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 2:2اﺳﻢ اﻟﻤﺮة واﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ
اﺳﻢ اﻟﻤﺮة واﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﺼﺪران ﯾﺼﺎﻏﺎن ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮة أو ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ ،وﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺻﻮﻏﮫ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺎغ ﻣﻨﮭﺎ ،وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎن ذﻟﻚ:
أوﻻ :اﺳﻢ اﻟﻤﺮة:
 -1اﺳﻢ اﻟﻤﺮة ھﻮ ﻣﺼﺪر ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻣﺜﻞ )ﺟَﻠْﺴﺔ ،وﺿَﺮْﺑﺔ(
 -2اﺳﻢ اﻟﻤﺮة ﻻ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺼﺪر ﺑﻞ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻮارح اﻟﻈﺎھﺮة ﻛﺎﻟﻤﺸﻲ واﻟﺠﻠﻮس واﻟﻘﯿﺎم واﻟﻮﻗﻮف؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﺆﺧﺬ
ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻮارح اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺠﮭﻞ ،ﻓﻼ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻦ
أﻓﻌﺎل اﻟﻘﻠﻮب ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ وﺣﺐ ،وﻻ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻛﺎﻟﺤﺴﻦ
واﻟﻈﺮف واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺠﺒﻦ واﻟﻜﺮم واﻟﺒﺨﻞ ،وﻻ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺎن وﻛﺎد،
وﻻ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺠﺎﻣﺪة ﻣﺜﻞ ﻧﻌﻢ وﻋﺴﻰ وﻟﯿﺲ.
 -3ﯾﺼﺎغ اﺳﻢ اﻟﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَﻌْﻠﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻔﺎء ،وﺑﺘﺎء ﻓﻲ آﺧﺮه ﻣﺜﻞ
)وَﻗﻔﺔ( )ﺟَﺮﯾﺔ( .ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻨﺘﮭﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎء ﻣﺜﻞ رﺣﻤﺔ ﻓﺈن اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮة ﻣﻨﮫ ﺗﻜﻮن ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﺜﻞ )رَﺣِﻢَ رَﺣْﻤَﺔً واﺣﺪة(
 -4ﯾﺼﺎغ اﺳﻢ اﻟﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﺼﺪره ﻣﻊ زﯾﺎدة ﺗﺎء ﻓﻲ آﺧﺮه
ﻣﺜﻞ )إﻛﺮاﻣﺔ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺔ ،اﻧﻄﻼﻗﺔ ،اﻧﻘﯿﺎدة ،اﺳﺘﻐﻔﺎرة ،اﺳﺘﮭﺠﺎﻧﺔ( ،وإن ﻛﺎن اﻟﻤﺼﺪر
اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻨﺘﮭﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎء ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮة ﻣﻨﮫ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﺜﻞ )إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪة،
إﻋﺎﻗﺔ واﺣﺪة ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﺣﺪة ،اﺳﺘﺠﺎرة واﺣﺪة(
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ:
 -1اﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ ھﻮ ﻣﺼﺪر ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﮫ ﻣﺜﻞ )وِﻗﻔﺔ ،ﻣِﺸﯿﺔ(
 -2اﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻨﮭﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﺮة أي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻮارح وﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻠﻮب ،وﻻ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ .وﻻ ﯾﺆﺧﺬ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ.
 -3ﯾﺼﺎغ اﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ وزن ﻓِﻌﻠﺔ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻔﺎء ،وﺑﺘﺎء ﻓﻲ آﺧﺮه ﻣﺜﻞ
)ﻗِﻌﺪة ،ﻣِﯿﺘﺔ(
وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻨﺘﮭﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎء ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻨﮫ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻣﺜﻞ )ﺧِﺒﺮة
واﺳﻌﺔ( )ﻧﺸﺪ اﻟﻀﺎﻟﺔ ﻧِﺸﺪة ﻋﻈﯿﻤﺔ( أو ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﮫ ﻣﺜﻞ )ﺧِﺒﺮة اﻟﻌﻠﻤﺎء( )ﺳِﯿﺮة اﻟﺴﻠﻒ
اﻟﺼﺎﻟﺢ(
ﻣﻠﺤﻮﻇﺘﺎن :اﻷوﻟﻰ :وردت ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎدر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺷﺬوذا ﻣﺜﻞ )اﺧﺘﻤﺮت
اﻟﻤﺮأة ﺧِﻤﺮة( أي ﻏﻄﺖ رأﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﻤﺎر ،و)اﻧﺘﻘﺒﺖ ﻧِﻘﺒﺔ( أي ﻏﻄﺖ وﺟﮭﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎب،
و)ﺗﻌﻤﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻋِﻤﺔ( أي وﺿﻊ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﮫ.
وإﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺒﻦ اﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻷن ﺣﺮوف اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﯿﮫ ﻟﮭﺎ أﻏﺮاض ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ،
ﻓﮭﻲ ﺗﻐﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﺗﻌﻄﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ،وﺑﻨﺎء
اﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﯾﺤﺬف ھﺬه اﻟﺤﺮوف أو ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﺘﺰول ﻓﺎﺋﺪﺗﮭﺎ أو اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ اﻛﺘﻔﻰ
ﺑﺒﻘﺎء اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ ووﺻﻔﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ اﻟﮭﯿﺌﺔ إن دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ
)اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻘﻮي ،اﻧﮭﺰام اﻟﺬﻟﯿﻞ(.
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اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :وﺻﻒ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺄﻧﮫ اﺳﻢ ﻣﺮة أو اﺳﻢ ھﯿﺌﺔ ﻟﯿﺲ إﻋﺮاﺑﺎ ﻟﮫ ﺑﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎ ﻟﻨﻮﻋﮫ ﻓﻘﻂ،
وﯾﻜﻮن إﻋﺮاﺑﮫ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،وﻗﺪ
ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.
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ﺗﻄﺒﯿﻖ
)(1
اﺳﺘﺨﺮج اﺳﻢ اﻟﻤﺮة واﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ وﺑﯿﻦ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ:
) -1ﻓﺈذا ﻧﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر ﻧﻔﺨﺔ واﺣﺪة وﺣﻤﻠﺖ اﻷرض واﻟﺠﺒﺎل ﻓﺪﻛﺘﺎ دﻛﺔ واﺣﺪة(
 -2ﻻ ﯾﺨﻄﺐ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺧِﻄﺒﺔ أﺧﯿﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﺬر -3 .رب أﻛﻠﺔ ﺣﺮﻣﺖ أﻛﻼت
 -4ﺟﺎل اﻟﺴﺎﺋﺤﻮن ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺟﻮﻟﺔ اﻃﻠﻌﻮا ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أھﻢ ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ
 -5ﻟﻜﻞ ﺻﺎرم ﻧﺒﻮة ،وﻟﻜﻞ ﺟﻮاد ﻛﺒﻮة
 -7رب ﺳﻜﺘﺔ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ
 -6اﻟﺘﻤﺲ ﻟﮭﻔﻮة اﻟﺼﺪﯾﻖ ﻋﺬرا.
 -8إذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠﺔ وإذا ذﺑﺤﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﺬﺑﺤﺔ
) -9ﻗﺎﻟﻮا ﺗﻠﻚ إذا ﻛﺮة ﺧﺎﺳﺮة ﻓﺈﻧﻤﺎ ھﻲ زﺟﺮة واﺣﺪة ﻓﺈذا ھﻢ ﺑﺎﻟﺴﺎھﺮة(
 -10ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺸﺘﺎق
)(2
ھﺎت اﺳﻢ اﻟﻤﺮة ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ وھﺎت اﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺼﺢ أن ﯾﺆﺗﻰ ﺑﮫ ﻣﻨﮭﺎ:
ﺻﺤﺎ – اﻧﺼﺮف – أﻋﺎد – ھﺬﱠب – ﻋﻒ – اﺟﺘﻤﻊ – ﺳﻘﻂ – رﻓﻊ  -اﺳﺘﻮﻓﻰ
)(3
أﻋﺮب ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
ھﺘﻜﻨﺎ ﺣﺠﺎب اﻟﺸﻤﺲ أو ﺗﻘﻄﺮ اﻟﺪﻣﺎ
إذا ﻣﺎ ﻏﻀﺒﻨﺎ ﻏﻀﺒﺔ ﻣﻀﺮﺑﺔ
وﺟﻤﺎل اﻟﻌﻠﻢ إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ازدﯾﺎد اﻟﻌﻠﻢ إرﻏﺎم اﻟﻌﺪا
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د .حمود جري جاسن النداوي
كليت الكىث اجلاهعت /قسن علىم القرآى

حمبضشح اىىحُ /مُضُع اىفبػو
قال ابن مالك :الفاعل الذي كمرفوعي "أتى

زيد" "مني ار وجيو" "نعم الفتى

املرحلت الثانيت /هادة النحى /هىضىع الفاعل/
والصرف 0الصفت املشبهت

أراد ابن مالك أن الفاعل ىو :االسم المسند إليو فعل عمى طريقة فعل أو شبيو وحكمو الرفع ،والمراد باالسم ما
يشمل الصريح نحو قام زيد والمؤول بو نحو يعجبني أن تقوم أي قيامك.
فخرج بالمسند إليو فعل ما أسند إليو غيره نحو زيد أخوك أو جممة نحو زيد قام أبوه أو زيد قام أو ما ىو في
قوة الجممة نحو زيد قائم غالمو أو زيد قائم أي ىو.
وخرج بقولنا عمى طريقة فعل ما أسند إليو فعل عمى طريقة فعل وىو النائب عن الفاعل نحو :ضرب زيد.
والمراد بشبو الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان والصفة المشبية نحو زيد حسن وجيو والمصدر
نحو عجبت من ضرب زيد عم ار واسم الفعل نحو ىييات العقيق والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه
أو في الدار غالماه وأفعل التفضيل نحو مررت باألفضل أبوه فأبوه مرفوع باألفضل والى ما ذكر أشار المصنف
بقولو كمرفوعي أتى إلخ.
والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبو الفعل كما تقدم ذكره ومثل لممرفوع بالفعل بمثالين أحدىما
ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى ومثل لممرفوع بشبو الفعل
بقولو مني ار وجيو.
ط /اششح قُه اثه مبىلَ :ثؼذ فؼو فبػو فئن ظٍش

فٍُ َإال فضمري استرت

ج /أراد بو أن حكم الفاعل التأخر عن فعمو نحو قام الزيدان وزيد قائم غالماه وقام زيد ،وال يجوز تقديمو عمى
رافعو فال تقول الزيدان قام وال زيد غالماه قائم وال زيد قام عمى أن يكون زيد فاعال مقدما بل عمى أن يكون
مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر والتقدير زيد قام ىو وىذا مذىب البصريين وأما الكوفيون فأجازوا التقديم
في ذلك كمو.....
فائدة الخالف في غير الصورة األخيرة وىي صورة اإلفراد نحو زيد قام فتقول عمى مذىب الكوفيين الزيدان قام
والزيدون قام وعمى مذىب البصريين يجب أن تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا فتأتي بألف وواو في الفعل
ويكونان ىما الفاعمين وىذا معنى قولو وبعد فعل فاعل وأشار بقولو فإن ظير إلخ إلى أن الفعل وشبيو ال بد
لو من مرفوع فإن ظير فال إضمار نحو قام زيد وان لم يظير فيو ضمير نحو زيد قام أي ىو.
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ط /اششح قُه اثه مبىلَ :جشد اىفؼو إرا مب أسىذا
َقذ يقبه سؼذا َسؼذَا

الثىني أَ مجغ مفبص اىشٍذا
َاىفؼو ىيظبٌش ثؼذ مسىذ

ج /مذىب جميور العرب أنو إذا أسند الفعل إلى ظاىر مثنى أو مجموع َجت جتشيذي مه ػالمخ تذه ػيّ

اىتثىيخ أَ اجلمغ فيكون كحالو إذا أسند إلى مفرد فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت اليندات كما تقول قام
زيد وال تقول عمى مذىب ىؤالء :قاما الزيدان وال قاموا الزيدون وال قمن اليندات
ط /ثني مُضغ اىشبٌذ يف قُه اىشبػش- 142 :تُىل قتبه املبسقني ثىفسً

َقذ أسيمبي مجؼذ َمحيم

=اىشبٌذ فيً :قولو " وقد أسمماه مبعد وحميم " حيث وصل بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعل اسم ظاىر.
وكان القياس عمى الفصحى أن يقول " وقد أسممو مبعد وحميم".
 -143 -ييُمُوىي يف اشرتاء اىىخي  ...ه أٌيي؛ فنيٍم يؼزه

اىشبٌذ فيً :قولو " يمومونني أىمي " حيث وصل واو الجماعة بالفعل ،مع أن الفاعل اسم ظاىر مذكور بعد
الفعل ،وىذه لغة طيئ ،وقيل :لغة أزدشنوءة.
...........................................................
حزف اىفؼو ارا ده دىيو ػييً:
ط /اششح قُه اثه مبىل:

ممثو صيذ يف جُاة مه قشا

َيشفغ اىفبػو فؼو أضمشا

طٌ /و مينه حزف اىفؼوَ ،االمتفبء ثبىفبػو؟ ثني رىل

ج /يجوز حذف الفعل وابقاء فاعمو؛ إذا دل دليل عميو كما إذا قيل لك :من ق أر؟ فتقول :زيد .والتقدير ق أر زيد.
وقد يحذف الفعل وجوبا كقولو تعالى(( :وان أحد من المشركين استجارك)) فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا
والتقدير( :وان استجارك أحد استجارك) وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنو مرفوع بفعل محذوف
وجوبا ومثال ذلك في إذا قولو تعالى(( :إذا السماء انشقت)) فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير :إذا انشقت
السماء انشقت ،وىذا مذىب جميور النحويين.
ط /اششح قُه اثه مبىل:

َتبء تأويث تيي املبضي إرا  ...مبن ألوئي مــ ((أثت ٌىذ األرِ))

ج /إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقتو تاء ساكنة تدل عمى كون الفاعل مؤنثا وال فرق في ذلك بين
الحقيقي والمجازي نحو :قامت ىند وطمعت الشمس ،لكن ليا حالتان حالة لزوم وحالة جواز فالمزوم :أنو تمزم
تبء اىتأويث اىسبمىخ اىفؼو املبضي يف مُضؼني:

أحذٌمب :أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل وال فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي فتقول( :ىند
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قامت) و(الشمس طمعت) وال تقول :قام وال طمع فإن كان الضمير منفصال لم يؤت بالتاء نحو ىند ما قام إال
ىي.
اىثبوي :أن يكون الفاعل ظاى ار حقيقي التأنيث نحو( :قامت ىند) وىو المراد بقولو :أو مفيم ذات حر.
وفيم من كالمو أن التاء ال تمزم في غير ىذين الموضعين فال تمزم في المؤنث المجازي الظاىر فتقول طمع
الشمس وطمعت الشمس وال في الجمع عمى ما سيأتي تفصيمو.
...........................................................................................
َقذ يجيح اىفصو تشك اىتبء يف  ...حنُ أتّ اىقبضي ثىت اىُاقف
إذا فصل بين الفعل وفاعمو المؤنث الحقيقي بغير إال جاز إثبات التاء وحذفيا واألجود اإلثبات فتقول أتى
القاضي بنت الواقف واألجود أتت وتقول قام اليوم ىند واألجود قامت.
والحذف مع فصل بإال فضال  ...ك ما زكا إال فتاة ابن العال
واذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث ب إال لم يجز إثبات التاء عند الجميور فتقول ما قام إال ىند وما طمع إال
الشمس وال يجوز :ما قامت إال ىند وال ما طمعت إال الشمس وقد جاء في الشعر كقولو:
وما بقيت إال الضموع الجراشع
ط /ثني مُضغ اىشبٌذ يف قُه اىشبػشَ -145 - :مب ثقيت إال اىضيُع اجلشاشغ
اىشبٌذ فيً :قولو " :فما بقيت إال الضموع " حيث أدخل تاء التأنيث عمى الفعل ،الن فاعمو مؤنث ،مع كونو قد
فصل بين الفعل والفاعل بإال ،وذلك  -عند الجميور  -مما ال يجوز في غير الشعر.
فقول المصنف إن الحذف مفضل عمى اإلثبات يشعر بأن اإلثبات أيضا جائز ،وليس كذلك ألنو إن أراد بو أنو
مفضل عميو باعتبار أنو ثابت في النثر والنظم وأن اإلثبات إنما جاء في الشعر فصحيح وان أراد أن الحذف
أكثر من اإلثبات فغير صحيح ألن اإلثبات قميل جدا.
طٌ /و مينه حزف اىتبء مه اىفؼو املسىذ اىل مؤوث؟

ج /قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل وىو قميل جدا حكى سيبويو :قال فالنة
وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وىو مخصوص بالشعر كقولو:
 -146 -فال مضوخ َدقت َدقٍب َ ...ال أسض أثقو إثقبهلب اىجيت حفظ مغ اىشبٌذ
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فبىشبٌذ فيً :قولو( :وال أرض أبقل) حيث حذف تاء التأنيث من الفعل (أبقل) المسند إلى ضمير المؤنث العائد
عمى األرض.
ط /ثني اقرتان اىتبء مه ػذمً ثبىفؼو املسىذ اىل اجلمغ:

ج/إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سالمة لمذكر أوال فإن كان جمع سالمة لمذكر لم يجز اقتران
الفعل بالتاء فتقول قام الزيدون وال يجوز قامت الزيدون ،وان لم يكن جمع سالمة لمذكر بأن كان جمع تكسير
لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالينود أو جمع سالمة لمؤنث كاليندات جاز إثبات التاء وحذفيا فتقول قام الرجال
وقامت الرجال وقام الينود وقامت الينود وقام اليندات وقامت اليندات فإثبات التاء لتأولو بالجماعة وحذفيا
مشاػبح اىرتتيت يف اىفؼو َاىفبػو َاملفؼُه ثً:
قبه اثه مبىلَ :األصو يف اىفبػو أن يتصال َ ...األصو يف املفؼُه أن يىفصال
َقذ جيبء خبالف األصو ...

َقذ جيئ املفؼُه قجو اىفؼو

األصل أن يمي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينو وبين الفعل فاصل ألنو كالجزء منو ولذلك يسكن لو آخر
الفعل إن كان ضمير متكمم أو مخاطب نحو ضربت وضربت وانما سكنوه كراىة توالي أربع متحركات وىم إنما
يكرىون ذلك في الكممة الواحدة فدل ذلك عمى أن الفاعل مع فعمو كالكممة الواحدة.
واألصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل ويجوز تقديمو عمى الفاعل إن خال مما
سيذكره فتقول ضرب زيدا عمرو وىذا معنى قولو وقد يجاء بخالف األصل.
وأشار بقولو وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم عمى الفعل وتحت ىذا قسمان:
أحدىما :ما يجب تقديمو وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو أيا تضرب أضرب ،أو اسم استفيام نحو:
أي رجل ضربت؟ أو ضمي ار منفصال لو تأخر لزم اتصالو نحو ((إياك نعبد)) فمو أخر المفعول لزم االتصال وكان
يقال نعبدك فيجب التقديم.
والثاني :ما يجوز تقديمو وتأخيره نحو ضرب زيد عم ار فتقول عم ار ضرب زيد
وجوب تقديم الفاعل عمى مفعولو:
س /متى يجب تقديم الفاعل عمى المفعول بو؟
قال ابن مالك في وجوب تقديم الفاعل عمى مفعولو:
وأخر المفعول إن لبس حذر ...

أو أضمر الفاعل غير منحصر
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ج /يجب تقديم الفاعل عمى المفعول إذا خيف التباس أحدىما باآلخر كما إذا خفي اإلعراب فييما ولم توجد
قرينة تبين الفاعل من المفعول وذلك نحو ضرب موسى عيسى فيجب كون موسى فاعال وعيسى مفعوال.

وىذا مذىب الجميور وأجاز بعضيم تقديم المفعول في ىذا ونحوه قال ألن العرب ليا غرض في االلتباس كما

ليا غرض في التبيين ،فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره فتقول أكل
موسى الكمثرى وأكل الكمثرى موسى وىذا معنى قولو وأخر المفعول إن لبس حذر.

ومعنى قولو أو أضمر الفاعل غير منحصر أنو يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضمي ار

غير محصور نحو ضربت زيدا فإن كان ضمي ار محصو ار وجب تأخيره نحو ما ضرب زيدا إال أنا
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اىصفخ املشجٍخ:
الصفة المشبية باسم الفاعل إحدى أنواع المشتقات ،وهي :وصف ُيشتَؽ من الفعل الالزم ،وهي تدل عمى
الوصؼ وصاحبه ،ومن ناحية المعنى فإن الصفة المشبهة في المغة العربية تفيد الدوام والثبوت ،وهذا يعني أنها
أي الصفة المشبهة ،فالمقصود ّأنها مشبهة
غير مقيدة بزمان ألنها ثابتة ال تتغير بتغير الزمن ،أم معنى اسمها؛ ْ
باسم الفاعل ،ولكن الفرؽ بينهما هو أنها تفيد ثبوت معناها لمن يتصؼ بها ،أما اسم الفاعل فيفيد الحدوث
والتجدد...
أَصان اىصفخ املشجٍخ:

ً
ؼو ،يفؼو:
أَال :ف ِ

ويندرج تحت هذا الباب وزنان هما :أفعل مؤنثه فعالء :مثل أحمر حمراء ،وأعرج عرجاء ،وأحور حوراء.
و فَعالن الذي مؤنثه فَعمى:مثل َعطشانَ ،عطشى ،وثكالن ثَكمى.

ً
ثبويب :ثبة فؼو ،يفؼو:

وبطَل .فُ ُعل :مثل ُجُنب واستعمال هذا الوزن قميل في
ويندرج تحته أربعة أوزان لمصفة المشبهة :فَ َعل :مثل َح َسنَ ،
حصنة أي عفيفة.
صٌ
المغة .فُعال :مثل ُشجاع ،وفُرات .فَ َعال :مثل َج َبانَ ،
ان فهي ُم َ
صان أي امرأة َح َ
وح َ
اىفشق ثني اىصفخ املشجٍخ َاسم اىفبػو:

 .1الصفة المشبهة باسم الفاعل تصاغ من الفعل الثالثي الالزم ،أما اسم الفاعل فيصاغ من الفعل الثالثي الالزم
ٍ
اء ،وقد ترد بعض الصفات المشبهة باسم الفاعل المشتقة من فعل ثالثي ٍّ
متعد ولكنها تكون
والمتعدي عمى حد سو َ
أحيانا عمى وزن اسم الفاعل المشتؽ من فعل ٍ
متعد
تحت باب المشتقات السماعية وليست القياسية ،كما قد ترد
ً
ولكن يكون المراد بها الثبوت الديمومة .2 .الصفة المشبهة باسم الفاعل ال تكون إال لممعنى الدائم المالزم

لصاحبها في كل األزمنة ،أي هي تفيد الثبوت ،مثل :أمجد كريم الخمق .فكريم صفة لخمؽ أمجد ،تالزمه عمى
الدوام في الماضي والحاضر والمستقبل ،أما اسم الفاعل فال يدل عمى الثبوت والديمومة وانما يكون مرتبطًا بزمان

مستقبال.
حاضر أم
ًا
ماضيا أم
ما سواء كان
ً
ً

 .3ال يتقدم منصوب الصفة المشبهة باسم الفاعل عميها ،في حين قد يتقدم منصوب اسم الفاعل عميه.
كريم الخم ِ
ق
 .4يجوز في الصفة المشبهة باسم الفاعل أن تُ َ
ضاؼ إلى فاعمها ،مثل قولهم :فالن كريم خمقُوٌ ،
فالن ُ
الهدؼ ،ال يمكن تبديمها
سهمه
وهذا مستحسن .أما اسم الفاعل فال تجوز إضافته إلى فاعمه ،مثل قولهم:
َ
ٌ
مصيب ُ
ِ
الهدؼ.
السهم
مصيب
بػ:
َ
ُ
د .حمود جري جاسن النداوي

كليت الكىث اجلاهعت /قسن علىم القرآى
املرحلت الثانيت /هادة النحى /هىضىع الفاعل/
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والصرف 0الصفت املشبهت

كلية الكوت اجلامعة /قسم اللغة العربية
املرحلة الثانية /مادة النحو /املفعول املطلق
د .حممد جري جاسم النداوي

املفعىل املطهق

قال ابٍ يانك :المصدر اسم ما سوى الزمان من

مدلولي الفعل كأمن من أمن

الفعل يدل عمى شيئين :الحدث ،والزمان ،ف " قام " يدل عمى قيام في في زمن ماض ،و " يقوم " يدل عمى قيام في
الحال أو االستقبال ،و " قم " يدل عمى قيام في االستقبال ،والقيام ىو الحدث  -وىو أحد مدلولي الفعل  -وىو

المصدر ،وىذا معنى قولو " :ما سوى الزمان من مدلولي الفعل " فكأنو قال:
المصدر اسم الحدث كأمن ،فإنو أحد مدلولي أمن.

والمفعول المطمق ىو :المصدر ،المنتصب :توكيدا لعاممو ،أو بيانا لنوعو ،أو عدده ،نحو " ضربت ضربا ،وسرت

سير زيد ،وضربت ضربتين".

وسمى مفعوال مطمقا لصدق " المفعول " عميو غير مقيد بحرف جر ونحوه ،بخالف غيره من المفعوالت ،فإنو ال يقع

عميو اسم المفعول إال مقيدا ،كالمفعول بو ،والمفعول فيو ،والمفعول معو ،والمفعول لو.

.....................................................................................................
وكىَه أصال هلريٍ اَتخب

قال ابٍ يانك :مبثهه أو فعم أو وصف َصب

ينتصب المصدر بمثمو ،أي بالمصدر ،نحو :عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا " أو بالفعل ،نحو " ضربت زيدا

ضربا " أو بالوصف ،نحو " أنا ضارب زيدا ضربا".

ومذىب البصريين أن المصدر أصل ،والفعل والوصف مشتقان منو ،وىذا معنى قولو " :وكونو أصال ليذين انتخب "

أي :المختار أن المصدر أصل ليذين ،أي :الفعل ،والوصف.
ومذىب الكوفيين أن الفعل أصل ،والمصدر مشتق منو.

وذىب قوم إلى أن المصدر أصل ،والفعل مشتق منو ،والوصف مشتق من الفعل.

وذىب ابن طمحة إلى أن كال من المصدر والفعل أصل برأسو ،وليس أحدىما مشتقا من اآلخر.

والصحيح المذىب األول ،الن كل فرع يتضمن األصل وزيادة ،والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك ،الن كال
منيما يدل عمى المصدر وزيادة ،فالفعل يدل عمى المصدر والزمان ،والوصف يدل عمى المصدر والفاعل.
..................................................................................................

قال ابٍ يانك :توكيدا أو نوعا يبين أو عدد * كسرت سيرتين سير ذي رشد
المفعول المطمق يقع عمى ثالثة أحوال كما تقدم:

أحدىا :أن يكون مؤكدا ،نحو " ضربت ضربا".

الثاني :أن يكون مبينا لمنوع ،نحو " سرت سير ذي رشد " ،و " سرت سي ار حسنا".
الثالث :أن يكون مبينا لمعدد ،نحو " ضربت ضربة ،وضربتين ،وضربات".

....................................................................................................

قال ابٍ يانك :وقد ينوب عنو ما عميو دل

كجد كل الجد ،وافرح الجذل
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كلية الكوت اجلامعة /قسم اللغة العربية
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قد ينوب عن المصدر ما يدل عميو ،ككل وبعض ،مضافين إلى المصدر ،نحو " جد كل الجد "  ،وكقولو تعالى( :فال
تميموا كل الميل) ،و " ضربتو بعض الضرب".

وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور ،نحو " قعدت جموسا ،وافرح الجذل " فالجموس :نائب مناب القعود
لمرادفتو لو ،والجذل :نائب مناب الفرح لمرادفتو لو.

وكذلك ينوب مناب المصدر اسم اإلشارة ،نحو " ضربتو ذلك الضرب " وزعم بعضيم أنو إذا ناب اسم اإلشارة مناب
المصدر فال بد من وصفو بالمصدر ،كما مثمنا ،وفيو نظر ،فمن أمثمة سيبويو " ظننت ذاك " أي :ظننت ذاك الظن،

فذاك إشارة إلى الظن ،ولم يوصف بو.

وينوب عن المصدر  -أيضا  -ضميره ،نحو " ضربتو زيدا " أي:
ضربت الضرب ،ومنو قولو تعالى( :ال أعذبو أحدا من العالمين) أي :ال أعذب العذاب.
وعدده ،نحو " ضربتو [عشرين] ضربة " ومنو قولو تعالى( :فاجمدوىم ثمانين جمدة).

واآللة ،نحو " ضربتو سوطا " واألصل :ضربتو ضرب سوط ،فحذف المضاف وأقيم المضاف إليو مقامو ،واهلل تعالى

أعمم.

....................................................................................................

قال ابٍ يانك :وما لتوكيد فوحد أبدا

وثن واجمع غيره وأفردا

ال يجوز تثنية المصدر المؤكد لعاممو ،وال جمعو ،بل يجب إفراده ،فتقول " :ضربت ضربا " ،وذلك ألنو بمثابة تكرر

الفعل ،والفعل ال يثنى وال يجمع.

وأما غير المؤكد  -وىو المبين لمعدد ،والنوع  -فذكر المصنف أنو يجوز تثنيتو وجمعو.
فأما المبين لمعدد فال خالف في جواز تثنيتو وجمعو ،نحو :ضربت ضربتين ،وضربات.

وأما المبين لمنوع فالمشيور أنو يجوز تثنيتو وجمعو ،إذا اختمفت أنواعو ،نحو " سرت سيري زيد الحسن والقبيح".

وظاىر كالم سيبويو أنو ال يجوز تثنيتو وال جمعو قياسا ،بل يقتصر فيو عمى السماع ،وىذا اختيار الشموبين.
..............................................................................................

وحذف عامل المؤكد امتنع

وفي سواه لدليل متسع

المصدر المؤكد ال يجوز حذف عاممو ،ألنو مسوق لتقرير عاممو وتقويتو ،والحذف مناف لذلك.
وأما غير المؤكد فيحذف عاممو لمداللة عميو :جوازا ،ووجوبا.

فالمحذوف جوازا ،كقولك " :سير زيد " لمن قال " :أي سير سرت " و " ضربتين " لمن قال " :كم ضربت زيدا؟ "
والتقدير :سرت سير زيد ،وضربتو ضربتين.

وقول ابن المصنف :إن قولو " وحذف عامل المؤكد امتنع " سيو منو ،الن قولك " ضربا زيدا " مصدر مؤكد ،وعاممو

محذوف وجوبا ،كما سيأتي ليس بصحيح ،وما استدل بو عمى دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد [بما سيأتي] ليس

منو ،وذلك الن " ضربا زيدا " ليس من التأكيد في شئ ،بل ىو أمر خال من التأكيد ،بمثابة " اضرب زيدا " ألنو واقع

موقعو ،فكما أن " اضرب زيدا " ال تأكيد فيو كذلك " ضربا زيدا " وكذلك جميع األمثمة التي ذكرىا ليست من باب
2
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التأكيد في شيء ،الن المصدر فييا نائب مناب العامل ،دال عمى ما يدل عميو ،وىو عوض منو ،ويدل عمى ذلك
عدم جواز الجمع بينيما ،وال شئ من المؤكدات يمتنع الجمع بينيا وبين المؤكد.

ومما يدل أيضا عمى أن " ضربا زيدا " ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعاممو أن المصدر المؤكد ال خالف في أنو

ال يعمل ،واختمفوا في المصدر الواقع موقع الفعل :ىل يعمل أو ال؟ والصحيح أنو يعمل ،ف " زيدا " في قولك " ضربا
زيدا " منصوب ب " ضربا " عمى األصح ،وقيل :إنو منصب بالفعل المحذوف ،وىو " اضرب " ،فعمى القول األول
ناب " ضربا " عن " اضرب " في الداللة عمى معناه وفي العمل ،وعمى القول الثاني ناب عنو في الداللة عمى

المعنى دون العمل.

.......................................................................................................

والحذف حتم مع آت بدال

من فعمو ،كندال المذ كاندال

يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع:

منيا :إذا وقع المصدر بدال من فعمو ،وىو مقيس في األمر والنيي ،نحو " قياما ال قعودا " أي :قم [قياما] وال تقعد
[قعودا] ،والدعاء ،نحو " سقيا لك " أي :سقاك اهلل.

وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد االستفيام المقصود بو التوبيخ ،نحو " أتوانيا وقد عالك

المشيب؟ " أي :أتتوانى وقد عالك

ويقل حذف عامل المصدر واقامة المصدر مقامو في الفعل المقصود بو الخبر ،نحو ما أشار بقولو " :كندال " إلى ما

أنشده سيبويو ،وىو قول الشاعر:

 -162يمرون بالدىنا خفافا عيابيم
عمى حين أليى الناس جل أمورىم

ويرجعن من دارين بجر الحقائب

فندال زريق المال ندل الثعالب

ف " ندال " نائب مناب فعل االمر ،وىو اندل ،والندل :خطف الشئ بسرعة ،و " زريق " منادى ،والتقدير :ندال يا زريق
[المال] ،وزريق اسم رجل ،وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندال ،وفيو نظر ،ألنو إن جعل " ندال " نائبا مناب فعل
االمر لممخاطب ،والتقدير " اندل " لم يصح أن يكون مرفوعا بو ،الن فعل االمر إذا كان لممخاطب ال يرفع ظاى ار،

فكذلك ما ناب منابو ،وان جعل نائبا مناب فعل االمر لمغائب ،والتقدير " ليندل " صح أن يكون مرفوعا بو ،لكن

المنقول أن المصدر ال ينوب مناب فعل االمر لمغائب ،وانما ينوب مناب فعل االمر لممخاطب ،نحو " ضربا زيدا "

أي :اضرب زيدا ،واهلل أعمم.

..........................................................................................................

قال ابٍ يانك :وما لتفصيل كإما منا

عاممو يحذف حيث عنا

يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيال لعاقبة ما تقدمو ،كقولو تعالى( :حتى إذا أثخنتموىم فشدوا الوثاق،

فإما منا بعد ،واما فداء) فمنا ،وفداء :مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا ،والتقدير  -واهلل أعمم  -فإما تمنون

منا ،واما تفدون فداء ،وىذا معنى قولو " :وما لتفصيل  -إلى آخره " أي :يحذف عامل المصدر المسوق لمتفصيل،
حيث عن ،أي :عرض.
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................................................................................................... ........
قال ابٍ يانك :كذا مكرر وذو حصر ورد

نائب فعل السم عين استند

أي :كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا ،إذا ناب المصدر عن فعل استند السم عين ،أي :أخبر بو عنو ،وكان

المصدر مكر ار أو محصو ار ،فمثال المكرر " :زيد سي ار سي ار " والتقدير :زيد يسير سيرا ،فحذف " يسير " وجوبا لقيام
التكرير مقامو ،ومثال المحصور " ما زيد إال سي ار " ،و " إنما زيد سي ار " والتقدير :ما زيد إال يسير سيرا ،وانما زيد

يسير سيرا ،فحذف " يسير " وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير ،فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب

الحذف ،نحو " زيد سي ار " التقدير :زيد يسير سيرا ،فإن شئت حذفت " يسير " ،وان شئت صرحت بو ،واهلل أعمم.
..........................................................................................................

قال ابٍ يانك :ومنو ما يدعونو مؤكدا

لنفسو ،أو غيره ،فالمبتدا

نحو " لو عمي ألف عرفا " والثان ك " ابني أنت حقا صرفا " أي :من المصدر المحذوف عاممو وجوبا ما يسمى:

المؤكد لنفسو ،والمؤكد لغيره.

فالمؤكد لنفسو ىو :الواقع بعد جممة ال تحتمل غيره ،نحو " لو عمي ألف [عرفا " أي ]:اعترافا ،فاعترافا :مصدر
منصوب بفعل محذوف وجوبا ،والتقدير " :أعترف اعترافا " ويسمى مؤكدا لنفسو ،ألنو مؤكد لمجممة قبمو ،وىي نفس

المصدر ،بمعنى أنيا ال تحتمل سواه ،وىذا ىو المراد بقولو:

"فالمبتدا " أي :فاألول من القسمين المذكورين في البيت األول.

والمؤكد لغيره ىو :الواقع بعد جممة تحتممو وتحتمل غيره ،فتصير بذكره نصا فيو ،نحو " أنت ابني حقا " فحقا:

مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا ،والتقدير " :أحقو حقا " وسمي مؤكدا لغيره ،الن الجممة قبمو تصمح لو ولغيره،
الن قولك " أنت ابني " يحتمل أن يكون حقيقة ،وأن يكون مجا از عمى معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني ،فمما

قال " حقا " صارت الجممة نصا في أن المراد البنوة حقيقة ،فتأثرت الجممة بالمصدر ،ألنيا صارت بو نصا ،فكان

مؤكدا لغيره ،لوجوب مغايرة المؤثر لممؤثر فيو.

......................................................................................................

قال ابٍ يانك :كذاك ذو التشبيو بعد جممو

ك " لي بكا بكاء ذات عضمو "

أي :كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد بو التشبيو بعد جممة مشتممة عمى فاعل المصدر في المعنى ،نحو "

لزيد صوت صوت حمار ،ولو بكاء بكاء الثكمى " ف " صوت حمار " مصدر تشبييي ،وىو منصوب بفعل محذوف

وجوبا ،والتقدير :يصوت صوت حمار ،وقبمو جممة وىي " لزيد صوت " وىي مشتممة عمى الفاعل في المعنى ،وىو "

زيد " وكذلك " بكاء الثكمى " منصوب بفعل محذوف وجوبا ،والتقدير :يبكي بكاء الثكمى.

فمو لم يكن قبل ىذا المصدر جممة وجب الرفع ،نحو " صوتو صوت حمار ،وبكاؤه بكاء الثكمى " ،وكذا لو كان قبمو

جممة ليست مشتممة عمى الفاعل في المعنى ،نحو " ىذا بكاء بكاء الثكمى ،وىذا صوت صوت حمار".
ولم يتعرض المصنف ليذا الشرط ،ولكنو مفيوم من تمثيمو.
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............................................................................................................

حماضسة انصسف

امســـا انصيــاٌ واملكــــــاٌ
تعسيفهًا  :ىما اسمان مصوغان ليدال عمى زمن حدوث الفعل او مكانو.
صياغتهًا:

أوال  :يٍ انثالثي :يصاغان من الفعل الثالثي عمى الوزنين اآلتيين.
َْ َ
  -1وزن (يفعم) بفتح الميم والعين وسكون الفاء ،في الحاالت األتية:أ – اذا كان الفعل صحيح انالو ،يضًىو انعني في المضارع ،مثل:
عبد  / /كتب – يكتُب – َمكتَب  / /سكن – يس ُكن – َمس َكن
يع ُبد – َم َ
َع َبد – ْ
ب – اذا كان الفعل صحيح انالو ،يفتىح انعني في المضارع ،مثل:
ذىب
يذىب – َم َ
معب  / /ذىب – َ
يبدأ – َم َ
بدأ – َ
بدأ  / /لعب – يمَعب – َم َ
ج – اذا كان الفعل أجىف يفتىح انعني يف املضازع ،او يضًىيها مثل:
خاف – يخاف – مخاف  / /نام – ينام – منام  / /قام – يقوم – مقام  / /طاف – يطوف – مطاف
د – اذا كان الفعل َاقصاأي آخره حرف عمة ،مثل :رمى – يرمي – مرمى  //غ از – يغزو – مغزى / /
جرى – يجري – مجرى  / /سعى – يسعى – مسعى  / /شتا – يشتو – مشتى
َْ

 - 2وزن (يفعِم) بفتح الميم وسكون الفاء وكسر العين في الحاالت اآلتية:أ – اذا كان الفعل صحيح انالو يكسىز انعني في المضارع ،مثل:
ينزل – َم ِ
س – يجمِس – َمجمِس  //نزل – ِ
نزل َ / /ىبط – ييبط – َم ْي ِبط
َجمَ َ
ب – اذا كان الفعل يثاال أولو حرف عمة صحيح انالو ،مثل
وقف – يقف – موقف //ورد – يرد – مورد  / /وضع – يضع – موضع
ج – اذا كان الفعل اجىفا (أي وسطو حرف عمة)يكسىز انعني في المضارع ،مثل
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 :صاف – ِ
يصيف – َمصيف  //بات – يبيت – مبيت  / /باع – يبيع – مبيع
وقد سمعت ألفاظ عمى وزن (مفعل) بكسر العين ،وقياسيا عمى وزن (مفعل) بالفتح ،وىي مما يجوز في

الوجيان ،منيما ( :مسقط ،منبت ،منسك ،مفرق ،مشرق ،مغرب ،مطمق ،مسجد ،مجزر) .وقد فرق بين معناىا
بالفتح ،ومعناىا في الكسر ،فقيل  :ان معناىا حالة الكسر يطمق عمى االسم الجامد ،واما الفتح فيدل عمى مكان

الفعل ،فقيل مثال :المسجد بالكسر  :المبنى ولو لم يسجد فيو ،وبالفتح مكان السجود من االرض ،ولو لم يكن في
مبنى.

ثاَيا  :يٍ غري انثالثي:
يصاغ إسما المكان والزمان من غير الثالثي عمى وزن اسم المفعول من ذلك الفعل ،أي عمى وزن مضارعو مع

ابدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر . .ويفرق بينيما بسياق الكالم ،مثل :انحدر – ينحدر-
ُم ْن َح َدر // .تنزه – يتنزه – ُم َّ
تنزه // .استقر – يستقر – ُمستَقَر// .

ثانثا- :

كثريا يا يصاغ االسى انثالثي اجلايد اسى يكاٌ عهى وشٌ (يفعهة) نهدالنة عهى كثسة انشيء

يف ذنك املكاٌ ،مثل  :مأسدة ،مسبعة ،مطبخة ،مقثأة ،مذأبة ،مرحمة ،متربة ،مبمحة ،ممحمة.

 -قد تدخم تاء انتأَيث عهى اسى املكاٌ ،مثل:المزلة ،المعبرة ،المشرفة ،المدرجة ،الموقعة ،المقبرة،

المشربة ،المدرسة ،المطبعة ،المدبغة ،المزرعة ،المنامة.

 يميز اسم المكان من اسم الزمان بأن الثاني – اسم الزمان يقترن بالزمن نحو:ممتقانا غدا – لمزمان  //ممتقانا عند الكمية – لممكان
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د .حمود جري جاسن النداوي
كلية الكوت اجلاهعة /قسن علوم القرآى
املرحلة الثانية /هادة النحو
انىائة عه انفاعم
ض :اشسح قىل اته مانك:
َىىب مفعىل ته عه فاعم  ...فُما نه كىُم خري وائم

ج /يحذف الفاعل ويقام المفعول بو مقامو فيعطى ما كان لمفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعو وعدم
جواز حذفو وذلك نحو ( :نيل خير نائل ) مفعول قائم مقام الفاعل واألصل نال زيد خير نائل فحذف الفاعل وىو زيد
وأقيم المفعول بو مقامو وىو خير نائل وال يجوز تقديمو فال تقول خير نائل نيل عمى أن يكون مفعوال مقدما بل عمى

أن يكون مبتدأ وخبره الجممة التي بعده وىي نيل والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر والتقدير نيل ىو وكذلك ال
يجوز حذف خير نائل فتقول نيل.

...................................
ض :2ما االغساض انتٍ تدعى املتكهم إىل حرف انفاعم وإقامة وائة انفاعم حمهه؟
ج /االغراض التي تدعو المتكمم إلى حذف الفاعل كثيرة جدا ،ولكنيا  -عمى كثرتيا  -ال تخمو من أن سببيا إما أن
يكون شيئا ( لفظيا أو معنويا).

فأما االسباب المفظية فكثيرة :منيا .1القصد إلى االيجاز في العبارة نحو قولو تعالى( :فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بو)

ومنيا .2المحافظة عمى السجع في الكالم المنثور نحو قوليم :من طابت سريرتو حمدت سيرتو ،إذ لو قيل " حمد

الناس سيرتو " الختمف إعراب الفاصمتين ،ومنيا .3المحافظة عمى الوزن في الكالم المنظوم ،كما في قول االعشى

ميمون ابن قيس:

عمقتيا عرضا ،وعمقت رجال غيري.............وعمق أخرى غيرىا الرجل
فأنت ترى االعشى قد بنى " عمق " في ىذا البيت ثالث مرات لممجيول ،النو لو ذكر الفاعل في كل مرة منيا أو في

بعضيا لما استقام لو وزن البيت ،والتعميق ىنا :المحبة ،وعرضا :أي من غير قصد منى ،ولكن عرضت لي فيويتيا.
وأما االسباب المعنوية فكثيرة :منيا .1كون الفاعل معموما لممخاطب حتى ال يحتاج إلى ذكره لو ،وذلك نحو قولو

تعالى( :خمق االنسان من عجل) ومنيا .2كونو مجيوال لممتكمم فيو ال يستطيع تعيينو لممخاطب وليس في ذكره

بوصف مفيوم من الفعل فائدة وذلك كما تقول :سرق متاعي ،النك ال تعرف ذات السارق ،وليس في قولك " سرق

المص متاعي " فائدة زائدة في االفيام عمى قولك " سرق متاعي " ومنيا .3رغبة المتكمم في االبيام عمى السامع،
كقولك :تصدق بألف دينار ،ومنيا .4رغبة المتكمم في إظيار تعظيمو لمفاعل :بصون اسمو عن أن يجري عمى

لسانو ،أو بصونو عن أن يقترن بالمفعول بو في الذكر ،كقولك :خمق الخنزير ،ومنيا .5رغبة المتكمم في إظيار
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د .حمود جري جاسن النداوي
كلية الكوت اجلاهعة /قسن علوم القرآى
املرحلة الثانية /هادة النحو
تحقير الفاعل بصون لسانو عن أن يجري بذكره ،ومنيا .6خوف المتكمم من الفاعل فيعرض عن ذكره لئال ينالو منو

مكروه ،ومنيا .7خوف المتكمم عمى الفاعل فيعرض عن اسمو لئال يمسو أحد بمكروه.
...................................
ض :اشسح قىل اته مانك:
فأول انفعم اضممه واملتصم ...تاِخس اكعس يف مضٍ كىصم
واجعهه مه مضازع مىفتحا  .........كُىتحً املقىل فُه َىتحً

ج /عند بناء الفعل لممجيول يراعى ضم أول الفعل الذي لم يسم فاعمو مطمقا أي سواء كان ماضيا أو مضارعا
ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع .ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل وفي

المضارع قولك في ينتحي ينتحى.

...................................
ض :اشسح قىل اته مانك:
وانثاوٍ انتايل تا املطاوعه  ...كاألول اجعهه تال مىاشعه
وثانث انرٌ تهمص انىصم  ...كاألول اجعهىه كاظتحهٍ
ج /إذا كان الفعل المبنى لممفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أولو وثانيو وذلك كقولك في تدحرج تدحرج وفي تكسر
تكسر وفي تغافل تغوفل.

وان كان مفتتحا بيمزة وصل ضم أولو وثالثو وذلك كقولك في استحمي استحمي وفي اقتدر اقتدر وفي انطمق انطمق.
...................................
ض :اشسح قىل اته مانك:
واكعس أوامشم فاثالثٍ أعم  ...عُىا وضم جا كـ "تىع "فاحتمم

ج /إذا كان الفعل المبني لممفعول ثالثيا معتل العين سمع في فائو ثالثة أوجو:
) (1إخالص الكسر ،نحو قيل وبيع ومنو قولو:

154 -حيكت عمى نيرين إذ تحاك  ...تختبط الشوك وال تشاك
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الشاىد فيو :قولو " حيكت " حيث إنو فعل ثالثي معتل العين ،فمما بناه لممجيول أخمص كسر فائو ،ويروى "
حوكت عمى نيرين " بالواو ساكنة ،وعمى ىذا يكون شاىدا لموجو الثاني ،وىو إخالص ضم الفاء.
)(2واخالص الضم ،نحو قول وبوع ومنو قولو:
155 -ليت وىل ينفع شيئا ليت؟  ...ليت شبابا بوع فاشتريت

وىي لغة بني دبير وبني فقعس وىما من فصحاء بني أسد .والشاىد فيو :قولو " بوع " فإنو فعل ثالثي معتل العين،

فمما بناه لممجيول أخمص ضم فائو ،واخالص ضم الفاء لغة جماعة من العرب منيم من حكى الشارح ،ومنيم بعض
بني تميم ،ومنيم ضبة ،وحكيت عن ىذيل.
)(3واإلشمام ،وىو اإلتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر وال يظير ذلك إال في المفظ وال يظير في الخط وقد قريء
يض اْل َماء} وباإلشمام في قيل وغيض.
{وق َ
اءك َوَيا َس َماء أَ ْقمعي َوغ َ
يل َيا أ َْرض ْابمَعي َم َ
في السبعة قولو تعالىَ :
.................................
قال اته مانك:
وإن تشكم خُف نثط جيتىة  .....وما نثاع قد َسي نىحى حة

إذا أسند الفعل الثالثي المعتل العين بعد بنائو لممفعول إلى ضمير متكمم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويا أو

يائيا .فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو اإلشمام فتقول سمت وال يجوز الضم فال
تقول:

سمت لئال يمتبس بفعل الفاعل فإنو بالضم ليس إال نحو سمت العبد.
وان كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمو أو اإلشمام فتقول بعت يا عبد وال يجوز الكسر فال
تقول بعت لئال يمتبس بفعل الفاعل فإنو بالكسر فقط نحو بعت الثوب .وىذا معنى قولو وان بشكل خيف لبس يجتنب

أي وان خيف المبس في شكل من األشكال السابقة أعني الضم والكسر واإلشمام عدل عنو إلى شكل غيره ال لبس

معو .ىذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي واإلشمام ىو المختار ولكن ال

يجب ذلك بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي .وقولو وما لباع قد يرى لنحو حب معناه أن الذي ثبت لفاء

باع من جواز الضم والكسر واإلشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب فتقول حب وحب وان شئت أشممت.
...................................
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إقامة غري املفعىل ته وائثا عه انفاعم
ض :اشسح قىل اته مانك:
وقاتم مه ظسف أو مه مصدز .....أو حسف جس تىُاتة حسٌ

ج /أشار في ىذا البيت إلى أنو إذا لم يوجد المفعول بو أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامو وشرط في
كل واحد منيا أن يكون قابال لمنيابة أي صالحا ليا واحترز بذلك مما ال يصمح لمنيابة كالظرف الذي ال يتصرف

والمراد بو ما لزم النصب عمى الظرفية نحو( :سحر) إذا أريد بو سحر يوم بعينو ونحو (عندك) فال تقول جمس عندك
وال ركب سحر لئال تخرجيما عما استقر ليما في لسان العرب من لزوم النصب ،وكالمصادر التي ال تتصرف نحو:

معاذ اهلل ،فال يجوز رفع معاذ اهلل لما تقدم في الظرف وكذلك ما ال فائدة فيو من الظرف والمصدر والجار والمجرور
فال تقول سير وقت وال ضرب ضرب وال جمس في دار ألنو ال فائدة في ذلك.

ومثال القابل من كل منيا قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد.
...................................
تىاء انفعم املتعدٌ إىل مفعىن ن نهمههىل:
وتاتفاق قد َىىب انثان مه  .....تاب كعا فُما انتثاظه أمه
إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسم فاعمو فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن.
فإن كان من باب أعطى وىو المراد بيذا البيت فذكر المصنف أنو يجوز إقامة األول منيما وكذلك الثاني وباالتفاق

فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درىما وان شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عم ار درىم وكسي زيدا جبة.

ىذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني فإذا حصل لبس وجب إقامة األول وذلك نحو :أعطيت زيدا عم ار ،فتتعين إقامة

األول فتقول :أعطي زيد عم ار وال يجوز إقامة الثاني حينئذ لئال يحصل لبس ألن كل واحد منيما يصمح أن يكون

آخذا بخالف األول.

...................................
يف تاب ظه وأزي املىع اشتهس  ...وال أزي مىعا إذا انقصد ظهس

يعني أنو إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منيما خبر في األصل كظن وأخواتيا أو كان متعديا إلى ثالثة

مفاعيل كأرى وأخواتيا فاألشير عند النحويين أنو يجب إقامة األول ويمتنع إقامة الثاني ،فتقول :أعمم زيداً فرس َك
مسرج ونقل ابن أبي الربيع االتفاق عمى منع إقامة الثالث ونقل االتفاق أيضا ابن المصنف.

فمو حصل لبس تعين إقامة األول في باب ظن وأعمم فال تقول ظن زيدا عمرو عمى أن عمرو ىو المفعول الثاني وال
أعمم زيدا خالد منطمقا.
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...................................
وما ظىي انىائة مما عهقا  ......تانسافع انىصة نه حمققا
حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل فكما أنو ال يرفع الفعل إال فاعال واحدا كذلك ال يرفع الفعل إال مفعوال
واحدا يصير نائبا عن الفاعل ،فمو كان لمفعل معموالن فأكثر أقمت واحدا منيا مقام الفاعل ونصبت الباقي فتقول

أعطي زيد درىما وأعمم زيد عم ار قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام األمير في داره.
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هىضىعــــــــبت الصـــــرف
املصدر امليوي
ىو مصدر يبدأ بميم زائدة ويدل عمى الحدث مثل المصدر األصمي.و ىو اسم دل
عمى المعنى المجرد من الزمن مثل المصدر.
مثل :م ِ
وعد في المثال اآلتي :كنت عمى موعد مع أصدقائي.
وعد  ،التي بمعنى ْ
َ
املصدر امليوي أوزانه ،ويصبغ على النحى التبيل:
َْ َ
من الفعل الثالثي عمى وزن (هفعل(
َ ْ
َ َْ
َ ْ َ
مثل  :شرة  :هشرة  ،وقى  :هىقى  ،يئس  :هيأس
فإن كان الفعل (مثاال) أي معتل األول ،وكانت المو صحيحة  ،وفاؤه تحذف في
َْ
عل (
المضارع يكون مصدره عمى وزن ( هف ِ
َ ْ
َ ْ
َ ْ
ضع  ،وقع  :هى ِقع
عد  ،وضع  :هى ِ
مثل  :وعد  :هى ِ
يأتي من غير الثالثي عمى وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما

مضمومة وفتح ما قبل اآلخر ،وىو بذلك يشابو اسم (المفعول واسما الزمان والمكان)
من غير الثالثي

َ

ُ
َُ
ُ َ
مثل  :أخرج  :هخرج  ،أقبم  :هقبم  ،استغفر  :هستغفر

اسن املرة واسن اهليئة:
هًب يصذساٌ ٌصبغبٌ نهذالنخ عهى انًشح أو عهى انھٍئخ ،ونكم يُھًب
قواعذ رزعهق ثطشٌقخ صوغھ واألفعبل انزً ٌصبغ يُھب ،وفًٍب ٌهً ثٍبٌ رنك:
أوال :اسن املرة:

وظ ْشثخ)
(ج ْهغخَ ،
اعى انًشح هو يصذس ٌذل عهى دذوس انفعم يشح وادذح يثم َ
اعى انًشح ال ٌؤخز يٍ كم يصذس ثم ٌؤخز يٍ يصبدس األفعبل انذانخ عهى عًم
يٍ أعًبل انجواسح انظبهشح كبنًشً وانجهوط وانقٍبو وانوقوف؛ ونزنك فھو ال ٌؤخز
يٍ األفعبل انذانخ عهى عًم يٍ أعًبل انجواسح انجبغُخ كبنعهى وانجھم ،فال ٌؤخز يٍ
أفعبل انقهوة يثم عهى ودت ،وال يٍ األفعبل انذانخ عهى صفخ يالصيخ نإلَغبٌ كبنذغٍ
وانظشف وانشجبعخ وانججٍ وانكشو وانجخم ،وال يٍ األفعبل انُبقصخ يثم كبٌ وكبد،
وال يٍ األفعبل انجبيذح يثم َعى وعغى ونٍظ.
ٌ 3صبغ اعى انًشح يٍ انفعم انثالثً عهى وصٌ فَ ْعهخ ثفزخ انفبء ،وثزبء فً آخشِ يثم(جشٌخ) .فئٌ كبٌ انًصذس األصهً يُزھٍب ثبنزبء يثم سدًخ فئٌ انذالنخ عهى
(وقفخ) َ
َ
(س ِد َى َس ْد ًَخً وادذح)
انًشح يُھ ركوٌ ثوصفھ ثكهًخ وادذح يثم َ
ٌ 4صبغ اعى انًشح يٍ انفعم غٍش انثالثً عهى وصٌ يصذسِ يع صٌبدح ربء فً آخشِيثم (إكشايخ ،رعهًٍخ ،اَطالقخ ،اَقٍبدح ،اعزغفبسح ،اعزھجبَخ) ،وإٌ كبٌ انًصذس
األصهً يُزھٍب ثبنزبء فئَھ ٌذل عهى انًشح يُھ ثوصفخ ثكهًخ وادذح يثم (إجبثخ وادذح،
إعبقخ وادذح ،اعزقبيخ وادذح ،اعزجبسح وادذح)
ثبنیب :اسن الھیئة:
اعى انھٍئخ هو يصذس ٌذل عهى هٍئخ انفعم عُذ دذوثھ يثم ( ِوقفخِ ،يشٍخ)
اعى انھٍئخ ٌؤخز يٍ يصبدس األفعبل انزً ٌؤخز يُھب اعى انًشح أي يٍ األفعبل
انًزصشفخ انزبيخ انزً رذل عهى أعًبل انجواسح وال رذل عهى أعًبل انقهوة ،وال عهى
انصفبد انثبثزخ انالصيخ .وال ٌؤخز إال يٍ انفعم انثالثً.
ٌصبغ اعى انھٍئخ يٍ انفعم انثالثً عهى وصٌ فِعهخ ثكغش انفبء ،وثزبء فً آخشِ يثم
(قِعذحِ ،يٍزخ)
(خجشح
وإرا كبٌ انًصذس األصهً يُزھٍب ثبنزبء فئَھ ٌذل عهى انھٍئخ يُھ ثوصفھ يثم ِ
(عٍشح انغهف
(خجشح انعهًبء) ِ
واععخ) (َشذ انعبنخ َِشذح عظًٍخ) أو ثئظبفزھ يثم ِ
انصبنخ)

يهذوظزبٌ :األونى :وسدد ثعط يصبدس انھٍئخ يٍ غٍش انثالثً شزورا يثم (اخزًشد
انًشأح ِخًشح) أي غطذ سأعھب ثبنخًبس ،و(اَزقجذ َِقجخ) أي غطذ وجھھب ثبنُقبة،
و(رعًى انشجم ِعًخ) أي وظع انعًبيخ عهى سأعھ.
وإًَب نى ٌجٍ اعى انھٍئخ يًب صاد عهى ثالثخ ألٌ دشوف انضٌبدح فٍھ نھب أغشاض يعُوٌخ،
فھً رغٍش ثعط انًعبًَ ورعطً يعبًَ جذٌذح نألفعبل انزً ركوٌ فٍھب ،وثُبء
اعى انھٍئخ ٌذزف هزِ انذشوف أو ثععھب فزضول فبئذرھب أو انغشض يُھب ،ونزنك اكزفى
ثجقبء انًصذس األصهً عهى دبنھ ووصفھ ثًب ٌفٍذ انھٍئخ إٌ دعذ انذبجخ نزنك يثم
(اَزصبس انقوي ،اَھضاو انزنٍم).

النحى
إى وأخىاتهب
اشرح قول ابن مالك:

إلن أن ليت لكن لعل كأن  ...عكس مالكان من عمل
كإن زيدا عالم بأني  ...كفء ولكن ابنو ذو ضغن
ىذا ىو القسم الثاني من الحروف الناسخة لالبتداء وىي ستة أحرف.
ج  /إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وعدىا سيبويو خمسة فأسقط أن المفتوحة ألن أصميا إن
المكسورة كما سيأتي .ومعنى إن وأن التوكيد ومعنى كأن التشبيو ولكن لالستدراك وليت لمتمني
ولعل لمترجي واإلشفاق والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا
قائم وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما ( )1وأن الترجي ال يكون إال في الممكن فال
تقول لعل الشباب يعود والفرق بين الترجي واإلشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل
اهلل يرحمنا واإلشفاق في المكروه نحو لعل العدو يقدم.
وىذه الحروف تعمل عكس عمل كان فتنصب االسم وترفع الخبر

نحو إن زيدا قائم فيي عاممة في الجزأين وىذا مذىب البصريين
وذىب الكوفيون إلى أنيا ال عمل ليا في الخبر وانما ىو باق عمى رفعو الذي كان لو قبل
دخول إن وىو خبر المبتدأ.
......................................................
اشرح قول ابن مالك:

وراع ذا الترتيب إال في الذي  ...كميت فييا أوىنا غير البذي
ج  /أي يمزم تقديم االسم في ىذا الباب وتأخير الخبر إال إذا كان الخبر ظرفا أو جا ار ومجرو ار
فإنو ال يمزم تأخيره وتحت ىذا قسمان:
أحدىما :أنو يجوز تقديمو وتأخيره وذلك نحو :ليت فييا غير البذي
أو ليت ىنا غير البذي أي الوقح فيجوز تقديم فييا وىنا عمى غير وتأخيرىما عنيا.
والثاني :أنو يجب تقديمو نحو ليت في الدار صاحبيا فال يجوز تأخير في الدار لئال يعود
الضمير عمى متأخر لفظا ورتبة وال يجوز تقديم معمول الخبر عمى االسم إذا كان غير ظرف
وال مجرور نحو إن زيدا آكل طعامك فال يجوز إن طعامك زيدا آكل وكذا إن كان المعمول
ظرفا أو جا ار ومجرو ار نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك فال يجوز تقديم المعمول عمى
االسم فال تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس وأجازه بعضيم وجعل منو قولو:
  95فال تمحنى فييا فإن بحبيا  ...أخاك مصاب القمب جم بالبموس /بين موضع الشاهد في البيت:
ج  /الشاىد فيو :تقديم معمول خبر " إن " وىو قولو " بحبيا " عمى اسميا وىو قولو " أخاك "
وخبرىا وىو قولو " مصاب القمب " وأصل الكالم " إن أخاك مصاب القمب بحبيا " فقدم الجار
والمجرور عمى االسم.
..........................................................
اشرح قول ابن مالك:

وبعد ذات الكسر تصحب الخبر  ...الم ابتداء نحو إني لوزر

ج  /يجوز دخول الم االبتداء عمى خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائم .وىذه الالم حقيا أن
تدخل عمى أول الكالم ألن ليا صدر الكالم فحقيا أن تدخل عمى إن نحو إلن زيدا قائم لكن لما
كانت الالم لمتأكيد وان لمتأكيد كرىوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا الالم إلى الخبر.
وال تدخل ىذه الالم عمى خبر باقي أخوات إن فال تقول لعل زيدا لقائم وأجاز الكوفيون دخوليا
في خبر لكن وأنشدوا:
 99يمومونني في حب ليمى عواذلي  ...ولكنني من حبيا لعميدس /بين موضع الشاهد في البيت:
ج  /الشاىد فيو :قولو " لعميد " حيث دخمت الم االبتداء  -في الظاىر  -عمى خبر لكن،
وخرج عمى أن الالم زائدة كما شذ زيادتيا في خبر أمسى نحو قولو:
 100مروا عجالى فقالوا :كيف سيدكم؟  ...فقال من سألوا :أمسى لمجيوداالشاىد فيو :قولو " لمجيودا " حيث زيدت الالم في خبر " أمسى " وىي زيادة شاذة
كما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقولو:
 101أم الحميس لعجوز شيربو  ...ترضى من المحم بعظم الرقبةالشاىد فيو :قولو " لعجوز " حيث زاد الالم في خبر المبتدأ،
إن َى َذا لَ ُي َو
أن الم االبتداء تدخل عمى ضمير الفصل نحو إن زيدا ليو القائم وقال اهلل تعالىَّ {ِ :
إن.
ص ا ْل َحقُّ} ف ىذا اسم إن وىو ضمير الفصل ودخمت عميو الالم والقصص خبر ّ
ص ُ
ا ْلقَ َ

وسمي ضمير الفصل ألنو يفصل بين الخبر والصفة وذلك إذا قمت زيد ىو القائم فمو لم تأت بـ
ىو الحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خب ار عنو فمما أتيت ب ىو تعين أن يكون

القائم خب ار عن زيد.
........................................
وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر ،نحو زيد ىو القائم أو بين ما أصمو
المبتدأ والخبر نحو إن زيدا ليو القائم.

وأشار بقولو واسما حل قبمو الخبر إلى أن الم االبتداء تدخل عمى االسم إذا تأخر عن الخبر
َج ارً َغ ْي َر َم ْم ُنون)).
نحو إن في الدار لزيدا قال اهلل تعالىَ (( :وِا َّن لَ َك أل ْ
............................................،
اشرح قول ابن مالك:

ووصل ما بذي الحروف مبطل  ...إعماليا وقد يبقي العمل
بإن وأخواتيا كفتيا عن العمل إال ليت فإنو يجوز فييا
ج  /إذا اتصمت ما غير الموصولة ّ

اإلعمال واإلىمال فتقول إنما زيد قائم وال يجوز نصب زيد وكذلك أن وكأن ولكن ولعل وتقول

ليتما زيد قائم وان شئت نصبت زيدا فقمت ليتما زيدا قائم
اشرح قول ابن مالك:

وجائز رفعك معطوفا عمى  ...منصوب إن بعد أن تستكمال
ج  /أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرىا بعاطف جاز في االسم الذي بعده وجيان :أحدىما :النصب
عطفا عمى اسم إن نحو إن زيدا قائم وعم ار.
والثاني :الرفع نحو إن زيدا قائم وعمرو واختمف فيو ( )1فالمشيور أنو معطوف عمى محل
اسم إن فإنو في األصل مرفوع لكونو مبتدأ وىذا يشعر بو ظاىر كالم المصنف وذىب قوم إلى
أنو مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمرو كذلك وىو الصحيح.
فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن أي قبل أن تأخذ خبرىا تعين النصب عند جميور
النحويين فتقول إن زيدا وعم ار قائمان وانك وزيدا ذاىبان وأجاز بعضيم الرفع.
........................................................
اشرح قول ابن مالك:

وألحقت بإن لكن وأن  ...من دون ليت ولعل وكأن

ج  /حكم أن المفتوحة ولكن في العطف عمى اسميما حكم إن المكسورة فتقول عممت أن زيدا
قائم وعمرو برفع عمرو ونصبو وتقول عممت أن زيدا وعم ار قائمان بالنصب فقط عند
الجميور وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عم ار منطمق وخالدا بنصب خالد ورفعو وما زيد قائما
لكن عم ار وخالدا منطمقان بالنصب فقط.
وأما ليت ولعل وكأن فال يجوز معيا إال النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر فتقول ليت زيدا
وعم ار قائمان وليت زيدا قائم وعم ار بنصب عمرو في المثالين وال يجوز رفعو وكذلك كأن ولعل
وأجاز الفراء الرفع فيو متقدما ومتأخ ار مع األحرف الثالثة.
اشرح قول ابن مالك:

وخففت إن فقل العمل  ...وتمزم الالم إذا ما تيمل
وربما استغني عنيا إن بدا  ...ما ناطق أراده معتمدا
ج  /إذا خففت إن فاألكثر في لسان العرب إىماليا فتقول إن زيد لقائم واذا أىممت لزمتيا الالم
فارقة بينيا وبين إن النافية ويقل إعماليا فتقول إن زيدا قائم
بالنافية ألن النافية ال تنصب االسم وترفع الخبر وانما تمتبس بإن النافية إذا أىممت ولم يظير
المقصود بيا فإن ظير المقصود بيا فقد يستغنى عن الالم كقولو:
 103ونحن أباة الضيم من آل مالك  ...وان مالك كانت كرام المعادن
التقدير وان مالك لكانت فحذفت الالم ألنيا ال تمتبس بالنافية ألن المعنى عمى اإلثبات
=س /بين موضع الشاهد في البيت:
الشاىد فيو :قولو " وان مالك كانت إلخ " حيث ترك الم االبتداء التي تجتمب
في خبر " إن " المكسورة اليمزة المخففة من الثقيمة عند إىماليا ،فرقانا بينيا وبين " إن "
النافية ،وانما تركيا ىنا اعتمادا عمى انسياق المعنى المقصود إلى ذىن السامع،
أل ن الكالم تمدح وافتخار ،وصدر البيت واضح في ىذا ،والنفي يدل عمى الذم ،فمو حمل عجز
البيت عميو لتناقض الكالم واضطرب.
....................................................

اشرح قول ابن مالك:

والفعل إن لم يك ناسخا فال  ...تمفيو غالبا بإن ذي موصال
ج  /إذا خففت إن فال يمييا من األفعال إال األفعال الناسخة لالبتداء نحو كان وأخواتيا وظن
ين َى َدى اهللُ }
يرةً إِالَّ َعمَى الَِّذ َ
وأخواتيا قال اهلل تعالىَ :
{وِا ْن َكا َن ْت لَ َك ِب َ
ويقل أن يمييا غير الناسخ
ومنو قول الشاعر:
 104شمت يمينك إن قتمت لمسمما  ...حمت عميك عقوبة المتعمدس /بين موضع الشاهد في البيت:
ج  /الشاىد فيو :قولو " إن قتمت لمسمما " حيث ولى " إن " المخففة من الثقيمة فعل ماض
غير ناسخ وىو " قتمت " وذلك شاذ ال يقاس عميو إال عند االخفش.
....................................
اشرح قول ابن مالك:

وان تخفف أن فاسميا استكن  ...والخبر اجعل جممة من بعد أن
ج  /إذا خففت أن المفتوحة بقيت عمى ما كان ليا من العمل لكن ال يكون اسميا إال ضمير
الشأن محذوفا ( )2وخبرىا ال يكون إال جممة وذلك نحو عممت أن زيد قائم فأن مخففة من
الثقيمة واسميا ضمير الشأن وىو محذوف والتقدير أنو وزيد قائم جممة في موضع رفع خبر
أن والتقدير عممت أنو زيد قائم وقد يبرز اسميا وىو غير ضمير الشأن كقولو:
 105فمو أنك في يوم الرخاء سألتني  ...طالقك لم أبخل وأنت صديقس /بين موضع الشاهد في البيت:
الشاىد فيو :قولو " أنك " حيث خففت " أن " المفتوحة اليمزة وبرز اسميا وىو الكاف ،وذلك
قميل،

إذا خففت كأن نوي اسميا وأخبر عنيا بجممة اسمية ( )1نحو كأن زيد قائم أو جممة فعمية
َن لَ ْم ( )2تَ ْغ َن ِباأل َْم ِ
س} أو مصدرة بقد كقول الشاعر:
مصدره بمم كقولو تعالى{َ :أ ْ

أفد الترحل غير أن ركابنا  ...لما تزل برحالنا وكأن قد

أي وكأن قد زالت فاسم كأن في ىذه األمثمة محذوف وىو ضمير الشأن والتقدير كأنو زيد قائم
وكأنو لم تغن باألمس وكأنو قد زالت.

موضع فتح ىمزة إن وموضع كسرىا:

كلية الكوت اجلاهعة /قسن علوم القرآى
اسم التفضيل

املرحلة الثانية /هادة الصرف
د .حمود جري جاسن النداوي

ىو وصؼ يصاغ عمى وزف (افعؿ) لمداللة عمى اف شيئيف اشتركا في صفة واحدة ،وزاد
احدىما عمى االخر في تمؾ الصفة ،مثؿ(( :اكثر ،اقؿ ،اعز ،اكرـ)
محمد
والمراد بالزيادة ىي الزيادة المطمقة مف كماؿ أو نقص ،أو حسف أو قبيح ،فيقاؿ مثالً:
ٌ
ٍ
أقبح مف سموى
أعظـ مف زيد ،أو ليمى ُ
ُ
وله وزن واحد هو ( :افعل) ،ومؤنثه ( :فعلى) مثل:
اعمى :عميا  //اصغر  :صغرى  //أكبر  :كبرى
ويسمى الذي زاد (المفضؿ) ،ويسمى االخر (المفضؿ عميو(.
ممحوظة //وردت بعض األلفاظ بغير ىمزة شذوذا في القياس مثؿ (خير) و(شر) و(حب) ،وقد
حذفت اليمزة لكثرة االستعماؿ  .وقد ترد ىذه األلفاظ مستعممة عمى االصؿ؛ أي أشر ،و أحب،

وأخير ،ومنو قوؿ رؤبة:

يا قاسـ الخيرات وابف األخير
وفي رواية(( :بالؿ خير الناس وابف األخير)).
صوغه:
يصاغ اسـ التفضيؿ بشروط ،وىي:
 .1اف يصاغ مف الفعؿ:
وشذ مما ليس لو فعؿ كقوليـ) :احنؾ البعيريف) مف الحنؾ ،أي  :اشدىما أكال.
و(ىو ألص مف شظاظ) ،مف قوليـ  :ىو لص ،أي  :سارؽ ،و(ىو افرس مف غيره) ،مف
الفروسية.
 .2اف يكوف الفعؿ ثالثيا ،مثؿ :كثر – اكثر  //عمـ – اعمـ  //عز – اعز
وشذ ( :ىذا اخصر مف غيره) مف الفعؿ (اختصر) الخماسي المبني لممجيوؿ.
 .3اف يكوف الفعؿ تاما:
1

فال يصاغ مف األفعاؿ الناقصة .النيما ال تدؿ عمى الحدث ،وىي ( :كاف) واخواتيا ،وافعاؿ
المقاربة.
 .4اف يكوف الفعؿ مثبتا.
 .5اف يكوف الفعؿ مبينا لممعموـ.
 .6اف يكوف الفعؿ متصرفا :فال يصاغ مف الجامد ،كػ (سعى) و(ليس) و(نعـ) و(بئس).
 .7اف يكوف الفعؿ قابال لمتفاوت :أي المفاضمة ،فال يصاغ مف (مات) و(عدـ) و(فني)
و(ىمؾ).
 .8اال يكوف الوصؼ منو عمى (افعؿ) لممذكر و(فعالء) لممؤنث فيما دؿ عمى لوف كػ (حمر)
أو حمية ،كػ(حور) ،أو عيب كػ (عور).
وبناؤه مف ٍ
الوصؼ منو عمى افعؿ  :فعالء ،كقوليـ((( :اسود مف حمؾ الغراب)) و((ابيض
فعؿ
ُ
(6
مف المبف)) ىو شاذ عند البصرييف ،جائز عند الكوفييف
ُ َ َ َّ
كيف يتوصل إىل صياغة اسم التفضيل مما مل يستوف الشروط؟؟

يتوصؿ الى صياغة اسـ التفضيؿ مما يستوؼ الشروط باالتياف بصيغة اسـ تفضيؿ مساعدة،
تناسب الفعؿ ،كػ(اقؿ ،اكثر ،اشد ،اقوى ،أجواد) ،ثـ ناتي بالمصدر الصريح لمفعؿ المراد صوغ

اسـ التفضيؿ منو ،فنقوؿ:
 شوارع المدف اشد ازدحاماً مف شوارع القرية.
 الرجؿ اكثر استغفا ار مف غيره.
 الشفؽ اشد حمرة مف الورد.
 الكرة اشد دحرجة مف الحجر.
وتكوف المصادر منصوبة عمى التمييز.

2

د .حمّذ جش ٞجبسُ إٌذاٞٚ

وٍ١خ اٌىٛد اجلبِعخ /لسُ عٍ َٛاٌمشآْ

ادلشدٍخ اٌثبٔ١خ

((ظٓ ٚأخٛارٙب))

ِبدح إٌذٛ

 ٟ٘ٚأفعبي رذخً عٍ ٝاجلٍّخ األمس١خ ،أ ٞرذخً عٍ ٝادلجزذأ ٚاخلرب فزٕسخ عًّ ادلجزذأ ،أ٠ ٞصري ادلجزذأ ِفعٛي ثٗ
ثبْ ذلب:
أٚي ذلزٖ األفعبي٠ٚ ،صري اخلرب ِفعٛي ثٗ ٍ
ط -:أششح لٛي اثٓ ِبٌه :أصت ثفعً اٌمٍت جضئ ٟاثزذا  ...أعٕ ٟسأ ٜخبي عٍّذ ٚجذا
ظٓ دسجذ ٚصعّذ ِع عـــــذ  ...دجب دسٚ ٜجعً اٌٍز وبعزمذ
٘ٚت رعٍُ ٚاٌزــــــــ ٟوصريا ...

أ٠عب ثٙب أصت ِجزذا ٚخربا

ج /أراد ابن مالك أن ىذا ىو القسم الثالث من األفعال الناسخة لالبتداء وىو (ظن وأخواتيا)
وتنقسم إلى قسمين ،أحدىما( :أفعبي اٌمٍٛة) ٚاٌثبٔ( :ٟأفعبي اٌزذ)ً٠ٛ

فأما أفعال القموب :فتنقسم عمى قسمين :أحدىما :ما يدل عمى اليقين وذكر المصنف منيا خمسة (رأى وعمم ووجد
ودرى وتعمم).
والثاني :منيا ما يدل عمى الرجحان وذكر المصنف منيا ثمانية( :خال وظن وحسب وزعم وعد وحجا وجعل وىب).
فمثال رأى قول الشاعر - 111 :سأ٠ذ اهلل أورب وً شٟء  ...حمبٌٚخ ٚأوثشُ٘ جٕٛدا

اٌشب٘ذ ف :ٗ١قولو رأيت اهلل أكبر :فاستعمل رأى فيو لميقين،وقد نصبت مفعولين ،أحدىما لفظ الجاللة ،والثاني قولو "
أكبر" وقد تستعمل رأى بمعنى ظن ،كقولو تعالى{ :إنيم يرونو بعيدا} أي يظنونو.
ٍِذٛظخ ِّٙخ :إْ وبٔذ سأ ٜثصش٠خ؛ أ ٞرزعّٓ ِعىن اٌشؤ٠خ ثبٌعني ١ٌٚسذ اٌشؤ٠خ اٌمٍج١خ ،فف٘ ٟزٖ احلبٌخ ال رٕصت
ُ
ً
ِفعٌٛني ،ثً ِفعٛي ثٗ ٚادذِ :ثً :سأ٠ذ حمّذا ..أ ٞشب٘ذرٗ.
ط /أششح لٛي اثٓ ِبٌهٌٚ :شأ ٜاٌشؤ٠ب اًل ِب ٌعٍّب ...

طبٌت ِفعٌٛني ِٓ لجً أزّٝ

ج /إذا كانت رأى حممية أي لمرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إلييما عمم المذكورة من قبل والى ىذا
أشار بقولو ولرأى الرؤيا انم أي انسب لرأى التي مصدرىا الرؤيا ما نسب لعمم المتعدية إلى اثنين فعبر عن الحممية
بما ذكر ألن الرؤيا وان كانت تقع مصد ار لغير رأى الحممية فالمشيور كونيا مصد ار ليا
َع ِ
ص ُر َخ ْم ارً} فالياء مفعول أول وأعصر خم ار
ومثال استعمال رأى الحممية متعدية إلى اثنين قولو تعالى{ :إِ ِّني أ ََرِاني أ ْ

جممة في موضع المفعول الثاني.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::
َ
ً
اٌفعً (عٍُ) :رٕصت ِفعٌٛني أ٠عب :ومٌٛه :عٍّذ ص٠ذا أخبن ٚلٛي اٌشبعش:
 -118 -عٍّزه اٌجبري ادلعشٚف فبٔجعثذ ...

إٌ١ه ثٚ ٟاجفبد اٌشٛق ٚاألًِ

اٌشب٘ذ ف :ٗ١قولو " عممتك الباذل .فإن عمم في ىذه العبارة فعل دال عمى اليقين ،وقد نصب بو مفعولين :أحدىما
الكاف ،والثاني قولو الباذل...
......................................
ط :أششح لٛي اثٓ ِبٌه:

ٌعٍُ عشفبْ ٚظٓ ر ... ّٗٙرعذ٠خ ٌٛادذ ٍِزضِخ

ج /أي :إذا كانت عمم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد كقولك عممت زيدا أي عرفتو ومنو قولو تعالىَ :واهللُ
َخ َر َج ُك ْم ِم ْن ُبطُ ِ
ش ْيئاً.
ون أ َّ
أْ
ون َ
ُم َي ِات ُك ْم ال تَ ْعمَ ُم َ

َ َ ُ َ
وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتيم تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا أي اتيمتو ومنو قولو تعالىِٚ{ :ب ٘ٛ
َ
ْ َ ْ
ََ
ني} أي بمتيم.
ٕ
ع
ث
ت
١
غ
اٌ
ٝ
عٍ
ِ ِ ِ ٍ
..........................................
َ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ََ
بس ِمني{
اٌفعً ٚجذ:مثال وجد قولو تعالىِ ٚ{ :إْ ٚجذٔب أوثشُ٘ ٌف ِ

وىكذا ...فيذه االفعال تنصب مفعولين ،وتدل عمى معنى اليقين؛ لذلك سميت أفعال اليقين.
..............................................................................
ِٚثبي (األفعبي) اٌذاٌخ عٍ ٝاٌشجذبْ( :خبي) ومٌٛه :خٍذ ص٠ذا أخبن
ٚلذ رسزعًّ خبي ٌٍ١مني وم:ٌٗٛ
 -121دعبٔ ٟاٌغٛأ ٟعّٚ ٓٙخٍزٕٟ

يل اسُ فال أدع ٝثٗ  ٛ٘ٚأٚي

ط /ثني ِٛظع اٌشب٘ذ يف ٘زا اٌج١ذ

ج /اٌشب٘ذ ف :ٗ١قولو " وخمتني لي اسم " فإن " خال " فيو بمعنى فعل اليقين ،وليس ىو بمعنى فعل الظن ،النو ال
يظن أن لنفسو اسما ،بل ىو عمى يقين من ذلك ،وقد نصب بيذا الفعل مفعولين ،أوليما ضمير المتكمم ،وىو الياء،
وثانييما جممة " لي اسم " من المبتدأ والخبر..
...........................

ً
ظننت زيدا صاحبك .وقد تستعمل لميقين كقولو تعالىٚ{ :ظٕٛا أْ ال ٍِجأ ِٓ
كقولك:
(ظٓ)
:
أ٠عب
 ِٓٚأفعبي اٌشجذبْ
ُ

ت زيدا صاحبك وقد تستعمل لميقين كقولو:
اهلل إال إٌ ... }ٗ١والفعل (دست) ِثً :حسب ُ
 -122 -دسجذ اٌزمٚ ٝاجلٛد خري جتبسح  ...سثبدب إرا ِب ادلشء أصجخ ثبلال

ج /اٌشب٘ذ ف :ٗ١قولو " حسبت التقى خبر تجارة إلخ " حيث استعمل الشاعر فيو " حسبت " بمعنى عممت ،ونصب بو
مفعولين ،أوليما قولو " التقى " وثانييما قولو " خير تجارة"
ِٚثبي (عذ) وىي أيضاً من أفعال الرجحان قولو:
 - 121فال رعذد ادلٛىل شش٠ىه يف اٌغىن ٌٚ . ..ىّٕب ادلٛىل شش٠ىه يف اٌعذَ

ط /ثني ِٛظع اٌشب٘ذ

ج /اٌشب٘ذ ف :ٗ١قولو " فال تعدد المولى شريكك " حيث استعمل المضارع من " عد " بمعنى تظن ،ونصب بو
مفعولين ،أحدىما قولو " المولى " والثاني قولو " شريك"
ً

 ِٓٚأفعبي اٌشجذبْ أ٠عب٘ٚ( :ت) كقوليم وىبني اهلل فداك :أي صيرني
َ

َ َّ َ َ ُ ْ َ
َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ً
ً
اُ٘١
ش
ث
إ
اهلل
ز
خ
ار
{ٚ
:
تعالى
كقولو
)
اتخذ
(
و
}
شا
 ِٓٚأفعبي اٌشجذبْ أ٠عب :اٌفعً (ختز ) كقولو تعالى {ٌزخزد عٍ ِٗ ١أج
ِ
ِ
َ ْ
َ ُ ُ
ََ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
َ ً
ط{
خٍِ١ال} وكذلك الفعل (رشن) كقولو تعالىٚ{ :رشوٕب ثععِٛ٠ ُٙئِزٍ ّٛ٠ج فِ ٟثع ٍ
..........................................................

ىذا ما يتعمق بالقسم األول من أفعال ىذا الباب ،وىو أفعال القموب.
وأما أفعبي اٌزذ ً٠ٛوىي المرادة بقولو " :والتي كصي ار إلى آخره " فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصميما المبتدأ والخبر،
وعدىا بعضيم سبعة:
"صري " نحو " صيرت الطين خزفا " و " جعً " نحو قولو تعالى " :وقدمنا إلى ما عمموا من عمل فجعمناه ىباء منثورا) و
" ٘ٚت " كقوليم " وىبني اهلل فداك " أي صيرني ،و " ختز " كقولو تعالى( :لتخذت عميو أجرا) و " اختز " كقولو تعالى:
(واتخذ اهلل إبراىيم خميال) و " رشن " كقولو تعالى( :وتركنا بعضيم يومئذ يموج في بعض) وقول الشاعر:
ٚ -127 -سث١زٗ دىت إرا ِب رشوزٗ

أخب اٌمٚ َٛاسزغىن عٓ ادلسخ شبسثٗ.

اٌشب٘ذ ف :ٗ١قولو " تركتو أخا القوم " حيث نصب فيو ب " ترك " مفعولين ،ألنو في معنى فعل التصيير ،أحدىما الياء
التي ىي ضمير الغائب ،وثانييما قولو " أخا القوم" .............

و " سد " كقولو:
مبمذاس مسذْ ٌٗ مسٛدا فشد شعٛس٘ٓ اٌسٛد ث١عب

 -128 -سِ ٝاحلذثبْ ٔسٛح آي دشة

أ :ٞورد وجوىين البيض سودا
اٌشب٘ذ ف :ٗ١قولو " فرد شعورىم إلخ " ،وقولو " ورد وجوىين إلخ " حيث استعمل " رد " في معنى التصيير والتحويل،
ونصب بو في كل واحد من الموضعين مفعولين.....
...................................................
لبي اثٓ ِبٌهٚ :خص ثبٌزعٍ١ك ٚاالٌغبء ِب

ِٓ لجً ٘تٚ ،االِش ٘ت لذ أٌضِب

وزا رعٌٍُٚ ،غري ادلبض ِٓ

سٛاّ٘ب اجعـــــــً وً ِبٌٗ صوٓ

تقدم أن ىذه األفعال قسمان ،أحدىما :أفعال القموب ،والثاني :أفعال التحويل.
فأما أفعال القموب فتنقسم إلىِ :زصشفخٚ ،غري ِزصشفخ.
فالمتصرفة :ما عدا " ٘تٚ ،رعٍُ " فيستعمل منيا الماضي ،نحو " ظننت زيدا قائما " وغير الماضي  -وىو
المضارع ،نحو " أظن زيدا قائما " واالمر ،نحو " ظن زيدا قائما " واسم الفاعل ،ونحو " أنا ظان زيدا قائما " واسم
المفعول ،نحو " زيد مظنون أبوه قائما " فأبوه :ىو المفعول األول ،ارتفع لقيامو مقام الفاعل ،و " قائما " المفعول الثاني،
والمصدر ،نحو " عجبت من ظنك زيدا قائما "  -ويثبت ليا كميا من العمل وغيره ما ثبت لمماضي.
وغير المتصرف اثنان  -وىما٘ :تٚ ،رعٍُ ،بمعنى اعٍُ  -فال يستعمل منيما إال صيغة االمر ،كقولو:
ٕٓٔ -تعمم شفاء النفس قير عدوىا

فبالغ بمطف في التحيل والمكر

وقولو:
 -ٕٔ1فقمت :أجرني أبا مالك

واال فيبني ام أر ىالكا

واختصت اٌمٍج١خ ادلزصشفخ ثبٌزعٍ١ك ٚاالٌغبء ،فالتعميق ىو :ترك العمل .لفظا دون معنى لمانع ،نحو " ظننت
لزيد قائم " ،فقولك " لزيد قائم " لم تعمل فيو " ظننت " لفظا ،ألجل المانع ليا من ذلك ،وىو الالم ،ولكنو في موضع
نصب ،بدليل أنك لو عطفت عميو لنصبت ،نحو " ظننت لزيد قائم وعم ار منطمقا " ،فيي عاممة في " لزيد قائم " في
المعنى دون المفظ.

ٚاالٌغبء ىو :ترك العمل لفظا ومعنى ،ال لمانع ،نحو " زيد ظننت قائم " فميس ل " ظننت " عمل في " زيد قائم " :ال
في المعنى ،وال في المفظ.
ويثبت لممضارع وما بعده من التعميق وغيره ما ثبت لمماضي ،نحو " أظن لزيد قائم " و " زيد أظن قائم " وأخواتيا.
وغير المتصرفة ال يكون فييا تعميق وال إلغاء ،وكذلك أفعال التحويل ،نحو " صير " وأخواتيا.
...................................................
قول ابن مالك :وجوز االلغاء ،ال في االبتدا
في موىم إلغاء ما تقدمـــــــــــــا

وانو ضمير الشأن ،أو الم ابتدا
والتزم التعميق قبـــــــــــــــــــــل نفي " ما

يجوز إلغاء ىذه األفعال المتصرفة إذا وقعت في غير االبتداء ،كما إذا وقعت ٚسطب ،نحو " زيد ظننت قائم " أو آخرا،
نحو " زيد قائم ظننت " ٚ ،إرا رٛسطذ ،فقيل :األعمال وااللغاء سيان ،وقيل :األعمال أحسن من االلغاء ،وان
تأخرت فااللغاء أحسن ،وان تقدمت امتنع االلغاء عند البصريين ،فال تقول " :ظننت زيد قائم " بل يجب األعمال،
فتقول " :ظننت زيدا قائما " فإن جاء من لسان العرب ما يوىم إلغاءىا متقدمة أول عمى إضمار ضمير الشأن ،كقولو:
 -129 -أرجو وآمل أن تدنو مودتيا

وما إخال لدينا منك تنويل

ٌشب٘ذ ف :ٗ١قولو " وما إخال لدينا منك تنويل " فإن ظاىره أنو ألغى " إخال " مع كونيا متقدمة ،وليس ىذا الظاىر
مسمما ،فإن مفعوليا األول مفرد محذوف ىو ضمير الشأن ومفعوليا الثاني جممة " لدينا تنويل منك" فالتقدير " وما
إخالو لدينا منك تنويل " فالياء ضمير الشأن ،وىي المفعول األول ،و " لدينا منك تنويل " جممة في موضع المفعول
الثاني ،وحينئذ فال إلغاء ،أو عمى تقدير الم االبتداء.............
أما قول الشاعر:
 -130 -كذاك أدبت حتى صار من خمقي

أني وجدت مالك الشيمة األدب

فالتقدير " :أني وجدت لمالك الشيمة األدب " فيو من باب التعميق ،وليس من باب االلغاء في شئ.
.....................
وكذلك ٠عٍك اٌفعً إذا وقع بعده " ال " إٌبف١خ ،نحو " ظننت ال زيد قائم وال عمرو " أ ٚالَ االثزذاء ،نحو " ظننت
لزيد قائم " أ ٚالَ اٌمسُ ،نحو " عممت ليقومن زيد " ولم يعدىا أحد من النحويين من المعمقات ( ،)1أ ٚاالسزفٙبَ،

ولو صور ثالث ،أن يكون أحد المفعولين اسم استفيام ،نحو " عممت أييم أبوك " ،الثانية :أن يكون مضافا إلى اسم
استفيام ،نحو " عممت غالم أييم أبوك " ،الثالثة :أن تدخل عميو أداة االستفيام ،نحو " عممت أزيد عندك أم عمرو "؟
و " عممت ىل زيد قائم أم عمرو "؟.
.........................................................
حمبظشح اٌصشف
اسُ ادلفعٛي
رعش٠فٗٚ ،طش٠مخ ص١بغخ
اسُ ادلفعٛي:اسم مشتق من الفعل المبني لممجيول،ليدل عمى من وقع عميو الفعل ،مثل :مكتوب ،مشكور،محبوب
ص١بغزٗ :يصاغ اسم المفعول من الفعل الثالثي ،ومن غير الثالثي ،وكاآلتي:
ً

أٚال ٠ :صبغ ِٓ اٌفعً اٌثالث ٟعمى وزن (ِفعٛي) :وكما مبين أدناه:
ٔ) الفعل الثالثي الصحيح ( الخالي من حروف العمة ) :عمى وزن َم ْف ُعول ،مثل :عمم – َم ْعمُوم
ش ُدود
شد – َم ْ
مشددا فتقع الواو بين الحرفين المشددين  ،مثل ّ :
واذا كان ّ

ٕ) الفعل الثالثي المعتل العين ( ثانيو حرف عمة):
أ .إذا كان حرف العمة واوا أو ياء :عمى وزن مضارعو مع إبدال حرف المضارعة ميما مفتوحة ،مثل :قال يقول
َ .........مقُول

اسم المفعول

وكذلك :باع يبيع َ ........م ِبيعاسم المفعول.

ب .إذا كان حرف العمة ألفا  :عمى وزن مضارعو مع إبدال حرف المضارعة ميما مفتوحة واعادة األلف إلى

أصميا ،مثل  :خاف يخاف َ -م ُخوف  ،فاأللف أصميا الواو ألن مصدرىا " الخوف" وىاب يياب َ -م ِييب ،
فاأللف أصميا الياء ألن مصدرىا "الييبة.

ٖ) الفعل الثالثي المعتل الالم ( آخره حرف عمة):
أ .إذا كان حرف العمة واوا أو ياء  :جاء اسم المفعول عمى وزن مضارعو مع إبدال حرف المضارعة ميما مفتوحة
وتشديد الحرف األخير ،مثل  :دعا يدعو َ -م ْد ُع ّو  ،رمى يرمي – َم ْرِم ّي.

ب .إذا كان حرف العمة ألفا  :جاء اسم المفعول عمى وزن مضارعو مع إبدال حرف المضارعة ميما مفتوحة وقمب
س ِع ّي
األلف ياء مشددة  ،مثل  :سعى يسعى – َم ْ
الثالثي األجوف :أي الذي وسطو حرف عمة :فإما أن يكون أجوفاً بحرف الواو ،مثل:
ٗ) الفعل
ّ
قال يقول ........اسم المفعول منوَ :مقُوول َمقُول
أما األجوف بالياء ،مثل :باع يبيع ........اسم المفعول منو َم ْب ُيوع َم ِبيع
أجوف األلف ىاب يياب........اسم المفعول منو َم ْي ُيوب َم ِييب

ثبٔ١ب  ِٓ :اٌفعً غري اٌثالث:ٟ
نزل  ،انطمق
عمى وزن مضارعو مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره ،مثل  :أنزل ينزل ُ -م َ
ستعمل.
ينطمق ُ -منطمَق  ،انحاز ينحاز ُ -منحاز  ،استعمل يستعمل – ُم َ

شتيى ،
أِب إذا كان الفعل المضارع ينتيي بياء فإنيا تُقمب ألفًا في اسم المفعول  ،مثل  :اشتيى يشتيي ُ -م َ

اصطفى يصطفي ُ -مصطفَى.

د .حمّذ جش ٞجبسُ إٌذاٞٚ
وٍ١خ اٌىٛد اجلبِعخ /لسُ عٍ َٛاٌمشآْ
ادلشدٍخ اٌثبٔ١خِ /بدح إٌذٛ

د .حمًد جسي جاسى انُداوي

كهيت انكىث اجلايعت /قسى عهىو انقسآٌ/
املسحهت انثاَيت/

يىضىع (( ال انتي نُفي اجلُس ))
عمل إن اجعل لال في نكره

مفردة جاءتك أو مكرره

ىذا ىو القسم الثالث من الحروف الناسخة لالبتداء ،وىي " ال " التي لنفي الجنس ،والمراد بيا " ال "

التي قصد بيا التنصيص عمى استغراق النفي لمجنس كمو.

وانما قمت " التنصيص " احت ار از عن التي يقع االسم بعدىا مرفوعا ،نحو:

" ال رجل قائما " ،فإنيا ليست نصا في نفي الجنس ،إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس ،فبتقدير إرادة

نفي الجنس ال يجوز " ال رجل قائما بل رجالن " وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز " ال رجل قائما بل

رجالن " ،وأما " ال " ىذه فيي لنفي الجنس ليس إال ،فال يجوز " ال رجل قائم بل رجالن ".وىي تعمل

عمل " إن " ،فتنصب المبتدأ اسما ليا ،وترفع الخبر خب ار ليا ،وال فرق في ىذا العمل بين المفردة  -وىي

التي لم تتكرر  -نحو " ال غالم رجل قائم " وبين المكررة ،نحو " ال حول وال قوة إال باهلل " وال يكون

اسميا وخبرىا إال نكرة  ،فال تعمل في المعرفة ،وما ورد من ذلك مؤول بنكرة ،كقوليم " قضية وال أبا

حسن ليا " فالتقدير :وال مسمى بيذا االسم ليا ،ويدل عمى أنو معامل معاممة النكرة وصفو بالنكرة كقولك
" ال أبا حسن حالال ليا " وال يفصل بينيا وبين اسميا ،فإن فصل بينيما ألغيت ،كقولو تعالى( :ال فييا

غول(.

الشروط التي يجب توافرىا ألعمال " ال " عمل إن ستة ،وىي:

 .1أن تكون نافية .2.وأن يكون المنفي بيا الجنس .3.وأن يكون النفي نصا في ذلك.4.وأال يدخل
عمييا جار كما دخل عمييا في نحو قوليم :جئت بال زاد ،وقوليم :غضبت من ال شئ.5 ،وأن

يكون اسميا وخبرىا نكرتين .6 ،وأال يفصل بينيا وبين اسميا فاصل أي فاصل وال خبرىا
................................................

فانصب بيا مضافا ،أو مضارعو
وركب المفرد فاتحا :كال

مرفوعا ،أو منصوبا ،أو مركبا،

ال يخمو اسم " ال " [ىذه] من ثالثة أحوال:

وبعد ذاك الخبر أذكر رافعو

حول وال قوة ،والثاني اجعال
وان رفعت أوال ال تنصبا

الحال األول :أن يكون مضافا [نحو " ال غالم رجل حاضر "].

الحال الثاني :أن يكون مضارعا لممضاف ،أي مشابيا لو ،والمراد بو :كل اسم لو تعمق بما بعده :إما
اكب " ،واما بعطف نحو:
بعمل ،نحو " ال طالعا جبال
ظاىر ،وال خي اًر من ز ٍيد ر ٌ
ٌ

"ال ثالثة وثالثين عندنا " ويسمى المشبو بالمضاف :مطوال ،وممطوال ،أي :ممدودا ،وحكم المضاف
والمشبو بو النصب لفظا ،كما مثل،

والحال الثالث :أن يكون مفردا ،والمراد بو  -ىنا  -ما ليس بمضاف ،وال مشبو بالمضاف ،فيدخل فيو

المثنى والمجموع ،وحكمو البناء عمى ما كان ينصب بو ،لتركبو مع " ال " وصيرورتو معيا كالشئ

الواحد ،فالمفرد الذي ليس بمثنى وال مجموع يبنى عمى الفتح ،الن نصبو بالفتحة نحو " ال حول وال قوة

إال باهلل " والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان عمى ما كانا ينصبان بو وىو الياء نحو " ال مسممين لك،

وال مسممين " فمسممين ومسممين مبنيان ،لتركبيما مع " ال " كما بنى " رجل " [لتركبو] معيا .وأما جمع
المؤنث السالم فقال قوم :مبني عمى ما كان ينصب بو وىو الكسر ،فتقول " :ال مسممات لك " بكسر

التاء ،ومنو قولو:

 -109إن الشباب الذي مجد عواقبو

فيو نمذ ،وال لذات لمشيب.

الشاىد فيو :قولو " وال لذات لمشيب " حيث جاء اسم ال  -وىو لذات  -جمع مؤنث سالما ،ووردت
الرواية ببنائو عمى الكسرة نيابة عن الفتحة ،كما كان ينصب بيا لو أنو معرب.
....................................

وقول المصنف " :وبعد ذاك الخبر أذكر رافعو " معناه أنو يذكر الخبر بعد اسم " ال " مرفوعا ،والرافع لو

" ال " عند المصنف وعند سيبويو ،إن كان اسميا مضافا أو مشبيا بالمضاف ،وان كان االسم مفردا
فاختمف في رافع الخبر ،فذىب سيبويو إلى أنو ليس مرفوعا ب " ال " وانما ىو مرفوع عمى أنو خبر

المبتدأ ،الن مذىبو أن " ال " واسميا المفرد في موضع رفع باالبتداء ،واالسم المرفوع بعدىما خبر عن

ذلك المبتدأ ،ولم تعمل " ال " عنده في ىذه الصورة إال في االسم ،وذىب األخفش إلى أن الخبر مرفوع ب
الجزين كما عممت فييما مع المضاف والمشبو بو.
أ
" ال " فتكون " ال " عاممة في

وأشار بقولو " :والثاني اجعال " إلى أنو إذا أتى بعد " ال " واالسم الواقع بعدىا بعاطف ونكرة مفردة وتكررت "

ال " نحو " ال حول وال قوة إال باهلل " يجوز فييما مخست أوجه ،وذلك الن المعطوف عميو :إما أن يبنى مع
" ال " عمى الفتح ،أو ينصب ،أو يرفع.

فإن بنى معيا عمى الفتح جاز في الثاني ثالثة أوجو:

األول :البناء عمى الفتح ،لتركبو مع " ال " الثانية ،وتكون [ال] الثانية عاممة عمل إن ،نحو " ال حول وال قوة

إال باهلل "

الثاني :النصب عطفا عمى محل اسم " ال " ،وتكون " ال " الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف ،نحو " ال

حول وال قوة إال باهلل " ومنو قولو:

110 -ال نسب اليوم وال خمةً * اتسع الخرق عمى الراقع.

الشاىد فيو :قولو " وال خمة " حيث نصب عمى تقدير أن تكون " ال " زائدة لمتأكيد ،ويكون " خمة "

معطوفا بالواو عمى محل اسم " ال " وىو قولو " نسب " عطف مفرد عمى مفرد

......................

الثالث :الرفع ،وفيو ثالثة أوجو ،األول :أن يكون معطوفا عمى محل " ال " واسميا ،ألنيما في موضع رفع

باالبتداء عند سيبويو ،وحينئذ تكون " ال " زائدة ،الثاني :أن تكون " ال " الثانية عممت عمل " ليس " ،الثالث:

التعليق [ :]1MFعلة رفع خبر ال المفرد

أن يكون مرفوعا باالبتداء ،وليس لال عمل فيو ،وذلك نحو " ال حول وال قوة إال باهلل " ومنو قولو:
 -111ىذا  -لعمركم  -الصغار بعينو

ال أم لي  -إن كان ذاك  -وال أب.

الشاىد فيو :قولو " وال أب " حيث جاء مرفوعا عمى واحد من ثالثة أوجو:

إما عمى أن يكون معطوفا عمى محل " ال " مع اسميا كما ذكرناه ،أو عمى أن " ال " الثانية عاممة عمل
ليس ،و " أب " اسميا ،وخبرىا محذوف ،أو عمى أن تكون " ال " غير عاممة أصال ،بل ىي زائدة،

ويكون " أب " مبتدأ خبره محذوف.

...............................................

ويفسدا َعتا ملبُي يهي

فافتح ،أو اَصنب ،أو ازفع ،تعدل

إذا كان اسم " ال " مبنيا ،ونعت بمفرد يميو  -أي لم يفصل بينو وبينو بفاصل  -جاز في النعت ثالثة أوجو:
األول :البناء عمى الفتح ،لتركبو مع اسم " ال " ،نحو " ال رجل ظريف".

الثاني :النصب ،مراعاة لمحل اسم " ال " نحو " ال رجل ظريفا".

الثالث :الرفع ،مراعاة لمحل " ال " واسميا ،ألنيما في موضع رفع عند سيبويو ،نحو " ال رجل ظريف".
................................................

وأعط " ال " يع هًصة استفهاو

يا تستحق دوٌ االستفهاو

إذا دخمت ىمزة االستفيام عمى " ال " النافية لمجنس بقيت عمى ما كان ليا من العمل ،وسائر األحكام التي

سبق ذكرىا ،فتقول " :أال رجل قائم ،وأال غالم رجل قائم ،وأال طالعا جبال ظاىر " وحكم المعطوف والصفة

 -بعد دخول ىمزة االستفيام  -كحكميما قبل دخوليا .ىكذا أطمق المصنف  -رحمو اهلل تعالى!  -ىنا،

وفي كل ذلك تفصيل :وىو أنو إذا قصد باالستفيام التوبيخ ،أو االستفيام عن النفي ،فالحكم كما ذكر ،من
أنو يبقى عمميا وجميع ما تقدم ذكره :من أحكام العطف ،والصفة ،وجواز االلغاء.

فمثال التوبيخ قولك " :أال رجوع وقد شبت؟ " ومنو قولو:

وآذنت بمشيب بعده ىرم؟

 - 113أال ارعواء لمن ولت شبيبتو

الشاىد فيو :قولو " أال ارعواه " حيث أبقى لال النافية عمميا الذي تستحقو مع دخول ىمزة االستفيام

عمييا ،ألنو قصد بالحرفين جميعا التوبيخ واالنكار.
...................

ومثال االستفيام عن النفي قولك " :أال رجل قائم؟ " ومنو قولو:
 -114أال اصطبار لسممى أم ليا جمد؟

إذا أالقي الذي القاه أمثالي.

الشاىد فيو :قولو " أال اصطبار " حيث عامل " ال " بعدد دخول ىمزة االستفيام مثل ما كان يعامميا بو
قبل دخوليا ،والمراد من اليمزة ىنا االستفيام ،ومن " ال " النفي ،فيكون معنى الحرفين معا االستفيام عن

النفي،

............................

واذا قصد بأال التمني :فمذىب المازني أنيا تبقى عمى جميع ما كان ليا من االحكام ،وعميو يتمشى إطالق
المصنف ،ومذىب سيبويو أنو يبقى ليا عمميا في االسم ،وال يجوز إلغاؤىا ،وال الوصف أو العطف بالرفع

مراعاة لالبتداء .ومن استعماليا لمتمني قوليم " :أال ماء ماء باردا " وقول الشاعر:

 -115 -أال عمر ولى مستطاع رجوعو

فيرأب ما أثأت يد الغفالت

الشاىد فيو :قولو " أال عمر " حيث أريد باالستفيام مع " ال " مجرد التمني ،وىذا كثير في كالم العرب،

ومما يدل عمى كون " أال " لمتمني في ىذا البيت نصب المضارع بعد فاء السببية في جوابو.
.................................................

حرف خرب ال انُافيت نهجُس:
وشاع يف ذا انباب اسقاط اخلرب

إذا املساد يع سقىطه ظهس

إذا دل دليل عمى خبر " ال " النافية لمجنس وجب حذفو عند التميميين والطائيين ،وكثر حذفو عند

الحجازيين ،ومثالو أن يقال :ىل من رجل قائم؟

فتقول " :ال رجل " وتحذف الخبر  -وىو قائم  -وجوبا عند التميميين والطائيين ،وجوا از عند الحجازيين ،وال

فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف وال جار ومجرور ،كما مثل ،أو ظرفا أو جا ار ومجرورا ،نحو
أن يقال :ىل عندك رجل؟ أو ىل في الدار رجل؟ فتقول " :ال رجل".

فإن لم يدل عمى الخبر دليل لم يجز حذفو عند الجميع ،نحو قولو صمى اهلل عميو وسمم " :ال أحد أغير من

اهلل " وقول الشاعر:

 -116وال كريم من الولدان مصبوح.

الشاىد فيو :قولو " وال كريم من الولدان مصبوح " حيث ذكر خبر ال ،وىو قولو " مصبوح " لكونو ليس يعمم
إذا حذف ،ولو أنو حذفو فقال " وال كريم من الولدان " لفيم منو أن المراد وال كريم من الولدان موجود ،الن
الذي يحذف عند عدم قيام قرينة ىو الكون العام ،وال شك أن ىذا المعنى غير المقصود لو.

.......................................................................................

حماضسة انصسف ((اسى انفاعم))
تعسيفه :أسم مشتق لمداللة عمى من قام بالفعل عمى وجو الحدوث ال الثبوت  ،نحو :زاىد ،ناجح،
دارس ،كاتب.
صياغته أو اشتقاقه:
ً
أوال -:صياغت اسى انفاعم يٍ انثالثي:
يشتق أسم الفاعل من انثالثي انصحيح عمى وزن (فاعم) سواء كان (يهًىش انىسط)
مثل :سأل – سائل //ق أر -قارئ
أو ميموز األول :مثل :أكل – آكل //أمر -آمر //أخذ -آخذ
أو مضعفاً :مثل :مد -ماد //شد -شاد //شك -شاك .واألصل ::مادد ،شادد ،شاكك
 .2صياغت أسى انفاعم يٍ انثالثي انالشو:
اذا كان الفعل عمى دال عمى َع َرض كالفرح والحزن ،والفعل منو كان عمى وزن (فَ ِعل) أي مفتوح الفاء
ومكسور العين  ،كان اسم الفاعل منو عمى الوزن نفسو وىو ( َف ِعل) مثلَ :ف ِرَح – فَ ِر ٌحَ //ح ِزَنَ -ح ِز ٌن//
َب ِط َر – َب ِطٌر
أما إذا كان الفعل دال عمى امتالء أو خمو وعمى وزن (فَ ِعل) أيضًا ،مثلَ :شبِ َعَ ،ع ِط َشَ ،رِوى ،كان اسم
ط َشان//
الفاعل منو عمى وزن (فَ ْعالن) بفتح الفاء وسكون العين ،فنقول :شبعَ -ش ْب َعان َ //ع ِط َشَ -ع ْ

روىَ -رِّيان

ص ُعب ،كان اسم الفاعل منو عمى وزن (فَ ْعل)
أما إذا كان الفعل عمى وزن (فَ ُعل) ،مثلَ :شيُ َمَ ،سيُلَ ،
ب
بفتح الفاء وسكون العين :فنقولَ :شيُم – َ
ص ْع ٌ
س ْي ٌلَ //
ص ُعبَ -
ش ْي ٌمَ //سيُلَ -
صياغت اسى انفاعم يٍ انثالثي املعتم:
اذا كان معتل الوسط وكان أصل حرف العمة واو أو ياء ،مثل قال ،باع ،عاش ،فإن اسم الفاعل منو
يكون بقمب ألفو ىمزة :فنقول :قائل ،بائع ،عائش .واالصل :قاول ،عايش ،بايع
أما إذا كان حرف العمة غير منقمبة ،مثل :عور ،صيد ،أيس ،بقي حرف العمة كما ىو ،فنقول :عاور،
صايد ،آيس

داع //سعى-
أما إذا كان معتل اآلخر ،حذف حرف العمة منو عند صياغة اسم الفاعل منو ،مثل :دعاٍ -
ساع...
ٍ
ً
ثاَيا :صياغت اسى انفاعم يٍ غري انثالثي:
يصاغ اسم الفاعل من غير الثالثي(الرباعي ،الخماسي ،السداسي) عمى وزن مضارعو مع إبدال حرف
المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل اآلخر ،مثل :قاتل  المضارع منو  يقاتل اسم

الفاعل منو /م ِ
قاتل
ُ

أكرم – مضارعو يكرم -اسم الفاعل ُم ِ
كرم
استغفر يستغفر  م ِ
ستغفر
ُ
تعمَّ َم يتعمَّم ُ متَعمِّم
ممحوظة ميمة :شذ اسم الفاعل من غير الثالثي بفتح ما قبل اآلخر ،وىو شاذ غير منسوب لقاعدة
حصنُ ،ميتَر.
ولكن ُع ِر َ
ف سماعاً بيذا الشكل ،مثلُ :م ْ
س َيبُ ،م َ

د .حمًد جسي جاسى انُداوي

كهيت انكىث اجلايعت /قسى عهىو انقسآٌ/
املسحهت انثاَيت/

