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 هداءإ
على راحتى إليك إلى أنشودة الحنان ونبع العطاء والّسخاء من سهرت 

 ..يامن تسكن الجنة تحت أقدامها

 ..أمي الغالية

إلى بحر العطاء الذي ال ينضب أبداً، من علمنى الحياة وزرع في نفسي 

الحب والعلم والعمل، وأزال العقبات يامصدر كل فخر كفاني فخرا أن 

 تكون أنت

 ..أبي العزيز

 عادة بهمإلى من أفخر بهم وأعتز بوجودهم، وتكتمل الفرحة والسّ 

 ..وأخواتي.. أخواني 

إالى القلوب الصادقة والوجوه المشرقة إلى الذين أتمنى لهم كل الخير 

 والنجاح في حياتهم

 ..عزاءأصدقائى األ

 موع التي مازالت تحترق لتضئ لى الّطريقإلى تلك الشّ 

 ..أساتذتي األجالء

 إليهم جميعا اهدى هذا البحث

 

 

 

 



 شكر وعرفان
الحمد هلل أن جعلني ممن وقفوا على علوم  ، العالمين ، الحمد هلل معطى الّنعمالحمُد هلل رب 

 .هذه الّلغة الّشريفة وعلى توفيقه لي في إكمال هذا البحث
أبو كساوى الذى أشرف على هذا البحث منذ رسم خطته  أحمد فاروق/ الّشكر للّدكتورفاتقدم ب

يرافقه تواضع العلماء وأعظم ، راحل البحث وحتى ختامه، وكان رأيه اّلسديد يالزمني فى كل م
 :فال أستطيع رد جمائلكم ولكني قلت... بها

 اــــــــــــــــــــــئ               ومنكم أباطح فى العلم ينبوعــــــــــــــلمثلكم دومَا ترتاح الّنفوس
 ّبحاعن الّصادق المصدوق الحتان مس             قد جاء فضلكم في القرآن مشرفا 

 اــــــــــــــحصن لإلنسن في الّدراين معظم    ا          ــــــــــالعلم يا قوم به الّسعادة كله
 اــــــــفارق لم يبخل عني بماٍل وال درهم  ا            ــــــــــــــــــــــــــياخير من آنست معلم

 ا  ـــــــــــــــوالجهل منه عصيمحاربَا للعادة               من سارعلى نهجه العلى مرضيا
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفال الّشعر يكفي وال الّنثر يجزي               لِرّد قليل ِلفْيض العطاي     

والتى أتاحت لنا فرصة فنهلنا من عذب معين ، ثم الّشكر أجزله ألسرة جامعة الّنيلين العريقة 
" تصل الّشكر لكل من درسوني في هذا الفصل العلمى من كافة الجامعات، العلوم عندهم، وي
سلوى عثمان والّدكتوره مها / إزدهار عبدالرحمن ويتصل الّشكر للّدكتوره/ كل الّشكر للّدكتوره

والّشكر ألسرة  مكتبة جامعة أفريقيا العالمية،  " محمد غالب وراق/ عبده والّشكر لـ الّدكتور
درمان اإلسالمية العريقة، والّشكر لكل الزمالء وكل من ساعدني، ويبقى في وألسرة جامعة أم

 .الّنفس الّشكر لكل معلمي منذ مرحلة األساس وحتى هذه المرحلة
 
 



 مستخلص البحث 

رف ، وذلك من خالل حو والص  تناول هذا البحث العالقة بين علَمي الن           

. شتقاق مبحث صرفي يعمل عمل عاملهن اإلأدراسة إعمال المشتقات ،  باعتبار 

وقد قام الباحث  بالتطبيق علي بعض .  رف حو والص  وهنا تتجلي العالقة بين الن  

وتعرض الباحث إلى تعريف هذه األسماء العاملة عمل  عرية ،صوص القرآنية والش  الن  

 أفعالها ، وكذلك الداللة النحوية والصرفية والعالقة التي تتجسد بينهما من حيث

حوية  ارتباط العالقة الن  : لي مجموعة نتائج  منها إوتوصل الباحث  المعنى والداللة ،

ألنها مثل  ؛رفية  ارتباطًا قويًا، ال يمكن استقامة الكلمة دون العالقة  بينهماوالص  

 .عالقة الجسد   بالروح

 

 

 

 

 



AbstracT 

This research has studied the linguistic relationship between 

syntax and morphology sciences. This comes through the study 

of derivative and derivation process, considering derivation as a 

morphological part which does its function. And here, the 

relationship between syntax and morphology are shown 

obviously. 

Then the researcher has applied this on to some of Holly 

Quranic verses and poetical texts. 

The researcher has finally come to the following results, such as 

the closely integrated bond between syntax and morphology 

which is inseparable. And without which the word becomes 

meaningless, because it is like the relationship between body 

and soul.  

 

 

 

 



 :تمهيد

 ةقوالعال ،وممهد له (1)فهو مكمل  ،الن حولدراسة  ، همقدمة ضروري الص رفو  الن حوبين  ةالعالق
كتابا فى تجد أنك ال" جاء فى المنصف  ،بين مادة البناء والبناء نفسه ةبينه وبين الن حو كالعالق

نما هو ا  الن حو ، و  ةابتم الث  لكأنفس ال ةنما هو لمعرفإ ؛صريففالت   ، صريف فى آخرةوالت   الا  الن حو 
الن حو ، أن يبدأ  ةمن الواجب على من أراد معرفكان ذلك ،فقد كان ن ا  و (2)ةقلتنأحواله الملمعرفه 
 ماورب ةحواله المتنقلةأن يكون أصال لمعرفينبغى أ ةابتالث   ئالش ةألن معرف ؛ صريفالت   ةبمعرف

م مباحث علم الص رف على علم م تتقدابن جنى،فلماذا ل إليه ذهبما يسأل إذا كان األمر على
أن يقدم علم "غى وقد كان ينب:شبيلى قائال اإل رعن ابن عصفو  ةواضح ةجابتى اإلأالن حو؟ وت

ات الكلم فى أنفسها من غير ذو  ةهو معرف إذ من علوم العربي ة ، هصريف على غير الت  
التى له (3)، ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله الشئ بنفسه قبل أن يتركب ةتركيب،ومعرف
مل توطئة ، حتى ، فجعل ماقدم عليه من ذكر العوا قتهدخر ، للطفه و ال أنه أ  إبعد التركيب ،

 ."اليصل الطالب إال وقد تدرب

رفي بناء على القيمتتشكل  ةبالن حو ارتباط قويًا، فإن الحقائق الن حويرتباط الص رف وا ؛  ةالص 
الص رف ،أن فى مصطلح واحد امفقد جمع أكثر العلماء  بينه الن حوب الص رفارتباط  ةولشد

ضيق أوفى بقدر أولى منه ، ومن ثم اليجوز الفصل بينهما إال ةحو أو هو مرحلخطوة ممهده للن  
ها ضعفاعل مثاًل اليمكن أن يتم إال بو " ةعلى زن ةيغأن تحديد ص  . "ت الحاجةقتضاذا إالحدود 

يغة "يقياس "فى إطار نحوى(4) وأن ترد فى  ،يمكن أن ترد فى مجال الوصفألن  هذه الص 
أو ياعادل التهمل  ،هدتعادل مج قلناذا إياق، فه الس  دبين المجالين يحد قر فوالت ةمجال العلمي
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وبناء على  ،خطاب حاكم عادل تعين كونها وصفاً العمر بن"ذا قلنا ا  و كونها علمًا، جبك وا
كالحال ةلن ترد فى وظائف نحوي علماً فعادل باعتبارها  ،ةالوظائف الن حوي االختالف سوف تتحد
بين  ةالوثيق ةالعالق ة تتبينابقمن النماذج الس  فتين يفى هاتين الوظ ةلصفاوالنعت بينما ترد وهى 

ى إلى تحديد الص رفحديد ويسلم الت   ،رفىم ص  المعنى والفهم الن حوى إلى فهيسلم حيث  فروع الل غة
 .حوى وتحديد داللى ن  

 :ية الّنحو  ةالموازن

ط هذا العقل ،وقدسل   دقائقهواستنبط قوانينه و  همشيئا نظ   س  يل عقاًل فذًا ،كلما مكان الخل       
كتابا جامعًا  يكشف اكتشاف دقيق ، لم تترك فيهاذا إقوانيين العربي ة فى الن حو والص رف، فعلى 

بات فرعية كرسالة فى معنى الحروف وثانية فى كتا(1)المترجمون له  هنما ترك إن صح ماذكر إ،
 هلعلها من عمل غير  بعةورا ،منتحلة عليهنها القفطيإ،  وثالثة فى العوامل ، ويظن ة اآلالتجمل

" مهما":ثل محد أفيها  هلم يسبقما االكتشافات  لخليل منلإذ تسمى شرح صرف الخليل ، وكان 
التي تدخل على أخواتها الش رطيات "ما"ثم دخلت عليها ماما " رطية فقد كان يري أصلها الش  
ى هاء ،ألنها من مخرجها وحسن لو اال  فأبدلت األلف "واستقبح التكرار في ماما  –أينما : "مثل
إنما هو لمعرفة  الن حوو الثابتة، الكلمأنفس  هو لمعرفةإنما :"صريف فيقول الت   ابن جنيفظ بهاالل  

نك إنما خالفت إف" ممرت ببكر   ، ورأيت بكرًا،أوقام بْكر"إذا قلت  ى أنكتر  الأأحواله المتنقلة ، 
ن كان ذلك ،فقد بين حركات حروف اإل عراب الختالف العامل ،ولم تعرض لباقى الكلمة، وا 

ن يكون أصال أصريف ، وينبغى ن يبدأ بمعرفة الت  أ لن حواكان من الواجب على من أراد معرفة 

                                      
1
 .32-33ينظر كتاب  ، بوق ضيف، ص(  (



قبله بالن حو ثم  بدئيصعب  كان عويصاً رب من العلم قلة ، إال أن هذا الض  نالمت أحوالهلمعرفة 
 (1)" .عدبله  يءج

 :ابن عصفورعند ية الّصرفةالموازنأما 

الل غة احتياج جميع المشتغلين ب يبين شرفهالذى ف"العربي ة ، يطر أشرف ش صريفالت  فيقول 
 الل غة،وقد يؤخذ جزء كبير من ميزان العربي ة ؛ ألنهما حاجة أي   هإلي يولغو  يالعربي ة من نحو 

ن الموقع اإلعرابى ببعض الكلمات إ صريف ،يتوصل إلى ذلك إال عن طريق الت  ، والقياسمبال
 تبكا خوكأ:"(2)تية مثلة اآلكما فى األ، يغ الص رفية لأللفاظ ص  يمكن معرفته ، إال إذا عرفنا الال

، فالكلمات ، درس ،حديث ،خلق، اليمكن معرفة  قهخل ينبو  خالد ، ه،جاك مفهوم حديث هدرس
رفية  البنيةإذا عرفت  الإعرابها ،إ  .ي نبو  مفهوم ، ، كاتب،  كلماتللالص 

،عصا ، وقفا ،يدل فأصل ، ذو فيه،ذوا مثل" ذومال " وأما"ذومال "فى كلمة " يعيشابن وقول 

ألن ؛ لك ه يا أمثل من أن يكون واوًا ، وذن المأو ،(3)چچ  چ  چ على ذلك قوله تعالى 
من واحد ، والقضاء عليها ه والم ها من باب القوة والهوة، مما عينالقضاء عليها بالواو يصيره

ل ، والعمل إن  ثر من األوهوأك لويت،و  شويتصيرها من يبالياء   (4)". ثرعلى األكما هو و 
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 ةمقدم

والسالم على  ةوالشكر هلل على جزيل عطاياه ،وأفضل الصال، الحمد هلل على جميع نعمه 
أشرف األنبياء والمرسلين ،محمد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه أجمعين الذى أنزل عليه ربه 

 .ن الكريم بلسان عربى مبين وبعدآالقر 

 ،العربي ة أثرا فيه ضبطت الل غة وأنفعها ، عالها شرفاً أًا ، و عظم العلوم قدر أالن حو من م فإن عل
ون لدخليها ، حيث جعله ابن إت قواعدها ،هذا العلم الذى تحتاجه كل العلوم واليحتاج يوأرس

ها ولواله ما استقام قلم ورائد مسيرت ، فإنه ميزان العربي ةةسان العربى قاطبأهم علوم الل  1
 . العربي ة ان،فهذا العلم دستور الل غةوالبي تحرير ،وما فصح نطق والصح  واللسان

لك المؤلفات اتصال بين ت ةسان أحد الباحثين فيكون بذلك حلقومن عظيم نعم اهلل أن يكون اإلن
يربط بها هذه  ةع بصميضن أا سعادة منسان أي  ومن األمور التى تسعد اإل،راسين اليوموبين الد  

 .تينالم يغو بماضيها وبموروثها الل  ةماأل

 :الن حومن أجل علوم العربي ة وفيه يقول الكسائى و 

 عــــــــــــــــــيتبع وبه فى كل أمر ينتف          اســـــــــــــــــــــــــــا الّنحو قيـــــــــــإنم          

 عـــــــــــــــــفاتس ا  فى المنطق مرّ  مرّ       ى       ــــــــــفإذا ماأبصر الّنحو الفت

 عـــــــــــــمستم أومن جليس ناطق      ه         ـــــــــــــــتـــن جالسمتقاه كل أو 
ذا لم يبصر الّنحو الفت  عـــــــــــــــــــــفانقم ن ينطق جبنا  أهاب     ى         ـــوا 

 عـــــــــــــــــــــكان من نصب ومن جر رف  ا          ـــــــــــــينصب الجر وم هفترا
 عـــــــــــــــــــــصنو عراب فيه ف اإلصرّ    ا         ـــــــــــــــــــــم فرقُ ن اليُ آالقر  أيقر 
ذا ؤ ر ـــــــــــــــــــــــــــــره يقــــذايبصا  و   عــــــــــــــتــفى حرف رف شكّ ما ه              وا 

 دعــــــــــــــــــــــه              فإذا ماعرف الحق صـــــــــــــــــــناظرا  فيه وفى إعراب

                                      
(
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 : أسباب اختيار الموضوع  

العالقة بين الن حو والص رف "ومن هذا المنطلق كان اختياري لهذا البحث في موضوع        
؛ وذلك ألهمية إعمال المشتقات "دراسة على األسماء العاملة عمل أفعالها دراسة نحوية وصفية

ما لها من دالالت نحوية وصرفية، والعالقة التي تربطها بين الن حو والص رف، واإلشادة التي 
فاروق، وأهمية هذا الموضوع وما له من مكانة في الل غة العربي ة، فصار في / قيتها من دكتورتل

نفسي له اهتمام بالغ، ما وجدت فيه من دالالت، وما لها من رابط يربطها ال تستغني عنه، 
وعدم توفر عنوان هذا البحث في الجامعات، وكان البحث مجااًل للت طبيق ، لكثرة هذا الموضوع 

يغة الن حوية، وأيضًا اختيار نماذج من وس عته، وما وجدت فيه من كثرة الصيغ الص رفية والص 
 .إعمال المشتقات وقناعتي ما تحمله من معاني هذه الل غة

عمل  ةواألسماء العامل الص رفو  الن حوبين  ةحول العالق ةعدم وجود دراسات وافي .1
 .فعالهاأ

 .بين الن حو والص رف ةقالعال ةأهمي .2
رفي ةالن حويةاللوالد   ماءطبيق فى هذه األسدور مجال الت   ةأهمي .3  .ةوالص 

 :البحث مشكلة

 ما العالقة بين علمي الن حو والص رف؟ -
 ما أثر االشتقاق في إعمال المشتقات؟ -
 ما الفائدة من التطور الذي حدث بين العلمين؟ -

 

 



 

 :فروض البحث

عن هذه  ال ينفكقويا  بين الن حو والص رف وارتباطهما ارتباطاً  ةالعالق ةهميأبيان  -
 .ةالعالق

 .وأساسها  ةالن حويةراء العلماء حول القضيآ -
رفي ةسماء ودالالتها الن حويألةاأهمي -  .ةوالص 

 :منهج البحث

 .يالت حليليالمنهج الوصفلقد اتبعت في هذا البحث       

 :ةابقراسات السّ الدّ 

توضيح " دراسة واحدة بعنوان األسماء التي تعمل عمل أفعالها من مخطوط وقف الباحث على 
قطر الن دى وبل الص دى للشيخ عبدالكريم الد بان، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، إعداد 

محمد إبراهيم شالل، ومن أهم ما توصل إليه من نتائج دراسية مختصرة عن حياة / الط الب
كتاب توضيح قطر الن دى وبل الص دى، واختلفت دراستي عنه في  المؤلف، دراسة مختصرة عن

إعمال المشتقات تطبيقًا نحويًا وصرفيًا، ثم العالقة بين الن حو والص رف ونشأتهما وموازنتهما 
 .وتطورهما

  



 :هيكل البحث

وع وضمال ةيمبين الن حو والص رف وأه ةهذه الل غة وتمهيد للعالقة لبيان أهمي ةبدأت بحثى بمقدم
 :يتفصول قسمتها على الن حو اآل ةالذى تناولته ثالث

 ميدان الّنحو والّصرف :الفصل االّول

لالمبحث األ  تعريفالن حو والص رف:    و 
 الن حو والص رفأةنش:    المبحث الثانى
 تطورالن حو والص رف:   المبحث الث الث

 .أفعالها ملع ةاألسماء العامل:الفصل الثانى 

لاألالمبحث   .صدر واسم الفعل معمل ال: و 
 .واسم التفضيل ةالمشبه ةالصف: انىالمبحث الث  

 .ولعفاسم الفاعل واسم الم: المبحث الث الث
 .لهااأفع ملع ةمن األسماء العامل نماذج :الفصل الثّالث

لالمبحث األ  .المصدر واسم الفعل: و 
 .فضيلواسم الت   ةالمشبه ةالصف:انى المبحث الث  
 .اسم الفاعل واسم المفعول : الث الثالمبحث 

 ميدان الّنحو والّصرف :ّولالفصل األ 
لالمبحث األ  تعريفالن حو والص رف:    و 

 الن حو والص رفأةنش:    المبحث الثانى
 تطورالن حو والص رف:   المبحث الث الث



 
 
 
 
 
 

 ل و  الفصل األ

رف    ميدان الن حو والص 

 رف والص  حو تعريف الن  : ل المبحث األو  

 رف حو والص  نشأة الن  : اني المبحث الث  

 رف تطور الن حو والص  : الث المبحث الث  

 
 
 
 
 
 

 
 



 ّولاأل المبحث 
 الّنحو والّصرف تعريف

 :لغة الّنحو
 :ي نحوت نحوة أ ،ئالقصد نحو الش  :"الن حو، د الفراهيدىمب العين للخليل بن أحجاء فى كتا

 . (1) "صرفت يأ هليإقصدت قصدة ، ونحوت بصرى 
 .(2)"والمثل والمقداروالقصد والجانب  والجهةريق الط  ":وجاء فى القاموس المحيط ،الن حو

وجاء (3)."وبناء اً إعراب لمكلبأصول يعرف بها أحوال أواخر ا معل":الن حو،علم المحيط وفى محيط
 )4(".إعراب الكالم العربى "؛  الن حوفى الصحاح 

 (5)".اً وتركيباداً ر فتكلم ينحو به منهاج كالم العرب إألن الم":الن حوالمصباح المنير  يوأيضا ف

 :اصطالحا الّنحو
وذلك ليلحق من  ، من إعراب ونحوه هفنتحاءسمت كالم العرب فى تصر اهو ":ابن جنى  هفعر  

ن  العربي ةليس من أهل   . (6)"يكن منهملم بأهلها فى الفصاحة وا 

ة علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم العرب،الموصل الن حو:"ابن عصفور  هفعر  
 )7(".لف منها فيحتاج من أجل ذلك إلى تبيين أحكمامهاأتالتى ي هلى معرفة أحكام أجزائإ

                                      
1
 .                                                 2262مهدي المخزومي ، الجزء الّثالث ، الطبعة األولى ، مادة نحو .ترتيب العين ، للخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق ،د(  (

2
 .335، مادة نحو 1ترتيب القاموس المحيط علي طريقة المصباح المحيط واساس البالغة ، لإلستاذ الطاهر أحمد ، ا، ط(  (

3
م، طبعة 2552ساحة الصلح بيروت  ، النبر  محيط المحيط ،قاموس مطول اللّغة العربّية ، تأليف المعلم بطرس البستاني، مكتبة لبنان نابرون(  (

 .962م،مادة نحو 2512جديدة
4
إميل بديع يعقوب ،ومحمد نبيل طريفي ، . ، تحقيق د 353وإصحاح العربّية ،تأليف أبي نصر إسماعيل بن حمادالجوهري، ق–الصحاح تاج اللّغة (  (

 .916/ 6،دار الكتب العلمية،بيروت ، مادة نحو 
5
، ماده المصباح المنير في غريب برح الكبير ،الرافعي أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المجلد االّول ، المكتبة العلمية، بيروت ، لبنان ( (

 .956نحو
6
 .34الخصائص ،أبوالفتح عثمان بن جني ،تحقيق محمد علي النجار ، الطبعة االّولي ، الهيئة المصرية العامة للكتب ، ص(  (

7
ه، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري، الكتاب الّثالث، مطبعة العدناني ، بغداد 665المقرب، تأليف علي بن مؤمن  المعروف بأبن عصفور ، ت(  (

 .44،ص



يجب أن تكون أوسع من البحث فى اإلعراب  الن حوإن دائرة :"فقال "الجرجانى  عبد القاهره فعر  
 (1)".وضبط أواخر الكلمات 

 (2)".للشريف نههْ ه جمال للوضيع وتركه ج  الن حو فإن  تعلموا :"وقااللجاحظ 

صطالحًا في تقعيد القواعد وضبط أواخر الكلمة إال انالحظ اتفاق العلماء في تعريف علم الن حو 
 .الش يخ عبد القادر الجرجاني حيث ذكر أن الن حو أوسع من التعقيد، إذ هو علٌم أشمل وأحوط

 : لغة   الّصرف
، هفتح صرف الباب يصرف  صريفًا،صوَّت عند إغالقة أو"كما جاء فى محيط المحيط 

َيْصرفة َصْرف  (3)".ه، ردة عن وجهه وكافاءة ودفعاً وصرفة  

 .(4)"قلب والحيلةت  لا الص رف"وجاء فى لسان العرب البن منظور 
لهذا صرٌف :الفضل ، يقال  الص رفيادة فية،و صرف الحديث تزيينه والز  "وفى القاموس المحيط ،

 )5(".على هذا أى فضلٌ 

 )6(".عراب والبناءإالتى ليست ب بنية الكلمةعلم تعرف به أحوال أ" الص رفعلم 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ٹ ٹ چ  :"ن الكريم آوالص رف فى القر 

٩١َّ: الفرقان چۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
)7(

 

 ".فى القيمة  الد رهم علي الد رهم فضل الص رف: "قال الخليل 

 :الّصرف اصطالحا  

                                      
1
 .1م، ص2559دالئل االعجاز ،تأليف عبد القاهر الجرجاني، تعليق محمود باكر،(  (

2
 .125/ 1هارون، الطبعة بيروت، دار الجيل ،مادة نحو البيان والتبيين ،الجاحظ ،تحقيق عبد السالم (  (

3
 .962محيط المحيط ، المعلم بطرس البستاني ، ص (  (

4
 .4/14، طبعةجديدة، مادة نحو  2لسان العرب ، البن منظور ، ، ط(  (

5
 .126الطاهر أحمد الزواي ، ص . ترتيب القاموس المحيط علي طريقة المصباح المنير ، أ(  (

6
 .3/341مقاييس اللّغة ، ألبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، ،مكتبة الخانجي،القاهرة ،مادة النحو، معجم (  (

7
 25سورة الفرقان، اآلية ( (



األصول ، فتتصرف  لنامامعنى قو  وستبينهوأن تأتى إلى الحروف األصول ، :"ابن جنى  هعرف
 (1)".صرف فيها صريف لها والت  ك هو الت  الذكغيير، فبضرب من ضروب الت   فيما بزيادة أوتحريف

 :ابن يعيش هعرف
ِضَع كالْ "مْصدٌر ، لتَّصريف علم أن ا" وا به ماَعرَض فى أ ص ول عو  َلْم على هذا اِلعْلم،للفرق خصُّ

 ".الن حوب العربي ةالَكِلم َوَذواِتها من التْغيير، كاختصاصهم علم 
إلظهار مافى حروفها من  ؛غيير الذى يتناول صيغة الكلمة وبنيتهاالت  :"الوافى  الن حووجاء فى 

فى  ئ  تنوعة التى ستجمبدال ،بالوجوة الإعالل ، أو ا  أصالة ، أو زيادة ،أو حذف ،أو صحة أو 
 (2)".يير الذى اليتصل باختالف المعانىغبابهما ، وغير ذلك من الت  

ونالحظ أن هذا الت عريف عند كل من ابن جني وابن يعيش وعباس حسن، ال اختالف بينها في 
ريف، وكل منهما يدل علي األصل والت غيير الذي يتناول صيغة الكلمة وبنيتها، و ما يطرأ الت ع

وأرى أن الفرق بين الن حو والص رف لغة . عليهما من زيادة أو نقصان أو حذف أو غير ذلك 
 : واصطالحاً 

ير الذى يطرأ على آخر الكلمة من حيث إعرابها ، أما الص رف يغيبحث عن الت   أن الن حو .1
ويقلبها كيف شاء ،فتقول فى ضرب  يضرب ضربًا، ولكن  ةأصالة الكلم ةيبحث عن بني

  .رأيت محمدًا ومررت بمحمد:الن حو من حيث الحركات،فتقول 
  ةن أصالمتها مالها نيعلى الكلمة وب أغيير الذي يطر أن الص رف دائما يبحث فى الت  و  .2

 "أوزيادة
وا من ليس من كالم العرب قكالم العرب ليلحاءِ من استقر  ستنبطةالم ييسبالمقايهتم  والن حو
 .يكون سهال لمن ليس من أهل العربي ةحتى  بالعربي ة

                                      
1
 .21م، ص2523ه،2،2353.فخر الدين قباوة، ط ، ابن يعيش، تحقيقصريفبرح الملوكي في الت( (

2
 .121أليف عباس حسن، طبعة دار المعارف ، ص الّنحو الوافي ، ت(  (
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 انىالمبحث الثّ 

 الّنحو والّصرف ةنشأ



 :الّنحو أسباب وضع

ينى ينى ومنها غير الد  العربى إلى بواعث مختلفة منها الد   الن حويمكن أن ترد أسباب وضع  :وال  أ
 نصوص الذكر الحكيم أداء فصحياً ديد على أداء ينية ، فترجع إلى الحرص الش  البواعث الد  ،أما 

على األلسنة ،  عحن يشيل  لاخذ أاحة ، وخاصة بعد أن المة والفصسليما، إلى أبعد حدود الس  
واة لر  ا(1)سول صلى اهلل عليه وسلم ، فقد روى بعض هور ، منذ حياة الر  وكان قد أخذ فى الظ  

وا أن أحد والة عمربن ور "أرشدوا أخاكم فإنه قد ضلَّ " :ل ،فقا هيلحن فى كالم سمع رجالً أنه 
حن غير أن الل  "طاسو  كاتبكأن قنع "عمر ه حن، فكتب إليبعض الل  " فيه اً ليه كتابإ الخطاب كتب

فى صدر اإلسالم اليزال قليال بل نادرًا ، وفى نفس نازلة األمصار اإلسالمية ،أخذت سالئقهم 
، حتى عند بلغائهم ، مايروى عن الحجاج أنه  الفصيحة الل غةضعف لبعدهم عن ينابيع ت

ٹ  ن الكريمآف من القر ن فى حر صارح بأنه يلحه و يحي بن يعمر هل يلحن فى نطق(2)سأل

چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ٹ چ 

(3) چڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ
 

 ةحن فشوًا وانتشارًا على ألسنالل   وازدادخبرًا لكان ال بالر فع،بضم أحب والوجه أن تقرأ بالن صب 
لطوا باألعاجم اختالطا  ضر واختلذين لم ينشأوا فى البادية مثلهم، إنما نشأوا فى الحأبنائهم ا

 (4)وفصاحتهم  موالوهن على ألسنته يمأدخل الض

، وكان لسانه من لحن علي نحو ماهو معروف عن الوليد بن عبد الملك وكثرة مايجرى على 
ألمهات أجنبيات أو أعجميات ، فكانوا يتأثرون بهن فى نطقهن  امن أبناء العرب ولدو  كثيرٌ 

تمس  جعل الحاجة  لكوفى تعبيرهن ببعض األساليب األعجمية ،وكل ذا، لبعض الحروف
                                      

1
 .1الخصائص ، أبي الفتح عثمان  بن جني، ص(  (

2
 .292ه، الجزء االّول ،ص529كنزا العمال، للعالمةعالء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوزي، ت ( (

3
 .251،ص14سورة التوبة، اآلية ( (

4
 .11طبقات الّنحويين، ألبي بكر محمد الحسن الزبيدي األندلس ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبعه الخانجي ، ص ( (



 وشيوعه حنواب من الخطا فى الكالم خشية دخول الل  فى وضع رسوم يعرف بها الصَّ  ملحمةً 
 .كر الحكيم فى تالوة الذ  

 :روايات وضع الّنحو

 :واةرواية بن األنبارى وجمهور الرّ -1

طالب  يأمير المؤمنين على بن أب" الن حوواية ، على أن أول من وضع الجمهور من أهل الر  
عليه ي دخلت على أمير المؤمنين عل :"اهلل  هسود الدؤلى رحمأبو األ ،كرم اهلل وجهه ، قال

،  ناً المؤمنين ؟فقال سمعت ببلدكم لحْ السالم ، فرأيته م طِرقًا مفكرًا، فقلت فيم تفكر يا أمير 
ثم  ،الل غةالعربي ة، فقلت إن فعلت هذا أبقيت فينا هذه  العربي ةفأردت أن أصنع كتابا فى أصول 

اسم وفعل وحرف  هم كلبسم اهلل الرحمن الرحيم ، الكال:صحيفة فيها  ي  إل يأتيته بعد أيام ، فألق
ليس ، عن معنىأنبأ عن حركة المسًّمى ، والحرف ما  أعن المسَّمى،والفعل ما أنب أنباما  االسمف

ظاهر ،ومضمر، وشئ :األشياء ثالثةواعلم أن  لك،د فيه ماوقع ز و  هعْ باسم والفعل ، ثم قال تتَّبِ 
هر وال مضمر، فجمعت نما يتفاضل العلماء فى معرفة ماليس بظاا  ليس بظاهر والمضمر، و 

 ،وليت ،ولعل   ،وأن  إن  :فذكرت منها  ،حروف النصب كلذ عرضتها عليه، فكانت منء و أشيا
،فقال ا،ولم  ،وكأن   د بل هى منها ، فز "ها منها، فقال لم تركتها ؟فقلت لم أحسب: ذكر لكنَّ
 (1)".فيها

 :ؤلىاألسود الدّ  يرواية أب-2

                                      
1
/ 2م 2،2556إنباه الرواةعلي أنباة النحاة ، تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم،ط(  (

35- 41. 



دخلت على أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه :"(1)وروى أيضًا عن أبى األسود قال 
ما  :السالم ، فأخرج لى رقعة فيها ، الكالم كله اسم ، وفعل ،وحرف جاء  لمعنى ، قال فقلت 

، فأحببت أن أرسم رسمًا يعرف به  ييت فسادًا فى كالم بعض أهلأدعاك إلى هذا ؟ قال ر 
ألحد ،ثم إن زيادًا  هالم،ولم يظهر عليه الس  – يالن حو عن علواب من الخطأ،فأخذ أبو األسود الص  

حن قد فشا ، فقال ألبى األسود أظهر ماعندك ليكون سمع بشئ مما عند أبى األسود ، ورأى الل  

ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ  يقرأ سمع أبو األسود قارئاً اإلعفاءحتى  ه،فامتنع من ذلك ، وسألإمامااس للن  

هذا ، فرجع إلى زياد  آل إلياس الن   ماظننت أمر: كسر، فقال الب(2) چڃ  ڃ  ڃڃ   چ
من عبد القيس  بكاتب، فأتى يفعل ماأقوللقننًا  أن أفعل ماأمر به األمير ، فْلَيْبل غِى كاتبا:، فقال 

 ".بكاتب آخر  يفأت، فلم يرضه،

 :أهل مصر-3

،على بن أبى طالب الن حوحيح ، أن أول من وضع قل الص  يرون بعد الن  "، ةوأهل مصر قاطب
البصري ، بن العالءاعن نصر أبوعمر  ؤلى ، وأخذخذ عنه أبو األسود الد  اهلل وجهه ، وأكرم 

عمرو بن عثمان  أبوبشر ،هالخليل، سيبويد ، وأخذ عن م، الخليل بن أحووأخذ عن أبى عمر 
 األخفش األوسط،وأخذ عن األخفش ةدأبوالحسن سعيد بن مسع(3)،ه، وأخذ عن سيبويقنبربن 

، أبو يبانى وأبو عمر الجرمى ، وأخذ عن المازنى والجرمى بن المازنى الش   أبوعثمان بكر محمد
راج، وأخذ س  جاج وأبوبكر بن السحق الز  إو عن المبرد ،أب ، وأخذدالعباس محمد بن يزيد المبر 

بن  يأبو الحسن عل يى، وأخذ عن الفارسالحسن بن عبد الغفار الفارس يعلعن السرَّاج أبو 
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َبع ِبع،وأخ يعيسى الرًّ ، وأخذ عن ابن المباشر  يي أبونصر القاسم بن مباشر الواسطذ عن الرَّ
 ". يشاذ المصر ب با ابن طاهر بن أحمد

 :هقفوا نْ مو  يغو يب اللّ الطّ  يرواية أب-4

أبو الفضل جعفر بن محمد بن  به حدثنا فيما"ؤلى أبو األسود الد   الن حواس أول من رسم للن  
ميد قال براهيم بن حإحدثنا أبو إسحاق (1):قال حميدبراهيم بن إحدثنا أبواسحاق :،قال بتوتهبا

 يالن حو حدثنا محمد بن يزيد :وأخبرنا أبوبكر محمد بن يحي قال  ،يأخبرنا أبوحاتم السجستان
 يسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علوكان أبو األ:،عن الخليل ،قالوايعمر الجرمحدثنا أبو :قال

فع ، وأشار إلى الر   اً اس حروفاألسود اجعل للن   ينًا ،فقال ألب، ألنه سمع لح الم،عليه الس  
الم من ذلك عن أمير المؤمنين عليه الس   هبما أخذ ضنيناً صب والجر،فكان أبو األسود والن  
من  ئن اهلل بر إ:"ع أبو األسود رجاًل يقرأ مس:" هعن أبي يعن محمد بن عباد المهلب يورو ،

شيئا أصلح به نحو هذا  نعإال أن أص ي،فقال ال أظن يسمعن بكسر الالم"هالمشركين ورسولِ 
 ".الن حوفوضع 

 
 
 :رواية عاصم-5

ى أرى نين بالبصرة ،فقال إن  مؤلى إلى زياد وهو أمير المؤ جاء أبو األسود الد  :"قال موروى عاص
للعرب ما يعرفون به  )2(أن أضع يعاجم ،وفسدت ألسنتها ،أفتأذن لالعرب قد خالطت هذه األ

 اتوفى أبانو  " !اهلل األميرح لأص:لجاء رجل إلى زياد،فقا:قالكالمهم ؟فقال له زياد ال تفعل 
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 .21-21رة  ،صومطبعتها، القاه
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نزهة األلباء في طبقات األدباء ، ألبي كمال الدين عبد الرحمن بن محمد األنباري  ، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم،النبر دار (  (

 .25الفكرالعربي،القاهرة، ص



اس ضع للن  :،فلما جاء قال لهسوداأل وادع أب"ف ى أبانا وترك بنوناو  ت"فقال له زياد "اوترك بنون
 ".،ففعلماكنت نهيتك عنه
نجومها :فقال لها!ماِء س  ن  الحسأما:الت له ابنتهؤلى قسود الد  األ باأن أ"ويروى أيضا ،

نمالم أ رْد هذا،و  يإن:"،فقالت ذ ئفحين! السماءَ  ماأحسنَ :إذن فقولى: ،فقال لها حسنهاتعجبت من  ا 
 ".،وأول مارسم منه باب التعجب  الن حووضع 

 الن حومن زعم أن أول من وضع م، و نصربن عاص الن حوأن أول من وضع "م آخرون ،زعو 
عرج، عبدالرحمن بن هرمز األ الن حوأن أول من وضع "فأما من زعم (1)دالرحمن بن هرمزعب

وكذلك  ،سوداألبدالرحمن بن هرمز ، أخذ عن أبى ألن ع؛ونصر بن عاصم فليس بصحيح 
 ".األقرنيقال عن ميمون نصر بن عاصم أخذ عن أبي األسود، و 

، على بن أبى طالب رضى اهلل عنه ،وذلك الن حوواضع  أن   ومماأ ؤي ده   واياتالر   هاجح من هذوالر  
بن أبى طالب رضى  يمن عل هحدود لقفت:حين سئل أبو األسود من أين تلقيت هذا العلم ،قال 

ترجع إلى اإلمام على رضى اهلل وايات التى تستند إلى أبى األسود ، أنها ، وكل الر   هاهلل عن
 .هعن
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 .25مراتب الّنحويين أبي الطيب عبد الواحد اللّغوي  ،  ص (  (



 الّصرفعلم  ةنشأ

 :ى ّولاأل واية الرّ 

ل يبداأل"على دورين ، الص رفعلم  نشأ ، وينتهى بصدور الكتاب بهكتا هقبل أن يؤلف سيبوي او 
لاأل الص رفوالنعرف شيئا ذاأهمية عن تاريخ  همن سيبوي انى يبدأ، والث   ،وكل ماذكرته  و 

عنه ، ويذكر بعض  بن أبى طالب رضى اهلل يمام علإلا الص رفوايات أن أول من تكلم فى الر  
 أبنيةطن إلى الخطأ فى بعض ف من أول رضى اهلل عنه، بن أبى طالب يعلثين أن دالمح

 (1)". الص رفعند بعض المتكلمين ،فوضع فى البناء بابًا أوبابين هما أساس  هيأتهاالكلمات و 

خر اآل نل أحدهما عفصخيرة ال فى القرون األإان معًا علمان كانا يدرس الص رفو  الن حوم عل ن  إ
 (الص رفو الن حو )لى أن واضع العلمين إويات وقد ذهب معظم الر   عربية،ال،وكانا يعرفان بعلم 

ن العلمين لم أمما يشير إلى  الد ؤليأبو األسود  هبى طالب وخلفأبن  يعل اندهو سي
 .،وال اختالف في واضعهما والتاريخ منهماعن بعضها البعض  امنفصلينيكون

 :ة الثّانيةوايالرّ 

 هـ181فى زمن عبدالملك بن مروان،  دالص رف ، معاذ بن مسلم الهراء ،ولأول واضع علم 
ك بن مروان عبدالمل مؤدبوكان أبو مسلم "يوطى التى تقول الس   ةعلى رواي. ةوايوتعتمد هذه الر  

  ؟"يافاعل افعل"كيف تقول من َتؤ زُّه م أذ ًا :"يقول له ، يناظر رجاًل  هقد جلس إلى معاذ فسمع

أن أول من  هنا لمحتومن  .بيديلك كله الز  ذذكر : هواية بقولالر   هيوطى على هذوقد علق الس  
واية إنما تدل على هذه الر  دلت  إن:"واية التى تقول معاذ بن مسلم ، غير الر   الص رفوضع 
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 .11سيبوبه ، دكتورة خديجة الحديثي، مكتبة النهضة، بغداد ، صنقالً عن أبنية الّصرف في كتاب (  (



نه واضع علم ومما يدل على أ،ومفصالً  مبوباً صريف ،الأنه تكلم عليها كالمًا أمثلة من الت  
 (1).األخرى  ايةو ،ولم يتم العثور على الر   ةوايالر   هالص رف العثور على هذ

 : مدرسة البصرة وأعالمها 

لك بعد طول اتصال ِبَعَرب لى ذ، وا  لى تدوين مسائل الن حوإبالعراق سبق علماء البصرة "   
المربد الذى  منفراسخ ، وعلى ثالثة بادية نجدوقد كانت البصرة قريبة من خذ عنهم،الباِدية لأل

الشعرمن أفواه  ه لتلقىلمناظرة ، وكان الن حويون  يقصدونعر واإلى سوق أدبى للش   هآل أمر 
وينقلوه إلى  الن حوالمدن المجاورة ليتعلموا علماء يهاجر إلى البصرة الكثير من العرب، وكان 
قبل غيرهم بنحو قرن  الل غةو  الن حوالبصرين على تدوين قواعد  تساعدالعوامل  هبالدهم ،فهذ

قرون تبعدها يدرسون ويس أونصوص كثيرة بد يولقد اجتمعت لدى البصر  ،مانمن الز  
عدم الخروج عليها مهما تكن مسك بقواعدهم ورأوافى الت   دواَ وقد تشد   ،بطون القواعدنويست
ذا وذايثقوا بها،واعتبروه خطأوشذ لم ، وأهدروا ما خرج عليها من لغات القبائل التىيواعالد   ، وا 

 ،سهم فى تخريجهاورد ما يخالف مذهبهم فى نصوص المجال للطعن فيها تأولوها وأجهدوا أنف
ذا عجزوا عن ذلك قالوا   (2)".نه شاذ اليقاس عليه أو ضرورةإ: وا 
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 .11نقالً عن أبنية الّصرف في كتاب سيبوبه ،المصدر نفسه ، ص(  (
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 :من أعالم المدرسة البصرية

 :ؤلىأبو األسود الدّ 

على  هشعيته، واستعمله رضى اهلل عنه ، وكان من وجو  يعلبتعليمهم " الن حووهو واضع علم 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى اهلل  هابن عباس ، وقبل هذا كان استعمل البصرة ،بعد

 .عنهما

عنه  ثورس ،وهو فيها ك ل ِها م ق دٌم ومأاؤلى معدود فى طبقات من الن  أبو األسود الد  ":قال الجاحظ 
لفرسان ،واعراء واألشرافاء والمحدثين،والش  ابعيين والفقهودًا فى الت  الفضل فى جمعيها ،كان معد

، ويحكى عن يحي ابن معين   (1) "لح األشرافوالص   ،، والحاضرين الجواب،واألمراء،والن حويين
مات أبو األسود الدؤلي رضي اهلل عنه في الطاعون الجاف سنة تسع : رضي اهلل عنه أنه قال 

 .وستين 

 :يحي بن يعمر

وهو رجل من عدوان بن قيس بن َغْيالن بن " سليمانفيكنى أبا" ييحي بن يعمر العدوانوأما 
ا من موالحديث، ولقى عبداهلل بن عمر وعبداهلل بن عباس وغيره العربي ةم ضمر،وكان عالمًا ب

، ومات يحي بن يعمر بخرسان سنة تسع وعشرين ومئة في أيام مروان بن محمد  "الصحابه
(2). 
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يف عبد القادر بن عمر البغدادي ، تحقيق وبرح عبد السالم محمد هارون، الجزء االّول ، الطبعة خزانة األدب ولب لسان العرب ، تأل(  (

 .412الّثانية،الهيئة المصرية العامة للكتب،ص 
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 .  16نزهة األلباء ، ألبي كمال الدين عبد الرحمن ، ص (  



ضاء بخرسان ، فقال له يزيد بن المهل ب الق همن الفصحاء ،وكان قد والَّ وكان  "تادةه قوروى عن
له أنت ونبيذك وعزله عن  فقال(1)ماأدعه فى صباحى ومسائى ،: بيذ ؟فقال شرب الن  تيوما هل 
 . "القضاء

 :سحاق إعبداهلل بن 

وليس  يوزاد فى الشرح ،ثم توف عنبسة،اس بعد ،فرأس الن  ( 2)أباعبداهلل ي كنى  وكان ميمون: قال
عبداهلل أعلم أهل : ، وكان يقال ي فى أصحابه أحد مثل عبداهلل بن أبى إسحاق الحضرم

حتى ع ِمَل فيه كتاٌب مما أماله ، وكان ة ،وتكلم فى الهمز وقاسه ، ففرع الن حو هملقالبصرة ،وأع
أول من وضع  :ن قتادة قالبرقان عداوود بن الز  وقال أبوحاتم وقال ".اس وواحدهمرئيس الن  

 (3)".بعد أبى األسود يحي بن يعمر،وقد أخذ عنه عبداهلل بن أبى إسحاق الن حو

 :قفىعيسى بن عمر الثّ 

والقراءة مشهور  العربي ةو  الن حوعالم بليهم ،إوليد، نزل فى ثقيف ،فنسب خالد بن المولي "
ربعين ومائة أو  تسع   ةَ عمر سن، ومات عيسى بن أخذ عن عبداهلل بن إسحاق الحضرمى،"بذلك

محمد بن :"حدث التاريخ ". "، قبل أبى عمروبن العالء بخمس سنين أوستفى خالفة المنصور
 هؤلى ، ثم أخذ،ونقط المصاحف أبو األسود الد   العربي ةأول من وضع :عبدالملك عن المبرد قال

، ثم أخذه عن ابن  يإسحاق الحضرم يميمون األقرن ، ثم أخذه عن ميمون ابن أبعنبسه عن 
 هعن سيبوي هد سيبويه ، ثم أخذمحأبن ان الخليل ثم أخذه ع ،إسحاق عيسى بن عمر يأب

 .(4)".األخفش
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 .23مراتب الّنحويين ،أبي الطيب عبد الواحد علي اللّغوي الحلبي ، ص (  (
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 .925معجم األدباء ، تصنيف أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي،ص (  (



 :أبو عمر بن العالء

ويات ،اسمه زبَّان بن العالء بن عمار بن العربان بن عبداهلل بن وفى بعض الر  "اسمه كنيته ،
 .(1)ي بصر  ، وهو يالحصين الت يمى المازن

عبداهلل بن أبى من  بيهاعن ابن أبى إسحاق ، وكان أوسع علما بكالم العرب ولغاتها وغر أخذ 
اس القرآن فى مسجد البصرة والحسن القراء الموثوق بهم ، كان يقرئ الن   ةإسحاق،وكان من جل  

 .وتوفي سنة أربعة وخمسين ومائة في خالفة المنصور  (2) "بن أبى الحسن حاضراً 

 :يونس بن حبيب

، أخذ عن (3)وكان من أهل جبُّل  ،ى ،مولى لهمالن حو الضبي س بن حبيب أبوعبدالرحمن يون"
بين اثنين  يأغلب عليه ،ودخل المسجد يومًا وهو يهاد الن حو، وكان ةعمرو حماد بن سلم يأب

 يرجل كان يتهمه على مودته ، بلغت ماأرى ياأبا عبدالرحمن ،قال هو الذ:من الكبر ،فقال له 
يق الرأس ،ال : "وقال أبوالخطاب زياد بن يحي ". ترى فال ب ل غَته مثل يونس كمثل ، كوز ض 

 (4)".الينسى ييدخله شئ إال بعسر، فإذا دخله لم يخرج منه، يعن

 :يد الفراهيدمالخليل بن أح

حمد أعن عيسى بن عمر أبو عبدالرحمن الخليل بن  الن حوأخذ ثم محمد بن يزيد، " وقال 
: أخبرنا محمد بن يحي قال  .وِدى ، فلم يكن قبله والبعده مثله، وهو من فراهيد األزد الف ْره  

سحاق الز  أخبرنا عبداهلل بن محمد الت  : قال  أخبرنا المبرد يادى قالوا وجى وأبوعثمان المازنى وأبوا 
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 .هـ 251بن حبيب ،  إمام الكوفيين توفي عام اسمه يونس (  
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له ي ثم سأفراهيد فقال" فراهيدى : العرب أنت ؟ فقال  أي  ن م: قال رجل للخليل بن أحمد :
الك بن فهم بن عبداهلل بن مالك مبن ا انتسب إلي" فراهيدي:"آخر فقال فرهودي ،وقال المبرد 

انتسب "يفرهود:"وقوله سب ،معروف األهل ،بن نضر بن األزد ، وكان من أنفسهم صحيح الن  
 ".إلى واحد الفراهيد

كل أفق فتذاكرنا أمر العلماء ، فجعل أهل كل اء ا بمكة أدبنعمتجا:"وجى قالوروى أبو محمد الت  
العرب وهو  يأذك:الخليل ،فلم يبق أحد إال قالبلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم حتى جرى ذكر 

فهاَ م  العلوم و مفتاح ، وهو أول من استخرج العروض ، وحصر أشعار العرب وعمل أول  (1) "َصر 
ين في العلم ولي عدة واليات ، ألخيه السفاح كتاب العين ، وكان من الزاهاد في الدين والمنقطع

 .(2)ه 143، وعزله المنصور ، وأقام بالبصرى حتى توفي 

 :( 3) قنبران بن معمرو بن عث هسيبوي

يقال لها البيضاء،وقدم البصرة يكتب  شيراز،ن قرى ممولى بن الحارث ،ولد بقرية "يكنى أبابشر 
ليس :   مالحديث،فلزم حلقه حمَّاد بن سلمه ، فاستملى منه يوماقول النبى صلى اهلل عليه وسل

 ليس أبو الدرداءِ : ، فقال سيبوبه عليه ،ليس أبا الَّْدرداءِ لوشئت  أخذت   أحد من أصحابى إال
فقال سأطلب علمًاال استثناٌء ،، يسل، ليس هذا حيث ذهبت ،هياسيبويلحنت : ،فقال حماد 
َنِني فيه، ،ماسمعته يقول  مجالسة للخليلوكان كثير ال:" قال المخزومى ". فلزم الخليل تلحَّ

، إاليميرال مرحبًا بزا:  (4)".هسيبويل لَّ

 :"بقطرب"، المعروف الّنحومحمد بن المستنير ،أبو على 

                                      
1
 .11مراتب الّنحويين ، أبي الطيب عبد الواحد اللّغوي، ص(  (
(

2
 . 32اخبار النحويين والبصريين ، ص(  

(
3
 . هـ 262سيبوية اسمه أبو ببر عمرو بن عثمان بن قنبر ، توفي سنة (  

4
ى ،ت (  ( ه، تحقيق عبد 441تاريخ العلماء الّنحويين من البصريين والكوفيين ، القاضي أبي المحاسن المفضل بن محمد بن مسهر التنوخي المعرَّ

 .21الفتاح محمد الحلو، النبر ،إدارة الثقافة،ص



ِب ق  َفل  !  ما أنت إالقطرب ليل  :على بابه ، فقال له كان يدلج إليه ،فإذا خرج رآه و ،  هالزم سيبوي"
قال ابن ". يكن ثقهام مذهبه، واتصل بأبى د لف العجلى ، وأدب ولده، ولم ظ  خذ عن الن  وأ(1).به
، وله تصانيف "،فلم اذكر عنه شيئاً  الل غةعنه قمطرًا ،ثم تبينت أنه يكذب فى  تكتب:" تكيالس  

كتاب معاني القرأن قريب الحديث ، كتاب الصفات وكتاب األصوات وغير ذلك : كثيرة منها 
 .(2)ومات ستة ومائتين 

 :هاعالممدرسة الكوفة وأ
مان ،بعد أن تأصلت درسة البصرة بنحو قرن من الز  ممتأخرة عن  ةجاءت المدرسة الكوفي"

المذهب  يألنفسهم نهجا خاصًا يضاهفاتخذوا، د ، ورسخت المعايير عند البصريينالقواع
اقص ،وترك ءهم الن  اقة بسبب استقر البصرى وينافسه ،وقد أخذوا على البصريين أن قواعدهم ضي  

همال القياس ، كان الكوفيون  عر من البصريين ،لهذا جعلوا كثر رواية للش  ألغات بعض القبائل وا 
ون القياس عليه، فكان مذهبهم أوسع اورد عن العرب إماما لهم ال يخطئونه ويجيز مكل 
 ".بين المذهبين فى كثير من الفروع فالخالن هنا نشأم، و وأسهلوأيسر 

 
 :ذلك ةومن أمثل

ذهب الكوفيون إلى أن الياء والكاف فى  ،مائر؟وموضع الض  "لوالك"لوالي و"القول فى هل يقال 
ليه ذهب ا" لوالك"و"لوالي" ن إلى أن و ، وذهب البصريألخفش من البصريين فى موضع رفع ، وا 

لوالي "إلى أنه اليجوز أن يقال  دوذهب أبو العباس والمبر .الياء والكاف فى موضوع  جر بلوال
 منفصل كما جاء فى التنزيل فىمير البالض   يفيؤت" أنت اللوال أنا ،ولو "ويجب أن يقال " وكول

َّجنحنخنمنٱٹٱُّٱقوله 
 . "ولهذا لم يأت إالمنفصالً " (3)

                                      
1
، في طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جالل الدين السيوطي، تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، المجلد االّول ، المكتبة العصرية،  بغية الوعاة(  (

 .141م، ص2551ه،2425بيروت ،الطباعة بركة  بريف األنصاري للنبر، 
(

2
 . 19نزهة األلباء ألبي كمال عبد الرحمن ، ص (  

3
 .232، ص32سورة سبأ ، اآلية  ( (



ما قلنا إن الياء والكاف فى موضع رفع ،ألن الظاهر الذى إن  : فاحتجوا بأن قالوا أما الكوفيون 
أما .قام مقامهفكذاما داء على مذهبكمبتقامه رفٌع بها على مذهبنا،وباالقام الياء والكاف م

فى موضع جر ،ألن الياء " ولوالكـ" "لوالي"ما قلنا المكنى فى إن  "البصريون فاحتجوا بأن قالوا 
ير له فى كالمهم محال ، واليجوز أن نظير إلى ما المصالتكونان عالمة مرفوع ،وال والكاف

حرف ،وليس بفعل له فاعل مرفوع فيكون الضمير " لوال"يتوهم أنهما فى موضع نصب ، ألن 
ذا لم يكن فى موضع رفع والنصب وجب أن يكون فى موضع جر ما  .فى موضع نصب ،وا 

كر الحكيم هو األقوى مع تأييد الذ  د أبو العباس والمبر  هإلياذهب لمحت فى هذه المسألة أرى م
.(1) 

 أعالم مدرسة الكوفة
 : يؤاسأبو جعفر  الرّ 

،عالم أهل الكوفة ، وليس بنظير لهوالء الذين ( 2)ؤاسى  أبو جعفر الر  "أخذ عن أبى  -وممن
 ".ذكرنا ،والقريب منهم 

َمْيد قال أخبرنا إبراهيم بن : "أخبرنا جعفر بن محمد قال بالكوفة  كان :برنا أبو حاتم قالأخ: ح 
: وله تصانيف كثيرة منها  (3) "ليس بشئالعلم ؤاسى ، وهو مطروح وٌى يقال له أبوجعفر الر  حن

 .كتاب معاني القرأن ، وكتاب الوقف واإلبتداء ، الكبير والصغير وغير ذلك
 :أبو الحسن الكسائى

،ومعاذ أخذ عن أبى جعفر الرؤاسى.لكسائى حمزة افهو أبو الحسن على بن "وأما الكسائى 
 ".بعةالهراء ، وكان أحد األئمة القراء الس  

                                      
1
 اشإنصاف في مسائل الخالف بين الّنحويين البصريين والكوفيين ،تأليف البيخ اشإمام كمال الدين أبى البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعد( (

 .943لحميد،ص ه، الجزء الّثاني، ومعه كتاب اشإنتصاف من اشإنصاف ، تاليف محمد محي الدين عبد ا922األنباري الّنحوي ،ت

(
2
 .اسمه محمد بن الحسن بن أبي سارة ، ولقب بالرواسي لكبر رأسه ، وذكره الزبيدي في الطبقة األولى (  

3
 .14مراتب الّنحويين ،أبي الطيب عبد الواحد اللغوي،ص(  (



تعلم الكسائي الن حو علي الكبر، وكان سبب تعلمه أنه إنما "يحي بن زياد الفراء  أبو زكريا"وقال 
قد :، فجلس إلى قوم فيهم فضل، وكان يجالسهم كثيرًا،فقال  ايِ عَ أوقد مشى حتى  جاء يوماً 

فقال عيي    تعجب ،فقلإن أردت من الت  :كيف لحنت ؟فقالوا : ت ، فقالوا له تجالسنا وأنت تلحن  
ن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحي ر فى األمر فقل " ت يْ يَ أعْ :" ن ممخففة، وقام "َعييتأ:وا 
خرج إلى  اعنده،ثممرشدوه إلى معاذ الهراء ،فلزمه حتى أنفذ أالن حو ،فيعلم  ن،فسأل عم هفور 

معاني القرأن ، وكتاب المختصر : ه تصانيف كثيرة منها ، ول (1) "البصرة، ولزم الخليل بن أحمد
 .في النحو ، وكتاب القراءات ، وكتاب العدد ، وغير ذلك 

 :الفراء

وحدث محمد بن الجهم ،قال  ،ْلى الفراءيالدَّ  يحي بن زياد بن عبداهلل بن منصور هو أبو زكريا
شيد ، فتكلم بكالم لحن فيه حدثنى ابن المستنير قطرب ، قال دخل الفراء على هارون الر  :"

ياأمير : أتلحن؟ قال : فقال الر شيد للفراء جعفر بن يحي إنه لحن ياأمير المؤمنين،:م رات ،قال
حن ، فإذا تحفظت لم ألحن إن طباع أهل البدو اإلعراب ، وطباع أهل الحضر الل  المؤمنين ، 

ذا رجعت إلى الط   ، وتوفي سنة سبع ومائتين في طريق "شيد قوله، فاستحسن الر  )2(بع لحنت وا 
 .( 3)مكة ، وقد بلغ ثالث وستين سنة 

 :علبأحمد بن يحي الثّ 

من  تقدمفاق من " بثعلَّب"ان، المعروف ب  يش يمولى بن"ى بن يزيد ، الن حو هو أحمد بن يحي 
أبوبكر محمد  يوحدَّثن:"قال  ". الكوفيين وأهل عصره ،وكان قد ناظر أصحاب الفراء وساواهم 

 الن حو يعلب فثيحيى نظر أبو العباس أحمد بن :، قاليبن القاسم بن محمد بن بشار األنبار 
                                      

1
 .11نزهة األلباء في طبقات األدباء ، ألبي البركات كمال الدين ، ص( (

2
 .61غويين ،ألبي بكر محمد الحسن الزبيدي ، ص طبقات الّنحويين والل( (
(

3
 . 54نزهة األلباء ألبي كمال عبد الرحمن ، ص (  



،وكان ثقة صدوقًا حافظًا للغة  ة،وصن ف الكتب وله ثالث وعشرون سنسنة ةوله ثمان عشر 
 .ولد سنة مائتين وتوفي في خالفة المكتفي أبي محمد المعتضد  (1) "يبالمعان عالماً 
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 .24المرجع السابق، ص(  (



 الثّالثالمبحث 

 علمي النحو والصرف تطور

ليل فى الن حو وسبقت الخ"،بن أحمد زروة سنام علمي النحو والصرف الخليليمثل         
رفع  يإسحاق وعيسى بن يعمر،ولكن هو الذ يعند ابن أب ة، وخاص ةصريف خطوات مهموالت  

صريف من ول علمي الن حو والت  ، تنا الضخمصرحهما وبناءهما شاد ا و مقواعدهما وأركانه
بهما حتى استويا فى صورتهما التى تثبتت على الزمن ، وما يصوره سيبويه  ازالم، و  هأسالف

ن صنيع أستاذه، وسمىَّ حركات ما هو مإن  ؛ صريف وقواعدهما والت   الن حوفى كتابه من أصول 
ة باسم نوالفتح والكسر ،أما سكونها فسماه الوقف ، وسمىَّ الكسره غير المنو  مالمبينات باسم الض

،كان يرى مالجر، كما سمى السكون الذى يقع فى أواخر األفعال المضارعة المجزومة باسم الجز 
 (1)".نفس حروف اإلعراب يالم هثنية وجمع المذكر الس  لف والياء والواو فى الت  األ

 :في تطور العلمين جهود الخليل

مجردة بحوثه الواسعة فى بنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة ، وقسم الكلمات إلى في 
يغة الث  ةلميزان الص رفى ، وقد اتخذ من تفعيلالمجردة والمزيدة ا ةيبنومزيدة ، ووضع لأل  ةالثيالص 
 ل، فوزنه فعلجعفر:المجرد ،مثل  يباعوزن الر   يوأضاف إليها ألمًا ف"علفِ "المجردة أصال هو 

الوزن الخماسى المجرد ، سفرجل فوزنه فعل ل ،أما الكلمات المزيدة ، فجعل حروف  يوالمين ف
الميزان بلفظ،يمتاز األصل من  يطق فتنأن " نيهالتمو أس"ة فيها عشرة ، مجموعة فى كلمة يادالز  

، ووضع قوانين نكسار ،وزنها انفعالام وزنها أفعل ، وتفض ل،وزنها تفعَّل ، و أكر :المزيد ،فمثال
 (2).اسم الفاعل األجوف المهموز:عالل والقلب ومن أمثلة ذلك اإل

                                      
1
 .242-231ه، تحقيق مازن المبارك، النابرون مكتبة دار المعارف، طبعة القاهرة ، ص331اشإيضاح في علل الّنحو ،ألبي القاسم الزجاجي، ت(  (

2
 .66/ص/1ص ،ابن جني ،الخصائ(  (



 يمن جاَء،وكان يرى أنه حدث ف جاء  :مثل "ن أمثلة اسم الفاعل من الفعل األجوف المهموز مو 
يغة الهمزة ،وذلك أن اسم الفاعل من الفعل األجوف قدمت ياء لفظة جائى على  ، إذقلب الص 

ع مفلو تقدم الياء ألدى ذلك إلى انقالبها همزة، وأن تجسائل ،  تقلب عينه همزة ،مثل ،  يالثالث  
 ير حدوث قلب فد  لغتها ، ومن أجل ق يرهه العرب فكلمة واحدة ، وهو شئ تك يهمزتان ف
يغة " جاء  "تعل إعالل كلمة قاض، فأصبحت  عدها ذلك ألنأجائى ،و " جايئ"، فأصبحت  الص 

بن تميم  ففى قول طري"شاكـ  "على كلمة  اس كلمة جاء  يقبهذا اإلعالل والقلب  يدعم رأيه فو 
 : عنبريال

 1ث ُمْعلمُ الحواد   يى فِ حِ الشاكـٍ سِ                مْ أنا ذاكُ  نينّ أ ينوِ فُ فتعرْ 

يغة يفإنه قدم الكاف على الهمزة ف فأصبحت "شائكـ" هاإذا أصل" شاكـ  "األصلية لكلمة  الص 
فإنها جاءت عن العرب " أشياء"فكلمة .فاعل ال "فالع"ووزنها" شاكـ  "ثم أعلها فأصبحت " شاكئ"

لى التاأل،إذ قدمت الهمزة  يب الخليل ،أنه حدث فيها قلب مكان، وذهالص رفممنوعة من   يو 
ما تجمع صحراء على ك" يأشاو "ع على الكلمة تجمن إ: ها ،وقال ئالم الكلمة على فا يه

 (2).الياء واواً فأبدلت " أشايا"صحارى ، وأصلها عنده

 :حليلةالتّ  الخليلمقدرة 
 لفظية تحليالً ها ال  صيغ أدوات( 3) كان يحلل"تحليال واسعًا ،كما عبارات الل غة كان الخليل يحلل

تخلصت من كلمتين ،من ، وأن من الممكن أن تكون الكلمة اس ن حتفيها إلى ال يلتفتجعله 
،ثم كثر بنال م   أي" ل م  "للتنبيه وفعل " ها"فإنه ذهب إلى أنه مركب من " لمَّ ه"ذلك اسم الفعل 

يغةاستعمال  ن كانت متحركة ،ف ؛فيفًا خت" ها"لف من ، فحذفت األ الص  نها إألن الالم بعدها، وا 

                                      
(

1
 .ديوان طفيف بن تميم   (

2
 .21ه، الجزءالعابر ،طبعة القاهرة،ص 643برح المفصل ، للبيخ العالمة موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الّنحوي، ت (  (

3
 .3/292الخصائص ،(  (



ة باصالن  " لن"ومن ذلك " .هلم"اكنين فصارت ذفت اللتقاء الس  حوكأنها ،ةاكنفى حكم الس  
يغةنذفت الهمزة تحقيقًا لكثيرة دوراحف" نأال "،فأصلها عنده (1)للمضارع  فى الكالم على نحو  الص 

ومن ذلك .ون بعدها، ثم حذفت األلف لسكونها وسكون الن  "خْذ َوك ْل وسلْ :"حذفها فى مثل 
ومن ذلك كلمة .بالياء فطرحت الهمزة وألصقت الالم "ال أيس"ها عنده فأصل" ليس"تحليله لكلمة 

 (2)".إذن"ها عندهفأصل" إذن"

فاظ فقها لعل  ل، ودقائقها فى العبارات واأل العربي ةأسرار يفقه دقيق جعله  يكان يمتاز بحس  لغو 
ارة أوهذة الظاهرة لينقل عنه مثل ،إن هذه العب مراراً  هه لم يبلغه، ويتوقف سيبوبيأحدًا من معاصر 

يتضح  يخفيف ، ومن أروع الجوانب التالت   يلون إلى هذه األداء رغبة فميتكرهها العرب، أوي
عالل واإل ماإلدغا يف هسيبوي نقلها عنه يالكثيرة الت هالمرهف ، وأحاديث يها ذوقه اللغو في

 الْجْند بْ  لعرب لصوتالحاد ،حكاية ا يغو ى ِحسَّه الل  دوالياء ، ومما يصور م وومواضع قلب الوا
إنهم توهموا فى صوت الجندب : فقد قال" َصْرَصرَ :"بقولهم يوحكايتهم لصوت الباز "َصرَّ :"قولهمب

َر بينما توهموا فى صوت البازى تقطيعا، فقالوا  (3)".َصْرَصْر "استطالة ومدًَّا، فقالوا صَّ

المتقدمة، فالخليل وأقرانه من ومما تقدم يتبين للباحث صعوبة التفريق بين العلمين في العصور 
 .العلماء، كانوا يتناول  كل القضايا النحوية والصرفية تحت عنوان علوم العربية
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 لوّ األ المبحث 

 إعمال المصدر واسم الفعل

" أي المشتمل على جميع حروفه لفظًا أوتقديرًا " اسم الحدث الجاري على الفعل هو : المصدر   
لفظًا، وبدأ به، ألنه أصل الفعل في االشتقاق ؛ وألنه (1)فخرج اسم المصدر؛ لخلوه عن بعض

أعجبني ضرب زيد  عمرًا أمِس، أو اآلن :" أوحااًل أو مستقباًل تقوليعمل عمل فعله ماضيًا 
ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع منه "ولكن هناك خالف . أوغداً 

نحوضرب ضربًا ، وقام قيامًا ،وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدروفرع منه، أمَّا 
لنا المصدر مشتق من الفعل،ألن المصدر يصح لصحةالفعل إنما ق:الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا 

( قام قياماً )فيصح المصدر لصحة الفعل وتقول( قاوم قواماً )ويعتل العتالله،أال ترى أنك تقول 
 (2).فيعتل العتدالله، فلما صح لصحته ، واعتل العتالله دل على أنه فرع عليه

لمصدر أصل للفعل و يدل على زمان وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن ا
معين،أن المصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معين، فكما أن  المطلق  أصل 

 ". للمقيد، فكذا المصدر أصل للفعل

ويرى الباحث أن الفعل أصل، وأن المصدر يصح لصحته ويعتل العتالله ، وأن  المصدر تأييد 
على زمن مطلق، والفعل بزمن معين، في رأيي لم يكن  للفعل بخالف من جعل المصدر يدل

 .هذا وصفًا دقيقاً 

 

                                      
1
ير الكواكب الدرية، برح البيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األهول من أعيان القرن الّثالث عبر الهجري ، تأليف البيخ محمد الرعيني البه(  (

 .361، بيروت ، ص3محمد األسكندري، النابر دار الكتب  العربي، ط. بالخطاب ، أبرف عليه وقدمه ،د
2
 .132خالف بين الّنحويين والبصريين والكوفيين، تأليف البيخ اشإمام كمال الدين أبي البركات ، صاشإنصاف في مسائل ال(  (



 :سم المصدرا

بخلوه لفظًا وتقديرًا من بعض مافي (1)ماساوى المصدر في الد اللة وخالفه ")المراد باسم المصدر 
فعله  دون تعويض،كعطاء ، فإنه مساو عطاء معنى ،ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة 

 (2)(.ل ، وهو خال منها لفظًا وتقديرًا، ولم يعوض عنها بشئفي الفع

 :أقسام المصدر
 : ينقسم إلي ثالثة أقسام 

، إلى فاعلهن يكون مضافًا أإما  قسام إعمااًل واستعمااًل ، وهوالمضاف وهو أكثر هذه األ:االّول
ن وجد فيكون وا  ، وينصب المفعول به(3)مفعوله ، فقد يضاف لفاعله  إلىن يكون مضافًا أما ا  و 

 ألزم، ومجانسةالمرءِ  العقالءَ  مصاحبة المرءِ : فظ مرفوعًا في المحل كقولهم الفاعل مجرورًا في الل  
 . سلمأالسفهاءَ 
غاثةٌ المصدر المن  : الثّاني  .واجبةٌ  فَ الضيْ  ون ، نحوا 
 .عجبت من الت خاذل القادة : المعرف بأل ، واستعماله أقل من الث اني ، نحو :الثّالث

 : أنواع  ةسم المصدر ثالثا
 .ن كان علمًا لم يعمل اتفاقاً إ .1
 :ميم مزيدة لغير مفاعله كالمضرب والمحمدة ،هذا كالمصدر اتفاقًا ، ومنه قوله الش اعر وذ .2

 .أظالٌم إّن ُمَصابُكْم رجال              أهدى الّسالم َتِحّيَة َظْلمُ 
 
 : الش اعركقول إن كان بغيرهما لم يعمل عند البصريين، ويعمل عند الكوفيين والبغداديين  .3

 .هُم الوفاءُ غيرِ ّيْن لِ ترِ  الَ فَ        مْ هُ نْ مِ  عد  تُ  امْ رَ الكْ  يرِتكَ شِ عَ بِ 
                                      

1
 .216محمد علي سلطان، ص. تيسيروتكميل برح ابن عقيل علي ألفتة ابن مالك ، د(  (

2
 .114برح االبموني علي ألفية بن مالك ، ص (  (

3
 112ص. الجامعة األردنية ، للنبر ،دار المسيرة، ط تلعربي ،كلية اآلداب ، محمود حسني،استاذالّنحوا.الّنحوالبامل ، د(  (



 : المصدر إضافة
. الَعَسِل نحو َعِجْبت  ِمن ش ْرِب زيد   (1)إضافة المصدر إلي الفاعل فيجره ، ثم ينصب المفعول

نحو عجبت من ضْرِب اليوِم " ويضاف المصدر إلى الظ رف،ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول
 ".زيٌدعمراً 

ومما يالحظه أن المصدر من المشتقات التي عملت عمل فعلها، وهو بذلك يوضح صورة من 
 .صور عالقات الد رس الن حوي بالد رس الص رفي من حيث إعمال المشتق

 :لاسم الفع إعمال
 ."أوَّه"و"هْ صَ "شتان و"  ـكاناب عن الفعل معنى واستعمااًل ،م"

، ضربًازيدًا  :المصادر والصفات فى نحوفخرجت "ول عمال كونه عاماًل غير مموالمراد باستع
 .ن العوامل تدخل عليهاإيدان ،فم الز  ئقاأ

ال ز و  ستجب،او ، وانكفف ، " سكتا"،أمين، بمعنى هْ مَ ،هْ وورد بمعنى األمر كثير، صَ 
بمعنى " أفْ "و"أوَّه"افترق وبعد،و بمعنى"هيهات"و"نشتا"كـضارع قليل،مه،وبمعنى الماضى والبوبا

ۅ   ۉ   ۉ   ې  ې  ې  چ كقوله تعالى  بمعنى أعجب،" هاَ اَ و "و"ويْ "و" وا"توجع وأتضجر ،وأ

 ".أعجب لعدم فالح الكفرين "(2) چ

نها وعملها معناها وزم ل وتتضمناألفعانوب عن لفاظ تأ: ألفعال هىاسماء أأن : ويرى الباحث 
" اقترف"اضى مناب عن الفعل ال نشتاسم ، كاألفعال وال تتأثر بالعواملةامن غير أن تقبل عالم

                                      
1
، حققه برح بن عقيل ، قاضي القضاة بهاء الدين عبد هللا بن عقيل العقيلي الحمداني المصري،علي ألفية أبي عبد هللا محمد جمال الدين بن مالك (  (

 .226فاخوري ، الجزء الّثاني، دار الجيل بيروت، ص وبوبه وفسر غامضه وعلق علي بروحه وأعرب بواهده ، ال

2
 .سورة القصص ، األية (   (



ختصار ونوع يجاز واالسماء األفعال اإلأوالغرض من  "سكتا"ناب عن فعل األمر ( هْ صَ )وكذا 
 .(1)ةمن المبالغ

ها فقحكم موا يأ همار ضوا   ،ظهار فاعلهاإك ،زوم وغيرهماعدى والل  اء غالبًا الت  موحكم هذه األس"
اسكت  :،ألن فعله مالز  هْ وصَ ، زيدًا  رويداً : أهمل ،فيقال (2)ألن فعله "عد  مت "رويدًا " ،معنى

،فإنه ينمأغالبا من ز واحتر ًا كفعليهما ،ومظهر فى هيهات زيد ،بوفاعل كليهما مضمر وجو 
عليك ،والتضمر  اً زيد:فال يجوز أن يقال ، مولها عليهاعواليتقدم م ،د  عمتاستجب ،وهو : بمعنى 

الكسائى أن يتصرف فيها بتقديم  مولها ، وجوزعضمرة بأن تحذف ،ويبقى مم،أي ال تعمل 

،وجوز ابن (3)  چپ   ڀ  ڀ  ڀڀ    چ  َّتعالىقوله  جعلليها إجراء لها مجرى أصولها ،و مولها ععم
 ".ك إعمالها مضمرةمال

 :اسم الفعلأحكام 

 عن كل من األسماء واألفعال ،باعتباره كماسبق هأحكام يقصد بها غالبا ما يتميز به وحد"وهي
 :ا ، ومن هذا األحكام ما،وليس واحد منهمهبشبيها 

 .كما أن الفعل اليضاف ،أنه اليضاف تماما .1
تستخدم هكذا ،للمفرد والمثنى والجمع  :مثال( َصهْ )،فكلمة معه الضمير البارز يأنه اليأت .2

 .والمذكر من ذلك والمؤنث

                                      
1
اشإمام  أبي محمد  عبد هللا  جمال الدين بن يوسف  بن أحمد بن عبد هللا بن  هبام األنصاري ، ت : أوضح المسالك الي ألفية  ابن مالك ، تأليف (   (

ق أوضح  المسالك وهو برح الكبير من ثالثة  بروح ، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد  ، المكتبة  ه ، ومعه كتاب آخر عدة المسالك  إلي تحقي262

 .16-12/ 4العصرية ، بيروت، 
2
 .211همع الهوامع ، اشإمام جالل الدين السيوطي ،  ص(  (

3
 .11، ص14سورة النساء ، االية (   (



نَ  .3 ذا ل اسم الفعل إذا ن و  مل مايلى َصْه عن الحديث، أي نَّون فهو معرفه ، ولنت مفهو نكرة ،وا 
 .(1)"َصه  َعِن الحديث

نما يكون مست فاعلها ونالحظ أن أسماء األفعال اليبرز المثل مجرى فيها ، ألنها قد جرى ترًا وا 
 .موالتهاعفعال ال تتأثر عن مسماء لألبلفظ واحد ،أن األ إالال تستعمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

                                      
1
 .646كتاب الّنحو المصفي، محمد سعيد ، مكتبة البباب ، القاهرة ، الطبعة االّولي، ص  ( (



 انىالمبحث الثّ 

 ة المشّبهة وعملهافالصّ 

الفاعل منها ماصيغ لغير تفضيل من (1)باسم  هةوالمشبوصاحبه ، مادل على حدث:  ةفص  ال
نى الحدوث ، فذلك ال تكون على الحدث إلى الوصوف به ، دون إفادة مةإالزم، لقصد نسب فعل  

وأنما تكون للحال الدائم ،وهو األصل فى باب  ؛نقطع ،وال للمستقبل الذى لم يقع مللماضى ال
وأما  اسم  الفاعل ،واسم المفعول به فإنهما كالفعل فى إفادة معنى الحدوث  .الوصف 

 .الستعمالهما بمعنى الماضى ،والحال ، واالستقبال  ةوالصالحي،

تدل  ةالمشب ةفوالص  ،جددالحدوث والت   هبه الحدث على وج فاعل تدل على من قام ةنالحظ صيغ
والحال فاعل تكون للماضى  ةم، صيغوابوت والد  الث   ةبه الحدث على وج امعلى من ق

دى تعمن الم شتقفاعل ت ةالتكون إال للحال فى الغالب، صيغ ةشبهمال ةستقبال،والصفالاو 
 . إالمن الالزم تشتقال  ةهشب  مال ةفوالص   ،والالزم

رفية فالص    :(2)ةتيالث اآلفات الث  واحدة من الص   ،تدل على ةالث الثة الص 

 .،وقصير ،وأحورسمروأ فى صاحبها ،مثل طويل ، ةثابتةجسدي ةخلق .1
 .شجاع ،وجبان،وكريم،ووقور:مثلفيه، ةفهى راسخ،أوجبل ة  ف ِطر عليها ،ةطبيع .2
،مثل جوعان فيه ،والهى طبع ةتثبت فى صاحبها ،ألنها ليست بخلقال ةعارض ةصف .3

 ." ،وسكران ،ومريض

 

                                      
1
هللا ، برح ألفية بن مالك البن الناظم ، أبي عبد هللا بدر الدين محمد أبن اشإمام العالمة حجة العرب جمال الدين محمد ابن صاحب ألفية رحمه (   (

 .444يد السيد محمد عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، صعبد الحم. حققه وضبطه، وبرح بواهده ، د
2
 .161لبنان،ص : محمد حلواني ، دار البروق العربي، بيروت . المغني الجديد في علم الّصرف ، تأليف د(   (



 :ةهالمشبّ  ةفالصّ شروط عمل 

أجنبي،بل فى سببى،والفى  يتخالف فى أنها التعمل مضمرة ، وال ف به عمالً  ةهالمشب   ةفالص  
فى  فقال الخفا:ق عليها،بل فى متأخر عنها، وال فى مفصول بينها وبينه،بل فى متصل بهابسا

الضرورة كما  يال فإباء ،كريم فيها حسب اآل:عمولها،فيقولوا مو  ةلم يفصلوا بين الصف"شرحه 
 ".ن أباً والطيب ون إذا ما ي َنسوْ :قال

وبين معمولها ،إذا كان  ةذكر صاحب البسيط ،أنه يجوز الفصل بين هذه الصف:"قال أبو حيان 

إلى أنه :يين الن حو كثر أذهب . (1)  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       ٹ ٹ چ و منصوبًا أمرفوعًا 
ة الثالثه ،وأجاز نزملألوذهب أبوبكر بن طاهر إلى أنها تكون .ن تكون بمعنى الحالأال يشترط 

إلى أنها : لسيرافيوذهب ا.فيكون  بمعنى المستقبل  مررت برجل  حاضر االبن غداً :ن تقول أ
 .(2)إلى أنها بمعنى الماضى :بمعنى الماضى ، وذهب ابن السَّراج والفارسى 

 زيٌد حسنٌ "صب نحوفع والن  وهو الر  ))، يتعدمعمل اسم الفاعل ال ةفيثبت لهذه الص       
بالمفعول به ألن حسن تشبيه بضارب فعل عمله،لما كانت ( 3)شبيهمنصوب على الت  "هَ الَوجْ 
 ((.عنه، فلم يجز تقديم معمولها عليها قصرتفرعًا فى العمل عن اسم الفاعل  ةالمشبه ةفالص  

نها التوجد إال حااًل أفة المشبهة باسم الفاعل تفارقه في الص  )) بعضهم : ال وفي البسيط ق  
على الثبوت والثبوت من ضروته الحال،وأمامن  ةدال ةالشرط ،ولكن لكونها صفة جه ،ليس على

 .(4)((الشرط ،فتكون حينيذ يصح تأويلها بالزمان  ةجه

                                      
1
 496، ص91سورة ص، االية (  (

2
 .53همع الهوامع ، جالل الدين  السيوطي، ص(  (

3
 .126محمد علي السلطان ، ص. ، دتفسير وتكميل برح أبن عقيل (  (

4
 .  54همع الهوامع، اشإمام جالل الدين السيوطي، ص(  (



الفعل لم يجز تقديم  ةصب ،ولكن ماتختلف به عن داللفع والن  الر   ةالمشبه فةيثبت لهذه الص  
بوت على الث   شبهةالمة الصف ةدالل.بخالف الفعل يجوز تقديم معمول عليه  ،معمولها عليها

 .جدد ثبت الدوام عقاًل لما أنتفى عنها الحدوث والت   هانأل ةال وضعي ةعقلي ةدالل ،واملد  او 

 :سم الفاعل بخمسة أموراعن ة فما تختص به الص  
1. 

 ".جميل" حسن"كــ  ، يأنها تصاغ من الالزم دون التعد))
وهويكون ألحد األزمنه  (1)للزمن الحاضر الدائم ،دون الماضى المنقطع والمستقبلأنها  .2

 .ةالثالث
 ."ضامر البطن""طاهر القلب"ه ،كـنوسكو  هتحرك يللمضارع ف ةأنها تكون مجاري .3
 .أن منصوبها اليتقدم عليها .4
َزْيٌد حسٌن :"،إما لفظا نحو  اهمتصاًل بضمير موصوف :يأ سببياً أنه يلزم كون معمولها  .5

ما َمْعنى ،" وْجهه    .  ((ْاَلْوجه   َزيٌد حسن  "نحو : وا 
 :ق الصفةاشتقا
 :(2)أنواع  ةثالث العربي ةفى  ةالمشبه ةفللص  
الزم ، وجاءت على الصيغ  مجرد يما اشتقت من فعل ثالث يأصلية ، وه ةمشبه ةصف .1

 . ةالمعروف
أو  ةثابت ة، ودلت على صف،وهى ما اشتقت من أفعال غير ثالثية  ةأصليغير  ةمشبه ةصف .2

 .مستمرة فى صاحبها 
 : م َحولَّة  ةمشبه ةصف .3

ما اسم مفعول ، تحول كل وهى فى األص  .ةمشبه ةنهما إلى صفمل إما إسم فاعل ، وا 

                                      
1
 .    141أوضح المسالك إلي ألفية أبن مالك ،  اشإمام أبي محمد عبد هللا جمال الدين ، ص(  (

2
 .  121محمد خير الحلواني ، ص. المغني الجديد في علم الّصرف ، تأليف د(  (



الفعل الثالثى  منكالهما يشتقان  ةوغير األصلي ةاألصلي ةالمشبه ةفأن الص  الباحث ويرى 
 .فعولمم الفاعل واسم الحول من اسطريق الت  ة تتم عن الث الثةف،خالف الص  ه أوغير 

 :وعمله  اسم التفضيل

 :اسم التفضيل

1. 
بها  انيشتركان فيها ،ويعرف ةأكثر ،فى صفبين اثنيين ، أو  ةفاضلمويدل غالبًا على ال))

 يأببن ي اسد ،علمر أشرس من األالن  : ، كقولنا (1)،ولكن أحدهما فضل فيها على اآلخر 
ا أكثر أولهم يمر واألسد غير أنها فالن   يمشتركة  ف ةصفة طالب أقوى من عنترة فالشراس

 .أكثر  يعل يما فوعنترة ،ولكنه يعل يمشتركة ف ة،والقوة صف يالثان يمما ف
عليه المفضل والمفضل  يشهور فموال  ةنسبية غير بين ةصف يف ةوأحيانا تكون المفاضل .2

مر فى لن  د واسا يتميز األمالهر  أقوى من الفأر، فالهر والفأر اليتميزان بالقوة ك:،كأن يقال 
 .فى الهر تزيد على القوة فى الفأرفضيل أن القوة قصود من الت  م، ولكن الراسهالش  

فى صفات تتناقض مع ما يتصفان به فى الواقع، كقوله ئين يبين ش ةوأحيانًا تكون المفاضل

 .(2) چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  چ تعالى 
ذن هو فيجئ فرد، فضيلأن صوغ  أفعل الت  الباحث ويرى  أفاد الن حو من الص رف في توليد  وا 

 .تفيد المفاضلة بين إثنين اشتركا في صفة ما وزاد  إحداهما علي اآلخر"أفعل"صيغة جديدة في 
يعرف بهما  ةصف يشيئين ف(3)بين  ةفضيل من المعانى هو المفاضليناط باسم الت  ماوأغرط 

العسل أحلى من ،تاءالش  يف أحر م ن الص  : هما مثل نقيضأحدهما، ويعرف اآلخر بعكسهما و 
الحرارة المسو غ لها فى الظاهر،وكذلك المسوغ   يتاء فيف والش  بين الص   ةالخل، فالمفاضل

                                      
1
 .  113محمد خير حلواني ، ص. المغني الجديد في علم الّصرف ، د ( (

2
 .  31سورة يوسف، األية(  (

3
 .  119المصدر نفسه ،  ص (  (



الحلو ورد مثل اء بارد الحار ،والخل حامض تبين العسل والخل فى الحالوة ،فالش   ة فاضلملل

 (1)  چى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  ا في قوله تعالىهذ
واليضاف إلى نكرة ،ويتخذ "أل"ن ميجرد  ةالحال هفضيل معناه األساسى ،وفى هذوقد يفقد اسم الت  

 : معنيين

 چگ  گ  گڳ    چ  ي قوله تعالى فمعنى اسم الفاعل كما 
 ةفمعنى الص   أى عالم بكم (2)

(3)  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃچ في قوله تعالى  كما  هةالمشب
 

 

 

 فضيل وزن اسم التّ 

كأفضل وفضلى ، وأكبر وكبرى ، " ْعلى ف  "ومؤنثه  (4)"أفعل"هو و ))فضيل وزن واحد ، السم الت  
 :فى ثالث كلمات"أفعل "وقد حذفت الهمزة 

 :نحووهى خير ،وشر،وحب ،

 .((اِس الْمْفسد  الن  شر َّ : وكقولك اسَ ، من ينفع الن  اِس خير  الن  

 :شروط صوغه

فضيل علوم ،تام ،قابل للت  مفضيل إالمن فعل ثالثى الحرف مثبت ، متصرف ،اليصاغ اسم الت  "
لمجاوزته ثالثه " أكرم"ن مألنه منفى، وال " اكتبم"أوعيب،فاليصاغ  من (5)غير دال على لون 

                                      
1
 .،11سورة الملك ، اآلية (  (

2
 ،94سورة االسراء، اآلية (  (

3
 . 12سورة  الروم ، اآلية (  (

4
 .  255المصدر نفسه  ، ص (  (

5
 .  111ة، الغالييني ، تأليف البيخ  مصطفي  الغالييني ، صجامع الدروس العربيّ (  (



جامدة ، والمن الفعل المجهول والمن صار ونحوهما ،ألنهما " بئس وليس "أحرف ، وال من 
الخليل  عنموقد ". "فضيل غير قابلة للت  .،ألنهمن مات ،وال ةاقصوكان ونحوهما من األفعال الن  

 .((منعه أن األلوان والعيوب تجرى مجرى الخلق نحو اليد والرجل  ةاأللوان والعيوب ،عل
 (1).((ما أكرم زيدًا من َكَرمْ :نحو يجيز بناء أفعل من كل فعل ثالثى قياساً  هأن سيبوي))

 :فضيلحاالت اسم التّ 

 :ةواإلضاف" أل" المجرد من.1
 هقع بعدو ذكير ،و ، هي اإلفراد والت  (2)واحداً  ن أل واإلضافه ،لزم حاالً مفضيل اسم الت   يإذا عر  "
 نبيتا مفاليطابق مايصفه  أو يخبر عنه بالعدد والجنس، ك" من"ب جروراً مفضل عليه مال

(3)َّ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ٹ ٹ چ ه تيواهد األالش  
 

پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ        (4) چڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ٹ ٹ چ 

 (6)   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    ٹ ٹ چ ("5)     چٺ    

لى األةيففى اآل عن جمع مؤنث ،وفى  ة،عن مؤنث ،وفى الث الثةأخبر عن مثنى ،وفى الث اني:و 
ذكر ، وهو فى حال واحد ،أحَب،وخير،أي مفرد مذكر ،لم يطابق ما أخبر عنه مجمع  ةابعالر  

عرفه َفْصله، ماة من الندا أضيف لنكرة ممفيحيث أجاز " للفراء خالفا".فى العدد ،وال فى الجنس
 .هند فضلى امرأة تقصدنا : ضى حينيذ أن يؤن ث ويثن ى نحو واقت

                                      
1
ي ، سر صناعة اشإعراب  ، صنعة البيخ أبو الفتح عثمان بن جني الّنحوي رحمه هللا ، إلي أبي بكر عبد الواحد بن عرس بن فهد بن أحمد  األزد(  (

 .  239م، ص2594ه،  2324الحلبي وأوالده ، الطبعة االّولي، تحقيق لجنة من األساتذة ، الجزء االّول ، الطبع والنبر مطبعة البابي 
2
 .  156المغني الجديد علم الّصرف ، تاليف  محمد  خير حلواني، ص(  (

3
 .،1سورة يوسف ، اآلية( (

4
 . 4سورة الضحي، اآلية (  (

5
 .46سورة الكهف ، اآلية (  (

6
 .. 14سورة الفرقان، اآلية (  (



 ."ذكير فراد والت  يجوز فيها اإل:ة المشتقه حيث قال مالك فى النكر خالف البن 

 :المقترن بأل يطابق ماقبله

زيد :،فتقول(1)ذكير وغيرهمات  مطابقته لما قبله فى اإلفراد وال تبأل لزمالت فضيل إذا كان أفعل  
واليجوز الفضليان ، ندانواله،الفضلى ندوه،يدون األفضلونوالز  فضالن ،يدان األاألفضل، والز  
 "من"تقترن به ن األفضل ،واليجوز أ هندال الزيدون األفضل ،و : لما قبله ،فال تقول هعدم مطابقت

نما العزة ول:"ن عمرو، فاما قولهمزيد األفضل :فال تقول "  (2)للكاثرست باألكثر منهم حصى ،وا 
متعلق "جعل منهم  أو" ست بألكثر منهم،واألصل ،ول الملف والفيتخرج على زيادة األ ،

 ".عن األف والالم ، البما دخلت عليه دبمحذوف مجر 

 :ةالمضاف لمعرف

بأحبكم  مأخبرك الأ: " صلى اهلل عليه وسلم :قوله ها وقد اجتمعا فى م، وعدةالمطابق:"وجهان 
ذكير فراد والت  ب ابن السراج اإلجوأو  ."أحاسنكم أخالقا ةمنى مجالس يقوم القيام مإلى وأقربك

 ماع والقياس،ورد عليه بالس  : ماقبله ،قال أبو حيان  ةنع من مطابقم،و 

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  چ       ٹ ٹ (3)  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ٹ ٹ چ 

 ".أكابر"وجمع " أحرص "فافرد  (4) چۇ  ۇ  

ا فى أن كاًل مكهاوأما القياس فشبهه بذى األلف والالم أقوى من شبه بالعارى من حيث اشتر 
بوبكر بن أقال :"جرائه مجرى العارى إولى من أ (1)ةطابقجراؤه مجراه فى الم  إ، ف ةمعرفمنهما 

 .أفعل تثنيةماأضيف اليه وجمعه وثأنيثه عن  ةذكير أفصح أستغناء بتثنيراد والت  األنبارى اإلف
                                      

1
 .  161محمد خير حلواني ، ص. ن عقيل ، تاليف  دتفسير وتكميل برح اب(  (
(

2
 .ديوان األعبى (  

3
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4
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 ".ةاألفصح من الوجهين المطابق :وقال أبو منصور الجواليقى
 :فضيل مضاف إلى نكرةاسم التّ 
، (.2)"من "بذكير، وال يؤتى بعده بالمفضل عليه مجرورا يلزم اإلفراد والت  "يضاف إلى نكرة  وحين

 چ ڎ          ڈڈڌ  ڌ  ڎ  ٹ ٹ چ 
" ثديين أنِت أشعر  ذاتِ ":لخنساءةاابغوقول الن  (3)

 ".أنتما أكرم  عالمين ،وهم أزكى طالب  :"وتقول،
 :فضيل باعتبار لفظة أربع حاالت الحظ السم الت  ي  
 .الضافة او " أل"ن يكون مجردًا من أ  .1
 .ان يكون مضاف إلى نكرة   .2
 ." أل..."أن يكون معرفًا   .3
مفضل من حيث ن كان معرفا بأل وجبت مطابقته للأن يكون مضاف إلى معرفه فا  .4
ن كان مجردًا من أ ،معوالج ةثنيأنيث واإلفراد والت  ذكير والت  ت  ال مضاف إلى أو كان  ةواإلضاف لوا 

 .وعدمها ةالمطابقإذا اضيف إلي معرفة جاز الوجهان ،أما هإفراده وتذكير  نكرة وجب
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 الثّالثالمبحث 

 واسم المفعول سم الفاعلإعمال ا

،كضارب ضارع وسكناتهمال على الفاعل الجارى على حركات الالوصف الد   :هواسم الفاعل 
مطلقًا،ماضيًا أو حااًل  أو  فان كان بأل عمل، وال يخلو إما أن يكون بأل،أو مجردًا منها،كرممو 

ن كان مجردًا ن ،أو غدًا،أو اآل زيدًا أمسِ  جاء الضارب:،تقول  مستقبالً   .(1)وا 
 : شروط عمله 

 :نما يعمل بشرطينإف 

منعه ،اليعمل وقد يضِ م  ،إن كان بمعنى الن يكون بمعنى الحال أو االستقبالأ:حدهما أ

ٹ ن كان بمعنى الماضى ،واستدلوا إاء ،ضالكسائى وهشام وابن م وأجاز ذلك. "((الجمهور

سلم أن اسم ن ستدالل أن الوأجاب الجمهور على هذا اال.(2) چڳ   ڳ  ڳ ٹ چ 

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ وقوله تعالى ، على مضيه بل هو دال على الحال،واوالحال  ق  الفاعل فيها با

 چک  گ  گ  گ  گڳ  چ چ چ 
رع الدال على الحال أو تى بالمضاأف (3)

 ،بعد واو الحال يحسن أن نقولإنما  ةياألحسن كما فى اآل"هورمقول الجولمحت  ." االستقبال
 .(4)قول بسطنواليحسن أن سط ،يبوكلبهم 

 

 :شروط إعمال اسم الفاعل
                                      

1
هجرية ، ومعه كتاب سبيل الهدى،   262برح قطر الندى ، وبل الصدى ، تصنيف أبي محمد عبد هللا جمال الدين  ابن هبام األنصاري ، ت ( (

 .154بتحقيق برح قطر الندى ، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية، ص 
2
 .. 1سورة الكهف ، اآلية ( (

3
 . 21الكهف ، اآلية  سورة( (

4
 . 45برح بن عقيل قاضي القضاء ، بهاء الدين ، ص ( (



ن كان مجردًا عمل عمل ِفْعله، إجردًا ، فيكون معرفًا بأل ،أو م اليخلو اسم الفاعل من أن.1
نما ، غداً  (1)أو ،ناآلهذا ضارٌب َزْيدًا، : حااًل ، نحو من الرفع والنصب،إن كان مستقباًل أو وا 

 . هو بمعناه يعمل لجريانه على الفعل الذ

 .الحركات والسكنات يوافق له فم،أنه المضارع ،ومعنى جريانه عليهوهو 

ن كان بمعنى الماضى لم يعمل عناه ،فهو مشبه له هو بم يلعدم جريانه على الفعل الذ ؛وا 
 هذا ضارب  زْيد   :ه ، فتقول ت،بل يجب إضاف هذا ضارٌب زيدًا أمسِ  :،فال تقولمعنى ال لفظاً 

 .أمسِ 

أضارب زيٌد : كأن يقع بعد االستفهام نحو،إذا اعتمد على شئ قبلهإال   عل اليعمل إن اسم الفا.2
 .،نحو ماضارٌبٌ زيٌدعمراً  يأو النف، ياطالعًا جباًل  :عمرًا ،أو حرف ندى نحو

 .هزيد راكبًا فرسًا ، وغير  اًل ، جاءازيدًا،أوح رت برجل  ضاربٌ مر :نحو أونعتًا،

 :قول الشاعر  قد يعمل اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله، ومنه.3

 ئمال"منصوب ب" عينه"ف ة البيض كالٌدمى مرْ جَ و الْ إذا راح نحْ ه عينه من شئ غير  ئ  مال موك
 .ئوكم شخص مال: لموصوف محذوف، وتقديرة  ةصف" يومال"

ذ موقع ئعه حينومستقباًل، وحااًل،لوقو ،، ماضياً اسم الفاعل صله لأللف والالم عملإذا وقع   .4
 ،هذا هو، أو غدًا،أو أمسِ نهذا الضارب  زيدًا ،اآل:فتقول ، ةأن تكون جملة  الفعل إذ حق الصل

 .(2)"شهور من قول الن حويينمال

                                      
1
ديدة ، برح بن عقيل علي ألفية ابن مالك، ومعه كتاب منحة الجيل ، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، طبعة ج( (

 .  3/216م،  2555-ه2411
2
 . 215 - 216ابن مالك ، تأليف محمد محي الدين، ص برح بن عقيل علي ألفية (  (



فهو يحدث ويزول من  ،مدائال ئفاعل حدث طار  ةالحدث الذى تدل عليه صيغ حظة أنمانال
وام د  والث بات التى يدل الحدث فيها على ال ة المشبهةفن الص  عبهذا يختلف ،رارمغير دوام أو است

جدد والحدوث نه الفعل أو تعلق به على سبيل الت  معلى من وقع  ة، أن اسم الفاعل مشتق لدالل
وافق له فى الحركات مصب ،النه فع والن  ن الر  مفعله  عمل المجرد عمل ، أن اسم الفاعل

 . لفظًا ال معنًا  هولكن مشبهًا ل ،وافقته لهمكنات ، وامتنع فى الماضى لعدم والس  

 :اسم الفاعل  ةمبالغ

 ةمى صيغ المبالغبزيادة ، وتس (1)لفاظ تدل على مايدل عليه اسم الفاعلأ " :اسم الفاعل ةمبالغ
 فع الال و سوءاً  قوال ديق إذا كان غيرماأعظم الص  :نحو "  فعَّال" :، وهى ةقياسي ة،وأشهرها خمس

 :نحو"فعيل . " أهله وصولٌ  نحو البارُّ " فعول"  .هصائدئر محزاٌر االط   :نحو" مفعال. "إسادة
 ".تضير   ٌر أمورًا الذِ حَ : نحو" فِعلَ"".أقدر من يكون سميعًا خيرًا ،نصيرًا عدالً 

يدًا ز ال ت والقت  امو  : لم تستعمل إال حيث يمكن الكثرة ،فاليقال "" ةعلى المبالغ اللتهاولد  "
ها زادت على معنى الفعل ألن ة،عمال الخمسإ،نكر الكوفيون الكلأو ال الناس ،،بخالف قت  

مى رْ الجِ نكر أل لقلتهما ،يل وفعِ خيرين ، فعِ ،وأنكر البصريون األفى أفعالها ةإذ المبالغ ةبالمبالغ
 .نثر يإعماله ف ع،ألنه أقل ورودًا حتى إنه لم يسمفعل دون فعيل 

 .(2)"عف ضب لَ عِ أبو عمر يعمل فَ :وقال 

وتية يشتركان في كثرة المبالغة، وأنكر علماء البصرة    يرى كل من الد اللة الن حوية والد اللة الص 
ون ال مبالغة في الخمسة، ألن الفعل لم لقلتهما، وكذلك أنكر الكوفيون إذ ير  لَ عِ فَ  مبالغة فعيل و

: تكون فيه مبالغة ، ولكني أرى أن المبالغة موجودة إن لم تكن في الفعل، فالمبالغة موجودة مثل
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رفية  رفية ذات الزيادة أفادت معاني جديدة في الصيغ الص  غف ار، صبور، ولكن هذه الصيغ الص 
 .   في داللة المبالغة

 :اسم الفاعل  ةإضاف

فإن لم يدل على الحال أو  ،على الحال أو االستقبال الإذا كان داالً إاسم الفاعل اليتعدى " 
محمدًا إذا " بٌ ضار "إذا ضربه و" محمد   هذا ضارب  :"ن ماضيًا أضيف ، تقول كا بأن ستقبال اال

 .ضربه ىكان يضربه أو ينو 

نوين البته،وذلك قولك ،فهو بغير تإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطعف"كتاب سيبويه"جاء فى
هذا "ألنه ليس موضعًا للتنوين، وكذلك قولك  ،وجه الكالم وحد ه الجر" وأخيه عبد اهلل ضارب "

 "ضارب زيد فيها وأخيه
 .اهللوهذا قاتل عمرو أمس وعبد

، (وهم ضاربوا عبداهلل )(وهما ضاربا زيد()أمس  هذا ضارب زيد  ):، تقول"بضالمقت" يوجاء ف
خو أ)و( غالم زيد)قولك  ةهذا ،ألنه اسم بمنزل الز إلم يج يبه معنى الماض ردتأك إذا كل ذل
 .(1)"(عبداهلل

وال يفهم من هذا أن اإلضافة ال تصح إال إذا كان اسم الفاعل دااًل على الم ِضي، بل اإلضافة 
جائزة سواء كان اسم الفاعل دااًل على المعنى أم غيره ، إال أن النصب ال يصح إال إذا كان دل 

 .  على الحال أو االستقبال

 ةدااًل على المعنى ،بل اإلضافإل إذا كان اسم الفاعل أالتصح  ةواليفهم من هذا أن اإلضاف
إال أن النصب اليصح إال إذا دل على  هجائزة سواء كان اسم الفاعل دااًل على المعنى أم غير 

 .الحال أو االستقبال 
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 :اسم المفعول

أنه يصاغ "ضروب ومكرم مك:"بقوله  همثل ل،ا اشتق من مصدر فعل لمن وقع عليهوهو م"
أوله وفتح ي يم مضموم فالمضارع بم ةومن غيره على زنفعول ، م ةمن الثالثى على زن(1)

ول ،واليثنى عفعد ى من حرف الجر إذ ليس له مإالبعد ي   م،واليصاغ من الالز هماقبل آخر 
فيرفع نائب ،ولللمفع ي،ويعمل عمل فعله المبنيكالفعل بخالف المصوغ من المتعد واليجمع
 ." ده  ضرب عب:،كما تقول  زيد مضروب عبده  :قول ت ،الفاعل

وفي هذا المطلب أفاد الد رس الن حوي من الد رس الص رفي إنشاء صيغ جديدة تعد إضافة إلي 
صياغة الد رس الن حوي عند إعمالها ، ويعمل اسم المفعول عمل الفعل المبني للمجهول ويرفع 

 . نائب الفاعل وشرط عمله وأحواله كشروط اسم الفاعل وأحواله

 :ل اسم المفعول اعمإ

 :ةتيالمبنى للمجهول بالشروط اآل ل الفعلماسم المفعول ع يعمل"

 .شرحه   م  األستاذ مفهو : فعول مقرونًا بأداة التعريف فانه يعمل مطلقًا،نحو مإن كان اسم ال . أ

 .األستاذ فهم شرحه: قلت  وكأنك. وعنائب فاعل مرف (شرح)و( مفه)مفعول من اسم ال( مفهوم)

يعمل بشروط أن يكون للحال أو  التعريف فإنه ةادفعول مجردًا من أمإن كان اسم ال .ب
 .الللماضى ،ستقبالاال

 ؟  أمفهوم هذا الشرح   :االستفهام نحو. 1
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م، مطبعة مصطفي الحلبي 2522ه، 2351،   1ى يس بن زين الدين الحمصي البافعي، ط:حابية على برح  الفاكهي لقطر الندى ، تأليف (  (

 . 112/ 2وأوالده ، 



،فكان عاماًل فى وهو خال  من أداة التعريفمفهوم اسم مفعول اعتمد على همزة االستفهام ، ) 
 .نائب الفاعل

سم  نسان نائب فاعل مرفوع الاإلخرين ،ل حقوق اآلمالذى يه اإلنسان   مامحترمٌ  :فى الن  .2
 (ما)فى  من أداة التعريف،ألنه اعتمد على الن   يخال" محترم"المفعول 

، ةاسم مفعول نعت لخطب" ةمنسق"، اأفكاره   ة  منسق ة  ت  إلى خطبمعاست:نحو: الموصوف.3
 .(1)"أفكارها"،فرفع نائب الفاعل فاعتمد على موصوف

أداه  ء كانت من حيثاالمفعول ، سو  مالفاعل واس شروط اسمداللة الفرق بين  هنالحظما 
جد نمل فعكل منها الي يف يالماض، أما ستقبالالتعريف أو المجرد الذى يعمل للحال واال

غيير عانى كثيرة من حيث الت  م تأفاد ةالص رفيةاللوالد   ،عنىمركيب والحيث الت  ةمن الن حويةاللالد  
 .ل والمعنى من شروط اسم الفاعل واسم المفعو 

 :اسم المفعول ةإضاف

يد مضروب ز : اسم الفاعل ،اليجوز فيه نحودون  مفعول إلى مرفوعهاسم ال ةتجوز إضاف"
، فى مثل من نصب المن رفع ، وأصله ةحيح أن اإلضافوالص  :"قال أبو حيان، هرالظ  
فى  هواعتنى بذكر  ،لم يذكر هذا الحكم غير ابن مالك:اطبىالش   هوقال شيخ" لظهرمضروب ا"

فاليجوز  ،فعول من متعد  إلى واحدمأن يكون اسم ال: يجوز بشرطين إنما: قال ، "سائر كتبه 
 (2)."بوت الوصفى ويتناسى فيه الحدوثن متعد  إلى أكثر ،وأن يقصد الث  م،وال ممن الز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الّثالث

 نماذج الّدراسة الّتطبيقية

 المصدر واسم الفعل: المبحث األّول

 الّصفة المبّبهة واسم الّتفضيل: المبحث الّثاني

 اسم الفاعل واسم المفعول: الّثالثالمبحث 

  



 ّولاأل المبحث 

 المصدر واسم الفعل

 المصدر وعمل الفعل   

 : قول الش اعر زهير

م الحديثِ هابِ ن  اهو عَ مو               ومُ قتْ وذُ  مْ تُ مْ لِ اعَ إال مَ  بُ رْ ا الحَ مَ وَ   الُمرج 

 .زهير ةوالبيت من معلق

 ،مر كذلكهذا ماتقتضيه عبارته، وليس األ"المصدر،ن يجيزون إعمال ياستشهد على أن الكوفي
 "ال ضمير المصدر عند الكوفيينمبل هو شاهد على إع

 :أما قوله ،يجوز إعمال ضمير المصدر:وقال الكوفيون

 .مثلها  إلىودوا عاكم أن تإيفوذقتم  علمتمالما إماالحرب و 

م فيه أي ما العلم عن الحرب بالحديث ،أي ما الخب" ماهو عنها": وقوله ر عنها بحديث يرج 
: كذا قال ". الماعلمتم،دل عن العلم إ:عن العلم ،ألنه لما قال  ةكناي" هو: "فقولهبالظن،

وما الذى :نه قالأوك" ما"ضمير " هو:"ودًا فى شرحه وقال صع.ى الن حو الخطيب وأبو حعفر 
 .(1) "الً ،ألن العلم اليكون قو  مضمير القول ال العل" هو":وقال الزوزنى ". م علمت

                                      
(

1
 ديوان زهير أبي سلمى(  



ر المصدر يعمل فى الجار ارح المحقق هذا البيت فى باب المصدر على أن ضميورد الش  أو 
هم على قبول ضأنه يخ:"والمعنى ".أي ما حديث عنها ،فجعله ضمير الحديث"،وقال والمجرور

 .(1)"لح ويخوفهم من الحرب الص  

 .واهد الرضىوهذا البيت شرحه عبدالقادر البغدادى فى شرح ش

 :أحوال ةثالث المقدر في  إعمال المصدر 

 المضاف ،وهو إعمال :و لاأل

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ٹ ٹ چ

 (2) چڃ   ڃ  
 

 :المرار بن منقذ الت ميمياعر ن ، قول الش  إعمال المنو   :انىالث  

 (3) لِ يقِ المَ  َعنِ  نّ ا مهُ ناهأزلْ          قومٍ  يوف روسِ بالسّ  بٍ رْ ضَ بِ 

 :مالك بن زغبة اعرإعمال المحلى بأل ، قول الش  : الث الث

 ا  عمِ سْ مُ  ربِ عن الضّ  لْ كُ نفلم أ تُ ى       كررْ نِ أنّ  يرةِ غِ مَ أولى ال متْ لِ لقد عَ 

ل فى إعمال المضاف الشاهد األ حيث عمل المصدر مضافًا "  ةاالستدال فى هذه األي هوج"و 
 ةيهذه اآل يلى فاعله،حيث أضاف الصدر فإمله وهو غير مضاف ،فيكون مضافًا أكثر من ع
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3
 .من ديوان المنقذ التميمي ( 



واهلل أعلم ، ولوال أن دفع ،والتقدير (الناس)ثم جئ بمفعوله ( اهلل)،وهو لفظ الجالله  هإلى فاعل
 . (1)"اهلل الناس 

 :نإعمال المنوّ :انى اهد الثّ الشّ 

 حيث عمل المصدر " بضرب رؤس:" ن قوله اهد فى عمل المصدر المنو  الش  

 .ه لرؤسبوهو نصعمل الفعل ،" ضرب"ن نو  مال

 :المحلى بأل: د الثّالثهاالشّ 

" بالضر  :"قولهالمحلى بأل ، وهو  المصدر لحيث أعم" معاً ب مسالضر   :"اهد فى قوله الشّ 
 ".مسمعاً : "عمل الفعل ،فنصب به المفعول، وهو قوله 

م وال نعل:"حيانقال أبو ". عريف لت  لفيه  لبأن أ "أبو حيان هواختار  هراو ط  وابن ال هوقول ابن طلح
،كما فى الذى والتى ةدائمن أنها ز " الكافى"ليه صاحب ال ما ذهب إإلك خالفًا افى ذ

يجتمع  على الإذ ،مشياء بغير أل،فال وجه إال ادعاء زيادتهالتعريف فى هذه األ ،ألنونحوهما
 ".ألنه فى معناها ة،التنوين معرف ةوهو فى حال: قال ، االسم تعريفان

ه نكرة ،فكذا ينبغى أن يكون نون أقوى من المضاف ،ألنه ماش ب ه بمعمال الإ :"وقال الز جاج 
، والمنوب عنه فى عن حرف مصدرى والفعل ة، بل بالنياب ةبهبأن إعماله ليس للش   ،ورد  نكرة

 ،"رَّف أقوى من إعمال المضاف فى القياسى إعمال المع:"وقال ابن عصفور ". ر ضممرتبه ال
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ه، دار رياض بن 262ي كتاب برح قطر الندي وبل الصدى ، شإبن هبام االنصاري ، ت  إعراب البواهد القرآنية واألحاديث النبوية البريفة ف(  (

 .191حسن الخّوام ، مطبعة المكتبة العصرية ، بيروت  ، 



من  ةٌ َخاصَّ أل عند هو القياس ،ألنه قد دخَله  ي، وذوترك إعمال المضاف :"، حيانقال أبو 
ذا إ، فألن األصل فى األسماء أال تعمل،فكذلك المنَّون ، ه أاليعملسخواص االسم ،فكان قيا

 (1)".ةتعلق اسم باسم ،فاألصل الجر باإلضاف

 المر ار بن منقذ التميمى  :ديوان 

 .ةموضع القيلول/ أس كلها ، المقيل وهى الر   ،ةمالهام ،جمع ها :الّلغة 

 .أزلنا  رؤس أعدائنا عن مواضع إستقرارها  بضربها بسيوفنا الماضية  :المعنى 

 . ديوان  مالك  زغبة

غيرة مالخيل الده مراويحتمل أن يكون  ،لموصوف محذوف ة،والمغيرة، صف غيرةمأولى ال :الّلغة 
 .المغيرة  ةاعم، أو الج

، وفى التى هى أول المغيرين ةاعمقد علمت الج:،ويقول ةجاعبالش   ةيصف نفس: عنى مال
(2).ازمًا لهم هجاع ،وأننى صرفتهم عن وجوههم لب الش  طليعتهم ، أننى جرئ الق

 

 :عمل اسم الفعل

 :الش اعر لقيط بن زرارة بن عدس اضى ،قولمماسمى به ال :و لاأل

 (3) هذا والِعناق وال نْوُم               واَلْمشَرُب الباِرُد فى ّظِل ال دْوم تّانَ شَ 
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 .216سلطان  ، ص. تفسير  وتكميل برح بن عقيل، د( (
(

3
 ديوان لقيط بن زرارة (



 : الش اعر األعشى ميمون بن قيس وقول

 (1)رِ ابِ ى جَ أخِ  انَ حي   مُ ها     ويوْ ورِ على كُ  يْ ومِ يَ ما  تّانَ شَ 

 :الش اعر كعب بن مالك أبي كعب األنصاري به األمر ،قول يماسم:انىالث  

 (2) لقِ خْ ها لم تُ نّ أك فِ كّ ه األ ها          بلْ اتُ هاميا  حِ ضا مَ اجِ مَ الجَ  رُ َتذَ        

 : الش اعر راجز من بني تميم لم يعين اسمه ماسمى به المضارع ، قول:الث الث

 (3) نب  رْ عليه الز   ر  كأنما ذ   نب  أنت وفوك األشْ  ابأبيو 

 .من شواهد سيبويه: الّشاعر وقول

 ر  كْ ن  بِ  ِنيمات  ئْ قد جِ  يمال قل  تانى  أالق أن ر الط   يلتنأس

 "شتنان هذا والعناق :" قول :ّول األ اهد الشّ 

حيث استعمل شتان اسم فعل ماضى بمعنى افترق ورفع به فاعاًل،كما كان يرفعه لو وضع "
أنه زيد  الإ، انى لشتانمعناه،وكذلك البيت الث  عل الذى يدل اسم الفعل على مكانه افترق ،وهوالف

(4)".ا هو ظاهرماسم الفعل وفاعله ك ماء بين
 

على ه ، ونصب به مابعدحيث استعمل بله اسم فعل أمر" "األكف  بله :"فى قوله :انىاهد الث  الش  
 .مفعول نهأ

 " هأوج ةعلى ثالث ةواة يرون الكلمأن الرّ 

                                      
(

1
 ميمون بن قيسديوان (  

(
2
 ديوان كعب األنصاري (   

(
3

  لم يعين إسمه في بذوذ الذهب( 
4
 .322بذوذ الذهب في معرفة كالم العرب ، البن هبام  االنصاري ، ص ( (



ه، لفظ له من مصدر بمعنى ترك ، والفعل( بله)وتخريجها على أن ( كفاأل)جرب :ّول األ الوجه 
 .(1)َّ چڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ     ٹ ٹ چ واألكف مضاف إليه، 

فعل امر واألكف مفعول به اسم (بله)على  ةوايف ، وتخرج هذه الر  كبنصب األ:انىالوجه الث   
 في رواية من نصَب األكف  

اسم استفهام فى محل رفع خبر  (بله)على أن ةوايوتخرج هذه الر   ف ،كبرفع األ: الوجه الث الث  
 ،أبو الحسن وقطرب بمنزلة كيف، ومابعدها مبتدأ وهي خبره، وهذا وجه شاذ، حكاهمقدم ، 

(2)".وأنكرة أبو على 
 

بفتح الواو وسكون " وي"اسم فعل مضارع بمعنى أعجب ،مثل " وا"فى قوله :اهد الث الث الش  
كالذى يرتفع بنفس أعجب ، فدل على ذلك أن اسم  ،به ضمير مستتر فيه وجوباً  الياء،والمرفوع

 ". ضارع يعمل عمل الفعل المضارع الذى يكون بمعناه مالفعل ال

 "وي" إنوقال ابن مالك " ووا" "هاً اوو " وي:"عجب وأسماء التعجب وهى للت  " وا" ةكلم:"قال العينى 
 (3)".وا"أكثر من  " وواها" 

أن الواستشهد به على  .اسم فعل  يعمل عمل فعله: ن أويك"خر فى قوله البيت اآل اهد فىالش  
 .األسماء ترد للتندم

عند سيبويه والخليل " وي كأن"على أن " :والبيت من شواهد سيبويه والرضى ، قال البغدادى
 ". ذكرة ما هآخر ة و من المثقل ةوكأن المخفف، يةالتعجب من وي ةمركب

: لت الخليل عن قوله تعالىأسراج فى األصول بحروفه، بن الس  انقله وهذا نص سيبويه ،و 
،والمعنى من كأن ةفصولم" وي"فزعم أنها " ويكأن اهلل:"وعن قوله تعالى" يكأنه اليفلح الكافرونو 

                                      
1
 4:سورة محمد، اآلية(  (

2
 .329المصدر نفسه ، ص ( (

3
 .341الدرر الهوامع برح همع الهوامع ، أحمد بن األمين ، ص( (



ن معنى أيريدون  :يحاسوقال الن  . هوانبفتكلموا على قد علمهم أو  ،وقع على أن القوم انتبهوا
 ".وي"

من ةمركب" ويكأن"فتكون " وي"فيقولون ن يستعظمه، أمرًا اإلنسان حيث يستنكر أ :قولهبتنبيه 
 (1)".وجوز ابن مالك مضمرة  ،شبيهللت   (كأن)للتنبيه ومن " وي"

 ".على الحدث والزمان لتداولهافعااًل أ" ونوزعم الكوفي

دًا على ئزا عاً برا قسماً زعم ابن صابر  ،جمهور البصريين باسميتها اختلف فى مس ماها.قول 
 (2)". فةسماه الخالة، الثالثةأقسام الكلم

 .بن زرارة بن عدسى لقيط ن  اديو  .1

 .ةشتان،معناه افترق ،العناق ، المعانق: الل غة 

 .قيساألعشي ميمون بن : ديون  .2

 .وتباعد أمرهما شتان ، افترق: غهالل  

 .الك بن أبى كعب األنصارى مكعب بن :ن اديو 

 .أس،وهى عظام الر   ةاجم ، جمع جمجممترك ،الجنتدع و ، تذر: الل غة 

معناه " وا" الل غة 434رقم وأنشده العشموني  ،م راجز من بنى تميم لم يعين اسمهمن كال تبيال
 .عجبأ

                                      
1
 .343المصدر نفسه ، ص( (

 
2
 .341المصدر نفسه ، ص( (

 



 انىالمبحث الثّ 

 فضيلفعل والتّ أو  ة المشّبهة فالصّ 

إلى أنها ال تأتى إال من "كاكى الثى وقد ذهب الس  من غير الث   يتأقد ت هةالمشب   ةفالص           
 اعريبويه قول الش  سفقد أورد ".الثىتى من غير الث  أوهذا ليس صوابًا، ألنها ت،جردمالثى الالث  

 :زهير

 (1)بكُ له الشّ  بْ نصَ لم يُ  مِ وادِ القَ  ريُش               قٌ طر  مُ  نِ يْ الخدّ  فعُ سْ وى لها أأهْ 

منطلق " :وازنتها للمضارع نحومالثى وجب الث  أنها إذاكانت من غير "وابن عقيلوذكر ابن مالك 
، لكن بشرط اسم الفاعل ةالثى على زننها تنقاس من غير الث  أ"ويرى محمد الطنطاوى " سانالل  
 (2)" .ومستقيم الرأى" "ةمعتدل القام" :نحو ه،للفرق بينها وبينوامالد   ةن يكون المعنى على جهأ

وهى فى األصل " فتعلم"من المزيد على وزن  ةمشبه ةصف"اهد مطرق فى البيت ليست والش  
 "ومستقم الرأى " " ةمعتدل القام"ومثل قوله ،ةمشبه ةبوت صار صفه الث  ب فلما أريد ،اسم فاعل

الثى على بناء اسم الفاعل إذا تى من غير الث  أقد تة المشبه ةفن الص  أعلى "مرتفع الحرارة " و
وصيغ اسم  ولم يفرق بين صيغتها ة،المشبه ةفالص   ةيحدد سيبويه أبنيأولم  ،بوتقصد الث  
نقعالفاعل، و   (3)،د بابًا تكلم فيه على عملها ا 

بمطرق، وهى " ريش"فيه نصب  اهدالش  " مطرق"،ومما جاء منونًا وهو خر فى هذا البيتآوشاهد 
 .(4)" باسم الفاعل ةالمشبه ةفالص  

                                      
(

1
 .البيت من ديوان أبي سلمى (  

2
 .215خديجة الحديثي ، ص . أبنية الّصرف في كتاب سيبويه معجم ودراسة ، د( (

 
3
 .2/259م، 2422، 2سيبويه ، أبي ببر عمرو بن عثمان  بن قنبر ، تحقيق وبرح عبد السالم هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتب، ط كتاب( (

4
 . 259الدرر الهوامع  ، أحمد أمين ، ص (  (



فة المشبهة   قائل هذا البيت، ديوان زهير الل غة، األصل ترك الن ون والت نوين، واإلضافة في الص 
 .ال تخرجها عن الت نكير، وال تكسبها تعريفًا، وهي مع الن ون والت نوين نكرة 

 :ول المتعدى إلى واحدعفماسم ال

 :أبو علي اعرقول الش  

 نا رأُس هُ ابها ه فوعٌ نت مرْ أفهل             ودرهمٍ  وشاةٍ  ودينارٍ  ثوبٍ بَ 

،ورفع ةالمشبه ةفأجرى مجرى الص  ، اسم مفعول متعدى إلى واحد" ع و مرف:"اهد فى قوله لش  او 
 ".والتقدير مرفوع رأسك ،ميررأس بعده مع احتسابه خاليًا من الض  

 نعهم، و الكوفيون هفأجاز ، "ه  وأما مررت برجل حسن وجه  " حيان ، سهيل ألبىوفى شرح الت  
 ".روفخبن اوالمنع اختيار ، البصريون

 ،ودرهم ،جمع دراهم  ةجمع شيا: ةشا:  الل غة
 .أبو على ديوان :البيت 
 :مجردة من أل مضاف لضمير ةفالصّ  ةإضاف

 الشماخ :اعرقول الش  
 َلالهماى قد عفا طِ خامِ الرّ  لِ حقْ بِ         فيها  كبُ ج الرّ عرّ ِدْمَنَتْيِن ن أمِ 

 امَ هُ اَل طَ صْ ا مُ نَ تَ وْ ى جَ الِ عَ األَ  يتَ مْ كَ        ا ــــــــــــا صفمهْ يِ عَ بْ على رِ  أقامتْ 
،وأن جواز ذلك خاص المجردة من أل إلى مضاف لضمير ةفالص   ةاستشهد به على قبح إضاف

،وقد يضًا، وفى كتاب سيبويهةأوابن مالك فى الكافي الهمعبالضرورة،وقد بين الخالف فى ذلك 
 "جوتنا مصطالهما:"اهد فى قوله، الش  ةالوج ةبحسن هشبهو ،اوْجِههَ  ة  ، حسنجاء فى الشعر

صطالهما يعود على وجوههما، والضمير الذى فى م   ةبمنزل"صطالهما وم  " حسنتا" ةفجوتنا بمنزل
 " جارتا صفاً "قوله 



 لم تسود لبعدهما عن ثفيتين،كميت األعالى يعنى األعالى من األ(1)،والصفثفيتانوهما األ
وهو (4)،تى المصطلىديعنى مسو " (3)صطالهمام   (2)وجوتنا" ،لنار فهى على لون الجبلمباشرة ا

يين هذا على سيبويه ، وجعل أن الضمير من الن حو منهما،وأنكر بعض  دموضع الوقو 
كميتا األعالي،والص حيح قول : ال على الجارتين ، فكأنه قال عائد على األعالى،"همامصطال"

نما قسم ،وبعضها جونًا مسوداً ن يقسم فيجعل بعضها كميتاً أيرد  ألن الشاعر لمسيبويه، ،وا 
 (5).اروأسفلها جونًا لمباشرته الن   األثقفين  فجعل أعالها كميتًا لبعده عن الن ار،

 عجب فى الت  ها يل وندر ضفحذف همزة أخير وأشر فى الت  
 .األخير  ناس واببالل خير الن  : يقول الفارض

فضيل هو خير من كذا،وشر فيقال فى الت  خير ، أحذف همزة  اسر الن  خي:" اهد فى قوله الش  
اسمان جامدان الفعل لواحد  غويون أنهماويرى بعض الل   ،خير وأشر إالنادراً أورفض (6)،من كذا
هما من الجامد، غ، صو شذوذان الرأى  هذا على امفضيل منهما شذ، ففيهالت   ئفمج،منهما

لاألوسقوط همزتهما ،أما الرأى  ألن ؛حيح ففيهما شذوذ واحد وهو سقوط  همزتهما وهو الص   و 
ما اشد أنفسهم وأعلمهم بما :حذف همزة أشد فى قول األحوص وندر ".كل  واحد منهما فعل

 . مار به الكريم المسلم يحمى الز  
أي ما أشد أنفسهم  ،عجب، على ندور حذف همزة أشد فى الت  منفسهأماشد :" اهد فى قوله الش  
 (7)؟".

 :ةأفعل التفضيل بمن مجردا  من أل واإلضاف ةلص
                                      

1
 جبل( (

2
 حسنتا( (

3
 وجوهما( (

4
 .312ينظر درر اللوامع  برح همع الهوامع، أحمد بن أمين ، ص ( (

5
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 .311الّنحو الوافي ، حسن عباس ، الجزء الّثالث، ص( (



  چىئ  يئ   جب  حب  خب  مب    ٹ ٹ چوقد جاء 
مقرون بأل أي منك،أما المضاف وال(1)

 ".من"فيمتنع وصلها ب

ليه ذهب  ،" ةإلى أنها البتداء الغاي فقهفذهب المبرد ومن وا ،"هذه""من"اختلف فى معنى  وا 
فضله " هو أفضل من زيد"فى : فقال ،عيضبتمعنى الار إلى أنها تفيد مع ذلك سيبويه، لكن أش

زيٌد أفضل : "سهيل إلى أيها بمعنى المجاورة، وكأن القائلالت  على بعض ولم َيع مَّ،وذهب فى شرح 
ا ن يقع بعدهأولو كان االبتداء مقصودًا لجاز :جاوز زيٌد عمرًا فى الفضل، قال: قال" روممن ع

 : ران بعيض أمويبطل كونها للت  : قال" إلى"

اهلل أعظم من ْكِل عظيم : كون المجرور بها عامًا،نحو ،موضعها " بعض" ةعدم صالحي: واحد
."(2) 

درقال المراد اهر كماوالظ    .اظم  ليس بالزمالن   د  به، وما ر  دماذهب اليه المبر :" ي المص 

 كان حااًل،كقولإذا ويقل ،  ةيرًا كاآلبخ" أفعل"رورها إذا كان ومج" من"حذف تأكثر ما:انى الث  
 .لم يعين اسمه: اعرالش  

 (3) اَل ل  ضَ مُ  واكِ ى هَ ى فِ ؤادِ فُ  لّ ظَ ال  فَ مأج        رِ بدْ كالَ  اكِ نَ لْ وقد خِ  تِ دنوْ 

 أوصفة، ،أي دنوت أجمل من البدر 

 .بال نسبة في شرح التصريح: اعركقول الش  

 (4)لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظلي باردٍ  بجْنَبيْ غدا          ىــجى أجدر ان تقيلتروّ 

                                      
1
 .،.34سورة الكهف، اآلية ( (

2
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3
 .تخريج بال نسبة في برح التصريح وبرح ابن عقيل والمقاصد النحوية (  
4
 دنوت وقد خلناك ، البيت لم يعين إسم صاحبه في برح األبموني وأوضح المسالك (  



 ".غيره بأن تقيلى فيهمكانًا أجدر من  يتآـجى و أي ترو  

 : ةفضيل المجرد من أل واإلضافأفضل التّ 

(1)َّ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ    ٹ ٹ چ 
 

چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ ٹ ٹ 

ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

(2)َّ  چگ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ    
 

فجاء مفردا " ة،قد جرد من أل واإلضاف" أحب"أن أفعل التفضيل:"تين يستدال من اآلوجه اإل
لاألة يسندا فى اآله ممع كون كراً مذ لي ىو   ةالجماع يإل ةالث انيةياآل يف" يوسف وأخوه"ثنين اإل وا 
 (3)".تينيبعده جارة للمفضول عليه فى اآل" نم"ووقعت "بناؤكمأكم و ؤ اباء"

 :فضيل فضيل عاريا من معنى التّ أفضل التّ 

 : الفرزدق اعرقول الش  

 (4) ولُ طْ أو  أعز   هُ عائمَ دَ  يتا  بْ     لنا     بنى  ماءَ سّ لا كمَ س  إن الذى 

فصيل ،ألنه اليعترف يل فى غير الت  ضحيث استعمل صيغتى التف" "وأطولأعز "قوله  اهد فىالش  
 أعز""ولوبقى ،حتى تكون دعائم أكثر عزة وأشد طواًل  ةطويل ةدعائمه عزيز  بيتاً بأن لجرير 

 ".بذلك" ى إعترافهفضيل لتضمنعلى معنى الت  " وأطول

                                      
1
 1سورة يوسف، اآلية (  (

2
 .14.سورة التوبة ، اآلية ( (

3
 .191إعراب البواهد القرآنية واألحاديث النبوية ، ألبن هبام االنصاري ، ص( (
4
 ديوان الفرزدق (  



ن األنبارى عن أبى عبيدة القول ،وحكى ابهواألصح قصر :ل هيسفى الت  وقال ،وقاسة المبرد
يخل أفعل ،وقالوا الم الن حويون لذلكولم يسل  ،فضيل مؤواًل بما ال تفضيل فيهالت  أفعل "بورود

ل ، والذى سمع منه فالمشهور هيسقال فى شرح الت  ، ،وتأولوا ما استدلوابهفضيلفضيل من الت  الت  
 (1)."ذكيرفيه إلتزام اإلفراد والت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1
 .99األبموني ألفية أبن مالك ، ص برح( (



 المبحث الثّالث

 اسم الفاعل واسم المفعولإعمال  

 :إعمال اسم الفاعل وشروطه

 و مقدرأأو حرف ظاهر  ، و استفهامأن يكون معتمدًا على نفى أيشترط فى عمله 

 .(1)  حسان بن ثابت: الش اعر ستفهام ،كقولاال :ّولاأل 

 (2)الً ذ   اَض تَ اعْ ب ك فى ح من العز  :  ئل امر ال ك قتْ جرِ نا و  أ

 : هو أبي البصير األعشى ميمون بن قيس: قول الش اعر التمنى:انىالثّ 

 ( 3) ؟ونالُ ذِ عا يالحب ل يأم هم ف يَ ى           لومْ رى قَ ذْ العُ  يمٌ قِ رى مُ عْ ليت شِ 

 .أبي بصير األعشى ميمون بن قيس:الشاعر الموصوف قول :الثّالث

 لُ نه الوعِ وهى  قرْ أها و رْ ضِ ها     فلم يَ نُ يوهِ لِ  يوما   رة  صخْ  حٍ كناطِ 

 .مضرس بن ربعي: الش اعر غر قولالمص   :ابعالرّ 

 هايرُ عصِ  يتٍ مَ ى كَ األيدْ  يف ةُ ر رقْ تَ      مةٍ هدا جاجِ بالزّ  م راحٍ ا طعْ مف

لاهد فى البيت األالش   عمل " ناو"حيث استعمل اسم الفاعل وهو""ورجالك قتل وأنا:" فى قوله  :و 
 الفعل

                                      
1

 .ديوان أبي البصير  (
2
 .364بذوذ الذهب في معرفة كالم العرب، ابن هبام األنصاري ، ص( (
 (

3
 .ديوان حسان بن ثابت (  



،ثم نصب به المفعول به ،وقتل باالعتماد من حيث هو مبتدأ هعن خبر  غنيفرفع به فاعاًل أ
 ".ستفهام زة االمعلى ه

 : الّشاعر قول: انى اهد فى البيت الثّ الشّ 

 (1) ؟ونالُ ذِ عا يالحب ل يأم هم ف يَ ى           لومْ رى قَ ذْ العُ  يمٌ قِ رى مُ عْ ليت شِ 

 العذرىقيم م"،وهو قوله يتعلق به غرض المؤلف " هما احدأاهد فى هذا البيت شاهدان الش  
 "مقيم" :وهو قوله، مل اسم الفاعلعحيث أ"قومى 

لكونه معتمدا  ىالمفعول ، وقوله العذر  نصبو  "قومى"عمل الفعل ،فرفع به الفاعل ،وهو قوله 
 .م قومى ام من محذوفه، وأصل الكالم ،أمقيعلى همزة استفه

وهو  ،عمل الفعل فرفع به الفاعل (2)"صخر ناطحك:"فى هذه البيت قوله :اهد الثّالثالشّ 
تدًا على موصوف محذوف علكونه م" رةصخ"،ونصب به المفعول به، وهو فيهتر ستمير المالض  

 ".  ،وهو ، وعل

 ديوان ،حسان بن ثابت 

 .ناو ، اسم فاعل من مصدر نوى الشئ ينويه  :الّلغة 

 (3).اً ز عزيل  واالنكسار من بعد أن كان سار الكالم فى حال الذ   :والمعنى 

 .ون بن قيس من ديوان ،أبى البصير األعشى ميم :البيت 

 .هافعليوهنها ، ليص :الّلغة
                                      

(
1
 .ديوان أبي البصير (  

2
 .369بذوذ الدهب في معرفة كالم العرب، البن هبام االنصاري، ص( (

3
 .326وامع ، أحمد أمين ، صالدرر الوامع في همع اله( (



 مضرس بن ربعي: الش اعر فى قول :ابعاهد الرّ الشّ 

 )1( هايرُ صِ يت عَ مْ كُ  ئدِ يْ ى األفِ  ةُ ر ترقْ ة             داممُ  جاجِ زّ بال اجٍ رَ  مُ عْ فماطَ 

 . يعمل مصغرًا إذا كانت العرب لم تنطق به"ن اسم الفاعل أعلى به استشهد 

ن يكون مصغرًا وال أ،من شروط إعمال اسم الفاعل المجرد،أيضاانى مونى الث  شوفى األ
قال ".  ةباالسم  فيبعدان الوصف عن الفعلييختصان  كسائى فيهما، ألنهماللخالفًا ،وموصوفاً 

 ،( ةمدام) ةفترقرق أي تتالألفى األيدي ص ةوجمل،"الخمر" من أسماء ة اح والمدامالر  ":بانالصّ 
 (2)".احر  " ةيلزم على جعله كميت صف": قال العينى و . ( احر  ) ةبالجر صفوكميت ،

جازوا  أالشروط المذكورة فووافقهم األخفشاالعتماد على شئ من ذلك  ،ولم يشترط الكوفيون
 ".إعماله مطلقًا 

 .نحو ضارب زيدًا عندنا

ده ، ولدخول ماهو من و لعدم ور " هذا ضويرب زيداً "فال يجوز ، كونه مكبراً ون صريوشرط الب
 ".خواص االسم عليه ، فبعد عن شبه المضارع بتغيير بنيته

عتبر شبه من الأمصغرًا بناء على مذهبهم  ليعم"حاس الالفراء ، ووافقهم الن  إ:وقال الكوفيون
 .،ال الصورةعنىمللفعل فى ال

، ورة عتبارًا بالمعنى دون الص  ةابالغهو قوى بدليل إعماله محو ال للم:" ةحفالت   وقال ابن مالك فى
 :سم الفاعل المقرون بألا(3)".كسيرنحاس على الت  وقاسه ال  

                                      
(

1
 .البيت لى المضرس بن بعي في الدرر اللوامع برح جمع الهوامع (  

2
 .326الدرر اللوامع لبرح همع الهوامع، أحمد األمين، ص ( (

3
 .12همع الهوامع في برح جمع الجوامع ،  السيوطي، ص ( (



 .امرؤ القيس :راعقول الش  

 (1) ونائال   حسبا   خير معدّ           الال حِ حُ ال كَ لِ المَ  ينَ لِ القاتِ 

مع فى المفعول به (2)"القاتليين"حيث اعمل اسم الفاعل وهو" الملكالقاتلين " :اهد فى قوله الشّ 
نما عمل فى المفعولذلك لكونه  ؟،،أال ترى أنهم قتلوهقبل أن يقول ذلك يلماضعلى ا الً اكونه د وا 

 ".منها لما أعمله اً دمقترنًا بأل،واذا مجر 

 .تقبالً وحااًل، ومس ،ماضياً " مطلقا يعمل " أل  ةاسم الفاعل صل" :قول الجمهور 

 ". ةوأل فيه معرف،"واليعمل بحال" :قال األخفش 

ذ ئورد بأن العمل حين"(3)تقباًل ، ال حااًلوال مس" اضيا فقطم"يعمل " : ةومانى وجماعقال الرّ 
 ".والحافظين فروجهم والحافظات:" ه حااًل قوله تعالى دو ر ومن و ،أولى

 :إلى اسم الفاعل ةال تحويل صيغ المبالغمفمن إع

 القذاح: اعرال  قول الش  ع  فمن إعمال ف

 (4) قالأع الخوالفِ  جِ ا                وليس بوالّ هَ اللُ ليها جِ إاسا لبّ  بُ أنا الحرْ 

 .طرفه بن العبد :اعرعال  قول الش  فإعمال م

 (5) الكتائِب  باَش كِ  تاال  قْ مِ  ِزلتُ وما              فى أم رأسهِ  ناءِ أبا العيْ  ضربتُ 
 أبو طالب بن عبد المطلب :اعرإعمال فعولقول الش  

                                      
(

1
 .ديوان طرف بن العيد ، ديوان أمرؤ القيس (  
2
 .362في معرفة كالم العرب، ابن هبام االنصاري ،  بذوذ الذهب( (

3
 .11همع الهوامع ، اشإمام جالل الدين السيوطي ، ص ( (
(

4
 .البيت لى أبي طالب وهو في جمع الهوامع (  

(
5
 .البيت للقذاح وهو في جمع الهوامع (  



 .اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنُ ماسِ  وقَ سُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ           يفِ السّ  لِ صْ نَ وب بِ رُ ضَ 
 .عبداهلل بن قيس الرقيات: اعرإعمال فعيل  قول الش  

 (1) البدرا هُ بِ شْ هالال  واألخرى منها تُ                  ةٌ ا منهما فشبيهفتاتان أمّ 
 .لبيد بن ربيعة: ال فعل قول الشاعرمإع

 (2) ومُ لُ ا وكُ هَ لَ  بٌ دَ نِه راتسب ٍج           حَ مْ سَ  ضادةَ عِ  جٍ نش حلٌ سْ أو مِ 
لاألاهد فى البيت الش   عمل فعله،فقد رفع  ةجاللها ال بأعمال اسم المبالغ(3)ًا لباس" :فى قوله و 

وقد تقوى " الفاعل "وكان فى عمله شبيهًا باسم " جالل"به هو فيه ،ونصب مفعوالً  تراستفاعاًل م
اسم الفاعل واسم بها ن األمور التى يتقوى ةمنصب المفعول بكونه حااًل والحاليبفعله فى 

 ".فى نصب مفعولها ةالمبالغ
 ،"الجالل" "سبل"من الفعل  ةاسم مبالغ،لباسا ، خ ، الل غةوهو كالم للقال، البيت 

رجل البيوت يتصرف ويخوض غمارها، وليس  ،نه رجل الحرب يلبس لبوسهاأمفتخر :المعنى 
 .النساء ةفيها الى مغازل

البيت لى طرف ، إعمال الفعل  ةالمبالغ ةمل صيغعحيث أ" مقتاال"فى قوله  :انى اهد الثّ الشّ 
 (4).بن العبد

،فرفع بها لفععمل الةالمبالغةحيث أعمل صيغ"،"ضروب سوق سماتها "قولهفى  :اهد الثّالثالشّ 
 (5)".، وهو سوق سماتهاونصب بها المفعول به ترالفاعل المست

والمعنى إبله، السجن من  هر ألضيافنح، يريدأن ييمةسوق،جمع ساق، سمات جمع س :الّلغة
 .واضح

                                      
(

1
 ديوان عبد هللا بن قيس (  

(
2
 .ديوان لبيد بن أبي ربيعة (  

3
 .212بهاء الدين عبد هللا بن عقيل العقيلي، ص  قاضي القضاة( (

4
 .211برح األبموني ألفية ابن مالك ، أو منهج السالكي إلي ألفية ابن مالك ، ص ( (

5
 .429، ص  2معاوية عطية ، ط. ه ، تحقيق د959كبف المبكك في الّنحو ، علي بن سليمان ، ت ( (



وقد اعتمد اسم " هالال"المفعول ، وهو فنصب بها ،"هالالً  يهةٌ فشب"فى قوله  :ابعاهد الرّ الشّ 
 (1).منهما فتاتانأما :على مخبر عنه محذوف، والتقدير ة المبالغ
عده يما" الحسب"حسب  ،جاعيد الش  قبيلتان، الس  " هالكاً و  مالكاً "ستأصل ،اأهلك و " أبير" :الّلغة 

 .وجوداً  نائال، عطاءً ءابائه، المرء من مفاخر 

 .عبداهلل بن قيس الرقياة :قائل البيت

 ديوان امرؤ القيس بن حجر الكندي

،أو ثالث اًل، الهالل،اسم للقمر فى ليلتينهالالفتاء ، السن ،من  ةالحديث ة،تثنيفتاتان ، :الّلغة 
 .ليالى من أول شهر 

وفيها ( ةدعضا)نصب المفعول به " "شانج"من  ةمبالغ ةصيغ" نجش"اهد الخامس فى قوله الش  
 (2).تقديرة هو ، "ضمير مستتر فاعلها 

 .والبيت من قول لبيد. ،هو المالزمش انج وال :الّلغة 

فيقاس فيها،وقد  ،األخر ةالثماع بل يقتصر عليه بخالف الث  س  اليتعدى فيها ال" :قال أبو حيان
 ".     ،ثم فعول ، ومفعال،ثم فعيل ، ثم فعل العف،فأكثرها عملسقتها فى المتن على ترتيبها فى ال

فعول لمن كثر منه  " تفاوتها في المبالغة أيضًا ، ف) واد عي ابن طلحة  لمن كثر منه الفعل
لمن صار له  " فعيل "و ة،للمن صار كاآل" مفعالو "، "ةاعكالصن"لمن صار له"فعال"، والفعل

 ".كالعادة "

(1)."قدمونولم يتعرض لذلك األ" :قال أبو حيان 
 

                                      
1
 .922، صبرح األبموني ألفية ابن مالك ، علي بن محمد ( (

2
 .3/929م، 1112ه، 2411إبراهيم  بركات ، ، دار النبر للجامعات ، مصر ،.الّنحو العربي ، د( (



 :"قال أبوحيان"يب الخمرشديد، فأجازوا زيد شر  بالكسر والت  " فع يال"روف خوعمل ابن والد وابن 
 ."يب إلى معمولهشر   ةضافإوقد سمع "

 :اسم المفعول

، والغالب فى ة، نحو الغرفة مفتوحةضاف اسم المفعول إلى مرفوعه بقل،يوجاء فى الن حو الوافي
معني ثابت  ،ليدل مثلها ةالمشبه ةفإلى الص   أريدإلى مرفوعه إال إذا ةعدم اإلضافاسم المفعول 

دائم، ال حادث،ويشترط وجود القرينة التي تدل علي ثبوته ودوامه ، أما إذا إضيف اسم المفعول 
وهذه  ،وامعلى إفادة الد   ةاللالد   ينةوبغير القر  ةالمشبه ةفبغير إراده تحويله إلى الص  إلي مرفوعه 

من أن يظل على ة مشبه ةبد من اسم المفعول الذى يصير صفوال، زة ئوجا ةقليلةاإلضاف
يغةالتى تنوب عليهاناها،التى أوضح ةصيغته األصلي ،وأن يكون فعله فى أصله،متعديًا ال الص 

 .ةالثاألوجه الث   إعرابه ببى الذى يصح فىلمفعول واحد ، ليكون هذا المفعول الواحد هو الس  

 .(2)أبو علي: الشاعر قول ، ةهالمشب   ةفعول،المراد منه الص  م المفالس: ةومن األمثل

 .(3)ا ها هنا رأس هفهل أنت مرفوع ب        ٍر وشاٍة ودرهمٍ اودين ٍب وهو بثو 

الشاهد في قوله مرفوع استشهد به على إن اسم المفعول المتعدي إلى واحد أجري مجرى الصفة 
 .عمرو بن لجأ الت ميمي: الشاعر قول المشبهة 

 .4 هاوَجَناتِ  لما  بدت َمْجُلوة             َطرفك لم ُترع بصفاتها  لوُ صنتَ 

                                                                                                                        
1
 .11همع الهوامع ، اشإمام جالل الدين السيوطي ، ص( (

2
 . 331رر اللوامع على جمع الهوامع ، برح جمع الجوامع ، أحمد األمين ، ص الد(  (
(

3
 ديوان أبو علي (  

(
4
 . في همع الهوامع لعمرو بن لجأ التميميالبيتان ( 



 قول ،الشاهد مجلوة اسم مفعول فلما صار بمعنى الثبوت والدوام صار صفة مشبهة 
 .عمرو بن لجأ الت ميمي:الشاعر

 عر دا ُثّمتَ لما رآنى ارتاع و        هِ سِ نفْ نمغروُر ُن تمنى لقائى الجوْ 

:  الل غةي ف : نالجو اسم المفعول صار صفة مشبهة لداللته  على الثبوت والدوام ثم أضيف ، 
 .وهو هنا اسم رجل ، األبيض أو األسود 

 .درهم ،جمع دراهمو  ع شياه ،مج:الل غة شاة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ةالخاتم
بين الن حو والص رف  ةمرسوم بالعالقوعونه وتوفيقه وصل الباحث إلى ختام هذا البحث ال هبحمد
نما بعون اهلل تقضى ا ،هاعمل أفعال ةاء العاملمعلى األس ةدراس غائب ومنه وتنال الر   ، لحوائجوا 

ألراء  ة، عارضاً الثالث   هفصول يله ف ةرسوممالخطة ال فقوالقوة ، وقد سار البحث و  الحول
تائج التى توصل ن  ن أسس هذه العلمين وكذلك المواختالفهم ، علماء حول تعريف هذا العلمين ال

 :إليها الباحث 
العالقة بين النحو والصرف من أهم مجاالت التطبيق في اللغة العربية ، مالها من  وجود .1

 .رابط يربطها ال تكاد تنفك عنه 
أشار إليها ابن عصفور لكان المعنى اإلعرابي أشمل لو درست هذه العالقة وفق الصيغة الصرفية التي  .2

 .وأجود 
قيمة التطور الذي حدث عند الخليل بن أحمد الفراهيدي لعب دورًا مهمًا في اللغة العربية ، ويهيأ للباحث  .3

الطريق حتى يصل إلى الصورة الميسرة ويتمثل ذلك في لن الناصبة ، وهي أصلها ، ال أن ، وحذفت 
 .صيغة ، وحزفت األلف إللتقاء الساكنين فصارت لن  الهمزة لدوران ال

أهمية العالقة بين النحو والصرف ، ويتبين ذلك في المشتقات حيث عمل المصدر مضافًا أكثر من  .4
ثم جيئ  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ےچ عمله وهو غير مضاف فيكون مضافًا إلى فاعله في اآلية الكريمة ، 

 .بمفعوله الناس 
العالقة حيث ال يستطيع تفريق كلمة على زنة فاعل ، وال يستطيع تظهر خصوصية هذه  .5

 .التفريق بين المجالين إال من حيث القياس، فيعرف كلمة عادل ترد صفة وترد علماً 
وتتجلى عالقة الصرف بالنحو ، ألن الصرف مقدمة ضرورية لدراسة النحو ، وهو مكمل  .6

وأشار إلى ذلك ابن الجني دراسة الصرف  وممهد له ، كالعالقة بين البناء والبناء نفسه ،
 .قبل النحو 

فقد جمع أكثر العلماء بين هذا العلمين في مصطلح واحد، ومن ثم ال يجوز الفصل بينهما  .1
 .إال إذا إقتضت الحاجة 

 :التوصيات 



 :تي على تلك الحقائق يوصي الباحث باآل بناءً 
ها ، ألنها يكتمل بها هذا العلم أوصي أن الدراسة العالقة بين النحو والصرف ال غنى عن .1

في أرقى مراحله التي يمر بها من حيث البناء واإلعراب الذين ال غنى عنهما ، وخاصة 
 . التطور الذي ازدهر عند هؤالء العلماء حتى جاء في أرقى الصور المبدعة والميسرة 

ب سواًء كان أوصي أن المشتقات من أهم العلوم العربية التي ينبغي أن يحرص عليها الطال .2
 .في المرحلة الثانوية أو الجامعية 

أوصي أن يأتي غيري فيجري دراسة تطبيقية لهذا البحث بديوان شاعر معين ، لهذه األسماء  .3
 .أيهما تعمل أكثر وأيهما تعمل أقل 

وأرجو أن يكون عمل مفيد لطالب العربية ومحبيها وأختم بما بدأت في أن الحمد هلل ، فإن كان 
ن كان التقصير فهو من عند البشر ،وصلى اهلل على سيدنا محمد التوفيق و  هو من عند اهلل ، وا 

بعد ما نارة األبصار ، وأشرق صبح وأنوار ، وما جرت مياه في األفق واألخطار ، وماسبح 
 .مسبح في ليل أو نهار 
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 :حاديثألافهرس 

إنَّى من أَحب ك ْم إليَّ وأقَربك ْم : "ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأعن جابر رضي اهلل عنه 
 "من ي َمْجِلسًا يوم الِقيامة أَحاِسنك ْم أْخالقاً 

 316/ص

الحين من كالم سي د المرسلين لإلمام الحافظ المحدث أبي بكر زكريا محي شرح رياض  الصَّ
لبعة شر والتوزيع َزْمَزْم، الط  باعة والن  مشقي للط  ووي الد  يحي بن شرف الن   ين  الد    – 2114ىاألو 

 . ه1431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :شعارفهرس األ

 الصفحة البيت
  لفقافية األ

 الً اغتاض ذ   كَ ب  في ح   ز  من  العِ        رىء          امْ  لَ تْ قَ  كَ جالَ أناو  ورِ 
  اَل قَ أعْ والفِ الخَ  جِ س بوال  وليْ              هاَ الل  ليها جِ إاسا لب   ب  أنا الحرْ 

 ونائالً  حسباً  خير معد               ال   ال حِ ح  ال كَ لِ المَ  ينَ لِ القاتِ 
 َلالهماى قد عفا طِ خامِ الر   لِ حقْ بِ              فيها كب  ج الر  عر  ِدْمَنَتْيِن ن أمِ 
 ءفاهم  الوَ رِ ي ْن لغيْ رِ منهم                  فال تَ  عدُّ ت   رام  الكِ  يرِتكَ شِ عَ بِ 

دا ث م تَ  اعَ تَ فلما رآنى ارْ         نفسِه رور  بِ غْ مَ ن  ائى الجوْ قَ ى لِ تمن     عرَّ
  اَل لَّ ضَ م   ى هواكِ فِ  يفؤادِ  ظلَّ فَ          الً مأجْ  رِ كالبدْ  ناكِ لْ وقد خِ  وتِ نْ دَ 

  ل السَّْيَف                            سوق ِسَمان َهاصنْ روب بَ ضَ 
 رادْ البَ  ه  بِ شْ ها ت  نْ رى مِ الاًل واألخْ هِ                  ةٌ يها فشبِ همَ نْ ا مِ أم   فتاتانِ 
 ل  نه الوعِ رْ وهى  قَ أها و رْ ضِ فلم يَ           ها    ن  يوهِ لِ  يوماً  رةً صخْ  ح  كناطِ 
 اعمِ سْ م   ربِ عن الض   لْ ك  نفلم أ ت  كررْ    ى      نِ أن   يرةِ غِ مَ أولى ال متْ لِ لقد عَ 

 ؟ونال  ذِ عا لى ب  أم هم فى الح   يَ ى           لرى قومْ ذْ الع   ى مقيمٌ رِ عْ شِ  ت  ليْ 
صنتَ   هاوَجَناتِ  َمْجل وةً  تْ دَ لماَّ بَ          اهِ اتِ فَ صِ َطرفك لم ت رع بِ  لو  
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52 
62 
54 
26 
66 
51 
62 
63 
54 
41 
54 
66 

  قافية الباء
 الكتائبِ  باَش كِ  تاالً قْ مِ  ِزلت  وما           فى أم رأسهِ  ناءِ أبا العيْ  ضربت  

 نب  رْ الز   عليهِ  ر  كأنما ذ   نب  األشْ                         وكَ أنت وف   بأبياِ و 
51 
62 

  قافية الراء
 رِ يَ األخْ  ن  وابْ                                       اسِ النَّ  ر  يْ خَ  بالل  
 ركْ ن  بِ  ِنيمات  ئْ قد جِ  يمال قل                 ى تانِ أالق أن رَّ الط   ينِ لتِ أس

55 
51 



 رِ ابِ ى جَ ان أخِ حيَّ  ويوم                     ها   ورِ على ك   يومْ يَ تان ما شَّ 
نما العِ                ثر منهم الحصى     باألكْ  ولست    رِ اثِ كَ لْ لِ  ة  زَّ وا 

41 
36 

  قافية السين
 54 نا رأس  ه  ابها ه فوعٌ نت مرْ أ                فهل ودرهم   وشاة   ودينار   ثوب  بَ 

  قافية الكاف
 61 بك  له الش   بْ نصَ لم ي   مِ وادِ القَ  ريش   قٌ طر  م   نِ يْ الخد   فع  سْ وى لها أأهْ 

  قافية الالم
 ل  وَ طَ أَ و  زَّ أعَ  هَ عائمَ يتا دَ بْ              لنا    ماء بنى س  لا كَ مَ سَ إن الذى 

 لِ يقِ المَ  َعنِ  ن  ا مه  ناهأزلْ                     قوم   َس ؤ يوف ر بالس   ب  رْ ضَ بِ 
 يلِ لِ ظَ  بارد   ِبجْنَبيْ غدًا                      لى   يِ قِ ن تَ أ رَ دَ ى أجْ جِ ترو  

 ل  نه الوعِ وهى  قرْ أها و رْ ضِ فلم يَ          ها     ن  يوهِ لِ  يوماً  رةً صخْ  ح  كناطِ 
 

65 
54 
66 
54 

  قافية الميم
 . أظالٌم إن  م َصابك ْم رجاًل             أهدى الس الم َتِحي َة َظْلم  

  وم  ل  ا وك  هَ لَ  بٌ دَ كَ ِه راتسبَّ  حج            سم ضادةَ عِ  ج  نش حلٌ سْ أو مِ 
 الباِرد  فى ظ ِل الَّدْومشت ان هذا والِعناق والَّنْوم                واَلْمشَرب  

 ى فى الحوادث م ْعلم  حسال            أنا ذاكم شاكـ   ننيى أفونِ رَ عفتَ 
مِ  ديِث حِ اهو عنهابالْ مو            مو  ت  قْ وذ   مْ ت  مْ لِ اعَ ب إال مَ رْ وما الحَ   الم رجَّ

56 
56 
11 
11 
38 

  قافية النون
 44 أنت اشعر ذات الثدين

  قافية القاف
 51 لقِ خْ ها لم ت  ن  أك فِ ك  ه األها          بلْ ات  هاميًا حِ ضا مَ اجِ مَ الجَ  ر  َتذَ 

 



 :المصادر والمراجع 

طيف محمد الخطيب ، طبعة الكويت ،جامعة عبد الل  .ليف دأابن يعيش وشرح المفصل ، ت .1
 .م1444الكويت ،

 .184خديجة الحديثي ، ص . رف في كتاب سيبويه معجم ودراسة ، دأبنية الص   .2
دى ، دي وبل الص  ريفة في كتاب شرح قطر الن  واهد القرآنية واألحاديث النبوية الش  إعراب الش   .3

باعة ، المكتبة ه، دار رياض بن حسن الخو ام ، الط  161إلبن هشام االنصاري ، ت  
 .251العصرية ، بيروت ، 

ن يوسف القفطي واةعلي أنباة النحاة ، تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بإنباه الر   .4
 .م1486بعةاألولي ، الط   تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم ،

يخ اإلمام كمال اإلنصاف في مسائل الخالف بين الن حويين البصريين والكوفيين ،تأليف الش   .5
عه ه ، وم511حوي ،تالدين أبى البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعد األنباري الن  

 .ين عبد الحميدليف محمد محي الد  أكتاب اإلنتصاف من اإلنصاف ، ت
اإلمام  أبي محمد  عبد اهلل  جمال الدين بن : أوضح المسالك الي ألفية  ابن مالك ، تأليف  .6

ه ، ومعه كتاب آخر عدة 161يوسف  بن أحمد بن عبد اهلل بن  هشام األنصاري ، ت 
أليف محمد المسالك  إلي تحقيق أوضح  المسالك وهو شرح الكبير من ثالثة  شروح ، ت

 .ميد  ، المكتبة  العصرية ، بيروتمحي الدين عبد الح
اشرون ه، تحقيق مازن المبارك، الن  338جاجي، تاإليضاح في علل الن حو ،ألبي القاسم الز   .1

 .مكتبة دار المعارف، طبعة القاهرة 
مد أبي وطي، تحقيق محين السي  حاة، للحافظ جالل الد  غويين والن  بغية الوعاة ، في طبقات الل   .8

الفضل ابراهيم، المجلد األول ، المكتبة العصرية، بيروت ،الطباعة شركة  شريف األنصاري 
 .م1448ه،1414للنشر، 



 .البيان والتبيين ،الجاحظ ،تحقيق عبد السالم هارون، الطبعة بيروت، دار الجيل .4

المفضل بن حويين من البصريين والكوفيين ، القاضي أبي المحاسن تاريخ العلماء الن  .11
شر ،إدارة ه، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الن  442محمد بن مسهر التنوخي المعرَّى ،ت 

 .قافةالث  

، الطبعة مهدي المخزومي .اهيدي ، تحقيق ،دترتيب العين ، للخليل بن أحمد الفر .11
 .                                                 1161ه ،ص 1414األولى 

ستاذ الطاهر ساس البالغة ، لألأمحيط علي طريقة المصباح المحيط و ترتيب القاموس ال.12
 .انيةالث، الطبعة الث  أحمد ، الجزء الث  

 .وايالطاهر أحمد الز  . ترتيب القاموس المحيط علي طريقة المصباح المنير ، أ.13

 .محمد خير حلواني . تفسير وتكميل شرح ابن عقيل ، تاليف  د.14

بعة سلطان ، الط  .تيسير وتكميل شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك د.15
 .م،دار العصماء ،سوريا ،دمشق 2114األولي،

 .جزاء ، تأليف ، الشيخ مصطفي الغالييني اروس العربية الغالييني من ثالثة جامع الد  .16

ي ين الحمصيس بن زين الد  : دى ، تأليف حاشية على شرح  الفاكهي لقطر الن  .11
 .م، مطبعة مصطفي الحلبي وأوالده 1411ه، 1341انية  ، بعة الث  افعي ،  الط  الش  

خزانة األدب ولب لسان العرب ، تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي ، تحقيق وشرح .18
 .الم محمد هارون، الجزء األول ، الطبعة الثانية،الهيئة المصرية العامة للكتبعبد الس  



بعة األولي ، جار ، الط  ح عثمان بن جني ،تحقيق محمد علي الن  الخصائص ،أبوالفت.14
 .الهيئة المصرية العامة للكتب 

، ط عالم الكتب   وامع علي همع الهوامع شرح جمع الجوامع  ،  أحمد  األمين رر الل  الد  .21
. 

 .م1445دالئل االعجاز ،تأليف عبد القاهر الجرجاني، تعليق محمود شاكر،.21

يخ أبو الفتح عثمان بن جني النحوي رحمه اهلل ، إلي اإلعراب ، صنعة الش  سر صناعة .22
أبي بكر عبد الواحد بن عرس بن فهد بن أحمد  األزدي ، تحقيق لجنة من األساتذة ، الطبع 

 .م1454ه،  1314والنشر مطبعة البابي الحلبي وأوالده ، الطبعة األولي، 

 .ن هشام  االنصاريشذوذ الذهب في معرفة كالم العرب ، الب.23

 .الكي إلي ألفية ابن مالك شرح األشموني ألفية ابن مالك ، أو منهج الس  .24

ن محمد أبن اإلمام العالمة شرح ألفية بن مالك البن الناظم ، أبي عبد اهلل بدر الدي  .25
حجة العرب جمال الدين محمد ابن صاحب ألفية رحمه اهلل ، حققه وضبطه، وشرح شواهده 

 .د الحميد السيد محمد عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت عب. ، د

حوي، ت يخ العالمة موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الن  شرح المفصل ، للش  .26
 .ه، الجزءالعاشر ،طبعة القاهرة643

ن قباوة، الطبعة ابن يعيش، تحقيق فخر الدي  صديق، شرح الملوكي في الت  .21
 .م1413ه،1343األولي،



ن عقيل ، قاضي القضاة بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي الحمداني شرح ب.28
المصري،علي ألفية أبي عبد اهلل محمد جمال الدين بن مالك ، حققه وبوبه وفسر غامضه 

 .وعلق علي شروحه وأعرب شواهده ، الفاخوري ، الجزء الثاني، دار الجيل بيروت

كتاب منحة الجيل ، تأليف محمد محي شرح بن عقيل علي ألفية ابن مالك، ومعه .24
 .م1444-ه1421الدين عبد الحميد  ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، طبعة جديدة ، 

شرح قطر الندى ، وبل الصدى ، تصنيف أبي محمد عبد اهلل جمال الدين  ابن هشام  .31
تأليف هجرية ، ومعه كتاب سبيل الهدى،  بتحقيق شرح قطر الندى ،  161األنصاري ، ت 

 .محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية

الحين من كالم سي د المرسلين لإلمام الحافظ المحدث أبي بكر زكريا . 31 شرح رياض الصَّ
بعة شر والتوزيع َزْمَزْم، الط  باعة والن  مشقي للط  ووي الد  يحي بن شرف الن   ين  محي الد  

ل  ه1431 – 2114ىاألو 

صحاح العربية ،تأليف أبي نصر إسماعيل بن حمادالجوهري، –الصحاح تاج اللغة .32 وا 
إميل بديع يعقوب ،ومحمد نبيل طريفي ، الجزء السادس ،دار الكتب . ، تحقيق د 343ق

 .م1481، ط جديدة  العلمية،بيروت 

 .االردن : م ، عمان 2111هادي نهر ، الطبعة العربية . الصرف الكافي ،د.33

قات النحويين واللغويين، ألبي بكر محمد الحسن الزبيدي األندلسي، تحقيق محمد  طب.34
 .أبوالفضل ابرهيم ،الطبعة الثانية، دار المعارف ،الناشر دار المعارف، القاهرة

حمد محمد عبد الدائم ، الطبعة جامعة القاهرة ، فرع الخرطوم . قضايا صرفية ،د.35
1448. 



عمرو بن عثمان  بن قنبر ، تحقيق وشرح عبد السالم  كتاب سيبويه ، أبي بشر .36
 .م1411هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتب، الطبعة الثانية، 

 .كتاب النحو المصفي، محمد سعيد ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، الطبعة األولي. 31

معاوية عطية ، . ه ، تحقيق د545في النحو ، علي بن سليمان ، ت  لكشف المشك.38
 .الطبعة األولي 

العمال، للعالمةعالء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوزي، ت  كنز.34
 .ه415

الكواكب الدرية، شرح الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األهول من أعيان القرن .41
وقدمه الثالث عشر الهجري ، تأليف الشيخ محمد الرعيني الشهير بالخطاب ، أشرف عليه 

 .محمد األسكندري، الناشر دار الكتب  العربي، الطبعة الثالثة، بيروت . ،د

لسان العرب ، البن منظور ، عبد اهلل علي الكبير محمد أحمد حسب اهلل،  هشام محمد  .41
 .الشاذلي ، الجزء الرابع ، الطبقة االولي، طبعةجديدة

المعلم بطرس البستاني، مكتبة  محيط المحيط ،قاموس مطول اللغة العربية ، تأليف.42
 .م1481م، طبعة جديدة1441لبنان ناشرون ساحة الصلح بيروت  ، النشر 

، حققه محمد 351مراتب النحويين ، أبي الطيب عبد الواحد علي الل غوي الحلبي، ت .43
 .بة نهضة مصدر ومطبعتها، القاهرة أبوالفضل  إبراهيم ، الطبع والنشر ، مكت



تسهيل الفوائد ، محمد بركات شرح االمام بهاءالدين ابن عقيل علي كتاب المساعد علي .44
ه 1412تحقيق محمد كامل بركات الجزء الثاني الطبعه االولي . التسهيل البن مالك

 .م 1885

المصباح المنير في غريب شرح الكبير ،الرافعي أحمد بن محمد بن علي المقري .45
 .لمية، بيروت ، لبنانالفيومي، المجلد األول ، المكتبة الع

 .م2114فاضل صالح السامرائي ، الطبعة الرابعة،دار الفكر،  . معاني النحو ، د.46

، المجلد الرابع  معجم األدباء ، تصنيف أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي.41
 .م 1441، دار الكتب بيروت ، ط 

فارس بن زكريا ، تحقيق عبد السالم محمد معجم مقاييس الل غة ، ألبي الحسن أحمد بن .48
 .هارون ،مكتبة الخانجي،القاهرة ،الطبعة الثالثة

محمد حلواني ، دار الشروق العربي، . المغني الجديد في علم الصرف ، تأليف د.44
 .لبنان: بيروت 

ه، تحقيق أحمد عبد 664المقرب، تأليف علي بن مؤمن  المعروف بأبن عصفور ، ت.51
 .واري، الكتاب الثالث، مطبعة العدناني ، بغدادالستار الج

فخر الدين قباوة، الجزء األول ، .الممتع في الصرف،البن عصفور اإلشبيلي تحقيق د.51
 .الطبعة الثالثة ، منشورات دار اآلفاق

محمود حسني،استاذ النحو العربي ،كلية اآلداب ، الجامعة .النحو الشامل ،االستاذ د .52
 .ر ،دار المسيرة، ط تاألردنية ، للنش

 . النحو الوافي ، تأليف حسن عباس ، الطبعة دار المعارف.53
 .م2111ه، 1428إبراهيم  بركات ، دار النشر للجامعات ، مصر ،.النحو العربي، د .54



نزهة األلباء في طبقات األدباء، ألبي كمال الدين عبد الرحمن بن محمد األنباري، .55
 .راهيم،النشر دار الفكر العربي،القاهرةتحقيق محمد أبو الفضل إب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ات الفهرسمحتوي

 رقم الصفحة الموضوع
 أ البسملة
 ب اآلية

 ج اإلهداء
 د الش كر 

 ه ملخص البحث
  الت مهيد

 ميدان الّنحو والّصرف: الفصل األّول
 12-4 تعريف الن حو والص رف:     المبحث األو ل
 26 – 13 نشأة الن حو والص رف    :المبحث الث اني
 24 – 21 تطور الن حو والص رف:   المبحث الث الث

 األسماء العاملة عمل أفعالها: الفصل الثّاني
 35 – 31 عمل المصدر واسم الفعل:   المبحث األو ل
فة المشب هة واسم الت فضيل:   المبحث الث اني  44- 36 الص 
 52 -45 واسم المفعول اسم الفاعل:   المبحث الث الث

 نماذج الّدراسة الّتطبيقية: الفصل الثّالث
 54 – 53 المصدر واسم الفعل:   المبحث األو ل
فة المشب هة واسم الت فضيل:   المبحث الث اني  65 – 61 الص 
 13 – 66 اسم الفاعل واسم المفعول:   المبحث الث الث

 النتائج والتوصياتفيها أهم الخاتمة و 
 14 الخاتمة



 قائمة الفهارس وقائمة المصادر والمراجع
 11 فهرس األعالم 
 16 فهرس اآليات

 18 فهرس األحاديث
 81 – 14 فهرس األشعار

 88 – 81 قائمة المصادر والمراجع
 41 - 84 محتويات الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 


