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يدّل  فيما  يعمل  الفعل  اأن  النحاة  عند  وال�شائع 

اأو  به،  والمفعول  والفاعل  كالم�شدر  لفظه،  عليه 

اأو  نعتًا  كان  �شواء  هذه،  من  لواحٍد  �شفة  كان  فيما 

 .
(((

المعنى« في  المو�شوف  هو  الو�شف  »لأن  حاًل، 

كما يعمل اأي�شًا فيما يقت�شيه لفظه من زمان ومكان 

والمجرور  الجار  في  ويعمل   .
(((

وُم�����ش��اِح��ب وعلة 

لأنهما ُيوؤديان الوظائف ال�شابقة.

على  ب��ه  ال��ن��ط��ُق  ي���دل  م��ث��ًا  ���َرب«  »����شَ فالفعل 

الفاعل،  وهو  اِرب«  و»ال�شّ الم�شدر،  وهو  ْرب«  »ال�شَ

زمانًا  يقت�شي:  كما  به،  المفعول  وهو  و»الَم�شروب« 

ومكانًا، ويقت�شي عّلة لأن عامة اأفعال العقاء تكون 

 ،
(((

محكومة بغر�ض، وهذا الغر�ض ُجعل مفعوًل لأجله

اإلى  اإ�شافة  معه،  المفعول  وهو  ُم�شاَحبًا  ويقت�شي 

الأخرى  المتعلقات  اأم��ا  �شبق.  لما  و�شفًا  ك��ان  ما 

والمنادى  الأخ��رى  والتوابع  والتمييز  كالم�شتثنى 

ارتباطًا  اأ�شعف  وه��ي  فيها.  العامل  في  فمختَلف 

ريح من المتعلَّقات المذكورة. بالفعل ال�شَّ

وال�شائد عند جمهور النحاة اأن �شيغة الفعل هي 

والم�شتقات  الم�شادر  واأن  العمل،  على  اأعانته  التي 

عملها  ف��اإن  عملت  واإذا  العمل،  في  اأ���ش��ًا  لي�شت 

 .
(((

الأفعال وبين  بينها  الم�شابهة  من  ل�شرب  يكون 

ومعنى ذلك اأنهم ين�شبون العمل اإلى �شيغة الفعل ل 

اأنهم يتكلفون  اأي  اإلى معنى الحدث الذي يت�شمنه. 

الإقرار باأن الحدث قد انتقل من الم�شدر اإلى الفعل 

عبر ال�شتقاق، على حين انتقل العمل من الفعل اإلى 

الم�شدر والم�شتقات عن طريق الم�شابهة.

والذي ل ُيقنع في هذه المقولة هو اأن الفعل لول 

الم�شدر  احتاج  فكيف  موجودًا.  كان  لما  الم�شدر 

التف�صير ال�صرفي

لعمل الأفعال والم�شادر والم�شـتقات
د. محمود محمد الح�سن

كفرعويد - اإدلب - �شوريا

ه� في بع�ض، حين تنتظم في التركيب. وهذا الت�أثير  من الث�بت عند النح�ة اأن الألف�ظ ُي�ؤثِّر بع�ضُ

الُم�ؤثر الذي يت�سلَّط  لن�ع  الألفاظ، تبعاً  اأواخر  التي تلحق  ينتج عنه اختالف في عالمات الإعراب، 

، وذهب�ا اإلى اأن »الَعَمل اأ�سٌل في الأفعال، َفرٌع في 
(((

عليها. وقد عبَّر النحاة عن هذه الظاهرة بالَعَمل

اأن يك�ن  »كلَّ فعل ل يخل� من  باأن  الأفعال  العمل في  اأ�سالة  ُم�ستِدلِّين على   ،
(((

والحروف« الأ�سماء 

عاماًل. واأّول عمله اأن َيرفع الفاعَل، اأو المفع�ل الذي ه� حديث عنه �اأي نائب الفاعل[ نح�: قاَم َزيٌد، 

ِرَب عمٌرو. وكلَّ ا�سم تذكره ِلَيزيَد في الفائدة بعَد اأن ي�ستغني الفعُل بال�سم المرف�ع، الذي يك�ن  و�سُ

.
(((

ذلك الفعل حديثاً عنه، فه� من�س�ب. وَن�سُبه لأن الكالم قد تمَّ قبل مجيئه«
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اأنه  م��ع  العمل  على  ال��ُق��درَة  منه  لي�شتمدَّ  للفعل 

اأوَجَده؟

في  ُمقِنعة  اأجوبة  تجد  ل  الت�شاوؤلت  هذه  مثل 

التكّلف.  من  تخلو  ل  التي  ال�شابقة،  النحاة  دعوى 

ولى اأن ُيقال: اإن الَعمل من خوا�ض الحدث، 
َ
ولعلَّ الأ

للحدث،  اأ�شٌل  لأنه  للَعمل،  اأ�شًا  الم�شدر  فيكون 

وحين ا�شُتقَّ الفعل من الم�شدر اكت�شب منه الدللَة 

على الحدث والقدرَة على العمل معًا. اأما كون الفعل 

كّل  الأقّل في  فاعًا على  برفعه  العمل،  يخلو من  ل 

تركيب يِحلُّ فيه، بخاف الم�شدر الذي ل يعمل في 

اأغلب ا�شتعمالته، فهذا ل ينه�ض دليًا على اأ�شالة 

العمل في الفعل وفرعيته في الم�شدر، بل يعود اإلى 

الطبيعة الفعلية للفعل التي تجعله ل يقوم بنف�شه ول 

ي�شتغني عن فاعله. والطبيعة ال�شمية للم�شدر التي 

وي�شتغني  بنف�شه  يقوم  الأ�شماء،  من  كغيره  تجعله، 

عن الفاعل، بل ويخرج اأحيانًا عن معناه الم�شدري 

فُي�شتعَمل ا�شتعمال اأ�شماء الذوات.

الحقيقة  ه��ذه  اإل���ى  التلميح  ف��ي  ان��ف��رد  وم��م��ن 

من  الغاية  عن  ث  تحدَّ حين  )8)ه����،  ت  ال�شهيلي 

ا�شتقاق الفعل من الم�شدر. فذكر اأن الم�شدر في 

نحو:  فاعله،  اإل��ى  م�شافًا  يكون  ا�شتعمالته  اأغلب 

الفاعل  ي�شتقلَّ  اأن  اأرادوا  فاإذا  اأعجبني خروُج زيٍد، 

الفعل  ا�شتعملوا  الإ�شافة،  ينف�شل عن  واأن  بنف�شه، 

اأي   .
(8(

اإلى فاعله، فقالوا: خرج زيٌد ُي�شاف  لأنه ل 

فاعل  عن  لاإخبار  الم�شدر  من  ا�شُتقَّ  الفعل  اإن 

العمل.  عن  الم�شدر  عجز  حيث  لَيعمَل  ل  الحدث، 

وفي هذا ت�شريح �شمنّي باأن الفعل لم ُيوجد ليخت�ض 

بالَعَمل دون الم�شدر، واإنما ا�شُتقَّ لاإخبار عن فاعل 

الحدث فح�شب.

العمل  ب��اأن  القول  اإل��ى  النحاة  دف��ع  ال��ذي  ولعل 

الفعل  اأنهم وجدوا  الم�شادر  الأفعال دون  اأ�شل في 

اأن الم�شدر في اأغلب  يعمل حيثما ُوِجد، على حين 

ل  ذك���رُت  كما  وه��ذا  ع��ام��ًا.  يكون  ل  ا�شتعمالته 

ينه�ض دليًا على اأ�شالة العمل في الفعل، وفرعيته 

الحدث،  هو  الحقيقي  العامل  لأن  الم�شدر،  في 

والم�شدر في كثير من ا�شتعمالته يفقد دللته على 

يكون  األ  الحالة  ه��ذه  في  الطبيعي  فمن  الحدث، 

 . عامًاًًًًً

وا�شتعماله  للحدث،  الم�شدر  فقدان  اأمثلة  ومن 

تعالى:  »ُهًدى« في قوله  الذوات  اأ�شماء  للدللة على 

ا هاِدًيا.  ؛ اأي �َشخ�شً
چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ)))

الفاعل:  ا�شم  بمعنى  َيهِدي  َهَدى  م�شدر  فالُهَدى: 

ال���ذات، لأن��ه دّل على  ا�شم  ب��ه ع��ن  ��ر  ُع��بِّ ال��ه��اِدي، 

�َشخ�ض ُيدَرك بالحوا�ض.

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   چ   تعالى:  قوله  ذل��ك  وم��ن 

 ،
چ)1)) ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

ُيحَرُث  ُحِرَث  م�شدر  فالَحرث:  ّية،  رِّ والذُّ رع  الزَّ اأي 

ا�شم  عن  به  ر  ُعبِّ الَمحُروث،  المفعول:  ا�شم  بمعنى 

ُن�ِشَل  م�شدر  �شل:  والنَّ رع.  ال��زَّ على  دّل  لأنه  الذات، 

ّية  رِّ الذُّ لأن  الَمن�ُشول،  المفعول:  ا�شم  بمعنى  ُين�َشُل 

الذات.  ا�شم  به عن  ر  ُعبِّ الآباء،  اأ�شاب  ُتن�َشُل من 

المحروث  ال�شيء  على  َدّل  �ْشل  والنَّ الَحْرث  اإن  اأي 

وال�شيء المن�شول، ل على الَحَدث.

:
((((

ومنه قول عمرو بن كلثوم

����َم ب�����ِن َب���ك���ٍر، ِب������راأ�������سٍ ِم�����ن َب����ِن����ي ُج���������سَ

����ُه�����ل����َة، وال����ُح���������ُزون����ا َن����������ُدقُّ ِب�������ِه ال���������سُّ

وال��ُح��ُزون:  ُهولة  فال�شُّ ��ع��ب.  و���شَ ��ن  َل��يِّ ك��ّل  اأي: 

م�شدران للفعلين �َشُهَل َي�شُهُل وَحُزَن َيحُزُن، بمعنى 

بكل  ر  ُعبِّ والَحْزن،  ْهل  ال�شَّ هَتين:  الم�شبَّ فَتين  ال�شِّ

وال�شيء  هل  ال�شَّ ال�شيء  اأي  الذات،  ا�شم  عن  منهما 

الَحْزن. 
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اإن الم�شادر ال�شابقة لم تعمل لي�ض لأن الم�شدر 

على  دللتها  فقدت  لأن��ه��ا  ب��ل  للعمل،  اأ���ش��ًا  لي�ض 

وفي  الذوات.  اأ�شماء  ا�شتعمال  وا�شُتعمَلت  الحدث، 

وفيه  بالحدث،  مرتبط  العمل  اأن  على  دليل  ه��ذا 

دليل اأي�شًا على اأن الم�شدر ُيغّطي مجاًل وا�شعًا في 

ال�شتعمال اللغوي.

الم�شادر  عمل  عن  الحديث  اإل��ى  الآن  واأنتقل 

والم�شتقات في �شوء معطيات علم ال�شرف.

التف�صير ال�صرفي لعمل الم�صادر

بطبيعة  يرتبط  العمل  اأن  م  ت��ق��دَّ فيما  ذك���رُت 

الحدث، لذلك فهو اأ�شل في الم�شدر، لأن الم�شدر 

هو الأ�شل في الدللة على الحدث. ولكن اإثبات هذه 

الماأخوذة  الأمثلة  من  المزيد  اإلى  يحتاج  الحقيقة 

لعمل  ل  مف�شَّ عر�ض  يلي  وفيما  اللغة.  واق��ع  م��ن 

من  النحاة  ا�شترطه  لما  وافية  ومناق�شة  الم�شدر، 

�شروط لإعماله.

فمن الثابت عند النحاة اأن الم�شدر يعمل عمل 

تف�شير  في  اختلفوا  اأنهم  .اإل 
((((

منه الم�شتّق  ِفعله 

�شبب قدرته على العمل. ولعل ال�شائد عند معظمهم 

وانطاقًا من   .
((((

بالفعل ل�شبهه  يعمل  الم�شدر  اأن 

العامل  الم�شدر  في  يلتم�شون  راحوا  هذه  قناعتهم 

عمله  في  فا�شترطوا  الفعل،  وبين  بينه  ال�شبه  اأوجه 

ح�شول  اإل��ى  ي  ي��وؤدِّ َقها  تحقُّ اأن  راأوا  �شروط،  ع��ّدة 

الم�شابهة، فيكون الم�شدر عامًا.

اأ�شليًّا،  الم�شدر  يكون  اأن  ال�شروط  هذه  ومن 

ا اأو دالًّ على المّرة اأو النوع، واإذا  اأي اأّل يكون ميميًّ

كان اأ�شليًّا فَغير م�شتعَمل مفعوًل مطلقًا، واأّل يتاأّخر 

حال،  اأو  بنعت  مو�شوفًا  يكون  واأّل  معموله،  عن 

يكون  واأّل  باأجنبّي،  معموله  وبين  بينه  ل  ُيف�شَ واأّل 

ق �شرط من  رًا. واإذا عمل الم�شدر دون تحقُّ م�شغَّ

ل  ال��ذي  الم�شموع  على  حملوه  ال�شابقة  ال�شروط 

. ولكن 
((((

اآخر اأو تكلَّفوا تقدير عامل  ُيقا�ض عليه، 

ق  عند النظر في الواقع اللغوي يّت�شح اأن عدم تحقُّ

 .
((((

الم�شدر عمل  دون  َيُحل  لم  ال�شروط  ه��ذه 

به  مفعوًل  ن�شَب  مثًا  ربة«  »�شَ المرة  فم�شدر 

:
((((

»الَما« في قول ال�شاعر

ُي��ح��اِي��ي ِب��ه��ا ال���َج���ْل���ُد ال����ذي ُه���� ح�����اِزٌم،

���ي���ِه ال����َم����ال، َن���ف�������َس راِك�����ِب ���رب���ِة َك���فَّ ِب�������سَ

والم�شدر الميمي »َمتَركهم« ن�شب اأي�شًا مفعوًل 

:
((((

به هو »خليل« في قول جرير

����ٍد اأف����َب����ع����َد َم����ت����َرِك����ِه����م َخ����ِل����ي����َل ُم����َح����مَّ

�َسِبيال ����ِل  ����سُ ال���رَّ َم����َع  ال���ُق���ي����ُن  َت���رُج���� 

وم�����������ش�����در ال������ن������وع »خ����ي����ف����ت����ك����م« ن�����ش��ب 

تعالى: ق��ول��ه  ف���ي  ���ُك���م«  »اأن���ُف�������شَ ه���و  ب���ه   م��ف��ع��وًل 

.
چ  ڳ  ڳ  ڳڳ  چ)8))

قول  معموله  عن  المتاأخر  الم�شدر  اإعمال  ومن 

 :
((((

جرير

ع���ا����سٍ َح�����ب�����َل  ِح�����ب�����اُل�����َك  َع����ِل����َق����ت  اإذا 

اقِترابا الأَج���������ِل  ِم�����ن  ���ي  ال���ع���ا����سِ راأى 

بالم�شدر  تعلَّقا  الأجل«  »من  والمجرور  فالجار 

»اقترابا«.

معموله  عن  المف�شول  الم�شدر  اإع��م��ال  وم��ن 

باأجنبي قوله تعالى: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

. فالظرف »َيوم« متعّلق بالم�شدر 
چ  چ    چ)1))

»رجعه«، وهو مف�شول عنه ب� »لقادر«.

:
((((

ر قول جرير وِمن اإعمال الم�شدر الم�شغَّ

َر�َسْفَنُه ث���م  ال��ِم�����س��َك  ال��ِب�����س��اَم  ���َس��َق��ْي��َن 

����ي����َف ال����ُغ����َري����ِري����اِت م������اَء ال����ق���ائ���ِع ُر�����سَ
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اأنه  مع  به،  مفعوًل  ن�شب  »ُر�شيف«  فالم�شدر 

ر. غَّ م�شَ

من هذه الأمثلة يّت�شح اأن ال�شروط التي و�شعها 

النحاة لعمل الم�شدر غير لزمة، ول حاجة للتقّيد 

اأوقعهم  ق��د  ال�شروط  بتلك  كهم  تم�شُّ اإن  ب��ل  بها، 

اأن  رف�شوا  فيما  العوامَل  رون  ُيقدِّ وهم  التكّلف،  في 

في  ال�شروَط،  ي�شتوِف  لم  الذي  الم�شدُر  فيه  َيعمل 

نظرهم.

التي تفي�ض  ال�شابقة،  ال�شواهد  المتاأّمل في  واإن 

تلك  ُبطان  ي�شتنتج  والأدب،  النحو  كتب  باأمثالها 

ال�شروط، ويرى بو�شوح اأن النحاة اإنما »و�شعوا تلك 

اأن  لعتقادهم  الم�شدر،  لعمل  دة،  المتعدِّ ال�شروط 

الفعل هو بلفظه اأ�شٌل في العمل، والم�شدر محمول 

.
((((

عليه«

ولم يكتِف النحاة بو�شع �شروط لعمل الم�شدر، 

العامل،  الم�شدر  لمعرفة  اأي�شًا  معاييَر  و�شعوا  بل 

رَبين:  �شَ على  العامل  »الم�شدر  مالك:  اب��ن  ق��ال 

و�شرب  م�����ش��درّي،  وح���رف  بالفعل  ر  ُي��ق��دَّ ��رب  ���شَ

اللفظ  بدًل من  الآتي  بالفعل وحده. وهذا هو  ر  ُيقدَّ

الم�شدر  لمعرفة  معياران  اإذًا  فهناك   .
((((

بفعله«

العامل. والم�شدر الذي ي�شدق عليه المعيار الأول 

حين  على  ذكرها،  مّر  التي  بال�شروط  ًا  ُمَكبَّ يعمل 

اأن الم�شدر الذي ي�شدق عليه المعيار الثاني يعمل 

:
((((

دون �شروط، كما في قول ال�شاعر

�����ِب ُغ���ف���ران���اً م����اآِث����َم َقد ي���ا ق����اِب����َل ال����تَّ

اأ����س���لَ���ف���ُت���ه���ا، اأن������ا م��ن��ه��ا ُم�������س���ِف���ٌق َوِج������ُل

هو  به  مفعوًل   » ُغفرانًا   « الم�شدر  َب  ن�شَ حيث 

ر بالفعل » اغِفْر « وحده. »ماآِثم«، وهو مقدَّ

الذي  الثاني  المعيار  اأن  اإل��ى  الإ���ش��ارة  وتجدر 

اأن يكون عو�شًا  ذكره النحاة لعمل الم�شدر - وهو 

ُيغني  ال��ذي  الم�شدر  لأن  نظر،  فيه   - فعله  م��ن 

وُغفرانًا  وَعفوًا  و�ُشكرًا  َعَجبًا  نحو:  فعله،  ِذكر  عن 

وَتع�شًا،  وَويحًا  و�ُشحقًا  وُبعدًا  وَرْعيًا  و�ُشقيًا  وَحنانًا 

ن في الفعل  مَّ ح به لتوكيد الم�شدر الُم�شَ رَّ اإنما ُي�شَ

وتحقيقه، ولي�ض له التعدية اإلى ما َيِرد معه، اإذ هي 

. اأي اإن العامل في المثال الذي 
((((

للفعل المحذوف

الذي  »اغِفر«،  ر  المقدَّ الفعل  هو  قليل  قبل  اأوردت��ه 

ولي�ض  وتحقيقه،  لتاأكيده  »ُغفرانًا«  الم�شدر  جاء 

الم�شدر ذاته.

عمل  في  »الوحيد  فالمعيار  م  تقدَّ ما  على  وبناء 

ر فيه  الم�شدر، ب�شوره المختلفة، اأن يقع موقعًا ُيَقدَّ

بفعله بعد حرف م�شدري، هو اأْن غالبًا. وقد يكون 

احتاج  اإن  الكاف،  مع  ما  منه  واأق��ّل  ا�شمها،  مع  اأّن 

:
((((

الأمر. فقول جميل بثينة

انَّها َل�����َ�  ال���َح���ي���اَة  ���ي  ُح���بِّ َع���لَ���ى  َوِددُت 

َحياِتيا ِم����ن  ُع���م���ِره���ا،  ِف����ي  َل���ه���ا،  ُي������زاُد 

التقدير  ذلك  وبعد  الَحياَة.  ِح��بُّ 
ُ
اأ ما  على  يعني 

عامة، تجري الُمطابقة في الجن�ض والعدد والزمان، 

.
((((

بما ُينا�شب«

�شروط  عن  الحديث  في  النحاة  اأف��ا���ض  وكما 

في  اأي�شًا  لوا  ف�شَّ فقد  ومعاييره،  العامل  الم�شدر 

يكون  اأن��ه  فذكروا   .
((8(

عليها يكون  التي  الحالت 

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   چ   تعالى:  قوله  في  كما  نًا  منوَّ

ب   حيث ُن�شِ
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ))))

ن »اإطعام«.  »َيتيمًا« على اأنه مفعول به للم�شدر المنوَّ

في  وعامًا  مفعوله  اأو  فاعله  اإلى  ُم�شافًا  يكون  اأو 

:
((1(

الآخر كما في قول لبيد

وِفيِهُم ال��َج��ِم��ي��َع  الإن�������َس  ِب��ه��ا  َع���ه���ِدي 

�����ٌر وِن������������داُم ِق َم�����ي�����������سِ �������َف�������رُّ َق������ب������َل ال�������تَّ

َب »الإن�ض« مفعوًل به للم�شدر »َعهِدي«  حيث ُن�شِ
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:
((((

وهو م�شاف اإلى فاعله. ومثله قول جرير

الَعهدا ������َر  َذكَّ ِب���ال���لِّ���َ�ى  َرب���ع���اً  َح�����يِّ  األ 

الُبردا ال��َي��م��اِن��ّي��ِة  َج����رَّ  ��ب��ا  ال�����سَّ َم��َح��ت��ُه 

ون�شَب  ال��ي��م��ان��ي��ة  اإل����ى  ال���َج���ّر  اأ����ش���اف  ح��ي��ث 

قول  ف��ي  كما  »ال«  ب���  معّرفًا  وي��ك��ون  »ال��ب��ردا«.  ب��ه 

:
((((

ال�شاعر

�������ك�������اي�������ِة اأع���������������������داَءُه ������ِع������ي������ُف ال�������نِّ �������سَ

َي�������خ�������اُل ال��������ِف��������راَر ُي�������راِخ�������ي الأَج���������ل

غير  التف�شيل  ه��ذا  اأن  اأي�شًا  ُي��اَح��ظ  وال���ذي 

�شرورّي، لأن الم�شدر ا�شم جن�ض متمّكن، وال�شم 

فًا  ُمعرَّ اأو  ُم�شافًا  اأو  نًا  ُمنوَّ اإل  يجيء  ل  ن  المتمكِّ

فما  الحالت  هذه  كّل  في  عامًا  كان  ف��اإذا  ب���»ال«، 

ولى اأن ُيلَغى هذا التف�شيل، 
َ
الفائدة من ِذكرها؟ فالأ

لأنه ل فائدة منه، وخا�شًة اأننا في ع�شر يميل فيه 

الباحثون اإلى تب�شيط النحو، وَتي�شير مباحثه.

الم�شدر،  عمل  تقييد  اأن  �شبق  مما  ُي�شتنتج 

لأن  �شروريًا،  لي�ض  النحاة،  و�شعها  التي  بال�شروط 

في  اأ�شل  والم�شدر  الحدث،  هو  الحقيقي  العامل 

العمل لأنه اأ�شٌل للحدث. وما دام كذلك فا يحتاج 

التي  الحالت  في  التف�شيل  اأن  كما  �شروط.  اإل��ى 

اأي�شًا،  اإليه  حاجة  ل  العامل  الم�شدر  وفقها  يجيء 

كما ظهر قبل قليل. ولعل ال�شيء الوحيد الذي ي�شّح 

العامل  الم�شدر  على  ال�شتدلل  هو  به  ك  التَّم�شُّ

م�شدري،  بحرف  م�شبوقًا  بفعله  تقديره  باإمكان 

هو  بل  الم�شدر،  لَعمل  �شرطًا  لي�ض  هذا  اأن  علمًا 

معيار لمعرفة الم�شدر العامل فح�شب.

العامل  باأن  القول  وبناء على كل ما تقّدم يمكن 

ن  الحقيقي هو الحدث، بدليل اأن كّل ما يعمل يت�شمَّ

حدثًا، واأن كّل ما ل يدّل على حدث ل يعمل.

ال�شبب  فهم  ُيمكن  الت�شوُّر  هذا  من  وانطاقًا 

التي  التراكيب  ك��ّل  في  الأف��ع��ال  تعمل  لأجله  ال��ذي 

ل  ا�شتعمالتها  كافة  ف��ي  اأن��ه��ا  وذل��ك  فيها،  تحّل 

تفقد الدللة على الحدث. اأما الم�شادر والم�شتقات 

بح�شب  وذل��ك  عاملة،  غير  اأو  عاملة  تكون  فاإنها 

نه، عند  ال�شورة التي يوؤول اإليها الَحَدث الذي تت�شمَّ

ا�شتعمالها في التراكيب.

والم�شتقات  الم�شادر  لتحديد  فالمطلوب  اإذًا 

بعد  نه،  تت�شمَّ الذي  الحدث  �شورة  معرفُة  العاملة 

بيان الخ�شائ�ض التي ينبغي اأن يّت�شف بها الحدث 

العامل. ولتحقيق ذلك ل بدَّ اأوًل من ر�شد خ�شائ�ض 

الحدث في الأفعال، باعتبارها ل تكون اإل عاملة، ثم 

النتقال في �شوئه اإلى و�شع ت�شوُّر عام لخ�شائ�ض 

الحدث العامل في الم�شادر والم�شتقات.

ولمعرفة �شورة الحدث في الأبنية الفعلية ل بدَّ 

من الوقوف على تعريف النحاة الأوائل للفعل، وهو 

فمنه   .
((((

ى« الم�شمَّ حركة  عن  اأنباأ  ما  »الفعل  اأن 

حركة  هو  الفعل  نه  يت�شمَّ الذي  الحدث  اأن  ُي�شَتنَتج 

التركيب.  في  به  ترتبط  التي  الأ�شماء  اإلى  من�شوبة 

تقت�شيه  ما  يقت�شي  يجعله  من�شوبًة  حركًة  فكونه 

به  وُمحَدث  الفاعل،  وهو  ُمحِدث  الحركُة عقًا من 

وهو المفعول به، اإن كان الحدث مما ي�شّح اإيقاعه 

رب والِعلم، كما يقت�شي زمانًا ومكانًا،  بالَغير كال�شَّ

�شابقًا.  ذكرها  مّر  التي  المتعلقات  من  ذلك  وغير 

ل  ُمبَهمًا،  الأ�شماء ظلَّ  اإلى  الحدُث  ُين�َشب  لم  فاإذا 

فيها،  َعِمَل  الأ�شماء  اإلى  ُن�ِشب  واإذا  لِذكره،  معنى 

وانتقل من الإبهام اإلى التحديد.

الفعلي ذو طبيعة حركية، تجعله  الحدث  اإن  اأي 

الحركة  كحاجة  اإليها،  ويحتاج  معمولته  نحو  يتَّجه 

ذلك  وغير  والِعّلة  والمكان  والزمان  الُمحِدث  اإلى 

على  بقدرته  ُم�شتعينًا  بناَءه  فيتجاوز  به،  تتعّلق  مما 

اإلى  الإبهام  من  رحلته  في  الأ�شماء،  اإلى  النت�شاب 
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التحديد، وُين�ِشئ روابط بالأ�شماء، تكون م�شحوبة 

التي  الأ�شماء  من  يذكر  ع��ادًة  والمتكلم  بالعمل. 

يتعلَّق بها الفعل ما يكفي، في نظره، لتحديد الحدث 

الفعلي، بح�شب ظروف المقام.

يوؤول  فاإنه  الم�شادر  نه  تت�شمَّ الذي  الحدث  اأما 

َور ثاث: في ال�شتعمال اإلى اإحدى �شُ

جامد،  معنوّي  جن�ض  على  ي��دّل  اأن  الأول����ى   -

:
((((

كالَب�شا�شة والتََّجنُّب والنُّفور، في قول جرير

���ي���َن���ُه وَراأي�������������َن َث����������َب َب�������س���ا����س���ٍة اأن�������سَ

����ب����اً وُن������ُف�������را ف����َج����َم����ع����َن َع�����ن�����َك َت����َج����نُّ

والت�شاُور  والَم�ُشورة  والُهدى  والنُّبّوة  وكالِخافة 

:
((((

في قوله اأي�شًا

�����ُب�����ّ�ُة وال����ُه����َدى ِف���ي���ن���ا ال����ِخ����الف����ُة وال�����نُّ

َت���������س����اُوِر َي��������ِم  ُك������لَّ  �����رِة  ال����َم���������سُ وَذُوو 

جن�ض  على  دلَّ  ال�شابقة  الم�شادر  في  فالحدث 

حركة  على  ي��دّل  ول��م  ب��ذات��ه،  قائم  جامد،  معنوي 

دها المتعلقات. لذلك فالم�شدر  مرتبطة بمحاّل تحدِّ

هذه  في  الم�شدر  اإن  اأي  يعمل،  ل  يت�شّمنه  ال��ذي 

الحالة اأ�شبح ا�شمًا خال�ض ال�شمية، كالجبل والبحر 

وغير ذلك، وما كان على هذه ال�شورة ل يعمل.

الحدث  اإليها  ي��وؤول  التي  الثانية  وال�����س���رة   -

اأن يتنّحى من البناء  الم�شدري في ال�شتعمال هي 

الم�شدري وتبقى ظاله داّلًة على الأ�شل، ويح�شل 

يد  ر بالم�شدر عن ا�شم الذات، كال�شَّ ذلك حين ُيعبَّ

  ،
في قوله تعالى: چ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ    چ))))

چ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   رع في قوله تعالى:  وكالزَّ

م�شدر  الأ�شل:  في  يد  فال�شَّ  .
چ)))) ژ  

ر  ُعبِّ يد،  الَم�شِ المفعول  ا�شم  بمعنى  ُي�شاُد،  يَد  �شِ

التي  المخلوقات  على  لدللته  ال��ذات،  ا�شم  عن  به 

رع في الأ�شل: م�شدر ُزِرَع ُيزَرُع، بمعنى  ُت�شاُد. والزَّ

ا�شم  عن  اأي�شًا  به  ر  ُعبِّ ال��َم��زروع،  المفعول  ا�شم 

الذات، لدللته على ال�شيء المزروع.

الدللة  فقَد  م�شدر  كاهما  رع  وال���زَّ يد  فال�شَّ

اأما  ال��ذات.  ا�شم  على  دالًّ  واأ�شَبح  الحدث،  على 

ما  فهي  الم�شدر  بناء  في  الباقية  الحدث  ظ��ال 

الغزال  مثًا على  ال�شيد  لفظ  اإطاق  نقبل  يجعلنا 

اأي�شًا  والأرنب والطير وغيرها، لأنها ُت�شاد، ونقبل 

اإطاق لفظ الزرع على القمح والبقول وغير ذلك، 

يتنّحى منها  التي  الم�شادر  اأن  والُمهّم  ُتزَرع.  لأنها 

لأنها  تعمل،  ل  ال��ذوات،  اأ�شماء  على  وتدّل  الحدث، 

اأ�شماء الذوات، وهذه  محمولة في هذه الحالة على 

الأخيرة ل تعمل لأنها ل تدّل اأ�شًا على الحدث.

- وال�س�رة الثالثة اأن يكون الحدث الم�شدرّي 

في  ال�شاأن  هو  كما  الأ�شماء،  اإل��ى  من�شوبًة  حركًة 

الأفعال. وفي مثل هذه الحالة يكون الم�شدر عامًا، 

وم�شاِحبًا  ُمحِدثًا  تقت�شي  اأ�شلفُت  كما  الحركة  لأن 

له وزمانًا ومكانًا وِعّلًة وغير ذلك، لنقلها من الإبهام 

:
((8(

اإلى التَّحديد، ومن اأمثلة ذلك قول الفرزدق

�َسِمينٍة ُك�����لِّ  ����س���اَق  ِب�����َس��ي��ِف��ي  ���رِب���ي  ِب�������سَ

���ي���اً َغ���ي���َر راِك�����ِب وَت���ع���ِل���ي���ِق َرح����ِل����ي م���ا����سِ

�شيَفت اإلى �شمير المتكلِّم، 
ُ
رب هنا حركة اأ فال�شَّ

هي  باآلة  �شمينة،  كلِّ  ب�شاِق  واأوَقَعها  بها،  قاَم  الذي 

المتعلقات  هذه  اإلى  من�شوبة  حركٌة  ولأن��ه  ال�شيف. 

على  الحدث  فيه  يكون  الذي  والم�شدر  فيها.  َعِمل 

هذه ال�شورة يعمل في الأ�شماء، كما تعمل الأفعال، 

طبيعته  ف��ي  الفعل  ع��ن  يختلف  الم�شدر  اأن  اإل 

ال�شمية، التي تجعله يت�شل ب� »ال«، ويقبل التنوين، 

اإلى  اإلى فاعله، وقليًا  وُي�شتعَمل في الغالب م�شافًا 

فيما  عامًا  يكون  ثم  الظرف،  اإلى  ونادرًا  مفعوله، 

عدا ما ُي�شاف اإليه من متعلقاته.
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اإذًا فالم�شدر العامل هو الذي يكون فيه الحدث 

نه  من ال�شورة الثالثة. اأما اإذا كان الحدث الذي يت�شمَّ

الم�شدر من ال�شورَتين الأولى اأو الثانية فالم�شدر ل 

كون  �شوئه  في  ر  ُيف�شَّ اأن  ُيمكن  الُحكم  وهذا  يعمل. 

الم�شدر في كثير من ا�شتعمالته غير عامل.

الأ�شل،  في  َعت  ُو�شِ الم�شادر  اأن  اإل��ى  وُي�شار 

لتدلَّ على الحدث الذي ينتمي اإلى ال�شورة الثالثة، 

التي يكون َوفقها الحدُث الم�شدرّي حركًة من�شوبًة 

ابن  تعريف  على  ُمعلِّقًا  الر�شي،  قال  الأ�شماء،  اإلى 

على  الجاري  الحدث  ا�شم  باأنه  للم�شدر  الحاجب 

�شواء  بغيره،  قائمًا  معًنى  بالحدث  »يعني  الفعل: 

رب والَم�شي، اأو لم ي�شدر كالّطول  �شدر عنه كال�شَّ

؛ اأي اأن الحدث الذي يدّل عليه الم�شدر 
((((

ر« والِق�شَ

في اأ�شل الو�شع »ل بّد له في الوجود من محلٍّ يقوم 

عليه  يقع  مما  الم�شادر  ولبع�ض  ومكان،  وزمان  به 

 .
((1(

كال�شرب« الآل��ة  من  ولبع�شها  ي،  المتعدِّ وهو 

الأ�شل  في  الم�شدر  ُو�شع  الذي  الحدث،  كان  ولما 

للدللة عليه، عبارة عن معًنى يقوم بغيره، اأي عبارة 

�شورته  كانت  لما  الأ�شماء،  اإلى  من�شوبة  حركة  عن 

كذلك عمل في الأ�شماء التي ي�شحُّ اأن ُين�َشب اإليها. 

ومعنى هذا اأن الم�شدر يعمل في اأ�شل الو�شع، ول 

ليكون  الفعل  وبين  بينه  الُم�شابهة  للتما�ض  حاجة 

عامًا.

اإحدى  في  الم�شدرّي  الحدث  يظهر  حين  اأم��ا 

لأن  يعمل،  ل  فاإنه  الثانية،  اأو  الأول��ى  ال�شورتين، 

الم�شدر في هاتين الحالتين يقوم بنف�شه، ول يقبل 

النت�شاب اإلى الأ�شماء.

و�شعوا  حين  النحاة،  اأن  اإل��ى  الإ���ش��ارة  وتجدر 

ال�شروط لعمل الم�شدر، كاأنهم نظروا اإليه باعتباره 

ن حدثًا اآَل في ال�شتعمال اإلى ال�شورة الأولى  يت�شمَّ

اأو الثانية، لذلك ذهبوا يلتم�شون من وراء �شروطهم 

في  الثالثة  ال�شورة  وف��ق  الحدث  اإظهار  يكفل  ما 

الم�شدر الذي ين�شبون اإليه العمل، اأي اإن التاأمل في 

َعت لنقل الحدث من  ُو�شِ باأنها  ال�شروط يوحي  تلك 

ال�شورتين الأولى اأو الثانية اإلى ال�شورة الثالثة. لكن 

ليدلَّ  الأ�شل،  في  َع  ُو�شِ الم�شدر  اأن  ح  تو�شَّ اأن  بعد 

العاملة،  الحركية  ال�شورة  اإل��ى  ينتمي  حدث  على 

فا معنى لتلك ال�شروط، لأنها ت�شبُّ في اإمكان رّد 

�شورة فرعية اإلى �شورة اأ�شلية.

النحاة  ُيمكن فهم قول  الحقيقة  وفي �شوء هذه 

باأن الم�شدر يعمل اإذا �شاَبَه الفعَل، على اأن الم�شاَبهة 

ل تكون لفظّية، واإنما تكون في �شورة الحدث الذي 

الم�شابهة  اإن  اأي  والم�شدر.  الفعل  كلٌّ من  يت�شّمنه 

ق حين ينتقل الحدث في البناء الم�شدري من  تتحقَّ

الثالثة،  ال�شورة  اإلى  الثانية  اأو  الأول��ى  ال�شورتين 

التي تقبل النت�شاب اإلى الأ�شماء والعمل فيها، والتي 

ُتطابق تمامًا �شورة الحدث في الأفعال.

الم�شدري  البناء  في  الحدث  انتقال  �شوء  وفي 

اإلى ال�شورة الثالثة، ُيمكن فهم قول الر�شي: »فاإن 

للفعل  الم�شدر[  �اأي  ُم�شاَبهُته  كانت  ف��اإذا  ُقلَت: 

اإّل  ُقلُت:  يعمل.  اأّل  ه  حقُّ كان  ومعنى  لفظًا  ناق�شة 

عقًا،  والمفعول  الفاعل  يطُلب  بنف�شه  كان  لما  اأنه 

الفعل،  اأعني  و�شعًا،  لطالبهما  م�شابهة  فباأدَنى 

يطلبهما  اأن  فجاز  الكامن،  ال��َوج��ُد  ذل��ك  ك  يتحرَّ

ك الوجد الكامن  . فحديثه عن تحرُّ
((((

ويعمل فيهما«

يعني انتقال الحدث في الم�شدر من ال�شورة التي 

تعلُّق  له  لي�ض  جامد،  جن�ض  على  دالًّ  عليها  يكون 

التي  ال�شورة  اإل��ى  الإ�شناد،  طريق  عن  اإل  بغيره 

ُي�شِبح فيها دالًّ على الحركة، بما تقت�شيه الحركة 

اإنه  اأي  النت�شاب،  طريق  عن  بها  تتعلَّق  محالٍّ  من 

ينتقل من �شورة الجمود والنطواء اإلى ال�شورة التي 

يكون وفقها عامًا.
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في  الفعل  من  اأ�شعف  الم�شدر  ب��اأن  قوله  اأم��ا 

على  عقًا،  والمفعول  الفاعل  يطلب  لأن��ه  العمل، 

حين اأن الفعل يطلبهما و�شعًا، فقد ثبت اأن العامل 

الحقيقي هو الحدث. والحدث يطلب متعلقاته كلها 

في  اأم  فعلّي  بناء  في  الحدث  �شواء حلَّ هذا  عقًا، 

اأن  على  متفقون  النحاة  اأن  بدليل  م�شدرّي،  بناء 

الفعل  ودلل��ة  لفظه،  عليه  ي��دّل  فيما  يعمل  الفعل 

على ما يعمل فيه هي دللة عقلية، ُيحّركها الحدث 

ما  فيه  فلي�ض  الفعل  بناء  اأما  الفعل،  يت�شمنه  الذي 

اأ�شل للحدث  اأن الم�شدر  يدّل على معمولته. وبما 

تتاأثر  ل  الحقيقة  وه��ذه  العمل.  في  اأ�شل  اإذًا  فهو 

الكثير من  اأن  كلها عاملة، على حين  الأفعال  بكون 

اإلى  م،  تقدَّ كما  يعود،  ذلك  لأن  تعمل،  ل  الم�شادر 

طبيعة البناء و�شورة الحدث في كل منهما.

فطبيعة البناء الفعلي تجعل الحدث ل يظهر اإل 

في �شورته الحركية العاملة، على حين اأن الطبيعة 

اإلى  يوؤول  الحدث  تجعل  الم�شدري  للبناء  ال�شمية 

الحدث  يكون  ل  اثنتان  منها  ث��اث،  ��َور  ���شُ اإح��دى 

في  الحدث  �شعف  يعني  ل  وه��ذا  عامًا.  وفقهما 

الم�شدر  اأن  يعني  بل  الفعل،  في  وقّوته  الم�شدر 

ُي�شتعمل  بينما  التراكيب،  دة في  يوؤّدي وظائَف متعدِّ

الفعُل على �شمت واحد. 

التف�صير ال�صرفي لعمل الم�صـتقات

الم�شتقات التي تعمل عمل الفعل هي الم�شتقات 

الو�شفية، التي ت�شلح اأن ُت�شتعَمل �شفة في الكام. 

تدل  لأنها  الحدث،  معنى  ن  تت�شمَّ الم�شتقات  وهذه 

في اأ�شل الو�شع على ذات مو�شوفة بحدث، وت�شمل: 

وال�شيغ  المفعول  وا�شم  ومبالغته،  الفاعل  ا�شم 

 .
((((

النائبة عنه، وال�شفة الم�شبهة، وا�شم التف�شيل

اأما الم�شتقات الأخرى وهي: ا�شما الزمان والمكان 

وا�شم الآلة، فا تعمل عمل الفعل، ول ُت�شتعَمل �شفة 

ت��دّل على  ب��ل  ال��ح��دث،  ت��دّل على  ال��ك��ام، ول  ف��ي 

اأ�شماء ذوات. وفي كون الم�شتقات الو�شفية عاملة، 

اأن  على  دليل  تعمل،  ل  الو�شفية  غير  والم�شتقات 

َيغ.  العمل مرتبط بالحدث، ل بال�شِّ

ا�سم الفاعل ومبالغته:

ف ا�سم الفاعل باأنه: �شفه ُت�شتق من م�شدر  ُيعرَّ

ف، المبني للمعلوم، للدللة على من  الفعل المت�شرِّ

.نحو �شاِمع وقاِئل 
((((

ثبوًتا الفعل حدوًثا ل  وقع منه 

وكاِتب ولِعب و�شاٍع وجاٍء، وُمخِرج وُم�شاِعد وُمنتِقم 

جئ   ی   چ   تعالى:  ق��ال  ��ر،  وُم��َت��َك��بِّ وُم�شتنِفر 

 .
چ)))) حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ  

ماب�شتها  حال  في  ذات  على  تدّل  �شفة  فُمر�ِشلة: 

في  ذات  على  تدل  �شفة  ون��اِظ��رة:  الإر���ش��ال.  لفعل 

َظر. فكل منهما ا�شم فاعل.  حالة ماب�شتها لفعل النَّ

ڦ   ڦ   ڤ   چ   تعالى:  قوله  في   » َكِريم   « نحو  اأما 

ثبوت  على  ت��دل  م�شبهة  ف�شفة   
چ)))) ڦ   ڦ  

ودوام ن�شبتها اإلى �شاحبها.

 :
((((

وهي الفاعل،  ا�شم  مبالغة  ي�شمى  ما  وثمة 

على  ولي�شت  الفاعل،  ا�شم  في  الّتكثير  تفيد  �شفة 

:
((((

�شيغته. نحو قول امرىء القي�ض

، ُم����ق����ِب����ٍل ُم������دِب������ٍر، َم���ًع���ا ، ِم�����َف�����رٍّ ِم�����َك�����رٍّ

َعِل ِم��ن  يُل  ال�سَّ ��ُه  َح��طَّ خٍر  �سَ َك��ُج��ل��ُم���ِد 

فُمقِبل وُمدِبر: ا�شما فاعَلين، يحتمان الو�شف 

وِمَفّر  ِمَكّر  اأما  كثرتهما.  اأو  والإدب��ار  الإقبال  بقّلة 

فهما  وال��َف��ّر،  ال��َك��ّر  بكثرة  الو�شف  بهما  فالمراد 

الفاعلين  ا�شمي  اإلى  المبالغة  معنى  اإ�شافة  يفيدان 

كاّر وفاّر.

اأ�شهرها  كثيرة،  �شيغ  الفاعل  ا�شم  ولمبالغة 

و»َفُعول«  وَحّمال،  وَعّام  كَجّراح  »َفّعال«  ا�شتعماًل: 

وِمطعان  كِمقدام  و»ِمفعال«  وَفُخور،  ُبور  و�شَ كَغُفور 
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و»َفِعل«  وَقِدير،  َكَرِحيم  »َفِعيل«  تاأتي  ثم  وِم��درار. 

. وهناك �شيغ اأخرى اأقل ا�شتعماًل، 
((8(

كَفِهم وَحِذر

وِم�شِكين  و�ُشبُّوح  وِمَكّر  وَقيُّوم  يق  دِّ و�شِ فاُروق  نحو: 

اإلى  وُي�شار  الأمثلة تدل على �شَيغها.  وُهَمزة. وهذه 

الثاثي  الفعل  بم�شدر  ترتبط  المبالغة  َيغ  �شِ اأن 

نحو:  ال�شذوذ  على  ُحِمل  لذلك   ،
((((

فقط المجرد 

واأه��اَن  اأعَطى  لاأفعال:  وَزُه���وق،  وِم��ه��وان  ِمعطاء 

واأزَهَق.

ُي�شاركه  ال��ذي  فعله،  عمل  يعمل  الفاعل  وا�شم 

قوله  في  والذاكرين  كالحافظين   .
((1(

الم�شدر في 

ڭ   ڭ   ڭ   چ   تعالى: 

 .
چ)))) ۆ    ۆ   ۇ   ۇ  

فيه،  الم�شتتر  ال�شمير  هو  فاعًا  الأوُل  رف��ع  فقد 

ون�شَب مفعوًل به هو »ُفُروَجهم«. ورفع الثاني فاعًا 

هو ال�شمير الم�شتتر فيه، ون�شب مفعوًل به هو لفظ 

وقال  »كثيرًا«.  هو  مطلقًا  ومفعوًل  »اهلل«  الجالة 

:
((((

جرير

���������َك ع������اِرٌف اأن������َك������رَت َع�����ه�����َدَك َغ����ي����َر اأنَّ

ُمِحيال ال�����ُع�����ن�����اِب،  ب�����األ�����ِ�ي�����ِة  َط������لَ������اًل، 

ال�شمير  هو  فاعًا  رفع  »ع��اِرف«  الفاعل  فا�شم 

الم�شتتر فيه، ون�شب مفعوًل به هو »َطَلًا« وَنعتًا له 

هو »ُمحيا«.

يجيء  العامل  الفاعل  ا�شم  اأن  النحاة  وذك��ر 

مقرونًا ب� »ال« المو�شولة، اأو مجّردًا عنها. فالمقرون 

:
((((

بها يعمل عمل فعله مطلقًا، كما في قول جرير

ُه����م ���اِل���ِب���ي���َن َع�������ِن ال����َج����ب����اِب����ِر َب����زَّ ال�������سّ

ِم وال��َخ��ي��ُل َت��ح��ُج��ُل ِف��ي ال��ُغ��ب��اِر وِف��ي الدَّ

م�شتترًا  فاعًا  رفع  »ال�شالبين«  الفاعل  فا�شم 

فيه، ون�شب مفعوًل به هو »َبّزهم«، وتعّلق به الجاّر 

والمجرور »عن الَجبابر«.

د عن »ال« فيعمل ب�شرطين: اأحدهما  اأما المجرَّ

الك�شائي  واأجاز  ال�شتقبال.  اأو  الحال  على  يدّل  اأن 

ّي، م�شتِدًل بقوله تعالى  اأن يعمل وهو داّل على الُم�شِ

في ق�شة اأهل الكهف: چ  ڳ  ڳ  ڳ  

اأنها  على  النحاة  اأكثر  لها  وتاأوَّ  .
چ)))) ڱڱ  

»با�ِشط«  الفاعل  ا�شم  اإن  اأي  ما�شية،  حال  حكاية 

ر اأنه  في الآية يدل على الحال بالن�شبة اإلى َمن ُيقدِّ

.
((((

موجود في ذلك الزمان

بالمبتداأ  ُم�شتعينًا  َخَبرًا  يقع  اأن  الثاني  وال�شرط 

ُم�شتظِهرًا  ح��اًل  يقع  اأن  اأو  المبتداأ،  اأ�شله  ما  اأو 

غير  يكون  اأن  اأو  بمنعوته،  زًا  ُمَعزَّ نعتًا  اأو  ب�شاِحبه، 

ذلك ُمعتِمدًا على نفٍي اأو ا�شتفهام.

قوله  خبرًا  الواقع  الفاعل  ا�شم  عمل  اأمثلة  فمن 

گ   گ   ک   ک   ک   ک   چ   تعالى: 

الفاعل  ف��ا���ش��م   .
چ)))) ڳ   گ   گ  

وقد  بالفعل،  الم�شّبه  للحرف  خبرًا  وقع  »منزلون« 

رفع فاعًا م�شتترًا فيه، ون�شب مفعوًل به »ِرجزًا«، 

وتعلَّق به الجار والمجرور »على اأهل«.

قوله  حاًل  الواقع  الفاعل  ا�شم  عمل  اأمثلة  ومن 

تعالى: چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

. فا�شم الفاعل »اآخذين« وقع حاًل 
ڍ  ڍ  چ))))

»في  والمجرور  بالجار  عليه  المدلول  ال�شمير  من 

ر ب� »هم«، وقد رفع فاعًا م�شتترًا فيه،  جنات« المقدَّ

ون�شب مفعوًل به هو ال�شم المو�شول »ما«.

قوله  نعتًا  الواقع  الفاعل  ا�شم  عمل  اأمثلة  ومن 

 .
تعالى: چ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  چ)8))

فا�شم الفاعل » ُمختلفًا « الواقع َنعتًا رفع فاعًا هو 

»األواُنها«. 

قول  ف��ي  »راٍع«  نفي  على  لعتماده  عمل  وم��ّم��ا 

:
((((

ال�شاعر
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ن������اِك������ٍث ِذّم���������������َة  ال����������ِخ����������اّلُن  راٍع  م�������ا 

َخِليال ال���َخ���ِل���ي���َل  َي���ِج���ُد  َوَف������ى  َم����ن  َب����ل 

ب مفعوًل به  فقد رفع فاعًا هو »الخان«، وَن�شَ

هو »ِذّمة«. ومما اعتمد على ا�شتفهام »ناٍو« في قول 

:
((1(

ال�شاعر

اأن�������������اٍو ِرج���������اُل���������َك َق������ت������َل ام�������������������������������ِرٍئ

ُذّل ����َك، اع���ت���ا����َس  ُح����بِّ ِف����ي   ، ال����ِع����زِّ ِم����ن 

ب مفعوًل به  حيث َرفع فاعًا هو »ِرجالك«، ون�شَ

هو »َقْتل«.

عملها  ومن  مبالغُته.  الفاعل  ا�شم  عمل  ويعمل 

:
((((

قول ال�شاعر

�ِسماِنها ���ُس���َق  يِف  ال�سَّ ِبَن�سِل  ��ُروٌب  ���سَ

ع����اِق����ُر ������َك  ف������اإنَّ زاداً  َع�����ِدُم������������������ا  اإذا 

ُروب« فاعًا م�شتترًا فيها،  اإذ رفعت المبالغة »�شَ

الجاّر  بها  وتعلَّق  ��وق«،  »���شُ هو  به  مفعوًل  ون�شَبت 

:
((((

والمجرور »ِبَن�شل«. وقال الراعي

ِلراِه�ٍب َت��������راَءت  َل�����  ���ع���َدى  ����سُ ���ّي���َة  َع�������سِ

ِب�����َدوم�����������َة، َت����ْج���������ٌر ِع�����ن�����������َدُه وَح����ِج����ي����ُج

اإنها ����ِق،  ل���ل�������سَّ واه�����ت�����اَج  ِدي�����َن�����ُه،  َق����لَ����ى 

����ِق اإخ���������اَن ال����َع����زاِء َه���ُي����ُج َع���لَ���ى ال�������سَّ

ب  وَن�شَ فيه،  م�شتترًا  فاعًا  »َه��ُي��وج«  َرَف��ع  فقد 

ر عن المفعول. مفعوًل به »اإخوان«، مع اأنه تاأخَّ

وكذلك  فعله،  عمل  يعمل  اإذًا  الفاعل  فا�شم 

ر في عمله الّتقديم والتاأخير، اإل اأن  مبالغته، ول ُيوؤثِّ

ومبالغته  العامل  الفاعل  ا�شم  في  ا�شترطوا  النحاة 

فما  قليل.  قبل  عر�شتهما  الّلَذين  ال�شرطين  ق  تحقُّ

اأهمية هذه ال�شروط؟ وما حقيقة عمل ا�شم الفاعل 

ومبالغته؟

 اإن المتاأمل في اأ�شماء الفاعلين، الم�شتعَملة في 

نه يظهر في  التراكيب، يجد اأن الحدث الذي تت�شمَّ

اإحدى �شورَتين:

- الأولى يكون فيها الحدث دالًّ على حركة قابلة 

يكون  حين  ذلك  ويح�شل  الأ�شماء.  اإلى  لانت�شاب 

حين  اأي  ال�شفات،  باب  في  م�شتعَمًا  الفاعل  ا�شم 

يكون خبرًا اأو حاًل اأو نعتًا، �شواء كان مقرونًا ب� »ال« 

:
((((

المو�شولة كما في قول جرير

وَن�������ح�������ُن ال��������ُم���������ِق��������دوَن ِب�������ُك�������لِّ َث����غ����ٍر 

ُي������خ������اُف ِب���������ِه ال�������َع�������دوُّ َع�����لَ�����ي�����َك ن������ارا

:
((((

دًا عنها كما في قول كثير عزة اأو مجرَّ

���لِّ���ٌم، َف���ُم�������سَ َق������ب������َرُه،  لآٍت  ف��اإّن���������������������������ِ��ي 

َي����زوُره����ا َم����ن  ُح����ف����رٌة  ُت���َك���لِّ���ْم  َل����م  واإِْن 

وفي مثل هذه الحالة يكون ا�شم الفاعل عامًا، 

كما مّر في الحديث عن عمل الم�شدر.

ى الحدث من �شيغة  - وال�س�رة الثانية اأن يتنحَّ

ا�شم الفاعل، وتبقى ظاله ُم�شِعرة به. وَيح�شل ذلك 

الذوات،  اأ�شماء  بمعنى  الفاعل  ا�شم  ُي�شتعَمل  حين 

تعالى: قوله  في  كما  ال��ح��دث،  على  دللته   فيفقد 

وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   چ  
 .

چ)))) ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ  
وعاِكف  ع: جمع طاِئف  كَّ والرُّ والعاِكُفوَن  فالّطاِئُفوَن 

اأ�شماء  عن  بها  ر  ُعبِّ فاِعِلين  اأ�شماء  وه��ي  وراِك���ع. 

جن�شّية  ب��ه��ا  ال��م��ق��رون��ة  و»ال«  للمبالغة.  ذوات 

ُجود:  لا�شتغراق العرفي، ولي�شت مو�شولة. اأما ال�شُّ

فجمع �شاِجد. وهو ا�شم فاعل على بابه، لأنه �شفة 

الفاعل  ا�شم  يكون  ل  الحالة  هذه  وفي   .
((((

ع كَّ للرُّ

عامًا، �شواء اقترن ب� »ال« كما في المثال ال�شابق، 

د عنها كما في قوله تعالى: چ ٱ  ٻ   اأم تجرَّ

ا�شم  »�شاِحر«:  ف�   .
چ)))) پ   ٻ   ٻ   ٻ  
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ا�شم  عن  به  ر  وُعبِّ الحدث،  على  دللته  فقد  فاعل 

الذات.

ويكثر مجيء ا�شم الفاعل في الن�شو�ض، للتعبير 

فة  يه النُّحاة باإقامة ال�شِّ عن ا�شم الذات، فيما ُي�َشمِّ

وتقوم  المو�شوف،  ُيحذف  حيث  المو�شوف،  مقام 

في  فال�ّشاِحر  معناه.  نة  مِّ ُمَت�شَ عليه،  داّل��ة  فة  ال�شِّ

قيم هنا مقام 
ُ
اأ فة، لكّنه  الأ�شل: ا�شم فاعل وهو �شِ

َي�شَحر، فزالت دللته على الحدث،  خ�ض الذي  ال�شَّ

وخل�ض للدللة على ا�شم الجن�ض.

الم�شتقات  الفاعل وغيره من  ا�شم  وُي�شترط في 

عنه  ر  فتعبِّ المو�شوف،  مقام  تقوم  التي  الو�شفية، 

الخا�شة  ال�شفات  م��ن  ت��ك��ون  اأن  معناه،  ي  وُت����وؤدِّ

غيره،  دون  عليه  اإطاقها  ي��دّل  التي  بالمو�شوف، 

د: »تقول: جاَءِني اإن�شاٌن َطِويل. فاإن ُقلَت:  قال الُمَبرِّ

جاَءِني َطِويٌل، َلم َيُجز، لأنَّ َطِويًا اأَعمُّ ِمن اإن�شاٍن، 

ُمَتَكلٌِّم،  اإن�شاٌن  جاَءِني  ُقلَت:  ف��اإن  عَليه.  ي��دلُّ  فا 

على  به  ت��دّل  ��َك  لأنَّ ج��اَز،  ُمَتَكلٌِّم  ج��اَءِن��ي  ُقلَت:  ثم 

.
((8(

الإن�شان«

يتَّ�شح من كام المبرد اأن قولنا: »جاَءِني ُمَتَكلِّم« 

على  يدّل  جن�ض  ا�شم  والإن�شان:  اإن�شان.  على  يدّل 

الم�شتقات  ب��اأّن  الجزم  �شحة  يدعم  وه��ذا  ذات. 

للتعبير  الموا�شع،  هذه  مثل  في  ُت�شتعمل  الو�شفية 

على  وتدّل  الحدث،  معنى  فتفقد  ال��ذات،  ا�شم  عن 

ر، الذي هو ا�شم ذات غالًبا. المو�شوف الُمقدَّ

من  ف  ُيو�شَ ما  كّل  اأن  النُّحاة  عند  الثابت  ومن 

  .
((((

الحدث على  دللته  تزول  م�شتقات  اأو  م�شادر 

كان  اإن  والظرف،  والمجرور  الجاّر  به  يتعلَّق  فا 

ا و�شفيًّا.  م�شدًرا، وي�شبح ا�شم ذات اإن كان م�شتقًّ

ف َيخرج عن بابه من  وذلك لأن الم�شتق الذي ُيو�شَ

العموم،  فيه  والأ�شل  بالو�شف  �ض  َيتخ�شَّ اأنَّه  جهة 

اأنَّه يقع في موقع ال�شم الجامد. ولذلك  ومن جهة 

نه، عندما  مَّ يزول منه معنى الحدث الذي كان يَت�شَ

الذي  بالحدث  و�شفه  لي�شوغ  بابه،  على  جارًيا  كان 

د ذلك  نه �شفته، اأي اأنه ي�شبح ا�شم ذات. وُيوؤكِّ مَّ تت�شَ

الَمو�شوف  على  َجَرت  اإذا  فة  »ال�شِّ جني:  ابن  قول 

ذلك  ومعنى   .
((1(

اأجزائه« وانِق�شاء  بَتماِمه،  اآَذَنت 

اأن المو�شوف ي�شبح قائًما بذاته، غير معتمد على 

غيره، وغير محتاج اإلى مكان وزمان ل�شبط الحدث 

ق ذلك فيه اإل اإذا  نه ال�شفات. ول يتحقَّ مَّ الذي تَت�شَ

اأ�شبح ا�شم ذات.

الذي  الحدث  كان  اإذا  يعمل  اإذًا  الفاعل  فا�شم 

يكون  التي  الأول���ى،  ال�شورة  اإل��ى  ينتمي  نه  يت�شمَّ

اإلى  لانت�شاب  قابلة  حركة  على  دالًّ  الحدث  فيها 

الفاعل  ا�شم  يكون  حين  ذل��ك  ويح�شل  الأ�شماء. 

عن  به  ر  ُعبِّ اإذا  اأما  الو�شفي،  بابه  على  م�شتعَمًا 

ا�شم الذات فاإنه ل يعمل.

وبهذا الت�شّور لعمل ا�شم الفاعل يمكن ال�شتغناء 

ال�شروط  تلك  النحاة.  و�شعها  التي  ال�شروط  عن 

كوا بها، لعتقادهم باأن الأ�شماء  التي يبدو اأنهم تم�شَّ

الحديث  لدى  ح  تو�شّ كما  العمل،  في  اأ�شًا  لي�شت 

ا�شم  يلتم�شون في  راحوا  لذلك  الم�شدر.  عن عمل 

العامل  الم�شدر  في  التم�شوا  كما   - العامل  الفاعل 

ا�شم  اأن  اإلى  ذاهبين  الفعل،  مع  الم�شابهة  اأوُجَه   -

الفاعل يعمل لأنه اأ�شَبَه الفعل الم�شارع في حركاته 

.
((((

و�شكناته، وفي دللته على الحال وال�شتقبال

التي  ال�شروط  على  الوقوف  من  اأخ��ي��رًا  ب��ّد  ول 

مدى  لبيان  ال��ف��اع��ل،  ا�شم  لعمل  النحاة  و�شعها 

هو  الحقيقي  العامل  اأن  من  ر  تقرَّ لما  مطابقتها 

فا�شتراطهم  الفاعل.  ا�شم  نه  يت�شمَّ الذي  الحدث 

اأوًل اأن يكون ا�شم الفاعل العامل دالًّ على الحال اأو 

ُملِزمًا، لأن من كبار النحاة  ال�شتقبال لي�ض �شرطًا 

َمن لم يتقيَّد به كالك�شائي وبع�ض الكوفيين، ف�شًا 
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عن اأن الذين تقيَّدوا بهذا ال�شرط اإنما اأوجبوه فقط 

ا�شم  اأم��ا  ب��ه،  للمفعول  النا�شب  الفاعل  ا�شم  في 

الفاعل العامل في غير المفعول به فلم ي�شترط فيه 

.
((((

اأحد اأن يكون دالًّ على الحال اأو ال�شتقبال

معتمدًا  الفاعل  ا�شم  يكون  اأن  ا�شتراطهم  واأما 

في  هذا  لأن  به،  ُيوؤَخذ  فا  ا�شتفهام  اأو  نفي  على 

الفاعل  با�شم  الب��ت��داء  ل�شّحة  ���ش��رط  الحقيقة 

الم�شتغني بمرفوعه عن الخبر، ولي�ض �شرطًا ل�شّحة 

عن  الم�شتغني  والمبتداأ   « ه�شام:  ابن  قال  عمله، 

الخبر ل بّد اأن يعتمد على نفي اأو ا�شتفهام، كقوله:

اأنُتما ِب���َع���ه�������������������ِدَي  واٍف  م����ا  َخ���ِل���ي���لَ���يَّ 

(73(
اإذا َل��م َت��ُك���ن��ا ِل��ي َع��لَ��ى َم��ن اأُق���اِط���ُع«

كالأخف�ض  النحاة،  بع�ض  اأن  ذلك  اإل��ى  ُي�شاف 

وا�شم  الفاعل  ا�شم  اإع��م��ال  اأج����ازوا  ين،  والكوفيِّ

.
((((

هة، دون اعتماد المفعول وال�شفة الم�شبَّ

العامل  الفاعل  ا�شم  يكون  اأن  ا�شتراطهم  واأم��ا 

واقعًا َخَبرًا اأو حاًل اأو نعتًا فهذا ال�شرط ي�شّب فيما 

الذي  الحدث،  هو  الحقيقي  العامل  اأن  من  ر  تقرَّ

يكون ذا �شورة حركية قابلة لانت�شاب اإلى الأ�شماء. 

م اأن الحدث الذي يكون على هذه  اإذ ثبت فيما تقدَّ

الفاعل  ا�شم  نه  يت�شمَّ ال��ذي  الحدث  هو  ال�شورة 

الم�شتعَمل في باب ال�شفات.

الفاعل  ا�شم  اأن  �شبق  ما  ك��لِّ  من  ُي�شتخَل�ض 

ن حدثًا ذا �شورة حركية  يكون عامًا، حين يت�شمَّ

قابلة لانت�شاب اإلى الأ�شماء، لأن العامل الحقيقي 

ا�شم  ي��ك��ون  ل  حين  ذل��ك  ويح�شل  ال��ح��دث.  ه��و 

في  لأنه  الذوات،  اأ�شماء  بمعنى  ُم�شتعمًا  الفاعل 

يكون  فا  الحدث،  على  دللته  يفقد  الحالة  هذه 

ينطبق  الفاعل  ا�شم  على  ينطبق  ما  وكل  عامًا. 

مبالغته. على 

ا�سم المفعــول:

ف،  الُمت�شرِّ الفعل  م�شدر  من  ُت�شَتق  �شفة  وهو 

الفعل  عليه  وقع  َمن  على  للدللة  للمجهول،  المبني 

وَمُقول  وَمعُدود  َمحُمود  نحو:   .
((((

ُثبوًتا ل  ُحُدوًثا 

ر عليه. م وُم�شتاق اإليه وُمنَت�شَ وَمِبيع، وُمكَرم وُمَعظَّ

يعمل  المفعول  ا�شم  اأن  اإل��ى  النحاة  ذهب  وقد 

فيه  ا�شترطوا  اأنهم  اإل  للمجهول.  المبني  فعله  عمل 

الدللة  من  العامل،  الفاعل  ا�شم  في  ا�شترطوا  ما 

اأو  نفي  على  العتماد  اأو  ال�شتقبال،  اأو  الحال  على 

اإذا  نعتًا. هذا  اأو  اأو حاًل  الوقوع خبرًا  اأو  ا�شتفهام، 

بها  المقرون  اأما  المو�شولة.  »ال«  من  دًا  مجرَّ كان 

.
((((

فيعمل دون �شروط

اأن  الفاعل  ا���ش��م  ع��ن  الحديث  ل��دى  ظهر  وق��د 

ك  للتم�شُّ حاجة  فا  الحدث،  هو  الحقيقي  العامل 

�شابقًا، عن  كما ظهر  �شادرة،  لأنها  ال�شروط،  بهذه 

العمل،  اأ�شًا في  باأن الأ�شماء لي�شت  النحاة  اعتقاد 

الُم�شاَبهة مع  رب من  ل�شَ اإذا عملت كان ذلك  واأنها 

الأفعال. وظهر اأي�شًا اأن ا�شم الفاعل يعمل اإذا دّل على 

الحدث، اأما اإذا فقد دللته على الحدث، وذلك حين 

ر به عن اأ�شماء الذوات، فاإنه ل يعمل. والأمر في  ُيَعبَّ

ا�شم المفعول وال�شيغ النائبة عنه ل يختلف عما هو 

عليه في ا�شم الفاعل ومبالغته، لأن الحدث في ا�شم 

المفعول يظهر على اإحدى �شورتين:

- الأولى يكون فيها الحدث دالًّ على حركة قابلة 

يكون  حين  ذلك  ويح�شل  الأ�شماء.  اإلى  لانت�شاب 

�شواء  الو�شفي،  بابه  على  م�شتعَمًا  المفعول  ا�شم 

كان مقرونًا ب� »ال« المو�شولة كما في قول كعب بن 

:
((((

زهير

ِنّيُتُه، ال���َم���ح���ُم����ُد  ال����ح����اِزُم،  ُي���ع���ِ�ُز  َق���د 

الَحِمُق ال��ع��اِج��ُز  وُي���ث���ِري  ���راِء،  ال���ثَّ َب��ع��َد 



التف�سير 

ال�سرفي

لعمل 

الأفعال 

والم�صــادر 

والم�صـتقات

63 اآفاق الثقافة والتراث

فقد رفع ا�شم المفعول »المحمود« نائَب فاعل هو 

:
((8(

دًا عنها كما في قول جرير »ِنّيُته«، اأم مجرَّ

ِفيُكُم ِت����ي����ُم  ي����ا  �������ؤِم  ال������لُّ َدِف�����ي�����َن  واإنَّ 

َدفيُنها م����ث����اراً  ِت����ي����ٌم  اأ����س���َب���َح���ت  ف���َق���د 

د عن  المفعول »مثارًا« وهو مجرَّ ا�شم  حيث رفع 

الحالة  هذه  مثل  وفي  »َدفيُنها«.  الفاعل  نائب  »ال« 

يكون ا�شم المفعول عامًا.

ى الحدث من �شيغة  - وال�س�رة الثانية اأن يتنحَّ

وَيح�شل  به.  ُم�شِعرة  ظاله  وتبقى  المفعول،  ا�شم 

اأ�شماء  بمعنى  المفعول  ا�شم  ُي�شتعَمل  حين  ذل��ك 

قوله  في  كما  الحدث،  على  دللته  فيفقد  ال��ذوات، 

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   چ   ت��ع��ال��ى: 

رُع.  ال�شَّ ُه  اأَق��رَّ ما  فالَمعُروف:   .
چ)))) ٹ  

ا�شم مفعول  َحُه. فكل منهما  وَقبَّ اأنَكَرُه  والُمنَكر: ما 

تع�الى:  وق��ال  للمبالغة.  ال��ذات  ا�شم  عن  به  ر  ُعبِّ

 .
چ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  چ)81)

بمعنى  َفِعيل  فهو  ود،  الَمح�شُ يء  ال�شَّ يد:  فالَح�شِ

ر به عن ا�شم  َمفُعول، فقَد دللته على الحدث، وُعبِّ

ا�شم  يكون  ل  الحالة  ه��ذه  وف��ي  للمبالغة.  ال���ذات 

المفعول عامًا.

اإذا  عامًا  يكون  المفعول  ا�شم  اأن  والخا�شة 

ُي�شتعَمل على  ويح�شل ذلك حين  الحدث.  دّل على 

اأ�شماء  على  للدللة  ا�شُتعمل  اإذا  اأما  الو�شفي.  بابه 

الذوات فا يكون عامًا، لأنه في هذه الحالة يفقد 

دللته على الحدث.

ال�سفة الم�سبهة:

الثاثي  الفعل  م�شدر  من  م�شوغة،  �شفة  هي 

المجرد غالًبا، لغير تف�شيل، للدللة على ثبوت ن�شبة 

قول  نحو   .
(8((

مو�شوفها اإلى  تت�شمنه  الذي  الحدث 

 :
(8((

زهير في رثاء هرم

ُح���������ل���������ٌ� اأِري�����������������������ٌب ِف������������ي َح����������الوِت����������ِه

ُم���������������رٌّ َك�����������ري�����������ٌم ث�����������اِب�����������ُت ال������ِح������ل������ِم

فُحلو واأِريب وُمّر وَكريم �شفات م�شّبهة، دلَّت على 

ال�شتمرار  �شبيل  على  مو�شوفها  اإلى  الحدث  ن�شبة 

د والحدوث. والدوام، ل التجدُّ

لزم،  فعل  من  اإل  ُت�شاغ  ل  الم�شبهة  وال�شفة 

واإذا �شيغت من فعل متعدٍّ فاإنها تكون م�شوغة على 

اعتبار مطلق الت�شاف بالحدث، ولي�ض على اعتبار 

عمل  تعمل  فهي  لذلك   .
(8((

بالغير الحدث  اإي��ق��اع 

هًا به،  الفعل الازم، فا تن�شب مفعوًل به، بل ُم�َشبَّ

.
(8((

كقولهم: َزيٌد ح�شٌن الَوجَه

عمل  تعمل  الم�شّبهة  ال�شفة  اأن  النحاة  وي��رى 

اأنها محمولة، في  اأي  فعلها، ل�شبهها با�شم الفاعل، 

راأيهم، على ا�شم الفاعل، وا�شم الفاعل محمول على 

ما  الم�شّبهة  ال�شفة  في  ا�شترطوا  ولهذا   
(8((

الفعل.

ا�شترطوه في ا�شم الفاعل ل�شحة العمل. وقد ظهر 

الحدث،  معنى  نه  لت�شمُّ يعمل  اإنما  الفاعل  ا�شم  اأن 

ا�شم  اأن  واتَّ�شح  الفعل.  على  محمول  لأن��ه  ولي�ض 

الفاعل يكون عامًا اإذا ا�شُتعمل على بابه الو�شفي، 

ولم ُي�شتعَمل بمعنى اأ�شماء الذوات.

ا�شم  عن  ذلك  في  تختلف  ل  الم�شّبهة  وال�شفة 

في  اأي�شًا  يظهر  نه  تت�شمَّ ال��ذي  فالحدث  الفاعل. 

�شورتين: 

- الأولى يكون فيها الحدث دالًّ على حركة قابلة 

هة  الم�شبَّ ال�شفة  فتكون  الأ�شماء.  اإل��ى  لانت�شاب 

بابها  على  ُت�شَتعَمل  حين  ذل��ك  ويح�شل  عاملة. 

المو�شولة  »ال«  ب�  مقرونة  كانت  �شواء  الو�شفي، 

:
(8((

ك�»القليل« في قول الفرزدق

جاِهِلّيٍة ِف����ي  ي����ُن  ال����دِّ ه����ذا  ك�����اَن  ف���لَ���� 

َحالِيُبْه ال��َق��ل��ي��ُل  ال��َم���َل��ى  َم���ِن  َع���َرف���َت  )( الرضي: شرح الكافية، القسم2، ص 747.
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:
(8((

و»الكريم« في قول جرير

وَوَج�����������دُت َم�������س���لَ���م���َة ال���ك���ري���َم ِن����ج����اُرُه

ِم�����ث�����َل ال�������ِه�������الِل اأَغ������������رَّ َغ����ي����ر َب����ِه����ي����ِم

»َكريمة« في قول ح�شان بن  ك�  دة عنها،  اأو مجرَّ

:
(88(

ثابت

اأح�ساُبُهم َك���ِري���م���ٌة  ال�����ُ�ُج������ِه  ِب���ي�������ُس 

ِل الأوَّ ������راِز  ال������طِّ ِم������َن  الأُن������������ِف  ����مُّ  �����سُ

:
(8((

و»�شديد وبطيء« في قول جرير

�����ِري�����ِري �����ِدي�����ٍد ِم�������ن َوراِئ���������ِه���������ُم ������سَ ������سَ

���ي َب�������ِط�������يٍء َب�����ع�����َد ِم��������ّرِت��������َي ان���ِت���ق���ا����سِ

ى الحدث من �شيغة  - وال�س�رة الثانية: اأن يتنحَّ

ال�شفة الم�شّبهة، وتبقى ظاله ُم�شِعرة به. وَيح�شل 

فتفقد  ال��ذوات،  اأ�شماء  بمعنى  ُت�شتعَمل  حين  ذلك 

 دللتها على الحدث، ول تكون عاملة. ومن اأمثلة ذلك 

 ،
چ)1)) ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چ   تعالى:  قوله 

،
چ)))) ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   چ    وق��ول������������ه: 

 ،
چ)))) ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   چ   وق���ول�����������ه: 

 .
چ)))) ڎ   ڎ   ڌ   چ   وق���ول�������������ه: 

ئة:  يِّ د والَح�َشنة وال�شَّ يِّ يِّب والَقِليل وال�شَّ فالَخِبيث والطَّ

ذوات  اأ�شماء  ع��ن  بها  ��ر  ُع��بِّ م�شبهة  �شفات  كلها 

للمبالغة.

فال�شفة الم�شّبهة اإذًا - �شاأنها �شاأن ا�شمي الفاعل 

والمفعول - تكون عاملة اإذا دّلت على الحدث. وذلك 

حين ُت�شتعَمل على بابها الو�شفي. اأما اإذا ا�شُتعملت 

للدللة على اأ�شماء الذوات فا تعمل، لأنها في هذه 

ذلك  على  وبناء  الحدث.  على  دللتها  تفقد  الحالة 

النحاة،  و�شعها  التي  بال�شروط  للتقّيد  حاجة  فا 

ول حاجة اأي�شًا للقول باأنها محمولة في عملها على 

ا�شم الفاعل.

ا�سم التف�سيل:

اأن  على  للدللة  الم�شدر  من  ت�شتق  �شفة  وهو 

اإلى  انت�شابه  في  غيره،  على  ق  تفوَّ قد  مو�شوفها 

. نحو: اأكَثر واأَعّز في قوله تعالى:
((((

 معنى م�شدرها

.
چ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  چ))))

مفعوًل  ين�شب  التف�شيل  ا�شم  اأن  النحاة  ويرى 

فيه، دون غيره من المفاعيل، وتمييزًا وحاًل، ويرفع 

فاعًا م�شتترًا، ول يرفع فاعًا ظاهرًا، على الأ�شّح، 

اإل في م�شاألة الكحل، كقولهم: ما راأيُت رجًا اأح�َشَن 

.
((((

في َعيِنِه الُكحُل ِمنه في َعيِن َزيد

والذي ُياحظ على ا�شم التف�شيل اأنه يعمل، كغيره 

نه معنى الحدث. فاإذا  من الم�شتقات الو�شفية، لت�شمُّ

فقَد معنى الحدث فقَد القدرة على العمل. فالحدث 

نه يظهر اأي�شًا في �شورتين:  الذي يت�شمَّ

- الأولى يكون فيها الحدث دالًّ على حركة قابلة 

لانت�شاب اإلى الأ�شماء. فيكون ا�شم التف�شيل عامًا. 

ويح�شل ذلك حين ُي�شَتعَمل على بابه الو�شفي، كما 

:
((((

في قول جرير

اأب���ن���������������������������������������اوؤُُه���نَّ اأَق����������لُّ َق����������ٍم ُح����رم����ًة

�����راِب، وم������ا َل�����ُه�����نَّ ُع����ُق�����ُل ِع����ن����َد ال�����������سَّ

زمان  َظ��رف  »اأق���ّل«  التف�شيل  ا�شم  ن�شب  فقد 

»عند ال�شراب«، وتمييزًا هو »ُحرمة«.

ى الحدث من �شيغة  - وال�س�رة الثانية اأن يتنحَّ

وَيح�شل  به.  ُم�شِعرة  ظاله  وتبقى  التف�شيل،  ا�شم 

فيفقد  ال��ذوات،  اأ�شماء  بمعنى  ُي�شتعَمل  حين  ذلك 

اأمثلة  وم��ن  عامًا.  يكون  ول  الحدث،  على  دللته 

 .
ذلك قوله تعالى: چ ٹ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  چ)8))

فاق. فهي  فالُح�شَنى: موؤّنث الأح�َشن. وهي الَجّنة باتِّ

ر به عن ا�شم الذات للمبالغة. وقال  ا�شم تف�شيل ُعبِّ

:
((((

الُحَطيئة
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َع�����ُم������َدُه ����قَّ  �����سَ ���ب���ُح  ال�������سُّ م����ا  اإذا  ����ى  َح����تَّ

ُم����ِن����ي����ُر  ، ُي�������������َردُّ اأ�������س������َط������ُع، ل  وَع�����������الُه 

الفاعل:  ا�شم  بمعنى  تف�شيل  ا�شم  فاأ�شَطع: 

لتوكيد  الذات  ا�شم  عن  به  ر  ُعبِّ للمبالغة،  ال�ّشاِطع 

وء الُمنَت�ِشر ال�ّشاِطع. المبالغة. وهو ال�شَّ

يعمل عمل  التف�شيل  ا�شم  اأن  تقدم  ُي�شتنتج مما 

بمعنى  ا�شُتعمل  اإذا  اأما  الحدث،  على  دلَّ  اإذا  فعله 

اأ�شماء الذوات فا يكون عامًا، لأنه في هذه الحالة 

اأن  فكرة  ��د  ي��وؤكِّ وه��ذا  ال��ح��دث.  على  دلل��ت��ه  يفقد 

العامل الحقيقي في الأفعال والم�شادر والم�شتقات 

التف�شيات  عن  ُيغني  وهذا  الحدث.  هو  الو�شفية 

التي داأب النحاُة على تناولها، كما ُيغني عن ال�شروط 

التي تم�ّشكوا بها.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

والأفعال  الأ�شماء  اأن  ُي�شَتنَتج  م  تقدَّ ما  كل  من 

هو  كما  وال��ح��دث  ال��ح��دث.  معنى  لت�شّمنها  تعمل 

معروف ينتقل من الم�شدر اإلى الأفعال والم�شتقات 

الو�شفية عبر ال�شتقاق. فم�شاألة اأن العمل اأ�شل في 

اأما  غها.  ُي�شوِّ ما  لها  لي�ض  ال�شم،  في  وفرع  الفعل، 

كون الأفعال عاملة، في كّل التراكيب التي تحّل فيها، 

فهذا ل يعني اأنها اأ�شل في العمل، بل يعود اإلى اأنها 

الدللة على الحدث،  ا�شتعمالتها ل تفقد  في كافة 

قد  الو�شفية  والم�شتقات  الم�شادر  اأن  حين  على 

على  دلل��َت��ه��ا  ال�شتعمالت،  م��ن  كثير  ف��ي  تفقد، 

ر بها عن  الحدث، فا تكون عاملة. وذلك حين ُيعبَّ

اأ�شماء الذوات. وهي في هذه الحالة ل تكون عاملة 

لي�ض لأنها لم ُت�شِبه الأفعال، بل لأنها فقدت دللتها 

على الحدث.

وبناء على اأن العامل هو الحدث يمكن ال�شتغناء 

عن كل ال�شروط التي و�شعها النحاة لعمل الم�شادر 

ظهر  كما  ال�شروط  تلك  لأن  الو�شفية،  والم�شتقات 

في  اأ�شل  الفعل  باأن  اعتقادهم  عن  �شادرة  �شابقًا 

ال�شبه  الأ�شماء في عملها محمولة على  واأن  العمل، 

الذي  الأ�شماء،  لعمل  الوحيد  وال�شرط  بالأفعال. 

اإليه، هو دللتها على الحدث. فكل  ُيمكن الحتكام 

ما يدّل منها على الحدث يعمل، وكل ما يفقد معنى 

الحدث ل يعمل. والم�شادر والم�شتقات تفقد دللتها 

على الحدث، فا تكون عاملة، اإذا ا�شُتعِملت للتعبير 

عاملة.  تكون  ذلك  عدا  وفيما  ال��ذوات.  اأ�شماء  عن 

والم�شتقات  والم�شادر  واأ�شماوؤها  الأفعال  وتعمل 

الو�شفية في كّل الأ�شماء، التي ي�شحُّ ن�شبة الحدث 

اإليها.

الح�ا�سي:

ينظر �شيبويه: الكتاب، تحقيق: عبد ال�شام محمد هارون،  ( -

ط)، مكتبة الخانجي، القاهرة 88)). ): )).

مجمع  مطبوعات  النحو،  في  والنظائر  الأ�شباه  ال�شيوطي:  ( -

اللغة العربية بدم�شق، دون تاريخ، ): ))).

عبد  الدكتور  تحقيق:  النحو،  في  الأ���ش��ول  ال�شراج:  اب��ن  ( -

 ،(((( بيروت  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  ط)،  الفتلي،  الح�شين 

.(( :(

نتائج  اهلل:  عبد  بن  الرحمن  عبد  القا�شم  اأب��و  ال�شهيلي،  ( -

الموجود  عبد  ع��ادل  ال�شيخ  تحقيق:  النحو.  ف��ي  الفكر 

العلمية،  الكتب  دار  ط)،  معّو�ض،  محمد  علي  وال�شيخ 

بيروت ))))، �ض )1).

يحيى  الدكتور  وتحقيق:  درا�شة  الكافية،  �شرح  الر�شي:  ( -

�شعود،  ب��ن  محمد  الإم���ام  جامعة  ط)،  م�شري،  ب�شير 

الريا�ض ))))، الق�شم)، �ض )1).

تحقيق:  والإعراب.  البناء  علل  في  اللباب  العكبري:  ينظر  ( -

غازي طليمات وعبد الإله نبهان، ط)، دار الفكر، دم�شق 

.((( :( ،((((

. الر�شي: �شرح الكافية، الق�شم)، �ض )1)-1))- )

  . ُينظر ال�شهيلي: نتائج الفكر في النحو �ض ))- ))- 8
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الآية 1)- ) من �شورة طه ؛ والقرطبي: الجامع لأحكام القراآن، 

 ،(((( بيروت  الفكر،  دار  جميل،  محمد  �شدقي  راجعه: 

.(( :((

البقاء:  اأب��و  والعكبري،  ؛  البقرة  �شورة  من   (1 -(1( الآي��ة 

اإعراب القراآن. تحقيق: علي محمد البجاوي،  التبيان في 

ط)، دار الجيل، بيروت)8))، �ض ))) ؛ واأبو حيان: البحر 

المحيط، بعناية: �شدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت 

))))، ): ))) و ))).

فخر  تحقيق:الدكتور  الع�شر.  المعلقات  �شرح  التبريزي:  (( -

الدين قباوة، ط)، دار الفكر، دم�شق))))، �ض))).

الر�شي: �شرح الكافية، الق�شم)، �ض )1)- )) ؛ وابن ه�شام: 

عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  الذهب،  �شذور  �شرح 

الحميد، لم ُتذكر دار الن�شر وتاريخه. �ض )8).

. ينظر الر�شي: �شرح الكافية، الق�شم)، �ض 1))- ))

الدكتور  تحقيق:  ال�شافية،  الكافية  �شرح  م��ال��ك:  اب��ن  (( -

مكة  القرى،  اأم  جامعة  ط)،  هريدي،  اأحمد  المنعم  عبد 

�شرح  وال��ر���ش��ي:  ؛   (1(1  -(1(( ���ض   ،((8( المكرمة 

�شذور  �شرح  ه�شام:  واب��ن  ؛   (1( �ض  الق�شم)،  الكافية، 

الذهب �ض )8).

فخر  الدكتور  قباوة،  ال�شروط:  هذه  مناق�شة  في  ُينظر  (( -

الدين: وظيفة الم�شدر في ال�شتقاق والإعراب. ط)، دار 

القلم، حلب )11)، �ض)8)- ))).

وُيحاِيي:   . (( -(1(( �ض  ال�شافية  الكافية  �شرح  مالك:  ابن 

والحازم:  القوّي.  والَجْلد:  بالماء.  اأي  وبها:  ُيحيي.  بمعنى 

كناية  ين:  الكفَّ ربة  و�شَ التراب.  والَما:  ال�شابط.  الحكيم 

م  فتَيمَّ م��اء،  معه  م�شافرًا  ي�شف  وال�شاعر  َيّمم.  التَّ عن 

ل  والبيت  عط�شًا.  يموت  ك��اَد  راِك��ٍب  نف�َض  بالماء  واأحيا 

ُيعرف قائله.

ديوانه ب�شرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان اأمين طه،  (( -

ط)، دار المعارف، القاهرة )8))، �ض )1).

الآية 8)- 8) من �شورة الروم.

. ديوانه �ض )))- ))

الك�شاف،  والزمخ�شري:  ؛  الطارق  �شورة  من   (1 -( و   8 الآية 

دار  اأحمد،  ح�شين  م�شطفى  وت�شحيح:  و�شبط  ترتيب 

الكتاب العربي، دون تاريخ، ): ))).

. ديوانه �ض )))- ))

. قباوة: وظيفة الم�شدر في ال�شتقاق والإعراب �ض )))- ))

. ابن مالك: �شرح الكافية ال�شافية �ض ))1)- ))

. الم�شدر نف�شه �ض))1)- ))

ُينظر قباوة: وظيفة الم�شدر في ال�شتقاق والإعراب �ض  (( -

.(8( -(88

 . ديوانه، دار �شادر، بيروت، دون تاريخ، �ض )))- ))

  . قباوة: وظيفة الم�شدر في ال�شتقاق والإعراب �ض 88)- ))

ُينظر: �شيبويه: الكتاب ): )8)- )))- 8) ؛ وابن مالك: �شرح 

الكافية ال�شافية �ض ))1).

الآية )) و ))- )) من �شورة البلد ؛ ومكي بن اأبي طالب: م�شكل 

ال�شامن،  �شالح  حاتم  الدكتور  تحقيق:  القراآن،  اإع��راب 

ط)، دار الب�شائر، دم�شق )11)، ): ))).

 ، (1 -(((( الكويت  عبا�ض،  اإح�شان  الدكتور  تحقيق:  ديوانه، 

�ض 88).

. ديوانه �ض 1))- ))

قائلها.  ُي��ع��رف  ل  التي  الخم�شين  �شيبويه  �شواهد  م��ن  (( -

)))؛ وابن مالك: �شرح الكافية   :( ُينظر �شيبويه: الكتاب 

ال�شافية �ض ))1).

عبد  تحقيق:  الزجاجي،  اأمالي  القا�شم:  اأبو  الزجاجي،  (( -

ال�شام هارون، ط)، الموؤ�ش�شة العربية الحديثة، القاهرة 

))))، �ض 8))؛ وياقوت الحموي: معجم الأدباء، تحقيق: 

الدكتور اإح�شان عبا�ض، ط)، دار الغرب الإ�شامي، بيروت 

))))، �ض ))8)؛ والأ�شباه والنظائر ): ).

. ديوانه �ض )))- ))

. ديوانه �ض )))- ))

الآية ))- )) من �شورة المائدة.

الآية ))- )) من �شورة النحل.

، مطبعة  ديوانه، عني به: عبد اهلل اإ�شماعيل ال�شاوي، ط)- 8)

ال�شاوي، م�شر ))))، �ض 8).

. الر�شي: �شرح الكافية، الق�شم)، �ض )1)- ))

. الر�شي: �شرح الكافية، الق�شم)، �ض )1)- 1)

. الم�شدر نف�شه، الق�شم)، �ض 1))- ))

محمد  تحقيق:  مالك،  ابن  األفية  على  �شرحه  الأ�شموني:  (( -

العربي،  الكتاب  دار  ط)،  الحميد،  عبد  ال��دي��ن  محيي 

على  �شرحه  عقيل:  وابن  )))؛   -((( �ض   ،(((( بيروت 
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الألفية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة 

الع�شرية، �شيدا وبيروت )11)، ): ))). وُيق�شد بال�شفة: 

النعت والحال والخبر.

. ابن ه�شام: �شرح �شذور الذهب �ض )8)- ))

الآية ))- )) من �شورة النمل.

الآية ))- )) من �شورة يو�شف.

. ابن ه�شام: �شرح �شذور الذهب �ض )))- ))

. التبريزي: �شرح المعلقات الع�شر �ض ))- ))

تحقيق:  ال�شرف.  في  المفتاح  القاهر:  عبد  الجرجاني،  (8 -

الدكتور علي توفيق الحمد، ط)، موؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت 

�ض  ال�شافية  الكافية  �شرح  مالك:  واب��ن  ))؛  �ض   ،((8(

))1) ؛ وابن ه�شام: �شرح قطر الندى وبل ال�شدى، تحقيق 

الع�شرية،  المكتبة  الحميد،  عبد  الدين  محيي  و�شرح: 

�شيدا وبيروت ))))، �ض)1).

. ابن ه�شام: �شرح �شذور الذهب �ض )))- ))

الكافية  �شرح  مالك:  واب��ن  ؛  (1 -(((  :( اللباب  العكبري: 

ال�شافية �ض ))1)؛ والر�شي: �شرح الكافية، الق�شم)، �ض 

))) ؛ وابن ه�شام: �شرح �شذور الذهب �ض )8).

الآية ))- )) من �شورة الأحزاب؛ ومكي بن اأبي طالب: م�شكل 

اإعراب القراآن ): 8)).

. ديوانه �ض )1)- ))

. والَبّز: ال�شاح. ديوانه �ض )))- ))

الآية 8)- )) من �شورة الكهف.

. الر�شي: �شرح الكافية، الق�شم)، �ض 8))- ))

الآية ))- )) من �شورة العنكبوت.

الآية )) و))- )) من �شورة الذاريات؛ والعكبري: التبيان في 

اإعراب القراآن �ض )))).

م�شكل  طالب:  اأبي  بن  ومكي  فاطر؛  �شورة  من   (8 -(( الآي��ة 

اإعراب القراآن ): ))).

. والبيت ل ُيعرف  ابن ه�شام: �شرح �شذور الذهب �ض 88)- ))

قائله.

. والبيت ل ُيعرف قائله. الم�شدر نف�شه �ض )8)- 1)

. �شيبويه: الكتاب ): ))) ؛ والعكبري: التبيان �ض )))- ))

الراعي النميري: �شعره واأخباره، تحقيق: نا�شر الحاني،  (( -

))؛  �ض   ،(((( بدم�شق  العربية  اللغة  مجمع  مطبوعات 

و�شيبويه: الكتاب ): )))؛ وابن منظور: ل�شان العرب، ط)، 

دار �شادر، بيروت ))))، مادة هيج.

. ديوانه �ض )88- ))

�شادر،  دار   ، ط)- )) دروي�ض،  زكي  عدنان  �شرحه:  ديوانه. 

بيروت ))))، �ض ))).

الآية )))- )) من �شورة البقرة.

بمعنى  ومبالغته  الفاعل  ا�شم  مجيء  تف�شيل  في  ُينظر  (( -

اأ�شماء الذوات: مجلة مجمع اللغة العربية بدم�شق، الجزء) 

من المجلد )8، �ض )))- ))).

الآية ))- )) من �شورة يون�ض.

 ، ط)- 8) الدالي،  محمد  الدكتور  تحقيق:  الكامل،  المبرد: 

موؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت ))))، �ض )8)).

. العكبري: التبيان �ض ))) و)88- ))

النجار، دار  ابن جني: الخ�شائ�ض، تحقيق: محمد علي  (1 -

الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ، ): 8)).

ُينظر في هذا التعليل: العكبري: اللباب ): )))- )) ؛ والر�شي: 

�شرح الكافية، الق�شم)، �ض ))).

. ينظر الر�شي: �شرح الكافية، الق�شم)، �ض )))- ))

. ابن ه�شام: �شرح �شذور الذهب �ض 81)- ))

ال�شجري،  ابن  اأمالي  علي:  بن  اهلل  هبة  ال�شجري،  ابن  (( -

تحقيق: الدكتور محمود الطناحي، ط)، مكتبة الخانجي، 

القاهرة ))))، ): 1)).

وقباوة:  ؛   (( -((( �ض  الق�شم)،  الكافية،  �شرح  الر�شي: 

ت�شريف الأ�شماء والأفعال، ط)، مكتبة المعارف، بيروت 

8)))، �ض ))). 

الر�شي: �شرح الكافية، الق�شم)، �ض )))- )) ؛ وابن ه�شام: 

�شرح �شذور الذهب �ض ))).  

، دار الكتب الم�شرية، القاهرة  ديوانه �شنعة ال�شكري، ط)- ))

1)))، �ض 8)). وُيعوز: ُي�شبح ذا َعَوز، اأي: َيفتقر.

. ديوانه �ض )))- 8)

الآية 1))- )) من �شورة اآل عمران.

القراآن،  مجاز  عبيدة:  واأب��و  ؛  يون�ض  �شورة  من   81 -(( الآي��ة 

تحقيق: الدكتور فوؤاد �شزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

.((( :( ،((88

الدكتور  تحقيق:  النحو،  في  ال�شغير  الجامع  ه�شام:  ابن  8( -
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 ،((81 القاهرة  الخانجي،  الهرميل، مكتبة  اأحمد محمود 

�ض ))).

قباوة،  ين  الدِّ فخر  الدكتور  تحقيق:  ثعلب،  ب�شرح  ديوانه  8( -

دار الفكر، دم�شق ))))، �ض )8).

ابن عقيل  و  ؛   8( -((( الق�شم)، �ض  الكافية،  �شرح  الر�شي: 

 .((( :(

. ابن عقيل ): )))- )8

. الر�شي: �شرح الكافية، الق�شم)، �ض )))- )8

. ديوانه �ض ))- )8

. ديوانه �ض )))- )8

ديوانه، تحقيق: الدكتور �شيد حنفي ح�شنين، الهيئة العامة  88 -

الم�شرية للكتاب، القاهرة ))))، �ض )))، �ض ))).

. ديوانه �ض )))- )8

الآية )- 1) من �شورة الن�شاء.

الآية 1)- )) من �شورة هود.

الآية ))- )) من �شورة يو�شف.

. الآية )) من �شورة الرعد ؛ والقرطبي ): 1))- ))

. الر�شي: �شرح الكافية، الق�شم)، �ض)))- ))

الآية ))- )) من �شورة الكهف.

  . ابن ه�شام: �شرح �شذور الذهب �ض )))- )))- ))

. ديوانه �ض )1)- ))

المحيط  البحر  حيان:  واأبو  الن�شاء؛   �شورة  من   (8 -(( الآية 

.(8 :(

نعمان  الدكتور  تحقيق:  ال�شكيت،  اب��ن  ب��رواي��ة  دي��وان��ه  (( -

 ،((8( القاهرة  الخانجي،  مكتبة  ط�ه، ط)،  اأمين  محمد 

�ض ))).

الم�سادر والمراجع

على  الأ�سم�ني  �سرح  11)ه���:  بعد  ت  الح�شن  اأبو  الأ�شموني، 

األفية ابن مالك. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 

ط)، دار الكتاب العربي، بيروت )))).

التبريزي: اأبو زكرياء يحيى بن علي ت )1)ه�: �سرح المعلقات 

الع�سر. تحقيق:الدكتور فخر الدين قباوة، ط)، دار الفكر، 

دم�شق)))).

ال�سرف.  ف��ي  المفتاح  )))ه���:  ت  القاهر  عبد  الجرجاني، 

تحقيق: الدكتور علي توفيق الحمد، ط)، موؤ�ش�شة الر�شالة، 

بيروت )8)).

تحقيق:  حبيب.  ب��ن  محمد  ب�سرح  دي���ان��ه  ت1))ه����:  جرير 

نعمان اأمين طه، ط)، دار المعارف، القاهرة )8)).

جميل بثينة ت)8ه�: دي�انه. دار �شادر، بيروت، دون تاريخ.

ابن جني، اأبو الفتح عثمان ت)))ه�: الخ�سائ�س. تحقيق: محمد 

علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ.

الدكتور �شيد حنفي  دي�انه. تحقيق:  ثابت ت))ه�:  ح�شان بن 

ح�شنين، الهيئة العامة الم�شرية للكتاب، القاهرة ))))، 

�ض ))).

الحطيئة ت))ه�: دي�انه برواية ابن ال�سكيت. تحقيق: الدكتور 

القاهرة  الخانجي،  مكتبة  ط)،  ط�ه،  اأمين  محمد  نعمان 

.((8(

اأبو حيان، محمد بن يو�شف الأندل�شيت)))ه�: البحر المحيط 

الفكر،  دار  جميل،  محمد  �شدقي  بعناية:  التف�سير.  في 

بيروت )))).

الراعي النميري ت1)ه�: �شعره واأخباره. تحقيق: نا�شر الحاني، 

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق )))).

الر�سي  �سرح  ت)8)ه���:  الأ�شتراباذي  الدين  ر�شي  الر�شي، 

لكافية ابن الحاجب. درا�شة وتحقيق: الدكتور يحيى ب�شير 

الريا�ض  �شعود،  بن  محمد  الإم��ام  جامعة  ط)،  م�شري، 

.((((

تحقيق:  الزجاجي.  اأمالي  ت)))ه���:  القا�شم  اأبو  الزجاجي، 

الحديثة،  العربية  الموؤ�ش�شة  ط)،  ه��ارون،  ال�شام  عبد 

القاهرة )))).

الزمخ�شري، جار اهلل محمود بن عمر ت8))ه�: الك�ساف عن 

وج�ه  ف��ي  الأق���اوي���ل  وع��ي���ن  التنزيل  غ���ام�����س  حقائق 

التاأويل. ترتيب و�شبط وت�شحيح: م�شطفى ح�شين اأحمد، 

دار الكتاب العربي، دون تاريخ.

زهير بن اأبي �شلمى: دي�انه ب�سرح ثعلب. تحقيق: الدكتور فخر 

ين قباوة، دار الفكر، دم�شق )))). الدِّ

الأ�س�ل  ت)))ه����:  �شهل  ب��ن  محمد  بكر  اأب��و  ال�����ش��راج،  اب��ن 

ط)،  الفتلي،  الح�شين  عبد  الدكتور  تحقيق:  النح�.  في 

موؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت )))).

ت)8)ه�:  اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  القا�شم  اأب��و  ال�شهيلي، 

نتائج الفكر في النح�. تحقيق: ال�شيخ عادل عبد الموجود 

العلمية،  الكتب  دار  ط)،  معّو�ض،  محمد  علي  وال�شيخ 

بيروت )))).
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تحقيق  الكتاب.  ت81)ه���:  قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  �شيبويه، 

و�شرح: عبد ال�شام محمد هارون، ط)، مكتبة الخانجي، 

القاهرة 88)).

ال�شيوطي، جال الدين  ت)))ه�: الأ�سباه والنظائر في النح�. 

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق، دون تاريخ.

ابن ال�شجري، هبة اهلل بن علي ت)))ه�: اأمالي ابن ال�سجري. 

تحقيق: الدكتور محمود الطناحي، ط)، مكتبة الخانجي، 

القاهرة )))).

مجاز القراآن. تحقيق:  اأبو عبيدة: معمر بن المثنى ت)))ه�: 

الدكتور فوؤاد �شزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، 88)).

العكبري، اأبو البقاء عبد اهلل بن الح�شين ت)))ه�:

التبيان في اإعراب القراآن. تحقيق: علي محمد البجاوي، ط)، 

دار الجيل، بيروت)8)). 

اللباب في علل البناء والإعراب. تحقيق: غازي طليمات وعبد 

الإله نبهان، ط)، دار الفكر، دم�شق )))).

الفرزدق، همام بن غالب ت 1))ه�: دي�انه. عني به: عبد اهلل 

ال�شاوي، ط)، مطبعة ال�شاوي، م�شر )))).

قباوة، الدكتور فخر الدين:

ت�سريف الأ�سماء والأفعال. ط)، مكتبة المعارف، بيروت   

.(((8

وظيفة الم�سدر في ال�ستقاق والإعراب. ط)، دار القلم،   

حلب )11).

الأن�شاري ت)))ه�:  اأحمد  بن  اأبو عبد اهلل محمد  القرطبي، 

الجام�ع لأحكام الق�راآن. راجعه: �شدقي محمد جميل، دار 

الفكر، بيروت )))).

كثير عزة ت)1)ه�: ديوانه. �شرحه: عدنان دروي�ض، ط)، دار 

�شادر، بيروت )))).

كعب بن زهيرت))ه�:دي�انه �شنعة ال�شكري، ط)، دار الكتب 

الم�شرية، القاهرة1))).

الدكتور  تحقيق:  دي���ان��ه.  ت))ه����:  العامري  ربيعة  بن  لبيد 

اإح�شان عبا�ض، الكويت )))).

�سرح  )))ه�:  ت  اهلل  عبد  بن  الدين محمد  مالك، جمال  ابن 

اأحمد  المنعم  عبد  الدكتور  تحقيق:  ال�سافية.  الكافية 

هريدي، ط)، جامعة اأم القرى، مكة المكرمة )8)).

المبرد، اأبو العبا�ض محمد بن يزيد ت )8)ه�:

الكامل في اللغة والأدب. تحقيق: الدكتور محمد الدالي،   

ط)، موؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت )))). 

القراآن.  اإع��راب  م�سكل  القي�شي ت)))ه�:  اأبي طالب  بن  مكي 

تحقيق: الدكتور حاتم �شالح ال�شامن، ط)، دار الب�شائر، 

دم�شق )11).

ابن منظور، محمد بن مكرم ت)))ه�: ل�سان العرب. ط)، دار 

�شادر، بيروت )))).

ابن ه�شام، جمال الدين بن يو�شف الأن�شاري ت )))ه�:

الجامع ال�سغير في النح�. تحقيق: الدكتور اأحمد محمود   

الهرميل، مكتبة الخانجي، القاهرة 81)).

عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  الذهب.  ���س��ذور  �سرح   

الحميد، لم ُتذكر دار الن�شر وتاريخه.

محمد  و�شرح:  تحقيق  ال�سدى.  وب��ل  الندى  قطر  �سرح   

�شيدا  الع�شرية،  المكتبة  الحميد،  عبد  ال��دي��ن  محيي 

وبيروت )))).

الدكتور  تحقيق:  الأدب����اء.  معجم  ت)))ه����:  الحموي  ياقوت 

اإح�شان عبا�ض، ط)، دار الغرب الإ�شامي، بيروت )))).
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