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 جتديد الدرس الرصيف

 بناء )َفْعَلَن( وجواز تقووسه

 

 (). ممدوح خسارةد

 

 ( الظاهرة:1

( بٌْٓددك أَْ َىددع امٕنددق   ـَ دد َّ ُْ ٌل نددـ ن(ددؾ )َع بدد أ يهددٕع ذم املددملٌدل ام أددَ ٌػ أؿٌدٛد

دؾ امقهددوامٕح امث قٌُّؾ، و)َعْو  ٌَ ََ ت امقٌوددَرن( بٌْٓدك  ًٛ  مليّباٛد ر، فُدقمؿ دلَء نقامفبد

ٖٞ امق وق َودـ( ذم )َعْلَ َْ َْ ًٛ، و) ّْدٖٕد م امق وقدٝ َع ٌَؾ ًٖٛد ََ ( بٌْٓك  ـَ ّْْ ُٝ امقملٌَّٕؿ(، و)َع

نق   ٕٝا ااميٕدٝ ٓ بٗد ّاؼ بٗنق  َْود ّف َيملٌَ ٌَ ََ َوـ امحِلقام  أو ام سٗقٝ( بٌْٓك  َْ َْ ن(ؾ ـقمؿ )

ْوددد ٌَ َّٓدددٝ وامق ُْ ٌَ ن  ٛ ن(دددؾ  امق د فدددد بددد أت يهدددٕع نوددٛد ٕٝا َّْْٓدددٝ دعٛندددٝ نقيدددقع ٌَ َرٖٝ وامق

َوٓٝ، َْ  وأـؾ نٓٔٛ نهملُٛهتٛ نـ ألدء امقَٛعّػ أو ام ٌَققػد وامقه

َ ًٓ بػ وْٕقع  ذه امٕؿٌٛل وأن(ٛمٛ عىل أَلالت امقِملّ  ََ ٛب وأقسٓٝ ام ملِّْػ أٌٛ  

امقٍّقيػ حقل ـبقل  ذام امقبٓٛء نـ امٕؿٌٛل مذه امق ٓٓت ام أَ ٌٝ، وحقل إنِٛن يُٕٕسف، 

 ؿذ بقام ذم اقؽ بػ نقامؿِؼ ونٌٛ ضد

                                                           

(عىق جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ ب نهؼد )  
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 )َفْعَلَن( لدى القدماء:( بناء 2

ذم قٍملٓٛ امقَوأك،  – وقق ـّّٕٝ – يٓ   أن ٖج  ظٛ رة قٍقيٝ حمَ ٌٝ إٓ مٛ أصقل

اقؽ أن امقذامئُٝ امقٍّقيٝ عٓ  امقٌريب ام ٌٛرص ٓ يِٛن يسٕغ حٛقٝ إٓ إاام يقامؿُٞ نع عٛنامٍت 

َّـ( امقذي ٖر ٌْ ّٝ ذم امقٓيؼ امقٌريبد ويو ق  ذام امقُقل عىل بٓٛء )َؿ ى أصققف ذم قٍقيٝ نملٗصِّ

  (1)قٍملٓٛ امقرتامٌٕٝد ؿد َٛء عىل  ذام امقبٓٛء نـ امٕؿٌٛل

يف امق(ّ(ػد - ـ امقبُْْس  إاام بّغ إ طُٛب ُبْْسَ َُ ّْ  َح

ْربقند - ٌُ  َعْربَٓف  أعيٛه امق

رَيـ، و ق ٖبٛت ُيْ َبغ بفد - ٌَ  َعْريـ امق(قب  َصبٍَف بٛق

ٌُرَقن - ٓف  رضبف بٛقٌوٛ، ورضبف بٛق ََ َعْر
 د(2)

امباٝ  - قن ]امقَرْٛة[د َؿْرَـ امق ا ََ ْر
َِ ٔٛ بٛق  حسا

َبف ورَصعفد - ف  رَضَ َْ  ـَْأَزن َ ْو

َّف - ٌْ
ؾ ؿِ ٌَ َْٕيـ ؿالٌن  صٛ  فٛقهٕيٛن أو َؿ  د(3)َْ

 د(4)َعٌْٓـ ذم فالنف  أب ل اممْزة عًٕٓٛ  -

ًٛد -  َعَْٓقن امقِملٛب  َوَيع قف عٓقامٖ

ًٛ ]و ق امقٌٓقامن[د - َّْقن امقِملٛب  ويع قف عّقامٖ  َع

                                                           

ََّؾ(د ولٌٓقن  ٓٛـهٝ  (1) ٌْ يسِّٔٛ نيقامن امٕنب قَّٛ اميب وؾريه نـ فملٜ امقلف ذم بٛب )َؿ

 ئٕٝ بٛقملَوٕؾد ذه امجلز

ٌَوٛ وِعذق امقَٓؾ إاام يبس  يٛج امقٌروس  عرجد (2) ٌُرَقن  امق  امق

 نخمؼد –قسٛن امقٌرب -( امبـ نًٓق 3)

 د499نيقامن امٕنب   –( امقَٛ اميب4)
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ٛطٌ - ٝـ  ٛء بأجا ، »ٝ، َبْرَ ـ َ  ٕٟ نـ امقُُبْ ٛن و ق امحلجٝ وامق قٕؾ، وامقٓقن، عٓ  امّق

 د(5)«زامئ ة

ٝ امقيقيّٝ - َّ ٝ، و ل امٓق ٌَْٕ امن، مجع َعْٕ اٖم ـ امق قن، ن ِٛي ُؾ  صٛ  أطقل ن َا  د(6)َعَْٕ ن امٓق

ّٔٛ لبٌػ - ْا  د(7)َلبٌْـ ن اممهف  ف

ـَياٌفد -  َؿْرَصـ امقكَء  

-  ًٛ ّْيٖٛ ٌّف ُل َّْيٓف َ   د(8)َل

 د(9)وـٌ  ذم بٕملف َفِْٓـ ؿالٌن   رب -

ّف عؽيًٓٛ  - ٌَ ََ ن امقكَء    د(10)َعْؽَ

، ٕن امقٓقن ؿٕٔٛ إنٛ زامئ ة عىل  ( نون ْؽٍّ ـَ َّ ٌْ ؿٔذه لبٌٝ عؽ ؿٌاًل عىل بٓٛء )َؿ

ـَْأَزن َ ْوْف  ـَ امقبُْْس، وَؿْرَصـ امقكَء و ُْ ّْ امقٌَؾ امق(الٌل، قملٓقيع ام ٌٓك فد ذم َح

ـ، وإنٛ زامئ ة ذم أصؾ  َِ ـ، وَفْٓ ََ ْٕ امن، وَعْر ٌَ ٞ نٓف ن(ؾ  َعَْٕ ن امقَٓؾ نـ امق ُا نٛ امْمُل

ّْقامن، وَبْر ـ نـ امقُب ٛن وْٕيـ نـ امقهٕيٛن  ٌُ وعٓقن امقِملَٛب وعّقٖف نـ امقٌٓقامن وامق

ـ نـ امقَرَقن،  ََ بٌػ، وَعْؽن نـ امقٌؽيـ وَؿْر ٌَـ نـ امقسا ّيٛن وَلْب َّْيـ نـ امقسُّ وَل

ٌَػ،  َريـ، وَعٌْٓـ نـ امق ٌَ ـَ نـ امق ْربقندوَعْرَي ٌُ  وَعْربـ  نـ امق

                                                           

 قسٛن امقٌرب  بَرهد –امبـ نًٓق  (5)

 يٛج امقٌروس  عقند –امقزبٕ ي (6)

 ام و   امقسٛبؼ  لبٌـد (7)

 دامققلٕط  لّيـ –جمْع امقُٛ رة (8)

 يٛج امقٌروس  فٓـد –امقزبٕ ي (9)

 امققلٕط  عؽد –نٌجؿ امقُٛ رة (10)
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وـ  و نت أؿٌٛل نٓملٕٔٝ بٛقٓقن مل ٌٖ ا ٛ ذم  ذام امقبٓٛء ٕن امقٓقن ؿٕٔٛ أصّٕٝ ؿأُٔٛ 

ٌَـ  ع ام ع واًم ْ ي اًم، وَ ْ َقن ذم لريه  َأْبَيٗد  ّْ َّؾ(، و ل  َل ٌْ أن يِقن بٓٛؤ ٛ )َؿ

َٓف، وَ ْونَ  ِا ََٗن امخلٛئَػ  َل ْْ ٜا بٛ ناًم، وَط ـ وَلَْٓسـ اممقامُء    َْ ْٕ ُؾ  أعٕٛ ويٌٜ، وَ  َُ ن امقرا

ًٛد(11)امقرَدُؾ  صٛ   ـٕبًٛ  دٓ َْ ٌَـ  امنملأل ِل  د وَيْس

لدء قملَٓقيع ام ٌٓك  ٕٓٝ إم نهتٛ ذم أب ؿٌٛل، بزٛي ( ذم إم ـَ َّ ٌْ ء )َؿ نة امقٓقن ذم بٛٓ َٖٗس قزٛي وُيسمل

ّْبَـ ٛظ، ؿْـ اقؽ  امخلَ َٕق ملقلع ذم ام َّْجـ(12)أو ّق ٌَ ٝ ام(13)  امخلَْرـٛء، امق زة   امقٓـٛ قًٍّٕٝ ام ِمٓل

ََـ ْٕ ِعش، امقىا ْعَهـ  امقرِّ أؿ، امقرا ٍْـ(14)امّق َّ يت نع امقىٕػ بال نعقة، وامقبِ ، (15)  و ق نـ ٗي

ىٔؿ أح س ٌب ٓٛ ِّّغ ّق ـّ و ق امقذي ُيَب ْيُٓ ُُ ٛ  امق ضد وـرٜي نٔٓ ُُيـ ٛنٟي ٌب  (16)و ق امق

ٌَِرْيَٓٝ َْٓٝ (17)وامق َّ قع نـ ام ك، وامخِل  ٖ عرتامض، و ق ٝ نـ امخِلال (18)نـ آم ٓا ٌَ ْْ ف، وامقسِّ

ًَٓاٞٓ ًٛ َي ْٕئ ت ؿّؿ ير  َ ٞ أو َيبَلا ٌَ ْا ، و ل ام رأة إاام َيَس ٖٝا َر ًِّ  د(19)«وامٓق

                                                           

ٌْٕؾ( ام ّأؼ بٛقربٛعل، وٓ ٖرى اقؽ، إا مل يرن ؿٌؾ  (11) ْْٕـ( عىل بٓٛء )َؿ ا ٜ بٌىٔؿ إؼ أن )َ 

ُٕزامن عّٕف قإلحلٛقد  )مَهَـ( امق(الٌل ؿ

 قسٛن امقٌرب   ّٜد –امبـ نًٓق  (12)

 ام و   امقسٛبؼ  ع٠ّ، عّجـد (13)

ـد14) ََ  ( ام و   امقسٛبؼ  يٕػ، َي

 ( ام و   امقسٛبؼ  بّغد15)

 ( ام و   امقسٛبؼ  ـيـد16)

 ام و   امقسٛبؼ  عَرَض، عرَيـد (17)

 قسٛن امقٌرب   ّػد –( امبـ نًٓق 18)

د (19) ـا  ام و   امقسٛبؼ  لْع، ظ
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 ( تيصول بناء )َفْعَلَن( يف آشتقاق العريب.3

ء ام ققا قٌؾا أ  ؾ  ذام امقبٛٓ ك ذم عّؿ ؿا نٛ ي٘صِّ ْا ٛق امقٌريب نٛ ُيَس ْمُل   قألؿٌٛل ذم آم

قل ٛ اميب   امقلف )امإلحلٛق(د ُٖ ٛل امَق لدء،ـ  ء نقَقن ذم إم ن  ذام امقبٛٓ ؿٌٛل،ٕ  ٛ »ذم إم ومم

ـْ  َّ ٌْ قن ذم آ ره ؿجٛء عىل )َؿ نةٖ  عل بزٛي ٛب ٛقرُّ ـْ أحلؼ ب ّْبَ ـْ (  امخلَ َّْج ٌَ ْعَه ، امق  د(20)«ـْ ، امقرا

ف امبـ َٓل امإلحلٛق بُققف   امعّؿ أن امإلحلٛق إٖد  ق بزيٛنة ذم امقِّْٝ »وـ  عرا

ع ذم امقٍّٝ، ؿذوامت امق(الٌٝ ُيبّغ هبٛ اوامت بف ِزٖٝ ام ّأَ يبّغ  ٍب نـ امقملقلُّ ؼ بف قََضْ

ويٌٓك »لرتامبٛاي  ذه امقًٛ رة بُققف  ويقيح امقريّض امٕ د(21)«امٕ بٌٝ وامخلْسٝدد

 ٍٜ ًٛ أو حرَؿػ عىل يرفٕ زيٛنة ؾري نيارنة ذم  امإلحلٛق ذم امٓلؿ وامقٌَؾ أن يزي  حرؿ

ٝ إـٛنٝ نٌٓك، قٕوري بملّؽ امقزيٛنة ن(ؾ فّ ٕٓا ْٝ ُأ رى ذم ع ن امحلروف وحرفٛهتٛ ام ٌ

ِٓٛت، فؾُّ وامح  ذم نِٖٛف ذم ام َّأؼ هبٛ، وذم يوٛ ئَٛ ذم ام ٛيض  وام ىٛ ع وامقسا

 د(22)«وامٕنر وام و   واملؿ امقَٛعؾددد

ػ  نيارناًم وؾري ُنياِرن، ؿٛ يارن  ق نٛ فٛن بملِرام   َْ ؿ امقُ نٛء امإلحلٛق ـس وـ  ـسا

ٓل ٓم امقٌَؾ: ـٛل  َٜ ُنيارنٌ  »ؽح ـقل ام ٛزين  يامبـَ  َب ّْ ََ َ ن و ْٔ أٖؽ قق   إن بٛب َن

َٞ ذم ٌْر أو لجع أن يهملؼ نـ )رضب( املًد أو ؿٌاًل أو ؾري اقؽ جلٛز، وفٓٞ  امحملْج

ٌٜ أـبَؾ إاام  َب َب(، وفٓٞ يُقل  ) ذام رَضْ راًم( وأٖٞ يري  )رَضَ ْْ َٜ زي  َع َب يُقل  )رَضْ

ّْملَف املدً  ٌَ ام يارن  ق بزيٛنة أحرف )لٗقملْقٖٕٔٛ(، فد ذم ـقمؿ  )َنْ َق ، وؾري  د(23)«ََ

                                                           

 د268 –267نيقامن امٕنب   -امقَٛ اميب (20)

 د35 -34  1ام ٓوػ   –امبـ َٓل (21)

 د52  1رشح امقهٛؿٕٝ   –امبٛايلرتامقريض امٕ (22)

 د43  1ام ٓوػ   –امبـ َٓل (23)
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وامقٌرب يبسط امٓلؿ وامقٌَؾ ؿملزي  ذم ع ن »وَبْٕير وَصْقَنع(، يُقل امبـ ؿٛ س  

 د(24)«حروؿٔد، وقٌؾا أف(ر اقؽ إلـٛنٝ وزن امقهٌر ويسقيٝ ـقامؿٕف

يٛنة حرف نـ وإاام فٛن بٌض امقُ نٛء ـ  حلوام امإلحلٛق بملِرام  ٓم امقٌَؾ أو بز

يرى أٖف نـ ام ِْـ زيٛنة أي »أحرف )لٗقملْقٖٕٔٛ(، ؿٙن بٌىٔؿ امٔ ر فٛبـ ؿٛ س  

غ يّؽ امقزيٛنة، أي  حرف نـ حروف امٕبج يٝ عىل امٕصؾ امق(الٌل نٛنامم  ٓٛك نقٕؾ يسقِّ

ق بػ امحلروف امقزامئ ة امقملل يزامن بٛطِّرامن أي أحرف )لٗقمل ْقٖٕٔٛ( أو يِرام  ٓم إٖف مل يَرِّ

ةامقٌَؾ   د(25)«وبػ امحلروف امقملل يزامن زيٛنة ؾري ُنيارنة أو ُحرا

أنٛ امقٍّقيقن ام أ ٌقن ؿال حيلون حروف امقزيٛنة ذم ٓم امقٌَؾ وٓ ذم أحرف 

 د(26))لٗقملْقٖٕٔٛ(، بؾ يرون أهنٛ وـٌٞ ذم نًٌؿ حروف امقٌربٕٝ إن مل يِـ فّٔٛ

ؿٖٙٓٛ ٓ ٌٖ م فّدت يزامن وبٛقًٓر قّوّٝ نٛ بػ امقٌربٕٝ امقٌ ٖٖٕٛٝ وامقٍّٛت امجلزيريٝ، 

 د(27)ؿٕٔٛ امقٓقن عىل ام و   ذم بٌىٔٛ، و ل قٕسٞ ذم أصؾ امٓلؿ امقذي أ ذت نٓف

أنٛ يسْٕملٓٛ امإلحلٛق بْٛٓملُٛق وٌَّف نـ أٖقامعف ؿٔق ييبٕؼ قِالم امبـ امقْسامج  

إن لٗل لٛئؾ ؿُٛل  نٛ نٌٓك ـققٓٛ   ذام امحلرُف نهملؼ نـ  ذام امحلرف؟ ـٕؾ قف  قـ »

أحُ مهٛ أن دم  حروف أحِ مهٛ امقملل يُ   ٛ   ٛنامٓلَؿ حملك جيملْع قف ْٕئ يسملأّؼ  ذام

                                                           

 د193امقوٛحبل   –امبـ ؿٛ س (24)

 د162امقوٕغ امقربٛعٕٝ وامخلدلٕٝ   –ند نزي  ٌٖٕؿ (25)

 د756  2ام ٌجؿ امقٌريب   –ند حسػ ٖوٛ  (26)

ّْٜد و )َوْقمَلْٓهف( (27) َِ َبْٓهف( بٌْٓك يُِٛقٜ نـ امٓلؿ ) ّبٛ( امق ّْ بٌْٓك امقملاوٛيب،  ذم امٔ امنٕٝ  )َ 

ٓٝ(د وامقٓقن زامئ ة  ٌَ َقع، فد ذم عٛنٕٝ امقهٛم )َنْق َْٓهف( بٌْٓك امق ا ٌَ فد ذم عٛنٕٝ امقهٛم )َوْقَ ٖٝ(، و )َنْق

ذم  ذه امقِّدت امٔ امنٕٝ، إا قٕس ذم امٕصؾ امقذي أ ذت نٓف ٖقند )عـ امٕلملٛا َق ج  زق امهلل 

 ن ير ن  لٝ امقٍّٝ امٔ امنٕٝ بٌّْقٓ(د
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 –امقٓأقيقن بٛقَٛء وامقٌػ وامقالم نقَقنًة بٗعٕٛهنٛ ذم امحلرف امٔ رددد وٓ يُع َؿْرق بٕٓٔد

بٛ ملالف امحلرفٛت أو بٛقزوامئ ، ؿِٕقن امقبٓٛء َؾرْيَ امقبٓٛء وامٕصقل وامح ةدد  إٓ –إاام وـع

َٝ ؿال امْملُٛق وامٔ ر أن يهٛ فف  د(28)«ذم نًٌٓك نون نًٌٓك، ؿٙن مل جيملٌْٛ أقبملا

ًٛ ويٌُٕ اًمد نٓٛ ُيَ قِّؾ عىل أن  ذام امقبٓٛء أَصٕؾ ذم امقٌربٕٝ لدع  قٌؾا نٛ ـ ا

 ( بناء )َفْعَلَن( يف لغة ادحَدثني:4

ٔٛ قٍقيقن أؿٛيؾ ؿٕد جيري  ْٛع عىل  ذام امقبٓٛء ذم امقٌل امحل يٟ أؿٌٛل ف(رية، يملبٌا

ِّٕػ ون لق ٛ، نُرتحػ يٌُٕ ه ذم امقلف امقٌريبع ِّٕػ وامقٌّْ د (29)ىل أقسٓٝ امإلعالن

 ونـ أظٔر  ذه امٕؿٌٛل 

ن امقكء نـ صَملف امق يٕٓٝد - را ـ،َ  ِْ ّْ ٌَ ـ ُي َْ ّْ  َع

ْىقن بٌْٓك ٌَؾ امقكء ُعىقاًم، أو حتقيّف إؼ نٛنة عىقياٝد - ٌَ  َعْىقَن ُي

ٌؾ امقكء نٌُق - َّٓٝ  بٌْٓكَ  ُْ َّـ وَع ُْ ن دَع  ًٓ ممٛ يُبّف ام ٓيؼ ام جرا

 وٓ يِٛن قٍٝ امإلعالم ختّق نـ أؿٌٛل عىل  ذام امقبٓٛء نـ ن(ؾ  

أ ٛ عىل ؾرام  نٛ َرى ذم إـّٕؿ امقبُّٛند - زا ََ ـ ام ٓيُٝ  أي  َُ ّْ  َب

مٛ إؼ نٕ امن ٕنرامء امحلرب وامٓـململٛلد - ـَ امقبالَن  أي حقا ٍَ  َأْؿ

ـَـ امقٓزامع  أي ٌَّف عىل ؾرام  نٛ جير -  ي ذم امقٌرامق نـ رصامعٛت ن٘ ٝدَعْر

ٌّٔٛ اامت طٛبع أ الـل إٖسٛيند - َْٖسـ امقٌالـٝ َ   َأ

ٌُْرف أو حتريػ امقُٖٛقند - ًٛ بٛق َّف نؽوع ٌَ ََ َعـ امقَسٛن  أي   رَشْ

                                                           

امجامبـ ام (28)  د20 لٛقٝ امْٓملُٛق   –قْسا

( ونٛ يهملؼ نٓٔٛ –ند حمْ  حسـ عب  امقٌزيز (29) ـَ َّ ٌْ ذم أصقل امقٍّٝ  جْع  –زيٛنة امقٓقن ذم )َؿ

 د347  4امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رة  
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ٕٝا بٌ  أن فٖٛٞ نملقيِّرة د - ٌَـ امقٌالـٛت بػ امق وقملػ  أي ٌَّٔٛ طبٌٕ  َطْب

 ن(ؾ وذم حُؾ ام ٌّقنٛيٕٝ ظٔرت أؿٌٛل عىل  ذام امقبٓٛء 

قف إؼ فملٛب إقِرتوين ب ل امقق ـّل، يٓؽ عىل امقهٛبِٝ أو  - ـ امقِملٛب  إاام حقا َْ ـْ  َ

ن عىل ـرص نرتامصد  ُُيَزا

َ ْوَنـ امحلروف امقٌربٕٝ  إاام ويع قِؾ حرف نٓٔٛ نٛ يُٛبّف ذم امقٍّٛت امٕو بٕٝ  -

 ( نُٛبؾ حرف )امخلٛء( امقٌريبدKH) فقيع امحلرؿػ

بٔٛ بأروف ٓيٕٕٓٝ ب ل امحلروف امقٌربٕٝ فٗن يِملٜ َقٕمْلَـ امقِّدت امقٌربٕٝ  إاام فمل -

(، يّؽ امقب عٝ ام بملذقٝ امقهٛئٓٝ امقملل ب أت ئًر ذم فملٛبٝ safara abi)لٛؿر أيب  

امٓت!! ٕٝا اممٛيَٕٝ ذم امجلقا  (30)بٌض امقرلٛئؾ امقٓو

ـْ  َّـ( نٕ امن   ؿّ امٕوقِ ٌْ ََ َّـ( ونيٛوعف )َي ٌْ م  ق ن قل بٓٛء )َؿ نـ فؾ نٛ يُ ا

وٝ، ن(ؾام ويّأ   (31)ٛت امقٌّْٕٝ ذم ام ٌَٛؿ ام ملَوِّ

ُم   ٌٓك زيٛنة ٖسبٝ امَٕحٛض ؿٕفد -  ََحَْىـ امق َم وحَتَْىـ امق ا

َّْقن   ٌٓك زيٛنة ٖسبٝ ام ٛنة امقُّقيٝ ذم يرفٕبفد - َُ َّْقن امقسٛئَؾ وَي  ـَ

ُم  إاام زامنت ٖسبٝ امقهأقم ؿٕفد - ـ امق ا َْ  وَيَهْأ

َرن امقبقُل  إاام زامنت صَريف عد - َْ    ق طبٌٕلدَيَو

ّْْـدد وفؾ اقؽ  البسٝ نٓٓت  - ّْقَن وهَتَ ْزَ ن وحَتَ ـ ودَمَ َْ ْأ ََ ْقَقـ وَي ٍَ وَي

ّْق وامماُلمدد  امٕلدء امقملل امْملُٞ نٓٔٛ و ل امقٍقل وامقَأؿ وامجلز  وامحُل

                                                           

ٖ وة إِْٛقٕٝ امقٍّٝ ؾري ام ٌٕٛ يٝ ذم ام قامـع  –ند مم وح  سٛ ة زي  نـ امقملَوٕؾ يًٓر  (30)

 د1142ص - 4ع-85ْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ = ننهؼ ن٠جمّٝ جم –امٓقِرتوٖٕٝ
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وَّٖص ممٛ لبؼ إؼ أن  ذام امقبٓٛء امقٌَغ ونهملُٛيف، ـ  صٛ  إؼ ف(رة ٓ يوّح نٌٔٛ 

 ٌٕ ه ذم امقًَٓٛنْػ امقلذّم وامق ٓيل قٌّربٕٝدإؾَٛل امقًٓر عٓف ويُ

 ( هل جيوز َتْقووس بناء )َفْعَلَن(؟5

ْقغ عّٕفٖأـ ٖرى أٖف يِْـ يُٕ ملٓٛ ذم اقؽ  رشوطدحتٞ  ٕس  ذام امقبٓٛء وامقوا وحجا

ؾٛت امقلؿٕٝ، وامحلَٛٝ امق ٓقٕٝ، وامقَضو ة امقٌّْٕٝد  ٌالٌٝ إْٔٛء  ام سقِّ

غات الرصفوَّة:  -1  اقؽ أنق  ونٛ يسقغ ادسوِّ

وؿٕف امقرن عىل نـ امعرتض عىل دمقيز امقوقغ  أصالة هذا البناء وكثرته يف العربوة: -أ

د أي إهنؿ جيٌّقٖف نـ بٛب (32)«بأجٝ أن امقٌرب مل يٌرف عىل  ذام امقبٓٛء إٓ ُفّٕدت»عّٕف 

قٕس فؾ يشء يسْع نـ »امقٓٛن  وامقهٛا امقذي حيَظ وٓ يُٛس عّٕف، نٓيُّػ نـ أنا 

لٌْٞ أبٛ امقٌبٛس »د ونـ ـقل امقزَٛج  (33)«ٓقامن  جيٌؾ أصاًل يُٛس عّٕفامقهقاما وامق

ْٞ امقٓقامن  وامقهقاما  َّ ٌَ ََ وامعملْ ت عّٕٔٛ َف(ُرت  ؾريؽحمْ  بـ يزي  ام ُبِّن يُقل  إاام 

 ّٓ وأن امقبليِّػ ٓ يبٓقن امقُقامع  ام يارنة إٓ »د ونـ ام ٌروف أن ام ُبِّن بلّي (34)«يؽز

 د(35)«نـ فالم امقٌرب عٓ  ؿعىل نٛ ف(ر واململَٛض 

ؾ قٓٛ ع ٌن  ٓٛ  ٛ و ن نـ زيٛنة امقٓقن عىل أبٕٓٝ امٕؿٌٛل وامٕلدء حتوا ـْ نـ يملبٌُّ وقِ

م عىل أهنٛ أبٕٓٝ  َُ ا قٕس بٛقُّٕؾ نُٛ ٖٝ بٗبٕٓٝ أ رى مل يقصػ بٛقٓ  ة وٓ امقهذوا، بؾ ُي

ٕٝا ٌٛبملٝ ذم امقلف امقٌريبد ؿد زي ت ؿٕف امقٓقن ذم امٕؿٌٛل  ، َعْرَبـ، َعْرَيـ،  ؿٌّ ـَ َُ ّْ )َح

                                                           

 د347  4ذم أصقل امقٍّٝ   –ند حمْ  حسـ عب  امقٌزيز (32)

 د118  3امْٕبٛه وامقًٓٛئر   -( امقسٕقطل33)

 د119  3( ام و   امقسٛبؼ  34)

 د81امقُٕٛس ذم امقٓأق   –ند نٓك إقٕٛس (35)
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ٌَـ، َؿْرَصـ،  َّْقن، َبْرَ ـ، َعَْٕ ن، َلْب ًٌـ، َعْٓقن، َع ْٕيـ، َعْٓ َْ ـَْأزن،  ـ،  ََ َعْرَـ، َؿْر

ًٛد َّـ(، فد افرٖٛ آَٖ ٌْ َن( ؿٔذه لبٌٝ عؽ ؿٌالً عىل بٓٛء )َؿ ـ، َعْؽَ َِ َّْيـ، َفْٓ  َل

 ٌْ ََّؾ( فد ا ٜ امقٍّقيقن، إا قٕس وٓ يسملُٕؿ أن يُٛل إن  ذه امٕؿٌٛل عىل وزن )َؿ

َّْيـ( ام هملؼ نٓف  نـ ام ٓيؼ أن يقزن )ُلّيٛن( عىل )ُؿٌالن( بٛقٓقن، ٌؿ يقزن امقٌَؾ )َل

ٌْالن( بٛقٓقن، ٌؿ يقزن امقٌَؾ نٓٔٛ  ََّؾ، وٓ أن يقزن امقوَٝ )َعْٕ امن( عىل )َؿ ٌْ عىل َؿ

ََّؾ( ٌْ ؾ امقُقل ذم  ذام َبٌ ُ  (36))َعَْٕ ن( عىل )َؿ  دولقف َٖوِّ

ٞ نٓف، فد ذم َعْرَيـ  ُا وإاام امعملؾ بٌىٔؿ بٗن امقٓقن  ل نـ أصقل امٓلؿ امقذي امْمُل

( بٌْٓك بّغ إ طٛب  ـَ َُ ّْ رَيـ، وَبْرَ ـ نـ امقُب ٛن ؿٙن  ذام ٓ يو ق عىل ؿٌؾ )َح ٌَ نـ امق

ُّْؼ امقبُْْسة وامق(ْرة ُنٓمْلَٔك  ّْؼ(، ب قٕؾ ـقمؿ )َح امقبْسة ٌّ(ٕٔٛ، ٕن امْٓملُٛق  ٓٛ نـ )امحَل

ًٛ، وب قٕؾ زيٛنة امقٓقن (37)ُّ(َْٕٔٛ(ٌُ  ّْؼ أيى ّاؼ امقبُْْس( نـ امحَل قام قٌّْٓك َٖسف )َح ُُّ ، فد امْمل

ـَْأزن( وامقٌَؾ امق(الٌل )َؿرَص( قٕوبح َؿْرَصـد  ـَأز( قٕوبح )  عىل امقٌَؾ امق(الٌل )

أنٛ امقرنُّ عىل أن امٕؿٌٛل امقملل و نت عىل  ذام امقبٓٛء ـّّٕٝ أو فّٕدت، ؿٔق أن امٕنر 

ح اقؽ بُْٛ ٖملٔٛ قٕ ٕؿٌٛل امقملل و نت عىل أبٕٓٝ أ رى نٛ بػ أبٕٓٝ بٛس فذقؽ، ويملىِّ

  (38)أصّٕٝ أو نّأُٝ هبٛ و ل

ءد - ٖاٛء و ل امحِلٓٛا َٖٗ  إاام صبغ حلٕملف بٛقرُيَ َؾ  و ن عّٕف أ بٌٝ أؿٌٛل نٓٔٛ َيْر ٌَ َْ  بٓٛء  َي

ََْرتد - ٌَ َّٞ  و ن عّٕف أ بٌٝ أؿٌٛل، نٓٔٛ َي ٌْ ََ  َي

َٕؾ  - ٌْ ََ كد َي  و ن عّٕف لملٝ أؿٌٛل، نٓٔٛ َيَرْ َٕٗ إاام امييرب وحترا

                                                           

 د722نيقامن امٕنب   –امقَٛ اميب (36)

 حّؼ، حُّـد –قسٛن امقٌرب –امبـ نًٓق  (37)

نروامن امقبقامب -امإلحوٛء وامٕع امن نـ فملٛب  إحوٛء امٕؿٌٛل امقٌربٕٝ ذم ام ٌجؿ امحلٛلقيب يٗقٕػ  أ (38)

ن، نِملبٝ قبٓٛن ٕٛا يت و ند حمْ  حسٛن امقي  مد1996 –ٖٛرشون –و ند حيٕك نري عّؿ و ند حمْ  نرامٛي
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َْٖلع، وفّٔٛ نّْٔٝد - بَك  ام ٌْ ىَل  و ن عّٕف عؽة أؿٌٛل، نٓٔٛ دَمَ ٌْ ََ  َي

ّْٝد - ٛ نٔ ا  نامم لرُيه نع امقْسعٝ، وفّٔ َّقا َْ ٛ ام الً، نٔٓ ٝ عؽ ٌؿ الٌ ل  و ن عّٕفٌ  ٌَقا  امْؿ

ْقَعؾ  و ن عّٕف أ بٌٝ عؽ ؿٌالً، نٓٔٛ يَ  - ََ ْقٌردَي َِ 

يع نٓف أو امـف امقَٛل ةد - َيػ امقذ ع  إاامـ  ٛ رَشْ ٝ عؽ ؿٌالً، نٓٔ َٕؾ  و ن عّٕف لمل ٌْ  َؿ

أبٕٓٝ امٕؿٌٛل امقٌربٕٝ، ونٛ َٛء عّٕٔٛ نـ أؿٌٛل أـؾ  ُُخسِ  ذه لبٌٝ أبٕٓٝ يهِؾ ٖأق 

َّـ(د أقٕس نـ حؼ  ذه امٕؿٌٛل امقسبٌٝ عؽة أن يَرن مٛ بٓٛء ٌْ  َعَ ناًم ممٛ َٛء عىل بٓٛء )َؿ

ؿٌٛل  ل أـؾ َعَ ناًم واململٌدًٓ؟ ِٕ َّـ(، وأن يىٛف  ذام امقبٓٛء عىل نٛ ـر وه نـ أبٕٓٝ  ٌْ  )َؿ

مل هذا البناء عذ زيادة النون إحلاقًا يف إسامء: -ب َٛء ذم قسٛن  يمكن أن ُيح

َٕ ددد »امقٌرب   َْٕ ن و ق امَْٕص ْعَهـ( فد زامنو ٛ ذم امقوا ويُٛل  وامقٓقن زامئ ة ذم )امقرا

امٕز ري ذم بٛب نٛزامنت ؿٕف امقٌرب »وَٛء ؿٕف   د(39)«ْعَهـ بٓٛء ُ بٛعل عىل ِح ةٍ امقرا 

(، و ل امقًٍّٕٝ ام سملٌّٕٝ ام ِملٓزة امقّأؿ، وٖقٖف زامئ ة،   امقٓقن نـ امحلروف ـٌ َّْج ٖٛـٝ )َع

ـْ  نَٛٓٝ َّْج ًٛ  (40)«وامنرأة َع يزامن وامقٓقن ُيزامن ذم امٕلدء وامٕؿٌٛلددد »، وَٛء ؿٕف أيى

ّْيٛن امبٌٝ ذم  ًٝ ذم ٖأق ُعْ(دن وُل ََـ وَ ْعَهـدد ويزامن  ٛنس ْٕ ّْبَـ وَي وـٛل امبـ  د(41)«َ 

امج   ٌِ »امقْسا ْعَهـ وامق ؾ نٛ َنرا ـقُل ام ٛزيّن  (42)«ْيََٓٝر وامقٓقن يزامن  امبٌٝ ذم امقرا
ِْ
فإذا »د وجُيْ

ما  َوَجْدَت حرفًا من حروف الزيادة سوى الواو والواء وإلػ يف يشء يحْشتؼ من معناه

ْعشة يذهب فوه، فاجعله زائدًا ىحو ًٛ عىل  و ذام امقُقل د(43)«)َرْعَشن( من الرَّ يٓيبؼ متٛن

                                                           

 قسٛن امقٌرب   عشد –نًٓق  امبـ (39)
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ٞ  ذه امٕؿٌٛل نـ يشء وا بٞ ذم نٌٓٛه، و ذام نٛ ٖسْٕف ُنالبسٝ  نٛ ٖأـ ؿٕف إاْ  ُّ مُل ْْ ام

دٛ ٓ يٗبٛه امقٌربٕٝ وأصقمٛد ْا  امقكء أو امٓلؿ، ؿزيٛنة امقٓقن ذم ن(ؾ  ذه امحلٛٓت ِند

ّٕف؟ واز القواس عذ القلول:ج -ج س ع ُٕٛ ؾ جيقز امق ّٕؾ ٔؿ ٓٛءـ   وعىل امؿرتامض أن  ذام امقب

وامقٓقن ؿٕٔٛ  –إٖٓٛ ٖرى أن امقُٕٛس عىل  ذام امقبٓٛء امقذي و ن عّٕف لبٌٝ عؽ ؿٌالً 

 َٛئٌز عىل نذام ٜ ووَقه  –زامئ ة

يىيرون إقٕف إٓ و ؿ حيٛوققن بف  ءٌ وقٕس يش»نذ ٜ لٕبقيف امقذي يُقل   -

 ًٛٔ َْ  ، وـ  صٛ   ذام امقبٓٛء ممٛ ُيْىَيّر إقٕف ذم  ذام امقٌلد(44)«َو

ِّٕػ امقذيـ فٖٛقام يُٕسقن عىل ام (ٛل امققامح  أو امقِّْٝ امقهٛاة -  د(45)نذ ٜ امقِقؿ

نذ ٜ امقبليِّػ امقذيـ جيٕزون امقُٕٛس عىل نٛ لقى امقٓٛن  وامقهٛا، عىل نٛ  -

ٛج   َا َٞ »أو نٖٛ نـ فالم ام ُبِّن امقذي ُّٖف امقز ّْ ٌَ ََ امقٓقامن  وامقهقاما ؾريؽ إاام 

، ؿٔذام امقبٓٛء قٕس بٛقٓٛن  وٓ امقهٛاد (46)«وامعملْ ت عّٕٔٛ ذم نُٛيٕسؽ ف(َُرت زُّٓيؽ

قٕس نـ رشط ام ُٕس عّٕف امقِ(رة، ؿُ  يُٛس »وي٘فِّ  نٛ نرا ـقُل امقسٕقطل ذم امٓـرتامح  

 د(47)«عىل امقُّٕؾ  قامؿُملف قُّٕٛس، ويْملٓع عىل امقِ(ري  َٛقَملف قف

ٓل يؽح نذ ٜ امقٌر - ب ذم امإلحلٛق امقذي لبُٞ امإلْٛ ة إقٕف ذم ـقل امبـَ 

َٜ ُنيارنٌ »عبٛ ة ام ٛزين   َب ّْ ََ َ ن و ْٔ َٞ ذم ٌْر أو لجع أن يهملّؼ   إن بٛب َن أٖؽ قق امحملج

َب( املدً  راًم وأٖٞ يري   نـ )رَضَ ْْ َٜ زيٌ  َع َب أو ؿٌاًل أو ؾري اقؽ جلٛز، وفٓٞ يُقل  رَضْ

                                                           

 د13  1امقِملٛب   –لٕبقيف (44)

ؼ   –ام يهٛف امقَضب –أبق حٕٛن (45) ُِّ  د213، عـ امقِٓٞ امحِلسٛن ٕيب حٕٛن  44نُ نٝ ام أ
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ذم ع ن حروؿٔد، امقٌرب يبسط امٓلؿ وامقٌَؾ ؿملزي  » س  د وذم ـقل امبـ ؿٛ(48)«رَضَب 

 د(49)«وقٌؾا أف(ر اقؽ إلـٛنٝ وزن امقهٌر ويسقيٝ ـقامؿٕف

نذ ٜ امقُ نٛء ذم زيٛنة امقٓقن عىل امٕؿٌٛل أو امٕلدء قملٓقيع ام ٌٓك، إا اململٌّْقام  -

ـََأز، وَؿْرَصـ نع وَقن َؿَرص ـَْأَزن نع وَقن  ـ( نع وَقن عرج، و ََ ُُ  ،)َعْر ْيُٓـ وامق

ٓٝ نع وَقن امخلالفد َْ َّ يـ وامخِل ُُ  نع وَقن امق

ٓ نٓ وحٝ عـ يىْػ  ذه امقٓقن ذم امقٌَؾ ام هملؼ نـ املؿ ؿٕف ٖقن، فْٛملُٛق  -

ّيٛن، و ذه امقٓقن  َّْيـ نـ امقسُّ َّْيـ نيٛوع َل َريـ، وَيَس ٌَ َعْرَبـ نـ ُعْربقن وَعْرَيـ نـ امق

 دزامئ ة ذم امٕصؾ ؿٕجٜ نُٛبّملٔٛ بٛقٓقن ذم ام ٕزامن

ّاؼ امقبُْْس  - ٌاؾ قّوريو ة، فد ذم ـقمؿ  َح َّـ( بٌْٓك َؿ ٌْ اململٌدل امقٌرب )َؿ

ـ إاام بّغ امإل طُٛب ٌّ(ٕفد َُ ّْ  وَح

ـّ  ْيُٓ ُُ ب، وامق ( نـ رَضَ َٜ َب ًٛ بٓٛء )رَضْ ؿٙاام فٛن امقٍّقيقن امقُ نٛء يسقؾقن رصؿٕ

ْيـ،  ُُ ًٝ نـ امق َّ  يّبٕ ُْ ن وَع ـ( قملٓقيع ام ٌٛين حلَٛٝ ٌٍْر أو لجع، ؿٙن يسقيغ ن(ؾ )َعْلَ

 وختوٕؤٛ بد يالئؿ حَٛٝ امقٌل،  ق أحؼُّ وأوؼد

 احلاجة الدٓلوَّة: -2

ممٛ ٓ ْؽا ؿٕف أن أي دمقيز قٍقي جيٜ أن يِقن ممٛ ي عق إقٕف رضو ة نٓقٕٝ 

 َ ي ة أو يٓقيع عىل نٓقٝ ـ يْٝ ممٛ  ق نسملٌْؾ ذم امقٌربٕٝد

َّـ( قألؿٌٛل نُرَتٌح قّ ٓقٝ  ٌْ  عىل ْٕئػ مهٛ إن بٓٛء )َؿ

 نالبسٝ امٓلؿ ام هملؼ نٓف  ذام امقٌَؾ، أي نُٛ بملف ذم نٌٓك نـ نٌٖٕٛفد -أ
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ٌْؾ وامقملاوٕري عىل حٛقٝد -ب  امجَل

َّؾ(: َٛء ذم امقّسٛن   ٌْ ٌاؾ وَؿ ّاؼ »و ٛيٛن امق ٓقملٛن ُوِيع مد ذم امقٌربٕٝ بٓٛءام )َؿ َح

ُّْـ امقبُْْسُ فذقؽ  د(50)«امقبُْْس  بّغ امإل طُٛب ٌّ(ٕف، وَح

َّـ( ام ُرتح نٛ يزي  عىل امق ٓقملػ ام ذفق يػ؟ ٌْ َّْٓر،  ؾ حيْؾ بٓٛء )َؿ  َؿ

ًٛ يملاسؿ بٗ ؿ  وٛئص امقٌل امحل يٟ نـ  َّف علّي َن امقملٌّٕؿ  ويٌٓل ٌَ * َعْلَ

ًٛ نـ  ام قيقعٕٝ وامإلب امع و  نٝ ام جملْعد ؿٔؾ يٍٓل عٓف ـقُقٓٛ )علا امقٌّؿ( امْملُٛـ

ت ام»قٌَؾ علا  ق   (51)َٛؿامقٌل؟ إن امقذي و ن ذم ام ٌ جلٛ يٝ  بٍّٞ لـ علا

ٌََل و ق ام ّجٗ  ْٞ أفدُنف أ ذاًم نـ امق َٖبمََل ام رام ُٝ ون ّٞ عل ْبٛهبٛد علا امقز ُع  

َُّف َز ذم ُؾ ٌاؾ( نـ َعَل بٌْٓك اململَرج امق  ـ أو ام ٛء نـ «د وامحِلرز، أي حترا وإاام بَْٕٓٓٛ )َؿ

(  ل   ام بٛقٍٝ ذم امٓلملَرامجديشء، ؿسملِقن نٓقٝ )علا

 ًٛ و (، ٕهنٛ أؿٛنت نٌٓك خموا ن( ختملّػ عـ نٓقٝ )علا ويّأظ أن نٓقٝ )َعْلَ

ِّٕزة قٌّل امحل يٟ ٓ أيِّ عل، وٓ أيِّ  نة مم ٌْؾ امقكء يملوػ بِسْٝ حم ا ََ ناًم، و ق  حم ا

ًا  ٌْػ امقٌالـٛت امٕرسيٝ أو امٖملهٛ  امجلريْٝ ام ٓ ْٝ ن(الًد لْٝ نـ لديف امٕ رى، فَى

ًٛ، ؿٙن اقؽ لقف يزي  ذم  ًٛ ح ي( وحملك قق ـٕؾ  علا امقملٌّٕؿ ق ٓقٝ ٌَّف علي

 ام هرتك امقًَّل امقذي حيسـ امإلـالُل نٓف نٛ أنِـد

ـُْرص  ًٛ عىل  ًٛ  ـْٕ ًٛ نِملقب ـَ امقِملٛب  ويٌٓل ٌَّف امقِرتوٖٕ َْ ـْ أو عىل  ُنرتامّص * َ 

ـاؿ امقِملَٛب( عىل ب ٌاؾ( امقذي نـ نٌٖٕٛف امجلٌؾ وامقملاوٕري؟ امقهٛبِٝ، ؿٔؾ يٍٓل عٓف )َ  ٓٛء )َؿ

ـاؿ امق(قَب  َ ياَيفُ »  (52)َٛء ذم ام ٌَٛؿ ـْؿ( « َ  ـْؿ امقذي  ق امقُٓشد أنٛ )امقرا و ق نـ امقرا
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ـ(، ؿّٕس قف ذم ام ٌَٛؿ إٓ  َْ ـْ ام سملٌّْٝ بٌْٓك امقرنز إؼ َعَ نٍ، و ق نٛ ُأِ ذ نٓف امقٌَؾ )َ 

ُاش، ـاؿ( ذم امٓلملٌدل امقٍّقي ام ٌٛرص ؿٌٕٓل َوْيَع عالنٛت ذم  وأنٛ نٌٓك امقّقن ام َُٓ  (

 د(53)«أٌٓٛء امقِالم ام ِملقب فٛقُٓيٝ أو امقَٛصّٝ

(د ـَ َّ ٌْ ٛء )َؿ ( عىل ٓب ـَ َْ ـْ ٌاؾ(ٓ  ُي٘ني نٌٓك )َ  ـاؿ امقِملٛب( عىل بٓٛء )َؿ  أي إن ـقمؿ )َ 

ًٛ، أي ممٛا يُبّف َّـ ام سٗقٝ  ويٌٓل ٌَؾ امقكء عُالٖٕ ُْ ٌْيل بٓٛء  * َع امقٌُؾ، ؿٔؾ ُي

(؟ َٝ ؾ ام سٗق ُا ٌاؾ(  ذه امق ٓقٝ قق ـّٓٛ  )ع  )َؿ

ؾ امقبٌرَي  ٌَٓك و»إن نٛ و ن ذم ام ٌَٛؿ مذام امقٌَؾ  ق   ُا َْ ا ٛظَع « َٕف نع ا امعف و

بط وامقه ّ  ؾ، و ق امقرا ُْ ٌَ نـ امق
ؾ»د وذم امقملٛج  (54) ُْ ٌَ ن قّ َْ ا ُٕاًل  ٌْ ؾ َي ُا وذم امققلٕط  «د َع

« َّ ُا ّف عٛـالً  ف َع ٌَ ؾ( ٓ يٍٓل عـ نٓقٝ ؿٌؾ  د(55)«ََ ُا وفؾ  ذه امق ٓٓت قٌَؾ )َع

ّٔٛ نٌُققٝ، ٕن نٌٓٛ ٛ امقٍّقي  ٌَ ََ ، بٌْٓك  َٝ ؾ ام سٗق ُا َّـ(، إا ٓ ٖسمليٕع أن ُٖقل  َع ُْ )َع

  ق ٌَّٔٛ عٛـِّٝ بأسٜ نٛ و ن ذم امققلٕطد

ٌؾ أن ام  ٌٓل  ذام امَق َوـ امحِلقامَ   ي َْ َْ ٍٝ َف أِٛو  َحر*  ٗق امقِالَم وامحل ٟي ذم نس

ٕٝا بػ  َو ًٛ نـ عالـٛت أو عقامطػْ  يالـ ٔٛ اٖم ن، إؼ امحل ٟي ؿٕ ٌُْقنٕٝا ونقيقعٕٝ ودمرُّ ب

ٌاؾ( ء )َؿ َاص( عىل بٛٓ ٓل ؿٌؾ )ْ ؾ ٍي ًد ٔؿ ٓقٝ؟  ام ملأٛو يـ ممٛ قٕس نيّقٛب عـ  ذه امق 

ٔيٕٝ   ٖٛ ذم نٛنة )َْص( امق ٓٓت ام  ْ ََ ٝ وامحل ي(ٝ و ٛقٌقنة إؼ ام ٌَٛؿ امُق ْي ََص »ب َْ

مْلََُب  ع واٖم َقصًٛ  ام َي ْسدٖفوَحََضد ُْ َُ َْص  َلقامن امإلٖسٛن و َوف  »و ،(56)«دد وامقها ََ ْْ أ
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َوف  أَبْ  َا َْ َوف و ََ ْْ الهددد وَأ َْ َوف عـ ام ِٛن  َأ ََ ْْ بَف، وَأ ٌَ َقص  ٌَ هدد وٌالٌأَْي ُْ  ٝ

ُيف[دد  ٌالث ْوملُف أٖٛ ]أي أْاَ بمْلف وأَْحََضْ ََ َص نـ بََّ  إؼ َبَّ   ا ٜدد وأْ ََ َْ أََْٖسدد و

ُٛبفدد  ََص ؿالن  حٛن لرُيه وا  ْْ ـَُّْف ؿَذَ ٜدد وَأ وف نـ ام ِٛن  أَْزَعجف وَأ ََ ْْ وَأ

َٕص امقك عدد ويه ََ ؿ  َ  ََص إقٕٔ َْ ؿ، و قنف   رج نٔٓ ـ  ٕٕٓفدد وََْص عـ ء  يٌ

ِٛوت ػ وامقِالم ام مَل نر ام َمّل ف َْ »وذم امققلٕط   د(57)«وام ملهٛ ص  إم ٕٓا َاص امقكَء  ع

َاص ام ُْهِِّٝدد  َاص امق امَء وْ َْ ٛل   ٕازه ممٛا لقامه، ُي ٛع ون سؿ قف ام َي َْص  فؾَ  وامقها

ٜ ذم امإلٖسٛن  د(58)«وظٔق  وؾّ

َص(، وبػ امق ٓقٝ ام  َا َْ َوـ(؟ ؿٗيُّ صّٝ دمْع بػ ) َْ َْ أ ٌٝ مٛ ذم ؿٌؾ )

ٌْؾ وامقملوٕري أن ي٘ني نٌٓك امق ٓقٝ ام أ ٌٝ  ؾ( امقذي ُوِيع قَّج ٌا و ؾ اململيٛع بٓٛء )َؿ

َّـ( امقذي ب أ  ٌْ ـ عـ بٓٛء )َؿ ٍْ ؾ( مل ُي ٌا مذام امقبٓٛء امجل ي ؟ إٖٓٛ ٖرى أن نٛ و ن قبٓٛء )َؿ

ص(  َْ ملُّؼ نـ املؿ امقذامت )امقه ْْ  وَٓبَسف ذم نٌٓٛهديهٕع ق ٓقٝ َ ي ة، بٌ  أن ام

 الرضورة العلموَّة آصطالحوة: -3

، اقؽ أٖف ٓ  روج عىل (59)ٓ ٌٖٓل بٛقَضو ة  ٓٛ امخلروَج عىل امقُٛع ة امييرام امً 

، أي حَٛٝ امقبٛح(ػ ذم  ٕٝا امقُقامع  وامٕصقل  ٓٛ، وقِـ ٌٖٓل امحلَٛٝ امقٌّْٕٝ ام ويّأ

قؿِّٔٛ امٕبٕٓٝ امقلؿٕٝ امٕ رى ام ٓٛظِرةد امقٌّقم امٕلٛلٕٝ وامقمليبُٕٕٝ مذام امقبٓٛء ق ٓٓت مل ي

 ون(ٛل اقؽ  

                                                           

 يٛج امقٌروس  َْصد –امقزبٕ ي (57)

 ام ٌجؿ امققلٕط  َْصد –ع امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رةجمْ (58)

قمؿ  (59) ة ٓ َنْ َؿع مٛدد وامٓحملٕٛجد وـ  مجٌٔٛ امقُ نٛء عىل )رضامئر( ذمـ  امقَضو ة  امحلَٛٝ وامقه ا

و امت(، وٓ يِٛنون يسملٌّْقن ؾري ٛد يًٓر   )امقَضامئر امقهٌريٝ(د ومجٌٔٛ ام أ ٌقن عىل )رَضُ

 ددد960  1امقِّٕٛت   –امقَِقي، و180  1امقملٌريَٛت   –امجلرَٛين
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ِؾ ام ٛنة  ٌْ ََ ؾ امقكء ُعْىقاًم، أو  ٌْ ََ * َعْىَقن  ُيسملٌْؾ  ذام امقٌَؾ قّ ٓقٝ عىل 

ٌاؾ( امقذي ُوِيع مذه  عىقياٝ، أي نالبسٝ امقٌىق أو امقٌىقيٝد وقق ع ٖٛ إؼ بٓٛء )َؿ

( امقذ ٚا َء »ي نٌٓٛه ذم ام ٌَٛؿ امق ٓقٝ ققَ ٖٛ أٖف ي٘ني إؼ ؿٌؾ )َع ْ ـََيع امقكا

ـَف ُؾ امقكء عىقاًم (60)«وَؿرا ٌْ ََ د و ق ِي ُّ ام ٌٓك امقذي يرنل إقٕف ام ويّح امقيبِّل، و ق 

فد ٌُ ُّف ويُيٕ  أو حتقيّف إؼ نٛناة عىقيٝ، ٓ َؿْو

ًٛ، قُٕٛبؾ ام ويّح امقِْٕٕٛئل  ٌَؾ امقسٛئؾ ـّقي ََ ٛئؾ  ويسملٌْؾ بٌْٓك  َّْقن امقسا ـَ  *

(alcaliser)(61) ٍّْٝغ(، و ق ذم امق ُِ ٓٛن»، ٖسبٝ إؼ )امق ْْ ْنٟ وامُٕ وذم  ،(62)«َ نُٛن امقرِّ

امٓصيالح امقٌّْل  ام ّٛنة اامت امخلوٛئص امقِْٕٕٛئٕٝ ام ُٛبّٝ قّأْضد ؿّق بَْٓقام نـ 

ْغ و ق امإلٖىٛج،  َُ (، ونٌٓٛه ذم ام ٌَٛؿ  بٛقغ ذم امق ـَىلا ؾ( قُٛققام  ) ٌا ْغ( عىل ن(ٛل )َؿ ُِ )امق

ُٞ امقّأؿ إاام ْقيملف حملك يٓىجف»ُٛل  وي ْٕ َّ ىَل( و ق اممجر وامقِرام ٝ، «ـَ ُِ ، أو بٛقغ ذم )امق

ْىملَف وفر ملف ؾٛيٝ امقِرام ٝـَ »يُٛل   ٍَ ْغ( أي «د َّٕمْلُف ـىَِلً وـاِلًء  أْب ُِ ( نـ )امق وقق ـٕؾ )ـىلا

ًٛ نع امق ٓقملػ امٕ ريػ ق ًٛ قًَٕ ، وقِـ لِٕقن نهرتف ٌَؾ نالبسٝ  ذه ام ٛنة قوحا

 ) ـَىلا ٌْؾ )
(، وامقٍّٝ امقٌّْٕٝ أحرص عىل ع م امْٓرتامك امقًَّل نٛ أنِـد ؿٙاام فٛن ؿِ )ـىلا

َّْقن( ٓ حيملْؾ إٓ  ذام ام ٌٓك امقٌّْل امٓصيالحلد ـَ  حيملْؾ ٌالٌٝ نٌٛن ؿٙن ؿٌؾ )

ًٛ، بأسٜ نَٔقم امحلْض  * ّٕ  حٛنى
ِ
ٌْؾ امقكء ََ ـَ امق َم أو امقسٛئؾ  ويٌٓل  ََحَْى

، وقق اململٌّْقام بٓٛء (63)(acidifierّقم،  ُٛبّٝ ام ويّح امقِْٕٕٛئل )وامحلٛنيض ذم امقٌ

                                                           

 قسٛن امقٌرب  عىٛد –امبـ نًٓق  (60)

 د39ام ٌجؿ امقيبل ام قح    –نًْٓٝ امقوأٝ امقٌٛ ٕٝ (61)

 قسٛن امقٌرب  ـالد –امبـ نًٓق  (62)

 د350  4ذم أصقل امقٍّٝ   –جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رة (63)



 (4( امجلزء )87ام جّ  ) –ْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ ب نهؼجمّٝ جم
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ٌاؾ(، قُٛققام  )ََحاض امقسٛئَؾ أو امق َم( )َؿ
ًٛ(، و ق نٛ فٛن  (64) ه حِٛنى وقِٛن نٌٓٛه )صريا

ًٛ نـ امقٓبٞ، وفؾ اقؽ بٌٕ  عـ امق ٓقٝ امقٌّْٕٝ ام ُوقنةد ًٛ أو حٛنى  نٛحل

ْٕٝ عىل ٝا امقٌّ َّْقن، و ل  ونـ ام ويّأٛت امقيٕب َرن امق ُم وامقبقُل، وحَتَ َْ ء  َيَو  ذام امقبٛٓ

َرن  َْ قمؿ )َص ِّٕػ  ٛٓ أؿٛنوام نـ فالم امقٌٛنٝ ذمـ  ّْقند وقٌؾا امقٌّْ َرن وَح َْ ٌَغ َص نيٛوعٝ َق

ٛء ذم فالم امقٌٛناٝد ، وققَ  ء عريبٌّ ٛقبٛٓ ّْق، ؿ ٌْؿ ُح َّْقن إاام صٛ  اام َط ف( إاام صٛ  أصَر، وَح ُٔ َْ  َو

امقٌّْٕقن امقٌرب ام ٌٛرصون امحلَٛٝ إؼ أبٕٓٝ ؿٌّٕٝ واملَْٕٝ  ي ة، وـ  اململهٌر 

ِصوَغ جديدة أمٌر مهمٌّ يف صموم اللغة العربوة عامٌّ  إضافة حروف لتكوين»ؿِٖٛقام يرون أن 

ِّٕز امقمليبٕؼ ذم ويع ام ويّأٛت امقٌّْٕٝ نٌمْل امً (65)«فوها د وُٖؾ بٌىٔؿ  ذه امقرؤيٝ إؼ ح

ن، »عىل ظٛ رة امإلحلٛق، ؿُٛل   عل ام جرا ٕٛس نسملأ ث عىل امقرٛب ـ  َرَ ( ْٔ َّؾ  )َص ٌْ َؿ

ٖٓملهٛ ، ن(الً  امقملا  ]و ق[ويِْـ امبملِٛ  نٌٓك قّأ ث، مذام امققزن  ٍُؾ أو امٓحملقامء أو ام ّْ ٍَ

ً آ ر ٕٛئ ٛ بفْ  ه، أو صٔره وفس َرَ  امقوُِٖٛع ام ٌ َن(، أي َصَٔره وَٖؽَ ْٔ  د(66)«)َص

َبٜ( َّٖص ممٛ لبَؼ إؼ أن امقُ نٛء َقزوام ام إلحلٛق نٛ فٛن ُنيارناًم نٓف ٖأق )رَضْ

ـ( قٍٛيٛت ٌْريٝ أو أنبٕٝ، ؿألن ٖجٕز ٛ قَضو امت  ََ ـ وَعْر َُ ّْ وؾري نيارن ٖأق )َح

وٕص أو امٓصيالح امقٌّْل بٕٛحرى وامٕوؼد  امقملَا

 ضبط البناء: َفْعَلن أم َفْعَلل. -6

 ّْ ًٛ ذم وزن بٓٛء ن(ؾ  ذه امٕؿٌٛل )َح ْٝ  الؿ نٓٛ أنٌ  ُـ، َؿْرصـ، َعْرَيـددد(د اقؽ ـ ا

                                                           

َّْقن( اململٌْؾ ام ٌجؿ امقيبل ام قح  )ََحاض(  البسٝ امحلْض، ذم  (64) ـَ حػ اململٌْؾ امقٌَؾ )

ْغد يًٓر ام و     ُِ  د39و  14 البسٝ امق

ٕاٝ –ند حمْقن امجلّٕغ (65) ٌَٕغ قّْويّأٛت امقيب  د78 -77  3ع 34جمّٝ ام جْع امقٌرامـل ن٠ -ِص

 د344ام رَع ذم يٌريٜ ام ويّأٛت امقَٕٓٝ واممٓ لٕٝ   –مد حسػ حسػ ؿْٔل (66)
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عٕٝ ن(ؾ )َنْحَرج وزقزل(د و ٛ  ٛب ََّؾ(، أي ع ُّ ٌْ ٛ عىل وزن )َؿ ٌّق   أن نًٌؿ امقٍّقيػَ 

ا عذ )َفْعَلَن(، بدلوَلني:  وىحن ىرى أن إرجح وزُنح

امٕول  َطْرُن ـٛع ة ام ٕزامن امقلذم  و ل أن امقٌَؾ يقزن بُْٛبّٝ حرؿف امٕول 

فٝ بأرفٝ امقٌَؾ، ؿٙاام زي  عّٕف حرٌف نـ بٛقَٛء، وامق(ٛين بٛق ٌػ، وامق(ٛقٟ بٛقالم، حمرا

ٌِّػ  حروف امقزيٛنة ام ٌروؿٝ )لٗقملْقٖٕٔٛ( زي ت  ذه امحلروف بًَّٔٛ ذم ام ٕزامن، وإاام ُي

ٌِّػ نُٛبّف ذم ام ٕزامن، وإاام فٖٛٞ امقزيٛنة نـ ؾري حروف امقزيٛنة ام ٌروؿٝ  حرف ؿٕف ُي

ََّؾ(، وُييباؼ عىل عىل آ ر امقٌَؾ زي  نُٛبّٔٛ )ٓ ٌْ ٌم(د أنٛ امقٌَؾ امقربٛعل ؿٕقزن عىل )َؿ

ٌاؾ(،  ٌَؾ(، وَفملٜا )َؿ َٜ )َؿ امقزيٛنة عّٕف أو امإلحلٛق بف ـقامعُ  امقزيٛنة عىل امق(الٌل، ؿُٕٛل  فمَل

ٌَؾ( ْٕ ََّؾ(، وَلْٕير )َؿ ٌْ ََ َّؾ(، وَيَ ْحَرج )َي ٌْ ٌَؾ(، وَنْحرج )َؿ َْ  د(67)واململِملٜ )امْلمَل

ُٛ ُٛل  إهنٛ عىل إن طرن  ذه امق مليض أن ي ْٕيَـدد( ي َْ ـ،  ََ َُـ، َعْر ّْ ٓٛء ن(ؾ )َح ع ة عىل ب

َُـ(  ق  ّْ صؾ )َح ٔٛ(، ٗؿ ٕٖ ق ٗقمْل نة )ل قن ذم آ ر ٛ  ل نـ حروف امقزٛي ن امٓق  ٕ،) ـَ َّ ٌْ وزن )َؿ

قٖف  ـٕؾٖ  ف، و )ّٕ غ امإل طُٛبٌ  ُِـ إاام ّب ّْ ـ امقبُْْس و ق حُمَ َُ ّْ قمؿ  َح ؾ عىل اقؽـ  )َحّْؼ(، وامق ٕق

ّاؼ امقبُْْس «د وـقمؿ  (68)« ةزامئ ٝ َح َٕٓ ـٛل أبق ح ُِـ، و ّْ ُِٝٓ وامجلْع حُمَ ّْ د وـ  طرن (69)»حُمَ

ـ  وؼ ؿٕف ن ء إم ٌبملقام امقمٛل د أ (، ِؿ َٞ َّ ٌْ ََ ََْرَت( عىل )َي ٌَ ُٛع ة ذم وزهنؿ )َي امقلؿٕقن  ذه امق

ًٔ سف ؿرتفق ٛ عىل حٛمٛ بَّ سٜب َٖ ء إم رية ّق ٌبملقام امقمٛل نة، فذقؽ أ َٛء ذم حروف امقزٛي  :ٛ

                                                           

(67) ٝ د عىل أن ٌْٝ نـ  ٛقَٔٛ ـّٕاًل نـ امقُ نٛءد يًٓر ام سملُم ذم  ذام نٛ عّٕف فملٜ امقلف عٛنا

 (د141وام ب ع   1/311)عـ ام ْملع  57 –56  1عّؿ امقملليػ  

 قسٛن امقٌرب  حُّـد –امبـ نًٓق  (68)

 ام و   امقسٛبؼ  حّؼد (69)



 (4( امجلزء )87ام جّ  ) –ْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ ب نهؼجمّٝ جم
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رب   صؾ ذم حٛل «قسٛن امٌق ٝ امقزوامئ  نع إم ُٕ ّقام ؿٕف يب ْا ٛ حَتَ ََْرت(، و ذام مما ٌَ دد وـ  )َي َْرٞي ٌِ امق

ّٕف ًٝ ع ٓق ٌٓك ون ًٝ قّْ ُٛق يقٕؿ مل داام (70)»آم ٌؾ، ّؿ ٝ امقزوامئ  ذم  ذام امَق ُٕ ُّقام يب ْا ٖٛقامـ   حَتَ اام ف د ٙؿ

ْٕيَـ َْ زٖقام ) ًٌٓك، ٕؿ ِٝ ن ُٛ ب ّقه ذم ن ْا ٝ مل يملأ ٓق ٌٓك وامق  ٌََّْؾ( قملقؿٕٝ ام  (ٓ  عىل )َؿ ـَ َّ ٌْ ( عىل )َؿ

ٌْالن( ْٕيٛن( عىل )َؿ ّٕف؟ إا وزٖقام ) ـ(  (71)ع َْٕي َْ ٌؾ ام هملؼ نٓف و ق ) اام وصّقام إؼ امَق ٙؿ

ٌََّْؾ( ٌْالن((72)وزٖقه عىل )َؿ لؿ )ُبْر ٛن( عىل )ُؿ ًٛ أن يقزن آم س ؾريب ؿ إٔق عىل امعملٛب  أن  (73)دٌ 

قن زامئ ة ؿٕف،  س ذم امٓق ف ٕق ٝ ٖأ ٌََّْؾ، بأجا ؾ )َبْرَ ـ( ام هملؼ نٓف وزٖقه عىل َؿ َٛؤوام إؼ ٌؿ اام  ٙؿ

قمؿد ويب و أن امخلالفـ  يؿ حقل  ط بأسٜـ  لدء ُؿ د  ق ذم إم (، وٖإ ـَ َّ ٌْ ٓٛء )َؿ ٌٛل ب ؿ إم

رب   َٛء ذم قسٛن امٌق ٓٛء:  ق ُنَققا ، « ذام امقب ٛقُُبْ ٛن، ٔؿ َٛء ب قمؿ َبْرَ ـ ؿالٌن إاام  ـ  وأنٛ

ٛقُُبْ ٛنو َٛء ب ُٛل )أَْبَره( إاام  ٝ بػ )أبره وبر ٛن(!»امقوقامب أن ي  د ؿد أٌب  امقوّ

ّْزم أن يِقن امقٓقن ؿٕف  امق(ٛين  أن حيْؾ  ذام امقبٓٛء عىل أٖف امْملُٛق نـ ام هملؼ، و ق ُي

 ًٛ ( نهملُ ـَ َّ ُْ ْا ة قملقؿٕٝ ام ٌٓك و بيف بٕٛصؾ امْٓملُٛـل، أي أن يِقن ن(ؾ )َع زامئ ة ونملٌ

 ُْ اليّن(، و ل ٖسبٝ بزيٛنة امٕقػ وامقٓقن وامقٕٛء، و ل ٖسبٝ ْٛئٌٝ ذم امقٌربٕٝ، وإن مل نـ )َع

َٝ صٛحٜ امقٌُؾ امقِبري، ٕن  ذه  َّـ( يٌٓل حٛفؿ امٕنق  حمٛفْ ُْ يِـ ـٕٛلٕٝ، ؿُققٓٛ )َع

ٝ ْا يّن عًٕؿ امجلُ ، وأن (79)امقٓسبٝ يَٕ  نٌٓك ام بٛقٍٝ: ؿٛقرـبٛيّن  ق عًٕؿ امقرـبٝ، وامجلُدا

ًٛ نـ َعْلاميّن، ويِقن ) ن( نهملُ ّْديّن بٛق ٓقٝ ام ٌٛرصةدَعْلَ ًٛ نـ َع ـ( نهملُ َْ ّْ  )َع

                                                           

 د32  1ام سملُم ذم عّؿ امقملليػ   –قسٛن امقٌرب  عَرد و ند عب  امقّيٕػ امخليٕٜ -( امبـ نًٓق 70)

 د722نيقامن امٕنب   –امقَٛ اميب (71)

 قسٛن امقٌرب  نخمؼد –امبـ نًٓق  (72)

 ام و   امقسٛبؼ  برهد (73)

 د242  13ام َوص   -امبـ لٕ ه (74)
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َّـ  ُْ ( ذم )َع ـَ َّ ٌْ ف بٓٛء )َؿ َا وفٛن ام جٌْل امق فملق  حمْ  حسـ عب  امقٌزيز ـ  َو

ّْدن(د  الن وَع ُْ ٝ )َع ٛن نـ امقوَٝ ام هبٔا ُا ـ(، عىل أهند نهمل َْ ّْ وـ    امه إؼ  ذام »وَع

َورَْهبَاِنيًَّة ابْتََدُعوَها َنا  ـٛقف امقزخمؽي ذم امقِهٛف عٓ  رشحف ـققف يٌٛؼ   امقملقَٕف نٛ
ْ ب27ٛ امحل ي  ]  َكتَبْنَاَها َعلَيِْهمْ  ن(، [ إا ـٛل  امقر بٖٕٛٝ، ونٌٓٛ ٛ امقٌَّٝ ام ٓسقبٝ إؼ )امقرا

ٌْالن( نـ َ  ِ  ْهٕٛن نـ  ِكَ َٜ و ق امخلٛئػ )َؿ ََ  د(75)«(، ف

، وقّملس ي  و ـْ َّؾ، وقِ ٌْ َّـ أم َؿ ٌْ ام ُٛ بٝ ؿٕد ٖذ ٜ إقٕف ذم  ذام امقبٓٛء، و ؾ  ق َؿ

ـُقبّٞ بًَّٔٛ،  ُٖقل  إاام فٖٛٞ امقٓقن ذم  ذام امقبٓٛء زامئ ة أي نـ حروف )لٗقملْقٖٕٔٛ( 

(، وإاام فٖٛٞ امقٓقن أصّٕٝ ذم امقٌَؾ أو  ـَ َو َْ َْ ـَ و َّ ُْ ـ وَع َُ ّْ َّـ( ٖأق )َح ٌْ وفٛن امقبٓٛء )َؿ

ٌَـ إاام أرسع ذمممٛ امْملُّؼ نٓف امقٌَ ّْ ََّؾ( ٖأق  َل ٌْ  َعْ وه، وَعْرَيـ إاام َصبََغ ؾ فٛن امقبٓٛء )َؿ

َرَيـد ِٛت بٓب ٌَ  امق

ََّؾ(  ٌْ ٕغ عىل )َؿ وعىل أي حٛل ؿٛخلالف ذم  ذه ام سٗقٝ صٓٛعّل ن٘نامه أن  ذه امقوِّ

( عٓ  نـ ـٛل بٛقزيٛنة ـَ َّ ٌْ  د(76)«عٓ  نـ ـٛل بٕٛصّٕٝ ]قّٓقن[، و )َؿ

 ٝ ف  وفٛن جمْع امقٍّ وُّ  ٖ رام اًم ـ  ـ   امختذ ٛ رة ُٛق ٝ ب ٝ »امقٌرٕب ـَبُقل نٛ يهٕع عىل أقسٓ

ٌَ ا امقٓقن  ٛ، عىل أن ُي َّـ( ونوٛن  ٛ ونٛ ُيهملؼ نٔٓ ُْ ن وَع ـ وَعْلَ َْ ّْ أق )َع َػ نـٖ  ام ُ(

نة ذم اقؽ ؾ اقؽ عىل نٛ َوَ ن نـ أْٛب ف ذم امُق يؿ ونٛ افره امقٓأٛة نـ زٛي َْ د (77)«زامئ ة، وحُيْ

ٛ ٌٓك حتقيؾ و جْع امُق َوٓٝ( ْب َْ را فّْٝ )امقها أـ ؿٕف عٓ نٛ ـأ ٌٕؼ امقوّٝ بدٖ  رام  و ـ   رة

َيّص  ٛص ٗنْ  ْٗن عٛم إؼْ  َْ نق  نـ  ٝ (78)«إم ٌَّْٓٝ( ن(ؾ امقرا ٓب ء )َؿ ٛز ام جْع بٛٓ د فد َأ

                                                           

َّـ( ونٛ يهملؼ نٓٔٛ –ند حمْ  حسـ عب  امقٌزيز (75) ٌْ  د347  4ذم أصقل امقٍّٝ   –زيٛنة امقٓقن ذم )َؿ

َّـ( ونٛ يهملؼ نٓٔٛ زيٛنة امقٓقن ذم –( ند حمْ  حسـ عب  امقٌزيز76) ٌْ  د346  4ذم أصقل امقٍّٝ   –)َؿ

 د327  4ذم أصقل امقٍّٝ   –جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رة (77)

 د578  4فملٛب امٕقَٛظ وامٕلٛقٕٜ   –( جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رة78)
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ٕٖٝ ٌٓك امقر ٛب ٌٓك (79)ْب ٝٓ ْب َْ ـْ ٝ امقرا َٛز فّْ ٝ امحلٛلقب »، وأ وقص وامقوق  إؼ ٍق حتقيؾ امٓق

ٌَّْـ(د(80)«دددوٖأقه، ٌؾ )َؿ ٝ امَق رام  صٍٕ حرى ـإ (، ؿبٕٛ َّٓٝ ٌْ را ام و   )َؿ  د أي إن ام جْع ـأ

لؿ إلعيٛء  ٌؾ أو آم ( نـ امَق ـَ َّ ٌْ ٓٛء )َؿ ٓٛ نامئًد ب ّٕ س يملأملاؿ ع ف ٕق ف عىل ٖأ ٕٓب وٓ ب  نـ امقمل

ٔٛ ام ٖٛت امقلؿٕٝ امقملل ُي ن ِٛ هٝ امإلن ٓـٛ ٓٛ  ق ن ّٕ ٌؾ، إن نٛ يملأملاؿ ع َ  ي ة قَّ ٓٝق قيع ن ٝ قمٓل قٍّ

؟ أم  ٓٝق ٛئع مذه امق  ٓٛء امقه ( و ق امقب ً  )َعلا ٌْؾ امقكء علٛي قل جلَ ؾ ُٖ ، ٔؿ ٓٝق ؽ امق  ّي

 ٜ ن( بأس قل  )َعْلَ ٓٛ؟ أم ُٖ ن َ ( بأسٜ امإلحلٛق ام ياِرن عٓ  امُق نٛء فدـ  ا قل  )َعْلَ ُٖ

ٌٛل ن ام  ام ؿ ٛئر إم ف ذم ل ُٛل نّ(  قبأٟدامإلحلٛق ؾري ام يارن عٓ  ام أ ٌػ؟ وي

 

 الرأي وآقرتاح: -7

 ىخلص مما سبؼ إىل ادقرتحات أتوة:

جواز بناء )َفْعَلَن( ومشتقاته َأْخذًا من إسامء دالبستها والدٓلة عذ معان  -1

َْدثة، وعدُّ هذا البناء مولَّدًا. صة ُمح  خمصَّ

ن، َشْخَص  -2 َن، َقبحول ما يشوع من أفعال هذا البناء من مثل )َعْقَلن، َعرْصَ

 َعْضَون، َقْلَون..( وٓ سوام يف ادصطلحات العلموة، عذ أن تدرس كل كلمة عذ ِحَدة.

ل عذ معناه بناء قواّد يف العربوة  -3 أٓ يحْقبل يف هذا البناء ادولَّد ما يمكن أن َيدح

 وٓ سوام بناءي )َفعَّل وَفْعَلَل(.

                                                           

 د578  4( ام و   امقسٛبؼ  79)

 د317  4ام و   امقسٛبؼ   (80)
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