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 ممّخص البحث
البحث بعض الردكد الصرفٌية في شركح مختارة لفصيح اإلماـ ثعمب، كىٌف لميركم تناكلت في ىذا 

كالزمخشرم كالمبمي، كاضعنا تمؾ الردكد في كٌفة البحث العممي. كقد أظير البحث قٌمة الردكد الصرفٌية 
ؿ عمى ثعمب، إذ لـ تتجاكز أصابع الكؼ الكاحدة، بخالؼ ردكدىـ عمى غيره، كال سٌيما في باب األفعا

مف المبمي، فقد أكثر مف ىذا النكع كعمى ابف درستكيو خاٌصة؛ لكثرة ما رٌد األخير مف أقكاؿ العاٌمة 
كالمغات المرذكلة في نظره، كباف أٌف ما رٌدكه عمى ثعمب في باب التصريؼ كانت الحٌجة فيو لثعمب، أك 

كص تشيد ليـ فيما ذىبكا إليو أك كيجد في العربٌية ما ييخٌرج لو عميو، بخالؼ رٌدىـ عمى غيره، فثٌمة نص
ـٌ الصالحات.  اختاركه. كالحمد هلل الذم بنعمتو تت

 

Abstract 
Dealt with in this paper some morphological responses in the annotations to 

selected eloquent Imam Thalab, and they and the Hroa Zamakhshari Allbula 

and, taking those responses in the balance of scientific research. Research has 

shown the lack of responses morphological on Thalab, they did not exceed the 

toes to stop one, other than their responses to others, in particular in the door of 

the acts of Allbula, it has more of this kind and the son of Derstwe particular; 

for the frequency response the last words of General and languages Almrdhulh 

in his view , and that that bunker on the Thalab, in the door of the discharge 

was the argument of the Thalab, found in Arabia or what it has come out, 

unlike their response to the other, there are texts see them as they went to, or 

chosen. Thank God that His grace is righteous. 
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الحمد هلل الكاحد األحد الفرد الصمد الذم لـ يمد كلـ يكلد كلـ يكف لو كفكنا أحد، كصمى 
اهلل عمى خير مف حممت األرض عمى ظيرىا كبطنيا، كعمى اآلؿ كالصحب الكراـ كتابعييـ 

 بإحساف، أٌما بعد: 

بيف أنامؿ  فال يجرم القمـ بالصحيح دكمنا، كلكٌنو ينضبط أكثر كيككف عميو الكقار عندما يككف
العمماء، كالسٌنة جارٌية عمى كٌؿ مف كىتب في أف ييستىدرىؾ عميو أك ييخطَّأ في مكاضع مف كتاباتو، 
فبما أٌف النجاة منيا غير كاردة، فال ضير أف يىًيـ إماـ مف أئٌمة العربية، فضالن عف غيره، كىذا 

ب المسألة. ككتاب الفصيح كالشركح الكىىىـ لـ ييترؾ عمى حالو، بؿ جاء مف بيَّف ذاؾ الكىىىـ كصكَّ 
التي جاءت عميو ىي كتب مف عند بشر، فال يخمك منيا شيء مٌما ذكرت. كسأحاكؿ في ىذا 

 البحث أف أضع بعض األمثمة لذاؾ الكىىىـ كذاؾ الرٌد، كسأبحثو عمى النحك اآلتي:

 ردود الشرّاح عمى ثعمب: .1

ال يعني أٌنيـ سٌممكا لو بكٌؿ ما  ق(، فيذاُِٗعمى الرغـ مف دفاًعيـ الشديد عف ثعمب)ت
جاء بو، بؿ تعقَّبكه في مسائؿ قميمة جدِّا، كالصرفٌية منيا ال تتجاكز في مجمكع الشركح أصابع 
الكٌؼ الكاحدة، بؿ فيًقدت عند أحدىـ غير مثاؿ كاحد، بخالؼ رٌدىـ عمى غيره، فال نسبة بيف 

 الرٌديف.

َأِعيم َعْيَمة، وَأعاُم ، بكسر العيف، ُُت إلى المبنوِعمْ ق(:" ّّْفمثاؿ ما رٌدكه، قكؿ اليركم)ت
ٍيمىى. قاؿ أبك سيؿأيًضا رحمو -ّ: ًذكر أبي العٌباسِ، أم: اشتييتو، فالرجؿ عىٍيماف كالمرأة عى
، بكسر العيف، في ىذا الباب غمط؛ ألفَّ كزنو عمى األصؿ قبؿ النقؿ فىعىمت، بفتح  -اهلل ًعمتي

، بكسر العيف، فقالكا: الفاء كالعيف، ككاف أصمو عىيى  ـٌ نيقؿ إلى فىًعمتي ، ث رىبتي ، عمى مثاؿ: ضى متي
، فاستثقمكا كسرة الياء، فنقمكىا إلى العيف التي قبميا، فمٌما  ًمٍمتي ، بكسر الياء، عمى مثاؿ: عى ًيٍمتي عى

بىًقي فعمكا ذلؾ سكنت الياء، فاجتمع ساكناف، كىما الياء كالميـ، فأسقطكا الياء؛ اللتقاء الساكنيف، ف
ـي، بكسر العيف كسككف الياء، ككاف  ، بكسر العيف، كالدليؿ عمى ما قمتو أفَّ مستقبمو: أىًعٍي ًعٍمتي
، فاستثقمت كسرة الياء،  ٍبتي أىٍضًربي رى ـي، بسككف العيف ككسر الياء، عمى مثاؿ: ضى أصمو: أىٍعًي

ـي...كقد خمَّط في مستقبمو  ا، فأٌما فنيقمت إلى العيف التي قبميا، فصار: أىًعٍي ـي كأعاـ أيضن بقكلو: أىًعٍي

                                                 

 ول ما حاء بهرا اللىن فهى للماجً )ثعلب(. 1

ري هىيخه. 2  َى الهسوي، َو

 ٌعني ثعلًبا. 3
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، بفتح العيف ككسر الياء، فعمى  ًيٍمتي ـي فإٌنو مستقبؿ ًعٍمتي الذم أصمو: عى ـي فقد ذكرتو، كأىٌما أعا أىًعٍي
ـي  ، بكسر العيف، كىذا تخميط بجمعو بيف أىًعٍي ىذا المستقبؿ يككف ًعٍمتي في بابو، ككزنيو: فىًعٍمتي

ـي"  .ْكأىعا

ق(:" باب فىًعٍمتي كفىعىٍمتي باختالؼ المعنى...كعيٍمتي في الماء أىعيكـ عىكمنا، ُِٗتقمت: قاؿ ثعمب)
ا: إذا اشتييتو" ٍيمىةن، كأىعاـ أيضن ـي عى  .ٓكًعمتي إلى المبف أىًعي

؛ لمكاف  ٍمتي ـٌ نيًقؿ إلى فىعيؿ، فصار: عىكي ٍمت، بكزف فىعىٍمت، ث فقكلو: عيٍمتي في الماء، أصمو: عىكى
 الكاك كنقمت الضٌمة إلى العيف؛ لتدٌؿ عمى الكاك المحذكفة.  الكاك، ثـٌ حذفت

، ثـٌ حذفت الياء،  ًيٍمتي ـٌ نيًقؿ إلى فىًعؿ، فصار: عى ، ث ، بكزف فىعىٍمتي كأصؿ: ًعٍمتي إلى المبف: عىيىٍمتي
 كنيقمت كسرتيا إلى العيف؛ لتدؿ عمييا.

ـٌ نيًقال إلى فىعيٍمتي كفىًعمٍ  "، ث ، خالفنا لما بكَّب لو ثعمب. ىذا مذىب فالفعالف أصميما "فىعىٍمتي تي
لى "فىعيؿ" إف كاف كاكيِّا، خالفنا  الجميكر، النقؿ مف باب "فىعىؿ" إلى باب "فىًعؿ" إف كاف يائيِّا، كا 

ٍلت، ٖٔٔق( كالرضي)تْٔٔالبف الحاجب)ت ق(، كغيرىما، فال نقؿ، بؿ قيٍمت، أصميا: قىكى
، فحذفت األلؼ؛ اللتقاء الساكنيف، فانقمبت الكاك ألفنا؛ لتحرٌكيا كانفتاح ما  قبميا، فصارت: قىاٍلتي

، كجيء بالضٌمة عمى القاؼ بعد حذؼ الفتحة؛ داللة عمى الكاك المحذكفة  .ٔفصارت: قىٍمتي

ق(:"كقد أيًخذ عمى ثعمب إدخالو في ىذا الباب: عيٍمتي في الماء، مع ًعٍمتي ُٗٔكقاؿ المبمي)ت
مكضكع لذكر المفظتيف المتيف ىما متٌفقتاف في الحركؼ  إلى المبف؛ ألٌف ىذا الباب إٌنما ىك

، بفتح العيف، كىما منقكالف  ، بالكسر، أصميما فىعىٍمتي ، بالضـ، كًعٍمتي مختمفتاف في المعنى، كعيٍمتي
، بالضـ، مف الكاك؛ ألٌنو مف ٕمف فىعىؿ، بفتح العيف إلى فىًعؿ بكسر العيف ا فإٌف عيٍمتي . كأيضن

، بال ٍيمنا، فيما مختمفا الحركؼ العىكـ، كًعٍمتي ٍيمىةن كعى كسر، مف الياء بدليؿ قكليـ في مصدره: عى
 .ٖباختالؼ المعنى"

                                                 

 .424-1/423إشفاز الفصيح:  4

 .272-271الفصيح:  5

 .79-1/78، وظسح العافيت للسض ي: 1/234، واإلاىصف: 1/97، واإلالخضب: 4/343ًىظس: الىخاب:  6

ُعل، بضم العين؛ ألّن الحدًث عً ُعْمُذ في اإلااء، أًًضا. 7
َ
 وف

 .412-411جحفت اإلاجد:  8
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ـي. فتخميط منو، عمى ما كصفو بو  أٌما جمع ثعمب لمضارع "ًعٍمت" بقكلو: أىًعيـ كأىعا
ـي فعمى القكؿ إٌف ًعٍمتي منقَأعام وَأعيمق(، كقاؿ المبمي:"قكلو: ّّْاليركم)ت كؿ مف ، أٌما أىعا

ا كالمستقبؿ  ، بكسرىا، فيك خطأه؛ ألٌنو ال يككف الماضي مفتكحن ، بفتح العيف إلى فىًعٍمتي فىعىٍمتي
ا بغير مكجب ، بفتح العيف إلى ٗمفتكحن ، الميـ إال إف لـ يكف ًعٍمتي بالكسر منقكالن مف فىعىٍمتي

، بكسر العيف غير منقكؿ مف بناء آخر، ف ، بؿ يككف أصمو فىًعٍمتي يككف ذكره أىعاـ حينئذو فىًعٍمتي
ـي خطأ؛ ألٌنو ال يككف الماضي مكسكرنا كالمستقبؿ كذلؾ؛ إال في حركؼ  ا، كيككف ذكره أىًعٍي صحيحن
، بالكسر  معدكدة. كىذا الذم ذكره ثعمب مف قكلو: أعاـ كأعيـ إٌنما يجكز عمى أف يككف في ًعٍمتي

، بكسر العيف، فيككف أعاـ في المَُلغتاف أحدىما ستقبؿ عمى ىذه المغة، كيككف أىًعيـ : فىًعٍمتي
عمى لغة مف كاف أصؿ ًعمتي عنده بالفتح. فإف كاف أراده فكاف يجب عميو أف يبٌينو 

 .ُُكيكٌضحو"

 ق( تتمٌخص بما يأتي:ُِٗقمت: فمآخذىـ عمى ثعمب)ت

يىٍمت"، بالفتح؟! ثـ نيًقمت.  .0 " لػ"فىًعٍمت"، كاألصؿ: "عى  تمثيمو بػ"ًعٍمتي
" فقط؛ ألٌنو ال يككف  إذا كاف الماضي عمى .2 ـي ًيـ" المنقكؿ إلى "عىيىـ"، فمضارعو "أىًعٍي "عى

ذا كاف عمى "عىًيـ" غير المنقكؿ،  ا بغير مكجب. كا  ا كالمستقبؿ مفتكحن الماضي مفتكحن
ـي" فقط؛ ألٌنو ال يككف الماضي مكسكرنا كالمستقبؿ كذلؾ؛ إال في حركؼ  فمضارعو "أىعا

 عيف.معدكدة. كقد جمع ثعمب بيف المضار 
، بالكسر، مف الياء  .3 " بالضـ، مف الكاك؛ ألٌنو مف العىكـ، كًعٍمتي قكؿ المبمي إٌف "عيٍمتي

ٍيمنا، فيما مختمفا الحركؼ باختالؼ المعنى.  بدليؿ قكليـ في مصدره: عىٍيمىةن كعى

 أقكؿ: يندفع ما تقٌدـ ذكره مف اعتراضيـ عمى ثعمب بما يأتي:

، كال ريب أٌف ثعمبنا أراد األكؿ "فىًعؿ"؛ ألٌنو ُِكعىيىـفي ماضي "عاـ" اليائي لغتاف: عىًيـ  .0
ٍمت.  مٌثؿ لمثاني "فىعىؿ" قبمىو بقكلو:"عيٍمتي في الماء"، كأصمو: عىكى

                                                 

واإلاىحب: وحىد حسف مً أحسف الحلم الصخت)ء ٌ ح خ ع غ( في عين اليلمت أو المها، وال وحىد له في في الفعل "عام"، إذ  9

َعل
َ
فَعل" بفخح العيىين، وحىد ذان الحسف. ًىظس: ألاصىل في الىحى: -ظسط "ف  .396، واإلافصل: 3/132ًَ

ِعيم على لؼت مً وان أصل ِعمُذ عىدٍ  لم ًصّسح بالثاهيت ألادسي، وكد حاءث ضمًىا علب ألاولى، 13
َ
يىن أ وهي كىله:" ٍو

 بالفخح".

 .413-412جحفت اإلاجد:  11

َعل 12
َ
ما الفازابي في "ف ِعلَ -ذهَس

َ
ْفِعُل، وف فَعُل. ًىظس: دًىان ألادب: -ًَ  .414و3/413ًَ
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ا: يىعاـ كيىًعٍيـ، قاؿ الفارابي)ت .2  -ق( في باب فىًعؿى َّٓفي مضارع "عىًيـ" لغتاف أيضن
ـي" ـي كأعا  . ُّيىفعىؿ:"ًعٍمتي إلى المبف أىًعي

، قاؿ الكسائي: األجكد أف وِعْمُت إلى المبن َأِعيم: إذا اشتييتوق(:" ّٖٓكقاؿ الزمخشرم)ت
ـي، عمى فىًعؿ يىفعىؿ" . فقكلو: األجكد في المضارع "أعاـ" دليؿ عمى أٌف "أعيـ" ُْيقاؿ: ًعٍمتي أىعا

"، كىذا طبيعي؛ ألٌنو القياسي، في مثؿ فعؿ  ـي كيذا، كقد قٌدـ لغة فيو، إال أٌف المختار عنده "أىعا
 .ُٓق( األجكد بقكلو:"كًعمتي إلى المبف أىعاـ كأعيـ: إذا اشتياه"َُّكراع)ت

ـي كيىًعيـ، لغتاف"-ق( في باب فىًعؿّٕٓ)تُٔكقاؿ الحميرم  .ُٕيىفعىؿ:"عاـ: إذا اشتيى المبف، يىعا

 ق(:"ال يككف الماضي مكسكرنا كالمستقبؿ كذلؾ؛ إال في حركؼ معدكدة"، فالُٗٔكقكؿ المبمي)ت
 ضير أٌف ينضـٌ ىذا الفعؿ إلى تيؾ الحركؼ المعدكدة.

، فيذا لـ يشترطو ُٗٔأٌما اعتراض المبمي)ت .3 " يائيه ، ك"ًعٍمتي ق( بأٌف "عيٍمت" كاكمه
)ت ، فال يؤاخذ بو، فقد قاؿ في الباب نفسو:"أًسٍيتي عمى ُِٗثعمبه ق( في تبكيبو أصالن

ا، الشيء: إذا حزنتي عميو...كأىسىكتي الجيرحى كغيره:  إذا أصمحتيو...كعيٍجتي إليكـ أىعيكجي عىٍكجن
، كما ًعٍجتي بكالمو أىعيج، كشربت دكاءن فما ًعٍجتي بو، أم: ما انتفعت بو" . ُٖأم: ًممتي

 فقد جمع بيف الكاكٌم كاليائٌي. كمعمكـ أٌنيما يتعاكراف.

تمامنا لمفائدة، فقد كرد في ماضي "عىيىـ" المفتكح الياء لغتاف في مضارعو أي ا، قاؿ كا  ضن
ـي كيىًعيـ" -ق( في باب فىعىؿى َّٓالفارابي)ت ـى إلى المبف يىعا  .ُٗيىفًعؿ:"كعا

                                                 

 .3/414دًىان ألادب:  13

 .1/153ظسح الزمذعسي:  14

 .2/554اإلاىخذب:  15

ى شعيد وعىان بً شعيد بً وعىان الحميري، الفليه اللاض ي اإلاعتزلي، الىحىي اللؼىي العاعس، صّىف َى ألامير اليمني أب 16

 .2/312،وبؼيت الىعاة: 5/549َـ(.ًىظس:معجم ألادباء:573ظمض العلىم في اللؼت، جىفي شىت )

 .7/4861ظمض العلىم:  17

 .273و272و271الفصيح:  18

 .3/413دًىان ألادب:  19
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أٌما "عاـ يىًعيـ" فعمى القياس، كأٌما "يىعاـ" فال يجكز عند أىؿ الصنعة؛ لعدـ كجكد حرؼ الحمؽ في 
أف يمتحؽ  ، فال ضيرَِعيف الكممة أك الميا، إال أحرؼ نىدَّت، نحك: أىبىى يىأبىى، كرىكىف يىٍركىف

 بيما ىذا الفعؿ؛ لنقؿ أئٌمة المغة لو.

إذا بقطع األلؼ كتخفيؼ الداؿ:  وَأْدَلْجُت،ق(:"ّّْكمف ردكد الشٌراح قكؿ اليركم)ت 
، بتشديد إذا سرت من آخرهبتشديد الداؿ:  سرت من َأّول الميل، وادََّلْجُت، ...فأٌما ذكره ادَّلىٍجتي

، كىك مأخكذ مف الدَّلىج، بفتح الداؿ كالالـ، الداؿ في ىذا الباب، فيك غمط؛ ألٌف ك  زنو اٍفتىعىٍمتي
 ، ـٌ أدغمكا الداؿ في الداؿ...كأٌما أىٍدلىٍجتي ، ث ، بتاء بعد الداؿ، فأبدلكا مف التاء داالن كأصمو: اٍدتىمىٍجتي

"  .ُِبقطع األلؼ، كتخفيؼ الداؿ...عمى كزف... أىٍفعىٍمتي

ٍرتي الرجؿ في منزلو: ق(:"باب فىعىٍمتي كأىفٍ ُِٗقمت: قاؿ ثعمب)ت عىٍمتي باختالؼ المعنى...كحىصى
: إذا سرت مف أكؿ الميؿ،  إذا حبستو، كأحصرىه المرض كغيره: إذا منعو مف السير. كأىٍدلىٍجتي

: إذا سرت مف آخره"  .ِِكادَّلىٍجتي

"، كظاىر الكزف  " تمثيالن لػ"أىٍفعىٍمتي يشيد لميركم؛ فكجو تخطئة اليركم لثعمب ىك أٌنو جاء بػ"ادَّلىٍجتي
"، عمى ما ذكر اليركم. " ال "أىٍفعىٍمتي " كزنيا "اٍفتىعىٍمتي  إذ إٌف "ادَّلىٍجتي

قمت: كالىما مصيب، ألٌف "أىٍدلىج كادَّلىج" أصميما: دىلىج كأىٍدلىج؛ إال أٌف العرب لٌما استعممكا "دىلىج" 
ا كديليكجن  ا، إذا أخذ الدلك مف البئر فجاء بيا لمعنى آخر، كىك قكليـ: دىلىجى الساقي يىدًلج كيدليج دىٍلجن

إلى "أىٍدلىج"، كعدلكا  -إذا سار مف أكؿ الميؿ-، عدلكا عف "دىلىج" ِّإلى الحكض حتى يفرغيا فيو
إلى "ادَّلىج"؛ تفريقنا بيف المفظيف كالمعنييف. قاؿ  -إذا سار مف آخر الميؿ–عف "أىٍدلىج" 
...كلـ يستعممكا منو: دىلىج، كأصمو ذلؾ؛ الميلوَأْدَلجُت: إذا سرت من أّول ق(:"ّٖٓالزمخشرم)ت

ا: إذا استقى مف البئر كصبَّ في الحكض" ق( ُِٗ. فثعمب )تِْألٌنيـ قالكا: دىلىجى يىٍدليج دىٍلجن
 ق( نظر إلى ظاىر المفظ.ّّْنظر إلى األصؿ، كاليركم)ت

                                                 

 .396ًىظس: اإلافصل:  23

 .1/444إشفاز الفصيح:  21

 .274الفصيح:  22

)د ل ج(، وألافعال البً اللطاع:  7/331)د ل ج(، واإلاحىم:  1/315، والصحاح: 13/482و5/214ًىظس: مجالض ثعلب:  23

1/336. 

 .1/181ظسح الزمذعسي:  24



 (2102السنة الثالثة ) –الردود الصرفية في شروح الفصيح                العدد الثامن 

 

7 

 

، بالضـ، سى ّّْكمف تعقيباتيـ عمى ثعمب قكؿ اليركم)ت ، ق(:"كسىحَّ المطر يىسيحُّ ا: إذا صىبَّ حِّ
، بالنكف؛ ألٌنو  ٌنما ىك: إذا اٍنصىبَّ ، كا  ، قاؿ أبك سيؿ: ىكذا في النسخ كٌميا: إذا صىبَّ كالمطر ساحّّ
بِّا، كقد اٍنصىبَّ ىك، كما تقكؿ: كسرت الشيء فانكسر،  بُّو صى بىبتي الماء أىصي فعؿ مطاكع، تقكؿ: صى

: ساؿ  .ِٓمف فكؽ" كقطعتو فانقطع، كما أشبو ذلؾ. كمعنى انصىبَّ

ق(:"المطاكعة: ىي حصكؿ األثر عف تعمؽ الفعؿ المتعدم بمفعكلو، نحك: ُٖٔقاؿ الجرجاني)ت
كسرت اإلناء فتكسَّر، فيككف تكسَّر مطاكعنا، أم: مكافقنا لفاعؿ الفعؿ المتعدم كىك كسرت، لكٌنو 

 .ِٔيقاؿ لفعؿ يدؿ عميو مطاكىع، بفتح الكاك تسمية لمشيء باسـ متعمقو"

ى الدفاع عف ثعمب في ىذه المسألة محقؽ الكتاب الدكتكر أحمد بف سعيد بقكلو:"يككف كقد تكلٌ 
ا، إذا كاف متعٌدينا، كاألمثمة التي ذكرىا ، فال يمـز -أم: اليركم-الفعؿ مطاكعن ، أٌما الفعؿ: صىبَّ

بَّ  ، كتىصى بىبتي الماء فىصىبَّ ىك كاٍنصىبَّ ، يقاؿ: صى  .ِٕب"أف يككف مطاكعنا؛ ألٌنو يتعٌدل كيمـز

" ال يأتي إال متعٌدينا، كمف ثىَـّ كجب ككف مطاكعو عمى  فكجو اعتراض اليركم أٌف الفعؿ "صىبَّ
ا، لـ تمـز المطاكعة فيو. "، كلكف بعد أف باف أٌنو الزـه أيضن  اٍنفعىؿ "اٍنصىبَّ

وىو السُّماَنى، ليذا الطائر، كقد تعٌقب اليركم ثعمبنا في مسألة أخرل، أال كىي قكلو:" 
: ىكذا ىك في نسخ عٌدةو رأيتيا مف الكتاب، كفيو ِٖ، قاؿ أبك سيؿلواحدة: ُسماناةوا

تخميط...كقاؿ بعضيـ: السُّمانى جمعه، ككاحدتو: سيماناة، كليس بيف كاحده كجمعو إال حذؼ الياء 
ماـ، كأٍيكىة كأٍيؾ، كتمرة كتىمر، كأشباه ذلؾ. كقاؿ آخركف: السُّ  ثباتيا، كما قالكا: حمامة كحى مانى كا 

 -رحمو اهلل-يككف كاحدنا، كيككف جمعنا؛ تقكؿ: ىذه سيمانى كاحدة، كسيمانى كثيرة...فقكؿ ثعمب
ـٌ ليذا الطائر، ىك كالـ صحيح دٌؿ بو عمى طائر كاحد؛ لقكلو: وىو السُّمانى ليذا الطائر ، ث

كالكاحدة ، كقد كاف يجب أف يقكؿ: كىي السُّمانى ليذه الطير، والواحدة ُسماناةخمَّط بقكلو: 
 .ِٗسيماناة، أك يقكؿ: كىك السُّمانى ليذه الطير، فيأتي بػ: ىك؛ ليدؿ بو عمى الجنس"

                                                 

 .1/535إشفاز الفصيح:  25

فاث:  26 ىظس: اإلاىصف: 283الخعٍس  .1/71. ٍو

ىظس: اللامىس اإلاحيط:1/535الفصيح: حاظيت إشفاز  27  )ص ب ب(. 1/329)ص ب ب(،والخاج:133.ٍو

 َى الهسوي. 28

ىظس: العين: 766و765و2/764إشفاز الفصيح:  29 ، وظسح الفصيح 33)س م ن(، واإلالصىز واإلامدود للفساء:  7/274. ٍو

 .2/572، وظسح الفصيح للزمذعسي: 263للجّبان: 
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قمت: كجو تخميط ثعمب مف كجية نظر اليركم تكمف في أٌنو ذكر المفرد "سيمانى"؛ بدليؿ قكؿ 
ديف. كلك ثعمب بعده "ليذا الطائر" كالطائر مفرد، كبعده قاؿ: كالكاحدة سيماناة، فكأٌنو جمع بيف مفر 

ـٌ يقكؿ بعده:  أٌف ثعمبنا قصد الجمع في "سيمانى" كاف عميو أف يقكؿ: ليذه الطير، فيجمع الطائر، ث
 كالكاحدة سيماناة.

أقكؿ: كالحٌجة لثعمب؛ ألٌف "الطائر" قد يطمؽ كيراد بو اسـ الجمع، عمى ما نقمو ابف سيده 
إال عمى المفرد ىك الذم أكرد  . فاقتصار اليركم عمى أٌف الطائر ال يطمؽَّق( كغيرهْٖٓ)ت

عميو ىذا اإلشكاؿ. كال أعمـ كجو اعتراض اليركم في قكلو:" كقد كاف يجب أف يقكؿ:... كىك 
السُّمانى ليذه الطير، فيأتي بػ: ىك؛ ليدؿ بو عمى الجنس؟!". ألـ يىقيؿ ثعمب "كىك السُّمانى" فجاء 

سو؟!. كمف ثىـٌ تككف "السُّمانى" جمعنا عند بػ: ىك، الدالة عمى الجنس، التي نقميا لنا اليركم نف
 ، كالكاحدة "سيماناة"، كال إشكاؿ في لفظ "الطائر".ُّثعمب

 ه(:196ردود الشراح عمى غير ثعمب)ت .2

كنت قد ذكرت أٌف ردكدىـ الصرفية عمى غير ثعمب ال تقارف بما رٌدكه عمى غيره، أٌما 
ق( ّٖٓمب، بخالؼ الزمخشرم)تق( فمـ أقؼ لو عمى رٌد صرفٌي عمى غير ثعّّْاليركم)ت

ق( فيك أكثرىـ ردِّا، ُٗٔالذم رٌد بعض أقكاؿ العمماء في مناسبات ليست بالكثيرة، كأٌما المبمي)ت
كلـ تخرج ردكده عف باب األفعاؿ، فكٌؿ ما كقفت عميو في تحفتو مف ردكد صرفٌية، ففي األفعاؿ 

مٌما جعمو متًقننا ليا كجامعنا لشكاردىا، ليس غير؛ ألٌنو أشغؿ جزءنا مف حياتو في تتٌبع األفعاؿ، 
 كقد لىفىؽ ذلؾ كمو في كتاب سٌماه "بيغيىة اآلماؿ في معرفة النطؽ بجميع مستقبالت األفعاؿ".

: إذا جاء فعؿ عمى مثاؿ فىعىؿ، كلـ تسمع -رحمو اهلل–فمف ردكد الزمخشرم قكلو:"قاؿ الخميؿ 
كليس كذلؾ، كالصكاب ما قالو الفٌراء: كىك أف تجعؿ  بمستقبمو، فإف شئتى قمتى فيو: يىفعيؿ كيىفًعؿ.

مستقبؿ فىعىؿ، إذا لـ تسمع بو يىفًعؿ، بكسر العيف، ألٌنو في األصؿ مستقبؿ فىعىؿ. كيفعيؿ مستقبؿ 
 .ِّفىعيؿ، كما عدا ذلؾ ال ييعرؼ إال سماعنا"

                                                 

 )ط ي ز(. 12/453، والخاج: 8/136واإلاذصص:  )ط ي ز(،9/212ًىظس: اإلاحىم:  33

أي: اشم حيض. فاليىفيىن ًطللىن الجمع على ما ٌعسف عىد  الجمهىز بـ"اشم الجيض"، ًلىل الفّساء: "السحاب وإن وان  31

ه حمع، واحدجه سحابت". معاوي اللسآن للفساء: 
ّ
 .2/63لفظه واحًدا فئه

ىظس: بؼيت 39-1/38ظسح الزمذعسي:  32  .32-31آلامال: . ٍو
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در. ك"فىعىؿ" ق( الذم ذكره، فيما رجعت إليو مف مصإُٓقمت: بىدءنا لـ أقؼ عمى قكؿ الخميؿ)ت
ا جاز في مضارعو أقكاؿ:  إذا كاف سالمنا صحيحن

 .ّّإٌف قياس مضارع "فىعىؿ" "يىفًعؿ كيىفعيؿ"، إذا لـ ييسمعا. كىك قكؿ األكثريف .0
إٌف قياس مضارع "فىعىؿ" "يىفًعؿ كيىفعيؿ" سًمعا لمكممة أك لـ ييسمع إال أحدىما، كبو قاؿ أبك  .2

 .ّْق( في أحد قكليوْٕٓحٌياف)تق(، كأبك ٗٔٔق( كابف عيصفكر)تُِٓزيد)ت
إٌف قياس مضارع "فىعىؿ" "يىفًعؿ" بكسر العيف فقط؛ ألٌنو أكثر، كأخٌؼ مف الضـٌ، كبو قاؿ  .3

ق( كقاؿ: كىك الكجو، كيىفعيؿ داخؿ عميو، كبو قاؿ ِّٗق(، كابف جٌني)تَِٕالفٌراء)ت
 .ّٓق(ّْٔابف يعيش)ت

 .ّٔق(ُِٓكبو قاؿ األخفش)تما كاف ماضيو "فىعىؿ" فاألغمب في مضارعو "يىفًعؿ"،  .4
كقيؿ: ما كاف ماضيو "فىعىؿ" غير متعدٍّ، فاألكلى كالقياس أف يككف مضارعو "يىفعيؿ"؛ ألٌف  .5

"يىفعيؿ" إٌنما ىي في األصؿ لما ال يتعٌدل، نحك: كىريـ يكريـ. كبو قاؿ ابف 
 .ّٕق(ِّٗجٌني)ت

فعيؿ" الصحيح، فكانت النتيجة يىفًعؿ كيى -كقد أجرل الدكتكر عصاـ نكر الديف إحصائٌية عف "فىعىؿ
 اآلتية:

، مف ىذا -في القرآف الكريـ جاء "فىعىؿ .0 يىفًعؿ"، مف الالـز كالمتعدم، تسعة كثالثكف فعالن
 الباب. كما كرد منيا أربعمائة كثمانية كأربعكف فعالن في القامكس المحيط.

، كفي القامكس يىفعيؿ"، فقد كرد في القرآف الكريـ منو كاحد كثالثكف فعالن -أٌما "فىعىؿ .2
، مف ىذا الباب  .ّٖالمحيط كرد أربعمائة كثمانية عشر فعالن

                                                 

، وأبييت 14/123، واإلاذصص: 396، والجمل في الىحى: 477، وأدب الياجب: 1/71، واإلالخضب: 4/38ًىظس: الىخاب:  33

 .2/593، واإلاصاعد: 3/444، وظسح الدصهيل: 23، والعافيت: 131، وحىاش ي ابً بّسي: 324ألاشماء وألافعال:

 .2/593،  واإلاصاعد: 135، واإلابدع: 1/158، وازحعاف الضسب: 1/117، وظسح العافيت للسض ي: 121ًىظس: اإلامخع:  34

، وازحعاف الضسب: 32، وبؼيت آلامال: 7/152، وظسح اإلافصل: 324، وأبييت ألاشماء وألافعال: 1/186ًىظس: اإلاىصف:  35

1/158. 

 .14/123ًىظس: اإلاذصص:  36

 .1/379ًىظس: الخصائص:  37

 . 184احب: ظافيت ابً الحًىظس: أبييت الفعل في  38
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ق( جممة مف األفعاؿ جاءت عمى "يفًعؿ كيىفعيؿ"، في ماضي ْٖٓكقد ذكر ابف سيده)ت .3
 .ّٗق(ِٕٔق(، كابف قتيبة)تِِْ"فىعىؿ"، ككذا فعؿ مف قبمو أبك عبيد )ت

لسالـ، يجكز فيو الكجياف، الكسر كالضـ؛ فال مؤاخذة عمى مف قاؿ إٌف مضارع "فىعىؿ" الصحيح ا
، كىذم سٌنة العرب في بحثيـ عف الخٌفة ما  ٌؼ كأكثر استعماالن ف كاف الكسر أخى لكثرة ما سيًمعا، كا 
استطاعكا، كبعد إحصائية الدكتكر عصاـ نكر الديف باف أف ال فرؽ بيف مضارعىي الفعميف إال 

رع "فىعىؿ" جاز فيو الكجياف "يىفًعؿ كيىفعيؿ"، كسبؽ نزر ال يحجيب قكؿ مف قاؿ: إذا لـ ييسمىع مضا
أٌنو قكؿ عاٌمة أىؿ العربية، كمخالفة الجمع ليست باليسيرة. كالذم سٌكغ ليـ أف يتنٌكع مضارع 

يىفًعؿ" التي -يىفعيؿ" ك"فىًعؿ-يىفعىؿ" ك"فىعيؿ-"فىعىؿ"، فيأتي منو "يفًعؿ كيىفعيؿ كيىفعىؿ"، بخالؼ "فىًعؿ
ضو منيا بمضارع كاحد في القياس الغالب؛ ألٌف الماضي "فىعىؿ" ىك األصؿ التـز كٌؿ فعؿ ما

ُـّ األفعاؿ، فال جـر أف ييضفكا إليو ًمزية تفٌرقو عف بناتو، فكانت تثميثى  ، فيك أ كاألكثر استعماالن
 عيف مضارعو.

:"ليس كذلؾ، -إف ثىبىت-ق(ُٕٓق( المتقٌدـ عف قكؿ الخميؿ)تّٖٓفقكؿ الزمخشرم)ت
."، ال يبدك لي أف تصؿ المسألة في ىذا إلى الصكاب كالخطأ، فكؿه نظر إلى زاكية، كالصكاب..

فمف قاؿ بقكؿ الخميؿ نظر إلى كثرة تمؾ األفعاؿ فقاس، كمف قاؿ بقكؿ الفٌراء نظر إلى الخٌفة 
ا، كأٌف "يىفعيؿ" لو فعؿه كبابه خاٌص بو، أال كىك "فىعيؿ".  كالكثرة أيضن

في مفٌصمو:" أكزاف الثالثي المجٌرد ثالثة، لممجرد منو ثالثة أبنية فىعىؿ  كالغريب أٌف الزمخشرم قاؿ
كفىعيؿ كفىًعؿ، فكؿ كاحد مف األٌكليف عمى كجييف، متعدٍّ كغير متعدٍّ كمضارعو عمى بناءيف 

 .َْمضارع فىعىؿ عمى يىفًعؿ كيىفعيؿ..."؟!

يؤٌنث. قاؿ أبك حاتـ: ، معركؼ...كىك مذٌكر، كقد السِّكِّينُ كمف ردكد الزمخشرم قكلو:" 
سألت األصمعي كأبا زيد كمف لقيت مف عمماء المغة عف تأنيث السٌكيف فمـ يعرفكه، إال أٌني 

 :ُْسمعت مف ال يكثؽ بو أٌف السكّْيف يؤنث، كأنشد

 َفَعيَّث في السنام غداة ُقرٍّ   بسكِّيٍن موثّقة النصابِ 

                                                 

ب اإلاصىف:  39  .14/123، واإلاذصص: 477، وأدب الياجب: 2/44ًىظس: الؼٍس

 .396اإلافّصل:  43

س واإلاؤهث للفساء:  41
ّ
ىظس: اإلاره )س ن ن(، واإلاصباح اإلاىير:  6/718)ع ي ر(، و  2/233، واإلاحىم: 86لم أكف على كائله. ٍو

 )س ن ن(. 1/283
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ألٌف تأنيث السكّْيف مركٌم عف : كليس األمر كما ذكر أبك حاتـ؛ ِْقاؿ الشيخ أبك عمي
 .ّْاألصمعي، كىك في كتاب أبي زيد، كأٌما تذكيره فأشير مف أف ييدىٌؿ عميو"

قاؿ محقؽ الكتاب الدكتكر إبراىيـ عبد اهلل الغامدم:"ما كرد عف األصمعي كأبي زيد، أٌنيما 
 .ْْينكراف تأنيث السكّْيف، عمى ما حكاه أبك حاتـ"

ف كاف التذكير أشير، كأغرب أبك  قمت: كتأنيث السكيف قاؿ بو جماعة كما أشرت إلى ذلؾ، كا 
 .ْٓق( حيف قاؿ:"ىذه سكّْيف، كىذا سكّْيف، كالكجو التأنيث"ُٖٗمسحؿ صاحب الكسائي)ت

ق( في مصٌنفو :"عف الربيع ِّٓكمٌما يستشيد بو عمى تأنيث السكّْيف ما أخرجو ابف أبي شيبة)ت
ليث يقاؿ ليا أـ ىاركف بينما ىي جالسة تقطع مف لحـ بف النعماف عف أٌمو أٌف امرأة مف بني 

أضحيتيا، إذ شدَّ كمب في الدار عمى ذلؾ المحـ فرمتو بالسكيف فأخطأتو، كاعترض ابف ليا، 
 .ْٔفكقعت السكّْيف في بطنو مف يدىا فمات، فكداه عميّّ مف بيت الماؿ"

، يعني: التراب ِمببِفيِو اأَلْثَمب واإِلثْ ق( قكلو:"ّٖٓكمف مؤاخذات الزمخشرم)ت 
ٍفًعؿ، كأدخمو ابف السكّْيت في باب: فىٍعمىؿ كًفٍعًمؿ، كأٌنو اشتبو عميو"  .ْٕكالحصى، كىك أىٍفعىؿ كاً 

ق( قاؿ ذلؾ في إصالح المنطؽ، إال أٌف الخطيب ِْْقمت: صحيح أٌف ابف السٌكيت)ت
ٍثًمب كاألىٍثمىب، أم: ق( نقؿ شٌؾ ابف السٌكيت في كزف "اإلثمب" فقاؿ:"كًبًفيًو اإلً َِٓالتبريزم)ت

 .ْٗ: أىشؾي في اإلٍثًمب كاألىٍثمىب، كأحسبو: ًإٍفًعؿ كأىٍفعىؿ"ْٖالحجارة كالتراب. قاؿ أبك يكسؼ

                                                 

رٍ هىيخه. أحصبه مؤلف هخاب ظسح الفصيح، اإلايصىب 42  إلى الزمذعسي، َو

 .469-2/468ظسح الزمذعسي:  43

س واإلاؤهث ألبي حاجم: 2/469ظسح الزمذعسي:  44
ّ
ىظس: اإلاره س واإلاؤهث البً الدصتري: 169-168. ٍو

ّ
، واإلارهس 84، واإلاره

 .72واإلاؤهث البً حني: 

 .2/492الىىادز ألبي مسحل:  45

 (.27886) 5/453مصىف ابً أبي ظيبت:  46

ىظس: إصالح اإلاىطم: 2/657لزمذعسي: ظسح ا 47  .133. ٍو

ري هىيخه. 48 يذ، َو ِ
ّ
 َى ابً الصى

 .265تهرًب إصالح اإلاىطم:  49
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ـى ابف قتيبة)ت ا فكضع اإًلٍثًمب كاألىٍثمىب في باب ًفٍعًمؿ كفىٍعمىؿ، ِٕٔكقد كًى ق( في كزف ىذا أيضن
ذه األمثمة أف تككف زائدة ال أصمية، فكزف ق( معٌقبنا:"قياس اليمزة في ىُِٓكقاؿ البطميكسي)ت

 .َٓأىٍثمىب: أىٍفعىؿ، ال فىٍعمىؿ..."

ق( في ترتيب إصالح المنطؽ:"اإًلٍثًمب: بكسر اليمزة كالالـ كفتحيما، ُٔٔكقاؿ العكبرم)ت
 .ُٓالحجارة كالتراب، كىك ًإٍفًعؿ"

كما -األفعاؿق( فكثيرة، كىي في ُِٗق( عمى غير ثعمب)تُٗٔأٌما ردكد المبمي)ت
ق(؛ لكثرة ما رٌد األخير عمى ّْٕ، ككاف القسـ األكبر مف رٌده عمى ابف درستكيو)ت-أسمفت

أقكاؿ العاٌمة، فمف الطبيعي أف تجد مف نظر في تمؾ الردكد الكثيرة، فأثبت بعض ما ذكره تكٌممكا 
 بو، كرٌد ما أنكره ابف درستكيو.

...قاؿ ابف درستكيو في تصحيحو: لشيء َيفُسدوَفَسد افمف ردكده عمى ابف درستكيو، قكلو:"
: ىذا الذم أنكره ابد ِٓالعاٌمة تقكؿ: فىسيد، بضـ الماضي، كىك لحف كخطأ. قاؿ أبك جعفر

درستكيو قد حكاه المغكٌيكف، قاؿ يعقكب في اإلصالح: فىسىد الشيء، كفىسيد، لغة. قاؿ ابف قتيبة 
ا صاحب الكاعي، كالجكىرم، ككراع في األدب: فىسيدى الشيء، كاألجكد: فىسىد. كحكى  المغتيف أيضن

 .ّٓفي المجرد، كابف القٌطاع كغيرىـ... "

كقاؿ في رٌد آخر:"كشىغىمىني عنؾ أمر يىشغىميني...قاؿ ابف درستكيو: الشُّغؿ: ىك ما حاؾ بينؾ كبيف 
ٌنما ذكره ثعمب؛ ألٌف العاٌمة تقكؿ: أشغمني، باأللؼ كىك خطأ.  غيرؾ، كقطعؾ عما سكاه. قاؿ: كا 

ا يعقكب في اإلصالح، كالقٌزاز في الجامع، كحكى ابف سيده في  قاؿ أبك جعفر: كأنكرىا أيضن
ا أبك عمي في فعمت كأفعمت،  العىكيص عف أبي عبيد أٌنو يقاؿ: شغمني كأشغمني. كحكاىا أيضن
ا ثابت في لحنو، كقاؿ: أخبرني بيا أبك زيد ع ا، كحكاىا أيضن ف كقطرب في فعمت كأفعمت لو أيضن

ز في شرحو:  ا أبك عبيدة في فعؿ كأفعؿ، قاؿ: كالجٌيدة شغمتو. كقاؿ المطرّْ يكنس. كحكاىا أيضن

                                                 

ىظس: أدب الياجب: 2/317الاكخضاب:  53  .563. ٍو

م:  51
َ
ْعل

ُ
ىف اإلا

ُ
ع

َ
 .1/136اإلا

ري هىيخه. 52  أي: اللبلي، َو

ىظس: إصالح اإلاىطم: 33-32جحفت اإلاجد:  53  2/519والصحاح:  ،42-41، وجصحيح الفصيح:  422لياجب: ، وأدب ا189. ٍو

ِصد. وبعد مساحعت مً محلم جحفت اإلاجد إلاذطىطخه بان أّن ما 2/459)ف س د(، وألافعال البً اللطاع: 
َ
َصد وف

َ
، وفيه: ف

 ذهٍس اللبلي َى الصىاب.
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أخبرنا ثعمب عف ابف األعرابي أٌنو يقاؿ: شغمتو عف األمر كأشغمتو، كشغمني كأشغمني، قاؿ: 
 .ْٓكاألكلى أفصح. كبمثمو قاؿ الزٌجاج في فعمت كأفعمت..."

ا قكلو:" ....قاؿ ابف درستكيو: كالعاٌمة تقكؿ لمنُّفىساء: قد ت المرأة غالًماوُنِفسَ كمف ردكده أيضن
نىًفسىت، بفتح األكؿ، تجعؿ الفعؿ ليا، كىك خطأ. قاؿ الشيخ أبك جعفر: ليس بخطأ، حكى أبك 
عبيد في المصٌنؼ عف الكسائي: نيًفسىت المرأة، بضـ األكؿ، كنىًفسىت، بفتح األكؿ: إذا كلىدىت. 

ا المّْ  حياني في نكادره، كمحمد بف أباف في كتاب العالـ، كثابت في خمؽ اإلنساف، كحكاىا أيضن
 .ٓٓكيعقكب في كتاب الفىرؽ...كقاؿ اليركم، كصاحب الكاعي: نيًفسىت المرأة كنىًفسىت: إذا كلدت"

، قاؿ أبك جعفر: وَنَكل عن الشيء َينُكلق( قكلو:"ّْٕكمٌما رٌده عمى غير ابف درستكيو)ت
، بالكسر. معناه، رجع، عف  غير كاحد...كقاؿ يعقكب في إصالحو عف األصمعي: ال يقاؿ نىًكٍمتي

 ، قاؿ أبك جعفر: قد حكى فيو الكسر جماعة مف المغكييف، قاؿ صاحب الكاعي، يقاؿ: نىكىمتي
ا ابف القٌطاع في أفعالو، كيعقكب  ، بالكسر، قاؿ: كالكسر لغة تميمٌية. كحكاىا أيضن بالفتح، كنىًكمتي

ز في شرحو، كالحامض في في كتابو ف عمت كأفعمت، كثابت في لحنو، كيكنس في نكادره، كالمطرّْ
ا أبك حاتـ في تقكيـ الميفًسد عف أبي زيد، قاؿ: كلـ يعرفيا  نكادره، كالىما عف ثعمب. كحكاىا أيضن

 . ٔٓاألصمعي"

...ككذلؾ بىًررتي كالدم...قاؿ ابف د ا، قكلو:"صدقت يا ىذا كبىًررتى رستكيو:...إٌنما كمٌما رٌده أيضن
ذكرىما ثعمب؛ ألٌف العاٌمة تفتح الماضي منيما، كلذلؾ ذكرىما. قاؿ أبك جعفر: ككذا أنكرىما 
الزمخشرم في شرحو، كابف السّْيد في االقتضاب، كقاؿ: أٌما بىًررت بكالدم، فال أعرؼ فيو لغة 

رتو، بكسر غير الكسر. قاؿ أبك جعفر: كحكى ابف سيده في المحكـ أٌنو يقاؿ: بىًررت  بكالدؾ، كبىرى
 .ٕٓالماضي كفتحو"

                                                 

ىظس: إصالح اإلاىطم: 275-274جحفت اإلاجد:  54 والصحاح:  ،85وجصحيح الفصيح: ، 53، وفعلذ وأفعلذ للزحاج: 225. ٍو

 .48، وفعلذ وأفعلذ للجىاليلي: 14/242)ط غ ل(، واإلاذصص:  5/1735

ىظس: الؼٍس358و356جحفت اإلاجد:  55 بين:  8، ودلم ؤلاوصان: 111، وجصحيح الفصيح:2/586ب اإلاصىف: . ٍو ، والؼٍس

 س(.)ن ف  2/21)ن ف س(، ومعازق ألاهىاز:  8/527)ن ف س(، واإلاحىم:  6/1871

ىظس: إصالح اإلاىطم: 134-133جحفت اإلاجد:  56 )ن ن ل(،  13/138، وتهرًب اللؼت: 1/23، والىىادز ألبي مسحل: 188. ٍو

اع:  7/34واإلاحىم: 
ّ
 )ن ن ل(. 2/625، واإلاصباح اإلاىير: 1/137، وظسح العافيت للسض ي: 3/258)ن ن ل(، وألافعال البً اللط

، وهلل 2/215)ب ز ز(، والاكخضاب:  13/242واإلاحىم:  ،67س: جصحيح الفصيح: ٍىظ. و 215-214-213-212جحفت اإلاجد:  57

 .1/66َبَسزث، عً ابً ألاعسابي، وظسح الزمذعسي: 
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قمت: قكلو:"أنكرىما الزمخشرم"، لـ أقؼ عمى إنكاره الفعميف، بؿ الظاىر إنكاره الثاني فقط، كذاؾ 
رت، كىك خطأ" . كقاؿ مف نيًسب إنكار ٖٓفي قكلو:"كبىًررت كالدم أىبىرُّه...كالعاٌمة تقكؿ: بىرى

دىٍقتى كبى  "الفعؿ"بىًرٍرت" إليو:"يقاؿ: صى ٍرتى كبىًرٍرتى  .ٗٓرى

ق(، َُْق(، كاليركم)تُِٗق(، كثعمب)تِِْكممف أثبت لغة الفتح، أبك عبيد)ت
 .َٔق(ٖٓٓكالعيني)ت

ق(:"كنىعىٍشتي الرجؿ...قاؿ ابف درستكيو: ُٗٔكآخر ما سأقؼ عميو مف ردكد، قكؿ المبمي)ت
و، أك ظممو معناه، رفعتو مف صرعتو، كذلؾ إذا صيرع بيديو فكقع عمى األرض، أك سقط جاىي 

ظالـ فنصرتو، أك...كالعاٌمة تقكؿ: أنعىشىو، باأللؼ كىك خطأ. قاؿ أبك جعفر: ككذا قاؿ ابف دريد 
ا يعقكب في  في الجميرة: ال يمتفت إلى أنعشو، فيك كالـ العاٌمة، كلـ يقمو أحد. كحكى أيضن

ا الجكىرم في الصحاح. كحكى ابف س يده في اإلصالح، إنكاره عف األصمعي، كأنكره أيضن
 :ُٔالمحكـ، كصاحب الجامع، كابف القٌطاع أٌنو يقاؿ: نىعىشىو اهلل، كأنعىشىو. كأنشد صاحب الجامع

 وَأنَعَشني منو بَسْيٍب ُمَفعَّمِ 

ز في شرحو عف ثعمب عف سممة عف الفٌراء أٌنو قاؿ: كالـ العرب الفصحاء، نعشو،  كحكى المطرّْ
ا أبك عبيد  بغير ألؼ، قاؿ: كقد سمعنا أنعىشىو، باأللؼ، كنعشو، قاؿ: كاألكلى أفصح. كحكاىا أيضن

 .ِٔفي المصٌنؼ عف الكسائي"

 

                                                 

 .1/66ظسح الزمذعسي:  58

 )ب ز ز(. 36أشاس البالػت:  59

بين:  15/135ًىظس: تهرًب اللؼت:  63  )ب ز ز(. 13/154 ، والخاج:1/188)ب ز ز(، وعمدة اللازي:  1/167)ب ز ز(، والؼٍس

. وفيه: وأكعثني مىه ِبَصْيٍب ُمْلَعِث. وكد وكفذ على زواًخين عدا َرٍ، واليل 171َى لسؤبت بً العّجاج، ًىظس: دًىاهه:  61

يُب: ا ثرة، والصَّ
َ
ني مىه بَصيٍب ُمفِعِم. والَلْعث: الى

َ
ني مىه بَصْيٍب ُملعِث، والثاهيت: وأوَعع

َ
وَعع

َ
لعطاء. وصب إلى زؤبت، ألاولى: وأ

)ن ع ط(، واللصان:  277)ق ع ر(، و 1/144)ن ع ط(، وتهرًب اللؼت:  259)ق ع ر(، و 1/149جىظس السواًاث: العين:

)ن ع ط(، وفيه: ُمفَعِم، بفخح العين،  419و17/416)ق ع ر(، و 5/328)ن ع ط(، والخاج:  6/356)ق ع ر(، و 2/178

 بذالف ما في العين.

ب اإلاصّىف:  .269-268-267جحفت اإلاجد:  62 ىظس: الؼٍس )ن ع ط(،  2/871، والجمهسة: 225، وإصالح اإلاىطم: 2/13ٍو

اع:  1/374)ن ع ط(، واإلاحىم:  3/1321والصحاح: ، 83وجصحيح الفصيح: 
ّ
 . 3/213)ن ع ط(، وألافعال البً اللط
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 ثبت المصادر والمراجع

ىػ( تحػقيؽ كدراسة ، أ.د ُٓٓأبنية األسماء كاألفعاؿ كالمصادر البف القطاع الصقمي )ت -*
 ـ.َََِىػُُِْأحمد محمد عبد الدايـ ، دار الياني ، د ط ، 

ية ابف الحاجب، دراسات لسانية كلغكية، د. عصاـ نكر الديف، المؤسسة أبنية الفعؿ في شاف -*
 ـ.ُِٖٗ-قَُِْ، ُ، ط-بيركت–الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع 

ىػ(  تحقيؽ: د. ِٕٔأدب الكاتب ، ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )ت -*
 محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، د ط، د ت.

ىػ(  تحقيؽ كشرح كدراسة: ْٕٓرب مف لساف العرب ، ألبي حياف األندلسي )تارتشاؼ الض -*
،  ُ، ط  -القاىرة-د. رجب عثماف محمد ، مراجعة: د. رمضاف عبد التكاب ، مكتبة الخانجي 

 ـ .ُٖٗٗ-ىػ ُُْٖ

ىػ( ، دار ّٖٓأساس البالغة ، ألبي القاسـ محمكد بف عمر الخكارزمي الزمخشرم )ت -*
 ـ .ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالفكر ، د ط ، 

ق(، دراسة كتحقيؽ: د. أحمد بف سعيد ّّْإسفار الفصيح، ألبي سيؿ اليركم النحكم)ت -*
 ق. َُِْبف محمد قشاش، المممكة العربية السعكدية، كزارة التعميـ العالي، 

ق(، تحقيؽ: أحمد ِْْإصالح المنطؽ، ألبي يكسؼ يعقكب بف إسحؽ بف السكيت)ت -*
 ، د ت.ْط -القاىرة –ـ،  دار المعارؼ محمد شاكر، كعبد السال

ىػ(، ُّٔاألصكؿ في النحك، ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السراج النحكم البغدادم )ت -*
 ـ .ُٖٖٗىػ َُْٖ -بيركت  -، مؤسسة الرسالة  ّتحقيؽ: د. عبد الحسيف الفتمي ، ط 

ىػ( ، ُٓٓع )تكتاب األفعاؿ ، ألبي القاسـ عمي بف جعفر السعدم المعركؼ بابف القطا -*
 ىػ .َُّٔ، بمطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ، اليند ،  ُعالـ الكتب ، ط 

ق(، تحقيؽ: األستاذ ُِٓاالقتضاب في شرح أدب الكيتٌاب، البف السٍّْيد البىطىميىكسي)ت -*
 ـ.ُٔٗٗمصطفى السقا، كد. حامد عبد المجيد، دار الكتب المصرٌية بالقاىرة، د ط، 
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ق(، تحقيؽ: جعفر ُٗٔفي معرفة مستقبالت األفعاؿ، ألبي جعفر المبمي)تبغية اآلماؿ  -*
 ـ.ُِٕٗماجد، الدار التكنسية لمنشر، د ط، 

بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ، ألبي بكر جالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي  -*
،  ُ ، ط -بيركت–ىػ( ، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية ُُٗ)ت

 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓ

ىػ( ، َُِٓتاج العركس مف جكاىر القامكس ، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدم )ت -*
 تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف ، دار اليداية ، د ط د ت .

ق(، دراسة كتحقيؽ: ُٗٔتحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح، ألبي جعفر المبمي)ت -*
 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٖالثبيتي، د ط، د. عبد الممؾ بف عيضة بف رٌداد 

ق(، تحقيؽ: د. محمد بدكم المختكف، ّْٕتصحيح الفصيح كشرحو، البف درستكيو)ت -*
 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٗ، د ط، -القاىرة–كمراجعة: د. رمضاف عبد التٌكاب، كزارة األكقاؼ 

م، ىػ( ، تحقيؽ: إبراىيـ األبيار ُٖٔالتعريفات ، لمسيد الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني )ت -*
 ىػ.َُْٓ،  ُ، ط  -بيركت-دار الكتاب العربي 

ق(، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، دار اآلفاؽ َِٓتيذيب إصالح المنطؽ، لمخطيب التبريزم)ت -*
 ـ.ُّٖٗ-قَُّْ، ُ، ط -بيركت–الجديدة 

ىػ( ، تحقيؽ: محمد عكض َّٕتيذيب المغة ، ألبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم )ت -*
 ـ . ََُِ، ُلتراث العربي ، ط مرعب ، دار إحياء ا

مؿ في النحك، ألبي القاسـ الزٌجاجي)ت -* ق(، تحقيؽ: د. عمي تكفيؽ الحمد، َّْكتاب الجي
 ـ.ُْٖٗ-قَُْْ، ُمؤسسة الرسالة، كدار األمؿ، ط 

ىػ( ، تحقيؽ: ُِّجميرة المغة ، ألبي بكر محمد بف الحسف األزدم المشيكر بابف دريد )ت -*
 ـ .ُٕٖٗ،  ُ، ط -بيركت-ي ، دار العمـ لممالييف د. رمزم منير بعمبك

ق( عمى دٌرة الغكاص في أكىاـ الخكاص ٓٔٓق( كابف ظىفىر)تِٖٓحكاشي ابف بٌرم)ت -*
، ط -القاىرة–ق(، دراسة كتحقيؽ: د. أحمد طو حسانيف سمطاف، مطبعة األمانة ُٔٓلمحريرم)ت

 ـ.ُُٗٗ-قُُُْ، ُ
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ىػ( ، تحقيؽ: محمد عمي النٌجار، عمـ ِّٗ)تالخصائص ، ألبي الفتح عثماف بف جني  -*
 د ط، د ت. -بيركت–الكتب 

كتاب خمؽ اإلنساف، ألبي محمد ثابت بف أبي ثابت، مف عمماء القرف الثالث اليجرم،  -*
 ـ.ُٖٓٗ، ِتحقيؽ: عبد الستار أحمد فٌراج، مطبعة حككمة الككيت، ط 

: د. أحمد مختار عمر، مراجعة: د. ق(، تحقيؽَّٓديكاف األدب، ألبي إبراىيـ الفارابي)ت -*
 ، د ط، د ت.-القاىرة–إبراىيـ أنيس، مؤسسة دار الشعب لصحافة كالطباعة كالنشر،

ديكاف رؤبة )ضمف، مجمكعة أشعار العرب(، اعتنى بتصحيحو كترتيبو: كليـ بف الكرد  -*
 ، د ط، د ت.-الككيت–البركنسي، دار ابف قتيبة 

لجماؿ الديف أبي عمرك عثماف بف عمر النحكم المعركؼ بابف الشافية في عمـ التصريؼ ،  -*
ىػ ُُْٓ،  ُ، ط  -مكة-ىػ( ، تحقيؽ: حسف أحمد العثماف، المكتبة المكية ْٔٔالحاجب )ت

 ـ .ُٓٗٗ

شرح التسييؿ ، لجماؿ الديف محمد بف عبد اهلل الطائي األندلسي المشيكر بػ"ابف مالؾ"  -*
السيد، كد. محمد بدكم المختكف ، ىجر لمطباعة كالنشر ، ىػ( ، تحقيؽ: د. عبد الرحمف ِٕٔ)ت
 ـ.َُٗٗ -ىػ َُُْ،  ُط 

ىػ( ، ٖٔٔشرح شافية ابف الحاجب ، لرضي الديف محمد بف الحسف اإلستراباذم النحكم )ت -*
ىػ( ، حققيما كضبط غريبيما َُّٗمع شرح شكاىده لعبد القادر البغدادم )صاحب الخزانة( )ت

ذة: محمد نكر الحسف ، كمحمد الزفزاؼ ، كمحمد محيي الديف عبد الحميد كشرح مبيميما األسات
 ـ .ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗ، د ط ،  -لبناف–، دار الكتب العممية بيركت 

ق(، دراسة كتحقيؽ: د. إبراىيـ بف عبد اهلل ّٖٓشرح الفصيح، ألبي القاسـ الزمخشرم)ت -*
 ق.ُُْٕ، د ط، -مكة المكرمة–الغامدم، جامعة أـ القرل 

ق(، دراسة كتحقيؽ: د. عبد ُْٔشرح الفصيح في المغة، ألبي منصكر الجٌباف)ت بعد -*
 ـ.ُُٗٗ، ُ، ط-بغداد–الجبار جعفر القٌزاز، دار الشؤكف الثقافية العامة 

ىػ(، إدارة الطباعة ّْٔشرح المفصؿ ، لمكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش النحكم)ت -*
 رية(.  ، د ط، د ت. )طبعة حج-مصر–المنيرية 
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ق(، تحقيؽ: أ.د. حسيف ّٕٓشمس العمكـ كداكء كالـ العرب مف الكيميكـ، لنشكاف الحميرم)ت -*
بف عبد اهلل العمرم، كأ.د. يكسؼ محمد عبد اهلل، كأ. مطير بف عمي اإلرياني، دار الفكر 

 ـ.ُٗٗٗ-قَُِْ، ُ، ط-دمشؽ-، كدار الفكر-بيركت-المعاصر

ربية ، ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم "الصحاح" تاج المغة كصحاح الع -*
 ـ.َُٗٗ، ْ، ط-بيركت–ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عٌطار، دار العمـ لممالييف ّّٗ)ت

ىػ( ، دار ٖٓٓعمدة القارم شرح صحيح البخارم ، لبدر الديف محمكد بف أحمد العيني )ت -*
 د ط ، د ت .   -بيركت-إحياء التراث العربي 

ق(، تحقيؽ: د. صفكاف عدناف ٌِِْنؼ، ألبي عبيد القاسـ بف ساٌلـ)تالغريب المص -*
 ـ.ََِٓ-قُِْٔ، ُ، ط-دمشؽ–داككدم، دار الفيحاء 

ق(، تحقيؽ: أحمد َُْالغريبيف في القرآف كالحديث، ألبي عبيد أحمد بف محمد اليركم)ت -*
 ـ. ََِٕ-قُِْٖ، ِ، ط-مكة المكٌرمة-فريد المزيدم، مكتبة نزار مصطفى الباز

ىػ(، تحقيؽ كدارسة: د. عاطؼ ُِٗالفصيح ، ألبي العباس أحمد بف يحيى ثعمب )ت -*
 ـ . ُْٖٗد ط،   -القاىرة-مدككر ، نشر دار المعارؼ 

ىػ(  تحقيؽ كشرح ُُّفعمت كأفعمت ، ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف السرم بف سيؿ الزجاج )ت -*
 د ط ، د ت .  -ياسكر -كتعميؽ: ماجد حسف الذىبي، الشركة المتحدة لمتكزيع 

ىػ(، مؤسسة الرسالة ُٕٖالقامكس المحيط ، لمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم )ت -*
 ، د ط، د ت.-بيركت–

ىػ( ، تحقيؽ: عبد َُٖالكتاب ، ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر المشيكر بػ"سيبكيو" )ت -*
 ـ .ََِْ-ىػ ُِْٓ،  ْط   -مصر-السالـ محمد ىاركف ، مكتبة الخانجي 

 –ىػ( دار صادر ُُٕلساف العرب ، لمحمد بف مكـر بف منظكر اإلفريقي المصرم )ت -*
 ، د ت.  ُط  -بيركت

ما جاء عمى فعمت كأفعمت بمعنى كاحد، مؤلؼ عمى حركؼ المعجـ، ألبي منصكر  -*
 ـ.ُِٖٗ-قَُِْ، د ط، -دمشؽ-ق(، تحقيؽ: ماجد الذىبي، دار الفكرَْٓالجكاليقي)ت

ىػ(، تحقيؽ كشرح كتعميؽ: د. عبد ْٕٓفي التصريؼ، ألبي حياف األندلسي )ت المبدع -*
 ـ .ُِٖٗ -ىػ َُِْ  ُالحميد السيد طمب ، دار العركبة لمنشر كالتكزيع ، ط 
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ق(، شرح كتحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، دار ُِٗمجالس ثعمب، ألبي العباس ثعمب)ت -*
 ـ.َُٔٗ، ِالمعارؼ بمصر، ط

ىػ(، المطبعة األميرية ببكالؽ ْٖٓألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده )تالميخصَّص،  -*
 ق.ُُّٕ، كدار الكتاب اإلسالمي)طبعة حجرٌية(، -مصر–

ىػ( ، تحقيؽ: د. أحمد عبد المجيد ىريدم ، ُّٔالمذٌكر كالمؤنث ، البف التسترم الكاتب )ت -*
 ـ .ُّٖٗ -ىػ َُّْ ، ُ، ط  -الرياض–كدار الرفاعي  -القاىرة–مكتبة الخانجي 

-ق(، تحقيؽ: طارؽ نجـ عبد اهلل، دار البياف العربيِّٗالمذٌكر المؤٌنث البف جٌني)ت -*
 ـ.ُٖٓٗ-قَُْٓ، ُ، ط-السعكدية

ق(، تحقيؽ: د. حاتـ صالح الضامف، دار ِٓٓالمذٌكر كالمؤٌنث ألبي حاتـ السجستاني)ت -*
 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٖ، ُ، ط-دمشؽ–، كدار الفكر -بيركت–الفكر المعاصر 

–ق(، تحقيؽ: د. رمضاف عبد التكاب، مكتبة دار التراث َِٕالمذٌكر كالمؤٌنث لمفٌراء)ت -*
 ، د ت.ِ، ط-القاىرة

ق(، تحقيؽ: د. محمد كامؿ ٕٗٔالمساعد عمى تسييؿ الفكائد، لقاضي القضاة ابف عقيؿ)ت -*
 ـ.َُٖٗ-قََُْ، د ط، -دمشؽ–بركات، دار الفكر 

حاح اآلثار في شرح غريب الحديث )المكطأ كالبخارم كمسمـ( ألبي مشارؽ األنكار عمى ص -*
ىػ(، المكتبة العتيقة، كدار التراث، د ط، د ْْٓالفضؿ عياض بف مكسى اليحصبي المالكي )ت

 ت.

ق(، ُٔٔالمىشيكؼ الميعمىـ في ترتيب اإلصالح عمى حركؼ المعجـ، ألبي البقاء العيكبىرم)ت -*
 ـ.ُّٖٗ-قَُّْ، د ط، -دمشؽ–دار الفكر تحقيؽ: ياسيف محمد السٌكاس، 

الكتاب المصٌنؼ في األحاديث كاآلثار، ألبي بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة  -*
 ق. َُْٗ، ُ، ط-الرياض-ق(، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد ِّٓالككفي)ت

المقرم المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، ألحمد بف محمد بف عمي  -*
 ، د ط، د ت.-بيركت–ق(، المكتبة العممية َٕٕالفيكمي)ت
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ىػ( ، حقؽ الجزء األكؿ منو: أحمد َِٕمعاني القرآف ، ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء )ت -*
يكسؼ نجاتي ، كمحمد عمي النجار  ، كالجزء الثاني: محمد عمي النجار ، كالثالث: د. عبد 

 ستاذ عمي النجدم ناصؼ ، دار سركر ، د ط د ت . الفتاح إسماعيؿ شمبي كمراجعة األ

معجـ األدباء، أك إرشاد األريب إلى معرفة األديب، ألبي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي  -*
 ـ.ُُٗٗ-ىػ ُُُْ، ُ، ط-بيركت-ق(، دار الكتب العممية ِٔٔالحمكم)ت

 -بيركت-ىػ( ، دار الفكر ِٔٔمعجـ البمداف ، لياقكت بف عبد اهلل الحمكم أبي عبد اهلل )ت -*
 د ط ، د ت .

ىػ( ، ّٖٓالمفصؿ في صنعة اإلعراب ، ألبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم )ت -*
 ـ .ُّٗٗ،   ُط   -بيركت  -تحقيؽ: د. عمي بك ممحـ ، مكتبة اليالؿ 

ىػ( ، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ ِٖٓالمقتضب ، ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد )ت -*
 ، د ط ، د ت . -بيركت –يمة ، عالـ الكتب.  عض

ق(، أخرجو أكؿ مٌرة: عبد العزيز الميمني، عارضو بنسخة َِٕالمقصكر كالممدكد، لمفٌراء)ت -*
جديدة كزاد في حكاشيو كصنع فيارسو: عبد اإللو نبياف، كمحمد خيرم البقاعي، دار قتيبة، د ط، 

 ـ.ُّٖٗ-قَُّْ

ىػ( ، تحقيؽ:  د. فخر الديف قباكة ، ٗٔٔصفكر اإلشبيمي )تالممتع في التصريؼ ، البف ع -*
 ـ .ُٔٗٗ، ُمكتبة لبناف ، ط 

ق(، َُّالمنتىخىب مف غريب كالـ العرب، ألبي الحسف اليينائي المعركؼ بكيراع النمؿ)ت -*
ـٌ القرل  -قَُْٗ، ُط -مٌكة المكٌرمة–تحقيؽ: محمد بف أحمد العيمىرم، مطبكعات جامعة أ

 ـ.ُٖٗٗ

ق(، تحقيؽ: َِْق( لكتاب التصريؼ لممازني)تِّٗنصؼ، شرح اإلماـ ابف جٌني)تالم -*
-قُّّٕ، ُاألستاذ إبراىيـ مصطفى، كاألستاذ عبد اهلل أميف، كزارة المعارؼ العمكمية، ط

 ـ.ُْٓٗ

كتاب النكادر ألبي مسحؿ األعرابي)صاحب الكسائي(، تحقيؽ: عٌزة حسف، مطبكعات مجمع  -*
 ـ.ُُٔٗ-قَُّٖ، د ط، المغة العربية بدمشؽ
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