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اختالف البنيظ الصرفيظ وأثره في المطنى في ذروح المطلقات
أ  .م  .د  :أحمد خضير محمد

انمار داود دليم

مقدمة:

الحمد هلل ِ
رب العالميف والصالة والسالـ عمػػى ِإمػػاـ األََّوليف واآلخريف أَشػرؼ الخمق أَجمعيف سيدنا ونبينا
ُ
ّ
َّ ٍ
ِ
الد ِ
حابِت ِو أَجمعيف وم ْف تَِب َعيـ بِإ ٍ
حساف ِإلى يو ِـ َّ
يف
وص َ
ُ
َ
محمد عميو أَزكى الصالة وأَتَ ُّـ التسميـ  ،وعمى آؿ بيت ػػو َ
وبعد ...
ُ
ِ
ِ
يف بمغتيػػـ ُّ -
ِ
الد ِ
فضل هللا عمى ىذه األ َُّمة أَف أَنزؿ قرآناً ُيتمى ِإلى يو ِـ َّ
المغة العر ِّبية  ، -وبعد
فقد كاف ِم ْف
حف  ،و َّأوؿ ما د ِو َف ِمف ىذه ُّ
المغة حفظ ػ ػاً لكتاب هللاِ ِم ػ ػػف َّ
اع لتدويف ىذه ُّ
حيف ِم َف َّ
الم ِ
الز ِ
ٍ
المغة
مف كانت ىناؾ دو ٍ
ْ
َ
ُّ

َّ
المعمقات في صميـ ىذا المنحى  ،فحين ًا يستشيدوف بأَشعارىـ عمػ ػ ػػى
الشعر حتى َزَم ِف ابف ىرمػػة  ،فكاف شعراء
صرفيِة .
تقعيد قاعدة نحوية  ،وحيناً آخر عمى تقعيد قاعدة
ّ
ِ
ِ
يز كابف عب ٍ
كتاب هللاِ العز ِ
َّاس – رضي هللا
صحة ما ورد ف ػػي
بالشعر عمى
وحتى الفقياء كانوا يستشيدوف ِّ
عنو – في مناظرتو المشيورة مع فرقة األَز ِارقة  ،وعمػػى ر ِأس ِيـ نافع بف األَزرؽ ِ ،إذ كانوا يسألوف وىػػل تع ػػرؼ

ٍ
َما سمعت قوؿ العرب فيسرد الشاىد الشعرؼ .
العرب ذلؾ  ،فيجيبيـ ابف عبَّاس – رضي هللا عنيما  ، -أ َ
وقد تضمف ىذا البحث مطمبيف  ،األوؿ  :بيف أسماء المفعوليف  ،والثاني بيف اسـ الفاعل واسـ المفعوؿ .
َّ
المعمقات
و ِم ْف أَكثر المصادر التي استعممناىا في البحث ىي  :العيػػف لمخميل  ،والكت ػػاب لسيبويو وشروح
ألبي عمرو الشيباني ،وأب ػ ػػي ٍ
أيضا
ني ،والتَّبريزِّؼ و
ِ
بكر األَنبارؼ ،والزوز ِ
الشنقيطي  ،و ِم َف المصادر الميمة ً
ّ
ّ
الكمو ِـ ومعجـ الُمغة العربيَّة الم ِ
عاص َ ِرة .
مقاييس المغة ولس ػػاف الع ػػرب وشمس العموـ ودواء كالـ العرب ِم َف ُ
ُ
التمييد:

نظر عمماء لغتنا العر ّبية األوائل في مفردات ىذه الّمغة  ،وبعد إطالة النظر المتفحص وجدوا َّ
أف ىذه
المفردات منيا ما لـ يؤخ ْذ مف غيره  ،وأسموه جامدا  ،ثُ َّـ وجدوا قسما آخر مف ىذه المفردات مأخوذ مف غيره ،
َخذ كممة مف أخرػ مع تناسبيما في المعنى وتغيير في الصيغة
فأطمقوا عميو اسـ المشتق ،وأطمقوا عمى عممية أ ْ
اسـ ( :االشتقاؽ)(ٔ).

وبعدما عرفوا ذلؾ  ،راحوا يبحثوف في األصل الذؼ أ ِ
فاستقر عند البصرييف َّأنو
ُخ َذ ْت من ػػو المشتّقات
َّ
المصدر  ،الكوفييف كاف مستقر نظرىػػـ َّأنو الفعل وجاء كل فريق بحججو التي تؤيد ما ذىب إليو مف ر ٍ
أؼ(ٕ) .

لك ػ ْػف ىناؾ بعض العمماء ذىب إلى غير ذينؾ الرأييف  ،فسيبويو وابف الزجاج فيما نسب إلييما يرياف َّ
أف الكالـ
(ٗ)
(ٖ)
جني في الخصائص َّ
أف االشتقاؽ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف
كّمو مشتق  ،وابف طمحة وغيره يروف الكالـ كّمو أصل  ،وَذ َكػَر ابف ّ

اسمي الصوت والمعنى(٘).
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أ ََّوالً  :بين أسماء المفعولين
اسـ المفعوؿ :ىو ما اشتُ َّق مف مصدر المبني لممجيوؿ لمف وقع عميو الفعل وىو وزَف
الثالثي عمى زنة
ِ
ّ
ومِبيع ،وقد يكوف عمى زنة فعيل كقتيل وجريح  ،وقد يجيء مفعوؿ مراداً بو
كمنصور
فعوؿ ،
ُ
مُ
ومُقوؿ َ
وموعود َ
ُ
المصدر  ،كقػػوليـ  :ليػػس لفػ ٍ
الثي  ،فيكوف عمى زنة المضارع  ،مػػع
َما ِم ْف غير الث ِ
ػالف معقوؿ أؼ  :عقل  ،وأ َّ
ّ ّ
وم ْع َت ٍد
وم ْستَعاف  ،وأ َّ
َما نحو ُ :م ْختَار ُ
اب ػػداؿ حرؼ المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما َقْب َل اآلخر ،نحو ُ :م ْك َرـْ ُ
صاغ اسـ المفعوؿ ِمػ َػف
ومتَحاب  ،فصػػالح السمػػي الفاعل والمفعوؿ بحسب التَقدير  ،وال ُي َ
وم َحاب ُ
صب ُ
ومْن َ
ُ
()ٙ
ظرؼ أو الجار والمجرور أو المصدر بشروط الفعل المبني لممجيوؿ
الفعػػل اّلالزـ ّإال مع ال ّ
َّ
المعمقات باختالؼ البنية الصرفية بيف اسماء المفع ػػوليف :
ومما جاء في شروح
 -1بين ( َذُلول) و ( َذلِيل)

جاء في شرح المعمقات العشر لمتّبريزِّؼ :
()ٚ
الر َج ِ
أج َمـــــــاع ِّ
ال ُمَميـــــَّد
الخَنا
َب ِط ٍ
َذ ٍ
يع إلى َ
ليـــل ِب ْ
الجّمى َس ِر ٍ
يء َع ِن ُ
إذ جاء ( ذليل ) برواية أُخرػ بمفع ( ذلوؿ )(.)ٛ
ضوع ،
جاء في معجـ مقاييس المغة  ((:ال ّذاؿ واّلالـ في ّ
أص ٌل و ٌ
احد َي ُد ُّؿ عمى ُ
الخ ُ
التضعيف والمطابقة ْ
العِّز ،وىذه مقابمة في التّ ِ
ضُّد ِ
فالذ ُّؿِ :
واالستكانة  ،واّلميف ُّ .
صت بيا
ضاد صحيحة  ،تَُد ُّؿ عمى الحكمة التي ُخ َّ
ّ
الصعوبة ....
العرب  ...وال ِّذ ُّؿ ِخالؼ ُّ

ِ
ِ
الذ ِؿ و َّ ِ ِ َّ
ِ
ُّ
ِ
ِ ِِ
ِ
طر ِ
يق
ئ مف ال ّ
األوؿ َ :ر ُج ٌل َذل ٌ
الم َذلة وال ّذلة ُ
ويقاؿ ل َما ُوط َ
ُيَقاؿ م ْف ىذا :دابَّة َذُلوؿَ ،بّي ُف ال ّذ ّؿ  ،وم ِف ّ
يل َبْي َف ّ َ
ِذ ٌّؿ ))(.)ٜ

وبينوا الفرؽ بينيما قاؿ صاحب إسفار الفصيح :
وذكر عمماء المغة العر ّبية ىذيف االسميف في مصنفاتيـ ّ ،
الذ ِؿ بضـ ُّ
ُّ
الذاؿ  ...وقد َذ َّؿ َي ِذ ُّؿ بالكسر  :إذا ىاف
(( وتقوؿ  :رجل ذليل  :أؼ َىّيف  ،وىو ضد العزيز ّ ،بيف ّ
ِ
(بِّيف ال ِّذ ِّؿ) بكسر ال ّذاؿ  ...وقد َذ َّؿ َي ِذ ُّؿ
المؤاتي عند ُّ
الرُكوب والقياد َ
بعد َعٍّز  ،ودابة َذُلوؿ  :وىو اّلميف ّ
السيل ُ
(ٓٔ)
ٍ
صعوبة ))
بالكسر أيضا  :إذا َس ُي َل وَال َف بعد
َّ
الداللي بيف مادتي ( َذُلوؿ) و ( َذلِيل)  ،قاؿ ابو
وتقرر عند ُشَّراح
المعمقات ما تقرر عند أىل اّلمغة مف الفرؽ ّ
الرجاؿ)  ،روػ ذلؾ التّوز ُّؼ  ،و َّ
َّ
روػّ ( :ذلِيل بإجماع ِّ
ٍ
وسي
الط ُّ
بكر ْ
الصعب ُ .
األنبارِّؼ (( :والذُلوؿ :ضد ّ
وي َ
الذ ُّؿ ِ
ضُّد ِ
ضػ ُّػد الع ِزيز وال ِّذ ُّؿ ِ
الذلِيل ِ :
العِّز  ،و ُّ
وغيرىما  ،و َّ
الصعوبة  ،وق أر سعيد بف ُجَبْير  ،وعاصـ
ضُّد ُّ
َ
ُ
(ٔٔ)
ِ
َّ
ِ
الجحدر ُّؼ َ { :جَناح ال ّذ ّؿ }بكسػر الذاؿ)) .
ُّ ِ
((الذ ُّؿ نقيض ِ
وذَّل ًة وَذالَل ًة َّ
ِ
وقاؿ ابف ِسي َدهُّ :
العِّز َ ،ذ َّؿ َي ِذ ُّؿ ُذ َّالً ِ
الصعوبة َذ َّؿ
ْ
وم َذل ًة فيو َذل ٌ
يل ...والذ ُّؿ ضَّد ّ
َ
(ٕٔ)
السامرائي أ َّ
َف ( َف ُعوؿ) مف صيغ مبالغة
َي ِذ ُّؿ ِذ َّ ً
ال فيو َذُلوؿ يكوف في اإلنساف و ّ
الدابة ))  .وذكػػر الدكتور فاضل ّ
اسـ المفعوؿ (( :ثَ َّمة صيغاً تفيد مبالغة اسـ المفع ػ ػػوؿ كما َّ
أف صيغاً تفيد مبالغة اسـ الفاعل َ ...ف ُعوؿ نحو :
(ٖٔ).
َموف ))
ناقة َذُلوؿ َرُكوب وناقة أ ُ
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 -2.بين ( ُم َحَّفف ) و ( َم ْح ُفوَفة )
ني :
جاء في شرح المعّمقات السبع لمزوز ِ
ّ ّ
(ٗٔ)
ِ
ِ
ياميــــــا
اع ُي ِظُّم َيـــــا
ـــــر ِ
ـــو ُم َص َّ
َم ْح ُفوَفــــ ًة َو ْس َ
مْن ُ
ط َ
الي َ
ـــــر ُع َغ َابـــ ٍة َوق ُ
إذ جاء ( محفوفة ) برواية أُخرػ بمفع ( َّ
محفَفاً )(٘ٔ).
ِ
َف
الصوت  ،والثّاني أ ْ
األوؿ َ
قاؿ ابف فارس في المقاييس  (( :الحاء والفاء ثالثة أُصوؿ ّ :
ض ْر ٌب م َف ّ
الشيء ّ ِ
شدة في العيش ،تفسير ذلؾ:
بالشيء  ،والثّالث ّ :
ُي َ
طيف ّ ُ
ف ،وىو
الشجر ونحوه  ...والثّاني  :قوليـ َح َّ
ف القوـ بفالف إذا أطافوا بو  ،والثّ
األوؿ حفيف ّ
الحَف ُ
الث:الحُفوؼ و َ
ُ
ّ
()ٔٙ
ويْب ُسو )) .
ّ
شجة العيش ُ
ف )  ،جاء في معجـ المغة العربية المعاصرة :
واسما المفعوؿ فعالىما مختمف  ،فػ (محفوفة) فعمو ( َح َّ
وحَفا َفاً فيػػو ح ٍ
ف  ،حَّفاً ِ
اؼ  ،والمفعوؿ َم ْحُفوؼ ))(. )ٔٚ
ف ِم ْف َحَفْف ُت َ ،ي ُح ُّ
(( َح َّ
َ ّ
ف ْ
احُفف ُح َّ َ
()ٔٛ
ِ
َّ
ف َت ْح ِفيفاً  ،فيػو ُم َحِّفف  ،والمفعوؿ ُم َحَّفف ))
َّ
ف ُي َحّف ُ
ف) مزيد بحرؼ واحد َ (( ،حَّف َ
(حَّف َ
(م َحفف) ففعمو َ
أما ُ
جاء في شرح المعّمقات السبع الطواؿ لألنبارؼ (( :محفوفة  ،يعني العيف عنى َّأنيا ُحَّفت بالقصب نابتا
أف ينبت في ِ
أحَفتّيو أؼ جوانبيا ))( ، )ٜٔوذكر صاحب َّ
الزاىر  (( :وقوليـ  :منزؿ محفوؼ َّ
بالناس
فييا  ،وأصمو ْ
َ

الناس مجتمعوف بحفافيو  .وحفافاه  :جانباه  ،قاؿ أبو عبيدة فػػي قوؿ هللا َّ
وجل {
عز َّ
 ،ق ػػاؿ أبو بكر  :معناه ّ :
(ٕٓ)
وترػ المالئكة حاِّفيف مف حوؿ العرش } معناه يطوفوف بحفافيو  ،أؼ  :بجانبيو )) .

أما المحَّفف فيو قريب ِم ػػف ىذا المعنى  ،جػػاء في المحكـ  (( :المحَّفف ِ :
الم ْمتميء اّلذؼ لو جوانب
ْ
ّ
َُ ُ
َّ ُ َ
الضرع ُ
(ٕٔ)
َّ
كأف جوانبو َحَّفَفتو أؼ َحَّفت بو )) .
ثانياً  :بين اسم الفاعل واسم المفعول

ِ
لمداللة عمػى وصف َم ْف قاـ بالفعل(ٕٕ)،
اسـ الفاعل  :ىو اسـ يشتق مف الفعل المعموـ عمى وزف (فاعل) ّ ،
الثالثي المجرد الػػذؼ عمى زنة ( َفعل) بفتح العيف ِجيء بو عمى ِمثاؿ ِ
(فاعل)
واذا أُريد بناء اسـ الفاعل مف الفعل
ِ
ََ
َْ
ّ
ِ
قياس فيو  ،ويمحق بيذا القياس ما كاف عمى
ض َر َب فيو
َ ،سواء كاف متعدياً أـ الزم ػاً نحوَ :
ضارب  ،وىذا ٌ
ِ
ِ
فإف كاف الزماً  ،أو كاف
:عمِ َـ فيو عالِـْ ،
( َفع َل)بكسر العيف متعدياً  ،فيكوف أيضا اسـ فاعمو عمى (فاعل)  ،نحو َ
بضـ العيف  ،فمج ػػيء اسـ الفاعػػل عمى ِ
قياسي .
سماعي ال
(فاعل)
الفعل عمى زنة ( َف ُع َل) ِّ
ٌّ
ٌّ
أف قياس اسـ الفاعل مف الفعل الذؼ عمى زنة ( َفعل)  ،يكوف عمى زنة ِ
وتقدـ َّ
(فاعل) ولكف قد يأتي قميال عمى
ّ
ََ
)
ٖٕ
(
َشَي ٌب  ،ىذا ِإذا أَردنا صياغتو ِم َف
اب فيو َ
غير ىذا القياس  ،نحو َ :
اب فيو أ ْ
طِّي ٌب  ،وشاخ فيو َشْي ٌخ َ
وش َ
ط َ
الثي المجرد.
الث ِ
ّ ّ
ٍ
مما زاد عمى ثالثة
َّ
أحرؼ  ،فيكوف عمى زنة مضارعو بعد إبداؿ حرؼ المضارعة ميماً
أما إذا أردنا بناءه ّ
مضموم ًة وكسر ما قبل اآلخر(ٕٗ).
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ومما جاء في شروح المعّمقات باختالؼ الرواية بيف اسمي الفاعل والمفعوؿ :
 -1بين ( م ِ
قاذف ) و ( ُمَق َّذف )
ُ
ني:
التسع لمزوز ِ
جاء في شرح المعّمقات ّ
ّ ّ
َّ (ٕ٘)
الح مَقــ ِ
ِ
ِ
ـــــــم ُتَقــــــممِ
ف
ـاذ ٍ
ــــو ُلَب ٌ
َل ُ
َس ٍد َشاكــــي ّ
ـــد أ ْظــ َف ُارُه َل ْ
َل َـدى أ َ
الس ِ ُ
إذ ورد ( مقاذؼ ) برواية أُخرػ بمفع ( م َّ
قذؼ )(. )ٕٙ
َّ
و((القاؼ و َّ
ؼ َّ
الشي َء َيْق ِذ ُف ُو َق ْذ َفاً  ،إذا رمى بو ،
الذاؿ والفاء
يدؿ عمى َّ
احد ُّ
أصل و ٌ
الرمي والطرح  .يقاؿَ :ق َذ َ
ٌ
ْ
بعيد  ،وناق ٌة مقذوفة بالمحـ َّ
كأنيا
وبمدةٌ َق ُذوؼ  ،أؼ طروح لبعدىا تترامى َّ
ؼ وقذيف  ،أؼ ٌ
بالسفر  ،ومنػػزؿ َق َذ ٌ
()ٕٚ
ِ
رِميت ب ػػو  ،و ِ
الع ْدو َّ
تك َّػمـ عمماؤنا
كأنو يترامى في َع ْد ِوه))
الق َذاؼ  :سرع ػػة َّ
ُ َ
السير  ،وفرس مقاذؼ سريع َ
يتفرع عنيما  ،وذكروا َّ
أف أصل ىذيف االسميف ىو
وعما َّ
األفاضل ع ػػف ىذيف االسميف  ،وأسيبػ ػوا ف ػ ػػي شرحيما ّ
()ٕٛ

 ،جاء ف ػي

الشيء بقوة
رمي ّ
ؼ بالحجارة َيْق ِذؼ َ :رَمى بيا))(. )ٕٜ
القاموس المحيط َ (( :ق َذ َ
(ٖٓ)
ِ
َّ
وجاء في كتاب الفرؽ
ؼ باّلمحـ  ،أؼ ُرِمي بو َرْمياً))
ِ
((مَقذؼ :قد ُقذ َ
لمسجستانيُ :
ّ
َ
َفَّ (( :
وذكر صاحب تيذيب اّلمغة أ َّ
المَق َّذؼ:
المَم َّعف في بيت زىير ... :وقيلُ :
المَقذؼ ُ
ُ
(ٖٔ)
ِ
ِ
المَق ِاذؼ
أغَمب )) َّ .
الذؼ ُرِم َي باّلمحـ َرْمَياً فصار ْ
الميالؾ  ،ورد في المعجـ الوسيط ُ (( :
أما المقاذؼ  :فيو ُ
(ٕٖ)
ِ
ِ
ِ
فسروا
المقاذؼ ))
ؼ بنفسو المقاذؼ  ،وقذفت بنا المفازة
َّ
الميالؾ يقاؿ فالف َيْقذ ُ
أمػػا شراح المعّمقات فقد ّ
ُ
كال حسب روايتو  ،قاؿ أَبو عمرو الشيباني((:ويروػ ُمَق َّذؼ وىو الغميع اّلمحـ  ،ومعناه
ىذا االختالؼ في البنية َّ ً
(ٖٗ)
أف سالحو ذو شوكة وىو داخل فيو ))(ٖٖ) وقاؿ َّ
َّ
أما
((مَق ِّذؼ أؼُ :يْق َذؼ بو كثي اًر إلى الوقائع))
َّ
الزوز ُّ
نيُ :
ِ
التَّبريز َّؼ َّ
ومقاذؼ م ارـٍ))(ٖ٘)  ،واذا م ػػا عدنا إلى
فإنو ذكر معنى الروايتيف(( :ويروػ ُمَق َّذؼ وىو الغميع اّلمحـ،
ػكر األنبارؼ نجده ِ
يرجح ِّ
أَبي ب ػ ٍ
المَق َّذؼ  :الغميع اّلمحـ  ...وقاؿ
ّ
الرواية األجود نقال عف أَبي جعفر  ،قاؿ  (( :و ُ
()ٖٙ
الجيدة (مَق ِاذؼ) قاؿ  :ومف رواه (مَق َّذؼ) أراد َّ ِ
ِ
شدتو))
ؼ باّلمحـ َق ْذ َفاً ِم ْف ّ
َْ
كأنو ُقذ َ
أبو جعفرّ :
ُ
الرواية ّ ُ
الزاي
و(م ْس َت ْش َزَرات) بفتح ّ
(م ْس َت ْش ِزَرات) بكسر ّ
الزاي ُ
 -2بين ُ
ومما جاء في شروح المعّمقات باختالؼ البنية بيف اس ػػـ الفاعل واسـ المفعوؿ ما ورد في شرح المعّمقات

يباني :
التسع لمش ِ
ّ
ّ ّ
ِ ()ٖٚ
َت ِض ُّ ِ
ومْر َسـل
العال
ائــره ُم ْس َت ْشـــ َـزَر ٌ
ــل العَق ُ
ات إلـــى ُ
َغ َد ُ
ـــاص في ُم َثَّنى ُ
ِ
(مستشزرات) بكسرىا( ، )ٖٛوىي رواية
(مستشزرات) برواية أُخرػ بمفع
إذ ورد
َ
ابف األَعرابي تحديداً(. )ٖٜ

طريقة
الراء أصل صحيح منقاس ُّ ،
الشيء عف ال ّ
يدؿ عمى انفتاؿ في ّ
قال ابن فارس ّ (( :
الشيف و ّ
الزاء و ّ
ِ
ِ
ض ًا والطعف َّ
الش ْزر :الذؼ ليس بسحيج
المستقيمة ،م ْف ذلؾ قوليـ :نظر إليو َش ْزَاًر  ،إذا نظر بمؤخر عينو ُمتََب ّغ َ
بالرحى َش ْز ًار ،إذا ذىب بيده
ط َحف َّ
ال ّ
طريقة .والحبل المشزور :المفتوؿ ِم َّما يمي اليسار َّ ،
فأما أَبو عبيد فقاؿ َ :
عف يمينو ،وبتَّاً إذا ذىب عف شمالو ))(ٓٗ) .
الش ْزِر  ،و َّ
الشزر ىو الّف ْتل إلى فوؽ  ،قاؿ كراع َّ
النمل :
وأصل المفع ىو ِم َف ّ
الف ْتل َّ
أسَفل ))(ٔٗ) .
(( والمشزور المفتوؿ إلى فوؽ  ،وىو َ
الش ْزر  ،و َ
الي ْسر  :إلى ْ
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ميث  :الحبل المشزور  :المفتوؿ وىو الذؼ يفتل ِم َّما يمػػي اليسار وىو ُّ
أشد لفتمو .
وقاؿ ابف منظور (( :قاؿ اّل ُ
وقاؿ غيره َّ :
األصمعي  :المشزور :
الش ْزر إلى فوؽ  .وقاؿ
ُّ

(ٕٗ)
المفتوؿ إلى فوؽ وىو الفتل َّ
أما الفرؽ َّ
الداللي بيف
الش ْزر  ،قاؿ ابو منصور  :وىذا ىو الصحيح)) َّ .
مستشزرات ) بفتح الزاؼ اسـ مفعوؿ  ،وبكسرىا اسـ فاعل َّ ،
الروايتيف  ،إضافة إلى َّ
(مستشزرات) بفتح
فإف
أف (
َ
َ
الزاؼ فعمو ٍ
الرفع واالرتفاع جميعاً ،والفعل
اسي  (( :واالستشزارَّ :
العب ُّ
ّ
ّ
متعد  ،وبكسرىا فعمو الزـ  ،قاؿ أبو الفتح ّ
(ٖٗ)
ٍ
إف ُفِت َحت))  ،وذكر ابف منظور ما مفاده كذلؾ وا ْف لـ ِّ
يصرْح بو (( :
إف ُك ِس َرت زايو ،
ّ
ومتعد ْ
منو الزـ ْ

ورِو َؼ بيت أمرؼء القي ػػس
واستشزر
الحبل واستشزره فاتُمو ُ
ُ
ِ
مستشزرات  ...ويروػ
مستشزرات ))(ٗٗ).
بالوجييف جميعاً غدائره
َ
َّ
المعمقات َّ ،
النقل عنيـ  ،قاؿ أبػػو
وبالعودة إلى ُشَّراح
فإنيـ لـ يخرجوا َع َّما قالو المغويوف ِم َّمف أسمفنا ّ
ِ
عمرو َّ
مستشزرات بكسر َّ
ِ
الزاؼ جعمو
ومتعدياً َف َم ْف رواه
ني  (( :واالنشزار َّ
الرفػع واالرتفاع جميعاً يكوف الزماً
الشيبا ُّ
ّ
الزماً  ،ومػػف رواه بفتحيػػا جعمو ِ
((مستشزرات  :مرفوعات ؛ وأصل َّ
الش ْزر
متعدياً ))(ٗ)  ،وقاؿ ابف األنبار ُّؼ :
َ
ّ
َْ
(٘ٗ)
(مستشزرات) بكسػػر َّ
ِ
الزاؼ  ،عم ػػى معنػػى مرتفعات)) .
الف ْتل عمػػى غيػػر الجية  ...ويروػ :
َ
ِ
و(م َد َّجج) بفتح الجيم
(م َد ّجج) بكسر الجيم ُ
 -3بين ُ
ومما جاء في شروح المعّمقات باختالؼ البنية الصرفية بيف اسـ الفاعل والمفعوؿ ما جاء في شرح المعّمقات

ني :
السبع لمزوز ِ
ّ
ّ ّ
ِ ()ٗٙ
ــج َك ِ
مس َت ْســــممِ
ـــو
ال ُم ْم ِع ٍ
ـــرَه ُ
الك َمــا ُة نـــَِازَلـــــ ُ
َو ُم َــد َّج ٍ
ــن َىَرَباً َوَال ْ
روػ ( ُم َد َّجج ) برواية أُخرػ بمفع ( ُم َد ِّجج ) بكسر الجيـ(.)ٗٚ
إذ ُي َ
ِ
ِ
َح َدىما كشبو َّ
طي
الدبيب  ،وال ّثاني
َّ
وي َغ ِّ
يجاً
و(( ّ
شيء ُي َغ ّشى ُ
.فاألوؿ كقوليـّ :د َّج َدج َ
الداؿ والجيـ أَصالف  :أ َ
ٌ
َّمت،
وليل
دجوجيَّ ،
ودج َج ِت َّ
وس َعى  ...و َّ
ٌّ
أما اآلخر فقوليـ تدجدج اّلميل إذا أظمـ ٌ
ماء تدجيجاً  :تغي َ
إذا َد َّب َ
الس ُ
()ٗٛ
كأنو َّ
تغطى بيا  ،وىو م ِ
وتدجدج الفارس ِب ِش َّكِتو َّ
دجج )) .
وم َّ
ُ ّ
دجج ُ
يفت ُّ
دجج بكسر الجيـ
المغويوف الكالـ عف أصل ىذيف االسميف ،وعف الفرؽ بينيما  -أؼ بيف ُم َّ
ْلـ ْ
أف أصل ىذه التسمية جاءت ِم َف التغطية  ،قاؿ:اب ػ ػ ػف الس ِّكيت(( :ويقاؿ رج ٌل م ِ
وفتحيا  -فذكػروا َّ
دجج وحكى
َُ ُ ّ
ّ
()ٜٗ
ِ
ِّ
ابي :
بالسالح))
رجل ُمَت ِّمب ٌب بكسر الباء  ،إذا كاف
 ،وق ػاؿ الفار ُّ
ابو عبيدة ُ :م َد َّجج بالفتح  ،ويقاؿ ٌ
متحزماً ّ
ِ
ٌ ِ
وم َد َّجج  ،أؼ ٌّ
ماء ،أؼ تغيَّمت))(ٓ٘)  ،واذا ما أتينا إلى ابف األثير
السالحَّ ،
ودج َج ِت َّ
شاؾ في ّ
((رجل ُم َد ّجج ُ
الس ُ
))
((
ِ
َّ
السالح
فإنو كاف أكثر إفصاحاً عف ىذا المعنى  ،قػػاؿ (( :وفي حديث جالوت َ :خ َرَج جالوت ُم َد َّججاً في ّ
َّ
روػ بكسر الجيـ وفتحيا  ،أؼ عميػو سالح تاـٌّ ُس ِّمي بو َّ
يتغطى
ألنو َي ِد ُّج  :أؼ يمشي رويدًا لثقمو  ،وقيل ِ :ألَّنو
ُي َ
َ
بو))(ٔ٘) .
أما ِمػ ْػف ناحية الفرؽ بيف االسميف َّ ،
أف يكوف مكسور الجيـ اسـ فاعل  ،ومفتػوحيا اسـ
َّ
فإف مف البدييي ْ
ٍ
مفعوؿ  ،إذ َّ
أحرؼ بِإبداؿ حرؼ المضارعة ميمػاً مضمومة وكسر قبل
صاغُ مما زاد عمػػى ثالثة
اف اسـ الفاعل ُي َ
(ٖ٘)
(ٕ٘)
َّ
السماع والقيػاس(( :قوليـ
اآلخر السـ الفاعل
 ،وفتػح قبل اآلخر فيما يتعم ُق باسـ المفعوؿ  ،جاء في ّ
(ٗ٘)
ِ
ِ
دجج
دججو غيره))  ،وورد فػي معجـ اّلمغة العربية المعاصرة َّ (( :
بالسالح أو َّ
وم َد َّجج) إذا َّ
دجج نفسو ّ
(م َد ّجج ُ
ُ
(٘٘)
ِ
ِ
ِ
ُي َد ّج ُج تَ ْدجْي َجاً  ،فيو ُم َد ّجج  ،والمفعوؿ ُم َد َّج ٌج )) .
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ٍ
الصاحبي َّ
أحرؼ وردت عف العرب م ػ َّػرة بمفع اسـ الفاعل  ،وأُخػػرػ بمفع
أف ىناؾ بضعة
ذكر ابف فارس في ّ
الش ِ
اسـ المفعوؿ والمعنػػى واحػػد  ،ذكر منيا (م َد ِّجج)بكسر الجيـ وفتحيا  ،قاؿ (( :باب َّ
يء يأتي مرًة بمفع
ُ
ِ
ِ
وم َكاتَب  ...ومكاف
وعبد ُ
وم َد َّجج ٌ
مكاتب ُ
المفعوؿ ومرًة بمفػع الفاعل والمعنى واحد  :تقوؿ العرب  :ى ػػو ُم َد ّجج ُ
ِ
عمور ))(.)٘ٙ
وم ُ
عامر َ
ِ
بالسالح  ،بفتػػح
وذىب ُشَّراح المعّمقات َم ْذ َىب ابف فارس ىذا  ،قاؿ ابو بكر األنبار ُّؼ:
((الم َد َّجج:الذؼ توارػ ّ
ُ
وم َخِّيس لمسجف
الجيـ وكسرىػػا  ،وقد جاءت أحػػرؼ فػػي لفع الفاعل والمفعوؿ ىذا أحدىا  ،ومنيا قوليـ ُم َخيَّس ُ

))(.)٘ٚ

ِ
(م ْف َعل)
 4ـــ بين بناء (م ْف َعل) وبناء ُ
َّ
َّ
المعمقات العشر
المعمقات باختالؼ البنية الصرفية بيف ىذيف البناءيف ما ورد في شرح
و ِم َّما ورد في شروح

َّ
نقيطي :
لمش
ِ
ّ
ِ ()٘ٛ
الع ِشْيَرِة ُم ْخـ ِول
ٍ
الم َف َّص ِل َبْيَنـــو
كالج ْ
َفأ َْدَبْر َن َ
بجيد ُم َع ِّم فـــي َ
ـــــز ِع ُ
()ٜ٘
الشارح أََّنو يروػ ِ
إذ ذكر َّ
(م َع ّـٍ) بكسر الميـ األَولى أيضاً
و((العيف والميـ أَصل صحيح واحد يد ُّؿ عمى ُّ
الطوؿ والكثرة و ِ
العمو .قاؿ الخميل العميـ  :الطويل مف النبات:
َُ
ْ ٌ
ّ
يقاؿ نخمة عميمة ،والجمع ُع ُّـ  .ويقولوف :استوػ َّ
النبات عمى ُع ُم ِم ِو  ،أؼ عمى تمامو  ،ويقاؿ :جارية َع ِمْي َمة
،أؼ طويمة ))(ٓ.)ٙ

األوؿ وفي مقدمتيـ الخميل إلى
سيب عمماء العر ّبية في الكالـ عمى ىذيف البناءيف مف لدف الرعيل ّ
حقيقة أ َ
العمومة...ورجل ُم َع ٌّـ كريـ األعماـ ومنو ُم ِع ٌّـ ُم ْخ ِوؿ  ،قاؿ
((ع َّـ  :األعماـ و
عصرنا الحاضر  ،قاؿ الخميلَ :
ٌ
أمرؤ القيس  :بجيد ُم َع ٍّـ في العشيرة ُم ْخ ِوؿ))(ٔ. )ٙ
ِ ِ
وذكر صاحب المنتخب مف كالـ العرب َّ
الناس
(م َع ّـ) اسـ فاعل جاء عمى غير القياس
ٌ
((:ورجل ُمع ٌّـ ُمم ٌّـ َي ُع ُّـ َ
أف ُ
الـ مف
خيره ُّ
عاـ ُّ
أف يقاؿ ُّ
ويمم ُيـ  ،أؼ  :يجمعيـ  ،خػػرج ىػػذاف الحرفػػاف نادريف عمى غير قياس  ،كاف القياس ْ
ُ
)
ٕٙ
(
الناس بمعروفو  ،أؼ يجمعيـ  ،وكذلؾ
َع َّـ َّ
ولـ))  ،وبمثمو قاؿ:ابف سيده  ،يقوؿ(( :قاؿ كراع :رجل ُم ِع ٌّـ َي ُع ُّـ ّ
يمم ُيـ  ،أؼ :يجمعيـ ،قاؿ  :ال يكاد ُو ِج َد َف َع َل فيو ُمْف َعل غيرىما ))(ٖ ، )ٙونقػل صاحب المصباح المنير
ُممِ ٌّـ ُّ :
قوؿ األصمعي َّ
الر ُجل َوَزاف أَ ْك َرـ فيو ُم ْخ ِوؿ بالكسر عمى
َخ َو َؿ َّ
(م َع ّـ)  ،قاؿ (( :وأ ْ
أف كالـ العرب بفتح ميـ ُ
أف غيره جعمو ذا أخو ٍ
األصل  ،وبالفتح عمى معنى َّ
ورجل ُم ِع ٌّـ ُم ْخ ِو ٌؿ  ،أؼ :كريـ األعماـ واألخواؿ
اؿ كثي ٍرة ،
ٌ
األصمعي الكسر فييما وقاؿ كالـ العرب الفتح ))(ٗ ،)ٙوذكػػر في موض ػ ٍػع آخر َّ
(م َعـ) اسـ فاعل جاء
ومنع
ُّ
أف ُ
عمى صيغة اسـ المفعوؿ َّ
ألف فيو معنى المفعولية  ،إذ يقوؿ :
ص ػػف ...
(( ...وبعضيا جاء عمى صيغة اسـ المفعوؿ ِأل َّف فيو معنى
صػ َػف َّ
المفعولية نح ػػو ْ
ّ
الر ُج ػ ػ ػ ُل فيػ ػ ػ ػػو ُم ْح َ
أح َ
وم ْخ َو ٌؿ))(٘.)ٙ
مامو وأ ْ
َع َّـ وأ ْ
َخ َو َؿ إذا َكثَُر ْت أ ْ
وأ َ
َخوالو فيو ُم َع ٌّـ ُ
َع ُ
ِ
أ َّ ِ
رجل ِم َع ٌّـ
َمػػا (م َعػ ّػـ) فمػ ْػـ ينقموا َّأنو غير مقيس ،فق ػػط ألمحوا إلػػى أَّنو اسـ فاعل قاؿ األزىر ُّؼ  (( :يقاؿ ٌ
ِ
ُمورىـ ))(.)ٙٙ
يجمعيـ
ويمم ُيـ أؼ
الناس فضُمو ومعروُف ػػو ُّ
ُ
ويصمح أ ُ
مَم ٌّـ  ،إذا كاف َي ُع ُّـ َ
ُ
وجاء في المخصص عند ذكر ابف سيده باب َّ
رجل ُم َع ٌّـ و ِم َع ٌّـ – كريـ األعماـ ))
النسب في العـ والخاؿ ٌ (( :

()ٙٚ
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ِ
وذكر الفيروزآبادؼ أ َّ
بالعطية  .وىو ِم َع ٌّـ
َع َّميـ
َف َ (( :ع َّـ الشيء ُع ُموماً َ :شمل الجماعة  :يقاؿ أ َ
ّ
(بكسر َّأولو) َخِّير َي ُع ُّـ بخيره وعقمو  ،كالعمـ))( ،)ٙٛوقريب منػو قوؿ َّ
الز ُّ
بيدؼ في تاج العروس الذؼ ُي َعُّد شرحاً
((ورجل ِمثَ ٌّـ ِم َع ٌّـ ِمَم ٌّـ  ،بكسر َّ
ويقوـ بو))(. )ٜٙ
األمر
صِم ُح
لمقاموس المحيط  ،إذ يقوؿ:
ٌ
َ
ىف لمذؼ ُي ْ
ُ
ِ
وذىب شراح المعّمقات مذىب المغوييف في تفسير (م َعـ)  ،قاؿ َّ
الم ْخ ِوؿ :
ني :
الزوز ُّ
((المع ُّـ  :الكريـ األعماـ ُ ،
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعمامو وأَخواُلو  ،وىذاف م َف َّ
الشواذ ؛ أل َّ
َف القياس م ْػف أَْف َعل فيػػو ُمْفعل ،
أع َّـ و ْ
الكريـ األخواؿ  ،وقد َ
أخ َو َؿ إذا َك ُرَـ أ ْ ُ
وىم ػػا أَْف َعل فيػػو ُمْف َعل ))(ٓ .)ٚوالذؼ يظير لي ِم َّما سبق – وهللا أعمـ – َّ
(م َعـ) فيو معنى المبالغة  ،جاء في
أف ُ
الرجل ِوَزاف أَ ْك َرـ فيو ُم ْخ ِوؿ بالكسر عمػػى األص ػ ػػل وبالفتح عمى معنى أ َّ
َف غيره
َخ َوؿ َّ
المصباح المنير  (( :وأ ْ
َخو ٍ
اؿ كثي ٍرة ))(ٔ ، )ٚوذكػػر الدكتػور فاضػ ػػل السامرائي َّ
األصمية إلى
أف ما ُن ِق َل أو ُع ِد َؿ بو مف صيغتو
جعمو ذا أ ْ
ّ
ّف َّ
صيغة أُخرػ يفيد المبالغػػة قاؿ  (( :وذلؾ ِأل َّ
النقل يفيد المبالغة غالباً ))(ٕ.)ٚ
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الخاتمة

الحمد هلل ِ
رب العالميف والصالة والسالـ عمى أفضل الخمق أجمعيف إمامنا ونبينا دمحم وعمى آؿ بيتو وصحابتو
ّ
بعد :
أجمعيفَّ ،
أما ُ
َّ
َّ
المعمقات بسبب
المعمقات يعود إلى سببيف رئيسيف ،أوليما :عدـ التدويف ،وموت رواة
ٔ -اختالؼ روايات
مشاركتيـ فػ ػػي حروب الفتوح اإلسالمية  ،واآلخر  :ىو تعدد ليجات قبائل العرب.
َّ
المعمقات بالترجيح بيف الروايات َّإال في القميل النادر  ،فيـ يكتفوف فقط بشرح معنى البنية.
ٕ -لـ يقـ ُشَّراح

أف يكو َف الموضوع في َّ
تجد ضالتؾ في معجمات األلفػػاظ.
الداللة أف َ
ٖ -ليس معنى ْ
ٍ
أو كتب َّ
لغوؼ آخر.
الداللة  ،فميس ذلؾ بالضرورة  ،فربما تجد مبتغاؾ في معجمات المعانػػي أو أؼ كتاب ِّ
ٗ -نستعيف أحياناً َبداللة االلفاظ في الترجيح بيف الروايتيف  ،مثالً – عندما ُيروػ االسـ بدؿ الفعل َّ ،
فإف داللة

يدؿ عمى الثبوت ،وىكذا الحاؿ بيف اسـ الفاعل
إف لـ يكف  ،في حيف االسـ ُّ
الفعل ىي التجدد أو الحدوث بعد ْ
يدؿ عمى ثبوت ال يرق ػػى إلػػى درجة
والصفة المشبية  ،فاسـ الفاعل وسطاً بيف الفعل والصفة المشبية ،فيو ُّ

الدواـ التي تتصف بيا الصفة المشبية .

٘ -الميداف الرئيس َّ
لمداللة وخاصة الصرفية منيا  ،ىو معجمات األلفاظ  ،ففييا ِم َف
الشيء الكثير.
المادة الصرفية
ُ

رب العالمين
والحمد هلل ِّ
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ثبت اليوامش
(ٔ) ينظر :التعريفات ٕٔ.

(ٕ) ينظر في تفصيل ىذه المسألة  :اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ ٜٔٓ/ٔ ،
(ٖ) ينظر :التّذييل والتكميل في شرح التّسييل ٕ. ٔٚٛ/
(ٗ) ينظر :المزىر ٔ.ٖٗٛ /

(٘) بتصرؼ مف شذا العرؼ في فف الصرؼ ٖ ، ٙوينظر  :وشرح تصريف العػ ػ ػػزؼ ٛٛ
التعريف ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ٔ ، ٕٗ/والتػ ػ ػػوقيف عمػ ػ ػػى ميمػ ػ ػ ػ ػػات التعػ ػ ػ ػريف ٔ، ٙٗ/

وباب الصرؼ مف متف ميزاف االدب  ، ٚواالجوبة الجمية لمف سأؿ عف شرح ابف عقيل
ٖ ، ٖٚ/وضياء السالؾ الى اوضح المسالؾ ٖ ، ٙٓ/والنحو الوافي  ، ٕٚ٘ – ٕٚٔ/والنحو
الواضح في قواعد المغة العربية ٕ ، ٕٕٙ/والموجز في قواعد المغة العربية ٔ– ٕٖٓ/

ٕٗٓ  ،والخالصة المستخمصة مف مطوالت النحاة ٘ٓٔ–  ٔٓٙوالخصائص المغوية لقراءة

حفص ٔ ، ٖٔٓ/والصرؼ التعميمي والتطبيق في القرآف الكريـ ٖٕٗ – ٕٓٗ.
( )ٙشرح القصائد العشرٔ.ٜٛ/
السبع ٔ.ٔٔٛ/
( )ٛينظر  :شرح المعمقات ّ
( )ٜمقاييس المغة ( ُذ َّؿ ) ٕ.ٖٗ٘/
(ٓٔ) إسفار الفصيح ٔ. ٖ٘ٓ/

السبع الطواؿ الجاىميات ٔ ، ٕٕ٘/وينظر  :شرح القصائد العشر ٔ.ٜٜ/
(ٔٔ) شرح القصائد ّ
(ٕٔ) المحكـ ٔ ، ٜٗ – ٗٛ/وينظر  :المخصص ٖ ، ٕٗٓ/وشمس العموـ ودواء كالـ العرب
مف الكموـ ٗ ، ٕٕٖٙ/ومختار الصحاح ٔ ، ٖٔٔ/وشرح شذور الذىب ٔ ، ٗٙٓ/ومعجـ

اّلمغة العر ّبية المعاصرة ٔ.ٜٛٔ/
(ٖٔ) معاني األبنية ٖ.ٙ

(ٗٔ) شرح المعّمقات السبع ٔ ، ٔٛ٘/وينظر  :شرح المعمقات السبع الطواؿ الجاىميات ٖٖٔ٘/
 ،وديواف لبيد بف ربيعة العامرؼ ٔ ، ٔٔٔ/وجميرة اشعار العرب ٔ.ٕ٘ٔ/

(٘ٔ) ينظر  :شرح القصائد العشر ٔ.ٜٔٗ/
حف) ٕ.ٔ٘ – ٔٗ /
( )ٔٙمقاييس اّلمغة ( َّ
( )ٔٚمعجـ المغة العربية المعاصرة ٔ.ٕ٘٘/
( )ٔٛالمصدر نفسو ٔ.ٕ٘٘/

طواؿ الجاىميات ٔ.ٖ٘٘ /
السبع ال ّ
( )ٜٔشرح القصائد ّ
الناس ٔ.ٖٜٕ/
(ٕٓ) الزاىر في معاني كممات ّ
(ٕٔ) المحكـ ٕ ، ٖٜ٘/ولساف العرب .ٜٗ/ٜ

الصرفي  ، ٜٙوينظر  :شذا العرؼ في فف الصرؼ ٕٔٔ.
(ٕٕ) المدخل ّ
ألفية ابف مالؾ ٖ.ٖٖٔ – ٖٔٔ /
(ٖٕ) ينظر  :شرح ابف عقيل عمى ّ
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(ٕٗ) شرح ابف عقيل عمى أَلفية ابف مالؾ ٖ ، ٖٔٗ/وينظر  :المنياج المختصر في عممي النحو
والصرؼ ٔ ، ٔ٘ٚ/وجامع الدروس العر ّبية ٔ.ٜٔٚ/
(ٕ٘) شرح المعّمقات التسع ٔ ، ٕٓٙ/وعمدة الكتاب ٔ.ٕٔٗ/
السبع ٔ.ٔٗٙ/
( )ٕٙينظر شرح المعّمقات ّ
( )ٕٚمقاييس المغة (قذؼ) ٘.ٜٙ – ٙٛ/
( )ٕٛالمطمع عمى الفاظ الممتع ٔ.ٗ٘ٗ/

( )ٕٜالقاموس المحيط ٔ ، ٖٛٗ/وينظر  :البارع في المغة ٔ.٘ٓٗ/
(ٖٓ) الفرؽ ٔ.ٕٖٓ/

(ٖٔ) تيذيب اّلمغة  ، ٚٙ/ٜوينظر  :الصحاح ٗ ، ٔٗٔٗ/ولساف العرب  ، ٕٚٚ/ٜوتاج
العروس ٕٗ.ٕٗٗ/

(ٕٖ) المعجـ الوسيط ٕ.ٕٕٚ/
(ٖٖ) شرح المعّمقات التّسع ٔ.ٕٓٙ/
السبع ٔ.ٔٗٙ/
(ٖٗ)شرح المعّمقات ّ
(ٖ٘) شرح القصائد العشر ٔ.ٕٕٔ/

( )ٖٙشرح القصائد السبع الطواؿ الجاىميات ٔ.ٕٚٛ/
( )ٖٚشرح المعّمقات التسع ٔ ، ٔٗٛ /وديواف امرؼء القيس ٔ ، ٖٗ/وجميرة أشعار
العرب ٔ.ٕٔٛ/

طواؿ الجاىميات ٔ.ٖٙ/
السبع ال ّ
( )ٖٛينظر  :شرح المعمقات السبع ٔ ، ٘٘/وشرح القصائد ّ
( )ٖٜينظر  :شرح القصائد العشر ٔ. ٖٔ/
(ٓٗ) مقاييس المغة (شزر) ٖ.ٕٚٔ/

(ٔٗ) المنتخب مف كالـ العرب ٔ.ٕٗ٘/
(ٕٗ) لساف العرب (شزر) ٗ.ٗٓٗ/

(ٖٗ) معاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص ٔ.ٖ/
السبع ٔ.٘٘/
التسع ٔ ، ٔٗٛ/وينظر  :شرح المعّمقات َّ
(ٗٗ) شرح المعّمقات ِّ
طواؿ الجاىميات ٔ.ٖٙ/
السبع ال ِّ
(٘ٗ) شرح القصائد َّ

السبع ٔ ، ٕ٘ٛ/وديواف المعاني ٔٔٔٔ/
( )ٗٙشرح المعّمقات ّ
( )ٗٚينظر  :شرح القصائد السبع الطواؿ الجاىميات ٔ ، ٖٗ٘/وشرح المعّمقات السبع ٔ.ٕ٘ٛ/
(دج) ٕ.ٕٙ٘/
( )ٗٛمقاييس المغة َّ
( )ٜٗكتاب األلفاظ ٔ.ٖٗٛ/

(ٓ٘) معجـ ديواف األدب ٕ ، ٔٙٛ/وينظر :شرح ابيات سيبويو ٔ ، ٖٖٗ/وتيذيب المغة

ٔ ،ٕ٘ٔ/والصحاح ٔ ، ٖٖٔ/وشرح ديواف الحماسة ٔ ، ٖٖٚ/ومشارؽ األنوار ٕٔ٘ٗ/

 ،وغريب الحديث (البف الجوزؼ) ٔ.ٖٕٗ/
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(ٔ٘) النياية في غريب الحديث واالثر ٕ ، ٔٓٔ/وينظر :مجمع بحار االنوارٕ.ٔٗٛ/
(ٕ٘) ينظر  :شرح ابف عقيل عمى أَلفية ابف مالؾ ٖ ، ٖٔٗ/وجامع الدروس العربية ٔ. ٜٔٚ/
(ٖ٘) ينظر  :شذا العرؼ ٖ.ٙ
(ٗ٘) السماع والقياس ٔ.ٖٙ/

(٘٘) معجـ المغة العربية المعاصرة ٔ.ٕٚٗ/

وسر العربية ٔ.ٕٙٗ/
( )٘ٙالصاحبي في فقو المغة ٔ ، ٕٖٓ/وينظر  :فقو المغة
ُّ
( )٘ٚشرح القصائد السبع الطواؿ الجاىميات ٔ.ٖٗ٘/

( )٘ٛشرح المعّمقات العشر وأخبار شعرائيا  ، ٗٙوينظر  :ديواف امرؼء القيس ٔ.ٙٔ/
( )ٜ٘المصدر نفسو .ٗٙ

(ع َّـ) ٗ.ٔ٘/
(ٓ )ٙمقاييس المغة َ
(ٔ )ٙالعيف ٔ.ٜٗ/
(ٕ )ٙالمنتخب مف كالـ العرب ٔ.ٔٛٗ/

(ٖ )ٙالمحكـ والمحيط االعظـ ٔ ، ٔٓٛ/وينظر  :لساف العرب ٔٔ.ٕٕٗ/
(ٗ )ٙالمصباح المنير ٔ ، ٔٛٗ/وينظر  :القاموس المحيط ٔ ، ٜٜٙ/والراموز عمى الصحاح .
ٔ ، ٛٙ/وتاج العروس .ٗٗٗ /ٕٛ
(٘ )ٙالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٕ.ٕٜٛ/
( )ٙٙتيذيب المغة ٔ.ٜٗٛ/

( )ٙٚالمخصص ٔ ، ٖٖٕ/وينظر  :اتفاؽ المباني وافتراؽ المعاني ٔ. ٕ٘ٙ/
( )ٙٛالقاموس المحيط ٔ.ٔٔٗٔ/
( )ٜٙتاج العروس ٖٔ .ٖٙ٘ /

(ٓ )ٚشرح المعّمقات السبع ٔ.ٚٓ/
(ٔ )ٚالمصباح المنير ٔ.ٔٛٗ/

(ٕ )ٚمعاني األبنية ٖ.ٙٗ – ٙ
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ثبت المصادر والمراجع:
ٔ .اتفاؽ المعاني وافتراؽ المباني ،لمدقيقي (سميماف بف بنيف بف خمف بف عوض تقي الديف تٖٔٙىػ) ،تحقيق:
يحيى عبد الرؤوؼ جبر ،الناشر :دار عمار -األردف  ،ط (ٔ) ٔٗٓ٘ ،ىػ ٜٔٛ٘ -ـ .
ٕ .األجوبة الجمية لِ َم ْف سأؿ عف شرح ابف عقيل عمى األلفية ،حسيف بف أحمد بف عبد هللا آؿ عمي .د .مط  ،د.
ط  ،د .ت .

لميروؼ ( دمحم بف عمي بف دمحم أبي سيل ت ٖٖٗىػ) ،تحقيق :أحمد بف سعيد بف دمحم قشاش،
ٖ .إسفار الفصيح ،
ِّ
الناشر :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية  ،المدينة المنورة ،المممكة العربية السعودية ،ط (ٔ) ،
ٕٓٗٔىػ .

ٗ .اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ بيف النحوييف البصرييف والكوفييف ،ألبي البركػػات األنبارؼ (كماؿ الديف عبد
الرحمف بف دمحم بف أبي سعيد ت ٘ٚٚىػ )  ،الناشر  :المكتبة العصرية ،ط (ٔ) ٕٔٗٗ ،ىػ ٕٖٓٓ -ـ .

٘ .باب الصرؼ مف متف ميزاف األدب لعصاـ الديف رحمو هللا ،عصاـ الديف ،الناشر :مطبعة وادؼ النيل ،مصر-
القاىرة ،ط (ٔ) ٕٜٔٛ ،ىػ .

 .ٙتاج العروس مف جواىر القاموس  ،لمرتضى َّ
الزبيدؼ (دمحم بف دمحم بف عبد الرزاؽ الحسيني ت ٕ٘ٓٔىػ)،
تحقيق مجموعة مف المحققيف ،دار اليداية  ،د.ت .

 .ٚالتذييل والتكميل فػ ػػي شرح كتاب التسييل ،ألبي حيَّاف األندلسي (ت٘ٗٚىػ)  ،تحقيق :د .حسف ىنداوؼ ،الناشر:
كنوز إشبيميا لمنشر والتوزيع ،د .ط  ،د .ت .

 .ٛتيذيب المغة  ،لألزىرِّؼ (أبي منصور دمحم بف أحمد ت ٓ ٖٚىػ) ،تحقيق :دمحم عوض مرعب  ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي – بيروت  ،ط (ٔ) ٕٓٓٔ ،ـ .
 .ٜالتوقيف عمى ميمات التعاريف ،لممناوؼ (زيف الديف بف دمحم المدعو بعبد

الرؤوؼ بف تاج العرفيف الحدادؼ ت

ٖٔٓٔىػ) ،الناشر :عالـ الكتب  ،عبد الخالق ثروت -القاىرة  ،ط (ٔ) ٔٗٔٓ ،ىػ ٜٜٔٓ -ـ .
ٓٔ .جامع الدروس العربية  ،مصطفى بف دمحم بف سميـ الغالييني ( ت ٖٗٔٙىػ )  ،الناشر :المكتبة العصرية ،
صيدا – بيروت ،ط (ٔٗٔٗ ،)ٕٛىػ ٜٜٖٔ -ـ .

ٔٔ .جامع الدروس العربية  ،مصطفى بف دمحم بف سميـ الغالييني ( ت ٖٗٔٙىػ )  ،الناشر :المكتبة العصرية ،
صيدا – بيروت ،ط (ٔٗٔٗ ،)ٕٛىػ ٜٜٖٔ -ـ .
ٕٔ .جميرة أشعار العرب  ،أبو دمحم بف أبي الخطاب القرشي (ت ٓٔٚىػ) ،حققو وضبطو وزاد في شرحو :عمي
دمحم البجادؼ ،الناشر :نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع ،د .ط  ،د .ت .

ٖٔ .الخصائص المغوية لقراءة حفص دراسة في البنية والتركيب ،د .عالء إسماعيل

الحمزاوؼ  ،قسـ المغة

العربية -كمية اآلداب -جامعة المنيا .

ٗٔ .الخالصة الصرفية المستخمصة مف مطوالت النحاة لطالب الكميات المتخصصة والمعاىد العممية ،إبراىيـ
حسيف ضيف هللا الفيفي ،د .مط  ،د .ط ٔٗ٘ٛ ،ىػ .

٘ٔ .ديواف المعاني ،ألبي ىالؿ العسكرؼ (الحسف بف عبد هللا بف سيل بف سعيد بف ميراف تٖٜ٘ىػ) ،دار
الجيل -بيروت ،د .ط  ،د .ت .
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امرُؤ القيس بف حجر بف الحارث الكندؼ (ت ٘ٗ٘ـ)،
 .ٔٙديواف امرغ القيسُ ،
المصطاوؼ ،الناشر :دار المعرفة -بيروت ،ط (ٕ)ٕٔٗ٘ ،ىػ ٕٓٓٗ -ـ .

اعتنى بو :عبد الرحمف

 .ٔٚديواف لبيد بف ربيعة العامرؼ ،لبيد بف ربيعة بف مالؾ أبو عقيل العامرؼ (تٔٗ ىػ) ،اعتنى بو :حمود
طماس ،ط (ٔ) ٕٔٗ٘ ،ىػ ٕٓٓٗ -ـ .
َّ

 .ٔٛالراموز عمى الصحاح  ،السيد دمحم بف السيد حسف (تٛٙٙىػ) ،تحقيق :د .دمحم عمي عبد الكريـ الرديني ،دار
أسامة -دمشق ،ط (ٕ)ٜٔٛٙ ،ـ .

 .ٜٔالزاىر في معاني كممات الناس  ،البي بكر األنبارؼ (دمحم بف القاسـ بف دمحم بف بشار ت ٖٕٛىػ)  ،تحقيق:
د .حاتـ صالح الضامف  ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت  ،ط (ٔ) ٕٔٗٔ ،ىػ ٜٜٕٔ -ـ .

ٕٓ .شذا العرؼ في فف الصرؼ  ،أحمد بف دمحم الحمالوؼ (ت ٖٔ٘ٔىػ)  ،تحقيق  :نصر هللا عبد الرحمف نصر
هللا  ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض  ،د.ط  ،د.ت .

اليمداني (عبد هللا بف عبد الرحمف العقيمي ت ٜٚٙىػ)،
ٕٔ .شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ ،البف عقيل
ِ
ّ
تحقيق :دمحم محي الديف عبد الحميد ،دار التراث  -القاىرة ،دار مصر لمطباعة ،سعيد جودة السحار وشركاؤه،
ط (ٕٓ)ٔٗٓٓ ،ىػ ٜٔٛٓ-ـ.

افي (يوسف بف أبي سعيد الحسف بف عبد هللا المرزباف ت ٖ٘ٛىػ) ،تحقيق :د.
ٕٕ .شرح أبيات سيبويو  ،لمسير ِ
ّ
دمحم عمي الريح ىاشـ مراجعة :طو عبد الرؤوؼ سعد  ،الناشر :مكتبة الكميات األزىرية ،دار الفكر لمطباعة
والنشر والتوزيع ،القاىرة ػ

مصر ،د .ط ٖٜٔٗ ،ىػ ٜٔٚٗ -ـ .

ٖٕ .شرح القصائد السبع الطواؿ الجاىميات ألبي ٍ
بكر األنبارؼ (دمحم بف القاسـ بف

بشار ت ٖٕٛىػ) ،تحقيق:

عبد السالـ دمحم ىاروف  ،الناشر :دار المعارؼ [سمسمة ذخائر العرب(ٕ٘)]  ،ط (٘)  ،د.ت .

الشنقيطي ت ٖٖٔٔىػ) ،اعتنى بو :عبد
ٕٗ .شرح القصائد العشر وأخبار شعرائيا  ،لمشيخ أحمد بف األميف
ِ
ّ
الرحمف المصطاوؼ  ،الناشر :دار المعرفة ،بيروت لبناف  ،ط (ٗ) ٖٔٗٔ ،ىػ ٕٓٔٓ -ـ .
ٕ٘ .شرح القصائد العشر ،لمتبريزِّؼ (يحيى بف عمي بف دمحم أبو زكريا ت ٕٓ٘ىػ)  ،الناشر  :الطباعة المنيرية ،
ٕٖ٘ٔ ىػ .
َّ
لشيباني (ت  ٕٓٙىػ)  ،تحقيق وشرح  :عبد المجيد ىيمو  ،الناشر :
المعمقات التسع  ،ألبي عمرو
 .ٕٙشرح
ِ
ّ
مؤسسة األَعممي لممطبوعات  ،بيروت – لبناف  ،ط (ٔ) ٕٕٔٗ ،ىػ ٕٓٓٔ -ـ .
َّ
ني(حسيف بف أحمد بف حسيف أبو عبد هللا تٗٛٙىػ) ،الناشر :دار إحياء التراث
 .ٕٚشرح
المعمقات السبع ،لمزوز ِ
ّ
العربي  ،ط (ٔ) ٕٖٔٗ ،ىػ ٕٕٓٓ -ـ .
لممرزوقي (أبي عمي أحمد بف دمحم تٔٔٗىػ) ،تحقيق  :غريد الشيخ ،دار الكتب
 .ٕٛشرح ديواف الحماسة ،
ِ
ّ
العممية ،بيروت – لبناف  ،ط (ٔ) ٕٔٗٗ ،ىػ ٕٖٓٓ -ـ .
 .ٕٜشرح شذور الذىب  ،لجماؿ الديف ابف ىشاـ (عبد هللا بف يوسف بف أحمد ت ٔٚٙىػ) تحقيق :عبد الغني
الدقر  ،الناشر :الشركة المتحدة لمتوزيع -سوريا ،د.ط ،د.ت .

اني (مسعود بف عمر
ٖٓ .شرح مختصر التصريف العزؼ في فف الصرؼ ،لمتفتاز ِ
ّ
وتحقيق :د .عبد العاؿ سالـ مكرـ ،الناشر :المكتبة األزىرية لمتراث ،ط (ٔٗٔٚ ،)ٛىػ ٜٜٔٚ -ـ .

سعد الديف ت ٖٜٚىػ) ،شرح
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ٖٔ .شمس العموـ ودواء كالـ العرب مف الكموـ ،نشواف بف سعيد الحميرؼ اليمني ت ٖ٘ٚىػ) ،تحقيق :د .حسيف

بف عبد هللا العمرؼ -مطير بف عمي اإلرياني -د .يوسف دمحم عبد هللا ،الناشر :دار الفكر المعاصر ،بيروت-
لبناف  ،ودار الفكر ،دمشق – سورية ،ط (ٔ) ٕٔٗٓ ،ىػ ٜٜٜٔ -ـ .

ٕٖ .الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنف العربية في كالميا  ،البف فارس ( أحمد بف فارس بف زكرياء
القزويني ت ٖٜ٘ىػ)  ،الناشر :دمحم عمي بيضوف  ،ط (ٔ) ٔٗٔٛ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ .

ٖٖ .الصحاح تاج المغة وصحاح العربية  ،لمجوىرِّؼ (نصر بف إسماعيل بف حماد ت ٖٖٜىػ)  ،تحقيق :أحمد
عبد الغفور عطار  ،ط (ٗ)  ،دار العمـ لممالييف ػ بيروت ٔٗٓٚىػ ٜٔٛٚ -ـ .
ٖٗ .الصرؼ الت عميمي والتطبيق في القرآف الكريـ  ،د .محمود سميماف ياقوت ،الناشر :مكتبة المنار اإلسالمية ،
ط (ٔ) ٕٔٗٓ ،ـ – ٜٜٜٔـ .
ٖ٘ .ضياء السالؾ إلى أوضح المسالؾ ،دمحم عبد العزيز النجار ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط (ٔ) ٕٕٔٗ ،ىػ -
ٕٔٓٓـ .

 .ٖٙالعيف  ،لمخميل (أبو عبد الرحمف الخميل بف أحمد بف عمرو بف تميـ الفراىيدؼ البصرؼ ت ٓ ٔٚىػ) ،
تحقيق :د .ميدؼ المخزومي و دِ .إبراىيـ السامرائي  ،دار ومكتبة اليالؿ  ،د.ت .

 .ٖٚغريب الحديث ،البف الجوزِّؼ (جماؿ الديف أبي عبد الرحمف بف عمي بف دمحم ت ٜ٘ٚىػ) ،تحقيق :د .عبد
المعطي أميف القمعجي ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت لبناف  ،ط (ٔ) ٔٗٓ٘ ،ىػ ٜٔٛ٘ -ـ .
السجستاني (سيل بف دمحم بف عثماف الجشعمي ت ٕٗٛىػ)،
 .ٖٛالفرؽ ،البي حاتـ
ِ
ّ
الضامف ،الناشر :مجمة المجمع العممي العراقي ،المجمد ٔٗٓٙ ، ٖٚىػ ٜٔٛٙ -ـ .

تحقيق :حاتـ صالح

لمثعالبي (عبد الممؾ بف دمحم بف إسماعيل أبي منصور ت ٕٜٗىػ) ،تحقيق :عبد
وسر العربية،
ِ
 .ٖٜفقو المغة ُّ
ّ
الرزاؽ الميدؼ ،الناشر‘ :حياء التراث العربي ،ط (ٔ) ٕٕٔٗ ،ىػ ٕٕٓٓ -ـ .
ٓٗ .القاموس المحيط  ،لمفيروزآبادؼ (مجد الديف أبي طاىر دمحم بف يعقوب ت ٛٔٚىػ)  ،تحقيق  :مكتب تحقيق
التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ  :دمحم نعي ػ ػػـ العرقسوسي ،الناشر :مئسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع،

ط (ٕٔٗٙ ،)ٛىػ ٕٓٓ٘ -ـ .
ِ
الس ِّكيت (أبي يوسف يعقوب بف إسحاؽ تٕٗٗىػ) ،تحقيق :د .فخر الديف قباوة،
ٔٗ .كتاب األلفاظ  ،البف ّ
الناشر :مكتبة لبناف ناشروف ،ط (ٔ)ٜٜٔٛ ،ـ .
لمجرجاني (عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف تٛٔٙىػ) ،تحقيق :ضبطو وصححو
ٕٗ .كتاب التعريفات ،
ِ
ّ
جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت -لبناف ،ط (ٔ) ٖٔٗٓ ،ىػ ٜٖٔٛ -ـ
ٖٗ .لساف العرب  ،البف منظور (دمحم بف مكرـ بف عمي أبو الفضل جماؿ الديف ت ٔٔٚىػ) الناشر :دار صادر
– بيروت  ،ط (ٖ)  ٔٗٔٗ ،ىػ .

ٗٗ .مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار ،جماؿ الديف دمحم بف طاىر بف عمي الصديقي
الفتَِّني الكجراتي تٜٙٛىػ) ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،ط (ٖ) ٖٔٛٚ ،ىػ ٜٔٙٚ -ـ .
اليندؼ َ
٘ٗ .المحكـ والمحيط األعظـ  ،البف سيده (أبي الحسف عمي بف إسماعيل ت ٘ٗٛىػ)  ،تحقيق  :عبد الحميد
ىنداوؼ  ،الناشر  :دار الكتب العممية – بيروت  ،ط (ٔ) ٕٔٗٔ ،ىػ ٕٓٓٓ -ـ .
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 .ٗٙمختار الصحاح  ،لمرازِّؼ (زيف العابديف أبو عبد هللا دمحم بف أبي ٍ
بكر بف عبد القادر الحنفي ت ٙٙٙىػ)،
تحقيق :يوسف الشيخ دمحم  ،الناشر :المكتبة العصرية الدار النموذجية  ،بيروت – صيدا  ،ط (٘) ٕٓٗٔىػ -
ٜٜٜٔـ .

 .ٗٚالمخصص ،البف سيده (أبو الحسف عمي بف إسماعيل بف سيده المرسي تٗ٘ٛىػ) تحقيق :خميل إبراىيـ
جفاؿ  ،الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيروت  ،ط (ٔ) ٔٗٔٚ ،ىػ ٜٜٔٙ -ـ .

 .ٗٛالمدخل الص رفي تطبيق وتدريب في الصرؼ العربي  ،د .عمي بياء الديف بو

خدود  ،الناشر :المؤسسة

الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،ط (ٔ)ٔٗٓٛ ،ىػ ٜٔٛٛ -ـ .

 .ٜٗالمزىر في عموـ المغة وأنواعيا ،لمسيوطي ،تحػ :فؤاد عمي منصور ،دار الكتب العممية ،بيروتٔٗٔٛ ،ىػ،
ٜٜٔٛـ.

ٓ٘ .مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار ،القاضي عياض(عياض بف موسى بف عياض بف عمروف اليحصبي ت
ٗٗ٘ىػ) ،الناشر :المكتبة العتيقة ودار التراث ،د.ط ،د.ت.

لمفيومي (أحمد بف دمحم بف عمي
ٔ٘ .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،
ِ
ّ
بيروت  ،د.ط  ،د.ت .

تٓٚٚىػ)  ،المكتبة العممية –

ٕ٘ .المطمع عم ى ألفاظ المقنع ،دمحم بف أبي الفتح بف أبي الفضل البعمي (تٜٚٓىػ) ،تحقيق :محمود األرناؤوط
وياسيف محمود الخطيب ،الناشر :مكتبة السوادؼ لمتوزيع ط (ٔ) ٕٖٔٗ ،ىػ ٕٖٓٓ -ـ .
ٖ٘ .معاني األبنية في العربية  ،لمدكتور فاضل صالح السامرائي ،الناشر :دار عمار ،ط (ٕ) ٕٔٗٛ ،ىػ -
ٕٓٓٚـ .

ٗ٘ .معاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص ،ألبي الفتح العباسي (عبد الرحيـ بف عبد الرحمف بف أحمد ت
ٖٜٙىػ) ،تحقيق :دمحم محي الديف عبد الحميد ،الناشر :عالـ الكتب – بيروت ،د .ط  ،د .ت .
٘٘ .معجـ المغة العربية المعاصرة ،د .أحمد مختار عمر(ت ٕٗٗٔىػ) ،الناشر :عالـ الكتب ،د .ط ٕٜٔٗ ،ىػ -
. ٕٓٓٛ

 .٘ٙالمعجـ الوسيط  ،مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيـ مصطفى /أحمد الزيات/
النجار) ،الناشر :دار الدعوة  ،د.ط  ،د.ت .

حامد عبد القادر /دمحم

ابي (أبي إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف تٖٓ٘ ىػ) ،تحقيق :د .أحمد
 .٘ٚمعجـ ديواف األدب  ،لمفار ِ
ّ
مختار عمر ،مراجعة :د .إبراىيـ أنيس ،الناشر :مؤسسة دار الشعب لمصحافة والطباعة والنشر -القاىرة ،د.
ط ٕٔٗٗ ،ىػ ٕٖٓٓ -ـ .

 .٘ٛمعجـ مقاييس المغة  ،البف فارس (أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني الرازؼ أبو الحسيف ت ٘ ٖٜىػ) ،
تحقيق :عبد السالـ دمحم ىاروف  ،الناشر  :دار الفكر ٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ .

الينائي األزدؼ ت ٖٜٓىػ) ،تحقيق :د .دمحم بف
 .ٜ٘المنتخب مف كالـ العرب ،لكراع النمل (عمي بف الحسيف ُ
أحمد العمرؼ ،الناشر :جامعة أـ القرػ (معيد البحوث العممية واحياء التراث اإلسالمي) ،ط (ٔ) ٜٔٗٓ ،ىػ -
ٜٜٔٛـ .
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ٓ .ٙالمنياج المختصر في عممي النحو والصرؼ ،عبد هللا بف يوسف بف عيسى بف يعقوب اليعقوب الجديع
العنزؼ ،الناشر :مؤسسة الرياف لمطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت -لبناف ،ط (ٖ) ٕٔٗٛ ،ىػ ٕٓٓٚ -ـ .
َفغاني (سعيد بف دمحم بف أحمد ت ٔٗٔٚىػ) ،الناشر :دار الفكر  ،بيروت
ٔ .ٙالموجز في قواعد المغة العربية ،لأل ِ
ّ
– لبناف  ،د.ط ٕٔٗٗ،ىػ ٕٖٓٓ -ـ .
ٕ .ٙالنحو الواضح في قواعد المغة العربية ،عمي الجارـ ومصطفى أميف ،الدار المصرية السعودية لمطباعة
والنشر والتوزيع ،د.ط  ،د.ت .

ٖ .ٙالنحو الوافي ،عباس حسف (ت ٖٜٔٛىػ) ،الناشر :دار المعارؼ ،ط (٘ٔ) ،د.ت.

ٗ .ٙالنياية في غريب الحديث واألثر  ،البف األثير (مجد الديف أبو السعادات المبارؾ

دمحم بف دمحم بف دمحم ت

ٙٓٙىػ)  ،تحقيق :طاىر أحمد الزاوؼ – محمود دمحم الطناحي  ،الناشر :المكتبة العممية – بيروت  ،د.ط ،
ٖٜٜٔىػ ٜٜٔٚ -ـ .
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ممخص البحث

الحمد هلل ِ
رب العالميف والصالة والسالـ عمى نبيف دمحم وعمى آلو وصحبو
ّ
وبعد:
أجمعيف ُ ...
ٍ
َّ
المعمقات – المشتقات
لبحث بعنواف ( اختالؼ البنية الصرفية وأثره في المعنى في شروح
ممخص
ىذا
ٌ
إنموذجاً  ، ) -وقد تناوؿ البحث اختالؼ البنية بيف المشتقات وكيف يؤدؼ ىذا االختالؼ إلى اختالؼ المعنى ،
تضم َف  ،أوالً  :بيف اسمػ ػ ػػاءالمفعوليف  ،ثانياً  :بيف اسـ الفاعل واسـ المفعوؿ .
وقد
َّ
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Summary of research
This is the summary of research was address ( The difference
Exchange composition in novels expression pendants and effect
In meaning ) between derivation sample this research take the
Difference exchange composition between First : nouns which
Received the action
Second : between name of subject and name object
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