
 ((الصرف علم في قباوة الدين فخر د واجتهادات آراء من))

 

 قراءة أي فضيلته، سماها كما دراية قراءة الصرف في البناء متن_  هللا حفظه_ قباوة الدين فخر د الجليل األستاذ على قرأنا

 شرح، إلى تحتاج التي والمصطلحات األلفاظ ويشرح الكتاب، في الغوامض على يعلق خاللها األستاذ كان جادة، بحثية علمية

ً  بالمعاجم ويستعين أحياناً، المراجع إلى ويعود  المسائل، من المشكالت ويحل إليه، الموجهة األسئلة على ويجيب أخرى، أحيانا

 :التصريف مسائل في آرائه بعض وهذه

 

 والتقاء واالبتداء، والوقف، الهمز، تخفيف: مثل التصريف مسائل من العديد أغفل منها كثير الصرف علم في المصنفات_ 1

 الذي وربما إغفالها، وعدم الصرف، علم في بحثها ينبغي صرفية مسائل وهذه ،...والحذف واإلبدال، واإلمالة، الساكنين،

 .ووعورتها استشاكتها ذلك على حملهم

 

 .الكافية العناية وبناءها األسماء تصريف يولون وال األفعال، تصريف عن الحديث الصرف علم في المصنفون يكثر_2

 

 والكالم ، التأذين بمعنى األذان يأتي كما التصريف، بمعنى الصرف يأتي و العلم، هذا اسم في األصل هو( التصريف) لفظ_ 3

 .التطليق بمعنى الطالق و التكليم، بمعنى

 

ً  زيد   قاتل: فقولهم الفاعل، يبدؤه المشاركة فعل_ 4  تفيد...( يقاتلونكم يزالون وال: )واآلية القتال، بدأ من هو زيداً  أن يعني. عمرا

 .العدوان يبدؤون الذي هم أنهم

 

 مزيد ثالثي والمدرسين الطالب قول في فالخماسي وسداسي، خماسي يوجد وال رباعي، وإما ثالثي، إما: قسمان األفعال_ 5

 المدارس في. سداسي خماسي، رباعي، ثالثي،: التقسيم هذه نقبل أن ويمكن أحرف، بثالثة مزيد ثالثي والسداسي بحرفين،

 .  ممدودة ال مقصورة ألف وكلتاهما للمختصين، نقبله ال ولكن الطلبة، على للتيسير

 

 ُمَشالة، واأللف غزو، أصله مثالً  فغزا الحرفين، أحد إلى أصلها فيرجع األلف أما والياء، الواو علة حرفا إال عندنا ليس_ 6

 .هنا ُمَمالة واأللف رمي، أصله ورمى

 

 حتى ويحسنونه اللفظ ويعدلون يجملون فهم عندهم، بالفعل التصريف وقوع على منبهة العرب كالم بعض في الشاذ وجود_ 7

 حمالً  حذفت الهمزة لكن يؤكرم واألصل يكرم، مضارعه أكرم ففعل التجميل، كعمليات يرتضونها، التي الصورة على يصبح

 األصل إلى الرجوع باب من....." يُؤْكَرَما ألَنْ  أَْهل   فإنَّهُ : "الشاعر وقول لثقله، أَُؤكرم المتكلم إلى المسند الفعل في حذفها على

 .المهجور
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 ((العربي األدب في قباوة الدين فخر د واجتهادات آراء من))

 

 واآلن اللغوية، اجتهاداته بعض ذكرتُ  قد وكنت األيام، هذه في_  هللا حفظه_ قباوة الدين فخر د الجليل األستاذ بصحبة زلنا ما

 (:م2010/ 10/  6  الموافق هـ 1431/  10/ 27)األربعاء اليوم هذا منه سمعتها كما والنقدية األدبية آرائه بعض أنقل

 

 عليه كانت عما بحال يعبر ال فالشعر تاريخية، حقائق فيه يرد ما اعتبار يمكن ال وبالتالي الفني، الخيال فيه يدخل األدب_1

 إذ تاريخية، كوثيقة عليه االعتماد يمكن ال وبالتالي أصحابه، وخياالت عواطف ينقل بل بصدق، الواقع يصور ال فهو األمة،

 ".أكذبه الشعر أعذب" أصحابه شعار

 

 أو والخمريات، المجون كأشعار الخليع األدب عن واإلعراض الحكمة، وأشعار الفروسية كأشعار الرفيع األدب تعلم ينبغي_2

 .منها اإلكثار عدم األقل على

 

 .الديوان هذا في وأخطاء أباطيل وجود ينفي ال. العرب ديوان الشعر: قولهم_3

 

 حقيقي، هو ما تشمل فالحضارة مسلَّمات، أنه على األدب في ورد ما كل أخذ يعني ال. حضارتنا من جزء األدب: قولهم_ 4

 .األخير القسم من واألدب خيال، هو وما

 

 امتدح فزهير اليوم، اإلعالم وسائل عامة كحال غالباً، مجتمعاتهم في إيجابي دور لهم يكن ولم قبائلهم، لسان كانوا الشعراء_5

 :قال القتال من سنة أربعين بعد وذبيان عبس بين الناس كرام أصلح لما ثم وأبطالها، الحرب

 َوذُْقتُمُ  عَِلْمتُمْ  َما إاِلَّ  الَحْربُ  َوَما

مِ  بِالَحِديثِ  َعْنَها ُهوَ  َوَما  الُمَرجَّ

 !آآلن

 

 نواس وأبي وبشار وطرفة القيس امرئ شعر على األدب دراسة في العربية الجامعات من كثير اعتماد اليوم الخطأ من_6

 في األخالق فساد إلى ويدعو أمتنا، لتاريخ السلبية الصورة يعطي فهذا والحكمة، الفروسية أشعار وإهمال ربيعة، أبي بن وعمر

 .اآلمن المجتمع حصن هي واألخالق حاضرنا،
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