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 السمات الصرفية للغة العربية 

 دراسة يف مقاالت جممع اللغة العربية مبوقعه على الشبكة العاملية

 فايز صبحي عبد السالم تركيأ. د. 

 املقدمة

 احلَْمُد َّللِ، َوالصَّالُة والسَّالُم على َأْشَرِف ُرِسِلِه وأَنِْبيائِِه وعلى آله وأْصحابِه، أمَّا بَ ْعُد، 
َمات الصَّْرفيِة للُّغِة العربيةِ  على الشَّبكِة العامليِة؛ من ُمنطلق أنَّ مثَّة مسات  صوتية  وصرفية  وحنوية   وداللية  فهذا حبُث السِّ

من وقت  إىل آخر إىل َمْن يربُزها السيَّما على الشَّبكة العامليِة اليت تتميُز ابالنتشار والذيوع، ُمعراب  عن أسراِر هلا، حتتاُج 
 متيزها، وكيفيِة إحساِن استخداِمها يف األغراِض املختلفِة يف حياتنا؛ ومن مَثَّ يكوُن اإلعراُب عن مناسبِتها هلذه األغراض.

ة املل  خالد عن َعْقِد املؤمتر الدويل "اللَُّغة العربية ُ والنَّص األديّب على الشبكة العاملية، هبَدِف هذا، وملَّا أعربت جامع
استجالِء واقع اللَُّغة العربية على شبكة املعلوماِت العاملية، ومعرفة اإلمكاانت اليت تتيحها الشَّبكة خلدمة اللَُّغة العربية 

ُشاركة ِضمن احملوِر األوَّل هبذه وآفاقها املستقبلية، وغري هذا من 
األهداف، فقد استقريُت احملاوَر، واستقرَّ يب األمُر على امل

َمات الصَّْرفية لِلُّغِة العربيةِ ، دراسٌة يف مقاالِت جممع اللَُّغة العربية ِ  ها ب "السِّ ُتواِضعِة ُمعنوان  إايَّ
شاركِة امل

ُ
 مبوقِعِه على الشَّبكة امل

ان ذل  كذل  إالَّ بسبِب أنَّ مقاالت العلماِء مبوقِع جممِع اللَُّغة العربيةِ  على الشَّبكِة العامليِة ُتشكُِّل مادة  العاملية". وما ك
 علمية ، ال ُيستهاُن هبا، يف جمال اإلعراِب عن مِساِت العربية.

َمات كلِّها   حترير هذا البحث ألفا  ومائتني وأربعة  من واقِع هذه املقاالت البالغِة حىتَّ -وملَّا كان احلديُث عن هذه السِّ
ينوُء به ِمْثُل هذا البحث، فقد قَيدتُه -م2016-8-23 –ه  1437 -11-20وثالثني مقاال  حىت يوم الثالاثء 

تَّ 
ُ
َمات الصَّْرفيِة ُمبتغيا  ِمن ورائه تلمَُّس ما اختطَّه املؤمتُر ِمْن أهداف، وذل  يف إطار املنهج الوصفيِّ امل خِذ من التَّحليل ابلسِّ

ُنظِّمة، وبناء  على هذا كان وْضُع 
أداة  له، يف ضوء كتاابت القدماء واحملدثني، يف إطار ما حدِّد للبحث ِمْن ِقَبل اللجنة امل

ُعتاد للمباحِث الصَّْرفيِة ُمقسَّما  على اآليت: 
 اإلطاِر العام له من خالِل التَّناول امل

َمات الصَّ  -  ْرفية من خالِل التَّعريف مبسائل التَّْصرِيف. املبحث األوَّل: السِّ
َمات الصَّْرفية يف ضوء تصريف األفعال. -  املبحث الثَّاين: السِّ
َمات الصَّْرفية يف ضوء تصريف األمساء. -  املبحث الثَّالث: السِّ

 وأُْرِدَفْت هذه املباحُث خبامتة  وقائمة  مبصادر البحث ومراجعه.
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 املبحث األول

َمات   الصَّْرفية من خالِل التَّعريف مبسائل التَّْصرِيفالسِّ

َمات الصَّْرفية من خالِل التَّعريف مبسائل التَّْصرِيف يف مقالني؛ أوَّهلما بعنوان: "مسائل التَّْصرِيف"،  جاء َعْرُض السِّ
(، واهتمام 1صَّْرف ابلتغيري والتَّحويل )واآلخر بعنوان "قواعد يف الصَّْرف. ُأشرَي يف أوَّهلما إىل َوْسِم التَّْصرِيف عند علماء ال

الصَّْرف ابألفعال املتصرّفة واألمساء املتمّكنة، وكون التَّْصرِيف إال األمساء واألفعال األصول، أي ما كان قائما  على ثالثة 
الزايدة والبدل واحلذف وتغيري حروف أصول أو أربعة أو مخسة. وأنَّ التغيريات التَّْصرِيفّية كثريٌة، جيمُلها علماء الصَّْرف يف 

 حركة  أو سكون  وإدغام.

وهذه التغيريات يف معظمها مطّردة قياسّية، ختضع لقواعَد مضبوطة  أو شبه مضبوطة. وهذه التغيريات اخلمسة فيها ما 
ر املتعّلق ابلتغيريات الصَّْرفّية يتعّلق ابللَّْفظ واملعىن، وفيها ما يتعلق ابللَّْفظ وحَده، وال عالقَة له مبسائل املعىن. وهذا التصوّ 

تعكسه دراسات علماء الصَّْرف وأتليفاهتم، وحتليلهم للمسائل الصَّْرفّية وتوصيفها، مثلما تعكسه تعريفاهتم لعلم الصَّْرف، 
ني، ال إىل وتفصيلهم ملسائله وتبويبها. وتبعا هلذا فإنَّ مسائل الصَّْرف تُ َقّسم، والسّيما عند النحاة املتأخرين إىل قسم

مخسة أقسام. وهذان الِقسمان عند األسرتاابذي مها أبنية الكلم وأحوال أبنية الكلم. وهي تغيريات يف بنية الكلمة لغرض  
 (.2معنويّ  أو لفظّي عند ابن هشام )

ال شّ  يف ذل ،  هذا، وقد ُأشرَي به إىل أنَّ هذا التقسيم الثنائّي لعلم التَّْصرِيف ومسائله هو تقسيم منهجيٌّ معريفٌّ 
وهو يدلُّ على ُحسِن متّثل  ووعي كبري  مبّكر ابملسائل الصَّْرفّية يف فهم طبيعتها وأبعادها، وهو ال يبتعد، من ابب املقارنة، 
 عمَّا وصلت إليه النظراّيت اللِّسانّية احلديثة يف ضبط املستوايت اللَُّغِويَّة يف الدَّرس اللسايّن، وذل  بتمييز أصحاب هذه
النظرايت، وبشكل  واضح بني املستوى الصَّْريّف الذي يهتّم بدراسة أبنية الكلمات، وهو ما يُطلق عليه املورفولوجيا، 
واملستوى الصويّت الوظيفّي املتعّلق ابلتغيريات الصوتّية الطارئة على الكلمة، وهو ما يُطلق عليه الفنولوجيا، مع فارق بسيط 

الوظيفّية عند النحاة العرب القدامى أقرب إىل الصَّْرف، أو هي ابألحرى هي ِقْسٌم من جيعل التغيريات الصوتّية أو 
الصَّْرف، يف حني جيعل علماء الغرب هذه املسائَل أقرَب إىل املسائل الصوتّية أو الفونيتكّية. إاّل أنّه ويف احلقيقة ال َفْصَل 

ا الفصُل بني املستوايت اللِّسانّية أو املسائِل إالَّ فصٌل منهجيٌّ، متليه بني املستوايت اللِّسانّية يف التَّحليل اللِّسايّن، وم
 .متطّلبات البحث

                                                           

 .http: //www. m-a-arabia، ومسائل التَّصريف، عبد احلميد النوري، 1/2يُ ْنَظر: شرح شافية ابن احلاجب، الرَّضي،  (1)
com/site/14900. html . 

 ، ومسائل التَّصريف، د. عبد احلميد النوري. 4/360، وأوضح املسال ، ابن هشام، 32-1/31يُ ْنَظر: املمتع يف التصريف،  (2) 

http://www.m-a-arabia.com/site/14900.html
http://www.m-a-arabia.com/site/14900.html
http://www.m-a-arabia.com/site/14900.html
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وإْن كان يل من رأي، فإيّنِ أوافقه فيما قاله، لكين أُشرُي إىل أنَّ قوله أبنَّ الصَّْرف ال عالقة له مبسائل املعىن ليس 
ال هناك صلة بني صيغ األفعال املزيدة ابملعىن، والتَّْصِغري له صلة املقصود منه أنه ُمنبت الصلة ابملعىن، فعلى سبيل املث
 ابملعىن...اخل، لكن ما يقصده مسائل علم الداللة.

أمَّا املقال اآلخر، فقد ُأشري فيه إىل أنَّ هذه القواعَد قواعُد صرفّيٌة ِصْرفٌة، على غرار القواعد املئة اليت وضعها الكاتب 
ح األلفية، وأنَّه َوَضع هذه القواعَد حني رأى إقبال الطالبني على قراءهتا وِحفظها؛ ألهنا سهلٌة يف علم النحو، يف صدر شر 

موجزة، ومنها " الصَّْرف: علم يبحث يف بنية الكلمة ال يف إعراهبا، ال تصريَف يف احلرف وشبهه، ِمن األفعال جامد،  
أو خفيفة، واملاضي ال يؤكد، الّنسب: زايدة ايء مشّددة يف آخر ك )عسى( ومنه متصرف ك )َعِلم(، يُؤكَّد الفعل بنون ثقيلة 

 (...اخل".1االسم، كنجدّي، وقحطايّن، ومكّي، اإلعالل ابحلذف، ك )ِعدة( أصلها: ِوْعَدة)

ا قواعد تُعطي صورة  سريعة  عن مضمون ِعلم الصَّْرف وكيفية استخدامه يف حياتنا اليومية،  وهي يف جُمملها تَ تَّسم أبهنَّ
 فال أبس منها. 

 املبحث الثاين

َمات الصَّْرفية يف ضوء تصريف األفعال  السِّ

 الفعل من حيث الصحة واالعتالل: -أوَّالً 

حُة واالعتالل يف مقال "وقفات مع فوزي الشايب يف نقده  جاءت اإلشارة إىل ما يتَّسُم به الِفْعُل صرفّيا  من حيث الصِّ
يل فيه: "فنسَب إىل الصَّْرفيني َخْلَطهم الصَّحيَح ابملعتلِّ فلم يفرِّقوا، حسب قوله، للصرف العريب"، للدكتور الشمسان، قِ 

بني ما هو ثالثيٌّ وما هو ثنائيٌّ، ويف قوله هذا سطحيٌة تعاند املنهج الوصفيَّ الذي يلم جبوانب الظاهرة كلِّها، وهو ما فعله 
كالصحيح ثالثيٌّ و  إن ختلفت يف بعض تصاريفه فاؤه أو عينه أو المه، مثل )قال( ال لجند القدماء الذين أدركوا أنَّ املعتل َّ

فيه الواو، ولكنها تظهر يف مصدره )قول( ويف الوصف )قوَّال( ويف املزيد )قاول(. ولكن ثنائية األلفاظ وثالثيتها مضطربة 
 (.2عند أستاذان فمرَّة  ينسبها للصورة الظَّاهرة ومرَّة ينسبها للصورة الباطنة")

                                                           

 1/2، واملنصف، http: //www. m-a-arabia. com/site/11635. htmlيُ ْنَظر: قواعد يف الصَّْرف، د. عبد العزيز احلريب،  (1) 
، وشرح الكافية الشاقية، ابن مال ، ص  318-290، وتسهيل الفوائد 18، وشرح امللوكي يف التصريف، ص  31، واملمتع يف التصريف، ص 6-

ه، د. حممد الغامدي، ص  ، والدرس الصَّْريف العريب، طبيعته وإشكاالت244-8/218، واملقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، الشاطيب، 2012
315 – 363 . 
 .http: //www. m-a-arabia. com/site/15984يُ ْنَظر: وقفات مع فوزي الشايب يف نقده للصرف العريب، د. الشمسان،  (2) 

html83يب، ص  ، ويف الصَّْرف العريب: ثغرات ونظرات، د. فوزي الشا . 

http://www.m-a-arabia.com/site/11635.html
http://www.m-a-arabia.com/site/15984.html
http://www.m-a-arabia.com/site/15984.html
http://www.m-a-arabia.com/site/15984.html
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ال الشمسان أيضا : "ولجنده مل يوفق يف أنَّه يعيُب على الصَّْرفيني القوَل بثالثية الفعل األجوف، وأنَّ ذل  أصٌل وق
، فهم ال يزعمون أنَّ )قَ َوَل( قد استعمل من قبل، بل  اترخييٌّ، حني يقولون إنَّ )قال( يف األصل )قَ َوَل(، وقولُه غري صحيح 

(، وهو ما 1ت  وصفية، وهو حتقُّق األصل الثالث يف تصاريف مادة الفعل األجوف")هو فرٌض نظريٌّ، بنوه على معطيا
 أوافقه عليه.

هذا، واملتمعن فيما سبق جيد أنَّه يوصُف ابلوصفية؛ ومن مَثَّ ينتفي وْصُم الصَّْرف ابملعيارية، وقد كفاان الدكتور 
مل الصَّْرفيني على وصفه ابملعيارية وغياب االستفادة من الشمسان مؤونة الردِّ يف قوله: " يعتمد فوزي الشايب يف عيبه ع

علم األصوات، وليس ذل  دقيقا . أمَّا اهتامه الصَّْرفيني ابملعيارية فمتوقف فيه؛ إذ الواجب أن توصف معاجلاهتم كلها 
دة بعض األعالم احملدثني، ابتداء  من كتاب سيبويه؛ لريى أنَّ تل  األحكام الصَّْرفية اعتمدت أوال  على وصف اللَُّغة بشها

وكان عليه أْن يفرق بني كتب الصَّْرف العلمية وكتب الصَّْرف التعليمية، وحسبه أْن ينظَر يف كتاب املنصف وسرِّ صناعة 
اإلعراب البن جين ليجد الوصفية، وحسبه أن يراجع دراسة الدكتور نوزاد حسن أمحد يف كتابه )املنهج الوصفي يف كتاب 

قال فيه: "مل ينضج الدرس الوصفي احلديث إاّل بعد مراحل كثرية، يف حني أّن هذه املراحل قد وجدت  سيبويه( الذي
(. وذكر أن من احملدثني من عاب على الصَّْرف العريب معياريته ومسى بعضهم 2طريقها مرة واحدة إىل كتاب سيبويه")

يه، إذ لجند إشادة بعمل الصَّْرفيني وإْن خالفوهم يف مثل متام حسان... ولكن مبراجعة أقواهلم لجندها ختالف ما ذهب إل
بعض املبادئ. وأمَّا اجلانب الصويت فقد جتلت معاجلة القدماء يف ابب اإلدغام من كتاب سيبويه ومقدمات معامجهم،  

ال اإلدغام كالعني للخليل وهتذيب اللَُّغة لألزهري، وكتب القراءات والتجويد، ومعاجلتهم إلبدال األصوات وإعالهلا وأحو 
واإلظهار واإلقالب واإلخفاء كل ذل  معتمد على علم األصوات، وال ينكر ذل  إال معاند، قد خنالف القدماء يف 

 (.3التفسري ولكن خمالفتنا ال تلغي اجتهادهم")

 األفعال بني التجرد والزايدة: -اثنياً 

 جمرد الثالثي وداللته:  -1
 َفِعَل يـَْفَعُل وخفاء معناه: -أ

اإلشارُة إىل خفاء معاين الثالثي اجملرد )َفِعَل يَ ْفَعُل( وِدقَّتها يف مقال "من األفعاِل ما َخِفَيت َمعانيه جاءت 
ودقَّت"، ِقيَل فيه: "من األفعاِل ما خَتْفى دالالتُه وتكثُر إىل حدِّ الّتضاّد، ويف ذلَ  قال أبو احَلَسن املاوردي يف الّنَكت 

فيه أربعة أتويالت: أحدها: أي ال أظهر عليها أحدا ، قاله احلسن، ويكون أكاد  َكاُد أُْخِفيَها﴾والُعيون: قولُه تعاىل: ﴿ أ

                                                           

 . 257/ 1يُ ْنَظر: وقفات مع فوزي الشايب يف نقده للصرف العريب، واخلصائص: ابن جين (1) 
، والبحث عامة 336يُ ْنَظر: السابق، واخللل يف استعمال املنهج الوصفي: نقد فوزي الشايب للصرف العريب أمنوذجا ، د. إبراهيم الشمسان، ص   ((2
 . 377- 335ص 
 ، ووقفات مع فوزي الشايب يف نقده للصرف العريب. 308يُ ْنَظر: املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه، ص   (3) 
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« َأَكاُد ُأْخِفيَها ِمْن نَ ْفِسي»الثاين: أكاد أخفيها من نفسي، قاله ابن عباس وجماهد، وهي كذل  يف قراءة ُأيَبّ  مبعىن أريد.
. وتقديره: إذا كنت أخفيها من نفسي فكيف أظهرها ل ؟ الثالث: ويكون املقصود من ذل  تبعيد الوصول إىل علمها

معناه أنَّ الساعة آتية أكاد. انقطع الكالم عند أكاد وبعده مضمر أكاد آيت هبا تقريبا  لورودها، مث استأنف: أخفيها 
 لتجزى كل نفس  مبا تسعى. قاله األنباري، ومثله قول ضابئ الربمجي: 

َتينمَهْمُت ومل أَفْ َعْل وكِ   تَ رَْكُت على عثماَن تَ ْبِكي َحالئُِلْه  ْدُت ولَي ْ
 أخفيها: أظهرها، قاله أبو عبيدة وأنشد: -الرابع: أن معىن  .أي كدت أْن أقتله، فأضمره لبيان معناه 

 وأن تبعثوا احلرب ال نقعد  فإن تدفنوا الداَء ال خنفيه
يقال أسررت الشيء إذا كتمته، وأسررته إذا أظهرته، ويف يقال أخفيت الشيء أي أظهرته وأخفيته إذا كتمته، كما 

وجهان، أحدمها: أسر الرؤساء الندامة عن األتباع الذي أضلوهم. والثاين: َأَسرَّ الرؤساء  قوله: ﴿ َوَأَسرُّوْا النََّداَمَة ﴾
 الندامة. قال الشاعر: 

 (.1") اَن َأْضَمَراَأَسرَّ احلَُرورِيُّ الَِّذي ك  وملَّا رأى احلجاَج أظهَر سيَفه

وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ الثالثي اجملرد )َخِفي خَيَفى( على مثال )َفِعَل يَ ْفَعُل( معناه اإلخفاء واإلظهار، على حنو ما 
السَّرْت، والثاين أورده املاوردي، واملعاجم اللُّغوية حيث اإلشارة إىل أنَّ اخلاء والفاء والياء أصالن متباينان متضاّدان، فاألّول 

 (.2اإلظهار )

: -ب  اخللُط بني الثالثيِّ والرابعيِّ

جاءت اإلشارة إىل اخللط يف االستعمال بني الثُّالثيِّ والرُّابعيِّ يف مقال"حلن القول: أوقفت السيارة "، قيَل فيه: "من 
أنه جلس إليه رجل ال يدري، وال يدري . وأخربين أحد الظرفاء: اخللط بني الثالثي والرابعيأكثر ما يلحن به الالحنون 

أنه ال يدري، وأخذ ينعى على الذين ال حُيسنون اإلعراب، وقال: إنَّ مجهورهم )يُلِحنون( وَضّم الياء، فقال له جليسه: 
وانفّض اجمللُس وهو ال يزال عاذال  غري عاذر. ومسألتنا هذه من هذا … نعم! ألهنم ال يُفرقون بني الثالثي والرابعي 

وقال الّصَفدي يف "تصحيح … لباب. قال: أبو عمرو بن العالء مل أمسع يف شيء  من كالم العرب: أوقفت فالان ا
الّتصحيف وحترير التحريف": "والعامة تقول: أوقفت داّبيت. والصَّواب َوقَ ْفت. وحكى الكسائي: ما أوقف  هنا؛ أي: أيُّ 

واستعمال الرديِء عند اللُّغويني كاستعمال املكروه عند  .ا لغٌة رديئةشيء صرّيك إىل الوقوف". واتفق احملقِّقون على أهن
الفقهاء، كلٌّ منهما يطمح الذوُق السليُم إىل َترْكِه؛ فال حاجة إىل أْن يدَع اإلنسان العريبُّ املبنُي الفصيَح إىل الرديء. ومل 

                                                           

وهوامش هاتني الصفحتني حيث اإلشارة إىل أنَّ أاب عبيدة هو امرؤ القيس، والبيت األخري للفرزدق،  398-3/397يُ ْنَظر: النكت والعيون  (1) 
مشريا  إىل أنَّ معناه أظهر احلَ ُرورِيُّ، ومن األفعاِل ما َخِفَيت َمعانيه ودقَّت"، د. عبد الرمحن  46ألنباري، ص  وليس بديوانه، وهو بكتاب األضداد، ل

 . http: //www. m-a-arabia. com/site/15311. htmlبودرع، 
 ة )خفي(. يُ ْنَظر: مقاييس اللغة، ماد (2) 

http://www.m-a-arabia.com/site/15311.html
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م مَّْسُئوُلوَن﴾، ومل يقل: )أوقفوهم(. وقال: ﴿ َوَلْو تَ َرَى ِإْذ ُيستعمل يف القرآن إال الثالثي، وقال عّز وجل: ﴿َوِقُفوُهْم ِإهنَُّ 
ونسبها الفّيومي إىل متيم. فإْن  .ُوِقُفوْا َعَلى النَّاِر﴾ ومل يقل: أوِقفوا، وقال: ﴿ِإِذ الظَّاِلُموَن َمْوقُوُفوَن﴾مل يقل: موَقفون

 أزال أُْكرب بين متيم... ومما ُيضِعف هذه النسبة كالم أيب فإين ال… صّحت نسبتها إليهم فال يصحُّ أْن يُ َقال عنها: رديئة 
ُعُد أْن خيفى عليه ذل  األمر وفّرق بعضهم بني الفعلني؛ فجعل"  .عمرو يف أنه مل يسمعها، وأبو عمرو متيميٌّ مازينٌّ يَ ب ْ

 (.1) "ال تقل: أوقفتهاأَْوَقَف: ملا مُيس  ابليد. وجعل وقف ملا ال مُيس  هبا". اخلالصة: قل: وقفت السيارة، و 

وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ لكلّ  من الثُّالثيِّ والرُّابعي أوزاان ، وأنَّ هذه األوزاُن إْن مل ُتستعمل االستعمال الصحيَح 
ليم إىل فقد تُوَصف ابلرَّداءة، واستعماُل الرَّديء عند اللُّغويني كاستعمال املكروه عند الفقهاء، كلٌّ منهما يطمح الذوق السَّ 

ترِكه؛ فال حاجة إىل أْن يدع اإلنساُن العريّب املبنُي الفصيَح إىل الرديء. وأنَّه طبقا  لالستعمال القرآين ينبغي أْن نستخدم 
ُجرَّد يف قولنا: َوقَ ْفُت السَّيارَة، وليس أوقفتها، وذل  على الرَّغم من ورود القوِل أبنَّ بعض بين متيم يقولون 

الثالثي امل
ابة؛ وهو ما أرجعه الدكتور غالب املطليب إىل ميل متيم إىل التَّخلُِّص من توايل احلركات على الِفعل )توايل  أوقفتُ  الدَّ

 (.2املقاطع املفتوحة( )

 مزيد الثالثي وداللته:  -2
 اخلطأ يف تسمية الثالثي املزيد: -أ

يف مقال" خطأ شائٌع يف ميدان -أَم امسا   سواٌء أكان فعال  -جاءت اإلشارُة إىل اخلطأ يف تسمية الثُّالثي املزيد
رَتَكَبة يف ُمقررات الّدروس اللُّغوية يف التعليم اإلعدادي والثانوي، تسميتُ ُهم 

ُ
الصَّْرف، ِقيل فيه: "من األخطاء امل

َزيَد بثالثِة أحرف  سداسّيا  وشاَعت هذه 
األلفاُظ اليت مَسّوا هبا الثالثيَّ الزّائَد حبرف  رابعّيا  واملزيد حبرفني مُخاسّيا  وامل

واحلقيقُة أنّه يَنبغي َرْفُع اللَّْبِس عن علم  .األبنيَة حبسب عدد حروِفها حُمتسبني األصوَل والزوائَد من غري متييز  بينهما
؛ فإذا قُ ْلنا الثالثيُّ فاملعل وُم أنَّه الصَّْرف وأحواِل األبنية وعدد حروفها وما يرتتَُّب على ذِلَ  من أمساء  وُمصطلحات 

البناُء الذي أحرفُه الثالثة: أصوٌل، وإذا قُ ْلنا الثالثيُّ اجملرد فهو ما َخال من الزايَدة، وإذا قُ ْلنا الثالثي املزيد ابحلرف 
 . فليس هو الرُّابعي، وإذا قلنا الثالثّي املزيد حبرَفنْي فليس مخاسّيا ، وال خنلُط الثالثيَّ املزيد بثالثة أحرف ابلسُّداسيِّ
فَقد أطَلَق ابُن جيّن يف اخلصائص، يف "ابب ذكِر علل العربية أكالمية هي أَْم فقهية"، ُمصطَلَح الرابعي على ما كاَن 
مبثال َفعلل أو فُعلل، واسرتسَل يف نَعِت الكلم ذات األصول األربعة مبصطَلح الرابعي ومل حيشر الثالثيَّ املزيد حبرف 

َجْع إىل "املزهر" للسيوطي لرُيى يف ابب األبنية كيَف جعَل الرابعيَّ ِلما كاَنت أصولُه مع الرابعي، فْلرُياَجْع. وْلريُْ 
أربعة ، من غري إقحام الزوائد. بل يُرَجُع إىل اخلَليل يف كتاب العنْي لرُيى ذل  واضحا ... فهذه أمثلٌة َيسريٌة، تُبنّيُ َل  

صادر وليس مما يتداَوهَلالناُس" )ما حنُن فيه من ُوجوِب الفرِق بني األصول والزوائد يف
َ
 (.3 األبنية، ُمستقاة  من امل

                                                           

 . 140يُ ْنَظر: حلن القول: أوقفت السيارة"، د. عبد العزيز احلريب، وتصحيح التَّصحيف وحترير التَّحريف، للصفدي، ص   (1) 
 . 188يُ ْنَظر: هلجة متيم وأثرها يف العربية املوحَّدة، د. غالب املطليب، ص  (2) 
 . http: //www. m-a-arabia. com/site/9537. html خطأ شائٌع يف ميدان الصَّْرف، د. عبد الرمحن بودرع،(3) 

http://www.m-a-arabia.com/site/9537.html
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وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ مَثَّة خطأ  ُمرتَكبا  يف ُمقررات الّدروِس اللُّغوية يف التعليم اإلعداديِّ والثانوي، وهو 
زيدَ 
َ
بثالثِة أحرف  سداسّيا ، لكينَّ أُشرُي إىل أنَّ هذا  تسميتُ ُهم الثالثيَّ الزّائَد حبرف  رابعّيا  واملزيد حبرفني مُخاسّيا  وامل

تُه، ويكفيه الرجوع إىل العني وغريه من املعاجم  األمَر ليس على إطالقه، وراجع إىل ثقافة املدرِّس وإعداده وُعدَّ
ُخصصة لألبنية الصَّْرفية )

 (. 1واخلصائص واملزهر وكتب الصَّْرف والكتب امل

 أفْـَعَل وخفاء معناه:  -ب
اءت اإلشارُة إىل خفاء معىن الثُّالثي املزيد هبمزة القطع)أَفْ َعل( يف مقال "من األفعاِل ما َخِفَيت َمعانيه ودقَّت ج

"، ِقيَل فيه: "كما يقال أسررت الشيء إذا كتمته، وأسررته إذا أظهرته، ويف قوله: ﴿ َوَأَسرُّوْا النََّداَمَة ﴾وجهان، أحدمها: 
 ن األتباع الذي أضلوهم. والثاين: أسرَّ الرؤساء الندامة. قال الشاعر: أسرَّ الرؤساء الندامة ع

َفُه  أظهرَ  وَلمَّ  ا رأى احَلجَّ  اجَ   (. 2أَس رَّ احلَ ُرورِيُّ الّ ِذي ك اَن أْضَمَرا") َس ي ْ
( ظاهُر معناه الكتمان، وأنَّ مثَّة  معىن  آخر خفّيا ، وهو اإلظهار، وهو ما يتبني من خالله أنَّ الفعل الثالثي املزيد )أسرَّ

 (.3وهو ما تؤيِّده املعاجم اللُّغوية )

 اخلطأ يف نُطِق مضارع الثُّالثي املزيد حبرف: -ج

جاءت اإلشارُة إىل اخلطأ يف نُطِق الثُّالثي املزيد حبرف يف مقال "واو عمرو مىت ختتفي من إمالئنا"، ِقيَل فيه: "ومن 
املضارع من الرابعي )الثالثي املزيد حبرف(، فهم ال يفرقون بني )جيري( مضارع )جرى( وال أشهر ما نسمعه اليوم نطقهم 

)جيري( مضارع )أجرى(، فأنت تسمعهم ينطقون الفعلني بَفْتِح الياء )جَيري( والصَّواب: جرى جَيري، وأجرى جُيري، 
األمر منه )أجروا(، واملاضي بفتح الراء )أجَروا( وبعضهم كذل  ال يفّرِق بني املاضي الذي حلقته واو اجلماعة )أجروا( وال 
 (. 4واألمر بضمها )أجروا(، ولكن  تسمع منهم املاضي بضمِّ الراء أيضا ")

وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ مَثَّة خطأ  لدى بعض الناس يف نُطق مضارع الثُّالثي املزيد حبرف)أجرى(، فيقولون: 
واُب)جُيري(؛ ومْن مَثَّ وجب التَّنبيه على هذا من خالل مقاالت العلماء مبوقع اجملمع، )جَيري( بَفْتِح حرف املضارعة، والصَّ 

 فكان ما كان. 

                                                           

 . 2/37، واملزهر 83-1/55، واخلصائص، 51-1/48يُ ْنَظر: العني (1) 
 .http: //www. m-a-arabia. com/site/15311يُ ْنَظر: من األفعاِل ما َخِفَيت َمعانيه ودقَّت"، د. عبد الرمحن بودرع، (2) 

html . 
 يُ ْنَظر: مقاييس اللغة، مادة )سر(.  (3) 
، http: //www. m-a-arabia. com/site/16664. htmlيُ ْنَظر: واو عمرو مىت ختتفي من إمالئنا"، د. الشمسان، (4) 

، وأوزان الفعل 391، وأبنية الصَّْرف/1/83، وشرح الشافية2/227، وإصالح املنطق54 1/53واملنصف1/72، واملقتضب4/55والكتاب
 . 73 56ومعانيها/

http://www.m-a-arabia.com/site/15311.html
http://www.m-a-arabia.com/site/15311.html
http://www.m-a-arabia.com/site/15311.html
http://www.m-a-arabia.com/site/16664.html
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 فاَعَل وأفْـَعَل: -د

جاءت اإلشارُة إىل الثُّالثي املزيد حبرف )فاَعَل( و)أفْ َعَل( وداللته يف مقال "ساهم وأسهم"، ِقيَل فيه: "ليكن )ساَهَم( 
. مادة )ساَهَم( و)َأْسَهَم(، واحدة )س ه  م(، َتظهر يف َسْهم  جُيعل لكل ) اَعَل( الذي مبعىن )أَفْ َعلَ من ابب )ف و)َأْسَهم(َ 

هام   جزء من أجزاء شيء  يَتشارك فيه اثنان من الناس أو أكثر، فتكون ِسهاٌم مبقدار ما ينقسُم عليه الشَّيء، مث جُتمُع السِّ
وال يُ َردُّ معىن املشاركة مبعىن  .منها السهم فالسهم للواحد من املتشاركني فالواحد كلُّها يف وعاء، مث حُترك عفوا، مث خُيرج

 –سبحانه، وتعاىل!  –املقارعة؛ إِذ املقارعُة نفُسها على النحو املذكور آنفا  مشاركٌة، ولكن جميء )ساَهَم( يف كتاب احلق 
ىن )شارك(! ولكن )ساَهَم( الذي يف القرآن خال  من )يف(؛ مبعىن )قارََع(، صرفه إليه؛ فانصرف )َأْسَهَم يف َكذا( إىل مع

فليكن )ساَهَم يف َكذا( مثل )َأْسَهَم يف َكذا(، من حيث ختتلف اللهجتان يف صيغة ِفْعل التعبري الواحد، وْلتَ َتَخرَّْج 
   (.1) سن"أح هذا –مبعىن )أَبْ َعَد(  مسألتهما من ابب )فاَعَل الذي مبعىن أَفْ َعَل(، ك  )ابَعَد( الذي

ما من ابب )فاَعَل( الذي مبعىن )أَفْ َعلَ  وهنا أُشرُي إىل أنَّ القول السَّابق ابلتَّسوية بني )ساَهَم( و)َأْسَهم(َ   فيه ) على أهنَّ
نَّه قد جاء أتويٌل، ومن املعلوم أنَّ ما ال حيتاُج إىل أتويل  أوىل ممَّا حيتاُج إىل أتويل. لكنَّ األخذ ابلتَّأويل هنا أوىل؛ وذل  أ

يف قرارات جممِع اللَُّغة العربية ابلقاهرة: "يستعمُل احملدثون )ساهم( مبعىن شارك وقاسم، والعرب مل يستعملوه إالَّ يف 
املقارعة، وهي املغالبة يف القرعة. والستعمال احملدثني أصٌل؛ فقد قال العرب: تسامهوا الشيَء: تقامسوه، واستعملوا السَّهيم 

قا
ُ
 (.2سم لغريه ابلسَّهم، وقال البديع يف إحدى رسائله: أََفرَتَْضى أْن تكوَن َسهيَم محزَة يف الشهادة؟ ")مبعىن امل

 الصَّواب يف معىن ما جاء على استفعل واستعماله: -هـ

فيه:  جاءت اإلشارُة إىل معاين ما جاء على استفعل واستعماله يف مقالني، أوَّهلما بعنوان" اْسَتضاَف وضيََّف، ِقيلَ   
"اْسَتضاَف يسَتضيُف فعٌل يدلُّ على َمْعىن: طََلب الّضياَفة؛ فإذا قُ ْلنا: نْستضيُف، َفمعناه نطلُب الضياَفَة؛ وذلَ  خالفا  
لالستعمال اجلاري الذي يقلُب داللَة الفعل فيجعُلها للُمضيِِّف، والقياُس أن نَقوَل: اْسَتضاَف زيٌد، فُضيَِّف أي طلَب 

تداَوُل اليوَم فيه جماٌز، ِمْثُل الطَّاعِم الكاسي أي  وَل على قوم  فأنزلوه دايَرهم.الضيافَة والنز 
ُ
قد يقوُل القائُل: االستعماُل امل

ْكسّو، والليل القائم والنهار الصائم
َ
طَعم امل

ُ
 واجلواُب أنَّ السياَق البالغي يف بيت احلطيئة، اهلجائّي: …امل

كارَِم ال َترَحل لُِبغَيتِ 
َ
 واقُعد فَِإنََّ  أَنَت الطاِعُم الكاسي هادَِع امل

                                                           

 . http: //www. m-a-arabia. com/site/7874. htmlساهم وأسهم، د. حممد مجال صقر، (1) 
، ويُ ْنَظر: معجم الصواب اللُّغويِّ دليل املثقف العريب، د. أمحد خمتار 16م، ص  1987إىل  1934القرارات اجملمعية يف األلفاظ واألساليب من  (2) 
بناء على ما ورد مبقدمة لسان العرب وِشْعر ُزهري، واملعاجم احلديثة  حيث اإلشارة إىل ما بناه جممع اللغة العربية  2890املسألة رقم  432ص 

 كالوسيط، واملنجد، واألساسي. 

http://www.m-a-arabia.com/site/7874.html
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 يدّل على أّن الّشاعَر قَصد إىل اجملاز قصدا ، فَقَلَب داللَة صيغة اسم املفعول إىل صيغة اسم الفاعل
 قصدا  ودراية ، أمَّا االستعماُل املعاصر)اسَتضاف بدال  من َضيََّف( ففيه انزايٌح وانزالٌق من غري قصد  إىل

 : يافة قال أَبو ِخراش  جاِز إليه. ويف ذل  يَروي ابُن منظور عن اللغوينَي: "واْسَتضافه طلب إليه الضِّ
ُ
ْعىن امل
َ
 امل

َوشَّمُ   َيِطرُي إذا الشَّْعراء ضاَقْت حِبَْلِبه
ُ
ْسَتِضيِف امل

ُ
  كما طاَر ِقْدُح امل

ْحُقور «... ليُ ْعلم أَنه ُمْسَتِضيفوكان الرجل إذا أَراد َأن َيْسَتضيف َداَر بِقْدح  ُمَوشَّم 
َ
تداَفُع امل

ُ
َدفَّع وامل

ُ
وقاَل أيضا : "وامل

 (.1الذي ال ُيَضيَّف إن اْستضاف وال جُيَْدى إن اْسَتْجَدى" )

يافة، على خالف ما قد  ففي هذا املقال تنبيُه على أنَّ الصَّواب يف معىن)استضاف( على وزن استفعل هو طلُب الضِّ
ذهان من أنَّ فالان  قد أنزل فالان  عليه ضيفا ، بل املعىن أنَّ فالان  قد طلب من فالن  أْن يُ ْنزَِله عليه ضيفا ، يتبادر إىل األ

 (.2وأََمْلَته إلي  وقَ رَّبْ َته، ولذل  قيل: هو ُمضاٌف إىل كذا َأي مُماٌل إليه ) َضْيفا   فمعناه الطَّلُب. أمَّا َضي َّْفَته: أَنْ َزْلَته علي 

َل املقاُل الثَّاين فقد جاء يف بيان الصَّواب يف استعمال ما اْستُ ْعِمَل على َوْزِن استْفعَل، بعنوان "َتَسلََّم ال اْستَ َلَم"، ِقي أمَّا
فيه: "خيطئ كثريون فيقولون: اْستَ َلْمُت اخلطاب أو اْستَ َلْمُت كذا، والصَّواب أْن يُقال: َتَسلَّمُت اخلطاب، كما َنصَّت على 

عاجُم اللَُّغِويَّة، وكما نطقت العرب، ففي املعجم الوسيط: "َتَسلََّم الشيء: أخذه وقبضه. أمَّا اْستَ َلَم فليس من ذل  امل
بُ ُله، واْستَ َلَم احلاجُّ احلَجر األسوَد ابلكعبة: َلَمَسُه اب لُقْبلة معانيها األخُذ والقبُض، ففي الوسيط: " ِاْستَ َلَم الزرُع: خرج ُسن ْ

ويف خمتار الصحاح " وَسلََّم إليه الشيء  يقال: فالٌن ال ُيْستَ َلم على َسَخِطه، ال ُيْصطََلُح على ما يكَرُهُه".أو اليد، و 
 (.3يتبنيَّ أنَّ صواب القول: َتَسلََّم ال اْستَ َلَم ) .فَ َتَسلَّمه أي أخذه

طاب أو اْستَ َلْمُت كذا، وأنَّ الصواَب: وهو ما يتبني من خالله خطُأ استعمال وزن )استفعل( يف قولنا: اْستَ َلْمُت اخل
َتَسلَّمُت اخلطاب، على حنو ما ورد ابملعاجم اللُّغوية، فَسلَّْمُت إليه الشيء فَتَسلََّمُه، أي أَخَذه، أمَّا استلم فيدلُّ على 

يف هذه احلال داللة التَّكلُّف؛ أي اللَّمس ابلُقبلة أو ابليد، ابإلضافِة إىل أنَّ وزن )تَ َفعَّل( ثالثيُّ مزيٌد حبرفني، وكأنَّ به 
 ، فات احلميدة، مثل: تصربَّ الداللة على الرَّغبِة يف حصوِل الِفعِل له واجتهاده يف سبيل ذل ، وال يكون ذل  إالَّ يف الصِّ

 (. 4وتشجَّع، وجتلَّد، وتكرََّم، وهو ما يُقاُس عليه َتَسلَّم)

 الزايدة لإلحلاق -3
جاءت اإلشارُة إىل الزايدة لإلحلاق يف مقال "َشْرَعَن وأمثاله"، ِقيل فيه: "من أشهر مقوالت أصول النَّحو ما نقله ابن 
جين عن املازين صاحب كتاب التَّْصرِيف الذي عرف من طريق شرح ابن جين )املنصف(، وهو قوله: "وكان اخلليل 
                                                           

، ولسان العرب، مادة  http: //www. m-a-arabia. com/site/8150. htmlاْسَتضاَف وضيََّف"، د. عبد الرمحن بودرع، (1) 
 )دفع(. و )ضيف(

 يُ ْنَظر: لسان العرب، مادة )ضيف(. (2) 
 .  http: //www. m-a-arabia. com/site/2334. htmlيُ ْنَظر: "َتَسلََّم ال اْستَ َلَم"، للدكتور عبد هللا الدايل، (3) 
 . 415يُ ْنَظر: الصحاح يف اللغة، مادة )سلم(، والتَّطبيق النحوي والصَّْريف، د. عبده الراجحي، ص  (4) 

http://www.m-a-arabia.com/site/8150.html
http://www.m-a-arabia.com/site/2334.html
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(، وعرف عن العرب أهنم اشتقوا من أمساء 1العرب فهو من كالمهم")وسيبويه أيبيان ذل  ويقوالن: ما قيس على كالم 
األعيان فقالوا: استنسر البغاث أي صار كالنسر واستنوق اجلمل أي صار كالناقة، ومن األمساء والصفات اليت زيدت فيها 

من اخلالبة، و)انقة َعْلَجن( النون )ضْيفٌن( أي ضيف الضيف، وقد جاء على فَ ْعَلن  ما أذكره: قالوا: )امرأة َخْلنَب( وهو 
وحكى سيبويه: يف ُخُلق فالن )ِخَلْفَنة( وهو من االختالف، والنون يف هذا كله … وهي الغليظة، مأخوذة من الِعْلج

(. وقد اجتمع من ذل  طائفة صاحلة أجاءت جممع اللَُّغة العربية إىل إجازة 2زائدة. ومثله )ِعَرْضَنة( وهي من االعرتاض")
استعمل  .من أمساء األعيان، فجذور االسم من )نسر( و)انقة( ُجِعلت جذور ِفْعل  يف استنسر واستنوقاالشتقاق 

احملدثون حنوا  من ذل  حني قالوا: َشْرَعَن ُيَشْرِعُن شرعنة ، كما يف هذا اخلرب "وفاة القاضي اإلسرائيلي )ليفي( الذي شرعن 
عال )شْرَعَن( و)صّنم( و)مْأَسَس(، و)شخصن(، لجند أهنم اشتقوها من االحتالل"... إذا أتملنا استعمال احملدثني لألف

)شرْع( ومن )صَنم(، ومن )مؤسسة(، ومن )شْخص(، وشرْع منقول من املصدر للداللة على مجلة القواعد واألنظمة 
إدارية تنجز ما  املتعلقة مبصاحل الناس وتعاملهم، وصَنم اسم عني، ومؤسسة منقول من اسم املفعول للداللة على منظومة

هيئت له وكلفته، فشرٌْع ومؤسسٌة صارا هبذا امسني من أمساء األعيان مثل صَنم، مث إن احملدثني تلطفوا يف صوغ أفعال منها 
تُ َليبِّ داللة  ال تفي أصوهلما ابلوفاء به، فالشرع من شرّع: وَضَع القاعدة أو النظام، أمَّا َشْرَعَن الشيء، فهو َوْصُف الشيء 

شرعّية،... وطريقة االشتقاق هي زايدة أحرف على جذر الفعل أو االسم، وعرفنا يف العربية طريقتني هلذه الزايدة، ابل
إحدامها مطردة وغرضها اشتقاقي، وهي ما يكون للحرف الزائد موضع خاص يف بنية اللَّْفظ وله داللة بنائية تزيد عن 

الفاعل يف قائم وقاعد وقادم، واألخرى غري مطردة وغرضها إحلاقي أي  داللة اجلذر املعجمية، مثل داللة األلف على اسم
، فاجلذر )ب/ط/ر( يكون بزايدة الياء رابعّيا  )ب/ي/ط/ر(،  إهنا تُلحق اللَّْفظ ذي اجلذر الثالثي مبا هو ذو ِجْذر  رابعيّ 

دها أو بعد العني أو بعد الالم، وليس املزيد يف امللحقات صوت اثبت وليس له موضع اثبت؛ فقد يكون قبل الفاء أو بع
والداللة اليت هتبها هذه الزايدة خاصة ابللَّْفظ جتعل له داللة معجمية تفارق أصله؛ فال تكون فرعا  على داللة األصل كما 
فوا يف الزايدات املطردة )غري اإلحلاقية(. فاحملدثون الذين وّلدوا )شرعن( و)مأسس( أعملوا طريقة صرفية معروفة، فلم خيال

بذل  بِْنية  صرفية ، فالفعالن مها من حيث البناء على )فَ ْعَلَل( ومن حيث الوزن الكاشف عن األصل والزائد مها )فَ ْعَلَن( 
ننتهي إىل أنه ال حجة ملن يُنكر على احملدثني توليد )شرعن( وأمثاله؛  .و)َمْفَعَل(. وكذا )صّنم( ِفْعٌل علي بناء فَ عََّل ووزنه

عت احلاجة الداللية إليه ومل يعاند قاعدة صرفية، ومن العجب أْن نستوعَب من الدخيل ما متّجه الذائقة إذ هو توليٌد د
َلِئّب")  (.3وتقتحمه العني مث نتوقف يف توليد لفظ من ِجْذر  عريب بقياس ُمت ْ

ْرَعن( وأمثاله، وأنَّ هذا التوليد ليس فِمْن خالل هذا املقال يتبنّيُ لنا أنَّ مَثََّة توليدا  لدى احملدثني لبعض األلفاظ، حنو)شَ 
من طريق الزايدة املطردة اليت غرضها اشتقاقيٌّ، أبْن يكون للحرف الزائد موضع خاص يف بنية اللَّْفظ وله داللة بنائية تزيد 
                                                           

 . 1/180املنصف، (1) 
 . 124-23يُ ْنَظر: االشتقاق، عبد هللا أمني، ص  (2) 
َظر: تسهيل الفوائد ص  ، ويُ نْ  http: //www. m-a-arabia. com/site/11194. htmlَشْرَعَن وأمثاله، د. إبراهيم الشمسان، (3) 

حاح دراسة وحتليل، د. مهدي القرين، ص  298  . 185، 60 -23، وأبنية اإلحلاق يف الصِّ

http://www.m-a-arabia.com/site/11194.html
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اقيٌة غري عن داللة اجلذر املعجمية، مثل داللة األلف على اسم الفاعل يف قائم وقاعد وقادم؛ ومن مَثَّ فهي زايدٌة إحل
(، وجب التَّنبيه عليها خدمة للُّغة العربية، فكان ما كان من 1ُمطردة؛ لضرب  مَن التَّوسُّع يف اللَُّغة كما قال ابن جين)

، وكانت الزايدة اإلحلاقية بعد الم الِفعِل، وهو ما ترتب  إحلاق الفعل )شرع( ذي اجلذر الثُّالثي مبا هو ذو ِجْذر  ُرابعيّ 
ن هلذا الفعل)َشْرَعَن=فَ ْعَلَل( وأمثاله داللٌة معجمية، ٌ فارقت داللته األصلية؛ ومن مَثَّ ُحقَّ لصاحب املقال أْن عليه أْن كا

ينتهي إىل أنَّه ال حجة ملن ينكر على احملدثني توليد )َشْرعن( وأمثاله؛ إذ هو توليد دعت احلاجة الداللية إليه ومل يعاند 
 (. 2لرضيُّ: "وال حُنتُِّم بعَدِم تغريُِّ املعىن بزايدة اإلحلاِق على ما يُتوهَُّم")قاعدة صرفية، ومن مَثَّ قال ا

 األفعال بني التَّعدِّي واللزوم-خامساً 

 الصَّواب يف استخدام املتعدِّي بنفسه:  -1
َر السيَف "، مل جاءت اإلشارُة إىل الصَّواب يف استخدام املتعدي يف مقالني، أوَّهلما بعنوان " َشَهَر السيَف ال َأْشهَ 

إبدخال اهلمزة أوَّل  َشَهَر السيَف ال َأْشَهَر السيَف. كثريا  ما نسمعهم يقولون: َأْشَهَر السيفَ  يٌعرْف كاتبه، جاء فيه: "
كما يف املعاجم اللَُّغِويَّة وهو الذي يوافق النطق الصَّحيح، جاء يف  –الفعل، وهذا غري صحيح، والصَّواب: َشَهَر السيفَ 

يتبنيَّ  " …باح: "َشَهَر الرجل سيَفه: َسلَّه، وأمَّا َأْشَهْرتُه ابأللف مبعىن َشَهْرتُه فغري منقول، وَشَهْرتُه بني الناس: أبرزتهاملص
 .(3أنَّ الصَّواب: َشَهْرُت السَّيف ال َأْشَهْرُت")

فعل بنفسه إىل املفعول به"، ِقيَل فيه: "من بتعدية ال –أمَّا املقاُل اآلخر، فقد كان بعنوان "تصويبة لغوية: َأكََّد الشيَء 
األخطاء اليت تشيع على األلسن قوهلم: َأكََّد على الشيء أو َأكََّد على اخلرب بتعدية الفعل )َأكََّد( حبرف اجلر 

املفعول به؛ ألنَّ بتعدية الفعل بنفسه إىل  –)على(...والصواب أْن يُقاَل: َأكََّد الشيَء، وَأكََّد اخلرَب، وَأكََّده، وحنو ذل  
الفعل )َأكََّد( ال يستصحب حرف جّر، بل يصل إىل الكلمة اليت بعده بدون استعمال حرف اجلرِّ، أي أنَّه يتعدَّى إىل 
املفعول به بنفسه ال حبرف اجلر، واستُ ْعِمل يف املعاجم اللغوية... بدون حرف اجلر، جاء يف اللسان: "أكَّد العهد، 

ويف الوسيط: "َأَكَد )ابلتخفيف( الشيَء َأْكدا : وثَّقه وأحكمه وقرَّره، فهو أكيد، …" لشيءَ وقد أكَّدت ا…. والعقد
ِعْلما  أبن بعَض  –)َأكََّده( أتكيدا : َأَكَده". ومل أجد يف املعاجم اللَُّغِويَّة من يعدِّيه حبرف اجلر )على(، وهذا هو األصل 

على إرادة التَّضمني وهو احلمل على املعىن، وهو ابٌب واسع، لكن لغة  املتساحمني جييُز استصحاَب حرف اجلرِّ توّسعا  
َد الشيء  بتعدية الفعل إىل املفعول به مباشرة، وهذا هو األصل يف  –البحث العلمي أتابه. يتبنيَّ أنَّ صواب القول: َأكَّ

 (.4االستعمال اللُّغوّي )

                                                           

حاح، ص  298، وتسهيل الفوائد ص  1/34يُ ْنَظر: املنصف، (1)   . . 20-17، وأبنية اإلحلاق يف الصِّ
حا 1/52شرح الشافية، الرضي  (2)   . 87ح ص  ، ويُ ْنَظر: أبنية اإلحلاق يف الصِّ
 .  http: //www. m-a-arabia. com/site/5319. htmlيُ ْنَظر: "َشَهَر السيَف ال َأْشَهَر السيَف"، (3) 
َد الشيَء (4)   .http: //www. m-a-arabiaبتعدية الفعل بنفسه إىل املفعول به"، د. عبد هللا الدايل،  –يُ ْنَظر: "تصويبة لغوية: َأكَّ

com/site/11621. html  . 

http://www.m-a-arabia.com/site/11621.html
http://www.m-a-arabia.com/site/11621.html
http://www.m-a-arabia.com/site/11621.html
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ُ من خالهلما أنَّ الفعَل)شهر( َكَمَنع سيَفه، ِإذا انتضاه وَسلَّه، وَشَهَر،  ِفْعٌل ُمتَ َعد  بِنَ ْفِسه، فُيقاُل: َشَهرَ  وهو ما يتبنيَّ
إبدخال اهلمزة أوَّل الفعل، فهذا  َشَهُروه، أمَّا إذا ِقيَل: َأْشَهَر السيف، َ  فالٌن يف الناس بكذا، فهو مشهور، وقد ُشِهر وقد

ا يقال: أشهر ُمْذ  والِدها، والعرب تقول: َأْشَهْران شهرِ  املرأَة: دخلْت يف وَأشهرتِ  شهٌر، القوُم: أَتى عليهم غري صحيح، إمنَّ
(. أمَّا الِفعُل)أكَّد( فإنَّه يتعدى بِنَ ْفِسه، وليس حبْرِف اجلرِّ )على(، وهو ما تؤكِّده املعاجم 1مل نلتِق؛ َأي أَتى علينا شهٌر)

العهَد والعقَد: لغة يف وكَّده؛ وقيل:  ِشعرها ونثرها، فقولنا: َأكَّد على حنو ما جاء يف املقال الثَّاين وكالم العرب،-اللُّغوية
الشيء ووَكْدته، وال حاجَة إىل القول جبواِز استصحاَب حرف اجلرِّ توّسعا   َأكَّْدت هو بدل، والتْأكيد لغة يف التوكيد، وقد

 (.2 ممَّا حيتاُج إىل أتويل )على إرادة التَّضمني، وهو احلمل على املعىن، فما ال حيتاج إىل أتويل  أوىل

 اللَّْحن يف املتعدي حبرف اجلرِّ:  -2
جاءت اإلشارُة إىل اللَّْحِن يف املتعدي حبرف اجلرِّ يف مقال "َضحَ  منه وليَس َضحَ  عَلْيه"، ِقيَل فيه: "الفعُل 

َعّدى أبخرى، والضَّْحَكُة املرُّة ِمَن الضَّحِ . َضحَ  الزٌم ال يتعدَّى بنفِسه، فإذا ُعدَِّي تعدَّى حُبروف جرّ  معيّ َنة ، وال يَ ت َ 
ن قَ ْوهِلَا﴾ وقول كثرّي: َغْمُر الّرِدا ء إذا تَبسََّم ويقرتُن الّتبسُّم ابلضَّحِ  إذا أدَّى إليه، حنو قوله تعاىل: ﴿ فَ تَ َبسََّم َضاِحكا  مِّ

ويف والباء، حنُو: َضِحَ  َله: أي تبسََّم يف وجِهِه أو َضحَ   ضاِحكا . أمَّا إذا ُعّدَي حبرف اجلّر فال يتعدَّى إالَّ ابلاّلم وِمنْ 
 يف وجهِه، وأقبَل علْيه وَلِقَيه لقاء  مَجيال . وَقد يُراُد ابلفعِل ضحَ  له كشََّر يف وجِهِه؛ كقول الّشاعر: 

 وَترى الذئَب هبا َيْسَتِهلُّ    َتْضَحُ  الضَّْبُع لَقْتلى ُهَذْيل    
أنَّ الضَّاحَ  اخّتََذ خُماطََبه ُضْحَكة ، وال يصحُّ: ضحَ  علْيه إالَّ يف العاّميات العربّية، ويف مَجهرة َضحَ  منه: وهو 

األمثال: ال َتْضَحكوا ممّا ال ُيْضَحُ  منه... أمَّا إذا اعرتَض ُمعرتٌض وقاَل: ملَ ال لجُنوُِّز َضِح  علْيه، وقد ساَرت هبذه 
 (.3َله: وملَ تَ ْعدُل عن الوجه احَلَسن الّصواب إىل وجه غري وارد  قياسا  وال مَساعا ؟ ") الّتعدية الرُّكباُن؟ قُ ْلنا

فمن خالل هذا النَّصِّ يتَّضُح لنا أنَّ الفعُل )َضحَ ( الزٌم ال يتعدَّى بنفِسه، فإذا ُعّدَي تعدَّى حُبروف جرّ  معيّ َنة، 
ى بغريها، فهو ال يتعدَّى حبرف اجلرِّ)على(؛ ومن مَثَّ فإنَّ الصَّواب )ضح  منه تكمُن يف )الاّلم وِمْن ويف والباء( وال يَ تَ َعدَّ 
به ومنه مبعىن ، ويؤيد هذا ما جاء يف كالم العرب، على حنو ما ورد ابلنَّصِّ  أو ّضِحَ  به( حيُث إنَّ قولنا: َضِحْكتُ 

: أمَّا إذا اعرتضَ 4السابق) ُمعرتٌض وقاَل ملَ ال لجُنوُِّز ضح  علْيه، وقد ساَرت هبذه  (؛ ومن مَثَّ أؤيِّد قول الدكتور أيب َدرع 
 الّتعدية الرُّكباُن؟ قُ ْلنا َله: وملَ تَ ْعدُل عن الوجه احَلَسن الّصواب إىل وجه غري وارد  قياسا  وال مَساعا ؟ 

 

 
                                                           

حاح، ولسان العرب )شهر(. (1)   يُ ْنَظر: مقاييس اللغة، والصِّ
حاح )وكد(، والقاموس احمليط )أكد(، ولسان العرب )أكد(. (2)   يُ ْنَظر: الصِّ
 . http: //www. m-a-arabia. com/site/9957. htmlيُ ْنَظر: "َضحَ  منه وليَس َضحَ  عَلْيه"، د. عبد الرمحن بودرع، (3) 
حاح، والقاموس احمليط، ولسان العرب، مادة )ضح (. (4)   يُ ْنَظر: مقاييس اللغة، والصِّ

http://www.m-a-arabia.com/site/9957.html
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 بناء الفعِل املعتلِّ العني للمجهول-سادساً 

جاءت اإلشارُة إىل بناء الفعل املعتل العني للمجهول حيث بياُن ما جيوز يف نطق الفعل املعتلِّ املبين للمجهول، يف 
األفعال املبنيُة للمفعول املعتّلُة الَعنْي، للعَرب يف الّنطِق هبا ثالثُة أوجه:  "مقال " اإلمشام مفهوم صويت صريف "، ِقيَل فيه: 

َكسوُر شيئا  من حركِة الّضّمة، الّضّم:  كسُر فاِء الفعِل: ِقيلَ 
وِسيَء وبِيَع وِجيَء وِحيَل، اإلمشاُم: وهو أن ُيشمَّ احلرُف امل

 ضّم فاء الفعل: ُقوَل وبُوَع وُحول.

 وكسر  وفيه َمآُل احلرفِ -وفيه َلْمُح األصِل الذي عليه الفعُل )ُقِوَل(-ضمٍّ اإلمشاُم جيَمُع بنَي 
، ولكْن من غرِي تلفُّظ  به، فإمّنا فَ َعلوا ذِلَ  تنبيها  بسبب االْعتالِل، وعندم ا عرّفوا اإلمشاَم أبنه هتيئُة الشَّفَتنِي للّتلفُّظ ابلضَّمِّ

 .على الضَّمِّ يف األصِل، أو على ضمة احلرف املوقوف عليه

 فاعل املتكّلَم أووقد يتعنّيُ اإلمشاُم إن خيَف اللَّْبُس؛ حنو)ابع( إذا ُبيَن للمفعول وُجِعَل انئُب ال
ُخاَطَب وَجَب ضمُّ الباء من بيَع أو اإلمشاُم، وال جيوز الكسر، فال تقوُل فيه

 بِْعُت(؛ لئالَّ يلتبس (امل
 (.1بِفْعِل الفاعل، فإنَّه ابلكسر فقط"")

، ميكُن  ففي هذا النَّصِّ نالحظ اإلشارة إىل مِسَة  صرفية  يف الفعل الثُّالثي األجوف، وهي ما جيوُز يف فائه من لغات 
الل ترتيبها على النَّحو التَّايل: أوَّهلا َكْسُر فاء الفعل كْسرا  خالصا ، وهو ما يرتتب عليه أْن تُقَلب عينه ايء طبقا  لقواعد اإلع

قَ ْلُب َعينِه واوا   واإلبدال، فُيقاُل: ِقيَل وِسيَء وبِيَع وِجيَء وِحيَل، واثنيها: ضمُّ فاء الفعل ضّما  خالصا ، وهو ما يرتتُب عليه
طبقا  لقواعد اإلعالل واإلبدال، فُيقال يف قال: ُقوَل، ويف ابع: بُوَع، ويف حال: ُحوَل، واثلثها: اإلمشاُم، وذل  أبْن ُيشمَّ 
َكسوُر)فاء الفعل مثل ِقيل( شيئا  من حركِة الّضّمة حرصا  على بيان األصِل كما قال ابن يعيش، وهي لُغُة قيس  

 احلرُف امل
 وعقيل وَمْن جاورهم من بين أسد، أي َجْعُل حركِة الفاء بني الضَّمِّ والكسِر، ويف هذه اللَُّغِة تُقَلُب العني ايء  أيضا ؛ ومن مَثَّ 
كانت اإلشارة إىل أنَّ الضَّمَّ هنا فيه َلْمُح األصِل الذي عليه الفعُل )ُقِوَل(، والكسُر هنا يف اإلمشاِم أيضا  فيه ما آل إليه 

، ولكن من غرِي تلفُّظ  به، فإمّنا فَ عَ ا لوا ذِلَ  حلرُف بسبب االْعتالِل، وعندما عرّفوا اإلمشاَم أبنه هتيئُة الشَّفَتنِي للّتلفُّظ ابلّضمِّ
( ُ اإلمشام، على حنِو ما ورد ابلنَّصِّ  (. 2تنبيها  على الضَّّم يف األصِل، أو على ضمة احلرف املوقوف عليه، وقد يتعنيَّ

 

 
                                                           

 يُ ْنَظر: السابق. (1) 
، وشرح 74-73، 10/63، 1/70، وشرح املفصل 96التصريف، ابن احلاجب، ص   ، والشافية يف علم342-4/340يُ ْنَظر: الكتاب، (2) 

، وإسناد الفعل األجوف إىل الضمائر، د. قباري شحاته، 77-76، وتصريف األفعال، د. شعبان صالح ص  448-447التصريف، الثمانيين، ص 
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 إسناد األفعال إىل الضمائر-سابعاً 

 إسناُد الثالثيِّ السامل واختالف الداللة:  -1
جاءت اإلشارُة إىل إسناد الثالثيِّ السامل واختالف الداللة يف مقال "الفرُق بني العباَرَتنْي"، ِقيَل فيه: "إذا قاَل ل  

دِق إىل قائٌل: صَدَق لساُنَ ، وقاَل آَخر: صدْقَت، فبني العباَرَتنْي فرٌق  يف التأويل واحتماِل الدَّالالِت: ألّن إسناَد الصِّ
َص يُريُد أْن يقوَل ل : صدَق لساُن  فَقط، أو صدَق لساُن  دوَن  خصِّ

ُ
اللِّساِن ختصيٌص، وللّتخصيِص ِعّلٌة، وكأّن امل

ْغبوُن َمن َصَدَق لسانُه وَكَذَب فِ 
َ
… ْعُله، أو َصَدَق لساُنَ  فزََكا َعَمُل قلِبَ ، أو صَدَق لساُن  وكَذَب قلُب ، وكقوهلم: امل

ُر حقيقَة التَّخصيِص للمراِد من معىن الّصدِق. أّما الثّاين: صدْقَت، فال حيتمُل إاّل معىن  واحدا ؛  وهنا يبدو أّن السياَق يُفسّ 
 (.1ألّن العبارَة أُْطِلَقت على وجه الُعموِم"")

رة  إىل إسناد الفعِل الثالثي السامل )صدق(، أغىن النَّصُّ عن تكرار احلديث عنها، ففي هذا النَّصِّ ُيالحُظ أنَّ مَثََّة إشا
خاَطب، ويف احلالتني ال تغيري يف بنيته. 

ُ
 وأنَّ إسناده إىل الظاهر )لسان( ختتلف معه الدَّاللة عنه إذا ُأْسِنَد إىل ضمري امل

 إسناُد املُضعَّف إىل ضمري َرْفٍع ُمتحرٍِّك:  -2
ْيُت"، ِقيَل فيه: "كثريا  ما جاءت اإلشار  ُضعَّف إىل ضمري َرْفع  ُمتحّرِك  يف مقال " اْستَ ْعَدْدُت ال اْستَ َعدَّ

ُة إىل إسناُد امل
ْيُت لألمر استعدادا   َُشدَّدة، وهذا خطأٌ، والصَّواب أْن يُقاَل:  –نسمُع بعَضهم يقولون: اْستَ َعدَّ

اِل امل ابلياء بعد الدَّ
استعدادا ؛ ألنَّ ِفْعَله )اْستَ َعدَّ( مضعَّف أي فيه داالن، أُْدغمت أوالمها يف الثَّانية، فيجب ف ُّ اإلدغام اْستَ ْعَدْدُت لألمر 

عند اإلسناد إىل ضمري رفع متحّرك  كتاء الفاعل ومعىن َف ِّ اإلدغام: النطق ِبداَلنْي األوىل مفتوحة، والثَّانية ساكنة. ومثل 
ْينَ ذل : الطالبات اْستَ ْعَدْدَن ل يتبنيَّ أنَّه عند إسناد الفعل املضعَّف إىل ضمري رفع متحَّرك فإنَّه جيب  .الختبار ال اْستَ َعدَّ

ْيُت، وحنو ذل ") ْيُت، واْسَتْمَدْدُت ال استمَّدُيُت، وَشَدْدُت ال َشدَّ  (.2ف ُّ اإلدغام حنو: َمَدْدت ال َمدَّ

، ففي هذا النَّصِّ ُيالحُظ أنَّ مَثََّة إشارة  إىل  ُضعَّف عند إسناده إىل ضمرِي َرْفع  ُمتحّرِك 
ما حيدُث ِمْن تغيري  يف الفعِل امل

تحّرِك، 
ُ
ْيُت لألمر استعدادا ، فُيسند الفعَل )استعدَّ( إىل ضمري الرفع امل فُأشرَي إىل أنَّنا نسمع بعض النَّاس يقول: اْستَ َعدَّ

َشدَّدة خطأ ، ومن املعلوم صر 
ُ
فّيا  أنَّه يف هذه احلال جيب ف ُّ اإلدغام، فُيقال: اْستَ ْعَدْدُت لألمر ابلياء بعد الدَّال امل

ْيَن)  (.3استعدادا ، والطالبات اْستَ ْعَدْدَن لالختبار ال اْستَ َعدَّ

                                                           

 .  http: //www. m-a-arabia. com/site/8562. htmlيُ ْنَظر: "الفرق بني العبارتني"، د. عبد الرمحن بودرع، (1) 
ْيُت"، كاتبه جمهول،  (2)   .  http: //www. m-a-arabia. com/site/2328. htmlيُ ْنَظر: "اْستَ ْعَدْدُت ال اْستَ َعدَّ
 . 2/63يُ ْنَظر: ضياء السال  إىل أوضح املسال ، د. حممد عبد العزيز النجار،  (3) 
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 القياس يف إسناد الثالثيِّ املضعف ممَّا كان على )َفِعلْت( ساكَن التاء:  -3
املضعف ممَّا كان على )َفِعلْت( ساكَن التاء، يف مقال " ما كانت عينه جاءت اإلشارُة إىل القياس يف إسناد الثالثيِّ 

والمه من جنس واحد، القياُس فيه اإلدغام "، ِقيَل فيه: "حدََّث األزهرّي يف هَتذيب اللَُّغة عن ابن السكيت عن أيب عمرو 
، فهو ُمدغٌم حنو َصمَّت املرأة، وأشباهه، وحلَّْت بن الَعالء: أّن ُكلَّ ما كان على )َفِعَلْت( ساكَن التاء من ذوات التَّضعيف

إالَّ أفعاال  جاَءت نوادَر يف إظهار التَّضعيف، وهو حلََِحْت َعيُنه، إذا التصَقت، وقد  .عيُنه كثُرت دموُعها وانَترَبَْت َأجفاهُنا
ْت رحُيه، وقد َقِطَط َشعرُه. وحلََِحْت َمِشَشت الّدابُة وَصِكَكْت، وقد َضِبَب الَبلُد، إذا َكثُر َضبابُه، وأِلَل السِّ  قاُء، إذا تغريَّ

عيُنه تَ ْلَحُح حلََحا  إِبظهار التَّضعيف وهو َأحد اأَلحرف اليت ُأخرجت على اأَلصل ِمْن هذا الضَّْرِب ُمنَ بَِّهة  على َأصلها 
 (.1ودليال  على أَّولية حاهلا")

ىل أنَّ القياس يف إسناد الثالثي املضعف ممَّا كان على )َفِعَلْت( ساكَن التاء، ففي هذا النَّصِّ ُيالحُظ أنَّ مَثََّة إشارة  إ
هو اإلدغام، على حنو ما حدَّث به األزهريُّ يف هتذيب اللَُّغة، حنُو: َصمَّت املرأة، وأشباهه، وحلَّْت عيُنه. وعلى الرَّغم من 

 (. 2لى حنو ما سبق )هذا، فقد جاءت بعض األفعال النَّادرة إبظهار التَّضعيف، ع

 التَّوسُّع يف وْصِف الفعل ابلتذكري أو التَّأنيث-اثمناً 

جاءت اإلشارُة إىل التَّوسُّع يف وْصِف الفعل ابلتذكري أو التَّأنيث، يف مقال " التوسع يف استعمال املصطلح "، ِقيَل 
فيه: "املصطلحات هي من مفاتيح العلوم وهي من أهم ما مييز مضامينها عن غريها، واتَّصف النَّْحو العريبُّ بضبط 

ِدها، ولكن رمبا جيد قارُئ الرتاث بعض التَّوسُِّع يف استعمال بعض املصطلحات، استعماِلِه مصطلحاتِِه على كثرهتا وتعدُّ 
ما صفتان لالسم حتما ، قال ابن جين  من ذل  املصدر...ومن التوسع يف ذل  َوْصُفهم الفعَل ابلتذكرِي أو التأنيِث مع أهنَّ

أال تراه مفيدا  مل يكن يف القياس أتنيثه َل عن اتصال اتء التأنيث ابلفعِل "وليست كذل  عالمة التأنيِث؛ ألنَّ الفع
اِل على اجلِْنِس، واجلنس أسبق شيء  إىل التذكري، وإمنا دخل علم التأنيث يف حنو قامت هند وانطلقت مُجل  للمصدر الدَّ

وصرح  (،3لتأنيث فاعله، ولو كان أتنيث الفعل لشيء  يرجُع إليه هو ال إىل فاعِلِه جلاز قامْت زيٌد وانطلقت جعفر")
َها الّداَل  َا دّلت اَتء التَّْأنِيث الساكنة على اْلِفْعل أِلَن اْلَغَرض ِمن ْ َلة على أَتْنِيث الُعْكرُبيُّ أبنَّ الفعل ال يؤنث يف قوله: "ِإمنَّ

                                                           

 .http: //www. m-a-arabiaيُ ْنَظر: "ما كانت عينه والمه من جنس واحد، القياُس فيه اإلدغام"، د. عبد الرمحن بودرع،  (1) 
com/site/10237. html  . 

 يُ ْنَظر: هتذيب اللغة، )ص (.  (2) 
 . 247/ 3اخلصائص، (3) 

http://www.m-a-arabia.com/site/10237.html
http://www.m-a-arabia.com/site/10237.html
http://www.m-a-arabia.com/site/10237.html
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من أمثلة هذا التوسع قول ابن  (.1اْلَفاِعل فَ َقط اَل الّداَلَلة على أَتْنِيث اْلِفْعل ِإْذ اْلِفْعُل اَل يؤنث َواَل جتَِد اَتء أَتْنِيث")
مال  "وُرِوَي عن األخفش أنَّ ايء املخاطبة حرف يدلُّ على أتنيث الفعل، والفاعل مستكن كما هو مستكن يف حنو: 

 (.3(. ولعل هللا يهيئ هلذا العمل من يصرب نفسه جلمعه وتدوينه")2هند فعلت )

ا تعدُّ مفاتيح هلا، وأنَّ مَثَّة ففي هذا النَّصِّ ُيالحُظ اإِلشارُة إىل أنَّ أمهية امل صطلحات ابلنِّسبة للعلوم، من ِجهة أهنَّ
توسُّعا  يف بعض املصطلحات، ومنها املصدر، مُثَّ أُشرَي إىل ما حنن بصدده، وهو التَّوسُّع يف وْصِف الفعل ابلتذكري أو 

ما صفتان لالسم.  التَّأنيث، على الرغم من أهنَّ

ال بقول ابن جين عن اتصال اتء التأنيث ابلفعل: "وليست كذل  عالمة التأنيث؛ هذا، وقد استشهد صاحب املق
ألن الفعل مل يكن يف القياس أتنيثه أال تراه مفيدا  للمصدر الدَّال على اجلنس واجلنس أسبق شيء  إىل التذكري، وإمنا دخل 

الفعل لشيء يرجع إليه هو ال إىل فاعله علم التأنيث يف حنو قامت هند وانطلقت مُجل لتأنيث فاعله، ولو كان أتنيث 
(، وهو ما يدلُّ على أنَّ االتساع أو التَّوسُّع مصطلٌح دار يف كتب القدماء منذ سيبويه 4جلاز قامت زيد وانطلقت جعفر")

غي بيانه حىت ال (، وهو ما ينب5على أنَّه نوٌع من التَّصرُّف يف كالم العرب، يدلُّ على سعة الكالم ِلعْلِم املخاَطِب ابملعىن )
.  يلتبس األمُر على القارئ العاديِّ

 املبحث الثَّاين

َماُت الصَّْرفية يف ضوء تصريف األمساء  السِّ

 أبنيُة األمساء بني التجرُّد والزايدة –أواًل 

َهِر أَبِْنَيِة أشرَي إىل أبنية األمساء ومعانيها، يف مقال "ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها"، قيل فيه: "ابٌب يف َأشْ 
( أّن الُعَلماَء قد 515اأَلمْساِء وَمعانيها: ذَكَر أبو القاِسم علّي بن جعفر الّسْعدّي الّصقلِّّي، املْعروف ابْبِن القطّاع )ت

                                                           

ا ذل  يف األ1/49اللباب يف علل البناء واالعراب، (1)  مساء، مثل قائمة، واحلروف مثل: ، وتكملة نص العكربي: ُمتحرِّكة  ُمتصلة آبخر الفعل، وإمنَّ
 رُبَّت، ومَثَّت. 

 . 1/124شرح التسهيل، ابن مال ، (2) 
 .  http: //www. m-a-arabia. com/site/11160. htmlيُ ْنَظر: "التوسع يف استعمال املصطلح"، د. الشمسان، (3) 
 . 2/444، ويُ ْنَظر: به أيضا  247/ 3اخلصائص، (4) 
، 183-1/182، واألصول، البن السراج 1/54، وشرح أبيات سيبويه، للسريايف، 4/197، واملقتضب 211-210/ 1يُ ْنَظر: الكتاب  (5) 
حيث مفهوم التَّوسُّع واإلشارة إىل أنه ضرٌب من ضروب اجملاز ولوٌن من ألوان التَّصرُّف  9. عادل العبيدي، ص  ، والتوسُّع يف كتاب سيبويه، د3/477

 . 55-51، 21يف التعبرِي وِجْنٌس من أجناس الشجاعة يف اقتحام أبواب القول وتشقيقه؛ ومن مَثَّ التالعب ابأللفاظ، 

http://www.m-a-arabia.com/site/11160.html
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ه، وأبو َبْكر ْبُن الّسرّاج صنَّفوا يف أبِْنَيِة األمْساِء واألفعاِل، وأْكثروا منها، وملَْ َيْستْوِعبوها، وأوَُّل َمن ذكَرها سيبوْيِه يف ِكتابِ 
ْعروُف اببِن القوطّيِة األندلسّي 225(، وأبو عمر اجلَْرمّي )ت316)ت

َ
( واْبُن خاَلوْيه. وأّلف أبو َبْكر ْبُن ُعَمَر امل

َف ( ِكتاَب األفعاِل، وألّ 400(، وأّلف أبو عثماَن سعيُد بُن حمّمد  الّسرقسطّي )ت بْعَد سنة 1( ِكتاَب األْفعاِل )340)ت
وذَكَر عبُد الّرمحِن جالُل الّديِن الّسيوطي  .اْبُن القطّاع ِكتاَب األبنية، وكتاَب األْفعاِل، وهو هتذيٌب األفعاِل الْبِن القوطّيةِ 

ُف مثال  ( أّن الذي انْ َتهى إليه ُوْسُعه وبَ َلغ ُجْهده بَ ْعَد البحِث واالجتهاِد، ومَجِْع ما تفّرَق يف آتليِف اللُّغوّينَي، ألْ 911)ت 
أْشَهَر أبِْنَيِة اأَلمْساِء، ممّا يدوُر اْسِتْعمالُه أو حُيْتاُج إليِه، مْقرونًة (. وسأورُِد يف هذا الفْصِل 2ومائتا مثال  وعشرُة أمثلة  )

 (؛ ومن مَثَّ أمكنين توزيع ما ُكِتَب من مقاالت يف هذا الشأِن على النِّقاط التَّالية.3")ابملُُثِل املُناِسبةِ 

 اجملرد:  –أ 

 جمرد الثالثي:  -
أُِشرَي إىل بناء)فُ َعلة(، يف مقال "ما جاَء َعلى بِناِء)فُ َعَلة( "، َفقيل: "ما جاَء َعلى بِناِء )فُ َعَلة( امْسا ، وِصَفة  فـَُعلة: 

ِجَحَرِة الريْبوِع... واخلَُزرَة وجٌع أْيُخُذ يف على أتويِل الفاِعِل: الزَُّهرَُة لجَنٌْم. والتَُّحَفُة ما أحْتَْفَت ِبه َغرْيََك. والن َُّفَقُة من 
فاِت: احلَْرُب ُخَدَعٌة. واللَُّقَطة الرَّجُل اللَّّقاط يَتبُع اللَّْقطاِت يلتِقطُها. ورُجٌل ضَُّحَكٌة: كثرُي الضَّحِ .الظَّْهِر.. ِ . ومن الصِّ

 (.4ولَُعَبٌة كثرُي الّلِعِب. ولَُعَنٌة كثرُي اللَّْعِن للّناِس...")

ففي هذا النَّصِّ الذي نُِقَل عن السيوطي يف )املزهر( ُيالحُظ إشارة كاتبه إىل أنَّ بناء )فُ َعلة( أحُد أبنية األمساء 
ُجرَّدة، وأنَّه أييت امْسا ، حنو)الزَُّهرَُة( اسم لجَنْم  والتَُّحَفُة، وأييت ِصَفة  على أتويِل الفاِعِل، حنُو: رُجٌل ضُّحَ 

 ح . َكٌة، مبعىن ضاامل

 املزيد:  –ب

 أبنية األمساء الثالثية املزيدة حبرف واحد:  -1
 بناء فـَُعال:  ما جاء على -

                                                           

 م. 1952ر، تصحيح وضبط علّي فودة، القاهرة، مطبعة مص(1) 
 . 2/4يُ ْنَظر: املزهر (2) 
 .  http: //www. m-a-arabia. com/site/7717. htmlيُ ْنَظر: ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها"، د. عبد الرمحن بودرع، (3) 
، واملزهر  http: //www. m-a-arabia. com/site/8202. html يُ ْنَظر: "ما جاَء َعلى بِناِء )فُ َعَلة("، د. عبد الرمحن بودرع، (4) 

 ، ولسان العرب، كلٌّ يف مادته. 153-156

http://www.m-a-arabia.com/site/7717.html
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أُشرَي إىل بناء)فُعال(، يف مقال "ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها، ما جاء على فُعال"، ِقيَل فيه: "أكثُر األوجاِع 
وهو الَوَجُع يف الرّأِس، والسُّعال والزُّكام والُبحاح... والدُّوار: وهو أن (؛ كالصُّداِع، 1يف َكالِم الَعرِب َعلى َوزِن )فُعال( )

 (، وهو ما يُعرُب عن أثر هذا البناء يف حياتنا اليومية.2يكوَن اإلنساُن كأنّه يُداُر به وُتظلُم عيُنه ويهم ابلّسقوِط...")

 بناء فـََعاِل:  ما جاء على -
ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها، ما جاء على َفعاِل مبنّيا "، ِقيَل فيه: "ما جاَء أُشرَي إىل بناء)فَ َعاِل(، يف مقال " 

( للّدالَلِة َعلى األمِر أو الُعدوِل عن اسِم الفاِعِل مبنّيا  على الكسر، يُقاُل: نَ َزَلْت َبالِء َعلى 3ِمن األبِْنَيِة َعلى )َفعاِل( )
 اِء الَعَرَب( أَتويُلها: اِْنَع الَعَرَب اي َمْن يَ ْنعاُهْم، وأنَشَد سيبَ َوْيه: الُكّفاِر، وقاَل األْصَمعّي: )اَي نَع

 و أْيدي مَشال  ابرِداِت األانِمِل  نَعاِء اْبَن لَْيلى للسَّماَحِة والنَّدى 
اسٌم للَمنّيِة، وِهَي َمْعدوَلٌة (...ويُقاُل لّلرَّجِل: اي ُخَبُث، ولِْلَمرأِة: اي َخباِث...و)َحالِق( 4و)َضراِب( َمْعناه اْضِرْب )

(، و)َعقاِق( اْسٌم َمْعدوٌل ِمَن الُعقوِق، و)َعالِق( اي هذا أي تَ َعلَّْق بِه، و)َفساِق( 5َعن احلالَِقِة؛ ألهّنا حَتِْلُق أي تَ ْقِشُر )
ُته َسبَّة  َتكوُن َلزاِم، يُقاُل للرَُّجِل اي ُفَسُق وللَمْرأِة اي َفساِق،... و)َفعاِل( أي افْ َعْل، و)َقواِل( أي قُ  ْل...قاَل الِكساِئّي: َسبَ ب ْ

َِنّيُة؛ ألهّنا جَتِْذُب النُّفوسَ 
ََثِل)صاَر األمُر َعَلْيه َلزاِم، أي الزِما (، و)َجذاِب( امل

 (.6") أْي الزَِمة ، ويف امل

ح أنَّ العرب قد تكلمت ببناء )َفعاِل( يف كالمها للّدالَلِة -ما ينبغي أْن نستعملهوهو -فمن خالِل هذا النَّصِّ يتضِّ
َعلى األمِر أو الُعدوِل عن اسِم الفاِعِل مبنّيا  على الكسر، وما ذل  إالَّ بسبب احتياجهم إىل تكثري الِفعل؛ لتوكيد الكالم، 

(. وملا كان ذل  كذل ، 7وتقوية معناه، وتثبيته يف نَ ْفِس السَّامع، وهذا هو الِسرُّ يف أنَّ أكثَر ما جييُء منه يكوُن ُمكرَّرا  )
؟ فإنَّ مَثَّة سؤاال  مفاده: ملَ مَل َيِشع بناء )فعاِل( املبين على الكسر يف كالم العرب، على الرَّغم من سرايِن معىن التوكيد فيه

مل َيِشْع يف كالم العرب، هنا جييُب حمقُِّق كتاب الصَّغاين قائال : "ومعىن التَّوكيد يف )َفعاِل( هو الِسرُّ أيضا  يف أنَّ هذا البناَء 
ومل يكثر دورانه على ألسنتهم؛ ألنَّ احلاجة إىل تكثري الفعِل لتوكيد الكالِم شيٌء عارٌض يف حياِة اإلنساِن اليوميِة، وليس 
                                                           

 . 136يُ ْنَظر: فقه اللغة وسّر العربّية، الثعاليب، ص (1) 
 .http: //www. m-a-arabiaيُ ْنَظر: "ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها، ما جاء على فُعال"، د. عبد الرمحن بودرع، (2) 

com/site/8363. html . 
 . 109-3ما بَ نَ ْته الَعَرُب َعلى َفعاِل، الصَّغاينّ، ص  (3) 
 . 12السابق، ص  (4) 
 ل يف مادته. لسان العرب، ك(5) 
 .http: //www. m-a-arabiaيُ ْنَظر: "ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها، ما جاء على َفعاِل مبنّيا "، د. عبد الرمحن بودرع، (6) 

com/site/8121. html  . 
َخّصص  27يُ ْنَظر: ما بَ نَ ْته الَعَرُب َعلى َفعاِل، ص (7) 

ُ
 . 282، 266، 4/262حيث مقدمة احملقق، وامل

http://www.m-a-arabia.com/site/8363.html
http://www.m-a-arabia.com/site/8363.html
http://www.m-a-arabia.com/site/8363.html
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رُّ كذل  يف كثرِة استعماِل هذا البناء يف النِّداء والتَّهديِد والتحذيِر والزَّ  بالغِة بدائم. والتوكيد ب )َفعاِل( هو السِّ
ُ
ْجِر والشَّْتِم وامل
 (.1يف الَوْصِف أو الدَّاللِة على غلبته على الشَّيِء، وما إىل ذل  من املعاين اليت تشتدُّ احلاجُة إىل توكيد الكالم فيها")

 بناء )فـََعاٌل( ُمْعَرابً:  ما جاء على -
ومعانيها: ما جاء َعلى بِناِء َفعال ُمْعراب "، ِقيَل أُشرَي إىل بناء)فَ َعاٌل( ُمعَراب ، يف مقال" ابب يف أشهر أبنية األمساء 

باَلَغِة، 2فيه: "ابب يف أشهر أبنية األمساء ومعانيها: ما جاَء من األَبِْنَيِة على )َفعال( )
ُ
( للدَّاللِة على الصِّفاِت، وامل

ْرٌض مَجاٌد مل مُتَطْر. والرَّغاُب األرُض الّلّينة والَبساُط واملصادر: اْمَرأٌَة َحصاٌن َعفيفٌة، وَرزاٌن ذات ثَبات  ورزينٌة يف جَمِْلِسه... وأ
( والسَّراُب هو الذي جَيري على وْجِه 3األْرُض الواِسعُة. وَرجٌل َجباٌن. وَسْيٌف َكهاٌم ال يَقَطع... والّذهاُب مصدر َذَهَب )

العربّية أهّنا تشرتُك فيها أمساٌء وصفاٌت، وأّن القاعدَة (. امللحوظ يف األبنية 4األرِض كأنّه املاُء، ويكوُن نصَف النَّهاِر )
عجمّيَة ذاَت املاّدة املعجمّية 

ُ
فَرَدَة امل

ُ
هي اليت متيُز الّصارمَة يف مثِل هذه األحوال منفيٌة، واالستْقراَء الّتامَّ غرُي وارد ، ولكّن امل

 
َ
ُعجمّي، فكلمُة َصناع ومَساء تشرتكان يف البناِء الصَّْريّف، بني االسم والّصَفة، أو ما مَسّاه أهل علم اللَُّغة احلديث ابمل

ْلِء امل
عجمّي مائٌز بينُهما")

ُ
حتوى امل

ُ
 (.5ولكّن امل

من خالل ما سبق يتَّضُح أنَّ ملَّا كان بناُء )َفعاِل( املبين على الكسِر قد جاء يف كالم العرب للّدالَلِة َعلى األمِر أو 
باَلَغِة، واملصادر، حنو: اْمَرأٌَة  الُعدوِل عن اسِم الفاِعِل،

ُ
فإنَّ )فَ َعاال ( ُمعَراب  قد جاء يف كالمهم للدَّاللِة على الصِّفاِت، وامل

َحصاٌن أي َعفيفٌة، وملا كانت هذه األمثلة تشرتُك فيها أمساٌء وصفاٌت، وأّن القاعدَة الّصارمَة يف مثِل هذه األحوال منفيٌة، 
عجمّيَة ذاَت املاّدة املعجمّية هي اليت متيُز بني  -وهو ما أوافقه عليه -ن بودرعفقد أشار الدكتور عبد الرمح

ُ
فَرَدَة امل

ُ
إىل أنَّ امل

ُعجمّي، فكلمُة َصناع ومَساء تشرتكان يف البناِء الصَّْريّف، 
ْلِء امل
َ
ولكّن االسم والّصَفة، أو ما مَسّاه أهل علم اللَُّغة احلديث ابمل

عجمّي مائ
ُ
حتوى امل

ُ
 ٌز بينُهما. امل

 بناء )َفعول( امْساً وِصَفًة للّداللِة على املُباَلَغِة وأمساِء األدوية:  ما جاء على -

                                                           

 ، حيث مقدمة احملقق. 27ما بَ نَ ْته الَعَرُب َعلى َفعاِل، ص (1) 
الّصفات حنو: جبان وصناع، ويُ ْنَظر: مساء، وعلى و  ، وقد أشار صاحب املقال إىل أنَّ هذا البناء يدُل على األمساِء، حنو غزال2/129املزهر: (2) 

 . 68تصريف األمساء واألفعال، د. فخر الدين قباوة، ص  
 لسان العرب، كلٌّ يف مادته. (3) 
 السابق كلٌّ يف مادته. (4) 
 .http: //www. m-a-arabiaيُ ْنَظر: "ابب يف أشهر أبنية األمساء ومعانيها: ما جاء َعلى بِناِء َفعال ُمْعراب"، د. عبد الرمحن بودرع، (5) 

com/site/8117. html . 

http://www.m-a-arabia.com/site/8117.html
http://www.m-a-arabia.com/site/8117.html
http://www.m-a-arabia.com/site/8117.html
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باَلَغِة وأمساِء األدوية، يف مقال "ما جاَء َعلى بِناِء )َفعول("، ِقي
ُ
ل فيه: أُشرَي إىل بناء)فَ ُعول( امْسا  وِصَفة  للّداللِة على امل

باَلَغِة وأمساِء األدوية: بناُء )َفعول( يف َكالم الَعرب جَييُء مبَعان  "ما جاَء َعلى بِناِء 
ُ
)َفعول( امْسا  وِصَفة  للّداللِة على امل

(؛ فمنها )َفعول( مبعىن ما يُفَعُل به مثل الطَّهور وكذل  الَقرور والَوضوء، فالطَّهور املاُء الذي يُتطّهر به، والَغسول 1خُمتلَفة)
به ويُغسل به الشيُء... والَغروُر الّشْيطاُن، والبْحُر هو الطَّهوُر ماُؤه...والشَّروب املاُء بنَي املْلِح والَعْذِب.  املاء الذي يُغتسل

ّرِجاِل والسَّموم. واحلَرور. والذَّنوُب الّدْلُو فيها ماٌء...والَبتوُل من الّنساِء الَعْذراُء املنقطعُة من األزواِج. واللَّجوُج من ال
ِء، ساِء، الَكثرُي الَّلجاِج. وممّا جاَء على بِناِء )َفعول( للّداللِة على أمساِء األدويِة: الَقيوُء الدَّواُء الذي ُيْشَرُب للقيْ والنِّ 

 .(3(: َأَسفَّ الطَّبيُب اجلُرَْح الدَّواَء حشاُه به")2والَوجوُر الّدواُء يدخُل يف الفِم... والسَّفوُف ما ُيْسَتفُّ )

باَلَغِة وأمساِء وهو ما يتَّ 
ُ
ضح من خالله تسليط الضَّوء علي بناء)َفعول( الثالثيِّ املزيد حبرف  امْسا  وِصَفة  للّداللِة على امل

األدوية، واملبالغة وأمساء األدوية ممَّا حيتاجه النَّاس يف حياهتم، لكن جتدر اإلشارة إىل أنَّ هذا البناَء ال يقتصُر على هذا 
مبعىن ما يُفعُل به(، بل له أقساٌم أَُخر، فمنها فَ ُعول مبعىن فاعل، وَفعول مبعىن مفعول، وجييء مصدرا  االستعمال )َفعول 

(4.) 

 بناء )َفعوَلة( يُراُد بِه الوْصف املَُؤنَُّث أو املُبالغة أو تـََردُُّد الصَِّفِة على املوصوِف وُمالَزَمُتها َله:  ما جاء على -
ذا االستخدام يف مقال "ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها ما جاَء َعلى )َفعوَلة(، ِقيَل أُشرَي إىل بناء )َفعوَلة( هب

بالغة )
ُ
َؤنَُّث أو امل

ُ
(، أو تَ َردُُّد الصَِّفِة على املوصوِف وُمالَزَمُتها 5فيه: " ما جاَء من األبنيِة على )َفعوَلة( يُراُد بِه الوْصف امل

(. وَرُجٌل 6ليت تُ ْعَزُل لألكِل. والَعلوَفُة ما يُعلفوَن. واحلَلوبَُة اليت حْيتِلبون. والرَّكوبَُة ما يرَْكبوَن. )َله: اأَلكولُة من الَغنِم، ا
جاَجِة(،  الّلجاِج )واللَّ َشنوَءٌة يَ تَ َقزَُّز من الّشيِء. والَفروَقُة َشْحُم الُكْليَ َتنْيِ. وَرُجٌل َمنونٌَة َكثرُي االْمِتناِن. وَرجٌل جَلوَجٌة َكثريُ 

َالَلِة. وَفروَقٌة من الَفَرِق وهو شّدُة الَفزَِع. وَصرورٌَة للذي مل حَيجَّ ")7وَرُجٌل جَلوٌج وجلََُجٌة مثل مهَُزَة)
 (.1(. وَملوَلٌة من امل

                                                           

 . 1/35يُ ْنَظر: الزّاهر، األزهري، (1) 
 لسان العرب، كلٌّ يف مادته. (2) 
باَلَغةِ (3) 

ُ
 .http: //www. m-a-arabiaأمساِء األدوية"، د. عبد الرمحن بودرع، و  يُ ْنَظر: "ما جاَء َعلى بِناِء"َفعول"امْسا  وِصَفة  للّداللِة على امل

com/site/7883. html  . 
 . 81 – 53تركي، ص   ، وعالقة التشكيل الصَّْريف ابملعىن من خالل أتويل الصيغ الصَّْرفية،، د. فايز37- 1/36يُ ْنَظر: الزّاهر، األزهري (4) 
إىل أنَّ قوهلم: "قبيلٌة عدّوٌة، فالّتأنيُث فيه  161، وهنا أشار صاحب املقال نقال  عن علم الصَّْرف للدكتور فخر الدين قباوة ص  2/129املزهر: (5) 

ْفعوَلة، وليَس و  .أّما حْنُو: امرأٌة َملوَلٌة وَفروقٌة، فالّتاُء فيه للمبالغِة ال للّتأنيثِ و  شاذٌّ ال يُقاُس عليه.
َ
أّما حنُو مؤونة، َحلوبة، رَكوبة، مَحوَلة، فهو مبعىن اْسِم امل

 من ُمبالغة اسِم الفاعل". 
 أشار صاحُب املقال إىل أنَّه ميكن أْن يدُخَل حتَته وسائُل النّ ْقِل احلديثُة ممّا حُيَْمُل عليه. (6) 
 لسان العرب، كلٌّ يف مادته. (7) 
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ُبالغة أو تَ َردُّ 
َؤنَُّث أو امل

ُ
ُد الصَِّفِة على وهو ما يتَّضح من خالله تسليط الضَّوء علي بناء)َفعولة( يُراُد بِه الوْصف امل
 املوصوِف وُمالَزَمُتها َله، وأنَّه بناٌء حيتاجه النَّاس يف حياهتم، للتعبري عن أغراضهم.

 أبنية األمساء الثالثية املزيدة حبرَفني:  -2
 بناء فـَْعالء:  ما جاء على -

فاِت، يف مقال "ابب يف أشهر أبنية  األمساء وَمعانيها: ما جاء على )فَ ْعالء(، أُشرَي إىل بناء )فَ ْعالء( يف اأَلمْساِء والصِّ
فاِت: البأساء: الّشّدة، والبَ ْغضاء والشَّْحناء: الَعداوة، والبَ ْيداء  ِقيَل فيه: " ما جاَء َعلى بِناِء )فَ ْعالء( يف اأَلمْساِء والصِّ

فاُت فمنها أْرٌض ثَ ْرايء أي ذاُت ثَ  ء األمُر العظيم... أّما الصِّ رى، واْمَرأٌَة ثَْدايء وضّدها جّداء...وريٌح َحْدواء اْلَفالة...واجَلالَّ
(، وداهيٌة َعْضالء شديدٌة أْعضلت، واْمرأٌَة َعْضالُء غليظُة 2حَتْدو السَّحاَب أي تسوقُه، واْمرأٌَة َحْسناء، ضّد سْوآء،... )

 (.3الَعَضل...")

حنُو البأساء مبعىن -عنه يف تعبريان عن األمساء ومن خالله يتَّضح أنَّه بناء نستخدمه يف حياتنا، ال ميكن االستغناء
دَّة، والبيداء والشَّحناء والبغضاء فات، حَنُْو امرأة ثدايء، وحسناء، واجلاِهِلّيُة اجَلْهالء...اخل.-الشِّ  أو الصِّ

 بناء تِْفَعال؛ للّداللِة على االْسِم، واملصدر، واملُباَلَغِة يف الوْصِف:  ما جاء على -
اء )تِْفَعال( هبذا االستخدام يف مقال" ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها: ما جاء على )تِْفعال(، ِقيَل أُشرَي إىل بن

باَلَغِة يف الوْصِف)
ُ
(: 4فيه: "ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها: ما جاء على )تِْفعال( للدَّاللِة على االْسِم، واملصدر، وامل

ِم. وتِْقواٌل كثرُي القوِل... والتِّْمثاُل الصُّورُة، واجلمع الّتماثيل. وَمثَّل له الشيَء: صوَّره حىت كَأنه رُجٌل ِتْكالٌم: كثرُي الكال
داد ينظر إليه يقال: َمث َّْلت إذا صوَّرت ِمثاال . والتِّْمثاُل: االسم منه...أمَّا ما جاَء من املصادِر على وزن )تَ ْفعال( فنحو: الرتَّ 

َع داللَة وزِن )تَ ْفعال( إلضافِة …( 5هذار والتَّصفاق والتَّقتال والتَّسيار والتَّكرار، وَأخواته )والتَّلعاب والتَّ  ومُيكُن أن نوسِّ
بالغِة والّتكثرِي، ممّا وَرَد فيه ِفْعٌل وممّا6ُمصطََلحات  طبّ ّية ، ممّا أقرّه جممُع اللَُّغة العربّية ابلقاهرة)

ُ
مل  (، إذا كان األمُر يتعّلُق ابمل

( أن تقوَم صيغُة )تَ ْفعال( 7يرِْد فيه أيضا  لَضرورِة االشتقاِق من أمساِء األعياِن، يف لغِة العلوِم، وقد اقرتَح بعُض الباحثنَي)

                                                                                                                                                                                                 

 .  http: //www. m-a-arabia. com/site/7949. htmlجاَء َعلى َفعوَلة"، د. عبد الرمحن بودرع، يُ ْنَظر: "ما (1) 
 ، ولسان العرب، كلٌّ يف مادته. 233-2/228يُ ْنَظر: املزهر، (2) 
 .http: //www. m-a-arabiaيُ ْنَظر: "ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها: ما جاء على )فَ ْعالء("، د. عبد الرمحن بودرع، (3) 

com/site/8265. html  . 
 ، وقد أشار كاتب املقال إىل أنَّ داللُة هذا الِبناِء على املصدِر مساعّيٌة. 2/138، واملزهر: 1/369يُ ْنَظر: املخصص (4) 
 ادته. لسان العرب، كلٌّ يف م ((5
 . 30يف الّتعريب واملعرب، ابن بري، ص  (6) 
 ، كما أشار كاتب املقال. 34، ع: 2وُهَو د. حَمْمود اجلَليلي ُعْضُو اجملمع العلمي العراقي، يُ ْنَظر: جمّلة اجملمع العلمي العراقي، ج: (7) 

http://www.m-a-arabia.com/site/7949.html
http://www.m-a-arabia.com/site/8265.html
http://www.m-a-arabia.com/site/8265.html
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بالغِة والّتكثرِي للعبارِة عن مصطلحات  طبّ ّية  مبدوءة  ب 
ُ
الُّة على امل ، وذلَ  حنو)حَتْماض( ُمقاِبَل فَ ْرِط (Hyper)الدَّ

احلُموضِة، و)تَ ْنشاط( مقاِبَل فْرِط الّنشاط، و)أَتْالم( للدَّاللِة على فَ ْرِط الّتأملُّ...و)التَّْحساس( لفرِط اإلحساس، 
 (.1و)التَّْضغاط( لفرِط ضغِط الّدِم، و)الت َّْقياء( لفرِط القيِء")

باَلَغِة يف الوْصِف، وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ وزن )تِْفَعال( أييت يف كالم العرب للّداللِة 
ُ
على االْسِم، واملصدر، وامل

، ورُجٌل ِتْكالم: كثرُي الكالِم، وأييت مصدره مفتوح التَّاء حنُو هَتذار، َتكرار...اخل)  (.2حنُو متثال 

َع داللَة وزِن )تَ ْفعال( إلضافِة ُمص -وهو ما أوافقه عليه-هذا، وقد أشار كاتب املقال طََلحات  إىل أنَّه مُيكُن أن نوسِّ
بالغِة والّتكثرِي، على حنو ما سبق.

ُ
 طبّ ّية ، ممّا أقرّه جممُع اللَُّغة العربّية ابلقاهرة، إذا كان األمُر يتعّلُق ابمل

 بناء أُْفعول، وفيِه داللٌة على الصِّفاِت واحلرَكاِت واملواِضِع واملََمّراِت:  ما جاء على -
الدَّالالِت يف مقال " ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها: ما جاَء َعلى بِناِء )أُْفعول(، أُشرَي إىل بناء )أُفْ ُعول( هبذه 

َمرّاِت... األُْفحوُص: من ال
َ
َفْحِص ِقيَل فيه: "ما جاَء َعلى بِناِء )أُْفعول(، وفيِه داللٌة على الصِّفاِت واحلرَكاِت واملواِضِع وامل

ُة الطّلِب ِخالَل كلِّ شيْ  اب: تّتخُذ لنَ ْفِسها أُْفُحوصة  تَبيُض أَو وهو ِشدَّ ...الّدجاجُة تَ ْفَحُص برْجَليها وَجناَحيها يف الرتُّ ء  
وَيصحُّ ابلقياِس أن نوّسَع داللَة األُْفحوص، لتعمَّ كّل موضع  أو … تَ ْجِثُم ف يها، واألُْفُحوص جَمَْثُم الَقطاة؛ أَلهنا تَ ْفَحُصه، 

واألُْفؤوُد: …مر  ِبعناية  وتركيز ، فُيدّل به مثال  على َمكاِن الّتنقيِب عِن املاِء، أو الّنفِط، أو غريمِِهاَمكان  يُ ْفَحُص فيه َعن أ
واأُلهْلوُب ابِْتداُء َجْرِي الَفرِس، ومُيِْكُن أن يُْطَلَق على ابِْتداِء سرْيِ الطّائرَِة وهي  .املْوِضُع الذي يُ ْفأُد فيه الّلحُم أي ُيشوى

 ."...وأُْملوٌج وأُْعلوٌج ُغْصنانِ  .رِج، حيُث يكوُن اْنِطالُقها اْندفاعا  شديدا  يكاُد يُ ْلِهُب األْرَض من حْتِت َعَجالهِتاعلى املدْ 
 (.3..واألُْفصوُل: ُمْصطََلٌح يف الّرايضّيات").واألُْملوُد الُغْصُن الّلْدُن، وشابٌّ أُْملوٌد َلْدٌن انِعمٌ 

َمرّاِت، حنو كلمة  وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ 
َ
بناء )أُفْ ُعول( أييت للّداللِة على الصِّفاِت واحلرَكاِت واملواِضِع وامل

ا )أُفحوص(، وأُْفؤود، مبعىن املوضع الذي يُ ْفأُد فيه الّلحُم أي ُيشوى، واأُلهْلوُب، وهو ابِْتداُء َجْرِي الَفرِس. وقياسا  على هذ
أن نوّسَع داللَة األُْفحوص، لتعمَّ كّل موضع  أو َمكان  يُ ْفَحُص فيه َعن أمر  بِعناية  -وهو ما أوافقه عليه-أجاز كاتب املقال

الطّائرَِة وهي وتركيز ، فُيدّل به مثال  على َمكاِن الّتنقيِب عِن املاِء، أو الّنفِط، أو غرِيمِها، ومُيِْكُن أن يُْطَلَق على ابِْتداِء سرْيِ 
 وُن اْنِطالُقها اْندفاعا  شديدا  يكاُد يُ ْلِهُب األْرَض من حْتِت َعَجالهِتا.على املْدرِج )أهُْلوب( حيُث يك

                                                           

 .http: //www. m-a-arabia د. عبد الرمحن بودرع،  يُ ْنَظر: "ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها: ما جاء على )تِْفعال("،(1) 
com/site/8138. html  . 

 . 126/ 2، 1/112يُ ْنَظر: املخصص (2) 
 .http: //www. m-a-arabia، د. عبد الرمحن بودرع، ”"يُ ْنَظر: "ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها: ما جاَء َعلى بِناِء"أُْفعول(3) 

com/site/7819. html  ْزِهر للسيوطي
ُ
األفعال، د. فخر و  ، ويف تصريِف األمساءِ 2/125، وقد أشار كاتب املقال إىل أنَّ هذا مأخوٌذ من امل

َتداَوَلة، د. عبد الرمحن بو 
ُ
نَتقى من َفصيح األلفاظ للَمعاين امل

ُ
 درع. الّدين قباوة، ولسان العرب، كلٌّ يف مادته، وامل

http://www.m-a-arabia.com/site/8138.html
http://www.m-a-arabia.com/site/8138.html
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 بناء أُْفعوَلة، يُراُد بِه إْفراُد الشيِء ابلوصِف على سبيِل التَّْحسنِي أو الّتقبيِح أو التَّْصِغري:  ما جاء على -
راِد يف مقال " ابب يف أشهر أ

ُ
بنية األمساء وَمعانيها: ما جاَء َعلى بِناِء )أُْفعوَلة(، ِقيَل أُشرَي إىل بناء )أُْفعوَلة(، هبذا امل

هِذِه ما جاَء َعلى بِناِء )أُْفعوَلة( يُراُد بِه إْفراُد الشيِء ابلوصِف على سبيِل التَّْحسنِي أو الّتقبيِح أو التَّْصِغري: يُقاُل:  فيه: "
الهُلا .ُب منهاأُْحدوثٌة حَسَنٌة، للحديِث احَلَسِن. وأُْعجوبٌة يُ تَ َعجَّ  وُأْضحوَكٌة ُيْضحُ  منها. وأُْنشوطٌة ُعْقَدٌة يْسُهُل احنِْ

سيَُّة َمساُء وأُْغلوطٌَة إذا سأله عن شيء  فغاَلطَه. وأُْطروَحٌة َشْيٌء أو َمْسأََلٌة َيْطَرُحها الّرُجُل على غرْيِه...واألُْنشودُة. واألُم
نَي القوِم أُْهِجيٌَّة يَ َتهاَجْوَن هِبا. وبينهْم أُْسبوبٌَة يَ َتسابّوَن هِبا. واألْقووَلُة واحدُة اليوِم. وبينهم أُْعتوبٌة يتعاتبوَن... وبَ 

 (.1األقاويل")

ِغري، وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ بناء )أُْفعوَلة(، يُراُد بِه إْفراُد الشيِء ابلوصِف على سبيِل التَّْحسنِي أو الّتقبيِح أو التَّصْ 
ية  ُأْحدوثٌة حَسَنٌة، للحديِث احَلَسِن، وأُْغلوطٌَة إذا سأله عن شيء  فغاَلطَه، وأُْغِنيٌَّة: ما يُ تَ َغىّن؛ ومن مَثَّ فإنَّ له أمه يُقاُل: هِذهِ 

 يف حياتنا للتعبري عن أغراضنا. 

 ٍة يف املْعىن: بناء فاعول؛ للّداللِة على أمْساِء اآلالِت، واألدواِت وِصفاِت اإلْنساِن، مَع ُمبالغ ما جاء على -
ما جاَء  أُشرَي إىل بناء )فاُعول( هبذه الدَّاللة يف مقال" ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها: وزن )فاعول(، ِقيَل فيه: "

جُيَْعُل يف (: ساجور ما 2َعلى بِناِء )فاعول(؛ للّداللِة على أمْساِء اآلالِت، واألدواِت وِصفاِت اإلْنساِن، مَع ُمبالغة  يف املْعىن)
رٌْج ُعُنِق الَكْلِب كالُغلِّ. رُجٌل حاذوٌر خَياُف الّناَس وال خُياِلُطُهم...وَرُجٌل جاروٌد: َمْشئوٌم. وأْرٌض جارود ُمْقِحطٌَة. وس

ما قّر فيه الّشراُب  عاقوٌر: يْعقُر ظْهَر الّدابَِّة. وخاطوٌف شبيٌه ابملْنَجِل ُيَشدُّ حِببالِة الّصائِد ليْخَتطَف به الّصْيد... وقارور
( الَقَمر، والّساعوُر الّنار. وسَنٌة حاطوٌم َجْدبٌة تْعُقب جْداب  وهي الّسنة الّشديدُة؛ 3وغريُه من الّزجاِج خاصَّة ...والّساهوُر)

توايل)
ُ
 (...وهاضوم وهو دواء يقّوي املِعدَة ويهضمُ 4ألهّنا حْتِطم كلَّ شيء ، وال يُقاُل حاطوم إاّل للَجدِب امل

، وفيها زايدٌة يف املْعىن وتكثرٌي" )… وساطور  .الطّعاَم...وحاسوٌب، وانسوٌخ، وماسوحٌ   (.5وُكلُّها أمْساُء آالت 

وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ بناء )فاُعول( أييت للّداللِة على أمْساِء اآلالِت، واألدواِت وِصفاِت اإلْنساِن، مَع ُمبالغة  يف 
، وفيها زايدٌة يف املْعىن وتكثرٌي،  املْعىن، حَنُو فانوس، وهو ِقنديل وحاسوٌب وانسوٌخ وماسوٌح وساطور، وُكلُّها أمْساُء آالت 

                                                           

 .http: //www. m-a-arabiaيُ ْنَظر: "ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها: ما جاَء َعلى بِناِء )أُْفعوَلة("، د. عبد الرمحن بودرع، (1) 
com/site/7834. html . 

ْمِتُع يف الّتْصريف: اْبِن عْصفور، 125-2/122أشار كاتب املقال إىل أنَّ هذا مأخوٌذ من املزهر (2) 
ُ
، وِعْلم الصَّْرف: الِقْسُم األّول، يف 1/97، وامل

يدُخُل هذا الِبناُء يف ُمبالغِة اْسِم الفاِعِل، انظر: املرجَع املذكوَر سابقا : علم الصَّْرف، القسم و  .71ين قباوة، ص األفعال، د. فخر الدّ و  تصريِف األمساءِ 
 . 181هو من الّصيغ القياسّية ألمساِء اآللة، اليت أقّرها جممُع الّلغِة العربّية: املرجُع نفُسه: و  ،183…: ، ويف اْسِم اآللِة: عْلم الصَّْرف162…: األّول
 أشار كاتب املقال إىل أنَّه مُيْكُن أن نْطِلَقه على املْصباِح الّليلّي الذي حْيتاُج إليه الّساهُر أو املريُض فيستْعِمله. (3) 
 أخوٌذ من لسان العرب، حطم. أشار كاتب املقال إىل أنَّ هذا م (4) 
 .http: //www. m-a-arabiaيُ ْنَظر: "ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها: وزن )فاعول("، د. عبد الرمحن بودرع، (5) 

com/site/7812. html . 

http://www.m-a-arabia.com/site/7834.html
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وجاروف، ورُجٌل حاذوٌر خَياُف الّناَس وال خُياِلطُُهم... إىل آخر ما ميكن قياسه على هذا الوزن للتعبري عن أغراضنا 
ُحدَّدة بناء  على استقراء كالم العرب، وهنا ُأشرُي إىل ما أدىل به  والّداللِة على معان  جديَدة  َوْفَق الضوابط

الصَّْرفية امل
صاحب املقال الذي حنن بصدده، هبامش املقال، فقال: " من ابب الّتذكرِي، أن ُيشاَر إىل أّن توليَد ألفاظ  َجديدة  للّداللِة 

ة  تضمُن لِلَّفِظ اجلَديِد أْن يلتحَق مبُعجِم اللَُّغة العربّيِة من غرِي أن على معان  جديَدة ، ال حيصُل إالّ وفَق ضوابَط صرفّية  حمّدد
ولََّد إىل لفظ عريّب 

ُ
بَتَكَر امل

ُ
فصيح  أو ُملحق  يُغرّيَ بنيَتها، أي يُلَحُق اللَّْفظ اجلديُد ابلطّرِق الّسليَمِة اليت حُتوُِّل اللَّْفظ امل

َْعروَفة... الّتعريُب بَوصِفه آلة  ُتصرّيُ اللَّْفظ  ابلَفصيِح، ومن هذه الطّرِق الصَّْرفّيةِ 
ختلفِة امل

ُ
اإلحلاقّيِة االشتقاُق أبنواِعه امل

جاز... دالَلة األبنية، حيث ُتساعُد الّدال
َ
َلة األعجمّي عربّيا  خاضعا  للَمقاييِس الصوتّيِة والصَّْرفّيِة العربّيِة...الّنحت... امل

راد )الصَّْرفّيُة اليت حتمُلها األ
ُ
ْعىن امل
َ
 (.1بنيُة قبال ، على ابتكاِر ألفاظ  عديدة  علي بناء  واحد  أو أبنية  متعّددة  حبسِب امل

 االسم من حيث اجلمود واالشتقاق –اثنياً 

 املصدر:  –أ 

 مصادر الثالثي: -1

يف مقال"كينونة فَ ْيلوَلة أم فَ ْعلولة"، أُشرَي إىل بيان أبنية مصادر الثُّالثيِّ املعتل واخلالف حوهلا وأتييد مذهب الكوفيني، 
جاء فيه أنَّ ألبنية املعتل ما ليس للصحيح، قال سيبويه: "ألهنم قد خيصون املعتلَّ ابلبناء ال خيصون به غريه من غري 

(" (، من ذل  مصدر الفعل األجوف، فما كانت عينه ايء  مثل سار وصار يُقاُل فيه سريورة وصريورة، وليس  2املعتلِّ
ل  ما كانت عينه واوا ، مثل قال وانم وعام وطال، سوى مصادر مسُِعت منهم وهي: كْينونة، ودمْيومة، وحْيلولة، كذ

 وقْيدودة، وهْيعوعة.

َعلولة، مثل:  وأُِشرَي إىل اختالف البصريني والكوفيني يف تفسري الياء، فذهب البصريون إىل أنَّ بنية املصدر هي فَ ي ْ
ورة، وُخفَّفت حبذ ف العني فصارت سرْيورة على وزن فَ ْيلوَلة، ومل يذهبوا إىل حذف الياء املزيدة؛ ألّن ذل  يضيع علة َسريَّ

َونونَة مُثَّ أُْدِغمت الواو يف الياء؛ ألنَّ  تفسري ذوات الواو، إذ يذهبون إىل أن مصدر)كان( جاء على البنية املفرتضة َكي ْ
ُلوَلة(. وأمَّا الكوفيون فالبناء عندهم يف أصله أوالمها ساكنة، فصارت: كيَّنونَة، وُحذَفت العني ُنونَة على وزن )فَ ي ْ  فصارت كي ْ

ت على )فُ ْعُلوَلة(، وهو من أبنية العربية؛ ولكنَّ العرب فتحوا الفاء؛ لتصحَّ الياء، فقالوا: َسرْيُورَة، وأمَّا َكْينونة وأخواهتا فقيس
هبهم ببعيد فهو أمٌر يشبه بناء )قال( للمفعول كما يبىن )ابع(؛ فالفعل ذوات الياء، أي ُجِعَلت الواو فيها ايء ، وليس مذ

ُنونَة عند الكوفيني فَ ْعُلوَلة، وهبذا ال يكون حذٌف للعني. وحجة البصريني أمران،  ِقيل مثل بِيع. وبناء  على هذا فوزن َكي ْ
 أوَّهلما أّن )كي َُّنونَة( وردت فيما أنشده أاب العّباس: 

                                                           

 .http: //www. m-a-arabiaيُ ْنَظر: هوامش مقال"ابب يف أشهر أبنية األمساء وَمعانيها: وزن )فاعول("، د. عبد الرمحن بودرع، (1) 
com/site/7812. html  . 

 . 4/364الكتاب (2) 

http://www.m-a-arabia.com/site/7812.html
http://www.m-a-arabia.com/site/7812.html
http://www.m-a-arabia.com/site/7812.html
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 حىت يعود الوصُل َكي َّنُ           ونَه  ضمَّنا سفي                َنهْ  اي لَْيَت أانَّ 
َعُلوَلة(") ا )فَ ي ْ (، وليس يكفي مثال واحد ورد يف بيت 2(، ولكّنه ضرورة كما ذكر األنباري )1فهذه داللٌة على أهنَّ

ا؛ ألنَّه ال ضرورة  واحد ليؤيد تل  الفرضّية، وقال ابن جين عن تفسري الكوفيني: "وهذا عند أصحابنا مذهب واه  جدا
(. واثين ما احتج به البصريون أنَّه لو كان األصل فُ ْعُلوَلة لقيل ُكونُونَة، قال ابن جين: 3تدعو إىل فتح الفاء لتصح العني")

لياء واوا  النضمام ما قبلها "والياء يف بَينونة، لو كانت عينا ، وكان املراد ابلكلمة بناء )فُ ْعُلولة( لقالوا: )بُ ْونُونَة(، فقلبوا ا
 .(. وهذا ال يلزم الكوفيني لقوهلم ابلعدول عن هذا األصل4وتباعدها عن الطرف. وهذا كله يدفع أن تكون: فُعُلولة")

موافقة الكوفيني على أنَّ وزن )كينونة( وغريها من مصادر -وهو ما أوافقه عليه-والذي انتهى إليه صاحب املقال
ُلوَلة( )األفعال اجلوف  (؛ لسالمة هذا القول من افرتاض زايدة يف البنية وحذف ألصل مهم هو عني 5هو)فَ ْعُلولة( ال )فَ ي ْ

 (.6الفعل من غري حاجة  إىل ذل ، وأمَّا ِعلَُّة إبدال الواو ايء ، فهو املخالفة لكراهة املتماثالت اللَّْفظية )

 حد: من غىن العربية وسعتها: كثرُة املصادر للفعل الوا-2

يغ للمعىن الصَّْريف الواحد مُمثَّال  يف كثرة املصادر، يف مقال: "من غىن العربية وسعتها: كثرُة املصادر  أُشرَي إىل كثرة الصِّ
ِد َمصادِر الفعِل الواحِد؛ فعُل فال للفعل الواحد، فقيَل: من َظواهِر اللَُّغة العربّيِة كثرُة الصيِغ للَمْعىن الصَّْريّف الواحِد؛ كتعدُّ

اان  ولِْقيانة واحدة َلِقَي مثال ، له ثالثَة عشَر مصدرا : لِقَي فالٌن فالان  ِلقاء  وِلقاءة  ابملّد ولُِقّيا  ولِِقّيا  ابلتشديد ولُْقياان  ولِْقي
صادُر يف ذلَ  )أي يف

َ
ِفْعل َلِقَي(  ولُْقية  واحدة ولُق ى ابلضم والقصر. وقد ُأشري إىل ما نقله ابن منظور عن ابن بّري: امل

بية. َثالثَة َعشَر َمصدرا ؛ تقوُل َلِقيُته ِلقاء  ولِقاَءة ..، وما قاله ابن السكيت: وال يقاُل َلَقاٌة، فِإهنا مولدة ليست بفصيحة عر 
لَعني. وَحكى ابُن درستويه الواحدة ِإمنا َتكوُن ساكنَة الَعني وَلقاٌة حمركَة ا قاَل ابُن بَ ّري: ِإمّنا يُقال َلقاة؛ أَلن الَفْعلَة للَمرّة

صادِر املتعّددِة للفعلِ 
َ
 َلق ى وَلقاة مثل َقذ ى وَقذاة  مصدر َقِذيَت تَ ْقَذى، واللِّقاء نقيض احِلجاب واالسم التِّلقاء. ومن امل

يَثى.  الواحِد: َمَكَث مَيُْكُث وَمُكَث َمْكثا  وُمْكثا  وُمكواث  وَمكااث  وَمكاثة  وِمكِّ

َصادِر املتعّددِة كثريٌة جّدا  يف لسان العرِب، ومردُّ هذا، وقد أشار ص
احب املقال إىل أنَّ األمثلُة على األفعال ذواِت امل

إىل كثرِة الّلَهجاِت العربّية الَفصيَحِة اليت مُجَعت منها ألفاُظ اللَُّغة العربّيِة َزَمن االستشهاِد وبناِء -وهو ما أوافقه عليه-ذل 

                                                           

 . 2/15املنصف، (1) 
 . 2/796اإلنصاف، (2) 
 . 2/12املنصف، (3) 
 . 2/15السابق (4) 
ُعوَلة( وزان  لكينونة وأخواهتا يف بعض املعاجم وكتب اللغة والتفاسري وهو وهم (5)   من النساخ.  أشار صاحُب املقال إىل أنَّه قد تكرر ذكر الوزن )فَ ي ْ
 .  http: //www. m-a-arabia. com/site/16562. htmlيُ ْنَظر: "كينونة فَ ْيلوَلة أم فَ ْعلولة"، د. إبراهيم الشمسان، (6) 
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صادِر ما شاؤوا ممّا يُناسُب َمعانيَ ُهم اليت الَقواعِد، وتدّل الكث
َ
رُة على الِغىَن والسََّعة، وفيها خياٌر للّشعراِء أْن يستعملوا من امل

ستْعِمِل )
ُ
 (.1يَنظموَن فيها الَقصائَد، ويُناسُب سياَق املتكّلِم امل

 التنبيه على أنَّ )ِفعَّال( مصدٌر للفعِل الثُّالثيِّ املزيد على وزن)فعَّل(-3

أُشرَي إىل هذا يف مقال: "إذَّان مصدر وأذان اسم"، فُصرِّح فيه أبنَّنا نسمع يف عاميات لجند )االّذان( أي األذان وهو 
اإلعالم بدخول وقت الصالة، وهم حيذفون اهلمزة من هذا اللَّْفظ ختففا  ِمَن التَّلفُِّظ ابهلمزة يف )إّذان(، وقد ذكر الدكتور 

تالمذته أنَّ ِمَن النَّاس َمْن ينكر هذا االستعمال ذاهبا  إىل أنَّه ال أصَل له، واحلق أنَّ له أصال  ال الشمسان ما ذكره له أحد 
يسعنا أْن ننكره مىت راجعنا تراثنا، فاللَّْفظ )إّذان( استُ ْعِمَل عند العامة مصدرا  للفعل )أّذن( علي بناء )فَ عََّل(، فهل جاء 

وقد استند إىل قول سيبويه: "وأما فَ عَّْلت فاملصدر منه على التَّفعيل، جعلوا التاء اليت يف هلذا البناء مصدر على )ِفّعال(؟ 
أوله بدال  من العني الزائدة يف فّعلت، وُجِعَلت الياء مبنزلة ألف اإلفعال، فغريوا أوَّله كما غريوا آخره... وقد قال انٌس:  

جييئوا به على اإلفعال فَكَسروا أوَّله، وأحلقوا األلف قبل آخر حرف  فيه، ومل يريدوا كلَّمُته ِكاّلما ، ومحَّلُته مِحّاال ، أرادوا أن 
أن يبدلوا حرفا  مكان حرف، ومل حيذفوا، كما أن مصدر أفعلت واستفعلت جاء فيه مجيع ما جاء يف استفعل وأفعل من 

ه إىل أنَّ )ِفّعاال ( هو القياس يف مصدر فعَّل وإىل ابن السراج أيضا  يف إشارت (.2احلروف، ومل حيذف ومل يبدل منه شيٌء")
ُمشريا  إىل أنَّ ما أطبقت على ذكره املعاجم مصدرا  للفعل )أّذن( هو)أتذين( وأمَّا )أذان( فهو اسم املصدر، وقد جاء يف 

ه من قياسية إىل أنَّه اعتمادا  على ما قرره سيبويه وغري -وهو ما أوافقه عليه-(. هذا، وقد انتهى3معجم لسان العرب )
املصدر )ِفعَّال( يف الفعل املزيد علي بناء )فعَّل( نستطيع أْن نقول إنَّ استعمال عاميتنا للمصدر )إذَّان( بتشديد الذَّال هو 

 (.4استعماٌل قياسيٌّ فصيٌح، وأمَّا )أذان( فهو اسم املصدر")

 املشتقات: -ب

 : الالزمة اتساع اللَُّغة يف استعمال اسم الفاعل من بعض األفعال -
أُشرَي إىل هذا يف مقال "حلن القول: شابع وشبعانة"، فُصرَِّح أبنَّ بعض علماء اللَُّغة يرون أنَّ الوصف ابسم الفاعل 
على صيغته من )َشِبع( ال يصحُّ؛ فال يُقاُل: فالن شاِبع. بل يقال: شبعان. ويقال يف املؤنثة شْبعى، وال يقال: شبعانة. 

 هلذليني )شابع( قال قائلهم: ولكنَّه ورد يف شعر ا

 فكلكم من ذل  املال شاِبُع  وقلت هلم: شاٌء رغيٌب وجاملٌ 

                                                           

 .http: //www. m-a-arabiaيُ ْنَظر: "من غىن العربية وسعتها: كثرُة املصادر للفعل الواحد"، د. عبدالرمحن بودرع، (1) 
com/site/7780. html  .)ولسان العرب )لقا، ومكث ، 

 . 44/79الكتاب، (2) 
 ، ولسان العرب )أذن(. 2/292، واخلصائص 2/116يُ ْنَظر: األصول يف النحو، (3) 
 .  http: //www. m-a-arabia. com/site/10266. htmlيُ ْنَظر: "إذَّان مصدر وأذان اسم"، د. الشمسان،، (4) 

http://www.m-a-arabia.com/site/10266.html
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عر شابع، واألنثى شبعى وشبعانة " فصحَّ  َُخّصص: "وقد جييء يف الشِّ
-وبعضهم خّصه ابلشعر؛ قال ابن ِسّيده يف امل

وهو أنَّ ورود ذل  يف الشعر كوروده يف النثر؛ -أوافق الكاتب عليه–أنَّ اللَّْفظني جائزان. وقد أُشرَي إىل شيء  ُمهمّ  -إذن
بتغيري الصيغ وتبديلها لضرورة شعرية، مث إنَّ التنظري مؤِذن ابإلذن ِلَصْوِغ اسم الفاعل من شبع فإنَّ العريب ال يرتكُب اللَّْحن 

على شابع؛ كلِبث فهو البث، ورِشد فهو راشد، وسِلم فهو سامل. هذا فيما كان فعله الزما، وأمَّا ما كان فعله متعدِّاي؛  
يقول ابن مال  يف ألفيته يف هذا … ل، وشاِرب؛ ففيه القياسعامل، وحاِفظ، وعامِ  كَعِلم، وحِفظ، وعِمل، وشِرب فهو

 املعىن: 

 غري معّد بل قياُسه َفِعل  وهو قليل يف فُعلت وَفِعل
وأشار إىل أنَّ َقْصَده ابلتنظري يف كالمه: القياس اجلزئي، ويَعين  .وحنو َصْداين وحنو األجِهر… وأفَعٌل فعالن حنو َأِشر 
ياس، ولكن له نظائر خُترجه من النادر الذي ال حكم له. وابلشذوذ: الذي يكون من حقه أن به: ما كان خارجا عن الق

 يُ ْهَمل، وانْ ُتهي إىل أنَّ: اخلالصة تكمُن يف اتِّساع صدر اللَُّغة الستعمال شابع وشبعانة، وإن ضاق به بعض اللغويني
("1.) 

إىل أنَّ مَثَّة مقاال  للدكتور إبراهيم الشمسان، بعنوان"  وما دمنا بصدد احلديث عن اسم الفاعل، فإنَّه جتدر اإلشارةُ 
وقفات مع فوزي الشايب يف نقده للصرف العريب" يتَّصُل يف جزء  منه ابسم الفاعل، قال فيه: "وهو يعيب على الصَّْرفيني 

غة منطقية تظهر يف الفكر املنطقي واملعيارية؛ ولكنه يف حديثه عن اشتقاق اسم الفاعل من األجوف يصوغ عبارته صيا
والوصف يكتفي ابلتقرير ويتجنب الوجوب. وكذل  قوله حبذف عني …(. وجب… صيغة مجلة شرطية )فإذا كان 

األجوف نكوص عن الثنائية وإقرار ابلثالثية وهو تناقض. وأمَّا َوْصُفه اسم الفاعل من املعتل الالم أبنه انقص أبدا  على 
 (.2ابلفرق بينهما") املستويني السطحي والعميق فهو جهل

وهو ما يتضح من خالله عيُب الدكتور )الشايب( على الصَّْرفيني الفكر املنطقي واملعيارية؛ وهو يف حديثه عن اشتقاق 
… يصوغ عبارته صياغة منطقية تظهر يف صيغة مجلة  شرطية )فإذا كان -على سبيل املثال-اسم الفاعل من األجوف

 (.3ويتجنب الوجوب )والوصف يكتفي ابلتقرير …(. وجب

 استغراُق األعالِم البىن التَّْصرِيفية –ج 
                                                           

، http: //www. m-a-arabia. com/site/7760. htmlيُ ْنَظر: "حلن القول: شابع وشبعانة"، د. عبد العزيز احلريب، (1) 
حيث إشارته أن هذه الصيغة ليست ابسم  238، وكذل  3/298، والنَّحو الوايف، عباس حسن، 3/134، وشرح ابن عقيل 1/452واملخصص، 

 فاعل حقيقي، وإمنا هي صفة مشبهة. 
 .http: //www. m-a-arabia. com/site/15984  نقده للصرف العريب"، د. الشمسان، يُ ْنَظر: "وقفات مع فوزي الشايب يف(2) 

html  . 
، 373-372، 345 -340يُ ْنَظر: اخللل يف استعمال املنهج الوصفي: نقد فوزي الشايب للصرف العريب أمنوذجا ، د. الشمسان، ص  (3) 

 واملبحث الثاين من هذا البحث حيث احلديث عن الفعل من حيث الصحة واالعتالل. 
 

http://www.m-a-arabia.com/site/7760.html
http://www.m-a-arabia.com/site/15984.html
http://www.m-a-arabia.com/site/15984.html
http://www.m-a-arabia.com/site/15984.html
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الرجتال أُشرَي إىل استغراُق األعالِم البىن التَّْصرِيفية يف مقال" األعالم تستغرق البىن التَّْصرِيفية "، فُصرَِّح فيه أبنَّه ملا كان ا
ْصرِيفية اليت أتيت عليها ألفاظ اللَُّغة، فاْستُ ْعِمَلت أبنية سبيال  من سبل َوْضِع األعالم استثمر الناس معظم اإلمكاانت التَّ 

املصادر اجملردة واملزيدة، واْستُ ْعِمَلت أبنيُة املشتقات الوصفية وغري الوصفية، بل رمبا وِضَعت أمساء على أبنية مرجتلة، أي 
 ليست مستعملة إال يف األمساء. 

ي قد ال ُيستعمُل منه يف اللَُّغة إال بعض إمكاانته على تفاوت يف ذل  وللتدليل على هذا أشرَي إىل أنَّ اجلذر اللُّغو 
حسب احلاجة، فالناس إمنا تستعمل من إمكاانت التَّْصرِيف ما جتد حاجة إليها، فاجلذر )ح/م/د( لجندهم استعملوا منه 

، حامد، محّاد، حممد، احْممد، حممود، معظم إمكاانته، ونُِقَلت إىل العلمية فنجد من أمساء الذكور )مْحد، مَحد، مُحَّد، أمحد
يد، مْحيد، محادة، محدان، مْحيدان، حميميد، محدي، محود، محدون، احلميدي(، ومما وضع علي بناء مرجتل  محِِْده، محَِ

وَضُع علي بنية  من )مَحَّدو(، ُمشريا  إىل أنَّه ال يُ ْعَلُم من أبنية العربية )فَ َعّلو(. ومعىن ذل  أن أمساء األعالم حني تُوَضُع قد تُ 
أبنية العربية وإْن مل ُتستعمل يف اللَُّغة، وليس يريد مستعملها أْن يكون للبناء معىن  جمتَلٌب سوى أنه بنيٌة للعلم؛ ولذل  
لجندهم رمبا استغرقوا إمكاانت االشتقاق من اجلذر )سْعد، سَعد، ساِعد، ُسعاد، َسعادة، سعود، سعيد، سعدان، 

 دي، َمسعد، مساعد، مسعود، مسيعيد، مساعيد(.سعيدان، سعدون، سع

وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ األعالم تستغرق أبنية التَّْصرِيف املمكنة. وقد تزيد عليها ابستعمال ما هو خالف قاعدة 
توليد اللَُّغة املشرتكة مثل )معيوف( فالقياس )معوف(، و)عوضة( الذي قياسه )عيضة( وقد مسُِّي به. ومن تصرُّفهم يف 

األمساء أهنم ينحتون من األمساء املركبة امسا  جديدا ، فيأخذون من )عبد الرمحن( ابنتخاب الدال والراء واحلاء فيضعون 
)داحم، دّحام، داحوم، دمحان، دمحي، درحيم، ْدحيم، َدحّيم، دّحوم، دّحومي(. كل ذل  استغالل إلمكاانت العربية 

َمات الصَّْرفية للغة العربية على الشبكة العاملية )التَّْصرِيفية وهي ميزة من أهم ميزا  (.1هتا، يف إطار احلديث عن السِّ

 االسم من حيث التَّذكري والتأنيث-رابعاً 

 اللَّْحن فيما ليس فيه عالمة أتنيث: -

أبنَّه كثريا  ما نسمعهم -وهو ما أوافقه عليه-أُشرَي إىل هذا يف مقال" تصويبة لغوية: هذه بِْئر ال هذا بئر"، فُصرَِّح فيه
بتذكري كلمة )بئر( وأنَّ هذا فيه نظٌر، والصواب: هذه البئر عميقة، أو هذه بئر،  –يقولون: هذا البئر عميق، أو هذا بئر 

مؤنَّثة. وهذا ما يؤكِّده قوله تعاىل: ﴿ َوبِْئر  ُمَعطََّلة  وَقْصر  َمِشيد ﴾، وما تؤكِّده املعاجم اللَُّغِويَّة،  ابلتأنيث؛ ألنَّ كلمة )بئر(
فقد جاء يف املصباح: ")البئر(: أنثى، وجيوز ختفيف اهلمزة". أي جيوز أنَّ يُقال: )ِبري( والبري عميقة، أو مطويّة ابلياء أي 

                                                           

،  http: //www. m-a-arabia. com/site/10764. html ان، يُ ْنَظر: "األعالم تستغرق البىن التصريفية"، د. إبراهيم الشمس(1) 
 . 24-23، 14-11واألعالم العربية دراسة لغوية اجتماعية، د. إبراهيم السامرائي، ص  

http://www.m-a-arabia.com/site/10764.html
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وهي لغٌة أخرى فيها؛ ومن مَثَّ ٌأشرَي إىل أنَّ قوهلم: )بري( يعدُّ من فصيح العامة لشيوعه على  بتخفيف اهلمز، أو تسهيله،
 (.1وتصغري )بئر( بُ َؤيرة، ومَجُْع )البئر(: َأآْبر، وآابر، وأَْبؤر وبِئار ) ألسنتهم.

يف مَجْع الِقلَّة: َأآْبر، وآابر على نَ ْقِل وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ الصواب )هذه بئر(، يُقاُل يف تصغريها: بؤيرة، ويُقاُل 
شار إليه 

ُ
اهلمزة، وأنَّ اسم اإلشارة يف مثل هذه الكلمات يُعُد أسلواب  من أساليب العرب يف َدْفع اللَّبس، فيتبني ِجْنس امل

(2.) 

 تثنية األمساء–خامساً 

 هل يُثىّن لفُظ توأم، وإن دلَّ على املُثىّن؟ 

ثىّن؟ "، قيَل فيه: " كنُت أحسُب أُشري إىل التثنية ابعت
ُ
بارها مِسة  صرفية ، يف مقال "هل يُثىّن لفُظ توأم، وإن دلَّ على امل

أّن كلمَة )تَ ْوأم( يوَصُف هبا الوَلدان أو البنتان هبيئة اإلفراد من غري زايَدة ألف ونون أو ايء ونون مثل الشَّفع والزَّوج؛ ما 
حىّت وجدُت أاب حممَّد بَن القاسِم … ْولوَدْين متماثَلنْي سّنا  وشكال  وهيئة  من رحم واحدداَم اللَّْفظ يدلُّ ابلَوضع على مَ 

قاَمة »احلريريَّ الَبصريَّ يف َمقاماته يَقوُل عن كتابه: 
َ
َيَة امل َتنِي فّذيِن أّسْسُت عَلْيِهما بُ ن ْ ومْل أُوِدْعُه ِمَن األْشعاِر األْجنبّيِة إال بي ْ

قاَمِة الكَرجّيةِ وآخَ  .احلُْلوانّيةِ 
َ
تُ ُهما َخوامِتَ امل ، فظننُت أنّه َخرََج عن القياس وهو املتوىفَّ يف القرن الّسادس …"َريِن توأَمنِي ضّمن ْ

تقّدمنَي مل َيكونوا ليخرقوا القياَس، حىّت وجدُت ابَن سيَده املرسّي األندلسّي يقوُل: " ويقاُل تَ ْوأم للذَكر 516)ت
ُ
ه ( وأّن امل

وهذا تَ ْوأَم هذا، على فَ ْوَعل، وهذه تَ ْوأَمُة … والَوَلدان تَ ْوأَمان… لألُنثى، فإذا مَجعومها قالوا مها تَ ْوأَمان ومها تَ ْوأٌَم  وتَ ْوأَمة
 (.3هذه واجلمع تَوائِم، مثل َقْشَعم َقشاِعم... فهذه فائدٌة أاثَرهتا مقاماُت احلريرّي")

يوَصُف هبا الوَلدان أو البنتان بزايَدة ألف ونون أو ايء ونون، وهو ما يؤيده  وهو ما يتَّضح من خالله أنَّ كلمَة )تَ ْوأم(
 (.4قول احلريري وابن سيده، فيقاُل: مها تَ ْوأَمان ومها تَ ْوأٌَم، والَوَلدان تَ ْوأَمان، واجلمع توائم )

 مجع املؤنث السامل-سادساً 

ال " بنات مجع بنت أم ابنة "، جاء فيه أنَّ لفَظ )بنات( أُشري إىل مجع املؤنث السامل ابعتباره مِسة  صرفية ، يف مق
اسُتعِمَل يف لغة العرب استعمال مجع املؤنث السامل، وليس مجع تكسري كجمع )بيت( على أبيات، فأبيات مجع تكسري 

حو أنَّ ولذل  ُنِصَب ابلكسرة، وهو ما تؤيده الشَّواهد. وأنَّ الشائع يف كتب النَّ وأما بنات فجمع سالمة؛ لبيت، 
                                                           

 .  http: //www. m-a-arabia. com/site/11616. htmlيُ ْنَظر: "تصويبة لغوية: هذه بِْئر ال هذا بئر"، د. عبد هللا الدايل، (1) 
 ، وَدفع اللبس يف اللفظ املؤنث الدَّال على213، والتأنيث يف اللغة العربية، د. إبراهيم بركات، ص  1/575يُ ْنَظر: املذكر واملؤنث، األنباري، (2) 

 . 45املؤنَّث واملذكر، حسني بطانية، ص  
ثىّن؟"، عبد الرمحن بودرع، (3) 

ُ
  http: //www. m-a-arabia. com/site/9529. htmlيُ ْنَظر: "هل يُثىّن لفُظ توأم، وإن دلَّ على امل

 . 
حاح )أتم(، واحملكم )أتم( (4)   ، ولسان العرب )أتم(، والقاموس احمليط )واءم(. 9/515يُ ْنَظر: الصِّ

http://www.m-a-arabia.com/site/11616.html
http://www.m-a-arabia.com/site/9529.html
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، فحذفت اَلم اْلَكِلَمة الَّيِت أبدلت يف  )بنات( مجع سالمة لبنت، ُمستشهدا  بقول الُعكربي: "فإْن مجعَت بِْنتا  قلت بَنات 
، فَلم حَتْذِف الالََّم، والفرَق بَينهَما أنَّ كلَّ واحد  مِ  ُهَما ُبيِن ن ْ الواحِد اَتء، فوزهُنا اآْلن فَ َعات وإْن مجعَت ُأْختا  قلَت أَخوات 

على ُمذَّكره، فمذكَّر بَ َنات يف اجْلمع بُنون، فالُمه حمذوفة، َكَذِل  مؤنَِّثه، َواجْلمع يف َأخ إْخَوة من غري حذف َكَذِل  
(. وقد أرجع مجع الواحد املختوم بتاء التأنيث أبلف واتء إىل أنَّ اجلمع تولد من الواحد مبطل الفتحة قبل اتء 1مؤنَّثه" )
يث، مثل: عاملة وعامالٌت؛ ولذل  فالقياس أن يكون )بنات( مجعا  للمفرد )ابَنة( كما كان )بنون( مجع سالمة التأن

للواحد )ابن(، ومما يعضد ذل  أن النون من )ابَنة( مفتوحة، وأمَّا النون من )بْنت( فساكنة، ُمشريا  إىل أنَّ القول أبنَّه مجٌع 
يف اجلمع أخوات،  -وهو ما أنتهي إليه أيضا  -(، ُمنتهيا  إىل أنَّه يوافق الرضي 2لألصل ليس جبديد؛ إذ هو قول الرضي )

 (.3) أمَّا بنات فليس يراها سوى مجع )ابنة( على النحو الذي بينه سابقا  

 مَجُْع التَّكسري: -سابعاً 

 تصحيُح ما يُتوهَُّم يف مَجُْع مَجِْع الِقلَّة: -1

ويل"، جاء فيه أنَّ كلمة )أقاويل( مجٌع للَجمِع، فهي مجُع أقوال، مثل أابييت يف أُشرَي إىل هذا يف مقال "أقوال وأقا
ا بَنيَت هذا البناء حني أردَت أن تكثَّر وتبالَغ يف ذل ، كما تَقول: قطّعه وكّسره حني تكِثّر  . وإمنَّ ، وأانعيم يف أنعام  أبيات 

م قد كسَّ  ذَكرَه سيبويه .روا هذا املثال وهو مجيع، وقالوا: يف اأَلسقية: أساق  عمله. وكذل  َأْجرِبَة تقول فيها: أجارب؛ ألهنَّ
(...وتبَع سيبويه يف هذا املذَهِب أغلُب علماِء العربّية. ولكيّن ذهبُت يف َلفِظ األقاويِل َمذهبا ، 4يف موضعنْي من كتابِه )
و املمدودة، وفَ ْتِح الالم، وذل  مثل أغرودة وأغاريد أُْقووَلة( بضّم اهلمزة، وسكون القاف، وضمِّ الوا(َزعمُت فيه أنّه مجع ل 

وكدُت أنصرُف عنه لوال أيّن وجدُت َمن يذُكرُه؛ فقد ذكَر … وأنشوَدة وأانشيد وأكذوبَة وأكاذيب وأسطورَة وأساطري
 .ابهالزَّبيدي يف )اتج الَعروس( أّن قوما  ذَهبوا إىل أنَّه مجع أقوولة كأضحوكة، وإذا ثَبت فالقياُس ال أي

ْفرَتى مثل إسطورَة وأكذوبَة 
ُ
والذي يُرّجُح عندي أّن )أقاويل( مجٌع ألقْ ُووَلة أهّنا جاءت يف سياِق الّداللة على الّشيء امل

َنا بَ ْعَض اأْلَقَاِويلِ  وقول ﴾، وأمثوَلة وأعجوبَة، وكذل  األقوال املفرتاة هي )أقاويل( َكما َوَرَد يف اآليَة: ﴿َوَلْو تَ َقوََّل َعَلي ْ
 . الّشاعر: واحَذْر أقاويَل الُعداِة الن ُّزَّغِ 

ُع فالفعُل له مصدرُه وهو الّتقوُّل: تَقوَّل تقوُّال ، ألّن الذي يُناسُب هذا الفعَل هو مصدرُه الّتقّول؛ أمَّا اجلمُع فال جيوُز مج
، وهو ما مل يَرِْد يف اآلية، إالَّ إذا نُِقلت من املصدريّة إىل االمسّية؛ فال -على مذهب البصريني-املصادِر  نقول تقّول تقوُّالت 

                                                           

 . 2/338اللباب يف علل البناء واإلعراب، (1) 
 ، وبقية املقال. 1/98، ويُ ْنَظر: شرح تسهيل الفوائد، ابن مال ، 3/291شرح كافية ابن احلاجب، الرضي ( (2 
 . http: //www. m-a-arabia. com/site/15714. htmlيُ ْنَظر: "بنات مجع بنت أم ابنة"، د. الشمسان، (3) 
 . 618، 496، 3/407ْنَظر: الكتاب ي ُ (4) 

http://www.m-a-arabia.com/site/15714.html
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ذا بل جاء يف اآلية ما يُناسُب الفعَل، ولكن من األمساء ال من املصاِدر: تقوََّل أقاويَل. أّما ُمفرُد األقاويِل فهو األُْقووَلة. وه
ْعناه الّدقيق؛ وهو الّسْمُت الذي وَرَد به كتابُ 

َ
 (.1 تَعاىل يف أْعلى ُصَورِه، وهللا أعَلم")هللا من ابِب ُمناَسَبة اللَّْفظ مل

ا مَجُع  حا  ذل  أبهنَّ فهذا النَّصِّ يتَّضح من خالله معارضة صاحبه كوَن )أقاويل( مجعا  جِلَْمِع الِقلَّة )أقوال( ُمصحِّ
يُناسُب الفعل )تَقوَّل( ولكن من أُْقووَلة( ُمستندا  إىل ما ذهب إليه الزبيدي وتفسريه لآلية الكرمية أبنَّ ما ورد فيها ممَّا ()

األمساء ال من املصاِدر: تقوََّل أقاويَل، لكن ما أودُّ قوَله: إنَّه إذا كانت األقوال املفرتاة هي )أقاويل( كما ورد بكالم كاتب 
، فإنَّه ميكن القول أبنَّ )أقوايل( ميكن أن أتيت يف سياق  ليس فيه افرتاء؛ ومن مَثَّ فال يُعدُّ  هذا ُمربِّرا ، ابإلضافة إىل  النَّصِّ

م قد كسَّروا هذا املثال وهو مجيع") (، وقول الزَّبيدي السَّابق أشار فيه إىل أنَّ 2قول سيبويه: "قالوا: أقاويل يف أقوال...ألهنَّ
صرح به قول سيبويه هو القياس، وأكمل قائال : " تقول: قال يقول قوال ... مجعه: أقوال، مجع اجلمع أقاويل. وهو الذي 

القول يف اخلري  سيبويه، وهو القياس وقال قوم: هو مجع أقوولة كأضحوكة. قال شيخنا: وإذا ثبت فالقياس ال أيابه. أو
وقد رّد هذه التفرقة أقوام، وضعفوها بورود كل  يقال: كثرت قالة الناس فيه والقال والقيل والقالة يف الشر خاصة. والشر

 (. 3") هي  بقوله تعاىل: ﴿ َوِقيِلِه اَيَربِّ ِإنَّ َهُؤاَلء ﴾اآليةمن القال والقيل يف اخلري، وان

 مجوع الكسرة: -2

 اللَّْحن فيما جُيمع على )فُعالء(: -أ
أُشرَي إىل هذا يف مقال "حلن القول"، أشار فيه الدكتور الشمسان إىل كتاب )حلن القول( للدكتور عبد العزيز احلريب، 

متساحما  يف وحشتين لجنده متشددا  يف قبول مَجِْع مدير؛ إذ يدون يف خالصته "ال جيمع )مدير(  مُثَّ قال: " فهو إْن رأيناه
مجع تكسري، فال تقل: ُمدراء، وقل: مديرون". فلعلي أميل إىل قول اجملمع القاهري، قال أمحد خمتار عمر يف معجم 

ف الزائد مل يبلغ درجة القاعدة العامَّة، غري أنه َضْرب من الصواب اللُّغوي: "رأى جممع اللَُّغة املصري أنَّ توّهم أصالة احلر 
ظاهرة  لُغوية، فطن إليها املتقدمون، ودعمها احملدثون؛ ولذا ففي الوسع قبول نظائر األمثلة الواردة على توّهم أصالة احلرف 

متندل، ومترفق، ومتسكن، ومتدرع.  الزائد، مما يستعمله احملدثون إذا اشتهرت ودعت إليها احلاجة. وقد ورد منها يف القدمي:
 (.4ُمَدراء ")»وهو ما ينطبق على كلمة 

وهو ما يتَّضح من خالله عدم موافقة الدكتور الشمسان الدكتور احلريب يف عدم مَجِع )مدير( مجع تكسري، وحجته ما 
لقاعدة العامة، غري أنه َضْرٌب من ظاهرة نُِقَل عن جممع اللَُّغة املصري أنَّ توّهم أصالة احلرف الزائد)امليم( مل يبلغ درجة ا

                                                           

 . http: //www. m-a-arabia. com/site/9470. htmlيُ ْنَظر: "أقوال وأقاويل"، د. عبد الرمحن بودرع، (1) 
 . 3/407الكتاب (2) 
 اتج العروس، )قول(. (3) 
، وهنا ُأشرُي إىل أنَّ مَثَّة مقاالت  http: //www. m-a-arabia. com/site/13413. htmlد. الشمسان، يُ ْنَظر: "حلن القول"، (4) 

ْفَرِد ومجع التكسري )يُ ْنَظر
ُ
: ما جاء على )فُ َعالء(، د. أشرَي إىل مجع التكسري أيضا  حيث اإلشارة إىل ما جاَء على بِناِء )فُ َعالء( امْسا  أو وْصفا  يف امل

 . http: //www. m-a-arabia. com/site/8187. htmlعبد الرمحن بودرع، 

http://www.m-a-arabia.com/site/9470.html
http://www.m-a-arabia.com/site/13413.html
http://www.m-a-arabia.com/site/8187.html


 فايز صبحي عبد السالم تركي      السمات الصرفية للغة العربية

272 
 

لغوية فطن إليها املتقدمون ودعمها احملدثون؛ ولذا ففي الوسع قبول نظائر األمثلة الواردة على توّهم أصالة احلرف الزائد، 
رع. وهو ما مما يستعمله احملدثون إذا اشتهرت ودعت إليها احلاجة. وقد ورد منها يف القدمي: متندل، ومترفق، ومتسكن، ومتد

ينطبق على كلمة )ُمَدراء(؛ ومن مَثَّ فجمُع كلمة مدير مجع تكسري مَجٌْع فصيح، ومجعها مَجَْع تكسري ال أبس به، فهو مجٌع 
(، وهو ما يؤكُِّد ثراء اللَُّغة العربية، واإلشارة إىل أنَّ ثراءها ال يشمل يف احلقيقة اجلانب اللَّْفظّي أو 1صحيح ال خطأ فيه )

القاموسّي؛ ألّن هذا اجلانب ليس وحده الذي يعكس حقيقة اللَُّغة، بل هو مستوى من مستوايهتا، وامتالك اللَُّغة  اجلانب
(، ومن االستعمال إحساُن 2أو اكتساهبا ال يقتصر على ِحفظ كّم وإْن كثر من الكلمات. وإمّنا اللَُّغة استعمال )

 استعماهلا صرفّيا .

 رٍة: ما جُيمع مجع ِقلٍَّة وكث-ب

أُشري إىل هذا يف مقال" حلن القول: بيبان وأبوبة "، أشار فيه كاتبه إىل أنَّ )اباب ( جيمع على )بيبان( قياسا، وأكثر ما 
يرد من مجوعه: أبواب مث بيبان، كتاج وتيجان، وجار وجريان، وقاع وقيعان، وخال وخيالن. مث أبوبة وهو اندٌر؛ بل قال 

 : -وهو ابن مقبل وقيل: غريه- جُيمع على أْفِعَلة، وأما قول الشاعراألكثرون: غري جائز ألنَّ َفعال ال

 خيلط ابلرب منه اجلد واللينا  هّتاك أخبية واّلج أبوبة
وبيت ابن  .فلالزدواج؛ من أجل أن يكون على وزن أخبية ومراعاة التناسب مقبولة عند أهل اللَُّغة، وشواهدها كثرية

بعد أْن حكى  –قال يف )اللسان(… الم َمن مل أيذن هلا ابلدخول يف صحاح العربية مقبل من مفارد الشواهد اليت ال يُ 
وقد كان الوزير ابن املغريب … : "وزعم ابن األعرايب واللحياين أن أبوبة مجع ابب، من غري أن يكون إْتباعا –عدم اجلواز 

على )أفِعلة( على غري قياس مَجِْعها املشهور؛ يسأل عن هذه اللَّْفظة على سبيل االمتحان، فيقول: هل تعرف لفظة جُتمع 
 (.3طلبا لالزدواج؟ يعين: هذه اللَّْفظة؛ وهي: أبوبة. اخلالصة: جيمع ابب على )بيبان(و)أبوبة(")

ه-وهو ما يتَّضُح من خالله مُع أنَّ كلمة )ابب( على وزِن )فَ َعٌل( جُتمُع مَجَْع ِقلَّة  على )أفعال( و)أِفِعلة(، وجتُ -موافقا  إايَّ
مَجَْع كثرة  على مثاِل)ِفْعالن(، فُيقاُل: )بِيَبان(، كتاج وتيجان، وجار وجريان، وقاع وقيعان، وخال وخيالن، ويف هذا إجابٌة 

 على سؤال السائِل الذي سأل الكاتَب: هل ميكن مجع ابب على بيبان؟ 

 التَّْصِغري-اثمناً 

                                                           

 . 120، وتصريف األمساء، د. شعبان صالح، ص  677 -676يُ ْنَظر: معجم الصواب اللغوي، ص  (1) 
 . http: //www. m-a-arabia. com/site/16311. htmlيُ ْنَظر: ثراء الّلغة العربّية. د. عبد احلميد النوري، (2) 
، وتصريف http: //www. m-a-arabia. com/site/7378. htmlر: "حلن القول: بيبان وأبوبة"، د. عبد العزيز احلريب، يُ ْنظَ (3) 

اسم اجلنس اجَلمعّي  -سُم اجلمع، حنو: قوم وشعب ، وهنا ُأشرُي إىل أنَّ مثَّة مقاال  فيما ال جُيمُع من األلفاظ )ا119األمساء، د. شعبان صالح، ص  
-http: //www. m-aاسم اجلنس اإلفرادي كاملاء، للدكتور. عبد الرمحن بودرع، تركته قصد اإلجياز: يُ ْنَظر:  -حنو تُ ّفاح واحده تّفاحة 

arabia. com/site/7767. html.  

http://www.m-a-arabia.com/site/7378.html
http://www.m-a-arabia.com/site/7767.html
http://www.m-a-arabia.com/site/7767.html
http://www.m-a-arabia.com/site/7767.html
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 مظاهر التَّْصِغري:  -أ
التَّْصِغري ابعتباره مِسة صرفية  للغة العربية، يف مقال "من مظاهر التَّْصِغري"، ُأشري فيه أنَّ جاءت اإلشارة إىل مظاهر 

رّفة، التَّْصِغري يف العربّية ظاهرة صرفّية، تتعّلق بتصريف األمساء، وال ميّس التَّْصِغري يف هذا الشأن إال األمساء املتمّكنة أو املتص
ري هو تقليل الشيء أو حتقريه، وقد جييء للتلّطف أو التحّبب أو تقريب الزمان أو املكان وأنَّ املعىن احلاصل من التَّْصغِ 

وغريه. وأنَّه ال يصّغر ما كان معّظما من األمساء، مثل أمساء هللا احلسىن، وال يصّغر ما ال فائدة من تصغريه مثل الشهور أو 
يف العبارة، وذل  حبذف الصفة التابعة للموصوف، وتغيري بنية  األسابيع. والتَّْصِغري على ما يُذكر هو ضرب من االختزال

عى فيها الكلمة، أي بنية املكرّب. وأنَّ أبنية التَّْصِغري هي )فُ َعْيل( و)فُ َعْيِعل( و)فُ َعْيِعيل(. وإذا كانت أوزان األمساء مجيعها يُرا
ى فيها التوازن أو التوافق يف احلركات والسكنات، أو احلروف األصول واحلروف الزائدة فإن أوزان التَّْصِغري املذكورة يراع

فيما يُطلق عليه املقاطع يف بنية الكلمة. وللتدليل على هذا فإن الوزن التَّْصرِيفي لكلمات من حنو)ُمَسْيِجد( )تصغري 
ني أن وزهنا مسجد(، و)مُحَرّي( )تصغري محار(، و)أَسيود( )تصغري أسود(، هي /ُمفيِعل/ و/فُعّيل/ و/أفْيعل/، يف ح

 /التَّْصِغريّي واحد وهو /فُ َعْيِعل

وقد أْردف صاحب املقال ذل  بتأمالت  يف بنييت التَّْصِغري والتكبري، تتمثل يف اختالف البنيتني يف التكبري والتَّْصِغري، 
ء ساكنة جتيء بعد العني، أو بعد تضّمنت حرفا زائدا، هو ايء التَّْصِغري، وهي اي -ومقارنة ابلبنية األوىل -وأنَّ بنية التَّْصِغري

احلرف الثاين يف البنية، وهذه الزايدة يف املبىن تصحبها زايدة يف املعىن ال حمالة، وأنَّ بني البنينت )أي بنية التكبري وبنية 
شرتك، التَّْصِغري( عالقة اشتقاقية، وذل  ابلنظر إىل احلروف األصول، وترتيب هذه احلروف األصول، واملعىن األصلي امل

هذا، وقد أُشرَي إىل سبب جميء بنية  .وواضح أن بنية التَّْصِغري تتمّيز مبا يسّمى ابملعىن الطارئ، ابملقارنة مع البنية األوىل
التَّْصِغري مضمومة احلرف األول ومل جتئ مفتوحة أو مكسورة؟ فُأشري إىل أنَّ هذا األمَر مرتبٌط مببدأ اخلّفة والثقل، وأنَّ 

(، وهي كلُّها معلوماٌت تفيد املثقف، ومن شأهنا 1صيب مجع التكسري، والتَّْصِغري والتكسري من واد واحد )الفتحة من ن
 النهوض ابللَُّغة العربية لديه.

 حلن القول وتصويبه يف تصغري )شَّيخ(:  -ب
إىل ما ُكتبه أحد الكاتبني رّدا  جاءت اإلشارة إىل هذا األمر يف مقال" " حلن القول: كيَف ُيصغَُّر الشَّيُخ؟ !"، أُشري فيه 

على ابن عقيل يف تصغريه لفظة )شيخ( على شويخ، خطأ ؛ ألن القياس يف االسم املنقلبة ألُفه عن ايء  أو واو أْن يردَّ اثنيه 
لفه إىل أصله، وأصل شيخ من شاخ يشيخ فقياس تصغريه )ُشيَ ْيخ( ال ُشَوْيخ، وهنا أشري إىل أنَّ هذا حقٌّ، فلمَّا كانت أ

ايء  فيجب أْن تُردَّ إىل أصلها يف التَّْصِغري، وكما يصّغُر )ابب( على بويب؛ ألن اثنيه واو، فالتَّْصِغري يردُّ األشياء إىل 
 أصوهلا.

                                                           

، وتسهيل http: //www. m-a-arabia. com/site/14815. htmيُ ْنَظر: "من مظاهر التصغري"، د عبداحلميد النوري، (1) 
 . 284الفوائد، ابن مال  

http://www.m-a-arabia.com/site/14815.htm
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هذا، وقد أشار الدكتور احلريب إىل أنَّ أول َمن يُذكر عنه ختطئة ذل  من مصنِّفي املعاجم اجلوهري، قال يف الصّحاح: 
ُشيَ ْيخ، وِشيَ ْيخ أيضا  ابلكسر، وال تقل: )ُشَويخ("، وكالمه مبين على القاعدة املعروفة، وشذَّ منها كلمة  "وتصغري الشيخ

 )ِعيد( يصغر على )عييد(، والقياس ُعويد، غري أنه مل يسمع، وهو مذهب أهل البصرة.

أَِلف  منقلبة عن ايء، فيقولون: ُشويخ،  وأما أهل الكوفة فيجيزون إبدال الياء يف )شيخ( واوا  عند التَّْصِغري، وكذل  كل
ونُوْيب؛ ألنَّه مسَُِع تصغري )بيضة( على بويضة، ويقولون أيضا  يف )بيت(: بُ َويت، ويف )عني(: عوينة، وهكذا؛ وهم جيوزون 

هذا القلب  ذل ؛ ألنَّ الياء يف التَّْصِغري متحركٌة ابلفتح، وال تقوى الضمة على قلبها، ونصَّ سيبويه يف كتابه على أنَّ 
غلط، وحكى السريايف أهنا لغة، وقد وافق الكوفيني ابُن مال  يف التسهيل، كما أجازه جممع اللَُّغة القاهرّي، فال لوم إذن 

، وإمنا يطالب بدليل التصحيح، أو دليل الرتجيح. اخلالصة جيوز أن يصّغر لفظ )الشيخ( على )ُشيَ ْيخ(  على الظاهريِّ
 (.1") (و)ُشويخ

على الرغم من نصِّ  -وهو ما أوافقه عليه-يتَّضُح ِمْن خالله جتويز الدكتور احلريب تصغري)شيخ( على )ُشويخ( وهو ما
سيبويه على الغلط يف هذا؛ ومن مَثَّ أِقرُّ الكوفيني فيما قالوا به كراهة اجتماع الياءات، وقد ووافقهم ابن مال ، وهو ما 

أوافق على جواز التَّْصِغري على)شويخ( السّيما أنَّ ما قبل الواو مضموم، وقد ورد  أجازه جممع اللَُّغة العربية؛ ومن مَثَّ 
(، ويف كلِّ ما سبق ما ُيسهُم يف تدبري املشهد اللُّغوي العام، أو الّسياَسة الّلغوية السيَّما يف تنشئة الطفل، 2السماع به )

اَعى فيها هتيئُة الَوسط الذي يعيش فيه الطفُل، وختطيطُه؛ تل  السياسة اليت ينبغي أْن تكون من خالل َوْضِع خطّة ، يُر 
لتصحيح أشكال األداء اللغوي عنده وزايدة حصيلته اللغوية، ُمفردات  وَتراكيَب وَمعايَن، وتقدمي جتارَب لغوية من َشأهنا 

يها على االستخدام األمَثل للغة حَتقيقا  لل تواصل االجتماعّي واكتسااب  للمعرَفة. أن تستثرَي ُقدراِت الطِّفل وَدوافَعه وتُنمِّ
(3 .  (، وها هي هذه املقاالت ُتْسهُم يف هذا األمر، جِبَعِل العربيةِ  لساان  رئيسا  يف احمليط التَّداويلِّ

 النسب-عاشراً 

 االسم املنسوب مع العلم املؤنث: -أ

                                                           

،  http: //www. m-a-arabia. com/site/9048. htmlحلريب، يُ ْنَظر: "حلن القول: كيَف ُيصغَُّر الشَّيُخ ؟!، د. عبد العزيز ا(1) 
، والّتصغري يف اللغة العربية نظرة يف: الداللة والتحليل الصويت، د. حممد 1/359، وارتشاف الضرب 167-2/166، واللباب 3/481والكتاب 

حيث قوله: ال أتّفق مع النظرة القائلة أبّن األلف أعيدت إىل أصلها: الواوي أو اليائي، فأصلها ليس واوا  أو ايء، وإمّنا هو  35مني الروابدة، ص أ
د. فؤاد خميمر،  فتحتان تكونتا بعد حذف الواو أو الياء؛ لوقوعهما بني حركيت الفتح، فاألصل املفرتض هو: بوب ونيب، واملقنع يف التصغري والنسب،

 . 24ص  
، ومهع اهلوامع، 3/498، واملساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، 1/359، وارتشاف الضرب 2/166، واللباب 3/481يُ ْنَظر: الكتاب (2) 
 . 442-440/ 2، ومنهج الكوفيني يف الصَّْرف، مؤمن غنام، 3/342
شهد اللغوي العام، أو الّسياَسة الّلغوية يف تنشئة الطفل، د. عبد الرمحن بودرع، (3) 

َ
 .http: //www. m-a-arabiaيُ ْنَظر: َتدبري امل

com/site/14272. html . 

http://www.m-a-arabia.com/site/9048.html%20بتاريخ%206/9/2016
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يه: "السائلة )مشس األصيل(: هل نقول: عن جاءت اإلشارة هذا األمر يف مقال" األُنثى.. حنَي التُؤنَّث..!!"، قيل ف
: هذه املسألة هي أول 151الشاعرة عائشة التيمورية: عائشة التيمورّي، مبعىن هل هذا الوصف هلا أَْم ألبيها؟ الفتوى 

وقد نشرها  مسألة اختذ بشأهنا جممع اللَُّغة العربية على الشبكة العاملية قرارا ، ومسّاها )االسم املنسوب مع العلم املؤنث(،
اجملمع يف منتداه وموقعه، ويف اإلصدار األول من جملته الورقية، والشبكية، وقد أدىل عدد من اجملمعيني آبراَء مفّصالت، 

 (.1أرى أن تقرئيها يف زاوية قرارات اجملمع يف املنتدى أو اجمللة")

شة التيمورّي، مبعىن هل هذا الوصف هلا أَْم فالواِضُح أنَّ السائلة تسأل هل نقول: عن الشاعرة عائشة التيمورية: عائ
ألبيها؟ وهو ما يدور حول حالة االسم املنسوب من حيث التذكري والتأنيث مع العلم املؤنث، وقد أحاهلا الكاتب على 

أنَّه إىل  -وهو ما أوافُق عليه-نصِّ القرار، ذل  القرار الذي انْ ُتِهي فيه بعد طول حبث  ومناقشة ، يضيق هبما حبثي هذا
، وفاطمة بنُت زيد  العربية، وفاطمة العربية، وفاطمة العريب، فهي كلُّها أساليُب  جيوُز أْن نقول: فاطمة بنت زيد  العريبِّ

ُر هو صحيحٌة جائزٌة، وأنَّ االسم املنسوَب حني يُذكُر يُراُد به األُب، سواٌء ذُِكَر امسه أَْم مل يُْذَكر، وأنَّ األوىَل حني ال يُْذكَ 
ية  وال  -مَثَّ -لتَّأنيث، وأمَّا إذا كان االسُم ُمشرتكا  بني الذََّكِر واألُنثى، حنُو: إحسان، ومشس، ونور، وال قرينةا لفظية  وال ِحسِّ

ِذهنية ، فالتَّأنيُث واجٌب، فُيقاُل: إحسان العربية، ومشس املكِّية، ونور املدنية. ويدعو اجملمع إىل عدِم إسقاِط )ابنة، وبنت، 
 (.2ذل  ابن( عند ذِْكِر األمساِء املقرونِة ابآلابء )وك

 النسب إىل ألفاظ العقود: -ب
جاءت اإلشارة إىل النسب إىل ألفاظ العقود، ابعتباره مِسة صرفية  للغة العربية، يف مقال" العيد اخلمسييّن "، قيل فيه: 
"اخلمسيينُّ نسبة إىل اخلمسني، وهو من ألفاظ العقود اليت تعرب إعراب مجع املذكر السامل، وحلقته ايء النسب، واللَّْفظ 

ن موضع إعرابه الياء؛ سواء كان مفردا أو غري مفرد. وخيتلج القياس هنا يف اإلعراب مع حني تلحقه الياء اليت للنسب يكو 
النسب؛ ألنَّ مجع السالمة املذكر وما أحلق به يعرب ابلواو رفعا، وابلياء نصبا وجرا؛ فإذا قلنا: العيد اخلمسييّن، واإلعراب 

؟ وإن قلنا اخلمسويّن، فما قيمة إبقاء الواو، واإلعراب للياء على ايء النسب؛ فما ابلنا جعلناه ابلياء، ومل نقل: اخلمسوينّ 
هلذا كان األمر مشكال على ُحّذاق اللَُّغة، وَطَرَحه جممع اللَُّغة القاهري للبحث يف دورته التاسعة … اليت للنسب؟ 
ه ابلياء، وَجْعِل اإلعراب للهجرة، وانتهى إىل جواز إجراء اللَّْفظ من ألفاظ العقود على ما هو علي1393والثالثني عام 

حبركة ظاهرة على ايء النسب. كما أجاز أن يقال: )يف اخلمسينات والستينات( و)اخلمسينيات والستينيات(، كأهنم أجَروه 
جمرى غسلييّن، وهذا أبني وأيسر. وكان مقتضى القياس على لغة اإلعراب ابلواو والياء، أن يقال: مَخسي وِعشرّي وثالثي؛ 

                                                           

 .http: //www. m-a-arabiaيُ ْنَظر: "األُنثى. . حنَي التُؤنَّث. . !!"، د. . عبدالعزيز احلريب، شبكة املعلومات الدولية، (1) 
com/site/8896. html .  

 . 49-36ص   1يُ ْنَظر: جملة جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية، ع(2) 

http://www.m-a-arabia.com/site/8896.html%20.
http://www.m-a-arabia.com/site/8896.html%20.
http://www.m-a-arabia.com/site/8896.html%20.
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سني وعشرين وثالثني، كما نص على ذل  احملققون. لكننا عدلنا عن ذل ؛ ألنَّ اللَّْفظ يف حنو)العيد نسبة إىل مخ
 (.1اخلمسيين( صار كاالسم أو الوصف الثابت...اخلالصة: قل: اخلمسييّن، أو اخلمسّي")

َع مَجَْع تصحيح  بواو ونون أو ايء ونو  ن، ويُلحق به ألفظ العقود، ومن املعلوم يف هذا النَّصِّ إشارٌة إىل النَّسب إىل ما مجُِ
صرفّيا  أنَّ هذه العالمَة حُتذف للنَّسِب، فنقول يف )مسلمون أو مسلمني(: )ُمْسِلمّي( ابلنسب إىل املفرد؛ وذل  لعدِم 

فكان  اجتماِع إعرابني يف اسم واحد )عالمة إعراب مجع املذكر وما أحلق به وعالمة النَّسب اليت يظهر اإلعراب عليها(.
مقتضى القياس يف النَّسِب إىل العيِد اخلمسني أو العيُد اخلمسون أْن يُقال )اخلمِسيِّ أو اخلَْمِسيُّ(، لكن ملَّا قيل: العيد 
، فقد حبث جممع اللَُّغة العربية ابلقاهرة املسألَة، وانتهى إىل  اخلمسييّن، بعدِم طرِح الياء والنون، واجتمعت عالمتا إعراب 

اللَّْفظ من ألفاظ العقود على ما هو عليه ابلياء، وَجْعِل اإلعراب حبركة ظاهرة  على ايء النَّسِب، كما أجاز أن  جواز إجراء
يُقال: )يف اخلمسينات والستينات( و)اخلمسينيات والستينيات(، كأهنم أجَروه جمرى غسلييّن، ِنسبة إىل)ِغْسلني(، وهو ما 

 (. 2ا أعالم )أوافق عليه ِنسبة  على اللَّْفظ، كأهنَّ 

 اخلامتة 

َمات الصَّْرفيِة لِلُّغِة العربيةِ  دراسٌة يف مقاالِت جممع اللَُّغة العربيةِ  مبوقِعِه على  هكذا أنيت إىل خامتة البحث يف" السِّ
 الشَّبكة العاملية"، ومن خالله ميكن اإلشارة إىل أهم نتائجه، فيما يلي: 

ا تدور  َمات الصَّْرفية للُّغة العربيةِ ، فاتَّسمت بِعرِضها ماهية علِم الصَّْرف، اتَّسمت هذه املقاالت أبهنَّ يف فلِ  السِّ
َمات، سواٌء ما يتَّصُل منها بتصريف األفعاِل أو تصريِف األمساء، يف إطار التَّعريف مبستوى من  وبعضا  من هذه السِّ

 مستوايت العربية كثريا  ما وِصف ابلصعوبة والوعورة.

َمات الصَّْرفية هلذه املقاالت تبنيَّ أهنا تسري يف إطار ما اختطه اجملمع لَِنفسه منُذ أْن ُصرِّح بذل  يف من خالل هذ ه السِّ
أوَِّل عدد من جملَّته حيُث اإلشارُة إىل التصدي ملن يَ ْرِمي يف حبر اللَُّغة ما ليس منها، ممَّا ال يقبله ذوق العربية وماؤها 

ي هو أدين ابلذي هو خري، وأْن ُيشوَّه ذل  اجلماُل بَِلحِن املقاِل، وأْن تضيع أسرارها من العذب، وأْن ُيستبدل الذ
 القلوب، ودقائقها من األذهان، وحقائقها من النفوس، وتصري جسدا  بال روح.

رِها، وتوفري وترتيبا  على هذا، فإنَّ هذه املقاالت تسري يف الطريق الصحيحة من أجل احلفاظ على اللَُّغة العربية وَنشْ 
أوعية  لالستفسارات والتعليقات والتصويبات واإلقرارات، حيث الشبكة العنكبوتية اليت متتدُّ إىل داخل البيوت وخارجها، 

 يف العامل كلِّه.
                                                           

 .  http: //www. m-a-arabia. com/site/6460. htmlيُ ْنَظر: "العيد اخلمسييّن"، د. عبد العزيز احلريب، (1) 
، 356- 3/355، ومهع اهلوامع 7/482، واملقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، 1940يُ ْنَظر: شرح الكافية الشاقية، ابن مال ، ص (2) 

، وجتدر اإلشارة على أنَّ مَثَّة أربعة مقاالت ِطوال 119عية يف األلفاظ واألساليب ص  ، والقرارات اجملم66-65واملقنع يف التصغري والنسب ص  
وتتصل بعنوان"ملحوظات على معجم األوهام واألخطاء يف صيغ األفعال واألمساء، اجلزء الثاين، للدكتور علي العبيدي، يضيق هبا مثل هذا البحث، 

 . http: //www. m-a-arabia. com/site/7502. htmlعلى سبيل املثال:  بتصريف األفعال واألمساء، وغري ذل ، يُ ْنَظر:

http://www.m-a-arabia.com/site/6460.html
http://www.m-a-arabia.com/site/7502.html
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ملَّا كان من أهداف هذا املؤمتر استجالء واقع اللَُّغة العربية على شبكة املعلومات العاملية، ومعرفة اإلمكاانت اليت 
ه تيحها الشبكة خلدمة اللَُّغة العربية وآفاقها املستقبلية، فقد ابَن مدى توجيه جممع اللَُّغة العربية على الشبكِة العامليِة أدواتِ ت

ابجتاه احلفاظ على اللَُّغة واستنهاض مِهَِم اللُّغويني والنقاد العرب ورجال األدب وغريهم ملواجهة ما قد يعرتي االستعماَل 
 سوء َفهم. من عوار  أو

تتَّصف هذه املقاالت بشيوع ثراء اللَُّغة العربية، واإلشارة إىل أنَّ ثراءها ال يشمل يف احلقيقة اجلانب اللَّْفظّي أو اجلانب 
القاموسّي؛ ألّن هذا اجلانب ليس وحده الذي يعكس حقيقة اللَُّغة، بل هو مستوى من مستوايهتا، وامتالك اللَُّغة أو 

ر على ِحْفِظ كمّ  وإْن َكثُ َر من الكلمات. وإمّنا اللَُّغة استعمال، ومن االستعمال إحساُن استعماهلا صرفّيا  اكتساهبا ال يقتص
َمات الصَّْرفية من شأنه إحساُن االستعمال اللُّغويِّ للتعبري عن الواقع الذي نعيشه.  وتوضيُح مساهِتا، وأنَّ عرَض هذه السِّ

على حنو ما سبق مبقاالت العلماء على موقع جممع اللَُّغة العربية -وتوضيح مساهِتا الصَّْرفية  ملَّا كان حتليل اللَُّغة ووصفها
ُيسهُم يف ُحْسن اكتساهبا واستعماهلا، فمن اجلدير اإلشارُة إىل أنَّ األحكام الصَّْرفية ابملقاالت موضع -ابلشبكة العنكبوتية 

ليست معيارية، بل هي وصفيٌة يف املقام األوَّل، واملعياريُة مرحلٌة الحقٌة  الدراسة اعتمدت على وصف اللَُّغة؛ ومن مَثَّ فهي
 معتمدٌة على ما ألجنزه املنهج الوصفي.

تبني أنَّه يف ثنااي كلِّ ما سبق ما ُيسهُم يف تدبري املشهد اللُّغوي العام، أو الّسياَسة الّلغوية السيَّما يف تنشئة الطفل، 
تكون من خالل َوْضِع خطّة ، يُراَعى فيها هتيئُة الَوسط الذي يعيش فيه الطفُل، وختطيطُه؛  تل  السياسة اليت ينبغي أنْ 

لتصحيح أشكال األداء اللغوي عنده وزايدة حصيلته اللُّغوية، ُمفردات  وَتراكيَب وَمعايَن، وتقدمي جتارَب لغوية من َشأهنا 
يها على ا الستخدام األمَثل للغة حَتقيقا  للتواصل االجتماعيِّ واكتسااب  للمعرَفة، وها أن تستثرَي ُقدراِت الطِّفل وَدوافَعه وتُنمِّ

 .  هي هذه املقاالت ُتْسهُم يف هذا األمر، جبَعِل العربيةِ  لساان  رئيسا  يف النِّطاق التَّداويلِّ

ية مِساهتا الصرفية، من خالل قادرٌة على مسايرة العصر، من انح-يف إطار حتقيق التَّواصل االجتماعي-تبني أنَّ العربية 
توليد ما تدعو إليه احلاجة، مع عدِم معاندة قاعدة  صرفية  مَّا، على حنو ما جاء يف)َشْرَعَن(، بل وفَق ضوابَط صرفّية  

ولََّد إىل لفظ حمّددة ، تضمُن لِلَّفِظ اجلَديِد أْن يلتحَق مبُعجِم اللَُّغة العربّيِة من غرِي أن يُغرّيَ بنيَتها، فيتحوَُّل اللَّ 
ُ
بَتَكَر امل

ُ
ْفظ امل

 عريّب فصيح  أو ُملحق  ابلَفصيِح، بطريقة  مَّا ِمَن الطُّرق املعروفة لُغواّي .

 املصادر واملراجع

  القرآن الكرمي، برواية َحْفص عن عاصم. -
حاح دراسة وحتليل، د. مهدي القرين، مكتبة الرشد، الرايض، ط -  م.2001-ه 1421، 1أبنية اإلحلاق يف الصِّ
 م(.1965ه   1385، )1أبنية الصَّْرف يف كتاب سيبويه، خدجية احلديثي، منشورات مكتبة النهضة ببغداد، ط -
-http: //www.m-aإذَّان مصدر وأذان اسم"، د. إبراهيم الشمسان،  -

arabia.com/site/10266.html  ،2/9/2016 .م 

http://www.m-a-arabia.com/site/10266.html
http://www.m-a-arabia.com/site/10266.html
http://www.m-a-arabia.com/site/10266.html
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 م.1988-ه 1408، 1اللَُّغة العربية، د.إبراهيم بركات، دار الوفاء، املنصورة، مصر، طالتأنيث يف  -
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-  http: //www.m-a-arabia.com/site/11160.html  ،31/8/2016. 
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شرح أبيات سيبويه، للسريايف، حتقيق: د. حممد علي سلطاين، مطبوعات جممع اللَُّغة العربّية بدمشق، مؤسسة دار  -

 م. 1976كتب الثقافية، دمشق، ال

http://www.m-a-arabia.com/site/11621.html
http://www.m-a-arabia.com/site/11616.html
http://www.m-a-arabia.com/site/11160.html
http://www.m-a-arabia.com/site/16311.html،%207/9/2016
http://www.m-a-arabia.com/site/9537.html
http://www.m-a-arabia.com/site/7874.html


 فايز صبحي عبد السالم تركي      السمات الصرفية للغة العربية

281 
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-  http: //www.m-a-arabia.com/site/5319.html  ،30/8/2016 . 
حاح، اجلوهرّي، حتقيق أمحد عطّار، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط -  م.  1987 -ه   1407، 4الصِّ
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 .1401، 1يف تصريِف األمساِء واألفعال، د. فخر الّدين قباوة، مطابع دار الكتاب، الّدار البيضاء، ط -
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