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أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ادلدقميخ

محمػػد بػػػػػػػػػػػػف
ي
الحمد هلل ٌ
الصالة ك ٌ
رب العالميف  ،ك ٌ
بػي ايميػػف ٌ
السالـ عمػ ال ٌن ٌ
الغر المنتجبيف  ،كمف اهتدل بهديه
عبد اهلل  ،كعم آله الطٌيبيف الطٌاهريف كصحبه ٌ

إل يكـ الديف .أما بعد ،،،

ػدر  ،كأعالهػػا ش ػ نا  ،كأسػػماها
ف ػ ف عمػػـ الصػػرؼ مػػف أرفػػر عمػػكـ العربيػػة قػ نا
ؼ
منزلة  ،كجمير أهؿ العربية في ّْ
أشد الحاجة إليه ؛ ينػه ميػزاف العربيػة  ،كبػه تي ٍع ىػر ي

أصكؿ كالـ العرب مف الزكائد الداخمة عميها .

يقػكؿ ابػػف جنػي و " كهػػبا القبيػػؿ مػف العمػػـ  ،أعنػ التصػريؼ  ،يحتػػاج إليػػه

أتـ حاجة  ،كبهـ إليه ُّ
أشد فاقة ؛ ينه ميزاف العربية  ،كبه تعرؼ
جمير أهؿ العربية َّ
أصكؿ كالـ العرب مف الزكائد الداخمة عميها  ،كال يكصؿ إل معرفة االشتقاؽ إال بػه

كقػػػد يؤخػػػب جػػػزة مػػػف المغػػػة كبيػػػر بالقيػػػاس ،كال يكصػػػؿ إلػػػ بلػػػؾ إال مػػػف طريػػػؽ

التصريؼ".

(ُ)

كقد كانت لي تجربة سػابقة مػر مسػائؿ الخػالؼ الصػرفي فػي شػرح المفصػؿ

اليف يعيش في أطركحتي التػي تقػدمت بهػا لنيػؿ درجػة العالمية(الػدكتكراق) مػف قسػـ

المغكيات في كمية المغة العربية ب سيكط  ،كجهت يج َّؿ اهتمامي فيها إل جمر مسائؿ
الخػػالؼ الصػػرفي كمكقػػؼ ابػػف يعػػيش منػػه  ،كلكننػػي لػػـ أتكجػػه إل ػ دراسػػة أدلتػػه
الصرفية في اختياراته أك اعتراضاته  ،كلما كقفت عم شرح العكبػرم لكتػاب التكممػة

مهتمػا بػ براز العمػؿ؛ إب جمػر فيػه بػيف القاعػدة
يبي عمي الفارسي  ،كألفيػت شػارحه
ن
الصػػرفية كعممهػػا ،عقػػدت العػػزـ مسػػتعينا بػػاهلل-تعػػال  -عم ػ دراسػػة أدلػػة ترجيحػػات

( )1المنصؼُ.ِ/

ُٖٓ
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العكبرم الصرفية في هبا الكتػاب ،كالػبم دفعنػي الختيػار هػبا المكضػكع عػدة أسػباب

منهاو
ا

المبرزيف في عمـ العربية.
أًٔل  -مكانة العكبرم كعمك ش نه  ،فهك مف العمماة َّ
ا

جميعػا ،أمػا
ثبَٛب  -أف الدراسيف تناكلكا الدرس النحكم بالبحث كالت ليؼ في جكانبػه
ن
الػػدرس الصػػرفي فمػػـ يعػطى حقػػه مػػف البحػػث كاالهتمػػاـ بفرعياتػػه كجزئياتػػه ،كقػػد أردت

طمعػػا فػػي سػػد جػػزة مػػف الفػراغ الحاصػػؿ فػػي
بهػػبق الدراسػػة اسػػتيفاة شػ و مػػف حقػػه ن
المكتبة الصرفية.
ا

ثبنثااب  -قمػػة ايعمػػاؿ التػػي عنيػػت ب ػ براز أدلػػة كأسػػباب ترجيحػػات العممػػاة ل ػ راة
الصرفية مقارنة بايعماؿ التي عنيت ب براز أدلة ترجيحات العمماة النحكية .
ا

نػاقال آراة
راثؼب  -أف العكبػرم اهػتـ بػالخالؼ الصػرفي كأكالق يج َّػؿ عنايتػه ،كلػـ يكػف ن
مكج نها
معمال أك ّْ
غالبا ما ينقؿ اآلراة ،ثـ يتبعها بترجيح أحدها ن
مف سبقه فحسب ،بؿ ن
مكضحا فسادق أك ضػعفه ،فهػك لػـ يسػمـ بكػؿ مػا
ما رجحه ،كقد ينقد الرأم المخالؼ
ن
نقمه مف آراة عف سابقيه.
ا

خبيظااب -عنايػػة العكبػػرم ب ػ براز العمػػة الصػػرفية ،فقػػد جمػػر بػػيف القاعػػدة الصػػرفية
كعمتها ،كقد اتخب مػف العمػؿ ركػائز فػي إبػراز الخػالؼ الصػرفي بػيف الصػرفييف ،كفػي

ترجيح اآلراة كتكجيهها ،كالرد عميها كفؽ ما يفرضه عميه مبهبه الصرفي.
ا

أحػس بصػعكبة البحػث فيػه
طبدطب  -أف البحث في عمـ الصرؼ شاؽ كصػعب ،كقػد
َّ

أعالـ الصرفييف؛ إب يقكؿ ابف جني و" ...إال أف هبا الضرب مف العمـ لما كاف

مكطئا
عكيصا بدئ قبمه بمعرفة النحك ،ثـ ج به بعد؛ ليككف االرتياض في النحك
ن
ن
(ُ)
لمدخكؿ فيه ،كمعينا عم معرفة أغراضه كمعانيه. "...

( )1المنصؼُ.ٓ ،ْ/

ُٖٔ
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كيقػػكؿ أبػػك حيػػاف و " فػ ف عمػػـ التصػػريؼ يمطيػػؼ إدراكػػه عمػ بكم ا فهػػاـ،

شػ ٍط ىرم المسػاف العربػي ،كأجمػ يؿ
ؼ المتىحمّْي به عم سائر ايناـ؛ إب هك أشرؼ ى
كيشر ي
ي
بخيرة الفاضؿ النحكم ،كلغمكضه قؿ فيه التصنيؼ كالخالؼ ،كلـ تتكارد فيه ايفهػاـ
ارد ،كتىىرَّنقػت
فيكثر فيه االخػتالؼ ،كلػيس كعمػـ ا عػراب الػبم ازدحػـ عمػ منهمػه الػك ي
بعد صفكها منه المكارد ،فال يتميز فيه الفاضػؿ إال عنػد أفػراد الرجػاؿ ،كال يظهػر فيػه
السابؽ إال عند ضػيؽ المحػاؿ ،كمػا أحػد ممػف نظػر فػي ا عػراب أدنػ نظػر إال كهػك

مكهـ ايغمار أنه يحسنه كيدريه.)ُ( "...
َّع فيه
مد و
ي
ي ا
طبثؼب -استخالص العمؿ الصرفية كابرازها في ترجيحات العكبرم الصرفية.
ا

ثبيُب  -أف كتاب التكممة كشرحه مف الكتب المسػتقمة فػي عمػـ الصػرؼ ،فمػـ يجمػر
فيه مؤلفه كال شارحه بيف النحك كالصرؼ.

أحدا كتب حكؿ أدلة ترجيحات العكبرم الصرفيػػة،
با ضافة إل أنني ال أعمـ ن
كعمػػؿ عم ػ استخالصػػها مػػف كتابػػه" شػػرح التكممػػة" ،فعقػػدت العػػزـ عم ػ اسػػتخالص

العمؿ كايدلة التي اعتمدها العكبرم في ترجيحاته(ِ).
( )1المبدع في التصريؼ صْٓ.ْٔ ،

( )2كقفت عم رسالة دكتكارق تناكلت العكبرم مف الناحية الصرفية ،كعنكانهاو" أبك البقػاة العكبػرم
صرفيا" لمباحث /مجيد خيػراهلل رامػي الزاممػي –كميػة اآلداب-جامعػة القادسػية ،كقػد تنػاكؿ فيهػا
ن
الباحث شخصية أبي البقاة العكبرم الصرفية ،كمكقفػه مػف الخػالؼ الصػرفي ،كأدلػة الصػناعة
الصرفية عندق ،كمنهجه في إيراد المادة الصرفية ،كمصادرق ،كآراةق االنفرادية ،كتػ ثرق كتػ ثيرق،

كالمآخب عميه ،كقػد اقتصػر فػي أطركحتػه هػبق عمػ عػدة كتػب لمعكبرم،هػيو المبػاب ،كالتبيػيف

ػر ب ػراز أدلػػة ترجيحػػات العكبػػرم الصػػرفية فػػي
كالتبيػػاف ،كالمتبػػر فػػي شػػرح الممػػر  ،كلػػـ يسػ ى
المؤلفػػػات السػػػابقة ،كانمػػػا تكمػػػـ عػػػف مكقفػػػه مػػػف السػػػماع ،كالقيػػػاس ،كاستصػػػحاب الحػػػاؿ،
كا جماع ،كالعمة الصرفية ،كأعط نمابج لبلؾ ،كلكنػه لػـ يكظػؼ هػبق ايصػكؿ فػي ترجيحػات

بكر لشرحه لمتكممة ،كلعمه لـ يقؼ عم هبا الشرح.
العكبرم ،كما أنه لـ يجر نا

ُٕٖ
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فنية.

كأمػػا عػػف خطػػة البحػػث فقػػد جػػاةت فػػي مقدمة،كتمهيػػد ،كمبحثػػيف ،كفهػػارس
أيب ادلدقميخ و فبكرت فيها أسباب اختيار المكضكع  ،كخطة البحث فيه .
ٔأيب انزًٓٛم فمكضكعه و العكبرم كالخالؼ الصرفي ،كفيه مطمبافو
ادلطهت األٔل و التعريؼ بالعكبرم ب يجاز.
ادلطهت انثبَٙو مكقؼ العكبرم مف الخالؼ الصرفي.
ٔأيب ادلجحث األٔل فمكضكعهوأدلة ايحكاـ الصرفية.
ٔأيب ادلجحث انثبَ ٙفمكضكعهو مسائؿ الترجيح كأدلة العكبرم فيها.
كقد عرضت فيه مسائؿ الترجيح ،كبيمت كؿ مسػ لة بايدلػة التػي اسػتدؿ بهػا

العكبرم؛ لترجيح مبهب عم آخر ،أك الحكـ بصحة مبهب كبطالف مقابمه.
ٔكبٌ يُٓج ٙيف دراطخ ادلجحث انثبَ ٙعم النحك اآلتيو
ا

أًٔل-كضر عنكاف لكؿ ترجيح.
ا

ثبَٛب-التقديـ لممس لة بدراسة مكجزة متضمنة لألقكاؿ التي سيبكرها العكبرم،

كما لـ يبكرها.
ا

ثبنثب -إثبات نص العكبرم البم أبرز فيه الرأم الراجح.
ا

راثؼااب -بيمػػت كػػؿ مسػ لة مػػف مسػػائؿ التػػرجيح بتعقيػػب ؛ بػراز ايدلػػة التػػي

اعتمدها العكبرم في ترجيحه.

ٔأيب اخلبمتخ و ففيها بكرت أهـ النتائج.

ُٖٖ
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ٔأيب انفٓابرص انفُٛاخ و فقػد اقتصػػرت فيهػا عمػ فهرسػيفوأحدهماو فهػرس

لممصادر كالمراجر  ،كاآلخرو فهرس لمحتكيات البحث .

رُجٛاااّو كتػػػاب شػػػرح التكممػػػة لمعكبػػػرم ،قػػػاـ بتحقيػػػؽ النصػػػؼ ايكؿ منػػػه

الدكتكرة/فكزيػػػة العتيبػػػي-عضػػػك هيئػػػة التػػػدريس بجامعػػػة ا مػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػعكد

ا سالمية-كحصمت به عم درجة الدكتكارق سنةُِْْهػػ ،كالقسـ الػبم حققتػه مػف
أكؿ الكتػػاب إل ػ نهايػػة باب"ايسػػماة التػػي تػػبكر كتؤنػػث" ،كأمػػا النصػػؼ الثػػاني فقػػد
قامػػت بتحقيقػػه الدكتكرة/حكريػػة بنػػت مفػ ّْػرح بػػف سػػعدم الجهنػػي-كحصػػمت بػػه عم ػ

درجػػة الػػدكتكراق مػػف قسػػـ المغػػة العربيػػة مػػف جامعػػة أـ القػػرل-سػػنةُّْْهػػ  ،كهػػك

الجزة البم اعتمدته في البحث.

فػ ف قيػػؿو لمػػابا لػػـ تقػػـ بدراسػػة أدلػػة ترجيحػػات العكبػػرم الصػػرفية فػػي ضػػكة

مال؟.
شرحه لكتاب"التكممة" كا ن

أقٕل و سبؽ التنكيه عم أف كتاب شرح التكممة لمعكبرم حقػؽ فػي رسػالتيف

جػػامعتيف ،كقػػد تمكنػػت مػػف الكقػػكؼ عمػػ إحػػداهما كلػػـ أتمكػػف مػػف الكقػػكؼ عمػػ

احدا مف الشرح يكفػي بػراز أدلػة ترجيحػات
ايخرل ،كلقناعتي الشخصية ب ف جزنةا ك ن
العكبػػرم الصػػرفية؛ إب احتػػكل الجػػزة محػػؿ الدراس ػة عم ػ اثنػػيف كأربعػػيف ر نأيػػا رجحهػػا
العكبرم ،منها ثالثكف ر نأيا أيد العكبرم ترجيحاته فيهػا ب دلػة مختمفػة ،فقػد جمػر بػيف
أكثر مف دليؿ في الترجيح الكاحد ،كاثنا عشر ر نأيا رجح فيها ر نأيا ،كلكنه لـ يبكر أدلة
ػعيؼ،
تقػ ّْػكم ترجيحػػه ،كاكتفػ با شػػارة إلػ أف هػػبا القػػكؿ بعيػػد ،أك فيػػه يب ٍعػ هػد ،أك ضػ ه
كعػػدد اآلراة المرجحػػة بػػدليؿ يكفػػي بػراز أدلػػة العكبػػرم فػػي ترجيحاتػػه ،كخاصػػة إبا
كاف ُّ
كؿ رأم قاـ بترجيحه اعتمد فػي ترجيحػه عمػ أكثػر مػف دليػؿ ،كيف الهػدؼ مػف
البحػػث إعطػػاة القػػارئ فكػػرة عػػف ايدلػػة التػػي اعتمػػدها العكبػػرم فػػي ترجيحاتػػه ،كالػػرد

عم ما ال يتفؽ كمبهبه الصرفي.

ُٖٗ
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كاهلل أس ؿ أف يجعؿ أعمالنا كمها خالصة لكجهه الكػريـ،كأف يجزينػا بهػا يػكـ

ال ينفػػر مػػاؿ كال بنػػكف إال مػػف أت ػ اهلل بقمػػب سػػميـ  .كابػػف آدـ أقػػرب إل ػ الضػػعؼ

كالخطػ كالعجمػػة  ،كفػػكؽ كػػؿ بم عمػػـ عمػػيـ  ،كالحمػػد هلل رب العػػالميف  ،كصػػم اهلل

عم سيدنا محمد كعم آله كصحبه أجمعيف .

انجبحث

َُٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

انزًٓٛم
انؼكرب٘ ٔاخلالف انصزيف
كيشتمؿ عم مطمبيف و
ادلطهات األٔل و العكبرم حياته كآثارق ب يجاز.
ادلطهت انثبَٙو مكقؼ العكبرم مف الخالؼ الصرفي.

ُُٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ادلطهت األٔل

انؼكرب٘ حٛبرّ ٔآثبرِ ثإجيبس

(ُ)

امسّ َٔظجّو

محػػػػب الػػػػديف أبكالبقػػػػاة عبػػػػداهلل بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف عبػػػػداهلل بػػػػف الحسػػػػيف
الع ٍكبػػػرم(ِ)البغػػػدادم ايزجػػػي(ّ)الحنبمػػػي المقػػػرئ الفقيػػػه المفسػػػر الفىر ً
ضػػػي النحػػػكم
ي ى
ٍ
(ْ)
المغكم.
يٕنمِ:

أخالقّ:

(ٓ)

كلد ببغداد سنة(ّٖٓهػ) عم ايرجح .

كتعميمػا،
عرؼ أبك البقاة بحسف الخمؽ كالتديف ،كباال نقطاع إل العمـ تعمُّ نمػا
ن
(ٔ)
ككصؼ ب نه ثقة صدكؽ ،غزير الفضؿ كامؿ ايكصاؼ.
( )1لػـ أكتػػب ترجمػػة مفصػػمة عػف العكبػػرم؛ لكجػػكد عػػدة أعمػاؿ تناكلػػت التعريػػؼ بػػالعكبرم كحياتػػه
كآثػػارق منهاومقدمػػة تحقيػػؽ كتػػاب إعػراب القػراةات الشػكاب ُ ،َٔ-ُّ/كمقدمػػة تحقيػػؽ كتػػاب

التبياف في إعراب القرآف ُ/هػػ-ز ،كمقدمة تحقيؽ المباب في عمؿ ا عػراب كالبنػاةُ،ُٖ-ٗ/

كمقدمة تحقيؽ كتاب التبييف عف مباهب النحكييف البصرييف كالككفييف صُُ.ٔٗ-

الع ٍك ىبرم-بضـ العيف كفتح الباة-نسبة إل (عكبػرا) بمػدة عمػ دجمػة فػكؽ بغػداد بعشػرة فراسػ
(  )2ي

مػػػف الجانػػػب الشػػػرقي ،خػػػرج منهػػػا جماعػػػة مػػػف المحػػػدثيف كالعممػػػاة ،كهػػػي أقػػػدـ مػػػف بغػػػداد.

ينظرومعجـ البمدافْ.ُِْ/

( )3ايزجيونسبة إل باب ايزج ،كهي محمة كبيرة ببغداد ،بات أسكاؽ كبيػرة ،ككػاف منهػا جماعػة
كثيرة مف العمماة كالزهاد كالصالحيف.ينظرومعجـ البمداف ُ.ُٖٔ/

( )4ينظػػػػرومعجـ ايدبػػػػاةْ ،ُُٓٓ/كانبػػػػاق الػػػػركاةِ ،ُُٔ/ككفيػػػػات ايعيػػػػافّ ،ََُ/كبغيػػػػة
الكعاةِ.ّٖ/

( )5ينظرومعجـ ايدباةْ ،ُُٓٓ/ككفيات ايعيافّ.َُُ/
( )6ينظروبغية الكعاةِ.ّٗ/

ُِٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

قػػػاؿ عنػػػه يػػػاقكت الحمكمو"ككػػػاف الشػػػي أبكالبقػػػاة-رحمػػػه اهلل -ىد ّْينػػػا كر نعػػػا
نفعا ،ككاف-رحمػه اهلل-رقيػؽ القمػب
صالحا،
ى
ن
حسف ال يخمؽ ،قميؿ الكالـ فيما ال يجدم ن
سرير الدمعة"(ُ).
يكبَزّ:

أبػك البقػاة العكبػرم مػف العممػاة المبػ َّػرزيف فػي عمػكـ المغػة كالنحػك كالتفسػػير

كالفقه كالفرائض ،كالػبم يػدؿ عمػ بلػؾ ثنػاة تالميػبق كالمتػرجميف لػه ،كمػف بلػؾ مػا

قاله فيه ياقكت الحمكمو" شي زمانػه ،كفػرد أكانػه ،كمنحػة الػدهر ،كحسػنة العصػر،
إماـ في كؿ عمـ مف النحك كالمغة كالفقه كالفرائض كالكالـ".

(ِ)

خصكصػػػا عمػػػـ العربيػػػة
أيضػػػاو" ككػػػاف قػػػد تفػ َّػػرد فػػػي عصػػػرق بػػػالعمكـ
كقػػػاؿ ن
ن
(ّ)
كالفرائض ،ككاف الناس يقصدكنه مف أقص الشرؽ كالغرب".
يصُفبرّ:

م الكثيػػر مػػف
قض ػ أبػػك البقػػاة حياتػػه
متعممػػا كمعمّْ نمػػا ،كقػػد تػػرؾ لنػػا العكبػػر ُّ
ن
(ْ)
جدا منها(ٓ)و
المصنفات التي يكصفت ب نها مصنفات حساف  ،كهي كثيرة ن
ُ-إعراب الحديث النبكم ،كقاـ بتحقيقه د/عبدا له نبهاف.
ِ-إعراب القراةات الشكاب ،كقاـ بتحقيقه د/محمد السيد أحمد عزكز.

ّ-التبياف في إعراب القرآف ،كقاـ بتحقيقه ايستاب/محمد عمي البجاكم.

ْ-التبيػػػيف عػػػف مػػػباهب النحػػػكييف البصػػػرييف كالكػػػكفييف  ،كقػػػاـ بتحقيقػػػه

د/عبدالرحمف العثيميف.

( )1معجـ ايدباةْ.ُُٓٔ/
( )2السابؽْ.ُُٓٓ/
( )3السابؽْ.ُُٓٔ/

( )4ينظروإنباق الركاةِ.ُُٕ/

( )5س قتصر عم ما طبر مف كتبه رغبة في ا يجاز.

ُّٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ٓ-شرح المقامات الحريرية ،كقد قاـ بتحقيقه د/عمي صائب حسكف.
ٔ-شرح المية العرب ،كقد قاـ بتحقيقه د/محمد خير الحمكاني.

ٕ-المبػػاب فػػي عمػػؿ البنػػاة كا ع ػراب ،كقػػد قػػاـ بتحقيقػػه د/غػػازم طميمػػات،

كد/عبد ا له نبهاف.

ٖ-المتبر في شرح الممر ،كقد قاـ بتحقيقه د/عبدالحميد حمد الزكم.
ٗ-مسائؿ نحك مفردة ،كقد قاـ بتحقيقه د/ياسيف محمد السكاس.

الم ٍعمىػػـ فػػي ترتيػػب ا صػػالح عم ػ حػػركؼ المعجػػـ  ،كقػػد قػػاـ
الم ي
شػػكؼ ي
َُ -ى
بتحقيقه د/ياسيف محمد السكاس.
األػًبل ادلؼبصزح ادلزؼهدقخ ثبنؼكرب٘:

ُ-اختيارات أبي البقاة العكبرم في كتابيه(المتبر في شرح الممر) ك(التبييف

الككفييف)جمعػػػػا كدراسػػػػة-رسػػػػالة دكتػػػػكراق-
عػػػػف مػػػػباهب النحػػػػكييف البصػػػػرييف ك
ن
لمباحث/عبدالرحمف بف عبدالعزيز العمي-جامعة ا ماـ محمد بف سعكد.
ِ-جهكد أبي البقاة العكبػرم فػي كتابيػه (إعػراب القػرآف) ك(إعػراب الحػديث)

 -رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير -لمباحػػػػػػػث  /صػػػػػػػادؽ محمػػػػػػػد محمػػػػػػػد سػػػػػػػميـ  -جامعػػػػػػػة

المكصؿُٖٖٗـ.

ّ-القراةة الشابة كاالختيار النحكم دراسة في كتاب إعػراب القػراةات الشػكاب

لمعكبػػػػػػرم  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير -لمباحػػػػػػث /معتصػػػػػػـ محمػػػػػػد الحػػػػػػكراني-جامعػػػػػػة
مؤتةََِٗـ.

م فػػػػي كتابػػػػه التبيػػػػاف فػػػػي إعػػػػراب القػػػػرآف
ْ-مػػػػنهج أبػػػػي البقػػػػاة العكبػػػػر ّْ
لمدكتكر/عماد مجيد عمي -عضك هيئة التدريس في كمية التربيػة  -جامعػة كركػكؾ،
كهك بحث منشكر في مجمة كمية اآلداب-العدد ( ُٗ).

ٓ-منهج العكبرم في شرح ا يضاح يبػي عمػي الفارسػي-رسػالة دكتػكراق-

لمباحث/يحي مير عمي-جامعة دمشؽُِٗٗـ.

ُْٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

جمعػػا
ٔ -مكقػػؼ العكبػػرم مػػف النحػػكييف فػػي كتابػػه(المتبر فػػي شػػرح الممػػر) ن

كدراسػػػػػػػة -رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير -لمباحثػػػػػػػة/أمؿ حجػػػػػػػازم-كميػػػػػػػة المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة
ب سيكطَُِٔـ.
ٔفبرّ:

تكفي-رحمه اهلل -ليمة ايحد ثامف ربير اآلخر مف سػنةُٔٔهػػػػ ،كقػد قػارب

الثمانيف(ُ).

( )1ينظرومعجـ ايدباةْ ،ُُٓٓ/كبغية الكعاةِ.ّٗ/

ُٓٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ادلطهت انثبَٙ
يٕقف انؼكرب٘ يٍ اخلالف انصزيف

(ُ)

يع ًن ىي العكبرم بالخالؼ الصرفي ،كأكالق يج َّؿ عنايته ،كخير ما يػدلؿ عمػ بلػؾ
عدد المسائؿ الخالفية التي ضمنها النصؼ الثاني مف كتابه"شرح التكممة" فقد كصؿ

عػػدد المسػػائؿ الخالفيػػة إلػ سػػبعيف مسػ لة ،ككػػاف العكبػػرم يعمػػد فػػي إيػراد المسػػائؿ

الخالفية إل ا يجاز كعدـ التطكيؿ ،كلـ يخرج عػف هػبا الػنهج إال فػي مسػ لتيف فقػد
كثيرا ،كهماو
بسط فيهما القكؿ ن

األٔىلوأصؿ المشتقات المصدر(ِ).
ٔانثبَٛخوالمحبكؼ مف اسـ المفعكؿ مف الثالثي المعؿ العيف الكاكم(ّ).

كيمكػػف تقسػػيـ المسػػائؿ الخالفيػػة التػػي ضػػمنها العكبػػرم النصػػؼ الثػػاني مػػف

كتابه"شرح التكممة" إل ثالثة أقساـو

أحمْبو مسائؿ بكر فيها الخالؼ ،كرجح فيهػا ر نأيػا عمػ آخػر ،كأيػد ترجيحػه
بعدد مف ايدلة ،كعددها ثالثكف مس لة ،كهبا القسـ محؿ الدراسة.
ٔانثاابَٙو مسػػائؿ بكػػر فيهػػا الخػػالؼ ،كاكتفػ فيهػػا بكصػػؼ رأم مػػف الػرأييف

ب نه بعيد ،أك فيه يب ٍع هد ،أك هك ضعيؼ ،كهبا القسـ يدخؿ في القسػـ ايكؿ مػف حيػث
إنه ترجيح ،كلكنه لـ يؤيد ترجيحه بدليؿ؛ لبا لـ يدخؿ هبا القسػـ فػي نطػاؽ البحػث؛

( )1أردت مػػف هػػبا المطمػػب أف أكضػػح لمقػػارئ مػػنهج العكبػػرم فػػي إيػراد مسػػائؿ الخػػالؼ ،كاتجاهػػه
الصرفي.

( )2ينظروشرح التكممة صِْٓ.ِٕٓ-
( )3ينظروالسابؽ صُٕٓ.َِٓ-

ُٔٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

معنػي بدراسػة ايدلػة فػي مسػائؿ التػرجيح ،كعػدد هػبا القسػـ اثنتػا عشػرة
يف البحػث
ّّ
نمكبجا يدلؿ عم بلؾو
مس لة ،كهاؾ
ن
مكضحا خػالؼ العممػاة فػي عيف(آيػة)و" كأما(آيػة) فػاختمفكا فػي
قاؿ العكبرم
ن
ػب
طمبػػا لمتخفيػػؼ ،كلػك لػـ تي ٍقمى ٍ
عينها ،فقاؿ الخميؿوعينهػا سػاكنة ،كلكػف أبدلػػت ألفنػػا ن
يدغمػػت ،كا دغػػاـ أثقػػؿ مػػف ايلػػؼ ،كقػػاؿ سيبكيهوأصػػمها(فى ىعمى هة)-بفتػػح العػػيف-كلمػػا
تحركت كانفتح ما قبمهػا أبػدلت ألفنػا ،كقػاؿ آخػركفو أصػمها(فى ًعمى هة) ،مثؿو ىن ًق ىمػة ،كعمػ
ايكجه الثال ثة جنسها(آم) ،إال أف كؿ و
بناة منها يمحؽ بنظيرق مػف الصػحيح ،فنظيػر
ش ىج ىرة  ،كنظير الكسرو ىن ًق ىمة  ،كقػاؿ قػكـو أصػمهاوآ ًي ىي هة
السككفوج ٍف ىنة ،كنظير الفتحو ى
ى
(ُ)
عم (فى ً
اعمة) إال أف الياة ايكل يحبفت ،كهبا قكؿ ضعيؼ" .
ا
ْٔبك منٕذجب آخز:

سػ هؿ فػػي
قػػاؿ العكبػػرم فػػي زيػػادة النػػكف ثانيػػةو" كمػػف زيادتهػػا ثانيػػة
ى
قكلهـوع ٍن ى
سػػ ً
أيضػا ،كقػاؿ قػكـو النػكف أصػؿ؛ ينػه
الف ،كهػك مشػيه ن
الع ى
مشػي البئػب؛ ينػه مػف ى
(ِ)
الع ىن ً
س ،كهك الت خػر  ،كالالـ زائدة  ،كما زيدت في ىع ٍب ىد وؿ .كفيه يب ٍع هد".
مف ى
ٔانثبنثو مسػائؿ بكػر فيهػا خػالؼ العممػاة ،كلكنػه لػـ يػرجح ر نأيػا عمػ رأم،
كعددها و
نمكبجا يكضح بلؾو
ثماف كعشركف مس لة ،كهاؾ
ن

أما(جيػ هػد) فجػػكز سػػيبكيه أف يكػ ً
ػؿ(ج و
يد)و" ك ً
قػػاؿ العكبػػرم فػػي أصػ ً
ػكف(ف ٍع نال)-
بسػػككف الفػػاة -كأف يكػػكف بضػػمها ،كلكػػنهـ كسػػركها لتسػػمـ اليػػاة؛إب لػػك بقيػػت عمػ
ػيض ،كأمػػا
الضػػـ لقمبػػت اليػػاة ك ناكا؛ لسػػككنها كانضػػماـ مػػا قبمهػػا ،كنظيػػرقوأبيض كًبػ ه

( )1ينظروشرح التكممة صّٓ.ٓٓ-
( )2ينظروالسابؽ صّٗٗ.

ُٕٗ
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أبكالحسػػف فهػػك عنػ ً
ػدق(ف ٍع هؿ) بالكسػػر ال غيػػر ،يف مػػف مبهبػػه أال يغيػػر البنػػاة لتسػػمـ
(ُ)
فيقكؿوالم ٍرًع ُّي با بقاة عم المفظ".
الياة،
ى
ا
ْٔبك منٕذجب آخز:

ً
أصمها(سػ ٍػكىي هة) عنػػد الخميػػؿ  ،فى يحػ ًػبفت منػػه
أصؿ(س ىي وة)و"...ك
قػػاؿ العكبػػرم فػػي
ي
(ِ)
وس ٍئكةه  ،فحػبفت منهػا
الكاك ،كجعمت التاة
ن
عكضا منها ،كقاؿ ابف ايعرابي وأصمها ي
إتباعػػا ،كقػػػاؿ بعضػػهـو العػػػيف هػػػي
الػػكاك ،ثػػػـ أبػػدلت الهمػػػزة يػػاة ،ككسػػػرت السػػػيف
ن
المحبكفة ،كفي بلؾ قكالفو
أصمها(س ٍئ ىكةه)-كما تقدـ-إال أف الهمزة حبفت ،كأيبدلت الكاك التي
أحمًْبوأف
ي
ياة ،ثـ كسرت السيف.
هي الـ ن

أصمهاوس ٍػك ىةةن ،فحػبفت الهمػزة التػي هػي الـ ،كأبػدلت العػيف
ٔاٜخزوأف يككف
ي
ياة ،ككسرت السيف.
التي كاك ن
فحصؿ مػف هػبق ايقػكاؿ أف الػالـ كاك فػي قػكؿ ،كفػي قػكؿ همػزةه ،كفػي قػكؿ
ػػاة ،كفػػػي قػػػكؿ أف العػػػيف هػػػي المحبكفػػػة ،فبعضػػػهـ يقػػػكؿوهي همػػػزة ،كبعضػػػهـ
يػ ه
يقكؿوهي ياة"(ّ).
اًلجتبِ انصزيف ػُم انؼكرب٘:

أقػػػػاـ العكبػػػػرم كتابه(شػػػػرح التكممػػػػة) عمػػػػ مػػػػبهب البصػػػػرييف ،كأقيسػػػػتهـ،

كعكؿ عم كالـ أئمتهـ ،كبخاصػة سػيبكيه ،كعػد نفسػه مػنهـ ،فكػاف
كمصطمحاتهـَّ ،
مريدا ببلؾ البصرييف ،كقد كرد بلؾ في ثالثة مكاضرو
يقكؿو"عندنا" ن
( )1ينظروالتكممة صِٓ.ِٔ ،
نحكيػا
( )2ابف ايعرابيوأبكعبػداهلل محمػد بػف زيػاد ايعرابػي الكػكفي ،ربيػب المفضػؿ الضػبي ،كػاف
ن
عالما بالمغة كالشعر ،تكفيُِّهػ  .ينظروبغية الكعاةُ.َُٓ/
ن
( )3ينظروشرح التكممة صٓٔ.ٔٔ ،

ُٖٗ
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ادلٕضااااغ األٔل و فػػػػي قكلهو"...هػػػػبق التػػػػاة عنػػػػدنا لممبالغػػػػة كمػػػػا دخمػػػػت
في(فىيركقى وة)."...
و
كس ّْػي ود،
ادلٕضغ انثبَ ٙو قكلهو"هبا الفصؿ يختص بالمعتػؿ العػيف ،نحػكوقى ّْيـ ،ى
يت عم فى ًعيؿ".
ى
كه ّْي وف ،كهك عندناو (فى ٍي ًع هؿ)... .كقاؿ الككفيكفو أصمهو ىم ًك ه

ادلٕضااغ انثبنااث و قكلػػه و " ف مػػا(تكراة) فهػػي عندنا(فى ٍك ىعمىػػة)...كقاؿ بعػػض
الككفييفوهي (تى ٍف ًعمى هة)" (ُ).
با ضافة إل مكافقة البصرييف في مسائؿ الخالؼ التي بكرها.

( )1ينظرو شرح التكممة صُٖٓ ،كصُُٔ ،كصْٕٖ.

ُٗٗ
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ادلجحث األٔل

األدنخو

()1

أدنخ األحكبو انصزفٛخ

جمر دليؿ ،كالدليؿ في المغة ما يستدؿ به(ِ) ،كهك ا مارة في الشية(ّ).

كأمػػا تعريػػؼ الػػدليؿ عنػػد عممػػاة العربيػػة فهػػكو عبػػارة عػػف معمػػكـ يتكصػػؿ

ار(ْ).
بصحيح النظر فيه إل عمـ ما ال يعمـ في مستقر العادة اضطرنا

كأدلة النحك كالصرؼ هي أصكله ،كال فرؽ بيف النحك كالصرؼ في ايدلة أك

ايصكؿ ،ف دلة النحك هي أدلة الصرؼ.
ٔأدنخ انُحٕ ٔانصزف َٕػبٌ:

ُ-أدلة نقميػةو كتشػمؿ القػرآف الكػريـ ،كقراةاتػه ،كالحػديث النبػكم الشػريؼ،

كما ين ًقؿ مف كالـ العرب مف شعر كنثر.
ِ-أدلة عقمية كهيوالقياس ،كاستصحاب الحاؿ ،كنحكهمػا؛ إب ال يككنػاف إال

ب عماؿ عقؿ.

كأدلػػػػة النحػػػػك كالصػػػػرؼ الغالبػػػػة أربعػػػػةو السػػػػماع ،كا جمػػػػاع ،كالقيػػػػاس،

كاستصػػحاب الحػػاؿ ،كهػػي عنػػد ابػػف جنػػي ثالثػػةو السػػماع  ،كا جمػػاع ،كالقيػػاس(ٓ)،

كعند أبي البركات اينبػارم ثالثػةوالنقؿ-السػماع ،-كالقيػاس ،كاستصػحاب الحػاؿ(ٔ)،
( )1س تناكؿ في هبا المبحث ايدلػة التػي اعتمػدها العكبػرم فػي ترجيحاتػه ب يجػاز ،كسػ عرج عمػ
بعض ايدلة التي لـ يعتمدها بصكرة مكجزة تتمة لمفائدة.

( )2ينظروالصحاحْ(ُٖٔٗ/د.ؿ.ؿ).

(د َّؿ).
( )3ينظرومقاييس المغة ِ ِٓٗ/ى

( )4ينظروا غراب في جدؿ ا عراب صْٓ.
( )5ينظروالخصائصُ.ُٖٗ/
( )6ينظرولمر ايدلة صُٖ.

ََِ
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تحصػػؿ ممػػا بكػراق
كلػػـ يػػبكر ا جمػػاع ،فك نػػه لػػـ يػػر االحتجػػاج بػػه فػػي العربيػػة ،كقػػد
َّ
أربعة أدلة(ُ).
كهناؾ عدة أدلة أخرل جمعها السيكطي في فصؿ مف كتابه (االقتراح) أطمػؽ

عميػػه (أدلػػة شػػت ) ،كهيواالسػػتدالؿ بػػالعكس ،كاالسػػتدالؿ ببيػػاف العمػػة ،كاالسػػتدالؿ
بعػػػػدـ الػػػػدليؿ ،كاالسػػػػتدالؿ بايصػػػػكؿ ،كاالسػػػػتدالؿ بعػػػػدـ النظيػػػػر ،كاالستحسػػػػاف،
(ِ)

كاالستقراة ،كالدليؿ المسم بالباقي.
ا
أًٔل -انظًبع:
يقاؿوسػ َّػمعت بالشػ  ،إبا أشػػعته يليػػتى ىكمَّ ىـ
عت بػػه فشػػاع،
سػ ًػم ى
ى
السػػماع لغػػةو مػػا ى
به(ّ).
اصػػطالحا هػػك كمػػا عرفػػه أبػػك البركػػات اينبػػارم و الكػػالـ العربػػي
كالسػػماع
ن
(ْ)
الفصيح المنقكؿ بالنقؿ الصحيح الخارج عف حد القمة إل حد الكثرة .

كعرفه السيكطي بقكلهو"ما ثبت في كالـ مف يكثؽ في فصاحته ،فشمؿ كػالـ
َّ

اهلل تعال  ،كهك القرآف ،ككالـ نبيه-صم اهلل عميه كسػمـ-ككػالـ العػرب قبػؿ بعثتػه،
ّْ
كنثػر عػف مسػمـ أك
نظمػا نا
كفي زمنه ،كبعدق ،إل أف فسدت ايلسنة بكثرة المكلػديف ،ن
(ٓ)
كافر".
كتعريػػؼ السيكطػػي أعػػ ُّـ كأكسػػر مػػف تعريػػؼ أبػػي البركػػات اينبػػارم؛ ينػػه ال
عالقة لمسماع بحد القمة كالكثػرة ؛ كيف أهؿ التصريؼ احتجكا بالقميؿ كالنادر.

( )1ينظرواالقتراح صُْ.

( )2ينظروالسابؽ صّٕٗ.ّٗٓ-
( )3ينظرومقاييس المغةّ(َُِ/سمر).
( )4لمر ايدلة صُٖ.
( )5االقتراح صْٕ.

َُِ
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مهما مف ركافد أدلة النحك كالصرؼ ،فهك الدليؿ النقمي
افدا ِّ
كيشكؿ السماع ر ن
ضػػبطت بػػػه المغػػة ،كقامػػػت عمػػػ أساسػػه قكاعػػػدها ،كهػػك المقػػػدـ عنػػػد
ُّ
الحػػي الػػػبم ي
المغكييف كالنحػكييف كالصػرفييف مػف بصػرييف ككػكفييف ،كقفػكا عنػدق ال يجاكزكنػه إال

إبا خالؼ مكازينهـ التي اشترطكها في المسمكع.

كم ػكارد السػػماع ثالثػػة و الق ػرآف الكػػريـ  ،كالحػػديث النبػػكم الشػػريؼ  ،ككػػالـ

العرب شعرهـ كنثرهـ.

انظًبع ػُم أث ٙانجدقبء انؼكرب٘:

كأما أبك البقاة فقػد حػبا حػبك سػابقيه فػي االحتجػاج بالسػماع ،كالعنايػة بػه،

كالكقكؼ عندق.

كسػػػػي و
نحكوسػػػػي وة ً
ً
ات ،كلػػػػـ يسػػػػمر فيػػػػه الػػػػكاك
كمػػػػف بلػػػػؾ قكلػػػػهو"...فايكؿ
ى
ى
(ُ) (ِ)
كالنكف ".
ً
ػػد) فػػػي أدنػػػ العػػػدد
كقػػػد يعمػػػؿ عػػػدـ مجػػػية السػػػماع ،فيقػػػكؿو
"كيجمر(ج ٍيػ ه
ٍع و
ىج يي هػد ؛ لثقػؿ الضػمة عمػ اليػاة  ،كاقتصػر
اؿ) ،نحكو أجياد ،كلـ يسمر فيهوأ ٍ
عم (أىف ى
بجمر(ج ّْي ود)" (ّ).
اد عم الكثرة؛ لئال يمتبس
فيه عم القمة ،كلـ يقكلكاو ًج ىي ه
ى
هيو

كأمػا عػػف اعتمػادق السػػماع فػي أدلػػة التػرجيح فقػػد اعتمػدق فػػي عشػر مسػػائؿ
ُ-جمر قاع عم أقكاع.
ِ-جمر يد الجارحة عم أياد.

سالما.
( )1أم لـ يجمر جمر مبكر
ن
( )2شرح التكممة صٓٔ.
( )3السابؽ صِٔ.

َِِ
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ّ-أصؿ فئة.
ْ-جمر ضيؼ.
ّْٓ -
ب بيف المصدرية كاالسمية.
الش ٍر ي

ٔ-همزة ضهي بيف ايصالة كالزيادة.
ٕ-ألؼ أفع بيف القمب كا لحاؽ كالت نيث.
ٖ-نكف ىم ٍن ىج ينكف ايكل بيف ايصالة كالزيادة.
ٗ-هاة أمهات بيف ايصالة كالزيادة.
َُ-أصؿ كينكنة.

(ُ)

كتتجم ػ عنايػػة أبػػي البقػػاة بالسػػماع فػػي كثػػرة مػػا بثَّػػه فػػي ثنايػػا شػػرحه مػػف

قمػيال قمػة
شكاهد القرآف الكريـ كالحديث كالشعر كالنثر ،كاف كاف استشهادق بالحػديث ن
قياسا إل استشهادق بالقرآف الكريـ كالشعر كالنثر ،فمـ يكرد إال أربعة أحاديث
ظاهرة ن
كأثريف ،أضؼ إل بلؾ أنه مستدؿ بها عم مسائؿ لغكية  ،كببلؾ يمكػف القػكؿ بػ ف

أبا البقاة ىن ىهج ىن ٍه ىج سالفيه في العدكؿ عف االستشهاد بالحديث.

(ِ)

أما القراةات القرآنية كهيوتمػؾ الكجػكق المغكيػة كالصػكتية التػي أبػاح بهػا اهلل

تيسير كتخفيفنا عم العباد(ّ) ،فقد كاف لها أثر كبير في استدالالت أهػؿ
نا
قراةة القرآف
العربية في شت عمكمها مف نحك كصػرؼ كصػكت ،فهػي تعػد مػف المصػادر المهمػة

التي أخب عنها عمماة المغة تقعيدهـ كاستداللهـ.

( )1سي تي تفصيؿ القكؿ في هبق المسائؿ في المبحث الثانيومسائؿ الترجيح كأدلة العكبرم فيها.
( )2مقدمة تحقيؽ شرح التكممة صٕٕ.

( )3ينظروأثر القرآف كالقراةات في النحك العربي د/محمد المبدم ص َّٗ.

َِّ
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كأما عف أبي البقاة فهك لـ يخػرج عػف نهػج سػابقية فػي االعتػداد بػالقراةات

كاالستدالؿ بها ،كعدها سنة ،كال تجكز مخالفتها هػبا مػف الناحيػة النظريػة ،أمػا مػف

الناحيػػة التطبيقيػػة فيػػرد القػراةة إبا كانػػت ال تتفػػؽ هػػي كقياسػػه الصػػرفي ،كقػػد كقفػػت
عم ثالثة مكاضر لردق بعض القػراةات ،منهػا قراةتػاف فػي مسػائؿ التػرجيح ،كقػراةة

فػػػػي غيػػػػر مسػػػػائؿ التػػػػرجيح ،ف مػػػػا القراةتػػػػاف الػػػػداخمتاف فػػػػي مسػػػػائؿ التػػػػرجيح،
(ُ)
ضػ ً
ػاهئك ىف}(ِ)  ،فقػػد عػػدها العكبػػرم
ف حػػداهماوتتعمؽ بقػراةة عاصػػـ قكلػػه تعػػال و يي ى
قراةة شابة  ،كلـ يعكؿ عميها في أف الهمزة أصؿ ،كالعكبػرم ممػف يقػرر بػ ف الهمػزة

زائػػدة ،فقاؿو"ف ػ ف قيػػؿ الػػدليؿ عم ػ أف الهمػػزة أصػػؿ قػػكلهـ فػػي الفعػػؿوهك يضػػاه -
ض ً
يف ىكفىيركاٍ ًم ٍف قى ٍب يؿ}.
اه يئك ىف قى ٍك ىؿ الًَّب ى
بالهمز-كبه ق أر بعض القراةو يي ى
قيؿوهبا شاب ،كهك محمكؿ عم أف قائؿ هػبق المغػة أبػدؿ اليػاة همػزة ،كانمػا
حممناق عم بلؾ لألدلة التي تقدـ بكرها  ،كيدؿ عم زيادة الهمزة قػكلهـ فػي الفعػؿو

ضاهاق -بالقصر-كأسقطكا الهمزة"(ّ).

كقػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػات العكبػػػػػػػرم أف فػػػػػػػػي الفعػػػػػػػػػؿ لغتيػػػػػػػػف ،همػػػػػػاو ضاهػػػػػػػػيت،

كضاهػػػػػػػػػ ت

(ْ)

.

كأمػػا القػػراةة الثانيػػة الداخمػػة فػػي مسػػائؿ التػػرجيح فهػػي ق ػراةة أبػػي عمػػرك

المتعمقة ب دغاـ الراة في الالـ(ٓ).

( )1ق أر عاصـ كحدق(يضاهئكف) بالهمز ،كق أر باقي السبعة(يضػاهكف)بغير همز.ينظروالسػبعة البػف
مجاهد صُّْ ،كاعراب القراةات السبر البف خالكيه ُ.ِْٔ/

( )2مف اآليةَّمف سكرة التكبة
( )3شرح التكممة صّٔٔ.

( )4ينظرو إعراب القراةات السبر البف خالكيه ُ.ِْٔ/

( )5ينظرو شرح التكممة صِّٔ ،كست تي في مس لةوإدغاـ الراة في الالـ.

َِْ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كأمػػا الق ػراةة الثالثػػة التػػي ال تػػدخؿ ض ػمف مسػػائؿ التػػرجيح فهػػي ق ػراةة نػػافر
(ُ)
ً
ش}(ِ) ،فقػػد حكػ فيهػػا
يهػػا ىم ىعػػا ًي ى
بهمػػز (معػػائش) مػػف قكلػػه تعػػال و ىك ىج ىع ٍم ىنػػا لى يكػ ٍػـ ف ى
ً
ش) بالهمز ،فقد قالكاو
العكبرم قكؿ مف قاؿوإنها لحف ،فقاؿو"ف ما قراةة
نافر(م ىع ًائ ى

لحف؛ لما بكرنا ،كقاؿ بعضهـوله يك ىج ٍي هه مف القياس ،كبلؾ أف الياة لما سكنت في

الكاحػػػد أشبهػػػت الزائػػػدة فػػػي(صحيفة) كالشػػبه المفظػػي قػػد يمحػػؽ المشػػبه بالمشػػبه
به".

(ّ)

كقكؿ العكبرمو" فقد قالكاولحف؛ لما بكرنا" يؤكد تمحينه قراةة نافر ،كمكافقتػه

لحػػػف هػػػبق القراةة؛ينػػػه قػػػرر مػػػف قريػػػب أف ايصػػػؿ في(معػػػايش) التصػػػحيح،
لمػػػف َّ
ػاش ً
ػيش)،
يعػ ي
فقاؿو"ف ما(معػػايش) فايصػػؿ فيهػػا التصػػحيح ،كبلػػؾ أنهػػا أصػػؿ مف(عػ ى
ش هة-بكسر الياة أك ضمها-عم اختالؼ المبهبيف".
كالك
احدةوم ًعي ى
ى
ا
ثبَٛب -اندقٛبص:

(ْ)

قيسػػػا
القيػػػاس فػػػي المغػػػة هكوالتقػػػدير كالمسػػػاكاة ،يقاؿوقػػػاس الشػػػ يقيسػػػه ن

كقياسا ،كاقتاسه كقيَّسه إبا قدَّرق عم مثاؿ(ٓ).
ن

اصطالحا هكوحمؿ غير المنقكؿ عم المنقكؿ إبا كاف في معناق.
ك
ن

(ٔ)

( )1ق أر نافر في ركاية خارجة ،كايعرج(معآئش) بػالهمز كالمػد ،كقػ أر البػاقكف بغيػر همز(معػايش).
ينظروالسبعة البف مجاهد صِٖٕ ،كمختصر ابف خالكيه صْٖ.

( )2مف اآليةَُمف سكرة ايعراؼ.
( )3شرح التكممة صِّٓ.
( )4السابؽ صَّٓ.

( )5المساف(ؽ.م.س).

( )6ينظرو ا غراب في جدؿ ا عراب صْٓ.

َِٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

أركاف القياسو لمقياس أربعة أركاف هيو
ُ-الفرع كهكوالش غير المسمكع عف العرب ،كيسم المقيس.
ِ-ايصؿ كهكوالمسمكع عف العرب ،كيسم المقيس عميه.
ّ-العمة كهيوالجامر بيف الفرع كايصؿ في الحكـ.
ْ-الحكػػػػػػػـ كهػػػػػػكو مػػػا يسػػػػرم عمػػػػ المقيػػػػس ممػػػػا هػػػػػػػػػػػػػك فػػػػي المقيػػػػػس

عميػػػػػػػػػػػػػػػه.
فبئمرّ:

(ُ)

أف يغنػػي المػػتكمـ عػػف سػػماع كػػؿ مػػا يقكلػػه العػػرب؛ ينػػه يسػػتطير أف يصػػكغ

متبعػا قيػاس الكممػات عمػ نظائرهػا،
المضارع ،كأسماة الفاعميف ،كالمصادر كنحكهػا ن
(ِ)
كاف لـ يسمر بلؾ.
ان دقٛبص ػُم أث ٙانجدقبء انؼكرب٘:

ً
ػي بالقيػػاس عنايػػة ظػػاهرة ،فقممػػا تجػػد
كأمػػا عػػف أبػػي البقػػاة العكبػػرم فقػػد يعنػ ى
خاليا منه ،فهك يعتد به كيدقؽ النظر فيه ،كينبه مػف خػالؿ
ن
فصال مف فصكؿ الشرح ن
شرحه عم ما جاة مف المسائؿ مكافقنا لمقيػاس ،كمػا شػب عنػه ،كقػد أجممػت محققػة

النصؼ الثاني مف شرح التكممة مكقؼ العكبرم مف القياس فيما ي تيو
غالبا إل ما كافؽ القياس مف مسائؿ.
ُ-التنبيه ن
ِ-تقديـ القياس ايقكل.
ّ-التعميؿ لما كافؽ القياس.
ْ-التعميؿ لما خالؼ القياس.
( )1ينظرو لمر ايدلة صّٗ.

( )2ينظرو الشاهد كأصكؿ النحك في كتاب سيبكيه صِِّ.

َِٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ٓ-االقتصار عم المسمكع فيما خالؼ القياس.
هيو

(ُ)

دلػيال فػي ثػالث مسػائؿ
كأما عف مسػائؿ التػرجيح فقػد اتخػب العكبػرم القيػاس ن

ُ-جمر ىج ٍح ىم ًر و
ش.
ِ-كزف تكراة.

ّ-أصؿ كينكنة.

(ِ)

انؼهخ انصزفٛخ:

العمة مرتبطة بالقياس؛ ينها أحػد أركانػه ،كتتعػدد العمػؿ عنػد أهػؿ التصػريؼ

حسب تعميالتهـ لممس لة الصرفية.
انؼهخ ػُم أث ٙانجدقبء انؼكرب٘:

ػػاـ
كقػػػد اعتنػػػ أبكالبقػػػاة بالتعميػػػؿ عنايػػػة ظػػػاهرة فهػػػك ممػػػف ىي ٍقػ يػػر يف ايحكػ ى
بتعميالتهػػا ،كمػػف أشػػهر العمػػؿ التػػي اعتػ َّػؿ بهاوعمػػة مشػػابهة ،كعمػػة اسػػتثقاؿ ،كعمػػة
تخفيؼ ،كعمة حمؿ عم النظير ،كعمة حمػؿ عمػ المعنػ  ،كعمػة حمػؿ عمػ المفػظ،

كعمة فرؽ ،كعمة أكل  ،كعمة كثرة ،كعمة كزف ،كغيرها.

كأمػا عػف مسػػائؿ التػرجيح فمػـ تخػػؿ مػف عمػة ،كالمسػػائؿ التػي اتخػب العكبػػرم

دليال هيو
فيها التعميؿ ن
ُ-المحػبكؼ مػػف فئػػة ،كقػد اعتػػؿ فيهػػا العكبػػرم لتقكيػة الػرأم المػػرجح بعمػػة

الكثرة.

المعن .

ِ-كزف معػيف ،كقػػد اعتػؿ فيهػػا العكبػػرم لتقكيػة الػرأم المػرجح بعمػػة مراعػػاة

( )1ينظرو مقدمة شرح تحقيؽ التكممة صٖٕ.َٖ-
( )2سي تي تفصيؿ هبق المسائؿ في المبحث الثاني.

َِٕ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كميػت ،كقػد اعتػؿ فيهػا العكبػرم لتقكيػة الػرأم المػرجح بعمتػيف
سيد ّْ
ّ-كزف ّْ

هماوعمة اختصاص ،كعمة عدـ النظير.
ْ-جمر ىج ٍح ًم ًرش،كقد اعتػؿ فيهػا العكبػرم لتقكيػة الػرأم المػرجح بعمػة البعػد
عف الطرؼ.
أكل .

ٓ-تصػػغير مقعنسػػس ،كقػػد اعتػػؿ فيهػػا العكبػػرم لتقكيػػة ال ػرأم المػػرجح بعمػػة
ٔ-تصػػػغير حبػػػارل ،كقػػػد اعتػػػؿ فيهػػػا العكبػػػرم لتقكيػػػة الػػػرأم المػػػرجح بعمػػػة

المحافظة عم المعن .

ٕ-في ٍعمىػػؿ مػػف أبنيػػة الربػػاعي المجػػرد ،كقػػد اعتػػؿ فيهػػا العكبػػرم لتقكيػػة الػرأم
المرجح بعمة االستغناة.
ٖ-همزة أركناف بيف ايصالة كالزيادة ،كقد اعتؿ فيها العكبػرم لتقكيػة الػرأم

المرجح بعمة الشبكب.

ٗ-همزة إمعة بػيف ايصػالة كالزيػادة ،كقػد اعتػؿ فيهػا العكبػرم لتقكيػة الػرأم

المرجح بعمتيف ،هماوعمة الكثرة ،كعمة عدـ النظير.

َُ-همزة ضهي بيف ايصالة كالزيادة ،كقد اعتؿ فيها العكبرم لتقكية الػرأم

المرجح بعمة مراعاة المعن .

ُُ-ألؼ أفع بيف القمب كا لحاؽ كالت نيث ،كقد اعتؿ فيها العكبرم لتقكية

الرأم المرجح بعمتيف ،هماوعمة االشتقاؽ ،كعمة مراعاة المعن .

ُِ-ميـ يدالمص بيف ايصالة كالزيادة ،كقد اعتؿ فيها العكبرم لتقكية الرأم
المرجح بعمة الكزف.
ُّ-هاة(هرككلة)بيف ايصالة كالزيادة ،كقد اعتؿ فيها العكبرم لتقكية الرأم

المرجح بعمة االشتقاؽ.

ُْ-نػكف صػنعاني ،كقػد اعتػػؿ فيهػا العكبػرم لتقكيػػة الػرأم المػرجح بعمتػػيف،

هماوعمة المشابهة ،كعمة التخفيؼ.

َِٖ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ُٓ-أصػػؿ حاحيػػت ،كقػػد اعتػػؿ فيهػػػا العكبػػرم لتقكيػػة الػػرأم المػػرجح بعمػػػة

االستثقاؿ(ُ).
ا
ثبنثب  -اإلمجبع:

ا جماع في المغة يطمؽ عم معنييفو

ىج ًم يعكاٍ أ ٍىم ىػريك ٍـ
أحمًْبو العزـ كالتصميـ عم ايمر ،كمف هبا قكله تعػال و فىػ ٍ
ش ىرىكاة يك ٍـ}(ِ) ،أمواعزمكا.
ىك ي
ٔانثبَٙو االتفاؽ عم ايمر ،يقاؿوأجمر القكـ عم كبا ،إبا اتفقكا عميه.

كالفرؽ بيف المعنييف أف ا جماع بالمعن ايكؿ يتصكر حدكثػه مػف الكاحػد،

كبالمعن الثاني ال يتصكر حدكثه إال مف اثنيف ف كثر.
كالككفة.

(ّ)

أمػػػا ا جمػػػػاع عنػػػد عممػػػاة العربيػػػة فهػػػكو إجمػػػاع نحػػػاة البمػػػديف البصػػػرة

(ْ)

كيعد ا جماع مف أقكل ايدلة التي اعتمدها أهؿ الصنعة النحكية كالصرفية،

كفػػي بلػػؾ يقػػكؿ ابػػػف جنػػيو"اعمـ أف إجمػػاع البمػػديف إنمػػػا يكػػكف حجػػة إبا أعطػػػاؾ

خصمؾ يدق أال يخالؼ المنصكص ،كالمقيس عم المنصػكص ،ف مػا إف لػـ يعػط يػدق
ببلؾ فال يككف إجماعهـ حجة."...

(ٓ)

كا جمػػاع أصػػؿ معتبػػر ،ال تجػػكز مخالفتػػه  ،فقػػد حك ػ السػػيكطي عػػف ابػػف

قكلهو"...لكف مخالفة المتقدميف ال تجكز "(ٔ).
َّ
الخشاب

( )1سي تي تفصيؿ هبق المسائؿ في المبحث الثاني.
( )2مف اآليةُٕمف سكرة يكنس.

( )3ينظرولساف العرب(ج.ـ.ع) كالشاهد كأصكؿ النحك في كتاب سيبكيه صُّْ.
( )4ينظرواالقتراح صُٕٖ.
( )5الخصائصُ.ُٖٗ/
( )6االقتراح صُِٗ.

َِٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

اإلمجبع ػُم أث ٙانجدقبء انؼكرب٘:

أشػػػار أبكالبقػػػاة العكبػػػرم إلػػػ ا جمػػػاع فػػػي أثنػػػاة شػػػرحه لممسػػػائؿ ،إال أف

اعتمادق عميه أقؿ مف اعتمادق السماع كالقياس؛ كلعؿ بلؾ؛ ينه في المرتبػة الثالثػة

ػػهوإجماعا ،أكوبػػػال
بعػػػد السػػػماع كالقيػػػاس ،ككػػػاف يعبػػػر عنػػػه بعػػػدة ألفػػػاظ ،منهاوقكلػ
ن
خالؼ،أك أف هبا هك الحكـ عند الجمير(ُ) ،كمف أمثمة بلؾو
(ِ)
قكلهو"ك ً
أما(ف ًع هؿ) -بكسرتيف -فقد جاة منه االسـ بال خالؼ(إً ًب هؿ)".
(ّ)
أما(رٍيح) فػػ ً
(ف ٍع هؿ) -بالكسر -عند الجمير".
كقكلهو"ك ً ه
كف) -بػػػػالميـ -كهػػػػك الػػػػدكالب...فالميـ فيػػػػه أصػػػػؿ بػػػػال
أما(م ٍن ىج ين ه
كقكلػػػػهو"ك ى

خالؼ."...

(ْ)

دلػيال فػي مسػائؿ التػرجيح محػؿ الدراسػة لتػرجيح
كالعكبرم لػـ يتخػب ا جمػاع ن
رأم عم رأم.
ا
راثؼب  -اطزصحبة احلبل:
االستصحاب لغةومالزمة الش  ،كمف هنا قيؿواستصحبت الحػاؿ إبا تمسػكت

بما كاف ثابتنا ،ك نؾ جعمت تمؾ الحاؿ مصاحبة غير مفارقة(ٓ).
اصطالحا عند عمماة العربيةوإبقاة حاؿ المفظ عمػ مػا يسػتحقه فػي ايصػؿ
ك
ن

عند عدـ دليؿ النقؿ عف ايصؿ.

(ٔ)

( )1ينظرومقدمة تحقيؽ شرح التكممة صٖٖ.
( )2شرح التكممة صِّ.
( )3السابؽ صِٔ.

( )4شرح التكممة صِّٗ.

( )5ينظرومعجـ المصطمحات كايلفاظ الفقهية صُّٗ.
( )6ينظروا غراب في جدؿ ا عراب صْٔ.

َُِ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كأكؿ مف تحػدث عػف االستصػحاب مػف أهػؿ العربيػة ابػف جنػي ،فقػد أفػرد لػه

خاصا أسماقو " باب في إقرار ايلفاظ عم أكضاعها ايكؿ ،ما لـ يػدع داع إلػ
بابا
ن
ن
(ُ)
الترؾ كالتحكؿ".
اطزصحبة احلبل ػُم انؼكرب٘:

اسػػتدؿ العكبػػرم باستصػػحاب الحػػاؿ فػػي أكثػػر مػػف مكضػػر فػػي شػػرحه ،كقػػد

دليال مف أدلة ترجيحه في سبعة مكاضر  ،هيو
اتخبق ن
شد.
ُ -مفرد أى ي
ِ -همزة(ضهي ) بيف ايصالة كالزيادة.

ّ -ألؼ(أفع ) بيف القمب كا لحاؽ كالت نيث.

نكف(م ٍن ىج ينكف) ايكل بيف ايصالة كالزيادة.
ْ-
ى
ً
هاة(ه ٍرىككلة) بيف ايصالة كالزيادة.
ٓ-
ٔ-هاة(أمهات) بيف ايصالة كالزيادة.
ٕ-التاة في(كمتا) مبدلة مف كاك.

ا
خبيظب  -اطزمًلًلد خمزهفخ:

(ِ)

 -1رضبفز األدنخ:

كالمراد بهو اجتماع دليميف أك أكثر في مس لة.

(ّ)

دليال عم مس لة".
قاؿ السيكطيو" قد يجتمر السماع كا جماع كالقياس ن
كقد اعتمد العكبرم اجتمػاع ايدلػة كتضػافرها فػي أحكامػه التػي يطمقهػا عمػ

خاليػا مػف كػؿ شػائبة ،كقػد كقػر هػبا
قكيا ن
المباهب بالصحة أك الفساد؛ ليككف حكمه ن
الدليؿ في أكثر مف مس لة مف مسائؿ الترجيح كما سي تي.

( )1ينظروالخصائص ِ.ْٕٓ/

( )2سي تي تفصيؿ هبق المسائؿ في المبحث الثاني.
( )3االقتراح صِّٕ.

ُُِ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

-2انظرب ٔانزدقظٛى:

هك أحد أدلة النحك المعتبرة.

(ُ)

كحدُّقوأف يبكر الكجكق المحتممة ،ثـ يسبرها-أم-يختبر ما يصػمح كينفػ مػا

عداق بطريقه.

(ِ)

كقد اعتمدق العكبرم ،كصرح به في مس لتيف مف مسائؿ الترجيحو
إحماًْبو ياة(يستعكر) بيف ايصالة كالزيادة.
ٔانثبَٛخو أصؿ ألؼ(حاحيت).

3ا اندقٕل ثبدلٕجت:

كهػبا استدالؿ فقهي كالمي ،لـ يصرح به القػدماة ،كلكنػه كقػر فػي كالمهػـ،

كلعػػػػؿ أكؿ مػػػػف جعمػػػه أصػ نػػال مػػػف أصػػػكؿ االسػػػتدالؿ فػػػي النحػػػك هػػػك أبػػػػك البركػػػات
(ّ)
مكجبػا
سمَّ ىـ لممستدؿ ما اتخبق
ن
اينبارم  ،فبكر في حدق أف القكؿ بالمكجب هكوأف يي ى
(ْ)
لمحكـ مف العمة مر استبقاة الخالؼ.
سندا يحكامه التي يطمقها عم أقػكاؿ
كقد اعتمد العكبرم هبا الدليؿ ،كجعمه ن
الصرفييف ،كقد استدؿ به في مس لة كاحدة مف مسائؿ الترجيح ،هيو كزف تكراة.
-4اًلطزم ًلل ثؼمو انمنٛم يف انشٙء ػهٗ َف:ّٛ

هػػبا الػػدليؿ مػػف أدلػػة النحػػك غيػػر الغالبػػة ،كقػػد أفػػرد لػػه أبكالبركػػات اينبػػارم

الفصؿ الثالثيف مف كتابه(لمر ايدلػة) ،فقػاؿو" الفصػؿ الثالثػكف فػي االسػتدالؿ بعػدـ

الدليؿ في الش عم نفيه."...

(ٓ)

( )1ينظرولمر ايدلة صُِٕ.
( )2االقتراح صُّٓ.

( )3ينظروأصكؿ النحك العربي د/محمد خير الحمكاني صُِٓ.
( )4ينظروا غراب في جدؿ ا عراب صٔٓ.ٕٓ ،
( )5لمر ايدلة صُِْ.

ُِِ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كأما عف العكبرم فقد استدؿ بهبا الدليؿ كاتخبق حجػة فػي مسػ لة كاحػدة مػف

مسائؿ الترجيح ،هيوهمزة(إمعة) بيف ايصالة كالزيادة.
5ا يزاػبح انُظري:

مما يصحح الظػاهرة المغكيػة أك الحكػـ النحػكم أك الصػرفي أف يكػكف لػه فػي

المغة شبيه أك نظير ،كلكف النحكييف لـ يسرفكا فػي التمسػؾ بهػبا ايصػؿ ،بػؿ بكػركا

أنه مما يؤنس به ،ال مما ينفي ثبكت ايحكاـ ،ف با ت كد النحكم أف السػماع صػحيح

سػػميمه اليبػػالي أكػػاف لمظػػاهرة نظيػػر أـ لػػـ يكػػف ،أمػػا إبا لػػـ يكػػف السػػماع
القيػػاس
ي
(ُ)
صحيحا ،كلـ يعضدق القياس فال بد مف التماس النظير ليصح الحكـ.
ن
كقد اعتمد العكبرم هبا الدليؿ ،كاتخبق حجة في الحكـ عم ايقكاؿ بالقكة أك

الضعؼ.

( )1ينظروأصكؿ النحك العربي د/محمد خير الحمكاني صُِّ.

ُِّ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ادلجحث انثبَٙ

يظبئم انرتجٛح ٔأدنخ انؼكرب٘ فٓٛب

-1مجغ قبع ػهٗ أقٕاع:

مػػا كػػاف مػػف ايسػػماة عم (فى ىعػػؿ)-مفتػػكح الفػػاة كالعػػيف -صػػحيح العػػيف أك

ٍعػػاؿ) ،نحكوجمػػؿ كأجمػػاؿ ،كأسػػد كآسػػاد ،كتػػاج
معتمهػػا ف نػػه يجمػػر فػػي القمػػة عم (أىف ى
كأتكاج ،كناب كأنياب ،كقاع كأقكاع ،كقد يجمر عم (أىف يٍعػؿ) ،نحػكوزمف ك ٍأزيمػف ،كجبػؿ

أجيبؿ.
كٍ

كيجمر في الكثير عم ً
(ف ىعاؿ)،ك(في يعكؿ) في غير ايجكؼ ،نحكو جبؿ كجباؿ،
ً
كبكػػر كبكػػكر ،كيجمػػر كػػبلؾ عم ػ ً
كح ىمػػؿ
(ف ٍعػػالف) ،ك(في ٍعػػالف) ،نحػ ى
ػكوخ ىرب كخ ٍربػػاف ،ى
كح ٍمالف.
ي
كأما ايجكؼ فالقياس فيه أف يككف عم ً
(ف ٍعالف) ،نحكو تػاج كتيجػاف ،كجػار
(ُ)
كجيراف ،كساج كسيجاف ،كقاع كقيعاف.
كقػػد بهػػب بعػػض العممػػاة إل ػ أف مػػا كػػاف عم (فى ىعػػؿ) معتػػؿ العػػيف ال يجمػػر
عم (أفعاؿ) ،فال يقػاؿ في(قػاع)و (أقػكاع) ،كهػبا مػا لػـ يرتضػه العكبػرم ،فقػاؿو" كأمػا

اة كػاف أصػمها أك ك ناكا  ،فمػف الكاك(قػاع)
المعتؿ فػال تكػكف عينػه إال منقمبػة ألفنػا  ،يػ ن
لقكلػػؾ فػػي جمعػػهو أق ػكاع ،كقػػاؿ العبػػدم(ِ)و "ال يجمػػر عم ػ أق ػكاع" .كقػػد حكػػاق أهػػؿ

المغة".

(ّ)

( )1ينظروالمقتصػػد شػػرح التكممػػة لعبػػدالقاهرُ ،ُٖٗ/كشػػرح التكممػػة لمعكبػػرم صُٓٓ ،كشػػرح
الشافية لمرضيِ.ٗٔ ،ٗٓ/

بقيػػة العبػػدم ،ق ػ أر عم ػ السػػيرافي كالرمػػاني كأبػػي عم ػ
( )2العبػػدم هكوأحمػػد بػػف بكػػر بػػف أحمػػد َّ

الفارسػػػػػي ،لػػػػػه شػػػػػرح كتػػػػػاب ا يضػػػػػاح ،كشػػػػػرح كتػػػػػاب الجرمػػػػػي ،تػػػػػكفي سػػػػػنةَْٔهػػػػػػػػ.

ينظروالبغيةُ.ِٖٗ/

( )3شرح التكممة صُُ.

ُِْ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

رؼدقٛت:

مما سبؽ يمكػف اسػتخالص الػدليؿ الػبم بنػي عميػه العكبػرم حكمػه الصػرفي

في أف(قاع) يجمر عم (أقكاع) ،كالدليؿ هنا هك السماع؛ إب نص عم أف بلؾ حكػاق

أهؿ المغة.

ٔأقٕلو ما بهب إليه العبدم فيما نسبه إليه العكبرم مخالؼ لمػا نػص عميػه

سيبكيه؛ إب قػرر سػيبكيه أف(قػاع) يجمػر فػي القمػة عم (أقػكاع) ،فقاؿو"كأمػا مػا كػاف

يكسر عم (أفعاؿ) إبا أردت أدن العدد  ،كبلؾ نحكو قاع كأقػكاع  ،كتػاج
(فى ىع نال) ف نه َّ
(ُ)
كأتكاج ،كجار كأجكار."...
أقرق سيبكيه أقرق المبرد.
كما َّ

(ِ)

كمػػا اعتمػػدق العكبػػرم مػػف سػػماع فػػي أف(قػػاع) يجمػػر عم (أق ػكاع) هػػك مػػا

حفظته كتب المعاجـ ،فقد قيؿوإف(قاع) يجمر في القمة عم (أقكاع) ك(أىق يٍكع).
َ ُ
 -2يفزد(أشم).
شد) ،كلهـ في بلؾ أربعة أقكاؿو
اختمؼ العمماة في مفرد(أى ي

(ّ)

اندقاإل األٔلو إنػػه جمػػر كاحػػدق ً
(شػ َّػدةه) ،كهػػك قػػكؿ سػػيبكيه ؛ إب يقكؿو"كقػػد
ت(فعمى هة) عم (أىفٍعػػؿ) كبلػػؾ قميػػؿ عزيػػز لػػيس بايصػػؿ ،قالك ً
ً
يك ّْ
اون ٍع ىمػ هة كأى ٍن يعػ يػـً ،ك ًشػ َّػدةه
سػ ىػر ٍ
ي
(ْ)
شدُّ."...
كأى ي

( )1الكتابّ.َٓٗ/
( )2ينظرو المقتضبِ.َِِ/

( )3ينظروالصحاح(ؽ.ك.ع) ،كالمحكـ البف سيدقِ.ُٕٗ/
( )4الكتابّ.ِٖٓ ،ُٖٓ/

ُِٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

شػػػدّّ)  ،كقػػػد نسػب هػبا القػكؿ لمكسػائي
اندقٕل انثابَٙو إنػػػه جمػػػر كاحػػػدق ( ى
كالفراة(ُ)  ،كنسب إل الكسائي كحدق(ِ) ،كنسب إل الفراة كحدق(ّ).
اندقٕل انثبنثو إنػه جمػر ال كاحػد لػه ،كهػك قػكؿ أبػي عبيػدة ؛ إب يقػكؿ عنػد
(ْ)

و" مجػازقو إبا بمػغ منتهػ شػبابه كحدتػه كقكتػه مػف

شػدَّق}
قكله تعال و ىكلى َّما ىبمى ىغ أى ي
(ٓ)
قبؿ أف ي خب في النقصاف ،كليس له كاحد مف لفظه".

شدَّقي} (ٔ)و"بمغ أم انتهػ  ،كمكضر(أشػدق)
كقاؿ عند قكله تعال و ىكلى َّما ىبمىغى أى ي
كمكضر(أشدق) مكضر جمير ال كاحد له مف لفظه"(ٕ).

شػدُّ) ،كقػد نسػب ابػف جنػي هػبا القػكؿ يبػي
اندقٕل انزاثغو أنػه جمػر كاحدق(أى ى
(ٖ)
شد) عم حبؼ الزيادة."...
عبيدة ،فقاؿو" كقاؿ أبك عبيدة و هك جمر(أى ى
كقػػػد نػػػص العكبػػػرم عمػػػ ايقػػػكاؿ ايربعػػػة السػػػابقة مػػػف غيػػػر أف ينسػػػبها
ً
جمر(شد و
ً
مثؿون ٍع ىم وة
َّة)
شدُّ) فقد قيؿو هك
يصحابها  ،كرجح القكؿ ايكؿ ،فقاؿو"كأما(أى ي
شػدُّ) مثػؿو
كأى ٍن يعوـ  ،كأصمه(أى ٍ
ش يد هد) فسكنت ايكل  ،كأيدغمت في ايخرل ،كقيػؿو الكاحد( ى
ً
كج ًم ىر عم (أىف يٍع وؿ) ،كقيؿوهك جمػر ال
قى ٍّد كأىقيدٍّ ،كقيؿو كاحدق (أى ى
شدُّ)  ،ثـ يحبفىت الهمزة ي
كاحد له ،كايكؿ هك الكجه ،كما عداق عدكؿ عف الظاهر مف غير حاجة".

(ٗ)

( )1ينظرو مجاز القرآف يبي عبيدةِ ،ٗٗ/كلـ أقؼ عم ما نسب لمفراة في معانيه.
( )2ينظروإعراب القرآف يبي جعفر النحاسِ.ُِّ/
( )3ينظرو مجالس ثعمبِ.َْٓ/

( )4مف اآليةِِمف سكرة يكسؼ.
( )5مجاز القرآفِ.َّٓ/

( )6مف اآليةُْمف سكرة القصص.
( )7مجاز القرآفِ.ٗٗ/

( )8الخصػػػائصّ ،ُُٖ/كينظروسػػػر صػػػناعة ا عػػػرابِ ،َٔٗ/كالمقصػػػكد بحػػػبؼ الزيادةوحػػػبؼ
الهمزة.

( )9شرح التكممة صْْ.ْٓ ،

ُِٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

رؼدقٛت:

إف الػػدليؿ الػػبم اعتمػػدق العكبػػرم هنػػا فػػي تػػرجيح القػػكؿ ايكؿ القائػػؿ ب ػ ف
ً
جمػي مػف قكلػهو" كمػا عػداق عػدكؿ
شدّْ)
مفرد(أى ي
هكوش َّدةه ،هك استصحاب الحاؿ ،كهػبا ّّ
عف الظاهر مف غير حاجة" فقد استمسؾ بايصؿ في رد ايقكاؿ ايخرل.

كبقي لي أف أقػكؿوإف مػا نػص عميػه العكبػرم مػف أف القػكؿ هػك ايكؿ ،هػك

مسبكؽ به مػف عبػدالقاهر الجرجػاني؛ إب يقػكؿ بعػد أف بكػر أقػكاؿ العممػاةو" كالقػكؿ

هك ايكؿ"(ُ).

دليال قكم به اختيارق كترجيحه.
كلكف مما يحسب لمعكبرم أنه بكر ن
َ
-3مجغ (ٍ ٚم):
كحػ ًػبؼ ثالثػػه اعتباطنا،ككػػاف عم (فى ٍعػػؿ) ،كلػػيس فيػػه
مػػا كػػاف عم ػ حػػرفيف ،ي
عالمة الت نيث ،نحكويد ،يج ًمر في القمة عم (أىف يٍعؿ) ،نحكو يد كأ ٍىي ود ،كجمػر فػي الكثػرة
(ِ)
عم ً
كد ًم ُّي.
(ف ىعاؿ) ك(في يعكؿ) ،نحك قكلهـ فيو ىدـو دماة ي
كقد اتفؽ العمماة عم أف(يد) النعمة كا عطاة تجمر في القمػة عم (أىف يٍعػؿ)،
ٍعػاؿ) ،فتقكؿوأىيػاد ،كأما(يػد) الجارحػة التػي هػي
فتقكؿو أيد ،كتجمر في الكثرة عم (أىف ى
العضك فقد اختمؼ في جمعها جمر كثرة ،كلهـ في جمعها قكالفو
اندقٕل األٔلو أنها ال تجمر عم (أفعاؿ) ،كانما تجمر عم (أفعؿ) ،فتقكؿوأيػد،

ً
ب هػبا القػكؿ يبػي عمػرك بػف العػالة(ّ) ،كفػي بلػؾ يقػكؿ الزجاجيو"...كنػا عنػد
كينس ى
و
و
نسػاف،فقاؿوأيد ،كأنكػر أف
جمر(يػد) مػف ا
أبي عمرك بػف العػالة ،فسػ له سػائؿ عػف
تككف (اييادم) إال في النعـ."...

(ْ)

( )1المقتصد في شرح التكممةِ.ٖٓٔ/
( )2ينظرو الكتابّ ،ٕٓٗ/كالمقتضبِ ،ُٕٓ/كايصكؿِ.ْْٔ/
( )3ينظروا غفاؿ يبي عمي الفارسيِ.ُِٖ/
( )4مجالس العمماة صُِْ.

ُِٕ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

اندقٕل انثابَٙو أنهػا تجمػر عم (أيػد) ك(أيػاد) ،كلكػف الكثير(أيػد) ،كأما(أيػاد)
(ُ)

فتككف في النعـ ،كنسب هبا القكؿ يبي الخطاب-ايخفش الكبير.-
و
ف(أيػاد) أكثػر مػا تسػتعمؿ فػي ّْ
الػنعـ ،ال فػي
كبهبا القكؿ قاؿ ابف جنػيو" ...إ
(ِ)

أيضا فيها."...
ايعضاة ،كقد جاةت ن
أيضػػا-ابػػف الشػػجرم؛ إب يقػػكؿو" كجػػر اليػػد التػػي هػػي الجارحػػة فػػي
كبػه قػػاؿ -ن
(ّ)
و
(أياد)."...
ايكثر عم (أيد) ،كقد جاة جمعها عم

كقد نص العكبرم عم القكليف السػابقيف مػف غيػر أف ينسػبهما ،فقاؿو"كاليػد
في الجارحة كالنعمة جميعا ،كالجمػػر فػػي النعمػػة و
وأياد ،كأما يد الجارحة ،فقػاؿ قػكـو
ن
و
أياد ،كقاؿ آخركفو تجمر عم بلؾ ،كهك الصحيح ،قاؿ الشاعرو
ال تجمر عم
صحػاف ايى ٍن ىج ًؿ
ىك َّىنه
َّ
بالص ٍح ى

رؼدقٛت:

."...

(ٓ)

اـ ب يادم يغ َّزؿ
قي ه
طف ي
س ىخ ه

(ْ)

ممػػا سػػبؽ يمكػػف اسػػتخالص الػػدليؿ الػػبم بنػ عميػػه حكمػػه بتصػػحيح القػػكؿ

القائؿ ب ف اليد التي هي الجارحة تجمر عم أياد ،كالدليؿ هك السماع.
( )1ينظروا غفاؿِ ،ُِٖ/كالخصائصُ.ِٕٔ/
( )2الخصائصُ.ِٕٔ/

( )3ايمالي الشجريةِ.ُِّ/

( )4مػػػػػػف الرجػػػػػػز ،كهمػػػػػػا بػػػػػػال نسػػػػػػبة فػػػػػػي كتػػػػػػاب الشػػػػػػعر يبػػػػػػي عمػػػػػػي الفارسػػػػػػي صّّْ،
أيضا في أمالي ابف الشجرمِ.ِِّ/
كالخصائصُ ،ِٔٗ/كالبيت الثاني منهما بال نسبة ن
المغةوالصحصحافوالفضاة مف ايرض ،كاينجؿو الكاسر ،كالسخاـوالناعـ.

الشاهدوقكلهو أيادو حيث استشهد بػه عمػ أف اليػد فػي الجارحػة تجمػر عمػ أيػاد ،كال يقتصػر

بلؾ عم اليد التي هي النعمة.

( )5شرح التكممة صُٔ.

ُِٖ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كبقػػي لػػي أف أقػػكؿوإف الصػػحيح مػػا قالػػه العكبػػرم لمسػػماع؛ كينػػه يجػػكز أف

س ىػدل
تككف اليد التي هي النعمػة مػ خكبة مػف اليػد التػي هػي الجارحػة؛ يف النعمػة تي ٍ
باليد ،كيجكز أف تككف الجارحة م خكبة مف النعمة؛ يف اليد نعمة مف نعـ اهلل عم

العبد.

(ُ)

-4احملذٔف يٍ فئخ:

اختمؼ العمماة في المحبكؼ مف(فئة) ،كلهـ في المحبكؼ منها قكالفو
المها  ،كهػي كاك  ،ككزنهػاو ًف ىعػ هة  ،كأصػمهاو
اندقٕل األٔلوإف المحبكؼ منها ي
(ِ)
ًف ٍئ ىكةه  ،ككزنها و ًف ٍعمىة.
كهػػبا القػػكؿ قػػاؿ بػػه ابػػف الشػػجرم؛ إب يقػػكؿو" كالمحػػبكؼ مػػف (فئػػة) كاك،
كفرقت؛ يف الفئة كالفرقة  ،كقػالكاو
كت ،إبا
شققت َّ
ى
كجمعهاوفئات ،كهي مف قكلهـوف ي
(ّ)
أسه بالسيؼ إبا فمقتىه."...
ف كت ر ى
اندقٕل انثبَٙو إف المحبكؼ منها عينهػا ،كهػي يػاة مػف فػاة يفػية إبا رجػر
(ْ)

كثيرا.
فيقاؿو فاة الرجؿ يف إبا رجر فيئة ،كأفاة اهلل عميهـ ن
فيئا ن
فيئاورجر...كالهاة عػكض مػف اليػاة التػي
كفي بلؾ يقكؿ الجكهرمو"فاة يف
ن
(ٓ)

نقصت مف كسطه ،أصمه و فيية مثاؿ فى ٍي ور؛ ينه مف فاة."...
كقػػد فصػػؿ العكبػػرم القػػكليف السػػابقيف مرجحػػا ايكؿ منهمػػا ،فقاؿو"ك ً
أما(ف ىئػ هة)
ن

ففيها قكالفو

( )1ينظرو الخزانة ٕ.ْٕٖ/

( )2ينظروتهبيب المغةُٓ ،َٖٓ/كلساف العرب(ؼ.أ.ل).
( )3ايمالي الشجريةِ.ِٕٖ/

( )4ينظرو جمهرة المغة البف دريد ُ.ِْٓ ،ِْْ/
( )5الصحاح(ؼ.م.أ)ُ.ْٔ/

ُِٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ً
أصػمهاوف ٍئ ىكةه ،كالػدليؿ عمػ أنهػا
أحمًْبوالمحػبكؼ منهػا المهػا ،كهػي كاك ،ك
كاك قػػكلهـو فػ كت رأسػػه ،إبا شػػققتىه ،كقػػالكا لنػ و
ية
ػادر مػػف الجبػػؿو فىػ هٍك ،كفػ كت الش ػ ى

فانف ل ،كهبا المعن مكجكد في الفئة التي هي الفرقة؛ ينها قطعة مف الناس ،كقاؿ
اهلل تعال و ىكـ ّْمف ًف ىئ وة ىقمًيمى وة}(ُ).
ٔاندقٕل انثبَٙو المحبكؼ منها عينها ،كهك مف فاة يفية إبا ىر ىجر ،قاؿ اهلل
ً
ية إًلىػ أ ٍىم ًػر المَّ ًػه}(ِ) ،كالفئػ ية مػف النػاس يي ٍر ىجػري إليهػا ،أك هػي تىٍر ًجػر
تعال و ىحتَّ تىف ى
(ّ)
المعظىـ ،كهبا المعن قكم إال أف حبؼ العيف أقؿ مف حبؼ الالـ".
إل
ٍ
رؼدقٛت:

معتمػدا
رجح العكبرم هنا القكؿ ايكؿ القائؿ بػ ف المحػبكؼ مػف فئػة المهػا،
ن

في بلؾ عم دليميف هماو

أ-المسمكع عف العرب مف قكلهـوف كت رأسه ،كقكلهـ لنادر مف الجبؿوفى ٍهك.

ب-عمة كثرةوحيث يقرر أف حبؼ الالـ أكثر مف حبؼ العيف ،كهبا جمي مف

قكلهو" إال أف حبؼ العيف أقؿ مف حبؼ الالـ".
َ
ني:
ؼ
ٔ-5سٌ ي ِ ٍ
اختيمؼ في كزف(معيف) عم النحك التاليو
ٍ
ا
كزنه(م ٍف ًعؿ)،كأصمهو معيػكف عمػ كزف مفعػكؿ ،ثػـ أعػؿ بالحػبؼ،
أًٔلو قيؿ
ى
فصارو معيف ،كػ ومبير.
ا
(ْ)
ثبَٛبو قيؿ كزنهو فى ً
الم ًعف ،كالياة فيه زائدة.
مف
يؿ
ع
ى
( )1مف اآليةِْٗمف سكرة البقرة.
( )2مف اآليةٗمف سكرة الحجرات.
( )3شرح التكممة صٗٔ.َٕ ،

( )4ينظرو المحكـ البف سيدقِ.ُِٓ/

َِِ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

قكالفو

كقػػكل ايكؿ ،فقػػاؿو"...كفي كزنػػه
فصػػؿ العكبػػرم القػػكليف السػػابقيف َّ ،
كقػػد َّ
أحمًْبوهك(م ٍف ًعؿ) مف العيف؛ ينه الماة الكثير يككف في البئر؛ ينػه يػدرؾ

بؼ ،مثؿو مبير كمسير ،كهك ايقكل.
بالعيف ،كيجكز أف يككف أصمه(معيكنا) ،فى يح ى
عػف) إبا بهػب فػي ايرض،
أصػال
ٔانثبَٙوأف تككف الياة زائدة ،كالميـ ن
مف(م ى
ى
ً
قطعػا
(م يع وف) ،كهػبا يػدؿ ن
فك ف الماة الكثير باهب في الطػكؿ كالعػرض ،ثػـ يجمػر عمػ ي
(ُ)
كزف(م ٍع وف)و (فى ٍع هؿ) فالميـ أصؿ."...
عم االشتقاؽ الثاني؛ يف
ى
رؼدقٛت:

معبػر عػف بلػؾ بػ ف
نا
فاضؿ العكبرم هنا بيف القكليف  ،كقد قػكل القػكؿ ايكؿ
ػيال ،كلعػػؿ دليمػػه فػػي بلػػؾ هػػك المعن ػ ،
القػػكؿ ايكؿ هػػك ايقػػكل ،كلكنػػه لػػـ يػػبكر دلػ ن
جمػي مػف قكلػهو"
نا
فيككف الدليؿ
منحصر في عمة صرفية مفادها مراعاة المعن  ،كهبا ّّ
هك(م ٍف ًعؿ) مف العيف؛ ينه الماة الكثير يككف في البئػر؛ ينػه يػدرؾ بػالعيف ،كيجػكز

بؼ ،مثؿو مبير كمسير ،كهك ايقكل".
أف يككف أصمه(معيكنا) ،فى يح ى
-6مجغ ضٛف:

ػػؿ ،كمػػػا كػػػاف عمػػػ مثاؿ(فى ٍعػ و
ؼ عمػػػ مثػػػاؿ فى ٍعػ و
ػػؿ) مػػػف الصػػػفات يجمػػػر
ضػ ٍػػي ه
ى
(فعاؿ) ،نحكو صػع وب ً
ً
ػكؿ) ،نحكو ىك ٍه وػؿ ك يك يه و
كص ىػعاب ،كيجمػر عم (في يع و
ػكؿ ،كيجػكز
ىٍ
عم ى
الجمػػػر بػػػالكاك كالنػػػكف إبا قي ً
ػػث،
ػػد مػػػا يي ٍع ىقػػػؿ،
ػػعبكف ك ىك ٍهميػػػكف ،كأمػػػا إبا أ ّْينػ ى
صػ ى
نحكوصػ ٍ
ى
نحكوصػػعبة كجع ى و
ات،
ػػع ىب ه
صٍ
ى ٍى ى ٍ
ػػدة ،فيجمػػر بػػايلؼ كالتػػاة ،مػػر إسػػكاف العػػيف ،فتقػػكؿو ى
ات.
كج ٍع ىد ه
ى

(ِ)

( )1شرح التكممة صُِّ.

( )2ينظروالمقتصد في شرح التكممةِ.ْٖٗ ،ْٕٗ/

ُِِ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ؼ ،كفيه لغتافو
وض ٍي ه
كمف أمثمة ما كاف عم (فى ٍع وؿ) صفة ى
إحااماًْبو عػػدـ جمعػػه؛ يف كممػػة الضػػيؼ تكػػكف لمكاحػػد كالجمػػر؛ ينػػه فػػي

ضيؼ.
كهف
ايصؿ صفة ،فيقاؿ عم لغتهـو هك كهي ،كهما ،كهـَّ ،
ه

ػػاؿ كفي يعػ و
ٍعػ و
كؼ
كضػ يػػي ه
ػػكؿ كًف ٍعػ ىػػال ف ،فيقػػػاؿو أضػ ه
ػػياؼ ي
ٔانثبَٛاااخو جمعػػػه عمػػػ أف ى
(ُ)
ً
كضيفىا هف.
كؼ ً
ضػػي و
كضػ و
ػيفاف ،كفػػي لغػػةو
ػؿو"كي ٍج ىمري الضػ ي
ػيؼ عمػ ي ي
كفػػي بلػػؾ يقػػكؿ الخميػ ي
ػػػؤالة
ػػػيؼ ،كهػػػػك كهمػػػػا كهػػػػـ كهػػػػف ضػػػػيؼ ،قػػػػاؿ اهلل-عػػػػز كجػػػػؿ-و إً َّف ىهػ ي
هػػػػي ضػ ه
(ّ)
ض ٍي ًفي}(ِ)."...
ى
فص ػػؿ العكب ػػرم المغتي ػػف  ،فقػػاؿو" كأما(ضػػيؼ) فهػػك فػػي ايصػػؿ صػػفة؛
كق ػػد َّ

كلبلؾ لـ يثنه قكـ كلـ يجمعكق ،كثنػاق قكـ كجمعكق لمػا جػرل مجػرل ايسػماة ،كجػاة
ض ٍػي ًفي} ،كقػػاؿ-تعػال -و ى ً ً ً
يـ
القرآف با فراد ،قػاؿ اهلل –تعػال -و ىه يػؤالة ى
ض ٍػيؼ إ ٍب ىػراه ى
(ٓ)
كضيفاف".
أضياؼ،
الجمروضيكؼ ،ك
يف}(ْ) ،كقالكا في
ه
ه
ه
ا ٍل يم ٍك ىرًم ى
رؼدقٛت:

ػػػكل المغػػػػة ايكلػػػػ التػػػػي ال تثنػػػػي كال تجمػػػػر
الكاضػػػػح هنػػػػا أف العكبػػػػرم قػ َّ

معتمدا في بلؾ عمػ السػماع ،فبمغػتهـ جػاة القػرآف الكػريـ ،كقػد كردت
كممة(ضيؼ)
ن
كممة(ضيؼ) في القرآف الكريـ في خمسة مكاضر بصيغة المفرد.

( )1ينظرومقاييس المغة البف فارسّ ،ُّٖ/كالقامكس المحيط(ض.م.ؼ)ّ.ُُٔ/
( )2مف اآليةٖٔمف سكرة الحجر.
( )3العيفٕ.ٕٔ/

( )4مف اآليةِْمف سكرة الباريات.
( )5شرح التكممة صُُْ.

ِِِ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ِّ
ِّ
ذ:
ٔيٛ
م
ٔ-7سٌ طٛ
ٍ

مف المكاضر التي تبدؿ فيها الياة مػف الػكاك أف تمتقػي هػي كالػكاك فػي كممػة

كالسابؽ منهما سػاكف مت صػؿ باتنػا كسػككنا  ،كيجػب حينئػب إدغػاـ اليػاة فػي اليػاة ،
كم ٍي ًكت ،كمثالػه فيمػا
مثاؿ بلؾ فيما تقدمت فيه
الياةوسيد ّْ
ّْ
كميت  ،كأصمهما و ى
س ٍي ًكد ى

ل  ،كيجػب
ط ىكٍيت كلى ىكٍيػت كأصػمهما و ى
كلي مصدرو ى
طي ُّ
تقدمت فيه الكاك و ُّ
ل كلى ٍػك ي
ط ٍػك ي
التصحيح إف كانػا فػ كممتػيف نحػك و يػدعك ياسػر  ،كيرمػي كاعػد  ،أك كػاف السػابؽ

منهما متحرنكا ،نحك و طكيؿ كغيكر  ،أك عارض البات نحك و ير ٍكىية مخفؼ ير ٍؤىيػة أك
(ُ)
ل  ،ف ف أصمه الكسر  ،ثـ إنه سكف لمتخفيؼ.
عارض السككف ،نحكو قى ٍك ّّ
مباهبو

كقػػػد اختمػػػػؼ العممػػػػػاة فػػػػػي كزف(سيػػػػػد) ك(ميػػػػػت) ،كلهػػػػػـ فػػػي بلػػػؾ ثالثػػػة

(سػيد) كنظائرهػا هػكو
ادلذْت األٔلو بهب سيبكيه كالبصػريكف إلػ أف كزف ّْ

فى ٍي ًعؿ  ،كأف هبا البناة مما يختص به المعتؿ .
قػاؿ سػػيبكيه و "ككػػاف الخميػؿ يقػػكؿ وسػ ّْػيد و(فى ٍي ًعػػؿ) ،كاف لػـ يكػػف (فى ٍي ًعػػؿ) فػػي
َّ
يخصػػكف بػػه غيػػرق مػػف غيػػر
المعتػػؿ بالبنػػاة ال
غيػػر المعتػػؿ ؛ ينهػػـ قػػد يخصػػكف
ُّ

المعتؿ."...

(ِ)

(سيد) و(فى ٍي ًعػؿ) ؛يف هػبا هػك الظػاهر مػف بنائػه
كاحتج البصريكف ب ف كزف ّْ
(ّ)
كالتمسؾ بالظاهر كاجب مهما أمكف.

( )1ينظرو شرح الشافية لمرضيّ ،ُُْ/كأكضح المسالؾْ.ّٖٗ/
( )2الكتابْ.ّٔٓ/

( )3ينظروائتالؼ النصرة لمزبيدم صْٖ.

ِِّ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

وميػػت كسػ ّْػيد
ادلااذْت انثاابَٙو بهػػب الككفيػػكف كالف ػراة إل ػ أف كزف مثػػؿ ّْ

ً
ياة ثـ أدغمت الياة في اليػاة
كم ًكيت ،ثـ قمبت الكاك ن
(فىعيؿ)؛ يف ايصؿ فيه ى
وس ًكيد ى
(ُ)
نظير في كالمهـ.
كميت  ،كأف له نا
سيد ّْ
،فصار و ّْ

كميػػػت
ادلاااذْت انثبناااثو بهػػػب بعػػػض العممػػػاة إلػػػ أف كزف نحػػػك وسػ ّْػػيد ّْ
كنظائرهما ،إنما هك (فى ٍي ىعؿ) – بفتح العيف – ثـ نقؿ إل (فى ٍي ًعؿ) -بكسر العيف – كقد
احتج ػكا لػػبلؾ ب نػػه ال يكجػػد فػػي الصػػحيح بنػػاة (فى ٍي ًعػػؿ) – بكسػػر العػػيف –كانمػػا هػػك
(ِ)

(فى ٍي ىعؿ) –بالفتح.-
مرجحا قكؿ البصرييف،
هبا كقد نص العكبرم عم قكؿ البصرييف كالككفييف
ن
ػػر عػػػف رأيهػػػـ بقكلػػػهو" كعنػػػدنا" ،فقػػػاؿو" هػػػبا الفصػػػؿ يخػػػتص بالمعتػػػؿ العػػػيف،
كمعبػ نا
كه ّْي وف ،كهك عندنا(فى ٍي ًعؿ)-بكسر العيف-كيخفؼ فتحبؼ منه العػيف،
نحكوقىيوَّـّْ ،
كسي ود ،ى
و
كه ٍي وف ،كهبا يي ٍح ىك يـ في التصريؼ.
فيبق عم (فى ٍي وؿ)،
كم ٍي وت ،ى
ى
نحكوس ٍيد ،ى
ػت عم (فى ًعيػ وػؿ) ،مثػػؿ وطكيػ وػؿ  ،ثػػـ قػػدمت اليػػاة
كقػػاؿ الككفيػػكف وأصػػمهو ىم ًكيػ ه
(ّ)
عم الكاك ،كهبا نبيف بطالنه في التصريؼ".

ػحا بطػػالف مػػبهب الكػػكفييفو" إبا
كقػػاؿ فػػي المكضػػر الػػبم أحػػاؿ عميػػه مكضػ ن
اجتمعت الكاك كاليػاة كسػبقت ايكلػ بالسػككف ،تقػدمت الػكاك أك تػ خرت يقمبػت الػكاك

أصمهوسػ ٍػي ًكهد
كميػػت ،ك
ػاة فػػي اليػػاة ،مثالػػه فػػي تقػػديـ اليػػاةو سػ ّْػيدّْ ،
ى
ػاة كأدغمػػت اليػ ي
يػ ن
ت عم (فى ٍي ًعؿ)-بكسر العيف ،-كقاؿ الككفيكفو فى ًعي هؿ مثػ يؿ طى ًك و
يػؿ ،كلػك كػاف مثػؿ
كم ٍي ًك ه
ى
ما قالكا لصحت الك ياك كما صحت في(طكيؿ)".

(ْ)

( )1ائتالؼ النصرة لمزبيدم صْٖ.
( )2ينظروالكتابْ ،ّٔٓ/كالمنصؼِ ،ُٔ/كالممترِ.ْٗٗ/
( )3شرح التكممة صُُٔ.
( )4شرح التكممة صْْٓ.

ِِْ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

رؼدقٛت:

الدليؿ البم اعتمدق العكبرم هنا لترجيح مبهب البصرييف ،كلتقكية رأيه يقكـ

عم عمتيفو

إحااماًْبوعمػػة اختصػػاص ،كهػػبا جمػػي مػػف قكلػػه فػػي المكضػػر ايكؿ مػػف أف

بناة(فى ٍي ًعؿ) يختص بالمعتؿ.
ٔانثبَٛخو عمة عدـ النظير ،كهبا جمي مف قكله في المكضر الثانيو كلك

كاف مثؿ ما قالكا لصحت الكاك كما صحت في طكيؿ.
َ ْ َ
-8مجغ جحً ِزع(ُ):
إبا أريد تكسير الخماسي يح ًبؼ منه حرفه ايخير؛ إب الطػرؼ أكلػ بػالتغيير،

كمف بلؾو سفارج في سفرجؿ ،كفرازد في فرزدؽ  ،كجحامر في جحمرش.

قاؿ المبردو"اعمـ أنؾ إبا أردت جمعه لـ يكف لػؾ ّّ
بػد مػف حػبؼ حػرؼ ليكػكف

عم مثاؿ الجمر ،كالحرؼ البم تحبؼ هك الحرؼ ايخير...كبلؾ قكلؾ في سفرجؿو

سفارج،كفي فرزدؽو فرابد ،كفي شمردؿ وشمارد  ،ككبلؾ جمير هبا.

كقد يقاؿ في فرزدؽوفرازؽ ،كلػيس بلػؾ بالجيػد ،كبلػؾ يف الػداؿ مػف مخػرج

التاة ،كالتاة مف حركؼ الزيادة ،فمما كانػت كػبلؾ كقربػت مػف الطػرؼ حػبفكها ،فمػف
قاؿ بلؾ لـ يقؿ في جحمرشوجحارش؛ لتباعد الميـ مػف الطػرؼ ،فهػبا يجػرم مجػرل

الغمط ،كالباب ما بكرت لؾ أكنال".

(ِ)

كقد خالؼ في بلؾ الزمخشرم فيما نسػبه إليػه العكبػرم مػف أنػه أجػاز حػبؼ

ػرش فػػال يحػػبؼ منهػػا إال الشػػيف،
المػػيـ مػػف جحمػػرش عنػػد الجمػػر ،فقاؿو"ف مػػا جحمػ ه
تكريػػر فهػػي ُّ
أشػػد مػػف
نا
جحػػامش؛ يف فيهػػا
فيقاؿوجحػػامر ،كال تحػػبؼ الػػراة فيقػػاؿو
ه
ه
( )1الجحمرشو الجحمرش مف النساةو الثقيمة السمجة ،كقيؿو العجكز الكبير .المحكـْ.َٖ/
( )2المقتضبِ.ِِٖ/

ِِٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

الحبؼ منها ،كأما الميـ فال تحبؼ ،كاف كانت مشبه نة لحركؼ الزيادة؛
بع يد
ي
غيرها ،فى ىي ي
ينهػػا ىب يعػ ىػدت مػػف الطػػرؼ ،إب كػػاف بينهػػا كبينػػه ال ػراة ،كبكػػر الزمخشػػرم(ُ) أف بلػػؾ
جائز ،قاسه عمػ الػداؿ فػي شػبهه بحػركؼ الزيػادة ،كبلػؾ خطػ ؛ يف الػداؿ لػـ يجػز

حػػبفها لمشػػابهتها حػػركؼ الزيػػادة فقػػط  ،بػػؿ لػػبلؾ كلمجاكرتهػػا الطػػرؼ ،فػػال بػػد مػػف

الكصفيف ،كالقياس ب حد الكصفيف فاسد".
رؼدقٛت:

(ِ)

الػػدليؿ الػػبم اعتمػػدق العكبػػرم هنػػا؛ ظهػػار فسػػاد مػػا بهػػب إليػػه الزمخشػػرم

يرجر إل عمة البعد عف الطػرؼ ،كهػبق العمػة مستخمصػة مػف قكلػهو" كأمػا المػيـ فػال

تحبؼ ،كاف كانت مشبهة لحركؼ الزيادة ؛ ينها بعدت مف الطرؼ".

أيضػػػا -هنػػػاو القيػػػاس الفاسػػػد الػػػبم قاسػػػه الزمخشػػػرم مػػػف
كمػػػف أدلتػػػه – ن
حمؿ(جحمرش) عم فربدؽ ،بحبؼ الداؿ في الجمر؛ لعدـ اجتماع الكصفيف ،كهماو
أ-حبؼ الداؿ لمشابهتها حرؼ الزيادة التاة.

ب-قربهػػا مػػف الطػػرؼ  ،فالػػداؿ فػػي فػػرزدؽ مجػػاكرة لمطػػرؼ القػػاؼ ،بخػػالؼ

الميـ في جحمرش.

-9رصغري يدقؼُظض:

اختمؼ في تصغير(مقعنسس) ،كلمعمماة في تصغيرق قكالفو

اندقااإل األٔل و قػػػكؿ سػػػيبكيهو إف تصػػػغيرق يكػػػكف بحػػػبؼ النػػػكف ،كاحػػػدل

السينيف ،كتبق الميـ؛ ينها مصدرة فهي أكل بالبقاة ،كينهػا مزيػدة لمعنػ يخػص

( )1لػػـ أقػػؼ عم ػ مػػا نسػػبه العكبػػرم لمزمخشػػرم ،كلعػػؿ العكبػػرم قاس(جحػػارش) عم ػ مػػا بكػػرق
(ج ىح ٍي ًرش) بحبؼ الميـ.ينظروالمفصؿ صَِِ،َِّ ،
الزمخشرم مف تصغير(جحمرش) عم ي
كقػػد رد ابػػف يعػػيش قػػكؿ الزمخشػػرم ،فقاؿو"ف مػػا قػػكؿ صػػاحب الكتػػاب فػػي جحمرشوجحيػػرش،

سهكا" .شرح المفصؿٓ.ُُٕ/
بحبؼ الميـ فميس بصحيح كأظنه ن
( )2شرح التكممة صُٖٔ.ُٖٕ ،

ِِٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

االسـ ،كهك الداللة عم اسـ الفاعؿ  ،فهي أكل بالبقاة مما زيد لإللحاؽ  ،كيجػكز
(ُ)
التعكيض ،فيقاؿو يمقى ٍي ًعس ،أكو يمقى ٍي ًعيس.
كفػػػػي بلػػػػؾ يقػػػػكؿ سػػػػيبكيهو"كابا حقَّرت(مقعنسػػػػس) حػػػػبفت النػػػػكف كاحػػػػدل
ً
س ،كاف
كسرته لمجمر  ،ف ف شئت
السينيػف؛ ينػؾ كنػت فاعػ نال بلػؾ لػك َّ
قمتومقى ٍيع ه
ي
(ِ)
ً
يس".
شئت قمتو يمقى ٍيع ه
اندقٕل انثبَٙو قػكؿ المبػردو إف تصػغيرق يكػكف بحػبؼ المػيـ كالنػكف ،فيقػاؿو

ً
ػػس ،يف المػػػيـ كالنػػػكف زائػػدتاف ،كالسػػػيف مزيػػػدة لإللحػػاؽ فهػػػي بػػػ زاة الحػػػرؼ
قي ىع ٍيس ه
ايصمي ،كحبؼ الزائد أكل مف حبؼ ايصمي.
كفػي بلػؾ يقػػكؿو" ككػاف سػػيبكيه يقػكؿ فػي تصػػغير و مقعنسػس و يمقىػ ٍػي ًعس ،
كمقى ٍي ًعػػيس  ،كلػػيس القيػػاس عنػػدم مػػا قػػاؿ ؛ يف السػػيف في(مقعنسػػس) ممحقػػة ،
ي
كالممحؽ كايصػمي ،كالمػيـ غيػر ممحقػة ،فالقياسوقي ىع ٍي ًسػس ،كقي ىع ٍي ًسػيس ،حتػ يكػكف
(ّ)
كح ىرٍي ًجيـ".
مثؿوح ىرٍي ًجـ ،ي
ي
كقد قاؿ العكبرم بقكؿ سيبكيه مف غير أف ينص عميه ،كقد نص عمػ قػكؿ

المبرد ،كأكضح ما فيه مف ضعؼ ،فقػاؿو" كأما(مقعنسػس)-كهػك الثابػت-فػالميـ فيػه

ػػ(م ٍح ىرٍن ًجـ)  ،كالكممػػة سػػتة أحػػرؼ ،
دليػػؿ الفاعػػؿ كالنػػكف كالسػػيف زائػػدتاف لإللحػػاؽ بػػ ي
ً
عكضػػت كقػػاؿ المبػػردو
س ،كاف شػػئت َّ
ػكؿومقى ٍيع ه
فتحػػبؼ النػػكف كالسػػيف ايخيػرة  ،فتقػ ي
تصػػػغيرق عم (قي ىع ٍيسػػػس)  ،فتحػػػبؼ المػػػيـ كالنػػػكف ؛ يف السػػػيف الثانيػػػة لإللحػػػاؽ،
وح ىػرٍي ًج هـ ،كالجػكاب أف حػرؼ
كالممحؽ كايصػمي  ،فيصػير كػػػ و محػرنجـ ،فتقػكؿ فيػه ي

( )1ينظروالكتابّ ،ِْٗ/كايصكؿ البف السراجّ.ُِ/
( )2الكتابّ.ِْٗ/

( )3المقتضبِ.ُِٓ،ِِٓ/

ِِٕ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ا لحػػاؽ ضػػعيؼ؛ إب لػػيس فيػػه أكثػػر مػػف صػػناعة لفظيػػة ،كالمػػيـ دليػػؿ معنػ  ،فكػػاف

إبقاؤها أكل ".
رؼدقٛت:

(ُ)

الدليؿ البم اعتمدق العكبرم هنا لرد قكؿ المبػرد هػك عمػة أكلػ  ،كهػبق العمػة

مستخمصة مف قكلهو" كالميـ دليؿ معن  ،فكاف إبقاؤها أكل ".
ُ َ
-11رصغري حجبرٖ:
في تصغير يح ىبارل ثالثة مباهبو
يح ىب ٍي ىرل.

ادلااذْت األٔلو حػػبؼ ايلػػؼ ايكلػ  ،كابقػػاة الثانيػة-ألػػؼ الت نيػػث -فتقػػكؿو
ادلذْت انثبَٙوحبؼ ايلػؼ الثانيػة-ألػؼ الت نيػث-كقمػب ايلػؼ ايكلػ يػاة

فتقكؿوح ىب ّْيهر.
كادغامها في ياة التصغير،
ي

كهباف المبهباف هما ظاهر قكؿ سيبكيه فقد أجاز الكجهيف ؛ إب يقكؿو"كمما

ألػزـ حػدل زائدتيػه منػه لألخرل(حبػارل)  ،إف شػئت قمػت و يح ىب ٍي ىػرل
ال يككف
ي
الحػبؼ ى
كمػػا تػػرل  ،كاف شػػئت قمػػت و يح ىب ّْي هػػر ،كبلػػؾ يف الزائػػدتيف لػػـ يجيئػػا لتمحقػػا الثالثػػة
بالخمسة ،كانما ايلؼ اآلخػرة ألػؼ ت نيػث ،كاييكلػ ككاك(عجػكز) ،فػال بػد مػف حػبؼ

إحداهما."...

(ِ)

كجعؿ المبرد الكجه ايكؿ أقيس مف الثاني؛ إب يقػكؿو" كاف كانػت مػر ايلػؼ

لوح ىب ٍي ىرل  ،كهػك أقػيس؛
زائدة غيرها حبفت أيتهما شػئت  ،كبلػؾ قكلػؾ فػي مثؿوحبػار ي

( )1شرح التكممة صُِِ.ِِِ ،
( )2الكتابّ.ّْٕ ،ّْٔ/

ِِٖ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

يف ايلػػؼ ايكلػػ مػػف (حبػػارل) زائػػدة لغيػػر معنػػ إال المػػد ،كألػػؼ حبػػارل ايخيػػرة

لمت نيث  ،فألف تبق التي لممعن أقيس".

(ُ)

كما قاله المبرد أكدق ابف السراج ،كالصيمرم.

(ِ)

ادلذْت انثبنثوحبؼ ألؼ الت نيث ،كالتعكيض عنها بتػاة ،كقمػب ايلػؼ يػاة

هاوح ًب ّْي ىرةه ،كهبا المػبهب يبػي عمػرك بػف
كادغامها في ياة التصغير،فتقكؿ في تصغير ي
(ّ)
العالة.
فصػػؿ العكبػػرم المػػباهب الثالثػػة مػػف غيػػر أف ينسػػب المػػبهبيف ايكلػػيف
كقػػد َّ

يصػػحابهما ،كجعػػؿ المػػبهب الثالػػث هػػك الكجػػه  ،فقاؿو"كأمػػا (حبػػارل) فايلفػػاف فيهػػا
زائدتاف ،إال أف الثانية لمت نيث ،كفي تصغيرها ثالثة مباهبو

ػكؿوح ىب ٍي ىرل؛ ينػػؾ إف
أحاامْبو حػػبؼ ايلػػؼ ايكلػ كابقػػاة ألػػؼ الت نيػػث ،فتقػ ي
تقكؿوسػػػ ىك ٍي ىرل،
مثؿوسػػػ ٍك ىرل ،فكمػػػا
التقػػػديروح ٍب ىرل
حػػػبفت ايلػػػؼ ايكلػػػ بقػػػي فػػػي
ى
ي
ى

تقكؿوح ىب ٍي ىرل.
ي

ٔادل اذْت انثاابَٙو تحػػبؼ ألػػؼ الت نيػػث ،كتقمػػب ايلػػؼ ايكلػ يػػاة كتشػػدد،

فتبق في التقدير مثؿوحمار ،فتقكؿو يح ىب ّْيهر.

ٔادلذْت انثبنثوأف تحبؼ ألؼ الت نيث ،كتعكض منها التػاة ،فتقػكؿو يح ىب ّْي ىرةه،
كهبا قكؿ أبي عمرك.

( )1المقتضبِ.ِٓٗ/

( )2ايصكؿّ ،ْٕ/كالتبصرةِ.ٔٗٗ/

( )3ينظروالكتابّ ،ّْٕ/كالمقتضبِ.َِٔ/

ِِٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كالكجه فيه أف ايلؼ لمت نيث ،كهػك معنػ  ،كالمعػاني يحػافظ عميهػا ،فػ با لػـ
(ُ)
يثبت غير ايلؼ جاة بعكضها كهك التاة".
رؼدقٛت:

الدليؿ البم اعتمدق العكبرم هنػا لجعػؿ قػكؿ أبػي عمػرك هػك الكجػه هكوعمػة

المحافظػػة عم ػ المعن ػ  ،كهػػبا العمػػة مستخمصػػة مػػف قكلػػهو" كالكجػػه فيػػه أف ايلػػؼ

لمت نيث ،كهك معن  ،كالمعاني يحافظ عميها".
ِّ ْ ُ
-11انشزة ثني ادلصمرٚخ ٔاًلمسٛخ:

ّْ
ب  ،كمصدر(فى ًع ىؿ ىي ٍف ىع يؿ) ي تي عم أضرب منهاو
ب م خػكب مػف ى
ش ًر ى
الشػ ٍر ي

ً
ً
و
ػكور ًح ىـ رحم ػ نة،
فى ٍعػػؿ،نحكو ىحمػ ىػد ىح ٍمػ نػدا ،كفى ىعػػؿ ،نحػػكو ىعمػ ىػؿ ىع ىمػ نػال ،كفى ٍعمىػػة ،نحػ ى
كًفعػػػاؿ ،نحػػػكو سػ ً
شػػػيانا ،كفي ٍعػ و
ػػؿ،
ادا ،كًف ٍعػ ىػػال ف ،نحكو ىغ ًشػ ىػػيه ًغ ٍ
ػػف ىد الطػػػائر اينثػػػ ًسػػػفى ن
ى
ى
(ِ)
ً
ش ٍرنبا.
ب ي
نحكوشر ى
كأمػػػا ّْ
ب-بكسػػػر الشػػػيف-فقيػػػؿو هػػػك مصػػػدر ،كقيػػػؿو هػػػك اسػػػـ بمعنػػػ
الشػ ٍػػر ي
ت ًش ٍػرنبا ،فقػد قيػؿو
المشركب ،كقد استبعد العكبرم القكؿ بمصدريته ،فقاؿو"ف ما ى
ش ًرٍب ي
ّْ
ب) هك الحظ مف الماة ،قاؿ اهلل تعال و
هك مصدر(ّ) ،كهك بعيد ،كا
نما(الش ٍر ي
ً
ً
ب ىي ٍكوـ َّم ٍعمي و
كـ } (ْ) ".
ب ىكلى يك ٍـ ش ٍر ي
لَّ ىها ش ٍر ه

(ٓ)

( )1شرح التكممة صِِٖ.

( )2ينظرو المقتصد في شرح التكممة ّ.َُْٔ ،َُّٔ/
( )3لـ أقؼ عم مف قاؿ بهبا القكؿ.
( )4مف اآليةُٓٓمف سكرة الشعراة.
( )5ينظر شرح التكممة صِٔٔ.

َِّ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

رؼدقٛت:

الدليؿ البم اعتمػدق العكبػرم هنػا فػي قكلػه بػ ف ّْ
الش ٍػرب-بكسػر الشػيف -هػك

مصدر هك السماع ،كالبم يؤكد صحة قكؿ العكبرم أف بعض المفسريف
نا
اسـ ،كليس
قػد فسػػرك ّْ
ب) فػػػي اآليػػػة الكريمػػػة بالمشػػػػركب مػػػف المػػػػاة  ،كفػػػي بلػؾ يقػكؿ
ا(الش ٍر ى

أبك حيافو" ك ّْ
بو النصيب المشركب مف الماة."...
الش ٍر ي
كيقػػكؿ السػػميف الحمبػػيو" ك ّْ
ػػ(السقي) ،كبالضػػـ
ب-بالكسػػر-النصػػيب كػػ ّْ
الش ٍػػر ي
(ُ)

(ِ)

المصدر".
ُ َْ
-12فؼهم يٍ أثُٛخ انزثبػ ٙاجملزد:

لمرباعي المجرد ستة أبنية أجمر عمماة العربية عم خمسة منها  ،كهي و

ػػػػ(ج ٍعفىر) ،كصػػػػفة نحػػػػك و
ػػػما كػ ى
ُ -فى ٍعمىػػػػؿ-بفػػػػتح ايكؿ كالثالػػػػث-يكػػػػكف اسػ ن
س ٍهمىب(ّ).
ى
اسػػػما
ًِ -ف ٍعمًػػػػؿ  -بكسػػػر الفػػػاة  ،كسػػػككف العيف،ككسػػػر الػػػالـ-كيكػػػكف
ن
ً
كػ(زٍب ًرج) (ْ).
ّ -في ٍعميػػؿ -بضػػـ الفػػاة ،كسػػككف العيف،كضػػـ الػػالـ ايكل ػ -كيكػػكف اسػ نػما

(ُ).

شر) (ٓ).
(ج ٍر ي
كػ(ب ٍرثيف)،كصفة كػ ي
ي
ًْ -فعمىؿ  -بكسر الفاة  ،كسككف العيف  ،كفتح الالـ ايكل – ً
كػ(د ٍرىهـ).
ٍ
(ُ)
ًٓ -فع َّؿ –بكسػر الفػاة  ،كفتح العيف  ،كسككف الالـ ايكل ً -
كػ(ق ىم ٍطر) .
ى

( )1البحر المحيطٕ.ّْ/

( )2الدر المصكفٖ.ِْٓ/
س ٍهمىبو السهمب مف الرجاؿو الطكيؿ .لساف العرب(س.ق.ؿ.ب).
(  )3ى
( )4زبرجوالزبرج يطمؽ عم البهب كالسحاب الرقيؽ البم فيه حمرة .لساف العرب(ز.ب.ر.ج).
( )5جرشرو الجرشر يطمؽ عم العظيـ الصدر كالطكيؿ.لساف العرب(ج.ر.ش.ع).

ُِّ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كالسػػادس هػػك المختمػػؼ فيػػه ،كهكو(في ٍعمىػػؿ) بضػػـ الفاة،كسػػككف العيف،كفػػتح
الالـ ايكل  ،كلمعمماة في إثبات هبا البناة في أبنية االسـ الرباعي المجرد مبهبافو
ادلاذْت األٔل و بهػب البصػريكف كسػيبكيه إلػ أف هػبا البنػاة كهػك (في ٍعمىػؿ)

كػ(ب ٍرثيف) كشبهه(ِ).
ليس مثبتنا في أبنية االسـ الرباعي  ،بؿ هك ممحؽ بػ(في ٍعميؿ) ي
ادلذْت انثبَٙو بهب الككفيكف ككافقهػـ ايخفػش إلػ أف (في ٍعمىػؿ) مثبػت فػي

أبنية ايسماة الرباعية،مثؿ و يج ٍخ ىدب(ّ).

ػر فػػي
ػر حجػػة كػػؿ منهمػػا ،كمقتصػ نا
فصػػؿ العكبػػرم القػػكليف السػػابقيف باكػ نا
كقػػد َّ
نسبتهما لسيبكيه كايخفػش فقػط ،كمرجحػا قػكؿ سػيبكيه؛ إب يقكؿو"...كانمػا الخػالؼ

في(في ٍعمىػ و
ػػؿ)-بضػػػـ الفػػػاة كفػػػتح الػػػالـ -فسػػػيبكيه ال يثبتػػػه ،كايخفػػػش يثبتػػػه ،كحجػػػة
سيبكيه أنه لـ ي ت منه ش ه ىيثٍ يبت ،كاف ين ًقؿ منه ش فهك قميؿ ال يي ٍحتىفؿ به ،كحجػة
ايخفش مف كجهيفو
اوب ٍرقىره-بفتح القاؼ كضمها.-
أحمًْبوالسماع ،فقد قالك ي
ٔانثبَٙوبكقكع ألفاظ مف هبا البناة لإللحاؽ...

كقػػاؿ سػػيبكيهو إف ا لحػػاؽ هنػػا ب صػػؿ متػػركؾ ،كهػػبا صػػحيح ؛ ف ػ ف بعػػض

ايصػػكؿ يتػػرؾ ،كتسػػتعمؿ فركعػػه ،فقػػد قػػالكاو يػػبر ،كلػػـ يقكلػكاو ىكًب ىر ،كاسػػتغنكا عنػػه
(ْ)
بػػ(ترؾ)".

( )1قمطرو القمطر يطمؽ عم الجمؿ القكم الضخـ،كعم الرجؿ القصير.لساف العرب(ؽ.ـ.ط.ر).

( )2ينظروالكتػػػابْ ،ِٖٖ/كالمقتضػػػبُ ،َِْ/كايصػػػكؿّ ،ُُٖ/كالتكممػػػة صَْٓ ،كائػػػتالؼ
النصرة صَُٗ.

( )3ينظروالمنصؼُ ،ِٕ/كالتبصرةِ ،ْٕٖ/كالمبابِ ،ُِّ/كائتالؼ النصرة صَُٖ.
( )4شرح التكممة صّّْ.ّّٓ ،

ِِّ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

رؼدقٛت:

الدليؿ البم اعتمدق العكبرم هنا في تصحيح قػكؿ سػيبكيه هكوعمػة صػرفية،

كهػػي عمػػة االسػػتغناة،كهبق العمػػة مستخمصػػة مػػف قكلػػهو"ف ف بعػػض ايصػػكؿ يتػػرؾ،

كتستعمؿ فركعه ،فقد قالكاو يبر ،كلـ يقكلكاو ىكًب ىر ،كاستغنكا عنه بػػ(ترؾ)".
كبقػػي لػػي أف أقػػكؿوإف ايكلػػ هنػػا القػػكؿ بقػػكؿ ايخفػػش ،كاالعتػػداد بهػػبا
البنػػاة؛ يف الت ػ كيالت التػػي بكرهػػا العكبػػرم كغيػػرق مػػف العممػػاة ال تسػػقيـ مػػر سػػماع

العمماة الثقات كايخفش كالفراة ،كمف سمر حجة ىعمىػ مػف لػـ يسػمر ،كقػد اسػتدرؾ
بعض العمماة عم سيبكيه هبا البناة كابف جني(ُ) ،كهػبا دليػؿ عمػ أف سػيبكيه لػـ

ي ت عم كؿ أبنية العرب ،ثـ إف هبا البناة قد استقر عند ايئمة المت خريف.
َ ْ ُ َ
ًْ-13شح(أرَٔبٌ) (ِ) ثني األصبنخ ٔانشٚبدح:
لمعمماة في همزة(أركناف) ثالثة أقكاؿو

ٍع ىال ف) مػػف الػركف ،كهػػك الشػدة ،كايلػػؼ
اندقاإل األٔلوالهمػزة زائػػدة ،ككزنػه(أىف ى
(ّ)
كالنكف ايخيرة زائدتاف.
اندقاإل انثاابَٙو الهمػػزة أصػمية  ،كالػكاك ،كايلػؼ ،كالنػػكف ايخيػرة زكائػػد مػػف

(ايرف)  ،ككزنه(فى ٍك ىع ىال ف).

اندقااااإل انثبناااااثو الهمػػػػػزة زائػػػػػدة  ،ككػػػػػبلؾ الػػػػػكاك كايلػػػػػؼ مف(الرنػػػػػة)،

ككزنه(أىف ىٍك ىعاؿ).

(ْ)

( )1ينظرو المنصؼ ُ.ِٕ/

أيضػا ،كابا كػاف فيػه
صػعبا ،كابا كػاف
أركنػاف إبا كػاف
يقػاؿويكـ
( )2ايركناف مػف ايضػداد،
ن
ه
سػهال ن
ن
ه
خير ،ككبلؾ إبا كاف فيه شر .ينظروايضداد البف اينبارم صُٓٔ.
( )3ينظروالكتابْ ،ِْٖ/كايصكؿّ.ُِّ/
( )4ينظروالمبابِ.ِِّ/

ِّّ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

جاعال ايكؿ أظهرهػا ،كالثالػث
نص العكبرم عم ايقكاؿ الثالثة السابقة
كقد َّ
ن

أبعدها؛ إب يقكؿو" كفي هبق الكممة ثالثة أقكاؿو

ٍع ىال ف) مف(الػركف)،
أحمْبو-كهػك ايظهػر-أف تكػكف الهمػزة زائػدة ،ككزنػه(أىف ى

كهك الشدة ،فالهمزة كايلؼ كالنكف ايخيرة زكائد.

اير ًف،
ٔانثبَٙوهي أصؿ ،كالكاك كايلػؼ كالنػكف ايخيػرة زكائػد ،كأصػمه مػف ى

كهك النشاط.

ٔانثبنثو كزنػه(أىف ىٍك ىعاؿ) ،فػالهمزة كالػكاك كايلػؼ زكائػد ،كالنػكف أصػؿ مكػرر
(ُ)
مف الرنيف ،كهك الصكت ،كهبا أبعدها؛ لشبكب هبا المثاؿ".
رؼدقٛت:

أبعد ايقكاؿ هك عمػة
الدليؿ البم اعتمدق العكبرم هنا في جعمه القكؿ الثالث ى
الشبكب ،كهبق العمة مستخمصة مف قكلهو" كهبا أبعدها؛ لشبكب هبا المثاؿ".
َّ َ
(ِ)
ًْشح(إيؼ ٍخ) ثني األصبنخ ٔانشٚبدح:
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ِ
في همزة(إً َّم ىع وة) قكالفو
ً
ككزنها(ف َّعمى هة) (ّ).
أحمًْبوأف الهمزة أصمية،
مف(م ىر).
ٔانثبَٙو أف الهمزة زائدة ،ككزنها(إًف ىٍعمىة) ،كالكممة مشتقة
ى

(ْ)

( )1شرح التكممة صّٖٓ.ّٓٗ ،

( )2إمعةو ا َّمعة – بكسر الهمزة كتشػديد المػيـ – الرجػؿ الػبل ال رأل لػه  ،كال عػزـ  ،فهػك يتػابر
كؿ أحد عم رأيه  ،كال يثبت فيه عم ش  ،كالهاة فيه لممبالغة – المساف (أ.ـ.ع ).

( )3ينظروالمنصػػػػػؼ ُ ،ُُٔ/كالمقتصػػػػػد لمجرجػػػػػانيِ ،ُُُٗ/كالتخميػػػػػر لمخػػػػػكارزميْ،َّٔ/
كالمساعدْ.ٔٓ/

( )4ينظروتهبيب المغة لألزهرمُ ،ُِّ/كّ.ِْٗ ،ِْٖ/

ِّْ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كمكضػحا فسػاد
باكر حجػة كػؿ منهمػا،
فصؿ العكبرم القكليف السابقيف ،نا
كقد َّ
ن
القكؿ الثاني كضعفه ،فقاؿو" مبهب المحققيف مػف النحػكييف أف الهمػزة أصػؿ ،كبلػؾ

لكجهيفو

كؿ و
ضعيؼ الرأم يتبر َّ
أحػد،
إم ىع هة ،إبا كاف
أحمًْبوأف هبق صفة ،يقاؿورج هؿ َّ
ى
كلػػيس فػػي الصػػفات(إًفٍعمىة) ،كقػػد يقػػر بلػػؾ فػػي ايسػػماة ،ك ً
أما(ف َّعمى ػ هة) فقػػد جػػاة فػػي
ى
الصفات ،نحكو ًد َّنوـً ،
كد َّن ىم وة ،كهك القصير.
ٔانثاابَٙوأف الهمػػزة لػػك كانػػت زائػػدة لكانػػت فػػاة الكممػػة كعينهػػا مػػف مكضػػر

كاحد ،كهبا في غاية القمة ،كانمػا جػاة منػهو ىد ىد هف(ُ) ،ك ىك ٍككػب ،كالمعتبػر الحمػؿ عمػ
ايكثر.
كقاؿ بعضهـو الهمزة زائدة ،كهك مف(مر)؛ يف المكصكؼ ببلؾ مر كؿ و
أحد،
ىى
(م نعا) ،مثؿوقفنا ،كايلؼ مف ك و
اك ،ثـ قػدمت الػكاك ،فصػارت
كزعـ أف
أصؿ(م ىر)و ى
ى
أيضػا ،كهػي عمػ
أكنال مكسكرة ،ف بدلت همزة ،كهػي عمػ هػبا القػكؿ الضػعيؼ أصػؿ ن
هبا ايصؿ(لًفى ور) كهك فاسد مف أربعة أكجهو

الما ال دليؿ عميه.
أحمْبوأف الحكـ بككنها ن
أيضا-تحكـ ،كلـ ال تكػكف مػف و
يػاة ،كهػك ايكثػر
ٔانثبَٙوأف ككنها مف كاك -ن

في مثؿ هبا الباب.

ٔانثبنث:أف تقديـ الالـ إل مكضػر الفػاة شػا هب فيمػا دؿ عميػه الػدليؿ ،فكيػؼ

فيما ال دليؿ عميه.

ٔانزاثغوأنه يصير إل مثاؿ معدكـ بالكمية ،كهكولًفىر".

( )1الددفو المهك كالمعب .ينظرو الصحاح لمجكهرمٓ.ُُِِ/
( )2شرح التكممة صّٗٓ.َّٔ ،

ِّٓ

(ِ)

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

رؼدقٛت:

هيو

ايدلة التػي اعتمػدها العكبػرم هنػا لػرد القػكؿ القائػؿ بػ ف همػزة (إمعػة) زائػدة
أ-االسػػتدالؿ بعػػدـ الػػدليؿ فػػي الشػية عمػ نفيػػه ،كهػػك مػػف ايدلػػة الجدليػػة،

الما ال دليؿ عميه".
كهبا مستخمص مف قكلهو" إف الحكـ بككنها ن

ب-عمػػة كثػػرة ،كهػػي عمػػة مستخمصػػة مػػف قكلػػهو" كهػػك ايكثػػر فػػي مثػػؿ هػػبا

الباب" .أمو ككف ايلؼ مف ياة أكثر مف ككنها مف كاك.
ج-الشبكب في تقديـ الالـ إل مكضر الفاة.
د-عدـ النظير في انعداـ مثاؿ(لًفىر).
ًْ -15شح (ضٓٛأ) ثني األصبنخ ٔانشٚبدح:
لمعمماة في همزة(ضهي ) قكالفو

اندقٕل األٔل و قكؿ ايكثريف أف همزة (ضهي ) زائدة (ُ).

قاؿ سيبكيهو" كتمحؽ الهمػزة غيػر أكؿ  ،كبلػؾ قميػؿ فيكػكف عمػ (فى ٍعمىػ ) ،
كض ٍه ىيا اسـ"(ِ).
ض ٍه ىيا صفة  ،ى
كبلؾ نحك و ى
اندقٕل انثبَٙو قكؿ الزجاج و إف همزة (ضهي ) أصمية  ،كياؤق زائدة  ،كيككف

مشتقنا مف (ضاه ت) أم شابهت ؛ ينه يقاؿ و ضاهيت كضاه ت.

( )1ينظرو كسر صناعة ا عراب ُ ،َُٔ/كالممترُ ،ِِٗ/كشرح الشافيةِ.ّّٗ/
( )2الكتابْ.ِْٖ/

ِّٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كفػػي بلػػؾ يقػػكؿو" كضػػهياة (فى ٍع ػالى ية) الهمػػزة زائػػدة كمػػا زيػػدت فػػي شػػم ؿ ..
(ُ)
كيجكز أف تككف (فى ٍع ىيؿ)  ،كاف كانت بنية ليس لها في الكالـ نظير."...

باكػر حججػه كمكهنػا قػكؿ مػف قػاؿ ب صػالة
كقد رجح العكبرم قػكؿ ايكثػريف نا
الهمزة ،فقػاؿو"...كمف بلػؾو امػ أرةه ضػهي ه  ،مػبهب سػيبكيه كايكثػريفو الهمػزة زائػدة،
كيدؿ عم بلؾ أشياةو

أحمْبوأنها غير مصركفة مر المد ،كال كجه لبلؾ إال ككف الهمزة لمت نيث.

ػديها كثػػدم
ٔانثاابَٙوأف(الضػػهي ى) هػػي الم ػ أرةي التػػي ال تحػػيض ،كقيػػؿوالتي ثػ ي
الرجؿ ،فهي تضاهيه ،كهبا الفعؿ ال همز فيه.
كح ٍم ور.
ٔانثبنثوقكلهـ في جمعهو ي
ض ٍه هي ،كػػو حمراة ي
ٔانزاثااغوأنهػػا لػػك كانػػت أصػ نػال لكجػػب أف تكػػكف اليػػاة إمػػا أصػ نػال أك زائػػدة،

كايكؿ باطػػؿ؛ إب لػػيس فػػي الكالـ(فى ٍعػ ىػال هؿ) صػػف نة ،كقكلهـوناقػػة بهػػا ىخ ٍز ىعػػا هؿ ،ال يثبتػػه
البصريكف ،كلك ثبت كاف شا نبا ،ثـ لك كانتا أصميتيف ال نصرفت الكممة.
أيضا-يمريفو
كككنها زائدةن باطؿ – ن
أحمًْبوعدـ الصرؼ.

ٔانثبَٙو أف ال تككف زائدة مر ثالثة أحرؼ أصكؿ مر فتح الفاة.

ف ف قيؿو الدليؿ عم أف الهمزة أصؿ قكلهـ في الفعؿوهك يضاه -بالهمز-
(ِ)
ض ً
يف ىكفىيركاٍ ًمف قى ٍب يؿ}(ّ).
كف قى ٍك ىؿ الًَّب ى
اه يئ ى
كبه ق أر بعض القراة و يي ى

( )1معاني القرآف كاعرابهِ.ّْْ/
( )2القراةة لعاصـ(يضاهئكف) بالهمز ،كق أر باقي القراة السبعة(يضاهكف) بغير همز.ينظروالسػبعة
البف مجاهد صُّْ ،كالحجة لمقراة السبعة يبي عمي الفارسيْ.ُٖٔ/

( )3مف اآلية َّمف سكرة التكبة.

ِّٕ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

قائؿ هبق المغة أبدؿ اليػاة همػزة ،كانمػا
قيؿو هبا شاب ،كهك محمكؿ عم أف ى
حممنػػاق عمػػ بلػػؾ لألدلػػة التػػي تقػػدـ بكرهػػػا ،كيػػدؿ عمػػ زيػػادة الهمػػزة قػػكلهـ فػػػي

الفعؿوضاهاق-بالقصر -كأسقطكا الهمزة".
رؼدقٛت:

(ُ)

اسػػتدؿ العكبػػرم هنػػا فػػي تػػرجيح قػػكؿ مػػف قػػاؿ بزيػػادة الهمػػزة بػػدليميف كعمػػة،

كبيانها كاآلتيو

ػي مػف قكلػهو"أنها غيػر مصركفػػػة مػػػر المػػػػػد،
أ-استصحاب الحاؿ ،كهػبا جمً ّّ
كال كجه لبلؾ إال ككف الهمزة لمت نيث".
ب-عمة مراعاة المعن  ،كهبق العمة مستخمصة مػف قكلػهو" كقيػؿوالتي ثػديها

كثدم الرجؿ ،فهي تضاهيه ،كهبا الفعؿ ال همز فيه".

ج -السػػػماع الػػػبم اعتمػػػدق فػػػي رد قػػػكؿ مػػػف قػػػاؿ ب صػػػالة الهمػػػزة ،كهػػػبا

مستخمص مف قكلهو" كيدؿ عم زيادة االهمػزة قػكلهـ فػي الفعػؿو ضػاهاق-بالقصػر-

كأسقطكا الهمزة".
َ َ ْ َ
-16أصم(قطٕطٗ) (ِ):

اختمؼ الصرفيكف في كزف(قطكط ) عم ثالثة أقكاؿو

اندقٕل األٔلوبهػب سػيبكيه فػي قكلػه ايكؿ إلػ أنهػا عمػ كزف(فى ىع ٍك ىع وػؿ)؛ إب
(ّ)
قاؿو" كيككف عم (فى ىع ٍك ىع وؿ) في الصفة ،نحكو ىعثىٍكثى وؿ ،كقطكط ."...

( )1شرح التكممة صّٓٔ.ّٔٔ ،

( )2قطكط ورجؿ قطكط و قصير الرجميف ،يقارب في الخطك.المساف(ؽ.ط.ك).
( )3الكتابْ ،ِٕٓ/كْ.ُُّ/

ِّٖ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

اندقٕل انثبَٙوبهب سيبكيه في قكله ايخير إلػ أنهػا عمػ كزف(فى ىع ٍم ىعػؿ)؛ إب
المػ ىػر ٍكراة فبمنزلػػة َّ
صػ ىػم ٍح ىم وح،كال تجعمهمػػا عم ػ
الشػ ٍ
ػجكجاة  ،كهمػػا بمنزلػة ى
قػػاؿو" كأمػػا ى

ص ىم ىح ىم وح أكثر ،ككبلؾ قطكط ن ".
ىعثىٍكثى وؿ؛ يف مثؿ ى
(ِ)
اندقٕل انثبنثوبهب أصحابه إل أف كزف(قطكط )و (فى ىع ٍكلى ).
ػج ٍك ىج -لمطكيػػؿ
كقػػد صػػرح بػػه ابػػف القطػػاع؛ إب قػػاؿو" كعم (فى ىعػ ٍػكلى ) ،نحكو ى
شػ ى
(ُ)

المفرط -كقطكط -لمبم يقارب في المشي."...

(ّ)

مظهػر ضػعؼ القػكؿ الثالث،فقػاؿو
نا
كقد فصؿ العكبرم ايقكاؿ الثالثة السػابقة
طػ ىػك ً
اف) ،كهػػك ظػػاهر قػػكؿ سػػيبكيه،
" كأمػػا(قطكط ) فالػػبم بكػػر أبػػكعمي أنهػػا مف(القى ى
فالكاك الـ الكممة ،كالطاة الثانية ،كايلؼ بعدها مبدل هة مف كاك ،كهك مف مكرر العيف

مثؿو(ص ىم ٍح ىمح) ،ككزنه(فى ىع ٍم ىعؿ) ،كصحَّت الكاك لسككنها.
كالالـ،
ى
كجهػػا آخػػر ،كهػػك أف يككف(فى ىعػ ٍػك ىع نال) مػػف القطػك ً
أيضػػا،
اف ن
كبكػػر سػػيبكيه فيػػه ن
فتكػػكف ال ػكاك زائػػدة ،كالطػػاة الثانيػػة ،كايلػػؼ المبدلػػة عػػف ك و
اك ،كالعػػيف كحػػدها هػػي

المكررة.
النظير".
رؼدقٛت:

كجها ثالثنا ،كهك أف يككف(فى ىع ٍػكلن ) مف(القىػطّْ) كهػك ضػعيؼ؛ لعػدـ
كبكر غيرق ن

(ْ)

الدليؿ البم اعتمدق العكبرم هنا في ترجيح القكليف ايكلييف كتضعيؼ القكؿ

الثالث هك عدـ النظير.

( )1الكتابْ.ّْٗ/
( )2ينظروالمخصص البف سيدةُٓ.َِٖ/

( )3أبنية ايسماة كايفعاؿ كالمصادر صُِٓ.
( )4شرح التكممة صَّٕ.ُّٕ ،

ِّٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

 -ُ7أنف(أفؼٗ) ثني اندقهت ٔاإلحلبق ٔانزأَٛث:
اختمؼ الصرفيكف في ألؼ(أفع ) عم ما ي تيو
اندقٕل األٔلو بهب أصحابه إلػ أف ألػؼ(أفع ) منقمبػة عػف كاك ،كأف الهمػزة

زائدة ،ككزنها أفعؿ(ُ).
(فى ٍعمى ).

اندقااإل انثااابَ ٙو بهػػػػب أصحابػػػػه إلػػػ أف ألػػػؼ(أفع ) لإللحػػػاؽ  ،ككزنهػػػا
(ِ)

اندقٕل انثبنثو بهب أصحابه إل أف ايلؼ لمت نيث.

(ّ)

ػححا القػػكؿ ايكؿ كمضػػعفنا
كقػػد فصػػؿ العكبػػرم ايق ػكاؿ الثالثػػة السػػابقة مصػ ن
القكليف ايخريف ،فقاؿو" كأما(أفع ) ففيها ثالثة أقكاؿو
الصػػػحيح منهػػػا أف ألفهػػػا منقمبػػػة عػػػف كاك ،كالهمػػػزة زائػػػدة ،ككزنها(أفعػػػؿ)،

كالدليؿ عم بلؾ أربعة أشياةو

أحمْبو أنها مصركفة  ،كهبا ينفي ككنها لمت نيث.
السًـ  ،كفكعة الطيب  ،كهيوحدته.
ٔانثبَ ٙو هي مشتقة مف فى ٍك ىعة ُّ
ٍعاةه  ،كلك كانت لمت نيث لما لحقتها التاة.
ٔانثبنث و قكلهـ فيه و أىف ى

اف  ،فقد ظهرت الكاك في مكضر الالـ.
ٍع ىك ه
ٔانزاثغ و قكلهـ في معناق و أيف ي
طػ فػيمف
ٔاندقٕل انثبَ ٙو هي لإللحاؽ  ،فكزنها (فى ٍعمى ) منصرفة  ،مثؿو أر ن

قاؿوأديـ م ركط  ،كهبا بعيد؛ ينه ليس في الكالـ تركيب همزة ،ؼ ،ع.
ه

( )1ينظرو الكتابّ ،َُِ/كالمقتضبّ ،ِّٗ/كايصكؿّ ،ِّْ/كاالرتشاؼِ.َٖٔ/
( )2ينظروالمنصؼُ ،ُُٖ ،ُُٕ ،ّٔ/كالمبابِ.ِّٖ/
( )3ينظروشرح ابف عقيؿ لأللفية ّ.ِّٓ/

َِْ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ٔاندقاإل انثبنااث و أنهػػا لمت نيػػث  ،كاحػػتج ه ػؤالة بعػػدـ الصػػرؼ ،كهػػبا فاسػػد

لكجهيفو

أحمًْبو ما بكرناق مف عدـ هبا ايصؿ.
ٔانثبَٙو ما بكرناق مف االشتقاؽ".

رؼدقٛت:

(ُ)

ايدلة التي استدؿ بها العكبرم هنا لتصحيح القكؿ ايكؿ هيو

ُ-االسػػػػػتدالؿ باستصػػػػػحاب الحػػػػػاؿ ،كهػػػػػبا مسػػػػػتخمص مػػػػػف قكلػػػػػهو"إنها

مصركفة."...

ِ-عمػػػة االشػػػتقاؽ ،كهػػػبق مستخمصػػػة مػػػف قكلػػػهو"هي مشػػػتقة مػػػف فكعػػػة

السـ."...

ّ-السماع ،كهبا مستخمص مف قكلهو"قكلهـ فيهوأفعاة."...

ْ-عمة مراعاة المعن كالعكدة إل ايصؿ ،كهاتاف العمتاف مستخمصتاف مػف

اف ،فقد ظهرت الكاك في مكضر الالـ".
ٍع ىك ه
قكلهو" قكلهـ في معناقوأيف ي
كأمػػا الػػدليؿ الػػبم اسػػتدؿ بػػه فػػي الحكػػـ عم ػ القػػكؿ الثػػاني بالبعػػػػد فهػػػػػك

عػػػػػػػػػػػدـ النظير ،كهػػبا الدليػػؿ مسػتخمص مػف قكلػهو" ينػػه ليػػس فػػي الكػػالـ تركيػػب

(همػزة ،ؼ ،ع).

كأمػػا ايدلػػة التػػي اسػػتدؿ بهػػا فػػي إظهػػار فسػػاد القػػكؿ الثالػػث فتنحصػػر فػػي

دليميف هماو

أ-التمسؾ بايصؿ-استصحاب الحاؿ-كهبا مستخمص مف قكلػهو" مػا بكرنػاق

مف عدـ هبا ايصؿ".

( )1شرح التكممة صُّٕ.ِّٕ ،

ُِْ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ب -عمػػػة االشػػػتقاؽ ،كهػػػبق العمػػػة مستخمصػػػة مػػػف قكلػػػهو" مػػػا بكرنػػػاق مػػػف

االشتقاؽ".

ٔ-18أ (ٚظزؼٕر) (ُ) ثني األصبنخ ٔانشٚبدح:
ا

اختمؼ الصرفيكف في كاك(يستعكر) عم ما ي تيو

أًٔل -حػركؼ ( يستعكر) كمها أصمية إال الكاك فهي زائدة  ،ككزنه ( فى ٍعمىميك هؿ) (ِ).
ا

ثبَٛب-أف الياة كالتاة كالكاك زكائد في(يستعكر) ككزنه(يفتعكؿ).
كهبا القكؿ نسبه ابف جني لثعمب ،كأبي بكػر بػف يد ىرٍيػد؛ إب قاؿو"كبهػب أحمػد
(ْ)
ابف يحي كابف يدريد(ّ) في(يستعكر) إل أنه ىي ٍفتى يعكؿ)."...
كقد َّ
رد ابف جني هبا القكؿ ،فقاؿو"ف ما مػف قػاؿوإف مثاؿ(يسػتعكرو يفتعػكؿ)

شيئا".
فال يدرم مف صنعة التصريؼ ن

(ٓ)

مرجحػػا القػػكؿ بػ ف اليػػاة أصػػمية،
ػص العكبػػرم عمػ القػػكليف السػػابقيف
كقػػد نػ َّ
ن
كمخطئا القػكؿ الثػاني ،فقػاؿو" كأما(يسػتعكر) فهػك اسػـ بمػد ،ككػؿ حركفػه أصػكؿ إال
ن

مف(س ٍع ًر النار) ،كهبا خط ه؛ إب ليس لػه فػي الكػالـ
الكاك ،كقد يب ىهب إل أنه(يفتعكؿ)
ى
الس ٍبر أف فيه مػف
نظير ،كينه بعيد مف االشتقاؽ كالمعن  ،ثـ الدليؿ عميه مف جهة َّ
ه
( )1اليستعكرو اسـ مكضر قبؿ ىحَّرة المدينػة ،كهػك مكػاف مػكحش بعيػد ال يكػاد يدخمػه أحػد .معجػـ
البمدافٓ.ّْٔ/
( )2ينظروالكتػػػػػاب ّ ،ُّّ/كايصػػػػػػكؿ ّ ،ِّٓ/كالبغػػػػػػداديات يبػػػػػػي عمػػػػػػي الفارسػػػػػػي صٓٗ،
كالمنصؼُ ،ُْٓ/كشرح الممككي البف يعيش صُّْ.

( )3ينظروجمهرة المغةِ.ُِِِ/
( )4الخصائصّ.ُِٓ/
( )5المنصؼُ.ُْٓ/

ِِْ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

حػػركؼ الزيادةواليػػاة ،كالسػػيف ،كالتػػاة ،كمحػػاؿ ككنهػػا زائػػدة ،إب تبق ػ الكممػػة عم ػ

أيضػػا ،كلقمػػة زيػػادة السػػيف ،كال
حػػرفيف ،كال تكػكف السػػيف كحػػدها زائػػدة لعػػدـ النظيػػر ن
تككف التػاة كحػدها زائػدة لعػدـ النظيػر؛ إب لػيس فػي الكالـ(فى ٍعتىميػكؿ) ،كال تكػكف اليػاة
زائػػدة؛ إب ال ت ػزاد مػػر أربعػػة أحػػرؼ أصػػكؿ ،فمػػزـ مػػف بلػػؾ أف تكػػكف الثالثػػة أص ػكنال،

ض ىرفيكط)".
ككزنه(فى ٍعمىميكؿ)
مثؿ(ع ٍ
ى

(ُ)

رؼدقٛت:

كهماو

اسػػتدؿ العكبػػرم بػػدليميف فػػي تػػرجيح القػػكؿ ايكؿ ،كتخطئػػة القػػكؿ الثػػاني،
أ-عدـ النظير؛إب ليس في الكالـ(يفتعكؿ).

دليال؛ لمقكؿ ب صالة الياة.
ب-السبر كالتقسيـ البم اتخبق العكبرم ن
َ ْ َ ُ
(ٌَٕ-19يُجٌُٕ) (ِ) األٔىل ثني األصبنخ ٔانشٚبدح:
اختمؼ الصرفيكف في نكف(منجنكف) ايكل عم ما ي تيو
اندقٕل األٔلوإف النكف ايكل أصمية ،ككزف(منجنكف)و(فى ٍعمىميكؿ) ،كهبا القػكؿ
هػػك ايكؿ لسػػيبكيه؛ إب قػػاؿو"كيككف عم ػ مثػػاؿ(فى ٍعمىمي و
كؿ) كهػػك قميػػؿ ،قػػالكاومنجنكف،

كهك اسـ."...

(ّ)

اندقٕل انثبَٙوإف النكف ايكل زائدة ،ككز(منجنكف)و (فى ٍن ىعميكؿ) ،كهػبا القػكؿ
شيئا مف
هك القكؿ الثاني لسيبكيه؛ إب قاؿو" كال نعمـ في بنات ايربعة(فى ٍعمى ييكنال) ،كال ن
( )1شرح التكممة صّٕٗ.َّٖ ،

( )2المنجنكفوالدكالب التي يستق عميها.المساف(منجنكف).
( )3الكتابْ.ِِٗ/

ِّْ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

هبا النحك لـ نبكرق ،كلكف(فى ٍن ىعميك هؿ) كهك اسـ ،قالكاو منجنكف ،كهك اسـ".

(ُ)

مصححا القكؿ ايكؿ بػ ف النػكف
نص ابف يعيش عم القكليف السابقيف
كقد َّ
ن
(ِ)
ايكل أصمية.
نص أبػكعمي الفارسػي أف(فى ٍن ىعميػكنال) كقػر غمطنػا فػي كتػاب سػيبكيه ،كبلػؾ
كقد َّ

مف خالؿ نقمه تعميؽ ابف السػراج  ،فقػاؿ و" هػبا غمػط فػي الكتػاب  ،كلػيس فػي كػالـ

سػػػيبكيه  ،أعني(فنعمػػػكؿ)؛ يف هػػػبق النػػػكف ليسػػػت زائػػػدة  ،إنمػػػا هػػػي مػػػف أصػػػؿ
لػة(ع ٍرطىمًيؿ)،
الكممة...كنحك هبا يقػكؿ سػيبكيه فػي التصػريؼ ،قػاؿو (منجنػكف) بمنز ى
(ّ)
فهبا يدلؾ عم أف كزنه في هبا المكضر بػ(فنعمكؿ) غمط كقر في الكتاب."...

ػص العكبػػرم عم ػ القػػكليف السػػابقيف ،ناسػ نػبا القػػكؿ ايكؿ لألكثػػريف،
كقػػد نػ َّ
ككاصفنا القكؿ الثاني بالبعد ،فقػاؿو" كأمػا(منجنكف)-بػالميـ...-فػالميـ فيػه أصػؿ بػال
خالؼ ،بدليؿ ثبكتها في جمر التكسير ،كهي(م ىن ً
لح ًبفت ،كأما
اجيف) ،كلك كانت زائدة ي
ى
النكف التي تميها ف كثر الناس أنها أصؿ ،كالدليؿ عم بلؾ مف كجهيفو
أصػال ،إال فيمػا دؿ
أحمًْبوأنها ثانية ،كالنكف إبا كقعت ثانيػة سػاكنة كانػت ن

االشتقاؽ عميه ،كال اشتقاؽ ههنا.

لحػ ًػبفىت ،ككزنهػػاو فى ٍعمىميػػكؿ،
ٔانثاابَٙوثبكتهػػا في(منػػاجيف) ،كلػػك كانػػت زائػػدة ي
ض ىرفيكط  ،كهي مف الرباعي المكرر الالـ ،كحك الجػكهرم عػف ايصػمعي أنػه
مثؿوع ٍ
ى
(ْ)
(م ٍن ىج ًنيف) .
سمر ى

( )1الكتابْ.ِِٗ/
( )2ينظروشرح الممككي في التصريؼ صُٔٓ ،كشرح المفصؿٗ.ُِٓ/
( )3التعميقةْ.َِٕ/

( )4ينظروالصحاح(منجف)ٔ.َُِِ/

ِْْ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كقاؿ آخركفو النكف زائدة ،ككزنهاو فى ٍن ىعميكؿ ،كهبا بعيد مف كجهيفو
أحمًْبوأنها ثانية ،كما بكرنا.

ٔانثاابَٙو أنػػه لػػـ يحػػؾ فػػي جمعهػػا ( مجػػانيف) بحػػبؼ النػػكف ايكلػ  ،كلػػك
(ُ)
لح ًبفىت".
كانت زائدة ي
رؼدقٛت:

استدؿ العكبرم ههنا بدليميف لترجيح القكؿ ايكؿو
ساكنة.

أحمًْبو استصػحاب الحػاؿ؛ إب تمسػؾ بػ ف النػكف ال تقػر زائػدة ،كهػي ثانيػة
ٔانثبَٙوالسماع ؛ إب تمسؾ ب ف المسمكع فػي جمػر (منجنػكف)و( منػاجيف )

كلـ يحؾ(مجانيف).
ُ
(ِ)
-21يٛى(دًليص ثني األصبنخ ٔانشٚبدح:

ميـ(دالمص) ،كلهـ فيها قكالفو
اختمؼ الصرفيكف في
ي

اندقٕل األٔلو بهب أصحابه إل أف الميـ زائدة ،كأف كزنها(فيع ً
امؿ) ،كهبا
ى

القكؿ لمخميؿ كسيبكيه كجمهكر الصرفييف(ّ).

اندقٕل انثبَٙو بهب أصحابه إل أف المػيـ أصػمية ،كأف كزنها(في ىعالػ هؿ) ،كهػبا

القكؿ لألخفش كالمازني(ْ).

( )1شرح التكممة صِّٗ.ّّٗ ،
كبراؽ .القامكس المحيطُ.ِٔ/
لماع َّ
( )2دالمصو َّ

( )3ينظروالكتابْ ،ِّٓ/كالمنصؼُ ،ُُٓ/كالخصائصِ ،ِٓ/كسر صناعة ا عرابُ.ِْٗ/
( )4ينظروالمنصؼُ ،ُُٓ/كشرح المفصؿ البف يعيشٗ.ُّٓ/

ِْٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كقػػد نػػص العكبػػرم عم ػ القػػكليف السػػابقيف مبينػػا حجػػة كػ ٍّػؿ منهمػػا كمرجحػػا

حشػكا أبعػد؛ يف الكسػط كايخيػر لػيس
القكؿ القائؿ بزيادة المػيـ ،فقاؿو"...كزيادتهػا
ن
بلؾودرع
مف مكاضر زيادة المعاني ،إال أنه قد جاة مف بلؾ ش كفيه اختالؼ ،فمف
ه
كدلى ًمص ي ً
ً
ص ،فالميـ عند الخميؿ زائػدة ،كهػك
البراؽ،
ص ،كهك َّ
ي
كد ىمم ه
يقاؿودالمص ي ه
هدالىم ه
قكؿ ايكثريف.
كقاؿ المازنيو هي أص هؿ.

كحجة ايكلػيفو االشػتقاؽ؛ ينهػـ قػالكا فػي معنػاقو ًدىالص ى ً
ػيص ،كالمعنػ
كدل ه
أكضح دليػؿ عمػ
في الجمير كاحد ،كهبا يغمب عم الظف زيادتها ،إب كاف االشتقاؽ
ى

الزيادة.

أصػال  ،كأف
كاحتج المازني ب ف القياس عػدـ زيادتهػا  ،كقػد أمكػف أف يكػكف ن
يككف الكزف (في ىعالً نال) ،كبلؾ غير خارج عف النظائر ...،كايظهر مػبهب الخميػؿ؛ يف
المػػػيـ مػػػف حػػػركؼ الزيػػػادة ال محالػػػة ،كجعػػػؿ الجميػػػر مػػػف بػػػاب كاحػػػد أكلػػػ مػػػف

االختالؼ."...
رؼدقٛت:

(ُ)

استدؿ العكبرم بثالث عمؿ لترجيح قكؿ الخميؿ كمف كافقهو
ا

أًٔل-عمػػػػػػػة االشػػػػػػػتقاؽ ،كهػػػػػػػبق العمػػػػػػػة مستخمصػػػػػػػة مػػػػػػػف قكلهو"كحجػػػػػػػة

ايكليفواالشتقاؽ".
ا

كاحد".

ثبَٛاب-عمػػة المعنػ  ،كهػػبق العمػة مستخمصػػة مػف قكلػػهو"كالمعن فػي الجميػػر
ا

ثبنثب-عمػة أكلػ  ،كهػبق العمػة مستخمصػة مػف قكلػهو"كجعؿ الجميػر مػف بػاب

كاحد أكل مف االختالؼ".

( )1شرح التكممة صّٔٗ.ّٕٗ ،

ِْٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ْ
ْ
ْ َ َْ
ٔ(ْج ٍز ٍع) ثني األصبنخ ٔانشٚبدح:
غ)
ه
ج
ٔ(ْ
)
خ
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ِ
ِ ٍ
ْبء(ْزكٕن ٍ
ِ

اختمؼ الصرفيكف في زيادة الهاة أكنال كما في ايلفػاظ الثالثػة السػابقة عمػ

ما ي تي:

ا
أًٔل-بهػػب سػػيبكيه إل ػ

(ه ٍبمىػػر) ً
أف الهػػاة ف ػي ً
ك(ه ٍجػ ىػرع) أصػػؿ  ،فحركفهمػػا
كمها أصػكؿ ؛ لبلػؾ عدهما ف الكزف الرابر مف أكزاف االسـ الرباعي  ،فقاؿ و " ...
كيكػػػكف عمػػػ ً
(ف ٍعمىػػػؿ) فيهمػػػا  ،فايسػػػماة نحػػػك و ًق ٍم ىعػػػـ ً
كد ٍرىهػػػـ  ،كالصػػػفة هجػػػرع ،
(ُ)
كهبمر."...
ا

ثبَٛبو بهب الخميؿ إل أف الهاة في(هرككلة) زائدة ،كبهػب ايخفػش إلػ أف
(ِ)
الهاة في هبمر كهجرع زائدة ،ككزف الكممات الثالث هكو ًه ٍف ىع ٍكلى هة ،ك ًه ٍف ًع هؿ.
نص العكبرم عم قػكؿ الخميػؿ كالقػكؿ المقابػؿ لػه مػف غيػر أف ينسػبه،
كقد َّ
فقاؿو" الهاة تشبه حركؼ المػد لخفائهػا كخفتهػا ،كقػد زيػدت أكنال في(هرككلػة) فػي
ً
مشػيا
ػت المػرأة إبا مشػت
قكؿ الخميؿ ،
ككزنها(ه ٍف ىع ٍكلى هة)؛ ينػه أخػبق مػف قػكلهـو ىرىكمى ٍ
ن
يمثٍقىنال ،قالكاو كهي المرأة العظيمة ايكراؾ.
ً
فهك(ه ٍف ًع هؿ) ،كقػاؿ غيػر الخميؿوالهػاة
كقالكاو هبمر كهجرع مف البمر كالجرع،

ً
في(س ىػب ٍط ور)
في هبق ايمثمة أصؿ ،كمقاربتها لألصكؿ الثالثية ال تكجػب زيادتهػا كمػا
ً
كد ًم وػث ،كليسػت الػراة فيػه زائػدة ،كهػبا غيػر
ك(د ىمثٍ ور) ،ف نهما في المعن
مثؿوسػ ًب وط ،ى
ى
دافر لقكؿ الخميؿ يمريفو
أحمًْبوأف الراة ليست مف حركؼ الزيادة ،كالهاة منها.

( )1الكتابْ ،ِٖٗ/كينظروالمقتضبُ ،َِْ/كايصكؿّ.ُّٖ/

( )2ينظػػرورأم الخميػػؿ كيخفػػش فيوسػػر الصػػناعةِ ،ٓٗٔ/كشػػرح التصػػريؼ لمثمػػانيني صِٖٕ،
كالمفصؿ صّٗٓ ،كالممترُ.ُِٗ/

ِْٕ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ٔانثبَٙوأف الهاة تسقط في االشتقاؽ ،كمعن االشتقاؽ صحيح ،كهك أقػكل

ايدلة عم الزيادة"(ُ).
رؼدقٛت:

استدؿ العكبرم لترجيح مبهب الخميؿ بدليميفو

أحاامًْبواستصػػحاب الحػػاؿ؛ إب تمسػػؾ ب ػ ف ال ػراة ليسػػت مػػف أحػػرؼ الزيػػادة

خالفنا لمهاة.

ٔانثبَٙو عمة االشتقاؽ ،كاالشتقاؽ مف أقكل ايدلة عم الزيادة.

ْ -22بء(أيٓبد) ثني األصبنخ ٔانشٚبدح:

اختمؼ الصرفيكف في هاة(أمهات) كلهـ فيها قكالفو

ػات) ،كهػبا
اندقٕل األٔلو بهػب أصػحابه إلػ أف الهػاة زائػدة ،كأف كزنها(في ٍعمى ىه ه
القكؿ لجمهكر الصرفييف(ِ).
اندقاإل انثاابَٙو بهػػب أصػػحابه إل ػ أف الهػػاة أصػػمية ،كأف كاحػػد(أمهات)و

(أمهة) ككزنهاو (في َّعمىة) ،كقد نسب هبا القكؿ البف السراج(ّ).

كقد نص العكبػرم عمػ القػكليف كاصػفنا القػكؿ القائػؿ ب صػالة الهمػزة بالبعػد،

يمات) ،كجعمػكا الزيػادة فرقنػا بػيف
فقاؿو" كقد زيدت الهاة ثالثػة في(أمهػات) ،كايصػؿ(أ َّ

أمهات بني آدـ كأمهات البهائـ،...كبهب قكـ إل أف الهاة في أمهات أصؿ ،كبهب
كؿ ش و بسبب لىه ًك ىها ً
مف(ايم ًه) كهك(النسياف) ،كبلؾ أف اي َّيـ تنس َّ
بكلد ىها،
إل أنه
ٍ
ى
كقيؿويككف بلؾ مف ايضداد ،كفي هبا بعد مف جهتيفو
أحمًْبوأف الهاة غير مستعممة في الكاحد البتة.

( )1شرح التكممة صُُْ.ُِْ ،

( )2ينظروالممتر البف عصفكرُ ،ُِٕ/كتكضيح المقاصد لممرادمٓ.ُْٕٓ ،ُْٓٔ/
( )3ينظروشرح التصريؼ البف إياز صٓٗ ،كالمساعدْ.ُٓ/

ِْٖ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ٔانثبَٙو أف معن النسػياف فػي ايـ بعيػد ،كهكضػد حالهػا ،كينهػـ قػالكاو أـ

غير أصؿ".
يم ٍي ىم هة ،كهبا قاطر عم أف
ّْ
ى
الهاة ي
بي ىن ية ايمكمة ،كقالكا في التصغيروأ ى
رؼدقٛت:

(ُ)

استدؿ العكبرم لمقكؿ القائؿ بزيادة الهاة في أمهات ب مريفو

أحمًْبواستصحاب الحاؿ في أف الهاة غير مستعممة في الكاحد ،أموأـ.

ٔانثاابَٙو السػػماع ،الػػبم اسػػتدؿ بػػه عمػػ أف ايـ التنسػػي كلػػدها ،كعمػػ

تصغيرها عم أميمة ،كهبا السماع دليؿ قاطر عم زيادة الهاة.
ِّ
 ٌَٕ -23صُؼبَ: ٙ

اكم ،إال أنػػه كرد عنهـوصػػنعاني عمػ
القيػػاس فػػي النسػػب إلػ
صنعاةوصػ ٍن ىع ُّ
ى

غير قياس ،كقد اختمؼ الصرفيكف فػي النػكف هػؿ هػي مبدلػة مػف الهمػزة ،أك مبدلػة

مف كاك؟ كلهـ في بلؾ قكالفو

أحمًْبوأف النكف مبدلة مف كاك المبدلػة مػف الهمػزة ،كػ نهـ قالكاوصػنعاكم،

ثـ أبدلكا مف الكاك نكنا(ِ).

ٔانثبَٙوأف النكف بدؿ مف الهمزة في صنعاة(ّ).
ادا القكؿ القائؿ ب ف النػكف مبدلػة
كقد نص العكبرم عم القكليف السابقيف ،ر ن
مف همزة  ،فقاؿو"...كفيه قكالفو

( )1شرح التكممة صُّْ.ُْْ ،
( )2ينظروالبغػػػػداديات صَُٓ ،كالمنصػػػػؼُ ،ُٖٓ/كشػػػػرح الممػػػػككي فػػػػي التصػػػػريؼ صِٖٓ،
ِٖٔ.

( )3ينظروشرح التصريؼ لمثمانيني صَّْ.

ِْٗ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

أحمًْبوهي بدؿ مف الكاك المبدلة مف همػزة المبدلػة مػف ألػؼ الت نيػث ،كمػا

اكم) ،ثػػـ أيبػػدلىت منهػػا نػػكف لمػػا بػػيف
ػت فػػي (حمػراة) و (حمػر ّّ
أبػدلت فػػي النسػػب  ،فقمػ ى
النكف كالكاك مف المشابهة ،كأف النكف أخؼ منها.
ٔاندقٕل انثبَٙو هي بػدؿ مػف همزة(صػنعاة) ،قػالكاو كهػبا أكلػ ؛ لقمػة البػدؿ،

ينها بدؿ مف بدؿ ،كفي الكجه ايكؿ هي بػدؿ مػف بػدؿ مػف بػدؿ ،كهػبا لػيس بشػ ،
كال مشابهة بيف النكف كالهمزة  ،كال عبرة بقمة البدؿ ككثرته بعد كضػكح الػدليؿ عمػ

البدؿ"(ُ).
رؼدقٛت:

استدؿ العكبرم لتقكية القكؿ القائؿ بػ ف النػكف مبدلػة مػف الػكاك المبدلػة مػف

الهمزة بعمتيفو

إحماًْبو عمة المشابهة ،كهبق مستخمصة مػف قكلػهو" ثػـ أبػدلت منهػا نػكف

لما بيف النكف كالكاك مف المشابهة".
منها".

ٔانثبَٛخوعمة التخفيؼ ،كهبق العمة مستخمصػة مػف قكلػهو" كأف النػكف أخػؼ

كضػح العكبػػػرم ب ف القكؿ الثاني لػيس بػ كل مػف ايكؿ؛ لقمػة البػدؿ؛ إب
ثػـ َّ

ال مشابهة بيف النكف كالهمػزة ،كال عبػرة بقمػة البػدؿ ككثرتػه بعػد كضػكح الػدليؿ عمػ

البدؿ.

-24انزبء يف(كهزب) يجمنخ يٍ ٔأ:

اختمؼ الصرفيكف في تاة (كمتا) هؿ هػي مبدلػة مػف كاك ،أك يػاة ،أك زائػدة؟

كلهـ في بلؾ ثالثة أقكاؿو

( )1شرح التكممة صِْٓ.ّْٓ ،

َِٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

أحمًْبوأف التػاة بػدؿ مف كاك ،كهبا القكؿ لسيبكيه كجمهكر البصرييف.
ٔانثبَٙوأف التاة زائدة لمت نيث ،كهبا القكؿ لمجرمي.

(ُ)

(ِ)

ٔانثبنااثوأف التػػاة بػػدؿ مػػف يػػاة؛ لسػػماع ا مالػػة فيهػػا ،كينسػػب هػػبا القػػكؿ
لمسيرافي(ّ).
قكل أبكعمي الفارسي هبا القكؿ.
كقد َّ

(ْ)

ػص العكبػػرم عمػ ايقػكاؿ الثالثػػة مبينػا كجػػه البعػػد فػي قػػكؿ الجرمػػي،
كقػد نػ َّ
المػا ففي(كمتػا) ،كايصػؿو ًك ٍمػكم،
كفي القكؿ الثالث ،فقاؿو"كأما إبداؿ التاة مف الػكاك ن
هبا قكؿ ايكثريف.
ً
ككزنه(ف ٍعتى هؿ) كهبا بعيد لكجهيفو
كقاؿ الجرميو هي زائدة،
أحمًْبوأنه بناة ال نظير له.
حشكا.
ٔانثبَٙو أف الكممة مؤنثة فتحتاج إل عالمة ،كتاة الت نيث ال تقر ن

س ًػف ا مالػة فيها،كهػبا بعيػد
...كبهب قػكـ إلػ أف التػاة بػدؿ مػف
ي
الياة؛لح ٍ
في القياس"(ٓ).
رؼدقٛت:

له".

صحيحا ،كه عم النحك اآلتيو
استدؿ العكبرم بثالثة أدلة لتقكية ما يراق
ن
ا
أًٔل -عدـ النظير ،كهبا مستخمص مف قكلهو"إنهً -
أموف ٍعتىػؿ -بنػاة ال نظيػر

( )1ينظروالكتابّ ،ّْٔ/كالمسائؿ البصرياتِ.ْٕٗ/

( )2ينظروسر الصناعةُ ،ُِٓ ،ُُٓ/كأمالي ابف الشجرمِ.ِٖٕ/
( )3ينظروشرح الكافية لمرضيُ،ِٗ/
( )4ينظروالشيرازياتِ.ُُْ/

( )5شرح التكممة صْٕٓ.ْٖٓ ،

ُِٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ا

طا.
كس ن

ثبَٛااب -التمسػػؾ بايصػػؿ -استصػػحاب الحػػاؿ -فػػي أف تػػاة الت نيػػث ال تقػػر
ا

ثبنثب -القياس البعيد في إمالة(كمتا).

ٔ-25سٌ رٕارح:

اختمؼ الصرفيكف في كزف(تكراة) عم النحك اآلتيو
ا

أًٔل -بهػػب البصػػريكف إل ػ أف التػػاة فػػي (تػػكراة) بػػدؿ مػػف ال ػكاك  ،كأصػػمهاو

ػاة ألفنػػا ؛ لتحركهػػا كانفتػػاح مػػا قبمهػػا ،
ػاة  ،كقمبػػت اليػ ي
ىك ٍك ىرىيػ هة ،أبػػدلت الػكاك ايكلػ تػ ن
ككزنهػػا (فى ٍك ىعمىػػة)  ،كهػػي مشػػتقة مػػف قػػكلهـ و ىك ىرل َّ
الزٍنػ يد إبا قػػدح فظهػػرت نػػارق  ،أك

ت كالمي مف التكرية كهي التعريض كسميت التكراة ببلؾ ؛ يف
أنها مشتقة مف ىك ىرٍي ى
أكثرها تمكيحات كمعاريض(ُ) .
ا

بدال مػف
ثبَٛب-بهب بعض الككفييف إل أف التاة في (تكراة) زائدة  ،كليست ن

أيضػػا -فالتػػاة
الػكاك  ،ككزنهػػا و (تى ٍف ىعمػ هة)  ،كالتػػكراة عنػػدهـ مشػػتقة مػػف كرل الزنػػد – ن
عندهـ غير منقمبة بػؿ زائػدة كػػػ(التاة) فػي (تكصػية) ف بػدلت الكسػرة فتحػة ،فانقمبػت
الياة ألفنا ،كما قالكا في جارية و جاراة كفي ناصية ناصاة (ِ).

نػػػػص العكبػػػػرم عمػػػػ القػػػػكليف السػػػػابقيف  ،فقاؿو"ف مػػػػا(تك ارةه) فهػػػػي
كقػػػػد
َّ
عندنا(فى ٍك ىعمى هة) مف ىك ىرل َّ
الزٍن يد ك ٍأك ىرل إبا انقدحت منه النار ،فالتكارة يستضػاة بهػا بمػا
تضمنته مف ايحكاـ كالمكاعظ ،كمػا أف(ا نجيػؿ)و (إًف ًٍعيػ هؿ) مػف َّ
الن ٍجػؿ ،كهػك ايصػؿ،

( )1ينظرومعػػاني الق ػرآف لمزجػػاجُ ،ّْٕ/كسػػر صػػناعة ا ع ػرابُ ،ُْٔ/كمشػػكؿ إع ػراب الق ػرآف
ُ ،ُْٗ/كالتصريؼ الممككي صِٕٗ ،كالممترُ ،ّّٖ/كشرح الشافية لمرضيّ.ُٖ/

( )2شػػػرح الشػػػافيةّ ،ُٖ/كنسػػػب هػػػبا القػػػكؿ لمفػػػراة فقػػػط فػػػي البحػػػر المحػػػيطِ ،ّٖٕ/كالػػػدر
المصكفِ ،ٗ/كنسب إل البغدادييف في شرح المفصؿَُ.ّٖ/

ِِٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

الـ؛ لتحركهػػا
ػاة أبػػدلت اليػ ي
أك مػػا يسػػيؿ مػػف المػػاة ،كلمػػا أبػػدلت الػكاك تػ ن
ػاة التػػي هػػي ه
كانفتاح ما قبمها.
كقػػاؿ بعػػض الكػػػكفييفو هي(تى ٍف ًعمىػػ هة) مث يؿوتى ٍك ًرم و
ػػة ،ف ٍيبػ ًػػد ىؿ مػػف الكسػػرة فتحػػػ نة،
ى
فانقمبت الياة ألفنا ،فصارت(تكراة) ،كهبا ضعيؼ في القيػاس؛ إب ال حاجػ ىة تػدعك إلػ
الزمػػا لقػػالكا في(تى ٍكًد ىيػ وػة)-كهػػي الخشػػبة التػػي
تغييػػر الكسػػرة إلػ الفتحػػة ،ثػػـ لػػك كػػاف ن
تضرب بها أخالؼ الناقة-تى ٍكىداةه ،كلـ يقمه أحد"(ُ).
رؼدقٛت:

استدؿ العكبرم لترجيح مبهب البصرييف بدليميفو
أحاامًْبوضػػعؼ القيػػاس فػػي قمػػب الكسػػرة إلػ الفتحػػة مػػف غيػػر عمػػة داعيػػة

لبلؾ القمب.

الزمػا
ٔانثبَٙوالقكؿ بالمكجب ،كهبا الدليؿ مستخمص مف قكلهو" ثـ لك كاف ن
لقػػالكا في(تى ٍكًد ىي ػ وة)-كهػػي الخشػػبة التػػي تضػػرب بهػػا أخػػالؼ الناقػػة-تىػ ٍػكىداةه ،كلػػـ يقمػػه
أحد".
-26أصم كَُٕٛخ:
اختمؼ الصرفيكف في أصؿ(كينكنة) عم النحك اآلتيو
ا

أًٔل-بهػػب الخميػػؿ كسػػيبكيه كعامػػة البصػػرييف ،كالكسػػائي مػػف الكػػكفييف فػػي

أحد القػكليف المنسػكبيف لػه إلػ أف أصػمهاو ىك ٍي ىكينكىنػ هة  ،ككزنهػا عمػ هبا(فى ٍي ىعميكلىػ هة) ،
يػاة  ،كأدغمتػا
كاجتمعت فيها الكاك كالياة  ،كسػبقت إحػداهما بالسػككف فقمبػت الػكاك ن
فصارت في التقديرو ىك َّي ينكنةَّ ،
مثقمىة  ،ثـ يخ ًففىت بحبؼ الياة المنقمبة عف الكاك التي

( )1شرح التكممة صْٕٖ.ْٖٖ ،

ِّٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

هي عيف الفعؿ ،فصارتو ىك ٍي ينكنة  ،كألزمكها الحبؼ لطكؿ الكممة(ُ).
سيد فيع هؿ كاف لـ يكف فيع هؿ في
كفي بلؾ يقكؿ سيبكيهو" ككاف الخميؿ يقكؿو ه
غير المعتؿ ،ينهـ قد يخصكف المعتؿ بالبناة ال يخصكف به غيرق مف غيػر المعتػؿ،

أال تػراهـ قػػالكا كينكنػ هة كالقيػػدكد ،ينػػه الطكيػػؿ فػػي غيػػر السػػماة ،كانمػػا هػػك مػػف قػػاد
يقكد .أال ترل أنؾ تقكؿ جم هؿ منقاد كأقكد ،ف صمهما فيعمكل هة .كليس في غيػر المعتػؿ
(ِ)
مصدرا".
فيعمك هؿ
ن
ا

ثبَٛب-بهب الخميؿ فيما هك منسكب إليػه إلػ أنهاوفى ٍي يعكلىػ هة ،كهػبا الػرأم نقمػه

ايزهػػػرم عػػػف الفػػػراة ،فقػػػاؿو" قاؿوكػػػاف الخميػػػؿ يقػػػكؿو كينكنػػػةو فى ٍي يعكلػػػة ،كهػػػي فػػػي
يػاة مشػددة ،
يػاة ك هاك ،كايكلػ منهمػا سػاكنة،
ّْ
فصػي ىرتا ن
ايصؿو ىك ٍي ىكينكىن هة ،التقت منها ه

اوكينكنػػة  ،كمػػا قػػالكا و هػ ٍػي هف
مثػػؿ مػػا قػػالكا و الهػ ّْػي يف مػػف ي
(ه ٍنػ ي
ػت) ثػػـ خففكهػػا  ،فقالك ٍ
ٍلي هف"(ّ).
ا

ثبنثب-بهب الفراة إل أف أصمهاو ىك ٍكين ىكىن هة ،ككزنها و فى ٍعميكلىة ،كعمة بلػؾ عنػدق
كسػ ٍػيركرة ،
أف أكثػػر مػػا يج ػ مػػف هػػبق المصػػادر مػػف بكات اليػػاة ،كػػػػ و صػػيركرة  ،ى
حمال عم صيركرة ؛ لكثرتػه
ياة في كينكنة  ،ن
ففتحكق حت تسمـ الياة  ،كقمبكا الكاك ن
في بكات الياة(ْ).

( )1ينظروالكتػػػػابْ ،ّٔٓ/كالمقتضػػػػبِ ،ُِٗ/ِ ،ُِْ/كايصػػػػكؿّ ،ِِٔ/كأمػػػػالي الزجػػػػاجي
صِْْ ،كالمنصؼِ.ٗ/

( )2الكتابْ.ّٔٓ/

( )3تهبيب المغة(ؾ.ك.ف)َُ.ّٕٕ ،ّٕٔ/

( )4ينظروالمنصؼِ ،ُِ/كشرح الشافيةّ.ُْٓ/

ِْٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ا

راثؼب -بهب الكسائي في القكؿ الثاني المنسكب إليه إل أف مف جعؿ اليػاة

أصػػػػمية فهػػػػي مػػػػف الفعؿ(فى ٍعميكلػػػػ هة) ،كمػػػػف جعمهػػػػا زائػػػػدة فهػػػػي مػػػػف الفعؿ(فى ٍي ىعميكلىػػػػ هة)
منقكصة(ُ).

نص العكبرم عم المبهبيف المشهكريف في المس لة ،مبهب البصػرييف
كقد َّ
س ًم ىر هبا المثػاؿ مخفَّفنػا ،كأدل
كمبهب الككفييف،
ن
مرجحا مبهب البصرييف ،فقاؿو"قد ي
َّػػػػػر ،كاختمػػػػػؼ أهػػػػػؿ البمػػػػػديف فػػػػػي التغييػػػػػر ،فقػػػػػاؿ
القيػػػػػاس فيػػػػػه إلػػػػػ أنػػػػػه مغي ه
البصريكفوأصمه( ىك ٍي ىكينكىن هة) عم (فى ٍي ىعميكلى وة) كاحتجكا لبلؾ مف أكجهو
مدغما ،قاؿ الراجز(ِ)و
أحمْبومجيئه
ن
قٌػ ٍد فى ىارقىػػػػػ ٍت قى ًري ىن ىهػا القى ًري ىن ٍه
ش ىحطى ٍت ىع ٍف ىد ً
ارىها الظَّ ًعي ىن ٍه
ىك ى
س ًفي ىن ٍه
ض َّم ىنػا َّ
ىيا لى ٍيػػػ ى
ت أىٌنػػػػىػا ى
صػ يؿ ىكيَّ ينكىن ٍه
حتَّ ىي يعػػػػػ ى
الك ٍ
كد ى

انثبَٙوأنها لك كانت الياة في مكضر العيف لكاف ا بداؿ عم غير القياس؛

يف الكاك إبا سكنت كقبمها فتح هة صحت.
ٔانثبنثوأف(فى ًعميكلى نة)-بكسر العػيف-معػدكـ فػي المصػادر ،كهػبا يي ٍب ًطػ يؿ مػبهب
(ّ)
اآلخريف"

( )1ينظرودقائؽ التصريؼ صُِٔ.
( )2مػػػػػف الرجػػػػػز بػػػػػال نسػػػػػبة فػػػػػي المنصػػػػػؼِ ،ُٓ/كشػػػػػرح التصػػػػػريؼ لمثمػػػػػانيني صْٕٗ،
كالممترِ.َٓٓ/

( )3شرح التكممة صْٓٓ.ْٓٔ ،

ِٓٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

رؼدقٛت:

استدؿ العكبرم بثالثة أدلة لترجيح مبهب البصرييف ،هيو

أ-السماع؛ إب استشهد ببيت شعرم عم مج الياة في(كينكنة) مدغمة.

يػاة هػك القيػاس؛ يف اليػاة
ب-القياس؛ إب اتخبق ن
دليال عم أف إبػداؿ الػكاك ن
لػػك كانػػت فػػي مكضػػر العػػيف لكػػاف ا بػػداؿ عم ػ غيػػر القيػػاس ،يف ال ػكاك إبا سػػكنت
كقبمها فتحة صحت.

ج-عدـ النظير؛ إب قرر أف كزف (فى ًعميكلى نة) معدكـ في المصادر.
َ ْ
-27أصم أنف(حبحٛذ):
اختمؼ الصرفيكف في أصؿ ألؼ(حاحيت) عم ثالثة أقكاؿو
اندقٕل األٔلو قكؿ الخميؿ كسيبكيهو أف أصؿ ايلؼ الياة.

ػػت ،كلكػػػنهـ أبػػػدلكا ايلػػػؼ
ػػت
كه ى
ػػت ى
اه ٍيػ ي
كعاع ٍيػ ي
اح ٍيػ ي
ى
قػػػاؿ سػػػيبكيهو"...ككبلؾ ىح ى
لشبهها بالياة ،فصارت ك نها هي.)ُ( "...
اندقٕل انثبَٙو قكؿ المازنيوأف أصؿ ايلػؼ الػكاك ،فقػاؿ بعػد أف نقػؿ مػبهب

ػت عم ػ أصػػمهما ،
ت كقى ٍكقى ٍيػ ي
ضػ ٍػي ي
ض ٍك ى
الخميػػؿو" كالقػػكؿ عنػػدم عم ػ خػػالؼ بلػػؾ ؛ يف ى
كعم ما ينبغي أف يككنا عميه ،كهبا ليس عم أصمه-أعني(حاحيت) كأخكاتها-أال
ترل أف ما يج عم أصمه يقاس عميه ما لـ يج عم أصمه؟"(ِ).

اندقٕل انثبناثو أف ايلػؼ ليسػت منقمبػة عػف يػاة كال ك و
اك ،كقػد حكػاق ايعمػـ

عػػف بعػػض العممػػاة ،فقػػاؿو" كقػػاؿ بعػػض النحكييفوليسػػت ايلػػؼ منقمبػػة مػػف يػػاة كال

كو
اك ،بػػؿ اليػػاة في(حاحيػػت) منقمبػػة مػػف ألػػؼ ،كايصػػؿ(حا) ،ك(حػػا) الثانيػػة تكريػػر

ص ّْػي ىرت كقػر التغييػر بػايخيرة منهمػا؛ ينػه
لألكل  ،كهما حكاية الصػكت ،فممػا ركبػا فى ي
( )1الكتابْ.ّّٗ/

( )2المنصؼِ.َُٕ/

ِٔٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ػاة أك ك ناكا ،
ال يجػػكز أف تقػػر تػػاة المػػتكمـ عمػ ألػػؼ فػػي الفعػػؿ حتػ تي ىغ َّيػ ىػر فتقمػػب يػ ن
(ُ)
كقكلؾوغزكت ،كرميت ،كما أشبه بلؾ".
مرجحػا قػكؿ الخميػؿ كسػيبكيه  ،فقػاؿو"
كقد حك العكبػرم القػكليف ايكلػيف ،
ن
ت) ،كدليؿ بلؾ مف بكرناق مػف
حاحيتو مف مضعؼ الياة عند الخميؿ  ،ك
أصمه(ح ٍي ىح ٍي ي
ى

ت) (ِ) ،إال أف الياة ايكل أيبدلت ألفنػا ؛ لػئال تتكػرر اليػاة لفظنػا،
ض ٍي ي
(ض ٍك ى
التقسيـ في ى
إب كانت الثانيػة ال بػد مػف ظهكرهػا  ،كابػداؿ اليػاة السػاكنة ألفنػا غيػر بعيػد ،أال تػراهـ
ةوح ً
زباني...
وطائي ،كفي زبينةو
م ،كفي طي
ار ّّ
ّّ
ّّ
قالكا في الحير ى

كقاؿ أبكعثماف المازنيو هك مف مكرر الكاك ،إال أنهـ أبدلكا الكاك ايكل ألفنا

عم ػ جهػػة الشػػبكب ،كاحػػتج لػػبلؾ ب نػػه لػػـ يجػػد اليػػاة مكػػررة فػػي مكضػػر ،كال ػكاك قػػد

الكح ىكحة.
يك ًجدت مكررةن مثؿو الكسكسة ،ك ٍ
كقػػػكؿ الخميػػػؿ أقػػػيس؛ ينهػػػا لػػػك كانػػػت مػػػف الػػػكاك لصػػػحت ايكلػػػ  ،فكػػػاف
ت ،كلػيس كػبلؾ إبا يح ًممىػت عمػ اليػاة؛ يف الػداعي
ض ٍػي ي
يقاؿوح ٍك ىح ٍي ي
اوض ٍك ى
ت ،كمػا قالك ى
ى
إلػػ قمبهػػا اسػػػتثقاؿ التكريػػر فػػػي اليػػاة ،كيػػدؿ عمػػػ بلػػؾ أف المكػػػرر فػػي الحػػػركؼ
ت(ّ)،
ت ،ك
استيثٍ ًق ىؿ حت ىح ىممى يهـ بلؾ عم البدؿ في
أصمهود ٍه ىد ٍه ي
ى
نحكود ٍه ىد ٍي ي
ى
الصحاح قد ٍ
الج ٍع ًػؿ(ْ) ،فػالتغيير فػي حػركؼ العمػة أجػدر ،كالجمػر بػيف
كقالكا فػي
المكافود ٍه يد ى
ي
كهػ هة ي
ػػر
ت) نظيػ نا
ػػت ،كمػػػا
المػػػا،
ضػ ٍػػي ي
نحكوح ًييػ ي
كاف(ض ٍك ى
ى
ى
اليػػػاةيف هنػػػا كػػػالجمر بػػػيف اليػػػاةيف ن

ك(ح َّكوة)" (ٓ).
لباب(قي َّكوة) ي

( )1النكتُُِٖٓ/

( )2شرح التكممة صْٖٓ.
( )3دهدهتودحرجت.المساف(د.ق.د.ق).

( )4دهدكهة الجعؿو ما يي ٍج ىمر كيدحرج مف الخرة.المساف(د.ق.د.ق).
( )5شرح التكممة صٖٔٓ.ٖٕٓ ،

ِٕٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

رؼدقٛت:

اسػػتدؿ العكبػػرم هنػػا لتػػرجيح مػػبهب الخميػػؿ الػػبم جعمػػه أقػػيس مػػف مػػبهب

المازني بدليؿ ،كعمة صرفية.

ف مػػا الػػدليؿ فهػػك السػػبر كالتقسػػيـ الػػبم أشػػار إليػػه بقكلػػهو" كدليػػؿ بلػػؾ مػػا

بكرناق مف التقسيـ."...

ار مف التكريػر
ياة؛ فرنا
كأما العمة فهي عمة االستثقاؿ المؤدية إل قمب ايلؼ ن
البم في الياة.
-28إدغبو انزاء يف انالو:

اختمؼ الصرفيكف في إدغاـ الراة في الالـ عم مبهبيفو
ا

أًٔل-بهب الخميؿ كسيبكيه كعامة البصرييف إل أف الراة ال تدغـ في الػالـ،

شبَّه بحرفيف(ُ).
كاف كانتا متقاربتيف؛ لما في الراة مف تكرير ،كلتكريرها تي ى
ا

ثبَٛاااب-بهػػػب أبػػػكعمرك بػػػف العػػػالة ،كيعقػػػكب الحضػػػرمي كاليزيػػػػػدم مػػػف

البصرييف ،كأبكجعفر الرؤاسي كالكسائي كالفراة مف الككفييف إل جػػكاز إدغػػػاـ الػراة

في الالـ.

(ِ)

ػحا أف سػػيبكيه كػػػػػاف
كقػػػػػػد نػػػػػ َّ
ص العكبػػػػػػػػػػرم عم ػ القػػكليف السػػابقيف مكضػ ن
ينكػػػر بلػػػػػػػػػػػؾ عمػػػ أبي عمػرك ،كالعكبػرم ممػف يقػكؿ بقػكؿ سػيبكيه ؛ إب يقػػػػػػػػػكؿو

" كال تقكؿواغفر له ،فتدغـ الػراة فػي الػالـ؛ لمػا فػي الػراة مػف التكريػر النػازؿ منزلػة
حرفيػػػف ،كليػػػس بلػػػػػػػػؾ َّلالـ ،كمػػػػػػػػا يح ًكػػػػػػػػػ ىي عػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي عمرك مف إدغػاـ الػراة

( )1ينظروالكتابْ ،ْْٖ/كايصػكؿّ ،ِْٖ/كسػر صػناعة ا عػرابُ ،ُّٗ/كالتبصػرة كالتػبكرة ِ،ْٗٗ/
كالمقربِ ،ُْ/كالهمرٔ.ِٗٗ/

( )2ينظرومعاني القرآفُ ،َُٔ/كالممترِ ،ِٕٓ ،ِْٕ/كشرح الشافيةّ ،ِْٕ/كالهمرٔ.ِٗٗ/

ِٖٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

في الالـ يثبته المحققكف(ُ) ،كقد كاف سيبكيه ينكػر بلػػػػػػػػؾ ،كيقػكؿ و إف الػػػػػػػػػػػراكم

عػػػػػػف أبػػػػػػي عمػػػرك لػػـ يضبػػط(ِ) ،هػػػبا مػػر أف سيبكيػػػػه يعرؼ مبهب أبي عمرك
كيحتج به".
رؼدقٛت:

(ّ)

استدؿ العكبرم لترجيح قكؿ سيبكيه بعمة صرفية ،كهي االستثقاؿ الناتج مػف

تكريػػر الػراة ،فػػالراة بمنزلػػة حػػرفيف ،كالػػالـ بعػػدها ،كهػػي متقاربػػة المخػػرج مػػر الػراة،
فيصير كالنطؽ بثالثة أحرؼ مف مكضر كاحد.
-29إدغبو انضبد يف يدقبرثٓب:

الضاد كاحدة مف خمسة أحرؼ يدغـ فيهف ما قاربهف ،كال يػدغمف هػف فيمػا

مفظوضػ َّػـ
قػػاربهف ،كهيوال ػراة  ،كالشػػيف ،كالضػػاد  ،كالفػػاة ،كالمػػيـ ،كيجمعهػػا فػػي ال
ي
(ْ)
ش ٍف ور.
ي
كقد اختمؼ الصرفيكف في إدغاـ الضاد في مقاربها عم ما ي تيو
ا

أًٔل-بهػػب جمهػػكر الصػػرفييف إل ػ أف الضػػاد ال يػػدغـ فػػي مقاربػػه ،كيػػدغـ

مقاربه فيه.

(ٓ)

( )1ينظروكتاب السبعة البف مجاهد صُُِ ،كالكشؼ لمكيُ ،ُٕٓ/كالنشرِ.ُِ/
( )2اعمػػـ أف سػػيبكيه لػػـ يػػبكر قػراةة أبػػي عمػػرك ،كبالتػػالي لػػـ ينكرهػػا ،إال أنػػه منػػر إدغػػاـ الػراة فػػي الػػالـ.

ينظروالكتابْ ،ْْٖ/كاعمـ أف أكؿ مف اتهـ الراكم هك أبكاسحاؽ الزجاج ،فقاؿو"كأحسب الػبيف رككا
عف أبي عمرك إدغاـ الراة في الالـ غالطيف ،كهك خط في العربية...كال تػدغـ الػراة فػي الالـ...كهػبا

إجماع النحكييف المكثكؽ بعممهـ" .معاني القرآف كاعرابهُ.ّٖٗ/

( )3شرح التكممة صِّٔ.

( )4ينظروسر الصناعة ُ.ُِْ/

( )5ينظروالمقتضػػػػبُ ،ّْٕ/كايصػػػػكؿّ ،ِْٔ/كالتبصػػػػرة كالتػػػػبكرةِ ،ْٗٔ/كالممتػػػػرِ،ٖٔٗ/
َٗٔ ،كشرح الشافيةّ ،ِٔٗ/كالهمرٔ.ِٗٗ/

ِٗٓ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

كفػػي بلػػؾ يقػػكؿ سػػيبكيهو" كيكرهػػكف أف يػػدغمكها ،يعنػػي الضػػاد ،فيمػػا أدغػػـ

فيها مف هبق الحركؼ".
ا

(ُ)

ثبَٛب-بهب بعض العمماة إل جكاز إدغاـ الطاة فػي مقاربهػا  ،فيقػاؿواطَّجر

فيو اضطجر ،كممف قاؿ بػبلؾ السػيرافي؛ إب قػاؿو" كادغػاـ الضػاد فػي الشػيف عنػدم

ليس بمنكر."...

(ِ)

مصححا القكؿ ايكؿ ،فقػاؿو" كأمػا
نص العكبرم عم القكليف السابقيف،
كقد َّ
ن
الضػػاد فقػػد جعمهػػا قػػكـ مػػف هػػبا القبيػػؿ(ّ) ،كهػػك اختيػػار أبػػي عمػػي ،كبلػػؾ أف الضػػاد
تكجد فيها استطالة ال تكجد في مقاربها ،كا دغاـ يزيؿ بلؾ عنها،كهػبا هػك المػبهب

الصحيح.

كقد أخرجها قكـ مف هػبا الحكػـ ،كقػالكاو قػد أدغػـ فػي الطػاة ،فقػالكاواطَّجر،

الما قد جاة كلػـ يي ىع َّػكؿ عميػه،
كقاؿ غير هؤالةو هبا شاب ال يي ىع َّرج عميه كما أف قمبها ن
(ٓ)
(ْ)
الما".
فقد حككاوالطى ىج ىر  ،ف بدلكا مف الضاد ن
رؼدقٛت:

اعتػػؿ العكبػػرم لتصػػحيح القػػكؿ ايكؿ بعمػػة صػػرفية مفادهػػا المحافظػػة عم ػ

خصائص حرؼ الضاد مف االستطالة المكجكدة فيه ،كا دغاـ يزيؿ تمؾ االستطالة.
-31إدغبو احلبء يف اذلبء:

الهاة ليس لها مف مخرجها ما يػدغـ فيهػا ،أك تػدغـ فيػه؛ ينهػا مػف مخػرج

ايلؼ كالهمزة ،فمـ يبؽ لها ما تدغـ فيه إال ما هك مف المخرج البم يمي مخرجها،
( )1الكتابْ.ْٔٔ/

( )2كتاب ا دغاـ مف شرح كتاب سيبكيه صُّْ.
( )3أم مما ال يدغـ في مقاربه ،كيدغـ مقاربه فيه.

( )4حكاق سيبكيه عف بعض العرب ،ينظروالكتابْ.ّْٖ/
( )5شرح التكممة صّّٔ.

َِٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ف با اجتمعت مر الحاة فال يخمك أف تتقدـ الحاة أك تتقدمها الحاة ،ف ف تقدمت عم

خاتمػػا ،إف شػػئت لػـ تػػدغـ ،كاف شػػئت قمبػػت
الحػاة جػػاز ا دغػػاـ كالبيػػاف،
ى
نحكواجبػ ٍػه ن
ػػاة كأدغمػػػت الحػػػاة فػػػي الحػػاة؛ ينهمػػػا متقاربػػػاف لػػػيس بينهمػػػا شػػػ  ،كاف
الهػػاة حػ ن
ػالال ،فالبيػػاف كال يجػػكز ا دغػػاـ ،كالعمػػة فػػي بلػػؾ أف
ػدح هػ ن
تقػػدمتها الحػػاة ،نحػػكو امػ ٍ
(ُ)
المخرجيف قد اختمفا مر أف ا دغاـ في حركؼ الحمؽ ليس ب صؿ.
كقد نص العكبرم عم أف إدغاـ الحاة في الهاة ال يجكز ،كأف ما نسب إل

سيبكيه مف جكاز إدغاـ الحاة في الهاة مدفكع ،فقاؿو" كتدغـ الهاة في الحػاة ،يف

هػاة كال
الحاة أقرب إل الفـ...كال يجكز العكس،
نحكوامدح ن
ٍ
هالال ،فػال تقمػب الحػاة ن
عينا؛ لما فيه مف التراجر كارتكاب ايثقؿ.
ف ف قيؿو فقد زعـ سيبكيه أف الحاة تدغـ في الهاة نحك قكؿ الراجزو

(ِ)

ك َّنهػػػا بعػػػد كػالؿ َّ
الزاجػػ ًر

َّ
كرد عميػه بلؾ أبكالحسػف.

(ّ)

سحػه ٌمػ ُّر يعقىػ و
اب كاسػ ًر
كم ّْ
ى

قيؿوالحكايػػة عػػف سػػيبكيه ليسػػت عم ػ كجههػػا ،إب يمتنػػر عم ػ سػػيبكيه أف

يعزل إليه ا دغاـ هنا لثالثة أكجهو

أحاامْبوأنػػه قػػاؿ قبػػؿ هػػبا المكضػػر بقريػػب إف الحػػاة ال تػػدغـ فػػي الهػػاة(ْ)،

كأشبر القكؿ في بلؾ ،فكيؼ يناقضه قريب؟!.

( )1ينظروالممتر البف عصفكرِ.ٕٔٗ/

( )2مف مشطكر الرجز ،بال نسبة في الكتابْ ،َْٓ/كسر الصناعةُ ،ٖٓ/كالنكتِ.ُِٓٔ/
إدغاما.
الشاهدوقكلهوكمسحهوحيث أخف الهاة ،كسيبكيه يسم ا خفاة
ّْ
ن

( )3ينظرورد ايخفش عم سيبكيه في سر صناعة ا عرابُ.ٖٓ/
( )4ينظروالكتابْ.ْْٗ/

ُِٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ٔانثبَٙوأف حقيقة ا دغاـ ال تساعد في هبا البيت؛ لما فيه مف الجمػر بػيف

ساكنيف متنافريف.

ٔانثبنااث:أف الػػكزف با دغػػاـ ينكسػػر ،يف هػػبا البيػػت مػػف مشػػطكر الرجػػز،
ك(م ً
(م ػتى ٍف ًعميف) ،كبا دغػػاـ يػػزكؿ عػػف هػػبق الزنػػة إل ػ مػػا ال يجػػكز فػػي هػػبا
ى ٍ
سػػحه)و ي
(ُ)
العركض ،كلـ يجمعكا بيف ساكنيف في الشعر إال ما قاله بعضهـ في المتقارب.

ككؿ بلؾ ممػا ال يسػكغ لعاقػؿ دعػكاق عمػ سػيبكيه ،كيبقػ أنػه قػاؿ فػي هػبا
كي ٍخفىػ  ،فيجػكز فػي العبػارة ،يف
المكضر يدغـ ،كهك مت كؿ عم معنػ أنػه يي ىخفَّ ي
ػؼ ي
إدغاما عم المجاز".
بلؾ تغيير كما أف ا دغاـ تغيير ،كقد يسم إسقاط الحرؼ
ن
رؼدقٛت:

هيو

(ِ)

استدؿ العكبرم بثالثة أدلة في ردق عم ايخفش ما نسػبه لسػيبكيه ،كايدلػة
ُ-أف الحػػاة ال تػػػدغـ فػػػي الهػػاة؛ لمػػػا فػػػي بلػػػؾ مػػف الجمػػػر بػػػيف سػػػاكنيف

متنافريف.

ِ-أف كزف البيت با دغاـ ينكسر.

ّ-أف ما نسب لسيبكيه مخالؼ لما نص عميه في الكتاب.

( )1يقصد الخميؿ كايخفش ،ينظروكتاب العركض لألخفش صُْٔ.
( )2شرح التكممة صّٓٔ.ّٕٔ-

ِِٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

اخلبمتخ

الحمػد هلل البم بنعمتػه تتػػـ الصالحػػات  ،كبفضػمه ترفػر الػدرجات  ،كالصػالة

كالسػالـ عمػ خػاتـ اينبيػػاة كالمرسػميف  ،كرحمػة اهلل المهػػداة لمعػالميف  ،كعمػ آلػػه

كصحبه  ،كمف سار عم هديه إل يكـ الديف.
كبعد ،،

فقد كفقن اهلل -تبارؾ كتعال  -تمػاـ هػبا البحػث الػبل أفػرز نتػائج كثيػرة ،

أبكر منها ما ي تيو
ا

الصرؼ كالعركض إمػاـ فػي
عالـ في المٌغة كال ٌنحك ك ٌ
أًٔل -أبك البقاة العكبر ٌ
م ه
الفقه كالفرائض  ،كابا يع ٌد العمماة كاف مف أعاظـ عمماة عصرق  ،كأكابر لغكيي دهرق
ػزكد
كابا يع ٌد الفقهاة كاف إماـ زمانه  ،كقرير دهرق  ،كلػـ يمنعػه بهػاب بصػرق مػف التٌ ٌ
قكية.
عكضه ببصيرة ثاقبة  ،كعقؿ ك و
بالعمـ كالمعرفة ٌ ،
اع  ،كحافظة ٌ
يف اهلل تعال ٌ
ا

ثبَٛااب-أف العكبػػرم كػػاف بصػػرم المػػبهب كالنزعػػة فػػي نحػػكق كصػػرفه ،كبلػػؾ ؛

ينه سمؾ طريقهـ ،كسار عم خطاهـ ،كتىىب َّن آراةهـ ،كاستشهد بشكاهدهـ ،كاستدؿ
ب دلتهـ.
ا

ثبنثب-اعتمد أبكالبقاة العكبرم أدلة النحػك المعتبػرة كالغالبػة  ،كغيػر المعتبػرة

قكل بها اختياراتهَّ ،
كرد بها عم المخالفيف الختياراته.
في استدالالته ؛ إب َّ
ا

راثؼااب-أف أبػػا البقػػاة كػػاف با عقميػػة تعميميػػة فػػبة ،فهػػك مكلػػر بػػبكر العمػػؿ

كتكجيهها التكجيه الصحيح ؛ إب جمر بيف القاعدة الصرفية كعمتها.
ا

خبيظاب -لمعكبػرم قػدرة كبيػرة عمػ المناقشػة كالمحاججػة يػد ٌؿ عمػ بلػؾ مػػا
رفي
كجدناق في كتابه (شرح التكممة) مف مباحث
ٌ
صرفية أفصح فيها عف مبهبه ٌ
الص ٌ

تؤيد انحيازق لممبهب البم ارتضاق.
 ،كأكرد الحجج كايدلة التي ٌ

ِّٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ا

الصرفية كالتقسيـ كاالحتجاج
عدة طرائؽ في إيراد ٌ
طبدطب-يبي البقاة ٌ
مادته ٌ
كاالستنتاج كالتكرار  ،ككثرة التٌعريفات  ،كاالستطراد  ،كت ثرق بالفقه كأصػكله كالمنطػؽ
رفي.
ككثرة التٌ
عميؿ ،كاهتمامه بمسائؿ الخالؼ ٌ
الص ٌ
ا
مختصػر فػي بكػر مسػائمه الخالفيػة يعمػد
نا
طبثؼب -أف أباالبقػاة العكبػرم كػاف

إل ا يجاز ،كعدـ التطكيؿ.
ا

ثبيُب-أف أبا البقاة العكبرم كاف يجمر في مس لة الترجيح الكاحدة بيف أكثر

مف دليميف ،كما كاف يجمر بيف أكثر مف عمتيف ،ككاف هػبا نهجػه فػي أغمػب مسػائؿ

الترجيح.

ا

ربطؼب-أف أكثر العمؿ تشترؾ بيف النحك كالصػرؼ  ،مػر ايخػب فػي االعتبػار

أف عمؿ النحك تفكؽ العمؿ الصرفية.
النصير.

خالصػا لكجهػه الكريـ،إنػه نعػـ المػكل ،كنعـ
كاهلل أس ؿ أف يجعػؿ عممػي هػبا
ن
كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف .

ِْٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ثجذ ادلصبدر ٔادلزاجغ

ُ-القرآف الكريـَّ -
جؿ مف أنزله .

ِ-ائتالؼ النصرة في اخػتالؼ نحػاة الككفػة كالبصػرة لمزبيػدم ،ت د/طػارؽ

الجنابي-ط/عالـ الكتب-ايكل َُْٕهػُٖٕٗ/ـ.

ّ-أبنيػػػػة ايسػػػػماة كايفعػػػػاؿ كالمصػػػػادر البػػػػف القطػػػػاع-ت د/أحمػػػػد محمػػػػد

عبدالدايـ-ط/دار الكتب المصرية-القاهرةُٗٗٗ-ـ.

ْ-أثر القرآف كالقػراةات فػي النحػك العربػي ،د/محمػد سػمير نجيػب المبػدم-

ط/دار الكتب الثقافية-الككيت-ايكل ُُّٖهػُٖٕٗ/ـ.

ٓ-ارتشػػاؼ الضػػرب م ػف لسػػاف العػػرب يبػػي حيػػاف ايندلسػػي-ت د /رج ػب

عثماف محمد-ط /الخانجي  -القاهرة -ايكل ُُْٖ -هػ ُٖٗٗ /ـ .

ٔ-أصكؿ النحك العربي ،د/محمد خير الحمكاني-الناشػروايطمس-مػف طبعػة

كال تاري .

ٕ -ايصكؿ في النحك البف السراج-ت د/عبد الحسيف الفتمي -ط /مؤسسة

الرسالة  -بيركت  -الثالثة َُْٖ -هػُٖٖٗ /ـ .

ٖ-ايضػػػداد لمحمػػػد بػػػف قاسػػػـ اينبػػػارم-ت د/محمػػػد أبكالفضػػػؿ إبػػػراهيـ-

ط/المكتبة العصرية-صيدا-بيركتُُُْ-هػُُٗٗ/ـ.

ٗ-إعػػػراب القػػػرآف يبػػػي جعفػػػر النحػػػاس-ت د/زهيػػػر غػػػازم زاهػػػد-ط/عػػػالـ

الكتب-الثانيةَُْٓ-هػُٖٗٓ/ـ.

َُ-إعراب القػراةات السػبر كعممهػا البػف خالكيػه-ت د/عبػدالرحمف سػميماف

العثيميف-مكتبة الخانجي-القاهرة-ايكل ُُّْهػُِٗٗ/ـ.

ُُ-ا غػػػػػراب فػػػػػي جػػػػػدؿ ا عػػػػػراب كمعػػػػػه لمػػػػػر ايدلػػػػػة يبػػػػػي البركػػػػػات

اينبارم،ت.د/سعيد ايفغاني-مطبعة الجامعة السكريةُّٕٕهػُٕٗٓ/ـ.

ِٓٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ُِ-ا غفػػاؿ(كهك المسػػائؿ المصػػمحة مػػف معػػاني الق ػرآف كاعرابػػه لمزجػػاج)

يبػػي عمػػي الفارسػػي،ت د/عبػػداهلل بػػف عمػػر الحػػاج إب ػراهيـ-ط/مركػػز جمعػػة الماجػػد

لمثقافة كالتراث-دبيُِْْ-هػََِّ/ـ.

ُّ-االقتػراح فػػي أصػػكؿ النحػػك لمسػػيكطي ،ت.د/محمػػكد سػػميماف اليػػاقكت-

ط/دار المعرفة الجامعيةُِْٔ-هػػََِٔ/ـ.

ُْ -أمػػػػالي ابػػػػف الشػػػػجرم -ت د /محمػػػػكد محمػػػػد الطنػػػػاحي-ط /مكتبػػػػة

الخانجي  -القاهرة  -ايكل ُُّْ -هػُِٗٗ /ـ .

ُٓ-أمالي الزجاجي،ت.أ/عبدالسالـ هاركف-ط/دار الجيؿ-بيركت-الثانيػة-

َُْٕهػُٖٕٗ/ـ.

ُٔ-إنبػػاق الػػركاة عم ػ أنبػػاق النحػػاة لمقفطػػي ،ت/محمػػد أبكالفضػػؿ إب ػراهيـ-

ط/دار الفكر العربي-القاهرة-كمؤسسة الرسالة-بيركت-ايكل َُْٔهػُٖٗٔ/ـ.

ُٕ -أكضػػح المسػػالؾ إلػ ألفيػػة ابػػف مالػػؾ البػػف هشػػاـ -ت /محمػػد محيػػي

الديف عبد الحميد -ط /المكتبة العصرية -صيدا -بيركت-بدكف تاري .

ُٖ -البحر المحيط يبي حياف ايندلسػي–تػح  /الشػي  /عػػػادؿ أحمػد عبػد

المكجكد ،كآخريف-طبعة-دارالكتب العممية-بيركت-ط-ايكل ُُْهػ ُٖٗٗ/ـ.

ُٗ -بغية الكعاة لجالؿ الديف السيكطي  -ت /محمد أبي الفضؿ إبراهيـ -

ط /عيس الحمبي  -ايكل ُّْٖ -هػ ُٗٔٓ /ـ .

َِ-تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة لمجػػكهرم-ت/أحمػػد عبػػدالغفكر العطػػار-

ط/دار العمـ لممالييف-مف دكف طبعة كال تاري .

ُِ-التبصػػرة كالتػػبكرة لمصػػيمرم،ت د/فتحػػي أحمػػد مصػػطف عمػػي الػػديف-

ط/مركز البحث العممي كاحياة التراث-جامعة أـ القرل-ايكل َُِْهػُِٖٗ/ـ.

ِٔٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ِِ-التخمير (شرح المفصؿ فػي صػنعة ا عػراب )لمخػكارزمي  -ت د /عبػػد

الػػػػرحمف بػػػػف سػػػػميماف العثيمػػػػيف  -ط  /مكتبػػػػة العبيكػػػػاف  -الريػػػػاض -ايكلػػػػ -
ُُِْهػَََِ /ـ.

ِّ-التعميقػػػة عمػػػ كتػػػاب سػػػيكيه يبػػػي عمػػػي الفارسػػػي،ت د/عػػػكض حمػػػد

القكزم-ط/مطبعة ايمانة-القاهرة-ايكل َُُْهػَُٗٗ/ـ.

ِْ -تكضػػػػيح المقاصػػػػد كالمسػػػػالؾ بشػػػػرح ألفيػػػػة ابػػػػف مالػػػػؾ لممػػػػ اردم -

ت د /عبد الرحمف عمي سميماف -ط/دار الفكر العرب -القػاهرة-ايكلػ ُِِْ -هػػ/

ََُِـ .

ِٓ-تهبيب المغة لألزهػرم-ت ايسػتاب/محمد عبدالسػالـ هػاركف-المؤسسػة

المصرية العامة لمت ليؼ كالنشر-مف دكف تاري .

ِٔ-جمهػػػرة المغػػػة البػػػف دريػػػد ،ت د/رمػػػزم منيػػػر البعمبكػػػي-ط/دار العمػػػـ

لممالييف-ايكل ُٖٕٗ-ـ.

ِٕ-الحجة لمقراة السبعة يبي عمي الفارسي،ت/بدر الديف قهكجي ،كآخر-

ط/دار الم مكف لمتراث-ايكل َُْْ-هػُْٖٗ/ـ.

ِٖ -الخصػػػػائص البػػػػف جنػػػػي  -ت /محمػػػػد عمػػػػي النجػػػػار  -ط /الهيئػػػػة

المصرية العامة لمكتاب  -الثالثة َُْٖ -هػُٖٖٗ /ـ .

ِٗ -الػػػدر المصػػػكف فػػػي عمػػػكـ الكتػػػاب المكنػػػكف لمسػػػميف الحمبػػػي -تػػػح /

يكسؼ أحمد المطكع – جامعة الككيت.

َّ-دقػػػػائؽ التصػػػػريؼ يبػػػػي القاسػػػػـ سػػػػعيد المػػػػؤدب،ت د/حػػػػاتـ صػػػػالح

الضامف-ط/دار البشائر-ايكل ُِْٓ-هػػََِْ/ـ.

ُّ-السبعة في القراةات البػف مجاهد،ت.د/شػكقي ضػيؼ-ط-دار المعػارؼ

–مصر-مف دكف تاري .

ِٕٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ِّ-سػػر صػػناعة ا ع ػراب البػػف جني،ت.د/حسػػف هنػػداكم-ط-دار القمػػـ-

دمشؽ-ط/ايكل ُٖٓٗـ.

ّّ-الشاهد كأصكؿ النحك في كتاب سيبكيه ،د/خديجة الحديثي-مطبكعػات

جامعة الككيتُّْٗهػُٕٗٓ/ـ.

ّْ-شػػػرح التصػػػريؼ لمثمػػػانيني،ت د/إبػػػراهيـ سػػػميماف البعيمػػػي-ط/مكتبػػػة

الرشد-الرياض-ايكل ُُْٗهػُٗٗٗ/ـ.

ّٓ-شػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػب لمرضػػي،ت/محمد نػػكر الحسػػف ،كآخػػريف-

ط/دار الكتب العممية-بيركتَُِْ-هػُِٖٗ/ـ.

ّٔ-شػػرح التعريػػؼ بضػػركرل التصػػريؼ البػػف إيػػاز  ،ت د /هػػادل نهػػر ،

كآخر – طبعة دار الفكر – الثانيةُِِْ -هػََِِ /ـ .

ّٕ-شرح المفصؿ البف يعيش-ط/إدارة الطباعة المنيرية-مف دكف تاري .

ّٖ-شرح الممكك ف التصريؼ البف يعيش  ،تحقيؽ د  /فخر الػديف قبػاكق

– طبعة دار ايكزاع بالدكحة – الطبعة الثانية َُْٖهػُٖٖٗ /ـ .

ّٗ-العػػػركض لألخفػػػش ،ت.د/أحمػػػد عبدالػػػدايـ-ط/مكتبػػػة الفيصػػػمية-مكػػػة

المكرمة-ايكل ُْٖٗ-ـ.

َْ-العيف لمخميؿ بػف أحمد،ت.د/مهػدم المخزكمػي ،كآخػر-منشػكرات كزارة

الثقافة كا عالـ-العراؽُٖٗٓ-ـ.

ُْ-القامكس المحيط لمفيكزآبادم-ط/الهيئة المصرية العامة لمكتاب.

ِْ -الكتاب لسػيبكيه – ت /عبػد السػالـ هػاركف – ط /الخػانجي – القػاهرة

– الثالثة – َُْٖهػ ُٖٖٗ /ـ .

ّْ-كتاب ا دغاـ مف شرح كتاب سػيبكيه يبػي سػعيد السيرافي،ت.د/سػيؼ

بف عبدالرحمف العريفي-مطبكعات مركز الممؾ فيصؿُِْٗهػػََِٖ/ـ.

ِٖٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ْْ-كتاب الشعر يبي عمي الفارسي،ت د/محمكد محمد الطناحي ،ط/مكتبة

الخانجي-القاهرة-ايكل َُْٖهػُٖٖٗ/ـ.

ْٓ-المباب فػي عمػؿ البنػاة كا عػراب لمعكبػرم،ت د/غػازم مختػار طميمػات-

ط/دار الفكر المعاصر-بيركت-لبناف-ايكل ُُْٔهػُٗٗٓ/ـ.
ْٔ-لساف العرب البف منظكر-ط/دار المعارؼ.

ْٕ-المبػػػدع فػػػي التصػػػريؼ يبػػػي حيػػػاف ،ت د/عبدالحميػػػد السػػػيد طمػػػب-

ط/مكتبة دار العركبة لمنشر كالتكزير-ايكل َُِْ-هػُِٖٗ/ـ.

ْٖ-مجاز القرآف يبي عبيدة معمر بف المثن – ت /محمد فؤاد سيزكيف –

ط /مكتبة الخانجي.

ْٗ-مختصػػر فػػي ش ػكاب الق ػرآف مػػف كتػػاب البػػدير البػػف خالكيػػه-ط-مكتبػػة

المتنبي-القاهرة-مف دكف تاري .

َٓ-مجالس ثعمب يبي العباس أحمد بف يحي ثعمب-ت/عبد السالـ محمد

هاركف-ط-دار المعارؼ-مصر.

ُٓ-المحكػػػـ كالمحػػػيط ايعظػػػـ البػػػف سػػػيدق،ت/عبدالحميد هنػػػداكم-ط/دار

الكتب العممية-بيركت-ايكل ُُِْهػَََِ/ـ.

ِٓ-مشػػكؿ إع ػراب الق ػرآف لمكػػي بػػف أبػػي طالػػب القيسػػي،ت.د/حاتـ صػػالح

الضامف-ط-دار البشائر لمطباعة كالنشر كالتكزير-ط-ايكل ُِْْهػََِّ/ـ.

ّٓ -المسائؿ الشيرازيات يبي عمي الفارسي ،ت د/حسف محمكد هنػداكم-

ط/كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزير-ايكل ُِْْ-هػََِْ/ـ.

ْٓ-المسائؿ المشكمة المعركفة بالبغداديات يبي عمي الفارسي-ت /صػالح

الديف عبداهلل السنكاكم-ط/مطبعة العاني-بغداد-مف طبعة كال تاري .

ٓٓ-المسػػاعد عمػ تسػػهيؿ الفكائػػد البػػف عقيػػؿ ،ت د/محمػػد كامػػؿ بركػػات-

ط/دار الفكر-دمشؽََُْ-هػَُٖٗ/ـ.

ِٗٔ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ٔٓ -معػػػػػػػػػػػػاني القػػػػػػػػػػػػرآف لمفػػػػػػػػػػػػراة–ط/عػػػػػػػػػػػػالـ الكتػػػػػػػػػػػػب-بيػػػػػػػػػػػػركت-

ط/الثالثةَُّْهػُّٖٗ/ـ.

ٕٓ -معاني القرآف كاعرابه لمزجاج  -ت د /عبد الجميػؿ عبػدق شػمبي  -ط/

عالـ الكتب  -بيركت  -ايكل َُْٖ -هػُٖٖٗ /ـ .

ٖٓ-معجػػـ ايدبػػاة (إرشػػاد ايريػػب إل ػ معرفػػة ايديػػب) ليػػاقكت الحمػػكم،ت

د/إحساف عباس-ط/دار الغرب ا سالمي-بيركت-ايكل ُّٗٗ-ـ.

ٗٓ -معجـ البمداف لياقكت الحمكل ،طبعة دار صادر – بيركت َُْْهػػ/

ُْٖٗـ .

َٔ-معجـ المصػطمحات كايلفػاظ الفقهيػة د/محمػد عبػدالرحمف عبػدالمنعـ-

ط/دار الفضيمة -مف طبعة كال تاري .
الثانية.

ُٔ -المفصػػػؿ فػػػي عمػػػـ العربيػػػة لمزمخشػػػرم -ط/دار الجيػػػؿ  -بيػػػركت –
ِٔ-مقػػػاييس المغػػػة البػػػف فػػػارس ،ت.أ/عبدالسػػػالـ محمػػػد هػػػاركف-ط/دار

الفكرُّٗٗ-هػُٕٗٗ/ـ.

ّٔ-المقتصػػد فػػي شػػرح التكممػػة لعبػػدالقاهر الجرجػػاني،ت د/أحمػػد عبػػداهلل

إبراهيـ الدكيش-ط/جامعة ا ماـ محمد بف سعكدُِْٖ-هػََِٕ/ـ.

ْٔ -المقتضب يبي العبػاس المبػرد-ت /محمػد عبػد الخػالؽ عضػيمة -ط/

المجمس ايعم لمشئكف ا سالمية  -القاهرة ُُْٓ -هػ ُْٗٗ /ـ .

ٓٔ-المقرب البف عصفكر ،ت/أحمد عبدالستار الجكارم ،كآخر-ط/ايكلػ -

ُِّٗهػُِٕٗ/ـ.

ٔٔ -الممتر ف التصريؼ البف عصػفكر  ،تحقيػؽ د  /فخػر الػديف قبػاكة –

طبعة دار المعرفة – بيركت – لبناف – الطبعة ايكل َُْٕهػ ُٖٕٗ/ـ.

َِٕ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

ٕٔ-المنصؼ شرح تصريؼ المازن البػف جنػ  ،تحقيػؽ ايسػتاب  /إبػراهيـ

مصػػطف  ،كايسػػتاب  /عبػػداهلل أمػػيف – طبعػػة مصػػطف البػػاب الحمب ػ – القػػاهرة –

الطبعة ايكل ُّّٕهػُْٗٓ /ـ .

ٖٔ -النشػػر ف ػ الق ػراةات العشػػر البػػف الجػػزرل  ،تصػػحيح الشػػي  /عم ػ

محمد الضباع – مطبعة مصطف محمد – مصر – مف دكف تاري .

ٗٔ -النكت ف تفسير كتػاب سػيبكيه لألعمػـ  ،تحقيػؽ  /زهيػر عبدالمحسػف

– منشكرات معهد المخطكطات العربية–الككيت– ط -ايكل َُْٕهػُٖٕٗ /ـ

َٕ -همر الهكامر شرح جمر الجكامر لمسيكطي –ت أ /عبػد السػالـ محمػد

هاركف،كد/عبدالعاؿ سالـ مكرـ -ط-مؤسسة الرسالةُُّْ -هػُِٗٗ/ـ.

ُٕ-كفيات ايعياف كأنبػاة أبنػاة الزمػاف البػف خمكػاف،ت د/إحسػاف عبػاس-

ط/دار الثقافة –بيركت-مف دكف طبعة كال تاري .

ُِٕ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

فهرس محتكيات البحث
المكضكع

الصفحػة

المقدمة .............................................................

ُٖٓ

التمهيدوالعكبرم كالخالؼ الصرفي.....................................

ُُٗو ُٗٗ

المطمب ايكؿوالتعريؼ بالعكبرم ب يجاز................................

ُِٗ

المطمب الثانيومكقؼ العكبرم مف الخالؼ الصرؼ ....................

ُٔٗ

المبحث ايكؿوأدلة ايحكاـ الصرفية ..................................

ََِو ُِّ

السماع ..............................................................

َُِ

القياس ..............................................................

َِٓ

العمة الصرفية ........................................................

َِٕ

ا جماع ..............................................................

َِٗ

استصحاب الحاؿ .....................................................

َُِ

تضافر ايدلة .........................................................

ُُِ

السبر كالتقسيـ .......................................................

ُِِ

القكؿ بالمكجب .......................................................

ُِِ

االستدالؿ بعدـ الدليؿ في الش عم نفيه ............................

ُِِ

مراعاة النظير ........................................................

ُِّ

المبحث الثانيومسائؿ الترجيح كأدلة العكبرم فيها .....................

ُِْو ِِٔ

جمر قاع عم أقكاع .................................................

ُِْ

شد .............................................................
مفرد أى ي

ُِٓ

جمر يد ...............................................................

ُِٕ

المحبكؼ مف فئة .....................................................

ُِٗ

كزف معيف ............................................................

َِِ

ِِٕ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

المكضكع

الصفحػة

جمر ضيؼ ..........................................................

ُِِ

كميت .....................................................
س ّْيد ّْ
كزف ى
جمر ىج ٍح ىم ًرش .......................................................

ِِّ

تصغير يم ٍق ىن ىعسس .....................................................
تصغير يحبارل .........................................................
ّْ
الش ٍرب بيف المصدرية كاالسمية .......................................
في ٍعمىؿ مف أبنية الرباعي المجرد ........................................

ِِٓ
ِِٔ
ِِٖ
َِّ
ُِّ

همزة أركناف بيف ايصالة كالزيادة .....................................

ِّّ

همزة إمعة بيف ايصالة كالزيادة .......................................

ِّْ

همزة ضهي بيف ايصالة كالزيادة ......................................

ُّٔ

أصؿ قطكط .........................................................

ِّٖ

ألؼ(أفع )بيف القمب كا لحاؽ كالت نيث ................................

َِْ

ياة(يستعكر)بيف ايصالة كالزيادة ......................................

ِِْ

نكف(م ٍن ىج ينكف) ايكل بيف ايصالة كالزيادة ............................
ى
ميـ(دالمص)بيف ايصالة كالزيادة .....................................
ي

ِّْ
ِْٓ

هاة(هرككلة) ك(هبمر) ك(هجرع) بيف ايصالة كالزيادة ..................

ِْٕ

هاة أمهات بيف ايصالة كالزيادة ......................................

ِْٖ

نكف صنعاني .........................................................

ِْٗ

التاة في(كمتا)مبدلة مف كاك ...........................................

َِٓ

كزف تكراة ............................................................

ِِٓ

أصؿ كينكنة ..........................................................

ِّٓ

أصؿ ألؼ حاحيت .....................................................

ِٔٓ

ِّٕ

أدلة ترجيحات العكبرم (تُٔٔهػ) الصرفية في النصؼ الثاني مف شرحه لػػ"تكممة" أبي عمي الفارسي(تّٕٕهػ)تحميؿ كمناقشة

المكضكع

الصفحػة

إدغاـ الراة في الالـ ...................................................

ِٖٓ

إدغاـ الضاد في مقاربها ...............................................

ِٗٓ

إدغاـ الحاة في الهاة .................................................

َِٔ

الخاتمة ...............................................................

ِّٔ

ثبت المصادر كالمراجر .................................................

ِٓٔ

فهرس محتكيات البحث ................................................

ِِٕ

ِْٕ

