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املقدمة:
الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف محمػد صػمى اهلل عميػس كسػمٌـ كعمػى

آلس كصحبس أجمعيف ،أما بعد:

فػ ػ ٌف لعم ػػـ الص ػػرؼ أ ميػ ػ كبيػ ػرة ف ػػل الد ارسػ ػ المغكيػ ػ عامػ ػ كف ػػل الد ارسػ ػ النحكيػ ػ
خاص ػ  .كقػػد فطػػف العممػػا إلػػى تػػيليؼ الكتػػب فػػل مػػادة الصػػرؼ مػػن ـ ابػػف الحاجػػب كابػػف
عصفكر كابػف مالػؾ كريػر ـ ،كقػد ألٌػؼ ابػف مالػؾ ت ِٕٔ ػ) نظمػا فػل ػذا العمػـ فيىسػما

المي ػ اعفعػػاؿ)) كجػػا ابنػػس ابػػف النػػاظـ تٖٔٔ ػ ػ) فشػػرح المي ػ اعىفعػػاؿ ،كحقػػؽ عػ ٌػدة

تحقيقات كآخر ما حققس اعستاذ الؿ ناجل ُٔٗٗـ.

لقد ظ ر ابف النػاظـ فػل شػرحس مظ ػر العػالـ المبػدع المبػرز ،كالصػرفل الحػاذؽ إذ
تمكف أف يعرض أبكاب شرحس كمسائمس ،كيشرح اعبيات شرحان عمميان دقيقان كافيان بمػا جػا ب ًػس
مف معرف صرفي محكم اعدا  ،كآ ار العمما فل المغ كالنحك..

كقد عالج مسػائؿ الصػرؼ بعقميػ راجحػ  ،كبصػيرة ثاقبػ  ،فكػاف فػل بعػض اعحيػاف
يكرد آ ار العمما عمى اختالؼ مذا ب ـ ،كيناقشػ ا فػل بعػض اعحيػاف كقػد أكرد فػل شػرحس

أك ازن ػان كثي ػرة متعمق ػ بيبني ػ الربػػاعل المزيػػد ،ك نػػاؾ أكزاف انفػػرد ب ػػا لػػـ تػػرد عنػػد القػػدامى كال

عمػؿ
افعػي ٌ
المتيخريف فل المصادر التػل رجعنػا إلي ػا ك ػل تىفى ٍ ىعػؿ – ى
ىؿ – ا ٍف ىعػؿ – فى ٍعمىػـ -ا ٍف ٌ
عنمى)).
–ا ٍف ٍ
اعكؿ :أبني ػ
كقػػد قمػػت بتقسػػيـ البحػػث عمػػى مقدمػ كمبحثػػيف ،كقػػد تنػػمف المبحػػث ٌ
الفعؿ الثالثػل المجػرد .كأبنيػ الفعػؿ الثالثػل المزيػد كالربػاعل المجػرد كالمزيػد كالفعػؿ المبنػل
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لممج ػػكؿ كبنػػا فعػػؿ اعىمػػر ،كأمػػا المبحػػث الثػػانل فتنػػمف أبني ػ المشػػتقات كالمصػػادر ،ثػػـ
خاتم بالنتائج التل تكصؿ إلي ا البحث.

كقػػد اعتمػػدت فػػل كتابػ البحػػث عمػػى طائفػ مػػف المصػػادر النحكيػ كالصػػرفي ك ػػل

متنكع كاف اعساس في ػا – شػرح الميػ اعفعػاؿ البػف النػاظـ إذ عميػس دار البحػث ثػـ كتػب
نحكيػ كصػػرفي متفرقػ من ػػا :الكتػػاب لسػػيبكيس تَُٖ ػ) كالمقتنػػب لممبػػرد تِٖٓ ػ)،
كالمنصؼ البػف جنػل ت ِّٗ ػ) ،كشػرح المفصػؿ البػف يعػيش تّْٔ ػ) ،كالممتػ فػل

التصريؼ البف عصفكر تٗٔٔ ػ) ،كالمبدع فل التصريؼ عبل حياف تْٕٓ ػ) ،كمػف
كتب المحدثيف أكزاف الفعؿ كمعاني ا ل اشـ طس شالش ،كالصرؼ الكانح لألسػتاذ المرحػكـ
عبد الجبار النايم  ،كالصرؼ الكافل لمدكتكر ادم ن ر كرير ا .

كختاما أرجك أف أككف قد كفقت فل انجاز ذا البحث كاهلل كلل التكفيؽ

المبحث األول  :أبنية األفعال
تعريف الفعل لغة:

قػػاؿ ابػػف فػػارس :الفػػا كالعػػيف كالػػالـ أىصػػؿ صػػحيح يػػدؿ عمػػى إحػػداث شػػل و مػػف

عم وػؿ كريػر ))

ُ) ،

كجػا فػل لسػاف العػرب الفعػػؿ كنايػ عػف كػؿ متعػد أك ريػر متعػد ،فعػػؿ

يفعؿ فعال كفعال)) ِ).

كقػػد عػػرؼ النحكيػػكف الفعػػؿ تعريفػػات كثي ػرة ،فقػػد قػػاؿ سػػيبكيس كأمػػا الفعػػؿ فيىمثمػػس
ػت لمػػا منػػى ،كلمػػا يكػػكف كلػػـ يق ػ  ،كمػػا ك كػػائف لػػـ
كبنيػ ٍ
أيخػػذت مػػف لفػػظ أىحػػداث اعىسػػما ي
ينقط فيىما بنا مامنى ،فػ ىذ بً ،
كح ًم ىد) كأما بنا مالـ يقػ ف نػس قكلػؾ آمػ انر
كم يك ى
ث ي
ىى ى
كسم ى ى
ّ)
ب. ))...،
ب ك ىي ٍ
ان ًر ٍ
ب ،كا ٍقتي ٍؿ ك ٍ
ا ٍذ ى ٍ
ن ًر ي
كي ٍذ ى ي
ب) كمخب انر ىيقيتيؿ  -ى

بينػػس مػػادؿ عمػػى حػػدث كزمػػاف مػػاض أكمسػػتقبؿ)) ْ) .كعرفػػس
كعرفػػس الزجػػاجل ٌ
ٌ
ٓ)
السػ يمل تُٖٓ ػػ) باختصػػار قػػائالن الفعػػؿ مػػادؿ عمػػى حػػدث كزمػػاف))  .مػػف دكف أف
يكنح رأيس فل ذلؾ.
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كلكف ابف شاـ تُٕٔ ػ) أناؼ إلػى تعريفػس اعزمنػ الثالثػ فقػاؿ :كممػ تػدؿ

عمى معنى فل نفس ا مقترن بيحد اعزمن الثالث )) ٔ).

كلـ نجد لدل ابف الناظـ تعريفا محددان جامعان لمفعػؿ فػل شػرحس الميػ اعفعػاؿ كانمػا

بػػدأ بتعريػػؼ الفعػػؿ المجػػرد .كقػػد قسػػـ عممػػا العربي ػ الفعػػؿ مػػف حيػػث المجػػرد كالمزيػػد عمػػى
قسػػميف ف ػػل -:أكال :الفعػػؿ المجػػرد :ك ػػك الفعػػؿ الػػذم يكػػكف جميػ حركفػػس أصػػمي ال تسػػقط

ب ٕ) ،كقػػاؿ ابػػف النػػاظـ
نػ ىػر ى
ػب  -ىد ىر ىس  -ى
حػػرؼ مػػف حركفػػس إال لعم ػ تص ػريفي نحػػك :ىكتىػ ى
الفعؿ المجرد مف الزكائد عمى نػربيف ثالثػل كرباعل،كمػا لػيس مفرعػا ببنائػس لممفعػكؿ أك

اعمر)) ٖ).

أبنية الفعل المجرد وتصاريفو:

الفعػؿ الثالثػل المجػرد فػل صػيغ المانػػل لػس ثالثػ أكزاف كذلػؾ عف فػا

متحركػ

بالفتح دائما ،كالمس متحركػ بػالفتح أينػا ،كلكػف عينػس تتحػرؾ بػالفتح أك النػـ أك الكسػر-:
كقاؿ ابف الناظـ لمثالثل منس ثالث أبني ))-:

ب
ب كىذ ى ى
ن ىر ى
ُ -فَ َع َل :بفتح اعكؿ كالثانل نحك :ى
ِ -فَ ِع َل :بفتح اعكؿ ككسر الثانل نحك :ىعمً ىـ  -ىسمً ىـ .

ؼ.
ؼ ك ىش ير ى
ّ -فَ ُع َل :بفتح اعكؿ كنـ الثانل نحك :ظى ير ى

اعكؿ كالثانل) كالنحػاة يقكلػكف
كقد خالؼ النحاة فل تكنيح اعك ازف ٌ
فانس قاؿ بفتح ٌ
بفتح الفا كالعيف ك كذا فل بقي اعكزاف.
ث ػػـ ب ػػيف أف لمرب ػػاعل المج ػػرد كزنػ ػان كاح ػػدان فى ٍعمى ىؿ) بف ػػتح اعكؿ كالثال ػػث نح ػػك ىد ٍح ػ ىػرج
ك ىسػ ٍػب ىرج) ٗ) .كقػػد سػػار ابػػف النػػاظـ فػػل أبني ػ الفعػػؿ الثالثػػل كالربػػاعل المجػػرد عمػػى مػػن ج

سػػيبكيس َُ) .كالمبػػرد ُُ) .كالزمخشػػرم ُِ) .كتابعػػس مػػف المعاص ػريف لػػس الرنػػل ُّ) .كأىبػػك
حياف ُْ) .كرير ما مف الصرفييف القدامى كالمتيخريف كالمحدثيف ُٓ).
فَ ُع َل َ -ي ْف ُع ُل:
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كقد أشار ابف الناظـ إلى بنا الفعؿ المنارع مف كزف فىػ ي ً ىؿ) مبينػا أف منػارعس
ظ يػرؼ)) ُٔ) .ثػـ بػػيف أنػس لػـ يجػ
ؼ  -ىي ٍ
ؼ – ىي ٍش يػرؼ – ك ى
ظػ يػر ى
ىي ٍف يعػؿ) بنػـ العػيف نحػػك ىش يػر ى
عمػػى ريػػر ذلػػؾ ،كب ػػذا كػػاف مكافق ػان ع ار النحػػاة كالص ػػرفييف القػػدامى ُٕ).كلػػـ يخػػرج ع ػػف

أرائ ـ.

فَ ِع َل – َي ْف َع ُل:
كقد أشار الى بنا الفعؿ المنارع مف كزف فى ًع ىؿ) مبينا أف منػارعس ىي ٍف ىعػؿ) بفػتح
العػػيف نحػػك :ىعًمػ ىػـ – ىي ٍعمىػ يػـ – ىسػػمً ىـ –ىي ٍس ػمى يـ) ثػػـ ذكػػر كقػػد تكسػػر شػػذكذان م ػ مجي ػ اعىصػػؿ
كعدمس فل مكنعيف ُٖ).
ً
ً
ً
كي ٍػك ىر ير،
كك ًرػ ىر صػدر ىيغ يػر ى
كي ٍح ىس ي
ػب ى
ب ىي ٍحس ي
اعىكؿ :فل تسع أىفعاؿ ك ل :ىحس ى
ػب ،ى
كن ًعـ يػ ٍػن ًعـ كيػ ٍػنعـ ىنعم ػ  :ىننػػرً ،
ً
كيٍبػػيس :سػػا ت
كبػػئ ىس ىيٍبػ ىػئ يس ى
ى
ى
ككحػ ىػر ىي ىحػ هػر ى
كيػ ٍػك ىح ير :إذا تكقػػد ،ى ى ى ي ى ى ي ٍ
ى
ً
كيٍييس :إنقط أممس كالشل عممػس كمنػس ﭧ ﭨ ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
كيئ ىس ىيٍيىئ يس ى
حالىسي ،ى
ﮕ ﮖ ﭼ [الرعد.] ١٣ :
و
كيٍيػ يػب يس ذ ػػب
كي ػبً ىس الشػػل ي ىيٍيػبً يس ى
ىكلًػػسى ىيمىػػسي كىي ٍكلىػػس :ذ ػػب عقمػػس لفقػػد كلػػد أك حبيػػب ،ى
كي ٍك ى ؿ ىجيب ىف ،كفل الشل ك ً ىؿ عنس :ىن ًسىيسي)) ُٗ).
ندكتس ،ىكىك ً ىؿ ىي ً يؿ ى
َِ)
ً
ً
كبػئً ىس ىيٍبػ ً ى س)) بكسػر العػيف فقػط،
كقد ذكر ابف قتيب
 .فعميف ىيئ ىس –ىيٍيئس ،ى
كتابعس ابف منظكر ُِ) .فذكر الفعػؿ ىيػئً ىس)) بػالكج يف المػذيف ذكر مػا ابػف النػاظـ ثػـ قػاؿ:
ً
ً
ػيس
كاعخيػ ػرة نػ ػػادرة يقصػ ػػد بػ ػػذلؾ ىيٍيػ ػػئس)) كاختمػ ػػؼ مع ػػس فػ ػػل ترتيػ ػػب الفعػ ػػؿ ىيػ ػػئ ىس – ىيٍيػ ػ ي
كيٍيئً يس).
ى

ككػاف متابعػػا لسػػيبكيس ِِ) فػل الفعػػؿ ىبػػئً ىس) مػف الشػػل ىيٍبػػيس) ك ىبػئً ىس) نػػادر عنػػد
لكنػػس أنػػاؼ :ك ػػذا عنػػد أصػػحابنا ٌإنمػػا يج ػ عمػػى لغتػػيف ىبػػئً ىس – ىيبػػيس كبػػيس –
سػػيبكيس ٌ
ىيٍبئًس)) لغتاف ثـ يرٌكب من ا لغ ثالث .
كقػػد تبػػيف مػػف ػػذ اعفعػػاؿ التػػل ذكر ػػا ابػػف النػػاظـ أنػػس تميػػز بكنػػكح ال ػرأم كقػػكة

االستق ار فل تمييز دالالت ذ اعفعاؿ فل االستعماؿ المغكم ،كقػد اختمػؼ عػف الصػرفييف
القدامى فل تقديـ بعض اعفعاؿ عمى بعن ا فل الفعميف ىيٍبئس عمػى ىييػيس – ىيٍبػئً يس عمػى
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ىيٍبػيس)) ك ػذاف الفعػالف يعػداف مػف النػكادر عنػد سػيبكيس كابػف منظػكر .كلػـ يػذكر الصػػرفيكف
ذ اعفعاؿ بكزنيف عند أكثر النحاة .كقد عد قسـ مف الصرفييف ِّ) .كالكسػر فػل منػارع

ذ اعفعاؿ مف باب تداخؿ المغات كليس أصال فل الباب.

ث ،ىكىكلً ػػى اعم ػػر ىي ىمي ػػس كاليػ ػ كاعم ػػارة
ث ىي ػ ًػر ي
الث ػػانل :ف ػػل ثمانيػ ػ أفع ػػاؿ ك ػػل ىكًر ى
ى
ع الرجػؿ ىي ًػرع ىكىرنعػا ىكًرىعػ ن كػؼ
ككًر ى
كليا قى ير ى
كنحك ا كالشل ن
ب منس ،ىكىكًرـ الجرح ىي ًػريـ انػتف)) ،ى
ػؽ
ػؽ حسػف) ،ىكىكثً ى
ػؽ الفىػرس ىي ًف ي
أحبػس ،ككًف ى
كك ًم ى
ػؽ الشػل ىي ًمقٌػس ًمقىػ ن ٌ
عف المعاصػل ف ػك ىكًرعه ،ى
بًػ ًػس يثًػ ي ً
المػػ) يػػرل إذا اكتنػػز كقيػػد ػػذا الفعػػؿ باالسػػتناد إلػػى المػػ)
ى
ػؽ ثقى ػ ن اعتمػػد عميػػس ،ىكىكًرم ي

الزٍنػ يػد ييػػرل .ف ػ ٌف كسػػر عػػيف منػػارعس لػػيس عمػػى الشػػذكذ بػػؿ عمػػى تػػداخؿ
م ى
احت ػ از از مػػف ىكًر ى
المغتيف كاالستغنا بمنارع مف قاؿ :ىكىرل الزند بػالفتح عػف منػارع مػف قػاؿ :ىكًرم بالكسػر
فم ذا لـ ييكرد.)ِْ ))...

كقد خالؼ سيبكيس الذم ذكر مجمكع أفعػاؿ مػف المثػاؿ الػكاكم فقػاؿ :أصػؿ ػذا
ٍيفىعؿ فمما كانت الكاك فل ىي ٍف ىعؿ الزم كتسػتثقؿ صػرفك مػف بػاب فى ًعػؿ ىي ٍف ىعػ يؿ إلػى بػاب يمزمػس
الحػػذؼ)) ِٓ) ،كقػػد ذكػػر ابػػف يعػػيش تّْٔ ػ ػ) أنػػس مػػف تػػداخؿ المغػػات كأف قكم ػان يقكلػػكف
ً
نػػؿ) بػػالفتح ثػـ كثػػر ذلػػؾ حتػػى
نػػؿ) كقكمػان يقكلػػكف فىنػ ىػؿ) بالكسػر ىي ٍف ى
ن ىػؿ) بػػالفتح ىي ٍف ي
فى ى
استعمؿ منارع ذ المغ م مانل لغ اعخرل)) ِٔ).
كقد خالفػس الرنػل مػف معاصػريس بقكلػس :كقػد جػا ت أفعػاؿ مػف المثػاؿ الػكاكم لػـ
ػؽ .)..ثػـ قػاؿ :كجػا كممتػاف يركل
ث ىي ًػر ي
يرد فل منػارع ا الفػتح ك ػل :ىكًر ى
ػؽ -ىيثً ي
ككثً ى
ث ،ى
ػؽ ،كانمػا ىبىنػكا ػذ اعفعػػاؿ عمػػى
ؽ –ىيبًػ ي
كك ًب ً ى
فػل منػػارع ما الفػتح ك مػػا :ىكًرل ى
الزنػد ىيػػرل ،ى

الكسر ليحصؿ في ا عم حذؼ الكاك فتسقط ،فتخفؼ الكمم )) ِٕ).

كخالفػػس أبػػك حيػػاف فػػل عػػد ػػذ اعفعػػاؿ مػػف الشػػذكذ بقكلػػس :مػػف فى ًعػ ىػؿ شػػل جػػا
من ػػارعس ي ٍف ًعػ ػ يؿ) ك ػػك ىن ًع ػػـ ً
ث ً
ػؽ ىك ً
ل))...
ككًف ػ ى
ػى ىكىكًرعى ..ىكىكثً ػ ى
ػب ،ىكك ًم ػ ى
كحس ػ ى
ى ى
ى
ػؽ ىكىكًر ى
ػؽ ى
كر ى ى
ككل ػ ى
ِٖ).

إف ماذ ػػب إليػػس ابػػف النػػاظـ ػػك اعرجػػح فػػل عػػد

ػػذ اعفعػػاؿ مػػف تػػداخؿ المغػػات

ك ػػذا ماأشػػار اليػػس ابػػف يعػػيش مػػف القػػدامى ،كمػػف المحػػدثيف د .اشػػـ شػػالش ِٗ) .مكنػػحا

َُِ
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ذلػػؾ بقكلػػس :كمعنػػى ذلػػؾ أف ل ػػذا الفعػػؿ لغتػػيف مش ػ كرتيف إحػػدا ما مػػف كزف كاعخػػرل مػػف
كزف أخػػر ،كلشػػيكع ػػاتيف المغتػػيف قػػد ييخػػذ العربػػل الفعػػؿ المانػػل مػػف لغ ػ كالمنػػارع مػػف

لغػ ػ أخ ػػرل في ػػتـ الت ػػداخؿ كين ػػتج ع ػػف ذل ػػؾ لغػ ػ ثالثػ ػ .إذ يع ػػد اب ػػف الن ػػاظـ م ػػف الص ػػرفييف
المبدعيف فل تحميؿ كركد ذ اعفعاؿ ب ذا الشكؿ...
فَ َع َلَ :ي ْف ِع ُل:
ذ ب ابف الناظـ إلى لزكـ كسر عيف المنارع مف فى ىع ىػؿ) فيجيػ عمػى ىي ٍف ًعػ يؿ) إذا
كاف فاؤ كاكأ أكعينس أكالمس يا أ كمناعفا الزما رير مػاكرد مػف مجيئػس بالنػـ نحػك :ىك ىع ىػد
– ىي ًعػ يػد – ىكقىػ ىػد – ًيقػ يػد ،كاعصػػؿ :ىي ٍك ًعػ يػد – ىي ٍكًقػ يػد ،فاسػػتثقؿ كقػػكع ال ػكاك سػػاكن بػػيف يػػا مفتكح ػ
كرمػى يرًمػل ..كأمػا المنػاعؼ
ككسرة الزم فحػذفت كنحػك :ىكػاؿ –ىيكيػ يؿ – ىمػاؿ –ىيميػؿ – ى
الالزـ فنحك :ىحف –ىي ًحف كأف -ىيئًف ،ككمس تمزـ عيف منارعس الكسر)) َّ).
كأمػػا الرنػػل مػػف المعاص ػريف لػػس فقػػاؿ عف قيػػاس عػػيف منػػارع فى ىعػ ىػؿ) المفتػػكح
العيف عمى ما تقدـ إما الكسر أك النـ ،فترككا النـ استثقاال ليا يمي ا يػا أك كاك كبعػد ا
نػػم اذ فيػػس اجتمػػاع الػػثقال )) ُّ) .كمثػػؿ لػػذلؾ بالفعػػؿ المعتػػؿ الفػػا ال ػكاكم كاليػػائل فمػػـ

كي ىس ىر ىيٍي يس ير.
يقكلكا :ىك ىع ىد – ىي ٍك يع يد – ى

كلكف الرنل قػاؿ فػل الفعػؿ اعجػكؼ كالنػاقص اليػائييف فكػاف يمتػبس إذف الػكاكم
ٌ
باليائل فل المانل كالمنارع كل ػذا بعينػس التزمػكا الكسػر فػل اعجػكؼ كالنػاقص اليػائيف ،إ

كي ٍرىمػػل لكجػػب قمػػب اليػػا يف كاكان لبيػػاف البني ػ )) ِّ) .ككػػاف
ذ لػػك قػػالكا فػػل:ىبػ ى
كرىمػػى :ىيٍبيي ػ ي ى
ػاع ى
متابعان البف الناظـ كلكنس لـ يذكر الفعؿ المناعؼ الالزـ اكتفى فقط باعفعاؿ المعتم .
كقد حدد أبػك حيػاف معنػى فى ىع ىػؿ) لممغالبػ
الفا بالكاك فػ ىي ٍف ًع يؿ)) ف ك لغير المغالب .)ّّ .

ىي ٍف يعػ يؿ) إال معتػؿ العػيف أكالػالـ باليػا أك

كذ ػػب الػػدكتكر عصػػاـ نػػكر الػػديف مػػف المعاص ػريف إلػػى أف اعجػػكؼ أكالنػػاقص

ػى ،فػػال ينقػػؿ اعجػػكؼ اليػػائل أكالنػػاقص اليػػائل مػػف بػػاب فى ىعػ ىػؿ –
اليائيػػاف نحػػك :ىبػ ى
ػاع  -ىرمػ ى
ىي ٍف ًع يؿ)) إلى باب فى ىع ىؿ – ىي ٍف يع يؿ)) بؿ ينقالف إليس إف كانا مف رير )) ّْ).
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كتابعػػس أحػػد البػػاحثيف المعاص ػريف بػػيف أفعػػاؿ البػػاب الثػػانل فى ىعػ ىػؿ –ىي ٍف ًع ػ يؿ) قيػػاس
مطػػرد فػػل أفعػػاؿ معتم ػ كثيرة،فمػػا تطػػرد فيػػس مػػف اعفعػػاؿ :ماكػػاف كاكم الفػػا كماكػػاف يػػائل

العيف أك يائل الالـ ،كما كاف منعفا الزما)) ّٓ).

كقد تبيف مف كالـ ابػف النػاظـ أنػس دمػج بػيف فعػؿ المثػاؿ كالنػاقص كالمنػعؼ ريػر
متعػػد فػػل البػػاب الثػػانل فى ىعػ ىػؿ –ىي ٍف ًع ػ يؿ) فػػل شػػرحس ،ك ػػذا مػػا أشػػار إليػػس مػػف المعاص ػريف لػػس
كالمتيخريف كالمحدثيف كما كنحنا ذلؾ.
فَ َع َل – َي ْف ُع ُل:
أشػػار ابػػف النػػاظـ إلػػى كجػػكب نػػـ عػػيف المنػػارع فى ىعػ ىػؿ) مػػف المنػػاعؼ إذا كػػاف
كحمػػسي –ىيحمػػسي ،شػػذ بالكسػػر كحػػد
متعػػديي فتجػػل عمػػى ىي ٍف يع ػ يؿ) نحػػك :ىسػػؿ الشػػل ىيسػػمسي – ى
ّٔ)
ً
ػاتبعكنل
منارع ىحب) إذ يقاؿ :ىحبسي  -ىيحبسي بمعنى ى
أحبػسي ،كعميػس قػ ار ة العطػاردم  .ف ي

ييحبًػ ٍػبكـ اهلل)) آؿ عم ػراف  )ُّ-كمػػا س ػكا مػػف أخكاتػػس ففيػػس لغتػػاف :الكسػػر شػػذكذان كالنػػـ
عمى القياس)) ّٕ).
كتابعػػس الرنػػل فػػل لػػزكـ كسػػر منػػارع ىحػػب) بقكلػػس كلزمػػك فػػل ىحبػػسي ىي ًحبػػسي ك ػػك
قميؿ )) ثـ قاؿ ككذا كسركا حركؼ المنارع م اليا فل حب) فقالكاً :
إحػب ،نً ًحػب –
ى
ً
ً
ً
ً
أحػػب
كعػز ىيعػز شػػاذ قميػؿ االسػػتعماؿ ،كالمشػ كر ى
يًحػب ك تىحػب و كذلػػؾ عف ىحػب –ىيحػػب ،ى
 يي ًحب ك ك أينا شاذ.)ّٖ ))...كتابعػػس الػػدكتكر اشػػـ طػػس شػػالش مػػف المحػػدثيف إلػػى أنػػس قػػاؿ :جػػا فػػل بعػػض
المغات ىحبسي  -ىي ًحٌبسي كلـ يجى فل منارعس النـ)) ّٗ).
كقد ذ ب الشي) الحمػالكم إلػى أنػس لغػ بقكلػس مػف بػاب نػرب إف كػاف الزمػا...
ً
م ً ًحبس)) َْ).
كمف رير الغالب ىحب – ىيحٌبس بفتح اليا ككسر الحا لغ فل ى
أحبسي – ى
كتابعس أحد الباحثيف فل شذكذ قػكل ـ فػل المنػعؼ كالمتعػدم ىحبػسي – ىي ًحبػسي بكسػر
الحا ف ك مف الباب الثانل فى ىع ىؿ –ىي ٍف يع يؿ) ُْ).
فَ َع َل – َي ْف ُع ُل:
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كقػ ػػد ذكػ ػػر ابػ ػػف النػ ػػاظـ فػ ػػل شػ ػػرحس مانػ ػػدر مػ ػػف نػ ػػـ عػ ػػيف المنػ ػػارع مػ ػػف فى ىعػ ػ ىػؿ)

المناعؼ الالزـ ،كقسػمس عمػى نػربيف :أحػد ما :التػزـ نػـ عػيف منػارعس ،كاعخػر جػا

بالكج يف ،ثػـ شػرع فػل ذكػر أمثمػ لمنػرب اعكؿ كقسػمس عمػى ثمانيػ كعشػريف فعػالن من ػا:
كجؿ الرجؿ عف منزلس ىي يجؿ ،ك بت الػريح تى يػب ٌ  ،ك ىكػر عمي ًػس ىي يكػر ىر ىجػ ى...ط ٌػؿ
ىمر بس ىي يمر ،ى
دمس ىي ًطؿ طالًّ در.
وللضرررا النرران  :ذكػػر ثماني ػ عشػػر فع ػالن من ا:صػػد الشػػل يصػػد كي ً
صػػد أعػػرض،
ى ي ى
ى
كي ًخػػر خػػرك انر :سػػقط ،كحػ ٌػدت المػرأة
كيئًػ ي
كأث النبػ ي
ػث كثػػر كالتػػؼ ،كخػ ٌػر الشػػل ىي ىخػػر ى
ػات ىيػ يػؤث ى
ركب الزين لمكتس ِْ).
عمى زكج ا تى يحد كتى ًحد ًحدادان :إذا تى ٌ

كلػػـ يشػػر الرنػػل إلػػى مػػا أشػػار إليػػس ابػػف النػػاظـ كانمػػا قػػاؿ :ك ماكػػاف الزم ػان ف ٌنػػس
ً
ً
ً
ػت
نػ ٍ
ن ى
ي ػػيتل عم ػػى ىي ٍفعػ ػ يؿ) بالكس ػ ًػر نح ػػك :ىع ػػؼ  -ىيع ػػؼ ،ك ىك ػػؿ –ىيك ػػؿٌ ،إال ماش ػػذ م ػػف ىع ى
تى ىعض)) ّْ).
كلكف أبا حيػاف حػدد بػيف الفعػؿ المنػعؼ الػالزـ يػيتل عمػى كزف ىي ٍف ًعػ يؿ) كالمتعػدم
عمى كزف ىي ٍف يع يؿ) ْْ).

كتابعػػس أحػػد البػػاحثيف فػػل النػػرب الثػػانل :ماجػػا بػػالكج يف فقػػاؿ :كقػػد جػػا فػػل
بعض ذلؾ بالمغتيف قالكا :جد يجد ك ي ًجد ،ك ىشب ي يشب كي ًشب  ...كصػد يصػد كي ً
صػد ك ىشػح
ى ى ي ى
ى
ى
ى
ى ىي
ىي يشح ك ىي ًشح)) ْٓ).
كقد أشار أىكثر الباحثيف إلى ما كاف منعفا الزما يككف مفتكح العػيف فػل المانػل
كمكسكر العيف فل المنارع كمثمكا :ىخؼ ي ًخؼ ،عؼ – ي ًعؼ ،صح –ي ً
صح ْٔ).
ى ى
ى
ى
ى
كقػػد تبػػيف مػػف كالمػػس أنػػس ػػك اعرجػػح ،كقػػد عػػد مػػف النػػادر ،كلػػـ نجػػد ذلػػؾ عنػػد

القدامى كالمتيحريف ،كقد عد المحدثكف مف الشكاذ ،ك ذا يدؿ عمػى سػع عممػس كدقػ أفكػار
فل عمـ الصرؼ.
فَ َع َل – َي ْف ُع ُل:
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كقد أشار ابف النػاظـ إلػى كجػكب نػـ عػيف المنػارع مػف فى ىع ىػؿ) إذا كػاف عينػس أك
المػػس كاكا نحػػك :قػػاـ -ىي ٍقػ يػكيـ -حػػدا -ىي ٍحػ يػدك – ر ػ از –يغػػزك ،ثػػـ بػػيف أنػػس إذا دؿ عمػػى رمب ػ

المف ػػاخر ،كليس ػػت ف ػػاؤ كاكان كال عين ػػس كالم ػػس ي ػػا ن ،كج ػػا بيمثمػ ػ نح ػػك :س ػػابقنل فى ىس ػ ىػب ٍقتيسي فين ػػا
أسيبقيسي ،فاخرنل فل السبؽ ففخرتيس كفي ٍقتيس فيس ْٕ).
ٍ

كلكػػف سػػيبكيس فػػل تعميمػػس ىي ٍغػ يػزك) يقػػكؿ :كمػػا أف ىي ٍغػ يػزك حيػػث اعتػػؿ لزمػػس ىي ٍف يع ػ يؿ)
كجعؿ حرك ماقبؿ الكاك مف الكاك)) ْٖ)ك ذا يعنل أف ابف الناظـ تابعس كلكنػس أنػاؼ مػادؿ
عمػػى المفػػاخرة كلػػـ يشػػر إليػػس سػػيبكيس ،كتابعػػس أبػػك حيػػاف فػػل اعػػتالؿ عػػيف الفعػػؿ أك المػػس

يككف عمى كزف ىي ٍف يع يؿ)

ْٗ)

كمػػذ ب البص ػرييف فػػل فى ىعػ ىػؿ) إذا دؿ عمػػى المغالب ػ فيكػػكف عػػيف منػػارعس بالنػػـ،
َٓ).
كمثمكا لذلؾ بقكل ـ كاتبنل ف ىكتٍيبتيس أى ٍكتييبس))...
كذ ب الرنل فل شرح الشػافي إلػى أنػس فػل اعجػكؼ بػالكاك كالمنقػكص ب ػا إنمػا

لزمػكا النػػـ فيمػػا ذكػػر حرص ػان عمػػى بيػػاف كػػكف الفعػػؿ كاكيػان ال يائي ػان ،إذ لػػك قػػالكا فػػل:قػػاؿ ك
كي ٍغ ًزك ولكجػب قمػب كاك المنػارعيف يػا لمػا م ٌػر مػف أف بيػاف البنيػ عنػد ـ أ ػـ
ر از :ىي ٍق ًك يؿ ى
مف الفرؽ بيف الكاكم كاليائل.)ُٓ ))...

كذ ػػب الحمػػالكم إلػػى ماذ ػػب إليػػس ابػػف النػػاظـ فقػػاؿ :مػػا يبنػػل مػػف اعفعػػاؿ مطمق ػان
لمداللػ عمػػى الغمبػ فػػل المفػػاخرة ،فقيػػاس منػػارعس نػػـ عينػػس ،كسػػابقنل زيػػد فسػػبقتيس ،فًنمػػا

أسبقيسي ،مالـ يكف كاكم الفا أك يائل العيف أكالالـ)) ِٓ).
نانيا :أبنية الفعل المزيد وتصاريفو-:

كقد خصص ابػف النػاظـ عبنيػ الفعػؿ المزيػد كتصػاريفس فػل شػرحس بابػان س ٌػما باب
أبني الفعؿ المزيد فيس)) ثـ ٌعرؼ المزيػد بقكلػس :أصػؿ مػاتعرؼ بػس زيػادة الحػرؼ فػل الكممػ

سػػقكطس فػػل بعػض التصػػاريؼ)) ّٓ).ثػػـ بػػيف زيادتػػس أينػػا بقكلػػس :بػػيف يصػػحب أكثػػر مػػف

مصدرة أك حرؼ مصحكب مثمس)) ْٓ).
أصميف ك ك حرؼ ليف أك مزة
ٌ
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كعرفس النحػاة بقػكل ـ ك ػك مازيػد عمػى حركفػس اعصػمي حػرؼ أك أكثػر يسػقط مػف

بعض تصاريؼ الفعؿ لغير تصريفي مثؿ:أخرج كاستخرج كانقط )) ٓٓ).
كقد ذكر ابف الناظـ المزيد بحرؼ كاحد بثالث أكزاف ف ل-:
أعمى ىـ
ُ -أَف َْع َل :كي ٍك ىرىـ ك ٍ

فاع َل :نحك نارب كقارب ،كنظير مف المعتؿ الالزـ :كالى أم تاب .
َِ -
فعرررل :نح ػػك عم ػ ىػـ ككم ػػـ كنظي ػػر م ػػف المعت ػػؿ كلٌ ػػى –يق ػػاؿ :كلٌٍيتيػػسي اعم ػػر كأكليت ػػس ٌإي ػػا
َّّ -
بمعنى.)ٓٔ ...
كقػد سػػار ابػف النػػاظـ عمػى مػػذ ب سػيبكيس ٕٓ) كالمبػػرد ٖٓ) ،كأمػا الزمخشػػرم فقػد عػ ٌػد
المزيد بحرؼ كاحد بينس المكازف لمرباعل مف رير إلحاؽ)) ٗٓ).
ُٔ)
َٔ)
كلكنػػس لػػـ
ف ػػل ثالث ػ أبني ػ ككػػاف متابع ػان البػػف الحاجػػب  .كتابعػػس أبػػك حيػػاف ٌ .
يذكر اعكزاف كانما مثؿ ل ا فقط.

كقػػد سػػار المحػػدثكف ِٔ) .عمػػى طريق ػ القػػدامى فػػل تقسػػيـ المزيػػد بحػػرؼ كاحػػد إلػػى

ثالث أكزاف فال خالؼ بين ـ فل ذلؾ.
نالنا :الفعل المزيد بحرفين:

كقد ذكػر ابػف النػاظـ المزيػد بحػرفييف بعػد أف ذكػر كزنيػيف مػف المزيػد بثالثػ أحػرؼ

اسػتفعؿ – افعنمػػؿ) ،ثػػـ ذكػػر كزنػػا كاحػػدان انفعػػؿ) ثػػـ أشػػار إلػػى المزيػػد بثالثػ أحػػرؼ كذكػػر

أفعاؿ) ثػـ بػدأ بػذكر اعكزاف الباقيػ مػف المزيػد بحػرؼ كاحػد أكحػرفيف أك ثالثػ أحػرؼ قسػـ
ٌ
من ػػا ريػػر معركف ػ لػػدل القػػدامى كال المحػػدثيف كقػػد أشػػار ابػػف النػػاظـ إلػػى المزيػػد بح ػرفيف

بخمس أكزاف ف ل ّٔ)-:

ُ -ا ْنفَ َعل :نحك انفصؿ كانفتؿ كانمحى.

احمر الشل إذا كانت حمرتس ثابت التتغير.
ِ -اف َْع َّل :بال ألؼ نحكٌ :
اعتى ىم ىؿ كاختار كارتقى .
اعتى ىد ىؿ ك ٍ
ّ -افْتَ َع َل :نحك ٍ
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فاعل :نحك تى ىدارؾ كتغافؿ كتكالى أم تتاب
ْ -تَ َ
ٓ -تَفَ ّعل :نحك تى ىعمٌ ىـ كتى ىكمٌـ كتىىكلٌى اعمر لزمس .

ك ػػذا ماذ ػػب إلي ػػس س ػػيبكيس ْٔ) ،كالمب ػػرد ٓٔ)،كالزمخشػ ػرم ٔٔ) ،كاب ػػف عص ػػفكر ٕٔ).

كالرنل ٖٔ) .كلكف ابف الناظـ لـ يشر إلػى معاني ػا كلػـ يرتب ػا بشػكؿ دقيػؽ كانمػا خمػط بػيف
المزيد بحرفيف كثالث أحرؼ.

رابعا :الفعل المزيد بنالنة أحرف:
كقػد أشػار ابػػف النػاظـ إلػػى المزيػد بثالثػ أحػػرؼ مػ اعكزاف اعخػػرل كقػد حاكلنػػا أف

نفرؽ بين ـ ،كما االكزاف المزيدة بثالث أحرؼ ف ل كاآلتل-:
ٌ
استىقىاـ أصمس استقكـ
استى ٍخ ىرج كمثمس ٍ
استَفَ َعل :نحك ٍ
ُْ -

ػار
افعال :بيلؼ رابع نحك:
ِ-
ّ
احمار الشػل إذا كانػت لػس حمػرة التثبتػس يقػاؿ :فػالف ىي ٍحم ٌ
ٌ
فار أخرل.
تارة ى
كي ٍ
ص ٌ
احمىػ ٍػكلى الشػػل
ْع ْو َع َ
ررل :نحػػك ٍ
نػػؿ الشػػل أم ابتػ ٌػؿ ك ٍ
ن ٍك ى
ارػ ىػد ٍكىدف الشػػعر طػػاؿ ،كا ٍخ ى
ّ  -اف َ
طاب.
احركط ٗٔ).
افعول :نحك ٍ
ّْ -
اع ٌمكط ي
اجمكذ إذا أسرع ك ٌ
الم ٍر:ركبس عريانا،كمثمس ٌ

كقد أشار إلي ا سيبكيس َٕ) .كالمبرد ُٕ) .كأما الزمخشرم ِٕ) .فقد ذكر سػبع أبنيػ

مبػػدك ة ب م ػزة الكصػػؿ كقػػاؿ :بينػػس ريػػر الم ػكازف لمربػػاعل ف ػػل انطمػػؽ كاقتػػدر كاسػػتخرج
يقسـ إلى المزيد بحرفيف أك بثالث أحرؼ.
كاش اب كاش ىب ك ٍ
ار ىد ٍكىد ىف ك ٍ
اعمى ٌكطى)) كلـ ٌ

كلكنس أناؼ أك ازنػان أخػرل
كقد تابعس ابف الناظـ كلكنس بدأ بالمزيد بثالث أحرؼ أكالن ٌ
مثؿ فى ٍعيؿ) كأخر ا ٍف ىع ىك ىعؿ) إلى مابعد عدة أكزاف.

ّٕ)
بينػػس الم ػكازف لمربػػاعل عمػػى سػػبيؿ
كقػػد عػػد ابػػف الحاجػػب  .المزيػػد بثالث ػ أحػػرؼ ٌ
اإللحاؽ فقاؿ :زيادة رير مطردة فل إفادة معنى).
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مف المعاصريف لس فقد ذكر بػيف لممزيػد خمسػ كعشػريف كزنػا كخمػط

بػػيف الربػػاعل كالمزيػػد .كقػػد يبػػدك لنػػا بػػيف ابػػف النػػاظـ قػػد ذكػػر أك ازنػػا أخػػرل فػػل شػػرحس الميػ
اعفعاؿ نيتل عمي ا بعد دراستنا لمرباعل المزيد.

رابعا :أ .الرباع المزيد بحرف واحد:

كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ كزن ػان كاحػػدان ػػك تىفى ٍعمىػ ىػؿ) نحػػك تىػ ىػد ٍح ىرج كتى ىسػ ٍػرىبؿ) بزيػػادة حػػرؼ
كاحد ٕٓ) .ك ذا ماأشار إليس سيبكيس ٕٔ) .كقاؿ تىفى ٍعمى ىػؿ) نحػك ىد ٍح ىر ٍجتيػس فتى ىػد ٍح ىرج) ككػاف ابػف

الناظـ مكافقان البف الحاجب ٕٕ) .كالرنل ٖٕ) .كتابعس المحدثكف

ٕٗ)

فل ذلؾ.

ا :الرباع المزيد بحرفين:
ػت اإلبػػؿ
كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ كزنػػيف مػػا :ا ٍف ىعٍنمىػ ىػؿ) نحػػك ٍ
احػ ىػرٍن ىج ىـ يقػػاؿ :ىح ٍر ىج ٍمػ ي
اخ ػ ىػرٍنظىـ تكب ػ ٌػر كالث ػػانل :ا ٍف ىعمىػػؿ) نح ػػك
ػاح ىرٍن ىجـ أم اجتمػ ػ  ،كمثم ػػسٍ :اب ىرٍن ىش ػػؽ الرج ػػؿ فىػ ًػرٍح ،ك ٍ
فػ ٍ
اسمغد ىكًرـ َٖ).
ا ٍش ىم ٌ
اسىبطىر ال ىش ىع ير كرير طاؿ ،ك ٌ
عؿ) أم أسرع ،ك ٍ
كك ػػاف متابع ػػا لس ػػيبكيس ُٖ) ،كالزمخش ػػرم ِٖ) ،كالرن ػػل

ّٖ)

ف ػػل الرب ػػاعل المزي ػػد

كلكنػػس لػػـ يقػػؿ بينػػس الربػػاعل المزيػػد
كلكنػػس يبػػيف دالالت ألفاظ ػػا كيكثػػر مػػف اعمثمػ ٌ :
بحػرفيف ٌ
بحرفيف ك ذا مانستدؿ عميس مف خالؿ اعمثم كاعكزاف التل ذكر ا فل شرحس.
ج :األوزان الملحقة بالرباع ومزيده-:

ػدد ا
كقد ذكػر ابػف النػاظـ اعكزاف الممحقػ بالربػاعل التػل ػل ثمانيػ أكزاف ،كقػد ح ٌ
النحاة كالصرفيكف فل مؤلفات ـ ف ل كاآلتل ْٖ).
ُ -فَ ْعَيل :نحك ىع ٍذىيط الرجؿ ف ك ًع ٍذيكط ،كمثمس :ىزٍ يي العمؿ كطىٍي ىشي ي إذا لـ يحكمس.
ِ -فَ ْعلَى :ىسمقى الرجؿ إذا ألقا عمى قفا .

ّ -فَ ْعَنل :نحك ىقٍمىن ىسس بالقمنسكة بمعنى قمسا أم ألبسس إيا ا.

كح ٌٍكىقؿ الرجؿ إذا ىكبً ىر.
كرب – ى
الج ى
ْ -فَ ْو َعل :ىج ٍكىرىبسي إذا ألبسس ى
كج ٍ ىكر فل كالمس .
ٓ -فَ ْع َول :نحك ى ٍرىكؿ فل مشيس ،ى
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ط ىرف البعير بمعنى قطر أم طال بالقطراف.
ٔ -فَ ْعلَن :نحك قى ٍ
الد ٌاب –
ٕ -فَ ْي َعل :نحك :ىبٍي ى
طر ٌ

ٖ -تَ ْف َعلى :تى ٍسمقى مطاكع سمقى.

كل ػ ػػـ ي ػ ػػذكر اب ػ ػػف الن ػ ػػاظـ كزف فى ٍعمى ػ ػ ىػؿ) مػ ػ ػ
الزمخشرم ذكر ست أكزاف باستثنا فى ٍعىيؿ) ٖٓ).

ػ ػػذ اعكزاف الممحقػ ػ ػ بالرب ػ ػػاعل كلكػ ػ ػ ٌف

كأشػػار ابػػف الحاجػػب ٖٔ).إلػػى اعكزاف التػػل ذكر ػػا الزمخشػػرم كتابع مػػا ابػػف النػػاظـ

كلكنس أناؼ فى ٍعىيؿ) ك تى ٍف ىعمى) عمى ماذك ار مف اكزاف.

ٕٖ)
ػيف ػذ اعكزاف تػيتل مػف اعفعػاؿ المتعديػ كالالزمػ من ػا
كأنػاؼ أبػك حيػاف
ب ٌ
فى ٍع ىػؿ ى ىؿ) متعػد أال أنػػس يكػكف رباعيػػا فمتعػد كالزـ فىٍيعػػؿ كفى ٍك ٍ ى عػؿ كفى ٍعػ ىػكؿ كفى ٍعمػى) متعديػ

كالزم

كي ٍف ىعؿ) ،كقد زاد كزنا ىي ٍف ىع ىؿ) كلكنس لـ يذكر أمثم عمي ا.
فى ٍعىن ىؿ ى

كمف المحدثيف اعسػتاذ الػدكتكر عبػد الصػبكر شػا يف ٖٖ).الػذم أنػاؼ كزنػيف عمػى

اعكزاف الممحقػ ػ بالرب ػػاعل م ػػا فى ٍعمى ػػف) ك ىم ٍف ىع ػػؿ) فق ػػاؿ :يمح ػػؽ بالرب ػػاعل المج ػػرد بزنػ ػ
فى ٍعمى ىؿ) ثماني أكزاف ،ست ذكر ا الصرفيكف ،كأثناف كقعا لمالحظاتنا)).

كقد تبيف لنػا بػيف ابػف النػاظـ يع ٌػد مػف حػذاؽ الصػرفييف كقػد ذكػر فى ٍعمىػف) كلػـ يػذكر
النحاة القدامى كاٌنما مف المحدثيف أناؼ ذا الكزف الدكتكر عبد الصبكر شا يف.
د :األوزان الملحقة ((بدحرج))-:

كقد أشار ابف الناظـ إلى اعكزاف الممحق

بدحرج) ك ل كاآلتل-:

كينػس مػيخكذ مػف ىخمىىبػس خمبػا
س :نحػك ىخٍم ىػبس ىقٍمىبػس إذا فتنػس كذ ػب بػس حكػا أبكزيػد ٌ
 -1فَ ْعلَ َ
ٖٗ)
كخالب إذا خدعس كسينس زائدة لإل لحاؽ بدحرج) .
السػ ٍػنبس الس ػري سػػينس
س ر ْف َع َل :نحػػك ىسػ ٍػنىب ىس بمعنػػى أم أسػػرع ،قػػاؿ أبػػك عمػػر ال از ػػد :ى
َ -2
زائدة لسقكط ا فل نبس َٗ).
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كلكنس لػـ يحػدد إالٌ ػذيف الػكزنيف لػدحرج)
كقد ذكر ابف الناظـ أكزانا لمرباعل المزيد ٌ
كك ػػاف متابع ػػا الب ػػف الحاج ػػب ُٗ).كل ػػـ يش ػػر الرن ػػل ِٗ).إل ػػى ػ ػذيف ال ػػكزنيف ف ػػل ش ػػرحس

لمشافي  ،ككذلؾ لـ يشر المحدثكف ّٗ).إلى إلحاؽ ذيف الكزنيف بػ دحرج).
ىر :األوزان الرباع الملحقة بر (احرنجم)

كقد ذكر ابف الناظـ ثالث أكزاف ممحق بػ احرنجـ) ك ل ْٗ).

طينس.
احىنٍبطي الرجؿ بمعنى ىحبًط أم ىعظي ىـ ىب ٍ
ْع ْنال :نحكٍ :
ُ  -اف َ

ػاح ىرٍن ىجـ
صػمىتيسي ف ػػك ممحػػؽ بػ ٍ
ْع ْن َعررل :نحػػكٍ :
صػ ىػؿ الطػػائر إذا ثنػػى عنقػػس كأخػػرج ىح ٍك ى
اح ىكٍن ى
ِ  -اف َ
بزيادة الكاك.
اح ىرٍبىن ػػى ال ػػديؾ ان ػػتفش لمقت ػػاؿ،
ػمنقى عم ػػى قف ػػا بمعن ػػى اس ػػتمقى ،ك ٍ
ْعْنلرررى :نح ػػكٍ :
ّ  -اف َ
اس ػ ى
ظٍبىنل الرجؿ امتأل ىرٍيظان.
اح ى
كٍ

ٓٗ)
اح ىػرٍن ىجـ) كقػد خالفػس فػل
كقد كػاف متابعػا البػف الحاجػب فػل إلحػاؽ ا ٍف ىعٍنمػى) ب ػ ٍ
الكزنيف ا ٍف ىعٍنال – كا ٍف ىكٍن ىعؿ) كقد عد ما ابف الحاجب مف النكادر إلحاق ما باحرنجـ.

ٔٗ)
اح ىرٍن ىجـ) كلكن ػػس خ ػػالؼ اب ػػف
كق ػػد تابع ػػس الس ػػيكطل .ف ػػل إلح ػػاؽ ػػذ اعكزاف ب ػ ػ ٍ
النػػاظـ فػػل ا ٍف ىعٍن ىعػػؿ) كقػػاؿ بينػػس ا ٍف ىكٍن ىعػػؿ) م ػ ذكػػر المث ػاؿ نفسػػس ،ك ػػذا رأم ابػػف الحاجػػب
أينا.

ص ىػؿ) عمػى كزف
أف ماذ ب إليس ابف الناظـ فل ا ٍف ىعٍن ىعػؿ) خطػي عف ٍ
كقد تبيف ٌ
اح ىكٍن ى
ا ٍف ىكٍن ىعؿ) عمى رأم ابف الحاجب كالسيكطل ،كلك ٌػف ابػف النػاظـ عمػؿ ذلػؾ بزيػادة كاك) عمػى
اح ىرٍن ىجـ).
ٍ

ككػػذلؾ أخط ػػي ف ػػل ا ٍف ىعٍنمىػػى) ف ػػل المث ػػاؿ ال ػػذم ذك ػػر بح ػػذؼ اعل ػػؼ ك ػػك عن ػػد اب ػػف

كلكنس كاف عمػى صػكاب فػل اعمثمػ الباقيػ ربمػا كػاف ذلػؾ خطػي
الحاجب كالرنل باعلؼٌ ،
مف الناس).
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كقد ألحؽ مف المحدثيف الدكتكر عصاـ نػكر الػديف فػل أبنيػ الفعػؿ فػل شػافي ابػف

احػ ىػرٍن ىجـ) ٕٗ) .كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ ػػذ
الحاجػػب) عػػدة أكزاف جمع ػػا مػػف كتػػب القػػدامى ب ػ ٍ
اعكزاف ك ل كاعتل-:

اعثىػ ٍػك ىج ىج البعيػػر ،أم أسػػرع ،ك ػػذا مػػا ذكػػر ابػػف النػػاظـ بقكلػػس :ا ٍف ىعكلػػؿ)
ْع ْولَر ْرل :نحػػك ٍ
ُ  -اف َ
اعثى ٍػك ىج ىج البعيػػر اعثػكثج ف ػك عثػكثج إذا نػخـ ٖٗ) .كقػػد
بزيػادة إحػدل الالمػيف نحػكٍ :
خالؼ ابف عصفكر ٗٗ) .فل داللتس كلـ يمحقس باحرنجـ)

ْعّيررل :نحػػك ا ٍ ىبػ ٌػي)) الرجػػؿ إذا مشػػى مشػػي في ػػا تبختػػر كت ػػاكد .ك ػػذا مػػاذكر ابػػف
ِ  -اف َ
الناظـ فػل شػرحس بقكلػس ا ٍف ىعٌيػؿ) نحػك ا ٍ ىب ٌػي) الص ٌػبل ف ػك ى ٍب ٌػي) إذا سػمف)) ََُ).كلػـ
يمحقس بػ احرنجـ).

كقػػد ذكػػر ابػػف عصػػفكر َُُ) .بػػيف ػػذيف الػػكزنيف لػػـ يػػذكر ما أحػػد مػػف القػػدامى إال
صاحب العيف فال يمتفت إلي ما.
و :األوزان الملحقة بر(تدحرج)-:

كلـ يشر ابف الناظـ إلى اعكزاف الممحق بػ تدحرج) كانما ذكر كزنان كاحدان ك:

بالم ٍد ىرع ػ  ،كتى ىمٍنػ ىػدؿ
ُ -تَ َم ْف َعرررل :نحػػك تى ىم ٍس ػ ىك ىف الرجػػؿ بمعنػػى ىس ػ ىك ىف أم ٌ
ذؿ ،كمثمػػس تى ىمػ ٍػد ىر ى
ع ى
بالمنػػديؿ َُِ)،كل ػػـ يمحقػػس ب ػ ػ تى ىد ٍح ىرىج) كل ٌكػػف الق ػػدامى الحق ػكا ػػذا الػػكزف بتىػ ىػد ٍح ىرج م ػػن ـ
الزمخشرم َُّ) .كابف الحاجب َُْ).

كقد كافقس الرنل بقكلس فل ع ٌػد النحػاة تمػدرع كتمنػدؿ كتى ىم ٍسػ ىكف مػف الممحػؽ نظػر
أينػػا ،كاف كافقػػت تػػدحرج فػػل جمي ػ التصػػاريؼ َُٓ) .كذلػػؾ الف زيػػادة المػػيـ في ػا ليسػػت
لقصد اعلحاؽ،بؿ ل مف قبيؿ التك ـ كالغمظ))

ْع ََ َل ََ َّل ))-:
ز :األوزان الملحقة بر((اف َ
صػر
كقد ذكر ابف الناظـ ا ٍف ىك ىع ٌػؿ))) بزيػادة إحػدل الالمػيف نحػك :اكػكأؿ الرجػ يؿ قى ي
كاجتم خمقس ،اككأ ٌد الشي) كأ ٍك ىك ى ٌد أرعشى َُٔ).كلـ يمحقس

َُّ
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َُٕ)
أؿ ،الرج ػػؿ)) ب ػ ػ
كق ػػد أش ػػار اب ػػف عص ػػفكر  .إل ػػى إلح ػػاؽ ا ٍك ىك ى ػ ٌػد الف ػػرخ ،كاكػ ػك ٌ
افعمؿ)) بقكلس فكزن مػا :ا ٍف ىعمػؿ نحػك :ا ٍق ىش ىػعٌر ،كالػكاك أصػؿ فػل بنػات اعربعػ كمػا كانػت
ٌ

أصػػال فػػل كرنتػػؿ الدا ي ػ ) عف :افعكعػ ٌػؿ بنػػا لػػـ يسػػتقر فػػل كالم ػػـ)) كلكػػف ابػػف مالػػؾ
َُٖ)
عد إلحاؽ ذا الكزف بػ افعم ٌؿ))مف النكادر.
ٌ
ر :وقررد ر ررر ابررن النررا م أك ازنػػا كثيػرة كلكن ػػا ريػػر ممحقػ بػػاعكزاف التػػل ذكرنا ػػا كقػػد عػػد ا

الزمخشرم َُٗ)،كابف الحاجب َُُ) .كالرنل ُُُ) .مػف اعكزاف الممحقػ بالربػاعل فنحػاكؿ
تقسيـ ذ اعكزاف حسب الزيادة إذا كاف فل بد الكمم فنقكؿ:
 -1حرف األلحاق قبل الفاء:
ُ -عفعل :ز رؽ الرجؿ بمعنى أ ػزؽ ،أم أكثػر مػف النػحؾ كمنػس :ىد ٍ ػ ىذ ىـ الشػل بمعنػى
ى ىد ىمس َ ك ذا ماذكر ابف الناظـ ُُِ) ،.كلـ يػرد عنػد الزمخشػرم ُُّ) .كابػف الحاجػب
ُُْ) .كالرنػػل ُُٓ) .يبػػدك لنػػا أف ابػػف النػػاظـ انفػػرد بػػس ،كلػػـ يشػػر المحػػدثكف ُُٔ).

إليس أىينا.
َِ -ى ْف َعرررل :نح ػػك مق ػػـ الش ػػل بمعن ػػى لقم ػػس أم ٍابتى ىؿ ى ع ػػس .كق ػػد ذك ػػر اب ػػف الن ػػاظـ ُُٕ).
كالرنل ُُٖ) .كلـ يشر المحدثكف إليس ُُٗ).
ػس الميػػت
فعر َرل :نحػػك تػػرمس الرجػػؿ إذا ٌ
تغيػػب عػػف حػػرب أك شػػغب مػػيخكذ مػػف ىرىمػ ى
ّ -تَ َ
كأ ٍىرىم ىسػػس إذا ىدفىىنػػس كمػػف ىرىمػػس الكػػالـ أخفػػا كالخبػػر ىسػػتىىر )) َُِ) .كقػػد أشػػار إليػػس ابػػف
عصفكر ُُِ) .كالرنل ُِِ) .مف معاصريس كالسيكطل ُِّ).
ْ -س ر ْفعل :نحػػك سػ ٍػنبس بمعنػػى ىنػػبس أم أىسػػرع ،قػػاؿ أبػػك عمػػر ال از ػػدً :
السػ ٍػنبًس الس ػري
ى ى
ىى
َ َ
ٍى
ُِْ)
.ك ػػذا م ػػاذكر ابػػف الناظـ.كق ػػد أشػػار إلي ػػس اب ػػف
كسػػينس ازئ ػػدة لسػػقكط ا ف ػػل نػػبس
عصفكر ُِٓ) .كالرنل ُِٔ) .كالسيكطل ُِٕ).كلـ يشر إليس المحدثكف ُِٖ).

 .3حرف اإللحاق قبل العين:

كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ عػػدة أكزاف ،ككانػػت الزيػػادة قبػػؿ العػػيف كنكتفػػل بػػذكر اعكزاف

التل لـ ترد فل الممحق بالرباعل ف ل-:

ُُّ
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ىسػ ىػبؿ أم أخػػرج يسػ ٍػنيبمس ُِٗ) ،.كقػػد أشػػار اليػػس ابػػف
ُ -فَ ْن َعررل :نحػػك ىسػ ٍػنىبؿ الػػزرع بمعنػػى أ ٍ
الحاجػػب َُّ).كلكػ ٌػف ابػػف عصػػفكر ُُّ) اعتػػرض عمػػى المثػػاؿ قػػائالن :كأمػػا ماحكػػا
أس ىػبؿ إذا أخػرج يس ٍػنىبمس)) فػال حجػ فػل شػل
بعض المغكييف مف قكل ـ :ىسٍنىبؿ الػزرع ك ٍ
م ػػف ذل ػػؾ عم ػػى أثب ػػات فنع ػػؿ) ب ػػؿ تك ػػكف الن ػػكف أص ػػمي ك ػػل عم ػػى كزف فى ٍعمى ػ ىػؿ) ك ػ ػ
ٍسىبؿ)) ككذلؾ أشار إليس الرنل ُِّ).
ىد ٍح ىرج) كيككف ىسٍنىبؿ مف أ ٍ

قبػػؿ اعيػالج) ُّّ).كأشػار إليػس ابػػف

ِ -فَ ْم َع َرل :نحػك ىزٍممىػؽ) معنػػا الفحػؿ إذا ألقػى مػا
كح ٍمظؿ الرج ػػؿ إذا جن ػػى الحمظ ػػؿ أم
الحاج ػػب بقكل ػػس فى ٍم ىع ػػؿ :ى
ط ػ ٍػرىمح البن ػػا طكل ػػس ،ى
عد ا مف الشكاذ ُّْ).
الحنظؿ) كقد ٌ
ّ -فَ ْي َعرررل :نح ػػك ىرٍ ىمس الش ػػل بمعن ػػى ىرٍم ىس ػػس أم س ػػتر ) ُّٓ) .كق ػػد أش ػػار إلي ػػس ال ػػدكتكر
ظم ا) ُّٔ) .كلـ أجد عند ابف الحاجب ُّٕ).
عصاـ بقكلس فى ٍ ىعؿ :ىد ٍ بؿ المقم ع ٌ

ُِّ
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 .4حرف األلحاق قبل الالم-:

كق ػػد أش ػػار اب ػػف الن ػػاظـ إل ػػى ع ػػدة أكزاف ،كان ػػت الزي ػػادة قب ػػؿ ال ػػالـ ،كنكتف ػػل ب ػػذكر

اعكزاف التل ترد فل الممحق بالرباعل ف ل كاآلتل-:
ُ -فَ ْعتَررررل :نحػػك :ىكٍمتىػػب ىكٍمتىب ػ ف ػػك كمتبػػاف ،قػػاؿ اعصػػمعل :الكمتبػػاف مػػيخكذ مػػف الكمػػب
ك ػػل القي ػػادة ُّٖ) ،كق ػػد انف ػػرد ب ػػس اب ػػف الن ػػاظـ كل ػػـ يش ػػر إلي ػػس اب ػػف الحاج ػػب ُّٗ)،
كالرنل َُْ).

ط ػ ػ ػس أم ىحمىقىػ ػ ػػس ُُْ) ،كقػ ػ ػػد ذكػ ػ ػػر ق ابػ ػ ػػف
ِ -فَ ْع َمررررررررل :نحػ ػ ػػك ىجٍم ىمػ ػ ػػط أرسػ ػ ػػس بمعنػ ػ ػػى ىجمى ى
ُّْ)
صػ ػػؿ الشػ ػػل إذا
الحاجػ ػػب ُِْ) .كعػ ػ ٌػد مػ ػػف الش ػ ػكاذ ،كمثػ ػػؿ الرنػ ػػل
بقكلػ ػػس :قى ٍم ى
قطعػػس ،كأصػػمس القصػػؿ ك ػػك القط ػ كزنػػا كمعنػػى ))...كلػػـ يشػػر الزمخشػػرم ُْْ) .كال

المحدثكف اليس.)ُْٓ .

 .5حررف األلحاق بعد الالم:

كقد أشار ابف الناظـ إلى كزف كاحد بزيادة حرؼ بعد الالـ ك ك:

ص ػ ىػمتيس ُْٔ).كق ػػد ع ػ ٌػد اب ػػف
ف ََ ْعر َ
َُ -
ص ػػسي أم قطػ ػ ىرٍم ى
ص ػ ىػمس بمعن ػػى ىرمى ى
رررل ََ َم :نح ػػك ىرٍم ى
الحاج ػػب ُْٕ).م ػػف الشػ ػكاذ،كمثؿ الرن ػػل بقكل ػػس :فرص ػػـ الش ػػل إذا قطع ػػس كأص ػػمس
الفرص)) ُْٖ) .كقد ذكر ابف الناظـ عدة أكزاف كلـ نجد ا عند القػدامى كال المحػدثيف
مف الصرفييف ك ذ اعكزاف ك ل:

ُ -تَفَ ْي َعل :نحػك تىىرٍ ىشػؼ أم رشػؼ) ُْٗ) .ك ػذا الػكزف بزيػادة التػا فػل أكلػس كال ػا قبػؿ
العيف ،كلـ نجد عند القدامى كال المحدثيف ،كقد انفرد بس ابف الناظـ.
اجفىػػيؿ القػػكـ
اجفىػيىظٌ أم أشػػفى عمػػى المػػكت ،كمثمػػسٍ :
اجفىػػيظ الرجػػؿ بعنػػى ٍ
ِ -افعر ّل :نحػػكٍ :
أم :ان زمكا ف ذا مف ىج ىف ىؿ َُٓ) .ك ذا الكزف بزيػادة ألػؼ كال مػزة كالػالـ كقػد انفػرد بػس
ابف الناظـ.
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نحك:اسػ ػمى ىـ الرج ػػؿ إذا ان ػػطرب ًج ٍس ػػمس كتغي ػػر ،م ػػف ق ػػكل ـ :سػ ػ ـ الكج ػػس إذا
رررل:
ّ -ا ْفلَ َعر ّ
ٍ
تغي ػػر ُُٓ) ك ػػذا ال ػػكزف بزي ػػادة اعل ػػؼ كالالم ػػيف بع ػػد الف ػػا كال ػػالـ كل ػػـ يش ػػر إلي ػػس اب ػػف
الحاجب ُِٓ) .كالرنل ُّٓ).

ظمىـ كمثمس :ا ٍ ىرمػ الرجػؿ فػل
ْع َم ّرل :نحك ٍادلى ىم ٌس الميؿ ف ك دالمس بمعنى ىدلً ىس أم أ ٍ
ْ  -اف َ
مشيس كمنطقس ان مؾ في ما ،كالدم ي ساؿ ف ك مػف أ ػرع إذا أسػرع ،ك ػذا الػكزف بزيػادة
اعلؼ كتشديد الميـ قبؿ الالـ ُْٓ).كلـ يشر إليس ابف الحاجب ُٓٓ) .كالرنل.

اعمىػ ٍػنمىس الشػػعر كاعمنكػػؾ اشػػتد س ػكاد ككثػػر ُٔٓ) .ك ػػذا الػػكزف بزيػػادة
ْع ْناَرررس :نحػػكٍ :
ٓ  -اف َ
ُٖٓ)
اعلؼ كالنكف كالسيف كلـ يشر إليس ابف الحاجب ُٕٓ) .كالرنل
نالنا :الفعل المبن للمجيول:

كقد أشار ابف الناظـ إلى بنا الفعػؿ لممج ػكؿ قػائال :إذا أيريػد حػذؼ الفاعػؿ كاسػناد
الفعؿ إلى المفعػكؿ بػس أك مػايقكـ مقامػس فالب ٌػد مػف بنػا الفعػؿ عمػى صػيغ تي ٍش ًػع ير)) بػذلؾ
ب كأيك ػ ًػرىـ ،كيف ػػتح م ػػا قب ػػؿ آخ ػػر
ن ػ ًػر ى
فين ػػـ أكل ػػس مطمق ػػا كيكس ػػر أخرالمان ػػل من ػػس :نح ػػك ي
كي ٍك ىريـ)) ُٗٓ).
المنارع نحك :يي ٍ
ب ي
ن ىر ي
ثـ بدأ بصيارتس مف الفعؿ المانل معتٌؿ العيف نحػك :قػاؿ كبػاع فقػاؿ :فػ ف كػاف
المانػل ثالثيػان معتػػؿ العػػيف نحك:قػػاؿ كبػػاع ف ٌنػػس يفعػؿ بػػس مػػا يذ ًكػػر لػػـ يخفػػؼ بحػػذؼ حركػ

فائػس كنقػؿ حركػ العػيف إلي ػػا فيقػاؿً :قي ىػؿ – كبًيػ ى – كاعصػػؿ :قي ًػك ىؿ ك يبيًػ  ،فاسػتثقمس الكسػرة
عمى حرؼ عم تمل نم فخففت بالنقؿ)) كمف خفٌؼ الثالثل يحػذؼ حركػ عينػس فقػاؿ:

كب ىكع)) َُٔ).
قي ًك ىؿ ي

ككاف متابعا لمزمخشرم فل بنا الفعؿ لممج كؿ ُُٔ).كأما فل الفعؿ المعتػؿ قػاؿ
ً
فقاؿ:قيػؿ ب شػماـ القػاؼ شػيئان مػف
– باع)) فمػـ يػذكر ابػف النػاظـ اإلشػماـ كذكػر الزمخشػرم

ع)) بقكلػػس كمػػف خفػػؼ الثالثػػل
النػػم حرصػػا عمػػى بيػػاف اعصػػؿ)) كلكنػػس أشػػار إلػػى يبػ ٍػك ى
كب ػػكع)) كعم ػػؿ الزمخش ػػرم ُِٔ) .كاب ػػف يع ػػيش ُّٔ) .ذل ػػؾ
بح ػػذؼ حركػ ػ عين ػػس فق ػػاؿ :قي ػػكؿ ي

ُّْ
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بقكل مػػا كينػػؾ أبقيػػت نػػم البػػا إشػػعا ار باعصػػؿ كمحافظ ػ عمػػى البنػػا  ،كحػػذفت كسػػر
ع المتاع)) ب ذا تستكم ذكات اليا كالكاك))
اليا عمى ماذكرنا فل الكاك ،فصار المفظ يب ٍك ى

كقد أشار سيبكيس ُْٔ).كالمازنل ُٓٔ).كابف جنػل ُٔٔ).إلػى بنػا الفعػؿ لممج ػكؿ ،كقػد
عػ ٌػد المػػازنل أصػػال فػػل أبني ػ اعفعػػاؿ حػػيف قػػاؿ :كاعفعػػاؿ :نحػػك نػػرب ً
ب
كنػ ًػر ى
كعمػ ىػـ ي
ىى ى ى
ؼ)).
كى
ظ ير ى
كل ػػـ يش ػػر اب ػػف الحاج ػػب ُٕٔ).إل ػػى بن ػػا الفع ػػؿ لممج ػػكؿ ف ػػل الش ػػافي  ،كت ػػاب اب ػػف

الناظـ العينل

ُٖٔ)

فل كتابس.

كقد ذ ب اعستاذ الدكتكر عبد الصبكر شا يف إلى أنس ال فػرؽ فػل المانػل مػف
أف الفعػػؿ اعجػػكؼ مثػػؿ :قػػاؿ كبػػاع ،يبقػػى كمػػا ػػك ،ثنػػائل
الفعػػؿ الصػػحيح كالمعتػػؿ ريػػر ٌ
المنط ػػكؽ ،كاف ك ػػاف ثالث ػػل اعص ػػؿ،فتتحكؿ فتحت ػػس الطكيمػ ػ إل ػػى كسػ ػرة طكيمػ ػ عن ػػد بنائ ػػس
ً
كبيً ػ ى ،بزن ػ في ًعػ ىػؿ ،تحكلػػت
لممفعكؿ،فيقػػاؿ:قٍيػ ىػؿ ك بًٍي ػ ى ،بزن ػ  :فييًػ ىػؿ لمفعمػػيف ،كأصػػم ما :قيػ ًػك ىؿ ي
الكمم ػ الثالثي ػ البني ػ إلػػى ثنائي ػ  ،تجنب ػان لممقط ػ الحركػػل المكػػرك فػػل المغ ػ  ،كعػػكض عػػف
ذلؾ طكؿ فل المقط اعكؿ-:

Qu\wi\la = qii\la
Bu\yi\a = bii \a
جػػرل عميػػس النػػاطقكف ب ػػا مػػف الفصػػحا ،كاف جػػا ت ركايػػات ل جي ػ تيغمٍّػػب النػػم
ع كقي ًك ىؿ ُٗٔ).
عمى الكسرة فتقكؿ :يب ٍك ى

ع) كنسػػبس
كلكػف اعسػػتاذ الػدكتكر ػػادم ن ػر أشػػار إلػػى أنػس يػػرد قمػيال فػػل بًيػ ى) يبػ ٍػك ى
إلى ل ج بعض بنل تميـ ثـ منعكا تطبيؽ ذلؾ فيما يحصؿ فيس لبس َُٕ).

ُّٓ

األبنية الصرفية في شرح المية األفعال البن الناظم (ت  686هـ)
أ .م .د .سهيله طه محمد

رابعا :بناء الفعل األمر:

كقد أشار ابف الناظـ إلى بنا الفعؿ اعمر بشركط يجب تكافر ا ك ل كاآلتل ُُٕ):

ُ  -يبنى مف كػؿ فعػؿ اتصػؿ بػس ألػؼ االثنػيف أك كاك الجماعػ أك يػا المخاطبػ ) مجػرد
مف النكف نحك :افعال كافعمكا كافعمل .
ِ -يبن ػػى م ػػف الفع ػػؿ الص ػػحيح بتس ػػكيف أخ ػػر نح ػػك :ا ٍف ىع ػ ٍػؿ) كالمعت ػػؿ بح ػػذؼ أخ ػػر نح ػػك:
اخش ،ك ً
ارز.
ارـ ،ك ي
ى

ّ -يبنى مف أ ٍف ىع ىؿ)عمى أى ٍف ًعؿ) بقط ال مزة كقكلنػا فػل :أك ىػرـ كأعمىػـ كأقػاـ كأعطػى :أك ًػرـ
أع ًط .
كأعمًـ ك ًأقـ ك ٍ
مم ػػا سػ ػ ٌكف ث ػػانل
ىم ػ ىػر – أ ى
ىخػ ػ ىذ –أى ىك ػ ىػؿ)) ع ػػف قي ػػاس نظائر ػػا ٌ
ْ -ش ػػذت اعفع ػػاؿ الثالثػ ػ أ ى
منػػارعس فمػػـ يجمػػب قبػػؿ أكائم ػػا م ػزة كصػػؿ ،بػػؿ اكتف ػكا عػػف ذلػػؾ بحػػذؼ أكائم ػػا
تخفيفػػا لكث ػرة االسػػتعماؿ ،كرٌبمػػا جػػا ت عمػػى القيػػاس فقيػػؿ :أيكمػػر كأيخػػذ ك أ ٍيك يكػػؿ))
طبً ٍر
ػؾ بالصػمكًة كاصػ ى
ككثر ذلؾ فل يم ٍر) م كاك العطؼ فل قكلس تعػالى كأمػيٍر أ مى ى
عمي ا)) طس ُِّ).

كلػػـ يشػػر الزمخشػػرم ُِٕ) إلػػى الشػػركط التػػل ذكر ػػا ابػػف النػػاظـ كاٌنمػػا اكتفػػى بػػالقكؿ
ك مبنل عمى الكقؼ عند أصحابنا،كقاؿ الككفيكف ك مجزكـ بالالـ منمرة)) ُّٕ).
ككػػاف متابع ػان البػػف الحاجػػب فػػل بنػػا فعػػؿ اعمػػر فػػل الشػػرط اعخيػػر فػػل اعفعػػاؿ

الثالث ػ فقػػاؿ ابػػف الحاجػػب شػػذ عػػف ػػذا القيػػاس ثالث ػ أفعػػاؿ ػػل :يخ ػ ٍذ ،ك يكػ ٍػؿ ،ك يمػ ٍػر،
تسم كاليقاس عمي ا كالقياس أ ٍيك يخ ٍذ ك أ ٍيك يك ٍؿ ،كأي ٍؤ يمر)) فحذفكا ال مز ة التل ل فا الفعػؿ
تخفيف ػػا الجتم ػػاع ال مػ ػزتيف ...كل ػػزـ ػػذا الح ػػذؼ لكثػ ػرة االس ػػتعماؿ)) ث ػػـ أن ػػاؼ أن ػػس أثب ػػت
ٍمر أ مؾ بالصمكة)) ُّٕ) .طس.)ُِّ :
ال مزة فل قكلس تعالى كأ ي
كلػػـ يي ًشػػر أبػػك حيػػاف ُْٕ) إلػػى بنػػا فعػػؿ اعمػػر ،كمػػف المحػػدثيف الػػدكتكر أحمػػد عبػػد
السػػتار ُٕٓ)أشػػار إلػػى بعػػض شػػركطس بقكلػػس لألمػػر صػػيغ ا ٍف ىعػ ٍػؿ) كمػػا يتفػػرع من ػػا مبنيػػا
أخر عمى السككف أك عمى مايجزـ بس ،فالفعؿ اعمر مبنل عمى حذؼ حرؼ العم .))...

ُّٔ
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كلكنػس خالفػس فػل الفعػؿ أخػذ)
كيبدك لنػا بػيف ابػف النػاظـ كػاف متابعػا البػف الحاجػب ٌ
كقػػاؿ أمػػر أيخػ ٍذ)) كلػػـ يقػػؿ أ ٍيؤ يخػػذ) كأنػػاؼ شػػرطا فػػل فعػػؿ أمػػر) بقكلػػس ككثػػر ذلػػؾ فػػل
يم ٍر) م كاك العطؼ)) كلـ يشر إليس ابف الحاجب.

المبحث النان  :أَبنية المشتقات والمصادر
أوال :اسم الفَا ِعل

ليدؿ عمػى ىم ٍػف قػاـ بػس ،كيػدؿ عمػى
ك اسـ يصاغ مف الفعؿ الثالثل المبنى لممعمكـ ٌ
الحدث كالحػدكث كفاعمػس ،فالحػدكث ػك أىف يكػكف المعنػى القػائـ بالمكصػكؼ متجػددان بتجػدد

اعىزمن ُ).

ً و
ػاـ ب ػػس بمعن ػػى الح ػػدكث
ٌ
كعرف ػػس اب ػػف الحاج ػػب بقكل ػػس :م ػػا اش ػػتؽ م ػػف ف ٍع ػػؿ) ى
لم ػ ٍػف ق ػ ى
كصػػيغتس م ػف الثالثػػل المجػػرد عمػػى فى ً
اعػػؿ) كمػػف ريػػر الثالثػػل عمػػى صػػيغ المنػػارع مػػيـ
منمكم ككسر ما قبؿ اعخر)) ِ).

كذ ػب أىحػػد البػاحثيف إلػػى أىنػس يػػدؿ عمػى شػػيئيف :عمػى حػػدث طػارئ ال يػػدكـ،كعمى

دؿ لفػػظ كاقػػؼ عػػؿ حػػدث طػػارئ ػػك
ىمػ ٍػف قػػاـ بػػس كأىحدثػػس ،ف ػ ذا قمػػت :أىنػػت كاقػػؼ بالبػػابٌ ،
كدؿ أىين ػان عمػػى ىمػ ٍػف قػػاـ بػ ًػس ػػك َأىنػػتَ ريػػر أىف الكقػػكؼ لػػف يسػػتمر طػػكيالن كلػػف
الكقػػكؼٌ ،

يدكـ)) ّ).

كلـ يعرفس ابف الناظـ كًانما أىشار إلى صيارتس مف اعىكزاف اآلتي قائالن ْ)-:

ن ًارب ،قىتىمػس ف ػك قىاتًػؿ.
ن ىربس ف ك ى
ُ .بنا اسـ الفاعؿ مف َفى ىعؿَ المتعدم مطمقان نحك :ى
كق ػػد أىش ػػار س ػػيبكيس إل ػػى ذل ػػؾ بقكل ػػس :فيى ٌمػ ػا فى ىعػ ػؿ -ىي ٍف يعػ ػؿ) ...فقىتىػ ػؿ ىي ٍقتيػ ػؿ ...كاالس ػػـ
قىًاتؿ.)ٓ )...
ِ .بنا اسـ الفاعؿ مف َفى ًع ىؿَ المتعدم نحك ٔ) :ىش ًربس ف ك ىش ً
ػارب .كقػد أىشػار إليػس النحػاة
رب ف ك ىش ًارب ٕ).
بيىنس ال يجل ذا الباب قياسيان إالٌ إذا كاف متعديان نحك :ىش ًرب ىي ٍش ي
ّ .بنا اسـ الفاعؿ مف َفى يع ىؿَ يككف عمى َفى ٍعؿَ أك َفعيؿَ نحك ٖ):

ُّٕ
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ُ -ىس ي ىؿ ف ك ىس ٍ هؿ.

يؼ.
ِ -ى
ظ يرؼ ك ظر ه

كلػـ يختمػػؼ ابػػف النػػاظـ فػل صػػيار اسػػـ الفى ً
اعػػؿ مػف الفعػػؿ الثالثػػل مفتػػكح العػػيف أىك

مكسكر العيف أىك منمكـ العيف عمى طريق الصرفييف القدامى ٗ) .كتابعس المحدثكف َُ).
 .2األَبنية السماعية ف اسم الفَ ِ
اعل للفعل النالن المجرد:

ػدؿ عمػى ذلػؾ فػل كزف
كلـ يشر ابف الناظـ إلى اعبني السماعي  ،كًاٌنمػا ذكػر أٌمثمػ ت ٌ
َفىعؿَ عمى كزفَ فى ً
اعؿَ نحك ُُ)-:
ي
ىعقيرت الناق ف ل ىع ًاقر.
حمض الشل ف ك ح ً
امض.
ى
ىي
كق ػػد أىش ػػار اب ػػف خالكي ػػس إل ػػى أن ػػس :ل ػػيس ف ػػل ك ػػالـ الع ػػرب فىع ػػؿ) ك ػػك فى ً
اع ػػؿ) إالٌ
ي
ً
ً
حرفػاف :فىػ يػر الحمػػار ف ػػك فىػ ً
ػض
كح يمػ ى
كعقيػػرت المػرأة ف ػػل ىعػػاقر ،فيمػػا طى يػػر ف ػػك طىػػا ر ،ى
ػار ،ى
ً
كمثيؿ ف ك ىماثؿ فبخالؼ ذلؾ.)ُِ )...
ف ك ىحامض ،ى
 -3يصاغ من الفعل الالزم على األَوزان اآلتية-:
كقد ييتل مف َفى ًعؿَ الالزـ اسـ الفاعؿ منس عمى َفى ً
اعؿَ أك َفعيؿَ قالكا

ُّ)

-:

طف كس ً
اخطي.
ىس ًخ ى
ى

ىذ ب ف ك ىذا ً ب.
ىب ًخؿ ف ك بخي يؿ.

ككاف مكافقان البف عصفكر

ُْ)

ْ -كقد أىشار ابف الناظـ إلى أىنس
جاز بناؤ عمىَفى ً
اعؿَ نحك:

ُٓ)

فل ذيف الكزنيف.
إذا قي ً
صد باسـ فاعػؿ الفعػؿ الثالثػل مطمقػا الحػدكث

ىمس ى ً ً
يد شاج أ ً
كجاذؿ ردان.
زه
اليكـ ى
كجاب هف ى

ككافقس الدكتكر عبد الصبكر شا يف مف المحدثيف ُٔ).

ُّٖ
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ٓ -كقد ذكر ابف الناظـ أىكزانان السـ الفاعؿ مخالف ن لزن الفاعؿ ،كتيتل عمػى كزفَفى يعػؿَ فػل
عدة أىكزاف ف ل عمى النحك اآلتل-:
ٌ
ُٕ)
 -1فَ ُعل -أَف َْعل بقكلس  :كقد يجل عمىَأَف َْعل" نحك :ىخ يرؽ ف ك أ ٍ
ىخ ىػرؽ أىم ىح يم ى
ػؽ ك ىش يػن ى
ف ك أى ٍشىن إذا قىيبح.

صاف.
ِ -فَ ُع َل -فَ َعال نحك :ىجيب ىف ف ك ىجىباف ،ى
صنت المرأة ف ل ىح ى
كح ي
كح يس ىف ف ك ىح ىس هف.
ّ -فَ ُع َل -فَ َع َل نحك :ىبطيؿ ف ك ىبطى يؿ ،ى

ن ىخاـ.
ْ -فَ ُع َلُ -
ف ََ َعال نحك :فى يرت الما ي ف ك فى ير ه
كن يخـ الشل ي ف ك ي
ات ،ى
ٓ -فَ ُع َلِ -ف ْعل نحك :ىعفير الرجؿ ف ك ًع ٍفر كعفريت أينان أم ذك د ا كمكر كشجاع .
كر.
صه
صرت الناق ف ل ىح ي
ٔ -فَ ُع َل -فَ ُعول نحك :ىح ي
ٕ -فَ ُع َل -فُ ْعل
ٖ -فَ ُع َل -فَ ِعل

ب.
صمي ٍ
صمي ى
ب الشل ف ك ى
نحك ى
نحك :ىن يدس ف ك ىن ًد هس)).

كقػػد أىشػػار ابػػف النػػاظـ إلػػى ػػذ اعكزاف بصػػيغ

قػػد يجػػل )) يعنػػل بالتقميػػؿ ،كلكػػف

ػار مػػف المت ػيىخريف العينػػل إلػػى ػػذ اعكزاف بقكلػػس ُٖ) :فػػل بيػػاف اعكزاف التػػل تجػػل
أشػ ى
ً
صػٍمبً -مٍمػح -ىجىبػاف -ىح ىسػف،
السـ الفاعؿ مخالف لزن الفاعؿ كذلؾ نحك :فى ًػرؽ -ىشػكس -ي
يخ يشف -ك يشجاع -عطشاف ...إال ست أىبكاب يجل مف فى يعؿ)).
كمف المحػدثيف الػدكتكر اشػـ شػالش

كليست الصف المشب

ُٗ)

أىشػار إلػى ػذ اعكزاف نػمف اسػـ الفاعػؿ

أىينا بصيغ التقميؿ.

َِ)
ىف
ٔ -أىشار ابف الناظـ إلى بنا اسـ الفاعؿ مف اعىفعاؿ الزائدة عمػى ثالثػ أىحػرؼ بػي ٍ
ت ػػيتل بمث ػػاؿ المنػ ػػارع كتجع ػػؿ مكػ ػػاف أىكل ػػس ميمػ ػان منػ ػػمكم كتكس ػػر مػ ػػا قبػ ػؿ آخػ ػػر

كقكلؾ-:

كرـ ف ك يم ً
أىكرـ يي ً
كرـ.

انطمؽ ينطمؽ ف ك يمنطمؽ)).

ُّٗ
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ككاف مكافقان لسػيبكيس

ُِ)

كابػف عصػفكر

ِِ)

كتابعػس الػدكتكر عبػد الصػبكر شػا يف

ِّ)

مف المحدثيف.

نانيا :الصفة المشبية

كلػػـ يعػ ٌػرؼ المغكيػػكف القػػدامى الصػػف تعريف ػان كانػػحان ،كانمػػا ربطك ػػا بمصػػطمح اسػػـ
الفاع ػػؿ ربطػ ػان كثيقػ ػان عم ػػى أىس ػػاس أىن ػػا الص ػػف المش ػػب باس ػػـ الفاع ػػؿ ،عن ػػا تماث ػػؿ اس ػػـ

حممت عميس فل العمؿ)) ِْ).
كم ٍف قاـ بس ،كلذلؾ ٌ
الفاعؿ فل الدالل عمى الحدث ى
كأىكؿ مػ ٍػف أىطمػػؽ مصػػطمح َالصػػف المشػػب باسػػـ الفى ً
اعػػؿَ سػػيبكيس إال أىنػػس لػػـ يحػػدد
ٌ ى
ِٓ)
أىكزان ا ،إذ تناكل ا نمف أىكزاف اسـ الفاعؿ .
كيعػ ػػد ابػ ػػف السػ ػػراج أىكؿ مػ ػ ٍػف فػ ػػرؽ بػ ػػيف الصػ ػػف المشػ ػػب كاسػ ػػـ الفى ً
اعػ ػػؿ ،إذ يقػ ػػكؿ:
ىى
ٌ
ى
كالصػػفات المشػػب بيىسػػما الفػػاعميف ػػل أىسػػما ينعػػت ب ػػا كمػػا ينعػػت بيىسػػما الفػػاعميف،
كتػػذكر كتؤنػػث كيػػدخم ا اعىلػػؼ كالػػالـ ،كتجمػ بػػالكاك كالنػػكف كاسػػـ الفاعػػؿ كأىفعػػؿ التفنػػيؿ،

كم ػػا يجمػ ػ الن ػػمير ف ػػل الفع ػػؿ ،فػ ػ ذا اجتمعػ ػت ف ػػل النع ػػت ػػذ اعىش ػػيا الت ػػل ذك ػػرت ،أك

بعن ا شب ك ا بيىسما الفاعميف كذلؾ نحك :ىح ىسف) ك شديد) كما أشب س) ِٔ).

كمف المتيخريف ابف الحاجب كقد حدد أىكزان ا كداللت ا بقكلػس ِٕ) :كالصػف المشػب

مف َفى ًرحَ عمى َفى ًرحَ رالبان ،كقد جا معس النـ فل بعن ا نحك :ىَن يدسَ ىكَحػ يذرَ ،كجػا ت
ً
عمػ ػػى ً
كَعييػ ػػكرَ كمػ ػػف اعل ػ ػكاف كالعيػ ػػكب كالحمػ ػػل عمػ ػػى
كَحػ ػ ٌػرَ كَصػ ػ ٍػغرَ ى
َسػ ػػمـَ كَ ىش ػ ػ ٍكسَ ي
ى
َأى ٍف ىعؿَ)).
كقػػد أىشػػار ابػػف النػػاظـ إلػػى الصػػف المشػػب

م ػ اسػػـ الفاعػػؿ كلػػـ يفػػرؽ بين مػػا فػػل

أف أيميػػز بين مػػا فيمػػا كرد مػػف أىكزاف فػػل شػػرحس
التسػػمي فػػل شػرحس ،كقػػد حاكلػػت فػػل بحثػػل ٍ
فقػػاؿ ِٖ) :بنػػا اسػػـ الفاعػػؿ مػػف الفعػػؿ الػػالزـ عمػػى َفى ًعػػؿَ كَأى ٍف ىعػػؿَ كَفى ٍعػػالفَ فتبػػيف مػػف
كالمس أىنس يقصد الصف المشب عىن ا تصاغ مف الالزـ كأىكزان ا كثيرة عمى النحك اآلتل-:
فرح ف ك فى ًرح ،ك ًج ف ك ك ًج  ،كأشر ف ك ً
أ-فَ ِعل -فَ ِعل :ى ً
أشهر)).
ى ه
ى

َُْ
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ف ف ذا الكزف يدؿ عمى اعىعراض كاعىدكا حسب رأيس ،كتابعػس العينػل
فانؿ السامرائل

َّ)

كالدكتكر عبد الصبكر شا يف

ُّ)

ِٗ)

كالػدكتكر

مف المحدثيف.

ب -فَ ِع َل -فَ ِعل ثـ قاؿ ِّ) :كقد يكافقس فى يع ىؿ)) نحك:
ً
ً
كع يجؿ)).
ىدن ىس ف ك ىدن هس -ىع ًجؿ ف ك ىع ًجؿ ى
كقد كافقس العينل

ّّ)

كالدكتكر فانؿ السامرائل

ّْ)

مف المحدثيف.

جػ -فَ َع َرل -فَ ْعرل :بتخفيػؼ عينػس فيجػل عمػى َفى ٍعػؿَ نحػك ّٓ) :ىشػيىز المكػاف ف ػك ىشػٍئهز فبػيف
داللتس بقكلس :ىخ يش ىف بكثرة حجارتس)) .كتابعس العينل ّٔ) مف المتيخريف.

د -فَ ِع َل -أَفْع ُل لأللكاف ك ً
الخمىؽ
َ
ً
ىخ ً
قف)).
ع ف ك أٍ
نر الزر ي
نهر  -ىح ًكؿ ف ك أ ٍ
ىخ ى
ىح ىكؿ -ىذقف ف ك أى ٍذ ي
ّٕ)

ككاف مكافقان لسيبكيس

ّٖ)

نحك:

فل القكؿ بالدالل عمى اعىلكاف أىك العيكب.

كتابعػػس العينػػل فػػل قكلػػس :كمػػف اعل ػكاف كالعيػػكب كالحمػػل عمػػى َأى ٍف ىعػػؿَ قياس ػان مطػػردان
نحك :أسكد كأىصػفر كأىشػ ب كأى يػؼ كأحػكؿ)) ّٗ) .كالػدكتكر فانػؿ السػامرائل َْ) كالػدكتكر

عبد الصبكر شا يف ُْ).

ػ ػ -فَ ْعرررالن :فق ػػاؿ :لالمػػتال كحػ ػ اررة ال ػػبطف نحػػك ِْ) :ىشػ ػبً ى ف ػػك ىشػ ٍػبعاف ،ىع ًط ىش ػػى ف ػػك
ط ىشاف)) .ككاف مكافقان البف قتيب ّْ) فل القكؿ بالدالل عمى الجكع كالعطش.
ىع ٍ
ْْ)
مما فيػس الجػكع كالعطػش كنػد ما
ككافقس العينل فل قكلس :كيجل مف الجمي ٌ
عمػى َفى ٍعػالفَ نحػػك :جكعػاف كعطشػػاف كشػبعاف كريػاف)) .ك ػػك ماذ ػب اليػػس الػدكتكر فانػػؿ

السامرائل

ْٓ)

كالدكتكر عبد الصبكر شا يف

ْٔ)

مف المحدثيف.

ك -فَ ُع َل -فعيل :قالكا :ىب يخؿ ف ك بخيؿ حمالن عمى لى هؤـ ف ك لئيـ ،كمرض ف ك مريض ْٕ).
ك ذا أىشار إليس الدكتكر عبد الصبكر شا يف ْٖ).

ُُْ
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م -فَ َعل-فَ ِعيل– فَ ْي َعل :كقد ذكػر ابػف النػاظـ أرىم القػدامى فػل ذلػؾ بقكلػس ْٗ) :كقػد حممػكا
َفى ىع ىؿَ أىينا عمى رير فجا كا باسـ الفاعؿ منس عمى َفى ًعيؿ كَفىٍي ىعؿَ فل المعتػؿ العػيف:
قالكا :ىخؼ-ىي ٍخ ٌّ
ؼ ف ك خفيؼ حممك عمى َثىقؿَ ف ك َثقيؿَ)).
ك ذا ما أشار إليس العينل

َٓ)

كالدكتكر فانؿ السامرائل ُٓ).

ِٓ)
ب فجػا كا باالسػـ عمػى
ثـ أىشار ابف الناظـ إلى أن ـ
طي ه
قالكا :طاب يطيب ف ك ٌ
ػثَ ف ػػك َخبيػػثَ .ككػػذلؾ حمم ػكا َفى ىعػػؿَعمى ريػػر
َخيبػ ى
َفىٍيعػػؿَ نياب ػ عػػف َفعيػػؿَ حم ػالن عمػػى ى

شي))).
قكل ـ :شاخ
يشي) ف ك ه
ه

كقػػد أىشػػار العينػػل إلػػى أنػػس ّٓ) َفى ىعػػؿَ بفػػتح العػػيف قميم ػ اسػػتغنا ن عن ػػا باسػػـ الفاعػػؿ
نحػػك :ح ػريص كعمػػى َفى ٍعػػؿَ نحػػك :ىشػ ٍػي) كعمػػى فى ٍّعػ ٍػؿ -بكسػػر العػػيف م ػ التنػػعيؼ -نحػػك:

َنيٍّؽَ.

كقد أىشار الدكتكر عبػد الراجحػل
المشب

مثؿ :ساد ىسيٍّد ،مات -ميٍّت.

ْٓ)

إلػى مجػل َفىٍي ًعػؿَ مػف كزف َفى ىعػؿَ فػل الصػف

كقػػد اشػػترط اعىسػػتاذ عبػػد الجبػػار النايم ػ

ٓٓ)

كنيقس)).
كسيٍّد  ...كنيٍّؽ
ٌ
اعجكؼ نحك ىسيٍّد ى

ُِْ

فػػل كزف َفىٍيعػػؿَ بيىنػػس ال يػػيتل إالٌ مػػف
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نالنا :اسم المفعول:

ك اسـ يشتؽ مف الفعؿ المنارع المتعدم المبنػل لممج ػكؿ ،لمداللػ عمػى ىم ٍػف كقػ
عميس الحدث م التجدد كالحدكث فل معنا ٔٓ).
كقػػد اختص ػػر الجرجػػانل تعريف ػػس

الفعؿ)).

ٕٓ)

لم ػ ٍػف كق ػ عمي ػ ًػس
قػػائالن :م ػػا اشػػتؽ م ػػفَ يي ٍف ىعػػؿَ ى

كقد أىشار ابف الناظـ إلػى صػيارتس قػائال ٖٓ) :بنػا ي اسػـ المفعػكؿ مػف الثالثػل عمػى
كعممت اعىمر ف ك معمكـ.))...
بت زيدان ف ك منركب،
ي
زن مفعكؿ نحك :نر ي
كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ كزن ػان كاحػػدان يسػػتكم فيػػس المػػذكر كالمؤنػػث نحػػك :فعيػػؿ بمعنػػى

المفعكؿ.

كقػػد أشػػار إلػػى مكقػػؼ النحػػاة مػػف ػػذا الػػكزف قػػائالن ٗٓ) :كقػػد عػػدلكا فػػل كثيػػر مػػف

كالم ػػـ عػػف بنػػا مفعػػكؿ إلػػى فعيػػؿ نحػػك :جػريح كذبػػيح كأىسػػير كقتيػػؿ ككحيػػؿ كخنػػيب كال
يقاس عميس رير )).
ك ذا ما أىشار إليس سيبكيس

َٔ)

بقكلس :كأىما فعيؿ إذا كاف فل معنى مفعػكؿ ف ػك فػل

المػػذكر كالمؤنػػث س ػكا  ))...كم ػػف المحػػدثيف الػػدكتكر فان ػػؿ السػػامرائل

الصبكر شا يف ِٔ).

ُٔ)

كالػػدكتكر عبػػد

ّٔ)
ػدؿ عمػى مفعػكؿ بقكلػس :كرٌبمػا اسػتغنكا عػف
كقد ذكر ابف الناظـ كزنيف آخريف ت ٌ
كالنقىص بمعنى المنقكص ،كعػف ًَف ٍعػؿَ نحػك ًط ٍحػف
مفعكؿ بفى ىعؿ أىك ًف ٍعؿ)) فاالستغنا بفى ىعؿ ى
بمعنى مطحكف.
ْٔ)
َفعػؿَ بمنزلػ َمفعػكؿَ كثيػر فػل كػالـ
ككاف مكافقان لمجرجانل فل قكلس  :مجل ٍ
العرب)) ككذلؾ كافقس الدكتكر فانؿ السامرائل ٓٔ) مف المحدثيف.

ثـ ٌبيف ابف الناظـ ٔٔ) بيف ما ناب عػف مفعػكؿ مػف فى ًعيػؿ كفى ىعػؿ كًف ٍعػؿ ريػر مكافػؽ
لس فل إجر ً
ائس مجرل الفعؿ فل العمؿ)).

ُّْ
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ٕٔ)

ػدؿ عمػػى مفعػػكؿ فػػل
فػػل مجػػل عػػدة أىكزاف تػ ٌ

ككافقػػس الػػدكتكر فانػػؿ السػػامرائل
قكلسً :فعؿ بكسر الفا كسككف العيفً :
كط ٍحف بمعنى مطحكف ...فى ىعؿ بفػتح الفػا كالعػيف:
ٍ
ػالخٍبز بمعنػػى المخبػػكز...
فالس ػمىب بمعنػػى المسػػمكب ...في ٍعػػؿ بنػػـ الفػػا كسػػككف العػػيف :كػ ي
ى

في ٍعم بنـ الفا كسككف العيف :كالم ٍعن لمذم ييٍم ىعف كثي انر ...في يعؿ بنـ الفا كالعػيف :كاعي يكػؿ
اسـ ما يؤكؿ ...فى ٍعكؿ بفتح الفا  :كرسكؿ بمعنى مرسؿ كرير ا)).
رابعا :المصادر:

ػدر :أىص ػ ػ يؿ الكممػ ػ ػ ال ػ ػػذم تىص ػ ػ ٍػد ير ع ػ ػػف
كالمصػ ػػدرٌ :
عرف ػ ػػس الخمي ػ ػػؿ بقكل ػ ػػس :المص ػ ػ ي
اعىفعاؿ)) ٖٔ).
أ .كأمػػا سػػيبكيس ٗٔ) فقػػد أىشػػار إليػػس قػػائالن :فاعىفعػػاؿ تكػػكف عمػػى ثالث ػ أىبني ػ عمػػى
ؼ ى ىعػ ػ ػؿ -ىي ٍف يعػ ػ ػؿ) ،ك فى ىعػ ػ ػؿ -ىي ٍفػ ػ ػ ً ً ً ً ً ً ً ً ؿ) ،ك فىػ ػ ػ ً ً ً ؿ -ىي ٍف ىعػ ػ ػؿ) ،كيك ػ ػػكف
ى
ىمػ ػػا فى ىعػ ػػؿ -ىي ٍف يعػ ػػؿ) كمصػ ػػدر فقىتىػ ػػؿ ىي ٍقتيػ ػػؿ قىػ ػػتالن .))...كمػ ػػف
المصػ ػػدر ...فى ٍع ػ ػالن .في ٌ
َٕ)

بقكل ػػس:

ػػك اس ػػـ داؿ باعىص ػػال بف ػػتح ال مػ ػزة ،أىم

عرف ػػس الف ػػاك ل
المت ػػيخريف ٌ
بالكن ػ عمػػى معنػػى ػػك الحػػدث)) .كلػػـ يشػػر ابػػف النػػاظـ فػػل شػػرحس إلػػى تعريفػػس
كاٌنما بدأى بذكر أىبني مصادر الفعؿ الثالثل أىكالن فقاؿ ُٕ):

ُ -فى ٍعؿ

نحك:ن ًػرب نػربان،كقيتًؿ قػتالن)) ك ػك
ييبنى المصدر مف الفعؿ الثالثل عمػى فى ٍعػؿ)
ي
مصدر قياسل فل اعفعػاؿ الثالثيػ المتعديػ  .ككػاف مكافقػان لسػيبكيسن ِٕ) كالبػف قتيبػ ّٕ) فػل
ً
ن ىػربان ))...كالبػف
ن ىػرب ىي ٍ
ن ًػرب ى
قكلس باب فى ىعؿ ىي ٍفعؿ المصدر مػف ػذا عمػى فى ٍعػؿ نحػك :ى
عصفكر ْٕ).
كقد أكد ابف مالؾ

ٕٓ)

قياسي

ذا المصدر فل قكلس-:
ِمررررررررررررررر ْن ِرى نَالَ نَررررررررررررررر ِة ،رررررررررررررررر" َرَّد َردا"

ِ
الم َعرررررررررر َّدى
اس َم ْ
فَ ْعررررررررررل ق َيرررررررررر ُ
صرررررررررر َد ِر ُ

ُْْ
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كأكد أينان ابف الحاجب
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فل قكلس :اعىرمب اعىكثػر ...أىف يكػكف المتعػدل عمػى

ن ٍربان.)...
كن ىرب ى
فى ٍعؿ) ،مف أىم باب كاف ،نحك قىتىؿ قىتٍالن ،ى
ك ػػك ماذ ػػب الي ػػس اب ػػف ش ػػاـ

كالدكتكر عبد الصبكر شا يف

َٖ)

ٕٕ)

كاعىش ػػمكنل ٖٕ) ،كال ػػدكتكر فان ػػؿ الس ػػامرائل

ٕٗ)

مف المحدثيف.

ظػف أىنػس تػك ـ فػػل صػيار المصػدر مػف الفعػػؿ المبنػل لممج ػكؿ عنػس يبنػػى
كأىرمػب ال ى

مف الفعؿ المبنل لممعمكـ.

ِِ -ف ْعل :بكسر الفا كسككف العيف ،ك ك مصدر قياسل فل اعفعاؿ المتعديػ  ،كيكػكف مػف
باب َفى ًعؿ-ي ٍفعؿَ كقد ذكر أىمثم نحكً ً :
كعمً ىـ ًعٍم ىمانَ ُٖ).
َحذؽ ح ٍذقان -ى
ى
ى ى
ككاف مكافقان لسيبكيس

ِٖ)

كابف قتيب

ّٖ)

كأبل عمل الفارسػل ْٖ) ،ككافقػس المحػدثكف

ٖٓ)

فل ذلؾ.

ّ -فُ ْعرررل :بنػػـ الفػػا كسػػككف العػػيف ،كقػػد قػػاؿ ابػػف النػػاظـ :يبنػػى المصػػدر مػػف الفعػػؿ
الثالثل عمىَفي ٍعؿَ نحك :ىش ىغؿ يش ٍغالن ،ك ىش ىكر يش ٍك انرَ)) ٖٔ).
ككػػاف مكافق ػان لممبػػرد فػػل قكلػػس :ىشػػغمتس يشػ ٍػغالن ،ك ىشػ ًػربتس يشػ ٍػربان))
قكلس :ىش ًربس يش ٍربان ،ك ىش ىغمس يش ٍغالن)) ٖٖ).

ٕٖ)

كلمزمخشػػرم فػػل

ْ -فَ ْعلرروِ -ف ْعلررة -فُ ْعلَررة :-بفػػتح الفػػا ككسػػر ا كنػػم ا ،كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ
نحك :ىَر ًح ىـ ىر ٍحم  -ىخاىؿ ىخٍيم  -ىح ىمى ًح ٍمي  ،ىأدـ أيدم َ
كيقاس َفى ٍعمى َ فل-:

ٖٗ)

أمثم ػ

أ -فَ ِعل :نحك :ىر ًح ىـ ىر ٍحم  ،ككذلؾ فل َفى ىعؿَ ىخاىؿ ىخٍيمى ن .ككاف مكافقان لسيبكيس
ػَر ٍح ىم َ ،ككافقػس الػدكتكر
الر ٍحم كالمقي )) كلمزمخشػرم فػل قكلػسَ :فى ٍعمىػ َ كػ ى
الفى يعمى نحك :ى
عبد الصبكر شا يف ُٗ).
َٗ)

كأما قكلس ًَف ٍعمى َ فيقاس فل:
ً
دة،كح ىمى ًح ٍمي )) ك ذا ماذ ب اليس ابف الناظـ ِٗ).
ب -فَ َعل :نحك ىن ىشد ن ٍش ى
ككاف مكافقان عبل عمل الفارسل

ّٗ)

كالزمخشرم

ُْٓ

ْٗ)

كالميدانل ٓٗ).

فػل قكلػس:
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كأما قكلس َفي ٍعمى َ فيقاس فل-:
ً
ِ
ب يشػ ٍب ن)) ك ػػذا مػػا قالػػس ابػػف النػػاظـ ٔٗ) .كلػػـ يشػػر إليػػس
ج ػ -فَعررل :نحػػك :أىد ىـ أ ٍىدمػ  ،ك ىش ػ ً ى
المبرد ٕٗ) كالزمخشرم ٖٗ).
ٓ -فى ٍعمىػػى ًف ٍعمىػػى في ٍعمىػػى :بفػػتح الفػػا ككسػػر ا كنػػم ا .كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ
اعىكزاف الثالثػ ػ فق ػػاؿ نح ػػك :تق ػػى اهلل تى ٍق ػػكل)) ك ىذك ػػر ًذ ٍك ػػرل)) ك ىر ىجػ ػ ير ٍج ىع ػػى)) كك ػػاف
مكافقان لسيبكيس ََُ) فل باب ما جا مف المصادر كفيس ألػؼ التينيػث كذلػؾ كقكلػؾ ىر ىج ٍعتػس
كذكرت ػػس ًذكػػرل .))...كك ػػاف مكافق ػان الب ػػف يعػػيش َُُ) ف ػػل قكل ػػس:
ير ٍجعػػى -ى
كب ىش ػ ٌػرتس يب ٍشػػرلٌ -
مصادر فيما يتعدل فعمػس مؤنثػ بػاعلؼ نحػك ىَر ىج ٍعتػس ير ٍجعػىَ كَذكرتيػس ًذ ٍكػرلَ
كقد جا ت
ي
ٗٗ)

َُِ)

أمثم ػ عمػػى

عد ا مف النكادر.
إلى ذ اعىكزاف ،كقد ٌ

كقالكا:الد ٍع ىكل)) .كقد أشار ابف عصفكر
َُّ)
ٔ -فى ٍعػػالفً -ف ٍعػػالف -في ٍعػػالف[ :بفػػتح الفػػا ككسػػر ا ك نػػم ا ،كقػػد أىشػػار ابػػف النػػاظـ
كيبن ػػى أينػ ػان عم ػػىَ فى ٍع ػػالفً -ف ٍع ػػالف -في ٍع ػػالفَ نح ػػك :لػ ػكا ي ليانػ ػان:
إل ػػى بنائ ػػس بقكل ػػس :ي
ً
عد مف المصادر السماعي .
ىم ى
رمانان ...ك ىش ىكر يش ٍكران ٍا ،))...كقد ٌ
طمىسي ...ى
كح ىرمسي ح ٍ
َُٕ)

ككػػاف مكافقػان لسػػيبكيس َُْ) كالزمحشػػرم َُٓ)كابػػف يعػػيش َُٔ) ،كتابعػػس ىأبػػك حيػػاف
كابػػف شػػاـ َُٖ) مػػف المتػػيخريف .ككػػاف مخالفػػا لممبػػرد فػػل كزف َفى ٍعػػالفَ فػػل قكلػػس :بفػػتح

الفا ال يككف مصد انر)) َُٗ).

ٕ -فى ىعػػؿ بفػػتح الفػػا كالعػػيف :نحػػك :طىمىػػب -طىمىب ػان ،ىج ػالى -ىج ػالن :انحسػػر شػػعر عػػف مقػػدـ
أرسػ ػػس)) َُُ) .كقػ ػػد عػ ػ ٌػد مػ ػػف المصػ ػػادر القياسػ ػػي مفَفى ىع ػ ػؿَ الػ ػػالزـ ،كقػ ػػد أىشػ ػػار إليػ ػػس
سيبكيس ُُُ).

ُُِ)

أكد ابف قتيب
ك ٌ
مف ذا عمى َفى ىعؿَ)).
نر

قياسػي

ػذا المصػدر بقكلػس :بػاب َفى ًعػؿ-ىي ٍف ىعػؿ يجػل المصػدر

ككػػاف متابع ػان البػػف يعػػيش ُُّ) ،ككافقػػس الػػدكتكر عبػػد الراجحػػل

ُُٓ)

كالدكتكر عبد الصبكر شا يف

ُُٔ)

مف المحدثيف.

ُْٔ

ُُْ)

كالػػدكتكر ػػادم
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ً -8فعؿ بكسر الفا كفتح العيف :نحكً :كبر ًكب انرً ...
نان)) كقػد ع ٌػد ابػف النػاظـ
كرنل ًر ى
ى ى
ى
ى
ُُٕ)
مػ ػػف المصػ ػػادر السػ ػػماعي ل ػ ػػَفى يعؿَ نحػ ػػك :ىعػ ػ يػرضً -ع ىرن ػ ػان))  .كقػ ػػد كػ ػػاف مكافق ػ ػان
لممب ػػرد ُُٖ) ،كلك ػ ٌػف اب ػػف الم ػػؤدب ُُٗ) ع ػ ٌػد م ػػف المص ػػادر الت ػػل تخ ػػتص بب ػػاب َفى يع ػػؿ-
ىي ٍف يع ػػؿَ .كق ػػد أى ى ن ػػاؼ ال ػػدكتكر فان ػػؿ الس ػػامرائل داللت ػػس عم ػػى المس ػػاح ف ػػل الغال ػػب
َُِ)
الكبػػر ف ػػك ً
ً
الكىبػػر الجسػػمل مسػػتدالن بقكلػػس تعػػالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﭼ [البق ػرة:
قػػائالن  :كأىمػػا ى
ِٔٔ].

ٗ -في ىعػػؿ :بنػػـ الفػػا كفػػتح العػػيف ،كقػػد عػ ٌػد ابػػف النػػاظـ مػػف المصػػادر السػػماعي  ،كي ػيىتل
ُِِ)
َفي ىعؿَ فل المعتؿ الالـ نحك :ىسرل يس ىرل ،ك ىدل ي ىدلَ ُُِ) .ككػاف متابعػان لسػيبكيس
ابػ ػػف المػ ػػؤدب ُِّ) كابػ ػػف يعػ ػػيش ُِْ) فػ ػػل قكلػ ػػس :ىسػ ػ ىػرل ىي ٍسػ ػػرل يسػ ػ ىػرل)) كمػ ػػا قػ ػػالكا:
يػ ػ ىػدلَكليس فػ ػػل المصػ ػػادر مػ ػػا ػ ػػك عمػ ػػى َفي ىعػ ػػؿَ إال َال يػ ػػدلَ كَالسػ ػػرلَ .ككافقػ ػػس ابػ ػػف
الحاجػػب ُِٓ) مػػف معاصػريس ،كقػػد عػػد ابػػف عصػػفكر ُِٔ) مػػف النػكادر فػػل قكلػػس :كلػػـ
كب ىكى.))...
كس ىرل ي
يجى منس إالٌ ي ىدل ي

عد ابف الناظـ مف المصػادر السػماعي  ،كيػيتل َفى ىعػاؿَ
َُ -فى ىعاؿ :بفتح الفا كالعيف ،كقد ٌ
ُِٖ)
ُِٕ)
كابػػف
ككػػاف مكافقػان لسػػيبكيس
كنفيػ ىذ ىنفىػػاذان))
صػالىحان ،كفى يسػ ىػد فى ىسػػادان ى
صػمي ىح ى
نحػػك :ى
قتيب ُِٗ) كالزمحشػرم َُّ) فػل ع ٌػد مػف المصػادر السػماعي  .كقػد أىشػار إليػس المبػرد
ُُّ) فػػل قكلػػس :فى ىع ػاؿ :نحػػك :ىذ ىبػػت ىذ ى اب ػان ...كش ػربت ىش ػ ىرابان .يقػػكؿ بعن ػ ـ :ػػك
مصدر .كأىما أىكثر النحكييف فال ىش ىراب ك المشركب ،ك ذا اعخػتالؼ فيػس ،كاىنمػا تػزعـ
طائف أىنس يككف لممصدر .كتقكؿ :ىج يمؿ ىج ىماالن ...ك ىك يمؿ ىك ىماالن)).

ُِّ)
مم ػػا ال يتع ػ ٌػدل مختصػ ػان ببن ػػا ال
كق ػػد أىش ػػار اب ػػف يع ػػيش إل ػػى أىن ػػس
 :م ػػا ك ػػاف ٌ
يشركس فيػس المتعػدم ،ف ػك َفى يعػؿَ ...كلمصػدر أىبنيػ ثالثػ يكثػر في ػا ،ك ػل :فى ىعػاؿ ...ىج يم ىػؿ

ىج ىماالن)).

ُُ -فى ًعؿ :بفتح الفا ككسر العػيف ،كأىشػار ابػف النػاظـ إلػى ككنػس مجػردان مػف التػا نحػك:
ً
كسػ ًػرؽ ىسػ ًػرقان)) ثػػـ أشػػار إلػػى أىنػػس يػػيتل بتػػا التينيػػث
رمػػس ىح ًرم ػان ى
ىكػػذب ىكػػذبا ى
كخنقىػػس ىخٍنق ػان ى
كح ى
عد مف المصادر السماعي ُّّ).
َفى ًعمى َ نحك :ىس ًرؽ ىس ًرقى َ كقد ٌ

ُْٕ

األبنية الصرفية في شرح المية األفعال البن الناظم (ت  686هـ)
أ .م .د .سهيله طه محمد

ككػػاف مكافق ػان لسػػيبكيس فػػل قكلػػس
ىخنقيس ىي ٍخنقيس ىخنًقان ،ك ىك ًذب ىيكذب ىكذبان)).

ُّْ)

كقػػد جػػا المصػػدر أىين ػان عمىَفى ًعػػؿَ كذلػػؾ:

كقد أىشار إليػس المبػرد فػل قكلػس ُّٓ) :فى ًع وػؿ نحػكً :
كخنقػس ىخنًقػان))
نػ ًحكان ...،ى
نػحؾ ى
ى
ً
ً
كمػػا أىشػػار إليػػس ابػػف يعػػيش ُّٔ) فػػل قكلػػسَ :فى ًعػػؿَ بكسػػر العػػيف :قػػالكا :ىك ػ ىذب ىيكػػذب ىكػػذبانَ
ً
فيسَالكذابَ)).
كقالكا
كتابعس الدكتكر عبد الصبكر شا يف

ُّٕ)

مف المحدثيف.

كأرمب الظف ىأنس تك ـ فل َ ىخنقس ىخٍنقانَ عف مصدر يكػكف عمىَ ىخنقػس ىخنًقػانَ كمػا جػا
فل قكؿ سيبكيس.
كنظيؼ نظاف نَ.
ُِ -فَ َعالة :بفتح الفا كالعيف ،كقد ذكر أمثم من ا َظى يرؼ ظى ىراف  ،ى

ثـ أشار إلى قياسي ػذا المصػدر فػل قكلػس :فى ىعالػ مقػيس فػل مصػدر َفى يعػؿَ الػذم
كمميػ ػ ػ ىػح ىمالىح ػ ػ ػ ف ػ ػ ػػك
الكصػ ػ ػػؼ منػ ػ ػػس عمػ ػ ػػى فعيػ ػ ػػؿ نحػ ػ ػػك :ىشػ ػ ػ ي
ػج ىشػ ػ ػػجاع ه ف ػ ػ ػػك ىشػ ػ ػػجي ه ،ى

ُّٗ)
ُّٖ)
ىمػػا فى يعػػؿ -ىي ٍف يعػػؿ)
ممػػيح . ))...كقػػد أىكػػد الميػػدانل قياسػػي ػػذا المصػػدر قػػائال  :كأ ٌ
َُْ)
فمصدر الغالب عميس فى ىعال ) نحك :ىش يج ىشػجاع  ،كظى يػرؼ ظى ىارفػ )) .كلكػف ابػف يعػيش
صػػاح كب ػػذا خالفػػس ابػػف النػػاظـ .ككافقػػس
صػػح ىن ى
ذ ػب إلػػى صػػيارتس مػػف فى ىعػػؿ-ىي ٍف ىعػ يؿ) نحػػك ىن ى

الرنػػل مػػف معاص ػريس فػػل قكلػػس ُُْ) :اعىرمػػب اعىكثػػر فػػل ريػػر المعػػانل ...أىف يكػػكف-
فى يعؿ) ك ك الزـ ال رير فى ىعال ) ،كاعىرمب نحك :ىك يرـ ىك ىرام )).

نػ ىػبعت الناق ػ
ُّ -فَ َعلَررة :بفػػتح الفػػا كالعػػيف ،كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ مثػػاالن كاحػػدان نحػػك :ى
نىب ىع ن أىم اشت ت الفحؿ)) ُِْ).
ى
)
ُّْ
ً
ػب ىرمىبػ ػان)) جعم ػػك
كق ػػد ك ػػاف مكافقػ ػان الب ػػف يع ػػيش ف ػػل قكل ػػس  :كقالك ى
ػب ىي ٍغم ػ ي
ا:رمى ػ ى
كرميبػ ػ أىين ػػا)) ،ث ػػـ ق ػػاؿ ف ػػل مكنػ ػ آخ ػػر :كق ػػالكا في ػػس :ىر ىح ىمػ ػ ه جعم ػػك
كرمىىبػ ػ ه ي
كالش ػػرؼ ى
ػَالغمىىب َ)).
ك ى

كقد أىشار إليس الدكتكر حاتـ النامف

ُْْ)

ب ك ك قياس ،ىرمىىب ن.))...
ىرٍم ه

ُْٖ

فل قكلس :ىرمىب ،فقد يس ًم ى مػف مصػادر :
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ُْ -فَ ْعررالء :بفػػتح الفػػا كسػػككف العػػيف ،كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ أمثم ػ من ػػا ىررػػب ىرٍرىبػػا ،
عد مف المصادر السماعي ُْٓ).
ب ىرٍ ىبا )) كقد ٌ
كرً ى
ى
كل ػػـ أٌج ػػد ػػذا المص ػػدر عن ػػد الق ػػدامى ،كلك ػػف م ػػف المتػ ػيىخريف كافق ػػس أب ػػك حي ػػاف ف ػػل

قكلس ُْٔ) :فى ٍعال  :ى ٍم ىكا )).

ككافقػػس الػػدكتكر حػػاتـ النػػامف فػػل قكلػػس ُْٕ) :أىك عمػػى زن ػ الصػػف المشػػب  :نحػػك

عد مف المصادر السماعي أىينان.
نعما ٌ ،ا
ن ار  ،بغنا  ،ىرٍرىبا  .))...كقد ٌ
سر ٌ ،
ُِٓ -ف َعالررة :بكسػػر الفػػا كفػػتح العػػيف كقػػد أىشػػار ابػػف النػػاظـ إلػػى أىنػػس ييبنػػى أىين ػان عمػػى
ًَفعال َ نحك :ىكتى ً
كسفىر ًسفىارة)) ُْٖ).
ى
ب كتىاب  ،ى
ى
كقد اشترط سيبكيس ُْٗ) فل مصدر مػا دؿ عمػى حرفػ أىك كاليػ كالحياكػ كالخياطػ ،
ككػػذلؾ ابػػف قتيب ػ فػػل قكلػػس َُٓ) :كًفعال ػ تػػيتل كثي ػ انر فػػل الصػػناعات كالكاليػػات ً
كالقصػػار
ى
الجراب ك ً
ك ً
الخالف )).

ُُٓ)
ٍت القى ٍر ىح ػ نًكاي ػ )) ككػػاف
كقػػد أىشػػار إليػػس ابػػف يعػػيش بقكلػػس ً :ف ىعال ػ  ،قػػالكا :ىن ىك ػي ي
مكافقان لس.

ككاف مكافقا البف عصفكر ُِٓ) ،كتابعس أبك حياف
النامف

ُْٓ)

ُّٓ)

مف المتيخريف كالدكتكر حػاتـ

مف المحدثيف.

ُِٔ -ف َعررال :بكسػػر الفػػا كفػػتح العػػيف ،كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ أىمثمػ في ػػا :ىكتىػػب ًكتىابػان كآب
إيابان ك ىشرد ًشرادان)) ثـ أىشار إلى داللتس بقكلس :كأىما ًفعػاؿ ً
ػرد فيمػا دؿ عمػى ًفػر وار
فمط ه
ى
ى ى
ُٓٓ)
ً
ك ك مصدر قياسل عند .
مص قى ًماصان))
كشب س نحك :فر ف ار انر ...كقى ى
ُٕٓ)

ككػػاف مكافقػػا لسػػيبكيس ُٔٓ) كالمبػػرد
كتابعس أىبك حياف َُٔ) فل قكلسً :فعاؿ ً
كفراغ مصدر فىرغ ك ل لغ تميمي )).
ى
كأىبػػل عمػػل الفارسػػل

ُٗٓ)

ُٖٓ)

كابػػف يعػػيش

ُُٔ)

فػػل الدالل ػ عمػػى

ك ػػك ماذ ػػب اليػػس مػػف المحػػدثيف الػػدكتكر فانػػؿ السػػامرائل
ً
كلكنػس أىنػاؼ أىنػس ي ٌّ
كالصػراؼ ك ٍّ
النػراب ،ككػذلؾ داللتػس عمػى
ػدؿ عمػى قػرب شػل و :
ٍّ
الفػرارٌ ،

كالصراـ ك ٍّ
الجزاز.
الحينكن
ٍّ

ُْٗ
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كب ىكػػى يب ىكػػا ن))
صػ ىػراخان ،ى
صػ يػرخ ي
ُٕ -فُ َعررال :بنػػـ الفػػا كفػػتح العػػيف ،كقػػد ذكػػر أىمثمػ من ػػا ى
كقػد ع ٌػد مصػد انر قياسػيان ثػػـ أىشػار إلػى داللتػس عمػى الصػػكت كالػدا نحػك :ىس ىػعؿ يسػ ىػعاالن
كم ىزح يم ىزاحان ُِٔ).
ى

كقد أىشار إليس سيبكيس

ُّٔ)

فل قكلس :كقػد جػا بعنػس عمػى َفيع و
ػاؿَ...كقػالكا :ىن ىعػس

كم ىزح يم ىزاحان كأىما السكات ف ك دا ه)).
ين ىعاسان ...،ى

ككػ ػ ػػاف مكافق ػ ػ ػان البػ ػ ػػف يعػ ػ ػػيش ُْٔ) ،كابػ ػ ػػف الحاجػ ػ ػػب ُٓٔ)كتابعػ ػ ػػس كأىبػ ػ ػػك حيػ ػ ػػاف

كاعش ػ ػػمكنل

ُٕٔ)

شالش ُٗٔ).

كم ػ ػػف المح ػ ػػدثيف ال ػ ػػدكتكر فان ػ ػػؿ الس ػ ػػامرائل

ُٖٔ)

ُٔٔ)

كال ػ ػػدكتكر اش ػ ػػـ ط ػ ػػس

كد ىخػػؿ
ُٖ -فُ ُعررول :بنػػـ الفػػا كالعػػيف ،كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ أىمثم ػ من ػػا :ىخػ ىػرج يخ يركج ػان ،ى
عد مصد انر قياسيان بقكلس َُٕ) :فمقػيس فػل مصػدر الػالزـ مػف َفى ىعػؿَ مػا
يد يخكالن) كقد ٌ
ل ػػـ يك ػػف فع ػػؿ ص ػ و
ػكت أك دا و أىك ًفػ ػرار أىك نح ػػك أىك حرفػ ػ أىك كاليػ ػ  ...فقي ػػاس مص ػػدر
كركف يريككنان)).
في يعكؿ نحك :ىجمىس يجميكسان ...ى
كك ػ ػػاف مكافقن ػ ػػا لس ػ ػػيبكيس

ُُٕ)

كالمب ػ ػػرد

ُِٕ)

كالمي ػ ػػدانل

عص ػػفكر ُٕٓ) ،كك ػػاف مكافقػ ػان الب ػػف الحاج ػػب ف ػػل قكل ػػس

ُّٕ)

ُٕٔ)

كاب ػ ػػف يع ػ ػػيش

ُْٕ)

كاب ػ ػػف

 :اعىرم ػػب اعىكث ػػر أىف يك ػػكف

المتعػػدم عمػػى َفى ىعػػؿَ مػػف أىم بػػاب كػػاف نحػػك :قىتىػػؿ قىػػتٍالن ...كفى ىعػػؿ الػػالزـ عمػػى َفي يعػػكؿَ نحػػك
َد ىخؿ يد يخكالنَ)) .ككافقس أىبك حياف ُٕٕ) كالمحدثكف ُٖٕ).
ى
ُٗ -فُ ُعولررة :بنػػـ الفػػا كالعػػيف ،كقػػد أىشػػار ابػػف النػػاظـ إلػػى قياسػػيتس قػػائالن :مقػػيس فػػل
و
ب
كص يػع ى
مصدر َفى يعؿَ الػذم الكصػؼ منػس عمػى َفى ٍعػؿَ نحػك :ىسػ ي ىؿ سػ كل ف ػك ىسػ ٍ هؿ ى
ب.)ُٕٗ ))...
ص ٍع ه
ص يعكب ف ك ى
ي
كقد أىكد سيبكيس

َُٖ)

سماعي

ذا المصدر ،ككػاف مكافقػان البػف يعػيش

كس ي ىؿ يس يكل َبنك عمى في يعكل َ)).
قالكا :قىيب ىح قييبكح  ،ى

ُُٖ)

فػل قكلػس:

كقد اشترط ابف مالؾ ُِٖ) فل ذا المصدر أىف يككف الفعؿ عمى َفى يعؿَ كال يكػكف إال
ص يعكب .
الزمان مثؿ :ىس يؿ يس يكل
كص يع ى
ب ي
ى

َُٓ
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فل ذلؾ.

َِ -فَ ِعيل :بفتح الفا ككسر العيف .كقػد أىشػار ابػف النػاظـ إلػى قياسػيتس بقكلػس ُْٖ) :كأىمػا
و
ً
كن ىعػػؽ
ص ػ ً يالن ...ى
ص ػ ىؿ ى
فىعيػػؿ فمقػػيس فػػل مصػػدر َفى ىعػػؿَ الػػداؿ عمػػى صػػكت نحػػك :ى
الغ ػراب نعيق ػان .كقػػد ىكثيػػر ال ػػَفى ًعيؿَ فػػل السػػير كنحػػك كلػػـ ٌينتبػػس عمػػى ذلػػؾ قػػالكا :ىذ ىمػػؿ
ي
ً
كجيفان.))...
كجؼ ى
ىذميالن ىك ى
ككػػاف مكافقػان لسػػيبكيس

ُٖٓ)

كابػػف المػػؤدب

ُٖٔ)

كابػػف يعػػيش

ُٕٖ)

فل اعىصكات َفعيؿَ قالكاَ :الص يؿَ كَالن يؽَ كَالنجيجَ.
فان ػػؿ الس ػػامرائل
كتابع ػػس ال ػػدكتكر ى
الدكتكر اشـ طس شالش ُٖٗ).

ُٖٖ)

فػػل قكلػػس :كقػػد يكثىػػر

ف ػػل الداللػ ػ عم ػػى ص ػ و
ػكت أىك س ػ و
ػير ،كك ػػذلؾ

طػػاؼ
ُِ -فَ َعررالن :بفػػتح الفػػا كالعيف،كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ أمثم ػ من ػػا ىجػػاؿ ىج ىكالن ػان ،ك ى
عد مف المصادر السماعي َُٗ).
طى ىكفانان ...كقد ٌ

كقد أىك ٌػد سػيبكيس قياسػي ػذا المصػدر قػائالن ُُٗ) :كقػد جػا كا بالػػَفى ىعالفَ فػل أىشػيا
الج ىكالف.))...
تقاربت كذلؾ :الطكفاف كالدكراف ك ى
ككػػاف مكافق ػان البػػف المػػؤدب

ُِٗ)

كابػػف يعػػيش

ُّٗ)

فػػل قكلػػس :كقػػد جػػا ت مصػػادر

الغمىيػػاف
عمػػى مثػػاؿ كاحػػد فػػل الػػالزـ اختمفػػت أىبني ػ أىفعال ػػا لتقػػارب معاني ػػا كذلػػؾ نحػػك :ى

مما فيس حرك كانطراب.))...
كى
الن ىزكاف ...كأكثر ما يككف َالفى ىعالفَ فل ذا النرب ٌ
ككافقػػس عبػػاس حسػػف

ُْٗ)

كالػػدكتكر فانػػؿ السػػامرائل

ُٓٗ)

فػػل الدالل ػ عمػػى التقمػػب

الغمىياف.
كاالنطراب كالحرك
كالج ىكالف ك ى
ى
ِِ -فَ ِعيلررة :بفػػتح الفػػا ككسػػر العػػيف ،كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ مثػػاالن كاحػػدان نحػػك :ىنػػـ نميم ػ ن،
عد مف المصادر السماعي ُٔٗ).
كقد ٌ
ككاف مخالفان لسيبكيس ُٕٗ) عٌىنس لػـ يع ٌػد مػف المصػادر ،كلكػف الرنػل مػف معاصػريس
عد مػف المصػادر القميمػ الػكركد فػل كػالـ العػرب قػائالن ُٖٗ) :كالتػل ذكر ػا المصػنؼ مػف
ٌ

ُُٓ
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أىكزاف مص ػػادر الثالثػ ػل ك ػػل الكثػ ػرة الغالبػ ػ و كق ػػد ج ػػا ذل ػػؾ أىينػ ػان ...كالػ ػػَفعيم َ كالىشػ ػبًىيب
كالفى ً
نٍي ىح ى.))...
ككافقس أبك حياف

ُٗٗ)

عد مف المصادر .كلـ يشر إليس المحدثكف ََِ).
فل ٌ

ِّ -فَ ْيعلَولررة :كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ ػػذا المصػػدر بحػػذؼ العػػيف فػػل قكلػػس َُِ) :فىٍيمكل ػ

بح ػػذؼ الع ػػيف نح ػػك ىك ػػاف كينكنػ ػ ن أىصػ ػميس ىكينكنػ ػ فى يخفٍّ ػػؼ بح ػػذؼ الم ػػدرـ في ػػس فص ػػار:
عد مف المصادر السماعي .
صار صيركرة ...ىكباف ىبٍيىنكن )) ،كقد ٌ
ىكٍيىنكن  .كمثمس :ى
ككػػاف مكافق ػان لسػػيبكيس

َِِ)

الػػذم خالفػػس الف ػ ار

َفي ٍعميكل َ كليست َفىٍي ىعمكل َ.

َِّ)

فػػل عػ ٌػد

ػػذا المصػػدر عمػػى كزف

ككػاف مكافقػان لممبػرد فػػل عػ ٌػد مػف المصػػادر فػل قكلػػس َِْ) :كيكػػكف فػل المعتػػؿ فيػػس
بنا ال يكجد مثمػس فػل الصػحيح ،كذلػؾ أىنػؾ ال تجػد مصػد انر عمػى َفىٍي يعمكلػ َ إًالٌ فػل المعتػؿ،
كذل ػػؾ ىش ػػاخ ش ػػيخكخ ن ك ىك ػػاف كينكنػ ػ ن ،كاٌنم ػػا ك ػػاف اعىص ػػؿ ىكينكنػ ػ كص ػ ٌػيركرة ...كك ػػاف قب ػػؿ
لما ىكثير العدد أىلزمك التخفيؼ ك ار ي التنعيؼ)).
اعىدراـ كيكنكن  ،كلكف ٌ

كقػػد خالفػػس أبػػك حيػػاف َِٓ) فػػل عػ ٌػد
الفعؿ المعتؿ العيف كاعىصؿ َفىٍي يعمىكل َ.

ػػذا المصػػدر عمػػى كزف َفىٍي يعكلى ػ -كينكن ػ َ مػػف

َِٔ)
كيبنػى أىينػان عمىَفي ٍعمىػؿَ
ِْ -فُ ْعلَل :بنـ الفا كسككف العيف ،فقد قاؿ ابف النػاظـ  :ي
ػاد سػػؤىددان أىك عاطػ ً
ػت الناق ػ يعكطط ػان :اشػػت ت الفحػػؿ))
بزيػػادة إحػػدل الالمػػيف نحػػك :سػ ى ي ٍ

عد مف المصادر السماعي .
كقد ٌ

ككػ ػ ػػاف مكافق ػ ػ ػان البػ ػ ػػف الحاجػ ػ ػػب َِٕ) ،كلػ ػ ػػـ يشػ ػ ػػر إليػ ػ ػػس أىحػ ػ ػػد مػ ػ ػػف القػ ػ ػػدامى

المحدثيف َِٗ).

َِٖ)

كال

ِٓ -فَ ُعرررول :بفػػتح الفػػا كنػػـ العػػيف ،كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ أىمثم ػ نحػػك :قىبًمىػػسي قىيب ػكالن...
عد مف المصادر السماعي َُِ).
النار ىكقيكدان عاليان)) .كقد ٌ
ككقى ىدت ي

ُِٓ
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ُِْ)

ككػػاف مكافق ػان لسػػيبكيس ُُِ) كالمبػػرد ُِِ) كابػػف المػػؤدب ُِّ) ،كلكػػف ابػػف عصػػفكر
عد مف النكادر قائالن :كمف المصادر مػا جػا نػاد انر فػيحفظ كال يقػاس عمي ًػس فػل الكػالـ كال
ٌ
نك َ كَالطى يكرَ.))...
َالك ي
فل الشعر فمف ذلؾ فى يعكؿ) كلـ يجى منس إالٌ ى
ككػػاف مكافق ػان البػػف يعػػيش

شا يف ُِٕ).

ُِٓ)

كتابعػػس أىبػػك حيػػاف ُِٔ).ككافقػػس الػػدكتكر عبػػد الصػػبكر

ِٔ -فَعالِ َيررة :كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ ػػذا المصػػدر فػػل قكلػػس :فىعالًىي ػ  :نحػػك :ىكر ىك ار ً ىي ػ ،
ُِٖ)
ط ً
عد مف المصادر السماعي .
ماعىي ))
طم ى
كى
كقد ٌ
كك ػػاف مخالفػ ػان لس ػػيبكيس ُِٗ) ال ػػذم ع ػ ٌػد م ػػف اعىس ػػما  ،ككافق ػػس أىبػ ػك حي ػػاف
المتيخريف ،كلـ يشر إليس المحدثكف ُِِ).

َِِ)

م ػػف

كليديػ ))
ِٕ-
فعيليرة :كقػد أىشػار إليػس ابػف النػاظـ فػػل قكلػس :نحػك :كل ٍ
ػدت المػرأة ٌ
ّ
عد مف المصادر السماعي .
ٌ

ِِِ)

كقػػد

كافقس أىبك حياف مف المتيخريف ِِّ) .كلـ يشر إليس المحدثكف ِِْ).
ؼ أرسػ ػػسي يسػ ػ ىػحفني :
ِٖ -فُ َعل ْن َيررررة :كقػ ػػد أىشػ ػػار إليػ ػػس ابػ ػػف النػ ػػاظـ فػ ػػل قكلػ ػػس :نحػ ػػك :ىسػ ػ ىػح ى
ِِٓ)
عد مف المصادر السماعي .
ىحمىفيس))
كقد ٌ

ككػ ػ ػػاف مخالف ػ ػ ػان لسػ ػ ػػيبكيس ِِٔ) فػ ػ ػػل عػ ػ ػ ٌػد
الزبيدم ِِٕ) .ككاف مكافقان البف الحاجب ِِٖ)ككافقس ىأبك حياف ِِٗ) مف المتيخريف ،كلػـ يشػر
إليس المحدثكف َِّ).

ػ ػ ػػذا المصػ ػ ػػدر مػ ػ ػػف اعىسػ ػ ػػما  ،ككػ ػ ػػذلؾ

ِٗ -فُ ُعولِيَّة :بنـ الفػا كفتح ػا .كقػد أىشػار إليػس ابػف النػاظـ فػل قكلػس :في يعكلًيػ ك فىعكلًًّيػ
ً
كصٌي )) ُِّ) ،كقد عد مف المصادر السماعي .
نحكٌ :
ص ي
صكصٌي ك ىخ ي
خصس يخ ي

ِِّ)
كليػ ىك يخص ً
كصػي )) كأىرمػب الظػف
خالفس أىبك حياف
مف المتيخريف فل قكلػس :في ٍع ٌ
ٍ
أىنس تك ـ عى ٌف ما ذ ب إليس ابف الناظـ ك اعىصكب ،كلـ يشر إليس المحدثكف ِّّ).

َّ -فُ ُعلَّررى :بنػػـ الفػػا كنػػـ العػػيف ،كقػػد أىشػػار إليػػس ابػػف النػػاظـ فػػل قكلػػس :في يعمػػى نحػػك:
ِّْ)
عد مف المصادر السماعي .
ىرمىبس يرميبى))  .كقد ٌ

ُّٓ
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ِّٔ)

كب ػ ػػذا خػ ػػالؼ سػ ػػيبكيس ِّٓ) عنػ ػػس عػ ػ ٌػد مػ ػػف اعىسػ ػػما  ،ككافقػ ػػس ىأب ػ ػك حيػ ػػاف
المتػػيخريف كقػػد أىشػػار إليػػس الػػدكتكر حػػاتـ النػػامف فػػل قكلػػس ِّٕ) :قػػد يسػ ًػم مػػف مصػػادر :
ب ف ك قياسل ...يرميبىً ،رمًبى)).
ىرٍم ي
مػ ػػف

كيبنػى أىينػان عمػى
ُّ -فَ َعلُوت :بفتح الفا كالعيف .كقد أىشار إليس ابػف النػاظـ فػل بقكلػس :ي
ِّٖ)
عد مف المصادر السماعي .
كر ًح ىـ ىر ىح يمكتا))  .كقد ٌ
َفى ىعميكتَ نحك :ىرىب ىرى يبكتا ،ى
ككػ ػػاف مكافق ػ ػان لسػ ػػيبكيس ِّٗ) ،كمخالف ػ ػان لمزبيػ ػػدم َِْ) الػ ػػذم قػ ػػاؿ :فى ىعميػ ػػكت :فاالسػ ػػـ
غ ي بكت .))...كابف الحاجب ُِْ)ككافقس ىأبك حياف ِِْ) مف المتيخريف.
كر ى
ىرى يبكت ى

ِ
كيبنػى أىينػان عمػى
َِّ -م ْف َعل َم ْفعل َم ْف ُعل :بفتح العيف ككسر ا كنم ا قاؿ ابف النػاظـ :ي
ىم ٍف ىعؿ ك ىم ٍف ًعؿ ك ىم ٍف يعؿ نحػك :ىد ىخػؿ ىم ٍػد ىخالن ،ك ىكبػر ىم ٍكبػرا ،ك ىمىػؾ ىم ٍم يكػان)) ثػـ ذكػر بػيىف

كنـ ًّ
ماح ىمميس الركاة كنقمك )) ِّْ).
نـ العيف مف النكادر فل قكلس:
قؿ ى
ى
ى
ككاف مكافقان لمزمخشرم فل قكلس ِْْ) :ىم ٍف ىع هؿ -ىم ٍف ًعؿ -ىم ٍػدخؿ -ىم ٍر ًجػ )) كلػـ يػذكر
ِْٓ)
كم ٍمىػؾ)) كقػد ع ٌػد
َ ىم ٍف يعؿَ نمف المصادر ككافقس ىأبػك حيػاف فػل قكلػس  :ىم ٍف ىعػؿ مثمت ػا ى
مػػف المحػػدثيف الػػدكتكر حػػاتـ النػػامف مػػف المصػػدر الميمػػل فػػل قكلػػس ِْٔ) :كقػػد يصػػاغ
َم ٍد ىخؿ -ىم ٍج ىػرلَ ثػـ قػاؿ:
المصدر الميمل لمفعؿ الثالثل المجرد عمى كزف ىم ٍف ىعؿ)) نحك :ى
كقد شذت بعض المصادر الميمي نحك :ىم ٍر ًج .))...

الظف أىنس انفرد فل كزفَ ىم ٍف يعؿَ كع ٌػد مػف النػكادر كلػـ أجػد فيمػا رجعػت إليػس
كأىرمب ٌ
مف المصادر.
نانيا :أَبنية مصادر األَفعال المزيدة

ك ػػل مصػػادر الفعػػؿ الثالثػػل المزيػػد كالربػػاعل المزيػػد كالممحػػؽ بػ ًػس ،ك ػػذ المصػػادر

قياسػي تعتمػد عمػى نػكابط محػددة ،كلػـ تسػم في ػا إال أىبنيػ معػدكدة ،كقػد أىشػار الصػيمرم
إلى قياسي

ذ المصادر قائالن :اعمـ أىف ما زاد عمى ثالث أىحػرؼ ال يكػاد مصػدر يفػارؽ

ُْٓ
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القيػ ػػاس)) ِْٕ)  .كقػ ػػد أىشػ ػػار ابػ ػػف النػ ػػاظـ إلػ ػػى ن ػ ػكابط محػ ػػددة فػ ػػل قياسػ ػػي
قائالن ِْٖ):

ػ ػػذ المصػ ػػادر

ُ -بنا المصػدر مػف كػؿ فعػؿ أ ٌىكلػس مػزة كصػؿ بكسػر ثالث ًػس ،كزيػادة أىلػؼ قبػؿ آخػر إالٌ
مما عينس معتم  ،فيقاؿ :انطمؽ انطالقان ...استخرج استخراجان ...احمػر احمػ ار انر أىك
َاستفعؿَ ٌ

احمار احمي ار انر)) .كلـ يشر ابف الناظـ إلى أىكزاف ذ المصادر.
ه

ِْٗ)
َانفى ىعػػؿَ كمص ػػدر
كقػػد أىشػػار المب ػػرد إلػػى ػػذ المص ػػادر قػػائالن  :كيكػػكف عم ػػى ٍ
َاالنفعاؿَ نحك قكلؾ :انطمؽ عبد اهلل)) ثـ ذكر فل مكن آخر كيككف الفعؿ عمػى مثػاؿ

َاسػػت ٍفعمىتَ نحػػك اسػػتخرجت ))...كيكػػكف المصػػدر َاسػػتفعاالنَ نحػػك :اسػػتخراجان ))...ثػػـ ذكػػر
ٍ

فػ ػػل مكن ػ ػ آخػ ػػر كذلػ ػػؾ قكلػ ػػؾ :احمػ ػػر ...كيكػ ػػكف مصػ ػػدر عمػ ػػى مثػ ػػاؿ َا ٍفعػ ػػالؿَ نحػ ػػك
َاالحمرار ...فذلؾ عمى كزف االفتعاؿ كاالنفعاؿ)).
حياف

ككػ ػػاف مكافق ػ ػان البػ ػػف يعػ ػػيش

ِّٓ)

كاعىشمكنل

ِْٓ)

َِٓ)

كابػ ػػف عصػ ػػفكر ُِٓ)كابػ ػػف الحاجػ ػػب ِِٓ)ككافقػ ػػس أبػ ػػك

مف المتيخريف .كتابعس المحدثكف

ِٓٓ)

فل ذا الرأم.

مما عينس معتم نحػك :اسػتقاـ كاسػتعاف فيجػل المصػدر منػس عمػى قيػاس
أما استفعؿ ٌ
ٌِ -
المبدلػ مػف عػيف الفعػؿ،كألؼ المصػدر ،فتحػذؼ
نظير مػف الصػحيح فيمتقػل سػاكناف اعلػؼ ٌ

الثاني من ا ،كيعكض عن ا بتا التينيث فيقاؿ :استقاـ استقام ن ،كاستعاف استعان )) ِٔٓ).

كأىشار سيبكيس إليس قائالن ِٕٓ) :ك ذا ما لحقتس ا التينيث ،ىع ًكنان لمػا ذ ػب كذلػؾ

قكلؾ :أىقىمتيس اقام ن ،كاستعنتس استعان )).

ككاف مكافقان البف الحاجب ِٖٓ)ككافقس أىبك حياف

ِٗٓ)

مػف المتػيخريف فػل قكلػس :فػ ف

كػاف اسػتفعؿ عينػػس حػرؼ عمػ كصػح فػػل المصػدر نحػػك :اسػتحكذ اسػػتحكاذان ،أىك اع ٌػؿ نحػػك:
َاسػػتقاـ كاس ػػتبافَ ح ػػذؼ ػػك أىك أىل ػػؼ افع ػػاؿ عمػػى الخ ػػالؼ كلزمت ػػس التػػا فقي ػػؿ :االس ػػتقام

كاالس ػ ػػتبان كش ػ ػػذ اس ػ ػػتقامان مص ػ ػػدر اس ػ ػػتقاـ فج ػ ػػا بغير ػ ػػا)) .كتابع ػ ػػس اعىش ػ ػػمكنل

المتيخريف.

ُٓٓ

َِٔ)

م ػ ػػف
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ػعر اقشػػع ار انر
ّ -يكػػكف مصػػدر َا ٍف ىعمػ ٌػؿَ كزف َافع ػالٌؿَ كقػػد يجػػل عمػػى كزف َفي ىعمٌيم ػ َ كاقىشػ ٌ
ىف اطمئنانان كطميىنين ُِٔ).
كقي ىش ٍع ًريرة ،كاطمي ٌ
كك ػػاف مخالفػ ػان لس ػػيبكيس ال ػػذم أش ػػار ال ػػى أف ِِٔ) :الطميىنينػ ػ كالقيش ػػعريرة فاس ػػماف

كَاقشعرَ كاٌنما ما بمنزل َأىنبتَ مف َالنباتَ.
َاطميفَ
كليس بمصدريف جارييف عمى
ٌ
ٌ
ككػ ػػاف مكافقػ ػ ػان لمزمخش ػ ػػرم

ِّٔ)

ف ػ ػػل مج ػ ػػل َافعمػ ػ ٌػؿَ عم ػ ػػى َافعػ ػ ػالٌؿَ كخ ػ ػػالؼ اب ػ ػػف

اقشعررت اقشع ار انر.
يعيش ِْٔ) الذم قاسس عمى كزف َاستفعاؿَ نحك:اطميننت اطمئنانان ،ك
ي
ىما َالطمينين َ كَالقي ىش ٍعريرةَ فاسماف كليسا مصدريف.
كأ ٌ

إف كػاف صػحيحان نحػك:
ْ -ييبنى المصدر مف ٌ
كؿ فعؿ أىكلس تا مزيدة بنـ ما قبؿ آخر ٍ
ػدحرجان كيكسػر مػا قبمػػس إف كػاف معػتالن نحػػك تػكلى تكاليػان ،كتى ٍسػػمقى
تىعمػـ تىعممػا ،كتػدحرج تػ ي
تسمقيان)) ِٓٔ).

ِٔٔ)
ػت
ككػػاف مكافقػان البػػف يعػػيش
ىمػػا َتىفىعػػؿَ فبابػػس َالتٌفعػ يؿ ،نحػػك :تىكمٌمػ ي
فػػل قكلػػس :في ٌ
عف لػػيس فػػل
تكممػػاَ كَتىقكلػ ي
ػتى تىقػػكالنَ جػػا كا المصػػدر بجميػ حػػركؼ الفعػػؿ ،كنػػمكا العػػيفٌ ،

اعسما ما ك عمىَتىفىعؿَ بفتح العيف.))...
ككػػاف مكافق ػاى البػػف عصػػفكر

الجبار نايم ِٗٔ).

ِٕٔ)

كتابعػػس الػػدكتكر حػػاتـ النػػامف

ِٓ -ت ِف ّعرررال :يكػػكف مصػػد انر ل ػػَتىفىعؿَ كقػػد أىشػػار ابػػف النػػاظـ
المصدر مف َتىفىعؿَ عمى َتًًف ٌعاؿَ كػَتً ًح ٌماؿَ.

َِٕ)

ِٖٔ)

كاعىسػػتاذ عبػػد

إلػػى مػػا ش ػ ٌذ مػػف مجػػل

كلكػػف أىبػػا بكػػر الزبيػػدم ذ ػػب إلػػى بنػػا الفعػػؿ لممج ػػكؿ فػػل قكلػػس ُِٕ) :مػػا لػػـ ييسػ ٍّػـ
ٍّمت كتي يكٍّبػرت كربمػا جػا مصػدر ػذا عمػى َتًًف ٌعػاؿَ قػالكا :تي يح ٌممػس
فاعمس عمى َتيفيعٍّؿَ نحك تي يعج ٍ
تً ًح ٍّماالن)).
ككػػاف مكافق ػان لمزمخشػػرم فػػل قكلػػس
ً
َكال هـَ قالكا :تى ىحممتس تً ًحماالن)).

ِِٕ)

ُٔٓ

كفػػل تىفىعػػؿ كَتىفىعػػؿَ كَتًًف ٌعػػاؿَ فػػيمف قػػاؿ:
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ِّٕ)
ػت تً ًح ٌمػػاالنَ أىرادكا أف
ككػػاف مكافقػان البػػف يعػػيش فػػل قكلػػس  :فػًٌن ـ يقكلػػكفَ :تى ىحمٍمػ ي
ييدخمكا اعلؼ قبؿ آخر  ...ككسركا الحرؼ اعىكؿ ))...ككافقس ابف عقيػؿ فػل قكلػس :كقػكل ـ
فل مصدر تىفىعؿ -تًًفعاالن نحك تممؽ تً ًمالقان كالقياس َتىفىعؿَ تىفىعالن نحك :تممؽ تممقان)) ِْٕ).

ٔ -فَ ْعلَلَة :يككف مصد انر قياسيان لػَفى ٍعمىؿَ كقد أىشار ابف النػاظـ إلػى أىنػس ييبنػى المصػدر مػف
كسٍب ىرج ىسٍب ىر ىج ن)) ِٕٓ).
فى ٍعمى ىؿ قياسان عمى فى ٍعمىم نحك :ىد ٍح ىرج ىد ٍح ىر ىج  ،ى

ككاف مكافقان لسيبكيس فل قكلس ِٕٔ) :بػاب مصػادر بنػات اعىربعػ  ،فػالالزـ ل ػا الػذم
ال ينكسػػر عميػػس أى ٍف يجػػل عمػػى مثػػاؿ َفى ٍعمىمى ػ و َ .ككػػذلؾ كػ ٌػؿ شػػل أيلحػػؽ مػػف بنػػات الثالث ػ
باعىربع  ،كذلؾ نحك :ىد ٍح ىر ىجتيس ىد ٍح ىرج ه.))...
ككػ ػ ػػاف مكافق ػ ػ ػان البػ ػ ػػف يعػ ػ ػػيش

كاعىشمكنل

َِٖ)

ِٕٕ)

كابػ ػ ػػف عصػ ػ ػػفكر ِٖٕ) ،كتابعػ ػ ػػس أىبػ ػ ػػك حيػ ػ ػػاف

مف المتيخريف كتابعس المحدثكف

ُِٖ)

ِٕٗ)

فل ذا المصدر.

ِٕ -ف ْعالَ ل :يككف مصد انر لػَفى ٍعمى ىؿَ ك ذا ما أىشار إليس ابػف النػاظـ فػل قكلػس :ييبنػى المصػدر
ً
ً
كح ٍس يػف
مف فى ٍعمى ىؿ ...سماعان عمى َف ٍعالؿَ نحك :ىس ٍرىفىس س ٍر افان أىم ىس ٍػرىفى ن :ك ػل النعمػ ي ي
ِِٖ)
شئت مف ًسر ً
اً
اؼ)) ِّٖ).
لغذا قاؿ  :ىس ٍرىفىتيس ما ى
ٍى
ككػػاف مكافقػ ػان لمزج ػػاج ف ػػل قكل ػػس ِْٖ) :ك ػػؿ مص ػػدر م ػػف المن ػػاعؼ عم ػػى ًَف ٍعػ ػالىؿَ
يجكز فيس الكسر كالفتح نحك :ىقٍم ىقٍمتىس ىقٍمقىاالن ...كالكسر أىجكد)).
حياف

كك ػػاف مكافقػ ػان الب ػػف يع ػػيش

ِٕٖ)

ِٖٓ)

كاب ػػف عص ػػفكر

ِٖٔ)

مف المتيخريف .كتابعس الدكتكر اشـ شالش

ف ػػل ػػذا المص ػػدر ،كتابع ػػس أىب ػػك

ِٖٖ)

مف المحدثيف.

ِٖ -ف َّعررال -تَ ْف َعررال :كقػد يػيىتل مصػػدر َفعػػؿَعمى ػذيف الػػكزنيف ،كقػػد أىشػار ابػػف النػػاظـ إلػػى
ذلػػؾ بقكلػػس ِٖٗ) :كقػػد يجػػل َفىعػػؿَ عمػػى ًَفعػػاؿَ نحػػك :كػػذب ًك ػ ٌذابا ...كعمػػى َتى ٍف ىعػػاؿَ
كجكؿ تى ٍجكاالن)).
لقصد التكثير نحك :ىسير تى ٍسىيا انر ...ى
ككاف مكافقان لمزمخشرم فل مجل مصػدر َفعػؿَ عمػى ًَفعػاؿَفل قكلػس َِٗ) :كعػف
نػ ػ ػ ػ ػػاس مػ ػ ػ ػ ػػف العػ ػ ػ ػ ػػرب ًَفعػ ػ ػ ػ ػػاؿَ قػ ػ ػ ػ ػػالكا :ىكمٌمتػ ػ ػ ػ ػػس ًكالٌم ػ ػ ػ ػ ػان)) كفػ ػ ػ ػ ػػل التنزيػ ػ ػ ػ ػػؿ :ﭽ ﯪ ﯪ
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ﯪ ﯪ ﭼ [النب ػػي ،]ِٖ :كل ػػـ ىيشػ ػػر إل ػػى َتى ٍف ىع ػػاؿَ كًانمػ ػػا ق ػػاؿ :كق ػػالكا :فػ ػػل َفىع ػػؿَ َتفعيػ ػػؿَ
كَتى ٍفعم َ)).
كك ػػاف مكافقػ ػان الب ػػف يع ػػيش ف ػػل مج ػػل مص ػػدر َفىع ػػؿَ عم ػػى ًَفع ػػاؿَ ف ػػل قكل ػػس ُِٗ):
ً
كحممتػس ًحمػاالن ...كػين ـ نحػكا نحػك َأى ٍف ىعػؿ إ ٍف ىعػاالنَ فكسػركا اعىكؿ،
كقاؿ قكـ كمٌمتػس كالٌمػانٌ -
كلكنػس أىشػار
كزادكا قبؿ اآلخر ألفان َكلـ يشػر إلػى كزنػس ًَف ٌعػاؿَ ككػذلؾ لػـ يشػر إلػى َتى ٍف ىعػاؿٌَ ،

إلى الػَتفعيؿَ نحك َكسرتس تكسي انرَ.

كلػػـ يشػػر إليػػس ابػػف عصػػفكر ِِٗ) ،ككافقػػس أبػػك حيػػاف
كخصـًََ .قتاؿ ً
كخصاـَ.
عمى ًَف ٌعاؿَ نحكَ :قىتؿ ى

ِّٗ)

فػػل مجػػل مصػػدر َفىعػػؿَ

كخالفػػس الػػدكتكر حػػاتـ النػػامف ِْٗ) فػػل مجػػل مصػػدر َفىعػػؿَ عمػػى َتفعيػػؿَ نحػػك:
كب ػػر تكبيػ ػ انر ،كعم ػػى َتى ً
فعمػ ػ َ نح ػػك َكفٌ ػػى تكفيػ ػ َ كل ػػـ يش ػػر إل ػػى ال ػػكزنيف الم ػػذيف ذكر م ػػا اب ػػف

الناظـ.

ككافقس مف المحدثيف اعىستاذ عبد الجبػار النايمػ
َفى ٌعاؿَ كلـ يشر إلىَتى ٍف ىعاؿَ.

ُٖٓ

ِٓٗ)

فػل مجػل مصػدر َفىعػؿَ عمػى
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اخلامتة:
يمكف أف نن نتائج البحث التل تكصمنا إلي ا عمى النحك اآلتل-:
ُ -ذ ب ابف الناظـ فل بنا الفعؿ المنارع مف كزف فى ًعؿ) بًينس يك ًس ىر شػذكذان كقػد عػد
مف تداخؿ المغات.
ِ -كق ػػد ع ػ ٌػد ش ػػذكذان كركد فعؿ ح ػػب) ش ػػاذاى بالكس ػػر كح ػػد يق ػػاؿ -:ىحٌب ػػسي –ىي ٌحىب ػػسي بمعن ػػى
أحبس)).
ّ -كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ كزف فى ٍعمػػف) نػػمف اعكزاف الرباعي ػ كلػػـ يػػذكر النحػػاة القػػدامى
كانما أنافس مف المحدثيف اعستاذ الدكتكر عبد الصبكر شا يف إلى الرباعل.
ْ -ل ػػـ يح ػػدد اعكزاف الرباعيػ ػ كق ػػد ذك ػػر أك ازنػ ػان كثيػ ػرة ل ػػـ نج ػػد ا عن ػػد الق ػػدامى كال عن ػػد

يؿ – ا ٍفم ىع ٌػؿ – ا ٍف ىع ٌمػؿ –
المحدثيف فل المصادر التل رجعنا إلي ا ف ل تىفى ٍ ىع ىؿ – ا ٍف ىع ٌ
مس)).
ا ٍف ىعٍن ى

ىخػػذ) كقػػاؿ أىم ػػر أخ ػ ٍذ) كلػػـ يقػ ٍػؿ أؤخ ػػذ)
ٓ -كقػػد خػػالؼ ابػػف الحاجػػب ف ػػل فعػػؿ اعمػػر أ ى
أمر) عند مجيئس م كاك العطؼ.
كأناؼ شرطان بينس يحذؼ اعلؼ فل فعؿ ى
ٔ -كقػػد عػ ٌػد مانػػاب عػػف مفعػػكؿ مػػف فىعيػػؿ كفى ىعػػؿ كًف ٍعػػؿ)) ريػػر مكافػػؽ لػػس فػػل اج ارئػػس
مجرل الفعؿ فل العمؿ.
ً
ب يش بس)) لـ يشر إليس القدامى.
ٕ -في ٍعمىس فيقاس فل فىعؿ)) نحك أىد ىـ أ ٍيدم – ك ىش ً ى

ٖ -كقػد ذكػػر ابػف النػػاظـ فى ٍعػال ) بفػػتح الفػا كسػػككف العػيف مػػف المصػادر السػػماعي كقػػد
انفرد ب ذا الرأم كلـ أجد عند القدامى.
ٗ -كقد خالؼ سيبكيس فػل في يعكلػ )) فػل ع ٌػد
بسماعي ذا المصدر

ػذا المصػدر قياسػيان فػل حػيف قػاؿ سػيبكيس

عد مف المصادر.
َُ -كقد خالؼ سيبكيس فل فى ًعيمى )) عنس ٌ
ُُ -كق ػػد خ ػػالؼ س ػػيبكيس ف ػػل ع ػ ٌػد

فىعالًىيػ ػ )) م ػػف المص ػػادر ف ػػل ح ػػيف ع ػ ٌػد س ػػيبكيس م ػػف
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اعسما .
عد فعيمي )) مف المصادر السماعي كقد انفرد ب ذا الرأم.
ُِ -كقد ٌ
عد
ُّ -كقد انفرد فل ٌ
عد
ُْ -كقد انفرد فل ٌ
كنقمك ))

في يعكلًي )) مف المصادر السماعي .

كنػـ قػؿ كاحممػس الػركاة
ىم ٍف يعؿ)) مف المصادر النادرة فػل قكلػس
ى

ثبث املصادر واملراجع
ُ .أىبني الصرؼ فػل كتػاب سػيبكيس /الػدكتكرة خديجػ الحديثل/منشػكرات مكتبػ الن نػ ،
بغداد /طُ ُّٖٓ /ػ  ُٗٔٓ -ـ.

ِ.

أبني ػ الفعػػؿ فػػل شػػافي ابػػف الحاجػػب ،د ارسػػات لسػػاني لغكي ػ  /د .عصػػاـ نػػكر الػػديف،
المؤسس الجامعي لمدراسات كالنشر  /طِ َُِْ /ػُِٖٗ -ـ.

ّ .أدب الكاتػػب /عبػػل محمػػد عبػػد اهلل بػػف مسػػمـ بػػف قتيب ػ
ُِّٖ ػ– ُّٔٗ ـ.

ت ِٕٔ ػػ) /طْ /مصػػر/

ْ .ارتشػػاؼ النػػرب مػػف لسػػاف العػػرب /عبػػل حي ػاف اعىندلسػػل ت ْٕٓ ػػ) /تحقيػػؽ:
النماس /مطبع النسر الذ بل  /طُ َُْْ /ػُْٖٗ -ـ.
الدكتكر مصطفى أحمد ٌ

ٓ.

اعىسما كاعىفعاؿ كالحركؼ أبني كتاب سيبكيس) /أىبك بكر محمد بػف الحسػف الزبيػدم
ت ّٕٗ ػ ػػ) /تحقيػ ػػؽ :د .أحمػ ػػد ارتػ ػػب حم ػػكش /مطبكعػ ػػات مجم ػ ػ المغ ػ ػ العربيػ ػ

بدمشؽ.

ٔ .اعىصكؿ فػل النحػك /أىبػك بكػر محمػد بػف سػ ؿ بػف السػراج ت ُّٔ ػػ) /تحقيػؽ :د.
عبد الحسيف الفتمل /مؤسس الرسال  /طُ ُٖٕٗ /ـ.

ٕ.

اعىنػػداد فػػل المغ ػ  /محمػػد بػػف القاسػػـ اعىنبػػارم ت ِّٖ ػػ) /تحقيػػؽ :أىبػػك الفنػػؿ
إب ار يـ /الككيت َُٗٔ /ـ.
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ٖ .أىكزاف الفعػػؿ كمعاني ػػا /الػػدكتكر اشػػـ طػػس شػػالش /مطبع ػ اآلداب /النجػػؼُُٕٗ /
ـ.
ٗ .أىكنح المسػالؾ إلػى ألفيػ ابػف مالػؾ /ابػف شػاـ جمػاؿ الػديف محمػد بػف عبػد اهلل ت

ُٕٔ ػ ػػ) /تحقيػ ػػؽ :محمػ ػػد محي ػ ػل الػ ػػديف عبػ ػػد الحميػ ػػد /طبع ػ ػ دار إحيػ ػػا العمػ ػػكـ/
ُٖٓٗـ.

َُ .اإلينػ ػػاح فػ ػػل عمػ ػػؿ النحػ ػػك /أىبػ ػػك القاسػ ػػـ الزجػ ػػاجل ت ّّٖ ػ ػػ) /تحقيػ ػػؽ :مػ ػػازف
المبارؾ /دار النفائس /بيركت /طِ ُّّٗ /ػ ُّٕٗ -ـ.

ُُ .التبص ػرة كالتػػذكرة /عبػػل محمػػد عبػػد اهلل بػػف عمػػل بػػف اسػػحاؽ الصػػيمرم مػػف عممػػا
القػػرف ال ارب ػ ال جػػرم) /تحقيػػؽ :د .فتحػػل أحمػػد مصػػطفى /دار الفكػػر /دمشػػؽ /طُ/
ُِٖٗ ـ.
ُِ .تس يؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد /محمػد بػف عبػد اهلل بػف مالػؾ ت ِٕٔ ػ) /تحقيػؽ:
محمد كامؿ بركات /دار الكاتب العربل /القا رة ُّٖٖ /ػ ُٕٗٔ -ـ).

ُّ .التطبيػػؽ الصػػرفل /د.عبػػد الراجحػػل /دار الن نػ العربيػ لمطباعػ كالنشػػر /بيػػركت/
ُّٕٗ ـ.
ُْ .التعريف ػػات /الش ػ ػريؼ الجرج ػػانل عمػ ػػل ب ػػف محمػ ػػد ت ُٖٔ ػ ػػ) /تحقيػ ػػؽ :د .أحمػػػد
مطمكب /دار الشؤكف الثقافي العام  /العراؽ -بغداد /د .ت.).

ُٓ .التكمم ػ  /أىبػػك عمػػل الفارسػػل ت ّٕٕ ػػ) /تحقيػػؽ :د .كػػاظـ بحػػر مرجػػاف /مطػػاب
دار الكتب لمطباع كالنشر /المكصؿ ُُٖٗ /ـ.
ُٔ .الج ػػام الص ػػغير ف ػػل النح ػػك /اب ػػف ش ػػاـ اعنص ػػارم ت ُٕٔ ػ ػػ) /تحقي ػػؽ :أحم ػػد
محمكد ال رميؿ /مكتب الخانجل /القا رة ََُْ /ػ َُٖٗ -ـ.

ُٕ .دقػػائؽ التصػريؼ /القاسػػـ بػػف محمػػد بػػف سػػعيد المػػؤدب ت ّّٖ ػػ) /تحقيػػؽ :أىحمػػد
ناجل القيسل ،كد .حاتـ صالح النامف ،كد .حسيف تكراؿ /بغدادُٖٕٗ /ـ.
ُٖ .ديكاف العجاج /عنل بتحقيقس :د .عزة حسف /مكتب دار الشرؽ /بيركت /د .ت.).
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ُٗ .ش ػػذا الع ػػرؼ ف ػػل ف ػػف الص ػػرؼ /لمش ػػي) أحم ػػد الحم ػػالكم  /تحقيػ ػؽ :محم ػػد ب ػػف فري ػػد/
المكتب التكفيقي  /القا رة /د .ت.).
َِ .شػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػى ألفي ػ ابػػف مالػػؾ /ب ػػا الػػديف عبػػد اهلل بػػف عقيػػؿ العقيمػػل ت
ٕٗٔ ػ ػػ) /تحقي ػػؽ :محم ػػد محيػ ػل ال ػػديف عب ػػد الحمي ػػد /طُٔ /دار الفك ػػر /بي ػػركت/
ُْٕٗ ـ).
ُِ .شرح اعىشمكنل عمى ألفي ابف مالؾ المسمى :مػن ج السػالؾ إلػى ألفيػ ابػف مالػؾ ت
ِٔٗ ػػ) /تحقيػػؽ :محمػػد محي ػل الػػديف عبػػد الحميػػد /طّ /مطبع ػ مصػػطفى البػػابل
الحمبل كأكالد  ُْْٗ /ـ.
ِِ .شرح الحدكد النحكي  /عبد اهلل بف أحمد بػف عمػل الفػاك ل ت ِٕٗ ػػ) /تحقيػؽ :د.
زكل ف مل اآللكسل /مطاب دار الكتب لمطباع كالنشر /المكصؿ ُٖٖٗ /ـ).
اباذم ت ٖٔٔ
ِّ .ش ػرح شػػافي ابػػف الحاجػػب  /رن ػل الػػديف محمػػد بػػف الحسػػف االسػػتر ٌ
ػػ) ،م ػ ش ػػرح ش ػكا د لعبػػد الق ػػادر البغػػدادم ت َُّٗ ػػ) /تحقي ػػؽ :محمػػد ن ػػكر
الحسف ،كآخريف /دار الكتب العممي  /لبناف -بيركت.
ِْ .شرح المي اعفعاؿ /بدر الػديف محمػد بػف محمػد بػف عبػد اهلل ت ٖٔٔ ػػ) /تحقيػؽ:
الؿ ناجل /عالـ الكتب /طُ َُِْ /ػ َُٗٗ -ـ.

ِٓ .ش ػػرح المػ ػراح ف ػػل التصػ ػريؼ /ب ػػدر ال ػػديف محم ػػكد ب ػػف أىحم ػػد العين ػػل ت ٖٓٓ ػ ػػ)/
تحقيؽ :د .عبد الستار جكاد /بغداد َُٗٗ /ـ.
ِٔ .شػػرح المفصػػؿ /مكفػػؽ الػػديف بػػف يعػػيش ت ّْٔ ػػ) /قػػدـ لػػس :أىميػػؿ بػػدي يعقػػكب/
طُ /دار الكتب العممي  /بيركت -لبناف ُِِْ /ػ ََُِ -ـ.
ِٕ .الص ػػرؼ /د .ح ػػاتـ ص ػػالح الن ػػامف /ك ازرة التعم ػػيـ الع ػػالل كالبح ػػث العمم ػػل /جامعػ ػ
بغداد ُُٗٗ /ـ.
ِٖ .الص ػػرؼ الكان ػػح /عب ػػد الجب ػػار عمػ ػكاف نايمػ ػ  /دار الكت ػػب لمطباعػ ػ كالنش ػػر /جامعػ ػ
المكصؿ َُْٖ /ػ ُٖٖٗ-ـ.

ُِٔ
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ِٗ .الصػػرؼ ال ػكافل ،د ارس ػ كصػػفي تطبيقي ػ فػػل الصػػرؼ كبعػػض المسػػائؿ الصػػكتي  /د.
ادم ن ر /الجامع المستنصري  /د .ت.).
َّ .العيف /الخميؿ بف أحمد الف ار يػدم ت ُٕٓ ػػ) /تحقيػؽ :د .م ػدم المخزكمػل ،كد.
إب ار يـ السامرائل /دار الرشيد ُْٖٗ /ـ.

ُّ .راي ػ الن اي ػ فػػل طبقػػات الق ػ ار  /البػػف الجػػزرم شػػمس الػػديف محمػػد بػػف محمػػد ت
ّّٖ ػ) /اعتنى بس براجترازر /بيركت.
ِّ .الكافي ػ فػػل النحػػك /أب ػػك عمػػرك جمػػاؿ ال ػػديف بػػف الحاجػػب ت ْٔٔ ػ ػػ) /طّ /دار
الكتب العممي  /بيركت ُٖٗٓ /ـ.

ّّ .الكتػػاب /أبػػك بشػػر عمػػرك بػػف عثمػػاف بػػف قنبػػر ت َُٖ ػػ) /تحقيػػؽ :عبػػد السػػالـ
محمد اركف /مكتب الخانجل /طِ َُِْ /ػ ُِٖٗ -ـ.
ّْ .لسػػاف العػػرب /البػػف منظػػكر المصػػرم ت ُُٕ ػػ) /دار الحػػديث /القػػا رةُِّْ ،
ػ ََِّ -ـ.
ّٓ .لػػيس فػػل كػػالـ العػػرب /البػػف خالكيػػس الحسػػيف بػػف أحمػػد ت َّٕ ػػ) /تحقيػػؽ :د.
محمد أىبك الفنؿ إب ار يـ /مكتب الشبات /مطبع قاصد خير /القا رة ُٕٗٔ /ـ.

ّٔ .المبدع فل التصريؼ /أىثير الديف أىبك عبػد اهلل محمػد بػف يكسػؼ أىبػك حيػاف ت ْٕٓ
ػ ػ) /تحقي ػػؽ :د .عبػػد الحمي ػػد السػػيد طم ػػب /مكتب ػ دار الكت ػػب العربي ػ  َُِْ /ػ ػ-

ُِٖٗ ـ.

ّٕ .المز ر فل عمػكـ المغػ كأىنكاع ػا /عبػد الػرحمف جػالؿ الػديف السػيكطل ت ُُٗ ػػ)/
تحقيػػؽ :محمػػد أىحمػػد ج ػػاد اهلل المػػكلى ،كآخ ػريف /دار إحي ػػا الكتػػب العربي ػ  /عيس ػػى

البابل الحمبل /طُ ُِّٖ /ػ.

ّٖ .مع ػ ػػانل اعىبنيػ ػ ػ ف ػ ػػل العربيػ ػ ػ  /د .فان ػ ػػؿ ص ػ ػػالح الس ػ ػػامرائل /جامعػ ػ ػ بغ ػ ػػداد /طُ،
َُُْ ػ ُُٖٗ-ـ.

ُّٔ

األبنية الصرفية في شرح المية األفعال البن الناظم (ت  686هـ)
أ .م .د .سهيله طه محمد

ّٗ .معانل القرآف كاعرابس /أىبك اسحاؽ إب ار يـ بف السػرام الزجػاج ت ُُّ ػػ) /تحقيػؽ:
د .عبد الجميؿ عبد شمبل /عالـ الكتب -بيركت /طُ ُٖٖٗ /ـ.
َْ .معج ػػـ مق ػػاييس المغػ ػ  /أىحم ػػد ب ػػف ف ػػارس ت ّٓٗ ػ ػػ) /تحقي ػػؽ :عب ػػد الس ػػالـ محمػػد
اركف /دار الكتب العممي  -بيركت.

ُْ .المفصؿ فل صنع اإلعراب /أىبك القاسػـ جػار اهلل محمػكد الزمخشػرم ت ّٖٓ ػػ)/
قدـ لس ككن

كامشس كف ارسس :د .إميؿ بدي يعقكب.

ِْ .المقتصد فل شرح اإليناح /لعبد القا ر الجرجػانل ت ُْٕ ػػ) /تحقيػؽ :د .كػاظـ
بحر المرجاف /ك ازرة الثقاف كاإلعالـ /بغداد ُِٖٗ /ـ.

ّْ .المقتنػػب /أىبػػك العبػػاس المبػػرد ت ِٖٓ ػػ) /تحقيػػؽ :محمػػد عبػػد الخػػالؽ عنػػيم /
عالـ الكتب /بيركت.
ْْ .المق ػػرب /عم ػػل ب ػػف م ػػؤمف ب ػػف عص ػػفكر ت ٗٔٔ ػ ػػ) /تحقي ػػؽ :أىحم ػػد عب ػػد الس ػػتار
الجكارم ،كعبد اهلل الجبكرم /مطبع العانل /بغداد ُُٕٗ /ـ.
ْٓ .الممت ػ فػػل التص ػريؼ /ابػػف عصػػفكر اعشػػبيمل ت ٗٔٔ ػػ) /تحقيػػؽ :فخػػر الػػديف
قباكة_طّ_دار االفاؽ الجديدة_بيركت_ُّٖٗـ_ُٖٕٗـ.

ْٔ .المنص ػػؼ لكت ػػاب التصػ ػريؼ /أب ػػك الف ػػتح عثم ػػاف ب ػػف جن ػػل ت ِّٗ ػ ػػ) /تحقي ػػؽ:
إب ػ ار يـ مصػػطفى ،كآخػػركف /مطبع ػ مصػػطفى الب ػابل الحمبػػل /مصػػر /طُُّّٕ /
ػ ُْٗٓ -ـ.

ْٕ .المػػن ج الصػػكتل لمبني ػ العربي ػ  ،رؤي ػ جديػػدة فػػل الصػػرؼ العربػػل /د .عبػػد الصػػبكر
شا يف /مؤسس الرسال  /بيركت -لبناف ََُْ /ػ َُٖٗ -ـ.
ْٖ .الم ػػذب فػػل عم ػػـ التص ػريؼ /د .اشػػـ ط ػػس شػػالش ،كآخػػركف /جامعػ ػ بغػػداد /بي ػػت
الحكم  ُٖٗٗ /ـ.

ْٗ .النحػػك ال ػكافل م ػ ربطػػس باعىسػػاليب الرفيع ػ كالحيػػاة المغكي ػ المتجػػددة /عبػػاس حسػػف/
مكتب المحمدم /بيركت -لبناف /طُ ُِْٖ /ػ ََِٕ -ـ.

ُْٔ
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َٓ .نز الطرؼ فل عمػـ الصػرؼ /أحمػد بػف محمػد الميػدانل ت ُٖٓ ػػ) /دار اآلفػاؽ
الجديدة /بيركت /طُ َُُْ /ػ ُُٖٗ -ـ.
هوامش البحث

_____________________
ُ)

مقاييس المغ ِ ّٖٓ/مادة فعؿ)

ّ)

الكتاب ُُِ/

ِ)
ْ)
ٓ)

لساف العرب ٕ ُُّ/مادة فعؿ)
اإليناح فل عمؿ النحك ِٓ

نتائج الفكر لمس يملِٓ :

ٔ)

الجام الصغير فل النحك ٗ

ٖ)

ينظر شرح المي اعفعاؿ ُٕ

ٗ)

المصدر نفسسُٖ :

ٕ)

ينظر شرح الشا في ُٗ/

َُ)

الكتاب ْٓ/

ُُ)

المقتنب ُُٕ/

ُِ)

شرح المفصؿ ْ َّْ- ِْٓ /

ُْ)

المبدع فل التعريؼَُُ :

ُّ)
ُٓ)

شرح شافي ابف الحاجب  /الرنل ُٕٔ /

ابني الفعؿ فل شافي ابف الحاجب :دَعصػاـ نػكر الػديف ُّٓ- ُِٗ :و كينظػر
الص ػػرؼ الكان ػػح :عبػ ػػد الجب ػػار عمػ ػكاف ُٗ كمابعػ ػػد ا َ كالص ػػرؼ ال ػ ػكافل :دَ
ادم ن رُِٕ- ُُِ :

ُٔ)

ينظر شرح المي اعفعاؿُٖ :

ُٕ)

ينظر الكتاب َُّ :و كالمقتنب ُ ُٕ/و المنصؼ :ابف جنل ُُٖٔ/

ُٓٔ
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ُٖ)

ينظر:شرح المي اعفعاؿ.ُٖ:

َِ)

أدب الكتابِّٕ :

ُِ)

ينظر لساف العرب ُٔٓٗ/ٔ ،ُِ/

ِِ)

ينظر الكتاب ْ ،ْٓ-ّٓ/كأكزاف الفعؿ كمعاني اّٖ :

ِّ)

ينظر اعنداد فػل المغػ  :البػف اعنبػارم َُ :كينظػر أكزاف الفعػؿ كمعاني ػا ّٕ-

ِْ)

شرح المي اعفعاؿُٗ:

ِٔ)

شرح المفصؿَِْ/ْ :

ِٕ)

شرح الشافي ُُّٓ/

ِٗ)

أكزاف الفعؿ كمعاني ا ِّ

َّ)

ينظر شرح المي اعفعاؿُٗ:

ِّ)

المصدر نفسس ُُِٔ/

ّْ)

أبني الفعؿ فل شرح الشافي َ ُُّ:

ّٓ)

الصرؼ الكانح :عبد الجبار النايم َِٗ ّٗ-

ُٗ)

ِٓ)

ِٖ)

ُّ)
ّّ)

ّٔ)

المصدر نفسسُٖ :

ّٖ

الكتاب ْْٓ/

المبدع فل التصريؼ َُٔ

شرح الشافي ُُِٗ/

المبدع فل التصريؼَُْ:

العطػػاردم :أحمػػد بػػف عبػػد الجبػػار أبػػك عمػػر ك العطػػارم ،ركم الحػػرؼ عػػف أبػػل
بكر بف عياش ،كركل الق ار ة عف عبد اهلل بف محمػد بػف اشػـ الزعف ارنػل ،ينظػر:
راي الن اي فل طبقات الق ار َُ ٔٓ/

ّٕ)

شرح المي اعفعاؿَ َِ :

ّٖ)

شرح الشافي َُ ُِْ ،ُٔٔ/

ُٔٔ
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ّٗ)

أكزاف الفعؿ كمعاني أِ :

ُْ)

ينظر الم ذب فل عمـ التصريؼ  /دَ اشـ طس شالشَ ٔٓ :

ِْ)

ينظر شرح المي اعفعاؿُِ- َِ :

ّْ)

شرح الشافي َُ ُّْ/

ْْ)

المبدع فل التصريؼَُٓ :

ْٔ)

ينظر الصرؼ الكافل ،ُِِ :كالصرؼ الكانح ِٗ ،كشذا العرؼ ِّ َ

ْٖ)

الكتاب َّْْ/

ْٗ)

المبدع فل التصريؼَُٓ

ُٓ)

شرح الشافي ُُِٓ/

ِٓ)

شذا العرؼَ ّٓ:

ْٓ)

المصدر نفسسِٓ :

ٔٓ)

شرح المي اعفعاؿِٓ:

ٕٓ)

ينظر الكتاب ُِْٖ-َِٖ-ِٕٗ/

ٗٓ)

شرح المفصؿ َْ ّّْ/

َٔ)

ينظر شرح الشافي َُ ُّْ/

ِٔ)

ينظػػر أكزاف الفعػػؿ كمعاني ػػا ُِٖٖٔ-و كالعػػرؼ ال ػكافل ُِْ:كشػػذا العػػرؼ ّٔ

َْ)

ْٓ)
ْٕ)

َٓ)

ّٓ)
ٓٓ)

ٖٓ)

ُٔ)

شذا العرؼِّ :

أكزاف الفعؿ كمعاني إِ :

ينظر شرح المي اعفعاؿِِ :

ينظر المز ر لمسيكطل ِ ،ّٖ/كأكزاف الفعؿ كمعاني ا ِٔ َ

شرح المي االفعاؿِٓ :
التكمم عبل عمل ،ُْٓ :كينظر الصيغ اعفرادي َ ُُٕ :

ينظر المقتنب َُ ِٕ /

المبدع فل التصريؼ َُِ

ُٕٔ
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كالتطبيؽ الصرفلَّ.ُْ-

ّٔ)

ينظر شرح المي اعفعاؿ.ِٔ ،ِٓ :

ْٔ)

ينظر الكتاب ْٕٗ-ٕٖ/ْ ،ِّٖ/ْ ،ٔٓ/

ٓٔ)

ينظر المقتنب ِٕٓ/ُ ،ُُْ/

ٔٔ)

المفصؿُِٖ:

ٕٔ)

الممت فل التصريؼ ُُُٗ- ُٖٗ/

ٗٔ)

ينظر شرح المي اعفعاؿ ِٓ.ِٔ-

ُٕ)

ينظر المقتنب ُٕٕ-ٕٔ/

ِٕ)

ينظر شرح المفصؿ ّّْْ/

ْٕ)

شرح الشافي ُٕٔ/

ٕٓ)

شرح المي اعفعاؿ ِٓ

ٕٕ)

أبني الفعؿ فل شافي ابف الحاجب ُّٗ

ٖٔ)
َٕ)

ّٕ)

ٕٔ)
ٖٕ)

شرح الشافي ُ.ُٕٔ/ُ ،َُٖ/
ينظر الكتاب ِْٕٕ/

أبني الفعؿ فل شافي ابف الحاجب ُّٔ َ

ينظر سيبكيس ْٔٔ/
شرح الشافي ُْٕ/

ٕٗ) ينظر أكزاف الفعؿ كمعاني ا ،ْٔ :كالصرؼ الكانح ُُِ ،كالتطبيؽ الصرفل ِْ
َٖ)

شرح المي االفعاؿ ِِٓٔ-

ِٖ)

شرح المفصؿ.ِّْ/ْ:

ّٖ)

ينظر شرح الشافي ُُُّ/

ٖٓ)

شرح المفصؿ َْ ّْْ-ُّْ/

ُٖ)

ْٖ)

ينظر الكتاب َْ ُٕٕ /ُ-ٕٔ/

ينظر شرح المي اعفعاؿِٖ-ِٕ :

ُٖٔ
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ٖٔ)

ينظر شرح الشافي ُُُّ/

ٖٖ)

المن ج الصكتل لمبني العربي ٕٓ:

ٖٗ)

ينظر شرح المي اعفعاؿَ ِٔ :

َٗ)

ينظر المصدر نفسس ِٔ

ُٗ)

ينظر أبني الفعؿ فل شافي ابف الحا جب ُّٕ

ٕٖ)

ِٗ)

كانون األول ()1002

المبدع فل التصريؼَُٖ :

ينظر شرح الشا في ُٕٔ/

ّٗ) ينظ ػػر الص ػػرؼ الكان ػػح  ،ُُْ/كالتطبي ػػؽ الص ػػرفلِْ :كالم ػػن ج الص ػػكتل لمبنيػ ػ
العربي ٕٔ :

ْٗ)

ينظر شرح المي اعفعاؿِٔ:

ٓٗ) ينظػر شػرح شػافي ابػف الحاجػبُ،ْٓ/كينظػر أبنيػ الفعػؿ فػل شػافي ابػف الحاجػب:
َُُْ

ٔٗ)

ينظر المز ر َِ ُْ/

ٕٗ)

ينظر أبني الفعؿ فل شافي ابف الحجبُِْ :

ٗٗ)

ينظر الممت فل التصريؼ ُُُٕ/

ٖٗ)

شرح المي اعفعاؿِٖ :

ََُ) شرح المي اعفعاؿَ ِٓ :

َُُ) ينظر الممت فل التصريؼ ُ ُُٕ/كالمز ر َِ ُْ/
َُِ) شرح المي اعفعاؿَ ِٕ :

َُّ) ينظر شرح المفصؿ ّّْْ /
َُْ) ينظر شرح شافي ابف الحاجب ُٕٔ/
َُٓ) ينظر المصدر نفسس ُٖٔ/

َُٔ) ينظر شرح المي اعفعاؿِٕ:
َُٕ) الممت فل التصريؼ َُ ُّٕ-ُِٕ/

ُٗٔ
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َُٖ) التس يؿ البف مالؾَُِ:

َُٗ) ينظر شرح المفصؿ ُّْْ/
َُُ) شرح الشافي ُٕٔ/
ُُُ) المصدر نفسس ُٔٗ/
ُُِ) شرح المي اعفعاؿِٕ :
ُُّ) ينظر شرح المفصؿ َْ ُّْ/

ُُْ) ينظر شرح الشافي ُٔٗ-ٖٔ /
ُُٓ) المصدر نفسس ُ ٔٗ/

ُُٔ) ينظر الصرؼ الكانح ُُْ :كالتطبيؽ الصرفلِْ:
ُُٕ) ينظر شرح المي اعفعاؿِٕ :
ُُٖ) ينظر شرح الشافي َُ ٔٗ/

ُُٗ) ينظر الصرؼ الكانح ُُْ:كالتطبيؽ الصرفل.ِْ:
َُِ) شرح المي العربِٕ:
ُُِ) ينظر الممت فل التصريؼ َُ ُٕٔ/
ُِِ) ينظر شرح الشافي َُ ٔٗ /
ُِّ) ينظر المز ر َِْ /

ُِْ) ينظر شرح المي اعفعاؿِٔ :
ُِٓ) ينظر الممت فل التصريؼ َُ ُٕٔ /
ُِٔ) شرح الشافي َُ ٔٗ/
ُِٕ) ينظر المز ر َِْ/

ُِٖ) ينظر الصرؼ الكانح ُُْ:كالتطبيؽ الصرفل ِْ َ
ُِٗ) ينظر شرح المي اعفعاؿِٖ :
َُّ) ينظر شرح الشافي ُٔٗ/

ُُّ) الممت فل التصريؼ ُُُٕ /

َُٕ
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ُِّ) ينظر شرح الشافي ُ ٔٗ /امش َ
ُّّ) ينظر شرح المي اعفعاؿ ِٖ
ُّْ) ينظر شرح الشافي ُٔٗ/
ُّٓ) شرح المي اعفعاؿ.ِٕ:
ُّٔ) أبني الفعؿ فل شافي ابف الحاجبُّٕ:
ُّٕ) شرح الشافي ُ.ٔٗ-ٕٔ/
ُّٖ) شرح المي اعفعاؿِٖ :

ُّٗ) ينظر شرح الشافي ُٔٗ /

َُْ) ينظر المصدر نفسس ُٔٗ/
ُُْ) شرح المي اعفعاؿِٖ:
ُِْ) ينظر شرح الشافي ُٕٗ/

ُّْ) ينظر المصدر نفسس ُٔٗ/
ُْْ) ينظر شرح المفصؿ ُّْْ /
ُْٓ) ينظر الصرؼ الكانح ُُْو كالتطبيؽ الصرفل ِْ
ُْٔ) شرح المي اعفعاؿِٖ :

ُْٕ) ينظر شرح الشافي ُ ٔٗ/امش َ

ُْٖ) ينظر المصدر نفسس ُ َ ٔٗ/امش َ
ُْٗ) نظر شرح المي اعفعاؿِٕ :
َُٓ) ينظر المصدر نفسسِٕ:

ُُٓ) شرح المي اعفعاؿَ ِٕ :
ُِٓ) ينظر شرح الشافي ُٔٗ/
ُّٓ) ينظر المصدر نفسس ُ ٔٗ/امش َ
ُْٓ) شرح المي اعفعاؿِٖ :

ُٓٓ) ينظر شرح الشافي ُٔٗ /

ُُٕ
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ُٔٓ) شرح المي اعفعاؿِٖ :

ُٕٓ) ينظر شرح الشافي ُٔٗ-ٖٔ /
ُٖٓ) ينظر المصدر نفسس ُ ٔٗ/امش َ
ُٗٓ) شرح المي اعفعاؿَّ :
َُٔ) المصدر نفسسُّ-َّ :
ُُٔ) ينظر شرح المفصؿ َّْٖ /

ُِٔ) ينظر شرح المفصؿ ْ َّٖ /
ُّٔ) ينظر المصدر نفسس َّْٖ /
ُْٔ) ينظر الكتاب َُ ْْ/
ُٓٔ) المنصؼ َُ ُٕ/
ُٔٔ) المصدر نفسس َُ ُٕ/

ُٕٔ) ينظر شرح الشافي ُ ٖٔ/كينظر أبني الفعؿ فل شرح شافي ابف الحاجبُّٓ :
ُٖٔ) ينظر شرح المراح ُُِ َ
ُٗٔ) المن ج الصكتل لمبني العربي ْٗ.ٗٓ-
َُٕ) ينظر الصرؼ الكافل.ِِٓ :

ُُٕ) ينظر شرح المي اعفعاؿ ُّ.ِّ-
ُٕٔ) شرح المفصؿ ْ.ِّٗ /

ُٖٔ) شرح الشافي ُ َٓ/كينظر أبني الفعؿ فل شرح الشافي َِٓ َ
ُٗٔ) ينظر المبدع فل التصريؼ َُُ َُْ -
َُٕ) نحك الفعؿٓٔ :

ُُٕ) ينظر الكتاب ،َُٖ/ُ :كالمقتنب ،ُُّ/ِ :كشرح المفصؿ.ٖٔ/ٔ :
ُِٕ) الكافي فل النحك.ُٖٗ/ِ :

ُّٕ) الصرؼ :د.حاتـ النامف ُٗٓ.
ُْٕ) ينظر شرح المي اعىفعاؿ.ِّ :

ُِٕ
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ُٕٓ) الكتاب.ٓ/ْ :

ُٕٔ) ينظر شرح المي اعىفعاؿ.ِّ :
ُِٖ) ينظر :الكتابْ ،ٓ/كالمقتنبِ ،ُُِ/كأبني الصرؼ فل كتاب سيبكيسُِٔ.
ُّٖ) ينظر شرح المي اعىفعاؿ.ِّ :
ُْٖ) ينظر الكتاب ،ٓ/ْ :كالمقتنب ،ُُِ/ِ :كالممت فل التصريؼ.ْْٓ-َْٓ :
ُٖٓ) ينظر الصرؼ الكافل ،ٖٕ-ٖٔ :كالصرؼ.ُٓٗ :
ُٖٔ) ينظر شرح المي اعىفعاؿ.ِّ :

ُٕٖ) ليس فل كالـ العرب ،َُِ :كينظر.المز ر.ٖٔ/ِ :
ُٖٖ) ينظر شرح المي اعىفعاؿ.ّْ-ّّ :

ُٖٗ) ينظر الممت فل التصريؼ.ْْٓ-َْٓ:
َُٗ) شرح المي اعىفعاؿ.ّْ :

ُُٗ) ينظر المن ج الصكتل لمبني العربي .ُُْ :
ُِٗ) شرح المي اعىفعاؿ.ّّ-ِّ :
ُّٗ) شرح المراح فل التصريؼ.ُُٕ :
ُْٗ) ينظر الصرؼ الكافل.ٖٕ-ٖٔ :
ُٓٗ) شرح المي اعىفعاؿ.ّْ :
ُٔٗ) ينظر الكتاب.ِٕٗ/ْ :
ُٕٗ) ينظر المقرب.ْٖٗ :
ُٖٗ) ينظر المن ج الصكتل لمبني العربي .ُُٓ :

ُٗٗ) الكتاب ،ُْٗ/ُ :كينظر المقتنب.ُْٔ-ُٖٓ/ْ :
ََِ) ينظر الكتاب.ُْٗ/ُ :
ِٔ) اعصكؿ فل النحك.ُّٓ/ُ :

َِِ) الكافي فل النحك.َِٓ/ِ :

َِّ) شرح المي اعىفعاؿ.ّٔ-ّٓ :

ُّٕ
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َِْ) ينظر شرح المراح.ُُٖ :
َِٓ) معانل اعبني .ٕٖ :

َِٔ) المن ج الصكتل لمبني العربي .ُُٕ :
َِٕ) شرح المي اعىفعاؿ.ّّ :
َِٖ) ينظر شرح المراح.ُُٖ :
َِٗ) معانل اعبني .ٕٗ :

َُِ) شرح المي اعىفعاؿ.ّٔ :
ُُِ) ينظر شرح المراح.ُُٖ :
ُِِ) شرح المي اعىفعاؿ.ِّ :

ُِّ) ينظر الكتاب.ِٔ-ِٓ/ْ :
ُِْ) شرح المراح.ُُٖ :

ُِٓ) ينظر معانل اعىبني .ْٖ :
ُِٔ) المن ج الصكتل لمبني العربي .ُُٕ :
ُِٕ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّْ:

ُِٖ) ينظر أدب الكاتب.ْٔٔ :
ُِٗ) ينظر شرح المراح.ُُٖ :

َِِ) ينظر معانل اعىبني .ٖٖ :
ُِِ) ينظر المن ج الصكتل لمبني العربي .ُُٕ :
ِِِ) ينظر شرح المي اعى ى فعاؿ.ّْ:

ِِّ) ينظر المن ج الصكتل لمبني العربي .ُُٕ :
ِِْ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّْ:
ِِٓ) شرح المراح.ُُٖ :

ِِٔ) ينظر معانل اعىبني .ٗٓ-ْٗ:
ِِٕ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ:

ُْٕ
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ِِٖ) شرح المراح.ُُٖ :

ِِٗ) ينظر التطبيؽ الصرفل.َٖ :
َِّ) الصرؼ الكانح.ُّٖ :
ُِّ) ينظر المقتنب ،ََُ/ُ:كأىبني الصرؼ فل كتاب سيبكيس.َِٖ :
ِِّ) التعريفات.ِّ :
ِّّ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٓ :
ِّْ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٓ :
ِّٓ) الكتاب.ّْٖ/ْ :

ِّٔ) معانل اعىبني .ُٔ-َٔ :
ِّٕ) ينظر المن ج الصكتل لمبني العربي .ُٕٔ :
ِّٖ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٓ :
ِّٗ) المقتصد فل شرح اإليناح.ُٖٖ :
َِْ) ينظر معانل اعىبني .ٔٔ :
ُِْ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٓ :
ِِْ) معانل اعىبني .ُٕ-ٔٔ :
ِّْ) العيف ،مادة صدر).ٗٔ/ٕ :
ِْْ) الكتاب ٓ/ْ :كما بعد ا.

ِْٓ) شرح الحدكد النحكي .ٖٖ :
ِْٔ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٓ :
ِْٕ) ينظر الكتاب.ٓ/ْ :
ِْٖ) أدب الكاتبَٓٔ :
ِْٗ) ينظر المقرب.َٓٔ :

َِٓ) شرح ابف عقيؿ.ُِّ/ِ :
ُِٓ) شرح الشافي لمرنل.ُٓٔ/ُ :

ُٕٓ
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ِِٓ) ينظر أكنح المسالؾ.َِٔ/ّ :
ِّٓ) ينظر شرح اعشمكنل.ّْٔ/ِ :
ِْٓ) ينظر معانل اعبني .ِِ :
ِٓٓ) المن ج الصكتل لمبني العربي .َُٗ :
ِٔٓ) ينظر شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٓ :
ِٕٓ) ينظر الكتاب.ٓ/ْ :
ِٖٓ) ينظر أدب الكاتب.َٖٓ :
ِٗٓ) ينظر التكمم .َٓٗ :

َِٔ) ينظر الم ذب فل عمـ التصريؼ.ُِّ :
ُِٔ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٓ :
ِِٔ) المقتنب.ُِٓ/ْ :

ِّٔ) شرح المفصؿ.ْٗ ،ْٔ/ْ :
ِْٔ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
ِٓٔ) الكتاب.ٖ/ْ :

ِٔٔ) ينظر المن ج الصكتل لمبني العربي .َُُ :
ِٕٔ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
ِٖٔ) ينظر التكمم .ُِٓ :
ِٗٔ) ينظر المفصؿ.ْٖ/ْ :
َِٕ) ينظر نز الطرؼ.ٗٗ :

ُِٕ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
ِِٕ) ينظر المقتنب.ُِٓ/ْ :
ِّٕ) ينظر شرح المفصؿ.ْٔ،ْٗ/ْ :
ِْٕ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
ِٕٓ) الكتاب.َْ/ْ :

ُٕٔ
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ِٖٔ) شرح المفصؿ.ْٗ/ْ :
ِٕٕ) ينظر المقرب.َْٗ :

ِٖٕ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٖ ،ّٔ :
ِٕٗ) ينظر الكتاب.ٖ/ْ :
َِٖ) ينظر المفصؿ.ْٖ/ْ:
ُِٖ) ينظر شرح المفصؿ.ْٗ/ْ :

ِِٖ) ينظر ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :
ِّٖ) ينظر أكنح المسالؾ.ُِٔ/ّ :
ِْٖ) ينظر شرح المفصؿ.ْٖ/ْ :
ِٖٓ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
ِٖٔ) ينظر الكتاب.ُٗ/ْ :

ِٕٖ) ينظر أدب الكاتب ،َٖٓ :كينظر التكمم .َٓٗ:
ِٖٖ) ينظر شرح المفصؿ.ْٔ/ْ :
ِٖٗ) ينظر التطبيؽ الصرفل.ٖٔ :
َِٗ) ينظر الصرؼ الكافل.ٔٗ :

ُُٗ) ينظر المن ج الصكتل لمبني العربي .َُُ :
ِِٗ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
ِّٗ) ينظر المقتنب.ُِٓ/ِ :

ِْٗ) ينظر دقائؽ التصريؼ.ْٗ :

ِٓٗ) معانل اعىبني فل العربي .ّّ :
ِٔٗ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
ِٕٗ) ينظر الكتاب.ْٔ/ْ :

ِٖٗ) ينظر دقائؽ التصريؼ.ُٓ :
ِٗٗ) شرح المفصؿ.ْ :

ُٕٕ
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ََّ) ينظر شرح الشافي .ُٕٓ/ُ :
َُّ) المقرب.ْٖٗ :

َِّ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
َّّ) ينظر الكتاب.ٖٓ/ْ :
َّْ) ينظر أدب الكاتب.َٕٓ :
َّٓ) ينظر المفصؿ.ٗٔ :
َّٔ) المقتنب.ُِٔ/ِ :

َّٕ) شرح المفصؿ.ُٓ/ْ :

َّٖ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
َّٗ) الكتاب.ٔ/ْ :
َُّ) المقتنب.ُِٓ/ْ :

ُُّ) شرح المفصؿ.ْٕ/ْ :
ُِّ) المن ج الصكتل لمبني العربي .َُُ :
ُّّ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٖ :
ُّْ) نز الطرؼ.ُٗ :
ُّٓ) شرح المفصؿ.ْٗ/ْ :

ُّٔ) شرح الشافي لمرنل.ُٓٔ/ُ :
ُّٕ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
ُّٖ) شرح المفصؿ.ْٕ/ُ :
ُّٗ) الصرؼ.ُِٖ :

َِّ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
ُِّ) ارتشاؼ النرب.ِِّ/ُ :
ِِّ) الصرؼ.ُِٗ :

ِّّ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :

ُٖٕ
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ِّْ) ينظر الكتاب.ُُ/ْ :
ِّٓ) أىدب الكاتب.ُْٖ :

ِّٔ) شرح المفصؿ.ْٗ/ْ :
ِّٕ) ينظر المقرب.ْٖٔ :
ِّٖ) ينظر ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :
ِّٗ) ينظر الصرؼ.ُِٕ :

َّّ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٗ :
ُّّ) ينظر الكتابٕ./ْ :
ِّّ) ينظر المقتنب.ُِٔ/ِ :
ّّّ) ينظر التكمم .َٓٗ :
ّّْ) ينظر شرح المفصؿ.ْٗ/ْ:
ّّٓ) ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :

ّّٔ) ينظر معانل اعبني .ِٗ-ِٖ :
ّّٕ) ينظر شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٗ-ّٖ:
ّّٖ) الكتاب.َُ/ْ :

ّّٗ) ينظر شرح المفصؿ.ْٔ/ْ :

َّْ) ينظر شرح الشافي .ُْٓ/ُ :
ُّْ) ينظر ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :
ِّْ) ينظر شرح اعشمكنل.ّْٕ/ِ :
ّّْ) ينظر معانل اعىبني .ِٓ :
ّْْ) ينظر الم ذب.ِّٖ :
ّْٓ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٖ:
ّْٔ) ينظر الكتاب.ٗ/ْ :

ّْٕ) ينظر المقتنب.ُِٓ/ِ :

ُٕٗ
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ّْٖ) ينظر نز الطرؼ.ُٖ-ُٕ :
ّْٗ) ينظر شرح المفصؿ.ْٗ/ْ :
َّٓ) ينظر المقرب.ْٖٓ :
ُّٓ) شرح الشافي .ُٓٓ/ُ :
ِّٓ) ينظر ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :
ّّٓ) ينظر معانل اعىبني  ،ِِ :كالم ذب ،ِّّ :كالمن ج الصكتل لمبني العربي :
َُٗ.

ّْٓ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٖ-ّٔ :
ّٓٓ) ينظر الكتاب.َِٕ/ْ :
ّٔٓ) شرح المفصؿ.َٓ/ْ :
ّٕٓ) ينظر شرح ابف عقيؿ.ُِٓ/ّ :

ّٖٓ) ينظر الم ذب ،ِّْ :كالصرؼ.ُِٖ:
ّٗٓ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٗ :
َّٔ) ينظر الكتاب.ُْ/ْ :

ُّٔ) ينظر دقائؽ التصريؼ.ُٓ :
ِّٔ)شرح المفصؿ.َٓ/ْ :

ّّٔ) ينظر معانل اعىبني .ِٖ-ِٕ:
ّْٔ) ينظر الم ذب.ِّٖ:
ّٓٔ) ينظر شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
ّٔٔ) الكتاب.ُٓ/ْ :
ّٕٔ) ينظر دقائؽ التصريؼ.ٓٔ :
ّٖٔ) شرح المفصؿ.ْٕ-ْٔ/ْ :

ّٗٔ) ينظر النحك الكافل.ُّْ/ّ :
َّٕ) ينظر معانل اعىبني .َّ :

َُٖ
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ُّٕ) ينظر شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٔ :
ِّٕ) ينظر الكتاب.َّٗ/ْ:
ّّٕ) شرح الشافي .ُّٓ-ُِٓ/ُ :
ّْٕ) ينظر ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :
ّٕٓ) ينظر معانل اعىبني  ،ِٖ :كالصرؼ.ُِٖ-ُِٕ :
ّٕٔ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٕ :
ّٕٕ) ينظر أبني الصرؼ فل كتاب سيبكيس.ِّٔ :
ّٖٕ) ينظر شرح الشافي .ُِٓ/ُ :
ّٕٗ) المقتنب.ُِٔ-ُِٓ/ُ :

َّٖ) ينظر ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :
ُّٖ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٕ :
ِّٖ) ينظر شرح الشافي .ُِٓ/ُ :
ّّٖ) ينظر شرح المفصؿ ،َٓ-ْٔ/ْ :كارتشاؼ النرب ،ِِٔ-ُِِ/ُ :كالمقرب:
ْٖٔ.َْٗ-

ّْٖ) ينظر الصرؼ ،ُِٗ-ُِٔ :كمعانل اعىبني  ،ّّ-ِِ :كالصرؼ الكانح:
َُِ.ُِّ-

ّٖٓ) ينظر شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٕ :
ّٖٔ) ينظر الكتاب.ِْ/ْ :
ّٕٖ) ينظر المقتنب.ُِٖ/ِ :

ّٖٖ) ينظر دقائؽ التصريؼ.ُٔ :
ّٖٗ) المقرب.ْٖٗ :
َّٗ) ينظر شرح المفصؿ.ْٗ-ْٔ/ْ :
ُّٗ) ينظر ارتشاؼ النرب.ِِِ/ُ :

ِّٗ) ينظر المن ج الصكتل لمبني العربي .َُُ :

ُُٖ
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ّّٗ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٕ :
ّْٗ) ينظر الكتاب.ِٓٓ/ْ :
ّٓٗ) ينظر ارتشاؼ النرب.ِِِ/ُ :
ّٔٗ) ينظر معانل اعىبني  ،ّّ-ُٖ :كالصرؼ الكانح ،ُِّ-ُُٗ :كالصرؼ:
ُِٔ.ُّٓ-
ّٕٗ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٕ :
ّٖٗ) ينظر ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :
ّٗٗ) ينظر الصرؼ الكانح ،ُِّ-ُُٗ :كالصرؼ ،ُّٓ-ُِٔ :كمعانل اعىبني :
ُٖ.ّّ-

ََْ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٕ :
َُْ) ينظر الكتاب.َِٔ/ْ :

َِْ) ينظر اعىسما كاعىفعاؿ كالحركؼ.ُٕٗ :
َّْ) ينظر شرح الشافي .ُّٓ/ُ :
َْْ) ينظر ارتشاؼ النرب.ُِِ/ ُ:

َْٓ) ينظر معانل اعىبني  ،ّّ-ُٖ :كالصرؼ ،ُّٓ-ُِٔ :كالصرؼ الكانح:
ُُٗ.ُِّ-

َْٔ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٕ :
َْٕ) ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :
َْٖ) ينظر معانل اعىبني  ،ّّ-ُٖ :كالصرؼ ،ُّٓ-ُِٔ :كالصرؼ الكانح:
ُُٗ.ُِّ-

َْٗ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٕ :
َُْ) ينظر الكتاب.ِٔٓ/ْ :

ُُْ) ينظر ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :
ُِْ) الصرؼ.ُِٖ :

ُِٖ
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ُّْ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٕ :
ُْْ) ينظر الكتاب.ُّٔ/َْ :
ُْٓ) اعىسما كاعىفعاؿ كالحركؼ.ُِٓ :
ُْٔ) ينظر شرح الشافي .ُِٓ/ُ :
ُْٕ) ينظر ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :
ُْٖ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّٗ:
ُْٗ) شرح المفصؿ.ْٔ/ْ :

َِْ) ارتشاؼ النرب.ُِِ/ُ :
ُِْ) الصرؼ.ُّٖ :

ِِْ) التبصرة كالتذكرة.ِٕٕ/ِ :
ِّْ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ُْ-َْ :
ِْْ) المقتنب.ٕٕ-ٕٓ/ُ :
ِْٓ) ينظر شرح المفصؿ.ٓٔ/ْ :
ِْٔ) ينظر المقرب.ُْٗ :

ِْٕ) ينظر شرح الشافي .ُّٔ/ُ :
ِْٖ) ينظر ارتشاؼ النرب.ِِٓ/ُ :

ِْٗ) ينظر شرح اعشمكنل.ّْٗ/ِ :

َّْ) ينظر شذا العرؼ ،ُٕ :كالتطبيؽ الصرفل ،ٔٗ :كمعانل اعىبني .ّْ-ُٖ :
ُّْ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ُْ :
ِّْ) الكتاب.ّٖ/ْ :
ّّْ) ينظر شرح الشافي .ُّٔ/ُ :
ّْْ) ارتشاؼ النرب.ِِٓ/ُ :

ّْٓ) ينظر شرح اعشمكنل.ٕٖ/ْ :
ّْٔ) ينظر شرح المي اعى ى فعاؿ.ُْ :

ُّٖ
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ّْٕ) الكتاب.ٖٓ/ْ :

ّْٖ) ينظر شرح المفصؿ.ٓٔ/ْ :
ّْٗ) ينظر المصدر نفسس.ٕٓ-ٓٔ/ْ :
َِْ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ُْ :
ُْْ) شرح المفصؿ.ٓٓ/ْ :
ِْْ) ينظر المقرب.ُْٗ :

ّْْ) ينظر الصرؼ.ُُّ :
ْْْ) ينظر الصرؼ الكانح.ُِٗ :

ْْٓ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ْٔ :
ْْٔ) اعىسما كاعىفعاؿ كالحركؼ.ِّْ :
ْْٕ) شرح المفصؿ.ِٓ/ْ :
ْْٖ) شرح المفصؿٓٓ/ْ :

ْْٗ) شرح ابف عقيؿ.ُِّ/ِ :
َْٓ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ُْ :
ُْٓ) الكتاب.ٖٓ/ْ :
ِْٓ) ينظر شرح المفصؿ.ْٓ/ْ :
ّْٓ) ينظر المقرب.ُْٗ :

ْْٓ) ينظر ارتشاؼ النرب.ِِ/ُ :
ْٓٓ) ينظر شرح اعشمكنل.َّٓ/ِ :

ْٔٓ) ينظر التطبيؽ الصرفل ،ٔٗ :كالم ذب.ِْٕ :
ْٕٓ) البيت لمعجاج ،ينظر ديكانس.ُُُ :
ْٖٓ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ِْ :
ْٗٓ) معانل القرآف كاعرابس.َّٓ/ْ :
َْٔ) ينظر شرح المفصؿ.ٓٔ/ْ :

ُْٖ
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ُْٔ) ينظر المقرب.ُْٗ :

ِْٔ) ينظر ارتشاؼ النرب.ِِٓ/ُ :
ّْٔ) ينظر الم ذب.ِْٕ :
ْْٔ) شرح المي اعى ى فعاؿ.ّْ :
ْٓٔ) شرح المفصؿ.ِٓ/ْ :
ْٔٔ) المصدر نفسس.ْٓ/ْ :

ْٕٔ) ينظر المقرب.ُْٗ-َْٗ :
ْٖٔ) ينظر ارتشاؼ النرب.ِِٔ/ُ :
ْٗٔ) ينظر الصرؼ.َُّ :

َْٕ) ينظر الصرؼ الكانح.ُِٖ :

ُٖٓ
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