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 فاطمت بنت اإلمام احلسني )عليهما السالم( أبنيت األمساء املشتقت يف خطبت  السيدة
 دراست صرفيت   يف البناء  واملعىن

 اهلل شنوؼ  نسريف عبد أ.ـ.د.                                          
 العربية قسـ المغة / كمية التربية لمبنات /جامعة الكوفة                              

 : اخلالصة

  المشتقة ومعانييا في خطبة السيدة فاطمة بنت اإلماـ الحسيف األسماء يرمي ىذا البحث إلى دراسة أبنية      
الزماف والمكاف ، واسـ اآللة ،  اوىي : ) اسـ الفاعؿ ، و اسـ المفعوؿ ، و صيغ المبالغة ، و الصفة المشبية ، واسم

، كما درست  اوأشرت إلى أحرؼ الزيادة فيي  ىذه األبنية في خطبتيا  ورد مف ما واسـ التفضيؿ ( .  ودرست
 ، ووضحت مضامينيا في ضوء أقواؿ المفسريف والمغوييف.  ايتالمعاني الصرفية التي أفاد

 املقدمة : 

إف أىمية ىذا البحث تكمف في أف أبنية       
األسماء المشتقة المذكورة آنفًا ، ومعانييا 

المتنوعة في السياؽ لـ تدرس في الصرفية 
العربية دراسة صرفية واسعة ، فضاًل عف أف 
أىمية دراستيا في كالـ السيدة فاطمة بنت 

تكمف في أنيا ُتعّد درساً   اإلماـ الحسيف 
تطبيقيًا في تمؾ األبنية ومعانييا في لغة خير 

 مف نطقوا بالضاد .
وقد اتبعت المنيج الوصفي التحميمي في      

اسة تمؾ األبنية ورتبتيا في الموضوعات در 
 التي تنضـ إلييا ، وىي : 

 : اسم الفاعل

إف مصطمح اسـ الفاعؿ ىو الشائع 
عند المغوييف العرب ، وىو وصؼ مشتؽ يدؿ 

( ، وعمى  الذات عمى مف قاـ بالحدث )
وىو  الحدث )المصدر( والتجدد والحدوث )

 »(، نحو:  التغيير الذي يعد نقيضًا لمثبوت
 َناِئـٌ  »إذ يدؿ فيو اسـ الفاعؿ  « ُمحّمٌد َناِئـٌ 

، وىو صاحب  « محّمد » الذات وىو عمى« 
، والحدث ) (، والحدوث أي  النـو النـو

، واسـ  التغيير، فالنـو ليس مالزمًا لمحّمد

الفاعؿ يدؿ عمى ثبوت الوصؼ قبالة الفعؿ، 
، ويفيد  ٔ وعمى الحدوث قبالة الصفة المشبية

الماضي والحاؿ  : ى األزمنة الثالثةالداللة عم
واالستقباؿ، كما أشار النحويوف إلى انو يفيد 
معنى الداللة عمى االستمرار في جميع 

 –فاسـ الفاعؿ  »، قاؿ المبرد:  ٕ األزمنة
قمت حروفو أو كثرت بمنزلة الفعؿ المضارع 

. واسـ المفعوؿ جاء  ( َيْفعؿ الذي معناه )
) ُيْفَعُؿ (.  معناه عمى الِفْعؿ المضارع الذي

تقوؿ: زيٌد ضارٌب عمرًا، كما تقوؿ: زيد 
شتؽ اسـ الفاعؿ مف . ويُ  ٖ « َيضرب عمراً 

الفعؿ الثالثي المجرد المبني لممعمـو المتعدي 
ومف غير الثالثي  «َفاِعؿ »والالـز عمى وزف 

عمى وزف مضارعو مع إبداؿ حرؼ المضارعة 
 ، قاؿ ميمًا مضمومة وكسر ما قبؿ آخره

وليس بيف الفاعؿ والمفعوؿ في  »سيبويو:
جميع األفعاؿ التي لحقتيا الزوائُد إاّل الكسرُة 

. وليس اسـ  التي قبؿ آخر حرؼ والفتحةُ 
ـُ الِحقُتُو أوااًل مضمومة ،   ٗ « منيا إالا والمي

 ( ) َفعؿ اعمـ َأفا االسـ عمى ) »قاؿ المبرد : 
،  ؛ نحو قولؾ: ضرب فيو ضارب َفاِعؿ(
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ـَ  شتـَ فيو شاتـو  . وكذلؾ ) َفِعؿ ( نحو: َعِم
، وقاؿ في  ٘ « فيو عالـ ، وَشِرَب فيو شارب

وىذه اأَلفعاؿ الفصؿ  »صوغو مف المزيد : 
بيف فاعميا ومفعوليا كسرٌة تمحؽ الفاعؿ قبؿ 

، وفتحٌة ذلؾ الحرؼ مف  آخر حروفو
، وُمَقاِتٌؿ  : ُمكِرـ وُمكَرـ المفعوؿ، نحو قولؾ

ويكوف  »، وقاؿ:  ٙ ، وُمقطِّع وُمقطاع( وُمقاَتؿٌ 
اْفتَعَؿ فيكوف مستقبمو عمى )  الفعؿ عمى )

َيْفتِعُؿ ( والمصدر االْفِتَعاؿ ، ويكوف الفاعؿ) 
ف اسـ  .  ٚ « ُمْفَتِعاًل ( عمى ما وصفت وا 

الفاعؿ الداؿ عمى الزمف الماضي يفيد ثبوت 
ف  الوصؼ في الزمف الماضي ودوامو فيو ، وا 

بيف فاعؿ وغيره مف تمؾ الصفات أف  الفرؽ )
( قصد الحدوث وقصد  فاعؿ  األصؿ في)

ذا كاف بمعنى المضي  ( الثبوت طارئ ، وا 
؛ إذ يضاؼ إلى مرفوعو وال  فإنو ال ينوف

فإذا  »، قاؿ سيبويو:  تدخمو األلؼ والالـ
أْخَبَر أّف الفعؿ قد وقع وانقطع فيو بغير 

منونًا فيو فإذا كاف  »،  ٛ « تنويف الَبتاةَ 
، أي أف التنويف   ٜ « بمنزلة الفعؿ الناصب

نما  »، وقاؿ ابف السراج:  دليؿ عمى إعمالو وا 
يعمؿ اسـ الفاعؿ الذي يضارع) َيْفَعؿ( كما 
أنو مف األفعاؿ ما ضارع اسـ الفاعؿ الذي 
يكوف لمحاِضر والمستقبؿ. فاسـ الفاعؿ الذي 
يكوف ِلما مضى فال يعمؿ كما أف الفعؿ 

 »:  ، قاؿ ابف ىشاـ ٓٔ « ضي ال يعربالما
اسـ الفاعؿ، وىو: ما اشتؽ مف ِفعؿ لمف قاـ 

، فِإف  بو عمى معنى الحدوث كضارب وُمكِرـ
الا فإْف كاَف   َر أو ُوِصَؼ لـ يعمؿغِّ صُ  ، وا 

اّل َعِمَؿ إف كاَف َحااًل  صمًة ألؿ َعِمَؿ مطمقاً  ، وا 
ي عمى نف –ولو تقديرًا  –أو استقبااًل واعتمد 

 .ٔٔ « أو استفياـ، أو مخبر عنو أو موصوفاً 
 َفاِعؿ  -ٔ

بفتح الفاء وكسر العيف مزيد باأللؼ 
، المصوغ مف  بعد فائو مف صيغ اسـ الفاعؿ

  ، ورد في كالميا الفعؿ الثالثي المجرد
 دااًل عمى المعاني اآلتية:

 الثبات واالستقرار )االستمرار(. -أ
ف ورد ىذا المعنى في الكممات اآلتية م

 ، و « زاىداً  » ، و « ناصحاً  »:   كالميا
، دالة عمى معنى الثبات  « راغباً  »

،  ، والزىد واالستقرار واالستمرار في النصح
، وذلؾ في مدحيا لخصاؿ اإلماـ  والرغبة

ـْ َيَزْؿ  »بقوليا:   الحسيف الشييد َوَل
تاى َناِصَحًا َلَؾ َوِلَرُسْوِلَؾ َصَمَواُتَؾ َعَمْيِو َوآِلِو حَ 

َقَبْضَتُو، ِإَلْيَؾ، زَاِىَدًا ِفْي الدُّْنَيا َغْيَر َحرْيٍص 
 َعَمْيَيا، رَاِغَبًا في اآلِخَرِة ُمَجاِىَدًا َلَؾ في َسِبْيِمؾَ 

يدؿ   في كالميا « ناصحاً  »، فػ   ٕٔ «
:  عمى الثبات في النصيحة ، قاؿ تماـ حساف

فصفة الفاعؿ تدؿ عمى وصؼ الفاعؿ  »
 « ناصحاً  » ، و  ٖٔ « ًا متجدداً بالحدث منقطع

.  : َخَمَص  َنَصَح الشيءُ  »،  « َنَصحَ  »مف 
. وىو  : الخالص مف العسؿ وغيره والناصحُ 

:  كؿ شيٍء َخَمَص، فقد َنَصَح... والنُّْصح
نقيض الِغّش مشتؽ منو َنَصَحو ولو ُنْصحًا 
وَنِصيحة وَنصاحة وِنصاحة وَنصاِحيًة وَنْصحًا 

  چ: ؛ قاؿ اهلل تعالى صحوىو بالالـ أف ،

 چگ  گ  
: َنَصْحُت لو  ، ويقاؿ 14
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نصيحتي ُنصوحًا، َأي َأْخَمْصُت وَصَدْقُت... 
ومعنى النصيحة هلل: صحة االعتقاد في 

خالص النية في عبادتو .  وحدانيتو واِ 
: ىو التصديؽ بو  والنصيحة لكتاب اهلل

: التصديؽ  . ونصيحة رسولو والعمؿ بما فيو
سالتو واالنقياد لما أمر بو ونيى بنبّوتو ور 

: أف يطيعيـ في  . ونصيحة األئمة عنو
.  الحؽ وال ترى الخروج عمييـ إذا جاروا

: إرشادىـ إلى  ونصيحة عاّمة المسمميف
دلت في  «زاىدًا  » ، و  ٘ٔ « المصالح

كالميا)ع( أيضًا عمى الثبات واالستقرار في 
. فيو  الزىد في الدنيا وعدـ الحرص عمييا

 »غير مريد ليا وغير راغب فييا. وزاىدًا مف 
الزُّىد والزاىادة في الدنيا وال يقاؿ  »:  « زىد

، والزُّىد: ضد  الزُّىد إاّل في الديف خاصة
، والزىادة في  الرغبة والحرص عمى الدنيا

األشياء كميا: ضد الرغبة، َزِىَد وَزَىَد، وىي 
. الفتح عند  َأعمى ، َيْزَىُد فييما ُزْىدًا وَزَىداً 

، وما  سيبويو، وزىادة فيو زاىد مف قـو ُزىااد
.  كاف زىيدًا ولقد َزَىَد وَزِىَد َيْزَىُد منيا جميعاً 

.  ودلت   ٙٔ « وزاد ثعمب: وَزُىد أيضًا بالضـ
عمى الثبات   في كالميا « راغباً  »

واالستقرار أيضًا في الرغبة في اآلخرة 
 « راغباً  » ، و والحرص عمييا والطمع فييا

رغب... يقاؿ: َرِغبُت إلى فالٍف في كذا  »مف 
وكذا َأي سألتُو إيااه...َرِغَب َيْرَغُب َرْغبة إذا 
َحَرَص عمى الشيِء وَطِمَع فيو... َوَرِغَب في 

، عمى قياس  الشيء َرْغبًا وَرْغبًة وَرْغَبى

 « ، وَرَغبًا بالتحريؾ: َأراده، فيو راِغبٌ  َسْكَرى
ٔٚ  . 

ضي: نمحظ ىذا المعنى في المب ػػػ 
في أربعة مواضع في الكممات   كالميا
 » ، و « الظالميف »و ،  « القائؿ »:  اآلتية
في  « القائؿ »فورد  ؛ « ؿدعا » ، و «الئـ 

توبيخيا لمشاعر الذي افتخر بقتؿ اإلماـ 
:  ، بقوليا وسبي نسائو وعيالو  الحسيف

َوَلَؾ اأَلْثَمُب  ِبفيَؾ َأيَُّيا الَقاِئُؿ الَكْثَكثُ  »
ـْ ، وَأْذَىَب  اْفَتَخْرَت ِبَقْتِؿ َقْوـٍ َزكااُىـ اهلل َوَطياَرُى

ـُ الرِّجَس  اسـ فاعؿ  « قائؿ ». فػ   18 « َعنُي
يدّؿ عمى معنى المضي ، وثبوت وقوع القوؿ 
ومضيو الذي ىو أبيات الشعر التي افتخر 

الَقْوؿ: الكالـ  »:  « قوؿ »بيا  ، وىو مف 
، وىو عند المحقِّؽ كؿ لفظ قاؿ  لترتيبعمى ا

: قاؿ  ، تقوؿ ، تاّمًا كاف أو ناقصاً  بو المساف
 ، والمفعوؿ َمُقوؿ ، والفاعؿ  قائؿ يقوؿ قوالً 

 » جمع « الظالميف ». واستعممت   19 «
في توبيخيا ألىؿ الكوفة أيضاً  « الظالـ
 « أال َلْعَنُة اهلِل َعَمى الظاالِميفَ  »:   بقوليا

جمع مذكر سالـ  « الظالميف »، فػ    20
جمع بالياء والنوف، ألنو مجرور بحرؼ الجر 

عمى وزف  « الظالـ »، ومفرده  « عمى »
، ويدؿ عمى معنى  « َفاِعؿ »اسـ الفاعؿ 

عنت بيـ الذيف ظمموا  ؛ ألنيا  المضي
ذيف أىؿ بيتيا بغصب حقيـ في الخالفة وال

 »:  « ظمـ » خرجوا لقتاليـ فقتموىـ ومعنى
: َوْضع الشيء في غير موِضعو...  ـُ الظُّْم
وَأصؿ الظُّمـ الَجْوُر وُمجاَوَرة الحدِّ...وىو ظالـٌ 
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فالظالـ الفاعؿ لمظمـ .   ٕٔ « وظمـو
 « عاذؿ » ، و «الئـ  »واستعممت أيضًا 

بمعنى المضي أيضًا لمف الميـ وعذليـ في 
 ، وجيادىـ في سبيمو  إخالصيـ هلل 

مدحيا لخصاؿ اإلماـ وذلؾ في معرض 
ـْ تَْأُخْذُه ِفيَؾ َلْوَمُة  » بقوليا :  الحسيف َل
، َوال ِئـٍ  »الئـ مف » ، و  ٕٕ « َعْذُؿ َعاِذؿ اَل

: الماْوـُ والماْوماُء والماْوَمى والالئمة : الَعْدُؿ  لـو
الَمو عمى كذا َيموُمو َلْوَمًا وَمالمًا وَمالمًة 

  ٖٕ « : اسَتحؽا الماْوـَ ، فيو َمُمـو وَمِميـٌ  وَلْومةً 

، والَعُذؿ  : الَعْذُؿ: الماوـُ  عذؿ ». وعاذؿ مف 
 .  ٕٗ « ، َعَذَلُو َيْعِذلو مثُمو
 بمعنى اسـ العمـ )التسمية باسـ الَفاِعؿ( -ج

إف اسـ الفاعؿ المصوغ مف الفعؿ 
قد «  َفاِعؿ »الثالثي المجرد الذي عمى وزف 

نى اسـ ى بو اسـ عمـ فيكوف بمعيأتي مسم  
 ، وىو مف باب التسمية باسـ الفاعؿ ) العمـ

 ، فيدؿ عمى الذات عندىا أي ) ( المشتؽ
، ويتجرد مف داللتو عمى صفة  ( المسماى بو

الفاعؿ والحدث، والتجدد والحدوث والزمف . 
 ولكنو مع ىذا يممح فيو معنى الحدث والصفة

. ويعامؿ في ىذه الحالة معاممة األسماء  ٕ٘
ة فورد ىذا الوزف بيذا المعنى غير المشتق

مع أىؿ الكوفة   في افتتاح خطبتيا
ـّ إنِّي َأُعوُذ ِبَؾ ّأْف ّأْفَتِرَي  » بقوليا : الّمُي

َعَمْيَؾ الَكِذَب، وّأْف َأُقْوَؿ ِخالَؼ َما أْنَزْلَت َعَمْيِو 
ِمْف َأْخِذ الُعُيوِد  ِلَوِصيِِّو َعميِّ ْبِف أبي طالب 

 »، فػ   ٕٙ « مْوِب َحقُّوُ عميو السالـ، الَمسْ 
اسـ فاعؿ مصوغ مف الفعؿ الثالثي  « طالب

، ووزنو )َفاِعؿ( ولكنو  « َطَمبَ  »المجرد 
مف داللتو   ي بو والد اإلماـ عميُسمِّ 

 »، و عمى معنى اسـ) الفاعؿ( كما ذكر آنفاً 
َطمب: الطاَمُب ُمَحاَوَلُة ِوْجداِف  »مف  « طالب

َمَب الشايَء َيْطُمبو َطَمبًا، الشايِء وَأْخِذه... وطَ 
 ، ومنو عبد الُمطاِمب بف ىاشـ واطامبو افتعمو

» ٕٚ  . 
 ُمَفاِعؿ بمعنى المشاركة -ٕ

بضـ الميـ وفتح الفاء وكسر العيف 
مزيد باأللؼ بعد فائو ، وىو مف صيغ اسـ 
الفاعؿ المصوغ مف الفعؿ الثالثي المزيد 

َعؿ َفا »باأللؼ بعد فائو، الذي عمى وزف 
، الذي يدؿ عمى معنى المشاركة بيف « ُيَفاِعؿُ 

اثنيف في القياـ بالفعؿ، وينتقؿ ىذا المعنى 
،  « ُمَفاِعؿ »إلى اسـ الفاعؿ  « َفاَعؿَ  »مف 

الذي يفترؽ عف فعمو في أنو يدؿ عمى 
، وورد ىذا  ٕٛ ، والحصوؿ قبالة فعمو الثبوت

في شكواىا إلى اهلل   الوزف في كالميا
،   ماـ الحسيفإلأىؿ الكوفة ا تعالى قتؿ

 » :  ، بقوليا صاحب المناقب المعروفة
ـْ َيَزْؿ َناِصَحًا َلَؾ َوِلَرُسْوِلَؾ َصَمَواُتَؾ َعَمْيِو  َوَل
َوآِلِو َحتاى َقَبْضَتُو، ِإَلْيَؾ، زَاِىَدًا ِفْي الدُّْنَيا َغْيَر 

َلَؾ َحرْيٍص َعَمْيَيا، رَاِغَبًا في اآلِخَرِة ُمَجاِىَدًا 
اسـ  « ُمَجاِىداً  »فػ ، ،   ٜٕ « في َسِبْيِمؾَ 

مصوغ مف  « ُمَفاِعالً  »فاعؿ عمى وزف 
، وىو  الفعؿ الثالثي المزيد باأللؼ بعد فائو

، وحمؿ معنى فعمو في الداللة عمى « َجاَىدَ  »
المشاركة ؛ إذ يدؿ عمى مقاتمتو لألعداء ، 
والقتاؿ ال يكوف مف واحد ، قاؿ ابف منظور : 



 قسـ المغة العربية/ كمية التربية لمبنات / جامعة الكوفة                                 اهلل شنوؼ نسريف عبد د. ـ. أ.

 9 ـٕٕٔٓسنة (ٗ ، ٖ) العدداف (ٔٔ) المجمد - التربوية والعموـ اآلداب في القادسيت مجمة 

)جيد( الَجْيُد والُجْيُد: الطاقة... وقيؿ:  »
. الميث: الَجْيُد  الَجْيد المشقة والُجْيد الطاقة

،  ما َجَيد اإلنساف مف مرض أو أمر شاؽ
؛ قاؿ: والُجْيد لغة بيذا  فيو مجيود

المعنى... وَجَيَد َيْجَيُد َجْيدًا واْجَتَيَد، كالىما: 
تمو وجاَىَد في : قا جدا...وجاَىَد العدوا ُمجاَىَداً 

، وىو  سبيؿ اهلل... الجياد محاربة اأَلعداء
المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة مف 

 ، والمراد بالنية ِإخالص العمؿ هلل قوؿ َأو فعؿ
» ٖٓ  . 
 ُمْفَتِعؿ بمعنى ُمَتَفاِعؿ -ٕ

بضـ الميـ وسكوف الفاء وفتح التاء 
وكسر العيف مزيد بالميـ في أولو، والتاء بعد 

مف صيغ اسـ الفاعؿ المصوغ مف الفعؿ  ئوفا
،  ، بيمزة الوصؿ في أولو الثالثي المزيد

والتاء بعد فائو الذي عمى وزف )افتعؿ(، قاؿ 
( فيكوف  اْفَتَعؿَ  ويكوف الفعؿ عمى ) »المبرد: 

 االْفِتعاؿ ( و المصدر ) َيْفَتِعؿُ  مستقبمو عمى )
، عمى ما  ( ُمْفتِعال (، ويكوف الفاعؿ )

 . وورد ىذا المعنى في كالميا   ٖٔ « وصفت
   في دعائيا عمى أىؿ الكوفة وتوبيخيا

ليـ لتفاخرىـ بقتؿ ريحانة الرسوؿ)ص(، 
ـْ  »:  ، إذ قالت  اإلماـ الحسيف ـا َغَدْرُت ُث

َجدِّي، َوَبِنيِو  ِبَأِخِيِو َعِميِّ ْبِف أِبي َطاِلب 
َخَر ِبَذِلَؾ ِعْتَرة الَنبّي الَطيِّبيف اأَلْخَياِر واْفتَ 

اسـ فاعؿ  «ُمْفَتِخر »، فػ   ٕٖ « ُمْفَتِخرٌ 
مصوغ مف الفعؿ الثالثي المزيد باليمزة في 

الذي عمى  «اْفَتَخرَ  »، والتاء بعد فائو  أولو
ودّؿ بناء اسـ  ، ، مف )َفَخَر( « اْفَتَعؿَ  »وزف 

 »معنى   في كالميا « ُمْفَتِخرٌ  » الفاعؿ
، وىو اسـ  ُمَتَفاِعؿالذي عمى وزف  «ُمَتَفاِخر

فاعؿ أيضًا ولكنو مصوغ مف الفعؿ الثالثي 
المزيد بالتاء في أولو واأللؼ بعد عينو الذي 

، وانتقؿ إليو معنى فعمو  « َتَفاَعؿَ  »عمى وزف
في الداللة عمى المشاركة بيف  « تفاعؿ »

الفاعؿ والمفعوؿ في القياـ بالفعؿ أي مجيئو 
 »لمعنى أف ويؤكد ىذا ا  ،  ٖٖ « مف اثنيف

 »َدؿا عمى معنى  في كالميا  «اْفَتَخرَ 
لممشاركة تمؾ ، ألف التفاخر ال يكوف  «َتَفاَخرَ 

مف واحد بؿ مف اثنيف يفتخر أحدىما عمى 
افتخرت بثبات أىؿ بيتيا  خر ، فإنيا آلا

وشجاعتيـ في مقاتمة أعداء اهلل تعالى ، 
 وافتخر الشاعر بقتميـ وسبي نسائيـ .    

 عِّؿُمَتفَ  -ٖ
بضـ الميـ وفتح التاء والفاء وكسر 

، وتضعيؼ  العيف مزيد بالميـ والتاء في أولو
، وىو مف صيغ اسـ الفاعؿ المصوغ  العيف

،  مف الفعؿ الثالثي المزيد بالتاء في أولو
(، الذي عمى وزف  التضعيؼ وتكرار العيف )

  (، وورد ىذا الوزف في كالميا َتَفعاؿَ  )
، وذميا ليـ بقوليا:  لكوفةفي توبيخيا ألىؿ ا

ـْ َتْقُطُر  َكَما َقَتْمتـُ َجداَنا باأَلمس » ، َوُسُيوُفُك
، فػ   ٖٗ « مْف دَماِئَنا أْىَؿ الَبْيِت لِحْقٍد َمَتَقدِّـ

اسـ فاعؿ مصوغ مف الفعؿ  « ُمَتَقدِّـ »
، وتكرار العيف  الثالثي المزيد بالتاء في أولو

ـَ  ( وىو ) التضعيؼ ) ، ودّلت الزيادة  ( َتَقدا
ف لـ إفيو عمى معنى التوكيد ، ألف الزيادة 

، فإنيا  لمتوكيد . ومجرد  تكف لمعنى صرفي  
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ـُ في الزماف، وىو السبؽ،  « قدـ » والِقَد
ُوُجوٌد فيما مضى... وأكثُر ما  »ومعناه 

ـُ باعتبار الزماف ، قاؿ   ٖ٘ « ُيستعمُؿ الَقِدي
ـُ: الِعْتُؽ  »ابف منظور:  ،  مصدر الَقِديـالِقَد

ـَ َيْقُدـ ِقَدَمًا وَقدامًة  ـُ: َنقيُض الُحدوث، َقُد والِقَد
 « ، والجمع ُقَدماء وُقَدامى ، وىو َقِديـ وَتَقاَدـَ 

ٖٙ  . 
 ُمفِعَمة -ٗ

بضـ الميـ وسكوف الفاء وكسر العيف 
مزيد بالميـ في أولو، والتاء في آخره )ُمْفِعؿ( 

لفعؿ وىو مف أبنية اسـ الفاعؿ المصوغ مف ا
الثالثي المزيد بيمزة القطع في أولو الذي 

، والتاء تزاد لممبالغة  « َأْفَعؿَ  »عمى وزف 
، التي  ، أو لتأنيث الجماعة ، أو لمتأنيث فيو

، وورد  ، أي يقـو مقاـ جماعة ىي في معناه
في توبيخيا   وزف )ُمْفِعؿ( في كالميا

:   لمفئة المنافقة مف أىؿ الكوفة بقوليا
َما ُقِتَؿ َوَلَدُه ِباألْمِس ِفي َبْيٍت مْف ُبُيْوِت ...كَ »

، فػ   ٖٚ « اهلل، َوِبَيا َمْعَشٌر ُمْسِمَمٌة بأْلِسَنِتِيـْ 
، )ُمْفِعَمة( اسـ فاعؿ مصوغ مف  « مسممة »

 »الفعؿ الثالثي المزيد بيمزة القطع في أولو 
، وىو  ويدؿ عمى الدخوؿ في السمـ « أسمـ

،   ٖٛ في اإلسالـاالستسالـ، أي الدخوؿ 
معنى  « مسممة »وبذلؾ يحمؿ اسـ الفاعؿ 

في ىذه  « أفعؿ » فعمو المزيد باليمزة
)سمـ(: الساالـُ  »الداللة، وأصمو مف 

، والتاء فيو تحمؿ   ٜٖ « والساالَمة: البراءَة...
: األوؿ لتأنيث الجماعة التي ىي في  معنييف
، ويدؿ عمى  ، أي يقـو مقاـ جماعة معناه

 ... »، قاؿ أبو ىالؿ العسكري:  اىامعن
ف كاف لممبالغة فإف معناه ومعنى  عاّلمة وا 
دخوؿ الياء فيو أنو يقـو مقاـ جماعة عمماء 
فدخمت الياء فيو لتأنيث الجماعة التي ىي 
في معناه، وليذا يقاؿ اهلل عالـ وال يقاؿ لو 
 عالمة كما يقاؿ ِإنو يقـو مقاـ جماعة عمماء

، وما ورد  مبالغة في الذـ، واآلخر: لم  ٓٗ «
اَنةٌ  »ليذا المعنى قوليـ:  ،   ٔٗ « َرُجٌؿ لحا
أدؿ عمى  « مسممة »وىذا المعنى في 

 .  كالميا
 : اسم املفعول

يصاغ اسـ المفعوؿ مف الفعؿ الثالثي 
المجرد عمى  وزف )َمْفُعوؿ(، ومف غيره عمى 
وزف مضارعو مع إبداؿ حرفو المضارعة ميماً 

، واسـ المفعوؿ  ا قبؿ آخرهمضمومة وفتح م
كما أشار المغويوف العرب وصؼ مشتؽ مف 
الفعؿ المبني لممجيوؿ ليدؿ عمى ما وقع 

(، والحدث  ذات المفعوؿ عمييا الحدث )
والحدوث ، والثبوت ، ويكوف معنى الحدوث 

،  فيو قبالة معنى الثبوت في الصفة المشبية
كما يكوف فيو معنى الثبوت قبالة معنى 

والحدوث في الفعؿ ، ويصاغ مف  التجدد
، نحو: )َمْدُروس( مف  المتعدي والالـز

ـٌ( مف )َكراـ(  ، قاؿ المبرد:(ٕٗ))َدَرَس(، و)ُمَكرا
واسـ المفعوؿ جاٍر عمى الِفْعؿ المضارع  »

. تقوؿ: زيٌد ضارٌب  ( ُيْفَعؿُ  الذي معناه )
: زيد َيضرب عمرا . وزيد  ؛ كما تقوؿ عمراً 

، كما تقوؿ: زيد ُيْضَرب  َمْضُروٌب سوطاً 
ذا اشتؽ اسـ المفعوؿ مف   ٕٗ « َسوطاً  ، وا 
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الفعؿ الثالثي الالـز لزمو ما يكمؿ معناه وىو 
،  المصدر أو ، الظرؼ ، أو الجار والمجرور

 وال يشترط ذلؾ إذا اشتؽ مف الفعؿ المتعدي

:  ، ىي .  والسـ المفعوؿ أزمنة ثالثة  ٖٗ
،  واالستمرار، واالستقباؿ،  ، والحاؿ المضي

. وورد في   ٗٗ والثبوت كالصفة المشبية
، دااًل  مصوغًا مف المجرد والمزيد  كالميا

 : ، وتمؾ األوزاف ىي عمى معاف متنوعة
 َمْفُعوؿ -ٔ

بفتح الميـ وسكوف الفاء وضـ العيف 
، وىو صيغة اسـ عينو مزيد بالواو بعد 

المفعوؿ المصوغ مف الفعؿ الثالثي المجرد 
، وورد  مجيوؿ مف المتعدي والالـزالمبني لم

دااًل عمى المعنييف   ىذا الوزف في كالميا
 -: اآلتييف
الداللة عمى ما وقع عميو الحدث أو  -أ
، و الحدث والحدوث  ذات المفعوؿ ( الفعؿ )

، التي ذكرت  ٘ٗ والثبوت ( في الزمف الماضي
،   آنفًا، وذلؾ في موضعيف مف كالميا

( وذلؾ  الَمْقُتوؿ ( و) والَمْسُموب َحقا  ىما:)
ـا  » : في توبيخيا ألىؿ الكوفة بقوليا الّمُي

ِإنِّي أُعوُذ ِبَؾ َأْف أْفَتِرَي َعَمْيَؾ الَكِذَب، َوأف 
أُقوؿ ِخالَؼ َما أْنَزْلَت َعَمْيِو ِمْف َأْخِذ الُعُيوِد 

،  ِلوِصيِِّو َعِميِّ ْبِف أِبي َطالب عميو السالـ
 ٙٗ « ، الَمْقُتْوِؿ ِمْف َغْيِر َذْنبٍ  الَمْسُمْوِب َحقُّوُ 

اسما  « الَمْقُتوؿ »و « الَمْسُموب »، فػ 
 »مفعوؿ صيغا مف الفعؿ الثالثي المجرد 

،  ( ليدال عمى ) الذات « َقَتؿَ  »و « َسَمبَ 
الَسْمب  ، وعمى حدث)  وىي ذات اإلماـ

 »( في زمف مضى ، وقد رفع  والَقْتؿ
 .  « حّقو » ىونائب فاعؿ، و  « الَمْسُموب

بمعنى الصفة المشبية في الدواـ -ب
 :والثبوت

قد يدؿ اسـ المفعوؿ عمى الدواـ 
،  والثبوت فيمحؽ بأوزاف الصفة المشبية

 فيتجرد مف داللتو عمى معنى التجرد والحدوث
، وال يكوف ذلؾ إاّل إذا قصد منو ثبوت 

،  الوصؼ وتجرده مف الداللة عمى الحدث
غًا عمى وزف و وعو ومصمرفى لإوكاف مضافًا 

، وعمى  مف الفعؿ الثالثي المجرد « َمْفُعوؿ »
،  ٚٗ أوزاف اسـ المفعوؿ القياسية مف المزيد

ونمحظ ىذا المعنى في ثالثة مواضع مف 
 »و  « َمْحُمود النقيبة » ىي :  كالميا

،  « َمْشُيود الَمَذاِىب »و « َمْعُروؼ الَمناِقب
مى قتميـ وذلؾ في توبيخيا ألىؿ الكوفة ع

َتْعَساً  » : ، وذلؾ بقوليا  اإلماـ الحسيف
! َما َدَفَعْت َعْنُو َضْيَمًا في َحَياِتوِ  ـْ ،  ِلُرُؤوِسِي

، َحتاى َقَبْضَتُو إلْيَؾ َمْحُموَد  ِعْنَد َمَماِتوِ  َوال
،  ، َطيَِّب الضِريبِة، وَمْعروَؼ الَمناِقبِ  الَنِقيَبةِ 

دت مف استعماؿ . قص ٛٗ « َمْشُيوَر الَمَذاِىبِ 
اسـ المفعوؿ في ىذه المواضع الثالثة ثبوت 
الوصؼ وتجرده مف الداللة عمى الحدوث 

. فجاء اسـ المفعوؿ مضافًا إلى  والتجدد
 « َمْفُعوؿ »غًا عمى وزف و ، ومص مرفوعو

مف الفعؿ الثالثي المجرد، والحمد نقيض الذـ 
، واإلنساف يحمد  ٜٗ « دَحمِ  »مشتؽ مف 

اتية وعمى عطائو وال يشكر عمى صفاتو الذ
 »عمى صفاتو والِعرفاُف العمـ مشتؽ مف 
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، والمناقب مفردىا  ٓ٘ « َعَرؼ ، َيْعِرؼُ 
الناْفُس ؛ وقيؿ: الطبيعة  »الناِقيبة التي معناىا 

؛ وقيؿ الَخميقُة  والناِقيبُة: ُيْمُف 
، يقاؿ: إنو  : َكَرـُ الِفْعؿ الِفْعؿ...والَمْنَقبة
ـُ الَمناقِ  ،   ب مف النجداِت وغيرىالكري

ومشيود مف   ٔ٘ «: ِضدُّ الَمْثَمَبة... والَمْنَقبةُ 
: الحاضر. والشيادة َخبٌر  شيد...الشييد »

،  : َشِيَد الرجُؿ عمى كذا قاطٌع تقوؿ منو
، بسكوف الياء  وربما قالوا َشْيَد الرجؿُ 

، بياف اهلل وَأظير. وَشِيَد  لمتخفيؼ...شيد اهلل
الحاكـ َأي بيف ما يعممو  الشاِىُد عند

وأظيره... وَشِيَد فالف عمى فالف بحؽ ، فيو 
،  شاىد وشييد ... والُمشاَىَدة المعاينة

وَقْوـ  ، ، فيو شاىدٌ  وَشِيَده ُشيودُا أي َحَضره
 »، والَمْذَىب مف  ٕ٘ « ُشُيود َأي ُحضور

؛ َذَىَب َيْذَىُب  : السايُر والُمُرورُ  ذىب: الذاىاب
، والَمْذَىُب  ُذىوبُا فيو ذاِىٌب وَذُىوبٌ َذىابًا و 

: الُمْعَتَقد الذي  مصدر كالذاىاب...والَمْذَىبُ 
؛ وَذَىَب فالٌف ِلَذَىِبو َأي لَمْذَىِبو  ُيْذَىب إليو

 . ٖ٘ « الذي َيْذَىٌب فيو
 ُمَفعاؿ -ٕ

بضـ الميـ وفتح الفاء وتشديد العيف 
مفتوحة مف أبنية اسـ المفعوؿ المصوغ مف 

ؿ الثالثي المزيد بتضعيؼ العيف الذي الفع
( ، وذلؾ بصوغو عمى  ُيَحمادُ  عمى وزف )

وزف مضارعو مع إبداؿ حرفو المضارعة ميماً 
 » ، نحو: ٗ٘ مضمومة وفتح ما قبؿ آخره

عمى وزف َفّعؿ الذي  « َحمادَ  »مف  « دُمَحما 
، وانتقؿ ىنا المعنى إلى اسـ  يفيد التكثير

عمو المذكور آنفَا، مف ف « محّمد »المفعوؿ
وليس بيف الفاعؿ والمفعوؿ  »:  قاؿ سيبويو

في جميع األفعاؿ التي لحقتيا الزوائد إاّل 
، وليس  الكسرُة التي قبؿ آخر حرؼ والفتحةُ 

ـُ الِحُقتُو أوااًل مضمومة  ، اسـ منيا إاّل والمي
فمّما  ُقْمت ُمقاِتٌؿ وُمَقاَتٌؿ فجرى َعَمى مثاؿ 

؛ كذلؾ جاء َعَمى مثاؿ َيتغافُؿ ؿُ ُيقاِتُؿ وُيقاتَ 
وُيَتغافؿ، إالا أناؾ ضممت الميـ وفتحت العيف 

، ألنيـ لـ يخافوا التباَس ُيَتَغافُؿ  في َيَتَغافؿُ 
بيا . فاألسماء مف األفعاؿ المزيدة َعَمى وزف 

، وجاء ىذا الوزف في  ٘٘ « َيْفَعُؿ وُيْفَعؿُ 
، وذلؾ في افتتاح خطبتيا مع   كالميا
...َوَأْشَيُد َأْف ال إَلَو إاّل  » : الكوفة بقولياأىؿ 

، َوَأفا ُمحّمدًا َعْبُدهُ  اهلل َوْحَدُه اَل َشِرْيَؾ َلوُ 
،  ٙ٘ « َوَرُسوُلو َصّمى اهلل عميو وآلو وسّمـ

قد   في كالميا « ُمَحماداً  »نمحظ أف 
لذلؾ دّؿ    ، وىو رسوؿ اهلل ُسمِّي بو عمـ
، فنقؿ مف  ى بو(، أي )المسما  عمى الذات

الوصفية إلى االسمية فتجرد مف داللتو عمى 
،  ، والحدوث والزمف صفة المفعوؿ والحدث

ولكنو مع ىذا قد يممح فيو معنى ) الحدث 
، ويعامؿ في ىذه الحالة معاممة  ٚ٘ والصفة(

األسماء غير المشتقة بعد أف كاف يدّؿ عمى 
 أفا  »:  ، قاؿ ابف دريد مف يحمد مرة بعد مرة

، ومحمدًا ُحِمَد مرًّة  محمودًا ُحِمد مّرًة واحدة
 . ٛ٘ «بعد مّرة 

 صيغ املبالغة :
عمى أف  ٜ٘ اتفقت آراء عمماء العربية       

صيغ المبالغة تدؿ عمى التكثير والمبالغة في 
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الحدث ، وتنوب عف اسـ الفاعؿ بصيغتيا 
 »، قاؿ سيبويو:  المخصوصة في ىذا المعنى

، إذا أرادوا أف يبالغوا في  وأجروا اسـ الفاعؿ
، ألّنو  األمر، مجراه إذا كاف عمى بناء فاعؿٍ 

، إالا  يريد بو ما أراد بفاعؿ مف إيقاع الفعؿ
. َفما ىو  اّنو يريد أف ُيحدَِّث عف المبالغة

األصؿ الذي عميو أكثُر ىذا المعنى ) َفُعوٌؿ، 
وَفّعاؿ وِمْفَعاؿ، وَفِعٌؿ ( . وقد جاء َفِعيٌؿ 

يـٍ وَعميـ وَقدير وَسميع وَبصير، يجوز َكرح
،  فييّف ما جاز في فاِعٍؿ مف التقديـ والتأخير

. ويرى سيبويو في  ٓٙ « واإلضمار واإلظيار
موضع آخر أف صيغ المبالغة إذا لـ يكف فييا 
مبالغة الفعؿ أي إذا لـ تدؿ عمى معنى 

 « غالـ »، فإنيا تصبح أسماء مثؿ  المبالغة
 . ٔٙ « عبدٍ  » ، و

 َفِعيؿ -ٔ
 بفتح الفاء وكسر العيف مزيد بحرؼ

، مف الصيغ التي تفيد الداللة  الياء بعد العيف
، فتكوف بمعنى  عمى مبالغة اسـ الفاعؿ

 َفاِعؿ في الداللة عمى تجدد الوصؼ وحدوثو
، بعد أف كانت تدؿ عمى الثبوت واالستمرار، 

،  وىو كثير االستعماؿ في المغة العربية
، نحو:  إذا كاف بمعنى َفاِعؿ ومؤنثو بالياء

، فرقًا بيف  كريـ وكريمة، وشريؼ وشريفة
وأجروا  »:  ، قاؿ سيبويو ٕٙ الفاعؿ والمفعوؿ

دوا أف يبالغوا في األمر ااسـ الفاعؿ إذا أر 
، ألّنو يريد بو  مجراه إذا كاف عمى بناء فاعؿٍ 
، إاّل اّنو يريد  ما أراد بفاعؿ مف إيقاع الفعؿ

، فما ىو األصؿ الذي  المبالغةأف ُيحدِّث عف 

 عميو أكثر ىذا المعنى: َفُعوٌؿ ، وفّعاؿ وِمْفَعاؿ
. وقد جاء َفعيٌؿ َكرحيـٍ وعميـ وَقدير  ، وَفِعؿٌ 

وَسميع وَبصير، يجوز فييّف ما جاز في َفاِعٍؿ 
 « ، واإلضمار واإلظيار مف التقديـ والتأخير

وىو في  »:  . وقاؿ فاضؿ السامرائي ٖٙ
يدؿ عمى معاناة األمر وتكراره حتى المبالغة 

أصبح كأنو خمقو في صاحبو وطبيعة فيو 
كعميـ أي ىو لكثرة نظره في العمـ وتبحره فيو 
أصبح العمـ سجية ثابتة في صاحبو كالطبيعة 

، ومثؿ ذلؾ في الصفة المشبية فقيو  فيو
. ولكف فعيؿ لـ يقتصر  ٗٙ « وخطيب

استعمالو بمعنى فاعؿ المصوغ مف الفعؿ 
نما جاء مف المزيدا ، وورد  لثالثي المجرد وا 

 : في كالميا ىذا الوزف لممعاني اآلتية
 بمعنى اسـ المفعوؿ ُمْفَعؿ -أ

َفِعيؿ بفتح الفاء وكسر العيف مزيد بالياء 
، كثيرًا ما يأتي ىذا الوصؼ في  بعد عينو

االستعماالت العربية الفصيحة دااًل عمى معنى 
الفعؿ  صيغة اسـ المفعوؿ المصوغ مف

(، أو المصوغ مف  َمْفُعوؿ الثالثي المجرد )
،  ( ُمْفَعؿ ، نحو وزف ) الفعؿ الثالثي المزيد

المصوغ مف الفعؿ الثالثي المزيد بيمزة القطع 
 )( نحو َأْفَعؿَ  ، الذي عمى وزف ) في أولو

ذا كاف الوصؼ  ( ُمْحَكـ حكيـ ( بمعنى ) ، وا 
أنيث في صيغة فعيؿ بيذا المعنى فإف تاء الت

ال تدخمو إذ إف الوصؼ فيو يستوي في 
،  المذكر والمؤنث فرقًا بيف الفاعؿ والمفعوؿ

ال فالتاء تمحؽ  بشرط أف يتقدمو الموصوؼ وا 
،     المؤنث دفعًا لاللتباس بيف المذكر والمؤنث
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 ( رجٍؿ قتيؿٍ  ( و ) مررُت بامراُة قتيؿٍ  نحو : )
، وتدخمو التاء إذا أريد تحويمو مف معنى 

وصفية إلى معنى االسمية كالذبيحة ال
، وكذلؾ إذا  والنطيحة، اسـ لما أعد لمذبح

، قاؿ  ٘ٙ ذكر معو موصوفو أو خصص
وأّما َفِعيٌؿ إذا كاف في معنى  »:  سيبويو

َمْفُعوٍؿ فيو في المؤنث والمذكر سواٌء وىو 
. ونمحظ ىذا المعنى في  ٙٙ   « بمنزلة َفُعوؿٍ 

، بقوليا  ةمع أىؿ الكوف  افتتاح خطبتيا
ـا ِإنِّي أُعوُذ ِبَؾ َأْف أْفَتِرَي َعَمْيَؾ الَكِذبَ  » :  الّمُي

، َوأف أُقوَؿ ِخالَؼ َما أْنَزْلَت َعَمْيِو ِمْف َأْخِذ 
 « ... الُعُيوِد ِلوِصيِِّو َعِميِّ ْبِف أِبي َطالب 

 ، الذي عمى وزف ) ، فنمحظ أف )وصّي(  ٚٙ
عمى معنى دااًل  ( ورد في كالميا  َفِعْيؿ

 (، الذي عمى وزف ) ُمْوَصى اسـ المفعوؿ )
، المصوغ مف الفعؿ الثالثي المزيد  ُمْفَعؿ(

 َأْفَعؿَ  بيمزة القطع في أولو الذي عمى وزف )
 ( فػ ) وصي ، وىو مف ) ( َأْوَصى ، وىو ) (

( وىو  الُمْوَصى مف قبمو ( بمعنى ) وصّيو
وصي: أبو  »:  ، وقاؿ األزىري ( وصى مف )
 ... : َوَصْيُت الشيَء ووَصْمُتو سواء ُعَبيد

وقاؿ  ... : يتصؿ بفالة أخرى وفالة واصيةٌ 
 : إذا اتاَصؿَ  : َوَصى الشيء َيِصي األْصَمِعيُّ 

، والفعؿ  : َوِصٌي بّيُف الَوصاية ويقاؿ ...
يُت إيصاًء وتوصيةً   ، والوصّية َأْوَصيُت َوَوصا

التصاليا  ، وُسميْت َوِصيةً  : ما َأْوَصْيت بو
، ثعمب عف ابف األعرابي:  بأمر المّيت

: النباُت الممتؼُّ . وقيؿ لعمّي عميو  الَوِصيُّ 
 « السالـ: َوِصٌي التصاؿ نسبِو وَسببِو َوْسمتوِ 

أْوصى الرجَؿ  ». وقاؿ ابف منظور:  ٛٙ
اه والَوِصيُّ الذي ُيوصي  ... : َعِيَد إليو وَوصا

،  ٜٙ « د، وىو مف اأَلضدا والذي ُيوصى لو
 ( ُمْوَصى ( ، ) ُمْفَعؿ وأنيا لـ تأت بصيغة )
؛ ألنو ال يقاؿ  ( فعيؿ ، بؿ عدلت عنيا إلى )

،  )وصّي( إاّل لمف وقع عميو وصؼ الوصاية
، إذ اف صيغة فعيؿ تدؿ عمى  واتصؼ بو

، فيي تدؿ عمى  الشدة والمبالغة في الوصؼ
، فيي ال تطمؽ إاّل  أف صاحبيا قد اتصؼ بيا

، فيي تدؿ عمى  صؼ صاحبيا بياإذا ات
، فال  الثبوت أو عمى معنى قريب مف الثبوت
، لذا  يقاؿ قتيؿ إاّل لمف قتؿ ال لمف لـ يقتؿ

 » فاف صيغة فعيؿ بمعنى مفعوؿ تدؿ عمى 
أف الوصؼ قد وقع عمى صاحبو بحيث أصبح 

 « ، ثابتًا أو كالثابت سجية لو أو كالسجية
مى ، في حيف أف صيغة مفعوؿ تدؿ ع ٓٚ

الشدة والضعؼ في الوصؼ كما تدؿ عمى 
الحاؿ واالستقباؿ أو تحتمؿ غيرىا فيي تدؿ 

 . ٔٚ عمى الحدوث
 بمعنى ُمْفِعؿ -ب

جاءت في االستعماالت العربية صيغة 
 ُمْفِعؿ ( بمعنى اسـ الفاعؿ ) فعيؿ المبالغة )

، الذي ىو مصوغ مف الفعؿ الثالثي المزيد  (
 مى وزف )، الذي ع بيمزة القطع في أولو

،  ٕٚ ( ُمْسِمع ( بمعنى ) َسميع ( نحو ) َأْفَعؿ
في   ونمحظ ىذا المعنى في كالميا

  ( في وعيدىا أليـ : األوؿ ) موضعيف
 ، بقوليا  عمى قتميـ الحسيف ألىؿ الكوفة

، َفَكَأنايا  ! فاْنُظُروا الّمْعَنَة والَعَذابَ  َتباًا َلُكـْ  »: 
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َتَرْت ِمَف الساماء َنِقَماٌت ، َوَتوا قد َحماْت بُكـْ 
ـْ َبأَس  ـْ َوُيِذْيُؽ َبْعَضُك ـْ ِبَما َكَسْبُت َفُيْسِحُتُك

ـْ َيْوـَ  َبْعضٍ  ـا ُتَخّمُدوَف ِفْي الَعَذاِب األِلي ، ُث
، أال َلْعَنُة اهلِل َعمى  الِقَياَمة ِبَما َظَمْمُتُموَنا

( صيغة مبالغة  األليـ . فػ ) ٖٚ « الظااِلِميفَ 
( جاءت مبالغة اسـ  َفِعيؿ وزف ) عمى

( المصوغ مف الفعؿ الثالثي  ُمْفِعؿ الفاعؿ )
، وىو  ( أْفَعؿَ  المزيد بيمزة القطع في أولو )

والمطِرد الكثير   »:  ، قاؿ ابف مالؾ ( آلـ )
االستعماؿ بناء ىذه األمثمة مف   الثالثي ، 

(  أْدَرؾَ  ( كػ ) ) َفعااؿٌ  : ( أْفَعؿ وقد يبنى مف )
 ، و) ( سّأر ( فيو ) َأْسأر ، ) ( َدرااؾ ) فيو
 ( فيو ) آَلـَ  ( و ) َأْنَذَر َفُيو َنِذير ( كػ ) َفِعيؿ
،  ٗٚ « ( َسِميع ( فيو ) أسمع ( و ) أَليـ

وقد جاء )َفِعيؿ(  »:  وقاؿ الرضي االسترابادي
ې   چ ، كقولو تعالى : ( ُمْفِعؿ) مبالغة 

،  ( أَِلـَ  مف )(  األليـ فػ )   ٙٚ « ٘ٚ چې 
ـُ : الَوَجُع والمْؤِلـ »قاؿ الخميؿ :  :  األَل
ـُ أَلمًا فيو: أِلـٌ  الُموِجُع. والِفْعؿُ  ـَ َيْأَل ،  : أَِل

ـُ إيالماً  ـَ ُيؤِل .  ٚٚ « ، فيو ُمؤِلـٌ  والمجاوز: آَل
ـُ: الَوجعُ  »قاؿ أبف   منظور  ، والجمع  اأَلَل

ـُ أَلَ  ـَ الرجُؿ َيأَل .  ماً آالـُ . وقد أَِل ـٌ ، فيو أَِل
ـُ آالماً  ـُ:  ، وتَأَلاـ وآلْمُتو وُيْجَمُع اأَلَل . واألِلي

ـُ الُموِجُع مثؿ الساِميع بمعنى الُمْسِمع  الُمؤِل
: الذي َيْبمغ إيجاُعُو غاية  والَعذاب اأَلِليـُ  ...

ذا قمت َعذاٌب أِليـٌ فيو بمعنى ُمؤِلـ البموغ  ، وا 
ِعؿ مثؿ َنِذير َفعيؿ بمعنى ُمفْ  ». وقاؿ: ٛٚ «

 . وفي النياية بمعنى ُمنِذر وأَليـٍ بمعنى ُمْؤِلـٍ 
. وىذا  ٜٚ « : َفِعيؿ بمعنى فاعؿ لممبالغة...

 المعنى وارد في آيات قرآنية كثيرة ورد فييا )
 چ : (، منيا قولو  ُمْؤِلـ ( بمعنى ) أليـ

، وقولو  ٓٛ  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ک 
 چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ : عّز وجؿ

بما قالو   ، وتفسر ) أليـ ( في قوليا   ٔٛ
واأللـ في الحقيقة لممؤلـ كما  »الزمخشري : 
 و) »، وقاؿ أبو حياف:  ٕٛ « أف الجّد لمجادّ 

، فإذا قمنا إنو لممبالغة  ( تقدـ تفسيره أليـ
فيكوف محواًل مف َفِعؿ ليا ونسبتو إلى العذاب 

ـُ صاحبو ، ألف العذاب ال يألـ مجاز  ، إنما َيْأَل
، فصار نظير قوليـ ِشْعر شاعر والشعر ال 

ذا قمنا إنو  يشعر إنما الشاعر ناظمو ، وا 
 بمعنى ُمْؤِلـ كما قاؿ عمرو بف معد يكرب )

، أي  ٖٛ ( َأِمْف َرْيَحاَنة الدااِعي الساِميعُ 
، وَفِعيؿ بمعنى ُمْفِعؿ مجاز ألف  الُمْسِمع

، فاألوؿ مجاز في التركيب  قياس أفَعَؿ مْفِعؿ
، وقد حصؿ لممنافقيف  ىذا مجاز في اإلفرادو 

مجموع العذابيف : العذاب العظيـ المذكور في 
،  اآلية قيؿ النخراطيـ معيـ والنتظاميـ فييـ

أال ترى أف اهلل تعالى في تمؾ اآلية قد أخبر 
أنيـ ال يؤمنوف في قولو ال يؤمنوف، وأخبر 

 چڄ  ڄ  ڃ  چبذلؾ في ىذه اآلية بقولو 
:  األليـ ، فصار المنافقوف والعذاب ،  ٗٛ

،  أشد عذابًا مف غيرىـ مف الكفار بالنص
عمى حصوؿ العذابيف المذكوريف ليـ ولذلؾ 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ قاؿ تعالى: 

85چۇ  
 

ثـ ذكر تعالى أف كينونة العذاب   
.  ٙٛ «األليـ ليؤالء سببيا كذبيـ وتكذيبيـ 
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( وردت ىذه الصيغة في  النبيّ  واآلخر في )
، ودعائيا عمييـ  ألىؿ الكوفة  بيخياتو 

ـْ ِبَأِخِيِو َعِميا ْبِف أِبي  » :  بقوليا ـا َغَدْرُت ُث
َجداي َوَبِنيِو ِعْتَرة الَنبّي الَطيِّبيَف  َطاِلب 
، فػ )النبي( )َفِعيؿ( مبالغة   ٚٛ « اأَلْخَيار

)ُمْفِعؿ( المصوغ مف الفعؿ الثالثي المزيد 
( وقيؿ في  أنبأ بيمزة القطع في أولو )

(  أنبأ اشتقاقو قوالف: األوؿ أنو مف )
( ولكف ال ييمز،  نبيء الميموز الالـ فيو )

( جرى  نبيّ  و ) ٛٛ وذكر سيبويو أنو رديء
فيو إبداؿ المو ياء ثـ أدغمت في الياء التي 

،  . اآلخر: أنو مف )النباوة(، أي الرفعة قبميا
، قمبت المو الواو ياء  فيو غير ميموز

، وال يجوز ىمزه  أدغمت في الياء التي قبمياو 
. قاؿ ابف منظور في  ٜٛ عمى ىذا المذىب

،  : الخبر : النابأ نبأ »جمع األقواؿ فيو : 
فا لفالف َنَبًأ َأي خبرًا ... والجمع َأْنَباءُ   ، واِ 

، متعديو  ، وكذلؾ َنباَأه وقد َأْنَبَأه ِإّياه وبو
:  لناِبيُّ . وا ، َأي َأخبر بحرؼ وغير حرؼ

، أَلنو َأْنَبأَ  الُمْخِبر عف اهلل عز وجؿ َمكِّياةٌ 
 . قاؿ ابف بري ، وىو َفِعيٌؿ بمعنى فاعؿٍ  عنو

: صوابو َأف يقوؿ َفِعيؿ بمعنى ُمْفِعؿ مثؿ 
. وفي  َنِذير بمعنى ُمْنِذر وأَِليـٍ بمعنى ُمْؤِلـٍ 

: َفِعيؿ بمعنى فاِعؿ لممبالغة مف  النياية
 ؛ أَلنو َأْنَبَأ عف اهلل َأي َأْخَبَر... َخَبرالناَباِء ال

، وىي الشيُء  وقيؿ: النابيُّ مشتؽ مف الناباوةِ 
 . ٜٓ « الُمْرَتِفعُ 

 
 

 بمعنى ُمَفاِعؿ لممشاركة -ج 
(  َفِعيؿ وردت في المغة العربية صيغة )

 ، بمعنى اسـ الفاعؿ ) مف صيغة المبالغة
ثالثي (، الذي ىو مصوغ مف الفعؿ ال ُمَفاِعؿ

 ، الذي عمى وزف ) المزيد باأللؼ بعد فائو
، وقد حممت معنى فعميا في الداللة  َفاَعَؿ(

عمى معنى المشاركة بيف الفاعؿ والمفعوؿ 
،  ٜٔ في القياـ بالفعؿ في أنو يأتي مف اثنيف

،  فصيغة فعيؿ بيذا المعنى ليست لممبالغة
وأماا )الَفِعيؿ( بمعنى  »قاؿ الرضي: 

،  ، كػ )الجميس( و )الحميؼ( )الُمَفاِعؿ(
. وورد  ٕٜ « ، فال يعمؿ اتفاقاً  فميس لممبالغة

في الكوفة   ىذا المعنى في خطبتيا
َوَأْشَيُد أْف ال إَلَو إاّل اهلُل َوْحَدُه ال  »بقوليا: 
 ( معناه ) ال شريؾ لو فػ ) ،  ٖٜ « َشِرْيَؾ َلوُ 

،  ، والخمؽ ( في الممؾ والقدرة ال ُمَشاِرؾ لو
، فال أحد يعاونو ويعاضده  و واحد أحدفي

: الشِّْرَكُة  شرؾ ». قاؿ ابف منظور:  ويشاركو
، يقاؿ:  : مخالطة الشريكيف والشاركة سواء

اشَتركنا بمعنى َتَشاَركَنا، وقد اشترؾ الرجالف 
والشاِريُؾ:  وَتَشاَركا وشاَرؾ َأحُدىما اآلخر...

 . ٜٗ « : كالشاِريؾ . والشِّْرؾُ  الُمشاِرؾ
 بمعنى اسـ العمـ  -د

 وردت ىذه الصيغة في افتتاح خطبتيا
 ـا إنِّي َأُعوُذ ِبَؾ ّأْف  »:  ، بقوليا الّمُي

، وّأْف َأُقْوَؿ ِخالَؼ َما  أْفَتِرَي َعَمْيَؾ الَكِذبَ 
أْنَزْلَت َعَمْيِو ِمْف َأْخِذ الُعُيوِد ِلَوَصيِِّو َعِميِّ ْبِف 

، فػ )عمّي(  ٜ٘ « ... أبي طالب عميو السالـ
عمى وزف )َفِعيؿ( مشتؽ مف الفعؿ الثالثي 
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المجرد )عال( صيغة مبالغة بمعنى اسـ العمـ 
ويقاؿ: عال فالف الجبؿ إذا  »:  ، قاؿ األزىري

 ، وعال فالف فالنًا إذا قيره ، يعموه ُعُمْواً  َرِقيو
...  ، وعال فالف في األرض إذا تكّبر وطغى

وقاؿ ابف  . ٜٙ « ويقاؿ رجؿ عمّي أي شريؼ
ُعْمو كّؿ شيء وِعْموه وَعْمُوه  » منظور: 

: َأْرَفُعو َيَتعداى إليو  وُعالَوُتو و عاِليو وعاِلَيُتو
وعال الشيُء  ... الفعؿ َبْحرؼ وبغير َحْرؼ

:  ... ، وَعِمَي وَتَعماى ُعُمّوًا فيو َعِمي   والَعِميُّ
: اسـ، فإماا أف يكوف مف  ... الرافيعُ  وعمي 

ما َأف يكوف مف َعال َيْعُمو واةالقُ   . ٜٚ « ، واِ 
 َفُعوؿ بمعنى ُمْفَعؿ -ٕ

بفتح الفاء وضـ العيف مزيد بحرؼ 
 ، أشار عمماء المغة العربية الواو بعد العيف

إلى أنو مف أبنية المبالغة الكثيرة في   ٜٛ
المغة العربية ، وتكوف المبالغة فيو في اسـ 

ي اسـ ، أو ف الفاعؿ في نحو: غفور وصبور
(،  ناقة ذلوؿ، وركوب : في نحو: ) المفعوؿ

 -: ويكوف معنى المبالغة فيو عمى نوعيف
، كما في  مبالغة في القمة -األوؿ:

( ،  قميمة المبف (، أي ) شاة نزور نحو: )
، نحو: شاة درور  اآلخر: مبالغة في الكثرة

( . ويصاغ مف الفعؿ  كثيرة المبف بمعنى )
الذي عمى وزف )َفَعَؿ(  الثالثي المجرد غالباً 

 َفُعوؿ الالـز أو المتعدي ويستوي في وزف )
،    ( المذكر والمؤنث إذا كاف بمعنى فاعؿ

(، وعبر عف  رجؿ صبور وامرأة صبور نحو )
 »، وقيؿ  ٜٜ « طمب لمعدؿ »السبب بأنو 

عماليا لمحمؿ  ألنيا غير جارية عمى الفعؿ وا 

ف ، وتحمقو التاء إذا كا ٓٓٔ « عمى أخواتيا
.  ( ناقة حموبة ؛ نحو: ) بمعنى مفعوؿ

ويأتي ىذا الوزف دااًل عمى معنى اسـ 
المفعوؿ المصوغ مف الفعؿ الثالثي المجرد أو 

، فيكوف عندىا  المصوغ مف الفعؿ المزيد
مجردًا مف الداللة عمى معنى المبالغة وتكرار 

، فال تكوف فيو مبالغة السـ  الفعؿ فيو
ذا كاف بيذا  المفعوؿ المعنى فإما أف ، وا 

، وىي التي تنقؿ الوصؼ  تمحقو تاء االسمية
 َفُعوؿ إلى االسمية أو ال تمحقو . ومف أمثمة )

( بمعنى اسـ المفعوؿ مجردًا مف صفة 
، ومف تاء  المبالغة ومعناىا في تكرار الفعؿ

 المرسوؿ ، ألنو بمعنى ) ( الرسوؿ االسمية )
 ٔٓٔ (، وجعؿ      سيبويو الُمْرَسؿ ( أو )

 )الَرُسوؿ( اسمًا لممرسؿ ال مبالغة في المرسؿ
: ونمحظ  ، فال تريد أف ُتوقَع منو ِفْعاًل عميو

  ىذا المعنى في ثالثة مواضع مف كالميا
(، األوؿ في افتتاح  الرسوؿ في لفظة )

 ... »:  ، بقوليا خطبتيا مع أىؿ الكوفة
َؾ َلُو، َوَأْشَيُد َأْف ال إَلَو إاّل اهلل َوْحَدُه اَل َشِريْ 

َوَأفا ُمحّمدًا َعْبُدُه َوَرُسوُلو َصّمى اهلل عميو وآلو 
، وفي  ، والثاني في توبيخيا ليـ ٕٓٔ « وسّمـ

، وذلؾ         بياف فضائؿ اإلماـ الحسيف
ـْ َيَزْؿ َناِصَحًا َلَؾ َوِلَرُسْوِلَؾ  »:  بقوليا َوَل

،  ْيؾَ ، ِإلَ  َصَمَواُتَؾ َعَمْيِو َوآِلِو َحتاى َقَبْضَتوُ 
 ٖٓٔ « ... زَاِىَدًا ِفْي الدُّْنَيا َغْيَر َحرْيٍص َعَمْيَيا

، والثالث في دعائيا عمى أىؿ الكوفة 
ـْ َيا َأْىَؿ  »:  وتوبيخيا ليـ بقوليا َتّبًا َلُك

ـْ ترَاٍث ِلَرُسوِؿ اهلِل صمى اهلل عميو  الُكْوَفِة ! َك
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( في  رسوؿ ، فػ ) ٗٓٔ « وآلو وسمـ ِقَبمُكـْ 
الَمْرُسوؿ مف قبؿ  الثالثة بمعنى)  أقواليا

، وىو المصوغ مف الفعؿ الثالثي  ( اهلل تعالى
(  الُمْرَسؿ مف اهلل تعالى المجرد ، أو بمعنى )

، وىو مصوغ مف الفعؿ الثالثي المزيد 
باليمزة في أولو ) أرسؿ ( الذي عمى وزف) 

(، ففعوؿ دّلت عمى معنى اسـ المفعوؿ  َأْفَعؿَ 
فة المبالغة وتكرار الفعؿ مجردة مف معنى ص

فيو وكذلؾ مجردة مف تاء االسمية التي مّر 
 ( صارت صفة لنبينا محّمد رسوؿ ذكرىا فػ )

 ( ( أو ) الَمْرُسوؿ مف اهلل تعالى بمعنى 
( ، ويؤيد ىذا المعنى  رأي  الُمْرَسؿ منو

سيبويو المذكور آنفًا  الذي وافقو فيو  المبرد 
( مف غير ِفْعؿ  والَفعُ  فإف ذكرت ) »:  بقولو

: ىذا  . وذلؾ نحو قولؾ لـ َيْجر َمْجَرى الِفْعؿ
:  ؛ أَلناؾ تقوؿ ، وليس بمنزلة َضروب رسوؿ

.  رجؿ ضاِرب وَضُروب لمف َيْكُثر الضرُب منو
، ِإناما  فإذا قمت: رسوؿ لـ ترد بو معنى ِفْعؿ

 تريد َأفا غيره َأرسمو . والفعؿ منو َأرسؿ ُيْرسؿ
ؿ ُمْرَسؿ . وليس رسوٌؿ مكثارًا مف . والمفعو

؛ أَلفا رسواًل قد يستقيـ َأف يكوف ُأرِسؿ  مرِسؿ
، فميس لممبالغة . وَأّما )َضُروب(  مّرًة واحدة

. أّما عف معناه  ٘ٓٔ « : كْثرُة الضرب فمعناه
واشتقاقو فذىب الراغب األصفياني إلى أف 

، وىو  الرسوؿ في أصؿ اشتقاقو مف االنبعاث
 »:  ، قاؿ يستوي فيو الواحد والجميعَفُعوؿ 

:  : االْنبَعاث عمى التَُّؤَدِة وُيقاؿُ  أْصُؿ الرْسؿِ 
ِبٌؿ َمرَاِسيؿُ  : َسْيَمُة السيرِ  َناَقٌة ِرْسَمةٌ  :  ، وا 

: الرُسوُؿ  ، ومنو ُمْنَبِعَثٌة اْنِبَعاثًَا َسْيالً 

َر منو تَاَرٌة بالرْفؽُ  الُمْنَبِعثُ  :  ، فقيؿَ  ، َوُتُصوِّ
، وتاَرًة  إذا َأَمْرَتُو بالراْفؽ ، مى ِرْسِمؾَ ع

، والرُسوُؿ ُيقاُؿ  االْنِبَعاُث َفاْشُتؽا منو الرُسوؿُ 
تَاَرًة ِلمقوِؿ المحتمؿ... َوتَاَرًة لُمَتَحمِّؿ القوِؿ 

 « والَرُسوُؿ ُيقاُؿ لمواحِد والجمعِ  . والرسالةِ 
، في حيف أشار ابف منظور إلى أنو مف  ٙٓٔ
،  : الَقِطيع مف كِؿ شيء لراَسؿ( ا َرسؿ )

:  والرسوؿ : اإِلبؿ... والجمع أرساؿ والراَسؿ
، يؤنث وُيَذكار؛ فمف َأناث  بمعنى الرِّسالة

 : الرِّسالة والُمْرَسؿ والراسوؿ ... جمعو َأْرُسالً 
ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   چوفي التنزيؿ العزيز  ...

 چ
 ، ولـ يقؿ ُرُسؿ أَلف َفُعواُل وَفِعيالً   ٚٓٔ

 يستوي فييما المذكر والمؤنث والواحد والجمع
: معناه في  والراسوؿ ... ، مثؿ َعُدو  وَصِديؽ

المغة الذي ُيتاِبع َأخبار الذي بعثو أخذًا مف 
 ... قوليـ جاءت اإِلبؿ َرَساًل أي متتابعة

وُسمِّي الراسوؿ رسواًل أَلنو ذو َرُسوؿ أي ذو 
وكذلؾ  : اسـ مف َأرسمت ، والراسوؿ ِرسالة
، فيو  وَأرسمت فالنًا في ِرسالة ... الرِّسالة

 . ٛٓٔ « ... ُمْرَسؿ وَرسوؿ
 : الصفة املشبهة

وصؼ يدؿ عمى حدث وصاحبو 
ومعناىا ثبوت الصفة في صاحبيا ودواميا لو 

، ألنيا  ، فال زماف ليا ولزوميا واستمرارىا
،  ، ال تتغير بتغير الزمف صفة ثابتة الزمة

،  الفاعؿ بيذا المعنىفيي تختمؼ عف اسـ 
إذ إنو يدؿ عمى فاعؿ الحدث وعمى التجدد 

، ألنيا تشبييو  ، ولكنيا ُشبِّيت بو والحدوث
 ، والعمؿ في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث
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.  ٜٓٔ ، وفي الداللة عمى الحدث وصاحبو
فيي ال تكوف إاّل لمزمف الحاضر الدائـ أي 

،  ، دوف الماضي المنقطع الحاؿ الدائـ
، أي تكوف لمزمف  ، الذي لـ يقع والمستقبؿ

الماضي المستمر إلى زمف الحاؿ والحاضر 
( اآلف دوف  َحَسف الوجو : ) ، نحو الدائـ

،  الماضي المنقطع والمستقبؿ الذي لـ يقع
واسـ الفاعؿ يكوف لمماضي والحاؿ 

. وال تصاغ إاّل مف الفعؿ  ٓٔٔ واالستقباؿ
ما عداه فيي ، نحو: )جميؿ الوجو(، و  الالـز
، إاّل إذا قصد باسمي الفاعؿ والمفعوؿ  سماع

الداللة عمى معنى الصفة المشبية في 
، فإنيما  الثبوت وأضيفا إلى مرفوعييما
 : ) ، نحو يجرياف مجرى الصفة المشبية

، فاسـ  ( محمود الخمؽ ( و ) طاىر القمب
الفاعؿ والمفعوؿ قد جريا مجرى الصفة 

يف في الداللة عمى المشبية في ىذيف المثال
. ولمرضي رأي دقيؽ في داللتيا  ٔٔٔ الثبوت

إذ يرى أنيا ال تفيد الداللة عمى االستمرار في 
جميع األزمنة إاّل إذا لـ توجد قرينة تخصصيا 

، مما يجعميا صالحة لكؿ  لزمف دوف اآلخر
،  ، وكأف بثبوتيا تشمؿ جميع األزمنة األزمنة

حسف فميس معنى حسف في الوضع إاّل ذو 
، وال  سواء أكاف في بعض األزمنة أـ جميعيا

دليؿ في المفظ عمى االستمرار والحدوث ، كما 
،  أنيا ليست موضوعة لمحدوث في زماف

ليست أيضًا موضوعة لالستمرار في جميع 
، ألف الحدوث واالستمرار قيداف في  األزمنة
، فميس معنى  ، وال دليؿ فييا عمييما الصفة

، سواء كاف  إاّل ذو ُحسف)َحَسف( في الوضع 
. وال  في بعض األزمنة أو في جميع األزمنة

، فيو حقيقة  دليؿ في المفظ عمى أحد القيديف
، وىو االتصاؼ  في القدر المشترؾ بينيما

، ولـ يكف  ، لكف لما أطمؽ ذلؾ بالحسف
، ولـ يجز نفيو  بعض األزمنة أولى مف بعض

،  ، ألنؾ حكمت بثبوتو في جميع األزمنة
، كاف الظاىر  فالبّد مف وقوعو في زماف

ثبوتو في األزمنة إلى أف تقـو قرينة عمى 
: )كاف ىذا  ، كما تقوؿ تخصيصو ببعضيا

( أو ىو  سيصير حسناً  أو ) ( ، حسنًا َفَقُبح
، فظيوره في االستمرار ليس  اآلف حسف فقط

،  ، بؿ بدليؿ العقؿ وضعيًا ؛ عمى ما ذكرناه
،  ، ىو الذي غراه عقالً وظيوره في االستمرار 

مشتّؽ لمف قاـ بو عمى معنى  »:  حتى قاؿ
استوحى مف   ٖٔٔ . والسامرائي ٕٔٔ « الثبوت

قوؿ الرضي ىذا أف الصفة المشبية أقساـ 
منيا ما يفيد الثبوت واالستمرار في نحو ) 
أبكـ ، وأصـ ، وأحور ، وسميف وبميغ وكريـ 

 وعمى ىذا إال ترى أف يحكـ »:  ، قاؿ وجواد
بالثبوت دومًا عمى الصفة المشبية بؿ األولى 

.  وورد مف الصفة المشبية في  « التفصيؿ
  -: األوزاف اآلتية  كالميا

 َفَعؿٌ   -ٔ
بفتح الفاء والعيف مجرد مف األحرؼ 
الزائدة مف أبنية الصفة المشبية باسـ الفاعؿ 

(،  َفَعَمة ، وىو مذكر ومؤنثو ) المسموعة
، وأشار المغويوف  ( َحَسٌف، وَحَسَنةٌ  نحو: )

، نحو َحَسٌف  في كتبيـ إلى أمثمة قميمة منو
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  ٗٔٔ ، وال يصاغ إال مف الفعؿ الالـز وَبَطؿٌ 
: َحَسٌف فبنوه  وقالوا »:  كما قاؿ    سيبويو

ـٌ وامرأةٌ  عمى َفَعؿ ، كما قالوا َبَطٌؿ وَرجٌؿ َقَد
، يعني َأف ليا قدمًا في الخبر َقَدمة ، فمـ  ٌٌ

،  ى مثاؿ جريء وشجاعيجيئوا بو عم ، وَكِمى 
:  . وقاؿ ابف ىشاـ األنصاري ٘ٔٔ « وشديد

فحسف صفة ، ألف الصفة ما دؿا عمى  »
أنيا تدؿُّ عمى  »، و ٙٔٔ « َحَدٍث وصاحبو

 « ، واسـ الفاعؿ يدؿُّ عمى الحدوث الثبوت
. وورد ىذا الوزف بمعناه المذكور آنفًا  ٚٔٔ

،  ، وتوبيخيا ليـ ألىؿ الكوفة  في ذميا
: َيا أْىَؿ الُكوَفِة ! َيا أْىَؿ  أّما َبْعدُ  »:  بقوليا

المْكِر والَغْدِر والُخَيالء؛ إناا َأْىُؿ َبْيٍت اْبَتالَنا 
ـْ ِبْنا اهلُل ِبُكـْ   « ، َفَجَعَؿ َباَلَءَنا َحَسناَ  ، واْبَتالُك

؛  فػ )َحَسنًا( صفة مشبية جاءت مذكرة ٛٔٔ
 »شتقو مف ، وىي م ( لمبالء المذكر ألنيا )
،  ٜٔٔ « ؛ الُحْسُف: ضدُّ الُقْبح وَنقيضو حسف

: نعت  : الَحَسفُ  قاؿ الميث »:  قاؿ األزىري
  « : َحُسَف الشيُء ُحْسناً  ، تقوؿ لما َحُسفَ 

ونحف نذىب إلى أف  »:  . وقاؿ األزىري ٕٓٔ
: شيٌء  الَحَسَف شيٌء مف الُحْسِف والُحْسفُ 

ناؾ . وى ٕٔٔ « مف الكّؿ ويجوز ىذا في ىذا
مف يرى أف )َحَسٌف( أصمو حسيف، قاؿ 

وأخبَرني الُمْنِذري عف أبي الَيْيثـَ  »:  األزىري
: أصؿ قوليـ شيٌء َحَسٌف إنما ىو  أنو قاؿ

، ألنو مف َحُسَف َيحُسف، كما  شيٌء َحسيفُ 
ـَ فيو عظيـٌ  قالوا ،  ، وَكُرـ فيو كريـ : َعُظ

،  وكذلؾ َحُسَف فيو َحسيٌف إال أنو جاء نادراً 
، إذا بولَغ في  ثـ ُقِمَب الفعيؿ ُفَعااًل ثـ ُفعااالً 

، وكذلؾ  : َحسيٌف وُحَساٌف وُحسااف نعتو فقالوا
 . ٕٕٔ « َكِريـٌ وُكراـٌ وُكرااـٌ 

 َفْيِعؿ -ٕ
، مزيد بالياء  بفتح الفاء وكسر العيف

،  بعد فائو مف أبنية الصفة المشبية المطردة
 معتؿ العيفوال تكوف صياغتو إاّل مف الفعؿ ال

 (، مف ) ، وسّيد ، وجّيد طّيب ) ، نحو :
، ومف تصفح كتب  ( ، وساد ، وجاد طاب

ذىبوا في   ٖٕٔ المغة نمحظ أف المغوييف العرب
 -: وزف ىذه الكممات  مذىبيف

 »مذىب نحويي البصرة ويروف أنو  -األوؿ:
، واحتجوا بأنو قد ُيبنى لممعتؿ بناٌء ال  َفْيِعؿٌ 

،  : ُقَضاة َوُغزَاة َوُرَماة لوا، قا يكوف لمصحيح
، وال يجمعوف غير المعتؿ  فيجمعوُه عمى ُفَعَمة

،  ؛ فالمعتؿ جنٌس عمى ِحَيالو عمى ذلؾ
، قاؿ  ٕٗٔ « والسالـ جنس عمى حيالو

: َسيٌِّد َفْيِعٌؿ  وكاف الخميؿ يقوؿ »:  سيبويو
ْف لـ يكف َفْيِعٌؿ في غير المعتؿ ، ألنُّيـ قد  َوا 

بالبناء ال يخصُّوف بو غيره  يخصوف المعتؿّ 
 : ىو َفْيَعؿٌ  وقد قاؿ غيره ... مف غير المعتؿ

، وقالوا:  ، ألناو ليس في غير المعتؿ َفْيِعؿ
ُغيِّرت الحركة ألّف الحركة قد تقمب إذا غيِّر 

  ٕ٘ٔ « ... وقوؿ الخميؿ أعجب إليا  ... االسـ

: ىو  قاؿ غيره »:  ، ومعنى قوؿ سيبويو
بعض النحوييف يزعـ  »معناه أف  « ... َفْيَعؿ

 أف َسيِّدًا ومّيتًا وأشباىيما َفْيَعٌؿ ُغيَِّرت حركتو
، فكذلؾ غيروا  ، وَدْىِرىّ  ، كما قالوا: ِبْصِرىّ 

، وذىب ابف قتيبة والمبرد  ٕٙٔ « حركة َفْيَعؿٍ 
ولـ  »:  ، قاؿ ابف قتيبة مذىب سيبويو ىذا
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،  يأت عمى َفْيِعؿ في الكالـ إالا في المعتؿ
( غير حرؼ واحد  َميِّتٍ  ( و ) َسيِّدٍ  : ) نحو

، قاؿ ُرؤَبُة :  َما َباُؿ َعْيِني  جاَء نادراً 
، وىذا  َكالشاِعيِب الَعياِف  ، فجاَء بو عمى َفْيَعؿٍ 

 »:  ، وقاؿ المبرد ٕٚٔ « في المعتؿ شاذ
والمعتّؿ قد يختّص بالبناِء الذي ال يكوف في 

لمعتؿا يكوف ، مف ذلؾ أفا ا الصحيح مثموُ 
، وال  ، وال يكوف ِمْثُؿ ذلؾ ( َفْيِعؿ عمى مثاؿ)

)َفْيَعؿ( نحو: َحْيَدر،  يكوف في الصحيح إالا 
 . ٕٛٔ « وصيرؼ
 : زعموا فيو مذىب نحويي الكوفة -اآلخر :

أف َسيِّدًا وَميِّتًا وأشباىيا َفْيَعٌؿ ُغيَِّرت  »
حركتو، كما قالوا: ِبْصِرّي، وَدْىِرّي، فكذلؾ 

  . واستعممت ٜٕٔ « وا حركة َفْيَعؿٍ غير 
، فجاء  ىذا الوزف في صوغ )طّيب( و )خّير(

األوؿ في توبيخيا ألىؿ الكوفة عمى قتميـ 
َتْعَسًا     »:  بقوليا  اإلماـ الحسيف

ـْ ! َما َدَفَعْت َعْنُو َضْيَمًا في َحَياِتوِ  ،  ِلُرُؤوِسِي
ْيَؾ َمْحُموَد ، َحتاى َقَبْضَتُو إل ِعْنَد َمَماِتوِ  َوال

 ، فنمحظ أنيا ٖٓٔ « ، َطيَِّب الضِريبةِ  الَنِقيَبةِ 
 ( مفرداً  طّيب استعممت  )  ولكنيا ،

جاءت بو في قوليا الثاني مجموعًا جمع 
مذكر سالمًا في دعائيا عمى أىؿ الكوفة 

ـْ ِبَأِخِيِو  »:  وتوبيخيا ليـ بقوليا ـا َغَدْرُت ُث
، َوَبِنيِو ِعْتَرة  يَجدِّ  َعِميِّ اْبِف أِبي َطاِلب 
(  الطيبيف ، فػ ) ٖٔٔ « الَنبّي الَطيِّبيف اأَلْخَيارِ 

، صفة  ( َفْيِعؿ ، عمى وزف ) ( طّيب جمع )
،  الطاىر العفيؼ  مشبية أرادت بيا

أنو  ( إليو ) الضريبة وقصدت مف إضافتيا )

مف الضرب والصنؼ الطاىر العفيؼ الطبيعة 
( مفردًا غير  بطيِّ  ، وجاءت بػ ) ( والسجية

، ولكنيا أتت بو  مجموع في ىذا الموضع
(  الطيبيف مجموعًا جمع مذكر سالمًا في )

، وذلؾ بحسب  في النص المذكور آنفاً 
طاَب َيِطيُب  »:  ، قاؿ الخميؿ الموصوؼ بو

ِطيبًا فيو َطيٌِّب و الطِّيُب عمى بناء ِفْعؿ، 
.  ٕٖٔ « : الحالؿ والطايُِّب نعت . والطايِّبُ 

: الطاْيُب عمى  قاؿ الميث »وقاؿ األزىري: 
، والِفعُؿ طاَب َيطيب  : والطيب َنْعت بناء ِفْعؿ

، إف كاف  : فالف طّيب اإلزار ويقاؿ ... ِطيباً 
وفالٌف َطّيب األْخالؽ إذا كاف َسْيَؿ  ... َعفيفاً 

 »:  . وقاؿ ابف منظور ٖٖٔ « المعاشرة
 ... يةوَنْفٌس َطيِّبة بما ُقدَِّر ليا أي راض

،  : شيادُة َأْف ال ِإلو إاّل اهلل والكممُة الطيِّبةُ 
وفالٌف َطيُِّب اإِلزار  ... وأفا محمدًا رسوؿ اهلل

:  الضريبة » و ٖٗٔ « ... ِإذا كاف عفيفاً 
، وىذه َضريَبُتو التي ُضِرَب  الطبيعة والساِجياة
، لـ  ، عف المحياني . وُضِربَ  عمييا وُضِرَبيا

، تقوؿ فالٌف  ... يئًا أي ُطِبعَ يرد عمى ذلؾ ش
ـُ الِضريبة، وَلئيـ الضريبةِ  ، وكذلؾ تقوؿ  َكري

في الِنحيَتة ، والسِميقِة والنِحيَزة والتُّوِس 
 . والضِريبةُ  والسُّوِس والَغِريزِة والنَِّحاِس والِخيـ

: ُخِمَؽ الناُس عمى َضرَائَب  . يقاؿ : الخِميقةُ 
ـُ  َشتاى  . والضْربُ  الضرائب. ويقاؿ: ِإنو لكري

َفةَ   : ْنُؼ مف اأَلشياءِ  ، والضْربُ  الصِّ ،  : الصِّ
: ىذا مف َضْرِب ذلؾ َأي مف نحوه  ويقاؿ

. وورد  ٖ٘ٔ « ... وِصْنِفِو، والجمع ُضروبٌ 
 َفْيعؿ عمى وزف )  شاىد آخر في كالميا
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( مجموعًا جمع تكسير عمى  خّير ( وىو )
  ، (  اأَلْخَيار ( ، و ىو ) َأْفَعاؿ  وزف القمة )

 . والخّير مف ) وذلؾ في النص المذكور آنفاً 
(  األخيار ، و) ٖٙٔ « خير: الَخْيُر: ضد الشرّ 

 ص وردت مف قبؿ في القرآف الكريـ في سورة
چ  ڇ  چ  ، األولى في قولو تعالى : مرتيف

 چڇ  ڇ  ڇ
، والثانية في قولو      ٖٚٔ

ڈ  ژ    ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎچتعالى : 

عمى  ٜٖٔ جمع المفسروف، وأ 138 چژ 
( يكوف احد أثنيف في اآلية  األخيار أف )

 -: : األوؿ ، األولى ىما القرآنية الكريمة
جمع َخّير بتشديد الياء عمى مثؿ أموات جمع 
مّيت . وىو مف يفعؿ األفعاؿ الكثيرة الحسنة  

جمع َخْير بتخفيؼ الياء جمع  -. اآلخر:
وأشار  ، ، واألبرار جمع برّ  أموات جمع َمْيت

إلى انو في ىذا الموضوع يكوف  ٓٗٔ الطوسي
قد وصؼ بالمصدر . ولكف أشار األزىري إلى 

( بتشديد الياء  خيِّر أف ىناؾ فرقًا بيف )
قاؿ الميث : َرُجٌؿ َخيٌِّر ،  »وتخفيفيا ، قاؿ 

وامرأٌة  وامرأٌة  َخيَِّرة : فاِضَمٌة في صالحيا...
ؽ َبْيَف )َخْيَرٌة في َجماليا وِميَسِمَيا َففَ   الَخيارةِ  را

( واْحَتجا باآلية . قمُت: وال فرؽ  الَخْيَرةِ  ( و )
( عند أىؿ الَمْعِرفة  الَخْيَرةِ  و ) بيف )الَخيَِّرة(

 . ٔٗٔ « بالمغة
 َفِعيؿ -ٖ

بفتح الفاء وكسر العيف مزيد بالياء 
، مف أبنية الصفة المشبية كثيرة  بعد عينو

تي تدؿ عمى االستعماؿ في المغة العربية ال
، أو أنو  لزـو الوصؼ لصاحبو وثبوتو فيو

، فيو يدؿ  ، طبيعة أو أنو كالطبيعة كالثابت
عمى الثبوت في األوصاؼ الخمقية أو 

، قاؿ  ٕٗٔ ، نحو قصير وطويؿ المكتسبة
( فيكوف الحرؼ  ثالثة وتمحؽ ) »:  سيبويو
. فاالسـ:  ( في االسـ والصفة َفِعيؿ َعَمى )
،  ، وَشِديدٌ  : َسِعيدٌ  ، والصفة ، وَقضيبٌ  َبِعيرٌ 

:  ، وقاؿ ابف السراج ٖٗٔ « ، وَعريؼٌ  وَظريؼٌ 
أف فعياًل بابو أف يكوف صفة الزمة لمذات  »

. ويشتؽ ىذا  ٗٗٔ « ( َفُعؿ وأف يجري عمى )
الوزف مف الفعؿ الثالثي المجرد ويأتي في 

، وقاؿ  الغالب مف البابيف الرابع والخامس
 . ٘ٗٔ « ب َفَعؿ َفِعيؿالغالب في با »الرضي: 

 -كثير:
وردت ىذه الصفة في ذميا ألىؿ الكوفة  

 ، بقوليا عمى حربيـ مع أىؿ البيت األطيار
  :« ...  َمَنا ِبَنِبيِِّو َصماى اهلل َعَميِو َوَفضا

 « ... وآلو وسّمـ َعَمى َكَثيٍر ِمْف َخْمِقِو َتْفِضْياَلً 
فكثير صفة مشبية تدؿ عمى ثبات  ، ٙٗٔ

في عدد الخمؽ الذيف فضؿ اهلل عمييـ  الكثرة
 ( ) َفِعيؿ ، وىي عمى وزف   ذرية الرسوؿ 

:  َكُثرَ  »، مصوغة مف الفعؿ الثالثي المجرد 
الَكْثَرَة نماء  ... : نقيض القمة الَكْثَرُة والِكْثَرةُ 

، فيو  . يقاؿ: َكُثَر الشيُء َيْكُثر َكْثَرةً  العدد
.  : أّقمو ، وُقمُّو رُه. وُكْثُر الشيء َأْكثَ  َكثِيرٌ 

وشيء  : الكثيُر. ، مف الماؿ والُكْثُر بالضـ
َكثَُر  ... ، مثؿ َطويؿ وُطواؿ َكِثير وُكثارٌ 

 .  ٚٗٔ « الشيُء َكثاَرًة فيو َكِثير وُكثاٌر وَكْثرٌ 
 -صغير وكبير:
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وردت ىاتاف الصفتاف في دعائيا عمى 
أىؿ الكوفة وشكواىا إلى اهلل تعالى مف قتميـ 

صاحب المناقب   ـ الحسيفاإلما
َىَدْيَتُو َيا َربِّ ِلإلسالـ  »:  المحمودة ، بقوليا

، فػ   ٛٗٔ « ، َوَحَمْدَت َمَناِقَبُو َكِبيراً  صغيراً 
( صفتاف مشبيتاف تدالف  وكبير ،  )صغير

عمى مرحمتيف عمريتيف عاشيما  بنيتا عمى 
( الذي يدؿ عمى الثبوت في  َفِعيؿ وزف )

، وقد وردتا  أو المكتسبةاألوصاؼ الخمقية 
( . والصغير  األلؼ  والالـ مجردتيف مف )

صغر:  »مشتقة مف الفعؿ الثالثي المجرد 
َغُر: ضد الكبر... (  َصُغَر َصَغارًة وِصَغراً  الصِّ

،  َوَصِغَر َيْصَغُر َصَغرًا، بفتح الصاد والغيف
، فيو  ، كالىما عف ابف اأَلعرابي وُصغراً 

(  كبير و)  ٜٗٔ  « ـَصِغير وُصغار، بالض
َكِبَر...  »مشتقة مف الفعؿ الثالثي المجرد 

؛ وَكِبَر الرجُؿ والدابُة َيْكَبُر  : في السف والِكَبرُ 
، طعف  ، فيو كبير ، بكسر الباء ِكَبرًا وَمْكِبراً 
؛ وقد َعَمْتو َكْبَرٌة وَمْكُبَرة وَمْكِبَرة  في السف

والِكَبُر مصدر  وَمْكَبَرة وعاله الِكَبُر إذا َأَسفا .
 .ٓ٘ٔ « الكِبيِر في السِّفِّ مف الناس والدواب

)  قابمت الصفتيف المشبيتيف  نمحظ أنيا
وبدأت بالصغير ثـ أتت  ( الصغير والكبير

  بالكبير لتبيف مسيرة حياة اإلماـ الحسيف
، تمؾ المسيرة التي  كاممة حتى استشياده

كانت مفعمة منذ نعومة أظفاره وصغر سنو 
،  ماف والتصديؽ بوحدانية اهلل تعالىباإلي

، كما أنيا كانت  وبأنبيائو ورسمو وأوصيائو
، وال سيما  مميئة باألحزاف والشدائد العظاـ

أنيـ أىؿ البيت يحمموف رسالة إنسانية لكافة 
،  ، حتى حمدت مناقبو جميعاً  أنحاء العالـ

ولـ َيِزؿا عف الطريؽ القويـ فمسيرة كاممة مف 
،  فاء واإلخالص والوفاء هلل تعالىالنقاء والص

والجياد في سبيؿ اإلصالح في أمة جده 
 . رسوؿ اهلل 

 -: الجميمة والعظيمة
لياتيف الصفتيف   نمحظ استعماليا

َفإفا َما  »:  ، بقوليا في توبيخيا ألىؿ الكوفة
زايا  أَصاَبَنا ِمَف الَمَصاِئِب الَجِمْيَمةِ  ، والرا

ِمْف َقْبَؿ أْف َنْبرَأَىا إفا َذِلَؾ ، ِفي ِكتَاب  الَعظيمة
( صفة  الجميمة و)  ٔ٘ٔ « ... َعَمى اهلِل َيِسير

مشبية تدؿ عمى عظـ المصائب التي 
، وىي مشتقة مف الفعؿ  أصابتيـ 

جمؿ...وَجؿا  »الثالثي المجرد المضعؼ 
الشيُء َيِجؿُّ َجالاًل وَجاللًة وىو َجؿ  وَجميٌؿ 

 ... ثى َجِميمة وُجاللة، واأُلن : َعُظـ وُجالؿ
.  ٕ٘ٔ « وأما الَجميؿ فال يكوف إاّل لمعظيـ

و)العظيمة( صفة مشبية تدؿ عمى النازلُة 
، وىي مشتقة مف الفعؿ  الشديدُة بيـ 

ـُ في  »( ،  َعُظـَ  الثالثي المجرد ) الِعَظ
، ِكَبُر الطُّوِؿ والعرِض  صفاِت اأَلْجساـ

ـَ َيْعُظـ ِعَظمًا وعَ  ،  ، َكُبرَ  ظامةً والعْمؽ...َعُظ
:  والَعظيمُة والُمْعَظمةُ  ... وىو عظيـٌ ُوُعَظاـٌ 

 . ٖ٘ٔ « النازلُة الشديدُة والُمِمماة ِإذا َأْعَضَمتْ 
  -حريص:

 ورد انتفاء معنى الصفة المشبية )
عف مناقب اإلماـ   ( في كالميا حريص
ـْ َيَزْؿ َناِصَحًا  »:  ، بقوليا  الحسيف َوَل
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ِلَؾ َصَمَواُتَؾ َعَمْيِو َوآِلِو َحتاى َقَبْضَتُو، َلَؾ َوِلَرُسوْ 
،  ، زَاِىَدًا ِفْي الدُّْنَيا َغْيَر َحرْيٍص َعَمْيَيا ِإَلْيؾَ 

 « ... رَاِغَبًا في اآلِخَرِة ُمَجاِىَدًا َلَؾ في َسِبْيِمؾَ 
فػ )حريص( صفة مشبية مصوغة مف    ٗ٘ٔ

  ( وأضافت َحِرَص  الفعؿ الثالثي المجرد )
،  يص( إلى غير التي تفيد معنى النفي) َحرِ 

 ، ويدؿ كالميا صفة الحرص  لتنفي عنو
  عمى رأيو الثابت في أنو غير مريد لمدنيا

شّدة اإلرادة  »وممذاتيا  ، فالحرص تعني 
 . ٘٘ٔ « والشاَره ِإلى المطموب

 -ُفَعاؿ: -ٗ
، مزيد باأللؼ  بضـ الفاء وفتح العيف

،  مشبية، مف أبنية الصفة ال بعد عينو
 ويختص بصياغتو أفعاؿ الباب الخامس )

، كما أنو ورد مصوغًا مف  ( َيْفُعؿ –َفُعؿ 
 )َفِعؿ( مكسور العيف في الماضي ومفتوحاً 

، مثالو ُفرَات قاؿ ابف الناظـ في حديثو  ٙ٘ٔ
وَفُرت الماء فيو  »: عف الصفة المشبية 

. وورد ىذا الوزف في افتتاح  ٚ٘ٔ  « ُفرَات
 ... » : ، بقوليا ؿ الكوفةمع أى  خطبتيا

،  َوَأْشَيُد َأْف ال إَلَو إاّل اهلل َوْحَدُه اَل َشِرْيَؾ َلوُ 
َعْبُدُه َوَرُسوُلو َصّمى اهلل عميو   َوَأفا ُمحّمداً 

وآلو وسّمـ َوَأفا أواَلَدُه ُذِبُحوا ِبَشطِّ الُفرَاِت ِمْف 
، فػ )فرات( صفة   ٛ٘ٔ « ِتراثٍ  َغيْر َذْحٍؿ َوالَ 

( مصوغة مف      ُفَعاؿ ة عمى وزف )مشبي
َيْفُرت ُفروتًة إذا َعَذَب ، وىذا الفعؿ  –َفُرت 

،  ٜ٘ٔ ( َيْفُعؿ –َفُعَؿ  مف الباب الخامس )
ولكنو خرج مف الصفة المشبو حيف سمي بو 
وصار اسـ َعمـ ) ذات ( لنير الكوفة 

،  المعروؼ فخرج مف معناه إلى االسمية
. قاؿ  مؾولكف يممح فيو معنى الصفة ت

وقد َفُرَت  ... الُفرات: أعَذُب المياه »:  الخميؿ
 ٓٙٔ « الماُء َيْفُرُت ُفروَتًة إذا َعُذَب فيو ُفرَاتٌ 

، والُفروتُة  ماٌء ُفراٌت أي َعْذبٌ  »:  ، وقاؿ
 « ، ماٌء َفْرٌت لكاَف َصواباً  ، ولو قيؿ مصدرٌ 

: الماُء  الُفراتُ   » : وقاؿ الراغب ، ٔٙٔ
وقاؿ  ،  ٕٙٔ « لمواحد والجمع . يقاؿُ  الَعْذبُ 

: ُفرات  ، فيو فإذا كاف عذباً  »:  الثعالبي
وقاؿ  ، ٖٙٔ «  ، فيو ُنَقاح فإذا زادت عذوبتو

: َأَشدُّ الماء  : الُفراتُ  فرت »:  ابف منظور
                        وقد َفُرَت الماُء َيْفُرُت ُفروتةً  ... ُعذوبةً 

 لُفراتاِف: الُفراتُ وا ... ، فيو ُفراتٌ  إذا َعُذب
،  : كالواحدِ  ومياٌه ِفْرتاٌف وُفراتُ  ... ؛ وُدَجْبؿٌ 

،  : اسـ نير الكوفة . والُفراتُ  واالسـ الُفروتةُ 
. و)ُفرات( الصفة المشبية  ٗٙٔ « معروؼ

چ :  ، منيا قولو  وارد في آيات قرآنية

وقاؿ الطوسي في  ، ٘ٙٔ  چڄ  ڄ  ڃ  
لكـ شرابًا مف أي وجعمنا  »:  ( فراتاً  تفسير )

:  ، وىو صفة يقاؿ ، وىو العذب الماء الفرات
ماء فرات وماء زالؿ وماء غدؽ وماء نمير 

، وبو سمي النير  كمو مف العذوبة والطيب
. وىناؾ  ٙٙٔ « العظيـ المعروؼ بالفرات

إشارات إلى ىذا المعنى في آيات قرآنية أخر 
 .  ٚٙٔ مف المفسريف

 : اسم التفضيل

وصؼ مشتؽ يصاغ :  اسـ التفضيؿ
لمداللة عمى المفاضمة بيف شيئيف أو أكثر 

، ولكف زاد أحدىما  اشتراكًا في صفة واحدة
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، ويصاغ مف الفعؿ الثالثي  عمى اآلخر فييا
وأجاز بعضيـ صوغو مف الفعؿ  المجرد )

، المتصرؼ التاـ المثبت  ( الثالثي المزيد
، المبني لممعمـو القابؿ لمتفاوت  غير المنفي

، الذي ليس الوصؼ منو  ( المفاضمةأي  )
عمى أفعؿ لممذكر و َفْعالء لممؤنث مما دّؿ 

، ألف ىذه  عمى لوف أو حمية أو عيب
الصفات الزمة كالخمؽ الثابت وال تقبؿ 

، والقياس أف  ٛٙٔ التفاوت أو المفاضمة
.  ٜٙٔ ( يفضؿ عمى الفاعؿ دوف المفعوؿ

ولمتفضيؿ بحسب التذكير والتأنيث والتثنية 
 : ع صيغتافوالجم

( بفتح اليمزة والعيف  أْفَعؿ صيغة )  - أ
، وىي مزيدة باليمزة  وسكوف الفاء

، وتكوف ىذه الصيغة  في أوليا
لممذكر والمؤنث واالثنيف والجمع 

َأْفَعؿ( مف  عمى لفظ واحد ىو )
، فإف لحقتيا أؿ  دوف أؿ التعريؼ

التعريؼ ثنيت وجمعت وتعينت 
، وكاف لممؤنث صيغة  لممذكر فقط

( التي سيأتي ذكرىا قاؿ  ُفْعَمى )
فمف ِقَبؿ َأفا ىذا البناء  »:  المبرد

: مف كذا  ال َيْكُمؿ نعتًا ِإالا بقولؾ
، وىذه  : ىذا َأْفَضؿ مف زيد نقوؿ

(  َأْفَعؿ ، فيكوف ) أفضؿ مف زيد
  ، واالثنيف والجمع لممؤناث والمذكار

:  ، عمى لفظ واحد . فإذا قمت
؛  ، ثنايت وجمعت َمىاألْفَضؿ والُفضْ 

.  كما فصمت بيف المؤناث والمذكار

 وليذا باب يفرد مستقى فيو مسائمة
. ولكف ورد في المغة  ٓٚٔ «

العربية صيغ حذفت منيا ىمزة 
التفضيؿ تخفيفًا لكثرة االستعماؿ 

 ( خير، وشرّ  لمعمـ بيا ، نحو )
ٔٚٔ . 

(  ُفْعَمى صيغة لممؤنث عمى وزف ) - ب
، وىي  فبضـ الفاء وسكوف العي

،  مزيدة بألؼ التأنيث في آخرىا
،  ( التفضيؿ َأْفَعؿ فيي مؤنث )

وشروط اشتقاقيا كشروط َأْفَعؿ 
التي مرا ذكرىا وألفعؿ التفضيؿ 

 : ىي ٕٚٔ ثالث حاالت
مصاحبتو حرؼ الجر)مف(، ويمزمو  -ٔ

معو التنكير، واستواء الوصؼ فيو 
 في المذكر والمؤنث واالثنيف والجمع.

، ويمزمو  جر )مف(مفارقتو حرؼ ال -ٕ
عندىا التعريؼ وال يستوي فيو 
الوصؼ المذكر والمؤنث ويثنى 

إفا )َأْفَعؿ(  »، قاؿ المبرد :  ويجمع
، ال يكوف  الذي معو مف كذا   وكذا

ِإالا موصوال بمف أو تمحقو األلؼ 
 : ىذا أْفَضؿ منؾ ؛ نحو قولؾ والالـ

، وىذه الُفْضَمى، وىذه  ، وىذا األفضؿ
. فتأنيث  ، وىذه الُكْبرى  األولى

 ٖٚٔ « اأَلْفَعؿ الُفْعمى مف ىذا الباب
وال يجوز جاَءتني امرأة  »وقاؿ: 

، إالا َأف يقوؿ:  ُصْغرى وال ُكبرى
:  ، أو تقوؿ الصغرى أو الكبرى
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، وقاؿ  ٗٚٔ « أصغر منؾ أو أكبر
وتعتوره حالتاف  »:  الزمخشري

، عند  متضاّدتاف لزـو التنكير
زـو التعريؼ عند ، ول مصاحبة ِمف

، فال يقاؿ زيد األفضؿ مف   مفارقتيا
، وال زيد أفضؿ وكذلؾ مؤنثو  عمر

، ال يقاؿ ُفْضَمى  وتثنيتيما وجمعيما
وال أفضالف وال ُفْضمياف وال أفاضؿ وال 
فضميات وال فضؿ بؿ الواجب تعريؼ 
ذلؾ بالالـ أو باإلضافة كقولؾ 

، وأفضؿ الرجاؿ  األفضؿ والفضمى
اء . وما داـ مصحوباً وفضمى النس

بمف استوى فيو المذكر واألنثى 
واالثناف والجمع فإذا عّرؼ بالالـ أنث 

ذا أضيؼ ساغ فيو  وثني وجمع ، وا 
 .  ٘ٚٔ « األمراف

يجوز فيو التنكير أو التعريؼ إذا  -ٖ
 ليس في الكالـ ) »:  ، قاؿ ابف قتيبة أضيؼ
 ، أو باإلضافة، نحو) ( إال باأللؼ والالـ ُفْعَمى
َىِذِه  ، َو ال تقؿ ) ( الُكْبرى ( و ) ْغَرىالصُ 

اْمرََأة ُصغرى ( ، كما ال تقوؿ : ) َىَذا َرُجٌؿ 
 ( َوتقوؿ ) َأْصَغر ِمْنؾ َأْصَغر ( حتى تقوؿ )

.  ٙٚٔ « ( َىَذا األْصَغر ( و ) َىِذِه الُصْغرى
( إلى شيٍء  َأْفعؿ وال ُيضاؼ ) »:  وقاؿ المبرد

: الخميفة أفضؿ بني  ؛ كقولؾ  َإالا وىو بعضوُ 
: الخميفة أفضؿ بني تميـ  ىاشـ . ولو قمت

، وكذلؾ: ىذا  كاف محااًل ؛ أَلناو ليس منيـ
، وىذا  َخْيُر ثوب في الثبات ِإذا عنيت ثوباً 

:  ، وكذلؾ تقوؿ خيٌر منؾ ثوبًا ِإذا عنيت رجالً 

(  ِمفْ  ، أَلّف ) الخميفُة أفضُؿ مف بني تميـ
،  تيـ مف اإلضافة، وَأخرج دخمت لمتفضيؿ

فيذا َوْجُو ذا . ولو قمت، ما َأنت بأْحَسَف وجيًا 
. فإف  ، وال َأفَره     َعْبدا _  كاف جيادا منِّي

: ىذا َأْحَسُف  قصدت َقْصَد الوْجِو بعينو قمت
 وْجٍو رَأيتو . ِإناما َتعنى الوجوه إذا ُمّيزت وجْيا

، فقس ما ورد عميؾ مف  ، فعمى ىذه اأُلصوؿ
. ويكوف أفعؿ  ٚٚٔ «  ا إف شاء اهللىذ

التفضيؿ في ىذه الحاالت الثالثة غير ُمنصرؼ 
، ألنو عمى  في معرفة وال في نكرة، ألنو صفو

. وورد اسـ التفضيؿ المؤنث   ٛٚٔ وزف الفعؿ
( الذي خرج مف  الُدْنَيا في )  في كالميا

معنى التفضيؿ إلى معنى االسمية  ؛ إذ صار 
ف فيو ، وذلؾ في دعائيا اسمًا لمعالـ الذي نح

، لقتميـ اإلماـ  عمى أىؿ الكوفة وتوبيخيا ليـ
، وذلؾ  صاحب الصفات الحميدة  الحسيف
ـْ َيَزْؿ َناِصَحًا َلَؾ َوِلَرُسْوِلَؾ  »:   بقوليا َوَل

، ِإَلْيَؾ، زَاِىَدًا  َصَمَواُتَؾ َعَمْيِو َوآِلِو َحتاى َقَبْضَتوُ 
 ، فػ ) ٜٚٔ « ٍص َعَمْيَياِفْي الدُّْنَيا َغْيَر َحريْ 

( مؤنث  ُفْعَمى ( اسـ تفضيؿ عمى وزف ) الدُّْنَيا
( لذا  ِمفْ  ( ، ورد مفارقًا لحرؼ الجر) َأْفَعؿ )

، وال يستوي فيو الوصؼ بيف  لزمو التعريؼ
(  الدُّْنَيا ، فػ ) المذكر والمؤنث في ىذه الحالة

( سميت بو  فعمى اسـ تفضيؿ عمى وزف )
 »ِد اآلخرة َعْنيا ، قاؿ ابف منظور: الَحياة لُبعْ 

َدنا  »، مف   ٓٛٔ « الدُّْنيا: َنِقيُض اآلخرة
وقاؿ  ... : َقُربَ  الشيُء مف الشيِء دُنّوًا وَدناَوةً 

: الدُُّنوُّ غيُر ميموز مصدُر َدنا َيْدُنو  الميث
، وألنيا َدَنْت  ، وُسمِّيت الدُّْنيا لُدُنوِّىا فيو دافٍ 
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َرت اآلخرة ، وكذلؾ السماُء الدُّْنيا ىي  وتَأخا
: اسـٌ ليذه  ... والدُّْنيا َأيضاً  الُقْرَبى ِإلينا

، والسماء الدُّْنيا  الَحياة لُبْعِد اآلخرة َعْنيا
 .  ٔٛٔ « لُقْربيا مف ساِكني اأَلْرضِ 

 اخلامتة

األسماء توصمت مف دراسة أبنية       
المشتقة ومعانييا في خطبة السيدة فاطمة 

 إلى اآلتي :   ـ الحسيفبنت اإلما
أف تمؾ األبنية  لـ  ترد دالة عمى  -ٔ

معناىا في مواضع كثيرة مف كالميا 
   بؿ خرجت عنو إلى دالالت أخر
  . 

عمى األبنية  وشممت خطبيا  -ٕ
 اآلتية  : 

 -ٔأػ اسـ الفاعؿ ، وورد لو األبنية اآلتية : 
الثبات .  -َفاِعؿ ، ومعانيو في كالميا ىي : أ

بمعنى اسـ العمـ )  -. ج المضي -ب
ُمَفاِعؿ بمعنى  -ٕالتسمية باسـ الفاعؿ ( . 

 -ُٗمْفَتِعؿ بمعنى ُمَتَفاِعؿ .  -ٖالمشاركة . 
 ُمْفِعَمة .  -ُ٘مَتَفعِّؿ . 

 ٔاسـ المفعوؿ ، ورد لو وزناف :  -ب
بمعنى  -َمْفُعوؿ ، ولو معنياف في كالميا ، أ

بمعنى الصفة المشبية   -اسـ المفعوؿ ، ب
ُمَفعاؿ مسمى بو عمـ )التسمية باسـ  -ٕ. 

 المفعوؿ(  
َفِعيؿ  -ٔصيغ المبالغة ورد ليا وزناف :  -ج

بمعنى اسـ  -، ومعانيو في كالميا ىي : أ
  -بمعنى ُمْفِعؿ  . ج-المفعوؿ ُمْفَعؿ ب

 -ٕبمعنى اسـ العمـ .  -بمعنى ُمَفاِعؿ . د
 َفُعوؿ بمعنى ُمْفَعؿ

ليا األبنية اآلتية الصفة المشبية ، وورد  -د
 -َٗفِعيؿ .  -َٖفيِعؿ .  -َٕفَعؿ .   -ٔ: 

 ُفَعاؿ 
 اسـ التفضيؿ -ىػ

 : اهلوامش
                                                           

، والجمؿ في النحو:  ٜٔٔ/ٕظ . المقتضب:    1
، وشرح ٖٓٔ/ٖ، والخصائص: ٜٓ، و ٖ

، وشرح كافية ابف ٓٙٗ/ٔالكافية الشافية: 
 – ٖٛٗ، و ٓٓ٘/ٖالحاجب لالسترابادي: 

، وارتشاؼ الضرب مف لساف العرب: ٗٛٗ
، ٖٙٛ-ٖ٘ٛشذور الذىب:  ، وشرح٘ٛٔ/ٖ

، وحاشية الصباف ٖٗٔ/ٖوشرح ابف عقيؿ: 
، وشذا العرؼ في ٖٚٗ/ٕعمى شرح األشموني: 

 .ٛٚ-ٚٚفف الصرؼ: 

 .ٕٓ/ٕظ . شرح التصريح عمى التوضيح :    2

 .ٜٔٔ/ٕالمقتضب:   3

 .ٕٕٛ/ٗالكتاب:   4

 .ٖٔٔ/ٕالمقتضب:   5

 .ٗٚ/ٔالمقتضب:   6

  .٘ٚ/ٔالمقتضب:   7

  .ٛٗٔ/ٗ، وظ.المقتضب: ٔٚٔ/ٔ: الكتاب  8

 .ٚٚٔ/ٔالكتاب:   9

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔاألصوؿ في النحو:   10

  .ٖ٘ٛشرح شذور الذىب:    11

  .ٓٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٙٓٔ/ٕاالحتجاج:    12

   .ٜٜالمغة العربية معناىا ومبناىا:   13

   .ٕٙاألعراؼ:   14

  .ٙٔٙ-٘ٔٙ/ٕلساف العرب )نصح(:    15

   .ٜٚٔ-ٜٙٔ/ٖد(: لساف العرب)زى  16

  .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٔلساف العرب)رغب(:   17
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   .ٔٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٛٓٔ/ٕاالحتجاج:   18

  .ٕٚ٘/ٔٔلساف العرب)قوؿ(:    19

   .ٔٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٚٓٔ/ٕاالحتجاج:   20

   .ٖٖٚ/ٕٔلساف العرب)ظمـ(:   21

، وفي بحار األنوار ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:   22
   . ٓٔٔ/  ٘ٗعف )لـ تأخذه(:  )لـ يأخذه( بدالً 

23   :)    .ٚ٘٘/ٕٔلساف العرب )لـو

   .ٖٚٗ/ٔٔلساف العرب)عذؿ(:   24

   .ٖٗ/ٔظ.شرح المفصؿ:   25

، وفي بحار األنوار )خالؼ ٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:   26
   .ٓٔٔ/٘ٗما أنزلت مف أخذ( بال )عميو(: 

   .ٜ٘٘/ٔلساف العرب)طمب(:   27

، وأدب ٛٙ/ٕ، و ٖٕ٘، و ٛٙ/ٗظ.الكتاب:   28
، ٕٚ٘، و ٕٚ/ٔ، والمقتضب: ٖٛ٘الكاتب : 

، والمفتاح في الصرؼ ٕٕٕوالصاحبي في فقو المغة:
، والممتع في ٜ٘ٔ/ٚ، وشرح المفصؿ : ٜٗ: 

، وشرح شافية ابف الحاجب ٛٛٔ/ٔالتصريؼ: 
، وارتشاؼ الضرب مف لساف ٜٙ/ٔلالسترابادي:

  .ٗٛ/ٔالعرب: 

  .ٓٔٔ/٘ٗ ، وبحار األنوار:ٙٓٔ/ٕاالحتجاج:    29

   .ٖ٘ٔ-ٖٖٔ/ٖلساف العرب)جيد(:   30

  .٘ٚ/ٔالمقتضب:   31

، وفي بحار األنوار )بما ٚٓٔ/ٕاالحتجاج:   32
عندتـ بأخيو( بداًل عف )ثـ غدرتـ بأخيو(: 

ٗ٘/ٔٔٔ.  

ظ.شرح شافية ابف الحاجب لالسترابادي:    33
ٔ/ٔٓٛ.  

   .ٓٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٙٓٔ/ٕاالحتجاج:  34

  .ٔٙٙ-ٓٙٙألفاظ القرآف: مفردات    35

  .٘ٙٗ/ٕٔلساف العرب)قدـ(:    36

  .ٓٔٔ/٘ٗ،وبحار األنوار: ٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:    37

   ،ٕٜ٘ٔ/٘ظ.الصحاح)سمـ(:  38

   .ٜٕٛ/ٕٔلساف العرب)سمـ(:   39

                                                                                 
   .ٛٙالفروؽ المغوية:  40

   .ٕٔٙظ.األزىية في عمـ الحروؼ:  41

، ٜٕٕ، والمفصؿ: ٚٓٗ، و ٖٛٗ/ٗظ. الكتاب:   42
، والممتع في التصريؼ: ٓٛ/ٙشرح المفصؿ: و 
، وشرح ابف ٖٛٔ/ٖ، وشرح ابف عقيؿ: ٗ٘ٗ/ٕ

، وأوضح المسالؾ ٖٛٓالناظـ عمى ألفية ابف مالؾ: 
   .ٕٖٕ/ٖإلى ألفية ابف مالؾ: 

   .ٜٔٔ/ٕالمقتضب:   43

    .ٜٚظ.شذا العرؼ في فف الصرؼ:   44

-ٕٕٙ، والمفصؿ: ٜٔٔ/ٕظ. المقتضب:   45
    .ٖٕٔ/ٔصؿ: ، وشرح المفٜٕٕ

، وفي بحار األنوار )ما أنزلت ٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:   46
   .ٓٔٔ/٘ٗمف أخذ( بال )عميو(: 

   .ٖٛ/ٙ، وشرح المفصؿ: ٖٕٓظ. المفصؿ:   47

، وفي بحار األنوار)طّيب ٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:   48
  .ٓٔٔ/٘ٗالعريكة( بداًل عف )طّيب الضريبة(: 

    .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٖظ.لساف العرب)حمد(:   49

 .ٖٕٙ/ٜلساف العرب)عرؼ(:    50

  .ٛٙٚ/ٔلساف العرب)نقب(:    51

  .ٕٓٗ-ٖٕٛ/ٖلساف العرب)شيد(:    52

 .ٜٖٗ-ٖٜٖ/ٔلساف العرب)ذىب(:    53

، والمفصؿ: ٛٓٔ، و ٗٚ/ٔظ. المقتضب:   54
، وشرح ابف عقيؿ: ٓٛ/ٙ، وشرح المفصؿ: ٜٕٕ

ٖ/ٖٔٚ.  

  .ٕٕٛ/ٗالكتاب:    55

 .ٓٔٔ/٘ٗ ، وبحار األنوار:٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:   56

   .ٖٗ/ٔظ. شرح المفصؿ:   57

  .ٛ/  ٔاالشتقاؽ)ابف دريد(:   58

، والمقتضب: ٕٔٔ، و ٓٔٔ/ٔظ . الكتاب:    59
، شرح ٕٕٗ، والصاحبي في فقو المغة: ٖٔٔ/ٕ

، وشرح ابف ٜٓٗ/ٖكافيو ابف الحاجب لالسترابادي: 
، وشرح الكافية ٖٖٓالناظـ عمى ألفية ابف مالؾ: 

 ٕٜٖشذور الذىب:  ، وشرحٔٙٗ/ٔالشافية: 
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، ٜٕٔ/ٖوأوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ: 
، وشرح ٕٛٚوشرح قطر الندى وبؿ الصدى: 

  .ٗٔ/ٕالتصريح عمى التوضيح: 

   .ٓٔٔ/ٔالكتاب:   60

 .ٚٔٔ/ٔظ. الكتاب:     61

-ٖٔٔ/ٕ، والمقتضب: ٓٔٔ/ٔظ. الكتاب:   62
، ٔ٘/٘، وشرح المفصؿ: ٕٕٙ، والمفصؿ: ٗٔٔ

، و ٜٖٔ/ٕلحاجب لالسترابادي: وشرح شافية ابف ا
، وشرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ: ٜٓٗ/ٖ

، وأوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ: ٖ٘ٓ-ٖٖٓ
، و شرح ٕٜٖ، وشرح شذور الذىب: ٜٕٔ/   ٖ

، والبيجة ٖ٘ٛ، وٕٛٚقطر الندى وبؿ الصدى: 
، ٓٚ، ومراح األرواح في الصرؼ : ٛ-ٚالمرضية:

   .ٗٔ/ٕيح:وشرح التصريح عمى التوض

  .ٓٔٔ/ٔالكتاب:   63

  .ٚٔٔمعاني األبنية في العربية:    64

، ٕٕٛ، وأدب الكاتب: ٚٗٙ/ٖظ. الكتاب:   65
، و شرح المفصؿ:  ٖٕٛالصاحبي في فقو المغة : 

، ٔٚ-ٓٚ، ومراح األرواح في الصرؼ:  ٔ٘/٘
، وشرح ٕٗٔ، و ٕٕٔوشرح المراح في التصريؼ: 

 .ٗٗ/ٕالتصريح عمى التوضيح: 

 .ٚٗٙ/ٖالكتاب:     66

  .ٓٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:    67

   .ٚٛٔ/ٕٔتيذيب المغة)وصي(:   68

   .ٜٖٗ/٘ٔلساف العرب)وصي(:  69

 .ٔٙ-ٓٙمعاني األبنية في العربية:    70

، ٕٕٛ، وأدب الكاتب: ٚٗٙ/ٖظ.الكتاب:    71
، ومراح األرواح في الصرؼ: ٔ٘/٘وشرح المفصؿ:

  .ٕٙ-ٓٙنية في العربية: ، ومعاني األبٓٚ

والصاحبي في فقو المغة  ٚٚظ.الفروؽ المغوية:    72
، ولساف العرب ٕٕٗ/ٗٔ، والمخصص: ٖٕٛ: 

  .ٕٕ/ٕٔ)ألـ(: 

                                                                                 
، وفي بحار األنوار ٚٓٔ/ٕاالحتجاج:   73

)فانتظروا( بداًل مف )فانظروا( ، و)كأف( بداًل مف 
( بداًل مف )حّمت( :   .ٔٔٔ/٘ٗ)فكأنيا( و )حؿا

   .ٕٙٗ/ٔح الكافية الشافية: شر   74

 (.ٓٔالبقرة)    75

  .ٕٜٗ/ٖشرح كافية ابف الحاجب لالسترابادي:    76

  .ٖٚٗ/ٛالعيف )ألـ(:   77

  .ٕٕ/ٕٔلساف العرب)ألـ(:    78

  .ٕٙٔ/ٔلساف العرب)نبأ(:    79

  (.ٓٔالبقرة)   80

   (.ٛٔالنساء)  81

 .ٜٜ/ٔالكشاؼ:     82

 :  عجزه تىذا صدر بي    83
  قني وأصحابي ىجوُع يؤر 

 .ٖٙٔ : ، ديواف عمر بف معد يكرب الزبيدي

 (.ٛالبقرة)    84

 (.٘ٗٔالنساء)    85

  .ٜٛٔ/ٔالبحر المحيط:    86

، وفي بحار األنوار: )بما ٚٓٔ/ٕاالحتجاج:   87
عندتـ بأخيو( بداًل عف )ثـ غدرتـ بأخيو(، 

 . ٔٔٔ/  ٘ٗو)الطاىريف( بداًل عف )الطيبيف( . 

  .ٕٓٔ/ٕ، والمقتضب: ٘٘٘/ٖتاب: ظ. الك   88

ظ. شرح شافية ابف الحاجب لالسترابادي:   89
 .ٕٓٔ/ٕ، والمقتضب: ٖ٘/ٖ

 .ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٔلساف العرب)نبأ(:     90

، وأدب الكاتب: ٛٙ/ٕ، وٖٕ٘/ٗظ. الكتاب:     91
، والصاحبي في ٕٚ٘، ٕٚ/ٔ، والمقتضب : ٖٛ٘

، وشرح ٜٗ، والمفتاح في الصرؼ: ٕٕٕفقو المغة : 
 ٛٛٔ/ٔ، والممتع في التصريؼ: ٜ٘ٔ/ٚفصؿ: الم
. 

 .ٖٜٗ/ٖشرح كافة ابف الحاجب لالسترابادي:     92

 .ٓٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:    93

  .ٛٗٗ/ٓٔلساف العرب)شرؾ(:    94
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، وفي بحار األنوار )ما ٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:     95

أنزلت مف أخذ( بداًل عف )ما أنزلت عميو مف أخذ(: 
ٗ٘/ٔٔٓ. 

 .ٜٔٔ-ٛٔٔ/ٖتيذيب المغة)عمى(:     96

 .ٖٜ، ٖٛ/٘ٔلساف العرب)عال(:     97

، ٜٕٕ، أدب الكاتب:ٓٔٔ/ٔظ . الكتاب:   98
، و الصاحبي في ٘ٙٔ/ٖ، و ٗٔٔ/ٕوالمقتضب: 

، وشرح شافية ابف الحاجب ٕٕٗفقو المغة: 
، وشرح كافية ابف الحاجب ٔٗٔ/ٕلالسترابادي: 
الضرب مف  ،  وارتشاؼ ٜٓٗ/  ٖلالستربادي : 
، وأوضح المسالؾ إلى ألفية ابف ٖٖٕلساف العرب: 

، ٛٔٔ، شرح المراح في التصريؼ:ٜٕٔ/ٖمالؾ: 
، ومراح األرواح في الصرؼ :  ٚوالبيجة المرضية : 

ٚٔ.  

، وشرح ٕٚ-ٔٚظ. مراح األرواح في الصرؼ:   99
 .ٕٗٔالمراح في التصريؼ: 

 .ٕٗٔشرح المراح في التصريؼ:    100

 .ٚٔٔ/ٔاب: ظ. الكت    101

 .ٓٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:   102

 .ٓٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار : ٙٓٔ/ٕاالحتجاج:  103

، وفي بحار األنوار )أي ٚٓٔ/ٕاالحتجاج:  104
 . ٔٔٔ/  ٘ٗتراث(، بداًل عف )كـ تراث( ، 

 .ٚٔٔ/ٕالمقتضب:    105

 .ٖٖ٘-ٕٖ٘مفردات ألفاظ القرآف:    106

 (.ٙٔالشعراء)   107

 .ٕٗٛ-ٕٔٛ/ٔٔالعرب)رسؿ(: لساف    108

، ٔٛ/ٙ، وشرح المفصؿ: ٖٕٓظ. المفصؿ:    109
، وشرح شافية ٕٚٗ-ٔٚٗ/ٔوشرح الكافية الشافية:

، وشرح ٓ٘ٔ-ٖٗٔ/ٔابف الحاجب لالسترابادي: 
، وشرح ابف ٓٓ٘/ٖكافية ابف الحاجب لالسترابادي: 

، وأوضح المسالؾ ٖٚٔالناظـ عمى ألفية ابف مالؾ: 
،  ٖٚٔ، وٕٚٗ، و ٜٕٔ/ٖ: إلى ألفية ابف مالؾ

، وشرح ٜٖٛوشرح قطر الندى وبؿ الصدى: 

                                                                                 

، والبيجة ٛٗ، و ٔٔ/ٕالتصريح عمى التوضيح: 
-ٙٚ، ومعاني األبنية في العربية: ٕٕالمرضية: 

ٚٚ. 

ظ. شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ:    110
، وأوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ٖٚٔ، و ٖٗٔ
الندى وبؿ الصدى: ، وشرح قطر  ٕٚٗ/   ٖ: 

، وشرح األشموني ٜٖٚ، وشرح شذور الذىب: ٕٜٖ
، وشرح التصريح عمى ٕٚٗ/ٕعمى حاشية الصباف: 

 .ٕٕ، والبيجة المرضية:ٛٗ/ٕالتوضيح: 

، ٛٗ/ٕظ. شرح التصريح عمى التوضيح،    111
، وشرح األشموني عمى ٕٕوالبيجة المرضية: 

 .ٕٚٗ/ٕحاشية الصباف: 

 .ٔٓ٘/ٖلالسترابادي:  شرح كافية ابف الحاجب  112

 .ٚٚ-ٙٚظ. معاني األبنية في العربية :     113

، واألصوؿ في النحو: ٕٛ/ٗظ. الكتاب:   114
، وشرح ٚٔٗ/ٔ، و شرح الكافية الشافية: ٖٓٔ/ٔ

، وشرح ٛٗٔ/ٔشافية ابف الحاجب لالسترابادي: 
، وأوضح ٜٖٓ-ٜٖٛقطر الندى وبؿ الصدى: 
مراح األرواح ، ٕٚٗ/ٖالمسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ: 

، وشرح التصريح عمى التوضيح: ٛٙفي الصرؼ: 
ٗٛ. 

 .ٕٛ/ٗالكتاب:   115

 .ٜٖٓشرح قطر الندى وبؿ الصدى:   116

 .ٕٜٖشرح قطر الندى وبؿ الصدى :  117

، وبحار األنوار: ٙٓٔ/ٕاالحتجاج:    118
ٗ٘/ٔٔٓ. 

 .ٗٔٔ/ٖٔلساف العرب)حسف(:      119

 .ٕٛٔ/ٗتيذيب المغة )حسف(:      120

 .ٕٛٔ/ٗب المغة)حسف(: تيذي    121

 . ٖٛٔ/ٗتيذيب المغة)حسف(:     122

، وأدب الكاتب: ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٗظ. الكتاب:     123
 .ٕٕٔ/ٕ، والمقتضب: ٘ٛٗ-ٗٛٗ

 .٘ٛٗأدب الكاتب:     124
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 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٗالكتاب:     125

 .٘ٛٗأدب الكاتب:     126

 .ٗٛٗأدب الكاتب:     127

 .ٕٕٔ/ٕالمقتضب:     128

 .٘ٛٗأدب الكاتب:     129

، وفي بحار األنوار: ٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:     130
 . ٓٔٔ/  ٘ٗ)العريكة( بداًل عف )الضريبة( : 

، وفي بحار األنوار )بما ٚٓٔ/ٕاالحتجاج:     131
عندتـ بأخيو( بداًل عف )ثـ غدرتـ بأخيو(، 

 . ٔٔٔ/  ٘ٗو)الطاىريف( بداًل عف )الطيبيف( : 

 .ٔٙٗ/ٚالعيف )طيب(:     132

 .ٖٓ/ٗٔ: طوب(-تيذيب المغة )طيب    133

 .ٗٙ٘-ٖٙ٘/ٔلساف العرب)طيب(:     134

 .ٜٗ٘/ٔلساف العرب)ضرب(:       135

 .ٕٗٙ/ٗٔلساف العرب)خير(:     136

 (.ٚٗص)     137

 (.ٛٗص)     138

، و ٕٚ٘/ٛظ. التبياف في تفسير القرآف:      139
، ومجمع البياف في تفسير القرآف: ٔٓٔ/ٗالكشاؼ: 

 .ٖٙٛ/ٚ، والبحر المحيط: ٔٛٗ/ٛ

 .ٕٚ٘/ٛتبياف: ظ. ال    140

 .ٖٕٕ/ٚتيذيب المغة )خير(:     141

، وشرح شافية ابف ٕٚٙ/ٗظ. الكتاب:     142
، وأوضح ٛٗٔ-ٚٗٔ/ٔالحاجب لالسترابادي: 

، شرح ٕٚٗ، و ٖٕٗ/ٖالمسالؾ في ألفية ابف مالؾ:
، وشرح المراح في ٜٖٛقطر الندى وبؿ الصدى:

، وشرح ٕٚٗ/ٕ، وشرح األشموني: ٛٔٔالتصريؼ: 
، والبيجة المرضية: ٛٗالتوضيح :  التصريح عمى

ٕٕ. 

 .ٕٚٙ/ٗالكتاب:     143

 .ٕٗٔ/ٔاألصوؿ:     144

 .ٛٗٔ/ٔشرح شافية ابف الحاجب لالسترابادي:  145

 .ٓٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٙٓٔ/ٕاالحتجاج:   146

                                                                                 
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/٘لساف العرب)كثر(:   147

 .ٓٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٙٓٔ/ٕاالحتجاج:   148

 .ٛ٘ٗ/ٗ لساف العرب)صغر(:   149

 .ٕٚٔ-ٕ٘ٔ/٘لساف العرب)كبر(:     150

 .ٔٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٙٓٔ/ٕاالحتجاج:   151

 .ٛٔٔ/ٔٔلساف العرب)جمؿ(:    152

 .ٔٔٗ-ٜٓٗ/ٕٔلساف العرب)عظـ(:     153

 .ٓٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٙٓٔ/ٕاالحتجاج:   154

 .ٔٔ/ٚلساف العرب)حرص(:   155

ح ، وشر ٛٔٔظ. شرح المراح في التصريؼ :     156
، ومراح األرواح في ٓٗالتصريح عمى التوضيح: 

 .ٚٔٔ، وشرح المراح في التصريؼ: ٛٙالصرؼ : 

 .ٖ٘ٔشرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ:    157

، وفي بحار األنوار)ولده( ٘ٓٔ/ٕاالحتجاج:   158
 . ٓٔٔ/  ٘ٗبداًل عف )أوالده( ، 

 .ٗ/٘ظ. تيذيب المغة )َفُرت(:  159

 .ٖٜٔ/ٗالعيف )فرت(:   160

 .٘ٔٔ/ٛالعيف )فرت(:   161

 .ٕٛٙمفردات ألفاظ القرآف:   162

 .ٕٖٓفقو المغة:   163

 .ٙٙ-٘ٙ/ٕلساف العرب)فرت(:   164

 .ٕٚالمرسالت:   165

 .ٜٕٕ/ٓٔالتبياف في تفسير القرآف:   166

، ٜٛٗ/ٗظ. التبياف في تفسير القرآف:   167
، ومجمع البياف في تفسير ٕٜٕ/ٖوالكشاؼ: 

 .ٚٔٗ/ٓٔالقرآف: 

-ٛٙٔ/ٔ، والمقتضب: ٜٚ/ٗتاب: ظ . الك  168
-ٕٖٕ، المفصؿ: ٕٕٙ، و ٕٛٔ/ ٗ، و ٜٙٔ
، وشرح كافية ٖٜ-ٕٜ/ٙ، وشرح المفصؿ: ٖٕٚ

، وشرح ٖٔ٘-ٕٔ٘/ٖابف الحاجب لالسترابادي : 
، ٕٖٗ-ٖٔٗابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ: 

، وأوضح المسالؾ إلى ٛٔٗوشرح شذور الذىب: 
 .ٕٙٛ/ٖألفية ابف مالؾ: 
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 .ٖٖٕالمفصؿ:    169

 .ٛٙٔ/ٔالمقتضب:   170

ظ. لمتفصيؿ الحذؼ في ضوء مجمع البياف   171
 .ٕٗ-ٕٔدراسة صرفية صوتية: 

، أوضح المسالؾ إلى ٖٕٗ-ٖٖٕظ. المفصؿ:   172
 .ٜٕٚ-ٕٚٛ/ٖألفية ابف مالؾ: 

 .ٖٚٚ/ٖالمقتضب:    173

 .ٖٚٚ/ٖالمقتضب:   174

 .ٖٖٕالمفصؿ:   175

 .ٓٛٗأدب الكاتب:     176

 .ٖٛ/ٖالمقتضب:     177

 .ٖٔٔ/ٖ، والمقتضب: ٕ٘-ٕٗ/ٕ. الكتاب: ظ  178

 .ٓٔٔ/٘ٗ، وبحار األنوار: ٙٓٔ/ٕاالحتجاج:   179

 .ٖٕٚ/ٗٔلساف العرب)دنا(:     180

 . ٖٕٚ-ٕٔٚ/ٗٔلساف العرب)دنا(:     181

 :ثبت الكتب
 القرآف الكريـ.  .ٔ
االحتجاج ، أبو منصور أحمد بف  .ٕ

عمي بف أبي طالب الطبرسي ، تحػ : إبراىيـ 
حمد ىادي بو ، إشراؼ جعفر البياُدِرّي ، وم
، دار األسوة لمطباعة والنشر،  ٘ السبحاني. ط

قسـ التحقيؽ في منظمة األوقاؼ والشؤوف 
 ىػ .ؽ . ٕٗٗٔالخيرية ، طيراف ،   

أدب الكاتب، أبو محمد عبد اهلل بف  .ٖ
ىػ(، تحػ: محمد محيي ٕٙٚمسمـ بف قتيبة )ت

، مطبعة السعادة، مصر، ٗالديف عبد الحميد. ط
 ـ.  ٖٜٙٔ

ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب،   .ٗ
ىػ(، تحػ: مصطفى ٘ٗٚأبو حياف األندلسي )ت

، مطبعة النسر الذىبي، ٔأحمد النحاس. ط
 ـ.ٜٗٛٔ

                                                                                 

األزىية في عمـ الحروؼ ، عمي بف  .٘
محمد النحوي اليروي ، تحػ : عبد المعيف 

 ـ .  ٜٔٚٔالمموحي . دمشؽ ، 
االشتقاؽ ، أبو بكر محمد بف الحسف  .ٙ

ىػ ( ، تحػ : عبد السالـ محمد ٕٖٔبف دريد ) 
ىاروف . الناشر مؤسسة الخانجي ، مصر ، 
المكتب التجاري ، بيروت ، مكتبة المثنى ، 

 ـ .      ٜٛ٘ٔبغداد ، مطبعة السنة المحمدية ، 
األصوؿ في النحو ، أبو بكر محمد  .ٚ

ىػ ( ، تحػ : عبد ٖٔٙبف سيؿ بف السراج )ت 
الة ، ، مؤسسة الرس ٔالحسيف الفتمي . ط

 ـ .  ٜ٘ٛٔبيروت ، 
أوضح المسالؾ الى ألفية ابف مالؾ ،  .ٛ

أبو محمد عبداهلل جماؿ الديف بف يوسؼ ابف 
 ٙٔٚأحمد بف عبداهلل بف ىشاـ ، األنصاري ) 

ىػ ( ، تحػ : محمد محيي الديف عبد الحميد . 
، المكتبة التجارية ، القاىرة ، مطبعة  ٘ط

 ـ .  ٜٚٙٔالسعادة ، مصر ، 
وار الجامعة لدرر أخبار بحار األن .ٜ

، دار ٖاألئمة األطيار، محمد باقر المجمسي. ط
 ـ.ٖٜٛٔإحياء التراث العربي، بيروت، لبناف، 

البيجة المرضية عمى ألفية ابف مالؾ  .ٓٔ
، جالؿ الديف السيوطي ، تحػ : مصطفى 

، مؤسسة  ٔٔالحسيني الدشتي . ط
 ىػ . ؽ .  ٕٓٗٔاسماعيمياف ، قـ المقدسة ، 

وس مف جواىر القاموس ، تاج العر   .ٔٔ
محب الديف أبو فيض السيد محمد مرتضى 
الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي ، تحػ : عمي 
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شبري . دار الجديد لمطباعة والنشر والتوزيع ، 
 د . ت . 

التبياف في تفسير القرآف ، أبو جعفر  .ٕٔ
ىػ( ، تحػ : ٓٙٗمحمد بف الحسف الطوسي )ت

: آغا بزرؾ  أحمد حبيب قصير العاممي ، تقديـ
 الطيراني  . دار إحياء التراث العربي ، د.ت.

تفسير البحر المحيط ، محمد بف  .ٖٔ
يوسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي 

ىػ(، تحػ: عادؿ أحمد عبد الموجود ، ٘ٗٚ)ت
وعمي محمد معوض وآخروف، قّرظو: عبد الحي 

 ،، دار الكتب العممية، بيروتٕالفرماوي. ط
 ـ.ٕٚٓٓلبناف، 
غة ، أبو منصور محمد بف تيذيب الم .ٗٔ

ىػ (، إشراؼ محمد  ٖٓٚأحمد األزىري ) ت 
عوض مرعب ، تعميؽ عمر سالمي ، وعبد 
الكريـ حامد ، تقديـ فاطمة محمد أصالف . دار 
إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبناف ، 

 ـ . ٕٔٓٓ
الجمؿ في النحو ، أبو القاسـ عبد  .٘ٔ

ػ ىػ ( ، تحٖٓٗالرحمف بف اسحاؽ الزجاج ) ت 
عمى توفيؽ الحمد . مؤسسة الرسالة لمطباعة 
والنشر والتوزيع ، دار األمؿ ، إربد األردف ، د. 

 ت . 
حاشية الصباف عمى شرح األشموني  .ٙٔ

عمى ألفية ابف مالؾ ، محمد بف عمي الصباف 
ىػ ( ، تحػ : إبراىيـ  ٕٙٓٔالشافعي ) ت 

، دار الكتب العممية ،  ٔشمس الديف . ط
 ـ .   ٜٜٚٔبيروت ، لبناف ، 

                                                                                 

الحذؼ في ضوء مجمع البياف دراسة  .ٚٔ
صرفية صوتية ، ـ.د.نسريف عبداهلل شنوؼ ، 
مجمة السدير ، كمية اآلداب ، جامعة الكوفة ، 

 – ٕٗٓٓالسنة الثانية ، العدد السادس ، 
 ـ  .   ٕ٘ٓٓ
الخصائص ، أبو الفتح عثماف بف  .ٛٔ

جني ، تحػ : محمد عمي النجار . طبع ونشر 
افية العامة ، آفاؽ عربية ، دار الشؤوف الثق
 ـ .  ٜٜٓٔالعراؽ ، بغداد ، 

ديواف عمرو بف معد يكرب الزبيدي ،  .ٜٔ
ىاشـ الطعاف . المؤسسة العامة لمصحافة 
والطباعة ، مطبعة الجميورية ، وزارة الثقافة 
واإلعالـ ، مديرية الثقافة العامة ، سمسمة كتب 

 ـ  . ٜٓٚٔ،  ٗٔالتراث  
، أحمد شذا العرؼ في فف الصرؼ .ٕٓ

، ممتـز الطبع والنشر شركة ٙٔالحمالوي. ط
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده، 

 ـ.ٜ٘ٙٔمصر، 
شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ  .ٕٔ

، أبو الحسف نور الديف عمي بف محمد بف 
ىػ ( ، تحػ : حسف حمد ،  ٜٓٓعيسى )ت 

، دار الكتب العممية ،  ٕإميؿ بديع يعقوب . ط
 ـ .  ٕٓٔٓبناف ، بيروت ، ل
شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ  .ٕٕ

، بياء الديف عبداهلل بف عقيؿ العقيمي 
ىػ ( ، تحػ : محمد ٜٙٚالمصري اليمداني ) 

، مكتبة دار  ٕٓمحيي الديف عبد الحميد . ط
التراث ، مطبعة المختار اإلسالمي ، القاىرة ، 

 ـ .  ٜٓٛٔ
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شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف   .ٖٕ
ابف الناظـ ، أبو عبداهلل بدر الديف ابف مالؾ ، 

ىػ ( تحػ : محمد باسؿ عيوف  ٙٛٙمالؾ ) ت 
، دار الكتب العممية ، بيروت ،  ٔالسود .  ط

 ـ .  ٕٓٓٓلبناف ، 
شرح التصريح عمى التوضيح عمى  .ٕٗ

أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ، خالد بف 
ىػ ( ، تحػ : محمد  ٜ٘ٓعبداهلل األزىري ) ت 

، دار الكتب العممية  ٕيوف السود . طباسؿ ع
 ـ .  ٕٙٓٓ، بيروت ، لبناف ، 

شرح شافية ابف الحاجب، رضي  .ٕ٘
الديف محمد بف الحسف االسترابادي 

ىػ(، تحػ: محمد نور الحسف، ومحمد ٙٛٙ)ت
الزقزاؼ، ومحمد محيي الديف عبد الحميد . 

 ـ.ٜ٘ٚٔدار الكتب العممية، بيروت، لبناف، 
معرفة كالـ شرح شذور الذىب في   .ٕٙ

العرب ، أبو محمد عبداهلل جماؿ الديف بف 
يوسؼ بف أحمد بف عبداهلل ابف ىشاـ 

ىػ ( ، تحػ : محمد محيي  ٔٙٚاألنصاري ) 
، المطبعة ستاره ،  ٖالديف عبد الحميد . ط

مؤسسة الطباعة والنشر ،  دار اليجرة ، قـ  
 ىػ . ؽ .   ٗٔٗٔ، 

شرح قطر الندى وبؿ الصدى ، أبو  .ٕٚ
بداهلل جماؿ الديف بف ىشاـ األنصاري محمد ع
ىػ (  ، تحػ : محمد محيي الديف ٔٙٚ) ت 

 عبد الحميد .  دار الفكر ، د. ت . 
شرح كافية ابف الحاجب ، رضي  .ٕٛ

 ٙٛٙالديف محمد بف الحسف االستربادي ) ت 
،  ٔىػ ( ، تحػ :  إميؿ بديع يعقوب . ط

                                                                                 

منشورات محمد عمي بيضوف ، دار الكتب 
 ـ .  ٜٜٛٔروت ، لبناف ، العممية ، بي

شرح الكافية الشافية ، أبو عبد اهلل  .ٜٕ
ىػ (  ٕٚٙجماؿ الديف ابف مالؾ الطائي ، ) ت

، تحػ : عمي محمد معّوض ، وعادؿ أحمد عبد 
، دار الكتب العممية ، بيروت  ٔالموجود . ط

 ـ .   ٕٓٓٓلبناف ، 
شرح المراح في التصريؼ ، بدر  .ٖٓ

ىػ (  ٘٘ٛت  الديف محمود بف أحمد العيني )
، تحػ : عبد الستار جواد . مطبعة الرشيد ، 

 ـ .   ٜٜٓٔبغداد ، 
شرح المفصؿ، موفؽ الديف ابف   .ٖٔ

ىػ(. ٖٗٙيعيش ابف عمي بف يعيش النحوي )
 عالـ الكتب، بيروت، د.ت. 

الصاحبي في فقو المغة وسنف العرب   .ٕٖ
في كالميا، أبو الحسيف أحمد بف فارس، تحػ: 

نشره مؤسسة مصطفى الشويمي. طبع و 
أ.بدراف لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف، 

 ـٖٜٙٔ
الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،  .ٖٖ

إسماعيؿ بف حماد الجوىري ، تحػ : أحمد عبد 
الغفور عطار . دار العمـ لممالييف ، بيروت ، 

 ـ . ٜٗٛٔلبناف ، 
العيف ، أبو عبد الرحمف الخميؿ بف  .ٖٗ

يدي ىػ ( ، تحػ: م ٘ٚٔأحمد الفراىيدي ) 
براىيـ السامرائي .ط ،  ٔالمخزومي ، وا 

منشورات مؤسسة األعممي لممطبوعات ، 
 ـ   ٜٛٛٔبيروت ، لبناف ، 
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الفروؽ المغوية ، أبو ىالؿ العسكري  .ٖ٘
ىػ ( .  نشر مكتبة القدسي ، حساـ  ٜٖ٘) 

 ىػ .   ٖٖ٘ٔالديف القدسي ، القاىرة ، 
فقو المغة ، أبو منصور عبد الممؾ  .ٖٙ

ىػ  ٜٕٗيؿ  الثعالبي) ت بف محمد بف إسماع
( ، تحػ : جماؿ طمبة .  منشورات محمد عمي 
بيضوف لنشر كتب السنة والجماعة ، دار 

 ـ. ٕٔٓٓالكتب العممية ، بيروت ، لبناف ، 
كتاب سيبويو، أبو بشر عمرو بف  .ٖٚ

ىػ(، تحػ: عبد السالـ ٓٛٔعثماف بف قنبر )ت
 محمد ىاروف. عالـ الكتب، بيروت، د.ت.

قائؽ التنزيؿ وعيوف الكشاؼ عف ح  .ٖٛ
األقاويؿ في وجوه التأويؿ، أبو القاسـ محمود 

ىػ(، ٖٛ٘بف عمر الزمخشري الخوازمي )ت
، دار إحياء ٔتحػ: عبد الرزاؽ الميدي. ط

التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي، 
 ـٜٜٚٔبيروت، لبناف، 

لساف العرب ، أبو الفضؿ جماؿ   .ٜٖ
قي . الديف محمد بف مكـر بف منظور األفري

دار صادر، دار بيروت لمطباعة والنشر، 
ـ ، مف ٜ٘٘ٔ:  ٗالى ج ٔبيروت، مف ج

 ـ .ٜٙ٘ٔ:  ٘ٔالى ج ٘ج
المغة العربية معناىا ومبناىا، تماـ    .ٓٗ

حساف .  الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
 ـ.ٖٜٚٔ
مجمع البياف في تفسير القرآف، أبو  .ٔٗ

ىػ(، ٛٗ٘عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي )ت
الرسولي المحالتي . دار إحياء  تحػ: باسـ

                                                                                 

. ؽ .  ٜٖٚٔالتراث العربي، بيروت، لبناف، 
 ش. ٜٖٖٔ
المخصص ، أبو الحسف عمي  .ٕٗ

إسماعيؿ األندلسي المعروؼ بابف سيده ) ت 
ىػ ( . المكتب التجاري لمطباعة والتوزيع  ٛ٘ٗ

 والنشر ، بيروت ، د. ت . 
مراح األرواح في الصرؼ ، أبو   .ٖٗ

بف مسعود ، تحػ :  الفضائؿ أحمد بف عمي
، نشر دار الصادقيف ،  ٔمحمد الطيراني  . ط

 المطبعة اعتماد ، طيراف  .   
معاني األبنية في العربية ، فاضؿ   .ٗٗ

صالح السامرائي . ساعدت جامعة بغداد عمى 
 ـ .  ٜٔٛٔنشره ، 
المفتاح في الصرؼ، عبد القاىر  .٘ٗ

ىػ(، تحػ: عمي توفيؽ ٔٚٗالجرجاني )ت
الرسالة لمطباعة والنشر  ، مؤسسةٔالحمد. ط

 ـ.ٜٚٛٔوالتوزيع، بيروت، 
مفردات ألفاظ القرآف ، الراغب   .ٙٗ

ىػ( ، تحػ: صفواف عدناف ٕ٘ٗاألصفياني )ت
، الناشر : ذوي القربى ، المطبعة ٙداوودي. ط

 ىػ . ؽ .                                      ٖٔٗٔكمبرؾ ،  قـ ، 
المفصؿ في عمـ العربية ، أبو   .ٚٗ
ىػ( ٖٛ٘سـ محمود بف عمر الزمخشري )تالقا

، دار الجيؿ لمنشر والتوزيع والطباعة، ٕ.  ط
 بيروت، لبناف، د.ت.

المقتضب، أبو العباس محمد بف   .ٛٗ
ىػ(، تحػ: محمد عبد الخالؽ ٕ٘ٛيزيد المبرد )ت

 عضيمة . عالـ الكتب، بيروت، د.ت.
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الممتع في التصريؼ، ابف عصفور  .ٜٗ
لديف قباوة. ىػ( تحػ: فخر اٜٙٙاإلشبيمي )ت

، نشر وتوزيع المكتبة العربية، طبع  ٔط
 ـ.ٜٓٚٔالمطبعة العربية، حمب باب النصر، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

(( Nouns structures derived 
from Imam Hussein daughter, 

Fatima's speech (peace be upon 
them) 

- Morphological Study in 
structure  and meaning. 

Assist – Prof. Dr. Nisreen 
Abdullah Shanoof. 

College of Education for 
Women. University of Kufa - 

Dept of Arabic.)) 
 

Abstract: 
This research deals with the 
study of derived nouns 
structures and their meaning in 
Fatimas speech (peace be on 
her ) thus I found that it 
contains the  following: 
A: Gerund; it contains the 
following structures:  
Subjects that 
contains:  
A: Stability  
B: past 
C: proper noun  
Object nouns  
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Exaggeration ; It 
Includes two 
forms:  
Fae'el " its 
meanings in her 
speech are  
A:object noun 
moufa'al  
B:  mon fil  
C: mou fail  
D: proper noun 
I studied these structures and 
Increase letters in as well  as 
their morphological meaning. 
She was an speaking Quran like 
her father (the Prophet – peace 
be upon them),there are so 
many morphological meanings 
found in her speech in holy 
Quran  and I mentioned the 
Quranic verses that includes 
these meanings and I stated 
them in the ideas of explainers 
and linguists . 


