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 امل 
 
مة ِ

 : قد 

 أّما بعد: ، ه وال وصحبه ومن وعلى آله  ،على رسول هللا لصالة والسالمالحمد هلل، وا 

الكتابفإنَّ   التي اشتمَل    لاألص  جاء في  قد  اللغويَّ   هذا  األلفاظ  الشكت  يهالعلشرح  الفقه   اٌب في 
َ
ف

َّ
أل  حجة اإلسالم  افعّيِّ، فقد 

أبو   )ت  اإلماُم  الغزالي    كتا  ( هـ  505حامد 
ً
الشافعّيِّ با الفقه  سفي فروع  ا  )الوجيزمَّ الشاف  ه  جايعفي فقه  ثمَّ  الرافعي  (،  الك عبَء  بن  د  ريم 

د بن عبد الكريم )ت  ى هذا ال ،اَب املذكور  الكت( فشرَح هـ 623محمَّ  بالشرح الكبير، ثمَّ  يز في شرح الوجيز(ح العز )فتَح  ر شوسمَّ
َ
أو ما ُعرِّف

كتاب   في  فنظَر  ومي  الفي  للرافعي فجمَع جاَء  الكبير  ماالشرح  ومجاءَ     اللغة  فيه من غريب  األلفاظ،ش  قاَم    كل  األلفاظ   هذا   بشرحثمَّ 

الشواهد  عليها زياداٍت حتى صارَ   مَّ ، ثعليها  وبيان معانيها وذكر 
َ
 ُل كالعم  أضاف

ً
ل  مطوَّ

ً
َر  ، وق(17-14، ص  م2012)الخربوطلي،  تابا د قرَّ

ومي ذلك في مقدمة كتابه ٍد أشبعد حمد هللا والصالة  فقال الفي   ج ُت كنفإني  : "بيينوخاتم الن ينسلاملر رف والسالم على محمَّ
ً
معُت كتابا

ومن األلفاظ املشتبهات   ،إليه زياداٍت من لغة غيره   ضفُت ، وأ ةيف الكلمه من تصار لإلمام الرافعي، وأوسعُت في  (شرح الوجيز)في غريب  

وبيان معانيها،    واملتماثالت الشواهد،  إعراب  ومن  ذلك...  ،  األد  وغير   
ُ
حاجة إليه  تدعو  ا مما  أنه ر  اهمليب   لواحدة ا   دة باملاافترقت    غيَر 

َرت على السالك شعاُبه، وامتدحت بين يدي الش  ،أبوابه  جدير   فكاَن   ،هادي رحابُ فوعِّ
ً
ٍل ينطوي    ، بأن تنبهَر دوَن غايته ركاُبها

َ
فَجرَّ إلى َمل

ل ... "
َ
ل
َ
 . (17ص، م1998)الفيومي، على خ
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 :امللخص

ازها ل خاتمة كتابه املصباح املنير، وإبر مي من خاللفيو ية ا هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الجانب الصرفي لشخص

ُح من خاللها أسلوُب التفكير الصرفي لديه ضِّ
 . عن طريق استخالص بعض املسائل الصرفية التي يتَّ

املسائل   من  كثير  في  البصريين  آلراء  الفيومي  ميل  الدراسة  إفادة  وأظهرت  الدراسة  أظهرت  كما  تناولها،  التي  الصرفية 

تناولمن  مي  و الفي الصرفية في خاتمة كتابه منخالل  للمسائل  املنقولة واملسموعة كغيره من علماء عصره، كما أظهرت    ه  املادة 

ا في تناوله للمصادر ولحركة عين الفعل.  الدراسة اهتمام الفيومي بالضبط كثيًرا، ويظهر ذلك جليًّ

عامة على خاتمة كتابه )املصباح   ول نظرة املبحث األ ول تنا ومقدمة، وتمهيد، وخاتمة، ،جاءت هذه الدراسة في مبحثين وقد

رفية التي عالجها الفيومي، كضبط عين   املنير( مع ذكر مصادره ومنهجه في الكتاب، في حين تناول املبحث الثاني أبرز املسائل الصَّ

واملصادر،   الثالثي،  و الفعل  القلة  على  الجمع  ودللة  عليه،  الدالة  والصيغ  الفاعل  و رة،  الكثواسم  وانتهت والنسبة  التفضيل، 

اشتملت ع بخاتمة  ملناسبتهما الدراسة  والتحليلي  الوصفي  املنهجين  ذلك على  كل  في  الباحث، معتمًدا  لها  توصل  التي  النتائج  لى 

 موضوع الدراسة.

 . املصدر ؛ النسب ؛ ر املصباح املنيخاتمة   ؛ وميالفي  : تاحيةاملف  ات كلملا
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شعاُبه كما يقول، وامتدحت بين السالك رت على تاب فَوعِّ الك هذا  تي جمعها فيادة اللغوية اليبدو أنَّ الفيومي أحسَّ بضخامة املو 

رحاُبهيد الشادي  و ي  الفيومي  إ مسَّ ق؛ فاختصره  بعله  كتٍب  العربيةدى   د حروف 
ً
فنيا  

ً
ترتيبا َبه  ورتَّ املعروف  ،  النهج  كتاب    على   من 

ً
بدءا

َد ما يحتاُج  اوله  ويقصَر تطمنتشره،    ضمّ ب   هلليسهَل تناو   لغوّيٍ صغير؛  األلف وانتهاًء بكتاب الياء فجاَء في شكل معجٍم  بنظم منتثره، وقيَّ

 . غريب الشرح الكبير(اح املنير في املصب)ه امَّ سو اء، إلى تقييده بألفاٍظ مشهورة البن

 : وهدفه  أهمية البحث 

الهتمامُ  َه  البحث نحَو دراستوجَّ الكتابخاتمة  ة   في هذا      صرفيٍّ   من منظورٍ   هذا 
ً
 و صو دراسة

ً
 فية

ً
 مصحو   تحليلية

ً
أبرز    بة بطرح 

 . الصرف ، وربطها بأمهاتِّ كتبالصرفيةضايا قال

 من وراء هذا  
ُ
 البحث

ُ
به عظيَم  كتا  خاتمةَحَوت    الذي   الفيوميلشخصية    الصرفي نب  الجا  يط الضوء علىتسل  إلى  حليلتالويهدف

 بآراء العلماء الصرفوم ى من علشت لجوانَب  ة الفائد
ً
 .حافلة

 لة:ت الص الدراسات ذا

    م ل
ً
أو كتابا  

ً
املصباحالفيومخاتمة    ل و تناأجد بحثا الدر   ي في كتابه  أو  أن هناك عددً اسةبالبحث  إل  التاأل   من  ا ،  حامت ي  بحاث 

َمى  ، بطرق مختلفة، فمنهم من اتجه إلى دراسة منهج الفيومي في معجمه، ومنهم من درس الكتاب دراسة معجميةاملصباح املنير    حول حِّ

 : تلدراساهذه ا  وأهم 

احتوت الدراسة على تمهيد ذكر فيه نبذة    ،منهج الفيومي املصباح املنير في غريب الشرح الكبير:  بعنوان  (2017)  كريمة  دراس •

األول تعري املبحث  الفيومي مولده ونسبه وعصره ومؤلفاته، كما ذكر في  املبحث بامل ًفا  عن  تأليفه، وذكر في  املنير ودواعي  صباح 

  .في كتابهوقد أفدت من هذه الدراسة في بيان منهج الفيومي  مي في معجمه ومصادر الجمع لديه،الثاني منهج الفيو 

للفيومي:  بعنوان  (2012)  البدوي دراسة   • املنير  املصباح  في  البحثو   ،نظرة  في مقدمته  -يعد  ذكر مؤلفه  محاولة إلعادة    -كما 

و  املنير،  املصباح  معجم  التأليفذكر  قراءة  ف  ذكرثم  ودواعيه،    أسباب  الفيومي  معجمهمنهج  هذه ي  مع  هذا  بحثي  يلتق  ولم   ،

 . الصرفية  وض في مسائلهلخون ا  به دها ل تعدو أن تكون نظرة عامة على املعجم وتعريٍف ؛ ألنالدراسة

العربية  بعنوان:  ( 2008)   غجاتي   دراسة • املكتبة اللغوية  في  ومكانته  املنير  املصباح  البحث قصة    ، معجم  في هذا  املؤلف  ذكر 

املنير، وأبرز املميزات التي تميز بها هذا املعجم عن غيره من املعاجم، املنير، كما ذكر املؤلف منهجه في املصباح    أليف املصباحت

 . ذكرها التي سبقاصر البدوي ، وهذه الدراسة قريبة جدا من دراسة نوختم بحثه بذكر طبعات هذا الكتاب

في املصباح املنيرعة املالصنامنهج    بعنوان:  (2004)  عبد الجواد  دراسة • إلى مقدمة ذكر قسم بحثه  ،  عجمية عند الفيومي 

واألسباب   املنير،  املصباح  أهمية معجم  األهميةجعل  التيفيها  يلي:    ،ته بهذه  فيما  إجمالها  املعجم،  ويمكن  في  الضبط  لغة و دقة 

 وقد احتوى البحث على  ،غوية والدللة الفقهيةالتفريق بين الدللة اللو كثرة املصطلحات في املعجم،  و ،  السهلة البسيطةاملعجم  

أقسام  ال  : األول القسم    :أربعة  و اإلطار  املعجم،  لهذا  ا ري ط  : يالثانالقسم  عام  مداخله،  قة  ترتيب  في  الثالث:لفيومي   ما  والقسم 

ولهجاتت معربة  وألفاظ  ومصطلحات  لغوية  جوانب  من  املداخل  هذه  عليه  الرابع  ،شتمل  من  :والقسم  إفادتنا  منهج   مدى 

رفية الص سائل، وقد التقت الدراسة مع بحثي هذا في القسم الثالث لديه حيث تناول بعض املي صنع املعاجم املعاصرة الفيومي ف

 ح املنير.أما بحثي هذا فقد ارتكز على املسائل الصرفية التي وردت في خاتمة املصبا، الواردة في املعجم 

عن التأليف في دمة نبذة  قامل ث في ذكر الباح  ،اغرب واملصباح نموذج  ي اللغوي: املاملعجم الفقه بعنوان: (2003) نبهان دراسة •

بين كتابي   املقارنة  اللغوية، ثم عقد  الحنبلي ويعتبر  املعاجم  الفقه  للمطرزي، وهو كتاب خاص بكتب  املعرب  في ترتيب  املغرب 

 
ً
   معجما

ً
   لغويا

ً
للفيومي  املصباحكتاب  و   ،فقهيا بن،  املنير  املقار وقد  التنة  ى  وأسباب  املتبع  املنهج  ناحية  في كل،لأمن  في    فهو  يف 

 بحثي هذا كونها دراسة تقابلية ل وصفية وتحليلية.  معا لم تلتق هذه الدراسة ؛ لذألصل دراسة تقابلية بين معجمينا 

الطالع   السابقة  وبعد  الدراسات     نالحظعلى 
ً

بأنها    إجمال معجماهتمت  في  ومنهجه  الفيومي  أسلوب  أوهدراسة  مت هتا   هاأن  ، 

 من خالل خاتمة املصباح املنير. الصرفي الجانبا فرقت به هذه الدراسة التي ركزت على ، وهذا ميةمعجامل ةبالدراس

 البحث:   منهج

 جزة مو ت  ا بإشار   ، كما اكتفيتالخاتمةت في  كما ورد  الصرفيةئل  بت املسا، وقد رتالتحليليو الوصفي    ين هجملنا ى  عل  ثحبلتمد ا عا 

 .وميالفية في ترجم
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 ث:  البحخطة 

 : ل البحث علىمتشا 

 ومنهجه. البحث وأهدافه  أهميةنبذة عن معجم املصباح املنير، كما ذكرت ذكرت بها  :مقدمة

ف ترجمة هيعرضت ف :تمهيد  .(الفيومي) للمصّنِّ

  :املبحث األول 
ٌ
 جمه. مع ة ادم جمعه، ومصادره في عرض مادت منهجه فيو  ،(املصباح املنير) كتابه خاتمةمة على  عانظرة

رفية املسائل أبرز  :نيثاالاملبحث   . خاتمته في الفيوميالتي عالجها  الصَّ

 . ملالعأن ينفَع بهذا وأدعو هللَا  ،تااملوضوعس فهر ع و س املصادر واملراجثم تال ذلك فهر  

  :تمهيد
َ
 َج رْ ت

ُ
 ال مة

َ
 : ي ومِ يُّ ف

 كان الفيوم"
ً
 باللغة وا ي  فاضال

ً
 ف ، عارفا

َ
ف

َّ
ْقه، وأل  َس ك كتذل  يلفِّ

ً
اه ابا وهو كثيُر الفائدة    ،بيرالشرح الك  املنير في غريبصباح  امل  :مَّ

 . (1/184صم، 1998)الفيومي،  " َحَسُن اإليراد

د بن علو أحمومي هي  الَف  غوي املبو العأ   وي ومي الَحمَ ى الَفي  د بن محمَّ
 
وم مصر(، وليَس    نشأ فيصري،  باس، املقرئ الل ي 

َ
وم )ف الَفي 

 غيره، عندما نسبه إلى فيوم العراق ل إلى فيوم مصر في مقدمة طبعة )املصباح املنير(، ولم يقل به أحٌد  ادخضر الجوَّ الدكتور  مَ َوهِّ كما 

وم  ونسبه إلى ي 
َ
 .(5ص، م2002، إبراهيم ) .راقالعف

بالتحديد وقَت مولده، و ُيعرَ ول    دينقد نشأ نف 
ً
أسر شأة اهية في  بالعلم، وقد   

ُ
بالأظ  ومةعنذ  نمتمَّ  ٍة تشغف ربية،  فقه والع فاره 

 علىتتو 
َ
فأبي  د  ي  لمذ املقاُم  به  ل 

ُ
َيط لم  ولكن  في مصر،  إقامته  أثناء  األندلس ّيِّ  ار حيان  وإنما  )حماة(  ي مصر،  وقطَن مدينة  تحَل عنها، 

رذاَع صيته و  الشام، وهناكب د عماد الدين إسماعيل صاح ُن أ السلطا، وملا أنشاشُتهِّ ر حماة في لدهشة( بظاهمع ا ا)ج ة ب حماامللك املؤيَّ

ومي إلى الخطابة فيه، وكاَن رحمه هللا من العلماء العاملين،    ـه  727سنة  عبان  ش علمه بالفقه علَمه بالعربية، وجمَع إلى جانب  ندَب الفي 

 . هـ  770تى توفي بحماة سنة ح ع الدهشةيخطُب بجاموظلَّ  َب الشافعية،َن يذهُب مذهوكا

َر  اشُتهِّ الَف وقد  الي بمو ي    فيذكُر اسم خطيب  ا دهشة،  فلب  )مقي  غدادي   ا دمة  بين مراجعه:  أنَّ من  األدب(  لخطيب خزانة  ملصباح 

 ، وقالدهشة
َّ
 لد خل

َ
 كف

َ
بتٍب فقط هي:)نا خمسة

َ
  اجب صاحب ابَن الحجب(، وُيفَهم من هذا أنَّ  الحاابن  َعُروض    (، و)شرح ديوان ُخط

الالكافية   النحو والشافية في  رففي     صَّ
َّ
 كأل

َ
ال ف  في 

ً
الفعروض وتصدَّ تابا املنير)املو  ه،يومي لشرحى  للفيومي    بروكلمان، ونسَب  (صباح 

هما:   آخرين  الجمكتابين  تر نثر  في  و نعيااأل اجم  ان  التنزيل،  معالم  م،  1993)كحالة،  (،  1/184صم،  1998)الفيومي،    .مختصر 

 . (89ص م،1977مان، وكل)بر ، (1/132

 : جههره ومن ومصاد ير(اح املنبملص)ا خاتمة :املبحث األول 

 :
 
   :(خاتمة )املصباح املنيرأوال

الف َل  وميذيَّ نحوي  ي  بخاتمٍة  اقفيصر   ٍة كتابه  أ   ىفتة   )ثَر  فيها 
ُ
 امل

َ
 )ي  ف  (زي ّرِّ ط

ُ
   (بغرِّ امل

َ
خاتمة أنَّ     إل 

ً
وتفصيال  

ً
أكثر شمول ومي  ،  الفي 

 ل
ً
 عاما

ً
 فصول هذه الخاتمة: وإليك عرضا

ى تعفصل الثالثي الالزم قد ي •  .ماعسب السَّ َح بَ  أو حرف الجّرِّ  ،ضعيفأو الت ،بالهمزة  دَّ

ل( بكسر العينَيفُعلإما )  ن فمضارعهبفتح العي  عينلا   ( بفتحلثالثي إن كاَن على )فَعللفعل ا فصل ا  • وإن  ،  ( بضّمِّ العين أو )َيفعِّ

َل( مكسوَر العين ف عِّ
َ
ُعَل( بضّمِّ ا  كاَن وإن  ، املضارع بالفتحكاَن على )ف

َ
 كوُن مضار فهو لزم، ول ي لعينعلى )ف

ً
 .عه إل مضموما

عَّ املعُل الف َن ذا كافصل إ  •
َ
 . )التفعيل( ه ر دصفم ديدَل( بالتشاض ي على )ف

)مُ ُيبَنى من )أفع • املفعول  إخرا ، يقال:َعل( للمصدر والزمان واملكانْف ل( على صيغة  أي  نه، جه وموضع إخراجه وزما)هذا ُمْخرَج( 

  نحو:)هذا  فعول للمصدر والزمان واملكانم املة اس س ّيِّ على صيغلسداويبنى من الخماس ّيِّ وا 
َ
ُقه وُمسَتخَرُجه(ُمنط
َ
 .ل

َعَل( تداصاملفصل  •
ْ
 بين املصدر والجمع (أتي على )إفَعالر من )أف

ً
 .بكسر الهمزة فرقا

د ليَس ملصدره قياٌس  •  ، بل أبنيتينتهي إليهفصل الثالثي املجرَّ
ٌ
ماعه موقوفة  .على السَّ

نٌّ وأسنان، وَنْهٌر و نحو: ةمفتوح على )أفَعال( فهمزته ُم الثالثي  َع السمِّ ُج  إذا  فصل •  .أنهار()سِّ

َل ) •  فصل إذا ُجعِّ
َ
 َعلَ ْف امل

ً
 ـ )ف  ،امليم   َت  فتح( مكانا

َ
 ْق امل

َ
ع فيه  (عط

َ
 كسرت    ،اسٌم للموضع الذي ُيقط

ً
عـ )ف  ،امليم وإن جعلته أداة

َ
قط  ( املِّ

ع به، فكل  اسم 
َ
رَوحة واملِّ  :نحوألول  ا هو مكسوُر آلة ما ُيقط ة، واملِّ

دَّ
َ
خ  .ة(كنَس )املِّ
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•  
ُ
َعال(، و)ف

ُ
 فصل مجيء )ف

َ
 فيما هلضّمِّ با  (ةَعال

ً
ض ويُ وفيما يُ   و فضلة، كثيرا

َ
الة  نحو:لَقى  رف

َ
خ اعة)الُفتات، والن 

َ
خ َعال( (، والن 

ُ
، و)ف

 بالفت في األصوات كال
َّ
َراخ، وشذ  بالكسص 

َّ
َواث(، وشذ

َ
ناء(ر )ا ح )الغ  .لغِّ

ة، وجمع كثر قسمانلجمع ل ا صف •
َّ
ل  .ة : جمع قِّ

ْعلة( بض فصل •
ُ
َعت )ف  .تاءون العين باأللف والسكو  ءافّمِّ الإذا ُجمِّ

ْعل( بضّمِّ الفاء وسكون العين  فصل كل   •
ُ
فبنو تميم ر(، وإن كاَن بضمتين  فبنو أسد يضمون العين نحو:)ُعُس   اسٍم ثالثّيٍ على )ف

نون تخفيف ِّ
ّ
 نُيسك

ً
 حو:)ُعْنق، وُرْس ا

ُ
 . ْتب(ل، وك

املفع • اسم  مجيء  بمعفصل  املصدر  ول  شتَرى نى 
ُ
واملنحو:)امل الشرا و   ل،و قع،  بمعنى:  والن  ء،املنقول(  اسوالعقل،  ويأتي  م قل(، 

ف عليك مصدره فكل  فعٍل أشكلَ  بشاذ:املصدر والزمان واملكان من الفعل املزيد كاسم مفعوله، يقوُل ابُن با
َ
منه بفتح  َعل(ابنِّ )امل

 . لثالثي وضمها في الرباعّيِّ ا  في امليم 

م • الفافصل  بكسر  يل(  ّعِّ )فِّ والعجيُء   ي  وه  نيء 
ٌ
ال  مشددة في  يصفة  للمبالغة  الز نحو:)زِّّهِّ لكثير  السكوت،  د  لكثير  يت  ِّ

ّ
ك وسِّ هد، 

يق لكثير الصدق( ّدِّ  .وصِّ

)الُفُعول( بض • أبنيةفصل  الفاء من   مجيء مرد مفملصادر ل يشركها فيها اسمٌ ا   ّمِّ 
َّ
عُ صدر عل، وشذ

َ
بالفتح نحو:)الو ى )ف ،  ُبول َق ل( 

وغ
ُ
أ وبالفتح ما يُ ر، مصد م ( بالض(، و)الُوُضوءوالَول  .بهَتوضَّ

َعل( ثالثّيٍ   املصدر منفصل مجيء   •
َ
)تَ   )ف التاء  ال(عَ ْف على  ب  بفتح  ْضَراب(، ولم يجئ  بيان، و نحو:)التَّ )تِّ إل  نضال(،  الكسر  لقاء، وتِّ تِّ

 فاعَ در من )فاَعَل( مُ املصويجيُء 
ً
، ويأتي السُم  لة

ً
 نحو:)قاتلَ )فِّ ى علمطردا

ً
  َعال( كثيرا

ً
تال (ناو  ،قِّ

ً
زال  .زَل نِّ

ْفَعل( منه بالفتح مصدٌر وبالكسر اس ثالثي  فعُل الكاَن ال فصل إذا  •
َ
ل( وهو سالم، فـ )امل َعل، َيفعِّ

َ
 ن...م زمان ومكاعلى )ف

 : أنيث ثالثة أقساموالتاألعضاء من حيث التذكير ل فص •

رُيذ :األول  .1
َّ
ق، وح، والوجه، والرأس، والَح الر و:)ول ُيؤنث نح ك

ْ
ْد  ر، والفم عشَّ لا و ل در، و والحاجب والص  لخد، واألنف،  ا غ، والصَّ

 . والفؤاد(

ر نحو:)العين، والكف، واألذن، وال .2
َّ
ب والساق، والفخذكبد، والسماء، واإلصبالثاني: ُيؤنث ول ُيذك ليد، والّرِّجل، ، وا ع والَعقِّ

 . القدم(و 

ر لث: الثا .3
َّ
 في ا ثوُيؤنما ُيذك

ٌ
)املعي( األكثر  كير، تذ ( األغلب فيه ال)العاتق(، و)القفاغيرهم، و فير كذملحجاز ، فـ )العنق( مؤنثة

رِّيَد بها الرو )ا د(، و)الَعُجز(، وو)اإلبط(، و)الَعضُ   فيه التذكير، والتأنيث لدللته على الجمع،
ُ
رِّيَد   ؤنثة، وإنح فملنفس( إن أ

ُ
  أ

  ه فمذكرن نفسإلنسابها ا 

 . وتأنيثه العددذكير تفصل  •

َع على التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه، وكل  جمٍع يكوُن  نث، وكل  ما  لبغال فإنه مؤ وا ل  ير الناس كاإلبل واألرُح لغ  جمٍع   ل كل  صف • ُجمِّ

الهاء فإنه يذكبينه وبين       ألنَّ   ؛ا()الزيدون قامو ير  تذك  .اء فهو مؤنثره تر ويؤنث، وكل  جمٍع في آخواحده 
َ
واحد موجوٌد في لا لفظ

ر كملخالف ا الجمع ب  اعةلجموُز التأنيث باعتبار ا فيج سَّ
َ
 .موجود في الجمعالواحد غير  ؛ ألنَّ لفظ

، ولم يجئ منه ون(نحو:)َمُقول، وَمُخ   و مفعول وهو حذف وا   ،ء بالنقصوله مفعوٌل جا  ،فصل الفعل الثالثي معتل العين بالواو  - •

رِّد  فيه  نقُص تلَّ العين بالياء فال معكاَن   نإفون(،  وف، وَمُصون، وَمْصوُ وُ ْد وف، ومَ وى )َمُد مع النقص سلتمام  با
َّ
اء التمام وج،  ُمط

ُيول، و 
ْ
يل وَمك  في لغة بين تميم لخفة الياء نحو:)َمكِّ

ً
 كثيرا

ً
يع وَمْبُيوع(فيه أيضا  .َمبِّ

 . فصل النسبة •

 . ل في السباقالخيفصل أسماء  •

َد الفعُل   • سنِّ
ُ
َصَل بين الفعلفإ،  ت العالمةبَ َج إلى مؤنٍث حقيقي وَ فصل إذا أ

َ
سنِّ حذف، وإ والسم فاصل َسُهَل ال  ن ف

ُ
اهٍر  َد إلى ظذا أ

َد إلىمة، و العال م تجب غير حقيقي ل مؤنث سنِّ
ُ
 . المةت العوَجبَ  رالضمي إن أ

 . فصل )أفَعل( التفضيل  •

 :
 
                           ه:جمعدة ممع مامصادره في جثانيا

معجمهمدَّ است مادة  ومي  الفي  املصادر      و العربية  من  بقوله  هذا ى  إلاألصيلة،  ما  أشاَر  هذا   " ا :  عليه  من لختيوقَع  اختصار    ار 

 صنَّ عين مُ نحو سبُت أصله من  ل، وكنُت جمعاملطوَّ 
ً
ل وُمخ  فا وَّ

َ
  ،و)املجمل( لبن فارس...  ي  زهر لل ك )التهذيب(  تَصر، فمن ذل ما بيَن ُمط
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يَّ 
َ
كيت، و)إصالح املنطق( لب ر األلفاظ( لهوكتاب )ُمَتخ بي ب )املصادر( ألوكتا ..بن األنبارّيِّ .مدود( ألبي بكر  املقصور وامل) اب.. وكت. ن الّسِّ

أوسسعيد    زيد ال )أ و  ...  األنصارّيِّ   بن  ل  كاتب(دب  األدب(  و)ديوان  قتيبة،  و)اللبن  َح لفارابّيِّ،  لثعلب، للجو اح(  ّصِّ و)الفصيح(  هري، 

اج، و ( ألبي إسحاق ا واملمدود  و)املقصور  غرِّ زمخشري، و)أساس البالغة( للكتاب  و   ية،وطلقال( لبن ا )األفعب  كتالزجَّ
ُ
ّرِّزي،  ب( للمُ )امل

َ
ط

ب)و ْف   ...  لجواليقيبن ا ( ل اتاملعرَّ اوي ..  إلفادة( لعلم الدين الادة وَسفير ا عسال  ُر و)سِّ
َ
خ ( لبن قتيبة، و)النهاية( لبن ثيلحدب ا ري)غوسَّ

 م  ير.. و)غريب اللغة( ألبي عبيد القاساألث
َّ

د ا خت)مم، وكتاب  بن َسال ير التفسلك من كتب  ير ذ، وغ"  ...لزبيدي  صر العين( ألبي بكر محمَّ

 . وابن جني وغيرهما، عرابين األ ثل ابصوصهم وآرائهم ماملأخوذ بأقوالهم واملوقوف عند ن ن يهور شاملن األئمة شعار عاوين األ لنحو ودو وا 

و   الفيومي  لنا  كما رسمَ   من صناعة معجمه، 
َ
الفئاتالهدف َد  اقتصرُت   : "همتاتخ  نهاية  في  ابه فقالية بكتاملعن  َحدَّ في هذا   وقد 

 الف
ً
   رع أيضا

َّ
 حتى  يكو ط لتوّسِّ على املوالتقريب  ٍر منه مسالَك التعليم للمبتدئ،  كثيفي    كُت فقهاء، وسلُق بألفاظ العلى ما يتعل

ٌّ
َن لكّلٍ َحظ

 . (2/272م، 1998يومي، لف)ا  "في كتابته

:
 
 ض مادته:منهجه في عر  ثالثا

ومي في تصنيف َق خطواٍت دقيقة يمكُن   هممعج  ساَر الفي 
ْ
-16ص،  م2017،  كريم )،  (66ص،  م1987،  زكي):إجمالها فيما يلي  َوف

25) 

َم معجمه •    باٍب   ى كلَّ َسمَّ ب، و ا إلى أبو   قسَّ
ً
 برّتِّ مُ   كتابا

ً
 ألف  فيه  واد اللغويةملا   ا

ً
، وممائيباترتيبا

ً
دد أنَّ عدد  ا حروف    يالحظ في هذا الصَّ

 وعشروَن 
ٌ
 الهجاء عنده تسعة

ً
   حرفا

ً
 خاصا

ً
 .او والياءو لا  بابي بين ، وموقعه)ل(  بركامل لحرف لوذلك ألنه عقَد بابا

  مٍة غير مشهورة، وكثيوزن كل  لىع  لةلللدر  هو لفٍظ مشبُل  لضبط التمثيومن سمات هذا ا ،  مواده   ضبطه بعنايتُ  •
ً
نص  على  ما يَ را

َح ع الضبط فيقول:نو  ُحور بالضم: فعل الفاعل، قبيل الصبح، وبضمتين لغة :ينر( بفتحت)السَّ  .. .والسَّ

 من الروايات ا رادُ إي •
ً
 عن اللغويين وأصحاب املة نقتلفملخه كثيرا

ً
زاها ا عكرهذإن  و   ر، دانلقليل ا ال  في  واهد إلحذفه الشعاجم، و ال

 .ألصحابها

 .األعالم، واألخباَر املتصلة باأللفاظ ح األلفاظ، وفي سبيل ذلك يحذففي شر  إليجازباه التزاُم  •

 . لفقهيةلحات ا واملصط ،الشرعية ه باملعانياهتمامُ  •

رفية والشتقاقية بإيجاحي ا بالنو  هايتُ عن •  .ازلصَّ

 ه كثاستشهادُ  •
ً
 .النبوية الشريفة اديثاألحو ، ريم لكا  القرآن بآيات يرا

  .صغير معجٌم لغويٌّ ما يسمُح به  لنبات في نطاقيف الحيوان وا تعر ه بعنايتُ  •

ِ املبحث الثاني: 
 ألهم 

 
ضاَيا  دراسة

َ
 ية ْرفِ الصَّ الق

 :
 
 :املجردضبط عين الفعل الثالثي أوال

ا اق "  لفي  ل  الثالومي:  الفعل  إ فصل   َن على  ن كاثي 
َ
الع ( بفتلعَ )ف إ ين فمضار ح  الع ( بضّمِّ َيفُعلما )عه  أو    العينين  ل( بكسر    )َيفعِّ

َحت عيُن مضارعه نيَ   نحو:)قَعَد، َيقُعد، وَرَجَع، تِّ
ُ
 ف

ً
ع(، فإن كانت عين الفعل أو لمه حلقية )الفيومي،  "  (عَيمنَ   حو:)َسَعى، َيسَعى، َمنَع رجِّ

 . (2/263م، 1998

أنَّ األصلَ   رَ د قرَّ قو   ا عيفيم  سيبويه 
ٌ
أو لمه حرف تُ أ   قي حل  نه  ُتكَسر عيُن   مَّ ضَ ن   كثيرة حلقي   من ذلك وذكَر  مضارعه    أو 

ً
ة  أفعال

أو ، فأقل    عل ما يقل  الالم، وج  العين 
ً
 وارتفاعا

ً
الحلق سفول  حسب حروف 

ً
الهمن هذا وما يكثر متدرجا ن غيالمع  مزة، وأكثره   ذلك مع 

ذكَر (4/102،  م2012،  سيبويه)والخاء كما  أ ،   
ً
أيضا عن  يثبت  لم  الم  بر الع   نه  إل    لالفع   يف   عينفتوح  واملضارع  يأأَبىاملاض ي   ىبَ ، 

أخر   (105/ 4،  م2012،  سيبويه)  
ً
أفعال َع ، وأثبت آخرون  ُسمِّ الفتح  إنَّ  ك،    ى قالوا 

َ
يهل ك 

َ
ن، وهل

َ
ن يرك

َ
 وهي:)رك

ً
ى،  فيها شذوذا

َ
يقل ى 

َ
وقل

أنَّ بعضهم يخّرِّج بعَض هذَبى يجَبى(  وج ال  فعال علىاأل ه  على  الفالسم  لغاتتداخل     يها،تح فع غير 
َّ
يأَبى(  ى،  أبَ في )تَح  لفا   َل بعضهم وعل

 على تق الياءَ  أنَّ  بأنهم ملا علموا 
ً
غوا فتحتنقلب ألفا  . (1/54، م2013، الجاربردي ) هادير فتح العين سوَّ

 
ُ
أنَّ  ب الثالاألبوا   وخالصة َعل( املفتوح العينقياَس مضثة 

َ
ٌد بأن و مقحها فها فت، أميدق  ضم  عين مضارعه أو كسرها بال  ارع )ف يَّ

؛ لالثه حليكوَن ثانيه أو ث
ً
َعل(ٍح في مضا كلَّ فتإنَّ   الوا ق  ذا قيا

َ
  الحلق، ولوله لكان  جل حرفهو أل   رع )ف

ً
مكسورة    أو   تِّ العين إما مضمومة

 و:ب األول نح، بل هي إما من الباوليست من هذا الباب  ،الالملعين أو  حلقية ا   أفعالٌ   قد وردتو   ،هذا 
َ
ذ)أ

َ
 َيأُخذ،  ،  خ

َ
غ(، أو من  وَبل

ُ
غ، َيبل

َعل( أو لمه حلقية ك ه ليَس كلما كانت عيعرف أنمثلة تمن هذه األ نزِّغ(، و وَنَزع، يَ ع،  َيرجِّ ،  عحو:)َرَج لثاني نالباب ا 
َ
 ن مضارعهانت عين )ف

 
ً
  .مفتوحة
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   وميالفي  وقال
ً
لَ "  :  أيضا عِّ

َ
)ف كاَن على  فاملضوإن  العين  بالفت ( مكسوَر  ويشرَ عي  و:نحح  ارع  م، 

َ
أفعاٌل فجاءت   ،بل ذلك   من 

َّ
  وشذ

، الكوب ،اسلقيى ا عل بالفتح
ً
ُب سر شذوذا ُس ، وَييوهي: َيحسِّ ُس ويَ ، بِّ مُ يئِّ  .(2/263م،  1998)الفيومي،  "، وَينعِّ

باُب  َل،    وُيَعد   عِّ
َ
ا ل(  َيفعَ )ف الفعل وفتحها في مضارعه  لعينبكسر     مقيٌس في كّلِّ ما  في ماض ي 

ُ
رَ ك  ا كاَن مهم  ضيه،ت فيه عين ماسِّ

م،   أمثلته، ومن  هذا الباب أقيس األبواب  د  عَ ب يُ سبالا  زوم؛ ولهذللي وا لتعّدِّ ن ا معنى الفعل، ومهما كانت حروفه، وحالته م
َ
م، َيعل :)َعلِّ

 و 
َ
وظ َيفرَح،  رِّح، 

َ
يَ ف ئ،  أ ظَمأمِّ  ،) 

َ
)ف ل،  ما  َيفضَ َيفضُ ضِّ ل،  ضِّ

َ
)ف ورد  إذ  اللغتين؛  تداخل  فهو من  َيفضُ ل(  َضل 

َ
و)ف منهفركبل(  ل(،      ات 

ٌ
لغة

 .ثالثة

ل(    أما باُب  َل، َيفعِّ عِّ
َ
ضارعه  ر العين في ماضيه ومة مكسو العربيوقد ذكَر بعضهم أنَّ ما ورد في  ، درا نقليلٌ ما، فعين فيهبكسر ال)ف

ق، َورِّع يَ   يي َيلِّ رِّم َولِّ رِّم يَ ثمانية أفعال هي: وَ  ق َيثِّ ق، َوثِّ ق َيمِّ نَورِّث َيرِّث، َومِّ ي الزَّ ق  قَوفِّ   رِّي،د يَ رِّع، َورِّ ،  (2/69م،  2017،  ابن عنترة )  أمره َيفِّ

َل على يَ كسر ا   في  مضارعهه ماضيه و يتفق في ذي  سيبويه في هذا النوع ال  قول ي عِّ
َ
ل في أحرف كمالعين: " وقد بنوا ف ُعل يَ قالوا:    فعِّ

َ
فُعل  ف

الض فعلوا  ، وكمةفلزموا  ..ذلك  به  َه  ّبِّ
ُ
فش جيد،  .  بالكسر  األفعال  في هذه  َع    ،(4/38م،  2012  ويه،)سيب  "قيسأ وهو  والفتح  ُسمِّ وقد 

اثني عشر  ك و ر الكسر مش في  الفتح  مع   
ً
:)َحسِّ ا

ً
مثال منها   

ً
َيحفعال وَوغِّ ب،  ب،  يَ ر صدر سِّ و ه  ر  َس غِّ وَبئِّ  ،

ً
توقد غيظا ر: 

َ
س،    ،َيْوغ  و َيبئِّ

َ
س:  َيبأ

 .  تدَّ فقره(اش

الباحثي ال  لماتالك  هذه أنَّ  ن  ويرى بعُض  ُتوَرد على سبيل  أن  ُيفَرَد  ء من قاعدستثناوال   شذوذ ينبغي  أن  الرابع ل  الباب  باٌب    اهل ة 

 العين في الصيغتين خال   مستقل؛ ألنَّ كسَر 
ُ
 ُيعَدل  (، ولخالفة)مبدأ امل  لفة بين صيغتي املاض ي واملضارعم املخازو ل   صلُ ل؛ إذِّ األ األص  ف

إلع األصل  لعلةن   ،  (10ص،  م2016،  الغامدي )   
ً
أيضا "  وقال  على:  كاَن     وإن 

َ
بضُعلَ )ف يكوُن ّمِّ (  ول  لزم،  فهو  العين  إل     مضارعه 

 وأكث 
ً
َه،  الغرا   وُن فيكي  ُر مامضموما ، َيشُرف، وَسفِّ

َ
ُرف

َ
َه زيالتنى  َن معفإن ُضّمِّ   ،َيسُفهئز مثل:)ش ر، وقيَل: َسفِّ سِّ

ُ
ي ك ُل: واألصرأَيه،  ٌد  عّدِّ

َه رأُي زيدَس   .  (2/264م، 1998)الفيومي،  "فِّ

 م  وهذا الباُب 
ٌّ
 شذوذه في ُتجانِّس حمن جهٍة    ، قياس يٌّ ةن جهشاذ

ُ
ف  ال خ  مضارعه، وهوين في ماض ي الفعل و ركتي العأخرى، فجهة

راد ضّمِّ العين  ِّ
ّ
 قياسيته في اط

ُ
ه ل تتخلفان،  خاصتين ب اب سمتينهذا الب إنَّ فيفه، ثم م تخلوعد ضارعه الفعل وم  في ماض ياألصل وجهة

ها ِّ
ّ
أفعاله كل الثابتة، وهاتأفعاله على: دللة  ر األخلزمة، و   إحداهما: كون  الخلقية  الصفات  الّسِّ اى  الن  العِّ بمثاهما  خاصتان  متان   بة 

َّ
ة  ل

 .(11ص، م2016، الغامدي ) هومضارع التي ألجلها اتفقت حركتا العين في ماض ي الفعل

 :
 
 : ة الثالثيَّ ة وغير الثالثيَّ  الفعَ األ  ادر صَ ط مَ ابِ َو ضَ ثانيا

 والنَّ  مِّ هْ لَف كاأصلي،  صريُح الل، و ومؤوَّ  : صريٌح انعنو  حدث، وهولجرد ا ى مل علالدا ف املصدر بأنه السم عرَّ يُ 
َ
كاملغفرة  وميمي، ر،ظ

 ما يلي:  ةثيلثالر ا ة وغيالثيثالل مي للفعاها الفيو ، ومن الضوابط التي ذكر والكيفية ،الكميةك ، اعيّ نصو ، واملرحمة

إذا  • ا   فصل  بالتشلفعكاَن  َل(  عَّ
َ
)ف املاض ي على  َم  إن ك عيل(  )التفره  فمصد ديد  ُل 

َّ
الالم نحو:)كل (،  اَن صحيَح 

ً
َم تسليما

َّ
، وسل

ً
تكليما

ى تذكية()ا ن كاَن معتلَّ الالم فمصدره إ و 
َّ
ى تسمية، وذك ة( نحو:)َسمَّ

َ
ل ْفعِّ

ز الالم كما  املهمو  لزم في تفعلهن أ  م سيبويهظاهر كال و  ،لتَّ

 .(1/164ـ، ه1417، الرض ي)ة ئا وتهنئة، وتهنيئً ا وتخطتخطيئً  :نحو، اقصفي الن

َعَل( تأ  در من املصا ذكر الفيومي أنَّ    كما
ْ
املفتوح   والجمع  لهمزة،ا   سور املك   صدرمل بين ا   للتفريق  ؛ة بكسر الهمز إفَعال(  تي على ))أف

املصدر    جمع عمل وقفل،  ال، وأقفوأعمال  ،كَرمَ أ   رمصد  اإكرامً   نحو:  الهمزة، أردت جمع  إكرامات،وإذا   را إك  ادهواحو   قلت: 
ً
وقد   ،مة

 على أكاريم وخص إكرامات  رض يمع الج
ً
َوٌض من ا ما املعتل  العين فالهاءُ وأ   ،  (1/187ـ،  ه1417،  الرض ي)ة  بجمع إكرام  إكراما ملحذوف   عِّ

واإلضاعة(ام و:)اإلقنح ال   ،ة،  على  بفإقامة   
ً
وإقاما سيده،    ضعو ر  غيعوض  أنَّ و   (6/593  م،2000)ابن  الفيومي  من    ذكر  العرب  من 

  َيح
ُ
وعليالهاذف وكت  قوله  هء،  الصالة(  َحَسنعالى:)وإقامِّ  العلٌّ  ومن  إنما  ،  قال  من  لالزدوا ُحذِّ لماء  الهاء  ت 

َ
م،  1998)الفيومي،    جف

  ذكر الفيومي الخالف   ماك .(2/265
ً
( ضِّ نباألر من ا  م كأنبت )وهللاُ  :ه( من قولفي )نباتا

ً
 : (2/265م، 1998)الفيومي،  لعلى ثالثة أقوا تا

مل م  هول  قي:  األول  • تقمٍع  طاو صدٌر  ،حذوف 
ً
نباتا م  فَنَبت  قأنه    ذكر قد    سيبويه  إن حيث    ديره:  أنإذا  نبال  قد  قال  فكأنه  ت  بته 

   . (4/81م، 2012)سيبويه، 

لقربقيل  :  الثاني • الرباعّيِّ  املصدر  موضَع  َع  إ ،  املعنى  ُوضِّ  ألنه 
َ
أ فذا   ْنَبتهم 

ً
وَنباتا َنَبتوا  َنبَ صم  قد  فكأنه  در  م َت  َنَبت   َنب  قال 

ً
)ابن    اتا

    .(4/315م، 2000ده، سي

للاسمٌ   هوقيل  :  لثثاال • ا مص  يقول  :  در،  لألزهري  يكون  مصدر  َعال()ـ  كل  
َ
)ف املصدر  فاسُم  وأجاَب    نحو:   أفَعَل(   ،

ً
َصَوابا أصاَب 

 
ً
  كما صدرُمَقاَم امل أقيم السمُ ، جوابا

ً
ابا

َ
َب َعذ

َّ
 .(2/224م، 2001، األزهري ) في عذ

الفيوم  ذكر  أنَّ كما  أ ي  ماع  داملجرَّ ي  الثالث  ةبني  السَّ على   
ٌ
ملَس ليو   ،موقوفة قياٌس صد    ذكر و   ،(265/ 2م،  1998)الفيومي،    ره 
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 أنَّ  الفراء    حكاية عن   ارابيلفا 
َ
  ، ألهل الحجاز  الَفْعلُ   دره علىعل مصسمع له مصدر فاجضم أو الكسر إذا لم يبالفتح يفعل بال   لَ عَ باب ف

ربما  و   ، سكوتات سكتا و كس عبورا و ت النهر عبرا و بر ع  : حويشتركان نقد  و   ،مز لال   الُفُعولُ و دي  للمتع  َفْعلُ لا ن  يكو و   ، دألهل نج  الُفُعولُ على  و 

ا  و جاء  الفاء  بضم  السم  بناء  على  و كملصدر  الُغسل  نحو  املعاجم "  ( 2/139م،  2003،  الفارابي)  لم العِّ سرها  طالعتنا  فإذا  هذا  وعلى 

ُعو لى و ان عبمصادر عدة للفعل الواحد نسبنا ما ك 
ُ
ْعل    ل لتميم زن ف

َ
  ، (2/476،  م1983،  الجندي )"  ازحجللونجد، وما كان على وزن ف

    .(356صم، 1984، املنصور )" اختالف لهجيع إلى ية يرجاختالف الصيغ املصدر " نَّ فإلذا 

 
 
 ة عليه: والصيغ الدال عل اسم الفا :ثالثا

: "ما  قال اْبُن الَحاجِّ و ،  (2/65م،  2000،  هري ز األ )"  علهوفا  حدوثما دلَّ على الحدث وال"    :اسم الفاعل  في تعريف  قال األزهري  بِّ

ُتقَّ 
ْ
ْعٍل اش ن فِّ ن قاَم به بَمْعَنى الُحُد   مِّ

َ
ن قام به، ف(3/47ه، 1409،  ابن الحاجب)"  وثِّ ملِّ

َ
ه: "مل

ُ
ْف اْسَم    أخرج   "قول

َ
؛  امل ل    ،واقٌع عليه  نه أل ُعولِّ

الُحُدو   ،قائم به "بَمْعَنى  ه: 
ُ
"  وقول بَّ َف الّصِّ   أخرجثِّ

َ
ش
ُ
امل  

َ
؛  ة

َ
ُبوتِّ   ألنها دالةَهة

 
الث الوقد و   ،على  املدرستين في  قع  بين  اسميته، فجعله  خالف 

،  بن يعيش)ا م الدائ الفعلعليه ن ه، مطلقيشروط لعمل علوه من األفعال، وليون فجوفلكإل بشروط، أما ا  ا ول عمل لهالبصريون اسمً 

املح،  (7/4م،  2001 ومنهوأما  الدثون  فاضل  منز   يجعلونهفائي  سامر م  بفي  فالة  املشبهة،  والصفة  الفعل  على  ين  يدل  بأصله  لفعل 

 ا   دالسم يفي  ومعلوم أن،  (41صه،  1428،  السامرائي)ة  شبهواسم الفاعل أدوم من الفعل لكنه أقل من الصفة املالحدوث،  
ّ
بوت،  لث

يوالف التجدعل  ذ  دفيد  ا لوالحدوث، ولعل سبب  الرتباط  إلى  املك يعزى  الفعلد  جو و لزمني   معنى   على  في أصلهل  يد  الفاعلم  واس،  في 

اسم   وقد يدل   ،(2/527ه،  1409،  ابن الحاجب)ت  تي تدل على الثبو عل مخرج للصفة املشبهة الوارتباط الحدوث باسم الفا  ،ثالحدو 

وشرط  لثا   على  فاعلال ا و تكأن    الدللة  هذه بوت،  هي  لصيغتهعملن  الصريح  تو   نى  أن  أو  إ وجت  نةريق  جداللفظية،  املعنى  الثبوت    لىه 

لوا  الفاعل  اسم  ففالدوام، كإضافة  و عله،  العقل،  راجح  الجأش،  تقول:  أن  رابط  أو  أو  به  باملفعول  التشبيه  على ينصب مفعول على 

 دا أتي  قد ياسم الفاعل  لذا ف،  تمييزال
ً
 ض بعى  وير   املطلقة على الحدوث،  هور يذهب إلى دللتهالجمو ،  وتقد يفيد الثبعلى الحدوث و   ل

، لذا (80صم،  1970،  الساقي)ة  نوع الدللتحديد  صل في  كيب والسياق هو الفيلتر رئ فيه، كما أن ا اطلثبوت أمر  دللة ا ن  أ   الباحثين

ا كما سياق أيضً  ن غيرعلى الثبوت م قد يدل  كذلك لكنه ث، للته على الحدو معين هو د  فالدللة الغالبة عليه من غير وجوده في سياق

، ويجعُل ما ( اعللعين على )فمن مضموم ا   همجيئ  ين من يمنُع من املتقدمو ،  (151صم،  2004  )موقدة،ئ  ار الخالق الب  ىملولفي صفات ا 

من اللغاتورد  تداخل  من  )فاعل(  فهي    ه على  املرأة  ُهَرت 
َ
 وال  ،اهر(طنحو:)ط

َ
)ط األخرى  بالفتهَ لغة    . (366/ 2م،  1998)الفيومي،  ح  َرت( 

   :، وأهم هذه الصيغغتهصي يرعلى غ ييأت اسم الفاعل أنذكر الفيومي و 
• ( 

َ
ة
َ
َعل

ُ
    :(ف

أنَّ كذ الفيومي  وُضَحكة(يأتي  الفاعل    اسم   ر  مة، 
َ
نحو:)ُحط العين  بفتح  ة( 

َ
َعل

ُ
)ف هذه أتو   (2/366م،  1998)الفيومي،    على  تي 

 أن كما  يغة مبالغة، واسم ذات،، وتأتي صينهر عبكسل ب فعِّ الفعل الالزم من با منا الصيغة مصدرً 
ُ
ٍة" ّل "ك

َ
َعل

ُ
 فاء وفتح العينبضّم الف

 رْ الَح ، كما في قولهم:  (2/154،  م1998،  السيوطي)ة  لي عفاالمعنى  تدّل على  
ٌ
 مُ ،  ُب خْدَعة

َ
ث
َّ
ل
َ
 وُخْد لافة  ث

ٌ
ْدعة

َ
 َحْرُب خ

ٌ
 وُخَدعة

ٌ
ح توالف،  عة

ف
َ
ْدعة فمعناه   فمن  ،صحأ

َ
   قال خ

ً
ْدعة

َ
ع فيها خ ت  من ُخدِّ

َّ
   قَدُمه فَزل

ٌ
   ومن قال ُخْدعة
َ
   :الكما يق  ْخَدعُ ي تُ ه  رادأ

ٌ
ْعنة

ُ
َعن كث  ، أي:رجل ل

ْ
 ُيل

ً
يرا

هلهومن قا
َ
نها َتْخَدُع أ

َ
راد أ

َ
 .  (مادة خدعه، 1414ر،  )ابن منظو ا ل ُخَدعة أ

عِ )  •
َ
 يل(: ف

أنَّ  الفيومي  ٌب،    يأتي   الفاعل  اسم   ذكر  عِّ
َ
ت فهو  َب  عِّ

َ
نحو:)ت  

ً
كثيرا يل(  عِّ

َ
وف ٍل،  عِّ

َ
)ف على  بالكسر  َل(  عِّ

َ
)ف مريضَض  وَمرِّ من   (،فهو 

َدلَّ  الالز   لا من فعَ رً دمص  فعيل  صيغة  تأتي  (2/366م،  1998)الفيومي،   َسْيرعم فيما  تأت، كرَح لى    ي صفة مشبهة باسم ل رحيال، كما 

بها  ، كما تأتي مرادا  م بالضم، وتأتي كذلك صيغة مبالغة كرحيم وسميعمن كرُ   الكسر، والثاني:ل ببخِّ   ول: منأل ا   كريم عل كبخيل و الفا

  حمل معناها على ها قد يُ عن سياق ة ه الصيغة مجردب، وهذجردا كقضي م ما ثالثياتي اسبمعنى اسم الفاعل، كما تأول، وتأتي املفعاسم 

ما سبق،  الصيغة  جميع  بلفاعلية  ا   على  ودللة هذه  أخمقترن  وهي  دللة  الثبوت،رى  أو  املبالغة  فإن    معنى  بين  لذا  املعنى  في  التفريق 

بين صيغتال  ك معنىاشترا   ير فأثر كبيله    لثبوتالحدوث وا  أر ل وفعيل،  ي فاعفاعلية   ا   العرب  ادفإذا 
ً
(، وإذا لحدوث استخدموا )فاعال

الثب  است  و أرادوا 
ً

)فعيال )فعيغتشتق صو   ،(64ص،  م1985،  حسان)(  تخدموا  األ ية  املضمومة ل( من مصادر  زمة 
ّ
الال الثالثية  فعال 

، للّدللة على الصف
ً
ال  علالفاشّبهة باسم  ة املالعين غالبا      :ىلكقوله تعا  (274ص  ،م2000)األزهري،    ،لدوامبوت واثلتّدل على 

الّسماوات واألرض  ،(117  البقرة:)                        ُع  ُمْبدِّ في و   ،أي: 

 تع
ّ

 الى  أسماء ّللا
َ
يٌل بمعنى فاعٍل أو هو الذي ُيْحكِّ ،  هو القاض يلحاكم و ا   هما بمعنىو   كيمُ م والَح الَحك عِّ

َ
ُنها فهو  ألشياء وُيتْ ُم ا والحكيم ف قِّ
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ُمْف  بمعنى  يٌل  عِّ
َ
ٍل ف األثير،    عِّ فتدل صما  ك  ، (1/1023،  م1979)ابن  فييغة  املبالغة  تعالى  ة،الصف  عيل على  في قوله        :كما 

  ، أوألنه للمبالغة  ؛ تاءالعل ولم تلحقه  عنى فامل بفعي  ووه  ( 20  مريم:)                    

م البغيفعول  يا  ن  واوه  كسر قلبت  ثم  وأدغمت  الء  اتباعً غت  واسم فعيل  وترد    ، (1/9ه،  1418  ،البيضاوي )  اين  الفاعل  اسم  بمعنى 

 ول كاملفع
ً
بمعنى  د تكون  اآلمن، وق  ين بمعنىازي أن األمر الر فقد ذك    ( 3التين:  )           :من ذلك قوله تعالى،  ثيرا

   قدو   ،ل مفعو   نىعيل بمعف  ثر من فاعل لكونه أك  ىعيل بمعنوقالوا أن األصل ف  ، (32/212م،  1981الرازي،  )ن  املأمو 
ً
بينهما    وضعوا فرقا

  ا نهمبيا  فعول جمع السالمة تفريًق رحيم ورحيمون ول يجمع الذي بمعنى مكما في  جمع سالمة    عنى فاعل يجمع ريقة الجمع، فالذي بمطب

 .(2/148هـ، 1417ي، )الرض  

•  ( 
َ
َعل أ
ْ
    (:ف

أنَّ  الفيومي  بالفت  يأتي  الفاعل  اسم   ذكر  َعل( 
َ
)ف فهو  )أفَعل( نحو:)شاَب فهو    ح على من  الوادي  )الفيومي،   أفيح(أشيب، وفاَح 

 تأتي هذه الصيغة صفة مشبهو  (2/366م،  1998
ً
   ة، واسما

ً
   ثالثيا

ً
نك أنا أجمل مفي    كما   لللتفضي  أفعل  صيغةكما تكون    حرف،ب  مزيدا

ا،
ًّ
بشروطا أو ملعنى    خط فيكم  لتعجب  السماء،    :ا  أجمل  فما  بمعنى  تكون  في  اعل كموقد             :  قولها 

                                        

أ (30رة:  البق)           فيمكن  تكون  ،  مضار عف علم  أن   
ً
لال فاعِّ بمعنى  َعل 

ْ
أف أو   

ً
عالٌم عا أنا  أي:  ،  الحلبي)  بكم   ، 

 ( 176ص م،1998، شنفرى ال) :ْنَفَرى شَّ ال قول ه ومن ،(1/123م، 1986

ِقْيمُ 
َ
مي ُصُد وا بأ

ُ
ْم  َر مَ و ني أ

ُ
ك ِ
 إف      ِطي 

َ
ْم أل

ُ
ْوٍم ِسَواك

َ
 ْمَيلُ ني إلى ق

غأنَّ واملعنى:   وإهم  ْم 
ُ
يو فلَتك ْم 

ُ
ك
َ
مفاال فكلملكلم   رقتيجُب  فاعل  أفعل  (أْمَيلُ )ة  ،  منك  ،بمعنى   

ً
َمْيال أكثُر  ى 

ّ
أن املعنى    موليَس 

 .(1/28م، 8419، العكبري )

•  ( 
َ
   (:ل عْ ف

   تيتأ
ً
 صناعة كأو  ل على حرفة  دا غير  لفعل متعد    هذه الصيغة مصدرا

ً
َعل معتل العين كقال   باب  ولفعل لزم من  ،عدل عدل

َ
ف

 
ً
ت، كمقول األ وضخم   صفة مشبهة كسبط  الصيغة  أتي هذه ا  بالكسر، والث  ول:.   اني:  من سبط 

ً
بالضم.، واسما  ثالث  من ضخم 

ً
   يا

ً
 مجردا

ا  ورجل نوم، إنم  لهم: يوم غم،قو ك  عل،نى اسم الفامعتي بأن املصدر يأ   إلى  أشار سيبويه ا  كم  الفاعل  بمعنىاملصدر    يأتي د  قو   كسيف،

والنائم يتر  الغائم  ذلك  ،(4/43م،  2012)سيبويه،    د                      :ىتعال  قوله  ومن 

 ،  (30  لك:ملا )    
ً
غائرا ْي: 

َ
و أ املبالغة  باملصدر  صفالو ،  مٌّ   ، (4/43م،  2012)سيبويه،    يفيد 

َ
غ  

ٌ
ة
َ
ْيل
َ
"ل " تقول: 

ٌ
ة امَّ

َ
"غ تريد   " 

األوسطاأل ) تعالمن  و   ،(33/ 4م،  1990،  خفش  قوله                       ى:ذلك 

                                         

ي والَعْدوِّ  ألجلِّ  ْن أجلهما أي :عولين مِّ ن يكونا مفأ  يجوز ، (90 يونس:)
ْ
ي: باغين في موضع الحال أي كونا مصدرين ويجوُز أن ي ،الَبغ  نمتعّدِّ

 اإلعرابية. صدرية أدت إلى تعدد األوجه واملصيغة بين الفاعلية ون الية كتمالفاح  ،(1/2366م، 1986، الحلبي)

أي موشذ   
ً
الثالثييء  جضا كأورس  غير  فاعل  إذا الشج  على  و   ر  فهو  اخضر  وجرقه   وارس 

ً
قليال مورس  م، 1997)الصبان،    اء 

عقو   ،(1/1161 ويافع  وارس  فجاء  ويفع،  ورس  العرب:  الثالالت  هذا  ا لى  عن  به  واستغنى  فاثي،  بمعناسم  ألنه  الرباعي  من   هعل 

خل ا من باب تدا معهعل الفاُل اسم عمافيكون است   ة أخرى أدى ملثل هذا،يء لغوقد ذكر الفيومي أن مج ،(11/17م، 1989، ندلس ياأل )

ال)و:حناللغتين   يافع فإنهأيَفَع  يَ   غالُم فهو  لي (َفَع من  أنه  إلى  الفاعل،  ، وأشاَر بعضهم   إضاَس باسم 
ٌ
الش يء بل هو نسبة   فية بمعنى: ذو 

 . (2/266م، 1998)الفيومي، 

:
 
 جموع العربية:  رابعا

فأما القلة فذكر بأنها  (2/266م، 1998مي، )الفيو  لة وكثرة قسمان قذكر بأنه و ، أقسام الجمع السادسالفصل  مي فيالفيو  أورد

ة،  هي:  خمسة أبنية
َ
ل ة(، والخامُس جمُع السالمة    )أفُعل، وأفَعال، وأفعِّ

َ
ْعل فذكر الختالف   نوعيهأما جمع السالمة ب  ،مذكره ومؤنثهوفِّ

 عد  سيبويهأما  ف  ،فيه
ً
 خ  ه نوعا

ً
، ولم أجد من وع الكثرة  ذكر بأنه من جم  وبعضهم   ،(601/ 3م،  2012)سيبويه،    من جموع القلة  امسا
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لراجح عند  رض ي  حيث ذكر أن ا ، وإلى هذا ذهب الالقليل والكثير  ى أنه مشترك بين وذهب بعضهم إل،  ن قال بهذا القول خالل نظري م

أ أكثر   القلة  إلى  الجمع من غير نظر  أنهما ملطلق  الكالنحاة  بأن    الفيومي   وذكر   ، (2/191،  هـ1417ض ي،  )الر   ثرة؛ فيصلحان لكل منهماو 

املذهب أصح من حيث السماع    ،هذا 
ًّ

ل  اْسٍم "ن األنباري : بما قاله ابمستدل
ُ
ٍة    ك

َّ
ل ُهَو َجْمُع قِّ

َ
اءِّ ف

فِّ َوالتَّ لِّ
َ ْ
األ ٍث ُيْجَمُع بِّ ْنَداتِّ  ُمَؤنَّ هِّ

ْ
َنْحُو ال

َما َباتِّ َوُربَّ
َ
ْين اَن  َوالزَّ

َ
يرِّ ك ثِّ

َ
ك
ْ
ل َمةِّ مُ  َجْمَعا"بن خروف :وبما قاله ا  "، لِّ

َ
ال يلِّ السَّ َقلِّ

ْ
انِّ َبْينِّ ال

َ
رِّك

َ
ت
ْ
 . (2/266م، 1998)الفيومي،  "ش

الس العرض  أ وبناء على هذا  ملا  الكثير و ريع  أو  القليل  السالم على  الجمع  الفيومي في دللة  العلماء في هذه    رده  آراء  أن نجمل  يمكن 

 لتالي: ا نحو املسألة على ال

  "وممن قال بأنَّ :  الرض ي  قال  ،  العشرة   ثة إلى الثال   من سير ينحصر مدلولها  القلة التي للتك كجموع    الم  ي السعجم  أنَّ سيبويه     يرى  

باأل  للقلة سيبويالجمع  والتاء  قال  لف   نَّ إ ه 
َ
أل العدددْ ه  الزبيري   نقل و   ، ( 397/ 3هـ،  1417)الرض ي،    " نى  ال  عبداللطيف  أهل    بصرة اختالف 

دونها والكثير ما فوق    بهما يقعان للقليل والكثير، والقليل العشرة فما   ع و ملجمفي ا   اء لتأللف وا "ا أنَّ    إلى   ون البصري  لك، فذهب ي ذف  وفة والك

ال،  ذلك ألقّلِّ :  كوفيون وقال  هما  هو  بل  فقط، وهذا  يعيش   وذكر   ،(90ص،  2007،  الزبيدي )  " األصّح   العدد  الصفة    "أنَّ   :ابن  تكسير 

 
ٌ
:  بو حيانأ   كر وذ  ، (396/ 2م، 2001)ابن يعيش،    لفعل" جرى ا نها تجري م أل  يرها ف تكس ما ضعُ وإن   ، الواو والنون س جمعها بالقيا ، و ضعيف

تع  "إنَّ  أو  ضيفت 
َ
أ العهدية باألفت  رَّ جموع القلة إذا  وقال    ، (7/187ه،  1420ندلس ي،  )األ   القليل"  ت وصارت ل تخص  عمَّ   لف والالم غير 

مة مشتركان  ال جمعي الس   ى أنَّ إل  يم والفيو رض ي الو  -الهجري الرابع من نحويي القرن -ري والصيم  يوف والطبرس  بن خر "وذهب ا : م فريد السلي

يفيد القلة، غير أن  سالم أنه  الجمع ال   األصل في   "أنَّ :  الدكتور فاضل السامرائيكما ذكر    ، (248صه،  1427،  الزامل)  " لكثرة وا بين القلة  

لى القلة  عه  تلدل  ات فإنَّ وأما في الصف  ،قلة في الجوامد على ال  يدل   هذا الجمع  فإنَّ   ،إلى تفصيل   حتاجنما ي هذا القول ليس على إطالقه، وإ 

م  أْن طر ليست  أْن صاأل   إنَّ   :ل نقو   دة، بل نستطيع  فيه  الحدث، فَج   يدلَّ   ل  يُ مً ـسال   ا الصفات جمعً   ُع مْ على  الفِّ   بهاقّرِّ ا  ها  وتكسيرُ   ة، ليّ عْ من 

  إنه قد يدل    د بالدللة على القلة، بل لم ل يتقيّ ع الساة أن الجموالحقيق  ، (126صه،  1428)السامرائي،   ة" سميّ ال   ة إلى ها من الفعليّ ُد عِّ بْ يُ 

الكثر   على أو  ال ة  القلة  الدل  -وجلَّ   عزَّ -املولى    ذلك كتاب   دسياق، ويؤيّ وذلك حسب  ، قال  في سياقات مختلفة  لتين فقد استعمل ذلك في 

                                        : تعالى

ام  نها أيأل   ؛ القلةعلى    ات( هنا دالٌّ الجمع )معدودف  ،(203البقرة:  )                   

وقا قالتشري تعالى،                                      :ل 

 . ة على الكثر  مع )غرفات( يدل  فالج  ،(37 سبأ:)         

 لمع املؤنث السان جمكم حركة عيح   •

عَ     تإذا ُجمِّ
ُ
 عْ )ف

َ
 فالعين س  باأللف والتاء  ون العينسكء و  الفاة( بضّمِّ ل

ً
ات(، وإ ي الجمع نحفاكنة  فإن كانت صفة وات، وُمرَّ

ْ
ن و:)ُحل

 كانت  
ً
لا فُتَضم     اسما ُرفع نحو:التبالعين 

ُ
 ات، وُح )غ

ُ
ن فيقول:)خ ِّ

ّ
العرب من ُيسك و ُجرات(، ومن 

ْ
   ات،ط

ُ
 رْ وغ

ً
ا   فات( جريا ،  ملفردعلى لفظ 

عَ   تاء فبابهاو   لفأ ر  إن جمعت بغيو 
ُ
ْرفنحل(  )ف

ُ
 من ذو:)غ

َّ
ن(، وشذ

َ
ة وُسن َرف، وُسنَّ

ُ
 حرَّ ا لك: )ة وغ

ٌ
 مُ مرأة

ٌ
 ة ونساٌء حرائر، وشجرة

َ
ة وش  َجٌر رَّ

عَ ُع علء الجمامرائر( فج
َ
  ائل(ى )ف

َّ
ال كما شذ ة وظِّ

َّ
ل
ُ
َعال( نحو:)ظ اق(و  فقةورُ  ل، مجيئها على )فِّ

َ
   .(266/ 2، م1998)الفيومي،  رِّف

بالفتح  ما  أ  ة( 
َ
ْعل

َ
 ف)ف

ُ
فت ن 

َّ
ا سك نحو:)َض فصلي   

ً
أيضا وصَ ْخماتة  ال وُتفَتح  ْعبات(،  ،  نحو:في  إ   سم  عات( 

َ
وَرك كان)َسَجدات،  ت ذا 

لمها    لَّ ، وإن اعتف العلةعة لثقل الحركة على حر قرأ السب به و  ،ات(ضوَبيْ   األشهر نحو:)َعْورات،  ا فالسكوُن علىهن اعتلت عين، فإملةسا

 عيلفتح أ فا
ً
                       :ال تعالىق،  قرآنجاء ال  لى قياس الباب، وبه ضا

 وق  ،  (59  مريم:)      
َّ
سك

ُ
ت ا د   ن 

ً
تخفيفا فيهلعيُن  وكثَر  َعا،  )فِّ نا  وقصع)ظب  حو:ل(  باء،  وظِّ أما    ةية  َصع(،  املضاعف  وقِّ

لفظِّ  على  )َم نحو  ده واح  فُيجَمع  وَمرَّ :  ة  وَعمَّ رَّ ة  وعمَّ ذات،  من   
َّ
وشذ وضرا )ضَ لك  ات(،  ة  )و  .ئر(رَّ بابها  بالكسر  ة( 

َ
ْعل عَ )فِّ ففِّ ا ل(  ير  ثلكي 

َدر( )فِّ   (التعْ ، و)فِّ نحو:)سِّ باأل  في  ت(َعال أو  َع  ُجمِّ    لف والتاءالقليل، وإذا 
ُ
َحت  ف ن تخفيكَسر لالتباع،  تُ لعين، وفي لغة  ا تِّ

َّ
َسك

ُ
ت  وفي لغة 

ً
  فا

ْد و:نح ْدرات  رة،)سِّ َدراتوسِّ  . (2/266م،  1998مي، )الفيو  (أو سِّ

 :
 
 : اناملك اسم الزمان و اسم ن املصدر و بيخامسا

 أورد فيه أنه " إذا كاَن الفعُل الثذكر ا  
ً

لالثي  لفيومي فصال َعل، َيفعِّ
َ
ْفعَ ( وهو سالم، فـ ) على )ف

َ
صدٌر للتخفيف  مل( منه بالفتح  امل

أي  َمْصرِّفه(  نحو:)هذا  ومكان  زمان  اسم  وبالكسر   ،)
ً
َمْصَرفا     نحو:)َصَرف 

َّ
وشذ صرفه،  ومكان  صرفه  بالكسر  زمان  املصدر  مجيء 

 
َ
ع، وامل ْرجِّ

َ
ْعرِّفة()امل

َ
ْغفرِّة، وامل

َ
رة، وامل  ن  در بالفتح والكسرن ذوات التضعيف فاملصعُل مإن كاَن الفو   .ْعذِّ

ً
رَّ َمَفر معا

َ
 حو:)ف

ً
(،  ا

ً
را وإن ، وَمفِّ
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بالكسر للمصدر واملكان ل(  ْفعِّ
َ
بالواو فـ )فامل الفاء  د  كاَن معتلَّ  ده(،  والزمان نحو:)َوَعَد َمْوعِّ ، وهذا َمْوعِّ

ً
َوْعدا أي   

ً
الالم  وإن كاا َن معتلَّ 

ْفَعل( بالفتح لل
َ
ّي،واملكان والزمان نحو:مصدر  بالياء فـ )امل  باوهذا م   )َرَمى َمْرمِّ

َّ
ية(،لرماه(، وشذ ْحمِّ

َ
ية، وامل ْعصِّ

َ
وإن كاَن مضارعه   كسر )امل

بال ْفَعل( 
َ
)امل فـ  أو مفتوح  نحو:مضموم   

ً
   فتح مطلقا

َّ
َمْقَعده، وشذ وهذا   

ً
ُعودا

ُ
ق أي   

ً
َمْقَعدا َعَد 

َ
ت،    )ق نبِّ

َ
وامل ق،  واملرفِّ )املسجد،  ذلك  من 

ر حشِّ
َ
 وامل

َ
وامل شرِّق،  ، 

َ
وامل ك،  طنسِّ

َ
وامل غرِّب، 

َ
وا وامل ع،  سلِّ

َ
وامل ط،  سقِّ

َ
نة(كِّ مل ظِّ

َ
وامل و ن،  الفعُل  ،  كاَن  فـ  إن  الفاء  سالم  بالكسر  َل(  عِّ

َ
)ف على 

با ْفَعل( 
َ
َمعه، وإن كاَن )امل

ْ
، وهذا َمط

ً
َمعا

ْ
َع َمط مِّ

َ
املستقبل نحو:)  لفتح للمصدر والسم نحو:)ط بالواو فإن سقطت في  الفاء  ،  َيَهبمعتلَّ 

ْف 
َ
 وَيَقع( فـ )امل

ً
ل( مكسور مطلقا  . يفتح وبعضهم يكسرنحو:)َيْوَجل، وَيْوَجع( فبعضهم  لثبتت في املستقب، وإن عِّ

بو  ُعَل( 
َ
)ف على  الفعُل  كاَن  وهإن   ،

ً
َرفا

ْ
َمش ُرف 

َ
نحو:)ش والسم  للمصدر  بالفتح  ْفَعل( 

َ
)امل فـ  ابن عصفور: الضم  قال  َرفه، 

ْ
َمش ذا 

ْفَعل( ا 
َ
 ( 268-2/267م،  1998يومي، ف)ال". غير مكسور مضارعه ّلِّ ثالثّيٍ صحيح در وزمان ومكان من كسم مصينقاس )امل

  اذا ف  ،بالقرينة  بينها   في الوزن، ويفّرق شركاٌء    ملجردّي ا هو فوق الثالث  مما  اسما الزمان واملكانفعول و ر امليمي واسم اململصدفالذا  

 ، تقي فيه إليهر الذي ي ي املكان  ملعنى فاف  ،ي مرتقى الجبلتظرك فأن  :وإذا قلت   ،كابه نى جئتك وقت انسعفامل  ،جئتك منسكب املطر  :قلت

ينفا  ،راألمر منتظهذا    :وإذا قلت الناس  أن  السلأ   :وإذا قلت  ل،فهو اسم مفعو   ، تظرونهملعنى  ميمي   فمعتقد مصدر  ،فعتقد معتقد 

 .(261صم، 1992، الصبان) عتقادبمعنى ال 

:
 
ْسَبة سادسا ِ

 
 : الن

ِ ملفرد ا لىإ ُب النَس  •
 :لخماس ياو  الرباعيو  الصحيح الثالثي 

ال ت  بإذا نس الصحيح ا إلى  أ ريٌّ و كقول:)به على بنائه فتاملفرد أقررتلثالثّيِّ  سم  ( إل  يجب تخفيف  ف  وَر العينمكسن يكوَن  عمريٌّ

ل وُدؤلّي،    قلبها فتحة سواء أكانت فاؤه مضمومةب  الكسرة  بَ م مأ مثل: ُدئِّ ل وإِّ بِّ ّي، وذلمَ   :أم مفتوحة مثل ،  يّ لكسورة مثل: إِّ كِّ
َ
ك وَمل ك هرًبا لِّ

دته اس ي أقررته على بنائه وز خم أو  باعيٍّ ر   وإذا نسبَت إلى  ،(2/269  م،1998)الفيومي،  ة  مشدد  عدهما ياءعن كسرتين ب  الناتجل  من الثق

أحم النَء  يا فتقول:  نديٌّ سب  وسفرجليٌّ  إلى  ،   
ً
وسفرجل)سبة ال ،  (أحمد،  عيُن  كانت  ب،  ور مكس  اعّيِّ بر فإن  تغلِّ مثل   

ً
ومَ ثرِّ يو ة ب، غرِّ ب، 

بّي،، قشرِّق ومَ  قّي بكبّي، ومَ غرِّ ثرِّبّي، ومَ يو   لَت: تغلِّ   لغلبة كثرة الحروف لها حكمها    طة سقسر قياس وذلك أن الكهو الهذا    ،هسر ثالثشرِّ

 (. 1/204م، 2007)ابن جني، 

َس  •
َّ
 له: أصو أحد حذف ما ى إل ُب الن

  .أ
َّ
 : محذوف الالمإلى  ُب َس الن
الثالثنسب    إذا  ال  يإلى  ا الم جاَز  محذوف   رد  

َّ
همِّ  لال َرّدِّ ها  اوَعَدُم  َيُردَّ ْم 

َ
ل ْنَد َمْن  ال  عِّ الجمع، ووجبتثفي  أو  َيُرد    نية  ْنَد َمْن  ها الرد عِّ

 و ّي،  وأبو تقول: أخوّي،  ف،  فيهما
َ
َدوّي  ، وَعَموّي َووّي ذ

َ
 نس، وغ

ً
إ بة أ   الوغٍد؛ ألنهم قالوا ف   ،حبصا  وذو بمعنى  ، أبو   ،خلى   ،ثنية أخوانتي 

 منه بالتثنية  هلم ُيَردَّ إليليه إ  ُب نسو املفإن كاَن ،  وأبوان
َ
ف  يدوّي و  ،فتقول: يدّي   حذفتهإن شئَت ر إن شئَت رددته، و يافأنت بالخما ُحذِّ

 ودموّي نسبمّي، دو 
ً
 . (2/270م، 1998)الفيومي،  انمَ ودَ  انَد ؛ ألنهم قالوا: يَ مد، ودَ يَ  إلى ة

سُب  .ب
َّ
 :ول األ وف إلى محذ الن

لواو ا   رنحو: شية والنسب إليها: وشوي، بكس  بشرط اعتالل الالم؛  هلمة وجب إرجاعكال  فاء  ووف هذلي املحإن كان الحرف األص

وإذا ،  ي : عد ال في عدة رد املحذوف؛ فيقم صحيحة لم يجز  ت الال ند النسب، فإن كانرة عثانية املكسو ها الواو اللشين تلياألولى وفتح ا 

فّي  فتقو   ذوف املح  يه إلألول سليم اآلخر لم تردَّ ذوف ا بَت إلى محنس َفٍة،    دّي وعِّ ل: صِّ  إلى صِّ
ً
َدة نسبة لرد   ا   معتلَّ اآلخر وجَب فإن كاَن    ،وعِّ

 
َ
ش  إلى شية    و وفتح الشينّي بكسر الوا َرو ، وحِّ وّي فتقوُل: وِّ

ً
يّ وفر،  وحنسبة غِّ

ُ
وّي    ،ي )لغة( ل

َ
غ
ُ
عف الثاني لم تفكه مضا  إلى  سبتذا نإ ، و ول

ّي قول:)فت  . (2/270م،  1998)الفيومي، ، (4/737 ،م2002، حسن) هويعليه سيبصَّ ن، (بيّ َربَ :)(، ول تقول رّبِّ

  .ج
َّ
   ُب إلى املقصور: سالن

لفإن  ف  سبَت إلى املقصور إذا ن
َ
أ ّي وعصوّي(، وإن ا فنبغض النظر عن أصله  ا ا( قلبت واوً تى وعصالثة مثل )فثه  كانت  قول: )فتوِّ

 حن متاحرف الثاني فإن ك لى البعة فينظر إ كانت را 
ً
  از ا جي، وإن كان الثاني ساكنً دبنمي وكن  ندا:كبنما و فتقول في لف، األ ا وجب حذفرك

ّي،ف قبل الواو،  ادة ألا وزياوً ها و لبا أو قبها واوً في الكلمة ثالثة أوجه: حذف األلف أو قل
َ
وّي، وُحبالوّي  ُحبْ و   فتقول: ُحْبل

َ
 إلى ُحبْ ل

ً
ىنسبة

َ
  ،ل

األ ه  الحذفو  الاملنهل واألجود  فضو  م،  1994د،  بر ، )امل(3/352م،  2012)سيبويه،    رهم وغي  يابن جناملبرد و و سيبويه    ركما عبّ   س ياقج 

فأك  نوإ (،  3/147 خامسة  األلف  وجكانت  النسحب  ثر  في  فرنساذفها   : نحو  السراج)  يفرنس   ب  )الفيومي،  ،  (3/74م،   2009،  ابن 

 . (2/270م، 1998
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سُب إلى  .د
َّ
   وص: نقاملالن

إلى النسب  أن  الفيومي  الياء    بجوازاملنقوص    ذكر  ّي(  وأ حذف  وقاَضوِّ ّي،  فيقال:)قاض ِّ  
ً
واوا   ( 2/270م،  1998)الفيومي،    قلبها 

 :  وتفصيل ذلك

كانت •  الي  إن 
ً
ثالثة قباء     ،

ٌ
ُتبْ نلها كسرة فإّنك  ٍج"، 

َ
"وش "َعٍم"،   حَو: 

ً
فتحة الكسرة  ل من  كدِّ ف،  قِّ عما 

َ
و"ش ٍر"،  "َنمِّ في  "؛  لت 

َ
َقل لَرة   ثِّ

الكسرا َتوا  ياء  َت لي  ل مع  تقِّ ثّم  أ ا ب  اإلضافة،  "َعمً م  لتحّركها وانفتاح ما قبلها، فيصير في حك  لًفا؛لياَء  ثمّ ا"، والتقدير  ًجا"، 
َ

  "ش

 تقلب ا 
َ
َجوي"، كما فعلت في "َعًصالك: "َعَموّي كقو    واًوا،أللف

َ
م، 2012بويه،  )سي  " و"َرَحوّي َصوّي "عَ   "، و"َرًحى"، فقلت:"، و"ش

3/340) . 

 الياء للت  هذهب سيبويم فنت رابعة؛  فأّما إذا كا •
ُ
"، و"راميٌّ   "، و"راٍم"قول في "قاٍض ، تينقاء الساكنحذف ل  صأل وكان ا   ،"قاض يٌّ

تقول:  يٌّ "قاضِّ   أّن  و"ر يِّ و"يَ "،   ،" يٌّ يِّ يٌّ رْ امِّ يِّ الياء"،  مِّ على  الكسرة  قبلهاملك   استثقلوا  ما  حذفوا  سورِّ  ثّم  فحذفوها،  لسكونها  ء  االيا 

ذي قبلها، فتقول: قاضوّي لحا، وتفتح ا قلب الياء واوً ت نولك أ   ،سبنن يائي الم  الياء األُولى  وسكون 
ّ
، ومعطوّي،  زوّي ، وغارف ال

 ( 60-95ص م،  1989)يعفر،  وله:قانّي وحانوّي. كقالوا: حشعر، في ال جاء الوجهان  دقو 

 ريقتها بعد الكرى اغتبقت … صرفاك 
رها الح أن   خرطومااني  تخي 

 ( 240م، ص2008)األعش ى،  ر:خآل ا قال و 

رب إن لم ي
 
 ي  وال نقد لحانو ااهيم عند در       الن كنفكيف لنا بالش

  .ه
َّ
 ود: إلى املمدسُب الن

إلى ممدود    ا نت  كا  فإن  لتثنية،ا   لك حكم حكم في ذفالإذا نسبَت 
ُ
اء  لهمزة  كَقرَّ

ً
ائّي :)ققول تسلمت    أصلية إلى )قرَّ رَّ  

ً
ألنَّ اء(؛  ( نسبة

رَّ التثنية 
َ
 من أ وإن كانت ب .اءان()ق

ً
َبت و لف التأني دل لِّ

ُ
،ث ق

ً
 نسباوّي( )صحر فتقول: اوا

ً
وإن كانت   ،()صحراوان يةصحراء(؛ ألنَّ التثنى ) إل ة

عن  
ً
    أوأصل    منقلبة

ً
فيهق  لإللحازائدة تسلم،أ   اجاز      نوأ   ن 

ً
واوا َب 

َ
()كسا  فتقول:ُتقل )كساو   ئيٌّ )كسو  إلى   

ً
نسبة  ) ألنَّ يٌّ  التثنية   اء(؛ 

 .(2/270، م1998)الفيومي،  وكساوان ان،ساءك

  .و
َّ
ةلى  إسُب الن

َ
َعيل

ُ
 :()ف

نسبَت    إذا 
ُ
)ف وزن  ا (  ةَعْيلإلى  تاء   وّ أ نيث  ألتتحذف 

ً
تحذث  ل الياءم  عِّ له  وتنُق   ف 

َ
"ف العيمن     نٍل" مكسوَر 

َ
"ف العينعَ إلى    ، ٍل" مفتوَح 

، ومُ  (فتقول:)ُجََهيٌّ    َزنيٌّ
ً
حذف الياء؛ ألنك لو  ت  ة( لم ، و)طويلة(ليل)ج  ى مثلاعف إلنسبَت إلى ما هو مضوإذا    ،  نة(يإلى )ُجَهينة، وُمزَ   نسبة

قلت:) لحذفَت 
َ
َوليٌّ   ،يٌّ َجل

َ
و (وط م،   كاَن 

ً
وال  فك    ستثقال أن صوا التضعيف،   َجلول:تق  ُب 

َ
وط  ، يلي يليٌّ بن  )ا ،  (2/271م،  1998)الفيومي،    وِّ

 . (3/445م، 2001، يعيش

سُب إلى  .ز
َّ
ب الن

َّ
 :املرك

 بَت إ سإذا ن
َّ
ُب جمكاَن امل   ب فإنلى مرك

َّ
 لرك

ً
يٌّ بَّ تأت: )وقل  ى صدر الجملة،نسبَت إل  جتركيب مز أو   لية فعة ُنتِّ

ُ
، وك يٌّ ، وَبَرقِّ يٌّ  إلى   (طِّ

ً
نسبة

  )تأبَّ 
َ
، و شط

ً
سب إلى  وأجاز   ،(270/ 2م،  1998)الفيومي،  ي  الفيو وهذا اختيار    (ُت كنَرَق نحُره، و بَ را

ّ
ن  أ   ك ؛ فلو الّصدرلعُجز أ ا   الجرمّي الن

 تقول في )تأّبط 
َ
ا(: َتأ ،بَّ شرًّ ّرِّيٌّ

َ
ٌي، أو ش يٌّ  وفي طِّ ِّ

ّ
، أو بك يٌّ سب إ ة أوُجه أ ثوُهناك ثال، )بعلبك(: َبْعلِّ

ّ
حاة في الن  خرى ذكرها الن 

ّ
 ي: جب املز لى املرك

 جستانّي.لّس ا اتم هم أبو حاعة؛ منجمبكّي(، وقد أجازه  قال: )بعليّ العجز كليهما؛ فيُ ّصدر و الُينسب إلى أن  ل:وّ األ  •

اني: •
ّ
ب من غأن ُينسب إل الث

ّ
فظ؛ نحو: )بعلبكذير حى جميع املرك

ّ
 الل

ّ
 ّي(. ف إذا خف

الث •
ّ
 أن يبنى من    :الث

َ
ْعل

َ
ب اسٌم على وزن )ف

ّ
انخيران شاأل الوجهان  و   ضرمّي(.حنحو: )  ؛سب إليهل( وُيناملرك

ّ
هـ، 1417)الرض ي،    اذ

 . (4/189م،  2001، بن يعيش)ا  ،(2/71

 و َن املكاوإن  
ً
ُب مضافا

َّ
  رك

ً
ا بعرّ ان صدُره مفإْن ك   هيإلمضافا

ً
سب إلى عُجزه؛ كقر ية؛ ُحذف صدعجزه، أو كان كنف

ُ
لك في )ابن  و ه، ون

سب إلى ص  عجزلف بااف غير معرّ ضملكان ا وإن    ّي.الّزبير(: ُزَبْيرِّ 
ُ
ن خيف إ ، و َمَرئّي و   اْمرِّئّي   :ئ القيس(ره؛ كقولك في )امر دحذف عجزه، ون

 ْن حذلْبٌس مِّ 
ُ
َهلِّ  :لهعبد األشقولهم في ك ،إليه، وُحذف الّصدر سبف العجز؛ ن

ْ
ش

َ
 . (271/ 2م، 1998)الفيومي،  يّ أ

 :
 
 )أفَعل( التفضيل:سابعا

ا، يكما ف لللتفضي فعلأ صيغة  كما تكون  ،فا بحر الثيا مزيد سما ثوا  ي هذه الصيغة صفة مشبهة،تأت
ًّ
نى عأو مل أنا أجمل منك خط

ْنَفرَ  ل من ذلك قو و ، فاعلى وقد تكون بمعن، السماءأجمل ا في ما كم شروطالتعجب ب  الشَّ
َ
 ( 178ص م، 1998، شنفرى ال) :ّي ْزدِّ ى األ

ِقْيُموا
َ
  أ

ُ
مْ بني أ

ُ
ك ِ
ْوٍم ِس ني إلفإ        مي ُصُدوَر َمِطي 

َ
مْ ى ق

َ
ْم أل

ُ
 لُ يَ َواك

ْم يوجُب مفارقواملعنى: 
ُ
ك
َ
ْم وإهمال

ُ
ى أكثُر مَ وليَس املعنى  ،فعل بمعنى فاعل أ (أْمَيلُ )، فكلمة ي لكلم تأنَّ غفلَتك

ّ
 منكم أن

ً
، العكبري ) ْيال
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: أن ُيراد به تفضيل  اعنيان، أحدهمم حوه لهونقضاة( قض ى ال القوم، وألُ و، وهو أفضعمر من ٌد أعلى  قولهم:)زيلذا ف ،(1/28م، 1984

 . (2/272م، 1998)الفيومي، ه مشارٍك فيغير  صف منلو ا بذلك الثاني: أن يكوَن بمعنى اسم الفاعل فينفرد الثاني، و ل على األو 

:ث
 
فعال صدر من الفعل الثالثمجيء امل امنا

َ
 : ي على " ت

التاسعالفيومي في    ذكر ا   الفصل  الثالثي علمجيء املصدر من  تلقاء  ،رابضت  :نحو  َتفعال  ىلفعل  إل  بالكسر  ،  ، وتبيانولم يجئ 

تطرق  (2/272م،  1998)الفيومي،    وتنضال واملؤانسة  التو   أبو حيان، وقد  اإلمتاع  في كتابه  تفع  سألةملحيدي  بين  بكسر    –ال  الفرق 

 الوزير أبو العارض السؤا   ، حيث طرح بفتحها  –وتفعال    –التاء  
ً

  -بالفتح   -تفعال  و   -سر  كبال-ظ في تفعال  : ما تحفل على أبي حيان قائال

اشتبها أبو حيان بما خالصته  ؟فقد  بال  ا منهاكان مصدرً   ما  :ويجيب  بالفتحأي ،  فتح كان  ال  ترحجوال و ، وعليه فت: ما كان له فعل فهو 

،  ه1424  ،)أبو حيان  تمثالو ،  : تمساحا لش يء كان بالكسر مثلكان اسمً وما  ،  ترحاب ... تنطق بفتح التاء ألنها مصادر ألفعالكرار و تو 

ون إل  تفعال بالفتح ل يك  وأنَّ   ،قاٍء وتبياٍن  وتل وتمثاٍل تجفاٍف   :تفعال بالكسر ل يكون إل في السم نحو  وقد ذكر سيبويه أنَّ   ،(1/199

 . (4/256م، 2012)سيبويه،  الترداد والتقتال : حون، وليس له وصف ،مصدًرا 

 : الخاتمة 

املنيراملصب  تابكخاتمة    ةدراسث  حالب  حاول هذا  ا   لغوي ن منظوٍر  م  اح  أبرز قضايا  بطرح   
ً
 مصحوبة

ً
تحليلية  

ً
ي التلغة  لدراسة

 . إلعرابنحو، والصرف، واملعاجم، وااللغة، وال طها بأمهاتِّ كتبوربها يضاحإ  مع، رفيصَّ الاللغوي  حليلالت تِّ يارُج تحَت مستو تند

الض  الدراسة  هدفتو  تسليط  إلى  التحليل  هذا  وراء  عومن  اللغوّيِّ لء  الجانب  به  كتا  خاتمةَحَوت    الذي   الفيومية  صيلشخ  ى 

 بآراء العلماء،  و ن على مشت  َب ة لجوانعظيَم الفائد
ً
 لرسم امل  فهو ُيَعد  م اللغة حافلة

ً
، وإبرازها الفيوميعامة عند  لمح اللغوية ا ال محاولة

ُح من خاستخالص بعن طريق   ضِّ
املسائل اللغوية التي يتَّ ا   تضتاقو   .لديه  لتفكير اللغوي ا ُب  و اللها أسلعض  أن   علميةث الحو لبعادة 

 ن توجز فيما يلي:أ  ويمكنج،  ئتان تختم بما خرج به الباحث من

ولة واملسموعة كغيره  ادة املنقحيث أفاد من امل خاتمة كتابهغوية في له للمسائل الاول اضحة من خالل تنو   الفيوميشخصية  تبدو •

 من نحاة عصره. 

 .آلراء البصريينة ناوله للمسائل اللغويت في الفيومي مال •

 .راء دون نسبتها ألصحابهاآ مجموعة ية الصرفة و حويلناملسائل ا أورد الفيومي في كثير من  •

  عل.ين الفلحركة عا في تناوله للمصادر و ك جليًّ لهر ذط كثيًرا يظم الفيومي بالضباهت  •

 :املصادر واملراجع

 القرآن الكريم  •

 :
ً
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Abstract:  The study aimed to highlight the visual aspect of Viomi's personality through the 
epilogue of his illuminated lamp book, and to highlight it by drawing out some of the verbal issues 
from which his visual thinking was evident. The study showed the Viomi tendency to view 
opticians in many of the visual issues that he dealt with . 

This study was presented in two papers, an introduction, a preface, and an epilogue. The first 
researcher took an overview of the conclusion of his book. (The illuminated lamp) with its 
sources and syllabus mentioned in the book, while the second researcher addressed the most 
prominent verbal issues addressed by the Viomian, such as the seizure of the triple act's eye, the 
sources, the name of the actor and the formulae, the meaning of the combination of the few and 
the many, the ratio and preference, and the study concluded with the results of the researcher, 
relying all on the two approaches. 
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