
 

 

 

الحسج هلل الحػ عمع القخآن، وخمق اإلندان، وعمسو البيان، وأصمى وأسمع عمى أفرح 
لدانا، وأبمغيع بيانا، وعمى آلو وصحبو الصيبيغ، ومغ تبع ىجاىع إلى يػم الجيغ الخمق  . 

وبعج، فإن مغ خرائز المغة العخبية التى عجىا العمساء ليا ما تستاز بو مغ اتداع 
التى تدتػعب السعانى التى يسكغ أن تجير بيا نفذ إندان فى  وكثخة الريغ األبشية، 

األوقات ولسا كان الترخيف ىػ سبيل الػصػل إلى تمظ الريغ فقج قالػا: "أما  وقت مغ 
مغ فاتو عمسو فاتو السعطع". ويعمل ابغ فارس لتمظ السقػلة بأمثمة كثيخة  الترخيف فإن 

عانى التى تتحػل بترخيف صيغيا مغ الترخيف فى التسييد بيغ الس تكذف عغ فائجة 
القاسط لمجائخ، والسقدط لمعادل، فتحػل السعشى بالترخيف مغ  الزج إلى الزج. "يقال: 

  الجػر إلى العجل..."

تعبخ عغ  المغة بسا يتيحو لسػادىا مغ السعانى الػضيفية الكثيخة، التى ؼ إن الترخيف يثخ 
السعشى محسػال عمى ىيئة المفع دون إرىاق السشذئ بالبحث عغ مػاد ججيجة ألداء تمظ  

ومغ ثع فيى تحقق فى الػقت نفدو غاية عديدة مغ أىع غايات البالغة وىى  السعانى، 
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ُيْع َصافَّاٍت فإذا نطخنا عمى سبيل السثال، إلى قػلو تعالى:" َأَوَلْع َيَخْوا ِإَلى الصَّْيِخ َفْػقَ 
ويكبزغ( يسكغ أن يعبخ عغ الحجث فييسا وىػ  -نجج أن لفطتى )صافات   َوَيْكِبْزَغ".  

بأكثخ مغ شخيقة، ولحا اختيخ التعبيخ باسع الفاعل فى المفطة الثانية، وكان  أصل السعشى 
كان  بغيخ اسع الفاعل كالفعل السزارع )يرفقغ(. وفى المفطة الثانية يسكغ التعبيخ عشيا 

الفعل السزارع، كأن يعبخ عشيا باسع الفاعل كدابقتيا مثال.  يسكغ التعبيخ عشيا بغيخ 
لمتعبيخ عغ الحجث فى المفطة األولى، واختارت الفعل  ولكغ اآلية قج اختارت اسع الفاعل 

الثانية، وما ذلظ إال رعاية لمسعشى الفشى الجقيق  السزارع لمتعبيخ عغ الحجث فى المفطة 
رادت اآلية أن تخمد إليو وتجل عميوالحػ أ .  

قال الدمخذخػ: "فإن قمت: لع قيل: )ويكبزغ، ولع يقل: قابزات( )قمت(: ألن األصل 
الصيخان ىػ صف األجشحة؛ ألن الصيخان فى اليػاء كالدباحة فى الساء واألصل فى  فى 

عمى األشخاف وبدصيا، وأما الكبس فصارغ عمى البدط لالستطيار بو  الدباحة مج 
شارغ غيخ أصل بمفع الفعل عمى معشى أنيغ صافات، ويكغ  التحخك فجئ بسا ىػ 

يكػن مغ الدابح مشيغ الكبس تارة بعج تارة كسا  ".  

إلى أن الرف  -فزال عغ إثبات حجثى الرف والكبس  -فكأن اآلية قج رمدت بحلظ 
جػ الدساء وأن الكبس يكػن عارضا، وىحا السعشى وإن لع  غالب فعل الصيخ فى ىػ 

باألصالة مغ الكالم، فإن اختيار اآلية لياتيغ الريغتيغ قج شسل ىاتيغ  يكغ مقرػدا 
فى لفع الكالم، بل عبخ عغ السعشى بييئة المفع نفدو وليذ بمفع  الجاللتيغ دون أن يديج 

تمظ السعانى، لقيل: "يرففغ غالبا  الرياغة وأريج التعبيخ عغ آخخ، ولػ خػلفت تمظ 
الخكاكة والتصػيل ما فيو، فزال عغ أن السعشى السخاد  وأحيانا قابزات"، وفيو مغ 

باألصالة، وإنسا ىػ متسع لبيان القجرة وتسام الحكسة  إضافتو ليذ مقرػدا مغ الكالم 
  مغ اإلتيان بمفع ججيج يخرو.  فكان تزسيشو فى ىيئة الكمسة وبشيتيا أولى 



والسقرج ىشا بيان قيسة الرياغة والترخيف فى التعبيخ عغ السعانى الفشية الجقيقة فى 
أوجد عبارة، عغ شخيق اإلفادة مغ السعانى الػضيفية التى يسكغ الحرػل عمييا مغ 

 تراريف السادة الػاحجة.
لحا كانت عشاية المغػييغ بيحا العمع الذخيف الحػ ال تقف قيستو عشج صػن المدان عغ 
الخصأ فى السفخدات، ومخاعاة قانػن المغة فى الكتابة كسا ذكخوا، وإنسا تتخصى ذلظ إلى 

تحقيق أعمى مخاتب الفراحة والبالغة، واإلعانة عمى فيع الخصاب السعجد الحػ ال 
 يتأتيو الباشل مغ بيغ يجيو وال مغ خمفو، تشديل مغ حكيع حسيج.

 ) مقدمة فى بيان مبادئ علم الصرف (

ْرُف، وُيقال له: التصريُف.  الصَّ
 : التغييُخ، ومشو }ترخيُف الخياِح{؛ أػ تغييخىا.هو لغة  

ا بالمعنى الَعَملىّ  : تحػيُل اأَلصِل الػاحِج إلى أمثمٍة مختمفٍة، ِلسعاٍن مقرػدة، ال تحُرل إال واصطالح 
 ى غيخ ذلظ. بيا، كاسَسْى الفاعِل والسفعػِل، واسِع التفزيِل، والتثشيِة والجسِع، إل

: عمٌع بأصػل ُيْعَخف بيا أحػاُل أبشيِة الكمسِة، التى ليدت بإعخاٍب وال بشاٍء.بالمعنى الِعْلِمىّ و  
ة واإلعالِل، واألصالِة والديادِة، ونحِػىا.وموضوُعه : األلفاظُ العخبيةُ مغ حيُث تمظ األحػاِل، كالرحَّ  

.ويختزُّ باألسساِء الستسكشِة، واألفعاِل السترّخفة  
 وما ورد مغ تثشية بعس األسساء السػصػلة وأسساء اإلشارة، وجسعيا وترغيخىا، فُرػِرّػ ال حكيقّى.

: ُمعاذ بغ ُمْدِمع الَيخَّاء، بتذجيج الخاء، وقيل سيجنا عمّى كخَّم هللا وجيو.وواضُعه  
وانفتح ما قبميا  ومدائُمو: قزاياهُ التى تُحَكخ فيو صخيحا أو ِضسًشا، نحػ: كلُّ واو أو ياء تحخَّكت

قمبت ألًفا، ونحػ: إذا اجتسعت الػاو والياء وُسبقت إحجاىسا بالدكػن، قمبت الػاو ياء، وأدغست فى 
 الياء، وىكحا.

َصْػُن المداِن عغ الخصِأ فى السفخداِت، ومخاعاُة قانػِن المغِة فى الكتابِة. وثمرته:  
  عميو وسمع، وكالِم العخِب.: مغ كالِم هللا تعالى، وكالم رسػلو صمى هللاواستمداُده

 وحكُع الذارِع فيو: الػجػُب الِكفائّى.



 واألبشيُة: جسُع بشاٍء، وىى ىيئةُ الكمسِة السمحػضِة، مغ حخكٍة وسكػٍن: وعجِد حخوٍف، وتختيٍب.
والكمسُة: لفعٌ مفخٌد، وضعو الػاضعُ ليجلَّ عمى معشًى، بحيث متى ُذكخ ذلظ المفع، ُفيَع مشو ذلظ 

ى السػضػع ىػ لو.السعش  


