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  اإلهــــــــــــــــــداء 
  

  إلي أمي وأبي   

  ...عسي أن أكون برة بهما وفية لهما... متعهما اهللا بالصحة والعافية 

  وإلي اخوتي 

الذين صمدوا أمام الزمن القاسي وكافحوا من أجل أن يرضوا رغبات 

  )...زكريا(اآلخرين ،  اخواني وعلي رأسهم أبو عمار 

  وإلي اخواتي  

  ..وفاء ومحبة وعرفاناً   

  ..وإلي أساتذتي اإلجالء  

  .. الذين ساهموا في مسيرتي التعليمية   

  وعلي ... وإلي كل من ساهم في استخراج هذا البحث إلي حيز الوجود  

  . الدكتور الحبر يوسف نور الدائم / رأسهم األب 

  

  ُأهدي بحثي

        

 الباحثة
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  شكر وتقدير 
  

    )1( )...وإذ تأذّن ربكُم لَِئن شَكرتم ألِزيدنّكُم[:  تعالي قال

يطب لي أن أزجي شكري وتقديري أوال وأخيراً هللا رب العاملين ، فهو مجزي كُّل      

صابٍر وشكوٍر ، فلئن أوجب اهللاُ شكره علي عباِده فقد أوجب شُكر النَّـاس علـي                

  .حسن صنيعهم 

  )2("  اَهللا من ال يشْكُر النَّاسال يشْكُرρ " :وقال الرسول

امتثاالً لقوِله تعالي وقول رسوله الكريم أتقدم بالشّكِر الجزيِل والعرفاِن الجميِل إلي            

كل من ساهم معي في إخراج هذا البحث ، وأخص بالشُّكِر أستاذ الـشّعوب واألب               

زمن آتيه ، أسـتاذي     الدؤوب الذي لم يبخْل علي بوقِته وجهِده ولم يردني في أي            

 ، فجزاه اهللا عنِّـي      الحبر يوسف نور الدائم   .  د   /ومشرفي في هذا البحث األستاذ    

  .خير الجزاء

بجامعـة أم درمـان     سـليمان خـاطر     / كما أردفُ شكري وتقديري إلي األستاذ     

اإلسالمية الذي عاونني في وضح البنية األساسية لهذا الموضوع ، والشكر أيـضا             

جامعة أم درمان اإلسالمية والقرآن الكريم إلتاحتهم لي االسـتفادة          إلي أسرة مكتبة    

  .منهما 

كما أخص بالشُّكِر أسرتي داخل المنزل التي أعانتني كثيراً في تربية أبني طـوال              

تلك الفترة والشكر موصوٌل إلي االبن هيثم محمد أحمد الذي قام بجمع هذه المـادة               

  .علي الكمبيوتر 

  

  

  

   7/ إبراهيم ) 1(
     4811 ، حديث رقم 5/157سنن أبي داود ، كتاب األدب ، باب في شكر المعروف  ) 2(
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :ة ــــــالمقدم
ِهللالحمد وفقني في هذا البحِث كثيراً أن اختصها اهللا  بدلوي في لغٍة الدلو 

ُ لص ، وايٍنِب م عربيا بلساٍنه ، فأخرج القرآِنبنوِر دنا  على سيالموالسالة

ρمحمد  راِط الهادي إلى ِص بالحقِّقِّ الحراِص نَ بما سبقَماِت ، والخَغلقَُأا م ِلِحاِتالفَ

.  األخياِرمتِه ُأن ِمفوِة الصه األبراِر وعلى آله وصحابِتمستقيٍم  

 ، وتعظيمـاً ،     ها إجـالال  ا زاد  ومم  اإلنسانيةِ  اللغاتِ جِلأ ن مِ ةُ العربي اللغةُ  

  خـاللِ  نها مِ ها وأسرارِ  دقائقِ ينا معرفةُ لَزاماً ع  لِ كانها ، فَ   بِ  القرآنِ وتشريفاً نزولُ 

  النحو العربي ، وتـسخير     ها علم تصدري التي   ها المتعددةِ  وضروبِ ها المختلفةِ علوِم

  . من علوٍم بهذا النِص ما يتعلقُ وخدمِةالقرآني ِص النَِّمهفَه ِللُّذلك كُ

  :  هذا البحث ختاراوهناك دوافع جعلتني 

1/  ليكُ  الكريمِ  القرآنِ اختيار المـصادرِ  ه أصلُ  ألنّ  والتطبيقِ  الدراسةِ  محلَ ون  ، 

  . إلى األبِد منذ األزِل شٍئّلكُ ِلوهو شامٌل  

 هـذه   ن ، أل   الكريمِ ها في القرآنِ  نْ مِ  النحويةَ  وخاصةً ِة العربي راساِت الد ربطُ  /2

  .ه نزوِله بعد القرآني وفهِمِص النّ إال لخدمِةها لم تأِت وتقنيتَدالقواع  

  االخـتالفِ  وجِهأ معرفةُالوقوفُ على معنى الصفِة المشبهِة باسم الفاعِل،و          /3

 عن اسم    باسم الفاعلِ  هةُشب الم فةُ به الص  ا تنفرد  وعم  التشابهِ وجهأ و هما ، بين  

  .الفاعِل  

ـ  بِ  الخاصـةِ  حويِة النّ  األحكامِ  ومعرفةُ ِةها القياسي أوزاِنها و صياغِتمعرفة ُ   /4 ا ه

  .  الفروِع إال بمعرفِة ال تتم األصوِل معرفةَن أل الفرِع فرِعوتقويِة  

ـ      يجعلَ نأ  في اهللاِ   وثقةٌ كلي أملٌ و  /5 ـ  ن بحثي هذا بصيصاً ِم هـدي   تَ شكاٍة ِم

ـ   علوِم ال  لجميعِ  المصدرِ  اهللاِ تاِبالباحثين لالتجاه إلى كِ      ها علـم    وعلى رأِس

  .النحو  

أم البحثِ ا إطار  وحدود فَ ه شْيُلم فةَ الص الم فـي القـرآنِ     باسم الفاعلِ  هةَشب  

  .  وينتهي بالناِسي يبدأ بالفاتحِةِذ الّالكريِم
   :أهميُتـــُه
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موضوع ه يتََسمأهم د مِ يتَه أهميةِِ ن  راساِت الد في القـرآنِ   حويِة النّ رفيِة الص  

  .  خاصٍة بصفٍة باسم الفاعِلهِةشب المفِة الص دراسِة أهميِةن وِمالكريِم

ومم ت أهمي ا زاده عنايته  فِة بالص الم الكـريمِ   في القـرآنِ    باسم الفاعلِ  هِةشب  

 القرآني ، ذلك     النص  مواقعِ نها مِ  استعمالِ ها ، وبيانِ  ها وإحصائِ ها ، وشرحِ  وتحليِل

  والقرآن  الكريمِ ها في القرآنِ   تطبيقِ ها دون ها وشرحتَ  ذكرتَ رِفحو والص  النّ  كتب نأ

هو الدستورالشرعي األجدر راسِة بالد.  

تي في توضيحِ  أه فت ا أهدافُ أم فِة الص الم مِ  باسم الفاعلِ  هِةشب اللغـةِ   خـاللِ  ن  

  . الكريِم القرآِن وهي لغةُاألِم

هـا  ها وأوزانِِ  وصـيغتِ  اسـم الفاعـلِ    ب هِةشب الم فةِِ الص  على حقيقةِ  الوقوفُ

  . الكريِم ذلك في القرآِن بها وتطبيقُ الخاصةِِحويِة النّواألحكامِِ

  في القـرآنِ    المواضعِ عى فيه إحصائيةُ  ار تُ  في البحثِ   جديدٍ  أسلوبٍ استنباطُ  

 ، التطبيقي ثانياً  م ثُ  النظري أوالً  الجانِببي  نَع تُ  إذا كانت الدراسةُ    خاصةً  ، هاديِدحوت

  وفـرع   الفاعلِ  اسم  والفرع  الفاعلُ فاألصُل.  مهمٌ  التطبيقيةِ راساِت بالد  االهتمام نأل

  .  الفاعِل باسِمهةُشب المفةُ الصالفرِع

الفصلِ عدم  ب ين  أل رِف النحو والص ن  منهما  لُّوكُ وطيدة ٌ  ين عالقةٌ  بين العلم 

  .  لآلخِرمكمٌل

  للدراسـةِ   المحمديةِ  والسنةِ  الكريمِ  القرآنِ  آلياتِ  العميقِ  للفهمِ نا الملحةُ حاجتُ

  . ها ِب والعمِل المعرفِة لتسهيِلِةحويالنّ

أم السابقةُ راساتُا الد   مِ  يخلو كتابٌ   فال يكاد مِ  العربيةِ  كتبِ ن ـ   جزئيةِ ن  ن مِِ

 ماعـدا كتـاب عبـد        بهذا الموضوعِ  ُلق يست اً كتاب لم أجد غير أنني    هذا الموضوعِ 

 ه كثيراً وهذا البحثُ   نْ مِ تُدفَتَ فاس  الكريمِ  القرآنِ  ألسلوبِ ضيمة ، دراساتٌ   ع الخالق

  : منها  الصعوباِت بعِضنال يخلو ِم

اسـتوثقُ  ا جعلني    مم ها الرئيسيةِ في مصادرِ ِة في بعِض المباحِث        الماد قلةُ

   .اجِعن المر ِم في المادِة و أتوسع-ها قلِتن ِمغِم علي الر- المصادِرِمن

  لذلك ألجأتني ضـرورةُ    ِة القياسي ِري وغَ  القياسيةِ هِةشب الم فِة الص  صيغِ كثرةُ  

 ن ِم الفاعلِ  باسمِ هِةشب الم فاِتن الص  مِ قياسيختصر علي ما هو     ا ن إلي أ  االختصاِر
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 واِم الـد   علـي جهـةِ     واحدٍ  لفعلٍ والمتعديةُ  ،  نالالزمي"فَِعل و فَعل    "على   األفعاِل

مـا  هـذا   ألن  ) فَعل وفَِعل ( بين الفعلين     المشتركةِ  واألوزانِ ، وِمن فَعِل ؛   ثبوِتوال

ينبغي لإلنسان أني عفَرِمه نفِة الصالم الفاعِل باسِمهِةشب .  

  أم ا منهجاالسـتقرائي    اتّبـاع المـنهجِ     طبيعةُ هذا البحـثُ    ؛ فقد اقتضتْ  ه 

ـ  -ها أوزانِ ، ومعرفةِ  المادةِ مِعه علي ج  االستنباطي، التطبيقي، العتمادِ     حيـثُ  ن ِم

  وبنـاءٍ   نحويةٍ  أحكامٍ ن عليها مِ   وما يطرأُ  يٍري تغ نا مِ يه وما يعترِ  رفيةُ الص الصياغةُ

  : باألتيمتُعلي ذلك قُ

    بالبحِث المتعلقِةرفيِة والص النحويِة من النصوِص كثيٍرتحليُل   - 1

، كمـا    المستطاعِ ها قدر  بِ ، والتمثيلُ يمِِ الكر  القرآنِ ن المشبهِة مِ  جمع الصفةِ    - 2

يين يين والنحـوِ  رِف الص نها مِ  إلى أصحابِ   األقوالِ  بعضِ  جهداً في نسبةِ   بذلتُ  

ـ    اآلراءِ نِمرأى   ترجيِحب وقُمتُين  والمفسِر   مـن   ةًها مـستفيد  تُ التي عرض 

ـ     استشهدتُ  نصٍ لَّ كُ هم ، كما وثقتُ    وتحليلِ  العلماءِ  بعضِ احتجاِج   ى  بـه إل

وذكرتُ  ،    مرةٍ َله أو  تعريفاً كامالً عند ورودِ     المصدر لك ذ فتُه وعر مصدِر  

 وأشرتُ ألـي بعـضِ     ،  القراءاتِ  ، و بعض    بالبحثِ  الواردةَ  القرآنيةَ اآلياِت  

ها إلى قائليها مع     نسبتُ  التي ِة الشعري الشواهِدملمةً ببعِض    ،    النبويةِ األحاديِث  

  من الشواهدِ  ُأكْثر ، ولم     االستشهادِ  موضعِ توضيح ، و  ه شرح  ما يمكن  شرِح  

  اهللاِ  بعنايةِ  المحفوظُ ص النّ هو  فالقرآن  القرآنيةِ  الشواهدِ  إليرادِ  نسبةً الشعريِة  

  التي تحتاج   األلفاظِ  بعض شرحتُو.  الخطأ واللحنِ  ن مِ يمتعالى ، وهو السلِ     

ـ  األعالِم بعِضل كما ترجمتُ ،  وتوضيحٍ إلى بيانٍ    هم فـي    ذكـر  درين و ِذالّ

  البحِثِبلْص .  
 هـا  نْ مِ فأفدتُ  في هذا البحثِ   أعانتني التي    والمراجعِ  المصادرِ وهناك بعض

  :كثيراً 
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  واألصحِ  األفصحِ  الستيفاءِ  والمراجعِ  المصادرِ أفضُل ، وهو     الكريم القرآن:  أوالً

  .  األوُلوهو المصدر؛ بلغة العرِب

ـ  سىلو ، واأل  ه الكشافُ  ، منها الزمخشري وكتاب    كتب التفسير : ثانياً   وكتاب  ه روح 

؛  البخـاري     فمنها صحيح   األحاديثِ ا كتب  أم  المحيطِ ه البحر أبو حيان وكتاب  ،  المعاني  

  .  صحيح البخاريعرابإه  وكتابقالنيعسوال؛ومسند ابن حنبل ؛ ومسلم 

إ ا  أم فمنها  الكريمِ ِنآ القر ِبعراكتب ، كْ العِرب ي وكتاب عـرابِ إ في   ه التبيان 

   .ه معاني القرآن وإعرابه وكتابجاجالز، و القرآِن

ا مأو. يةب الشاط ه شرح اع وكتاب بها ، على محمد الض    نِْم فَ  القراءاتِ ا كتب مأو

النَّ كتب  ه تسهيُل الفوائِد         هانِْم فَ رِفحو والصابن مالك وكتاب، ه الكتابسيبويه وكتاب ،

المقاصِد، وابن عقيل وكتابه شرح ألفيـة ابـن مالـك ، رضـي الـدين                وتكميُل  

 الـسيوطي   ، في النحو   ، والكافيةِ   الحاجبِ  ابنِ  شافيةِ  شرح االسترباذى وكتبه ِمنْها،  

منها  ه  وكتباألشباه ـه    ، الميداني   والنظائرـ  زهـةُ  نُ  و كتاب   هـشامِ  ، ابـن  رِف الطّ

، الصدى  الندى وبُل، وقطر  األعاريبِ  كتبِ  عن مغنى اللبيبِ وكتبه منها   األنصاري  

الذهِبوشذور .  

أم فمنها،    األدبِ ا كتب  القيس و    ىءمرا ديوانديوان جرير  وديوان ،  ابـن  

ومي الر.  

أم و الخليل : هانِْم فَ ا المعاجم ُهكتاب العين ، ه  فارسٍ  ابنمقاييس اللغـة    وكتاب  ،

  .وابن منظور وكتابه لسان العرِب 

أم  ا كتـب  هـا نِْم فَ  التـراجم،  تَ قُ  ابـنـ ي ـه   ة  بالـشِّ وكتابوالـشُّ  عر عراء .

  . اللغويين والنحاِة في طبقاِت الوعاِة بغيةُوكتابهالسيوطي،و

 السيوطي،و المنطقِ إصالحو كتابه   ،يِتكِّ الس ابن نها،ِم فَ  اللغةِ ِم عل ا كتب أمو

  .                              اه وأنواِع اللغِة في علوِم المزهروكتابه

 إالّ جمع مـا      المتواضعِ هذا العملِ من   ليليس   إلى أنّه     أنُبه  العلميةِ ولألمانِة

  للباحثِ َلهسي لِ  مختلفةٍ  كُتبٍ ن بدالً مِ   واحدٍ  في كتابٍ   في ثنايا الكتبِ   ن المادةِ  مِ تفرقَ

  .همراجعتُ
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ا خُطةُ البحثِ  أم فُأربعة في  تْ فجاء لغةً االشتقاِق عن الفصُل األوُل -: وٍلص

  بإيجازٍ  الحديثُ م ثُ واالشتقاِق رِف وما بين النحو والص    واصطالحاً وأقساِم االشتقاقِ  

  . الفعِلَلم عُلمع التي تَ السبعِةعن المشتقاِت

  االشتقاقُ واسم الفعِل : المبحُث األوُل 

  .المفعولاسم الفاعل ،صيغ المبالغة،واسم : المبحثُ الثاني 

  المصدر،واسم التفضيِل، وتعريفُ الصفِة المشبهِة: المبحُث الثالُث

  . واسم الفاعل المشبهِةبين الصفِةمقارنةً  فكان دراسةً الثاني ُلصا الفأمو

  . الفاعِلواسِمهةِ شب المفِة الصني ب التشابِهأوجه:  األوُلالمبحُث

  .همانَي ب االختالفِِأوجه:  الثانيالمبحُث

  .   المشبهةُها الصفةُ ِبدِرفَنْ التي تَاألوجه:  الثالُثالمبحُث

  . باسم الفاعِلهِةشب المفِة للصرفيِة الصفكان عن األحكاِم : لثُالثاا الفصلُ أمو

  . وفَعل الالزمينِعلفَ ِب الخاصةُاألوزان:  األوُلالمبحُث

  . بفعل الخاصةُاألوزان:  الثانيالمبحُث

  . بين فَِعل وفَعل المشتركةُاألوزان : الثالُثالمبحُث

  : المشبهِة للصفِةحويِة النّفكان عن األحكاِم: رابع الا الفصُلأمو

  .فِع علي الر من القرآِن ما جاء: األوُلالمبحُث

  .صِب علي النَّ من القرآِنما جاء:  الثانيالمبحُث

  .   واإلضافِة  علي الجر القرآِن منما جاء:  الثالُثالمبحُث
  وفهارس  و مخلص للبحِث باللغة العربية واإلنجليزية       للبحثِ ةً خاتم   وضعتُ  وفي الختامِ 

 . والمراجِعلمصادِرل وقائمةًو فهارس الشعر و األعالِم   واألحاديِثاآلياِت
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Π  
  :  المبحث األول 

  االشتقاق  )أ
  لغويـةً   هنـاك مـادةً    ، وهذا يعني أن    اشتقاقيةٌ تتميز اللّغةُ العربيةُ بأنّها لغةٌ    

 هيئٍة لها وزٌن خاٌص بهـا ، ولهـا          ، كُلُّ ، يمكن تشكيلُها علي هيئاٍت مختلفةٍ     معينةً

تقوَل وظيفةٌ معينةٌ، كأن ة تُعكْتَب،وهذه العمليكْتُوب، مم ،كَتَب باإلشتقاِقفُ ر.  

 والتّصرفُ يحتاجٌ   واالشتقاقُ في اللّغِة،     نوٌع من أنواِع التوسعِ              فاإلشتقاقُ

    وتلجأ إليهما المجامع ةُ اللغوي إليهما الكاتب ثُ مـن      للتعبيرِ  الحقبِ ، عبرـدحا يعم  

 علـي مـسايرِة ومواكبـِة الحيـاةِ         يةَ العرب ةٍَغ ومعاٍن مختلفٍة، مما يساعد اللّغ     ِصي

 في  لذلك البد من تعريِف اإلشتقاقِ     صلِة وثيقٍة بالبحث،     ذات، والمشتقاتُ   اإلنسانيِة

.   اللّغِة واالصطالِح  

  : ِةـي اللّغـف

صعب، شَقَّ علي فالن أوقَعه في المشَقَّة وفي التنزيِل         :  شَقَّا -األمر) شَقَّ        (

ك      { :العزيِز قَّ َعَلي  في علوِم العربيِة صوغُ كلمٍة من       االشتقاق  1}…وما َأِريُد أْن أُش

   2. ب قوانين الصرِفأخري علي حس

،  شـقوقٌ  وهو في األصِل مـصدٌر، والجمـع      )  الشَّقُّ(، و سمإواحٌد وهو   ) الشِّقُّ(و

اشـتقاقُ  (ناحيةُ الجبـِل أيـضاً،و    : قُّ، والشِّ  نصفُ الشيءِ  - بالكسرِ - الشِّقُّ:ونقول

       3)ه منه أخذَ الحرِفنالحرِف ِم

                                           
  .27/ القصص    1

  صر تعبد الحليم من. د/ إبراهيم أنيس . د   2

  محمد خلف اهللا أحمد/ عطية الصو الحي 

المعجم الوسيط ،الجزء األول ، إدارة أحياء التراث اإلسالمي بدولة قطر، بدون 

    ) . شَقَّ (تاريخ،  مادة 
 المجلد الرابع، بدون تاريخ،ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر،   3

   .)شقق(مادة 
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اإلشـتقاقُ كـون    :شافية ابن الحاجب  قال الرضي في شرِحِه ل     : صطالِحأما في اال  
   . 4 األخرى ، أو كونهما مأخوذتين من أصٍل واحٍدن ِمإحدى الكلمتين مأخوذةً

 اللفظـين   ني ب دج تَ شتقاقُ أن اال:  أن بعضهم قال    والنظائرِ  في األشباهِ  ءوجا
نـي   في المع   أما المشاركةُ  - مع تغييٍر ما      األصولِ  في المعني والحروفِ   مشاركةً

 في الحروِف   ، وأما المشاركةُ  شتقاِقفألنّهم ال يجعلون الوجد والموجود من باب اال       
   مِِ    ولُقُاألصوِل، فألنّهم ال ي والخائن الكاذب ون إنحدٍٍا و  أصلٍٍ ن   ا التغييرمِ  ، وأم ن 

 ثم أن التغيير قد يكون بزيـادٍة، وقـد يكـون          . وجٍه فال بد منه وإالّ لكان هو إياه       
 في المعني،    حركٍة، والبد من زيادِة أحدهما علي اآلخرِ       بنقصاٍن، وقد يكون بتغييرِ   

 أصٍل واحٍد بعضها مشتقٌ من بعـٍض،        نوإالّ لزما أن تكون المصادر التي هي مِ       
ِر جنس  ي غَ ن ومعناه األصلي مِ   ه األصولِ أما المشتقُ فهو ما وافقَ غَيره في حروفِ       

  صيغةٍ  أخذَ شتقاقُاال: (  قال  حيثُ  التسهيلِ طي أيضاً عن شرحِ    ونقل السيو  5معناه
 علـي   دلُّ بالثانيةِ  لها، لي   وتركيبٌ  وهيئةً هما معنى ومادةً أصليةً    أخري مع اتفاقِ   نِم

 كضاِرب مـن ضـرب،      ،ها اختلفا حروفاً أو هيئةً     مفيدٍة ألجلِ   بزيادةٍ معنى األصلِ 
ِذرِذٌر من ح6.)وح  

 ا     ويالحظُ أن إلهناك اختالفٌ في حد شتقاِق بيهم  النحويين، يتجلى ذلك من تعريفاتِ     ن
  . شتقاِق االلمفهوِم

 ، وهـو     الكلماتِ  أصولِ ه علم  كونُ  حيثُ ن مِ هم إلى اإلشتقاقِ   بعض رظَفقد نَ 
تَأن جدب يأحدهما إلى اآلخِر المعني والتركيِب اللفظين تناسباً في أصِلن فترد ،.  

  اللفـظِ  ن تأخذَ مِ  ، وهو أن  ه عمالً تطبيقاً لهذا العلمِ     إليه آخرون بوصفِ   رظَونَ
ما يناسبمعناهه في التركيِب فتجعله داالً علي معنى يناسب .  

                                           
هـ ، شرح شافية    686الشيخ رضي الدين بن الحسن االسترباذي النحوي المتوفى سنة             4

الحسن،ومحمد الزقراق، ومحمد محي الدين عبد المجيد، دار          ابن الحاجب، تحقيق محمد نور 

  .334الثاني، ص   م الجزء 1982هـ ،1402تب العلمية، بيروت،لبنان،الك
، األشباه والنظـائر     يأبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر جالل الدين السيوط             5

م ، الجزء   1984 –هـ  1404العربي،بيروت، لبنان، الطبعة األولى ،        في النحو ، دار الكتاب 

  .84-83األول ، ص 
هر  في علوم اللغة وأنواعها، شرح وتحقيق، محمد جاد المولي بـك،             السيوطي، المز    6

 1م،1986، المكتبة العصرية، صيدا،لبنان،      البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد 

 /346 .   

 ، الحمالوي ، شذي العرف في فـن الـصرف ، المكتبـة              2/347السيوطي المزهر     4

    .68 ص– لبنان – بيروت –الثقافية 
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  إلى ثالثِة أقساٍم : أقسام االشتقاِق 

 فيه الكلمتان في أكثِر الحروِف والداللِة والهيئةِِ        ت هو ما تساو   3 4: الصغير  / أ

 الكلمتان فيه تهو ما اتحد: وقال عنه الحمالوى . تيِب وهو المحتٌج بهوالتر

  . حروفاَ وترتيباَ كعِلم من العلم 
. ، كالجبذ ِمن الجـذبِ    ا فيه الكلمتان حروفا ال ترتيب     اهو ما اتحدت  :  1الكبير  /ب

وهو الذي اسماه ابن جنِّى بالتقليبالت، وهو أن تأخذَ أصالً ِمـن األصـوِل              
 فتعقد عليه وعلى تقاليِبه الستِة معناً واحداً ِمن كلمٍة ، وقـال عنـه               الثالثيِة

، " و ل ق    "  "ق و ل  " فَيحفظُ فيه المادةُ دون الهيئة مثل كلمـة         : السيوطى  
  . وتقاليبها الستة بمعنى الخفة والسرعة " ل ق و " و " و ق ل  " و 

ب في الباقي ،كَعنَـق      فيه أكثر الحروف ، مع تناس      اوهو ما اتحدت  : 2األكبر  /ج
  . ِمن النَّهِق ، لتناسب العين والها في المخرج 

 كٌـلُّ   ، وسـاقََ   المشتقاتِ واختلفَ النحويون البصريون والكوفيون في أصلِ     
 إليه، وقد تعرض أبو  ما ذهبكبيراً مما يظن أنه حجٌج وبراهين تُثبتُ صحةَفريٍق قدراً 

  أصـلِ  حـولَ  اآلراِء ذكـر   بإيجـازٍ  ، ويمكـن  ِف لهذا الخال  7 3ريالبركات األنبا   
 هو األصُل ويحتجون بأدلٍة أقواها أنّه        المصدر  البصريون إلى أن   بهذَ. المشتقاِت

  الماضي يدلُّ علي شـيئين فهـو مركـبٌ         ، والفعلُ يدلَّ علي شٍئ واحٍد فهو بسيطٌ     
  . المركِب أصُلوالبسيطُ

                                           
محمد " ت ح " ، أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ،           68/الحمالوي ، شذا العرف        1

لبنان،الطبعة الثانية ،بدون تاريخ ،     -على النجار ، دار الهدى للطباعة والنشر ، بيروت        

   .347/ 1، السيوطي ،المزهر 137 – 136/ 2

   .  68/ الحمالوي ، شذي العرف    2
 سعيد األنبـاري  النحـوي يكنـي بـأبي            أبي بن  اهللا عبد الرحمن بن محمد بن عبد        3

 هـ ببغداد قرأ النحو علي ابن الجواليقي، وابن الشجري، توفي           513البركات، ولد سنة  

هـ له مصنفات منها أسرار العربية وحواشي اإليضاح، عبد الباقي بن عبد            577سنة  

ـ 1406ألولـي المجيد اليماني، إشارة التعين، تحقيق عبد المجيد دياب الطبعـة ا           -هـ

  .185/ م شركة الطباعة العربية السعودية، 1986
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  الفعَل هو األ      وذهب الكوفيون إلى أن  ه مشتقٌ منه وفرٌع علي    صُل، والمصدر 
:  نحـو  المـصدرِ ه، كما  أن الفعَل يعمُل عمـلَ ه  يِصح بصحته ويعتُل باعتاللِ    ألنّ

   .8 4 فرعاً ومشتقاً منه يكونفوجب أن) ضرب(ضربت، ضرباً، قد نصب ضرباً، 
ولـيس  ه   المصدِر والفعِل أصٌل بنفسِ    ن، إلي أن كُالً مِ     9 5 ابن طلحة  بهوذَ

  . 10 6ن اآلخِرأحدهما مشتقاً ِم
  الماضي والفعُل الفعِل أصُل إلي أن المصدر12والفارسي 11 السيرافيبهوذَ  

  .13 لباقي المشتقاِتصٌلأالماضي 

                                           
، اإلنصاف في مسائل الخالف، تحقيق محمد محي الدين عبد المجيـد،             ابن أال نباري     4

م الجزء األول ، المسالة الثامنة والعشرون ص        1961الرابعة،:الطبعة  إحياء التراث العربي 

144.  
ك بن خلف بن أحمد األموي األشبيلي أبو بكـر          محمد بن طلحة بن محمد بن عبد المل          5

لية سـنة   يشـب أهــ تـوفي ب    545لية ولـد    يشبأالمعروف بابن طلحة، درس األدب ب     

 بقية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، مطبعة عيـسي البـابي            السيوطى،هـ،718

  . 1/121م 1965-ه1384،  الحلبي

6           نى  بتصحيحه محمد بدر الـدين       السيوطي، همع الهوا مع في شرح جمع الجوامع، ع

ونور الدين بن محمد بن     ، 186هـ الجزء األول ص     1327النعساني، الطبعة األولى    

عيسى أال شموني، منهج السالك إلي ألفية بن مالك ، شرح أال شموني، مكتبة النهضة               

ابن عقيل،  . 318-312المصرية القاهرة، بدون تاريخ الطبعة الثالثة، الجزء الثاني ص        

 ،  1980-ه1400ألفية بن مالك ، مكتبة دار التراث القاهرة ، الطبعة عـشرون             شرح  

   .171الجزء الثاني ص

ـ           :   السيرافي  11 ه 270الحسن بن عبد اهللا بن المزرياب القاضي أبو سعيد النحوي سنــ

 قرأ النحو عن بن السراج ومن مؤلفاته، شرح كتاب          فبسيرا ــــة مولده  سنه 378إلى  

   508-1/507وطي، بغية الوعاة بويه، السييس

12   الفارسي :          بفـارس،    هو الحسن بن أحمد بن الغفار بن سليمان أبو علي الفارسي ِلدو ،

ـ     علت منزلته في النحو، من تالميذه  ه ــة بغداد، من كتبـه،      377ابن جني، توفي سن

أبـو الفـضل    محمد    ) ت ح(اإليضاح والتكملة، القفطي، إنباه الرواة  علي أنباه النحاة، 

   .275-1/273م، 1952-ه1371إبراهيم، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية 
تحقيق ودراسـة كـاظم بحـر المرجـان، طــ           /  كتاب التكملة  -ىبو علي الفارس  أ   13

  507م ص1981 -هـ1401
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   األصلُ - معناه -ها اللغوي  في أصلِ   المصدرِ  كلمةَ غير أن   بهذا  تْ وقد شاع 

 المعني بيكُلِّهـا   والمشتقاتِ ي أنِّها أصُل الفعلِ    أطلقوها اصطالحاً عل    النحاةِ  أكثرِ ن  ،

  . وغيرهما14وهذا رأى  سيبويه وبن السراج

  : الـــإذ ق 15وقد ركن إلى هذا الرأي المتأخرون منهم ابن مالك

  ْبـلهذين انُتِخ ًال ـأص وُآْوُنُه        بمِثلِه أو ِفْعٍل أو وصٍف ُنِصْب  

  : شتقاِق والنّحو واالما بين التّصريِف

 أعلم أن التّصريفَ جزٌء مـن       :16ل الرضي في شرح شافِية ابن الحاجب      قا

، ن النحـاةِ   المتقدمين مِ  ، هذا علي طريقةِ    الصناعةِ  أهلِ ن مِ أجزاِء النحو بال خالفٍ   

 قُطِلفأنّهم ي    شْون النحو علي ما يُل التصريفَ م وي عفُر   عبأنّه علٌم ي ر    فُ بـه أحكـام 

  كـالمِ  اسـتقراءِ  ن مِ  المستنبطةِ  بالمقاييسِ  وتركيباً، أو بأنّه علمٌ     إفراداً ِة العربي الكَِلِم

  .  أجزائه التي ائتلف منها أحكاِم إلى معرفةِِ الموصلِةالعربِِ

     ِس قَ  التصريفََ والمتأخر ون علي أنالنحو ال قِ   يم فُ كُ   سعرمنهمـا  لٌٌّم منه في 

فُ المتأخرون النحو، بأنّـه     ِر يع بتعريٍف يميزه عن قسيمه وعن كُلِّ ما عداه، ولهذا        

علٌم يبثُ فيه عن أحواِل أواخِرح17.  الكَِلم  إعراباً وبناء       

أمعندهم فله معنيان رفُا الص :  

                                           
ـ    14 ه ـنة األصـول فـي    361أبو بكر محمد بن السراج، النحوي البغدادي المتوفى سـ

 الطبعـة األولـى   – لبنان   -سسة الرسالة   بيروت    ؤم  الحسين الفتلى، النحو، تحقيق، عبد 

  .85م، الجزء الثالث ص1985

ـ   698ابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل المولود سنـ  5 ه  769ه ـه المتـوفى سنـ

ـة ، ألفية بن مالك ، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميـد، مكتبـة دار التـراث،                  

  169م الجزء الثاني، ص1980-هـ1400 القاهرة، الطبعة عشرون

، ولِد بصعيد ب بكر بن يوسف الدونى، المعروف بابن الحاجأبيعثمان بن عمر بن   6

هـ من 646 يةسكندرهـ، اشتغل بالنحو واللغة واألصول توفي باإل570مصر 

  135-2/134،السيوطى،بغيةالوعاةمؤلفاته مختصر األصول
   .1/6فية ابن الحاجب رضي الدين محمد بن حسن، شرح شا   17
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 بعد ذلك   إال ن المعاني ال تحصلُ   تحويُل الكلمِة إلى أبنيٍة مختلفٍة لضروٍب مِ      :  األوُل

، وما إلى   هٍةشب م  صفةٍ أو  مفعولٍ أو اسمِ   فاعلٍ  إلى اسمِ   المصدرِ ، كتحويلِ التحويِل

 ن األسماءِ هذا باٌب ما بنت العرب مِ     :(عنيه سيبويه بقوله   الذي ي  ذلك، ولّعّل ذلك هو   

غَ واألفعاِلفاِتوالص 18.) والمعتلِة المعتلِةِري   

) شـتقاق اال(ويفهم من كالِم سيبويه أن المتقدمين كانوا يعنُون بالتّـِصريِف             

  .      المعتِل وغيِر المعتِلنتيان بالصيِغ القياسيِة ِموهو اإل

 ن التقـاءِ   مِ  أو التخلصِ   وضِعها لقصد اإللحاقِ    عن أصلِ  تغيير الكلمةِ :  الثانيأما  

  .الساكنين أو التخفيِف

 فه ابنـ    ومـا لحروفِ    الكلمةِ  ببنيةِ علقُ يت بأنّه ِعلمٌ : (ه مالك بقولِ  وعر  نهـا ِم

    .19) وشبه ذلك وإعالٍلوصحٍةأصالٍة وزيادٍة  

  صوِل في األ  وجاء .ـ أ الواحدِة ب الكلمِةمي تصريفاً لتصريِفس  مختلفـٍة  ٍةبني

   وا به ما عوخَصفي أصوِل الكالِم، وذواتها مِ     ر خمـسةُ     ن التغييرِ ض نقسموهو ي ،

ـ  وإدغاٌم وله حد ي    أقساٍم، زيادةٌ، وإبداٌل، وحذفٌ، وتغييٌر بالحركِة والسكونِ       عفُ ر

  .20به

    

                                           
 بن عثمان بن قنبر، سيبويه الكتاب تحقيق وشرح، عبد السالم محمد وأبو بشر عمر   18

  .     4/242األولى بدون تاريخ   هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة 

أبو عبد اهللا جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن مالك، تسهيل الفوائد وتكميـل المقاصـد                   3

ـ        بركات، دار تحقيق محمد كامل م ـــنة   1968الكتاب العربي للطباعة والنشر، طبعة سـ

  290ص
ـ    20 هــ ـة،   316أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي المتوفى سنــ

الحسن الفتلى، مؤسسة الرسـالة، بيـروت الطبعـه           عبد .األصول في النحو، تحقيق، د

    231م، الجزء الثالث ص1985-هـ1405األولى 
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  في الخصائصِ  وجاء  :   النحو هو انتحاء العربِ   أن ِت كالممفه    سفي تَصر ،

 والنـسبِ  ،  واإلضـافةِ  ، والتكسيرِ ، والجمِع، والتحقيرِ   إعراٍب وغيِرِه، كالتثنيةِ   نِم

         22.  نفسه في اللسان ذلك التعريفُ وجاء21 ذلك وغيِروالتركيِب

   أ  وينبغي أن نعلم ن ب ينسباً قريباً واتّـصاالً شـديداً،       شتقاِق التّصريِف واال  ن 

   إلى الكلمِة الواحدِة فتصرفُها إلى وجوٍه شتّي وكـذلك           تجئَ والتصريفُ إنِّما هو أن 

  .23شتقاقُاال

  طائفةٌ مِ  تْذهب د          علماءِ نبـرِة منهم الخليل وسيبويه والمـازني والمالعربي 

  جاج إلي أنوالز ه غَ     الكَِلمه مشتقٌ وبعضبعضير  ـ    طائفةٌ تْ مشتٍق وذهب  ن أخري ِم

ـ  للزجاج وز   الكَِلم كُلَّه مشتقُ، وقد نُسِب هذا المذهب        اللُّغِة أن  أهِل عم ـ  ب عض هم أن 

    سيبويه كان يرى ذلك، وزم قومٌ ع  آخرون أن  أشتُقَّ مِ  شيئاً أصٌل وليس مِنه      الكَِلم ن 

  .24هغيِر

 بن عوف رضي اهللا عنـه، أنّـه         عبد الرحمن عن  : ِةن السن  مِ شتقاقُالومما يؤيد ا  

 ــِمع   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن اسمي أنا الرحمن خلقتُ الرحم وشققتُ  لها اسماً ِم: (قال تعالي:   يقولεرسول 

    25.)هتُتَ قطعها بنه وملتًًُُُها وصلَص ونمفَ

  الصيِغ المختلفـِة لـض       شتقاِق باال واإللمام بناء ـ   يمكن ن المعـاني   روٍب ِم

 شتقاِق بذلك مسوغةً   اال  دراسةُ  فتكون  إلى أوزاٍن ذاتَ قيٍم صرفيةٍ      الصيغِ وتصنيِف

لخدمِة النحو، فإذا قُوِرن بين جمٍل يحتوي بعضها علي اسم الفاعل وأخري علـي              

                                           
   34 /1بو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص أ   21
  " . نحا"ابن منظور، لسان العرب، حرف األلف، مادة    22
23    إبراهيم مـصطفي وعبـد اهللا أمـين،          ، المصنف لكتاب التصريف، تحقيق    -ابن جني 

  . 3الجزء األول ص. م1954األولى   إدارة إحياء التراث القديم، مصر ، الطبعة 
   213-2/212امع في شرح جمع الجوامع  السيوطي، همع الهو   24
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، كتاب السنن الكبرى، مطبعة مجلس دائـرة                  25

ـ      الركن أبادالمعارف العثمانية ،بحيد  هـ ـــة كتاب   1353الهندي، الطبعة األولى سن

  4/26الصدقات، باب الرجل يقسم صدقته علي قرابته وجيرانه 
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ـ  شـتقاقَ ، ومعني هذا أن اال    اسم المفعول، سيدرك الغرض النحوي  في الحالِ         ن ِم

  . النحو و قضاياهمِدخْرِف الذي ي الصميِمص

  .26 آما ذآرها ابن هشام في قطر الندي منها اسم الفعل سبعٌة الفعِل عمَل التي تعمُلالمشتقاُت   )ب

 لهـا    وهي ال موضع   أسماء األفعاِل هي أسماٌء للمصادِر النائبِة عن األفعالِ       
  27.ي واستعماالً، واسم الفعل ما ناب عن الفعِل معنن اإلعراِبِم

  إذا دلّت الكلمةُ علي األمِر ولم تقبلْ        في التكميلِ  وجاء  سم إ فهي    التوكيدِ  نون
  : مالك بقولهإلى ذلك أشار ابنوفعٍل 

  28 وحيهْلْه صوْح اسم نَو هيِه             ِفْل مح لم يك للنوِناألمر إْن
وصأمٌر بالسكوتِ  ه  وح هوج  باإلقبالِ ْلي الصالحون فَ    ( في األثرِ  اء إذا ذُِكرـ ح هْلي 
 إن جابراً قد صنع     !يا أهل الخندقِ  : ( ε اهللا   ، قال رسولُ    وفي الحديثِ   29.)رمعِب

    30.) بكمْلهيح  فَ}طعاماً{لكم سوراً 
في التطبيقِ       وجاء    اسم علي فعٍل معيٍن وتحمـلُ     دلُّ تَ  كلمةٌ  الفعلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  النحوي، أن  
دلُّ علي معنى في نفسِه، غيـر       ه ال ي  نّ أل اسماسمى  ، وهو ال ي   هه وعملَ منَمعناه وز 

، وهـو ال     الفعلِِ  عالماتِِِِ ه ال يقبلُ  مقترٍن بزمٍن معيٍن، كما ال يسمي فعالً فقط ألنّ        
        .31 اإلعراِبن ال محل لها ِم األفعاِلسماءأ ويتأثر بالعوامِل

                                           
محمد محي الدين عبد الحميـد، المكتبـة        : ، قطر الندي وبل الصدى، تأليف     ابن هشام    26

     279صم ـة  1988سنـ  العصرية، صيدا، لبنان، طبعه 
ـ         27 تصريح علي التوضـيح     ال شرح،ه ــة   905خالد بن عبد اهللا األزهري المتوفى سن

ار الكتـب   النحو تحقيق ، محمد باسل عيون السود، د          التصريح بمضمون التوضيح في أو

  .2/281م 2000  -هـ ـة1421العلمية ، بيروت، لبنان، الطبعة األولى سنــ
محمد عبد العزيز النّجار، التوضيح والتكميل لشرح بن عقيل، دار الفكـر العربـي ،                  28

  .  23-1/22بدون تاريخ 
إسماعيل بن محمد العجلوني كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديـث علـي                  29

  222 – حديث رقم 1/87لسنة الناس ا
)  20(الشربةابضم السين وإسكان الواو غير مهموز هو الطعام، صحيح مسلم، كتاب            : سوراً   30

   141/ حديث رقم 2/161
-  هـ1408 بيروت، الطبعة ،عبده الراجحي، التطبيق النحوي، دار النهضة العربية.د   31

   58– 56م ص1988
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   32   وهي علي ثالثة أقسام 
   : األولُالقسُم

   مي به األمرما سمثل ص وهو الغالب ،ا، بمعني أسرع، هبمعني اسكت، هي ،

  : ه تعـالي   مثل قولِ  33حي بمعني أقبل، هلّم، بمعني قر، أو اقترب، أو بمعني تعال،          

ذا  حرمَ ُقل َهُلمَّ شهداءآم اّلِذين يشهدون أّن اهللاَ      {  ، هآؤم  بمعني خذ ؛  ا، وه34}... ه

  ذوا ــخ بمعني 

ل  ...{: ه تعالي،  وهات؛ بمعني أعِط، كقوِل35}هآؤم اقروا آتابيه  …{: كقوله تعالي  ُق
ُتم صادقين         اَنكم إن ُآن اُتوا ُبره  37 التـصريحِ   ، وهو الذي عبر عنه صـاحب       36}ه

  ".مرلتلك األفعالأي إنّها موضوعة من أول األ" بالمرتجِل

   :القسم الثاني

ه األصلي واسـتعمل    نه نُِقل عن موضوعِ   إ ف -:، المنقولِ  األمرِ  فعلِ ن اسمِ ِم

وهو نوعان فعٍلاسم :  

هذا ِمـن   (وهو الذي سماه سيبويه      :  والمجرورِ  والجارِِ  الظرفِ ْن مِ المنقوُل  / أ

   38)الفعِل سمي الفعُل فيه بأسماٍء مضافة 

.. .وا عليكم أنفُسكُم  ين أمنُ ِذها الّ يا أي  ({: فمثال الجار والمجرور قوله تعالي    

{39   
                                           

عبده الراجحي، التطبيـق النحـوي      .  ،د 279الصدى ص ابن هشام، قطر الندي وبل         32

الذهب،  تحقيق ، محمد محي الدين عبـد المجيـد،              ، ابن هشام ، شرح شذور 56ص

   374م ص1988 -هـ1409المكتبة العصرية،  لبنان، بيروت، الطبعة 
 محمد إسماعيل إبراهيم، قاموس األلفاظ واألعالم القرآنية، دار الفكر العربي،  الطبعة              33

     396م حرف الهاء ص1961األول 
  150/األنعام   34
  19/  الحاقة  35
  111/ البقرة   36
  2/272، التصريح علي التوضيح  األزهري   37
      248/ 7سيبويه، الكتاب    38
   105/المائدة    39
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تأتى بمعني  ) إليك(و، أي الزم   ) عليك زيدا (أي ألزموا شأن أنفسكم، ونحو      

أو ابتعد 40.تنّح     

 بمعنـي اثبـت،     كانَـك ك بمعني خُذه، م   ونَد:  مثل   ن الظرفِ أما المنقوُل مِ  

    .ك بمعني تأخرء بمعني تقدم، ورامامكأ

   41: وهو نوعانلمصدِر اْن ِمالمنقوُل  / ب

رويدا زيدا بمعنـي    : ه، فِمن األولِ   ُأهِمَل فعلُ  ه ومصدرٌ  استعمل فعلُ  مصدٌر  -1

: ه، رويدا زيٍد، وتارةً منوناً ناصباً  للمفعول فقالوا         مضافاً إلى مفعولِ   ه، ويكون هلأم

داً       {: رويداً يا زيد، ومنه قولـه تعـالي        م روي افرين أمِهْلُه ِل الك   وسـيبويه  42}فِمّه

ساروا رويداً، أي مروِدين أو حال  كون السير رويداً؛          : يستعمله منصوباً حاالً مثل   

األول، ساروا سيراً رويداً، ومن الثاني ساروا        مذكوراً؛ أو مقدراً فمن      أو نعتاً لمصدرٍ  

  . 43)باب متصرف رويد(رويداً وهو ما سماه سيبويه 

دعه، فأنّه في األصِل مصدر فعٍل مهمٍل،       أي  )  بلْه زيداً : (ه نحو  فعلُ المهمُل  -2

بلْه زيٍد  : ويقال) الترك( معناه وهو    ن مِ ه إنّما له مصدرٌ    لفظِ نودع ال مصدر له مِ    

 كعـب بـن     الـشاعرِ ومنها قول ُ  ،     44تَرك زيدٍ :  إلى المفعوِل، كما يقال    باإلضافِة

  : مالك

  3ْلَه األُآفَّ آأّنها لم ُتخَلِق الَجماِجَم ضاحيًا َهاَماُتها          َبتذُر

وذلك في روايِة من نصب األكُفَّ أي دع، ومن خفضها بمنزلة المصدر أي             

  . 4ترك األكُفِّ، ومن رفعها بمعني كيف أي خبر مقدم وما بعده مبتدأ

                                           
 ،األزهري، شرح التصريح علـي التوضـيح أو التـصريح           7/248سيبويه، الكتاب      40

     57صالنحوي   طبيق عبده الراجحي، الت.  ، د2/286
   2/286األزهري، شرح التصريح علي التوضيح    41
   17/الطارق   42
   244– 7/243سيبويه،  الكتاب    43
  2/288األزهري، شرح التصريح علي التوضيح    44

ديوان كعب بن مالك األنصاري ، دراسة وتحقيق ، سامي مكي العاني ، منشورات ،                 3
فترى الجماجم ضـاحياً    : م ، رواية الديوان     1966ـه1386   / 1 بغداد ط–مكتبة النهضة 

  هاماتُها   بلْه األكُفَّ كأنّها لم تُخْلَِق 
  2/289،األزهري،شرح التصريح  علىالتوضيح375- 374شذور الذهب،، ابن هشام  4
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45 5 في اإلرتشافِ  جاء )لْهعلي أنّه مصدٌر موضوٌع موضع الفعل كأنّك       ) ب

  . الفعل تقديره، دع زيداً  لفِظن ليس ِم فعٍلأو اسم،داً تركاً زي: قلت

، ٍفتـصرِ  م  ثالثي تـامٍ    فعلٍ لِّمن كُ " ِفعال" ما يصاغُ علي      هذا النوعِ  نوِم  

    46 6.ِحذار بمعني احذر، ِنزال بمعني انزْل، ِكتاب  بمعني اكتب: مثل
  : ما سمي به الماضي  /أ

ه الزماً  لُ كان فع   غالباً؛ فأن  اه في التعدي واللزومِ   يعمُل اسم الفعِل عمَل مسم    

، ومنه  ، أي بعدتْ نجدٌ   ٌد، هيهات نج   علي الفاعلِ  رصتَخْي، فَ  47 7كان اسم فعلِه كذلك   

ــقَ ــاليولُــــــــــــــــ   : ه تعــــــــــــــــ
   "من الطويل":  جرير بن عطية قوُلوأيضاً 48 8}َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما ُتوَعُدوَن{

  9هْيهاتَ العقيقُ ومْن ِبه    وهْيهاتَ وهْيهاتَ ِخلٌّ بالعقيقِِ نُواِصلَْههْيهاتَ          
49  

  .50العقيقُ فاعل هيهات األولى، والثانية توكيد لفظي، وهيهات ِخٌل، ِخٌل فاعل

شتّان : ه كذلك مثل  وإذا كان مسماه مما ال يكتفي بمرفوٍع واحٍد كان اسم فعلِ            

  .51 ون زيد وعمرو أي افترقَ زيد وعمرشتّا: بمعني افترقَ، نقول

                                           
أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق مصطفي احمد النماس،               5

   2/332م القاهرة84   –هـ 1404الطبعة األولى 
   57عبده الراجحي، التطبيق النحوي ص. د  6
   2/290 األزهري، شرح التصريف علي التوضيح   7
  36/المؤمنون  8
9      ة بن ح85 ترجمتـه بـرقم      1/464ذيفة، بن قتيبة، الشعر والـشعراء       جرير بن عطي 

ــديوان، ــة الــــــــــــــــــ   وروايــــــــــــــــــ
                      اتَ العقيقُ وماتَ أْيهـ                فأْيه  بـالعقيِق   ٌلْن ِبه            وأْيهـاتَ وص

  تُواِصلُه 
يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى، بدون تـاريخ          . ديوان جرير، شرح د   

   597ص 
 ، بن هشام، شذور الـذهب ومعـه         2/290األزهري، شرح التصريح علي التوضيح       50

ين عبد المجيـد، المكتبـة      الذهب، تأليف محمد محي الد      منتهى األرب بتحقيق شرح شذور 

   279/  ، قطر الندي376/م، 1988-هـ1409/العصرية بيروت، ط
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كُلّها بمعني أعجـب،    " وا"أو  " وى" ك - وهو األقلُ  - ما سمي به المضارع     /ب

افرون   ...{: ه تعالي ولُومنه قَ  بمعنى أكفف وآمين بمعنى  "مه"و.52}َوْيكأّنُه ال ُيفِلُح الك

 :4 األلفية بقولهوهو الذي عبر عنه ابن مالك فيبمعني أتوجع؛" أوه"ومنها استجب ،

  ه مه وأو هـو اسم ِفْعٍل وكذا      ْه وصانتَّشَما ناب عن ِفْعٍل كَ

ل،و مكَ" كآمين"ا بمعنى أفْع   ْيوغَ  ثُررْى "هو" كو"ْيهنذر " اتَـه 

   6}...والذي قال لوالديه أٍف لكما{: ، كقوله تعالي5بمعني أتتضجر" ُأٍف"و

  

                                                                                                                         
شتان بمعني افترق واالفتراق من المعاني النسبية التي ال تقوم إلّا بـاثنين فـصاعداً ،                   51

  "من الطويل": بن الرومياوشتّي للجمع كقول   تقول شتيت للمفرد، وشتّان للمثني، 

                          طريقاِن شَتّي مستقيم            جتَنْته ْيكنَْهج  امك فنظْر أيأم

 وأعرج  

    2/42بن الرومي، شرح فاروق أسليم، دار الجيل بيروت، بدون تاريخ اديوان 
        

   82/القصص   52

  3/302ابن عقيل، األلفية  4

عبده .د،280/،ابن هشام،شذور الذهب303- 3/302ابن عقيل، األلفية    5

  58/الراجحى،التطبيق النحوي 

   17/       األحقاف 6
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ا أحكامالفعِلسم :  
، بالخفض كانا مصدرين "بلْه زيٍد، ورويد زيٍد: "، فإذا قلتضافُإنّه ال ي  / أ 

كانا اسمي " بلْه زيداً، رويدا زيداً: "فيهما فتحة إعراب، وإذا قلت     والفتحة 

  .1فتحة بناء  فعلين والفتحة فيهما 

لشاعر ا، كقول 2ه في جواِب المضارِع جزم جازإذا كان داالً علي الطلِب  / ب 

   من الوافر: مناة   بن زيد وعمر

  ييِحِرتَْسي كُلّما جشَأتْ وجاشَتْ       مكَانَِك تُْحمِدي أو تَوِلوقُ

 بمعني الزم زيداً، أن    " عليك زيداً "  في ه، فال يجوز  إنّه ال يتأخر عن معمولِ      / ج 

اَب اِهللا    ...{:  تعـالي  هه أجازه محتجاً، بقولِ   نّإ ف 4خالفاً للكسائي  3)زيداً عليك (  : قاَلي ِآت
 5  }..َعَلْيُكم 

معناه علـيكم كتـاب اهللا أي الزمـوه، وعنـد           " كتاب اهللا عليكم   "نأزاعماً  

 وعليكم جار ومجـرور متعلـقٌ       العاملِ  محذوفُ مصدٌر" كتاب اهللا  "البصريين إن  

  . ذلك كتاباً عليكم اُهللابتَ، كَ، والتقدير المقدِربه؛أو بالعامِل

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  381- 380/ابن هشام،شذور الذهب  1

  282/،ابن هشام،قطر الندى383- 382/المصدر السابق  2

  282-281/ابن هشام،قطر الندى   3

  143-1/140 ابن األنبارى،اإلنصاف في مسائل الخالف،المسألة السابعة والعشرون  4

   24/ النساء  5
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   :  الثانيالمبحث 
   :إسُم الفاعِل 

ـ ِل: "هولُ، قَ 53 الحدوثِ  به علي وجهِ   م قا نم لِ ٍلع فِ هو ما اشتق من مصدرِ     من 

به قام  "ل "قولُه ال للداللة ،    زمن الحدوثِ  شتق لتعينِ اه  نّإه، ف  بأنواعِ  للفعلِ ٌجِرخْم  ـنم

  الزمـانِ   عليه، وألسـماءِ    وقع نمٍل لِ ع فِ نه اشتق مِ  نّإ،ف المفعولِ  السمِ ٌجِرخْم" قام به 

 به، وذلك نحو    تْام قَ نم منها ال لِ    وقع نم لِ ُلمع تَ  نّهاإ، ف الفعِلن   مِ  المأخوذةِ والمكاِن

ـ م" وعلي معني الحدوثِ  "ه،  ؛ أو مكانِ   الضربِ الِمضرب اسماً لزمانِ    فةُ الـص  جِرخْ

 به الفعل، لكن علي     ام قَ نم، كظريف وأفضل، فإنّهما اشتقا لِ      التفضيلِ ؛ واسم المشبهةُ

  .لي معني الحدوِث ال عمعني الثبوِت

 فه ابنهو ما اشتق مِ   : 54ه، بقولِ  الحاجبِ وعرفِ ن ٍل لِ عمن به بمعني الحدوثِ    قام  ،

مِ  هو المأخوذُ  ن المشتقِ  مِ فالمقصود ِه أخري مع تقاربِ    كلمةٍ نم  والفعُل. ا لفظاً ومعنى 

:  فقـالَ   الرضي ذلك   وقد أوضح  ، ذلك عن سيبويه   د ور د، وقَ  أي المصدر  هنا الحدثُ 

 فعـالً وحـدثاً     ى المـصدر  سـم " فعٍل أي مصدٍر وذلك ألن سـيبويه         نشتق مِ اما  

ـ   ِري غَ ن مِ وُلز ي م ثُ ثُدح الذي ي   الطارئُ  ومعنى الحدوث، األمر   55"وحدثاناً أن ي دوم 

وأنشْ يالماضيَلم .  

والتأنيـِث   في التـذكيِر      هو الصفةُ الدالةُ علي فاعٍل جاريةٍ      56وعرفه األشموني 

 -57 التـسهيلِ كذا عرفه صاحب-ن أفعاِلها لمعناه أو معني الماضي علي المضارِع مِ  

ومـا بمعنـاه،    " كمنْصور"،   المفعولِ سِما إلخراِج" علي فاعلٍ  والدالةُ"فالصفةُ جنٌس،   

  الجاريـةِ  ،إلخراِج"هان أفعالِ  مِ وجارية في التذكيِر والتأنيِث علي المضارعِ     "،"كقَِتيل"

                                           
  360/ابن هشام،شذور الذهب   1
 رضـي  بكر بن يوسف الدوني، الكافية في النحو، شرح          أبيابن الحاجب، عثمان بن        54

ســالم مكــرم، عــالم الكتــب، القــاهرة، الطبعــة   الدين اإلسترباذي، تحقيق، عبد العال 

       388/ الرابعالجزءم 2000-هـ421االولي
   4/388المصدر السابق    55
، حاشية محمد بن علي الصبان أللفية بن مالك، دار الفكر "علي بن محمد"شموني األ   56

  2/297بيروت، بدون تاريخ  
   136/ ابن مالك تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   57
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  والتأنيثِ وفي التذكيرِ " يمِركَ" فَِرح، وغير الجارية نحو      :ماضي ، نحو  علي ال 

 إالّ فـي     فإنّه ال يجري على المضارعِ     - مؤنثه هيفاء  ألن -58 نحو أهيف  إلخراِج

، وهي   الكشحِ راِم نحو ض   المشبهةِ  الصفةِ ، ولمعناه أو معني الماضي إلخراجِ     التذكيِر

  .59 الدواِم علي الدالةُالصفةُ

، فقد عرفه  المحدثين السم الفاعل من هذه التعريفاِتخرج تعريفُ يوال

 أو تعلّقَ  به  منه الفعُل وقعنم، ِل المبني للفاعِلهو ما اشتق من مصدِر: الحمالوي

  .60 ناصر، ضارب- الثالثي من وزن فاعل غالباً نحونوهو ِم
        :  الفاعِلاسم صياغُة

  . ب، غاٍذاِهب، ذَاِر، كض61ٍلاِع فَن الثالثي علي زنِة ِميصاغُ

  -:وقد عبر عنه ابن مالك في األلفية  بقوله

           يغْ اسمالثةٍَ ِذي ثَْنذا ِمإ    فاعٍلكفاعٍل صكَكُ ي 62اذَغَون  

ا أن يكون معتدياً أو الزماً، ف- بكسر العين- فَِعل علي وزِن كان الفعُلفإنإ إمن 

اِلم، أِمن، : مثل" لاِعفَ" منه علي  الفاعِلكان كذلك فقياس اسمِلم، عاِكب، عِكب، رر

  :هوأشار ابن مالك إلى ذلك في األلفية بقوِل. آِمن، ومنه عقْرِت المرأةُ فهي عاِقٌر

ـِ وفَعوهو قليٌل في فَعلَتْ ـِ فَعهاسـَي ِقْلي ب معدرْيغَ      ْلـ   ْلـ

  63هِرـْ األجوْح، ونَانيْد صوْحنَو        أِشرِِِ وْح، نَعٌل وفَْعالنــوأفْ            

  .قليل" فاعل"أي أن اسم الفاعل من فَِعل الالزم والمتعدي، الذي علي وزن

                                           
المعجم إبراهيم أنيس وآخرون، دقة الخصر وضمر البطن، ومؤنثه هيفاء،. أهيف   58

    "هيفَ"،مادة الوسيط، باب الهاء
 بن  ننور الدي " شموني أل،ا 297 /، حاشية الصبان أللفية ابن مالك     " محمد نعلى ب " شموني ألا   59

: عبد الحميد الـسيد  الناشـر      . مالك، شرح وتحقيق ، د      ، منهج السالك إلى ألفية ابن "محمد

      562لجزء الثاني، صالمكتبة  األزهرية للتراث، القاهرة، بدون تاريخ ا
   ا74/الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف    60
  1/136ابن مالك،  تسهيل الفوائد   61
  3/134ابن عقيل،   ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل   62
  2/596 منهج السالك ، ، أال شموني 3/134ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك   63
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قليـٌل مثـل    " فَاِعل" منه علي     الفاعلِ  اسم نإف" فَعل"كذلك إذا كان الفعُل علي وزن     

  . 64نَاِعم -حمض، حامض، طَهر، طاهر، نَعم

 ِل منه علي ثالثة الفاِع اسُم الزمًا يكوُن- العين- مكسور-"َفِعل"ذا آان أما إ
  :جِهُوَأ

  . نحو َنِضَر، َنِضٌر، َبِطر، َبِطٌر ، أِسَر، أِسٌر- بكسر العين-َفِعل  /1

  .َعِطش، عطشان، َصِدي، صديان:  نحو-َفْعالن  /2

  .َمُر أسَوٌد، َجِهر، أْجَهر، َحِمر فهو أْح-َسِود:  نحو-أْفَعل  /3

 منه  الفاعِل اسِم مجيُء بضم العين َآُثَر-" َفُعل"أّما إذا آان الفعُل علي وزن   
  .َضُخم، َضْخم، َشُهم، َشْهٌم: مثل " َفْعل"علي وزن

 منه  الفاعِل اسِممثل َجُمل، جميل، َشُرف، َشريف، وَيِقُل مجيُء" فعيل"وعلي 
  .65أْخَطب-َخُطب:  مثل-علي         َأْفَعل 

َبَطل-َبُطل:  مثل-َعل   َف  

 : الثالثيِرْي َغْن ِم الفاعِلاسم صياغُة

 ُمضارِعِه بشرط اإلتيان  الثالثي المجرد علي زنِةِرْي َغْنُيصاُغ اسُم الفاعل ِم
 مكان حرف المضارع وآسر ما قبل األخير مطلقًا، سواء آان مكسوَر بميم مضمومٍة

   .66وُمستخِرج، ُمتعلِّم وُمتدحِرجُمنطِلق، : العيِن أو مفتوحًا في المضارع مثل

  :بقولهوقد عّبَر عنه ابن مالك  

  ِلـ آالُمواِصالِثي الثَّ ِذِرْي َغْنِم    فاعٍلُمـ اس المضارِعُةوزن              

  67اَقبـَ َسـْدزائـٍد َق ميٍم   مَِّضَو    لقًاْط ُم األخيِر متلوٌٍِرْس َآْعَم    

د علي ثالثة أحرف زنة المضارع منه بعد، زيادة زنة اسم الفاعل من الفعل الزائ     
آان مكسوَر العيِن في أ خره مطلقًا، سواًءآه مضمومة ويكسر ما قبل ميم في أوِل
  فمجيُء.َقاَتل، ُيقاِتل، ُمقاِتل، َتْدَحرج، َيْتدَحرج، ُمَتدَحِرج.  مفتوحًا مثلمالمضارِع أ

 النحو، حتى المحدثتين،  فقد عّرفه  عند علماِءفٌقّت الثالثي ُمن غيِر ِم الفاعِلسُما

                                           
   2/596، منهج السالك  األشمونى،136- 3/134لفية ابن عقيل، األ   64
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المضارعة ميمًا  من غير الثالثي علي زنة مضارعه، بإبدال حرف: الحمالوي بقوله
   .68مضمومة وآسر ما قبل اآلخر

     : الفاعِل اسُمُلَمَع

 بأل وينقسم إلى مقروٍن،  في التعدي واللزوِمَمل فعِله َع الفاعِل اسُمُلَمْعَي       
  . منهاالموصولة ومجرد

: فنقول.  بأل يعمُل َعَمَل فعِله مطلقًا، ماضيًا آان أو حاًال أو مستقبًالفالمقروُن  
  .69موصولة"  أل"جاء الضارُب زيدًا أمس أو اآلن أو غدا، ألّن 

   " وخرَج يطلُب ثأره مْنهمأباه أسد بنوبعد أن قتل  "-:70وقال امرؤ القيس  

   َمَعدِّ حسبًا ونائالالقاتلين الملَك الُحالِحال       َخْيَر

                                                                                                                         
الحِمار تعلوه خُضرةً ، قـال أبـو        :  وفعلها خطُب أال خطب    - المهملة -رويت  بالطاء     65

وهي األتان التي لها خطُّ اسود علي منَتِْها، والـذكر            من حمر الوحِش ، الخطباء، : عبيد

 خطب(الباء، مادة    منظور، اللسان حرف ابن. بينة الخَطَِب. خطباء: ة وناق–أخْطَب.(  
 منهج السالك إلى ،، أال شموني 2/321 حاشية الصبيان ، "علي بن محمد"أال شموني    66

    2/597ألفية ابن مالك 
  3/136 ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك   67
  74/الحمالوي، شذا العرف   68
 عن هذا األصـل فـي       وجه ذلك أن األصل في صلة الموصول أن تكون جملة، عدل             69

ـ        ل أتشبيهاً ألل الموصولة ب" أل"صله  ل الموصـولة   أالمعرفة، فكان اسم الفاعل المتصل ب

أحمـد محمـد    ، 361/الذهب  شذور ، 294-293/ قطر الندي، ابن هشام،حاالً محل الفعل

المراغي، محمد سالم علي، تهذيب التوضيح، المكتبـة التجاريـة، بـدون تـاريخ، الطبعـة                

    1/220الثالثة  
هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي، من أهل نجد، من الطبقة األولـى، ابـن                    70

ترجمتـه   105/م،الجزء األول 1967/المعارف،مصر،القاهرة  ،دار قتيبة، الشعر والشعراء 

  :   ، رواية البيت 1/برقم

  ال ِحالحال  كِلالم  كاهالً             القاتلين طئِن إذ خَنٍد ِهفَْه     يالَ      

ـَد حسباً ونائال             وخيرهم قَْد عِلموا شمائال        خَـْير مع

  150/ بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ –شرح ديوان امرئ القيس ، دار صادر   
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 -ضىفي المفعول به مع آونه داُال علي الُم" القاتلين" وهو الفاعِل اسَمحيث أعمَل
    . ولو آان مجردًا لما أعمله -لألكونه مقترنًا ب

  :71 بشرطينعمُلّنه َيإن آان مجردًا فإ

هذا ضارُب زيدًا اآلن أو :  مثلاالستقبال بمعني الحال أو أن يكوَن: األوُل
ًا، ال بمعني الُمضي خالفًا للكسائي في أّن اسَم الفاعِل إذا آان بمعني الُمضي لم غد

:  له معنًي ال لفظًا فال تقوُلٌهَيْعَمْل، لعدم َجَرياِنه علي الفعل الِذي هو بمعناه، فهو ُمشِب
هذا ضارُب زيٍد أمس، وأجاز : هذا ضارُب زيدًا أمس، بل يجب أضافته فتقول

َوَآْلُبُهم َباِسٌط ِذَراَعْيِه …{: ه تعالي  وجعل منه قوُلالكسائي  إعماله،
وهو ماضي، وخّرجه غيره علي أنه " باسط" فذراعيه منصوٌب بـ 72}…بالَوِصْيِد

ه وُلحكاية ماضية وَيدلُّ علي الحكاية الحال، أّن الجملَة حالية، والواو واو حال، وَق
  73.تعالي نقلبهم ولم َيُقْل قلبناهم

   74 معتمداً علي واحٍد من هذه األشياءيكون أن: الثاني

  راًم مثل ما ضارٌب زيٌد ع-:النفي  / 1

  :وقول الشاعر

                                           
  296- 259، قطر الندي، 362ابن هشام،  شذور الذهب     71
  18/الكهف   72
      295 / ، ابن هشام، قطر الندي299-2/297، حاشية الصبان"علي بن محمد"األشمونى    73
 ، ابـن    3/107 ، ابن عقيل، األلفيـة       2/298، حاشية الصبان  "علي بن محمد  "األشموني     74

  363/بهشام، شذور الذه

  363/هذا البيت ورد بال نسب،ابن هشام،شذور الذهب   4
  108- 3/107ابن عقيل، شرح ألفية  ابن مالك    5
   299-2/298حاشية الصبان ) محمد بن علي(موني ، أال ش3/107المصدر السابق   6
ابن قتيبة،   ، البصير   أبااألعشى ميمون بن قيس هو قيس بن ضبيعةَ  كان أعمي ويكني                7

 3/109 ،ابـن عقيل،األلفيـة    363/شذور الذهب هشام،ابن  رواية    21/ برقم 1/257الشعر والشعراء

  ،وروايـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــديوان، 

  فَلَْم يِضْرها و أوهى قَرنََه الوِعلُْ              قَهاكَنَاِطٍح صخرةً يوماً ِلفِْل      

لجنة الدراسات في الكتاب اللبناني،إشراف كامل سليمان،دار الكتاب ديوان األعشى،

  152/ بدون تاريخ1اللبناني ، ط
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بل مْن وفي يجـد الخليـُل             ناكٍث           ِذمةَ   الِخالّن   ما راٍع   

  4خليال

 بعـد أن  "ذمة ناكث   ":  به الذي هو   في المفعولِ " راع" الفاعلِ  اسم  أعملَ حيثُ

غني عن الخبر  به الفاعل الرفعما"لكونه معتمداً علي حرف النفي " الِخالن"م ".  

  .5والي ذلك أشار ابن مالك
   ِلي استفهاماً أو حا            رفَووفيـاً   أو نَ        ِنـد  ـ أو ج  أو  فةًاِص

داًنَْسم  

  .راًمأضارٌب زيٌد ع : ستفهاماال   /2

ليس المسوغُ، إنما المسوغُ    ، والصواب أن النداء     6يا طاِلعاً جبالً  : "النداء مثل   / 3

  .يا رجالً طالعاً جبالً:  علي الموصوِف المقدر إذ التقديراالعتمادهو 

 مـررتُ برجـٍل     -:سِم الموصوِف ظاهراً أو مقدراً مثـل      عتماد علي اال  اال  / 4

 : 7 زيدا، مررتُ برجل قائٍد بعيراً، المقدر كقول األعشى ميمون بن قـيس            ضارٍب

  " ه المشهورةالميتُ"

             ِعُل  وِهكناطٍح صخرةً يوماً ليالو ا، وأوهى قَرنَهِضْرهنَها     فلم ي  

  .إذ التقدير كوِعٍل ناطٍح

  جاء زيٌد راكباً فرساً: الحال مذكوراً أو محذوفاً، مثل  / 5

إن :   مثل  "الناسخ"زيٌد مكِْرٌم عمرا أو لما أصله مبتدأ        : مسنداً أي مبتدأ مثل     / 6

  كِْرٌم عزيدا مم  را، أي يعُلم الفاعلِ  اسم      خبراً، وهذا ي شْ إذا وقعم  المبتـدأ    ُل خبـر 

ـ    مزيٌد ضارٌب ع  : والخبر الناسخُ ومفْعولُه، مثل    اِررا، كان زيٌد ض باً عومنـه را،م 

َره     { : ه تعالي ولُقَ الُغ أم ـ   را، ظننتُ ز  م، أن زيدا ضارٌب ع    1}إّن اُهللا ب باً اِريـدا ض

علمرا، أعمتُ زيدا عماِررا ضكْباً بيعمل   75 2من الكوفيينوقوٌم   األخفشُوقاَل ، ار

  :ولو لم يعتمد علي شٍئ مما سبقَ، واستدلُّوا بقول القائل

                                           
موضع االستشهاد في قراءة من رفع بالغٌ نصب  أمره، ابـن     " 3"سورة الطارق، اآلية      1

  363/ذهبهشام، شذور ال
   297ابن هشام، قطر الندي    2
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  3ٍب، فال تك ملِغياً          مقالةَ ِلْهبيِّ إذا الطير مرِتْهخبير بنو ِل

   بنو لِ "وقيل إنا سـبقَ، ويـرى             " ٍبهمرفوع بخبير مع كونه لم يعتمد علي شٍئ مم

   76  4. علماِء النّحو أنّه ال حجةَ لهم في ذلكنفريقٌ ِم

ه لـه   صبه، ون  مفعولِ نه إلى ما يليه مِ     إضافتُ  العاملِ  الفاعلِ ويجوز في اسمِ    

دهما مفعوالن وأضفته إلى أح     كان له  نإهذا ضارب زيٍد، وضارب زيدا، ف     : فنقول

وجب نصب اآلخر، فنقول هذا معِطى زيٍد درهماً، ومِعطي درهـٍم زيـداً، وهـو               

  :  ابن مالكقولظاهر 

  77 5 مقتَِضى      وهو ِلنَْصِب ما ِسواهِضفِِواً واخْعماِل ِتلْوانصْب ِبِذي اإل

هذا  -: نحو  والنصب ، الجر  باإلضافةِ  المجرورِ  الفاعلِ  اسمِ  معمولِ ويجوز في تابعِ  

 - فعـلٍ   علي إضمارِ  ،  والنصب   مراعاة للفظِ  را، فالجر مو وع وعمٍر  ضارب زيدٍ 

، را؛ أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور      م والتقدير، يضِرب ع   -وهو الصحيح 

  :ويدُل علي ذلك قول ابن مالك في األلفية

  78 6 وماالً مْن نَهْض     كمبتِغي جاٍهْضفَخَاجرْر أو انِْصْب تَاِبع الِّذي انْ

                                           
   296/هذا البيت ورد بال نسب ، المصدر السابق   3

   2/229، حاشية الصبان "علي بن محمد "، األشموني 297 المصدر السابق   4

   3/118ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك   5
  3/118 المصدر السابق   6
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  : األعشى ميمون بن قيس وقد روي بالوجهين قوُل

  79أطفَالها بْينها  تُزجِّى  عوذاً           وعبدِها  الِهجاِنالواِهب المائةَ

  عامـلٍ   بإضمارِ  علي المائة، والنصب    بالعطفِ وجره، الجر " هاعبدِ"بنصِب

  ".فعل"
  :أمثلة المبالغة 

  المبالغـةِ   لقـصدِ  80" فاعـلِ  محولة عن صيغةِ  " عن األوزاِن الخمسِة     رةٌهي عبا و

ة وفَِعيل وفَِعل   ، وهي فعال، ِمفْعال، فَعول، للكثرِ      الفاعلِ  اسمِ ها حكم  وحكم والتكثيِر

  82:بقوله مالك  وقد عبر عنها ابن.81للقلِة

  يُلِد عن فَِاعٍل ب- كثرٍة في-            أو فَعوٌل أو ِمفْعاٌل               فَعاٌل

     قَّل ذا  وفَِعٍلي   فَِعيٍلِفٍل             وم عْنه ِمالَ مقُّفيستح

، فيعمل مطلقاً مثل جاء الضراب زيداً أمس  أو اآلن            "ألل"فينقسم إلى ما يقع صلة      

   83أو غداً

                                           
1     بمعنـى تـساق،  ابـن       : ، وتزجى ءيالزاي والجيم أصالٌ يدل علي رقة في الش       : زج

 1لبنــان،ط -،دار الجيــل بيــروتنمحمــد هــارو  معبد السال" ت ح"،فارس، مقاييس اللغة

أصل  صحيح  يدل       العين والواو  والذال " اًعوذ"،  " زج" مادة 3/7 م، 1991-هـ1411

، علي معنى واحد  ، وهو االلتجاء إلى الشيء ثم يحمل عليه كل شي لصق بشيء أو الزمـه                  

 مـادة  3/184جمع عائذ وهي الناقة الحديثة النتاج، ابن فارس ، مقاييس اللغة،     وهنا عوذاً 

ـ لْ تُزجى خَ  اًعوذالِهجاِن و عبدَِها          الواِهب المائةَ :، رواية الديوان "عوذ" ديـوان  الهــا   ا أطفَ فَه

  156األعشى ،إشراف كامل سليمان ،ص
 

من مصدر الفعل الثالثي لهذا قال عنها محولة عن         األصل في صيغ المبالغة أن تؤخذ          80

     366/الذهب  صيغة فاعل، ابن هشام، شذور 
 136/ ، ابن مالك،  التـسهيل        74/ ، الحمالوي ، شذي العرف     366/المصدر السابق      81

  1/221سالم علي، التهذيب التوضيح محمد وأحمد مصطفي المراغي 
    3/111ابن عقيل، ألفية ابن مالك     82
روميـة ،   ألجمحمد بن أحمد  بن عبد البارئ  األهدل ، الكواكب الدورية علي متممة ا                  83

   124الجزء الثاني ص    ،بدون تاريخ دار الكتب، بيروت، 
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زيـٌد   ما ضـراب     84يعمل بالشروط المذكورة في اسم الفاعل     "  أل"المجرد من     

  من الطويل: القُالخ بن حزن بن جناب  الشاعرُقولعمرا، ومنه 

  أخا الحرِب  لَباساً إليها ِجاللَها       ولَْيس ِبوالِج الخَوالِف أعقال

  .حيث نصب بها جاللها والفاعل ضمير مستتر فيه" حال"صيغة مبالغة " لَباساً"

:  لعسُل فأنا شراب، وقول بعضهم    ونَقََل علماء النّحو عن سيبويه حكيه، أما ا         

أي أنّه ينحر ِسمان اإلبل، والمراد المبالغة فـي          . "1إنه لِمنحار بوائكها أي ِسمانها    

   "وصفية الجود

  2.وقولهم أيضاً إن اَهللا سميع دعاء من دعاه، إن اهللا غفوٌر ذنب العالمين

من ( مية المخزومي يرثي ُأ-: بن عبد المطِْلبأبي طالب قوِلكاسم مخبر عنه، 

  )الطويل

اِقرِدموا زاداً فأنّك عوقَ       ِسمانَها إذا عبنصل السيِف س 3ضروب  
ةِ   صيغةَ  أعملَ  حيثُ أي هو ضروبٌ   عَ  الفعلِ عملَ  -  ضروب  -  المبالغ ه   فرف  ب

  ونصب به المفعول؛ُسوَق ِسماَنها  -  الضمير– الفاعل
  من الكامل(: ومنها أيضا قول القائل

   85  4دارـاألق ن ـمنجيه م ليس  أمورًا ال تضير وآمن       ما  َحِذٌر      
- المستتر- عمل الفعل فرفع به الفاعل- َحِذٌر- المبالغِة صيغَة أعمَلحيُث

  .به أمورًا ونصب به المفعول
   86  5.ه وبشروِط المفردَِِلَم يعمالن َع المبالغِة صيِغْنالمثني والجمع ِم

                                           
 367/ ، ابن هشام، شـذور الـذهب       2/302، حاشية الصبان  "محمد بن علي  "أال شموني      84

   2/569  ،األشموني ، منهج السالك 
  

 ، عالم الكتب ، بيروت      ، ابن يعيش، شرح المفصل     2/303صبانأالشموني ،حاشية ال     1

 ، محمــد األهــدل ، 368-367/ شــذور الــذهب   ، هشام ابن   ،6/70، بدون تاريخ 

محمـد  . د" ت ح "التسهيل ،      ، ابن عقيل ، المساعد في شرح 134-2/133الكواكب الدرية 

   2/193م 1984كامل بركات ، الطابع جامعة أم القرى السعودية 
   369/ ، ابن هشام ، شذور الذهب 2/134الكواكب الدريةمحمد االهدل ،   2

هـ 256صنعة أبى هفان المهزمى البصرى التوفى سنة ديوان أبى طالب بن عبد المطلب،  3

 الشيخ محمد حسن آل "ت ح"هـ 375 سنة ،و صنعة على بن حمزة البصرى التميمى

 ، م2000ـ ه1421ن، الطبعة األولى سنة لبنا-بيروت-ياسين ،منشورات دار مكتبة الهالل



  31

  6 زيد الخيلآقوِل
  يٌدِدا َفَه  َلِنْيَلِمْر الكِِاُشْرضي        ِجَحتاني أّنهم َمِزقون عِِأ

                                                                                                                         
   136ص

ضروب بنصِل السيف سوقَ سمانها       إذا  أرملوا  زاداً   :       رواية لبيت 

اِقرفإنَّـي  لع   

 ، ابن عقيل ، األلفية      2/303 ، األشمونى ، حاشية الصبان     6/71ابن يعيش ، شرح المفصل        4

  2/134 الدرية   ، محمد األهدل ، الكواكب 3/114

  .عقيل ، ابن  2/303أالشموني ،حاشية الصبان  5

هو زيد الخيل بن المهلِهل من طى جاهلى،أدرك اإلسالم، ابن قتيبة،الشعر والشعراء   6

      26/ ترجمته برقم1/286
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ُث   َلحي يغَة أعم َة ص ون-  المبالغ ع   -  َمِزْق ي الجم دال عل ال  - ال إعم
  :1ومنها أيضًا قول طرفة بن العبد." ِعرِضي"، فنصب به المفعول به  المفرد

  ُخْرُف ، َغْيُر   ْنَبُهْمَذ  ُغُفٌر ي قوِمِهم      ـأّنهم ف وا زاُد  ّمُث
ور    -ُغُفر ة       ع أ  حيثُ  - جمع غف رد   " ُرُغفُ "-مل جمع صيغة المبالغ ال المف  -إعم

   ."ذنَبُهْم"فنصب به المفعول به 
  -: العبسي2 عنترةومثال المثني قوُل

  3َما      والّناذرين إذا لم ألقهما دميُهمي ِعرضي ولم أشُتْماِتالَش
وا     -وهو األصحُ -  المبالغةِ  صيغِ ُل إعما :ه قالوا سيبويه وأصحابُ  ون منُع  والكوفي
ا ألوزاِن ك لمخالفته ضارِعذل ُد الم إذا وج اه ف يئًا مِِِ ومعن دُرنوا ش ك ق ًال،  ذل ه فع وا ل

  .4وبعُض البصريين منُعوا إعمال َفِعَل، َفِعيل
  :سم المفعول إًا

تق ِم      ا اش و م صدِره ٍلن م َعْنَم ِل فع رَ   وق ْضُروٍب وُمْك هَ آَم  5م علي
ه87 ا " قول تقم صدِرْن ِماش ٍل م َعْنَمِل  فع ه وق ماء "  علي ة وأس ال الثالث مخرج لألفع

  .الفاعل والزمان والمكان
 آذا جاء في تهذيب         -ه   ومفعولِ  هو ما دلَّ علي حدثٍ     -:وعرَّفه األشموني بقوله    

يح ل - 88 6التوض ال تفاض ال 89 7 ب الوي فق ا الحم ا :  أمَّ تق مِ ام صدِرْنش ي  المبن م

  90 8. عليه الفعل وقَعْنَم ِلللمجهوِل

                                           
هو عمرو بن العبد بن سفيان ينتهي نسبه إلى عدنان ، وطرفة لقب له ، ابـن قتيبـة                     1

محمـد  " ش ت" ، ديوان طرفه بـن العبـد ،       7/برقم   ترجمته 1/185الشعر والشعراء 

  68 ص–م 1995 الطبعة األولي –بيروت / حمود ، دار الفكر اللبناني 

 19 ترجمة برقم 250/ 1هو عنترة بن عمرو بن شداد ، بن قتيبة ، الشعر والشعراء   2

 .  

 ، األشمونى ، اسم فاعل من الشتم،الشاتمى، أراد بهما ابني ضمضم ،وهى مثنى شاتم   3

  2/303حاشية الصبان 

 ، قطر  370- 369/ابن هشام،  شذور الذهب ، 2/134محمد االهدل، الكواكب الدرية      4

   301/الندى 
   2/134 ، محمد االهدل، الكواكب الدرية 370/ابن هشام،  شذور الذهب   5
   1/224محمد سالم علي،  تهذيب التوضيح وأحمد مصطفي المراغي،    6
حاشية الصبان " علي بن محمد" ،  األشموني 2/581  منهج السالك  ،شمونياأل   7

2/306   
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  : صياغته 
ول ة مفع ي زن ي عل ن الثالث صاُغ ِم ور،  91 9ُي ول، مأس ضروب ومقت ، آم

  .مكسور
ضمومة    يم م شرط م ضارعه ب ظ م ي بلف ر الثالث ن غي رف : وم ان  ح مك

  .جخَرَت ، ُمْخَرج، َمْس92 10المضارعة وفتح ما قبل آخره
 - إي من غير الثالثي  -إن ُبني من غيره   : ولهوعّرفه صاحُب الكواآِب الدرية بق    

ا           المجهولِ  المضارعِ فهو علي صيغةِ   تح م  بإبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وف
  . آُمْكَرم، وُمْنطَلق93قبل آخره

  :  المفعولِِ اسُمعمُل
  .94الفاعِل  في اسِم المذآورِة بالشروِط الفعِلَلَم َع المفعوِل اسُمُلَمْعَي

  . مطلقًاُلَمْعن، فما آان صله ألل َيفينقسم إلى قسمي
و  دُ "نح ضروُب عب اء الم دًا، َفج ول ُرْضَمه، أمس أو اآلن أو غ م مفع وب اس

ُلْعَي ِلَلَم َعم وِل الفع ي للمجه َعَي َف المبن ده رف ا بع ُده– م بُ - عب ه نائ ي أن ٍل عل .  فاع
شرطِ  َلمَ ْعَي" أل"ن   مِ المجرُد ياءِ       ب ي األش اِد عل ذآورةِ   االعتم و    الفاعلِ  اسمِ  في     الم  ول
  . تقديرًا

ان الفعلُ       د  فإن آ ى واحدٍ    يًا متع ة     إل ه بالنياب د    ؛ وإنْ   رفع ان متع ى   يًا آ  إل
 زيٌد مضروٌب أبوه، مضروبٌ   : مثل.  ما سواه   ونصبَ  بالنيابةِ ًا واحد  رفعَ أآثُر أواثنين  

دأ ر مبت ل، الم -خب ب فاع وه نائ الحًاسيٌّم وأب وك ص يئًا،    أخ ا ُمعطي صاحُبك ش ، م
 وفي معطي ضمير -موصول صلته ُمعُطي " أل" مبتدأ   -المعطي. معطي َآَفافًا يكتفي  ال

ًا، المفعول         " أل"يعود إلى    ة، َآَفاف َع بالنياب ذي ُرِف وُل األوُل ال نائب الفاعل، وهو المفع
  . ، خبر المبتدأ ، وجملة  يكتفي الثاني

رفٍ        ي ظ د عل الزم إال إذا اعتم ل ال ن الفع ول م م المفع ي اس ار ال ُيبن  أو ج
ل            :  مثل 95ومجرور  -هل الغرفُة مقعوٌد فيها؟ هل الُمتَّسُع أمام المخلص، وقد ينوب فعي

                                                                                                                         
     75/شذا العرف ، الحمالوي  8
، محمد االهدل الكوكـب     138/ ، ابن مالك، التسهيل    3/138ابن عقيل، ألفية ابن مالك       9

   75/ ،  الحمالوي، شذا العرف370/شذور الذهب   ، ابن هشام، 2/134الدرية 
  370/شام، شذور الذهب ابن ه    92
   2/134محمد األهدل، الكواكب الدرية    93
، أحمد مصطفي المراغي ومحمد سالم علي، تهذيب التوضيح         138/ابن مالك، التسهيل     94

  األشموني، حاشـية الـصبان       135-2/134الكواكب الدرية      ، محمد االهدل،  1/224

   81-6/80،  ابن يعيش، شرح المفصل 2/307
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ذآر والمؤنث وَدّل                         ه الم ا استوي في ي المعني ال العمل عن مفعول فيم في الداللة عل
  . 96علي آثرة

  .أي مكحول" مررت برجٍل آحيل وامرأة آحيل"مثل 
ا  ل أي مأومنه روح، قتي ريح أي مج ضًا ج ا  ي صر فيه ة مخت ذه النياب ول وه قت

  . وقد ينوب عن مفعول أيضًا97علي الّسماِع وفيها خالف
  َذِبح أي مذبوح: َفِعل، مثل
  َقَنَص أي مقنوص: وَفَعل، مثل
ا في              : ُفْعَلة، مثل  ة، وُآلُّه ة، مغروف ة، ملقوم ُأْآَلة،وُلْقَمة، وُغْرفَة، بمعني مأآول

  .98 وفيها خالٌف سماعيٌةالداللة علي المعني ال العمل وهي أفعاٌل
دَ             يُ َيجوُز في اسِم المفعوِل أنْ       ه بع ًا ب ان مرفوع ا آ ى م لِ  ضاَف إل   تحوي

  -: مثل الموصوِف عنه إلى ضميِراإلسناِد
 أو زيٌد مضروُب العبدَِ ومنه أيضًا الورُع محموٌد مقاصُده    -زيٌد مضروُب عبُده  

  .فُتحوَّل إلى الورع محموُد المقاصدَِ
   99.التشبيه بالمفعول والجر علي اإلضافة فالنصب علي 

                                                                                                                         
 ، عبـاس حـسن، النحـو الـوافي، دار المعـارف             1/80ش شرح المفصل    ابن يعي    95

    3/207   ، الطبعة الثالثة، 1962-1961القاهرة
   139 -  3/138، ابن عقيل ألفية ابن مالك 138/ابن مالك، التسهيل   96
    139- 138/ 3ابن عقيل، ألفية ابن مالك   97
   205 /3  النحو الوافي، عباس حسن،2/134هدل، الكواكب الدرية محمد  أحمد األ   98
   2/582 منهج السالك، ، األشموني2/307، حاشية الصبان "علي بن محمد"األشموني    99
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   :  الثالث المبحث 
  :در ــــالمص

ي    - آذا في توضيح التهذيب    -100 الحدثِ  علي مجردِ   الدالُ االسُمهو    الجاري عل
  .101الفعِل

ي الفعلِ              وجاَء ة هو الحدُث الجاري عل ي   َمَتْش، أي المُ    في الكواآب الُدرّي ُل عل
ِع ديرًا، ف حروِفجمي ًا أو تق ِله لفظ وه عن بعِض حروِف الفع  خرج اسم المصدر لخل
   102.لفظًا

  :أبنية المصادر
َةإ -:  األوُل لِِّن أبني ية  الفع ة أو خماس ة أو رباعي ية وِلأو ثالثي اء لُِّك سداس  بن
  103منها مصدر

    المصدر الميمي لكونه مبدوءًا بميم زائدة -:الثاني 
ان مثال      نحو َمْنَصر،   " َمْفَعل"ُيصاُغ من الثالثي علي زنة       ا إذا آ اً َمْضرب، أّم  ي

ةِ      ِريْ  غَ ْن، فإّن وزنه علي َمْفِعل نحو،َمْوِعد، َمْوِضع، ومِ        الالمِ صحيَح ي زن   الثالثي عل
   .مَظَرم، ُمْع نحو، ُمْك المفعوِلاسِم

ي لفظِ     ، وهو أنْ   الصناعيِّ  المصدرِ  أنواعِ ْن مِ  الثالثُ  النوعُ -:الثالُث    ه  ُيزاَد عل
  .أنيث، آالحرّية، الوطنّية، والهمجّية مشددة وتاء التءيا

   :104 ثمانيٍة بشروٍط الفعِلَلَم َع المصدُرُلَمْعَي
ا    فعلٌ "أو  "  مع أنْ   فعٌل" محله    يحلَّ  أنْ صحَُّي   -:األوُل ل "  مع م  أعجبني   -:مث

  . ضرُبك زيدا، أي أْن ضرْبَت زيدا أو أن َتِضرَب زيدا
ا   فعٌل "-:ومثال ه           ي ضرُبك زي    نِِ ُبِجْعُي"  مع م ه قول ا تضرُب ومن دا اآلن، أي م

الي    : تع
   أي عنتكم106}...ودُّوا ما َعِنتُّم...{:  أي برحبها، وقوله تعالي 105}..بما رحبت ...{

                                           
 ، ابن هشام، 1/217أحمد مصطفي المراغي ومحمد سالم علي، تهذيب التوضيح    100

    357/شذور  الذهب
   284/ابن هشام، قطر الندي   101
   2/128محمد األهدل ، الكواكب الدرية     102
، 310-2/309 ، األشموني ، حاشية الـصبان      132-3/123ابن عقيل، ألفية ابن مالك       103

  70-69/، الحمالوي،  شذا العرف 585-584/م   منهج السالكاألشموني ،
 وذكـر   292-2/290، األشموني، حاشية الصبان     290-284ابن هشام ، قطر الندي         104

   218-217/توضيح التهذيب  منها خمس شروط فقط كذا 
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  25/لتوبةا   105
   118/لـ عمرانآ   106
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  .  أعجبني ُضريُبك زيدا مصغرًا، فال يجوُزَن ال يكوأْن -:الثاني
دا حسٌن وهو عَ   :  مضمرًا ، فال تقول  َن ال يكو  أْن  -:الثالُث يحٌ مْ ضربي زي  ٌر قب
  .خالفًا للكوفيين
  .َضربُتَك زيدا:  محدودًا بالتاء الموحدة، وال تقول ال يكوَنأْن  -:الرابُع

شديَد      :  موصوفًا قبل العمل، فال ُيقال     َن ال يكو  أْن  -:الخامُس أعجبني ضرُبك ال
  .زيدًا

ال في ،                ال يكونَ  أْن  -:السادُس ْن ق ي َم ذا ردُّوا عل دا     " محذوفًا وبه ك زي "  مال
ٌت،          أّن" ِبْسِم اهللاِ "تقدير مالبستك زيدا، وعلي َمْن قال       أن ال  سم اهللا ثاب دائي ب دير ابت  التق

  . أي ُحِذَف المبتدأ والخبر وَبِقي معمول المبتدأ
ه               مفصوًال عن معمولِ    ال يكونَ  أْن  -:السابُع ال في قول ْن ق ي َم ذا َردُّوا عل ه، له

الي    : تع
د فصال          107} ُتْبَلي السََّرائرُ  َيْوَم* إّنُه علي َرْجِعِه َلَقاِدرٌ   {  فظاهره  نصب يوم برجع وق

  . 108بقادر، فيضمر عامل في يوم، أي يرجعه يوم تبلي السرائر
امُن  وَنأْن -:الث وزُ  ال يك ال يج ه، ف ؤخرًا عن از   م دا ضرُبك وأج ي زي  أعجبن

سُّهيلي ديُم109ال اِر تق روِر الج تدلَّ والمج الي  واس ه تع ا َهْن َعوَنُغْبال َي...{: ، بقول
   ً.نا َفَرَجًا وَمخَرَجاأْمِر ْنلنا ِم الّلهم اجعْل:   وقولهم110}...ِحَوال

  -:إعمال المصدر
  -:111المصدر نوعان

  . ضربًا زيدا: نحو، الفعِل مناُب نائٌبمصدٌر/ 1
  .والفاعل ضمير" اضرب"لنيابته مناب الفعل " ضربًا " منصوب بـ " زيدا "
ُل في    " ما والفعل "أو " أن والفعل" المصدُر مقّدرًا بـ    يكونَ ْنأ/ 2 ّدر يعم فالمق

  -: أحواٍلثالثِة
زومِ     فعلِ َلَم عَ  المصدرُ مُلْعَي/  أ يس وهو مِ          ه في التعدي والل ًا أق ه منون  ْن وعمل
التنكيرِ   الفعلِ ِه لشبهِ  المضافِ إعماِل الي      112 ب ه تع ه قول ي ٍم ذِ ْواٌم في يَ    عَ أو إطْ {: ، ومن

  .  أن ُيطِعَم في يوم ذي مسغبة؛أو إطعامه يتيمًا،والتقديُر 113} ذا َمْقَربةيمًاِتٍة َيَبَغْسَم

                                           
  9-8/الطارق   107
  2/223ابن عقيل ، المساعد    108
هو عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد ابن رضوان الخثعمي السهيلي إمام فـي اللغـة                    109

هــ ،   581األنُف في شرح السيرة ، تـوفي سـنة            والنحو والحديث من مؤلفاته الروض 

   2/81السيوطي، البغية 
  108/الكهف    110
   94- 3/93ابن عقيل، ألفية ابن  مالك    111
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  .114 عمُل المضاِف أآثُر ويكون في خمِس أحواٍل-:ه مضافًا للفاعِلُلَمَع/ ب
الي     مفعوِلبه ثم ُيؤتى     إلى فاعلِ  ضاَف يُ ْنإ/ 1 ه تع ه قول ُع اِهللا   .. {:ه، من وال دف ول
  .115}.. الناَس

ى ال    المصدرُ  ضاَف يُ  عكسه أنْ / 2 شاعر     ؤتي بالفاعلِ   يُ  ّم ثُ  مفعولِ  إل ول ال ، آق
   "من البسيط"  األسديِرِشْيَقاُأل

  116باريقِِواُه اَألُع القواقيِز أْفْرٍب   َقَش َنْنُت ِمي ِتالدي وما جّمْعَنأْف
  استغفاُروما آاَن..{: ه، آقوله تعالي مفعوُل ال ُيذآُرّمه ُث ُيضاَف إلى فاعِلْنإ/ 3
  . أي ربِّه117}..إبراهيَم

ساُن     {:آقوله تعالي  ، الفاعلُ أن ُيضاَف إلى مفعوله وال ُيذآرُ     : عكسه/ 4 سأم اإلن ال ي
  .   أي من دعائه118}...من دعاء الخير

أعجبني انتظاَر يوَم   : ب آالمنون، ومنه  ُصْنرفع ويَ َي ُيضاَف إلى الظرِف فَ    ْنإ/ 5
ُة األمي                ِة الرعي وَم الجمع اَر ي إنّ    ْنَر ومِ  الجمعِة زيٌد، عمرا؛ أو أعجبني انتظ ا ف ا    هن  م

 ن آان مفعولٌ   إ المحِل؛ و   اللفِظ مرفوعُ   فهو مجرورُ   إن آان فاعلٌ   ُأضيف إليه المصدرُ  

                                                                                                                         
 ، ابن هـشام ،      6/61 ، ابن يعيش، المفصل      297-2/288األشموني، حاشية الصبان       112

 ،أحمد مصطفي المراغي ومحمـد سـالم        292-290/الندي   ، قطر 357/شذور الذهب

   2/130الدرية   ، محمد األهدل، الكواكب 1/219علي، تهذيب التوضيح
  15-14/البلد   113
 ، احمد مصطفي المراغي ومحمد سالم علي، تهذيب         2/294األشموني، حاشية الصبان     114

  2/130، محمد األهدل، الكواكب الدرية357/شذور الذهب   ، ابن هشام، 1/218التوضيح
   251/البقرة   115
اُألقَيِشر األسدى ، هو المغيرة بن وهب ينتهي نسبه إلى مضر  ،ابن قُتَيبة ،الشعر والشعراء                   116

محمـد علـى دقـة ،دار       0األقيشر األسدى ،صنعه،د    ،ديوان 100/ترجمته برقم 1/559

العقار، :آبائه،النشب  كل ما ورثه من : التالد  95م ص1997بيروت الطبعة األولى -صادر

ج قاقوزة وهو القدح الذي يشرب فيه،  ابـن األنبـا ري، األنـصاف،               :قرع ضرب، القواقيز  

ويـت بـالرفع والنـصب،بالرفع علـى أنهـا فاعـٌل بعـد              ر" القرعُ"،1/233،  27 المسالة 

  .فاعل،وبالنصب على أنها مفعول به 
  114/التوبة   117
  49/فصلت   118
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ُت مِ          ْن، عجبُت مِ  119 المحلِ  منصوبُ  اللفظِ فهو مجرورُ  فُِ، عجب ٍد الظري  ْن ضرِب زي
  .أآِل اللحِم والخبزَِ
ًا، وبعضُ   المصدرِ  معاملةُ عامُل الميمي يُ   المصدُر اةِ  ال اتفاق سميه مصدرًا   يُ نح

  من الكامل -:آقول الحارث بن خالد المخزومي،
  120أظلوٌم إّن ُمصاَبكم رجًال          أهدى السالَم تحيًة ظلُم

  .مصاب مصدر مضاف إلى فاعله ورجًال مفعول به
  : آقول القائل121" ألـ"عمله بالـ قليل، لبعده من مشابهة الفعل بدخول / ج

  ْل األَجىاِخ ُيَراَرَرَخاُل الِفُه          َيداَءكايِة أعيُف النَِّعَض
  . بالـى ومحلًاها مصدر مع آوِنكايِةبالنِّ" أعداَءه " نصَبحيُث

  -:ِل  التفضيسُمإ
  .122 التفضيل معاني ِعدة منها السم

ةِ  المصدرِ ن    المصوُغ مِ   االسُمهو  / 1 يئين اشترآا في صف            للدالل ي أّن ش  ٍة عل
  .في تلك الّصفِة ا علي اآلخِرَمُهوزاد أحُد
 ه، فال يكونُ     في صفتِ    آخرَ ه علي شئٍ   نفسِ في صفةِ   به أّن شيئًا زادَ     ُيرادَ ْنأ/ 2

وِل شترٌك آق ا وصٌف م سَل زادَ : همبينهم ي أّن الع ِل، والمعن ن الَخ ي م سُل أحل ي الع  ف
  .ه علي الَخِل في ُحموَضِتِهحالوِت

وتُ  ْن أ/3 ه ثب راَد ب ِف لمحِل  ُي ْن َغ الوص ولهم    ِرْيه، ِم ضيٍل آق ى تف ٍر إل  نظ
  .أي هما العادالن وال عدل في غيرهما"  اعدال بني مروان123 واألشُجالناقُص":

هو الصفُة الدالُة علي المشارآة والزيادة نحو،       : وعّرفة ابن هشام بقوله     
َرمِ  َضل، وأْآ َسن؛     124أْف َرم؛ وأْح و، أْآ ل نح ي َأْفَع رد عل ي المج ن الثالث أتي م  ي

  125.وأْعَظم
                                           

 ، أحمـد    2/130، محمد األهدل، الكواكب الدريـة       2/295األشموني، حاشية الصبان       119

  1/219تهذيب التوضيح   مصطفي المراغي ومحمد سالم ، 
،أورده  بى عثمان المازنيألنحو والصرف من أمثال وهذا كثيراً ما يتشهد به أهل ا   120

  2/293األشمونى،حاشية الصبان
 ، أحمد مـصطفي     2/131 ، محمد األهدل، الكواكب الدرية     6/64ابن يعيش، المفصل     121

، ابـن عقيـل      ورد بال نسب    هذا البيت     ، 1/219التوضيح    المراغي ومحمد سالم، تهذيب 

3/95   
  81/، شذا العرف الحمالوي    122

 هو عمر بن    -:شج  ألرزاق الجند ، وا   أمى بذلك لنقصه     يزيد بن الوليد وس    -:الناقص    5

  81/شذا العرف ،  الويالحمسه ، اأرفى  نه كان به شجة ألعبد العزيز ، 
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: عن ذلك ثالثة ألفاظ، أتت بغير همزة، َخْيُر، َحّب، شّر، نحو          وخرجت    
تعمالِ   لكثرةِ الهمزِةذف ُ خيٌر منه، شرٌّ منه، وحَ     الهمزةِ   ِدو وور  االس ا ب ي األصلِ    ه  ، عل

الي آ ه تع   :قول
ّذاُب األشرُ         { ْن  الك دًا َم ول رسول اهللا         .126}سيعلمون غ ه ق ال    (:  εومن أحبُّ األعم

  .بالُل خيُر الناِس وابُن األْخيِر: آقوله .127) وإْن قّلإلى اهللا تعالي أّدَومها

  -:128شروطه
  . أي جديٌر به. هو أقمُن بكذا:  له فعل، وشذا مّما ال ِفعَل له مثل يكوَنْنأ  /1
وَنْنأ  /2 ِصر      يك ن اخُت ِره، م ن غي َصُر م الم أْخ ذا الك ًا، وش ل ثالثي  الفع

  .المبني للمجهول
  .خرج عسي، وليس متصرفًا، و الفعُل يكوَنْنأ  / 3
  . وخرج نحو، مات؛ وَفِني- التفاضل- حدثه قابًال للتفاوت يكوَنْنأ  / 4
  . تامًا، فخرَجْت األفعاُل الناقصُة الفعُل يكوَنْنأ  / 5
  . منفيًاأال يكوَن  / 6
 منه علي وزن أْفَعل الذي مؤنثه فعالء بأن يكون داًال        الوصفُ أال يكونَ   / 7

  .ٍةلَي أو ِحعيٍب  علي لوٍن أو 
وَن  / 8 ي أال يك اآلتي من المبن بس ب ئال يلت و صورة، ل ول، ول ًا للمجه  مبني
  .للفاعل

                                                                                                                         
  2/136،  محمد األهدل،  الكواكب الدرية 306/ابن هشام، قطر الندي    1

  78/، الحمالوي، يشذا العرف 133/ابن مالك، التسهيل  125
   26/القمر   126
  .773 حديث رقم 541كتاب صالة المسافرين، الجزء األول، ص /6صحيح مسلم    127
 لكنه لم يذكر الـشرط األول، ابـن عقيـل،           175-3/174ابن عقيل، ألفية ابن مالك         128

    79-78/الحمالوي، شذا العرف  ، 2/166المساعد في شرح  التسهيل 
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ضيلِ    ل التف ى أْفَع ُل إل شروطِ ويتوص ستوِف ال م ت ي ل ساعٍد الت ٍل م   بفع
      129.، والمنتصب بعده يكون تمييزًا للشروِطمستوٍف

تخراجًا مِ     دُّ اس و أش ًا مِ  ْنه ر انطالق د، وأآث تخر  زي رو فاس اجًا ن عم
  وانطالقًا، تمييز

  -:ه بقوِل مالٍك ابُنإليه وهو الذي أشاَر
  130 ِصْليِلِضْف إلى التَِّهٍع ِباِنَم        ِل ُوِصْلِبجَُّع إلى الَتِها ِبَمَو
   التفضيِل اسُمحاالُت

  -:131 حاالٍت ثالُثيِلِضْف التَّسُمإل
ْن       فيكوُن مفردًا ومذآر   واإلضافِة"ألـ"ن   يكوَن مجردًا مِ   ْنأ  / 1 ًا؛ وأن ُيؤتي بعده ِبِم

َرُم ِم ٌد أْآ ه، نحو، زي ارة للمفضل علي َضُل ِمْنج دان أْف ٍد، الزي ٍرْن خال و،  عم
الي  ه تع ه  قول ا    {: ومن ا ِمنَّ ى أبين بُّ إل وُه أَح ُف وأُخ الوا َليوُس ، 132}… إذ ق

 أي  133}اآلِخَرُة خيٌر وأْبَقي  {:  مع ِمْن، نحو قوله تعالي      المفضولِ  حذفُ ويجوُز
اُنمن األ اَء الحذُف واإلتي ْد ج ى وَق ىول الي ف ه تع اًال ..{:  قول ك م ُر من ا أآث أن

  :ه إلى ذلك بقوِل مالٍك ابُنوأشاَر134}وأعزُّ نفرا 
  ارَِّد بِمْن وإْن ُج-ظًاْف َلًا أْويَرِدْقًا       َتَدَب َأُهْل ِصيِلِضْف التَّوأْفَعَل

ـ "ْن يكوَن فيه    أ  / 2 ًا       ويجبُ " أل وَن مطابق د األفضل،    :  نحو  ه،لموصوف  أن ُيك محم
فاطمة الفضلى، الزيدان األفضالن، الزيدون األفضلون، الِهندات الفضليات أو         

َضل ع   . الُف ابَق م ا ط ـ"إّنم دَ   دخوَلّنأل" أل ه أبع ا علي بهه أله ب   ش ل التعج فع
  . 135بخالف المقرون بمن

                                           
  133/ ابن مالك، تسهيل الفوائد    129
  3/175ن عقيل، ألفية ابن مالكاب   130
 ، قطـر    391-389/، ابـن هـشام، شـذور الـذهب        181-3/176المصدر السابق     131

  80/ ، الحمالوي، شذا العرف2/138الكواكب الدرية  ، محمد األهدل، 37-36/الندي
  8/يوسف   132
  17/األعلى   133
  34/الكهف   134

  2/175ابن عقيل، المساعد   135
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وَنْنأ  /3 رةٍ  يك ى نك ضافًا إل ُب م و  ، فيج ذآير نح راد والت ه اإلف ضل  ا:  في دان أف لزي
الي                  ه تع ه قول رأة، ومن ة أفضل ام اٍل، فاطم وال ...{: رجلين، الزيدون أفضُل رج

   فريٍقَل فعلي تقدير موصوف محذوف أي أو136َّ}....تكوُنوا أّوَل آافٍر به
افتُ ْنإف ت إض ٍة آان ةُ ه لمعرف ازت المطابق دُم ج و وع ضُل  : ها، نح دان أف الزي

ةِ  القوِم، أفضال القوِم، وعدمُ    ه قَ   . أفصحُ   المطابق الي  ولُ ومن لِّ        {:ه تع ا في ُآ ذلك َجْعَلن وآ
ة               137}..قريٍة أَآابَر ُمْجِرِميَها   ا المطابق ة وفيه ا وهى معرف ى مجرميه ابر إل . إضافة أآ

اةٍ  وَلَتِجَدنَُّهم أحرَص النَّ  {: ه تعالي وُلوَق ي حي اس     .138}...اِس عل ى الن  إضافة أحرص إل
  4وفيها عدم المطابقة

  -:5يِلِضْف التَّ اسُمإعماُل
ه  .  التفضيِل َعَمَل الفعِل فينصُب ما بعده تمييزًا؛ أو حاًال؛ أو ظرفاً           اسُميعمُل   إعمال
  .6}أنا أآثُر منك ماًال وأعزُّ نفرا...{: ، آقوله تعاليفي التمييِز

سمًا، ونحو       :  نحو ه في الحالِ  وإعماُل اِس مبت َسُن الن ٌد أْح ه     : زي ُب من سرًا أْطَي ذا ُب ه
  .ُرطبًا

  :7 بن حجر أوُس، قوُله في الظرِفوإعماُل  
  فإّنا وجَدنا الِعرَض أْحَوَج ساعًة      إلى الّصواِب ِمْن ريٍط يماٍن ُمَسهٍَّم

  .ومنه أيضًا، زيٌد أْفَضُل ِمْنَك اليوَم 
  . السابقِة الحاالِتلِّه ضمير مستتر فيه في ُآ فاعُليِلْفِض التَُّلَعوأْف

الم       - ينصبه  أي ال  -وال يعمُل في المفعول به      ،  139 8 لكن تعدي إليه بحرف الجر ال

ةِ    ذه اآلي الوا في ه ذا ق ِبيِلهِ   { له ِضلُّ عن س ن َي ُم َم َو أْعَل َك ُه ْن مفعول  140 9}...إّن ربَّ  َم
  . موصول مفعول لفعل محذوف َدلَّ عليه أعلم، أي ُيعلم َمْنبأعلم وهي اسُم

  .يه، زيٌد أْشَرُب الناِس للعسلزيٌد أْشَرُب الناِس عسًال، فتقول ف: وأيضا ال ُيقال
الالِم؛ واآلخر        ِصَب األوُل ب ولين ُن وإذا  ِصيَغ أفعاُل التفضيِل ِمْن فعٍل يتعدى لمفع

مثل هو أآسى للفقراِء الثياَب ، فالثياب مفعول لفعل محذوف أي يكسوهم             . 141بفعل مقّدرٍ 
  .الثياَب

                                           
  41/البقرة   136
  123/األنعام   137
  96/لبقرةا   138

   80/الحمالوى    4
  2/138 ، محمد االهدل ، الكواكب الدرية 388- 387/ابن هشام ، شذور الذهب    5
  34/الكهف    6
هو أوس بن حجر بن عتاب ، وهو فحل مضر من أوصفهم للخمر والسالح والقوس ،   7

   10 ترجمته برقم 1/202ابن قتيبة ، الشعر والشعراء 
    2/137دريةمحمد األهدل، الكواكب ال   8

  117/األنعام   9
  2/137، محمد األهدل، الكواكب الدرية307/ابن هشام، قطر الندي   141
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يبويه    فاّوُل هى أفْ   2من فروِع أْفَعِل التفضيلِ    :  خرآل و ّوأ د س ُل عن ولُ 3َع هو  :  ، تق
  .أّوُل منه ، ومررت بأّوَل منك ،ومؤنثه األولى 

تعماالن رى   - :4وألّول اس رى مج ما فيج وَن اس ل" األّوُل أْن يك و " أْفُك وه
ول    م       :مصروٌف ، فتق ه الحك ان ل ان صفًة بمعنى أسبق ؛ آ ٌر ، وإْن آ ه أّوٌل وال آخ ا ل م

ضافُ  ى ، في ث األول ضيل ويؤن ل التف الى أفع ه تع رٍة آقول ى نك َع {:  إل ٍت ُوِض إّن أّوَل بي
ه األلف    . 6}وأنا أّوُل المؤمنين  ...{: وُيضاُف إلى معرفٍة آقوله تعالى      . 5}...للنَّاِس وتدخل

ان    7} ربُُّكْم وربُّ أباِئُكُم األولين ...{: والالم آقوله تعالى   و حي ال أب وظى إّن   :  ق وفى محف
  . 8 آخرٌة ، بالتنوينهذا يؤنث بالتاء ويصرف ،أّولٌة و

ابُق             9وآخر ه يط ا ، إال أّن ذآير وفروعهم راد والت  ألحق بأّوَل الوصِف فيما مع األف
في التعريِف والتنكِير فيجرى على النكرِة نكرٍة وعلى المعرفِة معرفٍة ، آذلك في المؤنِث              

ذآير ، وال ُيؤنث وال يجمع إ               راد والت الزَم األف ِر أن ُي ة ،  وآان يقتضى في التنكي إل معرف
ه   وُن مع ول    مِِِواليك ضاُف أّول ، فتق ا ُي ضاُف آم ا وال ُي ارٍس ، وأّوُل  : ن وتاليه ذا أّوُل ف ه

ول    ُر   : أصحاِبك، وال تق الي               آخ ه تع ذآرَا في قول ردا م ُر أصحاِبك ، وورَد مف ٍل ، وال آخ : رج
ْن اآلخرِ            ...{ ْل ِم م ُيَتَقب ْن أحدهما ول رداً   10}...َفُتُقبَِّل ِم الي          وورَد مف ه تع ًا فى قول :  مؤنث
رى...{ َداُهَما اُألخ َذآَِّر إْح    . 11}...َفُت
  

                                                                                                                         
-  3/199 ، السيوطى ، همع الهوامع 232-3/231أبو حيان ، ارتشاف الضرب    2

200  
   3/95سيبويه ، الكتاب    3

  232-3/231أبو حيان ، ارتشاف الضرب    4

   96/آلـ عمران    5

   143/األعراف    6

  8/الدخان    7

   3/200 ، السيوطى ، همع الهوامع 3/231أبو حيان ، ارتشاف الضرب    8

  3/232أبو حيان ، ارتشاف الضرب    9
   27/ المائدة   10
  282/  البقرة  11
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الي      ا     ...{: وورَد مثنى في قوله تع اِن َمَقاَمُهَم آَخَراِن َيُقوَم ًا فى      1.}...ف  وورَد جمع
الى  ه تع   : قول

   .2}...َفِعدٌة ِمْن ّأّياٍم ُأَخَر...{
رُب            يِل في فاعٍل ملفوٍظ إال    ِضْف التَّ اسُمال يعمُل    َق الع يبويه، وأّتف ا س ٍة ذآَره  في لغ

  التفضيِل صفًة السم جنسٍ    أْن يكوَن أْفَعُل: وضابُطها. 3علي جواِز ذلك في مسالِة الُكْحل   
  مثل .  والفاعل ُمْفضًَّال علي نفِسِه باعتبارين-4 بنفي؛ أو نهي؛ أو استفهاممسبوٍق

   زيٍدما رأيُت رجًال أْحَسَن في عينِه الُكْحُل منه في عين
ه    ع ب ل، فرف ٌت للرج و نع ضيل وه م تف سُن اس م أح اهر االس ُل" الظ ، "الُكْح

  . باعتبارين
  .  آونه في عين زيد أحسن من نفسهباعتبار -:األوُل
  .  آونه في عين غيِره من الّرجاِلباعتبار-:الثاني

ه                   ارة للمفضل علي ْن ج ده بِم دٌ : نحو . إّن أْفَعل التفضيل إذا آان مجردًا ِجئ بع  زي
ديُم إال     ن المضافِ  إليه مِ   المضافِ بمنزلِةومجروِرها  و،  أفضُل من عمرٍ   ، إذ ال َيجوُز التق

رورُ   ان المج ا  إذا آ مَ  به تفهامٍ اس ضاف  اس تفهام،ٍ  ًا؛ أو م م اس ْن      الس ديُم ِم ُب تق ه يج  فإّن
نُ    ِمْن أيُّهم أنت أفضُل؟ ِممَّْن أنت خيٌر؟ وهو الذي أشارَ          : ها، نحو ومجرورِِ ه اب ك  ما  إلي  5ل

  :بقوله
  ُمستفِهَمًا         َفَلُهَما آــُْن أبدًا ُمقدِّما" َمْن"أن تكن بتلو 

  رًا  َوَرَدازآمثل ِممَّْن  أنت خيٌر؟ ولدي         إخبار التقّديِم ن
ديُم   د ورَد تق ا –ق ْن ومجروِرَه ِر  – ِم ي غي تفهام شذوذًا ف الاالس ذا ق ار ( له دى إخب ل

  "من الطويل": 6142 قول الفرزدقومن ذلك) رًا وردازالتقديم ن
    جنى الّنْخِل، بل ما زوّدْت منه أطيُب    أهًال وسهًال وزوّدْت . وقالت لنا
   .بل ما َزَودَّْت أطيُب منه: أي علي تقدير

                                           
  

  107/  المائدة  1
  185/ البقرة  2
/  ، قطر النـدي      388/ ، ابن هشام شذور الذهب      188 – 3/187ابن عقيل ، األلفية       3

  2/137مد االهدل ، الكواكب الدرية  مح308
   309/ابن هشام ، قطر الندى   4
  184 – 3/183ابن عقيل األلفية   5
، ابن قتيبـة،     دارمٍ  مجاشع بن هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن              6

   ،ترجمتــــــــــه 1/471الــــــــــشعر والــــــــــشعراء  
 في شـرح المفـصل       وليس في ديوانه، ذكره ابن يعيش      قللفرزد، هذا البيت    86برقم    

2/60.  
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   :الّصفُة الُمشّبهُة
سهيل     -:تعريفها ًا، أو              "143جاء في الت اه تحقيق ًا معن ًا ثابت ًال الزم ُة فع هي المالقي

ا     تقديرًا قاب  ة،    لة للمالبسة والتجرد والتعريف والتنكير بال شرط، وموازنُته المضارع قليل
الزم اطراد                   وإن آانت من ثالثي والزمة إن آانت من غيره، وُيمِيُزها عن اسم الفاعل ال

  ". إضافتها إلى الفاعل معنًى 
ُن ال اب لوق ة144 عقي د شرحه األلفي ى وزاد :  عن ي معن ا َدّل عل ا، م ّصفُة معناه ال

  . التفضيِل؛ وأفعُل المفعوِل؛ واسُمالفاعِلُم ُل الّصفُة الُمشّبهُة؛ واسَمْشذا َيوه
ى " ا إل ناِد عن مرفوِعه ُل اإلس حَّ تحوي لُّ صفٍة َص ا ُآ راُد به شّبهُة الم ّصفُة الُم فال
  .145" موصوِفها علي سبيِل الثبوِت، آَحَسٍن، وظريٍفضميِر

  . 146 إلى ما هو فاعٌل في المعنيأو هي الّصفُة التي استحسن فيها أْن ُتَضاف
ِل              الفاعلَ إّنما قيدَ  َد تحوي ه إال بع ضاُف إلي ّصفَة ال ُت  بكونه فاعٌل في المعني ألّن ال

  . المعني فقط فلم يبَق فاعًال  إال ِمْن جهِة الموصوِفاإلسناِد عنه إلى ضميِر
نُ    ا اب ال عنه شاموق ادةِ  :  ه ضيِل إلف ِر التف صوغُة لغي ّصفُة الم ي ال   ه

ا هي مُ                147الثبوِت ِة، إّنم ّصفاِت الجاري ْن ال ذآُر         شّب أو هي التي ليست ِم ا ُت ا في أّنه هٌة به
َد  ُقصِ  ّنإ، ف  علي معنى ثابتٍ   وُتؤنُث وُتثني وُتجمُع، نحو، آريم، حسن، َصُعب، وهي تدلُّ        

الي           :  قيل الحدوُث ه    ..{: هو حاسٌن اآلن ، أو غدًا، وآارم وطائل، ومنه قوله تع وضائٌق ب
  .ِهْج الَوُنَس الحسِب ، َحآريُم: ها، مثل إلى فاعِلضاُف وُت148}..كصدُر

ةِ      ِريْ  غَ ْنها مِ  صياغُت   ي زن ى الفاعلِ    ، وإضافتُ   الفاعلِ   اسمِ   الثالثي عل  ها إل
   149. اللساِنِلُقَطُمْن:  محًال، مثل لفظًا والمرفوِعالمجروِر

ا إذا قولن ُلِمهو َج: ف سنوني سامِة، م و االبت صورِة، حل ِه، ف ال150 ال َلِمَج "ّنإوج  ي
و     وحل

  : علي أموٍر أربعٍة مجتمعٍة هي تدلُّ مشتقٌةأسماٌء" مسنونو

                                           
  212- 2/210، ابن عقيل، المساعد139/ابن مالك، التسهيل   143
  3/140ابن عقيل، االلفية  144
  2/135محمد األهدل، الكواكب الدرية  145
  1/224أحمد مصطفي المراغي ومحمد سالم، تهذيب التوضيح   146
  2/80، األزهري، شرح التصريح302/ابن هشام، قطر الندي   147
  12/هود   148
  6/81 يعيش، شرح  المفصل ابن   149
  "سنن"حسن وسهل أو أملس جميل، ابن منظور، اللسان، حرف النون، مادة  : مسنون   150
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  ".أي وصف أو صفة" المعني المجرُد  .1
  .علي صاحبه الموصوف به .2
  .علي ثبوت ذلك المعني له، وتحققه ثبوتًا زمنّيًا عامًا .3
  151.علي دوام المالزمة أو ما يشبه الدوام .4

ة   ما ُيريُد األمورُ   وإنّ والناطُق بتلك الكلماتِ   يُن أّن       .  األربعة مجتمع ا يتب ومن هن
ًا    لصاحبِ   صفةٍ  إّنها اسٌم مشتق، يدلُّ علي ثبوتِ      تعريَف الّصفُة الُمشّبهُة األصليةُ    ها ثبوت

   152.عامًا
  -:أنواُعها 

   -:أّوُلها وأآثُرها
الز                م األصيُل، وهو المشتُق الذي ُيصاُغ أّوَل أمِره من مصدر الفعل الثالثي ال

ي ثبوتِ      اً       صفةٍ  المتصرف، ليدّل عل ًا عام صاِحِبها ثبوت وع ِ    .  ل ذا الن أوزاٌن وصيٌغ   وله
  .سيجيء ذآرها في الفصل الثاني. آثيرٌة خاصٌة ِبِه
  -:ثاِنيها

وزِن                 ي ال وُن عل الملحُق باألصيِل ِمْن غيِر تأويِل، وهو المشتُق اّلِذي يك
ي المعني الحادثِ         أنْ ِرْي غَ ْن مِ وِل،الخاِص باسم الفاعِل، أو اسم المفع        يدلَّ داللتهما عل

دلُّ         وصاحِب ةٍ  –ه، إّنما     َي ًا، وهو                -  بقرين ًا عام صاحبِه ثبوت ٌت ل ي أّن المعني ثاب  عل
يٌّ ّصفةِ  أ؛ وقياس ِة ال ه بمنزل شّبهِةّن ه  الُم ا  فل مها وداللته ةِ  وأحكاُماس ا المختلف  دون ه
  .أوزانها

   -:ثالُثها
ؤو  ُد الم ا الجام دلُّ  وأقلُّه ِذي ي ُد اّل ُم الجام و االس شتِق، وه ّصفة  ل بالم ة ال دالل

دِ              لِ  الُمشّبهة مع قبوله التأّوُل بالمشتق، وحكمه أنه قياسي، ويظلُّ علي لفظه الجام   القاب
اء مشددة للنسب لتق        في آخرِ   دفتزداها،  َلُل عم َمْع وُيؤدي معناها، ويَ   للتأويِل ه من   ّرب ه ي

ه؛ فيجوزُ       تناولنا شراباً : نحو.المشتقاِت  في   عسًال طعُمه؛ أو تناولنا شرابًا عسلّيًا طعُم
وِل ّصفِةمعم ه " ال ُعالرَّ" طعُم رُّصُب؛ أو النَّف وُل؛ أو الج سًال  :  ، فتق رابًا ع ا ش تناولن

 ياء مشددة في عسل في آل     زيادِةطعُمه، أو عسًال طعمًا، أو عسل الطعِم،  مع جوازِ      
  .حالٍة

  
   الّصفة الُمشّبهة-مول  مع-صور االسم الواقع بعد 

ا أن تكونَ    : الّصفة الُمشّبهة  الم، نحو   إّم األلف وال ه،   " الحسن " ب أو مجردة من
  .153وعلي آل من التقديرين ال يخلو المعمول من صور ست" حسن"نحو

  ".الحسن الوجه، حسن الوجه"نحو " بألـ " المعموُل يكوَنْنأ  /1
                                           

  214- 212 /3 عباس حسن، النحو الوافي  151
  214-3/213المصدر السابق   152
  146- 3/144ابن عقيل، األلفية    153
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ل م" ألـ" مضافًا لما فيه      المعمولُ  يكونَ ْنأ  /2  َنَس األِب، حَ   ِهجْ  وَ ِنَسالحَ : ث
  . األِبِهْجَو

ررُت بالرِّ    .  الموصوفِ  مضافًا إلى ضميرِ    المعمولُ  يكونَ ْنأ  /3 ل م  جلِ مث
  .ُهُهْجٍن َوَس َح برجلٍِمررُت  ، ْجُهُه َوِنَسالَح

وَنْنأ  /4 وُل يك ضاٍف المعم ى م ضافًا إل ى ضميِر م و. الموصوِف إل : نح
  .الِمِه ُغُهْجٍن َوَس؛ برجٍل َحالِمِه ُغُهْجَو ِنَسالَح   جِلمررُت بالرَّ

 ٌنَسُه أٍب، حَ   جْ  وَ ُنَسالحَ : مثل. دون اإلضافةِ " ألـ" مجردًا من     يكونَ ْنأ  /5
  . أبُهْجَو
وَنْنأ  /6 وُل يك ردًا ِم المعم ـ"ن  مج ررُت بالرَّ. واإلضافِة" أل ل م ِلمث  ِنَس الَحج

  .ًاَهْج َوِنَسًا، َحَهْجَو
سائلِ           فهذه اثنتا َعْشرَ   ذه الم عَ  ، أنْ ة مسالًة، والمعموُل في ُآلِّ حالٍة من ه  أو   يرف

 فيتحصُل حينئذ سُت وثالثون صورًة، وليست ُآلَّها علي الجواِز            يجرَّ  أو أنْ  نصَب يَ أْن
  : مسائٍلأربُع-لأ إذا آانت الّصفة ب-بل يمتنع منها

  ".ِهِهْج َوُنَسالَح" نحو  الموصوِف إلى ضميِرَجرُّ المعموِل المضاِف  -1
ـ "ن   مِ   إلى المجردِ  َجرُّ المعموِل المضافِ   -2  جلِ رَّالمررُت ب : نحو . دون اإلضافةِ " أل

   . أٍبِهْجِن َوَسالَح  
 ِنَس الحَ جِلمررُت بالرَّ: ، نحوواإلضافِة" ألـ"ن   مِ َجرُّ المعموِل المجردِ    -3

  ٍهْجَو
ضافِ    -4 وِل الم رُّ المعم ضافٍ َج ى م ميرِ  إل ى ض وِف إل و.  الموص : نح

  .الِمِه ُغِهْجِن َوَسالَح   جِلمررًت بالرَّ
  

ّصفةُ أمّ  رِ َغ إذا آانت بِ ا  ال ـ  "ي  لِّه في آُ  فعُ ه وَرصُب ونَ مولِ  المع جرُّ يجوزُ " أل
  .حالٍة

  
     

   :  المبحث األول 
  :سم الفاعل اأوجه التشابه بين الصفة المشبهة و

  

ان أصلُ       َمشّبهةُ ُسميْت هذه الّصفةُ   ا آ ْن       ها أ ، ألّنه أخوذًةِ م ا م ا ال تنصْب، لكونه ّنه
ا         ِل لكّنه سم الفاعل،   اشبهت   أَُفعٍل قاصٍر، ولكونها لم ُيقصْد ِبها الحدوِث، فهي مباينُة للفع

   154فأعطيْت حكمه في العمِل، ووجُه الشَّبه بينهما

                                           
  303/ابن هشام األنصاري، قطر الندي   154
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شبُه اسم الفاعل في ا .1 ا ُت تقاِقالإّنه شتقًة155ش ْن م م َتُك إن ل صفةٍٍٍ،ف أصليِة   فليست ب
شبَّ ل هٍةُم م الفاع شّبهةٌ  . باس فٌة َم ي ص ا ه ُم    إّنم ا االس ِل ويمثُله ن التأوي ٍه م ي وج  عل

 عرفُت رجالً "، نحو هة مع قبولِه التأويل بالُمشّتِقشّبفة المُ الجامِد،الذي يدلُّ داللة الصّ   
جاعاً     " حارسه   بًا خادمه، أو ثعل   ًا أبوه، أو نمر   دًاأس أويلى ُش ادرًا     ، والمعني الت وه، غ  أب

ا،حريٌر شعُرها         "ه،ماآرًا حارسه، ومنها أيضٌا     خادم ٌر وجهه اٌة قم ذه الفت والمعنى  " ه
وم   {: ومنه قوله تعالى.ُمضيء وجُهها أو جميٌل، أو ناعٌم شعُرها    : التأويلي فبصرك الي

  3}حديٌد 
  : القائلومنها أيضًا قول

  4ْلٌب ُدْوَنُه َآْلُبَفَراَشُه الِحْلِم، ِفرَعوُن الَعَذاِب وإْن       َتْطُلْب َنَداُه َفَك
ة المراُد بفراش ون……ف ائش، وبفرع ي  …… ط ان عل ِديد، والمعني يم أو ش  أِل

  .التأويل بالمشتق
  -":من الوافر"وأيضًا قول حّسان بن ثابت 

   5ى          ُألْبَت، وأْنَت ِغرباُل اإلهابِِـَّالُمَفد ُر ـالُمْهـوال  اُهللا  و     ل       
ّصفة           المراد من غربال اإل     أجِرى مجرى ال د ف ال اسم جام اِب مثقب ،وغرب ه

ِد في           . 6الُمشبهة فى اإلضافة إلى ما هو فاعل فى المعنى            ي الجام زاُد عل د ُي خره   آوق
شتقاتِ           ه من الم سب فتقّرب شددة للّن ا           "نحو   . ياء ُم ُه أو تناولن ا شرابًا عسًال طعم تناولن

  ".شرابًا عسلّيًا طعُمُه

                                           
 مطـابع   عبد المنعم سيد عبد العال،النحو الشامل،     .،د218-3/214 عباس حسن،النحو الوافي     155

  431لجزء الثاني ص  ،  م1987/ جوى ، القاهرة الد

  5/ ق      3
   3/214 ورد بال نسب، عباس حسن، النحو الوافي    4

5                    ان بن ثابت بن المنذر األنصاري ،ويكنى أبا  الوليد   وأبا الحـسام ،جـاهليهو حس  

هـذا   31/، ترجمته برقم    1/305الشعر والشعراء       قتيبة، الم ،ابن  متقدم اإلسإسالمي، 

فىديوانه شرح  عبد الرحمن        ولم أجده 28-3/27البيت أورده األشمونى ، منهج السالك 

  .البرقوقى

  28- 2/27الصدر السابق    6
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ه      علي الحدثِ  إّن ُآًال منهما يدلُُّ    .2 ام ب ي المعني وصاِحبه        .  وَمْن ق دلُّ عل  156أي ي
ِرم "فمثًال آلمة    رم،                    " ُمك ه الك َسُب ل رم وشخٌص ُيْن ي معني الك دلُّ عل اسم فاعل ت
ه  . صفة ُمشبهة باسم الفاعل تدل علي المعني السابق نفسه        " آريم"آذلك آلمة    آقول

  .2} َوجاءهم رسوٌل آريٌم {:تعالى
الم                ُتشبهه الّصفُة المُ   .3 دخلها األلف وال ذآير والتأنيث وت شّبهُة اسم الفاعل في الت

  .3لمًا سا مذآٍر بالواو والنون جمُعُعَمْجوتثني وُت
وُل ثًالفنق ذآيِر: م ي الت ِث ف يم،  " والتأني َعِظ

َسَنة،َجِميل،َجِميلة الي" َعِظيمة،َآِريم،َآِريمة،َحَسَن،َح ه تع وٍل {: آقول ا بَقُب ا ربُّه َفَتَقبََّله
َس َسَنًاَح ًا َح ا نبات الي 4}…ٍن وأَنَبَته ه تع ُه {:  وآقول ن لَّ َسَنًة َيُك شفْع شفاعًة َح ن ي مَّ

  5}…َنِصيٌب منها
ول ِة :ونق ي التثني ِع ف ات،  " والجم َعِظيم

َسُنون،َجِميالن  َسَنان، َحَسَنتان،َح َعِظيمتان،َعِظيُمون،َآِريمان،َآِريمتان،َآِريُمون،َح
  "َجِميلتان َجِميُلون
الم          وفي     ه  .آل حالة من الحاالت السابقة يمكُن أن تدخلها األلف وال آقول

الَخِبيثاُت {:  وآقوله تعالي  6}وَبَلوناهم بالَحَسَناِت والسَّّيئاِت َلَعلَُّهم َيرّجُعونَ    ...{: تعالي
  7}…للَخِبِثيَن والَخِبيُثوَن للَخِبيَثاِت والّطّيَباُت للّطّيِبيَن والّطّيُبوَن للّطّيَباِت

ول ضاربة، ضارب، ضاربان،               وجم يع هذه الحاالت توجد في اسم الفاعل فنق
  .ضاربتان، ضاربون

                                           
،  عبـاس    3/140األلفية  ابن عقيل،      ، 3/3حاشية الصبان   " علي بن محمد  "األشموني   156

م 1980محمد عيد، النحو المصفى، مكتبة الشباب، القاهرة        .د   228/ 3 نحو الوافيحسن، ال

  . 671ص

  17/الدخان    2
، ابن  3/3، حاشية الصبان  )علي بن محمد  (، األشموني 6/81ابن يعيش، شرح المفصل        3

، عبد اهللا محمد األسطي ،الطريق في       229حسن، النحو الوافي     عباس 3/140عقيل، األلفية  

 1992الدعوة اإلسـالمية طـرابلس        لتصريف، دراسة صرفية تطبيقية، منشورات كلية علم ا

  246م،ص
  37/آل عمران   4
  85/النساء   5
  168/األعراف   6
  26/النور    7
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  .157"إذا ثنَّيَت أو جمعت فأثبتَّ النون فليس إّال النصب" : وقال سيبويه
ك           هم الطيبون األخيارَ  "وذلك قولهم      ا الحسنات الوجوه، ومن ذل ، وهم

  158"عماالُقْل هل ُنَنبِّئُكْم باَألخسِريَن أ"قوله تعالى
ان           ق بنت هف ول خرن ة              3ومنه ق ن عكاب ه ب ن ثعلب يس اب ِن بنى ق  من   :، م

  الكامل
  ال َيْبُعَدْن َقوِمي الذَّين ُهُم         َسمُّ الُعداِة وآفُة الُجْزِر
  النَّاِزلون بكل ًمْعتــَرٍك         والطّيبوَن َمعاِقَد األْزِر

ه نكر            وُل في ان المعم ه ألفٌ     ًةفإن آففَت النوَن جررَت، آ ا قلت       أو في  والم، آم
ارٍ     : هؤالء الضاِرُبو زيٍد،وذلك قولهم   " و أخي م الّطّيُب ه        " ه ي قول ئَت نصبَت عل " وإن ش

شيرِة   ْورَة الع اِفُظو َع ةِ إف" الح ُة للتثني صلْح الكلم م ت ِعن ل ذآيِر والجم ِث والت   والتأني
  . 6الص،وِد5"قنعان" مثل آلمتي 4 ُمشبَّهًةًةفليست صالحًة ألن تكون صف

 لِّقنعان،في آُ . رجل؛ أو رجالن؛ رجال؛ أو امرأة ؛ أو امرأتان أو نسوة          :فنقول
 لِّفي ُآ"هذه درٌع، وهتان درعان، وهوالء دروُع ِدالص : ونقول أيضًا.ا سبَق مّمٍةحال
  "  أيضًاٍةحال

                                           
  1/201م، 1988، 3سيبويه، الكتاب، ط   157
  1030/الكهف   158

اهليـة  خرنق بنت بدر بن هفان بن مالك من بنى ضبيعة،البكرية العدنانية،شـاعرة ج               3

. أشعار فى الرثاء ،رثاء طرفة ورثاء أخيها طرفـة            ،وهى أخت طرفة بن العبد ألِمه لها 

العرب والمستعربين    خير الدين الِزركِْلى، األعآلم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساِء من 

  م1979يناير/بيروت ،الطبعة الرابعة -و المستشرقين،دار العلم للماليين
، 3/229 ، عباس حسن النحو الـوافي     3/7، حاشية الصبان  )بن محمد علي  (أال شموني    4

  . 2/432الشامل  عبد المنعم سيد عبد العال النحو .د
إبراهيم ، القنعان من يرضي باليسير، ويستوى فيه المذكر والمؤنث والجمع والمفرد   5

  .الثاني، مادة قَِنع   المعجم الوسيط، المجلد أنيس وآخرون، 
إبراهيم أنيس وآخرون  ، والجمع ِدالص،  ودلٌُص ،ومنها درٌع دالٌصلينه، : ِدالص  6

أبيتُ وسربالي      :ومنها قول الخارجي، يزيد بن حبنا "  دلِص" مادة ،المعجم الوسيط ،

  دالص حصينةٌ          ومغفرها والسيفُ فوقَ الحيازِم

عباس، الدار إحسان . د) ت ح(الحيازم جمع حيزوم وهو الصدر، شعر الخوارج،   

   36م، ص 1923   لبنان، أغسطس -  بيروت–الثقافية 
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ةُ  أمّ  اَن ُمرضعَ      " ُمرضع  "ا آلم َم حن ا أعظ دِ في نحو م ذه  ّنإ ف  الولي  ه
ذا المعني   ُلستعَم وال تُ   بالمؤنثِ ها عالمة التأنيث ألنها خاّصةً    الكلمة ال تلحق    به

الي ه تع ي قول ا ف ذآر وأمَّ ي الم ا {: ف َعٍة َعمَّ لُّ ُمْرِض ْذَهُل ُآ ا َت وَم َتَروَنَه ي
َعْت الي159}…أْرَض ه تع ُل   {:  وآقول ن َقْب َع ِم ِه الَمَراِض ا َعَلْي  160} …وحّرمَن

ا  : 161 ألقمْت الرضيَع ثديها، قال السيوطي     المراُد إّنها في حالِة اإلرضاِع وقد      م
اء نحو                ر ه ة    : آان علي ُمْفِعل مما ال يوصف به المذآر فهو بغي مرضع وظبي

  .ُمْشِدٌن فإذا أرادوا  الفعل قالوا مرضعة
دهما     ة بأح صت الكلم ذلك إذا اخت ث -آ ذآر أو المؤن ًي  - الم ًا ومعن لفظ

  صت بأحدهما لفظًا فقط      ختا أو - صفة للمؤنث -163 ورتقاء-صفة للمذآر162آأآمر

آلي ذآر164آ زاء- صفة لل ولهم 165وعج ل ق ي مث ث، ف ي : صفة للمؤن رجل آل

  "من البسيط"9: الطائىقول الشاعر أبو زبيد،  ومنه ايضًا 166وامرأة عجزاء
             مخطوطٌة ُجِدلْت شْنباُء أْنياباًة عجزاُء ُمدِبرًةهيفاُء ُمقِبل

ذآر أو حائض     -خصي  "أو اختصت بأحدهما معنًي فقط، مثل      صفة  - صفة للم
ا،وال   ابنُ  أآمرَ مررُت بامرأةٍ :"لم تتبع إّال بما ُيماثُلها علي الصحيِح، فال تقول        .للمؤنث ه

ة          بنتُ  رتقاءَ مررُت برجلٍ  ، وذاك هو ظاهُر      "ه أجاز األخفش تبعيتها في األقسام الثالث
الِم سهيل آ ي الت ك ف ن مال ال10 اب ين ق ذآر : ح الحة للم ا ص ي إّم ى وه ث معن  والمؤن

ا                   ي مثله األولي تجري عل ولفظًا، أو معني ال لفظًا، أو خاّصةٌ بأحدهما معنًي ولفظًا، ف
                                           

  2/الحج   159
  12/القصص   160
  2/217السيوطي، المزهر    161
  " كَمر"  مادة حرف الراء،لسان العرب، ،ابن منظور ،راس الذّكر،والجمع كَمٌر- الكمرة   162
  "رتق" مادة حرف القاف،لسان العرب،- المرأة المنُضمة الفرج: رتقاء   163
  3/7األشموني، حاشية الصبان - كبير اإللية:آلي   164
 لسان العرب، ،ابن منظور ،لت مأكمتُها فعظُم عجزها ثقالتي عرض بطنها و: عجزاء   165

  ".عجز" مادة  الزاى،
هـ ـة المصباح المنير في  770أحمد بن محمد علي المقري الفيومي المتوفى سنــ   166

 القاهرة بدون تاريخ،    -العظيم الشناوي دار المعارف    قريب الشرح الكبير للرافعي،تحقيق عبد 

  . 20الجزء األول ص
كان جاهلياً قديماً أدرك اإلسالم ولم يسِلم ، ابن  قتيبـة            ".من طى   "هو منذر بن حرملة       9

  30/برقم ترجمته 1/301الشعر والشعراء 
  139/دابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاص   10
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ش         سائي واألخف ًا للك ّدها خالف ا ال ِض ي ِمثله ري عل واقي تج ّدها، والب ال " وِض وق
سيوطي و  167ال اء، نح ر ه و بغي ذآر فه ون وصفًا للم ا ال يك ي فاعل مم ان عل ا آ :  م

الوا   فإذا أرادوا الفعلَ    حائض؛ وطالق؛ وطامث،   ياء          :  ق د جاءت أش ة وق ة، وحامل طالق
جمٌل ضاِمٌر وناقٌة ضاِمٌر،     : علي فاعل تكوُن للمذآِر والمؤنِث فلم ُيفرُقوا بينهما، قالوا        

اء في      . ورجٌل َعاِشٌق؛ وامرأٌة َعاِشٌق      وقد يأتي فاعل وصفًا للمؤنث بمعنيين فتثبت اله
 ْن مِ ، وحاملٌ  من العيوبِ   وطاهرةٌ ، من الحيضِ   طاهرٌ امرأٌة: قالخر، يُ إحدهما دون اآل  

  .؛ وقاعدٌة من القعوِد وحاملٌة علي ظهِرها، وقاعٌد من الحيِض،الَحْمِل
 168ها النصب في التشبيه بالمفعول به      في عملِ   الفاعلِ م اس  الُمشّبهةُ  الّصفةُ هشبهُت .4

ه  " ه بالمفعول به  التشبي" سمي   لما يُ   الُمشّبهةِ  الّصفةِ عتماد في نصبِ  البشرط ا  آقول
الي   : تع

دعاءَ  { صُّمَّ ال سِمُع ال الي 169}…ال ُت ه تع ُكورا   {:  آقول َدًا َش ان َعْب ه آ ا 170}...إّن  أّم
الي       فِعبدون شرط آالرَّ  غيره فتعمل فيه     ه تع ْل  { : في الفاعل والجر في اإلضافة، آقول ُق
 6:ين قالوهو ظاهُر آالُم ابن مالك في األلفية ح 171} …الّلهم َماِلَك الُملِك

  لها على الحدِّ الِذى قد ُحدَّأ  الُمَعدَّى          وعمُل اسِم الفاعل         
  172  7. والعكس الُمشّبهِة إلى الّصفِة الفاعِلسُما حوُلقد ُي. 5
  : بطريقتين  الُمشّبهِة إلى الّصفِة الفاعِلسُمايحوُل . 1
 ل علي ذلك،فيصير صفةً  تد إذا أريد منه الثبوت والدوام، وقامت قرينةٌ         / أ

   تجري هًةمشّب

                                           
  2/217السيوطي، المزهر    167
  2/432لعال، النحو الشاملاعبد المنعم سيد عبد .،د3/229 عباس حسن، النحو الوافي   168
  80/النمل   169
  3/اإلسراء   170
  26/آل عمران   171

   .3/141ابن عقيل ، األلفية   6
م، دار  1998عبد الحميد مصطفي السيد، المغني في علم الصرف، الطبعة األولـى            .د   7

   211األردن،ص   عمان -صفاء للنشر والتوزيع
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الي .عليه أحكاُمها  ُدوه    {: آقوله تع لِّ شٍئ فاعُب الُق ُآ الي  173}…خ ه تع : ، وآقول
  174.}…ٍن آِسِرْي ماٍء َغْنفيها أنهاٌر ِم…{

د          أ    إلى فاعله سواءً   إذا أضيفَ / ب ًا أم  متع  يًاآان ثالثي أو غير ثالثي الزم
ة وهي      " عال وشمخ "فاألفعال  " ألنِف ا فالن عالي القامِة، شامخُ   : "مثًال ال الزم أفع

ي صفٍةا  بهذا المعنى انتقلت من  ي الحدوث إل دال عل ٍةهٍةشّب ُمسم الفاعل ال   دال
وتِ  ّدواِم والثُب ي ال الي.عل ه تع بِ  {:آقول اِلِم الغي أتينَُّكم َع ي لت ى وربِّ ل بل  175}…ُق

  176}…ُآلُّ نفٍس ذائقُة الموِت{:وآقوله تعالي
،  الُمشّبهِة انتقاله إلى الّصفةِ   يجوزُ  متعدٍ  من فعلٍ   المأخوذُ عِل الفا أّما اسمُ   

بسُ  وَن الل شرط أن يك ًا ب اُس" مأمون و التب افِةوه ِل اإلض افِة للفاع ى  باإلض  إل
وِل بسُ " المفع ؤمْن الل م ُي إذا ل وُزف الٌن. اإلضافُة ال يج ثًال ف اِفُع م ـاِء، َن ٌم األبن  راح
ي أنّ    أي قامت قرينةٌ  .مون، وأعوانه نافعون   أنباءه راح  والمعني أنّ .األعواِن   تدلُّ عل
ا، فيكون    الُمشّبهةُ الّصفُة" راحم، ونافع " بـ   المراَد افع  " ومعناه مضاَفين  " راحم ون

  .إلى فاعليهما
وهو  " واسع "ضيف  أُ  حيثُ 177}إن رّبك واسُع المغفرةِ   {: ومنها قوله تعالي  

  . الُمشّبهِة معني الّصفِةالمتعدي إلى الفاعل وهو علي" وِسَع" من  فاعٍلاسُم
  من البسيط6: قوله القائل ومنها أيضًا

   ظّالمًا          وال الكريم بمنَّاٍع وإن ُحرماما الراحُم القلبِِ
م "وهو اسم فاعل من       " الراحم"ضيف  ُأ حيُث ى الفاعل وهو        " َرِح ّدي إل المتع

  . الُمشّبهِةعلي معني الّصفِة
ي صيغتِ      هًةشّب مُ  صفةً  الذي يصير     المفعولِ أّما اسمُ    ُل عل  ه األصليةِ   يّظ
 ْن مِ  ألآثرُ يًا أو متعد  ه الزماً  آان فعلُ  ْنإ ف  واحدٍ  أصًال إلى مفعولٍ   يًاه متعد ويكون فعلُ 

ل  هٍةشّب مُ  لالنتقال إلى صفةٍ    الصالحِ  المفعولِ  منه اسمُ  صاَغ لم يصّح أن يُ    مفعوٍل :  مث
ه، ُم شكوٌر فعُل ٌد م َذٌب أخالؤَدزي ه ُمه سموُعو . قُب خادُم ِة، محّصنا أنت م  الكلم

شِبهةً   يصير صفةً     المفعولِ  اسُم. خلقًا ُمكَتمُل علماً   ده         ُم ا بع ع م ى    يرف  ه فاعلٌ  أنّ عل
  5 7.ها وقواعدهام له أحكاهًةشّب ُم صفًة صاَر المفعوِلألّن  اسَم.  فاعٍلوليس نائُب

                                           
  102/األنعام   173
  15/محمد   174
  3/سبأ   175
  115/آل عمران   176
  32/النجم   177

  5 /2/582ورد بال نسب ، األشموني، منهج السالك   6
  214-213/ المغني في علم الصرف -عبد الحميد مصطفي السيد. د   7
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سهيل       آالمِ وهو ظاهرُ    ال    178 ابن مالك في الت ِصد ث   :  حين ق  بوتُ وإن ُق
بُس                   ن الّل دٍّ وإن أِم معني اسم الفاعل ُعومِل معاملُة الّصفِة الُمشبَّهِة ولو آان من متع

ى واحدٍ       المفعولِ   اسمُ َلَعْج، واألصحُّ أن يُ   ّىوفاقًا للفارس  ّدي إل ابِ    ْن مِ   المتع ذا الب   ه
  ". لتأّولِه بمشَّتٍقمطلقًا وقد ُيفعُل ذلك بجامٍد

  -: بطريقتين الفاعِل اسِم إلى صيغِةُلوَّ ُتَح المشّبهُةالّصفُة. 2
ة   " فاعل " أو تحويل وزن الكلمة إلى      تغييُر/ أ   ال الالزم ثالً .في األفع : م

  هو َفاِصُح اللساِن. هو فصيُح اللساِن صفة مشّبهة ُيَحّول إلى اسم فاعل
  .ومنها أيضا فالُن لطيُف المعشِر صفة مشبهة ُيحّول إلى اسم فاعل

           فالُن الِطُف المعشِر                     
انُ           لفظَ  تتركَ أْن/ ب   ا هي، واإلتي شّبهة آم ّصفة الُم ةٍ   ال دلُّ   بقرين ي    ت  عل

  زيُد مبتهٌج اآلن:  مثال. ، أو المستقبِلِرضاحالماضي، أو ال
ِة بطئُ            سريعُ فالٌن    د لحظ دو بع دَ       العدو أمس، ويب يبدو بع ِة، وس   الحرآ
  . الخطو فسيُحقليٍل

                                           
  141/ ابن مالك، التسهيل   178
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   :  ثانيالالمبحث 
  سم الفاعل اأوجه االختالف بين الّصفة الُمشبَّهة و

ُم   ِلاس ه   يتصرُف الفاع ه، وجريان بهه ب وة ش ل لق  ويجري مجري الفع
شيء يكونُ      الفاعلِ  ُمشّبهُة باسمِ  عليه، وهذه الصفاتُ   شيءِ     ، والُمشبُه بال ك ال   دون ذل

   .في الحكِم
  179 مراتٍب علي ثالثِة الّصفاِتوأعلم أّن  

فٌة     /أ اري ص مي بالج لِ  آاس ي العم ا ف ي أقواه ول، وه ل والمفع   الفاع
  .ن الفعِلا ِمَهلُقرِب

  . فهي دونها باسم الفاعِلهٌةشّب ُمصفٌة     /ب
   الثالثِةهِة وهي في المرتبِة بالُمشّبهُةشّبالمَُ     /ج

اعلين،      الثانيةِ  في المرتبةِ  فلّما آانت الصفاتُ      وهي فروٌع عن أسماء الف
ا       ها عن تصرفِ   ونقص تصرفُ  ا عليه محمولًةإذ آانت    اعلين فكانت بينهم  أسماء الف
   180 اختالٍفأوجُه

ُم  /1 ِلاس دي والقاصِرصاغُ  ُي الفاع ن المتع الزم "م ائم، " ال ضارب وق آ
صِّ   ِرصاُغ ال ُتهُةشّب والُمفُةُمستخِرج،ُمستكِبر،وال ن القاص سٍن،   إال م  آح
ا   - وجميِل ُسن،َجُمل -أفعاُله ن أَح دي الّ و م مِ  ِذالمتع ي حك و ف الزِمي ه ي  ال  وف
ّد،عال "-هاأفعاُلممدوُد القامِة عالي الرأِس،       هذا : ه، مثلمنزلِت ةٌ  -"َم ِصَد    لواحدٍ   متعّدي  ُق

  .الُمشّبهُة منها الّصفُة
وُنّنإ  /2 ِةه يك ِة لألزمن ستقبل " الثالث ر، م ي، حاض وُن" ماض ي ال تك  إّال وه

الوجُه  ": مثالً ، فنقولُ واِم مع الدَّ   الحاضرِ مِن بالزَّ صُل أي الماضي المتّ   للحاضِر
ل        وال يجوزُ  "  اآلن أو غدًا أو أمس        حاسٌن ك في مث َسٌن أمس أو       " ذل ُه َح الوج

  .اآلن أو غدًا
اً   ه ال يكونُ  ّنإ  /3  آضارب   ؛هه وسكناتِ   في حرآاتِ     للمضارعِ  181 إال مجاري

ائم، ألنّ          وَيضِرب وُمنَطِلق  ْوم وق ُوم  " األصلَ  وَيْنطِلق ومنها َيُق سكون  " َيْق ب

                                           
  6/82ابن يعيش، المفصل   179
،ابن هشام مغنى اللبيب عن 5- 3/3ألشموني، حاشية الصبانالمصدر السابق نفسه، ا   180

م،دار الفكر 1998- 1419المبارك ومحمد علي حمد اهللا ،ط، مازن .د" ج.ت"كتب األعاريب، 

، 98-2/97الهوا مع   ، السيوطي،  همع 439- 438للطباعة والنشر ، بيروت،ص

، محمد  305- 303/بن هشام،  قطر الندي  ا،2455- 2/243السيوطي، األشباه والنظائر 

محمد سالم علي،   و ، أحمد مصطفي المراغي 2/136األهدل،  الكواكب الدرية  

  1/225تهذيب التوضيح 
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 عند  - معتبرِ يُرَغ فَ  الحرآاتِ أعياِن   توافُق    القاف وضم الواو ثم نقلوا، أّما 
ال     بدليل َذاِهب، َيْذَهب، وقاِتل، -1 هشامابُن ل، وق ُن: َيقُت ّشاِباب  182 2 الخ

  . ال تصريفيى عروضوهو وزٌن
اَء يحِ وج ي التوض ِل ف ّصفَة 183 3 والتكمي شّب، أّن ال ت مِ  الُم ٍلْنهَة إذا آان   فع
  . نوعينْنثالثي تكون ِم

  . وهذا قليٌل" َيْطُهُر"طاهُر القلب، يوازن :  نحو  المضارَعما وازَن  /أ
م يوازنْ   /ب ا ل وُهم ريمُ :  نح ِه، آ َسُن الوج ُل األِبَح ا  الظاهِر،أفعاُل، َجِمْي ه

رُ   َحُسن،َجُمل، َآُرم،  و الكثي ت ِم ْنإ ووه ِر َغْن آان ي ي َب الثالث ا  موازنُتوج ه
ئنُ   ُمنطِلق : المضارع له نحو ساِن، ُمطم نفِسالل ّصفةَ   ال ضُح أّن ال ذا يت ْن ه   وِم

  .منطلُق اللساِن وطاهُر القلِب وهذا قليٌل  :  في نحوًة تكون مجاريَةالُمشّبه
ُل الظاهِر           :  في نحو      مجاريةٍ َرْي غَ وتكوُن       ريُم األِب، جمي ِه، آ َسُن الوج َح

و الغال  اوه نُ 184 4ُب فيه ل اب شام ونق ة  185 5 ه ول جماع ر  أّن"  ق وُن إال غي ا ال تك ه
  : حين قال وهو ظاهُر قوُل ابُن مالك.مردوٌد باّتفاق" مجارية

  6 وصوغها  من الزٍم لحاضٍر      آطاهر القلب جميل الظاهر

                                                                                                                         
ساوي عدد الحروف المتحركة والساكنة في كل ت أن ي- المراد بالمجاراة أمران أ   181

 /3 يوالساكن فيهما مماثالً، عباس حسن، النحو الواف   أن يكون ترتيب المتحرك - منهما، ب

233 -234 .  

 /  المغني ،المعتبر أن نقابل حركة بحركة ال حركة بعينها: وقال ابن هشام في المغني  1
438  

 –هــ   567هو عبد اهللا بن أحمد بن نصر النحوي البغدادي، المعروف بابن الخشّاب                2

، كان عارفاً باللغـة     كان في درجة أبي علي الفارسي       علم أهل زمانه بالنحو، أم ، 1171

لعبد القاهر الجرجاني،    والحديث وعلوم كثيرة، له مصنفات منها، المرتجل في شرح الجمل 

بن عبد المجيد اليمـاني، إشـارة التعـين          كتاب أغالط أبي محمد الحريري في المقامات، عبد الباقي        

   159ص
 لشرح ابن عقيل ،دار الفكر  العربي،  التوضيح والتكميلمحمد عبد العزيز النجار ،  3

  3/93 ن تاريخ بدو
الصفة المشبهة من مصدر    : ، قوله   234-233 /3 ذكر عباس حسن في النحو الوافي        4

 لمضارعها؛ أو هي األصل،  فاعل أو مفعول من غير ثالثي،            غير ثالثي فال بد من مجاراتها 

ثالثـي  ا مـن ال   أموالسكناِت     يكْرم  كَِريم ، وكَِريم ال تجارى يكْرم في الحركاِت  كرم:مثل

  .  فهي ال تجاري أفعالها المضارعة
  2/211، ابن عقيل، شرح التسهيل438/ابن هشام، المغني   5
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  :ي بن زيد العباديِد َعومنها قوُل     
  186 7اَر داَعُدّو شاِحٍطيٍق أو أخي ِثقٍة            أو ِد َصْنِم

ةً       ُمشّبهةٌ صفٌة: شاحط د جاءت مجاري ةِ    المضارعِ  للفعلِ  وق ْشخط في الحرآ   َي
  .والسكوِن

                                           
   3/141ابن عقيل ، األلفية   6
،هو عدى بـن    ).شحط( لسان العرب، حرف الطاء، مادة       ، ابن منظور ،   "البعد"الشّحط    7

 ترجمتـه   1/225 والـشعراء    مناة بن تميم،ابن قتيبة ،الشعر      زيد بن حماد بن أيوب من زيد 

جبار المعيبـد، دار شـركة         ، ديوان عدى بن زيد العبادى ،حققه وجمعه،محمد 15/برقم

  101م ،ص1965/ بغداد- للنشرةالجمهوري



  58

دَّ  /4 امعموُلُ مال يتق ا عليه ال ُي187ه ال ف وُز: ق َسن، ويج ًا َح ٌد وجه ديُمزي   تق
ٌد عَ  :  فيقال الفاعِل   في اسم المعموِل أل؛ أو مجرورٌ    َرمْ زي ان ب  ا ضارُب، إال إذا آ
ذا غالُم: أصلي نحو  ؛ أو حرف جر باإلضافِة ِله ضارِب قات ررُت ب دا، أو م   زي
 - التقديمُ  جازَ -اَرْم عَ  بضاربِ ليس زيدٌ : في نحو       زائٍد بحرف جرٍّ ُجرَّزيدا، فإْن

  . ذلك188 الُمبّرُدومنَع

 ضاربًا   ْت جعلَ  فإْن لم يجزْ –ا زيٌد الضارُب    َرْمَع: لو قلت : قال الُمبّرد   
ديمُ  ، جازَ   والمٍ لفٍ أ غيِرأشبه ذلك بِ    ، وما وقاتال أخيرُ   التق ارُ   والت   واإلضمارُ   واإلظه

  . ن المضارعِة لك ِمَتْرَآب لما َذِرْضَي  وجري مجرى 
ا ال يَ إ  /5 ين معمولِ َلَصْف َي أْنُنَسْحنِّه ا وب ا بفاصٍل بينهم الظرف أو - أو نحوهه  آ

صَّاِبُرون أجرُهم        وأرُض اِهللا واسعٌة إنّ    …{:  آقوله تعالي  -عديله وَفي ال ا ُي م
َساب ِر ِح ال189}بغي ال يق ه األِب،    :  ف ريٌم في ِه؛ أو آ داِر الوج ي ال َسٌن ف و َح ه

  .هذا ضارُب في الدار زيدا:  ذلك في اسم الفاعل فُيقالويجوُز
ال        إ  /6 ذا حَ  : ّنها ال تعمُل في مضمٍر، فال يق يَن، فتنصب    ُنَسه ِه والع  الوج

 يعطف    أنْ أي ال يجوزُ   " َحَسُن الوجِه وَحَسُن العين،      تقدير، هذا     العيَن علي 
وزُ "  صِببالنَّ     بها علي المجروِر ذلك ال يج رُ  : آ ٌد آثي َد،  زي اِل والعبي  الم

وُز ل   ويج م الفاع ي اس ك ف    ذل
ال )  محذوفاً ُلَمْعأي اسم الفاعل يَ   (    ٍد وعَ      : فُيق ذا ضارُب زي دٍ    -اَرمْ ه   بخفض زي

ديِرَرْمَع     ونصَب ي تق ٍل أو وصٍفا، عل ًا فع ال- منون ذا ضارُب:  فيق  ه
عِ      ألّنه . اَرْم َعزيٍد وضارُب ي الموض ف عل ان صِب بالنَّيعط ، إذا آ
 في  ها آذلك، بل هو مرفوعُ    معموُل     عليه منصوبًا في المعني، وليس المعطوُف
لِ       ، 190 في آثيِر الماِل، آثيٌر ماُلهألّن األصَل. المعني ي مح ُف عل ا العط  أّم
  . فممتنع عند َمْن اشترط وجود المحرزِضالمخفو

                                           
التوضيح والتكميل محمد عبد العزيز ،، 3/34حاشية الصبان "على بن محمد"األشمونى     187

3/94  
 الخالق عضيمة ،دار الكتاب المصري القاهرة       محمد عبد "ت ح "، المقتضب كتابلمبرد،ا    188

  4/164 هـ1386  ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت 
  10/الزمر   189
  439- 438/، ابن هشام،  المغني 3/4، حاشية الصبان"علي بن محمد"األشموني    190



  59

ـ"  /7 صّ " أل ي ال رُفهِةشّب الُمفِةف ٍف ح ـ"ا  أّم تعري ل   " أل م الفاع ي اس ف
  191موصولة
 ُيصاُغ من الالزم     الفاعلِ  به حقيقًة ألّن اسمَ     الفاعِل مفعولٌ  منصوُب اسمِ   /8

  .192 به فهو شبيٌه بالمفعوِل الُمشّبهِةمنصوُب الّصفِة  والمتعّدي أّما 
ي الحدوثِ   الفاعِل، واسُمواِم والدَّإّنها تدلُّ علي الثبوتِ    /9   والتجددِ  يدلُّ عل
َسنُ   زيٌد : فإذا ُقلنا ِه، فالَح سُن الوج تٌ ح ي ثاب ٌم  معن ل   ودائ مي الفاع الف اس  بخ

ٍل مضروبٍ     "أو  " ا  َرْمٍب عَ اِرمررُت برجٍل ضَ  "  : والمفعول، مثل ررُت برج " م
  .193"ه وتجدِدرِب الضَّفيٌد لحدوِثوب، مُرْضوَم  ب اِرَض"فنجد 

  .194، لذلك احتاجت في العمل إلى شبه اسم الفاعلها للفعِلُهْب َشعدُم  /10
ا    /11 ت عليه ا إذا دخل ي معموِل" أل"إّنه ي معمولِ وعل وُد ف ان األج ا آ ا ه ه

إّن النَّ    سم الفاعلِ  ا بخالف   195}ِبْسِم اِهللا الرَّحمِن الرَّحيمِ   {  :  آقوله تعاليرَّالج  صَب ف

   196فيه أجوُد

   وفيما َعمِلْت فيه  بالفاعِل الُمشّبهِة الّصفِةهذا باُب: 197قال سيبويه  /12
ا ليست في معني الفعل المضارع،       ولم َتْقَو أن تعمَل عملَ      الفاعِل ألّنه

ان من           فإّنما ُشّبهت بالفاعلِ   ا آ ُل فيم  فيما َعِملْت فيه، وما تعمُل فيه معلوٌم، إّنما َتعم
 هي    وال اسمٍ    هذا، ألّنها ليست بفعلٍ      ، ال تجاوزُ   باأللف والالم أو نكرةً    سبِبها معرفاً 
  .في معناه

سببيِّ       ها ال يكونُ   معمولَ ومن هذا يتضُح أنّ      ببيًا، ونعني بال   أجنبيًا، بل س
  .  198 ثالثٍة من أموٍرًاواحد

                                           
  )من البسيط: (اسم موصول في قول الشاعر " ألـ"تأتي    191

   األصيُل وال ذي الرأي والجدُل وال   ما أنت بالحكم التُّرضى حكومتُه 

وهي من الظواهر اللغوية التي حافظت عليها لهجتنا الدارجة هذا البيت نسبه للفرزدق               

ولـم أجـده فـي      "مادة أمـس  " وابن منظور، اللسان     30رقم    الشاهد 1/157ابن عقيل األلفية 

  رواية إيليا الحاوي.ديوانه
  3/4حاشية الصبان ) علي بن محمد(األشموني    192
  302/ابن هشام، شذور الذهب   193
  2/244السيوطي، األشباه والنظائر   194
  1/الفاتحة    195
  245- 2/244لسيوطى ، األشباهـ والنظائر ا   196
  1/194سيبويه، الكتاب    197
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وَنأْن  . أ ضميِر معموُل يك صًال ب ا مت ال اللفظي الموصوِفه ًا مث ًا أو معنوي :  لفظي
ٍل حَ   مرر ًا  . ُههُ ْج َوِنَسُت برج َسُن الوجهِ   معنوي د َح ه -زي ل  -أي من " أل "ّنإ وقي
ذ ال حَ       من المضافِ  خلٌف القولُ    َفَذ إليه وحينئ ه ف  ،  البصريين   مذهبُ   األولُ  في

  .199 الكوفيينوالثاني مذهُب
ا مُ  معموُل يكونَ أْن  . ب ا يَ تَُّ ه ومُ صًال بم ام ضميرِ   َمق  ٍنَس َحمررتُ برجلٍ  : "ه نحو ق

   .200 إليه المضاِف الضميِر مقاَم أل قائمًةألّن" ِهالوج
ًا، أي         : ، نحو    الموصوفِ  مقدرًا معه ضميرُ    يكونَ أْن  . ت ٍل حسٍن َوْجه مررُت برج

ول      ه، وال تق َسٍن     مررُت برجلٍ    :وجهًا من را   " َح ذا بخالف اسم الفاعل     " َعْم ه
اه، ويكون أجن      مررُت برجلٍ :  سببيًا، مثل  ه يكونُ  معمولَ فإّن ل    ضارٍب أب ا مث : بي

 :وهو ظاهُر قوُل ابُن مالك حين قال.اَرْمٍب َعاِرمررُت برجٍل َض
  3.َبـَوَج ٍة ـسببي ذا  وآوُنُه   وسبَق ما تعمُل فيه ُمْجَتَنْب  

ارزًا      يكونُ   الُمشّبهةِ  الّصفةِ  معمولَ أّن 201 4 مالك في التسهيل    ابنُ وأضاَف  ضميرًا ب
  صًال تَُّم

   من الخفيف: آقول القائل
  5اِلٌح ُمْكَفِهرٌِّب َآْرلم          َوفِي الَحُه أنتَ  في السُِِّقْلُن الوجِه َطَحَس

شّبهةُ   الّصفةُ -وهو"  الوجهِ حسُن " أعملَ حيُث ارزِ   في الضميرِ    - الُم   الب
رادَ  ّنأ ب  جيبَ  سببي، أُ   ُريْ ه غُ  مع أنّ  - أنت -وهو سببي أنْ    الم ًا    ال يكونَ    بال  أجنبي

   202 6. فيهُلَمْعفإّنها ال َت
ا بصفةٍ    معمولُ ، وال يتبعُ  وابِع التَّ ه بجميعِ  معمولِ  إّتباعَ ّنه يجوزُ إ  /13 ا   معمولَ ، ألنّ ه ه

ال  . أشبهه وهو ال ُينعت فكذا وما       -م ُأشبه الضمير  لما آان سببيًا مرتبطًا بمتقدِّ     ق
أعور  "جاِل الدَّ  في صفةِ  خرو المغاربة وُردَّ عليهم بما في الحديثِ      أالزَّجاُج ومت 

   204 8. لمحذوٍف أو مفعوٌل لمحذوٍفوُأجيَب بأّن اليمني خبٌر 203 7"نه اليمنيعي

                                                                                                                         
   2/244 األشباه والنظائر السيوطى،،305- 304/ابن هشام، قطر الندي   198
، حاشية )علي بن محمد(شموني، األ3/95، توضيح التكميلمحمد عبد العزيز النجار   199

   3/5الصبان 
  "االنفراد"انظر تفصيل هذا في المبحث القادم    200

   3/142ابن عقيل ، األلفية   3
   139/ابن مالك، التسهيل   4
   .3/6 ، االشموني ، منهج السالك 3/5ورد بال نسب ابن يعيش المفصل   5

  6-3/5حاشية الصبان)  محمدبنعلي (األشموني   6

، األمام الحافظ أحمد بن علي بن حجـر         7407بخاري، كتاب التوحيد، حديث رقم      صحيح ال    7

عبد العزيز ابن عبد اهللا  بن باز، رقّـم          " ت،ج"صحيح البخاري،     العسقالني، فتح الباري لشرح 
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ى مضافٍ       الفاعلِ   اسمِ  معمولِ  حذفُ ُحَبْقّنه ال يَ  إ  /14 ى ضميرِ     وإضافته إل ه نحو    إل
  ".مررُت بحسِن وجِهِه "بُحْقوَي"  أبيهمررُت بقاتِل"

د مَ     علي المحلِ   مجروِره  إتباعُ ّنه يجوزُ إ  /15 شت   ْن عن  ويحتمل   205رط المحرز   ال ي
وَنأْن الي   يك ه تع ه قول َل...{:  من َلجع شََّك َس اللي َرمَسنًا وال ْسبانا والقم   ُح
...{206.  

اَء   امعِ وج ي الج رآن  ف ام الق زة   207 ألحك سى وحم سن وعي راءة الح  ق
.  فيخفضوه  ملوه علي فاعلٍ  ح ولم ي   فعلٍ بنصب الشمَس والقمَر علي إضمارِ    : والكسائي

سَّكُّوني       قد قرأ : وقال الّنحاسُ  ِر          ( يزيد ابن قطيب ال شمِس والقم كنًا وال ِل س ُل اللي وجاع
َسُن   : " مثل  الُمشّبهةِ  ذلك في الّصفةِ   وال يجوزُ .بالخفض عطفًا علي اللفظ   ) ُحسبانًا هو َح

دَن ِه والب رِّ"  الوج ِه وَنبج از  صِب الوج راء، وأج ًا للف دَن خالف ِل " الب ويٌّ الّرج و ق ه
ُد ع المعطوف" والي اعَ و ،208برف داديون إتب از البغ صوِبأج روٍر المن ول 209 بمج  آق

   210امرئ القيس
  فظّل ُطهاُة الّلحم ما بين ُمنِضٍج        صفيَف ِشواٍء أو قديٍر ُمَعجَِّل

ي أنِّ األصل       " صفيف"هو عطف علي    : قدير دير    " وُخّرج عل م  " أو طابخ ق ث
ي        علي صفيف  َفَط إليه، أو أّنه عَ     المضافِ ُحذف المضاف وابقي جرّ     لكن ُخفض عل

واُهللا يُريُد  ... {  آقراءة بعضهم     ،  باإلضافةِ  أو علي توهم أّن الصفيَف مجرورٌ      الجواِر
   .211} ...اآلِخرِة

                                                                                                                         
ــاهرة،ط    ، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، اوأحاديثهكتبها وأبوابها  ـــ 1419القـ هـ

  . ، وفي مسلم كأنما عينة عنبةُ طافية473، حديث رقم 13م،ج1998–

  439/، ابن هشام، المغنى3/5حاشية الصبان ) علي بن محمد(األشموني،    8
  3/5، حاشية الصبان)علي بن محمد(، األشموني 439/ابن هشام، المغنى   205
  96/األنعام   206
، القاهرة،  ن الكريم، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر      آالقرطبي، الجامع ألحكام القر      207

  45-44ص  ، السابع  ، الجزء 1967–هـ 1387
   439/ابن هشام، المغني   208
  .المصدر السابق نفسه   209
وفاء الباني، دار الجيل، بيروت، ط،      .حنّا ألفا خوري، ود   " ت ج "ديوان امرئ القيس،       210

مصفوف علي الحجـارة    : صفيف" مِن بين منُِضجٍ  : "الديوان   م الرواية في  1989هـ 1409

  .المعرض الذي لم ينضج منه  اللحم المطبوخ في القدر والمعجل  هو : ينضج، القديرل
  67/األنفال   211
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ى الفاعلِ     إضافتُ  أّن اسَم الفاعِل ال يجوزُ     212: السّراج  ابنُ َرَآوَذ  /16  ، وال يجوزُ   ه إل
  الُمشّبهةِِ فِة في الصِّ  ويجوُز. فاعل" زيد"و  "  زيدٍٍٍ ٍباِر ضَ ْنعجبُت مِ  " تقولَ أْن

لِِإضافُت ى الفاع ا إضافٌة ألّنها إل ةٍُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرْي َغه هُِِنَسالَح"  نحو  حقيقي شديُد الوج  ؛ ال
دِ  ُن للوجه، والشّ  َسفالَح" اليدِِ الي            دة للي ه تع ه قول ِه، ومن : ، والمعني الحسن وجه

ون ُلجاِد يُ ْمُهَو…{:  قوله تعالي     وأيضاً 213}...يُع العقابِ  إّن ربَّك َسرِ   …{
  .214} المحاِلشديُد  وهوفي اِهللا

سيوطي ) 17 ل ال ال     215نق ث ق صل حي رح المف ي ش سي ف ول األندل إّن : ق
ت     إذا قل ي، ف ي المعن ٌل ف ا فاع صوب به ارٌب عَ : " المن ٌد ض رت  "ا َرْمزي د أخب ، فق

دٍ     الضَّ بوصوِل ا إذ     رب من زي ى عمرو،أّم َسٌن الوجهِ   : "ا قلت  إل ٌد َح رُ فال يُ " زي   أّنخب
َلاألوَل ُل فع و الفاع ُه ه ل الوج يئًا؛ ب ه ش ِة بالوج ي الحقيق ُه؛  إذ األصُل ف َسُن وجُه  َح

  . آما يشترط في اسم الفاعلاالعتمادويشترط فيها 
صِّ   في مرفوعِ  يجوُز) 18 شّبهةِ   ال وعِ     وال يجوزُ    والجرَّ  صِب النَّ  فة الُم   في مرف

  .216اعل إال الرفع اسم الف
ع قصوِر ِفع  ) 19 ا تنصُب م ه، فإّنه ه، وهي تخالف ه ال يخالف فعل ه ِلإّن ها،آقول

الي رَ   …{تع اِئَس الفقي وا الَب ا وأطِعُم وا منه ول217}فُكُل ُه،   : ، وتق َسن وُجه ٌد َح زي
  .خالفًا لبعضهم. بالنصب" َه زيٌد حَسَن وجَه"ويمتنع 

د بيض   :   نحو  218تأنيثها بألف التأنيث  ) 20 الي    هن ه تع ا قول صفحِة ومنه  {: اُء ال
  . أّما هو فال تدخله األلف219}…ونزع يده فإذا هي بيضاُء للناظرين

                                           
  1/132ابن السراج، األصول في النحو    212
  165/األنعام   213
  13/الرعد   214
  247- 2/246السيوطي، األشباه والنظائر    215
  372/ابن هشام، شذور الذهب   216
  28/الحج   217
  3/231 ، عباس حسن، النحو الوافي2/83األزهري، شرح التصريح   218
  ، 33/الشعراء   219
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ةَ           220وجوُب تغييِر صيغِتها إلى   ) 21 ي    صيغة اسم الفاعل إن ترآت الدالل  عل
 أّما هو فيبقي علي صيغته إن ترآت الداللةَ       .  علي الحدوثِ   إلى الداللةِِِ  - بقرينة -الثبوتِِِِِ
  .وِت إلى الداللة علي الثب- بقرينة- ِِحدوِثعلي ال

  
  
  

            
  
   :  الثالثالمبحث 

  :أوجه اإلنفراد
  -:النوع األول :221فة الُمشّبهة ثالثة أنواعالّص
صاُغ ِم: األصيلُ / أ ذي ُي شتُق ّال الزم المتصّرف  مصدِرْنوهو الم ي ال  الثالث

ل     خاصةٌ   أوزاٌن وصيٌغ قياسيةٌ   ها ثبوتًا عامًا، وله    لصاحبِ ليدلُّ علي ثبوِت صفةٍ    ه مث :  ب
  .، و هو أآثرهاَفِعل، َفُعل،ُفْعل

،  الفاعلِ  اسمِ  علي وزنِ  ، وهو الذي يكونُ     تأويلٍ ِرْي غَ ْن مِ  باألصيلِ  الملحقُ /ب
ِم وِلأو اس ان فعلُ  المفع واء آ تِ   س ي الثاب ي المعن دُُّل عل ي، وَي ر ثالث ي، أم غي  ه ثالث
ةِ  ، وهو قياسيّ   أو معنوّيةٍ   لفظّيةٍ بقرينة-ه ثبوتًا عاماً  لصاحِب صِّ   بمنزل شّبهةِ  فِة ال ه    الًم ، فل

ل  ا مث ة دون أوزانه ا المختلف ا وأحكاُمه ُمها وداللُته ل، شُرف :أس ل باِخ ُرم آارم،بِخ آ
  .شاِرف

بهِ           -حادثًا-أّما إذا آان المعني ليس طارئاً        ي ش ٌت، أو عل ٌم ثاب  إّنما هو دائ
ا بتغي      الدائِم ه، إّم رِ ، فيتصرُف في ةِ " فاعل  " صيغةِ  ي ي حدثٍ    الدال ةٍ        عل ى أخرى  دال   إل

وتِ  ي الثب ولعل َسَن،غنّي: " فتق ّصفة     " آريم،بخيل،شريف،َح ي ال ال ف و الح ا ه آم
  .الُمشّبهة

ةٍ   قرينةٍ  بإيجادِ  الُمشّبهةِ فِةوقد َيّدُل علي الصِّ      ةٍ   لفظّي ي    أو معنوّي دُل عل   ت
  .ُيراُد منها الثبوُت" فاعل " صيغَةأّن

ةفالل   ِمإضافُة: فظّي ِل اس ه نحو الفاع ى فاعل الزم إل ي ال ي :" من الثالث ل
أِش، حاضرُ     راجُح العقِل، رابطُ   صديٌق ِة     الج ه، رابطٌ     " إذ األصلُ  "  البديه ٌح عقُل  راج

ه في            ةفإضاف"  بديهُته   جأُشه، حاضرٌ  ديم وتدخل   اسم الفاعل لفاعله تذيُل عنه اسمه الق
  . الُمشّبهِة الّصفِةباِب

اُل   رائُنومث الى   الق ه تع ة قول دِّينِ  {:  المعنوّي وَم ال ك َي ول 222}َماِل ، وق
ُزك              "3:المؤمن رباه أمنت بك خالُق األآواِن،ال َشِريَك لك، وِخفُتك َقاِهٌر الطغاِة ال ُيْعِج

                                           
  3/239 عباس حسن، النحو الوافي   220
  214-3/213 عباس حسن، النحو الوافي   221
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ر؛ المتَّ     ِكْل، من المُ  فاُتفالصِّ" شئ   الى      ؛ والخلق؛ والقه اهللا سبحانه وتع ةٌ "صلة ب " دائم
 ورِةوليست اسم فاعل إال في الصُّ     "   ُمشّبهةٌ صفاٌت"ناها ودالالِتها    في مع  وهذه الصيغُ 

  .اللفظّيِة
دَّ    أو الثبوتِ    علي الحدوثِ  وحده ليس آافيًا في الداللةِ    " فاعل  "فوزن   ، واِم أو ال

ة      ال أهي صفةٌ                -دون قرينة لفظّية أو معنوّي بس واالحتم ه الل ُل عن يُن أحدهما وتزي   تع
  . أم اسم فاعلُمشّبهٌة
  -:لنوع الثانيا

ى    المفعولِ اسُم ضيَف إذا أُ   باسم المفعولِ   الخاصِ  الُمشّبهُة علي الوزنِ   الّصفُة  إل
شّبهةً   صفةً  صيُره يَ  ه،فإّنمرفوِع ل           ُم ا مث ُمها ويخضُع ألحكاِمه ه اس وُد    :  ل ورُع محم ال

الي              : المقاصُد فتكون الورُع محموُد مقاصُده، أو الورُع محموُد المقاصدَِ  ومنه قوله تع

ٌف  …{ ٌر مختل يٌض وُحم َدٌد ِب ال ُج ا ومن الجب ًا ألوانه راٍت مختلف ه ثم ا ب  فأخرجن
ذلك          ه آ ٌف ألواُن اِم مختل ّدوابِّ واألنع اِس وال ن الّن وٌد وم ُب ُس ا وغرابي ألواُنه

…{223.  
  -:النوع الثالث 

ُم   و االس ُده أوُّل   ِذ، اّل الجام ه الت ع قبول شّبهة م ّصفة الُم ة ال دل دالل ي ي
شتِق ل،بالم اء: مث نهًال عسًال الم ا م اؤه، أو وردن نهًال عسًال م ا م ي 224وردن  أي بمعن

  .حلو
  -:لمعمول الّصفة الُمشّبهة ثالث حاالت إعرابية

                                                                                                                         
  4/الفاتحة   222

  429-2/424عبد المنعم سيد عبد العال، النحو الشامل.د  3
لطريـق  ا: وقيل الجـدد  . ذات طرائق وخطوط مختلفة األلوان    : ، جدد 28-27/فاطر     223

موضع الجمع ومفردهـا جـدة ،وإذا قرئـت جـدٌد             الواضح المبين إالّ أنه وضع المفرد 

ــراء  فهي جمع جديدة، بمعني آثار  جديدة واضحة األلوان، )  بالضمتين( ــاني / الف مع

 ، 2/169 محمد على النجار ،الدار المصرية ،للتأليف والترجمة ،بدون تـاريخ      " ت ح " ، القرآن

  - في القرآن العظيم و السبع المثانى ،إدارة الطباعة المنيرية ،بيروتمعانيروح ال/األلوسى

 وغرابيب  جمع الغربيب وهو الشديد السواد، ابـن          22/189             لبنان ،بدون تاريخ    

  )     غرب(منظور، اللسان، مادة 
  2/101السيوطي، همع الهوامع    224
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ع )1 و  : 225الرف الي   "نح ه تع ه قول ُه، ومن ُه،آثير ماُل سٍن وجُه ٍل ح ررُت برج : م

وُبُهمُ  …{ يِة قل رٌض والقاس وِبهم م ي قل ذين ف ُن226}...ّلّل ال اب يش،  ق : 227 يع

 أعلم : 228لرفُع هو األصُل، وقال الُمبّرُدا
  -: هنا علي ضربينفُعفُع  والرَّفة حّدها الرَّ هذه الصَّأّن  

ذ تكونُ       الفاعليُة: اَمأحدُه صَّ   وهو متفٌق عليه، حينئ ةً  فُة ال ،  من الضميرِ     خالي
  "من الطويل :"1ل آقول الشاعر السموأ. للشئ فاعالنألّنه ال يكوُن

    إّن الكرامـَ قليـٌل:ـَا أنـّا قليـٌل ِعَداُدنـَا       فـَُقْلُت لَهـا     ُتعِّيْرن    
  2والصِّفُة خالية من الضميِر" قليٌل ِعَداُدنا"حيث رفَع بالّصفِة المشبهة 

ّرج    ذلك الفارسيّ   ، أجازَ  من ضميٍر مستتٍر في الوصفِ     اإلبداُل: الثاني ، وَخ
الى  ه تع ه قول ّدٍن مُُّف{: علي اِت َع وابُ جنَّ ُم األب ًة لَُّه ي  229 3}تََّح ّدر ف ة"، فق " ُمفّتح

ّدر     ل، وق ن الفاع ة ع ي النياب ًا عل ميرًا مرفوع واب"ض ك  " األب ن ذل ة م مبدل
ضمير ل  "ال ن آ دل بعض م ومٌ "ب ال ق صريين، أّن    :230 4، وق ُر الب و رأي أآث وه

  .العائد محذوف، والمراد مفتحًة لهم األبواب منها

                                           
،ابـن عقيـل    3/8، حاشية الصبان  ) مدعلي بن مح  (، األشموني 2/98المصدر السابق      225

،ابن هـشام،    97-2/96،  التوضيح والتكميل     النجار  محمد عبد العزيز ، 3/142األلفية  

ــيح   ، أحمد مصطفي المراغي، ومحمد سالم،  تهذيب 305/قطر الندي ، 1/226التوض

  .251/سطي  الطريق في علم التصريفألعبد اهللا ا
  53/الحج   226

  84/شرح المفصلابن يعيش، 227
  4/158المبرد،  المقتضب    228

) شمالي المدينة( شاعر جاهلي حكيم من سكان خييبر –هو المسمؤال بن عريض بن عادياء األزدي   1

   أشهر شعره الميته التي مطلعها –

      هدنْس من اللوِم ِعرضلم ي رداٍء يرتديه جميٌلفَكُلُّ إذ المرء                                                   

الحارثي ، الزركلـي ،       ومن العلماء من ينسبها لعبد الملك بن عبد الرحيم من أجود الشهر ،             

   3/140األعالم 

   3/21األشموني ، المنهج السالك   2
  50/ص  3
  6/90ابن يعيش، شرح المفصل  4
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  231 5:صُبالنُّ )2
ك  أو معرفةً " وجهًا"،آقولك   نكرةً  يكونَ  إّما أنْ  عموُلفال يخلو الم   :  آقول

  ". الوجه"
ُة          المنصوبِ  الُمشّبهةِ  الّصفةِ وقد اختلَف العلماُء في معمولِ     ك أربع م في ذل  وله

   232 6.أقوال

ذهُب -:األوُل رُةوهو م وفيين جمه ِز أّن- 233 7 الك ي التميي صابه عل ًا  انت  مطلق
ةً           أم معرفةً  سواء أآان نكرةً   وُن معرف د يك َز ق ي        . وعندهم أّن التميي و عل م أب د وافقه وق

ه               234 8الفارسيُّ ان في  وَمْن تبعه وجّوزوا أْن يكوَن المعموُل منصوبًا علي التمييِز إْن آ
  "هو َحَسُن وجهًا: "األلف والالم، ألّنه ال فرَق بين دخوِل أل وعدِمها ولو قال

  في أنْ فصيلُ التَّ-ره ابن الحاجب ختاا - وهو مذهُب جمهوُر البصريين    -:الثاني
رًة وأْنيكونَ  إنْ  نك ًة ف وَن معرف زِ  يك ي التميي و منصوٌب عل رًة فه ان نك ر 235 آ  ال غي
  . صالٌح َحَسٌن وجهًا، أخوك الشجاُع قلبًا: مثل

  ". ألـ" التنوين بدًال من 236وقال سيبويه

المفعولِ   شبيِه ب ي الت صوٌب عل و من ًة فه ان معرف هوإن آ ر مث237 ب : ل، ال غي

رَ    وأطعموا…{: صالُح حسُن الوجَه، ومنه قوله تعالى      ائَس الفقي م    238} الب ك ألنه وذل

                                           
، )علي بـن محمـد    (شموني  ،األ3/142، األلفية   ،ابن عقيل 305/ابن هشام، قطر الندي     5

، عبد اهللا االسطي، الطريق فـي علـم         2/98الهوامع  ، السيوطي، همع 3/8حاشية الصبان

  251/التصريف
  373/ابن هشام، شذور الذهب  6
  1/133ابن األنباري، األنصاف في مسائل الخالف   7
  6/85ابن يعيش ،شرح المفصل  8

، السيوطي،  همع 3/8بان، األشموني،  حاشية الص6/84  ابن يعيش ، المفصل   235

    ، األزهري شرح التصريح 2/98الهوامع

   .2/97  توضيح التكميلمحمد عبد العزيز النجار ،،2/84علي التوضيح           
  

  1/200سيبويه،  الكتاب    236
، ابن يعيش، شرح 2/98، السيوطي، همع الهوامع 3/8األشموني، حاشية الصبان    237

  6/84المفصل 
  28/الحج   238
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 وقال   التعريفَ  ال تفيدُ   زائدةً تكوُن" أل " معرفًة، ويرون أنّ    التمييزِ ون مجيءَ سوُغال يُ 
ومٌ  ا  : 239ق َسُن الوجهَ "إذا قلن شبيهِ  " هو َح ي الت المفعوِلالمنصوب عل ه وال يَ  ب  ُنُسْح ب
  .التمييِزه علي صَبَن

شبيهِ            : الثالث ي الت المفعولِ  أّن معموَل الّصفِة المنصوِب إّنما هو منصوٌب عل   ب
  .  أم نكرًةبه مطلقًا سواء أآان معرفًة

،إْن آان معرفًة َفَلُه وجٌه واحٌد،وهو أْن يكوَن   240أّن المعموَل المنصوبَ  : الرابع
شبيهِ   ي الت صوبًا عل المفعوِلمن ه،مثل ب ٌد حَ :" ب رةً وإْن" َه  الوجُنَسزي ان نك ه  آ  ففي

  .  بههًا بالمفعوِلشبَّ ُم يكوَن تمييزًا وأْن يكوَن،أْن241وجهان
ةِ    يُلفصِ  الثاني وهو التَّ    إّال  أّنني أرجُح المذهبُ     رةِ   في المعرف ه      والنك  وهو علي

  ".ابن الحاجب: " مثل علماء العربيِةأآثُر
رُّ/ 3 افِة:242الج ك بإض ّصفِةوذل هِ  ال ذا الوج ي ه ُه، و، وعل ي صِب النَّوج ، فف
    مستتٌر ضميٌرالّصفِة

                                           
  3/8حاشية الصبان ) علي بن محمد(، األشموني6/85ابن يعيش، شرح المفصل    239
  373/ابن هشام، شذور الذهب   240
  6/88المصدر السابق، ابن يعيش،  شرح المفصل   241
 ،  محمد عبد العزيز  ،2/98، السيوطي، همع الصوامع     3/8األشموني، حاشية الصبان       242

، أحمد مصطفي المراغـي، ومحمـد      3/142األلفية      ، ابن عقيل، 2/97توضيح التكميل 

  1/227سالم  تهذيب التوضيح 
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   243 1: ثمانية أنواٍع، والمضاُف علي الفاعليِةمرفوٌع
   وِجِههٌنَسَح: ، نحو الموصوفِِِ إلى ضميرِِِمضاٌف  . أ
   أبيهِهْج َوُنَسَح: ه، نحو إلى ضميرِِ إلى مضاٍفمضاٌف  . ب
   األِبِهْج َوٌنَسَح: ، نحو لأ ب إلى المعرِف إلى المضاِفمضاٌف  . ت
   أٍبِهْج َوُنَسَح:، نحو إلى المجرِدمضاٌف  . ث
ى ضميٍرمضاٌف  . ج ضاٍف إل ى مضاٍف م ي ضميِر إل و الموصوِف إل : ، نح

  ِه جاريتها جميلة أنفه ْج َوٍنَس َحمررُت بامرأٍة: جميل أنفه من قولك
ا  " أخري نحو      صفةٍ   معمولِ  إلى  ضميرِ   مضاٌف  . ح ل خاله ك  "  جمي : من قول

  .ها خاِلِل جمي الوجنِةٍنَسمررُت برجٍل َح
 "من الطويل"2:آقول ُعَمر بن أبى ربيعة، إلى موصوٍلمضاٌف  . خ

    َأِسـْيالُت أْبَداٍن ِدقـاٌق ُخُصوُرهـا        وثيراُت مـا التَفْت عليه المآِزُر  . د
صِّفِة          . ذ افِة ال ْن إض ول ،ِم م الموص ى اس يفت إل شبَّهٌة أض فٌة ُم راٌت ص وثي

 3.الُمشبَّهِة إلى فاعلها
و و ه األُزرُ   يِّالطَّ: نح ت ب ا التاث لَّ م ّي ُآ ن  244 4ب ول، م رزدققق ن : " الف م

  "البسيط
   األُزُرِه ِبْتبّي ُآلَّ ما التاَث      والّطيًِّة منزل األخياِربَل ِقُتَهاْجِعَف

ضيفت الّصفة الُمشّبهة الّطيِِّبي إلى ُآلِّ الذي هو مضاٌف إلى اسم حيث ُأ
   ماالموصول

   بجملٍة إلى موصوٍفمضاٌف. هـ

                                           
  2/85األزهري، شرح التصريح علي التوضيح    243

م 712-644هـ ، 93-23هو عمر بن عبد اهللا بن أبي ربيعة المخزومي القرشي ، أبو الخطاب من   2

 بن أبي ربيعه عمر(والفرزدق ، كتبت عنه كتب عديدة منها ،   ، أرقي شعراء عصره من طبقةجرير 

 ، الزركلي ، 99برقم    ترجمته 2/553بن قتيبة، الشعر والشعراء ) شاعر الغزل لعباس محمود العقاد

   5/52األعالم 

   3/7األشموني ، منهج السالك   3
شرح ديوان الفرزدق ،ضبط معانيه وشروحه وأكملها ،إيليا الحاوي ،الشركة العالميـة              4

لتف ومنه قول سحيم    ا بمعني     الثات،   313لجزء األول ص  ا  م 1983/للكتاب ،الطبعة األولى

  :عبد بني الحسحاس 

  إذا انْدفَعتْْ في ريطٍة وخَِميضةٍٍٍ       والثت  بأعلى الرِّدِف برداً يمانيا

  . األزر جمع إزار والكناية هنا عن العفة

 ترجمته 1/408هو  سحيم كان صبياً معلّطاً قبيحا، ابن قتيبة، الشعر والشعراء 

  65/برقم
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  من قولك " حديد سنان رمح يطعن به: "مثل
  رأيُت رجًال حديّد سناَن ُرْمٍح َيْطَعُن به    
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  :ها ل مع معمِو الُمشّبهِة الّصفِةصوُر
اءُ      َف العلم صُّ 245اختل ك ال ا هي سُت صورٍ   والمشهورِ وِرحوَل تل   منه
ا، والمعمو   في آٍل إّما ُمحلى بألـ ، أو مجردة ٌ     الُمشّبهةُ والّصفُة الُث حاالٍت    عنه ه ث ُل ل

  246إعرابية فمجموُعها سُت وثالثون صورًة
  

   :247قال ابن مالك في األلفية
   ألـْ        َع َم-نِصْب،وُجرَّا    فارفْع، ِبها، و 

  ا اّتصْلَموب ألـْ َوُحْص َم- ألـْوَنوُد
  دًا، والرَّـَجافًا،، أو ُمـَضُم: ا َهبـِ

  ال أل َخن ِم248 ُسمًا- مع ألـْ -ُرْر ِبَهاْجَت   
  
  ـا َما، َويـَهاِلتـَ ِلٍةاَف إضـَ           ومـِْن

   249لـم َيْخـُل فهـو بالجـواز ُوِسـما  
فالّصفة إذا آانت معرفة أو نكرة علي آل من التقديرين  ال يخلو المعمول من أحواٍل                   

  -:250ِستٍة
 :7آقول القائل" الوجِهُنَس وَحَهج الَوُنَسالَح"أن يكون المعمول بالـ ، نحو  )1

ُت أْن                    البضَّ  سبتنى الفتاةُ  ا ِخْل ْشِحِه وم ُة َآ ُة المتجرِِّد ال       لطيف
  ُأْسَبى

 .   الَبّضُة صفٌة مشبهٌة مضافٌة إلى المعموِل المحلى بأل ،الُمتجرِّد   
  

  "من الوافر:"1 وأيضَا قوُل النابغُة الذبيانى

                                           
 أوردهـا خالـد     16-3/14حاشـية الـصبان     /اثنتان وسبعون صورة  /عند األشموني    245

وست وخمسين صورة شرح التصريح علي التوضيح         إلى أربع عشر ألف  ومائتين /األزهري

2/85  
، 1/227،أحمد المراغي ومحمد سالم، تهـذيب التوضـيح         3/145ابن عقيل، األلفية       246

  2/96، التوضيح والتكميل عبد العزيز  محمد ، 2/98مع السيوطي، همع الهوا
  146- 3/143ابن عقيل، األلفية     247
  3/8حاشية الصبان ) علي بن محمد(األشموني / أي اسما: سما   248
ـِما   249   3/9المصدر السابق / أي عِلم: وس
    145- 3/144ابن عقيل، األلفية      250

  3/10ورد بال نسب ،األشمونى، منهج السالك  7
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ْيسٍٍ        ِذناِب َع َده ِب ُذ َبْع بَّ الوَنأخ ُه          أج ْيَس َل َر َل ظَّْه
   َسَناُم

وَل   أجبَّ    ٌز ،إال أّن الق ل تميي ه ،وقي المفعوِل ب شبٌه ب شّبهٌة،الظَّهَر م  ، صفٌة ُم
  .وقال األشمونى ُيمكن لهذا البيت أْن يروى بُعدة روايات.2األوَل أفضُل وأنسُب

شبهاً      " َحَسُن الوجَه   "أجبُّ الظَّهَر  على حِد      /     أ َر م المفعول   وهو ضعيف ،الّظه  ب
  به أو تمييزًا على    

  .        رأى الكوفيين
  .أجبَّ الظَّهُر ، أجبُّ حال والظَّهُر مرتفٌع به/    ب
  أجبِّ الظَّْهرِِ ، أجبَّ صفة ِلَعْيسٍٍ وُجرَّ الظَّهِر على اإلضافةِِ /   ج
ه أل، نحو       يكونَ أْن)      2 ِه األِب وحَ  ُنَسالحَ " مضافًا إلى ما في  ِهجْ  َوَسُن َوْج

  ".األِب
َسن     " ِ الموصوِف ، نحو    أن يكون مضافًا إلى ضميرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ     )    3 ِل الَح مررُت بالرَّج

  َوْجُهُه وبرجٍل  
  " َحَسن وجُهُه        

ى مضافٍٍِ        )    4 ى ضميرِ   أن يكون مضافًا إل ررُت   "، نحو    الموصوفِ  إل  م
  ِن َسالَح  جلِِبالرَّ

   "ِه وجُه ُغالمَِِسنٍٍ َحه، مررُت برجلٍٍٍالمِِ ُغُهْجَو        
و   )    5 ن أل دون اإلضافة، نح ردًا م ول مج ون المعم ُه أٍب، " أن يك سن وج الح

  " أٍبوحسن وجُه 
و  )    6 افة، نح ن أل واإلض ردًا م ول مج ون المعم ًا، " أن يك سن وجه الح

  ".وحَسن وجهًا
لِّ           وُل في ُآ سألًة، والمعم ع؛ أو ينصب؛ أو            فهذه أثنتا َعْشَرة م ا أن يرف ٍة إّم  حال

  .يجر؛ فيتحصل حينئٍذ ِستُّ وثالثون مسألًة
ه ار بقول ا : وأش ارفع به ع أل"ف ّر م شّبهة وأنصب وُج ّصفة الُم أي إذا " أي بال

ـ "ودون  "  الحسن "آانت الّصفة بأل، نحو       ر     " أل ّصفة بغي نحو  " أل"أي إذا آانت ال
ا    " الوجه " ألل نحو    أي المعمول المصاحب    " أل"مصحوب  " حسن" ا أّتصل به وم
ّصفة  -أي المعمول الُمّتصل بها   " مضافًا أو مجرداً  " ان المعمول مضافًا،       -أي بال إذا آ

ه        ت قول دخل تح افة، وي الم واإلض ف وال ن األل ردًا م ضافاً : (أو مج وُل ) م المعم
: والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو      " وجه األب : "المضاُف إلى ما فيه أل، نحو     

ِه،  و   وجِه ى ضمير الموصوف، نح ا أضيف إل ى م ضاف إل هِ : "والم ه ُغالِم " وج
  ".وجه أٍب: "والمضاف إلى المجرد من أل دون اإلضافة نحو
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انى المضر         :النابغة الذبياني    1 ة      ىهو زياد معاوية بن ضباب الذبياني الغطف ا أمام ى أب شاعر جاهلي    ، ويكن

راء      ة حم اظ  من الطبقة األولى،من أهل الحجاز آانت له قب سوق عك صده  ،  ب ه    فتق شعراء فتعرض علي  ال
شعراء                 شعر وال ه ، ال ن قتيب رقم      – 1/157أشعارها مثل األعشى وحسان والخنساء ، اب ه ب  – 37 ترجمت

ديوان ،  ة ال   رواي
  ظَّهِر  ليس  له  سنامُ ال  أجبَّ        عيٍش ، بدناٍبُه ، بعَدُكمِسوُن    

ذبياني  ة ال وان النابغ ا–دي ديم عب رح وتق ان   ش روت لبن ة بي ب العالمي ستار دار الكت د ال س عب
   157م ص1984هـ  1405الطبعة األولي 

   3/11األشموني ، حاشية الصبان   2
ه  ار بقول ـ   : وأش ع أل ا م رر به سائل    -ال تج ذه الم ي أّن ه ره إل ى آخ ت ( إل س

ون ُع) وثالث ل َيْمتن ي الجواز، ب ا عل ا251ليست ُآلَّه ـ  إذا آانت-منه ّصفة بأل ُع -ال  أرب
  :سائلم
و   )1 ى ضميِر الموصوِف، نح وِل المضاِف إل رُّ المعم ِه"ج محل " الحسن وجِه

 جلِ  بالرَّ مررتُ  ": مثل وإّال جاز الجرَّ،  -، آزيدٍ "ألـ"الموصوف بغير   المنع إذا آان    
ْشِحهِِ              :  آقول القائل  .252" وجِهِه   ِنَسالَح ُة َآ ضُة ال      لطيف سبتنى الفتاة الب

 3َوَما ِخْلُت أْن ُأْسَبى
ى      ا ضاُف إل ولُ الم ا المعم رَّ به شّبهٌة ُج فٌة ُم ُة ص للطيف

وهو " الفتاة  "ضميِر الموصوِف آشحه والموصوف محلى بأل       
  جائز

ى ضميِر الموصوِف، نحو                   )2 ا أضيَف إل ى م  نَسالحَ : جرُّ المعموِل المضاِف إل
  .ِه ُغالِمِهْجَو

ـْ دون اإلضافة، نحو                 )3 ى المجرِد من أل  ِهجْ ن وَ َسلحَ ا: جرُّ المعموِل المضاِف إل
  أٍب 

  " ن وجٍهَسالَح" نحو  من ألـ واإلضافِة جرُّ المعموِل )4
وا  . ٍهجْ  وَ ِنَس الحَ  جلِ مررُت بالرَّ : ال يجوُز أْن تقولَ   :  253 4 يعيش قال ابنُ  آره

رةِ   في اللفظِ     المعرفةُ ضاَف تُ أْن ى نك اقضٌ     إل ك تن ان في ذل ه  مع أنّ  اهِر في الظَّ  ، إذ آ

                                           
، أحمد المراغـي    9-3/8،األشموني، حاشية الصبان    6 14-3/145ابن عقيل، األلفية       251

، السيوطي، همع الهوامـع     4/159،المبرد المقتضب   1/227  ومحمد سالم،  تهذيب التوضيح 

األزهري شـرح التـصريح علـي         ، 2/97، التوضيح والتكميل محمد عبد العزيز، 2/99

   2/84التوضيح 
  2/97 التوضيح والتكميل ، محمد عبد العزيز   252

   3/10األشموني ، منهج السالك   3
  6/88ابن يعيش،  شرح المفصل    4
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ّصفةِ  " ال تجرر بها   " 254 5هفمعني آالمُ . لعربيِة ا  أبوابِ  لسائرِ مخالٌف شّبهةِ  أي بال   الُم
ه     أو خال من اإلضافةِ   " ألـ"، اسمًا خال من     "ألـ" مع   إذا آانت الّصفةُ   ك  " أل" لما في وذل

  . األربِعآالمسائِل
ْصُبه؛ آالحَ                  ُه؛ وَن ا يجوز َرْفُع ِه، جْ  الوَ ِنَسوما لم َيْخُل من ذلك يجوز، جرُّه آم

وُزْج َوِنَسوالَح ا يج وِل وَنِه األِب آم رُّ المعم ه ورهصُب َج ّصفُةفُع ت ال ر  إذا آان  بغي
  .علي آل حالٍة" أل"

ائز   سن     255فالج عيف وح يح وض سام قب ة أق ي ثالث القبيح . عل ع  : ف أرب
ع : صور، وهي صفِة مجردة أو م ُع ال ى " أل"رف المجرد من الضمير والمضاف إل

  .،والحسن وجُه، والحسن وجُه أٍبالمجرد منه مثل حسن وجٌه، وحسن وجُه أٍب
ي          ، خلو الصِّ  بِح القُ ووجُه   ًا، وعل فة ِمْن ضميٍر يعوُد إلى الموصوِف لفظ

  :2آقول القائل.  تقديرُا الضميِر لوجوِدستعماِلُقبِحَها فهي جائزٌة في اال
                        ُبوال ذى َآهاٍم َيْن نجٍذ ُم   ِبُبْهَمٍة ُمنيُت ، َشْهٍم َقْلٍب                      

ِد     ى ح ُه   " َشْهٍم ، صفٌة ُمشبَّهٌة ، رفع بها اسٌم مجرد من الضميِر عل َسن الوج َح
  .وهو ضعيف لعدم الرابط بين الصِّفِة وموصوفها" 

ي  وٍر، وه ت ص ضعيُف، س رة : وال ّصفة النك صب ال ن أل-ن ردة م  - المج
  . المعارف مطلقًا، وجرها إياها
ه،        "ئل مثل   النصب في أربع مسا    حسن الوجَه، وحسن وجَه األِب، وحسن وجَه

  "من الرجز: "3آقول عمر بن لجأ. وحسن وجَه أبيه
  4ُآوَم الذَُّرا َواِدقًة ُسراِتَها ُنعاِتَها        ِمْن  إنِّى   أْنَعُتَها    

سُّرِة إذا دنت من األرِض       ، واِدقًة ، صفٌة ُمشبَّهٌة على وزن فاعلة ِمْن ودقت ال
ة عن  َن سرة نياب الم منصوب بالك ع مؤنث س سُّرة جم ع ال راِتها وهي جم ا ُس صَب به

  " .زيٌد َحَسٌن َوْجَهه"الفتحِة المضاف إلى ضمير الموصوف على حدِّ ، 
  256  5"ن وجِهِهَسَح:  مثل الموصوِف المضاف إلى ضميِرجرُّ الّصفِة: والجرُّ

                                           
  2/97،  توضيح التكميل محمد عبد العزيز، 3/146األلفية  ،  ابن عقيل   5

  
، 1/227، أحمد المراغي ومحمد سالم، تهذيب التوضيح 2/84األزهري ،شرح التصريح    255

  2/97علي النجار، توضيح التكميل 
   3/13 ، منهج السالك 3/10ورد بال نسب ، األشموني حاشية الصبان   2

 من بني تيم بن عبد مناه ، مـن شـعراء            التيميبن حدير بن مصاد     " ابن لحا   " عمر بن لجأ وقيل         3

جرير مفاخرات ومعارضات ، ابن قتيبة ، الشعر والـشعراء            العصر األموي ، أشتهر بما كان بينه وبين 

   5/59 ، الزركلي ، األعالم 146/ ه برقم ترجمت2/680

   3/15 ، منهج السالك 3/11حاشية األسموني ، حاشية الصبان   4
  87-6/86ابن يعيش، شرح المفصل    5
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   أِبيه ِهْجن َوَسَح: أو جّر الّصفِة المضاف إلى مضاٍف إلى ضميِره مثل
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   الممتنعة والجائزة-الصور المشهورة للّصفة الُمشّبهة مع معمولها

  

المعم  الصفة

  ول

النص الرفع

  ب

  الجر

زيد 

  الحسن

 أحسن أحسن  حسن الوجه

زيد 

  الحسن

وجه 

  األب

 أحسن أحسن  حسن

زيد 

  الحسن

 ممتنع أحسن  أقبح  وجهًا

زيد 

  الحسن

وجه 

  أٍب

 ممتنع أحسن  أقبح

زيد 

  الحسن

 ممتنع أحسن أحسن وجهه

  

لى
مح

ة 
صف
 ال
ون
 تك
ما
عند

 
أل
ب

  

زيد 

  الحسن

وجه 

  أبيه

 ممتنع أحسن أحسن

  

  

ما 
عند

زيد 

  حسن

ضعي  حسن الوجه

  ف

 أحسن
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زيد 

  حسن

وجه 

  األب

ضعي  حسن

  ف

 أحسن

زيد 

  حسن

 أحسن أحسن  أقبح  وجهًا

زيد 

  حسن

وجه 

  أٍب

 أحسن أحسن  أقبح

د زي

  حسن

ضعي أحسن وجهه

  ف

ضعي

  ف

زيد 

  حسن

وجه 

  أبيه

ضعي أحسن

  ف

ضعي

  ف
  

     
  
  
مضاف  " أل" من     مجردةٌ فُةاختلفوا فيما  إذا آانت الصِّ     : 257قال الُمبّردُ    

ا        : إلى معمول  مضاف إلى الضمير، نحو       سيبويه والبصريون أجازوه حسن وجِهِه، ف
  .ِة أي في الكالم ُآلِّهفي الشِّْعِر للضرورة والكوفيون أجازوها في السَّع

ة            إجراُء: ، هو عِف الضَّ ووجُه    وصف القاصر مجري المتعدي في حال
  . الجرِّ الشيء إلى نفسه في حالِة إضافِة، وشبُهصِبالنَّ

 آما هي موضحة 258والحسن ما عدا ذلك وهو اثنتان وعشرون صورةً         
  في هذا الجدول لتوضيح والتسهيل

                                           
، الرضي شـرج الكافيـة       2/99،السيوطي،  همع الهوامع     4/159المقتضب   المبرد،    257

هــ  1256لسلفية، القـاهرة    الكافية للعصامي الدار ا    ، عصام الدين األنظريني، شرح 3/504

   373ص
  2/85األزهري ،شرح التصريح علي التوضيح     258
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  .259" الوجُه ُنَسَح"ها  ِبالمعرُف من أل   المجردِة الّصفِة رفُع )1
  ".حسن وجُه األِب"ها  ِبِفعرَّ إلى الُم من أل المضاُف المجردِة الّصفِة رفُع )2
ُه  ْج َوُنَسحَ  " الموصوِف إلى ضميِر من أل المضافُ   المجردةِ  الّصفةِ  رفُع )3 ُه

. "  
  ". وجُه  أبيِهُنَسَح"ه  إلى ضميِر من أل المضاُف المجردِة الّصفِة رفُع )4
يبويه  هَ ْج َوُنَسحَ :  نحو  من أل واإلضافةِ   المجردُ  الّصفةِ صُب ن )5 ال س  260ًا، ق

  : زبيد الطائي والشاعُر أب  أّما قوُل والالِمالتنوين بدًال عن األلِف
  مـخطوطٌة ُجدِلْت شـنباُء أنيابـا     عجزاُء مدبـرًة مقبلـًةهيـفاُء

ةِ        ن ني ه م ا في شنباء لم ُا ب صب أنياب ويِنفن صرف،  إّال أن التن ه ال ين
  .261 ال لإلضافِةرِف لعدم الصَّ التنويِنوامتناُع

     ". وجَه أٍبُنَسَح" منهما  إلى المجرِد المضاُف المجردِة الّصفِةنصُب )6
  " .ِهْج الَوُنَسَح" بأل ُفعرَّ الُم المجردِة الّصفِة جرُّ )7

                                           
فلست تخبر أن زيٍد فعل بالوجه شيئاً بل الوجه فاعل في           " زيٍد حسن الوجه  : "إذا قلت    259

-6/81، ابن يعيش، شرح المفصل      "وجهه زيد حسن "األصل    هو  الذي  حسن إذ ألنهالمعني 
82  
  1/200الكتاب سيبويه،    260
  84- 6/83شرح المفصل ابن يعيش،     261
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ارُ       في المضافِ     والالمِ  األلفِ  وإدخالِ باإلضافِة ه وهو المخت ك نق  262 إلي لت  ألّن
  .  للمبالغِةِهْج بالَو المّتصِل الموصوِف إلى ضميِروأسندته ِهْج عن الَوالفعَل

ى   سنَد الحسنُ  يُ  أْن   نَس حَ  ُهُهْجن وَ َس حَ ْن مَ نَّأل: 263صريِح التَّ  في شرحِ  وجاَء  إل
  . ه مجازًا جملِتجميِع

ّصفاُت  مُ     .264ا اختياُر اإلضافةِ  أمَّ ٍة بفعلِ   متعد ِريْ  غَ  الفاعلِ   باسمِ  هٌةشبَّهذه ال ا  ي ه
ل، ضارب( اعلين َب) آقات ُشّبهْت بأسماء الف د أْنف ا  صارت أسماُءع ى م ، فأضيفت إل

  . األسماِءها آسائِربعِد
المِ   األلفِ ا اختيارُ أّم ةً   ،   ِهجْ  في الوَ   265 وال ان معرف اء التي        بإضافتِ  آ ى اله ه إل

،  والالمِ أللِف جعلوه فاعًال وعّوضوا عنه با      فلّما نزعوا ذلك الضميرُ     األولِ هي ضميرُ 
ا    ، ويجوزُ  في التعريفِ   األصلِ  عن منهاجِ  ُجُرْخلئال يَ  ررًت بالرَّ  :" في قولن  ٍنَس حَ  جلِ م
الُث"  ِهْجالَو ٍهث ي الجرُّ أوج يبويه، فف ال س ِة : 266 ق ه ليست في العربي  مضاٌف تدخل

ك اإلضا   والعلة في جوازِ   في هذا الباِب إلي المعرفِةر المضافِ ْياأللف والالم غَ    فُة ذل
 هنا  اإلضافُة: 268 ، وقال الُمّبردُ   267صريِح آذا في التَّ   -ال تكسوها تعريفًا وال تخصيصاُ    

  االنفصالبمعني 
  ".ِه األِبْج َوٌنَسَح" بها ِفعرَّ إلى الُم المضاُف المجردِة جرُّ الّصفِة )8
  ." هٍٍٍِْج َوُنَسَح":  مثل من أل واإلضافةِِِِِِ المجرُد المجردةِِ الّصفِة جرُّ )9

ا ّصفةِِِِِِفُةإض شبَّ ال دهما مقترن  هةِِ الُم يس أح دها، ول ا بع ى م األلفًِِا إل الِم ب   وال
مِ    فحذف األلف والالم تخفيفًا، ألّنه موضعٌ     بس لعل ه الل ن، في سَّ  أِم ه ال يعني من   امع أنَّّ  ال

   ".حسن وجِهِه"، هه، فيكون علي تقديرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْج إّال َوالوجوهِِ
  "من الرجز"8: حميد األرقط شاعُر الأّما قوُل

   سمينرىق بِِِطنٍٍٍٍ َبُقالِح

                                           
  6/84ابن يعيش، شرح المفصل    262
  2/84األزهري،  شرح التصريح    263
  84/ 6ابن يعيش،  شرح المفصل     264
  المصدر السابق نفسه   265
  1/199سيبويه، الكتاب    266
  2/84شرح التصريح علي التوضيح األزهري،     267
  4/158المبرد، المقتضب    268

  " ِنور وال قَجِعل الرِطال خَ"  وعجز البيت 3/20ني منهج السالك أورده األشمو  8
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ُقإضافُة بطِن الح ى ال ع حذِف إل ِف م الِم األل ة  وال و بمنزل ) ٍهْج َوٌنَسَح(، فه

ديرُ   ُمشّبهةٌ صفٌة"  بطنٍ الحُق" هِِ  الحقُ   والتق البطنُ  بطن صِّ    فاعلٌ ، ف ي، وال  فُة في المعن

  .الفاعِل  في اسِم الذي ال يكوُنُنقلت النقَل

  " . أٍبهِِْج َوُنَسَح" منها  إلى المجرِد المضاُف المجرُد المجردِةفِة الصِّجرُّ )10

صِّ  رفُع" بأل"فة ُ  الصِّ  عندما تكونُ  )11 رَّ  مع أل المُ فِة ال ل   ِبُفع ا مث  ُنَسالحَ  " :ه

  " . ُهْجالَو

  " .ِبُه األْج َوُنَسالَح": بها مثل ِفعرَّ إلى الُم المضاُف المعرفِةفِة الصِّرفُع )12

ل     الموصوفِ  إلى ضميرِ   المضافُ فِةعرَّ المُ فِة الصِّ رفُع )13  ُههُ ْج وَ ُنَسالحَ " : مث

 . "  

  " ُه أبيِهْج َوُنَسالَح":ه مثل  إلى ضميِر المضاُففِةعرَّ الُم الّصفِة رفُع )14

  " َهْجُن الَوَسهو الَح ": بأل نحوُفعرَّ الُمفِةعرَّ الُم الّصفِةصُب َن )15

 ٌة هي عربيَّ    َهجْ  الوَ بنصبِ ،  َه  جْ ِن الوَ َس الحَ  جِلررُت بالرَّ م: قال سيبويه إذا قلت   

   . آما آنت تنصبها مع التنوين والالِمه مع األلِفصُبْن، َتٌةجّيد

  : الحارث بن ظالم  الشاعُروقاَل

  269فما قومي بثعلبة بن سعد       وال بفزارة الشعر  الرِّقابا

ا، آالَح شعر الرِّقاب ي ال ِةَه األْجن الَوَسفف يبويه بمنزل د س الم عن ويِنلف وال   التن

  هٍهْج َوُنَسالَح: مثل" السببي" العائد أي  بمنزلة الضميِر270وعند الكوفيين

                                           
جمع أشعر كأحمر صفة  مشبهة الحارث بن ظالم المري من بني مـرة بـن                : الشعر     269

مضر ،ابن قتيبة، الشعر والشعراء ترجمتـه         عوف ينتهي نسبه إلى قيس بن عيالن بن 

   .89-88برقم 
  1/133ائل الخالف ابن األنباري، األنصاف في مس   270
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   :271 مع معمولها، عند األشمونيشّبهِة الُمفِة الّصصوُر
  

ا  المعمول  فةالصِّ
  فعلرَّ

ال
  صبنَّ

ال
  جرُّ

ح  هْجالَو  نَسزيد الَح
  سن

أ
  حسن

أح
  سن

ح  ه األبْجَو  نَسزيد الَح
  سن

أ
  حسن

أح
  سن

ق  هًاْجَو  نَسزيد الَح
  بيح

أ
  حسن

مم
  تنع

ق  ه أٍبْجَو  نَسزيد الَح
  بيح

أ
  حسن

مم
  تنع

ح  ههْجَو  نَسزيد الَح
  سن

أ
  حسن

مم
  تنع

ح  ه أبيهْجَو  ن َسزيد الَح
  سن

أ
  حسن

مم
  تنع

ح  ما تحت نقابه  نَسزيد الَح
  سن

أ
  حسن

مم
  تنع

آل ما تحت   نَسزيد الَح
  نقابه

ح
  سن

أ
  حسن

مم
  تنع

ح  نوال أعّده  نَسزيد الَح
  سن

أ
  حسن

مم
  تنع

سنان رمح   نَسزيد الَح
  يطعن به

ح
  سن

أ
  حسن

مم
  تنع

فة
عر
مــ

ة 
ــف
ص
 ال
ون
تـك

ما 
نـد
ع

  

ا  َسالَح ه جاريته ن وج
  الجميلة

ح  نفهأ
  سن

أ
  حسن

مم
  تنع

                                           
   2/360 ، منهج السالك 3/14، حاشية الصبان )علي بن محمد( األشموني   271
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د الَح  ة َسزي ن الوجن
  الجميلة

ح  خالها
  سن

أ
  حسن

ض
  عيف

ح  الوجه  نَسزيد َح
  سن

ض
  عيف

ح
  سن

ح  وجه األِب  نَسد َحزي
  سن

ض
  عيف

ح
  سن

ق  وجهًا  نَسزيد َح
  بيح

ح
  سن

ح
  سن

ق  ه أبٍٍْجَو  نَسزيد َح
  بيح

ح
  سن

ح
  سن

ح  ههْجَو  نَسزيد َح
  سن

ض
  عيف

ض
  عيف

ح  وجه أبيه  نَسزيد َح
  سن

ض
  عيف

ض
  عيف

ح  ما تحت نقابه  نَسزيد َح
  سن

ض
  عيف

ض
  عيف

 ما تحت ّلُآ  نَسزيد َح
  ابهنق

ح
  سن

ض
  عيف

ض
  عيف

ح   أعّدهنواٌل  نَسزيد َح
  سن

ض
  عيف

ض
  عيف

سنان رمح   نَسزيد َح
  يطعن بها

ح
  سن

ض
  عيف

ض
  عيف

ا   ْجن وَ َسزيد حَ  ه جاريته
  جميلة

ح  أنفه
  سن

ض
  عيف

ض
  عيف

دة
ــر
جـ
 م
فة
ص
 ال
ون
 تك
دما
عن

  

ح  خالها يلِمه الَجْجن الَوَسزيد َح
  سن

ض
  عيف

ض
  عيف

ى المُ    المضافُ  عرفِة المُ  الّصفةِ نصُب) 16    رَّ  إل ل   به  ِفع َه    : "ا مث الحسن وج
  " األِب
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ل          الّصفةِ نصُب) 17    الحسن  : " المعرفة المضاف إلى ضمير الموصوف مث
   "وجَهِه

  " الحسن وجَه أبيِه: "نصب الّصفة المعرفة المضاف إلى ضميره مثل) 18   
ل         ) 19    اً   : "نصب الّصفة المعرفة المجرد من أل واإلضافة مث " الحسن وجه

  1:ن العجاجرؤبة ب  آقول الشاعر ، 
  فذاك وخٌم ، ال ُيبالي السَّبا        الحزُن بابًا ، والَعُقوَر َآلَبًا              

ا                  ًا وهم ًا وآلب الحزُن بابًا والعقوُر آلبًا صفتان مشبهتان ، وقد نصبتا باب
   2".الحسن وجهًا"األلف والالم ، واإلضافة هنا على حدِّ  ،   عاريتان عن 

ل         نصب الّصفة ا  ) 20    ا مث ى المجرد منه َه    : "لمعرفة المضاف إل الحسن وج
  " أِب

  " الحسن الوجِه: "جرُّ الّصفة المعرفة المعرف بأل مثل) 21   
ل          ) 22    ا مث ى المعرف به ة المضاف إل صفة المعرف ّصفةُّ ال الحسن  : "جر ال
  " وجِه األِب

ي       ا ه بعين صورة آم ين وس ى اثنت صور إل ذه ال د أوصل ه موني ق ا األش أم
منها تسع صور، وافق العلماء في     272 3ضحة بالجدول لتوضيح والتسهيل والممتنع    مو

  :األربع صور السابقة وانفرد بخمس منها، وهي
  زيد الحسن ما تحت نقابه/   1
  : ، آقول الفرزدق  زيد الحسن آل ما تحت نقابه/  2

  زر     فعجتها  ِقبَل  األخياِر  منزلة       والطيبي آل ما التاتت به األ  
م            ى اس ضافة إل ي م ل وه ى آ شبهة إل فة م ي ص ي وه اف الطيب أض

  4.الموصول
  : ، ومنها قول الشاعر من الطويل  زيد الحسن نوال أعّده/  3

  أزور امرًأ ، َجّمًا نواٌل َأَعدَّه      ِلَمْن َأمَُّه ُمْسَتكَِفيًا أزمَة الدَّْهرِِ 
ى     جمًَّا صفٌة ُمشّبهٌة معمولها نكرة وهو نواٌل         دَّه عل ة َأَع موصوف بجمل

د    ح
  5".زيٌد الَحَسُن نواٌل أَعدَّه "   

                                           
هو رؤبة بن عبد اهللا العجاج بن رؤية التميمي السعدي ، من الفصحاء المشهورين من مخـضرمي                   1

جون بشعره  في البصرة ، أخذ عنه أعيان أهل اللغة ، كان يحت            الدولتين األموية والعباسية كان أكثر مقامه 

  : ، ويقولون بإمامته في اللغة ، له ديوان شعر في الرجز ، عندما مات قال الخليل 

  )والفصاحة: دفنا الشعر واللغة (  

   .3/23األشموني ، منهج السالك   2
  9- 3/8،حاشية الصبان )علي بن محمد(األشموني   3
4    
   3/8ورد بال نسب ، األشموني ، المنهج السالك   5
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  زيد الحسن سنان رمح يطعن به/   4
   زيد الحسن وجه جارتها الجميلة أنفه/  5

ى              ا إلضافته إل ا بجر خاِله ة خاله ة الجميل ه الحسن الوجن وقال ليس من
  .وما عدا ذلك فهو جائز"  أل"ضمير 

ا       (شموني   وقال ابن عقيل في قول األ        ل خاِله ة الجمي هو  ) الحسن الوجن
  273ترآيب نادر

سهيل      ي الت ك ف ن مال ال اب سابقها    : 274وق شّبهة ل صفة الُم ت ال إذا آان
اّنع،                        ة م ع من المطابق م يمن ا ل ا، م ذآير وفروعهم راد وت رفعت ضميره طابقُته في إف

ة مجري                   الفعل  وآذلك إن آان معناها لغيره ولم ترفعه، فأن رفعته جرت في المطابق
ا، وتثني                ي من إفراده ى جمع فهو أول سندة إل ٍذ م المسند إليه، إن أمكن تكسيرها حينئ

ة "وتجمع جمع المذآر السالم علي لغة      ة     " يتعاقبون فيكم مالئك ُر الرافع د تعامل غي وق
ِرن ب    ه إن ُق ي ل ا ه ـ"م ن     " أل صوغِة م تقبال الُم صد اس ه وإذا ُق ا إذا رَفَعْت معاملته

  .فاعلالثالثي علي غير 
ه    ي آالم شّبهة   275ومعن ّصفة الُم ا، أي ال ان معناه سابقها" إذا آ أي " ل

ذآير وضدها نحو          راد والت ه في األف ة ل ررُت : "الموصوف رفعت ضميره مطابق م
  ".برجٍل عاقٍل، ورجلين عاقَلين، رجال عاقِلين وبامرأة عاقلة، وبنساء حساٍن 

ة          والمانع هنا آون      )ما لم يمنع من المطابقة مانع     ( ذآير آربع ل الت ّصفة ال تقب ال
صح       ي أف صدر ف ن، والم ل م ث آأفع ع، والتأني ة والجم ريح، أو التثني ث آج أو التأني

  .276اللغتين
ا نحو   " لغيره لم ترفع فكذلك  "أو آان معناها     أي تطابق الّصفة الموصوف قبله

ان،             " امرأتين حسنتي الغلم امرأة حسنة الغالم، وب مررُت برجلين حسنين الغلمان، وب
  ".وبنساء حسان الغلمان  

سببي                 –" فان رفعته " سابق وهو ال ر ال ه من غي جرت   "- أي رفعت ما هي ل
ه    سند إلي ل  الم ري الفع ة مج ي المطابق ول" ف ا؛   : فتق سن غالمهم رجلين ح ررت ب م

ساء حسن               ه، وبن وبرجال حسن غلمانهم ، وبامرأة حسن غالمها،وبرجل حسنة جاريت
  . مع المذآر وحسنت مع المؤنثغلمانهن آما تقول في الفعل  حُسن

عٍ     " ى جم سندة إل ٍذ ُم سيُرها حينئ ن تك و  " وإن أمك سببي نح ت ال : أي إذا رفع
ّرد                        ول الُمب راد، وهو ق ي من اإلف ا الجمع أول اؤه، فهن مررُت برجل حسان أو آرام آب

                                           
  2/215 شرح التسهيل ابن عقيل،   273
  140/التسهيل   274
  221- 2/219، ابن عقيل، شرح التسهيل 102- 2/100السيوطي، همع الهوامع    275
  2/219ابن عقيل، شرح التسهيل    276
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ة           277وبه جزم ابن مالك ونص عليه سيبويه       ي لغ سالم عل  وتثني وتجمع جمع المذآر ال
  ".مررُت برجلين قائمين غالماه، وقائمين غالمانه: "فيقال ) م مالئكةيتعاقبون فيك(

 -"وقد تعامل غيُر الرافعة ما هي له، وإن ُقرن بأل معاملتها إذا رفعته            "  
ول            ين،        : قال الفراء تجعل األلف والالم خلفُا من اإلضافة فتق ٍل حسنٍة الع مررُت برج

ال      : والمعني ذا يق ة األِم،        مررت برج   : حسنٍة عينه، وعلي ه ان، وآريم ٍل حساٍن الغلم
  .وفي الرفع حسان غلماُنه؛ وآريمة أّمه

ا،                : وآذا يجوز  رام آباؤه ا يجوز آ اُء،وآريم األِب آم راٍم اآلب امرأة آ مررُت ب
ول   ا والمعم ي الجر والنصب معاملته أل، ف ول ب ّصفة والمعم ل ال ا، فتعام ريم أبوه آ

وي        ُض النح ع بع ع، ومن ي الرف ضمير ف ى ال ضاف إل تقبال   م صد اس ك، وإذا ُق ين ذل

ي       –) من الثالثي (المصوغة من الثالثي أي الّصفة المصوغة         أي من فعٍل ثالثي، عل
  .فعل آعّف أو َفِعل آشِبع أو َفُعل آشُرف

ل فاعل     -أي إذا صيغ صفة من فعٍل ثالثي علي فاعل            – قصد بها تأوي
شُرف شريف، : َفُعل مثلشبع شبعان، أو : سواء آان من َفْعل آعّف عفيف، وَفِعل مثل      

عافٍّ، شابع، شارف وإذا لم يقصد به فاعل صفة مشبهة فهي              : ُردت إلى فاعل، تقول   
  . علي ما بنت عليه

                                           
  2/100السيوطي ، همع الهوامع    277
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   :  الثانيالمبحث 
   :األوزان الخاصة بَفِعل وَفَعل الالزَمين

ك نحو              : الّصفة   ذات وذل ي بعض أحوال ال ل؛  : هي االسم الدال عل َطوِي
ل؛ وأْح ِصير؛ َعاِق يع؛  َق ّي؛ وَشِريف؛َوِض ر؛ وَغِن ِحيح، وَفِقي ِقيم؛ وَص اِئم؛ وَس ق؛ وَق َم

ال           ين المشترآين في االسم، ويق ُة ب وُمْكِرم؛ وُمهان؛ والذي تساق له الّصفُة هو التفرق
  .278إّنها لتخصيص في النكران وللتوضيح في المعارف

  -:الّصفة الُمشّبهة من باب َفِعل
ِرح         اب َف اس في آل ثالثي مجرد الزم، دّل       وين 279يغلب بناؤها من ب ق

  .280علي فِرح أو َحزٍن أو داٍء باطني

  -:281فالصفة من َفِرح أي  من َفِعل َيْفَعل فلها ثالثة أوزان قياسية  
ٍب أو    . أ وٍن أو َعْي ي ل دل عل ل ي ان الفع ك إذا آ الء، وذل ه َفْع ذي مؤنث ل ال َأْفَع

  .282ِحْلَيٍة

وب والخلق        : 283قال الميداني  ارب العي ا ق ل         وأّما م ه َأْفَع َت من إّن النع ة ف
  ).بفتح العين والفاء(للمذآر وَفْعالء للمؤنث وقياس مصدره َفَعل،

ال الرضيّ  ي      : وق ٌب ف ه غال ل، ألّن ي َفِع شّبهة ف ّصفة الُم ر ال ا ُتكِث إّنم
   284األدواء والعيوب الظاهرة والِحلى والثالثة الزمة في األغلب لصاحبها

  
  

  -:ومن أمثلة ذلك

                                           
أميل بديع يعقوب منشورات محمد علي بيضون، دار . د)ت ح(ابن يعيش، شرح المفصل  278

  2/232م، 2،2001ت،طبيرو- الكتب العلمية
  76 الحمالوي، شذا العرف، ص279
  1/145 الرضي، شرح الشافية 280
  208عبد الحميد مصطفي السيد، المغني في علم الصرف، ص .  د281
  208 المصدر السابق نفسه، 282
 أحمد بن محمد الميداني، نزهة الطرف في علم الصرف، منشورات دار آفاق الجديدة، 283

  23م ص1981- ه1401 1بيروت ط
  1/148الرضي، شرح الشافية  284
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  صفةال  مؤنثها  الصفة
  
   

  مؤنثها

  َعرَْجاء  أْعَرج  َحْمَراء  أْحَمر
  

  أْزرق        
  

  َزْرَقاء 
   

  َحْوَلاء  أحول

  َآْحالء  أآحل
  

  285َحْوَراء  أْحَور

  286َدْعَجاء  أْدَعج  َعْوَراء  أّعَور

      287َهْيَفاء   أْهَيف

الي    ه تع ٍب قول ي عي ٌة عل شّبهة دال ّصفة الُم اءت ال ه …: (وج ريُّ األْآَم وأب

أذن اهللا     واألْبَرَص ه    288)… وُأْحِي الموتى ب شّبهة األآم ّصفة الُم  290 واألبرص 289 ال
  .علي وزن األفعل  من َآِمه وَبِرص

ه                      ون آقول ي ل ا دّل عل ي أفعل فعالء فيم شّبهة عل وقد جاءت الّصفة الُم
اظرين               : (تعالي ُسرُّ الّن ا َت اِقٌع ّلْوُنه ْفَراُء َف َرٌة َص ا َبَق ّصفة ا   291)إّنُه َيُقْوُل إّنه شّبهة ، ال . لُم

  . َصْفَراء علي َفْعالء من الفعل صِفَر
                                           

، أو هو نلحاء بياض العين مع شدة ) مادة حور(مختار الصحاح امرأة حوراء أي بينة،  285

  . سوادها
  )  دعج(شدة سواد العين في شدة بياضها، ابن منظور، اللسان، حرف الجيم، مادة :  الدعج286
  )أهيف(ء، مادة  رقّة الخصر وضمور البطن، ابن منظور، لسان العرب، حرف الفا287
  49/ آل عمران288
  )كمه(هو الذي يولد أعمي، ابن منظور، اللسان، مادة : أالكمه  289
من أصابه البرص، وهو مرض يحدث في الجسم قشراً أبيض، ابن : األبرص 290 290

  )برص(منظور،اللسان، مادة 

  
  

   69/ البقرة291
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ْيِط        : (وأيضًا قوله تعالي   َيُض من الَخ ْيُط األْب ُم الَخ وُآُلوا وأُشَرُبوا حّتى َيَتّبَيَن لك
لِ              ى الّلي صياَم إل وا ال م أِتُم ِر ّث شّبهة األبيض واألسود        . 292)األَسَوِد ِمن الَفْج ّصفة الُم ال

ل         ) األبيض(ور في   علي وزن األفعل، قال ابن عصف      ي وزن أْفَع ّصفة عل  -إذا آانت ال
الرغم من                     -فيما صحت عينه   ل ب م ُتعل بالنق ا، ول ا قبله ولم ُتعل ولم ُتقلب ألفًا لسكون م

ك ألنك      " أَباض"ولو ُأعّل لقلت    . انفتاح حرف العلة وسكون ما قبله      فيلتبس بالفعل وذل
ة  اء"نقلت الفتحة من حرف العل واو أو الي ى ال" ال ًا إل ة ألف ساآن، وتقلب حرف العل

  293لتحرآها في األصل وانفتاح ما قبلها في اللفظ
داء والعيب والَفعلُ            ل والمصدر    . وتأتي أْفَعل فعالء صفة في معني ال ل َيْفَع َفِع

  : َفَعل، مثل
  مؤنثها  الّصفة 
  294َرْسَحاء  أْرَسح
  295َهْضَماء  أْهَضم
  296أْذَناء  آذن
  297َسكاء أو َسّكاء  أْسّك
  298َسْتَهاء  هأْسَت

                                           
  187/ البقرة292
قمر الدين قباوه، منشورات دار . د)ت ح( ابن عصفور األشبيلي، الممتع في علم الصرف، 293

  2/483- م1978- ه1398 3بيروت،ط-آفاق
  "رسح" مادة 3أي ما ال عجيزة له، الخليل، كتاب العين، ج 294
  )هضم( من خمص بطنه ولطف كسحه ودقّ، ابن منظور،اللسان حرف الميم مادة 295
  )أذن(هو عظيم األذن، ابن منظور، اللسان، مادة :  آذن296
 لسان العرب، مادة - ذن وقيل التي الأذن لها إال الصماغ، ابن منظورصغيرة األ:  سكاء297

التي لها أذن وإن كانت : ويقولون كل سكّاء، بيوض وكل شرخاء ولود، فالشرخاء) سكك(

من : ، ومنه قول زهير ابن أبي سلمي في صفة الظليم3/95مشقوقة، ابن السراج، األصول 

    وآءتنَومنى      له بالسبي أصك مصلَِّم األذنين أْج:  الوافر

 بيروت، -محمد محمود، دار الفكر اللبناني. د" ت ش"ديوان زهير بن  أبي سلمي، 

  3/ رقم البيت21م، ص1/1995ط
  )سته(عظيمة العجز، ابن منظور، اللسان، حرف الهاء، مادة :  ستهاء298
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الي                ه تع شّبهة آقول ّصفة الُم ٌم    …: (وقد ورد جمُع أْفَعل من ال ٌم ُبك ُص
شّبهة      299)ُعِمٌي فهم ال يرجعون     ّصفة الُم يٌ     "، ال ٌم وُعِم ٌم وُبك ٌم   300جمع أصم   " ُص ، ُبك
  .جمع أبكم أي أخرص

وذآر " ال فعل لها"جاءت صفات علي أفعل : 301وقال صاحب المزهر  

األغلب،عظيم : تكلم لها بأفعال  لكن بنتها بناء أضدادها وهي أّن العرب لم ت302سيبويه
ي الكتفين،األهضم، واآلذن،               : الّرقبة، واألزبر  رة وهي موضع الكامل عل عظيم الّزب

د،               واألْخَلق، واألملس، واألنوك، األخرم واألّحَوص، واألقطع واألجذم، للمقطوع الي
  وقد ُذآر لبعضها أفعال 

ضًا   يبويه أي ال س ِزم إّن: وق ع، وج ا، قِط ذم أفعاله ع؛ واألج ي . األقط وف
ر،            303)إن شانئك هو األبتر   (اآلية    الّصفة الُمشّبهة األبتر علي زنة األفعل من الفعل بِت

   304)آل أمٍر ذي بال لم يبدأ ببسم اهللا فهو أبتر: (ρوفي الحديث، قال رسول اهللا 
  أِدر فهو آِدر: وذآر سيبويه أوزان أخرى علي أْفَعل مثل

  شِتر فهو أْشَتر            
َرد ه  -وأْج عر ل ذي ال ش و ال شنة    - ه صدره الُخ ي م الوا ف َشن وق َعر وأْخ  وأْش

  .،أهوج305والُخشونة، وأنكد، أثول
ا                      ك آم ي ذل وه عل ه، بن أما َجْرَبان وَجْربى، فإّنه لّما آان بالٌء ُأصيُبوا ب

ة للمفرد المؤنث    وجربي قد تكون صف   306أْجَرب، َجْرَباء : بنوه علي أْفَعل َفْعالء، فقالوا    
  :وللجمع ومنه قول الشاعر

                                           
  18/البقرة 299
  )صم(ادة من ذهب سمعه، الخليل، كتاب العين، م:  األصم300
  2/99 السيوطي، المزهر في علوم العربية 301
  27- 4/26سيبويه، الكتاب  302
  3/ الكوثر303
محمد بن محمد  الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضي، إتحاف السادة المتقين بشرح علوم   304

 ووردت روايات 467- 3/466م بيروت لبنان 1994- ه1414الدين دار أحياء التراث العربي 

  .و أقطع أو أجزم أخري للحديث فه
  "ثول"أي المجنون، الرازي، مختار الصحاح، مادة : أثول 305
 1عبد المنعم فائز  دار الفكر، دمشق، ط. د) ت ح(، السيرافي 4/24سيبويه، الكتاب  306

  98م ص1983- ه1403



  89

  307أنا الَقِطراُن والشعراُء جربي      وفي  الِقطَران للجربي شفاٌء

يبويه ال س ي المصدر    : 308ق الء وهي تجري ف ل صفة فع ل أْفَع ث آ إن مؤن
ل  : والفعل مجري أْفَعل قالوا    َيالً      -مال َيْمَيل فهو أْمَي ل َم ل َيْمَي ه أن يكون َمِي ان حق .  وآ

ك إال أّن            آ يبويه ذل ر س د وحكي غي و أْجَي ذلك، شاب َيّشيب فهو أْشَيب، وَجَيد، َيْجْيد فه
  .يري أّن ُآلَّ ذلك ليس بالقياس309السيرافي

  .310فعالن الذي مؤنثه َفْعَلى، وذلك إذا آان الفعل يدل علي امتالء أو خلو .2

دل   إذا آانت الّصفة الُمشّبهة من باب َفِعل، َيْفَعل مم         : 311قال الرضي     ا ي
وب                 ات والعي ي الهيجان علي حرارة البطن واالمتالء، وَفِعل من هذا الباب فيما يدل عل

ر من              -الباطنة، فلّما تقارب معناهما واتحّد مبناهما      شارآا في آثي ل، ت ل، َيْفَع  أعني َفِع
  -:المواضع، من أمثلته

                َعِطش        عطشان              وهي َعْطَشى
  وهي َحْيَرى      َحْيَران    َحِري    

ه أصحاٌب                …: (ومنها قوله تعالي   َراَن ل شياطيُن في األرض َحْي تهَوْتُه ال ذي اس  آال

ول                        312)…يدُعْوَنُه ه ق ِري، ومن  الّصفة الُمشّبهة حيران علي زنة فعالن من الفعل َح
          "من البسيط: "ذو الرُّمة

  313 والشمُس َحْيَري لها بالجوِّ تدويُمُمغَروريًا رمَض الّرضراِض يرُآُضه      
  وهي َظْمَأى      َظْمآن    ظِمْي

                                           
ومادة ) قطر( هذا البيت للقطران وهو رجُل سمئ بذلك، ذكره ابن منظور في اللسان مادة 307

  وله ) كحل(

      وفي القطران للجربى ِهناء             …رواية أخرى             
  4/27 سيبويه، الكتاب 308
  105- 104 السيرافي، شرح الكتاب 309
  209/عبد الحميد مصطفي السيد، المغني في علم الصرف. ، د86 الحمالوي،شذا العرف 310
  2/145 الرضي، شرح الشافية 311
  71/ األنعام312
بني عقبة بن بهيش ويكنى أبا الحارث وهو من بني صعب بن هو غيالن : ذي الرمة 313

، ديوان ذو الرمة، 94ملكان بن عدي بن مناه، ابن قتيبة، الشعر والشعراء ترجمته برقم 

م، المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ، لصاحبها محمد زهير 1964 –هـ 1384الطبعة الثانية 

  66، ص 45 بيروت، بيت رقم –شاويش، دمشق 
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  314)… أعمالهم آسراب ِبِقيعٍة يحسُبُه الظمآُن ماًء…: (ومنها قوله تعالي
  الصفة المشبهة الظمآن علي زنة فعالن من الفعل ظِمئ  

  مؤنثها  الصفة   الفعل   
  315َغْرثى   َغْرثان  َغِرث
  َعْجَلى   َعْجالن  َعِجل
  316َخْزَيا   َخْزَيان  ِزيخ

  َلْهَفي  َلْهَفان  َلِهف
  317َرْجَلي   َرْجالن    َرِجل
  ثْكَلي  ثْكالن  َثِكل
  َحْزَني   َحْزَنان  حزن

سيوطي  ال ال ى    : 318ق ي وزن َفْعَل ّصفاِت عل ي ال اء ف ا ج لُّ م الفتح(ُآ و ) ب فه
اُب    وهو ع " َسْكَري، وَعْبَري، وَثْكَلي،وَرْهَوي    : مقصور ملحق بالرباعي، نحو    ٌب ُتع ي

  .وامرأة َجْهَوى أي قليلة التستر" به المرأة 
َصّنف          ي في الُم مًا وصفة،         : 319وقال ابن جنِّ ي تكون اس إّن َفْعَل

  : نحو
  َصِدى، صديان   وهي صِدّي  أو َصْدَيا

  َرِوى، رّيــان  وهي رّيـــــــا

                                           
  39/النور 314
 قال ابن فارس الغين والثاء والراء أصُل واحد يدُل علي الجوع، ابن فارس، مقايس اللغة، 315

   من الطويل: ، ومنها قول حسان في عائشة يعتذر إليها4/422) غرث(حرف الغين، مادة 

ح غَْرثَى ِمْن                                   حصان  رزان ما تُزن بريبٍة             وتُصب

  لُحوِم الغواِفل 

شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري، ضبط الديوان وصححه عبد الرحمن البرقوقي، دار 

  م      1978 بيروت - األندلس للطباعة والنشر والتوزيع
 هو من  عِمل عمالً  قبيحاً فاشتد حياؤه لذلك، ابن منظور، لسان العرب، حرف االلف، 316

  )خزا(مادة 
  )رجل( رجل بمعني عجلى، ابن منظور، اللسان، حرف الالم، مادة 317
  2/99 السيوطي، المزهر 318
  2/157 ابن جني، المصنّف لكتاب التصريف، 319
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ين                 "تحت   : 320وقال سيبويه    اء واوًا لُيفصَل ب ه الي ُب في ا ُتقل اب م ذا ب ه
  .الّصفة واالسم

واو، نحو          َوى      : فإذا آانت َفْعَلي اسمًا، أبدلوا مكاَنها ال َوى؛ والَفْت ّشَروي؛ والّتْق ال
ا    : وإذا آانت صفة ترآوها علي األصِل، وذلك نحو        َصْدَيا، َخْزَيا، ورّيا، ولو آانت رّي

واو التي هي ع                     : اسمًا لقلتُ  الم  وتثبيت ال دل واوًا موضع ال " ين  َرّوي ألّنك آنت تب
  ". تبدل الياء الثانية التي هي الم الكلمة وتبقي الواو التي هي عين الكلمة

ر                  م ُتغيَّ أّما َفْعَلى من الواو َفَعَلى األصل، ألّنها آانت صفة لم ُتغيَّر آما ل
ك قولك                     ت، وذل ه أثب ا هي في اء فيم ي الي ا تغلب عل : الياء، وإْن آانت اسمًا ثبتت  ألّنه

  .شهوي صفة، وَدْعَوى اسم، َعْدَوى آَدْعَوىَشْهَوي، َدْعَوى، ف
صفان،          : " أنهم يقولون  321وزعم أبو الخطاب     دٌح ن ام، ق ُت من الطع َمِلي

ٌة قربى    اه      " جمجمة َنْصَفي وقدٌح َقْرَبان وجمجم ة المآلن، ألّن معن ك بمنزل وا ذل وجعل
  .اإلمتالء

يبويه   ال س دًال  : 322ق ِصف، ب ِرب وَن ا َق وا أفعاَله ذلك فجعل اءوا ب ن ج م
  َنَصَف، وَقاَرب 
  .رجل َشْهَوان وامرأة َشْهَوي جعلوا ذلك بمنزلة الغرثى: وقال أيضًا  

يا أيها الّذين أمنوا ال تقرُبوا الصالة وأنُتم ُسكارى حتّى تعلُموا ما : (وقال تعالي 

ون شّبهة 323)…تُقول ّصفة الُم ل "، ال ن الفع ع م كارى جم ِكر(ُس كران )" َس و س وه

  324مآلن:  بمنزلة َشْبَعان لما آان من االمتالء، وذلك نحووهي َسْكَرى، وجعلوه
    

آأّن " فهو َعْيمان وهي َعْيَمى      326َعْيَمة- تعام -ِعْمت: نحو325أّما ما اعتلت عينه   
  .جعلوه آالعطش" الهاء عوٌض ِمن فتحة العين في َعْيَمه

                                           
  4/389 سيبويه، الكتاب 320
م، أحد 1793- ه177عبد الحميد عبد المجيد، النحوي أبو الخطاب األخفش الكبير : هو 321

خذ عنه سيبويه والكسائي، أول من فسر الشعر تحت كل بيت، األئمة الكبار في النحو واللغة، أ

   2/74، السيوطي،بغية الوعاة 105عبد الباقي عبد المجيد عبد الحميد اليماني، إشارة التعين 
، السيرافي، شرح 94- 3/93، ابن السراج، األصول في النحو 4/23 سيبويه، الكتاب 322

  96- 95الكتاب  
  43/ النساء323
  87/كتاب سيبويه السيرافي، شرح 324
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ه  : 327قال الرضي  إذا آانت الكلمة من باب َفِعل َيْفَعل والّصفة علي فعالن مؤنث
الي        ه تع ث، آقول وم يؤن ث، والق ع المؤن صلُح للجم ث ُت رد المؤن صفة المّف ى، ف : َفْعَل

ان    :  ومنه امرأة َسْكَري، وقوم َسْكَرى، وقيل      328)آذََّبْت قوُم ُنوٍح الُمرسِلينَ   ( رجل روب
ى  وم روب ًا"وق تغلوا نوم سفر والوجع فاس نهم ال ذين أثخ م ال الوا" وه رأة : وق ضا ام أي

  .برائبة فعلها راب، رو
  .329بالتاء، قليًال" فعالن" وقد يؤنث 

   ندمانة-ندمان 
   َخمصانة-َخمصان 
   مآلنة-مآلن 

سيوطي   ه    330نقل ال زي قول ال فعالن        :  عن التبري ي مث ان من النعوت عل ا آ م
ه               : فأنثاه َفْعَلى في األآثر نحو     اء في مؤنث دخلون اله غضبان َغْضَبى، ولغة بني أسد ي

ة أْن              ويخرجونها من المذآر فيقول سكرا     ذه اللغ ي ه سيرافي عل رى ال نة وسكران، وي
ه                    الن أتى مؤنث ي ُفْع ان عل ا آ زي م ري التبري تصرَف مالنًا وغضبانًا وما شابهه، وي

زي هو األفضل              : بالهاء نحو  ه التبري ُخْمَصان ُخْمَصانة، ُعْرَيان ُعْرَيانة، وأرى ما قال
  الن فيه تفصيل  

ي فعالن             قول ابن مالك في آتابه نظ      331نقل السيوطي  ا جاء عل د آل م م الفوائ
  :فمؤنثه َفْعَلى إّال اثني عشر اسمًا فأنها جاءت علي فعالنة ثم نظمها فقال

  332أجز َفْعال لَفْعالن      إذا استثنيت َحْبالنا
                            ودخنان وسخنـان    وسفيان وضحيانا

                                                                                                                         
  99/، السيرافي، شرح الكتاب 4/24 سيبويه، الكتاب، 325
الشهوة، يعام ويِعيم، عيماً  وعيمة، ابن منظور، اللسان، حرف الميم مادة : بمعني: العيمة 326

  "عيم"
  2/145 الرضي، شرح الشافية 327
  105/ ا  الشعراء328
  209/فعبد الحميد مصطفي السيد، المغنى في علم الصر. د329
،السيرافي، شرح 385، ابن السكِّيت، إصالح المنطق 2/217السيوطي، المزهر  330

   98/الكتاب
  114-2/113 السيوطي، المزهر 331
 وحِبل من الشَّراِب امتأل، ويقال رجٌل حبالٌن، وامرأةٌ حبلَى أي ممتلئان من الشراِب، وقد 332

، السيوطي، )حبل( اللسان، حرف الالم، مادة قيل في حبالن؛ حبالنة وحبلَى، ابن منظور،

  114-2/113المزهر 
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  وَقْشَوانا ومّصانا                          وَصْوَجان وَغالنا     
  وموتانا وندمانا      واّتبَعّهن نصرانا

وم سخنان، من      -الحبالن  ّدخان وي ر ال ان، آثي وم دخن بطن، وي ر ال  الرجل آبي
حيانا      وم ض ل وي ل الطوي ْفَيان، الرج سخونة، َس وجان : ال احيٌّ، وص ل  : ض ن اإلب م

الن صلب، وَغ شديدة ال ّدواب ال شوان: وال سيان وق ر الن ل آثي ل ال: الرج قلي
  .َنصرانّي: نديم، َنصران:الضعيف الفوائد، وندمان: اللئم، وموتان:اللحم،ومّصان

ان         :  نحو  333بال مؤنث   ) فعالن (وقد جاء     اِنّي إذا آ ال لحي ان، لحيان،وُيق رحم
  .    عظيم اللحية

  وهي َفِرحٌة    هو َفِرح :   نحو334 الذي مؤنثه فَعِلة- بكسر العين-َفِعل) 3

اهم اُهللا من       : ( في قوله تعالى   335 أو َفِرحٍ  وجاء ما دّل علي سرورٍ     َفِرحين بما أت

  .جمع َفِرح من الفعل الالزم َفِرح) َفِرحين( الّصفة الُمشّبهة 336)…َفْضِله
  مؤنثها  الصفة  الفعل 
  َتِعَبة  َتِعب    َتِعب
  َطِرَبٌة  َطِرب  َطِرب
  َضِجَرٌة  َضِجر  َضِجر
  َنِكَدٌة  َنِكد  َنِكد

داً       وال …: (   قوله تعالي  دا       337)ذي َخُبَث ال َيْخُرُج إال نِك شّبهة نِك ّصفة الُم  ال
  . علي وزن فِعل فعلها َنِكَد

  
  هي أِسفٌة      هو َأِسف

ه غضباَن         : (، ومنها قوله تعالى   338أِسف بمعني غِضب   ى قوم فرجع موسى إل

ي                 339)…أِسفا ضًا عل ا أِسف، وجاءت أي ، الّصفة الُمشّبهة أِسف علي ِزنة فِعل فعله
  لغضباناألسيف أي ا

   من الكامل:أما المسيف فهو من ال مال له ومنه قول أبي العالء المعّري
                                           

  209عبد الحميد مصطفي السيد، المغني في علم الصرف . د333
  208/ المصدر السابق334
  248/  عبد اهللا األسطي، الطريق في علن التصريف335
  170/ آل عمران336
  58/ األعراف337
  )أسف( ابن منظور،اللسان، حرف الفاء ، مادة   338
  86/ طه339
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  340أْوَدي فَلْيَت الحادثاِت آفاِف    ماُل الُمسيِف وَعْنَبُر الُمْسَتاف
  َوِجل                    َوِجلة

الى  ه تع ه قول ةٌ   : (ومن وُبُهم َوِجَل وا وُقُل ا آت ون م ذين ُيؤت ّصفة 341 )…وال  ال
  .ة َوِجَلة علي ِزنة َفِعَلة فعلها َوِجلالُمشّبه

الّصفة 342)إذ َدَخُلوا عليه فقاُلوا َسالمًا قال إّنا منكم َوِجُلون     : (وأيضًا قوله تعالي  
  .الُمشّبهة وجلون جمع َوِجل علي ِزنة فِعل فعلها َوِجل

طي     د اهللا األس د عب ال محم سماني   : 343وق اطني وج ي داٍء ب ا دلَّ عل م
  :نحو

  ب          فهو َنِصٌب       وهي َنِصبٌة          َنِص
           َمِغص           فهو مِغٌص       وهي َمِغَصٌة 

  : وما دل علي داٍء باطني َخْلِقي مثل
  َشِرس            فهو َشِرٌس           وهي َشِرَسٌة  
  َقِلق              فهو َقِلَق              وهي َقِلَقٌة        

  : ن الهيجانات والخّفة مثلونحو ذلك م
      وهي أِرَجٌة       فهو أِرٌج     أِرج  
      وهي َبِطَرٌة       فهو َبِطٌر    َبِطر  

  : نحو344ربما جاء َفِعل علي َفاِعل
    َضِحك           فهو َضاِحك
  َلِعب             فهو َالِعب 
يبويه الم س ي آ ك معن ا دخل َفعِ : (345وذل اب فاعل آم ذا الب ي ه د دخل ف ل ق

  ). فشّبهوه
   346َشِكس    فهو َشْكٌس،   َشِثن    فهو َشْثٌن: وقد جاء َفِعل علي َفْعل مثل

  وربما يشترك َفاِعل وَفِعل فيه في بناِء واحٍد، 

                                           
عمر فاروق الطباع، شركة دار . ، د)ت ش( أبو العالء المعري ، ديوان سقط الزند، 340

  م 1998 –هـ 1418 1 لبنان، ط–األرقم بن األرقم للطباعة والنشر، بيروت 
  60/ المؤمنون341
  52/الحجر 342
  248/ محمد عبد اهللا األسطي، الطريق في علم التصريف343
   23/ الميداني، نزهة الطرف344
  4/23 الكتاب  سيبويه،345
  . 6/250) شثن( رجل شثن الكف أي غليظها، الخليل، كتاب العين، مادة 346
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  347)إّنه لَفِرٌح فخوٌر…: (َفِرح فهو َفِرح أو َفاِرح، ومنه قوله تعالي

   348)ا أحقاباوالبثين فيه: (َلِبث فهو َلِبث أو الِبث، ومنه قوله تعالي
ل   ل مث ي َفِعي ل عل ضًا َفِع اء أي الي  : وج ه تع ه قول ِريض، ومن و َم ِرض فه : َم

رَ      …( اٍم ُأَخ ن أّي ّدٌة م فر فِع ي س ضًا أو عل نكم َمِري ان م ْن آ ّصفة 349)…فَم ، ال
  .            الُمشّبهة مريض علي زنة فعيل من الفعل َمِرض

  وآذلك َسِمن  فهو َسِمين
  َبِخل فهو َباِخل وَبِخيل : في بناء واحد مثلوربما اشترك فاعل وفعيل 

الي          ى        …: (وآذلك َسِلم  فهو َساِلم أوَسِليم، ومنه قوله تع دَعون إل انوا ُي د آ وق
ل من الفعل                  350)السُُّجوِد َوُهم َسِالُمونَ   ة َفاِع ي زن  سالمون جمع َسِالم صفة مشبهة عل

لِ  : (َسِلم، ومنه أيضًا قوله تعالي     ي     351)يٍمإذ جاء َربَُّه بقلٍب َس ِليم عل شّبهة َس ّصفة الُم ، ال
  .زنة َفِعيل من الفعل َسِلم

  : وإذا آان الفعل متعٍد فالنعت منه علي فاعل، مثل
  .َحِمد  فهو َحاِمد، َآِره  فهو َآاِره، َعِمل  فهو َعاِمل

ل    ل، مث ن َفِع دي م ي المتع ل ف ل وفعي شترك فاع د ي اِفظ أو  : وق و َح ظ  فه َحِف
ه تع ه قول يظ، ومن يٍظ: (اليَحِف ٍئ َحِف لِّ ش ي ُآ ك عل الي352)وربُّ ه تع ضًا قول ه أي : ،ومن

اِفظٌ ( ا َح ا عليه ٍس لَّمَّ لُّ َنف ل   353)وإن ُآ ة فعي ي زن شّبهة عل افظ صفات ُم يظ وح ، حف
  .وفاعل من الفعل َحِفظ

الي    ي إسرائيلَ         …: (ومنه قوله تع اِهٌد من بن ِهَد َش ه أيضا     354)…وَش  ومن

ي          355)ي ما تعمُلونَ  واُهللا َشِهيٌد عل  …: (قوله تعالي  شّبهة عل ِهيد صفات ُم ، َشاِهد وَش
  .زنة فاعل وفعيل من الفعل َشِهد

                                           
  10/ هود347
  23/ النبأ348
  184/ البقرة349
  43/ القلم350
  84/ الصفات351
  21/ سبأ352
  4/ الطارق353
  10/ األحقاف354
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  . وأيضًا َعِلم فهو َعاِلم أو َعِليم، وَسِمع فهو َساِمع أو َسِميع
  -:َفَعل الالزم

الالزم علي أوزاٍن قياسية قليلة، مثل أشيب ِمْن        ) َفَعَل(تأتي الّصفة الُمشّبهُة من     
ْن َحَرص        شاب، ضيِّق ِمنْ   ِريٌص ِم ن الحاجب          356 ضاق، وَح ك أشار اب ي ذل  357، وإل

وهي من َفَعل قليلٌة َوَقْد جاء نحو حريص وأّسيب، وضيِّق، وتجئ من الجمع                 : (بقوله
  ).بمعني الجوع والعطش وضدهما علي َفَعالن نحو َجْوَعان وشبعان وعطشان ورّيان

الي       : فعيل/ 1 ه تع أوا       : (في نحو قول ّم م ٌل ُث اٌع قلي ّنم  مت ٌل صفة     358)هم جه ، قلي
ه                        ة في قول د جاءت ُمؤّنث الزم وق ل ال مشبهة علي زنة فعيل من الفعل قّل علي زنة َفَع

، قليلة صفة مشبهة مؤنث      359)…َآْم ِمْن ِفئٍة قليلٍة َغَلَبْت ِفئًة آثيرًة بإذن اهللا        : (تعالي
  قليل من الفعل قّل الالزم

  

رٌ   وأبونا َشيْ  …: (في نحو قوله تعالي   :360َفْعل/ 2 شّبهة     َ 361)ٌخ َآِبي ّصفة الُم ال
الي             " َشْيٌخ  "  ه تع ضًا قول ه أي يَظ     : (علي زنة َفْعل من الفعل شاخ ومن ًا غل َت فّظ و ُآن ل

ك ضوا من حِول ِب النفُّ ًا362)…القل ل 363 فّظ ل من الفع ة َفْع ي زن شّبهة عل  صفة ُم
  .فَظَظ الالزم

  ) سيِّد، وليِّنمّيت، و(هذا الوزن يأتي من الفعل األجوف نحو : فَيْعِل / 3
ي أن                ذهب البصريون إل وفيين، ف ين البصريين والك ه ب وهذا الوزُن ُمخَتَلٌف في

 وذهب قوٌم إلي أن وزن سيِّد وميِّت في األصل  – بكسر العين –" َفْيِعل"وزنه          
ِوين ، َمِويت          ر في آالم العرب                 . فعيل نحو َسِويد، َه ه نظي وزن ل ذا ال وحجتهم أن ه

                                                                                                                         
  98/ آل عمران355
  204مكتبة الشباب بالمنيرة، ص / عبد الرحمن محمد شاهين، في تصريف األسماء.  د356
  1/148 شرح الشافية – الرضي 357
  197/ آل عمران358
  249/ البقرة 359

  
  204عبد الرحمن شاهين، في تصريف األسماء ص.  د360
  23/ القصص361
  23/ القصص362
هو الخشن الكالم، وقيل الغليظ أو الجاف، ابن منظورـ اللسان، حرف الظاء، مادة :  الفظ363ّ

  )فظظ(
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الف  ه " لَفْيِع"بَخ الوا إن وزن صريون ق ا الب ل " أّم ه " َفْيِع ن بناِئ اهُر م ه الظ ألّن
  .364والتمسُك بالظاهِر واجٌب مهما أمكن

ُم                 َذ معظ ه أخ ومهما يكن من جدٍل فإّن رأي البصريين هو الصحيُح وب
ري ل العكب اِء مث واو  365العلم َيْوِد، فأجتمعت ال ِوت، وس ن َمْي يِّد م ت وس ي وزن ميِّ  ف

  .366لمٍة واحدٍة والسابُق منهما ساآنًا فقلبت الواو ياًءوالياء في آ

الي       ه تع رآن قول ي الق اء ف ا ج ِت   …(ومّم ْن الميِّ يَّ ِم ِرُج الَح  َوُتخ

يَّ       َت من الَح ل من الفعل                  367)…وُتخِرُج الميِّ ة َفْيِع ي زن شبهة عل ،  الميِّت صفة م
الي ه تع ي قول ل مؤنث ف ات، وورد َفْيِع الزم م يُك: (ال ْت عل م ُحرِّم دَُّم ولُح ُة وال ُم الَمْيتَّ

دًة    : (، وقوله تعالي368 )…الِخنِزيِر وما ُأِهلَّ لغيِر اِهللا ربه     ه بل ا ب ِرزقًا للعباِد وأحيين

اه (  ، وقوله تعالي    369)…مْيتًا صفة المشبهة   370)…أو َمْن آان َمْيتًا فأحيين " ، ال
وِْت، اجتمعت ال             " الَميتُة   ة        مؤنث الميُت من الفعل مات وأصله مَي واو في آلم اء وال ي

د تحذف            اء، وق واحدة والسابق منهما ساآنًا فتقلب الواو إلي ياء ثم ُأدغمت الياء في الي
  371" الَفْيلة " الياء المتحرآة تخيفًا الستثقال الياءين والكسرة فتقول 

َتجُئ من    : (َآَجْوَعاِن؛ وَعْطَشان؛ ورّيان؛ وقال ابن الحاجب     : فعالن/ 4  
ي فعالن     الجميع بمعني الجو   ل     372)ع والعطش وضدهما عل ل، وَفَع الجميِع َفِع صُد ب  َيق

  .الالزَمين وَفُعل

                                           
  115/لمسألة ابن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، ا364
  1/6 العكبري، التبيان في إعراب القران 365
  204عبد الرحمن محمد شاهين، في تصريف األسماء، ص .  د366
  27/ آل عمران 367
  3/ المائدة368

  
  

  11/  ق369
مشدداً، وخفف الباقون، والمعني في ) آومن كان ميتاً(، قرأ نافع والحضرمي 122/ األنعام370

  /**عاني القراءاتالميت والميت واحد، األزهري، م
  1/499 ابن عصفور، الممتع في التصريف 371
  1/148 الرضي، شرح الشافية 372
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الي   ه تع الن قول ي فع الزم عل ل ال ن َفَع اء م د ج ِذي …: (وق  آاّل

َران        شياطين في األرِض َحْي َران 373 )…استهوته ال ة     374 َحْي ي زن شبهة عل  صفة م
  .َفْعالن من الفعل حار الالزم ومؤنثه َحْيَرى

  375حيران في المعني آالسكران ألّن آليهما ُمْرَتجٌّ عليه: هقال سيبوي  
  

                                         

                                           
  71/ األنعام373

ادة                        374 راء، م سان، حرف ال ن منظور، الل شئ فغشى بصره، اب ى ال ر (حار، يُحار فهو حيران إذا نظر إل ، )حي
  .2/28لزمخشري، الكشاف حيران بمعني تائهًا ضاًال عن الجادة ال يدري آيف يصنع، ا: وقال الزمخشري

  
  4/25 سيبويه، الكتاب 375
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  المبحث الثاني
  من الّصفات ما آان علي َفُعل  

يبويه ال س ال   : 376ق ل، وق ي َفِعي ُئ عل ماَء تج إّن األس ا ف سنا أو قُبًح ان ُح ا آ م

ل َيفْ          : 377السيرافي اب في َفُع ذا الب ال،              يريد من ه ِل أو َفَع ي َفِعي ُم عل َئ االس ل أن يج ُع
  .وفعيل أآثُر من َفَعال، وما خرج عن هذين البابين فهو شاٌذ أو سماعي

ب      ن الحاج ال اب ائع، ق ال الطب ل ألفع ز، أي    : 378َفُع ب للغرائ ي األغل ل ف َفُع
وِل      صِر والّط ّصغِر؛ والق امِة؛والِكبِر وال سِن والُقبِح؛والوس ة آالُح األوصاف المخلوق
  .والِغِلِظ؛ والّسُهولِة؛  والّصُعوِبة؛ السُّرعِة؛ والُبِطِء؛ والثُّقِل؛ والحُلِم والّرفقِِ ونحو ذلك

  . َفِعيل؛ آَشِريف، وَظِريف- بالضم-قياس الوصف من َفُعل: 379قال ابن ُهشام

ين     –آل فعٍل ماضيه علي َفُعل      :380وقال الميداني  ُئ       - بضم الع َت يج إّن النع  ف
  .هو القياسمنه علي َفِعيل و

  381وهناك من يري أّن بناء فعيل سماعي وليس بقياِس مثل األشموني
اِء           ُم العلم ُه معظ ا قاَل ك لم ي وذل ل قياس اَء َفِعي أّن بن وَل ب ُح الق ي ُأرج إّال أّنن

  .آسيبويه؛ وابن الحاجب؛ وابن هشام؛ والسيرافي ولكثرِة وُرودِه في القرآِن الكريِم
ُرم  : (382ة بفُعل في قول ابن الحاجب   َوَقْد جاءت األوزاُن الخاص      ومن آ

علي آريم غالبًا وجاءت علي َخِشن؛ وعلي َحَسِن؛ وَصْعِب؛ وُصْلٍب، وجبان، وُشجاع    
  ) وَوَقور وُجُنب

ال       ئ ُفَع ل وتج ل فعي اب َفُع ي ب َب ف وُل الغال ف  -أق اء، وتخفي ضم الف ب
  .العين؛ وَشِجيع وُشجاع

الي       مث - فعيل ُفعال    -ويقلُّ في هذا الباب      إّن …: (ل عجيب ُعجاب،آقوله تع

اٌب      الي    383)هذا لشيٌء ُعج ه تع شيٌء عجيبٌ       …: (، وقول ذا ل َدْدَت    384) إّن ه  وإن ش

                                           
  4/28 سيبويه، الكتاب 376
  107/ السيرافي، شرح الكتاب377
  1/74م، 1975 الرضي، شرح شافية ابن الحاجب ط 378
  3/234 ابن هشام، أوضح المسالك 379
  24/ الميداني، نزهة الطرف380
  3/3 األشموني، حاشية الصبان 381
  1/148 الرضي، شرح الشافية 382
  5/ ص383
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ي فاعل           ي أفعل آأخشن وخشناء وعل ل آخِشن وعل العين آان أبلغ آُطّوال،ويجئ َفِع

اقرًا   …: (آعاقر،              آقوله تعالي           د   أّنى يُكوُن لي ُغالٌم وآانِت امرأتي ع وق
  .385)بلغُت من الِكبِر ِعِتّيا
  -:الوزن األول

   386َفُعل علي َفِعيل ومؤنثه َفِعيلة

 مؤنثهاالصفة   الفعل  مؤنثهاالصفة   الفعل 
  َقِويمة  َقِويم  َقُوم َآِريمٌة  َآِريٌم  آُرم

  َحِليمة  َحِلِيم  َحُلم َشِريفٌة َشِريٌف  شُرف
ِري   ظُرف َظ

  ٌف
ِري  َظ

  فٌة
  َثِخينة  َثِخين  َثُخن

يم  َعِظيٌم  عُظم َعِظ
  ٌة

  َقِبيحة  َقِبيح  َقُبح

ٌة  َبِخيٌل  َبُخل َبِخيل
387  

  َنِبيلة  َنِبيل  نُبل

ة   َثِقيٌل  َثُقل َثِقيل
  388أو َثَقال

 َوِسيمة  َوِسيم  َوُسم

ة   َرِزين  رُزن َرِزين

  389أو َرَزان
  َنِظيفة  َنِظيف  نُظف

                                                                                                                         
  72/ هود384
  8/ مريم385
،  ابن هشام، أوضـح      3/97، ابن السراج، األصول في النحو       26-4/28سيبويه، الكتاب    386

، الحمالوي،  217، عباس حسن، النحو الوافي      24/، الميداني، نزهة الطرف     3/243المسالك  

    248/، عبد اهللا محمد األسطي ، الطريق إلى علم التصريف76/شذا العرف
، عبـاس حـسن، النحـو       76/، الحمالوي، شذا العرف   )بِخل وعلي بخُل  (ي   جاء الفعل عل   387

   217/الوافي
  3/91، ابن السراج، األصول في النحو 4/36 سيبويه، الكتاب 388
  216/ المصادر السابقة، عباس حسن، النحو الوافي389
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ظ َغُل
    

       َغِليظة  َغِليظ

        َجِميلة  َجِميل  َجُمل
عي ض

  ف
ِع يَض

  ف
ِعي َض

  فة
      

  :390قال سيبويه
  َجِريئة   َجِرٌئ     َجُرؤ       
  َبِطيئة      بِطٌئ      بُطؤ     
  َلِئيمة      َلِئيم      َلُؤم    
  َدِنيئة      َدِنّي      َدُنّو    
  َمِليئة      َمِلئ      َمُلؤ    

  :وجاء أيضًا
  َسِريعة      َسِريع      َسُرع    
  391َرِفيعة      َرِفيع      َرُفع    

  392هةَنِبي      َنِبيه      َنُبه    

الي  ه تع ريِم قول رآِن الك ي الق ك ف ة ذل ن أمثل وٌر …: (وم وا أّن اهللا غف وأعلم
الي           " َحِليم" الّصفة الُمشّبهة    393)حليٌم ه تع ضًا قول ل، وأي ي وزن َفُع م عل : من الفعل َحُل

علي وزن فعيل   " عظيم" الّصفة الُمشّبهة    394)لّلِذين اْحسُنوا منهم واّتَقوا أجٌر عظيمٌ     (...

م  ل عُظ ن الفع الي م ه تع ضًا قول ل، وأي ي وزن َفُع ي  …: (عل ُدوا ف م ال َتْع ا له وقلن
يال "علي وزن   " غليظًا" الّصفة الُمشّبهة    395)السبِت وأخذنا منهم ميثاقًا غليظا     من  " فع

                                           
  33- 4/31سيبويه، الكتاب   390
، ابن منظور، اللسان، حرف العين، رفُع الذي يتمزق عليه عقلُه، الفعل : األحمق:  الرفيع391

  )رفع(مادة 
  ، مادة نبه4/60أي شريف، الخليل، كتاب العين :  رجل نبيه392

  235/ البقرة4

  172/ آل عمران5

  154/النساء 6

  176/ البقرة 7
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الي           ه تع ضًا قول اب         …: (الفعل غُلظ علي وزن َفُعل، وأي وا في الِكَت ِذين اخَتلُف وإّن اّل
ي وزن            "بعيد"ة   الّصفة الُمشّبه  396)لفي شقاٍق بعيدٍ   د عل ، علي وزن فعيل من الفعل َبُع

  . َفُعل
دَّاِع إذا                 : (وأيضا قوله تعالي   ُب دعوَة ال ٌب ُأجي إنِّي قري ادي عني ف إذا سالك عب

ي وزن          " َقريٌب"، الّصفة الُمشّبهة    397)…دعاِن ُرب عل علي وزن فِعيل من الفعل ق
  َفُعل 

الي     ه تع ي قول ث ف ل مؤن اء فِعي اء بن د ج ْن : (وق َرُض اَهللا َم ِذي َيْق ذا اّل

ة   " َآِثيرة  "  الّصفة الُمشّبهة    398)…َقرَضًا َحَسَنًا فيضاعفه له أضعافًا آثيرةً      علي زن
  .َفِعيلة من الفعل َآُثر علي زنة َفُعل

  -:معاني فعيل
  -:من المالحظ أّن وزن فعيل يأتي بمعاني آثيرة منها أْن يكوَن بمعني  

الي     : ُمفِعل )1( ه تع م ع   …: (في قول ِذبون        وله انوا َيك ا آ يٌم بم ّصفة   399)ذاٌب أل  ال
يم "الُمشّبهة   ؤِلم من الفعل         " أل مِ (بمعني الُم ؤلم بمعني         )أِل الوجيع، والم يم آ ، أل

  .400الموجع َوُوِصَف العذاُب به

ال الرضي )2( الي : 401ق ه تع يًال، آقول ل قل ي ُمفَع ل بعن ُئ فعي د تج وُه : (ق ك نتُل ذل

يمِ    ذِّآِر الحك اِت وال ن اآلي ك م ّص402)علي شّبهة  ال يم"فة الُم ل  " الحك ن الفع م
  .بمعني الُمحَكم" َحَكم"

  ، آالجليس؛ والحليف بمعني مجالس؛ ومحالف403وبمعنى َمفاِعل آثيرًا )3(

                                                                                                                         
  
 
  
  186/ البقرة 1

  245/البقرة 398
  10/ البقرة399
 العلمية، بيروت، ، محمد عبد السالم شاهين دار الكتب) ت ح(الكشاف، :  الزمخشري400

  69-1/68م،1995- ه1415لبنان، ط 
   2/142 الرضي، شرح الشافية، 401
  58/ آل عمران402
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اهللا حسيبا     …: (ومنه قوله تعالي   ي      " حسيب "،  404)وآفى ب شّبهة عل صفة ُم

  .405وزن فعيل بمعني محاسب أي محاسبًا ألعمالكم

  406)وَحُسن أولئك رفيقًا…: (الي بمعنى الواحد والجمع جاء في قوله تع )4(
ٌد في     . لفظ الواحد بمعنى الجميع : الرفيق   ز، وهو واح قال أبو البقاء رفيقًا تميي
  . بمعني وحُسن أولئك الذي نعتهم ووصفهم رفقاء في الجّنة407موضع الجمع

  408رفيق من الفعل َرُفق وقيل َرِفق

الي      )5( ه تع دعاءِ     …: (بمعني فاعل، آقول شّبهة    سميع ص    409)إنك سميُع ال فة ُم
رغم                ي ال علي وزن فعيل بمعني فاعل، أي سامع، جاءت علي وجه الثبوت عل

  .من صياغتها من الفعل المتعدي، ألّنها من صفات اهللا تعالى
الي   410 من معاني فعيل مفعول    )6( ذٍ          : (، آقوله تع ٍل حني اء بعج ا لبث أن ج  411)فم

ل         " حنيذ" ا قي و   : صفة ُمشّبهة بمعني مفعول أي محنوذ، آم يخ مطب ل   طب خ، قتي
  .مقتول

ًا للمؤنث فهو      :  عن ابن الّسّكيت قوله    412 ونقل السيوطي  )7( ما آان علي فعيل نعت
اء، نحو    ر ه ان بغي ل مفعول آ ا   : في تأوي ِسيٌل، وربم ٌة َغ ِضيٌب، ِمْلَحف آفٌّ َخ

ذهب األسماء، نحو ا م ذهُب به اء َي سة : جاءت باله الّنطيحة، والّذبيحة، الفري

                                                                                                                         
  142/ 2 الرضي، شرح الشافية 403
  6/ النساء404
  3/604 الطبري،تفسير الطبري 405
  69/ النساء406
محمد البيجاوي، مكتبة عيسى ) ت ح(التبيان في إعراب القرآن، : أبو البقاء العكبري 407

  1/371ركاؤه، الحلبي وش
  ، 97- 3/96ابن السراج، األصول في النحو  ،4/35سيبويه، الكتاب  408
  38/ آل عمران409
  2/21  الفراء ، معاني القران 410
  69/  هود 411
  2/216 السيوطي، المزهر 412
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م    ِمْل: وأِآيلة السَّبع وقالوا   إذا ل َحفة جديد، ألّنها في تأويل َمْجدودة أي مقطوعة ف
  .   َمِريضة، َظِريفة، وَآِبيرة، وَصِغيرة: يُجز فيه مفعول فهو بالهاء،    نحو

  
  
  

  -: مثل413من َفُعل علي َفْعل، ومؤنثه َفْعِلة: الوزن الثاني
 مؤنثها الصفة  الفعل مؤنثها الصفة  الفعل
  َآْهَلة  َآْهٌل  َآُهل  َسْهَلة  َسْهٌل  َسُهل
  َفْخَمة  َفْخم  َفُخم َصْعَبة َصْعٌب َصُعب
َضْخَم َضْخٌم َضُخم

  ة
َعْبَلة  َعْبل  َعُبل

414  
َفْسَلة  َفْسٌل  َفُسل َشْهَمة  َشْهُم  َشُهم

415  
َجْعَدة  َجْعد  َجُعد َجْهمة  َجْهٌم  َجُهم

416  
       َصْلَبة َصْلب َصُلب

  417وقد يجئ َفُعل علي َفَعل ومؤنثه َفَعَله •
  وهي َحَسنة    فهو َحَسٌن    حُسن

  418)…فتقّبلها ربُّها بَقَبُوٍل َحَسٍن وأنبتها نباتًا َحَسنًا: (ومنه قوله تعالي

                                           
، ابن علي الحسن بن أحمد الفارسي، 24/، الميداني، نزهة الطرف4/30 سيبويه، الكتاب  413

،محمد عبد اهللا األسطي، الطريق إلى علم 216/، النحو الوافي، عباس حسن181/التكملة

   249/التصريف
هو الضخم، منها هو عبل الذراعين أي غليظهما، ابن فارس، مقاييس اللغة  مادة :  العبل414

   4/214) عبل(
  "  فسل"هو الرذْل الذي ال مروه له وال جلَد، ابن منظور،اللسان، حرف الفاء، مادة :  الفسل415
جعده من جعد وهو خالف السبط، ورجٌل جعٌد األصابع،كناية عن بخِله ابن : ل الخليل قا416

  ".جعد" مادة 1فارس، مقاييس اللغة، ج
، ابن علي الحسن بن أحمد 216/، عباس حسن النحو الوافي24/ الميداني، نزهة الطرف417

  182/الفارس، التكملة
  37/ آل عمران418
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  419)…لقد آان لكم في رسوِل اِهللا ُأسوٌة َحَسنٌة: (وأيضًا قوله تعالي
  وهي َبَطلة     فهو َبَطٌل    وآذلك، َبُطل

  : نحو420ويجئ َفُعل علي ِفْعل •
  فهو ِمْلٌح     َمُلح
  ُلح الماٌء فهو ِمْلٌح َم: مثل

الي  ه تع ٌح     : (آقول ذا ِمْل راٌت وه ْذٌب ُف ذا َع رين ه َرَج البح ِذي َم و اّل ه

  . ِمْلٌح صفة مشبهة على زنة ِفْعل من الفعل َمُلح421)…أجاٌج
  َفُعل علي َفَعال •

  422فهو َجَباٌن هذا يستوي فيه المذآر والمؤنث ويجوز امرأة َجَبانة: مثل َجُبن 
      وَرُزنت المرأة فهي َرَزان                

  423                  حُصنت المرأة فهي َحَصان أي عفيفة 
   من الطويل:آقول حّسان بن ثابت

  حَصاٌن َرَزاٌن ما ُتَزنُّ بريبٍة  
  424وُتصبُح َغْرَثى ِمْن ُلُحوِم الَغَوافِل        

ل    ِفعال بمنزلة َفعال، ناقة ِآناز اللحم وجمل َآناز، ون        : 425قال سيبويه  قل عن الخلي

 حّتى إذا أقّلْت َسَحابًا ِثَقاًال      …:  (ومنه قوله تعالي    .ِهجان للجماعة بمنزلة ِظراف   : قوله
ضًا                   426)ُسقناه إلى بلٍد  مّيتٍ     ا أي ل، ومنه ال من الفعل َثٌق ة ِفَع ى زن شبهة عل ، ثقال صفة م

                                           
  21/ األحزاب419
  قةالمصادر الساب 420
  53/الفرقان 421
  249/، عبد اهللا محمد األسطي، الطريق في علم التصريف2/134الرضي، شرح الشافية  422
  قال الرضي للمرأة حصان وللمذكر حصين وهو القياس 423
ويريد أنها ال ترتع في *  عبد الرحمن البرقوقي،  ) ت ش( ديوان حسان بن ثابت 424

  .أعراض الناس
   639/سيبويه، الكتاب 425
  41/ة  التوب426
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سانٌ    : (قوله تعالي    راٌت ِح ال من              427)فيهن خي ة ِفَع ى زن شبهة عل َسان صفة م  الفعل   ، ِح
  .َحٌسن

   من الوافر: وقول الشاعر زهير بن أبي سلمى
  428وِفيهم مقاماٌت ِحَساٌن ُوجوُهُهْم      وأنديٌة ينتاُبها القوُل والفعُل

ام    :  قال 430باب فِعيل وَفَعال، أبو زيد    : 429قال ابن السكيت   يم وَآَه  -431رًجٌل َآِه
  .الذي ال عناء عنده

معي      ول األص ضًا ق سكيت أي ن ال ل اب َحاٌح ،    ُي: 432ونق ِحيح وَش ٌل َش ال رج ق
  . وهو الضَّْخُم الجليل-وَصَحاٌح وَصِحيٌح، َعَقاٌم وَعِقيٌم، وَبَجاٌل وَبِجيل 

الوا       :  يِشحُّ ، قالوا   -شحَّ  : قالوا: ( 433قال سيبويه    ا ق ِحْحَت آم َت  : ش َبِخْل
اء أخّف من ا                       ل والي ُر في الكالم من َفُع واو  ألّن الكسرة أخّف من الضمة، وَفِعل أآث ل

  .، وهو يري أّن شحَّ  من باب َفِعل وليس من َفُعل)وأآثر
  :434َفُعل علي ُفَعال •

                                           
   7/ الرحمن 427
  96 ديوان زهير، ص 428
أحمد محمد شاكر، عبد السالم محمـد       ) ت ح (ه إصالح المنطق    244-186 ابن السكيت،    429

  108-1/107، بدون تاريخ، دار المعارف، مصر، القاهرة 4هارون،ط
هو النحوي، سعيد بن أوس بن ثابت، بكنى بأبي زيد، روى القراءة عن عمرو بن               :أبو زيد  430

هـ،عبد الباقي بن عبد المجيد     215 ومن مؤلفاته، كتاب النوادر، وغريب االسماء، توفي         العالء

  128/اليماني، إشارة التعين
: ، ومنه قولهم  6/22الضعيف، فعلها كهم أو كهم  ابن ِسيده، المخصص          : كَهيم أو الكَهاَم   ال 431

ابن منظور ، اللـسان،     . اء فيه سيفٌ كَهاٌم وسحاٌب جهاٌم، كهام أي ال يقطع، وجهام الذي ال م           

  ).جهم(، ومادة )كهم(حرف الميم، مادة 
هو أبو سعيد، عبد الملك بن قريب الباِهلي، األصمعي البصري اللغوي، أحـد             :  األصمعي 432

أئمة اللغة والغريب واألخبار والنوادر، روى عن أبي عمرو بن العالء تناظر مع سيبويه، من               

السيوطي، البغية  . فاظ، وكتاب األضداد، اختلف في تاريخ وفاته      مؤلفاته األصمعيات وكتاب األل   

2/111-113      
  4/37سيبويه، الكتاب  433
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  : ُفعال أخو فعيل مثل435قال سيبويه
  وَشِجيع    هو ُشجاع    شُجع  
     ُصَراع    صُرع  
الي    أُجج   ه تع ا قول اج       ومنه ًا : (ُأَج اه ُأَجاَج شاُء لجعلن و ن ل
  .نة ُفَعال من الفعل أُجَج ُأَجاجًا صفة مشبهة على ز436)فلوال تشكرون

ل رات مث ُرت       ُف الي: َف ه تع ا قول ُذب ومنه اُء أي َع رت الم ِذي : (ف َو اّل َوُه

اجٌ             ٌح ُأَج ذا ِمْل َراٌت وه ْذٌب ُف ى         437)…َمَرَج البحرين هذا َع شبهة عل َرات صفة م ، ُف
  .زنة ُفَعال من الفعل َفُرت

ل الرضي ه438نق يبويه قول ل:  عن س ة فعي ا بمنزل ال هن ي ُفع ا أخوان ف  ألّنهم
اء في            : بعِض المواضِع، فتقول   دخل الت ُطوال وَطِويل، وُبَعاد وَبِعيد، ُخفاف َخِفيف، وت

  .امرأة طويلة، وُطوالة: مؤنثه آما تدخل في مؤنث فعيل نحو
ن         ُغ م وال، أبل ي فُط ي المعن ل ف ة فعي ال مبالغ ري الرضي، أّن ُفعَّ وي

  .439وظّراف  ُآّبار: ّوال، آما تقولطويل وإذا أردت المبالغة شددت العين ُط

ّسّكيت  ن ال ل اب ه 440نق معي قول د األص ِريض   : عن اَف، َع ف وُخَف ٌل خفي ورج

دة                و عبي ّوال أب ل ُط ال 441وُعَراض، وَطِويل ُطوال، وإذا أفرط في الطول قي ٌل  :  ق رج
  . آريٌم، وُآّرام، مليح ُمالح، جميل ُجّمال، وحسين ُحّسان وُحّسانة للمرأة

  -:442قال الشماخ

                                                                                                                         
، الحمـالوي، شـذا     216/، عبـاس حـسن النحـو الـوافي        24/ الميداني، نزهة الطرف   434

، عبد اهللا محمد األسـطي،      210/عبد الحميد مصطفي، المغنى في علم الصرف      .،د76/العرف

   249/ريفالطريق في علم التص
  4/31سيبويه، الكتاب  435
  70/الواقعة 436
  53/  الفرقان437
  2/136 الرضي، شرح الشافية 438
  210/عبد  الحميد مصطفي، المغني في علم الصرف.د 439
  279/، التبريزيـ تهذيب إصالح المنطق 109 -108 ابن السكيت، إصالح المنطق   440
 الماذني كان أعلم من األصمعي، هو معمر بن المثني اللغوي البصري أبو عبيدة أخذ عنه 441

صنف المجاز في غريب القرآن، نقائض جرير والفرزدق ولد سنة   وأختلف سنة وفاته فقيل 

  ،113- 2/112ه، السيوطي، البغية  210
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   يا ظبية ُعُطًال ُحّسانَة الجيد      داُر الفتاة التي ُآّنا نقوُل لها   
ه         راء عن بعضهم في آالم ه الف ا قال د    443ذآر ابن السكيت م غاٌر يري ٌل ُص رج

  ُآّباٌر : سمعت آبيرًا وُآبارًا، وإذا أفرط قالوا: صغيرًا وقال الكسائي
    وُآّثار    وآثير  
  وُقالل    وقليل  
  وُجّسام   وجسيم  

   444رجٌل ُعظام، ُجَسام، ُضَخام، ُطوال: قل ابن السكيت قول أبي زيد ون

  445وقد جاء َفُعل علي َفاِعل ومؤنثه َفاِعلة •
  هي َفاِضلٌة  َفُضل    هو َفاِضٌل      

    هو َطاِهٌر           هي َطاِهرٌة  َطُهر
  هي َعاِقٌر أو َعاِقرٌة    َعُقر     هو َعاِقٌر

  446نه قليلوقد يجئ َفُعل علي َفُعول لك

، 447)وَسَقاُهم ربُُّهم َشَرابًا َطُهورا   : (طهور، آقوله تعالي      َطُهر  
  . َطُهورًا صفة مشبهة على زنة َفُعول من الفعل َطُهر

الي    َرُءوف   ه تع اد…: (َرُؤوف، آقول ، 448)واُهللا رُؤوٌف بالعب
  .َرُؤوف صفة مشبهة على زنة َفُعول من الفعل رُؤف

                                                                                                                         
هو معقل بن ضرار بن سنان بن أمية والشماخ، لقبه من المخضرمين،واختلف :  الشماخ442

، ترجمته 318- 1/316قتيبة، الشعر والشعراء ،ابن " 32- 30"في وفاته فكانت بين عامي 

    الشماخ بن ضرار الذبياني، حياته وشعره ، تأليف، صالح الدين الهاوي، در 35-34برقم 

، العطُل المرأة التي ال حلي عليها، ابن فارس، 88- 77المعارف مصر، بدون تاريخ ص

  352- 4/351)  عطل(مقاييس اللغة، مادة 
  109- 108لمنطق  ابن السكيت، إصالح ا443
   109-108 ابن السكيت إصالح المنطق 444
  ،250/ عبد اهللا األسطي، الطريق في علم التصريف217/ عباس حسن، النحو الوافي445
،  عبد اهللا محمد األسطي، الطريق 210/عبد الحميد مصطفي، المغني في علم الصرف.د446

   249/إلى علم التصريف
  21/اإلنسان 447
  30/ آل عمران448
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ا      َحُصر   ه تع ُصور، آقول ًا  …: (ليَح ُصورًا وَنِبّي ّيدًا وَح  وس
  .، َحُصور صفة مشبهة على زنة فعول من الفعل َحُصر449)من الصَّاِلحيَن

  450وجاء َفُعل علي ُفُعل وهو قليٌل أيضًا
    ُعُمد    َعُمد   
  ُدُبر    َدُبر  
  ُهُبل     َهُبل  
  ُأُذن     َأُذن  
  ُجُنب    َجُنب  

سبيلِ      الجار الُجُنِب والصاحب      …: (ومنه قوله تعالي     ن ال ِب واب ، 451)بالجن
  .الُجُنب صفة مشبهة على زنة ُفُعل من الفعل َجُنب

رد والمثني والجمع       : لفظ ُجُنب  ستعمل للمف سيوطي    452ي ال ال ذا من    : 453، وق ه
  .صفة الجمع بصفة الواحد

  454وقد يشترك فاعل فعيل من َفُعل في صيغٍة واحدٍة •
الي  هو َماِجُد    َمُجد ال تع ٌد، وق و َمِجي و ق: (وه ل ه رآٌن ب

  . ، َمِجيد صفة مشبهة على زنة َفِعيل من الفعل َمُجد455)مجيٌد في لوٍح محُفوٍظ
  وهو َنِبيٌه    هو َناِبه    َنُبه
وِحْفَظًا : (وهو َمِريٌد، آقوله تعالي        هو َماِرٌد    َمُرد

ُرد             456)ِمْن ُآلِّ شيطاٍن َماِرٍد      ل من الفعل َم . ، َماِرد صفة مشبهة على زنة َفاِع

                                           
   39/ آل عمران449
  249/، عبد اهللا محمد األسطي، الطريق في علم التصريف76/ الحمالوي، شذا العرف450
، الجنب الذي جاورك من قوم آخرين ذو جنابة ال قرابة له في الدار وال في 39/ النساء451

  )جنب(النسب، الخليل، كتاب العين، مادة 
  249/ عبد اهللا محمد األسطي، الطريق إلى علم التصريف452
  1/333ي، المزهر  السيوط453
  24/الميداني، نزهة الطرف 454
  22-21/ البروج455
  /التوبة) ومن أهل المدينة  مردوا  علي النفاق(، وفي القران 7/ الصافات456
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دٍ     َويتَّ: (وقوله ل من               457)ِبُع ُآلَّ شيطاٍن مَِّري ة َفِعي ى زن شبهة عل د صفة م ، َمِري
  . الفعل َمُرد

ل     458وباإلضافة إلى تلك األوزان هنالك وزن مختلف      • ي وزن َفِع ل عل  فيه وهو َفُع
  ومؤنثه َفِعلة 

  459وهي َسِميجٌة    هو َسِمج    َسُمج
  وهي َخِشنٌة    هو َخِشن    َخُشن
  وهي َبِخسٌة    هو َبِخٌس    َبُخس

َف  د ٌوِص بخس"وق الي" ب ه تع صدٌر آقول و الم ثمٍن : (وه ُروه ب وَش

   460)…َبْخٍس

اقص      - َيُفعل   – َفُعل   –ال يجئ من هذا الباب      : قال الرضي   أجوف يائي وال ن
ان     . يائي ّالّن المضارع بالضم، وإنما جاء من َفِعل مكسور العين          اقص واوي أجوف ون

  مثًال
الي   َخِوف    ه تع ائف، آقول رج م: (خ ائف وخ ا خ نه

  461)…يترقب

    462) فمنهم َشِقيُّ وَسِعيد…: (شِقٌي، آقوله تعالي    َشِقي  
  غبيٌّ    َغِبي  

يبويه والرضي في       " َيْفُعل-َفُعل"وقد جاء ناقص واوي من      ا س ل ذآره ة قلي لغ
  .َبُهو الرجُل فهو بهّيًا أي صار جميًال أو حسنًا: مثل463شرح الشافية

                                           
  3/الحج 457
، 249/، عبد اهللا  األسطي، الطريق إلى علم التصريف1/148 الرضي، شرح الشافية 458

   217/عباس حسن، النحو الوافي
، وجاء فيه، سمج فهو سمج مثل )سمج(يح، ابن منظور، اللسان، مادة هو القب:  السمج459

  .ضخُم، وقيل سمج مثل خَشُن فهو خَِشن، وقيل سمج سِميج مثل قَبح
  20/يوسف 460
  21/ القصص461
  105/ هود462
  1975، الرضي، شرح الشافية،ط 4/29 سيبويه، الكتاب 463
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ل    –ا الباب   لم يجئ المضاعف من هذ    : 464وقال الرضي    يًال    - َفُع  إّال قل
  .لثقل الضمة والتضعيف، وحكي يونس لُبْبَت َتُلبُّ وَلِبْبَت َتَلبُّ أآثر

ول         : 465قال سيبويه    ًال      : زعم يونس أّن ِمْن العرب َمْن يق بُّ حم َت َتُل َلبْب
  .علي ظُرف لكني هذا قليل في لغة العرب لثقل الضمة والتضعيف

استغنوا  ) الذي من شدّ   " (شُدد" في الشديد    لم يقولوا : 466وقال السيرافي   
  .باستشد وافتقر آما استغنوا باحماّر عن َحِمر

ر الرضي     م ذآ ُرْرت َ  : 467ث أِت َش م ي ضم -ل الفتح   - بال ِرْرَت ب ل َش  ب
 بالضم  -أي ضاق إحليٌلها، َتُعزُّ   -َعّزت الناقةُ :  أي صرُت شِريرًا وقال بعٌضهم     -والكسر

  ".بالضم" وثالثتها َفُعل  وشّر، وَدّم، أي صار دميمًا-

                                           
  1/76م،1975 الرضي، شرح الشافية ط 464
  4/37، سيبويه، الكتاب 1/77السابق  المصدر 465
  113/ السيرافي، شرح الكتاب466
  1975،1/78 الرضي، شرح الشافية،ط 467
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  المبحث الثالث
  األوزان المشترآة بين َفِعل وَفُعل

ي ال الرض دادها،نحو: 468ق زاُن وأض ُل، واألح ا العل ر فيه ل تكث ِقم؛ : َفِع َس
ُمر؛                   اء، أُدم؛ وَس د ج ه وق ا علي مِرضى؛ وَحِزن؛ وَفِرح؛ ويجئ األلواُن؛ والعيوب ُآلَّه

  .لكسر، والضم؛ أي أّن وزن الّصفة منها أفعلَعُجف؛ وَحُمق؛ وَعُجم وَرُعن؛ با
  -:مثل
   469هو آَدٌم:  أُدم 

  هو أسمٌر : َسُمر 
  هو أحمق: َحُمق 

الى        : َعُجم   ه تع ا قول ٌي          …: (هو أعجم، ومنه ه أْعَجِم ُدون إلي ذي ُيَلِح َساُن ال ِل
   .صفة مشبهة على زنة أفعل من الفعل َعُجم، أْعَجم 470)وهذا ِلَساٌن َعَرِبٌي مُِّبيٌن

يَده     471هو أعجف والمؤنث َعْجَفاء   : عجف   ن ِس نم      : 472، قال اب اء وغ اة عجف ش
الوا                ّدها فق ا ِض وا به الوا      : ِعجاف هذا أحد ما جاء علي أفعل، وِفعال ولحق ا ق مان آم ِس

الي           : ِعجاف : وقالوا جاءت لها نظائر آأْبَطح وِبَطاح، وأْجَرب وِجَراب، ومنها قوله تع

ر      ( افٌ      قال الملك إّني أرى سبَع بق بٌع ِعَج أُآُلُهّن س ماٍن ي اف صفة   473)…اٍت ِس ، ِعَج
  ".بضم العين وآسرها"مشبهة على زنة ِفَعال من الفعل         َعُجف 

                              
  

  474هو أرعن وامرأة رعناء: َرُعن
  :وقال الفرزدق

  لوال أبو مالك المرجو نائُله  

                                           
    24/، الميداني، نزهة الطرف1/71م، 1975/ الرضي، شرح الشافية،ط468
قيل سمرة، وقيل البياض، وقيل في اإلبل لون متشرب  سواداً أو بياضاً، األنثى :  األدْمة469

  " آدم"لجمع ُأدم، ابن منظور، لسان العرب، حرف الهمزة، مادة منها أدماء وا
  103/ النحل470
  )عجف(مادة / ضعف وهزل، محمد إسماعيل، قاموس األلفاظ واألعالم القرآنية471
  8/4 ابن سيدة، المخصص 472
  43/ يوسف473
، والمصدر رعناً، وليس في )رعن(هذا البيت نسبه للفرزدق ابن منظور، في اللسان ، مادة 474

  .ديوان الفرزدق
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  475ما آانت البصرُة الرعناء لي وطنًا        
  ) من الطويل(:ل ذو الرمة في وصف الكثبانقا

  لم خّلَقْت أعناُقها من نحيزٍة 
  476وأرعَن من ُقوِد الجباِل ُخشاِم

ي         : 477وقال السيوطي    الصفات في األلوان تأتى أآثُر أفعالها الثالثية عل
  . َفِعل إال آُدم، وَشُهب، َآُهب وصُدئ، وَسُمر، فإّنها تأتى بالضم والكسر

ل إّال             وآذلك الصفات بال   ي َفُع ا عل أتى أفعاُله جمال والُقُبح والعلل واألعراض ت
  .َعُجف، وخُرق وَآُدر الماء وغيرها، فإنها جاءت بالكسر والضم

ين  -قد يشارك، َفُعل  : 478وقال الرضي    ين    -َفِعل-مضموم الع في   –مكسور الع

ّدها المصنف             َى، آالكلمات التي ع وب والِحل سقُ  -، وفي األوجاع    479األلوان والعي م  آ
ة واحدة، نحو                   ل ال يجئ في ذلك إال لغ إن فُع اء، ف ه ي وعسر، بشرط أن ال يكون الم
ة       ا الزم ذآورة  ُآّله َبُهو الرجل َبِهّي أي صار بهّيًا أو حسنًا، وَفِعل في هذه المعاني الم

ُشن أو           480ألّنها ال تتعلق بغير َمْن قامْت به، اختلف العلماء         ل هي من َخ حول خشن قي
  ّن الّصفة منها جاءت علي أوزان متعددةخِشن، وعليه فأ
  وهي َخِشنٌة    فهو َخِشٌن    َخُشن  
   وهي َخِشينٌة    فهو َخِشيٌن    َخِشن  

  مجيئها علي أفعل في باب آُرم: 481وذآر الرضي
  وهي َخْشَناُء    فهو أْخَشٌن    خُشن  

                                           
  . أورده ابن منظور في اللسان مادة رعن هذا البيت ونسبه إلى  الفرزدق475
عالي طويل، : الطوال، خشام: قطعة من األرض غليظة، أرعن طرف الجبل، قود:  نحيزة476

  38، بيت رقم678ديوان ذي الرمة، ص
وقال ، ابن السراج، األصول 4/25، سيويه، الكتاب 99- 2/98السيوطي، المزهر  477

  3/94المصدر فَعلَة 
  74-1/73م، 1975 الرضي، شرح الشافية، ط478
  1/71 المصدر السابق 479
، عبد اهللا األسطي، 217عباس حسن، النحو الوافي ) سمج( ابن منظور، اللسان، مادة 480

    249/الطريق  في علم التصريف
، 4/27اب ، سيبويه، الكت104/، السيرافي، شرح الكتاب1/148 الرضي، شرح الشافية 481

  3/95ابن السراج، األصول  
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ي الحديث   اء ف د ج ال482وق يس، ق ن ق ي العالء عن األحنف ب : عن أب
اِب،                 قدمت المدينة، فبينما  ( ٌل أخشُن الثي ريش، إذ جاء رج ٌأل من ق ا م ٍة فيه  أنا في َحْلق

  )…بّشِر الكانزين: أخشُن الجسِد، أخشُن الوجِه فقام عليهم، فقال
  483فمن األوزان المشترآة بين َفِعل وَفُعل

ل) 1 سر-َفِع تح وآ ِرح-بف األول من َف س، ف ِرح وَنِج ل َف سر -مث ن -بالك اني م  والث
ضم  -نُجس شّبهة؛   484)إّنه َلفِرٌح فخوٌر: (وله تعالي  ومنها ق  -بال ّصفة الُم ِرح " ال ي  " َف عل

الي   ه تع ا قول ِرح، ومنه ل َف ن الفع ل م ٌب  : (وزن َفِع دُّنيا إّال َلِع اُة ال ا الحي وم

ٌو ب"،485)…وله الي " َلِع ال تع ل، وق ي وزن َفِع ب عل ل َلِع ن الفع شّبهة م فة ُم : ّص

ًا متِراآ        ( ه حّب اً فأخرجنا منه َخِضرًا يخرُج من ِضر   "486)…م شّبهة من      " َخ فة ُم ّص
ُمْهطعين إلى الّداع يقول الكافرون هذا يوٌم       : (الفعل َخِضر علي وزن َفِعل، وقال تعالي      

  .  أو عُسر488ّصفة ُمشّبهة علي وزن َفِعل من الفعل َعِسر " َعِسر "487)َعِسر
ل) 2 سكون -ِفْع سر ف ِفر -بك ن َص ح األول م ِصْفر وِمْل سر- آ ن - بالك اني م  والث

ٌح                 : (قال تعالي :  بالضم مثال  -مُلح ذا ِمْل راٌت وه ْذٌب ُف ذا َع َرج البحرين ه ِذي َم وُهَو ال
ح "،  489)ُأجاج وجعل بينهما َبْرزخًا وِحجرًا محجورا      ل من          " ِمْل ي ِفْع شبهة عل صفة م

انُ        : تقول490الفعل َمُلح، ومثال َصِفر    ِفر المك إذا : َصِفر جيُب المسرِف فهو ِصْفر، وَص
  خال

اني      -ُصْلب؛ وُحرُّ، فاألول من َصُلب    :  مثل -م فسكون بض -ُفْعل )3  بفتح فضم، والث

ِرر  ن َح سر  -م تح فك الي بف ه تع ا قول ٍذ  …: (، ومنه رمين يومئ شُر المج ونح

                                           
  2303/ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، حديث رقم482
  217/، عباس حسن، النحو الوافي76/ الحمالوي، شذا العرف483
  4/هود 484
  32/ األنعام485
  99/ األنعام486
عِسر أو عسير، محمد إسماعيل، قاموس األلفاظ واألعالم القرآنية مادة : ، قالوا8/ القمر487

  )عسر(
  1/76ضي، شرح الشافية  الر488
  53/ الفرقان489
     ،217/، عباس حسن، النحو الوافي76/ الحمالوي، شذا العرف490



  115

ه              " ُزْرقًا"،  491)ُزْرقًا ا قول صفة مشبهة جمع أزرق وزنه  أَفعل فعله َزِرق ، ومنه
يكم القصاُص في        : (تعالي وا ُآِتب عل ذين آمن ا ال ُد     يا أيِّه الُحّر والَعْب رَّ ب ى الُح  القتل

  492)…بالَعْبِد واألنثي باألنثي
  .  علي وزن ُفْعل من الفعل َحِررُ"الُحّر"الّصفة الُمشّبهة 

علي زنة ُفْعل من     " ُصْلب"     ومنها َصَلَب الحديُد فهو ُصْلب الّصفة الُمشّبهة        
شْبه   493الفعل َصُلب ومنها َسُخن الجُو فهو ُسْخن       ْخن "ة  ، الّصفة الُم ل      " ُس ة ُفْع ي زن عل

  .من الفعل َسُخن
ل  )4 سكون  -َفْع تح ف ِبط-بف ن َس ْخم، األول م َسْبط؛ وَض سر - آ اني-بالك ن :  والث م

ٌل          : (، ومنها قوله تعالي   بالضم -َضُخم َابُه واب راٌب فأَص فَمَثُلُه َآمثِل َصْفَواٍن َعَلِيه ُت

ِلد    علي " َصْلدًا"، الّصفة الُمشّبهة    494)…َفَترآْه َصْلداً  وزن َفْعال من الفعل َص

الي   ه تع ضًا قول ه أي ِد     …: (ومن ي الَمْه اَس ف م الّن ُدِس ُتَكلِّ ُروِح الق دُتَك ب إذ أّي

  . من الفعل َآُهل- َفْعال–علي وزن " َآْهال" الّصفة الُمشّبهة 495)…وَآْهال

الي ال تع راُبه  : (وق ائٌغ ش راٌت س ْذٌب ُف ذا َع ران ه ستوي البح ا ي  496)…وم
  . ُمشّبهة علي وزن َفْعل من الفعل َعُذبّصفة" َعْذٌب"

ا قالت شة رضي اهللا عنه َت أضربه: ( وعن عائ ْعٍب فجعل ٍر َص ي بعي ُت عل . آن
ٍئ               : فقال لي رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم        وُن في ش َق ال يك إّن الرف الّرفقِِ، ف عليك ب

آنه         ي وزن      " َصْعب "،497)إال زانه وال ُينَزُع من شٍئ إال ش شّبهة عل فة ُم ل من      ّص   َفْع
  . الفعل َصُعب 

  .بالضم - الثاني من آُرم-بالكسر -آَبِخيِل وَآِريم األول من َبِخل: َفِعيل) 5

   498)…فإْن آان اّلِذي َعَليِه الحقُّ َسِفيهًا أو ضعيفًا…: (قال تعالي

                                           
  102/ طه491
  178/ البقرة492
  210/عبد الحميد مصطفي، المغني في علم الصرف 493
  264/ البقرة494
  110/ المائدة495
  12/ فاطر496
  6/125 ابن حنبل 497
  282/البقرة 498
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ِفه،              " َسِفيهًا" ل من الفعل َس ة فعي شّبهة    " ضعيفاً "ّصفة ُمشّبهة علي زن فة ُم ّص
  .من الفعل َضُعفعلي زنة فعيل 

يمٍ  …: ( وقال تعالي  اٍر أث يم  "499)واهللاُُ ال ُيِحبُّ ُآلَّ آفَّ ي    " أث شّبهة عل فة ُم ّص
  .زنة فعيل من الفعل أِثم

ة        " وجيهًا "500)وآاَن ِعنَد اِهللا َوِجيهاً   …: (وقال تعالي  ي زن شّبهة عل فة ُم ّص
  . فعيل من الفعل َوُجه

ة        " خصيم" 501)…فإذا هو َخِصيٌم مُِّبينٌ   : (وقال تعالي  ي زن شّبهة عل فة ُم ّص

  ، 502فعيل من الفعل َخِصم، وَخِصم الرجل، غير متعٍد فهو َخِصم، وَخِصيم

  : 503وقال قائل
  إذا آنَت في قوم َعِدًي لست منهم  
  فُكلُّ ما َعِلفَت من خبيٍث وطّيب          

الي  " خبيث" ال تع ث، وق ل َخُب ل من الفع ي وزن فعي شّبهة عل فة ُم وم : (َص ي
ِعيُد             يأتي ال تَ   ِقيٌّ وَس نُهم َش ِقيِّ  "504)َكّلُم نفٌس إال بإذِنِه فِم ي وزن       " َش شّبهة عل فة ُم ّص

  فعيل من الفعل َشِقي 
  ّصفة ُمشّبهة علي وزن فعيل من الفعل سِعد" سعيد"

َسِلم، سليم، أما َسُعد، فهو مسعود، وإذا         : َسِعد فهو سعيد، مثل   : 505قال الرضي 
  . بالفتح-معنى مسعود وهنا يكون الفعل َسَعدآان فعيل بمعني مفعول، أي سعيد ب

  . بالضم- والثاني من َطُهر-بالكسر - َآَصاِحِب وَطاِهر، األول من صِحب-فاعل) 6

صَّاِحِب بالَجَنبِ      …: ( وقال تعالي  ِب وال اِر الُجُن " الصاحب  "506)…والج

الي           ال تع ة فاعل من الفعل َصِحب، وق  وآانت امرأتي   …: (ّصفة ُمشّبهة علي زن

                                           
  276/ البقرة499
  69/ األحزاب500
  77/ يسن501
فالٌن خَِصٍم إذا : ، ويقال) خصم( الخصيم الذي يخاصم غيره، ابن منظور، اللسان، مادة 502

   58/الزخرف) ما ضربوه لك إال جدالً بل هم قوم خَِصمون …: (كان جدل ومنه قوله تعالي
  2/132 الرضي، شرح الشافية 503
  105/ هود504
  4/33، سيبويه، الكتاب 2/142 الرضي، شرح الشافية 505
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اً         َع ُدَنك ولّي ي من ّل ة فاعل من الفعل                  507)اِقرًا َفَهْب ل ي زن اقر عل شّبهة ع َصفة الُم   ال
  .َعُقر

نُ   ِرح        -أِسن، يأَس اب َف نا من ب اءُ    508 أِس ن الم ه، فهو        : ، أِس ه ورائحت ر طعُم تغّي

نٍ         : (آسن ومنه قوله تعالي    ِر آِس اٍء َغي ْن م شّبهة    " آسن  "509)…ِفيها أنهاٌر مِّ صفة ُم
  . الفعل أِسنعلي زنة فاعل من

ل  "510)…يا قوِم اعمُلوا علي مكانِتُكم إّني َعاِملٌ      : (وقال تعالي    " َعاِم
  .صفة ُمشّبهة علي زنة فاعل من الفعل َعِمل

فارٌه :  قول الجوهري  512، نقل ابن منظور   511فُرة الشيء فهو فارٌه وهي فارهةٌ     
يح و                     ح، مل ل صُغر صغير، ومُل يٌض، مث ٌه وحم ل حامض وقياسه فِري الجمع  نادٌر مث

جارية فارهٌة إذا آانت َحَسَناء َمِليحة     : ُفْرهة مثل َصِحب، ُصْحبة، ونقل قول األزهري      
ِرٌه أي           " َفِره"حسن الوجِه، والجمع ُفْره، أما      : وُغالٌم فارهٌ  ٌل َف ٌر ورج ٌر وَبِط بمعني أِش
  .نشيط أِشٌر

                                                                                                                         
  36/ اء النس506
  : ومنه قول الشاعر عامر بن الطفيل5/مريم 507

  لبئس الفتى إن كنت أعور عاِقراً          جباناً فما عذِْري لدي كُلِّ مْحضٍر   

) ت ح(هو عامر بن الطفيل بن مالك  بن جعفر ، المفضل بن محمد الضبي، المفضليات، 

، 4،ط1943- م1942ارف، مصر، أحمد محمد شاكر، وعبد السالم محمد هارون، دار المع

2/362   
م ،مؤسسة سجل العرب 1974- ه1394/ إبراهيم األنباري، الموسوعة القرآنية الميسرة508

  3/13القاهرة، ج
  15/ محمد509
  93/ هود510
  89/ السيرافي، شرح الكتاب511
  ).فره( ابن منظور، اللسان، حرف الهاء، مادة 512
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الي          ه تع ران قول ُا فَ         : (وجاء في الق اِل َبُيوت ن الِجَب ون ِم  513)ِرِهينوَتْنِحُت
َره  . فارهين فهو من فُره  : فمن قرأها آذلك علي معني فرهين أي بطرين ومن قرأها          َيْف

  .  فهو فاره

  ما جاء من القرآن علي النصب

   -:المبحث الثاني

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  269/ البقرة
ومْن يؤتَ الحكمةَ فقد ُأوِتى (

  )…خيراً كثيراً

  الزم  كثُر  فعيل  كثيراً

  245/ البقرة
من ذا الذي يقرض اهللا قرضاً (

حسناً فيضاِعفه له أضعافاً 

  )…كثيرةً

  ~  ~  فعيلة  كثيرة

    آل 

  37/عمران

فتقبلها ربها بقَبوٍل حسٍن (

  )…وأنبتها نَباتاً حسناً

  ~  حسن  فَعال  حسناً

 يكُن من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً(  85/النساء

  )…له نَِصيٍب منها

  ~  ~  فَعلةً  حسنةً

 إنّي جاعل في األرِض …(  30/البقرة

  )…خَِليفةً

  متعدي  خلف  فعيلة  خَِليفةً

ثُم جعلناكم خالئفَ في (  14/يونس

  514)…األرِض

  خالئف

  ج خليفة

  ~  ~  فعيلة

                                           
سائي بالمد أي بإثبات  األلف بعد الفاء ، قرأ  ابن عامر وعاصم وحمزة والك149/ الشعراء513

فعلها فرة فهو فارٌه، وقرأ غيرهم بالقصد أي بحذف األلف بعد الفاء أي فرهين فعلها ) فارهين(

  259/أي بِطر، علي محمد الضباع، شرح الشاطبية. فهو فِره. فِره 
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 وكُال منها رغَداً حيث …(  35/البقرة

  )…ِشئتما

  ~  رغَد  فَعال  رغَداً

 كَمثَِل صفوان عليه …(  264/قرةالب

 اِبٌل  فَتَركهو هتراٌب فأصاب

  515)…صلْداً

  الزم  صلُد  فَعَل  صلْداً

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

بلى من كسب سيئةً (  81/البقرة

  )وأحاطتْ ِبها خطيئتُه 

  الزم  ساء  فيعلة  سيئة

مالً صاِلحاً  وخَلطُوا ع…(  102/التوبة

  )…وآخر سيئاً

  ~  ساء  فيعل  سيئاً

 إنّا أرسلناك بالحقِّ …(  119/البقرة

  )بِشيراً ونَِذيراً

  بِشيراً

  نَِذيراً

  فَِعيل

~  

  بشَر

  نَذَر

  متعدي

~  

  األحزاب

/45  

 إنّا أرسلناك شَاِهداً …(

  )…ومبشِّراً ونذيراً

  ~  شَِهد  فَاِعل  شَاِهداً

لنبي لهم ابعث لنا  قالوا …(  246/البقرة

  )…مِلكاً نقاتل

  متعدي  ملَك  فَِعل  مِلكاً

فمن كَان ِمنْكُم مِريضاً أو (  184/البقرة

 أياٍم ُأخَر ةٌ ِمنعلي سفٍر فِعد

(  

  الالزم  مِرض  فَِعيل  مِريضاً

  الالزم  كمل  لينفاع  كاملينوالوالداتُ يرضعن أوالدهن (  233/البقرة

                                                                                                                         
ابن وهو الذي يستخلف ممن قبله، وثمة جمع آخر هو خلفاء، :  خالئف، جمع خليفة514

   منظور اللسان، مادة خلف
بمعنى أملس يابس، ورجل صلد، أي بخيل فهو صلد وصلود وأصلد أفعالها صلَد : صلد 515

  ) صلد(وصِلد، ابن منظور، اللسان، مادة 
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مثنى   516)…حولين كَاملين

  كامل

مثنى 

  فاعل

آل 

  39/عمران

 إن اَهللا يبشِّرك بيحى …(

مصدقاً بكلمٍة من اِهللا وسيداً 

وحصوراً ونبياً من 

  517)الصالحين

  سيداً

  حصوراً

  فَيِعل

  فَعول

  ساد

  حِصر

  الالزم

~  

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

ئٍة قَِليلٍة غَلَبتْ ِفئةً كم ِمن ِف(  249/البقرة

  )…كَِثيرةً بإذِْن اِهللا

  الالزم  كَثُر  فَِعيلة  كَِثيرةً

 وال تسأموا أن تكتبوه …(  282/البقرة

صِغيراً أو كَِبيراً إلي 

  )…أجله

  صِغيراً

  كَِبيراً

  فَِعيل

~  

  صغُر

  كَبر

  الالزم

~  

  ~  ~  لفَِعي  كَِبيراً  ) لتعلُن علُوا كَِبيراً…(  4/اإلسراء

وال ينِْفقُون نفقةً صِغيرةً وال (  121/التوبة

كَِبيرة وال  يقطعون وادياً إال 

 اُهللا أحسن مليجزيه مله كُِتب

  )ما كانوا يعملون

  صِغيرة

  كَِبيرة

  

  صغُر  فَِعيلة

  كَبر

~  

~  

  ~  كبر  فعائل  كبائرإن تجتِنبوا كبائر ما تُنْهون (  31/النساء

                                                                                                                         
  )كمل(التام، وفيها ثالث لغات، كَمل، كَِمل، كَمل ،ابن منظور، اللسان، مادة :  الكامل516
كأنّه محجم عنهن، رجٌل حِصٌر أي بِخل،القرطبي، الجامع، الذي ال يأتي النساء : الحصور 517

    4/77مجلد
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  ج فعيلة  ج كبيرة  )…عنه

وال تُؤتُوا السفهاء (  5/النساء

  518)…أموالَكُم

  السفهاء

  ج سفيه

  فعالء

  ج فعيل

  الزم  سفُه

 فإن كان الِّذي عليه …(  282/البقرة

  )…الحقُّ سِفيهاً أو ضِعيفاً

  سِفيهاً

  ضِعيفاً

  فَِعيل

  فَِعيل

  سفُه

  ضعف

  الالزم

~  

يِريد اُهللا أن يخِْففَ عنكم (  27/النساء

  )قَ اإلنسان ضِعيفاوخُِل

  الالزم  ضعف  فَِعيل  ضعيفاً

 وعِلم أن فيكم …(  66/األنفال

  .)…ضعفاً

ـْل  ضعفاً   الالزم  ضعف  فَع

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  9/النساء
) وليخشَ الِّذين لو تركُوا ِمن

خَلِْفهم ذُريةً ِضعافاً خافوا 

  )…عليهم

  الزم  ضعف  ِفعال  ِضعافاً

  األعراف

 /38  

 ربنا هؤالِء أضلُّونا …(

  )فأِتِهم عذَاباً ِضعفاً في النار

  الزم  ضعف  ِفعل  ِضعفاً

 وال تيمموا الخَِبيثَ ِمنْه …(  267/البقرة

519)…تُنِْفقُون  

  الزم  خَبث  الفَِعيل  الخَِبيث

  األعراف

/157  

َ يِحلُّ لَهم الطَّيباِت …(

لَيِهم الخبائثَويِرم عح…(  

  الخبائث

  ج خبيثة

  الفعائل

  ج فعيلة

~  ~  

                                           
بمعني المبذرون وأفعالها سِفه، وسفُه، ابن : السفه في اللغة الخفة والطيش، والسفهاء 518

  :ومنها قول زهير 1/461، الزمخشري، الكشاف) سفه(منظور،اللسان، مادة 

   اهَ الشيخُ ال حلَم بعده      وإن الفتى بعد السفهاة يْحلُموإن سف                                    

    . 1/310تقصد الماَل الرديء، الزمخشري، الكشاف :  تيمموا519
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ال 

  46/عمران

 إن اَهللا يبشِّرك بكلمٍة …(

 عيسى ابن ِسيحالم هِمنْه اسم

مريم وِجيهاً في الدنيا 

  520)…واآلِخرة

  الزم  وجه  فعيل  وجيهاً

آل 

  46/عمران

َ يكَلِّم النّاس في المهِد …(

  )من الصاِلِحينوكَهال 

  الزم  كَهل  فَعل  كَهالً

أل 

  56/عمران

فأما الِّذين كَفَروا فُأعذُّبهم (

  )…عذَاباً شَِديداً

 المتعدي  شد  فَِعيل  شَِديداً

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

 ثُم نُِذيقُهم العذاب …(  70/يونس

  )الشَِّديد

  متعدي  شد  الفَِعيل  الشَِّديد

َ فليتَّقُوا اَهللا وليقولوا قوالً …(  9/النساء 

  521)سِديداً 

  متعدي  سد  فَِعيل  سِديداً

  متعدي  شد  ِفعال  ِشداد  )وبنَينَا فَوقَكُم سبعاً ِشِداداً(  12/النبأ

آلعمران 

/187  

 واشتروا به ثمناً …(

  522)قليالً

  الزم  قّل  فَِعيل  قَِليالً

                                           
الشفاعة وعلو الدرجة في : النبوة والتقدم علي الناس، وفي اآلخرة:  الوجاهة في الدنيا520

   1/357الجنّة، الزمخشري، الكشاف 
  )سدد(صد من القول والعمل، ابن منظور، اللسان، مادة الصواب والق:  السديد521
وشروه بثمن بخس دراهم معدودٍة : ( الشراء والبيع قد يتبدالن في اللغة ومنه قوله تعالى522

فلما شَراها فاضتْ العين عبرةً      وفي : ، وقال الشماخ20/، يوسف)وكانوا فيه من الزاهدين

  الصدر حزاٌز من الوجِد حامز 

  الشديد الممضي المحرق،: الححزاز هو ما يجده اإلنسان في نفسه من غيظ وغم، الحامز
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ٌن واتّبع ِملةَ  وهو محِس…(  125/النساء

إبراهيم حِنيفاً واتّخذَ اُهللا 

  523)إبراهيم خليال

  حِنيفاً

  خَِليالً

  فَِعيل

~  

  حنفَ

  خّل

  متعدي

  الزم

مخِْلِصين له الدين …(  5/البينة

  )…حنُفاء

  حنفاء 

  ج حِنيف

  فُعالء

  ج فَِعيل

  متعدي  حنَف

  

 إن  ِخفْتُم ِشقَاقَ بينِهما …(  35/النساء

وا حكَماً ِمن أهِله وحكَماً فابعثُ

  524)…من أهلها

   متعدي  حكَم  فَعَل  حكَماً

  الزم  تاب  فَعال  تَواباً  ) إن اَهللا كان تَواباً رِحيما…(  16/النساء

الصفة       اآلية  السورة
  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

فكُلُوا ِمنْها وأطِعموا …َ)  28/الحج
  )…البائس الفَِقيِر

  الزم  بِئس  فاعل  ئسالبا

  متعدي  حِسب  فَِعيل  حِسيباً  ) وكفى باِهللا حِسيباً…(  6/النساء
  آل عمران

/159  
ولو كنت فظّاً غَِليظَ (

  )…القلِب
  الزم  فظظ  فَعل  فظّاً

 وأخذن منكم ِميثاقاً …(  154/النساء
  )غَِليظاً

  الزم  غَلٌظ  فَِعيل  غَِليظاً

  متعدي  رقَب  فَِعيال  رِقيبا  )ِكم رِقيبا إن اَهللا كَان علَي…(  1/النساء
 إن اَهللا كَان غَفُوراً …(  23/النساء

  )رِحيماً
  متعدي  غَفَر  فَعول  غَفُوراً

  الزم  بصر  فَِعيل  بِصيراً وكان اُهللا بما تَعملُون …(  9/األحزاب

                                                                                                                         
  . م1968/صالح الدين الهادي، دار المعارف، مصر) ش ت(ديوان الشماخ، 

  ).حنف(هو الذي يميل إلى الحق أو المخلص أو المستقيم، ابن منظور، اللسان، مادة :  الحنيف523
  5/26لق علي المفرد والجمع، األلوسي روح المعاني أي رجالً عدالً ، ويط:  حكما524ً
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  )بِصيراَ
 إن اَهللا كَانَ عِليماً …(  24/النساء

  )حِكيماً
  متعدي  عِلم  يلفَِع  عِليما

ولقد أتيناك سبعاً من المثاِني (  87/الِحجر
العظيم آن525)والقُر  

  الزم  عظُم  الفَِعيل  العِظيم

 ويِرِيد الِّذين يتِّبعون …(  27/النساء
الشَّهواِت أن تَِميلُوا ميالً 

  )عِظيماً

  الزم  عظُم  فَِعيل  عِظيما

  النساء
/31  

  كرمفَِعيل      كَِريماً   )الً كَِريماً ونُدِخلْكم مدخَ…(
  

  الزم

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

وإن عليكم لحافظين ِكراماً (  10/اإلنفطار

  )كَاِتبين

  ِكراما

  كاتبين

  ج كَاِتب

  ِفعال 

  

   فاعل

  كرم

  

  كَتَب

  الزم

  

  متعدي

لِّ  إن اَهللا كَان علي كُ…(  33/النساء

  )شٍئ شَِهيدا

  متعدي  شَِهد  فَِعيل  شَِهيدا

  الزم  عال  فَِعيل  عِلياً   ) إن اَهللا كَان عِلياً كَِبيراً…(  34/النساء

 والَ تَقْربوا الصالةَ وأنتُم …(  43/النساء

سكارى حتى تَعلَموا ما 

  الزم  جنُب  فُعل  جنُباً

                                           
هي من التثنية وهي التكرير، الن الفاتحة مما تكرر قراءتها في الصالة وغيرها : المثاني525

لذلك سميت بالمثاني، أو من الثناء الشتمالها علي ما هو ثناء علي اهللا، الزمحشري، الكشاف 

سن الحديِث كتاباً متشابها مثِانَي تَقْشَِعر منه جلُود الِّذين اهللاُ نَزَل أح(، وجاء في القران 2/564

مهبر خْشَون23/الزمر) …ي  
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  )…تَقُولُون وال جنُباً

 وكُلواَ ِمما رزقكُم اُهللا …(  88/المائدة

  )حالالً طيباَ

  الزم  طاب  فَيِعل  طيباً

 ومساكن طيبةً في جنَّاِت …(  72/التوبة

  )…عدٍن

  ~  ~  فَيِعلة  طيبة

ال تُحرموا طيباِت ما أحل (  87/المائدة

  )…اُهللا لكم

  طيبات

  ج طيبة

  

   فعيلة

  

~  

  

~  

  متعدي  زلَق  فَعل  زلقاً  526)ِعيداً زلَقَاًَ فَتُِصبح ص…(  40/الكهف

 إن اَهللا كَان عفُواً …(  43/النساء

  )غَفُوراً

  متعدي  عفا  فَعول  عفُواً

 وكَفى باِهللا وِلياً وكفى …(  45/ النساء

  )باِهللا نَِصيرا

  وِلياً

  نَِصيراً

  فَِعيل

  فَِعيل

  وِلى

  نَصر

  متعدي

~  

الصفة       اآلية  السورة

  مشبهةال

  نوعه  فعلها  وزنها

  الزم  قَِوى  فَِعيل  قَِوياً  )وكان اُهللا قَِوياً عِزيزاً(..  25/األحزاب

 فإن طبت لكم شيئاً منه …(  4/النساء

  )فكلوه هنئاً مرياً

  هنيئاً

  مِريئا

  فعيل

  فعيل

  هنؤ

  مرؤ

  الزم

  الزم

 إن اهللا كان عزيزاً …(  56/النساء

  )حكيماً

  الزم  عذّ  فعيل  عزيزاً

 واذا مسه الشر كان …(  83/اإلسراء

  )يئوسا

  الزم  يئس  فعول  يئوساً

                                           
وجه األرض، وقيل األرض بعينها،زلق أرض ملساء، أو ملساء ليس بها شئ، ابن منظور، :  الصعيد526

لقاً مصدر وصف به وهنا بمعنى ز)                                     زلق(، مادة )صعد(اللسان، مادة 

  . 2/485فاعل أي زالق، الزمخشري، الكشاف 
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/اإلسراء

100  

  الزم  فتر  فعول  فتوراً  ) وكان اإلنسان فتورا…(

 إن اهللا كان سميعاً …(  58/النساء

  )بصيراً

  متعدي  سمع  فعيل  سميعاً

  الزم  بعد  فعيل  بعيدا  ) إن يضلهم ضالالً بعيدا…(  60/النساء

  الزم  بلغ  فعيل  بليغاً  )أنفسهم قوالً بليغاً في …(  63/النساء

  الزم  رفق  فعيل  رفيقاً  ) وحسن أولئك رفيقا…(  69/النساء

  ~  صدق  فعيل  صديقاً  )… إنه كان صديقاً نبياً…(  41/مريم

فأولئك مع الذين أنعم اهللا (  69/ النساء

عليهم من النبيين 

  )…والصديقين

الصديقي

  ن

ج 

  صديق

  ~  ~  الفعلين

 ومن تولى فما أرسلناك …(  80/النساء

  )عليهم حفيظاً

  متعدي  حفظ  فعيل  حفيظا

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  متعدي  وكل  فعيل  وكيال  ) وكفى باهللا وكيال…(  81/النساء

 إن اهللا كان بما تعملون …(  94/النساء

  )خبيراً

  الزم  خبر  فعيل  خبيراً

 وال تكن للخانين …(  35/النساء

  )خصيما

  متعدي  خصم  فعيل  خصيما

  الزم  برئ  فعيل  بريئا  )ثم يرم به بريئاً فقد احتمل(  112/النساء

 إن اهللا ال يحب من كان …(  107/النساء

  )خواناً أثيما

  الزم  أثم  فعيل  أثيما
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 إن يدعون إال شيطاناً …(  117/النساء

  )مريدا

  الزم  مرد  فعيل  مريدا

 أو يزوجهم ذكراناً …(  50/الشورى

  )…يجعل من يشاء عقيماو

  الزم  عقُم  فعيل  عقيماً

وفي عاد إذ أرسلنا عليهم (  41/الذاريات

  )الريح العقيم

  ~  ~  الفعيل  العقيم

  متعدي  وسع  فاعل  واسعا  ) وكان اهللا واسعاً حكيما…(  13/النساء

  الزم  لطف  فعيل  لطيفاً  ) إن اهللا كان لطيفاً خبيراً…(  34/األحزاب

  الزم  أِدد  فعل  إداً  )يئاً إداًلقد جيتم ش(   89/مريم

  المرسالت

/26  

  أمواتاً  ) أحياء وأمواتاً…(

  ج ميت

  فعل

  ج فعيل

  الزم  مات

 فأنشرنا به بلدة ميتاً …(  11/الزخرف

  )كذلك تخرجون

  ~  مات  فعل  ميتاً

الصفة       اآلية  السورة
  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

 يحسبهم الجاهل أغنياء …(  273/البقرة
  )فمن التعف

أغنياء ج 
  غنيا

افعالء 
  ج فعيل

  غنى
  غنى

~  
~  

  متعدي  حمد  فعيل  حميداً  ) وكان اهللا غنياً حميداً…(  131/النساء
  الزم  أمر  فعل  إمراً  ) لقد جئت شيئاً أمراً…(  71/الكهف
  الزم  حلم  فعيل  حليماً  ) ألنه كان حليماً غفورا…(  41/فاطر

 وجعلها كلمة باقية في …(  28/الزخرف
  )لهم يرجعونعقبه لع

  ~  بقى  فاعلة  باقية

 وكان اهللا على ذلك …(  133النساء
  )قديراً

  الزم  قدر  فعيل  قديراً

ما به من علم إالّ اتباع …(  157/النساء
  )…الظن وما قتلوه إال يقيناً

  ~  يقن  فعيل  يقيناً
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بشر المنافقين بأن لهم عذاباً (  138/النساء
  )اليماً

  الزم  ألم  فعيل  اليماً

 حتى يروا العذاب …(  88/يونس
  )األليم

  ~  ~  الفعيل  األليم

  الزم  ضنك  فعال  ضنكا  ) فإن له معيشة ضنكا…(  124/طه
  متعدي  شكر  فاعل  شاكراً  ) وكان اهللا شاكراً عليما…(  148/النساء
  ~  ~  ~  ~  )…شاكراً النعمه(  121/النحل

  شكوراً  ) إنه كان عبداً شكوراً…(  3/اإلسراء
  عبداً

  فعول
  فَعل

ِ~  
  عبد

~  
  متعدي

 كالذي استهوته …(  71/األنعام
الشياطين في األرض حيران 

  )…له أصحاب يدعونه

  الزم  حير  فعالن  حيران

 والنخل والزرع مختلفاً …(  141/األنعام

  )…أكله والزيتون والرمان

  ~  أختلف  مفتعل  مختلفاً

الصفة       اآلية  السورة
  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

ال يحب من كان  إن اهللا …(  36/النساء
  )مختاالً فخورا

  الزم  فخر  فعول  فخورا

 وكان ذلك على اهللا …(  3/النساء
  )يسيراً

  الزم  يسر  فعيال  يسيراً

  الزم  عجل  فعول  عجوال  ) وكان اإلنسان عجوالً…(  11/اإلسراء
 والذي خبث …والبلد الطيب(  58/األعراف

  )…ال يخرج إال نكدا
  الزم  نكد  فعل  نكدا

يزرون وراءهم يوماً  و…(  27/اإلنسان
  )ثقيال

  الزم  ثقل  فعيل  تقيال

سحاباً ثقاال *  حتى إذا …(  57/األعراف
  )…سقناه البلد الميت

  الزم  ثقل  فعال  ثقاال
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  الزم  خف  فعال  خفافاً  )…انفروا خفافا وثقاالً(  41/التوبة
/اإلعراف

189  
فلما تغشاها حملت حمال (

  )…خفيفاً فمرت به
  ~  خف  فعيل  خفيفاً

/ فاإلعرا
64  

          ) إنهم كانوا قوماً عمين…(

أفانت تهدي العمي ولو (  43/يونس
  )كانوا ال يبصرون

العمي ج 
  أعمى

  الزم  عمى  أفعل

 لم يخروا عليها صما …(  73/الفرقان
  )وعمياناً

  ~  عمى  فعالن  عميانا

 أفانت تسمع الصم ولو …(  42/يونس
  ) كانوا ال يعقلون

  الصم
  ج اصم

  الزم  صم  أفعل

 وال تسمع الصم …(  80/النمل

  )…والدعاء

مالص  

  ج أصم

  الزم  صم  أفعل

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

ونحشرهم يوم القيامة علي (  97/اإلسراء

وجوههم عمياً وبكما 

   )…وصماً

  عمياً

  بكما

  صماًً

  فُعل

~  

~  

  عمى

  بكم

صم  

~  

~  

~  

/األعراف

150  

ولما رجع موسى إلى قومه (

  )…ان أسفاغضب

  غضبان

  أسفاً

  فعالن

  فعل

  غضب

  أسف

  الزم

~  

 ونحشر المجرمين يومئذ …(  102/طه

  )ذرقاً

  ذرقاً ج 

  أذرق

  الزم  زرق  أفعل

          (***)  25/فصلت

 ومن يكن الشيطان له …(  38/النساء

  )قريناً فساء قريناً

  متعدي  قرن  فعيل  قريناً
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 ويطعمون الطعام على …(  8/اإلنسان

  )يماً وأسيراحبه مسكيناً ويت

  الزم  أسر  فعيل  أسيراً

وما كان لنبي أن يكون له (  67/األنفال

أسرى حتى يثخن في 

   )…األرض

  أسرى

  ج أسير

  فَعلَى

  ج فعيل

  ~  أِسر

الذين اتخذوا دينهم لهواً (  51/األعراف

  )…ولعباً

  ~  لعب  فعل  لعباً

لو كان عرضاً قريباً وسفراً (  42/التوبة

  )…قاصداً التبعوك

  ~  قرب  فعيل  قريباً

 وما يدريك لعل الساعة …(  63/االحزاب

  )تكون قريباً

  ~  قرب  فعيل  قريباً 

  ~  صلح  فاعل  صالح  )… وكان أبؤهما صالحاً…(  82/الكهف

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

وآخرون اعترفوا بذنوبهم (  102/التوبة

خلطوا عمالً صالحاً وآخر 

  )…سيئاً

  صالح

  

  الزم  صلح  علفا

ولقد أخذ اهللا بني إسرائيل (   12/المائدة

  )وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً

  الزم  نقب  فعيالً  نقيباً

  متعدي  رقب  فعيال  رقيباً  ) إن اهللا كان عليكم رقيباً…(  1/النساء

 أألد وأنا عجوز وهذا …(  72/هود

  )…بعلي شيخا

  الزم  شاخ  فَعل  شيخاً

عزيز إن له قالوا ياأيها ال(   78/يوسف

  )…أباً شيخاً كبيراً

~  ~  ~  ~  
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 ثم يخرجكم طفال ثم …(  67/غافر

لتبلغوا أشدكم ثم تكونوا 

   )…شيوخاً

  طفالً 

  شيوخاً

  ج شيخ

  فَعل

  فعول

  فعل

  طفل

  شاخ

~  

~  

 وتمت كلمة ربك صدقا …(  115/األنعام

  )…وعدال

  صدقاً

  عدالً

  فعل

  فَعل

  صدق

  عدل

  متعدي

  الزم

بدعاً من قل ما كنت (  9/األحقاف

  )…الرسل

  ~  بدع  فَعل  بدعاً

 وتبرٌي األكمة …(  110/المائدة

  )…واألبرص بأذى

  األكمة

  األبرص

  أفعل

  أفعل

  كمه

  برص

~  

~  

إن تبدوا الصدقات فنعما (  271/البقرة

هي وإن تخفوها وتؤتوها 

  )الفقراء فهو خيٌر لكم

  الفقراء

  ج فقير

  الفعالء

  ج فقير

  ~  فقر

 الصفة      اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

 أو لم نمكن لهم حرماُ …(  57/القصص

  ) آمناً

  الزم  أِمن  فاعل  آِمنا

  ~  ~  فاعلة  آِمنةً  )…قرية كانت آمنة مطمئنة(  112/النحل

 ادخلوا مصر إن شاء …(  99/يوسف

  )اهللا آمنين

آمين ج 

  آِمن

  فاعلين

  ج فاعل

~  ~  

 وإن الساعة آلتية …(  85/الحجر

  )ح الجميلفاصفح الصف

  ~  جمل  الفعيل  الجميل

سراحا ***  فتعالين …(  28/األحزاب

  )جميالً

  ~  ~  ~  جميالً

  

  ~  طَرو  فعيل  طرياً هو   الذي سخر البحر (  14/النحل
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  )…لتأكلوا منه لحما طرياً

  متعدي  عجب  فَعالً  عجباً  ) وكانوا من آياتنا عجباً…(  9/الكهف

 وهو  ظّل وجهه مسوداً…(  58/النحل

  )…كظيٌم

  الزم  اسود  مفعل  مسوداً

آل 

  170/عمران

فرحين بما آتاهم اهللا من (

  )فضله

فرحين 

  ج فرح

  الزم  فِرح  فَِعل

 وال تفرح إن اهللا ال …(  76/القصص

  )يحب الفرحين

الفرحين 

  ج فرح

  فعلين

  ج فعل

  الزم  فِرح

  األعراف

/150  

 فال تشمت يه األعداء …(

وال تجعلني مع القوم 

  )المينالظ

  متعدي  عدا  الفعالن  األعداء

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

 إن الشيطان كان …(  53/اإلسراء

  )لإلنسان عدواً مبينا

  عدواً

  مبيناً

اسم 

فاعل 

من 

غير 

  الثالثي

  عدا 

  أبان

  الزم

 إال أن قالوا أبعث اهللا …(  94/اإلسراء

  )بشيراً رسوالً

  الزم  سلر  فعول  رسوالً

الحمد هللا الذي أنزل على   2-1/الكهف

عبده الكتاب  ولم يجعل 

  عوجاً قيما

  ~  قام  فيعل  قيماً

  ~  ضاق  فيعل  ضيقاً ومن يرد أن يضله …(  125/األنعام
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يجعل صدره ضيقاُ 

  )…حرجاً

 وما أظن الساعة قائمة …(  50/فصلت

ولئن رجعت إلى ربي أنا لي 

  )عنده الحسنى

قائمة 

مؤنث 

  قائم

  اعلةف

مؤنث 

  فاعل

  ~  قام

 قال أقتلت نفساً زكيه …(  74/الكهف

بغير نفس لقد جئت شيئاً 

  )…نكراً

  زكيه 

  نكراً

  فعيلة

  فعل

  زكا

  نكُر

  متعدي

  الزم

يوم يدع الداعي إلى شئ (  6/القمر

  )نكر

  ~  نكر  فُعل  نكر

قال إنما أنا رسول ربك (  19/مريم

  )ألهب لك غالماً زكياً

  متعدي  زكا  فعيل  زكياً

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

أن لهم أجراً حسناً ماكثين (  3 ،2/الكهف

  )فيه أبداً

  ماكثين

  ج ماكث

  فاعلين 

  ج فاعل

  الزم  مكُث

يوم تشقق األرض عنهم (  44/ق

سراعا ذلك حشر علينا 

  )يسير

  الزم  سرع  فعال  سراعاً

 فإذا جاء وعد ربي …(  98/الكهف

ن وعد ربي جعله دكاء وكا

  )حقاً

  دكاء

مؤنث 

  أدك

  فعال

  

كالزم  د  

 ويلبسون ثياباً خضراً …(  31/الكهف

  )…من سندس

  الزم  خَِضر  فُعال  خُضراً
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أو يصبح ماؤها عوراً فلن (  41/الكهف

  )…تستطيع له طلبا

  الزم  غار  فعال  غوراً

  ~  يتيم  الفعيل  اليتيم  )كال بل ال تكرمون اليتيم(  17/الفجر

ويطعمون الطعام على حبه (  8/اإلنسان

  )مسكيناً ويتيماً وأسيراً

  الزم  يِتم  فعيل  يتيماً

وأما الجدار فكان لغالمين (  82/الكهف

  )…يتيمين في المدينة

  يتيمين

 مثنى يتيم

  فعلين

/ مثنى

  فعيل 

  ~  يتيم

  الزم  خفي  فعيل  خفياً  )إذ نادى ربه نداء خفياً(  3/مريم

 وكانت امراتي …(  8-5/مريم

  )…اًعاقر

  الزم  عقُر  فاعالً  عاقراً

  ~  رضى  فعل  رضياً  )… وأجعله ربي رضيا…(  6/مريم

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

وحناناً من لدنَّاً زكاة وكان (  13/مريم

  )…تقياُ

  متعدي  وقى  فعيال  تقياً

  الزم  صبا  فعيال  صبيا  ) وأتيناه الحكم صبيا…(  12/مريم

  الزم  سِوى  فعيال  سوياً  ) فتمثل لها بشراً سوياً…(  17/ مريم

براً بوالديه ولم يكن جباراً (  14/مريم

  )عصياً

  براً

  جباراً

  عصياً

  فَعل

  فَعال

  فعيل

بر  

  جبر

  جنى

  متعدي

~  

~  

  ~  جنى  فعيل  جنياً  ) تساقط عليك رطباً جنياً…(  24/مريم

+20/مريم

28  

 ولم يمسني بشر ولم أك …(

  )بغياً

  الزم  بغى  فعيل  بغياً

  الزم  بغى  فعيل  قصياً فانتبذت به مكاناً …(  22/مريم
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  )…قصياً

فقوال له قوالً ليناً لعله يتذكر (  44/طه

  )…أو يخشى

  ~  الن  فيعل  ليناً

 فاطرب لهم طريقاً في …(  77/طه

  )…البحر يبساً ال تخاف

  الزم  يِبس  فَعالَ  يبساً

 وآتينا عبس ابن مريم …(  87/البقرة

  )…بيناتال

  البينات

  ج بينة

  ~  بان  فيعلة

  متعدي  لد  فُعل  لداً  )… وتنذر به قوماً لداً…(  97/مريم

 وترى الناس سكارى …(  2/الحج

  )…وما هم بسكارى

  سكارى

ج 

  سكران

  فعالى

ج 

  فعالن

  الزم  ِسكَر

  الزم  فَِرى  فعيال  فِرياً  )… لقد جئت شيئاً فرياً…(  27/مريم

فة الص      اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

 ويكونون عليهم …(  82/مريم

  )…ضداً

  متعدي  ضد  ِفعل  ِضداً

  

إن الذين يرمون المحصنات (  23/النور

  )…الغافالت

  الغافالت

  ج غافلة

  فاعالن

ج 

  فاعلة

  الزم  غَفَل

 وكان يوماً على …(  26/الفرقان

  )الكافرين عسيراً

  الزم  عِسر  فعيال  عسيراً

  متعدي  هدى  فاعالً  هادياً  )وكفى بربك هادياً ونصيرا(  31/الفرقان

/الشعراء

149  

وتنحتون من الجبال بيوتاً (

  )…فارهين

فارهين 

  ج 

  فاره

  فاعلين

  ج فاعل

  الزم  فرة

  ~  لهى  فاعلة  الهية  )…الهية قلوبهم(  3/األنبياء
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ادفع بالتي هي أحسن (  96/المؤمنون

  )…السيئة

  ~  ساء  الفيعلة  السيئة

  

/األعراف

153  

والذين عملوا السيئات ثم (

  )…تابوا

  السيئات

  ج سيئة

  ~  ~  الفيعلة

الذين يقولون ربنا أصرف (  65/الفرقان

عنّا عذاب جهنم إن عذابها 

  )كان غراما

    غرم  فعال  غراما

قال ستجدني إن شاء اهللا (  69/الكهف

  )…صابراً

  الزم  صبر  فاعالً  صابراً

  الشعراء

/171  

  الزم  عجز  فعول  عجوزاً  )ينإال عجوزاً في الغابر(

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

وأدخل يدك في جيبك (  12/النمل

تخرج بيضاء من غير 

  )…سوء

  الزم  بيض فعالء  بيضاء

 إن اهللا ال يهدي القوم …(  50/القصص

  )الظالمين 

  الظالمين

  ج ظالم

الفاع

  لين

ج 

  فاعل

  متعدي  ظلم

  المرسالت

/26  

  إحياء   ) وأمواتاًأحياء(

  ج حي

  ~  حي  فيعل

يخرج الحي من الميت (  19/الروم

  )…ويخرج الميت من الحي

متعدي  حي  فيعل  الحي  

  ~  حي  فيعل  حياًلينذر من كان حياً ويحق (  70/يسن
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  )…القول

 أنت موالنا فانصرنا …(  286/البقرة

  )علي القوم الكافرين

  موالنا

  ج مولى

فعال

  ن

ج 

  مفْعل

  ~  ولى

 فأصبح هشيما تذروه …(  45/الكهف

  )…الرياح

  الزم  هشم  فعيال  هشيماً

فسخرنا له الريح تجري (  36/ص

  )…بأمره رخاً حيث أصاب

  الزم  رخا  فُعال  رخاء

  الزم  عصف  فاعلة  عاصفة  )…ولسليمان الريح عاصفة(  18/األنعام

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

ن دون اهللا أم اتخذوا م(  43/الزمر

  )…شفعاء

  شفعاء

  ج شفيع

  فعالء

  ج فعيل

  متعدي  شفع

ال شريك له وبذلك أمرت (  164/األنعام

  )وأنا أول المسلمين

  متعدي  شرك  فعيل  شريك

 …ونعمة كانوا فيها فاكهين(  27/الدخان

(  

  فاكهين

  ج فاكه

  فاعلين

  ج فاعل

  الزم  فكة

  متعدي  وزر  فعيال  وزيراً  )وأجعل لي وزيراً من أهلي(  29/طه

 قانتات عابدات سائحات …(  5/التحريم

  )ثيبات وأبكاراً

  ثيبات

  ج ثيبه 

  فيعالن

  ج فيعلة

  الزم  ثاب

 وسقوا ماء حميماً فقطع …(  15/محمد

  )أمعاءهم

  الزم  حم  فعيال  حميماً

  الزم  أبان    مبيناً  )إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً(  1/الفتح

  متعدي  نصح  فعوال  نصوحاًى يا أيها الذين أمنوا توبوا إل(  8/التحريم
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  )…اهللا توبة نصوحاً

 وهو الذي جعل لكم …(  15/الملك

  )األرض ذلوالً

  متعدي  ذّل  فعول  ذلوالً

  الزم  هلع  فعول  هلوعاً  )إن اإلنسان خلق هلوعاً(  19/المعارج

  ~  جزع  فعول  جذوعاً  )إذا مسه الشر جذوعاَ(  20/المعارج

  الزم  غدق  فعال  اًغدق  ) ألسقينهم ماء غدقاً…(  16/الجن

  متعدي  صعد  فعالً  صعداً  ) يسلكه عذاباً صعداً…(  17/الجن

إن لك في النهار سبحاً (  7/المزمل

  )طويالً

  الزم  طال  فعيالً  طويالً

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

 فترى القوم فيها صدعى …(  7/الحاقة

  )…كأنهم

  ~  صدع  فعلى  صدعى

  البثين  )ثين فيها أحقاباالب(  23/النبأ

  ج البث

  فاعلين

  ج فاعل

  الزم  لبث

  الزم  حوي  أفعل  أحوى  )فجعله غثاء أحوى(  5/األعلى

فعصى فرعون الرسول (  16/المزمل

  )فأخذناه أخذاً وبيالً

  الزم  وبل  فعيال  وبيال

فكيف تتقون إن كفرتم يوماً (  17/المزمل

  )بجعل الولدان شيباً

  شيباً

  ج شيب

  فعل

  ج أفعل

  الزم  شاب

إنا نخاف من ربنا يوماً (  10/اإلنسان

  )عبوساً قمطريراً

  عبوساً

  

  الزم  عبس  فعول

 وسقاهم ربهم شراباً …(  21/اإلنسان

  )طهوراً

  ~  عبس  فعول  طهوراً
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  الزم  وهج  فعالً  وهاجاً  )وجعلنا فيها سراجاً وهاجاً(  13/النبأ

  ~  عند  فعيال  عنيداً  )كال إنه كان آلياتنا عنيداً(  16/المدثر

كمثل جنة بربوة أصابها (  265/البقرة

  )…وابل فاتت أكلها ضعفين

  ضعفين

مثنى 

  ضعف

  ~  ضعف  فعل

  متعدي  دهق  فعال  دهاقاً  )وكاساً دهاقاً(  34/النبأ

  النازعات

/11  

  الزم  نخر  فعلة  نخرة  )أأذا كنا عظاماً نخرة(

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

من يستمع اآلن يجد له  ف…(  9/الجن

  )شهاباً رصداً

  ~  رصد  فعال  رصداً

ولو اسقاموا علي الطريقة (  16/الجن

  )ألسقيناهم ماءاً غدقاً

  ~  غدق  فعال  غدقاً

واترك البحر رهواً إنهم (  24/الدخان

  )جند معرفون

  الزم  رها  فعالً  رهواً

  األبرار  )إن األبرار لفي نعيم(  22/المطففين

  ج بار

  ~  برر  فاعل

  

إنا هديناه السبيل إما شاكراً (  3/اإلنسان

  )وإماً كفورا

  ~  كفر  فعوال  كفورا

فجعل منه الزوجين الذكر (  39/القيامة

  )واألنثى

  ~  أنث  فعلى  األنثي

  

  ~  صحب  فاعلة  صاحبة  )ما اتخذ صاحبه وال ولدا(  3/الجن
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  ما جاء من القران علي الجر واإلضافة

  -:المبحث الثالث

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  متعدي  رحم  الفعالن  الرحمان  )بسِم اِهللا الرحمِن الرحيِم(  1/الفاتحة

 وهم بذكِر الرحمِن هم …(  36/األنبياء

  )كافرون

  ~  ~  ~  الرحمان

  ~  ~  ~  الرحمان  )نزبل من الرحمن الرحيم(  فصلت

وإذا ِقيل لهم اسجدوا (  60/الفرقان

  )…للرحمِن قالوا

  ~  ~  ~  لرحمانا

 إنه بسِم اِهللا الرحماِن …(  30/النمل

  )الرحيِم

  ~  ~  الفعيل  الرحيم

  ~  ~  فعيل  رحيٍم  )سالٌم ِمن رب(  58/يسن

آل 

  36/عمران

 وإني ُأعيذها بك …(

وذريتها من الشيطان 

  )الرجيم

  متعدي  رجم  الفعيل  الرجيم

حفظناها من كل شيطان (  17/الحجر

  527)رجيم

  ~  ~  فَِعيل  رِجيم

  ~  ملك  فَاِعل  مالك  ) يوم الدين528مالك(  4/الفاتحة

  متعدي  ملك  فاعل  مالك  )قل اللهم مالك الملك(آل 

                                           
  98/ نظائرها في القران كثيره منها النحل527
علي محمد . أي ماِلك وقرأ غيرهما بالقصر أي ماِلك) بالمد( قرأ الكسائي وعاصم 528

    .1/6، العكبري، التبيان 33/الضباع، شرح الشاطبية
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  26/عمران

 أو كصيٍب ِمن …(  19/البقرة

  )…السماِء

  ~  صاب  فيعل  صيب

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  آل عمران

/179  

 حتّى يمِيز الخَِبيثَ من …(

  529)…يِبالطَّ

  الزم  طاب  الفيعل  الطَّيِب

 وجرين بِهِم بريٍح طيبٍة …(  22/يونس

  )…فَِرحوا ِبها

  ~  ~  فيعلٍة  طيبٍة

ضرب اُهللا مثالً كلمةً طيبةً (  24/إبراهيم

  )…كشجرٍة طيبٍة

  ~  ~  ~  طيبة

 530 ورزقكُم من الطيباِت…(  26/األنفال

  )لعلّكم تشكُرون

  الطيبان

  ةج الطيب

  ~  ~  الفيعله

قُل من حرم زينةَ اِهللا التي (  32/األعراف

أخرج العبادة والطيباِت من 

  )ِ…الرزق

  الطيبات

  ج الطّيبة

  ~  ~  الفيعلة

 ما 531كلوا من طيباِت…(  57/البقرة

  )…رزقْناكم

   طيبات

  ج طّيبة

  ~  ~  فيعلة

فبظُلٍم ِمن الذين هادوا (  160/النساء

  )…تْ لهمحرمنا طيباٍت ُأِحل

  طيباٍت

  ج طيبة

~  ~  ~  

 إال 532وال تَقربوا ماَل اليتيم(  152/األنعام

بالتي هي أحسن(  

  الزم  يِتيم  الفعيل  اليتيم

                                           
  37/، األنفال2/رة منها النساءنظائرها في القران كثي529
  72/، النحل93/، يونس64/ نظائرها في القران كثيرة منها غافرة530
  81/، طه160/، األعراف267، 172/ نظائرها في القرأن كثيره منها ابقرة531
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أما الجدار فكان لغالمين (  82/الكهف

  )يتيمين

  يتيمين

 مثنى يتيم

  ~  ~  فيعل

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

والدين إحسانا وذي  وبال…(  83/البقرة

  )…533القُربى واليتامى

  اليتامى

  ج اليتيم

  ~  ~  الفيعل

 وما يتلى عليكم من …(  127/النساء

 وأن تقوموا …الكتاب النساء

  )…لليتامى بالقسِط

  يتامى

  ج يتيم

  ~  ~  فيعل

 قل  ما أنقتُم من خيٍر …(  215/البقرة

فِللوالِدين واألقرِبين 

  )…واليتامى

  اليتامى

  ج يتيم

  الزم  يِتم  فيعل

 لوال يأتون عليهم …(  15/الكهف

  )…بسلطاٍن بيٍن

  ~  بان  فيعل  بين

ِليهِلك من هالَك عن (  42/األنفال

  534)بينٍة

  ~  بان  فيعل  بينة

سْل بني إسرائيل كم آتيناهم (  211/البقرة

  …)ِمن آيٍة بينٍة

  ~  ~  ~  بينة

ولقد أنزلنا إليك آيات (  99/البقرة

ناتبي(  

  بينات

  ج بينٍة

  ~  ~  فيعلة

  ~  ~  فيعلة   البيناتولقد جاكم موسى (  92/البقرة

                                                                                                                         
  34/ نظائرها في القران، اإلسراء532
  36/نظائرها في القران كثيرة منها النساء 533
  40/، فاطر57/، األنعام105/ألعراف  نظائرها في القران كثيرة، ا534
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  ج بينة  535)…بالبينات

 إالّ أن يأِتين بفاحشٍة …(  19/النساء

  )…مِبينٍة

  ~  ~  فيعلة  مبينٍة

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

آل 

  164/عمران

كفى  إن كانوا من قبُل و…(

   )…ضالٍل مبين

  ~  ~  ~  مبيٍن

آلر تلك آيات  الكتاب (  1/الِحجر

  )المبين وقراٍن مبِيٍن

  ~  أبان    مبيٍن

آلر تلك آيات الكتاب (  1/يوسف

  )المِبين

 المتعدي  يبين  المِفعل  المِبين

  ~  ~  ~  ~  )ولَقد رأه باُألفُِق المِبين(  23/التكوير

  الزم  عظم  الفيعل  العظيم  ) العظيِم واهللا ذو الفضِل…(  105/البقرة

  ~  ~  ~  ~  ) فسبح باسم ربك العظيِم…(  74/الواقعة

/األعراف

116  

  ~  ~  فيعل  عظيم  ) وجاء بسحٍر عظيم…(

 علي رجٍل من القريتين …(  31/الزخرف

  )عظيم

~  ~  ~  ~  

قُْل إنّي أخاف إن عصيتُ (  15/األنعام

  )ربي عذاب يوم عظيٍم

  ~  ~  ~  عظيٍم

  الزم  سرع  فيعل  سريع  ) واهللا سريع الحساب…(  202/رةالبق

  ~  ~  فيعل  سريع  )…إن ربك سريع العقاِب(  165/األنعام

  متعدي  جمع  فاعل  جامعإن اهللا جامع المنافقين (  140/النساء

                                                                                                                         
  1/ نظائرها في القران كثيرة منها الطالق535
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  )…والكافرين

  الزم  بدع  فيعل  بديع  )…بديع السمواِت واألرض(  117/البقرة

فة الص      اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  متعدي  تبع  فاعل  تابٍع  )… وما أنت بتابٍع ِقبلتَهم…(  145/البقرة

 وهم يجادلون في اهللا …(  13/الرعد

  )وهو الشديد المحاِل

الفعيل  الشديد  ~  ~  

 فألقياه في العذاِب …(  26/ق

  )الشديِد

  ~  ~  ~  الشديِد

 وأعلموا أن اَهللا شديد …(  196/البقرة

  )العقاِب 

فعيل  شديد  ~  ~  

 إن اهللا قَوي شديد …(  52/األنفال

  )العقاِب

  ~  ~  فيعل  شديد

  ~  ~  ~  ~  ) أو آِوى إلى ركٍن شديِد…(  80/هود

 بل الذين ال يؤمنون …(  8/سبأ

باآلِخرِة في العذاب والضالل 

  )البعيِد

  الزم  بعد  الفعيل  البعيِد

 وما هي من الظالمين …(  83/هود

  )ببعيٍد

  ~  بعد  فعيل  بعيد

إن الذين اختلفوا في الكتاب (  176/البقرة

  )لفي شقاٍق بعيٍد

~  ~  ~  ~  

 كُِتب عليكُم القصاص …(  178/البقرة

 دبوالع ربالح رفي القتلى الح

  )…بالعبِد واُألنثى باُألنثى

رالح  

  العبِد

  اُألنثى

  فُعل

  فَعل

  فُعلى

  حرر

دبع  

  أنُث

  الزم

  ديمتع

  الزم
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/النساء

11،176  

  األنثين  ) للذِّكِر ِمثُل حظ األنثين…(

مثنى 

  ُأنثى

  ~  ~  فُعلى

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

 ويشهد اُهللا علي ما في …(  204/البقرة

  )…قِلِبه وهو ألد الخصام

أفعل  ألد  دالزم  لد  

 وعلي الموِسع قدره …(  236/البقرة

  )…ي المفتر قدرهوعل

  الموِسع

  المقِْتِر

  مفِعل

~  

  أوسع

  أفتر

  متعدي

  الزم

حافظوا علي الصلواِت (  238/البقرة

   )…والصالِة الوسطى

  متعدي  وسطَ  فُعلَى  الوسطَى

 كم من فئٍة قليلٍة غلبت …(  249/البقرة

  )…فئٍة كثيرةً

  الزم  قّل  فعيلة  قليلٍة

  ~  ~  فعيل  يٍلقل  ) وشئ من ِسدٍر قليٍل…(  16/سبأ

 حتى يتبين لكُم الخيط …(  187/البقرة

األبيض من الخيط 

  )…األسوِد

  الزم  سِود  أفعل  األسوِد

  الزم  بيض  فعالء  بيضاء  )بيضاء لِذة للشاربين(  46/الصافات

الذي جعل لكم من الشجِر (  80/يسن

  )األخضِر ناراً

  ~  خِضر  أفعِل  األخضِر

مات  والحية في ظل…(  59/األنعام

األرض وال رطب وال 

  )…يابٍس

  رطٍْب

  يابس

  فَعل

  فاعل

  رطب

ِبسي  

  متعدي

  الزم

  ~  سِمن  فعيل  سمين  )… فجاء بعجل سميٍن…(  26/الذاريات

قال الملك إني أرى سبع (  43/يوسف

بقرات سمان يأكلهن سبع 

  ِسمان

  ج سمينة

  فعيلة

  

  سِمن

  

~  
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عجاف وسبع سنبالت خضر 

  )…وأخر يابسات

  خُضٍر

ج 

  خضراء

  ~  خِضر  ءفعال

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  الفقراء  )…للفقراء الذين أحصروا(  273/البقرة

  ج فقير

  ~  فقُر  فعيل

  الزم  أثِم  فعيِل  األثيِم  )طعام األثيِم(  44/الدخان

  ~  ~  فعيٍل  أثيم  )تنزُل علي أفّاٍك أثيٍم(  22/الشعراء

  اآلثمين  ذاً لمن اآلثِمِين إنّأ إ…(  106/المائدة

  ج آثم

  ~  اِثم  فاعِل

آل 

  27/عمران

 وتُخِرج الحي من الميتَ …(

 يتَ من الحالمي وتُخِْرج

وترزقُ من تشاء بغير 

  )حساِب

  ~  مات  فيعل  الميِت

 ويأتيه الموتُ من كل …(  17/ابراهيم

   )…مكاٍن وما هو بميٍن

  الزم  مات  فيعل  ميت

فتثير سحاباً فشقناه  بلد  …(  9/فاطر

   ٍ(…ميت

  ~  ~  ~  ميت

وعنِت الوجوه للحي (  111/طه

  )…القيوِم

الحي  

  القيوم

  فيعل

  فيعول

  متعدي  قام

  الزم

 وجعلنا من الماء كل …(  3/األنبياء

  )…شٍئ حئ أفال يؤمنون

  ~  ~  فيعل  حي

إن الذي آحياها لمحي (  39/فصلت

  )الموتى إنه علي كل شئ

  ىالموت

  ج ميت

  الزم  مات  فيعل
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  أحياء  )أموات غير أحياٍء(  21/النحل

  ج حي

  ~  حيا  فيعل

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

آل عمران 

/38  

 من لدنك ذرية طيبة انك …(

  )سميع الدعاء

  متعدي  سمع  فعيل  سميع

آل عمران 

/58  

 عليك من اآليات والذكر …(

  )الحكيم

  ~  م حك  فعيل  الحكيم

  ~  حكم  فعيل   الحكيم  )تلك آيات الكتاب الحكيم(  2/لقمان 

  ~  ~  فعيل  حكيم  ) تنزيل من حكيم حميد…(  42/فصلت 

 ثم فصلت من لدن حكيم …(  1/هود 

  )خبير

  ~  ~  ~  حكيم

  ~  ~  ~  حكيم  )فيها يفرغ كل أمر حكيم(   4/الدخان 

آل عمران 

/134  

الذين ينفقون في السراء (

 الغيظ والضراء والكاظين

…(  

  الكاظمين

  ج الكاظم

  الزم  كظم   فاعل

آل عمران 

/159  

 ولو كنت فظاً غليظ …(

  )…القلب 

  الزم   غلظ   فعيل   غليظ

 ونجيناهم من عذاب …(  58/هود 

  )غليظ

~  ~  ~  ~  

آل عمران 

/158  

  متعدي   ذاق   فاعلة  ذائقة   )…كل نفس ذائقة الموت(

آل عمران 

/193  

  وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا…(

  )مع األبرار

  األبرار 

  ج بار

  متعدي  برر  فاعل

  ~  ~  فاعل  األبراركال ان كاتب األبرار لفي (المطففين 
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  ج بار  )عليين  18/

الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  الزم   قرب  فعيل   قريب   )… ثم يتوبون من قريب…(  17/النساء 

 لوال اخرتنا الى اجل …(  77/النساء 

  )…ب قري

~  ~  ~  ~  

 أولئك أصحاب الجحيم …(  10/المائدة 

…(  

أصحاب 

ج 

  صاحب

  متعدي  صحب  فاعل 

 أو نلعنهم كما لعنا …(  47/النساء 

  )…أصحاب السبت

~  ~  ~  ~  

فتكوت من أصحاب …(  29/المائدة 

  )…النار

~  ~  ~  ~  

 والجار ذي القربى …(  36/النساء 

  )…والجار الجنب

  الزم  جنب  فعل  الجنب

من كل أمة بشهيد وجئنا …(  41/النساء 

  )بك على هؤالء شهيدا

  متعدي  شهد  فعيل  بشهيد

انعم اهللا عليهم من النبيين …(  69/النساء 

  )…والصديقين

الصديقي

ين ج 

  صديق 

  الزم   صدق  فعيل

من جاء بالحسنة فله عشر (  33/األنعام 

  )…أمثالها ومن جاء بالسيئة

  الحسنة

  السيئة 

  فعله

  فيعله

  حسن

  ساء

  الزم

  متعدي

األعراف 

/95  

ثم بدلنا مكان السيئة (

  )…الحسنة

~  ~  ~  ~  
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الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

وما أابك من حسنة فمن اهللا (  79/النساء 

وما أصابك من سيئة فمن 

  )…نفسك

  حسنة

  سيئة

  فعله

  فيعله

  حسن

  ساء

  الزم 

  متعدي

والذين كسبو االسيئات جراء (  27/يونس 

  )…ئة بمثلهاسي

~  ~  ~  ~  

األعراف 

/168  

 وبلوناهم بالحسنات …(

  )…والسيئات لعلهم يرجعون

  الحسنات

  ج حسنة

  الزم  حسن  فعله

ويعفو عن السيئات ويعلم …(  25/الشورى 

  )ماتفعلون

  السيئات

  ج سيئة

  متعدي   ساء  فيعله

متكئين على رفرف خضر (  76/الرحمن 

  )وعبقري حسان

  الزم  حسن  فعال   حسان 

هو يجعلكم خلفاء االرض (  62/لنمل ا

  )…أأله مع اهللا

  خلفاء 

  ج خليفة

  متعدي  خلف  فعيله 

وهو الذي جعلكم خالئق (  165/األنعام 

  )…األرض

  خالئق 

  ج خليقة

  متعدي  خلق   فعيله
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الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

يعلم خائنة االعين وما (  19/ غافر 

  )تخفي الصدور

  متعدي   خان  فاعلة   ئنة خا

  الزم   نعم   فعيل   النعيم  )الدخلناهم جنات النعيم…(  95/المائدة 

تجري من تحتهم االنهار …(  9/يونس 

  )…في جنات النعيم

~  ~  ~  ~  

واجعلني من ورثة جنة (  85/الشعراء 

  )النعيم

~  ~  ~  ~  

  ~  ~  ~  ~  )ثم لتسألن يومئٍذ عن النعيم(  8/التكاثر 

المطففين 

/22  

  ~  ~  ~  نعيم   )ان االبرار لفي نعيم(

  ~  ~  ~  ~  )من يدخل جنة نعيم…(  38/المعارج 

المائدة 

/109،116  

  متعدي علم   فعال   عالم   )انك انت عالم الغيوب…(

  متعدي   علم   فعيل   العليم   )ذلك تقدير العزيز العليم…(  96/االنعام 

وقال فرعون اتوني بكل (  89/يونس 

  )سحر عليم

  ~  ~  ~  عليم 

قل بلى وربي لتاتينكم …(  3/سبأ 

  )عالم الغيب

  ~  ~  فاعل   عالم
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الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

عالم الغيب والشهادة العزيز (  18/التغابن 

  )الحكيم

  متعدي  علم  فاعل   عالم 

قل اللهم فاطر السموات (  46/الزمر 

واالرض عالم الغيب 

  )…والشهادة 

  عالم 

  طرفا

  فاعل

  فاعل 

  علم

  فطر

  

  متعدي 

  متعدي 

فاطر السموات (  11/الشورى 

  )…واألرض

  متعدي   فطر   فاعل   فاطر 

غافر الذنب وقابل التوب (  3/غافر 

  )…شديد العقاب ذو الطول

  غافر

  قابل 

  فاعل

  فاعل

  غفر

  قبل

  متعدي 

  متعدي

  متعدي  فلق  فاعل   فالق  )ان اهللا فالق الحب والنوى(  95/االنعام 

/ األنعام 

102  

 خالق كل شئ …(

  )…فاعبدوه

  ~  خلق   فاعل  خالق

 هل من خالق غير هللا …(  3/ فاطر 

  )…يرزقكم من السماء

  ~  خلق  فاعل  خالق

/ األنعام 

107  

  ~  وكل  فعيل  وكيل  ) وما أنت عليهم بوكيل …(

األعراف 

/165  

 وأخذنا الذين ظلموا …(

  )…بعذاب بئيس

  الزم  بئس  فعيل  بئيس

 /الصافات 

38  

  ~  ألم  الفعيل  األليم  )إنك لذائقوا العذاب األليم(

  ~  ~  ~  أليم  ) فبشره بعذاب اليم…(  7/ لقمان 
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الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

 إن ربك لذو مغفرة وذو …(  43/ فصلتْ

  )عقاب أليم

  ~  ~  ~  أليم

 قل لمن في أيديكم من …(  70/ األنفال 

  )األسري

  األسري

  أسيرج 

  ~  أسر  فعيل

 الذي فضلنا علي كثير …(  15/ النمل 

  )من عباده المؤمنيين

  ~  كثر  فعيل  كثير

ليس علي الضعفاء وال علي (  91/ التوبة

المرضي وال علي الذين ال 

  )…يجدون 

  الضعفاء

ج 

  ضعيف

  المرضي

ج 

  مريض

  فعيل

  

  فعيل

  

  ضعف

  

  مرض

~  

  

~  

  التوبة 

 /120  

 وال ينالون من عدو …(

  )…نيالً

  متعدي  عدا  فعول  عدو

 فان كان من قوم عدو …(  92/ النساء 

  )…لكم

  ~  عدا  فعول  عدو

ويوم يحشر أعداء اهللا إلى (  19/ فصلت 

  )…النار

  اعداء

ج عدو  

  ~  ~  فعول

  28/ فصلت 
ذلك جزاء أعداء اهللا (

  )…النار

  اعداء

  ج عدو

  ~  ~  فعول

  3/يونس 
 ما من شفيع إال من بعد …(

  )…إذنه

  ~  فعش  فعيل  شفيع
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الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

   4/يونس 
الذين كفروا لهم شراب من (

   )…حميم

  ~  حم  فعيل  حميم

  72/غافر 
 في الحميم ثم في النار …(

  )يسجرون

  ~  حم  الفعيل  الحميم

  46/الدخان 
  )كفكي الحميم(

  ~  حمّ  الفعيل  الحميم

  48/الدخان 
ثم صبوا فوق رأسه من (

  )عذاب الحميم

  ~  ~  الفعيل  الحميم

  9/الرعد 
عالم الغيب والشهادة الكبير (

  )المتعال

  الزم  كبر  الفعيل  الكبير

  53/القمر 
وكل صغير وكبيرة (

  )مسطرة

  ~  صغر  فعيل  صغير

  3/هود 
 فإني أخاف عليكم عذاب …(

  )يوم كبير

  ~  كبر  فعيل  كبير

  61/النور 
ليس علي األعمي حرج وال (

ج حرج وال علي علي األعر

  )…المريض حرج

  األعمي

  األعرج

  المريض

  أفعل

  أفعل

  فعيل

  عمي

  عرج

  مرض

  الزم

  الزم

  الزم

   81/النمل 
وما أنت باهدي العمر عن (

  )…ضاللتهم

  العمى 

  ج أعمى

  الزم  عمى  أفعل
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الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  24/هود 
مثل الفريقين كاالعمى (

ير والسميع واألصم والبص

  )…هل يستويان مثالً

  األصم

  البصير

  السميع

  أفعل

  الفعيل

  الفعيل

صم  

  بصر

  سمع

  الزم

  متعدي

~  

 واتبعوا أمر كل جبار …(  59/هود 

  )عنيد

  الزم  عند  فعيل  عنيد

 فما لبث إن جاء بعجل …(  69/هود 

  )حنيذ

  ~  حنذ  فعيل  حنيذ

  يمتعد  حفظ  فعيل  حفيظ  ) وما أنا عليكم بحفيٍظ…(  86/هود

  ~  حفظ  فعيل  حفيظ   ) لكل أواب حفيظ…(  32/ق 

/الشعراء

217  

  الزم  عزز  فعيل  العزيز  )وتوكل عل العزيز الرحيم(

 بإذن ربهم إلى صراط …(  1/إبراهيم 

  )العزيز الحميد

  ~  ~  فعيل  العزيز

  ~  ~  ~  ~  )ذلك تقدير العزيز العليم(  12/فصلت 

  ~  ~  ~  ~  )وما انت علينا بعزيز(  91/هود 

  متعدي  رشد  فعيل  رشيد  )وما أمر فرعون برشيد(  97/د هو

  الزم  بخس   فعل  بخس   )…وشره بثمن بخس دراهم(  20/يوسف 

قالوا تاهللا النك في ضاللك (  95/يوسف 

  )القديم

  الزم  قدم  الفعيل   القديم

ومايجحدوا بآياتنا اال كل …(  32/لقمان

  )كفور*** 

  الزم  كفر  فعول   كفور 
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لصفة ا      اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

قالوا بشرناك بالحق فال (  55/الحجر 

  )تكن من القانطين

  القانطين

  ج قانط

  فاعل 

  

  الزم  قنط

الصافات 

/11  

انا خلقناكم من طين …(

  )الزب

  الزم  لزب  فاعل   الزب

ربي اجعلني مقيم الصالة (  40/ابراهيم 

  ) …ومن ذريتي

  الزم  أقام  مفعل  مقيم

  ~  قام  الفعيل   القيم  )…فاقم وجهك للدين القيم(  43/الروم 

  ~  ~  الفعيلة  القيمة  )ذلك دين القيمة…(  43/البينة 

اهللا الذي خلقكم من ضعف (  54/الروم 

ثم جعل من بعد ضعف 

  )…قوة

  ~  ضعف  فعل  ضعف 

اذاً الذقناك ضعف الحياة (  75/االسراء 

  )…وضعف الممات

  ~  فعل  فعل  ضعف 

دق انه كاف صا…(  54/مريم 

  )…الوعد

  متعدي  صدق  فاعل   صادق

  الزم  آتى  فاعل  آتى   )اال آتى الرحمن عبداً…(  93/مريم 

وترى الناس سكارى …(  2/الحج 

وماهم بسكارى ولكن عذاب 

  )اهللا شديد

  سكارى

ج 

  سكران

  الزم  سكر  فعالن

التحسبن اهللا مخلف وعده (  47/ابراهيم 

  )…رسله

  متعدي  أخلف  مفعل  مخلف
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الصفة   اآلية      السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  الزم  مرد  فعيل  مريد  )ويتبع كل شيطان مريد…(  3/الحج 

وحفظاً من كل شيطان (  7/الصافات 

  )مارد

  ~  ~  فاعل   مارد 

وانبتت من كل زوج …(  5/الحج 

  )بهيج

  متعدي  بهج  فعيل   بهيج

ياتوك رجال وعلى كل …(  27/الحج 

ضامر ياتين من كل فج 

  )عميق

  مر ضا

  عميق

  فاعل

  فعيل

  ضمر 

  عمق

  الزم 

~  

  الزم  عتق  الفعيل   العتيق  )وليطوفوا بالبيت العتيق…(  29/الحج 

والذين في قلوبهم مرض …(  53/الحج 

  )…والقاسية قلوبهم

  الزم  قسى  الفاعلة  القاسية 

فويل للقاسية قلوبهم من (  22/الزمر 

  )…ذكر اهللا

  الزم  قسى   الفاعلة  القاسية 

او ياتيهم عذاب يوم …(  55/الحج 

  )عقيم

  الزم  عقم  فعيل   عقيم
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الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

المؤمنون 

/116  

ال اله اال هو رب العرش …(

  )الكريم

  الزم  كرم  الفعيل   الكريم 

لم أنبتنا فيها من كل زوج (  7/الشعراء 

  )كريم

  ~  ~  فعيل   كريم 

  ~  ~  فعال  امكر  )كرام بررة(  16/عيسى 

ومثل كلمة خبيثة كشجرة …(  26/ابراهيم 

  )…خبيثة

  الزم  خبث  فعيلة  خبيثة

الخبيثات للخبيثين (  26/النور 

والخبيثون للخبيثات 

والطيبات للطيبين والطيبون 

  )…للطيبات

  الخبيثين

  ج خبيث

 الخبيثات 

  ج خبيثة

  ج فعيل

  

  ج فعيلة

  خبث 

  

  خبث

  الزم 

  

  الزم

 بحر لجى او كظلمات في(  النور 

  )…يغشاه الموج

  الزم  لجج  فعل   لجى
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الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  الزم  سلم  فعيل  سليم  )اال من اتي اهللا بقلب سليم(  89/الشعراء 

الشعراء 

/198  

ولو نزلناه على بعض (

  )االعجمين

االعجمي

  ن

ج 

  االعجم

  الزم  عجم  االفعل 

يحب كل ان اهللا ال …(  18/لقمان 

  )مختال فخور

  الزم  فخر  فعول   فخور

االحزاب 

/19  

على *** حداد (*** 

  )…الخير

  متعدي   حدد  فعال  حداد

االحزاب 

/40  

لكني رسول اهللا وخاتم …(

  )…النبيين

  ~  ختم  فاعل   خاتم

  الزم  خبر  فعيل  خبير   )وال ينبئك مثل خبير…(  4/فاطر 

الصافات 

/101  

  الزم  حلم  يلفع  حليم   )فبشرناه بغالم حليم(

ما كان من علم بالمأل (  69/ص 

  )…األعلى

  الزم  عال  أفعل   األعلى 
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الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

  الزم  عال  الفعيل   العلي  )فالحكم هللا العلي الكبير(  12/غافر 

  متعدي  كفى  فاع  كاف  )…اليس اهللا بكاف عبده(  36/الزمر 

جات ذو رفيع الدر(  15/غافر 

  )…العرش

  الزم  رفع  فعيل   رفيع 

ريح صرصر في يوم …(  19/القمر 

  )نحس مستمر

  ~  نحس   فعل   نحس

فارسلنا ريح صرصراً في (  16/فصلت 

  )ايام نحسات

  نحسات 

 ج نحسه 

  ~  نحس  فعله

  متعدي   غفر    فعول   غفور   )نزالً من غفور رحيم(  32/فصلت 

الشر فذو دعاء *** اذا …(  51/فصلت 

  )ضعري

  ~ عرض   فعيل  عريض

ينظرون من طرف خفي …(  45/الشورى 

 اال ان الظالمين في …

  )عذاب مقيم

  خفي 

  مقيم

  فعيل 

  مفعل 

  خفى 

  يقيم

~  

  الزم

  الزم  يقن  فعيل  يقين  )وجئتك من سبأ بنبأ يقين…(  22/النمل 

  ~  ~  الفعيل   اليقين  )ان هذا لهو حق اليقين(  95/الواقعة 
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لصفة ا      اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

تبصرة وذكرى لكل عبد (  8/ق 

  )منين

  متعدي   عبد  فعل  عبد

فكانتا تحت عبدين من (  10/التحريم 

  )عبادنا صالحين

  عبدين 

مثنى 

  عبد

  معتدي   عبد  فعل

الزخرف 

/19  

وجعلوا المالئكة الذين هم (

  )…عباد الرحمن

  عباد 

  ج عبد

  فعال

  فعل 

  ~  عبد

  الزم  أمن  فعيل  امين  )ن المتقين في مقام امينا(  51/الدخان 

يدعون فيها بكل فاكهة (  55/الدخان 

  )آمنين

  آمنين

  ج آمن

  ~  آمن  فاعل

  ~  ~  الفعيل   األمين  )وهذا البلد األمين(  3/التين 

االحقاف 

/32  

من ال يحب داعي اهللا (

  )…فليس

  متعدي  دعى   فاعل  داعي 

فيها انهار من ماء غير …(  15/محمد 

  )…نآسي

  الزم  آسين  فاعل  آسين

  ~  مجد  الفعيل  المجيد  )ق والقرآن المجيد(  1/ق 
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الصفة       اآلية  السورة

  المشبهة

  نوعه  فعلها  وزنها

الذاريات 

/58  

ان اهللا الرازق ذو القوة (

  )المتين

  الزم  متن  فعيل  المتين

  متعدي  وسع  فاعل  واسع   )ان ربك واسع المغفرة…(  32/النجم 

يوم يدعو الداعي الى …(  6/القمر 

  )شئ نكر

  الزم  نكر  فعل   نكر 

  الزم  هشم  فعيل  هشيم   ****)فكانوا كهشيم …(  31/القمر 

في مقعد صدق عند مليك (  55/القمر 

  )مقتدر

  الزم  صدق  فعل  صدق 

ما قطعتم من لينة أو (  5/الحشر 

  )تركتموها قائمة

  الزم  الن  فيعلة  لينة

كي ال يكون دولة بين …(  7/الحشر 

  )االغنياء منكم

  االغنياء 

  ج غني 

  الزم  غني   فعيل 

وما في االرض الملك …(  1/الجمعة 

  )القدوس العزيز

  الملك

  القدوس

  فعل

  فعول

  ملك

  قدس

  متعدي 

  الزم

عابدات سائحات ثيبات …(  5/التحريم 

  )وابكارا

  ثيبات

  ج ثيبة

  ~  ثاب  فيعل 

  الزم  معن  فعيل  معين  )فمن ياتيكم بماء معين…(  الملك

  الزم  زنم  فعيل   زنيم  )عتل بعد ذلك زنيم(  13/القلم 

  الزم  يسر  فعيل  يسير   )على الكافرين غير يسير(  10/المدثر 

  الزم  ضن  فعل  ضنين  )وما هو على الغيب بضنين(  24/التكوير 
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  : المبحث األول

  فعما جاء من القرآن علي الرَّ

  :536الرفع هو األصُل

  537بردوعلي قول الم :علالر ي ضربينفع  

ـ    مِ  خاليةٌ فةُفقٌ عليه وهنا الص   الفاعلية، وهو متّ  : األوُل ي ال يكـون    ن الضمير حتّ

  .للشيء فاعالن

  . مستتر في الوصِف أجازه الفارسي ضميٍرن ِماإلبداُل: الثاني

الُ {:  تعـالي  ففي قولهِ    مَ وا سبحانك ال عِ    ق يُم              ل ت العل ك أَن ا إّن ا عّلمَتن ا إال م  لن

يم   الحكيم خبر ثاني أو صفة للعليم علي من أجاز صفة           539ريبكْع، قال ال  538}الحك

  . في المعني هي الموصوفُ ألن الصفةَالصفة وهو صحيٌح

واُب                   {: أما في قوله تعالي      ه هو الّت ه إّن اَب علي اٍت فت ه آلم فتلقى آدُم من ربِّ

  .540}الرحيُم

   فاتُ 541 الزمخشري  يعيش قولَ  نقل ابنالتي يـستوي فيهـا ال       الص  مـذكر 

  -: علي ضربينوالمؤنثُ

  ول بمعني فاعل يلزم سقوط التاء من مؤنثه       : ُلاألوامرأةٌ شَكُور ورجل     فَع ،

 ،ا فَعول بمعني مفْعول تلزم التاء في مؤنثه للتفريق بينهما          أم ،شكور وكذلك صبور  

                                           
  6/84ابن يعيش، شرح المفصل    536
  4/158المبرد، المقتضب    537
  32/البقرة   538
  1/49العكبري، التبيان في إعراب القران    539
  37/البقرة   540
  2/245، الزمخشري، الكشاف 246-2/245ابن يعيش، شرح المفصل    541
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ا   {:  حمُولة، حلُوبة بمعني محمولة، ومحلوبة ومنه قولـه تعـالي          :مثل ْن األنع ِم َوِم

  .، أي محمولة542}…َحُمولًة وَفْرَشًا

 عالّمة ونسابة لمن يكثر علمه ومعرفتُه       :  مثل   المبالغةِِ  علي صيغةِِ  ما كان : الثاني

 بمعني  - ويفْعة وِلربعة، للمتوسط في الطَّ   : ، وقالوا ِهلباجة لألحمق، وقالوا    سبِِبالنَّ

  .عة يفْ ِلمانغاليافع، أي المرتفع، ويقال غُالم و

 يثبت فيها التاء، وإن كان الموصوفُ مذكراً، ألن هذه التـاء         المبالغةِ صيغةُ  

 تعالي وإن كان معناهـا       اهللاِ للمبالغة في الوصف؛ وال تدخل هذه التاء في صفاتِ        

  .ىءالمبالغة لوجود لفظ التأنيث وال يحسن إطالقه علي البار

لي تائب من الفعل تـاب،      ه تعا  أن يقال في حقِّ    ال يجوز : 543يالقرطبوقال    

  . جاءت علي هيئة صيغة المبالغة وإنوهي صفاتٌ

  المفعولِ اسم   صفةً  الذي يصير  شبمتعدياً لمفعولٍ  - في أصله  -544 فعله هةً م  

 األوجه الثالثة    في إعرابهِ  صح الذي ي   هو السببي   الواحد  هذا المفعولُ  ؛ ليكون واحٍد

ـ       ، منحوس الحظِِ  رِِهذا يوٌم مبتوٌر القد   : السالفة؛ مثل  فإن كان فعلُه الزماً لم ي ،صح 

صاغَ أني        فِة منه اسم المفعول الصالح لالنتقال إلى الص الم هةشب .  كـان   كـذلك إن 

  . ال يصلح- في الرأي الشائع-فعلُه متعدياً ألكثر من واحٍد؛ فإنّه

                                           
، محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات في أسلوب القران الكريم، دار الحـديث،             142/نعاماأل   542

   3/89  مصر، بدون تاريخ 

  
،دار لكاتب  الجامع ألحكام القرآنأبو عبد محمد أحمد األنصاري ،القرطبي،   543

  326/م الجزء األول1967-هـ1387القاهرة    العربي للطباعة والنشر ،
   3/208 افيعباس حسن، النحو الو   544
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 أن   إمـا لكثـرٍة أو     - كما يوصفُ بالمـشتقاتِ    -545وقد يوصفُ بالمصادر    

  .ساعاًيوضع المصدر موضع اسم الفاعل اتِّ

                                           
وبهامشه النهر الماد من البحر المحـيط        البحر المحيط    محمد يوسف ،  ان،يبو ح أ   545

ـ 1403الطبعة الثانيـة      ،دار الفكر ،بيروت  ، 291/ م الجـزء الخـامس    1983-هـ

  2/727ن تبياالعكبري، ال
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رجٌل عدٌل لكثرة عدله، رجٌل فضٌل لكثرة فضله ورجل رِضي لكثرة           : فتقوُل  . أ

ضي عنهالر.  

فعدل بمعنـي   .ساعاًيجوز أن يكونوا وضعوا المصدر موضع اسم الفاعل اتِّ          . ب

  . ومفِطرعادل وماء غوٌر بمعني غائر ورجل صوم وفَِطر بمعني صائم

ُدوَدةٍ         {: ومنه قوله تعالي   َم مع ِس دراِه ثمٍن َبْخ ـ  ب 546}…وشروه ب   مـصدرٌ   ، سخْ

547 به بمعني مبخوسفَِصو.  

  548}…وُآال منها َرَغدًا حيُث ِشئُتما{: وقوله تعالي

   .549 مصدر وِصفَ به أي كُال رغداً واسعاًهةٌ مشبصفةٌ" رغداً"

  مصدٌر، غَورا550ً}ورًا فلن تستطيع له طلباأو ُيصِبح ماُؤها ْغ{:  ومنها قوله تعالي

  . بعني غائرةٌوهو صف

إميي يصِذ الّ الفاعِلا اسمصفةًر ش م551: فيكون ذلك بطريقتينهةًب  

                                           
  20/يوسف   546
  2/727ن تبيا، العكبري، ال5/291أبو حيان البحر المحيط    547
  35/البقرة   548
   1/127، الزمخشري، الكشاف 1/55يوحيان، البحر المحيط أ   549
  41/الكهف   550
  41- 39 صالتشابهأنظر الفصل الثاني أوجه ا   551
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  :فعن على الرآما جاء من القر
  

  السورة

  

  ةـــــــــاآلي
فة الصِّ

  هةشبمال

  

 وزنها

  

  فعلها

  

  نوعه

 إنّك أنتَ العِليم …(  32/البقرة

  552)لحِكيما

  متعدي  معِل  فَِعيلال  العِليم 

 وأعلموا أن اللَه علي …(  231/البقرة

  )كُلُّ شئ عِليم

  متعدي  معلِِ  يلعِِفَ  عِليم

ه  عباِدنما يخش اهللا ِم إنّ…(  28/فاطر

  )…العلماء

  العلماء

  عِليمالج 

  متعدي  معلِِ  فَِعيلال

 فَتَاب علَيكُم إنّه هو …(  54/البقرة

  )واب الرحيمالت

  الزم  تاب  فَعالال  التواب

 علينا إنّك أنتَ  وتُب…(  128/البقرة

ابالتوالر ِحيم(  

  الزم  تاب  فَعالال  التواب

  متعدي  رِحم  يلِعفَال  حيمالر    ) وهو الرِحيم الغَفُور…(  2/سبأ

  يمتعد  رِحم  يلِعفَ  رحيم  )إن ربي رِحيٌم ودود(..   90/هود

إلهاكُم إلٌه واحٌد ال إلَه إال (  163/البقرة

  553)هو الرحمن الرحيم

  متعدي  مرحِِ فعالنال  الرحمان

  متعدي  مرحِِ  فعالن  حمانالر  ) هو الرحمان الرِحيم…(  22/الحشر

  متعدي  رفَغَ  فَعول  غفوٌر  ) إن اَهللا غَفُور رِحيم…(  199/البقرة

                                           
،أبو جعفر محمد بن جريـر الطبـرى         الطبري   هقالالعليم هنا ،الفعيل بمعنى المفعل ،        552

اجعـه  القرآن، حققه وعلق على هوامشه  محمود محمد شـاكر ،و ر             في تأويل جامع البيان ،

  1/287المعارف مصر بدون تاريخ الجزء ا  وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر دار 
بدل من هو وال يجوز أن يكون صفة مشبهة لهو الن الضمير ال يوصف، : الرحمان: قال العكبري   553

   133-1/132التبيان 
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  متعدى  غَفَر  فَعول  غَفُور  )نا لَغَفُوٌر شَكُوٌرإن رب(  34/فاطر
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  السورة

  

  ةـــــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمال

  

  وزنها

  

  فعلها

  

  نوعه

 إن اَهللا بالناِس لَرؤوفٌ …(  65/الحج

  554)رِحيٌم

ول  وفؤٍُرالزم  فرُؤ  فَع  

  الزم  عجف  ِفعال  ِعجافٌ  )… يأكُلُهن سبٌع ِعجافٌ…(  43/يوسف

  الزم  حلُم  فَِعيل  حِليٌم  ) واُهللا غَفُوٌر حِليٌم …(  225/ بقرال

  الزم  حلُم  فَِعيل  حِليم  )نيٌب إن إبراهيم لَحِليٌم أواٌه م…(  75/هود

آل 

  18/عمران

)… ِزيزالع وإال ه الَ إله 

ِكيمالح(  

  متعدي  عز  فَِعيل  عِزيز

أنفُِسكُم لقد جاَءكُم رسوٌل ِمن (   128/التوبة

عزيٌز عليه ما عنتم حِريٌص 

  )…عليكُم

  الزم  حرص  فَِعيل  حِريٌص

هم ي نَصرِِلَ وإن اَهللا ع…(  39/الحج

  )لَقِديٌر

  الزم  رقَد  يلفَعِِ  قَِدير

 ىٍءي كٌُل شلَ أن اَهللا عملَعألم تَ(  106/البقرة

  )يرقَدِِ

  الزم  رقَدَِ  يلفَعِِ  قَِدير

 شاوةٌهم غِِاِرصأب وعلَى …(  7/البقرة

  )ولَهم عذَاٌب عِظيٌم

  الزم  عظُم  فَِعيل  يمعظٍٍٍٍٍِِِِِ

  الزم  عظُم  فَِعيل  عِظيم  ) إن الشِّرك لَظلٌُم عِظيم…(  13/لقمان

  

                                           
 حرفف بمعنى الرحمة وتقول رؤفت بالرجل، فعلها رُؤف، ابن منظور، اللسان،أالر   554

  . "فأر" مادة الفاء،
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  السورة

  

  ةـــــــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمالُ

  

  وزنها

  

  فعلها

  

  نوعه

  آل عمران

/  172  

 ِللَِّذين َأحسنُوا منهم …(

  )واتقَوا أجٌر عِظيٌم

  الزم  عظُم  فَِعيل  يمعظِِ

 بما  ولهم عذَاٌب َألِيٌم…(  1/البقرة

  )كانوا يكِذبون

  الزم  ِألم  فَِعيل  يمألِِ

 ولَمسن الِّذين كَفَروا  …(  73/ المائدة

  )ِمنْهم عذَاٌب أِليٌم

  الزم  مِأِل  فَِعيل  أِليم

قالُوا أنُؤمن كما آمن …(  13/البقرة

السفهاء أآل إنّهم هم السفهاء 

  ) ال يعلمونولكن

فهاءالس  

  سفيهالج 

  الزم  سفُه  يلِعفَال

صم بكٌم عمٌى فَهم ال  (  18/البقرة

  )يرِجعون

مص  

  ج أصم

  بكٌم

  ج أبكم

ميع  

  ج أعمى

  أفْعل

  

~  

  

~  

صم  

  

  بكُم

  

  عِمى

  الزم

~  

~  

  

~  

 م الصعمسوال ي …(  45/األنبياء

اءعالد...(  

مالص  

ج األصم  

  

  الزم  صم  أفْعل
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  السورة

  

  ةـــــــــاآلي
  فةُالصِّ

المهةشب 

  

  وزنها

  

  فعلها

  

  نوعه

  عمون  555) بْل هم ِمنْها عمون…(  66/النمل

  ج أعمى

  الزم  يعمِِ  أفْعل

يامةٌ  ونَحشُره يوم الِق…(  124/طه

  )أعمى

  أعمى

  

  أفْعل

  

  الزم  عِمى

ى(  2/عبسماَءه اَألعج مى  األفعل  األعمى  )َأنالزم  ع  

ذَاٌب (  9/افاتالصم علَهدحوراً و

  556)واِصٌب

  الزم  وصب  فَاِعل  واِصٌب

افاتالص  

/51  

قال قائٌل منهم إنّي كان ِلي (

  )قَِريٌن

  تعديم  قَرن  فَِعيل  قَِرين

  فالزخر

/36  

قيض له شيطاناً فهو له   ن(

  )قريٌن 

  متعدى  قرن  فعيل  قَِرين

  زمال  كبر  فَِعيل  كَِبيٌر  )…قل ِقتاٌل فيه كَِبيٌر(  217/البقرة

 و يسألُونَك عن الخَمِر(  219/البقرة

الميِسِر قُْل ِفيِهما أثٌم 

  )ٌ…كبيٌر

  

  كَِبيٌر

  

  فَِعيل

  

  كبر

  

  الزم

 لَهم مغِفرةٌ …واوالِّذين أمنُ(  7/فاطر

  )وأجٌر كبيٌر 

  الزم  كبر  فَِعيل  كَِبيٌر

                                           
حرف العلة وواو (ج  األعمى، وقد حذفت إحدى الواوين تخفيفاً اللتقاء الساكنين : عمون   555

  ) الجماعة
الواصب الدائم، فعلها وصب أي دام ورجل وِصب أي وِجع وفعلها وِصب، أحمد بـن       556

  ."وصب"المقري، المصباح المنير، حرف الواو، مادة   محمد بن علي 
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  متعدي  فتح  الفعال  الفَتّاح  ) وهو الفَتَّاح العِليم…(  25/سبأ

            

  

  
  

  السورة

  

  ةـــــــــاآلي
  فةالصِّ

المهةشب 

  

  وزنها

  

  فعلها

  

  نوعه

آل 

  146/عمران

) هعنّبٍي قَاتَل وم ن ِمنوكأي

يكَثيٌرونِرب …(  

  الزم  كثُر  فَِعيل  كَِثير

م فيها فَواكَه كَِثيرةٌ كُ لّ…(  19/المؤمنون

  )تأكلونومنها 

  الزم  كثُر  فَِعيلة  كَِثيرة

  الزم  أِثم  فاعل  آِثٌم  )… فإنّه آِثٌم قَلْبه…(  283/البقرة

يا أيها الِّذين أمنُوا إنّما (  28/التوبة

  )المشِركُون نَجٌس

  الزم  نَِجس  لفَع  نَجٌس

وهو القاِهر فَوقَ ِعباِدِه وهو (  18/األنعام

ِكيمالحالخَِبير (  

  قَهر  فاعلال  قَاِهرال

   

  متعدي

 فأعِرضوا عنْهم إنّهم …(  95/التوبة

  )…ِرجٌس

  الزم  رجس  ِفعٌل  ِرجٌس

  األنعام

/145  

إال أن يكون ميتةً أو دماً  ...(

لَحم ِخنِْزير فإنّه مسفُوحاً أو 

  557)…ِرجٌس

  الزم  رجس  ِفعٌل  ِرجٌس

  الزم  غلف  فُعل  غُلْفٌ  558)…قَوِلِهم قُلُوبنَا غُلْفٌ(  155/النساء

                                           
   ".رجس"ِرجس أي بمعني مأثم، وهي من رجس الرجُل رجساً، ابن منظور،اللسان، مادة    557
قيل معناه صم وهي جمع أغلف وهو الذي ال يعي شيئاً  ويقال أرض غلفاء إذا كانت                 : غُلْفٌ   558

نا أوعية للعلم، كما وقُِرئتْ غُلُفُ جمع ِغالف أي أن قلوب. كٌُل صغير وكبير من الكأل لم تُرع قبل ففيها 
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  الزم  أِمن  فَِعيل  ينَأمِِ  ) وإنّي علَيِه لَقَِوٌي َأِميٌن…(  39/النمل

  زمال  أِمن  فَِعيل  ينأمِِ  )إنّي لكُم رسوٌل أِميٌن(  107/ الشعراء

  

                                                                                                                         
، قراءة ابن عباس   واألعـرج        )غلف(اللسان، مادة   / ابن منظور   وعاء للشيء، : أن الِغالف

، وذكر ذلك   2/25ِخمار خُمر، القرطبي، الجامع       جمع غالف مثل ) غُلُفُ(وابن محيِصن بضم الالم 

    ...)وقالوا قلوبنا غلف  (88/ورة البقرةسفي 
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  السورة

  

  ةــــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمال

  

  وزنها

  

  فعلها

  

  نوعه

 فإن كانُوا أكثر ِمن ذَِلك …(  12/النساء

  )…فَهم شُركاء في الثُّلثُ

شركاء  

  ج شَِريك

  متعدي  ركشَ  فَِعيل

  األعراف

/184  

 إن هو إال نَِذيٌر …(

  559)مِبيٌن

  متعدي  نذر  فَِعيل  نَِذير

 إنَِّني لَكُم منه نَِذيٌر …(  2/هود

  )وبِشيٌر

  متعدي  نذر  فَِعيل  نَِذير

بْل قَالُوا أضغَاثُ أحالٍم بْل (  5/األنبياء

  )…فَتَراه بْل هو شَاِعٌرا

  الزم  شَعر  لفاَعِِ  ٌرشَاعِِ

  القصص

/23  

  الزم  شَاخَ  فَعل  شَيخٌ  ) وأبونَا شَيخٌ كبيٌر…(

  األعراف

/131  

تُهم الحسنَة قَالُوا لنَا فإذا جاَء(

هِذه وإن تُِصبهم سيئةٌ 

  )…ايطيرو

  الزم  ساء  فيعلة  سيئة

  الشورى

/40  

وجزاء سيئةٌ سيئةٌ (

  560)…مثُلها

  الزم  ساء  فيعلة  سيئة

 لَّها طَلٌْع والنّخُْل باِسقَاٍت(  10/ق

  561)نَِضيٌد 

  زمال  دنَض  فَِعيل  نَِضيد

                                           
 المنذر أي فعِيل بمعني مفِْعل، الطبري، جامع البيان هنا النذير بمعني   559

9/136   
  1/83مثل هين، صيب، العكبري، التبيان : سيئة علي فيعلة، ساءه، يسؤه   560
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نضيد، نضد الشيء قد جعل بعضه فوق بعض، ابن الفارس، مقاييس اللغة، مادة    561

  ) نَضد(
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمال

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

  األنبياء

/18  

بْل نَقِْذفُ بالحقِّ علي الباطِل (

  562)…ه فإذا هو زِاهقٌغُفَيدِم

  متعدي  زهقَ  فاعل  زاهق

هِبطوا بعضكم ا وقُلْنا …(  36/البقرة

ودٍض عِلبع…(  

ودول  عمتعدي  عدا  فَع  

  

  72/هود

تي َأَأِلد وَأنَا قَاَلتْ يا ويل(

. اً وهذا بعلي شَيخ563عجوٌز

.(  

  الزم  عجز  فُعول  عجوٌز

  الزم  طاب  فَِيعلة  طيبة  )بلْدةٌ طَيبةٌ ورٌب غَفُوٌر …(  15/سبأ 
الخَِبيثَاتُ للخَِبيِثين (  26/النور

والخَِبيثْون للخَِبيثَاِت 

والطَّيباتُ للطَّيبين والطَّيبون 

  )…اِتللطَّيب

  الخبيثْات

  ج خبيثة

  الخبثْون

  ج خبيث

  الطَّيبات

  ج طيبة

  الطَّيبون

  ج طيب

  

  ج فعيلة

  

  ج فَِعيل

  

  ج فَيِعلة

  

  ج فَيِعل

  

  خبث

  

  خَبث

  

  

  طاب

  طاب

  

  الزم

  

~  

  

  

~  

~  

  الزم  مكُث  فَاِعلُون  ماكثون  564)قَاَل إنّكُم ماِكثُون …(  الزخرف

                                           
، ابن منظور، اللسان، باطُل إذا غلبه الحقَّيزهق زهوقاً فهو زاهق وزهوق، زهق ال: زهق الشئ   562

  ".زهق"مادة 
عجز عن األمر يعِجز، وعِجز عجزاً فيهما ورجل عجٌز وعاِجٌز وهي عاجٌز وعاجزة عن الـشيء،                   563

   ".عجز"اللسان، مادة   ابن منظور، 

  57/أفعالها عجز وعِجز، ابن السكِّيت، إصالح المنطق: قال ابن السكِّيت  

  31/المائدة) …يا ويلتي أعجزتُ أن أكون مثل هذا الغُراِب(ن آوجاء في القر  
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 ج فَاِعل  77/

  

                                                                                                                         
مكُث الصفة منها ماِكث ومِكيث، وقيل ماِكث ِمن مكَث ومِكيـثٌ ِمـن مكُـث، الـسيرافي، شـرح                      564

   109/الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  22/النمل )…مكَثَ غَير بِعيٍد(وفي القران  
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمال

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

 إليه يصعد الِكلَم الطيب …(  10/فاطر

اِلحوالعمُل الص…(  

  الطَّيب

  الصاِلح

  الفَيِعل

  الفَاِعل

  طاب

حلَص  

  الزم

  الزم

  األنبياء

/105  

 أن األرض يِرثُها عباِدي …(

  )…الصاِلحون

  الصاِلحو

  ج صاِلح

  

  ِعلج فَا

  الزم  صلَح

  القصص

/18  

) موسى إنّك لَغَِوي قاََل لَه

  565)مِبيٌن

الزم  غَِوي  فَِعيل  غَِوي  

 إنَ ربك هو القَِوي …(  66/هود

ِزيزالع(  

الزم  قَِوي  فَِعيل  القَِوي  

  الزم  خَِصم  فَِعيل  خَِصيم  ) فإذا هو خَِصيٌم مِبيٌن…(  77/يسن

  الزخرف

/58  

)…ْل هون بٌم خَِصمقَو ون  566)مخَِصم  

  خَِصمج 

  فَِعلون

  ج فَعل

  الزم  خصم

فكَأين من قَريٍة أهلَكنَاها وِهي (  45/الحج

ظَاِلمةٌ فَِهي خَاِويةٌ علَي 

  567)…عروِشها

  ظالمةٌ

  خاويةٌ

  فاعلة

~  

ظَلَم  

  خَوي

  متعدي

  الزم

  متعدي  ملَك  فَِعل  المِلك  )…فَتَعالَي اُهللا المِلك الحقُّ(  114/طه

  الزم  حسن  فَعل  حسناًمن ذا الِّذي يقَِرض اَهللا قَرضاً (  البقرة

                                           
565    الرجُل ِغواية  ضال، وغَِوى . رجل غَِوى  /         ى، ِمـنغَو غَيان فهو ضال وقد تكون ِمن

  .) غوى(ضّل، ابن منظور، لسان العرب، مادة   قولك غَوى الرجُل إذا 
كما قلّـب الكـفَّ     : رجل خَِصم أي جِدل فهو خَِصم أو خصيم أو مخاصم، قال اآلخر              566

، 19/الحـج ) …ذا خَصمان ه(خَصم فهي أسم مصدر في قوله تعالى          األلد المخاصم،  أما 

  .)خصم(ابن منظور، اللسان مادة 
، خَـوى   )خـوى (خَوي البيت إذا أنهدم وأرض خاوية أي خالية، ابن منظور، اللسان، مادة                567

الجـامع ألحكـام    /الالزمين إال أن خَوي أفصح وأعرب، القرطبي      . خَِوي  فعلها خَوي أو . المكان

   3/32القرآن 
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  )…حسنَاً  245/
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمال

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

  األحزاب

/21  

لقد كَان لّكُم في رسوِل اِهللا (

  )…ُأسوةٌ حسنةٌ

  زمال  حسن  فَعلة  حسنة 

  الزم  حسن  ِفعال  ِحساٌن  )ِفيِهن خَيراتٌ ِحساٌن(  70/الرحمن

  فاطر

/12  

وما يستَِوي البحراِن هذا (

 هاباِئغٌ شَراتٌ سذٌْب فُرع

  568)…وهذا ِملٌْح ُأجاٌج

ذْبع  

  فُرات

  ساِئغ

  حلْم

  ُأجاج

  فَعٌل

  فُعال

  فاعل

  ِفعل

  فُعال

  عذُب

  فَرت

  ساغ

  حملُ

  أجج

  الزم

  مالز

  الزم

  الزم

  الحج

/50  

  الزم  كَرم  فَِعيل  كَِريم  )لَهم مغِفرةٌ وِرزقٌ كَِريٌم…(

  الزم  كرم  فعيل  كَِريم  ) وجاءهم رسوٌل كُِريم…(  17/الدخان

  الزم  خبر  فَِعيل  خَِبيٌر  ) واُهللا ِبما تَعملُون خَِبيٌر…(  271/البقرة

  الزم  خبر  فعيل  خَِبيٌر  )نَعونإن اَهللا خَِبيٌر ِبما يص(  30/النور

  الزم  جمل  فَِعيل  جِميُل  )… فَصبٌر جِميٌل…(  18/يوسف

الةَ وأنتُم  وال تَقْربوا الص…(  43/ النساء

  )…سكارى

  سكاري

ج 

  سكْران

  

  فُعالَي

ج 

  فَعالن

  

  

  سِكر

  

  

  الزم

  

 الةِِ وإذا قَاموا إلى الص…(  142/النساء

  )…قَاموا كُسالَى

  كُسالَى

ج 

  فُعالَي

ج 

   

  

  

  

                                           
وهو الِّذي مرَج البحرين هذا عذٌْب فُراتٌ وهذا ِملٌْح (ير في القرآن وهذه اآلية لها نظ   568

  53/، الفرقان)…ُأجاٌج
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  الزم  كَِسل  فعالن  كَسالن
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

ُالمهةشب 

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

/الشعراء
148  

وزروع ونَخٍْل طَلْعها (

  569)هِضيٌم

  الزم  هضم  فَِعيل  هِضيم

  الزم  فَِرح  فَِعل  فَِرح  ) إنّه لَفِرٌح فَخُوٌر…(  10/هود

 كُلُّ ِحزٍب ِبما لَديِهم …(  32/مالرو

  )فَِرحون

  فَِرحون

  ج فَِرح

  فَِعلون

  ج فَِعل

   

  فَِرح

  

  الزم

  الزم  سِقم  فَِعيل  سِقيم  )…فقاَل إنِّي سِقيٌم(  89/الصافات

األخالء يومئٍذ بعضهم (  67/الزخرف

  )…لبعٍض عدٌو

  األخالء

  ج خَِليل

  

  فَِعيل

   

  خّل

  

  الزم

  قليلون  )الء لَشرِذمةٌ قَِليلُونؤإن ه(  54/الشعراء

  ج قليل

  فعيلون

  ج فعيل

  

  قّل

  

  الزم

  الزم  قام  الفَيعل  القَيم  )… ذلك الدين القيم…(  30/الروم

  الزم  قام  فَيِعلة  قَيمة  ) ِفيها كُتٌُب قَيمةٌ…(  3/البينة

إنّها بقَرةٌ ال فَاِرٌض  وال …(  68/البقرة

  )…ٌن بين  عوا570ِبكٌْر

  ِبكْر

  

  ِفعل

  

  بكُر

  

  الزم

  

  

                                           
569     الطعام م الدواءضم المتعدي، ابن منظور، اللسان مادة        -هضم" هضطلٌح هـضيم    "ه ،

  . الزمهالين فعل ئ أو ناعم أو رِِ مبمعنى
كثيـر مـن األفعـال التـي جـاءت          . عنى واحد بمذكر ابن السكيت باب فَِعل وفعل          570

  56/ ،ابن السكيت ،إصالح المنطقبِكر أو بكُر  : بصورتين، ففي ِبكْر ،قال
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمال

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

إنّها بقَرةٌ صفْراء فَاِقٌع …(  69/البقرة

  )…لونُها

  صفراء

   فاقٌع

  فعالء

  فاعل

  رصفِِ

  عقَفَ

  الزم

~  

/المرسالت
33  

  الزم  صِفر  فُعٌل  صفٌْر  571)كأنّه جماالتٌ صفٌْر…(

عاِليهم ِثياٌب سندٍس (  21/اإلنسان

  )…خُضٌر

  الزم  خَِضر  فُعٌل  خُضٌر

 الحر بالحر والعبد …(  178/البقرة

  )… واألنثى باألنثى بالعبد

رل  الحِرر  فُعالزم  ح  

 وبرزوا ِهللا جميعاً فقال …(  21/إبراهيم

الضعفاء…(  

الضعفاء  

ج 

  الضعيف

  فعالءال

ج 

  يلالفَِع

  

  

  ضعف

  

  

  الزم

 ةٌيرذُوأصابه الِكبر ولَه …(  266/البقرة

عفاءض…(  

فاءعض  

ج 

  ضِعيف

  فعالء

  ج

   فَِعيل

  

  

  ضعف

  

  

  الزم

  متعدي  عجب  فُعال  عجاب  ) إن هذا لَشَيء عجاٌب…(  5/ص

 هذا لَشَيء  إن…(  72/هود

  572)عِجيٌب

  متعدى  بجع  فعيل  عجيب

                                           
بكـسر  ) ِجمـاالتٌ (قرأ ابن كثير ونافع وأبن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم                571

  الجيم، جمع ِجمالة، 

  . بضم الجيم جمع جماال) جماالتٌ(وقرأ  الحضرمي   
بمعنى حبال السفن، األزهري، معاني :  بكسر الجيم، وجماالت"ِجمالةٌ"فص وحمزة والكسائي وقرا ح  

    522/القراءات



  183

  

                                                                                                                         
من عِجب إذا عظُم الـشيء أو       : ، ِعجاب 2/،ق) عجيب هذا شئٌ …: (نآوجاء في القر     572

. عجاب وعِجيب بينهما فرق   :  وقال الخليل   ."عجب"منظور، اللسان، مادة      الفعل عندك، ابن 

الخليـل، كتـاب    . الذي جاوز حد العجب   : وأما العجاب " العجب يكون مثله    أي "ا العجيب فالعجب مأ

   1/235 "عجب"العين، مادة 
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فة الصِّ

 هةشبمال

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

اُهللا ال إلَه إلى هو الحي (  255/البقرة
  573)…يومقَال

الحي  
  القيوم

  لفَعِْال
  ولِعيفَ

حي  
  قام

   الزم
~  

إنّما الحياةُ الدنيا لَِعٌب (  36/محمد
  )…ولهٌو

  الزم  لَِعب  فَِعل  لَِعٌب

  الزم  لَطُف  الفَِعيل   اللطيف  ) وهو اللطيف الخبير…(  14/الملك
  الزم  لَطُف  فَِعيل  طيفلَ  )إن اَهللا لَِطيفٌ خَِبيٌر…(  63/الحج

أل 
  98/عمران

 واُهللا شَِهيٌد علَي ما …(
  )تَعلَمون

  متعدي  دهِِشَ  عيلفَ  هيدشَ

 آل
  99/عمران

 ومن آمن تَبغُونها ِعوجاً …(
وأنتم شُهداء…(  

  شهداء
  ج شهيد

  
  فعيل

  
  شِهد

   
  متعدي

 وال يضار كَاِتٌب وال …(  282/البقرة
  574)…شَِهيٌد

  متعدى  كَتب  فاعل  ٌباِتكَ

 وإن اهللا لَهو الغَِني …(  64/الحج
ِميدالح(  

الزم  نىغَ  الفعيل  الغني  

 ومن كَفَر فإن ربي غَِنٌي …(  40/النمل
  )كَِريٌم

الزم  غَنى  فعيل  غني  

  

                                           
من قام   . وزنه فيعول   : القيوم 2/ل عمران آ) وم  ياهللا ال إله إال هو الحي القَ      (ن  آفي القر    573

او ياء ُأدغمتا، وال يجوز أن يكون       الواو والياء والسابق ساكن قلبت الو       ا اجتمعت يقوم فلم

صفة ذات الخالق،   : الحي ،     1/203فيعل، العكبري، التبيان      وزنه فعول، وقُِرئت القيم على 

لكسرة ما قبلها وأدغمت فـي اليـاء، وقيـل             حِيو وقلبت الواو ياء : وقيل أصلهىفعلها ح

حياة، أبو حيـان، البحـر      ال   فيعل فخفف كميت ولين، وهو وصف لمن قامت به :أصلها

   2/227المحيط 
ال تضار والدة بولدها أي ال تترك إرضاع ولدها ضراراً فتِضر بالولد، وقرأ ابن كثير وأبو                  2

براء مشددة مضمومة والباقون بفتحها، وقـد       ) …الُ تضار والدةٌ    …(   ،عمرو ويعقوب 

  : جـــــــاءت مـــــــضمومة فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى

  ) نوهقوا وال تُضارلتضي لَيِهنعلـي محمـد الـضباع، شـرح         ،   ،6/الطالق ) … ع

    161/ الشاطبية
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمال

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

 إن اَهللا بما تَعلُمون …(  110/البقرة

  575)بِصيٌر

ر  يلِعفَ  يٌرِصبصالزم  ب  

آل 

  20/عمران

  الزم  بصر  يلِعفَ  يٌرِصب  ) واُهللا بِصيٌر بالِعباِد…(

آل 

  35/عمران

)…ِليمالع ِميعأنَتَ الس ال  )إنّكِمسمِِ  يلِعالفَ  يعمتعدي  عس  

  متعدى  عِمس  يلِعفَ  يٌعِمس  ) إنّه سِميٌع قَِريٌب…(  50/سبأ

 كُلُوا وأشْربوا حتى يتَبين …(  178/البقرة

لَكُم الخَيطُ األبيض من الخَيِط 

  )…األسوِد

  الزم  بِيض  األفعل  األبيض

  

 ونَزع يده فإذا ِهي بيضاء …(  33/عراءالشُّ

للنّاِظِرين…(  

بياءض  

  

  فعالء

  

  الزم  بِيض

كْنُوٌن…(  48/افاتالصٌض ميب نٌض  )… كأنّهيل  بالزم  بيض  فَع  

 وِمن الِجبال جدٌد ِبيٌض …(  27/فاطر

وحمٌر مخْتَِلفٌ ألوانُها 

  )…وغَراِبيب سوٌد

  مخْتَِلفٌ

  

  سوٌد

  مفْتعل

  

  عٌلفُ

  لفتحا

  

  دسوِِ

  متعدي

  

 الزم  

وا علي اِهللا …(  60/مرالزي الِّذين كَذَبتَر 

  576)وجوههم مسودةٌ

وسملَّ  ةٌدفْعوِِ  ةمالزم  دس  

 

                                           
 - يبصر والمصدر بصر، ابن منظور- رجل بصير خالف الضرير والفعل بصر  575

  " .بصر"اللسان، مادة 
" اسـود "وفعلـه   " مـسود الـشعر   "غير صحيح إنما هو     " أسود الشعر "يري األشموني      576

   3/4حاشية الصبان / األشمونيالصحيح،     الخماسي وعنده هو 
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

المهةشب 

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

  متعدي  وِسع  لاِعفَ  ٌعاِسو  577) واُهللا واِسٌع عِليٌم…(  248/البقرة

  العنكبوت

/56  

ي الِّذين آمنُوا إن يا عباد(

  )…أرِضي واِسعةٌ

فَاِعلة  عةٌاِسو  ِسعمتعدى  و  

   عمرانآل

/40  

 قَد بلَغَِني الِكبر وامرأِتي …(

  578)…عاِقٌر

قُر  لاِعفَ  ٌراِقعالزم  ع  

  الزم  عقُم  فَِعيل  عِقيم  ) وقَالَت عجوٌز عِقيٌم…(  29/الزاريات

عذَاٌب ين كَفَروا لَهم لِّذا(  7/فاطر

  )…شَِديٌد

  متعدي  شد  فَِعيل  شَِديد

محمٌد رسوٌل اِهللا والِّذين معه (  29/الفتح

اءمحعلي الكُفّاِر ر أِشداء 

  )…بينهم

  أشداء

  ج

   شديد

  

  

  فعيل

  

  

شد  

  

  

  الزم

ثُم يأِتي بعِد ذَِلك سبع (  48/يوسف

  )…ِشداٌَد

  

  شداد

  

  ِفعال

  

شد  

  

  الزم

  الزم  غلُظ  ِفعال  ِغالظ  )لَيها مالئكَةٌ ِغالٌظ ِشداٌد ع…(  6/التحريم

  الزم  غَلُظ  فَِعيل  غَِليظ  )وِمن ورائِه عذَاٌب غَِليظٌ…(  17/إبراهيم

  متعدي  حكَم  يلِعالفَ  يمِكالح  ) وهو الحِكيم العِليم…(  84/الزخرف

وإذا سألَك ِعباِدي عنَّي فإنِّي (  186/البقرةٍ

   )قَِريٌب

  الزم  قرب  يلِعفَ  يبِرقَ

                                           
يكون متعدي، األصل أوسع فهو موسع وقيل هو اسم فاعل من وسع، فالتقـدير              : وِسع   577

  1/198ي، التبيان ِربكْالعلم، الع علي هذا واسع 
شبهة بأسماء الفاعلين التي يستوي فيها المـذكر والمؤنـث        فات الم يسمى الزجاج، الص     578

، الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بـن الـسِري         سِبعلي جهة النَّ  صفات     عاقر وعقيم :مثل،

، عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتـب، بيـروت        / د  ن وإعرابه، شرح وتحقيق آ،معاني القر

    1/408م، 1988 -ه1408/الطبعة األولى
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمال

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

 والَ تمسوها بسوٍء …(  64/هود

  )فَيأخُذَكُم عذَاٌب قَِريٌب

  

  قَِريب

  

  يلِعفَ

  

  قَرب

  

  الزم

 وقَد كَانُوا يدعون إلى …(  43/القلم

  )السجوِد وهم ساِلمون

  سالمون

  ج سالم

  فاعلون

 ج فاعل

  

  مسلِِ

  

  الزم

  الزم  عال  الفعيل  العِلي  ) وهو العِلي الكَِبير…(  23/سبأ

  النازعات

/24  

)… كُمبفَقَاَل أنَا ر 

  579)األعلَي

  الزم  عال  األفعل  األعلى

  آل عمران

/139  

وأنتُم األعلون إن كُنتُم …(

  580)مؤِمِنين

  األعلون

ج 

  علىاأل

  

  

  األفعل

  

  

  عال

  

  

  الزم

ِت ربي وأنا الُأبلُغُكم ِرسا(  68/األعراف

  581)لكم نَاِصٌح أمين

  متعدي  نصح  فاعل  حاِصنَ

 فلما كَفَر قال إنّي بِرٌئ …(  16/الحشر

  )…منك

ِرئ  فَِعيل  ئِربالزم  ب  

  

                                           
 به التفضيل بل الوصف ووزنه أفعلـ الم        قصدسم التفضيل ولم ي   اعلي وزن   : األعلى   579

 الياء بعد فتح فقلبت     وقعت- وأصلها واو من العلو    - وهي رابعة  -ياء  منقلبة عن الكلمة 

 لبنـان،   -إعراب القرآن وصرفه، مؤسسة اإليمان، بيـروت        ألفاً، محمد صافي، الجدول في 

    13/196بدون تاريخ 
 عند اإلسناد إلى واو الجماعة تحذف الواو التي هي الم الكلمـة             "عال"هذه الكلمة فعلها       580

   /4 الزمخشري، الكشاف0غلب منهمألاوصفة بمعنى األعلى    هنا األعلىفيفاً، تخ
   2/12هنا ناصح صفة الزمة له، الزمخشري، الكشاف   581
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

المهةشب 

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

أنتُم بِريُئون ِمما أعمُل وأنا بِرٌئ (  41/يونس

  )ِمما تَعملُون

  بِريُئون

  ج برئ

  فعيلون

  ج فَِعيل

  

ىءِرب  

  

  الزم

  الزم  كَذب  فاعل  كاذٌب  )… ومن هو كَاِذٌب…(  93/هود

  الزم  هان  فَيِعل  هين  )قَاَل ربِك هو علَي هيٌن …(  21/مريم

  الزم  مات  فَيِعل  ميت  582)تُونيم م وإنّهإنَّك ميتٌ(  30/الزمر

  الزم  عِسر  فَِعيل  عِسير  )فَذَِلك يومئٍذ يوٌم عِسيٌر(  9/المدثر

  الزم  عسر  فَِعل  عِسر  ) هذا يوٌم عِسٌر…(  8/القمر

  الزم  حِسر  يلِعفَ  حِسِير  ) وهو حِسيٌر…(  4/الملك

رى نَحن وقَالِت اليهود والنّصا(  18/المائدة

  )…أنبياء اِهللا وأِحباءه

  أِحباءه

  ج حبيب

ِيلفع  متعدي  حب  

 وإن مسه الشَّر فَيئوٌس …(  49/فصلت

  583)…قَنُوط

  يُئوس

  قنوط

  ولعفَ

  ولعفَ

  يِئس

  قِنط

  الزم

~  

  سامدون  584)وأنتم ساِمدون(  61/النجم

  ج سامد

  فاعلون

  ج فاعل

  الزم  سمد

  الزم  صمد  ُلعالفّ  الصمد  585)لصمداُهللا ا(  2/اإلخالص

                                           
د، رئت مائت ومائتون، والفرق بين الميت والمائت ، أن الميت صفة الزمة كالسي            قُ: قال الزمخشري      582

 وذكر القرطبي، قراءة،  ابن محيصن وابن        4/122كشاف  الزمخشري ال ،   كسائد،  أما المائت فصفة حادثة 

    عبلة وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق أبي

عبد اهللا ابن الزبيـر والنحـاس ،         قرأ   هي قراءة حسنة، وبها   : ، قال )إنك مائت وإنهم مائتون   (               

   15/254القرطبي، الجامع 
 حرف الطاء ،ط،ابن منظور، اللسان،نُط أو ققنوط وهي بمعنى يائس، قيل هي من قَنَط أو قَِن   583

  ، ابن "قنط"مادة 

             56/ المنطق   يت، إصالح كّالس   
584   اِمسامدون بمعنى الهون، فهو سسموداً إذا عال، ابن منظور، اِمد وهي س دمسد يمدة من س

     حرف الدال ،اللسان،

  ".سمد"مادة              
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  متعدي  سحر  فاعل  ساِحر  )قَاَل الكَاِفرون هذَا ساِحٌر كَذّاٌب(  4/ص

  

                                                                                                                         
ول من صـمد إليـه إذا       عفْل بمعنى م  علمطاع الذي ال يقضي دونه أمر، وقيل فَ       قيل ا : الصمد   585

صـمد " مادة   حرف الدال ،  إليه في الحوائج،ابن منظور، اللسان،      د المصمود قصده وهو السي" ،

  4/812الزمخشري، الكشاف
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمال

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

  السارق  )…الساِرقُ والساِرقَةُ(  38/المائدة

  السارقة

  الفاعل

  الفاعلة

  سرق

~  

  تعديم

~  

  الزم  بعد  الفعيل  البعيد  ) ذَِلك هو الضالُل البِعيد…(  18/إبراهيم

 أعمالُهم كَسراِب بِقيعٍة …(  39/النور

ماء الظَّمآن هبسحي…(  

  الزم  ظِمئ  الفعالن  الظَّمآن

  الزم  رِشأ  فَِعل  أِشٌر  586) بْل هو كَذَّاٌب أِشٌر…(  25/القمر

  متعدي  بتر  فعلألا  األبتر  )588 هو األبتر587شَاِنَئكإن (  3/الكوثر

  الزم  حرر  الفعول  الحرور  589)وال الظِّلُّ وال الحرور(  21/فاطر

 وفَِرحوا ِبها جاءتْها …(  22/يونس

  )…ِريٌح عاِصفٌ

ف  لاِعفَ  فٌاِصعصالزم  ع  

رحمتُ اِهللا وبركَاتُه …(  73/هود

 إنّه حِميٌد علَيكُم أهَل البيِت

  )مجيٌد

  حِميد

يدِجم  

  يلِعفَ

  يلِعفَ

  حِمد

  مجد

  الزم

  الزم

  

                                           
ظور، بِطٌر متكبر،ابن من: ، واألشر56/فعلها أشر أو أشُر، ابن السكيت، أصالح المنطق    586

    حرف الراء ،اللسان،

  ".شرر"مادة          
587

، محمد إسماعيل، معجم األلفاظ واألعـالم       ،3/296ن  آمبغضك أو عدوك، الفراء، معاني القر     : شانئك   

  ."شنأ"القرآنية، مادة 
هو الذي ال عِقب له وقيل هو المنقطع أو المقطوع، ابن منظور، اللسان، حرف الباء، مادة : األبتر   588

  4/802هو شانئك المنسي في الدنيا واآلخرة، الزمخشري، الكشاف :األبتر   : وقال الزمخشري) بتر(
     2/7 )حرر(تكون باللّيل والنّهار، ابن فارس، مقاييس اللغة ، مادة الحارة  الريح  :الحرور   589
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمالُ

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

  الزم  عصب  فعيل  عصيٌب  590)وقَال هذَا يوٌم عِصيٌب…(  77/هود

  متعدي  درشَ  فعيل  رِشيد  ) ألَيس ِمنكُم رجٌل رِشيٌد…(  78/هود

يوم يأِت التَكَلَّم نَفٌْس إال بإذنِه (  105/هود

  )فَِمنهم شِقٌي وسعِيٌد

شِقي  

  سِعيد

  فِعيل

  فِعيل

  شَِقى

  سِعد

  الزم

~  

 إنِّي خَاِلقٌ بشَراً ِمن …(  28/الحجر

  )…صلْصاٍل

  متعدي  خَلَق  لاِعفَ  قٌاِلخَ

  متعدي  خَلَقَ  فعال  قُالخال  ) بلى وهو الخالقُ العِليم…(  81/يس

اُهللا خَاِلقُ كُلِّ شئ وهو علَي (  62/الزمر

  )كُِل شئ وكيٌل

كَل  يلِعفَ  يٌلِكومتعدى  و  

ويا قَوم اعملُوا على مكَانِتكُم (  93/هود

ومن هو كَِاذٌب  إنِّي عِامٌل

  591)وارتَِقبوا إنِّي معكُم رِقيب

لاِمع  

يبِقر  

  لاِعفَ

  يلِعفَ

  لعِم

  رقَب

  الزم

~  

  حاذرون  592)وإنّا لجميٌع حاِذرون(  56/الشعراء

  ج حاِذر

  فاعلون

  لاِعج فَ

  حِذر

  

  الزم

وابيضتْ عينَاه ِمن الحزِن (  84/يوسف

  )فهو كَِظيٌم

  متعدي  كظَم  يلِعفَ  يمِظكَ

  

                                           
  ".عصب"عصب الجو إذا اشتدت حرارته عصب الزم، ابن منظور، اللسان، مادة    590
فعيل بمعنى فاعل، فعلها رقَب أو تكون فعيل بمعنى مفاِعل أي مراِقب، ابن فارس،              . الرقيب   591

   2/408، الزمخشري، الكشاف "رقب"مادة   ، 2/427مقاييس اللغة 
ير ونـافع وأبـو عمـرو       ث، قرأ ابن ك   56/فعلها حِذر أو حذُر ابن السكِّيت، إصالح المنطق          592

المـستعد،  : المتيقظ، والحاذر :  بألف، الحذر  "حاذرون"، وقرأ الباقون     ألف   بغير "حذرون"ويعقوب 

     347/األزهري، معاني القراءات
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمال

  

  وزنها
  

  فعلها
  

  نوعه

صاِحب الحوت إذ  ك…(  48/القلم

  593)نَادى وهو مكْظُوم

كْممظو  فْمكَ  لوعمتعدى  ظم  

يا أيها الناس أنَتْم الفُقَراء (  15/فاطر

 و الغَِنيإلى اِهللا واُهللا ه

ِميدالح(  

  فقراء

  ريِقج فَ

  

  يلِعفَ

  

  فقُر

  

  الزم

  مالز  حِمر  فُعل  حمر  )كأنّهم حمٌر مستنفرةٌ(  50/المدثر

/المؤمنون
104  

تَلْفَح وجوهم النّار وهم فيها (

  594)كَاِلحون

  ونحاِلكَ

  حاِلج كَ

  ونلُاِعفَ

 لاِعج فَ

  

  كَلَح

  

  الزم

 ولَنُخِْرجنَّهم ِمنها أِذلةٌ …(  37/النمل

  595)وهم صاِغرون

اِغصنور  

ج 

راِغص  

  لوناِعفَ

 لاِعج فَ

  الزم  صغُر

 فِمنكُم هو الِّذي خَلَقكُم(  2/التغابن

  )…كَاِفٌر

  الزم  كَفَر  لاِعفَ  ٌراِفكَ

  الزم  كَفَر  ولعفَ  ورفُكَ  )… إن اإلنسان لَكَفُوٌر…(  69/الحج

 وهم وهم باآلِخرِة …(  7/فُصلت

  )كَاِفرون

  ونراِفكَ

  راِفج كَ

  ونلُاِعفَ

 لاِعج فَ

  

  رفَكَ

  

  الزم

                                           
اإلمساك عن غيظ وغٍم، الكظيم الممتلئ أسفاً وهو مكظوم، أبو حيان، البحر المحيط : الكظم   593

3/56  
، كـالحون  )كَلَح(ان مادة سلالعبوس، كلح الرجُل يكْلَح كُلُوحا وكالحاً، ابن منظور، ال    . الكلوح   594

  6/419بالوجه، أبو حيان، البحر المحيط   صفة خاصة 
الذي يرضى بالضيم والذل والهوان، فعلها صغُر، ابن منظور، اللسان مادة . الصاغر   595

  ."صغر"
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  السورة
  

  ةــــــاآلي
فة الصِّ

 هةشبمالُ

  

  وزنها
  

  لهافع
  

  نوعه

قَاَل قَِرينُه هذَا ما لَدي (  23/ق

  596)عتيٌد

  الزم  عِتد  يلِعفَ  يٌدعِت

  الزم  بلُغ  لةاِعفَ  غةٌاِلب  )حكمةٌ بالغةٌ فما تُغِن النُذُر(  5/القمر

  الزم  ازض  ِفعلى  ضيزى  597)ِتلك إذاً ِقسمةٌ ِضيزى(  22/النجم

 ومن هو  مستَخٍْف …(  10/الرعد

 598)… وسارٌب بالنهاِربالليِل

ب  لاِعفَ  باِرسرالزم  س  

  الزم  بِرر  فَعَل  البر  )حيم إنّه هو البر الر…(  28/الطور

عفاً من ذاباً ِضهم ع فأتِِ…(  38/األعراف

  )… قال لكُلٍّ ِضعفٌاِرالنَّ

  الزم  ضعف  ِفعل  ضعفٌ

وربك على كُلَّ شىٍء (....   4/ق

  )حفيظٌ 

  متعدى  حِفظ  ل فَِعي  حِفيظ 

إن كُلُّ نَفٍْس لما علَيها (  4/الطارق

  )حاِفظ

  متعدى  حِفظ   فَاِعل   حاِفظ 

والِّذين هم ِلفُروِجهم (  5/المؤمنون

  )حاِفظُون 

حافظون 

  ج حاِفظ

  

  فَاعِل 

  

  حِفظ 

  

 متعدى 

المؤمنون 

/60  

والِّذين يؤتُون ما آتو (

  )وقُلُُوبهم وِجلَةٌ 

  الزم  وِجل  فَِعلة  ة وِجل

                                           
  .257/الشديد التام فعلها عِتد وعتَد ، التبريزي، تهذيب إصالح المنطق: العتيد   596
ضوزي : ضاز الحاكم إذا ظلم، ابن منظور، اللسان، مادة طيز، األصل         جائرة فعلها   : ضيزى   597

  .4/413لتسليم الياء، الزمخشري، الكشاف   ففعل بها ما فَعل ببيض 
ابـن  : الظاهر بالنهار : الظاهر، السارب بالنهار  :  سروباً إذا ظهر والسارب    -سرب، يسرب    598

   حرف   منظور، اللسان،

  ."سرب " مادة          الباء ،
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  السورة 
  

  ةـــــــاآليــ
الصِّفة 

 المشبهة

  

وزنها 
  

 فعلها 
  

  نوعه

إذ دخَلُوا علَيه فَقَالوا سالماً (  52/الحجر

  )قَاَل إنّا ِمنكُم وِجلُون

 وجلون

 ج وِجل

  الزم   وِجل   فَِعل

قُْل ال يستَِوى الخَِبيثُ (   10/المائده

   )...والطَّيب

  الزم   خبث الفَِعيل   الخَبِيث 
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  :الثاني المبحث 

  النَّصب ما جاء من القرآن علي 
 

  نوعه
 

 

 فعلها
 

 وزنها
الصِّفة 

 المشبهة

 

 اآليــــــة
 

 السورة

ومن يوتَ الحكمةَ فقد أوِتي     (...  كَِثيراً الًفَِعي كَثُر الزم

 ... )خيراً كِثيراً

269/البقرة

ِمن ذا الِذي يقِْرض اَهللا قَرضـاً       ( كَِثيرةً يلةًفعِِ كَثُر الزم

حسنَاًً فيـضاِعفه لـه أضـعافاً       

 ...)كِثيرةً

245/البقرة

فتقبلها ربها بقبوٍل حسنَاً وأنبتها     ( حسنَا الًفَع حسن الزم

 ...)نَباتاً حسنَاً

آل 

37/عمران

 شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَه     ومن يشْفَع ( حسنَة فَعلَةً حسن الزم

 ...)نِصيٌب ِمنْها

85/النساء

إنّي جاِعـٌل فـي األرِض      (...  خَِليفةً فَِعيلةً خَلَفَ متعدي

 ...)599خليفةً

30/البقرة

  خالئق فَِعيلةً خَلفَ متعدي

 ج خليقة

ــي  ( ــق ف ــاكم خالئ ــم جعلن ثُ

 ...)األرِض

14/يونس

فوان عليـه تـراٌب     كمثِل ص (... صلْداً الًفَع صلُد الزم

 ...)600فأصابه واِبٌل فَتَركَه صلداً

264/البقرة

  الفيعلةً ساء الزم
 

ئات ج السي

ئةالسي 

والذّين كَسبوا الـسيئاِت جـزاٌء      (

  ...)سيئةً بمِثلها

  27/يونس

أدفع بالتي هي أحـسن الـسيئة       ( السيئة  الفيعلةً  ساء  الزم

(...  

المؤمنون 
/96

                                           
 خلفـاء ،   هو كريم، كرائم، وثمة جمع آخر: الذي يستخلف ممن قبله، والجمع خالئف، مثل:  خليفة   1

 . "خلف"حرف الفاء مادة   ابن منظور، اللسان، 

أفعالها صـلَد وصـلُد ،      . ي بخيل فهو صلْد وصلُود وأصلد     أصلد بمعني أملس يابس، ورجل صَلد         2

  ".صلد"دة المصدر السابق، حرف الدال، ما
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بلى من كَسب سيئةً وأحاطت به      (  سيئةً  لةًفَيِع  ساء  الزم

 ...) خطيئته

  81/البقرة

 
 

  نوعه
 

 

 فعلها
 

 وزنها
الصِّفة 

 المشبهة

 

 اآليــــــة
 

 السورة

  الزم

~ 

  ساء

صلح 

  الًفَِْيع

 الًفَاِع

  سيئاً

 صالحاً

 وآخَر 601وخَلَطُوا عمالً صالحاً(

 ...)سيئاً

/التوبة
102 

/الكهف ...)وكان أبوهما صاِلحاً(...  صاِلحاً الًاِعفَ صلُح الزم
82 

  البينات فَيِعلةً بان الزم

 ج بينة

 ...) وآتينا عيسي ابن مريم

 ...)602البيناِت

/البقرة
87 

متعدي /البقرة )إنّا أرسلْنَاك بالحقِّ بشيراً ونذيراً( نِذيراً الًِعيفَ نَذَر
119 

متعدي )ا أرسلنَاك شاِهداً ومبشراً ونذيراًإنّ( شَاِهداً الًفَاِع شَِهد   األحزاب

/45 

متعدي إذ قالُوا لنبي لَُّهم ابعث لنا مِلكاً (.. مِلكاً الًفَِع ملَك

 ...)نُقاِتل في سبيل اهللا

/البقرة
246 

فمن كَان ِمنكم مِريضاً أو علي (...  يضاًِرم فعيالً مِرض الزم

ةٌ من أياٍم ُأخَرفٍر فِعدس..( 

/البقرة
184 

  كاملين  فَاِعل  كمل الزم

  مثنى كامل

والوالداتُ يرِضعن أوالدهن حولَين (

 ...)603كَاِملَين

/البقرة
233  

إن اَهللا يبشِّرك بيحي مصدقاً (...   سيداً  فَيِعالً  ساد  الزم   آل 

                                           
ضد الفساد، وصلَح، يصلُح صالحاً وصلُوحا وهو صِالح وصِليح وصـلُح الرجـل، فهـو               : الصالح  1

صلحاء، ومِصلح في أعماله وأموره وقد أصلحه اِهللا  ، ابن منظور، اللسان، مادة                صالٌح في نفسه من قوم 

 .  "صلَح"

بيٌن وهي بينة، وجمعها بينات، وبان الـشئ فهـو          اتضح فهو   : بان الشئ بياناً، ظهر واضحاً، وتبين       2

    ".بين"قصده، محمد إسماعيل، موسوعة األلفاظ واألعالم القرآنية، مادة مبين  بائن أي منفصل، وأبان فهو 

  .  "كمل "التّام وفيها ثالث لغات كمل، كمل كِمل، ابن منظور ،اللسان ، حرف الالم، مادة: الكامل  3 
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بكلمٍة ِمن اِهللا وسيدا وحصوراً ونبياً   حصوراً  فَعوالً  حصر  الزم

  )حيناِلن الصم

/عمران
39  
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  نوعه
 

 

 فعلها
 

 وزنها
الصِّفة 

 المشبهة

 

 اآليــــــة
 

 السورة

  الزم

~ 

  صغُر

 كَبر

  فَِعيالً

 فَِعيالً

  صِغيراً

 كِبيراً

وال تسأموا أن تكتبوه (... 

 .. )صِغيراً أو كَِبيراً إلي أجله

  البقرة

/282 

 ينِْفقون نفقةً صِغيرةً وال وال( صِغيرةً فَِعيلةً صغُر الزم

كبيرةً وال يقْطَعون واِدياً إال 

 ...)كُِتب لهم

 التوبة

/121 

 كبائر فَِعيلة كبر الزم

 ج كَِبيرة

إن تجتبوا كبائر ما تنهون  (

 ...)عنه

 31/النساء

  السفهاء  فَِعيل  سفُه  الزم

  ج سفيه

) اءفهوال تُؤتُوا الس

604...)أموالكُم  

  5/ساءالن

 الزم

~ 

  سفُه

 ضعف

  يالًِعفَ

 يالًِعفَ

  سِفيهاً

 ضعيفاً

فإن كَان الِّذي عليه الحقُّ (... 

 ...)سِفيهاً أو ضِعيفاً

  البقرة

/282 

يِريد اُهللا أن يخفِّفَ عنْكم وخُلقَ ( ضعيفا يالًِعفَ ضعف الزم

 ...)األنسان ضِعيفا

 27/النساء

 66/األنفال ...)وعِلم أن فيكم ضعفاً(...  اًضعفَ فَعالً ضعف الزم

وليخْشَ الذين لو تركُوا ِمن ( ِضعافاً ِفعاالً ضعف الزم

خلفهم ذُريةً ِضعافاً خافوا 

 ...)عليهم

 9/النساء

ربنا هوالِء أضلُّونا فأتهم (...  ِضعفاً ِفعالً ضعف الزم

 ...)عذَاباً ِضعفاً في النّاِر

38/األعراف

  

                                           
، والسفه في اللغة ِخفة  وطيشٌ أو السفه الخفيـف           1/461المبذرون، الزمخشري، الكشاف    : اءالسفه   1

  ."سفه"حرف الهاء مادة   العقل، المصدر السابق، 
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  نوعه
 

 

 فعلها
 

 وزنها
الصِّفة 

 المشبهة

 

 اآليــــــة
 

 السورة

 الخبيثَ منه 605وال تيمموا(...  الخَِبيث الفَِعيَل خبث الزم

تُنْفَقُون(... 

 267/البقرة

  الخبائث فَِعيلة خبث الزم

 ج خبيثة

 ...) مريحباِت والطَّي ميِحلُّ لَه

 ...)عليهم الخبائثَ

  افاألعر

/157 

  حيا   الزم 

  مات

الفَِيعَل 

  الفَِيعَل 

 الحي

  الميت

وتُخِْرج الحي من الميـِت     (... 

وتُخِْرج الميتَ من الحي وتَرزقُ     

  )من تشاء بغيِر حساٍب 

آل عمران 

/27  

لِّينذر من كان حيـاً ويِحـقَّ       (   حيِاً   فَِيعالً  حيا   الزم 

  )فرينالقوُل على الكا

  70/يس 

  

  الزم

  

""  

  

  حيا 

  

  مات

  

  فيعالً

  

  فيعالً

أحياء ج 

  حياً

أموات ج 

  ميتاً

المرسالت   )أحياء وأمواتاً (

/26  

فأنشرنا ِبِه بلْدةً ميتَاً كذلك     (...   ميتا   فَيالً  مات  الزم

  )تُخْرجون 

الزخرف 

/11  

بشِّرك بكَِلمٍة منـه    إن اَهللا ي  (...  وِجيهاً يالًٍعفَ وجه الزم

      مـريم عيسي ابن ِسيحالم هاسم

 ...) في الدنيا606وِجيهاً

  آل 

 45/عمران

  آل عمران 607...)واشْتَروا ِبه ثَمنَاً قليالً( قليالً فََِعيالً قَّل الزم

/187 

                                           
 1/310تقصدوا الماَل الردئ، الزمخشري، الكشاف : تيمموا  1

درجـة فـي الجنـِة،      النبوة والتقدم علي الناس، وفي اآلخرة، الـشفاعة وعلـو ال          : الوجاه في الدنيا    2

 1/357الزمخشري ، الكشاف 

وشروه بثمٍن بخٍْس دراِهم معدودة وكانوا فيه       : (الشراء والبيع قد يتبادالن في اللغة، ومنه قوله تعالي          3

  "الطويل" من: ، وقول الشماخ في إشارته للقوس20/يوسف  ، )هدين الزامن
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  نوعه
 

 
 فعلها

 
 وزنها

الصِّفة 

 المشبهة

 
 اآليــــــة

 
 السورة

ويكَلَّم النَّاس في المهِد وكَهالً ( هالًكَ فَعالً كَهل الزم

 )ومن الصالحين

آل 

46/عمران

فأما الِذين كَفَروا فُأعذْبهم عذَاباً ( شَِديدا فَِعيالً شد متعدي

 ...)شَِديداً في الدنيا واآلِخرة

آل 

56/عمران

 70/يونس )يدثم نَِذيقُهم العذَاب الشَِد(...  الشديد الفَِعيَل شد الزم

فليتقوا اهللا وليقولـوا قـوالً      (...   سديداَ  فعيالَ  سد  الزم

  1)سديداً

  9/النساء 

 12/النبأ )وبنَينَا فَوقَكُم سبعاً ِشداداً( ِشداداً  ِفعاالً  شد  الزم

لةَ وهو محِسٌن واتّبع ِم(...  حِنيفاً فعيالً حنَفَ الزم

اهيم  واتّخذ اهللا إبر2إبراهيم حنيفا

 ....)خليال

  النساء

/125 

  خنفاء  فعيالً حنفَ  الزم

 ج حنيف

...)مخِْلِصين لَه الدين حنفاء(...   5/البينة

 16/النساء )إن اَهللا كَان تواباً رحيماً(...  تَواباً فعاالً تاب الزم

ثُوا وإن ِخفتُم ِشقاقَ بينِهما فابع( حكَماً فَعالً حكَم متعدي

حكَماً ِمن أِهلِه وحكَماً من 

 ...)أهِلها

 35/النساء

 فَِعيالً فَقُر الزم

 ِعيالًفَ

فقيراً 

  حسيباً

ومن كان غنياً فَلْيستَعِففْ (... 

ومن كان فقيراً فليأكُل 

 )وكفى باهللا حسيباً...بالمعروِف

 6/النساء

وا البائس  وأطِْعمهافكُلُوا ِمنْ(...  البائس الفَاِعل بئس الزم  28/الحج

                                                                                                                         
                  ت العيناها فَأضا شَراِمز      فلمِمن الوجد ح عْبرةً          وفي الصدر خُزاز ُ  

، 1968صالح الدين الهـادي، دار المعـارف، مـصر          ) ش ح (ديوان الشماخ بن ضرار الذّبياني،      

 .190ص
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 ...)الفقير
  

  " .سدد"الصواب والقصد من القول والفعل ، ابن منظور اللسان حرف الدال مادة : السديد   1

هو الذي يميل إلى الحق ، وقيل هو المخلص ؛ وقيل هو المستقيم ، المصدر السابق ، : الحنيف   2

 ".  حنف"حرف الفاء ، مادة 

 
  نوعه
 

 
 فعلها

 
 وزنها

فة الصِّ

المشبهة

 
 اآليــــــة

 
 السورة

  

 الزم

  

 رقُفَ

  

 يَلِعفَال

  الفقراء

  يرِقج الفَ

إن تبدوا الصدقات فنعما هـي وإن       (

  ـ  فهو خَ  تخفوها وتؤتوها الفقراء ٌري 

 1)لكم

 271/البقرة 

...)غليظَ القلِب  608 2ولو كُنتَ فظّاً( فظّاً فَعالً فظظ الزم   آل عمران

/159 

  النساء )وأخذتَ ِمنكم ميثاقاً غليظاً(...  يظاًِلغَ يالًِعفَ غَلُظ الزم

/154 

  1/النساء  609) 3إن اَهللا كان عليكُم رَِقيبا...(  يباًِقر  يالًِعفَ  رِقب  متعدي

 23/النساء )إن اَهللا كان غَفُوراً رحيما(...  وراًفُغَ فَعوالً غَفَر متعدي

  24/النساء  )اَهللا كان عليماً حكيماًإن (...   عِليماً  فَِعيالً  عِلم  متعدي

                                           
وقال سيبويه والسيرافي ، أن الفقراء جمع الفقير ، استعملوا فيها افتقر بدالً من فقر ، ولـم يـسمعوا        1

ابن منظور ذكر أن الفقير والفقراء هما على القياس من فقر ، سيبويه ، الكتـاب                   أن بذلك عند العرب ، إالّ

  ) .فقر(ابن منظور اللسان ، حرف الفاء ، مادة    ، 113/ ، السيرافي ، شرح الكتاب 4/33

 الذي كانت حلوبته        وفق العيال فلم تتـرك لـه                  ا الفقير  أم :قال الراعي النميري من الطويل        

سبد.   

الراعي النميرى هو حصين بن معاويه من بني نمير ، وسمي بالراعي ألنه كان يصف راعي اإلبل                   

واضـح  . د شـرح  ، ديوان الراعي النميرى   ، 68/ ترجمته برقم  415/ 1والشعراء في شعره ، ابن قتيبه الشعر 

  -هـ1/1416ط ، بيروت–دار الجيل ، الصمد

  90ص – م 1995

الفظّ الغليظُ أي هو الجافُ الخشن، ابن منظور، اللسان، حرف الظاء،      : ، وقيل هو الخشن الكالم  : الفظّ  2

 1/423ُالزمخشري، الكشاف   ، )فظظ(مادة 

حفيظا، وقيل بمعني فاعل، وهي من صفات اهللا تعالي، بمعني الحافظ المنتظـر، القرطبـي،               : رقيبا  3

 3/7الجامع 
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 610 4ولقد آتيناك سبعاً ِمن المثاِني( العِظيم الفَِعيَل  عظُم  الزم

ِظيمالع والقرآن(  

  87/الِحجر

ويريد الّذِِين اتّبعوا الشَّهواِت أن (...  عِظيماً فَِعيالً عظُم الزم

 )تَِميلُوا ميالً عِظيماً

 27/النساء

 31/النساء )ونُدِخلْكُم مدخالً كَِريماً(...  ًكريماً فَِعيالً مكر الزم

  

                                           
تها في الصالة وغيرها أو هي من الثناء اء ما تكرر قر   ألن الفاتحة (من التثنية وهو التكرير،     : المثاني  4

اُهللا نَزل أحسن   (، وجاء في القرآن     2/564تعالي، الزمخشري، الكشاف      شتمالها علي ما هو ثناء هللا ال

 23/الزمر...)يخشون ربهم  الحديِث كتاباً متشاِبهاً مثاني تقشِعر منه جلود الذين 
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  نوعه
 

 
 فعلها

 
 وزنها

الصِّفة 

 المشبهة

 
 اآليــــــة

 
 السورة

  الزم 

  

 متعدي

  كرم 

  

 كَتَب

   ِفعاالً

  

 فَاِعل

  ِكراما

  كاتبين

 ج كاتب

  االنفطار )إن عليكم لحافظين ِكراماً كَاِتبين(

/10 

  30/النساء   )وكان ذلك على اهللا يسيرا (...   يسيرا   فعيالً  يسر  الزم

إن اَهللا كان علي كُلِّ شٍئ (...  شهيدا فَِعيال شَِهد متعدي

 )شهيدا

 33/النساء

 34/النساء )إن اَهللا كان عِلياً كبيراً(...  عِلياً فَِعيالً عال الزم

من كان مختاالً   إن اهللا ال يحب     (...   فَخُورا  فعوالً  فَخَر  متعدى

  1)فخورا

  36/النساء 

وال تقربوا الصالةَ وأنتم (...  جنًباً فُعالً نُبج الزم

سكاري حتّي تعلَموا ما تَقُولُون وال 

 ...)جنُباً

 43/النساء

فلم تَِجدوا ماء فتيمموا (... طيباً  فَيِعالً  طاب  الزم

 ...) طيبا2611ًصِعيداً

  41/النساء

وكُلُوا ِمما رزقَكم اُهللا حالالً (... باًطي فَيِعالً ابط الزم

 )طيباً

 88/المائدة

ومساكن طيبةً في جنّاِت (...  طيبةً فيعلةً طاب الزم

 ..)عدٍن

 72/التوبة

  طيبات  فَيعِلةً طاب  الزم

 ج طيبة

وال تُحرموا طيباِت ما أحّل اهللا (... 

 ...)لكم

 87/المائدة

 40/الكهف 612 3)فَيصِبح صِعيداً زلقا(...  زلَقاً فََعالً زِلق الزم

 43/النساء )إن اَهللا كان عفُوا غفَوراً (...  عفواً فَعوالً عفَا الزم

                                           
  " .فخر"ر ، فهو فَاخَر وفَخُور ، ابن منظور ، اللسان حرف الراء ، مادة الفخور المتكبر ، فعلها فَخَ  1
 ).صعد(، حرف الدال، مادة المصدر السابق هو وجه األرض وقيل األرض بعينها، : الصعيد  2
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  نوعه
 

 
 فعلها

 
 وزنها

الصِّفة 

 المشبهة

 
 اآليــــــة

 
 السورة

  متعدي

~ 

  ولي

  

 نَصر

  ِعيالًفَ

   

 يالًِعفَ

ا وِلي  

  

 يراًِصنَ

وكفي باِهللا ولياً وكفي باِهللا (... 

 )نَِصيراً

 45/النساء

  الزم

~ 

  هنُو

 مرؤ

  يالًِعفَ

 يالًِعفَ

يئاً ِنه  

يئاِرم 

 ...) لَكُم عن شٍئ ِمنْه نِطب فإن

 ) مِريئا613ًنَفْساً فكُلُوه هِنيئاً

 4/النساء

~ يالًِعفَ عز اَهللا كَ(...  يزاًِزع عزيزاً حكيما  إن 56/النساء )ان 

 58/النساء )إن اَهللا كَان سِميعاً بِصيراً( سِميعاً اًعيسِم سِمع متعدي

 60/النساء )أن يِضلَّهم ضالالً بعِيداً( بِعيداً يالًِعفَ بعد الزم

 63/النساء )في أنْفُِسِهم قوالً بِليغاً(...  بِليغا يالًِعفَ بلُغ الزم

 69/النساء )وحسن أولِئك رِفيقاً(... يقاِفر فعيالً رفُق ~

ومن تولي فما أرسلَناك عليهم (...   حِفيظاً  فَِعيالَ  حِفظ  متعدي

  )حِفيظاً

  80/النساء

  81/النساء  )وكفي باِهللا وِكيالً(...   يالوِك  فَِعيالً  وكَل  متعدي

  94/النساء  )اَهللا كَان ِبما تَعملُون خبيراًأن (...  يراًِبخَ  فَِعيالً  خَبر  الزم

  النساء  )وال تَكُن للخائنين خَِصيماً(...   يماخَِِص  فَِعيالً  خَِصم  متعدي

/105  

ثُم يرِم به بريئاً فقد (...  يئاًِرب فَِعيالً برئ الزم  112/النساء

                                                                                                                         
فعالهـا،  أو ملساء ال شٍئ فيها، أي أرض ملساء ال نبات فيها    أ:  عليها قدم، صعيداً زلقا    ثبتال ي : زلقا  3

 زلَقا مصدر وِصف به بمعني      : الزمخشري قال،)زلق(السابق، حرف القاف، مادة       و زلِق، المصدر زلَق أ

 2/485 فاعل أي زالق، الزمخشري، الكشاف 

هنـأ  (ما يلذه األكُل ، والمرئ، ما يحمد عاقبته، ابن منظور، اللسان،حرف الهمزة،  مـادة                :  الهنئ  1

، وقال كثير   10/461 من هنُؤ ومرؤ، الزمخشري، الكشاف       مصدران وصف بهما    : ، وقال الزمخشري)ومرأ

   )في مدح عزة(

  ِمن أعراضنا ما استْحلِتهنئياً مريئاً غَْير داٍء مخامٍر       لعزةَ 
 لبنـان  – دار الثقافـة بيـروت      –إحسان عباس   . مخامر  أي  مخالط ، ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه ، د              

 100م ، ص1971-هـ1391
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 ...)احتَمل

 من كان إن اَهللا ال يحب(...  يماأِث فَِعيالً أِثم الزم

 )خَواناً أثيما

  النساء

/107 

)وإن يدعون إال شيطاناً مريداً(... مِريدا فَِعيالً مرد الزم   النساء

/117 
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  نوعه
 

 
 فعلها

 
 وزنها

الصِّفة 

 المشبهة

 
 اآليــــــة

 
 السورة

  النساء )وكان اُهللا غَِنياً حِميداً(...  غنياً فَِعيال غَِني  الزم

/131 

  أغنياء فَِعيل غَِني   الزم 

 ج غنئِّ

يحسبهم الجاهُل أغنياء من (... 

 ...)التّعفِِّف

 273/البقرة

 133/النساء )وكَان اُهللا علي ذلك قديراً(...  يراًِدقَ فعيالً قَِدر الزم

بشِِّر المنَاِفِقين بأن لَهم عذَاباً ( يماأِل فَِعيالً أِلم الزم

 )أِليماً

 138/اءالنس

 88/يونس )حتي يروا العذَاب األليم(...  األِليم الفَِعيَل أِلم الزم

 147/النساء ) عِليما614ًوكان اُهللا شاكراً(...  راًاِكشَ الًاِعفَ شَكَر متعدي

ما لهم به من علٍم إال اتّباع (...   يِقيناً  فَِعيالً  يِقن  الزم

 .)..الظَّن وما قتلُوه إال يقِيناً

  157/النساء

  3/اإلسراء  )إنّه كان عبداً شكوراً(...   عبداً  فَعالً  عبد  متعدي

ولقد أخذ اُهللا ميثاقُ بني اسرائيا ( نَِقيباً  يالًِعفَ  نَقُب  الزم

  615...)وبعثنا ِمنْهم اثني عشَر نقيباً

  12/المائدة

  

  الزم

~ 

  كَِمه

 بِرص

  األفْعَل

~ 

  هماألكْ

رصْاألب 

 وتُبِري األكْمه واألبرص (...

 ...)بِإذْن اهللا

  المائدة

/110 

كالِذي استَهوته الشياِطين في (...  حيران فعالن حار الزم

األرِض حيران لَه أصحاٌب 

ونهعدي(... 

  األنعام

/71 

والنّخُل والزرع مخْتَِلفاً أكُلُه (...  مختَلفاً مفْتَعل اختلف الزم

 ...)ون والرمانوالزيتُ

  األنعام

/141 

  

                                           
   1/575يياً موفياً ُأجوركم، الزمخشري، الكشاف ثم: شاكراًً  1

األمير أو الكفيل أو الزعيم أو الحميل، أفعالها نَقَب أو نَقُب، الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،               : النقيب  2

 2/172 صعيد، بدون تاريخ -عبده شلبي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت  عبد الجليل . د) ش ح(
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  نوعه
 

 
 فعلها

 
 وزنها

الصِّفة 

 المشبهة

 
 اآليــــــة

 
 السورة

  متعدي
 

  شَرك
 

  يَلِعفَ

  
 

  شَِريك
 

ال شريك له وبذلك أمرتُ وأنا (

 )أوُل المسلمين

  األنعام

/163 

  شركاء  فَِعيل شرك متعدى

 ج شريك

 ) الجن لُوا ِهللا شُركاءعوج

خلقُهمو(... 

  األنعام

/100 

ومن يرد أن يضلُّه يجعل (...  ضيقاً فَيِعالً ضاق الزم

 ...)صدره ضيقاً حرجا

 األنعام

/125 

...)الِذين اتّخذُوا ِدينَهم لهواً ولَِعباً( لَِعباً فَِعالً لَِعب الزم   األعراف

/51 

ا أقلّتْ سحاباً ِثقاالً حتّي إذ(...  ِثقَاالً ِفعاالً  ثقُل   الزم

 ...)سقناه لبلٍد ميٍت

  األعراف

/57 

  41/التوبة  ...)انفروا ِخفافاً وثِقاالً(  ِخفافاً  ِفعاالً  خفّ  الزم

فلما تَغَشَّاها حملَتْ حمالً خفيفاً ( خفيفاً فعيالً خفّ الزم

 ...)فمرت به

  األعراف

/189 

والِذي خَبثَ ال ... د الطَّيبوالبل( نَِكداً فَِعالً نَِكد الزم

 ...)يخِْرج إال نَِكداً

  األعراف

/58 

  عمين أفعل عِمي الزم

 ج أعمى

  األعراف )616إنهم كانوا قوما عِمين(... 

/64 

  الزم

~ 

  غَِضب

 أِسف

  فعالن

 فَِعالً

غضبان  

 اًأِسف

ولما رجع موسي إلى قوِمِه (

أِسفاًغضبان (... 

  األعراف

/150 

إن الشيطان كان لإلنسان (...  عدواً فَُعوالً عدا متعدي   اإلسراء

                                           
عِمين، جمع، جمع   : ، وقيل 1/578لها عميين، فسكنت األولي، وحِذفت، العكبري، التبيان        أص: عِمين  1

بالحذف الياء األولي المكسورة والثانية الساكنة، فحذفت األولي          أصله عميين اسم منقوص وفيه  إعالل 

ن، محمود صافي، الجدول    الساكني الستثقال الكسرة عليها وتسكينها ونقلت الكسرة ألي الميم قبلها، بسبب التقاء 

لبنـان ،الطبعـة األولـى      –في إعراب القرآن وصرفه ، مراجعة ،لينة الحمصى  ،مؤسسة اإليمان ،بيروت             

 .4/366م 1986  -هـ1406
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واً مبي53/ )ناًعد 
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  نوعه
 

 
 فعلها

 
 وزنها

الصِّفة 

 المشبهة

 
 اآليــــــة

 
 السورة

  األعداء فَعول عدا الزم

ودج ع 

فال تشمت بي األعداء وال (... 

 )تجعلني مع القوم الظالمين

  األعراف

/150 

ويطِّعمون الطَّعام علي حبه (...  أِسيراً فَِعيال َأِسر الزم

 ...)ِمسكيناً ويتيماً وأسيرا

  اإلنسان

/8 

  أسري فَِعيل أِسر  الزم

 ج أسير

) لَه يكُون أن وما كان لنبي

أسرى حتي يثِْخن في 

 ...)األرض

  األنفال

/67 

يباً وسفَراً لو كان عرضاً قَِر( قريباً فَِعيال قَرب  الزم

 ...)قَاِصداً ألتّبعوك

 42/التوبة

  العمي أفعل عِمي الزم

ج أعمي

أفَْْأنْت تَهِدي العمي ولو (... 

 )كانُوا ال يبِصرون

  43/يونس

لَم يِخر عليها صماً (...   اًعميان اًفُعالن عِمي الزم

 )اًوعميان

 73/الفرقان

 الصم ج  األفعل صم الزم

 ماألص

أفَانْتَ تُسِمع الصم ولو (... 

 )كانوا ال يعِقلُون

 42/يونس

 الصم األفعل صم  الزم  

 ج أصم

 ...)الدعاء مالص ِمعوال تُس(...  80/النمل

  الزم

  

  

  الزم

  

 الزم

  عِمي

  

  

  بكُم

  

مص 

  

  األفعل

  

-  

  

- 

مياًع  

  ج أعمي

  بكماً

  ج األبكم

مص  

ج األصم

)مشرهالقيامِة علي ونَح ومي 

...)وجوِهِهم عمياً وبكماً وصماً

  97/اإلسراء
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أألد وأنا عجوٌز وهذا بعِلي (...  شَيخاً فَعالً شاخ الزم

 ...)شيخاً

 72/هود

لعزيز إن لَه أباً ها ايَأ قالوا يا( شَيخاً فَعالً شاخ الزم

 ...)شَيخاً كبيراً

 87/يوسف

ثم يخِْرجكُم ِطفالً ثُم لتبلُغوا (...   ِْطفال ِفعالً طَفَل الزم

 617...)أشُدكُم ثُم لتكُونُوا شُيوخاً

 67/غافر

وتَمت كَِلمتُ ربك ِصدقاً (...  ِصدقاً ِفعالً صدق الزم

 ...)وعدالً

  األنعام

/115 

قُْل ما كُنْتُ ِبدعاً ِمن (...  ِبدعاً فَعالً بدع زمال

 ...)الرسِل

 9/األحقاف

وإن الساعةَ آلتية فأصفَِح (...  الجميَل الفَِعيَل جمل الزم

 )الصفْح الجِميَل

 85/جرالِح

فَتَعالَينُ ُأمتّعكُن وُأسرحكُن (...  جِميال فَِعيالً جمل الزم

 ) جميالًسراحاً

  األحزاب

/28 

هو الذي سخّر البحر لتأكُلُوا منه ( طَِرياً فَِعيالً طرد الزم

 618...)لحماً طَِرياً

 14/النحل

  القصص  ..)أولم نُمكّن لَهم حرماً آِمناً(...  آِمناً فَاِعالً أِمن الزم

/57 

ت و اضِرب لَهم مثالً قريةً كان( آمنة فَاِعلةً أِمن الزم

 ...)آمنةً مطمئنةً

  النحل

/112 

  آمنين فَاِعل أِمن الزم

 ج آِمن

ادخُلُوا ِمصر إن شاء اُهللا (... 

 )آمنين

 99/يوسف

                                           
 9/111ِطفالً صفة مشبهة ألنه مصدر وصف به مثل عدل وزور، الطبري، جامع البيان   1

رم أو طرِِي يطِري علي فَِرح، ابن منظور، اللـسان،           يطُرو علي ك    الغض، أفعالها طرو  : ى الطر  2

 ."طرا"حرف األلف، مادة 
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  اإلسراء 619)وكان اإلنسان عجوالً(...  عجوالً فَعوالً عِجل الزم

/11 

  اإلسراء )وإذا مسه الشَّر كان يُئوساً(...  يُئوساً فَعوالً يِئس زمال

/83 

إال ان قالوا أبعثَ اُهللا بشيراً (  رسوالً  فَعوالً يَِئس  الزم

  620)رسوالً

  اإلسراء

/94  

  اإلسراء )621وكان اإلنسان قَتُوراً(...  قَتُوراً فَعوالً قَتَر الزم

/100 

الحمد ِهللا الِذي أنْزَل علي عبِدِه ( قَيماً فَيْْْعالً قام الزم

الِكتاب ولم يجعْل له ِعوجاً 

 ...)قَيماً

  الكهف

/1 -2 

ويلْبسون ِثياباً خُضراً ِمن (...  خُضراً فُعالً خَِضر متعدي

 ...)سنْدٍس

  الكهف

/31 

 فلن 5أو يصِبح ماُؤها غَوراً( غَوراً فَعالً غار الزم

 )تستطيع له طلباً

  الكهف

/41 

  الكهف تَذْروه 6فأصبح هِشيماً(...  هِشيما فَِعيالً هشَم الزم

                                           
 56/، إصالح المنطقالسكيتأفعالها عجل أو عِجل، ابن   1

ول وفعيـل يـستوى فيـه المـذكر         عمن أرسلت إليه، وقال الرسول ولم يقُل الرسل ألن فَ         : الرسول  2

صديق ،فوضع الواحد موضـع الجمـع وأراد بالرسـوِل          عدو و  :ثلم   والمؤنث  والواحد والجمع ،

 " .  رسل"ابن منظور ،اللسان ،حرف الالم مادة . الرسل

، وقيل بمعني ضيقاً أو بخيالً،      )فَتَر(، حرف الراء،مادة     المصدر السابق    افتقر، فهو فاتر وفتور،   : قتر  3

ـ فَوالذين إذا انْ  : (، ومنه قوله تعالي   2/468  ، الكشاف  الزمخشري ـ    قُ وا لـم يوا ولـم يقتـروا    ِفسر... (

  67/الفرقان

   29/22مصدر وصف به بمعني غائر ، األلوسى ،روح المعانى   5

   2/487هو ما تهشم وتحطم  ، مفردها هشيم وهشيمة ، الزمخشري  ،الكشاف   6
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ياح45/ ...)الر 
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  الكهف 622)لقد ِجئتَ شيئاً إمراً(...  إمراً ِفعالً أمر الزم

/71 

  متعدي

 متعدي

  كاز

 نَكُر

  فعيلةً

 فُعالً

  زكية

 نُكراً

 بغير 623قال أقتلت نفساً زكية(... 

 ...)624نفٍس لقد ِجئتَ شيئاً نُكْراً

  الكهف

/74 

زكا   متعدي   فَِعيالً
 

زكيا     
 

قَاَل إنّما أنَا رسوُل ربك ألهب لك (... 

 )غالماً زكيا

  مريم

/19 

  دكّاء فعالء دك الزم

  مؤنث

 أدك

 4فإذا جاء وعد ربي جعلَه دكّاً. (..

 )وكان وعد ربي حقّاً

  الكهف

/98 

ويطُِعمون الطعام علي حبه مسِكيناً ( يِتيماً فَِعيال يِتم  الزم 

 )ويتيماً وأسيرا

  اإلنسان

/8 

  الفجر )كَال بْل ال تُكِْرمون اليتيم( اليتيم الفَِعيَل يِتم الزم

/17 

  مريم )إذ نَادي ربه ِنداء خَِفياً( خَِفياً فعيالً  خفّ  متعدي

/3 

                                           
 2/706إمراً من الشئ إذا عظُم، الزمخشري، الكشاف   1

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمـرو و يعقـوب          ،.....شافطاهرة من الذنوب، الزمخشري، الك    : زكية  2

الزاكية والزكيـة واحـدة وهـى       :وقال أبو منصور    .بدون ألف " زكية  "  بألف ،وقرأ الباقون  " زاكية"

 271-270/الذنوب،األزهري معاني القراءات   الطاهرة من :النفس التي لم تجِن ذنباً والزاكية 

3  مه وكره، قرأ نافع و          المتنكر من األمر، هو ضِ    . نُكْرروح المعروف، وكُّل ما أقبحه الشَّرع بكر  بوأد

فاً حيثُ وقع، وقرأ ابـن كثيـر        مخف) نُكْراً(قالً في القرآن وقرأ الباقون      ثم) نُكُراً(  عن عاصم ويعقوب 

لــشئ  لغتــان جــديتان، إلــي ا-متــنقالً، النُكــر، والنُكــر  ) إلي شٍئ نُكُر(ساكنة، وقرأ الباقون ) نُكٍْر(

  271/ءاتا،األزهرى ،معانى القر.المنكر

األدب الذي ال سنام له ، ويقال بعير أدك وناقة دكاء ، ابن منظور ، اللسان ، حرف الكـاف مـادة                        4

والكسائي بألف وهمزة مفتوحة تمد األلف من أجلها وبذلك تقيد الكوفيون ، أمـا البـاقون                 قرأ حمزة ). دكك(

  بحـــــــــــذف األلـــــــــــف وإثبـــــــــــات التنـــــــــــوين 

 206/بال مد وال همزة ، محمد الضباع ، شرح الشاطبية   
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ولم أكُن ِبدعاِئك رب (...  شِْقيا فَِعيالً شِقي الزم

  )شَِقياً

  مريم

/4 

...)قراًوكانتْ امرأتي عا(...  عاِقراً فَاِعالً عقُر الزم   مريم

/5 

  مريم )1واجعله رب رِضياً(...  رِضياً فَِعيالً رِضي متعدي

/6 

  مريم )وآتيناه الحكْم صِبياً(...  صبياً فَِعيالً صبا الزم

/12 

وحناناً من لّدنّا وزكاةً وكان ( تقياً فَِعيالُ وقى متعدي

 625 2)تَِقياً

  مريم

/13 

 بوالديه ولم يكُن 626 3براً( راب فَعالً برر متعدي

 628 5) عِصيا627 4جباراً

  مريم

/14 

  مريم )فتمثَّل لها بشَراً سِويا(...  سِويا فَِعيالً سِوي الزم

/17 

                                           
 وقيل راضياً ، واألول أنسب ، األلوسي ، روح المعاني           – مفعل   –رضياًَ وزنه فعيل بمعني مرضياً        1

16/63   

، فعلها، وقَئ، يِقي، حصل فيها إبدال وقي        16/73مطيعاً متجنباً عن المعاصي، المصدر السابق       : تقياً  2

 8/230بدلت الواو تاء ثُم أدغمت في تاء االفتعال، محمود صافي، الجدول ، ُأقتقي، اتّاو  عل، علي وزن افت

ابن منظور ،اللـسان حـرف      الصادق العطوف، فعلها برر، األبرار ج بر، وبررة بار،          : البر: براً  3

 ".برر"الراء، مادة 

بمعني متكبر متعالي، وقيل هي علي فعيل       هو صفة لإلنسان    :  عن الراغب قوله   ينقل األلوس : الجبار  4

    : ، ومنهـا قـول الـشاعر       16/73، روح المعـاني     يالمبالغة في النفي، األلوس     وقيل مفعول، والمراد منها 
  

  قربناه حتّي تستقيم األخادعبار صعر خَده           وكُنّا إذ الج
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ولم يمسسِني بشَراً ولم (...  بِغيا فَِعيالً بغى الزم

 )أك بغياً

 20/مريم

 

                                                                                                                         
لديه، وهو فَعول أو فعيل، والمراد منه المبالغة في         مخالفاً أمر مواله عز وجّل، وقيل عاق لوا       : عصِِيا  5

 16/73   األلوسى روح المعانيالنفى،
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 22/مريم )629نتبذتْ ِبِه مكاناً قَِصيااف(...  قصياً فَِعيالً قصا  الزم

)630تساِقطُ عليك رطَباً جنيا(...  جنياً فَِعيالً جنَى  الزم   25/مريم

 27/مريم  )631لقد جئِت شيئاً فَِرياً(...  فَِريا يالًِعفَ فَِري  الزم 

 82/مريم )632ويكُونُون عليهم ِضداً(...  ِضداً عالًِف ضد الزم

  97/مريم )633وتُنذر به قوماً لُداً(...  لُداً فُعالً لدد الزم

 من 634واجعل لي وزيراً(...   يراًِزو  يالًِعفَ  وزر  الزم

  ...)أهلي

  29/طه

فقُوال له قوالً ليناً لّعلّه (...  لَينا ِعالًفَي الن  الزم

 ...)كُّر أو يخْشَىيتذ

 44/طه

فاضرب لَهم طريقاً في (...  يبسا فَعالً يِبس الزم

 ...)البحِر يبسا

 77/طه

  يابسات فَاِعلةً يِبس الزم

 ج يابسة

 ...) ٍر وُأخَرسنبالٍت خُض عبوس

 ...)يابساٍت

 43/يوسف

  الًفُع زِرق الزم

 أفْعالً

  زرقاً

 ج أزرق

 ...)شُرالمجرمين يومئٍذ ونَح 

 )زرقاً

 102/طه

 124/طه )635ًفإن له مِعيشةً ضنْكَا(...  ضنْكَا فَعالً ضنُك الزم

                                           
 16/78بعيداً من قصا يقصو، أو من قَصى يقِْصي، وزنه فعيل، األلوسي، روح المعاني : قصيا   1
 رطباً طَِرياً،   صالحاً لإلجتناء، اي مجنياً وهو فعيل بمعني مفعول، وقيل فعيل بمعني فاعل أي              : جنياً  2

 85   /16المصدر السابق 
 3/14بِديعاً، وهي من فَِري الجلد، الزمخشري، الكشاف : فَِريا  3
كُلُّ شٍئ خالفه وهو لفظ للمفرد والجمع، والضد هنا قد يكون بمعني عوناً، ويقـال ضـددتُُ                 : الِضدا  4

 ."ضدد" حرف الدال مادة وخَصمتُه، ابن منظور، اللسان،  ِفالن، أي غَلَبتُه 
5  اللَد :       لُد اء، وقومقال رجٌل ألٌد وامرأة لدأي خصماء عوٌج عن الحقِّ، وقيل شديد الخصومة والجدل وي 

 ،ملدد"مادة / ، حرف الدالالسابق    المصدرص." 
عبـاء  الوزير صفة مشبهة من وزر،باب ضرب، وقيل هو من الوزر وهو الثقل آلن الوزير يتحمل أ      6

 .8/296وهي المعونة، محمود صافي، الجدول   الملك، وقيل من المؤازرة 
 في جسمه نفـسه     ضعيفالضيقِّ، ومعيشة ضنكة أي ضيقة، وضنُك الرجُل فهو ضنيك أي           : الضنك  7

   ورأيه وعقله، ابن 
  .نٍْك فأنزلوإن همو نزلوا بض: ، ومنه قول القائل"ضنك"الكاف مادة  منظور، اللسان، حرف              
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  89/مريم   8)لقد جئتم شيئاً إدا(  إدا   ِفعالً  أدد  الزم

  

                                                                                                                         
8   أدد(األمر الفظيع أو العظيم الداهية ، فعلها أِدد ، ابن منظور اللسان ، حرف الدال ، مادة : األد ( 
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 3/األنبياء ...)لُوبهم ق636ُالهيةً( يةًالِه فاعلةً لهى الزم

  

 الزم

  

 سِكر

  

 فعالن

  سكارى

 ج سكران

وتري الناس سكارى وما هم  (... 

 ... )بسكارى

 2/الحج

وكان يوماً علي الكاِفرين (...  عِسيرا فَِعيالً عسر الزم

 )عِسيرا

 26/الفرقان

  

  الزم

  

 فَره

  

 فاعل

  فارهين

 ج فاره

اً وتَنِْحتُون من الجبال بيوت(

 )637فارهين

149/الشعراء

  171/الشعراء  )إال عجوزاً في الغَابرين(...   عجوزاً  عوالًفَ  عجز  الزم

وأدِخْل يدك في جيِبك تَخْرج بيضاء ( اءضيب فعالء بِيض الزم

 ...)ِمن غَيِر سوٍء

 12/النمل

  الظالمين فَاِعل ظَلَم متعدي

 ج ظَالم

)ال يهِدي القوم الظَّاِلمينإن اَهللا (...    القصص

/50 

  

 الزم

  

 فَِرح

  

الفَِعل 

  الفرحين

 ج الَفِرح

إن اِهللا ال يِحب  ال تفرح(...

 )الفَِرحين

  القصص

/76 

  

 الزم

  

 فَِرح

  

 فَِعل

  فرحين

 ج فرح

  آل عمران ...)فَِرحين بما آتاهم اُهللا ِمن فَضِله(

/170 

 9/األحزاب )وكان اُهللا بما تَعملُون بِصيراً(...  اًبِصير يالًِعفَ بصر  الزم 

 25/األحزاب )وكان اُهللا قَِوياً عزيزاً(...  قَِوياً يالًِعفَ قَِوي الزم

 34/األحزاب )إن اَهللا كان لَِطيفاً خَِبيراً(...  اًلطيف يالًِعفَ لَطُف الزم

 41/فاطر )وراًإنّه كان حِليماً غَفُ(...  احِليم يالًِعفَ حلُم الزم

فسخّرنا له الريح تجري بأمِره ( رخاء االًفُع رخا الزم

خاءحيثُ أصاب638ر (... 

 36/ص

                                           
) الهيـة قُلُـوبهم  (ساهية قُلُوبهم معرضة عن ذكر اهللا، ونقل القرطبي قول الكسائي والفـراء       : الهية  1

 .11/268امع بعد خبر، القرطبي، الج  بالرفع علي أن يكون خبراً 
، علـي محمـد     )فـرهين (بألف بعد الفاء والباقون بحـذفها       )بيوتا فارهين (قرأ ابن عامر والكوفيون       2

 259/الضباع، شرح الشاطبية
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  81/األنعام  ...)اصفةعولسليمان الريح (  عاِصفةً  فَاِعلةً  عصفَ  الزم

  

  متعدي

  

  قَرن

   

  فعيل

  قُرنَاء

  ج قرين

وقَيضنا لَهم قُرنَاء فزينُوا (

  ...)لَهم

  /فُصلت

ومن يكُن الشّيطان له (...   قَِريناً  فَِعيالً  قَرن   متعدى

  ) فساء  قَِرينا639قَِريناً

  38/النساء

أو يزوجهم ذُكْراناً وإناثاً ( يماِقع فَِعيالً عقُم الزم

 )640يماويجعلُُ من يشاء عِق

50/الشورة

وفي عاٍد إذ أرسلْنَا علَيِهم ( العِقيم الفعيَل عقُم الزم

 )الريح العِقيم

  الذاريات

/41 

 إنّهم 641واترك البحر رهواً( رهواً فَعالً رها الزم

 )جنٌد معرفون

24/الدخان

  

  الزم

  

 فكُه

  

 فاعل

  فاكهين

 ج فاكه

27/الدخان )642ونعمٍة كانوا فيها فَاكِهِين(

وسقُوا ماء حِميماً فَقطّع (  حميماً فعيالً  حم الزم

  )امعاءهم

  15/محمد

                                                                                                                         
لينة : اء، رخُ )رخاء(، ابن منظور، اللسان، مادة      )رخُو ورخا (هو الهشُّ من كُلِّ شٍئ ، فعلها        : الرخاء  3

خاءطيصفٌ . بة، فالرمن زعتبار قطع المسافة البعيدة في      ابار نفسها، والعصف وصفٌ لها ب     باعتللريح    و

 17/77يسير، األلوسي، روح المعاني 

المصاحب أو صاحبك الذي يقارنُك أو قرينُك الذي يقارنك، والجمع قرناء، ابـن منظـور، اللـسان،                 : القرين  1

 )  قرن(حرف القاف، مادة 
وذكر ابـن منظـور، قـول       ". عقم" بن المصدر السابق، حرف العين، مادة       هي التي ال تلد،ا   : العقيم  2

عِقم النساء فلن يلِدن شبيهه                 إن النـساء                        :               الشاعر  اللحياني، نسوةٌ عقٌْم، وقول 

 ًبمثله عقْم

المصدر السابق، حرف الهـاء، مـادة   خصيب ساكن رافةٌ، فهو راٍه أي ساكنه،   : الساكن، وعيشٌ راهٌ  : الرهو  3

 ). رها(

، قرأ حفص بـدون     ) فكه(أشرين، ابن منظور، اللسان، حرف الهاء، مادة        : فاكهين ناعمين، فكهين    4

  31/، وقرأ الباقون بألف بعد الفاء، علي محمد الضباع، شرح الشاطبية)فكهين(  ألف بعد الفاء 
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  1/ الفتح  )643إنّا فَتَحنَا لك فَتَحاً مبيناً(  ناًمبي  مفِْعالً  أبان الزم

 الزم

~ 

   سرع 

 يسر

   ِفعاالً

 فَِعيالً

  ِسراعاً 

 يسيرا

 يوم تَشَقّقُ األرض عنْهم ِسراعاً(

 )ذلك حشٌْر علينا يِسيراً

 44/ق

  

                                           
فهو بين وهي بينِّن مبين صفة مشبهة علي وزن اسم الفاعل من أبان،             ظاهراً واضحاً، أبان الشئ بياناً      :  مبيناً  5

، محمد إسـماعيل،    )مبِين(ألنّه دّل علي صفة ثابتة وفي الكلمة إعالٌل بالتسكين إذ أصلها              يبين ألنّه دّل علي صفة 

 ).بين(معجم األلفاظ واألعالم القرآنية، مادة 
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لو نشاء جعلناهم أجاجاً لوال ( ُأجاجاً فًعاال أجج الزم

 )تَشْكُرون

 70/الواقعة

  

 الزم

  

كُرب  

  

  ِفعل

  أبكارا 

  ج ِبكْر

  5/التحريم  )644ثيباٍت وأبكارا(... 

يا أيها الِذين آمنوا تُوبوا إلي ( نَصوحا فَعوال نَصح  متعدى 

 ...)اِهللا توبةً نصوحاً

 8/التحريم

فترى القوم فيها (...  صرعى فَعلَى صرع الزم

 ...) كأنّهم645صرعى

 7/الحاقة

  المعارج )إن اإلنسان خُِلقَ هلُوعاً( هلُوعاً فَعوال هِلع الزم

/19 

 المعارج )إذا مسه الشَّر جزوعاً( جزوعاً عوالًفَ جِزع الزم

/20 

 3/الجن )ما اتّخَذَ صاحبةً وال ولدا(...  صاِحبة فَاِعلةً صِحب الزم

فَمن يستمع اآلن يجد لَه (...  رصدا فَعالً رصد متعدي

 )646شهاباً رصداً

9/الجن 

  16/الجن  )647اهم ماء غَدقاًألسقْينَ(...  غَدقا  فَعالً  غَِدق  الزم

  17/الجن  )648يسلُكْه عذَاباً صعدا(...  صعدا فَعالًَ  صعد  الزم

  

                                           
، األلوسـي، روح المعـاني      56/بن السكيت، إصالح المنطـق    أبكار جمع بكر، أفعالها بكر وبكر، ا        1

27/155 

  وهنا فعيل بمعنى مفعول، األلوسيصرعى هلكى وهى  جمع صريع كقتيل قَتْلى، ومريض مرضى،  3
  4/612مصدر أستعمل صفة للمبالغة، أي شهاباً راصداً، الزمخشري، الكشاف   4

 .4/717لمصدر السابق كثيراً وهو مصدر استعمل للمبالغة ، ا: غِدقا  5

 29/90باب فرح مصدر استعمل وصف بمعنى اسم الفاعل للمبالغة، األلوسي، روح المعاني : صعد  6
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  7/ المزمل )إن لك في النَّهاِر سبحاً طويالَ( طويال فَِعيالً  طال  الزم

 16/ المدثر    1كال إنِّه كان آلياتنا عِنيداً( عِنيداًَ فَِعيالً عند الزم

فَعصى ِفرعون الرسوَل فأخذناه َ) وِبيال فَِعيالً وبل الزم

 )2أخذاً وبيال

16/المزمل

  

  الزم

  

شَاب 
 

  

 أفْعل
 

 ِشيباً ج

 أشْيب

فكيف تَتَقُون يوماً يجعُل الِولدان (

 3)ِشيباً

17/المزمل

 4إنا نخافُ من ربنا يوماً عبوساً(  عبوساً   فَعوالً عبس الزم

 ) 5قَمطريرا

  10/اإلنسان

  21/اإلنسان )وسقاهم ربهم شَراباً طَهوراً(...  طَهورا فَعوالً طهر  الزم

)   ويذَرون  وراءهم يوماً ثقيال( ثقيال فَِعيالً ثقُل الزم  27/اإلنسان

     13/النبأ 6)وجعلنا فيها ِسراعاً وهاجاً( ِسراعا عاالًِف    سرع  الزم

  

  الزم

  

 لبث 

  

  فاعل

  البثين 

  ج البث

   23/النبأ   7)البثين فيها أحقابا(

  34/النبأ   8)وكأساً ِدهاقاً(  ِدهاقا  ِفعاالً دهق  متعدي
  

  

ابن منظور،اللسان غير مطيع ،فعلها عند،فهو عنيد وعنود،بمعنى فاعل ومفاعل وقيل عاند،:عنيد   1

   4/635ى عاند ،الزمخشرى  ، الكشافأهنا بمعنى فاعل :وقال الزمخشرى ".عند"  حرف الدال مادة 

 4/628ف الثقيل الغليظ، وقيل العصا الضخمة أو المطر العظيم، الزمخشرى، الكشا: الوبيل  2

   .6/77الشيب مخالطة الشعر األبيض واألسود ، القرطبي ، الجامع : شيباً   3

قطب ما بين عينيه ، رجل عابس وعبوس ويوم عابس وعبوس أي شـديد ، ابـن                 : عبس  : عبوساً    4

  "عبس"العين مادة    اللسان ، حرف –منظور 

   . 4/656الشديد العبوس ، الزمخشري ، الكشاف : القمطرير   5

  " . وهج"متألالً وقادا ،ابن منظور ،اللسان حرف الجيم مادة : وهاجا  6

، محمد على الضباع ، شرح " البثين" بدون ألف ، بعد الالم وقرأ الباقون باأللف ) ثينلب(قرأ حمزة   7

   .229/الشاطبية 
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دهاق ِمن دهق الماء ، إذا أفرغه إفراغاً شديداً وكأساً ِدهاقا أي ممتلئة ، ابن منظور اللسان ، حرف   8

  )دهقا(القاف مادة 
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النازعات  1)أأذا كُنَّا ِعظَاماً نَِخرةً( نَِخرةً فَِعلةً  نَِخر الزم

/11  

  األبرار   فَعالً برر  الزم

  ج براً

المطففين   )إن األبرار لفي نعيم(

/22  

  5/األعلى    3) أحوى2فَجعلَه غُثَاء(  أحوى   أفعل  حوى  الزم

  20/الفجر   )وتُِحبون الماَل حباً جماً(  جما  فَعالً  جم  الزم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  229

 ، ابـن منظـور ،       4/681مؤنث نخر فهو نخر وناخر ، الزمخشري ، الكشاف          : أي باليه   : نخرة    1

ــراء ،  ــرف الـــــــــــــ ــسان ، حـــــــــــــ   اللـــــــــــــ

  ) نخر(مادة   

2   غثي "أي يابساً أو هشيماً جافاً ، المصدر السابق ، حرف الغين ، مادة: غثاء ".  

األسود من القدم ، وقيل هو األسود من الخضرة ، المصدر السابق ، حرف األلف ، مـادة                  : أحوى    3

  " حوى"

 " جمم"كثيراً أو عظيم ، المصدر السابق ، حرف الميم ، مادة : جماً   4
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  الخاتمة

  الحمد هللا الذي بفضله ونعمه تـتم الـصالحاتُ وصـلي اهللا علـي سـيدنا                

  . وصحبه أجمعينوعلي آله εمحمد 

سم الفاعل وأحكامها في    ابحثت في هذا البحث عن أحوال الصفة المشبهة ب          

هة شب الم فةَ الص  ألن ، نسبةً  الفعلِ القرآن الكريم، والمشتقات السبعة التي تعمُل عملَ      

  .ن منهواحدةً

 حاة في أصـلِ    وما اختلف فيه النُّ    شتقاِق أوردتُ تعريفاً ال    الفصِل األولِ  وفي  

إن : ا الكوفيـون فقـالوا  ، أم فرأى البصريون أن المصدر اصُل المشتقاتِ   شتقاِقاال

  المـشتقاتِ  الفعَل أصُل المشتقاِت، والباحثةُ تُؤيد ما ذهب إليه البصريون في أصلِ          

ألنودليلهم مقنٌعهم سديٌد رأي  .  

لُها مـا    أيضاً أوردتُ ِعدة تعريفات للصفة المشبهة وأشم       الفصل األول وفي    

 هة ثالثة أنواع المشتقة من الفعل الالزم        .  مالك في التسهيل   ذكره ابنشبفة الموللص

، الصفة المشتّقة التي تكون علي الوزن   لواحد الذي هو في حكم الالزم        أو المتعدي 

  ل بالمشتق كقوله تعالي ؤو الفاعل أو اسم المفعول، الجامد المباسمالخاص 

  .  أي قَِوي649)فبصُرك اليوَم حديٌد[

 الفاعل والصفة المـشبهة،     اسمومن خالل هذه الدراسة عملتُ مقارنة بين        

 وأموٍر تنفـرد بهـا الـصفة        اختالفتوصلتُ فيها إلى أوجه تشابه بينهما وأوجه        

 الفاعل، كما ذكرتُ في هذا البحث بعـض الـصفاِت الخاصـة             اسمالمشبهة عن   

ن المذكر،وهذه الصفات بعضها ذُكـِرتُ لـه        بالمذكر دون المؤنث؛ أو المؤنث دو     

  .     أفعال؛ وبعضها لم يذكر له أفعال

              بعـض هة دائماً تصاغُ من فعٍل الزم أو متعٍد لواحد، وذكـرشبفة المالص

علماِء الصرِف صياغتها من الالزم دائماً إال أن هذه الدراسة أثبتت صياغتها مـن              

                                           
  5/ ق649

)163(  
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سم اد صفات اهللا تعالي منها  وهي صفات مشبهة ب         الفعل المتعدي لواحٍد نسبةً لورو    

  .الفاعل أغلب أفعالُها متعدية

أسم الفاعل   مكن ال وي صفةً ن يصير  م وصيغة فاعل   بطريقتين والعكس،  هةًشب

ا اسم المفعول    أم قد تدل على الصفِة المشبهِة بمعونِة القرائِن اللفظيِة أو المعنويِة ،          

صفةًيصير م حويِل اإلسناد عنه إلى ضمير الموصوف بعد تهةًشب .  

أمرفية فاختصرت الدالص ل، ا األحكامل الالزمين وفَعراسة فيها علي فَِعل وفَع

، ففي فَِعل الذي الصفةُ منه علي وزن فَعالن بين فَِعل و فَعلواألوزان المشتركة 

نث علي فَعلَى أو ومؤنثه فَعلَى، فَفَعلَى قد تكون اسماً ووصفا، وفعالن قد تؤ

،إال أن التبريزى ذكر تفصيالً فى لغة بنى أسد فما كان على فَعالن فَعالنَة 

فمؤنثه فَعلَى وما كان على فُعالن فمؤنثه فُعالنة مثل ،عريان عريانة وكقوله 

                                       1)لم َيِخرُّوا عليها ُصمًا وُعْمَيانًا...(0:تعالى

أمل فهو كثير ولذلك فهو قياسي، ا وزنل أو فَعفعيل سواء كان من فَِعل أو فَع 

  .ولفعيل ِعدة معاِن، أكثرها  بمعني مفِْعل أو مفاِعل أو فاعل

فيها أهي قياسـية أم ال وقـد                أم ا فعيل التي بمعني مفعول فقد اختلف العلماء

  فعيل إ   ؛ها قياسية راسة أنّ أثبتت هذه الد ذا كان بمعنى مفعول وليس لفعيل وزنٌ         الن

آخر فهي قياسية أما إذا كان فعيل بمعنى مفعول وقد شارك فعيل فاعل فـي هـذا                 

 التي بمعنـي    فعيل،  عليم عالم فهنا فعيل بمعنى مفعول غير قياسي         :الوزن  مثل    

 مفعول فيما استوى فيه المذكر والمؤنث فقد جاء بغير هاء، أما إذا كان للمؤنث فقد              

جاءت بهاء، وربما جاءت صفات علي فعيل بالهاء فجرت مجري األسماء مثـل             

  .طيحةالنَّ

أم            ل فقد جاءت في هـذه الدراسـة قليلـة    ا األوزان المشتركة بين فَِعل  وفَع

  . علي حسب ما ُأتيح لي من المصادر و المراجع متفاوتٍةوبنسٍب

  73/الفرقان1

)164(  
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عملُ ،  حويِة النَّ ا عن األحكامِ  أم فةِ فأكثرهةِ  الصشبالم   ألنّ  هو الر ه األصـلُ  فع  

ومتّفقٌ عليه عند جميع العلماء هو علي رأيين الفاعلية وتكون الصفةُ المشبهةُ خالية             

 وفيه أربعـة  صب يليه النَّ  ، ثم  في الوصفِ   مستترٍ  من ضميرٍ  من الضمير، واإلبدالُ  

 بالمفعول به؛ والمجرد تمييـزاً،      بٌهأوجه، والمشهور ِمنها وجهان المعرف بأل مش      

 .               ن العلمــاء ِمــثيــٍر كَنوهــذان الرأيــان يكــاد يكونــان متّفقــاً عليهمــا ِمــ

عند األشموني      واإلضافةُ والجر اثنتـين فقد أوصـلها إلـى      " علي بن محمد  "كثير 

  .وسبعين صورةً

 قبُل في هذا    نإلى ما كُِتب مِ    جديداً    تضيفَ  النتائج التي توصلتُ إليها أرجو أن      تلك

  .المجاِل

  وتغذيـةِ   الكـريمِ  ِنآ القـر   ألفاظِ  وشرحِ  علم النحو لتفسيرِ   وصي بتوجيهِ كما أُ 

  .عِر والشّ والحديِث النحو التطبيقي بالقرآِن علِم بها، وتغذيِةىواشحال

  ما توافر لدي من متطلبـاتِ       علي ضوءِ   في هذا المجالِ    جهدٍ نهذا ما بذلته مِ   

 تبـارك   هنِْم فَ ةَ العربي ي اللغةَ ِده ج و إليه وخدم   حققتُ ما أصب   ، فإن  المختلفةِ لبحِثا

وتعالي وإنمجتهد كانت األخرى فحسبي أجر .  

 المولى ونعم   مع فهو حسبي نِ    عمالُ خالصاً لوجهه الكريمِ     يكون له تعالي أن  أأس

النصير               .  

  

  
  الباحثة                           

  
)165(  
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  98،139  ) وتَنِْحتُون ِمن الجباِل بيوتاً فَاِرهين (  149

  139  )  اإل عجوزاً في الغابرين (...  171
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  158  ) ولو نَزلناه علي بعِض األعجمين (  198

  156  ) وتَوكّْل علي العِزيِز الرحيِم (  217

  151  ) تنزُل علي كُلِّ أفّاك َأثيم (  222

      النمل 
  139  ...) وأدِخْل يدك في جيبك تَخْرج بيضاء من غيِر سواٍء (  12

15   ...) لَنَا علي كثيٍر ِمن153  ) عباِدِه المؤمنين الِّذي فَض  

  158  ) وجئتُك من سبٍأ بنبٍأ يِقيٍن (...   22

  120  ) ولنخرجهم منها أذلةٌ وهم صاِغرون (...   37

  106  ) وإنّي عليه لقوي أِميٌن (...   39

  113  ) ومن كَفَر فإن ربي غَِني كَِريٌم (...   40

  153  ...)  مع اِهللا ويجعلَكم خلفاء األرِض أألٌه(...   62

  105  ) بْل هم منها عمون (...   66

  39،133  ) التُسِمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين (...   80

  154  ...) وما أنت ِبهادي العمي عن ضاللتهم (  81

      القصص
  38  ...)وحرمنا عليه المراضع من قبل(  12

  109  ) ِوي مِبيٌن قال له موسي إنّك لَغَ(...   18

  91  ...) وخرج منها خائفاً يترقب (  21

  78،107  ) وأبونا شيخٌ كَِبيٌر (...   23

  1  ...) وما ُأريد أن  أشُقَّ عليك (...  27

  139  ) إن اَهللا ال يهِدي القوم الظّاِلمين (...   50

  134  ...) أولم نُمِكن لَهم حرماً آمناً (...   57

  139  ) و ال تفرح إن اَهللا ال يحب الفَِرحين... (  76

  10  )  ويكأنَّه ال يفلح الكافرون (  82

      العنكبوت 
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  115  ...)  الذين آمنوا إن أرضي واسعةٌ ييا عباد(  56

      الروم 
30   ...) مالقَي ين111  ...) ذلك الد  

  111  ) كُلُّ ِحزٍب بما لَديهم فَِرحون (...   32

  156  ...) فأِقم وجهك للديِن القَيِم (  43

  157  ...) اُهللا الِّذي خَلَقَكم ِمن ضعٍف ثم جعَل ِمن بعد ضعٍف قُوٍة (  54

      لقمان 
  148  ) تلك آياتُ الِكتاِب الحكيِم (  2

  158  ) فَبشِّره ِبعذاٍب أِليٍم (...  7

  103  ) إن الشِّرك لظلٌم عظيٌم (...   13

  159  ) إن  اهللا ال يِحب كُلَّ مخْتاٍل فَخُوٍر (...   18

  159  ) وما يجحد بآياتنا اإل كُلِّ خَتَّاٍر كَفُوٍر(...   32

      األحزاب 
  139  ) وكان اُهللا ِبما تَعملون بِصيرا (...   9

  159  ...) بألسنٍة ِحداٍد أشحٍة علي الخيِر (...   19

  86،110  ...) ي رسوِل اِهللا ُأسوةٌ حسنةٌ لقد كان لكم ف(  21

  139  ) وكان اُهللا قَِوياً عِزيزاً (...   25

  134  ) فَتَعالَين ُأمتَّعكُن وُأسرحكُن سراحاً جِميالً (...   28

  139  ) إن اَهللا كان لَِطيفاً خَِبيرا (...   34

  159  )  ...نلكن رسوَل اِهللا وخَاِتم النبيي(...   40

  124  )إنا أرسلناك شاهداً ومبشراًَ ونذيراً (...   45

  97  )وكان ِعند اهللا وِجيهاً (...   69

      سبأ
2   ...) الغَفُور حيم102  )وهو الر  

  40،152  ...)قُْل بلى وربى لتأتينكم عاِلِم الغَيِب(...   3
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  145  )والضالِل البِعيِد  باآلخرِة في العذَاِب نبل الِّذين ال يؤمنو(...   8

  108  )بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور (....   15

  147  )وشى ِمن ِسدٍر قليٍل (...   16

  77  )وربك على كل شى حفيٍظ (...  21

23   ...) الكَِبير ِلى116  )وهو الع  

25   ...) ِليمالع 105  )وهو الفَتّاح  

  114  )إنّه سميٌع قريٌب(...   50

      فاطر 
  152  ...)هل ِمن خالٍق غَير اهللا يرزقُكُم ِمن السماِء(..   3

الذين كفروا لهم عذَاٌب شديٌد والِّذين آمنوا وعِملوا الصالحات  (  7

  )لهم مغِْفرةٌ وأجٌر كَِبيٌر 

105،115  

  147  ...)فَتثير سحاباًَ  فسقناه إلى بلٍد ميٍت (...   9

  109  ..)يصعد الكلَم الطَّيب والعمُل الصالح إليه ( ...  10

  96،110  .. )وما يستَِوى البحران هذا عذٌْب فُراتٌ(   12

  159  )وال ينَبُئك مثُل خَِبيٌر (...  14

  120  ...)يا أيها النَّاس أنتم الفقراء إلى اِهللا (   15

21   ) ورر118  )وال الظَّلُّ وال الح  

  50،114  ..)وِمن الجباِل جددِ بيٌض وحمٌر مختلف ألوانُها (...   27

  50،102  ..)إنّما يخشى اهللا من عباده العلماء (...   28

  102  )إن ربنا لغفوٌر شَكُور (...   34

  139  )إنّه كان حِليماً غَفُوراً (...   41

      يس
  144  )سالٌم من رب رحيم (   58

  126  )ان حياً ويِحقُّ القوُل على الكافرين لينذر من ك(  70

  97،109  )فإذا هو خَِصيٌم مِبيٌن (...   77
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  84  )قال من يحي العظام وهى رِميٌم (...   78

  156  ....)الذي جعَل لكُم من الشَّجِر األخْضِر ناراً (   80

81  ... ) 119  )بلى وهو الخالقُ العليم  

      الصافات
  91،157  )فْظاً ِمن كُلِّ شيطاٍن ماردٍِ وِح(   7

  105  )دحوراً ولَهم عذاٌب واِصٌب (   9

  159  ) إنّا خلقناهم ِمن ِطيٍن الزٍب (....  11

  159  )إنّكم لَذَاِئقُوا العذاِب األليِم (   38

46   ) لذٍة للشَّاِربين 159  )بيضاء  

  114  )كأنّهن بيٌض مكْنُون (   48

  105  )ئٌل منهم إنّى كان لي قريٌن قال  قا(   51

  76  )إذ جاء ربه بقلٍب سليمٍِ (  84

  111  ...)فقال إنّى سقيٌم (   89

  159  )فَبشَّرناه ِبغُالٍم حِليٍم  (   101

      ص
  117  )قال الكافرون هذا ساِحٌر كَذّاٌب (...   4

  81،112  )إن هذا لشىٌء عجاٌب (...   5

  139  ...)ريح تجرى بأمِره رخاء حيثُ أصاب فسخّرنا له ال(...   36

  51  )جنّاِت عدٍن مفتحةً لهم األٍٍٍبواب (...   50

      الزمر
  117  ) من هو كَاِذٌب كفاٌر ىإن اَهللا ال يهد( ...   3

  44  ...)وأرض اهللا واِسعةٌ (..   10

  158  )...َ فويٌل للقاسيِة قُلُوِبهم ِمن ِذكِْر اِهللا (...  22

  117  )إنِّك ميتٌ وإنّهم ميتون (   30

  151  ...)قُْل اللَّهم فَاِطر السمواِت واألرض عاِلم الغَيِب(   46
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  114  ) تري الذين كذَّبوا علي اِهللا وجوهم مسودةٌ (...   60

  119  ) اُهللا خالقُ كُلِّ شٍئ وهو علي كُلِّ شٍئ وِكيٌل (  62

      غافر 
  160  ..)ِفِر الذَّنِب وقَاِبِل التَّوِب شديِد العقاِب ِذي الطَّوِل غَا(  3

  160  )فالحكم هللا العِلي الكَِبيِر (...   12

  160  ...) رِفيع الدرجاِت ذُو العرِش (  15

  134  ....) ثم يخِْرجكم ِطفالً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً (...   67

  154  )  ثم في النَّاِر يسجرون في الحِميِم(   72

      فُصلَتْ 
  144  ) تنزيٌل ِمن الرحماِن الرحيِم (   2

  120  ) وهم باآلخرِة هم كاِفرون (...   7

  161  ...) فأرسلنا ريحاً صرصراً في أيام (  16

  150  ...) ويوم يحشَر أعداء اِهللا إلي النَّاِر (  19

  140  ...) هم قرناء فزينوا لهم وقَيضنا لَ(  25

  150  ...) ذلك جزاء أعداِء اِهللا النَّاِر (  28

  160  ) نُزالً ِمن غَفُوٍر رِحيٍم (   32

  147  ) إن الذي أحياءها لمحي الموتى إنّه علي كُلِّ شٍئ قديٌر (...   39

  148  ) تنزيٌل ِمن حِكيٍم حِميٍد (...   42

  158  ) لذو مغفرٍة وذو ِعقاٍب أليٍم إن ربك (...   43

  25،117  ) إن مسه الشَّر  فَيُئوٌس قَنُوطٌ  (...   49

  160  )  عِريٍض ٍءوإذا مسه الشَّر فذو دعا(...   51

      الشورى 
  151  ...) فَاِطر السمواِت واألرِض (   11

  84  ) وما يدريك لعل الساعةَ قريٌب (...   17

  153  ) عفوا عن السيئاِت ويعلَم ما تَفْعلُون وي(...   25
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  107  ...) وجزاء سيئٍة سيئٍة ِمثلُها (   40

45   ...) الظَّالمين في عذاٍب ... ينظرون ِمن طرٍف خَِفي أال إن

  ) مِقيٍم 

160  

  140  ...)أو يزوجهم ذكرانا وإناثاً ويجعُل من يشاء عقيماً (   50

      الزخرف 
  126  ) فأنشرنا  به بلدةً ميتاً  كذلك تُخِْرجون (  11

  160  ...) وجعلوا المالئكةَ الِّذين هم ِعباد الرحمِن إناثاً (   19

  105  )نَقيض له شيطاناً فهو له قَِريٌن ( ...   36

  109 ، 97  )بل هم قوٌم خَِصمون( ...   58
67   )ٍض ععم ِلبهيومئٍذ بعض األخالء 111  ...)دو  

  108  )قال إنِّكم ماِكثون ( ...   77

84   ... ) ِليمالع ِكيم115  )وهو الح  

      الدخان 
  148  )فيها يفْرق  كُلُّ أمٍر حِكيٍم (   4

  30  )ربكم ورب آبائكم األولين ( ...   8

  110 ، 36  )وجاءهم رسوٌل كريٌم ( ...   17
  140  )إنّهم جنٌد مغرقونواترِك البحر رهواً (   24

  140  )ونعمٍة كانُوا فيها فاكهين (   27

  151  )طعام األثيمِ (   44

  154  )كغلي الحِميِم (   46

  154  )ثُم صبوا فوقَ رأِسه من عذَاِب الحميِم (   48

  160  )إن المتقين في مقاٍم َأِميٍن (   51

  160   )يدعون فيها ِبكُلِّ فاكهٍة َأِمنين(   55

      األحقاف
  134  ...)قُْل ما كنتُ ِبدعاً ِمن الرسِل (   9



  257

  77  ... )وشَِهد شَاِهٌد ِمن بنى إسرائيل (...   10

  10  ...)والِّذي قال لوالديه أٍف لكما(   17

  161  . ..)ومن ال يِجب داِعي اهللا فليس ِبمعِجٍز في األرِض (   32

      محمد 
وسقُوا ماء حميماً فَقطّع ... اٌر ِمن ماٍء غير آِسنفيها أنه( ...   15

مهاءعأم(  

40 ،98 ،

140 ،161  
  113  ... )إنّما الحياةُ الدنُّيا لَِعٌب ولهٌو (   36

      الفتح 
  140  )إنّا فتحنا لك فتحاً مِبيناً (   1

29   )علي الكُفَّاِر ر ه أشداءعوُل اِهللا والِّذين مسٌد رحمبينهم م اءمح

(...  

115  

      ق

  161  )ق  والقرآِن المِجيِد (   2 – 1

  121  )وعندنا كتاٌب حِفيظٌ ( ...   4

  35  )فبصرك اليوم حديٌد (   5

  160  )تَبِصرةً وِذكري ِلكُلِّ عبٍد مِنيبٍ (   8

  107  )والنَّخُل باِسقاتٌ لَّها طَلٌْع نَِضيٌد(   10

  79  ...) وأحيينا به بلدةً ميتاً ِرزقاً للعباد(   11

  121  )قال قرينه هذا ما لَدي عِتيٌد (   23

  146  )فألِقياه في العذَاِب الشَّديِد (...   26

  155  )هذا ما توعدون ِلكُلِّ أواٍب حِفيٍظ (   32

  140  )يوم تَشَّقَّقُ األرض عنْهم ِسراعاً ذلك حشٌْر علينا يسيٌر(   44

      ذَّاريات ال
  155  )فجاء ِبِعجٍل سِميٍن ( ...   26

  115  )وقالتْ عجوٌز عِقيٌم ( ...   29
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41   ) ِقيمالع يحالر لَيهم140  )وفي عاٍد إذ أرسلنا ع  

  161  )إن اَهللا هو الرزاقُ ذُو القوِة المِتين (   58

      الطور
  121  )إنّه هو البر الرِحيم (   28

      النجم
  121  )تلك إذاً ِقسمةٌ ِضيزى(   22

  40  )إن ربك واِسع المغفرةِ (   32

  117  )وأنتم سامدون (   61

      القمر 
  121  )حكمةٌ باِلغةٌ فما تُغِْن النُذُر (   5

  161  )يوم يدع الداِع إلي شٍئ نُّكُر ( ...   6

  117 ، 95  )هذا يوٌم عِسٌر ( ...   8
  161  )ريحاً صرصراً في يوٍم نَحٍس مستَمٍر... (   19

25   ... ) 118 ، 27  )بل هو كَذّاٌب أِشر  
  161  )فَكَانُوا كهشيِم المحتَِظِر ( ...   31

  161  )وكُل ِّصِغيٍر وكَِبيٍر مستَطٍر (   53

  162  )في مقعِد صدٍق عند مليٍك مقتدٍر(   55

      الرحمن 
70   )اٌنفيهن110 ، 87  ) خيراتٌ ِحس  
  153  )متَِّكِئين علي رفرٍف خُضٍر وعبقِري ِحساٍن(   76

      الواقعة
  141 ، 88  )لو نشاء لجعلناه ُأجاجاً فلوال تَشْكُرون(   70
  145  )فسبح باسم ربك العِظيِم (   74

  158  )إن هذا لَهو حقُّ اليِقين(   95

      الحشر 
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  162  ...)طَعتُم ِمن ِلينٍة أو تَركْتموها قائمةً ما قَ(   5

  162  ...)كي ال يكونَ دولةً بين األغنياِء منكم ( ..   7

  116  ...)فلما كَفَر قال إنِّي بِريٌ منك ( ...   16

22   ... ) حيمالر حمان102  )هو الر  

      الجمعة
  144  )دوِس العِزيِز الحِكيِم ُ يسِبح هللا ما في األرِض المِلك القُ (  1

      التغابن 
  120  ...)هو الِّذي خلقكم فمنكم كَاِفٌر (   2

  152 ، 77  )عاِلم الغيِب والشَّهادِة العِزيِز الحِكيِم (   18

      الطالق
6   ) لَيهنقوا علتضي نوه113  ...)وال تضار  

      التحريم 
  162، 141  ) سائحاٍت ثيباٍت وأبكارا قانتاٍت تائباٍت عابداٍت( ...  5
  115  ...)عليها مالئكة ِغالظٌ ِشداٌد ( ...   6

  141  ...)يا أيها الِّذين آمنوا تُوبوا إلي اهللا توبةً نَصوحاً (   8

  160  ...)فَكَانَتَا تحت عبدين ِمن ِعباِدنَا صاِلحين ( ...   10

      الملك 
  117  )وهو حِسير ( ...   4

14   ... ) 113  )وهو اللطيفُ الخبير  

  126  )قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فَمن يأتيكم بماٍء معيٍن (   30

      القلم 
  162  )عتٌُل بعد ذلك زِنيٍم(   13

  116، 76  )وقد كانُوا يدعون إلي السجوِد وهم ساِلمون( ...   43
  120  ) نادى وهو مكْظُوٌمكَصاِحِب الحوِت إذ( ...   48

      الحاقة 
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  141  )فَتَرى القوم فيها صرعى كأنّهم أعجاز نَخٍل خَاويٍة ( ...   7

  8  )هآؤم أقروا كتابيه (   19

      المعارج 
  141  )إن اإلنسان خُِلقَ هلَُوعاً (   19

  141  )إذا مسه الشَّر جزوعا(   20

  151  )ةَ نَعيم أن يدخََل جنَّ( ...   38

 الجن      
  141  )ما اتّخذَ صاحبةً وال ولداً ( ...   3

  141  )فَمن يستَِمع اآلن يِجد له ِشهاباً رصداً( ...   9

  141  )ألسقَيناهم ماء غَدقَاً ( ...   16

  141  )يسلُكْه عذَاباً صعداً( ...   17

      المزمل
  142  )سبحاً طَِويالًإن لَك في النَّهاِر (   7

  142  )فعصى ِفرعون الرسوَل فأخذناه أخذاً وِبيالً(   16

  142  )فكيف تَتَّقون يوماً يجعُل الِوالدان ِشيباً(   17

      المدثر
  117  )فذلك يومئٍذ يوٌم عِسيٌر(   9

  162  )علي الكافرين غير يسيٍر(   10

  142  )يداًكال إنّه كان آلياِتنَا عِن(   16

  120  )كأنّهم حمٌر مستنفرةٌ (   50

      اإلنسان
  136 ، 133  )ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيراً(   8

  142  )إنّا نخافُ ِمن ربنا يوماً عبوساً قَمطَِريراً(   10

   112 ، 89)     وسقاهم ربهم شراباً طهوراَ...وعاليهم ثياب سندٌس خُضٍر(   21
142  

  142  )ويذرون وراءهم يوماً ثَِقيالً(   27
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      المرسالت 
  126  )أحياء وأمواتاً(   26

  112  )كأنَّه جماالتٌ صفٌْر(  33

      النبأ
  127  )وبينَنا فَوقَكُم سبعاً ِشداداً(   12

  142  )اًوجعلنا فيها ِسراجاً وهاج(   13

  142 ، 76  )البثين فيها أحقَاباً(   23
  142  )وكأسا ِدهاقاً (   34

      النازعات
  143  )أأذا كُنَّا ِعظاماً نَِخرةً (   11

  116  )فقال أنا ربكُم األعلى(   24

      عبس
  105  )أن جاءه األعمى(   2

  158  )ِكراٍم بررٍة(   16

      التكوير
  149  )فِق المِبيِن ولَقد رآه باُأل(   23

  162  )وما هو علي الغَيِب ِبضِنيٍن(   24

      االنفطار 

  129  )إن علَيكم لحافَِظين ِكراماً كَاِتِبين(   11 – 10

      المطففين
18   )ناألبراِر لفي ِعلِّي كتاب 148  )كال إن  

  151 ، 143  )إن األبرار لَِفي نَِعيٍم (   22

      البروج

  90  )بْل هو قرآٌن مِجيٌد في لَوٍح محفُوٍظ(   22 -  21

      الطارق
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  17  )إن اهللا بالغ أمره(   3

  121 ، 77  )إن كُّل نفٍس لما عليها حاِفظ(   4

  24  )إنّه علي رجِعِه لَقَاِدر يوم تُبلَي السرائِر(   9 - 8

  8  )فمهِل الكافرين أمهلهم رويداً (   17

      األعلي
  143  )عله غُثَاء أحويفج(   5

  28  )اآلخرة خيٌر وأبقي(   17

      الفجر
17   )ِتيمالي ون136  )كال بل ال تُكِْرم  

  143  )و تُِحبون الماَل حباً جماً (   20

      البلد

  25  )أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة(   15 – 14

      التين
  161  )وهذا البلِد األِمين(   3

      لبينةا
  111  )فيها كُتٌُب قَيمةٌ(   3

5   ) نفاءح ينخلصين له الدمِة.... مالقَي 156 ، 127  )وذلك ِدين  

      التكاثر
  151  )ثُم لَتُسئلُن يومئٍذ عن النَّعيِم(   8

      الكوثر
3   )شانئك هو األبتر 118 ، 69  )إن  

  117  )اُهللا الصمد (   اإلخالص
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  :صادر والمراجع الم

  :القرآن الكريم 

عبـد الحلـيم    . إبراهيم أنيس د  

  منتصر 

عطية الضو الحـي محمـد      . د

  خلف اهللا

  المعجم الوسيط 

  إدرة إحياء التراث اإلسالمي بدولة قطر 

  بدون تاريخ الطبعة

  الموسوعة القرآنية الميسرة   إبراهيم األنباري 
  القاهرة / مؤسسة سجل العرب 

   م1974 –هـ 1394
  نزهة الطرف في فن الصرف   أحمد بن محمد الميداني 

   بيروت –منشورات دار اآلفاق الجديدة 
  م 1981 –هـ 1401الطبعة األولى 

أحمد بني محمد علـى المقـري       

  هـ 770الفيومي المتوفى سنة 

  المصباح المنير 

  في قريب الشرح الكبير للرافعي 

  عبد المنعم الشناوي " ت ح"

  اهرة ، بدون تاريخ دار المعارف الق

  أحمد مصفى المراغي 
  محمد سالم علي / والمرحوم 

  تهذيب التوضيح 
  مصر / المكتبة التجاري الكبرى 

  الطبعة الثالثة ، بدون تاريخ 
خالد بـن عبـد اهللا      . األزهري

  هـ 905األزهري المتوفى سنة 
  شرح التصريح على التوضيح أو 

  التصريح بمضمون التوضيح في النحو 
  محمد باسل عيون السود "  حت"

   لبنان– بيروت –دار الكتب العلمية 
  م 2000 –هـ 1412الطبعة األولى 

  حاشية محمد على الصبان علـى بنـي محمـد      . األشموني
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  أللفية بني مالك   األشموني 

   بيروت ، بدون تاريخ –دار الفكر 

نور الـدين محمـد     . األشموني

  عيسى األشموني 

  لفية ابن مالك المنهج السالك الى ا

  شرح األشموني 

  مكتبة النهضة المصرية 

  القاهرة 

  بدون تاريخ . الطبعة الثالثة

ابو الفـضل شـهاب     . األلوسي
  الدين السيد 

ــدادي  ــي البغ ــود األلوس محم
  هـ 1270المتوفى 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع        
  المعاني إدارة الطباعة المنيرية

   تاريخ بيروت لبنان ، بدون

أمرؤ القيس بن حجر بن عمرو      
  الكندي 

  ديوان امرؤ القيس 
  وفاء الباني . د/ حنا الفاخوري " ت ح"

  بيروت / دار الجيل 
  م1989 –هـ 1409/ الطبعة األولى 

األنباري الشيخ اإلمـام كمـال      

الدين بن البركات عبد اهللا بـن       

محمد بن ابي سـعيد األنبـاري       

  "هـ577-513"النحوي 

  ف في مسائل الخالف اإلنصا

محمد محي الدين عبد المجيـد إحيـاء        " ت ح "

  التراث العربي 

  م 1961الطبعة الرابعة سنة 

أبو عبد اهللا محمد بن     : البخاري  
إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة     
الجعفري البخاري المتوفى سنة    

  هـ 256

صحيح البخاري مع كشف المشكل اإلمام بـن        
  الجوزي 

  )د(ي مصطفى الذهب" ت ح"
  دار الحديث القاهرة 

أبو بكر احمد بن الحـسين بـن        
  على البيهقي 

  كتاب السنن الكبرى
  مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
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  هـ1353الطبعة األولى 
أبو ذكريا يحيى بـن     . التبريزي

ــزي  ــب التبري ــى الخطي عل
  هـ502 –هـ 421

  تهذيب إصالح المنطق 
   فوزي عبد العزيز مسعود. د" ت ح"

  م1987الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  ديوان جرير   جرير بن عطية بن حذيفة 

  يوسف عيد . د" ت ش"
   بيروت –دار الجيل 

  الطبعة األولى ، بدون تاريخ 
  الخصائص 

  محمد علي النجار " ت ح"
  دار الهدى للطباعة والنشر 

   بيروت –بيروت 
  طبعة الثانية ، بدون تاريخ ال

أبو الفتح عثمان بـن     : ابن جني   
  جني النحوي 

  المصنف لكتاب التصريف 
  إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمين" ت ح"

   مصر –دار إحياء التراث القديم 
   مصر–مطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده 

  م 1954الطبعة األولى 
عثمان بن أبـى    : ابن الحاجب   

بكر بن يوسـف الـدوني ابـن        
  الحاجب 

  الكافية في النحو
  رضي الدين االستر اباذي " شت "
  عبد العال السالم مكرم" ت ح"

  عالم الكتب القاهرة 
  هـ 2000 –هـ 1421الطبعة األولى 

    الحمالوي
احمد بن محمد بـن     : ابن حنبل   

  حنبل 
منتخب : مسند اإلمام احمد بن محمد وبهامشه       
  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال 

  للطباعة والنشر : دار الفكر 
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تفسير البحر المحيط بهامشه تفسير النهر الماد       
من البحر ألبى حيان كتاب اللقيط مـن البحـر          

  المحيط 
  بيروت / دار الفكر 

  م 1983 –هـ 1403الطبعة الثانية 

محمد يوسف الشهير   : ابن حيان   
  بابي حيان األندلسي 

  

  ارتشاف الضرب من لسان العرب 
  مصطفى احمد النماس . د" ت ح"

  ةالقاهر
  م 1984 –هـ 1404الطبعة األولى 

اإلمام الحافظ ابي داود    . ابو داود 
سليمان بن االشعث السجـستاني     

 –هـ  202االزدي المتوفى سنة    
  هـ 275

  سنن ابي داود 
  كتاب المهارة 

  عزت عبيد دعاس ، بدون تاريخ " ت ح"

رضى الدين محمد بن الحـسن      
االستر باذي النحوي المتـوفي     

  هـ 686سنة 

  شافية بن الحاجب شرح 

  محمد الزقراف " ت ح"

  محمد نور الحسن 

  محمد محي الدين عبد المجيد 

 لبنـان  سـنة      –دار الكتب العلمية ، بيـروت       

  م  1982 –هـ 1402

  ديوان ذو الرمة   ذو الرمة 

  الطبعة الثانية 

المكتب الثاني للطباعة والنشر لصاحبها محمـد       

  زهير الشاويش ، بدون تاريخ 

   بيروت –دمشق 

  ديوان ابن الرومي  ابن الرومي
  شرح فاروق اسليم
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   بيروت-دار الجيل
  بدون تاريخ

  اشتقاق أسماء اهللا 

  عبد الحسين المبارك " ت ح"

   لبنان –مؤسسة الرسالة ، بيروت 

  م 1986هـ 1406الطبعة الثانية 

ابو القاسم عبد الرحمن    . الزجاج

  بن إسحاق الزجاج

  معاني القرآن وإعرابه 

  عبد الجليل عبده شلبي  . د" ش ت"

   بيروت –عالم الكتب 

  م 1988 –هـ 1408الطبعة األولى 

  تفسير الكشاف 

  محمد عبد السالم شاهين " ت ح"

  لبنان/  بيروت –دار الكتب العلمية 

  م 1995 –هـ 1415الطبعة سنة 

اإلمام ابو القاسـم    . الزمخشري

جار اهللا محمود بن عمـر بـن        

  محمد الزمخشري 

  اساس البالغة 

  الدار الكتب المصرية 

  م 1923القاهرة 

م 520زهير بن آبي سلمى           

  م1610 –

  ديزان زهير بن ابي سلمى 

  ) د(محمد محمود " ت ش"

   بيروت –دار الفكر اللبناني 

  م1995/الطبعة األولى 
  ديوان سحيم   سحيم عبد بني الحسحاس 

  عبد العزيز الميمني " ت ح"
  لفكر المصرية مطبعة دار ا

  م 1950-هـ1369القاهرة 
  األصول في النحو ابو بكر محمد بـن     . ابن السراج 



  268

ســهل بــن الــسراج النحــوي 
ــنة   ــوفي    س ــدادي المت البغ

  هـ 316

  عبد الحسين الفتلي . د" ت ح"
   بيروت–مؤسسة الرسالة 

  م 1985-هـ1405الطبعة األولى سنة 
يعقوب بن إسحاق   . ابن السكيت 

ــروف  ــسكيت  المع ــابن ال ب
  "هـ857-هـ243"

  إصالح المنطق 
احمد محمود شاكر وعبد السالم محمـد       " ت ح "

  هارون 
  مصر / القاهرة / دار المعارف 

  بدون تاريخ / الطبعة الرابعة 

ابو بشر عمر بن عثمان     . سيبويه

  بن قنبر 

  الكتاب 

  عبد السالم محمد هارون " ت ش"

   بيروت -دار الجيل 

   ، بدون تاريخالطبعة األولى
ابن الحسن على بـن     . ابن ِسيده 

ــوي   ــوي اللغ ــماعيل النح إس
المعروف بابن سـيدة المرسـى      

 ،  458المتوفي بحضرة دانيـة     
   سنة60وعمره 

  كتاب المخصص 
  هـ 1318/ الطبعة األولى 

  بوالق مصر المحمية 

الحسن بن عبد اهللا بن     . السيرافي
-هـ368"المرزباني السيرافي   

  "م978

  اب سيبويه شرح كت
  عبد المنعم فائز . د" ت ح"

  دمشق / دار الفكر 
  م 1983-1403الطبعة األولى 

  األشباه والنظائر في النحو 

   لبنان–دار الكتب العربي ، بيروت 

  م1984 –هـ 1404الطبعة األولى 

ابو القاسم بن الكمال    . السيوطي

ابو بكر جالل الدين الـسيوطي      

  ) ابو الفضل(

  م اللغة وانواعها المزهر في علو

محمد جاد المولى بك و محمـد ابـو         " ت ش "

  الفضل إبراهيم وعلى محمد البيجاوي 

  م 1986 لبنان – صيدا –المكتبة العصرية 
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  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 

   النعساني عني بتصحيحه ، محمد بدر الدين

  هـ 1328 الطبعة األولى –مصر 

ابو القاسم بن الكمال    . السيوطي

ابو بكر جالل الدين الـسيوطي      

  )ابو الفضل(

  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 

  مطبعة عيسى البابي الحلبي 

  م 1965 –هـ 1384
الشيخ بـن محمـد العجلـوني       

هـ 1162الجراحي المتوفي سنة 
كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر مـن        

  األحاديث على ألسنه الناس 
حمـد بـن    الطبري ابو جعفر م   

  0هـ310-224جرير الطبري 
  جامع البيان في تأويل القرآن 

  حققه وعلق على هوامشه محمود محمد شاعر 
  راجعه وخرج أحاديثه احمد محمد شاكر

  دار المعارف مصر 
  بدون تاريخ

  النحو الوافي   عباس حسن 

ــاهرة –دار المعــارف   -1961مــصر /  الق

  م 1962

عبد الباقي بـن عبـد المجيـد        
  ني اليما
 –م  1281هـ،743 –هـ  680

  م1342

  إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين 
  عبد المجيد دياب " ت ح"

  شركة الطباعة العربية السعودية 
  م1986 –هـ 1406الطبعة األولى 

  المغني في علم الصرف   عبد الحميد مصطفى السيد 

  االردن / عمان / دار صفاء للطباعة والنشر 

  م 1998 / الطبعة األولى

  الطريق في علم التصريف   عبد اهللا محمد األسطي 

  دراسة صرفية تطبيقية 

  منشورات كلية الدعوة اإلسالمية 

  م 1992/ طرابلس 
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  النحو الشامل   عبد المنعم سيد عبد العال 

  القاهرة : مطابع الدجوي 

  م 1978

  التطبيق النحوي   عبده الراجحي . د

    بيروت–دار النهضة العربية 

  م1988 –هـ 1408الطبعة 

احمد بن علـى بـن      . العسقالني

  حجر العسقالني 

  فتح الباري في شرح صحيح البخاري 

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز " ت ح"

  القاهرة / دار الحديث 

  م 1998 –هـ 1419الطبعة األولى 

  شرح العصام على الكافية  عصام الدين االنظريني 

  القاهرة / دار السلفية 

  هـ1256سنة 

ابو الحسن علـى    . ابن عصفور 
بن مؤمن ابن محمد بن عصفور      

/ هــ   669-590(الحضرمي  
  )م1194-1270

  الممتع في علم الصرف 
  فخر الدين قباوة . د" ت ح"

  بيروت / منشورات دار آفاق 
  م 1978 –هـ 1398الطبعة الثالثة 

  لك شرح ألفية ابن ما

  القاهرة / مكتبة دار التراث 

  م 1980 –هـ 1400الطبعة عشرون 

بهاء الدين عبد اهللا بن     . ابن عقيل 

  عقيل 

  المساعد على تسهيل الفوائد 

  شرح منقح لالمام الجليل بهاء الدين بن عقيل 

  محمد كامل البركات " ت ح"

ــرى  ــة ام القـ ــابع جامعـ  م،ع،س –الطـ

  م1984 –هـ 1405

  التبيان في أعراب القرآن ابو البقاء عبـد بـن      . العكبري
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في سـنة   الحسين العقبري المتو  
  هـ 116

  محمد على البيجاوي " ت ح"
  مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 

  بدون تاريخ 
  ديوان سقط الزند  ابو العالء المعري

  عمر فاروق الطّباع. د" ت ش"
شركة دار األرقم بن أبـي األرقـم للطباعـة          

  والنشر
   لبنان -بيروت

  م1998 -هـ1418الطبعة األولي 
ابو على الحـسن ابـن احمـد        

  الفارسي 
  محمد شاذلي فرهود " ت ح"

  عمادة شئون المكتبات/ الناشر 
الطبعـة األولـى    / السعودية  / جامعة الرياض   

  م 1981 –هـ 1401
  شرح الشاطبية   على محمد الضباع 

  ارشاد المريد الى مقصود القصيد : المسمى 
  مكتبة ومطبعة محمد على الصبيح وأوالده 

  مصر / يدان األزهر م
  م1961 –هـ 1381

ابو الحسن احمد بن    . ابن فارس 
  فارس بن ذكريا 

  مقاييس اللغة 
  عبد السالم محمد هارون " ت ح"

   لبنان –بيروت / دار الجيل 
  هـ1991 –هـ 1411الطبعة األولى 

ابو ذكريـا يحيـى بـن       . الفراء
زيات الفـراء المتـوفي سـنة       

  هـ207

  معاني القرآن 
  حمد على النجار م" ت ح"

  الدار المصرية للتأليف والترجمة 
  بدون تاريخ 

ابو عبـد الـرحمن     . الفراهيدي
  الخليل بن احمد الفراهيد 

  كتاب العين 
  مهدي المخزومي . د" ت ح"
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  ابراهيم السامرائي . د
  دار ومكتبة الهالل 

  بدون تاريخ 
ابو محمد عبد اهللا بن     . ابن قتيبية 

  ري مسلم بن قتيبية الدنيو
  الشعر والشعراء 

  احمد محمد شاكر " ت ش"
  مصر  / دار المعارف 

  م1966
القرطبي ابو عبد اهللا محمد ابـن       

  احمد األنصاري 
  الجامع الحكام القرآن الكريم

  دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
  القاهرة 
  م1967 –هـ 1387

  ***  القفطي
  ديوان كثير عزة  كثير عزة

   عباسإحسان. جمعه وشرحه د
  م1971-هـ1391 لبنان -دار الثقافة، بيروت

جمال الدين محمد بن    . ابن مالك 
  "ابو عبد اهللا"عبد اهللا بن مالك 

  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 
  محمد كامل بركات " ت ح"

  دار الكتاب العرب للطباعة والنشر 
  م 1986الطبعة سنة 

ابو العباس محمـد بـن      . الٌمبرد
  "285 – 210"يزيد المبرد 

  كتاب المقتضب 
  محمد عبد الخالق عضيمة " ت ح"

  هـ 1386 -دار الكتاب المصري القاهرة  
   بيروت –دار الكتاب اللبناني 

  قاموس األلفاظ واألعالم القرانية  محمد إسماعيل
  دار الفكر العربي

  م1961الطبعة األولى 
محمد بن أحمـد عبـد البـاري        

  األهدل
  الكواكب الدرية

  متمة األجروميةعلى 
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   بيروت-دار الكتب العلمية
  بدون تاريخ

محمد بن محمد الحسيني    / السيد  
  الزبيدي الشهير بمرتضى

  اسحاق السادة المتقين لشرح علوم الدين
   لبنان- بيروت-دار إحياء التراث العربي

  م1994 -هـ1414
  دراسات ألسلوب القرآن الكريم  محمد عبد الخالق عضيمة

  مصر/ دار الحديث
  بدون تاريخ

  التوضيح والتكميل في شرح بن عقيل  محمد عبد العزيز النجار 
  دار الفكر العربي 

  بدون تاريخ 
  النحو المصفّي  محمد عيد. د

  م1980/القاهرة / مكتبة الشباب
  الجدول في إعراب القران وصرفه   محمود صافي

  لينَة الحمصي: مراجعة
   لبنان-مؤسسة اإليمان، بيروت

   بيروت-دمشق/ لرشيددار ا
  م 1986 -ه1406الطبعة األولي 

األمام أبو الحسن مسلم بن     . مسلم
  الحجاج القشيري النيسابوري

  م261-ه206

  صحيح مسلم
  كتاب الذكاة

  محمود فؤاد عبد الباقي" ت ح"
  القاهرة / دار الحديث

المفضل بن محمد بن يعلي بـن       
عامر بن سالم الضبي الكـوفي      

  اللغوي

  المفضليات
أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمـد       " ت ح "

  هارون
  مصر/ دار المعارف

  م1943-م1942 –مايو / الطبعة الرابعة 
  لسان العرب أبو الفضل جمـال    . ابن منظور 
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بـن  "الدين محمد بـن مكـرم       
  "منظور

  مصر / القاهرة / دار المعارف 
  بدون تاريخ 

  ديوان الراعي النميري  النميري
  واضح الصمد. شرح د

   بيروت-دار الجيل
  م1995 -هـ1416الطبعة األولى 

أبو هاجر محمـد الـسعيد بـن        
  بسيوني زغلول

  موسوعة أطراف الحديث 
   النبوي الشريف 

  عالم التراث للطباعة والنشر
  بيروت

م العـرب   شرح شذور الذهب في معرفة كـال      
  ومعه منته األرب

  بتحقيق شرح شذور الذهب
  محمد محي الدين عبد المجيد: تأليف

  لبنان/ بيروت/ المكتبة العصرية
  م1988 -هـ1409/ طبعة

  مغنى اللبيب عن كتب األعاريب
  مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا" ت ح"

  بيروت/دار الفكر للطباعة والنشر
  م1998 -هـ1419الطبعة األولى 

جمال الدين بن عبـد     : ابن هشام 
  اهللا بن هشام األنصاري

  هـ799المتوفي سنـة 
      

  شرح قطر الندي وبل الصدي
  ومعه سبيل الهدي بتحقيق شرح قطر  الندي

  تأليف محمد محي الدين
ابن يعيش موفق الدين يعيش ابن      

  علي ابن يعيش النحوي 
  هـ643المتوفي سنـة 

  شرح المفصل
  قدم له ووضع حواشه وفهارسه 

  اميل بديع يعقوب. د
  منشورات محمد علي بيضاوي
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  بيروت -دار الكتب العلمية
  م2001/ الطبعة األولي

 
  

  

  فهرس األحاديث 
  

    رقم الصفحة                  الحديث

  ب            "ال يشْكُر اَهللا من ال يشْكُر النَّاس " 

  6..."                                          أنا الرحمن خلقت الرحم" 

  7          ..."إذا ذُِكر الصالحون فحيهل بعمرو" 

  7        ...."آهل الخندِق إن جابراً قد صنع لكم يا " 

  27        "  أحب األعمال إلي اهللا تعالي أدومها وإن قل" 

  46               "أعور عينه اليمني " 

 " 69        "كُلُّ أمٍر ذي بال لم يبدأ ببسِم اهللا فهو أبتر  

  95        ... "قِدمتُ المدينةَ فبينما أنا في حلقة فيها مٌأل" 

  96             ..." بعير صعٍب كنتُ علي" 
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   فهرس الشَّعر

  

  :قال زهير 

  68      له بالسي تَنْوٌم وآٌء ...............           

  :قال القطران 

  70      وفي القطراِن للجربى ِشفاٌء...............        

  :قال القائل 

  35      ٌبتطلب ِنداه فَكَلٌْب دونه كَلْ..............        

  :قول علقمة الفحل 

  144    سقتك رواياً المزن حين تصوٌب...............      

  :قول الفرزدق 

   ............... 31    جنى النَّخِْل بل ما زودتْ منه أطيب  

  :قول القائل

ـُو...............         57     مـنجـٍذ الذي كَـهام ينْب

  :قول رؤبة بن العجاج 

  63         الحـزن بـاباً والعقور كـلباً ...............  

  :قول الحارث بن ظالم 

ـَا...............         61      وال بـفزارِة الشَّعر الرقاب

  :قول أبو زبيد الطائي 

   59 ،38            مخطوطةً جِدلتْ شبناء أنيابـا...............    

  : قول القائل 

  56    ِه وما ِخلْتُ أن ُأسبيأل    لطيفةُ  كَشِْح............   
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  :قول حسان بن ثابت 

ـْتَ وأنت ِغرباُل اإلهـاِب ...............      35      ُألب

  :قول القائل 

   17      مقالةَ لَهِبي إذا الطير مرِت ...............       

  :قول كُثير عزة 

  130      لعزةَ ِمن أعرضنا ما استحلِت...............     

  :قول ابن الرومي 

      ............... 10      طريقان شتّي مستقيٌم وأعرج  

  :قول عمرو بن زيد مناة 

  11      مكانَك تُحمِدي أو تستريِحي ...............      

  :قول زيد الخيل 

  19      جحاشُ الكرملين لَها فديـد ...............       

  :قول حسان بن ثابت 

  .............. . الفرد القدح اكب162    كما ِنيطَ خَلْف الر  

  :قول الراعي النميري 

        ............... دبس 128     وفقَ العياِل فلم تترك له  

  :قول الشَّماخ 

  89      ياظبيةً عطَّالً حسانةَ الجيـِد ...............     

  :قول القائل 

  46      ٌح مكْفَهـٌروفي الحرِب كَـاِل...............     

  : المطلبقول أبو طالب بن عبد اهللا

    19     ِسمانها إذا عدموا زاداً فإنّك عاِقٌر...............   

  :قول طَرفة بن العبد 

       ............... فُخُـر رهم غَيذَنْب 20      غُفُـر    
)197(  
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  :قول عمر بن أبي ربيعة 

  53      لتفَّتْ عليه المآ زر وثيراتٌ ما ا...............   

  :قول الفرزدق 

   ............... ركُلَّ ما التاثت به اُألز بي53،63      والطَّي  

  :قول عِدي بن زيد العبادي 

  43        دارا ٍطأو عـدو  شاح...............       

   :قول عامر الطفيل

   ...............حذري لَدي كُلِّ م98     ضٍر جباناً فما ع  

  :قول القائل 

  19       منجيه من األقداِر سما لي...............       

  :قول خرنق بنت هفان 

   37        الطَّيبون معاِقِد األزِر ...............       

  :قول القائل 

  63      لمن أمه مستكفياً أزمةَ الدهِر ...............   

  :قول الشَّماخ 

   126     الصدِر حزاٌز من الوجِد حاِمز وفي...............   

  :قول القائل 

     .................                     بناه حتّى تستقيم األخـادع137قر  

  :قول أبو العال المعري 

  74      ماُل المسيِف وعنبر المستَاِف...............   

  :قول األقيشر األسدي 

  25      قيِز أفواه األباريِق قرع القوا...............   

  
)198(  
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  :قول كعب بن مالك 

  9        بله األكفَّ كأنّها لم تُخْلَِق ...............   

  :قول السموأل 

  51        فقلتُ لها إن الكرام قليٌل ...............   

  قول السموأل 

  51      فَكُلُّ رداٍء يرتديه جِميٌل...............         

  :ير بن عطية قول جر

  9      هيهات ِخٌل بالعقيِق نُواصلُه ...............       

  :قول األعشي ميمون بن قيس 

  16    فلم يِضرها وأوهي قرنه الوعُل ...............     

  :قول زهير بن أبي سلمي 

  87      وأنديةٌ ينتابها القوُل والفعُل ...............       

  :قول امرؤ القيس 

ـْر معد حسبـا ونائـال .........   ......   15      خي  

  :قول القائل 

  16      بْل من وفي يجد الخليُل خليال...............   

  :قول القائل 

   18      وليس بوالج الخوالِف أعقال ...............   

  :قول القائل 

  26      يخَاُل الفرار يراخي األجل ...............   

  :ق قول الفرزد

  45    وال األصيِل وال ذي الرأي والجدِل...............   
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  :قول امرؤ القيس 

  47      صفيفَ ِشواٍء أو قديٍر معجٍل ...............    

  :قول حسان بن ثابت 

  71،86     وتُصبح غَرثَي من لحوِم الغوافِل ...............   

  :قول الحارث بن خالد المخزومي 

  ....    ........... بتحيةً ظلـم الم26      أهدي الس   

  :قول ذو الرمة 

   ............... تدويم ى لَها بالجوريح 70      والشَّمس  

  :قول النَّابغة الذبياني 

       ............... الظَّهِر ليس له سنام 55      أجب  

  :قول القائل 

ـْم                        إن النِّساء بمثل...............         140ه عـق

  :قول القائل 

   40      وال الكريم بمنَّاٍع وإن حِرمـا ...............   

  :قول أوس بن حجر 

  29    إلي الصواِب ِمن ريٍط يماٍن مسهٍم  ...............   

  :قول عنترة العبسي 

  20      والناذرين إذا لم ألقهما دِمي ...............   

  :قول الخارجي يزيد بن حبنا 

  37      ومغفرها والسيفُ فوقَ الحيازِم ...............   

  :قول ذو الرمة 
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  94      وأرعن ِمن قوِد الجباِل خُشاِم ...............   

  :قول الفرزدق 

  94    ما كانت البصرةُ الرعناء لي وطنا ...............   

  
)200(  

  

  :قول حميد األرقط 

  60       ال خَِطَل الرجِع وال قَروِن ............. ..  

  :قول األعشي ميمون بن قيس 

   18        عوذاً تُزجي منها أطفالَها ...............   

  :قول عمر بن لجأ 

  57        كَوم الذُّرا وادِقةٌ سراِتها ...............   

  :قول سحيم 

  53      برداً يمانياًوالثت بأعلي الردِف ...............   
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  فهرس األعالم
  

                                     3           أنبارى

  3           طلحة 

  4            سيرافى

  4           فارسى

  24                     سهيلي 

  43خشاب                                     

  72خطاب                                     

  87زيد                                         

  87أصمعي                                       

   88عبيدة                                        

  9جرير                                            

  15قيس                                       

  20                                  طَرفة بن العبد 

  20عنترة العبسي                                    

  16أعشى ميمون بن قيس                           

  19زيد الخيل                                        

  25أقيشر األسدي                                   

  29                            أوس بن حجر         

  31فرزدق                                           

  128راعي النميري                                    

  38زبيدة الطائي                                    
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  43         عِدي بن زيد العبادي                  

  37                          خرنق بنت هفان 

  55                                    نابغة الذبياني    

  51            سموأل              

  53       عمر بن أبي ربيعة                             

  57             عمر بن لجأ          

  61             حارث بن ظالم          

  68               زهير بن أبي سلمى        

  63           رؤبة بن العجاج              

  35            حسان بن ثابت               

  53      سحيم عبد بني الحسحاس                              

  70              ذو الرمة                 

  92               يونس               

  89              شماخ                

  98          بن الطفيل                      عامر 

  

  

                      

          

  

  

  
 
 


