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أبنية املصادر يف شرح مقامات احلريري للشريشي  
)ت619هـ(

أ.م.د. نبيلة شمر خورشيد                                 الباحثة: آيـــة سليـمـان محمــد

جامعة كركوك / كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

قسم اللغة العربية

امللخص:
تعــدُّ املقامــات التــي إبتكرهــا احلريــريُّ 
ــا  ــا فيَه ــِة ملَِ ــِة املهم ــوِن األدبي ــَن الفن م
عهــا صاحبهــا  ــي نوَّ ــاِت الت مــَن احلكاي
ــِق  ــى الدقي ــا باملعن ــى فيه ــا، وأت عه وفرَّ
وخلَّدهــا  مطابقــًا،  الرقيــِق  للفــِظ 
احلريــرّي تاجــًا عــى هامــِة األدِب، 
العــرب،  لغــِة  جيــد  يف  وَتقصــارًا 
ــا،  ــم عليه ــاُس اهلم ــوم أنف ــًة حت وروض
ــل  ــذا املح ــِة هب ــن الرباع ــت م ــا كان وملَّ
هــّم  خمبآهتــا  فــك  كانــت  الشــهري، 
ــف يف  ــًا ُألِّ يــي الــذي مل يــدْع كتاب الشَّ
ــا إال  ــاح أغراضه ــا وإيض رشِح ألفاظه
ــربًا،  ــربًا وخمت ــه معت ــه، وحتقق ــر في ونظ
واشــتقاقها،  ترصيفهــا  يف  يبخــل  ومل 

بوجــٍه مــن الوجــوه وال حــاٍل مــن 
األحــوال، فجــاء غايــة يف هــذا البــاب، 
وهــذا مــا جعلنــا نجمــع آراءه الرصفيــة 
البحــث   ( بـــ  املوســومِة  رســالتنا  يف 
احلريــري  مقامــات  الــريف يف رشح 
ــا مــن  للرشيــي ت619هـــ(، واجتزأن
هــذه الرســالة البحــث املوســم بـــ )أبنية 
املصــادر يف رشح مقامــات احلريــري 
للرشيــي )ت 619هـــ((؛ وذلــك ألنَّ 
ــة  ــات الرصفي ــن املوضوع ــادر م املص
لــدى  التــي أخــذت حيــزًا واســعًا 

ــاء. العل
املقدمة

والصــاُة  العاملــَن،  ربِّ  هللِ  احلمــُد 
األنبيــاِء  أرشِف  عــى  والســاُم 
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واملرســلَن وعــى آلــِه وصحبــه أمجعن، 
ــد: ــا بع أمَّ

ــتمدت  ــٌة اس ــًة فني ــاُت حتف ــدُّ املقام ُتع
نتــُه مــَن املباحــِث  ـا تضمَّ قيمتهــا ممَـّ
اجلديــدِة واملســائل واألســاليب اللغويــة 
ــة، وأمجــَع العلــاُء عى أنَّ  املبتكــرة واهلامَّ
ــَف يف هــذا الفــِن هــو )بديُع  أوَل مــن ألَّ
الزمــاِن اهلمــذاين ت398هـــ(، وحاوَل 
منوالــِه  عــى  ينســجوا  أْن  البعــُض 
متواضعــًة  كانــت  حماوالهتــم  لكــّن 
ــه  ــَأ مقامات ــري وأنش ــاء احلري إىل أن ج
الوافــُر  احلــظُّ  هلــا  وكان  اخلمســن، 
فأقبــَل عليهــا اخلــاُص والعــام، وكانــت 
ــد  ــشوح فق ــًا لل ــًا رحب ــات ميدان املقام
وصلــت رشوحهــا إىل أكثــر مــن مخســة 
كتــاب  واســتحَق  رشحــًا،  وثاثــَن 
للشيــي  احلريــري  مقامــات  رشح 
أنَّــه  ذلــك  الدراســة؛  )ت619هـــ( 
فقــد  املقامــاِت،  رشوِح  أهــمِّ  مــن 
ــي  ــشوِح الت ــَد ال ــه فوائ ــه صاحب ن ضمَّ
ســبقته)1(، وبعــد قــراءة رشح الشيــي 
اختيارنــا  وقــع  احلريــري،  ملقامــات 
ــة املصــادر(، واملصــدر »هــو  عــى )أبني
احلــدث املجــرد مــن الزمــن والشــخص 
واملــكان«2، وقــد اعتمدنــا عــى املنهــج 
الوصفــي التحليــي االســتقرائي، حيــث 

قمنــا برصــد املســائل ودراســتها دراســة 
حتليلــة بعــد توثيقهــا مــن املصــادر 
ــاء  ــوع، وج ــذا املوض ــت هل ــي تطّرق الت
البحــث يف مقدمــة ومتهيــد مبحــث عــى 

النحــو اآليت:
املقدمــة وفيهــا ســبُب اختيــار املوضــوع 
ــم  ــه، وأه ــع في ــج امُلتب ــه، واملنه وأمهيت
ــاء  ــث، وج ــدة يف البح ــادر املعتم املص
)التعريــف  بعنــوان  األول  املبحــث 
تكلمنــا  فقــد  وكتابــه(  بالشيــي 
الشيــي،  حيــاِة  عــن  بإجيــاز  فيــه 
وشــيوخه، وتامذتــه، وآثــاره، ووفاته، 
وكتابــه رشُح املقامــات، وجــاء املبحــث 
ــة املصــادر يف رشح  ــوان )أبني ــاين بعن الث
ــة واصطاحــًا،  ــاه لغ ــات( وعرفن املقام
وعرضنــا فيــه أهــم األبنيــة التــي وردت 
ــث  ــادر البح ــا مص ــي، أمَّ ــد الشي عن
ــب  ــملت كت ــة ش ــرة ومتنوع ــي كث فه
النحــو  الرتاجــم والتاريــخ، وكتــب 
ــيبويه(، ورشح  ــاب )س ــرصف ككت وال
ــش )ت643هـــ(،  ــن يعي ــل الب املفص

ــل )ت769هـــ(. ــن عقي ورشح اب
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التمهيد
 التعريف بالرشيي وكتابه
أوالً: التعريف بالرشيي:

ــد  ــن عب 1ـ اســمه ونســبه: هــو أمحــد ب
ــن  ــى ب ــن عيس ــى ب ــن موس ــن ب املؤم
ــّي،  ــاس، القي ــو العّب ــن، أب ــد املؤم عب
ْيــش  يــّي، ولــد بَشِ النَّْحــوي، الشَّ
ــة  ــش مدين ْي ــنة )557هـــ()3(، ورَشِ س
ــن  ــي م ــذونة وه ــورة ش ــن ك ــرية م كب
ــر  ــة)4(،ومل تذك ــس اجلميل ــدن األندل م
ُأرستــه  عــن  شــيئًا  الرتاجــم  كتــب 
ْيــش)5(. وحياتــه ســوى أنَّه مــن أهل رَشِ
يف  الشيــي  ذكــر  شــيوخه:  2ـ 
الذيــن  شــيوخه  أســاء  مقدمتــه 
أخــذ عنهــم)6(، ولــه شــيوخ وردت 
أســاؤهم يف املصــادر التــي حتدثــت 
ــن  ــو احلس ــم: )أب ــه)7(، منه ــن حيات ع
ــون  ــن زرق ــال )ت583هـ()8(،اب ــن لبَّ ب
)ت  ــار  الَفخَّ ابــن  )ت586هـــ()9(، 
ــن  ــى ب ــن حيي ــة ب 590هـــ()10(،  َنّجب
)ت591هـــ()11(. َنجبــة  بــن  خلــف 
عنــه  روى  مــن  أبــرز  تالمذتــه:  3ـ 
)ت658هـ()12(،وأبــو  األّبــار  ابــن 
عينــي، )666هـــ()13(، وأبــو  احلســن الرُّ
العبــاس أمحــد بــن يوســف ابــن فرتــون 
ــن  ــن ب ــي احلس ــو ع )ت666هـــ(، وأب

ــري)14(.  ــي املاق ع
الرتاجــم  كتــب  ذكــرت  آثــاره:  4ـ 
وهــي:  مؤلفاتــه  أبــرز  والطبقــات 
احلريــري)15(،  مقامــات  )رشح 
ــوادر أيب عــايل القــايل، رشح  وخمتــرص ن
اإليضــاح أليب عــي الفــاريس، رشح 
عــروض  رشح  للزجاجــي،  اجلمــل 
وجممــوع  القــوايف،  وعلــل  الشــعر 
املشــهورة،  العــرب(  )قصائــد  مــن 
اهلمــذاين  البديــع  مقامــات  ورشح 
رشح  الوفيــة  خمترص)16(،والتعليقــات 
الــدرة األلفية)17(،برنامــج اشــتمل عــى 
عنهــم)18(. ورواياتــه  شــيوخه  ذكــر 
5ـ وفاتــه: واىف األجــل الشيــي يف ذي 
ــتائة يف  ــشة وس ــع ع ــنة تس ــة س احلج

رشيش)19(.

ثانيًا: كتابه: )رشح مقامات احلريري(
مقامــاُت احلريــريِّ ثــاين كتــِب املقاماِت 
ــوَن  ــَي مخس ــرًا، وه ــا أث ــهرًة وأجّلَه ش
ــنة )495هـــ(  ــا س ــدَأ بتأليفه ــًة ب مقام
وأمتَّهــا حــوايل ســنة )504هـــ(، وســاَر 
يــيُّ  مــَع احلريــرّي يف منهجــِه، إذ  الشَّ
ــَن  ــى مخس ــاَب ع ــريُّ الكت ــم احلري قسَّ
ــل وحــَدًة  مقامــٍة وكلُّ واحــدٍة منهــا مُتثِّ
ــا  ــًة، ولــكلِّ مقامــٍة رشُحَه ــَة متكامل فني
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ــيُّ  ي ــَع الشَّ ــد اّطَل ــا، وق ــاُص هَب اخل
عــى كلِّ الــشوِح التــي ســبقتُه وملْ يرتْك 
ــاَف  ــتخرجَها وأض ــدٍة إالَّ اس ــا فائ فيه
الــشوِح  يف  جيــدُه  مــاملْ  رشحــِه  إىل 
اللغــاِت  مــَن  واختــاَر  الســابقِة)20(، 
عــِن  وابتعــَد  هــا  وأصحَّ أفصحَهــا 
ــِه  ــاَر يف كتاب ــِب، وس ــيِّ والغري الوح
ٌز باالســتطراِد  عــى منهــٍج تكامــٍي معــزَّ
ــرصيفِّ  ــِب ال ــمَّ باجلان ــِل، واهت والتفصي
ــُة  ــاراُت الرصفي ــرِت اإلش ــًا إذ كث أيض
ــُث  ــويَّ حي ــرَي اللغ ــدُم التفس ــي خت الت
املصدريــِة  األصــوِل  عــِن  َث  حتــدَّ
املقامــِة  يف  الــواردِة  واالشــتقاقيِة 
َث عــن أصــِل الكلــاِت فيــَا  وحتــدَّ
الزيــادِة  وأحــرِف  بالــوزِن  يتعلــُق 
واجلمــوِع واملشــتقاِت وغــري ذلــك.

املبحث األول: أبنية املصادر
املصــدر لغــة )َمْفَعــل( مــن: )) صــدر، 
يشٍء،  ُكلِّ  ِم  ُمَقــدَّ أعــى  ــْدُر:  والصَّ
وَصــْدُر الَقنــاِة أعاهــا، وَصــْدُر األمــر 
الكلمــة  أصــُل  ُله...،واملصــَدُر:  أوَّ
األفعــاُل(()21(،  عنــه  َتصــُدُر  الــذي 
ــه  ــد عّرف ــًا: فق ــدر اصطاح ــا املص وأمَّ
ابــن جني)392هـــ( بقولــه: )) واْعَلــم 
ــدث  ــى ح ــم دّل ع ــدر كل اْس َأن امْلص

ابــن  وعّرفــه  جَمُْهــول(()22(،  وزمــان 
))اســم  بأّنــه:  احلاجب)646هـــ( 
احلــدث اجلــاري عــى الفعــل(()23(، 
وجتــّرده مــن الزمــن يمّيــزه مــن الفعــل 
مقرتنــًا  احلــدث  عــى  يــدّل  الــذي 
ــن يعيش)643هـــ(:  اب ــال  ــن، ق بالزم
))واملصــادر ال تــدّل الزمــن، مــن جهــة 
اللفــظ، وإّنــا الزمــان مــن لوازمهــا 
ورضوراهِتــا(()24(، وقــد اختلــف علــاء 
ــا أصــل لآلخــر، وجــاء  ــة يف أّي العربي
كل فريــق بحجــج ترّجــح رأيــه وتفنــد 
رأي خصمــه، إذ يــرى البرصيــون أّن 
ــع  ــل وجلمي ــل للفع ــو أص ــدر ه املص
املشــتقات، يف حــن يــرى الكوفيــون أّن 
ــريه  ــدر وغ ــل للمص ــو األص ــل ه الفع
احتجــوا  وقــد  املشــتقات)25(،  مــن 
بأدّلــة اســتندوا إليهــا يف صحــة مــا 
يذهــب إليــه كل فريــق، وقــد مجــع ابــن 
االنباري)577هـــ( هذه األدّلــة يف كتابه 
اخلــاف)26(،  مســائل  يف  اإلنصــاف 
ــو  ــريايف )ت368هـــ( وأب ــب الس وذه
عــي الفاريس)377هـــ(  إىل أّن املصــدر 
الفعــل  وأّن  وحــده  للفعــل  أصــل 
ــن  ــب اب ــتقات، وذه ــة املش ــل لبقي أص
طلحــة إىل أّن كًا مــن املصــدر والفعــل 
ــتقًا  ــا مش ــس أحدمه ــه ولي ــل بنفس أص
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للمعارصيــن  وكان  اآلخــر)27(،  مــن 
ــرزي إىل  ــؤاد ت رأي آخــر فقــد ذهــب ف
ــس  ــة لي ــتقاق يف العربي ــل االش أنَّ أص
واحــدًا، فقــد اشــتق مــن األفعــال 
واألســاء ) اجلامــد منهــا واملشــتق( 
تقــل  بأقــدار  ولكــن  واحلــروف، 
حســب ترتيبهــا، فأكثــر مــا اشــتق منــه 
ــروف)28(. ــاء فاحل ــم االس ــال، ث األفع
واملصــادر يف العربيــة عــى أنــواع خمتلفــة 
مصــادر  فمنهــا:  أفعاهلــا  بحســب 
الفعــل الثاثــي، والرباعــي، واخلــايس 
األفعــال  مصــادر  وإّن  والســدايس، 
الرباعية واخلاســية والسداســية قياســية 
هلــا ضوابــط، أّمــا مصــادر األفعــال 
الثاثيــة فهــي كثــرية جــدًا، وال تعــرف 
ــة  ــب اللغ ــوع إىل كت ــاع والرج إال بالس
عــزى  وقــد  لضبطهــا)29(،  املختلفــة 
عــدم  الســامرائي  فاضــل  الدكتــور 
توّحــد مصــادر األفعــال الثاثيــة إىل 
ــا: اختــاف لغــات  ــببن رئيســن مه س

العــرب، واختــاف املعنــى)30(.
 أوالً: مصادر األفعال الثالثية

ــردة  ــة املج ــال الثاثي ــادر األفع إنَّ مص
كثــرية، وهــي ســاعية ال ختضــع إىل 
)) وليــس  ملصــادر  حمــددة،  قاعــدة 
كلمــة  للثاثــي  وال   املضاعــف، 

ــه  ــي في ــا ينته ــه إن ــل علي ــاس حتم قي
ويف  واالستحســان(()31(،  الســاع  إىل 
ــي:  ــده الراجح ــال عب ــه ق ــياق نفس الس
)) مصــدر الثاثــي غــري قيــايس، أي 
أنَّــه ال حتكمــه قاعــدة عامــة، وإنَّــا 
ــاء  ــه الســاع، غــري أّن العل األغلــب في
ــط  ــض الضواب ــوا بع ــوا أن يضع حاول
ــن  ــة م ــل معين ــى فصائ ــق ع ــي تنطب الت
األفعــال الثاثيــة(()32(، يمكــن هبــا 
تلــك املصــادر، وقــد  معرفــة أوزان 
حــرص اللغويــون أوزان مصــادر الفعــل 
الثاثــي، فجــاءت كلهــا عــى ))َفْعــل، 
وَفَعــال،  وُفُعــول،  وُفْعــل،  وفِْعــل، 
وفَِعــل،  وَفَعــل،  وَفُعــول،  وُفَعــال، 
وُفَعــل، وَفِعــل، وفِْعــال، وفِْعــان، 
ــة،  ــان، وَفَعال ــان، وُفَع ــل، وَفَع وَفِعي
وفَِعالــة، وُفُعولــة، وَفَعلــة، وَفِعيلــة، 
ــَى(( ــَى وُفْع ــى َفْع ــًا ع ــأيت قلي ــد ت وق

)33( ، ومــن هــذه األبنيــة:

ــر  ــن أكث ــة م ــذه الصيغ ــل: ه 1ـــــ َفْع
مصــادر الفعــل الثاثــي املجرد شــيوعًا، 
ولذلــك فقــد جعلــه الرصفيــون أصــًا 
ــرى املربد)285هـــ( أن  ــادر، وي للمص
ــع  ــادر ترج ــل( يف املص ــاء )َفْع ــرة بن كث
أنَّــه: ))أقــل األصــول والفتحــة  إىل 
أخــّف احلــركات، وال يثبــت يف الــكام 
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بعــد هــذا حــرف زائــد، وال حركــة 
ــو  ــول أب ــح(()34(، يق ــت وتصحي إال بثب
عــي الفــاريس: )) األصــل يف األفعــال 
الثاثيــة كلهــا، أن تكــون مصادرهــا 
َفْعــل؛ ألّنــه أخــّف األبنيــة و  عــى 
مــن  الرغــم  وعــى  أعدهلــا(()35(، 
ــا  ــيوعها ، ف ــة وش ــذه الصيغ ــرة ه كث
ــا األغلــب  حتكمهــا قاعــدة عامــة، وإّن
ــال  ــتعال، ق ــرة االس ــاع وكث ــه الس في
ــي  ــن الثاث ــو م ــب : )) وه ــن احلاج اب
ســاع ومــن غــريه قيــاس(()36(، ويــأيت 
ــوزن كل فعــل متعــٍد مــن  عــى هــذا ال
ــوح العــن  ــَل( مفت ــَل، أو َفِع ــاب ) َفَع ب
أو مكســورها، نحــو: أَخــَذ أْخــَذًا، مَحـِـَد 
))فاألفعــال  ســيبويه:  يقــول  مَحْــَدًا، 
ــة:  ــة أبني ــى ثاث ــذا ع ــن ه ــون م تك
َيْفِعــل،  وَفَعــَل  َيْفُعــل،  َفَعــَل  عــى 
ــًا،  ــُل. ويكــون املصــدر َفْع ــَل َيْفَع وَفِع
واالســم فاعــًا(()37(، ويصــاغ مــن 
ــو:  ــن، نح ــل الع ــازم معت ــَل( ال )َفَع
ــة  ــذه الصيغ ــْوَزًا)38(، ووردت ه ــاَز َف َف
عنــد احلريــري وذلــك يف قولــه: ))فلــّا 
رأينــا نارهــم نــار احلباحــب، وخربهــم 
كــراب الّسباســب، قلنــا:  شــاهت 
ــوه  ــن يرج ــع وم ــح الّلك ــوه، وق  الوج
فابتــدر خــادم قــد علتــه كــربة، وعرتــه 

ــًا:  ــي قائ ــق الشي ــربة(()39(، وعّل ع
ــوه،  ــت الوج ــوه: قبح ــاَهِت الوج ))ش
ويف احلديــث: » أخــذ عليــه الصــاة 
ــدر  ــوم ب ــراب ي والســام قبضــة مــن ت
ــال:  ــن، وق ــوه املشك ــا يف وج فحثاه
شــاهت الوجــوه«40، ويقــال : شــاَه 
ــْوَهة:  ــْوهًا وَش ــوه َش ــل يش ــه الرج وج
ه أي مقبَّــح، ورجــٌل  قبــح، ووجــه ُمَشــوَّ

ــْوهاء(()41(. ــرأة َش ــَوه وإم أْش
ــْوه مصــدر َشــاهِت الوجــوه َتُشــوه،  الشَّ
ابــن  عنــد  واهلــاء  والــواو  والشــن 
فارس)395هـــ(: )) أصــان: أحدمهــا 
ــوع  ــاين ن ــة والث ــح اخللق ــى قب ــدل ع ي
وجيعــل  بالعــن(()42(،  النظــر  مــن 
ــْوه( مصــدر  ابــن األثري)606هـــ( )الشَّ
ــَوه(  ــاَل(، و)الشَّ ــه )َق ــوه وباب ــاَه َيُش َش
وبابــه  َيْشــَوه  َشــِوه  مصـــــــــدر 
الفيومي)77هـــ(  ــه  وتابع ــَب()43(،  )َتِع
ــَو  ــِة َوُه ْلَق ــُح  اخْلِ ــَوُه  ُقْب ــًا: )) َوالشَّ قائ
َمْصــَدٌر ِمــْن َبــاِب َتِعــَب َوَرُجــٌل َأْشــَوُه 
ــُع  ــْوَهاُء َواجْلَْم ــَرَأٌة َش ــِر َواْم ــُح امْلَنَْظ َقبِي
َومُحْــٍر  َومَحْــَراَء  َأمْحَــَر  ِمْثــُل  ُشــوٌه 
َقُبــــَحْت  َتُشــوُه  اْلُوُجــوُه  َوَشــاَهْت 
ْهُتَها َقبَّْحُتَهــا(()44(، وقــد قــال  َوَشــوَّ
النحــاة بســاعية مــا جــاء مــن املصــادر 
بالفعــل  مرتبطــًا  )َفْعــل(  وزن  عــى 
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الــازم مــن بــاب )َفَعــل َيْفُعــل( كَشــاَه 
َشــْوهًا املذكــور، قال ســيبويه)180هـ(: 
))وأمــا كل عمــٍل مل يتعــد إىل منصــوب. 
ــا يف  ــا ذكرن ــى م ــه ع ــون فعل ــه يك فإن
الــذي يتعــدى، ويكــون االســم فاعــًا 
واملصــدر يكــون فعــوالً، وذلــك نحــو: 
قعــد قعــودًا وهــو قاعــد، وجلــس 
وســكت  جالــٌس،  وهــو  جلوســًا 
ــًا  ــت ثبوت ــاكٌت، وثب ــو س ــكوتًا وه س
وهــو ثابــٌت، وذهــب ذهوبــا وهــو 
ــات،  ــاب والثب ــوا: الذه ــٌب. وقال ذاه
فبنــوه عــى فعــال كــا بنــوه عى فعــوٍل، 
والفعــول فيــه أكثــر. وقالــوا: ركــن 
يركــن ركونــًا وهــو راكــٌن، وقــد قالــوا 
يف بعــض مصــادر هــذا فجــاء بــه عــى 
َفْعــٍل كــا جــاءوا ببعــض مصــادر األول 
ــَكت  ــك: َس ــك قول ــوٍل، وذل ــى ُفُع ع
ربــط  وقــد  َســْكتًا(()45(،  َيْســُكت 
الشيــي بــن )َفْعــل( و)َفْعَلــة( فقــال: 
َيُشــوه َشــْوهًا  )شــاه وجــه الرجــل 
وَشــْوَهة(، و)َشــْوَهة( عــى )َفْعَلــة( 
مصــدر مزيــد بالتــاء آخــرًا، وقــد يــأيت 
املصــدر مــن الثاثــي املجــرد عــى 
)َفْعَلــة(، وال داللــة لــه عــى املــرة، وهو 
ــه  ــا ورد عن ــع م ــاعي يف مجي ــدر س مص
ــون  ــرد وتك ــي املج ــواب الثاث ــن أب م

التــاء عوضــًا مــن حــذف احلركــة، 
قــال ســيبويه: ))وجــاءوا  باملصــدر عــى 
ــٍل  ــى َفَع ــل ع ــه كان يف األص ــٍة ألن َفْعل
ــٍل،  ــى َفَع ــوه ع ــش ونح ــا كان العط ك
ــا  ــا ك ــاء وأماتوه ــكنوا الي ــم أس ولكنه
ــاء  ــكان اهل ــل، ف ــك يف الفع ــوا ذل فعل
عوضــًا مــن احلركــة ومثــل ذلــك: 
غــرت تغــار غــرية وهــو يف املعنــى 
الدكتــورة  وتــرى  كالغضبــان(()46(، 
وســمية عبــد املحســن أنَّ أمثلــة )َفْعَلــة( 
ال تنفــرد هبــذه الصيغــة، فكثــريًا مــا 
ــب  ــرى إىل جان ــادر أخ ــا مص ــون هل يك
ــرد إىل  ــا ي ــن أمثلته ــريًا م ــة(، وكث )َفْعل
)َفْعــل( نحــو: َخَشــى َخْشــيًا وَخْشــية، 
ــًا،  ــًة وَتَلْف ــَف َتْلَف ــال: َتَل ــَل( فيق و)َفَع
ــرًا،  ــرة وِذك ــر َذْك ــو: ذك ــل( نح و)فِْع
وِجَهــارًا،  َجْهــرة  َجَهــر  و)فَِعــال( 
اخــًا،  ورُصَ خــًة  رَصْ َخ  رَصَ و)ُفَعــال( 

ــُلوًا)47(. ــْلوًة وُس ــَا َس ــول( َس و)ُفُع
2ـــــ َفَعــل: يــأيت املصــدر عــى )َفَعــل( 
مــن كل فعــل ثاثــي مــن بــاب) َفِعــَل( 
ــًا  ــواء أكان صحيح ــن، س ــور الع مكس
أم كان معتــًا، فيــا دّل عــى مــرض 
عــى  دّل  أو  َمَرَضــًا،  َمــِرَض  نحــو: 
حــزن أو فــرح نحــو: َفــِرَح َفَرَحــًا، 
أو مــا دّل عــى خــوف نحــو: َفــِزَع 
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َفَزَعــًا، أو مــا دّل عــى جــوع أو عطــش 
ــد وردت  ــًأ )48(، وق ــيء َظَم ــو: ظِم نح
ــال  ــات، ق ــة يف رشح املقام ــذه الصيغ ه
ــة  ــث حلي ــدق احلدي ــري: ))وص احلري
ســحر  النّطــق  وفصاحــة  الّلســان، 
األلبــاب،  ورشك  اهلــوى آفــة النّفــوس، 
وملــل اخلائــق شــن اخلائــق، وســوء 
الّطمــع يبايــن الــورع، والتــزام احلزامــة 
ــق الشيــي  زمــام الّســامة(()49(، وعلَّ
قائــًا: ))الــورع: الكــف عــّا فيــه إثــم، 
ــة؛  ــا ورع ــرع ورع ــل ي ــد ورع الرج وق
ــح  ــورع بفت ــّل، وال ــّا ال حي ــّف ع إذا ك
ــد َوِرع ووَرع(()50(. ــان، وق ــراء: اجلب ال
مصــدر  )َفَعــل(  وزن  عــى  الــَوَرع 
)َوِرع( والــواو والــراء والعــن ))َأْصــٌل 
َصِحيــٌح َيــُدلُّ َعــَى اْلَكــفِّ َوااِلْنِقَباِض. 
ــُة، َوِهــَي اْلَكــفُّ َعــاًّ  ــَوَرُع: اْلِعفَّ ــُه اْل ِمنْ
َواْلــَوَرُع:  َوِرٌع.  َوَرُجــٌل   ; َينَْبِغــي  اَل 
ــا،  ــْوُرُع ُوْرًع ــاُن، َوَوُرَع َي ــُل اجْلََب ُج الرَّ
ــن  ــال: َوِرع ع ــا(()51(، يق إَِذا َكاَن َجَباًن
ــن  ــرية ع ــْوَرع، واألخ ــِرع وَي ــارم َي املح
ــو َوِرٌع أي  ــة وه ــًا وِرَع ــاين َوَرع اللحي
كثــري الــَوَرع)52(، واعتــرب النحــاة صيغــة 
الــازم  الفعــل  يف  مطــردة  )َفَعــل( 
مــن بــاب )َفِعــل َيْفَعــل( قــال ابــن 

مالك)672هـــ(: 

)) وفعــل  الــازم بابــه فعــل ... كَفــَرح ٍ 
وكجــوًى وكَشــَلل(()53(.

الذعــر  عــى  هنــا  )الــورع(  ودلَّ 
عــاَّ  اإلنســان  كــّف  إذا  واخلــوف، 
احلســاب،  مــن  خوفــًا  لــه  حيــل  ال 
ــة  ــذه الصيغ ــون ه ــط الرصفي ــد رب وق
ســيبويه:  قــال  والذعــر  باخلــوف 
ــو  ــًا وه ــت َفَزع ــك: َفِزع ــك قول ))وذل
ــِرق يفــرق َفَرقــًا وهــو فــرٌق،  فــزٌع، وَف
ــد  ــه داء ق ــًا؛ ألنَّ ــل َوَج ــل َيْوج وَوِج
إىل  وصــل  كــا  فــؤاده  إىل  وصــــل 

بدنــه(()54(.
3ــــ ُفُعــول: يكــون قياســًا مــن كل فعل 
ــَل( مفتــوح  ثاثــي الزم مــن بــاب )َفَع
العن، قــال عبــاس حســن)1398هـ(: 
الزًمــا،  ))وإن  كان  املــايض  الثاثــي 
ــري دال  ــا، غ ــن، صحيحه ــوح الع مفت
ــزاز  ــى اهت ــاع، وال ع ــاء وامتن ــى إب ع
عــى  وال  متقلبــة،  وحركــة  وتنقــل 
وال  صــوت،  أو  ســري،  وال  مــرض، 
ــدره  ــإنَّ مص ــة -ف ــة أو والي ــى حرف ع
القيــايس: »ُفُعــول« نحــو: قعد ُقُعــوًدا((
يف  ســاعية  )ُفُعــول(  وتكــون   ،)55(

املتعــدي، يقــول ســيبويه: ))وقــد جــاء 
بعــض مــا ذكرنــا مــن هــذه األبنيــة عــى 
ــًا،  ــه ُلُزوم ــه يلزم ــك: لزم ــول. وذل ُفُع
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ــوكًا، ووردت ُوُرودًا،  ــه ُنُ ــه ينهك ونك
وذكــر  ُجُحــودًا(()56(،  وجــــحدته 
احلريــري  يف ســياق كامــه عــى النميمة 
ــرة  ــت مدح ــا كان ــة: ))فإّن ــد الوليم بع
أوطانــه  يف  لــه  ومســجنة  لشــيطانه، 
ــور،  ــاق احلب ــّت ط ــارها ب ــد انتش وعن
ــن  ــس م ــور، ويئ ــل  والّثب ــا بالوي ودع
نــش وصــي املقبــور؛ كــا يئــس الكّفــار 
مــن أصحــاب القبــور(()57(، وعلَّــق 
الشيــي قائــًا: )) الثبــور: اهلــاك، 
ــه(()58(. ــورا: أهلك ــدو ثب ــرب اهلل الع وث
مصــدر  )ُفُعــول(  وزن  عــى  الُثبــور 
ــاء  ــاء والب ــرد، والث ــي املج ــرب( الثاث )ث
ُل  اأْلَوَّ َثَاَثــٌة:  ))ُأُصــوٌل  والــراء 
ــُث  ــَاُك، َوالثَّالِ ــايِن اهْلَ ــُهوَلُة، َوالثَّ السُّ
ــور  ِء(()59(،  والُثب ْ ــيَّ ــَى ال ــُة َع امْلَُواَظَب
الويــل واهلــاك ومنـــــــه قولــه تعــاىل: 
نـِـَن  َقرَّ ) َوإَِذا ُأْلُقــوا ِمنَْهــا َمَكاًنــا َضيًِّقــا مُّ
َدَعــْوا ُهنَالـِـَك ُثُبــوًرا ( ]الفرقــان: 13[، 
يــأيت  )ثــرب(  والفعــل  ويــًا)60(،  أي 
ــاىل  ــرب اهلل تع ــال: ث ــًا فيق ــًا والزم متعدي
الكافــر: أهلكــه، وَثــرَبَ هــو ُثُبــورًا)61(، و 
)الُثُبــور( مصــدر قيــايس للفعــل )ثــرب( 
ــية  ــوا إىل قياس ــاة ذهب ــازم؛ ألّن النح ال
بــشط  الــازم  الفعــل  يف  )ُفُعــول( 
ــري،  ــوت، والس ــى: الص ــدل ع أن ال ي

واالمتنــاع،  واالهتــزاز،  واحلركــة، 
جعلــوا  ألّنــم  واملــرض  واألدواء، 
ــا)62(،  ــة هب ــًا خاص ــاين صيغ ــك املع لتل
ــص  ــذا الن ــري يف ه ــا احلري ــّور لن وص
ــام  ــع الن ــام م ــن مه ــارث ب ــال احل ح
ــو  ــّده ورّده، وه ــى ص ــرّص ع ــذي ي ال
ال يتــم بجفــاءه وتغليــظ كامــه، ومــا 
أنقــذ احلــارث مــن النــام إال أبياتــًا مــن 
الشــعر درت شــيطانه وقطعــت رسوره، 

ــش. ــاك وال ــا باهل فدع
4ــــ فِْعــالن: ووردت هــذه الصيغــة يف 

ــري:  ــول احلري ــات ق رشح املقام
ــا  ــي ... صاحل ــس قّدم ــا نف ــك ي ))وي

ــدم ــد ذي الق عن
ــــــاة  احليــــــ     زخــرف  وازدري 

عــدم(()63( فوجدانــه 
ــدان،  ــًا: ))وج ــي قائ ــق الشي وعلَّ

 مصــدر  وجــدت الــيء(()64(.
ــان(  ــى وزن )فِْع ــدر ع ــدان مص ِوْج
ــال  ــًا)65(، ق ــه ِوْجَدان ــد ضالت ــن َوَج م
اُل،  يــُم  َوالــدَّ ابــن فــارس: )) اْلــَواُو  َواجْلِ
 ُّ ــيَّ ــَو ال ــٍد، َوُه ــٍل َواِح ــَى َأْص ــُدلُّ َع َي
ــَة ِوْجَداًنــا،  الَّ ُيْلِفيــِه. َوَوَجــْدُت الضَّ
َوَحَكــى َبْعُضُهــْم: َوَجــْدُت يِف اْلَغَضــِب 
ــيء  ــَد ال ــال: َوَج ــا(()66(، ويق ِوْجَداًن
ــده َوْجــَدًا، وِجــَدة، وُوْجــدًا،  ــده وجَيُ جَيِ
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وإجدانــًا  وِوْجَدانــًا،  وُوُجــودًا، 
األعــرايب)67(،  ابــن  عــن  واألخــرية 
ــغ  ــن الصي ــان( م ــاء )فِْع ــد العل ويع
ــاء  ــد ج ــيبويه: ))وق ــال س ــاعية ق الس
بعــض مصــادر مــا ذكرنــا عــى فعــاٍن، 
ــًا،  ــه ِحْرَمان ــه حيرم ــو: حرم ــك نح وذل
وَوجــد الــيء جَيِــده ِوْجَدانــًا(()68(، 
ويرتبــط )فِْعــان( باملصــدر )َفْعــل( 
وعندمــا يــرد املثــال عــى صيغتــن 
ــم خيتــارون  )فِْعــان( و)َفْعــل( فإنَّ
ــاس،  ــي القي ــون ه ــل( لتك ــة )َفْع صيغ
قــال ســيبويه: ))مثلــه أتيتــه آتيــه إتيانــًا، 
ــاس(()69(،  ــى القي ــًا ع ــوا: أْتي ــد قال وق
ــا بالنســبة للمعنــى املقصــود منــه  أمَّ
ــة  ــى الرغب ــث ع ــو احل ــت فه ــذا البي ه
ــدم  ــا، وع ــد يف الدني ــرة والزه يف اآلخ
ــرة؛  ــى اآلخ ــا ع ــا وإيثاره ــق هب التعل
ألّن هــذه الــدار دار العمــل واالمتحــان 
والفتنــة، واآلخــرة دار القــرار، ودار 

ــزاء. اجل
ــوزن  ــذا ال ــى ه ــأيت ع ــة: ي 5ـــــ فَِعاَل
مصــدر الفعــل الثاثــي الــازم، إذا دّل 
عــى حرفــة أو صناعــة أو واليــة، يقــول 
ســيبويه: ))وقالــوا:  التجــارة  واخلياطــة 
خيــربوا  أن  أرادوا  وإنــا  والقصابــة، 
ــة  ــار بمنزل ــا، فص ــي يليه ــة الت بالصنع

الوكالــة. وكذلــك الســعاية، إنــا أخــرب 
الــذي  بواليتــه كأنــه جعلــه األمــر 
يقــوم بــه(()70(، وقــال يف موضــع آخــر: 
ــة  ــة واجلراي ــة والوصاي ــا الوكال ))وأم
ــة ألن  ــبهن بالوالي ــا ش ــن فإن ونحوه
وعليــه  بالــيء.  القيــام  معناهــن 
اخلافــة واإلمــارة والنكابــة، والعرافــة، 
وإنــا أردت أن ختــرب بالواليــة(()71(، 
وينفــرد )فَِعالــة( عــن األبنيــة األخــرى 
ــأيت  ــه ي ــرد يف أنَّ ــي املج ــدر الثاث ملص
قياســيًا  ويكــون  وســاعيًا،  قياســيًا 
ــة،  ــة أو حرف ــى صناع ــادًة إذا دلَّ ع ع
قــال ابــن قتيبــة: ))وفَِعالــة تــأيت كثــريًا 
ــاَرة  ــات كالِقَص ــات والوالي يف الصناع
والِوَكاَلــة  واخِلَياَطــة  والنَِّجــاَرة 
واخِلاَفــة...(( واجِلراَيــة  والِوَصاَيــة 
ــد  ــة عن ــذه الصيغ ــد وردت ه )72(، وق

ــه  ــتطلعنا من ــه: ))فاس ــري يف قول احلري
ــة  ــه اجلعال ــنينا ل ــارة، وأس ــع اخلف طل
عــن  الّســفارة، فزعــم أّنــا كلــات 
لّقنهــا يف املنــام، ليحــرتس هبــا مــن كيــد 
ــًا:  ــق الشيــي قائ ــام(()73(،  وعلَّ األن
ــَفاَرة  ــَفاَرة: يمكــن أن تكــون السِّ )) السِّ
ــفري، فيكــون اســًا  فَِعاَلــة مــن لفــظ السَّ

للِحرفــة كالنِّجــاَرة واخِلياَطــة(()74(.
ــَفارة )فَِعالــة( مصــدر دال عــى  السِّ
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)ســفر(،  منــه  واألصــل  الواليــة، 
والســن والفــاء والــراء )) أصــل واحــد 
ــاء(()75(،  ــاف واجل ــى االنكش ــدل ع ي
ــوِم  ــن الق ــَفَر ب ــدر َس ــَفارة مص والسِّ
ــن  ــَفْرُت ب ــح)76(، وَس ــِفُر أي أصل َيْس
القــوم أْســُفُر أيضــًا ِســَفارة أي أصلْحُت 
ــه مأخــوٌذ مــن  فأنــا ســافِر وســفري، وكأنَّ
قوهلــم: َســَفْرُت الــيء َســْفرًا مــن 
َب(، إذا كشــفته وأوضحتــه،  بــاب )رَضَ
ــاك مــن عــداوة  ــل مــا كان هن ــه يزي ألنَّ
وخاف)77(،وقــد يــأيت املصــدر مــن 
ــة(  ــى )َفَعال ــِفُر( ع ــُفُر وَيْس ــَفَر َيْس )َس
ــفرُي  ــيده: )) والسَّ ــن س ــال اب ــح، ق بالفت
ــَفراء  ــع ُس ــْوِم واجلم ــن الَق ــُح ب  امُلْصِل
وقــد َســَفَر بينهــم َيْســِفُر وَيْســُفُر َســْفرًا 
وِســفارًة وَســَفارًة(()78(، وقــد عقــد 
ابــن الســكيت )ت224هـــ( بابــًا لذلك 
أســاه )بــاب الَفَعالــة والِفَعالــة بمعنــى 
ــة:  ــة واجلََداب ــه اجِلَداب ــر في ــد( ذك واح
ــة،  الل ــة والدِّ الل ــاده، والدَّ ــزال الش الغ
والِوَكالــة والَوَكالــة، والِواَليــة والَوالية 
ـرصة، والــَوَزارة والــِوزارة)79(،  يف النُـّ
األســرتآباذي  الديــن  ريض  ويعــد 
الفتــح فيــا دلَّ عــى الصناعــة والواليــة 
جــوازًا يقــول: ))وفتحــوا األول جــوازًا 
ــة  الل ــة والدَّ ــك، كالَوكال ــض ذل يف بع

والواليــة(()80(، ومــن مصــادر )َســَفر( 
أيضــًا )ِســَفار( بســلب التــاء، قــال ابــن 
دريــد:  ))والّســفري  َبــن  اْلَقــْوم: امْلَــايِش 
ــُفر  ــِفر ويس ــَفَر يس ــح َس ْل ــم يِف الصُّ َبينه
وِســفارًا...(()81(،  وَســفارًة  َســْفرًا 
ــل  ــا نق ــوي  في ــي النح ــو ع ــرى أب وي
ــة(  ــاء يف )فَِعال ــيده أنَّ الت ــن س ــه اب عن
تكــون لعمــوم اجلنــس، فقــد قــال: 
)) جتــيء  الِفعالــة فِيــَا َكاَن ِواليــًة َأو 
ــك  ــس لَذلِ ــة ِجنْ ــة وكأنَّ الِوالي ِصناع
ــس  ــا َكاَن اجِلنْ ــة وكلَّ ناع ــَك الصِّ َوَكَذلِ
َذلِــك  عــى  ـْوع  النَـّ َكاَن  َوْزن  عــى 
ــي  ــرى الكرم ــن ي ــَوْزن(()82(، يف ح ال
أنَّ التــاء فيهــا لتميزهــا عــن أمثلــة 
نحــو:  اآللــة  عــى  الدالــة  )فَِعــال( 
ــع  ــد وّس ــزام وق ــاس، وِح ــاط، ولَِب بَِس
ــة(  ــول )فَِعال ــك مدل ــد ذل ــي بع الكرم
ــة(  ــكأنَّ )فَِعال ــة و األداة ف ــمل اآلل ليش
تأنيــث لِِفَعــال الــدال بنفســه عــى اآللــة 
ــح  ــك يتض ــاس، وبذل ــاط والِلب كالبَِس
معنــى اآللــة مــن نظائــر هــذه األلفــاظ 
اإلداوة  مثــل  املتداولــة  الفصيحــة 

والِكنانــة والِقــادة)83(.
6ـــــ َفِعْيــل: يــأيت املصــدر عــى )َفِعيل( 
مــن الفعــل الثاثــي املجــرد ومــن 
العربيــة  الــازم غالبــًا، ولكثرتــه يف 



144

أبنية املصادر يف شرح مقامات احلريري للشريشي  )ت619هـ(

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

ــل(  ــة )َفِعي ــة العربي ــع اللغ ــل جمم جع
الــازم)84(،  َفِعــَل  يف  قياســيًا  بنــاًء 
ــل  ــن  الفع ــل( م ــاء )َفِعي ــأيت بن ــد ي وق
املتعــدي، ويرتبــط )َفِعيــل( بالفعــل 
الثاثــي الــازم إذا دلَّ عــى صــوت 
يف  فعيــٌل  ))جــاء  ســيبويه:  يقــول 
الصــوت كــا جــاء ُفَعــاٌل. وذلــك نحــو 
والقليــخ)85(،  والضجيــج،  اهلديــر، 
والصهيــل(()86( ، ويــأيت أيضــًا داالً عى 
ســري، قــال ســيبويه: ))وقالــوا: وجــب 
قلبــه وجيبــًا، ووجــف وجيفــًا، ورســم 
ــا  ــك م ــال ذل ــيًا(()87(، ومث ــري رس البع
قالــه احلريــري عــى لســان احلــارث بــن 
ــه  ــد ليخدم ــروم رشاء عب ــو ي ــام وه اهل
فقــال: ))فــإيّن  ألســتعرض  الغلــان، 
عارضنــي  إذ  األثــان،  وأســتعرف 
رجــل قــد اختطــم بلثــام، وقبــض 
عــى زنــد غــام... فلــّا تأّملــت خلقــه 
القويــم، وحســنه الّصميــم، خلتــه مــن 
ــة النّعيــم، وقلــت: مــا هــذا  ولــدان جنّ
ــم(()88(،  ــك كري ــذا إاّل مل ــشا إن ه ب
ــم:  ــًا: )) الَصِمي ــي قائ ــق الشي وعلَّ
فعيــل، مــن صــّم  اخلالــص، وهــو 
وال  فرجــة  فيــه  يكــن  مل  إذا  الــيء 

خلــل(()89(.
ِميــم عــى وزن )َفِعْيــل( مصــدر  الصَّ

ويكثــر  الثاثــي  املضعــف   ) )َصــمَّ
اشــتقاق )َفِعْيــل( مــن املضعــف)90(، 
ــل( مصــدرًا مــن  ــأيت )َفِعْي وكثــريًا مــا ي
ــازم  ــرد، ومــن ال ــي املج الفعــل الثاث
اللغــة  جممــع  جعــل  ولــذا  غالبــًا، 
ــل(  ــيًا يف )َفِع ــاًء قياس ــل بن ــة َفِعي العربي
ء  ــن كل يَشْ ــم ))م مي ــازم)91(، والصَّ ال
َوالــشَّ  اخْلَــرْي  يِف  اخْلَالِــص  امْلَْحــض 
)َيْســَتِوي فِيــِه امْلُْفــرد َوَغــريه( َومــن 
ــربد َأو  اْلقلــب َوَنْحــوه َوســطه َومــن اْل
ــه  ــو عظم ــم اْلُعْض ــده وصمي ــر أش احْل
واملقصــود  قوامــه(()92(،  بِــِه  ــِذي  الَّ
ميــم هنــا خالــص اجلــال وشــديد  بالصَّ
األرْس الــذي ليــس يف خلقــه عيــب.

ثانيًا: مصادر الفعل الرباعي:
ــدر  ــذا املص ــى ه ــأيت ع ــة: ي ـــــ َفْعَلَل
ــَل(،  ــى وزن )َفْعَل ــي ع ــل رباع كل فع
نحــو: َدْحــَرَج َدْحَرَجــة، َزْلــَزَل َزْلَزَلــة، 
وصيغــة )َفْعَللــة( عنــد ســيبويه وغــريه 
مــن العلــاء هــي املصــدر األغلــب 
ــل(،  ــرد )َفْعَل ــي املج ــر يف الرباع األكث
ــة  ــض األمثل ــأيت يف بع ــة( ت ألنَّ )َفْعَلل
ــَال( أن  ــدر )فِْع ــن للمص ــي اليمك الت
ــة  ــَرَج َدْحَرج ــو: َدْح ــا، نح ــاغ منه يص
وال يقــال ِدْحــَراج)93(، وقيــل إنَّ التاء يف 
)َفْعَللــة( اجتلبــت للتعويــض عــن ألِف 
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ــذه  ــي ه ــر الشي ــال()94(، وذك )فِْع
الصيغــة يف قولــه: ))»حيعــل الّداعي إىل 
صاتــه«، يعنــي قــول املــؤذن: حــّي عى 
ــدر  ــاح، واملص ــى الف ــّي ع ــاة ح الص
منــه احليعلــة، ومثلــه مــن املصــادر 
اهليللــة واحلمدلــة. واحلوقلــة والبســملة 
ــة(()95(. ــبحلة واجلعلف ــبلة والّس واحلس
ــو  ــة وه ــاظ املنحوت ــن األلف ــة م َحْيَعَل
ــن  ــوذ م ــل، مأخ ْيِع ــَل حُيَ ــدر َحْيَع مص
ــذا()96(،  ــى ك ــّي ع ــات )ح ــاث كل ث
ألّن العــن ال تأتلــف مــع احلــاء يف كلمة 
واحــدة لقــرب خمرجيهــا إالَّ أن ُيشــتق 
فعــل مــن اجلمــع بــن كلمتــن)97(، 
َباِعــيِّ  قــال ابــن فــارس: )) اْعَلــْم  َأنَّ  لِلرُّ
َواخْلُــَايِسِّ َمْذَهًبــا يِف اْلِقَيــاِس، َيْســَتنْبُِطُه 
ِقيــُق. َوَذلِــَك َأنَّ َأْكَثــَر َمــا  النََّظــُر الدَّ
َتــَراُه ِمنـْـُه َمنُْحــوٌت. َوَمْعنـَـى النَّْحــِت َأْن 
ــٌة  ــَا َكِلَم ــَت ِمنُْه ــاِن َوُتنَْح ــَذ َكِلَمَت ُتْؤَخ
 . بَِحــظٍّ مَجِيًعــا  ِمنُْهــَا  آِخــَذًة  َتُكــوُن 
ــُل  ــَرُه اخْلَِلي ــا َذَك ــَك َم ــُل يِف َذلِ َواأْلَْص
ــاَل  ــُل، إَِذا َق ُج ــَل الرَّ ــْم: َحْيَع ــْن َقْوهِلِ ِم
َحــيَّ َعــَى(()98(، ويف الســياق نفســه 
))العــرب  الثعالبي)429هـــ(:  قــال 
ــة  ــاث كلم ــن وث ــن كلمت ــُت م َتنِْح
ــار  ــن االختص ــس م ــو جن ــدة وه واح
ــوب إىل  ــمٌي منس ــٌل عْبَش ــم: رج كقوهل

ــل)99(:         ــد اخللي ــمس وأنش ــد ش عب
أقوُل هَلا وَدْمُع الَعِن جاٍر

ُزْنِك َحْيَعَلُة امُلنادي؟(()100(       أمَلْ حَتْ
قــال:  إذا  املــؤذن  َحْيَعــَل  ويقــال:   
ــاح  ــى الف ــّي ع ــاة ح ــى الص ــّي ع ح
يقــاس  ال  مســموع  بــاب  وهــو 
أمــر،  فعــل  اســم  عليه)101(،وحــيَّ 
ــاء  ــت الي ــل وفتح ــّم وأقب ــى هل بمعن
الســابقة  اليــاء  وســكون  لســكونا 
ــي  ــال الت ــن األفع ــَل م ــة، وَحْيَع املدغم
ُأخــذت مــن أســائها، ومثلهــا: َبْســَمَل، 
ــٌل، ومَحَْدلــه، وَهْيلــل، وَجْعفــل،  وَحْوَق
إذا  َطْلَبــَق،  الثعالبــي  وَســْبَحل، وزاد 
قــال: أطــال اهلل بقــاءك، وَدْمعــز، إذا 

عــزك)102(. اهلل  أدام  قــال: 
ثالثًا: مصادر األفعال املزيدة

الرباعيــة  األفعــال  مصــادر  وهــي 
ــل  ــق أه ــية، واتف ــية والسداس واخلاس
ــادر،  ــذه املص ــية ه ــى قياس ــة ع العربي
أي أّن هلــا ضوابــط مطــردة يمكــن هبــا 
معرفــة أوزانــا بدقــة، قــال املــربد: 
تِــي  الَّ املصــادر  اْســَتَوت  ))َوإِنَّــَا 
جتــاوزت افعاهلــا َثَاَثــة أحــرف فجــرت 
عــى ِقَيــاس َواِحــد أِلَن اْلِفْعــل ِمنَْهــا اَل 

خْيَتلــف(()103(. 
ــدر  ــذا املص ــى ه ــأيت ع ــل: ي 1ــــ َتْفِعي
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ــَل(  كل فعــل رباعــي عــى وزن )َفعَّ
ــم،  َم َتْكِري ــرَّ ــو: َك ــام نح ــح ال صحي
يقــول ســيبويه: ))  َتْكِســري،   َ وَكــرَّ
عــى  منــه  فاملصــدر  ْلــُت  َفعَّ وأّمــا 
ــه  ــي يف أول ــاء الت ــوا الت ــل، جعل التفعي
ــت،  ــدة يف فعل ــن الزائ ــن الع ــدالً م ب
وجعلــت اليــاء بمنزلــة ألــف اإلفعــال، 
فغــريوا أولــه كــا غــريوا آخــره(()104(، 
يف حــن يــرى براجشــرتارس أّن ارتبــاط 
مــن  كان  ــل(  )َفعَّ بالفعــل  )َتْفِعيــل( 
ــال:  ــث ق ــة، حي ــة البحت ــل الصدف قبي
ــد  ــد األوزان املزي ــو أح ــل وه )) تفعي
عــى  لفعــل  ــص  وخصَّ التــاء  فيهــا 
ــة(()105(،  ــة أصلي ــا عاق ــس هب ــه لي أّن
ويــرى الدكتــور صــاح حســنن أّن 
ــل  ــن الفع ــأت م ــل( نش ــدر )َتْفَعي املص
ــن  ــة الع ــت حرك ــد مطل ــل( وق )ُتَفعَّ
ــح  ــف فأصب ــن التضعي ــًا ع ــه عوض في
ــع    ) ت  ــتبدل املقط ــم اس ــل(، ث )ُتَفِعي
ــُــــ ف ــــَــ ( باملقطــع ) ت ـــَــ ف (، 
ــا ورد يف  ــل)106( ، ومم ــل ـــــ َتْفِعي ُتَفعي
رشح املقامــات قــال احلريــري يف ســياق 
كامــه عــن اإلنشــاء واحلســاب ))فلــّا 
ــل،  ــذا الفص ــل، إىل ه ــى يف الفص انته
ــه ازدرع  ــوم أّن ــات الق ــن ملح ــظ م حل
ــظ  ــا وأحف ــا، وأرىض بعض ــا وبغض حّب

ــال: إاّل  ــأن ق ــه ب ــب كام ــا. فعّق بعض
ــى  ــة ع ــاب موضوع ــة احلس أّن صناع
الّتحقيــق، وصناعــة اإلنشــاء مبنّيــة عــى 
الّتلفيــق...(()107(، وعلَّــق الشيــي 
ــق: ضــّم يشء لطيــف  ــًا: )) والَتْلِفي قائ
َتْلِفيقــًا  الــيء  قــُت  وَلفَّ مثلــه،  إىل 
ــض(( ــه إىل بع ــض أجزائ ــت بع ضمم

.)108 (

الَتْلِفيــق عــى وزن )َتْفِعيــل( مصــدر 
العــن،  بتضعيــف  املزيــد  ــق(  )لفَّ
))ُأَصْيــٌل  وهــو  )لفــق(  واألصــل 
ُيَقــاُل:  اأْلَْمــِر.  ُمَاَءَمــِة  َعــَى  َيــُدلُّ 
ــَذا  ــا. َوَه ــْوِب َلْفًق ــْوَب بِالثَّ ــُت الثَّ َلَفْق
َوَتَاَفــَق  ُيَواِئُمــُه.  َأْي  َهــَذا،  لِْفــُق 
)َتْلِفيــق(  و  َتــَاَءَم(()109(،  َأْمُرُهــْم: 
ــرى  ــق( وي ــل )َلفَّ ــايس للفع ــدر قي مص
الرصفيــوَن أنَّ ســابقة )التــاء( يف صيغــِة 
ــل  ــن تثقي ــًا ع ــاءت عوض ــل( ج )َتْفِعي
ــم  ــدر، ث ــف يف املص ــذي خيف ــن ال الع
ــل اآلخــر عوضــًا عــن  ــاء قب تلحــق الي
ألــِف املصــدر، يقــول ســيبويه: )) وأمــا 
ــل،  ــى التفعي ــه ع ــدر من ــت  فاملص  فعل
ــن  ــدالً م ــه ب ــي يف أول ــاء الت ــوا الت جعل
العــن الزائــدة يف فعلــت، وجعلــت 
ــريوا  ــال، فغ ــف اإلفع ــة أل ــاء بمنزل الي
أولــه كــا غــريوا آخــره(()110(، وحّقــق 
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ــرصيف  ــق ال ــن النس ــًا م ــري نوع احلري
ــن  ــر م ــتعاِل أكث ــياق باس ــذا الس يف ه
مثــال عــى )َتْفِعيــل( منهــا: )الَتْحِقيــق، 
ــل  ــا فص ــف( وهن ــق، والَتوظِي والَتلِفي
ــاب  ــن الكت ــن م ــن صنف ــري ب احلري
ومهــا احلســب واإلنشــاء، فقــد زرع 
ــه  ــه ملدح ــاء حّب ــة اإلنش ــوب كتب يف قل
هلــم، وكســب بغــض كتبــة احلســاب ملــا 

ــم. ــرّص هب ق
2ــــ َتْفِعَلــة: يــأيت عى هــذا املصــدر كل 
ــل  ــَل( معت ــى وزن )َفعَّ ــي ع ــل رباع فع
ى  َعــزَّ َتْزِكيــة,  ــى  َزكَّ نحــو:  الــام، 
َتْعِزَيــة)111(، ويف هــذا الســياق يقــول 
بنــات  ويف   (( قتيبة)276هـــ(:  ابــن 
ْيُتــه  اليــاء والــواو عــى َتْفِعلــة نحــو: َعزَّ
ْيُتــه َتْقِويــًة(()112(، إذ حيــذف  َتْعِزيــًة، وَقوَّ
يــاء التفعيــل ويعــوض عنهــا التــاء 
فيصــري املصــدر عــى )َتْفِعَلــة()113(، 
وقــد ذكــر احلريــري هــذه الصيغــة 
ــخيص؛  ــذ ش ــه حينئ ــه: ))فعّرفت يف قول
ــه إىل  ــت ب ــيص، وأهب ــد قم ــه بأح وآثرت
قــريص، فهــّش لعارفتــي وعرفــاين، 
ــى  دعــوة  رغفــاين، وانطلــق ويــدي  ولّب
الشيــي  وعلَّــق  زمامــه(()114(، 
ــى: أجــاب وقــال: َلبَّيــك،  قائــًا: )) َلبَّ
ــن  ــة( م ــي )َتْفِعَل ــة وه ــدره َتْلبَِي ومص

ــبَّ باملــكان  اإللبــاب وهــو اللــزوم، وَل
َلبَّــَب  وأصلــه  أقــام،  بــه:  وأَلــبَّ 
ــاًء  ــرة ي ــوا اآلخ ــاءات، فأبدل ــاث ب بث
اســتثقاالً الجتــاع األمثــال كــا قالــوا: 
ــدل  ــا ب ــاء فيه ــت، فالي ــت ومتطَّي تظنَّي
ــوه  ــم أتبع ــا ث ــذي قبله ــرف ال ــن احل م
ــاؤه  ــة في ــو َتْلبَِي ــدر وه ــدال يف املص اإلب

بــاء(()115(.
)َلبَّــى(  مصــدر  )َتْفِعَلــة(  التلبيــة 
واألصــل  العــن،  بتضعيــف  املزيــد 
ــن  ــول اب ــي، يق ــف ثاث ( مضع ــبَّ )َل
ــا  ــكاِن َلّب ــبَّ بامل ــيده)458هـ(: ))وَل س
ــُه  ــِر َلِزَم ــى األْم ــبَّ ع ــاَم وَأَل ــبَّ َأق وَأَل
ــِه منــه  ــَك َوَلبَّْي ــُه وَقوهُلــم  َلبَّْي فلــم ُيفاِرْق
لِطاَعتِــَك(()116(، وذهــب  ُلزوًمــا  أي 
ــذا  ــوا ه ــم ثن اخلليل)170هـــ( إىل أنَّ
املصــدر عــى جهــة التأكيــد فاللــّب 
ــك،  ــن ل ــك: لبَّ ــل لّبي ــة، وأص اإلقام
ــد  فحذفــت النــون لإلضافــة، وهــو عن
ــرد،  ــم مف ــل اس ــى، ب ــري مثن ــس غ يون
وأصلــه )َلبَّــٌب( وزنــه )َفْعلــٌل( وال 
ــة  ــل( لقل ــى )َفعَّ ــه ع ــه محل ــوز لدي جي
)َفْعَلــل(  الــكام وكثــرة  ــل( يف  )َفعَّ
ــة  ــام الثاني ــي ال ــي ه ــاء الت ــت الب فقلب
ــي(  ــار )َلّب ــف فص ــة التضعي ــاء كراهي ي
ــًا لتحركهــا، وقــد  ــاء ألف ــوا الي ــم أبدل ث
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ــه الضمــري عــى غــرار )عــى،  اتصــل ب
ــري)117(،  ــا الضم ــل هب ــدى( إذا اتص ول
وهــو مــا أنكــره ســيبويه؛ ألنَّــه لــو 
ــر  ــع املضم ــاء م ــت الي ــا لثب كان مثله
ــي  ــر وحك ــع الظاه ــف م ــت األل وبقي
ــع  ــاء م ــد بالي ــْي زي ــم: لّب ــن كامه م
ــة  ــع اإلضاف ــاء م ــوت الي ــة، فثب اإلضاف
إىل الظاهــر ينفــي كونــه مثــل )عــى 
ولــدى()118(، وأصلــه عنــد ابــن ســيده 
ْلــُت مــن َأَلــبَّ باملــكاِن  ))َلبِّبــُت َفعَّ
فُأْبِدَلــِت البــاُء يــاًء ألْجــِل التَّْضعيــِف((
ملــا  ولكــن  َلبَّْبــُت  واألصــل:   ،)119(

توالــت ثــاث بــاءات أبدلــوا إحداهــن 
ــُت،  ــُت يف َتَظنَّنْ ــوا يف َتَظنَّْي ــا قال ــاء ك ي
ــدر  ــيء املص ــدر،)) ال جي ــة مص والّتلبِي
عــى تْفِعَلــة إالَّ إذا كان الفعــل عــى وزن 
ــدال  ــوا اإلب ــد اتبع ــل((()120(، وق )فعَّ
ــاء، إالَّ أّن  ــاؤه ب ــة( في ــدر )تلبي يف املص
ــوه يف  ــور أدرج ــن منظ ــري واب اجلوه
ــري:  ــال اجلوه ــل، ق ــى( املعت ــاب )لب ب
)) لبــى،  َلبَّْيــُت  باحلــّج َتْلبَِيــًة، وربَّــا 
قالــوا: لبَّــأُت باهلمــز وأصلــه غــري 
ــه:  ــت ل ــَل، إذا قل ــُت الرج ــز. وَلبَّْي اهلم

لبيــك(()121(.
ــدر  ــذا املص ــى ه ــأيت ع ــال: ي 3ــــ إْفَع
ــَل(،  ــى وزن )أْفَع ــي ع ــل رباع كل فع

ــًا،  ــَرَم إْكَرام ــو: أْك ــن، نح ــح الع صحي
أْخــَرَج إْخَراجــًا، يقــول ســيبويه: )) 
ــدًا (( ــاالً أب ــه إْفَع ــى أْفَعْلُت ــدر ع املص
ألفــًا،  الفعــل  وســط  كان  وإذا   ،)122(

ــِوَض  ــدر وُع ــف يف املص ــت األل ُحذف
أَقــاَم  عنهــا بتــاء يف اآلخــر، نحــو: 
إَقاَمــة، أّمــا إذا كان الفعــل معتــل اآلخر 
ــو:  ــزة، نح ــه مه ــة في ــرف العل ــَب ح ُقِل
أْعَطــى إْعَطــاء)123(، وقــد جــاءت هــذه 
ومثــال  املقامــات  رشح  يف  الصيغــة 
ذلــك مــا قالــه احلريــري: ))أمــا احلــام 
وباملشــيب  ميعــادك  فــا  إعــدادك! 
الّلحــد  أعــذارك، ويف  فــا  إنــذارك، 
وعلَّــق  قيلــك(()124(،  فــا  مقيلــك، 
ــدر  ــداد: مص ــًا: ))اإلع ــي قائ الشي
ــأ لــه مــا حيتــاج إليــه  أعــدَّ لألمــر إذا هيَّ
ــذي  ــو ال ــوت ه ــول امل ة، يق ــدَّ ــن ُع م
، فاســتعد  ُوِعــدت بــه أن يأتيــك والبــدَّ

ــرب(()125(. ــال ال ــن أفع ــه م ل
اإلعــداد بالكــر بمعنــى اإلحصــاء 
الشــئ  َعــدْدُت  تقــول:  والتهيئــة، 
ه  ــدُّ ــئ ُأِع ــددت الش ًا، وأع ــدَّ ه َع ــدُّ أع
ــث أنَّ  ــن اللي ــل عـــــ إعدادًا)126(،وُنِق
ــٍر  ــّده ألم ــذي ُتِع ــيء ال ــاد: ال )) الَعَت
ة  مــا وهتيُئــه لــه، قــال: ويقــال: إنَّ الُعــدَّ
ــا هــو  ــَدُة، وأَعــدَّ ُيِعــدُّ إنَّ ــا هــي الُعْت إنَّ
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ــاء يف  ــت الت ــن أدغم ــُد، ولك ــَد ُيْعتِ أْعَت
الــدال(()127(، وأنكــر آخــرون هــذا 
ــن  ــتق م ( مش ــدَّ ــوا إنَّ )أَع ــول وقال الق
ــد  ــن عن ــور الدال ــن، لظه ــن ودال ع
ــاه،  ــال: أْعَدْدن ــر فيق ــناده إىل الضائ إس

ــاعر)128(: ــال الش ق
أْعَدْدُت للحرِب صارمًا ذكرا   

ب الوقع غري ذي َعَتب    جُمرَّ
ويــرى  أعتــدت)129(،  يقــل  فلــم 
ــَدة،  ــى ِح ــاء ع ــد( بن ــري أنَّ )َعَت األزه
مضاعــف)130(. آخــر  بنــاء   ) و)عــدَّ

ــدر  ــذا املص ــى ه ــأيت ع ــل: ي 4ــــ َتَفعُّ
ــل()131(،  )َتَفعَّ وزن  عــى  فعــل  كل 
وردت  وقــد  َتَقُدمــًا،  َم  َتَقــدَّ نحــو: 
ــال  ــات  ق ــة يف رشح املقام ــذه الصيغ ه

احلريــري عــى لســان أيب زيــد:
 ... النّفــس  خلفــوت  كأّنــا  ))حتــى 
نــشوا مــن رمــس أشــباح موتــى 

فحــن عــّز  الّصــرب  والّتــأيّس ... وشــّفنا 
الــّرّ األليــم املــّس(()132(

وعلَّــق الشيــي قائــًا: ))التــأيّس: 
االقتــداء بالغــري، وقــد تأّســى تأّســيا إذا 

ــرّب(()133(. ــريه وتص ــل غ ــدى بفع اقت
ــل( مــن الفعــل  الَتــأيس عــى وزن )َتَفعُّ
الناقــص،  ــل(  )َتَفعَّ بحرفــن  املزيــد 
ــُن  واألصــل )أســو( )) اهْلَْمــَزُة  َوالسِّ

 َواْلــَواُو َأْصــٌل َواِحــٌد َيــُدلُّ َعَى امْلُــَداَواِة 
ــْرَح:  ــْوُت اجْلُ ــاُل: َأَس ــَاِح، ُيَق ْص َواإْلِ
ــُب  بِي ى الطَّ ــمَّ ــَك ُيَس ــُه، َولَِذلِ إَِذا َداَوْيُت
ــَاٍن  ــاِب: يِل يِف ُف ــَذا اْلَب ــْن َه اآْليِس، َوِم
َأْقَتــِدي  إيِنِّ  َأْي:  قــدوٌة،  َأْي:  إْســَوٌة، 
ــْن  ــُه، ِم ْيُت ــا: إَِذا َعزَّ ــْيُت ُفَاًن ــِه. َوَأسَّ بِ
ــَاٍن  ــَك بُِف ــْن َل ــُه: لَِيُك ــُت َل ــَذا َأْي ُقْل َه
ــَت  ــا ُأِصْب ــِل َم ــَب بِِمْث ــْد ُأِصي ــَوٌة َفَق ُأْس
 ) ــأيسِّ ــلََّم(()134(، و )الت ــَريِضَ َوَس ــِه َف بِ
ــب  ــى( تقل ــن )تأّس ــايس م ــدر قي مص
ــال  ــا قبلهــا ، ق ــاء، ويكــر م األلــف ي
ــه  لــت فإنَّ ســيبويه: )) وأمــا مصــدر َتَفعَّ
ــع مــا جــاء  ــه بجمي ــل، جــاءوا في الَتَفعُّ
ــس يف  ــه لي ــن ألن ــوا الع ــل ضم يف َتَفعَّ
الــكام اســم عــى تفعــٍل، ومل يلحقــوا 
اليــاء فيلتبــس بمصــدر فعلــت، وال 
غــري اليــاء ألنــه أكثــر مــن فعلــت، 
ــك(( ــن ذل ــًا م ــادة عوض ــوا الزي فجعل

.)135(

5ـــــ فَِعــال: يصــاغ مــن الفعــل الثاثي 
ــال  ــازم، ق ــه وال ــدي من ــرد املتع املج
ــادر  ــض مص ــاء بع ــد ج ــيبويه: ))ق س
ــى  ــاء ع ــا ج ــال ك ــى  فَِع ــا  ع ــا ذكرن م
ــًا،  ــه كذاب ــو: كذبت ــك نح ــوٍل، وذل فع
حجابــًا،  وحجبتــه  كتابــًا،  وكتبتــه 
وبعــض العــرب يقــول: كتبــا عــى 
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يف  قياســية  وتكــون  القيــاس(()136(، 
األصــوات،  عــى  دلــت  إذا  املجــرد 
وعــى  والصيــاح  النــداء،  نحــو: 
فِــَرار  نحــو:  واملباعــدة،  االمتنــاع 
ــو:  ــان نح ــاء الزم ــى انته ــراد، وع وطِ
ِحَصــاد، ويف غــري هــذه تكــون )فَِعــال( 
ــال(  ــاغ )فَِع ــاعية، ويص ــرد س يف املج
املزيــد  الثاثــي  الفعــل  مــن  أيضــًا 
ــال،  ــَل ِقَت ــو: قاَت ــل(، نح ــف )َفاَع باألل
ــن  ــورة ع ــي متط ــة وه ــال( خمفف و)فَِع
)فِْيَعــال( وهــي أقيــس عنــد الفــراء 
ــى  ــة ع ــة الصيغ ــال( ملحافظ ــن )فَِع م
ــة  ــي لغ ــل، وه ــي  يف الفع ــادة الت الزي
أهــل اليمــن)137(، وممّــا ورد يف رشح 
املقامــات قــال احلريــري: )) وجديــر 
ــطن،  ــّرب وش ــن، وق ــّب وفط ــن ل بم
ــر زمــن،  ــع زمــن، وجاب أن أذعــن لقري
مــذ رضــع ثــدي لبانــه، خــّص بإفاضــة 
ــًا:  ــق الشيــي قائ هتتانــه(()138(، وعلَّ
أي  ))والّلبــان، هــو مصــدر البنــه، 
ــى  ــن، هــذا معن ــاركه يف رشب اللب ش
ــوا  ــه ولفظ ــوا إلي ــذي نح ــم ال كامه

بــه(()139(.
مصــدر  )فَِعــال(  وزن  عــى  لَِبــان 
ــن  ــد، م ــرف واح ــد بح ــن( املزي )اَلَب
)َلبِــَن َيْلبــن(، واللبن اســم جنــس)140(، 

ويقــال: َلبِْبــت َلَبنــًا نــزل اللبــن يف ثديــا 
ــزل  ــت ن ــة، وألبن ــي َلبِن ــا فه أو رضعه
ضــاُع  يقــاُل:  َبــان )) الرَّ لبنهــا)141(، واللِّ
ــه، َواَل يقــاُل بَلَبــِن  ــاِن ُأمِّ ُهــَو َأُخــوه بِلَب
ــن  ُب م ــْشَ ــِذي ُي ــُن الَّ َب ــا اللَّ ــه، إنَّ ُأمِّ
ــِم(( ــن الَبهاِئ ــا ِم ــاٍة َأو غرِيه ــٍة َأو ش ناَق

 .)142(

6ـــــ اْنِفَعــال: يــأيت عــى هــذا املصــدر 
كل فعــل عــى وزن )أْنَفَعــل( نحــو: 
وردت  وقــد  اْنطِاقــًا)143(،  اْنَطلــق 
املقامــات  رشح  يف  الصيغــة  هــذه 
ــن  ــه ع ــياق كام ــري يف س ــال احلري ق
ــن  ــارث ب ــي للح ــة أيب الّروج خمادع
مهــام: )) ثــّم  رسنــا  نزجــي احلمــوالت، 
وبحمــى  باحلــداة،  ال  بالّدعــوات، 
احلمــوالت، بالكلــات ال بالكاة...ثــم 
خالســنا خمالســة الّطــّرار، وانصلــت منـّـا 
ــه...  ــنا فراق ــّرار فأوحش ــات الف انص
ــتخرب  ــاد، ونس ــكّل ن ــده ب ــزل ننش ومل ن
ــق  ــاد...(()144(، وعلَّ ــو وه ــه كّل مغ عن
الشيــي قائــًا: ))اْنَصَلــت: انســّل 
ــقوط  ــَات: س ــه. واالْنِص ــعر ب ومل يش

ــد(()145(. ــن الغم ــيف م الس
ــدر  ــال( مص ــى وزن )اْنِفَع ــات ع اْنِص
ــل  ــن، واألص ــد بحرف ــت( املزي )اْنَصَل
ــَى  ــُدلُّ َع ــٌد َي ــٌل َواِح ــت( ))َأْص )صل
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ــَك  ــْن َذلِ ــِه. ِم ِء َوُوُضوِح ْ ــيَّ ــُروِز ال ُب
اْلَواِضــُح  اجْلَبِــُن  َوُهــَو  ْلــُت،  الصُّ
ُيْمــَدُح  اجْلَبِــِن،  َصْلــُت  ُيَقــاُل:   ;
ــْيِف  بَِذلَِك...َوَهــَذا َمْأُخــوٌذ ِمــَن السَّ
ِقيــُل(( ْصِليــِت، َوُهــَو الصَّ ْلــِت َواإْلِ الصَّ
)146(، ومنــه َســْيٌف َصْلــٌت: انجــرَد 

األمــر:  يف  واْنَصلــت  غمــده،  مــن 
ــل  ــت الرج ــال: اْنَصل ــرد)147(، ويق اْنَج
الســري)148(،  يف  أرسع  وإذا  جتــّرد  إذا 
الفعــل  إيــراد  إىل  احلريــري  وعمــد 
)اْنَصلــت( مــع مصــدره لتوكيــد فــراره 
ــأِة  ــدر اهلي ــى بمص ــه أت ــن أنَّ ــًا ع فض
ــلويب  ــرٍض اس ــّرار(، لغ ــات الُف )اْنِص
اقتضــاه الســياق، وهــو بيــان هيــأة 
الــّزاووق  والفــّرار هــو  االْنِصــات 
ــه  ــّرارًا ألنَّ ي ف ــمِّ ــق ــــ ُس ــــ أي: الزئب
ــع،  ــتقر يف موض ــيان ال يس ــع الس رسي
ــد  ــو زي ــراره، فأب ــرة ف ــن كث ــّرار م والف
الروجــي أخــذ القــوم يف األحــام 
والرؤيــا والفــأل واســتخدام الرقيــة 
كــي ُيؤمنــوا لــه ومــن ثــم يأخــذ احلــي 

والعــن ويمــرتق مرعــًا.
ــال: مصــدر قيــايس للفعــل  7ـــــ  إْفتَِع
)اْفَتَعــل( نحــو: اْحَتَبــس اْحتَِبــاس)149(، 
ــا ورد يف  ــة م ــذه الصيغ ــة ه ــن أمثل وم
رشع  اّلــذي  ))فــو  احلريــري:  قــول 

ــالك  ــد الّس ــك، وأرش ــك للنّاس املناس
يف الّليــل احلالــك، مــا ينقــي االغتســال 
بالّذنوب، مــن االنغــاس يف الّذنوب... 
وال تغنــي لبســة اإلحــرام، عــن املتلّبس 
باحلــرام، وال ينفــع  االضطبــاع بــاإلزار، 
مــع االضطــاع بــاألوزار...(()150(، 
ــق الشيــي قائــًا: )) االضطبــاع:  وعلَّ
واضطبــع  وااللتحــاف،  االشــتال 
الرجــل بثوبــه، إذا أدخلــه حتــت عضــده 
ــر،  ــه األي ــى منكب ــاه ع ــن وألق األيم

ــا(()151(. ــام هب ــاع: القي واالضط
)اْفتَِعــال(  وزن  عــى  االْضطِبــاع 
بحرفــن  املزيــد  للفعــل  مصــدر 
)اْضَطَبــع( واألصــل )ضبــع( وهــو 
)) َأْصــٌل  َصِحيــٌح  َيــُدلُّ  َعــَى  َمَعــاٍن 
ــَواِن،  ــَن احْلََي ــٌس ِم ــا: ِجنْ ــٍة، َأَحُدَه  َثَاَث
َأْعَضــاِء  ِمــْن  ُعْضــٌو  َواآْلَخــُر: 
ــِة  ــْن ِصَف ــٌة ِم ــُث: ِصَف ــاِن، َوالثَّالِ ْنَس اإْلِ
ــِد،  ــُع اْلَي ــُو َفَضْب ــا اْلُعْض ــوِق... َوَأمَّ النُّ
َوُهــَو  اْلَيــِد  َضْبــِع  ِمــْن  َواْشــتَِقاُقَها 
ــُة  ــِت النَّاَق ــوُل: َضَبَع ــَرُب َتُق . َواْلَع ــدُّ امْلَ
ــدُّ  ُ َا مَت ــَأنَّ ــا، َكــــــــ ــْت َتْضبِيًع َوَضبََّع
َضْبَعْيَهــا...(()152(، واالْضطِبــاع هــو 
الــذي يؤمــر بــه الطائــف بالبيــت وهــو 
أن يدخــل الثــوب حتــت أبطــه األيمــن 
وُيــرد طرفــه عــى يســاره ويبــدي منكبه 
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ي  وُســمِّ األيــر  ويغطــي  األيمــن 
بذلــك إلبــداء احــد الضبعــن)153(، 
االْضطِبــاع  أنَّ  إىل  الفيومــي  وذهــب 
والتأبُّــط والتَّوشــح ســواء)154(، وقلبــت 
)تــاء( االْفتَِعــال يف )اْضطِبــاع( )طــاًء(، 
ألنَّ فــاء الفعــل حــرف مطبــق )الضــاد( 
وهــذا مــن بــاب اإلبــدال القيــايس قــال 
ــا  الطــاء  ابــن عصفور)669هـــ(: )) وأمَّ
ــت  ــرُي، ُأبدل ــاء ال غ ــن الت ــْت م  فُأبدل
ــك،  ــري ذل ــوز غ ــَة، وال جي ــراٍد البتَّ باطِّ
مــن تــاء افَتَعــَل إذا كانــت الفــاء صــاًدا 
أو ضــاًدا أو طــاء أو ظــاء، فتقــول يف 
، ومــن  ــرب: اصَطــرَبَ افَتَعــَل مــن الصَّ
ــة  ــَرَب...(()155(، وعّل ب: اضَط ــرَّ ال
هــذا النــوع مــن اإلبــدال هــو أنَّ )التاء( 
حــرف مهمــوس مرقــق وقــع بعــد 
)الضــاد( وهــو حــرف جمهــور ومفخــم 
فقلبــت طــاًء، قــال ابــن عصفــور: 
)) والتباعــُد  الــذي بــن التــاء وبــن هذه 
احلــروف أنَّ التــاء منفتحــٌة ُمنســفلٌة، 
ُمســتعِليٌة.  ُمطَبقــة  احلــروف  وهــذه 
ــرج،  ــا يف املخ ــاء ُأخَته ــن الت ــوا م فأبدل
ــتعاء  ــروف يف االس ــذه احل ــَت ه وأخ
واإلطبــاق وهــي الطــاء(()156(، وحقــق 
احلريــري تناســقًا رصفيــًا بــن املصدرين 
مــن  و)االْضطِــاع(  )االْضطِبــاع( 

ــيء  ــاع بال ــوزن، واالْضطِ ــث ال حي
ــه  ــوة علي ــه والق ــوض ب ــه والنه احتال
ــاع  ــوة فاْضطِب ــي الق ــة وه ــن الضاع م
ــه  ــع مع ــّج ال ينف ــم إىل احل ــوب واهل الث

ــوب.  ــام بالذن القي
8ـــــ اْســتِْفَعال: يــأيت عــى هــذا املصدر 
اْســَتْفَعَل(،   ( وزن  عــى  فعــل  كل 
ــَتَقام  ــتِْخَراج، اْس ــَتْخَرَج اْس ــو: اْس نح
ــة  ــذه الصيغ ــاءت ه ــتَِقاَمة)157(، ج اْس
ــت يف  ــه: ))وجب ــري يف قول ــد احلري عن
ــا، وال  ــا اخلط ــورا مل تدّمثه ــريي وع س
اهتــدت إليهــا القطــا؛ حّتــى وردت 
ــن  ــم م ــرم العاص ــة، واحل ــى اخلاف مح
الــّروع  إجيــاس  فــروت  املخافــة، 
 واستشــعاره، وتربلــت لبــاس األمــن 
الشيــي  وعّلــق  وشــعاره(()158(، 
ــن  ــتِْفَعال م ــَعاره: اْس ــًا: )) اْستِْش قائ

بالشــئ(()159(.  شــعرت 
ــعر فعــل ســدايس مبــدوء هبمــزة  اْستِْش
ــاس  ــَتْفَعل( فقي ــى وزن )اْس ــل ع وص
التــاء  بكــر  )اْســتِْفعال(  مصــدره 
ــال  ــر، ق ــل اآلخ ــف ماقب ــادة االل وزي
ــدر  ــَتفَعلُت فاملص ــا  اْس ــيبويه: ))فأّم س
قولــك:  وذلــك  االْســتِْفَعال،  عليــه 
ــَتْصَعبُت  ــتِْخراَجًا، واْس اْســَتخرْجُت اْس
اْسَتشــعر  يقــال:  اْســتِْصَعابًا(()160(، 
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خشــية اهلل: أي اجعلــه شــعار قلبــك 
واستشــعار اخلــوف، إضــاره)161(.

9ــــــ ُمَفاَعَلــة: يــأيت عــى هــذا املصــدر 
ــل(،  ــى وزن )َفاَع ــي ع ــل رباع كل فع
ــة،  ــَل ُمَقاَتَل ــاَوَرة، َقاَت ــاَوَر جُمَ ــو: ج نح
وجــاء فيــه )فَِعــال( واعتــرب ابــن مالــك 
ــال: ))أن  ــيًا، فق ــدرًا قياس ــال( مص )فَِع
نحــو  فِعــال  مصــدران:  لــه  فاعــل 
نحــو:  ومفاعلــة  ِخصامــا،  خاصــم 
خماصمــة(()162(، وذكــر احلريــري هــذه 
ــرت  ــه: ))ف ــه يف قول ــة يف كتاب الصيغ
ــنة  ــارت الّس ــم، وط ــّرة فيه ــا امل محّي
ــي  ــة اّلت ــوا الّدع ــم، ورفض ــن مآقيه ع
كانــوا نووهــا وثابــوا إىل نــش الفكاهــة 

ــا(()163(. ــا طووه ــد م بع
ــة:  ــًا: ))الفكاه ــي قائ ــق الشي وعلَّ
احلديــث املظــّرف، وأصلهــا املــزاح، 
صبيــًا  المتازحــّن  قوهلــم:  ومنــه 
ــادره  ــَزَح، مص ــة... وَم ــّن أم والتفاكه
ومُمَازحــة،  وُمــَزاح  َمــْزٌح  ثاثــة: 
الغــري،  بالكــر  املِــزاح  اليزيــدي: 
ــدي مصــدر  ــو عمــرو: ماذكــره اليزي أب

ومُماَزَحــة(()164(. ِمَزاحــًا  مازحــت 
امَلــْزُح نقيــض اجلــد، وامليــم والــزاء 
َيُقوُلــوَن:  َواِحــَدٌة.  ))َكِلَمــٌة  واحلــاء 
ــَي  ــَب، َوِه ــًة: َداَع ــا َوُمَزاَح ــَزَح َمْزًح َم

)َفْعــل(  فامَلــْزُح   ،)165()) امْلَُاَزَحــُة 
املجــرد  الثاثــي  )َمــَزَح(  مصــدر 
يقــول ابــن ســيده: )) َمــَزَح  يْمــَزح 
اأْلَِخــرَية  وُمزاحــًا،  وِمزاحــا  َمْزحــا 
ــه مماَزحــًة  َعــن ِســيَبَوْيٍه، َوقــد ماَزح
ــة(( ــَزاُح وامُلزاح ــم امُل ــًا. َوااِلْس وِمزاح
)166(، ويقــال: َمــَزَح َمْزحــًا وَمَزاحــة 

ومازْحُتــُه  ُمــَزاح،  واالســم  بالفتــح 
وامُلَازحــة  وِمَزاحــًا)167(،  مُمَازحــًة 
للمصــدر  قســيًا  يــأيت  )ُمَفاعلــة( 
ــال  ــل(، ق ــل )َفاَع ــال( للفع ــوزن )فَِع ب
ــاٌل  عــى  فاَعلــت  ســيبويه: ))وجــاء  فِع
كثــريًا، كأنــم حذفــوا اليــاء التــي جــاء 
ــا  ــا. وأم ــاٍل ونحوه ــك يف قيت ــا أولئ هب
ــر  ــزم وال تنك ــي تل ــي الت ــة فه امُلَفاعل
اْســَتْفَعْلُت(( االســتفعال  كلــزوم 
ــر  ــة( أكث ــي أّن )امُلَفاعل ــذا يعن )168(، وه

ــدرًا  ــال( مص ــن )فَِع ــرادًا  م ــم اط وأع
ــاغ  ــن أْن يص ــه اليمك ــَل(؛ ألّن لـــِ )َفاَع
)فَِعــال( مــن بعــض االمثلــة التــي 
)ُمَفاَعلــة(،  عــى  مصدرهــا  يكــون 
نحــو: جالْســُته جُمَالســًة فضــًا عــن 
أنَّ )ُمَفاَعلــة( ختتــص فيــا تكــون فــاؤه 
وَياَمــَن  ُمَيــارسة  َيــارَسَ  نحــو:  يــاء 
اليمــن  جهــة  ذهبــُت  أي:  ُمَيامنــًة، 
)ِمــَزاح(  ــا  أمَّ اليســار)169(،  وجهــة 
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ــازح(  ــى وزن )فَِعــال( مصــدر )َم فع
ــل  ــن الفع ــال( م ــاغ )فَِع ــًا، ويص أيض
الثاثــي املجــرد املتعــدي منــه والــازم 
)َفاَعــل(  عــى  ويغلــب  أيضــًا)170(، 
املشــاركة،  عــى  الداللــة  ومصــادره 
قــال ســيبويه: ))اعلــم أنــك إذا  قلــت: 
ــك  ــريك إلي ــن غ ــد كان م ــه، فق  فاعلت
ــت  ــن  قل ــه ح ــك إلي ــا كان من ــل م مث
يعيــش  ابــن  وتابعــه   فاعلتــه(()171(، 
ــو  ــة، وه ــرة:  املجادل ــه: ))املناظ يف قول
ُمفاَعَلــٌة مــن النظــر، ألن كل واحــد  
ــه(( ــى صاحب ــه ع ــج ب ــا ُيْفِل ــر في ينظ
)ُمَفاعلــة(  أنَّ  املــربد  ويــرى    ،)172(

ــا )فَِعــال( فهــو  تكــون مصــدرًا وأمَّ
اســم الفعــل، قــال: )) واملصــدر يكــون 
ــة،  ــت ُمَقاَتل ــو: قاتل ــة نح ــى ُمَفاَعل ع
ــل  ــم الفع ــع اس ــامتة، ويق ــامتت ُمَش وش
اب(( عــى فَِعــال نحــو: الِقَتــال والــِرَ
)173(، نخلــص ممـّـا ســبق إىل أن )َفَعــال( 

يــأيت مصــدرًا للفعــل الثاثــي املجــرد، 
والفعــل الثاثــي املزيــد بحــرف واحــد 
)َفاَعــَل(، وتكــون قياســية يف الفعــل 

ــد.   املزي
ــول  ــاء ح ــف العل ــال: اختل 10ــــ َتْفَع
ــرى  ــث ي ــه، حي ــط ب ــذي ترتب ــه ال فعل
ــي  ــل( الثاث ــا )َفَع ــون أن فعله البرصي

املجــّرد، وتفيــد التكثــري، يف حــن يــرى 
ــل(  الكوفيــون أّنــا مرتبطــة بالفعــل )َفعَّ
وردت  وقــد  العــن)174(،  املضعــف 
الشيــي،  رشح  يف  الصيغــة  هــذه 
قــال احلريــري وهــو يصــف حالــة 
احلــارث بــن مهــام الــذي ضــّل طريقــه: 
ــاة،  ــّل القن ــن  ظ ــول  م ــا  أط ))وكان يوم
وأحــّر مــن دمــع املقــات فأيقنــت 
ــه  ــن الوقدة...ألفيت ــتكن م أين إن مل أس
ــه،  ــحا بجراب ــّي، مّتش ــيخنا الّروج ش
ومضطغنــا أهبــة جتوابــه، فآنســني إذ 
ــق  ــا رشد(()175(، وعلَّ ــاين م ورد، وأنس
الشيــي قائــًا: )) والَتْجــَواب مصــدر 
ــاءت  ــي ج ــادر الت ــع املص ــاَب، ومجي َج
عــى »تْفَعــال« هــي بفتــح التــاء إاّل 
قوهلــم: تِْبيــان وتلقــاء ال غــري، وزاد 

بعضهــم: تيصــال(()176(.
ــف  ــال( واختل ــى وزن )َتْفَع ــواب ع جَتْ
ــب  ــد ذه ــال( فق ــل )َتْفَع ــاء يف فع العل
)َفَعــل(  مــن  أنَّــه  إىل  البرصيــون 
الثاثــي املجــرد)177(، وعليــه يكــون 
الثاثــي  )َجــاَب(  )جَتــواب(  فعــل 
ــه  ــع، ومن ــرق وقط ــى: خ ــرد بمعن املج
ــوا  ــَن َجاُب ِذي ــوَد الَّ ــاىل: َوَثُم ــه تع قول
 ،]9 ]الفجــر:   بِاْلــَواِد ْخــَر  الصَّ
ــري)178(،  ــال( التكث ــة )َتْفع ــد صيغ وتفي
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)َتْفَعــال(  أّن  إىل  الكوفيــون  وذهــب 
بمنزلــة )َتْفِعيــل( فهــي مرتبطــة بالفعــل 
ــري  ــة التكث ــل( وأّن دالل ــف )َفعَّ املضع
ــه  ــًا)179(، وعلي ــل أيض ــودة يف الفع موج
ب( مشــدد  يكــون فعــل )جَتــواب( )َجوَّ
ــا )تِْفَعــال( بكــر التــاء فقــد  العــن، أمَّ
ــال:  ــادر ق ــن املص ــيبويه م ــه س أخرج
ــن  ــى يشء م ــس ع ــان فلي ــا التبي ))وأم
الفعــل حلقتــه الزيــادة، ولكنــه بنــى 
هــذا البنــاء فلحقتــه الزيــادة كــا حلقــت 
الرئــان وهــو مــن الثاثــة، وليــس مــن 
بــاب التقتــال(()180(، وتابــع العلــاء 
أّنــم أخرجــوا  إالّ  ســيبويه يف رأيــه 
)التِّبيــان، والتِّلقــاء، والتِّلفــاق()181(.

الصيغــة  هــذه  وردت  َتْفَعــال:  11ـ 
ــري:  ــول احلري ــات يف ق ــشح املقام في
))اللهــم إنــا نحمــدك عــى مــا عّلمــت 
مــن البيــان، وأهلمــت مــن  الّتبيــان...((
قائــًا:  الشيــي  وعلَّــق   ،)182(

وتبينــه،  املعنــى  تفهــم  )) والتبيــان: 
ــان منــك  ــان منــك لغــريك، والتبي والبي
ــت  ــول: بّين ــن تق ــل التبي ــك، مث لنفس
أنــا  وتبينتــه  بيانــا  لغــريي  الــيء 

تِْبيانــًا...(()183(.
مصــدر  )تِْفَعــال(  وزن  عــى  تِْبَيــان 
ــد  ــي عن ــاَن( الثاث ــل )َب ــاعي للفع س

بحــرف  املزيــد   ) و)بــنَّ البرصيــن 
واحــد عنــد الكوفيــن، وخيــرج العلــاء 
)تِْفَعــال( مــن املصــادر يقــول ســيبويه: 
ــن  ــى يشء م ــس ع ــان فلي ــا التِْبي ))وأم
الفعــل حلقتــه الزيــادة، ولكنــه بنــى 
هــذا البنــاء فلحقتــه الزيــادة كــا حلقــت 
الرئــان وهــو مــن الثاثــة، وليــس 
وتابــع  التقتــال(()184(،  بــاب  مــن 
ســيده  وابــن  خالويه)370هـــ(  ابــن 
عــدم  يف  ســيبويه  والريض)686هـــ( 
ــتثنوا  ــال( واس ــة )تِْفَع ــة صيغ مصدري
و)التِّلقــاء(  )التِبيــان(  أمثلتهــا  مــن 
و)التِّلفــاق()185(، وقــال ابــن األثــري 
يف )التِّبيــان(: ))وُهــَو َمْصــَدٌر َقِليــٌل 
َفــإِنَّ َمَصــاِدَر َأْمَثالِــِه بالَفْتــح(()186(، 
وذهــب أبــو جعفــر النحاس)338هـــ( 
إىل أنَّ )) ليــس يف كام العــرب اســم 
عــى تِْفعــال إالّ أربعــة أســاء وخامــس 
ــاح،  ــان، مِتْس ــال: تِْبي ــه، يق ــف في خمتل
ــكام  ــح(()187(، ف ــر وأفص ــح أكث ومتس
ــادر  ــه يف املص ــن مع ــه وم ــن خالوي اب
ــاء،  ــاس يف األس ــة، وكام النح الثاث
ــدم  ــاء يف ع ــش العل ــري فلي ــع هن وتاب
املصدريــة  )تِْفَعــال(  صيغــة  شــيوع 
ــة  ــذه الصيغ ــن ه ــة ب ــف العاق ووص
ــا مــن قبيــل  وبــن صيغــة )َتْفعــال( أنَّ
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ــن  ــي ب ق الشي ــرَّ ــة)188(، وف املخالف
ــو  ــان ه ــأنَّ البي ــان( ب ــان( و)التِّبي )البي
ــا  ــريك، أمَّ ــك لغ ــون من ــوح ويك الوض
والكشــف  التوضيــح  فهــو  التِبيــان 

ــك. ــك لنفس ــون من ويك
12ـــــ َفاِعَلــة: مصــدر عــى وزن اســم 
الزخمشي)538هـــ(:  ــول  يق ــل،  الفاِع
))وقــد يــرد املصــدر عــى وزن أســمي 
قمــت  واملفعــول، كقولــك  الفاعــل 
والعافيــة  الفاضلــة  ومنــه  قائــًا... 
رشح  يف  ـا  وممَـّ والكافيــة...(()189(، 
املقامــات عــى هــذه الصيغــة، قــال 
حــواء،  يف  أنــا  ))فبينــا  احلريــري: 
بعــض األحياء...تزيــن املاشــية، وتعــن 
النائيــة،  املســافة  وتقطــع   النّاشــية، 
وتظــّل أبــدا لــك مدانيــة(()190(، وعلَّــق 
ــال:  ــية، ويق ــًا: )) النّاش ــي قائ الشي
حلاجتــه  نــض  إذا  الرجــل،  نشــأ 
ــل  ــية ألج ــهل  الناش ــا. وس ــأ أيض وتنّش
ــي:  ــا اهلمــز الفنجدي املاشــية وأصله
ــري  ــى الّس ــن ع ــية، أي تع ــن  الناش تع
ــة: كّل  ــن عرف ــال اب ــل، ق ــئة اللي يف ناش
ــل ناشــئة.  ــم مــن اللي ســاعة قامهــا قائ
ــل  ــام اللي ــل قي ــئة اللي ــرّي: ناش األزه
مصــدر جــاء عــى »فاعلــة« بمعنــى 
بمعنــى  واخلامتــة  كالعافيــة  النّــشء 

وقيــل:  الناشــية  واخلتــم،  العفــو 
والنّشــيئة أن تنــام أّول الليــل ثــم تقــوم. 
وقيــل:  النّاشــئة أّول النهــار أول الليــل، 
ــر املفريــن عــى أّن ناشــئة الليــل  وأكث
أّولــه، عاصــم: يمــزه والباقــون ال 

يمــزون(()191(.
مصــدر  )َفاِعَلــة(  وزن  عــى  ناِشــئة 
ــة،  ــام كالعافي ــى قي ــا( بمعن ــأ ينْش )َنَش
يف  الفاِعــل  باســم  التــاء  وإحلــاق 
ــم  ــاء، وأنَّ اس ــا باألس ــئة( أحلقته )ناِش
الفاِعــل فيهــا بمعنــى املصــدر ونظريهــا 
قولــه تعــاىل:  َلْيــَس هَلَــا ِمــن ُدوِن 
ــال  ــم: 58[، ق ــَفٌة  ]النج ــِه َكاِش ـ اللَّ
الفراء)207هـــ(: )) وتأنيــُث الكاشــفة 
ــاء  ــة. أي بق ــاٍن باقي ــا لِف ــَك: م كقولِ
ــٌة،  ــه ناَهي ــس ل ــة، ولي ــة والعاقب والعافي
كل َهــَذا يِف معنى املصــدر(()192(، ويرى 
ــة(  ــل( و )الفاِعل ــشي أّن )الفاِع الزخم
املصــدر غــري عزيزيــن كاخلــارج  يف 
والقاعــد والــكاذب والعافيــة كــا يف 
ــْن   ــًا ِم ــرزدق)193(:  وال خارج ــول الف ق

كام ُزوُر  يّف 
حيان)745هـــ(  أبــو  انكــر  وقــد 
ــا  ــل مه ــًا: )) ب ــرأي قائ ــذا ال ــه ه علي
عزيــزان... وقــد ُتتــأؤل هــذه األلفــاظ 
عــى أّنــا ليســت مصــادر(()194(، يف 
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ــًا:  ــدة هــذا قائ ــو عبي حــن وصــف أب
)) وقّلــا مــا جــاء املصــدر يف تقديــر 
وكذلــك  أحــرف  أربعــة  إاّل  فاعــل 
ــادر يف مفعــول أيضــًا يف  جــاءت مص
حــروف منهــا: اقبــل ميســوره، ودع 
ــرى  ــه...(()195(، وي ــوره، ومعقول معس
ركــن الديــن االســرتآباذي)715هـ( أنَّ 
))جمــيء املصــدر عــى وزن »فاعلــة« 
أقــل مــن جمــيء املصــدر عــى وزن 
عافــاه  نحــو:  كالعافيــة،  »مفعــول« 
ــب  اهلل عافيــة، وكالعاقبــة نحــو: عقَّ
ــة؛  ــة، وكالباقي ــه عاقب ــكان أبي ــان م ف
َتــَرٰى  َفَهــْل    تعــاىل:  كــــــقوله 
ــن َباِقَيــٍة  ]احلاقــة: 8[، أي:  هَلُــم مِّ
 :تعــاىل كقولــه  وكالكاذبــة  بقــاء. 
]الواقعــة:   َكاِذَبــٌة لَِوْقَعتَِهــا  َلْيــَس 
أن  2[، أي: كــذب(()196(، والراجــح 
ــاءت  ــري ج ــص احلري ــئة( يف ن )الناِش
للداللــة عــى املصــدر )النشــئ( أي 
أول  الناِشــئة  وقيــل:  الليــل  قيــام 
ــاىل:  ــه تع ــه قولــــ ــار من ــل والنه اللي
ــدُّ  ــَي َأَش ــِل ِهـــــــــ ْي ــَئَة اللَّ  إِنَّ َناِش
ــَوُم ِقيـــــــًا ]املزمــل: 6[ ــا َوَأْق َوْطًئ
ل احلريــري مهــزة )ناِشــئة(  )197(، وســهَّ

لتتاشــى مــع كلمــة )ماِشــية( ولتحقيــق 
مزيــد مــن النســق الــرصيف اســتعان 

وأكثــر  )َفاِعلــة(  بصيغــة  احلريــري 
اســتعاهلا وجــاء هبــا متتابعــة حتــى 
ــز  ــة متي ــة واضح ــرة رصفي ــذت ظاه غ
اســلوبه فاســتعمل )املاِشــية، والناِشــية، 

والناِئيــة(.

اخلامتة
بعــد االنتهــاء مــن البحــث توصلنــا إىل 

النتائــج اآلتيــة:
فنيــة ذات قيمــة  املقامــات حتفــة  1ـ 
رشح  كتــاب  ويعــدُّ  وأدبيــة،  لغويــة 
مــن  للشيــي  احلريــري  مقامــات 
صاحبــه  أنَّ  ذلــك  الــشوح   أهــمِّ 
نــه فوائــد الــشوح التــي ســبقته ومل  ضمَّ
ــا،  ــتخرجها وقيَّده ــدًة إالَّ اس ــرتك فائ ي
وأضــاف إليــه مــا جــادت بــه عبقريتــه 
وثقافتــه، فــكان رشحــه موســوعة أبيــة 

ولغويــة وتارخييــة.
ــاب  ــا يف كت ــتنا مل ــاِل دراس ــن خ 2ـ م
رشح املقامــات مــن مســائل اتََّضــح 
ز  ــا أنَّ منهــج الشيــي تكامــيٌّ معــزَّ لن
ــاول  ــد تن ــل، فق ــتطراد والتفصي باالس
النــص املــشوح مــن زوايــا اللغــة 
ــة واألدب  ــرصف والباغ ــو وال والنح
ــكلِّ  ــري ل ــدم التفس ــخ، وكان يق والتاري

ــا. ــن ألفاظه ــٍة م لفظ
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3ــــ لغــة الشيــي ســهلة وواضحــة ، 
حيــث اختــار أفصــح اللغــات وأصّحها 

وابتعــد عــن الغريــب والوحــي.
باجلانــِب  الشيــي  اهتــام  4ــــــ 
ــارات  ــرة اإلش ــه، وكث ــرصيفِّ يف كتاب ال
الرصفيــة التــي ختــدم التفســري اللغــوي، 
فقــد تطــرق يف حديثــه عــن أصــل 
الكلــات إىل قضايــا رصفيــة تتعلــق 
بالــوزن واملشــتقات واجلمــوع وغريهــا 
مــن املباحــث الرصفيــة، مكثــرًا بــا 
ــِة  ــواهد القرآني ــن الش ــألَة م ــد املس يؤي
الشيفــِة  واألحاديــث  والقــراءات 
ــن  ــرب م ــَن وكام الع ــوال التابع وأق

ــٍر. ــعٍر ونث ش
ــواع  ــى أن ــة ع ــادر يف العربي 5ــــ املص
خمتلفــة بحســب أفعاهلــا فمنهــا مصــادر 
ــايس  ــي واخل ــي والرباع ــل الثاث الفع
ــي  ــدايس، ومصــادر الفعــل الثاث والس
كثــرية جــدًا ال تعــرف إالّ بالســاع، أّمــا 
ــي  ــية فه ــية والسداس ــة واخلاس الرباعي
قياســية هلــا ضوابــط معينــة ملعرفــة 

ــا. ــة مصادره صياغ
6ــــ واضــح مــن البحــث أنَّ أبنيــة 
ــغ  ــى صي ــاءت ع ــال ج ــادر األفع مص
متنوعــة، وأخــذت مســاحة يف رشح 
املقامــات، والصيــغ التــي وردت هــي: 

وَفِعْيــل،  وُفُعــول،  وفَِعالــة،  )َفْعــل، 
األفعــال  مصــادر  ــا  وأمَّ وَفْعَللــة(، 
ــدة التــي ذكرهــا الشيــي وهــي:  املزي
وَتْفِعْيــل،  ُمَفاعلــة،  إْفَعــال،  فَِعــال، 

ــل، واْســتِْفَعال. وَتْفِعَلــة، وَتَفعُّ

اهلوامش:
1- رشح مقامات احلريري: 6/1.

2- أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: 208. 
عيني:  عينــي، الرُّ 3-ينظــر: برنامــج شــيوخ الرُّ
90، والذيــل والتكملــة، املراكــي: 447/7، 
 ،107  /7 فــدي:  الصَّ بالوفيــات،  والــوايف 

ــزركي:1/ 164.  ــام، ال واألع
4-ينظــر: معجــم البلــدان، ياقــوت احلمــوي: 
ــعيد  ــرب، س ــى املغ ــرب يف ح 340/3، واملغ

ــي:302/1.  األندل
عينــي: 90،  الرُّ برنامــج شــيوخ  5-ينظــر: 

 .331/1 الســيوطي:  الوعــاة،  وبغيــة 
6-رشح مقامــات احلريــري، مقدمة الشــارح: 

 .9/1
7-ينظــر: التكملــة لكتــاب الصلــة، ابــن 

 .99  /1 األبــار: 
عينــي: 90، واألعــام:  8-برنامــج شــيوخ الرُّ

.256 /4
ــة: 99/1،  ــاب الصل ــة لكت ــر: التكمل 9-ينظ

.139  /6
عينــي:  الرُّ شــيوخ  برنامــج  10-ينظــر: 
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90، ســري أعــام النبــاء، الذهبــي: 21/ 
.242 241ــــ

ــل  ــاة:1/ 331، الذي ــة الوع ــر: بغي 11-ينظ
ــار  ــراء الكب ــة الق ــة: 349/3، ومعرف والتكمل
ــي: 307. ــار، الذهب ــات واألعص ــى الطبق ع

12-ينظــر: الذيــل والتكملــة: 1/ 447، و 
بغيــة الوعــاة:1/ 331 . 

كتــاب  مــن  اخلامــس  الســفر  13-ينظــر: 
 .323  /1 والتكملــة:  الذيــل 

14-ينظر: الذيل والتكملة: 447/1. 
15-حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

1992م. 1413هـــ/  العرصيــة،  املكتبــة 
احلريــري،  مقامــات  رشح  16-ينظــر: 
ــام، 13/  ــخ االس ــي: 1/ 17، وتاري الشي
ــام:  ــاة: 1/ 331، واألع ــة الوع 570، وبغي

.164 /1
العربيــة  املطبوعــات  معجــم  17-ينظــر: 
واملعربــة، يوســف بــن إليــان: 1122/2. 

18-ينظر: املصدر نفسه. 
 ،331/1 الوعــاة:  بغيــة  19-ينظــر: 
ــر  ــن، عم ــم املؤلف ــام: 164، ومعج واألع

 .304/1 كحالــة:  رضــا 
20- ينظر: كشف الظنون: 1787/2. 

ــان  ــر لس ــن: 7/ 94ــــ 96،  وينظ 21- الع
445ــــ 449. ــرب: 4/  الع
22- اللمع يف العربية : 48. 

23- رشح الريض عى الكافية: 3/  399. 
24- رشح املفصل: 1/ 82ـ 83. 

ــة  ــل: 4/ 46، وأبني ــر: رشح املفص 25- ينظ
ــيبويه: 254.  ــاب س ــرصف يف كت ال

26- ينظــر: 190/1ــ 192، )املســألة:28(، 
والتذييــل والتكميــل يف رشح كتاب التســهيل: 
134ـــــ 136، واملهــذب يف علــم  الترصيف: 

206ـــ 208. 
رشح  يف  والتكميــل  التذييــل  ينظــر:   -27
ــع:  ــع اهلوام ــهيل: 7/ 134، ومه ــاب التس كت

2/ 94ــــ 95. 
28- ينظر: يف أصول اللغة والنحو:131. 

29- ينظر: الرصف: 126. 
30- ينظر:معاين األبنية: 17. 

31- املزهر يف علوم اللغة: 99/2. 
32- التطبيق الرصيف: 66. 

33- املزهر يف علوم اللغة: 2/ 100.
34- املقتضب: 2/ 127. 

35-التكملة: 512. 
36-رشح الكافية: 2/ 192. 

37-الكتاب:5/4. 
38- ينظــر: املهــذب يف علــم الترصيــف: 

.2 1 5
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -39

.299/4 العانيــة: 
40- املعلم بفوائد مسلم:32/3. 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -41
.302  /4 العانيــة: 

42- مقاييس اللغة: 231/3. 
احلديــث  غريــب  يف  النهايــة  ينظــر:   -43
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 .511 واألثــر:2/ 
44- املصباح املنري: 328/1.

45- الكتاب: 9/4. 
46- الكتاب: 4/ 24ــ 25. 

47- ينظــر: أبنيــة املصــادر يف الشــعر اجلاهي: 
.209

 ،123/3 عقيــل:  ابــن  رشح  48-ينظــر: 
وأبنيــة الــرصف يف كتــاب ســيبويه: 216.
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -49

 .239  /2 القهقريــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -50

 .240  /2 القهقريــة: 
51- مقاييس اللغة: 6/ 100.

52- ينظر: الصحاح: 1296/3.
53- ألفية ابن مالك: 40.

54- الكتاب: 18/4.
55- النحو الوايف: 195/3.

ــادر  ــة املص ــر: أبني ــاب: 5/4، وينظ 56-الكت
ــي: 202.  ــعر اجلاه يف الش

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -57
 .336  /2 الســنجارية: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -58
 .337/2 الســنجارية: 

59- مقاييس اللغة: 1/ 400. 
60- ينظر: مجهرة اللغة: 259/1. 
61- ينظر: املصباح املنري: 1/ 80.

62- ينظــر: الكتــاب: 4/ 5، واملخصــص: 
 .152  /1 الشــافية:  ورشح   ،280/4

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -63
  .33/4 الرمليــة: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -64
 .33  /4 الرمليــة: 

65- ينظر: الصحاح: 2/  547. 
66- مقاييس اللغة: 86/6. 

ــم: 7/  ــط األعظ ــم واملحي ــر: املحك 67- ينظ
.533

68- الكتاب: 8/4. 
69- املصدر نفسه. 

70- الكتاب: 11/4. 
71- املصدر نفسه. 

72- أدب الكاتب: 582.
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -73

 .44/2 الدمشــقية: 
املقامــة   احلريــري،  مقامــات  رشح   -74

.45  /2 الدمشــقية: 
75- مقاييس اللغة: 3/ 82. 

76- ينظر: خمتار الصحاح: 148.
 ،82  /3 اللغــة:  مقاييــس  ينظــر:   -77

 .278  /1 املنــري:  واملصبــاح 
78- املحكــم: 8/ 480، وتــاج العــروس: 

 .41  /12
79- ينظر: إصاح املنطق: 88. 

80- رشح الشافية: 1/ 153. 
81- مجهرة اللغة: 2/ 717. 

82- املخصص: 4/ 284. 
ــا  ــة ونموه ــة العربي ــوء اللغ ــر: نش 83- ينظ
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.116 واكتاهلــا: 
84- ينظــر: جملــة جممــع اللغــة العربيــة  لســنة 

 .35 /1 :1965
ــة:  ــس اللغ ــر: مقايي ــل، ينظ ــر اجلم 85- هدي

.19/5
86- الكتاب: 14/4. 

87- الكتــاب: 4/ 14، وإصــاح املنطــق: 
.108

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -88
 .129 /4 لزبيديــة: ا

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -89
.130/4 الزبيديــة: 

90- أبنية املصدر يف الشعر اجلاهي: 206.
العربيــة،  اللغــة  ينظــر: جملــة جممــع   -91

.435  /1  :1965
92- املعجم الوسيط: 524/1. 

ــب:  ــاب: 87/4،  واملقتض ــر: الكت 93- ينظ
الشــافية: 178/1.  95/2، ورشح 

94- ينظر: اخلصائص: 302/2.
املقامــة  احلريــري,  مقامــات  95-رشح 

 .3 2 5 /3 : ء قطــا لر ا
96- ينظر: العن: 60/1. 

97- ينظر: هتذيب اللغة: 1/ 47.
98- مقاييس اللغة:  1/ 328ـ329. 

99-البيــت دون نســبة يف العــن: 60/1، ويف 
الصحــاح: 1854/5. 

100- فقه اللغة ورس العربية: 269. 
101- ينظر: عمدة القاري: 151/5.

102- ينظر: فقه اللغة ورس العربية: 149.
103-املقتضب: 124/2. 

 /2 واملقتضــب:   ،79/4 الكتــاب:   -104
والــرصف   ،185  /14 املخصــص:   ،100

العــريب أحــكام ومعــان: 79.
105-التطور النحوي:52. 

اللغتــن:  يف  املصــادر  أبنيــة  106-ينظــر: 
 .299 والعربيــة:  العربيــة 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -107
.58  /3 الفراتيــة: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -108
 .59/3 الفراتيــة: 

ــاح  ــة: 257/5، واملصب ــس اللغ 109- مقايي
ــري: 556/2.  املن

واملقتضــب:   ،79/4 الكتــاب:   -110
 -111.314/4 واملخصــص:   ،100/3
ينظــر: املهــذب يف علــم الترصيــف: 223. 

112-أدب الكاتب: 628. 
113- ينظر: رشح ابن عقيل: 128/3. 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -114
 .292/1 الربقعيديــة: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -115
.293  /1 الربقعيديــة: 

116- املحكــم: 10/ 367، وينظــر: املصباح 
املنــري: 2/ 547، والقامــوس املحيط: 1330.

117- ينظر: العن: 341/8. 
118- ينظر: الكتاب: 372/2. 

119- املحكم: 10/ 367. 
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120- املمتع الكبري: 1/ 250. 
ولســان   ،2478/6 الصحــاح:   -121

.732  /1 العــرب: 
الشــافية:  ورشح   ،78/4 122-الكتــاب: 

 .178 /2
ورشح   ،  105/1 املقتضــب:  123-ينظــر: 
الشــافية: 165/1، وأبنيــة الــرصف يف كتــاب 

ــيبويه:218.  س
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  124-رشح 

 .59/1 الصنعانيــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -125

 .60/1 الصنعانيــة: 
126- ينظر: مقاييس اللغة:4/ 29.

127- هتذيب اللغة: 155/2. 
128- البيــت منســوب يف العــن المــرئ 

ديوانــه: 75/2.  وليــس يف  القيــس، 
129- ينظر: هتذيب اللغة: 115/2. 

 ،279/3 اللغــة:  هتذيــب  ينظــر:   -130
 .279/3 العــرب:  ولســان 

131-ينظر: رشح ابن عقيل: 130/3. 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -132

.422/4 التربيزيــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -133
ــة: 4/ 134.423- مقاييــس اللغــة:  التربيزي

 .105  _104  /1
135- الكتاب: 79/4. 
136- الكتاب:79/4. 

ــوان األدب: 393/2، ورشح  137- ينظر: دي

 .64/1 الشافية: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -138

 .285  /3 الكرجيــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -139

 .286  /3 الكرجيــة: 
140- ينظر: الصحاح: 6/ 2191.

141- ينظر: املعجم الوسيط: 813/2. 
142- تاج العروس: 36/ 91. 

كتــاب  يف  الــرصف  أبنيــة  143-ينظــر: 
 .219 ســيبويه: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -144
 .56 55ــــ   /2 الدمشــقية: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -145
 .57  /2 الدمشــقية: 

146- مقاييس اللغة: 3/ 302. 
147- ينظر: هتذيب اللغة: 12/ 109. 

148- ينظر: تاج اللغة: 4/ 590. 
الشــعر  يف  املصــادر  أبنيــة  149-ينظــر: 

 .219 اجلاهــي: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -150

 .17/4 الرمليــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -151

.18/4 الرمليــة: 
152- مقاييس اللغة: 3/ 387. 

153- ينظر: الصحاح: 3/ 1248. 
154- ينظر: املصباح املنري: 357/2. 

155- املمتع الكبري يف الترصيف: 238. 
156- املمتع الكبري يف الترصيف: 238. 
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كتــاب  يف  الــرصف  أبنيــة  ينظــر:   -157
ــف:  ــم الترصي ــذب يف عل ــيبويه: 220، امله س

 .2 2 5
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -158

 .76/3 ــعرية:  الشِّ
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -159

 .77  /3 الشــعرية: 
الكاتــب:  وأدب   ،79/4 الكتــاب:   -160

 .5 1 0
161- ينظر: لسان العرب: 4/ 409. 

162- توضيح املقاصد: 2/ 867.
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -163

 .201/1 الكوفيــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -164

 .202  /1 الكوفيــة: 
165- مقاييس اللغة: 5/ 319. 

166- املحكم واملحيط األعظم: 3/ 235.
167- ينظر: املصباح املنري: 2/ 570. 

168- الكتاب: 4/ 81. 
الصبــان: 467/2،  ينظــر: حاشــية   -169

 .201 الــوايف: 3/  والنحــو 
170- ينظر: أدب الكاتب: 506. 

171- الكتاب: 4/ 68. 
172-رشح املفصل: 52/1. 

173- ينظر: املقتضب: 73/1. 
174-ينظر: رشح املفصل: 4/ 67. 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -175
 .304  /3 الوبريــة: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -176
.326  /3 الوبريــة: 

177- ينظــر: 4/ 83_ 84، ورشح املفصــل: 
4: 67، ورشح الشــافية: 1/ 167. 

178- ينظر: الصحاح: 104/1. 
179- ينظــر: الكتــاب: 4/ 83، واملخصص: 

 .316 /4
180- الكتاب: 84/4.

181- ينظــر: ليــس يف كام العــرب: 42، 
واملخصــص: 317/4، ورشح الشــافية: 1/ 

167، واملزهــر يف علــوم اللغــة: 96/2. 
182- رشح مقامات احلريري: 12/1.
183- رشح مقامات احلريري: 13/1. 

184- الكتاب: 4/ 84. 
185- ينظــر: ليــس يف كام العــرب: 42، 
واملخصــص: 317/4، ورشح الشــافية: 1/ 

 .167
ــر:  ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري 186- النهاي

.175 /1
187- رشح القصائد التسع : 79.

 ،111 الفصحــى:  العربيــة  ينظــر:   -188
وأبنيــة املصــدر يف الشــعر اجلاهــي: 240. 

189- املفصل يف صنعة اإلعراب: 277. 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -190

 .90/5 البكريــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -191

 .91  /5 البكريــة: 
192- معاين القرآن: 3/ 103. 
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ــوان  ــت يف دي ــذا البي ــى ه ــف ع 193- مل اق
ــب:  ــواهد املقتض ــن ش ــت م ــرزدق، والبي الف

.177  /1 الشــافية:  ورشح   ،269  /3
194- البحر املحيط: 8/ 493.  

195- جماز القرآن: 2/ 267. 
196- رشح الشافية: 1/ 307.

197- ينظــر: املحكــم واملحيــط األعظــم: 8/ 
 .91 _90

املصادر واملراجع:
ــ القرآن الكريم.

ــــ أبنيــة الــرف يف كتــاب ســيبويه، خدجيــة 
ــة،  ــة النهض ــورات مكتب ــي،ط1، منش احلديث

1965م. 1385ه/  بغــداد، 
ــــ أبنيــة املصــادر يف اللغتــن العربيــة والعربية، 
صــاح الديــن صالــح حســنن، كليــة دار 
والدراســات  اللغــة  علــم  قســم  العلــوم، 

1979م. والشقيــة،  الســامية 
ــــ أبنيــة املصــدر يف الشــعر اجلاهــي، وســمية 
مطبوعــات  املنصــور،ط1،  املحســن  عبــد 
1404ه/  الكويــت(،  )جامعــة  اجلامعــة 

1984م.
ابــن  الكّتــاب،  ــــ أدب الكاتــب )أو( أدب 
قتيبــة )276هـــ(، ت: حممــد الــدايل، مؤسســة 

ــالة. الرس
ــــ إصــالح املنطــق، ابــن الّســكيت)244هـ(، 
ت:حمّمــد مرعــب،ط1،دار إحيــاء الــرتاث 

1423هـــ/2002م. ــريب،  الع

ــ األعــالم، الزركي )1396هـــ(، ط 15،  دار 
العلــم للمايــن، 2002م.

ــــ ألفيــة ابــن مالــك، ابــن مالــك ) 672هـــ(، 
ــاون. دار التع

ــــ البحــر املحيــط، أبــو حيــان االندلــي 
)745هـــ(، ت: صدقــي حممــد مجيــل، دار 

1420هـــ. بــريوت،  الفكــر، 
عيني)666هـ(،  عينــي، الرُّ ــ برنامج شــيوخ الرُّ
مديريــة  مطبوعــات  شــبوح،  ت:إبراهيــم 
إحيــاء الــرتاث القديــم، 1381هـــ/ 1962م.
)911هـــ(،  الســيوطي  الوعــاة،  بغيــة  ــــ 
املكتبــة  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  ت:حممــد 

د.ت. لبنــان،  العرصيــة، 
ــوس،  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــــ ت
مــن  جمموعــة  ت:  )1205هـــ(،  بيــدي  الزَّ

اهلدايــة. دار  املحققــن، 
الذهبي)748هـــ(، ت:  ــالم،  ــخ اإلس ــــ تاري
دار  ط2،  التدمــري،  الســام  عبــد  عمــر 
هـــ/   1413 بــريوت،  العــريب،  الكتــاب 

. 1م 9 9 3
ــــ التطبيــق الــريف، د. عبــده الراجحــي، دار 

النهضــة العربيــة، بــريوت.
العربيــة،  للغــة  النحــوي  التطــور  ــــ 
ــد  ــان عب ــة: د. رمض ــرتارس، ط4، ترمج برجش
التــواب، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة، 2003م.
ــار، ت:  ــــ التكملــة لكتــاب الصلــة، ابــن األبَّ
ــريوت،  ــر، ب ــراس، دار الفك ــام اهل ــد الس عب

لبنــان، 1415هـــ/1995م.
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األزهري)370هـــ(،  اللغــة،  هتذيــب  ــــ 
ت:حممــد عــوض مرعــب،ط1، دار إحيــاء 

بــريوت،2001م. العــريب،  الــرتاث 
املرادي)749هـــ(،  املقاصــد،  توضيــح  ــــ 
ــد الرمحــن عــي ســليان ، أســتاذ  ط1،ت : عب
اللغويــات يف جامعــة األزهــر، دار الفكــر 

2008م. 1428هـــ/  العــريب، 
)321هـــ(،  دريــد  ابــن  اللغــة،  مجهــرة  ــــ 
ــم  ــي، ط1، دار العل ــري بعلبك ــزي من ت: رم

1987م. بــريوت،  للمايــن، 
ــــ حاشــية الصبــان، الصبان)1206هـ(، ط1، 
دار الكتــب العلميــة بريوت-لبنــان، 1417 

ه/1997م.
ــــ اخلصائــص، ابــن جنــي )392هـــ(، ط4، 

ــاب. ــة للكت ــة العام ــة املرصي اهليئ
ــــ الذيل والتكملــة، املراكــي )703هـ(، ت: 
ــار  ــة وبش ــن رشيف ــد ب ــاس وحمم ــان عب إحس
عــواد معــروف، ط1، دار الغــرب اإلســامي، 

ــس، 2012م. تون
الذيــل  كتــاب  مــن  اخلامــس  الســفر  ــــ 
والتكملــة، املراكــي )703هـــ(، ت: إحســان 
عبــاس، ط1، دار الثقافــة، بــريوت لبنــان، 

1965م.
ــــ ســر أعــالم النبــالء، الذهبــي )748هـــ(، 
ت: جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف الشــيخ 
شــعيب األرنــاؤوط، ط3، مؤسســة الرســالة، 

1985م. 1405هــ/ 
ــن عقيل)769هـــ(،  ــل، اب ــن عقي ــــ رشح اب

ت: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، ط20، 
دار الــرتاث، القاهــرة، دار مــرص للطباعــة، 

1400هـــ/1980م.
ريض  الكافيــة،  عــى  الــريض  رشح  ــــ 
االســرتآباذي)686هـ(، جامعــة اإلمــام حممــد 

بــن ســعود.
ــ رشح الشافية، ريض االسرتآباذي)686هـ(، 
ت: حممــد نــور احلســن، حممــد الزفــزاف، 
حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، دار الكتــب 
العلميــة، بــريوت لبنان، 1395هـــ/ 1975م.
ــن  ــهورات، اب ــع املش ــد التس ــــ رشح القصائ
النحــاس )338هـ(، ت: أمحــد خطــاب عمــر، 
ــراق،  ــرتاث )23(، الع ــب ال ــلة كت ط1،سلس

1393هــم 1973م.
ــــ رشح الكافيــة الشــافية، ابــن مالــك الطائي، 
ط1،  هريــدي،  أمحــد  املنعــم  عبــد  ت: 
جامعــة أم القــرى مركــز البحــث العلمــي 
ــة  ــة الشيع ــامي كلي ــرتاث اإلس ــاء ال وإحي
املكرمــة،  مكــة  اإلســامية  والدراســات 

م.  1982 هـــ/   1402
يعيش)643هـــ(،  ابــن  املفصــل،  رشح  ــــ 
قــدم لــه: إميــل بديــع يعقــوب، ط1، دار 
الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، 1422هـ/ 

2001م.
الشيــي  احلريــري،  مقامــات  رشح  ــــ 
)619هـــ(، ت: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
 ، لبنــان،  صيــدا،  العرصيــة،  املكتبــة 

. 1م 9 9 2 / 1هـــ 4 1 3
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ت:  اجلوهري)393هـــ(،  الصحــاح،  ــــ 
ــم  ــار، ط4، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب أمح
م. بــريوت، 1407هـــ/ 1987  للمايــن، 
ــن، ط1،  ــح الضام ــم صال ــرف، حات ــــ ال
والعربيــة،  اإلســامية  الدراســات  كليــة 

اإلمــارات.
ــد  ــاٍن، حمم ــكام ومع ــريب أح ــرف الع ــــ ال
فاضــل الســامرائي، دار ابــن كثــري، 1434ه/ 

2013م.
ــــ العربيــة الفصحــى، هنــري فليــش، تعريب 
مكتبــة  شــاهن،  الصبــور  عبــد  وحتقيــق: 

الشــباب، مــرص، 1997م.
ــى )855هـــ(، دار  العين ــاري،  الق ــدة  ــــ عم

إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت.
ــــ العــن، اخلليــل الفراهيدي)170هـــ(، ت: 
ــامرائي،   ــم الس ــي، د إبراهي ــدي املخزوم د مه

ــال. ــة اهل دار ومكتب
ــ فقه اللغــة ورس العربيــة، الثعالبي)429هـ(، 
ت:عبــد الــرزاق املهــدي، ط1، إحيــاء الرتاث 

1422ه/ 2002م. العريب، 
ــــ يف أصــول اللغــة، اخرجهــا وضبطهــا وعلَّق 
أمــن، ومصطفــى  عليهــا: حممــد شــوقي 
ســليان حجــازي، ط1، جممــع اللغــة العربيــة، 

ــم 1975م ــرة، 1395ه القاه
الفريوزآبــادى  املحيــط،  القامــوس  ــــ 
)817هـــ(، ت: مكتــب حتقيــق الــرتاث يف 
مؤسســة الرســالة، ط8، مؤسســة الرســالة 
للطباعــة والنــش والتوزيــع، بــريوت – لبنــان، 

م.  2005/ هـــ   1426
ت:عبــد  ســيبويه)180هـ(،  الكتــاب،  ــــ 
 ، الســام هــارون، ط3، مكتبــة اخلانجــي 

1988م.  / 11408هـــ  القاهــرة، 
ــــ  كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب 
ــة  ــاج خليف ــة أو احل ــي خليف ــون، حاج والفن
)1067هـ(،مكتبــة املثنــى - بغــداد )وصورهتا 
ــا،  ــم صفحاهت ــس ترقي ــة، بنف ــدة دور لبناني ع
مثــل: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ودار العلوم 

ــة(،1941م. ــب العلمي ــة، ودار الكت احلديث
ــ لســان العرب، الدين ابــن منظور)711هـ(، 

ط3، دار صــادر بريوت، 1414هـ.
ــن جني)392هـــ(،  اب ــة،  ــع يف العربي ــــ اللم
 – الثقافيــة  الكتــب  دار  فــارس،  فائــز  ت: 

ـ الكويــت. 
ابــن  العــرب،  كالم  يف  ليــس  ــــ 
الغفــور  عبــد  ت:أمحــد  خالويه)370هـــ(، 
1399هـــ/  املكرمــة،  مكــة  ط2،  عطــار، 

. 1م 9 7 9
ــ جمــاز القــرآن، أبــو عبيــدة، مكتبــة اخلانجي، 

1954_1962م. مرص، 
ابــن  األعظــم،  واملحيــط  املحكــم  ــــ 
ــداوي،  ــد هن ــد احلمي ــيده)458هـ(، ت:عب س
بــريوت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1، 

. 2م 0 0 0 / 1هـــ 4 2 1
ــــ خمتــار الصحــاح، الــرازي )666هـــ(، ت: 
يوســف الشــيخ حممــد، ط5، املكتبــة العرصية، 
الــدار النموذجيــة، صيــدا، بريوت،1420هـ/ 
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1999م.
ــ املخصص، ابــن ســيده)458هـ(، ت:خليل 
الــرتاث  إبراهيــم جفــال، ط1، دار إحيــاء 

ــريب، بريوت،1417هـــ/ 1996م. الع
ــــ املزهــر، الســيوطي)911هـ(، ت: فؤاد عي 
منصــور، ط1، دار الكتــب العلميــة – بــريت، 

1418هـ /1998م.
ــــ املصبــاح املنــر، الفيومي )770هـــ(، املكتبة 

ــة، بريوت. العلمي
ــــ معــاين األبنيــة، فاضــل صالــح الســامرائي، 

ــار، 1428ه/ 2007م. ط2، دار ع
ــــ معــاين القــرآن، الفراء)207هـــ(، ت: أمحد 
ــد  ــار، عب ــي النج ــد ع ــايت ،حمم ــف النج يوس
ــة  ــلبي،ط1، دار املرصي ــاعيل الش ــاح إس الفت

ــرص. ــة، م ــف والرتمج للتألي
احلمــوي  ياقــوت  البلــدان،  معجــم  ــــ    
)626هـــ(، ط2، دار صــادر، بريوت، 1995. 
واملعربــة،  العربيــة  املطبوعــات  معجــم  ــــ 
يوســف بــن إليــان بــن موســى رسكيــس 
)1351هـــ(، مطبعــة رسكيــس بمــرص 1346 

هـــ/ 1928 م.
ــة،  ــا كحال ــر رض ــن، عم ــم املؤلف ــــ معج
ــرتاث  ــاء ال ــريوت، دار إحي ــى، ب ــة املثن مكتب

العــريب، بــريوت.
ــــ املعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى، أمحد 
الزيــا، حامــد عبــد القــادر، حممــد النجــار، دار 

الدعوة.
ــــ معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات 

دار  ط1،  الذهبي)748هـــ(،  واألعصــار، 
1997م. 1417هـــ/  العلميــة،  الكتــب 

ــازري  ــي امل ــلم، التَِّميم ــد مس ــم بفوائ ــــ امُلْعل
املالكــي )536هـــ(، ت: فضيلــة الشــيخ حممد 
الشــاذيل النيفــر، ط2، الــدار التونســية للنــش 
املؤّسســة الوطنيــة للكتــاب باجلزائــر املؤّسســة 
والّدراســات  والتحقيــق  للرتمجــة  الوطنيــة 
الثالــث  واجلــزء  م،  احلكمــة،1988  بيــت 

ــخ 1991م. ــدر بتاري ص
ــن  ــو احلس ــرب، أب ــى املغ ــرب يف ح ـــــ املغ
األندلــي )685هـــ(، ت: د. شــوقي ضيــف، 

ط3، دار املعــارف، القاهــرة 1955م.
اإلعــراب،  صنعــة  يف  املفصــل  ــــ 
ــم،  ملح ــو  ب ــي  الزخمشي)538هـــ(، ت:ع
.1993 بــريوت،  اهلــال،  مكتبــة  ط1، 
فارس)395هـــ(،  ــن  اب ــة،  اللغ ــس  مقايي ــــ 
الفكــر،  دار  هــارون،  الســام  عبــد  ت: 

1979م. 1399هـــ/
ــــ املقتضــب، املربد)285هـــ(، ت: حممــد عبد 

اخلالــق عظيمــة، عــامل الكتــب – بــريوت.
ابــن  التريــف،  يف  الكبــر  املمتــع  ــــ 
لبنــان،  مكتبــة  ط1،  عصفور)669هـــ(، 

. 1هـــ 9 9 6
ــــ املهــذب يف علــم التريف، صــاح مهدي 
ط1،  شــاش،  طــه  وهاشــم  الفرطــويس 
ــة، 1422ه/ 2011م. ــريوت احلديث ــع ب مطاب
ــة ونموهــا، الكرمــي،  ــــ نشــوء اللغــة العربي

ــة. ــة العرصي املطبع
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ــــ النحــو الــوايف، عبــاس حســن )1398هـ(، 
ــارف. ط15، دار املع

ــن  ــر، اب ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري ــــ النهاي
ــزاوي،  ال ــد  ــر أمح األثري)606هـــ(، ت:طاه
ــة،  ــة العلمي ــي، املكتب ــد الطناح ــود حمم حمم

1979م. 1399هـــ/  بــريوت، 

ــ مهع اهلوامــع، الســيوطي)911هـ(، ت:عبد 
احلميــد هنــداوي، املكتبــة التوفيقيــة، مرص.

الصفدي)764هـــ(،  بالوفيــات،  الــوايف  ــــ 
ــى، دار  ــي مصطف ــاؤوط وترك ــد األرن ت:أمح
إحيــاء الــرتاث، بريوت،1420هـــ/ 2000م.
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Abstract:

The Maqamat that Hariri invented is 

considered one of the important literary 

arts because of the tales in it that the owner 

diversified and branched out, and he came 

in the exact meaning of the gentle term in 

conformity, and Hariri immortalized it as a 

crown on the importance of literature, and a 

lack of mastery of the language of the Arabs. 

The famous store, deciphering its hiding 

places was the concern of Al-Shuraishi who 

did not leave a book written in explaining 

its terms and clarifying its purposes without 

looking into it, and achieving it considered 

and tested, and he did not skimp on its 

disposal and derivation, in one way or 

another, so it came as a goal in this section, 

and this is what made us collect His 

morphological views in our message tagged 

with (Albahth alsarfii fi sharah muqamat 

alhariri lilshrishi T.619 AH), and we parted 

from this thesis the discussion of the season 

by (Abuniat almasadir fi sharah muqamat 

alhariri lilshrishi (T.619 AH)); This is because 

the sources are among the morphological 

topics that took a wide space among scholars.



170


