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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة: 
 كعمػى كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف محمػد صػمى اهلل عميػس كسػٌمـ الحمد هلل كالصالة

 :أما بعد ،آلس كصحبس أجمعيف
النحكيػػػ   كفػػػل الدراسػػػ  عامػػػ  المغكيػػػ   فػػػل الدراسػػػ كبيػػػرة فػػػ ٌف لعمػػػـ الصػػػرؼ أ ميػػػ 

مػػن ـ ابػػف الحاجػػب كابػػف  تػػيليؼ الكتػػب فػػل مػػادة الصػػرؼ كقػػد فطػػف العممػػا  إلػػى .خاصػػ 
فيىسػما   نظمػا فػل  ػذا العمػـ(  ػػِٕٔكقػد أٌلػؼ ابػف مالػؾ  ت ، كابػف مالػؾ كريػر ـ عصفكر

 كحقػػؽ عػػٌدة فشػػرح الميػػ  اعىفعػػاؿ، ( ػػػٖٔٔابنػػس   ابػػف النػػاظـ  ت   الميػػ  اعفعػػاؿ(( كجػػا 
 .ـُٔٗٗحققس اعستاذ  الؿ ناجل  كآخر ما تحقيقات
كالصػرفل الحػاذؽ إذ  ،لقد ظ ر ابف النػاظـ فػل شػرحس مظ ػر العػالـ المبػدع المبػرز 
دقيقان كافيان بمػا جػا  بػًس  كيشرح اعبيات شرحان عمميان  ،أف يعرض أبكاب شرحس كمسائمس تمكف

 ..كالنحك فل المغ  ا كآرا  العمم ،مف معرف  صرفي  محكم  اعدا 
فكػاف فػل بعػض اعحيػاف  ،ثاقبػ  كقد عالج مسػائؿ الصػرؼ بعقميػ  راجحػ ، كبصػيرة 

فػل شػرحس  كقػد أكرد كيناقشػ ا فػل بعػض اعحيػاف ،يكرد آرا  العمما  عمى اختالؼ مذا ب ـ
ال ك  ك نػػاؾ أكزاف انفػػرد ب ػػا لػػـ تػػرد عنػػد القػػدامى ،أكزانػػان كثيػػرة متعمقػػ  بيبنيػػ  الربػػاعل المزيػػد

اٍفعٌمػؿ - فىٍعمىػـ –اٍفعىػؿ   –افعىػيىٌؿ  –رجعنػا إلي ػا ك ػل   تىفىٍ عىػؿ  التػل فل المصادر المتيخريف
 .((اٍفعٍنمى–

 كقػػد تنػػمف المبحػػث اعٌكؿ: أبنيػػ  ،كمبحثػػيف كقػػد قمػػت بتقسػػيـ البحػػث عمػػى مقدمػػ  
كالفعػؿ المبنػل  كالمزيػد المجػرد كالربػاعل الثالثػل المزيػد الفعػؿ كأبنيػ  .الفعؿ الثالثػل المجػرد
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ثػػـ  ،كأمػػا المبحػػث الثػػانل فتنػػمف أبنيػػ  المشػػتقات كالمصػػادر ،لممج ػػكؿ كبنػػا  فعػػؿ اعىمػػر
 .تكصؿ إلي ا البحث خاتم  بالنتائج التل

ك ػػل  مػػف المصػػادر النحكيػػ  كالصػػرفي  طائفػػ  البحػػث عمػػى كقػػد اعتمػػدت فػػل كتابػػ  
ذ عميػس دار البحػث ثػـ كتػب إ البػف النػاظـ اعفعػاؿ شػرح الميػ  –كاف اعساس في ػا  متنكع 

 (، ػػػِٖٓلممبػػرد  ت كالمقتنػػب(  ػػػَُٖالكتػػاب لسػػيبكيس  ت :نحكيػػ  كصػػرفي  متفرقػػ  من ػػا
كالممتػ  فػل  (، ػػّْٔكشػرح المفصػؿ البػف يعػيش  ت (، ػػِّٗكالمنصؼ البػف جنػل  ت 

كمػف  (، ػْٕٓعبل حياف  ت كالمبدع فل التصريؼ (، ػٗٔٔالتصريؼ البف عصفكر  ت
كالصرؼ الكانح لألسػتاذ المرحػـك  ،أكزاف الفعؿ كمعاني ا ل اشـ طس شالشكتب المحدثيف 

 .كرير ا   ادم ن ر كالصرؼ الكافل لمدكتكر ،عبد الجبار النايم 
 كاهلل كلل التكفيؽ  كختاما أرجك أف أككف قد كفقت فل انجاز  ذا البحث 

 
 أبنية األفعال : المبحث األول

   :تعريف الفعل لغة  
إحػػداث شػػل و مػػف  كالعػػيف كالػػالـ أىصػػؿ صػػحيح يػػدؿ  عمػػى   الفػػا  :قػػاؿ ابػػف فػػارس 

 فعػػؿ ،متعػد أك ريػر متعػد عػف كػؿ كنايػ  الفعػػؿ كجػا  فػل لسػاف العػرب   ،(ُ ((عمػؿو كريػر 
   .(ِ  ((فعال كفعال يفعؿ

 فيىمثمػػس كأمػػا الفعػػؿ سػػيبكيس   فقػػد قػػاؿ ،كثيػػرة كقػػد عػػرؼ النحكيػػكف الفعػػؿ تعريفػػات 
كػػائف لػػـ  كمػػا ك ،يقػػ  كلػػـ كلمػػا يكػػكف ،منػػى كبينيػػٍت لمػػا سػػما أيخػػذت مػػف لفػػظ أىحػػداث اعى 

ًمدى  كسىًم ى  ،فػ ذى ىبى  ،مامنى ينقط  فيىما بنا  قكلػؾ آمػران  ف ن ػس مالـ يقػ  كأما بنا  (كمىكيثى كحي
 .(ّ (( ،...ك يىٍنًربي  كيىٍذ ىبي  - يىقيتيؿ كمخبران  (كاٍنًربٍ   اٍذ ىٍب، كاٍقتيؿٍ 

كعرفػػػس  .(ْ ( (أكمسػػػتقبؿ مػػػاض كزمػػػاف   مػػػادؿ  عمػػػى حػػػدثكعٌرفػػػس الزجػػػاجل بيٌنػػػس  
 مػػف دكف أف .(ٓ  مػػادؿ  عمػػى حػػدث كزمػػاف((   الفعػػؿ باختصػػار قػػائالن   ػػػ(ُٖٓ ت السػػ يمل

 .يكنح رأيس فل ذلؾ
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تػدؿ  فقػاؿ:   كممػ  أناؼ إلػى تعريفػس اعزمنػ  الثالثػ  ( ػُٕٔكلكف ابف  شاـ  ت 
 .(ٔ  ((الثالث  فل نفس ا مقترن  بيحد اعزمن  عمى معنى
نمػا  اعفعػاؿ فػل شػرحس الميػ  محددان جامعان لمفعػؿ كلـ نجد لدل ابف الناظـ تعريفا  كا 

عمػػى  كالمزيػػد مػػف حيػػث المجػػرد الفعػػؿ العربيػػ  كقػػد قسػػـ عممػػا  .بػػدأ بتعريػػؼ الفعػػؿ المجػػرد
ال تسػػقط  يكػػكف جميػػ  حركفػػس أصػػمي  الػػذم ك ػػك الفعػػؿ :الفعػػؿ المجػػرد :أكال -:قسػػميف ف ػػل
ػػػرىبى  - دىرىسى  - كىتىػػبى  :حركفػػس إال لعمػػػ  تصػػريفي  نحػػػك حػػرؼ مػػػف نى

كقػػاؿ ابػػػف النػػػاظـ ، (ٕ 
ثالثػل كرباعل،كمػا لػيس مفرعػا ببنائػس لممفعػكؿ أك  مف الزكائد عمى نػربيف الفعؿ المجرد  

   .(ٖ ((اعمر
 

   :وتصاريفو أبنية الفعل المجرد
 فػا   متحركػػ  عفكذلػؾ  أكزاف لػس ثالثػ  المانػػل المجػرد فػل صػيغ  الثالثػل الفعػؿ 
 -:أك النػـ أك الكسػر بػالفتح تتحػرؾ كلكػف عينػس ،أينػا بػالفتح متحركػ  كالمس ،دائما بالفتح
   -:((أبني    لمثالثل منس ثالث  ابف الناظـ كقاؿ
رىبى  :نحك بفتح اعكؿ كالثانل: َفَعلَ  -ُ    كذى ىبى  نى
ـى : نحك ككسر الثانل بفتح اعكؿ :َفِعلَ  -ِ ًم ـى  - عى ًم  . سى
 .كشىريؼى  ظىريؼى  :كنـ الثانل نحك بفتح اعكؿ :َفُعلَ  -ّ

 يقكلػكف كالنحػاة( بفتح اعٌكؿ كالثانل فاٌنس قاؿ  فاعكزا فل تكنيح النحاة كقد خالؼ 
 .فل بقي  اعكزاف ك كذا كالعيف بفتح الفا 
 دىٍحػػػرىج  كالثالػػػث نحػػػك بفػػػتح اعكؿ (ثػػػـ بػػػيف أف لمربػػػاعل المجػػػرد كزنػػػان كاحػػػدان فىٍعمىؿى  

ػػػٍبرىجك  مػػػن ج  كالربػػػاعل المجػػػرد عمػػػى فػػػل أبنيػػػ  الفعػػػؿ الثالثػػػل كقػػػد سػػػار ابػػػف النػػػاظـ .(ٗ (سى
 . كأىبػػك(ُّ لػػس الرنػػل  مػػف المعاصػػريف كتابعػػس .(ُِ كالزمخشػػرم  .(ُُ كالمبػػرد .(َُ سػػيبكيس
 .(ُٓ كالمتيخريف كالمحدثيف  القدامىالصرفييف  كرير ما مف .(ُْ حياف
   :َيْفُعلُ  - َفُعلَ 
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مبينػا أف منػارعس  (مف كزف  فىػ يً ؿى  بنا  الفعؿ المنارع ابف الناظـ إلى كقد أشار 
ثػـ بػػيف أنػس لػـ يجػػ   .(ُٔ  ((يىٍظػريؼ - كظىػػريؼى  –يىٍشػريؼ  –شىػريؼى  نحػػك بنػـ العػيف ( يىٍفعيػؿ

عػػػف  كلػػػـ يخػػػرج.(ُٕ كالصػػػرفييف القػػػدامى  كب ػػػذا كػػػاف مكافقػػػان عرا  النحػػػاة، ذلػػػؾ عمػػػى ريػػػر
 .أرائ ـ
   :لُ َيْفعَ –َفِعَل 

 بفػتح (يىٍفعىػؿ  مبينا أف منػارعس (الى بنا  الفعؿ المنارع مف كزف  فىًعؿى  أشار كقد 
ـى   :العػػيف نحػػك ًمػػػ ـي  –عى ـى  –يىٍعمىػػ ػػًم  تكسػػر شػػذكذان مػػػ  مجيػػ  اعىصػػػؿ كقػػػد ذكػػر ثػػـ (يىٍسػػػمىـي –سى

 .(ُٖ كعدمس فل مكنعيف
ًسبى  :اعىكؿ  ،رى صػدر  يىًغػري كيىػٍكرىري ككىًرػ ،يىٍحًسػبي كيىٍحسىػبي    فل تسع  أىفعاؿ ك ل: حى

ػػره  ككىًحػػرى  ري  يىحى ـى ،إذا تكقػػد :كيىػػٍكحى ـي  كنىًع ـي  يىػػٍنًع ػػر :نىٍعمػػ  كيىػػٍنعى سػػا ت  :كيىٍبػػيس يىٍبػػئىسي  كبىػػًئسى  ،نىنى
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑچٹ ٹ  أممس كالشل  عممػس كمنػس إنقط  :كيىًئسى يىٍيئىسي كيىٍييس ،حالىسي 

 [.   ١٣الرعد: ] چ ڳ گ
ًلػػسى يىمىػػسي ك   كيىػػًبسى الشػػل ي يىٍيػػًبسي كيىٍيػػبيسي ذ ػػب  ،أك حبيػػب ذ ػػب عقمػػس لفقػػد كلػػدو  :يىٍكلىػػسكى
كىً ؿى  ،ندكتس بيفى  كيىٍك ىؿ يىً ؿي  كى  . (ُٗ  ((نىًسيىسي  :كفل الشل  كً ؿى عنس ،جى

، فقػط العػيف ( بكسػر(يىٍبػً  ىس كبىػًئسى ، يىٍيًئس–يىًئسى    فعميف. (َِ كقد ذكر ابف قتيب  
 :قػاؿ ثػـ ( بػالكج يف المػذيف ذكر مػا ابػف النػاظـ(الفعػؿ   يىػًئسى  فذكر. (ُِ ابف منظكر كتابعس

يىٍيػػػػيسي  –كاختمػػػػؼ معػػػػس فػػػػل ترتيػػػػب الفعػػػػؿ  يىػػػػًئسى  ((يقصػػػػد بػػػػذلؾ   يىٍيػػػػًئس كاعخيػػػػرة نػػػػادرة
 .  (كيىٍيًئسي 

نػػادر عنػػد  (ك بىػًئسى  (مػف الشػػل   يىٍبػػيس (فػل الفعػػؿ  بىػػًئسى  (ِِ ككػاف متابعػػا لسػػيبكيس 
 –يىبػػيس كبػػيس  –بىػػًئسى  لغتػػيف  ك ػػذا عنػػد أصػػحابنا إٌنمػػا يجػػ  عمػػى: نػػاؼأ لكٌنػػس سػػيبكيس
 .( لغتاف ثـ يرٌكب من ا لغ  ثالث (يىٍبًئس

كقػػكة  الػػرأم بكنػػكح تميػػز أنػػس ابػػف النػػاظـ ذكر ػػا التػػل كقػػد تبػػيف مػػف  ػػذ  اعفعػػاؿ 
 ييفعػف الصػرف كقػد اختمػؼ ،المغكم فل االستعماؿ  ذ  اعفعاؿ تمييز دالالت فل االستقرا 
يىٍبػًئسي عمػى  –يىيػيس  يىٍبئس عمػى فل الفعميف  بعن ا بعض اعفعاؿ عمى فل تقديـ القدامى
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 الصػػرفيكف كلػـ يػذكر .كابػف منظػكر مػف النػكادر عنػد سػيبكيس الفعػالف يعػداف ( ك ػذاف(يىٍبػيس
فػل منػارع  كالكسػر. (ِّ كقد عد  قسـ مف الصرفييف  .النحاة أكثر  ذ  اعفعاؿ بكزنيف عند

 .تداخؿ المغات كليس أصال فل الباب عفعاؿ مف باب ذ  ا
ًرثى  ك ػػػل  أفعػػػاؿ فػػػل ثمانيػػػ  الثػػػانل:    ًلػػػىى  ،يىػػػًرثي  كى كى كاعمػػػارة  كاليػػػ  يىميىػػػس اعمػػػر كى
ًرـ الجرح ،كالشل  كلينا قىريبى منس كنحك ا كى ًرعى  ، انػتف(( يىػًرـي  كى ػا يىػًرع الرجػؿ ككى ػ ن  كىرىعن ًرعى كػؼ   كى

ًرعه  ف ػك عف المعاصػل ًمػؽى الشػل ، كى ًثػؽى  (،حسػف يىًفػؽي  الفىػرس ككًفػؽى  ،أحٌبػس ًمقىػ ن  يىًمٌقػس ككى كى  كى
ًرم ،عميػػس ًثقىػػ ن اعتمػػد يىًثػػؽي  ًبػػسً  كى ػػ(  يػػرل إذا اكتنػػز كقيػػد  ػػذا الفعػػؿ كى باالسػػتناد إلػػى المػػ(  المي

ًرمى  ٍنػػدي ييػػرل احتػػزازا مػػف كى تػػداخؿ  بػػؿ عمػػى الشػػذكذ لػػيس عمػػى فػػ ٌف كسػػر عػػيف منػػارعس .الزى
ًرم بالكسػر :قػاؿ مػف منػارع الزند بػالفتح عػف كىرىل :قاؿ مف بمنارع كاالستغنا  يفالمغت  كى

 .  (ِْ (( ...فم ذا لـ ييكرد
  ػذا أصػؿ   :فقػاؿ الػكاكم أفعػاؿ مػف المثػاؿ مجمكع  ذكر سيبكيس الذم كقد خالؼ 

بػاب يمزمػس  كتسػتثقؿ صػرفك  مػف بػاب فىًعػؿ يىٍفعىػؿي إلػى فل يىٍفعىؿ الزم  الكاك فمما كانت ٍيفىعؿ
أنػػس مػػف تػػداخؿ المغػػات كأف  قكمػػان يقكلػػكف  ( ػػػّْٔابػػف يعػػيش  ت ، كقػػد ذكػػر(ِٓ ((الحػػذؼ
ػؿى  ػػؿ ( فىنى ػػؿ (كقكمػان يقكلػػكف  فىًنػػؿى  (بػػالفتح  يىٍفني ذلػػؾ حتػػى  ثػـ كثػػر بػػالفتح (بالكسػر  يىٍفنى

 . (ِٔ ( (م  مانل لغ  اعخرل استعمؿ منارع  ذ  المغ 
 مػف المثػاؿ الػكاكم لػـ كقػد جػا ت أفعػاؿ   :بقكلػسكقد خالفػس الرنػل مػف معاصػريس  

ًرثى   :ك ػل يرد فل منػارع ا الفػتح ًثػؽى  ،يىػًرثي  كى كل  كممتػاف كجػا   : قػاؿ ثػـ. (..يىًثػؽي - ككى ري
ًرل: فػل منػػارع ما الفػتح ك مػػا نػد يىػػرل كى ًبً ؽى  ،الزى نمػا ،يىًبػػؽي –ككى بىنىػػكا  ػذ  اعفعػػاؿ عمػػى  كا 

 .(ِٕ ( (فتخفؼ الكمم  ،سقطفت الكاك حذؼ في ا عم  ليحصؿ الكسر
مػػف فىًعػػؿى شػػل جػػا     : ػػذ  اعفعػػاؿ مػػف الشػػذكذ بقكلػػس كخالفػػس أبػػك حيػػاف فػػل عػػد  

ـى  (يىٍفًعػػػؿي  منػػػارعس  ًسػػػبى  ك ػػػك نىًعػػػ كًمػػػؽى  ،كحى ًلػػػىى  كىكًرثى  كى ًرعى  ككى كى ًثػػػؽى  ..كى كى ًفػػػؽى  كى ًرلى  ككى كى  ((...كى
 ِٖ)  . 

 المغػػات اعفعػػاؿ مػػف تػػداخؿفػػل عػػد   ػػذ    ػػك اعرجػػح إف ماذ ػػب إليػػس ابػػف النػػاظـ 
مكنػػحا  .(ِٗ  اشػػـ شػػالش  .د كمػػف المحػػدثيف، ماأشػػار اليػػس ابػػف يعػػيش مػػف القػػدامى ك ػػذا
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كمعنػػى ذلػػؾ أف ل ػػذا الفعػػؿ لغتػػيف مشػػ كرتيف إحػػدا ما مػػف كزف كاعخػػرل مػػف   :ذلػػؾ بقكلػػس
كلشػػيكع  ػػاتيف المغتػػيف قػػد ييخػػذ العربػػل الفعػػؿ المانػػل مػػف لغػػ  كالمنػػارع مػػف  ،كزف أخػػر

إذ يعػػػد ابػػػف النػػػاظـ مػػػف الصػػػرفييف .كينػػػتج عػػػف ذلػػػؾ لغػػػ  ثالثػػػ    أخػػػرل فيػػػتـ التػػػداخؿلغػػػ
 ...ب ذا الشكؿ فل تحميؿ كركد  ذ  اعفعاؿ المبدعيف

   :َيْفِعلُ  :َفَعلَ 
إذا  (فيجيػ  عمػى  يىٍفًعػؿي  (ذ ب ابف الناظـ إلى لزـك كسر عيف المنارع مف  فىعىػؿى  

ػدى  :مػاكرد مػف مجيئػس بالنػـ نحػك اعفا الزما ريرأكالمس يا  أ كمن أكعينس كاف فاؤ  كاكأ كىعى
قىػػدى  –يىًعػػدي  – فاسػػتثقؿ كقػػكع الػػكاك سػػاكن  بػػيف يػػا  مفتكحػػ   ،يىٍكًقػػدي  –يىٍكًعػػدي  :كاعصػػؿ ،يًقػػدي –كى

ػاؿ  –يىكيػؿي –كىػاؿ  :ككسرة الزم  فحػذفت كنحػك مػى يرًمػل –يىميػؿ –مى كأمػا المنػاعؼ  ..كرى
ف   :الالـز فنحك    .(َّ ((عيف منارعس الكسر ككمس تمـز، يىًئف   -كأف   يىًحف  –حى

ػػػؿى  كأمػػػا الرنػػػل مػػػف المعاصػػػريف لػػػس فقػػػاؿ   المفتػػػكح  (عف  قيػػػاس عػػػيف منػػػارع  فىعى
 فترككا النـ استثقاال ليا  يمي ا يػا  أك كاك كبعػد ا ،أك النـ إما الكسر العيف عمى ما تقدـ

فمػػػـ  كاليػػائل المعتػػػؿ الفػػا  الػػػكاكم كمثػػؿ لػػػذلؾ بالفعػػؿ .(ُّ  نػػم  اذ فيػػػس اجتمػػاع الػػػثقال ((
.  كيىسىرى –يىٍكعيدي  –كىعىدى  :يقكلكا  يىٍيسيري

 فكػاف يمتػبس إذف الػكاكم كالنػاقص اليػائييف   اعجػكؼ كلكٌف الرنل قػاؿ فػل الفعػؿ 
إ  ،اليػائيف فػل اعجػكؼ كالنػاقص كل ػذا بعينػس التزمػكا الكسػر كالمنارع فل المانل باليائل

ػػىكرى  بىػػاعى :ذ لػػك قػػالكا فػػل ػػل يىٍبييػػ ي  :مى ككػػاف . (ِّ ((لبيػػاف البنيػػ  لكجػػب قمػػب اليػػا يف كاكان  كيىٍرمى
 .الفعؿ المناعؼ الالـز اكتفى فقط باعفعاؿ المعتم  لـ يذكر متابعان البف الناظـ كلكنس

أكالػالـ باليػا  أك  إال معتػؿ العػيف (لممغالبػ   يىٍفعيػؿي  (معنػى  فىعىػؿى  كقد حدد أبػك حيػاف 
 .(ّّ  .( ف ك لغير المغالب (  يىٍفًعؿي فػ  بالكاك الفا 

أكالنػػػاقص  اعجػػكؼ   نػػكر الػػػديف مػػف المعاصػػريف إلػػى أف عصػػاـ كذ ػػب الػػدكتكر 
مػػىى  - بىػػاعى  :اليائيػػاف نحػػك ػػؿى  ،رى  –فػػال ينقػػؿ اعجػػكؼ اليػػائل أكالنػػاقص اليػػائل مػػف بػػاب   فىعى

 .(ّْ ((رير  ينقالف إليس إف كانا مف ( بؿ(يىٍفعيؿي  –باب  فىعىؿى  إلى ((يىٍفًعؿي 
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ػػؿى  كتابعػػس أحػػد البػػاحثيف المعاصػػريف بػػيف أفعػػاؿ  قيػػاس    (يىٍفًعػػؿي –البػػاب الثػػانل  فىعى
كماكػػاف يػػائل  ماكػػاف كاكم الفػػا  :فمػػا تطػػرد فيػػس مػػف اعفعػػاؿ،كثيرة معتمػػ  مطػػرد فػػل أفعػػاؿ

 .(ّٓ ( (كما كاف منعفا الزما ،أك يائل الالـ العيف
 كالمنػعؼ ريػر مػج بػيف فعػؿ المثػاؿ كالنػاقصأنػس د ابػف النػاظـ كقد تبيف مف كالـ 

ػػؿى  متعػػد فػػل البػػاب الثػػانل ك ػػذا مػػا أشػػار إليػػس مػػف المعاصػػريف لػػس  ،فػػل شػػرحس( يىٍفًعػػؿي – فىعى
 .كالمتيخريف كالمحدثيف كما كنحنا ذلؾ

 :َيْفُعلُ  –َفَعَل 
ػػؿى  كجػػكب نػػـ عػػيف المنػػارع ابػػف النػػاظـ إلػػى أشػػار  مػػف المنػػاعؼ إذا كػػاف  ( فىعى

ػػؿ  الشػػل  يىسػػم سي  (  عمػػى  يىٍفعيػػؿي متعػػديي فتجػػل م ػػسي  –نحػػك: سى بالكسػػر كحػػد   يىحم ػػسي،   شػػذ–كحى
ب سي  :إذ يقاؿ (منارع  حىب   ب ػسي  يىًحب سي  -حى   فػاتبعيكنل  .(ّٔ كعميػس قػرا ة العطػاردم ،بمعنى أحى
 النػػـك  شػػذكذان  الكسػػر :( كمػػا سػػكا  مػػف أخكاتػػس ففيػػس لغتػػافُّ-(  آؿ عمػػراف (ييحًبػػٍبكـ اهلل
 .(ّٕ  ((عمى القياس

ػػب   منػػارع فػػل لػػزـك كسػػر كتابعػػس الرنػػل  ب ػػسي  بقكلػػس   كلزمػػك  ( حى ك ػػك  يىًحب ػػسي  فػػل حى
 –ًنًحػب   ،إًحػب   :فقالكا (م  اليا  فل  حىب   ككذا كسركا حركؼ المنارع  ( ثـ قاؿ  (قميؿ 

ػب   ػػب   كالمشػ كر ،قميػؿ االسػػتعماؿ شػػاذ يىًعػز   كعىػز   ،يىًحػػب  –ًيًحػب  ك تىًحػب  و كذلػػؾ عف حى  أحى
 .(ّٖ  ((...شاذ أينا ك ك ييًحب   -

بعػػض  الػػدكتكر  اشػػـ طػػس شػػالش مػػف المحػػدثيف إلػػى أنػػس قػػاؿ:   جػػا  فػػل كتابعػػس 
ب سي   .(ّٗ ((كلـ يجى  فل منارعس النـ يىًحٌبسي  - المغات حى
 ...ابقكلػس   مػف بػاب نػرب إف كػاف الزمػ إلػى أنػس لغػ  كقد ذ ب الشي( الحمػالكم 

ب سي  ككسر يىًحٌبس بفتح اليا  –حىب   كمف رير الغالب ً ًحب س –الحا  لغ  فل أحى  .(َْ ((مى
ب ػسي  كتابعس أحد الباحثيف  يىًحب ػسي بكسػر  –فل شذكذ قػكل ـ فػل المنػعؼ كالمتعػدم  حى
 .(ُْ  (يىٍفعيؿي –مف الباب الثانل  فىعىؿى  ف ك الحا 
 :َيْفُعلُ  –َفَعَل 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (1002)كانون األول      (61العدد )    (66المجلد )

ُِّ 

ػػػػؿى  فػػػػل شػػػػرحس مانػػػػدر النػػػػاظـكقػػػػد ذكػػػػر ابػػػػف    (مػػػػف نػػػػـ عػػػػيف المنػػػػارع مػػػػف  فىعى
جػا   كاعخػر ،التػـز نػـ عػيف منػارعس :أحػد ما :كقسػمس عمػى نػربيف ،المناعؼ الالـز

 :ثػـ شػرع فػل ذكػر أمثمػ  لمنػرب اعكؿ كقسػمس عمػى ثمانيػ  كعشػريف فعػالن من ػا ،بالكج يف
ؿ   ،يىمير   مىر  بس ؿ  الرجؿ عف منزلس يىجي ػ ى  ،ت الػريح تى يػب  ٌ ك ب   ،كجى طػٌؿ ...ككىػر  عميػًس يىكيػر  رىجى

 .طالًّ  در دمس يىًطؿ  
ػػد  الشػػل  :وللضرررا النرران  ػػد  كيىًصػػد   ذكػػر ثمانيػػ  عشػػر فعػػالن من ا:صى  ،أعػػرض يىصي
لتػػؼ   كثػػر كأث  النبػػاتي يىػػؤيث  كيىًئػػثي  ػػر  كيىًخػػر  خػػركران  ،كا  كحػػٌدت المػػرأة  ،سػػقط :كخػػٌر الشػػل  يىخى

د  كتىًحد  ًحدادان عمى زكج   .(ِْ إذا تىركٌب الزين  لمكتس  :ا تىحي
نمػػا قػػاؿ  ف ٌنػػس   ك ماكػػاف الزمػػان  :كلػػـ يشػػر الرنػػل إلػػى مػػا أشػػار إليػػس ابػػف النػػاظـ كا 

ػػػؼ   :نحػػػك بالكسػػػرً  (يػػػيتل عمػػػى  يىٍفًعػػػؿي  ػػػؿ   ،يىًعػػػؼ   - عى ػػػتٍ  ،يىًكػػػؿ  –ككى  إاٌل ماشػػػذ مػػػف عىنىنى
 .(ّْ ((تىعىض  

كالمتعػدم  (الػالـز يػيتل عمػى كزف  يىٍفًعػؿي  بػيف  الفعػؿ المنػعؼ كلكف أبا حيػاف حػدد 
   .(ْْ (يىٍفعيؿي  كزف  عمى

فػػل  كقػػد جػػا    :فقػػاؿ ماجػػا  بػػالكج يف :فػػل النػػرب الثػػانل كتابعػػس أحػػد البػػاحثيف 
د   :قالكا بعض ذلؾ بالمغتيف د   جى ػد   ...كيىًشب   كشىب  يىشيب   ،ك يىًجد   يىجي ػد  يىصي  كشىػح   كيىًصػد   كصى

 .(ْٓ  ((ك يىًشح   يىشيح  
مفتكح العػيف فػل المانػل  أىكثر الباحثيف إلى ما كاف منعفا الزما يككف كقد أشار 
ح   –عىؼ   ،يىًخؼ   خىؼ   :العيف فل المنارع كمثمكا كمكسكر ، صى  .(ْٔ يىًصح  –يىًعؼ 
لػػػؾ عنػػػد كلػػـ نجػػػد ذ ،مػػػف النػػػادر كقػػد عػػػد  ،مػػػف كالمػػس أنػػػس  ػػػك اعرجػػػح كقػػد تبػػػيف 
أفكػار   كدقػ  ك ذا يدؿ عمػى سػع  عممػس ،مف الشكاذ كقد عد  المحدثكف ،كالمتيحريف القدامى

 .فل عمـ الصرؼ
 :َيْفُعلُ  –َفَعَل 
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إذا كػاف عينػس أك  (كجػكب نػـ عػيف المنػارع مػف  فىعىػؿى  كقد أشار ابف النػاظـ إلػى 
ـي - قػػػاـ :المػػػس كاكا نحػػػك ف أنػػػس إذا دؿ عمػػػى رمبػػػ  بػػػي ثػػػـ ،يغػػػزك–رػػػزا  –يىٍحػػػديك - حػػػدا- يىٍقػػػكي

ػػػبىٍقتيسي  بيمثمػػػ  نحػػػك: سػػػابقنل كجػػػا  ،كال عينػػػس كالمػػػس يػػػا ن  كليسػػػت فػػػاؤ  كاكان  ،المفػػػاخر فينػػػا  فىسى
 .(ْٕ فاخرنل فل السبؽ ففخرتيس كفيٍقتيس فيس  ،أٍسبيقيسي 

ك  ( :يقػػكؿ (كلكػػف سػػيبكيس فػػل تعميمػػس  يىٍغػػزي ك حيػػث اعت ػػؿ لزمػػس  يىٍفعيػػؿي    كمػػا أف  يىٍغػػزي
ك ذا يعنل أف  ابف الناظـ تابعس كلكن ػس أنػاؼ مػادؿ  (ْٖ رك  ماقبؿ الكاك مف الكاك((كجعؿ ح

كتابعػػس أبػػك حيػػاف فػػل اعػػتالؿ عػػيف الفعػػؿ أك المػػس  ،عمػػى المفػػاخرة كلػػـ يشػػر إليػػس سػػيبكيس
   (ْٗ (كزف  يىٍفعيؿي  يككف عمى

ػػؿى   ،نػػـفيكػػكف عػػيف منػػارعس بال إذا دؿ عمػػى المغالبػػ  (كمػػذ ب البصػػرييف فػػل  فىعى
 .(َٓ ((...أىٍكتيبيس كمثمكا لذلؾ بقكل ـ   كاتبنل فكىٍتبيتيس

إنمػا  كالمنقػكص ب ػا   أنػس فػل اعجػكؼ بػالكاك إلػى كذ ب الرنل فل شرح الشػافي  
قػػاؿ ك :قػػالكا فػػل إذ لػػك ،لزمػػكا النػػـ فيمػػا ذكػػر حرصػػان عمػػى بيػػاف كػػكف الفعػػؿ كاكيػػان ال يائيػػان 

 عنػد ـ أ ػـ المنػارعيف يػا  لمػا مػٌر مػف أف بيػاف البنيػ  كاك كيىٍغًزك ولكجػب قمػب يىٍقًكؿي  :رزا
 .(ُٓ (( ...مف الفرؽ بيف الكاكم كاليائل

 مطمقػػان  مػػا بينػػل مػػف اعفعػػاؿ فقػػاؿ:  ماذ ػػب إليػػس ابػػف النػػاظـ إلػػى كذ ػػب الحمػػالكم 
ـ  عينػػس ،فػػل المفػػاخرة الغمبػػ  لمداللػػ  عمػػى فً نمػػا  ،كسػػابقنل زيػػد فسػػبقتيس ،فقيػػاس منػػارعس نػػ

 .(ِٓ الفا  أك يائل العيف أكالالـ(( مالـ يكف كاكمأسبقيسي، 
 

 -:وتصاريفو أبنية الفعل المزيد :نانيا  
كتصػاريفس فػل شػرحس بابػان سػٌما   باب  المزيػد كقد خصص ابػف النػاظـ عبنيػ  الفعػؿ 

أصػؿ مػاتعرؼ بػس زيػادة الحػرؼ فػل الكممػ   :المزيػد بقكلػس ( ثـ ٌعرؼ(أبني  الفعؿ المزيد فيس
مػػف    بػػيف يصػػحب أكثػػر :ثػػـ بػػيف زيادتػػس أينػػا بقكلػػس.(ّٓ ( (ض التصػػاريؼسػػقكطس فػػل بعػػ

 .(ْٓ ((أك حرؼ مصحكب مثمس مصٌدرة ليف أك  مزة أصميف ك ك حرؼ



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (1002)كانون األول      (61العدد )    (66المجلد )

ُِٓ 

يسػقط مػف  حػرؼ أك أكثػر بقػكل ـ   ك ػك مازيػد عمػى حركفػس اعصػمي  كعرفس النحػاة 
 .(ٓٓ بعض تصاريؼ الفعؿ لغير تصريفي  مثؿ:أخرج كاستخرج كانقط ((

 -:المزيد بحرؼ كاحد بثالث  أكزاف ف ل د ذكر ابف الناظـكق 
ـى كأٍعمىـى  :َأْفَعلَ  -ُ  كيٍكرى

 .كالى أم تاب  :كنظير  مف المعتؿ الالـز ،كقارب نارب نحك :فاَعلَ  -ِ

ـى ككم ػػػـ كنظيػػػر  مػػػف المعتػػػؿ كٌلػػػى  :فعَّرررل -ّ إٌيػػػا   كأكليتػػػس كٌلٍيتيػػػسي اعمػػػر :يقػػػاؿ–نحػػػك عم ػػػ
 .(ٔٓ ...بمعنى

كأمػا الزمخشػػرم فقػد عػػٌد  ،(ٖٓ كالمبػػرد (ٕٓ النػػاظـ عمػى مػػذ ب سػيبكيسكقػد سػػار ابػف  
 .(ٗٓ  ((المكازف لمرباعل مف رير إلحاؽ المزيد بحرؼ كاحد بينس  

كلكٌنػػس لػػـ .(ُٔ كتابعػػس أبػػك حيػػاف .(َٔ ككػػاف متابعػػان البػػف الحاجػػب  ف ػػل ثالثػػ  أبنيػػ  
نما مثؿ ل ا فقط  .  يذكر اعكزاف كا 

 المزيػػد بحػػرؼ كاحػػد إلػػى فػػل تقسػػيـ عمػػى طريقػػ  القػػدامى .(ِٔ كقػػد سػػار المحػػدثكف 
 .فل ذلؾ خالؼ بين ـ أكزاف فال ثالث 
 :الفعل المزيد بحرفين :نالنا

 أحػرؼ بثالثػ  كقد ذكػر ابػف النػاظـ المزيػد بحػرفييف بعػد أف ذكػر كزنيػيف مػف المزيػد 
كذكػػر  أحػػرؼ ثػػ المزيػػد بثال ثػػـ أشػػار إلػػى (كزنػػا كاحػػدان  انفعػػؿ ذكػػر ثػػـ (،افعنمػػؿ –اسػتفعؿ  

قسػـ  أحػرؼ أك ثالثػ  كاحػد أكحػرفيف بحػرؼ الباقيػ  مػف المزيػد بػذكر اعكزاف  أفعاٌؿ( ثػـ بػدأ
 المزيػػد بحػػػرفيف إلػػى كقػػد أشػػار ابػػف النػػاظـ كال المحػػدثيف لػػدل القػػدامى ريػػر معركفػػ  من ػػا

   -:(ّٔ بخمس  أكزاف ف ل 
 .انفصؿ كانفتؿ كانمحى نحك :اْنَفَعل -ُ
 .احمٌر الشل  إذا كانت حمرتس ثابت  التتغير :ؼ نحكبال أل: اْفَعلَّ  -ِ
 .كارتقى  كاختار كاٍعتىمىؿى  اٍعتىدىؿى  نحك :اْفَتَعلَ  -ّ
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ُِٔ 

 كتكالى أم تتاب   كتغافؿ نحك تىدىارؾ :َتفاعلَ  -ْ
ٌلىَتَفّعل -ٓ ـى كتىكىٌمـ كتىكى  . لزمس اعمر : نحك تىعىٌم

. (ٕٔ كابػػػف عصػػػفكر ،(ٔٔ رم كالزمخشػػػ،(ٓٔ ، كالمبػػػرد(ْٔ ك ػػػذا ماذ ػػػب إليػػػس سػػػيبكيس 
نمػا خمػط بػيف  ابف الناظـ لـ يشر إلػى معاني ػا كلػـ يرتب ػا بشػكؿ كلكف .(ٖٔ كالرنل دقيػؽ كا 

 .المزيد بحرفيف كثالث  أحرؼ
 

 :الفعل المزيد بنالنة أحرف :رابعا  
كقػد حاكلنػػا أف  كقػد أشػار ابػػف النػاظـ إلػػى المزيػد بثالثػ  أحػػرؼ مػ  اعكزاف اعخػػرل 

 -:كما االكزاف المزيدة بثالث  أحرؼ ف ل كاآلتل ،نفٌرؽ بين ـ
 استقـك  اٍستىقىاـ أصمس كمثمس اٍستىٍخرىج نحك :اْسَتَفَعل -ُ
فػالف يىٍحمػاٌر  :يقػاؿ إذا كانػت لػس حمػرة التثبتػس احماٌر الشػل  :نحك بيلؼ رابع  :افعالّ  -ِ

 .كيىٍصفاٌر أخرل تارة
ػػؿ الشػػل  أمكا، اٍرػػدىٍكدىف الشػػعر طػػاؿ نحػػك :اْفَعْوَعررلَ  -ّ ٍكنى  ابتػػٌؿ كاٍحمىػػٍكلى الشػػل  ٍخنى

 .طاب
   .(ٗٔ كاحرٌكط أسرع عريانا،كمثمس اجمٌكذ إذا الميٍ ر:ركبس نحك اٍعمٌكط :افعّول -ْ

 فقد ذكر سػبع  أبنيػ  .(ِٕ كأما الزمخشرم  .(ُٕ كالمبرد .(َٕ سيبكيس  إلي ا كقد أشار 
 كاسػػػتخرج كاقتػػػدر انطمػػؽ   ف ػػػل المػػػكازف لمربػػاعل بينػػس ريػػػر :كقػػػاؿ مبػػدك ة ب مػػػزة الكصػػؿ

 .أحرؼ أك بثالث  بحرفيف المزيد ( كلـ يقٌسـ إلى(كاٍعمىٌكطى  كاٍردىٍكدىفى  كاش اب  كاش ىب  
أحرؼ أكالن كلكٌنس أناؼ أكزانػان أخػرل  بثالث  كلكنس بدأ بالمزيد ابف الناظـ كقد تابعس 

ؿ (مثؿ  فىٍعي ؿ    .مابعد عدة أكزاف إلى (كأخر  اٍفعىكىعى
سػػبيؿ  بثالثػػ  أحػػرؼ بيٌنػػس المػػكازف لمربػػاعل عمػػى المزيػػد .(ّٕ قػػد عػػد  ابػػف الحاجػػبك  

   (.فل إفادة معنى زيادة رير مطردة  :اإللحاؽ فقاؿ



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (1002)كانون األول      (61العدد )    (66المجلد )

ُِٕ 

 كزنػا كخمػط كعشػريف بػيف لممزيػد خمسػ  فقد ذكر مف المعاصريف لس (ْٕ كأما الرنل
أخػػرل فػػل شػػرحس الميػػ   أكزانػػا كقػػد يبػػدك لنػػا بػػيف ابػػف النػػاظـ قػػد ذكػػر .بػػيف الربػػاعل كالمزيػػد

 .اعفعاؿ نيتل عمي ا بعد دراستنا لمرباعل المزيد
 

 :  الرباع  المزيد بحرف واحدأ.  :رابعا  
ػػٍربىؿ نحػػك  تىػػدىٍحرىج( كاحػػدان  ػػك  تىفىٍعمىػػؿى  كزنػػان  كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ  بزيػػادة حػػرؼ  (كتىسى

ككػاف ابػف  (دىٍحرىٍجتيػس فتىػدىٍحرىج  نحػك (كقاؿ  تىفىٍعمىػؿى  .(ٕٔ ك ذا ماأشار إليس سيبكيس  .(ٕٓ  كاحد
 فل ذلؾ. (ٕٗ كتابعس المحدثكف  .(ٖٕ كالرنل .(ٕٕ الناظـ مكافقان البف الحاجب 

   :ا: الرباع  المزيد بحرفين 
ـى  (اٍفعىٍنمىػػػؿى   :كزنػػػيف  مػػػا كقػػػد ذكػػػر ابػػػف النػػػاظـ ٍنجى ٍمػػػتي اإلبػػػؿ :يقػػػاؿ نحػػػك   اٍحػػػرى ٍرجى  حى

ـ أم اجتمػػػ  ٍنجى نٍ  :كمثمػػػس ،فػػػاٍحرى ػػػؽ الرجػػػؿ فىػػػًرحٍ اٍبرى ٍنظىـ تكبػػػٌر كالثػػػانل ،شى ( نحػػػك  :كاٍخػػػرى  اٍفعىمىػػػؿ 
ًرـ كاسمغدٌ  ،كاٍسبىطىر  الشىعىري كرير  طاؿ ، اٍشمىعٌؿ( أم أسرع كى

 َٖ). 
فػػػل الربػػػاعل المزيػػػد  (ّٖ  كالرنػػػل ،(ِٖ كالزمخشػػػرم  ،(ُٖ  ككػػػاف متابعػػػا لسػػػيبكيس 

 : كلكٌنػػس لػػـ يقػػؿ بين ػػس الربػػاعل المزيػػد بحػرفيف كلكٌنػػس يبػػيف دالالت ألفاظ ػػا كيكثػػر مػػف اعمثمػ
 .كاعكزاف التل ذكر ا فل شرحس بحرفيف ك ذا مانستدؿ عميس مف خالؿ اعمثم 

   -:ومزيده ج: األوزان الملحقة بالرباع 
 كقػد حػدٌد ا ،التػل  ػل ثمانيػ  أكزاف اعكزاف الممحقػ  بالربػاعل كقد ذكػر ابػف النػاظـ 

 . (ْٖ ل كاآلتل النحاة كالصرفيكف فل مؤلفات ـ ف 
 .كطىٍيشىي ي إذا لـ يحكمس زىٍ يي العمؿ :كمثمس ،عىٍذيىط الرجؿ ف ك ًعٍذيكط نحك :َفْعَيل -ُ
 .سىمقى الرجؿ إذا ألقا  عمى قفا  :َفْعَلى -ِ

 .قىٍمنىسىس بالقمنسكة بمعنى قمسا  أم ألبسس إيا ا نحك :َفْعَنل -ّ

كربى  :َفْوَعل -ْ بىسي إذا ألبسس الجى ٍكرى قىؿ ال –جى كٌٍ  .رجؿ إذا كىًبرى كحى

ؿ نحك :َفْعَول -ٓ ٍ كىر فل كالمس ، فل مشيس  ىٍركى  .كجى



 هـ( 686ي شرح المية األفعال البن الناظم )ت األبنية الصرفية ف
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 .نحك قىٍطرىف البعير بمعنى قطر  أم طال  بالقطراف :َفْعَلن -ٔ

 –بىٍيطىر الٌداٌب   :نحك :َفْيَعل -ٕ

 .تىٍسمقى مطاكع سمقى :َتْفَعلى -ٖ

 فٌ كلكػػػػػ مػػػػػ   ػػػػػذ  اعكزاف الممحقػػػػػ  بالربػػػػػاعل( ابػػػػػف النػػػػػاظـ كزف  فىٍعمىػػػػػؿى  كلػػػػػـ يػػػػػذكر
 .  (ٖٓ (ست  أكزاف باستثنا   فىٍعيىؿ الزمخشرم ذكر

ابػػف النػػاظـ  إلػػى اعكزاف التػػل ذكر ػػا الزمخشػػرم كتابع مػػا.(ٖٔ كأشػػار ابػػف الحاجػػب  
 .عمى ماذكرا  مف اكزاف (ك تىٍفعىمى (كلكنس أناؼ  فىٍعيىؿ

ا كالالزمػ  من ػػ بػيٌف  ػذ  اعكزاف تػيتل مػف اعفعػاؿ المتعديػ  (ٕٖ كأنػاؼ أبػك حيػاف  
ؿى  عػؿ متعػد أال أنػػس يكػكف ( فىٍعػؿى ى ؿ كفىٍعمػى( متعديػػ  رباعيػػا فمتعػد كالـز  فىٍيعػػؿ كفىٍكٍ  ى  كفىٍعػػكى
 .لـ يذكر أمثم  عمي ا كلكنس (كقد زاد كزنا  يىٍفعىؿى  (،فىٍعنىؿى كيىٍفعىؿ  كالزم 

 الػذم أنػاؼ كزنػيف عمػى.(ٖٖ شػا يف عبػد الصػبكر كمف المحدثيف اعسػتاذ الػدكتكر 
ػػػػؿ (فىٍعمىػػػػف حقػػػ  بالربػػػػاعل  مػػػػا اعكزاف المم ٍفعى بزنػػػػ   المجػػػػرد يمحػػػػؽ بالربػػػػاعل   :فقػػػاؿ (ك مى

 (.(كقعا لمالحظاتنا كأثناف ،ست  ذكر ا الصرفيكف ،ثماني  أكزاف ( فىٍعمىؿى 
كقػد ذكػر  فىٍعمىػف( كلػـ يػذكر   كقد تبيف لنػا بػيف ابػف النػاظـ يعػٌد مػف حػذاؽ الصػرفييف 

ٌنما مف المحدثيف  النحاة القدامى  .عبد الصبكر شا يف أناؼ  ذا الكزف الدكتكركا 
 -(:())بدحرج األوزان الملحقة :د

 -:ك ل كاآلتل (الممحق   بدحرج كقد أشار ابف الناظـ إلى اعكزاف 
ٍمػبىس قىٍمبىػس إذا نحػك :َفْعَلَس  -1 مىبىػس خمبػا  كذ ػب بػس حكػا  أبكزيػد كيٌنػس فتنػس خى مػيخكذ مػف خى

 .(ٖٗ  (ؽ  بدحرجكسينس زائدة لإل لحا كخالب  إذا خدعس
ػػٍنبىسى  نحػػك :َسررْفَعلَ  -2 ػػٍنبس السػػري  :عمػػر الزا ػػد أبػػك قػػاؿ ،أم أسػػرع بمعنػػى سى سػػينس  السى

 .(َٗ لسقكط ا فل نبس زائدة
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 ػذيف الػكزنيف  لػدحرج(  كلكٌنس لػـ يحػدد إالٌ  كقد ذكر ابف الناظـ أكزانا لمرباعل المزيد
فػػػل شػػػػرحس  ذيف الػػػػكزنيفإلػػػػى  ػػػ.(ِٗ كلػػػػـ يشػػػر الرنػػػل .(ُٗ ككػػػاف متابعػػػا البػػػػف الحاجػػػب 

 (.إلى إلحاؽ  ذيف الكزنيف بػ دحرج.(ّٗ يشر المحدثكف  ككذلؾ لـ ،لمشافي 
   (األوزان الرباع  الملحقة بر )احرنجم :ىر

  .(ْٗ ك ل (احرنجـ بػ كقد ذكر ابف الناظـ ثالث  أكزاف ممحق  
ًبط أم عىظيـى  :نحك :اْفَعْنال -ُ  .بىٍطنيس اٍحنىٍبطي الرجؿ بمعنى حى
ػػمىتيسي  :نحػػك :ْنَعررلاْفعَ  -ِ ٍكصى ػػؿى الطػػائر إذا ثنػػى عنقػػس كأخػػرج حى ٍنصى ـ  اٍحكى ٍنجى ف ػػك ممحػػؽ بػػاٍحرى

 .بزيادة الكاك

ٍبنىػػػى الػػػديؾ انػػػتفش لمقتػػػاؿ، ،اٍسػػػمنقىى عمػػػى قفػػػا  بمعنػػػى اسػػػتمقى :نحػػػك :اْفَعْنلرررى -ّ  كاٍحرى
 .امتأل رىٍيظان  كاٍحظىٍبنىل الرجؿ

ـ (عىٍنمػىافٍ  فػل إلحػاؽ  (ٓٗ كػاف متابعػا البػف الحاجػب كقد  ٍنجى فػل  كقػد خالفػس( بػػ  اٍحػرى
ٍنعىؿ –الكزنيف  اٍفعىٍنال    .كقد عد ما ابف الحاجب مف النكادر إلحاق ما باحرنجـ( كاٍفكى

ـ.(ٔٗ كقػػػد تابعػػػس السػػػيكطل   ٍنجى ابػػػف  خػػػالؼ كلكنػػػس (فػػػل إلحػػػاؽ  ػػػذ  اعكزاف بػػػػ  اٍحرى
ػػؿ النػػاظـ ػػؿ (فػػل  اٍفعىٍنعى ٍنعى رأم ابػػف الحاجػػب  ك ػػذا ،اؿ نفسػػسالمثػػ مػػ  ذكػػر (كقػػاؿ بينػػس  اٍفكى
   .أينا

ػؿى  (فل  اٍفعىٍنعىػؿ كقد تبيف أٌف ماذ ب إليس ابف الناظـ  ٍنصى كزف  عمػى (خطػي عف   اٍحكى
ٍنعىؿ عمػى  ( كاك كلكػٌف ابػف النػاظـ عمػؿ ذلػؾ بزيػادة ،رأم ابف الحاجب كالسيكطل عمى ( اٍفكى
ـ ٍنجى  (. اٍحرى
عنػػػد ابػػػف  الػػػذم ذكػػػر  بحػػػذؼ اعلػػػؼ ك ػػػكفػػػل المثػػػاؿ  (ككػػػذلؾ أخطػػػي فػػػل  اٍفعىٍنمىػػػى 
كػاف ذلػؾ خطػي  ربمػا الباقيػ  كلكٌنس كاف عمػى صػكاب فػل اعمثمػ  ،كالرنل باعلؼ الحاجب

 .مف الناس(
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ابػف  فػل شػافي  الفعػؿ أبنيػ  فػل  نػكر الػديف كقد ألحؽ مف المحدثيف الدكتكر عصاـ 
ـ( عػػدة أكزاف جمع ػػا مػػف كتػػب القػػدامى (الحاجػػب ٍنجى بػػػ  اٍحػػرى

 ػػذ   كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ. (ٕٗ 
 -:اعكزاف ك ل كاعتل

جى البعيػػر :اْفَعْوَلررلْ  -ُ  ( اٍفعىكلػػؿ :بقكلػػس ك ػػذا مػػا ذكػػر  ابػػف النػػاظـ ،أم أسػػرع ،نحػػك اٍعثىػػٍكجى
جى البعيػػر اعثػكثج :بزيػادة إحػدل الالمػيف نحػك كقػػد  .(ٖٗ ف ػك عثػكثج إذا نػخـ  اٍعثىػٍكجى

   (احرنجـكلـ يمحقس  ب فل داللتس .(ٗٗ ابف عصفكر خالؼ
ك ػػذا مػػاذكر  ابػػف .مشػػي  في ػػا تبختػػر كت ػػاكد  الرجػػؿ إذا مشػػى (نحػػك   اٍ بىػػٌي( :اْفَعّيررل -ِ

كلػـ .(ََُ ( (إذا سػمف الصػٌبل ف ػك  ىٍبػٌي( نحػك اٍ بىػٌي( (اٍفعىٌيػؿ الناظـ فػل شػرحس بقكلػس 
 .(يمحقس بػ احرنجـ

قػػدامى إال بػػيف  ػػذيف الػػكزنيف لػػـ يػػذكر ما أحػػد مػػف ال .(َُُ كقػػد ذكػػر ابػػف عصػػفكر 
 .صاحب العيف فال يمتفت إلي ما
 -:(و: األوزان الملحقة بر)تدحرج

نما ذكر (تدحرج كلـ يشر ابف الناظـ إلى اعكزاف الممحق  بػ    :كزنان كاحدان  ك كا 
ٍسػػػكىفى الرجػػػؿ بمعنػػػى نحػػػك :َتَمْفَعرررل -ُ ػػػكىفى أم ذؿٌ  تىمى ػػػٍدرىعى  ،سى ٍنػػػدىؿ  ،بالمىٍدرىعػػػ  كمثمػػػس تىمى كتىمى

مػػػن ـ  كلٌكػػػف القػػػدامى الحقػػػكا  ػػػذا الػػػكزف بتىػػػدىٍحرىج (،كلػػػـ يمحقػػػس بػػػػ تىدىٍحرىجى (َُِ بالمنػػػديؿ
 .(َُْ كابف الحاجب .(َُّ الزمخشرم 

بقكلس   فل عػٌد النحػاة تمػدرع كتمنػدؿ كتىمىٍسػكىف مػف الممحػؽ نظػر  كقد كافقس الرنل 
ف كافقػػت تػػدحرج فػػل جميػػ  التصػػاريؼ  ،أينػػا ا ليسػػت في ػػ كذلػػؾ الف زيػػادة المػػيـ .(َُٓ كا 

 (  ( ل مف قبيؿ التك ـ كالغمظ بؿ،لقصد اعلحاؽ
لَّ  األوزان الملحقة :ز ََ َل ََ    -:((بر))اْفَع

ػؿٌ   ػر  :(( بزيػادة إحػدل الالمػيف نحػك(كقد ذكر ابف الناظـ   اٍفكىعى   اكػكأؿ الرجػؿي قىصي
 كلـ يمحقس.(َُٔ أرعشى اككأ ٌد الشي( كأٍككى ىدٌ  ،كاجتم  خمقس
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( بػػػػػ (الرجػػػػؿ ،كاكػػػػكأؿٌ  ،الفػػػػرخ إلػػػػى إلحػػػػاؽ   اٍككى ىػػػػدٌ . (َُٕ كقػػػػد أشػػػػار ابػػػػف عصػػػػفكر 
كالػكاك أصػؿ فػل بنػات اعربعػ  كمػا كانػت  ،اٍقشىػعىرٌ  :اٍفعىمػؿ  نحػك :  افعمٌؿ(( بقكلس   فكزن مػا

( كلكػػف ابػػف مالػػؾ (فػػل كالم ػػـ افعكعػػٌؿ بنػػا  لػػـ يسػػتقر :عف (كرنتػػؿ  الدا يػػ  أصػػال فػػل  
 .ٌؿ((مف النكادرعٌد إلحاؽ  ذا الكزف بػ   افعم (َُٖ 

كقػػد عػػد ا  أكزانػػا كثيػػرة كلكن ػػا ريػػر ممحقػػ  بػػاعكزاف التػػل ذكرنا ػػا ر: وقررد ر ررر ابررن النررا م
مػف اعكزاف الممحقػ  بالربػاعل فنحػاكؿ  .(ُُُ كالرنل  .(َُُ كابف الحاجب ،(َُٗ الزمخشرم

   :فنقكؿ تقسيـ  ذ  اعكزاف حسب الزيادة إذا كاف فل بد  الكمم 
 :قبل الفاءحرف األلحاق  -1
ـى الشػل  بمعنػى  :مػف النػحؾ كمنػس أم أكثػر ،ز رؽ الرجؿ بمعنى أ ػزؽ :عفعل -ُ دىٍ ػذى

كابػف الحاجػب  .(ُُّ كلـ يػرد عنػد الزمخشػرم .،(ُُِ ك ذا ماذكر  ابف الناظـ  َ ىدىمىس 
 .(ُُٔ كلػػـ يشػػر المحػػػدثكف  ،انفػػرد بػػس يبػػدك لنػػا أف ابػػف النػػػاظـ .(ُُٓ كالرنػػل .(ُُْ 

 .إليس أىينا
عػػػس نحػػػك :َىْفَعرررل -ِ  .(ُُٕ كقػػػد ذكػػػر  ابػػػف النػػػاظـ  . مقػػػـ الشػػػل  بمعنػػػى لقمػػػس أم اٍبتىؿى ى

 .(ُُٗ  كلـ يشر المحدثكف إليس .(ُُٖ  كالرنل
ػػسى الميػػت  :َتفَعررلَ  -ّ مى نحػػك   تػػرمس الرجػػؿ إذا تغٌيػػب عػػف حػػرب أك شػػغب مػػيخكذ مػػف رى

ػػس الكػػالـ أخفػػا  كأىٍرمىسىػػس إذا دىفىنىػػس كمػػف مى ػػتىرى  رى كقػػد أشػػار إليػػس ابػػف . (َُِ  (( كالخبػػر سى
 .(ُِّ مف معاصريس كالسيكطل .(ُِِ كالرنل .(ُُِ عصفكر

ػػٍنبىس بمعنػػى نحػػك :َسررْفَعل -ْ السػػري  الًسػػٍنًبس  :قػػاؿ أبػػك عمػػر الزا ػػد ،نىػػبىسى أم أىٍسػػرىع سى
.ك ػػػذا مػػػاذكر ابػػػف الناظـ.كقػػػد أشػػػار إليػػػس ابػػػف (ُِْ كسػػػينس زائػػػدة لسػػػقكط ا فػػػل نػػػبس 

 .(ُِٖ .كلـ يشر إليس المحدثكف (ُِٕ . كالسيكطل (ُِٔ . كالرنل (ُِٓ عصفكر
 :حرف اإللحاق قبل العين. 3

بػػػذكر اعكزاف  ككانػػػت الزيػػادة قبػػػؿ العػػيف كنكتفػػػل ،كقػػد ذكػػػر ابػػف النػػػاظـ عػػدة أكزاف
 -:بالرباعل ف ل التل لـ ترد فل الممحق 
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ػػٍنبىؿ الػػزرع :َفْنَعررل -ُ قػػد أشػػار اليػػس ابػػف ، ك .(ُِٗ بمعنػػى أىٍسػػبىؿ أم أخػػرج سيػػٍنبيمس  نحػػك سى
كأمػػا ماحكػػا   المثػػاؿ قػػائالن:   اعتػػرض عمػػى (ُُّ كلكػػٌف ابػػف عصػػفكر.(َُّ الحاجػػب 

( فػال حجػ  فػل شػل  (كأٍسػبىؿ إذا أخػرج سيػٍنبىمس سىٍنبىؿ الػزرع :بعض المغكييف مف قكل ـ
كػػػػ  ( فىٍعمىػػػؿى  ك ػػػل عمػػػى كزف مػػػف ذلػػػؾ عمػػػى أثبػػػات  فنعػػػؿ( بػػػؿ تكػػػكف النػػػكف أصػػػمي 

 .(ُِّ ( ككذلؾ أشار إليس الرنل(سىٍنبىؿ مف ٍأٍسبىؿكيككف  ( دىٍحرىج

ٍممىػؽ :َفْمَعرلَ  -ِ إليػس ابػػف  كأشػار.(ُّّ  (الفحػؿ إذا ألقػى مػا   قبػػؿ اعيػالج معنػػا   (نحػك  زى
ػػػؿ ٍمظؿ الرجػػػؿ إذا جنػػػى الحمظػػػؿ أم ،طىػػػٍرمىح البنػػػا  طكلػػػس :الحاجػػػب بقكلػػػس  فىٍمعى كحى

 .(ُّْ كقد عٌد ا مف الشكاذ  (الحنظؿ

ػػػس أم سػػػتر (  رىٍ مىس الشػػػل  بمعنػػػىنحػػػك :َفْيَعرررل -ّ ٍمسى رى
كقػػػد أشػػػار إليػػػس الػػػدكتكر  .(ُّٓ 

 .(ُّٕ كلـ أجد  عند ابف الحاجب  .(ُّٔ المقم  عٌظم ا( دىٍ بؿ :عصاـ بقكلس  فىٍ عىؿ
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 -:حرف األلحاق قبل الالم. 4
كنكتفػػػل بػػػذكر  ،قبػػػؿ الػػػالـ كانػػػت الزيػػػادة ،أشػػػار ابػػػف النػػػاظـ إلػػػى عػػػدة أكزاف كقػػػد 
 -:تل ترد فل الممحق  بالرباعل ف ل كاآلتلاعكزاف ال

الكمتبػػاف مػػيخكذ مػػف الكمػػب  :قػػاؿ اعصػػمعل ،كمتبػػاف ف ػػك كىٍمتىبػػ  كىٍمتىػػب :نحػػك :َفْعتَررررل -ُ
 ،(ُّٗ كلػػػػـ يشػػػر إليػػػػس ابػػػف الحاجػػػػب  كقػػػد انفػػػػرد بػػػس ابػػػػف النػػػاظـ ،(ُّٖ  ك ػػػل القيػػػػادة

   .(َُْ كالرنل 
ػػػػػػط :َفْعَمررررررررل -ِ ٍممى مىطىػػػػػػ رأسػػػػػػس بمعنػػػػػػى نحػػػػػػك جى مىقىػػػػػػسجى كقػػػػػػد ذكػػػػػػر ق ابػػػػػػف  ،(ُُْ  س أم حى

ػػػػؿ الشػػػػل  إذا  :بقكلػػػػس (ُّْ كمثػػػػؿ الرنػػػػل ،كعػػػػٌد  مػػػػف الشػػػػكاذ .(ُِْ الحاجػػػػب  قىٍمصى
كال . (ُْْ (( كلػػـ يشػػر الزمخشػػرم...كمعنػػى كزنػػا ك ػػك القطػػ  القصػػؿ قطعػػس، كأصػػمس
 .(ُْٓ  المحدثكف اليس.

 :حررف األلحاق بعد الالم. 5
  :حرؼ بعد الالـ ك ك كاحد بزيادةكزف  ابف الناظـ إلى كقد أشار 

مَ  -ُ ََ ْعررررَل ػػػػمىس نحػػػػك :َفََ ٍمصى ػػػػمىتيس  بمعنػػػػى رى ٍمصى ػػػػسي أم قطػػػػ  رى مىصى كقػػػػد عػػػػٌد  ابػػػػف .(ُْٔ رى
كأصػػػمس  فرصػػػـ الشػػػل  إذا قطعػػػس   :كمثؿ الرنػػػل بقكلػػػس،مػػػف الشػػػكاذ.(ُْٕ الحاجػػػب 
 حػدثيفكال الم كلـ نجد ا عند القػدامى عدة أكزاف كقد ذكر ابف الناظـ. (ُْٖ  ((الفرص

 :اعكزاف ك ل ك ذ  مف الصرفييف
 التػا  فػل أكلػس كال ػا  قبػؿ ك ػذا الػكزف بزيػادة .(ُْٗ  (أم رشػؼ نحػك تىرىٍ شىػؼ  :َتَفْيَعل -ُ

 .  كقد انفرد بس ابف الناظـ ،عند القدامى كال المحدثيف نجد  كلـ ،العيف
اٍجفىػػيؿ  القػػـك  :كمثمػػس ،اٍجفىػػيىٌظ أم أشػػفى عمػػى المػػكت اٍجفىػػيظ  الرجػػؿ بعنػػى :نحػػك :افعرر لّ  -ِ

فىؿى  ان زمكا :أم ألػؼ كال مػزة كالػالـ كقػد انفػرد بػس  ك ذا الكزف بزيػادة .(َُٓ ف ذا مف جى
 .ابف الناظـ
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الكجػػػس إذا  سػػػ ـ :مػػػف قػػػكل ـ ًجٍسػػػمس كتغيػػػر، نحك:اٍسػػػمى  ـى الرجػػػؿ إذا انػػػطرب :اْفَلَعررررلّ  -ّ
كالػػػالـ كلػػػـ يشػػػر إليػػػس ابػػػف  ك ػػػذا الػػػكزف بزيػػػادة اعلػػػؼ كالالمػػػيف بعػػػد الفػػػا  (ُُٓ تغيػػػر

   .(ُّٓ كالرنل .(ُِٓ الحاجب
ػ  الرجػؿ :كمثمس أٍظمىـ نحك اٍدلىمىٌس الميؿ ف ك دالمس بمعنى دىًلسى أم :اْفَعَمرلّ  -ْ م  فػل  اٍ رى

 ك ػذا الػكزف بزيػادة ،مػف أ ػرع إذا أسػرع كالدم ي ساؿ ف ك ،مشيس كمنطقس ان مؾ في ما
 .كالرنل .(ُٓٓ  كلـ يشر إليس ابف الحاجب.(ُْٓ كتشديد الميـ قبؿ الالـ اعلؼ

 ك ػػذا الػػكزف بزيػػادة .(ُٔٓ ككثػػر اشػػتد سػػكاد  اٍعمىػػٍنمىس الشػػعر كاعمنكػػؾ :نحػػك :اْفَعْناَرررس -ٓ
   (ُٖٓ كالرنل .(ُٕٓ اعلؼ كالنكف كالسيف كلـ يشر إليس ابف الحاجب

 

   :الفعل المبن  للمجيول :نالنا  
سػناد  إذا أيريػد حػذؼ الفاعػؿ :لممج ػكؿ قػائال كقد أشار ابف الناظـ إلى بنا  الفعػؿ  كا 

( بػذلؾ (تيٍشػًعري    صػيغ  فالبػٌد مػف بنػا  الفعػؿ عمػى الفعؿ إلى المفعػكؿ بػس أك مػايقـك مقامػس
ػػػػًربى كأيكػػػًرـى  نحػػػػك :كيكسػػػػر أخرالمانػػػل منػػػػس مطمقػػػػا فينػػػـ أكلػػػػس  كيفػػػػتح مػػػػا قبػػػػؿ آخػػػػر ،ني

ـي  :نحك المنارع  .(ُٗٓ  ((ييٍنرىبي كييٍكرى
فقػاؿ:   فػ ف كػاف  كبػاع قػاؿ :العيف نحػك مف الفعؿ المانل معٌتؿ ارتسثـ بدأ بصي 

لػػـ يخفػػؼ بحػػذؼ حركػػ   مػػا ذيًكػػر ف ٌنػػس يفعػؿ بػػس المانػل ثالثيػػان معتػػؿ العػػيف نحك:قػػاؿ كبػػاع
 فاسػتثقمس الكسػػرة ،ك بيًيػ  قيػًكؿى  :كاعصػػؿ –كًبيػ ى  –ًقيػؿى  :كنقػؿ حركػ  العػيف إلي ػػا فيقػاؿ فائػس

 :عينػس فقػاؿ ( كمف خٌفؼ الثالثل   يحػذؼ حركػ (ففت بالنقؿفخ نم  عمى حرؼ عم  تمل
 .  (َُٔ ((قيًكؿى كبيكىع
كأما فل الفعؿ المعتػؿ   قػاؿ .(ُُٔ  لمزمخشرم فل بنا  الفعؿ لممج كؿ ككاف متابعا 

ب شػماـ القػاؼ شػيئان مػف  كذكػر  الزمخشػرم فقاؿ:ًقيػؿ ( فمػـ يػذكر ابػف النػاظـ اإلشػماـ(باع –
 كمػػف خفػػؼ الثالثػػل ( كلكنػػس أشػػار إلػػى   بيػػٍكعى(( بقكلػػس  (اعصػػؿالنػػم  حرصػػا عمػػى بيػػاف 
 ذلػػػؾ .(ُّٔ يعػػػيش كابػػػف .(ُِٔ ( كعمػػػؿ الزمخشػػػرم (كبيػػػكع قيػػػكؿ :بحػػػذؼ حركػػػ  عينػػػس فقػػػاؿ
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كحػػذفت كسػػر   ،البنػػا  كمحافظػػ  عمػػى بقكل مػػا   كينػػؾ أبقيػػت نػػم  البػػا  إشػػعارا باعصػػؿ
 ( ب ذا تستكم ذكات اليا  كالكاك(((المتاع فل الكاك، فصار المفظ   بيٍكعى  ماذكرنا  عمى اليا 

كقػد  ،لممج ػكؿ الفعػؿ بنػا  إلػى.(ُٔٔ كابف جنػل .(ُٓٔ كالمازنل.(ُْٔ كقد أشار سيبكيس
ػػًربى  نحػػك :  كاعفعػػاؿ :اعفعػػاؿ حػػيف قػػاؿ فػػل أبنيػػ  أصػػال عػػٌد  المػػازنل ـى كني ًمػػ ػػرىبى كعى نى

 (.  (كظىريؼى 
كتػػػاب  ابػػػف ، لممج ػػػكؿ فػػػل الشػػػافي إلػػػى بنػػػا  الفعػػػؿ .(ُٕٔ  كلػػػـ يشػػػر ابػػػف الحاجػػػب 

 فل كتابس. (ُٖٔ الناظـ العينل
مػف  فػل المانػل إلى أنس   ال فػرؽ عبد الصبكر شا يف اعستاذ الدكتكر كقد ذ ب 
ثنػػائل ، كمػػا  ػػك يبقػػى، كبػػاع قػػاؿ :مثػػؿ كالمعتػػؿ ريػػر أٌف الفعػػؿ اعجػػكؼ الصػػحيح الفعػػؿ

ف كػػػاف ثالثػػػل ،المنطػػػكؽ إلػػػى كسػػػرة طكيمػػػ  عنػػػد بنائػػػس  فتتحكؿ فتحتػػػس الطكيمػػػ ،اعصػػػؿ كا 
تحكلػػت  ،بزنػػ  فيًعػػؿى  ،كبيًيػػ ى  قيػػًكؿى  :كأصػػم ما ،فيًيػػؿى لمفعمػػيف :بزنػػ ، ًقٍيػػؿى ك ًبٍيػػ ى :فيقػػاؿ،لممفعكؿ
كعػػكض عػػف ، المكػػرك  فػػل المغػػ  تجنبػػان لممقطػػ  الحركػػل ،ثنائيػػ  إلػػى البنيػػ  الثالثيػػ  الكممػػ 

   -:ذلؾ طكؿ فل المقط  اعكؿ
Qu\wi\la = qii\la 

Bu\yi\a = bii \a 

ف جػػػا ت ركايػػػات ل جيػػػ ،عميػػػس النػػػاطقكف ب ػػػا مػػػف الفصػػػحا  جػػرل  تيغمٍّػػػب النػػػم  كا 
 .  (ُٗٔ كقيًكؿى  عمى الكسرة فتقكؿ: بيٍكعى 

كنسػػبس (  بيػػٍكعى  (إلػػى أنػس يػػرد قمػيال فػػل  ًبيػ ى  كلكػف اعسػػتاذ الػدكتكر  ػػادم ن ػر أشػػار 
   .(َُٕ بسفيما يحصؿ فيس ل منعكا تطبيؽ ذلؾ ثـ إلى ل ج  بعض بنل تميـ
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 :بناء الفعل األمر :رابعا  
 :(ُُٕ كقد أشار ابف الناظـ إلى بنا  الفعؿ اعمر بشركط يجب تكافر ا ك ل كاآلتل 

أك يػا  المخاطبػ ( مجػرد  أك كاك الجماعػ  يبنى مف كػؿ فعػؿ اتصػؿ بػس  ألػؼ االثنػيف - ُ
 .كافعمل  كافعمكا افعال :مف النكف نحك

ػػػؿٍ  :يف أخػػػر  نحػػػكبتسػػػك يبنػػػى مػػػف الفعػػػؿ الصػػػحيح -ِ : كالمعتػػػؿ بحػػػذؼ أخػػػر  نحػػػك ( اٍفعى
 .كارزي  ،كارـً  ،اخشى 

 أكػًرـ :كأعطػى كأقػاـ كأعمىػـ أكػرىـ :كقكلنػا فػل بقط  ال مزة عمى  أىٍفًعؿ((يبنى مف  أٍفعىؿى  -ّ
 .كأًقـ كأٍعًط  كأعًمـ

ػػػرى   شػػػذت اعفعػػػاؿ الثالثػػػ  -ْ  ػػػذى  –أىمى ػػػؿى –أىخى نل ثػػػا ( عػػػف قيػػػاس نظائر ػػػا مٌمػػػا سػػػٌكف(أىكى
 أكائم ػػػا بحػػػذؼ عػػػف ذلػػػؾ بػػػؿ اكتفػػػكا  ،كصػػػؿ فمػػػـ يجمػػػب قبػػػؿ أكائم ػػػا  مػػػزة منػػػارعس

( (كأيخػػػذ ك أيٍككيػػػؿ أيكمػػػر  :القيػػػاس فقيػػػؿ كرٌبمػػػا جػػػا ت عمػػػى ،االسػػػتعماؿ تخفيفػػػا لكثػػػرة
بالصػمكًة كاصػطىًبٍر  كأمػػيٍر أ مىػؾى    م  كاك العطؼ فل قكلس تعػالى (ميٍر  ككثر ذلؾ فل 

 (.ُِّ(  طس (عمي ا
ٌنمػػا اكتفػػى (ُِٕ شػػر الزمخشػػرمكلػػـ ي  بػػالقكؿ  إلػػى الشػػركط التػػل ذكر ػػا ابػػف النػػاظـ كا 

 .(ُّٕ عند أصحابنا،كقاؿ الككفيكف  ك مجزـك بالالـ منمرة(( الكقؼ  ك مبنل عمى  
 فعػػؿ اعمػػر فػػل الشػػرط اعخيػػر فػػل اعفعػػاؿ فػػل بنػػا  ككػػاف متابعػػان البػػف الحاجػػب 
ػػذٍ  :أفعػػاؿ  ػػل يػػاس ثالثػػ شػػذ عػػف  ػػذا الق ابػػف الحاجػػب   فقػػاؿ الثالثػػ  ػػٍر ،ك كيػػٍؿ  ،خي ، ك مي

ذٍ   كالقياس تسم  كاليقاس عمي ا  فا  الفعػؿ التل  ل ( فحذفكا ال مز ة(كأي ٍؤمير،ك أيٍككيٍؿ  أيٍكخي
أثبػػػت  ( ثػػػـ أنػػػاؼ أنػػػس(كلػػػـز  ػػػذا الحػػػذؼ لكثػػػرة االسػػػتعماؿ ...تخفيفػػػا الجتمػػػاع ال مػػػزتيف
 (.ُِّ : طس .(ُّٕ (كٍأمير أ مؾ بالصمكة( ال مزة فل قكلس تعالى  

كمػػف المحػػدثيف الػػدكتكر أحمػػد عبػػد  ،إلػػى بنػػا  فعػػؿ اعمػػر (ُْٕ ييًشػػر أبػػك حيػػاف كلػػـ
ػػٍؿ( كمػػا يتفػػرع من ػػا مبنيػػا  بعػػض شػػركطس بقكلػػس   لألمػػر إلػػى أشػػار(ُٕٓ السػػتار صػػيغ   اٍفعى

 .((...فالفعؿ اعمر مبنل عمى حذؼ حرؼ العم  ،أخر  عمى السككف أك عمى مايجـز بس
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لنػا بػيف ابػف النػاظـ كػاف متابعػا البػف الحاجػب كلكٌنػس خالفػس فػل الفعػؿ  أخػذ( كيبدك  
ػػذ( كأنػػاؼ شػػرطا فػػل فعػػؿ  أمػػر( بقكلػػس فػػل  ككثػػر ذلػػؾ   كقػػاؿ أمػػر   أيخػػٍذ(( كلػػـ يقػػؿ  أيٍؤخي

 .م  كاك العطؼ(( كلـ يشر إليس ابف الحاجب (ميٍر  
 

 َأبنية المشتقات والمصادر:  المبحث النان 

 ِعلأوال : اسم الَفا
ػٍف قػاـ بػس، كيػدؿ  عمػى   ك اسـ يصاغ مف الفعؿ الثالثل المبنى لممعمـك ليٌدؿ عمػى مى
الحدث كالحػدكث كفاعمػس، فالحػدكث  ػك أىف يكػكف المعنػى القػائـ بالمكصػكؼ متجػددان بتجػدد 

 .(ُ اعىزمن 
ـى بػػػس بمعنػػػى الحػػػدكث  ػػػٍف قػػػا ( لمى كعٌرفػػػس ابػػػف الحاجػػػب بقكلػػػس:   مػػػا اشػػػتؽ مػػػف  ًفٍعػػػؿو

ف الثالثػػل المجػػرد عمػػى  فىاًعػػؿ( كمػػف ريػػر الثالثػػل عمػػى صػػيغ  المنػػارع مػػيـ كصػػيغتس مػػ
 .(ِ منمكم  ككسر ما قبؿ اعخر((

،كعمى ـكذ ػب أىحػػد البػاحثيف إلػػى أىنػس   يػػدؿ  عمػى شػػيئيف: عمػى حػػدث طػارئ ال يػػدك 
ػػٍف قػػاـ بػػس كأىحدثػػس، فػػ ذا قمػػت: أىنػػت كاقػػؼ بالبػػاب، دٌؿ لفػػظ كاقػػؼ عػػؿ حػػدث طػػارئ  ػػك  مى

ػػٍف قػػاـ بػػًس  ػػك َأىنػػتَ ريػػر أىف  الكقػػكؼ لػػف يسػػتمر طػػكيالن كلػػف الكقػػكؼ،  كدٌؿ أىينػػان عمػػى مى
))  .(ّ يدـك

ن ما أىشار إلى صيارتس مف اعىكزاف اآلتي  قائالن   -:(ْ كلـ يعرفس ابف الناظـ كاً 
اًرب، قىتىمػس ف ػك قىاًتػؿ. بنا  اسـ الفاعؿ مف َفىعىؿَ المتعدم مطمقان نحك: .ُ بس ف ك نى رى  نى

ػػػفى  ا ٌمػػػفيى شػػػار سػػػيبكيس إلػػػى ذلػػػؾ بقكلػػػس:  كقػػػد أى  ػػػفٍ يى  -ؿعى كاالسػػػـ  ..ؿ.تيػػػقٍ ؿ يى تىػػػفقى  ...(ؿعي
 .(ٓ ...(تؿاً قى 

َ المتعدم نحك .ِ كقػد أىشػار إليػس النحػاة  شىًربس ف ك شىػاًرب. :(ٔ بنا  اسـ الفاعؿ مف َفىًعؿى
 .(ٕ اًرببيىنس ال يجل   ذا الباب قياسيان إاٌل إذا كاف متعديان نحك: شىًرب يىٍشربي ف ك شى 

َ يككف عمى َفىٍعؿَ أك َفعيؿَ نحك .ّ  :(ٖ بنا  اسـ الفاعؿ مف َفىعيؿى
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ُ- .  سى يؿى ف ك سىٍ ؿه

ِ- .  ظىريؼ  ك ظريؼه

كلػـ يختمػػؼ ابػػف النػػاظـ فػل صػػيار  اسػػـ الفىاًعػػؿ مػف الفعػػؿ الثالثػػل مفتػػكح العػػيف أىك 
 .(َُ كف. كتابعس المحدث(ٗ مكسكر العيف أىك منمـك العيف عمى طريق  الصرفييف القدامى

 اأَلبنية السماعية ف  اسم الَفاِعل للفعل النالن  المجرد: .2
ٌنمػا ذكػر ٌأمثمػ  تػدٌؿ عمػى ذلػؾ فػل كزف  كلـ يشر ابف الناظـ إلى اعبني  السماعي ، كاً 

 -:(ُُ َفىعيؿَ عمى كزفَ فىاًعؿَ نحك
 عىقيرت الناق  ف ل عىاًقر.

اًمض. ميض الشل  ف ك حى  حى
ػػػؿ( ك ػػػك  فىاًعػػػؿ( إاٌل كقػػػد أىشػػػار ابػػػف خالكيػػػس إلػػػى أ نػػػس:  لػػػيس فػػػل كػػػالـ العػػػرب  فىعي

ميػػضى  ػػاًقر، فيمػػا طى يػػر ف ػػك طىػػاً ر، كحى حرفػاف: فىػػري  الحمػػار ف ػػك فىػػاًر، كعىقيػػرت المػػرأة ف ػػل عى
اًمض، كمىثيؿ ف ك مىاثؿ فبخالؼ ذلؾ  .(ُِ ..(.ف ك حى

 -يصاغ من الفعل الالزم على اأَلوزان اآلتية: -3
 -:(ُّ ـز اسـ الفاعؿ منس عمى َفىاًعؿَ أك َفعيؿَ قالكاكقد ييتل مف َفىًعؿَ الال

 سىًخطى ف ك سىاًخطي.
 ذى ب ف ك ذىاً ب.
.  بىًخؿ ف ك بخيؿي

 فل  ذيف الكزنيف. (ُْ ككاف مكافقان البف عصفكر
  إذا قيًصد باسـ فاعػؿ الفعػؿ الثالثػل مطمقػا الحػدكث  (ُٓ كقد أىشار ابف الناظـ إلى أىنس -ْ

 نحك: جاز بناؤ  عمىَفىاًعؿَ
اذؿ ردان. اًبً فه اليكـى كجى  زيده شاج  أىمًس كجى

 .(ُٔ ككافقس الدكتكر عبد الصبكر شا يف مف المحدثيف
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كقد ذكر ابف الناظـ أىكزانان السـ الفاعؿ مخالف ن لزن  الفاعؿ، كتيتل عمػى كزفَفىعيػؿَ فػل  -ٓ
 -عٌدة أىكزاف ف ل عمى النحك اآلتل:

ميػؽى كشىػني ى  َأْفَعل"عمىَ :  كقد يجل (ُٕ بقكلس َأْفَعل -َفُعل -1 ريؽ ف ك أىٍخػرىؽ أىم حى نحك: خى
 ف ك أىٍشنى  إذا قىبيح.

اف. َفَعال -َفُعلَ  -ِ نت المرأة ف ل حىصى بىاف، كحىصي بيفى ف ك جى  نحك: جى

. َفَعلَ  -َفُعلَ  -ّ سىفه سيفى ف ك حى ، كحى  نحك: بىطيؿ ف ك بىطىؿي

َعال -َفُعلَ  -ْ ـ ُفََ خي ، كنى اـ. نحك: فىريت الما ي ف ك فىرياته خى  الشل ي ف ك ني

 نحك: عىفير الرجؿ ف ك ًعٍفر كعفريت أينان أم ذك د ا  كمكر كشجاع . ِفْعل -َفُعلَ  -ٓ

. َفُعول -َفُعلَ  -ٔ كره  نحك: حىصيرت الناق  ف ل حىصي

ميٍب. ُفْعل -َفُعلَ  -ٕ ميبى الشل  ف ك صى  نحك صى

((. َفِعل -َفُعلَ  -ٖ  نحك: نىديس ف ك نىًدسه

اعكزاف بصػػيغ    قػػد يجػػل (( يعنػػل بالتقميػػؿ، كلكػػف كقػػد أىشػػار ابػػف النػػاظـ إلػػى  ػػذ  
:   فػػػل بيػػػاف اعكزاف التػػػل تجػػػل  (ُٖ إلػػػى  ػػػذ  اعكزاف بقكلػػػس أشػػػارى مػػػف المتػػػيىخريف العينػػػل

ػٍمب -شىػًكس -السـ الفاعؿ مخالف  لزن  الفاعؿ كذلؾ نحك: فىػًرؽ بىػاف -ًمٍمػح -صي سىػف،  -جى حى
ست  أىبكاب يجل .عطشاف -كشيجاع -خيشيف  مف   فىعيؿ((. .. إال  

أىشػار إلػى  ػذ  اعكزاف نػمف اسػـ الفاعػؿ  (ُٗ كمف المحػدثيف الػدكتكر  اشػـ شػالش
 كليست الصف  المشب   أىينا بصيغ  التقميؿ.

إلى   بنا  اسـ الفاعؿ مف اعىفعاؿ الزائدة عمػى ثالثػ  أىحػرؼ بػيىٍف  (َِ أىشار ابف الناظـ -ٔ
لػػػػس ميمػػػػان  آخػػػػر   ؿمنػػػػمكم  كتكسػػػػر مػػػػا قبػػػػ تػػػػيتل بمثػػػػاؿ المنػػػػارع كتجعػػػػؿ مكػػػػاف أىك 

 -كقكلؾ:
 أىكـر ييكًرـ ف ك ميكًرـ.

 انطمؽ ينطمؽ ف ك مينطمؽ((.
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 (ِّ كتابعػس الػدكتكر عبػد الصػبكر شػا يف (ِِ كابػف عصػفكر (ُِ ككاف مكافقان لسػيبكيس
 مف المحدثيف.

 

 نانيا : الصفة المشبية
نمػػا ربطك ػػا بمصػػطمح اسػػـ  كلػػـ يعػػٌرؼ المغكيػػكف القػػدامى الصػػف  تعريفػػان كانػػحان، كا 

الفاعػػػؿ ربطػػػان كثيقػػػان عمػػػى أىسػػػاس أىن ػػػا   الصػػػف  المشػػػب   باسػػػـ الفاعػػػؿ، عن ػػػا تماثػػػؿ اسػػػـ 
الفاعؿ فل الدالل  عمى الحدث كمىٍف قاـ بس، كلذلؾ حٌممت عميس فل العمؿ((
 ِْ). 

ػػٍف أىطمػػػؽ مصػػطمح َالصػػػف  المشػػػب   باسػػـ الفىاًعػػػؿَ سػػػيبكيس إال  أىنػػس لػػػـ يحػػػدد  كأىٌكؿ مى
 .(ِٓ إذ تناكل ا نمف أىكزاف اسـ الفاعؿ أىكزان ا،

ػػػػٍف فػػػػٌرؽ بػػػػيف الصػػػػف  المشػػػػب   كاسػػػػـ الفىاًعػػػػؿ، إذ يقػػػػكؿ:  ؿ مى كيىعىػػػػد  ابػػػػف السػػػػر اج أىك 
الفػػاعميف،  بيىسػػما ينعػػت ب ػػا كمػػا ينعػػت  أىسػػما الفػػاعميف  ػػل  بيىسػػما  كالصػػفات المشػػب    

فعػػؿ التفنػػيؿ، أى اسػػـ الفاعػػؿ ك كالػػالـ، كتجمػػ  بػػالكاك كالنػػكف ك اعىلػػؼكتػػذكر كتؤنػػث كيػػدخم ا 
 أكالتػػػل ذكػػػرت،  اعىشػػػيا فػػػل النعػػػت  ػػػذ   تاجتمعػػػ فػػػ ذاكمػػػا يجمػػػ  النػػػمير فػػػل الفعػػػؿ، 

 .(ِٔ (أشب سف( ك شديد( كما سى الفاعميف كذلؾ نحك:  حى  بيىسما بعن ا شب ك ا 
:   كالصػف  المشػب   (ِٕ كمف المتيخريف ابف الحاجب كقد حدد أىكزان ا كداللت ا بقكلػس

حػذيرَ، كجػا ت مف َفى  ًرحَ عمى َفىًرحَ رالبان، كقد جا  معس النـ فل بعن ا نحك: َنىديسَ كَى
ييػػػػكرَ كمػػػػف اعلػػػػكاف كالعيػػػػكب كالحمػػػػل عمػػػػى  ػػػػٌرَ كًَصػػػػٍغرَ كَعى ػػػػٍكسَ كَحي ػػػػًمـَ كَشى عمػػػػى َسى

 َأىٍفعىؿَ((.
كقػػد أىشػػار ابػػف النػػاظـ إلػػى الصػػف  المشػػػب   مػػ  اسػػـ الفاعػػؿ كلػػـ يفػػرؽ بين مػػا فػػػل 

رحس، كقػػد حاكلػػت فػػل بحثػػل أٍف أيميػػز بين مػػا فيمػػا كرد مػػف أىكزاف فػػل شػػرحس التسػػمي  فػػل شػػ
ػػؿَ كَفىٍعػػالفَ فتبػػيف مػػف (ِٖ فقػػاؿ :   بنػػا  اسػػـ الفاعػػؿ مػػف الفعػػؿ الػػالـز عمػػى َفىًعػػؿَ كَأىٍفعى

 -عمى النحك اآلتل: كأىكزان ا كثيرة ـكالمس أىنس يقصد الصف  المشب   عىن ا تصاغ مف الالز 
((.: ى ل  عِ فَ  -لعِ فَ -أ  فًرح ف ك فىًرح، كىًج  ف ك كىًج ه، كأشر ف ك أًشره
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كالػدكتكر  (ِٗ ف ف   ذا الكزف يدؿ  عمى اعىعراض كاعىدكا  حسب رأيس، كتابعػس العينػل
 مف المحدثيف. (ُّ كالدكتكر عبد الصبكر شا يف (َّ فانؿ السامرائل

(( نحك:(ِّ ثـ قاؿ ل  عِ فَ  -لَ عِ فَ  -ب  :   كقد يكافقس فىعيؿى
ؿ((. -ف ك دىًنسه  دىًنسى   عىًجؿ ف ك عىًجؿ كعىجي

 مف المحدثيف. (ّْ كالدكتكر فانؿ السامرائل (ّّ كقد كافقس العينل
: شىػيىز المكػاف ف ػك شىػٍئزه فبػيف (ّٓ : بتخفيػؼ عينػس فيجػل  عمػى َفىٍعػؿَ نحػكلْعرفَ  -َعرلَ فَ  -جػ

شيفى بكثرة حجارتس((.  مف المتيخريف. (ّٔ كتابعس العينل داللتس بقكلس:   خى
 نحك: (ّٕ لأللكاف كالًخمىؽ  َأْفَعلُ  -لَ عِ فَ  -د

ره  ًنر الزرعي ف ك أىٍخنى ؿ - خى ًكؿ ف ك أىٍحكى ((. -حى  ذىًقف ف ك أىٍذقفي
 فل القكؿ بالدالل  عمى اعىلكاف أىك العيكب. (ّٖ ككاف مكافقان لسيبكيس

ػػؿَ قياسػػان مطػػرد ان كتابعػػس العينػػل فػػل قكلػػس:  كمػػف اعلػػكاف كالعيػػكب كالحمػػل عمػػى َأىٍفعى
كالػدكتكر  (َْ . كالػدكتكر فانػؿ السػامرائل(ّٗ  نحك: أسكد كأىصػفر كأىشػ ب كأى يػؼ كأحػكؿ((

 .(ُْ عبد الصبكر شا يف
ػػػٍبعاف، :(ِْ : فقػػػاؿ:   لالمػػػتال  كحػػػرارة الػػػبطف نحػػػكَفْعرررالن - ػػػػ ػػػًب ى ف ػػػك شى ػػػى ف ػػػك  شى عىًطشى

 لعطش.فل القكؿ بالدالل  عمى الجكع كا (ّْ ككاف مكافقان البف قتيب  عىٍطشىاف((.
فل قكلس:   كيجل  مف الجمي  مٌما فيػس الجػكع كالعطػش كنػد ما  (ْْ ككافقس العينل

ك ػػك ماذ ػب اليػػس الػدكتكر فانػػؿ  عمػى َفىٍعػالفَ نحػػك: جكعػاف كعطشػػاف كشػبعاف كريػاف((.
 مف المحدثيف. (ْٔ كالدكتكر عبد الصبكر شا يف (ْٓ السامرائل

ؿ ف ك بخيؿ حمالن عفعيل -َفُعلَ  -ك  .(ْٕ مى لىؤهـ ف ك لئيـ، كمرض ف ك مريض: قالكا: بىخي
 .(ْٖ ك ذا أىشار إليس الدكتكر عبد الصبكر شا يف
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:   كقػد حممػكا (ْٗ : كقد ذكػر ابػف النػاظـ رأىم القػدامى فػل ذلػؾ بقكلػسَفْيَعل –َفِعيل-َفَعل -م
َ أىينا عمى رير  فجا كا باسـ الفاعؿ منس عمى َفىًعيؿ كَفىٍيعىؿَ فل المعتػؿ العػيف:  َفىعىؿى

 يىٍخؼٌّ ف ك خفيؼ حممك  عمى َثىقؿَ ف ك َثقيؿَ((.-قالكا: خىؼ  
 .(ُٓ الدكتكر فانؿ السامرائلك  (َٓ ك ذا ما أشار إليس العينل

 قالكا: طاب يطيب ف ك طٌيبه فجػا كا باالسػـ عمػى  (ِٓ ثـ أىشار ابف الناظـ إلى أن ـ
َ ف ػػك َخبيػػثَ. ككػػذلؾ  بيػػثى ػػؿَعمى ريػػر  َفىٍيعػػؿَ نيابػػ  عػػف َفعيػػؿَ حمػػالن عمػػى َخى حممػػكا َفىعى

.))  قكل ـ: شاخ يشي(ه ف ك شي(ه
ػػؿَ بفػػتح العػػيف قميمػػ  اسػػتغنا ن عن ػػا باسػػـ الفاعػػؿ  (ّٓ كقػػد أىشػػار العينػػل إلػػى أنػػس َفىعى

ػػٍؿ  ػػٍي( كعمػػى فىعٍّ نحػػك:  -بكسػػر العػػيف مػػ  التنػػعيؼ-نحػػك: حػػريص كعمػػى َفىٍعػػؿَ نحػػك: شى
 َنيٍّؽَ.

  َفىٍيًعػؿَ مػف كزف َفىعىػؿَ فػل الصػف  إلػى مجػل (ْٓ كقد أىشار الدكتكر عبػد  الراجحػل
 ميٍّت. -المشب   مثؿ: ساد سىيٍّد، مات

إاٌل مػػف  لفػػل كزف َفىٍيعػػؿَ بيىنػػس   ال يػػيت (ٓٓ كقػػد اشػػترط اعىسػػتاذ عبػػد الجبػػار النايمػػ 
 .. كنيٍّؽ كنٌيقس((..اعجكؼ نحك سىيٍّد كسىيٍّد 
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 :نالنا : اسم المفعول
ػٍف كقػ   ك اسـ يشتؽ مف الفعؿ المنارع المت عدم المبنػل لممج ػكؿ، لمداللػ  عمػى مى
 .(ٔٓ عميس الحدث م  التجدد كالحدكث فل معنا 

ػػػٍف كقػػػ  عميػػػًس  (ٕٓ كقػػػد اختصػػػر الجرجػػػانل تعريفػػػس ػػػؿَ لمى قػػػائالن:   مػػػا اشػػػتؽ مػػػفَ ييٍفعى
 الفعؿ((.

:   بنػا ي اسػـ المفعػكؿ مػف الثالثػل عمػى (ٖٓ قػائال سكقد أىشار ابف الناظـ إلػى صػيارت
 ..((..حك: نربتي زيدان ف ك منركب، كعممتي اعىمر ف ك معمـكزن  مفعكؿ ن

فعيػػؿ بمعنػػى  كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ كزنػػان كاحػػدان يسػػتكم فيػػس المػػذكر كالمؤنػػث نحػػك:
 المفعكؿ.

:   كقػػد عػػدلكا فػػل كثيػػر مػػف (ٗٓ كقػػد أشػػار إلػػى مكقػػؼ النحػػاة مػػف  ػػذا الػػكزف قػػائالن 
كأىسػػير كقتيػػؿ ككحيػػؿ كخنػػيب كال  كالم ػػـ عػػف بنػػا  مفعػػكؿ إلػػى فعيػػؿ نحػػك: جػػريح كذبػػيح

 يقاس عميس رير ((.
بقكلس:   كأىم ا فعيؿ إذا كاف فل معنى مفعػكؿ ف ػك فػل  (َٔ ك ذا ما أىشار إليس سيبكيس

كالػػػدكتكر عبػػػد  (ُٔ ..(( كمػػػف المحػػػدثيف الػػػدكتكر فانػػػؿ السػػػامرائل.المػػػذكر كالمؤنػػػث سػػػكا 
 .(ِٔ الصبكر شا يف

تػدٌؿ عمػى مفعػكؿ بقكلػس:   كرٌبمػا اسػتغنكا عػف كزنيف آخريف  (ّٔ كقد ذكر ابف الناظـ
مفعكؿ بفىعىؿ أىك ًفٍعؿ(( فاالستغنا  بفىعىؿ كالنىقىص بمعنى المنقكص، كعػف ًَفٍعػؿَ نحػك ًطٍحػف 

 بمعنى مطحكف.
:   مجل  َفٍعػؿَ بمنزلػ  َمفعػكؿَ كثيػر فػل كػالـ (ْٔ ككاف مكافقان لمجرجانل فل قكلس

 مف المحدثيف. (ٓٔ امرائلالعرب(( ككذلؾ كافقس الدكتكر فانؿ الس
بيف    ما ناب عػف مفعػكؿ مػف فىًعيػؿ كفىعىػؿ كًفٍعػؿ ريػر مكافػؽ  (ٔٔ ثـ بٌيف ابف الناظـ

 لس فل إجرائًس مجرل الفعؿ فل العمؿ((.
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فػػل مجػػل  عػػدة أىكزاف تػػدٌؿ عمػػى مفعػػكؿ فػػل  (ٕٔ ككافقػػس الػػدكتكر فانػػؿ السػػامرائل
: بفػتح الفػا  كالعػيف.. فىعىؿ .معنى مطحكفقكلس:   ًفٍعؿ بكسر الفا  كسككف العيف: كًطٍحف ب

ػػمىب بمعنػػى المسػػمكب ٍبز بمعنػػى المخبػػكزالعػػيف كسػػككف بنػػـ الفػػا .. فيٍعػػؿ .فالسى .. .: كػػالخي
: كاعيكيػؿ الفا  كالعػيف بنـ .. فيعيؿ.: كالم ٍعن  لمذم ييٍمعىف كثيران العيفكسككف  بنـ الفا فيٍعم  

 بمعنى مرسؿ كرير ا((. : كرسكؿبفتح الفا .. فىٍعكؿ .اسـ ما يؤكؿ
 

 :رابعا : المصادر
: أىصػػػػػؿي الكممػػػػػ  الػػػػػذم تىصػػػػػٍدري عػػػػػف  كالمصػػػػػدر: عٌرفػػػػػس الخميػػػػػؿ بقكلػػػػػس:   المصػػػػػدري

 .(ٖٔ اعىفعاؿ((
ػػا سػػيبكيس . أ بنيػػ  عمػػى أى فعػػاؿ تكػػكف عمػػى ثالثػػ   فاعى  فقػػد أىشػػار إليػػس قػػائالن:   (ٗٔ كأم 

ػػػػػ ؼى ى  ػػػػػفٍ يى  -ؿعى ػػػػػفى  ، ك(ؿعي ػػػػػفٍ يى  -ؿً ً  ً فىػػػػػ ، ك(ؿً ً ً ً ً ً ً  ً ٍفػػػػػيى  -ؿعى ، كيكػػػػػكف (ؿعى
ػػػػؿالن ٍعػػػػفى  ...المصػػػػدر ػػػػؿ( كمصػػػػدر  فقىتىػػػػؿ يىٍقتيػػػػؿ قىػػػػتالن  -. فيىٌمػػػػا  فىعى كمػػػػف  ..((..يىٍفعي

بقكلػػػس:    ػػػك اسػػػـ داؿ  باعىصػػػال  بفػػػتح ال مػػػزة، أىم  (َٕ المتػػػيخريف عٌرفػػػس الفػػػاك ل
كلػػـ يشػػر ابػػف النػػاظـ فػػل شػػرحس إلػػى تعريفػػس  بالكنػػ  عمػػى معنػػى  ػػك الحػػدث((.

ٌنما بدأى ب  : (ُٕ ذكر أىبني  مصادر الفعؿ الثالثل أىكالن فقاؿكا 
 فىٍعؿ -ُ

ػًرب نػربان،كقيًتؿ قػتالن(( ك ػك    ييبنى المصدر مف الفعؿ الثالثل عمػى  فىٍعػؿ( نحك:ني
فػل  (ّٕ كالبػف قتيبػ  (ِٕ مصدر قياسل فل اعفعػاؿ الثالثيػ  المتعديػ . ككػاف مكافقػان لسػيبكيس ن 

بان...(( كالبػف قكلس   باب فىعىؿ يىٍفًعؿ المصدر مػف  ػرى ػرىب يىٍنػًرب نى  ػذا عمػى فىٍعػؿ نحػك: نى
 .(ْٕ عصفكر

 -قياسي   ذا المصدر فل قكلس: (ٕٓ كقد أكد ابف مالؾ
 ىدَّ َعررررررررررالمُ  رِ دَ ْصررررررررررمَ  اُس َيررررررررررقِ  ل  ْعررررررررررفَ 
 

 "اد  رَ  دَّ رَ  رررررررررررررررر" ،ةِ نَرررررررررررررررالَ ى نَ رِ  نْ ِمررررررررررررررر 
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عػدل عمػى ف يكػكف المتأى  ...اعىكثػر اعىرمب فل قكلس:   (ٕٔ كأكد  أينان ابف الحاجب
 ..(..بان رٍ ب نى رى ، كنى الن تٍ ؿ قى تى م باب كاف، نحك قى مف أى  (،ؿعٍ فى  

 (ٕٗ ، كالػػػدكتكر فانػػػؿ السػػػامرائل(ٖٕ كاعىشػػػمكنل (ٕٕ ك ػػػك ماذ ػػػب اليػػػس ابػػػف  شػػػاـ
 مف المحدثيف. (َٖ كالدكتكر عبد الصبكر شا يف

كأىرمػب الظىػف أىنػس تػك ـ فػػل صػيار  المصػدر مػف الفعػػؿ المبنػل لممج ػكؿ عنػس يبنػػى 
.  مف الفعؿ المبنل لممعمـك

: بكسر الفا  كسككف العيف، ك ك مصدر قياسل فل اعفعاؿ المتعديػ ، كيكػكف مػف ِفْعل -ِ
ًذؽ ًحٍذقان -باب َفىًعؿ انَ-يىٍفعىؿَ كقد ذكر أىمثم  نحك: َحى ـى ًعٍممى ًم كعى

 ُٖ). 
 (ٖٓ ، ككافقػس المحػدثكف(ْٖ كأبل عمل الفارسػل (ّٖ كابف قتيب  (ِٖ ككاف مكافقان لسيبكيس

 فل ذلؾ.

: بنػػػـ الفػػػا  كسػػػككف العػػػيف، كقػػػد قػػػاؿ ابػػػف النػػػاظـ:   يبنػػػى المصػػػدر مػػػف الفعػػػؿ ُفْعرررل -ّ
 .(ٖٔ الثالثل عمىَفيٍعؿَ نحك: شىغىؿ شيٍغالن، كشىكىر شيٍكرانَ((

ػػًربتس شيػػٍربان(( كلمزمخشػػرم فػػل  (ٕٖ ككػػاف مكافقػػان لممبػػرد فػػل قكلػػس:   شىػػغمتس شيػػٍغالن، كشى
 .(ٖٖ غىمس شيٍغالن((قكلس:   شىًربس شيٍربان، كشى 

أمثمػػ   (ٖٗ بفػػتح الفػػا  ككسػػر ا كنػػم ا، كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ :-ُفْعَلررة-ِفْعلررة  -َفْعلررو -ْ
ٍيم  -نحك: َرىًحـى رىٍحم  اىؿ خى مىى ًحٍمي ، أدىـ أيدم َ -خى  حى

 -كيقاس َفىٍعمى َ فل:
ٍيمى ن.َفِعل -أ اىؿ خى فػل قكلػس:  (َٗ قان لسيبكيسككاف مكاف : نحك: رىًحـى رىٍحم ، ككذلؾ فل َفىعىؿَ خى

  الفىعيمى  نحك: الرىٍحم  كالمقي (( كلمزمخشػرم فػل قكلػس: َفىٍعمىػ َ كػػَرىٍحمى َ، ككافقػس الػدكتكر 
 .(ُٗ عبد الصبكر شا يف

 كأما قكلس ًَفٍعمى َ فيقاس فل:
مىى ًحٍمي (( ك ذا ماذ ب اليس ابف الناظـَفَعل -ب :   نحك نىشىد ًنٍشدة،كحى

 ِٗ). 
 .(ٓٗ كالميدانل (ْٗ كالزمخشرم (ّٗ عبل عمل الفارسل ككاف مكافقان 
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 -كأما قكلس َفيٍعمى َ فيقاس فل:
ـى أىٍدمػػ ، كشىػػً بى شيػػٍ ب ن(( ك ػػذا مػػا قالػػس ابػػف النػػاظـَفِعررل -جػػػ :   نحػػك: أىًد

. كلػػـ يشػػر إليػػس (ٔٗ 
 .(ٖٗ كالزمخشرم (ٕٗ المبرد

أمثمػػ  عمػػى  (ٗٗ  ا كنػػم ا. كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـكسػػر ك  بفػػتح الفػػا  :فىٍعمىػػى ًفٍعمىػػى فيٍعمىػػى -ٓ
ػػػ  ريٍجعىػػػى(( ككػػػاف  اعىكزاف الثالثػػػ  فقػػػاؿ نحػػػك:   تقػػػى اهلل تىٍقػػػكل(( ك  ذىكػػػر ًذٍكػػػرل(( ك  رىجى

ٍعتػس   فل   باب ما جا (ََُ مكافقان لسيبكيس مف المصادر كفيس ألػؼ التينيػث كذلػؾ كقكلػؾ رىجى
ػػػٌرتس بيٍشػػػرل -ريٍجعػػػى فػػػل قكلػػػس:  (َُُ (. ككػػػاف مكافقػػػان البػػػف يعػػػيش كذكٌرتػػػس ًذكػػػرل...( -كبىشى

ٍعتػس ريٍجعػىَ كَذكرتيػس ًذٍكػرلَ    كقد جا ت مصادري فيما يتعدل فعمػس مؤنثػ  بػاعلؼ نحػك َرىجى
 إلى  ذ  اعىكزاف، كقد عٌد ا مف النكادر. (َُِ كقد أشار ابف عصفكر كقالكا:الد ٍعكىل((.

 (َُّ ا ك نػػم ا، كقػػد أىشػػار ابػػف النػػاظـ:  ]بفػػتح الفػػا  ككسػػر ٍعػػالففي  -ٍعػػالففً  -فىٍعػػالف -ٔ
َ نحػػػك: لػػػكا  ي ليانػػػان: ٍعػػػالففي  -ٍعػػػالففً  -فىٍعػػػالف إلػػػى بنائػػػس بقكلػػػس:   كييبنػػػى أينػػػان عمػػػىَ

مسي ًحرٍمانان .مىطىمىسي  رى  ..((، كقد عٌد  مف المصادر السماعي .... كشىكىر شيٍكراناٍ ... كحى
 (َُٕ حيػػاف كتابعػػس أبىػػك، (َُٔ كابػػف يعػػيش(َُٓ كالزمحشػػرم  (َُْ ككػػاف مكافقػػان لسػػيبكيس

َ فػػل قكلػػس:   بفػػتح فىٍعػػالفَ ككػػاف مخالفػػا لممبػػرد فػػل كزف مػػف المتػػيخريف. (َُٖ كابػػف  شػػاـ
 .(َُٗ مصدران(( فالفا  ال يكك 

ػػؿ بفػػتح الفػػا  كالعػػيف:   نحػػك: طىمىػػب -ٕ ػػالى  -فىعى ػػالن: انحسػػر شػػعر  عػػف مقػػدـ  -طىمىبػػان، جى جى
ػػػػػ .(َُُ رأسػػػػس(( كقػػػػػد أىشػػػػػار إليػػػػػس  ،ـؿَ الػػػػػالز كقػػػػػد عػػػػػٌد  مػػػػػف المصػػػػػادر القياسػػػػػي  مفَفىعى
 .(ُُُ سيبكيس

يىٍفعىػؿ يجػل  المصػدر -بقكلػس:   بػاب َفىًعػؿ رقياسػي   ػذا المصػد (ُُِ كأكٌد ابف قتيب 
 مف  ذا عمى َفىعىؿَ((.

كالػػدكتكر  ػػادم  (ُُْ ، ككافقػػس الػػدكتكر عبػػد  الراجحػػل(ُُّ ككػػاف متابعػػان البػػف يعػػيش
 ف.مف المحدثي (ُُٔ كالدكتكر عبد الصبكر شا يف  (ُُٓ ن ر
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ان(( كقػد عػٌد  ابػف النػاظـ .ًفعىؿ بكسر الفا  كفتح العيف:   نحك: ًكبىر ًكبىران  -8 .. كرىًنل ًرنى
ػػػػػريض ًعرىنػػػػػان(( -مػػػػػف المصػػػػػادر السػػػػػماعي  لػػػػػػَفىعيؿَ نحػػػػػك: عى

. كقػػػػػد كػػػػػاف مكافقػػػػػان (ُُٕ 
ػػػؿ (ُُٗ ، كلكػػػٌف ابػػػف المػػػؤدب(ُُٖ لممبػػػرد -عػػػٌد  مػػػف المصػػػادر التػػػل تخػػػتص ببػػػاب َفىعي
ػػػؿَ. نػػػاؼ يىٍفعي الػػػدكتكر فانػػػؿ السػػػامرائل داللتػػػس عمػػػى المسػػػاح  فػػػل الغالػػػب  كقػػػد أى ى
ػػا الًكبىػػر ف ػػك الًكبىػػر الجسػػمل مسػػتدالن بقكلػػس تعػػالى: (َُِ قػػائالن  ]البقػػرة:  چ ڇ ڇچ :   كأىم 
ِٔٔ.] 

ػػؿ: بنػػـ الفػػا  كفػػتح العػػيف، كقػػد عػػٌد  ابػػف النػػاظـ مػػف المصػػادر السػػماعي ، كيػػيىتل  -ٗ فيعى
رل سيرىل، ك ىدل  يدىلََفيعىؿَ فل المعتؿ الالـ نحك: سى 

 (ُِِ ككػاف متابعػان لسػيبكيس .(ُُِ 
ػػػػرىل يىٍسػػػػػرل سيػػػػرىل(( كمػػػػػا قػػػػػالكا:  (ُِْ كابػػػػف يعػػػػػيش (ُِّ ابػػػػف المػػػػػؤدب فػػػػل قكلػػػػػس:   سى

ػػػػرلَ. ػػػػؿَ إال  َال يػػػػدلَ كَالس  ككافقػػػػس ابػػػػف   يػػػػدىلَكليس فػػػػل المصػػػػادر مػػػػا  ػػػػك عمػػػػى َفيعى
قكلػػس:   كلػػـ مػػف النػػكادر فػػل  (ُِٔ مػػف معاصػػريس، كقػػد عػػد  ابػػف عصػػفكر (ُِٓ الحاجػػب

 ..((..يجى  منس إاٌل  يدىل كسيرىل كبيكىى
فىعىاؿ: بفتح الفا  كالعيف، كقد عٌد  ابف الناظـ مف المصػادر السػماعي ، كيػيتل َفىعىػاؿَ  -َُ

ػػادان كنىفيػػذى نىفىػػاذان(( ػػالىحان، كفىسيػػدى فىسى ػػميحى صى كابػػف  (ُِٖ ككػػاف مكافقػػان لسػػيبكيس  (ُِٕ نحػػك: صى
كقػد أىشػار إليػس المبػرد  عػٌد  مػف المصػادر السػماعي .فػل  (َُّ كالزمحشػرم (ُِٗ قتيب  

  ػػػك :بعنػػ ـ يقػػكؿ. ابان رى شىػػ كشػػربت ...ابػػان  ى ذى  بػػت ى ذى : نحػػك :اؿعىػػفى فػػل قكلػػس:    (ُُّ 
نى  اعخػتالؼ فيػس، ك ذا ،المشركب  ك ابرى فالشى  النحكييف كثرأى  ام  كأى . مصدر  تػزعـ مػاكا 
 ((.االن مى كى  ؿمي ككى  ...االن مى جى  ؿمي جى : كتقكؿ .لممصدر يككف نسأى  طائف 

:   مػػػا كػػػاف مٌمػػػا ال يتعػػػٌدل مختصػػػان ببنػػػا  ال (ُِّ كقػػػد أىشػػػار ابػػػف يعػػػيش إلػػػى أىنػػػس 
ميػؿى ... كلمصػدر  أىبنيػ  ثالثػ  يكثػر في ػا، ك ػل: فىعىػاؿ.يشركس فيػس المتعػدم، ف ػك َفىعيػؿَ .. جى

مىاالن((.  جى
مجػردان مػف التػا  نحػك: فىًعؿ: بفتح الفا  ككسر العػيف، كأىشػار ابػف النػاظـ إلػى ككنػس    -ُُ

ػػًرقان(( ثػػـ أشػػار إلػػى أىنػػس يػػيتل بتػػا  التينيػػث  ٍنقػػان كسىػػًرؽ سى نقىػػس خى ًرمػػان كخى ػػس حى رمى ػػًذبا كحى كىػػذب كى
 .(ُّّ َفىًعمى َ نحك: سىًرؽ سىًرقى َ كقد عٌد  مف المصادر السماعي 
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: كذلػػػؾ َفىًعػػػؿَعمى ينػػػان أى  المصػػػدر جػػػا  كقػػػد   (ُّْ ككػػػاف مكافقػػػان لسػػػيبكيس فػػػل قكلػػػس
 ((.ذبان كى  كذبيى  بذً ككى  قان،نً خى  سنقي خٍ يى  سقي نخى 

ػ: نحػك :   فىًعػؿو (ُّٓ كقد أىشار إليػس المبػرد فػل قكلػس ػ ؾحً نى (( قػان نً خى  نقػسكخى  ...كان،حً نى
ػػًذبان  (ُّٔ كمػػا أىشػػار إليػػس ابػػف يعػػيش َ فػػل قكلػػس:   َفىًعػػؿَ بكسػػر العػػيف: قػػالكا: كىػػذىب يىكػػًذب كى

 كقالكا فيسَالكًذابَ((.
 مف المحدثيف. (ُّٕ الصبكر شا يف كتابعس الدكتكر عبد

َ كمػا جػا  قػان نً خى  نقػسخى َ عف مصدر  يكػكف عمىَقان نٍ خى  نقسخى كأرمب الظف أنىس تك ـ فل َ
 فل قكؿ سيبكيس.

 : بفتح الفا  كالعيف، كقد ذكر أمثم  من ا َظىريؼ ظىرىاف ، كنىظيؼ نظاف نَ.َفَعالة -ُِ
لػ  مقػيس فػل مصػدر َفىعيػؿَ الػذم ثـ أشار إلى قياسي   ػذا المصػدر فػل قكلػس:   فىعىا

ميػػػػػػحى مىالىحػػػػػػ  ف ػػػػػػك  ػػػػػػجي ه، كمى ػػػػػػجاع ه ف ػػػػػػك شى ػػػػػػجي  شى الكصػػػػػػؼ منػػػػػػس عمػػػػػػى فعيػػػػػػؿ نحػػػػػػك: شى
يىٍفعيػػؿ(  -:   كأىٌمػػا  فىعيػػؿ(ُّٗ كقػػد أىكػػد الميػػدانل قياسػػي   ػػذا المصػػدر قػػائال .(ُّٖ ..((.ممػػيح

 (َُْ ابػف يعػيش كلكػف   ( نحك: شىجي  شىػجاع ، كظىػريؼ ظىرىافػ ((.ال عى فى   فمصدر  الغالب عميس
ػػؿ ػػاح  كب ػػذا خالفػػس ابػػف النػػاظـ-ذ ػب إلػػى صػػيارتس مػػف  فىعى ػػح نىصى ( نحػػك نىصى ػػؿي ككافقػػس . يىٍفعى

 -ف يكػػكفأى  ...كثػػر فػػل ريػػر المعػػانلرمػػب اعى  اعى   :(ُُْ مػػف معاصػػريس فػػل قكلػػس الرنػػل
 .(نحك: كىريـ كىرىام ( كاعىرمب، (فىعىال  رير  ك ك الـز ال (فىعيؿ 

ػػبىعت الناقػػ   : بفػػتحَفَعَلررة -ُّ الفػػا  كالعػػيف، كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ مثػػاالن كاحػػدان نحػػك:   نى
بىعى ن أىم اشت ت الفحؿ((  .(ُِْ نى

مىبػػػػان(( جعمػػػػك  (ُّْ كقػػػػد كػػػػاف مكافقػػػػان البػػػػف يعػػػػيش فػػػػل قكلػػػػس مىػػػػبى يىٍغًمػػػػبي رى :   كقالكا:رى
ػػػ ه  مى ميب ػػػ  أىينػػػا((، ثػػػـ قػػػاؿ فػػػل مكنػػػ  آخػػػر:   كقػػػالكا فيػػػس: رىحى مىبىػػػ ه كري جعمػػػك   كالشػػػرؼ كرى

 كػَالغىمىبى َ((.
مىب، فقد سيًم ى مػف مصػادر :  (ُْْ كقد أىشار إليس الدكتكر حاتـ النامف فل قكلس:   رى

مىبى ن...((. ٍمبه ك ك قياس، رى  رى
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: بفػػتح الفػػا  كسػػككف العػػيف، كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ أمثمػػ  من ػػا   رىرػػب رىٍربىػػا ، َفْعررالء -ُْ
 .(ُْٓ ر السماعي كرىً بى رىٍ بىا (( كقد عٌد  مف المصاد

كلػػػـ ٌأجػػػد  ػػػذا المصػػػدر عنػػػد القػػػدامى، كلكػػػف  مػػػف المتػػػيىخريف كافقػػػس أبػػػك حيػػػاف فػػػل 
 :   فىٍعال :  ىٍمكىا ((.(ُْٔ قكلس

:   أىك عمػػى زنػػ  الصػػف  المشػػب  : نحػػك (ُْٕ ككافقػػس الػػدكتكر حػػاتـ النػػامف فػػل قكلػػس
 سماعي  أىينان...((. كقد عٌد  مف المصادر ال.نعما ، سٌرا ، ٌنرا ، بغنا ، رىٍربىا 

: بكسػػر الفػػا  كفػػتح العػػيف كقػػد أىشػػار ابػػف النػػاظـ إلػػى أىنػػس   ييبنػػى أىينػػان عمػػى ِفَعالررة -ُٓ
 .(ُْٖ ًَفعىال َ نحك: كىتىبى ًكتىاب ، كسىفىر ًسفىارة((

فل مصدر  مػا دؿ عمػى حرفػ  أىك كاليػ  كالحياكػ  كالخياطػ ،  (ُْٗ كقد اشترط سيبكيس
عىالػػ  تػػيتل كثيػػران فػػل الصػػناعات كالكاليػػات كالًقصػػار :   كفً (َُٓ ككػػذلؾ ابػػف قتيبػػ  فػػل قكلػػس

 كالًجراب  كالًخالف ((.
ػػ  ًنكايػػ (( ككػػاف  قػػالكا: ًفعىالػػ ، :  (ُُٓ كقػػد أىشػػار إليػػس ابػػف يعػػيش بقكلػػس ػػٍيتي القىٍرحى نىكى

 مكافقان لس.
مف المتيخريف كالدكتكر حػاتـ  (ُّٓ ، كتابعس أبك حياف(ُِٓ ككاف مكافقا البف عصفكر

 المحدثيف.مف  (ُْٓ النامف
: بكسػػر الفػػا  كفػػتح العػػيف، كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ أىمثمػػ  في ػػا:   كىتىػػب ًكتىابػػان كآب ِفَعررال -ُٔ

د ًشرىادان(( ثـ أىشار إلى داللتس بقكلس:   كأىم ا ًفعىػاؿ فمًطػرده فيمػا دؿ  عمػى ًفػرارو  إيابان كشىرى
 سل عند .ك ك مصدر قيا (ُٓٓ .. كقىمصى قىًماصان((.كشب ًس نحك: فر  فراران 

 (ُٗٓ كابػػف يعػػيش  (ُٖٓ كأىبػػل عمػػل الفارسػػل  (ُٕٓ كالمبػػرد (ُٔٓ ككػػاف مكافقػػا لسػػيبكيس
 فل قكلس:   ًفعىاؿ كًفراغ مصدر فىرغ ك ل لغ  تميمي ((. (َُٔ كتابعس أىبك حياف

فػػل الداللػػ  عمػػى  (ُُٔ ك ػػك ماذ ػػب اليػػس مػػف المحػػدثيف الػػدكتكر فانػػؿ السػػامرائل 
ػراب، ككػذلؾ داللتػس عمػى الًفػرار، كلكٌنػس أىنػاؼ أىن ػس يػدؿٌّ  ػراؼ كالنٍّ : كالصٍّ عمػى قػرب شػل و

زاز. راـ كالجٍّ  الحينكن  كالصٍّ
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ػػا ن(( ُفَعررال -ُٕ ػػرىاخان، كبىكىػػى بيكى ػػريخ صي : بنػػـ الفػػا  كفػػتح العػػيف، كقػػد ذكػػر أىمثمػػ  من ػػا   صى
كقػد عػٌد  مصػدران قياسػيان ثػػـ أىشػار إلػى داللتػس عمػى الصػػكت كالػدا  نحػك: سىػعىؿ سيػػعىاالن 

ح ميزىاحان كمىزى 
 ُِٔ). 

 سعىػنى : قػالكا..ك .َعػاؿو فيَ  عمػى بعنػس جػا  كقػدفل قكلس:    (ُّٔ كقد أىشار إليس سيبكيس
 ((.دا ه  ف ك كاتالس   ام  كأى  احان زى مي  حزى كمى  ...اسان،عى ني 

 (ُٔٔ كتابعػػػػػػػس كأىبػػػػػػػك حيػػػػػػػاف(ُٓٔ ، كابػػػػػػػف الحاجػػػػػػػب(ُْٔ ككػػػػػػػاف مكافقػػػػػػػان البػػػػػػػف يعػػػػػػػيش
كالػػػػػدكتكر  اشػػػػػـ طػػػػػس  (ُٖٔ سػػػػػامرائلكمػػػػػف المحػػػػػدثيف الػػػػػدكتكر فانػػػػػؿ ال (ُٕٔ كاعشػػػػػمكنل

 .(ُٗٔ شالش
ػػؿ ُفُعررول -ُٖ كجػػان، كدىخى ري ػػرىج خي : بنػػـ الفػػا  كالعػػيف، كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ أىمثمػػ  من ػػا:  خى

كالن( كقد عٌد  مصدران قياسيان بقكلس :   فمقػيس فػل مصػدر الػالـز مػف َفىعىػؿَ مػا (َُٕ ديخي
.. فقيػػػاس مصػػػدر  .أىك كاليػػػ لػػػـ يكػػػف فعػػػؿ صػػػكتو أك دا و أىك ًفػػػرار أىك نحػػػك  أىك حرفػػػ  

ميكسان  مىس جي  .. كرىكف ريكيكنان((..فيعيكؿ نحك: جى
كابػػػػػػف  (ُْٕ كابػػػػػػف يعػػػػػػيش (ُّٕ كالميػػػػػػدانل (ُِٕ كالمبػػػػػػرد (ُُٕ ككػػػػػػاف مكافقنػػػػػػا لسػػػػػػيبكيس

:   اعىرمػػػب اعىكثػػػر أىف يكػػػكف (ُٕٔ ككػػػاف مكافقػػػان البػػػف الحاجػػػب فػػػل قكلػػػس  ،(ُٕٓ عصػػػفكر
ػػؿَ مػػف أىم بػػاب كػػاف نحػػك: قى  ػػؿ الػػالـز عمػػى َفيعيػػكؿَ نحػػك .تىػػؿ قىػػٍتالن المتعػػدم عمػػى َفىعى .. كفىعى

كالنَ((. ؿ ديخي  .(ُٖٕ كالمحدثكف (ُٕٕ ككافقس أىبك حياف َدىخى
: بنػػـ الفػػا  كالعػػيف، كقػػد أىشػػار ابػػف النػػاظـ إلػػى قياسػػيتس قػػائالن:   مقػػيس فػػل ُفُعولررة -ُٗ

ػعي  َ نحػك: سىػ يؿى سػ كل  ف ػك سىػٍ ؿه كصى بى مصدر َفىعيؿَ الػذم الكصػؼ منػس عمػى َفىٍعػؿو
ٍعبه  عيكب  ف ك صى  .(ُٕٗ ..((.صي

فػل قكلػس:  (ُُٖ سماعي   ذا المصدر، ككػاف مكافقػان البػف يعػيش (َُٖ كقد أىكد سيبكيس
   قالكا: قىبيحى قيبيكح ، كسى يؿى سي يكل  َبنك  عمى فيعيكل َ((.

إال   ففل  ذا المصدر أىف يككف الفعؿ عمى َفىعيؿَ كال يكػك  (ُِٖ كقد اشترط ابف مالؾ
عيكب .الزمان مثؿ عيبى صي  : سى يؿ سي يكل  كصى
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 فل ذلؾ. (ُّٖ كتابعس المحدثكف
:   كأىمػا (ُْٖ : بفتح الفا  ككسر العيف. كقػد أىشػار ابػف النػاظـ إلػى قياسػيتس بقكلػسَفِعيل -َِ

ػػً يالن  ػػ ىؿ صى ػػؿَ الػػداؿ عمػػى صػػكتو نحػػك: صى .. كنىعىػػؽ .فىًعيػػؿ فمقػػيس فػػل مصػػدر َفىعى
ػػؿ الغيػػراب نعيقػػان. كقػػد كىثيػػر الػػػَفىًعيؿ َ فػػل السػػير كنحػػك  كلػػـ يٌنتبػػس عمػػى ذلػػؾ قػػالكا: ذىمى

يفان   ..((..ذىًميالن كىكجىؼ كجى
فػػل قكلػػس:   كقػػد كيثىػػر  (ُٕٖ كابػػف يعػػيش (ُٖٔ كابػػف المػػؤدب (ُٖٓ ككػػاف مكافقػػان لسػػيبكيس

 فل اعىصكات َفعيؿَ قالكا: َالص يؿَ كَالن يؽَ كَالنجيجَ.
ػػػؿ السػػػامرائل ، ككػػػذلؾ  فػػػل الداللػػػ  عمػػػى (ُٖٖ كتابعػػػس الػػػدكتكر فانى صػػػكتو أىك سػػػيرو

 .(ُٖٗ الدكتكر  اشـ طس شالش
كىالنػػان، كطىػػاؼ َفَعررالن -ُِ ػػاؿ جى : بفػػتح الفػػا  كالعيف،كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ أمثمػػ  من ػػا   جى

فانان   .(َُٗ .. كقد عٌد  مف المصادر السماعي .طىكى
يا  :   كقػد جػا كا بالػػَفىعىالفَ فػل أىشػ(ُُٗ كقد أىكػٌد سػيبكيس قياسػي   ػذا المصػدر قػائالن 

كىالف  ..((..تقاربت كذلؾ: الط كفاف كالد كراف كالجى
فػػل قكلػػس:   كقػػد جػػا ت مصػػادر  (ُّٗ كابػػف يعػػيش (ُِٗ ككػػاف مكافقػػان البػػف المػػؤدب

عمػػػى مثػػػاؿ كاحػػػد فػػػل الػػػالـز اختمفػػػت أىبنيػػػ  أىفعال ػػػا لتقػػػارب معاني ػػػا كذلػػػؾ نحػػػك:   الغىمىيػػػاف 
كاف  رب مٌما فيس حرك  كانطراب...((.َالفىعىالفَ فل  ذا الن ف.. كأكثر ما يكك .كالنىزى

فػػل الداللػػ  عمػػى التقمػػب  (ُٓٗ كالػػدكتكر فانػػؿ السػػامرائل (ُْٗ ككافقػػس عبػػاس حسػػف
كىالف كالغىمىياف.  كاالنطراب كالحرك  كالجى

ـ  نميمػػ ن، َفِعيلررة -ِِ : بفػػتح الفػػا  ككسػػر العػػيف، كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ مثػػاالن كاحػػدان نحػػك: نىػػ
 .(ُٔٗ كقد عٌد  مف المصادر السماعي 

عىٌنس لػـ يعػٌد  مػف المصػادر، كلكػف  الرنػل مػف معاصػريس  (ُٕٗ ككاف مخالفان لسيبكيس
:   كالتػل ذكر ػا المصػنؼ مػف (ُٖٗ عٌد  مػف المصػادر القميمػ  الػكركد فػل كػالـ العػرب قػائالن 
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ك ػػػل الكثػػػرة الغالبػػػ و كقػػػد جػػػا  ذلػػػؾ أىينػػػان... كالػػػػَفعيم َ كالىشػػػًبيىب   لأىكزاف مصػػػادر الثالثػػػ
 حى ى...((.كالفىًنيٍ 

 .(ََِ فل عٌد  مف المصادر. كلـ يشر إليس المحدثكف (ُٗٗ ككافقس أبك حياف
:   فىٍيمكلػػ  (َُِ : كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ  ػػذا المصػػدر بحػػذؼ العػػيف فػػل قكلػػسَفْيعَلولررة -ِّ

فٍّػػػؼ بحػػػذؼ المػػػدرـ فيػػػس فصػػػار:  ػػػاف كينكنػػػ ن أىصػػػميس كىي نكنػػػ  فىخي بحػػػذؼ العػػػيف نحػػػك كى
ار  باف بىٍينىكن ((، كقد عٌد  مف المصادر السماعي ..صي ركرةكىٍينىكن . كمثمس: صى  .. كى
فػػل عػػٌد   ػػذا المصػػدر عمػػى كزف  (َِّ الػػذم خالفػػس الفػػرا  (َِِ ككػػاف مكافقػػان لسػػيبكيس
 َفيٍعميكل َ كليست َفىٍيعىمكل َ.

:   كيكػػكف فػل المعتػػؿ فيػػس (َِْ ككػاف مكافقػػان لممبػرد فػػل عػػٌد  مػف المصػػادر فػل قكلػػس
مصػدران عمػى َفىٍيعيمكلػ َ ًإاٌل فػل المعتػؿ،  دالصػحيح، كذلػؾ أىنػؾ ال تجػ لفػمثمػس  دبنا  ال يكج

ٌنمػػػا كػػػاف اعىصػػػؿ كىي نكنػػػ  كصػػػٌيركرة ػػػاف كينكنػػػ ن، كا  ػػػاخ شػػػيخكخ ن ككى .. ككػػػاف قبػػػؿ .كذلػػػؾ شى
 اعىدراـ كيكنكن ، كلكف  لٌما كىثير العدد أىلزمك  التخفيؼ كرا ي  التنعيؼ((.

كينكنػػػ َ مػػػف - ػػػذا المصػػػدر عمػػػى كزف َفىٍيعيكلىػػػ  فػػػل عػػػٌد  (َِٓ كقػػػد خالفػػػس أبػػػك حيػػػاف
 الفعؿ المعتؿ العيف كاعىصؿ َفىٍيعيمىكل َ.

:   كييبنػى أىينػان عمىَفيٍعمىػؿَ (َِٔ : بنـ الفا  كسككف العيف، فقد قاؿ ابف النػاظـُفْعَلل -ِْ
بزيػػادة إحػػدل الالمػػيف نحػػك: سػػادى سيػػٍؤدىدان أىك عاطػػًت الناقػػ  عيكططػػان: اشػػت ت الفحػػؿ(( 

 عٌد  مف المصادر السماعي . كقد
كال  (َِٖ ، كلػػػػػػـ يشػػػػػػر إليػػػػػػس أىحػػػػػػد مػػػػػػف القػػػػػػدامى(َِٕ ككػػػػػػاف مكافقػػػػػػان البػػػػػػف الحاجػػػػػػب

 .(َِٗ فالمحدثي
.. .: بفػػػتح الفػػػا  كنػػػـ العػػػيف، كقػػػد ذكػػػر ابػػػف النػػػاظـ أىمثمػػػ  نحػػػك:   قىًبمىػػػسي قىبيػػػكالن َفُعرررول -ِٓ

قيكدان عاليان((. كقد عٌد  مف المصادر السماعي   .(َُِ ككقىدىت الناري كى
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 (ُِْ ، كلكػػف  ابػػف عصػػفكر(ُِّ كابػػف المػػؤدب (ُِِ كالمبػػرد (ُُِ ككػػاف مكافقػػان لسػػيبكيس
عميػًس فػل الكػالـ كال  سنػادران فػيحفظ كال يقػا  عٌد  مف النكادر قائالن:   كمف المصادر مػا جػا

ك َ كَالطى يكرَ  ..((..فل الشعر فمف ذلؾ  فىعيكؿ( كلـ يجى  منس إاٌل َالكىني
.ككافقػػس الػػدكتكر عبػػد الصػػبكر (ُِٔ كتابعػػس أىبػػك حيػػاف (ُِٓ شككػػاف مكافقػػان البػػف يعػػي

 .(ُِٕ شا يف
: نحػػػك:كىر  كىراً يىػػػ ، فىعاًليىػػ  : كقػػػد ذكػػر ابػػػف النػػػاظـ  ػػذا المصػػػدر فػػل قكلػػػس:  َفعاِلَيررة -ِٔ

 كقد عٌد  مف المصادر السماعي . (ُِٖ كطىم  طىماًعيى ((
مػػػػف  (َِِ ك حيػػػػافالػػػػذم عػػػػٌد  مػػػػف اعىسػػػػما ، ككافقػػػػس أىبػػػػ (ُِٗ ككػػػػاف مخالفػػػػان لسػػػػيبكيس

 .(ُِِ المتيخريف، كلـ يشر إليس المحدثكف
كقػػد  (ِِِ كليدٌيػ (( : كقػد أىشػار إليػس ابػف النػاظـ فػػل قكلػس:   نحػك: كلػدٍت المػرأةفعيلّيرة -ِٕ

 عٌد  مف المصادر السماعي .
 .(ِِْ . كلـ يشر إليس المحدثكف(ِِّ كافقس أىبك حياف مف المتيخريف

ػػػػحىؼى رأسػػػػسي : كقػػػػد أىشػػػػار إليػػػػس ابػػػػف اُفَعلْنَيررررة -ِٖ فني :  لنػػػػاظـ فػػػػل قكلػػػػس:   نحػػػػك: سى سيػػػػحى
مىفيس((  كقد عٌد  مف المصادر السماعي . (ِِٓ حى

فػػػػػػل عػػػػػػٌد   ػػػػػػذا المصػػػػػػدر مػػػػػػف اعىسػػػػػػما ، ككػػػػػػذلؾ  (ِِٔ ككػػػػػػاف مخالفػػػػػػان لسػػػػػػيبكيس 
مف المتيخريف، كلػـ يشػر  (ِِٗ ككافقس أبىك حياف(ِِٖ ككاف مكافقان البف الحاجب .(ِِٕ الزبيدم

 .(َِّ إليس المحدثكف
فيعيكًلي ػ  ك فىعكًليًّػ   : بنـ الفػا  كفتح ػا. كقػد أىشػار إليػس ابػف النػاظـ فػل قكلػس:  ُعوِليَّةفُ  -ِٗ

ٌي  كًصٌي  ك خىصيكصي  ، كقد عد  مف المصادر السماعي .(ُِّ ((نحك: خٌصس خيصي
فيٍعكلٌيػ  كىخيٍصكًصػي  (( كأىرمػب الظػف  مف المتيخريف فل قكلػس:   (ِِّ خالفس أىبك حياف

 .(ِّّ إليس ابف الناظـ  ك اعىصكب، كلـ يشر إليس المحدثكف بٌف ما ذ أىن س تك ـ عى 
فيعيم ػػى نحػػك:  : بنػػـ الفػػا  كنػػـ العػػيف، كقػػد أىشػػار إليػػس ابػػف النػػاظـ فػػل قكلػػس:  ُفُعلَّررى -َّ

ميب ى(( مىبس ري  . كقد عٌد  مف المصادر السماعي .(ِّْ رى
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مػػػػف  (ِّٔ ك حيػػػػافعنػػػػس عػػػػٌد  مػػػػف اعىسػػػػما ، ككافقػػػػس أبىػػػػ (ِّٓ كب ػػػػذا خػػػػالؼ سػػػػيبكيس
:   قػػد سيػػًم  مػػف مصػػادر : (ِّٕ المتػػيخريف كقػػد أىشػػار إليػػس الػػدكتكر حػػاتـ النػػامف فػػل قكلػػس

ٍمبي ف ك قياسل ميب ى، ًرًمب ى((..رى  .. ري
كييبنػى أىينػان عمػى  : بفتح الفا  كالعيف. كقد أىشار إليس ابػف النػاظـ فػل بقكلػس:  َفَعُلوت -ُّ

ميكتا((َفىعىميكتَ نحك: رى ىب رى ىبيكتا،  كرىًحـى رىحى
 . كقد عٌد  مف المصادر السماعي .(ِّٖ 

الػػػػذم قػػػػاؿ:   فىعىميػػػػكت: فاالسػػػػـ  (َِْ ، كمخالفػػػػان لمزبيػػػػدم(ِّٗ ككػػػػاف مكافقػػػػان لسػػػػيبكيس
بكت  مف المتيخريف. (ِِْ ككافقس أبىك حياف(ُِْ ..((. كابف الحاجب.رى ىبيكت كرىغى ي

 ؿ ابف النػاظـ:   كييبنػى أىينػان عمػى ا قاكنم  ابفتح العيف ككسر  :َمْفَعل َمْفِعل َمْفُعل -ِّ
ٍ مكيػان(( ثػـ ذكػر بػيىف  مىٍفعيؿ ك مىٍفًعؿ ك مىٍفعىؿ ٍكبػرا، ك ىمىػؾ مى الن، ككىبػر مى ػٍدخى ػؿ مى نحػك: دىخى

مىميس الركاة كنقمك (( ـ  قؿًّ ماحى ـ  العيف مف النكادر فل قكلس:   كنى  .(ِّْ نى
ػٍدخؿ -ًعؿمىفٍ  -مىٍفعىؿه  :  (ِْْ ككاف مكافقان لمزمخشرم فل قكلس مىٍرًجػ (( كلػـ يػذكر  -مى

ٍ مىػؾ(( كقػد عػٌد   مىٍفعىػؿ :  (ِْٓ َ نمف المصادر ككافقس أبىػك حيػاف فػل قكلػسمىٍفعيؿَ مثمت ػا كمى
:   كقػػد يصػػػاغ (ِْٔ مػػف المحػػدثيف الػػػدكتكر حػػاتـ النػػامف مػػػف المصػػدر الميمػػل فػػػل قكلػػس

ؿ(( نحك: َمىدٍ مىٍفعىؿالمصدر الميمل لمفعؿ الثالثل المجرد عمى كزف    مىٍجػرىلَ ثػـ قػاؿ:  -خى
 ..((..  كقد شذت بعض المصادر الميمي  نحك: مىٍرًج 

َ كعػٌد  مػف النػكادر كلػـ أجػد  فيمػا رجعػت إليػس مىٍفعيؿ كأىرمب الظٌف أىنس انفرد فل كزفَ
 مف المصادر.

 
 نانيا : َأبنية مصادر اأَلفعال المزيدة

محػػؽ بػػًس، ك ػػذ  المصػػادر ك ػػل مصػػادر الفعػػؿ الثالثػػل المزيػػد كالربػػاعل المزيػػد كالم
قياسػي  تعتمػد عمػى نػكابط محػددة، كلػـ تسػم  في ػا إال  أىبنيػ  معػدكدة، كقػد أىشػار الصػيمرم 

مصػدر  يفػارؽ  دإلى قياسي   ذ  المصادر قائالن:   اعمـ أىف  ما زاد عمى ثالث  أىحػرؼ ال يكػا
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المصػػػػادر . كقػػػػد أىشػػػػار ابػػػػف النػػػػاظـ إلػػػػى نػػػػكابط محػػػػددة فػػػػل قياسػػػػي   ػػػػذ  (ِْٕ القيػػػػاس((
 :(ِْٖ قائالن 
  بنا  المصػدر مػف كػؿ فعػؿ أىٌكلػس  مػزة كصػؿ بكسػر ثالثػًس، كزيػادة أىلػؼ قبػؿ آخػر  إاٌل  -ُ

.. احمػر  احمػراران أىك ... استخرج استخراجان .َاستفعؿَ مٌما عينس معتم ، فيقاؿ: انطمؽ انطالقان 
 احماره احميراران((. كلـ يشر ابف الناظـ إلى أىكزاف  ذ  المصادر.

ػػػؿَ كمصػػػدر  (ِْٗ قػػػد أىشػػػار المبػػػرد إلػػػى  ػػػذ  المصػػػادر قػػػائالن ك  :   كيكػػػكف عمػػػى َاٍنفىعى
َاالنفعاؿَ نحك قكلؾ: انطمؽ عبد اهلل(( ثـ ذكر فل مكن  آخر   كيككف الفعؿ عمػى مثػاؿ 

..(( ثػػـ ذكػػر ...(( كيكػػكف المصػػدر َاسػػتفعاالنَ نحػػك: اسػػتخراجان .َاٍسػػتٍفعمىتَ نحػػك اسػػتخرجت
ػػػػرفػػػػل مكنػػػػ  آخػػػػر   كذلػػػػؾ قك  .. كيكػػػػكف مصػػػػدر  عمػػػػى مثػػػػاؿ َاٍفعػػػػالؿَ نحػػػػك .لػػػػؾ: احم 

 .. فذلؾ عمى كزف االفتعاؿ كاالنفعاؿ((..َاالحمرار
ككافقػػػػس أبػػػػك (ِِٓ كابػػػػف الحاجػػػػب(ُِٓ كابػػػػف عصػػػػفكر (َِٓ ككػػػػاف مكافقػػػػان البػػػػف يعػػػػيش

 فل  ذا الرأم. (ِٓٓ مف المتيخريف. كتابعس المحدثكف (ِْٓ كاعىشمكنل (ِّٓ حياف
معتم  نحػك: اسػتقاـ كاسػتعاف فيجػل  المصػدر منػس عمػى قيػاس  أٌما   استفعؿ مٌما عينس -ِ

نظير  مػف الصػحيح فيمتقػل سػاكناف اعلػؼ المبٌدلػ  مػف عػيف الفعػؿ،كألؼ المصػدر، فتحػذؼ 
 .(ِٔٓ فيقاؿ:   استقاـ استقام ن، كاستعاف استعان (( ثكيعكض عن ا بتا  التيني الثاني  من ا،

لحقتس  ا  التينيث، عىًكنان لمػا ذ ػب كذلػؾ :   ك ذا ما (ِٕٓ كأىشار سيبكيس إليس قائالن 
 قكلؾ: أىقىمتيس اقام ن، كاستعنتس استعان ((.

مػف المتػيخريف فػل قكلػس:   فػ ف  (ِٗٓ ككافقس أىبك حياف(ِٖٓ ككاف مكافقان البف الحاجب
كػاف اسػتفعؿ عينػػس حػرؼ عمػػ  كصػح فػػل المصػدر نحػػك: اسػتحكذ اسػػتحكاذان، أىك اعػٌؿ نحػػك: 

أىك أىلػػػؼ افعػػػاؿ عمػػػى الخػػػالؼ كلزمتػػػس التػػػا  فقيػػػؿ: االسػػػتقام   َاسػػػتقاـ كاسػػػتبافَ حػػػذؼ  ػػػك
مػػػػػف  (َِٔ كاالسػػػػػتبان  كشػػػػػذ اسػػػػػتقامان مصػػػػػدر اسػػػػػتقاـ فجػػػػػا  بغير ػػػػػا((. كتابعػػػػػس اعىشػػػػػمكنل

 المتيخريف.



 هـ( 686ي شرح المية األفعال البن الناظم )ت األبنية الصرفية ف
 أ. م. د. سهيله طه محمد 

ُٓٔ 

يكػػكف مصػػدر َاٍفعىمػػٌؿَ كزف َافعػػاٌلؿَ كقػػد يجػػل  عمػػى كزف َفيعىٌميمػػ َ كاقىشػػعٌر اقشػػعراران  -ّ
 .(ُِٔ نان كطميىنين كقيشىٍعًريرة، كاطميىٌف اطمئنا

:   الطميىنينػػػ  كالقيشػػػعريرة فاسػػػماف (ِِٔ ككػػػاف مخالفػػػان لسػػػيبكيس الػػػذم أشػػػار الػػػى أف  
ٌنما  ما بمنزل  َأىنبتَ مف َالنباتَ.  كليس بمصدريف جارييف عمى َاطميٌفَ كَاقشعٌرَ كا 

فػػػػػل مجػػػػػل  َافعمػػػػػٌؿَ عمػػػػػى َافعػػػػػاٌلؿَ كخػػػػػالؼ ابػػػػػف  (ِّٔ ككػػػػػاف مكافقػػػػػان لمزمخشػػػػػرم
 قاسس عمى كزف َاستفعاؿَ نحك:اطميننت اطمئنانان، كاقشعررتي اقشعراران.الذم  (ِْٔ يعيش

 كأىٌما َالطمينين َ كَالقيشىٍعريرةَ فاسماف كليسا مصدريف.
آخر  إٍف كػاف صػحيحان نحػك:  ؿ  ييبنى المصدر مف كٌؿ فعؿ أىكلس تا  مزيدة بنـ ما قب -ْ

اف معػتالن نحػػك تػكل ى تكاليػان، كتىٍسػػمقى تىعم ػـ تىعم مػا، كتػدحرج تػػدحيرجان كيكسػر مػا قبمػػس إف كػ
 .(ِٓٔ تسمقيان((

، نحػػك: تىكٌممػػتي  (ِٔٔ ككػػاف مكافقػػان البػػف يعػػيش ػػؿي ػػؿَ فبابػػس َالتٌفع  فػػل قكلػػس:   فيىٌمػػا َتىفىع 
تىقػػك النَ جػػا كا المصػػدر بجميػػ  حػػركؼ الفعػػؿ، كنػػمكا العػػيف، عٌف لػػيس فػػل  لػػتي ى تكم مػػاَ كَتىقك 

 ..((..َ بفتح العيفاعسما  ما  ك عمىَتىفىع ؿ
كاعىسػػتاذ عبػػد  (ِٖٔ كتابعػػس الػػدكتكر حػػاتـ النػػامف (ِٕٔ ككػػاف مكافقػػاى البػػف عصػػفكر

 .(ِٗٔ الجبار نايم 
إلػػػى   مػػػا شػػػٌذ مػػػف مجػػػل   (َِٕ : يكػػػكف مصػػػدران لػػػػَتىفىع ؿَ كقػػػد أىشػػػار ابػػػف النػػػاظـِتِفّعرررال -ٓ

 المصدر مف َتىفىع ؿَ عمى ًَتًفٌعاؿَ كػًَتًحٌماؿَ.
ٍـّ (ُِٕ الزبيػػدم ذ ػػب إلػػى بنػػا  الفعػػؿ لممج ػػكؿ فػػل قكلػػسكلكػػف  أىبػػا بكػػر  :   مػػا لػػـ ييسػػ

ٌممػس  مٍت كتيكيبٍّػرت كرب مػا جػا  مصػدر  ػذا عمػى ًَتًفٌعػاؿَ قػالكا: تيحي فاعمس عمى َتيفيعٍّؿَ نحك تيعيجٍّ
 ًتًحمٍّاالن((.

ػػؿَ كًَتًفٌعػػاؿَ فػػيمف قػػاؿ (ِِٕ ككػػاف مكافقػػان لمزمخشػػرم فػػل قكلػػس ػػؿ كَتىفىع  :   كفػػل تىفىع 
م متس ًتًحم االن((.  ًَكال ـهَ قالكا: تىحى
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ٍمػػتي ًتًحٌمػػاالنَ أىرادكا أف (ِّٕ ككػػاف مكافقػػان البػػف يعػػيش فػػل قكلػػس م  :   فػػً ٌن ـ يقكلػػكف: َتىحى
..(( ككافقس ابف عقيػؿ فػل قكلػس:   كقػكل ـ ... ككسركا الحرؼ اعىكؿ.ييدخمكا اعلؼ قبؿ آخر 

 .(ِْٕ م ؽ ًتًمال قان كالقياس َتىفىع ؿَ تىفىع الن نحك: تمم ؽ تمم قان((ًتًفع االن نحك تم -فل مصدر تىفىع ؿ
: يككف مصدران قياسيان لػَفىٍعمىؿَ كقد أىشار ابف النػاظـ إلػى أىنػس   ييبنػى المصػدر مػف َفْعَلَلة -ٔ

فىٍعمىؿى قياسان عمى فىٍعمىم  نحك: دىٍحرىج دىٍحرىجى ، كسىٍبرىج سىٍبرىجى ن((
 ِٕٓ). 

 الػذم ل ػا فػالالـز، ربعػ اعى  بنػات مصػادر:   بػاب (ِٕٔ قان لسيبكيس فل قكلسككاف مكاف
 الثالثػػ  بنػػات مػػف لحػػؽأي  شػػل  كػػؿٌ  ككػػذلؾ. َ و مىػػمى عٍ فىَ  مثػػاؿ عمػػى يجػػل  فٍ أى  عميػػس ينكسػػر ال
 ..((..ج ه رى حٍ دى  ستي جى رى حٍ دى : نحك كذلؾ ربع ،باعى 

 (ِٕٗ ف، كتابعػػػػػػس أىبػػػػػػك حيػػػػػػػا(ِٖٕ كابػػػػػػػف عصػػػػػػفكر (ِٕٕ ككػػػػػػاف مكافقػػػػػػان البػػػػػػف يعػػػػػػيش
 فل  ذا المصدر. (ُِٖ مف المتيخريف كتابعس المحدثكف (َِٖ كاعىشمكنل

َ ك ذا ما أىشار إليس ابػف النػاظـ فػل قكلػس:   ييبنػى المصػدر ِفْعاَلل -ٕ : يككف مصدران لػَفىٍعمىؿى
ٍسػفي .مف فىٍعمىؿى  .. سماعان عمى ًَفٍعالؿَ نحك: سىٍر ىفىس ًسٍر افان أىم سىػٍر ىفى ن: ك ػل النعمػ ي كحي

 .(ِّٖ : سىٍر ىفىتيس ما شئتى مف ًسٍر ىاًؼ(((ِِٖ لًغذا  قاؿا
:   كػػػؿ  مصػػػدر مػػػف المنػػػاعؼ عمػػػى ًَفٍعػػػالىؿَ (ِْٖ ككػػػاف مكافقػػػان لمزجػػػاج فػػػل قكلػػػس

 .. كالكسر أىجكد((..يجكز فيس الكسر كالفتح نحك: قىٍمقىٍمتىس قىٍمقىاالن 
بػػػك فػػػل  ػػػذا المصػػػدر، كتابعػػػس أى  (ِٖٔ كابػػػف عصػػػفكر (ِٖٓ ككػػػاف مكافقػػػان البػػػف يعػػػيش

 مف المحدثيف. (ِٖٖ مف المتيخريف. كتابعس الدكتكر  اشـ شالش (ِٕٖ حياف
ػػؿَعمى  ػذيف الػػكزنيف، كقػػد أىشػار ابػػف النػػاظـ إلػػى َتْفَعررال -ِفعَّررال -ٖ : كقػد يػػيىتل مصػػدر َفع 

ػػؿَ عمػػى ًَفع ػػاؿَ نحػػك: كػػذ ب ًكػػٌذابا(ِٖٗ ذلػػؾ بقكلػػس .. كعمػػى َتىٍفعىػػاؿَ .:   كقػػد يجػػل  َفىع 
ؿ تىٍجكاالن((..: سىي ر تىٍسيىاران لقصد التكثير نحك ك   .. كجى

:   كعػف (َِٗ ككاف مكافقان لمزمخشرم فل مجل  مصػدر َفع ػؿَ عمػى ًَفع ػاؿَفل قكلػس
 ائ ائچ نػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػرب ًَفع ػػػػػػػػػػػاؿَ قػػػػػػػػػػالكا:   كىٌممتػػػػػػػػػػػس ًكاٌلمػػػػػػػػػػان(( كفػػػػػػػػػػػل التنزيػػػػػػػػػػػؿ: 
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نمػػػػا قػػػػاؿ:   كقػػػػالكا:ِٖ]النبػػػػي:  چ ائ ائ  ػػػػؿَ فػػػػل [، كلػػػػـ يىشػػػػر إلػػػػى َتىٍفعىػػػػاؿَ كاً   َتفعيػػػػؿَ َفىع 
 كَتىٍفعم َ((.

ػػػؿَ عمػػػى ًَفع ػػػاؿَ فػػػل قكلػػػس : (ُِٗ ككػػػاف مكافقػػػان البػػػف يعػػػيش فػػػل مجػػػل  مصػػػدر َفىع 
ػاالن  -  كقاؿ قـك كٌممتػس ًكاٌلمػان  .. كػين  ـ نحػكا نحػك َأىٍفعىػؿ إٍفعىػاالنَ فكسػركا اعىكؿ، .كحٌممتػس ًحم 

ذلؾ لػـ يشػر إلػى َتىٍفعىػاؿَ، كلكٌنػس أىشػار كزادكا قبؿ اآلخر ألفان َكلـ يشػر إلػى كزنػس ًَفٌعػاؿَ ككػ
 إلى الػَتفعيؿَ نحك َكسرتس تكسيرانَ.
ػػؿَ  (ِّٗ ، ككافقػػس أبػػك حيػػاف(ِِٗ كلػػـ يشػػر إليػػس ابػػف عصػػفكر فػػل مجػػل  مصػػدر َفىع 

اـَ. ـَ. ًَقت اؿ كًخص   عمى ًَفٌعاؿَ نحك: َقىت ؿ كخىص 
ػػؿَ عمػػى  (ِْٗ كخالفػػس الػػدكتكر حػػاتـ النػػامف َتفعيػػؿَ نحػػك: فػػل مجػػل  مصػػدر َفىع 

كب ػػػر تكبيػػػران، كعمػػػى َتىفًعمػػػ َ نحػػػك َكٌفػػػى تكفيػػػ َ كلػػػـ يشػػػر إلػػػى الػػػكزنيف المػػػذيف ذكر مػػػا ابػػػف 
 الناظـ.

فػل مجػل  مصػدر َفىع ػؿَ عمػى  (ِٓٗ ككافقس مف المحدثيف اعىستاذ عبد الجبػار النايمػ 
 َفىٌعاؿَ كلـ يشر إلىَتىٍفعىاؿَ.
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 :اخلامتة
 -منا إلي ا عمى النحك اآلتل:يمكف أف نن  نتائج البحث التل تكص

ذ ب ابف الناظـ فل بنا  الفعؿ المنارع مف كزف  فىًعؿ( ًبين س كيًسرى شػذكذان كقػد عػد     -ُ
 مف تداخؿ المغات.

( شػػػاذاى بالكسػػػر كحػػػد  يقػػػاؿ: -ِ ٌبػػػسي -كقػػػد عػػػٌد شػػػذكذان كركد فعؿ حػػػب  يىٌحبىػػػسي بمعنػػػى –  حى
 أحبس((.

كزاف الرباعيػػ  كلػػـ يػػذكر  النحػػاة القػػدامى كقػػد ذكػػر ابػػف النػػاظـ كزف  فىٍعمػػف( نػػمف اع -ّ
نما أنافس مف المحدثيف اعستاذ الدكتكر عبد الصبكر شا يف إلى الرباعل.  كا 

لػػػـ يحػػػدد اعكزاف الرباعيػػػ  كقػػػػد ذكػػػر أكزانػػػان كثيػػػرة لػػػػـ نجػػػد ا عنػػػد القػػػدامى كال عنػػػػد  -ْ
ػٌؿ اٍفم –اٍفعىيٌؿ  –المحدثيف فل المصادر التل رجعنا إلي ا ف ل   تىفىٍ عىؿى   –اٍفعىٌمػؿ  –عى

.))  اٍفعىٍنمسى

ػػػذ( كقػػػاؿ أىمػػػر   أخػػػٍذ( كلػػػـ يقػػػٍؿ أؤخػػػذ(  -ٓ كقػػػد خػػػالؼ ابػػػف الحاجػػػب فػػػل فعػػػؿ اعمػػػر  أىخى
 كأناؼ شرطان بين س يحذؼ اعلؼ فل فعؿ  أمىر( عند مجيئس م  كاك العطؼ.

ػػؿ كًفٍعػػؿ -ٔ ( ريػػر مكافػػؽ لػػس فػػل اجرائػػس (كقػػد عػػٌد مانػػاب عػػف مفعػػكؿ مػػف   فىعيػػؿ كفىعى
 ؿ فل العمؿ.مجرل الفع

ـى أيٍدم   -ٕ  كشىً بى شي بس(( لـ يشر إليس القدامى. –فيٍعمىس فيقاس فل   فىعؿ(( نحك أىًد

كقػد ذكػػر ابػف النػػاظـ  فىٍعػال ( بفػػتح الفػا  كسػػككف العػيف مػػف المصػادر السػػماعي  كقػػد  -ٖ
 انفرد ب ذا الرأم كلـ أجد  عند القدامى.

صػدر قياسػيان فػل حػيف قػاؿ سػيبكيس كقد خالؼ سيبكيس فػل   فيعيكلػ (( فػل عػٌد   ػذا الم -ٗ
 بسماعي   ذا المصدر

 كقد خالؼ سيبكيس فل   فىًعيمى (( عنس عٌد  مف المصادر. -َُ

كقػػػد خػػػالؼ سػػػيبكيس فػػػل عػػػٌد    فىعاًليىػػػ (( مػػػف المصػػػادر فػػػل حػػػيف عػػػٌد  سػػػيبكيس مػػػف  -ُُ
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 اعسما .

 ( مف المصادر السماعي  كقد انفرد ب ذا الرأم.(كقد عٌد   فعيمي  -ُِ

 عٌد    فيعيكًلي  (( مف المصادر السماعي . كقد انفرد فل -ُّ

ـ  قػؿ كاحممػس الػركاة  كقد انفرد فل عٌد    مىٍفعيؿ(( مف المصادر النادرة فػل قكلػس   -ُْ ػ كنى
 كنقمك ((

 

 ثبث املصادر واملراجع
 ،مكتبػ  الن نػ  /منشػكراتخديجػ  الحديثلالػدكتكرة  /بني  الصرؼ فػل كتػاب سػيبكيسأى  .ُ

 ـ. ُٓٔٗ - ػ  ُّٖٓ /ُط /بغداد

، عصػػاـ نػػكر الػػديف .ددراسػػات لسػػاني  لغكيػػ / أبنيػػ  الفعػػؿ فػػل شػػافي  ابػػف الحاجػػب،  .ِ
 ـ.ُِٖٗ - ػ َُِْ/ ِالمؤسس  الجامعي  لمدراسات كالنشر / ط

 /مصػػر/ ْط / ػػػ( ِٕٔ ت  اهلل بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػ  محمػػد عبػػد عبػػل /الكاتػػب أدب .ّ
 ـ. ُّٔٗ – ػُِّٖ

 :تحقيػػػؽ / ػػػػ( ْٕٓت ندلسػػػل  اعى  افعبػػػل حي ػػػ /رتشػػػاؼ النػػػرب مػػػف لسػػػاف العػػػربا .ْ
 .ـُْٖٗ - ػ َُْْ/ ُط / مطبع  النسر الذ بل /ماسالنٌ  مصطفى أحمدالدكتكر 

بيػدم  .ٓ اعىسما  كاعىفعاؿ كالحركؼ  أبني  كتاب سيبكيس(/ أىبك بكر محمد بػف الحسػف الز 
 ػػػػػ(/ تحقيػػػػؽ: د. أحمػػػػد راتػػػػب حمػػػػكش/ مطبكعػػػػات مجمػػػػ  المغػػػػ  العربيػػػػ   ّٕٗ ت 

 بدمشؽ.
. د :تحقيػؽ / ػػ( ُّٔت   اجالسػر   سػ ؿ بػف بكػر محمػد بػف كبػأى  /نحػكالفػل  صكؿاعى  .ٔ

 .ـ ُٕٖٗ /ُط /مؤسس  الرسال  عبد الحسيف الفتمل/

 ػػػ(/ تحقيػػؽ: أىبػػك الفنػػؿ  ِّٖاعىنػػداد فػػل المغػػ / محمػػد بػػف القاسػػـ اعىنبػػارم  ت  .ٕ
 ـ. َُٔٗإبرا يـ/ الككيت/ 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (1002)كانون األول      (61العدد )    (66المجلد )

ُُٔ 

 ُُٕٗ/ النجػػؼ /مطبعػػ  اآلداب /ش اشػػـ طػػس شػػالالػػدكتكر  /كزاف الفعػػؿ كمعاني ػػاأى  .ٖ
 ـ.

محمػد بػف عبػد اهلل  ت  جمػاؿ الػديفبػف  شػاـ / اابػف مالػؾ ألفيػ  إلػىكنح المسػالؾ أى  .ٗ
/الحميػػػػد ل الػػػػديف عبػػػػديػػػػمحمػػػػد مح :تحقيػػػػؽ ػػػػػ(/  ُٕٔ  / طبعػػػػ  دار إحيػػػػا  العمػػػػـك

 .ـُٖٓٗ

 ػػػػػ(/ تحقيػػػػؽ: مػػػػازف  ّّٖاإلينػػػػاح فػػػػل عمػػػػؿ النحػػػػك/ أىبػػػػك القاسػػػػـ الزجػػػػاجل  ت  .َُ
 ـ. ُّٕٗ - ػ ُّّٗ/ ِار النفائس/ بيركت/ طالمبارؾ/ د

التبصػػرة كالتػػذكرة/ عبػػل محمػػد عبػػد اهلل بػػف عمػػل بػػف اسػػحاؽ الصػػيمرم  مػػف عممػػا   .ُُ
/ ُالقػػرف الرابػػ  ال جػػرم(/ تحقيػػؽ: د. فتحػػل أحمػػد مصػػطفى/ دار الفكػػر/ دمشػػؽ/ ط

 ـ. ُِٖٗ

 تحقيػؽ: /( ػػ ِٕٔت   بػف مالػؾمحمػد بػف عبػد اهلل  /تس يؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد .ُِ
 .(ـ ُٕٔٗ - ػ ُّٖٖ  /القا رة /دار الكاتب العربل /محمد كامؿ بركات

 /بيػػركت لمطباعػػ  كالنشػػر/ دار الن نػػ  العربيػػ  /الراجحػػل  عبػػدد. /تطبيػػؽ الصػػرفلال .ُّ
 .ـ ُّٕٗ

/ تحقيػػػػؽ: د. أحمػػػػد  ػػػػػ( ُٖٔت   عمػػػػل بػػػػف محمػػػػد الجرجػػػػانل الشػػػػريؼ /تعريفػػػػاتال .ُْ
 .بغداد/  د. ت.( -عراؽمطمكب/ دار الشؤكف الثقافي  العام / ال

/ مطػػاب  مرجػػاف كػػاظـ بحػػر : د.تحقيػػؽ / ػػػ( ّٕٕ  ت/ أىبػػك عمػػل الفارسػػل تكممػػ ال .ُٓ
 ـ. ُُٖٗ دار الكتب لمطباع  كالنشر/ المكصؿ/

 ػػػػ(/ تحقيػػػؽ: أحمػػػد  ُٕٔالجػػػام  الصػػػغير فػػػل النحػػػك/ ابػػػف  شػػػاـ اعنصػػػارم  ت  .ُٔ
 ـ. َُٖٗ - ػ ََُْمحمكد ال رميؿ/ مكتب  الخانجل/ القا رة/ 

 ػػػ(/ تحقيػػؽ: أىحمػػد  ّّٖدقػػائؽ التصػػريؼ/ القاسػػـ بػػف محمػػد بػػف سػػعيد المػػؤدب  ت  .ُٕ
 ـ.ُٕٖٗناجل القيسل، كد. حاتـ صالح النامف، كد. حسيف تكراؿ/ بغداد/ 

 ديكاف العجاج/ عنل بتحقيقس: د. عزة حسف/ مكتب  دار الشرؽ/ بيركت/  د. ت.(. .ُٖ



 هـ( 686ي شرح المية األفعال البن الناظم )ت األبنية الصرفية ف
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ُِٔ 

ؽ: محمػػػد بػػػف فريػػػد/ / تحقيػػػ مشػػػي( أحمػػػد الحمػػػالكمل /شػػػذا العػػػرؼ فػػػل فػػػف الصػػػرؼ .ُٗ
 المكتب  التكفيقي / القا رة/  د. ت.(.

 اهلل بػػػف عقيػػؿ العقيمػػػل  ت ب ػػا  الػػػديف عبػػد /ابػػف مالػػػؾ ألفيػػػ شػػرح ابػػف عقيػػػؿ عمػػى  .َِ
/ دار الفكػػػر/ بيػػػركت/ ُٔ/ طالحميػػػد ل الػػػديف عبػػػديػػػمحمػػػد مح :تحقيػػػؽ / ػػػػ( ٕٗٔ

 .ـ( ُْٕٗ 
إلػى ألفيػ  ابػف مالػؾ  ت المسمى: مػن ج السػالؾ  ابف مالؾ ألفي شمكنل عمى اعى شرح  .ُِ

/ مطبعػػ  مصػػطفى البػػابل ّط /ل الػػديف عبػػد الحميػػديػػمحمػػد مح :تحقيػػؽ ػػػ(/  ِٔٗ
 .ـ ُْْٗالحمبل كأكالد / 

د. تحقيػؽ:  / ػػ( ِٕٗ حمد بػف عمػل الفػاك ل  تأاهلل بف  عبد /حدكد النحكي الشرح  .ِِ
 ـ(. ُٖٖٗل/ مطاب  دار الكتب لمطباع  كالنشر/ المكصؿ/  لكسف مل اآل زكل

 ٖٔٔ االسػػػتراباذٌم  ت محمػػػد بػػػف الحسػػػف الػػديف لرنػػػ/ رح شػػػافي  ابػػػف الحاجػػػب شػػ .ِّ
محمػػػد نػػػكر  :تحقيػػػؽ  ػػػػ(/ َُّٗ، مػػػ  شػػػرح شػػػكا د  لعبػػػد القػػػادر البغػػػدادم  ت  ػػػػ(

 بيركت. -/ لبنافدار الكتب العممي  كآخريف/الحسف، 

 ػػ(/ تحقيػؽ:  ٖٔٔشرح المي  اعفعاؿ/ بدر الػديف محمػد بػف محمػد بػف عبػد اهلل  ت  .ِْ
 ـ. َُٗٗ - ػ َُِْ/ ُ الؿ ناجل/ عالـ الكتب/ ط

 / ػػػػ( ٖٓٓ  ت حمػػػد العينػػػلالػػػديف محمػػػكد بػػػف أى  بػػػدر /مػػػراح فػػػل التصػػػريؼالشػػػرح  .ِٓ
 .ـ َُٗٗ/ بغداد /الستار جكاد عبد د. تحقيؽ:

قػػد ـ لػػس: أىميػػؿ بػػدي  يعقػػكب/  / ػػػ( ّْٔت يعػػيش  مكفػػؽ الػػديف بػػف  /مفصػػؿالشػػرح  .ِٔ
 ـ. ََُِ - ػ ُِِْناف/ لب -/ دار الكتب العممي / بيركتُط

/ كزارة التعمػػػيـ العػػػالل كالبحػػػث العممػػػل/ جامعػػػ  حػػػاتـ صػػػالح النػػػامف / د.صػػػرؼال .ِٕ
 .ـ ُُٗٗبغداد/ 

جامعػػػ   /دار الكتػػػب لمطباعػػػ  كالنشػػػر /الجبػػػار عمػػػكاف نايمػػػ  عبػػػد /كانػػػحالصػػػرؼ ال .ِٖ
 ـ. ُٖٖٗ- ػ َُْٖ /المكصؿ
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ُّٔ 

د.  الصػػكتي / كبعػػض المسػػائؿ تطبيقيػػ  فػػل الصػػرؼ كصػػفي  دراسػػ  ،كافلالػػصػػرؼ ال .ِٗ
 / الجامع  المستنصري /  د. ت.(. ادم ن ر

كد. م ػدم المخزكمػل، د.  :تحقيػؽ / ػػ( ُٕٓت أحمد الفرا يػدم  بف لخميؿ ا /عيفال .َّ
 .ـ ُْٖٗ/ دار الرشيد/ إبرا يـ السامرائل

رايػػػ  الن ايػػػ  فػػػل طبقػػػات القػػػرا / البػػػف الجػػػزرم شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف محمػػػد  ت  .ُّ
 ازر/ بيركت. ػ(/ اعتنى بس براجتر  ّّٖ

دار / ّ/ ط ػػػػ( ْٔٔ  تأبػػػك عمػػػرك جمػػػاؿ الػػػديف بػػػف الحاجػػػب  /كافيػػػ  فػػػل النحػػػكال .ِّ
 .ـ ُٖٓٗ/ بيركت /الكتب العممي 

السػػػالـ  عبػػد :تحقيػػؽ / ػػػ( َُٖت   / أبػػك بشػػر عمػػػرك بػػف عثمػػاف بػػف قنبػػػركتػػابال .ّّ
 ـ. ُِٖٗ - ػ َُِْ/ ِ/ مكتب  الخانجل/ طمحمد  اركف

 ُِّْ / دار الحػػديث/ القػػا رة، ػػػ( ُُٕت   المصػػرم بػػف منظػػكرال /لسػػاف العػػرب .ّْ
 ـ. ََِّ - ػ

د.  :تحقيػػػؽ / ػػػػ( َّٕت الحسػػػيف بػػػف أحمػػد   بػػػف خالكيػػس/ اللػػيس فػػػل كػػالـ العػػػرب .ّٓ
 ـ. ُٕٔٗمحمد أىبك الفنؿ إبرا يـ/ مكتب  الشبات/ مطبع  قاصد خير/ القا رة/ 

 ْٕٓت   افحي ػأىبك عبػد اهلل محمػد بػف يكسػؼ أىبػك  / أىثير الديفمبدع فل التصريؼال .ّٔ
 - ػػػػ َُِْالحميػػػد السػػػيد طمػػػب/ مكتبػػػ  دار الكتػػػب العربيػػػ /  عبػػػد د. :تحقيػػػؽ /( ػػػػ

 ـ. ُِٖٗ
  ػػ(/ ُُٗ ت  السػيكطل جػالؿ الػديفعبػد الػرحمف  /نكاع ػامز ر فل عمػـك المغػ  كأى ال .ّٕ

تحقيػػػؽ: محمػػػد أىحمػػػد جػػػاد اهلل المػػػكلى، كآخػػػريف/ دار إحيػػػا  الكتػػػب العربيػػػ / عيسػػػى 
  ػ. ُِّٖ/ ُالبابل الحمبل/ ط

، ُط/ جامعػػػػػ  بغػػػػػداد/ السػػػػػامرائلصػػػػػالح فانػػػػػؿ د.  /فػػػػػل العربيػػػػػ  اعىبنيػػػػػ معػػػػػانل  .ّٖ
 ـ. ُُٖٗ- ػَُُْ
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ُْٔ 

عرابس/ أىبك اسحاؽ إبرا يـ بف السػرام الزجػاج  ت  .ّٗ  ػػ(/ تحقيػؽ:  ُُّمعانل القرآف كا 
 ـ. ُٖٖٗ/ ُبيركت/ ط -د. عبد الجميؿ عبد  شمبل/ عالـ الكتب

السػػػالـ محمػػػد  عبػػػد :تحقيػػػؽ  ػػػػ(/ ّٓٗ ت  سبػػػف فػػػار أىحمػػػد  /مقػػػاييس المغػػػ معجػػػـ  .َْ
 بيركت. -/ دار الكتب العممي  اركف

 ػػ(/  ّٖٓ ت  المفصؿ فل صنع  اإلعراب/ أىبك القاسػـ جػار اهلل محمػكد الزمخشػرم .ُْ
 قدـ لس ككن   كامشس كف ارسس: د. إميؿ بدي  يعقكب.

كػاظـ  د. :تحقيػؽ / ػػ( ُْٕعبد القا ر الجرجػانل  ت ل /مقتصد فل شرح اإليناحال .ِْ
 .ـ ُِٖٗبغداد/  كاإلعالـ/كزارة الثقاف   /بحر المرجاف

/ الخػػالؽ عنػػيم  محمػػد عبػػد :تحقيػػؽ / ػػػ( ِٖٓت العبػػاس المبػػرد   أىبػػك /مقتنػػبال .ّْ
 .عالـ الكتب/ بيركت

/ تحقيػػػؽ: أىحمػػػد عبػػػد السػػػتار  ػػػػ( ٗٔٔت   بػػػف عصػػػفكر عمػػػل بػػػف مػػػؤمف /مقػػػربال .ْْ
 .ـ ُُٕٗداد/ الجكارم، كعبد اهلل الجبكرم/ مطبع  العانل/ بغ

فخػػػر الػػػديف  :تحقيػػػؽ  ػػػػ(/ ٗٔٔاعشػػػبيمل  ت ابػػػف عصػػػفكر  /ممتػػػ  فػػػل التصػػػريؼال .ْٓ
 ـ.ُٖٕٗـ_ُّٖٗ_دار االفاؽ الجديدة_بيركت_ّقباكة_ط

 :تحقيػػػػؽ ػػػػػ(/  ِّٗ ت الفػػػػتح عثمػػػػاف بػػػػف جنػػػػل  أبػػػػك لكتػػػػاب التصػػػػريؼ/ منصػػػػؼال .ْٔ
 ُّّٕ /ُالحمبػػل/ مصػػر/ ط لبابػػالإبػػرا يـ مصػػطفى، كآخػػركف/ مطبعػػ  مصػػطفى 

 ـ. ُْٓٗ -ػ 
عبػػد الصػػبكر  د. /رؤيػػ  جديػػدة فػػل الصػػرؼ العربػػل، صػػكتل لمبنيػػ  العربيػػ المػػن ج ال .ْٕ

 ـ. َُٖٗ - ػ ََُْ لبناف/ -بيركت /مؤسس  الرسال  /شا يف
الم ػػػذب فػػػل عمػػػـ التصػػػريؼ/ د.  اشػػػـ طػػػس شػػػالش، كآخػػػركف/ جامعػػػ  بغػػػداد/ بيػػػت  .ْٖ

 ـ. ُٖٗٗالحكم / 

/ عبػػاس حسػػف كالحيػػاة المغكيػػ  المتجػػددة/ مػػ  ربطػػس باعىسػػاليب الرفيعػػ  كافلالػػنحػػك ال .ْٗ
 .ـ ََِٕ - ػ ُِْٖ/ ُلبناف/ ط -مكتب  المحمدم/ بيركت
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ُٔٓ 

 ػػ(/ دار اآلفػاؽ  ُٖٓنز   الطرؼ فل عمػـ الصػرؼ/ أحمػد بػف محمػد الميػدانل  ت  .َٓ
 ـ. ُُٖٗ - ػ َُُْ/ ُالجديدة/ بيركت/ ط

 

 هوامش البحث
_____________________ 

 مادة  فعؿ(  ّٖٓ/ِمقاييس المغ   (ُ 
 مادة  فعؿ(  ُُّ/ٕب لساف العر  (ِ 
   ُِ/ُالكتاب  (ّ 
   ِٓاإليناح فل عمؿ النحك   (ْ 
   ِٓنتائج الفكر لمس يمل:  (ٓ 
  ٗالجام  الصغير فل النحك  (ٔ 

   ٗ/ُينظر شرح الشا في   (ٕ 
  ُٕينظر شرح المي  اعفعاؿ  (ٖ 

 ُٖالمصدر نفسس:  (ٗ 
   ٓ/ْالكتاب  (َُ 
   ُٕ/ُالمقتنب  (ُُ 
  َّْ- ِْٓ/  ْشرح المفصؿ  (ُِ 
  ٕٔ/ ُشرح شافي  ابف الحاجب / الرنل  (ُّ 
   َُُالمبدع فل التعريؼ:  (ُْ 

و كينظػر  ُّٓ- ُِٗعصػاـ نػكر الػديف: َابني  الفعؿ فل شافي  ابف الحاجب: د (ُٓ 
 َكالصػػػػرؼ الػػػػكافل: د َكمابعػػػػد ا  ُٗالصػػػػرؼ الكانػػػػح: عبػػػػد الجبػػػػار عمػػػػكاف 

  ُِٕ- ُُِ ادم ن ر: 
  ُٖينظر شرح المي  اعفعاؿ:  (ُٔ 
   ُٖٔ/ُجنل  و المنصؼ: ابف ُٕ/ُو كالمقتنب  َُّينظر الكتاب:  (ُٕ 
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ُٔٔ 

 
 .ُٖينظر:شرح المي  اعفعاؿ: (ُٖ 
 ُٖالمصدر نفسس:  (ُٗ 
   ِّٕأدب الكتاب:  (َِ 
  ُٗٓ/ٔ، ُِ/ٔينظر لساف العرب  (ُِ 

  ّٖ، كأكزاف الفعؿ كمعاني ا: ْٓ-ّٓ/ْينظر الكتاب  (ِِ 
-ّٕكينظػر أكزاف الفعػؿ كمعاني ػا  َُينظر اعنداد فػل المغػ : البػف اعنبػارم:  (ِّ 

ّٖ  
  ُٗشرح المي  اعفعاؿ: (ِْ 

   ْٓ/ْالكتاب  (ِٓ 
 َِْ/ْشرح المفصؿ:  (ِٔ 
   ُّٓ/ُشرح الشافي   (ِٕ 
 َُٔالمبدع فل التصريؼ  (ِٖ 
  ِّأكزاف الفعؿ كمعاني ا  (ِٗ 

   ُٗينظر شرح المي  اعفعاؿ: (َّ 
   ُِٗ/ُشرح الشافي   (ُّ 
   ُِٔ/ُالمصدر نفسس  (ِّ 
 َُْالمبدع فل التصريؼ: (ّّ 

 َ ُُّأبني  الفعؿ فل شرح الشافي : (ّْ 
 َ ّٗ-ِٗالصرؼ الكانح: عبد الجبار النايم   (ّٓ 
: أحمػػد بػػف عبػػد الجبػػار أبػػك عمػػر ك العطػػارم، ركم الحػػرؼ عػػف أبػػل العطػػاردم (ّٔ 

بكر بف عياش، كركل القرا ة عف عبد اهلل بف محمػد بػف  اشػـ الزعفرانػل، ينظػر: 
  َ ٓٔ/ُراي  الن اي  فل طبقات القرا  

 َ َِشرح المي  اعفعاؿ:  (ّٕ 

 َ ُِْ، ُٔٔ/ُشرح الشافي   (ّٖ 
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ُٕٔ 

 
   ِٔأكزاف الفعؿ كمعاني ا:  (ّٗ 
  ِّشذا العرؼ:  (َْ 
 َ ٓٔ اشـ طس شالش: َنظر الم ذب فل عمـ التصريؼ / دي (ُْ 
  ُِ- َِينظر شرح المي  اعفعاؿ:  (ِْ 
 َ ُّْ/ُشرح الشافي   (ّْ 

   َُٓالمبدع فل التصريؼ:  (ْْ 
 ِٕأكزاف الفعؿ كمعاني ا:  (ْٓ 
 َ ِّ، كشذا العرؼ ِٗ، كالصرؼ الكانح ُِِينظر الصرؼ الكافل:  (ْٔ 
 ِِينظر شرح المي  اعفعاؿ:  (ْٕ 
 َّْ/ْالكتاب  (ْٖ 

   َُٓل التصريؼالمبدع ف (ْٗ 

 َ ِٔ، كأكزاف الفعؿ كمعاني ا ّٖ/ِينظر المز ر لمسيكطل   (َٓ 
 ُِٓ/ُشرح الشافي   (ُٓ 
 َ ّٓشذا العرؼ: (ِٓ 
   ِٓشرح المي  االفعاؿ:  (ّٓ 
  ِٓ نفسس: المصدر (ْٓ 
 َ ُُٕ، كينظر الصيغ اعفرادي : ُْٓالتكمم  عبل عمل:  (ٓٓ 

 ِٓشرح المي  اعفعاؿ: (ٔٓ 
  ُِٖ-َِٖ-ِٕٗ/ْينظر الكتاب  (ٕٓ 
 َ ِٕ /ُينظر المقتنب  (ٖٓ 

 َ ّّْ/ْشرح المفصؿ  (ٗٓ 
 َ ُّْ/ُينظر شرح الشافي   (َٔ 
  َُِالمبدع فل التصريؼ  (ُٔ 
 ّٔكشػػذا العػػػرؼ  ُِْو كالعػػػرؼ الػػكافل:ُٖٖ-ِٔينظػػر أكزاف الفعػػؿ كمعاني ػػا  (ِٔ 
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ُٖٔ 

 
 .ُْ-َّكالتطبيؽ الصرفل

 .ِٔ، ِٓينظر شرح المي  اعفعاؿ:  (ّٔ 

 ٕٗ-ٖٕ/ْ، ِّٖ/ْ، ٓٔ/ْينظر الكتاب  (ْٔ 
 ٕٓ/ُ، ُُْ/ِينظر المقتنب  (ٓٔ 
 ُِٖؿ:المفص (ٔٔ 
 ُُٗ- ُٖٗ/ُالممت  فل التصريؼ  (ٕٔ 
 .ُٕٔ/ُ، َُٖ/ُشرح الشافي   (ٖٔ 

 .ِٔ-ِٓينظر شرح المي  اعفعاؿ  (ٗٔ 

 ِٕٕ/ْينظر الكتاب   (َٕ 
 ٕٕ-ٕٔ/ُينظر المقتنب  (ُٕ 
 ّّْ/ْينظر شرح المفصؿ  (ِٕ 
 َ ُّٔأبني  الفعؿ فل شافي  ابف الحاجب  (ّٕ 
 ٕٔ/ُشرح الشافي   (ْٕ 
 ِٓشرح المي  اعفعاؿ  (ٕٓ 
 ٔٔ/ْينظر سيبكيس  (ٕٔ 
 ُّٗؿ فل شافي  ابف الحاجب أبني  الفع (ٕٕ 
 ْٕ/ُشرح الشافي   (ٖٕ 
 ِْ، كالتطبيؽ الصرفل ُُِ، كالصرؼ الكانح ْٔينظر أكزاف الفعؿ كمعاني ا:  (ٕٗ 

 ِٔ-ِٓشرح المي  االفعاؿ  (َٖ 
 َ ُٕٕ/ ُ-ٕٔ/ْينظر الكتاب  (ُٖ 
 .ِّْ/ْشرح المفصؿ: (ِٖ 

   ُُّ/ُينظر شرح الشافي   (ّٖ 
 ِٖ-ِٕينظر شرح المي  اعفعاؿ:  (ْٖ 

 َ ّْْ-ُّْ/ْشرح المفصؿ  (ٖٓ 
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ُٔٗ 

 
   ُُّ/ُينظر شرح الشافي   (ٖٔ 
 َُٖالمبدع فل التصريؼ:  (ٕٖ 
 ٕٓالمن ج الصكتل لمبني  العربي : (ٖٖ 
 َ ِٔينظر شرح المي  اعفعاؿ:  (ٖٗ 

 ِٔينظر المصدر نفسس  (َٗ 
  ُّٕينظر أبني  الفعؿ فل شافي  ابف الحا جب  (ُٗ 
   ٕٔ/ُينظر شرح الشا في   (ِٗ 
بنيػػػ  كالمػػػن ج الصػػػكتل لمِْ، كالتطبيػػػؽ الصػػػرفل: ُُْينظػػػر الصػػػرؼ الكانػػػح / (ّٗ 

  ٕٔالعربي : 
 ِٔينظر شرح المي  اعفعاؿ: (ْٗ 
،كينظػر أبنيػ  الفعػؿ فػل شػافي  ابػف الحاجػب: ْٓ/ُينظػر شػرح شػافي  ابػف الحاجػب (ٓٗ 

َُُْ 
 َ ُْ/ِينظر المز ر  (ٔٗ 

  ُِْينظر أبني  الفعؿ فل شافي  ابف الحجب:  (ٕٗ 
 ِٖشرح المي  اعفعاؿ:  (ٖٗ 
   ُُٕ/ُينظر الممت  فل التصريؼ  (ٗٗ 
 َ ِٓشرح المي  اعفعاؿ:  (ََُ 
 َ ُْ/ِكالمز ر  ُُٕ/ُنظر الممت  فل التصريؼ ي (َُُ 

 َ ِٕشرح المي  اعفعاؿ:  (َُِ 
 ّّْ/ ْينظر شرح المفصؿ  (َُّ 
 ٕٔ/ُينظر شرح شافي  ابف الحاجب  (َُْ 
   ٖٔ/ُينظر المصدر نفسس  (َُٓ 
 ِٕينظر شرح المي  اعفعاؿ: (َُٔ 
 َ ُّٕ-ُِٕ/ُالممت  فل التصريؼ  (َُٕ 



 هـ( 686ي شرح المية األفعال البن الناظم )ت األبنية الصرفية ف
 أ. م. د. سهيله طه محمد 

َُٕ 

 
   َُِالتس يؿ البف مالؾ: (َُٖ 

 ُّْ/ْينظر شرح المفصؿ  (َُٗ 
   ٕٔ/ُ شرح الشافي  (َُُ 
 ٗٔ/ُالمصدر نفسس  (ُُُ 
 ِٕشرح المي  اعفعاؿ:  (ُُِ 
 َ ُّْ/ْينظر شرح المفصؿ  (ُُّ 
  ٗٔ-ٖٔ/ ُينظر شرح الشافي   (ُُْ 
 ٗٔ/ ُالمصدر نفسس  (ُُٓ 
 ِْكالتطبيؽ الصرفل: ُُْينظر الصرؼ الكانح:  (ُُٔ 
 ِٕينظر شرح المي  اعفعاؿ:  (ُُٕ 
 َ ٗٔ/ُينظر شرح الشافي   (ُُٖ 
 .ِْكالتطبيؽ الصرفل: ُُْينظر الصرؼ الكانح: (ُُٗ 

 ِٕمي  العرب:شرح ال (َُِ 

 َ ُٕٔ/ُينظر الممت  فل التصريؼ  (ُُِ 
 َ ٗٔ/ ُينظر شرح الشافي   (ُِِ 
   َْ/ ِينظر المز ر  (ُِّ 
 ِٔينظر شرح المي  اعفعاؿ:  (ُِْ 
 َ ُٕٔ/ ُينظر الممت  فل التصريؼ  (ُِٓ 
 َ ٗٔ/ُشرح الشافي   (ُِٔ 
 َْ/ِينظر المز ر  (ُِٕ 
 َ ِْكالتطبيؽ الصرفل  ُُْينظر الصرؼ الكانح: (ُِٖ 
 ِٖينظر شرح المي  اعفعاؿ:  (ُِٗ 
 ٗٔ/ُر شرح الشافي  ينظ (َُّ 
  ُُٕ/ ُالممت  فل التصريؼ  (ُُّ 
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ُُٕ 

 
 َ امش  ٗٔ/ ُينظر شرح الشافي   (ُِّ 
 ِٖينظر شرح المي  اعفعاؿ  (ُّّ 
 ٗٔ/ُينظر شرح الشافي   (ُّْ 

 .ِٕشرح المي  اعفعاؿ: (ُّٓ 

 ُّٕأبني  الفعؿ فل شافي  ابف الحاجب: (ُّٔ 

 .ٗٔ-ٕٔ/ُشرح الشافي   (ُّٕ 

 ِٖشرح المي  اعفعاؿ:  (ُّٖ 
 ٗٔ/ ُينظر شرح الشافي   (ُّٗ 
 ٗٔ/ُدر نفسس ينظر المص (َُْ 
 ِٖشرح المي  اعفعاؿ: (ُُْ 
 ٕٗ/ُينظر شرح الشافي    (ُِْ 

 ٗٔ/ُينظر المصدر نفسس  (ُّْ 

 ُّْ/ ْينظر شرح المفصؿ  (ُْْ 
   ِْو كالتطبيؽ الصرفل ُُْينظر الصرؼ الكانح  (ُْٓ 
 ِٖشرح المي  اعفعاؿ:  (ُْٔ 
 َ امش  ٗٔ/ُينظر شرح الشافي   (ُْٕ 
 َ امش َ ٗٔ/ُينظر المصدر نفسس  (ُْٖ 
 ِٕنظر شرح المي  اعفعاؿ:  (ُْٗ 
   ِٕالمصدر نفسس: ينظر (َُٓ 

 َ ِٕشرح المي  اعفعاؿ:  (ُُٓ 
 ٗٔ/ُينظر شرح الشافي   (ُِٓ 
 َ امش  ٗٔ/ُينظر المصدر نفسس  (ُّٓ 
 ِٖشرح المي  اعفعاؿ:  (ُْٓ 
 ٗٔ/ ُينظر شرح الشافي   (ُٓٓ 
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ُِٕ 

 
   ِٖشرح المي  اعفعاؿ:  (ُٔٓ 
  ٗٔ-ٖٔ/ ُينظر شرح الشافي   (ُٕٓ 
 َ امش  ٗٔ/ُينظر المصدر نفسس  (ُٖٓ 
 َّشرح المي  اعفعاؿ:  (ُٗٓ 

  ُّ-َّالمصدر نفسس:  (َُٔ 
 َّٖ/ ْينظر شرح المفصؿ  (ُُٔ 
 َّٖ/  ْينظر شرح المفصؿ  (ُِٔ 
 َّٖ/ ْينظر المصدر نفسس  (ُّٔ 
 َ ْْ/ُينظر الكتاب  (ُْٔ 
 َ ُٕ/ُالمنصؼ  (ُٓٔ 
   َ ُٕ/ُالمصدر نفسس  (ُٔٔ 

 ُّٓكينظر أبني  الفعؿ فل شرح شافي  ابف الحاجب:  ٖٔ/ُ( ينظر شرح الشافي  ُٕٔ 
 َ ُُِ( ينظر شرح المراح ُٖٔ 
 .ٓٗ-ْٗالعربي  ( المن ج الصكتل لمبني  ُٗٔ 
 . ِِٓ( ينظر الصرؼ الكافل: َُٕ 
   .ِّ-ُّ( ينظر شرح المي  اعفعاؿ ُُٕ 

 .ِّٗ/ ْشرح المفصؿ  (ُٕٔ 

 َ َِٓكينظر أبني  الفعؿ فل شرح الشافي   َٓ/ُشرح الشافي   (ُٖٔ 
 َُْ - َُُينظر المبدع فل التصريؼ  (ُٗٔ 
 ٔٓ نحك الفعؿ: (َُٕ 

 .ٖٔ/ٔ، كشرح المفصؿ: ُُّ/ِالمقتنب: ك ، َُٖ/ُينظر الكتاب:  (ُُٕ 
 .ُٖٗ/ِالكافي  فل النحك:  (ُِٕ 
 .ُٗٓالصرؼ: د.حاتـ النامف  (ُّٕ 
 .ِّينظر شرح المي  اعىفعاؿ:  (ُْٕ 
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ُّٕ 

 
 .ٓ/ْالكتاب:  (ُٕٓ 

 .ِّينظر شرح المي  اعىفعاؿ:  (ُٕٔ 
 .ُِٔ، كأبني  الصرؼ فل كتاب سيبكيسُُِ/ِ، كالمقتنبٓ/ْينظر: الكتاب (ُِٖ 
 .ِّنظر شرح المي  اعىفعاؿ: ي (ُّٖ 

 .ْْٓ-َْٓ :فل التصريؼ الممت ك  ،ُُِ/ِالمقتنب: ك ، ٓ/ْينظر الكتاب:  (ُْٖ 
 .ُٗٓ، كالصرؼ: ٕٖ-ٖٔالصرؼ الكافل: ينظر  (ُٖٓ 
 .ِّينظر شرح المي  اعىفعاؿ:  (ُٖٔ 

 .ٖٔ/ِ، كينظر.المز ر: َُِليس فل كالـ العرب:  (ُٕٖ 
 .ّْ-ّّينظر شرح المي  اعىفعاؿ:  (ُٖٖ 
 .ْْٓ-َْٓ:فل التصريؼ الممت  ينظر (ُٖٗ 

 .ّْح المي  اعىفعاؿ: شر  (َُٗ 

 .ُُْنظر المن ج الصكتل لمبني  العربي : ي (ُُٗ 
 .ّّ-ِّشرح المي  اعىفعاؿ:  (ُِٗ 
 .ُُٕشرح المراح فل التصريؼ:  (ُّٗ 
 .ٕٖ-ٖٔالصرؼ الكافل: ينظر  (ُْٗ 
 .ّْشرح المي  اعىفعاؿ:  (ُٓٗ 
 .ِٕٗ/ْينظر الكتاب:  (ُٔٗ 
 .ْٖٗينظر المقرب:  (ُٕٗ 

 .ُُٓنظر المن ج الصكتل لمبني  العربي : ي (ُٖٗ 
 .ُْٔ-ُٖٓ/ْ، كينظر المقتنب: ُْٗ/ُالكتاب:  (ُٗٗ 
 .ُْٗ/ُينظر الكتاب:  (ََِ 
 .ُّٓ/ُاعصكؿ فل النحك:  (ِٔ 
 .َِٓ/ِالكافي  فل النحك:  (َِِ 
 .ّٔ-ّٓشرح المي  اعىفعاؿ:  (َِّ 
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ُْٕ 

 
 .ُُٖينظر شرح المراح:  (َِْ 
 .ٖٕمعانل اعبني :  (َِٓ 
 .ُُٕالمن ج الصكتل لمبني  العربي :  (َِٔ 

 .ّّشرح المي  اعىفعاؿ:  (َِٕ 
 .ُُٖينظر شرح المراح:  (َِٖ 

 .ٕٗمعانل اعبني :  (َِٗ 

 .ّٔشرح المي  اعىفعاؿ:  (َُِ 

 .ُُٖينظر شرح المراح:  (ُُِ 
 .ِّشرح المي  اعىفعاؿ:  (ُِِ 

 .ِٔ-ِٓ/ْينظر الكتاب:  (ُِّ 
 .ُُٖراح: شرح الم (ُِْ 

 .ْٖينظر معانل اعىبني :  (ُِٓ 
 .ُُٕالمن ج الصكتل لمبني  العربي :  (ُِٔ 
فعاؿ: (ُِٕ   .ّْشرح المي  اعى ى

 .ْٔٔينظر أدب الكاتب:  (ُِٖ 
 .ُُٖينظر شرح المراح:  (ُِٗ 
 .ٖٖينظر معانل اعىبني :  (َِِ 

 .ُُٕينظر المن ج الصكتل لمبني  العربي :  (ُِِ 

فعاؿ:ينظر  (ِِِ   .ّْشرح المي  اعى ى

 .ُُٕينظر المن ج الصكتل لمبني  العربي :  (ِِّ 

فعاؿ: (ِِْ   .ّْشرح المي  اعى ى

 .ُُٖشرح المراح:  (ِِٓ 
 .ٓٗ-ْٗينظر معانل اعىبني : (ِِٔ 
فعاؿ: (ِِٕ   .ّٔشرح المي  اعى ى



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (1002)كانون األول      (61العدد )    (66المجلد )

ُٕٓ 

 
 .ُُٖشرح المراح:  (ِِٖ 

 .َٖينظر التطبيؽ الصرفل:  (ِِٗ 
 .ُّٖنح: الصرؼ الكا (َِّ 
 .َِٖ، كأىبني  الصرؼ فل كتاب سيبكيس: ََُ/ُينظر المقتنب: (ُِّ 

 .ِّالتعريفات:  (ِِّ 

فعاؿ:  (ِّّ   .ّٓشرح المي  اعى ى
فعاؿ:  (ِّْ   .ّٓشرح المي  اعى ى
 .ّْٖ/ْالكتاب:  (ِّٓ 
 .ُٔ-َٔمعانل اعىبني :  (ِّٔ 

 .ُٕٔينظر المن ج الصكتل لمبني  العربي :  (ِّٕ 
فعاؿ: ش (ِّٖ   .ّٓرح المي  اعى ى

 .ُٖٖالمقتصد فل شرح اإليناح:  (ِّٗ 

 .ٔٔينظر معانل اعىبني :  (َِْ 

فعاؿ:  (ُِْ   .ّٓشرح المي  اعى ى
 .ُٕ-ٔٔمعانل اعىبني :  (ِِْ 
 .ٔٗ/ٕالعيف، مادة  صدر(:  (ِّْ 
 كما بعد ا. ٓ/ْلكتاب: ا (ِْْ 
 .ٖٖشرح الحدكد النحكي :  (ِْٓ 
فعاؿ: شرح المي   (ِْٔ   .ّٓاعى ى

 .ٓ/ْينظر الكتاب:  (ِْٕ 
 َٔٓأدب الكاتب:  (ِْٖ 
 .َٔٓينظر المقرب:  (ِْٗ 
 .ُِّ/ِشرح ابف عقيؿ:  (َِٓ 

 .ُٔٓ/ُشرح الشافي  لمرنل:  (ُِٓ 
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ُٕٔ 

 
 .َِٔ/ّينظر أكنح المسالؾ:  (ِِٓ 
 .ّْٔ/ِينظر شرح اعشمكنل:  (ِّٓ 
 .ِِينظر معانل اعبني :  (ِْٓ 
 .َُٗل لمبني  العربي : المن ج الصكت (ِٓٓ 
فعاؿ:  (ِٔٓ   .ّٓينظر شرح المي  اعى ى

 .ٓ/ْينظر الكتاب:  (ِٕٓ 
 .َٖٓينظر أدب الكاتب:  (ِٖٓ 

 .َٗٓينظر التكمم :  (ِٗٓ 
 .ُِّينظر الم ذب فل عمـ التصريؼ:  (َِٔ 

فعاؿ:  (ُِٔ   .ّٓشرح المي  اعى ى
 .ُِٓ/ْالمقتنب:  (ِِٔ 
 .ْٗ، ْٔ/ْشرح المفصؿ:  (ِّٔ 

فعاؿ:  (ِْٔ   .ّٔشرح المي  اعى ى
 .ٖ/ْالكتاب:  (ِٓٔ 
 .َُُينظر المن ج الصكتل لمبني  العربي :  (ِٔٔ 
فعاؿ:  (ِٕٔ   .ّٔشرح المي  اعى ى

 .ُِٓينظر التكمم :  (ِٖٔ 

 .ْٖ/ْينظر المفصؿ:  (ِٗٔ 
 .ٗٗينظر نز   الطرؼ:  (َِٕ 
فعاؿ:  (ُِٕ   .ّٔشرح المي  اعى ى
 .ُِٓ/ْينظر المقتنب:  (ِِٕ 
 .ْٗ،ْٔ/ْينظر شرح المفصؿ:  (ِّٕ 
فعاؿ:  (ِْٕ   .ّٔشرح المي  اعى ى
 .َْ/ْالكتاب:  (ِٕٓ 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (1002)كانون األول      (61العدد )    (66المجلد )

ُٕٕ 

 
 .ْٗ/ْشرح المفصؿ:  (ِٖٔ 

 .َْٗينظر المقرب:  (ِٕٕ 

فعاؿ:  (ِٖٕ   .ّٖ، ّٔشرح المي  اعى ى
 .ٖ/ْينظر الكتاب:  (ِٕٗ 
 .ْٖ/ْينظر المفصؿ: (َِٖ 

 .ْٗ/ْينظر شرح المفصؿ:  (ُِٖ 

 .ُِِ/ُنظر ارتشاؼ النرب: ي (ِِٖ 

 .ُِٔ/ّينظر أكنح المسالؾ:  (ِّٖ 
 .ْٖ/ْينظر شرح المفصؿ:  (ِْٖ 
فعاؿ:  (ِٖٓ   .ّٔشرح المي  اعى ى
 .ُٗ/ْينظر الكتاب:  (ِٖٔ 
 .َٗٓالتكمم : ر، كينظَٖٓينظر أدب الكاتب:  (ِٕٖ 

 .ْٔ/ْينظر شرح المفصؿ:  (ِٖٖ 
 .ٖٔينظر التطبيؽ الصرفل:  (ِٖٗ 
 .ٗٔنظر الصرؼ الكافل: ي (َِٗ 

 .َُُينظر المن ج الصكتل لمبني  العربي :  (ُُٗ 

فعاؿ:  (ِِٗ   .ّٔشرح المي  اعى ى

 .ُِٓ/ِينظر المقتنب:  (ِّٗ 
 .ْٗينظر دقائؽ التصريؼ:  (ِْٗ 
 .ّّمعانل اعىبني  فل العربي :  (ِٓٗ 

فعاؿ:  (ِٔٗ   .ّٔشرح المي  اعى ى
 .ْٔ/ْينظر الكتاب:  (ِٕٗ 
 .ُٓنظر دقائؽ التصريؼ: ي (ِٖٗ 
 .ْشرح المفصؿ:  (ِٗٗ 



 هـ( 686ي شرح المية األفعال البن الناظم )ت األبنية الصرفية ف
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ُٕٖ 

 
 .ُٕٓ/ُينظر شرح الشافي :  (ََّ 

 .ْٖٗالمقرب:  (َُّ 
فعاؿ:  (َِّ   .ّٔشرح المي  اعى ى

 .ٖٓ/ْينظر الكتاب:  (َّّ 

 .َٕٓينظر أدب الكاتب:  (َّْ 

 .ٔٗينظر المفصؿ:  (َّٓ 

 .ُِٔ/ِالمقتنب:  (َّٔ 

 .ُٓ/ْشرح المفصؿ:  (َّٕ 

فعاؿ:  شرح (َّٖ   .ّٔالمي  اعى ى
 .ٔ/ْالكتاب:  (َّٗ 

 .ُِٓ/ْالمقتنب:  (َُّ 
 .ْٕ/ْشرح المفصؿ:  (ُُّ 
 .َُُالمن ج الصكتل لمبني  العربي :  (ُِّ 

فعاؿ:  (ُّّ   .ّٖشرح المي  اعى ى

 .ُٗنز   الطرؼ:  (ُّْ 
 .ْٗ/ْشرح المفصؿ:  (ُّٓ 

 .ُٔٓ/ُ :شرح الشافي  لمرنل (ُّٔ 
 .ّٔفعاؿ: شرح المي  اعى ى  (ُّٕ 

 .ْٕ/ُشرح المفصؿ:  (ُّٖ 
 .ُِٖالصرؼ:  (ُّٗ 
فعاؿ:  (َِّ   .ّٔشرح المي  اعى ى

 .ِِّ/ُارتشاؼ النرب:  (ُِّ 
 .ُِٗالصرؼ:  (ِِّ 

فعاؿ:  (ِّّ   .ّٔشرح المي  اعى ى
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ُٕٗ 

 
 .ُُ/ْينظر الكتاب:  (ِّْ 
 .ُْٖأىدب الكاتب:  (ِّٓ 

 .ْٗ/ْشرح المفصؿ:  (ِّٔ 

 .ْٖٔينظر المقرب:  (ِّٕ 

 .ُِِ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ِّٖ 

 .ُِٕينظر الصرؼ:  (ِّٗ 

فعاؿ:  (َّّ   .ّٗشرح المي  اعى ى
 ٕ/.ْينظر الكتاب:  (ُّّ 
 .ُِٔ/ِينظر المقتنب:  (ِّّ 

 .َٗٓينظر التكمم :  (ّّّ 

 .ْٗ/ْينظر شرح المفصؿ: (ّّْ 

 .ُِِ/ُارتشاؼ النرب:  (ّّٓ 

 .ِٗ-ِٖينظر معانل اعبني :  (ّّٔ 

فعاؿ: (ّّٕ   .ّٗ-ّٖينظر شرح المي  اعى ى
 .َُ/ْالكتاب:  (ّّٖ 
 .ْٔ/ْينظر شرح المفصؿ:  (ّّٗ 
 .ُْٓ/ُينظر شرح الشافي :  (َّْ 
 .ُِِ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ُّْ 

 .ّْٕ/ِينظر شرح اعشمكنل:  (ِّْ 

 .ِٓينظر معانل اعىبني :  (ّّْ 

 .ِّٖينظر الم ذب:  (ّْْ 
فع (ّْٓ   .ّٖاؿ:شرح المي  اعى ى
 .ٗ/ْينظر الكتاب:  (ّْٔ 
 .ُِٓ/ِالمقتنب:  ينظر (ّْٕ 
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َُٖ 

 
 .ُٖ-ُٕينظر نز   الطرؼ:  (ّْٖ 

 .ْٗ/ْينظر شرح المفصؿ:  (ّْٗ 
 .ْٖٓينظر المقرب:  (َّٓ 

 .ُٓٓ/ُشرح الشافي :  (ُّٓ 

 .ُِِ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ِّٓ 

تل لمبني  العربي : ، كالمن ج الصك ِّّ، كالم ذب: ِِينظر معانل اعىبني :  (ّّٓ 
َُٗ. 

فعاؿ:  (ّْٓ   .ّٖ-ّٔشرح المي  اعى ى
 .َِٕ/ْينظر الكتاب:  (ّٓٓ 
 .َٓ/ْشرح المفصؿ:  (ّٔٓ 
 .ُِٓ/ّينظر شرح ابف عقيؿ:  (ّٕٓ 
 .ُِٖ، كالصرؼ:ِّْينظر الم ذب:  (ّٖٓ 

فعاؿ:  (ّٗٓ   .ّٗشرح المي  اعى ى
 .ُْ/ْينظر الكتاب:  (َّٔ 

 .ُٓ: ينظر دقائؽ التصريؼ (ُّٔ 
 .َٓ/ْشرح المفصؿ: (ِّٔ 
 .ِٖ-ِٕينظر معانل اعىبني : (ّّٔ 
 .ِّٖينظر الم ذب: (ّْٔ 
فعاؿ:  (ّٓٔ   .ّٔينظر شرح المي  اعى ى
 .ُٓ/ْالكتاب:  (ّٔٔ 
 .ٔٓينظر دقائؽ التصريؼ:  (ّٕٔ 

 .ْٕ-ْٔ/ْشرح المفصؿ:  (ّٖٔ 
 .ُّْ/ّينظر النحك الكافل:  (ّٗٔ 
 .َّ ينظر معانل اعىبني : (َّٕ 
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ُُٖ 

 
فعاؿ:  (ُّٕ   .ّٔينظر شرح المي  اعى ى
 .َّٗ/ْينظر الكتاب: (ِّٕ 
 .ُّٓ-ُِٓ/ُشرح الشافي :  (ّّٕ 
 .ُِِ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ّْٕ 
 .ُِٖ-ُِٕ، كالصرؼ: ِٖينظر معانل اعىبني :  (ّٕٓ 
فعاؿ:  (ّٕٔ   .ّٕشرح المي  اعى ى

 .ِّٔينظر أبني  الصرؼ فل كتاب سيبكيس:  (ّٕٕ 
 .ُِٓ/ُينظر شرح الشافي :  (ّٖٕ 
 .ُِٔ-ُِٓ/ُالمقتنب:  (ّٕٗ 

 .ُِِ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (َّٖ 
فعاؿ:  (ُّٖ   .ّٕشرح المي  اعى ى
 .ُِٓ/ُينظر شرح الشافي :  (ِّٖ 
، كالمقرب: ِِٔ-ُِِ/ُ، كارتشاؼ النرب: َٓ-ْٔ/ْينظر شرح المفصؿ:  (ّّٖ 

ْٖٔ-َْٗ. 
، كالصرؼ الكانح: ّّ-ِِاعىبني : ، كمعانل ُِٗ-ُِٔينظر الصرؼ:  (ّْٖ 

َُِ-ُِّ. 
فعاؿ:  (ّٖٓ   .ّٕينظر شرح المي  اعى ى
 .ِْ/ْينظر الكتاب:  (ّٖٔ 
 .ُِٖ/ِينظر المقتنب:  (ّٕٖ 
 .ُٔينظر دقائؽ التصريؼ:  (ّٖٖ 

 .ْٖٗالمقرب:  (ّٖٗ 
 .ْٗ-ْٔ/ْينظر شرح المفصؿ:  (َّٗ 

 .ِِِ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ُّٗ 

 .َُُن ج الصكتل لمبني  العربي : ينظر الم (ِّٗ 
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ُِٖ 

 
فعاؿ:  (ّّٗ   .ّٕشرح المي  اعى ى
 .ِٓٓ/ْينظر الكتاب:  (ّْٗ 
 .ِِِ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ّٓٗ 
، كالصرؼ: ُِّ-ُُٗ، كالصرؼ الكانح: ّّ-ُٖينظر معانل اعىبني :  (ّٔٗ 

ُِٔ-ُّٓ. 
فعاؿ:  (ّٕٗ   .ّٕشرح المي  اعى ى
 .ُِِ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ّٖٗ 
، كمعانل اعىبني : ُّٓ-ُِٔ، كالصرؼ: ُِّ-ُُٗينظر الصرؼ الكانح:  (ّٗٗ 

ُٖ-ّّ. 
فعاؿ:  (ََْ   .ّٕشرح المي  اعى ى
 .َِٔ/ْينظر الكتاب:  (َُْ 

 .ُٕٗينظر اعىسما  كاعىفعاؿ كالحركؼ:  (َِْ 
 .ُّٓ/ُينظر شرح الشافي :  (َّْ 
 .ُِِ/ ُينظر ارتشاؼ النرب: (َْْ 

، كالصرؼ الكانح: ُّٓ-ُِٔ، كالصرؼ: ّّ-ُٖنل اعىبني : ينظر معا (َْٓ 
ُُٗ-ُِّ. 

فعاؿ:  (َْٔ   .ّٕشرح المي  اعى ى

 .ُِِ/ُارتشاؼ النرب:  (َْٕ 

، كالصرؼ الكانح: ُّٓ-ُِٔ، كالصرؼ: ّّ-ُٖينظر معانل اعىبني :  (َْٖ 
ُُٗ-ُِّ. 

فعاؿ:  (َْٗ   .ّٕشرح المي  اعى ى
 .ِٓٔ/ْينظر الكتاب:  (َُْ 
 .ُِِ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ُُْ 
 .ُِٖالصرؼ:  (ُِْ 
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ُّٖ 

 
فعاؿ:  (ُّْ   .ّٕشرح المي  اعى ى

 .ُّٔ/َْينظر الكتاب:  (ُْْ 
 .ُِٓاعىسما  كاعىفعاؿ كالحركؼ:  (ُْٓ 
 .ُِٓ/ُينظر شرح الشافي :  (ُْٔ 
 .ُِِ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ُْٕ 

فعاؿ: (ُْٖ   .ّٗشرح المي  اعى ى
 .ْٔ/ْشرح المفصؿ:  (ُْٗ 

 .ُِِ/ُارتشاؼ النرب:  (َِْ 
 .ُّٖالصرؼ:  (ُِْ 

 .ِٕٕ/ِالتبصرة كالتذكرة:  (ِِْ 

فعاؿ:  (ِّْ   .ُْ-َْشرح المي  اعى ى
 .ٕٕ-ٕٓ/ُالمقتنب:  (ِْْ 
 .ٔٓ/ْينظر شرح المفصؿ:  (ِْٓ 
 .ُْٗينظر المقرب:  (ِْٔ 

 .ُّٔ/ُينظر شرح الشافي :  (ِْٕ 
 .ِِٓ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ِْٖ 

 .ّْٗ/ِينظر شرح اعشمكنل:  (ِْٗ 

 .ّْ-ُٖ، كمعانل اعىبني : ٗٔ، كالتطبيؽ الصرفل: ُٕينظر شذا العرؼ:  (َّْ 

فعاؿ:  (ُّْ   .ُْشرح المي  اعى ى
 .ّٖ/ْالكتاب:  (ِّْ 
 .ُّٔ/ُينظر شرح الشافي :  (ّّْ 

 .ِِٓ/ُارتشاؼ النرب:  (ّْْ 
 .ٖٕ/ْينظر شرح اعشمكنل:  (ّْٓ 
فعاؿ: ينظر شرح ال (ّْٔ   .ُْمي  اعى ى
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ُْٖ 

 
 .ٖٓ/ْالكتاب:  (ّْٕ 

 .ٔٓ/ْينظر شرح المفصؿ:  (ّْٖ 
 .ٕٓ-ٔٓ/ْينظر المصدر نفسس:  (ّْٗ 
فعاؿ:  (َِْ   .ُْشرح المي  اعى ى
 .ٓٓ/ْشرح المفصؿ:  (ُْْ 

 .ُْٗينظر المقرب:  (ِْْ 

 .ُُّينظر الصرؼ:  (ّْْ 
 .ُِٗينظر الصرؼ الكانح:  (ْْْ 

ف (ْْٓ   .ْٔعاؿ: شرح المي  اعى ى
 .ِّْاعىسما  كاعىفعاؿ كالحركؼ:  (ْْٔ 

 .ِٓ/ْشرح المفصؿ:  (ْْٕ 

 ٓٓ/ْشرح المفصؿ:  (ْْٖ 
 .ُِّ/ِشرح ابف عقيؿ:  (ْْٗ 

فعاؿ:  (َْٓ   .ُْشرح المي  اعى ى
 .ٖٓ/ْالكتاب:  (ُْٓ 

 .ْٓ/ْينظر شرح المفصؿ:  (ِْٓ 
 .ُْٗينظر المقرب:  (ّْٓ 
 .ِِ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ْْٓ 

 .َّٓ/ِينظر شرح اعشمكنل:  (ْٓٓ 
 .ِْٕ، كالم ذب: ٗٔينظر التطبيؽ الصرفل:  (ْٔٓ 

 .ُُُالبيت لمعجاج، ينظر ديكانس:  (ْٕٓ 

فعاؿ:  (ْٖٓ   .ِْشرح المي  اعى ى
عرابس:  (ْٗٓ   .َّٓ/ْمعانل القرآف كا 

 .ٔٓ/ْينظر شرح المفصؿ:  (َْٔ 
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ُٖٓ 

 
 .ُْٗينظر المقرب:  (ُْٔ 
 .ِِٓ/ُرب: ينظر ارتشاؼ الن (ِْٔ 
 .ِْٕينظر الم ذب:  (ّْٔ 
فعاؿ:  (ْْٔ   .ّْشرح المي  اعى ى
 .ِٓ/ْشرح المفصؿ:  (ْٓٔ 
 .ْٓ/ْالمصدر نفسس:  (ْٔٔ 

 .ُْٗ-َْٗينظر المقرب:  (ْٕٔ 

 .ِِٔ/ُينظر ارتشاؼ النرب:  (ْٖٔ 
 .َُّينظر الصرؼ:  (ْٗٔ 

 .ُِٖينظر الصرؼ الكانح:  (َْٕ 


