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نتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتنا الكرام الذين مهدوا لنا طريق العمم والمعرفة،
وبذلوا جهودا كبيرة في بناء جيل يحمل أقدس رسالة في الحياة.
كما نخص بالذكر ونتوجه بخالص الشكر لمشرف هذا البحث:
األستاذ حواالم مقداد
كذلك نشكر كل من ساعد في إنجاز هذا البحث ،وقدم لنا العون ووهب لنا يد
وزودنا بالمعمومات الالزمة.
المساعدة ّ

**

**

إلى من ال يمكن لمكممات أن توفي حقيما ،إلى من ال يمكن لألرقام أن تحصي فضميما،
إلى والدي الكريمين أداميما اهلل وحفظيما.
إلى إخوتي وأخواتي يوسف ،حمزة ،فتحي ،أمال ،أمينة ،سعيدة.
إلى براعم العائمة أبناء إخوتي وخاصة رانيا ،إلى روح أخي الذي ودعناه محمد أمين رحمو اهلل ،إلى
أصدقائي ورفيقات دربي إليام ،أمينة ،إيمان ،إكرام ،ليمى ،أميرة وفتيحة.
إلى كل من ذكرىم قمبي ونسييم قممي

فاطمة الزهراء

مقدمة:
إن المغة العربية ،وعمى اختالف ليجاتيا ،بارزة السمات ،فثراؤىا باأللفاظ أدىش المستعممين
ّ
لتوفيرىا مختمف المعاني المعبرة عن أغراضيم ،فيي الشرف كونيا لغة القرآن.
فالظواىر التي اجتمعت في العربية وانفردت بيا لم تكن بالصدفة ،فسرىا الغامض جعل
تنوعت الدراسات حوليا
العمماء يولونيا ك ّل االىتمام ،باحثين في جوانبيا كشفا وايضاحا ليا ،فقد ّ
وحام الباحثون في مسالكيا ،يضبطون أبنيتيا بقواعد تزيل الغموض ،فيذه البحوث تعود أصوليا
المغوية التي خمّدتيا أعماليم .فقد
إلى عصور قديمة ،نممحيا من خالل كتب العمماء ودراساتيم
ّ
أن المغة العر ّبية اجتمعت فييا مجموعة من العموم لتضمن ليا مكانتيا بين
توصل ىؤالء إلى ّ
ّ
المغات ،وتجعل منيا لغة مرنة تصمح لكل عصر.
من بين ىذه العموم يتجمّى لنا التصريف أو عمم الصرف بفرعو البارز وىو االشتقاق ،كسمة
بارزة طبعت لغتنا وساىمت في ثرائيا .فيو المسمك الذي سمكتو العر ّبية بغية تنمية مفرداتيا .واذا
أىميا ،وقد يشتبو
كانت ىناك مجموعة من الظواىر تنطوي تحت التصريفّ ،
فإن االشتقاق أحدىا و ّ
األمر عمى كثير من الناس فيخمطون بين االشتقاق والصرف .فإذا كان االشتقاق ىو أخذ كممة من
فإن التصريف ىو ميزان ليذه الكممات المشتقة ،ودليل الباحث في موضوع االشتقاق ،وذلك
كممةّ ،
يحدد معناىا ومدلوليا .وبفضل
أن صيغة الكممة أو وزنيا عنصر من عناصرىا األساسية الذي ّ
ّ
صيغة الكممة نستطيع أن نزيل المبس والغموض بين معاني األلفاظ المشتقّة من كممة واحدة.
ومن ىنا كان موضوع بحثنا " صور المشتقات ومعانيها في سورة الشعراء"  ،فنجد ليذه
المشتقّات دالالت مختمفة ،وىذا راجع إلى السياق الذي وضعت فيو الكممة المشتقّة.

أ

بالنحو
ألنو موضوع يتعمّق ّ
أما عن اختيار ىذا الموضوع فمم يكن اعتباطيًّا ،فقد اخترناه ّ
ّ
وبمعرفة أصول مفردات المغة وتوليدىا وتنميتيا ،وىذا ما جعمنا نرغب فيو أكثر ،محاولين الكشف
عن ك ّل ما يحتويو ،والوصول إلى مختمف النقاط فيو .وىذه األسباب كمّيا دفعتنا إلى طرح
اإلشكالية التالية :ما داللة المشتقّات في سورة الشعراء؟
ولإلجابة عن ىذه ارتأينا أن نتّبع خطّة بحث ساعدتنا عمى اإللمام بالموضوع واإلحاطة بو من ك ّل
قدمنا فييا الموضوع وطرحنا أىم التساؤالت التي تستيدف
جوانبو .فكانت بداية البحث مقدمة عامة ّ
األول الذي قمنا فيو بتحديد جميع المفاىيم التي من شأنيا تبسيط العنوان
ّلبو ،بعد ذلك يأتي الفصل ّ
ثم
ضم ثالثة مباحث ،احتوت في ّ
طياتيا عمى تعريف االشتقاق لغة واصطالحاّ ،
وتحميمو ،وقد ّ
نمو المّغة وأنواعو ،وبعد ذلك المشتقّات العر ّبية وكيفية صياغتيا وعمميا.
ّ
أىميتو في ّ
أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان "دراسة المشتقات في سورة الشعراء" ،تناولنا فيو
ّ
ثم قمنا باستخراج المشتقّات العر ّبية من سورة الشعراء،
عرفنا
األول ّ
بالمدونةّ ،
ّ
ثالثة مباحث؛ المبحث ّ
تتبعنا مدلوليا من خالل كتب تفسير القرآن
والمبحث الثاني؛ إحصاء المشتقّات وتصنيفيا ،وبعدىا ّ
في المبحث الثالث_ ليس كمّيا واّنما اكتفينا بأكثرىا_ وأنيينا بحثنا بخاتمة احتوت النتائج
المستخمصة من دراستنا لمموضوع.
وخالل معالجتنا لمموضوع اعتمدنا المنيج التحميمي الوصفي ذلك في عرضنا لممادة وابراز
الداللي
المادة يستدعي وصف ك ّل ما يتعمق بيا وتحميميا ،وكذلك اعتمدنا المنيج ّ
جوانبيا ،فعرض ّ
تطبيقيا ،برز ذلك في إحصائنا لممشتقّات الواردة
اإلحصائي في الفصل الثاني باعتباره فصال
ّ
وتصنيفيا حسب أقساميا.

ب

وإلثراء ىذا البحث اعتمدنا عمى مراجع مختمفة أىميا :النحو الوافي لعباس حسن ،االشتقاق
ودوره في نمو المغة لفرحات عياش ،جامع دروس العربية لمصطفى الغالييني ،باإلضافة إلى كتب
تفاسير القرآن من بينيا :تفسير التحرير والتنوير لمطاىر بن عاشور ،صفوة التفاسير لمحمد عمي
الصابوني ،وكتاب الكشاف لمزمخشري.
الداللية
واجيتنا أثناء عممنا صعوبات منيا :قمّة المراجع المتعمقة بالدراسة التطبيقية الصرفية و ّ
عمى القرآن الكريم ،إالّ ّأننا تجاوزناىا بفضل اهلل تعالى وبفضل مساعدة األستاذ الفاضل مقداد
حواالم وتوجييو ،جزاه اهلل خي ار.
ختاما نأمل أن نكون قد أعطينا بحثنا ىذا حقو من الدراسة ،وأن يكون ذا فائدة ويغذي
الدراسات المغوية ،كما ال يفوتنا تقديم الشكر لكل من ساعدنا في إنجاز بحثنا ىذا إلظياره في
صورة حسنة.

ج

الفصل األول

الللوو.
األول :االشتقاا
ّ
الفصل ّ
األول :تعريف االشتقاا.
المبحث ّ
 .1لغة.
 .2اصطالحا.
المبحث الثاني :أهمية االشتقاا وأنواعه.
نمو المغة
 .1أىمية االشتقاق ودوره في ّ
 .2أنواع االشتقاق.
المبحث الثالث :أبنية المشتقات في الللة العربية وعملها.
 .1اسم الفاعل.
 .2اسم المفعول.
 .3الصفة المشبية.
 .4صيغة المبالغة.
 .5اسم التفضيل.
 .6اسما الزمانوالمكان.
 .7اسم اآللة.

الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:
المبحث األول :شعريف ااالشت ا

تبيف سعة ألفاظ المغة العر ٌبية
تعتبر ظاىرة االشتقاؽ مف أبرز المنابع المتفجرة بكنكز ىائمة ٌ
اىتـ ج ٌؿ عمماء المغة العر ٌبية بيا ،القدماء منيـ كالمحدثكف فبسطكا القكؿ فييا ك أفردكا
كتراكيبيا فقد ٌ
المغكية
فتعددت آ ار ؤىـ كاختمفت تعريفاتيـ ليذه الظاىرة كىنا نكرد بعض التعاريؼ
المؤلٌفات حكلياٌ ،
ٌ
لثمٌة مف عمماء العر ٌبية.
 - 1للة:
يعرؼ الخميل بن أحمد الفراه ودو االشتقاؽ في كش ب "العين" فيقكؿ "شقؽً :الش ٍق ًشقىة لياة
ؽ ،كال يككف ذلؾ إالٌ لمعربي مف اإلبؿ ،ك َّش
ؽ :مف مصدر قكلؾ ىشقى ٍقت ك ِّ
ؽ
البعير ،كتجمع ىشقىائً ه
الش ي
الش ي
ٌ
االسـ ،ك يجمع عمى يشقيكؽ .ك ُّ
الصدع ربما يككف مف كجو...،كال ٌشقة:
الش ي
ؽ غير بائف كال نافذ ك ٌ
تشؽ مف لكح أك خشبة ،كيقاؿ لمف غضب:احتدـ فطارت منو ًشقٌة في األرضً ،
كشقٌة في
شظية ٌ
السماءُّ ...
الشقىةي :يبعد مسيرة إلى أرض بعيدة ،ك ِّ
اؽ :الخبلؼ كانشقٌت عصا المسمميف بعد التئاـ،
الشقى ٍ
فرس
أم تفرؽ أمرىـ ،كاال ٍشتًقى ي
اؽ :األخذ في الكبلـ كاالشتقاؽ في الخصكمات مع ترؾ القصد...ك ه
ىشٌّق
ؽيقاؿ كاسع المنخريف.)1(...
أى
مادة "شقؽ" في كتابو "أس س البالغة " حيث أكرد مفيكما آخر لبلشتقاؽ
كتناكؿ الزمخالرو ٌو
قكؽ كشقاؽ كفي الفتح ىش ٍؽ ك ىشقكؽ ،كال تكتب بقمـ و
مستك
مشؽ غير
ممتك كال ذم
فقاؿ ":ىشقىقىرجمو يش ه
ٌ
ك أخذ شقٌو نصفوَ ".و حَو ۡح ِم ُل َو ۡح َو اَو ُل ۡح ئِماَو ٰى َو َو ٖد اَّل ۡح حَو ُل وُل ْاو ٰى َو ِم ِم ِمي ئِم َّل ِم ِم ِّق ٱ ۡح َوونُل ِم ئِمنَّل َور َّل ُل ۡح اَو َور ُلء ٞف َّلر ِمح ٞ
كشؽ عميو
كمشاؽ
شؽ مف ىذا األمر ،كمشقٌة
ٌ
ٌ
[ "٧س رة وان .]٧ ,مشقٌتيا كمجيكدىا ،ككقع في ٌ
( )1الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،كتاب العيف ،ط ،1بيركت ،لبناف ،دار الكتب العممية ،2003 ،المجمد (،)2
ص.346
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

شؽ الثياب ،مف عرضيا كال تختر كقد
شؽ مف الدار ،في ناحية منيا ،كخذ مف ٌ
ذلؾ كقعدكا في ٌ
اشتؽ شقٌة
شؽ مة ،كسمعت م ٌكة مف يقكؿ لحامؿ الجكالؽ:
ٌ
اشتؽ الفرس في عدكه :ماؿ في أمره ٌ
ٌ
شظية،كشقٌة،
فان ٌ
ٍ
شقيو حتى ينفذ الباب ،كطارت مف الخشبة أكالقصبة شقٌةٌ ،
شؽ ،أم حرفٌو عمى أحد ٌ
كشققٌو،فت ٌشقؽ ،كأعطني ،شقٌة مف الثكب ،كشققا كعند شقاؽ الكتٌاف،

" َو ٰىاَو ِم ۢن

َو ُل ۡحَوث َو َو ۡح ِم ُل ٱ ا ُّش َّلتُل

["٤٢س رة واخ ت،]٤٢ ,الطريؽ :كشقٌة شاقٌة ،كقطعكا شقٌؽ الفبل كشاقٌة ،كبينيما شقاؽ كمشاقٌة،
أمؽ ،نزلكا في شقيقو ،مف شقائؽ الرمؿ كىي صمبة بيف رممتيف تنبت الشجر
أشؽ ٌ
كفرس ٌ
كالعشب(.)1
 يعرفو ابن منظور في "لس ن العرب "":شقؽَّ :شالش ُّ
الشؽ
ؽ :مصدر قكلؾ شققت ا لعكد شقاء ك ٌ
سمي بالمصدر ،كجمعو شقكؽ
الصدع البائف ،كقيؿ ؿغير البائف ،كال ٌشؽ المكضع المشقكؽ ٌ
ٌ
كأنو ٌ
الشؽ  :اسـ لما نظرت إليو ،كالجمع الشقكؽ كيقاؿ :بيد فبلف كرجمو شقكؽ  ...كال يقاؿ
ٌ ....
فانشؽ
كشؽ الحافر كالرسخ :أصابعو شقاؽ  ...كشققت الشيء
اب
ٌ
ٌ
ٌ
شقاقإنما الشقاؽ داء يككف بالدك ٌ
يشؽ شقكقا :في ٌأكؿ
كشؽ ناب
كشؽ البنت شقكؽ :كذلؾ في ٌأكؿ ما تتفطر عنو األرض،
الصبي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
شؽ كمكضع طمكعو كخرج
كأنو ٌ
شؽ الفجر ك ٌ
الشؽ :الصحيح  ...يقاؿٌ :
ما يظير ،ك ٌ
انشؽ إذا طمع ٌ
سميت بذلؾ لحمرتيا عمى
انشؽ البرؽ كتشقٌؽٌ :
منو ك ٌ
انعؽ ،كشقائؽ النعماف :تنبت كاحدتيا شقيقةٌ ،
التشبيو بشقيقة البرؽ .)2(...
أم تغيير إالٌ في
المغكم
مف خبلؿ ىذا نستنتج أف االشتقاؽ لـ يط أر عمى مدلكلو
المعجمي ٌ
ٌ
ٌ
المغكم لمكممة في عدد كبير مف
صياغة بعض العبارات في بعض المعاجـ عف طريؽ تتبع المعنى
ٌ
( )1جار اهلل محـ كد بف عمر الزمخشرم ،أساس الببلغة ،ط ،1بيركت ،صيدا-شركة أبناء الشريؼ األنصارم
لمطباعة كالنشر ،الدار النمكذجية ،المطبعة المصرية ،د.س ،ص.448

( )2أبك الفضؿ جماؿ الديف بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،لساف العرب ،ط ،2بيركت ،لبناف ،دار
صادر لمطباعة كالنشر ،1997 ،المجمد  ،3ص .459-457
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

أف أصحاب ىذه المعاجـ قد سمككا طريؽ
معاجـ المغة ،كالسر كراء إثبات المعنى
المغكم لو ٌ
ٌ
المحافظة ،ككانكا يأخذكف المغة بعضيـ عف بعض ،الحقيـ عف سابقيـ.
 - 2اصطالح :
تطبيقيان يقكـ عمى
االشتقاؽ ىك ظاىرة أصمية في المغة العر ٌبية ككسيمة فاعمة ت ؤدم دك انر عمميًّا
ٌ
االصطبلحي عند قدماء المغة ىك» أخذ صيغة
المغكم لممفردات ،فاالشتقاؽ في معناه
أساس القياس
ٌ
ٌ
مف أخرل مع اشتقاقيما معنى كمادة أصمية كىيئة تركيب ليا ،ليد ٌؿ بالثانية عمى معنى األصؿ
() 1
كعرفو عمماء المغة المحدثكف
بزيادة مفيدة ألجميا اختمفا حركفناأكىيئة ،كضارب ،مف ضرب « ٌ ،

يتسنى ذلؾ إالٌ مف األلفاظ التي بينيا أصؿ كاحد ترجع
بأنو» تكليد األلفاظ بعضيا مف بعض ،كال ٌ
ٌ
كتتكلٌد منو ،فيك في األلفاظ أشبو ما يككف بالرابطة بيف الناس «(.)2
عممية استخراج لفظ مف لفظ ،أك صيغة مف أخرل  ،كمع أف ىذا التغيير يحمؿ
كاالشتقاؽ أيضا ٌ
زيادة في المعنى كالمبنى لكف ىذا الكجو الجديد لؤلصؿ يحمؿ أك ينطكم عمى األص في مادتو،
فالتغيير إما يمس ترتيب المادك أك زيادة عمييا أك انقاص منيا .كذلؾ لمحصكؿ عمى الكجو الجديد
المرغكب ،إالٌ أف ىذا المعنى اليتجرد مف العناصر األصمية  ،يقكؿ أحمد بن ف رس في الص حبي
تشتؽ بعض
أف العرب
ٌ
أف لمغة العرب قياسا ،ك ٌ
فقو المغة » :أجمع أىؿ المغة –إالٌ مف ش ٌذ منيـٌ -
أبدا عمى الستر،
الجف
أف الجيـ كالنكف ٌ
ٌ
تدالف ن
مشتؽ مف االجتناف ،ك ٌ
أف اسـ ٌ
الكبلـ مف بعض .ك ٌ
أف اإلنساف مف
تقكؿ العرب ٌ
لمدرع يجٌنة ،ك ٌ
أمو أك مقبكر ،ك ٌ
أجنو الميؿ ،كىذا جنيف ،أم :ىك في بطف ٌ

( )1عبد اؿرحماف جبلؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المغة ك أنكاعيا ،ط ،3القاىرة ،مكتبة دار التراث،

2008ـ ،ج ،1ص.346

( )2محمد المبارؾ ،فقو المغة ك خصائص العربية ،ط ،4بيركت ،دار الفكر ،1970 ،ص.78

3

الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

الظيكر ،يقكلكف :آنست الشيء :أبصرتو ،كعمى ىذا سائر كبلـ العرب عمـ ذلؾ مف عمـ ،كجيمو
مشتؽ مفق «(.)1
مف جيؿ .قمنا :فإف الذم كقفنا عمى االجتناف الستر ىك الذم كقفنا عمى أف الجف
ٌ
أف مفيكـ االشتقاؽ عند القدماء أك المحدثيف ال يختمؼ
ٌ
يتبيف لنا مف خبلؿ ىذه التعريفات ٌ
األصمية
المادة
عامة أخ يذ كممة مف كممة بشرط أف يككف ىناؾ نكع مف التناسب بيف ٌ
ٌ
فيك بصفة ٌ
بحؽ إحدل الكسائؿ
يعد ٌ
لمكممة كالفركع المكلٌدة منيا ،مف حيث المفظ كالمعنى ،كىك بيذه الصكرة ٌ
لنمك المغة كاتٌساعيا كثراء مفرداتيا.
المبتكرة ٌ
المبحث الث ني:أىمية ااالشت ا وأنواعو:
 - 1أىمية ااالشت ا ودوره في نمو الملة:
ىـ خصائص المغة العر ٌبية ،كسمة بارزة مف سماتيا كىك
ٌ
يعد االشتقاؽ مف أ ٌ

أداة أساسية في

المغكية في المغة العر ٌبية ،كلو دكر كبير في تجديد كتطكير أساليبيا
تنمية كزيادة سعة الثركة
ٌ
التعبيرية كالبيانية ،فثراؤىا في أصكؿ الكممات كالمفردات يجعميا مف أىـ المٌغات،

كمما يد ٌؿ عمى
" ٌ

أكلكيات في استخداـ
أىمية االشتقاؽ في المغة العر ٌبية ىك لجكء بعض المجامع
المغكية إلى كضع ٌ
ٌ
ٌ
()2
اقي عند تأسيسو خطٌة كضع
ر
الع
المجمع
فكضع
،
نمك المغة ،االشتقاؽ كالنحت"
أدكات ككسائؿ ٌ
ٌ

إف كضع الكممات الحديثة في المغة يجرم إما عف طريؽ
الكممات كالمصطمحات
ٌ
العممية جاء فيياٌ " ،
االشتقاؽ ،كا ٌما عف طريؽ التعريب ،كال مانع مف الجمع بينيما ،كيرجع إلى النحت عند الحاجة،
يؤدم
ككذلؾ ال يذىب إلى االشتقاؽ في كضع كممة جديدة إالٌ إذا لـ يعثر في المغة عمى ما ٌ
نمك المغة كجعميا تساير
معناىا"(.)3فمجكء المجامع
ٌ
المغكية إلى االشتقاؽ دليؿ قاطع عمى دكره في ٌ

( )1فرحات عياش ،االشتقاؽ ك دكره في نمك المغة ،د.ط ،الجزائر ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،1995 ،ص.9
( )2فرحات عياش ،االشتقاؽ ك دكره في نمك المغة ،ص.113

( )3عبد الكريـ خميفة ،كسائؿ تطكير المغة العربية ،مجمة ىمزة الكصؿ ،ع ،2004 ،6/ص.101-100
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

تعبر عف ك ٌؿ
التطكر
كنمكىا حتٌى تستطيع أف ٌ
العممي كالحضار ٌ
م كىك عنصر ٌ
ىاـ في تككيف لغتنا ٌ
ٌ
ٌ
العممية ك الفكرٌية كالحضارٌية.
المستجدات
ٌ
ٌ
إف المغة العربية تشتمؿ في طبيعة تككينيا عمى عناصر
ٌ

نمكىا ،مف بينيا
ساعدت في
ٌ

االشتقاؽ ،لذلؾ يعتبر حمقة كصؿ بيف المغة كالحياة االجتماعية كأداة لمتعبير عند األفراد .كمف ىذا
إف تطكير لغتنا بالكسائؿ المتكفٌرة لدينا سكاء كانت الكسيمة اشتقاقا أك قياسا ،أك
يمكننا القكؿٌ ":
المتطكرة ىي
النامية ك
ألف المغة
غيرىماٌ ،
ٌ
فإنو ال يمكف أف يككف ىذا التطكير بعيدان عف كاقع الحياةٌ ،
ٌ
تعبر عف ك ٌؿ ما يجرم في حياة أفرادىا كجماعاتيا في ك ٌؿ المياديف"(.)1
المغة الٌتي ٌ
االجتماعية
أف المغة كباعتبارىا مرتبطة بالحياة الفكرٌية ك
ٌ
مف خبلؿ ىذا القكؿ ٌ
يتبيف لنا ٌ

كىي

مما يجعؿ المغة
يتطكر
ٌ
كيستمر ٌ
تعبير ٌ
عما يدكر في المجتمع في مختمؼ ميادينو ،ذلؾ أ ٌف المجتمع ٌ
تمبي حاجة المجتمع إلييا ،كباعتبار
تطكره ،كتسعى دكما لتكليد ألفاظ جديدة ٌ
تبحث عف ألفاظ تساير ٌ
األساسية كمعناىا
مادتيا
يحدد الكممة أك ٌ
أف االشتقاؽ مف أبرز سمات المغة العربية فيك الٌذم ٌ
ٌ
ٌ
ت منيا .
األصمي كصمتيا بأصكليا
االشتقاقية كىذه الصمة بيف معاني الكممات كأصكليا التي ا ٍشتقٌ ٍ
ٌ
ٌ
تبدلت
األساسي ىك ثبات الحركؼ
فيي الصفة الغالبة في لغتنا كالسبب
األصمية ،كبقاؤىا ميما ٌ
ٌ
ٌ
ىامة
تتككف منيا في أبنيتيا ،كتصاريفيا ،أك ٌ
تبدلت معانييا ،كما يعتبر "كسيمة ٌ
أشكاؿ األلفاظ الٌتي ٌ
التطكر ،فقد أكسب المغة العر ٌبية مركنة
لتكليد األلفاظ
ٌ
لمنمك ك ٌ
المعبرة عف المعاني المختمفة ،كعامؿ ٌ
تنبو عمماء المغة القدامى إلى فكرة االشتقاؽ منذ بداية البحث في
كحماىا مف الجمكد كالرككد ،كقد ٌ
أف
المغة كتأكدت مبلحظاتيـ فيما بعد حيث بحث المستشرقكف في المغات
ٌ
السامية ،كظيرت ليـ ٌ

نمك المغة ،ص.113
( )1فرحات عياش ،االشتقاؽ كدكره في ٌ
5

الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:
تعد األصؿ في كؿ االشتقاؽ"
األلفاظ
السامية تعتمد عمى جذكر أك مكاد ٌ
ٌ

(،)1الٌذم ىك عبارة عف

عممية استخراج لفظ مف آخر ،أك صيغة مف أخرل.
ٌ
مر العصكر كأضافت عمييا
ٌ
إف ظاىرة االشتقاؽ في العر ٌبية قد أكسبتيا ثركة مف األلفاظ عمى ٌ
مركنة تستجيب بيا لمقتضيات العصر كالحياة كما يستجد فييا مف معاف كأفكار فيكفٌر ليا ك ٌؿ
النمك الٌتي تقكـ بسداد الحاجة لو مف أبنية الكبلـ بؿ ما ندعك ا إليو زيادة التحسيف ك مف ىذا
كسائؿ ٌ
المتحدث حبسا أك
متعددة لتكثر الكسائؿ حتٌى ال يككف
ٌ
نجد "المعنى الكاحد قد كضعت لو ألفاظ ٌ
عاج از أثناء الخطاب ،كىذا التفكؽ كىذه الثركة اليائمة مف األلفاظ كالمفردات ،اٌلتي تد ٌؿ عمى معنى
كاحد ،أك تشترؾ فيو مع الداللة عمى معاف مختمفة تعكد إلى الميزة التي انفردت بيا المغة العر ٌبية
كىي االشتقاؽ"(.)2
تمدنا بمدلكالت
أف االشتقاؽ ىك ظاىرة قديمة تتماشى مع العصر ،فيي ٌ
مف خبلؿ ىذا نستنتج ٌ
قادر ا عمى الخطاب نظ ار إلسياميا في اتٌساع
لمسميات جديدة يككف
كثيرة
ٌ
ٌ
المتحدث مف خبلليا ن
كثراء مفردات المغة كتكليد الكممات بعضيا مف بعض.
المادة الكاحدة
عممية اإلبداع في المغة حيث "مف ٌ
أىمٌيتو عديدة فيي تبرز في ٌ
ٌ
إف فكائد االشتقاؽ ك ٌ
صكتية أك إشارة أك ضمائرٌية في ٌأكؿ الكممة،
نشتؽ الكثير مف الكممات بزيادة عناصر
نستطيعأف
ٌ
ٌ
()3
اب،
أك في كسطيا ،أك بإضافتيا إلى آخرىا"
ب ،يكتَّش ه
اب ،ىكاتً ه
ب ،ىم ٍكتىىبةهً ،كتى ه
ب ،ىي ٍكتي ي
 ،مثؿ :ىكتى ى

كب ....
ىم ٍكتي ه

( )1محمد مبارؾ ،فقو المغة ،ص .79

( )2فرحات عياش ،االشتقاؽ ك دكره في نمك المغة ،ص.115-114
( )3المرجع نفسو ،ص.116
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

زمنية سابقة،
المادة
فحمؿ ٌ
التعرؼ عمى فترة ٌ
ٌ
االشتقاقية لمزمف الثابت كاشارتيا لو ق ،يم ٌكننا مف ٌ
التعرؼ عمى عادات تمؾ الفترة كما شاع فييا مف ألفاظ اشتقٌكىا ،لتد ٌؿ عمى حاجة في نفسيـ
ك ٌ
باإلضافة إلى ككف ىذه الظاىرة تمنح لنا القدرة عمى التمييز بيف الدخيؿ كاألصيؿ في المغة ،فالكممة
التي ليست ليا صمة مع المادة االشتقاقية تعتبر دخيمة،

ألف االشتقاؽ يعتبر كاشفا عف أصكؿ
ٌ

األصمية كالزائدة في الكممة أك الحركؼ المتقمٌبة فييا فالدخيؿ يبقى
األلفاظ ،كمظير لنا الحركؼ
ٌ
منعزال مجرد مف أصؿ يشير إلى أص ؿ كمـ تو ،فمف بيف الكممات الدخيمةٌ الٌتي انعدـ أصميا في
العر ٌبية نجد ؛ الفردكس ،الككب ،السندس...كغيرىا "،غير ٌأننا نجد بعض األلفاظ الدخيمة قد يخفى
لفظية ،كالمفظة العر ٌبية الٌتي يدخميا العرب في لغتيـ تمد
بي لمشابية ٌ
أصميا اللتحاقيا بأصؿ عر ٌ
ألفاظا مف جنسيا عمى طريقة العرب في االشتقاؽ ،كمثؿ ذلؾ :تدكيف

 ،الدكاكيف ،ك التقسيط،

كالتقنيف"(.)1
ألنو يربط األلفاظ كيصؿ
كال ش ٌ
أف االشتقاؽ ىك كسيمة لفيـ المغة ،كمعرفة أسرارىا كأغكارىا ٌ
ؾ ٌ
بيف معانييا  ،كىك طريقة لتكليد األلفاظ مف بعضيا كمف خبلليا "تجعؿ المغة جسما حيا تتكارد
قكية ،نستطيع أف نستغني بفضميا عف المفردات
أجزاؤه ،كيتصؿ بعضيا ببعض بأكاصر ٌ
كالجار
مادة كاحدة
المنعزلة.كاالشتقاؽ سبيؿ لكشؼ الصمة بيف المعاني المتبادلة لؤللفاظ مف ٌ
ٌ
كالمجركر ،كقد يكشؼ عف عادات كأحكاؿ ماضية فكممة الصديؽ في العر ٌبية مشتقٌة مف الصدؽ،
العدك فيك مأخكذ مف عدا عدكا ،أك عدكانا بمعنى
كعمييا يبنى مفيكـ الصداقة عند العرب ،مثمو
ٌ
التجاكز كاالعتداء"(.)2

( )1فرحات عياش ،االشتقاؽ ك دكره في نمك المغة ،ص.117
( )2محمد مبارؾ ،فقو المغة ،ص.83-82
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

لمنمك كربط األلفاظ بعضيا ببعض
كمف ىنا تبرز ٌ
أىمٌية االشتقاؽ كفكائده في المغة العر ٌبية كأداة ٌ
ألنو
كبالمعنى المشترؾ في ك ٌؿ اشتقاقاتيـ ،حتٌى ذىب بعضيـ إلى كجكب ٌ
تقدـ تعمٌمو عمى النحك ٌ ،
فييف مف معرفة
ساعد في تحديد أصالة الكبلـ ككاف سبيبل إلى معرفة أصمو كم ٌكف
النحكييف كالصر ٌ
ٌ
الزائد مف األصؿ كمعرفة المجرد مف المزيد ،ككاف أداة لتكسيع كبلـ العرب كاثراء مفردات المغة
المتعددة
المغكية فك ٌؿ ىذا ضمنو االشتقاؽ كحرص عمى تطبيقو في أنكاعو
العر ٌبية ،كزيادة ثركتيا
ٌ
ٌ
الكبار.
مف الصغير إلى ٌ
 - 2أنواع ااالشت ا:
الحديث عف مكضكع االشتقاؽ يقكدنا إلى ذكر أنكاعو ،لقد حظي االشتقاؽ باىتمامات كثيرة
المغكية األخرل ،لذلؾ اختمفت آ ار ؤىـ بشأف التقسيـ كالتسمية فبعضيـ
كمتعددة عمى غرار الظكاىر
ٌ
ٌ
ثبلثيا كبعضىـ اآلخر يعتمد عمى التقسيـ الرباعي،
يقسمو تقسيما ٌ
يقسمو إلى قسميف كبعض ىـ ٌ
مف ٌ
كفيما يمي سنعرض أنكاع الشتقاؽ كآراء العمماء قديما كحديثا في ذلؾ.
 -1-2ااالشت ا الصلير:
انتشارا في العر ٌبية فقد أطمؽ عميو بعض
كركدا ك
ىك مكضكع بحثنا ،كىك أكثر أنكاع االشتقاؽ ن
ن
في كسماه آخركف باالشتقاؽ األصغر كما أطمؽ عميو بعض
المغكييف االشتقاؽ الصر ٌ

ىـ اآل خر

ب"العاـ" كـ نيـالسيوطي ،كابن جني ،كابن دحية ،كسوبويو ،كاجتمعت آراءىـ عمى ٌأناالشتقاؽ
الصغير ىك» انتزاع كممة مف أخرل كذلؾ بالتغيير في الصيغة مع تشابو بينيما في المعنى كاتفاؽ
األصمية ،كفي ترتيبو ا «(  ،) 1كذلؾ كاشتقاؽ األفعاؿ بأنكاعيا ،كاسـ الفاعؿ ،كاسـ
في األحرؼ
ٌ
الزماف،أما ابن جني فنجده
المفعكؿ كالصفة المشبية ،كصيغة المبالغة ،كاسـ اآللة ،كاسـ م المكاف ك
ٌ
( )1فرحات عياش ،االشتقاؽ ك دكره في نمك المغة ،ص.69
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

أف االشتقاؽ عندم عمى ضربيف :كبير
معرؼ االشتقاؽ الصغير في كتابو الخصائص فيقكؿ":كذلؾ ٌ
كصغير ،فالصغير ما في أيدم الناس ككتبيـ ،كأف تأخذ أصبل مف األصكؿ فتقرأه فتجمع بيف
تصرفو
معانيو ،كاف اختمفت صيغو كمبانيو ،كذلؾ كترتيب (س ؿ ـ)ٌ ،
فإنؾ تأخذ منو معنى في ٌ
نحك ،سمـ كيسمـ ،كسالـ ،سمماف ،السبلمة ،كالسميـ ،...،فيذا ىك االشتقاؽ األصغر"(.)1
التكسع في
أف االشتقاؽ الصغير في الكاقع ىك » نكع مف
مف خبلؿ ىذا يمكننا القكؿ كباختصار ٌ
ٌ
عما ستحدث مف معاف لمساعدة
المغة العر ٌبية يحتاج إليو الكاتب كتمجأ إليو المجامع
ٌ
المغكية لمتعبير ٌ
م «"(.)2
التطكر
المغة عمى مسايرة
االجتماعي كالفكر ٌ
ٌ
ٌ
يتكسع فييما
كما ٌ
أف ىناؾ نكعيف مف االشتقاؽ ينتمياف إلى ىذا القسـ مف االشتقاؽ الصغير ال ٌ
لشدة الحاجة إلييما في مصطمحات
العرب كؿ
قياسا ٌ
ٌ
التكسع كلكف أر ل مجمع العر ٌبية استخداميا ن
المغكييف.
العمكـ كالفنكف معتمدا في ذلؾ عمى مذىب بعض النحاة ك ٌ
الفضة فنقكؿ
مذىب" ،كمف
أوا :ااالشت ا من أسم ء األعي ن " :كأسماء الذىب فنقكؿ " ٌ
ٌ
مجصص" ...ك كاشتقاقيـ مف أسماء الحجر كالناقة كاألسد...
" ٌ
الجص" فنقكؿٌ " :
مفضض" ،كمف " ٌ
الحناء كالبحر كالعفريت
كممات استحجر كاست فكؽ كاستأسد  ...،ككاشتقاقيـ مف أسماء التاج ك ٌ
بالحناء ،ك "أبحر" ركب البحر ،ك "تعفرت
خضبو
ٌ
تكجو" إذا ألبسو التاجٌ " ،
حناه" ٌ
كالشيطاف...كممات" ٌ
كتشيطف" ،صار كالعفريت أك الشيطاف .كبذلؾ كاف االشتقاؽ مف أسماء األعياف منطمقا جديدا ال
أف االشتقاؽ يصدر مف الفعؿ فقط فأثبت
يجافي ركح العر ٌبية  ،فقد كاف جميكر النحاة يعتقدكف ٌ
أف الحياة المعاصرة تتطمٌب
المجمع عكس ذلؾ كيمكف أف يصدر مف االسـ أيضا حيث أ ٌكدت ٌ

()1أبك الفتح عثماف بف جني ،الخصائص ،تح /محمد عمى النجار ،ط ،2بيركت ،دار اليدل لمطباعة

كالنشر ،1952،ج ،2ص.134

نمك المغة ،ص.74
( )2فرحات عياش ،االشتقاؽ كدكره في ٌ
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

لغكية كبذلؾ فتحت مجاؿ
اشتقاؽ كممات لـ ترد في المعاجـ العر ٌبية ،كيمكف صياغتيا ٌ
بعدة كسائؿ ٌ
االشتقاؽ لتككيف ألفاظ جديدة"(.)1
مشددة بعدىا تاء إلى المفظ لمتعبير عف المعنى
ث ني  :المصدر الصن عي" :كيككف بزيادة ياء ٌ
الحاصؿ بالمصدر" (  ،) 2كلـ يظير ىذا النكع إال في بعض كممات مف لغة العرب منيا كممات
شدة
ابية،
الجاىمية ك
أف عمماء المغة المحدثيف الحظكا ٌ
ٌ
بكبية ،األعر ٌ
العبكدية ،الر ٌ
ٌ
ٌ
الفركسية" ،إالٌ ٌ
ثـ أجازه
الحاجة إلى ىذا النكع مف االشتقاؽ ك ٌ
السيما في العمكـ ،كالفنكف ،كاآلداب ،كالفمسفة ،كمف ٌ
مجمع المغة العر ٌبية ،رغـ عدده الضئيؿ في مفردات المغة"(.)3
- 2ااالشت ا الكبير:
- 2
مقيد
فعرفو المحدثكف ٌ
بأنو"ارتباط مطمؽ غير ٌ
أطمؽ عميو اسـ االشتقاؽ األكبر أك القمب المغكمٌ ،
ت كما يتصرؼ مف ك ٌؿ منيا إلى مدلكؿ
م
صكتية ترجع تقاليبيا الس ةٌ
ٌ
يترتٌب بيف مجمكعات ثبلث ةٌ
كاحد ،ميما يتغاير ترتيبيا الصكتي"(.)4
الثبلثية ،فتعقد
أما االشتقاؽ األكبر فيك أف تأخذ أصبل مف األصكؿ
ٌ
كيعرفو ابن جني فيقكؿٌ ":
احدا ،تجتمع التراكيب الستٌة كما يتصرؼ مف كؿ كاحد منيا عميو،
عميو كعمى تقاليبو الستٌة معنى ك ن
كإف تباعد شيء مف ذلؾ عنو يرَّشد بمطؼ الصنعة كالتأكيئلليو كما يفعؿ االشتقاقٌيكف ذلؾ في التركيب
الكاحد"( ،)5كمثاؿ ذلؾ تقميب كممة السمؿ إلى (س ـ ؿ)(،س ؿ ـ)( ،ـ ؿ س) (،ؿ ـ س) ( ،ؿ
س ـ) ،كبيذا نجمؿ قكلنا أف االشتقاؽ الكبير عمى الرغـ مف ككنو أضعؼ أنكاع االشتقاؽ كأقميا
( )1عمى عبد الكاحد كافي ،فقو المغة ،ط ،3مصر ،دار النيضة لمطباعة كالنشر ،2004 ،ص.142
( )2شرؼ الديف عمي الراجحي ،مبادئ النحك كالصرؼ ،د.ط ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،2007 ،
ص.184
( )3محمد اسعد النادرم ،فقو المغة مناىمو كمسائمو ،ط ،1الدار النمكذجية ،بيركت ،2005 ،ص.263
( )4فرحات عياش ،المرجع نفسو ،ص.74

( )5أبك الفتح عثماف بف جني ،الخصائص ،ج ،2ص.225
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

العممية ،كغير كاضح بالنسبة لمقارئ في مجاؿ المغة العر ٌبية ،فيك يفيد
فائدة كجدكل مف الكجية
ٌ
ركاد المغة العر ٌبية الكلكج كالخكض فيو كتعبيد طريقو لكي
لغتنا كيمدىا بثمرة كبيرة" ،إذا استطاع ٌ
كبير في تطكيرىا كف ـ ٌكىا ،ذلؾ
دكر نا
كبيرا ،فقد أفاد المغ ة فائدة عظيمة ،كلعب نا
يستغ ٌؿ استغبلال ن
مادة مف مك ٌاد المغة العر ٌبية يمكف الحصكؿ عمى معاف جديدة ،كمفردات ليا داللتيا
بكاسطة تقميب ٌ
كمقصكدىا"(.)1
- 3ااالشت ا األكبر:
- 2
كيطمؽ عميو اإلبداؿ المغكم كمعناه :أف يككف بيف الكممتيف تناسب في المعنى ،كاتٌفاؽ في
المتغيرة ،أك بعبارة أخرل ىك انتزاع كممة مف كممة
األحرؼ الثابتة كتناسب في مخرج األحرؼ
ٌ
بتغيير في بعض أحرفيا مع تشابو بينيما في المعنى كاتٌفاقيما في األحرؼ الثابتة كفي مخارج
المتغيرة أك في صفاتيا أك فييما معا كمف أمثمة ذلؾ؛ نيؽ ،نعؽ ،كعنكاف كعمكاف ...
األحرؼ
ٌ
فقد رأينا ابن جني قد صاؿ ك جاؿ في ىذا الميداف فقد أبدل مبلحظات كثيرة في ىذا النكع ك
متنكعة متعمٌقة بيذا الضرب كذلؾ في كتابو
أكرد أمثمة ٌ

"الخص ئص"تحت عنكاف تصاقب األلف ظ

لتصاقب المع ني  ،كفي ىذا الصدد يقكؿ" :كىذا باب كاسع ،مف ذلؾ قكلو سبحانو ك تعالى:
س ۡح نَو ٱ ا َّل ٰى َو ِم َو َو َو
َو ۡحر َو

َووَّل ٓا

ۡح ٰى
تيزىـ ًّ
ىزا،
ٱا َو نِم ِمر َو حَو ُلإ ُّش ُل ۡح َو ّٗ و [ ٨٣س رة مر  ،]٨٣ ,فيذا في معنىٌ :

ألنيا أقكل
ككأنيـ خصكا ىذا المعنى باليمزةٌ ،
كاليمزة أخت الياء ،فتقارب المفظاف لتقارب المعنييف ٌ
تيز ما ال باؿ لو ،كالجذع كساؽ
ألنؾ قد ٌ
مف الياء كىذا المعنى أعظـ في النفكس مف ٌ
اليزٌ :
الشجرة ،كنحك ذلؾ"(.)2

( )1عبد اهلل أميف ،االشتقاؽ ط ،2مكتبة الخانجي ،القاىرة ،2000 ،ص.388
( )2محمد اسعد النادرم ،فقو المغة مناىمو كمسائمو ،ص.272
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:
أف في بعض ما جاء بو
كقد الحظ بعض الباحثيف ٌ

تعسفا
ابن جّقني مف أمثمة اإلبداؿ المغكم ٌ

يردكف في ضك ئق أكثر صكر اإلبداؿ إلى
كبعدا عف المنطؽ "ككاف ليـ في ىذا المجاؿ رأم جرمء ٌ
الصكتي الٌذم يدخؿ أحيانا في اختبلؼ الميجات مثؿ األصكات الٌتي تبايف
التطكر
ضرب مف
ٌ
ٌ
السيما قريش كتميـ ،كالثاء كالفاء في لثاـ ك لفاـ ،كالسيف كالصاد في
أداؤىا بيف قبائؿ العرب ك ٌ
السمغ كالصمغ"(.)1
أف االشتقاؽ الكبير يقكـ عمى قمب الحركؼ بينما يقكـ االشتقاؽ
مف خبللما ٌ
تقدـ ٌ
يتبيف لنا ٌ
تصكركا إمكاف
األكبر عمى استبداليا" ،كلقد أدرؾ عمماء المغة العرب إمكاف كقكع اإلبداؿ مثمما ٌ
المبدؿ
المبدلة ك ٌ
كقكع القمب ،فأخذكا يمتمسكف الشكاىد كاألمثمة عمى تماثؿ المعنى بيف الصكرتيفٌ ،
منيا ،مثؿ ( :س ـ ؿ)( ،س ؿ ـ)( ،ـ ؿ س)( ،ؿ ـ س)( ،ؿ س ـ) ،كالمعنى الجامع ليا
ألنو ليس عميو مف
المشتمؿ عمييا االصحاب كالمبلينة ،كمنيا الثكب (السمؿ) كىكالخمؽ كذلؾ ٌ
الكتر الزئبر ما عمى الجديد.فاليد إذا مرت عميو لمٌمس لـ يستكقفيا عنو ًح َّشدةي المنسج ،كالسمؿ الماء
أف الماء ال يجرم إالٌ في مذىب لو كأماـ منقاد
القميؿ ،كمنيا السبلمة ،كمنيا المسؿ كالمسيؿ ،كذلؾ ٌ
()2
أىمٌيتيا التي تختمؼ
بو كمنيا األممس"  .ك بيذا يتضح لنا ن
جميا مدل معرفة أصكؿ ىذه الكممات ك ٌ

في حرؼ كاحد ،مع تعبيرىا ك داللتيا عمى معنى عاـ مشترؾ كىك ما يدؿ في نطاؽ االشتقاؽ
المتعددة كالٌتي تد ٌؿ عمى
تنمية المغة كتطكيرىا عف طريؽ األلفاظ
األكبر الذييمعب دك ار نا
ٌ
كبير في ٌ
و
و
متنكعة.
معاف
- 4ااالشت ا ال ُك ّقب ر:
- 2

( )1عبد اهلل أميف ،االشتقاؽ ،ص .1
جنيم ،الخصائص ،ج ،2ص.135
( )2ابف ٌ
12

الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

كثيرا ،كلـ يسرفكا فيو إسرافيـ في أنكاع االشتقاؽ
ٌإننا أماـ لكف مف االشتقاؽ لـ يعرفو العرب ن
ألف ىذه األنكاع أغنتيـ عنو فمـ يترككا لنا مف األمثمة كالنماذج كالشكاىد عميو إالٌ
الثبلثة الشائعة ٌ ،
كلكف قمٌة النحت في المساف العربي ال تنفي الشكاىد المحفكظة فيو ،كال لمصمة التي تربطو
القميؿٌ ،
باالشتقاؽ ذلؾ ٌأننا مف خبلؿ مراعاتنا لمعنى االشتقاؽ يمكننا أف نجعؿ النحت نكعا مف االشتقاؽ،
يسمى
ففي ك ٌؿ منيا تكليد شيء مف شيء ،كفي ك ٌؿ منيما فرع كأصؿ ،فاالشتقاؽ ال يكٌبار أك ما ٌ
بالنحت في اصطبلح عمماء االشتقاؽ ىك " أخذ كممة مف كممتيف أك أكثر مع المناسبة بيف المأخكذ
بأف تعمد إلى كممتيف أك أكثر فتسقط مف ٍّ
كؿ منيما أك مف بعضيما
معا ٌ
منو في المفظ كالمعنى ن
كتضـ ما بقي مف أحرؼ ك ٌؿ كممة إلى األخرل كتؤلٌؼ منيا جميعا كممة كاحدة فييا
حرفا أك أكثر
ٌ
تدالف عميو مف معنى"(.)1
بعض أحرؼ الكممتيف أك أكثر ما ٌ
يعبر بيذه الكممة
نا
أف النحت يزيد صكرة الكممة
ظاىر كلكنو يختصرىا في الحقيقة ٌ
ألنو ٌ
ٌ
يتبيف لنا ٌ
عف كممتيف أك كممات فيذه الكممة ىي الكممة المنحكتة فنجد فييا معنى الكممتيف أك الكممات كمازاؿ
في الكممة الجديدة حظٌ مف معنى ؾ ٌؿ منيما كما يكجد في ىذه الكممة الجديدة حظٌ مف حركؼ
كأصكات تمؾ الكممات ،كمف أمثمة االشتقاؽ ال يكٌبار(" :بسمؿ) أم قاؿ باسـ اهلل( ،حكلؽ أك حكقؿ)
أم قاؿ :ال حكؿ كال قكة إالٌ باهلل ،ك(الحمدلة) أيالحمد هلل ،ك(سبحؿ) أم سبحاف اهلل( ،سمعؿ) أم
السبلـ عميكـ"(.)2
كيعبر القدماء عف االشتقاؽ ال يكٌبار أك النحت عادة بقكليـٌ ":إنو استخراج كممة كاحدة مف كممتيف
كثيرا ،حيث
أك أكثر ٌ
ألف المغة العر ٌبية تش تمؿ عمى كثير مف العبارات المشيكرة ،التي شاعت ن
فكأنيا بمثابة
معينة ٌ
لغكية ٌ
يستعمؿ في أغمب األحياف ككتؿ متماسكة األجزاء كذلؾ في ظركؼ ٌ
( )1عبد اهلل اميف ،االشتقاؽ ،ص.2
()2فرحات عياش ،االشتقاؽ ك دكره في نمك المغة ،ص.107
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

الحكـ كاألمثاؿ كنظ ار لكثرة تً ٍرداد ىذه العبارات في كبلـ العرب مالكا إلى اختزاليا ،كاالكتفاء بأق ٌؿ
قدر مف اإلشارة إلييا ،فعبل كاف أك مصد ار يشيع استعمالو عمى ىذه الصكرة الجديدة"(.)1
الكبار بالتثقيؿ أكبر مف
الكبار فيقكؿ":كقد أسميتو ٌ
كنجد األستاذ عبد اهلل أمين يبرز تسمية ٌ
الكبار بالتخفيؼ ،كالنحت أكبر أقساـ االشتقاؽ"(.)2
أف في االشتقاؽ ال يكٌبار مجاال كاسعان ًّ
جدا لكضع المصطمحات التي
كعمى ك ٌؿ حاؿ ٌ
فإننا نرل ٌ
نريدىا بشرط ٌأال نبالغ فييا أثناء

استعمالياحتى ال نقع في األخطاء ،كنجعؿ مصطمحات لغتنا

بعيدا عف ك ٌؿ
صعبة ،أك ثقيمة عمى السمع أك النطؽ  ،كاٌنما نستعممو لخدمة المغة العر ٌبية ،كتطكيرىا ن
كخاصة في العصر الحديث ،كذلؾ بما تكفٌره
الطرؽ الٌتي ال تخدـ العر ٌبية ،كنحف ندعك لتطكيرىا،
ٌ
ليا مف فكائد.
العربية وعممي .
المبحث الث لث:أبنية المالشت ت في الملة
ّق
لغكية يمكف تشكيميا كتبكيبيا
بأنيا لغة
أف ىناؾ ٌ
تتميز المغة العر ٌبية ٌ
مادة ٌ
ٌ
ٌ
اشتقاقية كىذا يعني ٌ
خاصة بيا ،كىي
خاص كليا كظيفة
عمى ىيئات مختمفة بالنحك الذم نريده ككؿ ىيئة ليا كزف
ٌ
ٌ
أقرىا
ٌ
تسمى باالشتقاؽ كىذا ما تضبطو المشتقٌات السبع المعركفة تحت قكاعد كمقاييس ٌ
العممية الٌتي ٌ
النحاة العرب كسنعرضيا عمى النحك التالي:
ٌ
 - 1اسم الف عل:
مشتؽ يد ٌؿ عمى مف قاـ بالفعؿ أك
أف اسـ الفاعؿ ىك اسـ
- 1
ٌ
- 1شعريفو :مف المعركؼ ٌ
يعرفو قائبل" :ىك ما د ٌؿ عمى حدث كصاحبو فما د ٌؿ
اتصؼ بو فنجد السيوطي ٌ

()1فرحات عياش ،المرجع نفسو ،ص.108
()2عبد اهلل أميف ،المرجع السابؽ ،ص.2
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عمىجنس حدث

الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

يخرج الجامد كالصفة المشبية أك فعؿ التفضيؿ كصاحبو يخرج المصدر ،كاسـ المفعكؿ" ( ،)1فاسـ
الفاعؿ ىك "صفة تؤخذ مف الفعؿ المعمكـ ،لتد ٌؿ عمى معنى كقع مف المكصكؼ بيا أك قاـ بو عمى
كجو الحدكث ال الثبكت :ككاتب ك مجتيد"(.)2
كيعرفو ابن ىال م
ٌ

فيقكؿ ":ىك الكصؼ الدا ٌؿ عمى الفاعؿ ،الجارم عمى حركات المضارع

كم ٍك ًرـ" ،كفي تعريؼ
كسكناتو كضارب ي

آخر يقكؿ" :ىك ما د ٌؿ عمى الحدث كالحدكث ،كفاعمو

يدالف عمى الثبكت كخرج بذكر فاعمو نحك مضركب
فإنيما ٌ
فيخرج بالحدكث نحك (أفضؿ) ك( ىح ىسف) ٌ
كقاـ"( ،)3ففي ىذا التعريؼ يحصر ابن ىال م اسـ الفاعؿ في الكصؼ الدا ٌؿ كالمشير إلى الذات
أما في التعريؼ الثاني فداللة اسـ
الٌذم تحممو ،كما يشير بالفعؿ المضارع في حركاتو كسكناتو ٌ
أف الديمكمة كالثبكت
الفاعؿ عمى الحدث كالحدكث يخرج بذلؾ اسـ التفضيؿ كالصفة
ٌ
المشبية بحيث ٌ
داللية اسـ الفاعؿ عمى الثبكت في الصفة يجعؿ
شرط ليما ،كتمييز ليما عف اسـ الفاعؿ ،كعدـ ٌ
أما داللة اسـ الفاعؿ عمى فاعمو باعتباره صفة تشير إلى ذات
منيا صفة ٌ
متغيرة مؤقٌتة كزائمةٌ ،
فاعمو يخرج بذلؾ اسـ المفعكؿ ك المصدر.
فبلبد أف
أماعب س حسن فيعرفو" :اسـ مشتؽ يدؿ عمى معنى مجرد ،حادث ،كعمى فاعمو
ٌ
ٌ
يشتمؿ عمى أمريف معا ىما المعنى المجرد الحادث كفاعمو ،مثؿ كممة زاىد ،ككممة عادؿ"( .)4كعمى
مجرد ،أم يحمؿ داللة أك معنى
ذلؾ يككف اسـ الفاعؿ اسما مشتقٌا مأخكذا مف غيره د ٌؿ عمى معنى ٌ
مطمؽ لمقميؿ أك الكثير ،كما ٌأنو يشير إلى فاعمو.
( )1عبد الرحماف جبلؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ،ج ،1ص.294
()2مصطفى الغبلييني ،جامع الدركس العربية ،ط ،28بيركت ،الدار النمكذجية ،1993 ،ج ،1ص.178
( )3جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف ىشاـ األنصارم ،قطر الندل كبؿ الصدل ،المطبعة
الجزائرية لممجبلت ك الجرائد بكزريعة الجزائر ،د.ط ،د.س ،ص.294

()4عباس حسف ،النحك الكافي ،ط ،3دار المعارؼ ،مصر ،د.س ،ج ،3ص.238
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

متعد،
ؽدـ صبرو المشولّقي مفيكـ السـ الفاعؿ بقكؿ" :ىك ك ٌؿ كصؼ
مشتؽ مف فعؿ الزـ أك ٌ
ٌ
كٌ
مجرد أك مزيد ،صحيح أك معت ٌؿ ،يد ٌؿ عمى ذات ،ككصؼ قائـ بيذه الذات الٌتي قامت بالفعؿ أك
ٌ
متغي نار"
صدر منيا الفعؿ بشرط أف يككف الكصؼ قاببل لممفارقة أك ٌ

( ،)1كمف خبلؿ ىذا التعريؼ

أف اسـ الفاعؿ يأتي مف ك ٌؿ األفعاؿ القابمة لبلشتقاؽ عمى الرغـ مف اختبلفيا ،كما سيأتي
ٌ
يتبيف لنا ٌ
تبيانو مف صياغة اسـ الفاعؿ ليد ٌؿ عمى ذات قامت بالفعؿ أك صدر منيا ،شريطة أف يككف ىذا
لمتغير غير ثابت.
الكصؼ قاببل ٌ
مشتؽ يد ٌؿ عمى مف قاـ بالفعؿ أك اتصؼ بو كىك ما يد ٌؿ
أف اسـ الفاعؿ
ٌ
عمكما يمكف القكؿ ٌ
الصبلحية لبلستعماؿ بمعنى الماضي
عمى حدث كفاعمو جار مجرل الفعؿ في إفادة الحدكث ك
ٌ
كالحاؿ كاالستقباؿ.
- 2صوغو :يصاغ اسـ الفاعؿ مف ك ٌؿ فعؿ قابؿ لبلشتقاؽ لمداللة عمى مف فعؿ الفعؿ
- 1
عمى كجو الحدكث:
أوا :يصاغ اسـ الفاعؿ مف الفعؿ الثبلثي عمى كزف "فى ً
اعؿ" نحك :كاقؼ ،كاتب ،جالس،
ي
دارس ،كفي ىذا الصدد يقكؿ ابن م لك في ألفتيو:
و
يككن ىك ىغدا"(.)2
ًمف ذم
ثبلثة ي

اعؿ ص ىغ اسـ فى ً
"كفى ً
اع وؿ :إذا
ي ٍى
ك منو يأتي اسـ الفاعؿ مف الثبلثي عمى النحك التالي:

مضعفا ،سالما مثؿ:
*الفعؿ الثبلثي الصحيح :سكاء كاف سالما أك ميمكزا ،أك
ٌ
( )1صبرم المتكلٌي ،عمـ الصرؼ العربي (أصكؿ البناء كقكاعد التحميؿ) ،د.ط ،دار عزيب لمطباعة ،مصر،

 ،2002ص.43

( )2بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ اليمذاني المصرم ،شرح ابف عقيؿ ،د.ط ،دار الجيؿ ،بيركت ،د.س ،ج،2
ص.134
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الفصل األول:
ذىب

الملوو
ااالشتّق ا
ّق

ذاىب ،ركب

*ميمك از مثؿ :سأؿ

راكب ،رسـ
ىسائؿ ،ق أر

راسـ
قارئ ،أخذ

ٌّق
،رد
شاد ٌ

شد
*مضعؼ مثؿ:
ٌ

آخذ.
ٌّق
ماد.

،مد
رٌّقاد ٌ

*الفعؿ الثبلثي المعتٌؿ :سكاء كاف مثاال أك أجكؼ أك ناقصا أك لفيفا مفركقا ،أك لفيفا مقركنا ،مثؿ:
كعد

رواـ ،كقى

كاعد ،رمى

كا و
ؽ ،قاـ

قائـ.

ث ني  :يصاغ اسـ الفاعؿ مف غير الثبلثي عمى كزف مضارعو مع إبداؿ حرؼ المضارعة
ميما مضمكمة ،ككسر ما قبؿ اآلخر ،كىذا في حالة ما كانت عيف الفعؿ الماضي غير معتمة
نحك:
ىد ٍح ىرىج

يم ىد ٍح ًرهج.

يي ىد ٍح ًريج

فإنيا تع ٌؿ كذلؾ كاسـ الفاعؿ نحك:
أما إذا كانت عيف الفعؿ الماضي معمٌمة ٌ
اد
ىع ى
أى

يد
يي ًع ي

ص َّش
ل
ؼ
يم ًع ه
يد ،ى

صفٌي
يي ى

ص ٍّ
ؼ.
يم ى

مشبية كذلؾ إذا أيريد بو
"كقد يأتي
ٌ
المشتؽ عمىاسـ الفاعؿ ،كلكف ال يككف فاعبل بؿ صفة ٌ
الثبكت ال الحدكث مثؿ :النجـ مستدير الشكؿ متكقٌد الجرـ كاألصؿ مستدير شكمو ،متكقد جرمو،
ؾ كادغاـ كاعبلؿ
صكتية
فقد قامت قرينة لفظية عديدة بمعنى أنيا خضعت لتفسيرات
كنحكية مف ف ٌ
ٌ
ٌ
كتعدية كتجديد كزيادة كاعراب ،كاختبلؼ في الداللة عمى الجنس أك العدد أك
كابداؿ ك صحة كلزكـ
ٌ
الزماف"(.)1
 3إعم ل اسم الف عل :يعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ فعمو فيرفع الفاعؿ إذا كاف فعمو الزما
- 1
عمر  ،كينصب مفعكليف
متعديا لكاحد نحك :أضارب زيد نا
نحك :أقائـ زيد  ،كينصب المفعكؿ إذا كاف ٌ

( )1عباس حسف ،النحك الكافي ،ج ،3ص.245
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

ىما.لكف ال يعمؿ العمؿ المذككر إالٌ بشرطيف
أم ٍع وط ز ويد نا
إذا كاف فعمو ٌ
عمر در ن
متعديا إلى اثنيف نحك :ي
ذكرىما أبو زيد عبد الرحم ن المكودو في كتابو شرح المككدم عمى األلفية في عممي الصرؼ
ألنو أشبو فعمو في الحركات كالسكنات كعدد الحركؼ
كالنحك :إذا كاف بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ ٌ
ألنو لـ يشبو فعمو فيما ذكر
غدا أك اآلف فإف كاف بمعنى
يدا ن
نحك :أنا ضارب ز ن
المضي لـ يعمؿ ٌ ،
ٌ
ثـ أشار إلى الشرط الثاني  ...مف شركط إعماؿ اسـ الفاعؿ أف يعتمد عمى شيء قبمو  ،كذكر مف
عمرا ،كالثاني أف يمي حرؼ النداء
ذلؾ خمسة مكاضع األكؿ أف يمي االستفياـ نحك :أضارب أنت ن
يدا .الرابع أف يككف صفة
نحك :يا طالعا جببل ،الثالث أف يمي نفيا نحك :ما ضارب أنت ز ن
عمرا ،كالخامس أف يككف مسندا كشمؿ الخبر كما أصمو
لمكصكؼ نحك :مررت برجؿ ضارب ن
يدا ضارنبا
يدا ضارنبا نا
الخبر نحك :زيد ضارب نا
عمر كظننت ز ن
عمرا ،ككاف ز ن
أف ز ن
عمر ك ٌ
يدا ضارب ن
ألف اسـ الفاعؿ في ىذا المثؿ كميا مسند"(.)1
عمراٌ ،
ن
كيعمؿ اسـ الفاعؿ مطمقا دكف أم شركط عمؿ فعمو إذا كاف مقترنا ب ػ ػ (اؿ) سكاء أكاف لمماضي
اء الض ً
غدا ...
ب ىزٍي ندا أ ٍىمس أك اآلف ،أك ن
َّشار ي
أك الحاؿ أك المستقبؿ مثؿ :ىج ى
يعمؿ بشرطيف :
أما إذا تجرد منيا ؼ
 أف يككف بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ ال بمعنى المضي.جديدا.
 أف يككف لمحاؿ :نحكٌ :إنؾ مانحة ابنؾ اليكـ شيئا
ن
نفسو لسماع محاضرة الغد.
 أف يككف لبلستقباؿ :نحك الطالب متطمعة ي
 أف يتقدـ عميو نفي أك استفياـ أك مخبر عنو أك مكصكؼ مثؿ: يتقدمو نفي:نحك :ما سامع أخكؾ نصيحتي.
( )1أبي زيد عبد الرحماف بف عمي بف صالح المككدم ،شرح المككدم عمى األلفية في عممي الصرؼ ك
النحك،د.ط ،الدار النمكذجية ،بيركت ،2005 ،ص.180
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:
ىنا "سامع" اشتقٌت مف الفعؿ الثبلثي "س ًمع" كىك فعؿ و
متعد
ى ى

 ،بحيث رفع فاعبل "أخكؾ" بعده

كتعداه إلى مفعكؿ بو فنصبو "نصيحتي".
 يتقدمو استفياـ :نحك :أر و
المؤمف قضاء اهلل.
اض
ي
"ر و
اض" اسـ فاعؿ مف الفعؿ "رضي" البلزـ ،حيث اكتفى برفع فاعؿ بعده "المؤمف"
- 2اسم المفعول:
مفعكليكم ٍر ىس هؿ،
معنى حادث غمى
- 2
 - 1شعريفو:اسـ المفعكؿ ىكصفة مشتقٌة تد ٌؿ عمى ن
ي
كـ...
يم ٍستىٍر ىجعه ،ىم ٍعمي ه
انشؽ مف فعؿ لمف كقع عميو
عرفو ابن ىال م بقكلو" :ىك ما د ٌؿ عمى حدث كمفعكلو أم ما
ٌ
يي ٌ
ذلؾ الفعؿ"( ،)1أك ىك "صفة تؤخذ مف الفعؿ المجيكؿ ،لمداللة عمى حدث كقع عمى المكصكؼ بيا
كم ٍنطىمىؽ(.")2
كم ٍكتيكب ك يم ٍك ىرـ ،ي
عمى كجو الحدكث كالتجدد ،ال الثبكت كالدكاـ ،ى
مجرد غير دائـ
كما جاء عب س حسن بتعريؼ لو حسب قكلو" :اسـ
ٌ
مشتؽ يد ٌؿ عمى ن
معنى ٌ
المجرد كصاحبو الٌذم
معا كىما المعنى
كعمى الذم كقع عميو المعنى فبل ٌ
بد أف يد ٌؿ عمى األمريف ن
ٌ
ص يركع في قكليـ :العادؿ محفكظ برعاية رٌبو كالباغي مصركع
كم ٍ
كقع عميو  ،مثؿ كممة ىم ٍحفيكظ ى
المجرد أم الحفظ كالذات الٌتي كقع عمييا الحفظ،
ق ،فمحفكظ تد ٌؿ عمى األمريف :المعنى
ٌ
بجانبو بغي ي
تمتد إلى
ككذلؾ مصركع تد ٌؿ عمى األمريف السالفيف مقصكرة عمى الحدكث أم عمى اؿ حاؿ فيي ٌ
الماضي كال إلى المستقبؿ كال تفيد الدكاـ إالٌ بقرينة في كؿ صكرة"(.)3

( )1ابف سمماف شمس الديف أحمد ،أسرار عمى النحك ،ط ،2دار الفكر ،لبناف ،نابمس ،2002 ،ص.223
( )2مصطفى الغبلييني ،جامع الدركس العربية ،الدار النمكذجية ،ط ،28بيركت ،1993 ،ج ،1ص.182
( )3عباس حسف ،النحك الكافي ،ج ،3ص.271
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

مجرد كعمى الٌذم كقع عميو ىذا المعنى حدكثا
كاسـ المفعكؿ إ نذا ىك اسـ
ٌ
مشتؽ ،يد ٌؿ عمى معفل ٌ
ال ثبكتا.
 - 2صي غشو:
- 2
المتصرؼ لمداللة عمى مف
 .1يصاغ اسـ المفعكؿ قياسا عمى كزف "مفعكؿ" مف الثبلثي
- 2
- 2
ٌ
فيعؿ عميو الفعؿ نحك:
حمد

ىم ٍح يمكد ،كتب

ض يركب.
ىم ٍ

ىم ٍكتيكب ،ضرب

"فإذا كاف فعمو أجكؼ حذفت كاك المفعكؿ سكاء أكانت عينو كاكا أـ ياء غير ٌأنيا إذا كانت كاك ا
انتقمت حركتيا إلى ما قبميا نحك  :ىمقيكؿ ،ىمميكـ ،ىم يشكب ،ك األصؿ :ىمقي يككؿ ،ممككـ ،ىم يش يككب .كاف
كانت ياء حذفت حركتيا ككسر ما قبميا  ،نحك :مبيع كمصيد كمعيب كمقيس  ،كاألصؿ مبيكع،
المتصرؼ الٌذم صيغ مفعكؿ
كمبيكع ،كمصيكد كمعيكب كمقيكس" (،)1كاذا كاف الماضي الثبلثي
ٌ
مف مصدره منتييا بماء نحك :نسي ،أك باأللؼ أصميا ياء نحك :بني ،كركل ،قمبت كاك مفعكؿ ياء
ككسر ما قبميا كأدغمت في الياء الٌتي ىي الـ الكممة فيقاؿ :خبر ىم ٍن ًس ٌّقي كأمبلؾ ىم ٍبنًيَّشة ،كأحاديث
ً
رركٍكية ،اجتمعت الكاك كالياء كاألكلى
ىم ٍركيَّشة ،كاألصؿ :خبر ىم ٍن يسكمُّ ،أمبلؾ ىم ٍبين ٍكىية ،أحاديث ىم ي
ساكنة قمبت ياء ككسرىا قبميا كأدغمت في الياء الٌتي ىي الـ الكمـ

ة "( ،)2معنى ىذا ٌأنو إذا كاف

المتصرؼ الٌذم صيغ (مفعكؿ) مف ق منتييا بياء أك ألؼ أصميا ياء قمبت كاك
الماضي الثبلثي
ٌ
ياء ككسر ما قبميا ،كأدغمت في الياء الٌتي ىي الـ الكممة ،ك إف كاف صيغ مفعكؿ مف
مفعكؿ ن

()1النادرم محمد أسعد ،نحك المغة العربية ،كتاب في قكاعد النحك ك الصرؼ ،ط ،3الدار النمكذجية ،لبناف،

 ،2007ص.111

( )2بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ اليمداني المصرم ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،2ص.151
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

مصدره منتييا بألؼ أصميا كاك نحك :عفا يعفك ،شكا يشكك ،أدغمت كاك المفعكؿ في الـ الفعؿ
مشكك منو.
معفك عنو ،أمر
ٌّق
فيقاؿ :مجرـ ٌّق
 .2كيصاغ قياسا مف مصدر الماضي غير الثبلثي عمى كزف المضارع المبني
- 2
- 2
لممجيكلمع إبداؿ حرؼ المضارعة ميما مضمكمة كفتح ما قبؿ آخره فيصبح:
يم ىس ىارعه نحك :الخير يم ىس ىارعه إليؾ(.)1
- 3عممو :يعمؿ اسـ المفعكؿ بالشركط اٌلتي يعمؿ بيا اسـ الفاعؿ ،فيك بيذا "يعمؿ
- 2
المبني لممجيكؿ فإذا كاف محمٌى ب (اؿ) عمؿ مطمقنا ببل شرط نحك :المفقكد ماليو حزيف
عمؿ فعمو
ٌ
ؼ(المفقكد) مبتدأ( ،ماليو) نائب فاعؿ السـ المفعكؿ كالياء مضاؼ إليو مجركر( ،حزيف) خبر
ۡح
قمكبييـ) نائب
المبتدأ .قاؿ تعالى في مصاريؼ الزكاةَ :و ٱا ُل إَو اَّلنَو ِمتقُل ُل ُل ُل ۡح [ ٦٠س رة واخ ت]٦٠ ,فػ( ي
فاعؿ السـ المفعكؿ كالميـ عبلمة الجمع ،كالياء مضاؼ إليو"(.)2
فكما قمنا سابقا يعمؿ باؿشركط اٌلتي يعمؿ بيا اسـ الفاعؿ فإذا كاف مقركنا ب(اؿ) عمؿ مطمقا
دكف ٌأية شركط ،كاف لـ يكف مقترننا بيا عمؿ إذا تكفٌرت لو الشركط التي اشترطت لعمؿ اسـ
مقدمتيا االعتماد كعدـ التصغير ،كأف يككف بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ كاعتماده عمى
الفاعؿ ،كفي ٌ
تقدمو كاالستفياـ كالنداء فإذا تكفرت فيو كؿ شركط اإلعماؿ عمؿ ما يعممو مضارعو
شيء مما ٌ
المبني لممجيكؿ "فيرفع نائب فاعؿ إذا كاف فعمو متعديا لكاحد"

()3
ائده،
 ،نحك :العمـ معركؼةه فك ي

معركؼ) خبر المبتدأ كىك اسـ مفعكؿ ،فعمو(عرؼ) المتعدم لكاحد( ،فكائده) نائب فاعؿ كالياء
فػ(
ةه
مضاؼ إليو.
( )1عباس حسف ،النحك الكافي ،ج ،3ص.272

( )2عبد اهلل الفكزاف ،دليؿ السالؾ إلى شرح ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ط ،1دار المسمـ ،تكنس ،1999 ،ص.110
( )3عبد اهلل الفكزاف ،دليؿ السالؾ إلى شرح ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ص.110
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:
احدا بالنيابة كنصب غيره"(.)1
"كاذا كاف فعمو ٌ
متعديا ألكثر رفع ك ن

المجد) مبتدأ( ،ممنكح) خبر المبتدأ ،كىك اسـ مفعكؿ فيو ضمير
الم ًج ٌّقد ممنكهح جائزتىو :فػ( ٌ
نحك :ي
مستتر ىك نائب الفاعؿ كىك المفعكؿ األكؿ في األصؿ( ،جائزة) مفعكؿ

بو منصكب كاألصؿ:

المجد جائزة.
المجد جائزة ،ثـ يبنى لممجيكؿ فنقكؿ :يمنح
منحت
ٌ
ٌ
متعديا الثبلثة ثـ حذؼ فاعمو كناب أحد المفعكالت عنو صار مرفكعا مثمو ككجب
"كاذا كاف فعمو ٌ
الجك ىادئا ،يي ىخ يبر
نصب ما عداه ،ككذلؾ الشأف في اسـ المفعكؿ ،نحك :تخبر المراصد الطٌياريف َّش
الطَّشياركف الج َّشك ى ًادئان ،ىؿ م ىخ َّشر َّش
الج َّشك ىى ًادنئا؟(.)2
ىي ى ى ى
كف ى
ب الط ىي يار ى
ي ه
كيجكز في اسـ المفعكؿ أف يضاؼ إلى ما كاف مرفكعا بو مع بقاء داللتو عمى الحدكث ،نحك:
الجامعة مفتكحة أبكابيا ،فيمكف القكؿ :الجامعة مفتكحة األبكاب ،فيضاؼ اسـ المفعكؿ إلى نائب
فاعمو الظاىر فيصير نائب الفاعؿ مجرك ار في المفظ مرفكعا في المعنى مراعاة ألصمو ،نحك :العمـ
معركؼ الفكائًد.
ائده ،فنقكؿ :العمـ
ةه
ي
معركؼ فك ي
" كيجكز فيو النصب عمى اعتباره (شبييا بالمفعكؿ بو) إذا كاف معرفة أك (شبييا) بالمفعكؿ بو)
الم ىك ىان ًة ىدائً نما،
نا
إف كاف نكرة
ت ىم ٍريم ي
الجر عمى اعتباره مضاؼا إليو ،مثؿ :أ ٍىن ى
كتمييز كيجكز فيو ٌ
كؽ ى
ً ً
عمما ،يجكز في الكممات (المكانة ،الكممة ،خمقا ،عمما) الرفع
ىم ٍس يـ كعي ال ىكم ىمة ،يم ٍح ى
ص هف ىخٍمقنا ،يم ٌ
كمؿ ن
عمى اعتبارىا فاعبل لمصفة إف كانت معرفة ،كا ٌما عمى التمييز أك عمى التشبيو بالمفعكؿ بو إف

( )1المرجع نفسو ،ص .111
()2عباس حسف ،النحك الكافي ،ج ،3ص.27
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

كانت نكرة ،كال مناص مف قياـ قرينة تدؿ عمى أف المراد مف الصيغة ىك الصفة المشبية ك ليس
اسـ المفعكؿ"(.)1
ف المالشبية:
- 3الص ة
أف الصفة المشبيةال مبتعد تعريفيا عف اسـ الفاعؿ فنجد
- 3
 - 1شعريفي  :مف المعركؼ ٌ
يعرفيا عمى أنيا الصفة المشبية باسـ الفاعؿ المتعدم لكاحد ،فيقكؿ ابن ىال م عنيا" :الصفة
مف ٌ
المصكغة لغيرتفضيمئلفادة نسبة الحدث إلى مكصكفيا ،دكف إفادة الحدكث" ( ،)2فيي بذلؾ الكصؼ
سميت بالصفة المشبية ،فيي ال
الٌذم يصاغ مف الفعؿ البلزـ ٌ
ليدؿ عمى معنى اسـ الفاعؿ ،كليذا ٌ
تصاغ قصد التفضيؿ أم ٌأنيا ال تد ٌؿ عمى مشاركة كزيادة صفة ما ،كاٌنما إلبانة نسبة الحدث
لمكصكفيا.
عاما"(.)3
يعرفيا" :اسـ
ٌ
كما نجد عب س حسن ٌ
مشتؽ ،يد ٌؿ عمى ثبكت صفة لصاحبيا ثبكتا ٌ
المشبيات بأسماء الفاعميف ىي
كفي مكضكع التعريؼ يقكؿ ابن السراج البلدادو ":الصفات
ٌ
ؤنث كيدخميا األلؼ كالبلـ كتجمع بالكاك
أسماء ينعت بيا كما ينعت بأسماء الفاعميف ،تيذ ٌكر كتي ٌ
كالنكف كاسـ الفاعؿ ،كأفعؿ التفضيؿ كما يجمع الضمير في الفعؿ فإذا اجتمع في النعت ىذه
شبيكىا باسـ الفاعميف كذلؾ نحك :حسف ،كشديد ،كما أشبيو"(.)4
األشياء التي ذكرت أك بعضيا ٌ

( )1جبلؿ الديف عبد الرحماف بف أبي يكر السيكطي ،ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع،ج ،5د.ط ،دار
المعارؼ ،القاىرة ،2001 ،ص.90
( )2ابف ىشاـ ،قطر الندل كبؿ الصدل ،ص.302
( )3عباس حسف  ،النحك الكافي ،ج ،3ص.284

( )4ابف السراج البغدادم ،األصكؿ في النحك ،ص.130
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

المشبية ىي أسماء يكصؼ بيا ،فيي كاصفة لذات،
أف الصفة
ٌ
مف خبلؿ ىذا التعريؼ ٌ
يتبيف لنا ٌ
تشبو بذلؾ اسـ الفاعؿ ،كمنو فيي قابمة لمتأنيث كالتذكير كالجمع كما تقبؿ دخكؿ التعريؼ عمييا،
المشبية حاممة لكصؼ كدالة عمى ذات كما ىك الحاؿ في أسماء الفاعميف.
كبيا تككف الصفة
ٌ
مشبية بيا في أٌنيا
فيعرفيا قائبل" :ىي الٌتي ليس مف الصفات الجارية كاٌنما ىي ٌ
أما الزمخالرو ٌ
ٌ
كتثنى كتجمع فحك :كريـ كحسف كصعب ،كىي لذلؾ تعمؿ عمؿ فعميا فيقاؿ  :كريـ
تذ ٌكر كتؤنث ٌ
جانبو"(.)1
ق كحسف كجييو ،كصعب ي
ي
حسبي
ٌّق
مشتؽباشتقاقيا تجتمع مع
المشبية يمكف أف نقكؿ ٌ :إنيا اسـ
مف كؿ ما سبؽ مف تعريفات الصفة
ٌ
باقي المشتقات الدالٌة عمى الكصؼ ؾ أسـ اء الفاعؿ كالمفعكؿ كالتفضيؿ  ،ككنيا مأخكذة مف اسـ
المجرد أم الكصؼ مثؿ الجماؿ كما ٌأنيا تشير إلى
معينة ككذلؾ عمى المعنى
غيرىا لداللة ٌ
ٌ
صاحبيا أم حاممة لذات دالٌة عمييا باعتبار الصفة تعكد عمى ىذه الذات كىي المكصكؼ.
المشبية تد ٌؿ عمى صفة ثابتة دائمة كدكاميا في صاحبيا كمبلزمة لو  ،كبيذه المبلزمة
فالصفة
ٌ
عامة ،أك في حكـ المبلزـ فقد يفارقو
تتضمف الصفة الماضي كالحاضر كالمستقبؿ فتككف المبلزمة ٌ
ٌ
مشبية تحمؿ كصفا
محمد كريـ خمقو ،فػكريـ :صفة ٌ
حينا لكف سرعاف ما تعكد لممبلزمة ،مثاؿٌ :
محمد ليست دائمة كاٌنما
لمحمد ،كبذلؾ تشبو اسـ الفاعؿ ،كتدؿ عمى الثبات فيذه الصفة (كريـ)في ٌ
ٌ
أف
مبلزمة لو فداللة الصفة عمى صاحبيا تجعميا مختمفة عف اسـ المفعكؿ كالتفضيؿ ،معنى ىذا ٌ
أما اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ كاسـ التفضيؿ
الصفة
ٌ
المشبية تد ٌؿ عمى الثبكت كالدكاـٌ ،

تد ٌؿ عمى
ؼ

التجدد كالحدكث ،كداللتيا عمى المعنى المبلزـ الدائـ لصاحبو تختمؼ بذلؾ عف اسـ الفاعؿ.كالصفة
ٌ
المشبية قد تأتي عمى كزف اسـ الفاعؿ نحك :طاىر القمب ،كقد تأتي عمى كزف اسـ المفعكؿ نحك:
ٌ

( )1الزمخشرم ،المفصؿ ،ص.294
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

أما اسـ الفاعؿ فيد ٌؿ عمى
أف الصفة
ٌ
محمكد العكاقب  ،كالفرؽ ٌ
المشبية تد ٌؿ عمى الثبكت كالدكاـ ٌ
التجدد كالحدكث.
ٌ
إما أصمية تصاغ
- 2صوغي :الصفة
- 3
ٌ
المشبية تأتي عمى ثبلثة أنكاع قياسية ،فيي ٌ
المشبية مف
متصرفا لمداللة عمى ما تد ٌؿ عميو الصفة
مرة مف الثبلثي البلزـ شريطة أف يككف
ٌ
ٌ
ألكؿ ٌ
ٌ
المشتؽ الٌذم يصاغ ٌأكؿ أمره مف
العاميف ،يقكؿ عب س حسن " :األصيؿ كىك
الدكاـ كالثبكت
ٌ
ٌ
()1
كيتبيف لنا
مصدر الفعؿ الثبلثي البلزـ
عاما" ٌ ،
ٌ
المتصرؼ ليد ٌؿ عمى ثبكت الصفة لصاحبيا ثبكتا ٌ

ذلؾ فيما يمي:
فعؿ)
" إذا كاف الفعؿ الثبلثي البلزـ عمى كزف ( ي

المشبية منو
بضـ العيف فأكزاف الصفة
ٌ

كثيرة ،منيا:
أ .فعي هؿ مثؿ :نبيؿ مف ينبؿ.
ب .فى ىعؿ مثؿ :بط هؿ مف بطيؿ.
ضخـ.
ض ٍخـ مف ي
ت .فى ٍعؿ مثؿ :ى
شجع؛
ث .في ىعاؿ مثؿ :يش ىجاع مف ي
حصف.
فعاؿ مثؿ :حصاف مف ي
ج .ى
 أما إذا كاف الفعؿ الثبلثي البلزـ مف باب ( ً
المشبية منو عمى
فعؿ) بكسر العيف فالصفة
ٌ
ٌ
أكزاف أغمبية منيا:
أً .
فعؿ مثؿً :
فرح.
ب .أ ٍف ىعؿ مثؿ  :أ ٍع ىكر ،كمؤنثو ىع ٍكىراء.

( )1عباس حسف ،النحك الكافي ،ج ،3ص.284
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:
ت .فى ٍعبلف مثؿ :شبعاف ك مؤنثو شبعى.
ث .فىعيؿ مثؿ :لىبيب.

المشبية عمى كزف فاعؿ مف الفعؿ البلزـ الذم عمى كزف فعؿ نحك :فني
 كما تأتي الصفة
ٌ
اؼوف"(.)1أيضا طاىر مف طير ،كصادؽ مف صدؽ ،كحاذؽ مف حذؽ
 إذا كاف الفعؿ الثبلثي البلزـ عمى كزف فعؿ بفتح الفاء كالعيف فناد ار ما تأتي منو الصفة
المشبية نحك :حرص
ٌ

حريص

تأتي عمى كزف اسـ الفاعؿ ،كذلؾ إذا قصد بو الثبكت مثؿ:
الثبلثيؼ
أما صياغتيا مف الفعؿ غير
ٌ
ٌ
النص عمى الحدكث كعدـ الثبات
المشبية
مستقيـ الرأم ،فإذا قصد بالصفة
مستقيـ رنأيا أك
ىذا رجؿ
ٌ
ٌ
ه
ي
ثبلثي مثؿ :جزع
حكلت إلى كزف فاعؿ إف كانت مف فعؿ
ٌ
ٌ

جازع،فرح

فارح.

المشبية عمى كزف فاعؿ في األصؿ مثؿ :طاىر مف طير أك كانت مف فعؿ
كاف كانت الصفة
ٌ
فإنو تكتفي في داللتيا عمى الحدكث بتقيدىا بأحد األزمنة مثؿ :ىذا رجؿ طاىر اآلف،
غير
ثبلثي ٌ
ٌ
كذلؾ رجؿ مبتيج أمس"(.)2
الثبلثي البلزـ تصاغ
الثبلثي البلزـ .كمف غير
الثبلثي البلزـ أك غير
المشبية تأتي مف
فالصفة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
المشبية إذا أيريد بيا الحدكث أك اإلشارة
أف الصفة
ٌ
مف مصدره عمى كزف اسـ الفاعؿ ،ك نشير إلى ٌ
إلى المعنى الطارئ الزائؿ ،يعًدؿ بيا إلى كزف اسـ الفاعؿ مثؿ:فطف
كضاؽ

فاطف،

ضائؽ.

()1عبد الشار عبد المطيؼ ،أساسيات عمـ الصرؼ ،ط ،2المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،1999 ،ج،2
ص.67-66

( )2المرجع نفسو ،ص.70-69
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

إما بإضافة تاء التأنيث المربكطة آخر
كيمكف اإلضافة بأف| الصفة
ٌ
المشبىة يمكف تأنيثيا ٌ
سبَو ۡحج َور ِم نَوتٌ [ ٣٨س رة واـ ـ ـر]٣٨,
الصيغة ،مثؿ قكلو تعالىُ :لك ُّش وَو ۡحن ۢن ِم ِم َو َوك َو
أك إضافة ألؼ مقصكرة مثؿ قكؿ المتنبي:
َّشاح كثى ٍغر ىؾ ب ً
اس يـ
كتمر بؾ األبطاؿ ىكٍم ىمى ىىزيمةن**** ىكىك ٍجيي ىؾ ىكض ه ي ى
ٌ
ٰى
س ُّشر ٱانَّل ِم ِمر َو
ص ۡحن َور ٓاو ُلء فَو قِمع ٞاَّل ۡح وُل َو حَو ُل
أك بإضافة ألؼ ممدكدة مثؿ قكلو تعالى:قَو َوا ئِموَّليُلۥ َو ُل ُلا ئِموَّل َو َو َو َور ٞة َو
[ ٦٩س رة واب رة]٦٩,
المشبية كذلؾ بإضافة ألؼ كنكف في الرفع ،كياء
كتثنى الصفة
كعمى غرار التٌأنيث قد تجمع ٌ
ٌ
كنكف في النصب كالجر ،كىذا بالنسبة لمتثنية

كما في قكلو تعالى ٰ :ى َوٓاأ َو ُّش َو ٱاَّل ِم َو َوءو َومنُل ْاو ٱحَّل ُل ْاو ٱ َّل َو

ۡح
ً
ً
ۡح
أما
َو َوءو ِممنُل ْاو ِم َور ُل
س اِم ِميۦ ُلإحِم ُل ۡح ِمكن َو ۡح ِم ِمم َّلر ۡحح َو خِم ِميۦ [ ٢٨س رة وا ـ ،]٢٨ ,ؼ(ك ٍف هؿ) عمى كزف (فعؿ)ٌ ،
بخصكص الجمع فيجمع جمع المذكر كالمؤنث السالميف ،بإضافة كاك كنكف في الرفع ،كياء كنكف
في النصب كالجر لممذكر السالـ  ،كجمع المؤنث السالـ بإضافة ألؼ كتاء في جميع الحاالت مثاؿ
ٓا
ٰى
ٰى
ج ُل ْا ٰىاَوئِمكَو
ج َو ٱا َّل ِّق ٰىبَوجُل اِم َّل ِّقبِم َو َو ٱا َّل ِّقبُل نَو اِم َّل ِّق ٰىبَو ِم
قكلو تعالى :ٱ ۡحا َو بِم يَوجُل اِم ۡح َو بِم يِم َو َو ٱ ۡحا َو بِم يُل نَو اِم ۡح َو بِم يَو ِم
ُلمبَو َّلر ُلء نَو ِمم َّل َو ُل اُل نَو اَو ُل َّلم ۡح نِم َور ٞة َو ِمر ۡح ٞق َوك ِمر [ ٢٦ ٞس رة وان ر.]٢٦,
كما يجمع جمع تكسير داال عمى:
 -القمة مثؿ :قكلو تعالىَ :و ۡح َو ۡحح َو ٓا ٌء ِم ن َو َور ِّق ِم ۡح ُل ۡحر َو قُل نَو [ ١٦٩س رة آا

رون.]١٦٩,

 الكثرة مثؿ  :قكلو تعالى:ئِم ۡحذ قَو اُل ْاو اِم َو ۡح ِمم ِم ۡح ئِموَّل ُل َور ٰى َوٓاء ُلؤ ْاو ِممن ُل ۡح [٤س رة واـ ـ ـخـ نت]٤,المشبية عمؿ فعميا البلزـ كبيذا تككف قد عممت عمؿ اسـ
- 3عممي  :تعمؿ الصفة
- 3
ٌ
الفاعؿ البلزـ ،فترفع كتنصب حسب الشركط المتقدمة في عمؿ اسـ الفاعؿ ،لكف ال يدخؿ في ذلؾ
تقدـ ذكره ،يقكؿ السيوطي " :ؾىك
نص ٌأنيا ال تككف ٌإال لمحاؿ ،كـ ا ٌ
شرط الحاؿ كاالستقباؿ ٌ
ألنو ٌ
أجنبي بؿ في سببي
أيضا الصفة المشبية بو عمبل لكف تخالفو في ٌأنيا ال تعمؿ مضمرة كال في
ٌ
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

متأخر عنيا كال في مفصكؿ بينيا كبينو بؿ في متصؿ بيا ...،كال مراد
كال في سابؽ عمييا بؿ في ٌ
بيا غير الحاؿ كاسـ الفاعؿ يعمؿ مضم ار" ( ،) 1ك يقصد السيوطي في قكلو ( :كيك) اسـ الفاعؿ
المشبية تد ٌؿ عمى زمف الحاؿ كلكف يراىا بعضيـ ٌأنيا تد ٌؿ
أف الصفة
فمسألة الزمف يراىا
ٌ
ٌ
النحكيكف ٌ
عمى جميع األزمنة كلكف ىناؾ مف يخالؼ ىذا الرأم كيراىا عمى الماضي نظ ار لداللتيا فبالنسبة
مجردة منيا ،نحك :حسف كعمى
إما أف تككف "مقترنة ب (اؿ) نحك :الحسف ،أك ٌ
إلى شركط عمميا ٌ ،
كؿ الحالتيف ال يخمك المعمكؿ مف أحكاؿ ستٌة:
 أف يككف ب(اؿ) نحك :الحسف الكجو،حسف اؿكجو...
 أف يككف مضافا لما فيو (اؿ) نحك :الحسف كجو األب ،حسف كجو األب.
 أف يككف مضافا إلى ضمير المكصكؼ نحك :مررت بالرجؿ الحسف كجيو ،كبرجؿ حسف
كجيو.
مضاؼ إلى مضاؼ إلى ضمير المكصكؼ نحك :مررت بالرجؿ الكريـ خمؽ
ا
 أف يككف
غبلمو ،ك برجؿ كريـ خمؽ غبلمو.
 أف يككف مجردا مف (اؿ) دكف اإلضافة نحك :الحسف كجو أب ،كحسف كجو أب.
 أف يككف مجردا مف (اؿ) كاإلضافة نحك :الحسف كجيا ،ك حسف كجيا"(.)2
إف الصفة المشبية تعمؿ الرفع ك النصب ك الجر.
المشبية عمى الرفع كذلؾ في الفاعؿ المضمر فييا أك الظاىر
 -1 3- 3الرفع :تعـ ؿ الصفة
ٌ
ألنو ال يككف
كما يسمى "بالرفع عمى الفاعمية كىذا باتفاؽ كحينئذ فالصفة خالية مف الضمير ٌ

( )1السيكطي ،ىمع اليكامع ،المرجع نفسو ،ج ،5ص.92
( )2عبد اهلل الفكزاف ،دليؿ السالؾ إلى ألفية أبف مالؾ ،ج ،2ص.137،138
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

لمشيء فاعبلف ،أك عمى اإلبداؿ مف ضمير مستتر في الصفة عند أبي الفارسي" ( .)1مثاؿ ذلؾ:
أما زيد
زيد
ه
حسف كجييوي
ي
حسف الكجو( ،فحسف) فاعميا ضمير مستتر كبذلؾ رفعت فاعبل ضمير اٌ ،
(فحسف) فاعميا ظاىر كىك كجو مرفكع عمى الفاعمية ،كمف ذلؾ انعدـ كجكد الضمير المستتر في
حسف.
المشبية مصكغة مف فعؿ الزـ قاصر يشٌبيت باسـ
 -2 3- 3النصب :لما كانت الصفة
ٌ
ألنيا تخالؼ فعميا إذا
لكنو ال يسمى مفعكال بو كاٌنما شبييا بالمفعكؿ بو ٌ
الفاعؿ فنصبت مفعكال بو ٌ
أف السبب مكضكع
سمي مفعكال بو لعدـ تكافؽ ذلؾ مع فعميا البلزـ ،يقكؿ عب س حسن " :فقمنا ٌ
ٌ
ثبلثي الزـ ،كقد كرد السببي بعدىا منصكبا ال يصمح أف يعرب
المشبية مف مصدر فعؿ
الصفة
ٌ
ٌ
نكعا آخر مف المنصكبات غير المفعكؿ بو فأعربك قشبييا بالمفعكؿ كلـ يعر بكه مفعكال بو لئبل
يخالؼ فعميا"( .)2فالنصب عمى شبو المفعكؿ إف كاف معرفة أك عمى التمييز إذا كاف نكرة.
حسف ىريأيو ،ؼ(ريأيو) ـ رفكع عمى اؿفاعمية.
 مثاؿ لممعرفة :أخكؾ
ه
شديد بأسا ،ؼ(بأسا) تمييز كىك األرجح أك منصكب عمى التشبيو
العدك ه
 مثاؿ لمنكرةٌ :
بالمفعكؿ بو.
المشبية لمعمكليا" ،كالجر ال يجكز في
- -3 3- 3الجر :كيككف باإلضافة ،أم إضافة الصفة
ٌ
جميع المسائؿ المذككرة بؿ يستثني أربعة مسائؿ -إذا كانت الصفة ب(اؿ) كالمعمكؿ مجرد منيا
– ال يجكز فييا الجر ،كىي:
 إذا كاف المعمكؿ مضافا إلى ضمير المكصكؼ نحك :جاء خالد الحسف ً
خمقو.
ي

( )1عبد اهلل الفكزاف ،المرجع نفسو ،ص.138
( )2عباس حسف ،النحك الكافي ،ج ،3ص.298
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الفصل األول:

 إذا كاف المعمكؿ مضافا إلى مضاؼ إلى ضمير المكصكؼ نحك :جاء خالد الكريـ خم ً
ؽ
كالده.
 إذا كاف المعمكؿ مضافا إلى الخالي مف(اؿ) كاإلضافة نحك :جاء خالد الكريـ خمؽ كالد.
 إذا كاف المعمكؿ مجردا مف(اؿ) كاإلضافة نحك :جاء خالد الكريـ خمؽ"(.)1
المشبية ترفع كتنصب كتجر مع(اؿ) أم كؿ ىذه األكجو الثبلثة جائزة مع
أف الصفة
ٌ
كمعنى قذا ٌ
كجكد(اؿ) كدكف (اؿ) كالمعمكؿ المقترف ب(اؿ) كما اتصؿ بيا مضافا اك مجردا مف(اؿ) كاإلضافة
يدخؿ تحت قكلو مضافا.
المشبية كاسـ الفاعؿ نقاط تشابو كاختبلؼ
تطرقنا إليو نستنتج أ ٌف لدل الصفة
ٌ
كمف خبلؿ ما ٌ
يمتقياف فييما فمف أكجو التشابو:
أف ًّ
المشبية في نكع منيا ،كىك الجامد
لكف الصفة
ٌ
كبل منيما اسماف مشتقٌاف مف غيرىما ٌ
 ٌمشبية عمى التأكيؿ.
المؤكؿ ليست مشتقٌة ،كاٌنما ىي صفة ٌ
ٌ
المشبية
خاص بذات يشيراف إلييا ،فالصفة
 اتٌحاد المعنى ،فكؿ منيما يد ٌؿ عمى معنىٌ
ٌ
تد ٌؿ عمى معنى كصاحبو ،كاسـ الفاعؿ يدؿ عمى معنى كصاحبو.
يثنى كيجمع.
 اإلفرادكالتثنية كالجمع :فك ٌؿ منيما يمكف أف يفٌرد ،ك ٌ التذكير كالتأنيث ،فك ٌؿ منيما يذكر كيؤنث.المشبية ذلؾ ٌأنيا تنصب الشبيو بالمفعكؿ سكاء
 االعتماد :كىك شرط في عمؿ الصفةٌ
مجردة منيا ،أما اسـ الفاعؿ فيعمؿ معتمدا إذا كاف غير
كانت مقترنة ب(اؿ) أك ٌ

( )1عبد اهلل فكزاف ،دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ص.139
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الفصل األول:

المشبية ال يشترط فييا االعتماد لمعمؿ في
أف الصفة
ٌ
مقترنوب(اؿ) باإلضافة ،إالٌ ٌ
المعمكالت األخرل كالتمييز أك الحاؿ أك غيره.
المشبية باسـ الفاعؿ.
المشبية كىذا ما يفسر تسميتيا
ىذىيي أػكجو الشبو بيف اسـ الفاعؿ كالصفة
ٌ
ٌ
أما بالنسبة ألكجو االختبلؼ نذكر منيا باختصار:
ٌ
أما كجكه المفارقة فسبعة :أحدىا ٌأنيا ال تعمؿ ٌإال
يقكؿ السيوطي نقبل عف ابن التواس " :ك ٌضارب
في السببي دكف األجنبي ،نحك ":زيد حسف كجيو " يجكز "حسف كجو عمر " ،ككما يجكز "
ه
كجوى و
عمر " لنقصانيا عف مرتبة اسـ الفاعؿ .كالثاني ،ال يتقدـ معمكليا عمييا ،فبل يقاؿ ":زيد كجيا
حسف" ،كما يقاؿ ":زيد عم ار ضاربا " .الرابعٌ :أنيا ال تكجد إال ثابتة في الحاؿ ،سكاء كانت مكجكدة
فإنو يد ٌؿ عمى ما يد ٌؿ عميو الفعمكيستعمؿ
فإنيا ال تتعرض لذلؾ ،بخبلؼ اسـ الفاعؿٌ ،
قبمو أك بعده ٌ
في األزمة الثبلثة كيعمؿ منيا في الحاؿ كاالستقباؿ

المشبية معنى
 ،كلذلؾ إذا قصدنا بالصفة
ٌ

الحدكث أتى بيا عمى كزف اسـ الفاعؿ فيقاؿ في حسف حاسف ،فحسف ،مف الٌذم ثبت الحسف مطمقا
كحاسف الٌذم ثبت لو اآلف أكغدا .كالخامس ٌأنيا ال تؤخذ إال مف فعؿ الزـ .كالسادس ٌأنيا إذا دخؿ
فإف النصب فيو أجكد.
عمييا(اؿ) كعمى معمكليا كاف األجكد في معمكليا الجر بخبلؼ اسـ الفاعؿ ٌ
كاألمر السابع ٌأنو ال يجكز أف يعطؼ عمى المجركر بيا بالنصب فيقاؿ" :زيد كثي ار الماؿ كالعبيد،
ألنو إ ٌفما يعطؼ عمى المكضكع بالنصب إذا كاف المعطكؼ
كما يقاؿ ":زيد ضارب عم ار ك بك ار "ٌ ،
ألف األصؿ في كثير
عميو منصكبا في المعنى كليس في معمكليا كذلؾ بؿ ىك مرفكع في المعنى ٌ
الماؿ كثير مالو"(.)1

( )1السيكطي ،األشباه كالنظائر ،ط ،3عالـ الكتب ،القاىرة ،2003 ،ج ،4ص.197
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المشبية رغـ شبييا
فإف الصفة
ٌ
كمف ك ٌؿ ىذا ٌ

الملوو
ااالشتّق ا
ّق
عدة نقاط ،مشكمة
باسـ الفاعؿ ٌإال ٌأنيا تخالفو في ٌ

بذلؾ أكجو اختبلؼ بينيما.
- 4صيلة المب للة:
- 1شعريفي  :صيغة المبالغة ىي عبارة عف مبالغة السـ الفاعؿ كامتداد لو ،فنجد
- 4
ؼ المبالغة مف اسـ الفاعؿ كالمعركفة بصيغة المبالغة ىك ك ٌؿ
يعرفيا قائبل" :ص ة
صبرو المثولي ٌ
و
مجرد أك مزيد ،صحيح أك معت ٌؿ يد ٌؿ عمى ذات كصؼ قائـ
كصؼ
ٌ
مشتؽ مف فعؿ الزـ أك متعدٌ ،
داال عمى المبالغة
بيذه الذات الٌتي صدر منيا ىذا الفعؿ أك تكج منيا بشرط أف يككف الكصؼ ٌ
مشتؽ يفيد الكثرة كالمبالغة في معنى
بقكتو أك بكثرتو أك بتك ارره أك بجمكع ىذه األمكر" (.)1فيي اسـ
ٌ
ٌ
الثبلثي كتد ٌؿ عمى الكثرة في الحدث كىي مثؿ اسـ الفاعؿ تعمؿ ع ـ ؿ فعميا
تشتؽ مف
القكؿ ،كىي
ٌ
ٌ
متعدية لكاحد أك أكثر.
المبني لممعمكـ ترفع فاعبل كتنصب مفعكال بو إذا كانت ٌ
كيعرفياعب س حسن قائبل" :تدلٌصيغة المبالغة عمى تكثير الحدث كالمبالغة فيو كما ٌأنيا
ٌ
أف كممة المبالغة
عما ىك في الكاقع ،كما ٌ
تد ٌؿ عمى الزيادة في المعنى أك الزيادة في كصؼ الشيء ٌ
تعني الكصكؿ بالمعنى إلى غايتو.كما يجكز تحكيؿ صيغة(فاعؿ) كىي صيغة اسـ الفاعؿ األصمي
المتصرؼ إلى صيغة أخرل تفيد الكثرة كالمبالغة الصريحة في معنى فعميا
الثبلثي
منمصدر الفعؿ
ٌ
ٌ
نتحدث عف شخص
الثبلثي
األصمي ما ال تفيده إفادة صريحة صيغة(فاعؿ) السالفة ،مثاؿ :ىذا أف ٌ
ٌ
نبيف صراحة الحتماؿ معيا كثرة زراعتو
يزرع الفاكية فنقكؿ :فبلف زارع فاكية ،فإذا أردنا أف ٌ

( )1صبرم المتكلي ،عمـ الصرؼ العربي :أصكؿ البناء كقكانيف التحميؿ ،ص66
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ااالشتّق ا
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الفصل األول:

زراع تفيد كثرة زراعتو
زراع فاكية ،مثبل كممة ٌ
الفاكية ،كنبالغ في كصفو بيذا المعنى فنقكؿ :فبلف ٌ
كمف المبالغة في مزاكلة الزراعة"(.)1
فصيغة المبالغة ىي فرع ألصؿ كىك اسـ الفاعؿ مع زيادة كمبالغة في المعنى  ،فصكغيا يشترط
مرة كاحدة كاسـ الفاعؿ ،دكف أف تمزـ ىذه الصفة الذات الدالٌة عمييا فتصبح
كركدىا ٌ
مرات ال ٌ
عدة ٌ
فإف تكرار الصفة في صيغة المبالغة ال يعني دكاميا
صفة ٌ
مشبية باعتبار ثباتيا كلزكميا كمف ذلؾ ٌ
في الذات.
إذف المبالغة تعني التكثير في الحدث ،كصيغة المبالغة تستطيع أف تأتي بيا بتحكيؿ صيغة اسـ
الفاعؿ إلى صيغة أخرل تد ٌؿ عمى المبالغة مثؿ :حامؿ

حماؿ ،تفيد كثرة الحمؿ.
ٌ

كتحكؿ بقصد المبالغة كالتكثير
 - 2صوغي  :تأتي بصيغة المبالغة مف اسـ الفاعؿ
- 4
ٌ
تسمى بصيغ المبالغة فيي تصاغ قياسا عمى صيغ خمسة شريطة أف تككف مف
إلى صيغ أخرل ٌ
المتعدم لممصدر
ثبلثي
مصدر(فعؿ)
فعاؿ فتصاغ مف البلزـ ك ٌ
متعد باستثناء صيغة ٌ
متصرؼ ٌ
ٌ
ٌ
متعد كيجكز
ثبلثي
متصرؼ ٌ
الثبلثي ،يقكؿ أسعد الن درو" :كتصاغ صيغ المبالغة مف مصدر فعؿ ٌ
ٌ
ٌ
كضحاؾ" ( .)2أما عب س
كصبار
الثبلثي البلزـ أيضا
فعاؿ مف مصدر
ٌ
ٌ
صكغ أكالىا ،كىي صيغة ٌ
ٌ
المتصرؼ إلى صيغة
الثبلثي
حسن فيقكؿ":يمكف تحكيؿ صيغة فاعؿ الدالٌة عمى اسـ الفاعؿ مف
ٌ
ٌ
فعاؿ أك غيرىا مف الصيغ المعركفة باسـ صيغ المبالغة"(.)3
ٌ
قياسية:
كبعد ىذا سنذكر أشير أكزاف صيغ المبالغة " كىي خمسة
ٌ
( )1عباس حسف ،النحك الكافي ،ج ،3ص.257

( )2محمد أسعد النادرم ،نحك المغة العربية ،ص.103
()3عباس حسف ،النحك الكافي ،ج ،3ص.263
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الفصل األول:
لماح ،ك ٌذاب..
كسابٌ ،
 فى ٌعاؿ :ؾ ٌ
كىابٌ ،
 فى يعكؿ :مثؿ  :كدكد ،أككؿ ،كتكـ ،صدكؽ...
ً م ٍف ىعاؿ :مثؿ مضراب ،منحار ،مفصاؿ ،مطعاـ...
 فى ًعيؿ :مثؿ :نصير ،بصير ،رحيـ ،عميـ....
 فى ًعؿ :مثؿ حذر ،نزؽ.)1("...
الثبلثي كمنيا:
الثبلثي أك مف غير
سماعية سكاء مف
كىناؾ صيغ أخرل
ٌ
ٌ
ٌ
 فاعكؿ :مثؿ :فاركؽ.
ً فعِّيؿ :مثؿ :صديؽ
 في ىعمىة :مثؿ :ىمزة
عبلمة
 فىعَّشالة :مثؿ ٌ
ً ـ ًٍ
عيؿ :مثؿ :معطير
ؼ
 فيعَّشاؿ :كبار.

فمممبالغة إذ نأحد عشر كزنا ،كقد تزيد المبالغة إذا أضيفت لبعض الصيغ السابقة تاء التأنيث
غي آخرىا ،كبيذا تككف إضافة التاء في آخر الصيغة عبلمة

تأنيثيا ،مثؿ قكلو تعالى :ئِمنَّل

ٱانَّل ۡحن َو

ۢن
س ٓا ِمء [ ٥٣س رة سف]٥٣,
َو َو َّلم َورةُل ٱ ِما ُّش
كتجمع صيغة المبالغة جمع المذكر السالـ بإضافة كاك كنكف في الرفع كياء كنكف في النصب
المؤنث السالـ فتضاؼ ألؼ كتاء في كؿ الحاالت كبخصكص التثنية ،تضاؼ
كالجر ،أ ٌما جمع
ٌ

( )1محمد أسعد النادرم ،نحك المغة العربية ،ص.103
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ألؼ كنكف في الرفع كياء كنكف في النصب أك الجر لممذكر ،كنفسيا مع إضافة تاء التأنيث في
لممؤنث كتجمع كذلؾ جمع التكسير.
المثنى
ٌ
- 3إعم لي  :تعمؿ صيغة المبالغة عمؿ اسـ الفاعؿ باعتبارىا فرعا عنو فيي بيذا
- 4
مساكية لو في العمؿ كتجرم عميو في كؿ الحاالت الٌتي يجرم فييا ،كمف ىنا يمكف أف نمحؽ عمييا
نفس األحكاـ كالشركط الٌتي يعمؿ بيا اسـ الفاعؿ .فتعمؿ صيغة المبالغة في حاالت:
معرفة ب(اؿ) كتعمؿ ببل شرط ،ترفع فاعبل كتنصب مفعكال بو نحك :رأيت
 أف تككف ٌ
رحمو.
الكصكؿ ى
الكدكد أىمىو ى
قك هاـ ليمىو.
صك هاـ ى
نياره ٌ
 أف تد ٌؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ نحك :المؤمف ٌ
الذنكب،
 أف تككف مسبكقة باستفياـ أك نفي أك مبتدأ أك مكصكؼ ،نحك :اهلل غفَّش هار
ى
َّشار أبكؾ في الشدائد؟
أصب ه
الككفييف
لكف في إعماؿ صيغ المبالغة جداؿ كبير بيف
ٌ

أف صيغ
كالبصر ٌييف ،فاعتبر الككفيكف ٌ

أف ىذه الصيغ زادت عف الفعؿ في معناىا بمبالغتيا ،كالمبالغة ال تكجد
المبالغة ال عمؿ ليا ٌ
بحجة ٌ
ألنيا زادت عمى معنى الفعؿ
في األفعاؿ فيقكؿ السيوطي" :كأنكر
الككفية الك ٌؿ أم إعماؿ الخمسة ٌ
ٌ
بالمبالغة ،إذ ال مبالغة في أفعاليا كلزكاؿ الشبو الصكرم أيضا فما كرد بعدىا منصكبا فبإضمار
ؼ ًعيؿ ،كفى ًعؿ لقمٌتيما كأنكر الجرمي إعماؿ فى ًعؿ
فعؿ يفسره المثاؿ كأنكر البصرٌيكف األخيريف أم ى
ألنو أق ٌؿ كركدا حتٌى ٌأنو لـ يسمع إعمالو في نثر" ( ،)1كمف خبلؿ ىذا اتٌفؽ البصرٌيكف
دكف فى ًعيؿ ٌ
عمى أ ٌف ىناؾ أبنية ثبلثة لممبالغة بكثرة عمميا ،كأنكركا عمؿ الصيغتيف فى ًعيؿ كفى ًعؿ لقمٌتيما كككنيما
يتعدل فييما السماع بؿ يقتصر عميو بخبلؼ الثبلثة األخرل
ال يرداف بكثرة ،ككما قاؿأبو حي ن" :ال ٌ
( )1السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج ،5ص87
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فعاؿ ثـ فعكؿ ،مفعاؿ ،فعيؿ،
فيقاس فييا كقد سقتيا في المتف عف ترتيبيا في العمؿ فأكثرىا ٌ
فعؿ"(.)1
السماعية منيا كالقياسية
تعدد صيغيا
أف صيغة المبالغة كعمى الرغـ مف ٌ
ٌ
مف خبلؿ ىذا نستنتج ٌ
فيي تعمؿ عمؿ اسـ الفاعؿ كتشترط فييا شركطو كتتٌسـ بنفس األحكاـ التي تمحقو.
مالحظة:
الثبلثي كقد كردت صيغ لممبالغة شا ٌذة مف أفعاؿ غير
 ال تصاغ صيغ المبالغة ٌإال مف الفعؿٌ
مدرؾ ،أعاف -معكاف.
ثبلثية ،مثؿ :أدرؾ– ا
ً
نجار ،بقٌاؿ ،فمف ذلؾ كاف
فعاؿ تستعمؿ لمداللة عمى النسب مثؿ الحرؼ ،نحكٌ :
 نجد صيغة ٌفعاؿ لممبالغة تككف النسب،
األحسف الرجكع في النسب إلى الحرؼ كالقياس عمييا ،فكما تككف ٌ
كبذلؾ جاز القياس عمييا.
 - 5اسم الشفضيل:
النحاة
- 5
- 1شعريفوٌ :
يعد اسـ التفضيؿ مف بيف المشتقٌات السبعة المشيكرة الٌتي كضعيا ٌ
أف شيئيف اشتركا في صفة كزاد أحدىما عمى اآلخر فييا،
فيك بيذا صفة تؤخذ مف الفعؿ لتد ٌؿ عمى ٌ
مثؿ :المحيط أكبر مف البحر.
كيعرفو ابن ىال م قائبل" :ىك الصفة الدالٌة عمى المشاركة كالزيادة نحك :أفضؿ ،أعمـ ،أكثر" (،)2
مشتؽ عمى كزف أفعؿ يد ٌؿ في األغمب
فاسـ التفضيؿ مف األسماء العاممة عمؿ الفعؿ كىك اسـ
ٌ
ضؿ مف الجيؿ.
أف شيئيف اشتركا في صفة كزاد أحدىما فييا مثؿ :العمـ أؼ
عمى ٌ

( )1ع /السيكطي ،ىمع اليكامع ،ص87
( )2ابف ىشاـ ،قطر الندل كبؿ الصدل ،ص.306
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

المفضؿ عميو) أك المفضكؿ كليذا يد ٌؿ
يسمى (
يسمى
المفضؿ ٌ
ٌ
ٌ
ألنو ىك الذم زاد كالجيؿ ٌ
فالعمـ ٌ
بأنو" :اسـ
اسـ التفضيؿ في أغمب حاالتو كصكره عمى االستمرار كالدكاـ ،كما عرفو أحمد الي المي ٌ
أف شيئيف اشتركا في صفة
مصكغ مف المصدر عمى كزف "أى ٍف ىعؿ" لمداللة عمى ٌ

كزاد أحدىما عمى

اآلخر فييا ،نحك :الشمس أكبر مف األرض حجما"(.)1
أف أحد
"كقد يأتي اسـ التفضيؿ ٌبيف شيئيف في صفتيف مختمفتيف ،فيراد بالتفضيؿ حينئذ ٌ
الشيئيف قد زاد في صفتو عمى الشيء اآلخر ،كقكؿ ؾ :الصيؼ أحر مف الشتاء ،أم ىك أبمغ في
حره مف الشتاء في برده ،كقكليـ العسؿ أحمى مف الخؿ ،أم ىك زائد في حبلكتو عمى الخؿ في
حمكضتو"(.)2
مف خبلؿ ىذه التعاريؼ نستنتج ٌأنيا تكاد تككف كاحدة تشترؾ في عدة أمكر بينيا ،كىي تعتبر
نمخصيا فيما يمي:
دعائـ يقكـ عمييا اسـ التفضيؿ ٌ
مشتؽ.
 صيغة (أى ٍف ىعؿ) كىي اسـ
ٌ
خاص أك أكثر.
 شيئاف يشتركاف في معنى
ٌ
الخاص الٌذم يشتركاف فيو.
 زيادة أحدىما عمى اآلخر في المعنى
ٌ

 - 2صي غشو:
- 5
1
- 2
- 5

وزنو ،قي سو ،صي غشو؛ يقكؿ ابن م لك:
ً
لمتعجب **** أى ٍف ىعؿ لمتفضيؿ كأب المذ أبي
صغ مف مصكوغ منو
" ي

()1سيد أحمد الياشمي ،القكاعد األساسية لمغة العربية ،د/ط ،دار الكتب العممية ،لبناف ،د/س ،ص.316
( )2مصطفى الغبلييني ،جامع الدركس العربية ،ج ،1ص.193
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

ك ما بو إلى تعجب كصؿ **** لمانع بو إلى التفضيؿ صؿ"(.)1
يصاغ اسـ التفضيؿ عمى كزف كاحد كىك (أفعؿ) كمؤنثو (فعمى) :كأفضؿ ،كفيضمى ،أكبر ك يكبرل.
ب) نحك( :خير الناس مف نفع
كح ٌ
"كقد حذفت ىمزة (أفعؿ) في ثبلث كممات كىي ( ىخير ك ىش ٌر ى
()2
أحب)
أشر ،ك ٌ
كشر اسما تفضيؿ كأصميما (أخيرٌ ،
شر الناس المفسد)"  ،فخير ٌ
الناس) ،ككقكلؾٌ ( :

حذفت ىمزتيما لكثرة االستعماؿ كدكرانيا عمى األلسنة كيجكز إثباتيا عمى األصؿ كذلؾ قميؿ في
ب).
كشر ككثير في ( ىح ٌ
خير ٌ
2
- 2
- 5

الروط صي غة اسم الشفضيل:

"يصاغ اسـ التفضيؿ مف مصدر الفعؿ الذم يراد التفضيؿ في معناه شرط أف يككف الفعؿ
مبنيا لممعمكـ"( ،)3فبل يصاغ اسـ
ثبلثيا،
مستكفيا ك ٌؿ شركط
تاما ٌ
التعجب بأف يككف فعبل ٌ
ٌ
ٌ
متصرفاٌ ،
تاـ ،قابؿ لمتفضيؿ ،غير دا ٌؿ عمى
ثبلثي األحرؼ مثبت،
التفضيؿ " ٌإال مف فعؿ
ٌ
متصرؼ ،معمكـٌ ،
ٌ
ألنو منفي ،كال مف (أكرـ) لمجاكزتو ثبلثة أحرؼ،
لكف أك عيب أك حمية .فبل يصاغ مف (ما كتب) ٌ
ألنيا جامدة ،كال مف الفعؿ المجيكؿ كال مف (صار ككاف) كنحكىما
كال مف (بئس ،كليس) كنحكىماٌ ،
ألف المكت
مف األفعاؿ الناقصة ،كال مف (مات) ٌ
ألنو غير قابؿ ؿلتفضيؿ ،إذ ال مفاضمة في المكت ٌ
كاحد.)4("... ،
فشركط صياغتو ثمانية:
 1- -2 2- 5أف يككف لو فعؿ ،كش ٌذ بناؤه مف كصؼ ال فعؿ لو ،مثؿ(:ىك أثمف بكذا أيأحؽ بو).

( )1عبد اهلل صالح الفكزاف ،دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ص.164
( )2مصطفى الغبلييني ،جامع الدركس العربية ،ج ،1ص.194
( )3عباس حسف ،النحك الكافي ،ج ،3ص.395

( )4مصطفى الغبلييني ،المرجع نفسو ،ج ،1ص.194
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

ألنيا أفعاؿ غير
 2- -2 2- 5أف يككف فعمو
ثبلثي فبل يصاغ مف مصدر ٌ
قدـ كال شارؾ كال ترافؽ ٌ
اٌ
ثبلثية.
ٌ
ثبلثي ،دكف ما زاد عميو ككذلؾ بناء أى ٍف ىعؿ
يقكؿ ابف يعيش":ىذا البناء ال يككف ٌإال مف فعؿ
ٌ
التعجب نحك( :ما أى ٍف ىعمىو ،أى ٍف ًع ٍؿ بو) فكؿ ما ال يجكز فيو ما أى ٍف ىعمىو ال يجكز فيو ىذا أى ٍف ىعؿ مف ىذا،
ٌ
أما المفظ
كاٌنما جرل ىذا (أفعؿ) مف ىذا مجرل
ٌ
التعجب التٌفاقيما في المفظ كتقاربيما في المعنىٌ ،
مما زاد عمى الثبلثة فكذلؾ ال يككف ىذا في باب
فبناؤىما عمى أى ٍف ىعؿ فكما ال يككف "أى ٍف ىعؿ"
ٌ
التعجب ٌ
ألف ذلؾ ٌإنما يككف بيمزة زائدة
مما زاد عمى الثبلثة ٌ
"أى ٍف ىعؿ" مف ىذا الستحالة أف يككف ىذا البناء ٌ
أك ال ،كثبلثة أحرؼ أصكؿ بعدىا ،فمك رمت بناء مثؿ ذلؾ مما زاده عمى الثبلثة لزمؾ أف تحذؼ
فؤلنو تفضيؿ أال ترل ٌأنؾ إذا قمت (زيد أعمـ مف
أما المعنى ٌ
منو شيئا فيككف عندئذ ىدما ال بناء.ك ٌ
و
عمرك) فقد قضيت لو بالسبؽ كالسمك عميو"(.)1
تاـ ا ؼال يصاغ مف مصدر كاف كال صار ،كاد كال غيرىا مف األفعاؿ
 3- -2 2- 5أف يككف ٌ
الناقصة.
 4- -2 2- 5ال تفضيؿ مف المنفي مثؿ :ما أكؿ.
 5- -2 2- 5أف يككف متصرفا فبل تفضيؿ مف نعـ ك بئس ،ألنيا أفعاؿ جامدة ال مصادر ليا.
المبني لممجيكؿ كش ٌذ قكليـ (ىك أزىى
مبنيا لممعمكـ فبل يصاغ مف الفعؿ
 6- -2 2- 5أف يككف ٌ
ٌ
ً
مبنية
مف ديؾ) كقكليـ (ىك أعنى بحاجتو) فأزىى مف يزًىي ،كأ ٍ
ىع ىنى مف يعني ،كىي ٌ
لممجيكؿ.

( )1مكفؽ الديف بف يعيش ،شرح المفصؿ ،د/ط ،مكتبة المتنبي ،القاىرة ،د/س ،ص.91
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

 7- -2 2- 5أف يككف قاببل لمتفضيؿ فبل يصاغ مف مصدر مات كعدـ كفني كغرؽ كأشباىيا
قمبا مف فبلف أم أضعؼ منو ك بيذا
فقد يراد بالمكت الضعؼ مثؿ :فبلف أ ٍىم ىك ي
ت ن
يأتي معناىا مجا از.
المشبية عمى أفعؿ (أفعؿ) (فعبلء) ،فبل يصاغ مف مصدر
" 8- -2 2- 5أ ٌال تككف الصفة
ٌ
ألف األكؿ دا ٌؿ عمى لكف كالثاني دا ٌؿ عمى عيب ظاىر،
حضر كحدب كنجؿ كأشباىيا ٌ
المشبية مف مصادر ىذه األفعاؿ ىي عمى كزف"
حمية ظاىرة ،فالصفة
ٌ
كالثالث عمى ٌ
أفعؿ

فعبلء"(.)1

 3صوره في ااسشعم ل :بالنسبة لصكراستعماؿ اسـ التفضيؿ فيي ثبلثة تبعا لممعنى
- 2
- 5
كالمفظ:
مجردا مف(اؿ) ،كاإلضافة كحينئذ يككف لو حكماف ،يمزـ اإلفراد ،كالتذكير،
" 1- -3 2- 5أف يككف
ٌ
دائما ،نحك :عمي أ ٍىن ىبو مف خالد"(.)2
" 2- -3 2- 5أف يككف مضافا إلى نكرة أك معرفة فإذا كانت إضافة إلى نكرة التزـ فيو اإلفراد
كالتذكير ،نحك "الزيداف أفضؿ رجميف" ،ك"الزيدكف أفضؿ رجاؿ" ،ك"فاطمة أفضؿ امرأة"
كاف كانت إضافتو لمعرفة جازت المطابقة كعدميا كقكلو تعالى:
قَو ۡريَو ٍتأَو َو بِل َور ُه ۡج ِلر ِلهيهَوا [ ١٢٣سورة األنعام ،]١٢٣ ,كقكلو:

( )1مصطفى الغبلييني ،جامع الدركس العربية ،ج ،1ص

(  )2أحمد بف محمد الحمبلكم ،شذا العرؼ في فف الصرؼ ،ط
ص.64

40

َو َو َو ِل َو َوج َوع ۡلنَوا فِلي ُ لِّ

اا
َو َو َو ِلج َو نَّنهُنۡ أَو ۡ َور َو ٱ نَّن ِل

 ،1مؤسسة الرسالة لمنشر ،بيركت،

،2003

الفصل األول:
َو لَو

الملوو
ااالشتّق ا
ّق
َو يَوو ٖة [ ٩٦سورة ا بقرة,

 ،]٩٦بالمطابقة في األكؿ كعدميا في

الثاني"(.)1
 3- -3 2- 5أف يككف مقركنا ب(اؿ) فيجب أف يككف مطابقا لمكصكفو ك ٌأال ييؤتى معو ب(مف)
نحك :محمد األفضؿ كفاطمة الفضمى...
3
- 5

فيصح أف يتعمٌؽ بو
عممو :اسـ التفضيؿ أحد المشتقات العاممة عمؿ الفعؿ،
ٌ
الظرؼ كالجار كالمجركر ،نحك:

"ىذا الخطيب أفصح في القكؿ

فالجار
"،
ٌ

كالمجركر (في القكؿ) متعمٌؽ باسـ التفضيؿ "أفصح"كيككف معمكلييا مرفكعا ،أك
منصكبا أك مجرك ار.
1
- 3
- 5

الرفع :يرفع اسـ التفضيؿ الفاعؿ كأكثر ما يرفع الضمير المستتر ،نحك( :خالد أى ٍش ىجعي
ـ ف سعيد).

"يرفع اسـ التفضيؿ الضمير المستتر بكثرة ،نحك(أبك بكر أفضؿ) كيرفع االسـ الظاىر أك
الضمير المنفصؿ في لغة قميمة نحك (:نزلت برجؿ أكرـ مفق أبكه) أك أكرـ منو أنت.فقمٌة ىذه المغة
الفاعمية
عمى أساس إعراب(أكرـ) صفة لرجؿ ممنكعة مف الصرؼ كيرفع(األب) ك(أنت) عمى
ٌ
مقدـ ك(أبكه) أك (أنت) مبتدأ
بأكرـ .كأكثر العرب يكجب رفع أكرـ في ىذيف المثاليف عمى ٌأنو خبر ٌ
مؤخر ك فاعؿ أكرـ عائد عمى المبتدأ أك الجممة مف المبتدأ أك الخبر صفة لرجؿ"(.)2
"كيطرد أف يرفع اسـ التفضيؿ االسـ الظاىر قياسا كذلؾ في كؿ مكضكع كقع فيو "أفعؿ" بعد
مفضبل عمى نفسو باعتباره ،نحك ( :ما رأيت رجبل أحسف في
أجنبيا
نفي أك شبية ككاف مرفكعو
ٌ
ٌ

( )1أحمد بف محمد الحمبلكم ،المرجع نفسو ،ص.64
الدقر ،معجـ القكاعد في النحك كالصرؼ ،ص.39
( )2عبد الغني ٌ
41

الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

عينو الكح يؿ منو في عيف زيد) فالكحؿ مرفكع ب "أحسف" لصحة كقكعو بمعنى الفعؿ ،كأصميا ما
رأيت رجبل يحسف في عينو الكحؿ كزيد"(.)1
أف عمؿ اسـ التفضيؿ في الرفع ىك رفع الضمير المستتر باتفاؽ كال يرفع
مف ىنا ٌ
يتبيف لنا ٌ
صح أف يقع في مكضعو فعؿ بمعناه كىذا مطرد في كؿ مكضع يقع فيو
االسـ الظاىر قياسا ٌإال إذا ٌ
اسـ التفضيؿ بعد نفي أك شبو.
 2النصب" :ينصب اسـ التفضيؿ الحاؿ كالمفعكؿ ألجمو كالظرؼ كبقية المنصكبات،
- 3
- 5
أما التمييز الٌذم ىك فاعؿ في
فتككف معمكلة ٌإال المفعكؿ بو كالمفعكؿ المطمؽ كالمفعكؿ معوٌ ،
نفعا " ،فإف لـ
المعنى
ٌ
فيصح أف يككف منصكبا ب "أفعؿ" التفضيؿ نحك" :المتعمـ أكثر إفادةن كأعظـ ن
صح أف ينصب ،نحك :المتنبي
يكف فاعبل في المعنى ككاف(أفعؿ) التفضيؿ مضافا ٌ

أكفر الشعراء

حكمةن"(.)2
فاسـ التفضيؿ ال ينصب المفعكؿ بو مطمقا ،سكاء كاف اسما ظاى ار أك ضمي ار بؿ يصؿ إلى
عمي أعرؼ بالنحك،
مفعكلو بالبلـ نحك" :خالد أبذؿ لممعركؼ ،كأسرع لمنجدة " ،أك بالباء نحكٌ " :
كأجيؿ بالفقو".
3
- 3
- 5

يجر المفضكؿ إذا كاف مضافا إليو  ،نكرة كاف
لمجر فاسـ التفضيؿ ٌ
أما بالنسبة ٌ
ّق
الجرٌ :
أـ معرفة مثؿ(:القائد أقدر الجنكد عمى إدارة رحى الحرب).

مالحظة:
التعجب الٌذم ىك انفعاؿ النفس عند شعكرىا بما خفي
 "مثؿ اسـ التفضيؿ في شركطو فعؿٌ
سببو ،كلو صيغتاف :ما أفعمو ك أفعؿ بو ،نحك :ما أحسف الصدؽ! ك أحسف بو! كىاتاف
()1يكسؼ الشيخ محمد البقاعي ،شرح ابف عقيؿ ،د/ط ،دار الفكر لمطباعة ،لبناف ،د/س ،ج ،2ص.161
( )2عباس حسف ،النحك الكافي ،ج ،3ص.432
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

الصيغتاف ىما المبكب ليما في كتب العربية ك إف كانت صيغو كثيرة ،مف ذلؾ قكلو (ص)" :
سبحاف اهلل! إف المؤمف ال ينجس حيا كال ميتا!"(.)1
 "إذا أردت التفضيؿ أك التعجب مما لـ يستكؼ الشركط فأت بصيغة مستكفية ليا ،كأجعؿالمصدر المستكفي تميي از السـ التفضيؿ كمعمكال لفعؿ التعجب  ،نحك :فبلف أشد استخراجا
لمفكائد ،كما اشد استخراجو"(.)2
 6اسم المك ن والزم ن:
فيكف في الحديث عنيا كيذكر في المرتبة
"اسما المكاف كالزماف مف المشتقٌات الٌتي أفاض الصر ٌ
قبؿ األخيرة مف المشتقٌات كال يعقبيا سكل اسـ اآللة،

ك قد كجدت أكثر كتب الصرؼ منذ كتاب

أفابن م لك لـ يعرضيا في ألفيتو كتبعو ابن عتيل
سبكيو كحتى كتب المتأخريف تعرض ليما ،عمى ٌ
اىتـ بمسائؿ اسمي المكاف كالزماف
في شرحو لياٌ ،
أما الدراسات المغكية الحديثة فكاف أكثر مف ٌ
مجمع المغة العر ٌبية بالقاىرة كذلؾ راجع إلى كثرة الخبلفات بيف عمماء العربية القدماء في
مسائميا"(.)3
 1-6شعريفيم  :اسما المكاف كالزماف" :ىما اسماف مشتقٌاف مكضكعاف لمكاف الفعؿ أك
زمانو ،باعتبار كقكع الفعؿ فييما مطمقا مف غير تقييد بشخص أك زماف كىما مف األلفاظ
()4
بأنيما مشتقٌاف
فيكف اسمي المكاف كالزماف ٌ
المشتركة"  ،كصؼ الصر ٌ

 ،كمعنى ذلؾ

( )1الحديث ،أخرجو البخارم  ،283كمسمـ .115
( )2الحمبلكم ،شذا العرؼ في فف الصرؼ ،ص.132
( )3ناصر عقيؿ أحمد الزغمكؿ ،اسما المكاف كالزماف في القرآف الكريـ ،ط ،1جدار لمكتاب العالمي ،األردف،

 ،2002ص.3

()4النادرم محمد أسعد ،نحك المغة العربية ،ص.123
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

استثناؤىما مف األسماء الجامدة إذ لـ يكضعا في صكرتيما الٌتي ىما عمييا ابتداء مف أكؿ
األمر مثمما ىك الحاؿ في األسماء الجامدة بؿ اشتقٌا مف غيرىما.
يشتؽ مف المصدر لمداللة عمى معناه كمكانو ،نحك:
" اسـ المكاف ىك اسـ
ٌ

"القمب منزؿ

األحباب" ،أم مكاف نزكليـ" ،كاشتد القصؼ المدفعي فنزلنا إلى الممجأ ،أم مكاف المجكء.
مشتؽ مف المصدر لمداللة عمى معناه كزمانو ،نحك :أيمكؿ
 اسـ الزماف اسـ
ٌ

مبدأ السنة

الدراسية ،أم زمف بدئيا ،كفي الصيؼ منضج العنب ،أم زمف نضجو"(،)1
فاليدؼ مف دراسة ىذيف االسميف ىك معرفة مكاف كقكع الفعؿ كزمانو كبذلؾ نككف بصدد دراسة
الثبلثي.
الثبلثي كغير
ىذيف االسميف كمعرفتيما كصياغتيما مف
ٌ
ٌ
باختصاراسـ المكاف كاسـ الزماف ىما اسماف مبدكءاف بميـ زائدة لمداللة عمى مكاف الفعؿ أك زمانو
أم أنيما مكضكعاف لزماف كقكع الفعؿ أك مكانو.
2
- 6

الثبلثي.
الثبلثيكغير
صوغيم  :يصاغ اسما المكاف كالزماف مف الفعؿ
ٌ
ٌ

المجرد عمى كزف " ىم ٍف ىعؿ" بفتح الميـ كالعيف إف كاف
الثبلثي
" 1يصاغاف مف الفعؿ
- 2
- 6
ٌ
ٌ
منصر ،مف الؼعميف ذىب يذىب  ،نصر ينصر .
مذىب،
مضارعق مضمكـ العيف أك مفتكحيا مثؿ :ى
ى
ييبس ،كميتـ مف يتيـ ييتيـ ،كميفىع مف يفىع
كميقىط مف يقط ييقىط ،كميبس مف يبس ى
كمف المثاؿ اليائي ى
ييفىع.
كأف يككف معتٌؿ العيف مفتكحيا أك مضمكما في المضارع كمناـ مف ناـ يناـ كمخاؼ مف خاؼ
يخاؼ ،كأف يككف معت ٌؿ البلـ مطمقا سكاء أكانت عيف مضارعو مضمكمة أك مفتكحة أك مكسكرة،

( )1ناصر عقيؿ أحمد الزغمكؿ ،اسما المكاف كالزماف في القرآف الكريـ ،ص.11
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

كسكاء أكاف ناقصا أك لفيفا مقركنا أك لفيفا مفركقا كمميى مف ليى يميك ،كمرعى مف رعى يرعى ،
كمككل منككل يككم.)1("...
2
- 2
- 6

المجرد عمى كزف ( ىم ٍف ًعؿ) بكسر العيف كذلؾ في ثبلث
الثبلثي
كما يصاغ مف الفعؿ
ٌ
ٌ
حاالت:

المجردصحيحا مكسكر العيف في المضارع كمنزؿ مف نزؿ ينزؿ.
الثبلثي
" أف يككف
ٌ
ٌ
 ك أف يككف معت ٌؿ العيف مكسكرىا في المضارع كمغيب مف غاب يغيب ،ك ـ بيت مف بات
يبيت.
 ك أف يككف مثاال كاكيا مف كقؼ يقؼ ،كمكقع مف كقع يقع.)2("...
3
- 2
- 6

دحرج،...
كيصاغاف مف غير
ستخرج ،يم ى
الثبلثي عمى كزف اسـ المفعكؿ نحك :يم ى
ٌ

كىك أف ييؤتى بالفعؿ المضارع ثـ يقمب ياء المضارعة ميما مضمكمة مع فتح ما قبؿ اآلخر  ،كمف
تنش صيغ تككف صالحة السـ المكاف كالزماف.
خبلؿ ىذه الصيغ أ
مالحظة:
"كما ش ٌذ مف أسماء الزماف كالمكاف كممات خالفت القياس كمف ىذه الكممات :المشرؽ
كالمغرب ،المرفؽ ،المنبت ،المنح ز ،المسقط ،المسكف ،المفرؽ ،المحشر ،المسجد،كالمنسؾ ،كاٌنما
مجرد صحيح مضمكـ العيف في المضارع فقياسيا
ألف ماضييا
خالفت ىذه الكممات القياس ٌ
ثبلثي ٌ
ٌ
أف تككف عمى كزف (مفعؿ) بفتح العيف ،غير ٌأنيا سمعت عمى كزف ( ً
مفعؿ) بكسر العيف كما خالؼ
ى ى
كالمفر ً
ؽ
أف مف ىذه الكممات ما سمع في عينو الفتح كالكسر
القياس محفظ كال يقاس عميو .كنبلحظ ٌ
ى
المنسؾ.كقد رأل بعض الباحثيف أف تمؾ الكممات الٌتي أجمع فريؽ مف النحاة
المح ىش ًر كالمسجد ك
ى
كى
( )1محمد أسعد النادرم ،نحك المغة العربية ،ص 125
( )2المرجع نفسو ،ص124

45

الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

عمى ٌأنيا مسمكعة بالكسر ،كأف قياسيا الفتح ليست مخالفة لقياس األصؿ كال خارجة عف نطاؽ
ألنيا مسمكعة بالفتح أيضا ،ككركدىا مسمكعة
إما ٌ
القاعدة ،العامة المتعمقة بالصياغة المطردةٌ ،
صح مجيء
ألف عيف مضارعيا مسمكعة بالكسر كغير الكسر ،كمتى كرد فييا الكسر ٌ
بالكسر ،كا ٌما ٌ
الصيغة مكسكرة العيف ،كفقا لمقاعدة العامة كالقياس المطرد"(.)1
الثبلثي عمى كفاؽ
"كما كرد ت صيغ كثيرة السـ المكاف ،قميمة السـ الزماف ،مف المصدر
ٌ
كلكنيا مختكمة بتاء التأنيث لمداللة عمى تأنيث المعنى المراد مف الكممة فما كرد مف الكبلـ
القاعدةٌ ،
الفصيح :المزلة (بكسر الزام) المكضع الزلؿ  ...جكاز القياس عمى الكارد مف المكاف مراد منو
البقعة بزيادة تاء التأنيث عمى صيغة (مفعؿ) التي ىي بفتح العيف أك بكسرىا لتصير (مفعمة) بفتح
()2
النحاة يمنعكف ىذا كذلؾ في
لكف ا
كثير مف ٌ
العيف أك كسرىا مع بقاء الداللة عمى ما كانت عميو" ٌ .

اعتقادىـ ىذا المفظ المسمكع المختكـ بتاء في صيغة اسـ المكاف – ىك قميؿ ال يكفي لكي يقاس
الخاصة
عميو"،فاألنسب إباحة القياس في صيغة ( ىمفعمة) بفتح العيف أك كسرىا تبعا لمقكاعد السابقة
ٌ
ألف أمثمتو الكاردة ىي التي بمغت في الكثرة حدا
بصياغتيا مع االفتقار في القياس عمى اسـ المكاف ٌ
النحاة كالمغكم
يبيح القياس عمييا ،دكف اسـ المكاف ،حتٌى عمٌؿ ٌ

بأنو إرادة البقعة ال
كف التأنيث ٌ

فعمة) بفتح الميـ كالعيف
الثبلثي
المكاف .كقد يصاغ مف االسـ الجامد
ٌ
الحسي صيغة عمى كزف ( ىم ى
ٌ
معنكيا) فإذا
المجسـ (الذم ليس
الحسي
دائما ،بقصد الداللة عمى المكاف إذ يكثر فيو ذلؾ الشيء
ٌ
ٌ
ٌ
كجد مكاف يكثر فيو (الكرؽ)صغنا(مفعمة) مف ( كرؽ) فقمنا ( ىم ٍكرقىة) لمداللة عمى المكاف الٌذم يكثر
الحسٌية
الثبلثية الجامدة
المسمى (بالكرؽ)  . ..إلى غير ذلؾ مف األسماء
الحسي
فيو ذلؾ الشيء
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الثبلثية فبل يصاغ منيا( :مفعمة) ليذا القصد
أما غير
كيسمى باالشتقاؽ مف أسماء األعياف
ٌ
ٌ
الثبلثيةٌ ،
ٌ
( )1محمد أسعد النادرم ،نحك المغة العربية ،ص125
()2عباس حسف ،النحك الكافي ،ج ،3ص.325
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

ٌإال إف كاف االسـ مشتمبل عمى بعض الحركؼ الزائدة الٌتي يمكف حذفيا ،كتجريده منيا ،كابقاؤه عمى
تشتؽ منيا تمؾ الصيغة بغير لبس ،مثؿ مبطخة ألرض يكثر فييا البطيخ.
أصمية
ثبلثة أحرؼ
ٌ
ٌ
الثبلثي فيسمؾ مسالؾ أخرل في التعبير عف ىذه الداللة عمى حسب اختيار
المجرد مف غير
أما
ٌ
ٌ
ٌ
الببلغية ،دكف استخداـ تمؾ الصيغة إذ ال يكاد يكجد خبلؼ في منع صياغتو
المتكمٌـ كقدرتو
ٌ
(مفعمة) مف المجرد الذم تزيد حركفو األصمية عمى ثبلثة(.)1
أف "اسمي المكاف كالزماف كالمصدر الميـ كاسـ المفعكؿ شركاء في الكزف
مف خبلؿ ىذا نستنتج ٌ
يفرؽ بالقرينة ،نحك :إذا قمت :جئتؾ ىمس ىؾب المطر ،فالمعنى جئتؾ كقت انسكابق ،ك إذا قمت:
ك ٌ
انتظرت في مرتقى الجبؿ ،المعنى في المكاف الذم يرتقي في ق إليو ،كاذا قمت ىذا األمر منتظر،
فالمعنى أف الناس ينتظركنو ،فيك اسممفعكؿ .كإذا قمت اعتقد معتقد السمؼ ،فمعتقد مصدر ميمي
بمعنى االعتقاد"(.)2
أف اسمي الزماف كالمكاف ليسا عامميف كىذا
- 6
 3إعم لي  :اتفؽ عمماء الصرؼ عمى ٌ
أف الزماف ال يعمؿ فيو"(.)3
ما يؤ ٌكده ابنجني بقكلو" :المكاف ال يعمؿ في المفعكؿ بو كما ٌ
الفني الٌذم يمنع اسمي المكاف كالزماف مف العمؿ مع ككنيما مشتقٌيف
كقد ٌبيف ابف الحاجب السبب ٌ
كذلؾ خبلؿ مقارنتيا بالمصدر مف جية كباسمي الفاعؿ كالمفعكؿ مف جية أخرل كيمكف تكضيح
ذلؾ كاآلتي:

( )1ينظر :عباس حسف ،النحك الكافي ،ص.328-326

( )2ابف جني ،الخصائص ،تح عبد الحميد الينداكم ،د/ط ،بيركت ،دار الكتب العممية ،2003 ،ج ،2ص.310
( )3مصطفى الغبلييني ،جامع الدركس العربية ،ج ،1ص.204
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

أما
 المصدر كأسماء الفاعميف كالمفعكليف أسماء لممعنى كالفعؿ لذلؾ جرل مجراىا فكاف عامبلٌ ،ىي أسماء أجساـ غير المذىكب بيا مجردة المعنى لذلؾ لـ تجر
أسماء المكاف كالزماف ؼ
مجرل المصدر فيي غير عاممة.
 أسماء الفاعميف كالمفعكليف كالمعنى في الصفة ىك المقصكد فجرت ىذه األسماء مجرل الفعؿأما أسماء المكاف كالزماف ىي أسماء لذكات غير مذىكب بيا مذىب الصفة لذلؾ
فكانت عاممة ٌ
لـ تجر مجرل أسماء الفاعميف كالمفعكليف فيي ليست عاممة.
أما المصدر فيعمؿ عمؿ
مف ىنا نستنتج ٌ
أف اسـ م المكاف كالزماف ال يعمبلف عمؿ الفعؿ ٌ ،
الفعؿ كذلؾ لداللتو عمى الحدث ،كىناؾ نكع آخر مف المصادر اتٌفؽ عمييا عمماء الصرؼ عمى
إعمالو أيضا ىك المصدر المبدكء بميـ زائدة لغير المفاعمة ،كالمضرب كالمقتؿ ،كذلؾ ألنو مصدر
المفسركف اإلعماؿ كعدمو
في الحقيقة
كيسمى المصدر الميمي كنظ ار لمتطابؽ بينيما ،اتٌخذ النحاة ك ٌ
ٌ
ضابطا لمتمييز بينيما  ،كذلؾ إذا احتكت الجممة عمى ما يساعد عمى ذلؾ ،فإف كاف االسـ عامبل
ميمي كاف لـ يعمؿ فيك اسـ مكاف أك زماف.
فيك مصدر
ٌ
- 7اسم اآللة:
1
- 7

مشتؽ
شعريفو :يأتي اسـ اآللة في المرتبة األخيرة مف المشتقات العر ٌبية" ،كىك اسـ
ٌ

مف الفعؿ لمداللة عمى أداة تعييف الفاعؿ في تحصيؿ الفعؿ" ( ،)1كقد عرضت كتب التراث القديمة
مفيكما السـ اآللة عمى ٌأنو "اسـ يطمؽ عمى ما عالجت بو ،أك ما عالج بو الفاعؿ كالمفعكؿ بو،
المتعدم كضربكا مثبل لذلؾ المفتاح
كقد ترتب عمى ىذا أف اشترط بعضيـ ٌأال يبنى ٌإال مف الفعؿ
ٌ

( )1شرؼ الديف عبده الراجحي ،مبادئ النحك كالصرؼ ،د/ط ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر،2007 ،
ص.193
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

متعدية كقد عبر بعضيـ عف مفيكـ المعالجة ما يعمؿ
ثبلثية ٌ
كالمكنسة كالمحمب ككمٌيا مف أفعاؿ ٌ
بو"(.)1
المتعدم لمداللة عمى أداة يككف
المجرد
الثبلثي
كفي تعريؼ آخر" :ىك اسـ يؤخذ غالبا مف الفعؿ
ٌ
ٌ
ٌ
ً
المجرد مثؿ
الثبلثي
كنسة .كقد يككف مف غير
بيا الفعؿ كم ىبرد ،ك ًمن ىشار ك ًم ى
ٌ
ٌ

 :المئزر كالمئزرة،

تكضأ كالمحراؾ (لمعكد الذم يحرؾ بو النار مف حرؾ) كالمعبلؽ ( اسـ لما
كالمئزار ،كالميضأ مف ٌ
يعمٌؽ بو الشيء مف عمٌؽ)...
ق كىي الدرجة مف رقي (إذا صعد)
المجرد البلزـ كالمرقاة فيجكز فتح ميـ ا
الثبلثي
كقد يككف مف
ٌ
ٌ
كالمعراج (كالمعراج ىك السٌؿـ مف عرج يعرج)...
كقد يككف مف األسماء الجامدة كالمحبرة (مف الحبر) كيجكز فييا فتح الميـ كالمقممة (مف القمـ كىي
كعاء األقبلـ) كالممطر كالممطرة (مف المطر كىك ثكب يتقي بو المطر) كالمممحة (مف الممح)"(.)2
2
- 7
1
- 2
- 7

صي غشو :اسـ اآللة ينقسـ إلى قسميف:
الثبلثي
المتعدم كالمقطع ،المطرقة ،كيصاغ مف غير
الثبلثي
المالشا :يصاغ مف
ٌ
ّق
ٌ
ٌ
حرؾ كالمعبلؽ مف الفعؿ عمٌؽ كىك ما يعمؽ بو.
كالمحراؾ مف الفعؿ ٌ

2
- 2
- 7

الج مد:كيصاغ مف االسـ الجامد كالمزكد (مف الزاد) كالمحبرة مف الحبر ،كالمقممة
مف القمـ.

أما بالنسبة إلى أكزاف اسـ اآللة فيي:
سيةً :م ٍف ىعؿً ،م ٍف ىعمة ،م ٍف ىعاؿ"(.)3
" أوزان قي ّق

( )1حناف اسماعيؿ عمايرة ،اسـ اآللة دراسة صرفية كمنيجية ،ط ،1دار كائؿ لمنشر ،عماف ،2006 ،ص.19
( )2ينظر :مصطفى الغبلييني ،جامع الدركس العربية ،ج ،1ص.204،205
( )3حناف اسماعيؿ عمايرة ،اسـ اآللة دراسة صرفية كمنيجية ،ص.39
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:
كقكؿ ابن م لك في ألفيتو:

ً
كم ٍف ىعؿ ك ًم ٍف ىعاؿ ك ًم ٍف ىعمة **** مف الثبلثي صغ ما بو عمبل(.)1
أف كؿمىما
ًم ٍف ىعؿ ك ًم ٍف ىعمة :كزناف
ٌ
كنصكا عمى ٌ
قياسياف أجمع عمى ذكرىما عمماء العر ٌبية القدماء ٌ
مكسكر األكؿ كمف األمثمة عمييا :محمب كمنجؿ كمحزز كمكنسة ،كالكزناف مفعؿ كمفعمة ىما في
مؤنث فألزمت
األصؿ كزف كاحد ،فقد جعمت العر ٌبية اسـ اآللة قسمة بيف ما ىك مذ ٌكر كما ىك ٌ
بعض األدكات ىاء التأنيث فقيؿ مسرجة ،مكسحة.
تجرد مف الياء فقيؿ منجؿ ـ خرز ،كلـ يقؿ كلـ يقؿ منجمة ـخرزة ،كبذلؾ تككف
أما بعضيا ؼ ٌ
كٌ
يقعد األمر فيعرؼ أساسا مطٌردا
العر ٌبية قد حقٌقت تكازنا بيف
ٌ
المؤنث كالمذ ٌكر ،غير ٌأنو يصعب أف ٌ
يتقرر بمكجبو كضع الياء أك عدمو.
ٌ
ً
تعرض السـ اآللة مف القدماء كمثٌمكا ليبمقراض
عاؿ فكزف
ؼ
أما ـ ٍى
قياسي أجمع عمى قياسو مف ٌ
ٌ
ٌ
كمفتاح كمصباح.


أوزان غير قي سية:

قياسييف كعمى ٌأنيما
 ًم ٍف ىعؿ ك ًم ٍف ىعمة" :كرد ىذاف الكزناف الميـ كالعيف بكصفيما كزنيف غيرٌ
تعرض السـ اآللة مف القدامى كىي منجؿ كمدىف
تكرر ذكر أمثمتيما لدل مف ٌ
نادراف ،كقد ٌ
كمبصؿ ،كقد عدىاابف السكيت (أحرفا نكاد ار) ككاف القياس مسعط ،ككاف القياس مسعط
كمنجؿ ك مكحمة"(.)2

( )1محمكد بف الجميؿ عبد اهلل ،جامع متكف لمعمكـ الشرعية ،د/ط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،د/س ،ج،2
ص.1050

( )2حناف اسماعيؿ عمايرة ،اسـ اآللة دراسة صرفية معجمية ،ص.40
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الملوو
ااالشتّق ا
ّق

الفصل األول:

 ًفعاؿ :ذكر االسترابادم ىذا الكزف أيضا فقاؿً " :فعاؿ أيضا لآللة ًكيتميز
كالخ ىياط كالنظاـ،
ٌ
ى
ى
بخمكه مف الميـ كقد أكرد ابف قتيبة ىذا الكزف عمى نحك
ىذا الكزف عف األكزاف السابقة ٌ
يكحي بأنو الكجو اآلخر المناظر ؿ"مفعؿ" فقاؿ تحت عنكاف ( ًم ٍف ىعؿ كفعاؿ) :قالكا مسف
كسناف كمسرد كسراد ،كمعطؼ كعطاؼ ،كممحؼ كلحاؼ ،كمقزـ كقزاـ كمنطؽ كنطاؽ"(.)1
كقد يككف "اسـ اآللة جامدا غير ـأ خكذ مف الفعؿ كال عمى كزف مف األكزاف السابقة كالقدكـ كالفأس
كالسكيف كالجرس كالنافكرة كالساطكر"(.)2
كما تكجد صيغ السـ اآللة ،كأغمبيا مستحدثة في العصر الحديث كىي ما جاء عمى كزف
دبابة،
فعالة بتشديد العيف مثؿٌ ( :
غسالةٌ ،
ثبلجةٌ ،
(فاعمة) السـ اآللة مثؿ :ساقية ،طائرة ،أك كزف ٌ
غكاصة ...الخ).
ٌ

( )1المرجع نفسو ،ص.41
( )2مصطفى الغبلييني ،جامع الدركس العربية ،ج ،1ص.11
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الفصل الثاني:

دراسة المشتقات في سورة الشعراء

الفصل الثاني :دراسة المشتقات في سورة الشعراء
تمهيد:
المبحث االول :التعريف بالمدونة (سورة الشعراء)
حصائية لممشتقّات في سورة الشعراء:
المبحث الثاني :دراسة إ
ّ
 .1إحصاء المشتقّات في سورة الشعراء.
 .2تصنيف المشتقّات الواردة في السورة.
المبحث الثالث :داللة ثّمة من المشتقّات الواردة في السورة الكريمة من خالل كتب التفسير:
 .1اسم الفاعل.
 .2اسم المفعول.
المشبية.
 .3الصفة
ّ
 .4صيغة المبالغة.
 .5اسم التفضيل.
 .6اسم االلة.
 .7اسم الزمان والمكان.

دراسة المشتقات في سورة الشعراء

الفصل الثاني:
تمهيد:
األول
بعدما ّ
تعرضنا في الفصل ّ

إلى أصناف المشتقّات في المغة العر ّبية سنقوم في ىذا

الفصل (الجانب التطبيقي) بتقديم لمحة عن سورة الشعراء لمتعريف بيا ،وبعدىا سنقوم بإحصاء
مشتق ضمن الصنف الّذي يأتي
المشتقّات الّتي أمكننا إيجادىا في السورة المباركة ،وندرج ك ّل
ّ
ابية متبوعة
ثمة ندرس ىذه المشتقّات بعضيا دراسة
إحصائية تمييا دراسة إعر ّ
ّ
تحت طائمتو ،من ّ
المشتق ،من الكتب العظام التي يمكن أن يكون القارئ والباحث من
بمعنى اآلية الّتي ورد فييا
ّ
خالليا قادر عن االطالععمى خبايا معانييا وخفايا إيحاءاتيا.
األول :التعريف بسورة الشعراء:
المبحث ّ
خاصة الّتي عنت
األساسي الّذي انطمقت منو معظم الدراسات العر ّبية،
يعد القرآن المرجع
ّ
ّ
ّ
التطرق في بحثنا
فية لمغة العر ّبية بغية الحفاظ عمييا ،وبما ّأننا بصدد
بوضع القواعد
النحوية والصر ّ
ّ
ّ
المقدسة المحفوظة من اهلل العزيز الحميد الّذي
إلى لبنة من اللبنات الّتي ُب ّنيت عمييا لغتنا العر ّبية ّ
وعد بحفظ كتابو إذ قال في محكم التنزيل

ِ :نَّّنباَّن ۡح ُِنا ا َّن َّنض ۡحىَْنباٱ ِّذ
اٗ ِنَّّنباىَن أُن اۥ ىَن َٰ َن فِنظُنَُ٘ن ا ٩ا[س٘سحا
ىز ۡحم َناش َن

اى جش ،]٩,ومنو حفظ المغة العربية كونيا لغة القرآن.ف حافظت عمى بالغتيا وفصاحة ألفاظيا،
ألنو بحر يحتاج إلى تفتيش
أبنية الكممة وأحواليا ،و ّ
ونقصد ىنا عمم الصرف الّذي ُيعنى بدراسة ّ
وغوص الستخراج آللئو ودرره ،اخترنا لؤلؤة قد استخرجيا األوائل أول و الفضل ،تزّينت بيا المغة
العر ّبية ،وىي االشتقاق وتحديدا المشتقات الثمانية .وإلظيار بريقيا ولمعانيا بنينا بحثنا عمى سورة
عز وج ّل إحدى آياتيا قولو تبارك وتعالى:
من سور كتاب اهلل ّ
[س٘سحااىلؼشا ]٢٢٤,
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ل َنؼ َنش ٓاا ُنااَٝنزَّنجِن ُنؼ ُنٖ ُنٌا ٱ ۡحى َنب ُناٗۥَُناا ٢٢٤ا
َناٗٱى ُّش

دراسة المشتقات في سورة الشعراء

الفصل الثاني:

أن محمدا كان شاع ار.
"ذكر فييا اهلل تعالى أخبار الشعراء ،وذلك ّ
لمرد عمى المشركين في زعميم ّ
فرد اهلل عمييم ذلك الكذب والبيتان"
و ّأنما جاء بو من قبيل الشعرّ ،

( .) 1فاشتيرت بسورة الشعراء

تعددت تسمياتيا ،فيناك من يطمق عمييا:
لتفردىا من بين سور القرآن بذكر كممة الشعراء ،كما ّ
ّ
ألنيا جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع السماوية ،وبالرجوع إلى مكان
سورة { ٓس
طسٓسم} و(الجامعة) ّ
المروي عن
مكي ،وىو
النزول ،فإن سورة الشعراء من السور
ّ
ّ
المكية في معظم آياتيا "فقيل جميعيا ّ
أن قولو
عطية إلى الجميور ،وروي عن ابن ّ
عباس ونسبو ابن ّ
ابن الزبير ورواية عن ابن ّ
عباس ّ
ل َنؼ َنش ٓاا ُنااَٝنزَّنجِن ُنؼ ُنٖ ُنٌا ٱ ۡحى َنب ُناٗۥَُناا ٢٢٤ا[س٘سحااىلؼشا  ،]٢٢٤ ,إلى آخر السورة نزلت بالمدينة
تعالىَ :ناٗٱى ُّش
حسان بن ثابت وابن رواحة وكعب بن مالك وىم
لذكر شعراءالرسول صمى اهلل عميو وسممّ ،
ِا ثَن ۡحؼ ِنذا َنٍبا ُنيِن ُنَ٘ ْا ا
َنل ُنشٗاا ِنٍ ۢنا
ليِن َٰ َن ِنا
اٗ َنػ ِنَيُن٘ ْاا ٱى َٰ َّن
اٗ َنر َنم ُنشٗ ْاا ٱ َّناَنا َنمضِن ٗٞشاا َناٗٱّز َن
ذ َن
المعنيون بقولوِ :ن َّن اٱىَّن ِنزَِٝناا َن ا َنٍُْن٘ ْا َن
ّ
تاَٝنْقَنيِنجُنَُ٘ن ا٢٢٧ا[س٘سحااىلؼشا .]٢٢٧,
سَٞن ۡحؼيَن ُناٌاٱىَّن ِنزَِٝناا َنيَن ُنَ ٓا٘ ْااأَن َّن
َنٗ َن
ٛا ُنٍْقَنيَن ٖ
بأن تمك اآليات مدنية".
ولع ّل ىذه اآلية ىي الّتي أقدمت ىؤالء عمى القول ّ

( )2

من خالل ىذا

أن سورة الشعراء م ّكية ّإال أربع آيات األخيرة فيي مدنية.
نستنتج ّ
أما بالنسبة لعدد آياتيا؛ فيي مائتان وسبع وعشرون آية عند أىل الشام والكوفة ،وأىل البصرة
وست وعشرين آية ،وىي السورة السابعة األربعون في عدد نزول السور،
يجعمون عدد آياتيا مائتين
اّ
فيو السادس
نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النملّ ،
أما ترتيبيا في المصحف الشريف ّ
والعشرون ،وتقع في الجزء التاسع عشر.
أن القرآن الكريم ىداية وارشاد فيو مشتمل عمى أغراض وىدايات ،يريد من السامع أن
وبما ّ
يتعظ ويعتبر .وسورة الشعراء ،اشتممت عمى أغراض عديدة نذكر منيا؛ " ّأوليا ،التنويو بالقرآن،
ّ
()1محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ط ،4بيروت ،دار القرآن الكريم ،1981 ،ج ،2ص.374

( )2محمد الطاىر بن عاشور ،تفسر التحرير والتنوير ،تونس ،الدار التونسية لمنشر ،1984 ،ج ،19ص.89
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الفصل الثاني:

النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى ما يالقيو من إعراض قومو عن
والتعريض عن معارضتو وتسمية
ّ
تعرضيم لغضب اهلل تعالى ،وضرب
التوحيد الذي دعاىم إليو القرآن وفي ضمنو تيديدىم عمى ّ
المثل ليم بما ح ّل باألمم المك ّذبة رسميا والمعرضة عن آيات اهلل.وىناك مقاصد أخرى تمحورت
عمييا السورة تمثّمت في إثبات توحيد اهلل سبحانو ،والخوف من اآلخرة والتصديق بالوحي المنزل
عمى رسولو صمى اهلل عميو وسمم ،وطمأنة قموب المؤمنين وتصبيرىم عمى ما يمقونو من عند
المشركين وتثبيتيم عمى العقيدة ميما أوذوا في سبيميا من الظالمين ،وىدفت السورة بآياتيا المتعددة
جنات النعيم ،وما ينتيي إليو الكفرة والمشركون من عذاب جزاء
إلى بيان ما يؤول إليو المتّقون من ّ
تضمنتيا عمى شريف
كفرىم وتطاوليم وسفاىة افترائيم عمى رسل اهلل .وامتازت قصص الرسل الّتي
ّ
وسمو الغايات ،واشتممت عمى مسالك الحكمة واالعتبار ،وانتظم فييا فصول
المقاصد واألغراض
ّ
الدعوة والثبات عمى المبدأ ،والصبر والتيذيب بالترغيب تارة
في األخالق والتربية واآلداب و ّ
عامة يقتدون بسيرة
وبالترىيب تارة أخرى لحمل أىل م ّكة
ّ
خاصة عمى اإلسالم ،وجعل المسممين ّ
رسل اهلل فييا .وفي األخير ختمت السورة بوعيد الظالمين وبيان وبال عاقبتيم ،وعظم الكتاب المنزل
وجالل قدره"(.)1
المبحث الثاني :دراسة إحصائية لممشتقات في سورة الشعراء:
تنوعت
 .1إحصاء المشتقات في سورة الشعراء :ورد في سورة الشعراء الكثير من المشتقّات ،وقد ّ
المشبية ،اسم
وتعددت بأقساميا الثمانية؛ اسم الفاعل ،اسم المفعول ،صيغة المبالغة ،الصفة
ّ
ّ
التفضيل ،اسما الزمان والمكان ،اسم اآللة ،وقد بمغت في مجمميا مائتين وأربعة عشر صيغة،
نصنفيا في الجدول أدناهٌّ ،
كل حسب قسمو ،مع رقم اآلية التي ورد ذكره فييا.
ّ
()1محمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير،ص.90
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الفصل الثاني:

 المشتقّات الواردة في السورة مع رقم اآلية:المشبية
الصفة
ّ

اسم الفاعل

اسم المفعول

صيغة المبالغة

المبين(اآلية/32،97/30/2

محدث(اآلية)5

عميم(34اآلية /37،العزيز(اآلية/68/9

)194/115

رسول(اآلية/107/27/16

)220

/140/122/104

باخع (اآلية )3

)178/162/143/125

سحار(اآلية)37
ّ

/191/175/159

مؤمنين(اآلية/67/51/8/3

المرسمين(اآلية/105/21

نذير(اآلية)115

)217

/121/118//103/10

)176/160/141/123

جبارين(اآلية )130الرحمان(اآلية)5
ّ

)215//190/174/139

مجنون(اآلية)27

الرحيم(/68/9

خاضعين(اآلية)4

المسجونين(اآلية)29

 /140/122/104بيضاء(اآلية)33

معرضين(اآلية)5

معموم(اآلية)155/38

 /191/175/159كبيركم(اآلية)49

كريم(اآلية)58/7

الظالمين(اآلية)209/10

المقربين(اآلية)42
ّ

)217

قميمون(اآلية)54

مستمعون( اآلية)15

ُمتََّبعون(اآلية)52

األليم(اآلية)201

عظيم(/153/63

الكافرين(اآلية)19

لمدركون(اآلية)61

السميع(اآلية)189/156 )220

موقنين(اآلية)24

المرجومين(اآلية)116

أفّاك(اآلية)222

سميم(اآلية)89

الصادقين(اآلية/154/31

المشحون(اآلية)119

أثيم(اآلية)222

صديق(اآلية)101

)187

مع ّذبين(اآلية)138

عجوز(اآلية)171

حميم(اآلية)101

الناظرين(اآلية)33

المسحرين(اآلية)185/153
ّ

ىضيم(اآلية)148

ساحر(اآلية)34

المخرجين(اآلية)167
َ

أمين(اآلية/107

حاشرين(اآلية)53/36

المنذرين(اآلية)208/183

/162/143/125
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الفصل الثاني:
السحرة(اآلية)46/40/38
ّ

منظرين(اآلية)203

)193/178

مجتمعون(اآلية)39

معزولون(اآلية)212

مستقيم(اآلية)186

الغالبين(اآلية)46/41/40

األعجمين(اآلية198

ممقون(اآلية)43

)

ساجدين(اآلية)219/46

بريء(اآلية)216

منقمبون(اآلية)50

كثير(اآلية)227

الغائظون(اآلية)55
حاذرون(اآلية)56
مشرقين(اآلية)60
أصحاب(اآلية)176/61
عاكفين(اآلية)71
الصالحين(اآلية)83
اآلخرين(اآلية)84
ورثة(اآلية)85
لممتقين(اآلية)90
الغاوون(اآلية)224/94/91
المجرمون(اآلية)200/99
شافعين(اآلية)100
طارد(اآلية)114
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الفصل الثاني:
الباقين(اآلية)120
الواعظين(اآلية)136
صالح(اآلية)142
آمنين(اآلية)146
فارىين(اآلية)149
المسرفين(اآلية)151
نادمين(اآلية)157
عادون(اآلية)166
القالين(اآلية)168
الغابرين(اآلية)171
المخسرين(اآلية)181
مفسدين(اآلية)183
الكاذبين(اآلية)223/186
المنذرين(اآلية)194
العمماء(اآلية)197
الشعراء(اآلية)224
الصالحات(اآلية)227
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اسم الزمان

اسم اآللة

اسم التفضيل

اسم المكان

األولين(اآلية184/137/51/26
ّ

المشرق(اآلية)28

ميقات(اآلية)38

)196/

المغرب(اآلية)28

القسطاس( اآلية)182

أكثرىم(اآلية/121/103/67

المدائن()53

)223/190/184/158/139

مصانع(اآلية)129

األقدمون(اآلية)76

مقام(اآلية)214

األرذلون(اآلية)111
أعمم(اآلية)188
األقربين(اآلية)214

 .2دراسة المشتقّات الواردة في السورة:
: 1اسم الفاعل:
- 2
وردفي سورة الشعراء إجماال؛ خمس وثمانون صيغة السم الفاعل ،منيا

تسع وأربعون صيغة

الثالثي عمى وزن فاعل وس ت وثالثون صيغة مشتقّة من غير الثالثي عمى وزن
مشتقّة من
ّ
مضارعو بإبدال ياء المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره .وفيما يمي تصنيف السم الفاعل
اشتق منو متبوع برقم اآلية.
الوارد في سورة الشعراء حسب الفعل الّذي
ّ
الثالثي:
أوال :أسماء الفاعمين من الفعل
ّ
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الفصل الثاني:
اسم الفاعل ورقم اآلية

فعمو

نوع الفعل

باخع(اآلية)3

بخع

ثالثي صحيح سالم

خاضعين(اآلية)4

خضع

ثالثي صحيح سالم

الظالمين(اآلية)209/10

ظمم

ثالثي صحيح سالم

الكافرين(اآلية)19

كفر

ثالثي صحيح سالم

الضالّين(اآلية)86/20

ض ّل

ثالثي مضعف
ثالثي صحيح سالم

الصادقين(اآلية ) 187/154/31صدق
الناظرين(اآلية)33

نظر

ثالثي صحيح سالم

ساحر(اآلية)34

سحر

ثالثي صحيح سالم

السحرة(اآلية)46/40/38

سحر

ثالثي صحيح سالم

الغالبين(اآلية)44/41/40

غمب

ثالثي صحيح سالم

ساجدين(اآلية)219/46

سجد

ثالثي صحيح سالم

حاشرين(اآلية)53/36

حشر

ثالثي صحيح سالم

لغائظون(اآلية)55

غاظ

ثالثي معتل أجوف

حاذرون(اآلية)56

حذر

ثالثي صحيح سالم

أصحاب(اآلية)176/61

صحب

ثالثي صحيح سالم

عاكفين(اآلية)71

عكف

ثالثي صحيح سالم

الصالحين(اآلية)83

صمح

ثالثي صحيح سالم

اآلخرين(اآلية)84

أخر

ثالثي صحيح ميموز
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الفصل الثاني:
ورثة(اآلية)85

ورث

ثالثي معتل

الغاوون( اآلية)224/94/91

غوى

ثالثي معتل لفيف مقرون

شافعين(ا آلية)100

شفع

ثالثي صحيحسالم

طارد(أآلية)114

طرد

ثالثي صحيح سالم

الباقين(اآلية)120

بقى

ثالثي معتل ناقص

الواعظين(اآلية)136

وعظ

ثالثي معتل مثال

صالح(اآلية)142

صمح

ثالثي صحيح سالم

آمنين(اآلية)146

أمن

ثالثي ميموز

فارىين(اآلية)149

فره

ثالثي صحيح سالم

نادمين(اآلية)157

ندم

ثالثي صحيح سالم

عادون(اآلية)166

عدا

ثالثيمعتل ناقص

القالين(اآلية)168

قال

ثالث معتل ناقص

الغابرين(اآلية)171

غبر

ثالثي صحيح سالم

الكاذبين(اآلية)223/186

كذب

ثالثي صحيح سالم

العمماء(اآلية)197

عمم

ثالثي صحيح سالم

الشعراء(اآلية)224

شعر

ثالثي صحيح سالم

الصالحات(اآلية)227

صمح

ثالثي صحيح سالم

أسماء الفاعمين من الثالثي منيا ما ورد بصيغة جمع المذكر السالم نحو :خاضعين(جمع
خاضع) ،الظالمين(جمع ظالم) ،الكافرين(جمع كافر)....،
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الفصل الثاني:

كما أتت صيغ أخرى ألسماء الفاعمين عمى صيغة جمع التكسير نحو :الشعراء(جمع شاعر)،
ورثة وسحرة(جمع وارث وساحر عمى وزن (فَ َعمة)) ،وعمماء (جمع عالم)....،
وألفينا صورة واحدة السم الفاعل عمى صيغة جمع المؤنث السالم وىي (الصالحات) جمع
(صالحة ).
ثانيا :أسماء الفاعمين من غير الثالثي:
ورد سبع وثالثون صيغة السم الفاعل من غير الثالثي عمى وزن مضارعو بابدال ياء المضارعة
ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره ،وىي كاآلتي:
اسم الفاعل ورقم اآلية

نوع الفعل

فعمو

المبين(اآلية )194/115/97/32/30/2أبان

ثالثي مزيد بيمزة

مؤمنين(اآلية /103/102/67/51/8/3آمن

ثالثي مزيد بيمزة

/174/158/139/121/118/ 114
)215/199/190
معرضين(اآلية)5

أعرض

ثالثي مزيد بيمزة

مستمعون(اآلية)15

استمع

ثالثي مزيد بحرفين

موقنين(اآلية)24

أيقن

ثالثي مزيد بحرف

مجتمعون(اآلية)39

اجتمع

ثالثي مزيد بحرفين

ممقون(اآلية)43

ألقى

ثالثي مزيد بحرف

منقمبون(اآلية)43

انقمب

ثالثي مزيد بحرفين
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الفصل الثاني:
مشرقين(اآلية)60

أشرق

ثالثي مزيد بحرف

لممتقين(اآلية)90

اتقى

ثالثي مزيد بحرفين

المجرمون(اآلية)200/99

أجرم

ثالثي مزيد بحرف

المسرفين(اآلية)151

أسرف

ثالثي مزيد بحرف

المخسرين(اآلية)181

أخسر

ثالثي مزيد بحرف

مفسدين(اآلية)183

أفسد

ثالثي مزيد بحرف

المنذرين(اآلية)208/194

أنذر

ثالثي مزيد بحرف

وردت أسماء الفاعمين من غير الثالثي في سورة الشعراء أغمبيا عمى صيغة جمع المذكر
السالمّ ،إال صيغة "مبين" .ثالث وثالثون منيا من الثالثي المزيد بحرف وأربع صيغ من الثالثي
المزيد بحرفين.
 : 2اسم المفعول:
- 2
َح َوت سورة الشعراء ،ثالثون صيغة منيا ستة من الثالثي عمى وزن مفعول ،وسبعة عمى وزن
فعول بمعنى مفعول ،وسبعة عشرة صيغة منيا من غير الثالثي كما يظير في الجدولين التاليين:
أوال :أسماء المفعولين من الثالثي:
فعمو

نوع الفعل

اسم المفعول ورقم اآلية
رسول(اآلية)162/143/125/107/27/16

فعول

ُرسل

صحيح سالم

مجنون(اآلية)27

مفعول

جن
ّ

صحيح مضعف

المسجونين(اآلية)29

مفعول

سجن

صحيح سالم
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الفصل الثاني:
معموم(اآلية)155/38

مفعول

عمم

صحيح سالم

المرجومين(اآلية)116

مفعول

رجم

صحيح سالم

المشحون(اآلية)119

مفعول

شحن

صحيح سالم

معزولون(اآلية)212

مفعول

عزل

صحيح سالم

صيغ اسم المفعول من الفعل الثالثي جاءت في معظميابصيغة جمع المذكر السالم مثل:
(مسجونين)جمع (مسجون) ،و(معزولون)جمع(معزول)...وعمى صيغة المفرد كما ىو الحال مع
لفظة رسول.
ثانيا :أسماء المفعولين من غير الثالثي :وصياغتو بإبدال ياء المضارعة ميما مضمومة
وفتح ما قبل آخره
اسم المفعول ورقم اآلية

فعمو

نوع الفعل

المرسمين(اآلية141/123/105/21

أرسل

ثالثي مزيد بحرف
ّ

)176/160/
المقربين(اآلية)42

قرب
ّ

ثالثي مزيد بحرف

متّبعون(اآلية)52

اتبع

ثالثي مزيد بحرفين

مدركون(اآلية)61

أدرك

ثالثي مزيد بحرف
ّ

معذبين(اآلية)213/138

ع ّذب

ثالثي مزيد بحرف

المسحرين(اآلية)185/153

سحر
ّ

ثالثي مزيد بحرف

المخرجين(اآلية)167

أخرج

ثالثي مزيد بحرف
ّ
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الفصل الثاني:
المنذرين(اآلية)203/183

أنذر

ثالثي مزيد بحرف
ّ

منظرون(اآلية)203

أنظر

ثالثي مزيد بحرف
ّ

مرسل)،
رسمين)جمع( َ
وردت أسماء المفعولين أغمبيا عمى صيغة جمع مذكر السالم مثلُ :م َ
مقرب)...
مقربين)جمع( ّ
( ّ
المشبهة:
 : 3-2الصفة
ّ
وردت في سورة الشعراء اثنتان وثالثون صيغة لمصفة المشبية ،إحدى وثالثون منيا من الفعل
الثالثي ،وصيغة واحدة من الفعل السداسي.
أوال :من الفعل الثالثي:
المشبية ورقم اآلية
الصفة
ّ

وزنيا

فعميا

نوع الفعل

العزيز(اآلية/140/122/104/68/9

فعيل

عز
ّ

مضعف
ثالثي
ّ

)217/191/175/159
رحمان(اآلية)5

فعالن

ِ
رحم

ثالثي صحيح

كريم(اآلية)58/7

فعيل

كرم
ُ

ثالثي صحيح

بيضاء(اآلية)33

فعالء

ُبيض

ثالثي صحيح

كبيرىم(اآلية)49

فعيل

كبر
ُ

ثالثي صحيح

قميمون(اآلية)54

فعيل

قل

ثالثي مضعف

عظيم(اآلية)189/156/153/63

فعيل

عظُم

ثالثي صحيح

سميم(اآلية)89

فعيل

سمم

ثالثي صحيح
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الفصل الثاني:
صديق(اآلية)101

فعيل

صدق

ثالثي صحيح

حميم(اآلية)101

فعيل

حم

ثالثي مضعف

أمين(اآلية 178/162/143/125/107فعيل

أمن

ثالثي ميموز

)193/
األعجمين(اآلية)198

أفعل

عجم

ثالثي صحيح

بريء(اآلية)216

فعيل

برئ

ثالثي ميموز

كثير(اآلية)227

فعيل

كثر

ثالثي صحيح

المشبية الّتي وردت في سورة الشعراء ،جاءت عمى وزن (فعيل) نحو :بريء،
أغمّب الصفات
ّ
كثير ،حميم...
ثانيا :الصفة المشبية من غير الثالثي:
الثالثي ،من الفعل السداسي.
وردت صيغة واحدة من الفعل غير
ّ
الصفة المشبية ورقم

فعميا

وزنيا

نوع الفعل

اآلية
مستقيم(اآلية)186

استقام

مستفعل

سداسي

 : 4-2صيغة المبالغة:
وردت منيا في سورة الشعراء؛ إحدى وعشرون صيغة ،ثمانية عشر منيا مشتقة من الفعل
الثالثي.
الثالثي ،والثالث من غير
ّ
أوال :من الفعل الثالثي:
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الفصل الثاني:

وزنيا فعميا

صيغ المبالغ ورقم اآلية
الرحيم(اآلية/175/159/140/122/104/68/9

فعيل

رحم

نوع الفعل
صحيح سالم

)217/191
صحيحسالم

عميم(اآلية)220/37/34

فعيل

عمم

سحار(اآلية)37
ّ

فعال
ّ

سحر صحيح سالم

ىضيم(اآلية)148

فعيل

ىضم صحيح سالم

عجوز(اآلية)171

فعول عجز صحيح سالم

السميع(اآلية)220

فعيل

سمع

صحيح سالم

أفّاك(اآلية)222

فعال
ّ

أفك

صحيحميموز

أثيم(اآلية)222

فعيل

أثم

صحيح ميموز

فعال)
جاءت أربع وثالثون صيغة مشتقة من الفعل الثالثي ،أغمبيا عمى وزن (فعيل) ،و( ّ
وصيغة واحدة عمى وزن فعول (عجوز)
ثانيا :من غير الثالثي:
الثالثي،كما ىو موضح في الجدول أدناه:
وردت ثالث صيغ مبالغة فقط من غير
ّ
صيغة المبالغة ورقم اآلية

وزنيا

فعميا

نوع الفعل

نذير(اآلية)115

فعيل

أنذر

ثالثي مزيد بحرف
ّ

جبارين(اآلية)130
ّ

فعال
ّ

جبر

ثالثي صحيح
ّ

أليم(اآلية)201

فعيل

آلم

ثالثي مزيد بحرف
ّ
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الفصل الثاني:

اثنتان منيا وردت بصيغة المفرد وصيغة واحدة عمى صورة جمع المذكر السالم ىي
جبار).
جبارين)جمع( ّ
( ّ
: 5-2اسم التفضيل:
وردت في سورة الشعراء ،ثالث وعشرون صيغة السم التفضيل كميا من الفعل الثالثي
كما ىو موضح في الجدول:

فعمو

اسم التفضيل ورقم اآلية

أكثرىم(اآلية /158/139/121/103/67/8كثر

نوع الفعل
ثالثي صحيح سالم

)223/190/184
ّأولين(اآلية)196/184/137/51/26

أول

ثالثي صحيح
ّ

أجمعين(اآلية)170/95/65/49

جمع

ثالثي صحيح سالم

األقدمون(اآلية)76

قدم

ثالثي صحيح سالم

األرذلون(اآلية)111

رذل

ثالثي صحيح سالم

أعمم(اآلية)188

عمم

ثالثي صحيح سالم

أغنى(اآلية)207

غني

ثالثي معتل

األقربون(اآلية)214

قرب

ثالثي صحيح سالم

أتت اسماء التفضيل في ىذه السورة الكريمة ،مشتقة من الفعل الثالثي الصحيح إال اسما واحدا،
اشتق من الفعل الثالثي المعتل(ناقص) وىو (أغنى).
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الفصل الثاني:

كما ّأنيا جاءت في بعض منيا بصيغة جمع المذكر السالم مثل( :أجمعين)جمع(أجمع)،
(األقدمون)جمع(األقدم)...
 : 6-2اسما الزمان والمكان:
الثالثي،
حوت سورة الشعراء أربع صيغ السمي الزمان والمكان ،كمّيا مشتقّة من الفعل
ّ
والجدول اآلتي يوضح ذلك:
اسم الزمان والمكان ورقم اآلية

وزنو

فعمو

نوعو

المشرق(اآلية)28

مفعل

شرق

ثالثي صحيح سالم

المغرب(اآلية) 28

مفعل

غرب

ثالثي صحيح سالم

مقام(اآلية)58

مفعل

قام

ثالثي أجوف
ّ

مصانع(اآلية)129

مفاعل

صنع

ثالثي سالم

بالنسبةلصيغتي{المشرق والمغرب} ،وجدناىما في بعض كتب التفسير بمعان مختمفة ،فبعضيم
ذكرىما عمى ّأنيما مكان المشرق والمغرب ،وبالتالي ىما اسما مكان .وبعضيا اآلخر أوردىا عمى
ّأنيا زمن شروق الشمس وغروبيا وبالتالي فيما اسما زمان.
 : 7-2اسم اآللة:
أن اسم اآللة قد يكون مشتقا من األفعال وقد يكون جامدا ،والجدول المرفق يوضح
المعروف ّ
نوع ىذه المشتقّات في السورة::
اسم اآللة ورقم اآلية

وزنيا

فعميا

نوع الفعل

القسطاس(اآلية)182

جامد

جامد

جامد
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الميقات(اآلية)38
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ِم ْف َعال

أقّت

ثالثي مزيد بحرف
ّ

أن اسم الفاعل قد أخذ النصيب األكبر من
من خالل اإلحصاءات التي قمنا بيا ّ
تبين لنا ّ
المشتقّات الواردة في السورة الكريمة حيث بمغ خمسوثمانون صيغة ،تميو الصفة المشبية بإحدى
وثالثين صيغة ،ثم اسم المفعول بثالثين صيغة ،واسم التفضيل بثالث وعشرين صيغة ،وبعدىا
صيغة المبالغة بإحدى وعشرين صيغة ،وما قبل األخير اسما الزمان والمكان بأربع صيغ ،وأخي ار
السداسي واختالفات
الثالثي والخماسي و
تنوعيا بين
اسم اآللة بصيغتين .والمالحظ في ىذه الصيغ ّ
ّ
ّ
الثالثي.
أوزانيا ،والنسبة األكبر تعود لمفعل
ّ
المبحث الثالث :داللة المشتقات الواردة في سورة الشعراء (:دراسة إعرابية داللية):
الخاصة بموضوع بحثنا.
المدونة
الداللي لممشتقّات الواردة في
يتطرق إلى الجانب
ّ
ىذا المبحث ّ
ّ
ّ
ولمعرفة الداللة الّتي تحمميا ىذه المشتقّات ،سنرفقو بالمواقع اإلعرابية لبعض منيا ،مع تفسير يسير
نتدرج في البحث عنو
لآلية الحاوية لو ،وىذا يم ّكننا بحول اهلل من الوصول إلى مدلولو ،بحيث ّ
ونتقصى المدلول من أول آية إلى آخر آية.
 .1اسم الفاعل:
ذكرنا آنفا عدد وروده في السورة المباركة ،وفيما يمي محمو اإلعرابي وداللتو:
ِٞا٢ا[س٘سحااىلؼشا ]٢,
تاٱ ۡحى ُنَجِن ِنا
 قال تعالى:رِن ۡحيلَناا َن ا ََٰٝنذُنااٱ ۡحى ِنن َٰزَن ِنا
أ -اإلعراب:
المبين :نعت مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.
ب -المعنى:
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الفصل الثاني:

الغي والرشاد"(.)1
أي "ىذه آيات الكتاب المبين أيّ :
البين الواضح الذي يفصل بين الحق والباطل ،و ّ
سلَن اأَن َّن اَٝن ُننُّ٘ن٘ ْاا ُنٍ ۡحؤ ِنٍِْنَِٞن ا}٣ا[س٘سحااىلؼشا ]٣,
 قال تعالى:ىَن َنؼيَّنلَناا َٰثَن ِنخغ ٞاَّّن ۡحف َن
أ -اإلعراب:
باخعٌ :خبر لعل مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره.
ب -الداللة:
"يقول تعالى ذكره :لعمك يا محمد قاتل نفسك وميمكيا إن لم يؤمن قومك بك ،ويصدقوك عمى ما
جئتيم بو ،والبخع ىو القتل واإلىالك في كالم العرب"(.)2
()3

"والبخع :ان يبمغ بالذبح البخاع ،وىو عرق مستبطن الفقار ،وذلك أقصى حد الذبح""

ذ ا أَن ۡحػ ََْٰنقُن ُنٌٖۡح اىَن َنٖ َٰ َن
ض ِنؼَِٞن ا ٤ا[س٘سحا
س َنَبٓا ِناا َن اَٝن ٗخا َنظَنيَّن ۡحا
 قال تعالى ِ :نُا َّّن َن
لۡحاا ُّنَْن ِّذضهۡحاا َنػيَن ۡحِ ٞنٌٖا ِّذٍَِن ا ٱى َّن
باخ ِن
اىلؼشا ]٤,
أ  -اإلعراب:
خاضعين :خبر"ظلت" منصوب وعالمة نصبه الياء ألنّه جمع مذكر سالم.

( )1عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي،تفسير القرآن العظيم ،تح /محمد واصل العجماوي ،ط،1
القاىرة ،مؤسسة قرطبة ،2000 ،ج ،10ص.337
( )2ابو جعفر الطبري ،تفسير الطبري من كتابو جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق الدكتور بشار عواد
معروف ،ط،1لبنان ،مؤسسة الرسالة ،1995 ،م ،5ص.495

( )3الزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،...تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،ط ،1الرياض،
مكتبة العبيكان ،1998 ،ج ،4ص.376
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الفصل الثاني:
ب -المعنى:

إما لخوف اليالك كنتق الجبل عمى بني إسرائيل ،واما ألجل الوضوح وبير
"والخضوع لآلية المنزلة ّ
()1

أن خضوع العنق والرقبة عالمة الذلة واالنقياد".
العقول ،بحيث يقع اإلذعان ليا .وذلك ّ

ألن االنقياد من أسباب الخضوع؛
" والخضوع :التطامن والتواضع ،ويستعمل في االنقياد مجا از ّ
عقمي ،وفيو تمثيل لحال المنقادين الخاضعين األذلّة بحال
واسناد الخضوع إلى األعناق مجاز
ّ
الخاضعين الذين يتقون أن تصيبيم قاصمة عمى رؤوسيم فيم يطأطئون رؤوسيم وينحنون اتقاء
()2

المصيبة النازلة بيم".

ضَِٞن ا ٥ا[س٘سحا
 قال تعالىَ :نٗ َنٍبَٝن ۡح رِنِ ٞنٌٖا ِّذٍِا ِنر ۡحم ٖشا ِّذٍَِن ا ٱى َّنش ۡح َٰ َنَ ِنا
سا ِن َّن ا َنمبُّن٘ ْااػ ۡحَنْٔاُن ا ُنٍ ۡحؼ ِنش ِن
ِا ُنٍ ۡح َنذ ٍث
اىلؼشا ]٥,
أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
معرضين :خبر(كانوا)منصوب وعالمة نصيو الياء ّ
ب -المعنى:
أن إعراضيم راسخ فييم و ّأنو قديم
"واالتيان بفعل (كانوا) وخبره دون أن يقال :إال أعرضوا ،إفادة ّ
مستمر إذ أخبر عنيم قبل ذلك بقولو ( ّأال يكونوا مؤمنين) فانتقاء كون إيمانيم واقعا ىو إعراض
منيم عن دعوة الرسول التي طريقيا الذكر بالقرآن فإذا أتاىم ذكر بعد الذكر الذي لم يؤمنوا بسببو
وجدىم عمى إعراضيم القديم"(.)3

معوض،ط ،1لبنان ،دار إحياء التراث
( )1أبو زيد الثعالبي ،الجواىر الحسان في تفسير القرآن ،تحقيق عمي محمد ّ
العربي،1997،ج،4ص.224

( )2محمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير،ج،19ص.96
()3المرجع نفسو،ص98
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الفصل الثاني:

ۖٗ
َٰ
اٗ َنٍبا َنمبَُن اأَن ۡحمضَن ُنشُٕنٌا ُّشٍ ۡحؤ ِنٍِْنَِٞن ا٨ا[س٘سحااىلؼشا ]٨,
 قال تعالىِ :نَُّن ا ِنٜا َنرىِنلَناا َن ٓاَلَٝن ٗخ َن
أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
مؤمنين :خبر(كان) منصوب وعالمة نصبو الياء ّ
ب -المعنى:
مصدقين لما سبق من عممي فييم و(كان)ىنا صمة في قول سيبويو تقديره :وما كان
بمعنى " ّ
()1

أكثرىم مؤمنين".

َٰ
ذاٱ ۡحىقَن ۡح٘ َناًاٱىظَّنيِن ِنََِٞناا١٠ا[س٘سحااىلؼشا ]١٠,
س َٰ ٓاٚاأَن ِنُاٱ ۡح ِنا
اسثُّشلَن ا ُنٍ٘ َن
 قال تعالىَ :نٗ ِن ۡحاراَّنبد ََٰنَ ٙن

أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
الظالمين :نعت منصوب وعالمة نصبو الياء ّ
()2

وس ْوق ىذه القصة تمثيل لكفار قريش".
ب -الداللة" :بمعنى اذكر إذ نادى ربك موسىَ ،

ىنا استحضار قوم فرعون بوصفيم بالقوم الظالمين إيماء إلى عمة اإلرسال .والظمم أنواع ،ظمم
()3

النفس بعبادة ما ال يستحق العبادة ،وظمم الناس حقّيم إذ استعبدوا بني إسرائيل واضطيدوىم".
 قال تعالىَ :نب َناها َنم َّن ۖٗاا ٱ ۡحَنار َنٕجَنبااثَنِنب ََٰٝنزِنَْن ۖٗبٓاا ِنَّّنبا َنٍ َنؼ ُننٌا ُّشٍ ۡحسزَن ِنَ ُنؼَُ٘ن ا١٥ا[س٘سحااىلؼشا ]١٥,
أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
إن)مرفوع وعالمة رفعو الواو ّ
ّمستمعون :خبر ثاني ل( ّ

( )1احمد بن أبي بكر القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنو من السنة وآي القرآن ،تحقيق الدكتور
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،ط ،1لبنان ،مؤسسة الرسالة ،2006،ج ،16ص.11

( )2أبو زيد الثعالبي ،تفسير الثعالبي ،ج ،4ص.225

( )3الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ص103ـ ـ(.104بتصرف)
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الفصل الثاني:
ب -المعنى:

لفظة(مستمعون)جاءت "عمى نحو التعظيم والجبروت التي هلل تعالى ،وصيغة قولو(مستمعون)
تعطي اىتباال باألمر ليس في صيغة قولو(سامعون) واال فميس يصف اهلل تعالى بطمب االستماع،
واّنما القصد إظيار التيمم ليعظم أنس موسى أو تكون المالئكة بأمر اهلل ّإياىا تستمع"(.)1
اٗأَنّذَن ا ِنٍَِن اٱ ۡحى َٰ َننفِن ِنشَِٝناا١٩ا[س٘سحااىلؼشا ]١٩,
 قال تعالىَ :نٗ َن َنؼ ۡحيذَناا َن ۡحؼيَنزَنلَنااٱىَّنزِنٜا َن َنؼ ۡحيذَن َن
أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم ،متعمقان بمحذوف
الكافرين :اسم مجرور ب(من) وعالمة جره الياء ّ
خبر(أنت).
الداللة:
ب ّ-
" أي وأنت من الجاحدين إلنعامنا الكافرين بإحساننا قال ابن عباس :من الكافرين لنعمتي إذ لم
يكن فرعون يعمم ما الكفر".

()2

وىذا القول األول وىينا قول آخر ":من الكافرين بإليك ،كنت معنا

السدي ،فعمى األول :وأنت من الكافرين اآلن ،وعمى الثاني:
عمى ديننا الذي تعيب ،قال الحسن و ّ
وكنت"

()3

ضبٓاىِّذَِٞناا٢٠ا[س٘سحااىلؼشا ]٢٠,
ااٗأَنَّن ۠با ِنٍَِن اٱى َّن
 قال تعالىَ :نب َناها َن َنؼ ۡحيزُن َنٖابٓاا ِن ٗر َن
أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
الضالّين :اسم مجرور ب(من) وعالمة جره الياء ّ
ّ
( )1قاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق
عبد السالم عبد الشافي محمد ،ط ،1بيروت لبنان ،دار الكتب العممية ،2001 ،ج ،4ص.227
( )2محمد عمي الصابوني ،صفوة التفاسير،م،2ص.376

( )3اإلمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن عمي بن محمد الجوري القريشي البغدادي ،زاد الميسر في عمم
التفسير ،ط ،3دمشق ،المكتب اإلسالمي ،1984 ،ج ،6ص.119
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الفصل الثاني:
ب -الداللة:فييا ثالثة أقوال:

أحدىما :من الجاىمين ،قالو ابن عباس وقال بعض المفسرينّ :إني كنت جاىالن لم يأتني من
اهلل شيء.
والثاني :من الخاطئين ،بمعنى إني قتمت النفس خطأ .والثالث :من الناسين ،ومثمو قولو
...ٙا٢٨٢ا[س٘سحااىجقشح]٢٨٢,
َنض َّنوا ِن ۡح َنذ َٰى ُنٖ َنَبا َنزُن َنز ِّذم َنشا ِن ۡح َنذ َٰى ُنٖ َنَبٱ ۡحَلُن ۡحخ َنش َٰا
تعالى...:أُار ِن
 قال تعالى:

()1

اٗ َنٍباثَن ۡحَْٞن ُنٖ َنَ ۖٗبٓاا ِنُا ُنمْزُنٌا ُّشٍ٘ ِنِْنَِٞن ا
س َٰ َنَ َٰ َن٘ ِنا
اس ُّشةا ٱى َّن
َنب َناه َن
دا َناٗٱ ۡحَلَن ۡحس ِنا َن

٢٤ا[س٘سحا

اىلؼشا ]٢٤,
أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
موقنين :خبر(كنتم) منصوب وعالمة نصبو الياء ّ
ب -الداللة:
" معناه إن كان يرجى منكم اإليقان الذي يؤدي إليو النظر الصحيح نفعكم ىذا الجواب ،واال لم
()2

ينفع ،أو إن كنتم موقنين بشيء قط فيذا أولى ما توقنون بو ،لظيوره وانارة دليمو".

 قال تعالىَ :نب َناهاىَنئِن ِنِاٱرَّن َنخ ۡحزدَناا ِن َٰىَن ًٖبا َنغ ۡحِ ٞنشٛا َنَلَن ۡحج َنؼيَنَّْنلَن ا ِنٍَِن اٱ ۡحى َنَ ۡحس ُنجِّ٘نَِٞناا٢٩ا[س٘سحااىلؼشا ]٢٩,
أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
المسجونين :اسم مجرور بالحرف وعالمة جره الياء ّ
ب -الداللة:
ألنو يفيد معنى
بمعنى "
ألنو األنسب بمقام التيديد ّ
ألسجننك ،فسمك فيو طريق اإلطناب ّ
ّ
ألجعمنك واحدا ممن عرفت أنيم في سجني ،فالمقصود تذكير موسى بيول السجن".
( )1المرجع السابق ،ص(.119بتصرف)

( )2الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.385
( )3ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،19ص.122
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الفصل الثاني:

ل ِنشَِٝن ا٣٦ا[س٘سحااىلؼشا ]٣٦,
شا ِنٜاٱ ۡحى َنَ َنذ ٓاا ِن ِنا
اٗٱ ۡحث َنؼ ۡحا
اٗأَن َنخبُٓن َنا
ِا َٰ َن ِن
 قال تعالىَ :نبىُن ٓا٘ااأَن ۡحس ِنج ۡحٔ َن
أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
حاشرين :مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الياء ّ
ب -المعنى:
()1

"اإلرجاء التأخير ،والحاشر الجامع ،أي ابعث في المدائن جامعين لكل ساحر".
س ِنج ِنذَِٝن ا٤٦ا[س٘سحااىلؼشا ]٤٦,
 قال تعالىَ :ن ُن ۡحىقِن َنا
ٜاٱى َّن
س َن َنش احُن َٰ َن
أ  -اإلعراب:
ألنيا جمع مذكر سالم.
ساجدين :حال منصوبة وعالمة نصبيا الياء ّ

ب -الداللة:معنى اآلية "سجدوا هلل رب العالمين بعدما شاىدوا البرىان الساطع والمعجزة
الباىرة.)2(".
ٌٞا٨٥ا[س٘سحااىلؼشا ]٨٥,
اجَّْن ِنخاٱىَّْن ِنؼ ِنا
ِاٗ َنسصَن ِنخ َن
 قال تعالىَ :ناٗٱ ۡحج َنؼ ۡحيِْنٜا ِنٍ َن
أ  -اإلعراب:
ورثة :جار ومجرور متعمقان بمفعول بو ثاني (اجعمني).
ب -الداللة:
"ورثة عمى وزن (فعمة) جمع (وارث) والوارث الذي لو الحق فيما ترك األقربون من األىل،
( )3

ومعنى اآلية "أي من السعداء في اآلخرة الذين يستحقون ميراث جنات الخمد".
داٱ ۡحى َنج ِن ُ ٞناٌاىِن ۡحي َنب ِنَِٗٝن ا٩١ا[س٘سحااىلؼشا ]٩١,
 قال تعالىَ :نٗثُن ِّذشصَن ِنا
أ -اإلعراب:لمغاوين :جار ومجرور متعمقان بالفعل (أُزلفت).

( )1ابن عطية األندلسي ،المحرر الوجيز ،ج ،4ص(.230بتصرف)
( )2عمي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،2ص.379

( )3عمي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،2ص.384

77

دراسة المشتقات في سورة الشعراء

الفصل الثاني:

ب -المعنى":أي أُظيرت جينم لمكافرين الّذين ضموا عن اليدى أي تُظير جينم ألىميا قبل
كما يستشعر أىل الجنة الفرح ،لعمميم ّأنيم
أن يدخموىا حتى يستشعروا الروع والحزنّ .
الجنة".
يدخمون ّ

()1

 قال تعالىَ :نٗ َنٍبٓااأَنَّن ۠باثِنطَنب ِنس ِنداٱ ۡحى ُنَ ۡحؤ ِنٍِْنَِٞناا١١٤ا[س٘سحااىلؼشا ]١١٤,
أ  -اإلعراب:
()2

بطارد :الباء حرف جر زائد .طارد مجرور لفظا منصوب محال ،خبر ما.
ب -الداللة:

حيان :وىذا
"أي لست بمبعد ىؤالء المؤمنين الضعفاء عني ،وال بطاردىم عن مجمسي .قال أبو ّ
بأنيم طمبوا منو ذلك كما طمب رؤساء قريش من رسول اهلل _صمّى اهلل عميو وسمم_ أن يطرد
مشعر ّ
من آمن من الضعفاء".

()3

بهاثُنُٞن ٗ
٘ربا َٰ َن ِنش ِنَِٕٞن ا١٤٩ا[س٘سحااىلؼشا ]١٤٩,
 قال اهلل تعالىَ :نٗر ۡحَنْ ِن زُنَُ٘ناا ِنٍَِن اٱ ۡحى ِنججَن ِنا
أ  -اإلعراب:
ألنيا جمع مذكر سالم.
فارىين :حال منصوبة وعالمة نصبيا الياء ّ
ب -المعنى:
كيسين ،أشرين ،شرىين ،متجبرين ،آمنين)" (.)4
"فارىين بمعنى( حاذقين ،حاذقين ّ

( )1أبو بكر القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،...ط ،1ج ،16ص.46
()2إعراب القرآن الكريم الميسر ،دار النفائس لمطباعة والنشر ،بيروت ،1999 ،ص.372
( )3عمي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،2ص.387

( )4جالل الدين السيوطي ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،تحقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،
ط ،1القاىرة ،مركز ىجر لمبحوث والدراسات العربية و اإلسالمية ،2003 ،ج ،11ص(.287_286بتصرف).
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الفصل الثاني:

وحسب عمماء القراءة ،فييا وجيين لمقراءة" ،فبأييم ق أر القارئ فمصيب .ومعنى قراءة َم ْن ق أر
كيسين ،من الفراىة .ومعنى قراءة من ق أر
(فارىين) :حاذقين بنحتيا ،متخيرين لمواضع نحتياّ ،
مبنيا عمى بنائو
(فرىين) :مرحين أشرين .وقد يجوز أن يكون معنى فاره وفره واحداً .فيكون فاره ً
()1

وأصمو من فعل يفعل ،ويكون فره صفة ،كما يقال :فالن حاذق بيذا األمر وحذق".
 قال تعالى:ا َنب َنها ِنِّّذٜاىِن َنؼ َنَيِن ُننٌا ِّذٍَِن اٱ ۡحىقَنبىِنَِٞناا١٦٨ا[س٘سحااىلؼشا ]١٦٨,
أ  -اإلعراب:

إن المحذوف.
القالين :اسم مجرور بالحرف وعالمة جره الياء  ،متعمقان بخبر ّ
ب -المعنى:
()2

المبغضين لعممكم ،ال أحبو وال أرضى بو وأنا بريء منكم".
"القالين بمعنى ُ

و"(من القالين)أبمغ من أن أقول إني لعممكم قال .كما تقول فالن من العمماء،فيكون أبمغ من
ألنك تشيد لو بكونو معدودا في زمرتيم ،ومعروفة مساىمتو ليم في العمم.
قولك :فالن عالمّ ،
كأنو بغض يقمي الفؤاد والكبد .وفي
ويجوز أن يريد من الكاممين في قالكم .والقمى :البغض الشديدّ .
()3

ىذا دليل عمى عظمة المعصية".

 قال تعالىِ :ن َّن ااػ ُنَنج ٗ
٘صاا ِنٜاٱ ۡحى َٰ َنجِن ِنشَِٝناا١٧١ا[س٘سحااىلؼشا ]١٧١,
أ  -اإلعراب:
الغابرين :اسم مجرور بالحرف وعالمة جره الياء ،متعمقان بمحذوف نعت (لعجو اًز).

( )1أبو جعفر الطبري ،تفسير الطبري ،م ،5ص.526_525
( )2ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،10ص.365
( )3الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.411
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الفصل الثاني:

ب -الداللة :قولو "(في الغابرين) صفة (عجو از) .والغابر :المتّصف بالغبور وىو البقاء بعد
ذىاب األصحاب أو أىل الخيل ،أي باقية في العذاب بعد نجاة زوجيا وأىمو وىي مستثناة
()1

من ( َنٗأَن ۡحٕيَن أُناۥٓاأَن ۡحج َنَ ِنؼَِٞن ا .)١٧٠وذلك ّأنيا لحقيا العذاب من دون أىميا فكانصفة ليا".
ل َنؼ َنش ٓاا ُنااَٝنزَّنجِن ُنؼ ُنٖ ُنٌاٱ ۡحى َنب ُناٗۥَُناا٢٢٤ا[س٘سحااىلؼشا ]٢٢٤,
 قال تعالىَ :ناٗٱى ُّش
أ  -اإلعراب:
الشعراء :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره.
ب -الداللة:

ض ّالل
وىنا كممة"(الشعراء) جمع(شاعر) مثل جاىل جيالء .قال ابن عباس :ىم الكفار يتّبعيم ُ
ألنيم لو لم
الجن واإلنس .وقيل(الغاوون) الزائمون عن الحقّ ،
أن الشعراء أيضا غاوون؛ ّ
ودل بيذا ّ
ّ
()2

يكونوا غاوين ما كان أتباعيم كذلك".

أن من الشعر ما يجوز إنشاده ،ويكره ،ويحرم ،لما ثبت عن النبي صمى اهلل عميو
وكما نعممّ ،
وسمم .لما رواه مسمم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيو قال{:ردفت رسول اهلل صمى اهلل عميو
وسمم يوما فقا(:ىل معك من شعر أمية بن أبي صمت شيء) قمت :نعم .قال(:ىيو) ،فأنشدتو بيتا
فقال(:ىيو) حتى أنشدتو مئة بيت} .وفي ىذا عمى حفظ األشعار واالعتناء بيا إذا تضمنت الحكم
ألنو كان
والمعاني المستحسنة شرعا وطبعا .فاستكثر النبي من شعر أمية؛ ّ

حكيما .والمذموم من

الشعر الذي ال يحل سماعو وصاحبو مموم ،فيو المتكمم بالباطل .وفي ىذا ما رواه مسمم عن أبي
ىريرة رضي اهلل عنو ّأنو قال :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم{ :ألن يمتمئ جوف أحدكم قيحا
يريو خير من أن يمتمئ شع ار} وىذا لمن اتخذ الشعر طريقا لمتكسب فيفرط في الدح إذا أُعطي ،وفي

( )1الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،19ص.181
( )2أبو بكر القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،...ج ،16ص.86
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الفصل الثاني:

اليجو إذا منع .ومن الناس من يحفظ األشعار وال يوجد في صدره آية وال حديث وأالء من من
يمسيم الحديث (.)1
 .2اسم المفعول:
فيما ذكرناه قبل ،أن عدد صيغ اسم المفعول في سورة الشعراء

واحد وثالثون صيغة معظميا

مشتقة من الفعل الثالثي ،وجاءت في مجمميا عمى صورة جمع المذكر السالم .وفيما يمي نحاول
تقفي معناىا مرو ار بموقعيا اإلعرابي:
ةاٱ ۡحى َٰ َنؼيَن ِنََِٞناا١٦ا[س٘سحااىلؼشا ]١٦,
اس ِّذ
باس ُن
س٘ ُنه َن
 قال تعالىَ :ن ۡح رِنَٞنبا ِن ۡحشػ ۡحَنَُ٘ناا َنقُن٘ َن ٓاا ِنَّّن َن

أ  -اإلعراب:
إن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
رسول :خبر ّ
ب -الداللة:
مفعل ،أي مرسل واألصل فيو مطابقة موصوفو بخالف فعول بمعنى
"والرسول :فعول بمعنى َ
فاعل فحقو عدم المطابقة سماعا ،وفعول بمعنى اسم المفعول قميل في كالميم ومنو :بقرة ذلول
وقوليم ،صبوح لما يشرب في الصباح ،وغبوق لما يشرب في العشي ،والنشوق ،لما ينشق من
الدواء ونحوه ،ولكن رسول يجوز فيو أن ُيجرى مجرى المصدر فال يطابق ما يجري عميو تأنيث وما
ّ
عدا اإلفراد ،وورد في كالميم بالوجيين تارة مالزما لإلفراد والتذكير كما في ىذه اآلية ،وورد مطابقا
اسثِّذلَنا[٤س٘سحاطٔ"]٤٧,
باس ُن
س٘ َن َن
كما في قولو تعالىَ :نقُن٘ َن ٓاا ِنَّّن َن

()2

س َناوا ِنىَن ۡحُ ٞننٌۡحااىَن َنَ ۡحجُْن ٞ
ُ٘ا٢٧ا[س٘سحااىلؼشا ]٢٧,
س٘ىَن ُنن ُنٌاٱىَّن ِنز ٓاا
اس ُن
 قال تعالىَ :نب َناها ِنَُّن َن
ٛاأُن ۡحس ِن
أ -اإلعراب:
( )1أبو بكر القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،16ص.86

()2الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،19ص.109
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الفصل الثاني:

لمجنون :الم المزحمقة لمتوكيد .خبر مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره.
ب -الداللة:
ألنو يقول قوال ال نعرفو وال
إن رسولكم ىذا الذي يزعم ّأنو أُرسل إليكم لمغموب عمى عقمو ّ
"ّ
رب غيره
عدو اهلل إلى ِ
الج َّنةّ ،
ألنو كان عنده وعند قومو ّأنو ال ّ
نفيمو ،واّنما قال ذلك ونسب موسى ّ
أن الذي يدعوه إليو موسى باطل ليس لو حقيقة"(.)1
يعبد ،و ّ
س َٰ ٓاٚاأَن ِنُا ٱ ۡح
لبكَن ا ٱ ۡحىجَن ۡح ۖٗ َناشا ٱ َناّفَنيَن َناا َن َننبَُن ا ُنم ُّشوا ِن ۡحش ٖ اكَنا ٱىطَّن ۡح٘ ِنادا
ض ِنشةاثِّذ َنؼ َن
 قال تعالىَ :ن َن ۡحٗ َن ۡحَْٞنابٓاا ِنىَنٚا ُنٍ٘ َن
ٌٞا٦٣ا[س٘سحااىلؼشا ]٦٣,
ٱ ۡحى َنؼ ِنظ ِنا
أ  -اإلعراب:
فرق :مضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.
ب -الداللة:
" الفرق بكسر الفاء وتسكين الراء :الجزء المفروق منو ،وىو بمعنى مفعول مثل الفمق
والطود :الجبل" (  .) 2وتفسير اآلية " أي فكان كل جزء منو كالجبل الشامخ الثابت ،قال ابن
عباس :صار فيو اثنا عشر طريقا لكل سبط منيم طريق"(.)3
ُ٘ا١١٩ا[س٘سحااىلؼشا .]١١٩,
لاٱ ۡحى َنَ ۡحل ُن ِنا
اٗ َنٍِا َّنٍ َنؼ ۥأُنا ِنٜاٱ ۡحىفُن ۡحي ِنا
 قال تعالىَ :ن َن َن
ّج ۡحََْٰ ٞن أُن َن
أ -اإلعراب:
المشحون :نعت مجروروعالمة جره الكسرة الظاىرة.
ب -الداللة:

( )1أبو جعفر الطبري ،تفسير الطبري من كتابو جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،م ،5ص 502ـ ـ ـ .503

( )2المرجع السابق،ص.136

( )3محمد عمي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،2ص.382
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الفصل الثاني:

"يرد السفينة ،والمشحون الممموء ،والشحن ملء السفينة بالناس والدواب وغيرىم ولم يؤنث الفمك
ألن الفمك ىاىنا واحد ال جمع"( .)1ويفسرىا ابن كثير بقولو" :والمشحون ىو الممموء باألمتعة
ىاىناّ ،
واألزواج التي حمل فيو من كل زوجين اثنين ،أي نجيناه ومن معو كميم وأغرقنا من كذبو وخالف
أمره كميم"(.)2
س َّن ِنشَِٝناا١٥٣ا[س٘سحااىلؼشا ]١٥٣,
 قال تعالىَ :نبىُن ٓا٘ ْا ِنَّّن َنَبٓااأَنّذَن ا ِنٍَِن اٱ ۡحى ُنَ َن
أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
المسحرين :اسم مجرور بالحرف وعالمة جره الياء ّ
ّ
ب -الداللة:
المسحرين) أبمغ في االتصاف
سحره إذا سحره سح ار تمكن منو ،و(من
"
ّ
فالمسحر اسم مفعول ّ
ّ
المسحر؛ الذي ُسحركثيراحتى غمب
بالتسحير من أن يقالّ :إنما أنت مسحر" ( .)3وجاء في الكشاف"
ّ
عمى عقمو ،وقيل ،ىو من سحر الرئة و ّأنو بشر (،وقولو الرئة :لعمو بمعنى الرئة)"(.)4
 قال تعالىَ :نَٞنقُن٘ىُن٘ ْاإَنوۡحااَّن ۡح ُِن ا ُنٍْظَن ُنشَُٗن ا٢٠٣ا[س٘سحااىلؼشا ]٢٠٣,
أ -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
منظرون :خبر مرفوع وعالمة رفعو الواو ّ

( )1أبو بكر القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،...ج ،16ص.54
( )2ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،10ص.358

( )3ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،19ص.163
( )4الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.408
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الفصل الثاني:
ب -الداللة

"أي فيقولوا حين يفجأىم العذاب ـ ـ ـ تحس ار عمى ما فاتيم من اإليمان ومنيا لإلىمال ـ ـ ىل نحن
مؤخرون لنؤمن ونصدق"(.)1
 .3الصفة المشبهة:
نأتي في ىذا العنصر بشرح ما تيسر من صور الصفة المشبية التي قمنا بإحصائيا سمفا،
وعددىا أربعة وثالثون ،أغمبيا مشتقة من الفعل الثالثي:
ضَِٞن ا ٥ا[س٘سحا
 قال تعالىَ :نٗ َنٍبَٝن ۡح رِنِ ٞنٌٖا ِّذٍِا ِنر ۡحم ٖشا ِّذٍَِن ا ٱى َّنش ۡح َٰ َنَ ِنا
سا ِن َّن ا َنمبُّن٘ ْااػ ۡحَنْ أُن ا ُنٍ ۡحؼ ِنش ِن
ِا ُنٍ ۡح َنذ ٍث
اىلؼشا ]٥,
أ  -اإلعراب:
الرحمان :اسم مجرور بالحرف وعالمة جره الكسرة الظاىرة.
ب -الداللة:
ألن السياق ىنا لتسمية النبي صمى
الرب كما في سورة األنبياء ّ
" ذكر الرحمان ىنا دون وصف ّ
اهلل عميو وسمم عمى إعراض قومو فكان في وصف مؤتي الذكر بالرحمان تشنيع لحال المعرضين
وتعريض لغباوتيم أن يعرضوا لما ىو رحمة ليم"(.)2
اٗ َنس ُّشةا َن اثَنبٓا ِن ُنن ُناٌاٱ ۡحَلَن َّنٗىِنَِٞناا٢٦ا[س٘سحااىلؼشا ]٢٦,
 قال تعالىَ :نب َناها َنسثُّش ُننٌۡح َن
أ -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
األولين :نعت مجرور وعالمة جره الياء ّ
ّ

( )1محمد عمي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،2ص.395
( )2ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،19ص.98
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الفصل الثاني:
ب -الداللة:

معنى اآلية "أي ىو خالقكم وخالق أباءكم الذين كانوا قبمكم ،فوجودكم دليل عمى وجود القادر
ألن دليل األنفس أقرب من دليل اآلفاق ،وأوضح عند
الحكيم ،عدل عن التعريف الخاص ّ
التأمل"(.)1
اص ِنذٍ ٝثا َن ِنَ ٌٖٞا١٠١ا[س٘سحااىلؼشا ]١٠١,
اٗ َن َن
 قال تعالىَ :ن
أ  -اإلعراب:
حميم :نعت مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
ب -الداللة:
حم(بفتح الحاء) إذا دنا وقرب فيو أحص من الصديق .والمعنى
" الحميم :القريب ،فعيل من ّ
اإلجمالي لآلية " وال صديق خالص الود ينقذنا من عذاب اهلل"(.)2
ً٘ا١٥٥ا[س٘سحااىلؼشا ]١٥٥,
اٗىَن ُننٌۡحاا ِن ۡحش ُنا
 قال تعالىَ :نب َناها َٰ َنٕ ِنز ِنآۦاَّنب َن ٞخاىَّن َنٖبا ِن ۡحش ٞة َن
ةاَٝن ۡح٘ ًٖا َّنٍ ۡحؼيُن ٖ
أ  -اإلعراب:
شرب :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره(.)3
ب -الداللة:
" قال ابن عباس :إن كنت صادقا فادع اهلل يخرج لنا من ىذا الجبل ناقة حمراء عشراء (العشراء
ىي من بمغت في حمميا عشرة أشير) فتضع ونحن ننظر ،وترد ىذا الماء فتشرب وتعدو عمينا

( )1عمي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،2ص.377
( )2المرجع السابق ،ص.385

( )3إعراب القرآن الميسر ،دار النفائس لمطباعة والنشر ،بيروت ،ط م ،1999 ،ص.373
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الفصل الثاني:

بمثمو لبنا .فدع اهلل وفعل اهلل ذلك ف{قال ىذه ناقة ليا شرب} أي حظ من الماء ،أي لكم شرب يوم
وليا شرب يوم ،فكانت إذا كان يوم شربيا شربت ماءىم كمو أول النيار ،وتسقييم المبن آخرالنيار،
واذا كان يوم شربيم كان ألنفسيم ومواشييم وأرضيم ،ليس ليم في يوم وردىا أن يشربوا من شربيا
شيئا ،وال ليا أن تشرب في يوميم من مائيم شيئا"(.)1
 .4صيغ المبالغة:
أن عددىا سبعة وثالثون صيغة ،معظميا مشتقة من الفعل الثالثي،
من عممنا السابق تبين لنا ّ
فعال) .وفيما يمي نتتبع معنى ما تيسر منيا.
وغمب عمييا صورتي (فعيل) و( ّ
اسثَّنلَن اىَن ُنٖ َن٘اٱ ۡحى َنؼ ِنضُ ٝناضٱى َّنش ِن ُ ٞناٌا٩ا[س٘سحااىلؼشا ]٩,
 قال تعالىَ :نٗ ِنَُّنا َن
أ  -اإلعراب:
العزيز :خبر مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره.
ب -الداللة:
عز كل شيء وقيره وغمبو( ،الرحيم) ،أي بخمقو ،فال يعجل عمى من
تفسير اآلية أي "الذي ّ
ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر .قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن
عصاه بل ُينظره ويؤجمو ّ
إسحاق :العزيز في نقمتو وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره ،وقال سعيد بن جبير :الرحيم لمن
تاب إليو وأناب"(.)2
اججَّنب ِنسَِٝن ا١٣٠ا[س٘سحااىلؼشا ]١٣٠,
 قال تعالىَ :نٗ ِن َنرااثَنطَن ۡحلزُنٌاثَنطَن ۡحلزُنٌۡح َن

()1أبوبكر القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،...ج ،16ص. 67
( )2ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،10ص.338
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الفصل الثاني:
أ  -اإلعراب:

ألنيا جمع مذكر سالم.
جبارين :حال منصوبة وعالمة نصبيا الياء ّ
ب -الداللة:
الجبار المتسمط العاتي ،ومنو قولو تعالى:
الجبار :القتّال في غير حق وقيل ّ
جبارين) القتّالين .و ّ
"( ّ
بجبار} أي بمتسمط"( .)1والمعنى الكامل لآلية "أي واذا اعتديتم عمى أحد فعمتم فعل
{وما أنت عمييم ّ
ألنو صادر عن ظمم عادة الجبابرة
الجبارين من البطش دون رأفة أو رحمة ،واّنما أنكر عمييم ذلك ّ
ّ
المتسمطين"(.)2
َنض ٌٞٞا١٤٨ا[س٘سحااىلؼشا ]١٤٨,
اَّٗن ۡحخ ٖواطَن ۡحي ُنؼ َنٖبإ ِن
ٗع َن
 قال تعالىَ :ن
اٗ ُنص ُنس ٖ
أ -اإلعراب:
ىضيم :خبر مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره.
ب -الداللة:
" اليضيم بمعنى الميضوم ،وأصل اليضم شدخ الشيء حتى يمين واستعير ىنا لمدقيق الضامر،
كما يقال :امرأة ىضيم الكشح .وتمك عالمة عمى ّأنو يخرج تم ار جيدا .والنخل الذي يثمر تم ار جيدا
فحال(بضم الفاء وتشديد الحاء الميممة) أي
يقال لو :النخل اإلناث وضده فحاحيل ،وىي جمع ّ

( )1أبو بكر القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،...ج ،16ص(.59بتصرف)
( )2محمد عمي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،2ص.389
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الفصل الثاني:

ذكر ،وطمعو غميظ وتمره كذلك" (  .) 1وتفسير اآلية " أي وسيول فسيحة فييا من أنواع الزروع
والنخيل والرطب المين .أتتركون في كل ذلك النعيم دون حساب وال جزاء"(.)2

 قال تعالىِ :ن َّن اػ ُنَنج ٗ
٘صاا ِنٜاٱ ۡحى َٰ َنجِن ِنشَِٝناا١٧١ا[س٘سحااىلؼشا ]١٧١,
أ  -اإلعراب:
عجو از :مستثنى منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
ب -الداللة:
"معنى العجوز :المرأة المسنة وىي زوج لوط ،وقولو (في الغابرين) صفة (عجو از)" (.)3
فإنيا
وعموم معنى اآلية "يعني في الباقين .لطول مرور السنين عمييا فصارت ىرمةّ ،
ألنيا كانت تدل قوميا عمى األضياف"(.)4
أُىمكت من بين قوم لوطّ ،
بكاأَنصِن ٌٖٞا٢٢٢ا[س٘سحااىلؼشا ]٢٢٢,
 قال تعالى :رَنَْن َّنض ُناها َنػيَن َٰٚا ُنم ِّذواأَن َّن ٍث
أ -اإلعراب:
أفّاك :مضاف أليو مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.
ب -الداللة:
ألنيم كانوا يتمقون من الشياطين الكممة الواحدة
"(األفّاك)( :الك ّذاب) واألثيم (اآلثم) ويريد الكينة ّ

( )1الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،19ص.175
( )2المرجع السابق ،ص.390

( )3ابن عاشور ،تفسي التحرير والتنوير ،ج ،19ص.181
( )4أبو جعفر الطبري ،تفسير الطبري ،ج ،5ص.529
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الفصل الثاني:

التي سمعتمن السماء فيخمطون معيا مائة كذبة ،فإذا صدقت تمك الكممة كانت سبب ضاللة لمن
يسمعيا"(.)1
 .5اسم التفضيل:
من المشتقات الثماني؛ اسم التفضيل وقد ورد في سورة الشعراء ثمانية عشر صيغة كما ذكرنا
آنفا ،كميا مشتقة من الفعل الثالثي ،كما فعمنا مع المشتقات السابقة سنطبقو في ىذا العنصر.
قال تعالى:
ۖٗ
َٰ
اٗ َنٍبا َنمبَُن اأَن ۡحمضَن ُنشُٕنٌا ُّشٍ ۡحؤ ِنٍِْنَِٞن ا٨ا[س٘سحااىلؼشا ]٨,
 قال تعالىِ :نَُّن ا ِنٜا َنرىِنلَناا َن ٓاَلَٝن ٗخ َن
أ  -اإلعراب:
أكثرىم :اسم كان مرفوع وعالمة رفعو الضمة ،وىو مضاف( .ىم):ضمير متصل مبني في محل
جر مضاف إليو.
ب -الداللة:
" أي وما كان أكثرىم يؤمن في عمم اهلل تعالى ،فمع ظيور الدالئل الساطعة يستمر أكثرىم عمى
كفرىم"(.)2
 قال تعالى :أَنّزُنٌۡحاا َنٗ َن اثَنبٓا ُن ُنم ُناٌاٱ ۡحَلَن ۡح َنذ ُنٍَُ٘ناا٧٦ا[س٘سحااىلؼشا ]٧٦,
أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
األقدمون :نعت مرفوع وعالمة رفعو الواو ّ
( )1ابن عطية األندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز ،ج ،4ص.246
( )2عمي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،2ص.375
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الفصل الثاني:
ب -الداللة:

أن اآلباء كمّما تقادم
ألن عرف األمم ّ
"وصف اآلباء باألقدمية إيغال في قمة االكتراث بتقميدىمّ ،
عيدىم كان تقميدىم آكد"(.)1
اٗٱرَّنجَن َنؼلَنااٱ ۡحَلَن ۡحس َنرىُنَُ٘ناا١١١ا[س٘سحااىلؼشا ]١١١,
 قال تعالىَ :نبىُن ٓا٘ ْااأَنُّن ۡحؤ ِنٍُِن اىَنلَن َنا
أ  -اإلعراب:
ألنو جمع مذكر سالم.
األرذلون :فاعل مرفوع وعالمة رفعو الواو ّ
ب -الداللة:

" قد جمع األرذل عمى الصحة وعمى التكسير في قولو :ٱىَّن ِنزَِٝناا ُٕنٌۡحاا أَن َنسا ِنرىُنَْنبا٢٧ا[س٘سحإ٘د.]٢٧,
الدناءة" .ومعنى اآلية " يقولون :أنؤمن لك ونتبعك ونتساوى في ذلك بيؤالء
والرذالة والنذالة :الخسة و ّ
األراذل الذين اتبعوك وصدقوك ،وىم أراذلنا"(.)2
 .6اسما الزمان والمكان:
عمى األغمب أن أسماء المكان والزمان الواردة في ىذه السورة المباركة ،عمى ما ورد في كتب
التفسير ىي أسماء مكان .وفيما يمي شرح وتفسير لبعضيا.
ل ِنشَِٝن ا٥٣ا[س٘سحااىلؼشا ]٥٣,
س َناوا ِن ۡحشػ ۡحَنُُ٘ن ا ِنٜاٱ ۡحى َنَ َنذ ٓاا ِن ِنا
 قال تعالىَ :ن َن ۡحس َن
ِا َٰ َن ِن
أ  -اإلعراب:
المدائن :اسم مجرور بالحرف وعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.
ب -الداللة:
"المدائن :جمع مدينة أي البمد العظيم .ومدائن القطر المصري يومئذ كثيرة منيا( منفيس ،طيبة).

( )1ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،19ص.141

( )2ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،10ص.357
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الفصل الثاني:

والتعريف في (المدائن) لالستغراق ،أي في مدائن القطر المصري ،وىو استغراق عرفي ،أي
المدائن التي لحكم فرعون أو المظنون وقوعيا قرب طريقيم"(.)1
اٗ َنٍقَن ٖبًا َنم ِنش ٌٖٝا٥٨ا[س٘سحااىلؼشا ]٥٨,
٘ص َن
 قال تعالىَ :ن
اٗ ُنمُْن ٖ
أ  -اإلعراب:
مقام :اسم معطوف عمى ما قبمو مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.
ب -الداللة:
األول :مساكن كريمة .وعمى الثاني:
" المقام :أصمو محل القيام أو مصدر قام .والمعنى عمى ّ
قياميم في مجتمعيم ،والكريم النفيس في نوعو"(.)2
والمعنى المجمل لآلية "أي وأخرجناىم من األموال التي كنزوىا من الذىب والفضة ومنالمنازل
الحسنة والمجالس البيية"(.)3
 .7اسم اآللة:
اسما اآللة المذان وردا في سورة الشعراء كالىما جامدان ،ىما :الميقات والقسطاس .سنتبين فيما
يأتي موقعيما اإلعرابي ومعناىما اإلفرادي والتركيبي في اآلية.
ً٘ا٣٨ا[س٘سحااىلؼشا ]٣٨,
س َن َنش احُناىِن ِنََٰ ٞقَن ِنا
 قال تعالىَ :ن ُنج ِنَ َناغاٱى َّن
ذاَٝن ۡح٘ ًٖا َّنٍ ۡحؼيُن ٖ
أ -اإلعراب:

( )1ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،19ص(.130بتصرف)

( )2المرجع نفسو ،ص.132

( )3محمد عمي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،2ص.382
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الفصل الثاني:

الميقات :اسم مجرور بالحرف وعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.
ب -الداللة:
" الميقات :الوقت .وأصمو اسم آلة التوقيت .سمي بو الوقت المعين تشبيا لو باآللة"(.)1
وتفسير اآلية " أي فاجتمع السحرة لمموعد المحدد وىو وقت الضحى من يوم الزينة ،وىوالوقت
الذي حدده موسى .ليظير الحق ويزىق الباطل عمى رؤوس األشياد"(.)2

( )1ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،19ص.125
( )2محمد عمي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،2ص.379
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الفصل الثاني:
الخاتمة:

إن شغفنا بالمغة العربية دفعنا إلى االىتمام بالمشتقات التي تعتبر ذرة في عالم القرآن الكريم أو
ّ
أن القرآن الكريم مانح العموم ومنطق المعارف المورد والمنيل ،وىو
قطرة في بحار عمومو ،ذلك ّ
المعين الذي ال ينصب.
بعد الجولة التي قمنا بيا في ثنايا المشتقات العربية ـ ـ ـ ونقصد ىنا المشتقات السبع ـ ـ التي كانت
محل بحثنا وبعد التعامل والدراسة المباشرة مع السورة الكريمة توصمنا إلى مجموعة من النتائج
فإن
مفادىا؛ ّأنو عمى الرغم من تعدد أبنية المشتقات وما يقابميا من تعدد كبير في األمثمة والمعاني ّ
القرآن الكريم يمثل بحق الصورة المثمى لمغة األدبية وخالصة النتائج األخرى تتمثل فيما يمي:
- 1المشتقات السبع تندرج ضمن االشتقاق الصغير الذي ىو نوع من أنواع االشتقاق.
ونموىا حتى تستطيع أن تعبر في كل
ّ- 2
أن االشتقاق عنصر ىام في تكوين لغتنا ّ
المستحدثات العممية والفكرية.
- 3تغير وزن المفظ يؤدي إلى تغير معناه ،فمن كتب نجد :كتاب ،مكتبة ،كاتب. ... ،
ومعنى  ،أما من حيث المبنى فمكل صيغة منيا
مبنى ً
- 4تختمف كل صيغة عن األخريات ً
صيغ خاصة بيا ،وأما من حيث المعنى فصيغة اسم الفاعل تدل عمى وصف الفاعل
بالحدثمنقطعا ومتجددا ،وصفة المفعول بالحدث كذلك عمى سبيل االنقطاع والتجدد،
وصفة المبالغة تدل عمى وصف الفاعل بالحدث عن طريق المبالغة والصفة المشبية
الدوام والثبوت ،وصفة التفضيل تدل عمى وصفو بيا
تدل عمى وصفو بيا عمى سبيل ّ
أيضا عمى سبيل تفضيمو عمى غيره ممن يتصف بالحدث.

93

دراسة المشتقات في سورة الشعراء

الفصل الثاني:

- 5أما بالنسبة لعمل المشتقات نجد منيا ما تعمل عمل فعميا الالزم زمنيا ما تعمل عمل
فعميا المتعدي ومنيا ما ليست عاممة.
- 6وقد أخذنا سورة الشعراء أنموذجا ،وىذا لفصاحة القرآن وبالغتو ولكثرة المشتقات فييا.
- 7في سورة الشعراء أكثر المشتقات ورودا ىي اسم الفاعل ،فقد أخذت النصيب األكبر
يمييا اسم المفعول.
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الفصل الثاني:

قائمة المصادر والمراجع:
جني ،الخصائص ،تحقيق عبد الحميد الينداوي ،د/ط ،بيروت ،دار
 .1أبو الفتح عثمان بن ّ
الكتب العممية ،2003 ،الجزء .2
 .2أبو الفتح عثمان بن جني ،الخصائص ،تحقيق محمد عمي نجار ،ط ،2بيروت ،دار اليدي
لمطباعة والنشر ،1952 ،الجزء.2
 .3أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري ،لسان العرب ،ط

،2

بيروت ،لبنان ،دار صادر لمطباعة والنشر ،1997 ،المجمد .3
 .4أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،المفصل في عمم المغة العربية........المفصل في
شرح أبيات المفصل ،محمد بدر الدين ابي فراس النعماني الحمبي ،تحقيق سعيد محمود عقيل،
ط ،1لبنان ،دار الجيل.2003 ،
 .5أبو جعفر الطبري ،تفسير الطبري من كتابو جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق
الدكتور بشار عواد معروف ،ط،1لبنان ،مؤسسة الرسالة ،1995 ،م.5
معوض،ط
 .6أبو زيد الثعالبي ،الجواىر الحسان في تفسير القرآن ،تحقيق عمي محمد ّ

،1

لبنان ،دار إحياء التراث العربي،1997،ج.4
 .7أبو زيد عبد الرحمان بن عمي بن صالح المكودي ،شرح المكودي عمى األلفية في عممي
الصرف والنحو ،د/ط ،بيروت ،الدار النموذجية.2005 ،
 .8أحمد الياشمي ،القواعد األساسية لمغة العربية ،د/ط ،لبنان ،دار الكتب العممية ،دون سنة.
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الفصل الثاني:

 .9أحمد بن أبي بكر القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنو من السنة وآي
القرآن ،تحقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،ط

 ،1لبنان ،مؤسسة الرسالة،2006 ،

ج.16
 .10أحمد بن محمد الحمالوي ،شذا العرف في فن الصرف ،ط

 ،1بيروت ،مؤسسة الرسالة

لمنشر.2003 ،
 .11محمد الطيب إبراىيم ،إعراب القرآن الكريم الميسر ،دار النفائس لمطباعة والنشر ،بيروت،
.1999
 .12اإلمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن عمي بن محمد الجوري القريشي البغدادي،
زاد الميسر في عمم التفسير ،ط ،3دمشق ،المكتب اإلسالمي ،1984 ،ج.6
 .13بياء الدين عبد اهلل بن عقيل اليمذاني المصري ،شرح ابن عقيل ،د/ط ،بيروت ،دار
الجيل ،دون سنة ،الجزء.2
 .14جار اهلل فخر خوارزم بن عمر الزمخشري ،أساس البالغة ،ط

 ،1بيروت ،صيدا ،شركة

أبناء الشريف األنصاري لمطباعة والنشر ،الدار النموذجية ،المطبعة المصرية ،دون سنة.
 .15جار اهلل فخر خوارزم بن عمر الزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،...تحقيق
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،ط ،1الرياض ،مكتبة العبيكان ،1998 ،ج.4
 .16جالل الدين عبد الرحمان ابو بكر السيوطي ،ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ،د/ط،
القاىرة ،دار المعارف ،2001 ،الجزء.5
 .17جالل الدين عبد الرحمان السيوطي ،األشباه والنظائر ،ط  ،3القاىرة ،عالم الكتب،2003 ،
الجزء.4
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الفصل الثاني:

 .18جالل الدين عبد الرحمان السيوطي ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،تحقيق الدكتور عبد
اهلل بن عبد المحسن التركي ،ط  ،1القاىرة ،مركز ىجر لمبحوث والدراسات العربية و اإلسالمية،
 ،2003ج.11
 .19جالل الدين عبد الرحمان السيوطي ،المزىر في عموم المغة وأنواعيا ،ط  ،3القاىرة ،مكتبة
دار التراث ،2008 ،الجزء.1
 .20جمال الدين عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل بن ىاشم األنصاري ،قطر الندى وبل
لممجالت والجرائد ،بوزريعة ،الجزائر.
الصدى ،المطبع الجزائرية
ّ
 .21حنان إسماعيل عمايرة ،اسم اآللة دراسة صرفية منيجية ،ط  ،1عمان ،دار وائل لمنشر،
.2006
 .22الخميل بن أحمد الفراىيدي ،كتاب العين ،ط  ،1بيروت ،لبنان ،دار الكتب العممية،2003 ،
المجمد.2
 .23شرف الدين عبده الراجحي ،مبادئ النحو والصرف ،د/ط ،اإلسكندرية ،مصر ،دار
المعارف الجامعية.2007 ،
 .24شمس الدين أحمد بن سممان ،أسرار النحو ،ط ،2لبنان ،دار الفكر.2002 ،
 .25صبري المتولي ،عمم الصرف العربي(أصول البناء وقوانين التحميل) ،د/ط ،مصر ،دار
غريب لمطباعة.2002 ،
 .26عباس حسن ،النحو الوافي ،ط ،3مصر ،دار المعارف ،دون سنة ،الجزء.3
 .27عبد الكريم خميفة ،وسائل تطوير المغة العربية ،مجمة ىمزة وصل ،ع.2004 ،6/
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الفصل الثاني:

 .28عبد اهلل الفوزان ،دليل السالك إلى شرح ألفية ابن مالك ،ط  ،1تونس ،دار السالم،1999 ،
الجزء.2
 .29عبد اهلل أمين ،االشتقاق ،ط ،2القاىرة ،مكتبة الخانجي.2000 ،
 .30عمي عبد الواحد وافي ،فقو المغة ،ط ،3مصر ،دار النيضة لمطباعة والنشر.2004 ،
 .31عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي،تفسير القرآن العظيم ،تح /محمد واصل
العجماوي ،ط ،1القاىرة ،مؤسسة قرطبة ،2000 ،ج.10
 .32فرحات عياش ،االشتقاق ودوره في نمو المغة ،د/ط ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،
.1995
 .33فرحات مبارك ،فقو المغة ،ط ،4بيروت ،دار الفكر.1970 ،
 .34قاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير
الكتاب العزيز ،تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد ،ط

 ،1بيروت لبنان ،دار الكتب العممية،

 ،2001ج.4
 .35محمد أسعد ،النادري نحو المغة العربية كتاب في قواعد النحو والصرف ،ط  ،3لبنان ،الدار
النموذجية.2007 ،
 .36محمد أسعد النادري ،فقو المغة مناىمو ومسائمو ،ط ،1بيروت ،الدار النموذجية.2005 ،
 .37محمد المبارك ،فقو المغة وخصائص العربية ،ط ،4بيروت ،دار الفكر.1970 ،
 .38محمود بن الجميل عبد اهلل ،جامع متون العموم الشرعية ،د/ط ،بيروت ،دار الكتب العممية،
دون سنة.
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الفصل الثاني:

 .39مصطفى الغالييني ،جامع دروس العربية ،ط

 ،28بيروت ،الدار النموذجية،

،1993

الجزء.1
 .40موفق الدين بن يعيش ،شرح المفصل ،د/ط ،القاىرة ،مكتبة المتنبي ،دون سنة.
 .41ناصر عقيل أحمد الزغول ،اسما المكان والزمان في القرآن الكريم ،ط

 ،1األردن ،جدا ار

لمكتاب العممي.2002 ،
 .42يوسف الشيخ محمد البقاعي ،شرح ابن عقيل ،د/ط ،لبنان ،دار الفكر لمطباعة ،دون سنة،
الجزء.2
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