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 املقدمة

، غافِر الذنِب ما ظهر منه وَجن، املتفضِل ابلنعماِء بال مثٍن وَمن، وأصلي وأسلم على من احلمد هلل رب اإلنس واجلن
 وأن،  أما بعد :  إليه القلُب قد اشتاق وَحن، وعلى آله وصحبه ما برَئ عليل  

إن هلذا الكتاب أمهيته البالغة، فهو يبحث يف داللة بنية الكلمة ومعناها، وعندما منعن النظر فيما بني أيدينا من 
الكتب الصرفية القدمية جند إغفاالا عن تناول داللة األبنية الصرفية ومعانيها إال يف مواضع قليلة تلحظ فيها اإلشارة 

 إىل تلك املعاين. 

عَنون هبا من جهة صياغتها، ومعرفة مقيسها ومسموعها، غافلني عن داللتها وما لتلك األبنية يُ  ن كثرياا من الدارسنيإ
يطرأ عليها من معاٍن، فتجدهم ال يفرقون بني معاين أبنية املبالغة أو أبنية الصفة املشبهة، فلو مل ختتلف املعاين مل 

ة أخرى ال بد أن يصحَبه عدول  عن معىنا إىل آخر، إال إذا كان ذلك ختتلف الصيغ، فالعدول عن صيغٍة إىل صيغ
 لغة. 

إننا نستعمل األبنية حسب ما ميليه علينا الذوق، وال نستعملها تبعا ملا يقتضيه معىن تلك الصيغة، فتجد من يستعمل 
كل منهما. ويف هذا البحث   مفردة "نشيط" حيناا ومفردة "َنِشط" حيناا آخر، دون أن يكون هناك مراعاة  ملعىن بنية

قائم  على  حماولة للوصول إىل معاين تلك األبنية عن طريق النظر واملوازنة بني النصوص يف استعمال الصيغ، وهو نظر  
 .  االستعمال القرآين أوالا

 نسأل هللا أن ميدان بعوٍن من عنده، إنه ويل ذلك والقادر عليه. 

 



 االسم والفعل

أهل اللغة أن االسم يفيد الثبوت والدوام، وأن الفعل يفيد التجدد واحلدوث، فإذا قلت :  دة عنمن القواعد املقرر 
ا آخذ  يف سبيل احلفظ،  "خالد  حافظ " أفاد ثبوت احلفظ خلالد، وإذا قلت: "حيفُظ خالد " كان معىن ذلك أن خالدا

 فحفظه حيصل شيئاا فشيئاا.

على أنه يثبُت به املعىن للشيء من غري أن يقتضي جتدده شيئاا بعد  إن موضوع االسم"قال عبد القاهر اجلرجاين:
 ."املعىن املثبت به شيئاا بعد شيء شيء، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي جتدد

، فاهلل ـ عز ".عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون سواء  "هذه القاعدة قوله ـ عز وجل ـ : ومن األمثلة الدالة على ثبوت
هذه اآلية مل مياثل بينهما يف الفعلية أو االمسية وإمنا مازج بينهما، فالدعاء حادث  متجدد حيصل مرةا بعد  وجل ـ يف

مرٍة، فعرب هللا عنه ابلفعل الدال على هذا األمر، أما الصمت فهو األصل يف اإلنسان فال يتحدث إال ألمٍر طارئ وإال 
 تاا يف اإلنسان عرب هللا عنه ابالمسية الدالة على هذا األمر. بقي صامتاا على أصله، فلما كان الصمت أصالا اثب

فعرب هللا عن صف الطري  ".ا إىل الطري فوقهم صافاٍت ويقبضنأومل يرو "مثلة على ذلك أيضاا قوله تعاىل:ومن األ
ا تصف ل الطريان، وهو أهنأجنحتها ابالسم الدال على الثبوت والدوام، ألن هذا هو األصل الثابت يف الطري حا

أجنحتها، أما القبض فهو أمر  طارئ على ذلك الصف فلذلك عرب هللا عنه بصيغة الفعل فقال: )ويقبضن( ألنه أمر 
 حيدث مرة بعد مرة. 

لوقوع ذلك األمر، كقوله تعاىل:  وقد يـَُعرب عن األمر املتجدد احلدوث بصيغة االسم الدالة على الثبوت أتكيداا وحتقيقاا
 قل )يقع(.مل يو  "إن الدين لواقع"



 املصادر

ذلك  قد تتعدد املصادر للفعل الواحد خاصةا يف الثالثي، فتجد أن للفعل الواحد مصادَر متعددة، ومن األمثلة على
ا)فمصدره  (صد)، والفعل (ُمُكواثا )و (ُمْكثَا)و (َمْكثاا)فمصدره  (مكث)الفعل   .(ُصدوداا)و (صدا

 :رئيسان مها  للفعل الواحد سببانولتعدد املصادر 

فيكون للفعل الواحد أكثر من مصدر بسبب عدم احتاد قبيلتني أو أكثر على مصدٍر ـ اختالف لغات العرب: 
، (قـُُبوَحة)فبعضهم يقول :  (قـَُبحَ )عل. ومن األمثلة على ذلك الفعُل واحد، فكل قبيلة تصطلُح على مصدٍر لذلك الف

، ومنهم من (البـَْخل)، وآخرون يقولون: (ُبْالا )فبعضهم يقول:  (لَ )بَِ  ، وكذلك الفعل(اَحةقَبَــ )وآخرون يقولون : 
 . (الَبَخل)يقول: 

 (ُرْغوة)و (َرْغَوة اللنب)االختالف يف ضبط الكلمة كقوهلم:واختالف العرب ليس قاصراا على املصادر، فقد يكون 
، وأهل احلجاز (َضَع يرِضعُ :)رَ فبنو قيٍس تقول ف يف األفعال،. وقد يكون االختال(َغايَة)رُ و (ُرَغاَوة)و (رِْغَوة)و

ما هذا )، ومتيم تقول: (ما هذا بشراا) يف التعبري، فأهل احلجاز يقولون:. وقد يكون االختالف (َرِضَع يرَضعُ )يقولون: 
 . (بشر  

عىن يف املصدر من أسباب تعدد املصادر للفعل الواحد انفراُد كل مصدٍر مبعىن ال ُيستعمل ذلك املـ اختالف املعىن: 
فالصغر يف  (الصغر والصغارة)ندر استعماله يف املصدر اآلخر كـاآلخر،أو يكثر استعمال معىنا من املعاين يف مصدٍر ي

 اجلِْرم والصغارة يف الَقْدر. 

 فتحفيعين ابلضم الضرر الواقع على النفس من مرٍض أو هزال، ويدل ابل (َضر والُضرال)ومن األمثلة على ذلك أيضاا 
اد عام  يف كل نوم. وكذلك ، فقد قالوا: إن الرقود ابلليل خاصة والرق(الرُقود والرُقاد)على الضرر يف كل شيء. وكذلك 

، وإن كان مبعىن احلُزن (َمْوِجدة)مصدره فإن مصادره تتعدد تبعاا لتعدد معانيه، فإن كان مبعىن الغضب ف (وجد)الفعل 
. وإليك أشهر أوزان املصادر ، (الوجود والوجدان)ول على الشيء فمصدره مبعىن احلص ، وإن كان(الَوْجد)فمصدره 

 وهي : 



كضرب ضرابا وأكل   (فـَْعل)ملتعدية أن يكون مصدرها على وزن اس يف األفعال الثالثية ااعلم أن القيـ فـَْعل وفـُُعول : 
، فإن كان داالا على حرفة جاز فيه مصد . أما الفعل (قى سقياا وِسقايةا س)وذلك حنو:  (َعاَلة)فِ ر آخر وهو أكالا

 . (فـُُعول)لقياس يف مصدره أن يكون على وزن الثالثي الالزم املفتوح العني فإن ا

والتجارة  وزن  ُيصاغ منه مصدُر كل فعل ثالثي دال على حرفة أو اشتمال أو والية، ومنه: احلياكة واخلياطةـ ِفَعاَلة : 
، (سقى)السقي مصدر للفعل و فإذا أردت الصنعة قلت:الكتابة،  (كتب) والعصابة والعمامة. فـالكتاب مصدر للفعل

فإذا أردت الوالية قلت:  (سعى)فإنه مصدر للفعل  (السعي). وكذلك (السقاية)فإذا قصدت الصنعة قلت: 
 ، وهكذا دواليك.(السعاية)

يقول الفخر  .(فـَُعال)زِنَة ياس يف مصدره أن يكون على كل فعٍل ثالثي دال على داٍء أو صوت فإن القـ فـَُعال : 
والُفَعال يف أكثر األمور يدل على مكروٍه أو منكر، أما يف املعاين فكالسبات والفواق والزكام "الرازي يف تفسريه :

وهي غري مصادر  (فـَُعال)م أن األمساء اليت أتيت على وزن . واعل"والنبات والدوار والصداع ألمراٍض وآفاٍت يف الناس
ُدقاق وجييء فـَُعال من غري املصادر مبعىن املفعول كال":عىن "مفعول". يقول الرضي يف شرحه على الشافيةفإهنا تكون مب

  ".واحلُطام والفتات والرفات

. وقد سبق أن (رحيل)و (صهيل)ومن األمثلة على ذلك  ُيصاغ منه كل مصدٍر دل على صوٍت أو سري، ـ َفِعيل :
أبلغ من صوغها على وزن  (فـَُعال)، وإن صوَغها على وزن (فـَُعال)زن الدالة على الصوت تصاغ على و  املصادر

 ؛ ألن األلف حال مدها أطول من مد الياء، وحيصل ابأللف انفراج  للفم أكثُر من انفراجه ابلياء. (فعيل)

 إن املصادر اليت تكون مصوغةا على هذا الوزن ال خترج عن أربعِة معاٍن : َعال : ـ فِ 

 ، وهي من حرن وأىب وشرد. (إابء وِحرَان وِشرَاد)ى امتناٍع كـما دل عل أوهلا :

 .  (الصراف والضراب والنكاح )قرب الشيء من الشيء، ومن أمثلته داللته على  اثنيها :

 وقالوا يف أشياء قُرب بعضها من بعض فجاؤوا به على ِفَعال، وذلك حنو الصراف يف الشاة ألنه هياج"قال سيبويه :
 . "له اهلباب والقراعفتشبه به، ومث

 داللته على حينونة الشيء وحضور وقته، كالصرام واجلِزاز .  اثلثها :



 داللته على األومسة وهي العالمة اليت تكون يف أجساد البهائم غالباا .  رابعها :

ِكَشاح فاألثر يكون على فإنه جييء على ِفَعال حنو : احلَِباط والِعاَلط والِعرَاض واجلَِناب والوأما الوسم "ه :قال سيبوي
ا ِفَعال والعمل يكون فـَْعالا كقوهلم :   . "ومست البعري ومساا وكشحته كشحا

ٍد قرره غرُي واح كل ما صيغ على هذا الوزن فهو دال  على حركٍة واضطراب، وهذا ماـ فـََعالن )بفتح الفاء والعني(: 
ثال واحد حني تقاربت املعاين قولك: النزوان والنقزان ومن املصادر اليت جاءت على م"من علماء اللغة. قال سيبويه:

والقفزان وإمنا هذه األشياء يف زعزعة البدن واهتزازه يف ارتفاع ومثله : العسالن.. ومثل هذا الغليان ألنه زعزعة وحترك، 
ؤوره فإمنا هو مبنزلة وتَ ومثله الغثيان ألنه جتيش نفسه وتثور... ومثل ذلك اللهبان والضمدان والوهجان ألنه حترك احلر 

 . "الغليان

كل مصدر جاء على هذا الوزن فإمنا يدل معناه على املبالغة والتكثري، ومنه التجوال لكثري ـ تـَْفَعال )بفتح التاء(: 
التجول، والتهدار لكثري اهلدر، والتلعاب لكثري اللعب. وليس من ذلك التبيان والتلقاء، فكالمها مكسور التاء، ولو 

 ا املبالغة لفتحت التاء . أريد هبم

صدر واملصدر من الثالثي اجملرد للمبالغة قياسه فتح التاء كالتعداد والتهداد.. وليس مب"أليب البقاء: (الكليات)جاء يف 
 ."املبالغة كالتكرار والتذكار

به الكثرة، قال ا يراد ما صيغ من املصادر على هذا الوزن فإمن(: وتشديد العني وكسرهاسر الفاء ْيلى )بكـ ِفع ِ 
ولكنه يريد ما كان  (َرْمياا)فليس يريد قوله  (كان بينهم رِمياا)عيلى فتجيء على وجٍه آخر، تقول: وأما الف"سيبويه:

ى فإمنا يراد به كثرة علمه ابلداللة ورسوخه فيها، وكذلك لَ يْـ ل ِ بينهم من الرتامي وكثرة الرمي وال يكون من واحد. وأما الد ِ 
 . "غله ابخلالفة وامتداد أايمه فيهاى كثرة القول والكالم ابلشيء، واخلليفى كثرة تشاالقتيىت واهلجري 

 وزن تصاغ منه األلوان، كاحلُْمرة، والصفرة، والكدرة. ـ فـُْعَلة : 

ومثله  يدل هذا البناء على املساحة يف الغالب، ومنه قوله تعاىل : )وأصابه الِكرَبُ(، فالِكرَب هو الكرب اجلسمي،ـ ِفَعـل: 
الصغر فهو يكون يف اجلسم، وكذلك الِغَلظ فتكون يف اجلسم، أما الِغْلظَة فمعنوية . إىل غري ذلك من املصادر 

 املسموعة واملقيسة، وما مر هو األشهر . 



 املصدر امليمي

معرفة كيفية وقبل أن نعرف ذلك ال بد لنا أوالا من للمصدر امليمي داللة  مغايرة  ختتلف عن املصادر األخرى، 
بفتح العني، فإن كان فعله مثاالا ـوهو ما كانت فاؤه  (َمْفَعل)مليمي ُيصاغ من الثالثي على زنة صياغته، فاملصدر ا

بكسر العني، وكذلك  (َمْفِعل)ه، فمصدره امليمي مصوُغ على زنة حرف علة ـ صحيح الالم، حتذف فاؤه يف مضارع
،ومن أمثلته )مدَخل وخمرَج وموِعد وجمِلس( فهذه األمثلة (َمْفِعل)على  مضارعه مكسورة، فإنه يصاغ إن كانت عني

أما إن كان الفعل غري ثالثي فإنك تصوغ املصدر امليمي منه على زنِة اسم مصوغة  من )دخل وخرج ووعد وجلس(، 
 مفعوله، ومن أمثلته )املنطلق واملستخرج واملنقَلب( فإهنا مصوغة من انطلق واستخرج وانقلب . 

ما داللته فإن النحاة ال يرون فرقاا بينه وبني املصدر األصلي للفعل، فهم ال يرون فرقاا بني جملس وجلوس، وال بني أ
تلحظ أن املصدر امليمي يتضمن حداثا كما تضمنه غريه من املصادر األصلية لألفعال، بيد  مقعد وقعود. وعند التأمل

ه فيه غريه من املصادر، إن كلمة داللته على احلدث الذي يشاركأنه يزيد عليها يف داللته على الذات يف جانب 
، فاالنقالب حدث  جمرد، (انقالب)ال تطابق  "م الذين ظلموا أي منقلٍب ينقلبونوسيعل"يف قوله تعاىل: (ُمنقَلب)

، واملساق يف قوله تعاىل :واملنقلب حيمل معه  سوق(، فاملساق خيتلف عن قولنا )إليه ال "إىل ربك يومئٍذ املساق"ذاًتا
 حيمل معه ذاًتا ُتساق بالف السوق الذي يدل على جمرد احلدث وهو السوق . 

عند التعبري ابملصادر امليمية دون غريها من املصادر األصلية لألفعال، فإن املصادر امليمية مشعرة  وهناك داللة  ُتشم رائحتها 
مشعرة  بنهاية األوب،  (مآب)جند أن  "إليه أدعو وإليه مآب"عز وجل ـ : دما نقرأ قول هللا ـابلنهاية ملا تضمنته من معاٍن، فعن

الذي يدل على جمرد الرجوع دون إشعاٍر مبنتهاه . ومثله املنقلب واالنقالب فإن املنقلب يعين خامتة األمر  (اإلايب)بالف 
أي: عاقبة أمرهم  "أي منقلٍب ينقلبون م الذين ظلمواوسيعل"يعين جمرد التغري، يقول تعاىل :وعاقبته أما االنقالب فإنه 

 وهنايتهم. 

ـ فهم يقولون : )أقبل  واملتأمل يف استعمال العرب له جيد أهنا تستعمله يف اندر كالمها، فنجدهم مل يوقعوه موقع احلال ـ مثالا
: )جاء طوعاا( ومل يقولوا : )جاء زْحفاا( ومل يقولوا : )َمْزَحفاا(، وكذلك قالوا : )جاء سعياا( ومل يقولوا : )جاء مسعى(، وتقول 

 مطاعاا(. 

 وكذلك مل يوقعوه موقع املفعول ألجله، فقد قالوا : )فعلُت هذا رأفةا بك( ومل تقل : ) مرأفاا بك(. 

 ران وليسا متطابقني وهللا أعلم .فدل ذلك على أن هذين املصدرين متغاي



 املرة واهليئة اسم

، كقوهلم : قعدُت قعدةا، وأتيُت أتية، وُيصاغ من غري الثالثي على زنة (فـَْعَلة)غ اسم املرة من الثالثي على وزن ُيصا 
 مصدره األصلي بزايدة ًتء الوحدة يف آخره، كقوهلم : أعطى إعطاءة، واستدرج استدراجة . 

ْعَلة"، فتقول : )جلس حممد  ِجْلَسَة العامِل(، وكقولنا: )فالن حسن أما اسم اهليئة فإنه يصاغ من الثالثي على زنة "فِ 
الرِكبة واجلِلسة يراد بذلك أنه مىت ركب كان ركوبه حسناا وإذا جلس كان جلوسه حسناا يف أوقات ركوبه وجلوسه وإن 

اسم املرة واهليئة  ذلك عادته يف الركوب واجللوس، وحسُن الِطْعمة أي ذلك فيه موجود ال يفارقه(. وقد يكون وزن
مصدراا أصلياا لبعض األفعال، فال يدالن على مرٍة وال هيئة، فإذا أريد املرة وصف ذاك املصدر بكلمة "واحدة"،  

 كقولنا: )رمحته رمحةا واحدة(. 

 

 املَْفَعَلة : 

ترك العشاء "كذلك قوهلم:و  "َلة  جمبنة حمزنةالولد َمْبخَ "الصالة والسالم : يدل هذا البناء على سبب الفعل ، كقوله عليه
 أي : الولد سبب  للبخل واحلنب واحلزن، وكذلك العشاء فإن تركه سبب  للهرم.  ".َمْهَرَمة

 اجلنب والبخل. وقيل: هو دال  على سبب كثرة الفعل، فـ"جمبنة مبخلة" أي : سبب  لكثرة 

 

 التَـْفعلة : )بضم العني وكسرها(

هاه، كالتهُلكة وهي ما يؤدي إىل اهلالك، وكالتبِصرة وهي ما يؤدي إىل يدل هذا البناء على مؤدى الشيء ومنت
 اإلبصار، والتذكرة وهي ما يؤدي إىل التذكر . 

 الَفَعلة والُفْعَلة : 



جاء يف شرح الرضي على  بناءان يدالن على موضع فعل الشيء، كالَقطََعة والُقْطعة ومها مكان القطع من األعضاء.
ْعَلة والَفَعَلة ملوضع الفعل يف األعضاء كثرياا كالَقطََعة والُقْطَعة ملوضع القطع، وكذا اجلََذمة وقد جاء الفُ "الشافية:

 . "ضاا كالُقْلَفة والُغْرَلةواجلُْذَمة، والصلعة والُصْلَعة، والنَـَزَعة والنـُْزَعة. ويكون الُفْعَلة بضم الفاء وسكون العني للفضلة أي

 أمساء املكان والزمان 

كقوهلم: َمْعِرض وجَمِْلس، فهما واسم الزمان ما دل على زمان وقوعه  ن هو ما دل على مكان وقوع الفعل،كااسم امل
 يدالن على مكان العرض واجللوس أو زماهنما . 

إن كانت عني مضارعهما مضمومة أو  (َمْفَعل)أما من حيث الصياغة فهما ُيصاغان من الفعل الثالثي على زنِة 
هلم : )منصر ومقتل ومرَكب( من الفعل ينُصر ويقُتل ويرَكب، وكذلك إن كان الفعل الثالثي معتل مفتوحةا وذلك كقو 

 (رمى وجرى)فتقول يف اسم الزمان واملكان من ، (َمْفَعل)نه يصاغ على هذا الوزن اآلخر فإن اسم الزمان واملكان م
 مرمى وجمرى . 

بكسر العني حنو  (َمْفِعل)من ذاك الفعل الثالثي على زنِة  نفإن كانت عني مضارعه مكسورة صيَغ اسم الزمان واملكا
املكان منه : جمِلس، وكذلك إن كان فعله الثالثي مثاالا واوايا صحيح الالم حُتذف فاؤه يف املضارع فإن اسم الزمان و 

على زنة اسم املفعول  . أما من غري الثالثي فيصاغ  (وعد)من  (َمْوِعد)ك كقوهلم : وذل (َمْفِعل)ُيصاغ على هذا الوزن 
 كاملنطَلق واملستخرَج. 

 املسِجد واملشرِق واملغِرب...( والقياس فتح العني يف هذه األلفاظ. وقد شذ عن هذا التقعيد ألفاظ، وذلك كقوهلم : )

 ـ األلفاظ اخلارجة عن القياس : 

ملشرق واملِطبخ واملِربد، والسبب هناك ألفاُظ خرجت عن القياس يف طريقة صوِغها، وذلك مثل : املسِجد واملغرب وا
يف ذلك عند كثرٍي من النحاة هو خروج تلك األلفاظ عن حقيقة معناها، وهو إرادة مكان وقوع الفعل أو زمانِه، إىل 
قصد التسمي بتلك األلفاظ، فمثالا كلمة "املسِجد" من "سجد"، فلو أريد مكان وقوع السجود أو زمانه لقيل على 

 لكنه ملا أطلق على مكان خمصوص وهو ُدوُر العبادة خرج عن ذلك األصل .  القياس: )َمْسَجد(،

جاء يف شرح الرضي على الشافية: "قال سيبويه: مل تذهب ابملسجد مذهب الفعل ولكنك جعلته امساا لبيت. يعين 
ْقَتل( يف كل موضع يقع فيه القت

َ
ل، وال تقصد به أنك أخرجته عما يكون عليه اسم املوضع، وذلك ألنك: تقول: )امل



مكاانا دون مكان، وال كذلك املسجد فإنك جعلته امساا ملا يقع فيه السجود بشرط أن يكون مبنياا على هيئة 
ْنَسك(

َ
ْنِسك( فلو أريد مكان النسك عموماا لقال: )امل

َ
، فلما قصد به مكان ُنُسٍك خمصوصة...". ومثل ذلك )امل

ْنِسك(
َ
ْفرِقخمصوص قال: )امل

َ
( ألنه مفرق الطريق أو الرأس ولو أريد به مكان الفرق عموماا لقيل: ، وكذلك )امل

 )َمْفَرق(. 

 َمْفَعَلة : 

ورد يف كالم العرب ما هو مصوغ  من الثالثي األصل على زِنَِة )َمْفَعَلة( للداللة على كثرة الشيء اجلامد ابملكان، 
: كثرية السباع، ومْذأَبَة، أي: كثرية الذائب. قال وذلك مثل قوهلم: أرض  مأَسَدة، أي: كثرية األسود، ومسبعة، أي

ا فالباب فيه َمْفَعَلة بفتح العني".  الرضي يف شرحه على الشافية: "واعلم أن الشيء إذا كثُر ابملكان وكان امساا جامدا
 وهو ليس بقياس. 

ة" أي: سبب  لكثرة اجلنب والبخل مبخلة حمزن ومن معاين هذا البناء داللته على سبب كثرة الشيء كقوهلم: "الولد جمبنة  
واحلزن. جاء يف حاشية الصبان: "وقد صاغوا )مفعلة( من الثالثي اللفظ أو األصل لسبب كثرة مسماه أو حملها مثاهلا 
لسبب الكثرة )الولد جمبنة مبخلة( أي: سبب لكثرة اجلنب عن احلرب وكثرة البخل. وحملل الكثرة: َمأَسدة ومسبعة 

 ي: حمل  لكثرة األسد والسبع والقثاء واألفعى". ومقثأة ومفعأة، أ

 اسم الفاعل

داللُة اسم الفاعل على معىن  اسم الفاعل يدل على احلدث واحلدوث وفاعله، وداللته على احلدث مقصود  هبا
عل املصدر، ويقصد ابحلدوث التغري، فعندما نقول: )زيد  قائم( فالقيام ليس مالزماا لصاحبه، أما داللته على الفا

 فاملقصود هبا داللته على الذات، فقولنا: )قائم( أي: صاحب القيام . 

قد يقول قائل: لقد مر يف أول هذا الكتاب أن االسم يدل على الثبوت والدوام، مث ُضرَبْت أمثلة  لذلك، وكان من 
يدل على احلدوث ال  ضمن األمثلة التمثيُل أبمساء الفاعلني، فكيف جنمع بني ذلك وقولِنا اآلن : إن اسم الفاعل

 الثبوت؟ 

اجلواب عن ذلك أن اسم الفاعل يف منزلٍة بني الفعل والصفة املشبهة، فهو دال  على الثبوت ابلنسبة للفعل، فاسم 
ويكون داالا على التغري واحلدوث عند مقارنته ابلصفة املشبهة، فالصفة املشبهة أثبت الفاعل أدوُم وأثبُت من الفعل، 



فاعل، فإن كلمة )قائم( أدوم وأثبت من قام أو يقوم، ولكن ليس ثبوُُتا مثل ثبوت )طويل( أو)دميم( وأدوم من اسم ال
جاء يف أو)قصري( فالقيام ميكن االنفكاك عنه إىل حالة غريه، أما الطول والدمامة والِقَصر فال ميكن االنفكاك عنها. 

ضائق  به صدُرك" "فإن قلت: ملَ عدل عن )ضيق( )الكشاف( يف قوله تعاىل : "فلعلك ًترك  بعض ما يوحى إليك و 
إىل )ضائق(؟ قلُت: ليدل على أنه ضيق  عارض  غرُي اثبت ألن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان أفسح الناس 

ئد صدراا، ومثله قولك : )زيد  سيد  وجواد( تريُد السيادة واجلود الثابتني املستقرين فإذا أردت احلدوث قلت: سائد وجا
 ." 

"والفرُق بني العمي والعامي أن العمي يدل على عمى اثبت،  ويف )الكشاف( يف قوله تعاىل : "كانوا قوماا َعِمني"
 والعامي على عمى حادث". 

فإذا ما أردان حدوث الصفة املشبهة وخروجها عن داللة الثبوت ُحولْت إىل )فاعل(. جاء يف حاشية الصبان : "إذا 
شبهة يف املاضي أو االستقبال ُحولْت إىل فاعل ، فتقول يف عفيف وشريٍف وحسن: عاف ُقصد حدوث الصفة امل

ا "ا.هـ  وشارف وحاسن أمس أو غدا

 

 جييء اسُم الفاعل لألزمنة اآلتية: ـ أزمنُة اسِم الفاعل: 

ا قاتُل زيد" أي : وذلك كقوله تعاىل : "أيف هللا شك  فاطِر السموات واألرض"أي: َفطر، ومثل قولنا: "هذـ املُِضي : 
ضي؛ فاسم الفاعل يدل على ثبوت الوصف يف الزمن قتله

ُ
، وهناك فرق  بني الفعل املاضي واسم الفاعل الدال على امل

 الذي يدل على وقوع الفعل يف الزمن املاضي ال على ثبوته ودوامه. املاضي ودوامه فيه بالف الفعل املاضي 

ظر  قمراا(. وحنو قوله تعاىل : "فما هلم عن التذكرة معرضني". وحنو: )مالك وذلك مثل قولنا : )كالان انـ احلال : 
 واقفاا؟(. فإن اسم الفاعل يف هذه األمثلة يدل على احلال. 

وذلك حنو قوله تعاىل : "إين خالق  بشراا من طني" أي : سأخلُق، وكقوله تعاىل : "وإذ قال ربك ـ االستقبال : 
ض خليفة". أي : سأجعُل. والفرق بينه وبني الفعل املضارع الدال على االستقبال هو أن للمالئكة إين جاعل  يف األر 

 األمر يف اسم الفاعل كأنه قد مت وثبت وصفاا لصاحبه . 



وذلك مثل قوله تعاىل : "إن هللا فالُق احلب والنوى..". ففلُق احلب والنوى مستمر وما زال ـ سبحانه ـ االستمرار : 
 وتعاىل ـ يفلق. 

وذلك مثل قولنا : )واسع الفم وابرز اجلبني وجاحظ العينني(. فهو يدل على الثبوت يف هذه األمثلة  ـ الثـبوت : 
كالصفة املشبهة بل هو صفة مشبهة . جاء يف املفصل أن اسم الفاعل واملفعول جيراين جمرى الصفة املشبهة يف 

 ، ومعمور الدار. الداللة على الثبوت فيقال : ضامر البطن ، وجائلة الوشاح 

 داللة اسم الفاعل على النسب: 

من دالالت اسم الفاعل داللته على النسب إىل شيء معني، كقوهلم لذي الدرع : دارع، ولذي النبل : انبل، ولذي 
 الرمح : رامح، ولذي الرتس: ًترس، ومنه قوهلم: رجل  ًتمر، أي: ذو متر، والبن: ذو لنب. 

ذا شيء، أي: صاحب شيء ُبين على )فاعل(...فقلت : رجل فارس أي: صاحب  جاء يف )املقتضب(: "فإن كان
 فرس، ورجل دارع وانبل وانشب، أي : هذه آلته، قال الشاعر: 

 أنـــ                       ـــك البـــــن  ابلصــــــــــــيِف تــــــــــامـــــر". وَغــــــــــــَرْرَتيِن وزعمــــــــــتَ 

إن كان معناه مشرتكاا بني املذكر واملؤنث، وحُتذف إن كان   اسم الفاعل وصفاا للمؤنث مبعنيني، فتثبت التاءوقد أييت
، وذلك مثل قولنا: )امرأة طاهر( من احليض و)امرأة طاهرة( نقية  من العيوب، وكذلك )امرأة معناه خاصاا ابملؤنث
. وقد يكون معناه خاصاا ابملؤنث فتدخله التاء يف ئاا ظاهرااامرأة حاملة( على ظهرها أو حتمل شيحامل( من احلبل و)

موضٍع وحُتذف عنه يف موضٍع آخر، وذلك مثل )حائض ومرضع وطالق( فتتجرد هذه األوصاف من التاء إن أُريد 
بذلك النسب؛ فإذا قلت : )امرأة مرضع( أي : ذات إرضاع ، وتتصل ابلتاء إن أُريد بذلك مباشرة الفعل، فتقول : 

ة مرضعة( أي : ألقمت ثديها للصيب. قال ابن القيم ـ رمحه هللا ـ : "املرضع من هلا ولد ترضعه، واملرضعة من امرأ)
ألقمت الثدي للرضيع وعلى هذا فقوله : "يوم تروهنا تذهل كل مرضعٍة عما أرضعت" أبلغ من )مرضع( يف هذا املقام 

للرضاعة فإذا التقم الثدي واشتغلت برضاعه مل تذهل عنه إال ألمٍر فإن املرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غري مباشٍر 
 هو أعظم من اشتغاهلا ابلرضاع". 

اد ومنه قوله تعاىل : "جاءُتا ريح  عاصف" أي :ذاُت عصف، وقال : "ولسليمان الريح عاصفةا جتري أبمره" فإنه ملا أر 
 احلدوث أنث الصفة، أي : تعصف.



 اسم املفعول

اسم املفعول : اسم يدل على حدٍث وحدوٍث وذات املفعول، وذلك مثل: )مقتول ومأسور(، فهو كاسم الفاعل يف 
دالالته، غري أن اسم الفاعل يدل على ذات الفاعل، واسم املفعول يدل على ذات املفعول. وهو كاسم الفاعل يف 

لفعل، وعلى التجدد واحلدوث إذا ما قيس ابلصفة املشبهة، فقد تقول : أترى أنك داللته على الثبوت إذا ما قيس اب
ستُنصر عليهم ؟ فيقال : )أان منصور( أي أن هذا الوصف اثبت يل. وتقول أتظنه َسُيغَلب؟ فيقال : )هو مغلوب( 

 أي هذا الوصف كأنه قد مت وثبت له. 

 ـ أزمنة اسم املفعول : 

 الفاعل يف تعدد األزمنة، فُيقال فيه ما قيل يف اسم الفاعل فهو يدل على :  يضارع اسُم املفعوِل اسمَ 

 وذلك حنو : "كل  جيري ألجل ُمسمى" أي : مُسي، وحنو : )هو مقتول( أي : قُتل. ـ املُضي : 

 حنو : أقبل مسروراا، مالك حمزوانا ؟ أنت مغلوب  على أمرك . ـ احلال : 

 : "ذلك يوم  جمموع  له الناس وذلك يوم  مشهود" أي : َسُيجمع وُيشهد.وذلك كقوله تعاىل ـ االستقبال : 

(. ـ االستمرار :   حنو قوله تعاىل : "عطاءا غري جمذوذ"، وحنو : )ال زال سيُفك مسلوالا

 حنو : هو ُمدور الوجه، مقرون احلاجبني، مفتول الساعدين. ـ الداللة على الثبوت كالصفة املشبهة : 

  ـ صيغة )فعيل( :

قد أتيت صيغة )فعيل( مبعىن )مفعول( وذلك مثل : جريح وقتيل، فيستوي فيه املذكر واملؤنث، فيقال : هو جريح وهو 
أسري وهي أسري . أما من حيث الداللة، فصيغة )فعيل( يف الصفة املشبهة تدل على ثبوتية الوصف يف صاحبه أو  

فهذه أوصاف  اثبتة  يف أصحاهبا، وقد يكون الوصف   كالثابت، فتقول: هو طويل  أو قصري ، وقبيح  أو مجيل ،
 كالثابت، كقولنا: هو خطيب  أو بليغ ، لكنها ال ترقى إىل درجة الثبوت يف طويل وقصري وحنوها . 

الوصف هبا أبلغ من الوصف بـ)مفعول(، وذلك أن الوصف هبا يدل على ثبوتية صيغة )فعيل( مبعىن )مفعول( ف
، فحميد  أبلغ من حممود؛ ألن صبحت سجيةا له، فتقول : )هو حممود (، و)هو محيد (الوصف لصاحبها ، فكأهنا أ



ا يدل على أن صفة احلمد له اثبتة. وتقول : )طرُف كحيل ( و)طرف  مكحول( فكحيل أبلغ من مكحول، ألن  محيدا
عن الداللة على معناه أن الكحل أصبح يف صاحبه كأنه ِخْلَقة . فمن عدل عن )فعيٍل( إىل )مفعول( فقد عدل 

 الثبوت إىل الداللة على التجدد واحلدوث . 

يصح وقوع مضموهنا يف أزمنٍة متعددة ـ كما ذكران آنفااـ ، فد تدل على احلال  ومن الفوارق بينهما أن صيغة )مفعول(
ل( مبعىن أما صيغة )فعيأو االستقبال أو غري ذلك، كقولنا ملن ُحكم عليه ابلقصاص : أنت مقتول، أي : سُتقتل، 

)مفعول( فال يصح الوصف هبا إال إذا تلبس صاحبها مبضموهنا، فال نقول: )هو قتيل ( ملن مل يُقتل، وال )هو جريح ( 
 ملن مل جُيرح. 

( تدل على الشدة يف الوصف بالف الوصف بـ)مفعول( الذي يدل على الضعف واهلوان ويدل على  مث إن )فعيالا
صغرياا أو ابلغاا يصح أن ُيسمى جمروحاا، وال يُقال جريح إال إذا كان جرُحه ابلغاا. قال ابن الشدة أيضاا، فاجملروح ُجْرحاا 

( يقبل الشدة والضعف، وبعد النقل إىل )فعيل( مل يصلح إال حيث يكون معىن احلدث فيه أشد،  الناظم: "إن )مفعوالا
 حياا؟". ُيسمى جمروحاا وال ُيسمى جر  أال ترى أن من ُأصيب يف أمنلته مبُديةٍ 

َلة :  )مفعول( فُتخرُجها إىل دالالت أخرى، فلحاق التاء بصيغة )فعيل( خُمرِج  صيغة )فعيل( مبعىن  التاء قد تلحقُ ـ َفِعيـْ
هلا من الوصفية إىل االمسية، ومن األمثلة على ذلك: )الذبيحة والنطيحة(، فالذبيحة اسم  ملا أُعد للذبح، فـ)ذبيح( ما 

أُعد للذبح.قال سيبويه:"وتقول: شاة ذبيح كما تقول: انقة  كسري، وتقول: هذه ذبيحُة فالٍن  ُذبح، ولكن الذبيحة ما
وذبيحتك وذلك أنك مل ترد أن خترب أهنا قد ُذحبت. أال ترى أنك تقول ذاك وهي حية؟ فإمنا هي مبنزلة ضحية. وتقول 

مما يُرمى فهذه مبنزلة  رنب( إمنا تريد بئس الشيء)شاة رمي( إذا أردت أن خترب أهنا قد ُرميت، وقالوا : )بئس الرمية األ
الذبيحة... وأما الذبيحة فبمنزلة القتوبة واحللوبة وإمنا تريد هذه مما يقتبون وهذه مما حيلبون، فيجوز أن تقول: قتوبة  ومل 

سبق إىل أن صيغة تُقَتب، وركوبة  ومل تُركب، وكذلك فريسُة األسد مبنزلة الضحية وكذلك أكيلة السبع". فنخلص مما 
)فعيلة( تدل على االسم ال الوصف، وأن صيغة )فعيل( ُتطلق على ما اتصف به صاحبه، وأما )فعيلة( فتطلق على ما 

 اختُِذ لذلك الوصف، فالذبيح يُطلق على ما ُذبح والذبيحة ملا أُعد لذلك. 



 صيغ أخرى للداللة على مفعول

 ول، من أشهرها : ورد يف العربية أبنية كثرية جاءت مبعىن مفع

فتأيت )ِفْعل( مبعىن )مفعول(، وتكون امساا تدل على املفعول أو صفة له، ومن ـ ِفْعل بكسر الفاء وسكون العني : 
األمثلة على االمسية : ِطْحن مبعىن مطحون، ورِْعي مبعىن َمْرِعي، فالِطْحن : هو الدقيق، والرعي: هو اسم ما ُرعي من 

على الوصفية: شيء ِبدْع، أي : ُمبتدع. وقد يفيد الداللة على املقدار، كقوهلم : )هذا عشب وحنوه. ومن األمثلة 
َعة( أي : قدر ما ُيشبعه.   ِشبـْ

فمن أمثلتها على االمسية قوهلم : أتيت هذه الصيغة يف داللتها على مفعول امساا ووصفاا، ـ فـََعل بفتح الفاء والعني : 
مبعىن املسلوب، والنَـَفض مبعىن املنفوض، واخلََبط الورق املخبوط، والَكرَع املاء الذي  )الَقَنص والَسَلب والَكرَع( فالسلب

 ُيكرَع فيه. ومن أمثلتها على الوصفية : إبل  مَهَل، أي : ُمهملة. 

وأتيت هذه الصيغة يف داللتها على مفعول امساا، كقوهلم : ُخْبز مبعىن خمبوز، ـ فـُْعل بضم الفاء وسكون العني : 
طُْعم مبعىن املطعوم. فاخلبز اسم  ملا ُخبز. وأتيت وصفاا يُفيد املبالغة، كقوهلم: )انقة ُعرْب أْسَفار( أي : تعرب عليها وال

 األسفار، ويُقال : شيء نُْكر ، أي: منكر ، قال تعاىل : "لقد جئت شيئاا ُنْكراا". 

كثرياا مع إفادة املبالغة، كالُلْعنة للذي يُلعن كثرياا، وتدل على من يقع عليه الشيء  َلة بضم الفاء وسكون العني : ـ فـُعْ 
 والُسَبة للذي ُيسب كثرياا، وتُفيد الداللة على املقدار، كالُغْرَفة وهي مقداُر ِملء الراحة من املاء . 

لنـُُزل: الطعام وأتيت هذه الصيغة يف داللتها على مفعول امساا كـ)اأُلُكل( اسم ما يُؤَكل، واـ فـُُعل بضم الفاء والعني : 
الذي يقدم للضيفان. وأتيت وصفاا يُفيد املبالغة حنو : )ابب  فـُُتح( أي : واسع  ضخم  مفتح. جاء يف لسان العرب : 
"وقالوا : قارورة  فـُُتح، أي: واسعة الرأس بال ِصَماٍم وال غالف ألهنا حينئٍذ مفتوحة". والفرق بينها وبني قولنا : )قارورة 

، فهذا هلا غالف  وِصَمام  فُتغلق فهي مفتوحة يف وقت دون آخر، أما الُفُتح فهي مفتوحة  دوماامفتوحة( قد يكون 
 مبالغة  يف االتصاف ابملفعول. 

أتيت صيغة فـَُعول مبعىن مفعول امساا، كرسول مبعىن ُمرَسل، وأييت ملا يُفعل به الشيء كالَوجور ملا يوجر به وهو ـ فـَُعول : 
 الفم، وقد أتيت هذه الصيغة وصفاا ملبالغة اسم املفعول، حنو قوهلم : انقة  َذلول  رَُكوب، ومنه قوله الدواء الذي يُدَخل يف

 ."  تعاىل : "هو الذي جعل لكم األرض ذلوالا



وأتيت هذه الصيغة امساا مبعىن مفعول دالةا على ما كان منفصالا أو منقطعاا من شيء، كاحلُطام ـ فـَُعال بضم الفاء : 
والُفتات، وأتيت دالةا على ما اجتمع بعضه إىل بعض، كاجلَُفاء والغُثَاء، وأتيت وصفاا، كقوهلم : خبز  حُمَاش: إذا والرفات 
 ُحرِق. 

وتكون لقيٍل ُفِصل عن شيء كثري كالُقالمة، وملا فيه معىن الفضالة كاحلُثَالة . جاء يف كتاب ـ فـَُعالة بضم الفاء : 
 ره على ما يفضُل عن الشيء ويسقط منه حنو الُنحاتة . )الصاحيب( أن فـَُعالة أييت أكث

حنو كتاب وخضاب، فكالمها مبعىن مكتوٍب وخمضوٍب، ولباس وهو ما يلبس، وِمزاج وهو ما ـ ِفَعال بكسر الفاء : 
 ُمزِج به. وهذه أمساء، وأتيت هذه الصيغة وصفاا كقوهلم : )كأس  ِدهاق( أي : ُمْدَهَقة. 

ُعوَلة بضم اهل وأتيت هذه الصيغة مبعىن مفعول للداللة على حُمَقراِت األمور ورغائِبها كما نص على ذلك مزة : ـ أُفـْ
الكفوي يف )كلياته(، ومنه : األضحوكة وهو ما ُيضحك به، واألطروحة وهي املسألة تطرحها، واأُلحدوثة وهي ما 

 يتحدث به الناس تلهياا وتعجباا . 

 مبالغة اسم املفـعول

ا مل تفده صيغة )مفعول( وهو  يتبني مما سبق أن تلك األبنية الصرفية اليت انبت عن )مفعول( قد أفادت معىن جديدا
 أن تلك الصيغ أفادت مبالغة اسم املفعول، ومن الصيغ اليت تفيد مبالغة اسم املفعول : 

صرَع كثرياا، وُضْحَكة وهو وهو الذي يُ  وقوع الشيء على صاحبه، كقوهلم : )ُصْرَعة(تدل على املبالغة يف ـ فـُْعَلة : 
فـَُعَلة( بفتح العني، وتدل على املبالغة يف اسم الفاعل،  حنو : الذي يضحك منه الناس. ويُقابل هذه الصيغة صيغُة )

 ُصَرَعة وهو الذي يصرع الناس كثرياا، وُضَحَكة وهو الذي يضحك من الناس . 

، وأتيت هذه الصيغة انئبة عن اسم ا، ورجيم وهو الذي يُرجم كثريااحنو : محيد وهو الذي ال يزال حُيمد كثريا ـ َفِعْيل : 
 الفاعل دالةا على املبالغة أيضاا، حنو : عليم ومسيع. 

حنو : انقة  ذلول ركوب وانقة  أمون، وتنوب هذه الصيغة عن اسم الفاعل أيضاا فتفيد املبالغة، حنو : غفور ـ فـَُعول : 
 وصبور. 



و : رجل  ُسُهد، ح، وُغُلق، وأمر  ُنُكر. وتنوب هذه الصيغة عن اسم الفاعل فتفيد املبالغة، حنحنو : ابب  فـُتُ ـ فـُُعل : 
 أي: قليل النوم، وفرس  فـُُرط: إذا كانت تتقدم اخليل. 

 حنو : انقة  ُعرْبُ أسفار، وشيء  ُنْكر. ويقابلها من الصفات املشبهة ابسم الفاعل فـُْعل مبعىن فاعل حنو : ُحرـ فـُْعل : 
 وُصْلب. 

حنو : إبل  مَهَل، ورجل  َنَكل للذي يـَُنكل به أعداؤه . وتنوب هذه الصيغة عن اسم الفاعل فتفيد ـ فـََعل بفتحتني : 
ِدل عن صيغة املبالغة أيضاا، حنو : رجل  َصَنع، أي: حاذق، وثوب  َخَلق، ومكان  زََلق، ورجل  َحَسن. فيظهر أن ما عُ 

 بالغة عموماا وذلك ألن النقل يفيد املبالغة يف الغالب . مفعول إىل صيغة أخرى يفيد امل

 الصفة املشبهة

الصفة املشبهة تدل على الثبوت، ومعىن الثبوت االستمرار واللزوم، فعندما نقول : )زيد  طويل( فيعين ذلك أن صفة 
هة إىل اسم الفاعل. فعند الطول ثبتت يف صاحبها على وجه الدوام . فإذا أردان التجدد واحلدوث حولنا الصفة املشب

قولنا: )زيد  كرمي( أي : هو متصف  ابلكرم على وجه االستمرار، فإذا أردان وقوع الكرم منه يف الغد قلت: )هو كارم  
ا(، فإذا وقع منه كرم  يف املاضي قلت: )هو كارم  أمس( وال تقول: )هو كرمي  أمس(.  ا( وال تقول : )هو كرمي  غدا غدا

: "أنك إذا أردَت ثبوَت الوصِف قلت )حسن ( وال تقول )حاسن( وإن أردت حدوثه قلت  جاء يف )التصريح(
وقال رضي الدين االسرتاابذي : "الثبوت أي االستمرار واللزوم... وهلذا اطرد حتويل )حاسن ( وال تقول )حسن ( ". 

أن الصفة املشبهة ال تدل  والذي يظهر الصفة املشبهة إىل فاعل: كحاسن وضائق عند قصد النص على احلدوث..".
على الثبوت دائماا، فمنها ما يدل على ذلك، كقوهلم: )أبكم وأصم وأفطس وطويل وقصري ودميم( وقد تدل على 
وجٍه قريٍب من الثبوت، حنو : )حنيف ومسني وبليغ وكرمي( وال تدل على الثبوت يف حنو : )ظمآن وغضبان وراين(. 

فنقول : إن الفاعل والصفة املشبهة اليت ال تدل على الثبوت مثل ظمآن وظامئ؟ فإن قيل : فما الفرق إذن بني اسم 
ا أو أمس بالف اسم الفاعل فإنه يصح  الصفة املشبهة ال تطلق إال إذا اتصف هبا صاحبها، فال نقول هو ظمآن غدا

ا أو أمس. جاء يف )معاين القرآن( للفراء : " ... وهو كر  مي  إذا كان موصوفاا ابلكرم، فيه ذلك، فتقول : هو ظامئ  غدا
 فإن نويت كرماا يكون منه فيما ُيستقبل قلت : كارم ". 



 دالالت أبنية الصفة املشبهة

ال تنحصر دالالت الصفة املشبهة يف داللة واحدة، فلكل بناء منها ما مييزه عن غريه، وأشهر أبنية الصفة املشبهة ما 
 أييت : 

اعلم أن هذه الصيغة دالة  على األدواء الباطنة حنو : َوِجع وَحِبط وَعٍم َمن عمي ـ َفِعل )بفتح الفاء وكسر العني(: 
قلُبه، أما إذا كان العمى يف العني فهو أعمى، وتدل أيضاا على العيوب الباطنة حنو : حَلِز، أي : بيل، وَنِكد، 

على الشافية : "َفِعل  من هذا الباب  جاء يف شرح الرضيوَشِكس، وتدل على كل هيجاٍن أو ِخفة كأِشر وَبِطر وَفرِح. 
فيما يدل على اهليجاانت والعيوب الباطنة" . وجاء عند سيبويه يف الكتاب : "... وقد بنوا أشياء على َفِعَل يـَْفَعل 

 وهو َفِعل  لتقارهبا يف املعاين وذلك ما تعذر عليك ومل يسهل وذلك َعِسَر يعَسر َعَسراا وهو َعِسر، وَشِكَس فـََعالا 
، فلما صارت هذه  ، وحَلِز يلَحز حلزاا وهو حَلِز  يشكس َشَكساا وهو َشِكس... وقالوا : َلِقَس يلقُس َلَقساا وهو َلِقس 

 األشياء مكروهة عندهم صارت مبنزلة األوجاع وصار مبنزلة ما ُرموا به من األدواء".

ى أن داللتهما واحدة، فيقولون : )َشِعَث وكثرياا ما يُنيبون الوصف بصيغة )أفـَْعل( عن الوصف بصيغة )َفِعل( عل
ا، فبناء )َفِعل( خيتلف عن )أفعل( يف مجلة أموٍر وأشعث، وَجِرَب وأجرب( ، والصحيح أن لكٍل منهما معىن وقصدا

 منها أنه َعَرض  غري اثبت، وأن فيه َهْيجاا وأنه فيما يكره من األمور الباطنة غالباا. وأما )أفعل( فيكون اثبتاا وأنه يف
العيوب الظاهرة، فمن يقول ـ مثالا ـ : )هو َجِرب  جعله مبنزلة الداء الذي ابتُلي به صاحبه، فبناه على )َفِعل(، ومن 

فنخلص من ذلك إىل أن الوصف بصيغة )َفِعل( يدل على املعىن العارض يقول هو أجرب جعله من ابب اخلِلَقة(. 
، كَقِلق وَفرِح وَأِشر  ف. كما أن هذه الصيغة تتصف بصفة اهلَْيج واخلِفةللذات غري الراسخ أو املستقر فيها، كَفرِح وَأسِ 

 ويكون هذا البناء غالباا فيما ُيكره من األدواء والعيوب الباطنة .

َعل :  حنو : أعمى وأجهر وأعور، وأييت وصفاا كأمحر وأزرق، وللعيوب الظاهرة   أييت هذا الوزن وصفاا لأللوانـ أفـْ
أو ما هو مبنزلتها، واملقصود ابحلُلى العالمات الظاهرة للعني حنو : أغيد وأهيف وأكحل، وأما ما هو للُحلى من ِخْلقٍة 

مبنزلة اخلِْلَقة فهو وصف  طرأ على الذات فثبت بعد أن كان غري موجود حنو : األقطع : للمقطوع اليد، واألجدع 
أفعل... وقد يُبىن على أفعل ويكون الفعل على َفِعَل  أما األلوان فإهنا تُبىن على واألخرم واألشرم . قال سيبويه: "

ذلك قوهلم : عور يفَعل واملصدر فـََعل ماكان داء أو عيباا ألن العيب حنو الداء ففعلوا ذلك كما قالوا : أجرب وأنكد و 
أن الصفة  يعور وهو أعور". فصيغة )أفعل( تدل على أن الصفة يف الذات ظاهرة  اثبتة، بالف )َفِعل( اليت تدل على



يف الذات عارضة غري مستقرة وكذلك غري ظاهرة . وعلى هذا ال نذهب إىل ما ذكره سيبويه وغريه إىل أن )أفعل( و 
 . )َفِعل( قد يتعاوران كَحِمَق وأمَحق، فالبناءان خمتلفان يف القصد واملعىن

تالء واخللو وعلى حرارة الباطن حنو : من أبنية الصفة املشبهة )فـَْعاَلن( وتدل هذه الصيغة على االمـ فـَْعاَلن : 
عطشان وغراثن وراين . جاء يف كتاب سيبويه : "أما ما كان من اجلوع والعطش فإنه أكثر ما يُبىن يف األمساء على 
فعالن ويكون املصدر الَفَعل ويكون الفعل على َفِعَل يفَعل وذلك حنو : َظِمَئ َيْظَمأ َظَمأ وهو ظمآن... وغرث يغرث 

َعَلهاا وهو علهان وهو شدة الغرث واحلرص على األكل. وقالوا سكران ملا كان من   وهو غراثن، وَعِلَه يـَْعَلهُ َغَراثا 
االمتالء جعلوه مبنزلة شبعان ومثل ذلك مآلن... وقالوا : غضبان غضىب، وقالوا: غضب يغضب غضباا جعلوه  

ن العطش... وقالوا: ثكل يثكل ثكالا كعطش يعطش عطشاا وهو عطشان، ألن الغضب يكون يف جوفه كما يكو 
وهو ثكالن وثكلىى جعلوه كالعطش ألنه حرارة  يف اجلوف، ومثله هلفان وهلفى، وهلف يلهف هلفاا، وقالوا: حزانن 

فهذِه الصيغة تدل على معاٍن، منها : داللتها على الطروء حزىن ألنه غم يف جوفه كالثكل ألن الثكل من احلزن...". 
لثبوت، فالعطش يف عطشان ليس اثبتاا، والشبع يف شبعان ليس اثبتاا وإمنا يزول . وكذلك داللتها واحلدوث وعدم ا

على االمتالء ابلوصف الذي تضمنته إىل احلد األقصى، فالغضبان هو املمتلئ غضباا، وعطشان هو املمتلئ 
فالعطشان يتوهج ابطنه وكذلك املتصف هبذه الصفة مصحوب  حبرارة الباطن غالباا عطشاا.ومن داللتها أيضاا أن 

الثكالن والوهلان. فالغضبان ليس هو الغاضب، فصفة الغضب يف غضبان طارئة متجددة، وكذلك مشعرة  ابمتالء 
 املوصوف هبا من الغضب مع حرارة ابطنة متقدة.

ة أو على إن الوصف الذي يكون على هذه الصيغة دال  على ثبوت الوصف يف صاحبه على جهة اخلِْلقَ ـ َفِعيل : 
جهة االكتساب، فمن األول حنو : طويل وقصري، ومن الثاين حنو : خطيب وفقيه، ويُبىن هذا الوصف من )فـَُعَل( 

، وهذا الفعل يدل على سجية يف املوصوف أو على صفة ُمَتَحول إليها، فمن أمثلة السجااي قوهلم : املضموم العني
ل على أن صاحبه قبيح وأنه َخْلقي غري مكتسب، ومن أمثلة داللة هذا الفعل قـَُبَح ومَجَُل وَقُصَر، فالقبح ـ مثالا ـ يد

على التحول إىل الصفات قوهلم : َخُطب وفـَُقه، أي : صار خطيباا وفقيهاا . جاء يف شرح الرضي على الشافية : "قال 
.. أقول : اعلم أن )فـَُعل( يف األغلب : وفـَُعل ألفعال الطبائع وحنوها كَحُسَن وقـَُبَح وَكرُب وَصُغر فمن مثة كان الزماا .

وقد جيري غري الغريزة جمراها إذا كان للغرائز أي األوصاف املخلوقة كاحلسن والقبح والوسامة ... والكرب والصغر ... 
له لُبث  وُمْكث حنو : َحُلم وبرُع وكُرم وفُحش ". وجاء عند ابن فارس يف كتابه )الصاحيب( : "وتكون الصفات 



لنفوس على )فعيل( حنو : شريف وخفيف وعلى أضدادها حنو : وضيع وكبري وصغري". فيتضح مما سبق أن الالزمة ل
اللة هي أبرز ما مييز هذا البناء، فإن أردان املبالغة يف هذا الوصف هذه الصيغة تدل على الثبوت واللزوم وأن هذه الد

فقلنا : ُكبار وُحسان  فوق ذلك ُضعَفت عيُنه ، فإذا أردان املبالغةحولنا إىل زِنَِة )فـَُعال( حنو : طويل وطُوال وكبري وُكَبار
بتشديد الباء والسني يف كل من املثالني. جاء عند ابن جين يف )اخلصائص(: "يف املبالغة ال بد أن ترتك موضعاا إىل 

ض، فُعَراض إذاا أبلغ ، فاللفظ كقولك : ُعرَاض فهنا قد تركت لفظ عريموضع إما لفظاا إىل لفظ وإما جنساا إىل جنس
 من عريض...".

وجاء يف شرح الرضي على )الشافية( : "والظاهر أن فُعاالا مبالغُة فعيل يف املعىن، فطُوال أبلغ من طويل، وإذا أردت 
املبالغة شددت العني فقلت طَُوال" .ويف )املخصص(: "رجل طويل وطُوال، فإذا أفرط يف الطول: قالوا: طُوال)بتشديد 

وقيل : إن ذلك قياس إذ كل فعيل جيوز فيه ثالث لغات: فـَُعال وفـَُعال )بتشديد عينه(، وقيل : بل هو كثري.   .الواو(
كل ما مر معنا من صيغ الصفات املشبهة هي صفات  مقيسة، وهناك من الصفات ما هو مسموع كـ)فـُْعل( حنو : 

ن وَبَطل، و )فـََعال( حنو : جبان وجواد، و )ِفَعال( ُحر وُصلب، و )فـَْعل( حنو : َفْخم وَضْخم، و )فـََعل( حنو : َحسَ 
حنو : ِهَجان وِكَناز، وأغلُبها مصوغ  من )فـَُعل( الذي قياسه على )فعيل( وتدل هذه الصيغ املسموعة على ما تدل 

 عليه )فعيل( من الداللة على الثبوت.

لُغ من )َفعال(، وذلك ألن الضمة أقوى من و )فـَُعال( بضم الفاء أبلغ من )ِفَعال( ابلكسر، و )ِفعال( ابلكسر أب
 الكسرة، والكسرة أقوى من الفتحة . 

 والذي يدل على أن الضمة أقوى احلركات ما يلي : 

معىن ذلك أن الفعل املضارع ُتضم عينه إذا ذُِكر يف سياق املغالبة ـ وهي عادة ما تكون بني اثنني ـ فتلزم ـ املغالبة : 
ان يف األصل غري مضموم حنو : غَلب يغِلب، فعني املضارع هنا مكسورة، فإذا جاء يف عني املضارع الضمة، وإن ك

سياق املغالبة قلت : غالبين فغلبُتُه فأان أغلُُبه ـ ابلضم ـ وحنو : سبق يسِبق ـ ابلكسر ـ ، فإذا جاء للمغالبة قلت : 
سياق املغالبة داللة على أن الضمة أقوى  سابقين فسبقته فأان أسبُقُه . فإلزام عني املضارع الضمة حال جميئه يف

 احلركات. 



إذا أردان جعل الصفة مالزمةا لصاحبها من خالل التعبري ابلفعل ُجعلت تلك الصفة على زِنِة ـ التحول يف الصفات : 
 )فـَُعل( فمجيء الفعل على هذا الوزن يدل على أن الصفة راسخة  يف صاحبها ، حنو : خَطب وَخُطب، وبَلغ وبُلغ،

 فالتعبري عن الصفات الالزمة والغرائز الثابتة بصيغة )فـَُعل( دليل  على أن الضمة أقوى احلركات . 

قد يُعرب عن الوصف بصيغة )فـَُعل( إلرادة املدح أو الذم، فإذا أردان جعل الفعل ـ التحويل لقصد املدح والذم : 
ت حركة عينه يف األصل، فيأخذ يف هذه احلالة أحكام نعم حولناه إىل )فـَُعل( أاي كانالثالثي ُمشِعراا ابملدح أو الذم 

 الرجُل خالد . وبئس، حنو : فِهم خالد  املسألة، فإذا أردت مدحه ابلفهم قلت : فـَُهمَ 

للتعجب صيغتان قياسيتان، ومها : ما أفعله وأفِعل به، وجيوز يف كل فعل ثالثي أن أييت على ـ التحويل للتعجب : 
 صيغة )فـَُعل( لقصد التعجب حنو : فِهم حممد ، فإذا أردت التعجب من فهمه قلت : فُهم حممد . 

ها، قال ابن جين : إن املروايت اللغوية تدل يف أكثر األحيان على أن الضمة أقوى من غري ـ املروايت اللغوية : 
"الِذل يف الدابة ضد الصعوبة، والُذل لإلنسان ضد العز، وكأهنم اختاروا للفصل بينهما الضمة لإلنسان والكسرة 
للدابة ألن ما يلحق اإلنسان أكرب قدراا مما يلحق الدابة واختاروا الضمة لقوُتا لإلنسان والكسرة لضعفها للدابة. وال 

ُب عنه فإن من عرف أَِنَس ومن جِهل استوحش، وقد مر بنا من مثل هذا ما ال حُيصى كثرة. تستنكر مثل هذا وال تـَنْ 
ومن ذلك قوهلم : حال الشيُء يف فمي حيلو، وَحِلي بعيين، فاختاروا البناء للفعل على فعل فيما كان حلاسة الذوق 

خفيفتان ضعيفتان إىل الواو ألن حصة الناظر لتظهر فيه الواو . وعلى َفِعل يف َحِلَي حيَلى لتظهر الياء واأللف ومها 
 أضعف من حس الذوق ابلفم". 

رجل  َسْكت وَسِكت، فــ)َسْكت( للكثري ـ قد يُعَدل من صيغٍة إىل صيغٍة أخرى للتمييز بني معنيني حنو : 
: السكوت، و)َسِكت( لقليل الكالم فإذا تكلم أحسن.ومثله حصني وَحَصان، جاء يف )املخصص( قال سيبويه

"امرأة حصان على حنو قوهلم : بناء حصني يف املعىن، أرادوا أن خيربوا أن البناء حمرز  ملن جلأ إليه وأن املرأة حُمرزة 
لفارسه... وقال سيبويه أيضاا : الرزين من لفرجها وخالفوا فيه بني البنائني... وكذلك قالوا : فرس حصان ألنه حمرز  

قوا بني ما حُيَمل وبني ما ثـَُقل يف جملسه فلم خيف... وقال أبو علي : القول يف الَثقال احلجارة واحلديد، واملرأة رزان فر 
 والثقيل كالقول يف الرزان والرزين ". 



 أبنية املبالغة 

: تواب، و)ِمْفَعال( حنو : جاءت أبنية املبالغة يف العربية على أوزان متعددة للمبالغة، منها )َفعال( بتشديد العني حنو 
َحار، و)فـَُعول( حنو : غفور، و)َفِعل( حنو : َحِذر، و)فاعول( حنو : فاروق وغريها، وهنا يرد سؤال وهو هل هذه ِمنْ 

ا يف املبالغة ؟ فهل غفار وغفور مبعىن واحد، وهل مهاز ومُهََزة ومَهُوز مبعىن واحد ؟ .   األبنية تفيد معىن واحدا

فُمحال أن خيتلف اللفظان واملعىن واحد كما ظن كثري  من النْحويني قال أبو هالل العسكري : "فأما يف لغٍة واحدٍة 
 واللغويني". 

وقال : "من ال يتحقق املعاين يظن أن ذلك كله يُفيد املبالغة فقط وليس األمر كذلك، بل هي مع إفادُتا املبالغة تفيد 
 املعاين اليت ذكرانها ". 

 واعلم أن أبنية املبالغة على ضربني : 

أن يتفق البناءان يف اجلذر، ويدل كل منهما على املبالغة يف األصل، لكنهما خيتلفان يف املعىن العام فيكون :  األول
لكل منهما معىنا ُمغاير خيتص به عن اآلخر حنو : رجل  ُذَعَرة، أي: ذو عيوب، وامرأة َذُعور ُتذَعُر من الريبة والكالم 

 مدح والضحكة ذم .  القبيح، ومثله : الضحاك والُضَحَكة، فالضحاك

أن يتفق البناءان يف اجلذر، ويدل كل منهما على املبالغة  يف األصل، لكنهما يتفقان يف املعىن العام وخيتلفان الثاين : 
 يف الداللة اخلاصة لكل منهما حنو : غفار وغفور ومهاز ومهََُزة . 

 ـ وأشهر أبنية املبالغة هي : 

كذاب وكفار، والشيء إذا ُكرر فعُله بين على )فعال( ـ من األمثلة على ذلك  : ال )بتشديد العني وفتحها( ـ فـَع  
بتشديد العني وفتحها ـ . ادعى أبو بكر بن طلحة أن فعاالا ملن صار له صناعة. وقيل هو العكس، أي: أن فعاالا يف 

 املبالغة أصل  لفعال يف الصناعة. 

ملعىن الصناعة لتدل من النسب على ما تدل عليه الياء" وذلك  جاء يف )املقتضب(: "هذا ابب ما يُبىن عليه االسم
ملبالغة منقول عن فعال يف قولك لصاحب الثياب : ثواب، ولصاحب العطر : عطار . والذي نراه أن فعاالا يف ا
 الصنعة؛ ألن األصل يف املبالغة هو النقل من شيء إىل آخر، فتحصل بعد ذلك املبالغة . 



 ملبالغة ال بد أن ترتك موضعاا إىل موضع لفظاا إىل لفظ وإما جنساا إىل جنس " . قال ابن جين : " يف ا

إن النسب إىل احلَِرف والصناعات عند العرب يكون بصيغة )فعال( ـ بتشديد العني وفتحها ـ غالباا، كالنساج والنقاض 
ة ومعاشاا يداومها صاحبها ُنسب والنجار واخلزاف واخلراط . قال ابن يعيش : " وإن كان شيء من هذه األشياء صنع

 إىل فعال، فيقال ملن يبيع اللنب والتمر لبان ومتار، وملن يرمي ابلنبل نبال " . 

جاء يف تفسري الرازي يف قوله تعاىل : "وال أقسم ابلنفس اللوامة". "واعلم أن قوله : لوامة ينبئ عن التكرار واإلعادة، 
 أهنا حُتدث لوماا بعد لوم كلما أحدث صاحبها فعالا يوجب اللوم.وكذا القول يف لوام وغدار وضرار" أي : 

يتبني لنا من خالل ما سبق أن صيغة )فعال( بتشديد العني وفتحها تدل على احلرف والصناعات، وتقتضي التكرار 
 والتجدد واملعاانة واملالزمة. 

 د  ومداوم  على ذلك الوصف . تدل هاًتن الصيغتان على أن املوصوف هبما معتاـ ِمْفَعال وِمْفِعيل : 

 جاء يف ديوان األدب : "إذا كان االسم على مفعال أو مفعيل فاجلمع على مفاعيل ومها ملن دام منه الفعل" .

وجاء يف أدب الكاتب : " أن مفعاالا يكون ملن دام منه الشيء أو جرى على عادٍة فيه، تقول: رجل  ِمْضَحاك 
 للضحك واهلذر والطالق" . ومطالق: إذا كان مدمياا ومهذار 

فيصفون الناقة بقوهلم : انقة  ممَْغار: إذا كان من عادُتا أن حيمر لبنها من داء، ويقولون: انقة  خِمْرَاط: إذا كان من 
ا كأنه منقطع األوًتر.   عادُتا اإلخراط وهو أن خيرج لبنها منعقدا

)ِمْفَعال( من االعتياد واملداومة . جاء يف الكشاف : وكذلك صيغة )ِمْفِعيل( فإهنا تدل على ما تدل عليه صيغُة 
"املسكني : الدائم السكون إىل الناس ألنه ال شيء له كاملسكري للدائم السكر" . وذهب بعض اللغويني إىل أن صيغة 
 )مفعال( ملن صار له كاآللة. وهذا هو الصحيح؛ ألن األصل يف املبالغة النقل، حبيث تكون منقولة عن شيء آخر،

فاألصل يف )مفعال( أن يكون لآللة كاملفتاح فهو آله الفتح، واملنشار وهو آلة النشر، فُنقل إىل املبالغة، فعندما نقول: 
. وال تؤنث هذه الصيغة وال جتمع مجع مذكٍر سامل، وإمنا جُتمع على )هو مهذار( كأن هذا املوصوف أصبح آلةا للهذر

 عيل( أصله )مفعال( لكنهم قلبوا فيه األلف إىل ايء بسبب اإلمالة . )مفاعيل(، فتقول: مهاذير ومعاطري. و)مف

من )ِمْفَعل( يف اآللة . ِمْفَعل : ـ   هذه الصيغة تدل على املبالغة كمفعال، وهي ُمستعارة  



معناه : هو أهنا لآللة حنو : ِمرْبَد وِمَسن، مث اسُتعريت إىل املبالغة، فقوهلم: )هو ِمْقَول( كان فاألصل يف هذه الصيغة 
 آلة للقول، قال الزوزين يف قول امرئ القيس: 

 ـــــــــــــــــــــــٍر مدبـــــــــٍر مقبـــــــــــــٍل معاا           كجلموِد صخٍر حطُه السيُل من َعلِ فَـ ِمَكـــــــــــٍر مِ        

َعر حرٍب، وفالن ِمقول وِمصقع، وإمنا جعلوه "واملِكر ِمْفَعل من كر يكر، ومفعل يتضمن مبالغة كقوهلم : فالن ِمسْ 
 متضمناا مبالغة ألن ِمفعالا قد يكون من أمساء األدوات حنو : املِْعَول واملِْكَتل واملِْخَرز فُجعل كأنه أداة للكر". 

 وقال الراغب : "رجل  حِمَْرب كأنه آلة يف احلرب".

 ى استعارة املِْفَعل واملِْفَعال للمبالغة يف صفة املوصوفوقال الدكتور مصطفى جواد: "وقد بعثت احلاجة امللحة عل
الذي تناهت صفته يف الفعل املشتقة منه اآللة واألداة كاشتقاقهم من َسعر فالن النار ـ بتشديد العني وفتحهاـ )فالن 

عارة انتفاع ال انتزاع ُمَسعُر حرب( بتشديد العني وكسرها... فِمْفَعل هو يف أصله اسُم آلة وأداة اسُتعري للمبالغة است
  فليس هو بصيغة مبالغة من اسم الفاعل كما قال الصرفيون ـ رمحهم هللا ـ ولو كان كما قالوا جَلُمع مجع مذكر سامل

كسائر صفات املذكر العاقل اخلالية من التاء ... وكما استعارت العرب وزن )ِمْفَعل( للمبالغة كذلك استعارت وزن 
 ار واملِْكَسال وحاله يف االستعارة كحال ِمْفَعل". )ِمْفَعال( هلا كاملِعمَ 

 ُتستعمل هذه الصيغة ملن دام منه الفعل وَكثُر، فتقول : )رجل  صبور( للكثري الصرب املداوم عليه. ـ فَـــُعول : 

ى زِنَِة والذي نذهب إليه أن صيغة املبالغة )فـَُعول( منقولة  من أمساء الذوات، فاسم الشيء الذي يُفعل به يكون عل
)فـَُعول( غالباا حنو : َوُضوء ووقود وَسُحور، فالَوضوء هو املاء الذي يـَُتوضأ به، والَوُقود هو ما توقد به النار، والَسحور 

 ملا يـَُتسحر به .

 وأكثر األدوية أتيت على هذه الصيغة حنو : َلُعوق وَسُعوط وَسُفوف، وَنُشوق. 

ندما نقول: هو َصُبور جعلنا ، فعأمساء ذواٍت ُتستهلك وُتستنفُد يف شيٍء ما املبالغة منقولة  منفصيغة )فـَُعول( يف 
 . مادةا ُتستنفد يف الصرب  كما ُيستنفد الَوُضوء حال التوضؤ به، وكما ُيسَتنَفد الَوُقود حالة االتقاد به  الذات

ُتسَتهلك وُتْسَتنفد يف الذات يقول ـ عز وجل ـ : "وقليل  من عبادَي الشكور" . فكأن )شكور( مادةا ُمَعدة ألن 
 املوصوفة ابلشكر . وعند قولنا : )هو َجُزوع( كأننا جعلنا اجلزع مادةا ُتسَتهلك يف تلك الذات املوصوفة ابجلزع. 



هذه الصيغة من صيغ املبالغة، وهي كما سبق من صيغ مل توضع للمبالغة ابتداءا، إمنا هي منقولة  من ـ فَاعُــــــول : 
 اعات، فصيغة )فاعول( يف املبالغة منقولة  عن صيغة )فاعول( يف الصنعة . أمساء الصن

ساطور وهو من أدوات اجلزار، وصاقور وهي فأس  عظيمة ُتكسر هبا احلجارة، ومن أمثلته يف الصناعات قوهلم : 
 والناعور وهو جناح الرحى أو آلة السقي. 

 .رقان، وعندما تصفه بـ)حاذور( كأنك جعلته آلةا للحذرفحني تصف إنساانا أبنه )فاروق( كأنك جعلته آلةا للف

 صيغة مبالغة يوصف هبا من اعتاد الشيء وواظب عليه. ـ َفِعـــــل: 

ن بناء )َفِعل( يف قال ابن طلحة : "هو ملن صار له كالعادة" . وهذا البناء مل يوَضع للمبالغة ابتداءا، وإمنا هو منقول  ع
الصفة املشبهة يدل على َعَرض غري اثبت وعلى اهلياج واخلِفة، فعندما نستعمله يف املبالغة الصفة املشبهة، و)َفِعل( يف 

( فإن املعىن كثرة احلذر منه كثرةا ال تصل إىل درجة الثبوت، يصحب تلك الكثرة هيجان  وخفة  يف قولنا : )هو َحِذر 
 واندفاع. 

 أن تلك الصفة أصبحت كالطبيعة يف صاحبها.  ُتصاغ الصفة على هذا البناء للداللة علىـ َفِعـــــيل : 

وهذا البناء مل يُوضع للمبالغة ابتداءا، وإمنا نُقل من الصفة املشبهة إىل املبالغة، ويدل يف الصفة املشبهة على الثبوت 
 فيما هو ِخلقة أو أصبح كاخللقة حنو : طويل وقصري وخطيب وفقيه . 

وطبيعة حنو : عليم، فكأن تكراره  ته حىت أصبح يف صاحبه كأنه ِخْلقةويدل يف املبالغة على تكرار الشيء ومعاجل
 للعلم وكثرة تقليب نظره فيه أصبح طبيعة اثبتةا فيه. 

أتيت الصفُة على هذا الوزن للداللة على أن املوصوف هبا مولع  بذاك الفعل قد )بتشديد العني وكسرها(:  يلـ ِفــع ِ 
ي : "ِصديق مبالغة يف كونه صادقاا وهو الذي يكون عادته الصدق ألن هذا البناء اعتاده وألِفُه.جاء يف تفسري الراز 

 ري للمولع هبذه األفعال" . ري وسك ِ يُنبئ عن ذلك يُقال: رجل  ِخ ِ 

: كثري الشرب للخمر، ري: كثري السكر، وخريِ  يل: وهو ملن دام منه الفعل حنو : رجل  سك ِ وجاء يف أدب الكاتب : "ِفع ِ 
 ىت يكثر منه أو يكون له عادة ".قال ذلك مل فعل الشيء مرة أو مرتني حوال يُ 

 ال( ـ بتشديد العني وفتحها ـ، كما ُحول مفعيل عن ِمفعال . والذي يظهر أن هذا البناء حمول عن )فـَع  



املبالغة حنو : راويَة  من طرائق املبالغة اليت وردت يف لغة العرب إحلاُق التاء ابلصفات إلرادةـ املبالغة بزايدة التاء : 
وعارَفة، واألصل فيهما الراوي والعارف ومها من أمساء الفاعلني، وقد تُزاد تلك التاء على ما أفاد املبالغة بنفسه كصيغ 

 املبالغة فتفيد معها أتكيد املبالغة حنو: نسابة وعالمة. 

إمنا أنثوا املذكر ألهنم أرادوا أنه غاية  يف ذلك الوصف جاء يف التصريح : "وأتيت التاء للمبالغة يف كراوية لكثري الرواية، و 
والغاية. ولتأكيدها أي املبالغة احلاصلة بغري التاء كنسابة ـ بتشديد السني وفتحها ـ وذلك ألن فعاالا يفيد املبالغة 

ا املبالغة ألن التاء للمبالغة" .   بنفسه فإذا دخلت عليه التاء أفادت أتكيدا

ا، ومعزابة: إذا كان وجاء يف التلويح :  "تقول: رجل  راوية للشعر: إذا كان يُنشده، ورجل عالمة ابلتشديد عامل  جدا
يعزب إببله يف الرعي، أي: يبعدها لعزه، يدخلون اهلاء يف مجيع ذلك، وذلك إذا مدحوه كأهنم أرادوا به داهية، 

 خمطئ يف كالمه". حلانة ـ بتشديد احلاء وفتحها ـ ، أي  وكذلك إذا ذموه فقالوا : رجل  

والذي نذهب إليه أن التاء إذا مل تكن للتأنيث فإهنا حُتيل الوصف إىل االمسية كالذبيحة، فقد حولت التاء الوصف 
 إىل االمسية أي : حولتها إىل الذات، فالذبيحة ما أُعد للذبح. 

على كل ما من شأنه أن يقرع،  ومثل ذلك أمساء يوم القيامة كالقارعة والطامة والصاخة، فال يصح إطالق القارعة
 وإمنا هو اسم هلذا اليوم املخصص.

كالعارضة: واحدة عوارض السقف، والدامغة: وهي احلديدة اليت فوق   ومن األبنية اليت زيدت فيه التاء أبنيُة اآلالت
التاء على  مؤخرة الرحل.فكل ما ُختم بتاء التأنيث من هذه الصيغ انتقل من الوصفية إىل االمسية، فكذلك دخول

 صيغ املبالغة تنقلها من الوصفية إىل االمسية، فقولك : )هو راويَة( يفيد الداللة على االمسية كالعارضة والداهية . 

وكل ما جاء من األوصاف الواردة على زنة )فاعل( مث حلقتها التاء فأصبحت )فاعلة( فإهنا تدل على العموم والشمول 
ا قاهراا حنو : حلت هبم انزلة والشدة واملبالغة، فليس كل ما ي نزل ُيسمى انزلة حىت يكون عاماا مستطرياا وشديدا

 وجائحة : إذا عمتهم ابلبالء، وتقول : حلت هبم داهية، أي : نزل به أمر مستطري. 

ني وما ختم هبذه من أمساء الفاعلولذلك جاءت أمساء يوم القيامة مؤنثةا ملا فيها من العموم والشمول والشدة والقهر.
أو صيغ املبالغة فإنه ُيسلب معىن احلدث والوصفية وينتقل إىل االمسية، ويدل على ذلك إبطال العمل لصيغ املبالغة 



بعد اتصاهلا ابلتاء، وتصبح أمساء ذوات هلذا الصنف من الناس الذين يزاولون هذه األفعال، فلم نسمع مثالا : هو 
 ، فزايدة التاء انقل  هلذه الصيغ من الوصفية إىل االمسية . راوية  الشعَر، لكننا مسعنا : هو راٍو الشعرَ 

 اسم اآللـــة

  ويتعلق مبعانيها عدة أمور، جُنِْمُلها يف نقاط:  طلق اسم اآللة على األدوات اليت يـَُعاجل هبا، وأوزاهنا مساعية غري مقيسة،يُ 

ان ـ ك  ف املعىن، ومن األمثلة على ذلك : الس  قد ختتلف أبنية اسم اآللة للجذر الواحد تبعاا الختال :النقطة األوىل
ن به السفينة أي : ك  كان ما ُتسَ ني، فهما امسا آلة، فالس  ك ِ بتشديد السني وضمها مع تشديد الكاف وفتحها ـ والس ِ 

 متنع به من احلركة واالضطراب، والسكني : املدية . 

اضطرابه، وقال األزهري: مسيت سكيناا ألهنا ُتَسكِ ن من ذحبت الشيء حىت سكن يل ع ِ قال ابن دريد: "السكني فِ 
نها ابملوت".   الذبيحة، أي: ُتَسكِ 

ومن األمثلة على ذلك اخلازق واملِْخَزقة، فاخلازق: اسم آلة كاخلامت ومعناه السنان، واملخزقة: احلربة، واملِْغَفر والغفارة، 
 سه دهن الرأس. فاملغفر: بيضة احلديد، والغفارة: خرقة تسرت اخلمار أن مي

إن بناء )ِمْفَعل(و)ِمْفَعال(و)ِمْفَعَلة( تدل  على جمرد األداة دون قيٍد آخر أو زايدِة معىن، كاملربد واملفتاح : الثانية النقطة
 واملكنسة، فاملكنسة: هي األداة اليت ُيكنس هبا، واملربد : هي األداة اليت ُيربد هبا. 

اسم اآللة اليت ورد فيها التضعيف تفيد التكثري يف اآللة، مثل صيغة فـَع ال وفـَع الة كل صيغة من ِصيغ النقطة الثالثة: 
وفـُع ال وِفعِ يل وفـَع ول، حنو : القذ اف وهو املنجنيق، واحلَر اقة وهي ضرب من السفن فيها مرامي نريان يُرمى هبا العدو 

 يف البحر . 

ن كان امساا ـ الحق  ابلصفة يف إفادة معىن الكثرة أال تراه موضوعاا جاء يف )اخلصائص(: "فأما قوهلم: ُخط اف ـ وإ
ذابح به. وكذلك البَـز ار والَعط ار والَقص ار وحنو لكثرة االختطاف به ؟ وكذلك سكني إمنا هو موضوع لكثرة تسكني ال

ف هلذا الطائر كأنه قيل له ذلك إمنا هي لكثرة تعاطي هذه األشياء وإن مل تكن مأخوذةا من الفعل. وكذلك الن س ا
ذلك لكثرة نسفه جبناحيه، وكذلك اخُلض ارى للطائر أيضاا كأنه قيل له ذلك لكثرة ُخضرته، واحلُو ارى لقوة حوره وهو 

 ."  بياضه. وكذلك الزم ل والُزمِ يل والزم ال إمنا كررت عينه لقوة حاجته إىل أن يكون ًتبعاا وزميالا



يدالن على االشتمال يف الغالب، ومها )ِفَعال(و)ِفَعالة( حنو: ِحزام وِخَار  يف اآللة يغتانهناك صالنقطة الرابعة: 
وِعَمامة وِكنانة، فاحلزام يشتمل على اجلسم، واخلمار يشتمل على الرأس ويغطيه، والعمامة الشتماهلا على الرأس أيضاا، 

بة والعمامة والقالدة، ولذلك جاء أكثر الصناعات على جاء يف )الفروق اللغوية(: "إن الِفَعالة لالشتمال مثل العصا
 ِفَعالة حنو : القصارة واخلياطة ومثل ذلك العبارة الشتماهلا على ما فيها" . 

ألنه مشتمل  على سالكه اشتمال احللق على الشيء  وجاء يف )بدائع الفوائد(: "وبنوا الصراط على زنة )ِفَعال(
 
ُ
 شتِمالت على األشياء كاللحاف واخلمار والرداء والغطاء والفراش".املسروط وهذا الوزن كثري  يف امل

إن صيغة )فاعول(و)فاعولة( من صيغ اآللة، ويدالن على املبالغة يف القيام ابلفعل أو املبالغة يف اآللة النقطة اخلامسة: 
 نفسها من حيث هي، ومن األمثلة على ذلك الناعور والصاقور والساطور والطاحونة.

ور: فأس عظيمة ُتكسر هبا احلجارة، والناقور : الصور، قال تعاىل: "فإذا نُِقر يف الناقور". ومن أبنية املكان فالصاق
 على هذا الوزن البالوعة: وهي اليت ُتكثر البلع وتبلع ما يُقدم هلا.

ا يدل على املبالغة يف ومن أبنية املبالغة على هذا الوزن اجلارود ومنه : سنة  جارود، أي: ُمقحطة شديدة احملل. فهذ
 القيام ابلفعل من حيث اآللة واملكان والوصف.

قد يـَُغري  بناُء اسم اآللة وخُيرَج به عن القياس الذي جاءت عليه لعدم إرادة قصد الفعل، وإمنا أُريد النقطة السادسة: 
( وهو اسم  لكل ما يُنَخُل به، فُيغري إىل هبذا التغيري اسم  خمصوص آبلة معينة على هيئة معينة، فمن أمساء اآللة )املِْنَخل

 )الـُمْنُخل( فحينها ال يصح إطالقه على كل ما يُنخل به، وإمنا هو اسم  خمصوص آبلة معينة على هيئة معينة.

 وكذلك الـُمْسُعط: وهو اسم ملا يوضع فيه السعود ويكون على صفة خمصوصة.

مل يذهبوا هبا مذهب الفعل ولكنها ُجعلت ملكحلة وأخواُتا: جاء يف شرح الرضي على الشافية: "قال سيبويه يف ا
أمساء هلذه األوعية، يعين أن الـُمْكُحَلة ليس لكل ما فيه الُكْحل ولكنها اختصت ابآللة املخصوصة وكذا أخواُتا فلم 

 تكن مثل املِكسحة واملصفاة فجاز تغيريها عما عليه قياس بناء اآللة كما قلنا يف املسج وأخواته".



 اجلـمـــوع

 ، أتيت اجلموع يف العربية على ضربني : مجع سامل ومجع تكسري، ومجع التكسري له أوزان  كثرية تبلغ سبعة وعشرين وزانا
ومن الظواهر اللغوية اليت تتعلق ابجلموع ظاهرُة تعدد اجلموع للمفرد الواحد، فتجد أن الكلمة الواحدة تقبل اجلمع 

وُكف ار وَكَفَرة وكافرين، وساجد ُسج د وُسُجود، والسؤال الذي يتبادر إىل موع حنو: كافر على عدة أوزان من أوزان اجل
 األذهان هل هذه اجلموع تتعدد مبعىنا واحد أم أن معانيها تتعدد بتعددها ؟.

مجع فاعل وفـََعَلة مجع إن املتأمل يف كتب النحو ال يلحظ تفسرياا دقيقاا هلذه الظاهرة، فنجدهم مل يُفر ِقوا لنا بني فـُع ال 
ب وطََلَبة، ومل يُفرقوا بني فـَُعاَلء وِفَعال مجع فعيل كُضعفاء وِضعاف مجع ضعيف وغريها  فاعٍل أيضاا حنو: طالب وُطال 

 من األوزان .

القلة  إن  غايَة ما َتوص ل إليه الن حاة من تفسرٍي هلذه الظاهرة إرجاُعها إىل اختالف اللغات، وإىل داللة اجلمع على
والكثرة، أو التعليل أبن ذلك راجع  إىل اختالف املعاين، أي أن الكلمة تكون من قبيل املشرتك اللفظي فتأيت على 

فُيعطى لكلِ  معىنا مجع  خاص  به حنو اخلِْيالن مجع اخلال الذي هو الشامة، واألخوال مجع اخلال الذي معاٍن متعددة، 
  هو أخو األم.

ا كتفريقهم بني الر ْكَبان والر َِكاب ورمبا فرقوا يف بعض ا ملواطن بني اجلموع املتعددة ملفرد واحد ال حيتمل إال معىنا واحدا
 مجُع راكب وكالعباد والعبيد مجع عبد.

والذي نراه أن اجلموع املتعددة للكلمة الواحدة املفردة ال ميكن أن تكون مبعىنا واحد، فال نرى أن )فـََعَلة( يف داللته 
مع كداللة )فـُع ال(، فالُكت اب ليس مبعىن الَكتَـَبة، وليست داللة اجلمع )فـُْعل( كداللة )فـُْعالن( فالُعْمُي ليس على اجل

 مبعىن الُعْمَيان، ولو مل ختتلف املعاين ما اختلفت أوزان اجلموع .

 وميكننا أن جُنِْمَل أسباب اختالف أبنية اجلموع يف نقاٍط أربعة : 

 س، وأمكنة وأَْمُكن مجع مكان.كجمعهم قوس على أقواس وأَقـْوُ ب: ـ اختالف لغات العر 

قال سيبويه: "وقد قال بعضهم يف هذا الباب حني أراد بناء أدىن العدد أَفـُْعل فجاء به على األصل وذلك قليل، قالوا: 
 قوس وأقـُْوس...وقالوا: زوج وأزواج وزَِوَجة وثور وأثوار وِثَوَرة وبعضهم يقول: ِثرَيَة".



قال يف موضع آخر: "وقد قال بعض العرب أَْمُكن كأنه مجع َمْكن ال مكان ألان مل نَر فعيالا وال فـََعاالا وال ِفَعاالا وال و 
 فُعاالا ُيَكس رَن مذكراٍت على أفـُْعل".

جيمعون ما ومن األمثلة الدالة على أثر اختالف لغات العرب يف تعدد اجلموع مجُعهم ملا جاء على زِنَة )فـُْعَلة(، حيث 
جاء على ذلك على )فـُُعالت(. قال سيبويه: "ومن العرب من يفتح العني إذا مجُِع ابلتاء فيقول: رَُكَبات وُغَرفات... 

 ومن العرب من يدع من الضمة يف فـُْعلة فيقول ُعْروات وُخْطوات".

دكتور إبراهيم السامرائي:"وكثرة وهناك من حصر القول بتعدد اللغات وجعِله سبباا يف اختالف أبنية اجلموع، يقول ال
 ".صيغ مجوع التكسري يف العربية تسرتعي التأمل والنظر حبيث ال نستطيع أن نفسر ذلك بغري القول بتعدد اللهجات

 والصحيح أن تعدد اللغات سبب  من مُجلة أسباب أثرت يف اختالف أبنية اجلموع. 

أكثر من مجع ملعىن واحد، أو أن أييت بلفٍظ على غري  إن العريب قد يضطره الشعر أو السجع إىل أن يستعملـ 
فالضرائر الشعرية ومراعاة التجانس اللفظي قد خترج ابلكالم عن َسنن كالم العرب وما درجوا عليه يف   قياس؛

كالمهم، قال الزركشي يف )الربهان(:"إن العرب قد خُيرجون الكلم عن أوضاعها لغرض االزدواج فيقولون ـ مثالا ـ 
 ابلغدااي والعشااي مع أن فيه ارتكاابا ملا خُيالف اللغة". آتيك

وجاء يف )لسان العرب( :"وقالوا: إين آلتيه ابلغدااي والعشااي، والغداة ال جُتمع على الغدااي ولكنهم كسروه على ذلك 
 ليطابقوا بني لفظه ولفظ العشااي فإذا أفردوه مل يكسروه". 

وية يف العربية املشرتك اللفظي، ويعين داللة اللفظة على معاٍن متعددة، وإن تعدد من الظواهر اللغـ اختالف املعىن : 
سبب يف تعدد أبنية اجلمع لتلك املفردة املتعددة املعاين، ومن األمثلة على ذلك ـ كما مر معنا ـ مجع املعاين واختالفها 

ن(، وإن كانت مبعىن أخو األم فتجمع )خال( فإن كانت مبعىن حبة اخلال وهي الشامة يف الوجه فتجمع على )خيال
 على )أخوال(.

وقد يدل املفرد على معىن واحد، لكن مجوعه ختتص مبعاٍن خمتلفة حنو: )الربيع(، فإن أُريد به ربيُع الكأل مُجع على 
( فإنه جيمع على )ِخَفاف(، ف)أَْرِبَعة(، وإن أُريد به ربيع اجلدول مُجع على  إن أريد به ُخف )أْرِبَعاء(، وكذلك )اخُلف 

البعري مُجع على )أخفاف(، وكذلك مجع )راكب( فإن أريد به من ركبوا اإلبل مُجع على )رُْكبان(، وإن أريد به من 
 ركبوا اخليل والسفينة مجع على )رُك اب(.



 

القلة على وهو من األسباب اليت أشار إليها النحاة يف أهنا سبب الختالف أبنية اجلموع، ومجوع ـ القلة والكثرة : 
 رأي اجلمهور أربعة وهي : )أفـُْعل( كأشهر و)أفـَْعال( كأشياخ و)أْفِعَلة( كأبنية و)ِفْعَلة( كِفْتية. 

ذلك أبن القرينة على  وزاد الفراء )فـََعَلة( كقوله )هم َأَكَلة رأس( أي : قليلون يكفيهم ويشبعهم رأس  واحد. وُرد على
 حد ال من خالل فـََعَلة.قلتهم معلومة  من كوهنم أكلوا رأساا وا

واجلمع السامل بنوعيه املذكر واملؤنث يفيد القلة، كالسنبالت والزيدين . وقد يُعرب ُ جبمع قلٍة عن كثرة، ومجِع كثرٍة عن 
 قلة، كالرجال فهو مجع  من مجوع الكثرة ويستعمل للقلة والكثرة، واألقالم مجع قلة ويستعمل للقلة والكثرة. 

ان من الثالثة إىل العشرة، وما زاد فهو مجُع كثرة، فُيقال : أربعة أحرف وعشرة أحرف، فإن زاد وضابط القلة ما ك
 على العشرة قيل : حروف. 

قال تعاىل : "بثالثة آالف من املالئكة"، وقال : "بمسة آالف من املالئكة" فعرب  يف اآليتني جبمع ألف على 
، حيث سة. لكنه قال يف آية أخرى : "خرجوا من دايرهم وهم ألوف")آالف( وهو مجع قلة؛ ألن العددين ثالثة وخ

 مجع ألف على )ألوف(، فدل على أهنم جتاوزوا عشرة آالف، والعشرة غاية القلة . 

وقال يف أصحاب الكهف: "إهنم فتية  آمنوا برهبم وزدانهم هدىا"، فجمع )فىت( على )فتية( مجع قلة، وذلك ألن غاية 
ة  واثمنهم كلبهم. وقال يف سورة يوسف: "وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم يف رحاهلم" فجمع ماقيل يف عددهم سبع

 )فىت( على )فتيان( مجع كثرة، فدل ذلك على أهنم أكثر من عشرة.

ومُجع )الشهر( يف القرآن على )أشهر( مجع قلة يف مواضع متعددة، ومن ذلك قوله تعاىل: "احلج أشهر معلومات" 
الثة، وقال:"تربص أربعة أشهر"، فاستعمل األشهر للقلة، ولكنه قال: "إن عدة الشهور عند هللا اثنا ألن أشهر احلج ث

 عشر شهراا". فاستعمل الشهور ملا زاد على العشرة.

فاألصل يف استعمال أبنية القلة أن يكون للعددين الثالثة والعشرة وما بينهما، والكثرة ملا زاد عن ذلك، وقد يُعرب  عن 
ة بوزن من أوزان الكثرة والعكس كذلك، لغرض بالغي، ومن األمثلة على ذلك قوله تعاىل: "مثل الذين ينفقون القل

آمواهلم يف سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل..."، وقال يف سورة يوسف: "إين أرى سبع بقراٍت مسان أيكلهن 
تني )سبعة( وحقه أن يطرد معه مجع القلة، لكنه سبع  عجاف وسبع سنبالٍت خٍض وُأخر ايبسات". فالعدد يف اآلي



أعطي مجع كثرة يف اآلية األوىل ومجع قلة يف اآلية الثانية، والسبب يف ذلك أن اآلية األوىل سيقت يف مقام التكثري 
واملضاعفة فجيء هبا على )سنابل( لبيان التكثري، وأما قوله )سبع سنبالت( فجاء هبا على لفظ القلة ألن السبعة 

 هناك ما يقتضي التكثري.ليلة وليس ق

وقد يؤتى جبمع القلة للداللة على قلة نسبية وليست حقيقية، مبعىن أنه إذا قيس املعدود مبقابله كان قليالا وإن كان  
كثرياا يف ذاته، ومن األمثلة على ذلك استعمال )األبرار( و)الربَرَة(، فـ)األبرار( مجع جاء يف حق املؤمنني، وهم وإن  

وا كثرياا يف ذواُتم، إال أهنم قلة ابلنسبة ملن يقابلهم وهم )الفجار(، قال تعاىل: "وتوفنا مع األبرار". وقال تعاىل: كان
"إن األبرار يشربون من كأس". أما )الربرة( فإنه مل يرد إال يف موطن واحد وصفاا للمالئكة، قال تعاىل: "أبيدي سفرة،  

 كثرة؛ ألهنم كلهم كذلك بالف البشر. كراٍم بررة". فجاء اجلمع على زنة ال

 



 جـمـع الصفـات

 اجلمع السامل 

مر معنا أن األصل يف اجلموع الساملة إفادُُتا القلة، وهذا القول ليس على إطالقه، وإمنا فيه شيء من التفصيل، 
عدم داللته على  ، وأما يف الصفات فداللته على القلة ليست مطردة، بل األصلفداللته على القلة تكون يف اجلوامد

ا فإن ذلك جيعلها لصيقة 
ا
القلة يف مجع الصفات، وإمنا األصل فيه داللته على احلدث، فعندما جتمع الصفة مجعاا سامل

 ابلفعلية وعندما جنمعها مجع تكسري فإن ذلك جيعلها لصيقةا ابالمسية . 

كسر ملشاهبتها األفعال وعملها، فـَيُلَحُق جاء يف )شرح الرضي على الشافية(: " اعلم أن األصل يف الصفات أن ال تُ 
للجمع أبواخرها ما يُلَحُق أبواخر الفعل وهو الواو والنون فيتبعه األلف والتاء ألنه فرعه... مث إهنم مع هذا كله َكس روا 
 بعض الصفات لكوهنا أمساء كاجلوامد وإن شاهبت الفعل. وتكسري الصفات املشبهة أكثر من تكسري اسم الفاعل يف

 الثالثي إذ شبهها ابلفعل أقل من شبهه".

إن اخلالصة يف ذلك كله أن مجع الصفات مجعاا ساملاا يدل على إرادة احلدث، ومجعها مجع تكسري يبعدها عن 
 احلدث ويقرهبا إىل االمسية.

 النار خلزنة جهنم... قال تعاىل: "فأنزلنا من السماء ماءا فأسقيناكموه وما أنتم له بازنني" وقال تعاىل: "وقال الذين يف
". فــ )خازن( مُجعت يف اآلية األوىل مجعاا ساملـاا، ففيها معىن احلدث الذي يقرهبا من الفعلية بالف اآلية الثانية فقد 

 مجع فيها )خازن( مجع تكسري الدال على االمسية إذ هو اسم  لصنف من املالئكة املوكلني ابلنار.

 

 جـمـع التـكـسـري

ألصل يف الصفات مجُعها مجعاا ساملاا، وأن هذا اجلمع جيعلها لصيقة ابلفعلية من جهة إرادة احلدث، مر معنا أن ا
 لكنها قد جُتمع مجع تكسري، ومن أشهر أوزان مجع التكسري للصفات ما يلي : 

ذكر حنو: ويطرد مجعاا لكل وصٍف صحيح الالم جاء على زنة )فاعل( ويكون ملـ فـُع ال )بضم الفاء وتشديد العني(: 
 صائم فيجمع على ُصو ام وندر يف )فاعلة( حنو ُصد اد مجع صاد ة . 



ويدل هذا اجلمع على التكثري واملبالغة يف القيام ابلفعل، فال يصح إطالقه على قليلي الفعِل غرِي املبالغني فيه، فليس  
فتهم أبهنم )ُزر اع( حىت يكونوا مكثرين كل من زرع مثالا يكون مكثراا من الزراعة، ولذا ال يصح القول عن من هذه ص

 من ذلك مبالغني فيه.

فهذا اجلمع يكون للمكثرين من القيام ابلفعل ال لتكثري العدد، فال يُقال عن قوٍم )هم ُحف اظ ( حىت يكونوا مكثرين 
ظ( وإن جتاوز من احلفظ مبالغني يف ذلك، فلوا كانوا حافظني لبيت من الشعر أو لقصيدة فال يقال عنهم )ُحف ا

 ، ألن هذا اجلمع يكون لتكثري الفعل ال لتكثري العدد.عددهم األلف

ويطرد مجعاا لكل وصٍف مذكٍر عاقٍل صحيح الالم جاء على زِنَِة )فاعل( حنو:  ـ فـََعَلة )بفتح الفاء والعني والالم(: 
 قاٍض وُقضاة.، فإن كان معتل الالم مُجع على )فـَُعَلة( حنو: راٍم وُرَماة و كاتب وَكتَـَبة

والفرق بينه وبني اجلمع السابق له ـ وهو فـُع ال ـ أن هذا اجلمع يُراد به االمسية اجملرد عن داللة التكثري واملبالغة، فالتاء 
فيه حتول الوصف إىل االمسية، فعندما نقول: )طََلَبة( فهو اسم  هلذا الصنف من الناس، و)الط الب( هم الذين ميارسون 

 رياا.هذا الفعل كث

ويطرد مجعاا لكل وصٍف جاء على زِنَِة )فاعل( أو )فاعلة( حنو: ُصـو م مجُع صائم ـ فـُع ل )بضم الفاء وتشديد العني(: 
ويدل هذا اجلمع على احلركة الظاهرة مع كثرة القيام ابلفعل، والفرق بينه وبني )فـُع ال( أن احلركة يف بناء  وصائمة.

صره عن )فـُع ال( فإمنا ُقصرْت املدة للحركة فيه، فإن احلركة حتتاج إىل السرعة اليت تُنايف )فـُع ل( أوضح وأكثر، وذلك لق
. جاء عند الزركشي يف )الربهان(: "هال قيل املد. قال تعاىل: "أن طهِ را بييت للطائفني والعاكفني والر كع السجود"

اجلبهة ابألرض وعلى اخلشوع فلو قال: )الس جد( مل  الس جد كما قيل الر كع.." واجلواب: أن السجود يُطلق على وضع
ا" وهو من رؤية العني، ورؤية العني ال تتعلق إال ابلظاهر فقصد بذلك  يتناول إال املعىن الظاهر ومنه "تراهم ركعاا ُسج دا

ت كما يف الرمز إىل السجود املعنوي والصوري بالف الركوع فإنه ظاهر يف أعمال الظاهر اليت يشرتط فيها البي
 الطواف والقيام املتقدم دون أعمال القلب".

ع؟، وملَ مجع ساجد على السجود ومل وجاء يف )بدائع الفوائد(: "فإن قيل: فَِلَم قال )السجود( ومل يقل )الس جد( كالر ك  
 جيمع راكع على ركوع؟ 



ر والباطن ولو قال: )الس ج د( يف فاجلواب: السجود يف األصل مصدر كاخلشوع واخلضوع وهو يتناول السجود الظاه
ا" وهذه رؤية العني وهي ال  مجع ساجد مل يتناول إال املعىن الظاهر وكذلك الر كع. أال تراه يقول: "تراهم ركعا سجدا

 تتعلق إال ابلظاهر".

وانصية  ويطرد مجعاا لكل اسم أو وصٍف جاء على زِنَِة )فاعلة( حنو: ضاربة وضوارب وفاطمة وفواطمـ فـواعـل: 
ونواصي، وكذلك يطرد مجعاا لكل اسٍم جاء على زِنَِة )فـَْوَعل( حنو: جوهر وجواهر، و)فَاَعل( بفتح العني حنو: طاَبع 

فاِعاَلء( حنو: قاِصَعاء وقواصع، و)فاِعل( امساا علماا أو غري علم وميتنع الوصف حنو: جابر وجوابر وطوابع، وكذلك )
ث حنو: حائض وحوائض، وصفة ما ال يعقل حنو: صاهل وصواهل، و)فـَْوَعلة( وكاهل وكواهل، و)فاِعل( صفة مؤن

 حنو: صومعة وصوامع.

والفرق بني هذا البناء ـ وهو فواعل ـ والبناء الذي قبله ـ وهو فـُع ل ـ أن )فـُع ل( فيه عنصر احلركة بالف هذا اجلمع 
ا أردان الداللة على تكثري القيام ابلفعل أو الداللة الذي خيلو من ذلك وهو أقرب إىل االمسية وأدل على الثبوت، فإذ

على احلركة الظاهرة مجعناه عل )فـُع ل( وإال مجعناه على )فواعل(، ولذا فإن العرب تقول: العواصم والقواصم والنوازل 
 وال جيمعوهنا على )فـُع ل( إلرادة االمسية .

و: بطن وبُْطنان، وقضيب وُقْضَبان، وذكر وذُْكرَان، وحُيفظ يف وهو بناء جُتمع عليه األمساء ال الصفات حنـ فـُْعاَلن: 
 الصفات كراٍع وُرْعَيان وأسود وُسودان وأعمى وُعْميان.

وما جاء من الصفات على هذا اجلمع فإمنا يُراد به االمسية أو القرب منها، قال سيبويه: "وقالوا فـُْعالن يف الصفة كما 
 وهي إليه أقرب من الصفة إىل االسم وذلك راٍع وُرْعيان وشاب وُشبان".قالوا يف الصفة اليت ضارعت االسم 

وأما ما مُجع من الصفات على هذا اجلمع فلقربه من االمسية أو إلرادة فإذن، هذا اجلمع من أبنية مجوع األمساء، 
 الصنف من الناس.االمسية، فـ)أسود( جُتمع على )ُسود(، وكذلك جُتمع على )سودان( غري أن السودان اسم هلؤالء 

اجمليء ابجلمع على زنة مصدر فعله ضرب  من ضروب اجلموع، كاحلضور والسجود ـ اجلمع على وزن املصدر: 
عود والقيام، وإن الداللة اليت تدل عليها هذه الصورة من اجلمع هي الداللة على املعىن احلقيقي للفعل، ومن والق

 س جود" فالسجود بيان حلقيقة الفعل وهو السجود القليب. األمثلة على ذلك قوله تعاىل: "والر ك ع ال



ومن األمثلة على ذلك أيضاا القيام والقائمني، فكالمها مجُع لـ)قائم( لكن االستعمال القرآين للقيام يُراد به االستعمال 
 احلقيقي للقيام، واستعمل القائمني مبعىن القيام ابألمر والعكوف. 

 به للداللة على املعىن احلقيقي للفعل.  فاجلمع على وزن مصدره يؤتى

يدل هذا البناء على اآلفات واملهلكات واألوجاع واملكروهات، ويطرد مجعاا ملا كان على زنة فعيل ـ فـَْعَلى وفـََعاىل: 
ما كان على زنة فعيل للفاعل حنو: مريض ومرضى، وملا كان على زنة وحُيْمل عليه  مبعىن مفعول حنو: جريح وجرحى،

، وملا كان على زنة فـَيـَْعل حنو: َمْيت وَمْوَتى، وملا  ل حنو: َزِمن وَزْمىَن، وملا كان على زنة فاعل حنو: هالك وَهْلَكىَفعِ 
 كان على زنة أفعل حنو: أمحق ومحقى، وملا كان على زنة فـَْعالن حنو: سكران وسكرى.

ِجع مع أن قياس فـَْعلى أن يكون مجع فعيل مبعىن جاء يف )شرح الرضي على الشافية(: "وقالوا: وْجَعى أيضاا يف مجع وَ 
مفعول كقتلى وجرحى لكنه محُِل َوِجع  وَمْيت  وهالك  وأجرُب ومريض  وأشباه ذلك عليه ألن هذا أمر  يُبتلون به إذ 

 دخلوا فيه وهم له كارهون".

أو مكروه، فال يُقال: محيد   فليس كل فعيٍل مبعىن مفعول جيمع على )فـَْعَلى(، وإمنا جُيمع عليه ما دل على آفةٍ 
ومحدى، ألنه وإن كان على زنة فعيل مبعىن مفعول إال أنه ال يدل على آفة أو مكروه، وكذلك ما مُحل عليه من 

 األوزان اليت سبق ذكرها، فإهنا ال جُتمع على هذا اجلمع إال إذا دلت على آفٍة أو مكروه.

ملناسبة بينهما إما من جهة اللفظ وإما من جهة املعىن... وهذه  قال ابن يعيش: "اعلم أن الشيء حُيمل على الشيء
األمساء مُحلت على غريهاـ يعين مرضى وهلكى وموتى وحنوها ـ لتقارهبما يف املعىن، وذلك أن هذا البناء من اجلمع إمنا 

جريح... وال جُيمع من ذلك جُيمع عليه )فعيل( إذا كان مبعىن مفعول وذلك أبن فعله مما مل ُيسم  فاعله من حنو: قتيل و 
على فعلى إال ما كان من اآلفات واملكاره اليت ُيصاب هبا احلي وهو غري مريٍد هلا، حنو: لديغ وعقري... وال يقال: يف 

 محيٍد محدى ألنه ليس آبفة. 

ه.. فأما فأما مرضى وهلكى وموتى وجرىب وزمىن فليس الباب فيها أن جتمع على فـَْعلى ألن أفعاهلا ملا مُسي فاعل
مجعهم إايه على فـَْعلى فليس ابألصل وإمنا هو ابحلمل على جريح وجرحى وقتيل وقتلى ملشاركتها فعيالا يف معىن 
مفعول يف املكروه... ومثل مرضى وهلكى قوهلم: أمحق ومحقى وأنوك ونوكى، واألنوك: األمحق، جعلوا ما ُأصيبوا به يف 

ال جييء ذلك يف كل ما كان مثله. أال ترى أنك ال تقول يف بيل بلى وال يف عقلهم مبنزلة ما أصيبوا به يف أبداهنم و 



سقيم سقمى؟ وقالوا: يتامى وأايمى. شبهوها بوجاعى وحباطى ألهنما مصائب ابتلوا هبا كاألوجاع لعدم القيِ م 
 أبمورمها".

جاء على زِنَِة )َفِعيل( مبعىن فاعل أو ُمْفِعل اعلم أن مجع )فـَُعاَلء( يطرد مجعاا لكل وصٍف ذكٍر عاقٍل ـ فـَُعاَلء وِفَعال: 
أو ُمَفاِعل حنو: كرمي وُكَرَماء، ويطرد كذلك يف كل وصٍف دل على سجية مدٍح أو ذم جاء على زِنِة )فـَُعال( حنو: 

 ُشجاع وُشَجَعاء وصاحل وُصَلَحاء.

َع على أْفِعالء حنو شديد وأشداء وتقي فإن جاء )فعيل( ُمَضع فاا ـ أي: عينه والمه من جنس واحد ـ أو منقوصاا مجُِ 
 وأتقياء.

أما )ِفعال( فيطرد مجعاا ملا جاء على زنة )َفِعيل( شريطة أن يكون غري منقوص وأن يكون صحيح العني أو معتلها، 
َلة( حنو: ظريف وظريفة وِظراف وكرمي وِكرام وطويل وِطوال.  ويطرد كذلك مجعاا لـ)َفِعيـْ

السجااي سواء كانت غريزية أو كالغريزة ؛ ألنه مجع )فعيل( وفعيل يدل على السجااي  فجمع )فـَُعاَلء( يدل على
 والطباع. ويدخل يف هذا الوزن من فاعٍل أو غريه ما دل على ذلك، ومثله )أْفِعاَلء( يف املضعف واملنقوص.

عل حنو: كرمي وكرماء وحكيم قال ابن يعيش: "قالوا: شاعر وشعراء وجاهل وجهالء، َشب هوه بفعيل الذي هو مبنزلة فا
وحكماء، ألنه إمنا يقال ذلك ملن قد استكمل الكرم واحلكمة، وكذلك شاعر ال يقال إال ملن قد صارت صناعته 

 وكذلك جاهل فلما استواي يف العدة وتقاراب يف املعىن مُحل عليه".

 ف، وهل ُضعفاء كِضعاف؟ويبقى السؤال ما الفرق بني داللة )فـَُعاَلء( و )ِفَعال(؟ فهل ظُرفاء كظرا

فنقول: الذي يظهر أن )ُفعالء( ختتص ابألمور املعنوية، و)ِفَعال( ختتص ابألمور املادية، فالث قالء ملن فيهم ثَِقل الروح، 
" ، وقال تعاىل: "ويُنشيء السحاب الثِ قال" فاستخدم الثقال والثِ قال للثقل املادي، قال تعاىل: "انفروا ِخفافاا وثَِقاالا

 لثقل املادي. ومثله الكرباء والكبار، فالكرباء علية القوم، والكبار هم الكبار يف أبداهنم وأجسامهم.ل

فـ)فُعالء( و )أْفِعالء( تكون يف األمور املعنوية حنو: ُكرباء وأشداء، و)ِفَعال( تكون يف األمور املادية احملسوسة حنو:  
 كبار وِشداد.



مؤنث قبل آخره حرُف مدٍ  قد ُختم ابلتاء أو ُجر ِد منها حنو: سحابة وسحائب،  يطرد مجعاا لكل رابعي ٍ ـ فعائـل: 
 ومحولة ومحائل، وصحيفة وصحائف. وكذلك يكون مجعاا لـ)فعيلة(وصفاا حنو: صغرية وصغائر وكبرية وكبائر.

ئل يراد به االمسية، ألن والفرق بني مجِع )فعيلة( على )ِفعال( كظريفة وِظراف، ومجِعها على )فعائل( أن مجَعها عل فعا
هذا الوزن من مجوع األمساء كالصحائف والرسائل. فما ُحوِ ل من الصفات إىل األمساء مُجع على فعائل، وما أريد به 

 الوصفية مُجع على ِفعال أو مُجع مجعاا ساملـاا.

 الـنـسـب

 أييت النسب يف العربية على صيٍغ متعددة أشهرها: 

وهذه الصيغة هي أشهر صيغ النسب، وتكون إبحلاق االسم يف شددة يف آخر االسم: ـ النسب إبحلاق الياء امل
آخره ايءا مشددة، وُتستعمل لعموم أغراض النسب كالنسبة إىل األب أو احلي أو القبيلة أو البلد أو الصنعة أو امللة أو 

 سائر ما يُنتسب إليه.

من آل ذلك الرجل أحلقت ايءي اإلضافة، فإن أضفته إىل قال سيبويه: "اعلم أنك إذا أضفت رجالا إىل رجل فجعلته 
 بلد فجعلته من أهله أحلقت ايءي اإلضافة، وكذلك إن أضفت سائر األمساء إىل البالد أو إىل حي أو قبيلة".

ويف شرح األمشوين: "إذا قصدوا نسبَة شيء إىل أٍب أو قبيلة أو بلد أو حنو ذلك جعلوا حرف إعرابه ايءا مشددة 
 ا ما قبلها كقولك يف النسب إىل زيد زيديٌّ".مكسورا 

 وقد تلحق هذه الياء آخر االسم لغرٍض غري النسب، وهو غرض املبالغة والقوة وإشباع معىن الصفة.

":" السِ ْخرِي  ابلضم والكسر مصدر سخر كالسخر إال أن يف  جاء يف الكشاف يف قوله تعاىل: "فاختذمتوهم ِسْخرايا
  الفعل كما قيل: اخلصوصية يف اخلصوص".النسب زايدة قوة يف

 

 

 



 

أييت هذا األسلوب من النسب فيما إذا كان صاحُب الشيء مالزماا لعمٍل، فال يزال يزاوله ويعاجله بوجٍه من ـ فَــع ــــال: 
 الوجوه حنو: الفراء والر َحاض والنساج والنقاض والنجار.

ايءي اإلضافة وذلك إذا جعلته صاحَب شيء يزاوله أو ذا شيء، أما قال سيبويه: "هذا ابب  من اإلضافة حُتذف فيه 
ما يكون صاحب شيء يعاجله فإنه مما يكون فـَع االا وذلك قولك لصاحب الثياب: ثو اب، ولصاحب العاج: عو اج، 

رف: َصر اف، ولصاحب اجِلمال اليت ينقل عليه: مج ال، ولصاحب احلُُمر اليت يعمل عليها: مح ار، وللذي يعاجل الص
وذا أكثُر من أن حُيصى، ورمبا أحلقوا ايءي اإلضافة كما قالوا: البيت  أضافوه إىل البتوت فأوقعوا اإلضافة على واحدة 

 وقالوا: البَـت ات".

واحدها َبتٌّ بت ات، ولصاحب الثياب ثـَو اب... وهو أكثر وقال ابن يعيش: "قوهلم لصاحب البتوت، وهي األكسية، 
صى كالعطار والنقاش، وهذا النحو إمنا يعملونه فيما كان صنعة ومعاجلة لتكثري الفعل إذ صاحب الصنعة من أن حيُ 

 مداوم  لصنعته فجعل له البناء الدال على التكثري وهو فع ال بتضعيف العني ألن التضعيف للتكثري".

يالزمه وال يعاجله، فتقول للذي صنعته  أتيت هذه الصيغة للنسب يف الذي يكون صاحب شيٍء لكنه الـ فَــاِعــــل: 
 النبل وهو مكثر  منها: نب ال، فإن كان صاحب نبٍل من غري صنعة )انِبل(.

قال سيبويه: "وأما ما يكون ذا شيٍء وليس بصنعٍة يعاجلها فإنه مما يكون فاعالا وذلك قولك لذي الدرع: دارع، 
 تمر: ًتمر، ولذي اللنب: البن. قال احلطيئة: ولذي النبل: انبل، ولذي الن ش اب: انشب، ولذي ال

 ـــــــالصيــــــــــــــــــــــــِف تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِمرُ ــــــــك                البـــــــــــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــــــــــــــــفَـــــــــــــغَـــــــــــــــــَرْرتَنـِـــــــــــــــــي وزعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت أنـــــــــــ

وتقول ملن كان شيء من هذه صنعته: لب ان ومت ار ونب ال. وليس يف كل شيء من هذا قيل هذا. أال ترى أنك ال تقول 
ــــــــ  ــــــــــــــــاه؟". لكن املربد يقيس هذا .لصاحب الرُبِ  بر ار، وال لصاحب الفاكهة َفك 

فيتضح مما سبق أن صيغة )فع ال( تكون لصاحب الشيء يزاوله ويداوم عليه، وصيغة )فاعل( تكون لصاحب الشيء 
 . دون مداومة عليه ومزاولة

 



 

تني، حيث تكون دون أتيت هذه الصيغة يف مَصافِ  صيغ النسب، وتقع بني منزلـ فَـِعل )بفتح الفاء وكسر العني(: 
منزلة )فـَع ال( يف الداللة، فصيغة فعال تدل على مزاولة الشيء ببيٍع أو غريه ومالزمته. وتكون فوق منزلة )فاعل(، ألن 
صيغة فاعل تدل على صحبة الشيء من غري مزاولة، فتكون صيغة )َفِعل( دالةا على صحبة الشيء بكثرة دون 

مثالا ـ هو الذي يبيع اللنب، والالبن ملن كان صاحب لنب ولكن ال على جهة البيع، احرتاٍف ببيع أو غريه. فاللبان ـ 
 ملن كان عنده اللنب كثرياا ولكن ال على جهة االحرتاف والبيع أيضاا. والل نِبُ 

ي جاء يف شرح الرضي على الشافية: "وكما استعملوا فـَع االا ملا كان يف األصل للمبالغة يف اسم الفاعل يف معىن ذ
الشيء املالزم له استعملوا أيضاا وهو بناء مبالغة اسم الفاعل حنو: َعِمل  للكثري العمل، وطَِعن  ولَِبس وَلِسن يف معىن 

 النسبة فاستعملوه يف اجلوامد حنو: رجل  هنَِر  لصاحب العمل ابلنهار".

 الحرتاف مشبهةا نظريُتا يف املبالغة. فتبني أن صيغة )َفِعل( يف النسب تفيد التكثري ولكن على غري جهة املزاولة وا




