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 راسةملخص الّد

 

اسم الفاعل ،          : " هذه الّدراسة المشتّقات في ديوان حّسان بن ثابت ، و هي  تتناول       

، و قد وسمت " و الّصفة المشّبهة ، و صيغة المبالغة ، و اسم المفعول ، و اسم الّتفضيل 

راكيب ان بن ثابت و عملها في الّتفي شعر حّسالعاملة عمل الفعل ات المشتّق: " بعنوان

 .  " داللّية ةة نحوّيدراسة صرفّي: غويةالّل

و تأتي أهمّية هذه الّدراسة من كونها تربط بين المشتّقات من الّناحية الّصرفّية و الّنحوّية و       

الّداللّية التي ال يمكن الفصل بينها ، و ال تتّم الّدراسة إال بالحديث عن تلك المشتّقات بشكل يجمع 

شاعر مخضرم يمثل عصرين كبيرين  تيار شعر حّسان ، فهوالّنواحي الّثالثة ، أما سبب اخ

 . مدب و العلزاخرين باأل

أّما الهدف من دراسة المشتقات العاملة عمل الفعل في الّديوان فهو معرفة العالقة التي       

تربط الجانب الّداللي بالجانب الّنحوي و الجانب الّصرفي ، و مدى تأثر الجانب الّداللي للمشتق 

 .الل عمله الّنحوي و بنائه الّصرفي داخل الّنص من خ

: و اعتمدت المنهج  الوصفي في البحث ، حيث درست المشّتّقات من جوانب ثالثة        

الجانب الّنحوّي و الجانب الّصرفّي و الجانب الّداللّي ، إذ ربطت الجوانب الّثالثة  في دراسة 

 .واحدة 

الّصفة المشّبهة و مبالغة التي تناولت شيئًا عن المشتّقات  فهناك أّما الّدراسات الّسابقة          

جامعة عين  ،أطروحة  دكتوراه اسم الفاعل في القرآن الكريم دراسة  صرفّية نحوّية داللّية ،

ن الكريم دراسة صرفّية نحوّية اسم الفاعل في القرآ و ،لسمير موقدة  4113شمس ، مصر ، 

األبنية و  ، لسمير موقدة ،  4112جامعة الّنجاح ، فلسطين ، ، في داللّية في ضوء المنهج الوص

 جامعة منتوري قسنطينة ، الم ، رسالة ماجستير ، و داللتها في سورة يوسف عليه الّس رفّيةالّص

و أهّم ما يمّيز دراستي  .لرفيقة ابن ميسية  ،  4112ة ، ة الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّيالجمهورّي

عن الّدراسات المذكورة أّنني تناولت خمسة مشتّقات ، بينما اقتصرت الّدراسات الّسابقة على 

 .مشتّقين أو مشتّق واحد 

 



  د
 

       

:  الّثالثالّصفة المشّبهة و :  الّثانياسم الفاعل و :  األول: ضّمت الّرسالة خمسة فصول      

اسم الّتفضيل  ، و بحثت هذا الموضوع من :  الخامس اسم المفعول و:  الّرابعصيغة المبالغة و 

 . الّناحية الّتطبيقّية : و الّثانية . الّناحية الّنظرية : األولى : ناحيتين 

"  363" ورد اسم الفاعل في الّديوان : أّما إحصائّية المشتّقات في الّديوان فكانت كما يلي      

مّرة ، و صيغة المبالغة كانت األقّل حضورًا إذ وردت "  044" و الّصفة المشّبهة وردت   مّرة ،

"  004" مّرة ، و أخيرًا ورد اسم الّتفضيل "  031" مّرة ، أّما اسم المفعول فقد ورد "  70" 

 .مّرة 
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 المقّدمة 

د بن عبد و ال رسول بعده ، محّم ال نبّي ْنعلى َم الُمو الّس الُةّصهلل و ال بسم اهلل ، و الحمُد       

ر و العلن ، هار و الّسو لك الحمد في الليل و الّن  كر على ما أنعمتلك الحمد و الّش اهلل ، اللهَم

 ،  ا بعُدأّم

مقام الفعل كونها تقوم ، ة غة العربّية في الّلهمّيات من العناصر ذات األالمشتّق تعُدف        

فة روط المطلوبة لذلك ، فاسم الفاعل و صيغة المبالغة و الّصمنها حال توافر الّش المشتّق

لى اسم المفعول الذي يعمل عمل فعل المبني للمعلوم و تعمل عمله ، إضافة إهة تقوم مقام الالمشّب

العاملة عمل ات مشتّقالب" و في هذه الّدراسة الموسومة ،  بالّشروط نفِسهاالفعل المبني للمجهول 

" دراسة نحوّية صرفّية داللّية  : غويةراكيب الّلان بن ثابت و عملها في الّتفي شعر حّسالفعل 

،     المبالغة  ، و صيغو الّصفة المشّبهة ، اسم الفاعل " قمت بالحديث عن خمسة مشتّقات هي 

الّنظرية بالمادة الّتطبيقية ليبقى هناك قد قمت بدمج الماّدة و ، " و اسم الّتفضيل ، و اسم المفعول 

 .انسجام و ترابط بينهما 

أّما أهمّية الّدراسة ، فتكمن في ربط المشتّقات بعضها ببعض من الّناحية الّنحوية و          

الّصرفية و الّداللّية ، إذ يوجد هناك ارتباط وثيق بين الّنواحي الّثالثة ، فالّدراسة ال تكتمل إال 

ات في اختيار المشتّقأيضًا ة الموضوع وتكمن أهمّي. لمشتّقات نحوّيًا و صرفّيًا و داللّيًا بدراسة ا

لكل واحدة ميزات  ، عران بن ثابت ليمثل فترتين من الّشاعر المخضرم حّسالعاملة في ديوان الّش

 و تبرز أهمّية الموضوع أيضًا في إظهار براعة الّشاعر في. خرى لف عن األقد تجعلها تخت

 . حسبما يقتضي المعنىخرى العاملة مّرة و غير العاملة مّرة أ اتاستخدام المشتّق قدرته على

ن دفعتني الختياره عّمفيه ميزات كثيرة اع اجتم إلىسبب اختيار حّسان بن ثابت  يعود

ا لى كونه شاعًرهلل عليه و سّلم ، إضافة إى اسول صّلمنها كونه شاعر الّر، عراء سواه من الّش

 . و جودة الّسبك م دب و العلا يمثل عصرين كبيرين زاخرين باألرًممخض

رفي حوي و العامل الّصتأثر العامل الّداللي بالعامل الّنو تهدف هذه الدراسة إلى معرفة        

 جاه صرفّيعتبارها ذات اّتإلى اات سبب اختيار المشتّق ص الّشعري ، و يعودفي الّن للمشتّق

 . ًادراستها صرفّي بعدال فال يمكن دراسة عمل المشتّقات نحوّيًا إ ال يمكن الفصل بينهما ، نحوّي
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غير العاملة في و ات العاملةا غير قليل للمشتّقان وجدت عدًدديوان حّسني خالل قراءتي ّنكما أ

 .في آن واحد و داللّيًا  ًاو نحوّي ًايوان فارتأيت أن أدرسها صرفّيالّد

أّما الّدراسات الّسابقة التي . أّما المنهج الذي اّتبعته في الّدراسة فكان المنهج الوصفي         

الّصفة المشّبهة و مبالغة اسم الفاعل في القرآن الكريم دراسة  تناولت شيئًا عن المشتّقات  فهناك 

 ،لسمير موقدة  4113جامعة عين شمس ، مصر ،  ،أطروحة  دكتوراه صرفّية نحوّية داللّية ،

جامعة ، داللّية في ضوء المنهج الوصفي ن الكريم دراسة صرفّية نحوّية اسم الفاعل في القرآ و

و داللتها في سورة يوسف عليه  رفّيةاألبنية الّصو  ، لسمير موقدة ،  4112الّنجاح ، فلسطين ، 

ة ة الشعبّية الديمقراطّيالجزائرّية جامعة منتوري قسنطينة ، الجمهورّيالم ، رسالة ماجستير ، الّس

و أهّم ما يمّيز دراستي عن الّدراسات المذكورة أّنني تناولت . لرفيقة ابن ميسية  ،  4112، 

 .خمسة مشتّقات ، بينما اقتصرت الّدراسات الّسابقة على مشتّقين أو مشتّق واحد 

تائج ول و خاتمة ضمت أهم الّنفص  و خمسِة  و تمهيٍد  مٍةفي مقّد أّما هيكلية الّرسالة  فجاءت

الحديث عن حّسان بن  لاألّو: مهيد فاشتمل على أمرين التي توصلت إليها خالل البحث ، أما الّت

فاشتمل على  لاألّوا الفصل ة ، أّمة ديوان حّسان األدبّيالحديث عن أهمّي انيالّث و األمر، ثابت 

و هذا ، يوان من أمثلة اسم الفاعل ما جاء في الّدقًا عليها ظرية مطّبراسة الّناسم الفاعل حيث الّد

 صيغ الثالّثو الفصل ،هة فة المشّبالّص انيالّث الفصل احقة حيث ضّمما جرى في الفصول الّل

 . فضيل اسم الّت الخامس و الفصل، اسم المفعول  ابعالّرو الفصل ، المبالغة 

و  ،ثم الكتاب لسيبويه ، لها يوان أّوفكان الّدراسة كأت عليها في الّدالمصادر التي اّت ومن          

و ، سهيل البن مالك شرح الّت وو المفّصل في علم العربّية للّزمخشري ، ، د المقتضب للمبّر

  . هب البن هشامشرح شذور الّذ

 كر ، ثممن حمد اهلل الذي و فقنا إلى ما وصلنا إليه ، فلله الحمد و الّش هاية ، ال بّدو في الّن      

قدير و الّت ستاذ ، فكّل، فنعم المرشد و األناصحًا و مرشدًا و  ال بّد من شكر من كان لي عونًا

الدكتور ن ْيالمناقَش قدير لألستاذينكر و الّتدم بجزيل الّشتّقكتور ياسر الحروب ، كما أاالحترام للّد

قويم هذه الّرسالة و لمالحظاتهما التي تركت أثرًا قّيمًا في تعمر مسلم و الدكتور يوسف عمرو 

الم على رسولنا الة و الّسين و الّصملآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاو،  تصحيح مسارها

 .الكريم و اهلل الموفق 
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 :الّتمهيد 

 

 حّسان بن ثابتتعريف ب *         
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 (:هـ  54ت  )ان بن ثابت حّستعريف ب .أّواًل 

ه ، يكنى أبا الوليد و أبا الحسام و أّم األنصارّي الخزرجّيان بن ثابت بن المنذر حّس       

م فله به صلة ى اهلل عليه و سّلجار أخوال رسول اهلل صّلو هو من بني الّنالفريعة من الخزرج ، 

م و أحد المخضرمين الذين ى اهلل عليه و سّلبي صّلو شاعر الّن صحابّيقرابة و رحم ، و هو 

و ستين في اإلسالم ، و كان من ، ة ، عاش ستين سنة في الجاهلّي ة و اإلسالمأدركوا الجاهلّي

(0)في أواخر عمره و أصيب بالعمى ، ان المدينة، مات في خالفة معاوية سّك
. 

ز عن غيره من ، و تمّي(4) عر في العصر الجاهـلّيان بن ثـابت أحد فـحول الّشيعد حّس       

 و.  كان شاعر األنصار في العصر الجاهلّي األولى: ميزات  ثالثعراء و كان يفضلهم في الّش

كان شاعر اليمن  الثةالّثو . بوة م في عصر الّنى اهلل عليه و سّلسول صّلكان شاعر الّر انيةالّث

 . ها في اإلسالم دون منازع كّل

عبداهلل بن : شديد الهجاء ، فقد كان يهجو شعراء قريش و هم سليط اللسان كان حّسان         

الة و سول عليه الّصإذ كان الّر (3)بْعري و أبو سفيان بن عبد المطلب و عمرو بن العاص الِز

 " . (2)الّلُهّم أّيدُه ِبُروِح الُقدِس: " ه على ذلك و يدعو له و يقول الم يحّثالّس

 ْنم ِمِهْيَلّد َعَشذا َأَهَل: " هجاء حّسان لقريش فقال الم الة و الّسسول عليه الّصو سمع الّر        

و يعّيرهم في هزائمهم و يذّكرهم في مثالبهم و عيوبهم و  ًافكان يهجو قريش"  (2)بل الّن ِعْقَو

(6)أنسابهم 
ن تصّدوا و كان حّسان برفقة الّشاعرين كعب بن مالك و عبد اهلل بن رواحة مّم. 

 .  (7) و ذّمًا بشعرهم لقريش هجاًء

الة و الّسالم في المسجد ، و هذا دليل سول عليه الّصلّرأّما شعره فقد كان يلقيه على ا        

زة فيعة و الممّيالمكانة الّرموقف الّرسول عليه الّصالة و الّسالم من الّشعر ، و دليل على على 

سول الم ، و سّمي بشاعر اإلسالم و شاعر الّررسول عليه الّسالالتي كان يحظى بها حّسان عند 

 . ( 3) د بسهام الّشعرافع عن اإلسالم و المسلمين و يرمي أعداء محّمألنه كان يد، عليه الّسالم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و ضيف ، شوقي ،   و   072/  4، األعالم ركلي ، الّزو  312/  0،  عراءعر و الّشالّشابن قتيبة ، : ينظر ( 0)

 .  77،  تاريخ األدب العربي العصر اإلسالمي    

 . 312/  0، عراء عر و الّشالّش ابن قتيبة ،: ينظر ( 4)

 .014، عراء المخضرمين و األمويينمعجم الّشو  بابتي ، عزيزة ، .  076/  4،  األعالم ،ركليالّز: ينظر  (3)

 .  073/  0،  البخاريصحيح البخاري ، محمد بن اسماعيل أبو عبد اهلل الجعفي ،  (2)

تقريب صحيح ابن  اإلحسان فيابن حّبان ، محمد بن حبّان بن أحمد بن حّبان بن معاذ بن معبد الّتميمي ،  (2)

  .  012/  03، حّبان 

 .  73 – 77،  تاريخ األدب العربي العصر اإلسالميضيف ، شوقي ، : ينظر ( 6)

 .014، المخضرمين و األمويينعراء معجم الّشبابتي ، عزيزة ، : ينظر ( 7)

 . 73،  تاريخ األدب العربي العصر اإلسالميضيف ، شوقي ، : ينظر ( 3)
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و كان قد هجا الحارث بن عوف ، حيث قتل بجواره أحد دعاة الّرسول عليه الّسالم ، فلشدة     

ن هجـاء وقع كالم حّسان في نفس الحارث بكى بكاًء شديدًا ألمًا و حسرة لما سمع من حّسان م

شديد و ذّم ، و اّتفـق الّنقـاد و الّرواة على أّن حّسان أشـعر أهـل المدر في وقتـه آنـذاك ، كـما أّنه 

ًا ضخمًا ، و ُيظّن أّن شعره اختلط بأشعار أشعر أهل اليمن قاطبة ، و قد ترك ديوانًا شعرّي

 .(0)حمنابنه عبد الّراألنصار و بشكل خاص شعر كعب بن مالك و شعر عبد اهلل بن رواحة و 

ة الفخر ، حيث طغت عليه ة ، و خاّصقليدّيعر الّتبرع حّسان بن ثابت في أغراض الّش        

 حبوة فمدفاع عن اإلسالم و المسلمين ، حيث دعي بشاعر الّنة ، و برع أيضًا في الّدزعة القبلّيالّن

 .بة حام و مدح الخلفاء و كبار الّصى اهلل عليه و سّلسول صّلالّر

صل بملوك الغساسنة و مدحهم و مدح أيضًا اسة و الملوك ، حيث اّتو نظم حّسان في مدح الّس

عراء الجاهليين مبتعدًا و برع في نظم الوصف الفخري جريًا منه على عادة الّشيرة ملوك الِح

 . (4)فصيلي حليلي و الّتعن الوصف الّت

صين ، و فخامة اللفظ و األسلوب القوي و الّر و أهم ما امتاز به شعر حّسان بن ثابت هو        

ا و ين الحنيف و أصوله ، فلم يقل شعرًا إّلبات على قواعد الّداعر بصدق اللهجة و الّثالتزم الّش

 . (3)صدق فيه و لم يمدح إال ما كان في الممدوح و ليس لمال أو جاه 

ة في ة و المفصلّياألحداث المهّمة سّجل فيها يعّد شعر حّسان بن ثابت وثيقة تاريخّي        

ياسي ، إضافة عر الّسفحّسان في تلك الفترة اعتبر رائدًا للّش. (2)العصرين الجاهلي و اإلسالمي 

عر و إن من ، استطاع فيهما أن يبدع أّيما إبداع في نظم الّشلذلك فشعره يعكس حقبتين من الّز

يني و الخلقي الجاهلي نتيجة االلتزام الّدفي العصر  شعرهة من فنّي كان شعره في اإلسالم أقّل

عكس انحيث  (2)الذي فرضه الّدين الحنيف على حّسان من حيث عدم الغلو و المبالغة في الّشعر

 .ة اشة كما كانت عليه في الجاهلّيحّد من قريحة الّشاعر الجّي ، األمر الذي على الّشعر  يُنالّد

ة التي اهلية و اإلسالمّيكبيرة ، فهو زاخر بالمعاني الّجة ويمثل ديوان حّسان ثروة لغوّي        

عر ة في اقتصاره على الّشة الدّيوان األدبّيعر ، كما تكمن أهمّيتعكس المرحلة التي قيل فيها الّش

أو المدح الكاذب ، ، الجاّد البعيد عن األغراض التي قد تحطّ من شأن صاحبها كالغزل الفاحش 

 .  رهيف الحّس فجّل شعره صادق العاطفة ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  31،  تاريخ األدب العربي العصر اإلسالميضيف ، شوقي ، : ينظر ( 0)

 .  202 – 203،  ، الجامع في تاريخ األدب العربيالفاخوري ، حّنا : ينظر ( 4)

 .  3،  يوانالّدحّسان بن ثابت ، : ينظر ( 3)

 . 03،  ديوان حّسان بن ثابت األنصاريمهّنا ، عبد ، : ينظر ( 2)

 . 3،  يوانالّدو حّسان بن ثابت ، . 312/  0، عراء عر و الّشالّش ابن قتيبة ،: ينظر ( 2)
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 اسم الفاعل: الفصل األّول 

 

 

  : تعريفه .أّواًل   

 :صياغته  .ثانيًا   

 :من الّثالثي  . أ

 :من غير الّثالثي  . ب

 : عمله .ثالثًا   
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 اسم الفاعل 

 : تعريفه .أّواًل 

حاة غم من ذلك فلم يكن بين الّنعريفات التي تتحدث عن اسم الفاعل ، وبالّرتعددت الّت 

ومنهم من أطال في ذلك ، و في  في الّتعريف أوجزمن  هناك ّنعريف ، إال أاختالفات حول الّت

 .حاة من تعريفات الّن عدد لىياق سنتطرق إهذا الّس

 ِلْعى الِفَرْجى َمَرَج ]ي الِذ ] ِلاِعالَف اسُم: " قال و سيبويه عن اسم الفاعل تحدث        

نًا ّوَنُم ًةَرِكَن اَنل َكَعْفي َيِف َتْدَرا َأى َمَنْعالَم َنِم يِهِف َتْدَرا َأَذِإى ، َفَنْعي الَمِف وِلُعْفي الَمِف ِعاِرَضالُم

 . (0)"  ]غدًا  ]ا ًدْيَز ُبِرْضا َيَذَه ُهُلَمَع َو اُهَنْعَما َفًدا َغًدْيَز ٌباِرا َضَذَه:  َكُلْوَق لَكَذ َو

َيُجْوُز َأْن َهو اّلِذي َيْجِري َعَلى ِفْعِلِه ، َو َيْطِرُد الِقَياَس ِفْيِه ، َو : " أّما ابن الّسراج فيقول 

َو َتْدُخُلُه  َتْنَعَت ِبه اْسمًا َقْبَلُه َنِكَرًة َكَما َتْنِعُت ِبالِفْعِل الِذي اْشُتّق ِمْنُه َذلَك االسُم ، َو ُيْذّكُر َو ُيَؤّنُث ،

ب َو آِكل َو َقاِتل ، اأَلِلُف َو الالُم ، َو ُيْجَمُع ِباْلَواِو َوالّنوِن َكالِفْعِل ِإَذا ُقْلَت َيْفَعُلْوَن َنْحَو َضاِر

:    ، و يقول الّزجاجي  (4)"  َيْجِري َعَلى َيْضِرب َفْهَو َضاِرب َو َيْقُتل َفْهَو َقاِتل َو َيْأُكل َفْهَو آِكل

ُه َكَما َأَن َيْضِرُب ُأْعِرَب أَلَنُه َضاَرَعُه َفَكَذِلَك َضاَرَب َيْعَمُل َعَمَل. َضاِرٌب َتْعَمُل َعَمَل َيْضِرُب " 

 .( 3) "لُمَضاَرَعِتُه ِإَياُه ، َفُحِمَل ُكُل َواِحٍد ِمْنُهَما َعَلى َصاِحِبِه 

و بّين الحريري أّن اتفاقًا  بين اسم الفاعل  و الفعل المضارع في عدد الحروف و في 

في القول ، فعدد حروفهما أربعة " َيْضرُب " تمثل " َضاِرب " الحركة و الّسكون ، فبّين أّن 

، وهي متحّركة ما عدا الحرف الّثاني ، و لهذا الّتشابه  و االّتفاق أعمل اسم الفاعل كما  أحرف

 .(2)يعمل الفعل المضارع 

ى    َلِإ ِهِلْعِف ْنل ِمَعْفى َيَلي َعِرْجا َيَم َوُه: "  و يقول ابن الحاجب في الموضوع ذاته

 ٍةَياِرَج ٍلاِعى َفَلَع ُةاَلالّد ُةَفو الِصُه: " بقوله ين المرادي اسم الفاعل ف بدر الّدعّر و"  (2) ِهِرِخآ

و يضيف بدر   (6) "ي اِضى الَمَنْعَم ْوَأ اُهَنْعَما ِلَهاِلَعْفَأ ْنِم ِعاِرَضى الُمَلَع يِثِنْأالّت َو يِرِكْذي الَتِف

الّدين أّن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل الذي اشتّق منه ، فإْن كان الفعل الزمًا كان اسم الفاعل 

 .  (7)الزمًا ، و إن كان متعّديًا فإّن اسم الفاعل سيكون أيضًا متعّديًا إلى مفعول به واحد أو أكثر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 062/ 0، الكتاب  (0)

 . 044/ 0،  األصول في الّنحو (4)

 . 032،  االيضاح في علل الّنحوجاجي ، أبو القاسم ، الّز (3)

 .33،  شرح ملحة اإلعراب :ينظر  (2)

 . 633/ 0،  االيضاح في شرح المفصلابن الحاجب ،  (2)

 . 04/ 4،  ة بن مالكتوضيح المقاصد و المسالك بشرح ألفّي (6)

 . 04/  4،  ة بن مالكتوضيح المقاصد و المسالك بشرح ألفّي: ينظر  (7)
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 :يقول حّسان 

 [الكامل ]  (1) ِبْوُح َو ِهَلاإِل َدْنِع ٍةيَئِطَخِب  رًا ِبْدى ُمَلَوا َتَمَل ُماُهَصْوأَ -1

حيح الّص متعديال " َرَبْدَأ" الثي من الفعل غير الّث المشتّق"  رًاِبْدُم" ورد اسم الفاعل 

 ." هو " مير المستتر و تقدير هو الّض  فاعاًل رفع و، ا لما قبله المهموز ، و قد ورد حاًل

 

 :ويقول حّسان أيضًا في الفعل المتعدي 

 [ويل الّط]  (2) ُداِجَناَر الُمَمي الّذاِمالَح ُساِرا الَفَنَأ      ي   ِنّنَأ اِسالَن َني ِماِئَفْكَأ ُمَلْعَي وَ -2

"  ياِمالَح" اسم الفاعل المشتّق من الفعل المتعّدي لمفعول به واحد و هو ورد في البيت 

حيث عمل "  اَرَمالّذ" و أخذ اسم الفاعل مفعواًل به و هو " َحَمَي " و اشتّق من فعل ثالثي معتّل 

اسم الفاعل عمل فعله المشتّق منه إذ حمل داللة االستقبال و الّزمن القادم ، فهو يفخر بنفسه ألّنه 

 . مّمن يحمون بالدهم و أهلهم في كّل وقت 

       (3)"ُهَو َما َدَل َعَلى الَحَدِث َو الُحُدوِث َو َفاِعِلِه : " يقول ابن هشام في اسم الفاعل 

ُهَو الَوْصُف الَداُل َعَلى الَفاِعِل الَجاِري َعَلى َحَرَكاِت الُمَضاِرِع    : " ضع  آخر و يقول في مو

اسُم الَفاِعِل َيُدُل َعَلى َذاٍت َحَصَل ِمْنَها َحَدٌث َمَع الّدَلاَلِة َعَلى َأَن " و يذكر أيضًا  (2)"َو َسَكَناِتِه  

َيُكْن ، َفَضاِرب َو آِكل َو َشاِتم ُكُل َواِحٍد ِمْن َهِذِه اأَلْسَماِء َيُدُل َعَلى  َهَذا الَحَدَث َقْد َحَدَث َبْعَد َأْن َلْم

 :يقول حّسان ( 2)"َذاٍت َوَقَع ِمْنَها الَحَدُث َوْهَو الَضْرُب َو اأَلْكُل َو الّشْتُم َبْعَد َأْن َلْم َيُكْن 

 [ريع الّس]  (6) ْبَهَذى َفَدْوَأ اَنَك ٌقْيِرَف َو        ٍفَجَع ْنٌك ِماِلَه ٌقْيِرَففَ -3

دّل ، و قد "َهَلَك " الثي المتعدي من الفعل الّث المشتّق"  ٌكاِلَه" اعر اسم الفاعل ذكر الّش

على الحدث وهو الهالك ، و أخذ فاعاًل كما يأخذ الفعل فاعاًل هو الضمير المستتر و تقديره      

 " .هو " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "َحَوَب " ، مادة  لسان العرب، ابن منظور ، " اإِلْثم الَعِظم : " ب الُحْو.  22: الّديوان ( 0)

 . 76:  الّديوان (4)

 . 406/ 3،  بن مالكاة أوضح المسالك إلى ألفّي( 3)

 . 467، الّصدى لّندى و بّلشرح قطر ا( 2)

 . 467، نفسه ( 2)

 . 42:  الّديوان (6)
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َلْفٌظ َيُدُل َعَلى َما َوَقَع ِمْنُه الِفْعُل َأْو َقاَم ِبِه َنْحَو " و قد ُعّرَف اسُم الفاعل أيضًا بأّنه 

ْت َثاِبَتًة، َكاِتْب، َضاِرْب َوْهَو َلا َيُدُل َعَلى ِصَفٍة َثاِبَتٍة ِفي َفاِعِلِه َبْل َيُدُل َعَلى ِصَفٍة َقاِئَمٍة َلِكّنَها َلْيَس

(0)" ُقْلَنا َعِلٌي َضاِرٌب َأَخاُه ، َفَلْيَس َمْعَنى َهَذا َأّن ِصَفَة َضْرِب اأَلِخ َثاِبَتٌة ِفي َعِلّي َفِإَذا 
 . 

 :يقول حّسان 

 [مجزوء المديد ]  (2) ُباِئا الَغَني َلِفْخي ُيِذاّلِب       ِهِلْوَق ْنِم ُداِهالّش ّدَثحَ -4

 

من الفعل  المقرون بأل المشتّق"  ُداِهالَش" ابق اسما فاعل ، األول ورد في البيت الّس

، و ما يدّل عليه اسم الفاعل في هذا الّسياق هو الّتجدد و ليس حيح المتعديالثي الّصشهد الّث

و قد ، من فعل ثالثي الزم أجوف  و هو مشتّق"  ُباِئالَغ" فهو  ، ا اسم الفاعل اآلخرأّم. الّثبات

حيث دّل على الّتجدد و "  ُداِهالَش" حمل الّداللة ذاتها التي حملها اسم الفاعل و " ل بأ" اقترن 

 .الّتغير و ليس الّثبات 

ة ها تعتمد و ترتكز على قضّيّنما سبق من تعريفات السم الفاعل أ ما يالحظ على

ني و ليس الحدث اآلفقوا على داللته على هم اّتّنكما أ ، كناُتو الّس من حيث الحركاُت المضارعة

عريف ، بالّت لم يكن هناك خالف جوهري يدور في صميم الموضوع يخّل وابت ، و الّث، ائم الّد

 ؛ل في ذلك و منهم من أوجز و أقصر ، و أنا أفضل تعريف ابن هشام امن أسهب و أط مفمنه

 . فاعله ألن التعريف شامل و جامع لمعنى اسم الفاعل و لعناصره و هي الحدث و الحدوث و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 32/  0، المرجع في الّلغة العربية نحوها و صرفها رضا ، علي ، (. 0)

 . 31:  الّديوان( 4)
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 :صياغته  .ثانيًا 

 :من الّثالثي  . أ

الثي على وزن فاعل ، و هذا ينطبق على كل فعل مفتوح اسم الفاعل من الّثيصاغ  

وكذلك الحال  ،"  باِرَض َبَرو َض" ب اِهَذ َبَهَذ " مثل، يًا أم متعّد سواء أكان الزمًا، العين 

 .(0) "ب اِكَر َبِكَر" نحو ينطبق على الفعل مكسور العين 

 :يقول حّسان 

 [الكامل ]  (2) اِديَعالِم َةَوْحَضي اِفَوُنى َتَح رًا اِصَن اُهَوِس اًبي َرِغَتْبا َنلَ -5

 اسم الفاعل من فعل ثالثي متعٍد و قد اشتّق" اه َورًا ِساِصا َنّبي َرِغَتْبال َن" تقدير الكالم 

، وصيغ " هو " مير المستتر لما قبله و قد اكتفى بالفاعل و هو الّض صفًةو قد ورد ، صحيح 

وحمل اسم الفاعل داللة الحال و االستقبال لورود الفعل ، " َفاِعل " اسم الفاعل قياسّيًا على وزن 

 .ة الّدالة اني الّدال على االستمرارية الذي يشكل القرينة اللفظّيالّث طرالمضارع في الّش

 :و يقول حّسان أيضًا 

 [ الكامل]  (3) اِنَيِق آِل َلُج َو اِنَدالَم َدَبَع       ْنَغّلَبَف َتْضَرا َعَمبًا ِإاِكا َريَ -6

 

الثي من الفعل الّث داء و قد اشتّقمعتمدًا على الّن" بًا اِكَر" اعر اسم الفاعل ذكر الّش        

و رفع اسم ، "  َبِكَر" منه و هو  قام اسم الفاعل مقام فعله الذي اشتّق حيح المتعدي ، والّص

لوروده مني الّزحمل داللة االستقبال  و" أنت " مير المستتر و تقديره ّضالفاعل فاعله و هو ال

 .منونًا 

(2) ًا و هذا قليلّيا إن كان مضموم العين فال يقع إال سماعأّم 
فهو  ُمَضَح: كقولهم  "  ،  

ا َذِإ يِنالَع وِرُسْكَم ٍلْعِف ْنِم ِلاِعالَف اسِم اُسَيِق ْلَب... َسِلَم ساِلم ل ْثِم ٍدَعَتر ُمْيي فِعل َغِف َو ٌضاِمَح

 َوْحان َنَلْعى َفَلَع ْوٌر َأِطَب ِطَرَب ٌر َوِضَن َرِضو َنْحَن ِنْيالَع ِرْسَكل ِبِعى َفَلَع وَنُكَي ْنمًا َأاِزَل اَنَك

ر َهْجَأ َوْهَف ِهَرَج د َوَوْسَأ َوْهَف ِوَدَس َوْحل َنَعْفى َأَلَع ْوان ، َأَيْدَص َوْهَف ِدَيَص ان َوَشْطَع َوْهَف ِطَشَع

ْعل َف ِنْزى َوَلَع ُهْنِم ِلاِعالَف ِماْس يُءِجَم َرُثَك يِنالَع ِمَضِب ُعَلَف ِنْزى َوَلَع ُلْعالِف اَنا َكَذِإ َو... 

(2)" ْهم ُهم  َشَش ْخم َوَض ُخَمَضَك
 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  032/ 4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، و  633/  0، ل االيضاح في شرح المفّص ابن الحاجب ،: ينظر (. 0)

 . 27:  يوانالّد( 4)

 . 431:  يوانالّد( 3)

 . 032/ 4،   شرح ابن عقيلابن عقيل ، :  ينظر (. 2)

 . 032/ 4،  نفسه ابن عقيل ،(. 2)
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نحو َجُمَل فهو َجِمْيل َو " كان مضموم العين  إْن " يلِعَف " على وزناسم الفاعل يصاغ          

 ُطَلَب َوْحَعٍل َنى َفَلَعب َوَطْخَأ َبُطَفاِعِلِه َعَلى َأْفَعل َنْحَو َخ َشِرْيف َو َيِقُل َمِجيُء اسِم َشُرَف َفْهَو

(0)" َطٍل َب
يأتي من فعل مفتوح العين على غير صيغة اسم الفاعل  يشير ابن عقيل إلى أّن و .

 .  (4) " بَيْشفهو َأ اَبَش َو ٌخْيفهو َش اَخَش ب َويِّفهو َط اَبَط" نحو ، فاعل 

 :حّسان في هذه الّصيغة ويقول 

 [ويل الّط]  (3)َعَلْيِه ِبَناٌء ِمْن َصِفيٍح ُمَنَضُدًا         َطِيبَو ُبْوِرَك َلْحٌد ِمْنَك ُضِمَن  -7

حيث لم األجوف ،  المعتّل"  َطاَب  " الثي المشتق من الفعل الّثًا َطِيبورد اسم الفاعل          

يأتي  و الثي ،الثي أو غير الّثمن الّث" اعل َف" ة يرد اسم الفاعل على صيغته المعهودة القياسّي

          و يقصد بذلك (2) "ًا ّيِتْأَم دهْعَو اَنَك ُهإَن: " كما في قوله تعالى  (2) على وزن اسم المفعول

 . (6) " ائمًاَق ُتْمُق" نحو  ، يرد اسم الفاعل بصيغة المصدر و، " يًا آِت ُدُهْعَو "

ألّن  ااألجوف فيجب همز العين ، فاسم الفاعل يأتي معتًل وعند صياغة الفعل المعتّل 

  .(7) " قال َقاِئل و من َباع َباِئع" ، فيقال من  معتّلمنه  الفعل المشتّق

 : يقول حّسان 

 [الطويل ]  (8) ِدِقْوَأ:  ِحْيالّر َةَلْيي َلاِرِد َنوِقُمِل     ٌل اِئَق َو ُتْدَجا َوٍط َمْعُمي َلِنِإ وَ -8

حيث قلبت " قال " الثي المتعدي الّث من الفعل المعتّل المشتّق" قائل " ورد اسم الفاعل          

 عينه همزة عند صياغته السم الفاعل
 َلِمل حيث َعوقد ورد معطوفًا على اسم الفاعل األّو (3)

ل نصب حفي م"  أوقد" ة و الجملة الفعلّي" أنا " مير المستتر ا الفاعل فهو الّضأّم ، فعله َلَمَع

من القادم بوجود قرائن لفظية و قد دّل اسم الفاعل على االستقبال للّز، مقول القول السم الفاعل 

على اسم فاعل " َقاِئل " أكيد ، كذلك عطف اسم الفاعل اسخ الذي يفيد الّتوجود الحرف الّن: منها 

نوين الّدال إلضافة إلى وجود الّتوجود األمر الذي يستخدم للمستقبل ، با ثم ،" ُمْعٍط " سابق هو 

 . على االستقبال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 032/ 4،   شرح ابن عقيلابن عقيل ، (  0)

 .  036/ 4،  نفسه: ينظر (. 4)

 . 60:  يوانالّد( 3)

 . 330،  ةالعربّي سّرغة و فقه الّلعالبي ، الّث: ينظر (. 2)

 . 60 / 03:  مريم(. 2)

 . 441،  ل في علم العربيةلمفّصمخشري ، االّز: ينظر (. 6)

 .33/ 0،  المقتضبد ، المبّر: ينظر (. 7)

 . 30:  يوانالّد( 3)

 .33/ 0،  المقتضبالمبّرد ، : ينظر  (3)
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َغَزا َغاٍز و " : فيقال  منه الّناقص فتحذف المه عند صياغة اسم الفاعل أّما الفعل المعتّل       

 : ويقول حّسان في ذلك  (0)" َرَمى َراٍم 

 

 [ويل الّط]  (2)ال َوْحَأ ا َواَنَوِس ْنى ِمَدْنَأ اَنَك ْنِإ ا         َوَناِبَبَش ْنئًا ِماِشاٍق َنَلِب َتْسَلفَ -9

 

" الياء  "المه  و هو اسم منقوص حذفت" اٍق َل" اسم الفاعل اعر في البيت ورد الّشأ       

 و يحمل داللة االستقبال ، ه خبر ليسا على أّنمحًل ًاا منصوبلفًظ بحرف الجّر لوروده مجرورًا

ل فعله ل عَم، و قد عِم اآلخر متعٍد معتّل"  قَيَل" من فعل ثالثي  و هو مشتّق لوروده منونًا ،

و نصب مفعواًل به و هو "  أنت " مير المستتر و تقديره فاعل و هو الّضمنه حيث رفع ال المشتّق

 " . ناشئًا " 

(3)ًا على المعنى الّطارئ  غير الّثابت  أو شبيه بالّثابت داّلاسم الفاعل يكون  أْنيجب           
  

 :قول حّسان في ذلك كما في 

 

 [البسيط ] ( 4) ِبُؤَي ْمَل يَناِدالَغ َعَم ًابْيُخَبي ِكاْب َو      ِبِكَسْنُم ِكْنِم ٍعْمَدي ِبِدْوُج ُنْيا َعيَ -11

 

و ورد صفة ، الثي الالزم  من غير الّث المشتّق"  ِبِكَسْنُم "ورد في البيت اسم الفاعل 

، ونالحظ أّن اسم الفاعل حمل داللة  "هو " مير المستتر الفاعل و هو الّضرفع مع و اكتفى بللّد

من حين  ٌرو متغّي طارٌئ أمٌر مع ليس أمرًا ثابتًا بلفانسكاب الّد، بات عدم الّثغير و جدد و الّتالّت

مع، في نزول الّد (2)كثير و المبالغة كما أن استخدام اسم الفاعل دون سواه حمل داللة الّت. آلخر 

 .لما أعطى المعنى المبالغ فيه الّدال على الكثرة " ازل َن" فلو استخدم اسم الفاعل 

الّثبات الّدائم و ليس الّطارئ  عن هناك بعض األلفاظ الّدالة على اسم الفاعل و تعّبرو   

َماِلِك : " فر قرينة معنوية تدّل على ذلك كما في قوله تعالى اأو المؤقت ، و في هذه الحالة تتو

(6)" َيوِم الّديِن 
ّن هذه الّصفة ال يدّل على الّصفة المؤقتة و الّطارئة أل" َماِلك " ، فاسم الفاعل  

خاصة بالخالق عّز و جّل فهذه الّصفة داّلة لفظًا على اسم الفاعل ، أّما معناها و داللتها فهي 

(7)هة صفة مشّب
.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 32/  0،  و صرفهاة نحوها غة العربّيالمرجع في الّلرضا علي ، : ينظر (. 0)

  .  442: يوان الّد (4)

 . 076/ 3،  حو الوافيالّناس ، حسن ، عّب: ينظر  (3)

 . 32:  يوانالّد (2)

ة في ضوء المنهج ة داللّية نحوّين الكريم دراسة صرفّي، اسم الفاعل في القرآموقده ، سمير : ينظر  (2)

 . 4112جاح ، فلسطين ، ، رسالة ماجستير ، جامعة الّن 003  ، الوصفي

 . 3/  0:  الفاتحة (6)

 . 077/ 3،  حو الوافيالّنحسن ، عّباس ، : ينظر  (7)
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 الثي من غير الّث تهصياغ . ب

الثي يصاغ على وزن الفعل اسم الفاعل من الفعل غير الّث أّن ذهب بعض علماء العربية إلى      

 خير األصلّيويكسر ما قبل الحرف األالمضارع  ثم يستبدل حرف المضارعة ميمًا مضمومة 

 َقَلُمخِرج و انَط ُرُجْخَي َجَرْخَأ" كان مضمومًا أو مكسورًا أو مفتوحًا ، فالفعل  ظر إْنبغض الّن

(0)ِعد َوَتُم َعُدَوَتَي َعَدَوطِلق و َتْنُم ِلُقَطْنَي
. 

 :في اسم الفاعل من غير الّثالثي يقول حّسان 

 [ويل الّط]  (2) ًارَبْيَخ ِلْهى َأَلرًا ِإْمَت ٍعِضْبَتْسُمَك ا َنَوْحَن َداِئَصالَق يِدْهُي ْنَم ا َوّنِإَف -11

 

الثي غير الّث"  َعَضْباسَت" من الفعل  المشتّق"  ٍعِضْبَتْسُمَك" اعر اسم الفاعل أورد الّش

الذي أفاد معنى المشابه السم  "الكاف "  المتعدي ، و قد ورد اسم الفاعل مجرورًا بحرف الجّر

 ،عرهم أهل الّشعر ألّنعر فال أحد يحمل إليهم الّشبيلته من حيث الّشاعر يفخر بقفالّش، الفاعل 

 . (3)مورالمشهورة بكثرة الّتشأنهم شأن مدينة خيبر 

اللة على اء المربوطة للّدذلك يحتاج إلى زيادة الّت ث باسم الفاعل فإّنو عند وصف المؤّن

 ٌباِتَك َبَتَك" الثي فنقول  من الفعل الّث. الثي الثي أم غير الّثسواء أكان من الفعل الّث، ذلك 

ة ِرَجْخَتْسر و ُمِرج للمذّكْخَتْسُم: " الثي فنقول ا من غير الّث، أّم" ث للمؤّن ٌةَباِتللمذكر و َك

 :ان يرثي عثمان بن عّفيقول حّسان  ."ثللمؤّن

 [البسيط ]  (5) ُبِرَخ ٌقَرْخُم اٌبَب َو ٌعْيِرَص اٌبَب     ًة َياِلَخ ُهْنِم (4)ى َوْرَأ ابِن اُرَد ِسْمُت إنْ -12

 

ث  و أنيث المربوطة ، من أجل وصف المؤّنالمزيد بتاء الّت"  ًةَياِلَخ" ورد اسم الفاعل 

بفاعله و خر و اكتفى اسم الفاعل اآل و هو فعل الزم معتّل"  َوَلَخ" الثي من الفعل الّث هو مشتّق

 ."  ِسْمُت" اقص للفعل الّن عرب اسم الفاعل خبرًاأو قد " هي "  مير المستترهو الّض

كقرينة اء المربوطة ث فقط فال حاجة لزيادة الّتفة مقصورة على المؤّنا إذا كانت الّصأّم

 الحمل  المربوطة ألّناء ل ، فهنا ال حاجة لزيادة الّتاِمَح ٌةَأيقال امَر كأْنث ، ة تّدل على المؤّنلفظّي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة بن أوضح المسالك إلى ألفّيو ابن هشام ، .  633/ 0، لااليضاح في شرح المفّصابن الحاجب ، : ينظر ( 0)

 .036/ 4،  شرح ابن عقيلو ابن عقيل ، . 022/ 4،  مالك

 .073/  4للميداني ،  مجمع األمثالورد هذا المثل في .  003: يوان الّد (4)

 . 033،  شرح ديوان حّسان بن ثابت األنصارّيحمن ، البرقوقي ، عبد الّر: ينظر  (3)

   وِلُسَر ِةَمَع ِةّيِشَرالُق ِماِشَه ب بِنِلَطالُم ِدْبَع بنُت َيْهَو(  ـه 02)ى َوْرَأ َو.  اَنّفَع بُن اُنَمْثُع َوُه: ى َوْرَأ ابُن  (2)

 ْتَرِمُع َو ْتَمَلْسَأَف اَمَلْساإِل ِتَكَرْد، َأ اِمَلْساإِل َو ِةّيِلاِهي الَجِف اِءَسالّن اِتَيَلْضى ُفَدْحِإ م َوّلَس َو ِهْيَلَع ى اهلُلّلَص اهلِل

 .431/  0،  األعالم ركلي ،الّز ، اِبّطالَخ بِن َرَمُع ِةاَفَللى ِخِإ

 .413،  060،  022،  006،  012،  32،  32،  32،  70،  33،  33،  47:ينظر مثله .  42:  يوانالّد( 2)
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 : و يقول حّسان في ذلك . ث مقتصر على المؤّن

 [الوافر ]  (1) ُنْيِنا الَجَهِتاَفَخَم ْنِم ُطُقْسَيا،           َويَهِف اُءَرْذالَع ُداِهالَن يُبِشَت -13

" حيح الالزم الثي الّصمن الفعل الّث المشتّق" بأل " المقرون  "الناهد " ورد اسم الفاعل         

فة مقصورة هذه الّص ، ألّنو قد دّل على المؤّنث رغم خلوه من عالمات الّتأنيث اللفظّية  " َدَهَن

 .أنيث عليه ث دون المذكر و ال حاجة لزيادة عالمات الّتالمؤّن على

 : هعمل .ثالثًا 

 شتّقلمجعله يعمل عمل الفعل اإلى شروط  تذاته ، فهو يحتاج اسم الفاعل ال يعمل ب إّن 

، ي بمشابهته للفعل المضارع ، و هذا األمر يقتضي أن ال يكون مضافًا منه ، وهذا العمل سّم

اسم الفاعل إن كان مضافًا إلى  ، ألّن( 4)ال يأتي مضافًا  فهوحاله كحال الفعل الذي يعمل عمله 

(3)ما بعده عومل معاملة األسماء في اإلضافة 
 (.2) "اِبَقالِع ِدْيِدوِب َشالّت ِلاِبَق: " يقول تعالى  .

  :يرثي عثمان بن عّفان يقول حّسان بن ثابت 

 [البسيط ]  (5) ُبَسالَح َو ُرْكا الِذَهْيَلي ِإِوْأَي ا َوَهْيِف     ُهَتاَجَح ِرْيي الَخاِغَب ُفاِدَصُي ْدَقَف -14

َغ اِليًا َبْدَه" :  كقوله تعالى ،" بأل"ف مضافًا إلى مفعوله المعّر" ياِغَب" ورد اسم الفاعل 

ه لم يعمل فيما ي إال أّناقص المتعّدالّن المعتّل" َيَغَب"الثي من الفعل الّث هو مشتّقو (6)"ِة َبْعالَك

، ألّن حّسان  (3)اسم الفاعل داللة الحال و االستقبال  و حمل (7)نوين استخفافًا حذفت الّت و ،بعده

 . (3)الّزمن  ة على مّرأعماله خالدة و حّيو ، يقصد إذا ذهب عثمان بجسده بقي بأثاره 

.  [دًاَغ]دًا ْيَز ُبِرْضا َيَذَه ُلْثِم ُهَلَمَع َو ُهاَنْعَمدًا ، َفدًا َغْيٌب َزاِرا َضَذَه: " يقول سيبويه  

ة اَعالَس اهلِل َدْبٌب َعاِرا َضَذَه وُلُقَت َو.  َكِلَذَك اَنَك ٍعِطَقْنُم َرْيه َغِعْوُقُو يِني ِحِف ٍلْعِف ْنَع َتّدْثا َحَذِإَف

ًا َضْيَأ ِدَثَحا ُتَمّنِإَف اَكَخبًا َأاِرَض [ٌد ْيَز ] اَنَك ة َواَعالّس دًاْيَز ُبِرْضَي [ا َذَه ]ل ْثِم ُهُلَمَع َو اُهَنْعَم، َف

،  اَكَبَأ ُبِرْضَي اَنَك:  َكِلْوَقه َكُلَمَع َو اُهَنْعَمدًا ، َفْيقًا َزواِفُم اَنَك َو ِهوِعُقُو اِلي َحِف ٍلْعِف اِلَصاِت ْنَع

  (.01)" نًا ّوَنى  ُمَنْعالَم َو ِلَمي الَعِف ِعاِرَضل الُمِعى الْفَرْجى َمَرا َجَذَهدًا ، َفْيَز ُقاِفَوُي َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  473:  يوانالّد (0)

 .011/ 3،  خميرل في صنعة اإلعراب الموسوم بالّتشرح المفّصالخوارزمي ، القاسم بن الحسين ، : ينظر (. 4)

 . 32،  الجمل، كتاب جاجي ، أبو القاسم الّز: ينظر (. 3)

 . 3 / 21:  غافر(. 2)

 . 42:  يوانالّد (2)

 . 32/  2 : المائدة (6)

 . 046/  0،  ، األصول في الّنحوابن الّسّراج : ينظر  (7)

 . 073/  3،  حومعاني الّنامرائي ، فاضل ، الّس: ينظر  (3)

 . 44،  شرح ديوان حّسان بن ثابت األنصارّيحمن ، البرقوقي ، عبد الّر: ينظر  (3)

 .062/ 0،  الكتاب (01)



02 
 

 

و ،  الحال أو المستقبلعلى  اسم الفاعل ال يعمل إال إذا دّل ّنمن قول سيبويه إ ويستدّل        

فيعمل بشكل " بأل " صل ا اسم الفاعل المّتأّم. ن كرة المنّولعمل اسم الفاعل الّن لاألّوالّشرط هذا 

 اِتَيِقْلالُمَف: " يقول تعالى  (4)نوين األلف و الالم قامتا مقام الّت ألّن( 0)مطلق دون قيد أو شرط 

( 3) " رًا ْكِذ
 .( 2) نوين تا محل الّتاأللف و الالم منعتا اإلضافة و حّل ر سيبويه ذلك بقوله إّنفّسو .  

 :يقول حّسان بن ثابت 

 [الكامل ]  (5) ِبْعالُر ِنِطْوَمِب يَنِباِرالَض م          َوُهَرِسْعُم اِلَوْمو اأَلُوى َذَطْعَأ -15

من الفعل  المشتّق"  يَنِباِرالَض"  ًااعر اسم الفاعل المجموع جمع مذكر سالملقد ذكر الّش           

سم الفاعل المجموع مقرونًا و ورد ا"  ٌباِرَض" ، ومفرده  يتعّدحيح المالّص" َبَرَض"الثي الّث

منه دون قيد أو شرط و ما ينطبق على اسم الفاعل المفرد  المشتّقحيث سيعمل عمل الفعل " بأل"

 .  (6)كسيرالم أو الّتالم أو المؤنث الّسينطبق على اسم الفاعل المجموع سواء جمع المذكر الّس

م ى اسكما تعّد"  هم" مير المستتر و تقديره و قد رفع اسم الفاعل فاعاًل و هو الّض          

أكيد ال على الّتالّد" الباء " ائد الّز بوساطة حرف الجّر" ن ِطْوَم" به و هو الفاعل إلى المفعول 

فاستخدام اسم الفاعل المجموع يحمل داللة غير " . (7) ِبْعالُر َنِطْوَم يَنِباِرو الَض" فأصل الكالم 

 .إال و قت الحرب  رب ال يتّمالّض على اعتبار أّندة من حين آلخر ومتجّدثابتة 

ن عمل الفعل الذي اشتّق منه إن دّل على الحال أو كرة المنّويعمل اسم الفاعل الّن         

 :يقول حّسان .  (3) االستقبال

 [البسيط ]  (9)اِرَجْحَأب ِهْيى ِفَلَع ُتْأَج َو ٌبْلي        َكِنَفاِذَقى ُيَتًيا َحِهَتْنُم اَنا َكَم -16

 

الالزم و قد " ى َهانَت"  الثيغير الّثمن الفعل  مشتقًا"  ًياِهَتْنُم" اعر اسم الفاعل ذكر الّش

 و قد دّل"  هو" مير المستتر الّضحيث اكتفى بالفاعل و هو "  اَنَك" اقص ورد خبرًا للفعل الّن

على  لن يبتعد عنه إال بضربه األحجار الكلب أّنن على االستقبال حيث قصد اسم الفاعل المنّو

(01) فمه
 .من القادم رط الذي يحمل داللة االستقبال و الّزوجود معنى الّشإضافة إلى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 467،  دىدى و بل الّص، شرح قطر الّنابن هشام : ينظر  (0)

 .241،  حو، علل الّن د بن عبد اهللالوراق ، أبو الحسن محّم: ينظر ( 4)

  2 /  77:  المرسالت (3)

 . 034/  0،  الكتاب (2)

 .044: ، ينظر مثله  43:  يوانالّد (2)

 و .  442/  3،  ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيو ابن هشام ، .  033/  0،  الكتابسيبويه ، : ينظر  (6)

 ،  رب من لسان العربارتشاف الّضان األندلسي ، و أبو حّي.  447،  ل في علم العربيةالمفّصمخشري ، الّز     

 .  443،  حوأسرار الّنو ابن كمال الباشا ، .  201/  3     

 .كناية عن القلب  (7)

 . 403،  ريالكوكب الّدين ، األسنوي ، جمال الّد: ينظر  (3)

 .033:  يوانالّد (3)

 . 441،  ثابت األنصارّيشرح ديوان حّسان بن حمن ، البرقوقي ، عبد الّر: ينظر  (01)
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ابن هشام بّين و  (0)ضيو خالف الكسائي سائر النحاة في جواز إعمال اسم الفاعل الّداّل على الم

اسم الفاعل ال يعمل إن كان معناه الفعل الماضي و ذلك لعدم جريانه للفعل المضارع الذي  أّن

، و في هـذه "  ـِسْميـدًا َأٌب َزاِرا َضَذَه" القول  ال لفظًا فال يصّح هو بمعناه ، فهو يشبهه معنًى

أجــاز ذلــك  الكســائّي، إال أّن " َهـَذا َضـاِرُب زيٍد َأْمِس " صبح الجملة الحالة  يجب إضافـته فت

بفعل فذراعيه نصبت . (3)" ِصْيِدَواْلِب ـِهْياَعَرِذ ـٌطاِسم َبـُهُبْلَكَو : " تعـالى قوله على  ( 4) حتّجًام

ة فيه و خّرجه وه ال حّجعّدماضي ، بينما هناك من نفى ذلك و على ال اّلتأثير اسم الفاعل الّد

 حكاية حال ماضية  غيره من الّنحاة على أّنه
(2)

.  

، و في تصنيف األسماء ن و يعّددّل على الماضي فال ينّو اسم الفاعل إْن د أّنالمبّر و أكّد       

 .(2)و في هذه الحالة يأتي مضافًا "بأل " يقترن  ال يجوز أْن و ، ال يضارع الفعل في شيء

 و يقصد بذلك أن يعتمد اسم الفاعل على (.6) كرة هو االعتمادلعمل اسم الفاعل الّن انيالّثرط الّش

ما قاله نحو  ، شبه الّنفي، أو  أن يعتمد على " رًا  ْمٌد َعْيٌب َزاِرا َضَم "نحو ، في ّنكال شيء قبله

 :حّسان 

 [ الكامل]  (9) يِبِبَح بِن(8)ِرَمْعَم ِةاَرَجٌة ِلَمَأ      ُهَزْوُجَع َنَأ(7)اَنَوْفَص ٌغِلَبُم ْنَم -17

و هو فعل صحيح متعٍد ، و "  َغَلْبَأ" الثي من غير الّث ورد في البيت اسم الفاعل المشتّق

و أخذ " هو " مير المستتر و أخذ فاعاًل هو الّض ، ل فعلهل عَما للمبتدأ حيث عِمقد ورد خبًر

ا على ا معتمًدًنمني لوروده منّوو قد دّل اسم الفاعل على المستقبل الّز" ان َوْفَص" مفعواًل به هو 

 .  بليغ و اإلخباركثير في الّت، و يدّل أيضًا على المبالغة و الّتعلى االستقبال  سؤال داّل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                           260/  0،   جاجيشرح جمل الّزاإلشبيلي ، ابن عصفور : ينظر ( 0)

 . 016/  4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، و   621 /0،  لاإليضاح في شرح المفّصابن الحاجب ، : ينظر (. 4)

 . 03 / 03:  الكهف(. 3)

، جاجيجمل الّز شرحابن عصفور اإلشبيلي ،  و  3/443،  ل في علم العربيةالمفّصمخشري ، الّز: ينظر (. 2)

 دى و بّلشرح قطر الّنو ابن هشام ،  04/  4،  المسالك توضيح المقاصد وين ، و المرادي ، بدر الّد  260

 . 017/  4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، و  463،  دىالّص

 .023/ 2،  المقتضب :ينظر (. 2)

و ابن عصفور . 3/407،  أوضح المسالكو . 463،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّنابن هشام ، : ينظر (. 6)

 .  262،  جاجيشرح جمل الّزاإلشبيلي ، 

  ِةَفّلَؤالُم َنِم اَنَك َو ِحْتالَف عَدَب َمَلْسَأ ّيّكالَم ّيِشَرالُق ّيِحَمالُج ِبْهبن َو ِفَلَخ ة بُنمّيُأ بُن واُنْفهو َص: ان َوْفَص( 7)

 األعالم ركلي ،الّز: ينظر . ثًاْيِدَح َثالَثَة َعْشَر يِثاِدَحاأَل ِبِتي ُكِف ُهَل َو َةّكي َمِف اَتَم َو وَكُمْرالَي َدِهَش م َوُهوُبُلُق    

، 3  /412 . 

  ٍبَهَو ة بِنّيَمُأ ِهّمَع ا البِنًمْيِدَن اَنَك َو... ح َمُج بِن َةاَمَذُح بِن ِبْهَو بِن ِبْيِبَح بُن ُرَمْعَم َوُه: يب ِبَح بُن ُرَمْعَم (3)

 .074/  7،  األعالم ركلي ،الّز: ، ينظر  وَنُمِلْسا الُمَمُهَلَتَقَف ِكْرى الّشَلا َعَمُه َو ٍرْدَب َمْوَي ُهَعَم َرَضَح َو    

 . 74مثله ، ينظر .  36، يوان الّد (3)
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 :قول حّسان  نحو، أو أن يعتمد على نداء 

 [البسيط ]  (1) ِبِلَتْسُمى ِلَفْخَي ْنَلَف اَلَزالَغ ِدَأ   ُهَتَيْلِح اِنَكْري اأَلِذ ِتْيالَب َباِلا َسَي -18

و هو متعٍد إلى  " َبَلَس" حيح الثي الّصمن الفعل الّث المشتّق " باِلَس" ورد اسم الفاعل        

" هو "وتقديره مير المستتر فاعاًل هو الّض رفعداء في عمله حيث عتمد على الّنا مفعولين، و قد

ا أّمو و يعرب مضافًا إليه ، " يت الَب" فقد أضيف إلى المفعول األول و هو  ، نا المفعوالأّم

فهو معنى سلبّي و قبيح و ، أّما المعنى الّداللي السم الفاعل " ه ليَتِح" اني فهو الّثبه المفعول 

، أّما لو استخدم اسم الفاعل   دون إذن الغير و في العلنإكراهًا األخذ  ولب همذموم ، فالّس

و هذا لن يتوافق و معنى البيت الذي ، رقة في الخفاء الّس ألّن، لكان المعنى غير دقيق " قاِرَس"

 . البيت  هلب لن يتم في الخفاء كما يظهرالّس و هذا،ُيظهر فيه حّسان الّسلب الذي تّم لغزال الكعبة 

 

 :حّسان قاله ما  نحو، خبـرًا لمبتـدأ اسم الفاعل أو أن يقع 

 [ريع الّس]  (2) ْبَهَذَفى َدْوَأ اَنَك ٌقْيِرَف َو        ٍفَجَع ْنٌك ِماِلَه ٌقْيِرَفَف -19

ورد  إذ " َهَلَك " حيح الالزم الثي الّصمن الفعل الّث المشتّق"  ٌكاِلَه" ورد اسم الفاعل   

" هو "  و تقديره مير المستترحيث اكتفى بالفاعل و هو الّض " لفريق" نكرة و أعرب خبرًا 

نوين بالعامل ذلك ارتباط الّتعف و داللة الفريق سيهلك من الّض اعر في البيت أّنفقصد الّش

ته ة الموت و شّدإضافة إلى حتمّي (3)نوين مرتبط باستقبال معناه ال على المستقبل ، فالّتمني الّدالّز

 .التي ستؤدي بهم إلى الهالك الذي يعّد أشّد هواًل من الموت 

 

 : قول حّسان ما نجده في نحو  ، لحرف ناسخ ًابرأو أن يقع خ

 [ويل الّط]  (4) ِدِقْوَأ:  ِحْيالّر َةَلْيي َلاِرِد َنوِقُمِل    ٌل اِئَق َو ُتْدَجا َوٍط َمْعُمي َلِنِإ َو -21

و "  َأْعَطى"  يالمتعّد الثي المعتّلالّثغير من الفعل  المشتّق"  ٍطْعُمَل" ورد اسم الفاعل          

فع ، و قد دّل اسم حالة الّر، حيث حذفت المه لوقوعه نكرة في " إّن " خبرًا للحرف الناسخ ورد 

اسخ وجود الحرف الّن: منها ، نت ذلك ة بّيمن القادم بوجود قرائن لفظّيالفاعل على االستقبال للّز

فة قد ترتقي هذه الّص و (2)إضافة إلى وجود الالم المزحلقة التي تؤكد العطاء،  أكيدالذي يفيد الّت

كذلك وجود األمر الذي يستخدم للمستقبل ، قة ، ام المزحلوام لوجود الّلبات و الّدلدرجات الّث

 . نوين الّدال على االستقبال باإلضافة إلى وجود الّت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  32:  يوانالّد (0)

 .  033: ينظر مثله .  42:  يوانالّد (4)

 . 21،  غة و الكالمالّلأحمد كشك ،: ينظر  (3)

 .  30:  يوانالّد (2)

، رسالة  333، الم ة و داللتها في سورة يوسف عليه الّساألبنية الصرفّيرفيقة ، ، ابن ميسية : ينظر  (2)

 . 4112ماجستير ،  جامعة منتوري قسنطينة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 
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 :قول حّسان  نحو، أو أن يقع خبرًا لفعل ناسخ 

 

 [ويل الّط]  (1) ِدِشْرُم َرْيَغ ُرُهْمَأ اًلِضُم اَنَك َو    وا ُتاَفَهى َتَتَح  ِيي الَغِف ُمّلاُهَدَف -21

ورد  وحيح الّص"  َلَضَأ"  الثيغير الّثمن الفعل  المشتّق"  ّلًاِضُم "ورد اسم الفاعل 

، وحمل اسم  "َأْمُرُه " الفاعل و هو  الفاعل برفعاسم و اكتفى ،  "َكاَن "  اقصخبرًا للفعل الّن

ر كما يتهافت الفراش في ، حيث سيتهافتون في الّش الل و الغّيفي الّض الّزيادة الفاعل داللة 

 .(4) ارالّن

 : في قوله حّسان ما عّبر عنهأو أن يقع صفة ، نحو 

 [ريع الّس]  (3) اِمَغالُب َفْيِعَض ِوْطالَخ َباِرَقُم         ُفُهْررًا َطاِتااًل َفَزي َغِجْزُت -22

    حيح الالزم   الثي الّصالّثمن الفعل  المشتّق"  رًااِتَف" ان اسم الفاعل اعر حّسذكر الّش 

وحمل اسم الفاعل داللة ،  " ُفُهْرَط" و رفع الفاعل و هو ورد صفة لما قبله حيث "  َفَتَر "

 يِجْزُت" ة القتران اسم الفاعل بالجملة الفعلّي،  على حالهوام بات و الّدو عدم الّثالحدوث و الّتجدد 

"(2) 

 : قول حّسان ما ُوجد في نحو ، أو أن يقع حااًل 

 [الكامل ]  (5) اِرَصْناأَل َرَشْعا َمَي ْمُكَحْيا َوَي    ُهاَرَصْنبًا َأاِئو َغُعْدَي اَنَفْهَل -23

 

 فعل ثالثي معتّلمن  نكير ، حيث اشتّقالّتفي حالة " بًا اِئَغ" ان اسم الفاعل ذكر حّس

(6)الى همزة عند صياغته السم الفاعل  قلبتو  هت عينعّلُأ " اَبَغ" الزم 
، و ورد حااًل لما قبله   

اعر الحال على المفعول ، إذ قّدم الّش" هو " مير المستتر و تقديره اكتفى بالفاعل  و هو الّض إذ

ة الحال في الجملة قّدمه و ألهمّي"  بًااِئَغ  ُهاَرَصْنَأ وُعْدَي اَنَفْهَل" و تقدير الكالم " َيْدُعو " به للفعل 

اعر يريد إظهار صفة دعوة األنصار حيث كان في حال الغياب ، الّش على المفعول به إذ إّن

القترانه بالفعل المضارع الذي يدّل على  ؛الّتجدد فداللة اسم الفاعل في البيت االستقبال و 

، أو أن " َظنْنُت َزيدًا َضاِربًا َعْمرًا " ، أو أن يقع مفعواًل ثانيًا لظّن و أخواتها ، نحو  ةاالستمرارّي

 ـّدر، أو أن يعتمد على المق (7)" َأْعلمـُت َبكرًا َزْيدًا َضاِربًا َعْمرًا " يقع مفعواًل ثالثًا ألعلم ، نحو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  34:  يوانالّد (0)

 . 021،  شرح ديوان حّسان بن ثابت األنصارّيحمن ، البرقوقي ، عبد الّر: ينظر  (4)

،  لسان العربابن منظور ، : ينظر " الّصوُت  : "الُبُغام  . 474،  426: و ينظر مثله .  426:  يوانالّد (3)

 ." َبَغَم " مادة 

ة في ضوء المنهج ة داللّية نحوّين الكريم دراسة صرفّي، اسم الفاعل في القرآموقده ، سمير : ينظر  (2)

 .  4112جاح ، فلسطين ، ، جامعة الّن 033،   الوصفّي

 . 003:  يوانالّد (2)

 . 441،  ل في علم العربيةالمفّصمخشري ، الّز: ينظر  (6)

 .262/  0،  شرح جمل الزجاجيابن عصفور اإلشبيلي ، : ينظر ( 7)
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رًا ْمٌد َعْيهيٌن َزُمَأ " قديرو الّت " ؟ ُهُمِرْكُم ْممرًا َأيٌد َعهيٌن َزُم" الملفوظ به ، نحو كاالعتمـاد عـلى 

ه لو أّن مقّدر فيعمل عمل فعله كماف محذوف وقد يعتمد اسم الفاعل على موصو .(4) "ُهُمِرْكأم ُم

 :  قول الّشاعر نحو، مذكور 

 [ ويلّطال]  (3)َكالُدَمى  َراَح َنْحَو الَجْمَرِة الِبْيُضِإَذا َغْيِرِه         َماِلٍئ َعْيَنْيِه ِمْن َشيِء َكمَو -24

" َعْيَنْيِه " و ُتعرب  (2)..." َكْم َشْخٍص َماِلٍئ َعْيَنْيِه ِمْن َشيٍء َغْيِرِه : " و الّتقدير في هذه الحالة  

، و  "َشْخٌص " و هي صفة لموصوف محذوف تقديره " َماِلٍئ " السم الفاعل  ًامفعواًل به منصوب

يعمل دون قد اسم الفاعل  أّن ذهب األخفش إلى ولى ما يشابه ذلك في ديوان حّسان ، لم أقف ع

 : بقول الّشاعرو استدّل على ذلك قبله االعتماد على شيء 

 [ ويلّطال]  (5) ْتَرَف ُرْيا الّطَذٍي ِإِبْهِل َةاَلَقَم  ا ًيِغْلُم ُكا َتَلَهٍب َفَخِبْيٌر َبُنو ِل -25

خبير غير معتمدة على  أّنمن  الّرغمعلى ،  ٍرْيِبَخفاعل ِل"  ٍبَهو ِلُنَب"  أّناألخفش ن بّي       

 ، و رّد" َخِبيٌر خبره و َهٍب مبتدأ ِلو ُنفَب" أخير ، قديم و الّتو سّوغ ذلك بحملها على الّت، شيء قبله

سم الفاعل دون االعتماد على في عمل ا حيث يقول حّسان .(6)ه ال يخبر بالمفرد عن الجمع بأّن

 : شيء قبله

 [ريع الّس]  (8) ِلاِهَج ُهُبْلَق (7)اٍتَع ّلُك ْنِم         ُمُكْنِم ٍةَخَيْشي َمِف َرَخ ْذِإ -26

     اآلخر من فعل ثالثي معتّل نًا و هو مشتّقمنّو نكرًة"  اٍتَع" ورد اسم الفاعل في البيت         

شروط عمل اسم ل فعله رغم عدم انطباق ل عَمه عِمإال أّن، ، و ورد مضافًا إليه  " َعَتَي" 

 ."  ُهُبْلَق" و هذا ما أجازه األخفش حيث رفع الفاعل و هو الفاعل 

ائي في إجازته إعماله خالفًا للكس"  (3)رًا أن ال يأتي مصّغأيضًا ومن شروط عمل اسم الفاعل    

 ٌفـْرخًا َظَسْرألّن َف في ذلَك َةَجـُحوال " َو ُسَوْيرًا َفْرَسخًا  َأَظّنِني ُمْرَتِحاًل" بعضهم  ولمسـتداًل بقـ

كما ال يجوز أن يكون السم الفاعل نعت يفصل بينه و  (.01)" و الّظرُف َيْعَمُل ِفيِه َراِئَحُة الِفْعِل 

 ، فإن تأخّرت الّنعت عن مفعول اسم الفاعل" ُيْقِبُل َراِكٌب ُمسِرٌع َسّيارًة : " بين مفعوله ، نحو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  3/407،  ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، : ينظر ( 4) 

 .  33،  يوان، الّدبن أبي ربيعة  عمر( 3)

 . 013/  4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، : ينظر  (2)

ة عمل ، على قضّي 471،  دىالّص دى و بّلالّنشرح قطر على قائل البيت و استشهد به ابن هشام ،  قفلم أ( 2)

 .قبله عل دون االعتماد على شيء ااسم الف

 . 471،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّنابن هشام ، ( 6)

 "َعَتا " ة ، ماّد ، لسان العربابن منظور : ، ينظر " ُمَتَكّبر َو َتَجاَوَز الَحّد : "  اٍتَع (7)

 .  413:  الّديوان (3)

 اإلشبيلي ، ابن عصفور  و 201/  3رب من لسان العربي ، ارتشاف الّضان األندلسي ، أبو حّي :ينظر ( 3)

  . 262/  0،  جاجيشرح جمل الّز

 .  02/  4،  توضيح المقاصد و المسالكالمرادي ، بدر الّدين ، (  01)
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عت إن كان معمول اسم بالّن ، كما يجوز الفصل" ٌع ِرْسًة ُمياَرٌب َساِكَر ُلقِبُي" : نحو ، ذلك  جاز

 ّللى َحَع –حًا اِصَن –رًا اِدا َقر إّلِشَتْسال َت" : نحو ، الفاعل شبه جملة و ليس مفعوال به 

و يقصد بذلك ، فاصل أجنبي ببين اسم الفاعل و بين مفعوله  الفصلال يجوز  و ، "الِتِكْشالُم

 –ِرٌم ْكهذا ُم" : فال يجوز القول ، لغيره  ما يكون معمواًلالسم الفاعل و إّن الذي ليس معمواًل

 ها، حيث فصلت كلمة واجب" ا َهَباِجًة َوَيّدَؤهذا مكِرٌم ُم" ، و األصل في ذلك " ًة َيّدمَؤ –ا َهَباِجَو

ة ، و يجوز الفصل باألجنبي إن كان الفاصل األجنبي شبه َيّدَؤم و مفعوله ُمِرْكبين اسم الفاعل ُم

 –ٌد اِعَسُم ُمْيِحالَر" : نحو ، به  ملة و ليس مفعواًلعمول اسم الفاعل شبه الّججملة أو أن يكون م

 . (0)"  ِضْوُهالُن ِنزًا َعاِجٌد َعاِعَسُم ُمْيِحالَر" و األصل " عاجزًا  –هوض عن الّن

المذهب :  من ثالثة مذاهب   راسم الفاعل المصّغ يرون حاةالّن ّنو خالصة القول إ

ر سواء ه ال يجوز مطلقًا أن يعمل اسم الفاعل المصّغرأي البصريين ، إذ يرون أّنهو ،  لاألّو

ر قياسًا ، فهو اسم مصّغ" َمْيت ُك" و مثال ذلك اسم ، لعرب أم لم يرد ره ورد عن اأكان مكّب

 :و ورد عند حّسان  ،(4)لم يسمع األكمت أو كمتاء إذرخيم لالسم أكمت أو كمتاء لتصغير الّت

 [ الخفيف] ( 3)َها َدُم َجْوٍف ،         ُعِتَقْت ِمْن ُسَلاَفِة اأَلْنَباِط ْيٍت َكَأّنُكَمِل -27

ر و ينسب هذا المذهب إلى و يجوز فيه أن يعمل اسم الفاعل المصّغ المذهب الثاني

حاس و قد تمسك و قال به ابن الّن ،اءو ينسب أيضًا إلى جمهور الكوفيين عدا الفّر، الكسائي 

بب الذي من أجله عمل اسم الفاعل هو داللته على الحدث و اسم نوا أن الّسالكوفيون بهذا و بّي

 . (2)ته على الحدثبدالل الفاعل عند تصغيره ال يخّل

ر اسم الفاعل المصّغ حيث يرون أّن ، حاةرون من الّننادى به المتأّخ،  الثالمذهب الّث         

  . (2) "لاِتل تصغير َقِتْيَوو ُق ٌباِرب تصغير َضِرْيَوكُض" ره يعمل إن لم يستعمل مكّب

، و هو ما رآه جمهور  لاألّو: الُنحاة في اسم الفاعل الموصوف ثالثة مذاهبويرى        

البصريين ، حيث رفضوا عمل اسم الفاعل الموصوف مطلقًا سواء أذكر المعمول بعد اسم 

ون ما ير و، الفاعل و قبل الوصف أم ذكر المعمول بعدهما جميعًا أم ذكر المعمول قبلهما جميعًا 

  .(6)السم الفاعل ه معمول لتقدير فعل يعمل فيما يظن أّن، لذلك  اورد من كالم العرب مخالًف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 030/  3،  حو الوافيالّناس ، حسن ، عّب (0)

 . الهامش و الكالم للمحقق محمد محيي الدين 443/ 3 ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، :ينظر  (4)

 . 420: ينظر مثله .  023:  يوانالّد (3)

 .الهامش و الكالم للمحقق محمد محيي الدين 443/ 3 ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، :ينظر ( 2)

 .نفسه ابن هشام ،: ينظر ( 2)

 . نفسه ابن هشام ،:ينظر ( 6)
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يجوز في االسم الفضلة الذي يتلو الوصف العامل أن ينصب به و أن  " انيالمذهب الّث

هو جواز ،  الثالمذهب الّثو  (4)" ِهِرْمَأ ُغاِلَب اهلَل إّن: " كقوله تعالى  (0)" يخفض بإضافته 

ن و بالعطف على المحل و يتعين إضمار الفعل إن كان الوصف صب بإضمار وصف منّوالّن

 ِلاللْي ُلاِعو َج" قدير و الّت (2)" َس ْمالَش نًا َوَكِل َسْيالَل ُلاِعَجَو: "  كقوله تعالى  (3)غير عامل 

 . "  َسْمالّش َلَعَج ا َوًنَكَس

عمل اسم ، فة بعد العمل كانت الّص و إذا وصف اسم الفاعل قبل العمل أو بعده ، فإْن 

، و إن كانت الصفة " ٌل اِقدًا َعْيَز ٌباِرا َضَذَه" : نحو ، ه لم يوصف إال بعدما أعمل الفاعل ألّن

   نحو ، كما يجوز تقديم معمول اسم الفاعل على اسم الفاعل  (2)لم يجز ذلك العمل ، قبل المعمول 

أن يكون أو "  ُهَقْيِدَص ُمِرْكا الُمَذَه" نحو  ،"  بأل" اسم الفاعل ا إذا اقترن إّل"  ُلاِعَف يَرالَخ أنَت" 

 ."ًا ّيِلَع ٍمِرْكلى ُمِإ نَتَسْحَأ" نحو ، أصلي  بحرف جّر ًامجرور

ا في حالة ال يجوز تقديم معمول اسم الفاعل عليه ، أّم ًاوفي الحاالت المذكورة سابق           

فيجوز "  سعيٌد بسابٍق خالدًا َسْيَل" : قديم كما في قولنا زائد فيجوز الّت كونه مجرورًا بحرف جّر

 .(6)"  سعيٌد خالدًا بسابٍق َسْيَل" في ذلك 

هذا " نحو "  ّدو َج ّقير و َحَغ" قديم إذا أضيف اسم الفاعل إليه حاة الّتو أجاز بعض الّن 

: قديم في ذلك فنقولفيجوز الّت" ًا ّيِلَع ُلاِتَق ُدا َجَذَه" أو " ًا ّيِلَع ُلاِتَق ُقذا َحَه" أو " ًا لّيَع ِلاِتَق غيُر

و عندما يكون اسم "  ٌلاِتَق ُدًا َجّيِلا َعَذَه" أو " ٌلاِتَق ُقًا َحّيِلا َعَذَه" أو "  ُلاِتَق ُرْيَغًا ّيِلا َعَذَه"

 يكنه يجوز تقديم المفعول على المبتدأ إن لم فإّن" ًا ّيِلٌب َعاِرا َضَذَه: " نحو ، الفاعل خبرًا لمبتدأ 

ا إذا وجد المانع كدخول الالم على المبتدأ أّم"  ٌباِرا َضَذًا َهّيِلَع: " قديم فنقول هناك ما يمنع الّت

فإن كان المعمول "  ٌباِرَض ٌدْيَزًا َلّيِلَع" فال يصح القول " ًا ّيِلَع ُباِرَض ٌدْيَزَل" قديم فال يجوز الّت

على قديم فقد أجاز البصريون و الكسائي الّت" ًا ّيِلَع وُهُبَأ ٌباِرَض ٌدْيَز: " نحو ، لشيء من سببه 

 .(7)اء ذلك و رفضه بينما عارض الفّر"  وُهُبَأ ٌباِرَض ٌدْيًا َزّيِلَع: " المبتدأ فنقول 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 431/ 3،  ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، ( 0)

 .3/  62  : القالّط( 4)

 . 430/ 3،  ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، : ينظر ( 3)

 . 36/  6: األنعام ( 2)

 . 262/ 0،  جاجيشرح جمل الّزابن عصفور اإلشبيلي ، : ينظر (. 2)

 . 213/  3،  0، الهامش رقم  رب من لسان العربارتشاف الّض،  ان األندلسّيأبو حّي:ينظر (. 6)

  203/  3،  نفسه ، ان األندلسّيأبو حّي: ينظر (. 7)
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َزْيٌد َضاِرٌب : " نحو ، الالم  ر بحرف الجّراسم الفاعل المتأّخمفعول  جّرو يجوز  

" ِفْيِه " و المجرور  الجاّر فإّن (4)"ِفْيِه ِمَن الّزاِهِدْين  َكاُنوا : " و في قوله تعالى  (0)"ِلَعِلّي

ثم " أعني فيه من الزاهدين أو زاهدين فيه من الزاهدين " قان بعامل مضمر و تقديره متعّل

(3)داللته ه حذف ما دّل عليه ولى ألّناهدين عليه و هذا َأاللة من الّزحذفت زاهدين للّد
. 

أو جمع تكسير و ،  ًامؤنث سالمأو جمع ،  ًاجمع مذكر سالم يعمل اسم الفاعل المجموع 

ت الّنون في الّتثنية و ، بحيث تثّب ذاتها المذكورة سابقًا روط المثنى عمل اسم الفاعل المفرد بالّش

َهْل ُهّن : "  أيضًا و يقول تعالى (2)"  اهلَل َنرْياِكو الّذ: " يقول تعالى  ، (2)الم جمع المذكر الّس

في جمع المذكر حّسان  ومن قول . (7)" ْمُهاُربَصّشعًا َأُخ: " و يقول أيضًا  .(6)" َكاِشَفاٌت ُضِرِه

  : الم الّس

 [الكامل ]  (11) اِدَوْطاأَل (9)َماِرَخَم يَنِباِئالَج ًنى          َوى ِمَلِإ (8)اِتَصاِقالّر ِبَر ا َوّلَك -28

 

(00)من نزول الخيل ساحاتهم  هم لن يبقوا على هذا الوالء ، و ال بّداعر في البيت أّنم الّشقِسُي      
 

ي ، الثي المتعّدالوسط الّث معتّل"  َباَج" من الفعل  المشتّق"  بيَناِئالَج "اسم الفاعل  حّسانذكر ف

مير إذ رفع الفاعل و هو الّض، منه  يعمل عمل فعله المشتّقف" بأل "  فقد ورد اسم الفاعل مقرونًا

 ." م اِرَخَم" و نصب المفعول به و هو " هم " المستتر و تقديره 

اعر قسم الّشهو ذلك داللة و، من القادم فهو االستقبال للّز، أّما المعنى الّداللي السم الفاعل        

يشكل حدثًا  بل، ليس ثابتًا و دائمًا  األمر ن أّنبّيمن الوضع القائم مستقباًل ، إذ  سيغيرالذي 

 . (04) رعة القترانه بالقسم بداية البيتطارئًا و ال بّد من القيام به على وجه الّس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حو الّناس ، و حسن ، عّب.  203/  3،  ارتشاف الّضرب من لسان العرب ان األندلسي ،أبو حّي: ينظر (. 0)

 . 033/  3،  الوافي

 . 41/  04: يوسف (. 4)

 .266/ 0،  جاجيشرح جمل الّز،  ابن عصفور اإلشبيلّي: ينظر (. 3)

مخشري و   الّز.3/442، ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيو ابن هشام ،. 033/ 0، الكتابسيبويه ،:ينظر (. 2)

 . 201/  3، رب من لسان العربارتشاف الّض، ان األندلسّيو أبو حّي. 447، العربية ل في علمالمفّص،

 . 32/  33:  األحزاب(. 2)

 . 33/  33:  مرالّز (.6)

 . 7/  22:  القمر(. 7)

 .  " َصَقَر" ، مادة  لسان العربا ، ابن منظور ، َهِيْشي َمِف ُعِرْسا ُتَمَدْنِع ُلِباإِل: ات َصاِقالّر(. 3)

 اِلَبي الِجِف ُقُرالُط َيِه ُماِرَخالَم:  َلْيِق َو ِلَبالَج ِفْنَأ ُعِطَقْنُم َوْه، َو ُمَرْخا َمَهُدَرْفُم:  ُماِرَخَم:  اِدَوْطاأَل ُماِرَخَم(. 3)

  "َمَرَخ" مادة ،  لسان العربابن منظور ، : ، ينظر ُمْيِظالَع ُلَبالَج َوْهَو ٌدْوا َطَهُدَرْفُم اُدَوْطاأَل ، َو اِلَبالِج اِهَوْفَأَو

 .  " َدَوَط" و 

 .  423،  400،  032،  62: و ينظر مثله .  73:  يوانالّد(. 01)

 . 001،   يوانشرح الّدحمن البرقوقي ، عبد الّر: ينظر (. 00)

ن الكريم دراسة صرفّية نحوّية داللّية في ضوء المنهج ، اسم الفاعل في القرآموقده ، سمير : ينظر  (04)

 .  4112، جامعة الّنجاح ، فلسطين ،  021،   الوصفّي
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 :يقول حّسان في جمع المؤنث الّسالم و 

 [البسيط ]  (5) اِلالّضَو ِحْلالّط اِتَلْوُأ (4)اِتَعداِفاّلَف     (3)ٍنَطَق ْنِم(2) ّفالَق (1)ِفْعَن َنْوي ُدِوَتْسالُمِب -29

من الفعل  المشتّق"  اُتَعاِفالّد"  ًااعر اسم الفاعل المجموع جمع مؤنث سالمذكر الّش       

 المشتّق فعلهجعله يعمل عمل  مما" بأل " ورد مقرونًا  وي ، حيح المتعّدالّص"  َعَفَد" الثي الّث

و نصب المفعول "  ّنُه" مير المستتر و تقديره منه دون قيد أو شرط ، فرفع الفاعل و هو الّض

الم ، و قد حمل اسم ث الّسه ملحق بجمع المؤّنو عالمة نصبه الكسرة ألّن" أوالت "  به و هو 

حركة الماء تكون باستمرار و يدفع  ، ألّنابت و ليس الّث المستمّرد و الفاعل داللة الحدث المتجّد

يوان ما يوافق يرد في الّد ى فلمأّما اسم الفاعل المثّن  ، و ال يثبت على حالالماء بعضه بعضًا 

 . ذلك 

ْيَن ْسَماِء الَفاِعِلَو ِمَما َيْجِري َمْجَرى َفاِعل ِمْن َأ: " و أما جمع الّتكسير فقال فيه سيبويه 

ْوُه َمْجَرى َفاِعَلة َحْيُث َكاُنوا َجَمُعوُه َو َكّسُروُه َعَلْيِه ، َكَما َفَعُلوا َذِلَك َبَفاِعِلْيَن َو َفاِعَلاِت َأْجَر َفَواِعُل

ِزَلِة َفَواِعَل ْنَو َقْد َجَعَل َبْعُضُهم ِفَعااًل ِبَم: " و يقول أيضًا  ."، َفِمْن َذِلَك َقْوُلُهم ُهَن َحَواٌج َبْيَت اهلِل 

( 6) "ل اِعَوَفَك ٌعْمَج ُهّنَأَطاٌن َمَكَة َو ُسّكاُن الَبلَد الَحَراَم ِلَفَقاُلوا ُق
  .  

 : ورد عند حّسان من شعر فيقول ما أّما 

 

 [ويل الّط]  (8)ا َهَلْوُس ِةَرْيِشَعْلاٍط ِلَعَم اٌمَرِك        (7)اَنالَخ ِنَع ٌسْرُخ ِفْوُرْعالَمِب ُلْياِوَقَم -31

 

من الفعل  المشتّق"  ٍطْعُم" ومفرده " اٍط َعَم" ورد اسم الفاعل المجموع جمع تكسير         

 رد صفة لما قبله حيث حذفت الياء لوروده اسمًاو و ، ي المعتّلل المتعّدالمهموز األّو" ى َطْعَأ"

ى كما تعّد، " هم " و تقديره ، مير المستتر منقوصًا ، و قد رفع اسم الفاعل فاعله و هو الّض

و حمل اسم الفاعل  (3)حوو هذا ما أجازه علماء الّن، " الالم "  للمفعول به بوساطة حرف الجّر

إعطاء العشيرة ما يطلبون داللة على الكرم هم يتسابقون في إّن الّشاعر يقول ألّن ؛داللة االستقبال 

 و خاصة أّن، بات التي غالبًا ما تحمل داللة الّثة ، و ورد اسم الفاعل في سياق الجملة االسمّي

 .الّشاعر يفتخر بالكرم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . " َفَعَن" ، مادة  العربلسان ابن منظور ، : ، ينظر  ٌطْوُبُه َو ٌدْوُعُص ِهْيِف اَنَك َو ِحْفالّس ْنَع َرَدَحا اْنَم:  ِفَعَن( 0)

ابن منظور ، : ، ينظر  ِةيَنِدالَم ِةَيِدْوَأ ْنِم اٌدَو َوُه ّفالَق ، َو ٍضْعَبا ِبَهُضْعَب اَصي َغالِت ُةاَرَجالِح َيِه:  ّفالَق( 4)

 . " َفَفَق " ، مادة لسان العرب

 .  َنَط، مادة َق ، لسان العربابن منظور : د ، ينظر َسي َأِنَب ِدالي بِف ٍدْجَن الِدي ِبِف ٌلَبهو َج:  َنَطَق  (3)

 .   "َعَفَد"، مادة  لسان العرب ، ينظر ، ابن منظور ، ِرَطالَم ُةَعْفُد َية و َهَعْف، مفردها ُد اُتَعاِفالّد  (2)

 . 412:  يوانالّد( 2)

 . 001 -013/  0،  الكتاب(. 6)

 " .ا َنَخ" ، مادة  ، لسان العربابن منظور : ، ينظر  اِمَلالَك ِحْبُق ْنِم: ا َنالَخ(. 7)

 . 400:  يوانالّد(. 3)

 .266/ 0،  جاجيشرح جمل الّز،  ابن عصفور اإلشبيلّي: ينظر  (3)
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يقول ،  ىالة على الجمع و المثّنسماء الفاعلين الّدون من أز العلماء حذف الّنو جّو          

 :حّسان في ذلك 

 [الكامل ]  (1) اِمّياأَل َثاِدَوَح وَنُناِمالّض َو           ٍةّيِنَم ِلُك اِتَرَمو َغُضاِئالَخ -31 

" بأل "المقرون " و ُضاِئالَخ"  ًاان في البيت اسم الفاعل المجموع جمع مذكر سالمذكر حّس       

         الثياسم الفاعل من الفعل الّث و هذا يجعله يعمل عمل فعله دون قيد أو شرط ، و قد اشتّق

و عند الجمع أو  (4) غته السم الفاعلاحيث تقلب األلف همزة عند صي، الوسط  معتّل"  اَضَخ" 

خفيف لطول نوين للّتيأتي منصوبًا مع حذف الّت قدو ،ثنية فيأتي ما بعدهما مجرورًا باإلضافة الّت

، و بما  ه السم الفاعل منصوبمفعواًل ب مضافًا إليه أو"  اِتَرَمَغ" و عليه تعرب كلمة ( 3)الكالم 

ها في هذا الموضع تحمل داللة المضي و نوين في المفرد فإّنالّت محّل ون في الجمع تحّلالّن أّن

 .، فالّشاعر يفخر بقومه الذين خاضوا المنايا ابق من الّسالّز

لى  المفرد التي تجري مجرى الفعل  الة عالفاعلين الّد سماءنوين من أالّنحاة حذف الّت زو جّو     

نوين أو معرفة و حذفت فيه الّتللكان مضافًا  كرة ، فإْنعلى اسم الفاعل الّنا وهذا ال ينطبق إّل

فلو لم يرد ( 2)"ِة َبْعَغ الَكاِليًا َبْدَه" :نحو قوله تعالى  ،( 2)ون استخفافًا جاء ما بعده مضافًا إليه الّن

  .(7) " مُهَل ًةَنْتِف ِةاَقو الَنُلِسْرا ُمّنِإ:" و مثله قوله تعالى .(6) و هو نكرة نوين لم يكن صفة لهديالّت

 :يقول حّسان 

 [ الّطويل]  (8) ْهُعاِزَعَز ْتَبَه ِلْحالَم اُءَتا ِشَذِإ         ِلِهْهُك َأِلْهُم ُيْغالَب َو ْمُكُدُشْنَأ َو -32

 

ياح عليها الّر تهّبو قد ، اعر الحال التي قال فيها البيت حيث األرض اليابسة ن الّشيبّي

(3)ديدة الّش
من الفعل غير  و هو مشتّق، ن غير منّو" ك هِلُم" اعر اسم الفاعل و استخدم الّش،  

إضافة إلى ابق ه ورد خبرًا للمبتدأ الّسكما أّن، ي حيث أضيف إلى مفعوله المتعّد"  َكَلْهَأ" الثي الّث

و يعود عليهم ، لم يهلك أهله البغي و الّظ إذ إّن، الحال و االستمرار لداللة معناه  عن يعّبره أّن

لم من هالك و دمار حقيقة ما يسببه الّظ نوين كما أّنو يحمل أيضًا داللة المضي لعدم الّت، بالوبال 

 .من الماضي و الحاضر في ذات الوقت لفاعله تجعله يدّل على الّز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 423:  يوانالّد.(0)

 .33/ 0،  المقتضبالمبّرد ، : ينظر (. 4)

 .  33،  حوالجمل في الّنجاجي ، الّز: ينظر (. 3)

 . 046/  0،  حو، األصول في الّنراج ابن الّس: ينظر ( 2)

 .  32/  2:  المائدة( 2)

 . 047/  0،  حو، األصول في الّنابن الّسراج : ينظر ( 6)

 . 47/  22: القمر  (7)

ابن : الِرَياُح الَناِتَجُة َعْن َحَرَكِة اأَلْشَجاِر ، ينظر : و الّزَعاِزُع .  063،  066: ينظر مثله .  062:  يوانالّد( 3)

 . "َزْعَزَع " ، مادة  لسان العربمنظور ، 

 .462،   يوانشرح الّدحمن البرقوقي ، عبد الّر: ينظر ( 3)
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 : و يقول حّسان 

 يُفاِرَطَغ ِسْأو الَبُقاِدَص          ا َنِب َلَح ْنِإ ِتْوَمْلِل ٌرُبُص -33
 [مل الّر]  (2) ْرُخُف (1)

 

 المشتّق"  ٌقاِدَص" و مفرده  ًاالمجموع جمع مذكر سالم" و ُقاِدَص" ورد اسم الفاعل             

و ، ون و في هذه الحالة يجوز حذف الّن، نكرة الي حيح المتعّدالّص"  َقَدَص" الثي من الفعل الّث

يت باسم الفاعل في ال كما أّن ، (3)ون تخفيفًا و حذفت الّن ،ًايعرب ما بعدها مضافًا إليه مجرور

 . االستقبال  على البالمضارع و الّدرط المتبوع ابق حمل داللة الحال و االستقبال لوجود الّشالّس

 

مضافًا إليه ، " َأْمِرِه " على اعتبار أَن .(2)" إّن اهلَل َباِلُغ َأْمِرِه " :كذلك في قوله تعالى  

 مفعواًل به السم الفاعل" َأْمَرُه "  على اعتبار أّن( َباِلٌغ َأْمَرُه ) نوين بالّت كما قرئت
(2)

.  

 

ه يعمل فيما بعده عمل ون فإّناسم الفاعل إذا نّون أو لزمته الّن و بناًء على ما سبق فإّن 

ه ال يعمل فيما بعده و ون من آخره فإّننوين أو حذفت الّنا إذا حذفت الّتمنه ، أّم الفعل الذي يشتّق

 . يعرب ما بعده مضافًا إليه 

 

 وِفُطْعي الَما ِفّلِإ ويِنْنالّتو َأ وِنالّن ِفْذَح ْعَم ُبْصالّن وُزُجا َيَل َو" : يقول ابن عقيل  

 ِهْيَلِإ اِفَضالُم َعاِبَت ّرُجَي ْنَأ لَكي َذِف وُزُجَي ِهوِلُمْعلى َمِإ ِلاِعالَف اسِم ِةاَفَضِإ َدْنِع ، َو ٍلْعِف اِرَمْضإِل

" رًا ْمَع رٍو َوْمَع يٍد َوُب َزاِرذا َضَه : "فيقال (6)"  ّلَحى الَمَلَع ُبْصالّن ُزْوُجَي ْوَأ ِظْفى الّلَلَع

ا َذَه" ه و سببه إضمار الفعل و تقدير الكالم يصبح ما مرّدصب إّنو الّنمراعاة لّلفظ  فالجّر

 : اعر يقول الّش. " رًاْمَع ُبِرْضٍد و َيْيُب َزاِرَض

 [ لبسيطا]  (7) هااَلَفْطا َأَهَنْيّجي َبْزوذًا ُتا       ُعَدَهْبَع اِن َوَجالِه ِةاَئالِم ُباِهالَو -34             

 

ا أّمو بب هو العطف على المائة لفظًا فالّس ا الجّرصب ، أّمو الّن بالجّر" بدها َع" فقد روي 

 .(3)فعلى العطف على محله أو إضمار عامل  صبالّن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . " َفَرْطَغ"، مادة  لسان العرب، ابن منظور،  ُيِخالَس ُفْيِرالَش ُدْيو الَسُه ُفاِرَطالَغ َو ُفْيِرْطالَغ:  ٌفْياِرَطَغ( 0)

 .   471ينظر مثله ، .  043: يوان الّد( 4)

 . 33،  الجمل في النحوجاجي ، الّز: ينظر ( . 3)

 . 3 / 62:  القالّط(. 2)

 . 200،  هبشرح شذور الّذابن هشام ، (. 2)

 .  003/  4،  شرح ابن عقيل(. 6)

على قضية جواز نصب  003/  4،  شرح ابن عقيل و استشهد به ابن عقيل في، لم أقف على قائل البيت (. 7)

 . ه معمول اسم الفاعل و جّر

 . 462الهامش رقم  . 003/  4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، : ينظر (.  3)
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في نهاية هذا الفصل ال بّد من وقفة نستذكر فيها أهم ما جاء في الفصل ، إّن اختالف           

ورد في الّديوان  .ة يزيد من قيمته اللغوّي مر طبيعيحاة حول تعريف اسم الفاعل ما هو إال أالّن

غير الثي و بعضها جاء مشتّقًا من الكثير من أسماء الفاعلين ، بعضها جاء مشتّقًا من الفعل الّث

و جاء بعضها نكرة ، و جاء بعضها عاماًل فيما بعده و " بأل " الثي ، كما جاء بعضها معّرفًا الّث

   .جاء بعضه غير عامل

 

، فبعضها عري الّشياق وجودها في الّس حسب حمل اسم الفاعل دالالت مختلفة ظهرت         

و نضيف إلى  ،ما جاء منونًا  ، و بعضها دّل على الحال و االستقبال و نخّصدّل على المضي 

و جمع ،  ًاو جمع مؤنث سالم ،ًا و مجموعًا جمع مذكر سالم، ذلك مجيء اسم الفاعل مفردًا 

 .في الّديوان  ني لم أقف على اسم الفاعل مثنًىإلى أّن أشير ، و تكسير

 

، فعلى التي تحدثت عنها ة الّنظرية الماّد تتوافق معلم أقف على بعض األشعار التي و        

رًا ، و لم تنطبق شروط اإلعمال كّلها على لم أقف على اسم الفاعل مصّغ سبيل المثال ال الحصر

 َدِرمثل أن َي، يوان الّشعر في الّد توافقاسم الفاعل الوارد معنا في الّديوان ، بل هناك شروط لم 

 " .َظَن " اسم الفاعل مفعواًل به ثانيًا للفعل 

 

عًا من حيث العمل و من حيث االشتقاق ، فبعض أسماء يوان متنّوورد اسم الفاعل في الّد      

و أّما . اآلخر غير عامٍل فيما بعده  هابعضعاملة بشروط اإلعمال ، كما ورد الفاعلين وردت 

آلخر فقد ا اسماء الفاعلين ورد مشتّقًا من الّثالثي و أّمسم الفاعل من حيث االشتقاق فبعض أا

 :ة لورود اسم الفاعل في الّديوانو فيما يلي إحصائّي. شتّق من غير الّثالثي ا

"  67" كرة  و مّرة في حالة الّن"  404" مّرة منها "  363" يوان ورد اسم الفاعل في الّد     

مّرة غير "  031" و  ة مّر"  32" في حالة المعرفة ، كما ورد اسم الفاعل عاماًل فيما بعده مّرة 

 .عامل فيما بعده 

مّرة في "  42" كرة و مّرة في حالة الّن"  61" منها  مّرة "  32" و ورد من غير الّثالثي      

  .مّرة غير عامل "  21" و  مّرة "  33" حالة المعرفة ،  و ورد عاماًل فيما بعده 

 

بشكل وجوده في الّديوان  ظهراسم الفاعل المشتّق من الّثالثي غير العامل قد  نالحظ أّن        

و كان ثانيًا اسم الفاعل من الّثالثي غير العامل ، و أقّلها كان اسم الفاعل من غير الثالثي ، الفت 

و  و يعود الّسبب في ذلك العتماد الّشاعر على زمن االستمرار و الّتجدد في األحداث. المعرفة 

و فيما يلي الجداول و األشكال  . المضي  الّنظر إلى و ال يعتمد على، نظرته للمستقبل 

 .ة لذلك وضيحّيالّت

 

 

 



47 
 

 

 

 الثياسم الفاعل الّث
 

 الثياسم الفاعل من غير الّث

 العامل
 

 كرةالّن المعرفة غير العامل العامل كرةالّن المعرفة غير العامل

32 

 

031 67 404 33 21 42 61 

 (  0) الجدول رقم 

 ورود اسم الفاعل في الّديوانإحصائّية (  0) يبّين الجدول رقم 

 

 الثياسم الفاعل الّث
 

 الثياسم الفاعل من غير الّث

 العامل
 

 كرةالّن المعرفة غير العامل العامل كرةالّن المعرفة غير العامل

43 % 

 

24% 03% 23% 3% 03% 06% 66% 

     

 ( 4) الجدول رقم 

 .الفاعل في الّديوانالّنسبة المئوّية لورود اسم (  4) يبّين الجدول رقم 
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 ( 0) كل رقم الّش

 سبي السم الفاعلمثيل الّنالّت(  0) كل رقم يبين الّش

 

 (  4) كل رقم الّش

اسم  الثي حيث يظهر أّنالثي و غير الّثمثيل البياني السم الفاعل الّثالّت(  4) كل رقم يبين الّش

 . الثيمن اسم الفاعل من غير الّثالثي قد ظهر بشكل أكثر الفاعل من الّث

 

 

العامل من 
النكرة  
 والمعرفة

غير 
العامل من 

النكرة  
 والمعرفة

العامل من  النكرة المعرفة
النكرة  
 والمعرفة

غير 
العامل من 

النكرة  
 والمعرفة

 النكرة المعرفة

 اسم الفاعل من غير الثالثي اسم الفاعل الثالثي

30.66 

69.34 

24.01 

75.99 

39.29 

59.52 

28.92 

72.29 

 اسم الفاعل

 اسم الفاعل الثالثي
77% 

اسم الفاعل من 
 غير الثالثي

23% 

 اسم الفاعل الثالثي و غير الثالثي
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 ( 3) كل رقم الّش

كرة و الّن )و غير العامل العامل الثالثي مثيل البياني السم الفاعل الّت(  3) كل رقم ن الّشيبّي

 .كرة و المعرفة قد برز بشكل الفت اسم الفاعل غير العامل من الّن ، و يظهر أّن (المعرفة 

 

 

 (  2) كل رقم الّش

ضح الثي العامل و غير العامل ، و يّتير الّثمثيل البياني السم الفاعل غالّت(  2) كل رقم ن الّشيبّي

كرة و المعرفة كان له حضور أكثر من اسم الفاعل الثي في حالتي الّناسم الفاعل من غير الّث أّن

 .كرة و المعرفة الثي العامل في حالتي الّنمن غير الّث

العامل من النكرة  
 والمعرفة

31% 

غير العامل من  
 النكرة والمعرفة

69% 

 العامل و غير العامل من اسم الفاعل الثالثي

العامل من النكرة  
 والمعرفة

40% 

غير العامل من  
 النكرة والمعرفة

60% 

 العامل و غير العامل من اسم الفاعل غير الثالثي
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 ( 2) كل رقم الّش

 و قد (كرة و المعرفة الّن) الثي من الّث تّقمثيل البياني السم الفاعل المشالّت(  2) كل رقم ن الّشيبّي

اسم الفاعل  برزبينما %  70كرة بنسبة الثي في حالة الّنمن غير الّث سم الفاعل المشتّقا برز

 % .43المعرفة بنسبة 

 

 (  6) كل رقم الّش

اسم الفاعل  إذ إّن (كرة و المعرفة الّن ) الثيلفاعل الّثالبياني السم امثيل الّت(  6) كل رقم يبين الّش

 % .42بينما ظهر اسم الفاعل المعرفة بنسبة % 76كرة ظهر بنسبة من الّن

 المعرفة
29% 

 النكرة
71% 

 الّنكرة و المعرفة من اسم الفاعل غير الّثالثي

24% 

76% 

 الّنكرة والمعرفة من اسم الفاعل الّثالثي

 النكرة المعرفة
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 باسم الفاعل الّصفة المشّبهة: اني الفصل الّث

 

 

 تعريفها  .أّواًل 

 تهاصياغ .ثانيًا 

  لهاعم . ثالثًا
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 باسم الفاعلهة فة المشّبالّص

 :تعريفها  .أّواًل 

 

م َل َو يِهت ِفِلما َعيَمِف ِلاِعالَفِب ِةَهّبَشالُم ِةَفالّص اُبا َبَذَه:"هة فة المشّبالّصعن سيبويه  قال 

ا يَمِف ِلاِعالَفِب ْتَهّبا ُشَمّنِإ، َف ِعاِرَضالُم ِلْعى الِفَنْعي َمِف ْتيَسا َلَهَنَأِل ؛ ِلاِعالَف َلَمَع َلَمْعَت ْنَأ َوْقَت

و َأ،  الالِم َو  ِفِلاأَلًفا ِبّرَعا ُمَهِبَبن َسِم اَنا َكفيَم ُلعَما َتَمّن، ِإ وٌمُلْعَم يِهِف ُلَمْعا َتَمَو ِهْيِف ْتَلِمَع

 ُهّنأَل َرَثْكَأ َو َنَسْحي َأِف ُةاَفَضاإِل َو اُهَنْعي َمِف َوُه ٍما اْسَل َو ٍلْعِفِب َسْيَل ُهّنَأا ، ِلَذَه ُزاِوَجال ُت،ًةَرِكَن

 ُهّنا َأَمَك ُظاللْف يِهِف َداَعَبَتن َيم َأُهَدْنِع ُنحَسا َأَذَه اَنَكَف اُهَنْعي َما ِفَل َو عِلى الِفجَرى َمَرا َجَمَك يَسَل

وا ُكَرو َتم َلُهّنا َأَذع َهَمَو يٌدَج ّيِبَرَع ُنْيِوْنالّت َو...  اِءَيْشي اأَلِف ِهِتّوي ُقِف ى َوَنْعي الَمِف ُهَلْثِم يَسَل

  .(0)" ًةَرِكا َنّلدًا ِإَبَأ ْنُكَي ْمَل وَنو الّنَأ ويَنْنالّت

 

هت باسم ها شّبت من فعل الزم ألّنصفة اشتّق ها كّلهة على أّنفة المشّبف الّصعّرو ُت 

ما فات الجارية و إّنها ليست من الّصكما أّن (4)ي و عملت عمله الفاعل المأخوذ من الفعل المتعّد

ها تعمل عمل الفعل ثنية و الجمع ، و عليه فإّنأنيث و الّتذكير و الّتهي تشبه اسم الفاعل في الّت

 .( 3) ابتابت و شبه الّثعلى المعنى الّث ها تدّلت منه كما أّناشتّق لذيا

 

و يستحسن ، ها تقوم مقام اسم الفاعل في معناه فة المشبهة بهذا االسم ألّنيت الّصوسّم 

، فاسم الفاعل ال يحسن فيه ذلك "  لِقالُخ ُنَسَح" تضاف إلى الفاعل في المعنى كقولنا  فيها أْن

فال يستحسن فيه ذلك  يًاو قصد ثبوت معناه صار منها ، و إن كان متعّد  ه إن كان الزمًاألّن

بعد تحويل اإلسناد عنه إلى  فة ال تضاف إليه إالبالمعنى ، فالّص َدّيالفاعل ُق ، أّن لاألّو: لسببين 

به بين وجه الّش ، أّنانيالّثبب و الّس .ا من حيث المعنى إّل فلم يبق فاعاًل، ضمير الموصوف 

نى ث و تجمع و تّثها تؤّنو أّن، على حدث ومن قام به  ها تدّلهة و اسم الفاعل أّنفة المشّبالّص
هة تضاف إلى فاعلها ّبفة المشالّص أّن هة يراعي اعتبارفة المشّبو الحديث عن تعريف الّص. (2)

  . (2)في المعنى 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 032 – 032/ 0، الكتاب  (0)

 . 273/  0،  جاجيشرح جمل الّز،  شبيلياإل ابن عصفور:  ينظر ( 4)

   .622/ 0، لااليضاح في شرح المفّصابن الحاجب ، و. 431،  علم العربية ل فيالمفّصمخشري ،الّز:ينظر ( 3)

و ابن .  4/  4،  واهد للعينّية ابن مالك و معه شرح الّششرح األشموني على ألفّياألشموني ، : ينظر ( 2)

 . 427/ 3،  ة ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفّي،  هشام االنصارّي

                                                      .  671،  ىحو المصّف، الّند عيد ، محّم: ينظر ( 2)
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هو اشتراك كل  لاألّو: هة أشبهت باسم الفاعل من و جهين فة المشّبالّص ن ابن عقيل أّنبّي      

ذكير و االثنين يقبالن الّت هو أّن،  انيالّثو الوجه  .اللة على الحدث و من قام به منهما في الّد

 .ثنية و الجمع فراد و الّتأنيث و اإلالّت

 : في ذلك يقول حّسان

 [الخفيف  ] (1)تلَك َداُر الَعِزْيِز َبْعَد َأِنْيٍس،         َو ُحُلُوٍل َعِظْيَمِة اأَلْرَكاِن  -35

 

ث و المشتّقة من الفعل الّثالثي الّدالة على المؤّن"  َعِظْيَمِة" هة استخدم حّسان الّصفة المشّب       

فة ، فالّشاعر يمدح أهل البيت بوصف كما أّنها وردت نكرة غير معّر" َعُظَم " الالزم الّصحيح 

حول ، فمكانة أهل البيت بات و عدم الّتداللة الّث ةهفة المشّبالبيت بعظيم األركان ، فحملت الّص

 .بل ثابتة و دائمة  متغّيرةو أتة ليست عارضة أو مؤّق

 

 : أيضًا يقول حّسان

 [ويل الّط ] (2)بالَمْعُروِف ُخْرٌس عْن الَخَنا        ِكَراٌم ، َمَعاطٍ  للَعِشْيَرِة ُسوَلَها َمَقاِوْيُل -36

 

و مفردها أخرس على "  ُخْرٌس" هة مجموعة جمع تكسير استخدم حّسان الّصفة المشّب       

وجه الخالف بينهما في  يكمنو  ، ائم غير المؤقتبات الّدالذي يدّل على العيب  و الّثل َعْفوزن َأ

فلذلك انحطت عنه في ، عليه اسم الفاعل  على الحدوث الذي يدّل هة ال تدّلفة المشّبالّص أّن

(.3)العمل 
 إلى صيغة اسم الفاعلل ها تحّوفة على الحدوث فإّنالّص ليل على ذلك عندما تدّلو الّد 

ابق كذلك في الّس سن حدث له بعد أن لم يكن موجودًافالُح" ٌن اِسٌد َحْيَز" و" ٌن َسٌد َحْيَز: " فيقال 

ه  ِب ٌقاِئو َض: " وكما في قوله تعالى  (2)" ه ُرْدائٌق َصيٌد َضَز" و "  ُهُرْدَص ٌقّيَض يٌدَز: " يقال

 .هةاألمر عرضي و طارئ و غير ثابت فهنا اسم فاعل و ليس صفة مشّب لبيان أّن (2)"  َكُرْدَص
 

قصد بها به ، و لكونها لم ُي مفعواًلة من فعل ال ينصبّ ها مشتّقسميت بهذا االسم ألّنو          

ه و هي لم تشّب، في العمل ، شبهت اسم الفاعل فأخذت حكمه و َأ، فهي مباينة للفعل ، الحدوث 

مرفوع  على الحدث  و صاحبه كما ينطبق على اسم الفاعل ، و ألّن ه ال يدّلألّن ؛باسم المفعول 

 .(6)ا مرفوع اسم المفعول فهو نائب فاعل هة يشبه مرفوع اسم الفاعل ، أّمفة المشّبالّص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 472:  الّديوان.  (0)

 .  400:  الّديوان .(4)

، دى الّص دى و بّلشرح قطر الّنو ابن هشام ، . 021/  4،  4، الهامش رقم  شرح ابن عقيل:ينظر (. 3)

472 . 

  يوطي ، جالل و الّس.  472،  4، الهامش رقم دى الّص دى و بّلشرح قطر الّنابن هشام ، : ينظر (. 2)

 .  431،  ل في علم العربيةالمفّصمخشري ، و الّز.  424/  4،  حور في الّنظائو الّن األشباه ين ، الّد    

و عبد الواحد ، عصام ، .  417،  ة و شواهدهاغة العربّيالموجز في قواعد الّلو األفغاني ، سعيد ،     

 . 061،  حويرس الّنات العاملة في الّدالمشتّق

 . 04 / 00: هود (. 2)

 .  472،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّنابن هشام ، : ينظر (. 6)
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مور أعلى أربع  ها تدّلّنأن هة نتبّيفة المشّبومن خالل ما أوردناه من تعريفات للّص         

 "  ُهلُقُخٌن َحَسٌد ْيَز" أساسية نستوضحها من خالل المثال اآلتي 

  .ابقكما في المثال الّس" ُنْسالُح"و هو د الذي يسمى وصفًا فة على المعنى المجّرتدل الّص: أواًل 

و  ال يتحقق ، ال به إقوم المعنى فة ال يث عنه أو من يحمل هذه الّصخص المتحَدالّش:  ثانيًا

 .حيث نسب الحسن إليه "  ُدْيَز" ابق و هو كما في المثال الّس، وجوده إال فيها 

الثة زمنة الّثفي األ ًاعاّم األزمنة ثباتًا لصاحبها في كّل" فة الّص" د ثبات المعنى المجّر: ثالثًا 

 . (0) الماضي و المستقبل و الحاضر

وام ، فالمعنى بات المعنوي العام للموصوف على الّدهة إلى حالة الّثفة المشّبمالزمة الّص:  رابعًا

فة مالزمة للموصوف ما الّصإّن، ة قصيرة ابت ليس أمرًا طارئًا ينقضي بعد فترة زمنّيد الّثالمجّر

 :يقول حّسان. (4)ة قصيرة وام و إن فارقه مّدخص على الّد، فحسن الخلق مالزم للّش على الّدوام

 [ المتقارب ] (3)ْيُل الِنَجاِد َرِفْيُع الِعَماِد ،        ُمَصاُص الِنَجاِر ِمَن الَخْزَرِج َطِو -37

هة فة المشّبهدفه تحديد الّص ،على معنى صرفّي فة المشبهة تدّلالّص أّنا سبق ّمم يّتضح      

فة في صاحبها في على ثبات الّص يدّل اسم مشتّق فهي( 2)ة و صيغتها يفربنية الّصالمن حيث 

 انوهات" يلَفِع"جاءتا على وزن واحد هو  َرِفْيُعو  ْيُلَطِوفتان ، فالّصوام الثة على الّداألزمنة الّث

بات في نفس صاحبهما ، حملتا داللة الّث ،و جاعةمن كنايات العرب عن الكرم و الّش انفتالّص

 .(2)ابتة فة الّثغالبًا ما تدّل على الّص" يل ِعَف"  صيغة من ، ألّنر الّزتغّيان ال تتغيران بفتفالّص

ا الماضي ، أّمها تكون بمعنى يرافي إلى أّنذهب األخفش و الّسف  هةفة المشّبا زمن الّصأّم      

ها تفيد لكّن، ضي سواء رفعت أم نصبت ها ال تكون بمعنى المنا أّنبّيراج و الفارسي فابن الّس

ها تكون لألزمنة صاف في الحال و ال تفيد المضي و ال االستقبال ، و هناك من قال إّناالّت

على المعنى  ها تدّلين أّنها ال توجد إال حااًل ، وهذا يّبفإّن هاا ختام الحديث عن زمنالث ، أّمالّث

بب تكون مع األسماء لهذا الّس ولو أريد بها المضي و المستقبل لنافى موضوعها ،، ابت الّث

 و" ر عَواأَل" نحو ، الة على العيوب فات الّدر مثل الّصابت الذي ال يتغّيالة على المعنى الّثالّد

  .(6)"ر حَماأَل" الة على األلوان نحو فات الّدو الّص" ف هَياأَل" الة على  الجمال نحو فات الّدالّص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 ات العاملة فيالمشتّقو عبد الواحد ، عصام ، .  414/ 3،  حو الوافيالّناس ، عّب،  حسن : ينظر (. 0)

 . 671،  ىحو المصّفالّند ، و عيد ، محّم.  023،  حويرس الّنالّد

 . 414/  3،  حو الوافّيالّناس ، عّب،  حسن: ينظر (. 4)

 .  23:  الّديوان. (3)

 . 671،  ىحو المصّفالّند ، عيد ، محّم: ينظر (. 2)

دراسة صرفّية نحوّية  الصفة المشبهة و مبالغة اسم الفاعل في القرآن الكريمموقدة ، سمير ، : ينظر  (2)

 . 4113، أطروحة  دكتوراه ،جامعة عين شمس ، مصر ،  437،  داللّية

عصام ، و عبد الواحد ، .  273/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض، األندلسي ان أبو حّي: ينظر (. 6)

  . 023 – 023،  حوّيرس الّنات العاملة في الّدالمشتّق



32 
 

 : يقول حّسان في الجمال 

 [ويل الّط ] (1)ُتَراِعي َنَعاَمًا َيْرَتِعي بالَخَماِئِل          الَمَداِمِع ُمْطِفٍل  َلَها َعْيُن َكْحَلاِء -38

" ل َعْفَأ" مذكرها و " الء َفْع" على وزن "  َكْحَلاِء" هة اعر الّصفة المشّباستخدم الّش       

و تستخدم الصفة         صاحبهابت و اّلدائم في لّداللة على الجمال الّثل" َأْكَحل " ة من الفعل المشتّق

  . ابقاهرة و األلوان و الحلي كما هي عليه في البيت الّسلّداللة على العيوب الّظلغالبًا " َأْفَعل " 

فة فيه أن تكون الّص الذي يصّح لاألّو القسم: ة أقسام فة المشبهة إلى عّدم الّصتقّسو      

و هذا " ة َحْيِبنة و َقَسَح" و "  َحُبو َق َنُسَح" نحو ، ث لفظًا و معنى ر و المؤّنهة للمذّكالمشّب

  ِةَنَسَح اٍةَتَفِب ُتْرَرَم" و "  ِقْلالُخ ِنَسَح ٍلُجَرِب رُتَرَم: " د فنقول ثل و الّضينطبق على الِم

(4)الفاعل  اسمشبه ت اهحاة على أّنفق عليه الُنو هذا ما اّت"  ِقْلالُخ
.  

 :  شبيها لذلكيقول حّسان 

 [مل الّر ] (3)َكــــْم َقَتــــْلَنا ِمْن َكــــِريٍم َســِيٍد         َمـاِجِد الَجَديِن ِمــْقَداٍم َبَطل  -39

 : و يقول أيضًا  

 [ الكامل ] (4)ُشُم اأُلُنوِف ِمَن الِطَراِز اأَلّوِل         َأْحَساُبُهم  ِبيِض الُوُجوِه َكِريَمٌة -41

" َكــــِريٍم " ر لفظًا و معنى هي هة الّدالة على المذّكفة المشّباعر الّصاستخدام الّشظ يالَح      

ث لفظًا و هة في البيت الّثاني للّداللة على المؤّنفة المشّبل ، واستخدم  أيضًا الّصفي البيت األّو

 " .َكِريَمٌة " معنًى و هي 

  

ر ة بالمذّكصفة خاّص و هي كّل، خصوصًا ه باسم الفاعل هو القسم الذي يشّب: اني الّث القسم

ث و ر على المؤّنث لفظًا و معنى ، و يعني ذلك الخصوصية للمذّكالمؤّن لفظًا و معنى أو تخّص

 ٍلُجَرِب ُتْرَرَم" نحو  ،ر في المذّك ٍحَتْلث و ُمفي المؤّن اُءَرْذَع: فيقال  (2)ر ث على المذّكالمؤّن

 ٍةَأَراْما ِبَل َو ِتْنالِب ِرَذْعَأ ٍلُجَرِب ُتْرَرَم: و ال يجوز أن تقول  ِتْنالِب اِءَرْذَع أٍةَراْمِب َو االبِن ِحَتْلُم

 . (6) " ِبَرالَع اِمَلَك ْنِم َسْيظًا َلْفَل َثِدْحا ُتّلَئِل ِناالْب ِةَيِحَتْلُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 037:  الّديوان (.0)

ارتشاف ،  األندلسيان أبو حّي و .  273/  0،  شرح جمل الزجاجي، شبيلي اإلابن عصفور : ينظر (. 4)

،  حوّيرس الّنات العاملة في الّدالمشتّقعبد الواحد ، عصام ، و. 272-273/  3، رب من لسان العربالّض

064 - 063 . 

 .034:  الّديوان. (3)

 .032: الّديوان. (2)

 .273/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض ،  األندلسّيان أبو حّي: ينظر (. 2)

 . 273/  0،  جاجيشرح جمل الّز،  االشبيلّي  ابن عصفور(. 6)
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و هو ما اشتركا فيه من حيث المعنى و لم ، لفظًا  معنى و ال يصّح هو ما يصّح:  الثالقسم الّث

ث امرأة ر رجل آلي و للمؤّنفيقال للمذّك"  ِفْدالّر ُرَبِك" نحو ، يشتركا فيه من حيث اللفظ 

 " . ِتْنالِب اِءَزْجَع ٍةَأَراْمِب ُتْرَرَم" و " ي آِل ٍلُجَرِب ُتْرَرَم: " عجزاء و عليه نقول 

    نحو، لها من حيث المعنى   لها من حيث وزن اللفظ و ال يصّح هو ما يصّح:  ابعّرالقسم ال

 ُتْرَرَم" و "  ِناالْب ّيِصَخ ٍلُجَرِب ُتْرَرَم: " فيقال " ث للمؤّن ُضْيو الَح"  ِلُجا للّرَصالِخ" 

ر من المذّك وزنان يشترك فيهما كّل"يل ِعل و َفاِعَف" الوزن  فنالحظ أّن"  ِتْنالِب ِضاِئَح ٍةَأَراْمِب

    : و أجاز أيضًا القول "   ِتْنالِب ِضاِئَح ٍلُجَرِب ُتْرَرَم: " و قد أجاز األخفش القول ،  ثو المؤّن

 لفظًا ليس من كالم العرب ألّن ث الكالُمحِده لم ُياًل ذلك أّنمعّل"  ِجْوالّز ّيِصَخ ٍةَأَراْمِب ُتْرَرَم" 

ث ، كذلك ر و المؤّنو هي بمعنى اسم المفعول الذي يكون للمذّك" يل ِعَف" على وزن " يًا ِصَخ" 

 .  (0)رلفظها للمذّك فإن صفة الحائض يصّح

لين اء معّلومنهم الكسائي و الفّر، حاة و الذي ذهب إليه األخفش غير دقيق عند أغلب الّن

 عنهذا الباب يدخل ضمن المجاز ، و المجاز ال يقال فيه إال ما سمع ، و لم يسمع  ذلك بأّن

، كذلك المجاز ال يقال "  ِجْوالّز ّيِصَخ ٍةَأَراْمِب ُتْرَرأو َم ِتْنالِب ِضاِئَح ٍلُجَرِب ُتْرَرَم" العرب 

ه المجاز مشّب جل حقيقة و ال مجازًا ألّنغ الحقيقة و الحيض ليس من صفات الّرإال حيث تسّو

(4)صاء أيضًا ليس من صفات المرأة حقيقة أو مجازًا كذلك الِخ، بالحقيقة 
ومن خالل بحثي في  .

 .عنه  يوان لم أقف على ما يتطابق و ما سبق الحديثالّد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  األندلسي ان و أبو حّي.  273/  0،  جاجيشرح جمل الّز، اإلشبيلي  ابن عصفور : ينظر (. 0)

  ات العاملة فيالمشتّقو عبد الواحد ، عصام ، .  273/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض     

 . 063،  حويرس الّنالّد     

 ،  األندلسي ان و أبو حّي.  273/  0،  جاجيشرح جمل الّزشبيلي ، اإلابن عصفور  :ينظر (. 4)

  . 272/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض     
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 : تهاصياغ .ثانيًا 

" رًا ْكَب ِبُل اأَلاِتيٌد َقَز" القول  فال يصّح، هة ال تصاغ إال من فعل الزم فة المشّبالّص 

   و ال يجوز القول فال يصّح، من الحاضر و يقصد به الّز، اللة على الحال بحيث ال تكون إال للّد

ها تكون على هة من فعل ثالثي فإّنفة المشّبو إذا كانت الّص" ِس ْمو َأدًا َأَغ ِهْجُن الَوَسٌد َحْيَز" 

 . و هذا قليل فيها"  ِبْلالَق ُراِهَط" نحو ، هو ما وازن الفعل المضارع ل األّو :نوعين 

 : يقول حّسان 

 [الكامل  ] (1)ُمْسَتْشِعٍر ِلْلُكفِر ُدوَن ِثَياِبِه ،            َو الُكْفُر َلْيَس ِبَطاِهِر اأَلْثَواِب  -41

، و حملت في هذا " ر ُهَيْط" الّصفة المشّبهة قد وازنت الفعل المضارع  نالحظ أّن        

   تة ، لقية ثابتة و ليست مؤّقائمة ، لداللتها على صفة ُخة الّدياق داللة الّثبات و االستمرارّيالّس

       .هة يزيد من تأكيد ثبات داللة الّصفة فة المشّبائد في الّصالّز و اقتران حرف الجّر

 حيث " ِهْجالَو ُنَسَح" و هذا كثير نحو ، هو ما لم يوازن المضارع  :  انيوع الّثو الّن      

 :  يقول حّسان

 [المتقارب  ] (3) ِمَن الَخْزَرِج  (2)يُل الِنَجاِد ، َرِفيُع الِعَماِد ،          ُمَصاُص الّنَجاِرَطِو -42

فالمضارع  " يُل ، َرِفيُع َطِو" فتين المضارع في الّصهة لم توازن فة المشّبالّص نالحظ أّن      

 " . ُلْيِطو ُي ُعرَفَي" 

 ُقِلَطْنُم" نحو ، ن توازن المضارع أثالثي فيجب اّلغير  هة منفة المشّبو إن كانت الّص       

(2)"  اِنَسالّل
  :يقول حّسان  .

 الَوْجِه ، َأبَيُض َكالِهَلاِلْيَنا        ُمِنيُر َو َلا َينَفُك ِفيَنا َما َبِق -43
 [الوافر  ] (5)

و هي " ُيِنيُر " توازن المضارع "  ُمِنيُر" هة المستخدمة في البيت فة المشّبنالحظ الّص

ها تدّل على ألّن ، و قد حملت الّصفة داللة الّثبات الّدائم و المستمّر" َأَناَر " ة من الفعل مشتّق

 .لقت معه نسان و ُخطر عليها اإلة التي ُفالّربانّيصفة أشبه ما تكون بالخلقة 

من  يٌلِمو َج َرُهمن َط ٌراِهَط" نحو  ، ا من الفعل الالزمًا إّلهة قياسّيفة المشّبال تصاغ الّص    

ا ، أّم"  يٌلِعٌل و َفْعان و َفَلْعل و َفَعْفَأ" : و من أشهر األوزان .  (6)" ن من َحُسَن َسو َح َلُمَج

اللة ما تكون للّد و غالبًا،ًا قياس" َل َعَف " ة من الفعل الالزمفهي مشتّق " لَعْفَأ"  فهو األّول الوزن

 : يقول حّسان.  (7)اءَلْعث منه على وزن َففة للمؤّنعلى األلوان و العيوب و الجمال و تكون الّص

 [ الّطويل ](8)َو َما الَطْيُر ِإّلا َأْن َتُمَر َو َتْنَعَبا       ِإْذ َعَرَضْت َلَنا َو ِفي الَطْيِر ِباْلَعْلَياِء -44

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  03:  يوانالّد .(0)

 " .  َمَصَص" ، مادة  لسان العربَأْخَلُصُهم َنَسَبا ، ابن منظور ، : ُمَصاُص الّنَجاِر  (3)

 . 23: ينظر مثله .  23:  يوانالّد. (3)

 .  020/  4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، : ينظر (. 2)

 .  21و ينظر مثله  .  400: يوان الّد .(2)

  . 3/  4 واهد للعيني ،ة ابن مالك و معه شرح الّشاألشموني ، شرح األشموني على ألفّي: ينظر (. 6)

،  الوافي حوالّن اس ، حسن ،و عّب.  006/ 0،  ةروس العربّيجامع الّدمصطفى ،  الغالييني ،: ينظر . ( 7)

 32/  0،  ة نحوها و صرفهاغة العربّيالمرجع في الّلو رضا ، علي ، .  416/ 3

 .  44: الديوان . (3)
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 :يقول ّحسان "اء َضْيثه َبض مؤّنَيْباء و َأوَدد مؤنثه َسسَوَأ" الة على اللون فة الّدالّصو        

(1)َفَدِع الِدَياَر َو ِذْكَر ُكِل َخِرْيَدٍة ،         َبيَضاَء ، آِنَسِة الَحِديِث ، َكَعاِب  -45
 [الكامل  ] 

الّثالثي الالزم " َبُيَض " ة من الفعل المشتّق" َبيَضاَء " هة استخدم حّسان الّصفة المشّب        

هة الّصفة المشّب ائم ، و يالحظ أّنالّدو ابت يمثل الجمال الّثالذي يحمل داللة اللون األبيض الذي 

، الة على العيب الصفة الّد اأّم رف حيث جّرت بالفتحة بدل الكسرة ،وردت ممنوعة من الّص

 :فيقول حّسان  "اء َرْور مؤنثه َعَوْعاء و َأَجْرج مؤنثه َعَرْعَأ" نحو 

 [الكامل  ] (3)َرْكُضُه         َكَنَجاِء ُمْهٍر ِمْن َبَناِت اأَلْعَوِجَيوَم َبْدٍر (2)َنّجى َحِكيَمًا  -46

 الّدالة على العيب الواضح في الخيول ،" اأَلْعَوِج " هة استخدم الّشاعر الّصفة المشّب         

  " .َعِوَج " الثي ة من الفعل الّثمشتّقصفة وهي 

 :  و قال حّسان في ذلك "اء َفْيثه َهمؤّن فهَيَأ "نحو ، الة على الجمال فة الّدو الّص          

 [المتقارب  ] (5)َقْيٍن َلِئيِم الُعُروِق         َو ُعْرُقوُب َواِلِدِه َأْصَهُب(4)ِإَلى ِجْذِم  -47

ذات الّداللة الجمالية و فيها تشريف على سواها من الخيول  ةهاستخدم حّسان الّصفة المشّب       

أصوله غير عربية ، و  األخرى ، فاألصهب هو صاحب الّشعر األحمر أو الّشعر األشقر ألّن

 " . اء عَلثه َفل و مؤّنفَعَأ" هو على وزن و " َصُهَب " الثي الالزم ة من الفعل الّثفة مشتّقالّص

"  و َحِدٌب َشِعٌث" فيجوز فيهما "  َبَدَح" و "  َثَعَش"  فة من الفعلّصو استثني من ذلك ال       

" َكِدٌر  اٌءَم" ا قولهم و هما أكثر استعمااًل و استخدامًا أّم"  َبَدْحو َأ َثَعْشَأ" و يجوز فيهما أيضًا 

 :  ذلك   ما يشبهان فيوقد قال حّس .(6) "َكُدَر " فهي من الفعل 

 [ويل الّط ] (7) َرٍح بالَجّو َجْدٍب َمَراِتُعْهًا ُظُهوُرَها       ِإَلى َمْسُحْدبَو َراَحْت ِجالُد الَشْوِل  -48

" ثه و مؤّن" ب َدْحَأ" هة في حالة الجمع و مفردها يالحظ استخدام حّسان الّصفة المشّب        

 .هة داللة العيب و المرض فة المشّبو تحمل الّص" َحْدَباء 

 : في قوله " َشْعَثاء " هة فة المشّبان للّصو كذلك استخدام حّس

 [ويل الّط ] (8)َعَصا اْلَبْيِن َلْم َتْسِطْع ِلَشْعَثاَء َمْطَلَبا ْت     ِإَذا اْنَبَت َأْسَباُب الَهَوى ، َو َتَصّدَع -49

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 044،  20،  20: ينظر مثله .  03:  يوانالّد (.0)

ٍش َو َأْسَلَم َيْوَم َحِكيُم بُن َحَزاِم ابِن ُخَوْيِلِد بِن َعْبِد الُعّزى ُوِلَد ِبَمّكَة َو َشِهَد َحْرَب الُفّجاِر َوَكاَن ِمْن َساَدِة ُقَرِي (4)

 .  463/  4، األعالم الّزركلي ، : َفْتِح َمّكَة َو ُتُوّفَي ِبالَمِدْيَنِة ، ينظر 

 .  20: مثله ينظر .  23:  يوانالّد .(3)

 ".َجَذَم " ة ، ماّد لسان العربابن منظور ، : ينظر . اأَلْصُل : ذم َج (2)

 .  473: ينظر مثله .  24:  يوانالّد .(2)

  .416/ 3، الوافي حوالّن حسن ،اس ،و عّب. 006/ 0،  ةروس العربّيجامع الّدالغالييني ، مصطفى ، :ينظر  (6)

 . 062:  الّديوان (.7)

 .  063: ينظر مثله .  43:  الّديوان. (3)
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و " َث َشع" الثي الالزم ة من الفعل الّثالمشتّق" َشْعَثاء " هة  فة المشّباستخدم الّشاعر الّص

 .اهر و الواضح في أهله فة في هذا الّسياق تحمل داللة العيب الّظالّص

على  ّداّلال" َفِعَل " من الفعل الالزم  و يشتّق،  " انَلْعَف" ه هو فة المشّبللّص انيالّث الوزن         

 : انقول حّسي  ، "ى َلْعَف" فة منه على وزن و الّص، اخلية أو االمتالء أو الحرارة الّد الخلّو

 

( 2) ُحوِم الَغَواِفِل ِمن ُل(1)َحَصاٌن َرَزاٌن َما ُتَزُن ِبِرْيَبٍة ،         َو ُتْصِبُح َغْرَثى  -51
 [ويل الّط ] 

 

و  الخلّو عنالّصفة  عّبرتث حيث الّدالة على المؤّن َغْرَثىهة استخدم الّشاعر الّصفة المشّب       

الّدالة " ان دَيالّص"هة مثلها مثل الّصفة المشّبيبتها لآلخرين ، الفراغ و هي كناية عن عدم غ

الة فة الّدا الّصو أّم، " ان ّيان و َرَعْبَش" نحو ، الة على االمتالء فة الّدا الّصأّم.  على الخلو أيضًا

 .(3)"ان َلْكَث ان َوَبْضَغ" نحو ف ، على المرض اخلية و ال تدّلعلى الحرارة الّد

 

 :  كقول حّسان في شعرهمن الفعل الالزم " َفِعٌل  " هة فهو فة المشّبللّص الثالّثا الوزن أّم      

 

 [ الوافر ] (4)َبْعَد َساِكِنَها الَحِبيِب  ًاَيَباب   ، َو َأْمَسْت    َفَأْمَسى َرْسُمَها َخِلَقًا  -51

 

هة فة المشّبعلى وزن َفِعَل الالزم ، و حملت الّص" َخِلَق " الثي فة من الفعل الّثت الّصاشتّق        

.          وال حيث أصبحت أثارًا سابقة بعدما كانت ظاهر واضحة للعيان داللة االنتهاء و الّز ًاَخِلق

"  َفِعَلة " على وزن  هث منأو ما يشابهه أو ما يعاكسه و المؤّن اء الباطنّيعلى الّد كثيرًا ما يدّلو 

   و" َشِرٌس " نحو ، اء الخلقي فة من الّدا الّصأّم" َتِعٌب " و " َمِغٌص " نحو  ، اء الباطنّيا الّدأّم

على  يعاكسه فهو ما دّلما ا أّم" َكِمٌد " نحو ،  على حزن و غّم ا ما يشابهه فهو ما دّلأّم" َنِكٌد " 

 .(2)"َفِطٌن و َلِبٌق "   نحو ، ة المحمودة  فات الباطنّيا ما كان على الّصو أّم" َطِرٌب " نحو ، فرح 

 

(6)"  ٌمْيِقَس َو يٌمِلَس" نحو "  يلِعَف " هو الّرابعالوزن  و
 :هذه الّصفة يقول حّسان في  .

 

 [الوافر  ] (7)الَتَذُكَر ُكّل َيْوٍم          َو ُرَد َحَزاَزَة الّصْدِر اْلَكِئيِبَفَدْع َعْنَك  -52

حيث حملت الّصفة المشّبهة داللة " كأب " اشتّقت الّصفة من الفعل الثالثي مهموز الوسط       

 .الهموم و األحزان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ". َغَرَث " ، مادة  لسان العربابن منظور ، : الَجاِئَعُة ، ينظر : َغْرَثى  (0)

  ."ى َثْرَغ" به على معنى كلمة  و قد ورد هذا البيت في لسان العرب البن منظور مستشهدًا.  414:  يوانالّد (4)

 .  006/ 0، ةالعربّي روسجامع الّدالغالييني، مصطفى ،و . 416/ 3،  حو الوافيالّنحسن ، اس ،عّب: ينظر( 3)

 .  41:  الّديوان (2)

 . 63الّسامّرائي ، فاضل ، معاني األبنية ، : ينظر  (2)

 . 007/  0،  ةروس العربّيجامع الّدالغالييني ، : ينظر  (6)

،  444،  403،  036،  064،  021،  36،  23،  33،  30، 44،  41،  06: ينظر مثله .  41: الّديوان  (7)

432  ،420  ،423  ،426  ،463  ،430  . 
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 لها أوزانف "  َفُعَل" الزم على وزن  ة من فعل ثالثّيفة المشبهة مشتّقوإن كانت الّص       

 : انقول حّسكما في  " ٌلْيِبَنُبَل فهو َن" و "  ٌفْيِرَشُرَف فهو َش" نحو "  يٌلِعَف"  نحوكثيرة ، 

(1)َلاَيُجُر ِإَزاَرُه ،        َكِثْيَر الَنَدى ، َطْلَق الَيَدْيِن ُمَعَذ َو َأْغَيَد ُمْخَتاَلًا -53
 [ الّطويل ] 

، حيحازم الّصالّل" َكُثَر " الثي ة من الفعل الّثالمشتّق"  َكِثْيَر" هة فة المشّباعر الّصأورد الّش       

هة فة المشّبو تأتي الّص، و حملت داللة الّثبات الّدائم هة لما بعدها فة المشّبحيث أضيفت الّص

ان ورد في ديوان حّس حيث "ْهمفهو َش ُهَمَش" و " ْخم َضُخَم فهو َض" نحو ، " ْعل َف" على وزن 

 : ما يشبه ذلك فيقول

 [ويل الّط ] (3)الُمَتَماِيِل (2)اأَلْصَعِرَلَأْعِدُل َرْأَس     َو ِإِني َلَسْهٌل للَصِدْيِق ، َو ِإَنِني   -54

إذ وردت خبًرا للحرف " َسَهَل " الثي قة من الّثالمشّت" َسْهل " هة فة المشّبورد في البيت الّص     

 .(2)بات على الّث اللة المصدرية و هذا يجعلها تدّلهة الّدفة المشّباسخ ، و حملت الّصالّن

و تأتي " َبٌطَل فهو َبَطل " و " َحُسَن فهو َحَسن " نحو ، " َفَعل " فة على وزن و تأتي الّص      

 : في هذه الّصيغة انيقول حّس "َجُبن " نحو  ، " َفَعال "على وزن 

 [ويل الّط ] (5)َحَصاٌن َرَزاٌن َما ُتَزُن ِبِرْيَبٍة ،         َو ُتْصِبُح َغْرَثى ِمن ُلُحوِم الَغَواِفِل -55

و حملت " َحُصَن " الثي حيح الّثقة من الفعل الّصالمشّت " َحَصاٌن"  هة فة المشّبوردت الّص      

  " انَزَر" فة  ة و البعد عن الفاحشة ، و كذلك داللة الّصية ثابتة ال تتغير هي العّفلّقفة داللة ُخالّص

قال "  اٌتَرُف" فهو "  الماُء َفُرَت" و " اع َجُش" فهو "  َعُجَش" نحو ، "  ُفَعال "تأتي على وزن و 

 : انيقول حّس (6) " ُهاُبَرَش ٌغاِئَس اٌتَرُف ٌبْذهذا َع: "  تعالى

 [المتقارب  ] (8)الّنَجاِر ِمَن الَخْزَرِج (7)يُل الِنَجاِد ، َرِفيُع الِعَماِد ،          ُمَصاُصَطِو -56

و لم  أضيفت حيث، "َمّص"المضّعف الثي الّثقة من مشّت ُمَصاُص ةهفة المشّبوردت الّص    

 .ى من صفات حميدة ثابتة في صاحبهانفراد عن غيره لما يتحّلميز و اإلحملت داللة الّت ن وتنّو

يوان ما ّدالفقد ورد في  "َصُلَب فهو ُصْلب " نحو "  ُفْعل "فة أيضًا على وزن و تأتي الّص        

 :في الّصيغة  يشبه ذلك

 [الكامل  ] (9)َقاَلْت َلُه َيْوَمًا ُتَخاِطُبُه       ُنُفُج الَحِقيَبِة ، َغاَدُة الُصْلِب  -57

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  442:  يوانالّد (0)

 " .َصَعَر " ، مادة  ، لسان العربابن منظور : الُمَتَكّبر ، ينظر : اأَلْصَعر  (4)

 .  442،  442،  412،  33،  33: ينظر مثله .  033:  يوانالّد (3)

 دراسة  صرفّية نحوّية هة و مبالغة اسم الفاعل في القرآن الكريمفة المشّبالّصموقدة ، سمير ، : ينظر  (2)

 . 4113، أطروحة  دكتوراه ،جامعة عين شمس ، مصر ،  062، داللّية

 .  414:  يوانالّد (2)

 . 04/  32: فاطر  (6)

 " . َمَصَص " ، مادة   لسان العربابن منظور ، : ُذو اأَلْصِل الّطْيِب ، ينظر : ُمَصاُص  (7)

 .به على معنى كلمة ُمَصاٌص  البن منظور مستشهدًالسان العرب  ورد هذا البيت في.  23:  يوانالّد (3)

 .  43:  يوانالّد (3)
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" َصَلَب " الثي الالزم ة من الفعل الّثالمشتّق"  الُصْلِب" هة فة المشّباعر الّصاستخدم الّش       

 .غير المؤّقت ائم بات الّدحيث حملت داللة الّث

و تأتي  (0)" اٌجَجُأ ذا ِمْلٌحَه: "يقول تعالى "َمُلح فهو ِمْلح " نحو "  ِفْعل" و تأتي على وزن        

 .(4)"  ٌةَبِعث َتوللمؤّن َتِعَب "و "  ٌةَسِجث َنَنُجَس فهو َنِجس وللمؤّن" نحو ، "  َفِعل" على وزن 

مفتوح العين هي صفات قليلة و نادرة و تصاغ "  َفَعل "ة من الفعل فة المشتّقالّصو  

 :انكما في قول حّس" ب َيْشَشَيَب فهو َأ" نحو "  لَعْفَأ" على وزن 

 [ويل الّط ] (3)ُنَسِوُد ِمَنا ُكَل َأْشَيَب َباِرٍع ،         َأَغَر ، َتَراُه ِبالَجالِل ُمَكَلَلا   -58

    "  َشَيَب " الالزم  لمعتّلة من الفعل االمشتّق"  َأْشَيَب" هة فة المشّباعر الّصاستخدم الّش        

 . و الّذكاء و الفطنة و قد حمل داللة البراعة و الحنكة " َشْيَباء " و مؤنثه 

فهو  اَدَس" نحو  ، جوفاأل منفة إال فال تصاغ منه الّص"  لَفْيِع" فة على وزن ا الّصأّم       

يقول  "ِيق فهو َض يُقِضَي اَقِيب و َضفهو َط يُبِطَي اَبَط" نحو ، و كذلك األجوف اليائي " ِيدَس

 :  حّسان 

 [ الكامل ] (4)ُهُبوِب ُمْعِصَفٍة ُتَفِرُق َجْمَعُهْم ،        َو ُجُنوِد َرِبَك َسيِِّد اأَلْرَباِبِب -59

" َسْيِود " يسود و أصلها معتّل الوسط  مضارعه " َساَد " الثي اشتقت الّصفة من الفعل الّث      

فة انية ، و هذه الّصياًء ثم أدغمت في الياء الّث حيث جرى فيها إعالل بالقلب حيث قلبت الواو

 .بديل غيير أو الّتة ال تقبل الّتائم العتبارها صفة إلهّيبات الّدحملت داللة الّث

َفَصَل " نحو ، حيح من الفعل الّص"  َفْيَعل "على وزن "  َفَعَل "هة من  فة المشّبتصاغ الّص      

 ف و المعتّلفأغلب ما تكون من الفعل المضّع"  َفِعْيل "فة على وزن ا الّصأّم" فهو َفْيَصل 

 : حّسان  و ظهرت هذه الّصيغة في قول"  ٌدْيِدَش َوْهّد َفَش َو ٌفْيِفّف فهو َعَع" نحو ، اقص الّن

 [ الّطويل ] (5)َو َلْم ُيْرَج ِإّلا ُكُل َأْرَوَع َماِجٍد ،        َشِدْيِد الُقَوى ، ِذي ِعَزٍة َو َتَكُرِم -61

و وقعت صفة لما قبلها ، و " ّد َش" ف الثي المضّعهة من الفعل الّثفة المشّبصيغت الّص       

 .ر فيها دة و ال تغّية و الّشبات و المبالغة في القّوحملت داللة الّث

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .04/  32:  فاطر .(0)

   007/  0،  روس العربيةجامع الّدو الغالييني ، .  417/  3،  حو الوافي، الّنحسن اس ، عّب: ينظر . (4)

 . 031،  حويرس الّنات العاملة في الّدالمشتّق و ، عبد الواحد ، عصام ،.  003  –    

 .  442:  يوانالّد. (3)

 . 26: ينظر مثله . 03: يوان الّد .(2)

 .  423:  الّديوان (2)
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فة الّص أّما ،"َي فهو َرِضِي لّي و َرِضفهو َع َوَلَع" اقص فهو الّن ا ما جاء على المعتّلأّم       

(0)" يص ِريل و َحِوَط" نحو ،  " يلِعَف " على وزنفهي اقص و الّنأمن غير المضعف 
كما في   

 :قول حّسان

(2)الِعَماِد ،          ُمَصاُص الّنَجاِر ِمَن الَخْزَرِجيُل الِنَجاِد ، َرِفيُع َطِو -61
 [المتقارب  ]  

 

 ، ائمبات الّدفة داللة الّثو حملت الّص" َل َطِو" الثي هة من الفعل الّثفة المشّبت الّصاشتّق        

" ع ْيِفَر" فة خص منذ الوالدة ، كذلك الّصحيث دّلت على صفة أشبه ما تكون مفطورة بالّش

 .بات يمومة و الّثحيث حملت داللة الّد" َعَفَر"ة من المشتّق

 

ت و ابالّثلة ، بدالو على وزن اسم المفعول ، هة على وزن اسم الفاعل فة المشّبوتأتي الّص        

" و "  ّيْأالّر ُلِدَتْعُم" و "  ِشْيالَع ُماِعَن" نحو ، وليس بداللة اسم الفاعل أو اسم المفعول ، وام الّد

 :  هة على صيغة اسم الفاعلفة المشّبان مستخدمًا الّصقول حّسي"  ِةيَرالّس وُحُدْمَم" و  لِقالُخ ُبّذَهُم

 

(3)ُمَتَكِرَمًا َيْدُعو ِإَلى َرِب الُعَلى ،           َبْذَل الَنِصْيَحِة ، َراِفَع اأَلْعَماِد  -62
 [الكامل  ] 

 

على صيغة اسم الفاعل و دّلت على رفعة "  َراِفَع" هة استخدم الّشاعر الّصفة المشّب        

ت نة ، و لو نّونت لظّلفة مضافة إلى ما بعدها غير منّو، و قد وردت الّص(2)سب األصل و الّن

 . و هي اسم الفاعل داللة و صياغة ، على صيغتها 

       

 :ان بن ثابت  هة على صيغة اسم المفعول في ديوان حّسأّما ما جاء من الّصفة المشّب       

 

 [ويل الّط ] (5) ُمَؤَمَلا الَخَطُر اأَلْعَلى ، َو ِطْفاًل ى         ِبِهالَنِقْيَبِة ، ُيْبَتَغ َو َأْشَيَب ، َمْيُموَن -63

      

من  المشتّق"  َمْيُموَن" على وزن اسم المفعول "  َمْيُموَن" هة فة المشّباعر الّصالّش ذكر      

ه ، و قد عنى الّشاعر بذلك بأّن" لألشيب " هة صفة فة المشّبووردت الّص" َيَمَن " الثي الفعل الّث

(6)ب القلب فس و طّيمبارك الّن
 .  ذات الّداللة الّثابتة و الّدائمة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  3،  الوافي حوالّن اس ، حسن ،و عّب.  003 – 003/  0،  ةروس العربّيجامع الّدالغالييني ، : ينظر  (.0)

413 . 

 .  23:  يوانالّد. (4)

 .   423،  412،  021،  23،  42: ينظر مثله .  26:  يوانالّد. (3)

 .  30،  شرح ديوان حّسان بن ثابت األنصارّيالبرقوقي ، : ينظر . (2)

 .   42: ينظر مثله .  442:  الّديوان (2)

 .  324،  ان بن ثابت األنصارّيشرح ديوان حّسالبرقوقي ، : ينظر . (6)
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إذ يعاد من غير الّثالثي فتصاغ على وزن اسم الفاعل  الثيغير الّثمن  ةهفة المشّبا الّصأّم      

" و حن، ًا مضمومة و يكسر ما قبل اآلخر الفعل إلى المضارع و يستبدل حرف المضارعة ميم

(0)"  اِرَوْطاأَل ُمْيِقَتْسُم َو ِةاَمالَق ُلِدَتْعُم
 :في هذه الّصيغة يقول حّسان ،  

 

 [الوافر  ] (2)ْيَنا         ُمِنْيُر الَوْجِه ، َأْبَيُض َكاْلِهَلاِل ِفْيَنا َما َبِقَلا َيْنَفُك  َو -64

  

داللة الّثبات  و  حيث حملت، و " َأَناَر " الثي هة من غير الّثاستخدم الّشاعر الّصفة المشّب        

 .عدم الّتغّير في الماضي و المستقبل 

   

 ماعيةالّسو صيغها  هاا ألفاظهة ، أّمفة المشّبللّص ةالقياسّييغ و األوزان هذه أشهر الّص       

ورد في وقد  . عب حصرها في عدد معين ، و ال تخضع إلى قاعدة معينةفهي كثيرة و من الّص

 :  هة الّسماعية و منها ما يقوله حّسانالّديوان من الّصفات المشّب

 

 [ويل الّط ] (4)َيُسُبِني ،         ُفُجوَرًا ِبَظْهِر الَغْيِب أْو ُمْلِحٌم َقْحُر (3)َغٌس  َأِجِدَي ال َيْنَفُك -65

 

ازم الثي الّلة من الفعل الّثمشتّقالماعية  الّس"   َغٌس" هة فة المشّباعر الّصاستخدم الّش        

 . حيث دّلت على الّثبات الّدائم في اللؤم و الّضعف " َغَس " المضّعف 

 يغتين ، الّص إحدى استعمالة فيجوز يغة القياسّيمخالفة للّص سماعيةصيغة و عندما تلتقي        

 أّن حجتهمو ، المشهورة منها  يغو ال سيما الّص ّسماعلون االقتصار على الحاة يفّضالّن لكّن

أي هذا الّر غة ، إال أّندون أن ينطق به العرب أصحاب الّل ة هي اصطالح اللفظ القياسّي يغالّص

 . (2)دها مرونتها و تجّد من حيثغة فيه تجٍن على الّل

على  تدّل وهيباعي و الخماسي وهي ال تجري على الفعل هة من الّرو هناك صفات مشّب      

 . (3) "(3) َنَثْعَبَخ " و " (7) َلَدْرَمَش "و "  (6)َمَزْرَض" نحو  ، معنى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةغة العربّيالمرجع في الّلو رضا ، علي ، .  003/  0،  ةروس العربّيجامع الّدالغالييني ، : ينظر . . (0)

 .  444/  3،  حو الوافي، الّناس ، حسن و عّب.  33/  0،  نحوها و صرفها

 . 21،  021: ينظر مثله .  400:  الّديوان (4)

 " . َغَسَس "، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . الّضِعْيُف الّلِئْيُم :  َغٌس.  (3)

 .  421،  030،  002،  33: ينظر مثله .  033: يوان الّد .(2)

 .673 -674،  ىحو المصّفلّناعيد ، محمد ،  و.   401/  3،  حو الوافي، الّن اس ، حسنعّب: ينظر   (.2)

 . َمَزْر، مادة َض لسان العرب، ابن منظور ،  ِهْيَلَع ُمْيِمْصالّت َو ّضالَع ُةّدِش:  َمَزْرَض. (6)

 . " ُلَدْرَمَش" ، مادة  لسان العرب، ابن منظور ،  ُقْلالَخ ُنَسالَح ّيِتالَف ُعْيِرالّس ّيُوالَق:  َلَدْرَمَش. (7)

 " . َنَثَعْبَخ" ، مادة  لسان العرب، ابن منظور ،  ُةَزْيِرالَح  ُةاَقالّن َيِه نُةَثَعْبالَخ:  َنَثَعْبالَخ. (3)

  . 233/  3،  ارتشاف الّضرب من لسان العربأبو حّيان األندلسي ، : ينظر  (3)
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في ديوان حّسان عندما رثي حمزة بن عبد  ت الّصفة المشّبهة من غير الّثالثيو قد ورد     

 : فيقول المطلب 

 [ويل الّط ] (2)،      َلَدى اْلَبْأِس ِمْغَواِر الَصَباِح ، َجُسوِر (1)ُتَساِئُل َعْن َقْرٍم ِهَجاٍن َسَمْيَذٍع  -66

الالزم  "َسْمَدَع " باعي ة من الفعل الّرالمشتّق"  َسَمْيَذٍع" هة فة المشّبفالّشاعر استخدم الّص      

د عظيم شجاع هو ة لحديثه عن سّيالّصحيح ، و حملت الّصفة داللة الّثبات على الّشجاعة و القّو

 .بن عبد المطلب حمزة 

هة الواردة في فات المشّبأغلب الّصهة يّتضح لنا أّن فة المشّبفي نهاية الحديث عن صياغة الّص

  .الثي ما ورد من الفعل غير الّث الثي و قليليوان هي صفات من الفعل الّثالّد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتعني الكريم الّسيد  لسان العرببالّدال و كذلك وردت في " َسَمْيَدُع " يوان وردت في شرح الّد:  َسَمْيَذٍع( . 0)

 " .َسْمَدَع " ، مادة  لسان العربابن منظور ، . الجميل 

 .  002:  الّديوان(. 4)
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 :أوجه الّشبه بينها و بين اسم الفاعل 

 

يت بب سّماسم الفاعل في أمور عديدة ، و لهذا الّسبين هة و فة المشّبهناك تشابه بين الّص     

 :اآلتية به بينهما في األمور و تتمثل أوجه الّش. هة باسم الفاعل فة المشّببالّص

على حصول الحدث بعدما  على الحدث و على صاحبه ، فاسم الفاعل يدّل ا منهما يدّلكًل إّن .0

 .على ثبوت الحدث و لزومه لصاحبه  ها تدّلهة فإّنفة المشّب، كذلك الّصموجودًالم يكن 

و  ٌةَباِرو َض ٌباِرَض" ى و يجمع ، فيقال السم الفاعل ث و يثّنر و ُيؤّنمنهما ُيذّك اكًل إّن .4

ان و َتَنَسان و َحَنَسو َح ٌةَنَسو َح ٌنَسَح" هة يقال لها فة المشّبكذلك الّص"  وَنُباِرو َض اِنَباِرَض

 : ثةهة المؤّن، فيقول حّسان في الّصفة المشّب" ون ُنَسَح

 

 [ الكامل ] (1)اأَلْقَراِبَطى الِجَراِء ، َخِفْيَفَة ،           َمَر الَيَدْيِن َنِجْيَبًة إْذ َتْمَتِطي َسُرَح -67

الّصحيح ، و وقعت حااًل وصفت صاحبها ، و دّلت " َنَجَب " الثي ت الّصفة من الفعل الّثاشتّق

 . (4)ة خفيفة ، فهي فرس كريمة قوّي الّدوام و اللزومالّثبات و  على المؤنث في حالة

 :  هة على صيغة الجمعفة المشّبفي الّص حّسان و يقول

 

 [ويل الّط ] (3)بالَجّو َجْدٍب َمَراِتُعُه ُظُهوُرَها        ِإَلى َمْسَرٍحًا ُحْدبَو َراَحْت ِجالُد الَشْوِل  -68

 

(2)في الحديث عن عمل اسم الفاعل ُشرَحالذي  ما في عمله على شرط االعتمادمنه فق كٌليتّ .3
. 

 : في شرط االعتماد يقول حّسان 

 [الكامل  ] (5)ِبْيُض الُوُجْوِه َكِرْيَمٌة َأْحَساُبُهم       ُشُم اأُلُنوِف ِمَن الّطَراِز األّوِل  -69

        

حيح ، و الّص" َم َكُر" الثي المشتّقة من الّث"  ٌةَمْيِرَك" نالحظ ورود الّصفة المشبهة       

وام بوت و لزوم الّدحملت داللة الّث ، و"  ُضْيِب" اعتمدت في عملها على ورودها خبرًا للمبتدأ 

 .غير و عدم الّت

ة لم تكن مشتّق ، فإْن منهما مشتٌق اكًل ة االشتقاق ، و يقصد بذلك أّنمنهما في قضي يشترك كٌل .2

على  هةما هي صفة مشّبهة باسم الفاعل إّنهة أصيلة مشّبفهي ليست صفة مشّب -و هذا قليل  -

 ٌرْيِرا َحَهُهْجٌر َوَمَق اٌةَتَف ِهِذـَه"  ونحو " ُهْوُبدًا َأَساًل َأُجَر ُتْفَرَع" أويل نحو وجه الّت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  34:  الّديوان( 0)

 . 22،  شرح ديوان حّسان بن ثابت األنصارّيحمن ، البرقوقي ، عبد الّر: ينظر ( 4)

 . 062:  الّديوان( 3)

شرح شذور و .  477 – 476،  4، الهامش رقم  دىالّص دى و بّل، شرح قطر الّنابن هشام : ينظر . (2)

و .  33/  4،  المقاصد و المسالك توضيحين ، و المرادي ، بدر الّد.  203،  0، الهامش رقم  هبالّذ

  .670،  ىحو المصّفالّند ، و عيد ، محّم.  422/  4،  حوظائر في الّناألشباه و الّنين ، يوطي ، جالل الّدالّس

 . 032:  الّديوان( 2)
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وقد تأتي جامدة . (0)ا َهُرْعَش ٌماِعَن ا َوَهُهْجَو يٌلِمو َج وُهُبَأ اٌعَجُش" أويلي و المعنى الّت" ا َهُرْعَش

(4)"  ُهاُؤًا َمَوْلاًل ُحَهْنا َمَنْدَرَو" و يقصد بذلك "  ُهاُؤاًل َمَساًل َعَهْنا َمَنْدَرَو" نحو ،  لة بمشتّقمؤّو
. 

 :يقول حّسان 

 [الكامل  ] (4) اإِلْثِمِد(3)َكَلْوِن  َضاَقْت ِباأَلْنَصاِر الِبالُد َفَأْصَبَحْت       ُسْودًا ُوُجْوُهُهُم -71

الذي " َسِوَد " الثي الالزم الّثة من الفعل المشتّق"  ُسْودًا" هة فة المشّباستخدم الّشاعر الّص       

 .ائبات حمل داللة اللون ، و هو كناية عن المصائب و الّن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 407 – 406/  3،  حو الوافيالّناس ، حسن ، عّب: ينظر  (0)

 . 234/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض، األندلسي ان أبو حّي: ينظر  (4)

 ." َثَمَد " ، مادة  لسان العربَحَجٌر ُيّتَخُذ ِمْنُه الُكْحُل َو ِقْيَل َضْرٌب ِمَن الُكْحِل ، ابن منظور ، : َكَلْوِن اإِلْثِمِد  (3)

 .  66:  يوانالّد (2)
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 :الفرق بينها و بين اسم الفاعل 

، ومن خالل هة و اسم الفاعل فة المشّببين الّص ةواضح اتحو اختالفكتب الّنورد في       

 :  آلتيةااالختالفات في ديوان حّسان نجد  وقوفنا عند ما ورد من ذلك

حيث يقول حّسان في " َجِمْيٌل " و " َحَسٌن " نحو ، هة من الفعل الالزم فة المشّبتصاغ الّص .0

 : ديوانه

 [ الكامل ] (1) يَمٌة َأْحَساُبُهم ،        ُشُم اأُلُنوِف ِمَن الِطَراِز اأَلّوِلالُوُجوِه ، َكِر ِبيُض -71

و لم تتعَد لمفعول " م ُهاُبَسْحَأ" رفعت الفاعل و هو  " َكِريَمٌة" هة فة المشّبالّص نالحظ أّن        

 :يفي اسم الفاعل المتعّد، يقول حّسان ي المتعّد والالزم  ينالفعلا اسم الفاعل فيصاغ من أّم، به 

 [ويل الّط] ( 2) ُداِجَناَر الُمَمي الّذاِمالَح ُساِرا الَفَنَأ      ي   ِنّنَأ اِسالَن َني ِماِئَفْكَأ ُمَلْعَي َو -72

و "  ياِمالَح" عل المتعدي لمفعول به واحد و هو امن الف اسم الفاعل المشتّقورد في البيت 

حيث عمل "  اَرَمالّذ" عل مفعواًل به و هو او أخذ اسم الف" َحَمَي "  من فعل ثالثي معتّل اشتّق

 .منه  اسم الفاعل عمل فعله المشتّق

 :و يقول في اسم الفاعل الالزم 

 [الوافر ]  (3) ُنْيِنا الَجَهِتاَفَخَم ْنِم ُطُقْسَيا،           َويَهِف اُءَرْذالَع ُداِهالَن يُبِشَت -73

حيح الثي الّصمن الفعل الّث المشتّق"  ُداِهالَن" و هو " بأل " ورد اسم الفاعل المقرون       

 .، و قد حمل داللة الّتأنيث رغم عدم وجود عالمات الّتأنيث فيه  " َدَهَن" الالزم 

من و الّزأمن الماضي المنقطع ائم و ال صلة لها بالّزمن الحاضر الّدهة الّزفة المشّبتمثل الّص. 4

  : فيقول حّسانالمستقبل 

 [الكامل  ] (4)ُمَتَكِرَمًا َيْدُعو ِإَلى َرِب الُعَلى ،           َبْذَل الَنِصْيَحِة ، َراِفَع اأَلْعَماِد  -74

 :، فيقول حّسان في الّزمن الماضي  األزمنةجميع بينما يمثل اسم الفاعل 

         [ريع الّس]  (5) اِمَغالُب َفْيِعَض ِوْطالَخ َباِرَقُم         ُفُهْررًا َطاِتااًل َفَزي َغِجْزُت -75

ه كما أّن ، يالمتعّد "  َباَرَق"  غير الّثالثيمن  المشتّق" ب اِرَقُم" اعر اسم الفاعل ذكر الّش       

 .لعدم تنوينهو حمل داللة المضي ، ورد صفة لما قبله و قد ورد مضافًا لما بعده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  032:  الّديوان( 0)

 . 76: الّديوان  (4)

 . 473:  الّديوان (3)

 .  26: الّديوان  (2)

 " .َبَغَم  "ة ، ماّد لسان العربابن منظور ، : الّصوُت الّضِعيُف ، ينظر : الُبَغاُم .  426 :الّديوان  (2)
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 :في الّزمن المستقبل حّسان و يقول 

 

 [ويل الّط]  (1) ّلمًاَسحًا ُمْيِحى َصَسْما َأَم ِمْحالّش َنِمقًا      اِرَط اَءَج ْنِإ َفْيي الَضِرْقَنا َلَنِإ َو -76

 

و المكتنزة اللحم   ة الّسمينةحيحيوف اإلبل الّصاعر بقومه الذين يذبحون للّضيفتخر الّش          

 همال على االستقبال فمتى جاءالّد" قًا اِرَط" فقد ذكر اسم الفاعل  (4)ة المريضالهزيلة  تليس

 ." َقَرَط"  اسم الفاعل من فعل ثالثي صحيح متعٍد يف طارقًا ذبحوا لهم اإلبل، و اشتّقالّض

 ُمْيِقَتْسُم َو ِنْطالَب ُراِمَض" نحو ، هة الفعل المضارع في حركاته و سكناته فة المشّبجاري الّصُت. 3

 : في هذه الحالةان ل حّسيقو، "  ّيْأالّر

  [الكامل  ] (5)َأِني ُمِصْيُب الَعْظِم ، ِإْن َلْم َأْصَفِح       (4)ا َو اْبَن ُأّمْه َنْوَفًل (3)َأْبِلْغ َرِبْيَعَة -77

       

كنات الفعل المضارع من حيث الحركات و الّس"  ُمِصْيُب" هة الّصفة المشّب ماثلت      

 . ة في الّتأثير دة و القّوالّش فيبات هة داللة الّثفة المشّبملت الّصوح" ُيِصْيُب " فالمضارع هو 

يقول " يل ِمَضْخم و َج" نحو  ، الثية من الّثفة المبنّيو قد ال تجاريه و هو األغلب في الّص  

 :حّسان

 [الّطويل  ] (6)للَصِدْيِق ، َو ِإَنِني      َلَأْعِدُل َرْأَس اأَلْصَعِر الُمَتَماِيِل َو ِإِني َلَسْهٌل -78

إلى الفعل المضارع لخالفته في حركاته و سكناته فنقول  " َسْهل " هة  لو أعدنا الّصفة المشّب    

 . ، فنالحظ االختالف البّين و الواضح بين المضارع و الّصفة " َيْسُهُل " 

 

 : ، فيقول حّسان  مجاريًا للمضارع ييأتعل فا اسم الفاأّم

 [المنسرح ]  (7) ُفِلَتْخُم ُلْكالّش ا َواَنَوًا ِسَضْرا          َأَهِب ُمُؤَت ٌةَبْرا َغَهِب ْتاَنَب -79

 ،جاريًا له في الحركات و الّسكناتإلى المضارع لوجدناه م"  ُفِلَتْخُم" اسم الفاعل عدنا لو أ      

 " .َيْخَتِلُف " فنقول 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 433:  الّديوان (0)

 .370،   يوانشرح الّدحمن البرقوقي ، عبد الّر: ينظر  (4)

ذكر أّنه َرِبيَعُة بِن الَحاِرِث بِن  يوانالّد، و لكن شرح للزركلي لم أعثر على ترجمة له في األعالم : َرِبْيَعَة  (3)

  يوانشرح الّدحمن البرقوقي ، عبد الّر: ينظر . َعْبِد الُمّطِلِب بِن َهاِشِم ِبن َعْبِد َمَناِف ، َو ُتُوّفَي ِفي ِخالَفِة ُعَمَر 

 .74،  0، الهامش رقم 

ْن َأْغِنَياِء ُقَرْيٍش َو َأْجَواِدِهم َو ُشْجَعاِنِهم ، َشِهَد َفَتَح َمّكَة َو  َنْوَفل بُن َعبِد الُمّطلِب الَهاِشِمّي الُقَرِشّي ، ِم: َنْوَفل  (2)

 . 22/  3،  األعالمركلي ، الّز: ينظر . َعاَش ِإَلى ِخَلاَفِة ُعَمَر بِن الَخّطاِب 

 .  21:  الّديوان (2)

 .  033:  الّديوان (6)

 . 077:  الّديوان (7)
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م عليه معموله م عليها بخالف معمول اسم الفاعل فيجوز أن يتقّدال يتقّدهة فة المشّبمعمول الّص. 2

 .(0) " ُهُهْجٌن َوَسَح وُهُبٌد َأْيَز" القول  ّحِصا َيَل َو"  ُهُباِرا َضَندًا َأْيَز" فيجوز القول 

 : يقول حّسان في تقديم معمول اسم الفاعل عليه 

 [الكامل ]  (2) اِدَعْيالِم َةَوْحضي اِفَوى ُنَتَح رًا اِصَن اُهَوا ِسًبي َرِغَتْبا َنَل -81

  اسم الفاعل من فعل ثالثي متعٍد و قد اشتّق"  اُهَوًا ِسَراِصَن ًاّبي َرِغَتْبال َن" تقدير الكالم      

 . و قد ورد حااًل لما قبله، صحيح 

(3) هة سببيًافة المشّبمعمول الّص كونيلزم  .2
صاًل بضمير موصوفها سواء من ناحية كونه مّت 

و قيل " ه ْجُن الَوَسيٌد َحَز" نحو ، ة أو من ناحية معنوّي" ُهه ْجسٌن َوزيٌد َح" نحو ، لفظية 

مبطل فهذا " ٌح ِرَف َكيٌد ِبَز" ا قولهم في جملة خلف عن المضاف إليه ، أّم" أل "  أيضًا إّن

به و الّش المراد بالمعمول ما عملها فيه لحّق ألّنسببّيًا  لعموم قوله إّن المعمول ال يكون إّلا

(2)مييز رف بما فيها من معنى الفعل و هكذا عملها في الحال و الّتما عملها في الّظإّن
. 

 

 : يقول حّسان 

 

 [ الوافر]  (5) الَوْجِه َأْعَوَر ِمْن َثِقْيِفَلَو اَن الّلْؤَم ُيْنَسُب َكاَن َعْبدًا         َقِبيَح  -81

 

كما ، الزم حيح ّص" َقُبَح " ثالثي ة من فعل مشتّق" َقِبيَح " هة فة المشّبنالحظ أّن الّص      

بات حيث دّلت على العيب المالزم و حملت داللة الّث" كان " اقص أّنها وردت خبرًا للفعل الّن

مير الهاء بالّض ببي حيث جاء مّتصاًلهة الّسفة المشّبلصاحبه ، وقد أضيفت إلى معمول الّص

 .من ناحية معنوية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مغني اللبيب عن كتبو .  423 – 427/  3،  ة ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، : ينظر . (0)

 . 423 – 424/ 4، حو ظائر في الّنو الّناألشباه ين ، يوطي ، جالل الّدو الّس 041/  4، األعاريب 

 . 27: يوان الّد (4)

 رُتَرَم" صل بضمير الموصوف نحو ، أن يّت لاألّو :من أمور ثالثة  اببي واحدً ر ابن هشام معنى الّسفّس (3)

 ٍنَسَح ٍلُجَرِب رُتَرَم" نحو ، صاًل بما يقوم مقام ضميره أن يكون مّت:  انياألمر الّثو " .  ُهُهْجٍن َوَسَح ٍلُجَرِب

 ِرْيِمَض ُهَعرًا َمقّدُم كوُنَي ْنَأ:  الثو األمر الّث.  يِهَلاف ِإَضالُم يِرِمالّض اَمَقَم وُمُقَت" أل "  ألّن"  ِهْجالَو

 . 476،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّن: ينظر " هًاْجٍن َوَسَح ٍلُجَرِب رُتَرَم" نحو  ، وِفُصْوالَم

المرادي ، بدر و  006/ 3،  خميراإلعراب الموسوم بالّت ل في صنعةشرح المفّصالخوارزمي ، : ينظر (. 2)

 3،  ة ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، و  32 – 33/  4،  المقاصد و المسالك توضيحين ، الّد

شرح و ،  203،  هبشرح شذور الّذ،  041/  4، األعاريب  مغني اللبيب عن كتبو ،  423 – 427/ 

واهد ة ابن مالك و معه شرح الّشاألشموني ، شرح األشموني على ألفّيو  476،  دىالّص دى و بّلقطر الّن

 . 423 – 424/ 4، حو ظائر في الّناألشباه و الّنين ، يوطي ، جالل الّدو الّس 2/  4 للعيني ،

 .  073:  الّديوان (2)
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 .لذلك احتاجت في العمل إلى شبه اسم الفاعل  ،عدم تشابهها بالفعل .6

ها ابق أم في الالحق فإّنفة المشبهة إال ثابتة و دائمة في الحال سواء أكان في الّسال تأتي الّص. 7

و يستعمل في ، عليه الفعل  على ما يدّل ا اسم الفاعل فهو يدّلال تتعرض إال لذلك ، أّم

بات فة الحدث و عدم الّثالمستقبل ، فإذا قصد بالّصالماضي و الحاضر و : الثة األزمنة الّث

(0)"  َكُرْده َصِب ٌقاِئَض َو" فيؤتى بها على زنة اسم الفاعل كما في قوله تعالى 
فاستخدمت  .

 ، داللة على األمر الطارئاّلالّتغير المستمر و بات و اللة على عدم الّثّدلصيغة اسم الفاعل ل

 : فيما يشبه ذلك  يقول حّسان

 [ ويلالّط]  (2) َساِمُع ُمِطيٌع َلُه ِفي ُكّل َأْمٍر َو       َو ُكّلُهْم َدَعا َفَأَجاُبوُه ِبَحٍق -82

على بالّصيغة بات ، إذ أتى ارئ و عدم الّثاللة على الحدث الّطللّد  "َساِمع " استخدم حّسان        

 .وام بات و الّدعلى الّث لدّل ذلك" َسِميع " لو استخدم صيغة  وزن اسم الفاعل ، و

األقوى في معمولها الخفض بخالف اسم الفاعل  و كذلك معمولها فإّن" أل " إذا اقترنت بها . 3

مع " أل " ان عكس ذلك ، حيث اقترنت ، و قد ورد عند حّسصب فيه أقوى و أجود فإن الّن

 :الّصفة و مع معمولها ، إذ جاء المعمول مرفوعًا فيقول حّسان 

 

 [ بسيطال]  (3)ْيِل َما ُتِكُن َسِرْيَراُت اأَلَقاِوَحّمٌد َو الَعِزْيُز اهلُل ُيْخِبُرُه        ِبُم -83

ه يعطف ألّن" يَد ِبالَع اِل َوالَم يُرِثَك ٌدْيَز" نحو ، صب ال يصح أن يعطف على المجرور بها بالّن. 3

 ، و ليس معمولها كذلك، صب إذا كان المعطوف عليه منصوبًا في المعنى على الموضع بالّن

 ."  ُهاُلَم يٌرِثَك "هي "  اِلالَم يُرِثَك "ه األصل في ألّن ؛فع في المعنى بل هو في حالة الّر

و زيد "  ٍدْيَز ِباِرَض ْنِم ُتْبِجَع" فال يجوز القول ،  هفاعلال يجوز إضافة اسم الفاعل إلى . 01

(2)ها إضافة غير حقيقية  ألّن ؛هة إضافتها للفاعل فة المشّببينما يجوز في الّص، هو الفاعل 
  ،

  : حيث يقول حّسان بن ثابت في ذلك

(5)َو َلْم ُيْرَج ِإّلا ُكُل َأْرَوَع َماِجٍد ،        َشِدْيِد الُقَوى ، ِذي ِعَزٍة َو َتَكُرِم -84
 [الكامل  ]  

صة نالحظ في البيت الّسابق أن اإلضافة للّصفة المشبهة غير حقيقية ، فالّشدة مخّص        

 ."  ُهُتّوُق ٌةَدْيِدَش" للقوى في هذا الموضع ، أضف إلى ذلك المعنى الذي تعبر عنه هو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 04/  00:  هود (0)

 . 023:  الّديوان (4)

 . 411:  الّديوان( 3)

 . 423/  4،  حوظائر في الّناألشباه  و الّنين ، يوطي ، جالل الّدالّس: ينظر ( 2)

 .423: الّديوان  (2)
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و ال " رًا ْمَع وُهُبَأ اِري الّدٌب ِفاِرٌد َضْيَز" نحو  ه ،و منصوب هيجوز أن يفصل مرفوع. 00

 .صب فع أم بالّنسواء بالّر"  ُهُهْجَو ِبْري الَحٌن ِفَسٌد َحْيَز" حاة الّن بعض يجيز

 

 . وابع و ال يجوز أن يتبع معمولها بصفة يجوز اتباع معمول اسم الفاعل بجميع الّت .04

 

 :يقول حّسان 

 [ويل الّط]  (2) ِقّلَأَتالُم ِضاِرالَع َوْأَش وَنّدُرَي        (1) ٍطِقْأَم ِلي ُكِف اُدَغْوا اأَلَل َكِئَلْوُأ -85

و هذا ما ال يجوز "  ِضاِرالَع" بعد اسم الفاعل "  ِقّلَأَتالُم" نالحظ ورود الّصفة         

 .هة وقوعه في الّصفة المشّب

 

 إذ ، هة فال عمل لها إن حذفتفة المشّبا الّصمعموله ، أّمإبقاء يجوز حذف اسم الفاعل و  .03

زيد و نصب  فيجوز جّر" رًا َمُع يٍد َوَز ُباِرا َضَذَه" و "  ُهَباِريٌد َضا َزأَن: " أجيز القول 

 " َل ْعالِف َو ِهْجِن الَوَسَح ِلُجَرِب ُتْرَرَم" ن ، و ال يجوز منّو ضمار فعل أو وصٍفإعمرو ب

وذلك بنصب "  ِنِهَسَح َهُهْجَو ٍلُجَرِب ُتْرَرَم" الوجه و نصب الفعل و ال يجوز  ال يجوز جّرف

 . م عليهامعمولها ال يتقّد محذوفة و ألّنإن كانت ال تعمل  فهي، فة الوجه و خفض الّص

 ا َوَنَكَس ِلْيالّل ُلاِعَج َو: " يجوز اتباع مجرور اسم الفاعل على المحل كما في قوله تعالى . 02

البدن  الوجه و نصب وذلك بجّر" َن َدالَب ِه َوْجالَو ُنَسَح: " و ال يجوز القول  (3)"  َسْمالّش

و ذلك برفع المعطوف كما أجاز " ُد الَي ِل َوْجالِر ّيِوَق َوُه" اء الذي أجاز خالفًا للفّر

 :اعر البغداديون اتباع المنصوب بمجرور كقول الّش

  [ويل الّط ] (4)َصِفْيَف ِشَواٍء َأو َقِدْيٍر ُمَعّجل  َفَظّل ُطُهاُة اللْحِم ما َبْيَن ُمْنِضٍج -86

 اُخّبأو َط اٍءَوِش ُفْيِفَص: " و قّدر أصل الكالم "  ِفْيِفمعطوف على َص َرْيِدالَق " يالحظ أّن         

خفض بالجوار  هه عطف على صفيف لكّنفحذف المضاف و بقي المضاف إليه أو أّن"  ٍرْيِدَق

 .ل ذلك في الّديوان يمثولم أقف على ما  (2)فيف مجرور باإلضافة الّص أو على توهم أّن

 ، بينما ال يجوز في هة المرفوع حالة الّنصب و حالة الجّريجوز في معمول الّصفة المشّب. 02

 (6)هي الّرفع اسم الفاعل إال حالة واحدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   " َطَقَأ" ، مادة  ، لسان العربابن منظور  :ينظر .  ِهْيِف وَنُلِتَتْقي َيِذاّل ُعِقْوالَم: ط َقْأَم  (0)

 .  032: ينظر مثله .  031:  يوانالّد  (4)

 . 36/ 6:  األنعام  (3)

 .  041، لّديوان امرؤ القيس ، ا( 2)

 .  044 – 040/  4،  مغني اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام ، : ينظر . (2)

  . 241،  هبشرح شذور الّذابن هشام ، : ينظر .  (6)
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ة ، على عكس اسم الفاعل الذي ة و تكثر أوزانها الّسماعّيتتعدد صيغ الّصفة المشّبهة القياسّي. 06

يغة األخرى على وزن المضارع ، و الّص" َفاِعل " ًا هي يقتصر على صيغة واحدة إن كان ثالثّي

مة و كسر ما قبل اآلخر إن كان الفعل غير ثالثي ، و مع إبدال حرف المضارعة ميمًا مضمو

 :يقول حّسان  (0) يغتان ال خالف بينهما و ال َلبسالّص

 

  [الكامل  ] (2)َأِني ُمِصْيُب الَعْظِم ، ِإْن َلْم َأْصَفِح       ْيَعَة َو اْبَن ُأّمْه َنْوَفاًلَأْبِلْغ َرِب -87

المصاغة من "  ُمِصْيُب" فة المشّبهة من غير الّثالثي  نالحظ استخدام الّشاعر للّص           

لت الياء ميمًا مضمومة و كسر ما قبل حيث أعيد الفعل إلى المضارع ثم استبّد" َأَصاَب " الفعل  

 .اآلخر

فق معه ، و مع ذلك هة تختلف عن اسم الفاعل أكثر مما تّتفة المشّبالّص يالحظ مما سبق أّن      

هة قد تحمل الوزن نفسه السم فة المشّبًا فالّصًا بقدر ما كان سطحّيجوهرّي فلم يكن االختالف

به بينهما فهي قليلة بالمقارنة مع وجه الّشأا أّم ،ز بين المعنيين ياق هو الذي يمّيالفاعل ويبقى الّس

 .وجه االختالف فيما بينهما أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 441/  3،  حو الوافي، الّناس ، حسن عّب: ينظر  (0)

 .  21:  الّديوان (4)

 



23 
 

 

 : لهاعم . ثالثًا

 ي في حالتيهة عمل اسم الفاعل المتعّدفة المشّبه يثبت للّصرح أّنن ابن عقيل في الّشيبّي  

على التشبيه أو ، مييز صب على الّتصب في هذا المقام هو الّنصب ، و يقصد بالّنفع و الّنالّر

" َه ْجٌن الَوَسٌد َحْيَز"  :على الحدث و على مرفوعه ، فعند القول اِلا بعد الّدبه كونه واقًعبالمفعول 

منصوب على " هَ ْجَوال"  ضمير مستتر مرفوع و هو الفاعل و عليه فإّن"  ن َسَح" ففي كلمة   

 .( 0)شبيه بالمفعول به ، و كذلك حسٌن تشبه ضارب فيعمل عمله الّت

 

إذ تكتفي بالفاعل دون ، تعمل عمله فالثي الالزم ، ة من الفعل الّثهة مشتّقفة المشّبالّص إّن         

ها خالفت هذه القاعدة عندما شابهت اسم الفاعل المتعدي لمفعول به واحد المفعول به ، و لكّن

ي بل سّم، و تنصب مفعواًل به ، و الذي لم يسّم بالمفعول به صراحة ، فأصبحت ترفع فاعاًل 

يقع عليه  لفاألّوبيه بالمفعول به ، و الّش، و الفرق كبير بين المفعول به   ، بيه بالمفعول بهالّش

المذنب يعرب  فإّن" ٌب المذنَب اِرَض ُماِكالَح" فال يقع عليه الفعل ، فعند القول  الثّانيا أّم، الفعل 

   : ا قولنارب مباشرة أّم، فالمفعول به وقع عليه الّض" ب اِرَض" مفعواًل به مباشرة السم الفاعل 

 . (4)بع ماحة لم تقع علي الّطالّس ألّن ؛بالمفعول به  ًابع يعرب شبيهفإن الّط" بَع ٌح الّطْمَس ُماِكالَح" 

 

 ،بيه بالمفعول به ال ينصب إال بشرط االعتماد كما جاء في عمل اسم الفاعل سابقًاالّش إّن  

لعملها في معمول آخر كالحال  غير ضروريرط أم لم تقترن ، و هذا الّش" بأل " سواء اقترنت 

بيه أو على المنصوب اللة على هذا الّشكلمة معمول ال تقتصر الّد مييز و شبه الجملة ، ألّنو الّت

على مرفوعًا  لاألّو: ببي يجوز فيه ثالثة أوجه معمولها البارز و يسمى أيضًا الّس منه ، بل إّن

 :قول حّسان في الوجه  ويظهر هذا اعتباره فاعاًل و

 

 [الكامل  ] (3)األّوِل  ِبْيُض الُوُجْوِه َكِرْيَمٌة َأْحَساُبُهم       ُشُم اأُلُنوِف ِمَن الّطَراِز -88

وقعت  " كرم" ي الالزم المشتّقة من الّثالث"  كريمة" استخدم الّشاعر الّصفة المشبهة        

      فة المشّبهة فاعاًل هو رفعت الّص إذ،  لّثبات و الّدوامداللة ا تحمل وفاعاًل للّصفة المشّبهة ، 

 " .أحسابهم " 

 و الوجه. كان المعمول نكرة أو معرفة  شبيه بالمفعول به إْنصب على الّتهو الّن انيالّثالوجه 

 لُوالُح" نحو ، إال نكرة  يأتيال   همييز أن يكون نكرة ألّنصب أيضًا و لكن على الّتهو الّنالث الّث

 ." عًا ْبَط يُمِرالَك" و " اًل ْوَق

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  024/ 4،  شرح ابن عقيل: ينظر ( 0)

 . 404/  3،  حو الوافي، الّناس ، حسن عّب: ينظر ( 4)

 .  032:  الّديوان (3)
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" ِع ْبيُم الَطِرو الَك" وِل الَق لُوالُح" نحو ، كما يجوز في المعمول أن يكون مجرورًا باإلضافة      

 : يقول حّسان 

 [الوافر  ] (1)َو َلا َيْنَفُك ِفْيَنا َما َبِقْيَنا         ُمِنْيُر الَوْجِه ، َأْبَيُض َكاْلِهَلاِل  -89

  

، و حيث حملت داللة الّثبات  و " َأَناَر " استخدم الّشاعر الّصفة المشّبهة من غير الّثالثي         

 .لّصفة ورد مضافًا إليه مجرورًا عدم الّتغّير في الماضي و المستقبل ، نالحظ أّن معمول ا

 

تي ال تعمل إال بشرط االعتماد في حالة واحدة هي اّلالّصفة المشّبهة  فإّن، و بناء على ذلك 

(4)بيه بالمفعول به تنصب فيها الّش
.  

 وَنالّن َتَبْثَأَف َتْعَمَج ْوَأ َتْيّنا َثَذِإَف: " يقول سيبويه أّما جمع الصفة المشّبهة و تثنيتها ف 

ومن ذلك قوله ( 3)" وَه ُجالُو اِنسَنا الَحَمُه" و " اَر َبْخاأَل وَنيُبالّط"م ُهُلْوَق َكِلَذ َو ُبْصا الّنّلِإ يَسَلَف

ون سواء أكان ه إذا حذفت الّنن سيبويه أّنبّي َو(  2)" ااًل َمْعَأ َنْيِرَسْخاأَلم ِبُكِئِبَنُن ْلَه ْلُق: " تعالى 

        " اِر َبْخو َأيُبالّط ُمُه" و " ٍد ْيو َزُباِرالَض" نحو ،  فيجوز فيه الجّر المعمول نكرة أم معرفة

 :اعرنحو قول الّش (2)صب أيضًا و يجوز في ذلك حالة الّن

  [ويل الّط ] (6) َوَكُفا َناِئَرَو ْنِم ُمِهْيِتْأا        َيَل ِةيَرِشَة الَعَرْوو َعُظاِفالَح -91

 : هناك حاالت لمعمول الّصفة المشّبهة نوضحها فيما يلي 

و هنا "  ُهُهْجٍن َوَسَح ٍلُجَرِب ُتْرَرَم" نحو، هة مرفوعًا فة المشّبيأتي معمول الّص : الحالة األولى 

إذ ال يمكن أن يكون  ، ميرفة خالية من الّضو هنا تكون الّص ،الفاعلية  : لاألّو: يحتمل إعرابين 

 : يقول حّسان  ، (7)ن في آن واحدللشيء فاعال

 [الّطويل  ] (8)َو َراَحْت ِجالُد الَشْوِل ُحْدبًا ُظُهوُرَها       ِإَلى َمْسَرٍح بالَجّو َجْدٍب َمَراِتُعْه  -91

 

" و مؤّنثه " َأْحَدب " يالحظ استخدام حّسان الّصفة المشّبهة في حالة الجمع و مفردها         

 " . ُظُهوُرَها" و تحمل الّصفة المشّبهة داللة العيب و المرض ، و رفعت فاعاًل هو " َحْدَباء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 400:  الّديوان (0)

 .  403/  3،  حو الوافي، الّناس ، حسن عّب و.  241،  هبشرح شذور الّذابن هشام ، : ينظر  (4)

 . 410/  0،  الكتاب (3)

 . 013 / 03:  لكهفا (2)

 . 414/  0،  الكتاب :ينظر  (2)

و    414/  0، الكتاب و استشهد به سيبويه في  عمرو بن امرئ القيس الخزرجي ،ينسب هذا البيت إلى  (6)

 .، على قضية نصب المعمول بعد حذف الّنون  33 " الجمل في الّنحو" به الّزجاجي في  استشهد

  أوضح و  .  477، دى الّص و بّلدى شرح قطر الّنو .  240،  هبشرح شذور الّذابن هشام ، : ينظر  (7)

 . 676، ى المصّف حوالّند ، و عيد ، محّم.  423/  3،  المسالك إلى ألفية بن مالك    

 . 062:  الّديوان  (3)
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" هًاْجَو"نحو ، هة منصوبًا ، فال يخلو أن يكون نكرة فة المشّبفقد يأتي معمول الّص:  انيةالحالة الّث

هة مجرورًا على اعتباره فة المشّبيأتي معمول الّص:  الثةالحالة الّث ،"ه ْجالَو" نحو ، أو معرفة 

و " بأل " فة هة في هذا الحالة معّرفة المشّبا تكون الّصو يشترط في ذلك أّل، مضافًا إليه 

و ٍه َأْجو َوَأ ِهْيِبَأ ُهْجأو َو  ِهِهْجَو ُنَسالَح" نحو ، د منها و من اإلضافة إلى تاليها معمولها مجّر

      . (0)" ِب َأ ِهْجَو

وردت من : مّرة موزعة كما يلي "  044" يوان هة فقد وردت في الّدفة المشّببعد البحث في الّص

كرة، و مّرة في حالة الّن"  33" مّرات في حالة المعرفة و "  2" مّرة منها "  33" الثي الفعل الّث

مّرة  أّما من غير "  73" وردت غير عاملة ة و مّر"  41" قد عملت الّصفة المشّبهة فيما بعدها 

 .مّرة حيث لم تعمل فيما بعدها مطلقًا "  42" الثي فقد وردت الّث

ا ة ، أّممّر"  33" " َفِعيل " و وردت صيغة " تان مّر" َفُعول " وردت الّصفة المشّبهة على وزن 

" َفْعَلاء " حدة و صيغة وردت مّرة وا" ِفَعال " مّرات و صيغة "  3" فوردت " َفِعل " صيغة 

" مّرة " وردت " َفْعَلى" مّرة و صيغة "  03" وردت " َفاِعل " و صيغة " مّرات  3" وردت 

مّرات و "  6" " َفْعل " كما وردت صيغة " مّرتان " فقد وردت " ُفْعل " واحدة أّما صيغة 

    غة و وردت صي" ت مّرا 2" وردت " َفيَعل " و صيغة " ة واحدة مّر" ُفَعل " وردت صيغة 

 .مّرة واحدة فقط " َمْفُعول " 

نالحظ أن الّصيغ القياسية طغى حضورها على الّصيغ الّسماعية اللتزام الّشاعر بالقواعد         

الّصرفية ومع ذلك فلم يهمل الصيغ الّسماعية و هذا دليل على قدرة الّشاعر اللغوية في استخدام 

 :ا يلي الجداول و األشكال التي توضح ذلك و فيم الصيغتين في آن واحد ،

  

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أوضح و  .  477، دى الّص دى و بّلشرح قطر الّنو .  240،  هبشرح شذور الّذابن هشام ، : ينظر  (7)

 . 676، ى المصّف حوالّند ، و عيد ، محّم.  423/  3،  المسالك إلى ألفية بن مالك    
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 الثيالّث هة من فة المشّبالّص
 

من غير  هةفة المشّبالّص 
 الثيالّث

 % 19.67بنسبة ة مّر 24 %81.32ة بنسبة مّر 98ورد        

 العاملة
 

 غير العاملة العاملة كرةالّن المعرفة غير العاملة

41 

 

73 2 33 1 42 

 ( 3) رقم  الجدول

 إحصائية ورود الّصفة المشّبهة في الّديوان من حيث الّثالثي و غير ( 3) ن الجدول رقم يبّي

 الّثالثي  و العاملة  و غير العاملة و الّنكرة و المعرفة  

 

 العاملة
 الثيمن الّث

 غير العاملة
 الثيمن الّث

 العاملة كرةالّن المعرفة
من غير 

 الثيالّث

 غير العاملة
غير من 
 الثيالّث

4102% 

 

7302% 200% 3203% 1% 011% 

 ( 2) الجدول رقم 

 يمثل الّنسبة المئوية لورود الّصفة المشّبهة في الّديوان (  2) الجدول رقم 

 

 ولُعَف
  

 الصيغ  ولُعْفَم َفْيعل ُفَعل َفْعل لُفْع ى َلْعَف لاِعَف الءْعَف الِفَع َفِعل يلِعَف
 السماعية 

4 
 

33 3 0 3 03 0 4 6 0 2 0 33 

 (  2) جدول رقم 

الّصيغ القياسّية  و الّسماعية في  منإحصائّية ورود الّصفة المشّبهة (  2) يبين الجدول رقم 

 .الّديوان 

 ةالّسماعّييغ الّص ةيغ القياسّيالّص

74032% 47 % 

 ( 6) الجدول رقم 

 .يوان في الّد المشّبهةسبة المئوية لورود صيغ الّصفة يمثل الّن(  6) الجدول رقم 
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 ( 7) كل رقم الّش

من الّثالثي العاملة و غير العاملة و من  فة المشّبهةسبي للّصمثيل الّنالّت(  7) كل رقم يبين الّش

 .المعرفة و الّنكرة و للّصفة المشّبهة من غير الّثالثي العاملة و غير العاملة 

 

 ( 3) كل رقم الّش

 .فة المشّبهةماعية للّصة و الّسيغ القياسّيسبي للّصمثيل الّنالّت(  3) كل رقم يبين الّش

 

 غير العاملة العاملة النكرة المعرفة   غير العاملة العاملة   

الصفة المشبهة من غير   الصفة المشبهة من الثالثي
 الثالثي

20.41 

79.59 

5.10 

94.90 
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 الصيغ القياسية من الصفة المشبهة
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 (  3) كل رقم الّش

الثي ، حيث يظهر الثي و غير الّثفة المشّبهة من الّثمثيل البياني للّصالّت(  3) كل رقم يبين الّش

 .ة القياسّيوذلك لتعدد أوزانها الثي قد برزت بشكل الفت فة المشّبهة من الّثنسبة الّص أّن

 

 

 (  01) كل رقم الّش

 ضح لنا أّنفة المشّبهة العاملة و غير العاملة و يّتمثيل البياني للّصالّت(  01) كل رقم يبين الّش

 .فر شروط اإلعمال لعدم توفة العاملة هة العاملة أدنى من الّصفة المشّبنسبة الّص

 

الصفة المشبهة من  
 الثالثي

80% 

الصفة المشبهة من  
 غير الثالثي

20% 

 الّصفة المشّبهة من الّثالثي و غير الّثالثي

 العاملة   
20% 

 غير العاملة
80% 

 الّصفة المشّبهة العاملة و غير العاملة من الّثالثي
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 ( 00) كل رقم الّش

 حيث لم تظهر ( كرة المعرفة و الّن )فة المشّبهة مثيل البياني للّصالّت(  00) يبين الّشكل رقم 

 % . 2هة المعرفة سوى فة المشّبالّص

 

 

 ( 04) كل رقم الّش

يغ ماعية حيث برزت الّصة و الّسهة القياسّيفة المشّبمثيل البياني للّصالّت(  04) كل رقم يبين الّش

 . المستخدمةيغ و األوزان ة بشكل الفت لكثرة الّصالقياسّي

 

 المعرفة  
5% 

 النكرة
95% 

 الّصفة المشّبهة من المعرفة و الّنكرة

الصيغ القياسية من  
 الصفة المشبهة

73% 

الصيغ السماعية من  
 الصفة المشبهة

27% 
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 المبالغة صيغ: الث الفصل الّث

 

  تعريفها .أّواًل 

 صياغتها .ثانيًا 

 هاعمل . ثالثًا
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 المبالغة  صيغ

 

  : تعريفها .أّواًل 

َو َأْجُروا اسَم الَفاِعِل ِإَذا َأَراُدوا َأْن ُيَباِلُغوا ِفي اأَلْمِر : " يقول سيبويه عن صيغة المبالغة        

ِإّلا َأّنُه ُيِرْيُد َأْن  ،َمْجَراُه ِإَذا َكاَن َعَلى ِبَناِء َفاِعٍل ، ِلَأّنُه َلا ُيِرْيُد ِبِه َما َأَراَد ِبَفاِعٍل ِمْن ِإيَقاِع الِفْعِل

 ُعوٌل َو َفّعاٌل َو ِمْفَعاٌل َف: َفَما ُهَو ِفي اأَلْصِل ِإّلا الِذي َعَلْيِه َأْكَثُر َهَذا الَمْعَنى ، ّدَث َعِن الُمَباَلَغِة ُيَح

َو َيُجوُز ِفيِهّن َما َجاَز ِفي ، َفِعيٌل َكَرِحيٍم َو َعِلْيٍم َو َقِديٍر َو َسِميٍع َو َبِصيٍر : َو َفْعٌل َو َقد َجاَء 

َضُروُب ُرُؤوِس الِرَجاِل َو َهَذا : اِعٍل ِمَن الّتْقِديِم َو الّتأِخيِر َو اإِلْضَماِر َو اإلْظَهاِر ، َلْو ُقْلَت َف

َهَذا َضاِرُب َزيٍد َو َعْمرًا ، ُتْضَمُر " ، َجاَز َكَما َتُقوُل " َق اإِلْبِل ٌب ُسوَضُرو" : وَق اإلبِل َعَلى ُس

 .  (0)" َو َضاِرُب َعْمرًا 

، نحو         " ّعال اعل إلى َفَف" صيغة أّنها ما حّولت من ، و عّرفت أيضًا صيغ المبالغة        

و ، بقصد الكثرة و المبالغة " َضروب  "، نحو   عولو َف" ِمنحار " ، نحو عال ْفو ِم، " غّفار " 

بقصد القّلة ، و تأخذ حكم اسم " َعليم " ، نحو " و َفعيل " َحِذر " ، نحو   " َفِعل" ما حّول من 

 .(4)الفاعل 

 :صياغتها . ثانيًا 

و ال ، الثي في األصل إال من مصدر الفعل الّث صيغ المبالغة ال تصاغ بّين ابن هشام أّن 

من  "َسآر " و " َأْدَرَك " من الفعل " َدّراك " تصاغ من سواه ، و قد ذكر شواّذ لذلك ، منها 

" َأَهاَن " من الفعل " ِمْهَواٌن " واذ ة ، و ذكر أيضًا من الّشو يقصد بذلك أبقى بقّي" َأْسَأَر " الفعل 

 :هذا الوزن في قول حّسان ظهرحيث  (3) " َأْعَطى " من الفعل " ْعَطاٌء ِم" و 

 [الّطويل ]  (4) ِمْعَطاٌء ِبَما َكاَن ُيْتِلُدَو َأْبَذَل ِمْنُه للّطِرْيِف َو َتاِلٍد ،          ِإَذا َضَن  -92

 : وهذا يظهر في قول حّسان، "  َرَذْنَأ" من الفعل " ير َنِذ" و،  َعَمْسمن الفعل ّأ" يع َسِم" و 

 [الوافر ]  (5)ِتْيُتم          ِبَتْصِدْيِق اّلِذي َقاَل الّنِذْيُر ْد ُأِن ، َو َقاِباْلُقَر َكَفْرُتْم -93

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 001/  0،  الكتاب (0)

 شرح شذور الّذهبابن هشام ، و .  02/  4،  توضيح المقاصد و المسالكالمرادي ، بدر الّدين ،  : ينظر  (4)

 ،203  . 

 . 37،  معاني األبنيةو الّسامرائي ، فاضل ، .  203،  نفسهابن هشام ، : ينظر  (3)

 . 62:  الّديوان( 2)

 . 040: الّديوان ( 2)
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 :   التي ظهرت في قول حّسان"  َفّعال "و أكثر صيغ المبالغة استخدامًا و استعمااًل هي 

 [الّطويل ]   (2)َو َأْهاًل ِإَذا َما َجاَء ِمْن َغْيِر َمْرَصِد       َمْرَحبًا  (1)َلَقّواٌل ِلِذي اْلَبِثَو ِإِني  -94

ي وردت خبرًا للحرف المتعّد الثي المعتّلالّث" َقاَل " ة من الفعل يغة المشتّقهذه الّص         

ها أصبحت لمداومة على القول كأّنة بعد أخرى و اكرار مّريغة داللة الّتالّصو حملت الناسخ ، 

 :     قول حّساني"  َفُعوٌل "و الّصيغة الّثانية األكثر استخدامًا هي  . (3) حرفة و صنعة ملتزم بها 

 [الّطويل ] ( 4) ِإَلى َداِعي الِهَياِج ، ُمَصِمِم ِح ِإَذا َشَتا ،        َسِرْيٍعَضُروٍب ِبَأْعَجاِز الِقَدا -95

 

ي الّصحيح داللة المشتّقة من الفعل الّثالثي المتعّد"  َضُروٍب

، "  ِمْفَعال" لثة فهي أما الّصيغة الّثا .(2)

(6)" َحاٌر َبَواِئَكَها ِإّنُه َلِمْن" نحو 
 : قال حّسان.  

 [الّرَمل ]  (7) يِن ِمْقَداٍم َبَطْلِيٍد ،          َماِجِد الَجَدَكْم َقَتْلَنا ِمْن َكِرْيٍم َس -96

ي، و حيح المتعّدالّص" َقِدَم " الثي ة من الّثالمشتّق"  ِمْقَداٍم" استخدم حّسان صيغة المبالغة       

فصيغة المبالغة .  يغة داللة حملت الّص

و نالحظ . ة و صاحب نسب و سّيد في قومه قّوالقدام و اإلشجاعة و بالجاءت لوصف المقتول 

أّما . الحقًا " َفِعيل " سيأتي الحديث عن مثلها في صيغة التي " َكِرْيٍم َسِيٍد " يغ ورود بعض الّص

 : حّسان  قولحيث ظهرت في "  لَفِعْي" استعمااًل هي  الّصيغ األقّل

 [الّطويل ]  (8)َضُروٍب ِبَأْعَجاِز الِقَداِح ِإَذا َشَتا ،        َسِرْيٍع ِإَلى َداِعي الِهَياِج ، ُمَصِمِم  -97

      

، وحملت " َسِرَع " استخدم الّشاعر صيغة المبالغة المشتّقة من الّثالثي الّصحيح الالزم       

ة من سجاياه و سجّي داللة 
(3). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ." َبَثَث " ، مادة  لسان العربِشَدُة الُحْزِن ، ابن منظور ، : اْلَبث (0)

لسان ِميَعاد ، ابن منظور ، : َمْرَصِد .  421،  437،  403،  31،  34: و ينظر مثله .  30، الّديوان  (4)

 ."َرَصَد " ة  ، ماّد العرب

موقدة ، سمير ، : ينظر  (3)

 4774113رسالة دكتوراه

 .  473،  402،  064،  002،  26،  33،  30،  41و ينظر مثله ، .  423:  يوانالّد (2)

موقدة ، سمير ، : ينظر  (2)

 .4344113رسالة دكتوراه

 . 002/  4، المقتضب  د ، و المبّر.  004/  0،  الكتاب سيبويه ،: ينظر  (6)

 . 002،  34،  20، 32ينظر مثله ، .  031:  يوانالّد (7)

 . 031: ينظر مثله .  423:  يوانالّد (3)
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موقدة ، سمير ، : ينظر  (3)

 . 4374113رسالة دكتوراه

 

(0)"  َفِعٌل" فهي األقل استعمااًل يغة الّثانية ا الّصأّم
 :ن في شعره عندما قال احيث ذكرها حّس  

 [البسيط ]  (2)َقْتَل اإِلَماِم األِميِن الُمْسِلِم الَفِطِن         َكاَن َشْأُنُهُم ًاَيا َقاَتَل اهلُل َقْوم -98

ة من الفعل المشتّق" عريف بأل الّت" مقرونة "  الَفِطِن" ان صيغة المبالغة استخدم حّس       

 ،لورودها معرفة الالزم و وردت صفة لما قبلها حيث عملت دون قيد أو شرط " َفِطَن " الثي الّث

"  َفِعٌليغة  الّص ، كما أّن" هو " مير المستتر و تقديره حيث رفعت فاعاًل هو الّض

و  (3)

ارئ و يحتاج إلى سرعة به الموقف الّطكاء الذي يتطّلعلى الفطنة و الّذ تدّل" َفِطٌن "  يغةالّص

 . ة في الحركة بديهة و خّف

 ِلْصَنِب وٌبُرَض" يغ المذكورة سابقًا جميعها تقتضي تكرار الفعل ، فعند القول و الّص          

استعمالها  ال يصّح" ول ُعَف" على وزن "  وٌبُرَض" صيغة المبالغة  فإّن" ها اِنَمِس وَقُس يِفالّس

فضيل و االشتراط كاسم رة وهي في الّتة واحدة بل يصبح األمر عادة دائبة متكّرلمن يضرب مّر

ين لالكوفيين لم يجيزوا إعمالها معّل كثير مع العلم أّنالفاعل ألنها حّولت عنه بهدف المبالغة و الّت

 . فض بمخالفتها ألوزان المضارع و مخالفتها لمعناه ذلك الّر

ر ينصب االسم مقّد لوا ذلك بوجود فعل محذوفا االسم المنصوب الواقع بعدها فقد عّلأّم         

قيض كما في ذلك لم ينِف وجود الّن م االسم المنصوب عليها إال أّنمنعوا أن يتقّدالواقع بعدها ، و

 : اعر قول الّش

 [ويل الّط]  (4)َعَلى الَشوِق ِإْخَواَن الَعَزاِء َهُيوُج        اْهَتاَج للَشْوِق ِإَنَها  ِدْيَنُه َو ىَقَل -99

رة عن معمولها    المتأّخ" َهُيوٌج " بفعل صيغة المبالغة "  اَنَوْخِإ" اعر حيث نصب الّش         

(2)" َفَأَنا َشّراٌب  الَعَسُلأّما : " ل و كذلك عند القّو"  اَنَوْخِإ" 
. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 403/  3،  ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن مالك ، : ينظر ( 0)

 . 474:  يوانالّد( 4)

موقدة ، سمير ، : ينظر ( 3)

 . 4364113رسالة دكتوراه

م معمول صيغة المبالغة عليها ، البيت ألبي ذؤيب الهذلي كما ورد في الكتاب حيث احتج به سيبويه على تقّد( 2)

.  003/  4،  شرح ابن عقيل: ة ذاتها ،ينظر و استشهد به  ابن  عقيل على القضّي.  00/ 0،  الكتاب: ينظر 

  473،  0، الهامش رقم  دىالّص دى و بّلالّن  شرح قطر: و استشهد به ابن هشام على القضية ذاتها ، ينظر 

 .أعثر عليه لم و 
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ان و أبو حّي.  014/  3،  خميرالموسوم بالّتصنعة اإلعراب  ل فيشرح المفّص الخوارزمي ، :ينظر ( 2)

 دىالّص دى و بّلشرح قطر الّنو ابن هشام ،  . 241/  3،  العرب رب من لسانارتشاف الّضاألندلسي ، 

حو الّند ، و عيد ، محّم.  33/  0، غة العربية نحوها و صرفها، المرجع في الّلعلي و رضا ، . 473،

 . 664، ىالمصّف

 

      

  ة ال يقاس عليها ، إال أّن بعضهم أجاز القياس بهاة وردت في الّلغة العربّيصيغ سماعّيو هناك 

 :ها و من

نحو      ، يغة لمن يبالغ و يعمل على دوام هذا األمر و يولع بالقيام به و تستخدم الّص"  ِفِعيل"  .0

 .كر و تستخدم لمن يولع بالّس" ِسِكير " 

َرُجٌل " ، نحو " ث ر و المؤّنالمذّك" : يغة للجنسين ويجوز استخدام هذه الّص " ِمْفِعيل"  .4

 .حّسان  شعر فيو لم أقف على ما يناظر ذلك " . اْمَرَأٌة ِمْسِكيٌن " و  " ِمْسِكين 

و برزت هذه الّصيغة في ديوان  .(0)" إّن َهَذا َلَشيٌء ُعَجاٌب : " نحو قوله تعالى " ُفَعال  " .3

 : حّسان عندما قال 

 

 [الّطويل ]  (2) َفَوَلْت َنِطيًحا َكْبُشَها َو ُجُموُعَها          ُثَباٍت ِعِزيٍن َما ُتالُم ُصُفوُفها -111
 

الالزم الّصحيح ، " َثَبَت " المشتّقة من الفعل الّثالثي "  ُثَباٍت "استخدم الّشاعر صيغة المبالغة     

كما أّنها تحمل .  (3) و عدم تجّمعهم تفّر لتفرقهمجماعة من الّناس  همو " ة َبُث" بات جمع و ُث

 . داللة المبالغة و الّتكثير 

و عند " ُكّبار " ة نحو القياسّي" َفّعال " يغة مشتّقة من صيغة المبالغة هذه الّص"  ُفّعال"  .2

 .  (2)" ُكَبارا  َو َمَكُروا َمْكرًا: " نحو قوله تعالى " و ُكّبار " َكِبير " المبالغة من 

 :يغة هذه الّص ما يشبهيقول حّسان في

 [الّطويل ]  (5)َو َجاَدْت َعَلى الُحَلاِب ِبالَموِت َو الَدِم َل ِصَراُرَها     َوَنْحُن ِإَذا َما الَحْرُب ُح -111

َحَلَب " الّثالثي ة من الفعل المشتّق هي مجرورة"  الُحَلاِب" استخدم حّسان صيغة المبالغة         

، فتجود عليهم بالحليب آخر الّنهاراقة التي يحّلون صرارها لحلبها ، فقد شّبه حّسان الحرب بالّن"

 .غة في الّسياق الكثرة و المبالغةوداللة الّصي(6)ها تجود بالقتلى و الجرحىكالحرب إذا اشتعلت فإّن

الّتاء المربوطة بقصد الّزيادة  في و زيدت عليها " ُفَعال " و هي في األصل " ُفَعالة  " .2

 . للمبالغة في وصف كثير الكرم " ة ُكَراَم" نحو  ،(6) المبالغة

للمبالغة من كثير الفهم ، " َفَهامة " للمبـالغة مـن كثـير العـلم و " امة َعـَل" نحـو " ، َفّعـالة "  .6

 :وقد ظهرت هذه الّصيغة في شعر حّسان عندما قال 

 [الّطويل ]  (8)يِف َمْعِدَلايِف َلْم َتْعِدْل َعِن الَسو َحَمْلُتَها       َعَلى الَسَخّطاَرًة ، َل ُمَلْمَلَمًة -112  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/  33: ص ( 0)

 . 073:  يوانالّد( 4)

 . 472،  ان بن ثابت األنصارّيشرح ديوان حّسالبرقوقي ، : ينظر ( 3)

 . 44/  70: نوح   (2)
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 . 423:  يوانالّد (2)

 . 336،  ان بن ثابت األنصارّيشرح ديوان حّسالبرقوقي ، : ينظر ( 6)

 .  012،  معاني األبنيةالّسامّرائي ، فاضل ، : ينظر  (7)

 . 443:  يوانالّد( 3)

       

 مينة التي تخطر بذنبها أثناء سيرها نشاطًا وشيطة الّساقة الّنيصف الّشاعر في هذا البيت الّن       

اء المربوطة و قد زيدت الّت" َخَطَر " ة من الفعل المشتّق َخّطاَرًةواستخدم صيغة المبالغة  (0)سرعة

 . اقة و سرعتها لّداللة على نشاط الّنلزيادة في المبالغة و الكثرة 

(4)"  ُلَمَزٍة ُهَمَزٍة ِلُكِل ٌلْيَو: " نحو  قوله تعالى "  ُفَعَلة " .7
. 

 :ان في هذه الّصيغة يقول حّس (3)" َداِعَية " و " َراُوَية " نحو "  ٌةَلاِعَف " .3

 [البسيط  ] (5)الُوَراُد فاْنَهَدَرا  َفَدَل َحْوَضُهُم         (4)ٌةَو َأْوَرُدوا  َوِحَياُض الَمْجِد َطاِمَي -113

وردت ف" َطَمَي "  الثي المعتّلالمشتّقة من الفعل الّث"  َطاِميٌة" استخدم حّسان صيغة المبالغة      

 .المكانة الكثرة و المبالغة في المجد و علّو لتعطي داللةان و استخدمها حّسمبتدأ ،ليغة خبرًا لالّص

 : كما في قول حّسان" َفَعال " أخرى منها ما كان على وزن  صيغ سماعيةوورد في الّديوان     

 [البسيط ]  (6) م          ِديَن الُهَدى ، َو َعَواُن الَحْرِب َتْسَتِعُراهلُل َأْنَصارًا ِلَنْصِرِه َسّماُهُم -114

كناية  اُنَودة ، فالَعة في المعركة و الّشالمبالغة و القّو عن َعَواُنالمبالغة  ةصيغ عّبرت          

 .عن اشتداد المعركة و قوة لهيبها 

 (7)"  وُمُيالَق ّيالَح َوا ُهّلِإ َهَلا ِإَل اهلُل: " وم في كما في قوله تعالى ّينحو َق، "  وٌلُعْيَف"  .3

  (3)" س ّدُوق" نحو ، "  َفُعوٌل"  .01

فهو         " َقَطَع " نحو " ل َمْفّع" هو " َفاِعل " يجري مجرى ن بعض الّنحاة أّن ما بّيو        

و " َفاِعل " كثير ، فالمعنى الذي يؤديه هو نفسه معنى إذا أريد به المبالغة و الّت" ُمَقّطع " 

تجري المجرى نفسه و إن لم " َفّعال " كذلك صيغة . ة ة بعد مّرهذا ناتج عن تكراره مّر

كسر ه و ُيم الفاعل أّن ُيضم أوُلالثي لصياغة اسيكن موازًيا له ألّن األصل في الفعل غير الّث

ألّنه في معناه " َطاع َق" و ألحق به " ُمقِطع " هو " قّطع " خر ، فاألصل في ما قبل اآل

ال " قّتلت " ة واحدة ، و الفعل هذا القول لمن يقوم به لمّر ال يصّح" زيد قّتال:" ،فعند القول 

ومن كالم العرب أيضًا  (3)" َغّلَقِت اأَلْبَواَبو : " يستخدم إال إذا أردنا الجماعة كقوله تعالى 

(01)" ا كَهاِئَوأنه لمنحاٌر َب" 
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 323،  ان بن ثابت األنصارّيشرح ديوان حّسالبرقوقي ، : ينظر ( 0)

 . 0/  012:  الهمزة(. 4)

 .   017 – 016،  حويرس الّنات العاملة في الّدالمشتّقعبد الواحد ، عصام ، : ينظر (. 3)

                      " .َطَما " ، مادة  لسان العربابن منظور ، : ، ينظر  َعَفارَت ا َوَهاُؤا َمَلَع: َطاِمَية ( 2)

 .  433ينظر مثله ، .  020:  يوانالّد( 2)

 . 043:  يوانالّد( 6) 

 . 422/  4: البقرة (. 7)
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 ،    رفيطبيق الّصالّتعبده ، اجحي ،الّرو. 040/ 0،  ةروس العربّيجامع الّد مصطفى،الغالييني ،:ينظر ( 3)

 . 017 – 016،  حوّيرس الّنات العاملة في الّدالمشتّقو عبد  الواحد ، عصام، .  63    

 . 43/  04:  يوسف( 3)

 .  042 – 043/  0،  حواألصول في الّنراج ، ابن الّس: ينظر ( 01)

 

 : عملها . ثالثًا

         

 َلُه َو َرُسولُه ، َلَأّنَك ُتِريُد ِبَفُعول َهُهَنا َأَعْبَد اهلِل أَنَت َرُسوٌل: ل تقو: " يقول سيبويه في ذلك       

َأعبَد اهلِل َأنَت : َما ُتِرْيُد ِبِه ِفي َضُرْوٍب ِلَأّنَك ُتِرْيُد َأْن ُتوِقَع ِمنُه ِفْعاًل َعَليِه َفإّنَما ُهَو ِبمنِزَلِة َقوِلَك 

ي ِفْعٍل َو َلْم َأَعبَد اهلِل َأنَت َعِديٌل َو َأَعبَد اهلِل َأْنَت َجِليٌس ِلأّنَك ُتريُد ِبِه ُمَباَلَغة ف: َعجوٌز َلُه َو َتُقوُل 

ي الِذ ُرَثْكاأَل ُلْصا اأَلّمَأَف...  َتْنَأ ٌدْيَزَأ:  َكِلْوَق ِةَلِزْنَمِب ا اسٌمَذا َهَمّنِإَتُقْل َمَجالَس َفيكوُن َكَفاِعل َف

ن ِم ِلاِعلَفت ِلَيِنُب اَهّنأَل ِةَغاَلَبُمْلت ِلَيِني ُبي الِتِف اَزا َجَمّنِإ ٌل َواِعَفَف اِءَمْسن اأَلل ِمِعى الِفَرْجى َمَرَج

 َكِلى َذَلَع َكّلُدَي ِلْعى الِفَرْجي َمِرْجَت ْنَأ ِلْصي اأَلِف َيي ِهة الِتَيِنْباأَلِب ْتيَسَل د َواِحى َوعَنالَم َو ِهِظْفَل

 ُلَعْفَي  ٍلْعى ِفَلَع  االسَم ّنَأِل ٍدْبَع َو  اٍمَلُغ ِةَلنِزَمي ِبا ِهَمّنِإَف ِلْعالِف ُةَغاَلَبا ُمَهْيِف ْنُكَي ْما َلَذِإَف ٌةَلْيِلا َقَهّنَأ

ا ّلِإ ِهْيِف ْنُكَي ْمَل ِلاِعالَف ِةَغاَلَبُمي ِلا الِذَل ا َوَمُهْنِم ٌداِحن َوُكَي ْما َلَذِإول َفُعْفَم ى ُفِعَل  ُيْفَعُل َوَلَع ل َواِعَف

 (.0)"  ُعْفالّر

و ينطبق على صيغة المبالغة الحكم نفسه الذي ينطبق على اسم الفاعل ، فهي تعمل بشكل       

 . (4)دة منهاو تعمل بشروط عندما تكون مجّر" بأل " مطلق دون قيد أو شرط حال اقترانها 

 :."بأل " يقول حّسان في صيغة المبالغة المقرونة 

 [ الوافر]  (3)ِإْخَباِر الَكُذوِب ِبِصْدٍق ، َغْيِر        ْيِه ،َو َخّبْر ِبالِذي َلا َعَيَب ِف -115

و قد اقترنت بـ " َكَذَب " الثي المشتقة من الفعل الّث وِبُذالَكاستخدم حسان صيغة المبالغة         

مير يغة دون شرط أو قيد حيث رفعت الفاعل و هو الّضو في هذه الحالة تعمل الّص" أل " 

 . كذبالّتكثير و المبالغة و المداومة على ال عّبرت عنها ، كما أّن" و ه" المستتر و تقديره 

صيغة المبالغة تجري مجرى اسم الفاعل فتعمل عمله فيما بعدها و  و بّين الّنحاة أّن      

" وٌب زيدًا ُرذا َضَه: " ف ما يعمل فيه اسم الفاعل ، فعند القول ف ما تعمل فيه كما يتصّريتصّر

  و " يدًا َضِرٌب َز" و " يدًا ّراٌب َزا َضَذَه: " و كذلك القول " يدًا ٌب َزاِرا َضَذَه" : يشبه القول 

 (.2)يغ المذكورة سابقًا و هذا جائز في جميع الّص" دًا ْييٌب َزِرَض" و " يدًااٌب َزِمْضَر" 

يغ ّصو عملت صيغة المبالغة بصيغها الخمس المذكورة سابقًا فيما بعدها حيث تعمل ال      

ا قليل ، و قد كان مإعماله فإّن" َفِعل " صيغة  َو" يل ِعَف" ا صيغة الّثالثة األولى بشكل كبير ، أّم

و قوم من البصريين و وافقه آخرون في _ الذي أجاز إعمالها _ ذلك مصدر خالف بين سيبويه 

 ها على وزن الّصفةألّن" َفِعْيل " حاة في و خالفه بعض الّن،ه على وزن الفعل ألّن" َفِعل " صيغة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 007/  0،  الكتاب( 0)

 . 203،  شرح شذور الّذهبابن هشام ، و  . 74/  3،  شرح الّتسهيلابن مالك ، : ينظر  (4)
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 . 41:  الّديوان( 3)

 . 34،  كتاب الجمل في الّنحوالّزجاجي ، أبو القاسم ، : ينظر ( 2)

 

 

 

ها على وزن الفعل ألّن" َفِعل " ا الجرمي فقد أجاز إعمال أّم، د المازني و المبّر: هة منهم المشّب

ا الكوفيون فال يجيزون إعمال أوزان صيغة المبالغة أّم" . ل ْيِعَف" و منع عمل صيغة المبالغة 

ه مفعول به منصوب يغ على أّنلين مجيء االسم المنصوب بعد هذه الّصبشكل مطلق معّلجميعها 

هاية يغلب رأي سيبويه و في الّن( 0)ف و إجحاف ياق وهذا فيه تعّسر حسب الّسلفعل محذوف يقّد

 .(4) عر المنظوم و الكالم المنثورماع من خالل الّشفي ذلك لورود الّس

 ايغة المفردة ، فمن أراد أن يعملهاة و المجموعة معاملة الّصة المثّنو تعامل صيغة المبالغ        

، و صيغة المبالغة من          كان له ذلك ، في حالة اإلفراد أو في حالة الّتثنية أو حالة الجمع 

 : يغة عند حّسان في شعره عندما قال ، و قد ظهرت هذه الّص" ُفْعل " المفردة قد تجمع " َفُعول" 

 [الكامل ]  (4)الّطِريِق الَمْنَهِج  ( 3)ْبٍر ُيَساُقوَن الُكَماَة ُحُتوَفَها ،       َيْمُشوَن َمَهْيَعَةُص -116

     

ة من الفعل الّثالثي الالزم      في حالة الجمع و المشتّق ُصْبٍراستخدم حّسان صيغة المبالغة       

يغة على المداومة ت الّصكثير في الفعل كما دّليغة داللة المبالغة و الّتالّص أعطتحيث " َصَبَر " 

 .و أّنهم أصبحوا معتادين عليه و في هذا مدح لهم على صبرهم و شجاعتهم  لصبرعلى ا

حيث تجمع " ِمْفَعاٌل " الم ما جاء على صيغة ث و ال يجمع جمع المذكر الّسه ال يؤّنكما أّن        

ًة في شعره عندما جلّيبن ثابت الّصيغة عند حّسان  ظهرت، و" َمَفاِعيٌل " جمع تكسير على وزن 

 : قال 

 [ الكامل]  (7)ْم َيْشَبِع َل ٌن ِإَذا َما َجاُرُهْمُطِإَذا َجَد الَوَغى        ُب(6)َمَعاِزيٌل  (5)ْرٌقُخ -117

" ال َزْعِم" المجموعة جمع تكسير و مفردها " يل اِزَعَم" ان صيغة المبالغة استخدم حّس        

لة الكثرة دال تبّين  و الّصيغة،  ىحمقفاء العالّض موه "َمَعاِزْيل " و جمعها " ِمْفَعال " على وزن 

 .في الحمق و الّضعف و المبالغة 

 

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 207،  شرح شذور الّذهبابن هشام ، : ينظر (. 0)

 .06/  4،  توضيح المقاصد و المسالكين ، المرادي ، بدر الّد: ينظر (. 4)

 ." َهَيَع " ، مادة لسان العرب   ابن منظور ،. الّطِرْيُق الَواِسُع الُمْنَبِسُط : َمَهْيَعَة ( 3)

 . 400،  063: ينظر مثله .  23:  الّديوان( 2)
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 . "َخَرَق " ، مادة  لسان العربابن منظور ، . َو اأَلْرَعُن اأَلْحَمُق : اأَلْخَرُق : َخْرٌق ( 2)

 " . َعَزَل " ، مادة  لسان العربابن منظور ، . الّضِعيُف اأَلْحَمُق : ِمْعَزال : َمَعاِزيٌل ( 6)

 . 407،  400: ينظر مثله .  063:  الّديوان( 7)

 

 

وهذه ( 0)و ال يجوز فيها جمع الّتكسير" َفّعال " و يجوز أن تجمع بالواو و الّنون صيغة         

 : الّصيغة ُوجدت في ديوان حّسان عندما قال 

 [البسيط ]  (2)َتَبُع َفُكّل َسْبٍق ِلَأْدَنى َسْبِقِهْم         َبْعَدُهُم  إْن َكاَن ِفي الّناِس َسَباُقوَن -118

مجموعة جمع مذكر سالم و مفردها "  سَباقون " ان أورد صيغة المبالغةحّس نالحظ أّن        

كثير و الّت عّبرت عن فة ، إذيغة نكرة غير معّروردت الّص و" َفّعال " على وزن " سّباق"

العرب تستثقل ذلك و ال  جمع تكسير لجاز ذلك إال أّن" َفّعال " ، و لو جمعت المبالغة في الفعل 

 .  (3)ضعيف الّت الستثقال فّك هتأخذ ب

ثان باإلضافة و يؤّن ًا ،هما يجمعان جمع مذكر سالمفإّن" يل و َفِعل ِعَف" ا صيغتا المبالغة أّم       

، "  وٌلُعَف" و ينطبق ذلك على ، اء عليها لتأكيد المبالغة و ذلك بإدخال الّت" ال َعْفّعال و ِمَف" إلى 

و ما جاء على صيغة "  ٌةاَمَذْجِم" نحو ،  "  اٌلَعْفِم" و ما جاء على صيغة "  ٌةوَقُرَخ"    نحو 

ية و يغة الزمة غير متعّدفتكون الّص، ث ر و المؤّنفيستوي في ذلك المذّك"  ٌةّلاَمَع" نحو " ّعاٌلَف"

ٌد قّتاٌل ْيَز: " القول  ، فال يصّحكثير ا فيما يجوز فيه الّتال يكون شيء من تلك األمثلة للمبالغة إّل

  .(2)" اَل َطْباٌل اأَلّتيٌد َقَز: " القول  ما يصّحإّن"  ّواٌتَم: " و ال يجوز القول " رًا ْمَع

ى و الجمع تعامل معاملة المفرد ، صيغة المبالغة الّدالة على المثّن كما ورد سابقًا فإّن 

و  اِنَباِرَضَف. " التي يعمل بها ذاتها القيود روط و الّشبفحكمها حكم المفرد و تعمل عمله 

 : فيقال "  ٌبْوُرَض" تشبه "  ْوُبونُرَض َو اِنَبْوُرَض"  و كذلك فإّن" ٌب اِرَض " تشبه " وَنُباِرَض

 .  (2)" دًا ْيَز وَنُباِرالّض اِءَلُؤَه" و يقال أيضًا " دًا ْيَز اِنَباِرالّض اِنَذَه" 

 ِلَما الَعَذَه ُلَمْعَت اِنَلاِعَف َو ُلاِعَوَف َو ُةَلاِعَف: " أيضًا عند الّزجاجي عندما قال هذا ما ورد          

 . و قصد بذلك عمل صيغة المبالغة في حالة اإلفراد  (6)" 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 244 – 240/  3،  ارتشاف الّضرب من لسان العرب األندلسي ،  أبو حّيان : ينظر (. 0)

 . 026:  يوانالّد( 4)



63 
 

 . 31/  3، سهيل شرح الّتابن مالك ، : ينظر ( 3)

  .  244/  3، ارتشاف الّضرب من لسان العرب األندلسي ،  أبو حّيان : ينظر ( 2) 

/  4،  عقيل شرح ابنو ابن عقيل ، .  03/  4،  المسالكتوضيح المقاصد و ين ، المرادي ، بدر الّد: ينظر ( 2)

 . 442/  3،  إلى ألفية بن مالك  أوضح المسالكو ابن هشام ، .  006

 . 33،  كتاب الجمل في الّنحو( 6)

 

فتعمل بشكل مطلق دون "  بأل " يقترن و هو ما  لاألّو: المبالغة إلى قسمين  تقسم صيغ       

و  .و تعمل بشروط " أل " دة من هو أن ترد صيغة المبالغة مجّر انيالّثقيد أو شرط ، و القسم 

 :تأتي صيغ المبالغة على حالتين 

و هو ما حّول من " بأل " ة من المثال مقرونة حيث تأتي صيغة المبالغة  المشتّق:  الحالة األولى

    ل َفِع" ى ـكثير أو إلـو الّت  غةـالمبالبقصد " ل ْوــُعَف" أو " ال َعْفِم" أو " ّعال ـَف" إلى " لـاِعَف"

ها تعمل دون قيد أو شرط فإّن كما ذكر سابقًا" بأل " ، و عند اقتران صيغة المبالغة ( 0)" ل ْيِعو َف

يغة التي يعمل بها ، حيث وردت الّصذاتها روط تعمل بالّش شأنها في ذلك شأن اسم الفاعل التي

 :عند حّسان عندما يقول 

 [البسيط ]  (2)َقْتَل اإِلَماِم األِميِن الُمْسِلِم الَفِطِن          َقاَتَل اهلُل َقْوَما َكاَن َشْأُنُهُمَيا  -119

" َفِطَن " الثي ة من الفعل الّثالمشتّق" بأل " فة معّر الَفِطِننالحظ مجيء صيغة المبالغة       

 بذلك عملت عمل الفعل المشتّقالالزم ، إضافة إلى ورودها صفة مجرورة وصفت ما قبلها ، و 

، و دّللت على المبالغة و الّتكثير و لفت " هو " مير المستتر منه و أخذت فاعاًل و هو الّض

و ما جاء منصوبًا بعد صيغة المبالغة في الحاضر و المستقبل فتفسيره ، خص االنتباه لذلك الّش

(3) إضمار فعل يستدّل عليه من خالل الّسياق
 . 

د منها و الذي ال كحال اسم الفاعل المجّر" أل " دة من تأتي صيغة المبالغة مجّر: انية الحالة الّث

ها أيضًا ال تعمل لة عن اسم الفاعل فإّنصيغة المبالغة على اعتبارها محّو يعمل إال بشروط فإّن

 : روط هي و الّش" أل " دها من تجّرعند إال بشروط 

دّلت صيغة المبالغة على الماضي فال  ا إْناالستقبال ، أّماللة على الحال أو الّد:  رط األولالّش

        من  ى لو جّردتحّتى لمفعول به خالفًا لبعض الّنحاة الذين أجازوا إعمالها في المعنى تتعّد

 :و ذكر حّسان مثل هذا في شعره عندما قال . (2)"أل " 

 [الكامل ]  (5) ِجَوَتُم ياِتالّد اِلَقْثَأ ّماِلَح          ّفِهَكِب يَلِزي الَجِطْعُي ٍدَوَسُم َو -111

و دّلت على "  َلَمَح" الثي ة من الفعل الّثالمشتّق"  اِلّمَح" أورد حّسان صيغة المبالغة       

التي عّدت مفعواًل به في المعنى كما "  اِلَقْثَأ" ها وردت مضافة إلى الماضي لعدم تنوينها ، إال أّن

 .أجاز بعض الّنحاة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 203،  هبشرح شذور الّذابن هشام ، : ينظر (. 0)
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 .  474:  يوانالّد( 4)

 . 33، المشتقات العاملة في الدرس النحوي  عبد الواحد ، عصام ،: ينظر (. 3)

  و عبد الواحد ، عصام ،.  244/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض،  ّياألندلسان  أبو حّي: ينظر ( 2)

 . 33،  حوّيرس الّنات العاملة في الّدالمشتّق    

 . 23:  يوانالّد (2)

 

 :ة أمور هي هو االعتماد ، بحيث تعتمد صيغة المبالغة على عّد:  انيرط الّثالّش

 :و ظهر ذلك في شعر حّسان عندما قال " رًا ْميٌد َعّراٌب َزما َض" نحو  ،في أن تسبق بالّن .0

 

 [ البسيط]  (1)َحْوَل الَتَناِنيِر ِإّلا َتَجّشُؤُكْم       ، َأَلا ُفْرَساُن َعاِدَيٍة َأَلا ِطَعاٌن -111

 

وردت على " َطَعَن " الثي ة من الفعل الّثالمشتّق"  اٌنَعِط" صيغة المبالغة  نالحظ أّن       

هم على اعتبارهم غير قادرين على الِطعان و غير اعر يذّمبنفي ، فالّشسبقت " ِفَعاٌل " وزن 

(4) نانيرقادرين على الفروسية ، فهم ال يعرفون إال األكل و الجلوس عند الّت
و صيغة المبالغة  

اعر  المصدر   م و الهجاء ، و لو استخدم الّشفي الّذ  كثيرجاءت لتحمل معنى المبالغة و الّت

 .أثير الهجاء خفيف الوقع و الّت لكان" َطْعٌن " 
 

 "رًا ْمٌد َعْيوٌم َزُلَظَأ" نحو  ،أن تسبق باالستفهام  .4

و وردت صيغة المبالغة " . اَء َدْعاٌل اأَلّتٌل َقُجَر َتْنَأ" نحو  ،أن تعرب صيغة المبالغة  صفة  .3

 : صفة عند حّسان عندما قال 

 

 [ الّرمل]  (3) يِن ِمْقَداٍم َبَطْلَماِجِد الَجَد        ْم َقَتْلَنا ِمْن َكِريم َسّيٍدَك -112

 

الالزم ، حيث وردت "  َمِدَق" الثي ة من الفعل الّثالمشتّق" ام َدْقِم" ورد صيغة المبالغة         

كثير و المبالغة في اإلقدام و ، و حملت داللة الّت" د اِجَم" يغة صفة مجرورة لما قبلها الّص

 . جاعة الّش

  (2)"ا َهَكاِئَواٌر َبَحْنٌل ِمُجَر ُهّنِإ" قدير و الّت"  (2)ا َهَكاِئَواٌر َبَحْنِمَل ُهإّن" فة مقدرة نحو قد تكون الّص و

 :نحو قول الّشاعر، أن تعرب صيغة المبالغة حااًل  .2

 [الّطويل ]  (6)َقاًل  َأْع َو َليَس ِبَوّلاِج الَخَوالِف  ا َهاَلَلِإَليَها جأَخا الَحرِب لّباسًا  -113

" الَلها ِج"قد عملت فيما بعدها حيث نصبت مفعواًل وهو " اسًا َبَل" يالحظ أن صيغة المبالغة  

 . (7)ها أعربت حاًلا ألّن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 032:  يوانالّد( 0)

 . 402،  ديوان حسان بن ثابت األنصاري شرحالبرقوقي ، : ينظر ( 4)
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 .  23: ينظر مثله .  034: يوان الّد( 3)

 ". َكَوَب" ، مادة لسان العرب : ، ينظر ُةَنَسالَح ُةّيِتالَف ُةَنْيِمالَس ُةاَقالَن هَي ة َوَكاِئجمع َب: البوائك (.  2)

 .011،  حوّيالّن رسات العاملة في الّدالمشتّق عبد الواحد ، عصام ،: ينظر (. 2)

 دى و بّلشرح قطر الّن: استشهد به ابن هشام على مجيء صيغة المبالغة حااًل، ينظر  لم أقف على قائله و (.6)

 . 004/ 4،  عقيل شرح ابناستشهد به ابن عقيل على القضية ذاتها ،  و.  470،  دىالّص

 . 470،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّنابن هشام ، : ينظر (. 7)

 

 :يغة عند حّسان من خالل قولهحيث برزت هذه الّص، أن تعرب صيغة المبالغة خبرًا  .2

 

 [ الطويل]  (2)َقلياًل َسْل ِبَنا ِفي الَقَباِئل  (1)َنا ،       َتأّرِوَأْرَض َعُد َأَلْسَنا ِبَحّلاليَن -114

        

وردت خبرًا للفعل  المجموعة جمع مذكر سالم و  " ينّلاِلَح" ان صيغة المبالغة ذكر حّس         

يغة ، و حملت الّص" ض ْرَأ" حيث عملت فيما بعدها و نصبت مفعواًل به و هو "  ليَس" اقص الّن

 . في الّنزول و الوصول إلى أرض األعداء و هناك من يعرف ذلك كثير داللة المبالغة و الّت

 

رد له ـذا  ورد سماعًا أو  لم يرة  إال إة  مصّغـمبالغون صيغة الـهو أن ال تك:   الثرط الّثالّش

 .ر ّبَكُم

 

 .أن ال توصف قبل العمل :  ابعرط الّرالّش

 

و هناك من ، ر عنها معمولها ر على ما هي خبر له و أن ال يتأّخال تتأّخ أْن:  رط الخامسالّش

 ُتْرَرَم" و تقدير الكالم ، " دًا ْيَز ُهْوُخاٍب َأّرٍل َضُجَرِب ُتْرَرَم" نحو ، أجاز ذلك على ضعف 

 .(3)" دًا ْياٌب َزّرَض ُهْوُخَأ ٍلُجَرِب
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " .َتَأَر " ، مادة  لسان العربابن منظور ، : َتَرّيْث َو اْهَدْأ ، ينظر : تأّر ( 0)

 .  447،  34،  30: و ينظر .  037:  يوانالّد( 4)

 .                                   011،  حوّيرس الّنات العاملة في الّدالمشتّق عبد الواحد ، عصام ،: ينظر (. 3)

 :أحكامها 

ها ما و من أهم، ماعية يغ الّسة دون الّصالمبالغة القياسّي هناك أحكام خاصة تتعلق بصيغ 

  :يلي 

ف متعٍد باستثناء صيغة واحدة ال يجوز أن تصاغ صيغة المبالغة من فعل ثالثي متصّر: أواًل 

 ْعِطال ُت َو: " كقوله تعالى  (0) فهي تصاغ من فعل ثالثي الزم متعٍد في آن واحد، " ّعال َف "هي 

ّلل ذلك بشدة الحاجة إلى هذه و ُع (4)" م ْيِثٍد َأَتْعُم يِرّناٍع للَخيم َمِمَنّشاٍء ِبَم ّماٍزين َهِهَم حّلاٍف ّلُك

 . (3)اللة على المبالغة فأجيز اشتقاقها من مصدر ثالثي الزم الّصيغة للّد

 :و ظهر ذلك في شعر حّسان فيقول 

 [ الّطويل]  (4) امِلَجالُم األميِن َفَمْهَما َيكن ِمني َفلسُت ِبكاذٍب        َو لسُت ِبخّواِن -115

المعتّل "  اَنَخ" الثي ة من الفعل الّثوردت مشتّق" ان ّوَخ" صيغة المبالغة  نالحظ أّن       

 عن  يغةالّص عّبرت، و "  َسْيَل" يغة خبرًا للفعل الناقص المتعدي حيث وردت الّصاألجوف 

 .عن نفسه  الّسيئةفة ّصهذه ال فالشاعر ينفي، كثير في الخيانة المبالغة و الّت

 : ة من الالزم المشتّق يغةو يقول حّسان في الّص

 [الكامل ]  (5)ها َسّجاِموَبُرَيُعُل ُغ ٍمَدِب              رْتاَدَبَت ّمُث يناَكَع كْتَب ِكاْب -116

و " َسَجَم " الثي الالزم ة من الفعل الّثفي البيت مشتّق" َسَجاِم " وردت صيغة المبالغة           

 .موع بغزارة و بشكل متتابع و غير منقطع انهمار الّديغة داللة المبالغة في  حملت الّص

غم من اشتمالها على ال تجري صيغة المبالغة على حركات مضارعها و سكناته على الّر:  ثانًيا

فقد عوملت صيغة المبالغة معاملة اسم الفاعل في العمل و ليس   ببة ، و لهذا الّسحروفه األصلّي

 .في معاملة الفعل 

و هي تخضع ، ال تختلف أحكام صيغة المبالغة عن أحكام اسم الفاعل إال فيما سبق : ثالثًا 

في  و معنًى عد صيغة المبالغة أقوى داللًة، و ُت" أل " د من يه المجّرألحكام اسم الفاعل بشّق

بعـض صيغ المبالغة خاليًا  ورد في المسموع  و . صيغة اسم الفاعـل المطلقة  معنى الفعـل من

 .(6)المبالغة المعنويةن عليه اسم الفاعل الذي يخلو م على ما يدّل دّلما يى المبالغة و إّننمن مع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .033/  3،  الّنحو الوافيحسن ، عّباس ، : ينظر  (0)

 .04 – 3/   63 :القلم( 4)
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 . 033/  3،  الّنحو الوافيحسن ، عّباس ، : ينظر  (3)

 . 447:  يوانالّد( 2)

 . 421:  يوانالّد (2)

 . 033/  3،  الّنحو الوافيحسن ، عّباس ، : ينظر   (6)

 

 

 : عملها حاة فيرأي الّن

 : إلى فريقين  واانقسمأّما رأي الّنحاة في عمل صيغ المبالغة  فقد 

أّن صيغة المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل ، و حصروا  إلىفريق من الّنحاة  ذهب:  الفريق األول

 فقد"  و ِمْفَعاٌل و َفّعاٌل ٌلَفُعْو"  : صيغ المبالغة العاملة عمل اسم الفاعل في ثالثة أوزان هي

 " :ل ْوُعَف" وردت هذه الّصيغ في شعر حّسان إذ يقول في صيغة 

 [ الوافر] ( 3) وِبُذالَك اِرخَبِإ ِرْيَغ دٍقِصِب                يِهِف َبْيا َعي َلالِذِب خّبْر َو -117

حيح الالزم ، و الّص"  َبَذَك" الثي ة من الفعل الّثالمشتّق"  ُبْوُذالَك" وردت صيغة المبالغة       

ها حملت ط و قيود ، كما أّنفعملت عمل فعلها دون شر" بأل " مضافًا إليه ، و اقترنت  أعربت

 .كثير داللة المبالغة في الكذب و الّت

 : في ديوان حّسان عندما قال " َفّعال " و ظهرت صيغة 

 [الكامل ]  (4)َحّماِل َأْثَقاِل الّدياِت ُمَتّوِج             ٍد ُيْعِطي الَجِزيَل ِبَكّفِه     َو ُمَسَو -118

و ، "  َحَمَل" الثي ة من الفعل الّثالمشتّق" َحّمال " صيغة المبالغة بن ثابت استخدم حّسان         

و بذل الجهد العظيم في حمل ، دّلت على المضي لعدم تنوينها ، و دّلت أيضًا على المبالغة 

 .يات تكاليف الّد

 : فقد وردت أيضًا في ديوان حّسان عندما قال " ال َعْفِم" ا صيغة أّم 

 [ الّطويل]  (5) ُدتِلَي اَنا َكَمِب اٌءَطْعّن ِما َضَذِإ                الٍدَت َو يِفِرللّط ُهْنِم َلبَذَأ َو -119

الثي ي غير الّثة من الفعل المتعّدالمشتّق" اء َطْعِم" ذكر حّسان بن ثابت صيغة المبالغة          

، بالغةالمفعول به لصيغة الم في محل جّر" ا َمِب" و المجرور  ورد الجاّر ، و" ى َطْعَأ"  المعتّل

 . يغة على الكثرة و المبالغة في الكرم و العطاء و دّلت الّص

 

فقد أجاز " َفِعْيل " يظهر خالف واضح بين الّنحاة حول صيغة المبالغة :  انيالفريق الّث       

سيبويه عمل هذه الّصيغة ، بحيث تنصب ما بعدها على اعتباره مفعواًل به ، أّما المبّرد فرفض 

 إّنمـا هي اسم الفاعل من الفـعل الـذي ال يتعّدى ، فمـا خرج إليـه" َفِعيل " بأّن  إعمالـها معّلاًل ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  402:  يوانالّد (0)

 . 033 - 033/   3،  حو الوافّيالّناس ، حسن ، عّب: ينظر ( 4)
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 . 41: يوان الّد( 3)

 .  23: يوان الّد( 2)

 .  62: يوان الّد( 2)

  

في األصل إّنما هو على " يل ِعلَف" من غير ذلك الفعل المضارع له ملحق به ، و الفعل الذي هو 

 :عند حّسان عندما قاليغة و قد ظهرت هذه الّص" َشريف " فهو " َشُرَف " نحو ، " َفُعَل " وزن 

 [الّرمل ]  (1) َلا ُنَباِليِه َلَدى َوقِع اأَلَسْل                    َماِجدٍ  َو َشِريٍف ِلَشريٍف -121

يغة داللة حملت الّص" َفُعَل " و زنه " َشُرَف "   الثيل الّثفعة من اليغة المشتّقنالحظ الّص       

"  ٌمْيِلَع" فهو "  َعِلَم" ، أّما ما كان على وزن  و عّفته كثير في شرف المتحدث عنهالمبالغة و الّت

 .(4)فما هو إال ملحق به "  ٌدْيِهَش" فهو " َشِهَد " و 

ا في الكالم لم يقع إّل غًا ذلك بأّنواب مسّود يجانب الّصرأي المبّر أّن و بّين ابن عصفور 

ا سيبويه لم يقل ذلك إّل ليل على ذلك أّنو الّد" ل َعُمْف" الواقعتين موقع " ل و َفِعل ْيِعَف" صيغتي 

 : اعر ل على ذلك من خالل قول الّشو قد دّل، (3)ًا يغة سماعّيبعد ورود الّص

 [ويل الّط]  (4)ِطَرابًا َو َباَت الليل َلْم َيَنم  َباَتْت  نًا َعمٌل ِهْوٌل َمْيِلا َكّتى َشآَهَح -121

 (2)"ل ْيِعَف" زن  وهي على و" نًا ِهْوُم" قد نصبت مفعواًل به " ٌل ْيِلَك" صيغة المبالغة  يالحظ أّن 

 .  (6)أّما المبّرد فقد اعتبرها ظرفًا منصوبًا 

د رفض عملها فالمبّر، " َفِعل " د و سيبويه في عمل صيغة المبالغة و اختلف المبّر 

ا َم:  " أي ذو حذر فهذا يشبه القول" َحِذٌر  اٌنَلُف: " تنتقل إليه الهيئة فيقال عندما ه ًا على أّنمحتّج

        مشابهة و مضارعة " فَفِعل "، " َكُرَم  ْدَقَل َو ٍمَرا َكَذ اَنا َكَم َو د َشُرَفَقَل َو ٍفَرا َشَذ اَنَك

 :اعرعلى ذلك بقول الّش و احتّج(7)عاملة " َفِعل " فقد رأى أن ، ا سيبويه معنى ، أّم " ِلَفِعْيل" 

 [الكامل ]  (8)ِمَن اأَلقَداِر َما َليَس ُمنِجَيه  ضيُر َو آمٌن َحِذٌر أُمورًا ال َت -122

هذا البيت موضوع محدث و ال صحة له  طعن المبّرد في صحة هذا البيت ، و رأى أّن          

 سيبويه لم يذكر أّن نًا أّند مبّيشبيلي عارض رأي المبّرابن عصفور اإل لمن نسب إليه إال أّن

 ينقله من غير  ثقة  و قد  سيبويه  أحفظ لما يرويه من أْن  الالحقي هو من  أنشده هذا البيت و أّن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  034:  يوانالّد (0)

 . 272/  0 ، جاجيشرح جمل الّز ،  و ابن عصفور .  002 – 002/ 4، المقتضبد ، المبّر:ينظر  (4)

 . 272/  0، نفسه ابن عصفور ، : ينظر  (3)

 . 033،  ديوان  الهذليينة الهذلي ، ّبساعدة بن جؤ (2)

 . 072/  0 جاجي ،شرح جمل الّز: ينظر  (2)

 . 002/  4،  المقتضب :ينظر  (6)
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 . 272/  0 ، جاجيشرح جمل الّز،   ابن عصفور :  ينظر ( 7)

جاجي على عمل     البيت مصنوع و استشهد به الّز ابن المقفع و يقال إّنان الالحقي أو ينسب هذا البيت إلى أّب (3)

     . 33،   حو، الجمل في الّنجاجي الّز" : َفِعل " صيغة المبالغة 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

اعر لبيد بن ربيعة عر اآلتي للّشببيت الّش" َفِعل " سيبويه أيضًا على عمل صيغة المبالغة  احتّج

 : العامرّي

 [الكامل ] (5) َنَدٌب َلُه َو ُكُلوُم (4)ِبِسَراِتها         (3)ِعَضادة َسْمَحٍج(2)َسِنٍق  (1)أو ِمْسَحِل -123

العضادة اسم  واب ألّنرفية ، و هذا يجانب الّصعضادة منصوبة على الّظ د أّنيرى المبّر       

المعنى  إضافة إلى ذلك فإّن. ظروفًا سوى اسمي الزمان و المكان  سماء ال تعّدللقوائم ، و األ

ليل العاجز و تظهر الفرس بالّذ ةورسيفسد حال تشبيه الفرس بالحمار أثناء الجري و هذه الّص

 .(6)شبيه و المعنى ا يؤدي إلى فساد الّتهذا ما ال ينطبق على الخيل مّم

حيث " بأل " و قد وردت عنده مقرونة " َفِعل " ان بن ثابت صيغة المبالغة و استخدم حّس       

 : يقول 

 

 [البسيط ] (7)َقْتَل اإِلَماِم األِميِن الُمْسِلِم الَفِطِن               َيا َقاَتَل اهلُل َقْوَما َكاَن َشْأُنُهُم -124

" َفِطَن " الثي ت من الفعل الّثو اشتّق" بأل " مقرونة "  الَفِطِن" وردت صيغة المبالغة       

، "هو"مير المستتر وتقديره منه حيث أخذت فاعاًل هو الّض الالزم ، و عملت عمل الفعل المشتّق

 .يغة على المبالغة و الّتكثير و لفت االنتباه و دّللت الّص

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ." َسَحَل " ، مادة  لسان العربي ، ابن منظور ، ِشْحالَو اُرَمالِح: ل َحْسِم( 0)

 . "َسَنَق " ، مادة  لسان العربم ، ابن منظور ، ِخّتالُم اُنَعْبالّش:  َسِنٍق( 4)

 ."  َجَحَم" ، مادة  لسان العرب، ابن منظور ،  ِرْهالّظ ُةَلْيُوَط اُنَتاأَل:  ٍجَحْمَس( 3)
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 . "ا َرَس" ، مادة  لسان العرب، ابن منظور ،  ُهسُطَو َو ُهُرْهَظ َو اُهَلْعَأ:  ُهاُتَرُس(2)

 .  022،  يوانالّدلبيد بن ربيعة العمري ، ( 2)

 . 272/  0، جاجي شرح جمل الّز، االشبيلي  و  ابن عصفور .  004/  0،  الكتاب سيبويه ،: ينظر (6)

 . 474:  يوانالّد( 7)

 

من تقديم و تأخير تقديم و تأخير و وما يجوز في اسم الفاعل يجوز في صيغ المبالغة        

أخير في صيغة المبالغة قديم و الّتأّما شروط جواز الّت. هذا ما بّينه سيبويه  (0)إضمار و إظهار 

 :حو اآلتي فهي على الّن

ه يجوز في فإّن" اٌب ّرٌد َضْيا َزَذَه" نحو ، إذا كانت صيغة المبالغة خبرًا لمبتدأ عاٍر من مانع  .0

 .المنصوب ذلك تقديم 

 ." رًا ْمَع ُهْوُباٌب َأّرَض" نحو  ، إذا كانت صيغة المبالغة خبرًا لمبتدأ و كان المعمول لسببه .4

 قديم  هنا يجوز الّت" َل اإلِب وُهُباٌر َأَحْنِم" نحو ، إذا كانت صيغة المبالغة سببيًا من سبب المبتدأ  .3

 .و لم أقف على ما يشابه ذلك من شعر عند حّسان "  ُهْوُباٌر َأَحْنٌد ِمْياإلبَل َز" إذ يصبح الكالم     

و لم "  ّعاٍنَلدًا ِباِلرٌو َخْمَع َسْيَل" نحو ، ائد الّز إذا كانت صيغة المبالغة مجرورة بحرف الجّر .2

 ذلكيجز المبّرد 
(4) . 

 :  في قولهو قد وردت هذه الحالة عند حّسان 

 [ الّطويل]  (3) ِلاِئَبي الَقا ِفَنِب ْللياًل َسأّر َقَت       ا      َنِوُدَض َعْرَأ ّلاليَنَحا ِبَنألْس -125

  ا َنْسَلَأ" ائد و لو قال الّز ابق مجرورة بحرف الجّروردت صيغة المبالغة في البيت الّس    

 .لجاز ذلك "  َنْيّلاِلَحِب اَنّوِدَض َعْرَأ   

  و قد أجاز "ٌب ْوُرا َضوَهُبَأ َكُتَياِردًا َجْيَز" نحو ،إذا كانت صيغة المبالغة متباعدة عن المعمول  .2

 .بين صيغة المبالغة و معمولها " جاريتك أبوها " فصلت . (2) د ذلك المبّر   

 .(2) " ّراٍبَض َرْيَغ" نحو ، إذا كانت صيغة المبالغة مضافًا إليها فيجوز ذلك . 6

 :المبالغة ما قاله الّشاعر الة على تقديم المعمول على صيغة ومن األمثلة الّد

 

 [ويل الّط]   (6) الَعَزاِء َهُيوُج على الّشوِق ِإْخَواَن     إّنَها  َو اهَتاَج للّشوِق ُهَقَلى ِديَن -126

البيت أيضًا  او في هذ"  اَنَوْخِإ" قد نصبت مفعواًل به هو "  وٍجُيَه" صيغة المبالغة  يالحظ أّن

(7)دليل على بطالن رأي أهل الكوفة عندما منعوا إعمال صيغة المبالغة 
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 001/  0،  الكتاب :ينظر .  (0)

                             .   013،  نحويرس اّلات العاملة في الّدالمشتّقعبد الواحد ، عصام ، : ينظر   (4)

 . 447: و ينظر مثله .   037:  يوانالّد  (3)

 . 013،  حويرس الّنات العاملة في الّدالمشتّقعبد الواحد ، عصام ، : ينظر   (2)

 . 013، نفسه ،  عبد الواحد ، عصام: ينظر   (2)
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، المبالغ غبه سيبويه  على تقديم المعمول على صي حيث احتّج الكتابالبيت ألبي ذؤيب الهذلي كما ورد في ( 6)

و  .003/  4،  شرح ابن عقيل :ة ذاتها ، ينظر عقيل على القضّي و استشهد به ابن.  00/ 0،  الكتاب: ينظر 

  473،  0، الهامش رقم  دىالّص دى و بّلالّن شرح قطر: ينظر به ابن هشام على القضية ذاتها ، استشهد

 . 473، دى الّص دى و بّلشرح قطر الّن و ابن هشام ،.  000/  0، الكتاب ه ، سيبوي: ينظر (  7)

 

 :نحو قول الّشاعر ، و من األمثلة على ذلك ما ورد سابقًا 

 [ويل الّط]    (1) ُبَكِريٌم ُرُؤْوَس الّداِرِعْيَن َضُرْو ُيْحَمُد َيوُمُه         َبَكيُت َأَخا أَلَواَء -127

" ٌب ْوُرَض" حيث نصبت صيغة المبالغة "  َنْيِعاِرَس الّدْوُؤوٌب ُرُرَض" و التقدير هو       

و لم أعثر على  (4) " اٌبّرا َشَنَأَف َلَسا الَعَمَأ" إضافة إلى ما قالته العرب "  َسْوُؤُر" المفعول به 

 .مثيل لذلك في ديوان حّسان 

في استخدامها  ان مقًلا، بل كصيغ المبالغة  نالحظ مّما سبق أّن حّسان لم يكثر من استخدام     

ثر واضح في ابتعاده عن ألقى بظالله على شعره و كان له أ سولا للّربشكل الفت ، فكونه شاعًر

غم على الّر كثير ،عرية و استخدامها األلفاظ و الكلمات الّدالة على المبالغة و الّتالمبالغات الّش

في أشعارهم ، إال أّن حّسان قد يكون له مذهب آخر في  ون المبالغة و الغلّوالعرب يحّب من أّن

 .كثير شعره و ابتعاده عن المبالغة و الّت

يغ وردت الّص: ة موزعة كما يلي مّر"  70" يوان المبالغة فقد وردت في الّد أّما صيغ     

 . ة مّر"  04" يغ الّسماعية فوردت ة ، أما الّصمّر"  27" ة القياسّي

و ذلك لشيوعها ة و هي األكثر ورودًا في شعر حّسان مّر"  33" َفّعال " و وردت صيغة        

" َفُعول " انية األكثر ورودًا في شعر حّسان فهي صيغة يغة الّثا الّص، أّمو لشّدة الحاجة إليها 

"  7" إذ وردت في الّديوان " ِمْفَعال " فهي ات ، أّما الصيغة الّثالثة مّر"  3" حيث وردت 

فكانت أقل " َفِعل " مّرات ، أّما صيغة "  6" التي وردت " َفِعيل" ، و الّصيغة الّرابعة هي مّرات

 . مّرات"  3" ا يوان إذ لم ترد إّلالّصيغ ورودًا في الّد
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 40،  يوانالّدلب ، أبو طالب بن عبد المّط(.  0)

 و ابن يعيش ، .  474،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّن و ابن هشام ،.  000/  0، الكتاب سيبويه ، : ينظر (. 4)

  سهيل، شرح الّتو ابن مالك .  33/  2،  ل، شرح المفّصمخشري الّز: و ينظر .  70/  6،  لشرح المفّص     

    3  /73  . 

 

 

 يغ القياسيةالّص
 

يغة الّص
 ماعيةالّس

 لِعَف لْيِعَف الَعْفِم ولُعَف ّعالَف 
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 ( 7) الجدول رقم 

 .ة و الّسماعية في الّديوان القياسّية ورود الصّيغ إحصائّي(  7) يبين الجدول رقم 

يغ الّص َفِعل لْيِعَف الَعْفِم ولُعَف ّعالَف
 الّسماعية

 2602 % 0004 % 303 % 302% 204% 

 

0307% 

 (  3) الجدول رقم 

 .ة لورود الّصيغ القياسّية و الّسماعّية في الّديوان لمئوّيالّنسبة ا(  3) يمثل الجدول رقم 

 

 

 يغ القياسيةالّص
 

 يغ الّسماعيةالّص

 كرةالّن
 

 غير العاملة العاملة المعرفة  كرةالّن غير العاملة العاملة المعرفة

24 
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 ( 3) الجدول رقم 

ة الّصيغ القياسّية و الّسماعية من حيث الّتعريف و الّتنكير و إحصائّي(  3) يبين الجدول رقم 

 .العاملة و غير العاملة 

 

 القياسيةيغ الّص
 

 يغ الّسماعيةالّص
 

 كرةالّن
 

 غير العاملة العاملة المعرفة  كرةالّن غير العاملة العاملة المعرفة



73 
 

7306% 

 

4603% 43% 7003% 3207% 0204% 4002% 7302% 

 ( 01) الجدول رقم 

العاملة و يمثل الّنسبة المئوّية لورود الصيغ القياسّية و الّسماعية من حيث الّتعريف و الّتنكير و 

 .غير العاملة 

 

 

 

 ( 03) كل رقم الّش

 .  الواردة في الّديوانة ة و الّسماعّيالقياسّيالمبالغة  سبي لصيغمثيل الّنالّت(  03) رقم  كلن الّشيبّي
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 ( 02) كل رقم الّش

كرة و ة من حيث الّنة و الّسماعّيسبي لصيغ المبالغة القياسّيمثيل الّنالّت(  02) كل رقم يبين الّش

 .المعرفة و العاملة و غير العاملة 

 

 

 

 ( 02) كل رقم الّش

يوان و يظهر ة و الّسماعية في الّدمثيل البياني لصيغ المبالغة القياسّيالّت(  02) كل رقم ن الّشيبّي

 .ة ماعّييغ الّسة أكثر من الّصيغ القياسّيبروز الّص
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 ( 06) كل رقم الّش

 .ة العاملة و غير العاملة مثيل البياني لصيغ المبالغة القياسّيالّت(  02) كل رقم يبين الّش

 

 

 

 

 (  07) كل رقم الّش

 .مثيل البياني لصيغ المبالغة الّسماعية العاملة و غير العاملة الّت(  07) كل رقم ن الّشيبّي
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 صيغ المبالغة الّسماعية العاملة و غير العاملة      
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 ( 03) الّشكل رقم 

في " الّنكرة و المعرفة " ة القياسّيمثيل البياني  لصيغ المبالغة الّت(  03) ن الّشكل رقم يبّي

  .يوانالّد

 

 

 

 ( 03) الّشكل رقم 

في " المعرفة و الّنكرة " مثيل البياني لصيغ المبالغة الّسماعية الّت(  03) ن الّشكل رقم يبّي

 .الّديوان
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 "الّنكرة و المعرفة " صيغ المبالغة القياسّية 
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 اسم المفعول: الفصل الّرابع 

 

 تعريفه  .أواًل 

  صياغته .ثانيًا 

 عمله.  ثالثًا
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 اسم المفعول 

 

 تعريفه : أواًل 

 

           كما في ، ات و مفعوله و الّذعلى الحدث  اّلالّداالسم ه أّنبّرف اسم المفعول ُع           

و . (0)من فعل لمن وقع عليه فعل الفاعل  و أيضًا هو االسم المشتّق،  " َرٌمْكُم َو وٌبُرْضَم" 

أيضًا  ائم و يدّلد غير الّدعلى المعنى المجّر اّلالّد المشتّقه االسم ّرف اسم المفعول أيضًا بأّنُع

د و إال إذا دّل على األمرين في آن واحد ، و هما المجّر على من وقع عليه هذا المعنى و ال يصّح

على  فإن كلمة محفوظ تدّل"  ِهّبَر ِةاَيَعِرِب ُظْوُفْحَم ُلاِدالَع" من وقع عليه المعنى ، فعند القول 

فيما يشبه  انقول حّسيو  (4)على من وقع عليه المعنى  يدّل وو يقصد به الحفظ  ، دالمجّر المعنى

 :  من شعره ذلك

 [البسيط  ] (3)ُسالالّتالَي الّثاِنَي الَمْحُموَد َمشَهُدُه ،        َو َأَوَل الَناِس ُطًرا َصّدَق الُر -128

على  كما دّل، "  ُدْمالَح" دّل على الحدث و هو "  الَمْحُموَد" اسم المفعول  يالحظ أّن         

 .على من وقع عليه المعنى و هو الحمد  دّله لى أّنإضافة إ، د المعنى المجّر

ه في يعل ه مأخوذ منه و جاٍرألّن ؛ اسم المفعول كاسم الفاعل من ناحية العمل عُدُي 

كذلك اسم ، ى اسم الفاعل و هذا ما ينطبق عل، و عدد الحروف ، كنات و الّس، الحركات 

جاءت بدياًل  " ولُعْفَم" الميم في  فإَن " ُلَعْفَي" مثل  " لاِعَف " كما أَن،  " ُلَعْفَي" مثل ، المفعول 

يادتين للتفريق بين االسم و الفعل ، و ، حيث خالفوا بين الّز" ل َعْفَي" لحرف المضارعة في 

 ه ، راهيم و نحوفهي كالياء في الّد، بها  و ال يعتّد، شباع ة التي تأتي لإلالواو في مفعول كالمّد

 .(2) غير الّثالثيالثي و المفعول جاؤوا بها للتفريق بين المفعول الّثف

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   207،  هبشرح شذور الّذو .  434/  3،  ابن مالكة أوضح المسالك إلى ألفّي: ابن هشام : ينظر (. 0)

 .  27،  تصريف األسماء بيان فيالّتأحمد ، كحيل ،و .  472، 0،الهامش رقم  دىالّص دى وبّلشرح قطر الّنو   

                           . 031،  رف الوافيالّصو نهر ، هادي ، .  032/  3، حو الوافي الّناس ، حسن ، عّب: ينظر . (4)

 . 033:  يوانالّد(. 3)

 .  012/  2،  شرح المفّصل،  ابن يعيش: ينظر (. 2)
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اللة للّد ؛مأخوذة من الفعل المبني المجهول الفة ّصالاسم المفعول هو بعض الّنحاة  عّدو           

 .  (0)ت ابالّث أووام و ليس الّد، د يجدالّتعلى الحدث  الواقع على الموصوف على وجه الحدوث و 

ما دّل على اسم المفعول هو  تعتبرجميعها  ابقة أّنعريفات الّسيالحظ من خالل الّت           

 .الحدث و الحدوث ، و على من وقع عليه الحدث 

 

  صياغته: ثانيًا 

نحو ، " ول ُعْفَم" ي بشكل مطلق على وزن الثي المتعّديصاغ اسم المفعول من الفعل الّث  

 :  انيقول حّسان في رثاء عثمان بن عّف ، "ٌرْوُسْكَم َو ٌبْوُرْضَم"

 

 [ الّسريع ]  (2)َواِضَح الُسَنِة َمْعُروَف الَنَسْب          ِإْذ َقَتْلُتم َماِجًدا َذا ِمَرٍة       -129

 

        ي       حيح المتعّدالثي الّصمن الفعل الّث اعر اسم المفعول المشتّقاستخدم الّش             

و حمل اسم  . و قد ورد نعتًا لما قبله" الَنَسب " إلى معموله في المعنى و أضيف ، " َعَرَف " 

 ن ينكره أحد، و هو المشهور الذي ال يمكن أالخاصة باآلباء المباشرة القرابة المفعول داللة 
(3) . 

 

د مفعوله بالحرف الذي الثي بشرط أن يقّيمن الفعل الالزم الّثلمفعول اسم ايصاغ  و          

كما يصاغ اسم المفعول من الفعل غير " .  ِهِب وٌرُرْمَم" نحو ، يابة عن الفاعل ى به للّنيتعّد

 ، ا مضمومة و يفتح ما قبل اآلخرالثي بلفظ المضارع حيث يستبدل حرف المضارعة ميًمالّث

 :   في هذه الّصياغة انيقول حّس (2)"  َرٌمُمْك َوْهَف َمَرْكَأ َو َرٌجُمْخ َوْهَف َجَرْخَأ" نحو 

 

 [الوافر  ] (5)َأِمْيَن اهلِل ِشْيَمُتُه الَوَفاُء        َت ُمَباَرًكا َبًرا َحِنْيفًا        َهَجْو -131

 

ي المتعّد" َباَرَك " الثي من الفعل غير الّث المشتّق"  ُمَباَرًكا" ان اسم المفعول استخدم حّس        

يمن و قد حمل اسم المفعول داللة الخير و الّت"  َتْوَجَه" و أتى اسم المفعول مفعواًل به للفعل 

 بركات الّدين و الّدنيا و يحمل جاء يحمل، ف و الّرحمة و المغفرة أييد من اهلل سبحانه و تعالىوالّت

(6)ورلمات الى الّنالخير للبشرية ليخلصها من الّظ
  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .71، رفّيطبيق الّصالّتاجحي ،عبده ،و الّر. 003/ 0، روس العربيةجامع الّد ،الغالييني ، مصطفى : ينظر( 0)

 004، 013، 013،  33، 36،  34،  62،  63،  22، 22،  24،  37،  46:و ينظر مثله . 42:  الّديوان (4)

،037 ،020  ،067 ،410 ،416 ،413  ،442  ،432  ،423 ،422 ،422  ،422  ،423،466 ،436 . 

 . 42،  شرح ديوان حّسان بن ثابت األنصارّيالبرقوقي ، : ينظر  (3)

/  3،  سهيلشرح الّتو ابن مالك ، .  30/  4 المسالك، توضيح المقاصد وين ، المرادي ، بدر الّد: ينظر ( 2)

 .  441،  ةالكواكب الدرّيين ، و األسنوي ، جمال الّد.  207،  هبشرح شذور الّذابن هشام ، و .  33

،  23،  23،  26،  22،  21،  33،  37،  32،  42،  43،  44،  07،  02: ينظر مثله .  06:  الّديوان(. 2)

24  ،22  ،26  ،60  ،62  ،66  ،63  ،34  ،32  ،36  ،31  ،36  ،011  ،013  ،013  ،003  ،

007  ،003  ،043  ،043  ،032  ،023  ،026  ،034  ،036  ،033  ،410  ،414  ،401  ،004  . 

 . 231، افتفسير الكّشالّزمخشري ، : ينظر (. 6)
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يوان ، فقد قال د في أكثر من موقع في الّدباعي المجّروقد ورد اسم المفعول من الّر

 : ان في أحد األبيات الشعريةحّس

 

 [  الّطويل ] (2)َحَواِشَي ُبُرْوِد الِقِطِر َوْشَيا ُمَنْمَنَما      ِبَأْعَناِق الِظَباِء َو َأْبَرَزْت  (1)َعَسْجَن -131

        

" َنْمَنَم " د باعي المجّرحيح الّرمن الفعل الّص المشتّق "  اَمَنْمَنُم" ان اسم المفعول ذكر حّس         

في الّثياب  ساءجاء نكرة ، حيث حمل داللة الّترتيب  والفن و الّذوق الّرفيع عندما برزت الّن و

كأعناق  النساء أعناقهن تمّد حيثطة بالخطوط المتقاربة كخطوط الكتاب ة المخّطاليمنّي

 .(3)باءالّظ

         

على الفعل المبني  ه جاٍري ألّناسم المفعول يبنى من الفعل المتعّد يوطي أّنن الّسبّي       

اسم المفعول عندما  يوطي إلى أّنأشار الّس إضافة إلى ما سبق، "  ُهُلاِعّم َفَسم ُيا َلَم" للمجهول 

    : كما في قوله تعالى  (2)رف أو الّظ يصاغ من الفعل الالزم يشترط في ذلك وجود حرف الجّر

 (2)" م ِهْيَلَع ِبْوُضْغالَم ِرْيَغ" 

 :ي عليها اسم المفعول الحاالت التي يأت

" ولُعْفَم" د على وزن الثي المجّريصاغ اسم المفعول في هذه الحالة من الفعل الّث:  الحالة األولى

 . " وٌءُرْقَم َو وٌبُرْضَم" نحو 

 : يقول حّسان 

 [  الكامل ] (6)َشْنَعاَء ُأْرِصُدَها ِلَقْوٍم ُرّضِع             َقْد َحاَن َقْوُل َقِصيَدٍة َمْشُهوَرٍة     -132

اء المربوطة و لحديثه ث لوجود الّتالّدال على المؤّن" ة وَرُهْشَم" ذكر حّسان اسم المفعول         

ت بشكل عّدعن غيرها التي ُأو شهرتها عن القصيدة إضافة لذلك بّين اسم المفعول تمّيز القصيدة 

الالزم ، و وقع اسم  حيحالّص"  َرَهَش" اسم المفعول من الفعل الّثالثي  خاص لهذا القوم ، و اشتّق

 .لوقوعه صفة لما قبله  المفعول مجرورًا

فإن كانت " واوي ال" د األجوف الثي المجّريصاغ فيها اسم المفعول من الفعل الّث:  انيةالحالة الّث

" وٌلُقَم – وُلُقَي – اَلَق" نحو " ل َعْفُم" ها تحذف و يصاغ اسم المفعول على وزن ة فإّنالواو أصلّي

 ،هذا قبل الحذف ، و تنقل حركة الواو المحذوفة إلى ما قبلها  "  ٌلْوُوْقَم" ول هو ُقفي َمو األصل 

" باع "  و إن كانت عين الفعل ياًء فتحذف حركتها و يكسر ما قبلها ، فاسم المفعول من الفعل 

الواو حذفت نتيجة التقاء الواو و الياء في كلمة  نالحظ أّن" َمِبْيع  –َمْبُيوع  –يبيع  –باع :" هو

 . (7)اكنين واحدة و منعًا من التقاء الّس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " . َعَسَج " ، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . َمّد ُعُنَقُه ِفي الَمْشِي : َعَسَج َيعِسُج َعْسًجا : َعَسْجَن . (0)

ابن منظور  ، : الُخُطوُط الُمَتَقاِرَبُة ِشْبِه  الِكَتاَبِة ، ينظر : ُمَنْمَنَما .  436: ينظر مثله .  437:  الّديوان. (4)

 " . َنْمَنَم " ، مادة  لسان العرب

 .  363،  شرح ديوان حّسان بن ثابت األنصارّيالبرقوقي ، : ينظر . (3)

 . 420/  4،  ظائراألشباه و الّن. (2)

 .  7 /0:  الفاتحة. (2)

 . 063:  الّديوان (6)

 .011/  0،  المقتضب د ،المبّر: ينظر . (7)
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 :في اسم المفعول المشتّق من الّثالثي األجوف الواوي يقول حّسان 

 [  المتقارب ] (2)َكَما ُنوَطْت َحَلَقُة الِمْحَمِل                  ِبِهّم (1)َو َلِكْن َهِجْيٌن َمُنوٌط -133

،  "َنَوَط " وهو " واويال"شتّق من الفعل الّثالثي األجوف استخدم الّشاعر اسم المفعول الم       

" واو" األصلية و بقيت " الواو" ، حيث حذفت " َمْنُوْوٌط " و عند صياغته السم المفعول أصبح 

 " .  َمُنوط" الواو المحذوفة و هي الّضمة إلى الحرف الّسابق لها لتصبح انتقلت حركة مفعول ، و

 ٌبْوَث"  و"  ٌدْوُوْقَم ٌسَرَف" نحو ، ه يندر إثبات واو مفعول في الفعل األجوف و يشار هنا إلى أّن

أما بنو تميم فيثبتون الواو للفعل . و هذا لم يرد إال سماعًا و ال يمكن القياس عليه "  ٌنْوُوْصَم

 .(3)"  ٌطْوُيْخَم َو ٌعْوُيْبَم" األجوف اليائي فقط ، فيقال 

مخالف عما سبق الحديث عنه حول  فقد كان لهما رأّيسيبويه أما الخليل بن أحمد و 

و ليس الواو " واو مفعول " المحذوف هو  الواو المحذوفة في اسم المفعول ، فهما يريان أّن

حيث " مبيع " كلمة ب مّثلوا ائد يحذف ، و ها زائدة و األصل يبقى و الّزتهما أّنو حّج، ة األصلّي

 . " عْيِبَم "و ليست "  عْوُبَم" ائدة لكانت الكلمة ة و ثابتة و الياء زه لو كانت الواو أصلّينوا أّنبّي

اكنين ه عند التقاء الّسته بذلك أّنالمحذوف هو عين الفعل و حّج ن أّنا األخفش فقد بّيأّم         

هو "ع ْيِبَم"ه فياكنين ، و رأّيمن التقاء الّس نعًاحريك َمل أو الّتاكن األّوولى بالحذف هو الّساأَل فإّن

َ الياء تحذف في  حيث رأى أّن، نفسه رأي الخليل و سيبويه  و عليه ، و تبقى الواو " ع ْيمِب"

مبيعًا إلى  اعر أن يرَده يجوز للّشد أّنن المبّربّيو .  " عْيِبَم" و ليس " ع ْوُبَم" تصبح الكلمة 

 :اعربقول الّش و استشهد (2)"ع ْوُيْبَم"  أصلها

 [البسيط   ] (5)وُم ُيْغَم ّريُحال ِهْيَلَع اٍذَذر ُمْوَي          ُهّيَجَه َو اٍتَضْيَب  َرّكَذى َتّتَح -134

 

و ليس لغة من ، ا له إّل تي ال تحّقعرية اّلرورات الّشهذا الجواز من باب الّض اعتبر و        

(6)لغات العرب يمكن القياس عليها 
وهذا ، ا الواو فال يجوز فيها ما جاز في الياء من حذف أّم  .

رورات التي تتيح الّض د أّنن المبّرو بّي (.7)عرية رورات الّشرأي أهل البصرة إال عند الّض

و ال يقاس عليها و استشهد بكالم  ، ماعيغة القياسي و الّسفي الّل اّذالحذف هي من باب الّش

 .  (3)" وُفُدالَم ِهِرَبْني َعِف ُكْسالِم" العرب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ." َنَوَط " ، مادة  لسان العربابن منظور ، : الُمَعّلُق ، ينظر : َمُنوٌط  (0)

 .  444: الّديوان  (4)

 .  002/  0،  ةروس العربّي، جامع الّدالغالييني ، مصطفى : ينظر (. 3)

 . 23،  بيان في تصريف األسماءالّتو كحيل ، أحمد ، .  010 -011/  0،  المقتضب د ،المبّر: ينظر  (.2)

 . 33،   يوانالّدعلقمة بن عبدة ، . (2)

 . 010/  0،  0، الهامش رقم  المقتضب :ينظر . (6)

 . 014/  0،  المقتضب د ،المبّر: ينظر . (7)

 ُهداَف الشيَء َدْوفًا وَأداَفه خَلَط:  َفَومعنى َد . 014/  0،  0، الهامش رقم  المقتضب ، دالمبّر :ينظر . (3)

والِمْسُك في َعْنَبِره  اَلَق يٌةيِمِمَت َيْهَو ِللى اأَلْصَع اَءَج َمدوٌفَمْدُووٌف  ٌكْسِمالِطيِب َوَو اِءَوي الّدِف َكِلَذ َرَأكَثَو

ابن : وٌل ، ينظرُلَمْب ٌكْسي ِموف َأُد، و كذلك ِمسٌك َم ٌفاِئَد َوْهوُفه َفَيُد اِءي الَمه ِفَرْييَب وَغالّط اَفَمْدُووُف وَد

 ".َدَوَف " ، مادة لسان العرب منظور ، 
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المحذوفة فإّنني أرجح رأي الخليل و سيبويه و األخفش " الواو " و في نهاية الحديث عن        

      لما ساقوه من مثال على كلمة ، في اعتبار المحذوف هو واو مفعول و ليس الواو األصلية 

ب و ليس في كالم العر" ع ْيِبَم" و عند الحذف أصبحت " وع ُيْبَم" فأصلها قبل الحذف " يع ِبَم" 

 .، و ما ورد من الّسماع ال يقاس عليه ألنه يعّد في باب الّشواذ " ع ْوُبَم" 

 

 معتّل" اقص الّنالمعتل الثي يصاغ اسم المفعول في هذه الحالة من الفعل الّث:  الحالة الثالثة

فإن واو  "َيَعَر" أو "  َيِضَر" نحو ، على وزن مفعول ، فإن كان آخر الماضي ياًء " الالم

ّي و ِشْخَم"  :ر ما قبل الياء المنقلبة فنقول ة و يكستقلب ياًء ثم تدغم مع الياء األصلّي مفعول

  .(0) "وي ُعْروي و َمُشْخَم" و األصل في الكالم " ّي ِعْرَم

 

 : حالتانم الفعل واوًا فلها و إن كانت ال

صحيح حال وجود الّتو القلب أرجح من ، القلب ياًء  أوصحيح الّتفيها و يجوز :  ولىالحالة األ

       فتصبح "  َيِضَر" نحو اسم المفعول من ، الفعل ماضيًا مكسور العين و لم تكن عينه واوًا 

ثم تقلب واو "  ْيُوَضْرَم" ثم تقلب الواو األخيرة ياًء لتصبح "  ْوُوَضْرَم" و األصل " ّي ِضْرَم" 

 ًةَياِضَر ِكِبى َري إَلِعارِج:" قال تعالى " ّي ِضْرَم" انية لتصبح مفعول ياًء ثم تدغم في الياء الّث

 .ة باإلدغام على قّل" ّو َضْرَم" نحو ، ح و يجوز أن تصّح (4)"  ًةَيِضْرَم

صحيح هنا و الّت" صحيح و اإلعالل الّت" ن معًا او في هذه الحالة يجوز األمر:  نيةاالحالة الّث

     و " ا َزَغ" نحو اسم المفعول من ، أرجح من اإلعالل حال وجود الفعل ماضيًا مفتوح العين 

و قد  (3)ة و هذا على قّل" ّي ِنْدو َم" ّي ِزْغَم" كما يجوز " ّو ُنْدَم" و " ّو ُزْغَم" فتصبح "   اَنَد" 

 : اعرنحو قول الّش، روي اسم المفعول بالوجهين 

 

 [ويل الّط ] (4)ًا  َياِدَع ه َوّيَلّيًا َعِدْعَم ا الليُثَنَأ  ي ِنّنَأ ُةَكْيَلي ُمِسْرِع ْتَمِلَع ْدَق َو -135

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غة المرجع في الّلو رضا ، علي ، .  73،  رفالمفتاح في الّصالجرجاني ، عبد القاهر ، : ينظر (. 0)

 و .  002/  0،  ةروس العربّيجامع الّدو الغالييني ، مصطفى ، .  33،  ة نحوها و صرفهاالعربّي    

 . 030،  رف الوافيالّصو نهر ، هادي ، .  60،  بيان في تصريف األسماءالّتكحيل ، أحمد ،     

 . 47 / 33:   الفجر (.4)

 روس جامع الّدو الغالييني ، مصطفى ، .  60،  بيان في تصريف األسماءالّتكحيل ، أحمد ، : ينظر ( . 3)

 . 002/  0،  العربية    

 بيان في تصريف الّت ولم أعثر عليه ،و استشهد به أحمد كحيل في عبد يغوث الحارثي ، نسب البيت إلى (. 2)

 . صحيح و اإلعالل على قضية اسم المفعول بالوجهين الّت 60،  األسماء
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    "   اُفَخَي اَفَخ" نحو ، العين باأللف في حالتي الماضي و المضارع  إذا كان الفعل معتّلو  

حيث تعود الواو إلى أصلها بحيث ، اسم المفعول يصاغ على الوزن نفسه  فإّن"  اُبَهَي اَبَه" و 

إذا كان اسم و.  (0) "ة َبْيالَه" من "  يٌبِهَم اَبَه" و "  َفَوَخ" من "  وٌفُخَم اَفَخ" تصبح 

ٍف ُحي ُصِف: " نحو قوله تعالى ،  (4)اء المربوطة ه يزاد له الّتأنيث فإّنا على الّتالمفعول داًل

 :لبيقول حّسان عندما رثى حمزة بن عبد المّط. (3)"ٍةّرَمَكُم

 

 [ الّسريع ] (4)، َفاْسَتْعَجَمْت ،        َلْم َتْدِر َما َمْرُجوَعُة الَساِئِلَساَءْلُتَها َعْن َذاَك  -136

        

اء المربوطة أنيث ، فقد أضاف الّتعلى الّت اّلالّد" َمْرُجوَعُة " ان اسم المفعول استخدم حّس       

يرة كما ورد اسم المفعول منّكرا حيث دَل على الَح" َرَجَع " من فعل صحيح الزم  له و هو مشتّق

 .اعر ؤال المطروح عليها من الّشو عدم القدرة على اإلجابة على الّس

، فيقول في رثاء الّنبي صّلى هلل  ًاو ورد اسم المفعول عند حّسان مجموعًا جمع مؤنث سالم      

 : عليه و سلم

 [ويل الّط ] (5)ِإَلى اهلِل َراِجَعًا ،        ُيَبّكيِه َجْفُن الُمْرَسَلاِت َو َيْحَمُد  ًاَح َمْحُمودَفَأْصَب -137

حيث ِصيغ من فعل من " بأل " المقرون "  الُمْرَسَلاِت" استخدم الّشاعر اسم المفعول          

و هو فعل مهموز األول متعٍد ، و قد ورد مضافًا إليه ، و حمل اسم " َأْرَسَل " غير ثالثي 

ه جاء لوصف الحدث و رعة لحديثه عن المالئكة ، كما أّنتابع و الّسالمفعول داللة اإلرسال و الّت

 .هو البكاء الذي يقتضي الّتتابع و االستمرار 

 :اسم المفعول على غير صيغته 

فق القواعد و ي معناه و لم تأِت َوعلى اسم المفعول و تؤّد هناك صيغ و أوزان تدّل 

 :يغ نذكر األوزان المخصوصة السم المفعول ومن هذه الّص

فهو  يٌنِحو َط وٌلُحْكيل فهو َمِحَك" نحو ، ًا و ال يقاس عليه وهذا الوزن سماعّي"  يلِعَف"  :أواًل 

 . (6) " وٌنُحْطَم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 030،  رف الوافيالّصنهر ، هادي ، : ينظر (. 0)

 . 033،  رف الوافيالّصو نهر ، هادي ، .  037/  3،  حو الوافيالّناس ، حسن ، عّب: ينظر (. 4)

 . 03 /  31:   َسَبَع(. 3)

،  031،  073،  063،  033،  006،  017،  37،  63،  20،  31،  43: ينظر مثله .  417:  يوانالّد. (2)

410  ،417  ،443  ،442 . 

 . 423،  421،  423،  403،  30،  42: ينظر مثله .  63:  الّديوان (2)

ين ، المرادي ، بدر الّد و.  242/  3،  العربرب من لسان ارتشاف  الّض، األندلسي ان أبو حّي :ينظر (. 6)

و  الغالييني ،  .  037/  3،  حو الوافيالّناس ، و حسن ، عّب.  30/  4،  توضيح المقاصد و المسالك

 . 033، الوافي  رف، الّصنهر ، هادي و .  002/  0،  ةروس العربّيجامع الّدمصطفى ، 
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 :يقول حّسان 

 [ لبسيطا ] (1)َما ِلْلَقِتيِل الِذي َأْسُمو َفآُخُذُه        ِمْن ِدَيٍة ِفْيِه ُيْعَطاَها َو َلا َقَوِد  -138

على غير الّصيغة المعروفة و القياسية          "  الَقِتيل" ذكر حّسان بن ثابت اسم المفعول        

 حيث أعطى اسم المفعول "  يلِعَف" ما استخدمه على صيغة ، إّن "َقَتَل " من الّثالثي " َمْفُعول " 

في هذا الّسياق أخذ معنى مغايرًا عن " الَقِتيل " ، ولكن اسم المفعول " َمْقُتول " معنى "  الَقِتيل" 

، أّما لو نهائّيًا فالقتيل هو من وقع عليه الحدث و انتهى أمره بالقتل و الموت "  َمْقُتول" صيغة 

" يلِتَق" إضافة إلى أن صيغة . بعد و هنا لن يتم المعنى  فالحدث لم يتّم"  َمْقُتول"  استخدم صيغة

  . (4)" َمْقُتول" من صيغة في وصف الحدث أبلغ و أكثر مبالغة و داللة 

و كذلك  (3)"  يٍمِظَع ٍحْبِبِذ اُهَنْيَدَف َو: " و تعني مذبوح قال تعالى " ِذْبح " نحو ، " ل ِفْع: "  ثانيًا

 : يقول حّسان راثيًا جعفر بن أبي طالب  ،(2) " ونُحْطَم" بمعنى " ِطْحن " تأتي كلمة 

 [ لكاملا ] (5)َو َلَقْد َبَكْيُت ، َو َعَز َمْهِلُك َجْعَفٍر ،         ِحبِّ الَنِبّي ، َعَلى الَبِرَيِة ُكِلَها   -139

 و" َمْحُبْوٌب " بمعنى "  بِِّح" ان اسم المفعول استخدم حّس (6)"ِحّب الّنِبّي َأْي َمْحُبوِبه "         

لكان " ب ْوُبْحَم" استخدم حّسان هذه الّصيغة للّداللة على الّتميز و الّتفرد ، فلو استخدم صيغة 

كما أّن زيد بن حارثة يدعى ِبحِب رسول اهلل و كذلك . ة الّناس حب الّرسول لجعفر كحبه لبقّي

نالحظ أّن  (7)"  ٍمْيِظَع ٍحْبِبِذ اُهَنْيَدَف َو" دنا إبراهيم مع ولده اسماعيل عندما قال تعالى قصة سّي

 . وا بما حصل معهم زوا عن غيرهم و تفرّدالّصيغة المستخدمة وردت مع أناس تمّي

 :، يقول حّسان   (3)"  اٍنَد ِنْيَتّنى الَجَنَج َو: " يقول تعالى " ى َنَج" ، نحو " ل َعَف: " ثالثًا 

 [ لخفيفا ]( 9)َفَجَنوَنا َجًنى َشِهًيا ، َحِلًيا ،         َو َقَضوا ُجْوَعُهم ، َوَما َيْأُكُلوَنا  -141

حيث شبعوا ، يؤكل حلو ، إال أّنه غير الخبز الذي  هم جاؤوهم بخبز شهّييقول حّسان إّن       

" َجًنى " و هذا على سبيل المجاز ال الحقيقة ، فقد استخدم اسم المفعول  (01)منه دون أن يأكلوه 

 " .َمْجِنًيا "  اسم المفعول  على غير صيغته وجاء بمعنى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  423،  430،  411، 036،  064، 021،  013 ، 34،  31،  77، 42، 40:ينظر مثله  . 70: الّديوان .(0)

 37،  أبحاث صرفّيةالحمداني ، خديجة زبار، و .  22 -23،  معاني األبنيةالّسامّرائي ، فاضل ، : ينظر . (4)

– 33 . 

 . 017 / 37:  افاتالّص(. 3)

 .  242/  3،  رب من لسان العربارتشاف  الّض األندلسي ، ان أبو حّي: ينظر (. 2)

 .  404:  الّديوان .(2)

 . 336،  شرح ديوان حسان بن ثابت األنصارّيالبرقوقي ، . (6)

 .017 / 37:  افاتالّص. (7)

 .22  / 22: حمن الّر .(3)

 .  472:  الّديوان. (3)

 .202،  شرح ديوان حّسان بن ثابت األنصارّيالبرقوقي ، : ينظر  (01)
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ا َنْقَلَخَف" : و قد ورد في القرآن الكريم "  ِهْيَلَع وٌكُحْضَم " أي" ُضْحكة " نحو ،  "ة َلْعُف" :  رابعًا

 .، و لم أقف على ما يشبه ذلك من شعر عند حّسان في الّدراسة  (0)"  ًةُمْضَغ َةَقَلالَع

     يغ الّص ياق إلى أّنو يشار في هذا الّس" .  وٌرُزَج" و "  وٌبُكَر"  ،نحو، "  وٌلُعَف: " خامسًا 

ة لشيوع قياسّي" ل ْيِعَف "ة استعمالها بينما اعتبرت ة لقّلهي صيغ سماعّي" و َفَعٌل و ُفْعلة  ِفْعٌل" 

يقول حّسان بن ثابت في ، (4)ث في هذه األوزان ر و المؤّنو قد يستوي في ذلك المذّك، استعمالها 

 :م  ى اهلل عليه و سّلرسول اهلل صّل

 [ الّطويل ] (3)ي َفْوَق الَسَماَواِت ِمْن َعُلُمَحَمًدا         َرُسْوُل الِذَشِهْدُت ، ِبِإْذِن اهلِل ، َأَن  -141

على غير صيغته المعروفة ، فقد استخدمه على "  َرُسْوُل" ان اسم المفعول استخدم حّس        

" ُمْرَسل " تعني " َرُسوٌل " فكلمة " َمْفُعوٌل " أعطت معنى  التي" َفُعوٌل " صيغة أخرى و هي 

سالة بنفسه ووحده ، أّما سول يقتضي تبليغ الّرالّر ألّن" َرُسوٌل " اعر استخدم اسم المفعول فالّش

 .سالة فقد يقتضي تكليف غيره بالّر" الُمْرَسل " 

 "       وٌبُتْكَم" و المقصود به " اب َتِك" نحو ، " ال َعِف" يأتي اسم المفعول على صيغة :  سادسًا

 : يقول حّسان بن ثابت . (2)" وٌشُرْفَم " و المقصود به"  اٌشَرِف" و كذلك 

 [ الطويل ] (5)َنِبٌي َيَرى َما َلا َيَرى الَناُس َحْوَلُه ،       َو َيْتُلو ِكَتاَب اهلِل ِفي ُكِل َمْسِجِد -142

 ه مشتّقغم من أّنعلى الّر" وب ُتْكُم" بمعنى "  ِكَتاَب" ورد اسم المفعول في البيت الّسابق         

"  ِكَتاَب" لكن الّشاعر استخدم اسم المفعول ، " َمَكُتوٌب " و الوزن القياسي هو ، من فعل ثالثي 

فالكتاب يدّلل على ، وقد يشمل على أجزاء إضافة إلى ذلك ،  (6)ألّن الكتاب ما كتب مجموعًا 

    و مفردها ، ماوية تسمى بالكتب الّسماوية يانات الّسفجميع الّد، " الَمكُتوب " ة أكثر من األهمّي

 . تها و عظمتها داللة على أهمّي" ِكَتاب " 

و المقصود ( 7)"  اهلِل ُقْلهذا َخ: " نحو قوله تعالى ، ورد اسم المفعول في صورة المصدر و       

 . (3) اهلِل وُقُلْخهذا َمبذلك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 02 / 43: المؤمنون  (0)

 . 63،  بيان في تصريف األسماءالّتكحيل ، أحمد ،  و.  33/  3،  سهيلشرح الّتابن مالك ، : ينظر ( 4)

 402،  403،  413،  410،  030،  61: ينظر مثله " عِل " هناك رواية أخرى بجّر  .  410:  الّديوان. (3)

 ،424  ،423  ،433  . 

رس ات العاملة في الّدالمشتّقعبد الواحد ، عصام ، و .  60الّسامّرائي ، فاضل ، معاني األبنية ، : ينظر . (2)

 .003،  حويالّن

 .  436،  446،  072،  040: ينظر مثله .  23:  يوانالّد (.2)

 " .َكَتَب " ، مادة  لسان العربابن منظور ، . (6)

 .00 / 30: لقمان  .(7)

و .  330 – 331،  ةالعربّي غة و سّرفقه الّلعالبي ، الّث و.  332، افتفسير الكّشمخشري ،الّز: ينظر . (3)

 .  002/ ،  ةروس العربّيالّد جامع، و الغالييني ، مصطفى. 62، بيان في تصريف األسماءالّتكحيل ، أحمد ،
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 :اهلل  ان مادحًا نبّييقول حّس

 

 [ ويلالّط ] (1)َلَك الَخْلُق َو الَنْعَماُء َو اأَلْمُر ُكُلُه ،         َفِإَياَك َنْسَتْهِدي ، َو ِإَياَك َنْعُبُد -143

 

"  َقْلالَخ" لكّن " ق ْوُلْخالَم" التي أعطت معنى "  ُقْلالَخ" اعر اسم المفعول ذكر الّش        

 لم يكن موجودًا من قبل حملت داللة الحدوث بعد أْن
(4) . 

(3)كما ورد اسم المفعول في صورة اسم الفاعل           
 اٍءَم ْنِم َقِلُخ: "  ىنحو قوله تعال،  

 . و لم أقف على ما يشبه ذلك في الّديوان  (2)"ِمْن َماٍء َمْدُفوٍق " أي  (2)"ٍقاِفَد

 ٍلُجَرِب رُتَرَم: " فال يقال ، يغ المذكورة سابقًا ال تعمل فيما بعدها الّص و يشار إلى أّن 

هناك من أجاز إعمالها عمل اسم المفعول كابن عصفور و هذا الكالم بحاجة  إال أّن"  وُهُبَأ يٍلِتَق

 .(6)ماع إلى إثبات من خالل الّس

 ، ة خارجة عن قاعدة صياغة اسم المفعولشاّذو قد ورد صيغ أخرى السم المفعول            

"  وٌبُبْحَم" فهو "  ّبَحَأ" نحو   ،الثيغم من كونه فوق الّثالثي على الّربحيث يصاغ بطريقة الّث

(7)"  وٌلُلْسَم" فهو " ّل َسَأ" و 
 .و لم أقف على ما يماثل هذا من شعر حّسان  .

و اسم المفعول في صيغة واحدة و ال يمكن وفي بعض الحاالت يشترك كل من اسم الفاعل       

ز إن نمّي ّنأفال يمكن " ار َتْخُم" نحو ،  لّسياقيغة في امييز بينهما إال من خالل توظيف الّصالّت

على اسم  و هنا تدّل" ر ِيَتْخُم" ص فتقدير الكلمة كانت اسم مفعول أم اسم فاعل إال من خالل الّن

 . (3)على اسم المفعول  فهي في هذه الحالة تدّل" َير َتْخُم" يغة ا إن كانت الّصأّم ،الفاعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  473،  420،  443،  447،  033،  034،  063،  042،  33،  23: و ينظر مثله .  010:  الّديوان. (0)

ِإّياَك َنْعُبُد " اآلية الرابعة  الفاتحة البيت الّتناص الّديني متأثرًا بقوله تعالى في سورة و استخدم الّشاعر في       

 ." َو  ِإّياَك َنْسَتِعْين 

 ." َخَلَق " ، مادة  لسان العربابن منظور  ، : ينظر . (4)

بيان في تصريف الّتو كحيل ، أحمد ، .  330 – 331،  ةالعربّي غة و سّرفقه الّلعالبي ، أبو منصور ، الّث(. 3)

 رف، الّصو نهر ، هادي .  002/  0،  ةروس العربّيجامع الّدو الغالييني ،  مصطفى ، . 62،  األسماء

 . 61،  رفمختصر الّصو  الفضلي ، عبد الهادي ، .  033، الوافي 

 .  6/  36:  الّطارق. (2)

 .  223/  3،  تفسير البحر المحيطاألندلسي ،  أبو حّيان : ينظر . (2)

بيان في الّتو كحيل ، أحمد ،  242/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّضاألندلسي ،  ان أبو حّي: ينظر (. 6)

 .63،  تصريف األسماء

. 64،   بيان في تصريف األسماءالّت و كحيل ، أحمد ،.  032، الوافي  رف، الّصنهر ، هادي : ينظر  (.7)

 .  041،  حويرس الّنات العاملة في الّدالمشتّقعبد الواحد ، عصام ، و

رس الّد ات العاملة فيالمشتّقو عبد الواحد ، عصام ، . 034، الوافي  رف، الّصنهر ، هادي : ينظر (. 3)

 .  041،  حويالّن
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 : يقول حّسان بن ثابت

(1)ٍب ُمْرَتاِب َو َأَذَل ُكَل ُمَكِذ        َو َأَقَر َعْيَن ُمَحَمٍد َو ِصَحاِبِه ، -144
 [ الكامل ] 

"  اِبَتْرُم" ذكر حّسان في البيت الّسابق كلمة تحتمل أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول و هي     

في هذا الموقع وردت اسم "  اِبَتْرُم" ز بين المعنيين هو مكانها في الّسياق ، و كلمة و الذي يمّي

واقع على الكاذبين و  الذَل ألّن ، "ٍب ُمَكِذ" مفعول بقرينة اسم الفاعل الّسابق لها فاعل ال اسم 

ها صفة لما قبلها مرتاب اسم مفعول ألّن فال يصلح الكالم إذا اعتبرنا أّن. يء الّظانين الظّن الّس

 .   وهي اسم الفاعل 

ريح و اسم ين المصدر الّصاسم المفعول يرد على صيغ عديدة و متنوعة ما ب يالحظ أّن      

ات في تعبيرها عن المضمون على مرونة المشتّق ة عديدة ، و هذا يدّلالفاعل و صيغ سماعّي

 .ص المقصود حسب توظيفها في الّن

 

 : عمله .ثالثًا 

اسم  يدّل أْن: روط هي و الّش ،يعمل اسم المفعول بالشروط ذاتها في عمل اسم الفاعل         

 اُمُهَلُغ وٌبُرْضا َمَذَه" و "  اآلَن اُمُهَلُغ وٌبُرْضا َمَذَه" الحالية أو المستقبل نحو المفعول على 

 .و غير ذلك  في و شبه الّنفي، كاعتماده على الّنو هو االعتماد  انيرط الّثالّشو " دًا َغ

 ٌلُجا َرَذَه" نحو ،  ه فيرفع المفعول به لفظًا فاعُل ّمَسيعمل اسم المفعول عمل الفعل الذي لم ُي      

، و  "َمْضُروٌب " نائب فاعل السم المفعول ها فأخوه رفعت على اعتبار أّن"  ُهْوُخٌب َأْوُرْضَم

يجوز  و.  حكمًا و تقديرًا " ُيضَرُب" على  فمضروب جاٍر"  ُهْوُخَأ َرُبُيْض"تقدير الكالم هو 

ه ال ثنية ألّناهر و ال يلحق به عالمة الّتترفع بهما الّظحيث " ا َماُمُهَلُغ اِنوَبُرْضَم اِنَذَه: " القول 

ه يعمل دون قيد أو شرط شأنه في ذلك فإّن" بأل " و عند اقتران اسم المفعول .  (4)ضمير فيه 

 .ات المذكورة سابقًاة المشتّقشأن بقّي

 : الم الة و الّسان بن ثابت يرثي محمًدا عليه الّصيقول حّس

 

 [ كاملال ] (3)َوَلَدْتَك ُمْحَصَنًة ِبَسْعِد اأَلْسُعِد       آِمَنَة الُمَباَرَك ِذْكُرُه          َيا ِبْكَر -145

        

      الثي من الفعل غير الّث المشتّق " بأل" فا معّر"  الُمَباَرَك" ان اسم المفعول استخدم حّس      

ألعطى معنى آخر هو "  َكَرَب" الثي من الَث" ك ْوُرْبَم" و لو استخدم اسم المفعول "  َكاَرَب" 

مكان بروك الجمل و لما استقام المعنى  ، و قد عمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول 

 " .  ْكُرُهِذ" هو يما بعده حيث رفع نائبًا للفاعل ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  442: و ينظر مثله .  03:  الّديوان (0)

 .30 – 31/ 6، لشرح المفّصو ابن يعيش،  434/ 3، ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ،:ينظر  (4)

 .  472،  470،  462،  403،  032،  022،  004،  001: ينظر مثله .  62:  الّديوان (3)
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،  أن يعتمد على شيء قبله: هي شروط ه يعمل بفإّن" بأل " المفعول  اقتران اسمإضافة إلى       

 : اعريقول الّش،  (0)أو حااًل أو صفة أو أن يعرب خبرًا، الحال و االستقبال  ىاللة علو الّد

 

 [ويل الّط ] (2)ِرْهالَظ َعِطَقْنُم اُهَلْجٍة ِرَبْوُرْضَمَك   ٍلاِئَو َةَناْب َبِلْغا َتَنْكَرَت ُنْحَنَف -146 

 

الكسائي يجيز إعمال اسم  يشار إلى أّن و.  (3)"  الُهْجوبٍة ِرُرْضٍل ُمُجَرَك" و يقصد بذلك         

إعمال اسم المفعول و إن لم على الماضي ، كذلك األخفش الذي أجاز  المفعول عندما يدّل

(2)يعتمد
(2)رًا ال يكون مصّغ روط األخرى إلعمال اسم المفعول هو أْنو من الّش. 

. 

 

ل يصبح المفعول به األّو و عند صياغة اسم المفعول من فعل متعٍد ألكثر من مفعول به فإّن     

 وُهُخًطى َأْعهذا ُم: " عند القول  الث كما هو ، واني أو الّثو يبقى المفعول به الّث، نائبًا للفاعل 

ثاني فيبقى ا المفعول به اّلو أّم، ل يقوم مقام الفاعل و يصبح نائبًا للفاعل فالمفعول األّو" مًا َهْرِد

 . (6) كما هو و ينصب على حد انتصابه قبل بنائه للمفعول

 : ان في الهجاءيقول حّس

 

 [ الوافر ] (7)َداِنْسَمًا ، ِمْن َبِني َعْبِد الَمَو ِج            ، َأُيها الُمْعَطى َبَياَنًا    َكَكَأَن -147

حيث سيعمل فيما بعده دون " بأل " ف المعّر"  الُمْعَطى" ورد في البيت اسم المفعول       

يعمل  إذلمفعولين  متعٍد" ى َطْعَأ"  ثالثي معتّلغير من فعل  اسم المفعول مشتّق شروط ، كما أّن

المستتر و تقديره         ميرل نائبًا للفاعل هو الّضيصبح المفعول به األّوفمنه  عمل الفعل المشتّق

 " . َبَياَنًا " ر و هو اني على حاله ال يتغّيو يبقى المفعول به الّث" أنت " 

" ُيفَعل " بنى منه الفعل المبني للمجهول ُي ا يجوز أْنالمفعول إال مّماسم بنى ال يجوز أن ُي و      

ان على األزمنة ، كما ال يجوز هما يدّلألّن" ود ُعْقم و ال َمْوُقَم" : فال يجوز القول . عليه  ه جاٍرألّن

و المجرور أو شبه الجملة  صل بهما شبه الجملة من الجاّرا إذا اّتإّل"  َعُدأو ُيْق اُمَقُي: " القول 

 . (3) لنائب الفاعلص و عندها يجوز أن يبنى رفية أو مصدر مخّصالّظ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .44/  4،  وضيحصريح على الّتالّتشرح األزهري ، خالد بن عبد اهلل ، : ينظر . (0)

 243/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّضلم أعثر على قائل البيت و استشهد به أبو حّيان األندلسي في  (4)

 .على قضية عمل اسم المفعول عندما يكون صفة 

 .243/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض األندلسي ،  ان أبو حّي: ينظر . (3)

 . 472،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّنابن هشام ، : ينظر . (2)

رس ات العاملة في الّدعصام ، المشتّق،  و عبد الواحد.  037/  3، حو الوافيالّن اس ،حسن ، عّب : ينظر (2)

 .  002، حوي الّن

 .44/  4،  وضيحصريح على الّتالّتشرح األزهري ، خالد بن عبد اهلل ، : ينظر  (6)

 .  32،  022: و ينظر مثله .  472: يوان الّد (7)

 ، العربرب من لسان ارتشاف الّضاألندلسي ، ان و أبو حّي.  31/  6،  لشرح المفّصابن يعيش ، : ينظر . (3)

3  /244 . 
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 :إضافة اسم المفعول إلى نائب الفاعل 

 

"  ُدُهْبٌب َعْوُرْضٌد َمْيَز" نحو ، يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعًا به        

إلى ما كان "  ٌبْوُرْضَم" فقد أضيف اسم المفعول " وُب العبِد ُرْضٌد َمْيَز" فتصبح بعد اإلضافة 

لٍ  ُجَرِب ُتْرَرَم" و هذا ما ال ينطبق على اسم الفاعل فال يجوز القول " ه ُدْبَع" به و هو  مرفوعًا

  .(0)"دًا ْيٍب أبوه َزاِرَض" إذا أريد القول " األِب زيدًا  ِباِرَض

 

و ( 4)صب ما من باب الّنفع إّناإلضافة ليست من باب الّر أّن ان األندلسّيو حّيبن أبّيو   

 :فر شرطان هما امن تو حتى يضاف اسم المفعول إلى مرفوعه ال بّد

  

ًا مشتّق( مفعول ) أن يكون اسم المفعول أصياًل أي أن يكون على وزنه األصلي :  األول          

وزان المذكورة سابقًا لم ، فإن كان غير ثالثي أو على األ الثي و ال يجوز سوى ذلكمن الفعل الّث

ن و بّي ذلكالبن عصفور الذي أجاز  اخالًف"  ِنِهْيُل َعْيِحَك ٌلُجَر اَءَج: " القول  يصّح ، فاليجز ذلك

(3)ماع ه ال يقّدم عليه إال بالّسأيضًا أّن
. 

        

ًا من الفعل المتعدي إلى مفعول به فهو أن يكون اسم المفعول مشتّق : انيالّث رطا الّشأّم            

رًا و ْهَظ ٌبْوُرْضَم ٌلُجا َرَذَه" أو "  ِلْيِصالَف ُلْوُزْهَم ِرْهالّظ ُبْوُرْضَم ٌلُجا َرَذَه" نحو ، واحد 

أيضًا  و يجوز فيه الجّر، شبيه بالمفعول به مييز و الّتصب جاء على وجه الّتفالّن" اًل ْيِصٌل َفْوُزْهَم

 .  (2) مضافًا إليه على اعتباره

 

 :انيقول حّس

 [ الّسريع ] (6) الَنَسْب َواِضَح الُسَنِة َمْعُرْوَف        (5)ِإْذ َقَتْلُتْم َماِجدًا َذا ِمّرٍة  -148

 

نالحظ في البيت الّسابق أّن الّشرطين المذكورين سابقًا قد تحققا في اسم المفعول                   

      الثي المشتّق من الفعل الّث" َمفُعول " فقد جاء اسم المفعول على وزنه األصلي "  َفْوُرْعَم" 

، " َعَرَف " اسم المفعول من الفعل المتعدي لمفعول به واحد  إضافة إلى ذلك فقد اشتّق" َعَرَف " 

مييز أو اعتبارها منصوبا على الّت" َبالّنَس" لجاز ذلك على اعتبار " َب َسٌف الّنْوُرْعَم" فلو قيل 

 . شبيه بالمفعول به منصوبة على الّت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 434/ 3 ،ة ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ،و.  044/ 4،  شرح ابن عقيل، ابن عقيل:ينظر (. 0)

 . 243/  3، رب من لسان العرب ارتشاف الّض: ينظر (. 4)

ارتشاف ، األندلسي ان، أبو حّي.  433/  3، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ابن هشام ، : ينظر (. 3)

 . 037/  3،  حو الوافيالّناس ، و حسن ، عّب.  242/  3،  رب من لسان العربالّض

 .  007،  حويرس الّنّدات العاملة في الالمشتّقعبد الواحد ، عصام ، : ينظر (.  2)

 ".َمَرَر " ، مادة  لسان العربابن منظور ، .َصاِحُب ُقّوٍة َو ِشَدُة َعْقٍل : َذا ِمّرٍة . (2)

 . 42: الّديوان . (6)
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ًا من فعل متعٍد ألكثر من مفعول لم يجز فيه اإلضافة ، فال اسم المفعول مشتّقو إذا كان   

 ." درهمًا  ِرْيِقَطى الَفْعٌد ُمْيَز" القول  يصّح

 : يقول حّسان

 

 [ الوافر ] (1)َداِن ْسَمًا ، ِمْن َبِني َعْبِد الَمَو ِج         ، َأُيها الُمْعَطى َبَياَنًا       َكَأَنَك -149

 

و هو مشتّق من فعل ينصب مفعولين ، فال يجوز "  الُمْعَطى" ورد في البيت اسم المفعول        

أّيَها الُمْعَطى " فال يصّح القول . أن يأتي اسم المفعول مضافًا بل يبقى ناصبًا للمفعول به الّثاني 

 " .ُمْعَطى " مفعواًل به ثاٍن السم المفعول " َبَيانًا " فتعرب " َبَياِن 

 

ا إذا أريد تحويله من اسم المفعول إلى مرفوعه إّل و يغلب في اسم المفعول عدم إضافته          

 ت أو اآلني الذي يدّلوام و ليس على الحدث المؤّقبات و الّداللة على الّثهة للّدفة المشّبإلى الّص

بوت و المراد هو الّث على أّن من وجود قرينة تدّل اسم المفعول ، و في هذه الحالة ال بّد يهعل

هة التي جاءت على صيغة فة المشّبالمرفوع نائب فاعل للّص هنا لن يعّدو ، وام و المالزمة الّد

  .ما يعرب فاعاًل لها إّن، اسم المفعول 

 

هة و بغير فة المشّبأضيف اسم المفعول إلى مرفوعه بغير إرادة تحويله إلى الّص ا إْنأّم          

اسم  فإّن_ فة قليلة و جائزة و هذه اإلضا_ و المالزمة  باتعلى الّث وجود القرينة التي تدّل

(4)كر على ما هو عليه محتفظًا باسمه و بأحكامه سابقة الّذ المفعول يظّل
. 

 

 : يقول حّسان

 

 [ الكامل ] (3)ال ُتْدِمْن ، َو ُخْذ َمْعُروَفُه ،        ُتْصِبْح َصِحْيَح الَرْأِس ال َتَتَصَدُع  َو الُشْرَب -151

 

ورد دون قصد تحويله إلى الّصفة المشّبهة ، فبقي على "  َمْعُروَفُه" نالحظ أّن اسم المفعول      

صل به يعرب مضافًا إليه ، و نائب فاعل في إذ احتفظ بأحكام اسم المفعول و الّضمير المّت، حاله 

 .المعنى
 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  472:  الّديوان. (0)

 .  033/  3،  حو الوافيالّناس ، حسن ، عّب: ينظر  (.4)

 .  412،  062: ينظر مثله .  063:  الّديوان .(3)
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 :اسم الفاعل بين الفرق بين اسم المفعول و 

 

 أّما  ، فق معه في أمور أخرىو يّت ،ة أمور المفعول عن اسم الفاعل في عّديختلف اسم 

 : فهي هما بين  أوجه الّشبه

 َبِضَغ" نحو  ، ي و الفعل الالزممن اسم المفعول و اسم الفاعل من الفعل المتعّد بنى كّلُي: أواًل 

 . (0) " ُهْنِم وٌبُضْغأو َم ِهْيَلَع وٌبُضْغو َم ٌباِضفهو َغ

فيقال في ، " يل ِعول و َفُعَف" من اسم الفاعل و اسم المفعول في صيغتين هما  يشترك كّل: ثانيًا 

 " ٌراِفَغ اهلُل " أي"  وٌرُفَغ اهلُل" كذلك يقال  ، " ٌراِبَص ٌلُجَر" أي " ور ُبَص ٌلُجَر" ول ُعصيغة َف

 :يقول حّسان

 [ الّطويل ] (2) َيْحُنو َعَلْيِهْم َو َيْمَهُد ِإلى َكَنٍف       َعُطوٌف َعَلْيهْم ، َلا ُيَثّني َجَناَحُه      -151

ا أّم ،" م ِهْيَلَعاِطٌف َع" و قصد به "  ولُعَف" على صيغة "  َعُطوٌف" ورد اسم الفاعل       

يقول  على اسم الفاعل ، يغة تدّلو هذه الّص " ٌماِحَر اهلُل" أي "  يٌمِحَر اهلُل" فيقال  " يٌلِعَف" صيغة 

 :ان في رثاء حمزة حّس

 [ الّطويل ] (3)َجَزى اهلُل َخْيَرًا ِمْن َأٍخ َو َنِصيِر         :   ِبُهْلِكِه  ِعُيوُل َو َقْد َأْعَلى الَنَأُق -152

َجَزى اهلُل " و قد قصد بالكالم " َفاِعل " ة على غير صيغته القياسّي"  َنِصير" ورد اسم الفاعل  

 " .اِصِر َنَخْيَرًا ِمْن َأٍخ َو 

        أي أّن"  اهلِل وُلُسَر ٌدَمَحُم" نحو ،  " وٌلُعَف " على اسم المفعول في صيغة ا ما يدّلأّم      

 :كما في قول حّسان  " من اهلل َسٌلْرُم ٌدمحّم" 

 الّطويل ] (4) ي َفْوَق الَسَماَواِت ِمْن َعُلَرُسْوُل الِذ   َأَن ُمَحَمًدا        َشِهْدُت ، ِبِإْذِن اهلِل  -153

] 

 " وٌحُرْجَم ٌلُجَر" أي "  يٌحِرَج ٌلُجَر" نحو  " عيٌلَف" على اسم المفعول في صيغة  وما يدّل      

 :كما في قول حّسان  .(2) " وٌلُتْقَم ٌلُجَر " أي"  يٌلِتَق ٌلُجَر" و كذلك 

 [ لبسيطا ] (6)َما ِلْلَقِتيِل الِذي َأْسُمو َفآُخُذُه        ِمْن ِدَيٍة ِفْيِه ُيْعَطاَها َو َلا َقَوِد -154

                                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  663، حو المصفىالّنعيد ، محمد ، : ينظر (. 0)

 .  060: ينظر مثله .  63: الّديوان  (4)

 .  002:  الّديوان. (3)

 . 433،  423،  424،  402،  403،  413،  410،  030،  61: ينظر مثله .  410:  الّديوان (2)

 . 041،  حويرس الّنات العاملة في الّدالمشتّقعبد الواحد ، عصام ، : ينظر (. 2)

 . 423،  430،  411،  036،  064،  021،  013،  34،  31، 77،  42،  40:ينظر مثله .70: الّديوان (6)
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 :فّتضح في الّنقاط اآلتية  فاعلو اسم ال مفعولختالفات بين اسم الأّما أهم اال

ينفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز اإلضافة إلى ما هو مرفوع به في المعنى و ذلك :  أواًل

 ُعَرالَو"  ونح، شبيه بعد تحويل اإلسناد إلى ضمير يرجع إلى الموصوف و نصب االسم على الّت

كما في قول   (0)" ِد اِصَقوُد الَمُمْحَم ُعَرالَو" و " َد اِصَقوٌد الَمُمْحَم ُعَرالَو" و "  َدُهاِصَقٌة َموَدُمْحَم

 :  انحّس

(2)َعَلْيَك ِبَمِجٍد ، يا بَن َمْقُطْوَعِة الَيِد الَنَهاِر َو ال َبَدْت       َو َما َطَلَعْت َشْمُس  -155
 [ الّطويل ] 

 

 ،في المعنى"  الَيِد" هو نائب الفاعل و إلى مرفوعه " ة وَعُطْقَم" أضيف اسم المفعول        

يكون اسم  قدو في هذه الحالة " َمْقُطوَعٍة الَيُد " و يجوز " َمْقُطوَعٍة َيُدُه " فيجوز في ذلك القول 

 ، متعٍد لمفعول به واحد ًا من فعليكون مشتّق أو قد" ر اِهَظ" نحو ، من فعل الزم  الفاعل مشتّق

فإن " ِطيْعُم"نحو ، من مفعول به  ًا من فعل متعٍد ألكثَرو إما أن يكون مشتّق"  ٌباِرَض" نحو 

و ال خالف في ذلك بين ، ًا من الفعل الالزم فيجوز أن يضاف إلى مرفوعه كان اسم الفاعل مشتّق

 " وِل الَق ُداِفَن ِب َواأَل ُماِئَق ٌدّمَحُم: " حاة فيقال الّن

 :من الالزم يقول حّسان في اسم الفاعل المشتّق

 [الطويل  ] (3)ا        ُذَباٌب َفَأْمَسى َماِئَل الّشِق َأْعَزَلاَرًأ َقْد َناَلُه ِمْن ُسُيوِفَنَو ِإّلا اْم -156

"          َماَل" الثي من الفعل الّث المشتّق" َماِئَل " اعر أورد اسم الفاعل الّش نالحظ أّن     

الوسط ، وهو فعل الزم يكتفي بفاعله ، و كذلك اسم الفاعل اكتفى بفاعله و هو في  المعتّل

، و حمل اسم الفاعل " َأْمَسى " اسخ ًا للفعل الّنر، كما أعرب اسم الفاعل خب" الّشّق " المعنى 

 .   داللة المضي 

ًا من الفعل ة ، و إن كان مشتّقهبات فيصبح اسم الفاعل صفة مشّبوام و الّثو إن قصد الّد 

بعض أي يجمع عليه رإلضافة إلى مرفوعه و هذا ه يمتنع امن مفعول به فإّن المتعدي ألكثَر

 :و يظهر ذلك في قول حّسان عندما يقول  . (2)حاة بشكل مطلقالّن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، و.  433 –434/ 3 ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن هشام ،  :ينظر ( 0)

 .  420/  4،  األشباه و النظائرين ، يوطي ، جالل الّدو الّس . 044/  4

وردت في الديوان كما هي عليه ، أما في شرح " ابن " كلمة .  36،  77: ينظر مثله .  36:  الّديوان (4)

الَعاُص بُن ِهَشاٍم الَحاِرِث بِن َأَسَدبِن " و المقصود بابن مقطوعة اليد هو " . ابن " الّديوان فقد وردت هكذا 

 . 3/  427، األعالم ركلي ، لّز، ا"  َعْبَد الُعّزى ِمْن ُزَعَماِء ُقَرْيٍش ِفي الَجاِهِلّيِة 

 . 446:  الديوان (3)

/ 4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، . 433 – 3/434 ة ابن مالك،أوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، : ينظر  (2)

 .  40/  4،  وضيحصريح على الّتالّتشرح و األزهري ، خالد ، .  044
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 [ الّطويل ] (1)َأْوِقِد : ِلُموِقِد َناِري َليَلَة الّريِح      َو ِإّني َلُمْعٍط َما َوَجْدُت وَقاِئٌل  -157

 : كما في قول حّسان به واحد  وٍلُعْفَمٍد ِلَعَتُم ٍلْعِف ْنِم ًاّقَتْشُم ِلاِعالَف اسُم اَنَك ْنا ِإّمَأ         

 [الكامل  ] (2)َوالّضاِمُنوَن َحَواِدَث اأَلّياِم                 ُكّل َمِنّيٍة      الَخاِئُضو َغَمَراِت -158

 : هي  أقوال حاة في هذه الحالة ثالثةللّن فإّن

 . (3) إلى مرفوعهالمتعّدي ال يجوز أن يضاف اسم الفاعل :  لاألّو القول

إن لم يلتبس فاعله بمفعوله سواء أذكر  يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه:  انيالّث قولال

بيع اللذين اشترطا أن يحذف خالفًا البن عصفور و ابن الّر، منصوبه بعد اإلضافة أم لم يذكر 

 .(2)منصوبه و ال يذكر في الكالم 

و  (2)يجوز إضافته إلى مرفوعه و إن حذف  مفعوله و هذا رأي ابن عصفور:  الثالّث قولال

 : في ذلك  اعراستشهد بقول الّش

 [البسيط  ] (6)ا َلِخن َبِإ َو اٍعَنَمِب يُمِرَكا اْلَل َو  ا َمِلَظ ْنِإ ًا َوّلاَمِب َظْلالَق ُماِحا الَرَم -159

ها و أصل" ب ْلالَق" إلى كلمة " ماِحالّر" أضاف كلمة  اعرالّش يالحظ من خالل البيت أّن       

 .فاعل

ا اسم أّم" ب اِهَذ" و " م اِئَق" نحو ، يبنى اسم الفاعل من الفعل الالزم و الفعل المتعدي : ثانيًا 

ه جار على فعل ما لم يسَم فاعله ، فإن عّدي الفعل ي ألّنا من الفعل المتعّدالمفعول فال يبنى إّل

:       له تعالى رفية فيجوز بناء اسم المفعول منه نحو قوأو شبه الجملة الّظ الالزم بحرف الجّر

 .(3)"  ِهِب ٌقَلَطْنُم ٌدْيَز: " و كذلك عند القول  (7)" ن ْياِلا الّضَل م َويِهَلَع وِبُضْغالَم ِرْيَغ" 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30:  الّديوان. (0)

 . 423:  الّديوان. (4)

 . 434/  3 ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،ابن هشام ، : ينظر  (3)

 . 2الهامش رقم .  434/  3 ، نفسهابن هشام ، : ينظر  (2)

و األزهري ، .  044/ 4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، و  . 433 – 434/  3  ،نفسه ابن هشام ،  :ينظر  (2)

 .40/  4،  التصريح على التوضيحشرح خالد ، 

أوضح المسالك إلى في و استشهد به ابن هشام ينسب إلى عبد اهلل بن رواحة و لم أعثر عليه في الديوان (. 6)

/ 4،  4، الهامش رقم  شرح ابن عقيل فيابن عقيل و استشهد به   433 - 434/  3،  2 ، ألفية ابن مالك

                                                            . 40/  4، "و إن ُحِرَما " برواية  شرح التصريح على التوضيحو استشهد به األزهري في  .044

       . 7 / 0:  الفاتحة (.7)

،  ظائر، األشباه و الّن ينيوطي ، جالل الّدالّسو . 472، دىالّص بّل دى وشرح قطر الّنابن هشام ، : ينظر . (3)

4  /420  .  
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 :يقول حّسان 

 [المديد  ] (1) ُباِئا الَغَني َلِفْخي ُيِذاّلِب             ِهِلْوَق ْنِم ُداِهالّش ّدَثَح -161

 

من  و المشتّق، المقرون بأل "  ُداِهالَش" :  لاألّوابق اسما فاعل ، ورد في البيت الّس

من  و هو مشتّق، "  ُباِئالَغ" فهو  :  الّثانيا اسم الفاعل أّم ، يحيح المتعّدالثي الّصالفعل شهد الّث

 ".بأل " و قد اقترن ، فعل ثالثي الزم أجوف 

 

يصاغ اسم الفاعل من الفعل المبني للمعلوم بينما يصاغ اسم المفعول من الفعل المبني : ثالثًا 

اسم الفاعل يرفع  ة فإّنحوّياحية الّنا من الّنة أّمضح من ناحية صرفّيللمجهول و هذا الفرق يّت

(4) ا يرفع اسم المفعول نائب الفاعلفاعاًل بينم
. 

 

 : يقول حّسان 
 

 [ البسيط ] (3)ِإَذا َتَرَوَح ِمْنُهْم ُزِوَد الَقَمَرا                   يُم َمْحُروٌم َثوُيُهُمْذٌر َمَشاِئُه -161

 

 " ُيْحَرُم " المبني للمجهول من الفعل  المشتّق"  َمْحُروٌم" اعر في البيت اسم المفعول ذكر الّش     

حيث ناب اسم " ُيْحَرُم َثوُيُهُم " ياق فتقدير الّس"  َثوُيُهُم" حيح و قد رفع نائبًا للفاعل و هو الّص

و حمل اسم المفعول داللة البخل و الحرمان . المفعول عن الفعل المبني للمجهول و عمل عمله 

 .(2) عامألّن زائرهم ُيحرم الّط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  31:  الّديوان (0)

       . 663،  حو المصفىالّند ، عيد ، محّم: ينظر  (4)

 .  033،  073،  021،  47: و ينظر مثله .  020:  الّديوان (3)

 . 442،  شرح ديوان حّسان بن ثابت األنصارّيالبرقوقي ، : ينظر  (2)
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على  ، فق في شروط العملجميعها تّت، ات المذكورة سابقًا المشتّق ا سبق أّنالمالحظ مّم      

و هذا  ، آلخر حويين التي قد تختلف من نحوّيظر عند الّنوجهات الّن ود بعضـوجن ـغم مالّر

 .جوهريًا يفسد المضمون  عُداالختالف ال ُي

فريق بينها إال من خالل توظيفها و ال يمكن الّت، ات قد تتشابه في صيغها المشتّق كما أّن 

كما هو الحال في اسم الفاعل و اسم المفعول في كلمة          ن نوع المشتّقياق الذي يبّيفي الّس

  : ويقول حّسان على سبيل المثال،" ل َتْحُم" و كلمة " ار َتْخُم" 

 [ الكامل ] (1)َو َأَذَل ُكَل ُمَكّذٍب ُمْرَتاِب        َعْيَن ُمَحَمٍد َو ِصَحاِبِه       َو َأَقَر -162

هي صيغة اسم الفاعل بوجود القرينة "  اِبَتْرُم" نالحظ أن الّصيغة الواردة في البيت          

 اِبَتْرُمالتي تؤكد أّن  "ُمَكّذٍب " يغة و هي التي دّلت على ذلك و هي اسم الفاعل الّسابق لهذه الّص

 .اسم فاعل و ليس اسم مفعول 

 

ص ، فقد صيغ اسم المفعول الواردة في الّنة ال بّد من ذكر إحصائّي، في نهاية هذا الفصل       

مّرة "  33" الثي ورد مشتّقًا من الفعل الّث حيث مّرة ، "  031" ورد اسم المفعول في الّديوان 

    مّرات في حالة المعرفة ، كما ورد اسم المفعول "  3" و ، كرة الّن مّرة في حالة"  72" منها 

 .  مّرة  "  03" الثي و ورد عاماًل من الفعل الّث، الثي مّرة غير عامل من الفعل الّث"  71" 

 

مّرة "  04" كرة و مّرة في حالة الّن"  67" مّرة منها "  73" الثي فقد ورد أّما من غير الّث      

مّرة ، و ورد عاماًل   "  60" فعول من غير الّثالثي غير عامل ملة المعرفة ، و ورد اسم الفي حا

مّرة ، نالحظ أّن هناك "  03" ة فقد ورد يغة القياسّيأّما اسم المفعول من غير الّص مّرة ،"  03" 

فيما لّثالثي ، و من غير ا تقاربًا بين اسم المفعول المشتّق من الّثالثي و بين اسم المفعول المشتّق

 :ة يلي الجداول و األشكال التوضيحّي
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 . 442: و ينظر مثله .  03:  الّديوان (.0)
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 الثياسم المفعول الّث
 

 الثياسم المفعول من غير الّث
 

اسم 
المفعول 
 الثي موزعة كما هو مبين أدناه من غير الّث 79 الثي موزعة كما هو مبين أدناه مرة من الّث 83 الّسماعي

 العامل
 

  كرةالّن المعرفة غير العامل العامل كرةالّن المعرفة غير العامل
 

03 

 
03 

         

71 3 72 03 60 04 67 

 

 ( 00) الجدول رقم 

 

الثي و اسم الثي و غير الّثورود اسم المفعول القياسي من الّثة إحصائّي(  00) يمثل الجدول رقم 

 .يوان ماعي في الّدالمفعول الّس

 

 الثيالّث المفعولاسم 
 

اسم المفعول  الثيمن غير الّثمفعول اسم ال
 الّسماعي 

من الثالثي موزعة كما هو مبين % 46

 أدناه 

 من غير الثالثي موزعة كما هو مبين أدناه % 43

 العامل
 

غير  العامل كرةالّن المعرفة غير العامل
 العامل

  كرةالّن المعرفة
 

01% 02% 

 

3202% 01% 33% 44% 73% 02% 32% 

 

 (  04) الجدول رقم 

 

 .يوان ماعي في الّدسم المفعول القياسي و الّسال الّنسبة المئوية (  04) ن الجدول رقم يبّي
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(  41) كل رقم الّش  

غير الّثالثي العامل و  من الثي والّتمثيل الّنسبي السم المفعول من الّث(  41) رقم كل يبين الّش

.غير العامل و الّنكرة و المعرفة   

 

 

 ( 40) كل رقم الّش

الثي حيث يظهر غير الّثمن الثي و مثيل البياني السم المفعول الّثالّت(  40) كل رقم ن الّشيبّي

 .حضورهما في الّديوان سبتين في تقارب ما بين الّن

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

90.00 

غير  العامل
 العامل

غير  العامل النكرة المعرفة
 العامل

 النكرة المعرفة

 اسم المفعول غير الثالثي اسم المفعول الثالثي

15.66 

84.34 

10.84 

89.16 

22.78 

77.22 

15.19 

84.81 

 اسم المفعول الثالثي
51% 

اسم المفعول غير  
 الثالثي

49% 
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 ( 44) كل رقم الّش

مثيل البياني السم المفعول القياسي و الّسماعي حيث لم تظهر الّصيغ الّت(  44) كل رقم يبين الّش

 .يوان في الّد% 01ماعية سوى الّس

 

 

 ( 43) كل رقم الّش

الّثالثي العامل و غير العامل حيث  من مثيل البياني السم المفعولالّت(  43) كل رقم يبين الّش

 % .32ظهر اسم المفعول غير العامل أكثر من العامل بنسبة 

 اسم المفعول القياسي  
90% 

اسم المفعول  
 الّسماعي

10% 

 العامل
16% 

 غير العامل
84% 

 اسم المفعول الّثالثي العامل و غير العامل 
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 ( 42) الّشكل رقم 

 .الثي العامل و غير العامل مثيل البياني السم المفعول من غير الّثالّت(  42) كل رقم يبين الّش

 

 

 

 ( 42) الّشكل رقم 

 .كرة الثي المعرفة و الّنالّثمن مثيل البياني السم المفعول الّت(  42) كل رقم يبين الّش

 العامل
23% 

 غير العامل
77% 

 اسم المفعول من غير الّثالثي العامل و غير العامل

 المعرفة
11% 

 النكرة
89% 

 اسم المفعول من الّثالثي المعرفة و الّنكرة
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 ( 46) الّشكل رقم 

 .كرة و المعرفة الثي الّنغير الّثمن مثيل البياني السم المفعول الّت(  46) يبين الّشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعرفة
15% 

 النكرة
85% 

 اسم المفعول من غير الّثالثي الّنكرة و المعرفة
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 فضيلاسم الّت: الفصل الخامس 

 

 تعريفه  .أّواًل 

  : تهصياغ .ثانيًا 

 مباشرةبطريقة  -

 بطريقة غير مباشرة   -

  عمله . ثالثًا
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 فضيل اسم الّت

 

 تعريفه : أّواًل 

 

ي ِف ُهْنِم يَغا ِصَمِم ل اسمًاَعْفَأ ُنواِزُم يِلِضْفللّت اُغَصُي:"فضيل بقوله ابن مالك اسم الّت يقول       

 َو ،َرَيْخَأ ِةَزْمَه ُفْذَح َبَلَغ َو، ييزًا ْمَت إليِه وِجُحالَم َرَدْصَم ٌباِصَن ا اسٌمَنُه َوْهَو، ...اًلْعِف ِبّجَعالّت

و  ِةعلى المشارَك الُةالّد فُةالّص " و قالفضيل اسم الّتابن هشام  عِرفو،  (0)..."ضيِلْفي الّتِف ّرَشَأ

 عرفٍةَمافًا ِلَضُم َو ُقاِبَطُيَف "بأل"َو ّكُرَذُي َو ُدفُيْفّر رٍةِكَنافًا ِلَضُم َو ْنِمِب مُلْعَتْسُي َو" أْكَرَم"، كـ ِةياَدالّز

و  (3)" (4)ِلْحالُك ِةَلَأْسي َمال ِفرًا ِإاِهَظ ِباِلي الَغِف ُعَفْرا َيَل قًا َوَلْطُم وَلُعْفُب الَمِصْنا َيَل َو هاِنْجَوَف

ضيل صاحبه على غيره في أصل لتف" أفعل"الوصف على وزن  بأّنهفضيل اسم الّت َفّرُع

 .(2)الفعل

 

 : يقول حّسان بن ثابت

 

 َيْوَم الُخُروِج ِبَساَحِة الَقْصِر         ا ــ، ِإَذا َبَرْزِت َلَنَأْحَسُن  َو َلَأْنِت - 163      

 [  الّسريع ] (5)مـِّمـا َتـَرّبَب َحـاِئُر الـَبْحـِر          ـُلوِك ِبـَهــا َأْغـَلـى الُم ِمـْن ُدَرٍة -164   

 

لحسن و يبالغ فالّشاعر في البيتين الّسابقين يفاضل بين طرفين ، األول يزيد عن اآلخر في ا       

توجد عالقة مشابه بين حيث ال ، أفضل و أحسن من دّرة الملوك  في ذلك عندما اعتبر المرأة

المفاضلة هو و الهدف من هذه ، ل عليه و هو دّرة الملوك و المفّض ة الممدوح و هي، المفّضل 

 .بيان داللة اسم الّتفضيل وهي المبالغة و الّتكثير في الوصف 

 

شيئين قد اشتركا  على أّن اسم مصوغ من المصدر ليدَلبأّنه أيضًا  ُعّرف اسم الّتفضيلو       

 . (6)فة اآلخر في هذه الّص عنأحدهما زاد  ا أّنإّل، في صفة واحدة و مشتركة بينهما 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 21/  3،  سهيلشرح الّتابن مالك ،  (0)

 . ظاهًرا ًااسم ليفضاسم الّت أن يرفع فيها الّنحاة أكثر فيها التي يجيز فضيلهي إحدى مسائل اسم الّت (4)

 . 477،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّنابن هشام ،  (3)

 .  34/  4،   وضيحتصريح على الّتاّلشرح  األزهري ، خالد ،: ينظر ( 2)

 . 017:  الديوان (2)

 .  047،   رفشذا العرف في فن الّصد ، الحمالوي ، أحمد بن محّم: ينظر ( 6)
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لما بينهما " َأْفَعَل و َأْفِعْل ِبـ " عجب و فعلي الّت" فضيل َأْفَعل الّت" و قد ساوت العرب بين        

فضيل ، عجب يجوز صياغته من الّتياغة ، فما يجوز صياغته من أسلوب الّتمن تناسب في الّص

روط أو من فعل لم يستوف الّش، عجب لكونه من غير فعل استعماله في أسلوب الّت ه ما شّذكما أّن

فضيل جاز استعماله ما شّذ في أسلوب الّت فضيل محكومًا شذوذًا ، و كذلكيجوز استعماله في الّت

و إن كان من غير  ،" ِهْص ِبِصْلَأ" و "  ّصُهَلما َأ" فيقال ، عجب محكومًا بشذوذه أيضًا في الّت

 .(4) "(0) اٍظّص من ِشَظَلهو َأ" الفعل  نحو 

        

عجب و أسلوب الّت فضيل ، فال يصاغسلوب الّتأعجب يمتنع فيه و ما يمتنع فيه بناء الّت         

و ال يصاغ أيضًا من الفعل غير "  َجَرْخاسَت" نحو ، الثي فضيل من الفعل غير الّثأسلوب الّت

عجب ـــ حال عدم جواز صياغته بطريقة بناء أسلوب الّت ويتّم" . ى َسو َع َسْئِب" المتصرف نحو 

فضيل عندما ال الّت مسأ ريقة ذاتها التي يصاغ فيهامباشرة ـــ بطريقة غير مباشرة و هي الّط

(3) روطتنطبق عليه الّش
. 

 : صياغته. ثانيًا 

 :  بطريقة مباشرة

  

 : هي  بشروط  " َأْفَعل " فضيل مباشرة على وزن يصاغ اسم الّت  

ا المزيد فوق ثالثة أحرف فال أّم، الثي  ا من الفعل الّثفضيل ال يصاغ إّلالّت اسم حاة أّنن الّنبيّ .0

حذف من حروفه  و إْن، بقي على حروفه ال يجوز ذلك  ه إْنألّن ؛فضيل يجوز منه الّت، 

 ُهْنِم ُبَوْجا َأَذَه" نحو ، الثي غير الّث"  اَبَجَأ" فضيل من الفعل ّتفال يجوز بناء ال،  اختّل

 :يقول حّسان  ، (2)"

 

 [  الّطويل ] (5)ِفي َجْوِفَها ، َو َضِريُعًا ، َحِميٌم َمع  ِرْزِقِهم      ِفي الَناِر َأْفَضُل  َو َقْتَلاُكُم -165

  

" َفُضَل " من الفعل الّثالثي  المشتّق"  َأْفَضُل" يالحظ استخدام حّسان السم الّتفضيل           

و قد ورد مضافًا لما بعده ، ويظهر أيضًا في البيت الّتناص الّديني حيث ، الّصحيح الالزم 

   .(6)""  : الّشاعر مستفيدا من اآلية هوّظف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مادة  لسان العربابن منظور ، " وُهُبَلَصَف اِمَلْسي اإِلِف ُهذْوَخَأ َةّبي َضِنن َبِم وٍفُرْعَم ٍصظاظ هو اسم ِلالشِّ" (0)

 " . َظَظَش"      

 . 433/  4،  ، مجمع األمثالالميداني ، أبو الفضل  (4)

 توضيح المقاصدين ، المرادي ، بدر الّد: و ينظر .  072 – 072/  4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، : ينظر ( 3)

 .  77/  4،   و المسالك

 .072/  4،   شرح ابن عقيلو ابن عقيل ، .  623/  0، لااليضاح في شرح المفّصابن الحاجب ، : ينظر ( 2)

 .063: يوان لّدا (2)

 . 6/  33  الغاشية (6)

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3730&idto=3730&bk_no=48&ID=3214#docu
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 ا إْنأّم، "  َفَيْهَأ" نحو ، أو الحلية " َعِوَر " نحو ، اهرة الفعل على العيوب الّظ ال يدّل أْن .4

ا على و أن ال يكون داًل"  الٍنن ُفِم ُهَلْبَأ فالٌن" نحو ، ا على العيوب الباطنية فيجوز ذلك كان داًل

 ُرَمْحَأ هَو" ال يجوز القول و " ذا َه ْنِم هذا أعوُر: " فال يقال " َر َر و َسِمَحِم" نحو ، األلوان 

 ."  ُهْنِم ْزَرُقو َأُه ْوه َأْنِم

 

فة من الفعل المراد صياغته على وزن فضيل أن ال تكون الّصّتال اسمو يشترط في صياغة       

نحو  ، ت على الوصف المطلقدّل و قد أجاز الكوفيون صياغتها إْن" اء َلْعل الذي مؤنثه َفَعْفَأ "

 . (0)"  ِدَوْسو اأَل ِضَيْباأَل" اللونين 

     

ها تجري مجرى و العيوب ألّن، لمنع األلوان  الخليل بن أحمد اعتَل ن ابن يعيش أّنو بّي       

فهي معاٍن الزمة تجري ، تعامل معاملة العيوب ها فإّنكاليد و الرجل ، كذلك األلوان  ، الخلق

(3)مجرى الخلق 
. 

 

، فضيل من الفعل الجامدالّت اسمف ، فال يجوز بناء الفعل المتصّرفضيل إال من الّت اسمال يبنى  .3

 " . َسْيَل َو ئَسِب َو عَمى و ِنَسَع"  نحو

 

 :يقول حّسان 

 

 [  البسيط ] (4)َو ِإَن َأْشَعَر َبْيٍت َأْنَت َقاِئُلُه          َبْيٌت ُيَقاُل ، ِإَذا َأْنَشدَتُه ، َصَدَقا -166

       

، " َشَعَر " ي من الفعل الّثالثي المتعّد المشتّق َأْشَعَرحّسان استخدم اسم الّتفضيل  نالحظ أّن       

 .ف غير جامد ، يمكن االشتقاق منه و هو فعل متصّر

 

  َقِرو َغ اَتَم" نحو األفعال  ،فاوت و المفاضلةفضيل من الفعل الذي ال يقبل الّتال يبنى اسم الّت .2

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 043/  3،  خميرشرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالّتالخوارزمي ، القاسم بن الحسين ، : ينظر  (0)

و  21/  3،  سهيلشرح الّتابن مالك ،  و .  623/  0، لااليضاح في شرح المفّصابن الحاجب ،  و

 .  043 – 043،  رفشذا العرف في فن الّصأحمد بن محمد ، : الحمالوي

 . 073:  الّديوان (4)

 . 041/  2،  لشرح المفّص: ينظر  (3)

 .  033:  الّديوان (2)
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 " . ُهْنِم ُقَرْغَأ هَو" أو "  ُهْنِم ُتَوْمَأ َوُه: " فال يجوز القول "   َيِنَف َو
 

 : يقول حّسان 

 

 [  ويلالّط ] (1)َو ُشَباُنَنا ِبالُفْحِش َأْبَخُل َباِخل          الَمْعُروِف ، َوسَط ِرَحاِلَنا  َمَساِميُح ِب -167

 

و هو فعل قابل " َل َبُخ "من الفعل الّثالثي "  َأْبَخُل" استخدم الّشاعر اسم الّتفضيل         

و متفاوت من شخص آلخر و ليس بنفس ، بحيث يمكن أن يكون البخل بشكل نسبي للتفاوت، 

 .المستوى و القَدر عند الجميع 

ال يصاغ نحو كان و أخواتها ، اقصة ام ، فاألفعال الَنفضيل إال من الفعل الَتالَت اسمال يصاغ  .2

   .الّتام على الحدث ها ال تدّلألّنالّتفضيل مطلقًا  منها اسم

 

 :يقول حّسان 

 [  البسيط ] (2)َأْكَثُر َشْيًخا َجَباًنا َفاِحشًا ُغُمَرا      َو اهلِل َما ِفي ُقَرْيٍش ُكِلَها َنَفٌر      -168

 

و هو فعل صحيح " َكُثَر " من الفعل الّثالثي  المشتّق"  َأْكَثُر" استخدم حّسان اسم الّتفضيل         

عبرًا عن الحدث الكائن في الّنص و هو الجبن تام الزم غير ناقص داٌل على الكثرة و الّتفضيل م

 .أي و الفحش و فساد الّر

" فضيل من الفعل الّت اسمفضيل من الفعل المثبت غير المنفي ، فال يجوز صياغة الّت اسميبنى . 6

 .كي ال يلتبس المثبت بالمنفي "  َلَكا َأو َمَأ َبَرا َضَم

 : يقول حّسان يمدح أبا بكر 

 [  البسيط ]( 3)َبْعَد الَنِبِي ، َو َأْوَفاَها ِبَما َحَمَلا         ْبَقاَها َو َأْرَأُفَها       الَبِرّيِة َأَخْيُر  -169

 

ت من أفعال ثالثية نالحظ الّشاعر استخدم في البيت أكثر من اسم تفضيل ، و كلها اشتّق       

َبِقَي و َرَأَف و " فعال ة من األمشتّق"  َأْوَفاَهاو  َأْرَأُفَهاو  َأْبَقاَها" مثبتة غير منفية ، فاألسماء 

 كما أّن الّتكثير في اإلثبات و الّتأكيد ،بل دّلت على الّزيادة و ، في فهي لم تحمل معنى الّن" َوَفَي

المفاضلة المطلقة و الّتعميم ، كما لم يلتزم اسم الّتفضيل المثبت في هذا الّسياق حمل داللة 

(2)ل عليه معينبمفّض
 . 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 033:  يوانالّد (0)

 . 020:  يوانالّد (4)

 . 033:  يوانالّد (3)

، رسالة  222، الم رفّية و داللتها في سورة يوسف عليه الّساألبنية الّصرفيقة ، ، ابن ميسية : ينظر  (2)

 .  4112ة ، ة الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّي،  جامعة منتوري قسنطينة ، الجمهورّيماجستير 
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بل يصاغ من  (0) "ُضِرَب و ُجَن " نحو ، فضيل من الفعل المبني للمجهول ال يصاغ اسم الّت. 7

 : الفعل المبني للمعلوم ، كما في قول حّسان 

 

 [  الّطويل ] (3)، ِعْنَد اْحِتَضاِر الَمَواِسِم (2)ِرَداَفُتَنااْلَمْجِد َو اْلُعَلى        َو َأْفَضُل َما ِنْلُتم ِمَن -171

المبني " َفُضَل " من الفعل الّثالثي  المشتّق"  َأْفَضُل" اسم الّتفضيل نالحظ استخدامه        

الّتفضيل من الفعل المبني للمجهول إال ما ورد شذوذًا و هذا ال  اسمللمعلوم ، إذ ال يجوز استخدام 

 . يقاس عليه 

(2)جل فضيل مما ال فعل له كاليد و الّرال يصاغ اسم الّت.3
. 

 

اذة و األسماء الّش، فق القاعدة المعروفة َو ، ولم يجِرفضيل شذوذًا لقد صيغ من أسماء الّت

 :التي صيغت هي كما يلي 

حيث بني من الحنك " ين يَرِعالَب ُكَنْحَأ َوَه" نحو ، فضيل من اسم عين غة اسم الّتشّذ صيا: أواًل 

فضيل من الوصف الذي ال كما شّذ بناء الّت. و هو اسم عين و المقصود بذلك َأَكَلُهما أي أشد أكاًل 

(2)"   ن ِشظاظّص ِمَلَأ َوَه" فعل له نحو 
ارق الّسو هو " ِلص " فضيل من ّتبنى اسم ال حيُث .

 . منه و هذا ما خالف القاعدة و شّذ عنها  حيث ال فعل له كي يشتّق
 

فقد " ه ِرْيَغ ْنِم ُرخَصَأ هذا الكالُم" نحو ، الثي فضيل شذوذًا من الفعل غير الّثبني اسم الّت:  ثانيًا

نيًا بكونه م انيالّثالثي ، و ه فوق الّثأّن األول: و الذي فيه شذوذان " ُأختِصَر " بنى الفعل 

و سمع أيضًا "  وِفُرْعم للَماُهَلْوَأ م َواِهَرم للّداُهَطْعهو َأ" للمجهول ، كما سمع عن العرب قولهم 

سيبويه اعتبر شذوذ بناء اسم  ن ابن مالك أّنو بّي. (6)"  ِهِرْيَغ ْنِم ُرَفْقَأ هذا المكاُن" شذوذًا 

و هو من "  ِهِرْيَغ ْنِم ُبَوْصَأ هَو: " بمكروه فيقال الثي جائز فيمن أصيب فضيل من غير الّثالّت

(7)ذوذ في هذه الحالة فهو على اعتباره من فعل المفعول أصيب ، و أما الّش
.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رب ارتشاف الّض، األندلسي ان أبو حّي و.  433 – 434،  ةفي علم العربّي لمفصلمخشري ، االّز: ينظر  (0)

أحمد بن : و الحمالوي .  072 – 072/  4،  شرح ابن عقيلو ابن عقيل ، .  221/  3،  من لسان العرب

 . 33/  4، وضيح صريح على الّتالّتشرح و األزهري ، خالد ، .  043،  رفشذا العرف في فن الّصمحمد ، 

ا َم ُلَضْفَأ" قصد و " . َرَدَف " ، مادة  ، لسان العرب، ابن منظور " الّراِكُب َخْلَفَك : الّرْدُف : " ِرَداَفُتَنا  (4)

 " . ات َباَسَنالُم َو ِماِسَوالَم َرْوُضا ُحَنُتَقاَفَرو ُمى ُهَلالُع َو ِدْجالَم َنِم وُهُمُتْلِن

 .  421:  يوانالّد (3)

بيان في الّتو كحيل ، أحمد ، .  043،  رفشذا العرف في فن الّصد ، أحمد بن محّم:  الحمالوي: ينظر  (2)

 .  33،  تصريف األسماء

 . 433/  4،  ، مجمع األمثالالميداني ، أبو الفضل  (2)

ين ، و المرادي ، بدر الّد..  433 – 434، المفصل مخشري ، و الّز.  011/  2،  الكتاب سيبويه ،: ينظر  (6)

و .  33/ 4،  وضيحصريح على  الّتالّتشرح األزهري ، خالد ، و .  77/  4،  توضيح المقاصد و المسالك

 . 22/  3،  بانحاشية الّصبان ، الّص

 .20/  3،  سهيلشرح الّت: ينظر  (7)
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و هناك ، له بشكل مطلق أّو فيالثي المزيد بالهمزة صياغته من الّث أجاز منهناك  كما أّن       

 . (0)قلن تكون الهمزة لغير الّنأجاز البناء بشرط أو هناك من  ،من رفض ذلك 

 َو يٍكِد ْنى ِمَهْزهو َأ" نحو ، سمع عن العرب شذوذًا ما صيغ من الفعل المبني للمجهول : ثالثًا 

و  ،بمعنى تكبر" ُزِهَي " فضيل من الفعل المبني للمجهول بني اسم الّت ( 4)"اُوس ن َطى ِمَهْزَأ َوُه

      بني الفعل من  حيث  (2)" (3)ْحَيْيِنالِن اِتن َذِم ُلَغْشَأ" : كذلك سمع عن العرب أيضًا قولهم 

 .(2)المبني للمجهول " ُشِغَل " 

حيث بني من الفعل المبني للمفعول     " ك ِتاَجَحأعنى ِب" سمع عن العرب شذوذًا قولهم : رابعًا 

(6)بالبناء للفاعل و في هذه الحالة ال يعد شذوذَا " َعَنَي " و سمع أيضًا " ُعِنَي " 
 و يشار إلى أّن.

 لين ذلك باعتبارهما أصل فضيل من لفظي األسود و األبيض معّلالكوفيين أجازوا بناء اسم الّت

 :  ة بن العبدَفَرقد استشهدوا على ذلك بقول َط ، و (7)األلوان حيث سمع عن العرب 

 

 [  الوافر ] (9)اِخَبَط (8)اَلَبْرم ِسُهَضَيْبَأ ِقْدمًا َو َر فتًى َش اَنٌر َكْصَنٌر ، َفْصَن َتْلُق إْن -171

 

و هو من " َبُيَض " نالحظ استخدام طرفة في البيت الّسابق اسم الّتفضيل من الفعل         

األفعال الّدالة على األلوان ، و هذا ما يتناقض مع صياغة اسم الّتفضيل من األفعال الّدالة على 

من صياغة  اللون األبيض و األسود يعّدان أصل األلوان فال بأس ه استخدمه ألّناأللوان ، إال أّن

 . اسم الّتفضيل منهما قياسًا بطريقة مباشرة 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 33/  4، وضيح صريح على الّتالّتشرح األزهري ، خالد ،   : ينظر ( 0)

 . 213/  0،  مجمع األمثالالميداني ، أبو الفضل ،  (4)

 . " َيَحَن " ، مادة لسان العربابن منظور ،  :ينظر  "ة اَصَخ ِنْمللّس اَنا َكَم َوُه: و قيل  ُقالّز" ي هو ِحالِن (3)

   ِرْيَبُج بُن ّواُتا َخاَهَتَأَف ِةّيِلاِهي الَجِف َنْمالّس ُعْيِبَت ْتاَنَك َةَبَلْعَث بِن اهلِل ِمْيِمي َتِنن َبِم أًةامَر"  قصة المثل أّن (2)

ى َلِإ َرُظْنى َأّتَح يِهِكِسْمَأ اَلَق ّمُث ِهْيَلِإ َرَظَنا َفَيْحت ِنّلَحا َفَهَماَوَس دًا َوَحا َأَهْدعِن َرَي ْمَلنًا َفْما َسَهْنِم اُعَتْبي َياِرَصْناأَل

 ْرِدْقَت ْمَلا َفَهَراَوا َسَهْيَدَي َلَغا َشّمَلَف ْتَلَعَفَف ِهْيِكِسْمَأا َفَذَه يَرَغ يُدِرُأ اَلَقَف يِهَلِإ َرَظَنَف عَلَفَف َرا آَخَيْحّل ِنت ُحاَلَقَف ِهيِرَغ

 .  263/  0،  مجمع األمثالالميداني ، أبو الفضل ، " .  َبَرَه َو اَدَرا َأى َمَضى َقّتَح ِهِعْفى َدَلَع

 .221/ 3، لسان العربرب من ارتشاف الّضاألندلسي ،ان أبو حّيو .  433،  لالمفّصمخشري ، الّز: ينظر ( 2)

 . 32/  4، وضيح صريح على الّتالّتشرح األزهري ، خالد ،   : ينظر ( 6)

بيان الّت و كحيل ، أحمد ، .  021،  كت الحسان في شرح غاية اإلحسانالّن األندلسي ، ان أبو حّي: ينظر  (7)

 . 76 – 72،  في تصريف األسماء

 " . َسْرَبَل " ، مادة  لسان العرب، ابن منظور ، " الَقِمْيُص : " الّسربال  (3)

 .021،  يوانالّد (3)
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لفظًا ، و هناك ما " ل َعْفَأ" فضيل يغ المذكورة سابقًا هي صيغ على وزن اسم الّتإن الّص      

و لكثرة " َأْخَير و َأَشّر " و أصلهما "  ّرر و َشْيَخ" فضيل تقديرًا نحو كلمتي يصاغ على اسم الّت

 : يقول الشاعر في ذلك    (0)استعمال اللفظتين  حذفت الهمزة من أولهما تخفيفًا 

 [  الّرجز ] (2)ِرَيْخاأَل ُناْب َو اِسُر الَنْيَخ اٌلَلِب -172

قد ورد و.  (3) " ُرِشاأَل اُبّذالَك ِنَم َغدًا َنْوُمَلْعَيَس: " ر كما في قوله تعالى و كذلك كلمة الّش        

 :عندما رثى محّمد عليه الّصالة و الّسالم " ّر ر و َشْيَخ" عند حّسان اسم الّتفضيل 

 [  كاملال ] (4)َيا َخْيَر َمْن َوِطَئ اْلَحَصى َلا َتْبَعِد        ، َأْصَبَح َثاِويًا  َعَلى الَمْهِدّي ًاَجَزع -173

ة ، و  حمل اسم الّشاذ عن القاعدة القياسّي"  َخْيَر" حّسان استخدم اسم الّتفضيل  نالحظ أّن         

و عدم الّتخصيص أو مقارنته بأحد معين ، فمحّمد  (2)الّتفضيل داللة الّتفضيل المطلق و الّتعميم 

اسم الّتفضيل حمل  إضافة إلى أّن، أفضل من وطئت قدمه األرض و في ذلك تعميم و شمول 

 . داللة المبالغة في المفاضلة التي لم يقارن بها طرف ثاٍن 

 " :شّر " في اسم الّتفضيل حّسان كما يقول 

 [  ويلّطال ] (6) َفَأْبِلْغ َأَبا ُسْفَياَن َعِني ِرَساَلًة ،        َفِإَنَك ِمْن َشِر الِرَجاِل الَصَعاِلِك -174

الذي كان مهموز األول ، و لكثرة االستخدام "  َشِر" سم الّتفضيل نالحظ استخدام حّسان ا         

ا ما ، أّم" ر ْيَخ" حذفت الهمزة تخفيفًا كما مّر سابقًا ، و هذا ما ينطبق على اسم الّتفضيل اآلخر

، فهو غيره في الّشر يادة و الّتميز عنحمله اسم الّتفضيل في البيت الّسابق من داللة فهي الّز

يتفوق عليهم على الّرغم من اشتراكهما في الّصفة ذاتها ، فأبو سفيان و الّصعاليك يشتركون في 

ما يالحظ  .يئة أبا سفيان يفوقهم و يعلو عليهم في هذه الّصفة الّس ا أّنصفة واحدة و هي الّشر إّل

 .تي ال قياس عليها أنهما من اّلّشواذ ال" ّر ر و َشْيَخ" على اسمي الّتفضيل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و .  23 - 24/ 3،  سهيلشرح الّتابن مالك ،  .333،  االنصاف في مسائل الخالفابن األنباري ،  :ينظر ( 0) 

صريح الّتشرح  خالد ، األزهري ،و .  613/  4، سهيلشفاء العليل في إيضاح الّت أبو عبد اهلل ، لسيلي ،الّس و

 .  22/  3، بانحاشية الّصبان ، الّصو  . 34/  4،  وضيحعلى الّت

بيان الّتو كحيل ، أحمد ، .  22/  3،  بانحاشية الّصبان ، الّص: ينظر . البيت بال نسب و لم يعرف قائله  (4)

 .  74،  تصريف األسماء في 

 . 46/  22:  القمر (3)

،  036،  033،  061،  023،  023، 043،  043،  002،  004،  03: وينظر مثله .  62:  الّديوان (2)

033  ،414  ،412  ،404  ،446 . 

، رسالة  222، األبنية الّصرفية و داللتها في سورة يوسف عليه الّسالم رفيقة ، ، ابن ميسية : ينظر  (2)

 . 4112ة ، ة الشعبّية الديمقراطّية الجزائرّيورّيماجستير ،  جامعة منتوري قسنطينة ، الجمه

 .  406،  043،  33،  33،  23،  20: و ينظر مثله .  032:  الّديوان (6)
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 :اعر يقول الّش (0)حيث تعامل معاملتهما " ّب َحَأ" كلمة  يضاف إلى كلمتي خير و شّر

 [البسيط   ] (2)اَعِنا ُمَم اِنَسْنلى اإِلَحُب شيٍء ِإو        َمَنَعْت  ْنَأ ِبُحي اْلفًا ِفَلي َكِناَدَزَو -175

فضيل هو من باب ما ذكر سابقًا من شذوذ صياغة اسم الّت ياق إلى أّنويشار في هذا الّس 

 . (3)حاة عليه الّن يسير ماع و ليس من باب القياس ، و ال تعد قاعدة تتخذ منهجًاالّس

 

 :بطريقة غير مباشرة  تهصياغ

 

 روط المذكورة سابقًا فإّنفضيل الّشمنه صياغة اسم الّت رادينطبق على الفعل المإذا لم   

 : ذلك يتطلب صياغته بطريقة غير مباشرة و هي كما يلي 

ا على فضيل منه فوق ثالثة أحرف أو كان الفعل داًلإذا كان الفعل المراد صياغة اسم الّت: اًل أّو

أو  ّدَشأو َأ َنَسْحَأ" نحو ، روط المذكورة آنفًا بفعل يستوفي الّش أتينا ناللون أو العيب أو الحلي فإّن

" نحو ، فضيل روط الالزمة لصياغة اسم الّتأتي بمصدر الفعل الذي لم يستوف الّشنثم ... "  َرَثْكَأ

و " عورة  ُحَبْقو َأُه" و " ة َرْمُس ُدَشهو َأ" و " القًا انِط ُعَرْسو َأُه" و كذلك " ابًا َوَج نُهِم وُدْجَأ هَو

فضيل الّت اسمو قد أجاز سيبويه بناء . (2)مييز في هذه الحالة يعرب المصدر منصوبًا على الّت

و ، له لعدم حدوث تغيير في بنيته عند حذف الهمزة أّو علىالثي المزيد بهمزة قياسًا من الفعل الّث

 :ان وا على ذلك بقول حّسّلهمزة أفعل مكان الهمزة المزيدة و استد فضيل تحُلعند صيغته للّت

 

 [الوافر   ] (5) اُءَدا الِفَمُكِرْيَخا ِلَمُكُرَشَف                َأَتْهُجوُه َو َلْسَت َلُه ِبُكْفٍء  -176

 

 اسمحيث بني . "  ُبَرالَع ُهْتاَلَق ٍتْيَب ُفَصْنا َأَذَه" : عر قالوا فعندما سمعت العرب هذا الّش        

 من الّنحاةو أجاز "  َفَصْنَأ" الثي المزيد بالهمزة على أوله من الفعل الّث " ُفَصْنَأ " فضيلالّت

 . (6)له بالهمزة على أّوفضيل من كل فعل ثالثي مزيد صياغة اسم الّت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و األزهري ، خالد ، .  22/  3،  بانحاشية الّصبان ، و الّص.  23/  3،  سهيلشرح الّتابن مالك ، : ينظر  (0)

 .  34/  4،  وضيحصريح على الّتالّتشرح 

 . 032،  يوانالّداألحوص ، (. 4)

 . 047/  2،   لشرح المفّصو ابن يعيش ، .  011/  2،  الكتاب سيبويه ،: ينظر (. 3)

         . 040/  2، ل شرح المفّصو ابن يعيش ، .  434،  في علم العربية لالمفّصمخشري ، الّز: ينظر ( 2)

.  072/  4،  شرح ابن عقيلو ابن عقيل ، . 77/  4،  توضيح المقاصد و المسالكين ، المرادي ، بدر الّدو 

 . 27/ 3،  بانحاشية الّصبان ، و  الّص

 . 06 :يوان الّد (2)

 .72 - 73،  في تصريف األسماء بيانالّتكحيل ، أحمد ، : ينظر ( 6)
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 :يقول حّسان 

 [  البسيط ] (1)َصَدَقا َبْيٌت ُيَقاُل  ِإَذا َأْنَشدَتُه      ِئُلُه        َو ِإَن َأْشَعَر َبْيٍت َأْنَت َقا -177

       

أجازه له ، و هذا ما المزيد بالهمزة على أّو"  َأْشَعر" فالّشاعر استخدم اسم الّتفضيل         

 .سيبويه و األخفش 

 

و إذا كان الفعل غير قابل للتفاوت في (  جامد و غير مشتّق) ف إذا كان الفعل غير متصّر :ثانيًا

 .فضيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معناه فال يصاغ منه أسلوب الّت

 

بس بمصدر من الّلريح خوفًا تيان بمصدره الّصإذا كان الفعل مبنيًا للمجهول فال يجوز اإل :ثالثًا 

مييز ال يكون و الّت، ه معرفة ل ألّنالفعل المبني للمعلوم ، كما ال يجوز اإلتيان بالمصدر المؤّو

،  ًةَرْهُش ُرُثْكَأ" نحو  ، بسأمن الّل ريح إْنمعرفة ، و هناك رأي آخر يجيز اإلتيان بالمصدر الّص

 " .مًا ْوَل ُدَشَأ َو

 

اإلتيان بالمصدر  فضيل ألّنيبنى منه أسلوب الّت أْن -أيضًا  -فال يمكن ًا إن كان الفعل منفّي: رابعًا 

مييز اإلتيان بالمصدر المؤول يتناقض مع الّت في إضافة إلى أّناللة على الّنريح يفوت الّدالّص

و ذلك باإلتيان بالمصدر ، فضيل من الفعل المنفي الّت اسم كرة ، و هناك رأي يجيز بناءالّن

" ي ِلَع َمِها َفَم" فضيل من فعندما نصوغ أسلوب الّت" ي ِفالّن" أو " م َدَع" إلى  ريح مضافًاالّص

(4)"  ِمْهَف ِمَدَع ُدَشَأ ٌيِلَع" : نقول 
 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 033: الّديوان ( 0)

 .  77 – 76،  بيان في تصريف األسماءالّتكحيل ، أحمد ، : ينظر (. 4)
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 :راكيب الّلغوية عن غرض الّتفضيل في الّتفضيل اسم الّت خروج

فضيل عن معناه الحقيقي و هو المفاضلة بين اثنين اشتركا في صفة قد يخرج اسم الّت

    المعاني التي جاءت على صيغة  فة ، و منو تفوق أحدهما على اآلخر في هذه الّص، واحدة 

 :  غير الّتفضيلفضيل و أعطت معنى الّت" ل َعْفَأ" 

"  ْعَلمَأ" كلمة  ، يالحظ أّن( 4)"م ُكِب ُمَلْعم َأُكرُب: " نحو قوله تعالى  ،(0)اسم الفاعل: أواًل 

بحيث ال يشارك اهلل أحد في "  ٌماِلَع" جاءت في هذه اآلية لتعطي معنى آخر و هو اسم الفاعل 

 .فة هذه الّص

 :يقول حّسان 

(3)ُمْسَتْرِخي الّنَجاِد َأْو ُكِل              ِذي ِمَرٍة  َأْرَوَع َماِجٍد َأْو ُكِل -178
(4)ُمَدَجِج  

 [الكامل  ] 

الالزم ، " َرِوَع " من الفعل الّثالثي  المشتّق َأْرَوَعنالحظ استخدام الّشاعر السم الّتفضل 

،  حمل داللة أخرى غير داللة المفاضلة بين اثنين في الّنص ممنوعًا من الّصرف ، وو قد ورد 

      و ما يثبت صحة الّداللة هو اسم الفاعل في الّشطر الّثاني" ع اِئَر" و الّداللة هي اسم الفاعل 

 " .ي ِخْرَتْسُم" 

 َمُث َقْلالَخ ُأَدْبي َيالِذ َوُه َو: " نحو قوله تعالى ،  (2)هة باسم الفاعلالمشّبفة الّص :ثانيًا 

عن معناه الحقيقي ليعطي معنى "  ُنهَوَأ" فضيل ، فقد خرج اسم الّت (6)" ه ْيَلَع ُنَوْهَأ َوُهَو ُهيُدِعُي

تفاوت في نسب و دوامها بحيث ال يوجد ها على ثبات هة التي تدُلفة المشّبآخر و هو الّص

 .المقدورات إلى قدرة اهلل تعالى 

 : يقول حّسان 

 [ الّطويل ] (7) َلَك الَخْيُر ُغِضي الّلْوَم َعِني َفِإَنِني        ُأِحُب ِمَن اْلَأْخَلاِق َما َكاَن َأْجَمَلا -179

 

لم يستخدم لمعنى المفاضلة بين شيئين "  َأْجَمَلا" اسم الّتفضيل الوارد في البيت  نالحظ أّن        

ما حمل معنى آخر دّل عليه الّسياق ، فقد قصد حّسان باسم الّتفضيل اشتركا في الّصفة نفسها ، إّن

 .من األخالق إال ما كان جمياًل  فالّشاعر ال يحُب" ل ْيِمَج" هة إعطاء داللة الّصفة المشّب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 037، حوي رس الّنالمشتقات العاملة في الّدعبد الواحد ، عصام ،  (0)

 .  22 / 07:  اإلسراء (4)

 . "َنَجَد " ، مادة لسان العرب  َحَماِئُل الَسيِف ، ابن منظور ،:  اِدَجالّن (3)

 . 033،  22: ينظر مثله .  23:  الّديوان (2)

 . 037،حوي رس الّنات العاملة في الّدالمشتّقعبد الواحد ، عصام ،  (2)

 . 47 / 31: وم الّر (6)

 . 444:  الّديوان (7)
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 : الفرزدق نحو قول ، ل فيه اًل بما ال تفّضمؤّو " لَعْفَأ" ورود  :ثالثًا 

 [الكامل  ] (1) ُلَوْطَأ َو ُزَعَأ ُهُماِئَعتًا َدْيَب  ا َنى َلَنَب اَءَمالَس َكَمي َسالِذ إَن -181

حيث ال تفضيل في " ة َلْيُوَط ة َوَزْيِزَع" وردا بمعنى  "ل َوْطَأ َو ّزَعَأ" فضيل ي الّتاسَم يالحظ أّن

 :نفرىكذلك قول الّش (4)ذلك على أحد 

 [ويل الّط]  (3) ُلَجْعَأ ِمْوالَق ُعَشْجَأ ْذِإ ْمِهِلَجْعَأِب  ْنُكَأ ْمَل اِدى الَزَلي ِإِدْياأَل ِتَدُم ْنِإ َو -181

عام و لم يكن أكثرهم عجلة ، ه لم يكن عجواًل عندما يوضع الّطاعر في هذا البيت يقصد أّنفالّش

 : يقول حّسان فيما ال تفضيل فيه  ،أراد نفي صفة العجلة عن نفسه  ماإّن

 [ويل الّط]  (4)ِسَواَك ِإَلًها ، َأْنَت َأْعَلى َو َأْمَجُد        لَناِس َعْن َقْوِل َمْن َدَعا َتَعاَلْيَت َرَب ا -182

لغرض "  َأْعَلى َو َأْمَجُد" فضيل اعر استخدم اسمي الّتالّش يالحظ من البيت الّسابق أّن         

فضيل و المفاضلة بين اثنين ، فالحديث يدور حول من ال مقارنة بينه و بين اآلخر ، فال غير الّت

فضيل في له و ال مثيل ، ألن المتحدث عنه هو اهلل جّل و عال ، فالمعنى الذي خرج إليه الّتنّد 

يدخل باب المفاضلة بين أكيد في الوصف و المبالغة في العلو المطلق الذي ال البيت هو الّت

 .فضيل ، فالمقصود بالحديث هو من يحدد معنى الّت طرفين

 : اعر نحو قول الّش، ًا الجمع إذا كان ما هو له جمع: رابعًا 

 [ويل الّط ](5) ِماِئَلاأَل يَنِزَجْعي اأَلِدْيَأِب ُلْوُصَت  ا َمَنَأ َتْنّيَبَت ِلْقا َعَذ َتْنُك ْوَلَف -183

" م َأْلَأ" األالئم هي جمع َف" ام َئِل يَنِزَجْعي اأَلِدْيَأِب ُلْوُصَت "اعر أن يقول أراد الّش           

له حكم إذا قصد به غير معناه  اللفظ المستقّر ترك جمعه أفضل و أجود ألّن إال أْنبمعنى اللئيم 

 . (6)يابة ال يغير حكمه  على سبيل الّن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 233، يوان الّدالفرزدق ، ( 0)

، شرح و ابن عقيل  . 61/  3،  سهيلشرح الّتابن مالك ، و  032/  2،  المفصلشرح ابن يعيش ، : ينظر ( 4)

و .  602 – 602،  شفاء العليل في إيضاح التسهيللسيلي ، و  الّس.  033 – 034/  4،  ابن عقيل

 .  233/  4،  حاشية الخضري ،الخضري

 .  23،  يوانالّد( 3)

 . 010: ينظر مثله .  22:  يوانالّد (2)

 فحة اني الّصللمرادي الجزء الّث توضيح المقاصدهناك رواية أخرى وردت في .  640،  يوانالّدالفرزدق ، ( 2)

 :                                       60فحة الث الّصالبن مالك الجزء الّث سهيلشرح الّتووردت أيضًا في  34    

  ئُمَاْلَأ اَمَقا َأم َمُتْنَأ امًا َوَرِك م ُتْنُك ِنْيالَع َدَوم أْسُكْنَع اَبا َغَذِإ                               

 .606،  سهيلشفاء العليل في إيضاح الّت، لسيليو الّس.  60 – 61/  3،  سهيلشرح الّتابن مالك ، :ينظر (. 6)
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 : يقول حّسان 

 

 [الكامل  ] (1)َو َرِب الَبْيِت ِذي اأَلْسَتاِر ِجْيَراُنُه اأَلْدَنْوَن َحْوَل ُبُيْوِتِه         َغَدُروا ، -184

 

و " اأَلْدَنى " و هو جمع  ًامجموعًا جمع مذكر سالم اأَلْدَنْوَنفضيل استخدم الّشاعر اسم الّت      

ياق ، فاستخدام الجمع أجود من مفرده فضيل المجموع لمناسبة الّسجاء استخدام الّشاعر السم الّت

 .  نو و القرب، إضافة إلى تعبيره عن اسم الذات للمبالغة في الّد و ذلك لمطابقة ما قبله

 :في ذلك أنيث ، يقول حّسان على الّت فضيل مجموعًا جمع تكسير داّلًاكما استخدم حّسان اسم الّت

 

 [ الّطويل ] (2)َو الَمْكُرَماِت الَفَواِضِل ِدْيًنا َو َمْنِصَبا           َنِبّي الُهَدى الّناِسَحِلْيَلُة َخْيِر  -185

         

        المجموع جمع تكسير و مفرده "  الَفَواِضِل" فضيل اسم الّتنالحظ استخدام الّشاعر        

 " الفضليات" عبير عن المبالغة و الكثرة في الفضل ، فلو استخدم حيث حملت داللة الّت" ُفْضَلى " 

جمع " ُفْضَلى " اعر أراد المبالغة في الفضل من خالل جمع لما كان هناك مبالغة ، لكن الّش

 .كسير الّت

 

نحو المثل ، ( 3)واذ التي ال يقاس عليها حاة اعتبر ذلك من الّشاسم المفعول ، و بعض الّن: خامسًا 

 . صد بذلك العود محمود قو ي (2)" ُدَمْحَأ ُدْوالَع: " القائل 

 : يقول حّسان 

 

 [ الكامل  ] (6)ِمَن الِسَماِك اأَلْعَزِل  (5)َو الُمْدِجَناُت             ِدَمٌن َتَعاَقُبَها الِرَياُح َدَواِرٌس  -186

         

   المعّرف " َعَزَل " الثي من الفعل الّث المشتّق  أَلْعَزِلفضيل اذكر حسان في البيت اسم الّت       

اللة من خالل ما قصده حّسان في البيت ، فهو لم فضيل ، و تّتضح الّدبداللة غير داللة الّت" بأل " 

ما أراد اسم المفعول ، حيث بين أّن الّنجم الموجود في الّسماء معزول عن يقصد المفاضلة ، و إّن

 .(7)ال وجود للبرد أو الّرياح ففال يحيطه أي كوكب ، كما أّنه حين يظهر ، الكواكب األخرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  037: ينظر مثله .  003:  يوانالّد (0)

 .  414:  يوانالّد (4)

 .  033، حوي رس الّنات العاملة في الّدالمشتّقعبد الواحد ، عصام ، : ينظر (. 3)

 : أول من قال هذا المثل هو مالك بن نويرة حيث قال (. 2)

 ُدَمْحَأ ُدْوالَع َو ِءْدالَب ِلْثِما ِبَنْدُع َو        م ِهِضْرَقِب ِسْمَأ اَنَبْيي َشِنا َبَنْيَزَج

 . 21/  4،  مجمع األمثالالميداني ، .  ُدَمْحَأ ُدْوالَع :اس فقال الّن     

     ، مادة  لسان العربابن منظور ، : ، ينظر  ِرَطالَمِب ُةَلّمَحالُم وُمُيالُغ: الَكِثيُر ، َو الُمْدِجَناُت الَمَطُر : الّدَجْن  (2)

 ." َنَجَد" 

 . 032:  يوانالّد (6)

 . 313،  ان بن ثابت األنصارّيشرح ديوان حّسالبرقوقي ، : ينظر  (7)
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يّتضح لنا أّن اسم الّتفضيل يتحدد معناه بوجوده في الّسياق ، فالمعنى الّداللي السم           

الّتفضيل ال ُيعرف من خالل ورود اللفظ مفردًا ، إّنما وجود اللفظ في الّنص يحدد معناه و داللته 

 .فاللفظ الواحد تتعّدد معانيه بتعّدد مواقعه في الّنص 

 

 :فضيل حاالت اسم الّت

 :فضيل ثالث حاالت هي السم الّت

عريف و من اإلضافة ، و الّت" أل " فضيل مجّردًا من يكون اسم الّت: الحالة األولى  

ل ما بعده و هو المفّض لفظًا و تقديرًا بحيث تجّر" ن ِم"  صال بحرف الجّرله من االّت عندها ال بّد

 :نظير هذا يظهر في قول حّسان و . " رٍو ْمَع ْنِم ُلَضْفَأ ٌدْيَز" نحو  ، عليه 

 

 [ الوافر  ] (1)َو َأْجَمَل ِمْنَك َلْم َتِلِد الِنَساُء              ِمْنَك َلْم َتَر َقُط َعْيِني    َو َأْحَسَن  -187

  

الالزم " َحُسَن " الثي من الفعل الّث المشتّق"  َأْحَسَن" نالحظ ورود اسم الّتفضيل           

و غير مضاف إلى ما بعده ، واّتصل " أل " وقد ورد اسم الّتفضيل نكرة مجّردًا من حيح ، الّص

فضيل في سبة إلى اسم الّتل عليه ، و كذلك الحال بالّنالعاملة في المفّض" ن ِم"  بحرف الجّر

فضيل حمال داللة واحدة وهي المفاضلة اسمي الّت ، كما يالحظ أّن"  َأْجَمَل" اني طر الّثالّش

 .   (4)ل عليهقيد بمفّضفضيل دون الّتل عليه ، إضافة إلى تعميم الّتالمطلقة دون تحديد المفّض

 

 ااًل َوَم َكْنِم ُرَثْكا َأَنَأ: " نحو قوله تعالى ، اللة عليها و مجرورها للّد" ن ِم" و قد تحذف 

 .  الحكم األولو هذا هو  (2)"ى َقْبَأ َو ٌرْيَخ ُةَراآلِخ َو: " و كذلك قوله تعالى  (3)"رًا َفَن ُزَعَأ

 

 : يقول حّسان 

 

 [ ويل الّط ] (5)َيا ْبَن الَهاِشِمّيِة َأْفَضُل  َو ِفْعُلَك           ِمْن َفَعاِل َمَعاِشٍر     َثَناُؤَك َخْيٌر -188

 

 مع أسلوب" ن ِم"  حرف الجّر َنَرَق األولىتين ، في فضيل مّران اسم الّتاستخدم حّس        

     لم يستخدم حرف الجّرانية الّثة ، و المّر" ِمْن َفَعاِل َمَعاِشِر  َخْيٌرَثَناُؤَك " :  فضيل عندما قالالّت

لداللة اسم التفضيل في  " َأْفَضُلَو ِفْعُلَك ، َيا ْبَن الَهاِشِمّيِة " : فضيل عندما قال مع اسم الّت" ن ِم" 

 .اني طر الّثالمحذوف جوازًا في الّش ل على حرف الجّرطر األّوالّش

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 07: الّديوان  (0)

، رسالة  222، الم رفية و داللتها في سورة يوسف عليه الّساألبنية الّصرفيقة ، ، ابن ميسية : ينظر  (4)

 . 4112ة الجزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية ، قسنطينة ، الجمهورّيماجستير ،  جامعة منتوري 

 . 32 / 03:  الكهف  (3)   

 .  07 /  37:   األعلى  (2)

 .  460: ينظر مثله .  402:  يوانالّد (2)
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(0) رًا دائمًافضيل فيه مفردُا مذّك، فيكون اسم الّت انيالّثا الحكم أّم       
         : نحو قوله تعالى  

 . (4)"ّنا ا ِميَنِبى َأَلُب ِإَحَأ وُهُخَأ َو ُفوُسُيَل" 

 

 : يقول حّسان 

 [ ويلّطال ] (5)ْسَلِمَو أ(4)َفاٍرِمْن ِغ (3)َصاِتِمَن الُمْرَق         ِطْيُعُه َأَحُب ِإَلى َحّساَن َلو َيْسَت -189

حيث " َحَب " الثي من الفعل الّث المشتّق"  َأَحُب" ابق فضيل في البيت الّسورد اسم الّت        

التي " ن ِم"  فضيل و حرف الجّره يجوز الفصل بين اسم الّتيشار إلى أّن  ،رًا ورد مفردًا مذّك

ى َلْوَأ ُيِبالَن: " نحو قوله تعالى ، فضيل ، هو معمول اسم الّت لاألّو: بعدة أمورل عليه المفّض تجّر

 . (6) "م ِهِسُفْنَأ ْنِم يَنِنِمْؤالُمِب

 :يقول حّسان 

 

 [  ويلالّط ] (7)ِعْنَد اْحِتَضاِر الَمَواِسِم  اْلُعَلى         ِرَداَفُتَنا َو َأْفَضُل َما ِنْلُتم ِمَن اْلَمْجِد َو -191

        

"      ن ِم"  حرف الجّرُفصل بينه و بين "  َأْفَضُل" فضيل اسم الّت ابق أّننالحظ في البيت الّس         

 األمرو فضيل ،و الفاصل كان المضاف إليه و هو ما ال يجوز فصله عن المضاف و هو اسم الّت

(3)ة و مدخولها رطّيوجود لو الّش : الثاني
 : اعر الّش قولكما في  

 

 [الكامل  ] ( 9)ِرْمى َخَلَع ٍةَبِهْوَم اِءَم ْنِم           ا َنَل ِتْلَذو َبَل ُبَيْطَأ وِكُفَل َو -191

و بين حرف "  ُبَيْطَأ" فضيل ابق قد فصل بين اسم الّتاعر في البيت الّسالّش يالحظ أّن       

فضيل داللة ة و فعلها ، حيث حمل اسم الّترطّيالّش" لو " حيث فصل بينهما " ن ِم"  الجّر

ل على إلظهار حسن المفّضيب و الحسن ، فالمفاضلة جاءت المفاضلة بين الفم و الماء في الّط

 .ل عليه حسن المفّض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّنو .  437/  3، ة ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، : ينظر  (0)

 .  231 - 233/   4،  حاشية الخضريو الخضري ، .  076/  4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ،  و . 473

 . 031،  رفالّص شذا العرف في فّنو الحمالوي ، أحمد بن محمد ، 

 . 3 / 04:   يوسف (4)

 ." َرَقَص " ، مادة  ، لسان العربابن منظور : اإلِبُل الُمْسِرَعُة ِفي َسْيِرَها ، ينظر : الُمْرَقَصاُت  (3)

 . يوان و لم أعثر عليهما في معجم البلدان اسم قبيلتان ، هكذا ورد في الّد: م َلاْس َوار َفَغ (2)

 .  423:  يوانالّد (2)

 . 6/  33:  األحزاب (6)

 .  404،  017: ينظر مثله .  421: يوان الّد (7)

   .076/ 4،  ابن عقيلشرح ابن عقيل ،  و. 433/  3، ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ،  :ينظر( 3)

 ة الفصل بين اسم التفضيل و حرف الجّرعلى قضّي 73/  4  توضيح المقاصداستشهد به المرادي في ( 3)

و  433/  3  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكو استشهد به أيضًا ابن هشام في . ة رطّيالّش "لو " لوجود 

 .ة ذاتهاعلى القضّي 076 / 4 رحالّشاستشهد به ابن عقيل في 
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كما يظهر في قول  (0)فضيل بالمنادىة و اسم الّتالجاّر" ن ِم" كما يجوز الفصل بين 

 :جرير

 

 [الكامل  ] (2)ا اَرَهَن اِرَهالَنُث ِبَبْخَأ ا َوًلْيَل   ُمُكْنِم ُقَدْزَرا َفَي َثَبْخَأ َقْلُي ْمَل -192

 

و يظهر ذلك في  (3)بشبه الجملة " ن ِم"  فضيل و حرف الجّركما يفصل بين اسم الّت

 :اعر قول الّش

 

 [الكامل  ] (4) َنايِنَبِل ٍبَأ ْنِم َشَباِئِبال َدْنِع         م ِهِلْؤُسِب اِةَفُعْلِل ُحَمْسَأ َتْنَأَلَف -193

 ْنقًا ِمُلُخ ُنَسْحَأ ٌدْيَز" نحو ، مييز فضيل بوجود الّتو اسم الّت" ن ِم" و يفصل أيضًا بين 

 .(2)" وٍرْمَع

     فضيل عندما يحذف حرف الجّرحاة حول صيغة أفعل و داللتها على الّتو اختلف الّن

فضيل على الّت يغة تدّلالّص اء و ابن هشام إلى أّنو مجرورها ، فذهب الكسائي و الفّر" ن ِم" 

جرورها و م" ن ِم"  فضيل و بعدها حرف الجّره إذا ذكرت صيغة الّتنوا أّنبشكل قاطع ، فبّي

 .(6)ل عليه يغة فالمضاف إليه هو المفّضأضيفت الّص إْن اأّماللة  واضحة بشكل أكيد ، فالّد

 : يقول حّسان 

 [ الوافر ] (7)َو َأْنُتم ُمْشِبُهوُه َعَلى ِمَثاِل               َأُبوُكم َأْلَأُم اآلَباِء ِقْدمًا      -194

و هو في " اآلَباِء  " و بقي المضاف إليه  " ن ِم"  المالحظ على البيت حذف حرف الجّر        

مقام المضاف ها تقوم فإّن" بأل  "فضيل صيغة الّتو إن اقترنت  ل عليه ،ياق يصبح المفّضهذا الّس

 إليه
 :كما في قول حّسان  (3)

 [ ويلالّط ] (9)َو ِطْفاًل ُمَؤَمال  ِبِه الَخَطُر اأَلْعَلى            ُيْبَتَغى   َو َأْشَيَب َمْيُمْوَن الّنِقْيَبِة  -195

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 261/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض،  األندلسي ان أبو حّي: ينظر ( 0)

 .077،  يوانالّدجرير، ( 4)

 . 601/  4،  سهيلشفاء العليل في إيضاح الّتلسيلي ، و الّس.  23/  3،  سهيلشرح الّتابن مالك ، : ينظر (. 3)

لسيلي الّسو كذلك استشهد به  23/  3،  شرح التسهيللم أعثر على قائله ، و استشهد به ابن مالك في (. 2)

 . فضيل و حرف الجّرعلى قضية الفصل بين اسم الّت 601/  4،  سهيلشفاء العليل في إيضاح الّت،

 .  032،  حويرس الّنات العاملة في الّدالمشتّقعبد الواحد ، عصام ، : ينظر (. 2)

 . 433/  3،  4، الهامش رقم  ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، : ينظر  (6)

 .  406:  يوانالّد (7)

 .  433/  3،  4، الهامش رقم  ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، : ينظر (. 3)

 . 444: ينظر مثله .  442:  يوانالّد (3)
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و مجرورها فالكالم  " نِم" و لم تقترن بالالم أيضًا و لم يذكر معها  يغةالّص ضفو إن لم ُت      

 :كما في قول حّسان و مجرورها " ن ِم" ، تقدير  لاألّو :لن يخرج عن أمرين 

 [ ويل الّط ] (1)َأْفَضُل  َو ِفْعُلَك  َيا ْبَن الَهاِشِمّيِة               َمَعاِشٍر  ِمْن َفَعاِلَثَناُؤَك َخْيٌر  -196

، كما لم " بأل " غير مضاف و غير مقرون "  َأْفَضُل" فضيل اعر ذكر اسم الّتالّش نالحظ أّن

 .وينظر ما سبق توضيحه"  اِلَعِف ْنِم" على تقدير المحذوف و هو " ن ِم"  يذكر معه حرف الجّر

يغة مضافًة و قد حذف المضاف إليه ، نحو قول ، فهو تقدير الّص انياألمر الّثا أّم 

 :الفرزدق  

 [الكامل  ] (2)ُلَوْطَأ َو ُزَعَأ ُهُماِئَعتًا َدْيَب                   اَنى َلَنَب اَءَمالَس َكَمي َسالِذ َنِإ  -197

         

 َو ٍزْيِزّع ّلُك ْنِم ّزَعَأ ْوا ، َأَهُلَوْطَأ َو ِماِئَعالّد ُزَعَأ ُهُماِئَعَد: " اعر أن يقول الّش حيث أراد      

 .(3)"  ٍلْيُوَط ّلُك ْنِم ُلَوْطَأ

 

 :يقول حّسان 

 [ الطويل  ] (4)ِمْنُهم َأَعَز َو َأْكَرَما  َشْمُس الُمِنْيَرُة َفْوَقُهم             َعَلى ِمْثِلِهَفَما َتْطُلُع ال -198

        

غير معرف و غير متبوع "  َأَعَز" فضيل حّسان بن ثابت قد ذكر اسم الّت نالحظ أّن        

غم من حذف فضيل مضافة على الّر، و في هذه الحالة تقدر صيغة الّت" ن ِم"  بحرف الجّر

 " .الّناِس َو َأْكَرَمُهم  َأَعّز" قدير يصبح المضاف إليه ، و الّت

 

نحو قوله ، فضيل خبرًا إذا أعرب اسم الّت" ن ِم"  و أكثر حاالت حذف حرف الجّر

 :ل حّسان وكما في ق (2)" اهلِل َدْنِع ُطَسْقَأ ُكْمِلَذ: " تعالى

 [ الوافر ] (6)َو َأْنُتم ُمْشِبُهوُه َعَلى ِمَثاِل               ُم اآلَباِء ِقْدمًا َأُبوُكم َأْلَأ -199

" ن ِم"  فضيل وقع خبرًا للمبتدأ و في هذه الحالة يكثر حذف حرف الجّراسم الّت الحظ أّنُي      

 : اعرنحو قول الّش (7)فضيل حااًل يقل حذفها إذا أعرب اسم الّتو . فضيل من أسلوب الّت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  460: و ينظر مثله .  402:  يوانالّد (0)

  .233، يوان الّدالفرزدق ، ( 4)

 . 433/  3 ، 4الهامش رقم  ، ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، ( 3)

 . 461:  الديوان( 2)

 .  434/  4:  البقرة (2)

 .  033: و ينظر مثله .  406: الديوان  (6)

توضيح المقاصد و المرادي ،  .223/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض، األندلسي ان أبو حّي: ينظر  (7)

شرح ابن عقيل ، و  . 431/  3،  أوضح المسالك إلى ألفية بن مالكابن هشام ، و .  73/  4،  و المسالك

 .  231/  4،  حاشية الخضريو الخضري ، .  077/  4،  ابن عقيل
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 [الطويل  ] (1)اًلَلَضُم اِكَوي َهِف َياِدَؤَف َلَظَف  اًلَمْجَأ ِرْدالَبَك اِكَنْلِخ ْدَق َو ِتْوَنَد -211

 : ويقول حّسان في مثل هذا الموضع 

 [ويل الّط ] (3)ِإَذا ُذِكَرْت َيْوًما ِلَئاُم الَمَحاِتِد         (2)َفَجاَءْت ِبَقْيٍس َأْلَأَم الّناِس َمْحِتدًا  -211

و في هذا ،  صاحبهاابق حااًل ، حيث وصف هيئة فضيل في البيت الّسوقع اسم الّت        

فضيل ، حيث حمل اسم التفضيل المعرب من أسلوب الّت" ن ِم"  الموضع يقل حذف حرف الجّر

ق أحدهما تفّو ر إال أّنالمقارنة بين طرفين اشتركا في صفة الّشففضيل المطلق حااًل داللة الّت

 . خر و زاده في اللؤم بشكل مطلق و صريح على اآل

 ضيل صفةالحذف أيضًا عندما يعرب اسم التّف و يقّل        
 : اعرنحو قول الّش ، (2)

 [جز الّر]  (5)ِلْيِلَظ ٍداِري َبِبْنَجدًا ِبَغ  ي يِلِقَت ْنَأ َأْجَدَرانًا َكي َمّوِحَرَت -212

فاسم "  ِهْيي ِفِلْيِقَت ْنَأِب ِهِرْيَغ ْنِم َرَدْجانًا َأَكي َمآِت ي َورّوِحَت" اعر بذلك الّش و قصُد

        ة مع معمولها المصدرّي هو صفة لموصوف محذوف ، و اعتبرت أْن"  َرَدْجَأ"  فضيلالّت

 . (6)المحذوف  لة بمصدر مجرور بحرف الجّرمؤّو" تقيلي "

 :يقول حّسان 

 [ الّطويل]  (7)ِفي َطاَعِة اهلِل َتاِبُع  ِلَناِلَأَو             َو َخْلُفَنا  َلَنا الَقَدُم اأُلوَلى ِإَلْيَك -213

 حذف حرف الجّر حيث يقّل" الَقَدُم " صفة لما قبلها  " اأُلوَلى" فضيل نالحظ ورود اسم الّت     

عميم و ياق داللة الّتضيل في الّسفضيل ، و قد حمل اسم التّفمن أسلوب صياغة اسم الّت" من " 

 . فضيل المطلق الّت

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن عقيل فيأيضًا استشهد به   431 / 3 أوضح المسالكاستشهد به ابن هشام في  لم يعرف قائل البيت و (0)

عندما " ن ِم"  على قضية حذف حرف الجّر 231 / 4 الحاشيةو استشهد به الخضري في  077 / 4رح الّش

 .فضيل حااًل يعرب اسم الّت

 " .  َحَتَد " ، مادة  لسان العربابن منظور ، . اأَلْصُل َو الّطْبُع : الَمْحَتُد  (4)

 . 36:  يوانالّد (3)

 .  430/  3،  ة بن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيابن هشام ، : ينظر (. 2)

ة حذف على قضّي 430 / 3 أوضح المسالكو قد استشهد به ابن هشام في  ، هذا البيت ألحيحة بن الجالح(. 2)

 . فضيل صفة عندما يعرب اسم الّت" ن ِم"  حرف الجّر

 .              433/  3،  4رقم ، الهامش  ة بن مالكّيأوضح المسالك إلى ألفابن هشام ، : ينظر (. 6)

 .  023:  يوانالّد (7)
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 :ل عليه الجارة للمفّض" ن ِم" حاة في آراء الّن

 

و "  َلَعْفَأ" فضيل المصاحبة السم الّت" ن ِم" يه حاة حول المعنى الذي تؤّداختلف الّن

 : حو اآلتي كانت اآلراء على الّن

 

تفيد ابتداء الغاية " ن ِم" أن حرف الجّر إلىد سيبويه و المبّر همحاة و منبعض الّن ذهب: أواًل 

، و أضاف  " ُهْنٌر ِمَش َوُه" نحو ، و تفيد االبتداء انحطاطًا "  ُهْنِم ُلَضْفَأ َوُه" نحو ، ارتفاعًا 

"  ٍدْيَز ْنِم ُلَضْفا َأَذَه" نحو ، بعيض تعطي معنًى إضافيًا هو الّت" ن ِم"  سيبويه على ذلك أّن

 . (0) ه أفضل منه في بعض األمور و ليس في كل شيءبمعنى أّن

 

 : يقول حّسان بن ثابت مخاطبًا وفد بني تميم في هذا المعنى 

 

 [  ويلالّط ] (2) َو َأْفَضُل َما ِنْلُتم ِمَن اْلَمْجِد َو اْلُعَلى         ِرَداَفُتَنا، ِعْنَد اْحِتَضاِر الَمَواِسِم  -214

أفضل ما نالته قبيلة بني تميم من المجد و العلى هو مرافقتها لهم في  يبين حّسان أّن         

الباب مفتوحًا  و لم يبِق، المجد و العلى : فضيل في أمرين المحافل و المناسبات ، فقد حصر الّت

 . ل عليه ّضالتي جّرت المف" ن ِم" ى إلى هذا الحصر هو وجود بب الذي أّدفضيل ، و الّسفي الّت

 

 : على أمرين د ، فقد عارض رأيهم مستندًاسيبويه و المبّر رأي عارض فيهبن مالك كان ال :ثانيًا 

 

 ة هي التي يجوز أْنبعيضّيالّت" ن ِم"  حيث إّن" ن ِم" ال يجوز وضع كلمة بعض مكان  :ل األّو

 .دون تغيير في المعنى  عضنضع مكانها كلمة ب

 

 ُمَظْعَأ اهلُل" نحو قولنا ، خصيص قد يعطي معنى العموم و ليس الّت" ن ِم"  مجروَر إّن :اني الّث

هـا لو ًا أّنو تابع ابـن مالك حديثـه عن ذلك مبيّن، "  ٍمِيـِرَك ّلُك ْنِم ُمـَرْكَأ اهلُل َو ٍمْيـِظَع ّلكـُ ْنِم

ى َلِإ ِتْيالَب َنِم ُتْبَهَذ" نحو ، بعدها " إلى "  ابتداء الغاية لجاز وقوع حرف الجّركانت تـفيد 

بب خرج ابن ة لما بعدها ، و لهذا الّسالجاّر" ن ِم" بعد " إلى " ، و ال يجوز أن تقع "  ِدِجْسالَم

" رٍو ْمَع ْنِم ُلَضْفٌد َأْيَز: " على المجاوزة ، فعندما يقال  ة تدّلالجاّر" ن ِم"  أّنهي مالك بنتيجة 

و مجرورها "ن ِم" كما ال يجوز أن تتقدم ،جاوز عمرًا في الفضل ازيًد ّنفالمعنى المقصود بذلك َأ

 لكّن. (3) " ُهْنِم ُلَضْفَأ َتْنَأ ْنّمِم" نحو ، ا إذا كان مجرورها اسم استفهامفضيل إّلعلى اسم الّت

ا إّل،  عر العربي بحيث يجوز القياس عليهفضيل يكثر في الّشتقديم من و مجرورها على أفعل الّت

 .(2)" ٍحَبْقَتْسُم ُلَضْفَأ َكْنِمَل اهلِل َدْبَع َنِإ"  : و قال، رورات الفارسي اعتبر ذلك من الّض أّن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  473،  0، الهامش رقم  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّنابن هشام ، : و ينظر  (0)

 .  421:  الّديوان (4)

شرح قطر ابن هشام ، : و ينظر .  73/  4،  المسالك و توضيح المقاصدين، المرادي ، بدر الّد: : ينظر  (3)

 .  473،  0، الهامش رقم  دىالّص دى و بّلالّن

 . 223/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض، األندلسي ان أبو حّي: ينظر  (2)
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المعنى الذي أشار إليه  ألّن ؛ قة من رأي غيرهواب و الّدرأي ابن مالك أقرب للّص أرى أّن      

فضيل و هو اشتراك طرفين واب إذا ما عدنا إلى تعريف اسم الّتابن مالك أقرب للمنطق و الّص

يادة هنا تعني تجاوز أحدهما فة ، فالّزفي صفة مشتركة زاد أحدهما عن اآلخر في هذه الّص

. دها سيبويه و المبّرإلي ذهب أقرب للمجاوزة من ابتداء الغاية التي " ن ِم" تكون اآلخر و بهذا 

فضيل في بعض من أجزاء رورة أن يكون الّتبعيض فليس بالّضأي الذي يتحدث عن الّتا الّرأّم

،  ّيفة بشكل كّلو في الّص، فضيل في كل شيء ما يكون الّتفرّب، رفين فة المشتركة بين الّطالّص

لذي تحدث و المثال ا، سيبويه  ذهب إليهأي الذي قة من الّريجعل رأي ابن مالك أقرب للّد هذا ما

 : ، يقول حّسان"  ريٍمَك ن كِلِم أكرُم اهلُل َو يٍمعِظ من كِل أعظُم اهلُل" عنه ابن مالك  يؤكد ذلك

 [ الوافر  ] (1)َو َأْجَمَل ِمْنَك َلْم َتِلِد الِنَساُء          ِمْنَك َلْم َتَر َقُط َعْيِني        َو َأْحَسَن  -215

الممدوح يفوق الّناس في حسنه و في جماله ،  ن أّنابق بّيحّسان في البيت الّس نالحظ أّن           

فالُحسن لم ينحصر في شيء معين و كذلك الجمال ، حيث ترك الحسن و الجمال عاّمين ، فهما 

 . ي الّصفة بشكل كّلالن يمّث

 

 :و يقول أيضًا 

 [ الطويل  ] (2)َو ِفْعُلَك ، َيا ْبَن الَهاِشِمّيِة ، َأْفَضُل         َفَعاِل َمَعاِشٍر َثَناُؤَك َخْيٌر ِمْن  -216

نستنتج  " َخْيٌر ِمْن " " ن ِم"  اعر السم الّتفضيل المتبوع بحرف الجّرنالحظ استخدام الّش       

يادة ، فالّثناء تجاوَز و زاد عن أفعال بعض الّناس ، أعطى معنى المجاوزة و الّز حرف الجّر أّن

الذي يحمل معنى  " عن "  أعطت معنى حرف الجّر" ن ِم"  حرف الجّر و يالحظ أيضًا أّن

 .المجاوزة 

 

 :انية الحالة الّث

و في هذه ، " ل َضْفٌد اأَلْيَز" نحو ، ف يعرالّت" بأل " فضيل اسم الّت يقترنفي هذه الحالة   

 :الحالة حكمان 

:    و الجنس ، فيقال ، فضيل للموصوف من حيث العدد و فيه يجب مطابقة اسم الّت:  الحكم  األول

 :، يقول حّسان  (3)"لون فَضاأَل وِنُدْيالّز َو،  الِنَضاألْف اِنيَدو الّز،  ُلَضْفاأَل ٌدْيَز" 

 [الكامل  ] (4)َو َرِب الَبْيِت ِذي اأَلْسَتاِر َل ُبُيْوِتِه         َغَدُروااأَلْدَنْوَن َحْوِجْيَراُنُه  -217

         

من حيث العدد " ِجْيَراُنُه " و الموصوف "  اأَلْدَنْوَن" فضيل اعر بين اسم الّتوافق الّش         

ف مجموًعا جمع تكسير كما و الموصو ًافضيل مجموًعا جمع مذكر سالمحيث استخدم اسم الّت

رفان متطابقان من حيث فًا و طابق في ذات الوقت بينهما من حيث الجنس ، فالّطاستخدمه معّر

 .ذكير الّت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  07:  يوانالّد (0)

 . 402:  يوانالّد (4)

 . 443،  حوأسرار الّنابن كمال ،  و الباشا ،  . 436/  0،  رفحو و الّصالكناش في الّنأبو الفداء ، : ينظر  (3)

 .  003:  يوانالّد (2)
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ان في يقول حّس " اِتَيَلْضالُف اُتَدْنالِه َو اِنَيَلْضالُف اِنَدْنالِه ى َوَلْضالُف ٌدْنِه: " و يقال أيضًا        

 :ذلك 

 [ ويلالّط ] (2)َو اْبُن ُأِمِه       َلُأُم َأِبي َذاَك الَشِهيُد الُمَجاِهُد  َأِبي (1)َوَمْن َجُدُه اأَلْدَنى  -218

         

فضيل جاء فضيل و االسم الموصوف من حيث اإلفراد ، فاسم الّتان بين اسم الّتطابق حّس        

هناك تطابقًا بينهما من حيث  فإّن أيضًا ، كذلك الحالا مفردًا و االسم الموصوف جاء مفرًد

 .عريف الّت" بأل " ،  انيالّثباإلضافة و ،  األول: فين رفان جاءا معّرالّتعريف ، فالّط

 

 :و يقول أيضًا حّسان 

 [ الطويل ] (3)َواِضِلَو الَمْكُرَماِت الَف ِدْيًنا َو َمْنِصَبا           َنِبّي الُهَدى َحِلْيَلُة َخْيِر الَناِس -219

   

من حيث "  الَمْكُرَماِت" و بين الموصوف "  الَفَواِضِل" فضيل ان بين اسم الّتطابق حّس        

ا من حيث جمع تكسير ، أّم:  انيالّثو ، ث سالم جمع مؤّن:  لفاألّوفكالهما جمع ، ، العدد 

 .عريف فاالثنان معرفتان الّت

  

هو :  انيالحكم الّث.  " ُلَضْفاأَل َنْوُدْيالّز: " ا قبله فال يقال َمالمطابقة ِلو ال يجوز عدم          

 ْنِم ُلَضْفاأَل َتْنَأ" نحو ، " بأل " ة لما بعدها مع االسم المعرف الجاّر" ن ِم" عدم جواز دخول 

(2)" رٍو ْمَع
 :  اعرأما قول الّش ، 

 

 [ريع الّس ] (5)ِراِثــــــَكْلِل ُةَزِعـــا الَمَنِإ َو  ًصى م َحُهْنِم ِرَثْكاأَلِب َتْسَل َو -211

     

فـحرف " ًصىم َحُهْنِم َرَثْكَأ ِرَثْكاأَلِب َتْسَل" أصل الكالم  رت زيادة األلف و الالم بأّنُفّس       

اهرة و يعود سبب الحذف و هي نكرة محذوفة مبداًل من أكثر الّظ "بأكثر" متعلقة " ن  ِم" الجر 

 از أنـول لجـلة على المفضـير داخـة غالجاّر" ن ِم" و كانت ـالة على ذلك ، و للوجود األولى الّد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان بن ثابت ديوان حّس شرحالبرقوقي ، : ينظر . هو َشّداُد بُن أْوٍس فهو بن أخي َحّسان : َجُدُه اأَلْدَنى  (0)

 . 003،  األنصاري

 .  442،  444،  032،  070،  062،  000: ينظر مثله .  77:  الّديوان (4)

 .  414:  الّديوان (3)

 انو أبو حّي.  24،  صريف و الخطافية في علمي الّتحو و الّشالكافية في علوم الّنابن الحاجب ، : ينظر (. 2)

توضيح المقاصد و و المرادي ، بدر الدين ، .  220/  3، رب من لسان العرب ارتشاف الّض األندلسي ،

شرح و  . 432 – 432/  3،  ة ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفّيوابن هشام ، .  30 – 31/  4، المسالك 

شرح و األزهري ، خالد ، .  076/  4،  شرح ابن عقيلو ابن عقيل ،  . 473،  دىالّص دى و بّلقطر الّن

أسرار الباشا ، ابن كمال ،  و.  230/  4،  حاشية الخضريالخضري ، و  33/  4،  وضيحصريح على الّتلّتا

 . 436/  0،  رفحو و الّصالكناش في الّنو أبو الفداء ،  . 443،  النحو

 .  023، يوان الّد األعشى ،(. 2)



043 
 

 

فضيل و بين اخلة على أفعل الّتالّد" أل " ابق جمع بين اعر في البيت الّسفالّش . (0)" أل " بـِ تتعلق 

كرة ، و قد فضيل الّنل عليه التي من الوجوب أن تأتي مع أفعل الّتاخلة على المفّضالّد" ن ِم" 

 :حاة إلى تفسير ذلك من خالل ثالثة آراء ذهب الّن

ليه مييز و الحال و عيادة هنا جاءت في الّتهي زائدة ، و الّز" عريف أل الّت" : أي األول الّر

 .كرة فضيل الّنهي التي تقع بعد اسم الّت" من " فضيل نكرة ، و فتكون أفعل الّت

متعلقة بأكثر من مقدٍر و دَل عليه الموجود المقترن باأللف و " ن ِم" أن تكون  :اني أي الّثالّر

قان بليس لما فيه من معنى ها مع مجرورها متعّل، أّن لاألّو :و هنا في هذا الرأي قوالن ، الالم  

و لست حالة  "قان بمحذوف يقع حااًل من اسم ليس و تقديره هما متعّل، أّن انيالّث و القول. الفعل 

 . " اس باألكثر حًصى كونك من هؤالء الّن

بيين و متعلقة بل هي للّت" ل َعْفَأ" فضيل عالقة باسم الّت" ن ِم"  ليس لحرف الجّر :الث أي الّثالّر

 .  (4)" م ِهِنْيَب ْنِم َرَثْكَأ ِرَثْكاأَلِب َتَسَل " قديرمحذوف آخر و الّت بفعل

 

 :  الثة الحالة الّث

 

فضيل مضاًفا إلى معرفة أو إلى نكرة ، و عند اإلضافة إلى المعرفة و كان اسم الّت أتيي   

فضيل كاالسم المجرد استعمال اسم الّت:  لاألّو: فضيل فيجوز في ذلك وجهان المقصود بها الّت

و "  ُلَضْفاأَل َنْوُدْيالّز"  و "  ُلَضْفاأَل اِنَدْيالّز" و "  ُلَضْفٌد اأَلْيَز" نحو ، بحيث ال يطابق ما قبله 

  (3) " اِءَسالّن ُلَضْفَأ اُتَدْنالِه" و " اِءَسالّن ُلَضْفَأ اِنَدْنو الِه"  اِءَسالّن ُلَضْفَأ ُدْنِه: " ث يقال للمؤّن

 :ان حّس يقول

 [ متقاربال ] (6)اأَلْصَغِر(5)ُيَساِميَك للَحاِرِث                  (4)ْئُت َأَن َأَبا ُمْنِذٍرُنِب -211

 

" َصُغَر " الثي من الفعل الّث ، المشتّق"  اأَلْصَغِر" حّسان استخدم اسم الّتفضيل  نالحظ أّن      

الّرغم من كون االسم الموصوف علمًا ، و في  الّتعريف على" أل " فلم يطابق ما قبله من حيث 

 .فضيل المطلق على غيره فضيل داللة التعميم و الّتهذه الحالة يحمل اسم الّت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية الخضري ، و .  224/  3، رب من لسان العرب ارتشاف الّض ،األندلسي  انأبو حّي: ينظر (. 0) 

 .  031،  رفشذا العرف في فن الّصو الحمالوي ، أحمد بن محمد ، .  230/  4،  الخضري

، الهامش  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن هشام ، و  23/  3،  سهيلشرح الّتابن مالك ، : ينظر (. 4)

شرح و األزهري ، خالد ، .   031/  4،  عقيلشرح ابن و ابن عقيل ، .و .  436 - 432 / 3،  0رقم 

 .011/  4، حوضيصريح على الّتالّت

 . 030/  4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، : ينظر (. 3)

: ، ينظر  ِةّيِلاِهي الَجِف ِةَرْيالِح ِكْوُلُم ِرَهْشَأ ْني ، ِمِمْخالّل ِسْيالَق ِئامِر بِن ِرِذْنالُم بُن اُنَمالّنْع: َأَبا ُمْنِذٍر  (2)

 . 23/  3، األعالم الّزركلي ، 

الحارُث بُن ُأِبي َشَمر الَغّساِني ِمْن ُأَمَراِء َغَسان ، ِفي َأْطَراِف الّشاِم َو َأْدَرَك اإِلْسالَم َو َماَت ِفي : للحارث  (2)

 .  022/  4، األعالم الّزركلي ، : َفْتِح َمّكَة ، ينظر 

 . 000:  الّديوان (6)

 



031 
 

 

و هنا يجب المطابقة ، "  بأل" فضيل معاملة االسم المقرون فيعامل فيه اسم الّت: اني جه الّثأما الو

في قول حّسان عندما رثى محّمد صّلى اهلل يظهر هذا الوجه  و، "  ِمْوالَق ُلَضْفيٌد َأَز: " فيقال 

 :عليه و سّلم 

 

 [  البسيط ]  (1)َأْصَبْحُت ِمْنُه َكِمْثِل الُمْفَرِد الّصاِدي    َنَهٍر    ِإِني ُكْنُت ِفي َيا َأْفَضَل الَناِس -212

         

مَحّمُد " نالحظ أّن حّسان وافق بين اسم الّتفضيل و االسم الموصوف ، فتقدير الكالم          

 اضُلَفدون َأْيالّز َو ِمْوو الَقُلَضْفيدون َأو الّز"  ال القوِمَضْفَأ يداِنالّز"  يقال أيضًا و" َأْفَضُل الّناِس

 اُتَيَلْضُف اُتَدْنالِه َو اِءَسا الّنَيَلْضان ُفَدْنو الِه"  اِءَسى الّنَلْضُف نُدِه: " ث و يقال للمؤّن"   وِمالَق

 ِلي ُكا ِفَنْلَعَج َكِلَذَك َو: " و قد ورد في القرآن ما ينطبق على ذلك كما في قوله تعالى "  اِءَسالّن

و المضاف "  َراِبَكَأ" فضيل سم الّتايالحظ من اآلية المطابقة ما بين  ( 4)"ا َهْيِمِرْجُم َراِبَكَأ ٍةَيْرَق

راج الذي ن الّسعلى اب ا، و قد كانت هذه اآلية رًد" ا َهْيِمِرْجُم َرَبْكَأ" و لم يقل " ا َهْيِمِرْجُم" إليه 

 .(3)أوجب عدم المطابقة

 

 :يقول حّسان 

 [ ويل الّط ] (4)َأَوَلا َنا ِفي َأّوِل الَخْيِرَرَأَكاِب              َوَما َذاَك ِإّلا َأّنَنا َجَعَلْت َلَنا    -213

 

مجموعًا جمع تكسير ، "  َأَكاِبر" الّشاعر استخدم في البيت الّسابق اسم الّتفضيل  نالحظ أّن       

و بالّتالي يظهر أّن الّشاعر طابق بين اسم الّتفضيل و  ،" نا " الجمع مير ضو قد أضافه إلى 

مه للجمع جاء من باب الفخر و استخدا، " َنا أكَبَر" ث العدد ، فلم يقل المضاف إليه من حي

، فهم في أّول أعمال الخير و بدايته وهذه الّصفة من شيم العرب و صفاتهم التي يفخرون بقومه

قتصر الفخر على شخص واحد الردًا لكان المعنى فاسًدا ، و بها ، و لو استخدم اسم التفضيل مف

و هو أكبرهم ، و َلَما كان الفخر قوًيا كما هو عليه في البيت ألّن الفخر بالجماعة أفضل معنًى و 

 . أجود بالغة من الفخر بالفرد 

 

، يقصد به  لاألّو: فضل المضاف إلى المعرفة إلى ثالثة أقسام حاة اسم الّتم بعض الّنقّس        

، و  الثالّث القسم و. يادة المطلقة ، و يقصد به الّز انيالقسم الّثو . يادة على ما أضيفت إليه الّز

نوي فيه  إْنف لالقسم األّوأما . (2)فةيقصد به تأويل بما ال تفضيل فيه من اسم الفاعل أو الّص

 ذكير و هذا ما دعا إليه ابن لزوم اإلفراد و الّت األول :و هنا يوجد قوالن " نِم"جر ى حرف النمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "َصِدَي " ، ماّدة  لسان العربابن منظور ، : الَعْطَشاُن ، ينظر : الّصاِدي .  67:  لّديوانا (0)

 . 043 /  6:   األنعام( 4) 

 . 473،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّنابن هشام ، : ر ينظ( 3)

 .  442:  الّديوان (2)

 . 014/  4 وضيح ،صريح على الّتالّتشرح األزهري ، خالد، : ينظر  (2)
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و يجوز فيه عدم ، " بأل " فيجوز فيه المطابقة لمشابهته بالمعرف :  انيالّثا القول أّم ج ،راالّس

ى اهلل سول صّلو استشهد على ذلك بقول الّر، "  ْنِم" ة معنى د لنّيبالمجّر  المطابقة لمشابهته

 .   (4)"القًا ْخم َأُكُناِسَحَأ ِةاَمَيالِق وَمَي َساِلَجي َمِنم ِمُكِبَرْقَأ َو َيَلم ِإُكِبَحَأم ِبُكُرِبْخا ُأَلَأ: " م عليه و سّل

 

اس يب على أبي العّبو ِع، األفصح هو المطابقة  اعتبروا أّنفلذين أجازوا الوجهين ا اأّمو       

 : فقالوا كان ينبغي عليه أن يأتي بالفصحى فيقول"  ْنُهَحَصْفا َأَنْرَتاْخَف" : بن يحيى ثعلب في قوله 

و ، و أقرب ،  ابق اإلفراد في كلمـتي أحـّببوي الّسيالحظ  من الحديث الّن .( 3)" ْناُهَحَصُف" 

 .يـادة المطلقة أحـاسن  المقصود بـه الّزالجمـع فـي كلمة 

 

 َو ُصاِقالَن" : كقولهم " بأل " ف ، فيلزمان المطابقة للمشابهة بالمعّر الثاني و الّثالّثأمـا القسم 

بب عدم تفضيل فيه أي عادالهم و الّسال ل لما فيحتمل أعدال أن تؤّو"  اَنَوْري َمِنال َبَدْعَأ( 2) ُجَشاأَل

 : ان يقول حّس،  (2)يادة المطلقةالعدل من بني مروان و هذا يحتمل الّزمشاركتهم في 

 

 [ ويل الّط ] (6)َأَوَلا َنا ِفي َأّوِل الَخْيِرَأَكاِبَر            َعَلْت َلَنا   َوَما َذاَك ِإّلا َأّنَنا َج -214

       

" نا " و المضاف إليه " َأَكاِبُر " نالحظ المطابقة الواردة في البيت الّسابق بين اسم الّتفضيل       

 .و الّدالة على الفخر المطلق ، و تعميم الفخر بالجماعة 

 

فضيل اسم الّت ، فإّن يها الجامد و المشتّقفضيل مضافًا إلى نكرة بشّقا إن كان اسم الّتأّم        

ذكير بشكل مطلق ، و يأتي ما بعدها مطابق حالة اإلفراد و الّت يلزمكرة الجامدة ى الّنالمضاف إل

 ُلَضْفَأ اِنيَدالَز" و "  ٍلُجَر ُلَضزيٌد أف: " ذكير و ما تفرع عنهما فتقول لما قبلها في اإلفراد و الّت

 ُلَضْفَأ داِنْنالِه َو"  ٍةَأَراْم ُلَضْفَأ نُدِه: " ث و يقال للمؤّن"  اٍلَجِر ُلَضْفَأ وِنيُدالَز َو"  ليِنُجَر

 رجل يقاس أفضل من كّل ًازيد و المعنى المقصود مما سبق أّن"  اٍءَسِن ُلَضْفَأ داُتْنالِه َو يِنَتَأَراْم

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 371/  2،  سنن الّترمذيالّترمذّي ، ( 0)

 . 234/  4،  حاشية الخضريو الخضري ، .  030/  4،  شرح ابن عقيلابن عقيل ، : ينظر ( 4)

  َوُه ُجَشاأَل َو.  ِدْوُنالُج اَقَزْرَأ ِهِصِقَنِل َكِلَذِب َيّمُس ُثْي، َح اَنَوْرَم ِنِب ِكِلالَم ِدْبَع ِنِب يِدِلالَو بُن ُدْيِزهو َي ُصاِقالّن(. 3)

 المرادي ، بدر : ينظر .  ِةاَبالّد ِبْرَضِب ُهْتاَبَصَأ ٍةّجَشِل ا االسِمَذَهِب َيّمُس َو اَنَوْرَم بِن ِزْيِزالَع ِدْبَع بُن ُرَمُع     

 .030/  4،  شرح ابن عقيلو ابن عقيل ، .  30/  4،  توضيح المقاصد و المسالكين ، الّد     

توضيح ين ، المرادي ، بدر الّدو.  222/  3، لعربا رب من لسانارتشاف الّضاألندلسي ، ان أبو حّي: ينظر (2)

     . 014/  4 وضيح ،صريح على الّتالّتشرح و األزهري ، خالد، .   30 - 31/  4،  المقاصد و المسالك

 . 442:  الّديوان (2)
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رجلين قيس فضلهما بفضل زيد و كذلك  أفضل من كّل ًازيد ثنية أّنفضله بفضله و يقصد في الّت

"  من كّل"مجروره و " من" ه حذف من الجملة المذكورة سابقًا حرف الجّرفي الجمع ، يالحظ أّن

 .ث أيضًامضافًا إليه و هذا ينطبق على المؤّن"  ّلُك" إلى ما كان "  َلَعْفَأ" فضيل و أضيف اسم الّت

 :ان يقول حّس

 [الكامل  ] (2)ُغَراِب َو َزْهِو (1)َت َأْلَأُم َمْن َمَشى        ِفي ُفْحِش ُموِمَسٍة َأْجَمْعُت َأَنَك َأْن -215

        

ك أنت أألم من كّل لئيم مشى أّن"  َأْلَأُم" يقصد في اسم الّتفضيل الوارد في البيت الّسابق         

الّتذكير حيث طابق ما قبل اسم في الفحش و البغي ، و قد لزم اسم الّتفضيل حالتي اإلفراد و 

 .الّتفضيل ما بعده من حيث العدد و الجنس 

 :و يقول أيضًا 

 [ البسيط ] (4)ُعواالَقْوِل َأْو َشِم ِإْن َجّد ِبالَناِس ِجُد        م َأْفَضُل اأَلْحَياِء ُكِلِهم     َفِإّنُه -216

ذكير ، و قد طابق في حالتي اإلفراد و الّت"  َأْفَضُل" ابق فضيل في البيت الّسورد اسم الّت        

ذكير ،       ما بعده من حيث العدد و هو الجمع و من حيث الجنس و هو الّتو اسم الّتفضيل ما قبله 

 .حٍي  هم أفضل من كّلو يقصد أّن

         

على تقدير المحذوف بحيث يكون الكالم  (2)" ِهِب ٍراِفَك َلَووا َأوُنُكا َتَل َو: " أما قوله تعالى          

(6) و ال تكونوا أول فريق كافر به 
. 

عر اآلتي يتضمن حالتي المطابقة و اإلفراد معًا حيث بيت الّش ن ابن مالك أّنو قد بّي

 :اعريقول الّش

 [الكامل ]  (8) ياِعُر ِجَشوا َفاُعَج ُما ُهَذِإ َو          ٍماِعَط (7)ُلوََّأوا َفُمِعَط ُما ُهَذِإ َو -217

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ." َمَوَس " ، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . الَطاِئَشة : ُموِمَسٍة  (0)

 . 21:  يوانالّد (4)

 . 027:  يوانالّد (3)

 ". َشِمَع " ، مادة لسان العرب  الَضِحُك و الِمَزاُح ،ابن منظور ،: َشِمُعوا .  027:  يوانالّد (2)

 .  20 / 4: البقرة (. 2)

أوضح المسالك ابن هشام ، و . 224/  4،  ارتشاف الضرب من لسان العرب،األندلسي ان أبو حّي: ينظر (. 6)

 و الحمالوي،.  606/  4،  العليل في إيضاح التسهيلشفاء : لسيلي و الّس.  437/  3،  إلى ألفية ابن مالك

      .  031،  شذا العرف في فن الصرفأحمد بن محمد ، 

رب ارتشاف الّض، األندلسي ان أبو حّي :ينظر ...   ٍماِعَط ُمَأْلَأوا َفُمِعم َطا ُهو إَذ: يوجد رواية أخرى و هي  (7) 

 .  606/  4،  سهيلالّت العليل في إيضاحشفاء : لسيلي الّس .223/  4،  من لسان العرب

لسيلي في الّس أيضًااستشهد به  و   64 /3 سهيلشرح الّتو استشهد به ابن مالك في  البيت ، لم يعرف قائل(  3) 

على قضية المطابقة  223 /4 اإلرتشافان األندلسي في أبو حّي أيضًاو استشهد به .  606 /4 إيضاح العليل

  .و اإلفراد معًا 
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و الفعل و من المعنى بها " ن بِم " رانفضيل مقّده مع أفعل الّتألّن حيث جاز الوجهان مع المشتّق

 .(0)جمع يجوز في ضميرها اإلفراد باعتبار اللفظ و الجمع باعتبار المعنى 

 

 :يقول حّسان 

 

 [الكامل ]  (2)َو ُمَحِرٍم ِللِه ُكَل َحَراِم         َحَلاِلِه           َفَنُكوُن َأَوَل ُمْسَتِحِل -218

 

حّسان ضّمن بيته حالتي المطابقة و اإلفراد معًا ، فاسم الّتفضيل  البيت الّسابق أّن مننالحظ       

اسم الّتفضيل ورد  ، كما أّن" ُمْسَتِحِل " و هو المضاف إليه  الجنسطابق ما بعده في "  َأَوَل" 

مفردًا مذكرًا ، وهذا ما جاز باعتبار اللفظ داّل على اإلفراد و في الوقت ذاته فإّن المعنى داّل 

كرة المضاف ه ال يجوز أن تكون الّنو يشار أّنأّول البيت ، " َفَنُكوُن " اللفظ على الجمع لورود 

 ُلَضْفَأ ٌدْيَز" : القول  فضيل ، فال يصّحلّتفضيل إال من نفس جنس ما أسند إليه أفعل اإليها أفعل الّت

 :، يقول حّسان  " ٍلُجَر ُلَضْفَأ ُدْنِه" أو "  ٍةَأَراْم

 

 [ البسيط]  (3)َو َقْوُلُهم َفْصُل  َفُحْكُمُهم َعْدٌل               ُهم ِباْلَحِق َأَوُل َقاِئٍلَو َقاِئُل -219

       

الّشاعر قد جانس و طابق بين ما قبل اسم الّتفضيل و ما بعده ، فالقائل في  نالحظ أّن          

بداية البيت هو من نفس جنس ما بعد اسم الّتفضيل ، و في هذا الّسياق فإّن اسم الّتفضيل المضاف 

 .إلى الّنكرة يحمل داللة الّتأكيد و المبالغة في الوصف 

 

ثنية عند اإلضافة إلى ه يجوز تأنيث أفعل و الّتلسي أّناء على حد قول األندو زعم الفّر          

يا َلْضان ُفَدْنالِه" و "  ٍةَأَرى اْمَلْضُف ُدْنِه: " كرة القريبة من المعرفة بصلة واضحة فيجوز القول الّن

كرة و تثنية المضاف إليه حتى لو كان أفعل اء تأنيث المضاف إلى الّنكما أجاز الفّر" ن ْيَتْأامَر

 ِنْيَلُجَرِب ُتْرَرَم: " و أجاز أيضًا القول "  يِنَتَأْرى الَمَلْضُف ُدْنِه: " ا لمفرد ، فيقال ل خبًرفضيالّت

و عند "  وُنُكَي ون َووُنُكَي اٍلَجِر يُرَخ اٍلرِجِب ررُتَم" و أجاز "  كوُنَي ان َووَنُكَي يِنَلُجَر ُرْيَخ

كرة ا عليه اإلضافة إلى الّنال يختلف الحال عّمه ة فإّنكرة المشتّقفضيل إلى الّنإضافة اسم الّت

 اِنَدْنالِه َو ٍةَأَراْم ُلَضْفَأ ُدْنِه َو يِنَماِلَع ُلَضْفَأ اِنيَدالّز َو ٍماِلَع فضُليٌد َأَز" : فيقال ، الجامدة  

(2)" ِنْيأَتَراْم ُلَضْفَأ
. 

هناك بعض األمور لم تنطبق على أشعار حّسان في الّديوان ، و قد ُتعّد  أّنلإلشارة  ال بّد       

هذه القضايا من الّشواذ التي لم ترد كثيرًا أو لم ترد مطلقًا عند حّسان ، كما أّن هناك بعض 

 .ة األبيات تجمع أكثر من قضية ، لذلك كنت استشهد بالبيت الواحد أكثر من مّر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 223/  4، رب من لسان العربارتشاف الّضاألندلسي ،ان ، ، و أبو حّي 64/  3،  سهيلشرح الّت: ينظر (. 0) 

 . 606/  4،  سهيلشفاء العليل في إيضاح الّتلسيلي ، و الّس

 . 423:  الّديوان (4)

 .  416:  الّديوان (3)

 . 223/  4،  رب من لسان العربارتشاف الّض، األندلسي ان أبو حّي :ينظر (. 2)
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 :له عم . ثالثًا

 َلْبا َقّلرًا ِإاِهَظ اِفَرْعي اأَلِف يِلِضْفالّت ُلَعْفَأ ُعَفْرا َيَل َو: " يقول ابن مالك في هذا المجال   

 ِباِحَصِب ُهَهْبِش ْوَأ ٍيْفَن َدْعَب َرِسُف، َف ٍرَدَقُم ْوَأ وٍرُكْذَم ٍرْيِمَض َدَعَب َو ٌرّدَقُم ْوَأ وٌرُكْذَم َوُه وٍلُضْفَم

 َرْأٍي ىَلَع اَزَج ِهْيِف يَلِضْفا َتا َلَمِب َلِوُأ ْنِإ َو ِهِباِصى َنَلَع ُلُدَي ْدَق َو ِهاًل ِبْوُعْفَم ُبِصْنا َيَل ل ، َوَعْفَأ

أن يجوز و يصلح لوقوع الفعل بمعناه دون حدوث خلل فضيل من فال يخلو اسم الّت (0)" ُهَبِصْنَي َأْن

ما يرفع ضميرًا فضيل اسما ظاهرًا و إّنأو فساد في المعنى ، فإن لم يجز ذلك لم يرفع اسم الّت

ضمير مستتر يعود على " ل َعْفَأ" فضيل ففي اسم الّت" وٍرْمَع ْنِم ُلَضْفزيٌد َأ" نحو ، مستترًا 

هو اسم "  وُهُبَأ" فسبب رفع  ،  " وُهُبَأ ُهْنِم ٍلَضْفَأ ٍلُجَرِب ُتْرَرَم" فال يجوز القول  ،"زيد"

 و هذا القول لم يرد إال عند سيبويه "  ُلَضْفَأ"  فضيلالّت
(4)

. 

 ْنِم ُلَضْفَأ ٌدْيَز" نحو ، مير المستتر فضيل يرفع الّضاسم الّت أّن إلىحاة الّن ذهب بعضو         

 ضمير مستتر يعود على زيد" ل َعْفَأ" ففي اسم التفضيل " و ٍرْمَع
(3)

. 

 

 : يقول حّسان 

 َيْوَم الُخُروِج ِبَساَحِة الَقْصِر          ا ـ، ِإَذا َبَرْزِت َلَنَأْحَسُن  َو َلَأْنِت -221       

 [  الّسريع ] (4)مـِّمـا َتـَرّبَب َحـاِئُر الـَبْحـِر          َأْغـَلـى الُمـُلوِك ِبـَهــا  ِمـْن ُدَرٍة -221   

ا أّم، " َأْحَسُن " يعود على اسم الّتفضيل " أنت " يحتوي اسم الّتفضيل ضميرًا مستترًا تقديره      

على بخفض أفضل " َتْنَأ ُهْنِم ٍلَضْفَأ ٍلُجَرِب ُتْرَرَم" ، نحو مير فهذا قياسّيفضيل للّضرفع اسم الّت

(2)فضيلمير فهو فاعل السم الّتا الّضأّمفضيل،شبه الجملة متعلق باسم الّتجل واعتبارها صفة للّر
. 

  

 حاة حول ذلكالف بين الّنخاهر فهناك ا رفع االسم الّظأّم  
(6)

ا َل َو: " مخشري يقول الّز  

 َو َلَضْفوا َأُعَفَر ْلَب وُهُبَأ ُهْنِم َرْيا َخَل َو وُهُبَأ ُهْنِم َلَضْفَأ ٍلُجَرِب ُتْرَروا َميُزِجُي ْمَل ِلْعالِف ُلَمَع مُلْعَي

 :اعر أما قول الّش (7) " اءَداالبِتيرًا ِبَخ

 

 [ويل الّط ] (8)ا َساِنَوالَق يوِفالُسا ِبَنِم َبَرْضَأ َو       م ُهْنِم ِةيَقِقَحْلى ِلَمْحَأ َو َرَكَأ -222

فاسم "  ُبضِرَأ" بقرينة "  ُبضِرَي" ر و هو فعل مضارع مقّد ابقفالعامل في البيت الّس         

 : على ذلك يوجد رأيان  و بناًء (3)صب بفعل محذوف فضيل لم ينصب القوانس بل ُنالّت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  62/  3،  سهيلشرح الّت (0)

 .  236 – 4/232،  حاشية الخضريالخضري ، و . 033 – 037/  4، شرح ابن عقيلابن عقيل ، :ينظر  (4)

 . 473،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّن. ابن هشام : ينظر ( 3)

 . 017:  الّديوان (2)

 .  312/  3،  حو الوافيالّناس ، حسن ، عّب: ينظر ( 2)

 . 473،  دىلّصا دى و بّلشرح قطر الّن. ابن هشام : ينظر ( 6)

 . 437،  ةل في علم العربّيالمفّص (7)

ا ، ابن منظور َهِسْأَر ُمِدَقُم ِةَأْرالَم ُسَنْوَق َو ِسْأالَر ُةَمّدَقي ُمِه:  ُساِنَوالَق.  63، يوان الّدالعباس بن مرداس ، ( 3)

 .  " َسَنَق " ، مادة لسان العرب، 

 .  020/  2،  شرح المفصلابن يعيش ، : ينظر  (3)
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 ُهْنِم ٍلَضْفَأ ٍلُجَرِب ُتْرَرَم" نحو ، اهر بشكل مطلق فضيل االسم الّظيرفع أفعل الّت:  الرأي األول

و هذا قليل و األغلب  جل مجرور و يرفع األب باعتباره فاعاًل، فتعرب أفضل صفة للّر"  وُهُبَأ

 . (0)فاعل أفضل ضمير مستتر ر أبوه ، وللمبتدأ المؤّخ ًاممقّد ًاخبر" َضلْفَأ "اعتبر

 

غ في ذلك و المسّو، اهر إال في مسألة الكحل فضيل االسم الّظال يرفع اسم الّتف :اني أي الّثالّرا أّم

ين ل على نفسه باعتبار محّلفضيل بعده اسم مفّضفي بعد اسم الجنس الموصوف باسم الّتهو الّن

فالكحل فاعل "  ٍدْيَز ِنْيي َعِف ُهْنِم ُلْحالُك ِهْيَنْيي َعِف َنَسْحاًل َأُجَر يُتَأا َرَم"  : مثال ذلك( 4)مختلفين

الكحل في عيني  والمعنى المقصود أّن. ابق عليه رط الّسالنطباق الّش (3)فضيل أحسن السم الّت

فضيل هو االسم راد رفع اسم الّتبب في اّطو الّس، ل اجزيد أفضل منه في عين غيره من الّر

 ،هذا المثال تهيئته بالقرائن التي قارنته لمعاقبة الفعل على وجه ال يكون بدونهااهر في مثل الّظ

حيث جيء "  ٍدْيَز ِنْيي َعِف ِهِنْسُحَك ُلْحالُك يِهيَني َعِف ُنُسْحاًل َيُجَر ُتْيَأا َرَم" : كما يجوز القول 

، و األصل أن يقع  فضيل و هو أحسن بحيث ال يتغير المعنىبداًل من أفعل الّت" يحسن " بالفعل 

 ،انيالّثو . فضيل و هو الهاء في عينه للموصوف بأفعل الّت،  األول: اهر بين ضميرين االسم الّظ

ل العائد ير األّومه قد يحذف الَضفيكون الفضول مذكورًا ، كما أّن" منه " اهر و هو الهاء في الّظ

و المقدر هو كالملفوظ و قد  "يٍدَز ِنْيي َعِف ُهْنِم َنَسْحاًل َأُجَر ُتْيَأا َرَم"  نحو، على الموصوف 

 . (2)رًااني العائد على الكحل فيكون المفضول مقّدمير الّثيحذف الّض

        

 يِهَنْيفي َع َنَسْحاًل َأُجَر أيُتا َرَم" نحو ، على صاحب المحل " ن ِم" و يجوز دخول          

حيث حذف "  ٍدْيَز ِنْيَع ِلْحن ُكِم َنَسْحاًل َأُجَر ُتْيَأا َرَم" فتقدير الكالم ، "  ٍدْين َزِم ُلْحالُك

ومًا َق يُتَأا َرَم" : ماع ما قالته العرب ومن الّس، ل إذا علم المضافين فيجوز حذف المجرور األّو

" َكِمْوي َقِف نُهِم ٍضْعَبِب عُضه َبَبْشومًا َأَق يُتَأا َرَم" و تقدير الكالم "  َكِمْون َقِم ٍضْعَبِب ُضْعه َبَبْشَأ

مير المجرور العائد اني و هو  الّضو حذف المجرور الّث، ل و هو فيهم فحذف المجرور األّو

 ". قومك " على " ن ِم" على شبه و بعض و أدخلت 

و اعتبروا ، خبره أو العكس  "أحسن"الكحل على االبتداء و اعتبر رفع حاة الّنبعض منع          

ي ِف ُهْنِم يِهيَني َعِف ُنَسْحَأ ٍلُجَرِب ُتْرَرَم: " رت المرفوع و قلت ، فلو أّخ صفة لما قبله" أفعل" أّن

 ٍلُجَرِب ُتْرَرَم" قدير لجاز ذلك على اعتبار أن الكحل مبتدأ و أحسن الخبر و الّت" ُلْحالُك يٍدَز يِنَع

و .  فيهي أو شبه الّنفي و الّنهذا ال يقع إال بعد الّن ن ابن مالك أّنو قد بّي"  ِهيَني َعِف ُنَسْحَأ ُلْحالُك

 . (7) " (6)ُهوَنُذْرَب اِسالّن (2)ِهَرْفَأ ٍلُجَرِب ُتْرَرَم"  اء عن العرب مما ورد بدون نفي ما قاله الفّر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .012/  4،  وضيحصريح على الّتالّتشرح األزهري ، خالد ، : ينظر  (0)

 ن أفي و في و شبه الّنو هي الّن: روط اآلتية اهر إضافة إلى الّشفضيل لالسم الّظهذا أحد شروط رفع اسم الّت (4)

 لذي يعود على مير اا من الّضن يكون خالًيأا بمعنى فضيل أجنبًياهر المرفوع  بأفعل الّتيكون االسم الّظ     

 . 312/  3،  حو الوافيالّناس ، حسن ، عّب: ينظر . لة ما بين أفعل و منعوته على الّص الموصوف و يدُل     

 .  603/  4،  شفاء العليل في إيضاح الّتسهيلالّسلسيلي ، : ينظر  (3)

 . 012 – 012/  4،  وضيحصريح على الّتالّتشرح األزهري ، خالد ، : ينظر ( 2)

 . " َرَفَأ " ، مادة لسان العرب، ابن منظور ،  ِدْهالُج َدْعَب َنِمَس:  يُرِعالَب َرَف، َأ يُطِشالَن: ه َرْفَأ (2)

 .  " َنَذْرَب " ، مادة لسان العرب، ابن منظور ،  ُةاَبالّد: ه وَنُذْرَب( 6)

 . 262 – 263/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض، األندلسي  ان أبو حّي  :ينظر ( 7)



036 
 

 

 المفعول به  هنصب. 1

 َنِإ: " ا قوله تعالى أّم، فضيل ال ينصب مفعواًل به مطلقًا اسم الّت أّن إلىحاة الّن ذهب بعض        

ما إّن، فضيل ا به ليس السم الّتمفعوًل " نَم"  فاعتبروا أّن (0)" ِهيِلِبَس ْنَع ُلِضَي ْنَم ُمَلْعَأ َوُه َكَبَر

حاة إلى و ذهب بعض الّن (4)فضيل المذكور ر يفهم من خالل اسم الّتا به لفعل محذوف مقّدمفعوًل

ابقة باآلية الّس يجوز فيه نصب المفعول به مستشهدًافه فيفضيل بما ال تفضيل ه إذا أّول اسم الّتأّن

 .  (3)على ذلك

ى به من خالل الالم عندما يتعّدى للمفعول فضيل قد يتعّدالّت" ل َعْفَأ"  ن ابن مالك أّنبَي  

ه ى إلى مفعولين فإّنا إن تعّدأّم"  وِفُرْعَمْلِل ُلَذْبَأ َو ِمْلِعْلى ِلَعْوَأ ٌدْيَز" نحو ، إلى مفعول به واحد 

و مثال  (2)" اَبَيالِث اِءَرَقُفْلى ِلَسْكَأ َوُه" نحو ، اني بإضمار فعل و ينصب الّث، ل بالالم ى لألّويتعّد

 :عرذلك من الّش

 

 [ويل الّط ] (5)اَساِنَوالَق وِفُيالُسا ِبَنِم َبَرْضَأ َو م ُهْنِم ِةَقْيِقَحْلى ِلَمْحَأ َو َرَكَأ -223

      

" الالم "  بوساطة حرف الجّر"  ِةَقْيِقَحْلِل" تعدى للمفعول به و هو  ىَمْحَأ نالحظ اسم الّتفضيل     

 .حيث اسم الّتفضيل تعّدى لمفعول به واحد فقط 
 

 :يقول حّسان راثيًا الّرسول صّلى اهلل عليه و سّلم 

 

 [ البسيط ] (6)َجاِدي الَناِس ِلْلَمْعُروِف لل ْيِن اأُلَلى َسَلُفوا،         َو َأْبَذَلُمَصِدًقا ِللَنِبيِّ -224

 

ى للمفعول به المتعدي لمفعول به واحد ، حيث تعّد َأْبَذَلاستخدم الّشاعر اسم الّتفضيل         

وفي هذا الّسياق فإن اسم الّتفضيل يحمل داللة المفاضلة " الالم "  ِلْلَمْعُروِف بوساطة حرف الجّر

للمفعول به بوساطة المطلقة و الّتعميم الكلي ، كما حمل اسم الّتفضيل داللة أخرى هي الّتعدية 

 . حرف الجّر

اسم الّتفضيل ال ينصب مفعواًل به ،  ضح لنا أّنفي نهاية الحديث عن نصب المفعول به يّت       

اسم الّتفضيل مفعواًل  الّسياق ، أضف إلى ذلك أّنه إذا نصببل المفعول به لفعل يقّدر من خالل 

 .كما مّر في البيتين الّسابقين " الالم "  به فال بّد من تعّديه بوساطة حرف الجّر

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 007 /  6:  األنعام  (0)

 .  473،  دىالّص دى و بّلشرح قطر الّنابن هشام ، : ينظر ( 4)

 .  23/  4، توضيح المقاصد و المسالكين ، و المرادي ، بدر الّد.  62/  3، سهيلشرح الّتابن مالك ،:ينظر (3)

 .  63/  3،  سهيلشرح الّتابن مالك ، : ينظر ( 2)

 . 63، يوان الّداس بن مرداس ، العّب (2)

 . 62: ينظر مثله .  67:  الّديوان (6)
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  مييز لّتانصبه . 2

 ُةاَفَضاإِل ْتاَنَك إْن: "  (0) ان األندلسي نقاًل عن محمد بن مسعود الغزنّييقول أبو حّي          

 َرْيَغ ْتاَنَك ْنِإ َو...  ُثَنَؤُت َو ُعَمْجُت ى َوَنَثُت َو اُما الّليَهي ِفِتاَلَك ًةَفِص ْتاَرَص َو ْتَفِرُع يًةيِقِقَح

 ُبِصَتْنَي َو ُثّنَؤا ُتَل َو ُعَمْجا ُتَل ى َوّنَثا ُتَل َو الالِم ِنى َعَرَعالُم ِلْعِفْلِل ًةَفِص وُنُكَت َو ْفّرَعُت ْمَل يٍةيِقِقَح

 :و استشهد بقول جرير (4)" ُزْيِيْمالّت ُهْنَع

 [البسيط  ] (3)ااَنَكْرَأ اهلِل ِقْلَخ ُفَعْضَأ َنُه َو    ِهِب اَكَرا َحى َلَتَح ِبُلا اّلَذ َنْعَرْصَي -225

ابن األنباري  ان أّنو ذكر أبو حّي( 2)"رًا َفَن ُزَعَأ َو ااًلَم َكْنِم ُرَثْكَأا َنَأ: " اهلل تعالى و كذلك قول 

 ،صب و الجّرفضيل جاز فيها الّنفضيل و خالفت ما قبل الّتكرة إذا وقعت بعد أفعل الّتالّن ن أّنبّي

حاة هو و المشهور بين الّن" اٍه َج أواًها َج ُطَسْبهو َأ" و كذلك " اٍر َد أوارًا َد ُعَسْوَأ أخوَك" نحو 

(2)جوز في ذلك اإلضافة تصب و ال الّن
. 

 : يقول حّسان في قتل عثمان 

 [ ويلّطال ] (6)َعْهدًا َلَدى ُكِل َمْشَهِد  َوَأْوَفاُكُم               ِفيُكم َذا َبَلاٍء َو َمْصَدٍق َأَلْم َيُك -226

و " َوَفَي " الثي من الفعل الّث المشتّق َأْوَفاُكماسم الّتفضيل في البيت الّسابق  نالحظ أّن         

اسم الّتفضيل حمل داللة المفاضلة  كما أّن"  َعْهدًا" مير قد نصب تمييزًا و هو المضاف إلى الّض

 . المطلقة و الّزيادة في الّتفضيل 

 :حّسان راثيًا جعفر بن أبي طالب  وورد اسم الّتفضيل مفصواًل عن الّتمييز كما في قول 

 َهاِذًبا  َو َأْغَمِرَها َنًدى  َو َأَقِلـَك      َيُنوُب َغْيَر َتَنُحٍل َحِق ِحْيَنـــــِلْل  - 227         

 [ كاملال ]( 8)َفْضاًل َو َأْبَذِلَها َنًدى َو َأَدِلَها       (7)ِإَذا َما ُتْجَتَدى َهاَوَأْكَثِر ُفْحشًا  -228      

قد ورد مفصواًل عن "  َأْكَثُرَها" ابق اسم الّتفضيل المذكور في البيت الّس نالحظ أّن        

مييز بعد اسم الّتفضيل مباشرة ، وحمل ، حيث ُفصل بينهما و لم يرد الّت"  َفْضاًل" مييز معموله الّت

 . اسم الّتفضل داللة الّتعميم في المفاضلة و المفاضلة المطلقة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   224/  3،  ارتشاف الضربحول قضية نصب اسم الّتفضيل للتمييز في  أبو حّيان األندلسياستشهد به  (0)

 .ته و لم أعثر على ترجم

 .  224/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض (4)

 .  234، يوان الّد (3)

 . 32 / 03:  الكهف(. 2)

 . 223/  3،  ارتشاف الضرب من لسان العرب(. 2)

 .  404،  020،  36: ينظر مثله .  71:  الّديوان (6)

 . "َجَدا " ، مادة  لسان العربابن منظور ، : ُسِئَل الَمُعوَنَة ، ينظر : ُتْجَتَدى  (7)

 .  404:  الّديوان (3)
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 لحال انصبه . 3

 اَذَه" و " مًا ِسَتْبُم اِسالَن ُنَسْحٌد َأْيَز" نحو ، فضيل ينصب حااًل اسم الّت ذكر ابن هشام أّن

 " .بًا َطُر ُهْنِم ُبَيْطَأ (0)رًاْسِب

 : رف إعماله في الّظ. 4

(4)رف فضيل في الّظاستشهد ابن هشام بإعمال اسم الّت
من خالل قول أوس بن حجر  

 : حيث يقول 

 [ الّطويل ] (4)م َهَسُم اٍنَمَي(3) ٍطْيَر ْنِم ِنْوى الَصَلِإ     ًة اَعَج َسَوْحَأ َضْرا الِعَنْدَجا َوَنِإَف -229

حيث لم  " . ًةاَعَس" قد عمل فيما بعده و نصب ظرفًا و هو َأْحَوَج يالحظ أن اسم الّتفضيل        

 .أعثر في الديوان على ما يشبه ذلك من شعر 

 :المصدر  إعماله في.  5

ا قول أّم" اًل ْضَف اِسالّن ْكَثُرَأ ٌدْيَز: " القول  فضيل في المصدر مطلقًا فال يصُحال يعمل اسم الّت

 :اعر الّش

 [البسيط  ] (5) اِخَبَط اَلَبْرم ِسُهُضَيْبَأ مًا َوْؤُل  م ُهُمَأْلَأ َمْوالَي َتْنَأَف وُكُلا الُمَمَأ -231

 ما لفعل محذوف يدُلفضيل  إّناعتباره مفعوال مطلقًا ليس السم الّتا على فقد  نصب لؤًم

 . (6)عليه المذكور

 :يقول حّسان 

 [ لّطويل ا ] (7)َو ِإَنَك َلْن َتْلَقى ِمَن الَناِس َمْعَشرًا         َأَعَز ِمَن اأَلْنَصاِر ِعّزًا َو َأْفَضال  -231

       

، و يفهم  َأَعَزقد نصبت بتأثير فعل محذوف و ليس بتأثير اسم الّتفضيل  ِعّزًايالحظ أن        

 " .ُيِعُز " الفعل المحذوف من خالل الّسياق و تقديره 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "َبَسَر " ، مادة  لسان العربه ، ابن منظور ، الّتْمُر َقْبَل َأْن ُيْرِطَب ِلَغَضاَضِت:  رًاْسِب  (0)

  . 233هب ، شرح شذور الّذ(. 4)

 " َرَيَط " ، مادة  لسان العرب، ابن منظور ، "ُهَو ُكُل َثْوٍب َلِيٍن َدِقْيٍق : "  ٍطْيَر (3)

 .  040،   يوانالّد (.2)

 / 3 االرتشاف في األندلسيأبو حّيان حيث استشهد به ديوانه، نسب البيت إلى طرفة و لم أعثر عليه في (. 2)

 . فضيل في المصدرعلى قضية امتناع إعمال اسم الّت 223 – 227

 .  227/  3،  رب من لسان العربارتشاف الّض،  أبو حّيان األندلسي (6)

 .  442:  الّديوان (7)
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 إعماله في الجر . 6

نحو قوله ، فضيل فيما بعده إن كان مضافًا إليه سواء أكان نكرة أم معرفة يعمل اسم الّت

ا َلَأ: " نحو قول رسول اهلل ، أما المضاف إلى معرفة  (0)" ه ِب ٍراِفَك َلّووا َأوُنُكا َتَل َو: " تعالى 

يكون  كما يجب أْن(4)"القًا ْخم َأُكُناِسَحَأ ِةاَمَيالِق وَمَي َساِلَجي َمِنم ِمُكِبَرْقَأ َو َيَلم ِإُكِبَحَأم ِبُكُرِبْخُأ

 .(3)من المفضول  المفضل جزءًا

 :يقول حَسان 

 [ البسيط ] (4)لَجاِدي ل َو َأْبَذَل الَناِس ِلْلَمْعُروِف         ْيِن اأُلَلى َسَلُفوا      ُمَصِدًقا ِللَنِبِي -232

 ى للمفعول به من خالل حرف الجّرمضافا إلى ما بعده ، و قد تعّد َأْبَذَلورد اسم الَتفضيل         

حيث حمل اسم الَتفضيل داللة الَتعميم المطلق و تعدية اسم الّتفضيل للمفعول "  ِلْلَمْعُروِف" الالم 

 . به من خالل حرف الجّر

ات التي تحدثنا فضيل يعمل فيما بعده بشكل أكثر من غيره من المشتّقاسم الّت يالحظ أّن        

إضافة إلى . عنها سابقًا ، فهو يأخذ فاعاًل و حااًل و تمييزًا و ظرفًا كما يعمل في المضاف إليه 

فة ياق فقد يأتي اسم الفاعل حاماًل معنى الّصدها الّسفضيل بمعاٍن مختلفة يحّدذلك فقد يأتي اسم الّت

ة ورود اسم الّتفضيل في الّديوان حصائّي، و يلي ذلك إأو اسم المفعول  ، أو اسم الفاعل، المشبهة 

 .ّية لذلك ن الّنسب المئوو األشكال التي تبّي من خالل الجداول
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 . 20/  4:  البقرة  (0)

 . 371/  2،  سنن الّترمذيالّترمذّي ،  (4)

 . 027،  ات العاملة في الّدرس الّنحويالمشتّقعبد الواحد ، عصام ، : ينظر   (3)

 . 62: و ينظر مثله .  67:  يوانالّد (2)
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غير مّرة "  36" قياسّيًا ، و ة مّر"  76" منها ة ، مّر"   004" يوان فضيل في الّدورد اسم الّت

 .قياسي 

، مّرة"  03" عرفة الّثالثي فقد ورد ة أما الممّر"   67" كرة الثي الّنفضيل الّثورد اسم الّت و      

مّرة ، و ورد حرف الجر "  03" ة و مضافًا إلى نكرة مّر"  34" و قد ورد مضافًا إلى معرفة 

"  3" نصب تمييزًا فقد ورد فضيل الذي مرة أما اسم الّت"  03" فضيل بعد اسم الّت" من " 

 :، و هي كما يلي مّرات

 

 مرة 76 التفضيل القياسياسم ورد 

 

 
 فضيل اسم الّت

 غير القياسي

الثي الّث
 كرة ّنال

الثي الّث
 المعرفة 

اسم 
فضيل الّت

المضاف 
 إلى المعرفة 

اسم 
فضيل الّت

المضاف 
 كرةإلى الّن

" ن ِم" ورود 
بعد اسم 

 فضيلالّت

فضيل اسم الّت
الذي ينصب 

 تمييزًا

 

 ةمّر27

 

 ةمّر 03

 

 ةمّر 34

 

 ةمّر 03

 

 ةمّر 03

 

 ةمّر 3

 

 ةمّر 36

 

 ( 03) الجدول رقم 

 .يوان فضيل القياسي و غير القياسي في الّدورود اسم الّت(  03) ن الجدول رقم يبّي

 

 

 %67بنسبة  فضيل القياسياسم الّتورد 

 

 
 فضيل اسم الّت

 غير القياسي

الثي الّث
 كرة ّنال

الثي الّث
 المعرفة 

اسم 
فضيل الّت

المضاف 
 إلى المعرفة 

اسم 
فضيل الّت

المضاف 
 كرةإلى الّن

" ن ِم" ورود 
بعد اسم 

 فضيلالّت

فضيل اسم الّت
الذي ينصب 

 تمييزًا

 
72% 

 
42% 

 
24% 

 
43% 

 
43% 

 
01% 

 
    34% 

 

 ( 02) الجدول رقم 

فضيل القياسي و غير القياسي في ة لورود اسم الّتسبة المئوّيالّن(  02) يمثل الجدول رقم 

 .الّديوان
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 ( 47) كل رقم الّش

 .يوان فضيل في الّدسبي السم الّتمثيل الّنالّت(  47) كل رقم ن الّشيبّي

 

 

 ( 43) الجدول رقم 

 .فضيل القياسي و غير القياسي السم الّت مثيل البيانيالّت(  43) يبين الجدول رقم 

 

 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

الثالثي   الثالثي النكرة
 المعرفة

اسم التفضيل  
المضاف الى  

 معرفة

اسم التفضيل  
المضاف الى  

 نكرة

"  من " ورود 
بعد اسم  
 التفضيل

اسم التفضيل  
الذي ينصب  

 تمييزا

75.00 

25.00 

42.11 

23.68 23.68 

10.53 

 اسم التفضيل القياسي
68% 

اسم التفضيل غير  
 القياسي

32% 
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 (  43) كل رقم الّش

 .كرة الثي المعرفة و الّنفضيل الّثمثيل البياني السم الّتالّت(  43) كل رقم ن الّشيبّي

 

 

 ( 31) الّشكل رقم 

فضيل المضاف إلى المعرفة و المضاف إلى مثيل البياني السم الّتالّت(  31) كل رقم يبين الّش

 .فضيل الذي ينصب تمييزًا و اسم الّت" ن ِم" فضيل الذي وقعت بعده كرة و اسم الّتالّن

 

 الثالثي النكرة
75% 

 الثالثي المعرفة
25% 

 اسم الّتفضيل الّثالثي المعرفة و الّنكرة

اسم التفضيل  
 المضاف الى معرفة

42% 

اسم التفضيل  
 المضاف الى نكرة

24% 

بعد  " من " ورود 
 اسم التفضيل

24% 

اسم التفضيل الذي  
 ينصب تمييزا

10% 
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 الخاتمة

اد ، الّضبموات و األرض ، و الّصالة و الّسالم على خير من نطق الحمد هلل رِب الّس         

ات فبعد أْن مّن اهلل علينا بنعمته و رضوانه ، أتممنا هذه الّدراسة التي تحدثت فيها عن المشتّق

ان الّشاعر عند شاعر الّرسول صّلى اهلل عليه و سلم حّسان بن ثابت ، و بعد هذه الجولة في ديو

 : تائج اآلتية خرجت بالّن

يرى بعض الّنحويين أن المشتّقات ال تعمل إال بشروط معينة ، و يرى غيرهم من الّنحويين . 0

 .أيضًا أّن المشتّقات قد تعمل دون شروط أو قيود 

هناك خالفات بين الّنحويين حول صياغة بعض المشتّقات ، و هذا االختالف يعّد من باب . 4

 .اللغة و عدم الّتسليم بما يرد في كتب الّنحو و الّصرف إثراء 

ن الّصيغ الّسماعية لعدم هناك إسهاب في الحديث عن المشتّقات القياسّية أكثر من الحديث ع. 3

 . عليها  القواعد و األسس الّصرفيةتطبيق 

   .و ال يدخل في باب القياس  ، باب الّسماع فقط تحتالّشذود في المشتّقات  ندرجي. 2

الّصيغ الّسماعية على الّصيغ القياسّية لسماعها عن العرب و استخدامها يفّضل بعض الّنحاة . 2

 .في كالمهم 

ة المشتقات في ديوان حّسان ، حيث ورد اسم الفاعل طغى حضور اسم الفاعل على بقّي. 6

 . ة مّر 363العامل و غير العامل 

، و هي من مّرة  66صورة كبيرة ، حيث وردت لمبالغة في ديوان حّسان بلم تحضر صيغة ا. 7

 .أقّل المشتّقات حضورًا في الّديوان 

ات في صيغها ، األمر الذي جعل الّسياق هو الفيصل في تحديد نوع تشابهت بعض المشتّق. 3

 . ، كما هو عليه الحال بين اسم الفاعل و اسم المفعول  المشتّق

الّداللي لبعض المشتّقات بصياغتها صرفّيًا و موقعها نحوّيًا ، فال يمكن أن  ارتبط المعنى. 3

ل جسدًا لتشّكمتكامل تدرس المشتقات صرفّيًا أو نحوّيًا أو داللّيًا بشكل منفرد بل بشكل كامل 

 .لغوّيًا تاّمًا 
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فضيل عندما يغة التي جاءت عليها ، كاسم الّتمغايرة للّصدالالٍت ات قد تحمل بعض المشتّق. 01

 . سابقًا  هة كما مّرفة المشّبيحمل معنى الّص

لم تغِط المادة الّتطبيقية جميع ما ذكر في المادة الّنظرية للمشتّقات ، فبعض ما ورد نظرّيًا . 00

لم نجد ما ينطبق عليه في ماّدة الّديوان كأْن يأتي اسم الفاعل مصّغرا ، كذلك لم يأِت اسم 

 .غير مباشرة  الّتفضيل مصاغًا بطريقة

أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الّدراسة التي ترتبط بشاعر ُعرف عنه فصاحته و أخيرًا ،       

بالغته و حدة لسانه في الّدفاع عن اإلسالم و المسلمين ، و قد درست شعره من ناحية صرفّية 

ياسر الحروب على كتور و مرة أخرى أوجه شكري و عظيم امتناني و تقدير للّدنحوّية داللّية ، 

 .و اهلل الموفق ، راسة ما قّدمه لي من نصح و إرشاد في هذه الّد
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 المصادر و المراجع

 .القرآن الكريم . 0

 :الجعفي البخاري ، محّمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل . 4

، دار  3، ط  224رقم الحديث  ، تحقيق مصطفى ديب البغا ، صحيح البخاري

 .  0337ابن كثير ، بيروت ، 

. ت)، محمد بن حبّان بن أحمد بن حّبان بن معاذ بن معبد الّتميمي ،ابن حّبان  .3

 ( .هـ  322

رقم الحديث  ، تحقيق شعيب األرناؤوط،  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حّبان 

 .  0333، مؤسسة الّرسالة ، بيروت ،  0، ط " 2733"

 :األحوص .  2

 م 0331، القاهرة ، 4. كتبة الخانجي ، ط، تحقيق عادل سليمان جمال ، م الّديوان    

 (.هـ  312. ت ) األزهري ، خالد بن عبد الّرحمن ، . 2

تحقيق ، شرح الّتصريح على الّتوضيح أو الّتصريح بمضمون الّتوضيح في الّنحو   

 .م  4111ة ، بيروت ، محّمد الّسود ، دار الكتب العلمي

 (.هـ 774. ت )األسنوي ، جمال الّدين ، .  6

 0.، تحقيق محّمد حسن عّواد ، دار عمار للّنشر و الّتوزيع ، ط  الكواكب الّدرية     

 .م  4112، عّمان ، 

 (.هـ  311. ت ) ، يند بن عيسى أبو الحسن نور الّدعلي بن محّماألشموني ، .  7

، دار إحياء  لى ألفّية ابن مالك و معه شرح الّشواهد للعينيشرح األشموني ع     

 .م  0303الكتب  العربية ، القاهرة ، 

 :األعشى ، قيس بن ميمون . 3

 . م  0321، تحقيق محّمد حسين ، مكتبة اآلداب بالجامبيز ، مصر ،  الّديوان   
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، دار الفكر،  الموجز في قواعد الّلغة العربّية و شواهدهااألفغاني ، سعيد ، . 3

 .م0331، بيروت

 ( .هـ 277. ت ) ابن األنباري ، . 01

 ، تحقيق جودة مبروك ،  اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين و الكوفيين   

 . م4114، القاهرة ،   0. مكتبة الخانجي ، ط 

 : بابتي ، عزيزة .  00

 .م  0333، لبنان ، 0 .، طر، دار صاد معجم الّشعراء المخضرمين و األمويين    

 :البرقوقي ، عبد الّرحمن. 04

 .م 0343 ، المطبعة الّرحمانّية ، مصر،شرح ديوان حّسان بن ثابت األنصارّي     

 ( .هـ 437.ت )ورة بن موسى بن الّضّحاك ، ، محّمد بن عيسى بن سالّترمذي.  03

، "  03 41" ديث ن ، رقم الحي، تحقيق أحمد محّمد شاكر و آخرسنن الّترمذي      

 . م 0372، مصر ،  الّطبعة الّثانيةمكتبة و مطبعة مصطفى الحلبي ، 

 (.هـ 231. ت )الّثعالبي ، .  02

القاهرة ، الفكر ،دار ن ،ي، تحقيق مصطفى الّسّقا و آخرفقه الّلغة و سّر العربية     

 . م0333

 (.هـ  270. ت )الجرجانّي ، عبد القاهر ، .  02

،   0. ، تحقيق علي توفيق الحمد ، مؤسسة الّرسالة ، ط في الّصرفالمفتاح     

 .م  0337بيروت ، 

 (.هـ  002. ت ) جرير ، .  06

 .م  0336، دار بيروت للّطباعة و الّنشر ، بيروت ،  الّديوان     

 (.هـ  626. ت )ابن الحاجب ، أبو عمرو بن عثمان ، .  07

 العراق ، ، وزارة األوقاف ،تحقيق موسى العليلي  ، اإليضاح في شرح المفّصل -   

 .م0334
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، تحقيق صالح الكافية في علم الّنحو و الّشافية في علمي الّتصريف و الخط  -   

     (.د ، ت ) الّشاعر، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، عبد العظيم 

دار ان ، ، عّمر صالح سليمان قداره ، دار عّمار، تحقيق فخ أمالي ابن الحاجب -   

 .  م  0333الجيل ، بيروت ، 

 :الحتي ، حّنا نصر .  03

، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  0، ط   شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل     

 .م 0333

 (. 206. ت )الحريري ، أبو محّمد القاسم بن علي ، . 03

، 0.زيع ، ط ّتو، دار األمل للّنشر و ال فارس، تحقيق فائز  شرح ملحة اإلعراب     

 .م 0330

 :حّسان بن ثابت األنصارّي . 41

 .م 4116، بيروت ،  0.، تحقيق عبد اهلل سندة ، دار المعرفة ، ط  الّديوان    

 .م 0332، الّطبعة الّثانية، بيروت، دار الكتب العلمّية ، ، تحقيق عبد مهناالّديوان    

 :حسن ، عّباس .  40

 ( .د ، ت ) ، دار المعارف ، القاهرة ،  الّنحو الوافي     

 :الحمداني ، خديجة .  44

 .م  4101، عمان ،  0. ، دار صفاء للّنشر و الّتوزيع ، ط  أبحاث صرفّية     

 (.هـ  0302. ت ) الحمالوي ، أحمد بن محّمد ،. 43

، دار الكيان ، الطبعة الّثانية عشرة ، الّرياض ،  شذا العرف في فن الّصرف      

 .م  0327

 (.هـ 722. ت ) أبو حّيان األندلسّي ، .  42

تحقيق محّمد عثمان ، دار الكتب العلمية ، ارتشاف الّضرب من لسان العرب ،  -    

 .م  4100،  بيروت ،  0.ط 
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معّوض ، دار الكتب  الموجود و عليعبد ، تحقيق عادل تفسير البحر المحيط  -    

 .م 0333، بيروت ، 0.العلمّية ، ط 

، تحقيق عبد الحسين الفتلي ،  مؤسسة  الّنكت الحسان في شرح غاية اإلحسان -    

 .م  0332، بيروت ،  0.طسالة ،  الّر

 : افعيد بن مصطفى الخضري الّشمحّمالخضري ، .  46

،  0.، دار الفكر ، ط  مالكحاشية الخضري شرح ابن عقيل على الفّية ابن       

 .م  4113بيروت ،  

 ( .هـ 607. ت ) الخوارزمي ، القاسم بن الحسين ،. 47

، تحقيق عبد الّرحمن  شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالّتخمير     

 . م  0331، بيروت ،  0. العثيمين ، دار   الغرب االسالمّي ، ط

 :ي الّدين يالّدرويش ، مح. 43

، دار اليمامة و دار ابن كثير و دار اإلرشاد للّشؤون  إعراب القرآن و بيانه     

 .م  0331االجتماعّية ، سوريا ، 

 :الّراجحي ، عبده .  43

 . م0333ياض ،الّر،  0.ط ، وزيع، مكتبة المعارف للّنشر و الّتالّتطبيق الّنحوّي     

 :رضا ، علي .  31

 (د ، ت ) ، الّطبعة الّثالثة  ،  العربّية نحوها و صرفهاالمرجع في الّلغة      

 (.هـ 321/  337 .ت ) الّزجاجي ،.  30

، تحقيق مازن مبارك ، دار الّنفائس ، الّطبعة الّثانية،  اإليضاح في علل الّنحو -     

 .م 0373بيروت ، 

، بيروت ،  0.، تحقيق علي الحمد ، مؤّسسة الّرسالة ، ط  الجمل في الّنحو -     

 .م0332

 :الّزركلي ، خير الّدين .  34

 . 4114، بيروت ،  02. اليين ، ط ،  دار العلم للماألعالم      
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 (.هـ 233. ت ) الّزمخشري ، .  33

، تخريج خليل شيحا ، دار المعرفة ، الّطبعة الّثالثة ،    تفسير الكّشاف -     

 .م 4113بيروت ، 

 (.د، ت ) ، دار الجيل ، الّطبعة الّثانية ،  بيروت ،  ربّيةالمفصل في علم الع -     

 :ساعدة بن حوبة الهذلي .  32

 .م 0362، الّدار القومّية للّطباعة و الّنشر ، القاهرة ،  ديوان الهذليين      

 :الّسامرائي ، فاضل .  32

 . م 4111، دار الفكر ، عّمان ،  معاني الّنحو     

 .  4117، عّمان ،  4. ، دار عمار ، ط  معاني األبنية     

 (.هـ  306. ت ) ابن الّسراج ، أبو بكر محمد بن سهل ،. 36

،  بيروت ،  0. ، عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الّرسالة ، ط  األصول في الّنحو     

 .م  0332

 (.هـ  771. ت )الّسلسيلي ، أبو عبد اهلل ، .  37

، 0ة ، ط ، تحقيق الّشريف البركاتي ، الفيصلّي شفاء العليل في إيضاح الّتسهيل

 .م  0336مكة ، 

 (.هـ 031. ت ) سيبويه ، أبو عمرو بن عثمان بن قنبر ، .  33

، ، القاهرة ، تحقيق عبد الّسالم هارون ، مكتبة الخانجي ، الّطبعة الّثالثةالكتاب       

 .م 0333

 ( .هـ  300. ت )الّسيوطي ، جالل الّدين ، . 33

 ،0.ط، تحقيق عبد العال مكّرم ، مؤسسة الّرسالة ،  األشباه و الّنظائر في الّنحو     

 .م 0332بيروت، 
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 (.هـ  0416. ت ) محّمد بن علي ، : الّصّبان .  21

دار ،  حاشية الّصّبان على شرح العالمة األشموني على ألفّية ابن مالك       

 (.د ، ت )  الفكر، بيروت ،

 :ضيف ، شوقي .  20

الّطبعة الّسابعة، ، دار المعارف ،  تاريخ األدب العربي العصر اإلسالمي      

 . م 0363القاهرة ، 

 :أبو طالب عّم الّنبي صّلى اهلل عليه و سّلم .  24

، بيروت  0. ، جمعه و شرحه محمد الّتنوخي ، دار الكتاب العربي ، ط الّديوان     

 .م0332،

 :مرداس عّباس بن . 23

 .م 0330بيروت ، ،  0.ط ، سالة، مؤسسة الّرتحقيق يحيى الجّبوريالّديوان ،      

 :عبد الواحد ، عصام . 22

، القاهرة ،  0.، مكتبة الّثقافة الدينّية ، ط  المشتّقات العاملة في الّدرس الّنحوي    

 .م 4116

 (.هـ  663. ت )ابن عصفور ، . 22

، ، بيروت 0. ناح ، عالم الكتب ، طتحقيق صاحب أو ج،  شرح جمل الّزجاجي     

 . م 0333

 (.هـ  763. ت )ابن عقيل ، بهاء الّدين عبد اهلل العقيلي ، .  26

، تحقيق ، محّمد محي الّدين عبد الحميد ،  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك     

 ( د ، ت ) دار إحياء الّتراث العربي ، بيروت ، 

 :د عيد ، محّم.  27

 .م 0330، مكتبة الّشباب ، القاهرة ،  الّنحو المصّفى     
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 : الغالييني ، مصطفى .  23

 . م 4112، عّمان ،  0. ، دار الفكر ، ط جامع الّدروس العربّية      

 :الفاخوري ، حّنا . 23

، بيروت ،  0. ، دار الجيل ، ط الجامع في تاريخ األدب العربي األدب القديم     

 .م 0336

 (.هـ  734. ت ) ابو الفداء ، .  21

، تحقيق جودة محّمد ، مكتبة اآلداب ، الّطبعة  الكّناش في الّنحو و الّتصريف       

 .م 4112الّثانية ، القاهرة ، 

 : الفرزدق .  20

، ، بيروت 0. ، ط ة، شرحه و ضبطه علي فاعور ، دار الكتب العلمّي الّديوان      

 . م 0337

 :الفضلي ، عبد الهادي .  24

 ( .د ، ت ) ، دار القلم ، بيروت ،  مختصر الّصرف      

 :ابن قتيبة .  23

 .م 0323، تحقيق أحمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ،  الّشعر و الّشعراء      

 :كحيل ، أحمد . 22

 (.د ، ت ) ة الّسادسة ،  ، الّطبع الّتبيان في تصريف األسماء     

 :كشك ، أحمد .  22

 . م  0332، مكتبة الّنهضة المصرّية ، القاهرة ،  الّلغة و الكالم      

 :ابن كمال باشا . 26

 .  4114، تحقيق أحمد حسن حامد ، دار الفكر ، الّطبعة الّثانية ،  أسرار الّنحو      
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 (.هـ 674. ت )ابن مالك ، .  27

،  0.، تحقيق عبد الّرحمن الّسيد و محّمد المختون ، هجر ، ط  الّتسهيل شرح       

 .م  0331القاهرة ، 

 (.هـ  432. ت ) المبّرد ، أبو العّباس محّمد بن يزيد ، .  23

 (.ت د ،)عضيمة ،عالم الكتب ، بيروت،  ، تحقيق محّمد عبد الخالق المقتضب      

 (.هـ 723.ت)،  قاسم المعروف بابن أم قاسمالمرادي ، بدر الّدين الحسن بن .  23

، د عزوز، تحقيق أحمد محّمة ابن مالكتوضيح المقاصد و المسالك بشرح ألفّي      

 .م  4112، بيروت ،  0. المكتبة العصرّية ، ط

 (.هـ  700. ت ) ابن منظور ، جمال الّدين ،.  61

 ، القاهرة ،، دار المعارفلي الكبير وآخرون ، تحقيق عبد اهلل ع لسان العرب      

 (.د ، ت ) 

        الميداني ، أبو الفضل أحمد بن محّمد بن أحمد بن إبراهيم الّنيسابوري ،.  60

 (. 203. ت ) 

 . م 4114، تحقيق سعيد محّمد اللحام ، دار الفكر ، بيروت ،  مجمع األمثال       

 :نهر ، هادي .  64

 .م 4101، األردن ،  0.الحديث ، ط  ، عالم الكتب الّصرف الوافي      

 (.هـ  760. ت ) ابن هشام ، أبو محّمد عبد اهلل جمال الّدين ، . 63

  ي الّدين عبد الحميد ، يتحقيق محّمد مح،  أوضح المسالك إلى ألفّية بن مالك -      

 ( .د ، ت)ة ، بيروت ،المكتبة العصرّي        

ي الّدين عبد الحميد ، ي، تحقيق محّمد مح األعاريبمغني اللبيب عن كتب  -      

 . م 0330المكتبة العصرّية ، بيروت ، 

دار  ي الدين عبد الحميد ،ي، تحقيق محّمد مح شرح قطر الّندى و بّل الّصدى -      

 .م  4112الّطالئع ، القاهرة، 
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 ، تحقيق بركات يوسف هّبود ، دار الفكر ، بيروت ،شرح شذور الّذهب  -

 .م 0332

 :الوّراق ، أبو الحسن محّمد بن عبد اهلل . 62

،   0. ، تحقيق محمود جاسم محمد الّدرويش ، مكتبة الّرشد ، ط علل الّنحو     

 . 0333الّرياض ، 

 (.هـ  623. ت ) ابن يعيش ،.  62

 .م 4110،  بيروت ،  0. ، دار الكتب العلمّية ، ط لشرح المفّص      

 

 :الجامعّية الّرسائل 

 :موقده ، سمير . 0

اسم الفاعل في القرآن الكريم دراسة صرفّية نحوّية داللّية في ضوء المنهج  -   

 .م 4112،  رسالة ماجستير ، جامعة الّنجاح ، فلسطين ،  الوصفي

دراسة صرفّية نحوّية  الّصفة المشّبهة و مبالغة اسم الفاعل في القرآن الكريم -   

 .م 4113جامعة عين شمس ، مصر ، حة  دكتوراه ،داللّية ، أطرو

 :ابن ميسية ، رفيقة . 4

، رسالة ماجستير ،   األبنية الّصرفّية و داللتها في سورة يوسف عليه الّسالم   

 . م  4112جامعة منتوري قسنطينة ، الجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية الشعبّية ، 

 

 

  



022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



022 
 

 ةالقرآنّيفهرس اآليات 

 فحةالّص رقمها  اآلية  ورة الّس

 " مَالِكِ يَومِ الدّينِ"  " 1" الفاتحة 

 " مهِيْلَعَ بِوْضُغْاملَ رِيْغَ" 

 " نيِْالّال الضّ م وَيهِلَعَ وبِضُغْاملَ رِيْغَ" 
 

3 
 
7 
 
7 

03 

 
30 

 
012 

 " هِبِ  رٍافِكَ لَوَوا أَونُكُال تَ وَ"  "  2" البقرة 

 " ومُاهللُ ال إِلهَ إاِل هُو احلَيُ القَيُ" 

 " اهللِ دَنْعِ طُسَقْأَ كُمْلِذَ" 

 

20 

 
422 

 
434 

036 ،023 

 
71 

 
043 

 " ةِبَعْغَ الكَالِياً بَدْهَ"  "  5" المائدة 
 

32 02،42 

 " وَجَاعِلُ اللَيْلِ سَكَناً وَ الّشَمْسَ"   "  6" األنعام 

 " هِيلِبِسَ نْعَ لُضِيَ نْمَ مُلَعْأَ وَهُ كَبَرَ نَإِ" 

 " اهَيْمِرِجْمُ  رَابِكَأَ ةٍيَرْقَ لِي كُا فِنَلْعَجَ كَلِذَكَ وَ" 
 

36 

 

007 

 
043 

44 ،24 
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032 

 " كَرُدْه  صَبِ قٌائِو ضَ"  "  11" هود 
 

04 32  ،20 

 " نّاا مِينَبِى أَلَّبُ إِحَأَ وهُخُأَ وَ فُوسُيُلَ"  "12"يوسف 

 "فِيْهِ مِنَ الزّاهِدِيْن  كَانُوا" 

 " و غَلّقَتِ األَبْوَابَ" 

 

3 
 

41 

 
43 

046 

 

43 

 
71 

 " مكُبِ مُلَعْم أَكُربُ"  "17"اإلسراء 
 

22 044 

 "18"الكهف 

 
 

 " 18" الكهف 

 

 " ـطٌ ذِرَاعَيْـهِ بِالْوَصِيْدِوَ كَلْبُـهُم بَاسِ" 

 " راًفَنَ زُعَأَ االً وَمَ كَنْمِ رُثَكْا أَنَأَ" 

03 

 
 
32 

07 

 
 

042،020 
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 " االًمَعْأَ نَيْرِسَخْاألَم بِكُُئِبِنَنُ لْهَ لْقُ"  " 18" الكهف 

 

013 22 

 " مَأْتِيّاً كَانَ وَعْدُهُإنَهُ "  "  19" مريم 

 

60 04 

 " ةًمُضْغَ ةَقَلَا العَنَقْلَخَفَ"  " 23"المؤمنون
 

02 36 

 " يهلَعَ نُوَهْأَ وَهُوَ هُيدُعِيُ مَثُ قَلْاخلَ أُدَبْي يَالذِ وَهُ وَ"  " 31" وم الّر

 

47 044 

 " اهللِ قُلْا خَذَهَ"  " 31" لقمان 

 

00 36 

 " مهِسِفُنْأَ نْمِ نيَنِمِؤْاملُى بِلَوْأَ يُبِالنَ"  "33"األحزاب

 " و الذّاكِريْنَ اهللَ" 

 

6 
 
32 

046 

 
43 

 " هُابُرَشَ غٌائِسَ اتٌرَفُ بٌذْهذا عَ"  "  35" فاطر 

 "  هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ " 

04 

 

04 

20  

 

24 

 " يمٍظِعَ حٍبْبِذِ اهُنَيْدَفَ وَ"  "37"الّصافات

 

017 32 

 "إنّ هَذَا لَّشَيءٌ عُجَابٌ "  "  38" ص 

 "ابُ وَبْاألَ مُهُلَ  ةًحَتَفَمُ" 

2 
 

21 

63 

 
26 

 "هِ ضُرِهَلْ هُنّ كَاشِفَاتٌ "  "  39" الّزمر 

 

33 43 

 02 3 " قَابِلِ التّوبِ شَدِيْدِ العِقَابِ"   "  41" غافر 

 " مْخُّشّعاً أَبصَارُهُ"  "  54" القمر 

 " رُشِاألَ ابُذّالكَ نِمَغَداً  نَوْمُلَعْيَسَ" 

 " إِنّا مُرْسِلُو النَاقَةِ فِتْنَةً لَهُم" 

 

7 
 

46 

 
47 

 

43 
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42 

 

 32 22 " انٍدَ نِيْتَنّى اجلَنَجَ وَ"  "55"الّرحمن 
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 " إنّ اهللَ بَالِغُ أَمْرِهِ"  "65"الّطالق 

 

3 44  ،46 

وَ ال تُطعْ كُلّ حلّافٍ مَهِني هَمّازٍ مَّشّاءٍ بِنميم مَنّاعٍ للخَريِ "  " 68" القلم 

 " ميْثِمُعتدٍ أَ
 

3 – 04  77 

 "وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبَارا "  "  71" نوح 

 

44 63 

 "فَاملُلْقِيَاتِ ذِكْراً "  77المرسالت 

 

2 06 

 "ةٍرّمَكَفٍ مُحُي صُفِ"  "  81" عبس 

 

03 32 

 "قٍافِدَ اءٍمَ نْمِ قَلِخُ"  "86"الّطارق 

 

6 37 

 "ى قَبْأَ وَ رٌيْخَ ةُرَاآلخِ وَ"  "  87"األعلى 

 

07 042 

 " عٍيرِضَ نْال مِإِ امٌعَم طَهُلَ سَيْلَ"  "88"الغاشية 
 

6 002 

 " ةًيَضِرْمَ ةًيَاضِرَ كِبِى رَي إلَعِجِارْ"  " 89" الفجر 
 

47 33 

 " لُمَزَة ٍ هُمَزةٍ ّ لُلكِ لٌيْوَ"  "114"الهمزة
 

0 71 
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 واهد الشعريةفهرس الّش

 فحةالّص اعرالّش البحر عرياهد الّشالّش الحرف
أبو طالب ابن  ويل الّط ُرْوُبـَضِريٌم ُرُؤْوَس الّداِرِعْيَن ـَك        ُيْحَمُد َيوُمُه  َبَكيُت َأَخا أَلَواَء الباء

 لب عبد المّط
34 

 41 القائل مجهول ويلالّط َرْتـْيُر َفــْهِبٍي ِإَذا الّطـــَة ِلــــَمَقاَل        و ِلَهٍب َفَلا َتُك ُمْلِغًيا َخِبْيٌر َبُن اءالّت

 وُجـَهُي اِءَزالَع اَنَوْخِإ وِقى الَشَلَع           ا َهَنِإ ِقْوللَش اَجَتاْه َو ُهَنْيِد ىَلَق يمجال
 

 30،  63 الهذليأبو ذؤيب  ويلالّط

 رفة بن العبدَط البسيط اِخَبــــــَط اَلَبْرم ِسُهُضَيْبَأ َو ًاـمْؤُل       م ُهُمَأْلَأ َمْوالَي َتْنَأَف وُكُلا الُمَمأ الخاء
 

024 

 رفة بن العبدَط الوافر اِخَبَط اَلَبْرِسم ُهَضَيْبَأ ِقْدمًا َو فتًى           َر َش اَنٌر َكْصَنٌر َفْصَن َتْلُق إْن
 

003 

 أّبان الالحقي الكامل َداِرــــِمَن اأَلق هِجَيــــَس ُمنـــَما َلي       ٌن ـ َتضيُر َو آمال ُمورًاأ َحِذٌر اءالّر
 

73 

 جرير  الكامل   ا اَرــــَهَن اِرـــــَهالَنُث ِبــَبْخَأ ا َوًلْيَل        ُمـُكْنِم ُقَدْزَرا َفَي َثَبْخَأ َقْلُي ْمَل
 

047 

 034 األعشى    ريعالّس ِراِثــــــــــَكْلِل ُةَزـــــا الِعـــــــَمَنِإ َو       ى ــًصم َحُهْنِم ِرَثْكاأَلِب َتْسَل َو

 الفرزدق البسيط ُرُزه اأُلِب ْتَثاا الَتَم ِلي ُكــبِيالّط َو           ًةـــــلنِزَم اِرياألخ َلَبَفُعْجُتَها ِق
 

     23 

 ِرْمـــى َخـــــَلَع ٍةَبِهْوـــــَم اِءَم ْنِم       ا ــــــَنَل ِتْلَذو َبَل ُبَيْطَأ وِكُفَل َو
 

 046 القائل مجهول الكامل

 

 القائل مجهول ويلالّط ِرــــْهالَظ َعِطَقْنُم اُهَلْجِر ٍةَبْوُرْضَمَك        ٍلـــاِئَو َةَناْب َبِلْغا َتَنْكَرَت ُنْحَنَف
 

33 

 ِرَيْخاأَل ُناْب َو اِسُر الَنْيَخ اٌلَلِب
 

 003 القائل مجهول الّرجز

العّباس ابن  ويل الّط اـــــَساِنَوالَق يوِفالُسا ِبَنِم َبَرْضَأ َو      م ــــــُهْنِم ِةيَقِقَحْلى ِلَمْحَأ َو َرَكَأ ينالّس
 مرداس

033 

021 

 الكامل      اِعـــيُر ِجَشوا َفـــــــــاُعَج ُما ُهَذِإ َو       ٍمــــاِعَط ُلوََّأوا َفُمِعَط ُما ُهَذِإ َو  العين
 

 036 القائل مجهول

 041 األحوص البسيط  اـــَعِنا ُمَم اِنَسْنلى اإِلشيٍء ِإ َحُب و       َمَنَعْت ْنَأ ِبُحي اْلفًا ِفَلي َكِناَدَزَو

 ويلالّط  ُفـــــَوَكا ــــَناِئَرَو ْنـــِم ُمـــــِهْيِتْأا        َيَل ِةَرــيِشَة الَعَرْوـــَع وـــُظاِفالَح الفاء
 

عمرو ابن امرئ 
 القيس

22 

  ُلـــــَجْعَأ ِمْوـــالَق ُعَشْجَأ ْذِإ ْمِهِلَجْعَأِب    ْنُكَأ ْمَل اِدى الَزَلي ِإِدْياأَل ْتَدُم ْنِإ َو الالم
 

 043 الّشنفرى ويلالّط

  ويلالّط ٍر ُمَعّجلـــَواٍء َأو َقِدْيـــِش َفـــَصِفْي       َفَظّل ُطُهاُة اللْحِم ما َبْيَن ُمْنِضٍج
 

 24 امرؤ القيس

 اَلـــــِخن َبِإ َو اٍعَنَمِب يُمِرــــَكا اْلَل َو      اَمِلَظ ْنِإ ًا َوّلاَمِب َظْلالَق ُماِحالَرا َم
 
 

 البسيط
 

عبد اهلل ابن 
 رواحة

 

012 



023 
 

 ويل الّط اًل  ــــــَو َليَس ِبَوّلاِج الَخَوالف َأعَق         ا ــــهِإَليَها ِجالَل لّباسًاأَخا الَحرِب  
 

 القائل مجهول
 

72 

 اًلَلـــــَضُم اِكَوي َهِف َياِدَؤَف َلَظَف         اًلَمْجَأ ِرْدالَبَك اِكَنْلِخ ْدَق َو ِتْوَنَد
 

 ويلالّط
 

 043 القائل مجهول

 

  ُلَوــــــْطَأ َو ُزـــــَعَأ ُهُماِئَعتًا َدْيَب         ا ــــَنى َلَنَب اَءَمالَس َكَمي َسالِذ إَن
 

 الكامل  
 

،043 الفرزدق

043 

 الّرجز ِلـــــْيِلَظ ٍداِرــــــي َبـــِبْنَجدًا ِبــَغ         ي ـــيِلِقَت ْنَأ َأْجَدَرانًا َكي َمّوِحَرَت
 

أحيحة ابن 
 الجالح

043 

 ِماِئَلاأَل َنــيِزَجْعي اأَلِدْيَأِب ُلْوُصَت         ا ــــَمَنَأ َتْنّيَبَت ِلْقا َعَذ َتْنُك ْوَلَف الميم
 

 ويلالّط
 

 043 الفرزدق

 ويلالّط م  ــــَنَي ْمل َلاللْي اَتَب ابًا َوَرت ِطاَتَب         ٌل ـــِمنًا َعِهْوَمٌل ْيِلَكا آَهّتى َشَح
  

 73 ساعدة الهذلي

 م َهَسُم اٍنَمَي ٍطْيَر ْنِم ِنْوى الَصَلِإ         ًة اَعَس َجَوْحَأ َضْرا الِعَنْدَجا َوَنِإَف
 

 الّطويل
 

 024 أوس بن حجر

  وُمــــــَو ُكُلُه ـــــَدٌب َلـــَن ِبِسَراِتهاَسْمَحٍج            ة أو ِمْسَحِل َسِنٍق ِعَضاَد
 

 الكامل
 

 31 لبيد بن ربيعة  

  وُم ــــُيْغَم ّريُحال ِهْيَلَع اٍذَذَر ُمْوَي           ُهّيَجَه َو اٍتَضْيَب َرّكَذى َتّتَح  
 

 البسيط
 

 34 علقمة بن عبدة

 ا ـــــاَنَكْرَأ اهلِل ِقْلَخ ُفَعْضَأ َنُه َو        ِهِب اَكَرا َحى َلَتَح ِبُلا اّلَذ َنْعَرْصَي ونالّن
 

 البسيط
 

 020 جرير

 ا ـــــــا َأْطَفاَلهـــــُعوذًا ُتْزّجي َبْيَنَه     اَئِة الِهَجاِن َو َعْبَدَها      الَواِهُب الِم الهاء
 

 البسيط
 

 46 القائل مجهول

  رو ْمَع ْنَع ُسْيا َقَي َسْفالّن َتْبِطَو َتْدَدَص           ا ـــَنَهْوُجُو َتـــْفَرَع ْنا َأـــــّمَل َكُتْيَأَر والوا
 

 الّطويل
 

 26 القائل مجهول

  ِإَذا َراَح َنْحَو الَجْمَرِة الِبْيِض َكالُدَمى       َغْيِرِه   ِه ِمْن َشيِءَماِلٍئ َعْيَنْي َكمَو األلف
 

 ويلالّط
 

عمر بن أبي 
 ربيعة

41 

 ويلالّط ًا   َياِدَع ه َوّيَلَع ّيًاِدْعـــَم يُثــــا اللــَنَأ         ي ِنّنَأ ُةَكْيَلي ُمِسْرِع ْتَمِلَع ْدَق َو الياء
 

عبد يغوث 
 الحارثي

33 

  الكامل     َناــــيِنَبِل ٍبَأ ْنــــــِم ّشَباِئِبال َدْنِع        م ـــــِهِلْؤُسِب اِةَفُعْلِل ُحَمْسَأ َتْنَأَلَف
 

 047 القائل مجهول
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 فهرس األمثال 

 فحةالّص المثل  الرقم

 003 َأْشَغُل ِمْن َذاِت الِنْحَيْيِن 0
 ُدَمْحَأ ُدْوالَع َو ِءْدالَب ِلْثِما ِبَنْدُع َو        م ِهِضْرَقِب ِسْمَأ اَنَبْيي َشِنا َبَنْيَزَج 4

 
042 

3 
 

 " اًرَبْيَخ ِلْهى َأَلِإ رًاْمَت ٍعِضْبَتْسُمَك" 
 

02 

 "اُوس ن َطى ِمَهْزَأ َوُه َو يٍكِد ْنى ِمَهْزهو َأ"  2
 

003 

 " اٍظّص من ِشَظَلهو َأ"  2
 

002/ 007 
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 فهرس الجداول

 مضمون الجدول رقم الجدول
 

 فحة الّص

 يوانة ورود اسم الفاعل في الّديظهر إحصائّي 1جدول رقم 
 

43 

 .يوانالفاعل في الّدة لورود اسم سبة المئوّييمثل الّن 2جدول رقم 
 

43 

الثي و غير يوان من حيث الّثإحصائية ورود الصفة المشبهة في الّد 3جدول رقم 
 .كرة و المعرفة الثالثي و العاملة و غير العاملة و الّن

60 

 60 .يوان فة المشّبهة في الّدة لورود الّصسبة المئوّييمثل الّن  4جدول رقم 

 

 .على الصيغ القياسية و الّسماعية فة المشبهةورود الّصة إحصائّييبّين  5جدول رقم 
 

60 

 60 .ة لورود الّصفة المشّبهة في الديوان سبة المئوّييمثل الّن 6جدول رقم 

 

 يبين ورود صيغ المبالغة القياسية و الّسماعية في الّديوان   7جدول رقم 
 

33 

 . ة و الّسماعية في الّديوان القياسّييغ ة لورود الّصسبة المئوّييمثل الّن 8جدول رقم 
 

33 

عريف و نكير و الّتة من حيث الّتماعّية و الّسن صيغ المبالغة القياسّييبّي  9جدول رقم 
 .من العاملة و غير العاملة 

33 

ة من ماعّية و الّسة لورود صيغ المبالغة القياسّيسبة المئوّييمثل الّن  11جدول رقم 
 .ريف و من حيث العاملة و غير العاملة عكير و الّتحيث التّن

33 

الثي الثي و غير الّثة ورود اسم المفعول القياسي من الّثيبين إحصائّي 11جدول رقم 
 .و اسم المفعول الّسماعي في الديوان 

017 

ة لورود اسم المفعول القياسي و الّسماعي في سبة المئوّييمثل الّن  12جدول رقم 
 .الّديوان 

017 

 13رقم جدول 

 

 .يوان فضيل القياسي و غير القياسي في الّدن ورود اسم الّتيبّي
 

022 

فضيل القياسي و غير القياسي في ة لورود اسم الّتسبة المئوّييمثل الّن 14جدول رقم 
 .الّديوان 

022 

 
 

 

 

 

 



064 
 

 

 

 فهرس األشكال

 الّصفحة  مضمون الّشكل  رقم الّشكل

 .سبي السم الفاعل الّتمثيل الّن 0
 

43 

 .الثيالثي و غير الّثمثيل البياني السم الفاعل الّثالّت 4
 

43 

كرة و الّن) الثي العامل و غير العامل مثيل البياني السم الفاعل الّثالّت 3
 (.المعرفة 

43 

 .الثي العامل و غير العامل مثيل البياني السم الفاعل غير الّثالّت 2
 

31 

 (.كرة و المعرفة الّن) الثي من غير الّثمثيل البياني السم الفاعل الّت 2
 

31 

 ( .الّنكرة و المعرفة ) مثيل البياني السم الفاعل الّثالثي الّت 6
 

30 

 .مثيل الّنسبي للّصفة المشّبهة الّت 7
 

64 

 . للّصيغ القياسية و الّسماعية للّصفة المشّبهة  الّنسبي مثيل الّت 3
 

64 

 . من الّثالثي و غير الثالثي فة المشّبهة مثيل البياني للّصالّت 3
 

63 

 63 . العاملة و غير العاملة فة المشّبهة مثيل البياني للّصالّت 01

 

 62 . (المعرفة و الّنكرة ) للّصفة المشّبهة  بياني مثيل الالّت 00

 

 62 . التمثيل البياني للّصفة المشّبهة القياسية و الّسماعية  04

 

03 

 

 32 .ة ة و الّسماعّيلصيغ المبالغة القياسّي لّنسبي مثيل االّت

02 

 

و الّسماعية من حيث الّنكرة ة لصيغ المبالغة القياسّي مثيل الّنسبي الّت
 . و المعرفة و العاملة و غير العاملة 

32 

 32 .في الّديوان ة الّسماعّيالقياسية و مثيل البياني لصيغ المبالغة الّت 02

 

 32 . العاملة و غير العاملة ة البياني لصيغ المبالغة القياسّيمثيل الّت 06

 

 . العاملة و غير العاملةمثيل البياني لصيغ المبالغة الّسماعّية الّت 07
 
 

36 
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 . الّتمثيل البياني لصيغ المبالغة القياسية الّنكرة و المعرفة  03
 

36 

 .المعرفة و الّنكرة لصيغ المبالغة الّسماعية مثيل البياني الّت 03
 

37 

 

41 

 

من الّثالثي و من غير الّثالثي العامل السم المفعول  مثيل الّنسبيالّت
 . و غير العامل و النكرة و المعرفة 

013 

 

 .ومن غير الّثالثي مثيل البياني السم المفعول من الّثالثي الّت 40
 

013 

 013  .الّسماعي القياسي و مثيل البياني السم المفعول الّت 44

 

 . العامل و غير العاملالثي مثيل البياني السم المفعول من الّثالّت 43
 

013 

 .العامل و غير العاملالثي مثيل البياني السم المفعول من غير الّثالّت 42
 

001 

 .المعرفة و النكرة  البياني السم المفعول من  الّثالثي مثيل الّت 42
 

001 

 المفعول من غير الّثالثي الّنكرة و المعرفةمثيل البياني السم الّت 46
 

000 

 .في الديوان فضيل السم الّت الّنسبيمثيل الّت 47
 

022 

 .الّتمثيل البياني السم الّتفضيل القياسي و غير القياسي  43
 

022 

 .الّتمثيل البياني السم الّتفضيل الّثالثي المعرفة و الّنكرة  43
 

026 

الّتمثيل البياني السم الّتفضيل المضاف إلى المعرفة و المضاف إلى  31
و اسم الّتفضيل الذي " ِمن " الّنكرة و اسم الّتفضيل الذي وقعت بعده 

 .ينصب تمييزًا 

026 
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Abstract 

 

This study addresses ( Derivatives That Substitues The Work Of The 

Tense  In Hassan Ben Thabet’s Poetry And Their Role In Linguistic 

Structures ) 
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Mahmud Ali 

 

Supervised By 

Dr. Yasser Al _ Hroub  

 

        This study exposes the derivations in Hassan Ben Thabet's 

divan . These derivations include the following : present 

participle , simile adjective , exaggeration form , past participle 

and preference noun ( the adjective in the comparative degree. 

And they were entitled : " The derivations in the poetry of 

Hassan Ben Thabet and their role in the linguistic structures : 

conjugative etymological indicative study " .  

         The importance of this study arise from its consideration 

as it joins the derivations from the conjugative side , 

etymological side and the indicative side which is unable to 

separate them from each other . And the study is impossible to  
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complete without talking about those derivations in a form that 

gathers the three sides . The reason for choosing Hassan's 

Poetry is that he was a mighty poet who represents two great 

ages rich in literature and science . 

       The aim of studying the derivations that do the role of the 

verb in the entry is to know the relation that connects the 

lexical meaning , Syntactical with the morphological sides and 

the range of affection of the lexical side of the derived through 

its grammatical role and morphological structure in a text .        

       And they depended the descriptive method in this research 

work , as I studied the derivative from three sides : The 

etymological side , the derivative side , and the indicative side , 

as I joined the three sides together in one research . 

    The previous studies in which I dealt bit with the derivations ,  

allegorical adjectives and exaggerated present participle in the 

Holy Quran a study that dealt with the three previous sides . A 

doctoral thesis , Ain Shams university , Egypt ,  2009, by Sameer 

Maugedah . And the present participle in the Holy Quran " a 

morphological , syntactical , and denotative study " in the light 

of the descriptive method , AL – Najah university , Palestine , 

2004 , by Sameer Maugedah . And the morphological structures 

and its denotations in Sort Yousef peace be upon him , a master 

degree thesis , Mantory university , Constantine , Algeria , 

2004, by Rafegah Ibn Maiseiah .  

      The most important thing that distinguishes my study from 

the other studies is that I dealt with five derivations , while the 

others dealt with one or two derivations only .         
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        This theses include five chapters : the first chapter is about 

the Present Participle , the second chapter is about Simile 

Adjective , the third chapter is about Exaggeration Adjective , 

the forth chapter is about Past Participle and the fifth chapter is 

about the Preference Noun " Adjective in the Comparative 

Degree " And I studied this subject from two sides : The 

theoretical side and the practical side .  

          As for the statistics of derivations in the divan were as the 

following : the Present Participle was mentioned " 363 " times . 

Simile Adjective was mentioned " 122 " times . Exaggeration 

from was the least as it was mentioned only " 71 " times . The 

past participle was mentioned " 180 " times and finally the 

Preferance Noun was mentioned " 112 " times .       

                               

 

 


