ضبطه   ،

آحرين مها )ِفْعَواا، فّبْعَواا(، وكالمها اثبتان يف كالمهب، حنو: )ِقْرَواح، َوِعْ َواد،  
 . (5) وعبْ َواد(

 
 . 253، 4/252 ال تاب  ( ينظر:1) 
 . 4/294ال تاب ( ينظر: 2) 
 ة. 363 :( ينظر 3) 
 ة. 365 :( ينظر 4) 
 . 4/260ال تاب ( ينظر: 5) 
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، وهذا البناء  (1) الفاء يف طبعة الب لاء ورد )فْعَلْيل(، إبمهاا ضبة  )ِفْعَلْيل(،  
(، فاألولا اثبت يف ال تاب بنحو  فَّْعَلْيل،  فّبْعَلْيلحمتضل لضبل الفاء منه وفتحها، )

 ، واآلحر مفقود، في ون مَلل اللبس به.(2)()غبْرنَيق
، وعليه يرد  (3)منه)فّبَعيَّْلل(، يف نسخة ابن يبقى ةمهل ضبة الالم األوىل  

عليه   ةقف  مل  ابلضبل  األولا  فالبناء  فّبَعْيِلل(،  )فّبَعيّْلبل،  آحرين  بناءين  اتتضاا 
 .(4) الت غ  )فّبَعْيِلل(، فهو بناء موازن لبناء   مفقوًدا ةو موجوًدا، وةملا

ن(، ةبمهل يف نسخة املدينة   ن( و)ِفعبالل ، ومها حيتضالن  ( 5) ضبطهضاوبناَءا )فبِعالل
ن،   وفّبعبالل ن،  )ِفِعالل وحيتضالن  مفقود،  بناء  وهو  الفتحتني،  ذي  ن(،  )فََّعالل

ن(، ب سرهني وبضضتني وبفتحة ف سرة، وكلُّه وارد اثب ٌت، قالوا: )ِفرِكلان، وَفِعالل
، ومن انفلة القوا ةْن حيتضال كذلك ما ضبعلفت عينه (7) و)هَِئفلان(  (6) تبوبملان(

)فعلالن(، وما مل يضعلف منه حنو )فعالن(، على احتالف هقدير تركاأل الفاء  

 
 . 5/575( ينظر: 1) 
 . 4/293ال تاب ( ينظر: 2) 
 ة. 236 :( ينظر 3) 
)فّبَعْيِلل( األزهريُّ يف وزنه قوهَلب: )(  4)  (، وابنب اببشاذ يف )دبَرْيِهب(، ينظر:  ركبنَّْيدِ وقد ةببت 

 .  1/191، وشرح املقدمة احملسبة 430/ 10هتذيب اللغة 
 ب. 365( ينظر: 5) 
 . 4/262: ال تاب ( ينظر 6) 
 . 4/264: ال تاب ( ينظر 7) 
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والعني منه، وبه يطوا االتتضاا والتقدير، وكان الضبةب مائًزا له عن غ ه، رافًعا  
 لإللباس.

، وبه يقع اللبس  (1) ضبطهضا  ةبمهل يف نسخة املدينة وبناَءا )ِفِعِلي(، )فََّعِلي(،  
أببنية )ِفِعَلى، ِفَعَلى، فّبعبَلى، َفِعَلى(، خمففة الالماأل مما آحرها ةلف من األبنية  
املفقودة، وأببنية )ِفعبلَّى، فَّعبلَّى(، مثقللة الالماأل، وهي مفقودة كذلك، انهيك  

وروده يف كالمهب ببت  مبا  هلبس  وفعللى(، ابحتالف  ةن  )فعلى،  من صور   ،
تبذبرلى،  ،  ، وحنو: )زِِم لى(2) شبَعىب( كاهتا حنو: )َعْلقى، ِذْفرى بّبْهضى، قََّلهى،  تر 

 .(3) َترَبْكى(
  

 
 ب. 366( ينظر: 1) 
 . 265-4/255: ال تاب ( ينظر 2) 
 . 314، 4/261: ال تاب ( ينظر 3) 
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 اثنًيا: خلل ضبط األبنية املفقودة: 
البناء   واملق ود به ما ضببطت فيه األبنية على وجٍه مش ل، به يتحرلف 

له، ومما وقفتب عليه  ويؤوا إىل بناء موجود يف كالم العرب نقله سيبويه ومثلل  
 ما يلي:

، بضبل اهلضزة والعني، َتريًفا،  (1) (وقع يف نسخة املدينة: )ةبفّْعبْوا)ةَفَّْعوا(،  
حنو   وصفة  )ةبْسلبوب(،  حنو  امسًا  ال تاب،  يف  من كالمهب  اثبت  بناء  فهو 

 .(2) ()ةبْملبود
لعني منه، ، ب سر اهلضزة وا(3) ()ةبْفِعالن(، جاء يف نسخة الّضيورقي: )ِإْفِعالن

 . (4) ( َتريًفا، ل ونه وارًدا عن العرب امسًا حنو )ِإْسِحضان(، وصفة حنو )ِإْضِحيانة
، ب سر العني، وهو بناء مطلرد  (5) ()فاعبل(، جاء يف نسخة املدينة: )فاِعل
 .(6) وضاِرب( مشتهر يف االسب وال فة، حنو )كاِهل، 

 
 ة. 362( ينظر: 1) 
 . 246-4/245 ال تاب ينظر: ( 2) 
 ة. 2/166( ينظر: 3) 
 . 4/248ال تاب ينظر: ( 4) 
 ب. 362( ينظر: 5) 
 . 4/249ال تاب ينظر: ( 6) 
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، ب سر الالم منه، َتريًفا، فهو  (1) (وقع يف نسخة املدينة: )ِفْعِلْيل  )ِفْعَلْيل(،
 .(2) وِصْنِديد(بناء اثبت امسًا وصفة، حنو )ِتْلِتيت، 

، ب سر الالم  (3) ( ، وقع يف طبعاأل درنرببغ وبوالق والب لاء: )فّبَعْيِلل)فّبَعيَّْلل(
َتريًفا، وهذا موازن بناء الت غ ، حنو )دبَت ِج(، يب سر منه احلرف الذي    األوىل

 .(4) ال تاب غ ، وبناء )فّبَعْيِلل( مما ببت يف غ  يلي ايء الت 
، بتس ني العني، وقد جاء على  (5) ()ِفِعالن(، وقع يف طبعة الب لاء: )ِفْعالن

 .(6) (هذا البناء من كالمهب االسب كّ)ِضْبعان(، وَكثبر يف اجلضع، حنو )ِغْلضان
)فََّعْنلى واملدينة:  املوصلي  الفاء،  (7) ( )ِفَعْنلى(، م اهنا يف نسخيَت  بفتح   ،

 .(8) (حنو )قََّرْنىَب(، وصفًة حنو )َتبَّْنَطى وهذا مما ةببته سيبويه يف كالمهب امسًا 

 
 ة. 367( ينظر: 1) 
 . 4/268ال تاب ( ينظر: 2) 
 . 574/ 5، 2/326،  2/355( ينظر: 3) 
)فّبَعْيِلل( األزهريُّ يف وزنه قوهَلب: )(  4)  (، وابنب اببشاذ يف )دبَرْيِهب(، ينظر:  ركبنَّْيدِ وقد ةببت 

 .  1/191، وشرح املقدمة احملسبة 430/ 10هتذيب اللغة 
 . 5/568( ينظر: 5) 
 . 4/259، 571، 3/570ال تاب ينظر: ( 6) 
 ب. 365ب، 4/111( ينظر: 7) 
 . 4/260ال تاب ينظر: ( 8) 
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بضضتني، وهذا البناء اثبت   ،(1) ()فَّعبلَّى(، جاء يف نسخة املوصلي: )فّبعبلَّى
 . (2) اسب«يف ال تاب، قاا سيبويه: »قالوا: تبذبرَّى، َونبذبرَّى، َوهو 

ِفْعِلي( فََّعِلي،  مل  )ِفِعِلي،  فََّعلَّى(،  )ِفِعلَّى،  املوصلي:  نسخة  ، وم اهنا يف 
، وهذان البناءان مملا ببت من كالم العرب يف ال تاب، فعلى  (3) (كرلرأل )ِفِعلَّى

و)ِكِضرلى(    ةولهلضا امسًا  )زِِم لى(  عليه  (4) صفة جاء  جاء  اآلَحر  والبناء   ،
 .(5) َسَفْرَجل« »)َترَبَْكى( على مثاِا: 

)فّبْعلبوان)فَّْعَلوان( املوصلي:  وقع يف نسخة  البناء مما  (6) (،  ، َتريًفا، وهذا 
 .(7) َوالعبنّْفبوان(ةببته سيبويه، يف السطر نفِسه، يف األمساء، حنو )العبْنظبوان، 

ن(، وقع يف تاشية ن (8) (نسخة املوصلي )ج  )ِفعبالل ، وهو بناء  (9)(: )فّبعبالل
يف   سيبويه  يف كتاب  رواية  (10)طبعاههمثبت  ويف  شرَته  (11) بعلب ،  وفيضا   ،

 
 ة. 2/112( ينظر: 1) 
 . 4/261( ال تاب 2) 
 ب. 2/114( ينظر: 3) 
 . 4/261اب : ال ت( ينظر 4) 
 . 4/314: ( ينظر 5) 
 ة. 2/112 ال تاب( 6) 
 . 4/262ال تاب ينظر: ( 7) 
مل هفسلر النسخةب رموَزها )ج، خ، ح(، وهي َتتاج إىل أتملل ومقارنة بغ ها من النسيف يف  (  8) 

 غ  ةبواب األبنية والت ريف لتستبني مواردها ونسخها اليت قوبلت عليها. 
 . ة2/112( ينظر: 9) 
 . 5/570، الب لاء 4/262، هارون  2/324، بوالق  2/352ينظر: درنرببغ ( 10) 
( نقلها عنه ةبو ب ر بن السرلاج، فيضا حرلجه من االحتالف يف بعض ةبنية سيبويه، ينظر:  11) 

، الس ايف النحوي  3/202ة، األصوا  369ب، واملدينة  388تاشية نسخيت البح ي  
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الس ايفُّ والرملاينل 
ن( يف االسِب َوال لفِة،  (1)  ، قاا سيبويه: »َوي بونب َعلى )فّبعبالَّ

 . (2)فَاالسبب حنو: )احلبوبملان(، َوال لفةب حنو: )عبضبدَّان، َواجلبلببلان(«
وهذا املوضع ِمن مش الأل ةبنية ال تاب ومن مواضع احتالِف قدمٍي يف  

؛ وفيها بالث رواايأل يف  (3) ابنب السرلاج وحرلجه يف ورقة نسيف ال تاب، مجعه  
هبومان( وتبلبان،  وعبضدان،  )تبومان،  وةمثلِته:  )فبعالن(،  بناء  فقد  (4) ضبة   :

ن( بضضتني فالم مشدلدة، وقد هقدلم خترجيها، وروي   ربوي البناء وةمثلته بّ)فّبعبالل
مشدلدة  َفالٍم  ففتحة  بضضلة  ن(،  وكلتامه(5) بّ)فّبَعالل السرلاج،  ،  ابن  عند  سواٌء  ا 

 
وقد ضبة الرواية وعللق عليها الدكتور  ف(،  )هح. العبد اللطي  1/362، شرح الرماين  638

 . 168-166هفس  ةبنية سيبويه لثعلب سليضان العيوين يف: 
 )هح. العبد اللطيف(.   355، 1/342، شرح الرماين 639( ينظر: الس ايف النحويل 1) 
 . 4/262ال تاب ( 2) 
األصوا  3)  ينظر:  عنه يف:    ،3/202(  البح ي  ونبقلْت  نسخيت  وامل388تاشية  دينة  ب، 

الس ايف  ويف:    (،الفعلِ   ن غ ِ مِ   الثالبةِ   ن بناألِ مِ   ه الزوائدب ة، بعد لام )ابب ما حلقتْ 369
 . )هح. العبد اللطيف(  1/362، شرح الرماين 638النحوي  

روايةٍ 4)  احتالفب  الضبة،  إىل احتالف  األمثلة،  وقد وقع يف هذه  ه حيٌف وَتريف؛    (  ةو 
  : ان، تلبان وجلبان، هومان ونومان، هنظر يففجاءأل: تومان وترمان، وعضدان وغضد

 وبعدها.   هذه احلاشية  م ادر احلواشي قبل
ب،  235ب، وابن يبقى  107( وهي اليت وقعت يف نسخة املربلد، وعليها نبَسيف ابن حروف  5) 

   . ب360ة، واملدينة 4/107وابن معاىف 
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، وهي  (1) والرواية األح ة: )فّبعَّاَلن(، بضضلة فعني مشدلدة مفتوتة َفالٍم حفيفة
ةضعفب الرواايأل، إذ ةفسَدها ابنب السرلاج إبيراد سيبويه بناَء )فّبعَّالن(، ومثاَله  

 .(2) )قبضَّحان(، اآليت بعدها أبسطر يف ال تاب 
، وهذا نقيضب قوِا  (3)(رنرببغ وبوالق: )فّبعبوىلوقعت يف طبعيَت د   )فََّعْوىل(؛

 .(4) («سيبويه: »َوَي ونب َعلى )فّبعبْوىَل(، قَالوا: )عبشبْوَرى
، وهو َتريف بعيد، لعله حطأ طباعة،  (5)(ووقع يف طبعة الب لاء منه )فّبعبلوىل

 ولو ةبريد به البناء السابق )فّبعبْوىَل(، فقد سبق بيان َتريفه، كذلك.  
، وهذا بناء ةببته سيبويه امسًا (6) (يف نسخة املدينة: )فّبْعَيل)فّبْعيبل(، م انه  

 .(7) (حنو )عبْلَيب

 
، وعليها نسخة املوصلي  اجلرميل ونسخة القاضي إمساعيلةيب عضر  ( وهي اليت وقعت يف ةبنية  1) 

، وينظر:  النسخة الشرقية )ش(: ها من  ة، ةببتَ 107ة، ويف طرلة نسخة ابن حروف  2/112
 . 306-303هفس  ةبنية سيبويه وغريبه، للجرمي 

 . 4/263: ينظر ( 2) 
 . 2/324،  2/353( ينظر: 3) 
 . 4/263( ال تاب 4) 
 . 5/571( ينظر: 5) 
 ب. 366( ينظر: 6) 
 . 4/268ال تاب ينظر: ( 7) 
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، وهذا البناء من ةكثر ما بنت  (1) (جاء يف نسخة املوصلي: )َفِعيل)ِفَعْيل(،  
 .(3)، ومنه االسب كّ)بَِع (، وال فة حنو )َسِعيد((2) كالَمهاعليه العرب  

، وهو بناء وارد عن  (4) (وم انه يف تاشية نسخة املوصلي )ح(: )ِفيَّْعل
 .(5) (العرب يف كتاب سيبويه صفًة حنو )ِتَيفس

 .(7) األمساء وهذا بناء اثبٌت يف ه غ   ،(6)(ووقع يف نسخة املدينة: )فّبَعْيل
، وهو  (8) (، جاء يف طبعيَت بوالق والب لاء، ونسخة املدينة: )فَّْعَلن)فََّعْلن(

َتريف؛ إذ ةببت سيبويه هذا البناء يف ال فاأل دون األمساء، ومثلل له بقوهلب:  
 .( 9) َوَعْلَجن()َرْعَشن، َوَضيَّْفن، 

 
 ة. 2/114( ينظر: 1) 
 . 28، 26، 14،  4/7، 607، 604، 3/344، 112، 1/110 ال تاب ينظر: ( 2) 
 . 4/267ال تاب ينظر: ( 3) 
 . ة2/114( ينظر: 4) 
 . 4/267 ال تاب ينظر: ( 5) 
 ب. 366( ينظر: 6) 
،  449،  3/416:  ، يفابل تاب   ، وه رلرأل عبارة )مثاا فّبَعيل( 3/415  ال تاب ينظر:  (  7) 

455  ،471 ،473 ،474 ،476 . 
 ة. 367، 5/575،  2/327( ينظر: 8) 
 . 4/270ال تاب ينظر: ( 9) 
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، َتريًفا، فالبناء هبذا الضبة  (1) ()فَّْوَعل  )فَّْوعبل(، وقع يف نسخة الّضيورقي:
وارد يف كالمهب مبا ةببته سيبويه امسًا وصفًة: »فَاالسبب حنو: َكوَْكب، َوَعْوَسج.  

 .(2) َوَهْوَزب«َوال لفةب حنو: َتْوَمل، 
، بفتح الالم، وهو بناء رابعيل  (3) ( نسخة املوصلي: )ِفْعَلل  م انه يف  )ِفْعلبل(،
 .( 4) (كالمهب، امسًا حنو )ِدْرَهب(، وصفة حنو )ِهْجرَعاثبت يف  
)فََّعنَّْلل  املوصلي:  نسخة  يف  وقع  مق ود  (5) ()فّبعبْنِلل(،  حالف  وهو   ،

سيبويه، فقد ةببت سيبويه هذا البناء يف ال فاأل دون األمساء، ومثلل له بقوهلب:  
 .(6) َوَعَفْنَجج()َضَفْنَدد، 

، َتريًفا، ففي ال تاب ببَت البناء  (7) (فّبْعلبالء)فَّْعلبالء(، يف نسخة املدينة: )
 .  (8) (بنحو )قّبْرفب اء

)فََّعلِلل(، جاء يف طبعاأل درنرببغ وبوالق والب لاء، ونبَسيف ابن حروف وابن  
، وهذا حالف ما ةببته سيبويه من كالمهب، يقوا:  (9) (يبقى واملدينة: )فّبَعلِلل

 
 ب. 2/170( ينظر: 1) 
 . 4/274( ال تاب 2) 
 ب. 2/119( ينظر: 3) 
 . 4/289 ال تاب ينظر: ( 4) 
 ة. 2/132( ينظر: 5) 
 . 4/270 ال تاب ينظر: ( 6) 
 ة. 374ينظر: ( 7) 
 . 4/296ال تاب ينظر: ( 8) 
 ب. 375ة، 241ة، 112،  602/ 5، 2/342،  2/374( ينظر: 9) 
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َوحببَّْعِثن(،  )قبَذْعِضل،  َوذِلك حنو:  َوال لفِة،  االسِب  )فّبَعلِلل( يف  َعلى  »َوَي ونب 
 . (1) («َواالسبب حنو: )قبَذْعِضَلةٌ 

بفتح العني منه، وكالم    ،(2) (يف نسخة ابن معاىف: )فّبَعلِللم انه    ،)فّبعبلِلل(
فَّْقِد بناء )فّبعبلِلل(، لو قيل أبصالة التاء من   سيبويه عليه يف هذا املوضع عن 

على  (3)()هّبببشِلر املفقود  للبناء  معاىف  ابن  نسخة  هذا ضبة  يستقيب يف  فال   ،
 )فّبَعلِلل(، لثبوأل البناء بنحو )قبَذْعِضل(، مما هقدلم قريًبا من كالم سيبويه.

لفظ )هببشِلر( يف ال تاب يف موضعني، ةولهلضا يف ابب )ما حلقْته  نعب، ورد  
، ومل خيتلف يف روايته على )هّبببشِلر = (4) الِفعِل(الزوائدب ِمن بناأِل الثلالبِة ِمن غِ   

، ونسخة  (5) هّبفبعُّل(هّبفبعِلل(، إالل نسختان: نسخة الّضيورقي جعلته على )هّبببشُّر =  
 .(6) هّبَفعِلل(=   ابن معاىف جعلته )هّبَبشِلر

واملوضع اآلَحر يف ابب )ِعَلِل ما َتعلبه زائًدا ِمن تروِف الزلوائِد َوما َتعلبه  
، وهنا موضع احتالف، فقد ربِوي لفظ )هببشِلر( على بالبة  (7) ِمن نفِس احلرِف(

 
 . 4/302( ال تاب 1) 
 . ب4/131( ينظر: 2) 
 . 4/317ال تاب ينظر: ( 3) 
 . 4/245 ال تاب ينظر: ( 4) 
 ة. 2/170ينظر: ( 5) 
ب، وهذا املوضع يف إتدى اللوتاأل العشر مما سقطن من  387ينظر: نسخة البح ي  (  6) 

نسخة )ب( ةي: نسخة ابن  نسخة ابن معاىف، وةلفيتب يف تاشية نسخة البح ي عن  
 (، وفاقًا للرواية األوىل. هّبفبعِلل  =  هّبببشِلرالسرلاج، ضبطًا للضثاا وبنائه: ) 

 . 4/307( ال تاب: 7) 
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طبعاأل  وعليها  األصل،  الرواية  وهي  الباء،  بضب  )هّبببشِلر(  ةولهلا:  ةوجه، 
الثاين: )هّبَبشِلر( بفتح (2) َتا ابن حروف وابن يبقى ، ونبسخ(1) ال تاب ، والوجه 

، وعليها رواية بعلب كضا نقلها ابنب السرلاج  (3) الباء، وهو ضبة نسخة ابن معاىف
؛ فيحتضل البناء )هّبفبعِلل، وهّبَفعِلل(، والوجه األح : )هّبببشُّر(، بضبل الباء  (4)عنه

نسخيَت املوصلي والّضيورقي، وسيأيت عنها  والشني املشدلدة معها، وهي ضبة  
 كالم. 

)فّبعبلِلل(، م انه يف نسخيَت املوصلي والّضيورقي: )فّبعبلُّل(، وضبطتاه ومثاَله  
، بثالث ضضلاأل، وهو حالف ما ةببته سيبويه من كالمهب يف  (5)(على )هّبببشُّر

 .(6) (األمساء حنو )صبفبرُّق

 
 . 5/615، الب لاء 4/317، هارون  2/348، بوالق  2/383ينظر: درنرببغ ( 1) 
 . ة244ب، 114ينظر: ( 2) 
ن )نسخة( اجملهولة ضبطًا للضثاا  ب، وةلفيتب يف تاشية نسخة ابن معاىف ع4/131ينظر:  (  3) 

 (، وفاقًا للرواية األوىل. فّبعبلِلل =  هّبببشِلروبنائه: )
األصوا    (4)  ينظر:  طَائٍر«،  اسبب  وهَو  )هّبَبشلٌر(،  بعلب  خبِة  »ووجدأل  السرلاج:  ابن  قاا 

ونقل الس ايفُّ )هّبَبشِلر( عن »بعضهب«  ،  59  هفس  ةبنية سيبويه لثعلب   ويراجع:،  3/207
وةيب احلسن اهلنائي )كراع النضل(  عند ةيب تاَت السجستاين  روايته  ية، وكذا وقعت  دون هسض

،  170، هفس  غريب ما يف كتاب سيبويه  651  ي، ينظر: الس ايف النحو وةيب ب ر الزُّبيدي 
 . 218، كتاب األمساء 2/559، 1/119املنتخب من كالم العرب 

 . ة 2/181، ب2/143( ينظر: 5) 
 . 4/298ال تاب ( ينظر: 6) 
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)فّبعبلُّلوقع يف طبعة هارون ضبة  )ِفِعلِلٍل(،    البناء نفسه  ،  (1) (آحر على 
 وهذا َتريف؛ لثبوأل هذا البناء يف كالمهب بنحو )صبفبرُّق(، كضا هقدلم قريًبا. 

، حالفًا ملراد سيبويه منه يف موازنة لفظ  (2)(وجاء يف طبعة الب لاء: )فََّعلِلل
ث، وال  (، الذي ضبطه الب لاء نفسبه يف الفقرة ذاهتا ابل سراأل الثالالتِلِهبِلةب )

 وجه ألْن يوازنه بّ)فََّعلِلل( لينفي وقوعه يف كالم العرب. 
ويف النبَسيف مجيعها عدا نسخة    (3) (Lووقع يف بعض ةصوا طبعة درنرببغ )

املثىنل  (4) (املدينة: )فََّعلُّل الس ايفُّ عن ةيب عبيدة معضر بن  ، وهي رواية نقلها 
 . (5)()هََّهبَّةَ )هََّهبُّة(، جاءأل على صورة م در الفعل 

وصريح لفظ سيبويه يف موضع متقدلم ةنله »ي بونب َعلى التِلِفعِلِل، َوهو قليٌل،  
َوهو   )التِلِهبِلةب(،  بناًء  (6) اسٌب« قالوا:  )ِفِعلِلل(  سيبويه  مراد  مع  املتلئبُّ  وهو   ،

 . (7) املتقدلممفقوًدا، وكلُّهب رواه صحيًحا يف ذلك املوضع 

 
 . 4/317: ينظر ( 1) 
 . 5/615ينظر:  (2) 
 وهي نسخة ابن يبقى احملفوظة يف االس ورايا. ( 3) 
ة،  244ب، ابن يبقى  2/143ب، املوصلي  114، ابن حروف  2/383ينظر: درنرببغ  (  4) 

 ة. 131/ 4ة، ابن معاىف 2/181الّضيورقي 
، لسان العرب  4/180: احمل ب  ، والرواية عن ةيب عبيدة يف 651ينظر: الس ايف النحوي  (  5) 

7/423 . 
 . 4/271( ال تاب 6) 
ة،  237ب، ابن يبقى  2/116ب، املوصلي  108، ابن حروف  2/357درنرببغ  ( ينظر:  7) 

ابن  ب387البح ي   مما سقطن من نسخة  العشر  اللوتاأل  إتدى  املوضع يف  ، وهذا 
 معاىف. 
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، وهو  (1) األوىل)فََّعْيِلل(، وقع يف نسخة الّضيورقي: )فََّعيَّْلل(، بفتح الالم  
 َتريف، فهذا البناء اثبت من كالم العرب يف ال تاب، امسًا حنو: )َتَفيَّْلل(،

 .(2) (فة حنو: )َحَفْيَددوص
 

*** 
  

 
  ، ي )كراع النضل( وةيب ب ر الزُّبيديوكذا وقعت روايته عند ةيب تاَت السجستاين وةيب احلسن اهلنائ

، كتاب  2/559املنتخب من كالم العرب  ،  169هفس  غريب ما يف كتاب سيبويه  ينظر:  
 . 215األمساء 

 ة.  2/175ينظر: ( 1) 
 . 292، 4/267ال تاب ( ينظر: 2) 
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 املبحث الثالث: فروق النسخ وأثرها يف األبنية املفقودة. 
يتناوا هذا املبحث فروق النسيف للن وص الوارد فيها األبنية املفقودة، مما  
ةو جنسها، وكذا   واحتالف عدلهتا وعددها  املفقودة  األبنية  ه رار  ةبر يف  له 

ضبة البناء، وما وقع يف هلك الن وص من  طريقة طبعاأل ال تاب ونسخه يف  
 ه ضلة ةو زايدة. 

ويفرتق هذا املبحث عن سابقه يف كون إش اِا الضبة، احتالفًا وإمهاال،  
مما يورث االل يف مراد سيبويه إبيراده األبنية املفقودة، ةملا هنا فاالحتالف يف  

هتعارض معه،    الضبة مما يبعدل من فروق النسيف اليت حيتضلها مراد سيبويه، وال
 وهلذا االحتالف صور وةتواا، سأببني عنها فيضا يلي:

 : أّوال: فروق نسخ هبا يتكّرر البناء يف أكثر من موضع
، بفتح  (1) (، وقع م اهنا يف نسخة املوصلي: )فَّعَّْيل)فَّعِلْيل(ومن ذلك بناء  

 .(2) اتاٍ املشدلدة، وهذا البناء ه رلر من النسخة نفسها يف موضٍع  
)فبِعل ( بناء  )ِفعبلل ومنه  معاىف:  ابن  نسخة  يف  م اهنا  وقع  بتقدمي    ،(3) (، 

ال سر على الضبل، وهذا البناء ه رلر يف النسخة نفسها يف الورقة نفسها، قبله  
 أبسطر.

 
 ب. 2/114( ينظر: 1) 
 . ة2/115( ينظر: 2) 
اللوتاأل العشر مما سقطن من  ، وهذا املوضع يف  ة 389نسخة البح ي  ( ينظر:  3)  إتدى 

 نسخة ابن معاىف. 



 

 

 
75 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1443  حمرمستون  الو   الثاين  العدد

ب سر الفاء وضبل   ،(1) ( معاىف: )ِفْعلبالء وبناء )فَّْعِلالء(، وقع يف نسخة ابن 
الالم األوىل، وهقدلم البناء هبذا الضبة يف النسخة نفسها يف املوضع نفسه، قبله  

 أبسطر، كذلك.
(، يف موضعني من ال تاِب،  فَّْعِليلٌ ومن طريف هذه احلاا ةْن ه رلر بناء )

 . (3) النسيف، وةكثر (2) الطبعاألوعليه اهلفقت 
، (4) ال تاب يف موضعني ابنني من طبعاأل    ه رار بناء )فََّعلِلل(،وقريب منه  
 دون نسخه.

 : اثنًيا: فروق نسخ هبا خيتلف عدد أحرف البناء املفقود 
فَّْعَلالا(، الذي وقع يف نبَسيف ابن حروف واملوصلي والّضيورقي  حنو بناء )

بتضعيف الالم األوىل، وبه يزيد عددب ةترف البناء،    ،(5) ( وابن معاىف: )فََّعلَّالا
 وزايدهه بتضعيف الالم األوىل من موضعها. 

  

 
 ة. 4/123( ينظر: 1) 
، الب لاء  293،  268/ 4، هارون  337،  326/ 2، بوالق  368،  2/355درنرببغ  ( ينظر:  2) 

5/575 ،594 . 
ينظر:  3)  املوصلي  111ة،  108ابن حروف  (  معاىف  130ة،  2/115ة،  ابن  ة،  4/109ة، 

 ب. 120
، الب لاء  303،  298/ 4، هارون  342،  339/ 2، بوالق  374،  2/372( ينظر: درنرببغ  4) 

5/598 ،602 . 
 ب. 4/122، ة 2/176،  ب 2/131ب، 111( ينظر: 5) 
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   :اثلثًا: فروق نسخ هبا خيتلف جنس أحرف البناء املفقود 
)َفِعْيالا(، ذكر ابن حروف ةنه يف طرلة نسخته عن )ش(، ةي: النسخة  ومنه  

)َفِعْنالا ابن حروف    ،(1) (الشرقية،  ةنل  مفقود كذلك، غ   بناء  ابلنون، وهو 
 صحلح البناء يف نسخته ابلياء.

  : رابًعا: فروق نسخ هبا ختتلف أجناس األبنية املفقودة 
وما وقفتب عليه كان مملا َتوللت فيه األلف من مق ورة إىل ممدودة، حنو  

والّضيورقي  بناء يبقى  وابن  املوصلي  نبَسيف  يف  م انه  معاىف:    )فََّعْلَيا(،  وابن 
التأنيث  ،  (2) (فََّعْلَياء) إىل  ابملق ورة  التأنيث  من  البناءان  فتحولا  ممدودة، 

 ابملضدودة. 
معاىف:    )فََّعْوىل(؛  ومثلها وابن  والّضيورقي  يبقى  ابن  نبَسيف  يف  وقعت 
 ، ممدودة.(3) ( )فََّعْوالء

 ممدودًة. ،( 4) (م اهنا يف نسخة ابن معاىف: )فََّعْياَلء وكذلك )فََّعيَّْلى(،
 : خامًسا: فروق نسخ هبا تزيُد عّدة األبنية املفقودة

ال تاب، وهي   املفقودة يف  النسيف على األبنية  ةبر فروق  الغالب يف  وهو 
البنية، ال   البناء وهشاببه صور األترف، وهرهيبها يف  ةبنية حيتضلها ظاهرب هيئة 

ال تركاأل األترف بني صوريَت البناء، وكالمها من مفقود األبنية،  خيتلف منها إ
 

 ب. 111( ينظر: 1) 
 ة. 4/107ب،  2/168ب،  235ب، 2/112( ينظر: 2) 
 ة. 4/107ب،  2/168ب، 235( ينظر: 3) 
 ة. 4/107( ينظر: 4) 
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ةيل ةنل البناء الناشئ عن احتالف الضبة، يتلئبل مع مراد سيبويه يف النسخة  
نفسها، وإال حرج إىل املخالفة وكان َتريًفا، فلو انبىن على احتالف احلركة ةن  

من شرط البحث،    ي ون ةتدمها على صورة بناء اثبت يف كالم العرب، ارج
 ولنبلهتب عليه يف املبحث السابق اااصل مبش الأل الضبة.

وصور هذه احلاا مثبتة يف تواشي ن وص األبنية املفقودة من ال تاب،  
والت رار،  من   اإلطالة  حشيَة  منها،  ّناذج  بعَض  وسأعرضب  األولا،  املبحث 

ب ومنه  فيه،  واتد  احتلف يف ضبة تركة ترف  ما  منه  ورد  ما  ناء  وغالب 
أل ضضلة  (1))ةبْفِعالن(، يف نبَسيف املوصلي وابن معاىف واملدينة: )ةَْفِعالن( ، هغ ل

، بفتح الفاء،  (2) )ِفعُّل(، وقع يف نسخة املوصلي: )فَّعُّل(اهلضزة إىل فتحة، وبناء  
، بفتح  (3) وبناء )ِفِعالن(، وقع م اهنا يف تاشية نسخة املوصلي )ج(: )ِفَعالن(

(، ونبَسيف ابن يبقى  Lيف إتدى ةصوا طبعة درنرببغ )   )فَّْعِليٌل(،العني، وحنو بناء  
 ، بفتح الالم.(4) والّضيورقي واملدينة: )فَّْعَليٌل(

 
 ب. 362ب، 4/101ب، 2/105( ينظر: 1) 
 ب. 2/119( ينظر: 2) 
 . ة2/111( ينظر: 3) 
 ب. 366ب، 2/169ة، 236،  2/355( ينظر: 4) 
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ومن عجيب الفروق يف هذه البابة، ما وقع للبناء )فّبَعْوِلل( فقد ببت يف  
)فََّعْوِلل مجيعها:  النبَسيف  يف  وقع  ةنله  غ   ه ذا،  ال تاب  بفتح  (1) (طبعاأل   ،

 الفاء. 
أل فيه تركتا ترفني منه، إملا ابحتالف احلرفني، نوَع   وقد جاء منه ما هغ ل

، ب سر  (2) (جاء يف نسخة املدينة: )ِمْفَعيل)مبْفِعيٌل(،  بناء  تركٍة وموقًعا، حنو  
بناء   وحنو  العني،  وفتح  معاىف:    )ِفْعَلْيل(،امليب  وابن  املوصلي  نسخيَت  يف 

 بفتح العني وفتح الالم.  ،(3) )ِفَعِلْيل(
وإملا ابحتالف تركيَت احلرفني املتجاورين، على سبيل التقدمي والتأح ، حنو  

)فبِعنَّْلى املدينة:  نسخة  جاء يف  )ِفعبنَّْلى(،  بناء  (4) (بناء  وحنو  ف سر،  بضبل   ،
ابن معاىف:  )فبِعْيل(،   الياء، وحنو  (5) ()فّبْعِيليف نسخة  العني وكسر  ، بتس ني 

 .، بضبل ف سر(6) بناء )ِفعبلِلل(، الذي وقع يف نسخة املدينة: )فبِعلِلل(
  

 
ب،  2/174الّضيورقي  ة،  240ابن يبقى  ب،  2/128املوصلي  ة،  111( ينظر: ابن حروف  1) 

 ب. 372املدينة ة، 393البح ي 
 ة. 367( ينظر: 2) 
 ة. 367ة، 109/ 4ة، 2/115( ينظر: 3) 
 ب. 365( ينظر: 4) 
 ب. 4/108( ينظر: 5) 
 ب. 375( ينظر: 6) 
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 : سادًسا: فروق نسخ هبا ُضِبط البناء الواحد على عّدة أوجه
منه   الواتد  احلرف  على  هبوضع  مل  واتد  بناء  ب ورة  يب تفى  أبن  وذلك 

 ه اكتفاء بتعديد تركاأل البناء عن كتابة بناء آَحر. تركتان خمتلفتان، وكأن
 ( بناء  على  حنو  وقراءهبه  الّضيورقي،  نسخة  ضبة  صورة  وهذه   ،)

 . (1) (بناءين ةولهلضا بفتح امليب مع كسر العني )َمْفِعيل( واآلحر بفتحهضا )َمْفَعيل
(، ضببة البناءان يف نسخة الّضيورقي، ف ورة البناء  وه ذا )

األولا هقرة على وجهني، ةولهلضا: بفتح الفاء والالم منه: )فَّْعَليت(، والوجه اآلَحر  
بفتح الفاء وكسر الالم: )فَّْعِليت(، وصورة البناء الثاين، بضب الفاء مع كسر  

)فّبْعَليت،   فتحها،  ةو  ا(2) وفّبْعِليت(الالم  جاء  وكذا  ابن  ،  نسخة  يف  لبناءان 
(، ل نه م رلح فيها أبنل ضبة كسر الالم عن )ش( ةي:  حروف ) 

 النسخة الشرقية؛ فتح لل منهضا ةربعة ةبنية مفقودة يف نسخة الّضيورقي. 
اكتفت    (4)يبقىونسخيَت ابن حروف وابن    (3) ال تابويالتظ ةنل طبعاأل  

لالم، وةملا نسختا املوصلي وابن  ابلبناءين )فَّْعَليت، وفّبْعَليت(، مما كان مفتوح ا
معاىف والنسخة الشرقية بطرلة نسخة ابن حروف فقد استبدلت هبضا )فَّْعِليت،  

 وفّبْعِليت(، م سوَري الالم. 

 
 ب. 2/169( ينظر: 1) 
 ب. 2/169( ينظر: 2) 
 . 5/575، الب لاء 4/269/، هارون 2، بوالق  2/355( ينظر: درنرببغ 3) 
 ب. 236ة، 108( ينظر: 4) 
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(، ضبة يف نسخة الّضيورقي ابل سراأل والضضلاأل يف بناء  ومثلها )
ةبْفرِد(1) واتد وقد  َوفّبعبْلعبل(،  )ِفِعْلِعل،  بوجهني:  قراءهه  وه ون  طبعاأل  ،  يف  ا 

 ال تاب ونسخه.
، وقراءهه ابحلركاأل بناءان )ِفِعلِلل،  (2) درنرببغ( كذا صورهه يف طبعة  بناء )

وفََّعلُّل(، مما نبقل يف ضبة املثاا: )هتبلة(، وقد هقدلم، قريًبا، بيان الراجح يف  
 رواايأل ضبة بناء املثاا. 

 املفقودة أو زايدة عليها: سابًعا: فروق نسخ هبا تكملة لنصوص األبنية 
وقد وقفت على نيلف وعشرين موضًعا، هبا زايدٌة ةو ه ضلٌة لعباراأل سيبويه  
ال تاب   الفروق بني طبعاأل  استبانت من  مفقودة،  ةبنية  يف كتابه، هضضلنت 

 ونسخه، مما هضضنته متوهنا ةو تواشيها وطررها.
الزايدة مما قد يبستغىن  ويف منهاج ةهل التحقيق هفريٌق بني الزايدة والت ضلة؛ ف

عنه يف مُت ال تاب، وي تفى ابإلشارة إليه يف تاشيته، والت ضلة مما ال يستقيب  
 . (3) ال تابال الم إالل به يف مُت 

األبنية  عدلة  هزيد  وهبا  وجه  هلا  اليت  الزايدة  منها  وصور،  ةتواٌا    وللزايدة 
، جاء  (4) («»َوليس يف ال الِم )ِفِعْلِعل(، َوال )فّبعبْلعبل  املفقودة، فقوا سيبويه:

 
 ب. 2/171( ينظر: 1) 
 . 227َتقيق الرتاث العريب ، 78  َتقيق الن وص ونشرها( ينظر: 2) 
 . 2/383( ينظر: 3) 
 . 4/278( ال تاب 4) 
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، ومها  (1) (« بعده يف تاشية نسخة املوصلي )ج(: »َوال )فّبعبْلِعل( َوال )فّبَعْلِعل
إيراد   على  ونسخه  ال تاب  طبعاأل  اهلفاق  ولوال  مفقودان كذلك،  بناءان 

 البناءين، ل انت األبنية هبضا ةربعًة. 
َوال    ومنه )فَّْعلبل(،  مثاِا  َعلى  األربعِة  بناأِل  ِمن  ال الِم  قوله: »فَليس يف 
َوال  زيد  ،  (2) (« )فّبْعِلل )فََّعلبل(،  املوصلي )ج(: »َوال  بعده يف تاشية نسخة 
والبناءان مفقودان كذلك، وتاهلضا كحاا البناءين السابقني مما  ،  (3) («)ِفَعلبل

 وقع يف تاشية )ج( من نسخة املوصلي. 
]َوال  »وَ  فّبْعلبن،  ال الِم  منه يف  (5) [ (4) فََّعْلنليس يف  الت ضلة  بعد  وقع   ،»

، ومها بناءان مفقودان جاءا  (6) («نسخة ابن معاىف: »َوال )فّبْعَلن(، َوال )فَّْعِلن
 على صورة ما اهلفقت عليه الطبعاأل والنسيف، ف اان زايدة لبناء مفقود. 

 
 ب. 2/120( ينظر: 1) 
 . 4/289( ال تاب 2) 
 ب. 2/127( ينظر: 3) 
 ( يف طبعيَت بوالق والب لاء، ونسخة املدينة: )فَّْعَلن(، َتريًفا. 4) 
 ( ه ضلة من النبَسيف مجيعها، وجاء بعده يف نسخة ابن معاىف: »َوال )فّبْعَلن(، َوال )فَّْعِلن(«. 5) 
 ب. 4/109( ينظر: 6) 
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 ،(1) (ما وقع بعد بناء )ِفِعالن  الزايدة اليت هي َتريف، حنوومن الزايداأل  
، وهو َتريف قد هقدلم بيانه وةن  (2) الّضيورقيزِيد )ِفْعالن(، بناًء رابًعا يف نسخة  
 هذا البناء مما ببت يف كالمهب.

ويف املوضع السابق، بعد البناءين )ِفعبالن، فبِعالن(، وقعت زايدة يف تاشية  
، غ  ةنل األولا منهضا  (3) (« )فَّعبالن(، َوال )ِفَعالننسخة املوصلي )ج(: »َوال  

 َتريف، لوروده يف كالم العرب.
»َوليس يف ال الِم    ومن صور الزايدة ما ال وجه هلا، فنحو قوا سيبويه:

، (5) (« املوصلي )ج(: »)َوال ِفعَّل  ، وقع بعدها يف تاشية نسخة (4) («)فَّعَّْيل
يف موضع آحر، تىت يف نسخة املوصلي نفِسها،  زائدًة ال وجه هلا، فالبناء م رلر  

 ويضاف إليه ةنل كالم سيبويه هنا عضلا ضبعلفت عينه وزيد فيه ايء بعدها.
الزايدة   صور  موضعها،  ومن  غ   يف  وقعت  »َوال  ما  قوله:  بعد  ومنه 

وليس هذا موضعه،   ،(7) («، زيد يف نسخة الّضيورقي: »)َوال ِفعَّْيل(6) (« )فّبَعيَّْلل
إذ هذكره طبعاأل ال تاب ونسخه بعده بورقة، تيث هضعيف العني، من قوله:  

 
 . 4/260( ال تاب 1) 
 ة. 2/168( ينظر: 2) 
 . ة2/111( ينظر: 3) 
 . 4/268( ال تاب 4) 
 . ة2/115( ينظر: 5) 
 . 4/267( ال تاب 6) 
 ة. 2/169( ينظر: 7) 



 

 

 
83 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1443  حمرمستون  الو   الثاين  العدد

)فَّعَّْيل(،» ال الِم  يف  )ِفعَّْيل  َوليس  املوضع  (1) (« َوال  هذا  ةن  يلحظ  ومما   ،
ال حيح وقع فيه َتريف بنسخة الّضيورقي نفِسها، تيث ضبة البناء بّ)ِفعِليل(، 

 ه لوروده يف كالم العرب. وقد هقدلم بيان وجه َتريف
بعده يف نسخيَت  ، وقع  (2) (« : »َوال نَعلبب يف ال الِم )َفِعلل سيبويهومنه قوا  

، زائًدا وليس هذا موضعه، وإّنا صحيح  (3) («املوصلي والّضيورقي: »َوال )فَّعبلل 
ال تاب ونسخه، على ةنل نسخة   موضعه بعده أبسطر، وفاقًا لباقي طبعاأل 
املوصلي كرلرأل البناء فأوردهه يف املوضعني، ةملا نسخة الّضيورقي، فاكتفت به 

 الزايدة دون موضعه ال حيح. يف موضع 
ى غ ه، كث ا، ةو معطوفًا  ةملا الت ضلة فغالبها ه ضلة ببناء واتد، معطوفًا عل

قليل، نَعلبب يف    عليه غ به، وهو  قوا سيبويه: »َوال  بعد  ما وقع  ومن ّناذجه 
]َوال ِفِعَلى[، وهي ه ضلة من تاشية نسخة  =  ،  (4) َفِعَلى« ال الِم ِفَعَلى، َوال  

  .(5) معاىفاملوصلي )ج(، ونسخة ابن 

 
 . 4/268( ال تاب 1) 
 . 4/277( ال تاب 2) 
 ة. 171/ 2ة، 2/120( ينظر: 3) 
 . 4/256( ال تاب 4) 
 ب. 4/104ب، 2/109( ينظر: 5) 
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 « قوله:  يف  الواردة  الت ضلة  َوال[  ومنها  ])فبِعلل(،  ال الِم  يف  نَعلبب  َوال 
 .(2) الّضيورقيالنسيف مجيعها عدا نسخة ، ه ضلة من (1)...«

ومنه ه ضلة ببناءين ابنني حنو ]َوال َمْفِعيالء، َوال مبْفَعيالء[، تيث وقعا بعد  
سيبويه:   )َمْفِعيلقوا  ال الِم  يف  نَعلبب  )مبْفِعيلٌ (3) (»َوال  ]َوال  َوال  (4) ([،   ،

 .(6) (نسخة املوصلي )خ وكان موردمها تاشية ،(5)(«)مبْفَعيل
يد، وهي عبارة سيبويه: »]َوال  ومنه ه ضلة أبربعة ةبنية، جاءأل يف نةل وت

(، َوال )فبعاِيل(، َوال )فبعايِيل([« ه ضلة  نعلبب يف ال الِم )فبعاِوا(، َوال )فبعاِلل
من نسخة الّضيورقي وتاشية نسخيَت ابن معاىف واملدينة )نسخة(، ةي: نسخة  

 .(7) جمهولة 

 
 . 4/277( ال تاب 1) 
وهذا    ة، 389البح ي  ب،  237ابن يبقى  ة،  2/120املوصلي  ة،  109ابن حروف  ( ينظر:  2) 

 ة. 369املوضع يف إتدى اللوتاأل العشر مما سقطن من نسخة ابن معاىف، املدينة 
(، وهو يف نسخة الّضيورقي مضبوطًا على  يل َمْفعَ ( يف نبَسيف ابن حروف وابن معاىف واملدينة: ) 3) 

 البناء نفسه. 
 (. يل ْفعَ مِ  نسخة املدينة: )( ساقة من نسخيَت املوصلي وابن معاىف، ويف4) 
 . 4/268( ال تاب 5) 
 ة. 2/115( ينظر: 6) 
 ة. 364ة، 104/ 4ة، 2/167( ينظر: 7) 
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طبعيَت  ومنه   من  سقطت  ال تاب،  نسيف  عليها  اهفقت  درنرببغ  ه ضلة 
بعد قوا سيبويه: »َوليس يف ال الِم    وقعمما    [«،]َوال فََّعْلن وهارون، وهي: »

 .(1) مجيعها)فّبْعلبن(«، وهذا البناء ه ضلة من نسيف ال تاب  
فقرة كاملة ةحللت هبا طبعاأل ال تاب وةكثر نسخه،   الت ضلة ومن صور  
ن  ال المِ َوال نَعلبب يف  ومنه النة »] ن(، وال شيًئا ِمن هذا  (، َوال )ِفعب )فبِعالل الل
َنذكْره مل  نبَسيف  [«النلحو  وتواشي  الّضيورقي،  نسخة  مُت  من  ه ضلة  فهذا   ،

 .(2) (املوصلي )ج(، وابن معاىف )خ(، ةي: نسخة ةحرى جمهولة، واملدينة )خ
ومثله قوله: »]َوليس يف بناأِل األربعِة على مثاا )ِفْعلبوا(، َوال شيءٌ ِمن  

مل   النلحِو  درنرببغ  هذا  طبعة  ةصوا  إتدى  من  ه ضلة  النة  فهذا  َنذكْره[«، 
(A)(3)  وابن والّضيورقي  املوصلي  ونبَسيف  )ش(،  حروف  ابن  نسخة  وطبرلة   ،

 .(4) معاىف
والقطع أبنل فروَق النسيف والزايداأِل واحتالَف الضبة مما ال حطأ فيه وال  

زَم ب وِن العبارة  َتريف = هو من كالم سيبويه، ليس ابألمر اليس ، كضا ةنل اجل

 
ينظر:  1)  حروف  (  يبقى  ب،  2/115املوصلي  ب،  108ابن  الّضيورقي  ب،  236ابن 

 ة. 367املدينة ب، 4/109ب، ابن معاىف  2/269
 . ب 365ة، 4/107ب، 2/112ب، 2/168( ينظر: 2) 
 نسخة ابريس، فرٌع عن نسخة الزخمشريل، اليت استنسخْتها نسخةب ابن معاىف. وهي ( 3) 
، وهذا املوضع يف إتدى اللوتاأل  ة393ة،  2/175ة،  129/ 2ة،  111،  2/368( ينظر:  4) 

 العشر مما سقطن من نسخة ابن معاىف. 
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الزائدة ةو امل ضللة يف إتدى النسيف، عن غ ها، هي منطوق سيبويه ومراده،  
ا القواب فيه مقاربٌة وهسديٌد.  َمرَْكٌب جَلل، وإّنل

وقد هواهر ةنل ال تاب مل يقرةه ةتٌد على سيبويه ومل يبقرئه سيبويه ةتًدا، ومل  
،  (1) واملازينُّ رةه عليه اجلرميُّ  يظهر إالل بعد رتيله، ةحرجه األحفشب للناس، فق

وسار ال تاب بني العلضاء وطلبتهب، واستنسخوا منه نسًخا، قرةوها وةقرةوها،  
ال تاب،   إىل مُت  وانسرب بعض ذلك  هعاليق وإيضاح وهفس ،  عليها  وهلب 
وكانت حماولة إصالح مُت ال تاب وهنقيته قدمية، هذكرها الرواايأل وهنبيهاأل  

ن ةوائِل  ابن  العلضاِء  ب ر  وةيب  الزجاج  إسحاق  ال تاب، كأيب  ،  (2) السرلاجَقَلة 
 .(3) حروف وشرلاته، كالس ايفل وةيب عليل الفارسي وابن  

  
 

 . 174،  95، نور القبس  85  اترييف العلضاء النحويني ،  66ةحبار النحويني الب ريني  ( ينظر:  1) 
،  212،  3/202، األصوا  270-1/59  اج يف دراسة كتاب سيبويه ( ينظر: جهود الزجل 2) 

 ، وفيه: )نسخة القاضي، بعض النسيف، نسخة ةيب العبلاس املربد، نسخة بعلب(. 221
الس ايف  ،  14/163،  9/182،  157،  127،  5/117،  206/ 4شرح الس ايف  ( ينظر:  3) 

ه )نسخة مربمان، نسخة القاضي، نسخة املربد، نسخة الزجاج، نسخة  وفي   ، 638النحوي  
،  81،  73،  3/24،  251،  190،  2/124،  1/70ابن السرلاج، بعض النسيف(، التعليقة  

، وفيها: )بعض النسيف، نسخة ةحرى، نسخة القاضي، نسخة ةيب العبلاس  61،  4/42
األلباب: هنقيح  الطاهريلة(،  النسخة  ب ر،  ةيب  نسخة  ،81،  44  املربد،   ،84  ،152  ،

160  ،170  ،180  ،210  ،243  ،261  ،267  ،268  ،269  ،270  ،296  ،394  ،
رواية  483،  459،  440،  439،  396 ن ر،  ةيب  نسخة  الشرقية،  )النسخة  وفيه:   ،

 الرابتي، نسخة املربد، بعض النسيف(. 
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 املبحث الرابع: دراسة منهج سيبويه يف األبنية املفقودة. 
يف هذا املبحث َتليل ملنهجية سيبويه يف األبنية املفقودة، مما استبان يل 

سيبويه وظاهر عباراهه عن األبنية املفقودة يف كتابه، مثل مسألة  ابستقراء كالم  
االتتجاج ابلبناء املفقود ةو له، وطريقته يف احل ب على البناء ابلَفْقد، وموقع  
البناء املفقود من ةصل اللفظ، مع مقاربة هستجلي بعض القواعد ال بللية لألبنية  

 املفقودة. 
 بَفْقد البناء: أّوال: طريقته يف احلكم 

ولسيبويه طرائق يف احل ب بَفْقد البناء، منها الت ريح بَفْقد البناء، وه رر  
منه يف ال تاب عبارة )ليس يف ال الم..(، و)ال نعلب يف ال الم..(، و)ال ي ون 
يف ال الم..(، يعقبها أتكيٌد للَفْقد بقوله: )وال شيٌء/ وال شيًئا من هذا النحو  

 مل نذكره(.  
طريقته ةن ي رلح ابلبناء املفقود، غ  ةنله يف بعض املواضع يستغين  وغالب  

عن صريح لفظ البناء املفقود مبثاله، حنو اكتفائه بذكر األمثلة: )جبْعَفر، َجْعفبر،  
ةبنيتها املفقودة:   َدْملبوج، قَّْنِديل(، عن  َقْحطببة، َسَفْرجبل، جبْرَدْتل، سبْفَرِجل، 

 . (1)فَّْعِليل(، فََّعلُّل، فّبْعَللل، فّبْعَلِلل، فَّْعلبوا،  )فّبْعَلل، فَّْعلبل، فَّْعلبلة
ومما يالتظ ةن هذه األمثلة قد استقرأل يف كالم العرب على صور ةبنية،  
ِقْنِديل(، ولثيله هبا على   ِجْرَدْتل، دبْملبوج،  َسَفْرَجل،  َقْحطَبة،  )َجْعَفر،  هي: 

 ا مل يبعهد يف كالمهب. صورة بناء مفقود هقريب لبيان هيئة البناء املفقود مم

 
 . 330، 325، 324، 317، 315، 4/312ال تاب ( ينظر: 1) 



 

 

 
88 

 البناء املفقود يف كتاب سيبويه
 د. علي بن موسى بن حممد شبي 

 اثنًيا: االحتجاج والتأويل يف األبنية املفقودة: 
ا يبستدال   ةصل االتتجاج يف مسألة البناء املفقود هو عدم النظ ، الذي إّنل

، واالتتجاج بفقد البناء عند  (1) اإلبباألبه على النفي، إذ مل يقب الدليل على  
حنو    ة االتتجاج إملا به ةو عليه،دائر سيبويه يق د به ورود البناء املفقود يف  

( بناءي  بَفْقد  ويّبْفعبوااتتجاجه  )يّبْعفبر،    (،يّبْفعبل  ايء  تركة  ةصل  ةنل  على 
 .(2) الضبل ويبْسربوع( الفتح ال 

االتتجاج مؤيَّدا حبجة االشتقاق فيها، بسقوط  مواضع ةحرى هرى هذا    ويف
، هتبلة، هنولط، رَةهبدْ احلرف من ه اريف املثاا، حنو ت ضه بزايدة التاء من )

فلَفْقد بناء )فّبْعَلل( ذهب سيبويه إىل زايدة التاء من )هبْدرَة(، هنبيت، وهّضتني(،  
ا هو ِمن  »فّ  وعضلده ابالشتقاق،   «إّنل »وََكذِلك التَّّْنِبيتب َوالتَّْضِتنيب؛ ،  (3) َدرَْةألب

ضا ِمن الَّضُْت    ، ولَفْقد بناء )فَّْعِليل(.(4) « َوالنلباألألهنل
وكذا ت ب سيبويه بزايدة التاء من )هَّنَّوُّط وهِِّهبِلة(، وتجلته يف ذلك فَّْقدب  
يقو  وَهَبة(،  يَّنبوط،  )انط  قالوا:  إْذ  ؛  واالشتقاقب و)ِفِعلِلٍل(  )فََّعلُّل(  ا بناَءي 

ِمثاِا )فََّعلُّل(، َوهو ِمن    سيبويه: »ألنله ليَس يف ال الِم يف االسب وال فة َعلى

 
 . 369، االقرتاح 311-1/303اا ائة ( ينظر: 1) 
 . 4/266( ال تاب 2) 
 . 3/196( ال تاب 3) 
 . 4/317( ال تاب 4) 
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)انط يَّنبوط(، وََكذِلك التِلِهبِلةب، ألنله ِمن )َهَبة(. َولو مل َتَِْد )انَط َوهَبة( َلعرفَت  
 .(1) («ذِلك، ألنله ليس يف ال الِم َعلى مثاِا )ِفِعلِللٍ 

لفقد بناء )فّبْعَلل(، و»ألنلك  وحنو ذلك ت ضه بزايدة النون من )جبْنَدب(،  
: )َجدببَ   . (2) («َهقواب

فاكتفى عنه بَفْقد   ولرمبا ختللف دليل االشتقاق عن االتتجاج بَفْقد البناء،
البناء دليال على زايدة احلرف، حنو )عبْنَ ٍل، عبْنَظٍب(، جعل نوهنضا زائدة، لَفْقد  

وللزوم هذه النلون البناء، إذ ال ي ون م انه غ ه من األصوا، يقوا  )فّبْعَلل(  
ألنله ال جَييءب َعلى مثاِا )فّبْعَلل( شيٌء إالل َوترفب الزايدِة الزٌم له،  سيبويه: »

 .(3) ِفيه«َوةكثرب ذِلك النلونب اثبتٌة  
ال الِم    »الزايدةب ِفيه ةولاًل، ألنله ليس يف(، أبنل  يَّْهَ ل ومثله ت ضه على ايء )

ال الِم  (4) («)فَّْعَيل   يف  ليَس  ألنله  »)ِعْزِوْيت(؛  من  التاء  زايدة  وكذلك   ،
 .(5) («)ِفْعوِْيل

 
 .  4/317( ال تاب 1) 
 . 4/321( ال تاب 2) 
 . 4/320( ال تاب 3) 
 . 4/313( ال تاب 4) 
 . 4/316( ال تاب 5) 
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)قَّْرنّبَوٌة(، اليت ت ب بزايدة الواو    ةو يستأنس جبعله مبنزلة ما فيه اشتقاق، حنو
، فهو »)ِفْعَوا(،   منها، وجعلها مبنزلة الواو من )ِحْرَوٍع( مملا ةَذهب واَوه االشتقاقب

 .( 1) َوالضلعِف«ألنله ِمن التلخرُّع 
دليل   من  ةقوى  البناء  فَّْقد  ةنل  املواضع  بعض  يف  سيبويه  عبارةب  وهبظهر 

َولو مل َتَِْد  : »، فقد هقدلم قريًبا قوله(2) ةاالشتقاق وي في وتده للح ب ابلزايد 
، ةي: (3) )انَط َوهَبة( َلعرفَت ذِلك، ألنله ليس يف ال الِم َعلى مثاِا )ِفِعلِلٍل(« 

(: التَّّْنِبيت َوالتَّْضِتني ، ومثله يف هقرير الزايدة من ))فََّعلُّل( و)ِفِعلِلٍل(فَّْقد بناَءي:  
ا زائدٌة، ألنله ليس يف ال الِم مثلب:   »َولو مل َتَِْد ما َهذهبب فيه التاءب َلعلضَت ةهنل

 
 . 4/315( ال تاب 1) 
القولة، ينظر:  ( وظاهر عبارة ابن احلاجب وابن مالك هقدمي االشتقاق على عدم النظ  يف  2) 

التسهيل  70الشافية   الرضيل وجه ذلك فيقوا: » 300،    االشتقاقَ   مَ ا قدل إّنل وَ ، ويلتضس 
ضا  ، كألن املراد ابالشتقاق  ؛وكون األصل ةصالة احلروف   النظ ِ   عدمِ بة وَ على الغلَ   قَ احملقل 
اه اا إتدى ال لضتني ابألحرى كضارب ابلضرب ةو اه اهلضا أبصل كضارب    ،ذكران
ق ال حمَِيَد عنه خبالف ااروج عن األوزان  حمقل   معنوي    وهذا االه اا ةمرٌ   ،ب ابلضرب ومضرو 

ئني وال خترج يف نفس األمر إذ  من املستقرِ   فإنه رمبا خترج ال لضة عن األوزان بنظر مجاعةٍ 
  ه ون ال لضةب   ةنْ   ااروج عن مجيع األوزان جيوزب   وبتقديرِ   ،األوزان   رمبا مل ي ل إليهب بعضب 

 . 2/356«، ينظر: شرح الشافية  ة الوزنشاذل 
  1/490، وشرح الرماين  243،  207/ 3، وهنظر املسألة يف: األصوا  4/317( ال تاب  3) 

 )هح. العبد اللطيف(.  
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 وت ضه بزايدة التاء منه،  (،هّبببشِلرومثل ذلك يف معاجلته حنو )،  (1) )قَّْنِديل(«
. َولو مل ََتْد ذِلك َلعرفَت ةنله زائٌد،   يقوا: »وَكذِلك التُّّببشِلر، ألنله ِمن بشلرألب

 .(2) («يف ال الِم َعلى ِمثاا )فّبعبلِللس ألنله لي
ومن اتتجاجه على فَّْقد البناء، ما ةورده يف بناء )فاِعيل(، وعجضة املثاا  
ةبنية العربية، مل هو من جهة ةحرى يستدال على   )تاِميب(، ل ونه ليس من 

»َومّضلا  فَّْقد هذا البناء )فاِعيل(، بعدم معرفة العرب ملعىن مثاله )تاميب(، يقوا:  
ِمن كالِم   ليس  )تاِميَب(  ةنل  َعلى  معىن  يداُّ  ما  َهدري  ال  العرَب  ةنل  العرِب 

 .(3) («)تاِميبَ 
فالق د فيه أتملل معاجلة سيبويه لت ريف بعض    ةملا عن التأويل وفَّْقد البناء 

ةمثلته وما صحبها من افرتاض وهقدير وأتويل لبعض صور البناء اليت هؤوا إىل  
فضن   مفقود،  هقديرهبناء  حنو  اللفظ،  ةصل  هقديرب  )عبلَ   ذلك  ِبة، لألمثلة: 

إالل ةْن َي وَن حمذوفًا ِمن مثاِا )فبعاِلٍل(، ألنله ليس  فّليس يف )عبَلِبة( »(،  َجَندا
ا تبِذفْت األلفب   ترٌف يف ال الِم هَتواىل ِفيه ةربعب مبتحرلكاأٍل؛ َوذِلك: )عبَلِبٌة(، إّنل

 .(4) «(ِمن )عبالِبةٍ 

 
)هح. ابن    1/262، شرح الس ايف  3/242، وهنظر املسألة يف: األصوا  4/317( ال تاب  1) 

 اثين(. 
 . 4/317( ال تاب 2) 
 . 3/259( ال تاب 3) 
 .  4/289( ال تاب 4) 
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فَّْقد البناء )فََّعِلل(، ويف ةملا )َجَنِدا(، فقد قاسه سيبويه على )عبَلِبة( يف  
ةِلَف   َفحذفوا  )َجَنِدا(،  »قالوا:  ةلفه،  حبذف  )فََّعاِلل(،  من  خمفلفا  كونه 

 .(1) («الَّجَناِدِا، َكضا َتذفوا ةِلَف )عبالِبة
رلج ضبل الياء من )يّبْعفبر، ويبْسربوع(،   ولَفْقد بناَءي )يّبْفعبل َويّبْفعبوا( َتده خيب

 ا ةصلهضا فتح الياء منهضا: يَّْعفبر، وَيْسربوع. لضبل اثلثه، وإّنل على إهباعه 
ومنه العدواب عن ةصل احلركة فرارًا من البناء املفقود، حنو احتيار ضبل مهزة  
الوصل فرارًا من كسرها الّضبفضي إىل بناء مفقود، حنو )ابْستبضِعَف(، و»مل َي ْن  

فرارهب من الضبل إىل  ، وحنو  (2) َضضلٌة«بَينهضا إالل ساكٌن َف رهوا كسرًة بعَدها  
امَسي الزمان ةو امل ان من )يَّْفعبل(، على )َمْفَعٍل(، لفقد بناء  الفتح يف صوغ  

 )َمْفعبٍل(. 
 ه ريف املثاا للجضع ةو للت غ ،  ومنه هرجيحب هعيني احلرف احملذوف يف

بناء   لفقد  الوصل،  ةلف  مع  )ِاْسِتضراب(  من  السني  تذف  احتيار  حنو 
 ني فيه. )ِسفعاا(، لو بقيت الس

فهو عند سيبويه رابعيل  (،  مهبَِّقعهعينيب جنس احلرف يف حنو )وقريٌب منه  
لفقد بناء )فّبْعَلِلل(  ، ومنع هقديرها نوان مدغضة يف امليب؛  مضعلف العني مبيَضني 

 من ال الم. 

 
 .  4/289( ال تاب 1) 
 . 4/146( ال تاب 2) 
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يف ةوسع البابني، فنحو   ويلجأ سيبويه إىل محل بعض األمثلة على الدحوا 
(، حيضله على الثاين منهضا وحي ب  فََّعوَعل(، و)فََّعْوىل)َشَجْوجى(، مما هردلد بني )

(، فَتحضلبه  »ألنله ليس يف ال الِم )فََّعْوىل(، َوفيه )فََّعوَعلٌ أبصالة األلف منه،  
 ، فالبناء املوجود ةوسع من البناء املفقود.(1) بَبٌت« َعلى القياِس. َفهذا 

 لثًا: موارد األبنية املفقودة: اث
ومي ن هلضلس املوارد اليت استقى منها سيبويه ةبنية ال الم املفقودة، كاستقراء  
كالم العرب ف يِحه املستفيض املطلرد وغ ه، ومعرفة كالم العجب، مما مي ن ةن  
الت ريف   الذي لثلله خمالفة قواعد  القياس  السضاع، ومن املوارد  يشضله ةصل 

 والتأويل املفضي إليها. العريب 
 أّوال: السماع:  

ويبدو لوهلة عدم اهلساقه وموضوَع البحث، ف يف ي ون مسضوع العرب  
مورًدا لألبنية املفقودة عنهب؟ واجلواب: ةنل ذلك مما يتعللق بطريقة سيبويه ومنهجه  
يف استق اء كالم العرب ورصد املسضوع عنهب، فيستبني له ما مل يقولوه من  

ليس  ما فبِقد منها، لذا ْند غالب إيراد سيبويه لألبنية املفقودة بعبارة )األبنية و 
(، بعد ةن يورد ما مسع  يف ال الم..(، ةو )وال نعلب يف ال الم..(، ةو )ال ي ون

وجاء،   وأييت،  امسًا وصفة،  على كذا  )ي ون  بقوله:  األبنية،  من  العرب  عن 
 . (2)وي ون(

 
 . 4/311( ال تاب 1) 
 ، وما بعدها.4/245( ينظر: ال تاب 2) 
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املسالة، هذه  لبيان    ولسيبويه نةل كاشف يف  عقده  آحر ابٍب  يقوا يف 
ابلرابعية امللحقة  الثالبية  الثالبِة  (1)األفعاا  بناأِل  ِمن  ةبحلَق  ما  »فهذا مجيعب   :

بِبناأِل األربعِة، َمزيدًة ةو غَ  مزيدٍة فََّقد ببنيل ةمثلةب األفعاِا كلُّها ِمن بناأِل الثالبِة  
، فعبارهه (2) العرِب« ليس ِمن كالِم  َمزيدًة ةو غَ  َمزيدٍة. َفضا جاَوَز هذه األمثلَة فَ 

.(، جاءأل بعد ةْن بنيل ةنل ما ةورده هو )مجيعب(  فَليس..  جاَوَز.األح ة )َفضا  
 ما وقف عليه من الثالبيل امللحق، وكأنله اترتاز الستقرائه املسضوَع عنهب.  

سيبويه:   قوا  ذلك  وذلك  ومثاا  األمساء،  يف  )فاعبوالء(  على  »َوَي ونب 
)فاَعْيل(، وَ  ال الِم  َوليس يف  نعلضبه جاء وصًفا،  قليٌل، وال  َوهو  ال  عاشبوراء، 
  ،(3) )فَاِعيل(، َوال )فاَعْوا(، َوال )فاَعالء(، َوال شيٌء ِمن هذا النلحِو مل َنذكْره«

وميثلل هذا النةل طريقته يف استقراء كالم العرب، فقد ةببت بناء )فاعبوالء(، 
لألمساء دون ال فاأل، وت ب عليه ابلقللة يف األمساء، وةابن عن عدم مساعه له  

هراه بعد  ةبنية    يف ال فاأل، مل  ةربعة  إبباأل املسضوع من األبنية يعقلب بذكر 
 مفقودة، هي نتاج استقراء املسضوع. 

( حنو:  يف  العرب  بعض  لغة  بذلك  ويبْسربوعويلتحق  جعل  يّبْعفبر،  فقد   ،)
»َوليس يف  (، من املفقود، يقوا سيبويه:  يّبْفعبل، ويّبْفعبواسيبويه بناءمها على )

 
ري  تىت صار جيَ   األربعةِ   بناألِ بِ  حلقَ ةب وَ   الثالبةِ   ن بناألِ مِ   ه الزوائدب ما حلقتْ   اببب ( هرمجته: »هذا 1) 

 . 4/286«، ينظر: احلرف ن نفسِ ما هو مِ   مبنزلةِ  الزايدةب  صارألِ وَ   رى ما ال زايدة فيهجمَ 
 . 4/287( ال تاب 2) 
 . 4/250( ال تاب 3) 
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ا    (1) العربِ ال الِم )يَّْفعاٌا(، َوال )يّبْفعبوٌا(، فَأملا قواب   يف الَيْسربوِع: )يبْسربوٌع(، فَإّنل
َضضُّوا الياَء ِلضضلِة الرلاِء، َكضا قيل: )ابْستبْضِعَف( ِلضضلِة التلاِء، َوةشباهب ذِلك ِمن  

قولي هذا ةنله ليس  هذا النلحِو. َوِمن ذِلك قواب انٍس كثٍ  يف يَّْعفبر: )يّبْعفبر(. َويب 
)يّبْفعبوا َوال  )يّبْفعبل(  ال الِم  )قوا    ،(2) («يف  عبارَة  سيبويه  مقابلة  ويالتظ 

(، مع عدم استثنائه للنفي األح ، ما يدال ةن قوا  ليس يف ال المِ العرب(، لّ)
ضا  يّبْفعبل، ويّبْفعبواالعرب الف يح املعتدل به املستفيض، على غ  بناَءي ) (، وةهنل

  الف يح املعتدل به وال املستفيض، ويعضده هن  ه لّ)انس كث ( ومل  من ِقيل غ
 .(3) ابلعربيلة ي فهب 

العرب:   املنقوَا عن  من ضبطهب  وغ به  األصضعيُّ  نقله  ما  ذلك  ويعضد 
)ةبْسربوع، وَيْسربوع(، ةولهلضا بضبل اهلضزة واآلَحر بفتح الياء، ون لهب ةنل األصل  

ضبُّ إهباٌع حارٌج عن االطلراد، ويفسلر الس ايفُّ كالَم  ، وال (4) الفتحيف )َيسروع(  
سيبويه بقوله: ةنله »قد هبتبع العربب الضضلَة الضضلَة، فيقولون: )يبْسربوع( كضا قالوا:  
)ابْستبضعف(، فأهبعوا ضضلَة األلِف ضضلَة التاِء، َومثلب ذلك قوهلبب يف األسوِد بن  

 
 ( يف نسخيَت ابن حروف وابن يبقى: )قوهلب(. 1) 
 . 266- 4/265( ال تاب 2) 
،  2/393«  من العرب  ( ومن طريقته يف ال تاب ةن خي لة الناس ال ث ، فيقوا: »... 3) 

،  206،  199،  120،  4/113«  من بين ليب  »... ، ويقوا:  4/397،  3/351،  411
 . 211، 4/199وحنوه عن )قيس وةسد( يف: 

 . 3/1228، ال حاح  2/90، هتذيب اللغة  384،  378/ 3،  2/331( ينظر: مجهرة اللغة  4) 
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: )يّبْعفبر(، مل يضبل الفاَء لضضة  يَّْعفبر، َفضضلة الياِء لضضلة الفاء، وَ  ِمنهب َمن يقواب
 .(1) الياِء« 

العجب، كبناء )فاِعيل(، ومثاله   املفقودة لغاألب  السضاع لألبنية  ومن موارد 
»ال جَييءب يف كالِمهب َعلى بناِء: )َتاِميَب َوايِسنَي(، ... َومّضلا يداُّ  )تاِميب(، إذ  

العر  ِمن كالِم  ليس  )تاِميَب(  ةنل  معىن  َعلى  ما  َهدري  ال  العرَب  ةنل  ِب 
 .(2) («)تاِميبَ 

هذا   النحويون    املوردوقد كان  فأببت  سيبويه  على  لالستدراك  َمْدحال 
ااالفون بعده بعض ةبنيته املفقودة ابلسضاع الذي مل يقف هو عليه، ةو ابلسضاع  

)ِإفّْعبل(، ةببت هذا البناَء  ، وذلك حنو  (3) املسضوع الذي مل يعتدل به، وابألعجضيل  
و )ِإْصببع(، ب سر اهلضزة  ، ومثللوا له بنح(4) القطلاعالزُّبيديُّ وابنب حالويه وابنب  

   .(5) ال تابوضبل الباء، وجعله ابنب جينل وابنب الدلهلان من فوائت ةمثلة 
وهو مثاا سيبويه  ، (6) (يبْسربوعةببته ابنب القطالع بّ)وحنو بناء )يّبْفعبوٍا( الذي 

 الذي حرلجه على غ  األصل إهباًعا. 

 
 . 671، وحنو يف: 643( الس ايف النحوي 1) 
 . 259،  3/258( ال تاب 2) 
 نية سيبويه املفقودة(، يف طريقه للنشر، َيسلره هللا. ( ويل فيه حبث َوسّْضتبه بّ)املستدرك على ةب3) 
 . 142، ةبنية األمساء 324،  215، 46، ليس يف كالم العرب 96( ينظر: كتاب األمساء 4) 
 . 169، شرح ةبنية سيبويه 3/187( ينظر: اا ائة 5) 
زهر  ، امل1/97، ينظر: االرهشاف  وهبعه ةبو تيلان والسيوطيُّ ،  154( ينظر: ةبنية األمساء  6) 

2/21 . 
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بناءب  )آجبٍر(  ةببتهفاعبل(،  )  ومثله  بنحو  وال غاينُّ  القطلاع  وهي (1) ابنب   ،
، وةبو من ور  (3) ، لغٌة ت اها الس ايفُّ (2)ةعجضيًة مبعىن: القرميد، مما يببىن به

)  .(4) اجلواليقي يف )آجبرل
   :نًيا: القياساث

لتأويل الت ريفي، وهو ةكثرها، فتقدير ةصالة احلرف يف بعض األمثلة  وميثلله ا
وهَّْنضبب   )هبْدرَة،  حنو  العرب،  من كالم  ليست  مفقودة  ةبنية  إىل  هبا  يفضي 
وهَّْرهبب، وقَّْرنبوة، وهِِّهبِلة، وهبشلر، وهَّنَّوُّط، وهَّْضِتني وهَّْنِبيت، وجبْنَدب، مَحاَطة،  

  يله.ويَّْرببوع(، مما هقدلم بيانه وهف
ةبنية   إىل  هبا  يؤوا  األمثلة  بعض  يف  احملذوف  احلرف  هقدير جنس  وكذا 

و  )مبْقَعْنسس،  ه غ   حنو  جنس  ِاْسِتْضرابٍ مفقودة،  وهقدير  وه س مها،   ،)
 (. مهبَِّقعاحلرف املدغب يف عني حنو ) 

)ابْستبضعف(،  حنو  يف  الوصل  مهزة  قياس كسر  عن  العدوا  هفس   وكذا 
بنقل ضضلة اإلعراب يف حنو )هذا ِعِدْا(، والعدوا    والعدوا عن قياس الوقف

عن قياس التخفيف إبهباع الفتح يف عني حنو )خبَِيل، وَشِهيد(، لئال هؤدلي هبا  
 

 .  2/400، الت ضلة، لل غاين 170( ينظر: ةبنية األمساء 1) 
اللغة  2)  مجهرة  ينظر:  ال حاح  3/222(  العس ري  2/576،  هالا  أليب  التلخية،   ،

1/268 . 
،  657ة، ووقع يف املطبوع منه =الس ايف النحوي: )آِجر(  5/229( ينظر: شرح ال تاب  3) 

 َتريًفا. 
 . 21( ينظر: املعرلب 4) 
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من   وامل ان  الزمان  امَسي  بناء  عني  عن ضبل  العدوا  ومثله  مفقود،  بناء  إىل 
 )يَّْفعبل(. 

 رابًعا: القواعد الكّلية يف األبنية املفقودة 
يستبني من طريقة سيبويه يف عرض األبنية املفقودة ةنل هلا بعض القواعد  
ال للية اليت هنضوي َتتها، ويطلرد هبا احل ب على ما مل ينةل عليه سيبويه من  

 األبنية املفقودة، ومن ذلك اآليت:
وبه فبِقدأل األبنية التالية: )ِفعبل،  ليس يف كالمهم بناٌء فيه ضمٌّ إثر كسر ،    -

ن، ِفعبلِلل  مملا وقعت فيها الضضلة بعد كسر مباشر. (  ِفعبلل، ِفعبالن، ِفعبالل
وظاهر عبارة سيبويه ةنله ال يعتدل ابلساكن تاجًزا منيًعا بني ال سر والضبل،  

(، »ذِلك  ابْستبضعفيقوا يف ختريج عدوهلب عن كسر اهلضزة إىل الضبل يف حنو ) 
إْذ   املضضوِم  ِمن  األِلَف  قرلبَت  َف رهوا كسرًة  ةنلَك  ساكٌن  إالل  بَينهضا  َي ْن  مل 

بعَدها َضضلٌة، َوةرادوا ةْن َي وَن العضلب ِمن وجٍه واتٍد، َكضا فعلوا ذِلك يف: )مبذب  
ةَوللبه َم سوٌر   َةْجَدرب، ألنله ليس يف ال الِم ترٌف  اليومب اِي فىت(. َوهو يف هذا 

 .(1) َمضضوٌم«َوالثلاين 
فّْعبل، ِإفّْعبل، هِْفعبل، ِمْفعبل، ِفعُّوا، ِفْعلبل(، بناء مفقود،  ولذا فإنل حنو )ِفعُّل، اِ 

 والساكن بينهضا ليس له اعتبار، فيلتحق أبصل القاعدة.
متحركات،    - أربُع  فيه  بناٌء  يف كالمهم  التالية:  ليس  األبنية  فبقدأل  وبه 

َرهبن(، وةمثلتها عند سيبويه: )عبَلِبة، وَجَنِدا، وعَ (،  فََّعلبل،  فََّعِلل ،  )فّبَعِلل 
 

 .4/146( ال تاب 1)
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ولفقد ةبنيتها فله يف خترجيها مذهب مطلرٌد وهو هقدير ترف زائد سقة  
 . عباَلِبة، وَجَناِدا، وَعَرنُتب  بعد عينه، وه ونب ةصوهلا:

يف تاشية نسخة املوصلي )ج(: »َوال  القاعدة يستقيب ما وقع زايدة  وهبذه
 املبحث الثالث. ، وي ون هلا وجه، مما بيلنتبه يف موضعه من (1) («)ِفَعلبل

وبه فبِقد  ليس يف كالمهم بناٌء حروفُه بعد ألف اجلمع أكثُر منها قبله،   -
(، ذلك ةنله   ، وحَماِمرل بناَءا )فعاِئلل، مفاِعلل(، ومثاهلضا عند سيبويه: )مَحائِرل
»ال يَقعب بعد ةلِف اجلضِع بالبةب ةترٍف بغ  هاِء التأنيِث إالل َوةوسطبها ترفب  

 .(2) َوقَناِديل« ابِيح  مدٍل زائٍد، َكضَ 
(،  وبه فبِقد بناء: )فاعبلليس يف كالمهم عنٌي مضمومٌة بعد ألف  زائدة،    -

على سيبويه، فال يدحل عليه لعجضة املثاا،   ةملا حنو )آجبٍر(، مما استدركوه 
 وقد هقدلم بيانه قريًبا يف موارد األبنية املفقودة.

  

 
 ب.2/127( ينظر: 1)
 .2/660( شرح الشافية، لركن الدين االسرتاابذي 2)
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 اخلامتة 
عاأل كتاب سيبويه ونسخه، فدرستب  يسلر هللا يل، ووقفتب على بعض طب

منها البناء املفقود يف ال تاب، ومجعتب األبنية والتظتب ما وقع هلا من فروق  
عليها   مما وقف  نتائج  فيها، وهذه  وه ضلة، ودرستب منهج سيبويه  وزايداأل 

 البحث ووفق هللا إليها:
نية يف  ةب  109بناًء، منها    172بلغت عدلة األبنية املفقودة يف كتاب سيبويه   -

 بناًء يف الرابعيل جمرلًدا ومزيًدا.  63الثالبيل جمرلًدا ومزيًدا، و 
من طريقة سيبويه يف عرض األبنية املفقودة ةنه كث ًا ما ي رلح بلفظ البناء   -

املفقود، ويف بعض املواضع يستغين عن صريح لفظ البناء املفقود مبثاله، ويف  
ي تفي ابلتنبيه على فَّْقد البناء وقلياًل ما يعاجله إيراده للبناء املفقود كث ًا ما  
 يف مسائل ال تاب وةمثلته.

كانت األبنية املفقودة يف كتاب سيبويه مثرة استقراء واسع منه للضسضوع من   -
كالم العرب، فضا مل يبسضع منها ةو كان غَ  مستفيض ةو غ  مطلرد ةو  

 هو اثبت من كالم العجب، فهو بناء مفقود. 
ليس يف ال الِم  ةوسع القواعد ال للية، وةَْوالها، اليت ليلز البناء املفقود ةنله )من   -

(، ولو وقع بينهضا ترف ساكن، فإنه  ترٌف ةَوللبه َم سوٌر َوالثلاين َمضضومٌ 
 ال يعتدل ابحلاجز ويطرد احل ب فيه.

الفني  كانت مسائلب فَّْقد البناء عند سيبويه ومعاجلتبه هلا مورًدا له ةبره عند اا -
اليت هبا   األدلة  النظ  ةتد  البناء ةو ااروج عن  بعده، فقد ةضحى فقد 
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، وإْن  (2) ، ومما يعرف به عجضة ال لضة(1) يبعرف احلرف الزائد من األصلي
 حالفه بعضهب يف هقدمي االشتقاق على فَّْقِد البناء يف القولة واالعتداد به. 

املتداولة، وهي  ةببَت البحث بعض ن وص سقطت من طبعاأل ال تاب   -
الّضيورقي   املوصلي  نسخيَت  املخطوطة، كضُت  نسخه  بعض  يف  حمفوظة 

 وتواشيهضا، وتواشي نسخة ابن معاىف. 
مما افرتقت فيه طبعاأل ال تاب عن نسخه يف ضبة األبنية وروايتها، ما وقع   -

النبَسيف مجيعها:   ةنله وقع يف  الطبعاأل كذا، غ   )فّبَعْوِلل( فقد روهه  للبناء 
 ِلل(، بفتح الفاء.)فََّعوْ 

ظهر يف نسخة املدينة كثرة إمهاا الضبة واالل فيه، ويليها نسخة املوصلي،   -
وكانت تاشية نسخة املوصلي )ج(، من ةكثر النسيف زايداأٍل يف األبنية،  
ا ابالحت ار واالستغناء عن ه ث  األبنية   وظهر يف نسخة امليورقي عنياهتب

 لواتد. برسب تركاأل خمتلفة على صورة البناء ا
  

 
،  300، التسهيل  39، املضتع يف الت ريف  1/173، وشرح املف ل  70( ينظر: الشافية  1) 

 . 8/449، املقاصد الشافية 1/22االرهشاف 
 . 60، االقرتاح 3/1210، هوضيح املقاصد 173/ 1( ينظر: شرح املف لل 2) 
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 ثبت املصادر واملراجع 
 أّوال: املخطوطة 

التذييل والت ضيل، أليب تيان األندلسي، م ورة عن نسخة دار ال تب امل رية، اجلزء   •
 ( حنو.62السادس منه َتت رقب )

امل رية،   • ال تب  دار  نسخة  عن  م ورة  الس ايف،  سعيد  أليب  سيبويه،  شرح كتاب 
نسيف فلضية مب تبة جامعة اإلمام حمضد بن سعود  ( حنو، ومنه  137القاهرة، برقب )

 /ف(. 10300اإلسالمية، َتضل الرقب )
ال تاب، لسيبويه، نسخة خبةل ابن حروف، علي بن حمضد بن حروف، كتبها سنة   •

 . 6499ه، حمفوظة يف امل تبة الوطنية بباريس، برقب 562
هّ،  614ت سنة  ال تاب، لسيبويه، نسخة خبة عضر بن علي بن املبارك املوصلي، كبتب •

 . 2016حمفوظة يف م تبة فيض هللا ةفندي، برقب 
ال تاب، لسيبويه، نسخة خبةل ةيب عليل تَسن بن ةمحد بن عليل بن يبقى، ااوالينل،   •

 . 1ه، حمفوظة يف م تبة االس ورايا، ةسبانيا، برقب 629كبتبت سنة  
الّضيبورقيل،    ال تاب، لسيبويه، نسخة خبةل حمضد بن ةمحد بن ةيب عيسى، األن اريل  •

 . 2499هّ، حمفوظة يف م تبة شهيد علي، هركيا، برقب 632كبتبت سنة  
ال تاب، لسيبويه، نسخة خبةل ةيب حمضد رضيل الدين عبد احملسن بن مزروع بن معاىف   •

، حَنَلنيها  2562هّ، حمفوظة يف م تبة جوروم، هركيا، برقب  647الب ريل، كبتبت سنة  
 هللا. ةحي الدكتور عبد اجمليد اجلار

سنة   • البح ي، كتبت  سليضان  بن  ةمحد  خبة  نسخة  لسيبويه،  هّ،  1151ال تاب، 
منقولة عن نسخة ابن معاىف الب ري، حمفوظة يف م تبة ال ال إمساعيل ةفندي، هركيا،  

 . 634برقب 
حنو،  163، و171ال تاب، لسيبويه، نسخة املدينة، م تبة عارف ت ضت، برقب   •

 مللك عبد العزيز العامة، ابملدينة املنورة.ومنها نسخة حمفوظة يف م تبة ا
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 اثنيا: املطبوعة 
ةبنية األمساء واألفعاا وامل ادر، البن القطلاع ال قللي، َتقيق ودراسة الدكتور ةمحد  •

 م. 1999عبد الدامي، دار ال تب امل رية، القاهرة، 
سعيد الس ايف،  ةحبار النحويني الب ريني ومراهبهب وةحذ بعضهب عن بعض، صنعة ةيب   •

 م. 1985هّ=1405َتقيق الدكتور حمضد إبراهيب البنلا، دار االعت ام، الطبعة األوىل،  
ارهشاف الضرب من لسان العرب، أليب تيلان األندلسي، َتقيق وشرح ودراسة الدكتور   •

رجب عثضان حمضد، مراجعة الدكتور رمضان عبد التولاب، م تبة اااْني، القاهرة،  
 م. 1998هّ=1418 الطبعة األوىل،

ةسرار العربية، أتليف ةيب الربكاأل األنباري، عبين بتحقيقه حمضد هبجة البيطار، مطبعة   •
 م، من منشوراأل اجملضع العلضي العريب بدمشق1957هّ= 1377الرتقلي بدمشق، 

األصوا يف النحو، البن السرلاج، َتقيق عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، ب وأل،   •
 م. 1987هّ=1407 الطبعة الثانية،

االقرتاح يف ةصوا النحو وجدله، جلالا الدين السيوطي، تققه وشرته الدكتور حمضود   •
فجلاا، ومسلى شرته )اإلصباح يف شرح االقرتاح(، دار القلب، دمشق، الطبعة األوىل،  

 م. 1989هّ= 1409
د، دراسة وَتقيق الدكتور ز  • ه  عبد  االنت ار لسيبويه على املربد، أليب العباس ابن والل

 م. 1996هّ=1416احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة، ب وأل، الطبعة األوىل، 
الدكتور حمضد املهدي  • الت ريف، البن مالك، َتقيق ودراسة  التعريف يف علب  إجياز 

 م. 2003هّ=1422عبد احليل، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 
اداأل جمد الدين ابن األب ، َتقيق الدكتور فتحي  البديع يف علب العربية، لأليب السع •

ةمحد عليل الدين والدكتور صاحل بن تسني العايد، جامعة ةم القرى، م ة امل رمة، 
مركز إتياء الرتاث -هّّ، من منشوراأل معهد البحوث العلضية1420الطبعة األوىل،  

 اإلسالمي. 
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يق عبد الستلار ةمحد فرلاج  اتج العروس من جواهر القاموس، للضرهضى الزَّبيديل، َتق •
وزمالئه، مطبعة ت ومة ال ويت، سينل الطبع خمتلفة، سلسلة الرتاث العريب، اجمللس 

 الوطين للثقافة والفنون واآلداب، وزارة اإلعالم ال ويتية.
اترييف العلضاء النحويني من الب ريني وال وفيني وغ هب، أتليف ةيب احملاسن التنوحي   •

تور عبد الفتاح حمضد احللو، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة،  املعرلي، َتقيق الدك
 م. 1992هّ=1412الطبعة الثانية، 

َتقيق الرتاث العريب منهجه وهطوره، أتليف الدكتور عبد اجمليد دايب، دار املعارف،   •
 م. 1993الطبعة الثانية، 

بعة السابعة،  َتقيق الن وص ونشرها، لألستاذ عبد السالم هارون، م تبة اااْني، الط •
 م. 1998

التسهيل= هسهيل الفوائد وه ضيل املقاصد، البن مالك، تقلقه حمضد كامل بركاأل،    •
 م. 1968هّ=1388دار ال تاب العريب، القاهرة،  

التعليقة، شرح كتاب سيبويه أليب علي الفارسي، َتقيق وهعليق الدكتور عوض القوزي،   •
 ض، الطبعة األوىل، سينل الطبع خمتلفة.مطبعة األمانة، القاهرة، ومطابع احلسين، الراي

هفس  ةبنية سيبويه، لإلمام ةمحد بن حيىي بعلب، مجعه ودرسه الدكتور سليضان بن عبد   •
- العزيز العيوين، جملة اجلضعية العلضية السعودية للغة العربية، العدد الثامن، ذو احلجة

 هّ. 1432
، للدكتور سيف بن عبد الرمحن هفس  ةبنية سيبويه وغريبه للجرمي: دراسة واستدراك •

العدد   اإلمام حمضد بن سعود اإلسالمية،  ربيع اآلحر،  42العريفي، جملة جامعة   ،
 م. 2003هّ= 1424

األبنية، أتليف ةيب تاَت السجستاين، تقلقه   • ما يف كتاب سيبويه من  هفس  غريب 
البشا دار  الدايل،  حمضد  الدكتور  تواشيه  وكتب  وانقشه  وشرته  فيه  ما  ئر،  وحرلج 

 م. 2001هّ=1422دمشق، الطبعة األوىل، 
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الت ضلة والذيل وال لة ل تاب اتج اللغة وصحاح العربية، أتليف احلسن بن حمضد بن  •
احلسن ال لغاين، َتقيق عبد العليب الطحاوي وإبراهيب إمساعيل األبياري وحمضد ةبو  

 م. 1979-م1970الفضل إبراهيب، مطبعة دار ال تاب، القاهرة، الطبعة األوىل، 
الت ضلة، أليب علي الفارسي، َتقيق ودراسة الدكتور كاظب حبر املرجان، مطابع مديرية  •

 م. 1981هّ=1401دار ال تب، جامعة املوصل، 
التلخية يف معرفة ةمساء األشياء، أليب هالا العس ريل، َتقيق الدكتور عزلة تسن،   •

م، من مطبوعاأل جمضع اللغة  1993هّ=1413دار صادر، ب وأل، الطبعة الثانية،  
 العربية بدمشق.

هنقيح األلباب يف شرح غوامض ال تاب، لعلي بن حمضد بن علي بن حروف، َتقيق   •
ودراسة صاحل بن مسفر الغامدي، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية اللغة العربية، جامعة  

 هّ.1414ةم القرى، م ة امل رمة، 
ألزهري، َتقيق عبد السالم هارون ورفاقه، الدار امل رية  هتذيب اللغة، أليب من ور ا •

 م. 1964هّ=1384للتأليف والنشر والرتمجة، القاهرة، 
هوضيح املقاصد واملسالك بشرح ةلفية ابن مالك، البن ةمل قاسب املرادي، َتقيق الدكتور   •

الثانية،   الطبعة  القاهرة،  األزهريلة،  ال للياأل  م تبة  سليضان،  علي  الرمحن  عبد 
 م. 1977هّ= 1397

مجهرة اللغة، البن دريد، دار صادر، ب وأل، م ولرة عن طبعة دائرة املعارف العثضانية،   •
 ه.1344تيدر آابد، اهلند، 

جهود الزجلاج يف دراسة كتاب سيبويه: دراسة لنسخيَت الزجلاج ِمن ال تاب، للدكتور   •
 م. 2014الرايض، الطبعة األوىل، عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا، دار التدمريلة، 

، تقلقه حمضد علي النجلار، دار ال تاب العريب، ب وأل،  • اا ائة، أتليف ابن جينل
 م. 1951هّ= 1370م ولرة عن طبعة دار ال تب امل رية، 

سفر السعادة وسف  اإلفادة، أتليف علب الدين السخاوي، تقلقه وعللق عليه ووضع   •
الدا ةمحد  حمضد  الدكتور  الثانية،  فهارسه  الطبعة  ب وأل،  صادر،  دار  يل، 

 م. 1995هّ= 1415
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الس ايف النحوي، يف ضوء شرته ل تاب سيبويه، دراسة وَتقيق الدكتور عبد املنعب   •
 م. 1984هّ=1403فائز، دار الف ر، دمشق، الطبعة األوىل، 

الشافية يف علب الت ريف، البن احلاجب، َتقيق الدكتور تسن ةمحد العثضان، نشرة   •
األوىل،  امل  الطبعة  السعودية،  العربية  املضل ة  امل رلمة،  م لة  امل ليلة،  تبة 

 م. 1995هّ= 1415
دار   • فرهود،  شاذيل  الدكتور تسن  َتقيق  الدلهلان،  ابن  ه نيف  سيبويه،  ةبنية  شرح 

 م. 1988هّ= 1408العلوم، الرايض، الطبعة األوىل،  
د والدكتور حمضد بدوي  شرح التسهيل، البن مالك، َتقيق الدكتور عبد الرمحن السيل  •

 م. 1990هّ=1410املختون، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة األوىل،  
شرح اجلضل البن ع فور، َتقيق الدكتور صاتب ةبو جناح، عامل ال تب، ب وأل،   •

 م. 1999هّ=1419الطبعة األوىل، 
ء( إىل هناية  شرح كتاب سيبويه، أليب احلسن الرملاين، من )ابب ةلف الوصل يف األمسا •

الشرح، َتقيق ودراسة صاحل بن عبد العزيز العبد اللطيف، رسالة دكتوراه مقدلمة إىل  
قسب النحو وال رف وفقه اللغة، كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام حمضد بن سعود، 

 ه. 1427
شرح كتاب سيبويه، أليب سعيد الس ايف، من )ابب الزايدة من موضع غ  تروف  •

)ابب فيه ما فاأل سيبويه من ةبنية كالم العرب(، َتقيق ودراسة عبد هللا    الزوائد( إىل
بن اثين الرويلي، رسالة دكتوراه مقدلمة إىل قسب النحو وال رف وفقه اللغة، كلية اللغة 

 ه.1428العربية، جامعة اإلمام حمضد بن سعود، 
ا • ألساهذة، دار  شرح كتاب سيبويه للس ايف، تقلقه وقدلم له وعللق عليه جمضوعة من 

 ال تب والواثئق القومية، القاهرة، هوارييف الطبع متعددة. 
شرح الشافية، لرضيل الدين االسرتاابذيل، َتقيق األساهذة حمضد حميي الدين عبد احلضيد  •

األوىل،   الطبعة  ب وأل،  العلضية،  ال تب  دار  الزفزاف،  وحمضد  احلسن  نور  وحمضد 
 م. 1982هّ= 1402
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الدي • لركن  الشافية،  عبد شرح  حمضد  املق ود  عبد  الدكتور  َتقيق  االسرتاابذيل،  ن 
 م. 2004هّ=1425املق ود، م تبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة األوىل، 

شرح ال افية الشافية، أتليف مجاا الدين ابن مالك، تققه وقدلم له الدكتور عبد املنعب   •
األوىل،   الطبعة  دمشق،  للرتاث،  املأمون  دار  من  1982ه=1402هريدي،  م، 

القرى، م لة   ةم  الرتاث اإلسالمي، جامعة  العلضي وإتياء  البحث  منشوراأل مركز 
 امل رلمة.

شرح املف ل، البن يعيش، َتقيق الدكتور عبد اللطيف بن حمضد ااطيب، م تبة دار  •
 م. 2014هّ=1435العروبة، ال ويت، الطبعة األوىل، 

َتقيق حالد عبد ال رمي، املطبعة    شرح املقدمة احملسبة، لطاهر بن ةمحد بن اببشاذ،  •
 م. 1976الع رية، ال ويت، الطبعة األوىل، 

شرح كتاب سيبويه )الربع األح (، ل احل بن حمضد اهلس وري، دراسة وَتقيق حالد   •
القرى،   ةم  العربية، جامعة  اللغة  التوجيري، رسالة دكتوراه مقدلمة إىل كلية  بن حمضد 

 هّ. 1423/1424م لة امل رلمة، 
اح= اتج اللغة وصحاح العربية، أتليف إمساعيل بن محلاد اجلوهري، َتقيق ةمحد ال ح •

 م. 1984هّ=1404عبد الغفور عطلار، دار العلب للضاليني، ب وأل، الطبعة الثالثة، 
عدم النظ  واالتتجاج به يف النحو والت ريف: دراسة وهطبيقا، للدكتور إبراهيب بن  •

ا البحث  عضادة  طبعة  الشقاري،  سعود، انصر  بن  حمضد  اإلمام  جامعة  لعلضي، 
 م. 2014هّ= 1436

علل النحو، أليب احلسن الورلاق، َتقيق ودراسة الدكتور حمضود جاسب الدرويش، م تبة   •
 م. 1999هّ= 1420الرشد، الرايض، الطبعة األوىل،  

فهارس كتاب سيبويه ودراسة له، صنع حمضد عبد ااالق عضيضة، مطبعة السعادة،   •
 م. 1975هّ=1395طبعة األوىل، القاهرة/م ر، ال

كتاب األمساء واألفعاا واحلروف )ةبنية كتاب سيبويه(، أتليف ةيب ب ر الزُّبيديل، َتقيق  •
الدكتور ةمحد راهب محلوش، مطابع دار البعث، دمشق/سوراي، من مطبوعاأل جمضع  

 اللغة العربية بدمشق.
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حمضد الطناتي، م تبة كتاب الشعر، أليب علي الفارسي، َتقيق وشرح الدكتور حمضود   •
 م. 1988هّ= 1408اااْني، القاهرة، الطبعة األوىل،  

م،  1881ال تاب، لسيبويه، اعتناء هرهويغ درنرببغ، طبعة ابريس، اجمللد األوا طبعة   •
 م. 1885اجمللد الثاين طبعة 

 هّ. 1316ال تاب، لسيبويه، طبعة املطبعة األم ية، بوالق،  •
م هارون، م تبة اااْنيل، القاهرة، الطبعة الثالثة،  ال تاب، لسيبويه، َتقيق عبد السال •

 م. 1988هّ= 1408
ال تاب، لسيبويه، ه نيف منهجي وشرح وَتقيق علضي، للدكتور حمضد كاظب الب لاء،   •

 م. 2015هّ=1435منشوراأل زين احلقوقية واألدبية، ب وأل/لبنان، الطبعة األوىل، 
والعرب، من إعداد الدكتور جون ني وال واألستاذ  كتاب سيبويه بني ةايدي املستشرقني   •

العربيلة   املخطوطاأل  معهد  ابعتضاد  الرقضيل  النشر  هرابنا:  جمللة  السنلاري،  يوسف 
 م. 2019هّ=يوليو 1440(، السنة الثانية، ذو القعدة 25)السلسلة الثقافيلة: 

طلي • الع ربي، َتقيق غازي  البقاء  واإلعراب، أليب  البناء  علل  دار اللباب يف  ضاأل، 
األوىل،   الطبعة  دمشق/سوراي،  الف ر،  ودار  ب وأل/لبنان،  املعاصر،  الف ر 

 م، من مطبوعاأل مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب. 1995هّ= 1416
لسان العرب، جلضاا الدين ابن منظور األن ار، دار صادر، ب وأل، الطبعة الثالثة،   •

 هّ. 1414
َتقيق ةمحد عبد الغفور َعطلار، دار العلب للضاليني،  ليس يف كالم العرب، البن حالويه،   •

 م. 1979هّ=1399ب وأل، الطبعة الثانية، 
ما مل يستقرل يف كالم العرب: أتصيٌل ودراسٌة عند ابن ع فور اإلشبيلي، للدكتور بدر  •

بن حمضد اجلابري، جملة العلوم العربية، جامعة اإلمام حمضد بن سعود، العدد الثالث 
 ه. 1435ا والثالبون، شوا

، َتقيق علي النجدي  • احملتسب يف هبيني وجوه شواذل القراءاأل واإليضاح عنها، البن جينل
األعلى  اجمللس  شليب،  الفتاح  عبد  والدكتور  النجار  احلليب  عبد  والدكتور  انصف 

 هّ. 1386للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 
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، َتقيق م طفى  احمل ب واحملية األعظب يف اللغة، أتليف علي بن إمساعيل بن سيده •
 السقلا وآحرون، معهد املخطوطاأل العربية، القاهرة، سينل الطبع خمتلفة.

خمت ر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، البن حالويه، نشرة م تبة املتنيب، القاهرة،   •
وهي نسخة عن نشرة املستشرق األملاين آبر جفري، املطبعة الرمحانية، م ر/القاهرة،  

 م. 1934
يف علي بن إمساعيل بن سيده، َتقيق حليل إبراهيب جفلاا، دار إتياء  املخ لة، أتل •

 م. 1996هّ= 1417الرتاث العريب، ب وأل، الطبعة األوىل، 
املزهر يف علوم اللغة وةنواعها، جلالا الدين السيوطيل، َتقيق حمضلد ةمحد جاد املوىل  •

، عيسى البايب احلليبل،  وعليل حمضلد البجاويل وحمضلد ةبو الفضل إبراهيب، الطبعة الرابعة
 م. 1958القاهرة، 

القلب  • دار  هنداوي،  تسن  الدكتور  َتقيق  الفارسي،  عليل  أليب  احللبيلاأل،  املسائل 
 م. 1987هّ=1407بدمشق، ودار املنارة بب وأل، الطبعة األوىل،  

امل باح املن  يف غريب الشرح ال ب  للرافعيل، أتليف ةمحد بن حمضد الفيلوميل، صحلحه   •
النسخة املطبوعة ابملطبعة األم ية م طفى السقلا، مطبعة م طفى البايب احلليب،  على  

 م. 1950هّ=1369القاهرة، 
املعرلب من ال الم األعجضي، أليب من ور اجلواليقي، َتقيق وشرح ةمحد حمضد شاكر،   •

 هّ. 1361مطبعة دار ال تب امل رية، القاهرة، 
ال افية، لإلمام ةيب إسحاق الشاطيب، َتقيق الدكتور  املقاصد الشافية يف شرح ااالصة   •

األوىل،   الطبعة  امل رلمة،  م لة  القرى،  ةم  جامعة  وآحرون،  العثيضني  الرمحن  عبد 
العلضية2007ه=1428 البحوث  معهد  منشوراأل  من  الرتاث  -م،  إتياء  مركز 

 اإلسالمي. 
اظب حبر املرجان،  املقت د يف شرح اإليضاح، لعبد القاهر اجلرجاين، َتقيق الدكتور ك •

م، من منشوراأل وزارة الثقافة  1982هّ= 1402دار الرشيد، بغداد، الطبعة األوىل،  
 واإلعالم العراقية.



 

 

 
110 

 البناء املفقود يف كتاب سيبويه
 د. علي بن موسى بن حممد شبي 

األعلى   • اجمللس  منشوراأل  من  عضيضة،  ااالق  عبد  حمضد  َتقيق  للضربلد،  املقتضب، 
 م. 1966هّ=1386للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

الت ريف، البن ع ف • ال ب  يف  قباوة، م تبة  املضتع  الدين  الدكتور فخر  ور، َتقيق 
 م. 1996هّ=1416لبنان، ب وأل، الطبعة األوىل، 

املنتخب من غريب كالم العرب، أليب احلسن اهلنائي )كراع النضل(، َتقيق الدكتور   •
األوىل،   الطبعة  امل رلمة،  م لة  القرى،  ةم  جامعة  العضري،  ةمحد  بن  حمضد 

 م. 1989هّ= 1409
، َتقيق إبراهيب م طفى وعبد هللا ةمني، مطبعة م طفى البايب املن ف، البن جين •

 م. 1954هّ= 1373احلليب، القاهرة، الطبعة األوىل،  
نتائج الف ر يف النحو، أليب القاسب السُّهيلي، َتقيق الدكتور حمضد إبراهيب البنلا، دار  •

 م. 1984هّ= 1404االعت ام، القاهرة، 
حملاسن اليغضوري، عين بتحقيقه رودلف زهلامي،  نور القبس املخت ر من املقتبس، أليب ا •

 م. 1964ه=1384دار فرانتس شتاينر، فيسبادن/ةملانيا، 
الزاوي  • ةمحد  طاهر  َتقيق  األب ،  ابن  الدين  واألبر، جملد  احلديث  غريب  النهاية يف 

وحمضود الطناتي، دار إتياء الرتاث العريب، ب وأل، م ولرة عن طبعة عيسى احلليب،  
 م. 1963هّ=1383القاهرة، 

 
 *** 


