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رِ ٌ
سالة فيِ أَ ْمثِلَِة التّ ْصريف
للعَالّمة حُميي ال ّدين حممّد بن بري علي الربكو ّي
املُتوفّى ( 981هـ)

د .ياسر حممّد خليل احلروب

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة الخليل ،الخليل ـ فلسطين.
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ُمل ّخص:
ُتع ُّد ر�سال ُة العامل العلاّ مة محُ يي ال ّدين الربكوي (926هـ ـ 981هـ) يف "�أَمثلة ال َّت�رصيف"
مبنهج
وق�شت
وجلت و ُن
مباحث
ا�شتملت عليه مِ ن
القيمة؛ لمِ َا
َ
ٍ
ْ
�رصفيةٍ ُع ْ
ْ
الر�سائلِ ال�صرّ فية ِّ
َّ
مِ َن َّ
�رصفيةٍ �أُخرى؛ �إ ْذ ر�أَى
ومباحث
فري ٍد ع َّز مالحظة مثيل ُه يف ُم�صنفات
الربكوي �أَ ْن يتناولَ
َ
ُّ
َّ
ر�ض لها يف ر�سالته هذه َوفق ا ُ
مل َّتفق وامل ُْختلف يف تلك املباحث؛
املباحث
ال�رصفي َة التي َع َ
َ
َّ
جاء
�إِ ْذ ف�صلَ بني درا�س ِة املباحث التي ُ
تتفق يف ا�شتقاقاتها ،واملباحث التي تختلفُ ،
حيث َ
الت�رصيف ،وكانت
كن �أَ ْن ُي�ستغنى عنه يف
الربكوي لتلك الأمثل ِة
بحث
ِ
ُ
مي ُ
ِّ
َّ
مما ْ
جمر ًدا ّ
ال�رصفية َّ
طي
أويلية
درا�س ُته لتلك املباحث والأَمثلة ال�صرَّ َّ
ّ
فية ،ت� ّ
تف�سريية �أكرث منها مجُ َ َّرد َع ْر�ض نمَ َ ّ
ني
وال�رصفيون قبلَهُ ،م�ضيفًا �إليها
�رصفية تناولها ال ُّنحا ُة
ملباحث
َ
َ
بع�ض املقارنات ب َ
ُّ
َّ
الرتكية.
العربية ،وما ُيقابلها يف اللغة
ال�رصفية
امل�صطلحات
ِ
ّ
ّ
ّ
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Abstract:
The thesis of the famous scholar Muhyee El-Deen El-Barkawy (926-981)
in «Examples of Derivation» is considered one of the most valuable theses in
the field of derivation.
The thesis of the scholar El-Barkawy included specific topics in derivation,
which discussed the science of derivation in a unique methodology. ElBarkawy>s methodology resembled no other methodologies in the field.
El-Barkawy decided to deal with the topics of derivation according
to what is different or similar about them. He also distinguished between
studying similar and different derivations.
El-Barkawy’s research with his derived examples came clear from what
so ever useless additions in deriving certain words. His study came also with
clear-cut explanations and illustrations, which are different from other earlier
studies that only used the conventional routine narrations by other scholars.
El-Barkawy added more comparisons between Arabic derivations and their
equivalents in the Turkish language.
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مقدمة:

العربية و�أ َد ّقها ،لذلك َح َر�ص العلما ُء ال ًأوائل
�شطري
أ�رشف
علم ال�صرَّ ِف � ُ
ال �شكَّ يف �أَ َّن َ
ّ
ّ
على بحثه ودرا�س ِتهِ ،فجاءت درا�س ُتهم م�ستق َل ًة حي ًنا ومخُ تلط ًة مبباحثِ ال َّنحو �أَحيا ًنا �أُخرى.
لتكون حلق ًة يف �سل�سلة ذخائر الرتاث العربي التي َح َر�ص
وجاءت ر�سال ُة الربكوي هذه
َ
روح
العلماء والباحثون املحدثون على خدمتها و ِ�إخراجها يف طبعات حديثةٍ وا�ضحةٍ
تالئم َ
ُ
ُ
َ
رص وم�ستويات املُتعلمني واملت�أدبني املختلفة ،بالإ�ضافة �إِىل الإ�سهام يف حفظها مِ َن
الع� ِ
�سالئق املتكلمني واملت�أَ ّدبني.
لتعم الفائدة ،و ُت ّهذب بها
ُ
َّ
ال�ضياع ،ون�رشها ّ
وتكمن �أَهمي ُة ر�سال ِة الفا�ضل الربكوي يف» �أمثلة ال َّت�رصيف» ،يف � ّأن م�ؤلّفها ركَّ َز على
ُ
ُ
ُ
َ
حيث االتفاقُ يف �أ�س�س الأبنية
م�سائ َل
خا�ص ٍة تتعلقُ
مبباحث ُم ٍ
تفقة و�أخرى مخُ تلفة من ُ
َ
ّ
�أَ ْو اختالفها؛ ِ�إ ْذ بد�أَ
الربكوي الر�سال َة ببيان ح ّد ال�صرَّ ف وتعريفه ،وتو�ضيح هذا التعريف
ُّ
بحث حتت باب ال َّت�رصيف .ووقف عند
تو�ضيحا مع ّل ًال مفي ًدا� ،إِ ْذ �أَ�شار �إِىل املو�ضوعات التي ُت ُ
ً
مو�ضوع علم ال�صرَّ ف ،و َبينَّ َ �أ ََّنه يتعلقُ ب�أبنية املفردات باعتبار حركاتِها و�سكناتِها يف غ ِري
وف�ص َل القولَ
وتعمق يف
�آخرها ،و�أ�صولها ،وزوائدها .ث َُّم بينَّ الغاية من درا�س ِة علم ال�صرّ فَّ ،
َّ
امل�سماة
اال�شتقاقية
وعية
بحثِ
ِ
ّ
الر�سالة الأ�سا�سي ،وهو« :بيان �أبنية املو�ضوعات ال ّن ّ
ّ
مو�ضوع َّ
ُ�سماة «بالأمثلة امل ّتفقة»،
«بالأمثلة املختلفة»،وما يتعلقُ بها ،ثم بيان �أَبنية املو�ضوعات امل ّ
وج ْمع
كعالمات التثنية واجلمع يف الأ�سماء والأفعال،واحلديث عن �أق�سام اجلموع جمع املُذكّ ر َ
ا ُ
اجلموع من تغيرّ ات قيا�س َّية �أو �سماع َّية.
ال�سامل منها واملُك�سرَّ  ،وما يلحقُ بهذه
ِ
مل�ؤ ّنث ّ
عرفت بامل�ؤلف
�أَ َّما عملي يف هذه الر�سال ِة املخطوطة فجاء على ق�سمني الق�سم الأولَّ :
الرفيعة،و�أهم ُم�صنفاته
موجرا ،و�أ�رشت �إىل منزلته
الربكوي» تعريف ًا
«الفا�ضل
ّ
ّ
ً
العلمية ّ
ينت
الر�سال ِة �إِىل م�ؤلِفها،
وو�صفت املخطوط َة وعنوانها ،ثم ّب ُ
ُ
املختلفة ،ثم و ّث ُ
قت ن�سب َة َ
املنهج الذي اتبع ُته يف حتقيقها ودرا�ستِها.
جوانب
ِ
َ
الر�سال ِة م�ضبوطً ا ومحُ ق ًقا،وال �أَ َّدعي الكمالَ يف ذلك،
والق�سم الثاينَ :ع ُ
ر�ضت فيه َّ
ن�ص ِّ
ذلت َجهدي ،وا َ
�سواء ال�سبيلِ  .وال يفوتني �أَ ْن
هلل �أَ�س�ألُ �أَ ْن يوف َقنا ويهدينا
وح�سبي �أَ ّنني َب ُ
َ
�شكر القائمني على دار ِ�إ�سعاف الن�شا�شيبي للثقافة والفنون والآداب لمِ ا ق ّدموا يل مِ ْن َع ْو ٍن
�أَ َ
القيمة لهذه املخطوطة ،وت�صويرها يل ،فجزاهم ا ُ
ري
هلل عني خ َ
وم�ساعدةٍ يف توفري ال ُّن�سخة ّ
جزاء.
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القسم األول :دراسة حول املؤلف وال ّرسالة:

�أوالً ـ التعريف بامل�ؤلّف:

ال�شهري(بريكيلو)،
حممد بن بري َعلي البرَ ْ كوي �أَ ْو البرَ كلي �أو البرَ ْ َجلي ّ
هو محُ يي ال ِّدين َّ
كوي
تركي الأَ ْ�صلُ ،و ِل َد َ�سنة 926هـ ،كان �أَبوه َرج ًال عاملًا من � ْأ�صحاب ال ّزوايا(َ ،)1ع َ
كف البرَ ّ
ّ
َ
رصه ،مِ نهم املَوىل محُ يي ال ّدين املُ�شتهر
على ال ّتح�صيل والإِفاد ِة مِ ْن �أفا�ضلِ الأ�ساتذ ِة يف َع� ِ
ليمان،ثم
ال�سلطان ُ�س
«ب�أَخي زادة «،
َ
ّ
والزم املَوىل عب َد َّ
الرحمن �أح َد ُق�ضاة ال َع ْ�سكر يف َعه ِد ّ
آيات الفوز ،ف�أمر ُه �أح ُد َم�شايخه بال َعود ِة
وال�ص
غلب علي ِه ال ّزهد
الح،والح يف َجبين ِه � ُ
َ
َ
ّ
َعروف وال ّنهي
َفهوم ،والت�صدي لل ْأم ِر بامل ِ
واال�شتغالِ ُ
ومذاكر ِة املَنطوقِ وامل ِ
مبدار�س ِة ال ُعلوم ُ
وكان على
فج،
َعن امل ِ
الوعظِ
ِ
َ
ُنكرات .و مالَ بع َد ذلك �إِىل َ
ا�س مِ ن ك ّل ّ
والتدري�س ،فق�ص َده ال َّن ُ
كب على العل ِم ح ّتى
ُم�ستوى ٍ
تتبع و َي ُ
عال من الفَ�ضلِ والكَمالِ َ ،ي ُ
جمع القواع َد واملَ�سائلَ ،و ُي ُّ
رع وال ّديانة ،و َير ُّد
ِ،وحوى مِ ن الفَ�ضلِ واملَعرف ِة ما َيكفيهِ،
َ
والو ِ
تبح َر فيه َ
وكان �آي ًة يف ال ُّزه ِد َ
َّ
َ
و�سم ِّو َمنزلته،جاء يف �آخ ِر ُعم ِره �إىل
خالف ال�رشيعةَ ،ال
على َم ْن
َ
ُ
لعلو ُرتبت ِه ُ
يهاب �أح ًدا ّ
ال ُق�سطَ
بكلمات
فع املَظا ِمل
ٍ
مع الظل ِم و َد ِ
نطينية فَدخلَ مجَ ل�س الوزي ِر محُ ّمد با�شا وكلّم ُه يف َق ِ
ّ
()2
يوفَ .و ُتويف ـ َرحِ مه ا ُ
كب َعلى
ال�س ِ
هلل ـ يف �شه ِر ُجمادى الأوىل َ�سنة 981هـ َ ،وهو ُم ٌّ
� َأح ّد مِ ن ّ
ال ّزه ِد والعِبادةِ.

ثان ًيا ـ منزلته العلم ّية والدين ّية:

كوي ُ�صوف ًيا واعظً ا فقيه ًا ُمف�رساً محُ ّدث ًا َو ِرعاً ,وكان عاملًا
َ
كان محُ يي ال ّدين البرَ ّ
بالعربية نح ِوها
و�صـرفِها،وله ا�شتغالٌ بالفرائ�ض ومعرف ٌة بالتجويد( .)3ونظراً �إىل �أَهمية
ّ
ْ
ُ
ُ
م�صنفات علمي ٌة عديدة ،منها على �سبيل التمثيل �أطروحة
هذا العامل الفريد ،فقد �ألفت حوله
ٌ
الربكوي وجهو ُده يف مقاومة ال ِب َدع يف ُتركيا" من من�شورات
دكتوراه بعنوان" :ا ِلإمام
ّ
جامعة �أُم القرى يف مكة املكرمة.
بيت من ال�شعر ينعت الفا�ضل الربكوي،
كُ تب يف هام�ش ال�صفحة الأخرية من املخطوطة ٌ
البيت:
و ُي�شري �إِىل رفع ِة منزلتِه العلمية الدينية،وهـذا
ُ
ُه���و الع���ا ُ
مل النّحريرُ فوقَ َزمان��� ِه

ُهو العام ُل التّغوي���ر ُزهد اتقا ِئ ِه
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ثالثاً ـ م�صنفاته املختلفة:

حممد بن بري الربكوي يف العلوم املختلفة من فِقهٍ
تعددت ُم�صنفات محُ يي الدين َّ
الباحث عليه من خالل � ّأمات
وتف�س ٍري و َن ْح ٍو ولغةٍ ،املطبوع منها ،واملخطوط الذي وقف
ُ
فمما وقفنا عليه من ُم�صنفاته:
الكتب
ّ
العربية التي حتدثت عن الربكوي وعلومه وم�ؤلفاتهّ .
همة من م�سائل العلم ال�رشعي� ،أال
�إنقاذ الهالكني (وهي ر�سالة تبحث يف م�س�ألة ُم ّ
وهي �أخذ ال ْأجرة على تالوة القر�آن وهِ بته للأموات .ح ّققها الأ�ستاذ ال ّدكتور ُح�سام ال ّدين بن
والرد على ال�شيعة ،وحتفة امل�سرت�شدين يف بيان
مو�سى عفانة) ،وال ّدر اليتيم يف التجويدّ ،
مذاهب فرق امل�سلمني ،وجالء القلوب(يف �أ�س�س العقيدة) ،وكتاب الإميان واال�ستح�سان
(ر�سالة يف عقائد الإميان) ،ودامغة املبتدعني وكا�شفة بطالن امللحدين يف الكالم،
وو�صية نامة تركي يف
ال�صالة،
ور�سالة يف �أ�صول احلديث ،و�أربعون حديثاًُ ،
ّ
ومع ّدل ّ
ال�صارم يف عدم
وال�سيف ّ
كراري�س ،وذخر املت�أهلني والن�ساء يف معرفة الأطهار وال ّدماءّ ،
ال�صاحلني
جواز وقف النقود وال ّدراهم بدون
ّ
الو�صية و�إ�ضافة �إىل ما بعد املوت ،وراحة ّ
و�صواعق املنافقني يف الفقه ،ور�سالة فيما �شاع وذاع ِبعِلم القر�آن العظيم(تتناول العادات
أحمدية،
امل�ستحبة الناجتة عن تعليم القر�آن الكرمي وقراءاته) ،والطريقة
دية وال�سرية ال ّ
املحم ّ
ّ
ّ
و�إيقاظ النائمني (مو�ضوعه � ّأن يف التقوى خريّ � ،أما الأعمال من �أجل الثواب الظاهر والنجاح
ال�سعود العمادي،
فهي مكروهة ،و�ألّفه ر ّداً على كتاب خمالف لأبي ّ
وامتحان الأذكياء(يف النحو) ،وكتاب الإر�شاد ،ورو�ضات اجلنات يف �أ�صول االعتقاد،
و�إظهار الأ�رسار(يف النحو) ،والعوامل اجلديدة ،وكفاية املبتدئ(يف الت�رصيف ح ّققه ال ّدكتور
حممد عبد النعيم) ،والأمثلة يف ت�رصيف الأفعال،
�أحمد ّ
بالفار�سية) ،و�إمعان الأنظار يف
العربية م�ؤلّف
العجمية(وهو نحو اللغة
وال�صحاح
ّ
ّ
ّ
ّ
�رشح املق�صود يف الت�رصيف(كتاب تعليمي) ،والإر�شاد(يتح ّدث عن االعتقاد والعبادة)،
ال�صالح ،ور�سالة يف الفرائ�ض والواجبات ،و�رشح الهداية،
ور�سالة البدر املنري ،و�رشح �رشوح ّ
حممد بن م�صطفى الأقرماين احلنفي(ت /1174
و�رشح الأحاديث الأربعني(له �رشح �أع ّده ّ
املت�صوفني واملنت�سبني �إىل �سلوك طريق اهلل ،ور�سالة معمولة لإبطال وقف
 ،)1760وحمكّ
ّ
الر�سالة �رشح على �إحدى ر�سائل
النقود وبدون
ّ
الو�صية والإ�ضافة �إىل املوت املحدود(هذه ّ
ال�سعود) ،و�رشح ال ّدر اليتيم يف القراءة ،والقول الو�سيط بني الأفراج والتفريج ،ور�سالة
�أبي ّ
ال�سهو ،ور�سالة يف م�س�ألة عهد الأجر
يف ح ّل م�س�ألة يف الوقف ،ور�سالة يف �أعداد �سجود ّ
من قراءة القر�آن ،ومقامات ،ور�سالة يف بيان احلجج الدالة على مدح املال واعتباره عند
اهلل ،وجناة الأبرار ،ور�سالة يف ال ّنحو ،و�آداب البحث(يوجد ب�رشح املرع�شي �ساجقلي زادة
()4
ذم احلي�ض و�أحكامه.
املتوفى(،)1737ور�سالة يف تف�ضيل الغني ال�شاكر ور�سالة يف ّ
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بالرتكية َ ,ف َع ّم النفع بها
ور�سالة الربكلي :ورد يف ك�شف الظنون « :هي ر�سالة كتبها
ّ
وال�صبيان ؛ لأنها حمتوية على �إجمال االعتقاديات على مذهب �أهل
بني العوام وال ّن�سوان ّ
ال�سنة واجلماعة والعبادات والأخالق يف �ضمن و�صايا لأوالده و�أقربائه و�سائر امل�ؤمنني
()5
القونوي املتوفى �سنة
ال�صدري
ّ
�أجمعني � ,أمتها تقريب ًا �سنة 970هـ و�رشحها ال�شيخ علي ّ
970هـ.و�رشح خمت�رص الكايف يف النحو( ،)6ونوادر الأخبار ،ونور الأخيار ،وتف�سري �سورة
البقرة ،وحا�شية على �رشح الوقاية ل�صدر ال�رشيعة ،وتعليقة على �إ�صالح الوقاية يف الفروع
كية(مطبوع) ،ور�سالة يف التغني وحرمته،
البن كمال با�شا ،وزيارة القبور
البدعية وال�شرّ ّ
ّ
ال�صالة ل�شيخ الإ�سالم �أحمد بن عبد
وجوب ا�ستماع اخلطبة ،والطم�أنينة واالعتدال يف �أركان ّ
حممد
الرومي
ّ
الربكوي(ح ّققه ّ
احلراين ال ّدم�شقي ،وال�شيخ ّ
تقي ال ّدين ّ
احلليم ّ
حممد بن بري علي ّ
()7
حممد ناظم الندوي  ، .2003 /1424ومنها ر�سالة يف �أمثلة الت�رصيف
رحمة اهلل حافظ ّ
قمت بتحقيقها.
التي ُ

الربكوي:
الفا�ضل
راب ًعا ـ توثيق نِ�سبة الرّ�سالة �إىل ُم�ؤلفها
ِ
ّ

الر�سالة �إىل �صاحبها الفا�ضل الربكوي �إثبات امل�ؤلف ذلك يف
� ّإن ما ي�ؤكد ن�سبة هذه ّ
علي ذو الف�ضل العظيم ,بف�ضل
ّ
ال�صفحة الأوىل من املخطوطة ،فر�أيناه يقولّ :
«فلما �أَف�ضلَ َّ
اهلل ال زال يف ُح�سن حفظِ ه ـ تعاىل ـ فائ�ض ًا عليه ف�ضل اهلل وا�ستع ّد قريب ًا للت�أديب وال ّتفيهم,
ومحُوالً ،وعن
ونا�سب �أمثلة الت�رصيف يف ابتداء التعليم ،وكان ما ا�شتهر منها محُ َّرف ًا
ّ
ردت َ�أ ْن �أ�ص ّن َف ر�سال ًة منطوي ًة على ما الب َّد منه يف «�أمثلة
ال�صواب ُمغيرّ اً �أو مب ّدالً� ...أَ ُ
َ�سمت ّ
الت�رصيف.» ...
الت�رصيف» ،مجُ ّ ردة عن الزوائد« ،وما ُي�ستغنى عنه يف
ِ
علم بحقيقه احلال ،و�إليه
ور�أينا نا�سخ هذه الر�سالة يقول يف �آخرها« :واهلل ـ تعاىل ـ �أَ ُ
رب
ُ
املرجع وامل�آلُ  ،ندعوه �أَ ْن يجعلَنا من العاملني العاملني ،و� ُ
آخر دعوانا �أَ ِن احلم ُد هلل ّ
الف�ضلي ِة كالهما ملن هو مولينا� ،أعني الفا�ضل الربكوي ،عليه
�رشح الأمثل ِة
العاملنيّ ،
مت ُ
ّ
رحمة القوي على يد ُع َمر احلقري يف �سنة .»1155

خام�ساً – عنوان الرّ�سالة:

الربكوي:
ذُكر عنوان الر�سالة بو�ضوح وجالء يف مقدمة املخطوطة ؛ �إذ �أورد امل�ؤلف
ّ
أطلق عليها
أ�صنف ر�سال ًة منطوي ًة على ما الب َّد منه يف �أمثلة الت�رصيف» ....و� َ
«�أردت �أَ ْن � َ
رب
النا�سخ ا�سم «الأمثلة
ُ
ّ
الف�ضلية» عندما َ
كتب يف نهايتها ...« :و� ُ
آخر دعوانا �أَ ِن احلم ُد هلل ّ
الر�سالة من �رشح وتف�صيل للأمثلة
ثم ُ
العاملني َّ
�رشح الأَمثل ِة الف�ضليةِ؛ ِ�إذ َ
ن�سب ما َو َرد يف ّ
الربكوي.
فية املختلفة ل�صاحبها امل�ؤلف الفا�ضل
ّ
ال�صرّ فية املتفقة  ,والأمثلة ال�صرّ ّ
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�ساد�سا ـ و�صف املخطوطة:
ً

أ�صل محَ فوظ
«الر�سالة
�صورة عن � ٍ
ّ
الف�ضلية»ُ ،م ّ
الن�سخة التي اعتمدتها يف حتقيق ّ
يف ُم� ّؤ�س�سة دار الطفل العربي «دار �إ�سعاف الن�شا�شيبي للثقافة والفنون والآداب» برقم
تف�صيلي بن�سخة املخطوطة:
تعريف
(87م-ث) ،وهذا
ٌ
ّ
•العنوان :ر�سالة يف �أمثلة الت�رصيف � /رشح الأمثلة الف�ضلية.
•امل�ؤلف :الفا�ضل الربكوي.
علي
•�أول املخطوطة :احلم ُد ِ
هلل ذي النعم الكثرية العظائم...وبعدَّ ،
فلما �أف�ضل َّ
•ذوالف�ضل العظيم الزال يف ُح ْ�سن حفظه تعاىل فائ�ض ًا عليه ف�ضل اهلل وا�ستع ّد
قريب ًا للت�أديب والتفهيم.
•و�آخرها...:ندعوه �أَ ْن يجعلنا من العاملني العاملني،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل
�رشح الأمثلة الف�ضلية.
رب العاملنيّ ،
مت ُ
•تاريخ الن�سخ.1742/1155 :
حممد اجلركومي.
•النا�سخُ :ع َمر بن ّ
•عدد الأوراق. 7 :
•عدد الأ�سطر يف ال�صفحة.23:
•نوع اخلط :ن�سخ.
والن�سخة التي ُقمت بتحقيقها كاملة ووا�ضحة ،ولكنها ال تخلو من الغمو�ض يف بع�ض
املوا�ضع ،لكن �أعانني اهلل – �سبحانه وتعاىل – على تو�ضيح ما غم�ض منها و�إزالة �إبهامه
يف كث ٍري من املوا�ضع.

�سابعاً ـ �أهم ّية الرّ�سالة،ودواعي حتقيقها:

أهمية ر�سالة العالمة محُ يي الدين الربكوي يف الآتي:
تكمن � ّ
فية.
�1 .1أ ّنها ُت ُ
قيم ًا �إىل املَكتبة ال�صرّ ّ
راثي ًا ّ
�ضيف ُم�ؤلّف ًا ُت ّ
ري
تنوعة َو�شاملة ،كال َبحث يف الأفعالِ
الثالثي ِة وغ ِ
�2 .2أ ّنها تتناولُ َم َ
ّ
باحث �صرَ ّ
فية ُم ّ
ُ�شتقات و�أنواعِ ها ،بالإ�ضاف ِة �إىل �أحوالِ تثني ِة
وم�صاد ِرها و�أق�سامِ ها ،وامل
ِ
الثالثية َ
ّ
جمعِها.
الأ�سما ِء َو ْ
في ِة وفق
الربكوي لتلك امل
3 .3املَنهج
َو�ضوع ِ
ظهريف تناولِ
َ
ّ
ات واملباحثِ ال�صرّ ّ
ّ
املتميزالذي َ
ا ُ
ؤتلف واملُختلف.
مل� ِ
ا�ستيعاب
�سم بال ُعمقِ َوالأ�صال ِة التي تك�شِ ُف َعن َمدى
ِ
في ِة تناو ًال ي ّت ُ
تناوله َ
ُ 4 .4
للمباحثِ ال�صرّ ّ
لوم.
�سوخ َق َدمِ ِه يف هذا العِل ِم َو َغ ِ
كوي لتلك املَباحثَ ،و َمدى ُر ِ
ري ِه مِ ن ال ُع ِ
البرَ ّ
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ثامناً ـ منهج التحقيق:
الرتاثية ،وكان على ال ّنحو الآتي:
العلمي املتبع يف حتقيق الن�صو�ص
َنهج
ُ
اعتمدت امل َ
ّ
ّ

إمالئية ،ووا�ضع ًا
ُ 1 .1ق ُ
ال�صحة ال ّ
الر�سال ِة كتاب ًة �سليم ًة م�ضبوط ًة وا�ضحةًُ ،مراعي ًا ّ
مت بكتاب ِة ّ
و�ضيح املعاين – يف �أماكنِها املُنا�سبةِ.
َعالمات الرتقيم – التي ُت�ساعد على َت
ِ
اختالف نقطِ ها وتغيرّ َمدلولها ،و�أ�رشت �إىل
حيث
�صحيح بع�ض
عملت على َت
ِ
ُ
الكلمات من ُ
ِ
ُ 2 .2
ذلك فيِ احلا�شيةِ.
هملها ا ُ
القطع وا َ
ؤلف �أَثناء الكتابةِ.
همزات
أثبت
ِ
مل� ُ
ُّ �3 .3
ِ
مل ّدات يف �أماكِ نها املُنا�سب ِة التي �أَ َ

املفردات الغام�ضة من خاللِ املعاج ِم اللغوي ِة املختلفةِ.
4 .4ف�سرّ ُت معاين
ِ
ا�ستخدمها ا ُ
ؤلف
في ِة التي
العبارات،وبع�ض امل
و�ضيح بع�ض
قمت ب َت
ِ
ِ
مل� ُ
ِ
ُ 5 .5
َ
ُ�صطلحات ال�صرّ ّ
الت�رصيفي ِة املتفق ِة واملُختلفةِ.
يف �شرَ حِ ِه للأمثل ِة
ّ

ؤلف بلغته العالية؛ وذلك من
فية التي تناولها امل� ُ
َ 6 .6ع ُ
لقت على املباحثِ وامل�سائلِ ال�صرّ ّ
�ضوحا.
�صادر َو
جوع �إِىل َم
الر ِ
َ
مراجع �أَكرث ُو ً
َ
خالل ّ
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نص ال ّرسالة حُمقّقاً
القسم الثانيّ :
رسالة يف أمثلة التصريف
للعالّمة حُميي الدين(•) حممّد بن بري علي الربكو ّي
املتوفى سنة 981هـ
ُه��� َو العِ ���ا ُ
مل النحر ُي���ر فَ��� ْوقَ َزما ِن ِه

ُه��� َو ال َعامِ ��� ُل التّغويرُ ُز ْه���د اتّقا ِئ ِه

ُمق ّدمة املُؤّلف
1/أ /بسم اهلل ال ّرمحن ال ّرحيم
وبه ثقتي:
وال�صال ُة على َحبيب ِه محُ ّمد �أَفْ�ضل الأَنام ،وعلى �آل ِه
احلم ُد هلل ذي ال ّنعم الكثرية العِظامّ ،
يوم القيام ،و َب ْعد /
و�ص ْح ِب ِه الكِرام ،وعلى ُم ّتبعيه ب�
ٍ
إح�سان �إىل ِ
البرَ ر ِة َ
َ�ضل اهلل ال زالَ يف ُح ْ�س ِن حِ فْظِ ِه َتعالىَ فائ�ض ًا
فلما َ�أف َ
َ�ضل ال َعظيمِ ،بف ْ
علي ذو الف ْ
ّ
ْ�ضل َّ
ونا�س َب َ�أ ْمثل َة ال ّت�رصيف يف ابتداء ال ّتعليم،
عليه ف ْ
َ�ضل اهلل وا�ستع ّد قريب ًا لل ّت�أديب وال ّتفهيمَ ،

()8
ا�شت َهر مِ ْنها محُ ّرف ًا
ومب ّدالً ،وعلى ال ّزوائ ِد
ومحُوالًَ ،و ْعن َ�س ْمتِ
وكان ما ْ
َ
ال�صواب ُمغيرّ ً ا ُ
ّ
ّ
ون،
وخالياً�َ ،ص ّحفـ ُه ال ّن
وعن َب ْع�ض
اظرون وال ّنا�سِ ُخ َ
َ
و�سو ِء الترّ ِ
املهمات َعاري ًا َ
تيب محُ ْ توياًَ ،
ُ
ّ
ـالح
ِ�صون
خرجون ،و َب ْع ُ�ضهم َع ْمداً ُيغيرّ ونَ ،ي
َ
َ
يريدون ال ْإ�ص َ
زيدون و ُي ْنق ُ
َب ْع ُ�ضهم َج َهل ٌة ال َي ْ�س َت ُ
ون.
َف ُيفْ�سِ ُد َ

�أَ َر ْد ُت �أَ ْن ُ�أ َ�ص ّن َف ِر َ�سال ًة ُم ْنطوي ًة َعلَى َما ال ُب ّد مِ ْن ُه يف �أَ ْمثل ِة ال ّت
�رصيف( ،)9مجُ ّ رد ًة َعن
ِ
ومت�ضرّ ع ًا �إليه �أن ُي ْبعدين
ال ّزوائ ِد َو َما ُي�س َت ْغ َنى َع ْنـه يف ال ّت
�رصيف�َ ،سا ِئ ًال مِ َن ا ِ
ِ
هلل تعاىل ُ
()10
ال�س ْمع ِة َوكُ ّل ما ُيعـاب عليه ،و�أَ ْن يجعلـه خال�ص ًا ل َِو ْج ِه ِه الكَرمي ،و� ّإياي( )11ممِ ّ ن �أَ َتى اهلل
مِ ن
ُّ
فــر يل خطيئتي يوم ال ّدين� ،إ ّن ُه
ِب ْق ٍ
لب َ�س ٍ
ليم ،و�أَ ْن َي ْنف ََع ِب ِه َولَدي الأَع ّز و�سائِر الطّ البني ،و�أَ ْن َي ْغ َ
الراحمنيُ ،يجيب �إذا ُدعي َد ْعو َة ال ّداعنيَ ،غفَر ا ُ
هلل تعاىل ِل َعب ٍد قالَ �آميـن.
ُه َو �أَ ْر ُ
حم ّ
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ُمق ّدمة(:)12

(ح ّد التّ�رصيف):

ْردات َحقيق ًة �أَ ْو ُحكْم ًا لذاتِها مِ ن
للمف ِ
ْاعلَم َ�أ َّن ال�صرّ َف عِ ل ٌْم َ
باح ٌث َع ِن الأَ ْحوالِ العا ِر َ�ض ِة ُ
وموا ُّدها َم�أخوذتني َعلَى َو ْجهٍ كلّي.
ورها َ
غري ُمقارنتها ِل َلفْظٍ � َآخ َر مِ ْن َح ْي ُث ُ�ص ُ
ار�ضان
والبناء ،ف�إ َّنهما َع
راب
ِ
ُ
ار َنتِها ِل َلفْظٍ �آخر َي ْخ ُرج ال ْإع ُ
َو َقولُناِ :لذَاتها من َغيرْ ُم َق َ
()13
لكن ال مِ ْن َح ْيث هِ َي ُمفْردات َب ْل مِ ْن َح ْي ُث �إ ّنها ُمركّ بات َمع ال َغي ،و�أَ ّما َب ْح ُث ُهم َعن
ِلل ُْمفردات ْ
اال�ستِطْ را ِد
املماثِل
واملجان ِ
�إ ْد ِ
َ
غام �آخِ ر �أَ َح ِد اللفظني يف � ّأولِ الآخ ِر َ
ِ�س له و�أَمثاله َف َعلَى �سبيلِ ْ
وتكثرياً للفائدةِ.
الو ْ�ض َع َوهو َج ْعل اللّفظ ب�إزاء امل ْع َنى على َن ْو َعينْ �َ :ش ْخ ِ�ص ّي
ُ
وتو�ضيح هذا ال ِّتعريف �أَ ّن َ
ُزئيتني لل ّداللة َعلَى َم ْعنى (ك َن�صرَ ) ،والعلم
ماعي .وهو َت ْعيني َلفْظ مبا ّد ِت ِه َو ُ�صور ِت ِه اجل ّ
َ�س ّ
�سمى عِ لْماً.
الباحث منه ُي ّ
()15
()14
و َن ْوعي قيا�سِ ّي :وهو َت ْعيني ُ�صورةٍ كُ ل ّّيةٍ ُمفْردةٍ �أَ ْو َ�سع جزءاً من املا ّدة زائد
ُلية يف ال ِف ْعل دا ّل ٌة َعلَى
م�أخو ٌذ بال ّنوع ب�شرَ ائِطَ مخَ ْ ُ�صو�صةٍ  .فَالأَ ّول كَ َن�صرَ  ،ف� ّإن ُ�صور َت ُه الك ّ
ور َت ُه َم َع املي ِم ال ّزائ ِد يف �أَ ّوله ،والواو َب ْعد َع ْي ِن ِه يف
مان
ِ
ال ّز ِ
املا�ضي .والثاين كَ َم ْن ُ�صور ,ف� َّإن ُ�ص َ
()16
فات دا ّل ٌة َعلَى َم ْن َو َق َع َعلَي ِه ا َ
�سمى عِ ل َْم ال�صرَّ ف ,لكن ل َْي َ�س
ال�ص ِ
ّ
حل َد ُث .والعِلم الباحث مِ ْن ُه ُي ّ
َم ْق�صوراً َعل َْيه لمِ َا َع َرفْت.
القيا�سي فيه ا�ستطراد
القيا�سيتني وذِكر غري
املو�ضوعاتِ والتغيرياتِ
ُ
فبحث ال�صرَّ ِف َع ِن ْ
ّ
ّ
()17
ُموع املكَ�سرّ ِة
مل�شابه ِت ِه
ماعية ،ف�إ ّنها ُتذكر
القيا�سية بنوع َ�ض ٍ
َ
بط يوج ُد فيه كما يف اجل ِ
ال�س ّ
ّ
ّ
قيا�س ال مِ ن َح ْيث ُخ�صو�صيتها ُم ْنت�رشة َف�إ ّنها مِ ن ِتلْك
نوع ٍ
يف ال�صرّ ِف على َو ْج ٍه يح�صلُ ِب ِه ُ
ا َ
الثالثية الأبواب� ،أَ ْو لتكثري الفائد ِة �أَ ْو غريهما.
امل�صادر
ذكر يف اللّغةِ ،وكذا
ّ
حل ْي ّ
ُ
ثي ِة ُت ُ

(مو�ضوع علم ال�صرّ ف):

�ضوع ُه
ُ
َف َقد ُعل َِم ممِ ّ ا ذُكر �أَ ّن َم ْو َ
املفردات املذكور ُة مِ ن احل َْي ّ
ثي ِة املخ�صو�ص ِة املعبرّ
َع ْنها بالأَ ْبنية (� ،)18أَ ْعني الألفاظ باعتبار َحركاتِها و�سكناتِها( )19يف غري �آخرها و�أ�صولِها
�سب الأَ ْ�صل َعلى َو ْجهٍ كُ لّي.
بح ِ
وزوائِدها والترّ ِ
تيب فيها َ
و�إنمّ ا ُقلْنا يف َغيرْ �آخ ِرها �أَ ّن َحرك َة الآخ ِر و�سكو َن ُه ال ُي َغيرّ البناء ،ولذا َج ّوزوا الإعاللَ
يف �آخ ِر ا ُ
وعية،
ملل ِ
�سية ويف غريها بال ّن ّ
ُلي َة ُمعترب ٌة يف الأُ�صولِ باجل ْن ّ
ْحقات .ث ُّم اعلم �أَ ّن الك ّ
()20
وكلُّ َح ْر ٍف مِ ن ُحروف ال ّتهجي َن ْو ٌع ،وكذا كلُّ حركةٍ من
َرف
ِ
ومطلق احل ِ
احلركات الثالث ُ ,
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كر َم
بناء واح ٌد ( ،)21وكذا َن�صرَ َ وقالَ و ُن�صرِ َ وقيل
ِ
وم ْن�صرَ » ٌ
واحلرك ِة جن�س « ,ف ََم ْق َتل َ
بخالف �أَ َ
اتية لَها هي الأحوال ،العار�ض ُة لَها لذاتِها � ّإما حلاجةٍ
و�أُك ِر َمَ ،وقاتلَ َو ُقوتِلَ ،وال ُ
أعرا�ض ال ّذ ّ
والبحث ًع ْنها هو املق�صود مِ َن ال�صرّ ف كَ ك َْون ِه َت ْثني ًة َو َجمع ًا
نويةٍ هي �إفاد ُتها امل ْعنى
ُ
َم ْع ّ
َفظيةٍ ك َتخفيف
وم ْن�سوب ًا َو ْم�صدراً وما�ضي ًا وغريها مِ َن
ِ
ُ
وم�ص ّغراً َ
امل�شتقاتْ � ،أو حلاجةٍ ل ّ
ال َهمزةِ ،والإدغام ،والإعالل.

(غاية علم ال�صرّ ف):

ماع َواح ٍد
و� ّأما غاي ُت ُه َف ُه َو اال�ستغناء يف َم ْعرف ِة الألفاظِ الكثري ِة
القيا�سية َومعانيها ب َِ�س ٍ
ّ
ب�سهولَةٍ َوي�أْ َمن من اخلَط�أ
ماع الباقي و َتف�س ِ
ريهِ ،فَيتمكّن مِ َن ّ
مِ ْنها مع َتفْ�سريه عن َ�س ِ
ال�ضبطِ ُ
يف تل ّفظهاَ ،ويعر ُف ُه � ْإن َ�ص َد َر َع ْن غريهِ .فَهذ ِه فائد ٌة عظيمةٌ.

بيان االقتصار على ما ُذكر مِن األَمثل ِة املختلف ِة:
القيا�سية(،)22
وعي ِة وال ّتغريات
كان ُ
لمَ ّا َ
ّ
بحث ال�صرّ ِف َم ْق�صوراً على املو�ضوعات ال ّن ّ
َ
نواع الثانيةِ ،ومدار املعرفة
وم�ستلْزمة ملعرف ِة بع�ض �أ ِ
أ�صلية ُ
وكان الأوىل هي املق�صودة ال ّ
البناء املو�ضوع
بع�ضها الآخر ف�إ ّنا �إمنا َعرفْنــا �أَ ّن (قال ) ُمغيرَّ مِ ْن (قول) ،لِع ْلمِنا �أَ ّن
َ
و�سهل املعرفة للمبتدئ ،بخالف الثاين ،اقت�رصنا يف هذه
تحرك ال َعينْ َ
لمِ ا�ضي الثالثي ُم ّ
()24
()23
وح َد ُه �أو َمع
الر�سال ِة عليها ،ث ُّم �إنها على َن ْو َعني  :ا�شتقاقية ،وهي ما دلّ على َح َد ٍث ْ
ّ
()25
واملن�سوب والتثني ِة واجلمع .وملّا كان الأوىل �أكرث
كامل�ص ّغ ِر
غريه .وغري ا�شتقاقية بخال ِف ِه
ِ
َ
كون الثانية تطر�أ عليها بال عك�س ،ذكرنا �أَ ْمثل َتها على التف�صيل،
َع َد َداً وا�ستعما ًال وفائد ًة َمع ْ
واملن�سوب ر�أ�س ًا لتع�سرّ معرفتِهما؛ لكرث ِة التغيرّ فيهما ،واكتفينا مِ ن التثني ِة
وتركنا امل�ص ّغر
َ
ثم � ّإن تلك
ِ
واجلمع مبا تطر�أ على الأ�سماء اال�شتقاقية لظهور املقاي�س ِة ل َع َدم كرثة التغيرّ ّ .
القيا�س فيها �إذا َ�سمعنا واحداً مِ ْنها يف با ِبهِ ,ولي�س
املو�ضوعات اال�شتقاقية �إنمَّ ا يجو ُز لنا
ُ
ماع ،ف�إذا َ�س ِم ْعنا ق ِْ�سنا فيه �أي�ضاً ،وهكذا يف ك ّل باب.
باب �آخر ِ
لنا �أن ننقله �إىل ٍ
ال�س ِ
بدون ّ

ماعي،
ماع حرك ِة ال َعينْ يف
ويف الثالثي
ِ
املجرد الب ّد مِ ن َ�س ِ
ّ
املا�ضي وامل�ضارع ؛ لأ ّنه َ�س ّ
ُلية،
كان �أَ�صلُ اجلميع على ٍ
دره امل�ؤكّ د ،لكن ملّا َ
قول�2/أ /ما ر�ضينا نرتكه بالك ّ
وكذا َم ْ�ص ُ
ِيا�سي ِة َب ْع ِ�ضها �شرُ وط �أُ َخر
باب َوز َن ُه
َب ْل ذَكرنا مِ ْن ك ّل ٍ
الغالب في ِه لقر ِب ِه من القيا�س ،ويف ق ّ
َ
َ�سنذكرها � ْإن �شاء ا ُ
�سماعية
بواب و� ْإن كانت
هلل تعاىل ،فَظَ هر مِ ن هذا
احتياجنا �إىل َم ْعرف ِة الأَ ِ
ُ
ّ
وعية.
بي َنها قبل املو�ضوعات ال ّن ّ
فال ُب ّد � ّأن ُن ّ
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(بيان الأبواب):

لل�ضبط
بيان الأبواب:
جمموع ما ثبت ِف ْيها باال�ستقرا ِء �أَحد و�أَربعونَ ،ولْنذكر َو ْجه ًا ّ
ُ
()26
َ
اال�شتقاقي ما�ضيه املفرد املذكّ ر الغائب � ّإما مجُ ّرد �أ ْو مزيد فيه .
والترّ تيب املو�ضوع ال ّنوعي
ّ
تحرك لالبتداء
فاملجر ُد ال
ُ
ّ
يكون حروفُه الأ�صول �أقل من ال ّثال َثَة ؛ �إ ْذ البد مِ ْن حرف ُم ّ
()27
بحرف
بين ُهما
ٍ
ال�صفة كَ رهوا ُمقار َن َتهما َ ،وفَ�صلوا ْ
و�آخر �ساكن َ
َلما تنافيا يف ّ
للوقف عليه ،ف ّ
كون وال �أكرث مِ َن الأَ ْربع ِة ِلكَثرْ ِة ت�صرّ ِف الفِعل ،ولأَ ّن ُه ي ّت�صلُ به
�آخر ال ُي ْعترب فيه َح َرك ٌة وال ُ�س ٌ
دا�سي
ري
ُ
املرفوع ،وي�ص ُ
ال�ضم ُ
ُما�سي فيه ّ
كال�س ّ
ري كاجل ْز ِء مِ نه ح ّتى ُت ّعدان كلم ًة واحِ د ًة .فاخل ّ
يتوهم �أ ّنه كلمتان.
َ�ضو ُه لئلاّ
يف اال�سم و َق ْد َرف ُ
ّ
عان كثريةٍ مخُ تلفةٍ ،
فاملجرد �إما
باعي ،والثالثي ملّا كان � ّ
أخف ا�ستعملو ُه يف َم ٍ
ّ
ثالثي �أو ُر ّ
ّ
يكون � ّأو ُل ُه
ف ََو�ضعوا الأبني َة مخُ تلفةً؛ ليدلّ على اختالف املَعنى وتنا�س ًبا ،وهي �س ّتة لأ ّنه ال
ُ
()28
ال�ضمة والك�رسة .و� ّأما
بال�ساكن ،وثقل
املبني للمفعولِ فلقلّته
ّ
�إلاّ مفتوح ًا لتع ّذر االبتدا ِء ّ
ُّ
ني للفاعِ ل ،ولذا مل َي ُعد
ا�ستعما ًال وبناء �أقلّه مِ ن جميع الثالثي ْ
هيئة واحدة وعرو�ضه لك ّل َم ْب ّ
باب ًا م�ستقلاّ ً ،بل �أُدرج يف باب املبني للفاعلِ  ،ورعاي ُة املنا�سبة َبينْ َ اللفظِ واملْع َنى ي�سوغ
ال�ضمري،
تحرك ًا لئلاّ يلتب�س بامل�صدر يف
ِ
الوقف وات�صال ّ
ال�ضمَ ،ب ْل � َ
ّ
أوجب ُه وال و�سطه �إال ُم ّ
ُ
جوع �إلي ِه �إذا �أريد املّرة كذا قال
�إذ الأ�صلُ
والر ِ
ُ
الغالب يف َم ْ�صدر الثالثي هو الفعل لكرثت ِه ّ
()29
اخلليل  ،واحلركة ثالثة ،وعرفت �أ ّنه ال َد ْخلَ حلرك ِة الآخر و�سكون ِه يف البناء ،فح�صل ثالثة
�أَ ْبنية.
ني امل�ضارع
خف ا�ستعمل يف
ولمَ ّا كان الفتح ُة �أَ ّ
ٍ
معان كثريةٍ  ،و�أ�شري �إليها بتحريك ع ِ
باحلركات الثالث� ،إ ْذ فا�ؤ ُه �ساكنة لتوايل �أربع حركات ،وقربه مِ ن َ�سببِه وهو حرف امل�ضارعة
فات يف ال َف ْتحتني املخالفة التي هي الأ�صل �إ ْذ
ال�سكون .لكن ملّا َ
املفتوحة خل ّفتها ،وتع ّذر ّ
اختالف ال ْعينني� ،إ ْذ هو امليزان  -كما
الف ملعنى امل�ضارع فينا�س ُب ُه
ُ
ٌ
َم ْعنى املا�ضي مخُ
فوت الأ�صل
كون عينه �أو المه َ
حرف حلْق( )30ثقي ًال ؛ ليجرب َ
َ�س َبق َق ْبل ذلك الباب -ا�شترُ ط فيه ْ
ال�صعود من الك�رس ِة
بح�صولِ اخل ّفة .وملّا مل يكرث ا ْ
مل َعنى يف الك�رس ِة كرثته يف الفتحة ،وثقل ّ
ني م�ضارعها،ومل يك�رس بك�رسةٍ الزمة �إلاّ �إذا كان فا�ؤه ُمعتلاّ ً� ،إ ْذ يح�صلُ
�إِىل ّ
ال�ضمة فُتح ع ُ
ال�ضم ُة
بع�ضها رعاي ًة لهما ،و� ّأما
خ ّفة ب�سقوط الفاء فيعار�ض يف الأ�صل فو ّزعت فكُ�رست يف ِ
ّ
فات الالزمة لها ،و�أفعال الطّ بائع امل�سلوب عنها اختيار �صاحبها ملنا�سبته
لل�ص ِ
فو�ضعوها ّ
ال�ضمة كلزوم ان�ضمام
ان�ضمام �إحدى ال�شفتني �إىل الأُخرى الزم يف
لها يف اللزوم ،ف� ّإن
َ
ّ
ال�صفات �إِىل �صاحبها ،ومل�شابهة تلك ال�صفات لمِ َا �أُ�سند يف املبني للمفعول يف َ�سلْب
تلك ّ
ي�ضا عالم ًة لمِ َا �أ�شبهه,
االختيار ،فكما � ّأن
ال�ضم َة ُجعلت عالم ًة له  -كما �سيجيء ُ -جعلت �أَ ً
ّ
والتزموا َ�ض ّم َعني امل�ضارع �أي�ض ًا حتقيق ًا ملُقت�ضى تلك امل�شابهة �إذا للزوم يف ال�صفات
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فح َ�صل ممِ ّ ا
املذكورة و�سلب االختيار.
ّ
وال�ضم ُة يف املبني للمفعول ال يخت�ص باملا�ضي َ
()31
ذكرنا �أَ ّن �أبني َة الثالثي بالأ�صال ِة ثالثة ،وباعتبا ِر امل�ضارع �س ّتة  ،و�أَ ّن الأ�صلَ ما اختلف
وا�ستحق تقدميه ،ثم مفتوح
و�س ّمي بدعائم الأبواب
ّ
حرك ُة عين ِه َفلِذا كَ ثرُ كلما ُته وا�ستعمالهُ ،
ال�ضمة.
لعلوية
املا�ضي منها خل ّفتها وتق ّدم املا�ضي ثم م�ضموم امل�ضارع منه
ّ
ّ
ال�ساد�س مع كونه
وقد علم من هذا وجه تقدمي الرابع على اخلام�س ،ووجه تقدميه على ّ
والفرعية.
ال�صحيح �إ ّال على طريق اجلواز
ّ
قلي ًال ج ّداً ومل يجئ من ّ
�سكون �أَحد
بناء واح ٌد ( ،)32ولزم فيه
ُ
الرباعي فلكرثة ُحروفِه مل َي ِجئ منه �إ ّال ٌ
و� ّأما ّ
حروف ِه ِلئلاّ يلزم توايل �أربع حركات وعني العني؛ �إذ اللاّ م الثانية ي�سكن عند ا ّت�صال ال�ضمري
الالم الأوىل التقى
املرفوع
املتحرك َح ْم ًال على الثالثي ليكونا على وتريةٍ واحدةٍ  ،فلو �أُ ْ�سكن ُ
ّ
�ساكنان ،والتزم الفتح يف البواقي للخ ّفة.
و� ّأما املزي ُد فيه ،فنوعان (،)33لأ ّنه �إن زيد فيه على الثالثي فمزيد الثالثي و�إن زيد فيه
باعي ،وملّا كان هذا �أ�ص ًال لبع�ض �أق�سام ال ّأول ق ّدمناه فنقول زائدة.
باعي فمزيد ّ
على ّ
الر ّ
الر ّ
ويظن �أ ّنه كلمتان ،فالأول
�أما واحد �أو اثنان ومل يزد ثالثة لئال يخرج عن االعتدالِ
ّ
بناء واح ٌد بزيادة التا ِء املفتوح ِة يف ال ّأول ،والثاين بابان ل ّأن �أح َد الزائدين فيه همز ُة َو ْ�ص ٍل
ٌ
نون �ساكن ٌة بعد عيني ِه ق ّدمناه لتق ّدم ال ّزائد وكذا يف �أمثالِه،
مك�سور ٌة يف � ّأوله ،والثاين � ّإما ٌ
يكون
و� ّإما
ال�ساكنة ،ويجو ُز �أن َ
ُ
تكرير الالم الأخري ِة مع الإدغام بنقلِ حركت ِه �إىل الالم الأوىل ّ
الزائ ُد الأَ ْوىل ب�سكونها والثانية؛ ل ّأن الآخر
بالزيادة �أَن�سب ،وكذا ك ّل تكرير ف� ْإن كان الأولُ
ّ
والفاء �ساكن ٌة يف هذين البابني.
ُمتحرك ًا فالزائ ُد الثاين بال خالف،
ُ
و� ّأما مزي ُد الثالثي فثالثة �أ�صناف( ،)34ل ّأن ال ّزائ َد � ّإما واح ٌد �أو اثنان �أو ثلثة ال غري ،ملا
اعي �أو غري ُملحق ،ومعنى الإحلاقَ :ج ْعل
لحق
ال�صنف الأول ق�سمان لأنه � ّإما ُم ٌ
ّ
مر من ّ
ّ
بالرب ّ
حرف ،و ُيجعلُ يف مقابلة احلرف الأ�صلي من الأ�صلِ ،
مثال على مثال �أزيد منه ،ب�أن يزا َد فيه ٌ
ملجرد املوازنة؛
الفرع مو�ضعه يف الأ�صل ،ويكون ال ّزائد ُة
كان فيه زائ ٌد جيء به يف
و� ْإن َ
ِ
ّ
باح َرنجْ َ م،
فا�س َت ْخ َ
رج لي�س ُملح ًقا ْ
ليعاملَ معاملته يف التكبري والت�صغري وامل�صدر ونحوهاْ ،
أحق بالتقدمي ؛ لكرثت ِه ا�ستعما ًال و�إفراداً،
رم ب َد ْح َر َج( ,)35والثاين � ُّ
وال َم ْق َتل َ
بج ْعفَر ،وال �أكْ َ
جن�س الأ�صول ،وال
و�أ�صال ُت ُه بالن�سبة �إىل الثاين فهو ثالثة �أبواب ؛ لأن الزائ َد فيه � ّإما من
ِ
جن�س ال َعني ليدغم� ،إ ْذ يف الفاء ال ُيدغم �أ�صالً،ويف الالم عند ا ّت�صاله بال�ضمري
يكون �إ ّال من ِ
ُ
()36
الفتح يف الفاء والعني للخ ّفة ق ّدمناه على الثالث لكون الزائد
املتحرك .وال ُتزم
املرفوع
ُ
ّ
ألف خلف ّتها،
من ِج ْن�س الأ�صول مع احتمال ا�شرتاكِ الثالث يف حم ّل ال ّزيادة
ِ
بخالف ال ّأول ،وال ُ
ني مفتوح ًا ملا َم ّر� ،أو بني
الفاء �ساكناً ،والع ُ
فهي � ّإما يف الأول في�صري همز ًة مفتوحة ،فيكون ُ
ني ؛ �إذ ما بعد العني حم ّل زيادة �ألف امل�صدر�3/ ،أ /وبعد الالم يلتب�س بالتثنية.
الفا ِء والع ِ
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فاء على َمذهب الكوفيني
وامللحق ثمانية � ّإما بتكري ٍر �أو بزيادةٍ ،
ُ
واملكر ُر � ّإما ٌ
ّ
َ�صلوا َبينهما
اخرتناه لظهور اال�شتقاق ،وملّا مل ُيوجد متاثل بني الفا ِء والع ِ
ني يف الأ�صول ،ف َ
ني
يكون ُم�ضاعف ًا لي�ست�أن�س الف�صلُ بالف�صلِ
يكرروا الع َ
بالعني ،و�شرَ َ طوا �أَ ْن َ
ّ
ويتقوى ،وكذا مل ّ
ني
للإحلاق( )38للزوم اللّب�س وال ّثقل واال�ستيحا�ش(�)39أوال ،فال ُيدغم لئلاّ يبطل الإحلاق بت�سك ِ
�شبه ًا بها وهو ال ّنون،
ما قبلَ الآخر ،وال ّزائد ال يكون �إلاّ
ٌ
حرف لع ّل ِة كرثة َد ْورها وزيادتها �أو ُم ّ
يكون يف ال َّأول ،وهمز ُة (ا ْق َع ْن َ�س َ�س) لي�ست
حرف الإحلاق ال
وال ُيزاد �إلاّ ما قبلَ الآخر ،ل ّأن
َ
ُ
ني ،للزوم ُ�سكونه
للإحلاق َب ْل لالبتداء ،وتاء (تجَ َ ْو َر َب) للمطاوعة ،ومل يزد بني الفا ِء والع ِ
ال�صحيح.
ف َ
َيخفْى يف �أكرث املوا�ضع ،فال ُيقال احلرف ّ
ال�سني الأخرية ،وال
كنون �أ�صله ،و�إنمّ ا
نون ا ْق َع ْن َ�س َ�س فللمطاوع ِة
ُ
ِ
و� ّأما ُ
حرف الإحلاق ّ
ألف ال يزا ُد �إ ّال �آخراً؛ ل َأن
حرف العلّة ،فال ُ
ال�ضمريّ � ،أما ُ
بع َد الالم للزوم ما ذكر عند ا ّت�صال تاء ّ
ال�سكون وال ّتغري،
َ
حرف امل ّد لغاية خ ّفته ،ال يقال احلرف ّ
ال�صحيح �إال يف الآخر ،لأنه ُعر�ضة ّ
()40
َ
َ
فجا َز �أ ْن ُيقالَ حرف امل ّد،
ال�ضمري املرفوع
ياء عند زوال فتح ِة َما قبله �أ ْو ا ّت�صال ّ
وينقلب ً
ُ
ألف للإلحِ اق
(ر َم ْي ُت) ،فلذا ُيكتب على �صورة الياء .وقال بع�ضهم ال يزا ُد ال ُ
ْ
حم ًال على نحو َ
ويرجع �إليه عند زوالِ الفتحة ،وكالهما
يكتب باليا ِء
ُ
�أ�صالً ،و�إنمّ ا يزا ُد الياء فينقلب �ألفاً ،فلذا ُ
()41
مر  ،وال يف
محُ تمالن ،والأول � ْأوىل عندي ،و� ّأما الواو والياء فال ُيزادان يف ال ّأول كما ّ
الآخر للزوم انقالبهما ،ف� ّأما بني الفاء والعني� ،أو بني العني واللاّ م .واملُعترب يف التقدمي � ّأو ًال
()42
فتدبر.
علويته ثم عِ ّليته
ّ
تق ّدم ال ّزائد ثم جتان�سه ثم ّ
أبواب؛ ل َّأن
أي�ضاُ :م ٌ
ال�صنف الثاين ق�سمان � ً
لحق َبت َف ْعلَل �أو غري ُمل َْحق( ،)43الثاين خم�س ُة � ٍ
ّ
ب
أو
�
ون
ن
ال
وهو
به
ل
مت�ص
ا
إم
�
الثاين
زائدة،
أول
ل
وا
زائدة،
تاء
أو
�
و�صل،
همزة
إما
� َّأولها �
ٌ
ّ
َ ينْ
ّ
والفاء �ساكن ٌة يف هذه الثالثة ،والثاين
الفاء وال َعني وهو التاء� ،أَو تكرير ال َعني مع الإدغام
ُ
رب يف التقدمي � ّأو ًال
زائدة الثاين � ّإما
تكرير العني مع الإدغام� ،أو �ألف بني الفاء والعني ،واملعت ُ
ُ
ان�س.
كَ ْون ال ّزائد همز َة َو َ�صلْ ،ثم ال ّتقدمي املتي ّقن ثم ّ
التج ُ
وامللحق ثماني ُة �أبواب ،وهي الثماني ُة امللحق ُة املذكور ُة مع زيادة ال ّتاء يف �أَ ّوله
ُ
()44
للمطاوعة يف( َتفْعيل) باال�ستقراء و(متفعل ) بزيادة التاء وامليم يف � ّأوله على قول  ،ووجه
التقدمي ما ذُكر يف الثمانية ال�سابقة.
أبواب ل َّأن �إحدى ال ّزيادات
ال�صنف الثالث ق�سمان �أي�ضاًُ :م ٌ
لحق وغري ُملْحق ،الثاين �أربع ُة � ٍ
()45
ال�سني والتاء � ،أَ ْو تكرير
همز ُة َو ْ�صل يف ال ّأول يف الكلّ ،والباقيان � ّإما مت�صالن بها وهو ّ
العني والواو بينهما� ,أو الألف قبل الالم وتكريرها مع الإدغام� ،أو الواو امل�ش ّددة قبل الالّم،
والرابع �ساكنان يف هذه الأَ ْربعة ،ووجه التقدمي تق ّدم ال ّزائد بيقني �أوالً ,ثم
واحلرف الثاين ّ
مجُ ان�سة الأَ�صل.
()37

343

ٌ
صريف تأليف َ
سالة ِفي أ َ ْم ِث َل ِة ال ّت ْ
العالّمة مُحيي
ِر
البركوي امل ُ ّ
ّ
توفى (981هـ)
ال ّدين محمّ د بن بيرعلي

د .ياس��ر محمّ د خليل احلروب

عر»( ,)46وال ّأول بابان؛ ل ّأن زائديه
لحق
ُ
َ
وم ٌ
وامللحق ق�سمانُ :مل ٌ
ْحق « باحرنجْ َ م» ُ
«باق�ش ّ
تكرير الالّم �أو �ألف يف
وحرف الإحلاقِ �إما
إحلاق،
ُ
ال ب ّد �أَ ْن يوافقا زائدي الأَ ْ�صل؛ ليتح ّق َق ال ُ
ُ
إحلاق همز ٌة بع َد ال َعينْ  ،و�إذا
باب واح ٌد،
الآخر
وحرف ال ُ
ُ
ً
ابتداء �أو انقالب ًا عن الياء .والثاين ٌ
ت ّقرر هذا َفلْن�رشع �إىل املق�صود ،وهو:
ُ�سماة بالأمثلة املُختلفة وما َيتعلق
بيان �أبنية املو�ضوعات ال ّن ّ
وعية اال�شتقا ّق ّية امل ّ
بيان الأمثلة املختلفة وما يتعل ُّق بها هي بالنظر �إىل اختالف املعنى « �س ّتة َع�شرَ ».
بها(ُ )47
قيا�س وال ت�صرّ َف يف احلرف فيكون � ّإما
تكون حرفاً�ِ ،إذ ال
والرتتيب �أ ّنها ال
ال�ضبط
َو َوج ُه ّ
ُ
ِ
َ
فع ًال �أو ا�سم ًا النح�صار اللّفظ املو�ضوع املفرد يف الثالثة عقالً.

وح ّد اال�سم):
(ح ُد ال ِف ْعل َ

زمان ُمعينّ ٍ من الأزمنة الثالثة(.)48
وح ُّد الفعل ما دلّ وز ُنه الكلّي يف الو�ضع ال ّأولِ على ٍ
الو�ضع ال ّأول
باملفهومية( )49من غري دالل ِة وزن ِه يف
م�ستقل
معنى
وح ُّد اال�سم ما دلّ على
ٍّ
ِ
ّ
ً
و�ضع ُيجان�سه ،ودالل ُة �أَ ْم�س ولفظ
لو ْ�ضع َو ْ�ض ٍع ال ي�سبق ُه
على ٍ
ٌ
زمان مذكور .ومرا ُدنا بال ّأولِ َ
َ
أ�سماء الأفعال غري (فعال)على ال َّزمان املعينّ لي�س بوزنه ،و�أ ّما (فَعالِ )
املا�ضي و�شبهها ،و� ُ
�شيء من
يكون فع ًال لدخوله يف ح ّده ،ولكن ملّا مل يدخله
بع�ض املح ّقيني �أَ ْن
جو َز ُ
َ
ٌ
فقد ّ
()50
خوا�ص الفعل ،ومل
ا�سما منقو ًال من امل�صدر تقديراً  ،وتبادلُ احلالِ
يظهر نق ٌل منه َج َعلْناه ً
ّ
ْ
امل�شبه ِة من الفعل
وال�صف ِة
من ا�س ِم الفاعلِ
ّ
ّ
()51
وو ْ�ض ُع (يزيد) علم ًا
يكون فعالً،
يلزم � ْأن َ
ٌ
و�ضع � ّأول بال ّتف�سري املذكور فال ُ
ال الو�ضع َ ,
َي�س) ،ففي الأ�صل على وزن علم دالّ على املا�ضي ،ثم ُنقل �إىل
و�أتى
ْ
نحو(نعم و ِب ْئ�س ول َ
التعج ِب و�أمثاله.
ِ�س عليه فعلَ
ّ
الإن�شا ِء واحلالِ  ،وغيرّ �صيغ ُته وق ْ
()52
أ�صل
مذهب
ثم � ّإن الفع َل ا�ش ُت ّق من اال�سم على
فرع ُي�صاغُ من � ٍ
ِ
الب�رصيني ؛ ل َّأن ك َّل ٍ
ّ
يكون فيه ما يف الأ�صل مع زيادةٍ هي
َي ْنبغي � ْأن
اج(،)53
ُ
َ
ال�س ِ
ال�ص ِ
الغر�ض من ّ
وغ كالباب مِ َن ّ
واخلامت من الف�ضةِ ،وهكذا حال الفعل فيه معنى امل�صدر مع زياد ِة �أحد الأزمن ِة وال ّن�سبة
جتر َد الفعلُ املا�ضي الثالثي املفرد املذكّ ر
الغر�ض من
وال ّتج ّدد التي هي
ُ
و�ضع الفعلْ ,
ِ
لكن ملّا ّ
الغائب دائم ًا من ال ّزائد ،وا�شتمال امل�صدر عليه كثرياً
فيكون يف لفظ ِه ما يف لفظِ الفعل مع
ُ
بالكلي ِة
الو�ضع لز َم تع ّد ُد و�ضع ِه و ُترك مو�ضوع ُه ال ّأول
امل�صدر يف
زيادة(.،)54ولو تق ّد َم ذلك
ِ
ّ
ُ
الو�ضع
َبت يف
�إذ ال معنى لل ّزائد �إال ما �أُتي به بع َد الو�صول
ٍ
لغر�ض من الأغرا�ض( ،)55فلو ث َ
ِ
التجر ِد
أ�صول مل يكن لزيادت ِه مع ًنى ،واال�شتقاقُ �صف ُة اللفظ،
ال ّأول مع ال ِ
فاعتبار حاله يف ّ
ُ
الفرع ال ّدالل َة على �أح ِد
كون املرا ِد من َ�ص ْوغ
وال ّزياد ِة � ْأوىل من اعتبا ِر حال املعنى ،وجوا ُز ِ
ِ
أي�ضا ي� ّؤي ُد قولَ
بالتقدم لكرث ِة
الكوفيني ،ثم الفعلُ �أوىل
معاين الأ�صل فقط� ،إذا
يحتاج �إليها � ً
ُ
ّ
ِ
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ت�صرَ ّ ف ِه و�إفادت ِه( ،)56ف�أك ُ
رب �أو �إن�شا ٌء ؛ لأ َّنه �إن احتم َل ال�ص ّدقَ
رث بحث ال�صرّ ف عنه ،وهو � ّإما خ ٌ
ملجرد مفهومه العام ف ََخرب ،و�إلاّ ف�إن�شاء ،فاخل ُرب لكونه �أ�ص َل الإن�شا ِء �أحقُّ بال ّتقدمي،
والكذب
َ
ّ
أ�صل �4/أ /على
زمان �إخبارك فما�ض ،و� ْإن دلَّ
ما�ض �أو م�ضارع ؛ لأ ّن ُه � ْإن دلَّ يف ال ِ
ِ
فهو � ّإما ٍ
م�شتق من املا�ضي بزياد ِة �أح ِد
فم�ضارع ،وهو
واال�ستقبال بح�سب اال�شرتاك
احلال
فيه على
ِ
ِ
ّ
ٌ
حروف (�أَ َتني ) ( )57عليه ،وترك الهمزة الزائدة عليه �إن كا َن ْت يف �أول ما�ضيه.
()58
وج َه جلعلها قِ�سمني باال�ستقاللِ لدخولهما يف امل�ضارع،
و� ّأما اجل َْح ُد والنفي  ،فَال ْ
عار�ض
نحوي ،وال لتغيرّ املعنى لأ ّنه
بحث
وال
ٌ
اعتبار لتغيرّ الإعراب يف ال�صرّ ف ،بل هو ٌ
ّ
َ
أق�سام ج ّداً على �أ ّنهما
ب�سبب احلروف ،و� ً
أي�ضا املغيرّ ة كثرية َ
(كان و� ّأن ) وغريهما فيكرث ال ُ
املرفوع امل ّت�صل فيخرجان عن
ال�ضمري
لي�سا مبفردين حقيق ًة وال حكم ًا بخالف الفعل مع ّ
ِ
مو�ضوع ال�صرّ ف ،ولذا َع ّد بع�ض ُهم �أمثل َة الفعل ثالثة و َترك ال ّنهي ر�أ�س ًا وغري املخاطب
ِ
َ
املعلوم من الأمر ،فله وج ٌه وجي ٌه ،لكن ملّا غيرّ َم ْعنى الأ ْمر وال ّنهي من الإخبار �إىل الإن�شاء
وامتزج حرفاهما
واخت�ص
التكليف،
مناطي
( ،)59وهذا تغيري عظيم وكَ ثرُ ا�ستعمالُهما وكانا
ِ
َ
َّ
ْ
بهما ،فال يوجدان يف غريهما وال يفارقانهما ( ،)60ع ّدهما �أك ُ
أق�سام الفعل
رث امل�ص ّنفني من � ِ
فتبعناهم.
باال�ستقالل
ُ
لب لكرثة ا�ستعماله وت�صرّ فهِ� ،أوىل
تعجب وغريهما
طلب �أو
وال ُ
�سماعي ،والطّ ُ
ٌ
إن�شاء � ّإما ٌ
ّ
امل�ضارع
تركه ،فال ّأول �أَ ْمر ،و�صيغ ُته ك�صيغ ِة
بال ّتقدمي ،فهو � ّإما
ٌ
ِ
متعلق بوجود الفعل �أو ْ
()61
ثم ال ّتاء لكرثة ا�ستعماله
مزيداً يف � ّأوله الم مك�سورة غري �أ ّنها تحُ ذف من مخُ اطبة املعلومّ ،
كان �ساكن ًا ِزيد يف
تحرك ًا لفظ ًا �أو تقديراً �أُبقي على َحاله ،و� ْإن َ
ج ّداً ف�إن كان ما َبعدهما ُم ّ
فت�ضم ،والثاين َن ْه ٌي و�صيغ ُته
ني ُم�ضارعِ ه
و�صل َمك�سورةٍ �إ ّال يف
� ّأوله همز ُة
ٍ
ثالثي ُ�ض ّم ع ُ
ّ
ّ
()62
هي للغائب
ثم ِ�إ ّنا اقت�صرَ نا على �إيراد مثالِ الأم ِر وال ّن ِ
ك�صيغ ِة املُ�ضارع مزيداً يف � ّأوله ال ّ ،
كان
ومل نذكر مثالَ املُخاطب منهما �إلاّ يف الأمثلة امل ّتفق ِة كما يف املا�ضي واملُ�ضارع ،و�إِ ْن َ
ال�صورة ؛ ل ّأن فيه
لِذكْ ر مخُ اطب ال ْأمر املَعلوم يف الأمثلة وجه يف اجلُملة ً
بناء على َتب ّدل ّ
بع�ضهم بع َد ال ّتخطي �إىل علوم �أُخر قد �س�ألَ وقال :لمِ َ لمَ ْ
ا�شتباها على املتعلّمني ح َتى � ّإن َ
ً
أمر
ومتكل ُّمه ،وكذا
ُيذكر
خماطب �أمر الغائب ُ
ُ
ُ
خماطب َن ْهي الغائب ومتكلّمه ،ومل َي ْعرف �أَ ّن � َ
احلا�رض و َن ْهي احلا�رض خماط ُبها ب�سبب �إيرا ِد مثالهما يف الأمثلة املختلفةِ ،والتعبري عنهما
بخالف تعبري املا�ضي واملُ�ضارع ،ولهذا عبرّ نا عنهما يف َت ْرجمتهما بلفظ فعلِ �أم ٍر ُمفرد
ِ
مذكّ ر غائب ،وكذا يف النهي كما يف املا�ضي واملُ�ضارع.
يكون ثالثي ًا مجُ ّرداً الزم ًا �أ�ص ًال �أو ِر َد
لقيا�سيته �أَ ْن
عج ُب(� )63صيغتان( ،)64و�شرُ ِ ط
ُ
وال ّت ّ
ّ
()65
ثابتا َمدلولُه يف ال ّزمان املا�ضي على اال�ستمرا ِر قائم ًا بالفاعل ،قاب ًال لل ّزيادة والنق�صان
()66
عيب ظاهر
رب �أَ ْعني ما�ضي الأفْعالِ
ولكون ال�صيغ ِة الأوىل منقول ًة من اخل ِ
غري ٍ
لون وال ٍ
ْ
ق ّدمناها على الثانية املنقولة من الأَ ْمر.
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معنى ُمعينّ  ،هو
ذات ُمبهمةٍ باعتبا ِر
ا�سم ؛ لأ َّنه �إِ ْن دلَّ على ٍ
و� ّأما اال�سم ف� ّإما �صف ٌة �أو ٌ
ً
()67
أحق
أقرب من الفعل لفظ ًا ومع ًنى
وت�رصف ًا � ُّ
ُّ
وال�صفُة لكونِه � َ
املق�صو ُد ف ََو ْ�ص ٌف و�إلاّ فا�سم ّ ،
لذات ما �أو مع زيادت ِه على الغري َو ْ�ضعاً،
ثبوت
بالتقدمي ،فهي �إما دال ٌة على مجُ ّر ِد
ِ
ِ
احلدث ٍ
أقرب و�أ�شبه للفعل فلذا ق َّدمناه ،فهو � ّإما موازن للفعل لفظ ًا �أو تقديراً� ،أو غري موازن.
وال ّأول � ُ
ال�صف ُة
امل�شبهة( ،)68وهي ُم�شتق ٌة من املا�ضي �أو امل�ضارع اللاّ زمني ال ّثالثيني فلم
ّ
كان
والعيوب الظاهر ِة
ألوان
رث ِ�ص َيغها
ذكرها؛ ل ّأن �أك َ
�سماعي« ،و�أفعل» من ال ِ
واحللي ،و�إن َ
ِ
َن ْ
ّ
ّ
تكرير املثال من باب واحد �أو تركُ ا�سم التف�ضيل،
قيا�سي َا ذكر ي�ستلزم � ّإما
واملوازن � ّإما دالٌّ
ُ
ّ
ُ
بذات ما� ،أو وقوعه عليها ،وال ّأول ا�سم فاعل والثاين ا�سم مفعول ،وال ّأول
على قيام احلدث ٍ
أحق
ال�صور � ُ
لكون ِه دا ًال على الفاعلُ ،
وم�شتق ًا من معلوم امل�ضارع ،وموازن ًا له يف جميع ّ
امل�شتق من مجَ ْ هول امل�ضارع املوازن له يف الثالثي تقديراً ،و�صيغت ُهما
بالتقدمي على الثاين
ّ
()69
مبيم م�ضمومةٍ
و(م ْف ُعول) ،ومن غ ِ
ريه على َو ْزن م�ضارع ِه ٍ
ُجرد على (فاعل) َ
من الثالثي امل ّ
مو�ضع حرف امل�ضارعة ،وك�رس ما قبل الآخر يف الفاعل ،وفتحه يف املفعول(،)70وتركنا
�سكون
والقيا�س
الغر�ض تعدا ُد الأمثل ِة املفرد ِة ال تركيبها مع الغري(،)71
لفظي فهو وذاك؛ ل ّأن
َ
ُ
ُ
املنون من �ساكن الآخر
املنون وغري ّ
�أَواخرهاَ ،حك َْينا حال الرفع لفائدةٍ زائدةٍ  ،وهي �أعالم ّ
املبني على الفتح �أو الك�رس واملعرب وحال الن�صب واجلر يف تثنيته الأ�سماء
ومتحركِ ه من
ّ
وجمعها ال�سامل املذكر لتغيرّ البناء.
و�أما ال ّدالُ على ال ّزيادة فا�سم التف�ضيل ووزنه (�أفعل ) بفتح الهمزة والعني و�سكون
ت�رصف ًا قاب ًال
معنى ( )72للكرثة قائم ًا بالفاعل غري
الفاء ،و�رشطه �أَ ْن يكون ثالثي ًا مجُ ّرداً ُم ّ
ً
�سماعية( )73فلذا تركناها.
عيب ظاه ٍر .و�أَ َّما مبالغ ُة الفاعلِ ف�أوزا ُنها
ٍ
لون ،وال ٍ
ّ
م�صدر �أو غريه،
اال�سم ف� َّإما
و�أما
أحق بالتقدمي( ،)74وهو �إما
فامل�صدر لقربه من الفعل � ُّ
ُ
ُ
ٌ
دالٌّ على جمرد احلدث� ،أو مع زيادةٍ  ،والأول �إِ َّما مجُ ر ٌد عن امليم الزائد يف � ّأوله � ْأو ال ،والأولُ
املجرد ،ومن غريه
�سماعي من الثالثي
وال�ضابطُ (ّ � )76أن ك ّل ما يف � ّأول ما�ضيه
قيا�سي(ّ ،)75
ّ
ّ
ّ
تاء زائدة ف ُي َ�ضم قبل المه فقط
أوله
�
يف
وما
ك,
حتر
ما
رس
ويك�
ألف
�
آخره
�
قبل
د
يزا
ة
زائد
همز ٌة
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ٌ
ّ
()77
تاء ،ويف «ف َّعلَ :ت ْفعِيل» بفتح التاء
ُجرد وملحقاته يزا ُد يف �آخر ما�ضيه ٌ
الرباعي امل ّ
 ،ويف ّ
ب�ضم امليم وفتح العني ،وهذا هو القيا�س
«فاعلَُ :م َ
و�سكون الفاء وك�رس العني ،ويف َ
فاعلةً» ّ
()78
رس الفاء وزيادة الألف قبلَ �آخره  ,وجاء
الرباعي وملحقاتِه بك� ِ
املطّ رد ،وقد جاء ً
كثريا يف ُّ
ي�ضا يف ُم�ضاعفه ،ويف «ف َّعلَ  :تفعلة» بحذف الياء من َ�صدره ال ّأول وتعوي�ض
فتح الفا ِء �أَ ً
ُ
التاء يف الآخر ،ويف «فاعل :فِعال» بك�رس الفاء ،وقد قيل قيا�س لغة �أهل اليمن يف « َف َعل:
()79
«تفعلِ :ثف ِّعاال» على قيا�س ما يف �أوله همزة.
ف ِّعاال» ،ويف «فاعل  :فيعاالً»  ،ويف ّ
(مف َعل)
قيا�سه من ال َّثالثي
املجر ِد الذي مل ت�سقط ُ
الفاء من م�ضارعه َ
وامل�صدر امليمي ُ
ّ
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ريه على وزن ا�سم املفعول( .)81و�أَ َّما
بفتح امليم والعني ،ومن ال�ساقط بك�رس العني ( ،)80ومن غ ِ
أونوع �أو مبالغةٌ ,وال ّأوالن؛ لعمومهما وق ّل ِة حروفِهما
الدالُ على الزيادة فزياد ُته ِ�إ َّما عد ٌد � ٌ
وقيا�سهما من
أحق بال َّتقدم،والأول �5/أ /لكرثته ()82وفتحته(ُ )83ق ّدم,
يف ال ُّثالثي
املجردُِّ � ،
ُ
ّ
للمرة ،و( ِف ْعلة ) بك�رس الفاء
الثالثي
املجرد الذي ال تاء فيه( َف ْعلة ) بفتح الفاء و�سكون العني ّ
ّ
()84
تاء بزيادة التاء
مما مل يكن يف �آخر م�صدره ٌ
و�سكون العني لل ّنوع  ،وما زا َد على الثالثي َّ
يف �آخره ،ويف غريهما على امل�صدر امل�ستعمل(.)85
قيا�سيان من الثالثيَ ( ،تفْعال) بفتح التاء و�سكون الفاء ولذا ُق ّدم ،و
وللمبالغ ِة وزنان
ُ
ّ
()86
(ف ِّعيلى) بك�رس الفاء والعني امل�ش ّددة والألف يف الآخر .
وغري امل�صدر �إِ َّما مبعنى �أَم ِر املُخاطب وزنه (فَعالِ ) بفتح الفاء وك�رس الّالم( ,)87وهو
وعدم
ا�سميته
ِ،املت�رصف التام عند �سيبويه(� ,)88أخرناه خلفاء
املجرد
قيا�سي يف ال ُّثالثي
ِ
َّ
ّ
ّ
ٌّ
ت�رصفِه� .أو ظرف للحدث(�)89أو �آلة(,)90
ّ
()91
املجرد املعتل فا�ؤه بالواو
الثالثي
فمن
،
حدة
ت
م
و�صيغتهما
،
زمان
أو
�
كان
م
ا
إم
�
ل
أو
ل
وا
ُّ
ٌ
ّ ّ َ ٌ
ّ
(م ْف ِعل ) بفتح امليم وك�رس العني و�سكون
غري امل�ضاعف واملك�سور عني م�ضارعه غري املعتل الالم َ
الفاء ،ومن غريها بفتح العني .ومن غ ِري الثُّالثي على وزن ا�سم املفعول ق ّدمنا للفتحة.
ولل َّثاين(� ،)92صيغتان( :مِ ْف َعل ومِ ْف َعال) بك�رس امليم و�سكون الفاء وفتح العني فيهما،
معلوم امل�ضارع.
أ�سماء م�شتق ٌة من
وال ُيبنيان �إال من ال ُّثالثي
ِ
املجرد املتع ّدي ،وهذه ال ُ
ّ
ت�رصف ،الثاين ماال يتغيرّ
ت�رصف وغري ُم ّ
ثم اعلم �أَ َّن الأمثلة املختلفة على ق�سمنيُ :م ّ
التعجب ،وا�سم التف�ضيل �إذا ا�س ُتعمِل مبِن(،)93
جمع وال ي�ؤنث ،وهو فعلُ
عن حال ِه فال ُيث ّنى وال ُي ُ
ّ
وامل�صدر غري املرة والنوع وا�سم الفعل ،والذي �أ�سند �إىل اجلار واملجرور من الأفعال وا�سم
ُ
فيعرف بالت�أنيث فقط ،وما
املفعول .و�أما الذي �أُ ْ�س ِن َد ِ�إىل ا�سم ظاهر من الأفعال وال�صفات
ُ
مت�رص ٌف ،و�أمثل ُة ت�رصيفه (� )94أَ ْمثل ٌة متفق ٌة و�أمثل ٌة ُمطرد ٌة.
عداهما
ّ

(بيان الأَمثلة املتّفقة):

()95
ُت�رصف ،لك َّنه
�رص َف
يكون ب�أُ ٍ
ُ
ْ
مور منها :التثنيةُ ،وهي ٌ
عام بجميع امل ّ
اعلم � َّأن ال ّت ّ
إطالق التثنية واجلمع واملخاطب واملتكلّم على الفعل باعتبا ِر فاعِ له امل�ضم ِر و�إطالقِ
� ُ
()96
الغائب ،واملعلوم واملجهول باعتبار الفاعل مطل ًقا وعالمتها يف الأفعال الألف يف
ونون مك�سور ٌة يف الآخر ،ومنها اجلمع،
مفتوح ما قبلها
ياء
�آخرها ويف الأ�سماء � ٌ
ٌ
ٌ
ألف َ�أو ٌ
ويحذف يف
امل�ضموم ما قبلها يف الآخر،
ال�ساكن ُة
ُ
ُ
وعالم ُته للمذكّ ر يف الأَفعال الواو ال ّزائد ُة ّ
نون مفتوح ٌة
من�صوب،
�ضمري
مخُ اطب املا�ضي �إذا مل ي ّت�صله
واخت�ص بذوي العلم ،وللم�ؤ ّنث ٌ
ٌ
ّ
ٌ
مبخاطب املا�ضي.
ت�صة
ِ
ٌ
�ساكن ما قبلَها خم ّففة م ّت�صل ٌة بالم الفعلِ � ،أَو ُم�ش ّددة مخُ ّ
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()97
�سمي �ساملاً؛ لأ ّنه �إن تغري
�صحح
و� ّأما
ُ
اجلمع يف ال ْأ�سما ِء َف َعلى َن ْوعنيُ :مك�سرّ ٌ ُ
ُّ
وم ّ
�سماعي ،وهو الأكرث
فم�صح ٌح ،واملك�سرّ ُ �ص ْنفان:
�صيغ ُة مفرده لفظ ًا �أو تقديراً فمك�سرّ ٌ و�إلاّ
ّ
ّ
()98
فرتكناه،
وقيا�سي وهو ثالثة �أوزان( :فَعالِل) و(فَعالِلة) و(فَعالِيل)  ،بفتح الفاء وك�رس
ٌّ
جمر ُد الهيئ ِة مع الألف والياء والتاء يف موا�ضعها ،فال ّأولُ
الالم الأوىل يف الكلّ،ومرا ُدنا ّ
يحذف ما �أ�شب َه الزائد ِ�إذا كان قري ًبا من
وبع�ضهم
للخما�سي بحذف خام�سه وهو الأكرث،
ُ
ُ
ّ
ري ُم ْ�ستكر ٌه.
الطّ رف ،وهذا التك�س ُ
وال�سكون،
باعي مجُ ّرداً عن ال َّتاء ،وبِها ،وما َ
ُّ
كان على زنت ِه يف مطلق احلركة ّ
وللر ّ
واقعة
باعي فيه زياد ٌة لي�ست مب ّدةٍ
ٍ
ا�سما بغ ِ
وترتيبها من مزي ِد الثالثي ً
ري م ّدة زائدة ،ولك ِّل ُر ّ
()100
()99
مما
قب َل ِ
الالم الأخري ِة بحذفها ،ولفاعلة وفاعالء ا�سمان  ،والثاين للأعجمي واملن�سوب َّ
وال�سكون وترتيبها ،ولني رابعة زائدة.
ذُكر ،والثالث لنحو «قرطا�س» يف مطلق احلرك ِة ّ

ال�سامل):
(�أق�سام اجلمع ّ

مك�سور
ياء
واو
�صنف
وامل َُ�ص َّح ُّح ِ�ص ْنفان(:)101
ٌ
م�ضموم ما قبلَها� ،أو ٌ
ٌ
للمذكر،وعالم ُته ٌ
ٌ
ّ
إطالق على �أويل العلم،
ونون مفتوحةٌ ،و�رشط ُه مطلق ًا
ما قبلَها،
التجر ُد عن التاء( ،)102وال ُ
ٌ
ّ
و�صفًا َقبولُ التا ِء يف �آخره �إ ّال يف ا�س ِم التف�ضيل
ا�سما
و�رشطُ قيا�سِ ه � ْإن َ
للعلمية ،و� ْإن ْ
كان ً
ّ
واخلما�سي ال�ستكراه تك�سريه.
ّ
وتاء زائدتان يف الآخر ،و�رشطُ قيا�سها �إن كانت ا�سم ًا �أن
ِ
نف للم�ؤنثِ وعالم ُته � ٌ
و�ص ٌ
ألف ٌ
()104
()103
َ
َنث ظاهر ًة فيه العالم ُة �أو ُمق ّدر ٌة � ،أ ْو ذا (تاء) الت�أنيث الظاهرة مذكراً
علم م�ؤ ٍِ
َ
يكون َ
()105
كطلحة� ،أَ ْو ال كَ َت ْخرجه .
حقيقي ًا
ْ
ّ
()106
�سم
� ّأما َت ْخريج ف ُيجمع على َتخاريج لكونه مثل قرطا�س� ،أو ذا �ألف الت�أنيث �إِذا مل ُي ّ
به املذكّ ُر احلقيقي كال�سرّ اء ،وما ي�صح ت�أنيثه وتذكريه �إذا مل ي�أت له مذكَ ٌر مك�سرّ ٌ ،ومل يجز
احلجة،
جم ُعه بالوا ِو
والنون كالألفات� ،أو غري ٍ
ِ
عاقل ُم�ص ّدر بابن �أو ذي نحو :ابن عر�س ،وذي ّ
احلجة» ،و�إن كانت �صفة،ف�إن كانت ذات عالمة ت�أنيث
ف� َّإن َج ْم َعهما «بنات عر�س» ،و «ذوات ّ
حقيقي ًا
خما�سيا �أو �صفة املذكّ ر الذي ال يعقل
ظاهرة �إ ّال ( َف ْعلى ،و َف ْعالن ،و َف ْعالء� ،أف َعل) �أو
ّ
ّ
()107
«كج َم ْيل» ،ف� َّإن
كال�صافن �أو غري حقيقي كاخلايل يف اليوم اخلايل� ،أو ُم�ص ّغر ما ال يعقل ُ
ّ
تغيريات
لحق لهذا اجلمع
ال ُت�صغيرَ فيه معنى الو�صف ،و� ْإن مل َي ْج ِر على املو�صوف ،ث َُّم �إ ّنه قد ُي ُ
ٌ
وقلب �ألفه املق�صورة ياء ،واملمدودة واوا،
قيا�سيةٌ ،ال ب ّد من ذكرها،
ُ
منها:حذف تاء الت�أنيثُ ،
()108
وال�ضم �أي�ض ًا يف
فتح العني يف باب مترة �إ ّال معتل العني،
عام للتثنية  ،ومنها ُ
ّ
وهذا ّ
رس يف
باب (غُ رفة) �إ ّال معت ّل العني ،ومعت ّل الّالم بالياء ي�سكن و ُيفتح فيهما,
والفتح والك� ُ
ُ
ال�صفة
باب (كِ �سرْ ة) �إِال معت ّل ال َعينْ  ،ومعتلَ الالم بالواو ُي َ�سك َُّن ويف َت ُح فيهما،
ُ
وامل�ضاعف �أو ّ
إ�سكان على الأ�صلِ يف اجلميع(.)109
بال ِ
348

مجل��ة جامع��ة الق��دس املفتوح��ة لألبح��اث والدراس��ات  -الع��دد التاس��ع عش��ر  -ش��باط 2010

(عالمات الت�أنيث):

كية فلذا ذكرنا( )110يف ترجمتهما َلفْظَ ّي (اكى
اعلم � ّأن التثني َة
َ
واجلمع م�شرتك ٌة بالترّ َّ
وال�صفات فقطّ  ،وعالمت ُه خم�سة :التاء,
وجميع) (.)111ومنها الت�أنيث ،وهو
قيا�سي يف الأفعال ّ
ّ
()112
التاء فنوعان�:ساكن ٌة ومتحركةٌّ � ،أما
والألف املق�صورة ،واملمدودة ،والياء ،وال ّنونّ � .أما ُ
املتحركةُ ،ف� ّإما يف ال ّأول �أو يف
فمخت�ص ٌة ب�آخ ِر املا�ضي للغائبة املفردة ،و�أَ ّما
ال�ساكن ُة
ّ
ّ
ّ
الآخرّ � ،أما يف ال ّأول ففي واحدة امل�ضارع ،وتثنية الغائبني ،و� ّأما يف الآخر ف� ّإما يف الفعل
�ساكن ما قبلَها يف
املا�ضي �أو يف اال�سم والأوىل مفتوح ٌة يف تثنية الغائبة ،ومك�سور ٌة
ٌ
قيا�س يف جميع ال�صفات �إ ّال يف ا�س ِم التف�ضيل،
مفتوح ما قبلَها
الواحد ِة املخاطبةِ ،والثاني ُة
ٌ
ٌ
فقيا�س يف ا�سم التف�ضيلِ فقط يدخلُ يف
ألف املق�صور ُة
ال�صفة (�6/.)113أ /و� ّأما ال ُ
و�أفعل ّ
ٌ
فقيا�س يف �أَفعل
حذف همز ُته و ُي�ضم فا�ؤُه وي�سكن عي ُنه( .)114والألُف املمدود ُة
�آخره ،و ُي ُ
ٌ
فمخت�ص ٌة مبخاطبة
ال�ساكنة
ال�صفة فقط ،يدخل �آخره ويحذف همز ُته
ويفتح فا�ؤه .و� ّأما ُ
ُ
ّ
الياء ّ
فمخت�ص ٌة بجمع الفعل و َقد َ�سبق.
ون
امل�ضارع والأمر وال ّنهي بعد اللاّ م املك�سورة .و� ّأما ال ّن ُ
ّ
بالرتكية ،فلذا ذكرنا يف ترجمتها لفظ
أنيث ُم�شرتك ٌة �أي�ض ًا
ري والت� َ
ث َُّم � ّإن التذك َ
ّ
خمت�صان بالأَفعالِ املت�صرّ فةِ� ،إذ الأ�سماء
(اروعورت) )115(.ومنها اخلطاب والتكلّم وهما
ّ
التاء ،فهي � ّإما يف ال ّأول �أو يف الآخرّ � ،أما يف ال ّأول
غيب(،)116وعالم ُة
ِ
اخلطاب ُ
الظاهرة ّ
()117
ففي امل�ضارع  ،و� ّأما يف الآخر ففي املا�ضي مفتوحة يف واحده ومك�سورة يف واحدته،
وم�ضمومة يف البواقي مع ما بعده يف التثنية ،وميم كذلك �ساكن ٌة يف اال�سم ،مع زيادة
ونون م�ش ّدد ٌة كذلك يف اجلمع امل�ؤ ّنث،وما قبل الك ّل
الواو ال�ساكنة بعده يف اجلمع املذكر،
ٌ
()118
وال�ساكن ما قبلها مع الألف بع َده له مع
�ساكن  ،وعالم ُة التكلّم التاء املفردة امل�ضمومةّ ،
أي�ضا يف �آخر املا�ضي.
غريها � ً

(كيف ّية بناء الأفعال للمجهول):

املعلوم واملجهولُ وهما خمت�صان بالأفعال �أي�ضاً ،وعالم ُة املعلوم يف الثالثي
ومنها
ُ
وحتذف يف
فتح ال ّأول� ،إلاّ ما يف � ّأوله همزة و�صل فتك�رس يف االبتداءِ،
ُ
قد ُبينّ  ،ويف غريه ُ
()120
()119
و� ّأما
رج من
في�ضم � ّأولُه على كل
الرباعي مطلقاً،
املعلوم واملجهولِ
ال ّد ِ
ِ
َ
م�ضارع ّ
ال�ساكن يف الكل ،و�سوى ما قبل الآخر يف م�ضارع مل يكن � ّأولُ
حال ،وفتح البواقي �سوى ّ
()121
تاء زائد ًة فيك�رس فيه .
ما�ضيه ً
()122
تاء زائد ٌة  ،والثالث
�ضم الأول يف الك ّل والثاين يف ٍ
ما�ض� ،أَ ّوله ٌ
وعالم ُة املجهولِ ُّ
ألف املت�صلة بمِ ا ُ�ض ّم واواً ،وفتح ما َقبل الأخر يف
ما�ض � ّأوله همز ُة
و�صل؛ فينقلب ال ُ
ٍ
يف ٍ
امل�ضارع ،وك�رسه يف املا�ضي ،والباقي على ما كان يف املعلوم ،هذا هو الأ�صل ،ث َُّم فيما
يحذف.
المه بنقل حركته يف احلالني �إىل ما قبله �إن كان �ساكن ًا �صحيح ًا و�إلاّ ُ
ُيدغم ُ
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ٌ
صريف تأليف َ
سالة ِفي أ َ ْم ِث َل ِة ال ّت ْ
العالّمة مُحيي
ِر
البركوي امل ُ ّ
ّ
توفى (981هـ)
ال ّدين محمّ د بن بيرعلي

د .ياس��ر محمّ د خليل احلروب

حل�صرْ يف الأمثلة املتّفقة):
(بيا ُن وجه ال�ضّ بط والترّ تيب وا َ

ري
� ّأما �أمثلة الأ�سماء (فثالثة) ،لأنه ملّا ق ّل ا�ستعمالُها يف نف�سِ ها مع كون �أكرثها لغ ِ
واخلطاب والتكل ِمَ ،ب ْل
أرواح مل ُيحتج فيها �إىل الفرقِ بني املذكر وامل�ؤنث
ِ
ذوي العقولِ وال ِ
ري ثالثة.
حتاج فيها �إىل ِ
ُي ُ
بيان العدد فقط ،فت�رصف بالتثنية واجلمع وت�ص ُ
ال�صفات ف�س ّتةٌ؛ لأنه كرث ا�ستعمالُها بالن�سب ِة �إىل الأ�سماءِ ،وورودها يف
و� ّأما �أمثل ُة ّ
اخلطاب والتكل ُّم
فاحتيج �إىل الفرقِ َبينْ املذك ِر وامل�ؤنثِ وبيان العدد ،و� ّأما
ذوي الأرواح،
َ
ُ
فا�س ُتغني عنهما بِو�ضع املُ�ضمرات املنف�صلة ،كقولك� :أنا �ضارب ،و�أَ ْن َت �ضارب ،فا�رضب
ال�ست ُة (.)123
االثنني يف الثالثة حتى َيح�صل ّ
رش يف امل�ضارع ،وبيان ُهَّ � :أن
رش يف املا�ضي ،و�أح َد ع� َ
و� ّأما �أمثل ُة الأفعال فثالثة ع� َ
الفعلَ �أَك ُ
رث الأَلفاظِ �إِفاد ًة ،وورو ًدا يف ذوي العقول وا�ستعماال
ً،فا�شتدت احلاج ُة �إِىل الفرقِ
ْ
ني الأُمو ِراملذكور ِة واالخت�صار ،وبان�ضمام امل�ضمرات املنف�صلة ،و�إن ح�صل الفرق ،لكن
ب َ
االخت�صار ،والن�سبة �إىل الفاعل داخلة يف مدلول الفعل.
يفوت
ُ
ُ
الكالم ،ووجوده بالفعل
يكون له دخ ٌل يف ح�صولِ
و�أحوالُ الفاعل ثالثة ()124؛ لأ ّنه � ّإما �أن َ
ِ
والق�سم
خماطب،
الكالم عنه �أو يتوج ُه �إليه ،وال ّأول متكل ٌّم والثاين
ي�صدر
� ْأو ال ،وال ّأول � ّإما �أن
ُ
ُ
ٌ
َ
اللغوي ،والأحوالُ ال�ست ُة
الغائب ،فاملرا ُد به ما مل يكن ُمتكلّما وال مخُ اطباً ،ال املعنى
الثاين
ّ
ُ
املذكور ُة موجود ٌة يف الفاعلِ �أي�ضاً ،في�رضب الثالث ُة يف ال�ست ِة يح�صل ثماني َة ع�شرَ  ،لكن ملا
�سمع �صوت ُه ف ُتعلم ذكور ُته و�أنوث ُته َ�سقط ثالثة ،وملّا ق ّل ا�ستعمالُ التثنية
كان املتكل ُّم ُيرى �أو ُي ُ
�رشكوا َت ْثنيتي املخاطب واملخاطبة فبقي ثالثة
�رشكوها للجمع يف ال�صيغة فبقي اثنان ،وكذا ّ
ّ
�رشكوا تثنية الغائبة معهما ،والغائبة املفردة مع املخاطب املفرد
ع�رش ،ثم يف امل�ضارع ّ
املخاطب
بع�ضهم ق ّدموا املتكل َّم؛ لأ ّنه الأ�صلُ يف ح�صولِ الكالم ،ثم
رش ،ثم � ّإن َ
ِ
فبقي � َأح َد َع� َ
َ
جترد
وبع�ضهم ق ّدموا
الغائب لعدم دخله،
�إ ْذ له دخ ٌل يف ح�صولهِ ،و�أ ّخروا
ُ
َ
َ
الغائب جلواز ّ
املتكلم
مفردِه عن ال�ضمري فيكون ُمفرداً ،ولكرث ِة �أمثلته ثم املخاطب للأمر الثاين ،و� ّأخروا
َ
ثم
النتفائهما فيه ،واخرتنا هذا لكونه اعتباراً ملا يف َنفْ�س اللفظ،والأول ملا يف اخلارجّ ،
اكتفينا يف امل�شرتك بلفظ واحد بتقليل الأمثلة .كما ُيكتفى يف املتكلّم وغريه ،و� ّأخرنا التثني َة
املوا�ضع ،وحذفنا من
امل�شرتك َة عن ُمفرديهما �إذ مرتب ُتها بعد مرتب ِة املفردِ ،كما يف �سائر
ِ
الرتجم ِة لفظَ (كجم�ش زمانده)( )125و(�شمدكي حالده) و(كلجك زمانده) ،وغائب (وبرحا
�رضوبن) ،ويزاد معنى املا�ضي وامل�ضارع والإفراد وعدمه والغيبة واخلطاب والتكلّم ممُ ّيزة
َمدلول عليها بال�صيغة والرتكية �أي�ضاً ،بخالف التثنية واجلمع والتذكري والت�أنيث� .أال ُيرى
(و ْردى ورد يلروره ك وردكزوردم وردق)،و�أمثلة امل�ضارع
�أَ َّن �أمثل َة املا�ضي
َّ
بالرتكية هذهُ :
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ريه وما ذُكر ،ومعنى ن�رص واحد
(ورر ورر لرورد�سك ورر�سكروردم وردز) وقِ�س على هذا غ َ
غائب يف ال ّزمان املا�ضي ،و َن�صرَ ْ َت �أنت ،واحد حا�رض يف ال ّزمان املا�ضي ،و َن�صرَ ُت �أنا يف
رص واحد غائب يف احلال �أو اال�ستقبال ،وعلى هذا القيا�س يف غريه.
ال ّزمان املا�ضي ،و َي ْن� ُ
العربية ،وال َيفْهم من لفظ
ِكر هذه الأ�شياء لتفهيم املبتدئ معاين الألفاظ
ف� ْإن َ
ّ
قلت :ذ ُ
�صبي يقد ُِر على التكلّم
(يردم اتدى) مث ًال معنى
يفهم كلُّ
امل�ضي والوحدة والغيبةُ ،
قلت :بل ُ
ّ
ّ
ل�صبي�7/:أ( /يارن
يقدر على التعبري بهذه العبارات مث ًال �إذا قلت
هذه املعاين منه ،لكن ال ُ
ّ
�أو قر�سن) يقول�( :أوقرم) وال يقول�( :أوقدم) ،وال (�أوقر�سن) ونحوه ،وال يزيد (بن) �إلاّ �أن
دفع
ُيريد الت�أكيد ،و�إنمّ ا ذكرنا لفظ (بر) يف ُمفرد الغيبة ،و(�سن) يف ُمفرد اخلطاب ل�رضور ِة ِ
الركاكة ،كما ال َي ْخفى.
ّ
إعالم معانيها املطابقية بال زياد ٍِة وال نق�صان حتى َيفْهم ذلك
ُ
والغر�ض من الرتجم ِة � ُ
والغر�ض يح�صلُ مبا ذكرنا ب� ْأن يقال لل�صبي
املعنى عند �سماعه ،ويري ُده عند تكلُّمه به،
ُ
�سمعت « َن�صرَ َ » فا ْف َهم منه ما تفَهم� ،إذا �سمعت (يردم ال ّدى براو) ُقل �إذا �أردت �إن
مثالً� :إذا
َ
بع�ض َمن ي ّدعي يف
تكلّم
معت َ
بالعربية َمو�ضع (يردم اتدى برار) َن�صرَ فكالهما واحد .وقد َ�س َ
ّ
اخت�صار لفظِ ِه مع كرث ِة معانيه،
العرب
العربية كَ ْعب ًا �شاخم ًا يقولَّ � :إن مِ ن لطائِف لغ ِة
العلوم
ِ
ّ
َ
احتيج �إىل َ�س ْبعة
بالرتكية
العرب ،لو ُعبرّ عن معاني ِه
�أال ُيرى � ّأن « �ضرَ َ َب» لفظٌ واح ٌد يف لغة
ِ
َ
ّ
�سمع مِ ن
�ألفاظ ،وهل هذا الغلطُ �إ ّال مِ ن اجلُمو ِد على التقليد مبا كتب يف حوا�شي الأمثلةِ ،وما َ
القا�صرِ ين.
وا ُ
املرجع وامل�آلُ ( )126ندعو ُه �أن يجعلنا
أعلم بحقيق ِة احلال ،و�إليه
ُ
هلل تعاىل � ُ
الف�ضلية
�رشح الأَمثل ِة
مِ ن العالمِ ني العاملني و�آخر دعوانا �أَن احلم ُد للهّ ِ َر ِّب العاملني .تمَ َّ
ُ
ّ
القوي ،على يد
الربكوي عليه َر ْحمة
كالهما( )128ملن هو مولينا و�أولينا �أَعني الفا�ضلَ
ّ
ّ
ُع َمر( )129احلقري �سنة .1155
()127

واحلم ُد هلل �أو ًال و�آخراً
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اهلوامش:
1 .1البغدادي ،هدية العارفني.199/2 ،وعلي بن اليل ،العِقد املَنظوم يف ذِكْ ر �أفا�ضل
الروم .436،وينظر :الزركلي ،الأعالم.16/6 ،
ّ
2 .2ينظر :عمر كحالة ،معجم امل�ؤلفني ،176/3،والزركلي ،الأعالم.61/6 ،
3 .3ينظر :حاجي خليفة ،ك�شف الظنون.195/1 ،
4 .4ينظر :بروكلمان ،تاريخ الأدب العربي .391-376 /9 ،والبغدادي ،هدية العارفني،
.200،199/2
5 .5حاجي خليفة ،ك�شف الظنون.640/1 ،
6 .6الزركلي ،الأعالم.61/6 ،
7 .7البغدادي ،هدية العارفني.200/2 ،
•جاء يف جمموع � ّأمهات املتون« .280 ،زين ال ّدين» يف ر�أ�س ر�سالة «�إظهار
للربكوي.
الأ�رسار» يف النحو
ّ
ال�سمت يف اللغة يعنيُ :ح�سن ال ّنحويف َمذهب ال ّدين ،ويقال :هو ي�سمت َ�سمته� ،أيَ :ينحو
ّ 8 .8
واملحجة.
وال�سمت :الطريق ،والق�صد،
َ
ّ
نحو ُهّ .
والر�أي
قال ال ّفراءُ :يقال�َ :س َم َت لهم
ُ
هي�أ لهم وجه العمل َ
�سمتاً� ،إذا ّ
ي�سمت ْ
ووجه الكالم ّ
ينظر :الزبيدي ،تاج العرو�س.555/1 ،
وابن منظور ،ل�سان العرب ،354/6 ،والرازي ،خمتار ال�صحاح .312 ،ما ّدة(�سمت).
فية
ال�صيغ ال�صرّ ّ
 9 .9ر�أينا من العلماء الأوائل َم ْن ي�ستخدم هذا امل�صطلح عند حديثه عن ّ
املت�شابهة ،كحديث ابن ه�شام عن الأفعال اخلم�سة �إذ �أطلق عليها «باب الأمثلة اخلم�سة».
ال�صدور ب�رشح زوائد ال�شذور.71 ،
ينظر :الربماوي� ،رشح ّ
(ع ْن ).
اجلر َ
1010لعل املراد حرف ّ
1111عطف على ال�ضمري املن�صوب يف الفعل (يجعله ).
1212قوله مق ّدمة :ليبينّ فيها امل�ؤلّف ح ّد الت�رصيف ،ومو�ضوعه ،وغايته لي�صري ال�شارع يف
تاماً ،,ويزداد َ�سع ُيه وال ينقطع ،وال
طلبه على ب�صرية ،وميتازامل�رشوع عنده امتيازاً ّ
يكون عبثاً(.حا�شية املخطوط ).
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نحويـة
�رصفية بنائية ال مو�ضوعات
1313تف�صيل ُيركز فيه على البحث يف مو�ضوعات
ّ
ّ
تركيبية؛ لأَ َّن الإعراب والبناء يطر�أان على �أواخر املفردات وفق �أثر العوامل عليها.
ّ
العربية من حيث الإعراب والبناء.
النحو هو املفردات يف الرتاكيب
ّ
فمو�ضوع ّ
وال�صرّ ف:عِ لْم ُيعرف به �أحوال �أبنية ال َكلِم التي لي�ست ب�إعراب .ينظر:حممد �سمري اللبدي،
وال�رصفية.218/ 217 ،والعيني ،مِ الح الألواح يف �رشح
معجم امل�صطلحات النحوية
ّ
َمراح الأرواح.200،
1414يف املخطوطة(جزء) من دون تنوين ،والوجه بالتنوين كما �أثبتنا.
1515يعني احلروف التي تزاد على لفظ الفعل؛ ليخرج بها �إىل ا�سم الفاعل �أو ا�سم املفعول...
فية جديدة.
وما �إىل ذلك من ُم�شتقات ِ
و�صيغ �صرَ ّ
دعو
(م ْف ُعول)
ومثله:م�ضرْ وب َ
َ
1616املراد هنا ا�سم املفعول ،وي�أتي من الثالثي على وزن َ
وم ّ
ألفية.193 ،
َ
وم ْر ِ�ض ّي .ينظر� :رشح املكودي على ال ّ
1717اجلموع املك�سرّ ة :هي جموع التك�سري ،واجلمع املك�سرّ  :هو ما ناب عن �أكرث من اثنني
وتغيرّ بناء مفرده عند اجلمع ،والتغيرّ ُ � ّإما �أن يكون بزيادةٍ على �أ�صول املفرد ،و� ّإما
بنق�ص عن �أ�صوله،و� ّإما باختالف احلركات.ينظر :جمموع ُمهمات املتون.294 ،
ٍ
1818مو�ضوع علم ال�صرّ ف :يتعلق مبعرفة ذوات ال َكلِم يف �أنف�سِ ها من غري تركيب .ينظر :ابن
ع�صفور ،املمتع يف الت�رصيف.30/1،
1919حركات املفردات و�سكناتها الداخلية التي تتعلق ببنية املفردة ال الإعراب الذي يطر�أ
على �أواخر الكلمات �أوالبناء الذي يلحق الأفعال وبع�ض الأ�سماء.
ال�ضمة والفتحة
2020ا�ستخدم امل�ؤلف لفظ(الثلثة) يف الر�سالة كلّها بدل (الثالث) .وهيّ :
ال�سكون فال ُي ّعد من احلركات؛ لأن ال�سكون نقي�ض احلركة.
والك�رسةّ � ،أما ّ
(مفْعل ).
2121بناء واحد على وزن َ
العربية من حذف� ،أو زيادة� ،أو �إدغام� ،أو
�2222أي :التغريات التي تطر�أ على حروف املفردات
ّ
�إعالل� ،أو �إبدال� ،أو تغيرّ يف حركة حرف يف الكلمة.
2323املباحث والأمثلة ال�صرّ فية املختلفة التي تناولها امل�ؤلف يف هذه الر�سالة.
2424املراد بها:مباحث امل�شتقات(ا�سم الفاعل ،ا�سم املفعول� ,صيغ املبالغة�....إلخ).تنظر
مباحث امل�شتقات:الأردبيلي� ،رشح الأمنوذج124 ،ـ،132واملكودي� ،رشح املكودي
ألفية يف علمي ال�صرّ ف والنحو190،ـ .200وعبداخلالق ع�ضيمة ،املغني يف
على ال ّ
ت�رصيف الأفعال.168 ،
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2525تعبري ا�ستعمله امل�ؤلف يف معظم مباحث الر�سالة ،وهو ا�ستخدام الفعل ب�صيغة املذكر
مع اال�سم امل�ؤنث ،ويبدو لنا ذلك يف قوله« :ال يكون حروفه»« ،فات املخالفة»« ،ك ُ
رث
كلماته»« ،يختلف حركة عينيه»�« ،إذا اللاّ م الثانية ي�سكن» �إلخ.
2626ينظر ذلك يف :ابن ع�صفور ،املمتع يف الت�رصيف.179-166/1،
2727املق�صود بهذه الكلمة (اقرتانهما ،وتتابعهما من دون ف�صل بينهما ) ،بخالف املقارنة
رن
بال�ش ِيء َو َ�ص َل ُه بِه ،وبابه َن�صرَ و�ضرَ َ ب.ينظر :ابن
ال�شيء ّ
املراد بها املوازنةَ .و َق َ
َ
(قر َن ).
منظور ،ل�سان العرب .138/11 ،والرازي ،خمتار ال�صحاحَ 532،
2828هو املبني للمجهول عند الب�رصيني ,لكن ر�أينا الفراء الكويف يطلق عليه م�صطلح «مامل
�سم فاعله» .الفراء ،معاين القران.112/1،
ُي َّ
�سيد �أهل الأدب قاطبة يف علمه وزهده وهو
2929هو اخلليل بن �أحمد الفراهيدي(ت160هـ) ّ
�أ�ستاذ �سيبويه .ينظر :الأنباري ،نزهة الألباء يف طبقات الأدباء .49 ،والقفطي� ،إنباه
الرواة على �أنباه النحاة .345 -341/1،وابن الندمي ،الفهر�ست.42,
وال�سيوطي ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة.560-557/،,
3030ح ّدد �سيبويه ثالثة خمارج لأ�صوات احللق ،فمن �أق�صى احلَلق :الهمزة والهاء ،ومن
و�سطه :العني واحلاء ،ومن �أدناه :الغني واخلاء.
ينظر� :إبراهيم �أني�س ،الأ�صوات اللغوية.11,
َ (3131ف َعل) بفتح العني قيا�س م�ضارعه( َي ْف ُعل) ب�ضم العني و ( َي ْفعِل) بك�رسها مثلَ :ن�صرَ :
َي ْن�صرُ و �ضرَ َ َبَ :ي�ضرْ ب ،ويكرثان حتى قال �أبو زيد كالهما قيا�س ،ولي�س �أحدهما �أوىل
من الآخر ،وقال ابن جنى( :يف ُعل) ب�ضم العني �أقي�س من (ي ْفعِل) بك�رسها يف الالزم.
ابن جنى ،اخل�صائ�ص .179/1،و( َفعِل) (ي ْفعِل) مثل َح�سِ َب :يح�سِ ب ،و( َف َعل) (ي ْف َعل)
بفتح العني مثلَ :ف َتحَ :ي ْف َتح ،و َفعِل(ي ْف َعل) مثل :ف ِرح :يف َْرح و( َف ُعل)( :ي ْف ُعلِ ) َح ُ�س َن:
املف�صل.152/7 ،
يح ُ�سن .ينظر :ابن يعي�ش� ،رشح
ْ
ّ
3232هو( َف ْعلَلَ )ب�سكون عينه وفتح ما عداها ،وي�أتي الزم ًا ومتع ّدياً ،والأكرث فيما ورد منه
ومما ورد منه متع ّدياًَ :د ْح َر َج ُه ،و َب ْعثرَ ه،
ال ّتعدي .فمثال ما جاء منه الزماًَ :ح� َ
رش َجّ ،
غربله .ينظر :ابن ع�صفور ،املمتع يف الت�رصيف.178/1،
َو ْ
وحممد محُ يى الدين ،درو�س يف الت�رصيف.64 ،
ّ
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بحرف واحد ،و� ّإما مزيد بحرفني ،وحروف الزيادة ذكرها ابن ع�صفور يف،
ّ �3333إما َمزيد
ٍ
مهمات املتون،
املمتع يف الت�رصيف 201/1 ،يف كلمتني هما�« :أمان وت�سهيل» ،ويف ّ
 331وردت با�سم «اليوم تن�ساه» �أو «�س�ألتمونيها » .و�أن�شد �أبو عثمان املازين يف حروف
ال�سمان .ينظر العيني ،مالح
كنت قدم ًا
ال ّزيادة:
ُ
ف�شيبنني وقد ُ
ُ
ال�سمان ّ
هويت ّ
هويت ّ
الألواح. 234،
(فعل) بزيادة
3434الأول�( :أَ ْف َعلَ ) بزيادة همزة قطع يف � ّأوله ،نحو �أكرم� ،أفاء� ،أعطى .والثاينّ :
(فاعل) ،بزيادة
حرف من جن�س عينه ف ُيدغم احلرفان ،نحو:ق ّدم ،وق ّدر ،وزكّ ى .والثالثَ :
نا�ض َلَ.
�شاركَ َ ،
�ألف بني الفاء ،والعني نحو:قا َتلََ ،
ينظر :حممد حميي الدين ،درو�س يف الت�رصيف.68،
(ا�ستخرج،
وج ْعفَر ،و َد ْح َرج) �أ�صلية كلهاّ � ،أما
(احرنجْ َ مَ ،
َ
3535كان عدم الإحلاق ل ّأن حروف َ
ومقتل ،و�أكرم) فمزيدة ،وجاءت الزيادة فيها للموازنة واملعاملة الواحدة يف التكبري،
والت�صغري ،وامل�صدر.
3636يف املخطوطة من دون هاء (ق ّدمنا ) ،والوجه ما �أثبتناه (ق ّدمناه ).
3737عند الب�رصيني ال ي�ضاعف «الفاء» وحدها؛ لأن تكريرها قبل العني ي�ؤدي بالإدغام
�إىل االبتداء بال�ساكن ،وبعدها ي�ستلزم الف�صل بينهما بحرف �أ�صلي ،ومل يثبت مثله
يف �أبنيتهم .ينظر ر�أي الب�رصيني والكوفيني يف ت�ضعيف الفاء وحدها �أو مع غريها:
الأنباري ،الإن�صاف يف م�سائل اخلالف .793/2 ،وحممد بن عبداهلل ،الكفاية يف النحو،
 .377وامليداين ،نزهة الطرف يف علم ال�رصف.74 ،
ري الكلمة املزيدة
3838الإحلاق :هو جعل كلمة مثل �أخرى ب�سبب زيادة حرف �أو�أكرث؛ لت�ص َ
وال�سكنات ،ويف التك�سري،
فيها م�ساوي ًة ُ
للملْحق بها يف عدد احلروف واحلركات املعينة ّ
والت�صغري ,وغريهما من الأحكام .ينظر :حممد حميي الدين ،درو�س يف الت�رصيف.3،
وحممد عبد اخلالق ع�ضيمة ،املغنى يف ت�رصيف الأفعال.66،
3939م�صدر الفعل «ا�ستوح�ش» ،وهو �ض ّد «اال�ستئنا�س» .ويقال:ا�ستوح�ش منه� ،أي:وجد
وح�ش:خال.ينظر :ال ّزبيدي ،تاج العرو�س،362/4 ،
الوح�شة ومل ي�أن�س به ،ومكان
ٍ
والفريوز �آبادي ،القامو�س املحيط.292/2،
املتطرف عند الإتيان ب�صيغة امل�ضارع،
 4040تزول فتحة احلرف الذي قبل حرف العلة
ّ
فتحل الك�رسة حمل الفتحة لتنا�سب الياء املنقلبة ،نحو َر َمى َي ْرمِ ي .وعند ات�صال ال�ضمري
(ر َم ْي َت) بفتح التاء.
ياء
املرفوع ينقلب حرف املد ً
كمامثل(:ر َم ْي ُت) ب�ضم التاء �أو َ
َ
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4141علل ابن يعي�ش ذلك بقوله« :لو زيدت – �أي الواوّ � -أو ًال مل تخلُ من �أن تزاد �ساكنة �أو
متحركة ،ال يجوز �أن تزاد �ساكنة و�إن زيدت متحركة ال تخلو من �أن تكون م�ضمومة �أو
َمك�سورة �أو َمفتوحة ،فلو زيدت َم�ضمومة الطّ رد فيها ال َه ْمز ،وكذلك لو كانت َمك�سورة
�ضمت يف
لتطرق �إليها الهمزة �إن ّ
على ح ّد ِو�سادة و�إ�سادة ،و�إ�شاح ،ولو زيدت مفتوحة ّ
الت�صغري ويف البناء املجهول ،فكانت زيادتها �أو ًال ت�ؤدي �إىل قلبها همزة ،وقبلها همزة
رمبا �أوقع لب�س ًا �أو �أحدث �شك ًا يف �أن الهمزة �أً�صل �أو ُمنقلبة .ينظر ذلك :ابن يع�ش� ،رشح
املف�صل.150/9،
(.212/1بت�رصف).
وابن ج ّني ،اخل�صائ�ص،
ّ

4242كلمتان مرتادفتان مبعنى ارتفاع املنزلةُ ،يقال :فالن من (عِ لْية) النا�س� ،أي� :رشيف
ياء و�أدغمت؛ ل ّأن هذه الواو
رفيع.وهي على وزن
«فعلية» و�أ�صلها «عليوة» ف�أبدلت الواو ً
ّ
�إذا َ�سكن ما قبلها �صحت ،وهي من «علوت» .ينظر :ال ّزبيدي ،تاج العرو�س252 /10 ،
ال�صحاح ،مادة(عال).
مادة(علو).وابن منظور ،ل�سان العرب 379/9 ،والرازي ،خمتار ّ

و�ش ْملَلَ  ،و َد ْح َرج .وعقد ابن جني باب ًا وا�سع ًا
4343مثال ما جاء على وزن( َف ْعلل)َ :جل َب َبَ ،
للملحق ِب(تفعلل) وغري امللحق .ينظر :ابن جني ،املن�صف 105 ،وما بعدها.
تفعل» كتبينّ و»تفعلل» كت َد ْح َرج وما
ال�صدر يف امل�ضارع ويف �صيغ « ّ
4444تزاد «التاء» يف ّ
�أحلق به نحوَ :ت َ�ش ْيطن .وتفاعل كتقاتل ،ويف م�صادر هذه الأفعال .كما تطّ رد زيادتها يف
«فعل» ك ّقدم تقدمي ًا وتزاد – �أي�ض ًا – يف م�صادر الثالثي التي
م�صادر ما كان على وزن ّ
لفعل ،وتزاد « التاء»
على ز َنه «تفعال» كتطواف ،ومذهب الكوفيني فيها �أنها م�صادر ّ
�سماع ًا يف �ألفاظ قام ال ّدليل على زيادتها .ينظر :حممد عبد اخلالق ع�ضيمة ,املغني يف
ت�رصيف الأفعال  .106 ,وابن ال�شجري� ،أماليه.61/1،

ال�سني مع التاء يف «اال�ستفعال» وما ت�صرّ ف منه ،نحو :ا�ستغفر :ا�ستغفار.
4545تطّ ر ُد زيادة ّ
ينظر :ابن ع�صفور ،املمتع يف الت�رصيف.222/1،و�أحمد احلمالوي� ،شذا العرف.74 ،
وع�ضيمة ،املغني يف ت�رصيف الأفعال.109،
الرباعي بحرفني :الأول وزنه «ا ْف َع ْنلل» ،والثاين «ا ْف َع ّللّ» .ينظر ابن عقيل،
4646هما من مزيد ّ
�رشح ابن عقيل.598 /2،
4747الأَمثلة املختلفة تتناول الأَفعال والأ�سماء ،وال عالقة لها باحلروف.
4848الأزمنة الثالثة :الزمن املا�ضي ،واحلال ،واال�ستقبال .قال تعاىل يف �سورة مرمي.64/
«ل ُه ما بني �أيدينا» فدلّ على زمان امل�ستقبل ،ثم قال« :وما َخلْفنا» فدل على زمان
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املا�ضي ،ثم قال« :وما بني ذلك» فدلّ على زمان احلال .ينظر :احلَيدرة اليمني ،ك�شف
امل�شكل يف النحو.22 ،وقال ابن ال�سرّ اج :ح ّد الفعل :كل لفظ دلّ على معنى يف نف�سه
حم�صل.
مقرتن بزمان
ّ
خالفية يف النحو.63،
4949ابن ال�سرّ اج ،الأ�صول يف النحو .38/1 ،والعكربي ،م�سائل
ّ
()5
لنفرق بينه وبني اال�سم الذي يدلّ على معنى فقط
م�س�ألة  .فقول ابن ال�سرّ اج(وزمان) ّ
جمرد من ال ّداللة على امل�ضي ،واحل�ضور ،واال�ستقبال التي يدلّ عليها الفعل� .أيُ :م�ستقل
ّ
علي ،طائر� ،أَ ْمن .ينظر :عبد الغني ال ّدقر ،معجم
مثل:
منه،
ا
جزء
الزمن
لي�س
م
ه
ف
ً
ُ
بال َ ْ
ّ
النحو.9،
 5050اختلف ال ّنحاة يف مدلول ا�سم الفعل على القول با�سميته – وهو �صحيح  -فقيل َمدلوله
لفظ الفعلَ ،ف (�ص َْه) مث ًال ا�سم لأ�سكت وهو الأ�صح .وقيل مدلول امل�صدر ،ف�صه ا�سم
لقولك �سكوتاً ،واختاره ابن احلاجب .وقيل :مدلوله الفعل وهو احلدث وال ّزمان �إال �أن
داللة الفعل على الزمان بال�صيغة ،وداللة ا�سم الفعل عليه بالو�ضع « ،فَ�ص ْه « ا�سم ملَعنى
(�ص ْه) ا�سم للفظ (ا�سكت) الذي هو دال على معنى
الفعل.وذهب �شارح الكافية �إىل � ّأن َ
الفعل ،فهو علَم للفظ الفعل ال ملعناه ب�شيء� ،إ ْذ العربي القح رمبا يقول�َ :ص ْه مع �أ ّنه ال
يخطر بباله لفظ(ا�سكت) ،وربمّ ا مل ي�سمعه �أ�صالً ،ولو قلت� :إ ّنه ا�سم لِ (ا�صمت �أو امتنع
ل�صح ،فعلمنا � ّأن املق�صود منه
مما ي�ؤدي هذا املعنى
�أو ّ
ّ
كف عن الكالم) �أو غري ذلك ّ
الر�ضي
املعنى ال اللفظ .ينظر :احلطاب ،الكواكب ال ّد ّ
رية .373/2،والأ�سرتاباذي� ،رشح ّ
على الكافية.83 ،
 5151يعني بالو�ضع الأول� :أن (يزيد ) ُو ِ�ضع �أ�ص ًال ليدل على اال�سم ،و�إنمّ ا جاء على وزن
الفعل وال يدخله هذا الوزن يف باب الأفعال.
 5252م�س�ألة خالفية بني الب�رصيني والكوفيني� ،إذ ذهب الكوفيون �إىل �أن امل�صدر ُم�شتق
وفر ٌع عليه ،وذهب الب�رصيون �إىل �أن الفعل ُم�شتق من امل�صدر وفرع عليه.
من الفعل ْ
الأنباري ،الإن�صاف(.235/1 ،م�س�ألة  .)28ويرى العيني�:أن الأفعال التي ت�شتق من
املجرد.ينظر :العيني،مالح
امل�صدر هي «خم�سة وثالثون» باباً� ،ستة منها للثالثي
ّ
الألواح.210،
تيجان،وت�صغريه(�س َويج) .وقال
�رضب من ال�شجر وجمعه (�سيجان) بوزن
اج:
ال�س ُ
ٌ
ُ
ّ 5353
ال�سالم ـ من
ال�ساج خ�شب �أ�سود ُيجلب من الهندُ ...
وعملت �سفينة نوح ـ عليه ّ
الزخم�رشيّ :
طيبة ،واحدته(�ساجة ) ينظر :ابن منظور ،ل�سان العرب،419/6 ،والزبيدي،
�ساج ،له رائحة ّ
تاج العرو�س .61 / 2،والرازي ،خمتار ال�صحاح 319 ،مادة (�سوج ).
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َ�صدرية ،نحو :قد َِمُ :قدوماَ ،حاكَ  :حياكةَ ،عذ َُب:
5454هي ال ّزيادة التي ينتقل بها الفعل �إىل امل
ّ
ُعذوبة ،فاحلروف الأ�صول مذكورة يف الأفعال ويف امل�صادر ،لكن زيد على امل�صدر
حروف لي�ست يف لفظ الفعل وهي التي َم ّيزته عن الفعل .ينظر :عبده الراجحي ،التطبيق
ال�صرّ يف.67 ،
يف من ذكرها وتعدادها.
�صنف �رص ّ
�5555أغرا�ض الزيادة كثرية ومتع ّددة ال يكاد يخلو ُم ٌ
فـرع عليه.
5656يظهر � ّأن امل�ؤلف مييل �إىل ر�أي الكوفيني يف القول ب� ّأن الفعلَ �أ�ص ٌل
وامل�صدر ٌ
َ
والفعـل �أكرثا�ستعما ًال و�أكرث دوران ًا يف الكالم من امل�صدر .تنظر امل�س�ألة اخلالفية بني
الب�رصيني والكوفيني حول الفعل وامل�صدر ،و�أيهما الأ�صل الأنباري ،الإن�صاف يف
م�سائل اخلالف ،امل�س�ألة(.)28
5757يعني حروف (ن�أتي) �أو (�أتني).
يف ،وهو نقي�ض الإقرار
ب�رصي ،واجلح ُد
5858اجل َْح ُد هو النفي ،النفي ُم�صطلح
م�صطلح كو ّ
ّ
ٌ
الفراء الكويف
كالإنكار واملعرفة ،قال اجلوهري :اجلحود :الإنكار مع العلم .ور�أينا ّ
ي�ستعمل ُم�صطلح اجل َْحد يف م�صنفاته املختلفة وعلى ر�أ�سها م�صنفه يف «معاين
القر�آن» .والفراء �أقرب با�ستعماله هذا امل�صطلح من ا�ستعمال الب�رصيني النفي؛ لأن
كمنعه،
ِلم .جاء يف القامو�س املحيطَ :جحده ح ّقه ،وبحقهَ ،
إنكار مع الع ْ
اجل َْحد يف اللغة � ٌ
وجحوداً� :أنكره مع علمه .و� ّأما النفي ففي �أ�صل اللغة هو اجلَحد «نفى ال�شيء جح َد ُه
ُ
ونحاه» ينظر :الفريوز �أبادي ،القامو�س املحيط ،مادة (جحد ,نفى ) .وابن منظور ،ل�سان
ّ
العرب.182/2،
تعر�ض لتف�سري
والفراء ي�ستعمل هذين امل�صطلحني كثرياً يف كتابه « املعاين» ،فعندما ّ
قوله تعاىل يف �سورة (البقرة َ ( :)81/2بلَى َمن كَ َ�س َب َ�س ِّي َئ ًة َو�أَ َحاطَ ْت ِب ِه َخطِ يـ َئ ُت ُه َف ُ�أ ْولَـئِكَ
«و�ضعت(بلى) لكل �إقرار يف �أوله جحد ،وو�ضعت
اب ال َّنا ِر ُه ْم فِي َها َخا ِل ُد َ
ون) .قالُ :
�أَ ْ�ص َح ُ
املنفي الذي
(نعم ) لال�ستفهام الذي ال جحد فيه»( ،ف َبلى) ُيجاب بها عن اال�ستفهام
ّ
يف �أوله َجحد ،و�أما (نعم ) فهي يجاب بها ال ّنفي والإثبات على ح ّد �سواء .ينظر الفراء،
معاين القران.52/1،
� 5959أورد ال�سيوطي :اعلم � ّأن احلُذاق من النحاة وغريهم ،و�أهل البيان قاطبة على انح�صار
الكالم يف اخلرب والإن�شاء ،و�أنه لي�س له ق�سم ثالث ،...وقال كثريون« :ثالثة»  :خرب،
وطلب ،و�إن�شاء .ينظر :ال�سيوطي ،االتقان يف علوم القران.319/3 ،
ال�صدور ب�رشح
والزرك�شي ،الربهان يف علوم القران .329,351/2،والربماوي� ،رشح ّ
زوائد ال�شذور ،وكرميةحممود �أبو زيد ,علم املعاين.27 ,
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6060وردت يف املخطوطة بزيادة حرف (الراء ) بني الألف وال ّنون« :يفارقارنهما».
6161هي الالم اجلازمة للم�ضارع ومو�ضوع ٌة للطّ لب ،وحركتها الك�رس ،نحو قوله تعاىل يف
�سورة الطالق (( :)65لينفق ذو َ�س َعةٍ ).
6262و�إ�سكانها بعد الفاء والواو �أكرث من حتريكها نحو قوله تعاىل يف �سورة البقرة(.)186
( َف ْل َي ْ�س َت ِجي ُبواْ ليِ َو ْل ُي�ؤْمِ ُنواْ بِي) ,وقد ت�سكن بعد (ثم) نحو قوله تعاىل يف �سورة احلج(:)29
(ث َُّم ْل َي ْق ُ�ضوا َت َف َث ُه ْم) .ينظر :عبد الغني ال ّدقر ،معجم النحو .3،والم الأمر هذه جتزم الفعل،
ِيقم زي ٌد ،ولت ُق ْم .وقد ُقرئ« :فبذلك
وتكون يف �أمر الغائب ،و�أمر املخاطب ،كقولك :ل ْ
ال�صيمري ،التب�رصة والتذكرة،
«فلْتفرحوا» و «ليفرحوا» على الوجهني بالياء والتاءّ .
.405/1وع ّد �سيبويه(الم الأمر) من جوازم الأفعال امل�ضارعة وقال« :واعلم � ّأن حروف
اجلزم ال جتزم �إال الأفعال ،وال يكون اجلزم �إال يف هذه الأفعال امل�ضارعة للأ�سماء.
الطلبية نهي ًا كانت نحو قوله تعاىل يف �سورة
�سيبويه ،الكتاب )62(.9/3،هي(ال)
ّ
()286
()31
«ر ّبنا
ني ال ُت�رشك باهلل»� ،أو ً
دعاء نحو قوله تعاىل يف �سورة البقرة َ :
لقمان « :يا ُب ّ
ال ُت�ؤاخذنا � ْإن َن�سينا � ْأو �أخط�أنا» .و(ال) التي يف ال ّنهي �أدرجها �سيبويه يف باب ما يعمل
يف الأفعال فيجزمها فهي مبنزلة(مل) كقولك :ال تفعلْ .ينظر� :سيبويه ،الكتاب.8/3 ،
وال ّدقر ،معجم ال ّنحو.297 ،
6363العبارة الأن�سب :ولل ّتعجب �صيغتان.

�6464صيغتان قيا�سيتان هما :ما �أفعله! كقوله تعاىل يف �سورة البقرة ( :175/2ف ََما �أَ ْ�صبرَ َ ُه ْم
َعلَى ال َّنا ِر) وال�صيغة الثانية� :أ ْفعِل بِه ،كقوله تعاىل يف �سورة الكهف ْ �(26/18أب�رص
به و� ْأ�سمع) ،ينظر :احلريري� ،رشح ُملحةالإعراب.201 ،و�أورد العالمة الربماوي� :أنه ال
جمرد لفظ ًا وتقديراً تام
تنقا�س �أفعال التعجب(ما �أفعله و �أفعل به) �إال من فعل ثالثي ّ
ال�صدور ب�رشح
متفاوت املعنى غري منفي وال مبني للمفعول .ينظر :الربماوي� ،رشح ّ
ال�سامرائي:النعرف فع ًال ما�ضياًجاء على �صيغة
زوائد ال�شذور .153 ،ويقول �إبراهيم ّ
الأمر غري هذا يف التعجب .ال�سامرائي،من �أ�ساليب القر�آن.71 ،و�أجاز الكوفيون ا�ستعمال
(�أفعل) من دون(ما) فيقولون�:أكرمت رجالً ،مبعنى «ما �أكرمك !» ينظر :الأزهري� ،رشح
الت�رصيح على التو�ضيح.89/2 ،

�6565أي قاب ًال للتفاوت� ،أي التفا�ضل ،فال ُيبنى �أفعل التف�ضيل من نحو (مات وفني) .ينظر:
عبد العزيز عتيق ،املدخل �إىل علم ال�صرّ ف.101 ،
أعورْ � ،أعم�شْ � ،أع َرج.
6666نحوْ � :أح َمرْ � ،أب َي�ض� ،أَ ْ�سود و َنحوَ � :
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6767اال�سم ما دلّ على معنى مفرد يف نف�س �شخ�ص �أو غري �شخ�ص نحو رجل و�أ�سد و�شجر.
وغري ال�شخ�ص �أ�سماء اهلل تبارك وتعاىل ،وال�صفات .واال�سم عند الب�رصيني ُم�شتق من
ال�سمة ،وهي العالمة .ينظر :احليدرة اليمني ،ك�شف
ال�سمو وهو العلو وعند الكوفيني من ّ
ّ
امل�شكل يف النحو.12 ،
�ُ 6868س ّميت ال�صفة امل�شبهة بهذا اال�سم ل�شبهها با�سم الفاعل يف ا ِلإفراد ،والتثنية ،واجلمع،
نون،ح�سنةٌ ،ح�سنتان ،ح�سنات،كما يقال:
،ح�سنانَ ،ح َ�س
والتذكري ،والت�أنيث ،يقالَ :ح ٌ
َ
�سن َ
�ضارب� ،ضاربان� ،ضاربة� ،ضاربتان� ،ضاربات مع ا�شرتاكهما ،يف قيام الفعل بهما.
ينظر :الأَردبيلي� ،رشح الأُمنوذج يف النحو.129 ،
(6969فاعِ ل) :الوزن القيا�سي ال�سم الفاعل من الثالثي ،و(مفعول) :الوزن القيا�سي ال�سم
املفعول من الثالثي .ينظر :حممد بن عبد اهلل ا بن حممود ،الكفاية يف النحو.125 ،
ويرى العيني � ّأن ا�سم الفاعل ا�سم م�شتق من امل�ضارع ملن قام به الفعل ،وا�سم املفعول
ا�سم م�شتق من»يفعل» ملن وقع عليه الفعل.العيني،مِ الح الألواح يف �رشح مراح الأرواح،
.253 ،245
�7070صياغة ا�سم الفاعل وا�سم املفعول من الفعل غري الثالثي.ويكونان ب�إدخال ميم م�ضمومة
يف � ّأول ك ّل واحد منهما ،وتك�رس العني من الفاعل ،وتفتح من املفعول فرق ًا بينهما ،نحو:
كرم .ينظر:امليداين ،نزهة الطرف يف علم ال�صرّ ف .25 ،وعبد اهلل
�أكرم فهو ُمك ِرم وذاك ُم َ
بن حممود ،الكفاية يف النحو.126،
7171الأمثلة املفردة بابها ال�صرّ ف ،ومركبه مع الغري ،بابها النحو .فعلم الت�رصيف هو
معرفة ذوات ال َكلِم يف �أنف�سها من غري تركيب.
ينظر :ابن ع�صفور ،املمتع يف الت�رصيف.30 ،
مما
7272يف املخطوطةَ « :م ْعنا».ويجيء «�أفعل» لتف�ضيل الفاعل من الثالثي غري مزيد فيه ّ
لي�س بلون وال عيب ،وال يجيء من الزوائد لعدم �إمكان حمافظة جميع حروفها يف
«�أفعل» وال من لون وعيب ل ّأن فيهما «�أفعل» لل�صفة فيلزم االلتبا�س.
ينظر :العيني ،مالح الألواح.248 ،
7373مبالغة الفاعل يق�صد بها �صيغ املبالغة ،وهي �ألفاظ تدل على ما يدلّ عليه ا�سم الفاعل
�سماعية فيحفظ ما ورد منها وال يقا�س
رش وزناً ،و�أوزانها ِكلّها
بزيادة ،ولها �أح َد ع� َ
ّ
فعال ،ومِ فْعال ،وف ُعول ،وفَعيل ،و َفعِل .ينظر :ابن عقيل� ،رشح
عليه .ومن �أ�شهر �أوزانهاّ :
ابن عقيل .111/2،وابن ال�سرّ اج ،الأ�صول يف النحو.225 /1 ،
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و�سمي
7474امل�صدر يقرب من الفعل بداللته على احلدث ،كال�ضرّ ب ،وال َق ْتل ،والقيام ،والقعودُ ،
م�صدراً ل�صدور الأفعال عنه .ينظر :احلريري� ،رشح ُملحة الإعراب.166 ،وانظر تف�صيل
القول يف امل�صادر الثالثية وغري الثالثية ،ابن القطاع ال�صقلي� ،أبنية الأ�سماء والأفعال
وامل�صادر.383 -370 ،و�أبو علي ال�شلوبيني،التوطئة.370 ،
قيا�سية،
�سماعية ُتعرف بالقراءة ،ومعظم امل�صادر من غري الثالثي
 7575م�صادر الثالثي
ّ
ّ
ينظر :ديزيره �سقال ،ال�صرّ ف وعلم الأ�صوات.185-183 ،
�7676أي� :ضابط قيا�س امل�صدر من الفعل غري الثالثي ،ففي(انطلق) نقول :انطِ الق ،فزيدت الألف
ا�ستخر َج :ا�ست ِْخراج.
املتحرك املفتوح وهو حرف (الطاء) .ومثله
قبل �آخره ،وكُ �رس
َ
ّ
حرجاً.ب�ضم ما قبل الالم وهو حرف (الراء).
حرج:ت َد ُ
7777ما يف �أوله تاء زائدة ،نحوَ :ت َد َ
الفعل(خا�صم):مخُ ا�صم ًة وخِ �صاماً ،ويف قاتلُ :مقاتل ًة وقِتاالً .بك�رس
7878نقول يف م�صدر
َ
الفاء وزيادة الألف قبل �آخره يف الوجه الثاين للم�صدر ال�صرّ يح.
على(مفاعلة) و (فِعال) نحو :قاتلَُ :مقاتل ًة و قِتاالً ،و�أهل
(فاعل) يجيء
7979امل�صدر من َ
ُ
اليمن يقولون(:قيتاالً) ،قال الفراء :وهو �أقي�س؛ لأ ّنهم �أرادوا �أن يثبتوا الألف يف امل�صدر
ياء لك�رسة ما قبلها،
كما �أثبتوا يف الفعل ،يعني :قولهم فاعل يفاعل غري �أ ّنهم �صيرّ وها ً
ومن َحذف الياء اكتفى بالك�رسة عنها .امليداين ،نزهة الطرف يف علم ال�صرّ ف.21 ،
َ
8080الفعل الذي َي�سقط الفاء من م�ضارعه نحوَ :و َعدَ :ي ِع ُدَ ،وث ََبَ :يث ُِبَ ،و َ�ضعَ :ي َ�ضع�...إلخ.
(م ْفعِل) بك�رس
وامل�صدر امليمي من الفعل الذي ي�سقط الفاء من م�ضارعه يكون على وزن َ
العني ،وقال بع�ضهم� :إ ّن ُه ا�سم مبعنى امل�صدر ال م�صدر وهو قيا�سي :ينظر:ديزيرة �س ّقال،
ال�رصف وعلم الأ�صوات.188 ،
8181امل�صدر امليمي من غري الثالثي.وامل�صدر امليمي يعمل عمل فعله ،ومنه قول ال�شاعر:
ظلم.
حتي ًة ُ
� ُ
ال�س َ
الم ّ
أظلوم � ّإن ُم َ�صا َبكم َر ُج ًال � ْأه َدى ّ
ينظر� :أحمد ح�سن حامد ،ويحيى جرب ،الوا�ضح يف علم ال�رصف.100 ،
مكررة يف املخطوطة.
 8282الكلمة (لكرثته) ّ
(وخِ ّفته ) ؛ ل ْأن ال مدلول لها يف الرتكيب غري ذلك.ور�أينا امليداين يقول:
8383يبدو � ّأن املراد َ
«م�صدر(تف َّعل) يجيء على(تف ُّعل) وعلى( ِتف ِّعال) نحو :متلّق :متلّق ًا وتمِ ِ الّقاً ،وهذا هو
فعل) خل ّفتــه».
الأ�صل لوجود �ألف امل�صدر فيه ،ولك ّنهم �آثروا(ال ّت ّ
امليداين ،نزهة الطرف.22 ،
املرة ,و « ِف ْعلة» (بك�رس الفاء ) وزن امل�صدر
َ 8484ف ْعلة (بفتح الفاء ) وزن امل�صدر الدال على ّ
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للمرة� :ضرَ َب�:ضرَ بةً ،وخ�شيَ :خ�شية ،ورحمَ :رحمة ،وقام:
الدال على الهيئة.ك�أن تقول ّ
َقومة .وقلّ(�إتيانة ولقاءة).وذكر الأزهري � ّأن (لقاءة و�إتيانة ) �شاذتان .وذكر �سيبويه � ّأن
�إتيانة قليل واالطّ راد على( َف ْعلَة) وللهيئة:جل�سِ :جل�سةً.ينظر� :سيبويه ،الكتاب .45/4 ،و
العيني ،مالح الألواح يف �رشح مراح الأرواح .173 ،والأزهري� ،رشح الت�رصيح.77/2 ،
وامليداين ،نزهة الطرف.19 ،
واجلرجاين،املفتاح يف ال�صرّ ف.66،
املرة من غري الثالثي.وي�شتق على وزن امل�صدر الأ�صلي
 8585يعني امل�صدر ال ّدال على ّ
بزيادة تاء يف �آخره ،نحو :ا�ستفهم :ا�ستفهام ًةً .ينظر ذلك :ديزيرة �سقال ،ال�صرّ ف وعلم
الأ�صوات .188 ،وعبده الراجحي ،التطبيق ال�رصيف.73 ،
الرمي بالنبل .و(ف ِّعيلى) نحو :هِ ّزميى .لكن ابن القطاع
َ «8686تفعال» نحو قولنا :الترّ ماء ،من ّ
ع ّد وزن « التفعال» من امل�صادر.
وذكر �سيبويه وغريه من كبارالنحاة � ّأن امل�صدر يجيء للمبالغة ،نحو :ال ّتهذار،
مبالغة للهذر ،واحل ّثيثى مبالغة للحث ،وال ّدليلى يراد به كرثة علمه بال ّداللة ور�سوخه فيها،
والهجريى:كرثة الكالم والقول بال�شيء ،واخللّيفى :كرثة ت�شاغله باخلالفة وامتداد �أيامه
ّ
فيها .وكذلك «ال ّتهذار وال ّتلعاب وال ّت�صفاق والترّ داد وال ّتجوال».ويرى الكوفيون �أن «التفعال»
�أ�صله «التفعيل» الذي يفيد التكثريُ ،قلبت يا�ؤه �ألفاً ،ف�أ�صل التكرار :التكرير ،ومعنى ذلك �أنها
الرباعي .و�أ�شار ابن يعي�ش �إىل احلِكمة من مجَ يء هذه امل�صادر على
م�صادر لوزن ّ
«فعل» ّ
«فعل» ،لكن ملّا �أردت
«ال ّتفعال
والفعيلى» بقوله :فلي�س يف هذه امل�صادر ما هو ٍ
جار على ّ
ّ
بقوة
التكثري عدلت عن م�صادرها وزدت فيها ما يدلّ على التكثري؛ ل ّأن قوة اللفظ ت�ؤذن ّ
املعنى .ينظر :ابن القطاع ال�صقلي� ،أبنية الأ�سماء والأفعال وامل�صار.157،192،و�سيبويه،
اجلزولية .1144/3 ،والقو�شجي ،عنقود
الكتاب 41،84 /4 ،وال�شلوبيني� ،رشح املقدمة
ّ
ال ّزواهر يف ال�صرّ ف.363 ،وح�سن با�شا ،املِفراح يف �رشح املراح .37،وابن يعي�ش� ،رشح
املف�صل.56 /6 ،
اب.وهي مطّ ردة يف الثالثي
8787وزن �أ�سماء الأفعال القيا�سي ،نحوَ :ن ِ
تاب ،وتراكِ  ،و�ضرَ ِ
زال وكَ ِ
ال�سماع ب�رشط كون
دون غريه على ر�أي �سيبويه ،ويجعل هذا النوع مقي�س ًا غري مق�صور على ّ
الفعل الذي ي�صاغ منه (ك َرتكَ �أو َنزلَ ) يف عدم ال ّزيادة على ثالثة �أحرف ،وكون الفعل الزم ًا
ربد يجعله حمفوظ ًا ال يقا�س عليه .ينظر :ال�شلوبيني ،التوطئة.318 ،306،
�أو متع ّدياً ،وامل ّ
والعيني ،مالح الألواح .171 ،وابن عقيل� ،رشح ابن عقيل.303/2 ،وابن مالك� ،رشح
وع ّدة الالفظ.738 /2،
عمدة احلافظ ُ
ال�صفات ،نحوَ :حالقِ  ،وال يف م�صدر نحو :فجا ِر،
8888ذكر �سيبويه � ّأن (فعالِ ) لي�س مبطّ رد يف ّ
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و�إنمّ ا يطّ رد هذا الباب يف النداء ويف الأمر نحو قول طفيل بن يزيد احلارثي« :تراكها من
إبل تراكها� .أي :اتركها».وع ّقب« :واعلم � ّأن (فعالِ ) جائزة من ك ّل ما كان على بناء (ف َعلَ
� ٍ
�أو َف ُعلَ� ،أو َفعِلَ) ،وال يجوز من (�أفعلت)؛ لأ ّنا مل ن�سمعه من بنات الأربعة .ينظر� :سيبويه،
الكتاب.»271،280 /3 ،241/1 ،
 8989ا�سما ال ّزمان واملكان.وهما ا�سمان م�شتقان من امل�صدر لل ّداللة على مكان وقوع الفعل
.171وحممد اللبدي ،معجم
�أو زمانه .فخر الدين قباوة ،ت�رصيف الأ�سماء والأفعال،
ّ
امل�صطلحات ال ّنحوية وال�صرّ فية.213 ،
املت�رصف املتعدي للداللة
املجرد
9090ا�سم الآلة :وهو م�شتق من م�صدر الفعل الثالثي
ّ
ّ
على الآلة التي يكون بها الفعل.و�صيغته(مِ ف َعل) نحو :مِ ربد ،ويجيء على وزن(مِ فعال)
مل ْد ُهن ،وا ُ
مل ْنخل ،وا ُ
كمقرا�ض ،ويجيء م�ضموم العني وامليم نحو :ا ُ
مل ُدق .العيني ،مالح
الألواح .172،و ينظر :فخر الدين قباوة ،ت�رصيف الأ�سماء والأفعال.174 ،
(م ْفعِل),
�9191أَ ْي �أَ َّن َ
(م ْف َعل) �أو َ
ا�سم الزمان وا�سم املكان ي�صاغان من الثالثي على وزن واحدَ :
ويكون التمييز بينهما بالقرائن ،فان مل توجد قرينة ،فهو �صالح للزمان واملكان .ويرى
العيني � ّأن بناء ا�سم املكان ب�أن يزاد امليم يف(ي�رضب) مث ًال كما يزاد يف ا�سم املفعول
ملنا�سبة بينهما� ،أي :بني ا�سمي املكان واملفعول ،واملنا�سبة بينهما يف وقوع الفعل،
يعني كما � ّأن الفعل يقع يف املكان فكذلك يقع على املفعول .ينظر :العيني ،مالح الألواح
فن ال�صرّ ف .88 ،وينظر:
يف �رشح مراح الأرواح ،171،واحلمالوي� ،شذا العرف يف ّ
جمموع ُمهمات املتون.322 ،
9292يعني :ا�سم الآلة .لكن جاء يف كتب ال�صرّ ف � ّأن له ثالثة �أوزان هي :مِ ْف َعل ,نحو :مِ برْ د,
ومِ فْعال ,نحو :مِ قرا�ض ،ومِ ْف َعلة ،نحو :مِ �صفاة .وقيل� :إن الوزن الأخري (مِ فْعلة) فَرع
ما قبله (مفعال) .وقيل � ّإن (مِ فعال) هو الأ�صل ،و(مِ فْعل ،مِ ف َعلة) منقو�صان منه بغري
عو�ض وبعو�ض .ينظر :حممد بن عبد اهلل ،الكفاية يف النحو .132 ،واحلمالوي� ،شذا
العرف.90،وينظر :جمموع مهمات املتون.322،
جمرداً من (�أل) و (اال�ضافة)،
جارة
ّ
للمف�ضل عليه عندما يكون ا�سم التف�ضيل ّ
9393ت�أتي (مِ ْن) ّ
و�س ُف َو�أَ ُخو ُه �أَ َح ُّب ِ�إلىَ �أَبِي َنا
نحو قوله تعاىل يف �سورة يو�سف (�ِ ( :)8/12إ ْذ َقالُواْ َل ُي ُ
مِ َّنا ).وجاء حذف(من) و�إثباتها مع ًا يف قوله تعاىل يف �سورة الكهف(�« :)34/18أنا
�أك ُ
رث مِ نكَ َما ًال َو�أع ُز َنفَراً» .وعندما يكون م�ضاف ًا نحذف(مِ ن) نقول :زي ٌد �أف�ضل القوم،
وال يجوز �أن يقال :زي ٌد الأف�ضل من عمرو ،باجلمع بني التعريف و(مِ ن) ،وذلك حل�صول
اال�ستغناء بكل واح ٍد منهما .ينظر :العيني ،مالح الألواح.249 ،
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9494الياء يف املخطوط غري منقوطة.
�رصف» ولي�س «ال ّت�رصيف.
�9595أي :التغيرّ عن حالته الأ�صلية ،وهكذا يف املخطوطة« :ال ّت ّ
والرغبة يف التمييز بني
9696عالمة التثنية ،وعالمة اجلمع.ويرى النحاة � ّأن جتنب اللب�س ّ
ال�سامل .ينظر :لطيفة النجار،
الأبنية كان وراء ك�رس نون التثنية وفتح نون جمع املذكر ّ
النحوية.87 ،
َد ْور البنية ال�صرّ فية يف و�صف الظاهرة
ّ
ال�سامل .وجمع التك�سري:
 9797م�صطلحان
ّ
�رصفيان �أراد بال ّأول جمع التك�سري والثاين اجلمع ّ
هو اال�سم الدال على �أكرث من اثنني بتغيري ظاهر �أو مق ّدر� .أما اجلمع ال�سامل فهو ما دلّ
على �أكرث من اثنني ومل يتغيرّ بناء مفرده .ينظر :عبد الغني ال ّدقر ،معجم النحو،132 ،
 .149واحلمالوي� ،شذا العرف.106 ،
املجرد ومزيده،
املجرد ومزيده ،وكذا يف :اخلما�سي
َ 9898فعِالل :هذا الوزن يطّ رد يف الرباعي
ّ
ّ
نقول يف جعفر :جعافر،ويف جخدبَ :جخادب ،وح�ضجر :ح�ضاجر� .أما اخلما�سي ف�إن
مل يكن رابعة ي�شبه الزائد ُحذف اخلام�س ك�سفرجل ،نقول فيه� :سفا ِرج ،ونقول يف مزيد
الرباعي نحو ُمدحرجَ :دحارج ،بحذف الزائد و»فعاليل» ،نحو :متاثيل وت�صاوير .وقد
ّ
تلحق التاء �صيغة منتهي اجلموع �إما عو�ض ًا عن الياء املحذوفة كقنادلة يف قناديل،
أزرقي ن�سبة �إىل
و�إما للداللة على �أن اجلمع للمن�سوب ال للمن�سوب �إليه ك�أزارقه يف جمع � ّ
ك�صيارفة ،وقِلة على وزن «فَعالِلة» .ينظر :احلمالوي،
�أزرق ،و� ّإما لإحلاق اجلمع باملفرد َ
ال�صحاح.634/2 ،97/1 ،
�شذا العرف يف ّ
فن ال�صرّ ف.121 ،واجلوهريّ ،
ّ � 9999أما(فاعِ لة ) فتكون على ثمانية �أوجه،نحو عاتِكة ،وعالمِ ة وجتمع على(فواعِ ل)،
وقا�صعاء(جلُحر الريبوع)،
وفاعالء نحو� :سابِياء(لمِ ا يخرج على ر�أ�س املولود)،
ِ
ال�صقلي� ،أبنية الأ�سماء
وباقالء(للفول) ،وخازباء(لغة وهي الذباب) .ينظر :ابن القطاع ّ
والأفعال وامل�صادر.172 ،
بالرفع على �أ ّنه مبتد�أ.
10100يف املخطوطة بالياء(ا�سمني) ،والوجه ما �أثبتناه ّ
ؤنث.وامل�صحح هو ما حلقت �آخره واو
10101قِ�سما اجلمع ال�سامل :جمع املذكر ،وجمع امل�
ّ
امل�صحح ا�سم حلقت �آخره
م�ضموم ما قبلها� ،أو ياء مك�سور ما قبلها .وجمع امل�ؤنث
ّ
�ألف وتاء ،وجمع امل�ؤنث فرع جلمع املذكر .ينظر :الأردبيلي� ،رشح الأمنوذج يف
النحو.95،97 ،
ال�صيمري :وتثنية ماكان
 10102املفرد الذي فيه (التاء) يدخل يف باب جمع امل�ؤنث�.أورد ّ
يف �آخره « هاء الت�أنيث» ب�إثبات الهاء؛ ل ّأن التثنية ال ُتغيرّ اال�سم عن حاله ،كقولك
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يف تثنية(طلحة)(:طلحتان) ،و�إن َجمعت فبالألف والتاء كقولك :طَ لحات .وال ُيجمع
ما كان يف �آخره «هاء الت�أنيث» بالواو والنون؛ لئال يجتمع يف ا�سم واحد عالمتان
مت�ضادتان :عالمة الت�أنيث وهي الهاء ،وعالمة التذكري وهي الواو والنون .ينظر:
ال�صيمري ،التب�رصة والتذكرة.639 /2 ،
ّ
10103امل�ؤنث الذي تق ّدر فيه العالمة هو امل�ؤنث ت�أنيث ًا معنو ّياً .نحو� :سعاد ،مرمي ،دعد...جمعه:
�سعادات،مرميات ،دعداتّ �.أما امل�ؤنث ظاهر العالمة فنحو :فاطمة ،خديجة� ،آمنة�...إلخ.
 10104العلم امل�ؤنث ت�أنيث ًا لفظياً ،نحو :حمزة ،طلحة ،عنرتة ...نقول يف اجلمع:
حمزات،طلحات ،عنرتات.
لفظي ًا كطلحة،ولي�ست علم ًا ملذكّ ر،لك ّنها
ّ � 10105أما (تخرجة) فلي�ست علم ًا م�ؤ ّنث ًا ت�أنيث ًا
ّ
لفظياً،فنقول يف جمعهاَ « :ت ْخ ِرجات».
جتمع جمع امل�ؤ ّنث ت�أنيث ًا ّ
«10106تخريج» :تكون �صيغة منتهى اجلموع منها على وزن (فَعاليل) :تخاريج.
الغالييني،جامع الدرو�س العربية.62/ 2 ،
ال�صافن من اخليل :القائم على ثالث قوائم وقد �أقام الرابعة على طرف احلافر ،وقد
ّ 10107
ي�ص ُّف قدميه ،جمعه�َ :صوافن ،وم�صدره:
َ�صفن
وال�صافن الذي ُ
ل�سّ ،
ُ
الفر�س من باب َج َ
يقوم
ُ�صفُون�.أن�شد ابن الأعرابي يف �صفة الفر�سَ � :
ال�ص َ
فون فال َيزالُ ك�أ ّن ُه ممِ ّ ا ُ
ألف ّ
الثالث كَ �سرياً .ينظر :الزبيدي ،تاج العرو�س 260/9 ،ما ّدة (�صفن) .وابن منظور،
على
ِ
ال�صحاح.366،
ل�سان العرب .369 /7 ،و الرازي ،خمتار ّ
10108مثال ما قبلت �ألفه املق�صورة ياءَ :رحىَ :رحيات ،ومثال املمدودَ :ح ْمراءَ ،ح ْمراوان؛
قراء:
لأن الهمزة فيه للت�أنيثّ � .أما � ْإن كانت الهمزة �أ�صلية فيجب �إبقا�ؤها نقول يف ّ
فن ال�رصف.103 ،
قراءان .ينظر احلمالوي� ،شذا العرف يف ّ
ّ
10109نقول يف جمع اال�سم الثالثي �ساكن العنيَ :ث ْغرةَ :ث َغرات (بفتح العني) يف اجلمع ،ويف
جمع َج ْولةَ :ج ْوالت (ب�إ�سكان العني)ّ � .أما �إذا كان اال�سم ثالثي ًا م�شتقاً(�صفة) �ساكن
العني ،بقي �سكونه يف اجلمع ،نحو َ�ص ْعبة�َ :ص ْعبات.و�إذا كان اال�سم ثالثي ًا جامداً
�ساكن العني �صحيحها ،م�ضموم الفاء ،جاز �إتباع �ساكنه حلركة فائه� ،أو �إ�سكانه،
وخطْ وات .و�إذا كان اال�سم ثالثي ًا
وخطَ واتُ ،
�أو فتحه ،نحوُ :خطوة نقولُ :خطُ واتُ ،
جامداً �ساكن العني مك�سور الفاء� ،صحيح الالم ،جاز يف �ساكنه �إتباعه حلركة فائه �أو
تركه �ساكناً� ،أو فتحه ،نحو :هِ ند :هِ نِدات ،وهِ َندات ،وهِ ْندات .و�إذا كان اال�سم م�ضاعف ًا
ُحوفظ على �سكونه فال يتغيرّ  ،نحو :حِ ّجة ،نقول يف جمعه :حِ ّجات.و�إذا كان مفتوح
الفاء يكون جمعه بفتح العني ،نقول :رجالٌ َر َبعات ،ون�سو ٌة َر َبعات مفرد « َرب َعة «.
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ومفتوح الفاء والعني يبقى جمعه على فتحه نحوَ :بطَ لَةَ :بطَ الت ،ويف طَ لْحة:طَ لَحات،
و�ص ْحفة�َ :ص َحفات ،و�أر�ضَ � :أر�ضات .ينظر� :سيبويه ،الكتاب.627،628،599/3 ،
َ
وديزيرة �سقال ،ال�صرّ ف وعلم الأ�صوات.79 ،
11110معلومة �أ�ضافها امل�ؤلف بعد حديثه عن اجلمع ب�أق�سامه ،وقبل ال�رشوع يف احلديث
عن عالمات الت�أنيث يف الأَفعال والأَ�سماء.
(11111اكي وجميع) :مبعنى :مثنى وجمع.
 11112ذكر ابن ال�سرّ اج �أن للت�أنيث عالمتني هما :الهاء والألف ،و�ألف الت�أنيث جتيء على
�رضبني� :ألف منفردة نحو ُب�رشى ،و�ألف قبلها �ألف زائدة ،نحو� :صحراء.والألف والنون
ُي�ضارعان �ألفي الت�أنيث �إذا كانتا زائدتني ،و ِزيدا معاً ،وذلك نحو� :سكران وغ�ضبان،
و�سكرى .فلما امتنع دخول حرف الت�أنيث (التاء) عليهما
تقول يف ت�أنيثهماَ :غ ْ�ضبى َ
�ضارعا الت�أنيث .ينظر:ابن ال�سرّ اج ،الأ�صول يف النحو.86/2 ،
11113م�ؤنث «�أفعل» ال�صفة يكون على وزن « فَعالء» ولي�س بالتاء ،كقولنا يف ت�أنيث �أبي�ض:
بي�ضاء.
11114يكون كذلك عندما تكون فيه (ال) ،فيجب �أن يكون مطابق ًا ملو�صوفه،و�أال ي�ؤتى معه
ُ�ضلى .ينظر :العيني ،مالح الألواح.249 ،
ب(مِ ن) نحو قولنا:زي ٌد الأف�ضل ،وفاطم ُة الف ْ
فن ال�صرّ ف.85،
واحلمالوي� ،شذا العرف يف ّ
(11115لفظة �أروعورت ) تعني :املذكر وامل�ؤنث �أو الت�أنيث والتذكري كما �أ�شار امل�ص ّنف.
 11116فاعل الأفعال التي تكون للخطاب واملتكلّم يكون ُم�سترتاّ.

وردت يف �أول امل�ضارع.
 11117نحوَ � :
أنت َت ُ
در�س .عالمة اخلطاب (التاء) َ

أنت َد َر ْ�س َت للمذكر(بفتح التاء) ،وامل�ؤنت �أنتِ َد َر ْ�ستِ ( ،بك�رس التاء) ،وللمثنى�:أنتما
11118نحوَ � :
نت
در�ستما(ب�ضم التاء) ،وجمع املذكر� :أن ُتم در�س ُتم(بال�ضم اي�ضاً) ،وجمع امل�ؤنث�:أن ّ
نب(بالنون امل�ش ّددة).
تك ُت َ
11119نحو :اقت َد َر� :أُق ُتدِر ،ب�ضم � ّأوله وثالثه يف حالة البناء للمجهول .ابن عقيل� ،رشح ابن
عقيل.502 /1 ،
 12120يف املخطوطة(واالّ) ،ولع ّل املراد ما �أثبتناه (و� ّأما).القرتان جواب � ّأما بالفاء يف
قوله « :ف ُي�ضم».
الرباعي مطلق ًا نقولُ :يهزم احلَيان ،و ُينتفع باملال ،و�أخوك ُيطم� ّأن �إليه،
12121يف م�ضارع ّ
366

مجل��ة جامع��ة الق��دس املفتوح��ة لألبح��اث والدراس��ات  -الع��دد التاس��ع عش��ر  -ش��باط 2010

و ُيرتاد الف�ضاءّ � .أما امل�ضارع الذي يف � ّأوله(تاء) نحو قولناَ :ت َدحرج ،فيكون بنا�ؤه
الراء).ينظر :فخر الدين قباوة،
للمجهول بك�رس ما قبل الآخر ،فنقولُ :دح ِرج (بك�رس ّ
ت�رصيف الأ�سماء والأفعال.251 ،
تدحرجُ :ت ُدح ِرج (ب�ضم التاء وال ّدال).وينظر تف�صيل ذلك :املكودي� ،رشح املكودي
12122نحو:
َ
علمي ال�صرّ ف والنحو.96 ،
ألفية يف
على ال ّ
ّ
�ضارب� ،أنتما �ضاربان� ،أنتم �ضاربون.
أنت
12123يكون ذلك على النحو الآتي :يف اخلطابَ � :
ٌ
حن �ضاربانَ ،ن ْحن �ضاربون.
ويف التكلّم� :أنا
�ضاربَ ،ن ُ
ٌ
يكتب.
تكتب« ،وهو» يف ُ
أكتب ،و«�أنت» يف ُ
12124ثالثة هي�« :أنا» يف � ُ

الرتكية على التوايل:يف ال ّزمان املا�ضي ،يف احلال احلا�رض ،يف
12125معاين الألفاظ
ّ
أعطيتُ ،يعطيُ ،يعطون،
امل�ستقبل ،الوقت احلا�رض� ،أعطى� ،أعطوا� ،أعطينا� ،أعطيتم�،
ُ
ل ُيعطيُ ،تعطون� ،أُعطيُ ،نعطيَ ،تقر�أ� ،أقر�أَ ،قر� ُأتَ ،نقر�أ� ،أنا ،هو� ،أنت.
والألفاظ(يردم ال ّدى براو) مل نقف على معانيها.ترجمة الأ�ستاذ �صالح الدين �أبو
(العثمانية) القدمية.
الرتكية
ا�سنينه ،ماج�ستري مكتبات،جامعة اخلليل درا�سة اللغة
ّ
ّ
َ 12126و َرد اللفظ يف املخطوطة (واملال ) بدون م ّد ،وامل�آل من �آل ال�شيء ي�ؤول � ْأو ًال وم�آالً:
رجع .ابن منظور ،ل�سان العرب�( 264 /1 ،أول ).
ال�صواب ما �أثبتناه « بالياء».
 12127يف املخطوطة بالنون (جنعلنا ) ،ولع ّل ّ

الف�ضلية كالهما» يق�صد :الأمثلة املختلفة والأمثلة املتفقة.
12128قوله« :الأمثلة
ّ
حممد اجلركومي .مل �أقف على ترجمةٍ له.
12129هو النا�سخ ُعمر بن ّ
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املصادر واملراجع:

حممد علي النجار ،الطبعة
1 .1ابن ج ّني� ،أبو الفتح عثمان (ت392هـ) ،اخل�صائ�ص؛ حتقيق ّ
الثانية ،بريوت :دار الهدى.
حممد عبد القادر �أحمد
2 .2ابن ج ّني� ،أبو الفتح عثمان (ت392هـ)،املن�صف،حتقيق
ّ
العلمية.1999/1419،
عطا،بريوت :دار الكتب
ّ
حممد بن �سهل (ت316هـ) ،الأ�صول يف النحو؛ حتقيق عبد احل�سني
3 .3ابن ال�سرّ اج� ،أبو بكر ّ
الر�سالة.1985/1405،
الفتلي ،الطبعة الأوىل ،بريوت :م� ّؤ�س�سة ّ
املخ�ص�ص ،بريوت:دار الفرقان.
4 .4ابن �سيدة�،أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل،
ّ
حممد بن حمزة(ت542هـ)� ،أمايل ابن ال�شجري؛
5 .5ابن ال�شجري ،هبة اهلل بن علي بن ّ
حممد الطناحي ،القاهرة :مكتبة اخلاجني.1992/1413،
حتقيق حممود ّ
حممد بن علي (ت،)669املمتع يف ال ّت�رصيف؛
6 .6ابن ع�صفور� ،أبو احل�سن علي بن م�ؤمن بن ّ
حتقيق فخر ال ّدين قباوة ،الطّ بعة الرابعة ،بريوت :دار الآفاق اجلديدة.1979/1399،
7 .7ابن عقيل ،بهاء الدين عبد اهلل (ت769هـ)�،رشح ابن عقيل؛ بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي.
8 .8ابن عالء الدين ،ح�سن با�شا الأ�سود(ت827هـ)،املِفراح يف �رشح مراح الأرواح يف
عمار.2006/1427 ،
عمان :دار ّ
الت�رصيف ،حتقيق �رشيف عبد الكرمي النجارّ ،
حممد
9 .9ابن القطاع ّ
ال�صقلي(ت 515هـ)�،أبنية الأ�سماء والأفعال وامل�صادر ،حتقيق �أحمد ّ
امل�رصية1999 ،م.
عبد الدامي ،القاهرة :دار الكتب
ّ
النعمانية
حممد،العقد املنظوم يف ذيل ال�شقائق
1010ابن اليل،علي بن اليل بايل بن
ّ
ّ
لطا�شكربي زادة ،بريوت :دار الكتاب العربي.1975/1395 ،
وع ّدة الالفظ،
حممد بن عبد اهلل(ت672هـ )�،رشح ُعمدة احلافظ ُ
.1111ابن مالك ،جمال الدين ّ
الرحمن الدوري ،ال.ت.
حتقيق عدنان عبد ّ
حممد
حممد بن عبد اهلل (ت819هـ) ،الكفاية يف النحو؛ حتقيق �إ�سحق ّ
1212ابن حممودّ ،
اجلعربي ،الطبعة الأوىل ،بريوت :دار ابن حزم.2005/1425 ،
(حممد بن �إ�سحق) ،الفهر�ست؛ حتقيق ناهد عبا�س عثمان ،دار قطري بن
1313ابن الندمي
ّ
الفجاءة1985 ،م.
املف�صل ،القاهرة :مكتبة املتنبي.ال.ت.
1414ابن يعي�ش ،موفق الدين(ت643هـ)� ،رشح
ّ
�1515أبو زيد (كرمية حممود) ،علم املعاين :درا�سة وحتليل ،القاهرة :مكتبة وهبة1408 ،
.1988/
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املطوع ،ال.ت.
�1616أبو علي ال�شلوبيني(ت ،)645التوطئة؛ حتقيق يو�سف �أحمد
ّ
حممد بن عبد الغني(ت� ،)647رشح الأمنوذج يف النحو ؛ حتقيق
1717الأردبيلي ،جمال الدين ّ
ح�سني عبد اجلليل يو�سف ،القاهرة :مكتبة الآداب.
التجارية.
1818الأزهري (خالد)� ،رشح الت�رصيح على التو�ضيح ،م�رص :املكتبة
ّ
الر�ضي على الكافية ،ت�صحيح
1919الأ�سرتاباذي،ر�ضي الدين ّ
حممد بن احل�سن(ت� ،)688رشح ّ
وتعليق يو�سف ح�سن عمر،ال.ت.
�2020
إ�سماعيل(حممد بكر) ،قواعد ال�رصف ب�أ�سلوب الع�رص ،القاهرة:داراملنار/ 1421،
ّ
200
حممد بن �أبي �سعيد (ت577هـ) ،الإن�صاف يف م�سائل
الرحمن بن ّ
..2121الأنبا ري ،عبد ّ
الع�رصية.1987/1407 ،
اخلالف؛ بريوت :املكتبة
ّ
حممد
حممد بن �أبي �سعيد (ت577هـ) ،نزهة الأَلباء؛ حتقيق ّ
الرحمن بن ّ
 2222الأنباري ،عبد ّ
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة :دار الفكر العربي.1998/1418 ,
امل�رصية.1995،
اللغوية ،القاهرة :مكتبة الأجنلو
�.2323أني�س (�إبراهيم) ،الأ�صوات
ّ
ّ
ال�صدور ب�رشح زوائد
حممد بن عبد الدامي(ت 831هـ)� ،رشح ّ
.2424الربماوي�،شم�س الدين ّ
املحمدية.1994 /1415 ،
حممد ح�سن عثمان ،القاهرة :دار الطباعة
ّ
ال�شذور؛ حتقيق ّ
العربية عمر �صابر عبد اجلليل،الهيئة
2525بروكلمان( ،كارل) ،تاريخ الأدب العربي ،نقله �إىل
ّ
امل�رصية العامة للكتاب1995 ،م.
ّ
هدية العارفني ،دار الفكر.
2626البغدادي� ،إ�سماعيل با�شاّ ،
2727اجلرجاين،عبد القاهر(ت471هـ)،املفتاح يف ال�صرّ ف؛ حتقيق علي توفيق احلمد،بريوت:
الر�سالة.1987/1704،
م�ؤ�س�سة ّ
2828حاجي خليفة ،ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون ،دار الفكر.
2929حامد (�أحمد ح�سن) وجرب(يحيى) ،الوا�ضح يف علم ال�صرّ ف،الطبعة الثانية،نابل�س:الدار
الوطنية.1999 / 1430 ،
ّ
حممد (ت516هـ)� ،رشح ُملحة الإعراب؛ حتقيق:
حممد القا�سم بن علي بن ّ
3030احلريري� ،أبو ّ
هبود ،بريوت.1997/1418 :
بركات يو�سف ّ
حممد الإ�سكندراين،الطبعة
الرعيني ،الكواكب ال ّد ّ
رية؛ حتقيق ّ
حممد بن ّ
3131احلطّ ابّ ،
حممد ّ
الأوىل ،بريوت :دار الكتاب العربي.1995/1415 ،
ال�ساد�سة ع�رشة ،ال.ت.
3232احلمالوي (�أحمد )� ،شذا العرف يف فن ال�صرّ ف ،الطبعة ّ
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.3333احليدرة اليمني� ،أبو احل�سن علي بن �سليمان بن �أ�سعد التميمي البكيلي(ت ،)599ك�شف
العلمية.2004/1424 ،
امل�شكل يف النحو؛ حتقيق يحيى ُمراد ،بريوت :دار الكتب
ّ
الر�سالة1408،
3434ال ّدقر (عبد الغني) ،معجم النحو ،الطبعة الرابعة ،بريوت :م� ّؤ�س�سة ّ
.1988/
العربية1983،م.
الراجحي(عبده ) ،التطبيق ال�صرّ يف ،بريوت :دار النه�ضة
ّ
ّ 3535
ال�صحاح ،دم�شق :دار احلقائق.
حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر ،خمتار ّ
الرازيّ ،
ّ 3636
بيدي(حممد مرت�ضى) ،تاج العرو�س،بريوت :دار مكتبة احلياة.
3737ال ّز
ّ
حممد بن عبد اهلل،الربهان يف علوم القر�آن؛ حتقيق م�صطفى عبد
3838الزرك�شي ،بدر الدين ّ
العلمية.1988/1408 ،
القادر عطا ،بريوت :دار الكتب
ّ
3939ال ّزركلي( ،خري الدين) ،الأعالم ,الطبعة الثانية ،دار العلم.
وعمان:دار
امرائي (�إبراهيم) ،من �أ�ساليب القر�آن الكرمي ،بريوت :م�
ؤ�س�سةالر�سالةّ ،
ّ 4040
ّ
ال�س ّ
الفرقان.1983 /1403 ،
العربية1996 ،م.
ال�صداقة
ّ
�.4141سقال(ديزيرة) ,ال�صرّ ف وعلم الأ�صوات ،بريوت:دار ّ
ال�سالم
�4242سيبويه�،أبو ب�رش عمرو بن عثمان بن قنرب (ت 161هـ) ،الكتاب؛ حتقيق عبد ّ
حممد هارون ،الطبعة الثانية ،القاهرة :مكتبة اخلاجني.1983/1403 ،
ّ
الرحمن (ت911هـ)،الإتقان يف علوم القر�آن؛ حتقيق حممود
ّ 4343
.ال�سيوطي ،جالل ال ّدين عبد ّ
وحممد �أ�رشف الأتا�سي� ،أبو ظبي:م� ّؤ�س�سة النداء.2003/1424،
القي�سية
�أحمد
ّ
ّ
حممد �أبو الف�ضل
الرحمن (ت911هـ) ،بغية الوعاة؛ حتقيق ّ
ّ 4444
ال�سيوطي ،جالل ال ّدين عبد ّ
�إبراهيم ،بريوت :املكتبة الع�رصية.
اجلزولية؛
حممد بن عمر الأزدي(ت654هـ)� ،رشح املقدمة
ّ
4545ال�شلوبني� ،أبو علي عمر بن ّ
الر�سالة.1994/1414 ،
حتقيق تركي بن �سهو بن نزال العتيبي ،بريوت :م�ؤ�س�سة ّ
حممد عبد اهلل بن �إ�سحق ،التب�رصة والتذكرة؛ حتقيق فتحي
ال�صيمري� ،أبو
ّ 4646
ّ
عودية :مركز البحث العلمي و�إحياء الرتاث،
�أحمد م�صطفى،اململكة
ال�س ّ
ّ
العربية ّ
.1982/1402
(حممد محُ يي ال ّدين) ،درو�س يف الت�رصيف ،القاهرة :دار الطالئع.
4747عبد احلميد
ّ
العربية1971،م.
4848عتيق (عبد العزيز) ،املدخل �إىل علم ال�رصف ،بريوت :دار ال ّنه�ضة
ّ
(حممد عبد اخلالق) ،املغني يف ت�رصيف الأَفعال ،الطبعة الثالثة،القاهرة:
4949ع�ضيمة،
ّ
داراحلديث.1999/1420 ،
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خالفية يف النحو؛حتقيق:
5050ال ُعكربي� ،أبو البقاء عبد اهلل بن احل�سني(ت616هـ) ،م�سائل
ّ
حممد خري احللواين،الطبعة الثانية ،دم�شق :دار امل�أمون.
ّ
5151العيني ،بدر الدين حممود بن �أحمد(ت855هـ) ،مِ الح الألواح يف �رشح مراح الأرواح؛
ال�ستار جواد ،بغداد :جملة املورد(املجلد الرابع) (العدد الثاين)/1395،
حتقيق عبد ّ
.1970
ال�سابعة والع�رشون ،بريوت:
5252غالييني (م�صطفى) ،جامع الدرو�س
ّ
العربية ،الطبعة ّ
الع�رصية.1992/1413،
املطبعة
ّ
الفراء� ،أبو زكريا يحيى بن زياد (ت207هـ) ،معاين القران؛ حتقيق �أحمد يو�سف جناتي
ّ 5353
وحممد علي النجار ،بريوت :دار ال�سرّ ور.
ّ
حممد بن يعقوب (ت 718هـ) ،القامو�س املحيط ،بريوت :دار
5454الفريوز�آبادي ،جمد ال ّدين ّ
العلم.
5555قباوة (فخر الدين) ،ت�رصيف الأ�سماء والأفعال،الطبعة الثالثة ،بريوت :مكتبة املعارف،
.1998 /1419
الرواة على �أنباه ال ّنحاة؛ حتقيق
5656القفطي،جمال الدين علي بن يو�سف (ت624هـ)� ،إنباه ّ
حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة :دار الفكر العربي.1986/ 1406،
حممد ،عنقود ال ّزواهر يف ال�صرّ ف ،حتقيق �أحمد عفيفي،
 .5757القو�شجي ،عالء الدين علي بن ّ
امل�رصية.2001/1421 ،
القاهرة :دار الكتب
ّ
الر�سالة،ال.ت.
5858
ُ
كحالة(عمر ر�ضا) ،معجم امل�ؤلفني ،م� ّؤ�س�سة ّ
الر�سالة،
(حممد
5959اللبدي
ُ
ّ
�سمري)،معجم املُ�صطلحات ال ّنحوية وال�صرّ فية،بريوت:م�ؤ�س�سة ّ
.1985/1405
ألفية يف علمي
الرحمن بن علي بن �صالح�،رشح املكودي على ال ّ
6060املكودي� ،أبو زيد عبد ّ
الع�رصية/1422،
ال�صرّ ف والنحو؛ حتقيق عبد احلميد هنداوي ،بريوت :املكتبة
ّ
.2001
حممد (ت518هـ)ُ ،نزهة الطرف يف علم ال�صرّ ف؛حتقيق:
6161امليداين� ،أبو الف�ضل �أحمد بن ّ
حممد عبد املق�صود ،القاهرة :دار الطباعة احلديثة.1982/ 1402،
ّ
ال�سيد ّ
النحوية وتقعيدها،
فية يف َو�صف الظاهرة
ّ
.6262ال ّنجار (لطيفة �إبراهيم)َ ،دور البِنية ال�صرّ ّ
عمان :دار الب�شري.1994/1414 ،
ّ
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