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 الباب الثاني
  اإلطار النظري

 
 اللغة العربية وعلومها -أ

لقد اختلف العلماء يف تعريف اللغة ومفهومها. وليس هناك اتفاق شامل على مفهوم 
  م  العلوم. ممنها بكثريحمدد للغة ويرجع سبب كثرة التعريفات وتعددها إىل ارتباط اللغة 

 يعرمها اب  جين بقوله "أما حدها مإهنا أصوات يعرب هبا كل قوم ع  أغراضهم". -1
أبو الفتح اب  جين "اللغة نظام م  الرموز الصوتية االعتباطية يتم بواسطتها  -2

التعارف بني أمراد اجملتمع، ختضع هذه األصوات للوصف م  حيث املخارج أو 
هبا جهاز التطق وم  حيث الصفات والظواهر الصوتية احلركات اليت يقوم 

 املصاحبة هلذه الظواهر النطقية".
 1مجعة سيد يوسف   "ظاهرة اجتماعية تستخدم لتحقيق التفاهم بني الناس". -3

إذا إن اللغة عند العلماء نظام م  الرموز الصوتية االعتباطية اليت تعرب هبا كل قوم 
ستخدم التفاهم بني الناس. ميفهم إن اللغة الة اتصال اليت تع  أغراضهم تستخدم لتحقيق 

 القوم ليعرب مقاصدهم. ماعلم إن اللغة كثري منها اللغة العربية.
واللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب ع  أغراضم. وقد وصلت إلينا م  

  منثور الثقات م طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه
 2العرب ومنظومهم.

اللغة العربية هي لغة العروبة واالسالم، وأعظم مقومات القومية العربية، وهي لغة 
حية قوية، عاشت دهرها يف تطور ومناء، واتسع صدرها لكثري م  األلفاظ الفارسية، 
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لفلسفة والطب، ا واهلندية، واليوننية وغريها، ويف القرون الوسطى كانت املؤلفات العربية يف
والعلوم الرياضية وغريها مراجع الأوربيني، كما كانت اللغة العربية أداة التفكري ونشر الثقامة 
يف بالد األندلس، اليت أشرقت منها احلضارة على أوروبة، مبددت ظلماهتا، وقشعت عنها 

 3سحب اجلهالة، ودمعتها إىل التطور والنهوض.
انت حيث املنطق واملفهوم، أداة ترهيب وتعجيز، بل ك مل تك  اللغة العربية يوما، م 

وال تزال وسيلة م  وسائل االتصال الفكري والروحي على جد سواء. ومبا هلذه اللغة م   
كبري األمهية وعظيم الشأن، كانت الدعوة م  رجال الفكر القدمي، لوضع أسس وضوابط 

يب ب ضم  إطارها العر حتميها وحتفظها سليمة وصحيحة مما قد يعرتيها م  الشوائ
 4األصيل.

ملا خشي أهل العربية م  ضياعها، بعد أن اختلطوا باألعاجم، دونّوها يف املعاجم 
 )القواميس( وأّصلوا هلا أصوال حتفظها م  اخلطأ. وتسمى هذه األصول )العلوم العربية(.

إن  5.أمالعلوم العربية هي العلوم اليت يتوصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم ع  اخلط
لعلم العرب أصال ومرعا أما الفرع ممعرمة األمساء والصفات كقولنا  )رجل( و)طويل( 

 و)قصري(. وهذا هو الذي يبدأ به عند التعلم.
وأما األصل مالقول على موضوع اللغة وأوليتها ومنشأها، مث على وسوم العرب يف 

ر علما  الصرف، واإلعراب وهي ثالثة عش 6خماطبها، وما هلا م  االمتنان حتقيقا وجمازا.
)وجيمعهما اسم النحو(، والرسم، واملعاين، والبيان، والبديع، والعروض، والقوايف، وقرض 
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الشعر، واالنشا، واخلطابة، وتاريخ األدب، ومنت اللغة(. وأهم هذه العلوم الصرف 
 7واإلعراب.

وهي ُمفردٌة، لتكون مالبحُث عنها،  .للكلمات العربية حالتان  حالةُ إمراٍد وحالة تركيب
 ."على وزن خاصٍّ وهيئة خاصة هو م  موضوع "علم الصرف

 والبحُث عنها وهي ُمركبٌة، ليكوَن آخرُها على ما يَقتضيه َمنهُج العرب يف كالمهم
موضوع  هو م " م  رمٍع، أو نصٍب، أو جّر، أو جزٍم، أو بقاٍء على حالٍة واحدة، م  َتغرُي "

 .""علم اإلعراب
 لٌم بأصوٍل تُعَرف هبا ِصيُغ الكلمات العربية واحواهُلا اليت ليست بإعرابمالصرف ع

مهو علٌم يبحُث ع  الَكِلم م  حيُث ما يَعِرُض له م  تصريف وإعالل وإدغام . وال بناء
موضوعُه و  وإبدال وبِه نعِرف ما جيب أن تكون عليِه بنيُة الكلمة قبَل انتظامها يف اجلملة

ُتصرِّف. مال يبحث ع  األمساء املبنيَّة، وال ع  االسُم املتمك  )أي 
عَرُب( والفعُل امل

ُ
امل

وقد كان قدمياً جزًءا م  علم النحو. وكان يُعرف النحُو . األمعال اجلامدة، وال ع  احلروف
 2 .بأنه علم تُعَرُف به أحواُل الكلماِت العربية ُمفردًة و ُمرَكبة

عّوَل ىف َضبط ِصَيغ الَكِلم، ومعوالصرف م  أهّم العلوم العربية. ألن 
ُ
رمِة عليه امل

 تصغريها والنسبِة إليها والعلِم باجلموع القياسّية والسماعية والشاّة ومعرمِة ما يعرتي الكلماتِ 
م  إعالٍل أو إدغاٍم أو إبدال، وغرِي ذلك م  األصول اليت جيب على كل أديب وعامل أن 

م  هذا  يها كثرٌي م  املتأدبني، الذي  الحظَّ هلميعرمها، خشيَة الوقوع يف أخطاء يَقُع م
 .العلم اجلليل النامع

واإلعراُب )وهو ما يُعرف اليوم بالنحو( علٌم بأصوٍل تُعرف هبا أحواُل الكلمات 
العربية م  حيث اإلعراُب والبناء. أي م  حيث ما يَعرُض هلا يف حال تركيبها. مبِه نعِرف 

لمة م  رمع، أو نصب، أو جّر أو جزٍم، أو لزوِم حالٍة ما جيب عليه أن يكون آخُر الك
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ومعرمته ضرورية لكل م  يُزاول الكتابة واخلطابة ومدارسة  .واحدٍة، بَعد انتظامها يف اجلملة
  2اآلداب العربية.

وقال مؤد نعمة ختتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخلة اجلملة وضبط 
 قواعد النحو تنظر إىل الكلمة العربية م  حيث أهنا معربةالكلمات وكيفية إعراهبا، أي أن 

)أي يتغري شكل آخرها بتغري موقعها يف اجلملة( أو مبنية )أي ال تغري شكل آخرها بتغيري 
أما قواعد الصرف متختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها م   موقعها يف الكالم(.

 10تغيري بالزيادة أو بالنقص.
البيجوري ينبغي لكل شارع يف م  م  الفنون أن يعرف حده وحكمه وقال إبراهيم 

ول يعرف هبا علم بأص وموضوعه ومائدته إىل آخر املبادي العشرة املشهورة. محد هذا الف 
أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. وحكمه الوجوب الكفائي كما قاله النووي وغريه. مإن 

  رضي اهلل عنهم ما قالوه، إذ لو كان مرض قيل  كيف يكون مرض كفاية مع أن الصحابة
كفاية ملا تركوه؟ أجيب مبنع أهنم ما قالوه، وعلى تسليم أهنم ما قالوه نقول  كان مركوزا يف 
طبائعهم مما ماهتم إال جمرد االصطالحات. وموضوعه  الكلمات العربية. ومائدته  صون 

 11له.م اهلل تعاىل وكالم رسو اللسان ع  اخلطأ يف الكالم، واالستعانة به على مهم كال
فهم نطيع لن لو ال هذا العلوم ال نستبني اللغة العربية وعلومها هلا عالقة وثيقة، أل اإذ

اللغة العربية اليت هي لغة القرآن الكرمي واحلديث الشريف حىت ليفهمهما جيب علينا يتعلم 
يع أن والصرف( نستطعلوم اللغة العربية على أخّص علم القواعد. م  هذا العلم )النحو 

 يعلم وظيفة الكلمة وصوغها.
 
 

                                                           
 4ص    املرجع نفسه،2
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 علم النحو وقواعده -ب
للنحو لغة معان كثرية أمهها. القصد واجلهة كنحوت حنو املسجد، قال أمحد اهلامشي 

واملقدار كعندى حنو ألف دينار، واملثل والشبه كسعد حنو سعيد أي مثله أو شبهه. والنحو 
هبا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت حصلت يف اصطالح العلماء هو قواعد يعرف 

برتكيب بعضها مع بعض م  إعراب وبناء وما يتبعهما ومبراعاة تلك األصول حيفظ اللسان 
 12ع  اخلطاء يف النطق، ويعصم القلم ع  الزلل يف الكتابة والتحرير.

 نسان او حيوان، أو مجاد،كإهي االسم وهو كل ما يسمى به   والكلمة ثالثة اقسام
آخر. وم  عالماته  انه يقبل دخول )أل( التعريف عليه  ئأو نبات، أو معىن، أو اي شي
 يف اوله، كما يقبل تنوي  آخره.

والفعل، وهو كل كلمة تدل على حدوث العمل يف زم  معني، وم  عالماته أن تأ 
إذا   هالتأنيث الساكنة تلحق أخره ان كان معال ماضيا، كما تلحق تأ التأنيث املتحركة أول

كان معال مضارعا، وهو ال ينون وال يقبل دخول )أل( التعريف عليه ويكون الفعل ماضيا 
اذا دل على حدوث عمل يف الزم  املاضي، ومضارعا إن دل على حدوث عمل يف الزم  
احلاضرة او املستقبل، ومعل أمر اذا طلب به حصول عمل يف الزم  احلاضر او املستقبل، 

 13مة ال يظهر هلا معىن اال اذا اتصلت مع غريها م  الكلمات.أما احلرف مهو كل كل
 أنواع الرمع والنصب واجلر واجلزم. وهذه األنواع االربعة ماالعراب جنس حتته اربعة

تنقسم اىل ثالثة أقسام قسم يشرتك ميه األمساء واالمعال وهو الرمع والنصب، وقسم خيتص 
 اجلزم. باألمساء وهو اجلر ووقسم خيتص باألمعال وهو

وهلذه األنواع األربعة عالمات تدل عليها وهي ضربان عالمات أصول وعالمات 
مروع. مالعالمات األصول اربعة الضمة للرمع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف احلركة 

                                                           

 6ص   دون سنة()بريوت  دار الكتب العلمية، األساسية للغة العربية،  القواعدأمحد اهلامشي، 12 
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نه إللجزم. والعالمات مروع منحصرة يف سبعة أبواب مخسة يف األمساء وهي األمساء الستة م
ريمع بالواو باأللف وجتر بالياء، واملثىن مريمع باأللف ومجع مذكر السامل م ترمع بالواو وتنصب

وجيران وينصبان بالياء، وأوالت وما مجع بألف وتأ مزيدتني وما مسي به منهما مينصب 
بالكسرة، وماال ينصرف ميجر بالفتحة. واثنان يف األمعال وهي األمثلة اخلمسة هي تفعالن 

ا، والفعل املضارع هما وتعلني مرتمع بثبوت النون وجتزم وتنصب حبذمهوتفعلون بالياء والتاء مي
 14املعتل اآلخر ميجزم حبذف آخره.

أيضا إىل أقسام منها جامد ومشتق كما قال صاحل سليم يقسم  وم  االسم يقسم
اللغويون األمساء إىل جامدة ومشتقة، مأما اجلامدة مهي اليت مل تولد م  غريها مثل األرض 

واملاء والشمس والقمر واجلبل والنهر، وهذه أمساء ذوات، دلت على ذي شكل والرتاب 
لد وأما املشتق مإنه اسم اشتق م  غريه أو ولد منه، مثل كاتب املو  يشغل حيز يف الطبيعة.

م  كتب أو م  الكتابة.وأما االشتاق مهو عند الغربيني أحد مروع علم اللغة يدرس املفردات 
 15وينحصر جماله.

 
 معنى العامل والمعمول والعمل  -ج

قبل أن تبحث مفهوم األمساء اليت تعمل عمل الفعل مم  املستحس  لنا يفهم ما 
تبحث ع  مس متعلقة،معىن العمل. مإذا تبحث العمل تبحث العامل واملعمول ألن كلها 

 العمل والعامل واملعمول.
عده، أو ينصبه مريمع مابمىت انتظمت الكلمات يف اجلملة ممنها ما يؤثر ميما يليه، 

 أو جيزمه، أو جيره، كالفعل، يرمع الفاعل وينصب املفعول به، وكاملبتدأ، يرمع اخلرب، وكأدوات
اجلزم، جتزم الفعل املضارع، وكحروف اجلر، ختفض مايليها م  األمساء. مهذا هو املؤثر أو 

 العامل.
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اعل، واملفعول، زمه، كالفومنها مايؤثر ميه ماقبله، مريمع، أو ينصبه، أوجيره، أوجي
واملضاف إليه، واملسبق حبرف جر، والفعل املضارع وغريها. مهذا هو املتأثر أو 
املعمول.ومنها ماال يؤثر واليتأثر، كبعد احلروف، حنو  هل وبل وقد وسوف وهال وغريها 

 م  حروف املعاين.
االعراب الدالة  ماتوالنتيجة احلاصلة م  معل املؤثر وانفعال املتأثر، هي األثر، كعال

على الرمع أو النصب أو اجلر أو اجلزم، مهي نتيجة لتأثري العوامل الداخلة على الكلمات 
ولتأثر الكلمات هبذا العوامل. مما حيدث تغريا يف غريه، مهوا العامل. وما يتغري ،آخر 

ال عامل. و  بالعامل، مهو املعمول. وما ال يؤثر وال يتأثر، مهو العاطل، أي  ما ليس مبعمول
 16واألثر احلاصل، م  رمع أو نصب أو جزم أو خفض يسمى  العمل، أي  اإلعراب.

 
 العامل -1

 ماحيدث الرمع أو النصب أو اجلزم أو اخلفض ميما يليه.
والعوامل هي الفعل وشبهه، واألدوات اليت تنصب املضارع أو جتزمه، واألحرف 

وحروف اجلر واملضاف  بتدأ وتنصب اخلرباليت املبتدأ وترمع اخلرب واألحرف اليت ترمع امل
 واملبتدأ.

حمد موهي قسمان  لفظية ومعنوية. مالعامل اللفظي  هو املؤثر وامللفوظ، ك
وي  هو والعامل املعن إذا حممد عامل لقائم. قائم، مقائم ترمعها حممد ألنه خرب له.

 جترد االسم واملضارع م  مؤثر ميهما ملفوظ. والتجرد هو م  عوامل الرمع.
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 املعمول -2
املعمول هو ما يتغري آخره برمع، أو نصب، أو جزم، أوخفض، بتأثري العامل 

واملعموالت هي األمساء والفعل املضارع. واملعمول على ضربني  معمول  ميه.
 باألصالة، واملعمول باالتبعية.

ماملعمول باألصالة  هو ما يؤثر ميه العامل مباشرة، كالفاعل ونائبه واملبتدأ 
وخربه، واسم الفعل الناقص وخربه، واسم إن وأخواهتا وأخبارها، واملفاعيل، واحلال، 

 املستثىن، واملضاف إليه، والفعل املضارع.والتمييز و 
واملبتدأ يكون عامال، لرمعه اخلرب. ويكون معموال، لتجرده م  العوامل اللفظية 
لالبتداء، مهو الذي يرمعه. واملضاف يكون عامال، جلره املضاف إليه، ويكون 
معموال، ألنه يكون مرموعا أو منصوبا أو جمرورا، حسب العوامل الداخلة عليه. 
واملضارع وشبهه )ما عدا اسم الفعل( عامالن ميما يليهما، معموالن ملا يسبقهما 

 م  العوامل.
واملعمول بالتبعية  هو مايؤثر ميه العامل بواسطة متبوعة، كالنعت والعطف 
والتوكيد والبدل، مإهنا ترمع أوتنصب أو جتر أو جتزم، ألهنا تابعة ملرموع أو منصوب 

 17امل ميها هو العامل يف متبوعها الذي يتقدمها.أو جمرور أوجمزوم. والع
 العمل -3

العمل )ويسمى   اإلعراب أيضا(   هو األثر احلاصل بتأثري العامل، م  رمع 
 18 أو نصب أو خفض أو جزم.
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 األسماء التي تعمل عمل الفعل  -د
يف كتب اآلخر األمساء العاملة عمل  الفعل يسمى أيضا عمل اليت تعمل األمساء

 الفعل. وهي اسم اليت ترمع اسم الذي هي ماعل له، وتنصب اسم الذي هي مفعول له.

يف احلقيقة الكلمة اليت تعمل هي معل ولك  توجد بعض الكلمة م  االسم واحلرف 
ل مم اعلم أن االصل يف العمل لالمعال ويعمل عو العامل كعمل الفعل، كما قال اب  اجلر 

 19الفعل م  االمساء سبعة.

يرى مجهرة العلماء أن الصرف جزء م  النحو ال علم مستقل بذاته. وعلى هذا 
 -النحو قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا حني إمرادها وحني تركيبها -يقال

ممعرمة صيغ الكلمات كما يقال اسم الفاعل م  الثالثي بزنة ماعل واسم املفعول بزنة 
 إىل غري ذلك -مفعول

ومعرمة أحواهلا حني االمراد كطريق التثنية واجلمع والتصغري والنسب. ومعرمة األحوال 
حني الرتكيب كرمع االسم إذا كان ماعال، ونصبه إذا كان مفعوال، وجره إذا كان مضاف 

 20إىل غري ذلك. -إليه

رمها يف عليسهل أن ي وعملها م  علم النحو سيفصل ع  صيغها م  علم الصرفم
 اجلمل.
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 اسم الفعل -1
اسم الفعل ما ناب ع  معله يف العمل غري متأثر بالعوامل. وغري قابل لعالمة 
م  عالمات الفعل. والغرض منه االختصار للمبالغة والتوكيد. وتنقسم  امساء األمعال 

 م  حيث الوضع وم  حيث الزمان.
ة ما ومنقولة. ماملرجتلأما م  حيث الوضع تنقسم إىل نوعني وهي مرجتلة 

وضعت م  أول أمرها أمساء أمعال كهيهات، ومنقولة هي مااستعملت أوال يف غري 
اسم الفعل مث نقلت اليه إما ع  مصدر كرويد أخاك أي أمهله، أو ع  ظرف وشبهه  

 كدونك الكتاب أي خذه، وإليك عين أي تَ َنحَّ وعليك نفسك مهذِّهبا.
وحذار ومها معدوالن ع  انزِْل واحذر. ودماع ع  وقد تكون معدولة حنو نزل 

الشرف ومساع النصح. ومرجتلة واملنقول مساعيان وأما معدول مهي قياسي يصاغ على 
وزن "معال" م  كل معل ثالثي جمرد تام متصرف حنو قتال وضراب وشذ جميئة م  

 مزيد الثالثي حنو دراك مبعىن أدرك وبدار مبعىن بادر.

ان تنقسم إىل ثالثة وهي ما ورد مبعىن املاضى كهيهات وأما م  حيث الزم
)بعد( وبطان )أبطأ( وسرعان وشكان )أسرع( وشتان )امرتق(، وما ورد مبعىن املضارع  
كآه وأوَّْه )أتوجع( وأف )أتضجر( وواها وَوى )أتعجب( أو أتلهف. وزِه وبْخ 

ومه  كصه )أسكت()َأْسَتْحِسُ ( وََبَْل وقد وقط )يكفى(، وما ورد مبعىن األمر  
)أكفف( ورويد )أمهل( وها وَهاَء وهاك ودونك وعندك )خذ( وعليك نفسك 
وبنفسك )الزمها( واليك عين )تنح وتباعد( وإليك الكتاب )خذه( وإبه )امٍض يف 
حديئك أو زدين منه( وحي على الصالة )أقبل عليها وَحيَّهل األمَر )عجل به( وهيا 

ب( ومكانك )ائبت( وأمامك )تقدم( ووراءك )تأخر( وَهيَت )َأْسرِْع( وآمني )استج
 وَهُلمَّ )تَ َعاَل(. 
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والبد السم الفعل م  مرموع كالفعل غري أن مرموعة املضمر يلزم االستتار ميه 
مطلقا. وهو يعمل عمل الفعل الذي مسي به الزما أو متعديا )غالبا( ميقال "هيهات 

 مل و"حذار األسداالمل إذا مل يسعده العمل"، كما يقال بعُد األ

غري أنه اليتصرف بل يكون بلفظ واحد مع اجلميع. ولك  لفظ الضمري 
املتصل به تلحقه عالمات التأنيث والتثنية واجلمع. متقول دناك املال ودونكما 

 21ودونكم ودونك  اخل.

 

 املصدر -2
املصدر هو ما دل على احلدث جمردا م  الزم . وهو أصل مجيع املشتقات. 

األمعال التامة التصرف، جمردة كانت أو مزيدة. أما مصدر الثالثي مله ويكون جلميع 
صدر، مإن مل يسمع للفعل م أوزن كثرية تعرف بالسماع والرجوع إىل كتب اللغة.

 ميمك  مراعاة الضوابط الغالبية اآلتية 

 أوال  ما دل على حرمة أن يكون على وزن "ِمَعاَلْة"  كتجارة وكتابة

 متناع أن يكون على وزن "ِمَعال" كشراد وإباءثانيا  ما دل على ا

 ثالثا  ما دل على اضطراب أن يكون على وزن "مَ َعاَلن" كغاليان وجَوالن

 رابعا  ما دل على داء أن يكون على وزن "مُ َعاْل" كصداع وزكام

 خامسا  ما دل على سري أن يكون على وزن "َمعيل" كرحيل وذميل

لى وزن "مُ َعال" أو "َمِعيل" كصراخ سادسا  ما دل على صوت أن يكون ع
 وزئري
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سابعا  ما دل على لون أن يكون على وزن "مُ ْغَلة" كحمرة وخضرة. مإن مل 
 يدل املصدر على شيء م  ذلك يأت غالبا

مصدر )مَ ُعل( املضموم العني على وزن "مُ ُعْوَلة" بضم الفاء والعني أو  (أ
 ومصاحة وَكَرم."مَ َعاَلة"، بفتح الفاء أو "مَ َعل" ونباهة 

ومصدر )َمِعَل( الالزم املفتوح الفاء  املكسور العني على وزن "مَ َعل" بفتح  (ب
 الفاء والعني كفرح وعطش وعرج

ومصدر )مَ َعَل( الالزم أيضا املفتوح العني على وزن "مُ ُعول" بضم الفاء  -ج
 والعني كجلوس وقعود وخروج. ما مل يك  معتل العني مان مصدره  يكون إما على

 "مَ ْعل" كنوم وصوم أو "ِمَعال" كقيام وصيام

ومصدر املتعدى منهما على وزن "مَ ْعَل" بفتح الفاء وتسكني العني كَضْرب  -د
 وَنْصر ومهم ومتح

 وأما مصادر الرباعي مقياسيَّة، وهلا أربعة أوزان ختتلف باختالف صيغ االمعال.

 حسانا وحتذف منه ألفأوال  )إم َْعال( ملا كان على وزن أَ"ْمعل" حنو أحس  إ
 إمعال يف األجوف ويعوض عنها بتاء يف اآلخرة حنو أقام إقامة

ثانيا  )تَ ْفِعيل( ملا كان على وزن "مّعل" حنو عّلم تعليما ولك  حتذف منه ياء 
التفعيل، ويعوض عنها بتاء يف آخر املعتل الالزم وجوبا حنو زكي تزكية وغالبة 

 جرب جتربة يف مهموزها ونادرا يف غريمها حنو

ثالثا  )ُمَفاَعَلة وِمَعال( ملا كان على "مَاَعل" حنو جادل جمادلة وجداال، وسابق 
 ومسابقة. وإذا كان الفعل مثاال يائيا تعني وزن مفاعلة حنو ياسر مياسرة

رابعا   )مَ ْعَلَلًة( ملا كان على وزن "معلل" حنو سربل سربلة. وأما مصادر الفعل 
سية أيضا وتكون على وزن ماضيه بضم ماقبل آخره، اخلماسي والسداسي مقيا
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إن كان مبدوءا بتأ زئدة حنو تقدم تقدما. ولك  تقلب األلف ياء ويكسر ما 
قبلها م  املعتل اآلخر حنو ترجي ترجيا، وتقلب هذه األلف مهزة يف غري ذلك 
إن سبقتها ألف حنو إجْلَاٌء وإنزواء. ويكسر ثالثه مع زيادة ألف قبل آخر إن  

 22 ان مبدوءا هبمزة حنو انطلق انطالقا واستفهم استفهاما.ك

املصدر بشرط أن حيل حمله معل أن أو مع ما حنو يعجبين ضربك زيدا ويعمل 
أي أن تضرب زيدا. وهو ثالثة أقسام مضاف ومنون ومقرون بال ماعماله مضاف 

حنو أوأطعام  سأكثر م  أعمال القسمني كاملثلني ولوال دمع اهلل الناس وعمله منونا أقي
يف يوم ذي مسغبة يتيما وعمله مقرون بال شاذ كقوله ضعيفا النكاية أعداءه خيال 

 23القرار يراخي االجل.

 وزاد بشرح واضح مجال الدي  عبد اهلل، إن املصدر يعمل بثمانية شروط 

أن حيل حمله معل مع أن أو معل مع ما، مثال أعجبين ضربك زيدا، مإنه  (أ
يصح أن تقول أعجبين أن ضربت زيد. ومثال يعجبين ضربك زيدا اآلن 
مهذا ال ميك  أن حيل حمله أن ضربت ألنه للماضي، وال أن تضرب ألنه 
للمستقبل، ولك  جيوز أن تقول يف مكانه ما تضرب وتريد مبا مصدرية 

أي برحبها، : ﴾ا َعِنُتمْ َوُدْوا مَ ﴿ وقوله تعاىل ﴾تْ حِبَ ا رُ مبَِ ﴿ قوله تعاىل مثلها يف
 .وعنتكم

أن ال يكون مصغرا، مال جيوز كأعجبين ُضَريْ ُبَك َزْيًدا وال خيتلف النحويون  (ب
يف ذلك، وقاس على ذلك بعضهم املصَدَر اجملموع، ممنع إعماَله محاًل له 

 يٌ  للفعل، وأجاز كثري منهم إعماَله.على املصغر، ألن كال منهما مبا
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ج( أن ال يكون مضمرا، مال تقول  تقول ضريب زيدا حس  وهو عمرا قبيح، 
 لفظ الفعل. ألنه ليس ميه

 د( أن ال يكون حمدودا، مال تقول  أعجبين َضْربَ ُتَك َزْيًدا

ْيًدا. زَ ه( أن ال يكون موصوما قبل عمل، مال يقال  أعجبين َضْرُبَك الشَِّدْيُد 
 .مإن أخرت "الشديد" جاز

و( أن ال يكون حمذوما، وهبذا رّدو على م  قال يف "َما َلَك َوَزْيًدا"، إن التقدير 
ومالبستك زيدا، وعلى م  قال يف "بسم اهلل"، إن التقدير ابتدائي بسم اهلل 

 .ثابت، محذف املبتدأ واخلرب، وأبقى معمول  املبتدأ

 تُ ب َْلى يَ ْومَ ﴿عموله، وهلذا رّدوا على م  قال يف ح( أن ال يكون مفصوال ع  م
 معمول لرجعه، ألنه قد مصل بينهما باخلرب. إن .﴾السَّرَائِرُ 

ز( أن ال يكون مؤخرا عنه،  مال جيوز تقول أعجبين َزْيًدا َضْرُبَك، وأجاز 
ُغْوَن اَل ي َ ﴿الُسَهْيِلي بتقدمي اجلار واجملرور، واستدل بقوله تعاىل   َها ب ْ َعن ْ

 24.﴾ِحَواًل 

وهو يعمل عمل معله تعديا ولزوما. مإن كان معله الزما، احتاج إىل الفاعل 
مقط حنو يعجبين اجتهاد سعيد. وإن كان متعديا احتاج إىل ماعل ومفعول به. مهو 
يتعدى إىل ما يتعدى إليه معله، إما بنفسه حنو ساءين عصيانك أباك، وإما حبرف 

 واضع الشبهة. اجلر حنو ساءين مرورك مب

أن املصدر ال يعمل عمل الفعل لشبهة به، بل ألنه أصله. واسم املصدر يعمل 
عمل املصدر الذي هو مبعناه، ويشروطه غري أن عمله قليل ومنه احلديث م  قُبَلِة 
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الرجِل امرأَتُه الوضوُء. وال يعمل املصدر املؤكد وال املبني للنوع وال املصغر وال ما مل 
 ث.يرد به احلد

وجيوز حذف ماعله م  غري أن يتحمل ضمريه حنو سرين تكرمي العاملنَي. وال 
جيوز ذلك يف الفعل، ألنه إن مل يربز ماعله كان ضمريا مسترتا. وجيوز أيضا حذف 

، ﴾وما كان استغفار إبرهيم ألبيه إال ع  موعدة وعدها إياه﴿مفعوله كقوله تعاىل  
 أي استغفار إبرهيم ربه ألبيه.

وز تقدمي معمول املصدر عليه، إال إذا كان املصدر بدال م  معله نائبا وال جي
ملما ﴿عنه، حنو عملك إتقانا، أو كان معموله ظرما أو جمرورا باحلرف، كقوله تعاىل 

 .﴾وال تأخذكم هبا رأمة﴿، وقوله ﴾بلغ معه السعي

ويشرتط يف إعماله أن ال ينعت قبل متام عمله، بل جيب تأخري النعت متقول 
سرين إكرامك خالدا العظيم. وإذا أضيف املصدر إىل ماعله جره لفظا، وكان مرموعا 
حكما )أي يف حمل رمع(، مث ينصب املفعول به حنو سرين مَ ْهُم زهرٍي الدرَس. وإذا 
أضيف إىل مفعوله جره لفظا، وكان منصوبا حكما )أي  يف حمل نصب(، مث يرمع 

 َهرْيٍ.الفاعل، حنو سرين مَ ْهُم الدَّْرِس زُ 

وإذا حلَق الفاعل املضاف إىل املصدر، أو املفعول املضاف إليه، أحد التوابع 
جاز يف التابع اجلر مراعاة للفظ، والرمع أو النصب مراعاة للمحل، متقول يف تابع 
الفاعل  سرين اجتهاج زهري الصغرِي، أو الصغرُي. وساءين إمهال سعيد وخالٍد، أو 

يُذه. عول  يعجبين إكرام األستاِذ املخلِص، أو خملَص، تالمخالٌد. وتقول يف تابع املف
 25وساءين ضرب خالد وسعيٍد، أو سعيًدا، خليٌل.
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 اسم الفاعل -3
اسم مشتق م  مصدر الفعل املبين للمعمول للداللة على إن اسم الفاعل هو 

م  وقع منه الفعُل أو قام به على قصد التجدد واحلدوث. ويكون م  الثالثي على 
)ماعل( ولك  تقلب عينه مهزة إن كانت يف املاضي ألًفا وحتذف المه يف حاليت وزن 

 الرمع واجلر إن كان معله ناقصا كداع ورام.
وم  غري الثالثي على وزن مضارعه بأبدال حرف املضارعة ميما مضمومة 
وكسر ما قبل آخره حنو حمس  ومتعلم. وتنقل كسرته إىل ماقبلها إن كان الفعل 

 26حنو مقيم. وهو يعمل عمل معله املتعدى والالزم.أجوف معال 
حنو هذا الضارب زيدا أمس أو عمل اسم الفاعل مطلقا إذا كان مقرون بأل و 

اآلن أو الغدا وان كان جمردا م  ال عمل بشرطني كونه للحال أو االستقبال وامتاده 
يد ز  على نفي أو استفهام أو خمرب عنه أو موصوف حنو ماضارب زيد عمرا وأضارب

أوباسم يكون هو حاال منه  27عمرا وزيد ضارب عمرا ومررت برجل ضارب عمرا.
حنو خيطب علي رامًعا صوتَُه. وقد يكون االستفهام واملوصوف مقدري  حنو مقيم 

 سعيد أم منصرف والتقدير أمقيم أم منصرف.
ويعمل اسم الفاعل عمل الفعل املشتق منه، إْن متعديا وإن الزما. ماملتعدي 

هو مكرم سعيٌد ضيوَمه؟. والالزم حنو خالد جمتهٌد أوالُده. وال جتوز إضامته إىل  حنو
ماعله، كما جيوز ذلك يف املصدر مال يقال  هل مكرم سعيٍد ضيوَمه. واملثىن واجلمع 

وقوله  ﴾والذاكري  اهلَل كثريًا﴿م  اسم الفاعل يعمل كاملفرد منهما كقوله تعاىل 
 .﴾م  األجداثُخشًَّعا أبصارُهم خيرجون ﴿

                                                           

 310 ص  ، مرجع سابق،اهلامشي26 
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وإذا جر مفعول اسم الفاعل باإلضامة إليه، جاز يف تابعه اجلر مراعاًة للفظه، 
والنصب مراعاة حملل حنو هذا مدرُس النحِو والبياِن، أو البياَن. وحنو أنت معنُي 

 العاجِز املسكنِي، أو املسكنَي.
نا بأل حنو وجيوز تقدمي معموله عليه، حنو أنت اخلرَي ماعٌل. إال أن يكون مقرت 

هذا املكرُم سعيًدا. أو جمرورا باإلضامة حنو هذا ولد مكرٍم خالًدا. أو جمرورا حبرف 
جر أصلي حنو أحسنت إىل مكرٍم علًيا. مال جيوز تقدميه يف هذه الصور. أما إن كان 
جمرورا حبرف جر زائدا ميجوز تقدمي معموله عليه، حنو ليس سعيٌد بسابٍق خالًدا، 

 22يٌد خالًدا بسابق ألن حرف اجلر الزائد يف حكم الساقط.متقول  ليس سع
 

 صيغ املبالغة -8
إذا اريد باسم الفاعل م  الثالثي املتعدي إمادة املبالغة والتكثري حول قياسا 

ل عَ يل وم َ واملشهورة منها مَ عَّاٌل ومفعال ومعول ومع ،إىل إحدى صيغ املبالغة وهي كثرية
. وهي تعمل عمل اسم الفاعل احملولة عنه حنو شراب ومهزار وصبور وعليم وحذر

لعاقل دعاَء َمْ  دعاه، واالبشروطه حنو التك  جزوًعا عند الشدائد، وإن اهلل مسيٌع 
كان صلة ألل عمل مطلقا حنو جاء   وهي كاسم الفاعل مما 29تَ رَّاَك ُصْحَبةُ ااْلَْشرَاِر.

 30الضراب زيدا وان كان منها عما بالشرطني حنو ما ضراب زيدا عمرا.
 

 اسم املفعول -5
اسم مصوغ م  مصدر الفعل املبين للمجهول للداللة  هو اسم املفعولإن 

على ما وقع عليه الفعل. ويكون م  الثالثي على وزن مفعول حنو منصور ومعلوم، 
 حنو مقول ومبيع وتقلب هذه مفعول إن كان معله أجواف معاّل وحتذف منه واو 

                                                           

 222سابق، ص  مصطفى الغاليني، مرجع 22 

 311اهلامشي، مرجع سابق، ص   أمحد 22 
 116، مرجع سابق، ص  ب  أمحد ب  عبد الباريحممد 30 
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الواو ياًء وتدغم يف المه إن كان ناقصا حنو مرمي ومرضي م  غري الثالثي على وزن 
 اسم ماعله بفتح ما قبل آخره حمَس  ومتَعلَّم.

واليؤخذ اسم املفعول م  الالزم إال إذا كان نائب ماعله ظرما أو مصدرا 
ني( أو جارّا وجمرورا حنو ما جمتمع اليوم وهل حمتفل احتفال عظيم )متصرمني وخمتص

 وأنت مفروح حبضورك.
وهو يعمل عمل معله املبين للمجهول بالشروط اليت نقدمت يف عمل اسم 
الفاعل حنو أنت احملمود معله. وتقلب عينه ألفا بعد نقل متحها اىل ما قبلها إن كان 

 31وُمْستَ َفاد.أجوف ُمَئالَّ حنو مقام 
 

 الصفة املشبهة -6
وإمنا مسيت هذه الصفة املشبهة ألهنا كان أصلها ال تنصب، لكوهنا مأخوذة 
م  معل قاصر، ولكوهنا مل يقصد هبا احلدوث، مهي مباينة للفعل، لكوهنا أشبهت 
اسم الفاعل، مأعطيت حكمه يف العمل، ووجه الشبه بينهما أهنا تؤنَّث وتثىن وجتمع،  

الفاعل، وهذا خبالف اسم التفضيل كأعلم وأكثر، مإنه ال يثىّن وال جيمع كما اسم 
  32وال يؤنث، أي يف غالب أحوله، ملهذا الجيوز أن يشبه باسم الفاعل.

الصفة املشبهة هي اسم مصوغ م  مصدر الثالثي الالزم للداللة على الثبوت 
 والدوام.

 وتكون م  باب مرح على ثالثة أوزان
 ا دل على حزن أو مرح حنو ضجر وبطر )ومؤنثة معله(مل -أوال َمِعلَ 
ملا دل على عيب أو حلية أو لون حنو أحدب وأحور وأبيض  -ثانيا أَم َْعلَ 
 )ومؤنثة معلى(

                                                           

 313اهلامشي، مرجع سابق، ص   أمحد31 
 372جالل الدي  عبد اهلل، مرجع سابق، ص  32 
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 ملا دل على خلو أو امتالٍء حنو عطشان وشبعان -ثالثا مَ ْعاَلن
ل ومَ عْ ل عَ وتكون م  باب كرم على أوزن شىت أشهرها َمِعْيل ومُ َعال ومَ َعال وم َ 

عىن وكل ماجاء م  الثالثي مب ومُ ْعل حنو عظيم وشجاع وجبان وبطل وشهم وصلب.
وتكون  ماعل ومل يك  على وزنه مهو صفة مشبهة حنو شيخ وأشيب وكيس وعفيف.

م  غري الثالثي على وزن اسم ماعله حنو هو مطمئ  البال ومستقيم األخالق 
 ومعتدل القامة.

إذا مل يقصد منهما احلدوث وقصد هبما الثبوت ن اسم الفاعل واسم املفعول إ
يعطيان حكم الصفة املثشبهة يف العمل م  غري ثغري يف الصيغة حنو هذا طاهر 

 33مشرق اجلبني مفتول الزارعني حاّد البصر. -القلب، حممود املقاصد
ا ثالث حاالت الرمع على الفاعلية حنو مررت برجل حس  وجهه وملعموهل

لى التشبيه باملفعول به إن كان معرما حنو مررت برجل وظريف لفظه والنصب ع
حس  الوجه أو حس  وجهه أو على التمييز إن كان نكرة حنو مررت برجل حس  
وجها واجلر على االضامة حنو مررت برجل حس  الوجه، وال يتقدم معمول الصفة 
 ىنعليها بل البد م  اتصاله بضمري املوصوف إما لفظا حنو زيد حس  وجهه أو مع

  38حنو مررت برجل حس  الوجه.
ويستحس  ميها أن تضاف إىل ما هو ماعل هلا يف املعىن حنو أنت حس  
اخللق، نقي النفس، طاهر الذيل. واعلم أنه متتنع إضامة الصفة إذا اقرتنت بأل، 
ومعموهلا جمرد منها وم  اإلضامة إىل ما ميه أل مال يقال علي احلسُ  خلِقِه، وال 

ِة البأِس.العظيُم شدة ب  35أس. ويقال احلس  اخللق، والعظيُم شدَّ
 
 

                                                           

 315مرجع نفسه، ص  33 
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 اسم التفضيل -7
إسم التفضيل اسم مصوغ م  املصدر على وزن أمعل للداللة على أن شيئني 
اشرتكا يف صفة وزاد احدمها على اآلخر ميها حنو الشمس أكرب م  االرض حجما. 

مبين للمعلوم  التفاوت.وال يؤخذ إال م  معل الثالثي جمرد تام التصرف مثبٍت قابل 
 ومل جيىء الوصف منه على أمعل.

ويتوصل إىل التفضيل مما مل يتسوف هذه الشروط بذكر مصدره منصوبا على 
التمييز بعد كلمة أشد أو أكثر وحنومها. مما يدل على الكثرة حنو إبراهيم أكثر الناس 

. وسليم   أخيهاستخراجا للمعادن وأوسُعهم اختبارا خبوصها، وعلي أقوى مدامعة م
 36أكثر ابتهاجا بنتيجة عمله.

اسم التفضيل حنو أكرم وأمضل وال ينصب املفعول به اتفاقا وال يرمع الظاهر 
إال يف مسألة الكحل وضابطها أن يكون يف الكالم نفي وبعده اسم جنس موصوف 
باسم التفضيل وبعده  اسم يفضل على نفسه باعتباري  حنو ما رأيت رجال أحس  

ه الكحل منه يف عني زيد ويعمل يف التمييز حنو أنا أكثر منك ماال ويف اجلار يف عين
 37واجملرور والظرف حنو زيد أمضل منك اليوم.

ويرمع اسم التفضيل الفاعل. وأكثر ما يرمع الضمري املسترت، حنو خالد أشجع 
أيت ر  م  سعيد. وال يرمع االسم الظاهر إال إذا صلح وقوع معٍل مبعناه موقعه، حنو ما

رجال أْوَقَع يف نفسه النصيحُة كزُهرٍي. وحنو ما رأيت كنفس زهري أوقع ميها النصيحة. 
وتقول ما رجل أحس  به اجلميُل كعلٍي. وقد يرمع االسم الظاهر، وإن مل يصلح 
وقوع معل موقعه، وذلك يف لغة قليلة حنو مررت برجل أكرم منه أبوه. واألمضل أن 

ة دم، وأبوه مبتدأ مؤخر. وتكون مجلة املبتدأ واخلرب صفيرمع أكرم على أنه خرب مق
 32لرجل.

                                                           

 312، ص  أمحد اهلامشي، مرجع سابق36 
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 فصل بعد هذا.شبهني ميحتاج تفريق بينهما مسيامل بني تعريف ب اخلطاء يفتجنيول

ما الفرق بني املصدر واسم املصدر؟ املصدر هو اسم احلدث اجلارى على معله  
اء والتزكية والتقدم مإن هذا األمسكالضَّْرِب واالحسان والندحار واالنتصار واالستحساب 

السبعة أمساء أحداث جرت على أمعاهلا وأمعاهلا هي ضرب وأحس  واندحر وانتصر 
 ومسي املصدر مصدارا ألن الفعل يصدر عنه ويؤخذ منه. واستحس  وزكي وتقدم.

واسم املصدر هو ماالقى املصدر يف االشتقاق ولكنه مل جير على معله كما جرى 
وأمثلة اسم املصدر العطاء والسالم والكالم والنبات يف حنو قولك أعطيت  عليه املصدر،

 عطاء، وسلمت سالما، وكلمت كالما، وحنو قوله تعاىل واهللُ أَنْ َبَتُكْم ِمَ  ْاأَلْرِض نَ َباتًا.

أما مصادر هذه األمعال األربعة مهي اإلعطاء والتسليم والتكليم واالنبات، ألهنا هي 
عاهلا، أما العطاء والسالم والكالم والنبات مإن كل واحد منها يسمى اليت جترى على أم

 اسم مصدر ألنه مل جير على معله.

ومعىن جريان املصدر على معله اشتماله على مجيع حروف الفعل كاإلكرام بالنسبة 
معىن عدم و  للفعل أكرم مإنه قد اشتمل على مجيع حروف الفعل وزاد عليها ألفا قبل آخر.

م املصدر على معله أنه قد خال م  بعض حروف الفعل لفظا وتقديرا دون جريان اس
تعويض، كالعطاء بالنسبة للفعل أعطى مإنه قد خال م  اهلمزة اليت هي يف أول الفعل، 
لذلك كان اسم مصدر، خبالف اإلعطاء مإنه مصدر له، ال مشاله على حروف الفعل 

 أعطى وزيادة األلف اليت قبل اآلخر.

ذف زثق، ألن ما ح-وزن-و عدة وزنة وثقة، مإهنا مصادر لفأمعال وعدوخبالف حن 
منها وهو ماء الكلمة قد عوضت عنه تاء التأنيث يف آخر كل منها وخبالف حنو قتال 
-وجهاد ونضال، مإهنا مصادر ألن ما حذف منها حذف لفظا مقط مأمعاهلا هي قاتل

  املصدر لفظا مقط وهي ناضل، مألف املد املوجودة يف الفعل قد حذمت م-جاهد
موجودة تقديرا، ولذالك نطق هبا يف بعض املوضع حنو قاتل قيتاال، وضارب ضريابا، لكنها 
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انقلبت ياء لكسر ما قبلها، مث حذمت ختفيفا، ويف القاموس احمليط قاتله قتاال ومقاتلة 
 32وقيتاال.

 

واس يف )شرح الق قال اب . وتفرق الصفة املشبهة باسم الفاعل كما قال العلما كتايل
 الكامية(  الصفة املشبهة تشبه اسم الفاعل م  وجوه وتفارقه م  وجوه.

 أما وجوه الشبه مأربعة  التذكري والتأنيث والتثنية واجلمع.

 وأما وجوه املفارقة مسبعة.

أهنا التعمل إال يف السبيب دون األجنيب حنو زيد حس  وجهه وال جيوز حس   -1
 وجه عمرو، لنقصنها ع  مرتبة اسم الفاعل. وجهه عمرو، كما جيوز ضارب

 اليتقدم معموهلا عليها، مال يقال زيد وجها حس ، كما يقال زيد عمرا ضارب. -2

 عدم شبه الفعل ولذلك احتاجت يف العمل إىل شبه اسم الفاعل. -3

أهنا التوجد إال ثابتة يف احلال سواء كانت موجودة قبله أو بعده مإهنا ال تتعرض  -8
م الفاعل مإنه على ما يدل عليه الفعل، ويستعمل يف األزمنة لذلك، خبالف اس

الثالثة ويعمل منها يف احلال واالستقبال، ولذلك إذا قصدنا بالصفة معىن 
احلدوث أتى هبا على زنة اسم الفاعل، ميقال يف حس  حاس ، محس  هو 
الذي ثبت له احلس  مطلقا، وحاس  الذي ثبت له اآلن أو غدا، ويف التنزيل 

معدل ع  ضيق إىل ضائق ليدل على عروض ضيق  وضائق  به صدرك﴾﴿ 
 وكونه غري ثابت يف احلال.

                                                           

 12(، ص  1226دار املعارف،   مصر)اجلزء الثاين،  ،الطبعة الرابعة ،في علم النحوأمني علي السيد، 32 
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ال يقال  مإذا دلت على معىن ثابت كانت مأخوذة م  املاضي لكونه قد ثبت، 
وحينئذ ميلزم أن ال تعمل لكون اسم الفاعل املشبهة به للماضي وهو ال يعمل.ألن 

 داللتها على الثبوت وتعلقها باملاضي خيرجها ع نقول  إمنا يلزم ذلك أن لو كان 
الفاعل للحال مطلقا وهو ممنوع، بل معىن احلال موجود ميها، مإنك إذا   شبه اسم

قلت مررت برجل حس  الوجه دل على أن الصفة موجودة التصال زمنها م  
 إخبارك، ال أهنا وجدت مث عدمت.

 أهنا ال تؤخذ إال م  معل الزم. -5
ليها ال وعلى معموهلا كان األجود يف معموهلا اجلر، خبالف أهنا إذا دخل ع -6

 اسم الفاعل مإن النصب ميه أجود.
أنه ال جيوز أن يعطف على اجملرور هبا بالنصب، مال يقال زيد كثري املال والعبيد  -7

بنصب العبيد، كما يقال زيد ضارب عمرو وبكر، ألنه إمنا يعطف على املوضع 
 ه منصوبا يف املعىن، وليس معموهلا كذلك، بلبالنصب إذا كان املعطوف علي

 هو مرموع يف املعىن ألن األصل يف كثري املال كثري ماله.

وذكر اب  السراج يف األصول مرقا ثامنا  وهو أن اسم الفاعل ال جيوز إضامته 
إىل الفاعل، الجيوز إضامته إىل ماعل، الجيوز أن تقول عجبت م  ضارب زيد،  وزيد 
الفاعل، وجيوز يف الصفة املشبهة إضامتها إىل الفاعل ألهنا إضامة غري حقيقة حنو 

 هه.جوجه والشدة لليد واملعىن حس  و للاحلس  الوجه والشديد اليد ماحلس  

 

 وزاد اب  هشام يف )املغين( مروقا أخرى. 

أن اسم الفاعل ال يكون إال جمارية للمضارع يف حركاته وسكناته، وهي تكون  -1
جمارية له كمنطلق اللسان ومطمئ  النفس وطاهر العرض، وغري جمارية له وهو 

 الغالب.
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 لها.مإنه تنصب مع قصور مع أنه الخيلف معله يف العمل وهي ختالفه، -2
أنه ال يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضامته إىل مضاف إىل ضمريه حنو  -3

 مررت بقاتل ابيه، ويقبح مررت حبس  وجهه.
أنه يفصل مرموعه ومنصوبه كزيد ضارب يف الدار أبوه عمرا، وميتنع عند  -8

 اجلمهور زيد حس  يف احلرب وجهه، رمعَت أو نصبت.
 عموله َبميع التوابع وال يتبع معموهلا بصفة، قاله الزجاجأنه جيوز اتباع م -5

 ومتأخرو املغاربة.
أنه جيوز حذمه وإبقاء معموله، وهي ال تعمل حمذومة. وقال األندلوسي يف  -6

)شرح املفصل(  األمور ضارعت هبا الصفة املشبهة اسم الفاعل ستة  
 .والتذكري والتأنيثلتثنية واجلمع االشتقاق واحتاد املعىن واإلمراد وا

 
 وأما الفرق بني بينها وبني اسم الفاعل مم  وجوه   

 أن هذه الصفات التوجد إال حاال، واسم الفاعل يصلح لفأزمنة الثالثة. -1
أهنا التعمل إال ميما كان م  سبب موصومها أعين االسم الذي جتري عليه  -2

 إعرابا.
 ايتقدم معموهلا عليها. -3
 به صرحياأن املنصوب هبا ليس مفعوال  -8
 أن املنصوب هبا ليس مفعوال به صرحيا -5
 أن األلف ولالم مىت كانت ميها ويف معموهلا كان األصل اجلر. -6
 أنه ال يعطف على اجملرور هبا نصبا. -7
 أهنا تعمل مطلقا م  غري تقيد بزمان أو ألف والم. -2
 أهنا يقبح أن يضمر ميها املوصوف ويضاف إىل مضمره. -2

 الفاعل قد يكون وقد اليكون.أهنا التكون عالجا واسم  -10
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 أهنا ال توامق الفعل عدة وحركة وسكونا. -11

قال اب  برهان  ضارب يعمل عمل معله الذي أخذ منه، وحس  يعمل ما 
يعمل معله، ألنه ينصب تشبيها له بضارب، وبينهما مرق م  طريق املعىن، وذلك 

زيد حس  الوجه  أن الفاعل يف زيد ضارب عمرا غري املنتصب، والفاعل يف املعىن يف
هنما قلنا  أل مإن قيل  ما العلة يف محل حس  الوجه على ضارب؟ هو املنتصب.

 صفتان.

قال األندلوسي  هذا الذي ذكر مرق آخر أيضا، وهو أن املنصوب هبا ماعل 
يف املعىن، وذلك أنك إذا قلت  زيد ضارب عمرا مقد أخربت بوصول الضرب م  

الوجه مال خيرب أن األول معل بالوجه شيئا، بل الوجه زيد إىل عمور، وأما زيد حس  
هو الفاعل يف احلقيقة، إذا األصل زيد حس  وجهه، ويشرتط ميها االعتماد كما 

  80اشرتط يف اسم الفاعل.

                                                           

 252  ، ص، دون سنة(دار الكتب العلمية  بريوت) ،األشباه والنظائر في النحوجالل الدي  السيوطي، 80 


