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محُلّخص:

ُتعدُّ ر�سالُة العامل العاّلمة حُميي الّدين الربك�ي )926هــ  981هـ( يف "اأَمثلة الَتّ�رضيف" 
ٍة ُع�جلْت وُن�ق�سْت مبنهٍج  ا ا�ستملْت عليه ِمن مباحَث �رضفيَّ �سائِل ال�رّضفية القينِّمة؛ مِلَ ِمَن الرَّ
ٍة اأُخرى؛ اإْذ راأَى الربك�يُّ اأَْن يتناوَل  فريٍد عزَّ مالحظة مثيلُه يف ُم�سنفات ومباحَث �رضفيَّ
َة التي َعر�َض لها يف ر�سالته هذه َوفق امُلتَّفق وامُلْختلف يف تلك املباحث؛  املباحَث ال�رضفيَّ
اإِْذ ف�سَل بني درا�سِة املباحث التي تتفُق يف ا�ستقاقاتها، واملباحث التي تختلف، حيُث جاَء 
ًدا مّما مْيكُن اأَْن ُي�ستغنى عنه يف الت�رضيِف، وكانت  بحُث الربك�ينِّ لتلك االأمثلِة ال�رضفيَّة جمرَّ
طّي  د َعْر�ض مَنَ رَّ اأكرث منها جُمَ فيَّة، تاأويلّية تف�سريّية  درا�سُته لتلك املباحث واالأَمثلة ال�رضَّ
بنَي  املقارنات  بع�َض  اإليها  ُم�سيًفا  قبَله،  وال�رضفيُّ�ن  النُّحاُة  تناولها  �رضفيَّة  ملباحَث 

امل�سطلحاِت ال�رضفّية العربّية، وما ُيقابلها يف اللغة الرتكّية.
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Abstract:
The thesis of the famous scholar Muhyee El-Deen El-Barkawy (926-981) 

in «Examples of Derivation» is considered one of the most valuable theses in 
the field of derivation.

The thesis of the scholar El-Barkawy included specific topics in derivation, 
which discussed the science of derivation in a unique methodology. El-
Barkawy>s methodology resembled no other methodologies in the field.

El-Barkawy decided to deal with the topics of derivation according 
to what is different or similar about them. He also distinguished between 
studying similar and different derivations.

El-Barkawy’s research with his derived examples came clear from what 
so ever useless additions in deriving certain words. His study came also with 
clear-cut explanations and illustrations, which are different from other earlier 
studies that only used the conventional routine narrations by other scholars. 
El-Barkawy added more comparisons between Arabic derivations and their 
equivalents in the Turkish language.
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مقدمة:
ِف اأ�رضُف �سطرّي العربّية واأَدّقها، لذلك َحَر�ض العلماُء االأًوائل  ال �سكَّ يف اأَنَّ علَم ال�رضَّ

على بحثه ودرا�سِتِه، فجاءت درا�سُتهم م�ستقَلًة حيًنا وخُمتلطًة مبباحِث النَّح� اأَحياًنا اأُخرى.
وجاءت ر�سالُة الربك�ي هذه لتك�َن حلقًة يف �سل�سلة ذخائر الرتاث العربي التي َحَر�ض 
العلماُء والباحث�ن املحدث�ن على خدمتها واإِخراجها يف طبعات حديثٍة وا�سحٍة تالئُم روَح 
الع�رِض وم�ست�يات امُلتعلمني واملتاأَدبني املختلفة، باالإ�سافة اإىِل االإ�سهام يف حفظها ِمَن 

ياع، ون�رضها لتعّم الفائدة، وُتّهذب بها �سالئُق املتكلمني واملتاأَّدبني.  ال�سَّ
َز على  اأَهميُة ر�سالِة الفا�سل الربك�ي يف« اأمثلة التَّ�رضيف«، يف اأّن م�ؤّلفها ركَّ وتكمُن 
االأَبنية  اأُ�س�ض  يف  االتفاُق  حيُث  من  خُمتلفة  واأُخرى  ُمتفقٍة  مبباحَث  تتعلُق  ٍة  خا�سّ م�سائَل 
التعريف  هذا  وت��سيح  وتعريفه،  ف  ال�رضَّ حّد  ببيان  الر�سالَة  الربك�يُّ  بداأَ  اإِْذ  اختالفها؛  اأَْو 
ت��سيًحا معّلاًل مفيًدا، اإِْذ اأَ�سار اإىِل امل��س�عات التي ُتبحُث حتت باب التَّ�رضيف. ووقف عند 
ه يتعلُق باأبنية املفردات باعتبار حركاِتها و�سكناِتها يف غرِي  َ اأَنَّ ف، وَبنيَّ م��س�ع علم ال�رضَّ
ق يف  َل الق�َل وتعمَّ اآخرها، واأ�س�لها، وزوائدها.  ُثمَّ بنيَّ الغاية من درا�سِة علم ال�رّضف، وف�سَّ
�سالة االأ�سا�سي، وه�: »بيان اأبنية امل��س�عات الّن�عّية اال�ستقاقّية امل�سّماة  بحِث م��س�ِع الرَّ
»باالأمثلة املختلفة«،وما يتعلُق بها، ثم بيان اأَبنية امل��س�عات امُل�سّماة »باالأمثلة املّتفقة«، 
كعالمات التثنية واجلمع يف االأ�سماء واالأفعال،واحلديث عن اأق�سام اجلم�ع جمع امُلذّكر وَجْمع 

ة اأو �سماعيَّة.   ، وما يلحُق بهذه اجلم�ِع من تغرّيات قيا�سيَّ امُل�ؤّنث ال�ّسامل منها وامُلك�رضَّ
ا عملي يف هذه الر�سالِة املخط�طة فجاء على ق�سمني الق�سم االأول: عرَّفت بامل�ؤلف  اأَمَّ
ُم�سنفاته  الّرفيعة،واأهم  العلمّية  منزلته  اإىل  واأ�رضت  م�جًرا،  تعريفًا  الربك�ّي«  »الفا�سل 
ّبينُت  ثم  وعن�انها،  املخط�طَة  وو�سفُت  م�ؤِلفها،  اإِىل  الر�َسالِة  ن�سبَة  وّثقُت  ثم  املختلفة، 

ج�انَب املنهِج الذي اتبعُته يف حتقيقها ودرا�سِتها.
عي الكماَل يف ذلك،  والق�سم الثاين: َعر�سُت فيه ن�ضَّ الرنِّ�سالِة م�سب�ًطا وحُمقًقا،وال اأََدّ
اأَْن  يف�تني  وال  ال�سبيِل.  �س�اَء  ويهدينا  ي�فَقنا  اأَْن  اأَ�ساأُل  واهلَل  َجهدي،  َبذلُت  اأَّنني  وح�سبي 
اأَ�سكَر القائمني على دار اإِ�سعاف الن�سا�سيبي للثقافة والفن�ن واالآداب مِلا قّدم�ا يل ِمْن َعْ�ٍن 
�سخة القّيمة لهذه املخط�طة، وت�س�يرها يل، فجزاهم اهلُل عني خرَي  وم�ساعدٍة يف ت�فري النُّ

جزاء.
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القسم األول: دراسة حول املؤلف والّرسالة:

اأولً ـ التعريف باملوؤّلف:
د بن بري َعلي الرَبْك�ي اأَْو الرَبكلي اأو الرَبَْجلي ال�ّسهري)بريكيل�(،  ه� حُميي الدنِّين حممَّ
حاب الّزوايا)1(، َعكَف الرَبك�ّي  ل، ُوِلَد �َسنة 926هـ، كان اأَب�ه َرجاًل عامًلا من اأ�سْ تركّي االأَ�سْ
على الّتح�سيل واالإِفادِة ِمْن اأَفا�سِل االأ�ساتذِة يف َع�رِضه، ِمنهم امَل�ىل حُميي الّدين امُل�ستهر 
»باأَخي زادة »، والزَم امَل�ىل عبَد الرَّحمن اأحَد ُق�ساة الَع�ْسكر يف َعهِد ال�ّسلطان �ُسليمان،ثّم 
بالَع�دِة  َم�سايخه  اأحُد  فاأمرُه  الف�ز،  اآياُت  َجبينِه  يف  الح،والَح  وال�سّ الّزهد  عليِه  غلَب 
واال�ستغاِل مُبدار�سِة الُعل�م وُمذاكرِة امَلنط�ِق وامَلفه�ِم، والت�سدي لالأْمِر بامَلعروِف والّنهي 
َعن امُلنكراِت. و ماَل بعَد ذلك اإىِل الَ�عِظ والتدري�ِض، فق�سَده النَّا�ُض ِمن كّل فّج، وكاَن على 
ُم�ست�ى عاٍل من الَف�سِل والَكماِل، َيتتبُع وَيجمُع الق�اعَد وامَل�سائَل، وُيكبُّ على العلِم حّتى 
َر فيِه،وَح�ى ِمن الَف�سِل وامَلعرفِة ما َيكفيِه، وكاَن اآيًة يف الزُّهِد والَ�رِع والّديانة، وَيردُّ  تبحَّ
اإىل  ُعمِره  اآخِر  يف  َمنزلته،جاء  و�ُسمِ�ّ  ُرتبتِه  لعلّ�  اأَحًدا  يهاُب  ال  ال�رضيعَة،  خالَف  َمْن  على 
الُق�سَطنطينّية َفدخَل جَمل�ض ال�زيِر حُمّمد با�سا وكّلمُه يف َقمِع الظلِم وَدفِع امَلظامِل بكلماٍت 
اأَحّد ِمن ال�ّسي�ِف. َوُت�يف ـ َرِحمه اهلُل ـ يف �سهِر ُجمادى االأوىل �َسنة 981هـ )2(، َوه� ُمكبٌّ َعلى 

الّزهِد والِعبادِة.

ثانًيا ـ منزلته العلمّية والدينّية: 
عامًلا  وكان  َوِرعًا،  حُمّدثًا  ُمف�رضاً  فقيهًا  واعًظا  �فًيا  �سُ الرَبك�ّي  الّدين  حُميي  كاَن 
اأَهمية  اإىل  ونظراً  بالتج�يد)3(.  ومعرفٌة  بالفرائ�ض  ا�ستغاٌل  و�سـْرِفها،وله  نحِ�ها  بالعربّية 
هذا العامل الفريد، فقد اأُلفت ح�له م�سنفاٌت علميٌة عديدة، منها على �سبيل التمثيل اأُطروحة 
من�س�رات  من  ُتركيا"  يف  الِبَدع  مقاومة  يف  وجه�ُده  الربك�ّي  "االإِمام  بعن�ان:  دكت�راه 

جامعة اأُم القرى يف مكة املكرمة.
 ُكتب يف هام�ض ال�سفحة االأخرية من املخط�طة بيٌت من ال�سعر ينعت الفا�سل الربك�ي، 

وُي�سري اإىِل رفعِة منزلِته العلمية الدينية،وهـذا البيُت:    

ُهـــو العـــامُل الّنحريرُ فوَق َزمانـــِه            ُهو العامُل الّتغويـــر ُزهد اتقاِئِه
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ثالثاً ـ م�شنفاته املختلفة:
ِفقٍه  من  املختلفة  العل�م  يف  الربك�ي  بري  بن  د  حممَّ الدين  حُميي  ُم�سنفات  تعددت 
اأّمات  خالل  من  عليه  الباحُث  وقف  الذي  واملخط�ط  منها،  ولغٍة،املطب�ع  وَنْحٍ�  وتف�سرٍي 
الكتب العربّية التي حتدثت عن الربك�ي وعل�مه وم�ؤلفاته. فمّما وقفنا عليه من ُم�سنفاته:

اأال  ال�رضعي،  العلم  م�سائل  من  ُمهّمة  م�ساألة  يف  تبحث  ر�سالة  )وهي  الهالكني  اإنقاذ 
وهي اأخذ االأْجرة على تالوة القراآن وِهبته لالأم�ات. حّققها االأ�ستاذ الّدكت�ر ُح�سام الّدين بن 
م��سى عفانة(، والّدر اليتيم يف التج�يد، والّرد على ال�سيعة، وحتفة امل�سرت�سدين يف بيان 

مذاهب فرق امل�سلمني، وجالء القل�ب)يف اأ�س�ض العقيدة(، وكتاب االإميان واال�ستح�سان
الكالم،  )ر�سالة يف عقائد االإميان(، ودامغة املبتدعني وكا�سفة بطالن امللحدين يف 
يف  تركي  نامة  وو�سّية  الة،  ال�سّ وُمعّدل  حديثًا،  واأربع�ن  احلديث،  اأ�س�ل  يف  ور�سالة 
ارم يف عدم  ال�سّ وال�ّسيف  والّدماء،  االأطهار  والن�ساء يف معرفة  املتاأهلني  كراري�ض، وذخر 
احلني  ال�سّ وراحة  امل�ت،  بعد  ما  اإىل  واإ�سافة  ال��سّية  بدون  والّدراهم  النق�د  وقف  ج�از 
و�س�اعق املنافقني يف الفقه، ور�سالة فيما �ساع وذاع ِبِعلم القراآن العظيم)تتناول العادات 
امل�ستحّبة الناجتة عن تعليم القراآن الكرمي وقراءاته(، والطريقة املحّمدّية وال�سرية االأحمدّية، 
واإيقاظ النائمني )م��س�عه اأّن يف التق�ى خري، اأّما االأعمال من اأجل الث�اب الظاهر والنجاح 

فهي مكروهة، واأّلفه رّداً على كتاب خمالف الأبي ال�ّسع�د العمادي،
وامتحان االأذكياء)يف النح�(، وكتاب االإر�ساد، ورو�سات اجلنات يف اأ�س�ل االعتقاد،  
واإظهار االأ�رضار)يف النح�(، والع�امل اجلديدة، وكفاية املبتدئ)يف الت�رضيف حّققه الّدكت�ر 

اأحمد حمّمد عبد النعيم(، واالأمثلة يف ت�رضيف االأفعال،
يف  االأنظار  واإمعان  بالفار�سّية(،  م�ؤّلف  العربّية  اللغة  نح�  العجمّية)وه�  حاح  وال�سّ
والعبادة(،  االعتقاد  عن  واالإر�ساد)يتحّدث  تعليمي(،  الت�رضيف)كتاب  يف  املق�س�د  �رضح 
الح، ور�سالة يف الفرائ�ض وال�اجبات، و�رضح الهداية،  ور�سالة البدر املنري، و�رضح �رضوح ال�سّ
و�رضح االأحاديث االأربعني)له �رضح اأعّده حمّمد بن م�سطفى االأقرماين احلنفي)ت 1174/ 
1760(، وحمّك املت�سّ�فني واملنت�سبني اإىل �سل�ك طريق اهلل، ور�سالة معم�لة الإبطال وقف 
النق�د وبدون ال��سّية واالإ�سافة اإىل امل�ت املحدود)هذه الّر�سالة �رضح على اإحدى ر�سائل 
اأبي ال�ّسع�د(، و�رضح الّدر اليتيم يف القراءة، والق�ل ال��سيط بني االأفراج والتفريج، ور�سالة 
االأجر  ال�ّسه�، ور�سالة يف م�ساألة عهد  �سج�د  اأعداد  ال�قف، ور�سالة يف  يف حّل م�ساألة يف 
من قراءة القراآن، ومقامات، ور�سالة يف بيان احلجج الدالة على مدح املال واعتباره عند 
البحث)ي�جد ب�رضح املرع�سي �ساجقلي زادة  الّنح�، واآداب  االأبرار، ور�سالة يف  اهلل، وجناة 

املت�فى)1737(،ور�سالة يف تف�سيل الغني ال�ساكر ور�سالة يف ذّم احلي�ض واأحكامه.)4( 
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ور�سالة الربكلي: ورد يف ك�سف الظن�ن: » هي ر�سالة كتبها بالرتكّية ، َفَعّم النفع بها 
بيان ؛ الأنها حمت�ية على اإجمال االعتقاديات على مذهب اأهل  بني الع�ام والّن�س�ان وال�سّ
ال�سنة واجلماعة والعبادات واالأخالق يف �سمن و�سايا الأوالده واأقربائه و�سائر امل�ؤمنني 
دري الق�ن�ّي املت�فى �سنة  اأجمعني)5(  ، اأمتها تقريبًا �سنة 970هـ و�رضحها ال�سيخ علي ال�سّ
970هـ.و�رضح خمت�رض الكايف يف النح�)6(، ون�ادر االأخبار، ون�ر االأخيار، وتف�سري �س�رة 
البقرة، وحا�سية على �رضح ال�قاية ل�سدر ال�رضيعة، وتعليقة على اإ�سالح ال�قاية يف الفروع 
البن كمال با�سا، وزيارة القب�ر البدعّية وال�رّضكّية)مطب�ع(، ور�سالة يف التغني وحرمته، 
الة ل�سيخ االإ�سالم اأحمد بن عبد  وج�ب ا�ستماع اخلطبة، والطماأنينة واالعتدال يف اأركان ال�سّ
احلليم احلّراين الّدم�سقي، وال�سيخ حمّمد بن بري علي تقّي الّدين الّرومي الربك�ّي)حّققه حمّمد 
رحمة اهلل حافظ حمّمد ناظم الندوي 1424/ 2003.)7(، ومنها ر�سالة يف اأمثلة الت�رضيف 

التي قمُت بتحقيقها.

ل الربكوّي:  رابًعا ـ  توثيق ِن�شبة الرّ�شالة اإىل ُموؤلفها الفا�شِِ
اإّن ما ي�ؤكد ن�سبة هذه الّر�سالة اإىل �ساحبها الفا�سل الربك�ي اإثبات امل�ؤلف ذلك يف 
فحة االأوىل من املخط�طة، فراأيناه يق�ل: »فلّما اأَف�سَل عليَّ ذو الف�سل العظيم، بف�سل  ال�سّ
اهلل ال زال يف ُح�سن حفِظه ـ تعاىل ـ فائ�سًا عليه ف�سل اهلل وا�ستعّد قريبًا للتاأديب والّتفيهم، 
وعن  وحُمّ�اًل،  فًا  حُمرَّ منها  ا�ستهر  ما  وكان  التعليم،  ابتداء  يف  الت�رضيف  اأمثلة  ونا�سب 
ْن اأ�سّنَف ر�سالًة منط�يًة على ما البدَّ منه يف »اأمثلة  �اب ُمغرّياً اأو مبّداًل... اأَردُت اأَ �َسمت ال�سّ

ردة عن الزوائد، »وما ُي�ستغنى عنه يف الت�رضيِف... «.  الت�رضيف«، جُمّ
وراأينا نا�سخ هذه الر�سالة يق�ل يف اآخرها: »واهلل ـ تعاىل ـ اأَعلُم بحقيقه احلال، واإليه 
رّب  هلل  احلمُد  اأَِن  دع�انا  واآخُر  العاملني،  العاملني  من  يجعَلنا  اأَْن  ندع�ه  واملاآُل،  املرجُع 
الفا�سل الربك�ي، عليه  اأعني  الف�سلّيِة كالهما ملن ه� م�لينا،  االأمثلِة  العاملني، مّت �رضُح 

رحمة الق�ي على يد ُعَمر احلقري يف �سنة 1155«.

خام�شاً – عنوان الرّ�شالة:
  ُذكر عن�ان الر�سالة ب��س�ح وجالء يف مقدمة املخط�طة ؛ اإذ اأورد امل�ؤلف الربك�ّي:

»اأردت اأَْن اأ�سنَف ر�سالًة منط�يًة على ما البدَّ منه يف اأمثلة الت�رضيف«.... واأطلَق عليها 
اأَِن احلمُد هلل رّب  النا�سُخ ا�سم »االأمثلة الف�سلّية« عندما كتَب يف نهايتها: »... واآخُر دع�انا 
العاملني ثمَّ �رضُح االأَمثلِة الف�سليِة؛ اإِذ ن�سَب ما َوَرد يف الّر�سالة من �رضح وتف�سيل لالأمثلة 

ال�رّضفية املتفقة ، واالأمثلة ال�رّضفّية املختلفة ل�ساحبها امل�ؤلف الفا�سل الربك�ّي.
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�شاد�ًشا ـ و�شف املخطوطة: 
حَمف�ظ  اأ�سٍل  عن  ُم�سّ�رة  الف�سلّية«،  »الّر�سالة  حتقيق  يف  اعتمدتها  التي  الن�سخة 
برقم  واالآداب«  والفن�ن  للثقافة  الن�سا�سيبي  اإ�سعاف  »دار  العربي  الطفل  دار  ُم�ؤ�ّس�سة  يف 

)87م-ث(، وهذا تعريٌف تف�سيلّي بن�سخة املخط�طة:
•العن�ان: ر�سالة يف اأمثلة الت�رضيف / �رضح االأمثلة الف�سلية. 	

•امل�ؤلف: الفا�سل الربك�ي. 	
ا اأف�سل عليَّ •اأول املخط�طة: احلمُد هلِل ذي النعم الكثرية العظائم...وبعد، فلمَّ 	

وا�ستعّد             اهلل  ف�سل  عليه  فائ�سًا  تعاىل  حفظه  ُح�ْسن  يف  الزال  العظيم  •ذوالف�سل  	
قريبًا للتاأديب والتفهيم.

هلل                   احلمد  اأن  دع�انا  العاملني،واآخر  العاملني  من  يجعلنا  اأَْن  •واآخرها:...ندع�ه  	
رب العاملني، مّت �رضُح االأمثلة الف�سلية.

. • تاريخ الن�سخ: 1742/1155	
•النا�سخ: ُعَمر بن حمّمد اجلرك�مي. 	

. • عدد االأوراق: 7	
. • عدد االأ�سطر يف ال�سفحة:23	

•ن�ع اخلط: ن�سخ. 	
والن�سخة التي ُقمت بتحقيقها كاملة ووا�سحة، ولكنها ال تخل� من الغم��ض يف بع�ض 
امل�ا�سع، لكن اأعانني  اهلل – �سبحانه وتعاىل – على ت��سيح ما غم�ض منها واإزالة اإبهامه 

يف كثرٍي من امل�ا�سع. 
�شابعاً ـ اأهمّية الرّ�شالة،ودواعي حتقيقها:

تكمن اأهمّية ر�سالة العالمة حُميي الدين الربك�ي يف االآتي:
اأّنها ُت�سيُف ُم�ؤّلفًا ُتراثّيًا قّيمًا اإىل امَلكتبة ال�رّضفّية. 1 .

وغرِي  الثالثّيِة  االأفعاِل  يف  كالَبحث  َو�ساملة،  ُمتنّ�عة  فّية  �رضَ َمباحَث  تتناوُل  اأّنها  2 .
تثنيِة  اأح�اِل  اإىل  باالإ�سافِة  واأن�اِعها،  وامُل�ستقاِت  واأق�ساِمها،  وَم�سادِرها  الثالثّية 

االأ�سماِء َوجْمِعها.
امَلنهج املتمّيزالذي ظهَريف تناوِل الربك�ّي لتلك امَل��س�َعاِت واملباحِث ال�رّضفّيِة وفق  3 .

امُل�ؤتلِف وامُلختلف.
تناُوله للَمباحِث ال�رّضفّيِة تناواًل يّت�سُم بالُعمِق َواالأ�سالِة التي تك�ِسُف َعن َمدى ا�ستيعاِب  4 .

الرَبك�ّي لتلك امَلباحث، َوَمدى ُر�س�ِخ َقَدِمِه يف هذا الِعلِم َوَغرِيِه ِمن الُعل�ِم.
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ثامناً ـ منهج التحقيق: 
اعتمدُت امَلنهَج العلمّي املتبع يف حتقيق الن�س��ض الرتاثّية، وكان على الّنح� االآتي: 

حة االإمالئّية، ووا�سعًا  ُقمُت بكتابِة الّر�سالِة كتابًة �سليمًة م�سب�طًة وا�سحًة، ُمراعيًا ال�سّ 1 .
َعالمات الرتقيم – التي ُت�ساعد على َت��سيِح املعاين – يف اأماكِنها امُلنا�سبِة.

عملُت على َت�سحيِح بع�ض الكلماِت من حيُث اختالُف نقِطها وتغرّي َمدل�لها، واأ�رضت اإىل  2 .
ذلك يِف احلا�سيِة.

اأثبتُّ همزاِت القطِع وامَلّدات يف اأماِكنها امُلنا�سبِة التي اأَهَملها امُل�ؤلُف اأَثناء الكتابِة. 3 .
ف�رّضُت معاين املفرداِت الغام�سة من خالِل املعاجِم اللغ�يِة املختلفِة. 4 .

قمُت بَت��سيِح بع�ض العباراِت،وبع�ض امُل�سطلحاِت ال�رّضفّيِة التي ا�ستخدَمها امُل�ؤلُف   5 .
يف �رَضِحِه لالأمثلِة الت�رضيفّيِة املتفقِة وامُلختلفِة.

َعلقُت على املباحِث وامل�سائِل ال�رّضفّية التي تناولها امل�ؤلُف بلغته العالية؛ وذلك من  6 .
خالل الّرج�ِع اإِىل َم�سادَر َومراجَع اأَكرث ُو�س�ًحا.
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ّققًا القسم الثاني: نّص الّرسالة حمحُ

رسالة يف أمثلة التصريف

يي الدين)	( حمّمد بن بري علي الربكوّي للعالّمة حمحُ

املتوفى سنة 981هـ
ِه     ُهـــَو الَعاِمـــُل الّتغويرُ ُزْهـــد اّتقاِئِه ُهـــَو الِعـــامُل النحرُيـــر َفـــْوَق َزماِنِ

محُقّدمة املحُّؤلف

 /1أ/ بسم اهلل الّرمحن الّرحيم
وبه ثقتي:

الُة على َحبيبِه حُمّمد اأَْف�سل االأَنام، وعلى اآلِه  احلمُد هلل ذي الّنعم الكثرية الِعظام، وال�سّ
ْحِبِه الِكرام، وعلى ُمّتبعيه باإح�ساٍن اإىل ي�ِم القيام، وَبْعد / الرَبرِة و�سَ

ل اهلل ال زاَل يف ُح�ْسِن ِحْفِظِه َتعاىَل فائ�سًا  ل الَعظيم، ِبَف�سْ ل عليَّ ذو الَف�سْ اأَْف�سَ فلّما 
ْمثلَة الّت�رضيف يف ابتداء الّتعليم،  ل اهلل وا�ستعّد قريبًا للّتاأديب والّتفهيم، ونا�َسَب اأَ عليه َف�سْ
الّزوائِد  وعلى  وُمبّداًل،  ا  ُمغرّيً �اب  ال�سّ �َسْمِت)8(  َوْعن  وحُمّ�اًل،  حُمّرفًا  ِمْنها  ا�ْستَهر  ما  وكاَن 
ّحفـُه الّناظروَن والّنا�ِسُخ�َن،  ت�يًا، وَعن َبْع�ض املهّمات َعاريًا وَخاليًا، �سَ و�ُس�ِء الرّتتيِب حُمْ
ـالَح  �ن يريدوَن االإ�سْ هم َعْمداً ُيغرّيون، َيزيدوَن وُيْنِق�سُ هم َجَهلٌة ال َي�ْسَتخرُج�ن، وَبْع�سُ َبْع�سُ

َفُيْف�ِسُدوَن.

ردًة َعن  اأَْمثلِة الّت�رضيِف)9(، جُمّ ِمْنُه يف  ِر�َسالًة ُمْنط�يًة َعَلى َما الُبّد  ّنَف  �سَ اأُ اأَْن  اأََرْدُت 
ُيْبعدين  اأن  اإليه  وُمت�رّضعًا  تعاىل  اهلِل  ِمَن  �َساِئاًل  الّت�رضيِف،  يف  َعْنـه  ُي�سَتْغَنى  َوَما  الّزوائِد 
ن اأَََتى اهلل  ْمعِة َوُكّل ما ُيعـاب عليه، واأَْن يجعلـه خال�سًا ِلَ�ْجِهِه الَكرمي، واإّياي)11( مِمّ ِمن)10(ال�سُّ
ِبْقلٍب �َسليٍم، واأَْن َيْنَفَع ِبِه َوَلدي االأَعّز و�ساِئر الّطالبني، واأَْن َيْغفــَر يل خطيئتي ي�م الّدين، اإّنُه 

ُهَ� اأَْرحُم الّراحمني، ُيجيب اإذا ُدعي َدْع�َة الّداعني، َغَفر اهلُل تعاىل ِلَعبٍد قاَل اآميـن.
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محُقّدمة)12(:

)حّد الّت�رشيف(:
ِة للُمْفرداِت َحقيقًة اأَْو ُحْكمًا لذاِتها ِمن  اْعَلم اأَنَّ ال�رّضَف ِعْلٌم باَحٌث َعِن االأَْح�اِل العاِر�سَ

ها َماأخ�ذتني َعَلى َوْجٍه كّلي. �ُرها وَم�ادُّ غري ُمقارنتها ِلَلْفٍظ اآَخَر ِمْن َحْيُث �سُ
هما َعار�ساِن  اآخر َيْخُرج االإْعراُب والبناُء، فاإنَّ ِلَلْفٍظ  ِلَذاتها من َغرْي ُمَقاَرَنِتها  َوَق�ُلنا: 
ِلْلُمفردات لكْن ال ِمْن َحْيث ِهَي ُمْفردات َبْل ِمْن َحْيُث اإّنها ُمرّكبات َمع الَغري)13(،واأَّما َبْحُثُهم َعن 
اإْدغاِم اآِخر اأََحِد اللفظني يف اأّوِل االآخِر املَماِثل واملَجاِن�ِض له واأَمثاله َفَعَلى �سبيِل اال�ْسِتْطراِد 

وتكثرياً للفائدِة.
ّي  َع َوه� َجْعل الّلفظ باإزاء املْعَنى على َنْ�َعنْي: �َسْخ�سِ وت��سيُح هذا التنِّعريف اأَّن الَ��سْ
والعلم  )كَن�رَض(،  َمْعنى  َعَلى  للّداللة  اجُلزئّيتني  �رِتِه  َو�سُ َلْفظ مباّدِتِه  َتْعيني  وه�  �َسماعّي. 

الباحث منه ُي�سّمى ِعْلمًا.
زائد)15(  املاّدة  من   )14( جزءاً  اأَْو�َسع  ُمْفردٍة  ُكّلّيٍة  �رٍة  �سُ َتْعيني  وه�  قيا�ِسّي:  وَنْ�عي 
�رَتُه الُكلّية يف الِفْعل داّلٌة َعَلى  ��سٍة.  َفاالأَّول َكَن�رَض، فاإّن �سُ �سُ ماأخ�ٌذ بالّن�ع ب�رَضاِئَط خَمْ
�َرَتُه َمَع امليِم الّزائِد يف اأَّوله، وال�او َبْعد َعْيِنِه يف  �ر، فاإنَّ �سُ ي. والثاين َكَمْن�سُ الّزماِن املا�سِ
ف، لكن َلْي�َض  فاِت داّلٌة َعَلى َمْن َوَقَع َعَليِه احَلَدُث)16(.والِعلم الباحث ِمْنُه ُي�سّمى ِعْلَم ال�رضَّ ال�سّ

ا َعَرْفت. َمْق�س�راً َعَلْيه مِلَ
ِف َعِن املْ��س�عاِت والتغيرياِت القيا�ّسيتني وِذكر غري القيا�سّي فيه ا�ستطراد  فبحُث ال�رضَّ
بٍط ي�جُد فيه كما يف اجُلم�ِع املَك�رّضِة)17(ال�ّسماّعية، فاإّنها ُتذكر  مل�َسابهِتِه القيا�سّية بن�ع �سَ
يف ال�رّضِف على َوْجٍه يح�سُل ِبِه ن�ُع قيا�ٍض ال ِمن َحْيث ُخ�س��سيتها ُمْنت�رضة َفاإّنها ِمن ِتْلك 

احَلْيثّيِة ُتذكُر يف الّلغِة، وكذا امل�سادُر الثالثّية االأب�اب، اأَْو لتكثري الفائدِة اأَْو غريهما.

)مو�شوع علم ال�رّشف(:
املعرّب  املخ�س��سِة  احَلْيثّيِة  ِمن  املذك�رُة  املفرداُت  َمْ��س�َعُه  اأَّن  ُذكر  ا  مِمّ ُعِلَم  َفَقد 
اأَْعني االألفاظ باعتبار َحركاِتها و�سكناِتها)19( يف غري اآخرها واأ�س�ِلها  َعْنها باالأَْبنية )18(، 

ل َعلى َوْجٍه ُكّلي. وزواِئدها والرّتتيِب فيها بَح�سِب االأَ�سْ
واإمّنا ُقْلنا يف َغرْي اآخِرها اأَّن َحركَة االآخِر و�سك�َنُه ال ُيَغرّي البناء، ولذا َجّ�زوا االإعالَل 
اأَّن الُكلّيَة ُمعتربٌة يف االأُ�س�ِل باجلْن�سّية ويف غريها بالّن�عّية،  يف اآخِر امُلْلحقاِت. ُثّم اعلم 
وكلُّ َحْرٍف ِمن ُحروف الّتهجي َنْ�ٌع، وكذا كلُّ حركٍة من احلركاِت الثالث)20(، وُمطلق احَلرِف 
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واحلركِة جن�ض، » َفَمْقَتل وَمْن�رَض« بناٌء واحٌد )21(، وكذا َن�رَضَ وقاَل وُن�رِضَ وقيل بخالِف اأَكَرَم 
واأُكِرَم، َوقاتَل َوُق�ِتَل، واالأعرا�ُض الّذاتّية َلها هي االأح�ال، العار�سُة َلها لذاِتها اإّما حلاجٍة 
َوَجمعًا  َتْثنيًة  َكَكْ�نِهِ  ال�رّضف  ِمَن  ًعْنها ه� املق�س�د  اإفادُتها املْعنى والبحُث  َمْعن�ّيٍة هي 
كَتخفيف  َلفظّيٍة  حلاجٍة  اأْو  امل�ستقاِت،  ِمَن  وغريها  وما�سيًا  َوْم�سدراً  وَمْن�س�بًا  وُم�سّغراً 

الَهمزِة، واالإدغام، واالإعالل.

)غاية علم ال�رّشف(:
واأّما غايُتُه َفُهَ� اال�ستغناء يف َمْعرفِة االألفاِظ الكثريِة القيا�سّية َومعانيها ِب�َسماٍع َواحٍد 
بِط ب�ُسه�َلٍة َوياأَْمن من اخَلطاأ  ِمْنها مع َتْف�سريه عن �َسماِع الباقي وَتف�سرِيِه، َفيتمّكن ِمَن ال�سّ

َدَر َعْن غريِه.  َفهذِه فائدٌة عظيمٌة. يف تلّفظها، َويعرُفُه اإْن �سَ

بيان االقتصار على ما ذحُكر ِمن اأَلمثلِة املختلفِة:
القيا�سّية)22(،  والّتغريات  الّن�عّيِة  امل��س�عات  على  َمْق�س�راً  ال�رّضِف  بحُث  كاَن  ا  مَلّ
وكان االأوىل هي املق�س�دة االأ�سلّية وُم�ستْلزمة ملعرفِة بع�ض اأَن�اِع الثانيِة، ومدار املعرفة 
امل��س�ع  البناَء  اأَّن  ِلعْلِمنا  )ق�ل(،  ِمْن  ُمغريَّ   ) )قال  اأَّن  َعرْفنــا  اإمنا  فاإّنا  االآخر  بع�سها 
اقت�رضنا يف هذه  الثاين،  للمبتدئ، بخالف  املعرفة  و�َسهل  الَعنْي  ُمتحّرك  الثالثي  مِلا�سي 
َمع  اأو  وْحَدُه  َحَدٍث  دّل على  ما  ا�ستقاقية)24(،وهي  َنْ�َعني)23(:  اإنها على  ُثّم  عليها،  الّر�سالِة 
ّغِر واملن�س�ِب والتثنيِة واجلمع. ومّلا كان)25(االأوىل اأكرث  غريه. وغري ا�ستقاقية بخالِفِه كامل�سَ
َعَدَداً وا�ستعمااًل وفائدًة َمع كْ�ن الثانية تطراأ عليها بال عك�ض، ذكرنا اأَْمثلَتها على التف�سيل، 
وتركنا امل�سّغر واملن�س�َب راأ�سًا لتع�رّض معرفِتهما؛ لكرثِة التغرّي فيهما، واكتفينا ِمن  التثنيِة 
تلك  اإّن  ثّم  التغرّي.  كرثة  لَعَدم  املقاي�سِة  لظه�ر  اال�ستقاقية  االأ�سماء  على  تطراأ  مبا  واجلمِع 
ا يج�ُز لنا القيا�ُض فيها اإذا �َسمعنا واحداً ِمْنها يف باِبِه، ولي�ض  امل��س�عات اال�ستقاقية اإمنَّ

لنا اأن ننقله اإىل باٍب اآخر بدوِن ال�ّسماِع، فاإذا �َسِمْعنا ِق�ْسنا فيه اأي�سًا، وهكذا يف كّل باب.
ي وامل�سارع ؛ الأّنه �َسماعّي،  ويف الثالثي املجّرد البّد ِمن �َسماِع حركِة الَعنْي يف املا�سِ
اأَ�سُل اجلميع على ق�ٍل/2اأ/ ما ر�سينا نرتكه بالُكلّية،  دُره امل�ؤّكد، لكن مّلا كاَن  وكذا َم�سْ
ها �رُضوط اأَُخر  َبْل َذكرنا ِمْن كّل باٍب َوزَنُه الغالَب فيِه لقرِبِه من القيا�ض، ويف ِقيا�سّيِة َبْع�سِ
�َسنذكرها اإْن �ساء اهلُل تعاىل، َفَظهر ِمن هذا احتياُجنا اإىل َمْعرفِة االأَب�اِب واإْن كانت �سماعّية 

فالُبّد اأّن ُنبّيَنها قبل امل��س�عات الّن�عّية.



341

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

)بيان الأبواب(: 
بط  لل�سّ َوْجهًا  َوْلنذكر  واأَربع�ن،  اأَحد  باال�ستقراِء  ِفْيها  ثبت  ما  جمم�ُع  االأب�اب:   بيان 
والرّتتيب امل��س�ع الّن�عي اال�ستقاقّي ما�سيه املفرد املذّكر الغائب اإّما جُمّرد اأَْو مزيد فيه)26(. 
ة ؛ اإْذ البد ِمْن حرف ُمتحّرك لالبتداء  فاملّجرُد ال يك�ُن حروُفه االأ�س�ل اأقل من الّثالَثَ
فة َكره�ا ُمقارَنَتهما)27(، َوَف�سل�ا بْينُهما بحرٍف  واآخر �ساكن للَ�قف عليه، َفلّما تنافيا يف ال�سّ
اآخر ال ُيْعترب فيه َحَركٌة وال �ُسك�ٌن وال اأكرث ِمَن االأَْربعِة ِلَكرْثِة ت�رّضِف الِفعل، والأَّنُه يّت�سُل به 
ال�سمرُي املرف�ُع، وي�سرُي كاجلْزِء ِمنه حّتى ُتّعدان كلمًة واِحدًة.  فاخُلما�سّي فيه كال�ّسدا�سّي 

�ُه لئاّل يت�هّم اأّنه كلمتان.   يف اال�سم وَقْد َرَف�سُ
فاملجّرد اإما ثالثّي اأو ُرباعّي، والثالثي مّلا كان اأخّف ا�ستعمل�ُه يف َمعاٍن كثريٍة خُمتلفٍة، 
َفَ��سع�ا االأبنيَة خُمتلفًة؛ ليدّل على اختالف امَلعنى وتنا�سًبا، وهي �سّتة الأّنه ال يك�ُن اأّوُلُه 
اإاّل مفت�حًا لتعّذر االبتداِء بال�ّساكن، وثقل ال�سّمة والك�رضة.  واأّما املبنيُّ للمفع�ِل)28( فلقّلته 
ا�ستعمااًل وبناء اأقّله ِمن جميع الثالثي هْيئة واحدة وعرو�سه لكّل َمْبنّي للفاِعل، ولذا مل َيُعد 
بابًا م�ستقاّلً، بل اأُدرج يف باب املبني للفاعِل، ورعايُة املنا�سبة َبنْيَ اللفِظ وامْلعَنى ي�س�غ 
مري،  اإال ُمتحّركًا لئاّل يلتب�ض بامل�سدر يف ال�قِف وات�سال ال�سّ اأوَجبُه وال و�سطه  ال�سّم، َبْل 
در الثالثي ه� الفعل لكرثتِه والّرج�ِع اإليِه اإذا اأُريد امّلرة كذا قال  اإذ االأ�سُل الغالُب يف َم�سْ
اخلليل)29(، واحلركة ثالثة، وعرفت اأّنه ال َدْخَل حلركِة االآخر و�سك�نِه يف البناء، فح�سل ثالثة 

اأَْبنية.  
ا كان الفتحُة اأَخّف ا�ستعمل يف معاٍن كثريٍة، واأ�سري اإليها بتحريك عنِي امل�سارع  ومَلّ
باحلركات الثالث، اإْذ فاوؤُه �ساكنة لت�ايل اأربع حركات، وقربه ِمن �َسبِبه وه� حرف امل�سارعة 
املفت�حة خلّفتها، وتعّذر ال�ّسك�ن.  لكن مّلا فاَت يف الَفْتحتني املخالفة التي هي االأ�سل اإْذ 
امليزان - كما  اإْذ ه�  الْعينني،  اختالُف  فينا�سُبُه  امل�سارع  املا�سي خُمالٌف ملعنى  َمْعنى 
�َسَبق َقْبل ذلك الباب- ا�سرُتط فيه كْ�ن عينه اأو المه حرَف حْلق)30( ثقياًل ؛ ليجرب ف�َت االأ�سل 
ع�د من الك�رضِة  بح�س�ِل اخلّفة. ومّلا مل يكرث امْلَعنى يف الك�رضِة كرثته يف الفتحة، وثقل ال�سّ
مة ُفتح عنُي م�سارعها،ومل يك�رض بك�رضٍة الزمة اإاّل اإذا كان فاوؤه ُمعتاّلً، اإْذ يح�سُل  اإىِل ال�سّ
ها رعايًة لهما، واأّما ال�سّمُة  خّفة ب�سق�ط الفاء فيعار�ض يف االأ�سل ف�ّزعت فُك�رضت يف بع�سِ
فاِت الالزمة لها، واأفعال الّطبائع امل�سل�ب عنها اختيار �ساحبها ملنا�سبته  ف��سع�ها لل�سّ
ان�سمام  كلزوم  ال�سّمة  يف  الزم  االأُخرى  اإىل  ال�سفتني  اإحدى  ان�سماَم  فاإّن  اللزوم،  يف  لها 
اأُ�سند يف املبني للمفع�ل يف �َسْلب  ا  اإِىل �ساحبها، ومل�سابهة تلك ال�سفات مِلَ فات  تلك ال�سّ
ا اأ�سبهه،  ا عالمًة مِلَ االختيار، فكما اأّن ال�سّمَة ُجعلت عالمًة له - كما �سيجيء - ُجعلت اأَي�سً
ال�سفات  يف  للزوم  اإذا  امل�سابهة  تلك  مُلقت�سى  حتقيقًا  اأي�سًا  امل�سارع  َعني  ّم  �سَ والتزم�ا 
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ا  مِمّ ل  للمفع�ل ال يخت�ض باملا�سي فَح�سَ املبني  مُة يف  وال�سّ االختيار.   املذك�رة و�سلب 
ذكرنا اأَّن اأبنيَة الثالثي باالأ�سالِة ثالثة، وباعتباِر امل�سارع �سّتة )31(، واأَّن االأ�سَل ما اختلف 
حركُة عينِه َفِلذا َكرُث كلماُته وا�ستعماله، و�ُسّمي بدعائم االأب�اب وا�ستحّق تقدميه، ثم مفت�ح 

املا�سي منها خلّفتها وتقّدم املا�سي ثم م�سم�م امل�سارع منه لعل�ّية ال�سّمة.  
وقد علم من هذا وجه تقدمي الرابع على اخلام�ض، ووجه تقدميه على ال�ّساد�ض مع ك�نه 

حيح اإاّل على طريق اجل�از والفرعّية. قلياًل جّداً ومل يجئ من ال�سّ
اأَحد  �سك�ُن  فيه  ولزم   ،)32( واحٌد  بناٌء  اإاّل  منه  َيِجئ  مل  ُحروِفه  فلكرثة  الّرباعي  واأّما 
حروفِه ِلئاّل يلزم ت�ايل اأربع حركات وعني العني؛ اإذ الاّلم الثانية ي�سكن عند اّت�سال ال�سمري 
املرف�ع املتحّرك َحْماًل على الثالثي ليك�نا على وتريٍة واحدٍة، فل� اأُ�ْسكن الالُم االأوىل التقى 

�ساكنان، والتزم الفتح يف الب�اقي للخّفة.
واأّما املزيُد فيه، فن�عان )33(،الأّنه اإن زيد فيه على الثالثي فمزيد الثالثي واإن زيد فيه 

على الّرباعّي فمزيد الّرباعّي، ومّلا كان هذا اأ�ساًل لبع�ض اأق�سام االأّول قّدمناه فنق�ل زائدة.
اأّنه كلمتان، فاالأول  اأو اثنان ومل يزد ثالثة لئال يخرج عن االعتداِل ويظّن  اأما واحد 
ٍل  بناٌء واحٌد بزيادة التاِء املفت�حِة يف االأّول، والثاين بابان الأّن اأحَد الزائدين فيه همزُة َو�سْ
اإّما ن�ٌن �ساكنٌة بعد عينيِه قّدمناه لتقّدم الّزائد وكذا يف اأمثاِله،  اأّوله، والثاين  مك�س�رٌة يف 
واإّما تكريُر الالم االأخريِة مع االإدغام بنقِل حركتِه اإىل الالم االأوىل ال�ّساكنة، ويج�ُز اأن يك�َن 
الزائُد االأَْوىل ب�سك�نها والثانية؛ الأّن االآخر بالزّيادة اأَن�سب، وكذا كّل تكرير فاإْن كان االأوُل 

ُمتحركًا فالزائُد الثاين بال خالف، والفاُء �ساكنٌة يف هذين البابني.
واأّما مزيُد الثالثي فثالثة اأ�سناف)34(، الأّن الّزائَد اإّما واحٌد اأو اثنان اأو ثلثة ال غري، ملا 
نف االأول ق�سمان الأنه اإّما ُملحٌق بالرّباعّي اأو غري ُملحق، ومعنى االإحلاق: َجْعل  مّر من ال�سّ
مثال على مثال اأزيد منه، باأن يزاَد فيه حرٌف، وُيجعُل يف مقابلة احلرف االأ�سلي من االأ�سِل، 
واإْن كاَن  فيه زائٌد جيء به يف الفرِع م��سعه يف االأ�سل، ويك�ن الّزائدُة ملجّرد امل�ازنة؛  
م،  ليعامَل معاملته يف التكبري والت�سغري وامل�سدر ونح�ها، فا�ْسَتْخرَج لي�ض ُملحًقا باْحَرجْنَ
واإفراداً،  ا�ستعمااًل  لكرثتِه  ؛  بالتقدمي  اأحقُّ  والثاين  بَدْحَرَج)35(،  اأْكرَم  وال  بَجْعَفر،  َمْقَتل  وال 
اإّما من جن�ِض االأ�س�ل، وال  الزائَد فيه  ؛ الأن  اأب�اب  اإىل الثاين فه� ثالثة  واأ�سالُتُه بالن�سبة 
يك�ُن اإاّل من جن�ِض الَعني ليدغم، اإْذ يف الفاء ال ُيدغم اأ�ساًل،ويف الالم عند اّت�ساله بال�سمري 
املرف�ع املتحّرك. والُتزم الفتُح يف الفاء والعني للخّفة قّدمناه )36(على الثالث لك�ن الزائد 
من ِجْن�ض االأ�س�ل مع احتمال ا�سرتاِك الثالث يف حمّل الّزيادة بخالِف االأّول، واالألُف خلفّتها، 
فهي اإّما يف االأول في�سري همزًة مفت�حة، فيك�ن الفاُء �ساكنًا، والعنُي مفت�حًا ملا َمّر، اأو بني 

الفاِء والعنِي ؛ اإذ ما بعد العني حمّل زيادة األف امل�سدر، /3اأ/ وبعد الالم يلتب�ض بالتثنية.
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الك�فيني)37(  َمذهب  على  فاٌء  اإّما  واملكّرُر  بزيادٍة،  اأو  بتكريٍر  اإّما  ثمانية  وامللحُق 
ل�ا َبينهما  اخرتناه لظه�ر اال�ستقاق، ومّلا مل ُي�جد متاثل بني الفاِء والعنِي يف االأ�س�ل، َف�سَ
بالعني، و�رَضَط�ا اأَْن يك�َن ُم�ساعفًا لي�ستاأن�ض الف�سُل بالف�سِل ويتقّ�ى، وكذا مل يكّرروا العنَي 
لالإحلاق)38( للزوم الّلب�ض والّثقل واال�ستيحا�ض)39(اأوال، فال ُيدغم لئاّل يبطل االإحلاق بت�سكنِي 
ما قبَل االآخر، والّزائد ال يك�ن اإاّل حرٌف لعّلِة كرثة َدْورها وزيادتها اأو ُم�سّبهًا بها وه� الّن�ن، 
ل، وهمزُة )اْقَعْن�َس�َض( لي�ست  اإاّل ما قبَل االآخر، الأّن حرَف االإحلاق ال يك�ُن يف االأوَّ وال ُيزاد 
�ُسك�نه  للزوم  والعنِي،  الفاِء  يزد بني  للمطاوعة، ومل  ْ�َرَب(  )جَتَ وتاء  لالبتداء،  َبْل  لالإحلاق 

حيح. َفيَخْفى يف اأكرث امل�ا�سع، فال ُيقال احلرف ال�سّ
اأ�سله، واإمّنا حرُف االإحلاق ال�ّسني االأخرية، وال  اْقَعْن�َس�َض فللمطاوعِة كن�ِن  واأّما نُ�ن 
مري، اأّما حرُف العّلة، فاالألُف ال يزاُد اإاّل اآخراً؛ الأَن  بعَد الالم للزوم ما ذكر عند اّت�سال تاء ال�سّ
حيح اإال يف االآخر، الأنه ُعر�سة ال�ّسك�ن والّتغري،  حرَف املّد لغاية خّفته، ال يقال احلرف ال�سّ
مري املرف�ع  فجاَز اأَْن ُيقاَل حرف املّد، وينقلُب ياًء عند زوال فتحِة َما قبله)40( اأَْو اّت�سال ال�سّ
حْماًل على نح� )َرَمْيُت(، فلذا ُيكتب على �س�رة الياء.  وقال بع�سهم ال يزاُد االألُف لالإحِلاق 
اأ�ساًل، واإمّنا يزاُد الياء فينقلب األفًا، فلذا يكتُب بالياِء ويرجُع اإليه عند زواِل الفتحة، وكالهما 
)41(، وال يف  مّر  االأّول كما  ُيزادان يف  والياء فال  ال�او  واأّما  اأْوىل عندي،  حُمتمالن، واالأول 
االآخر للزوم انقالبهما، فاأّما بني الفاء والعني، اأو بني العني والاّلم. وامُلعترب يف التقدمي اأّواًل 

تقّدم الّزائد ثم جتان�سه ثم عل�ّيته ثم ِعلّيته)42( فتدّبر.
ا: ُملحٌق َبتَفْعَلل اأو غري ُمْلَحق)43(، الثاين خم�سُة اأب�اٍب؛ الأنَّ  نف الثاين ق�سمان اأي�سً ال�سّ
اأو َبنْي  اإّما مت�سٌل به وه� الّن�ن  اأو تاء زائدة، واالأول زائدة، الثاين  اإما همزة و�سل،  لها  اأوَّ
الفاء والَعني وه� التاء، اأَو تكرير الَعني مع االإدغام والفاُء �ساكنٌة يف هذه الثالثة، والثاين 
زائدة الثاين اإّما تكريُر العني مع االإدغام، اأو األف بني الفاء والعني، واملعترُب يف التقدمي اأّواًل 

ْل، ثم الّتقدمي املتيّقن ثم التّجان�ُض. َكْ�ن الّزائد همزَة َو�سَ
اأَّوله  يف  الّتاء  زيادة  مع  املذك�رُة  امللحقُة  الثمانيُة  وهي  اأب�اب،  ثمانيُة  وامللحُق 
للمطاوعة يف)َتْفعيل( باال�ستقراء و)متفعل ( بزيادة التاء وامليم يف اأّوله على ق�ل)44(، ووجه 

التقدمي ما ُذكر يف الثمانية ال�سابقة.
ال�سنف الثالث ق�سمان اأي�سًا: ُملحٌق وغري ُمْلحق، الثاين اأربعُة اأب�اٍب الأنَّ اإحدى الّزيادات 
ل يف االأّول يف الكّل، والباقيان اإّما مت�سالن بها وه� ال�ّسني والتاء )45( ، اأَْو تكرير  همزُة َو�سْ
العني وال�او بينهما، اأو االألف قبل الالم وتكريرها مع االإدغام، اأو ال�او امل�سّددة قبل الاّلم، 
واحلرف الثاين والّرابع �ساكنان يف هذه االأَْربعة، ووجه التقدمي تقّدم الّزائد بيقني اأواًل، ثم 

جُمان�سة االأَ�سل.
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م« وُملحٌق »باق�َسعّر«)46(، واالأّول بابان؛ الأّن زائديه  وامللحُق ق�سمان: ُمْلحٌق » باحرجْنَ
ل؛ ليتحّقَق االإحلاُق، وحرُف االإحلاِق اإما تكريُر الاّلم اأو األف يف  ال بّد اأَْن ي�افقا زائدي االأَ�سْ
االآخر ابتداًء اأو انقالبًا عن الياء.  والثاين باٌب واحٌد، وحرُف االإحلاُق همزٌة بعَد الَعنْي، واإذا 

تّقرر هذا َفْلن�رضع اإىل املق�س�د، وه�:
َيتعلق  وما  امُلختلفة  باالأمثلة  امُل�سّماة  اال�ستقاّقّية  الّن�عّية  امل��س�عات  اأبنية  بيان 
بها)47( بياُن االأمثلة املختلفة وما يتعّلُق بها هي بالنظر اإىل اختالف املعنى » �سّتة َع�رَض«. 
بط والرتتيِب اأّنها ال تك�ُن حرفًا، اإِذ ال قيا�َض وال ت�رّضَف يف احلرف فيك�ن اإّما  َوَوجُه ال�سّ

فعاًل اأو ا�سمًا النح�سار الّلفظ امل��س�ع املفرد يف الثالثة عقاًل.
)حُد الِفْعل وَحّد ال�شم(:

وحدُّ الفعل  ما دّل وزُنه الكّلي يف ال��سع االأّوِل على زماٍن ُمعنّيٍ من االأزمنة الثالثة)48(. 
وحدُّ اال�سم ما دّل على معنًى م�ستقٍلّ باملفه�مّية)49( من غري داللِة وزنِه يف ال��سِع االأّول 
ٍع ال ي�سبقُه و�سٌع ُيجان�سه، وداللُة اأَْم�ض ولفظ  ع َو�سْ على زماٍن مذك�ر. ومراُدنا باالأّوِل لَ��سْ
املا�سي و�سبهها، واأ�سماُء االأفعال غري )فعال(على الزَّمان املعنّي لي�ض ب�زنه، واأَّما )َفعاِل( 
من  �سيٌء  يدخله  مل  مّلا  ولكن  حّده،  يف  لدخ�له  فعاًل  يك�َن  اأَْن  املحّقيني  بع�ُض  جّ�َز  فقد 
خ�ا�ّض الفعل، ومل يظهْر نقٌل منه َجَعْلناه ا�سًما منق�اًل من امل�سدر تقديراً)50(، وتبادُل احلاِل 

فِة امل�سّبهِة من الفعل من ا�سِم الفاعِل وال�سّ
ُع )يزيد( علمًا و�سٌع اأّول بالّتف�سري)51( املذك�ر فال يلزُم اأْن يك�َن فعاًل،  ال ال��سع ، وَو�سْ
اإىل  ُنقل  ثم  املا�سي،  على  داّل  علم  وزن  على  االأ�سل  ففي  وَلي�َض(،  وِبْئ�ض  نح�)نعْم  واأتى 

االإن�ساِء واحلاِل، وغرّي �سيغُته وِق�ْض عليه فعَل التعّجِب واأمثاله.
اأ�سٍل  ُي�ساُغ من  الب�رضّيني)52(؛ الأنَّ كلَّ فرٍع  اال�سم على مذهِب  ا�سُتّق من  الفعَل  اإّن  ثم 
�ِغ كالباب ِمَن ال�ّساِج)53(،   َيْنبغي اأْن يك�َن فيه ما يف االأ�سل مع زيادٍة هي الغر�ُض من ال�سّ
والّن�سبة  االأزمنِة  اأحد  زيادِة  مع  امل�سدر  معنى  فيه  الفعل  حال  وهكذا  الف�سِة،  من  واخلامت 
والّتجّدد التي هي الغر�ُض من و�سِع الفعل، لكْن مّلا جتّرَد الفعُل املا�سي الثالثي املفرد املذّكر 
الغائب دائمًا من الّزائد، وا�ستمال امل�سدر عليه كثرياً فيك�ُن يف لفظِه ما يف لفِظ الفعل مع 
زيادة)54(،.ول� تقّدَم ذلك امل�سدُر يف ال��سِع لزَم تعّدُد و�سعِه وُترك م��س�عُه االأّول بالكلّيِة 
ال��سِع  َثبَت يف  االأغرا�ض)55(، فل�  ال��س�ل لغر�ٍض من  بعَد  اأُتي به  اإال ما  للّزائد  اإذ ال معنى 
التّجرِد  اللفظ، فاعتباُر حاله يف  االأّول مع االأ�س�ِل مل يكن لزيادتِه معًنى، واال�ستقاُق �سفُة 
اأحِد  ْ�غ الفرِع الّداللَة على  اأْوىل من اعتباِر حال املعنى، وج�اُز ك�ِن املراِد من �سَ والّزيادِة 
ا ي�ؤّيُد ق�َل الك�فّيني، ثم الفعُل اأوىل بالتقدِم لكرثِة  معاين االأ�سل فقط، اإذا يحتاُج اإليها اأي�سً
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ه اإن احتمَل ال�سّدَق  ت�رَضّفِه واإفادتِه)56(، فاأكرُث بحث ال�رّضف عنه، وه� اإّما خرٌب اأو اإن�ساٌء ؛ الأنَّ
والكذَب ملجّرد مفه�مه العام َفَخرب، واإاّل فاإن�ساء، فاخلرُب لك�نه اأ�سَل االإن�ساِء اأحقُّ بالّتقدمي، 
فه� اإّما ما�ٍض اأو م�سارع ؛ الأّنُه اإْن دلَّ يف االأ�سِل /4اأ/ على زماِن اإخبارك فما�ض، واإْن دلَّ 
فيه على احلاِل واال�ستقباِل بح�سب اال�سرتاك فم�سارٌع، وه� م�ستّق من املا�سي بزيادِة اأحِد 

حروف )اأََتني ( )57( عليه، وترك الهمزة الزائدة عليه اإن كاَنْت يف اأول ما�سيه.
واأّما اجَلْحُد والنفي)58(،  َفال وْجَه جلعلها ِق�سمني باال�ستقالِل لدخ�لهما يف امل�سارع، 
وال اعتباَر لتغرّي االإعراب يف ال�رّضف، بل ه� بحٌث نح�ّي، وال لتغرّي املعنى الأّنه عار�ٌض 
ا املغرّية كثرية )كاَن واأّن ( وغريهما فيكرث االأق�ساُم جّداً على اأّنهما  ب�سبب احلروف، واأي�سً
مري املرف�ِع املّت�سل فيخرجان عن  لي�سا مبفردين حقيقًة وال حكمًا بخالف الفعل مع ال�سّ
املخاطب  وغري  راأ�سًا  الّنهي  وَترك  ثالثة  الفعل  اأمثلَة  بع�سُهم  َعّد  ولذا  ال�رّضف،  م��س�ِع 
املعل�م من االأمر، فله وجٌه وجيٌه، لكن مّلا غرّي َمْعنى االأَْمر والّنهي من االإخبار اإىل االإن�ساء 
)59(، وهذا تغيري عظيم وَكرُث ا�ستعماُلهما وكانا مناطْي التكليِف، واخت�ضَّ وامتزَج حرفاهما 

بهما، فال ي�جدان يف غريهما وال يفارقانهما )60(،  عّدهما اأكرُث امل�سّنفني من اأق�ساِم الفعل 
باال�ستقالل فتبعناُهم.

واالإن�ساُء اإّما طلٌب اأو تعجٌب وغريهما �سماعّي، والّطلُب لكرثة ا�ستعماله وت�رّضفِه، اأوىل 
اأَْمر، و�سيغُته ك�سيغِة امل�سارِع   تْركه، فاالأّول  اأو  الفعل  اإّما متعلٌق ب�ج�د  بالّتقدمي،  فه� 
مزيداً يف اأّوله الم مك�س�رة)61(غري اأّنها حُتذف من خُماطبة املعل�م، ثّم الّتاء لكرثة ا�ستعماله 
جّداً فاإن كان ما َبعدهما ُمتحّركًا لفظًا اأو تقديراً اأُبقي على َحاله، واإْن كاَن �ساكنًا ِزيد يف 
َنْهٌي و�سيغُته  ُم�سارِعه فت�سّم، والثاين  ّم عنُي  اإاّل يف ثالثّي �سُ َمك�س�رٍة  اأّوله همزُة و�سٍل 
ك�سيغِة امُل�سارع مزيداً يف اأّوله ال)62(،  ثّم اإِّنا اقت�رَضنا على اإيراد مثاِل االأمِر والّنهِي للغائب 
ومل نذكر مثاَل امُلخاطب منهما اإاّل يف االأمثلة املّتفقِة كما يف املا�سي وامُل�سارع، واإِْن كاَن 
�رة ؛ الأّن فيه  ِلذْكر خُماطب االأْمر امَلعل�م يف االأمثلة وجه يف اجُلملة بناًء على َتبّدل ال�سّ
مَلْ  مِلَ  اأُخر قد �ساأَل وقال:  هم  بعَد الّتخطي اإىل عل�م  اإّن بع�سَ ا�ستباًها على املتعّلمني حَتى 
ُيذكر خماطُب اأمر الغائب وُمتكّلُمه، وكذا خماطُب َنْهي الغائب ومتكّلمه، ومل َيْعرف اأَّن اأمَر 
احلا�رض وَنْهي احلا�رض خماطُبها ب�سبب اإيراِد مثالهما يف االأمثلة املختلفِة، والتعبري عنهما 
اأمٍر ُمفرد  َتْرجمتهما بلفظ فعِل  بخالِف تعبري املا�سي وامُل�سارع، ولهذا عرّبنا عنهما يف 

مذّكر غائب، وكذا يف النهي كما يف املا�سي وامُل�سارع.
اأوِرَد  اأ�ساًل  اأَْن يك�ُن ثالثيًا جُمّرداً الزمًا  والّتعّجُب)63( �سيغتان)64(، و�رُضِط لقيا�ّسيته 
ثابتا َمدل�ُله يف الّزمان املا�سي على اال�ستمراِر قائمًا بالفاعل، قاباًل للّزيادة والنق�سان)65(

اأَْعني ما�سي االأْفعاِل  غري ل�ٍن وال عيٍب ظاهر)66( ولكْ�ن ال�سيغِة االأوىل منق�لًة من اخلرِب 
قّدمناها على الثانية املنق�لة من االأَْمر.
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ه اإِْن دلَّ على ذاٍت ُمبهمٍة باعتباِر معنًى ُمعنّي، ه�  واأّما اال�سم فاإّما �سفٌة اأو ا�سٌم ؛ الأنَّ
فًا اأحقُّ  ُفة لك�ِنه اأقرَب من الفعل لفظًا ومعًنى وت�رضُّ ٌف واإاّل فا�سم )67(، وال�سّ املق�س�ُد َفَ��سْ
عًا،  اأو مع زيادتِه على الغري َو�سْ اإما دالٌة على جُمّرِد ثب�ِت احلدِث لذاٍت ما  بالتقدمي، فهي 
واالأّول اأقرُب واأ�سبه للفعل فلذا قدَّمناه، فه� اإّما م�ازن للفعل لفظًا اأو تقديراً، اأو غري م�ازن.

فلم  الّثالثيني  الاّلزمني  امل�سارع  اأو  املا�سي  من  ُم�ستقٌة  وهي  امل�سّبهة)68(،  ال�سفُة 
َيغها �سماعّي، »واأفعل« من االأل�اِن والعي�ِب الظاهرِة واحللّي، واإن كاَن  َنذكْرها؛ الأّن اأكرَث �سِ
قيا�سّيَا ذكر ي�ستلزم اإّما تكريُر املثال من باب واحد اأو ترُك ا�سم التف�سيل، وامل�ازُن اإّما دالٌّ 
على قيام احلدث بذاٍت ما، اأو وق�عه عليها، واالأّول ا�سم فاعل والثاين ا�سم مفع�ل، واالأّول 
اأحُق  �ر  ال�سّ جميع  له يف  وم�ازنًا  امل�سارع،  معل�م  من  وُم�ستقًا  الفاعل،  على  دااًل  لك�نِه 
ه�ل امل�سارع امل�ازن له يف الثالثي تقديراً، و�سيغتُهما  بالتقدمي على الثاين امل�ستّق من جَمْ
من الثالثي امُلجّرد على )فاعل( و)َمْفُع�ل( )69(،ومن غرِيه على َوْزن م�سارعِه مبيٍم م�سم�مٍة 
املفع�ل)70(،وتركنا  وفتحه يف  الفاعل،  االآخر يف  قبل  ما  وك�رض  امل�سارعة،  م��سع حرف 
لفظي فه� وذاك؛ الأّن الغر�َض تعداُد االأمثلِة املفردِة ال تركيبها مع الغري)71(، والقيا�ُض �سك�ُن 
اأَواخرها، َحَكْينا حال الرفع لفائدٍة زائدٍة، وهي اأعالم املنّ�ن وغري املنّ�ن من �ساكن االآخر 
ومتحرِكه من املبنّي على الفتح اأو الك�رض واملعرب وحال الن�سب واجلر يف تثنيته االأ�سماء 

وجمعها ال�سامل املذكر لتغرّي البناء.
و�سك�ن  والعني  الهمزة  بفتح   ) )اأفعل  التف�سيل ووزنه  فا�سم  الّزيادة  الّداُل على  واأما 
اأَْن يك�ن ثالثيًا جُمّرداً ُمت�رّضفًا قاباًل معنًى )72( للكرثة قائمًا بالفاعل غري  الفاء، و�رضطه 

ا مبالغُة الفاعِل فاأوزاُنها �سماعّية)73( فلذا تركناها. ل�ٍن، وال عيٍب ظاهٍر. واأَمَّ
ا م�سدٌر اأو غريه، فامل�سدُر لقربه من الفعل اأحقُّ بالتقدمي)74(، وه� اإما  واأما اال�سُم فاإمَّ
ا جُمرٌد عن امليم الزائد يف اأّوله اأْو ال، واالأوُل  دالٌّ على جمرد احلدث، اأو مع زيادٍة، واالأول اإِمَّ
ابُط)76( اأّن كّل ما يف اأّول ما�سيه  �سماعّي من الثالثي املجّرد، ومن غريه قيا�سّي)75(، وال�سّ
م قبل المه فقط  همزٌة زائدٌة يزاُد قبل اآخره األٌف ويك�رُض ما حتّرك، وما يف اأوله تاٌء زائدة فُي�سَ
)77(، ويف الّرباعي امُلجّرد وملحقاته يزاُد يف اآخر ما�سيه تاٌء، ويف »َفّعل: َتْفِعيل« بفتح التاء 

و�سك�ن الفاء وك�رض العني، ويف »فاَعَل: ُمفاَعلًة« ب�سّم امليم وفتح العني، وهذا ه� القيا�ض 
املّطرد، وقد جاء كثرًيا يف الرُّباعي وملحقاِته بك�رِض الفاء وزيادة االألف قبَل اآخره)78(، وجاء 
دره االأّول وتع�ي�ض  الياء من �سَ َل: تفعلة« بحذف  ا يف ُم�ساعفه، ويف »فعَّ اأَي�سً الفاِء  فتُح 
اأهل اليمن يف »َفَعل:  التاء يف االآخر، ويف »فاعل: ِفعال« بك�رض الفاء، وقد قيل قيا�ض لغة 

ِفّعاال«، ويف »فاعل : فيعااًل«)79(، ويف »تفّعل: ِثِفّعاال«  على قيا�ض ما يف اأوله همزة.
وامل�سدر امليمي قيا�ُسه من الثَّالثي املجّرِد الذي مل ت�سقط الفاُء من م�سارعه )َمفَعل( 



347

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

ا  بفتح امليم والعني، ومن ال�ساقط بك�رض العني )80(، ومن غرِيه على وزن ا�سم املفع�ل)81(. واأَمَّ
اأو مبالغٌة، واالأّوالن؛ لعم�مهما وقّلِة حروِفهما  اأون�ٌع  ا عدٌد  اإِمَّ الداُل على الزيادة فزيادُته 
ُقّدم، وقيا�ُسهما من  )82(وفتحته)83(  بالتَّقدم،واالأول /5اأ/ لكرثته  اأحقُّ  الثُّالثي املجّرِد،  يف 
الثالثي املجّرد الذي ال تاء فيه)َفْعلة ( بفتح الفاء و�سك�ن العني للمّرة، و)ِفْعلة ( بك�رض الفاء 
ا مل يكن يف اآخر م�سدره تاٌء بزيادة التاء  و�سك�ن العني للّن�ع)84(، وما زاَد على الثالثي ممَّ

يف اآخره، ويف غريهما على امل�سدر امل�ستعمل)85(.
وللُمبالغِة وزنان قيا�سّيان من الثالثي، )َتْفعال( بفتح التاء و�سك�ن الفاء ولذا ُقّدم، و 

)ِفّعيلى( بك�رض الفاء والعني امل�سّددة واالألف يف االآخر)86(.
ا مبعنى اأَمِر امُلخاطب وزنه )َفعاِل( بفتح الفاء وك�رض اّلالم)87(، وه�  وغري امل�سدر اإِمَّ
وعدِم  ا�سميَّته  خلفاء  اأخرناه  �سيب�يه)88(،  عند  التام  املجّرِد،املت�رّضف  الثُّالثي  يف  قيا�سيٌّ 

ت�رّضِفه. اأو ظرف للحدث)89(اأو اآلة)90(،
واالأّول اإّما َمكاٌن اأو زماٌن، و�سيغتهما ُمّتحدة )91(، فمن الثالثي املجّرد املعتل فاوؤه بال�او 
غري امل�ساعف واملك�س�ر عني م�سارعه غري املعتل الالم )َمْفِعل ( بفتح امليم وك�رض العني و�سك�ن 

الفاء، ومن غريها بفتح العني.  ومن غرِي الثُّالثي على وزن ا�سم املفع�ل قّدمنا للفتحة.
الفاء وفتح العني فيهما،  )ِمْفَعل وِمْفَعال( بك�رض امليم و�سك�ن  وللثَّاين)92(، �سيغتان: 

وال ُيبنيان اإال من الثُّالثي املجّرد املتعّدي، وهذه االأ�سماُء م�ستقٌة من معل�ِم امل�سارع.
ثم اعلم اأَنَّ االأمثلة املختلفة على ق�سمني: ُمت�رّضف وغري ُمت�رّضف، الثاين ماال يتغرّي 
عن حالِه فال ُيثّنى وال ُيجمُع وال ي�ؤنث، وه� فعُل التعّجب، وا�سم التف�سيل اإذا ا�سُتعِمل مِبن)93(، 
وامل�سدُر غري املرة والن�ع وا�سم الفعل، والذي اأ�سند اإىل اجلار واملجرور من االأفعال وا�سم 
املفع�ل. واأما الذي اأُ�ْسِنَد اإِىل ا�سم ظاهر من االأفعال وال�سفات فيعرُف بالتاأنيث فقط، وما 

عداهما مت�رّضٌف، واأمثلُة ت�رضيفه )94( اأَْمثلٌة متفقٌة واأمثلٌة ُمطردٌة.

)بيان الأَمثلة املّتفقة(:
ه  لكنَّ امُلت�رّضف،  بجميع  عاٌم  التثنيُة، وهي  منها:  باأُم�ٍر  يك�ُن  الّت�رّضَف)95(  اأنَّ  اعلْم 
واإطالِق  امل�سمِر  فاِعله  باعتباِر  الفعل  على  واملتكّلم  واملخاطب  واجلمع  التثنية  اإطالُق 
يف  االألف  االأفعال  يف   )96( وعالمتها  مطلًقا  الفاعل  باعتبار  واملجه�ل  واملعل�م  الغائب، 
االآخر، ومنها اجلمع،  ياٌء مفت�ٌح ما قبلها ون�ٌن مك�س�رٌة يف  و  اأَ األٌف  االأ�سماء  اآخرها ويف 
وعالمُته للمذّكر يف االأَفعال ال�او الّزائدُة ال�ّساكنُة امل�سُم�م ما قبلها يف االآخر، ويحذُف يف 
خُماطب املا�سي اإذا مل يّت�سله �سمرٌي من�س�ٌب، واخت�ّض بذوي العلم، وللم�ؤّنث ن�ٌن مفت�حٌة 

ة مبخاطِب املا�سي. �ساكٌن ما قبَلها خمّففة مّت�سلٌة بالم الفعِل، اأَو ُم�سّددة خُمت�سّ
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اإن تغري  الأّنه  �ساملًا؛  ي  �سمُّ ُمك�رّضٌ وُم�سّحح)97(  َنْ�عني:  َفَعلى  االأ�ْسماِء  واأّما اجلمُع يف 
�سيغُة مفرده لفظًا اأو تقديراً فمك�رّضٌ واإاّل فم�سّحٌح، واملك�رّضُ �سْنفان: �سماعّي، وه� االأكرث 
وك�رض  الفاء  بفتح  و)َفعاِليل()98(،  و)َفعاِللة(  )َفعاِلل(  اأوزان:  ثالثة  وه�  وقيا�سيٌّ  فرتكناه، 
االألف والياء والتاء يف م�ا�سعها، فاالأّوُل  الهيئِة مع  الكّل،ومراُدنا جمّرُد  االأوىل يف  الالم 
قريًبا من  اإِذا كان  الزائد  اأ�سبَه  ما  يحذُف  هم  وبع�سُ االأكرث،  للخما�ّسي بحذف خام�سه وه� 

الّطرف، وهذا التك�سرُي ُم�ْستكرٌه. 
وال�ّسك�ن،  احلركة  مطلق  يف  زنتِه  على  كاَن  وما  وِبها،  التَّاء،  عن  جُمّرداً  باعّي  وللرُّ
وترتيبها من مزيِد الثالثي ا�سًما بغرِي مّدة زائدة، ولكلنِّ ُرباعّي فيه زيادٌة لي�ست مبّدٍة واقعٍة 
ا  قبَل الالِم االأخريِة بحذفها، ولفاعلة وفاعالء)99( ا�سمان)100(، والثاين لالأعجمي واملن�س�ب ممَّ

ُذكر، والثالث لنح� »قرطا�ض« يف مطلق احلركِة وال�ّسك�ن وترتيبها، ولني رابعة زائدة.

)اأق�شام اجلمع ال�ّشامل(:
ْنفان)101(: �سنٌف للمذكّر،وعالمُته واٌو م�سم�ٌم ما قبَلها، اأو ياٌء مك�س�ٌر  حُّ �سِ حَّ وامُل�سَ
العلم،  اأويل  التاء)102(، واالإطالُق على  التجّرُد عن  ما قبَلها، ون�ٌن مفت�حٌة، و�رضطُه مطلقًا 
اإاّل يف ا�سِم التف�سيل  ًفا َقب�ُل التاِء يف اآخره  اإْن كاَن ا�سًما للعلمّية، واإْن و�سْ و�رضُط قيا�ِسه 

واخلما�سّي ال�ستكراه تك�سريه.
نٌف للم�ؤنِث وعالمُته األٌف وتاٌء زائدتان يف االآخر، و�رضُط قيا�سها اإن كانت ا�سمًا اأن  و�سِ
يك�َن علَم م�ؤَنِثٍ ظاهرًة فيه العالمُة اأو ُمقّدرٌة )103(، اأَْو ذا )تاء( التاأنيث الظاهرة مذكراً)104( 

حقيقّيًا كطلْحة، اأَْو ال َكَتْخرجه)105(.
اأّما َتْخريج)106( فُيجمع على َتخاريج لك�نه مثل قرطا�ض، اأو ذا األف التاأنيث اإِِذا مل ُي�سّم 
به املذّكُر احلقيقي كال�رّضاء، وما ي�سح تاأنيثه وتذكريه اإذا مل ياأت له مذَكٌر  مك�رّضٌ، ومل يجز 
جمُعه بال�اِو والن�ِن كاالألفات، اأو غري عاقٍل ُم�سّدر بابن اأو ذي نح�: ابن عر�ض، وذي احلّجة، 
فاإنَّ َجْمَعهما »بنات عر�ض«، و »ذوات احلّجة«، واإن كانت �سفة،فاإن كانت ذات عالمة تاأنيث 
ظاهرة اإاّل )َفْعلى، وَفْعالن، وَفْعالء، اأفَعل( اأو خما�سّيا اأو �سفة املذّكر الذي ال يعقل حقيقّيًا 
افن)107( اأو غري حقيقي كاخلايل يف الي�م اخلايل، اأو ُم�سّغر ما ال يعقل »كُجَمْيل«، فاإنَّ  كال�سّ
الُت�سغرَي فيه معنى ال��سف، واإْن مل َيْجِر على امل��س�ف، ُثمَّ اإّنه قد ُيلحُق لهذا اجلمع تغيرياٌت 
قيا�سيٌة، ال بّد من ذكرها، منها:حذُف تاء التاأنيث، وقلُب األفه املق�س�رة ياء، واملمدودة واوا، 
يف  اأي�سًا  وال�سّم  العني،  معتل  اإاّل  مترة  باب  يف  العني  فتُح  ومنها  للتثنية)108(،  عاّم  وهذا 
والك�رُض يف  والفتُح  وُيفتح فيهما،  ي�سكن  بالياء  اّلالم  العني، ومعتّل  اإاّل معتّل  )ُغرفة(  باب 
فة  ُن ويفَتُح فيهما، وامل�ساعُف اأو ال�سّ باب )ِك�رْضة( اإِال معتّل الَعنْي، ومعتَل الالم بال�او ُي�َسكَّ

باالإ�سكاِن على االأ�سِل يف اجلميع)109(.
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)علمات التاأنيث(:
َلْفَظّي )اكى  التثنيَة واجلمَع م�سرتكٌة بالرّتكيَّة فلذا ذكرنا)110( يف ترجمتهما  اأّن  اعلم 
فات فقّط، وعالمتُه خم�سة: التاء،  وجميع( )111(.ومنها التاأنيث، وه� قيا�سّي يف االأفعال وال�سّ
واالألف املق�س�رة، واملمدودة، والياء، والّن�ن. )112( اأّما التاُء فن�عان:�ساكنٌة ومتحركٌة، اأّما 
يف  اأو  االأّول  يف  فاإّما  املتحّركُة،  واأَّما  املفردة،  للغائبة  املا�سي  باآخِر  ٌة  فمخت�سّ ال�ّساكنُة 
االآخر، اأّما يف االأّول ففي واحدة امل�سارع، وتثنية الغائبني، واأّما يف االآخر فاإّما يف الفعل 
يف  قبَلها  ما  �ساكٌن  ومك�س�رٌة  الغائبة،  تثنية  يف  مفت�حٌةٌ  واالأوىل  اال�سم  يف  اأو  املا�سي 
ال�احدِة املخاطبِة، والثانيُة مفت�ٌح ما قبَلها قيا�ٌض يف جميع ال�سفات اإاّل يف ا�سِم التف�سيل، 
التف�سيِل فقط يدخُل يف  ا�سم  االألُف املق�س�رُة فقيا�ٌض يف  )113(./6اأ/  واأّما  فة   ال�سّ واأفعل 
اأَفعل  يف  فقيا�ٌض  املمدودُة  واالأُلف  عيُنه)114(.  وي�سكن  فاوؤُه  وُي�سم  همزُته  وُيحذُف  اآخره، 
ٌة مبخاطبة  ال�سفة فقط، يدخل اآخره ويحذف همزُته ويفتُح فاوؤه. واأّما الياُء ال�ّساكنة فمخت�سّ

ٌة بجمع الفعل وَقد �َسبق. امل�سارع واالأمر والّنهي بعد الاّلم املك�س�رة. واأّما الّن�ُن فمخت�سّ
لفظ  ترجمتها  يف  ذكرنا  فلذا  بالرتكّية،  اأي�سًا  ُم�سرتكٌة  والتاأنيَث  التذكرَي  اإّن  ُثمَّ 
االأ�سماء  اإذ  املت�رّضفِة،  باالأَفعاِل  ان  خمت�سّ وهما  والتكّلم  اخلطاب  ومنها  )اروع�رت(.)115( 
االأّول  يف  اأّما  االآخر،  يف  اأو  االأّول  يف  اإّما  فهي  التاُء،  اخلطاِب  غّيب)116(،وعالمُة  الظاهرة 
ففي امل�سارع )117(، واأّما يف االآخر ففي املا�سي مفت�حة يف واحده ومك�س�رة يف واحدته،  
زيادة  مع  اال�سم،  يف  �ساكنٌة  كذلك  وميم  التثنية،  يف  بعده  ما  مع  الب�اقي  يف  وم�سم�مة 
ال�او ال�ساكنة بعده يف اجلمع املذكر، ون�ٌن م�سّددٌة كذلك يف اجلمع امل�ؤّنث،وما قبل الكّل 
�ساكن)118(، وعالمُة التكّلم التاء املفردة امل�سم�مة، وال�ّساكن ما قبلها مع االألف بعَده له مع 

ا يف اآخر املا�سي.  غريها اأي�سً

)كيفّية بناء الأفعال للمجهول(:
ومنها املعل�ُم واملجه�ُل وهما خمت�سان باالأفعال اأي�سًا، وعالمُة املعل�م يف الثالثي 
اأّوله همزة و�سل فتك�رض يف االبتداِء، وحتذُف يف  اإاّل ما يف  قد ُبنّي، ويف غريه فتُح االأّول، 
الّدرِج من املعل�ِم واملجه�ِل )119(  واأّما)120(  م�سارع الّرباعي مطلقًا، في�سَم اأّوُله على كل 
اأّوُل  حال، وفتح الب�اقي �س�ى ال�ّساكن يف الكل، و�س�ى ما قبل االآخر يف م�سارع مل يكن 

ما�سيه تاًء زائدًة فيك�رض فيه )121(.
وعالمُة املجه�ِل �سمُّ االأول يف الكّل والثاين يف ما�ٍض، اأَّوله تاٌء زائدٌة )122(، والثالث 
ّم واواً، وفتح ما َقبل االأخر يف  اأّوله همزُة و�سٍل؛ فينقلب االألُف املت�سلة مِبا �سُ يف ما�ٍض 
امل�سارع، وك�رضه يف املا�سي، والباقي على ما كان يف املعل�م، هذا ه� االأ�سل، ُثمَّ فيما 

ُيدغم الُمه بنقل حركته يف احلالني اإىل ما قبله اإن كان �ساكنًا �سحيحًا واإاّل يُحذف.
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)بياُن وجه ال�ّشبط والرّتتيب واحَل�رْش يف الأمثلة املّتفقة(:
اأكرثها لغرِي  ا�ستعماُلها يف نف�ِسها مع ك�ن  االأ�سماء )فثالثة(، الأنه مّلا قّل  اأمثلة  اأّما 
َبْل  ذوي العق�ِل واالأرواِح مل ُيحتج فيها اإىل الفرِق بني املذكر وامل�ؤنث واخلطاِب والتكلِم، 

ُيحتاُج فيها اإىل بياِن العدد فقط، فت�رضف بالتثنية واجلمع وت�سرُي ثالثة.
يف  وورودها  االأ�سماِء،  اإىل  بالن�سبِة  ا�ستعماُلها  كرث  الأنه  ف�سّتٌة؛  فات  ال�سّ اأمثلُة  واأّما 
واأّما اخلطاُب والتكّلُم  العدد،  َبنْي املذكِر وامل�ؤنِث وبيان  الفرِق  اإىل  االأرواح، فاحتيَج  ذوي 
واأَْنَت �سارب، فا�رضب  اأنا �سارب،  امُل�سمرات املنف�سلة، كق�لك:  ِب��سع  فا�سُتغني عنهما 

االثنني يف الثالثة حتى َيح�سل ال�ّستُة )123(.
اأنَّ  وبيانُه:  امل�سارع،  يف  ع�رَض  واأحَد  املا�سي،  يف  ع�رَض  فثالثة  االأفعال  اأمثلُة  واأّما 
الفرِق  اإىِل  وا�ستعمااًل،فا�ستدْت احلاجُة  العق�ل  اإِفادًة، ووروًدا يف ذوي  االأَلفاِظ  اأَكرُث  الفعَل 
بنَي االأُم�ِراملذك�رِة واالخت�سار، وبان�سمام امل�سمرات املنف�سلة، واإن ح�سل الفرق، لكن 

يف�ُت االخت�ساُر، والن�سبة اإىل الفاعل داخلة يف مدل�ل الفعل.
واأح�اُل الفاعل ثالثة )124(؛ الأّنه اإّما اأن يك�َن له دخٌل يف ح�س�ِل الكالِم، ووج�ده بالفعل 
اأْو ال، واالأّول اإّما اأن ي�سدَر الكالُم عنه اأو يت�جُه اإليه، واالأّول متكّلٌم والثاين خماطٌب، والق�سُم 
الثاين الغائُب، فاملراُد به ما مل يكن ُمتكّلما وال خُماطبًا، ال املعنى اللغ�ّي، واالأح�اُل ال�ستُة 
املذك�رُة م�ج�دٌة يف الفاعِل اأي�سًا، في�رضب الثالثُة يف ال�ستِة يح�سل ثمانيَة ع�رَض، لكن ملا 
كان املتكّلُم ُيرى اأو ُي�سمُع �س�تُه فُتعلم ذك�رُته واأن�ثُته �َسقط ثالثة، ومّلا قّل ا�ستعماُل التثنية 
�رّضك�ها للجمع يف ال�سيغة فبقي اثنان، وكذا �رّضك�ا َتْثنيتي املخاطب واملخاطبة فبقي ثالثة 
ع�رض، ثم يف امل�سارع �رّضك�ا تثنية الغائبة معهما، والغائبة املفردة مع املخاطب املفرد 
هم قّدم�ا املتكّلَم؛ الأّنه االأ�سُل يف ح�س�ِل الكالم، ثم املخاطِب  فبقي اأَحَد َع�رَض، ثم اإّن بع�سَ
جتّرد  جل�از  الغائَب  قّدم�ا  هم  وبع�سُ دخله،  لعدم  الغائَب  واأَّخروا  ح�س�لِه،  يف  دخٌل  له  اإْذ 
مفرِده عن ال�سمري فيك�ن ُمفرداً، ولكرثِة اأمثلته ثم املخاطب لالأمر الثاين، واأّخروا املتكلَم 
اللفظ،واالأول ملا يف اخلارج، ثّم  َنْف�ض  النتفائهما فيه، واخرتنا هذا لك�نه اعتباراً ملا يف 
اكتفينا يف امل�سرتك بلفظ واحد بتقليل االأمثلة. كما ُيكتفى يف املتكّلم وغريه، واأّخرنا التثنيَة 
امل�سرتكَة عن ُمفرديهما اإذ مرتبُتها بعد مرتبِة املفرِد، كما يف �سائر امل�ا�سِع، وحذفنا من 
)وبرحا  وغائب  زمانده(،  و)كلجك  حالده(  و)�سمدكي  زمانده()125(  )كجم�ض  لفَظ  الرتجمِة 
�رضوبن(، ويزاد معنى املا�سي وامل�سارع واالإفراد وعدمه والغيبة واخلطاب والتكّلم مُمّيزة 
َمدل�ل عليها بال�سيغة والرتكية اأي�سًا، بخالف التثنية واجلمع والتذكري والتاأنيث. اأال ُيرى 
اأَنَّ اأمثلَة املا�سي بالرتكيَّة هذه: )ُوْردى ورد يلروره ك وردكزوردم وردق(،واأمثلة امل�سارع 
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)ورر ورر لرورد�سك ورر�سكروردم وردز( وِق�ض على هذا غرَيه وما ُذكر، ومعنى ن�رض واحد 
َت اأنت، واحد حا�رض يف الّزمان املا�سي، وَن�رَضُت اأنا يف  غائب يف الّزمان املا�سي، وَن�رَضْ

الّزمان املا�سي، وَيْن�رُض واحد غائب يف احلال اأو اال�ستقبال، وعلى هذا القيا�ض يف غريه.
فاإْن قلَت: ِذكُر هذه االأ�سياء لتفهيم املبتدئ معاين االألفاظ العربّية، وال َيْفهم من لفظ 
)يردم  اتدى( مثاًل معنى امل�سّي وال�حدة والغيبة، قلُت: بل يفهُم كلُّ �سبّي يقِدُر على التكّلم 
هذه املعاين منه، لكن ال يقدُر على التعبري بهذه العبارات مثاًل اإذا قلت ل�سبّي:/7اأ/ )يارن 
اأن  اإاّل  )بن(  يزيد  وال  ونح�ه،  )اأوقر�سن(  وال  )اأوقدم(،  يق�ل:  وال  )اأوقرم(  يق�ل:  قر�سن(  اأو 
ُيريد التاأكيد، واإمّنا ذكرنا لفظ )بر( يف ُمفرد الغيبة، و)�سن( يف ُمفرد اخلطاب ل�رضورِة دفِع 

الّركاكة، كما ال َيْخفى.
والغر�ُض من الرتجمِة اإعالُم معانيها املطابقية بال زيادِةٍ وال نق�سان حتى َيْفهم ذلك 
لل�سبي  باأْن يقال  املعنى عند �سماعه، ويريُده عند تكلُّمه به، والغر�ُض يح�سُل مبا ذكرنا 
اإذا اأردت اإن  اإذا �سمعت )يردم الّدى براو( ُقل  « فاْفَهم منه ما تَفهم،  اإذا �سمعَت »َن�رَضَ مثاًل: 
تكّلم بالعربّية َم��سع )يردم اتدى برار( َن�رَض فكالهما واحد. وقد �َسمعَت بع�َض َمن يّدعي يف 
العل�م العربّية َكْعبًا �ساخمًا يق�ل: اإنَّ ِمن لطاِئف لغِة العرِب اخت�ساَر لفِظِه مع كرثِة معانيه، 
ََب« لفٌظ واحٌد يف لغة العرِب، ل� ُعرّب عن معانيِه بالرتكّية احتيَج اإىل �َسْبعة  اأال ُيرى اأّن » �رضَ
األفاظ، وهل هذا الغلُط اإاّل ِمن اجُلم�ِد على التقليد مبا كتب يف ح�ا�سي االأمثلِة، وما �سمَع ِمن 

ين. القا�رضِ
يجعلنا)127(  اأن  ندع�ُه  واملاآُل)126(  املرجُع  واإليه  احلال،  بحقيقِة  اأعلُم  تعاىل  واهلُل 
الف�سلّية  االأَمثلِة  �رضُح  مَتَّ  العاملني.  َربنِّ  هلّلِ  احلمُد  اأَن  دع�انا  واآخر  العاملني  العامِلني  ِمن 
يد  على  الق�ّي،  َرْحمة  عليه  الربك�ّي  الفا�سَل  اأَعني  واأولينا  م�لينا  ه�  ملن  كالهما)128( 

ُعَمر)129( احلقري �سنة 1155.

واحلمُد هلل اأواًل واآخراً
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على اأواخر الكلمات اأوالبناء الذي يلحق االأفعال وبع�ض االأ�سماء.
والفتحة  مة  ال�سّ وهي:  )الثالث(.  بدل  كّلها  الر�سالة  يف  لفظ)الثلثة(  امل�ؤلف  ا�ستخدم  20 .

والك�رضة، اأّما ال�ّسك�ن فال ُيّعد من احلركات؛ الأن ال�سك�ن نقي�ض احلركة. 
بناء واحد على وزن )َمْفعل (. 21 .

اأي: التغريات التي تطراأ على حروف املفردات العربّية من حذف، اأو زيادة، اأو اإدغام، اأو  22 .
اإعالل، اأو اإبدال، اأو تغرّي يف  حركة حرف يف الكلمة.

املباحث واالأمثلة ال�رّضفية املختلفة التي تناولها امل�ؤلف يف هذه الر�سالة. 23 .
املبالغة....اإلخ(.تنظر  �سيغ  املفع�ل،  ا�سم  الفاعل،  امل�ستقات)ا�سم  بها:مباحث  املراد  24 .
املك�دي  �رضح  124ـ132،واملك�دي،  االأمن�ذج،  �رضح  امل�ستقات:االأردبيلي،  مباحث 
يف  املغني  ع�سيمة،  وعبداخلالق  والنح�،190ـ200.  ال�رّضف  علمي  يف  االألفّية  على 

ت�رضيف االأفعال، 168.  
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تعبري ا�ستعمله امل�ؤلف يف معظم مباحث الر�سالة، وه� ا�ستخدام الفعل ب�سيغة املذكر  25 .
مع اال�سم امل�ؤنث، ويبدو لنا ذلك يف ق�له: »ال يك�ن حروفه«، »فات املخالفة«، »كرُث 

كلماته«، »يختلف حركة عينيه«، »اإذا الاّلم الثانية ي�سكن« اإلخ.
. ينظر ذلك يف: ابن ع�سف�ر، املمتع يف الت�رضيف،179-166/1. 26

املق�س�د بهذه الكلمة )اقرتانهما، وتتابعهما من دون ف�سل بينهما (، بخالف املقارنة  27 .
ابن  َب.ينظر:  و�رضَ َن�رَض  وبابه  ِبه،  َلُه  َو�سَ بال�ّسِيء  ال�سيَء  َوَقرَن  امل�ازنة.  بها  املراد 

منظ�ر، ل�سان العرب، 138/11. والرازي، خمتار ال�سحاح،532 )قَرَن (.
ه� املبني للمجه�ل عند الب�رضيني، لكن راأينا الفراء الك�يف يطلق عليه م�سطلح »مامل  28 .

ُي�سمَّ فاعله«. الفراء، معاين القران،112/1.
هـ( �سّيد اأهل االأدب قاطبة يف علمه وزهده وه�  ه� اخلليل بن اأحمد الفراهيدي)ت160. 29
اإنباه  االأدباء، 49. والقفطي،  االألباء يف طبقات  االأنباري، نزهة  اأ�ستاذ �سيب�يه. ينظر: 

الرواة على اأنباه النحاة،341/1- 345. وابن الندمي، الفهر�ست،42.
وال�سي�طي، بغية ال�عاة يف طبقات اللغ�يني والنحاة،،/560-557.

ومن  والهاء،  الهمزة  احَللق:  اأق�سى  فمن  احللق،  الأ�س�ات  خمارج  ثالثة  �سيب�يه  حّدد  30 .
و�سطه: العني واحلاء، ومن اأدناه: الغني واخلاء.

 ينظر: اإبراهيم اأني�ض، االأ�س�ات اللغ�ية،11.
َن�رَض:  مثل:  بك�رضها  )َيْفِعل(  و  العني  ب�سم  قيا�ض م�سارعه)َيْفُعل(  العني  بفتح  )َفَعل(  31 .
َب: َي�رْضب، ويكرثان حتى قال اأب� زيد كالهما قيا�ض، ولي�ض اأحدهما اأوىل  َ َيْن�رُض و �رضَ

من االآخر، وقال ابن جنى: )يفُعل( ب�سم العني اأقي�ض من )يْفِعل( بك�رضها يف الالزم.
)يْفَعل(  و)َفَعل(  يح�ِسب،  َح�ِسَب:  مثل  )يْفِعل(  و)َفِعل(  اخل�سائ�ض،179/1.  جنى،  ابن 
َح�ُسَن:  )يْفُعِل(  و)َفُعل(:  يْفَرح  فِرح:  مثل:  وَفِعل)يْفَعل(  َيْفَتح،  َفَتح:  مثل:  العني  بفتح 

ل، 152/7. يْح�ُسن. ينظر: ابن يعي�ض، �رضح املف�سّ
ه�)َفْعَلَل(ب�سك�ن عينه وفتح ما عداها، وياأتي الزمًا ومتعّديًا، واالأكرث فيما ورد منه  32 .
وَبْعرَثه،  َدْحَرَجُه،  متعّديًا:  منه  ورد  ومّما  َح�رَضَج،  الزمًا:  منه  جاء  ما  فمثال  الّتعدي. 

َوغْربله. ينظر: ابن ع�سف�ر، املمتع يف الت�رضيف،178/1.
      وحمّمد حُميى الدين، درو�ض يف الت�رضيف، 64.
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ابن ع�سف�ر يف،  الزيادة ذكرها  واإّما مزيد بحرفني، وحروف  واحد،  َمزيد بحرٍف  اإّما  33 .
املمتع يف الت�رضيف، 201/1 يف كلمتني هما: »اأمان وت�سهيل«، ويف مهّمات املت�ن، 
331 وردت با�سم »الي�م تن�ساه« اأو »�ساألتم�نيها «. واأن�سد اأب� عثمان املازين يف حروف 
الّزيادة: ه�يُت ال�ّسمان ف�سّيبنني   وقد كنُت قدمًا ه�يُت ال�ّسمان.   ينظر العيني، مالح 

االأل�اح،234 .
االأول: )اأَْفَعَل(  بزيادة همزة قطع يف اأّوله، نح� اأكرم، اأفاء، اأعطى. والثاين: )فّعل( بزيادة  34 .
حرف من جن�ض عينه فُيدغم احلرفان، نح�:قّدم، وقّدر، وزّكى. والثالث: )فاَعل(، بزيادة 

    . َلَ األف بني الفاء، والعني نح�:قاَتَل، �ساَرَك، نا�سَ
ينظر: حممد حميي الدين، درو�ض يف الت�رضيف،68.

م، وَجْعَفر، وَدْحَرج( اأ�سلية كلها، اأّما )ا�ستخَرج،  كان عدم االإحلاق الأّن حروف )احَرجْنَ 35 .
ومقتل، واأكرم( فمزيدة، وجاءت الزيادة فيها للم�ازنة واملعاملة ال�احدة يف التكبري، 

والت�سغري، وامل�سدر.
يف املخط�طة من دون هاء )قّدمنا (، وال�جه ما اأثبتناه )قّدمناه (. 36 .

باالإدغام  ي�ؤدي  العني  قبل  تكريرها  الأن  وحدها؛  »الفاء«  ي�ساعف  ال  الب�رضيني  عند  37 .
مثله  يثبت  ومل  اأ�سلي،  بحرف  بينهما  الف�سل  ي�ستلزم  وبعدها  بال�ساكن،  االبتداء  اإىل 
اأو مع غريها:  الفاء وحدها  الب�رضيني والك�فيني يف ت�سعيف  راأي  اأبنيتهم. ينظر  يف 
االأنباري، االإن�ساف يف م�سائل اخلالف، 793/2. وحممد بن عبداهلل، الكفاية يف النح�، 

377. وامليداين، نزهة الطرف يف علم ال�رضف، 74.
املزيدة  الكلمة  لت�سرَي  اأواأكرث؛  زيادة حرف  ب�سبب  اأخرى  االإحلاق: ه� جعل كلمة مثل  38 .
فيها م�ساويًة للُمْلحق بها يف عدد احلروف واحلركات املعينة وال�ّسكنات، ويف التك�سري، 
والت�سغري، وغريهما من االأحكام.  ينظر: حممد حميي الدين، درو�ض يف الت�رضيف،3. 

وحممد عبد اخلالق ع�سيمة، املغنى يف ت�رضيف االأفعال،66.
اأي:وجد  منه،  ويقال:ا�ست�ح�ض  »اال�ستئنا�ض«.  �سّد  وه�  »ا�ست�ح�ض«،  الفعل  م�سدر  39 .
 ،362/4 العرو�ض،  تاج  الّزبيدي،  وح�ض:خاٍل.ينظر:  ومكان  به،  ياأن�ض  ومل  ال�ح�سة 

والفريوز اآبادي، القام��ض املحيط،292/2.
امل�سارع،  ب�سيغة  االإتيان  عند  املتطّرف  العلة  حرف  قبل  الذي  احلرف  فتحة  تزول   40 .
فتحل الك�رضة حمل الفتحة لتنا�سب الياء املنقلبة، نح� َرَمى َيْرِمي. وعند ات�سال ال�سمري 

َمْيُت( ب�سم التاء اأو )َرَمْيَت( بفتح التاء. املرف�ع ينقلب حرف املد ياًء كمامثل:)َرَ
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اأو  اأّواًل مل تخُل من اأن تزاد �ساكنة  اأي ال�او-  علل ابن يعي�ض ذلك بق�له: »ل� زيدت – . 41
متحركة، ال يج�ز اأن تزاد �ساكنة واإن زيدت متحركة ال تخل� من اأن تك�ن م�سم�مة اأو 
َمك�س�رة اأو َمفت�حة، فل� زيدت َم�سم�مة الّطرد فيها الَهْمز، وكذلك ل� كانت َمك�س�رة 
على حّد ِو�سادة واإ�سادة، واإ�ساح، ول� زيدت مفت�حة لتطّرق اإليها الهمزة اإن �سّمت يف 
الت�سغري ويف البناء املجه�ل، فكانت زيادتها اأواًل ت�ؤدي اإىل قلبها همزة، وقبلها همزة 
رمبا اأوقع لب�سًا اأو اأحدث �سكًا يف اأن الهمزة اأً�سل اأو ُمنقلبة. ينظر ذلك: ابن يع�ض، �رضح 

املف�سل،150/9.
وابن جّني، اخل�سائ�ض، 212/1.)بت�رّضف(.

اأي: �رضيف  النا�ض،  )ِعْلية(  ُيقال: فالن من  ارتفاع املنزلة،  كلمتان مرتادفتان مبعنى  42 .
رفيع.وهي على وزن »فعلّية« واأ�سلها »علي�ة« فاأبدلت ال�او ياًء واأدغمت؛ الأّن هذه ال�او 
اإذا �َسكن ما قبلها �سحت، وهي من »عل�ت«. ينظر: الّزبيدي، تاج العرو�ض، 10/ 252 

حاح، مادة)عال(. مادة)عل�(.وابن منظ�ر، ل�سان العرب، 379/9 والرازي، خمتار ال�سّ
وا�سعًا  بابًا  جني  ابن  وعقد  وَدْحَرج.  و�َسْمَلَل،  َجلَبَب،  وزن)َفْعلل(:  على  جاء  ما  مثال  43 .

للملحق ِب)تفعلل( وغري امللحق. ينظر: ابن جني، املن�سف، 105 وما بعدها.
در يف امل�سارع ويف �سيغ » تفّعل«  كتبنّي و«تفعلل« كتَدْحَرج وما  تزاد »التاء« يف ال�سّ 44 .
اأحلق به نح�:َت�َسْيطن. وتفاعل كتقاتل، ويف م�سادر هذه االأفعال. كما تّطرد زيادتها يف 
م�سادر ما كان على وزن »فّعل« كّقدم تقدميًا وتزاد – اأي�سًا – يف م�سادر الثالثي التي 
على زَنه »تفعال« كتط�اف، ومذهب الك�فيني  فيها اأنها م�سادر لفّعل، وتزاد » التاء« 
�سماعًا يف األفاظ قام الّدليل على زيادتها. ينظر: حممد عبد اخلالق ع�سيمة، املغني يف 

ت�رضيف االأفعال ، 106. وابن ال�سجري، اأماليه،61/1.
تّطرُد زيادة ال�ّسني مع التاء يف »اال�ستفعال« وما ت�رّضف منه، نح�: ا�ستغفر: ا�ستغفار.  45 .
العرف، 74.  الت�رضيف،222/1.واأحمد احلمالوي، �سذا  ابن ع�سف�ر، املمتع يف  ينظر: 

وع�سيمة، املغني يف ت�رضيف االأفعال،109.
هما من مزيد الّرباعي بحرفني: االأول وزنه »اْفَعْنلل«، والثاين »اْفَعّلّل«. ينظر ابن عقيل،  46 .

�رضح ابن عقيل،2/ 598.
االأَمثلة املختلفة تتناول االأَفعال واالأ�سماء، وال عالقة لها باحلروف.  47 .

 . االأزمنة الثالثة: الزمن املا�سي، واحلال، واال�ستقبال. قال تعاىل يف �س�رة مرمي/64. 48
زمان  فدل على  َخْلفنا«  »وما  قال:  ثم  امل�ستقبل،  زمان  فدّل على  اأيدينا«  ما بني  »لُه 
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املا�سي، ثم قال: »وما بني ذلك« فدّل على زمان احلال. ينظر:  احَليدرة اليمني، ك�سف 
الفعل: كل لفظ دّل على معنى يف نف�سه  ال�رّضاج: حّد  ابن  النح�، 22.وقال  امل�سكل يف 

ل. مقرتن بزمان حم�سّ
 . النح�،63. 49 يف  خالفّية  م�سائل  والعكربي،   .38/1 النح�،  يف  االأ�س�ل  ال�رّضاج،  ابن 
م�ساألة)5(.  فق�ل ابن ال�رّضاج)وزمان( لنفّرق بينه وبني اال�سم الذي يدّل على معنى فقط 
جمّرد من الّداللة على امل�سي، واحل�س�ر، واال�ستقبال التي يدّل عليها الفعل. اأي: ُم�ستقل 
معجم  الّدقر،  الغني  عبد  ينظر:  اأَْمن.  طائر،  علّي،  مثل:  منه،  جزءاً  الزمُن  لي�ض  بالَفْهم 

النح�،9.
وه� �سحيح - فقيل َمدل�له   اختلف الّنحاة يف مدل�ل ا�سم الفعل على الق�ل با�سميته – . 50
ا�سم  امل�سدر، ف�سه  وقيل مدل�ل  االأ�سح.  الأ�سكت وه�  ا�سم  مثاًل   ) )�سَهَْ َف  الفعل،  لفظ 
اأن  اإال  الفعل وه� احلدث والّزمان  ابن احلاجب. وقيل: مدل�له  لق�لك �سك�تًا، واختاره 
داللة الفعل على الزمان بال�سيغة، وداللة ا�سم الفعل عليه بال��سع، » َف�سْه » ا�سم مَلعنى 
معنى  على  دال  ه�  الذي  )ا�سكت(  للفظ  ا�سم  ْه(  اأّن)�سَ اإىل  الكافية  �سارح  الفعل.وذهب 
ْه مع اأّنه ال  الفعل، فه� عَلم للفظ الفعل ال ملعناه ب�سيء، اإْذ العربي القح رمبا يق�ل: �سَ
يخطر بباله لفظ)ا�سكت(، ورمّبا مل ي�سمعه اأ�ساًل، ول� قلت: اإّنه ا�سم ِل)ا�سمت اأو امتنع 
اأّن املق�س�د منه  اأو غري ذلك مّما ي�ؤدي هذا املعنى ل�سّح، فعلمنا  اأو كّف عن الكالم( 
املعنى ال اللفظ. ينظر: احلطاب، الك�اكب الّدرّية،373/2. واالأ�سرتاباذي، �رضح الّر�سي 

على الكافية، 83.
واإمّنا جاء على وزن  اال�سم،  ليدل على  اأ�ساًل  ع  ُو�سِ  ) )يزيد  اأن  االأول:  بال��سع  . 51 يعني 

الفعل وال يدخله هذا ال�زن يف باب االأفعال.
ُم�ستق  امل�سدر  اأن  اإىل  الك�في�ن  ذهب  اإذ  والك�فيني،  الب�رضيني  بني  خالفية  م�ساألة   52 .
اأن الفعل ُم�ستق من امل�سدر وفرع عليه.  اإىل  من الفعل وفْرٌع عليه، وذهب الب�رضي�ن 
من  ت�ستق  التي  االأفعال  العيني:اأن  ويرى   .)28 235/1.)م�ساألة  االإن�ساف،  االأنباري، 
العيني،مالح  املجّرد.ينظر:  للثالثي  منها  �ستة  بابًا،  وثالث�ن«  »خم�سة  هي  امل�سدر 

االأل�اح،210.
وقال  تيجان،وت�سغريه)�ُسَ�يج(.  ب�زن  )�سيجان(  وجمعه  ال�سجر  من  �رضٌب  ال�ّساُج:  53 .
الزخم�رضي: ال�ّساج خ�سب اأ�س�د ُيجلب من الهند... وُعملت �سفينة ن�ح ـ عليه ال�ّسالم ـ من 
�ساج، له رائحة طّيبة، واحدته)�ساجة ( ينظر: ابن منظ�ر، ل�سان العرب، 419/6،والزبيدي، 

تاج العرو�ض،2 / 61. والرازي، خمتار ال�سحاح، 319 مادة )�س�ج (.
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هي الّزيادة التي ينتقل بها الفعل اإىل امَل�سدرّية، نح�: قِدَم: ُقدومَا، حاَك: حياكة، َعُذَب:  54 .
امل�سدر  زيد على  لكن  امل�سادر،  االأفعال ويف  االأ�س�ل مذك�رة يف  ُعذوبة، فاحلروف 
حروف لي�ست يف لفظ الفعل وهي التي َمّيزته عن الفعل. ينظر: عبده الراجحي، التطبيق 

ال�رّضيف، 67.
اأغرا�ض الزيادة كثرية ومتعّددة ال يكاد يخل� ُم�سنٌف �رضيّف من ذكرها وتعدادها. 55 .

يظهر اأّن امل�ؤلف مييل اإىل راأي الك�فيني يف الق�ل باأّن الفعَل اأ�سٌل وامل�سدَر فـرٌع عليه.  56 .
والفعـل اأكرثا�ستعمااًل واأكرث دورانًا يف الكالم من امل�سدر. تنظر امل�ساألة اخلالفية بني 
يف  االإن�ساف  االأنباري،  االأ�سل  واأيهما  وامل�سدر،  الفعل  ح�ل  والك�فيني  الب�رضيني 

م�سائل اخلالف، امل�ساألة)28(.
يعني حروف )ناأتي( اأو )اأتني(. 57 .

االإقرار  النفي ُم�سطلح ب�رضّي، واجلحُد م�سطلٌح ك�يّف، وه� نقي�ض  النفي،  اجَلْحُد ه�  58 .
الك�يف  الفّراء  وراأينا  العلم.  مع  االإنكار  اجلح�د:  اجل�هري:  قال  واملعرفة،  كاالإنكار 
»معاين  يف  م�سنفه  راأ�سها  وعلى  املختلفة  م�سنفاته  يف  اجَلْحد   ُم�سطلح  ي�ستعمل 
النفي؛ الأن  ا�ستعمال الب�رضيني  اأقرب با�ستعماله هذا امل�سطلح  من  القراآن«.  والفراء 
اجَلْحد يف اللغة اإنكاٌر مع الِعلْم. جاء يف  القام��ض املحيط: َجحده حّقه، وبحقه، كَمنعه، 
ال�سيء  جحَدُه  اجَلحد »نفى  اللغة ه�  اأ�سل  النفي ففي  واأّما  اأنكره مع علمه.  وُجح�داً: 
ونّحاه« ينظر: الفريوز اأبادي، القام��ض املحيط، مادة )جحد ،نفى (. وابن منظ�ر، ل�سان 

العرب،182/2.
والفراء ي�ستعمل هذين  امل�سطلحني كثرياً يف كتابه » املعاين«، فعندما تعّر�ض لتف�سري 
ْوَلـِئَك  ق�له تعاىل يف �س�رة )البقرة 81/2(: )َبَلى َمن َك�َسَب �َسينَِّئًة َواأََحاَطْت ِبِه َخِطيـَئُتُه َفاأُ
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن(. قال: »ُو�سعت)بلى(  لكل اإقرار يف اأوله جحد، وو�سعت  َحاُب النَّ اأَ�سْ
)نعم ( لال�ستفهام الذي ال جحد فيه«،  )فَبلى( ُيجاب بها عن اال�ستفهام املنفّي الذي 
يف اأوله َجحد، واأما )نعم ( فهي يجاب بها الّنفي واالإثبات على حّد �س�اء. ينظر الفراء، 

معاين القران،52/1.
. 59 اأورد ال�سي�طي: اعلم اأّن احُلذاق من النحاة وغريهم، واأهل البيان قاطبة على انح�سار 
خرب،   : »ثالثة«  كثريون:  وقال  ثالث...،  ق�سم  له  لي�ض  واأنه  واالإن�ساء،  اخلرب  يف  الكالم 

وطلب، واإن�ساء.  ينظر: ال�سي�طي، االتقان يف عل�م القران، 319/3.    
دور ب�رضح  ال�سّ القران،329،351/2. والربماوي، �رضح  الربهان يف عل�م  والزرك�سي، 

زوائد ال�سذور، وكرميةحمم�د اأب� زيد، علم املعاين، 27.  
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وردت يف املخط�طة بزيادة حرف )الراء ( بني االألف والّن�ن: »يفارقارنهما«. 60 .
هي الالم اجلازمة للم�سارع وم��س�عٌة للّطلب، وحركتها الك�رض، نح� ق�له تعاىل يف  61 .

�س�رة الطالق )65(: )لينفق ذو �َسَعٍة(.
 . البقرة)186(. 62 �س�رة  يف  تعاىل  ق�له  نح�  حتريكها  من  اأكرث  وال�او  الفاء  بعد  واإ�سكانها 
)َفْلَي�ْسَتِجيُب�اْ يِل َوْلُي�ؤِْمُن�اْ ِبي( ،وقد ت�سكن بعد )ثم( نح� ق�له تعاىل يف �س�رة احلج)29(: 
�ا َتَفَثُهْم(. ينظر: عبد الغني الّدقر، معجم النح�،3. والم االأمر هذه جتزم الفعل،  )ُثمَّ ْلَيْق�سُ
»فبذلك  ُقرئ:  وقد  ولتُقْم.  زيٌد،  ِليقْم  كق�لك:  املخاطب،  واأمر  الغائب،  اأمر  يف  وتك�ن 
والتذكرة،  التب�رضة  يمري،  ال�سّ والتاء.  بالياء  ال�جهني  على  »ليفرح�ا«  و  »فْلتفرح�ا« 
405/1.وعّد �سيب�يه)الم االأمر( من ج�ازم االأفعال امل�سارعة وقال: »واعلم اأّن حروف 
لالأ�سماء.  امل�سارعة  االأفعال  هذه  اإال يف  اجلزم  يك�ن  وال  االأفعال،  اإال  اجلزم ال جتزم 
�س�رة  يف  تعاىل  ق�له  نح�  كانت  نهيًا  الطلبّية  هي)ال(  الكتاب،9/3.)62(  �سيب�يه، 
لقمان)31(: »يا ُبنّي ال ُت�رضك باهلل«، اأو دعاًء نح� ق�له تعاىل يف �س�رة البقرة )286(: »َرّبنا 
ال ُت�ؤاخذنا اإْن َن�سينا اأْو اأخطاأنا«. و)ال( التي يف الّنهي اأدرجها �سيب�يه يف باب ما يعمل 
الكتاب، 8/3.  �سيب�يه،  ينظر:  تفعْل.  االأفعال فيجزمها فهي مبنزلة)مل( كق�لك: ال  يف 

والّدقر، معجم الّنح�، 297.
العبارة االأن�سب: وللّتعجب �سيغتان. 63 .

ُهْم  رَبَ : )َفَما اأَ�سْ �سيغتان قيا�سيتان هما:  ما اأفعله!  كق�له تعاىل يف �س�رة البقرة 175/2. 64
الكهف 26/18)اأْب�رض  �س�رة  ِبه، كق�له تعاىل يف  اأْفِعل  الثانية:  اِر( وال�سيغة  النَّ َعَلى 
به واأ�ْسمع(، ينظر: احلريري، �رضح ُملحةاالإعراب، 201.واأورد العالمة الربماوي: اأنه ال 
تنقا�ض اأفعال التعجب)ما اأفعله و اأفعل به( اإال من فعل ثالثي جمّرد لفظًا وتقديراً تام 
دور ب�رضح  ال�سّ الربماوي، �رضح  للمفع�ل. ينظر:  متفاوت املعنى غري منفي وال مبني 
ال�ّسامرائي:النعرف فعاًل ما�سيًاجاء على �سيغة  اإبراهيم  ال�سذور، 153. ويق�ل  زوائد 
االأمر غري هذا يف التعجب. ال�سامرائي،من اأ�ساليب القراآن، 71.واأجاز الك�في�ن ا�ستعمال 
)اأفعل( من  دون)ما( فيق�ل�ن:اأكرمت رجاًل، مبعنى »ما اأكرمك !« ينظر: االأزهري، �رضح 

الت�رضيح على الت��سيح، 89/2.
اأي قاباًل للتفاوت، اأي التفا�سل، فال ُيبنى اأفعل التف�سيل من نح� )مات وفني(. ينظر:  65 .

عبد العزيز عتيق، املدخل اإىل علم  ال�رّضف، 101.
نح�: اأْحَمر، اأْبَي�ض، اأَ�ْس�د وَنح�: اأعَ�ر، اأْعم�ض، اأْعَرج. 66 .
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اال�سم ما دّل على معنى مفرد يف نف�ض �سخ�ض اأو غري �سخ�ض نح� رجل واأ�سد و�سجر.  67 .
اأ�سماء اهلل تبارك وتعاىل، وال�سفات. واال�سم عند الب�رضيني ُم�ستق من  وغري ال�سخ�ض 
ال�ّسم� وه� العل� وعند الك�فيني من ال�ّسمة، وهي العالمة. ينظر: احليدرة اليمني، ك�سف 

امل�سكل يف النح�، 12.
�ُسّميت ال�سفة امل�سبهة بهذا اال�سم ل�سبهها با�سم الفاعل يف االإِفراد، والتثنية، واجلمع،  68 .
والتذكري، والتاأنيث، يقال: َح�سٌن،َح�سنان، َح�َسن�ن،َح�سنٌة، ح�سنتان، ح�سنات،كما يقال: 
�سارب، �ساربان، �ساربة، �ساربتان، �ساربات مع ا�سرتاكهما، يف قيام الفعل بهما. 

ينظر: االأَردبيلي، �رضح االأُمن�ذج يف النح�، 129.
ال�سم  القيا�سي  ال�زن  و)مفع�ل(:  الثالثي،  من  الفاعل  ال�سم  القيا�سي  ال�زن  )فاِعل(:  69 .
النح�، 125. الكفاية يف  ا بن حمم�د،  اهلل  ينظر: حممد بن عبد  الثالثي.  املفع�ل من 
ويرى العيني اأّن ا�سم الفاعل ا�سم م�ستق من امل�سارع ملن قام به الفعل، وا�سم املفع�ل 
ا�سم م�ستق من«يفعل« ملن وقع عليه الفعل.العيني،ِمالح االأل�اح يف �رضح مراح االأرواح، 

.253 ،245
�سياغة ا�سم الفاعل وا�سم املفع�ل من الفعل غري الثالثي.ويك�نان باإدخال ميم م�سم�مة  70 .
يف اأّول كّل واحد منهما، وتك�رض العني من الفاعل، وتفتح من املفع�ل فرقًا بينهما، نح�: 
اأكرم فه� ُمكِرم وذاك ُمكَرم. ينظر:امليداين، نزهة الطرف يف علم ال�رّضف،  25. وعبد اهلل 

بن حمم�د، الكفاية يف النح�،126.
ه�  الت�رضيف  فعلم  النح�.  بابها  الغري،  مع  ومركبه  ال�رّضف،  بابها  املفردة  االأمثلة  71 .

معرفة ذوات الَكِلم يف اأنف�سها من غري تركيب.
     ينظر: ابن ع�سف�ر، املمتع يف الت�رضيف، 30.

يف املخط�طة: » َمْعنا«.ويجيء »اأفعل« لتف�سيل الفاعل من الثالثي غري مزيد فيه مّما  72 .
يف  حروفها  جميع  حمافظة  اإمكان  لعدم  الزوائد  من  يجيء  وال  عيب،  وال  بل�ن  لي�ض 

»اأفعل« وال من ل�ن وعيب الأّن فيهما »اأفعل« لل�سفة  فيلزم االلتبا�ض.
ينظر: العيني، مالح االأل�اح، 248.

مبالغة الفاعل يق�سد بها �سيغ املبالغة، وهي األفاظ تدل على ما يدّل عليه ا�سم الفاعل  73 .
ّلها �سماعّية فيحفظ ما ورد منها وال يقا�ض  ِكِ اأحَد ع�رَض  وزنًا، واأوزانها  بزيادة، ولها 
عليه. ومن اأ�سهر اأوزانها: فّعال، وِمْفعال، وفُع�ل، وَفعيل، وَفِعل. ينظر: ابن عقيل، �رضح 

ابن عقيل،111/2. وابن ال�رّضاج، االأ�س�ل يف النح�، 1/ 225.
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امل�سدر يقرب من الفعل بداللته على احلدث، كال�رّضب، والَقْتل، والقيام، والقع�د، و�ُسمي  74 .
م�سدراً ل�سدور االأفعال عنه. ينظر:  احلريري، �رضح ُملحة االإعراب، 166.وانظر تف�سيل 
الق�ل يف امل�سادر الثالثية وغري الثالثية، ابن القطاع ال�سقلي، اأبنية االأ�سماء واالأفعال 

وامل�سادر، 370- 383.واأب� علي ال�سل�بيني،الت�طئة، 370.
الثالثي قيا�سّية،  الثالثي �سماعّية ُتعرف بالقراءة، ومعظم امل�سادر من غري  . 75 م�سادر 

ينظر: ديزيره �سقال، ال�رّضف وعلم االأ�س�ات، 185-183.
اأي: �سابط قيا�ض امل�سدر من الفعل غري الثالثي، ففي)انطلق( نق�ل: انِطالق، فزيدت االألف  76 .

قبل اآخره، وُك�رض املتحّرك املفت�ح وه� حرف )الطاء(. ومثله ا�ستخَرَج: ا�سِتْخراج.
ما يف اأوله تاء زائدة، نح�: َتَدحَرج:تَدحُرجًا.ب�سم ما قبل الالم وه� حرف )الراء(. 77 .

وِقتااًل. بك�رض  ُمقاتلًة  قاتل:  م(:خُما�سمًة وِخ�سامًا، ويف  الفعل)خا�سَ نق�ل يف م�سدر  78 .
الفاء وزيادة االألف قبل اآخره يف ال�جه الثاين للم�سدر ال�رّضيح.

واأهل  ِقتااًل،  و  ُمقاتلًة  قاتَل:  )ِفعال( نح�:  و  )فاَعل( يجيء على)ُمفاعلة(  امل�سدر من  79 .
اليمن يق�ل�ن:)قيتااًل(، قال الفراء: وه� اأقي�ض؛ الأّنهم اأرادوا اأن يثبت�ا االألف يف امل�سدر 
كما اأثبت�ا يف الفعل، يعني: ق�لهم فاعل يفاعل غري اأّنهم �سرّيوها ياًء لك�رضة ما قبلها، 

وَمن َحذف الياء اكتفى بالك�رضة عنها. امليداين، نزهة الطرف يف علم ال�رّضف، 21.
ع...اإلخ.  َي�سَ ع:  َو�سَ َيِثُب،  َوَثَب:  َيِعُد،  َوَعد:  نح�:  م�سارعه  من  الفاء  َي�سقط  الذي  الفعل  80 .
وامل�سدر امليمي من الفعل الذي ي�سقط الفاء من م�سارعه يك�ن على وزن )َمْفِعل( بك�رض 
العني، وقال بع�سهم: اإّنُه ا�سم مبعنى امل�سدر ال م�سدر وه� قيا�سي: ينظر:ديزيرة �سّقال، 

ال�رضف وعلم االأ�س�ات، 188.
امل�سدر امليمي من غري الثالثي.وامل�سدر امليمي يعمل عمل فعله، ومنه ق�ل ال�ساعر:  81 .

اَبكم َرُجاًل     اأْهَدى ال�ّسالَم حتّيًة ظلُم.  اأظل�ُم اإّن ُم�سَ
ينظر: اأحمد ح�سن حامد، ويحيى جرب، ال�ا�سح يف علم ال�رضف، 100.     

. 82 الكلمة )لكرثته( مكّررة يف املخط�طة.
يبدو اأّن املراد )َوِخّفته ( ؛ الأْن ال مدل�ل لها يف الرتكيب غري ذلك.وراأينا امليداين يق�ل:  83 .
ه�  وهذا  اّلقًا،  ومِتِ متّلقًا  متّلق:  نح�:  وعلى)ِتِفّعال(  ل(  على)تفعُّ يجيء  ل(  »م�سدر)تفعَّ

االأ�سل ل�ج�د األف امل�سدر فيه، ولكّنهم اآثروا)الّتفّعل( خلّفتــه«. 
امليداين، نزهة الطرف، 22.

َفْعلة )بفتح الفاء ( وزن امل�سدر الدال على املّرة، و »ِفْعلة« )بك�رض الفاء ( وزن امل�سدر  84 .



رِسالٌة ِفي أَْمِثَلِة الّتْصريف تأليف الَعالّمة ُمحيي 

د. ياس��ر محّمد خليل احلروبالّدين محّمد بن بيرعلي البركوّي املُتوّفى )981 ه�(

362

بًة، وخ�سي: َخ�سية، ورحم: َرحمة، وقام:  َب:�رضَ الدال على الهيئة.كاأن تق�ل للمّرة: �رضَ
َق�مة. وقّل)اإتيانة ولقاءة(.وذكر االأزهري اأّن )لقاءة واإتيانة ( �ساذتان. وذكر �سيب�يه اأّن 
اإتيانة قليل واالّطراد على)َفْعَلة(  وللهيئة:جل�ض: ِجل�سًة.ينظر: �سيب�يه، الكتاب، 45/4. و 
العيني، مالح االأل�اح يف �رضح مراح االأرواح، 173. واالأزهري، �رضح الت�رضيح، 77/2. 

وامليداين، نزهة الطرف، 19.
واجلرجاين،املفتاح يف ال�رّضف،66.

االأ�سلي  امل�سدر  وزن  على  الثالثي.وي�ستق  غري  من  املّرة  على  الّدال  امل�سدر  يعني   85 .
.  ينظر ذلك: ديزيرة �سقال، ال�رّضف وعلم  بزيادة تاء يف اآخره، نح�: ا�ستفهم: ا�ستفهامًةً

االأ�س�ات، 188. وعبده الراجحي، التطبيق ال�رضيف، 73.  
»َتفعال« نح� ق�لنا: الرّتماء، من الّرمي بالنبل. و)ِفّعيلى( نح�: ِهّزميى. لكن ابن القطاع  86 .

عّد وزن » التفعال« من امل�سادر.
الّتهذار،  نح�:  للمبالغة،  يجيء  امل�سدر  اأّن  كبارالنحاة  من  وغريه  �سيب�يه  وذكر 
مبالغة للهذر، واحلّثيثى مبالغة للحث، والّدليلى يراد به كرثة علمه بالّداللة ور�س�خه فيها، 
اأيامه  وامتداد  باخلالفة  ت�ساغله  كرثة  واخلّليفى:  بال�سيء،  والق�ل  الكالم  والهّجريى:كرثة 
فيها. وكذلك »الّتهذار والّتلعاب والّت�سفاق والرّتداد والّتج�ال«.ويرى الك�في�ن اأن »التفعال« 
اأ�سله »التفعيل« الذي يفيد التكثري، ُقلبت ياوؤه األفًا، فاأ�سل التكرار: التكرير، ومعنى ذلك اأنها 
م�سادر ل�زن »فّعل« الّرباعي. واأ�سار ابن يعي�ض اإىل احِلكمة من جَميء هذه امل�سادر على 
»الّتفعال والفّعيلى« بق�له: فلي�ض يف هذه امل�سادر ما ه� جاٍر على »فّعل«، لكن مّلا  اأردت 
بقّ�ة  ت�ؤذن  اللفظ  ق�ة  الأّن  التكثري؛  يدّل على  ما  فيها  التكثري عدلت عن م�سادرها وزدت 
املعنى. ينظر:  ابن القطاع ال�سقلي، اأبنية االأ�سماء واالأفعال وامل�سار،157،192.و�سيب�يه، 
عنق�د  والق��سجي،   .1144/3 اجلزولّية،  املقدمة  �رضح  وال�سل�بيني،   41،84  /4 الكتاب، 
�رضح  يعي�ض،  وابن  املراح،37.  �رضح  امِلفراح يف  با�سا،  ال�رّضف، 363.وح�سن  الّزواهر يف 

املف�سل، 6/ 56.
اِب.وهي مّطردة يف الثالثي  وزن اأ�سماء االأفعال القيا�سي، نح�: َنزاِل وَكتاِب، وتراِك، و�رضَ 87 .
دون غريه على راأي �سيب�يه، ويجعل هذا الن�ع مقي�سًا غري مق�س�ر على ال�ّسماع ب�رضط ك�ن 
الفعل الذي ي�ساغ منه )كرَتَك اأو َنزَل ( يف عدم الّزيادة على ثالثة اأحرف، وك�ن الفعل الزمًا 

اأو متعّديًا، واملرّبد يجعله حمف�ظًا ال يقا�ض عليه. ينظر: ال�سل�بيني، الت�طئة،306، 318.
 والعيني، مالح االأل�اح، 171. وابن عقيل، �رضح ابن عقيل، 303/2.وابن مالك، �رضح 

عمدة احلافظ وُعّدة الالفظ،2/ 738.
فات، نح�: َحالِق، وال يف م�سدر نح�: فجاِر،  ذكر �سيب�يه اأّن )فعاِل( لي�ض مبّطرد يف ال�سّ 88 .
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واإمّنا يّطرد هذا الباب يف النداء ويف االأمر نح� ق�ل طفيل بن يزيد احلارثي: »تراكها من 
اإبٍل تراكها. اأي: اتركها«.وعّقب: »واعلم اأّن )فعاِل( جائزة من كّل ما كان على بناء )فَعَل 
اأو َفُعَل، اأو َفِعَل(، وال يج�ز من )اأفعلت(؛ الأّنا مل ن�سمعه من بنات االأربعة. ينظر: �سيب�يه، 

الكتاب، 241/1، 3/ 271،280«.
. 89 ا�سما الّزمان واملكان.وهما ا�سمان م�ستقان من امل�سدر للّداللة على مكان وق�ع الفعل 
اللبدي، معجم  واالأفعال، 171.وحمّمد  االأ�سماء  ت�رضيف  قباوة،  الدين  فخر  زمانه.  اأو 

امل�سطلحات الّنح�ية وال�رّضفية، 213.
للداللة  املتعدي  املت�رّضف  املجّرد  الثالثي  الفعل  م�سدر  من  م�ستق  وه�  االآلة:  ا�سم  90 .
على االآلة التي يك�ن بها الفعل.و�سيغته)ِمفَعل( نح�: ِمربد، ويجيء على وزن)ِمفعال( 
كمقرا�ض، ويجيء م�سم�م العني وامليم نح�: امُلْنخل، وامُلْدُهن، وامُلُدق. العيني، مالح 

االأل�اح،172. و ينظر: فخر الدين قباوة، ت�رضيف االأ�سماء واالأفعال، 174.
اأَْي اأَنَّ ا�سَم الزمان وا�سم املكان ي�ساغان من الثالثي على وزن واحد: )َمْفَعل( اأو )َمْفِعل(،  91 .
ويك�ن التمييز بينهما بالقرائن، فان مل ت�جد قرينة، فه� �سالح للزمان واملكان. ويرى 
العيني اأّن بناء ا�سم املكان باأن يزاد امليم يف)ي�رضب( مثاًل كما يزاد يف ا�سم املفع�ل 
ملنا�سبة بينهما، اأي: بني ا�سمي املكان واملفع�ل، واملنا�سبة بينهما يف وق�ع الفعل، 
يعني كما اأّن الفعل يقع يف املكان فكذلك يقع على املفع�ل. ينظر: العيني، مالح االأل�اح 
وينظر:   .88 ال�رّضف،  فّن  يف  العرف  �سذا  واحلمالوي،  االأرواح،171،  مراح  �رضح  يف 

جمم�ع ُمهمات املت�ن، 322.
يعني: ا�سم االآلة. لكن جاء يف كتب ال�رّضف اأّن له ثالثة اأوزان هي: ِمْفَعل، نح�: ِمرْبد،  92 .
َفرع  )ِمْفعلة(  االأخري  ال�زن  اإن  وقيل:  ِم�سفاة.  نح�:  وِمْفَعلة،  ِمقرا�ض،  نح�:  وِمْفعال، 
ما قبله )مفعال(. وقيل اإّن )ِمفعال( ه�  االأ�سل، و)ِمْفعل، ِمفَعلة( منق��سان منه بغري 
�سذا  واحلمالوي،  النح�، 132.  الكفاية يف  اهلل،  عبد  بن  ينظر: حممد  وبع��ض.  ع��ض 

العرف،90.وينظر: جمم�ع مهمات املت�ن،322.
ل عليه عندما يك�ن ا�سم التف�سيل جمّرداً من )األ( و )اال�سافة(،  تاأتي )ِمْن( جاّرة للمف�سّ 93 .
اأَِبيَنا  اإِىَل  اأََحبُّ  َواأَُخ�ُه  َلُي��ُسُف  َقاُل�اْ  )اإِْذ   :)8/12( ي��سف  �س�رة  يف  تعاىل  ق�له  نح� 
ا (.وجاء حذف)من( واإثباتها معًا يف ق�له تعاىل يف �س�رة الكهف)34/18(: »اأنا  ِمنَّ
اأكرُث ِمنَك َمااًل َواأعُز َنَفراً«. وعندما يك�ن م�سافًا نحذف)ِمن( نق�ل: زيٌد اأف�سل الق�م، 
وال يج�ز اأن يقال: زيٌد االأف�سل من عمرو، باجلمع بني التعريف و)ِمن(، وذلك حل�س�ل 

اال�ستغناء بكل واحٍد منهما. ينظر: العيني، مالح االأل�اح، 249.
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الياء يف املخط�ط  غري منق�طة. 94 .
اأي: التغرّي عن حالته االأ�سلية، وهكذا يف املخط�طة: »الّت�رّضف« ولي�ض »الّت�رضيف. 95 .

التمييز بني  والّرغبة يف  اللب�ض  اأّن جتنب  النحاة  التثنية، وعالمة اجلمع.ويرى  عالمة  96 .
االأبنية كان وراء ك�رض ن�ن التثنية وفتح ن�ن جمع املذكر ال�ّسامل. ينظر: لطيفة النجار، 

َدْور البنية ال�رّضفية يف و�سف الظاهرة النح�ّية، 87.
. 97 م�سطلحان �رضفّيان اأراد باالأّول جمع التك�سري والثاين اجلمع ال�ّسامل. وجمع التك�سري: 
ه� اال�سم الدال على اأكرث  من اثنني بتغيري ظاهر اأو مقّدر. اأما اجلمع ال�سامل فه� ما دّل 
على اأكرث من اثنني ومل يتغرّي بناء مفرده.  ينظر: عبد الغني الّدقر، معجم النح�، 132، 

149. واحلمالوي، �سذا العرف، 106.
. 98 َفِعالل: هذا ال�زن يّطرد يف الرباعي املجّرد ومزيده، وكذا يف: اخلما�سي املجّرد ومزيده، 
اأما اخلما�سي فاإن  نق�ل يف جعفر: جعافر،ويف جخدب: َجخادب، وح�سجر: ح�ساجر. 
مل يكن رابعة ي�سبه الزائد ُحذف اخلام�ض ك�سفرجل، نق�ل فيه: �سفاِرج، ونق�ل يف مزيد 
الّرباعي نح� ُمدحرج: َدحارج، بحذف الزائد و«فعاليل«، نح�: متاثيل وت�ساوير. وقد 
تلحق التاء �سيغة منتهي اجلم�ع اإما ع��سًا عن الياء املحذوفة كقنادلة يف قناديل، 
واإما للداللة على اأن اجلمع للمن�س�ب ال للمن�س�ب اإليه كاأزارقه يف جمع اأزرقّي ن�سبة اإىل 
يارفة، وِقلة على وزن »َفعاِللة«. ينظر: احلمالوي،  اأزرق، واإّما الإحلاق اجلمع باملفرد ك�سَ

حاح، 97/1، 634/2.     �سذا العرف يف فّن ال�رّضف، 121.واجل�هري، ال�سّ
على)ف�اِعل(،  وجتمع  وعامِلة  عاِتكة،  اأوجه،نح�  ثمانية  على  فتك�ن   ) اأّما)فاِعلة   99 .
الريب�ع(،  عاء)جُلحر  وقا�سِ امل�ل�د(،  راأ�ض  على  يخرج  �ساِبياء)مِلا  نح�:  وفاعالء 
قلي، اأبنية االأ�سماء  وباقالء)للف�ل(، وخازباء)لغة وهي الذباب(. ينظر: ابن القطاع ال�سّ

واالأفعال وامل�سادر، 172.
يف املخط�طة بالياء)ا�سمني(، وال�جه ما اأثبتناه بالّرفع على اأّنه مبتداأ.  100 .

واو  اآخره  امل�ؤنث.وامل�سّحح ه� ما حلقت  املذكر، وجمع  ال�سامل: جمع  اجلمع  ِق�سما  101 .
م�سم�م ما قبلها، اأو ياء مك�س�ر ما قبلها. وجمع امل�ؤنث امل�سّحح ا�سم حلقت اآخره 
يف  االأمن�ذج  �رضح  االأردبيلي،  ينظر:  املذكر.  جلمع  فرع  امل�ؤنث  وجمع  وتاء،  األف 

النح�، 95،97. 
يمري: وتثنية ماكان  . 102 املفرد الذي فيه )التاء( يدخل يف باب جمع امل�ؤنث.اأورد ال�سّ
يف اآخره » هاء التاأنيث« باإثبات الهاء؛ الأّن التثنية ال ُتغرّي اال�سم عن حاله، كق�لك 



365

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

يف تثنية)طلحة(:)طلحتان(، واإن َجمعت فباالألف والتاء كق�لك: َطلحات. وال ُيجمع 
ما كان يف اآخره »هاء التاأنيث« بال�او والن�ن؛ لئال يجتمع يف ا�سم واحد عالمتان 
ينظر:  والن�ن.  ال�او  وهي  التذكري  وعالمة  الهاء،  وهي  التاأنيث  عالمة  مت�سادتان: 

يمري، التب�رضة والتذكرة، 2/ 639.  ال�سّ
امل�ؤنث الذي تقّدر فيه العالمة ه� امل�ؤنث تاأنيثًا معن�ّيًا. نح�: �سعاد، مرمي، دعد...جمعه:  103 .

�سعادات،مرميات، دعدات.اأّما امل�ؤنث ظاهر العالمة فنح�: فاطمة، خديجة، اآمنة...اإلخ.
اجلمع:  يف  نق�ل  عنرتة...  طلحة،  حمزة،  نح�:  لفظيًا،  تاأنيثًا  امل�ؤنث  العلم   104 .

حمزات،طلحات، عنرتات.
ملذّكر،لكّنها  علمًا  كطلحة،ولي�ست  لفظّيًا  تاأنيثًا  م�ؤّنثًا  علمًا  فلي�ست  )تخرجة(  اأّما   105 .

جتمع جمع امل�ؤّنث تاأنيثًا لفظّيًا،فنق�ل يف جمعها:  »َتْخِرجات«.
تخاريج. )َفعاليل(:  وزن  على  منها  اجلم�ع  منتهى  �سيغة  تك�ن  »تخريج«:  106 .

الغالييني،جامع الدرو�ض العربية، 2 /62.
افن من اخليل: القائم على ثالث ق�ائم وقد اأقام الرابعة على طرف احلافر، وقد  ال�سّ 107 .
�افن، وم�سدره:  فُّ قدميه، جمعه: �سَ افن الذي ي�سُ فن الفر�ُض من باب َجل�َض، وال�سّ �سَ
يق�ُم  ا  مِمّ كاأّنُه  َيزاُل  ف�َن فال  ال�سّ األَف  الفر�ض:  االأعرابي يف �سفة  ابن  ُف�ن.اأن�سد  �سُ
على الثالِث َك�سرياً. ينظر: الزبيدي، تاج العرو�ض، 260/9 ماّدة )�سفن(. وابن منظ�ر، 

حاح،366. ل�سان العرب، 7/ 369. و الرازي، خمتار ال�سّ
مثال ما قبلت األفه املق�س�رة ياء: َرحى: َرحيات، ومثال املمدود: َحْمراء، َحْمراوان؛  108 .
اإْن كانت الهمزة اأ�سلية فيجب اإبقاوؤها نق�ل يف قّراء:  اأّما  الأن الهمزة فيه للتاأنيث. 

قّراءان. ينظر احلمالوي، �سذا العرف يف فّن ال�رضف، 103.
نق�ل يف جمع اال�سم الثالثي �ساكن العني: َثْغرة:َثَغرات )بفتح العني( يف اجلمع، ويف  109 .
جمع َجْ�لة: َجْ�الت )باإ�سكان العني(. اأّما اإذا كان اال�سم ثالثيًا م�ستقًا)�سفة( �ساكن 
جامداً  ثالثيًا  اال�سم  كان  ْعبات.واإذا  �سَ ْعبة:  �سَ نح�  اجلمع،  يف  �سك�نه  بقي  العني، 
اإ�سكانه،  اأو  اإتباع �ساكنه حلركة فائه،  �ساكن  العني �سحيحها، م�سم�م الفاء، جاز 
ثالثيًا  اال�سم  كان  واإذا  وُخْط�ات.  وُخَط�ات،  ُخُط�ات،  نق�ل:  ُخط�ة  نح�:  فتحه،  اأو 
جامداً �ساكن العني مك�س�ر الفاء، �سحيح الالم، جاز يف �ساكنه اإتباعه حلركة فائه اأو 
تركه �ساكنًا، اأو فتحه، نح�: ِهند: ِهِندات، وِهَندات، وِهْندات. واإذا كان اال�سم م�ساعفًا 
ُح�فظ على �سك�نه فال يتغرّي، نح�: ِحّجة، نق�ل يف جمعه: ِحّجات.واإذا كان مفت�ح 
الفاء يك�ن جمعه بفتح العني، نق�ل: رجاٌل َرَبعات، ون�س�ٌة َرَبعات مفرد » َربَعة ». 
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ومفت�ح الفاء والعني يبقى جمعه على فتحه نح�: َبَطَلة: َبَطالت، ويف َطْلحة:َطَلحات، 
 .627،628،599/3 الكتاب،  �سيب�يه،  ينظر:  اأَر�سات.  واأر�ض:  َحفات،  �سَ ْحفة:  و�سَ

وديزيرة �سقال، ال�رّضف وعلم االأ�س�ات، 79.   
معل�مة اأ�سافها امل�ؤلف بعد حديثه عن اجلمع باأق�سامه، وقبل ال�رضوع يف احلديث  110 .

عن عالمات التاأنيث يف االأَفعال واالأَ�سماء. 
)اكي وجميع(: مبعنى: مثنى وجمع. 111 .

. 112 ذكر ابن ال�رّضاج اأن للتاأنيث عالمتني هما: الهاء واالألف، واألف التاأنيث جتيء على 
�رضبني: األف منفردة نح� ُب�رضى، واألف قبلها األف زائدة، نح�: �سحراء.واالألف والن�ن 
ُي�سارعان األفي التاأنيث اإذا كانتا زائدتني، وِزيدا معًا، وذلك نح�: �سكران وغ�سبان، 
بى و�َسكرى. فلما امتنع دخ�ل حرف التاأنيث )التاء( عليهما  تق�ل يف تاأنيثهما: َغ�سْ

�سارعا التاأنيث. ينظر:ابن ال�رّضاج، االأ�س�ل يف النح�، 86/2.
م�ؤنث »اأفعل« ال�سفة يك�ن على وزن » َفعالء« ولي�ض بالتاء، كق�لنا يف تاأنيث اأبي�ض:  113 .

بي�ساء.
يك�ن كذلك عندما تك�ن فيه )ال(، فيجب اأن يك�ن مطابقًا مل��س�فه،واأال ي�ؤتى معه  114 .
لى. ينظر: العيني، مالح االأل�اح، 249. ب)ِمن( نح� ق�لنا:زيٌد االأف�سل، وفاطمُة الُف�سْ

واحلمالوي، �سذا العرف يف فّن ال�رّضف،85.
)لفظة اأروع�رت ( تعني: املذكر وامل�ؤنث اأو التاأنيث والتذكري كما اأ�سار امل�سّنف. 115 .

. 116 فاعل االأفعال التي تك�ن للخطاب واملتكّلم يك�ن ُم�سترتاّ.
. 117 نح�: اأنَت َتدر�ُض. عالمة اخلطاب )التاء( وَردت يف اأول امل�سارع.

نح�: اأنَت َدَر�ْسَت للمذكر)بفتح التاء(، وامل�ؤنت اأنِت َدَر�ْسِت، )بك�رض التاء(، وللمثنى:اأنتما  118 .
اأنُتم در�سُتم)بال�سم اي�سًا(، وجمع امل�ؤنث:اأننّت  در�ستما)ب�سم التاء(، وجمع املذكر: 

تكُتنَب)بالن�ن امل�سّددة(.
نح�: اقتَدَر: اأُقُتِدر، ب�سم اأّوله وثالثه يف حالة البناء للمجه�ل. ابن عقيل، �رضح ابن  119 .

عقيل، 1/ 502.
يف  بالفاء  اأّما  ج�اب  )واأّما(.القرتان  اأثبتناه  ما  املراد  ولعّل  املخط�طة)وااّل(،  يف   120 .

ق�له: » فُي�سم«.
يف م�سارع الّرباعي مطلقًا نق�ل: ُيهزم احَليان، وُينتفع باملال، واأخ�ك ُيطماأّن اإليه،  121 .
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اأّما امل�سارع الذي يف اأّوله)تاء( نح� ق�لنا: َتَدحرج، فيك�ن بناوؤه  وُيرتاد الف�ساء. 
للمجه�ل بك�رض ما قبل االآخر، فنق�ل: ُدحِرج )بك�رض الّراء(.ينظر: فخر الدين قباوة، 

ت�رضيف االأ�سماء واالأفعال، 251.
نح�: تدحرَج: ُتُدحِرج )ب�سم التاء والّدال(.وينظر تف�سيل ذلك: املك�دي، �رضح املك�دي  122 .

على االألفّية يف علمّي ال�رّضف والنح�، 96. 
يك�ن ذلك على النح� االآتي: يف اخلطاب: اأنَت �سارٌب، اأنتما �ساربان، اأنتم �سارب�ن.  123 .

ويف التكّلم: اأنا �سارٌب، َنحُن �ساربان، َنْحن �سارب�ن.
ثالثة هي: »اأنا« يف اأكتُب، و»اأنت« يف تكتُب، »وه�« يف يكتُب. 124 .

يف  احلا�رض،  احلال  يف  املا�سي،  الّزمان  الت�ايل:يف  على  الرتكّية  االألفاظ  معاين  125 .
ُيعط�ن،  ُيعطي،  اأعطيتم،اأعطيُت،  اأعطينا،  اأعط�ا،  اأعطى،  احلا�رض،  ال�قت  امل�ستقبل، 

لُيعطي، ُتعط�ن، اأُعطي، ُنعطي،َتقراأ، اأقراأ، َقراأُت، َنقراأ، اأنا، ه�، اأنت.
اأب�  الدين  �سالح  االأ�ستاذ  معانيها.ترجمة  على  نقف  مل  براو(  الّدى  واالألفاظ)يردم 

ا�سنينه، ماج�ستري مكتبات،جامعة اخلليل درا�سة اللغة الرتكّية )العثمانّية( القدمية.
َوَرد اللفظ يف املخط�طة )واملال ( بدون مّد، واملاآل من اآل ال�سيء ي�ؤول اأْواًل وماآاًل:  126 .

رجع. ابن منظ�ر، ل�سان العرب، 1/ 264 )اأول (.
�اب ما اأثبتناه » بالياء«. . 127 يف املخط�طة بالن�ن )جنعلنا (، ولعّل ال�سّ

ق�له: »االأمثلة الف�سلّية كالهما« يق�سد: االأمثلة املختلفة واالأمثلة املتفقة. 128 .
ه� النا�سخ ُعمر بن حمّمد اجلرك�مي. مل اأقف على ترجمٍة له. 129 .



رِسالٌة ِفي أَْمِثَلِة الّتْصريف تأليف الَعالّمة ُمحيي 

د. ياس��ر محّمد خليل احلروبالّدين محّمد بن بيرعلي البركوّي املُتوّفى )981 ه�(

368

املصادر واملراجع:
هـ(، اخل�سائ�ض؛ حتقيق حمّمد علي النجار، الطبعة  ابن جّني، اأب� الفتح عثمان )ت392. 1

الثانية، بريوت: دار الهدى.
اأحمد  القادر  عبد  حمّمد  هـ(،املن�سف،حتقيق  )ت392. 2 عثمان  الفتح  اأب�  جّني،  ابن 

عطا،بريوت: دار الكتب العلمّية،1999/1419.
هـ(، االأ�س�ل يف النح�؛ حتقيق عبد احل�سني  ابن ال�رّضاج، اأب� بكر حمّمد بن �سهل )ت316. 3
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يف  االأرواح  مراح  �رضح  يف  هـ(،امِلفراح  االأ�س�د)ت827. 8 با�سا  ح�سن  الدين،  عالء  ابن 

الت�رضيف، حتقيق �رضيف عبد الكرمي النجار، عّمان: دار عّمار، 2006/1427.
هـ(،اأبنية االأ�سماء واالأفعال وامل�سادر، حتقيق اأحمد حمّمد  قلي)ت 515. 9 ابن القطاع ال�سّ
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