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ُ َ
بناء ( فعل ) يف كالم العرب
أ.م.د .قاسن خليل إبراهين األوسي أ.م.د .حمود ياس خضر الدوري
جاهعة تكريت كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

ممخص البحث

قسن اللغة العربية

جم الفوائد ،
وقفنا عمى باب العربية واستنطقنا أبنيتيا  ،فوجدنا بناء ِّا
ثر َّ ،

كثير التشعب  ،أعيى العمماء فوقفوا عنده مميِّا  ،يعالجون صيغو ودالاللتو  ،فجمعنا
وبوبنا فروعو  ،فخرج بحمَّة  ،يستطيع قارئ بحثنا  ،أن ُيمِ َّم بشتاتو  ،ذلك
أشتاتو َّ ،
ضم ألو ًانا
البناء ىو بناء ( فُ َعل في كالم العرب ) ؛ إذ ىذا البناء شبيو بالسحر َّ ،
من الصيغ  ،وأطيافًا من الدالالت  ،والبناء واحد  ،مما يثير العجب .
يدور ىذا البحث عمى ثالثة مباحث ىي :اسم الجنس  ،والعمم  ،والوصف
 ،وتحت كل مبحث تشغمو قضايا ثالث  ،تتردد في بقية المباحث  ،أال وىي :صيغ

فُعل الصرفية  ،وأسباب منعو وصرفو  ،ودالالتو .

Research Summary
We stood on the Arab door and we research in buildings, we
found rich building, more benefits, many bifurcation, busy
scientists stood him carefully, treating formula semantic ,
accumulate sundries , and classify branches, so appear in anew
form , can the reader our research, be mastered sundries, so
construction is to build (verb in the words of the Arabs); as this
construction is similar to witchcraft, which included colors of
formulas, and spectrums of connotations, and building one,
amazingly.
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This research is going on three topics are: the name of sex,
science, and description, and under every Study occupied by
three issues, free to the rest of the detective, namely: do
morphological forms, causes, prevention and cashed, and its
implications.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
المقدمة

يا رب لك الحمد أنت القائل :ﭽ ﮘ ﮙ

ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [ الشعراء ، ] ٜٔ٘ – ٜٖٔ :والصالة والسالم عمى أفصح لسان نزل
عميو القرآن العظيم سيدنا محمد األمين  ،وعمى من بمَّغو ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [
األنعام ] ٔ٘ٗ :آلِ ِو وصحابتِ ِو المتقين  ،ومن تمقاه بإحسان من األفذاذ التابعين .
وبعد :ما زالت أبنية العربية تحاكي روح العربية  ،و َّ
أن العربيَّ يتذوق من

البنية ما يتذوق من الصوت والمفظ  ،فيأتي بو في موطن استعمالو رصينا دقيقا
َّ
حس متكمّْم المغة الصرفي ؛ لذلك
تدرج عميو كثير من األلفاظ  ،مما يثبت َّ
مطردا ُ

رأى العمماء أن العربي ُّ
يمج أبنية العجم  ،وال يستسيغيا في كالمو  ،فإذا اضطَُّر
إلى المفظ األعجمي جاء بو عمى أبنيتو  ،والكو بمسانو  ،حتى يخرجو صحيح البنية

 ،موافقا لذوق المغة وجبمتيا  ،وىذا كما ىو معروف من شروط تعريب األلفاظ عند
معاني
العرب  ،ومن ثََّم تحسَّس المغويون أن العربي في استعمالو لمبنية ينشد
َ
مطَّردة  ،ال تؤدييا البنية األخرى ؛ لذلك قال سيبويو  (( :ومما تقاربت معانيو
النفار و ّْ
مثال واحد نحوِ :
فجاءوا بو عمى ٍ
الشراد و ّْ
الفرار و ّْ
الشماس و ّْ
الطماح  ،وىذا كمو
مباعدة  ...والعرب مما يبنون األشياء إذا تقاربت عمى بناء واحد ))(ٔ)،فيذا يثبت
وعي المغويين الطراد المعاني في أبنية كالم العرب،ال كما وصفيم المحدثون بغياب

نقر بانصرافيم إلى العناية باألقيسة الصرفية دون
المعنى الصرفي عن أذىانيم،لكن ُّ

المعنى.
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جم الفوائد ،
وقفنا عمى باب العربية واستنطقنا أبنيتيا  ،فوجدنا بناء ِّا
ثر َّ ،

التشعب  ،أعيى العمماء فوقفوا عنده مميِّا  ،يعالجون صيغو ودالاللتو  ،فجمعنا
كثير
ُّ
وبوبنا فروعو  ،فخرج بحمَّة  ،يستطيع قارئ بحثنا  ،أن ُيمِ َّم بشتاتو  ،ذلك
أشتاتو َّ ،
البناء ىو بناء ( فُ َعل في كالم العرب ) .
ضم ألو ًانا من الصيغ  ،وأطيافًا من الدالالت ،
ىذا البناء شبيو بالسحر َّ ،
والبناء واحد  ،مما يثير العجب  ،وال نستطيع التعبير عما وقع من استعماالت في

ىذا البناء إال أن نقف عمى ما افتتح بو الفيروزآبادي معجمو (القاموس) فقال :

((وبعد  ،فإن لمعمم رياضا وحياضا  ،وخمائل وغياضا  ،وطرائق وشعابا  ،وشواىق
يتفرع عن كل أصل منو أفنان وفنون ،وينشق عن كل دوحة منو خيطان
وىضابا ّ ،
وغصون  ،وان عمم المغة ىو الكافل بإبراز أسرار الجميع ))(ٕ) .
العمَم  ،والوصف ،
يدور ىذا البحث عمى ثالثة مباحث ىي اسم الجنس  ،و َ
وتحت كل مبحث تشغمو قضايا ثالث  ،تتردد في بقية المباحث  ،أال وىي :صيغ
فُعل الصرفية  ،وأسباب منعو وصرفو  ،ودالالتو .
فالمبحث األول  :فُ َعل اسم جنس  ،وصيغو الصرفية ثالث :اسم عين ،
واسم معنى  ،واسم جنس جمعي  ،ىذا في ما اطَّرد بو القياس  ،وورد شا ًذا في
أما من حيث صرفو فيو مصروف كمُّو  ،ومن حيث الداللة فغالبو
جموع أخرى َّ ،
وقع في الداللة عمى الحيوان  ،وال سيما الطير  ،والداللة عمى المقدار من الشيء .

عمما  ،وصيغو الصرفية  :عممٌ معدول وىو ثالث :
والمبحث الثاني  :فُ َعل ً
مرتجل  ،ومختص بالنداء  ،ومعدول عن جمعو القياسي  ،وعممٌ غير معدول ،

وغالبو في األعالم الجنسية والشخصية  ،أما من حيث المنع والصرف فالممنوع ىو

أما غير المعدول فيو مصروف لزوال العمة الثانية
المعدول  ،لمعممية والعدل  ،و َّ
وىي عمة العدل  ،أما الدالالت فغالبيا في أعالم األشخاص  ،ويتناول أسماء

الرجال  ،وبطون القبائل  ،والمواضع والجبال  ،واستحسنتو العرب في ذلك أيَّما
استحسان  ،وفي النداء ُّ
يدل عمى شتم الرجال .
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والمبحث الثالث في  :فُ َعل وصفًا  ،وصيغو الصرفية  -إذا ما استثنينا
المختص بالنداء النتقالو من الوصفية إلى العممية – عمى قسمين  :بناء مبالغة اسم
الفاعل  ،واآلخر جمع الصفات  ،ومن حيث الصرف ومنعو فيو مصروف كمُّو إال
ُخرى  ،ودالالتو ىي  :داللة المبالغة  ،والذم في المبالغة  ،والتفضيل .
ُخر جمع أ ْ
أَ
ّْ
الحق – سبحانو وتعالى – وأن يمقى استحسان القارئ
نرجو بو القبول من
والدارس .

المبحث الول  :فُ َعل اسم جنس
أولا :صيغه الصرفية

قال الرضي  (( :اعمم َّ
أن ما ىو عمى وزن فُ َعل من األسماء عمى ثالثة
وى ًدى ،
أضرب َّ :
كص َرد ُ
إما اسم جنس غير صفة  ،وذلك عمى ضربين مفرد ُ
(ٖ)

وح َجر ))
وجمع ُ
كغ َرف ُ
أ -اسم عين

 ،ورد اسم الجنس في بناء فُ َعل بصيغ مختمفة وىي :

ون َغر اسم طائر ،
ص َرد ُ
وىو كثير في كالميم  ،وغالبو في الحيوان  ،ومنو ُ
وج َعل(ٗ) .
وج َرذ ُ ،
ُ
ب -اسم معنى :

ويراد بو المصدر  ،وىو قميل في كالم العرب  ،قال ابن خالويو في شرح
الفصيح (( :حدثنا ابن مجاىد عن الفراء  ،قال  :المصادر عمى فُ َعل قميمة  ،قد
جاء من ذلك اليُ َدى  ،ولقيو لُقًى  ،وزاد المرزوقي في شرحو الس َُّرى ))(٘) (( ،
توىم َّ
ولندرتو في المصدر [يؤنثو] بنو أسد عمى ُّ
وس ْرية  ،وان لم
[أنو] جمع ُى ْدية ُ
أما تُقًى فقال الزجاج  :ىو فُ َعل  ،والتاء
تسمعا  ،لكثرة فُ َعل في جمع (فُ ْعمَة)  ،و َّ
المبرد وزنو (تُ َعل) والفاء محذوف كما يحذف
بد ٌل من الواو  ،كما في تقوى  ،وقال ّْ

في الفعل ))

()ٙ

جـ -اسم الجنس الجمعي
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وىو كثير في (فُ َعل) كثرةً يعسر عمى الباحث جمعو  ،واألصل فيو أن يكون
جمع (فُ ْعمَة) وىو الذي عميو القياس  ،وقد يرد شاذا عمى غير فُعمة – وسيأتي في

أما ما كان عمى (فُ ْعمَة) َّ
كسرتو عمى
فإنك إذا َّ
الجمع الشاذ  -قال سيبويو فيو  (( :و َّ
ورُكبات
بناء أدنى العدد ألحقت التاء َّ
وحر َ
كت العين بضمة  ،وذلك قولك  :ركبة ُ

كسرتو عمى (فُ َعل) وذلك قولك
وغ ُرفات  ...فإذا جاوزت بناء أدنى العدد َّ
وغ ْرفة ُ
ُ
()ٛ
()ٚ
السرة وجمعيا ُس َرر  ،والمضغة
وغ َرف ))  ،وىو كثير في المغة  ،ومنو ُّ
ُرَكب ُ
(ٓٔ)

()ٜ
الغ َّرة بياض في الجبية  ،وجمعيا ُغ َرر
ضغ  ،و ُ
قطعة من المحم وغيره جمعيا ُم َ
(ٕٔ)
(ٔٔ)
النتَف
ومة وجمعيا فُ َوم  ،وىي القطع  ،و ُ
 ،و ُش ْرفَة القصر جمعيا ُش َرف  ،والفُ َ

الب َرق وغيرىا  ،مفردىا بزنة فُ ْعمة .
الصفف و ُ
،و ُ
وال يكون في ىذا الجمع مدغم وال معتل  ،ففي اإلدغام ُي ُّ
فك عند ىذا الجمع ،
ُ
ُ
وس َرر وفُ َوم  ،قال أبو القاسم
ويسمم حرف العمة فيو من االعتالل كما في ُغ َرر ُ
ّْ
أما فُ َعل  ...فعمى األصل  ،وال يكون ىذا البناء معتال كما ال يكون
المؤدب  (( :و َّ
وح َزز(ٖٔ)لجمع بَِّزة ))(ٗٔ).
غما نحو ُب َزز ُ
في التضعيف مد ً

وربما جاءت فُ ْعمَة  -بكسر الفاء -متداخمة مع الضم كالشقة بالضم والكسر
البعد والناحية يقصدىا المسافر جمعيا ُشقَق(٘ٔ)  ،والمتعة بالضم والكسر ىو أن
تضم عمرة إلى حجك  ،فتقول في جمعيا ُ :متَع  ،وقد يكسر
َّ
ما جاء عمى ِف ْعمَة يجمع عمى ِف َعل .

()16

 ،والقياس أن يكون

د -فُ َعل اسم جنس جمعي وجمع تكسير شا ّذ غير َمقيس
ورد فُ َعل اسم جنس جمعي وجمع تكسير لمكثرة شا ّذ غير َمقيس َّ
لعدة أبنية ،
لكنو كمّو يحفظ وال يقاس عميو  ،فمن ذلك جمع (فُ ْعمى) مصد اًر  ،نحو الرؤيا والرؤى
الر َجع  ،وجعمو الفراء مقيساً( ، )ٔٚوما كان عمى (فُ َعة) محذوفة الالم
والرجعى و ُّ
وب َرة وىي الخمخال تجمع عمى فُ َعل  ،فنقول :ظُبى
كظُبة السيف وىي ّ
حده  ،ولُ َغة ُ ،
كل و ٍ
وبرى( ، )ٔٛوال ندري لماذا شذذوىا  ،وأصل ّْ
احدة فُ ْعمة عمى القياس في
ولُغى ُ
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(ٕٓ)

اسم الجنس الجمعي السابق  ،فأصل ظبة ظُ ْبوة( ، )ٜٔوأصل لُ َغة لُ ْغوة
ُبرة ُبروة(ٕٔ) ُّ ،
فكل الماتيا واوات  ،قد ُحذفت فتحركت عين الكممة بالفتح تخفيفاً.
َ ْ

 ،وأصل

وشذذوا ما كان عمى (فَ ْعمة) بفتح الفاء وقاسو الفراء  ،ومما جاء عمى فُ َعل َنوبة
ونزى  ،و َشيوة و ُشيى  ،و َك َّوة بالفتح ال
ونزوة ُ
وب َدرَ ،
ُ
وب ْدرة ُ
ونوب ،وقَرية وقُرى َ
(ٕٕ).
بالضم و ُكوى
ِ
ِ
وحمى  ،ولِحية ولُحى(ٖٕ)  ،وكذلك
وش ّذ فُعل جمعاً لـ(فعمة) بالكسر في حمية ُ
(ٕٗ)
وعجاية وىي لحمة موصمة
ُج ْمل عمى ُج َمل ،وفُ ْقر وىو الجانب عمى فُقَر
ُ ،
(ٕ٘)

بعصبة من ركبة البعير عمى ُعجى

()ٕٙ

وو ْكر الطائر عمى ُوكر
َ ،

 ،و َج َمل

ورباع عمى ُرَبع(.)ٕٚ
وفرس ُرباع َ
وبقي ما ورد عمى فُعل جمعاً لـ(فعيل)  ،فقياس جمعو أن يجمع عمى (فُ ُعل)
وس ُرر)  ،لكنو ورد في المغة عمى فتح عينو  ،فقالوا (فُ َعل) أي
بضمتين كـ (سرير ُ

(س َرر)  ،وال يبعد أن يكون تخفيفاً  ،وال سيما في المضاعف  ،قال ابن مالك(( :
ُ
واستثقل بعض التميميين والكمبيين ضمة عين (فُ ُعل) في المضاعف ،فجعموا مكانيا
فتحة  ،فقالوا ُج َدد( ، )ٕٛوُذلل في ُج ُدد وُذلُل))( ، )ٕٜويرى بعضيم أنو جمع قياسي
 ،قال أبو حيان  (( :وحكى أبو عبيدة وغيره فيو الفتح  ،وأنو قياس  ،فنقولُ :س َرر
 ،وىو منقول عن بعض تميم وكمب  ،فإن كان صفة ال بمعنى مفعول  ،نحو ذليل
وذلل وجديد وجدد  ،فأجاز فيو الفتح أبو الفتح  ،واألستاذ أبو عمي وابن مالك ومنع

من ذلك ابن قتيبة  ،وغيره من المغويين  ،وىو اختيار شيخنا أبي الحسن بن
(ٖٓ)

الضائع))

.

ثاني ا :صرفه

أن َّ
ىو مصروف كمُّو  ،قال سيبويو  (( :اعمم َّ
كل فُ َعل كان اسماً معروفًا
وحفَر ،
وج َعل وثُقَب ُ
ص َرد ُ ،
في الكالم أو صفة فيو مصروف  ،فاألسماء نحو ُ :

ذكرت لك َّ
إذا أردت ِجماع ُح ْف َرة والثُ ْق َبة َّ ...
،ألنو ليس باسم يشبو
فت ما
ُ
فإنما صر ُ
الفعل الذي َّأولو زيادة  ،وليست في آخره زيادة تأنيث  ،وليس بفعل ال نظير لو في
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جمعا بمنزلة َح َجر ونحوه  ،وصار ما
األسماء  ،فصار ما كان منو اسماً ولم يكن ً
(ٖٔ )
كان منو جمعا بمنزلة ِك َسر وا َبر ))
.
ويريد بكالمو َّأنو ليس فيو موانع العممية كوزن الفعل والتأنيث وغيرىا ،

ويجب صرفو ؛ َّ
ألنو األصل (( ولو ُوجد (فُ َعل) ولم ُيعمَم أصرفوه أم ال ففي
إن لم ُي ْعمَم بو اشتقاق  ،وال قام عميو دليل فمذىب سيبويو صرفو حتى
اإلفصاح ْ
يثبت َّأنو معدول  ،ومذىب غيره المنع ؛ َّ
ألنو األكثر في كالميم ))

(ٕٖ)

.

و ُّ
الحق َّ
أن مذىب المانعين غير دقيق ؛ ألننا لو استقرأنا كالم العرب لوجدنا
(ٖٖ)

أكثر كالميم صرفو  ،إذ الكثير في كالميم

أسماء األجناس والصفات  ،وكميا

الص َرد في
مصروفة  ،ودليل صرفو صحة دخول األلف والالم عميو  ،فنقول ُ :
الحفَر في اسم الجنس الجمعي ،
اسم العين  ،واليُ َدى في اسم المعنى  ،و ُ
الغ َرف و ُ

فإن كانت األلف والالم تدخالن عميو فميس معدوال ،وذلك نحو
قال ابن جني ْ (( :
َّ
الن َغر
ون َغر وثُقَب ُ
الص َرد و ُ
وص َرد ُ
وغ َرف  ،فإن ىذا كمو مصروفٌ  ،لقوليم ُ :
ُج َرذ ُ
والثقب والغرف ))(ٖٗ) .
ثالثا :دللته

أ .دللته عمى الحيوان :
المسميات  ،وىو
مختص (( بضرب من
ىذا البناء – أي اسم العين خاصة -
ّّ
َّ

الحيوان  ،وال يكاد يوجد في غيره ))

(ٖ٘)

 ،ودليل اختصاصو أمران

()ٖٙ

:

األول  :خصُّوه في الجمع ببناء ال يكون لغيره من الثالثي  ،وىذا الجمع ال
(فعالن) فقالوا :صرد ِ
ِ
َّ
ون َغر ونِ ْغران ،
وص ْردان ُ ،
يقع إال في الحيوان  ،وىو صيغة ْ
َُ
وجعالن  ،وسمَك ِ
وجرذ ِ
وسْمكان(. )ٖٚ
وج ْرذان ُ ،
وج َعل ِ ْ
ُ
َُ

اآلخرَّ :
كأن ىذا البناء (أي  :فُ َعل) منقوص( )ٖٛفُ َعال  ،التحادىما في الجمع ،
وعقَاب ِ
فيو أيضا غالبو في الحيوان  ،فقالوا ُ :غراب ِ
وح َوار
وع ْق َبان ُ ،
وغ ْرَبان ُ
َ
ِ
وحيران  ،قال ابن مالك في ألفيَّتو (:)ٖٜ
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وقال(ٓٗ):

في فُعل كقولِهم ِ
دان
ص ْر ُ
َ

الن
وغالبا
ُ
أغناه ُم ِف ْع ُ
ا

ولمفُ ِ
ص ْل
عال ِف ْع ُ
الن َح َ
صرح الفارابي َّ
بأن األصل فُ َعل في البناء فقال  (( :واَّنما ُج ِمع بين فُ َعل
بل َّ
وفُ َعال في الجمع َّ
فرَّد إلى أصمو في البناء ))(ٔٗ)  ،بل
ألن فُ َعالً
قصر فُ َعال ُ ،
ُ

ذىب ابن جني إلى أبعد من ذلك  ،فربط بينيما في قضية العدول  ،و َّ
أن كال منيما
يألف العدل في صيغتو  ،ففُ َعل عمما كمُّو معدول – وسيأتي -وكذلك فُ َعال من
ُحاد إلى ُع َشار  ،فكمُّيا معدولة  ،بل عدلوا في جمع فُ َعل عن األوزان الثالثية
مثل أ َ
 ،فانحرفوا بتكسيره عن جميور تكاسيرىم  ،قال ابن جني  (( :وأما فُ َع ُل(ٕٗ) فدون
وج َشم
فُ َع ٍل أيضا  ،وذلك َّأنو كثي ار ما ُيعدل عن أصول كالميم نحو ُع َمر ُ
وزفَر ُ
يتمكن عندىم ُّ
فمما كان كذلك لم َّ
تمكن فُ َعل الذي ليس معدوال ،
وز َحل َّ ،
وقُثَم وثُ َعل ُ
ويدلُّك عمى انحراف فُ َعل عن بقية األمثمة الثالثية غير ذوات الزيادة انحرافيم
بتكسيره عن جميور تكاسيرىم  ،وذلك نحو ُج َعل ِ
وجعالن وصرد وصردان ونغر
ونغران وسمَك ِ
عزتو في غيرىا  ،يدلك عمى َّ
أن لو
وسمكان  ،فاطّرد ىذا في فُ َعل مع ّ
ُ
(ٖٗ)
خاصية انفرد بيا  ،وعدل عن نظائره إلييا  ،نعم وقد ذىب أبو العباس إلى أنو
كأنو منقوص من فُعال  ،و َّ
َّ
استدل عمى ذلك باستم ارره عمى ِف ْعالن  ،قال  :فجرذان
َ
وعقاب ِ
وع ْقبان  ،واذا كان كذلك ففيو تقوية لما
وصردان في بابو ُ
كغراب وغربان ُ
نحن عميو(ٗٗ)  ،أال ترى َّ
أن فُ َعاال أيضا مثال قد يؤلف العدل نحو أُحاد وثَُناء
(٘ٗ)

ورَباع  ،وكذلك إلى ُع َشار قال
وثُالث ُ
موت *
ولم يستريثوك حتى َع َ

:

ِ
شا ار ))
فوق
الرجال ِخصال ُع َ
َ
()ٗٚ
العقاب ،
ومما ورد في المغة عمى أجناس الحيوان قوليم  :التُمَج وىو فرخ ُ
السمَح ولد الحجل يجمع عمى ِسْمحان( ، )ٗٛوال ُشقَذ ولد ِ
الحرباء  ،ويجمع عمى
و ُّ
ََ
(ٓ٘)
()ٜٗ
ِ
البمَت طائر محترق الريش(ٔ٘) .
وصمَب طائر يشبو الصقر  ،و ُ
ش ْقذان ُ ،
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ويظير من األمثمة السابقة أنو أكثر ما يقع في أجناس الطيور خاصة  ،وفي

الح َجم واأل َُنن
الص َدف و ُ
الحيوانات عامة  ،وىو أكثر من أن يحصى كقوليم الطُ َغر و ُ
– بنونين -كميا طيور(ٕ٘) .
ب -دللته عمى الحدث :

ال يخفى أن المصدر ُّ
يدل عمى الحدث المطمق ؛ لذا ىو مشتمل عمى معنى
(ٖ٘)

 ،كالسرى واليدى والمقى.

كمي كاسم العين
ّْ
ج -دللته عمى المقدار من الشيء:

أن اسم الجنس الجمعي ُّ
ال َّ
شك َّ
يدل عمى الجنس مع الجمع

(ٗ٘)

 ،والذي وقع

في بناء فُ َعل اسم جنس جمعي مفرده فُ ْعمَة َّ
أن غالبو في شيء مقتطع من شيء
كل  ،فالمفرد ُّ
آخر  ،أو جزء من ّْ
يدل عمى الواحد من ذلك المقدار  ،واسم الجنس
الجمعي ُّ
يدل عمى مجموعة ذلك .
وقبل أن نأتي بشواىد اسم الجنس الجمعي نأتي بمفرده ؛ إذ قمنا َّ :
إن مفرده

ُّ
الغ ْرفَة وىي (( :مقدار ملء
يدل عمى المقدار أو القطعة من الشيء  ،فيقولون ُ :
()26
الراحة من الماء))(٘٘)  ،و ُّ
المرة
الري من الماء  ،وحسوت َح ْسوة في َّ
الش ْرَبة مقدار ّْ
()٘ٛ

()٘ٚ
الح ُمر))
 ،وفي اإلناء ُح ْسوة  (( ،والس ُّْرَبة جماعةُ الطير والظباء و ُ
(ٓ)ٙ
()ٜ٘
((و ُّ
الع ْق َبة
ط َبة قُ ْ
الع ْ
ط َنة محترقة ))  (( ،و ُ
الش ْع َبة طائفة من الشيء ))  (( ،و ُ
:الشيء من المرق ))(ٔ ، )ٙوغيرىا كثير  ،ومن أراد االستزادة فميرجع إلى ديوان

،

األدب(ٕ.)ٙ

ونحن إذ نتكمَّم عمى فُ ْعمَة مفرد فُ َعل نريد بيا االسم وليس الصفة ؛ َّ
ألن الصفة
ُّ
ض ْحكة
تدل عمى من وقع عميو الفعل فيي من أبنية اسم المفعول  ،فنقول  :رجل ُ

وس ْخ َرة وغيرىا – وستأتي.-
ُيضحك منو ُ ،
وى ْزأة ُ
أما
والذي يمفت النظر في داللة (فُ ْعمَة) َّأنيا تقترب من (فُ َعالة) لفظاً ومعنى َّ ،
لفظا َّ
فكأنيا منقوص فُ َعالة  ،كما وقع في فُ َعل اسم العين منقوص فُ َعال تماما  ،وأما
معنى فـ( فُعالة) ُّ
ضالة من الشيء  ،فيي مقدار من شيء َّ ،
لكنيا
ً
تدل عمى الفُ َ
َ
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تفترق من فُ ْعمة َّ ،
أن ىذا المقدار مما يرمى بو ويطرح  ،وليس ذلك في فُ ْعمَة  ،قال
ٍ
ُّ
شيء فيو عمى فُ َعالة  ،نحو
شيء من
ويرمى بو
طرح ُ
ٌ
صاحب العين  (( :وكل ما ُي َ

وسالمة وشبييا))(ٖ ، )ٙوقال ابن السراج  (( :فُ َعالة ما كان معناه
وم َ
ضاغة ُ
ُم َزاقة ُ
الفُضالة نحو  :القُالمة والقوارة والقراضة ))(ٗ ، )ٙوقال الجوىري  (( :فُ َعالة يأتي
كثي ار فيما يسقط من فضمة الشيء))(٘.)ٙ
وعمى ّْ
كل حال نجد ثمة عالقة في كالميم بين فُ ْعمة وفُ َعالة  ،فقالوا (( :
الغ ْرفَة أيضا ))(. )ٙٙ
الغ َرافة ما اغترفتو بيدك ،وىي ُ
و ُ
وعوداً إلى اسم الجنس الجمعي فيو ُّ
يدل عمى ذلك المقدار متكثٍّ ار( ، )ٙٚفيقولون

()ٙٛ
الغ َّرة بياض في الجبية جمعيا
ضغ  ،و ُ
الم ْ
ضغة قطعة من لحم وغيره جمعيا ُم َ
ُ :
(ٓ)ٚ
()ٜٙ
النتْفَة ما تنتفو بإصبعك
الع ْرفَة أرض بارزة مستطيمة جمعيا ُع َرف  ،و ُ
ُغ َرر  ،و ُ
(ٔ)ٚ
سنة الخصمة من الشعر من المرأة والفرس جمعو ُغ َسن(ٕ، )ٚ
جمعو ُنتَف  ،و ُ
الغ َ

و ُكفَّة الرمل والقميص طَُّرتيما وما حوليما جمعو ُكفَف
مرة  ،و ُشرفة القصر وتجمع عمى ُش َرف(ٗ، )ٚ
نفتح الكاف خطأً  ،فنجعمو اسم َّ
وغيرىا كثير جدا .
(ٖ)ٚ

 ،ونحن نستعمميا لكن

المبحث الثاني  :فُ َعل َعمَم ا
عمما  ،وىو عمى صورتين :
أولا  :صيغه الصرفية  :ويأتي فُ َعل ً
الصورة الولى  :وىي أيضاً عمى وجيين:
ِ
غالبا
أ -معدو ٌل عن فاعل ا
أما العمم
عمما مرتجالً(٘ ، )ٚواآلخر:
مختصا بالنداء َّ ،
ً
وىو قسمان  :يأتي ً
موضوعا َعمَ ًما  ،وىو معدول
المرتجل  ،فقال عنو السيوطي  (( :ما جاء عمى فُ َعل
ً
عن صيغة ِ
فاعل  ،وطريق العمم بو سماعو غير مصروف  ،وال عمة بو مع العممية

وز َحل
وىَبل ُ
 ،والمسموع من ذلك ُع َمر ُ
ضر وثُ َعل ُ
وم َ
وزفَر ُ
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وبمَع – بطن من قضاعة – ولم يسمع غير ذلك  ،نعم
وقثم وجمح وجحا ودلف ُ
ذكر األخفش طُ ًوى من ىذا النوع كذا رأيتو في كتابو الواحد والجمع في القرآن ،
ومنعو أبو حيان  ،وقال المانع مع العممية التأنيث باعتبار البقعة  ،بدليل تنوينو في

تقدير عن
ًا
المغة األخرى  ،قال  :وىذه األسماء التي ذكرناىا كميا أعالم ُعدلَت
ِ
فاعل  ،إال ثُ َعل( )ٚٚفعن أَ ْف َعل  ...واَّنما جعمناىا معدولة ألمر نجيمو ؛ َّ
ألن األعالم
فج ِعل ُع َمر معدوال عن
يغمب عمييا النقل  ،وىي أن يكون ليا أص ٌل في النكرات ُ
ِ
عامر المنقول من الصفة  ...ومن أغرب ما وقع في فُ َعل الممنوع قسمٌ ىو عمم
()ٚٛ

جنس ال عمم شخص

ُفمَق))

()ٜٚ

 ،وذلك ما ذكره ابن خالويو في ( كتاب األسد ) جاء ب ُـعمَق

 ،ىذا ما أحصاه المغويون من المعدول  ،وشرطو كما قال الرضي(( :

ثبوت فاعل وعدم فُعل قبل العممية  ،فيو غير منصرف  ،كقثم وجحا  ،ألنو ثبت
وجاح ،وعدم قثم وجحا قبل العممية  ،فحكمنا بكونو معدوال عن فاعل جنسا ،
قاثم
ٍ
وقطعنا بعدم نقمو عن فُ َعل الجنسي  ،فقمنا  :ىو عمم مرتجل  ،أي غير منقول عن
شيء  ،وىو معدول ؛ وانما حممناه عمى كونو معدوال  ،ولم نجوز أن يكون مرتجال
غير معدول  ،كعمران وسعاد ؛ لكثرة كون فُعل الجامع لمشرطين غير منصرف ،
(ٓ)ٛ
واضط اررنا حينئذ إلى تقدير العدل فيو عمى ما تقدم ؛ لئال تنخرم القاعدة المميدة

))(ٔ ، )ٛفمرتجل يعني أنو غير منقول من فُعل اسم الجنس السابق  ،وأن العممية
وقعت بعد العدول عن فاعل وليس قبمو  ،وىذا معنى قولو ( وعدم فعل قبل العممية
).

المختص بالنداء فيو معدول عن فاعل في الغالب  ،أو عن فعيل  ،أو
أما
ُّ
َّ
فإنيا معدولة عن ِ
وخ َبث ولُ َكع َّ ،
فاسق وغا ِدر وخبيث وأَْل َكع(ٕ، )ٛ
وغ َدر ُ
أ ْف َعل كفُ َسق ُ
وىي أعالم معدولة حال النداء(ٖ ، )ٛقال سيبويو (( :ومما يدلك عمى أن يا فاسق
ِ (ٗ)ٛ
لكاع ويا فسا ِ
ق تريد يا فاسقة ويا خبيثة ويا لكعاء ،
معرفة قولك يا
خباث ويا ِ
ِ
جعار اسما لمضبع  ،وكما صارت حذام ورقاش
فصار ىذا اسما ليذا كما صارت

اسما لممرأة  ،وأبو الحارث اسما لألسد  ،ولديك
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ِ
ولكاع  ،وال لُكع وال فُسق  ،فإنما اختص
خباث
يقولون في غير النداء جاءتني
ِ
النداء بيذا االسم أن االسم معرفة  ،كما اختص األسد بأبي الحارث إذ كان معرفة
()ٛٙ

،

 ،ولو كان شيء من ىذا نكرة لم يكن مجرو اًر ؛ ألنيا ال تجر في النكرة ))
يريد بالجر البناء عمى الكسر في ِ
فعال  ،ولو كانت نكرةً لما بنيت عمى الكسر حال
النداء ؛ ألن الكسر ليس من عالمات المنادى في ىذا الموضع  ،فثبتت عمميَّتيما .

ب – عمم معدول عن جمعه القياسي

()ٛٚ

؛ إذ ىذه

وبتَع ))
صع ُ
ووقع العدل في (( فُ َعل المؤكد بو وىو ُج َمع و ُكتَع ُ
وب َ
األلفاظ معدولة عن جمعيا القياسي  ،وىو (فُ ْعل) عمى األرجح من كالم النحاة ؛
َّ
ألنيا من حيث َّ
إن مذكرىا أفعل ومؤنثيا فعالء  -أي أجمع جمعاء وأكتع كتعاء

وبتْعٌ َّ ،
لكنيم عدلوا عن ىذا
وىمم ِّا
َّ
صعٌ ُ
جر  -فجمعيا أن تقول ُ :ج ْمعٌ و ُكتْعٌ ُ
وب ْ
البناء إلى بناء (فُ َعل)  ،وىو قول األخفش والسيرافي واختاره ابن عصفور ؛ إذ قد

ثالث ُد َرع وىو جمع درعاء  ،وكان القياس
ثبت العدل عن فُ ْعل إلى فُ َعل فقالوا :
ُ
وضعّْف من جية السماع ؛ إذ لم ُيسمع في أَ ْف َعل المجموع بالواو
ُد ْرعا -وسيأتيُ ، -
()ٛٛ
والنون -لقوليم أجمعون وأكتعون وأبصعون وأبتعون -أن يجمع مؤنثو عمى فُ ْعل

 ،وىو وا ْن لم يسمع فالقياس يطرده عمى ( فُ ْعل ).
وبعضيم قالَّ :إنيا معدولة عن جمعيا القياسي فعالي  ،كصحراء تجمع عمى
صحاري  ،فكذلك جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء قياسيا أن تجمع عمى جماعي

وكتاعي إلى آخره  ،ومنعو ابن عصفور ؛ َّ
ألن العدل لم يثبت عن فعالي في

موضع من المواضع  ،فضال عن َّ
أن فعالء ال تجمع عمى فعالي إال إذا لم يكن

مذكره عمى أ ْف َعل  ،وكان اسما محضا كصحراء
مذكرىا عمى أَ ْف َعل  ،وان كانت أسماء .

()ٜٛ

 ،في حين إن ىذه األلفاظ

أن َّ
وبعضيم يرى َّأنيا معدولة عن جمعيا القياسي فعالوات  ،فكما َّ
مذكرىا

يجمع بالواو والنون  ،فيقال  :أجمعون وأكتعون إلى آخره  -كان القياس أن يقال
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في مؤنثو باأللف والتاء  ،فيقال  :جمعاوات و كتعاوات وىكذا  ،واختاره ابن

مالك

(ٓ)ٜ

.

وبعضيم جعميا معدولة عن األلف والالم  ،فمذكرىا المجموع بالواو والنون

قياس تعريفو أن يكون باأللف والالم  ،وكذلك مؤنثيا ُج َمع وأخواتيا  ،فالقياس أن
الج َمع واألكتعون وال ُكتَع  ،لكنيم عدلوا عما يستحقو من تعريفو
يقال :األجمعون و ُ
باأللف والتاء  ،واختاره أبو حيان  ،ورَّد بأن ىذا يقتضي منع من الصرف َّ
مذكره
ُ
كما ُمنع مؤنثو(ٔ. )ٜ
أما عمميَّتُيا (( فذىب قوم إلى أن ألفاظ التوكيد أعالم بمعنى اإلحاطة ،
َّ
واستُدل لذلك بجمعيم مذكرىا بالواو والنون  ،وال يجمع من المعارف بيما إال العمم ،

واختاره ابن الحاجب .

مع
وذكر آخرون إلى أن تعريفيا بنية اإلضافة  ،وأن األصل في رأيت النساء ُج َ
ُج َم َعيُ َّن  ،كما يقال رأيت النساء كمَّين  ،فحذف الضمير لمعمم بو  ،واستغنى بنية
اإلضافة  ،وصارت لكونيا معرفة بال عالمة ممفوظة بيا كاألعالم  ،وليست بأعالم

؛ ألن العمم إما شخصي واما جنسي  ،وليست ىذه واحدا منيما  ،وعمى ىذا ابن

عصفور  ،وعممو بأن الجموع ال تكون أعالما  ،والسييمي وابن مالك  ،ونقمو عن
(ٕ)ٜ

ظاىر كالم سيبويو ))

.

عمما غير معدول
الصورة الثانية  :فُ َعل ا
(ٖ)ٜ
عمما
عمما أعجميا  ،وىو قميل  ،كقُتَل اسم من أسماء الترك  ،أو ً
كوقوعو ً
كختَع اسم لمضبع (ٗ ، )ٜأما الكثير فيو األعالم الشخصية
جنسيا  ،وىو قميل أيضا ُ
التي لم يثبت العدل فييا عن فاعل – وسيأتي ذكرىا في باب الداللة . -

ثانيا :منعه من الصرف

فُ َعل عمما عمى العموم ممنوع من الصرف ّْ
ّْ
المتقدمة ،
بكل صيغ العدول
ً
وتمحقيا عمل أخرى لكنيا نادرة  ،أما إذا لم تشرك العممية عمة العدل فإنو مصروف

 ،ولنبيّْن عمل ذلك المنع :
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أ .العمم المعدول عن فاعل  ،وىو عمى قسمين كما َّ
تقدم :
ٔ -معدول مرتجل :
فعمَّة منعو ىو اجتماع العممية والعدل فيو  ،وشرطو ىو  :ثبوت ِ
فاعل وعدم
فُعل قبل العممية(٘ ، )ٜقال الرضي ُّ (( :
فكل فُ َعل عمم جامع لمشرطين ُيجيل كونو
َ
في كالميم منصرفا أو غير منصرف  ،فعمينا أن ّْ
نقدر العدل فيو  ،ونمنعو الصرف
أما (أ َُدد)
إلحاقا لممشكوك فيو باألغمب َّ ،

()ٜٙ

كالميم منصرفا فال ّْ
نقدر العدل فيو .

َّ
فإنو وان جمع الشرطين لكنو سمع في

بأال يجيء لو ِ
فاعل قبل العممية  ،وال فُ َعل فيو
أحد الشرطين  ،وذلك ّ
وان اخت ّل ُ
َّ
اختل الشرطان
منصرف  ،لوجاء مثل ذلك في كالميم  ،وال أعرف لو مثاال ...وان
()ٜٚ

كالىما فال كالم في كونو منصرفا – أيضا -لو اتفق مجيئو ))

.

أما عن اختالل أحد الشرطين فإنو ُيعرف لو مثال  ،ومن ذلك قوليم  (( :لَُبد
آخر ،نسور لقمان بن عاد  ،وىو منصرف ؛ ألنو ليس بمعدول ))( ، )ٜٛأو لم
يسبق لو استعمال قبل العممية في غيرىا كأ َُدد( ، )ٜٜوىو انعدام ِ
(فاعل) قبل العممية

َّ
فاختل أحد شرطي العمم المرتجل السابقين ؛ لذا صرفت العرب لَُبدا َّ
؛ألنو ليس
بمعدول  ،وصرفت أ َُدداً ؛ َّ
ألنو ليس لو فاعل قبل العممية .
الرضي كيف
وأما عن اتفاق مجيئو منصرفا بال الشرطين السابقين فالعجب من
ّ

لم يقع عمى ذلك الكم اليائل من األعالم الشخصية الواردة عمى فُعل  -وستأتي.-
وعوداً إلى فُعل الجامع لمشرطين فدليل عدم صرفو عدم دخول األلف والالم
عميو ؛ َّ
ألن العممية أحد أسباب منعو  ،فمنعت دخول الالم عمييا ؛ المتناع

المبرد فيو ؛ أي العمم المرتجل (( فأما ما كان منو
تعاقبيما عمى شيء واحد  ،قال ّْ
فإنو غير مصروف في المعرفة ؛ َّ
لم يقع إالَّ معرفة نحو ُع َمر وقُثَم ولُ َكع َّ
ألنو
الع َمر  ،كما
الموضع الذي ُعدل فيو  ،أال ترى َّأنك ال تقول  :ىذا القُثَم وال ىذا ُ
الج َعل وىذا ُّ
الن َغر ))
تقول  :ىذا ُ

(ٓٓٔ)
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ٕ -معدول مختص بالنداء
ىو ممنوع من الصرف لمعممية والعدل أيضا كسابقو  ،ويقع المنع حال النداء،
وذلك لوقوع العدل فيو حال النداء كما سبق  ،أما من دون النداء فيي صفات َّ
منكرة
مصروفة حتما ؛ لزوال عمل المنع (العممية والعدل) بزوال النداء  ،قال السيوطي :

وخ َبث ولُ َكع َّ ،
فإنيا معدولة عن فاسق وغادر
(( فُ َعل
ُّ
وغ َدر ُ
المختص بالنداء كفُ َسق ُ
وخبيث وأَْل َكع  ،فإذا ُس ّْمي بو امتنع صرفيا ؛ لمعممية ومراعاة المفظ المعدول  ،فإن
ُن ّْكرت زال المنع  ،وذىب األخفش وطائفة إلى صرفيا حال التسمية(ٔٓٔ)  -أيضا

أخير في قولي  ،قال األخفش  :ومعرفة َّ
ألن العدل َّإنما ىو حال
كما نقمتو عنو ًا
النداء  ،وقد زال بالتسميَّة ))(ٕٓٔ) .
لكن قد ثبت منعو في كالم العرب  ،و َّأنو لو لم تكن معدولة لما اختصَّت بالنداء
 ،والشائع في االستعمال عدليا عند النداء  ،وقاسوا فُعل ىذا عمى فَع ِ
ال المختصَّة
َ
ألنيا َّ
بالنداء ؛ َّ
مؤنث فُ َعل المختص بالنداء  ،قال الرضي  (( :ولما كان من
أن جميع أنواع (فَع ِ
مذاىبيم َّ
ال) مبنية أو ممنوعة من الصرف معدولة  ،وكذا (فُ َعل)
َ
سميت بيا  ،ففُ َعل ال ينصرف اتفاقا  ،نحو
المختص بالنداء َّ ،
فرعوا عميو َّأنك إذا َّ
ّ
فُسق عمما  ،لمعدل والعممية  ،وكذا فَع ِ
اق
ال عند بني تميم نحو َن َز َ
ال وفَ َجا َر وفَ َس َ
َ
َ
ً
أعالما  ،وىذا الذي قالوا ّّ
حق لو ثبت ليم أن جميعيا معدول  ،ولم يثبت  ،ودونو
ً

لمرضي َّ :إنيم أخذوا بما وصل إلييم من ألفاظ
خرط القتاد ))(ٖٓٔ)  ،ومما يقال
ّْ
المختص بالنداء  ،فجعموه ىو الشائع في االستعمال  ،قال سيبويو (( :تركوا صرف
ّْ
لُ َكع حين أرادوا يا أَْل َكع  ،وفُ َسق حين أرادوا يا فاسق  ،وترك الصرف في فُ َسق ىنا
ألنو ال َّ
َّ
يتمكن بمنزلة يا رجل لمعدل ))(ٗٓٔ)  ،فمو لم يطمئن سيبويو إلى ثبوت

العدل في كالم العرب لما قال  :أرادوا منو يا ألكع و يا فاسق المعدول عنيما.
ب -عمم معدول عن جمعه القياسي :
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ىو ممنوع من الصرف لمعممية والعدل(٘ٓٔ)  -وقد سبقا – (( فإن ُس ّْمي بو ،
َّ
المؤكد بو  ،فمذىب سيبويو بقاؤه عمى المنع  ،وعن األخفش صرفو ؛
أعني بفُ َعل
ّْ
صرف وفاقاً ؛
ألن العدل َّإنما كان حال التأكيد وقد ذىب  ،فإن ُنكر بعد التسمية ُ
َّ
ألنو ليس لو حالة يمتحق بيا ؛ إذ لم ُيستعمل نكرةً ))( ، )ٔٓٙقال سيبويو :

((وسألتو()ٔٓٚعن ُج َمع وكتع فقال  :ىما معرفة بمنزلة كميم  ،وىما معدولتان عن
وج ْمع كتعاء  ،وىما منصرفان في النكرة ))( )122؛ أي بعد التسمية .
َج ْم ِع جمعاء َ ،

عمما غير معدول :
ج -فُ َعل ا
أ -الممنوع  :وهو نوعان :

وىو قسمان ممنوع وغير ممنوع :

ٔ -ممنوع لمعممية والعجمة (( كقُتَل اسم من أسماء الترك  ،فيو مع العممية
العجمة ))(. )109
ٕ -ممنوع لمعممية والتأنيث كـ (طُ ًوى) اسما لمبقعة َّ ،
فإنو ممنوع لمعممية
والتأنيث بدليل قولو – َّ
عز وجل : -ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [ القصص،] 22 :

يرده إلى العمم المرتجل المعدول عن فاعل  ،أي عن ٍ
وبعضيم ُّ
طاو  ،فيصير مثل
()112

ُع َمر المعدول عن عامر فال يصرف أيضا
جنسيا لمداىية  ،فيما ممنوعان من
بعمَق ُفمَق عمما
ً
ومنو ً
أيضا قوليم  :جاء ُ
الصرف لمعممية والتأنيث  ،والمغويون يجعمونو من المعدول عن فاعل  ،فترجع إلى
العمم المعدول المرتجل

()111

.

 ،والعدل غريب في العمم الجنسي – كما ذكر السيوطي

سابقاً . -

ثانيا :غير الممنوع

وىذا يتسع ّْ
لكل األعالم الواردة عمى فُ َعل  ،وليس فييا سبب ٍ
ثان – مع
العممية -من أسباب المنع  ،ومن ذلك األعالم المنقولة من أسماء األجناس أو

يت
الصفات فيي منصرفة ؛ ألنَّو ليس ىناك عمة ثانية لممنع مع العممية  ،فمو َس َّم َ
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طم
بح َ
وج َعل  ،ونقمتو من أسماء األجناس صرفتو  ،كذلك لو َس َّم َ
بص َرد ُ
يت ُ
ون َغر ُ
ُ
(ٕٔٔ)
.
وختَع من الصفات صرفتو  ،والنقل في األعالم أكثر وأغمب من العدل
ولُ َكع ُ

(ٖٔٔ)
ُّ
عمما مرتجال معدوال وفُ َعل عمما
ل
ع
ف
تختص
مسألة
إلى
ونود أن نشير
ُ
َ
ً
منتقال عن جنسو بعد أن َّ
تقدم ذكرىما  ،وىي أن الرضي – رحمو اهلل – التبس عميو

وزفَر
األمر في ُع َمر جمع ُع ْمرة ُ ،
في قول األعشى(٘ٔٔ) :

(ٗٔٔ)

وصفاً بمعنى السيد الناىض بحممو الوارد

َيأبى الظُالم َة منه النوف ُل ُّ
الزفَُر
ويسأَلُها
غائب ُيعطيها ُ
أ ُخو ر َ
()ٔٔٙ
وزفَر عممين فكان الواجب عمى ىذا األصل
فقال الرضي (( :أما ُع َمر ُ
ألنو كما جاء ليما ِ
صرفيما ؛ َّ
فاعل قبل العممية جاء فُ َعل أيضا  ،نحو ُع َمر جمع

لما ُسمعا غير منصرفين حكمنا َّ
بأنيما حال العممية
ُع ْمرة  ،والزفر السيد  ...لكنيما ّ
غير منقولين عن فُعل الجنسي  ،بل ىما معدوالن عن ِ
فاعل  ،وان اختل الشرطان
َ
()ٔٔٚ
.
كالىما فال كالم في كونو منصرفا – أيضا -لو اتفق مجيئو ))

ففي ُع َمر جمع ُعمرة نقولَّ :إنيا غير معدولة عن فاعل حتماً ؛ َّ
ألنيا اسم
سموا بيا رجالً لكانت
جنس جمعي – كما سبق في جمع فُ ْعمَة –  ،ولو سمّمنا أنيم َّ
عمما منتقالً  ،وليس عمماً مرتجال  ،فتكون مصروفة حتماً َّ ،
لكن ُع َمر جمع ُع ْمرة
ىذه ليست عمما فضال عن َّأنيا منصرفة  ،ولم يثبت النقل عنيا في األعالم  ،قال

ويفرق باأللف والالم  ،فيو مصروف واحدا كان
المبرد (( :فأما ما كان منو نكرة َّ ،
ّْ
وج َعل  ،وينصرف في المعرفة والنكرة والجمع
ص َرد ُ
ون َغر ُ
أو جمعا  ،فالواحد نحو ُ :
وع َمر  ،إذا أردت جمع ُع ْم َرة ))( ، )ٔٔٛفثبت بتعريفيا باأللف
وحفَر ُ
نحو  :ثُــقَب ُ
والالم وبصرفيا أ َّنيا ليست معدولة وال ممتنعة من الصرف وال عمما  ،في حين إن
()ٜٔٔ

 ،فيما المرادان

وزفَر إذا أردت بيما العممين المعدولين عن عامر وزافر
ُع َمر ُ
من شرطي العمم المرتجل المعدول السابقين  ،وىما الممنوعان من الصرف  ،وال
المبرد  (( :فأما ما كان منو لم يقع إالَّ
يجوز دخول األلف والالم عمييما  ،قال ّْ

فإنو غير مصروف في المعرفة ؛ َّ
معرفة نحو ُع َمر وقُثَم ولُ َكع َّ
ألنو الموضع الذي
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الج َعل
الع َمر  ،كما تقول  :ىذا ُ
ُعدل فيو  ،أال ترى َّأنك ال تقول :ىذا القُثَم وال ىذا ُ
وىذا ُّ
الن َغر))(ٕٓٔ) .

وزفَر الذي
ومن ىنا يقال لمرضي كيف َّ
يت بين ُزفَر عمما معدوالً عن زافر ُ ،
سو َ
معرفا باأللف والالم  ،ولو كان ىو
ىو السيد في بيت األعشى  ،وقد جاء في البيت َّ
نفسو المتنع تعريفو باأللف والالم  ،لكنو وصف نكرة كبقية الصفات وأسماء

الزفَر الناىض بحممو ،
وختَع  ،قال ابن جني ُ (( :
وص َرد ُ
األجناس مثل ُ :ن َغر ُ
وليس ُزفَر ىذا االسم منقوال من ىذا الوصف  ،لو كان كذلك لوجب صرفو  ،أال
ترى َّ
أن فُ َعال المعدول عن فاعل ال يجوز دخول الالم عميو  ،وذلك نحو ُ :ز َحل
وج َشم  ،وقد قال:
وقُثَم وثُ َعل ُ
الزفَر
يأبى الظُالم َة منه النوف ُل ُ

يعرفك أن ُزفَ َر الذي ليس مصروفا ليس بيذا ؛ لداخمية الالم
فدخول الالم عميو ّْ
 ،ولو سميت رجال ُبزفَ ٍر ىذا(ٕٔٔ)  ،بعد خمعك الالم عنو لوجب صرفو ؛ َّ
ألنو حينئذ
وج َعل  ،وىذا واضح وىو رأي أبي عمي بتفسيره ))(ٕٕٔ(.
كص َرد ُ
ون َغر ُ
كان يكون ُ
فثبت َّ
أن ُزفَ اًر ىذا – ونحن نصرفو قصداً وعمداً لن ّْ
ميزه من ُزفَ َر المعدول العمم
المرتجل – ليس معدوال وال مرتجال وال منتقال بل ىو ليس عمماً  ،واَّنما ىو وصف
نكرة دخمت عميو األلف والالم .

ثالثاا :دللته  :ومما وقع فيو :

ٍ
وب َرك ،
وج َشم ُ ،
كع َمر ُ ،
وخثَم ُ ،
وزفَر ُ ،
أ -عمم شخص :ومنو أعالم رجال ُ
(ٖٕٔ)
ابن َع ّْم ُعمير
وع َدس
ودلَف ُ ،
وجحا ُ ،
وغ َبر ُ
صل َرُج ٌل من ُجيَ ْي َنةَ ُ
 ،وقُ َ
(ٕ٘ٔ)
وخثَم بن
خبر(ٕٗٔ)  ،وثَُوب رجل من قدماء الجاىمية
ُ ،
بن ُج َ
ند ٍب لو ٌ
السدم َج ّّد

()ٕٔٙ

.

ومنو أعالم بطون لقبائل العرب  ،وىي مرتبطة بسابقتيا ؛ َّ
ألن ىذه البطون

أصميا أعالم رجال ترجع إلييا القبيمة  ،فاليَُزر قبيمة باليمن( ،)ٕٔٚوبنو اليَُزم بطن
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()ٕٜٔ
()ٕٔٛ
حي
السمَف بطن من ذي الكالع من حمير
من بني ىالل
 ،و ُك َسع ّّ
 ،و ُ
(ٖٓٔ)
وزَبر بطن من بني أسامة(ٖٔٔ)  ،وأ َُدد أبو قبيمة من حمير(ٕٖٔ)،
باليمن رماة
ُ ،
الب َجم قبيمة من الناشريين باليمن(ٖٖٔ) .
وبنو ُ
(ٖٗٔ)
وح َرث أرض
ومنو أعالم بمدان وأماكن ك ُـرخج بالد تجاور سجستان
ُ ،
()ٖٔٚ
(ٖ٘ٔ)
وزَغر قرية
وج َرس موضع باليمن( ، )ٖٔٙوتَُبل اسم مدينة تَُبالة
باليمن
ُ ،
ُ ،
()ٖٜٔ

()ٖٔٛ
ّْ
لحاج الكوفة عمى جادة طريق مكة
الع َمق منزل
بمشارف الشام
 ،و ُ
(ٓٗٔ)
وغ َبب  ،وقُ َدم ،
وج َرش موضع باليمن
 ،وغيرىا كثير كتَُبن  ،و ُكمم  ،وطُوق ُ ،
ُ
وعقَد  ،و ُك َشر  ،وتَُرن  ،وقَُرد ،
وج َور ُ ،
صر ُ
ون َجو ُ ،
وح َمر ُ ،
وس َرر ،وقَُرع ُ ،
وب َ
ُ

،

وس َكر  ،وأ َُرم َّ ،
وكأنيم استحسنوا
وب َرع ُ ،
وعثَث  ،وأُقَر ُ ،
وقارات ُحَبل ُ ،
وغ َرق ُ ،
كثير .
ىذا البناء في المواضع فوزنوا عميو ًا
ومنو أعالم أودية وجبال  ،وال َّ
شك َّأنو مرتبط بسابقو ؛ َّ
أيضا من المواضع
ألنو ً

ٖٗٔ
ٕٗٔ
ٍ ٔٗٔ
ٍ
وج َمح
وع َشر واد بالحجاز  ،ووادي ُغ َبر عند حجر ثمود ُ ،
كذي ُع َبب واد ُ ،
٘ٗٔ
ٗٗٔ
ٍ
وب َرع جبل بتيامة ،ٔٗٙوذو
جبل لبني نمر  ،وأُثَر جبل باليمن في واد متسع ُ ،
ٔٗٚ

ٔٗٛ

لغني أو جبل بحمى ضرَّية
ُغثَث ماء ّ
أيضا جبال .
َّ
عما
وقل ورود األعالم الشخصية في الطيور والحيوانات عمى العكس تماماً َّ
 ،وظُمَع جبل لبني سميم

،و ُشفَر و ُك َبر

()ٜٔٗ

وقع في اسم الجنس  ،فمن الطيور لَُبد اسم نسر من نسور لقمان بن عاد
(ٔ٘ٔ)
(ٓ٘ٔ)
وعمما لكوكب
عمما لصنم وىو ُىَبل
وخ َزز فرس لبني يربوع
ُ
ً ،
 ،وورد فُ َعل ً
(ٖ٘ٔ)

(ٕ٘ٔ)
وعمما لمنزل من منازل القمر وىو ُبمَع
وىو ُز َحل
ً ،
تبدو في السماء تعرف بقوس قَُزح(ٗ٘ٔ) .

،

متقوسة
 ،وقَُزح لطرائق ّْ

لكن ثبت َّ
أن العمم الشخصي غمب وقوعو في الرجال واألماكن كما تقدم .
ب -عمم جنس :

وىو قميل ِّ
بعمَق ُفمَق
جدا  ،ففي الداىية قوليم :جاءوا ُ
()ٔ٘ٙ
صر( ، )ٔ٘ٚومن أسماء الضبع ُختع(. )ٔ٘ٛ
الثعمب ثُ َع ٌل
 ،ومن أسماء األسد ُى َ
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سب الرجل :
ج -عمم ِّ

َّ
المختص بالنداء  ،وىو عمم ّّ
لممذكر  ،كما َّ
أن مؤنثو وىو
دال عمى الشتم
وىو
ُّ
َّ
(فَع ِ
كاع  ،وتقول
ال) عمم لشتم المؤنث  ،فتقول في
المذكر يا لُ َكع وفي المؤنث يا لَ ِ
َ
ِ ()ٜٔ٘
يا فُ َسق ويا فَ َسا ِ
 ،وىي أعالم
ق  ،ويا ُغ َدر ويا َغ َد ِار  ،ويا ُخ َبث ويا َخباث
معدولة لقصد المبالغة في الذم(ٓ. )ٔٙ
أن فَع ِ
ِ
ال جزموا بالقياس عمييا  ،في حين اختمفوا في
ومما يفترق فيو عن فَ َعال َّ َ
نص عمى القياس فيو (أي الذي لمشتم )  ،وجزم ابن مالك َّ
بأنو ال
فُ َعل  ،فبعضيم َّ
ينقاس(. )161

د .عمم التأكيد لمعنى اإلحاطة :

وبصع ىي ألفاظ ُّ
تدل عمى معنى اإلحاطة  ،وىي معارف حال
ُج َمع و ُكتَع ُ
وبتَع ُ َ
التوكيد(ٕ ، )ٔٙوىي خاصة بالمؤنث مفردىا جمعاء وكتعاء وبتعاء وبصعاء(ٖ، )ٔٙ
ومذكرىا أجمع وأكتع وأبتع وأبصع  ،ويجمع بالواو والنون  ،فيقال :أجمعون
(ٗ)ٔٙ

وأكتعون وأبتعون وأبصعون

 ،كما سبق تحقيقو في باب العدل .

المبحث الثالث  :فُ َعل وصفاا
أولا -صيغه الصرفية :

فُ َعل وصفًا ثالثة أقسام  :منو ما ُعِدل فيو عن الوصفية فانتقل إلى العممية حال
النداء – وقد سبق في باب العمم – نحو يا فُ َسق و يا لُ َكع و يا ُغ َدر و يا ُخ َبث ،
والقسم الثاني وىو ما بقي عمى وصفيتو  ،وغالبو أن يكون مبالغة اسم الفاعل(٘، )ٔٙ

ثالث  ،وىو فُ َعل جمع صفات  ،بالنظر إلى مفرده  ،قال الرضي عن
ومنو قسم ٌ
فُعل وصفاً  (( :وذلك عمى ثالثة أقسام  :أحدىا مبالغة ِ
فاعل غير مختصة بالنداء
َ
ِ ()ٔٙٙ
وختَع في مبالغة ِ
ِ
ضارب ،
كض ُروب في مبالغة
حاطم وخاتع
كح َ
طم ُ
 ،فيو َ
ُ
وثانييا :مبالغة ِ
فاعل مختصة بالنداء نحو يا فُ َسق و يا لُ َكع  ...وثالث األقسام :
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()ٔٙٚ

جمع فُ ْعمَى أ ْف َعل التفضيل ))
الرضي لشذوذىا – ستأتي . -

 ،وىناك أوزان أخرى في باب الجمع لم يذكرىا

أ -فُعل من صيغ المبالغة
صرح بجعل ىذا البناء من أبنية المبالغة فابن خالويو في شرحو
أما من َّ
َّ

الفصيح ؛ إذ قال (( :العرب تبني أسماء المبالغة عمى اثنتي عشرة بناء ...وفُ َعل

كغ َدر))(.)162
ُ

وأشار الدكتور خميل بنيان الحسون إلى َّ
أن عدد صيغ المبالغة التي تُذكر في
كتب النحو والصرف ال َّ
تتعدى الخمسة صيغ  ،تحرص كتب النحو عمى إيرادىا في

سياق التنبيو عمى العاممة منيا من غيرىا من المشتقات َّ ،
لكنو ضبط طائفة أخرى
من صيغ المبالغة  ،تتفاوت كتب الصرف في عدد ما تثبتو منيا  ،فأحصى سبعة

وثالثين بناء من صيغ المبالغة َّ ،
وعد من ىذه األبنية بناء (فُ َعل)

()162

.

ب -فعل جمع صفات( :فُ َعل) يقع جمع تكسير لصيغ إفرادية ىي من
المشتقات  ،فمنقف عمييا:

ٔ -فُ َعل جمع فُ ْعمَى
مؤنث أفعل التفضيل َّ ،
ويراد بـ( فُ ْعمَى) َّ
فإنيا تُكسَّر عمى ىذا البناء  ،قال ابن
ُّغرى
السراج  (( :و َّ
أما فُ ْعمَى فإن كانت (فُ ْعمَى أَ ْف َعل) فتكسيرىا عمى فُ َعل نحو  :الص ْ
الد ْنيا و ُّ
ُّغر  ،ومثمو من ذوات الياء والواو ُّ :
صى))
والص َ
الد َنى  ،والقُ ْ
صوى والقُ َ
وىو قياس فيو  ،ومثمو قولو تعالى  :ﭽ ﯶ ﯶ ﯶ ﯶ ﭼ [املدثر ] 22 :جمع
()122

()121

ُك ْب َرى

(ٕ)ٔٚ

ُح َسن

،

الح ْسنى عمى
 ،والطُولَى تجمع عمى طُ َول  ،واألولى عمى أ َُول  ،و ُ
.

ٕ -فُ َعل جمع فُ َعمَة وفُ ْعمَة
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فُ َعمَة وفُ ْعمَة بناءان مطردان قياسيان في المغة ؛ َّ
لكنيما متضادان متعاكسان
فالمتحرك العين يأتي في مبالغة اسم الفاعل  ،والساكن العين يأتي في مبالغة اسم
ّْ
ٍ
المفعول  ،قال ابن قتيبة  (( :قالوا ُّ
حرف عمى فُ َعمَة  -وىو وصف  -فيو
وكل
ميذار َّ
ساخر من
ًا
احا مطالقًا
ًا
وس َخ َرة  ،إذا كان
لمفاعل نحو ُ :ى َذ َرة ُ
نك ً
ون َك َحة وطُمَقَة ُ
الناس  ،واذا َّ
سكنت العين من (فُ ْعمَة)  -وىو وصف(ٖ -)ٔٚفيو لممفعول بو  ،تقول

ورجل
 :رج ٌل لُ ْع َنة ؛ أي  :يمعنو الناس  ،فإن كان ىو يمعن الناس قمت  :لُ َع َنة ،
ٌ
ُسبَّة  ،أي يسبُّو الناس  ،فإن كان ىو ُّ
وى َزأة
يسب الناس َ ،
قمت ُس َب َبة  ،وكذلك ُى ْأَزة ُ
(ٗ)ٔٚ

.

وخ َد َعة ))
وخ ْد َعة ُ
ض َح َكة ُ ،
وض ْح َكة و ُ
وس ْخ َرة و ُس َخ َرة ُ ،
ُ
أمات كتبيم  ،ولم نعثر
ولم يذكروا جمعيما القياسي  ،عمى الرغم من تتبُّعو في َّ

عميو  ،واَّنما الذي ورد إشارات تثبت َّ
أن جمعيما ىو عمى زنة فُ َعل جمعا شاذاً أو
غير مطرد  ،قال السيوطي  (( :والثالث من األوزان فُ َعل بالضم فالفتح  ،ويطَّرد
االسم عمى فُ ْعمَة بالضم والسكون  ،وفُ ُعمَة بضمتين  ...بخالف الوصف منيا
جميعا
ً
ُ
(٘)ٔٚ
َّ
ٍ
؛ أي  :سريعة في حاجتيا  ،وشذ رج ٌل ُب ْي َمة
وى َزأة  ،وامرأة ُشمُمة
ض َح َكة ُ
كرجل ُ
وبيَم ))(. )ٔٚٙ
ُ
ويفيم من كالمو َّأنو غير شاذ في بناء (فُ َعمَة) َّ
لكنو غير مطَّرد  ،وشاذ في بناء
(فُعمَة)  ،في حين بقية العمماء َّ
شذذوا(َّ )ٔٚٚ
كل جموع الصفات منو إال ما ورد جمعاً
ْ

لـ(فُ ْعمَى ) السابق  ،لكن عالقة البناءين وصفًا بجمع (فُ َعل ) القياسي في االسم
تثبت انسجاميما واتيانيما عمى اطّْراد واحدٍ  ،ففُ ْعمَة في األسماء يقابميا فُ ْعمَة ىذا
ُّ
في الصفات  ،و(فُ ُعمَة) في األسماء توافق فُ َعمَة في الصفات ؛ َّ
أخف منيا ،
لكنيا
بل تتفق فُ ْعمى في الحركات والسكنات مع فُ ْعمة  ،وال يخفى أن ألف التأنيث تقابل
تاء التأنيث في فُ ْعمة  ،ولعل المغة لم تحفظ لنا جمع فُ َعمة وفُ ْعمة وصفين ؛ ألنو من
البداىة بمكان  ،وعمى ّْ
كل حال فالسماع ىو الذي ُّ
يحد القياس  ،وليس عندنا من
نص السيوطي السابق  ،فضال عن قوليم :
الشواىد ما يدعم القياس إال ما ورد في ّْ
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رج ٌل لُ ْع َنة عمى أىل بيتو ُ ،ي َس ُّ
ب أىل بيتو بسببو  ،أو ىو لُ َع َنة  ،أي كثير المعن
لمناس ُ ،يجمع عمى لُ َعن(. )ٔٚٛ
ٖ -جمع أَف َْعل فَ ْعالء

قياس ىذا البناء أن يكون بزنة فُ ْعل ساكنة العين َّ ،
لكنو قد ورد ناد ار بزنة (فُ َعل)
ٍ
ود َرع  ،لمثالث تمي البيض السوداد أوائميا
 ،فقالوا  :ليمةٌ درعاء ،
وليال ُد ْرع ُ
()122

وابيضاض سائرىا

.

ثاني ا -صرفه

أن َّ
مصروف في ّْ
كل أحوالو  ،قال سيبويو  (( :اعمم َّ
كل فُ َعل كان
فُ َعل وصفًا
ٌ
أما الصفات فنحو قولك  :ىذا
اسما معروفا في الكالم أو صفة فيو مصروف  ...و َّ

طم القيسي :
الح َ
رج ٌل ُح َ
طم  ،قال ُ
بسواق ُحطَم
قد لفَّها المي ُل َّ
ذكرت لك َّ
َّ
ألنو  ...صار بمنزلة قولك  :ىذا رج ٌل َع ِم ٌل إذا أردت
فت ما
ُ
فإنما صر ُ
معنى كثير العمل ))( ، )122وىذا البناء يجب صرفو في ّْ
كل أحوالو( ، )121كبقية
ِ
ص ِرف إال
الصفات  ،والقاعدة فيو َّأنو (( ْ
إن ُعمم كونو مشتقًا ُ ،
وجيل في النكرات ُ
سمع ترك صرفو ))(. )125
أن ُي َ
وكذلك جمع الصفات  ،فيو مصروف كمو  ،وال سيما القياسي منو  ،وىو جمع
ُخر جمع
وح َس ٍن  ،وغيرىا إال أ َ
المؤنث من أَ ْف َعل التفضيل (فُ ْعمَى ) ك ُك َب ٍر وأ َُو ٍل ُ
ُخرى َّ ،
فإنو ممنوع من الصرف  ،لموصفية والعدل( ، )122أما الوصفية فأخر جمع
أْ

وليحذر من أخرى التي
تفضيل لإلناث من أفعل فعمى ؛ أي من َ
آخر أُخرى ُ ،
آخر بالكسر  ،فيذه بمعنى ِ
ليست لمتفضيل  ،ومذكرىا ِ
آخرة  ،قال تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ

ﭿ ﭼ [ األعراف ، ] 22 :ودليمو أنيما بمعنى قولو تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [ النجم:

 ، ] ٧٤وقال في موضع آخر :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ُجمعت ىذه عمى أخر  ،فأخر مصروفة

()122
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أما العدل فييا فكان حق اسم التفضيل أن يكون محمى باأللف والالم  ،أو

آخر من كذا  ،وىذه أخرى من
المفضل عميو مجرور بمن  ،فالحق أن تقول ىذا َ
أخر من كذا  ،أو تقول :ىذا اآلخر واألخرى واألخر ،كما تقول ىذا
كذا ّ ،
وىن ُ
أكبر من كذا وكبرى منو وكبر ،أو األكبر والكبرى والكبر ،فمما امتنع ذلك منعت

من الصرف ؛ لمعدل عن تعبير من كذا أو من األلف والالم .

اآلخر ال يكون إال بعد مذكور
أما سبب عدليم عن ىكذا تعبير فألنو ُعمم أن َ
أو بعد أول  ،فمم يحتج إلى (منو) ؛ لذلك ُعِدلت أُخر عن وجييا ؛ ألن الباب ال

يستعمل إال باأللف والالم أو من كذا  ،قال اهلل عز وجل :ﭽ ﮢ ﮣﭼ [ آل عمران٤ :

] فمم يصرفو  ،وقال :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ[ البقرة ، ]٤٨٧ :فمم ُيصرف(.)122

وجعل ابن ىشام العدل فيو عن المفرد المذكر حال التجرد من أل واإلضافة ؛

آخر
آخر وبرجال َ
آخر وبنساء َ
إذ حقو التزام اإلفراد والتذكير ،فتقول مررت بامرأة َ
آخر  ،ولكنيم عدلوا عن ذلك فقالوا أخرى وأخر وآخرون آخران
وبرجمين َ
وِىم فاستدل بقولو تعالى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [ البقرة ، ] 525 :وىي باأللف والالم ،
()126

 ،لكنو

واستدل عمى البقية بقولو تعالى :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ[ البقرة ، ]122 :وقولو :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ

ﭼ [ التوبة ، ]125 :وقولو :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [ املائدة. ]122 :
ثالث ا – دللته

أ -دللته عمى المبالغة
أن ىذا البناء ُّ
نص سيبويو قر ًيبا َّ
يدل عمى الكثرة والمبالغة  ،بقولو
كما سبق في ّْ
 (( :ىذا رج ٌل َع ِم ٌل إذا أردت معنى كثير العمل))( ، )122وكذلك قول الرضي َّأنو
ض ُروب في مبالغة ِ
ضارب
بمنزلة َ
ِ
فاعل  ،بل أجروه مجراه في إيقاع الفعل منو لكن أرادوا المبالغة في األمر  ،أما
()122

 ،وال يعني عدولو عنو كبقية المعدوالت عن

بناء مستق ٌل بذاتو  ،ال يراد بو عدول عن
البناء فميس معدوال عنو ؛ أي  :ىو ٌ
األصل  ،قال سيبويو  (( :وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في األمر مجراه
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ألنو يريد بو ما أراد ِ
 ،إذا كان عمى بناء ِ
فاعل ؛ َّ
بفاعل من إيقاع الفعل ؛ إال َّأنو

يريد أن ُي ّْ
حدث عن المبالغة  ،فما ىو من األصل الذي عميو أكثر ىذا المعنى
فَ ُعول وفَعَّال ومفعال وفَ ِعل ))( ، )122وقال ابن يعيش (( :والفرق بين العدل وبين
لمعنى آخر  ،أُخذ من األول ،
االشتقاق الذي ليس بعدل أن االشتقاق يكون
ً
كضارب من الضرب  ،فيذا ليس ٍ
بعدل  ،وال من األسباب المانعة من الصرف ؛
ألنو اشتُ َّ
ق من األصل بمعنى الفاعل  ،وىو غير معنى األصل الذي ىو الضرب ،
والعدل ىو أن تريد لفظاً ثم تعدل عنو إلى لفظ آخر  ،فيكون المسموع لفظاً والمر ُاد

غيره  ،وال يكون العدل في المعنى إنما يكون في المفظ ))( ، )122إذن صيغة المبالغة
َ
 (( :صفة تفيد التكثير في حدث اسم الفاعل  ،وليست عمى صيغتو  ،فقولك :
أما َجيُول فالمراد منو الوصف بكثرة
جاىل يحتمل الوصف بقمَّة جيمو وكثرتو َّ ،
الجيل ))( )121؛ وانما خضنا في ىذه المسألة  -وىي من المسمَّمات  -خشية
التباس ىذا البناء في مبالغة اسم الفاعل باألبنية التي سبق دراستيا في عدوليا عن
بناء ِ
فاعل .
وغ َدر ولَُبد لمداللة عمى المبالغة
وختَع ُ
ومما جاء في العربية عالوة عمى ُحطَم ُ
()125
وزَّكاء النقد ِ
موسر
وع َرقَة كثير العرق
وزَكأة َ
 ،ورج ٌل ُزَكأ ُ
قوليم  :رج ٌل ُع َرق ُ
عاجل النقد( ، )122ورجل ُى أر َّ
وفرس ُكفَت و ُكفَتَة يثب
اليذاء الكثير الكالم(، )122
ٌ
َ
()122
وعوقَة ذو تعويق وترييث ،
جميعا فال ُيستم َكن منو الجتماع وثبو
 ،ورج ٌل ُع َوق ُ
يثبّْط الناس عن أمورىم أو جبان

()126

كالميم .

 ،و ُّ
الشفَن  :الشديد النظر

()122

 ،وغيره كثير

وال يخفى – مما سبق من الشواىد – ما بين فُ َعل وفُ َعمَة من عالقة في مبالغة
اسم الفاعل َّ ،
فكأن البناء ىو نفسو ألمرين :
ٍ
ٍ
وسكنات.
حركات
األول  :اتفاق البناءين
واآلخر :عودة بناء فُ َعمة إلى بناء فُ َعل في الجمع – كما سبق – .
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والذي يظير أن التاء في فُ َعمَة لممبالغة ؛ فيكون بناء فُ َعمَة أكثر مبالغة من فُ َعل
– واهلل أعمم – بل مما يجمب النظر من الشواىد السابقة ذكرىم فُ َعمَة خمف فُ َعل ،
التدرج في المبالغة من الكثير إلى األكثر ،ووقوع التاء لممبالغة في صيغ
مما يثبت ُّ

العربية كثيرة  ،ومن ذلك ما أثبتو العمماء في بناء فُ َعمة َّ
أن التاء فيو لممبالغة  ،قال
ابن سيده (( :رج ٌل لَ َّماز ولُ َمزة  ،وكذلك امرأة لُ َمزة  ،الياء فييما لممبالغة ال
لمتأنيث))(. )122
وقد عقد الدكتور فاضل صالح السامرائي عنوانا لممبالغة بالتاء  ،وجعل من

ذلك لفظ اليُ َمزة(. )122
ب -داللة الذم في المبالغة

يختص جمع (فُعمَة ) و(فُعمَة)  ،فكالىما َّ
الذم
وىذا
ُّ
يدالن عمى المبالغة في ّْ
ْ
َ
وض ْح َكة ،
؛ لذا زيدت عمييما التاء لممبالغة في ّْ
ض َح َكة ُ
ذم الموصوف  ،فيقولون ُ :
وى ْأزَة  ،ومثمو جمعيما  ،ومما ُّ
يدل عمى وقوعيما في الذم قول
وى َأزَة ُ
ولُ َع َنة ولُ ْعنة ُ ،
أذم ))
الض ْح َكة ُّ
ابن سيده  (( :والضحَّاك ٌ
ذم  ،و ُ
مدح  ،و ُ
الض َح َكة ٌ
في ىذا الباب في ّْ
كل ألفاظو( ، )521إال ما ورد في ُب ْي َمة عمى ُبيَم َّ
فإنو الرجل
الشجاع( ، )525ولعل الشذوذ اعتوره من داللتو عمى المدح ال من جية جمعو عمى
()522

 ،ويطرد الذم

فُ َعل – كما سبق . -
ج -دللته عمى التفضيل
وىذه الداللة خاصة بجمع المؤنث من (فُ ْعمَى ) أَ ْف َعل التفضيل  ،ال
َّ
المذكر  ،كقولو تعالى  :ﭽ ﯶ ﯶ ﯶ ﯶ ﭼ [املدثر ، ] 22 :بمنزلة
يشركو فييا

وح ْسنيات
ال ُك ْبريات  ،وقوليم  :نساء ُح َسن ُ
وغير ذلك مما يجري بو القياس .

()522

الهوامش

522

الص ْغريات
الص َغر و ُ
 ،ومثمو ُ :

()522
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(ٔ) الكتاب ٗ.ٕٔ/

(ٕ) القاموس .ٖٕ /

(ٖ) شرح الرضي عمى الكافية ٕٕٔٔ/
(ٗ) ينظر :شرح الرضي عمى الشافية ٔ.ٕٗٚ /
(٘) المزىر ٕ. ٘ٓ/

( )ٙشرح الرضي عمى الشافية ٔ.ٔ٘ٚ/
( )ٚالكتاب ٖ. ٜ٘ٚ/

( )ٛالقاموس ٔ. ٘ٔٛ/
( )ٜالمصدر نفسو ٔ. ٔٓٔٛ/
(ٓٔ) المصدر نفسو ٔ. ٘ٚٚ/
(ٔٔ) المصدر نفسو ٕٔٓٙٗ/
(ٕٔ) تاج العروس ٖٖ.ٕٕٖ/

(ٖٔ) جمع ُح َّزة بالضم  ،وىي الحجزة والعنق وقطعة من المحم قُطعت طوال أو
خاص بالكبد  ،ينظر :المحكم والمحيط األعظم ٕ. ٜٜٗ/
(ٗٔ) دقائق التصريف.ٕٕٗ /

(٘ٔ) القاموس المحيط. ٜٔٔ٘ /

( )ٔٙينظر :القاموس ، ٜٛ٘ /وتاج العروس ٕٕ.ٔٛٗ /

( )ٔٚينظر :ىمع اليوامعٖ ، ٖ٘ٗ/وارتشاف الضربٔ. ٕٗٚ-ٕٗٙ/
( )ٔٛالمصدران السابقان أنفسيما .
( )ٜٔينظر :األصولٕ. ٖٚٗ/

(ٕٓ) ينظر :المحكم والمحيط األعظم.ٕٙ/ٙ
(ٕٔ) ينظر :المصدر نفسوٓٔ.ٖٖٓ/
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(ٕٕ) ينظر :شرح الكافية الشافية٘ ، ٖٔٛٛ/وشرح الرضي عمى

الشافيةٕ ، ٕٔٓ/وأوضح المسالكٗ ، ٕٖٔ/وارتشاف الضربٔ، ٕٗٛ/
وىمع اليوامعٖ.ٖ٘ٗ/

(ٖٕ) ينظر :شرح الكافية الشافيةٗ ،ٔٛٗٓ/وارتشاف الضربٔ.ٕٗٛ/
(ٕٗ) ارتشاف الضربٔ ،ٕٗٚ/والقاموس.٘ٛٛ/

(ٕ٘) ينظر :الصحاح ،ٕٜٗٔ/ٙوارتشاف الضربٔ.ٕٗٛ/
( )ٕٙتاج العروسٗٔ.ٖٖٛ/
( )ٕٚالقاموس.ٜٕٜ/

( )ٕٛجمع جديد  ،وىو وجو األرض  .ينظر :العين . ٛ/ٙ

( )ٕٜشرح الكافية الشافية ٗ ،ٖٔٛٚ/وينظر :المقتضبٕ ، ٕٕٔ/وتيذيب
األسماء ٖ.ٔٗٓ/

(ٖٓ) ارتشاف الضربٔ ،ٕٗٙ/وينظر مجاز القرآن ٔ ،ٖ٘ٔ/وأدب الكاتب
 ، ٖٓ٘/والمنصفٖ ، ٜٔ/وشرح الرضي عمى الشافية ٕ.ٖٕٔ/

(ٖٔ) الكتاب ٖ.ٕٕٖ-ٕٕٕ/
(ٕٖ) ىمع اليوامع ٔٔٓٗ/

(ٖٖ) أي  :عمى بناء فُعل  ،وليس عمى العموم .
(ٖٗ) الممع ،ٔ٘٘ /وينظر  :المقتضب ٖ.ٖٕٖ/

(ٖ٘) أصول النحو ٕ ،ٕٔٛ /وينظر  :المباب ٕ ،ٕٔٛ/وشرح الرضي عمى
الشافية ٔ.ٕٗٚ/

( )ٖٙينظر :المصادر أنفسيا.
( )ٖٚوالسّْمكان فراخ القطا  ،الواحد ُسمَك واألنثى ُسمَكة ويقال سمكانة .العين
٘.ٖٔٔ/
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وسماه
لممبرد  ،وجاء بيا الرضي  -أيضاَّ -
( )ٖٛىذه تسمية نسبيا ابن جني ّْ
سماه كالمخفف
ابن السراج مقصور (فُ َعال) وكذلك الفارابي  ،وابن َّ
الوراق َّ
من فُ َعال  .ينظر :األصول ٕ ،ٕٔٛ/وديوان األدب ٔ ، ٛٚ/والخصائص
ٖ ،ٔٛٓ/وعمل النحو ،ٕ٘ٓ/وشرح الرضي عمى الشافية ٔ.ٕٗٚ/

( )ٖٜشرح ابن عقيل ٗ. ٔٔٚ /
(ٓٗ) المصدر نفسو ٗ.ٕٔٚ/
(ٔٗ) ديوان األدب ٔ. ٛٚ/

(ٕٗ) أي :المعدول الممتنع من الصرف دون المصروف غير المعدول .
نصو .
(ٖٗ) أي :المبرد ولم نعثر عمى ّْ
(ٗٗ) أي :من باب العدل .

(٘ٗ) البيت لمكميت األسدي  ،ينظر شعر الكميت ٔ.ٜٔٔ/
( )ٗٙالخصائص ٖ. ٔٛٔ-ٔٛٓ/
( )ٗٚالقاموس.ٕٖٕ /

( )ٗٛالمصدر نفسو.ٕٛٚ /
( )ٜٗالمصدر نفسو.ٕٗٚ /
(ٓ٘) تاج العروس ٖ. ٕٓٚ /

(ٔ٘) المصدر نفسو ٗ. ٜٗٗ -ٗٗٛ /

(ٕ٘) ينظر :تاج العروس عمى التوالي ٕٔ ،ٖٗٓ/وٕٗ ،ٜ/و،ٖٚٗ /ٕٚ
ؤٖ ،ٖٖٚ/وٖٗ.ٜٔٙ/

(ٖ٘) ينظر  :كشاف اصطالحات الفنون ٔ.ٜٔٔ/
(ٗ٘) ينظر  :جامع الدروس العربية.ٜٕٔ /
(٘٘) درة الغواص ٔ.٘ٙ/

( )٘ٙينظر القاموس .ٕٙٛ
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( )٘ٚينظر :تيذيب المغة ٖ.ٕٚ/
( )٘ٛديوان األدب ٔ.ٕٔٙ/
( )ٜ٘المصدر نفسو.
(ٓ )ٙالمصدر نفسو.
(ٔ )ٙالمصدر نفسو.
(ٕ )ٙينظر :المصدر السابق باب فُ ْعمَة ٔ. ٔٚ٘-ٔٙٔ/
(ٖ )ٙالعين ٕ.ٙٓ /
(ٗ )ٙاألصول ٖ.ٜٓ/

(٘ )ٙالصحاح .ٕٗ٘/ٛ

( )ٙٙجميرة المغة ٕ.ٖٓٙ/

( )ٙٚاسم الجنس الجمعي يدل عمى الماىيات المتكثّْرة  ،وىو في المخموقات
كثير كتمرة وتمر وشجرة وشجر  ،وفي المصنوعات قميل كعمامة وعمام
ٌ
وفَتَخة وفَتَخ نوع من الحمي  ،ينظر :فتح الباري البن رجب  ،ٔ٘ٓ/ٙوفتح
الباري البن حجر  ،ٜٓ/ٛوجامع الدروس العربية . ٗٓ/

( )ٙٛالقاموس .ٔٓٔٛ

( )ٜٙالمصدر نفسو. ٘ٚٚ /

(ٓ )ٚتاج العروس ٕٗ. ٕٔٗ /

(ٔ )ٚالمصدر نفسو ٕٗ. ٖٛٙ/
(ٕ )ٚالمصدر نفسو ٖ٘.ٗٚٚ /
(ٖ )ٚالمصدر نفسو ٕٗ. ٖٕٗ/
(ٗ )ٚالمصدر نفسوٖٕ. ٘ٓٔ/

(٘ )ٚينقسم العمم إلى (( مرتجل وىو ما استُعمل من أول األمر عمماً كأدد
لرجل وسعاد المرأة  ،ومنقول _ وىو الغالب _ وىو ما استعمل قبل العممية
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وفضل  ،أو لعين كأسد وثور ،
لغيرىا  ،ون ْقمو إما من اسم :إما لحدث كزيد
ْ
واما من وصف :إما لفاعل كحارث وحسن أو لمفعول كمنصور )) أوضح

المسالك إلى ألفية ابن مالك ٔ.ٕٖٔ/

( )ٚٙزحل معدول في حالة إرادة اسم الكوكب المعروف  ،وىو ممنوع  ،لكنو

قد يرد وصفاً لمرجل الذي يزحل عن األمور  ،فيو مصروف غير معدول .
ينظر :الكتابٖ  ، ٕٕٗ/والقاموس .ٖٔٓٗ/

( )ٚٚثعل ىذا المعدول ىو عمم رجل معدول عن األثعل  ،وىو السيد الضخم
 ،أما إذا أُريد بو اسم من أسماء الثعمب فيو عمم جنس  ،وىو غير معدول

ومصروف َّ ،
وعد ابن سيده ثعل بطنا من بطون العرب أيضا غير معدول

؛ ألنو مصروف .ينظر :جميرة المغةٔ ،ٕٗٚ/ومقاييس المغةٔ،ٖٚٙ/

والمحكم والمحيط األعظمٕ ، ٜٖ-ٜٕ/وتاج العروس.ٔ٘ٗ-ٖٔ٘/ٕٛ
َن َعمَم َّ
الش ْخ ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ضوعٌ
( (( )ٚٛاْلفَ ْر ُ
ص َم ْو ُ
ق بين َعمَم اْلج ْنس َو َعمَم الش ْخص أ َّ َ
اىي ِ
س موضوعٌ لِْمم ِ
لِْم َح ِقيقَ ِة بِقَْيِد التَّ َش ُّخ ِ
َّة بِقَ ْيِد
ص اْل َخ ِارِج ّْي َو َعمَ َم اْل ِج ْن ِ َ ْ ُ
َ
ص ّْ
التَّ َش ُّخ ِ
الذ ْىنِ ّْي )) البحر المحيط في أصول الفقو ٔ ، ٖٖٗ/ويعني ذلك:
أن عمم الشخص ىو أن يراد بو واحد بعينو كزيد وأحمد  ،في حين عمم

الجنس في المعنى كحكم النكرة من جية أنو ال يخص واحدا بعينو  ،فكل

أسد يصدق عميو أسامة  ،وكل عقرب يصدق عمييا أم عريط  ،وكل ثعمب
يصدق عميو ثعالة  ،فعمم الجنس ما وضع لشيء بعينو ذىنا كأسامة  ،فإنو

موضوع لممعيود في الذىن  ،ويصدق عمى كل أفراد جنسو في الخارج ،
ِ
اص ىذا اْل ِج ْن ِ
س َي ِف ُّر من
امةَ ؛ أ ْ
َي أَ ْش َخ ُ
َولِيَ َذا ُيقَا ُل ثُ َعالَةُ َيف ُّر من أ َ
ُس َ
ين َّ
الش ْخ ِ
اص ىذا اْل ِج ْن ِ
أَ ْش َخ ِ
اجوا في ىذا النَّ ْوِع إلَى تَ ْعيِ ِ
ص
س ؛ َوِاَّن َما لم َي ْحتَ ُ
اج إلَى تَ ْعيِ ِ
يش:
ين أَ ْف َرِاده  ،قال ابن َي ِع َ
َع َالِم ؛ ِألََّنو َال ْ
َك َغ ْي ِرهَ من ْاأل ْ
يحتَ ُ
ق عمى اْل ِج ْن ِ
ات ؛ ِأل َّ
س
َن المَّ ْفظَ َوِا ْن أُ ْ
َوتَ ْع ِريفُيَا لَ ْف ِظ ّّي َوِى َي في اْل َم ْع َنى َن ِك َر ٌ
طمِ َ
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فَقَ ْد
َح ّْد

ق عمى أَ ْف َرِاد ِه َوَال
ُي ْ
طمَ ُ
اْل َعمَِم حقيقةً  .ينظر:

صا بِ َع ْينِ ِو َ ،و َعمَى ىذا فََي ْخ ُرُج عن
َي ُخ ُّ
ص َش ْخ ً
شرح ابن عقيل ٔ ،ٕٜٔ-ٕٔٛ/والبحر المحيط

في أصول الفقو ٔ ،ٖٖٗ/والتعريفات . ٕٓٔ/

( )ٜٚىمع اليوامع ٔ ،ٔٓٗ-ٖٔٓ/وينظر  :شرح الرضي عمى الكافية
ٔ.ٕٖٔ/

(ٓ )ٛأي :من اجتماع عمتين لممنع من الصرف .
(ٔ )ٛشرح الرضي عمى الكافيةٔ.ٕٖٔ/
(ٕ )ٛينظر :المصدر نفسو ٔ.ٕٕٔ/

(ٖ )ٛينظر :ىمع اليوامع ٔ.ٔٓ٘/
بفعال ألن ِ
ِ
فعال مؤنث فُعل  ،في ىذا الموضع من
(ٗ )ٛربط سيبويو فُعل
النداء  ،وسيأتي مزيد ٍ
بحث ليما في باب الداللة .
(٘ )ٛىكذا في الكتاب ولعميا تحريف  ،والصواب :ويدلك .
( )ٛٙالكتابٕ.ٜٔٛ/

( )ٛٚىمع اليوامع ٔ.ٔٓ٘/

( )ٛٛينظر :المصدر نفسو .
( )ٜٛينظر :المصدر نفسو.

(ٓ )ٜينظر أوضح المسالك ٗ ،ٕٔٛ/وىمع اليوامعٔ.ٔٓ٘/
(ٔ )ٜينظر :ىمع اليوامعٔ.ٔٓٙ-ٔٓ٘/

(ٕ )ٜىمع اليوامع ٔ ،ٔٓٙ/وينظر :عمل النحؤ ،ٖٜٛ/وأوضح
المسالكٗ.ٕٔٛ/

(ٖ )ٜينظر  :المصدر نفسو ٔ.ٔٓٗ/

(ٗ )ٜينظر :شرح الرضي عمى الكافية ٔ ،ٕٖٔ/والقاموس.ٜٔٛ /

(٘ )ٜينظر  :الكتاب ٖ ،ٕٕٖ/وشرح الرضي عمى الكافية ٔ.ٕٖٔ/
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( )ٜٙأُ َدد  :أبو قبيمة من حمير  .ينظر :تاج العروس .ٖٛٔ/ٚ
( )ٜٚشرح الرضي عمى الكافية ٔ.ٕٔٗ-ٕٖٔ/
( )ٜٛخزانة األدب ٗ ،ٚ/وينظر :تفسير القرطبي .ٕ٘/ٜٔ

( )ٜٜينظر  :الكتاب ٖ ،ٗٙٗ/واألصول ٖ ،ٜ٘/وشرح ابن عقيل ٔ.ٕٔ٘/
(ٓٓٔ)
(ٔٓٔ)

المقتضب ٖ ،ٖٕٖ/وينظر :الممع .ٔ٘٘/

أي حال النقل إلى العممية من الصفة  ،وقمنا َّ :
إن ذلك يقع حال

النداء  ،وليس قبمو .

(ٕٓٔ)

ىمع اليوامع ٔ.ٔٓ٘/

(ٖٓٔ)

شرح الرضي عمى الكافية ٔ.ٕٖٔ-ٕٕٔ/

(٘ٓٔ)

ينظر  :ىمع اليوامع ٔ. ٔٓ٘/

()ٔٓٚ

أي :الخميل .

(ٗٓٔ)
()ٔٓٙ

الكتاب ٖ. ٕٕ٘/

المصدر نفسو ٔ.ٔٓٙ/

()ٔٓٛ

الكتاب ٖ.ٕٕٗ /

(ٓٔٔ)

ينظر :إعراب القرآن لمنحاس ٖ ،ٖٗ/ومشكل إعراب القرآن

(ٔٔٔ)

ينظر :القاموس ،ٔٔٚٙ /والمزىر ٕ ،ٕٔٗ/وتاج العروس /ٕٙ

()ٜٔٓ

ىمع اليوامع ٔٔٓٗ/

ٕ ،ٕٗٙ/وحجة القراءات ،ٗ٘ٔ /والتفسير الكبير ٕٕ.ٔٙ/
.ٔٛٚ

(ٕٔٔ)

ينظر  :المقتضب ٖ ، ٖٜٚ-ٖٚٛ/واألصول ٕ ،ٜٗ/وشرح

الرضي عمى الكافية ٔ.ٕٖٔ/

(ٖٔٔ)

بعد تعقُّبنا لمرضي عثرنا عمى رسالة صغيرة تسمى ( الدرر في

فميرجع إلييا .
منع عمر ) لمشنقيطي  ،فييا شيء مما نحن بصدده ُ
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الزفَر الذي يحمل األثقال واألمور التي يعجز عنيا غيره ))
(ٗٔٔ)
(( ُ
الزاىر في معاني كممات الناس ٔ ،ٔٚ/وخزانة األدب ٕٓٔٔ/
(٘ٔٔ)

البيت ألعشى باىمة في األصمعيات ، ٜٔٓ/وأمالي المرتضى

ٕ ، ٕٔ/وينظر ىامش محقق شرح المفصل البن يعيشٔ. ٖٔٛ/

()ٔٔٙ

أي  :الشرطان المذان سبقا في العمم المعدول المرتجل.

()ٔٔٚ

شرح الرضي عمى الكافية ٔ.ٕٔٗ/

()ٜٔٔ

ينظر :الكتاب ٖ ،ٕٕٖ/وأدب الكاتب ،ٕٕ٘ /وقال فييما ابن

()ٔٔٛ

المقتضب ٖٖٕٖ/

بناء آخر  ،نحو عمر وأنت
جني (( :معنى العدل أن تمفظ ببناء وأنت تريد ً
تريد عام ار  ،وزفر وأنت تريد زاف ار )) الممع ،ٔ٘٘/وينظر:
الخصائصٖ.ٔٛٓ/

(ٕٓٔ)

المقتضب ٖ.ٖٕٖ/

(ٕٕٔ)

المبيج ٕٕ ،وينظر :شرح المفصل ٔ ، ٖٔٛ/وخزانة األدب

(ٖٕٔ)

ىمع اليوامع ٔ ،ٖٔٓ/والمزىر ٕ.ٕٕٔ/

(ٕ٘ٔ)

ينظر  :المصدر نفسوٕ.ٕٔٔ/

(ٕٔٔ)

أي الوصف  ،وليس العمم المعدول المرتجل .

ٔ.ٔٛٙ-ٔٛ٘/

(ٕٗٔ)

تاج العروس ٖٓ.ٔٙٙ/

()ٕٔٙ

المصدر نفسو ٕٖ.ٕ٘/

()ٕٔٛ

القاموس  ،ٔ٘ٔٓ /وتاج العروس ٖٗ. ٜ٘/

(ٖٓٔ)

المصدر نفسو ٕٕ.ٕٔٗ/

()ٕٔٚ
()ٕٜٔ

المصدر نفسو ٗٔ.ٖٗٔ/
تاج العروس ٖٕ.ٗ٘ٚ/
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(ٖٔٔ)

المصدر نفسو ٔٔ.ٗٓٛ/

(ٖٖٔ)

المصدر نفسو ٖٔ.ٕٕٙ/

(ٕٖٔ)

المصدر نفسو .ٖٛٔ/ٚ

(ٖٗٔ)

المصدر نفسو ٘.ٜ٘٘/

()ٖٔٙ

المزىر ٕ.ٕٕٔ/

()ٖٔٛ

معجم البمدان ٖ.ٖٔٗ/

(ٖ٘ٔ)
()ٖٔٚ

المصدر نفسو ٘.ٕٜٔ/
تاج العروس .ٖٔ٘ /ٕٛ

()ٖٜٔ

تاج العروس .ٕٓٗ/ٕٙ

(ٔٗٔ)

تاج العروس ٖٖٓٗ/

(ٖٗٔ)

المصدر نفسو ٖٔ.ٜٔٛ/

(ٓٗٔ)
(ٕٗٔ)

العين .ٖ٘/ٙ

المصدر نفسو ٖٔ.٘ٛ/

(ٗٗٔ)

المصدر نفسو .ٖٗٛ /ٙ

()ٔٗٙ

المصدر نفسو ٕٓ. ٖٔٛ/

()ٔٗٛ

تاج العروس ٕٔ.ٕٗٚ /

(٘ٗٔ)
()ٔٗٚ

المصدر نفسو ٓٔ.ٙٚ/
القاموس.ٕٕٔ /

()ٜٔٗ

المزىر ٕ.ٕٕٔ/

(ٔ٘ٔ)

تاج العروس ٖٔ.ٔٔٓ/

(ٖ٘ٔ)

المزىر ٕ.ٕٕٔ/

(ٓ٘ٔ)
(ٕ٘ٔ)

تاج العروس ٘ٔ.ٖٔٛ/

الكتاب ٖ.ٕٕٗ/
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(ٗ٘ٔ)

تاج العروس .٘ٚ/ٚ

()ٔ٘ٙ

ينظر :جميرة المغةٔ ، ٕٗٚ/وتاج العروس.ٔ٘ٗ/ٕٛ

(٘٘ٔ)

ىمع اليوامع ٔ.ٔٓٗ/

()ٔ٘ٚ

ينظر :المزىر ٕ ،ٕٕٔ/وتاج العروس ٗٔ.ٖٗٚ/

()ٜٔ٘

ينظر :شرح شذور الذىب ،ٕٔٔ- ٕٔٓ /وىمع اليوامع ٕ،ٙٔ/

(ٓ)ٔٙ

ِ
فعال واختصاصيا
ينظر خزانة األدب  ،ٖٓٗ /ٙوصيغة

()ٔ٘ٛ

ينظر :شرح الرضي عمى الكافية ٔ ،ٕٖٔ/والقاموس.ٜٔٛ /

وتاج العروس ٖٔ.ٕٓٗ-ٕٖٓ/

بالمؤنث.ٗ-ٖ/

(ٔ)ٔٙ

ينظر :شرح شذور الذىب،ٕٔٔ /وىمع اليوامع ٕ،ٙٔ/وصيغة

(ٕ)ٔٙ

ينظر :الكتاب ٖ ،ٕٕٗ/وىمع اليوامع ٔ.ٔٓٙ -ٔٓ٘/

ِ
فعال واختصاصيا بالمؤنث. ٗ-ٖ/

(ٖ)ٔٙ

ينظر :الكتاب ٖ ،ٕٕٗ/وأوضح المسالك ٗ ،ٕٔٛ/ومختار

الصحاح.ٕٖ٘ /

(ٗ)ٔٙ

ينظر :العين ٔ ،ٜٔ٘/والممع ، ٛ٘/والقاموس.ٜٓٙ /

(٘)ٔٙ

شرح الرضي عمى الكافية ٔ.ٕٕٔ/

()ٔٙٙ

يراد من ىذين المفظين المبالغة  ،وليس العممية كما سبق في باب

العمم الجنسي  ،قال سيبويو (( :والصفة نحو ُحطَم ولَُبد  ،قال اهلل عز وجل
وس َكع)) الكتاب ٗ،ٕٕٗ/
 :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [ البلد ، ] ٦ :ورجل ُختَع ُ
فالختَع الحاذق في الداللة  ،ينظر القاموس/
وينظر  :المقتضب ُٖ ٖٕٖ /
طم ال يشبع ؛ ألنو يحطّم َّ
كل شيء
 ،ٜٔٛولسان العرب  ،ٕٙ/ٛورجل ُح َ
طم  ،ينظر :المحكم والمحيط
 ،قال الشاعر  :قد لفَّها الميل بسواق ُح َ

األعظم ٖ.ٕٜٗ/
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()ٔٙٚ

شرح الرضي عمى الكافية ٔ.ٕٖٔ-ٕٕٔ/

()ٜٔٙ

ينظر  :سنن العربية في الداللة عمى المبالغة والتكثير.ٔ٘-ٔٗ /

()ٔٙٛ

شرح الفصيح نقال عن المزىر ٕ.ٔٛٚ/

(ٓ)ٔٚ

األصول ٖ.ٜ-ٛ /

(ٕ)ٔٚ

ينظر  :القاموس ،ٖٕٔٛ /وٖ٘٘ٔ ،وتاج العروس .ٖٜٛ /ٕٜ

(ٗ)ٔٚ

أدب الكاتب ،ٕ٘ٙ /وينظر  :إصالح المنطق،ٕٗٛ – ٕٗٚ /

(ٔ)ٔٚ

ينظر :ىمع اليوامعٖ ، ٖ٘ٗ/وتاج العروس .ٔٗ/ٜ

كغ ْرفَة وغيره  ،فإنو
(ٖ)ٔٚ
قيَّده بذلك خشية اختالطو باسم الجنس فُ ْعمَة ُ
عمى زنتو  ،وقد سبق.
وجميرة المغة ٖ ، ٕٔٗٛ-ٕٔٗٚ/واتفاق المباني ،ٜٛ /واسفار الفصيح

ٕ ، ٚٔٗ-ٕٚٔ/والمزىر ٕ.ٔٗ٘/

وبعضيم جعل مكان ضمة عينيا فتحة أي ُشمَمة .ينظر :حاشية
(٘)ٔٚ
الصبان ٔ.ٔٛٛٗ/
()ٔٚٙ
()ٔٚٚ

ىمع اليوامع ٖ ،ٖ٘ٗ/وينظر  :ارتشاف َّ
الض َرب ٔ.ٕٗٚ ٕٗٙ/
ينظر  :شرح الكافية الشافية ٗ ،ٖٔٛٛ- ٖٔٛٚ/وأوضح المسالك

ٗ ،ٕٖٔ /وحاشية الصبان ٔ ،ٔٛٛ٘ /وشذا العرف.ٖٔ٘ /

()ٔٚٛ

ينظر  :القاموس المحيط ،ٔ٘ٛٛ /و تاج العروس .ٜٔٔ/ٖٙ

(ٓ)ٔٛ

الكتاب ٖ.ٕٕٖ-ٕٕٕ /

(ٕ)ٔٛ

ىمع اليوامع ٔٔٓٗ/

()ٜٔٚ
(ٔ)ٔٛ
(ٖ)ٔٛ

ينظر :أدب الكاتب ،ٚٓ /والقاموس ،ٜٕٖ /والمزىر ٕ.ٜٓ/
ينظر :المبيج ، ٕٕ /وخزانة األدب ٔ.ٔٛٙ/

ينظر :األصول ٔ ،٘ٔ٘/وشرح ابن عقيلٖ.ٖٕٙ/
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(ٗ)ٔٛ

ٓ.ٜ٘

(٘)ٔٛ

ينظر :أوضح المسالك ٗ ،ٕٔٗ-ٕٖٔ/وشذور الذىب -ٜ٘ٛ/
المقتضبٖٕٗٚ-ٕٗ٘/وٖ ، ٖٛٓ-ٖٚٙ/بتصرف كبير ،

وينظر :الكتاب ٖٕٕ٘-ٕٕٗ/وٖ ، ٕٛٗ-ٕٖٛ/والممع ،ٔ٘ٚ/وعمل

النحو ، ٖٗٙ-ٕٗٙ/وىمع اليوامع ٔ ، ٜٛ-ٜٚ/وخزانة األدب -ٖٔ٘/ٚ
ٗ٘ٔ.

()ٔٛٙ
()ٔٛٚ

ينظر :أوضح المسالكٗ.ٕٖٔ/

الكتاب ٖ.ٕٕٖ /

()ٔٛٛ

ينظر :شرح الرضي عمى الكافية ٔ.ٕٕٔ/

(ٓ)ٜٔ

شرح المفصل ٔ.ٔٚٗ/

(ٕ)ٜٔ

ينظر :المحكم والمحيط األعظم ٔ ،ٔٛٚ/ولسان العرب

()ٜٔٛ
(ٔ)ٜٔ

الكتاب ٔٔٔٓ/

تصريف األسماء واألفعال.ٖٔ٘ /

ٓٔ.ٕٗٓ/

(ٖ)ٜٔ

القاموس.ٖ٘ /

(ٗ)ٜٔ

ينظر :المصدر نفسو.ٕٚ /

()ٜٔٙ

ينظر  :المصدر نفسو.ٜٔٔٚ /

(٘)ٜٔ
()ٜٔٚ
()ٜٔٛ

المصدر نفسو.ٕٖٓ /

تاج العروس ٖ٘.ٕٖٛ/

المحكم والمحيط األعظم  ،ٜ٘/ٜوينظر :لسان العرب ٘،ٗٓٚ/

وتاج العروس ٘ٔ.ٖٕٕ /

()ٜٜٔ
(ٕٓٓ)

معاني األبنية في العربية.ٜٔٔ /

المحكم والمحيط األعظم ٖ.ٖٕ/
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(ٕٔٓ)

ينظر  :أدب الكاتب  ،ٕ٘ٙواصالح المنطق ،ٕٗٛ-ٕٗٚ

وجميرة المغة ٖ ،ٕٔٗٛ – ٕٔٗٚ/واتفاق المباني  ،ٜٛواسفار الفصيح

ٕ ،ٚٔٗ-ٕٚٔ /والمزىر ٕ.ٔٗ٘ /
(ٕٕٓ)

ٖ٘ٔ.

(ٖٕٓ)
(ٕٗٓ)

جميرة المغة ٔ ، ٖٛٔ/وتاج العروس ٖٔ ، ٖٜٓ/وشذا العرف /
القاموس ٖٔ٘٘ /

ينظر  :األصول ٖٜ-ٛ/

المصادر والمراجع

 -٤اتفاق المباني وافتراق المعاني  :سميمان بن بنين الدقيقي النحوي  ،تحقيق
يحيى عبدالرؤوف جبر  ،ط ،ٔ/دار عمار  ،األردن ٜٔٛ٘ ،م.

 -٠أدب الكاتب :أبو محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري(تٕٚٙىـ )
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد  ،ط ،ٗ/مكتبة السعادة  -مصر –

ٖ.ٜٔٙ

 -3ارتشاف الضرب من لسان العرب  :أبو حيان األندلسي (ت٘ٗٚىـ)
تحقيق:د .رجب عثمان  ،مراجعة:د .رمضان عبد التواب  ،مكتبة

الخانجي-القاىرة ،طٔٗٔٛ ،ٔ/ىـ ٜٜٔٛ -م.

 -٧إسفار الفصيح :أبو سيل محمد بن عمي بن محمد اليروي النحوي ،

دراسة وتحقيق :أحمد بن سعيد بن محمد قشاش  ،الناشر:عمادة البحث

العممي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،طٕٔٗٓ ،ٔ/ىـ.

 -5إصالح المنطق :أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن السكيت(تٕٗٗىـ)

تحقيق :أحمد محمد شاكر  /وعبد السالم ىارون  ،ط ،ٗ/دار المعارف -

القاىرة.
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 -6األصمعيات  :األصمعي عبد الممك بن قريب  ،تحقيق :أحمد محمد شاكر
وعبد السالم ىارون  ،دار المعارف بمصر  ،ط. ٘/

 -٤األصول في النحو  :أبو بكر محمد بن سيل بن السراج النحوي
البغدادي(تٖٔٙىـ) ،تحقيق :د.عبدالحسين الفتمي  ،الرسالة  ،بيروت ،
طٜٔٛٛ ، ٖ/م.

 -٨إعراب القرآن  :أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس(تٖٖٛىـ)

تحقيق :د.زىير غازي زاىد  ،عالم الكتب  -بيروت – طٜٔٗٓ ،ٖ/ىـ-

ٜٔٛٛم.

 -9أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القالئد ) :الشريف المرتضى عمي بن

الحسين  ،تحقيق محمد أبي الفضل إبراىيم  ،دار الكتاب العربي  /ط، ٕ/

ٜٔٙٚم .
-٤٢

أوضح المسالك عمى ألفية ابن مالك  :جمال الدين بن ىشام

األنصاري (تٔٚٙىـ)  ،تحقيق:

محمد محيي الدين عبدالحميد ،دار

الجيل  -بيروت  ،طٜٜٔٚ ،٘/م .
-٤٤

البحر المحيط في أصول الفقو :بدر الدين محمد بن بيادر بن

عبد اهلل الزركشي(تٗٚٚىـ) ضبط نصوصو وخرج أحاديثو وعمق عميو :د.

محمد محمد تامر  ،دار الكتب العممية  -بيروت – طٕٔٗٔ ، ٔ/ىـ -

ٕٓٓٓم.

محمد مرتضى

-٤٠

تاج العروس من جواىر القاموس:

-٤3

تصريف األسماء واألفعال  :فخر الدين قباوة  ،دار المعارف ،

الزبيدي (تٕٓ٘ٔىـ) ،مجموعة من المحققين ،دار اليداية .
بيروت ،طٖ،ٜٜٔٛ /م.
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-٤٧

التعريفات :عمي بن محمد بن عمي الجرجاني(تٛٔٙىـ) تحقيق:

-٤5

تفسير القرطبي (الجامع ألحكام القرآن)  ،أبو عبد اهلل أحمد بن

إبراىيم األبياري  ،دار الكتاب العربي  -بيروت –طٔٗٓ٘ ، ٔ/ىـ .
محمد األنصاري القرطبي ،دار الشعب – القاىرة .
-٤6

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  ،فخر الدين محمد بن عمر

التميمي الرازي الشافعي (تٙٓٙىـ) ،ط ،ٔ/دار الكتب العممية-بيروت ،
ٕٓٓٓم.

-٤٤

تيذيب األسماء والمغات :محيي الدين بن شرف النووي(تٙٚٙىـ)

تحقيق :مكتب البحوث والدراسات  ،دار الفكر  -بيروت – ط، ٔ/

ٜٜٔٙم.
-٤٨

تيذيب المغة  :أبو منصور محمد بن أحمد األزىري (تٖٓٚىـ)،

نحقيق :محمد

ٕٔٓٓم.
-٤9

عوض مرعب  ،دار إحياء التراث العربي  ،ط، ٔ/

جامع الدروس العربية :مصطفى بن محمد سميم الغالييني (ت

ٖٗٔٙىـ)المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت ،ط ٔٗٔٗ ،ٕٛ/ىـ -
ٖٜٜٔم.
-٠٢

جميرة المغة  :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي

(تٕٖٔىـ) ،تحقيق رمزي منير بعمبكي  ،دار العمم لمماليين  ،ط،ٔ/
ٜٔٛٚم.
-٠٤

حاشية الصبان عمى شرح األشمونى أللفية ابن مالك :أبو العرفان

محمد بن عمي الصبان الشافعي (ت ٕٔٓٙىـ)دار الكتب العممية -
بيروت-ط ٔٗٔٚ ، ٔ/ىـ ٜٜٔٚ-م
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 :ألبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجمة

-٠٠

حجة القراءات

-٠3

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب :عبد القادر بن عمر

(تٗٗٗىـ) ،تحقيق سعيد األفغاني  ،ط ،٘/مؤسسة الرسالة ٕٓٓٔ ،م.

البغدادي(تٖٜٔٓىـ) تحقيق :محمد نبيل طريفي/اميل بديع يعقوب  ،دار
الكتب العممية  -بيروت –طٜٜٔٛ ، ٔ/م.

-٠٧

الخصائص  :أبو الفتح عثمان ابن جني (تٕٖٜىـ) ،تحقيق

-٠5

عمي

محمد عمي النجار  ،عمم الكتب  ،بيروت .
درة

الغواص

في أوىام الخواص :القاسم

بن

الحريري(ت٘ٔٙىـ)  ،تحقيق :عرفات مطرجي  ،مؤسسة الكتب الثقافية -
بيروت –طٔٗٔٛ ، ٔ/ىـٜٜٔٛ -م.

-٠6

الدرر في منع عمر :أحمد بن األمين الشنقيطي  ،مطبعة

-٠٤

ّْ
المؤدب  ،تحقيق
دقائق التصريف ،ألبي القاسم بن محمد بن سعيد

الموسوعات – مصر .

 :د.حاتم صالح الضامن  ،ط ،ٔ/دار البشائر  - ،بيروت ٕٓٓٗ ،م.
-٠٨

ديوان األدب :أبو ابراىيم إسحق بن ابراىيم الفارابي (تٖٓ٘ىـ )

تحقيق :احمد مختار عمر  ،مراجعة :ابراىيم أنيس  ،مؤسسة دار الشعب-

القاىرة ٜٗٔٚم.
-٠9

الزاىر في معاني كممات الناس :أبو بكر محمد بن القاسم

األنباري(تٖٕٛىـ) تحقيق :د .حاتم صالح الضامن  ،مؤسسة الرسالة -
بيروت – ط ٕٔٗٔ ، ٔ/ىـ .ٜٜٕٔ-

ُس َنن العربية في الداللة عمى المبالغة والتكثير :د .خميل بنيان ،
-3٢
دار الكتب العممية ،بيروت  ،طٕٜٓٓ، ٔ/م.
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-3٤

شذا العرف في فن الصرف :لمشيخ أحمد بن محمد بن أحمد

الحمالوي  ،شرح عبدالحميد ىنداوي  ،ط،ٗ/دار الكتب العممية  ،بيروت

– لبنان ٕٓٓٚ ،م.
-3٠

شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك  ،عبد اهلل بن عقيل العقيمي

المصري اليمذاني(تٔٚٙىـ) ،تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد  ،دار
الفكر ٔٗٓ٘،ىـٜٔٛ٘ -م.
-33

شذور الذىب في معرفة كالم العرب :ابن ىشام األنصاري،

تحقيق :عبد الغني الدقر  ،الشركة المتحدة لمتوزيع  -سورية ٔٗٓٗ -ىـ
ٜٗٔٛم.
-3٧

شرح الرضي عمى الشافية  :لمشيخ رضي الدين محمد بن الحسن

األستراباذي (تٙٛٙىـ)  ،تحقيق محمد نور الحسن وآخرين  ،دار الكتب

العممية – بيروت ٖٜٔ٘،ىـ ٜٔٚ٘ -م .
-35

شرح الرضي عمى الكافية  :لمشيخ رضي الدين األستراباذي ،

تصحيح وتعميق يوسف حسن عمر  ،جامعة قاريونس  ٖٜٔٛ ،ىـ -

 ٜٔٚٛم .
-36

شرح الكافية الشافية  :جمال الدين أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل

بن مالك الطائي الجياني (تٔٙٚىـ)دراسة وتحقيق:عبد المنعم أحمد

ىريدي  ،الناشر :جامعة أم القرى  -كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية
مكة المكرمة  ،الطبعة األولى .
-3٤

شرح المفصل  :موفق الدين يعيش بن عمي بن يعيش الموصمي

(تٖٗٙىـ ) تحقيق :إميل بديع يعقوب  ،دار الكتب العممية-بيروت ،طٔ/
ٕٕٔٗ ،ىـ ٕٓٓٔ -م .
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-3٨

شعر الكميت بن زيد األسدي :جمع وتقديم :د .داود سموم  ،مكتبة

-39

الصحاح ( تاج المغة وصحاح العربية ) :إسماعيل بن حماد

األندلس  ،بغداد .ٜٜٔٙ ،

الجوىري (تٖٜ٘ىـ) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار  ،دار العمم
لمماليين -لبنان ،ط ٔٗٓٚ ،ٗ/ى  ٜٔٛٚ -م.

صيغة فَعال واختصاصيا بالمؤنث  ،د .محمد ياس خضر الدوري
-٧٢
ود .خولة محمود فيصل  ،مجمة سر من رأى  ،كمية التربية – سامراء ،
جامعة تكريت  ،العدد ٘ٔ ،مجٕٜٓٓ ،٘ /م.

-٧٤

عمل النحو  :أبو الحسن محمد بن عبداهلل الوراق  ،تحقيق :د.

محمود جاسم محمد الدرويش ،ط ،ٔ/مكتبة الرشد  ،الرياض – السعودية
ٜٜٜٔ،م.
-٧٠

العين  ،الخميل بن أحمد الفراىيدي (ت٘ٔٚىـ)  ،تحقيق :ميدي

-٧3

فتح الباري  :لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شياب الدين

المخزومي  ،وابراىيم السامرائي  ،دار اليالل .

البغدادي ثم الدمشقي الشيير بابن رجب  ،تحقيق  :أبو معاذ طارق بن
عوض اهلل بن محمد  ،دار ابن الجوزي  -السعودية  /الدمام – ط، ٕ/

ٕٕٗٔىـ
-٧٧

فتح الباري شرح صحيح البخاري  :أحمد بن عمي بن حجر أبو

الفضل العسقالني الشافعي (تٕ٘ٛىـ) ،دار المعرفة  -بيروت ٖٜٔٚ ،ىـ

.
-٧5

القاموس المحيط  :محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (تٛٔٚىـ ) ،

مؤسسة الرسالة – بيروت .
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-٧6

الكتاب

 :أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو

(تٓٔٛىـ) ،تحقيق عبدالسالم محمد ىارون  ،ط ،ٔ/دار الجيل  ،بيروت
.

-٧٤

كشاف اصطالحات الفنون  :محمد بن عمي بن القاضي محمد

محمد صابر الفاروقي الحنفي التيانوي (المتوفى :بعد
حامد ابن
ّ
ٔٔ٘ٛىـ)تقديم واشراف ومراجعة :د .رفيق العجم ،تحقيق :د .عمي دحروج

 ،مكتبة لبنان ناشرون – بيروت،ط ٜٜٔٙ ، ٔ/م.
-٧٨

لسان العرب  :محمد بن مكرم بن منظور األفريقي (تٔٔٚىـ)

ط ،ٔ/دار صادر  -بيروت .
-٧9

الممع في العربية :ألبي الفتح عثمان بن جني  ،تحقيق حامد

المؤمن  ،ط ،ٔ/مطبعة العاني –بغداد ٜٕٔٛ،م.
-5٢

المبيج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة  :أبو الفتح ابن

جني  ،قرأه وشرحو وعمق عميو :مروان العطية ،شيخ الزايد  ،دار اليجرة –
دمشق  ،ط ٔٗٓٛ ، ٔ/ىـ  ٜٔٛٛ -م
-5٤

مجاز القرآن  :أبو عبيدة معمر بن المثنى (تٕ٘ٔىـ) تحقيق:

فؤاد سزكين  ،القاىرة ٜٗ٘ٔم.
-5٠

المحكم والمحيط األعظم  :أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن

سيده المرسي (تٗ٘ٛىـ) ،تحقيق عبدالحميد الينداوي ،ط ،ٔ/دار الكتب
العممية  ،بيروت .ٕٓٓٓ ،
-53

مختار الصحاح  ،محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي (تٙٙٙىـ)

 ،تحقيق محمود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون – ٜٜ٘ٔم.
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-5٧

المزىر في عموم المغة العربية وأنواعيا  ،جالل الدين عبد الرحمن

ابن أبي بكر السيوطي (تٜٔٔىـ ) ،شرح وتحقيق محمد أبي الفضل

إبراىيم وآخرين  ،المكتبة العصرية  -بيروت ٕٓٓٚ ،م.
-55

مشكل إعراب القرآن  :ألبي محمد

مكي بن أبي طالب

القيسي(تٖٗٚىـ)  ،تحقيق :د .حاتم صالح الضامن  ،ط ،ٕ/الرسالة ،
٘ٓٗٔىـ .
-56

معاني األبنية في العربية  :د.فاضل السامرائي  ،ساعدت جامعة

-75

معجم البمدان  :أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الحموي  ،دار الفكر –

بغداد عمى نشره  ،طٔٗٓٔ ، ٔ/ىـ ٜٔٛٔ -م.
لبنان .
-75

مقاييس المغة  :لبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (تٖ٘9هـ)

تحقيق :عبد السالم محمد هارون  ،دار الجيل  -بيروت – طٕٔٗٓ - ٕ/هـ
 ٔ999م.-75

المقتضب  :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (تٕ٘8هـ)  ،تحقيق:

محمد عبد الخالق عضيمة  ،عالم الكتب -بيروت .
-06

المنصف شرح التصريف لممازني :ابن جني  ،تحقيق :إبراهيم

مصطفى وعبد اهلل أمين ٔ9٘ٗ ،م .
-6٤

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  :السيوطي  ،تحقيق عبدالحميد

هنداوي ،المكتبة التوفيقية
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