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Imam Ali's Will to his Sun Imam al-Hassan a 

Morphological –syntactic study 
 afar Ali AshurDr. J (1)جعفر علي عاشور د.

 المقدمة

احلمـــد هلل رب العـــاملن والصـــالة والســـال  علـــ  خـــامت االنبيـــاء حممـــد وآلـــه الطيبـــن الطـــاهر  ، وصـــحبه 
 املنتجبن وبعــد...

املصـــدر االو  لكتابـــة رفوس القواعـــد الضـــابطة للكـــال  العـــري، وهـــ   شـــكل كـــال  االمـــا  علـــ  
يــة، فضــاًل عــ  أن كــال  األمــا  حمــت  بــه يف تأســيس القواعــد أشــبه مــا تكــون بالقواعــد األساســية للغــة العرب

واملــرادي  (6)والرضــ  األســرتاباذي يف شــرحه للكافيــة (7)والرمــاين (1)النحو ــة، اذ استشــهد بكالمــه ابــ  هشــا 
. إمياناً منه بأن النحـو سـبيل اىل فهـم (4)، ناهيك ع  جهود االما  يف وض  النحو العري(5)يف اجلين الداين

لعربية، وما قيل يف    البالغة م  إطراء وتقد س، و كفينا ما قاله بع  اعال  الفكر ومنهم حممـد نظا  ا
)لـيس يف أصـل هـ ه اللغـة إال قائـل بـأن  كـال  االمـا  علـ  بـ  اي  -عبده يف مقدمتـه لشـرح  ـ  البالغـة:

وارفعــه أســلوباً وأمجعــه وأغــ ره مـادة  طالـ  هــو أشــر  الكـال  وأبلغــه بعــد كــال  اهلل تعـاىل وكــال  نبيــه 
 .(3)جلالئل املعاين(

                                                       
 .حماضر يف جامعة أهل البيت  -2
 .519/  2 نظر مغين اللبي :  - 1
 .267 نظر معاين احلرو :  - 7
 .63/  6 نظر شرح الرض :  - 6
 .69 نظر اجلين الداين يف حرو  املعاين:  - 5
 .717/  1 نظر االغاين، جـ - 4
 .17 – 11   البالغة، حممد عبده:  - 3
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)وهــو الكتــاب الــ ي  ضــم بــن دفتيــه عيــون البالغــة وقدســيتها... اذ كــان  -وحمــ  الــد   عبــد احلميــد:
ــــد رها كيــــف     مــــ  كــــال  أفصــــد اخللــــ  بعــــد رســــو  اهلل  ــــرعهم ح جــــة، وأملكهــــم للغــــة   منطقــــاً، وأب

 .(8)شاء(
ــل ذلــك شــدنا للبحــ  يف وصــية االمــا   يف  ــ  البالغــة ذات الــرقم  اىل ولــده االمــا  احلســ  ك 

( الي بلغت عشر صفحات حثاً صرفياً و و اً، حي  اشتمل عل  مبحثن األو  املستوى الصـريف، 149)
وتضم  أبنية املشتقات، وأبنية اجلموع، والثـاين املسـتوى الرتكيـم، و تضـم  اجلملـة االمسيـة املنفيـة واملثبتـة و 

ملـــة املنفيـــة واملثبتـــة واملؤكـــدة، ومجلـــة الشـــرط ومجلـــة العطـــف. واذا مـــا انتهينـــا مـــ  حـــ  ذلـــك املؤكـــدة، واجل
 اوصلناه خبامتة سندرج فيها ابرز النتائ ، ه ا واهلل م  وراء القصد وبه املستعان وعليه التوكل.

 توطئــــة

 :واصطالحًا لغة الاصرف
 حــو   ــدور( صــر ) لكلمــة اللغــوي عــىنامل إن: قــائالً ( صــر ) مــادة العــروس تــاج صــاح  ذكــر: لغــة
 .(9)والتغيري التحو ل معاين

سير والسحابِ  الر اح وتِصرِ فِ : )تعاىل قا 
 
 .(21)(واألرضِ  السمنء بنَ  امل

 .أخرى جهة اىل جهة م  صرفها: الر اح تصر ف فمعىن
 ليســـت الـــي الكلـــم أبنيـــة أحـــوا  هبـــا تعـــر  بأصـــو  علـــم: )تعر فـــه يف احلاجـــ  ابـــ  ذكـــر: اصـــطالحاً 

 .(22)(بإعراب
 وتوليـد، الكلمـة بنية يف والتحو ل والتصر  التغيري ه ، واالصطالح  اللغوي املعنين بن مناسبة هلد
 ألفـــال منهـــا فتتولـــد، الواحـــدة الكلمـــة تصـــر  أن وهـــو، الصـــر  مـــ  تفعيـــل: التصـــر ف) و منهـــا االلفـــال
 .(21)(متفاوتة ومعانال  خمتلفة

 العبـــارة خدمـــة اىل وتـــؤدي أج ائهـــا أحـــد او، بالكلمـــة تتصـــل اســـةدر  كـــل أن: ) ـــرون احملـــدثن ان غـــري
 .(27)(اجلملة يف اخلارج  مظهرها عل  تطرأ الي والتغيريات الكلمات نشأة يف البح  -:أو واجلملة

 تغيـري مـ  عليهـا  طـرأ مـا ونلحـ، املفردة الكلمة أبنية اىل تتوجه الصرفية الدراسة ان م  ه ا اىل صل 
، واخلفــة الصــو  بالتجــانس تتعلــ  صــوتية ألغــراض تكــون ان فإمــا، التغيــري ذلــك أســباب لونعلــ، هيصتهــا يف
 .املعىن بتغيري متعلقة ألسباب تكون ان وإما

                                                       
 .23 . ن: ص - 8
   – احلياة مكتبة(، صر ) مادة( هـ2115) ال بيدي مرتض  حممد: القاموس جواهر م  العروس تاج  نظر - 9

 .712ص، 3ج( صر ) مادة العرب لسان و نظر. 245ص – 4ج، ت.د، بريوت    
 .246 – البقرة سورة - 21
 .2ص، 2ج – احلاج  اب  شافيه شرح - 22
 6ص، امليداين امحد، الصر  ف  يف الطر  ن هة - 21
 .2ص، 2937، تونس، البكوش الطي ، احلد   االصوات علم خال  م  العري التصر ف - 27
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 الصرفي المستــوى :االول المبحث

 -:املشتقات أبنية
 وصــفة ذات علــ  د  مــا هــو او، صــفة مالحظــة مــ ، ذات علــ  ود ، غــريه مــ  أخــ  مــا هــو: املشــت 

 ذات علـ   ـد  املشـتقات هـ ه مـ  مشـت  فكـل، وضـارب، وعال ، عطشان مثل. (26)الفعل جمرى وجرى
 .بالضرب اتصفت ذات عل  ك لك تد ( منه اكر ) كلمة فمثالً ، وصفة

 معـىن علـ  بـه قـا  ملـ  فعـل مـ  أشـت  مـا) بأنـه الفاعـل اسم االنصاري هشا  اب    عر  :الفاع  أسم
 .(25)(ومكر  كضارب احلدوث
 .(24)(والتجدد احلدوث ومعناها وال ات احلدث عل  دالة صفة) بأنه جين اب  و  عرفه
 اسـم) تسـميته ان و رى. (23)(احلدوث مبعىن به قا  مل  فعل م  أشت  ما) بأنه الكافية صاح  و  عرفه
 .(28)لكثرته الثالث  لتغلي ...( مستفعل او مفعل اسم) دون( الفاعل

 ألنـه، غالباً  وقيل، وعام، وناصر كات :  و، غالباً ( اعلف) وزن عل  الثالث  م  الفاعل اسم و صام
 .(29)حارص فيه والقياس، حر  : مثل، القياس خال   كون الوزن ه ا غري عل  جاء اذا

 الثالث  اجل ر لكون، االما  وصية يف الغالبة ه  الثالث  الفعل م  الفاعل اسم صيغة
 عليــه قولــه احلــدث يف التجــدد علــ  داالً  ذلــك مــ  دور  و ــا. العربيــة اللغــة يف االشــتقاق يف االصــل هــو
 اجلـ ر مـ ( نـاظر  ) الفاعـل اسم جاء اذ. (11)(ناظرٌ  أنتَ  كما ألنفسهم نظ روا أن  دعوا لد فإ م: )السال 
، الصـاحل السـلف بس ـنة واألخـ  بـالفرائ  القيـا  علـ  أمـره أي احلدث يف التجدد عل  ود ( َنَظر) الثالث 
 . األدلة وتأملوا ألنفسهم نظروا بل، التقليد  عل  قتصروا م فأ م
 وأجلـئ: )السـال  عليـه قولـه يف وذلـك، السـياق أفـاده مـا حسـ  الثبوت عل  الفاعل اسم د  حن يف
 ان هــو مــان  فثبــوت. (12)(ع  ــ ال  ومــان ، حر ــ ال  كهــفال  إىل ت لجصهــا فإنــك إهلــك اىل ك لهــا االمــور يف نفســك
 أي، املتضــاد   بــن اجلمــ  اىل ســعيه  االمــا  وصــية يف ونلمــد، هللا اىل كلهــا االمــور يف نفســه   لجــئ
 ورمبــا: ) قولــه يف جليــةً  وتتضــد وصــيته يف نصــي  الداللــة هلــ ه كــان وقــد، اجلملــة يف متقــابلن معنيــن
 .(11)(آجالً  أو عاجالً ، منه خرياً  وأوتيت، تؤتاه   فال الش ء سألتَ 

                                                       
 .218ص، 2ج: الكتاب - 26
 .627ص، العرب كال  معرفة يف ال ه  ش ور - 25
 .212ص، 7ج، اخلصائ  - 24
، بـريوت، العلميـة الكتـ  دار، 298ص، 1ج(، هــ 484ت) االسـرتبادي الـد   رضـ ، النحـو يف الكافية شرح - 23

 (.ت. د)
 .298ص، نفسه املصدر - 28
 .84ش ا العر  يف ف  الصر ،  - 29
 .571ص، 7ج، 1116، العري الكتاب دار، بغداد، عبده حممد شرح، البالغة    - 11
 .518ص، ن.   - 12
 .575ص، 7ج،    البالغة - 11
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 ب غيـة(. فاعـل) زنـة علـ  ثالثـ  فعـل مـ  فاعـل اسـم وكال ـا( آجـل)و( عاجل) بن التضاد حصل فقد
 .التصو ر يف ودقةً  وعمقاً  مجاالً  ب لك الن  فيكسو، املعىن تفاصيل استقصاء

، املفعـــو  واســـم الفاعـــل اســـم بـــن اللفظيـــة املتقـــابالت  ســـتعمل االمـــا  هلـــد، الصـــو  الرتجيـــ  ولغـــرض
  وغـــش الناصـــد غـــري   َنَصـــد ورمبـــا: ) قولـــه يف هـــ ا و ظهـــر

 
 ترجيـــ  مـــ  ماهلـــا  فـــ  وال. (17)(ستنصـــدامل

 .للوصية العا  اجلو يف متناثر ومعىن، صو 
، (14)(قائــــد، )(15)(طالــــ ، )(16)(مــــان ) منهــــا، الوصــــية مــــ  متفرقــــة مواقــــ  يف( فاعــــل) بنــــاء ورد وقــــد

 .(71)(غائ ، )(19)(سائـل، )(18)(خازن، )(13)(قادر)
 قبـل مـا وكسـر مضـمومة ميمـاً  املضـارعة حـر  ا بإبد منه وصياغته، الثالث  غري م  الفاعل اسم وورد
ل  أخل   و. (72)اآلخر ل  فهو     .م علم فهو   علم وعلم، خم 

 ذلـك ومـ ، االستقبا  عل  داللته منها، والسياق الرتاكي  م  نتبينها متعددة دالالت الفاعل وإلسم
: أي االسـتقبا  علـ ( م درك) الفاعل اسم د  فقد. (71)(سهمك وآخ  قسمك م درك فإنك: ) قوله

  ـد  أنـه أ ضـاً  داللتـه ومـ . (77)(فيـه ر ـ  ال ليـو  النـاس جام  إنك ربنا: )تعاىل قوله ذلك ونظري ست درك
. (76)(الع مــر م قبــل وأنــت: ) قولــه يف كمــا بعــده مــا اىل إضــافته حالــة يف واحلاضــر املاضــ  الــ م  علــ 
 .احلاضر وال م  املاض  ال م  عل   د  ف مقبل

 م سـتظهراً  إليـك فلتبـت: ) قولـه يف كمـا االسـتمرار ة علـ  داللتـه الفاعـل اسم دالالت م  ك لك
 .(75)(فنيت أو لك بقيت   أنا إن به

   اليك اكت  مبا مستعيناً  أي، احلياة استمرار ة عل   د ( ًمستظهراً ) الفاعل اسم إن إذ
 معنيـــن أي ملتضـــاد  ا بـــن اجلمـــ  اىل ســـعيه االمـــا  وصــية يف نلمـــد كمـــا. نفســـك وهـــوى قلبـــك ميــل
يـــف، كـــؤوداً  عقبـــة أمامـــك أن واعلـــم: )قولـــه ذلـــك ومـــ . اجلملـــة يف متقـــابلن

 
 مـــ  حـــاالً  أحســـ  فيهـــا امل

ثقــــل
 
بطــــئ، امل

 
ســــرع مــــ  حــــاالً  أقــــبد عليهــــا وامل

 
يفــــف) بــــن التضــــاد حصــــل فقــــد. (74)(امل

 
ثقــــل) و( امل

 
( امل

                                                       
 .579 ص، 7ج، ن .  - 17
 .518، ص7 . ن، جـ  - 16
 .573 . ن، جـ، ص  - 15
 .572، ص7 . ن، جـ - 14
 .576، ص7 . ن، جـ - 13
 .577، ص7 . ن، جـ  - 18
 .575، ص7 . ن، جـ - 19
 .579، 7 . ن، جـ -71
 .698ص املقرب و نظر، 273ص، 7ج، عقيل اب  شرح - 72
 .519ص، 7ج، البالغة    - 71
 .9 اآل ة، عمران آ  - 77
 .519ص، 7ج، البالغة    - 76
 .93ص، 7ج، ن.   - 75
 .93ص، 7ج، البالغة    - 74
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بطـــئ)و
 
ســـرع)و( امل

 
 ميمـــاً  املضـــارعة حـــر  بإبـــدا  منـــه اغتهوصـــي، الثالثـــ  غـــري مـــ  فاعـــل اســـم وكلهـــا( امل

 .اآلخر قبل ما وكسر مضمومة
 يف وذلـك امليرج يف الواو م  امليم وقرب، العلة حرو  م  حر  ز ارة لتع ر أوله يف امليم ز ادة وعلة
 .(73)شفو ن كو ا

 الـي فعـا اال مجيـ  يف واملفعـو  الفاعـل بـن وليس: )سيبو ه قا  املفعو  واسم الفاعل اسم بن فالفرق
، مضـمومة اوالً  الحقتـه واملـيم إال منهـا اسـم وليس، والفتحة حر  آخر قبل الي الكسرة اال ال وائد حلقتها
 .(78)و  قاَتل   قاِتل مثا  ذلك عل  فجرى، ومقاتل م قاتل: قلت   فلما

 دوثاحلـــ او الثبـــوت علـــ  دالاللتهـــا تفاوتـــت قـــد أبنيتهـــا مبيتلـــف الفـــاعلن امســـاء ان ســـب  ممـــا صلـــ 
 علــ  الصــرفية البنيــة داللــة بــأن علينــا حيــتم وهــ ا، ســياقاهتا حســ  واخــرى أفعاهلــا حســ  تــارة، والتجــدد
 .ولسياقاهتا ترتك امنا، والتجدد احلدوث او الثبوت م  معن مستوى

 - :املشبهة الاصفة
 .(79)(الثبوت معىن عل  به قا  مل  الز  فعل م  اشت  ما) ه 

 واســـتمرارها الصــفة ثبــوت علــ  للداللــة املتعــدي دون الــالز  الفعــل مــ  ناذ املشــبهة الصــفة فأشــتقاق
 حممـد يف ثابتتن صفتن عل ( طو ل)و( ابي ) دلت، القامة طو ل، اللون ابي  حممدٌ  قلنا فاذا لصاحبها

 .(61)والطو  البياض: و ا
  ـرى فبعضـهم، مـاءالعل عنـد عليـه متفـ  غري أمر الالز  بالفعل املشبهة الصفة اشتقاق حصر ان و بدو

 الفعـــل مـــ  اشـــتقاقها جـــواز  ـــرى وبعضـــهم اللغـــة علمـــاء اكثـــر وعليـــه، الـــالز  الفعـــل مـــ  إال تشـــت  ال أ ـــا
 وبعضـهم، اللـبس أم  وبشرط، متعد اً  اللف، يف  كون ال حي  الثبوت به  قصد ان شر طة ا ضاً  املتعدي
 .(62)وهب ا قا  الفارس  شرط أو قيد غري م  مطلقاً  املتعدي الفعل م  اشتقاقها جواز  رى

 وان، الوصـية علـ  داللتهمـا يف  تشـاهبان إل مـا (61)الفاعـل بأسـم املشـبهة بالصـفة تسـميتها سـب  أما
 وهــ ا. (67)املوصــو  علــ   عــود ضــمرياً  حتملهمــا ويف واجلمــ  والتأنيــ  التــ كري ويف ثبوتــاً  منــه أكثــر كانــت
 و مــ  و ثـىن  ؤنــ  منهمـا كــالً  ان وهـو، اللفــ، حيـ  مــ  الفاعـل بأســم أشـبهت املشــبهة الصـفة ان  عـين

                                                       
 .83ش ا العر  يف ف  الصر ، ص - 73
 .181ص، 6ج، الكتاب - 78
 .115ص، 1ج الكافية شرح و نظر. 87ص، 4ج، املفصل شرح - 79
 .241امله ب يف علم التصر ف،  - 61
 .899ص،  نظر النكت - 62
 .296ص، 2ج، والكتاب، 571ص، 2ج، اال ضاح رحش يف املقتصد  نظر - 61
 .115ص، 1ج، الكافيه شرح  نظر - 67
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، حســـنة: املشـــبهة الصـــفة يف ونقـــو ، كـــاتبون،  كاتبـــان،  كاتبـــة: الفاعـــل اســـم يف فنقـــو ، ســـاملاً  مـــ كر مجـــ 
 .(66)هبا قائم وحدث ذات عل   د  منهما كالً  أن وهو املعىن وم . حسنون، حسنان
 التأنيــ  قبــو  ويف لــه هــو مــا معــىن علــ  لــةالدال يف الفاعــل باســم وشــبهت: )الســيوط  أشــار هـ ا واىل
 تــد  املشــبهة الصــفة ان حيــ  مــ  أفرتقــا أ مــا إال بينهمــا التشــابه وجــود مــ  ولكــ ، (65)واجلمــ ( والتثنيــة
 ال الثبـوت علـ  داللتهـا ولكـ ، والتجـدد احلـدوث علـ   ـد  الفاعـل واسـم، واالستمرار الثبوت معىن عل 

ــــ و  هةمشــــب صــــفات فهنــــاك، واحــــدة بنســــبة  كــــون ــــد  ال فهــــ  بســــرعة ت  ظمــــنن:  ــــو الثبــــوت علــــ  ت
، واألبكـــم، األصـــم:  ـــو عنـــه تنفـــك ال باملوصـــو  لصـــيقة تكـــون مشـــبهة صـــفات فهنـــاك، (64)وغضـــبان
، كـرمي:  ـو الوقـت اىل حيتـاج تـدر    ـو علـ  اصـحاهبا مـ  زواهلـا ميكـ  صفات وهناك، وطو ل، وقصري
 الفعــل مصــدر مــ  تصــام فإ ــا صــياغتها أمــا.الثبــوت  مــ قر ــ  وجــه علــ  فتكــون،  يــف، ومســن  خبيــل
 القامـة معتد  مثل الثبوت به ا ر د اذا الفاعل اسم زنة عل  الثالث  غري م  تصام وكما، (63)الالز  الثالث 
 الثبـوت علـ  داالً  وكان( فاعل) بوزن الثالث  وغري الثالث  م  جاء ما كله ه ا وعل ، (68)اللسان ومنط 
 .(69)احلكم يف مشبهة صفة فهو والدوا 
 الــ ي ان و بــدو، متفاوتــة، متعــددة املشــبهة الصــفة اوزان بعــ   علــ  االمــا  وصــية يف وردت وقــد
 وردت الــي املشــبهة الصــفات وســن كر، أصــحاهبا يف الثبــوت علــ  التــدرج يف تفاوهتــا هــو تتفــاوت جعلهــا
 ومثا ، (51)عي  او حلية او لون ل ع للداللة وتأ (، فعالء) مؤنثه ال ي( أفعل) منها متعددة صيغ عل 
 مؤنثــه( االعمــ ) ان إذ (52)(شــده   األعمــ  وأصــاب، قصــده   البصــري أخطــأ ورمبــا: )الســال  عليــه قولــه ذلــك
 .صاحبه يف ثابت عي  عل  دا ٌ  وهو( أفعل) زنة عل  وهو( عمياء)

 إال  نهـك وم، سـ ال ح إال  ـأمرك م فإنـه  : )قولـه يف كمـا( فعيـل) زنـة علـ  عنـده املشـبهة الصفة ووردت
 .(57)الثبوت عل  تد  صفة وه  الصورة يف  كون( احل س ) ضد( الق بد) أن اذ. (51)(قبيد ع 

ـــة( فعلـــ ) مؤنثـــة( فعـــالن) صـــيغة املشـــبهة الصـــفة صـــيغ ومـــ   ومنهـــا. (56)واالمـــتالء اخللـــود علـــ  الدال
 مبعــىن احلرمــان فيــأ . (55)(واحلرمــان العطــاء بيــدهِ  فــإن لربــك املســألة يف وأخلــ : ) قولــه يف( احلرمــان)
 .(54)(والرزق اإلعطاء نقيضه)

                                                       
 .98ص، االمساء تصر ف و نظر، 8ص، 4ج، املفصل شرح - 66
 .281ص، 1ج، السعيدة املطال  - 65
 .34ص، االبنية معاين  نظر - 64
 .39ص، العر  ش ا - 63
 .262ص، 1ج، عقيل اب  شرح - 68
 .91، صامله ب يف علم التصر ف - 69
 .267ص، 2ج، الشافيه شرح و نظر. 14ص، 6ج، الكتاب - 51
 .561ص، 7ج، البالغة    - 52
 .571ص، 7ج، نفسه املصدر  - 51
 .3ص، عشر الثاين اجمللد( قب : )مادة، اللسان  نظر - 57
 .116ص، 2ج، الشافيه و نظر. 16ص، 6ج، الكتاب - 56
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 فت عــادي، صــد قاً  صــد قك عــدو تتيــ ن ال: ) كقولــه( فعــو ) صــيغة املشــبهة الصــفة صــيغ ومــ 
 .(58)الفعل منه دا  مل  تكون( فَـع و ) وزنه(، عدو) فيه ورد فقد. (53)(صد قك
 كبــري) وبــن( وذليــل ع  ــ ) بــن قابــل اذ املشــبهة الصــفات يف املتضــادات بــن  االمــا   مــ  وقــد
 .(59)(صغريها كبريها و قهر  ، ذليلها ع   ها و أكل: ) قوله يف التقابل ه ا وهلد( وصغري

 .وضده املعىن بن مجعت إذ، الدنيا صفة ل   جاءت املقابلة أن ذلك وحتصيل
 دلتـا قـد( قبـيد، األعمـ ) فــ، تفاوتـت قـد الثبـوت علـ  الصـفات هـ ه داللـة أن كله ذلك م  وصل 

. وتنتفـ  الصـفة هـ ه تتبـد  ان ميكـ  انـه اذ نسـم ثبـات علـ  دلـت قـد( عـدو)و، واالستمرار الثبوت عل 
 الصــفة داللــة علــ  احلكــم بـإن نــ كر ان املناســ  ومــ (، احلرمــان: ) ـو الثبــوت علــ  تــد  ال صــفة وهنـاك
 هـ ا  رشـد الـ ي فهـو الصـرفية بنيتهـا اىل ال فيـه تـرد الـ ي للسـياق مـرتوك واالستمرار الثبوت عل  املشبهة
 .ذاك او املعىن

 للمجهــو  املبــين الفعــل مــ  و شــت ، (41)(وفاعلــه واحلــدوث احلــدث علــ  د  مــا) هــو :المف ااوة أساام
 : قلت فإذا للمفعو  وصف حقيقته يف وهو، (42)الفعل عليه وق  م  عل  للداللة

 هــو هــ ا( الــدرس) ان أي، للمفعــو  وصــفاً ( مفهــو ) لفظــة فكانــت، مفهــو  فالــدرس، الــدرس     فهــم
 .(41)بالفهم املوصو 
ـــ  الفعـــل مـــ   صـــام ـــاء علـــ  الثالث  ميمـــاً  املضـــارعة حـــر  بإبـــدا  الثالثـــ  علـــ  زاد وممـــا( مفعـــو ) بن
 .(46)الفاعل اسم وبن بينه للفرق، (47)اآلخر قبل ما وفتد مضمومة
ــل فلــيس: ) قولــه يف جــاء مــا اجملــرد الثالثــ  الفعــل مــ   االمــا  وصــيته يف ورد وممــا  طالــ ال  ك 
ــل وال، مبــرزوقال  مــلال  ك   و( ر زق) اجملــرد الثالثــ  الفعــل مــ  مصــوم مفعــو  اســم( مــرزوق) فـــ، (45)(مبحــرو ال  جم 

 (.ح ر ) اجملرد الثالث  الفعل م  مصوم مفعو  اسم( حمرو )
 مــ  صــومامل املفعــو  واســم امل  ــد الثالثــ  الفعــل مــ  املصــوم املفعــو  اســم بــن  االمــا   مــ  وقــد
كتســ  يف وأمجــل: ) قولــه يف كمــا اجملــرد الثالثــ  الفعــل

 
 فلــيس، حــربال  اىل جــر قــد طلــ ال  ر ب فإنــه، امل

                                                                                                                                         
 .518ص، 7ج، البالغة    - 55
 .272ص، 4ج(، ر ح) مادة، اللسان - 54
 .561ص، 7ج، البالغة    - 53
 .85ص، 2ج الفاراي،، االدب د وان - 58
 .574ص، 7ج، البالغة    - 59
 .117ص، 1ج، الكافية شرح و نظر. 724ص، 7ج، املسالك اوضد - 41
 .215امله ب يف علم التصر ف، ص  - 42
 .9امله ب يف علم التصر ف، ص - 41
 .273ص، 7ج، عقيل اب  شرح  نظر - 47
 .181ص، 6ج، الكتاب - 46
 .573ص، 7ج، البالغة    - 45
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كتســ ) بــن مجــ  فقــد. (44)(مبــرزوقال  طالــ ال  ك ــل
 
(، اكتســ ) امل  ــد الثالثــ  الفعــل مــ  املفعــو  اســم( امل

 (.ر زق) اجملرد الثالث  الفعل م  املفعو  اسم( مرزوق)و
 مــ  الثالثـ  مـ  املصــوم املفعـو  اسـم  ؤد ـه مــا تـؤدي القياسـية الصـيغة غــري علـ  يـةمساع صـيغ ووردت

 :الصيغ ه ه وم  (43)زنته عل  وليست معىن
 اهلل كتــاب أبتــدئك وأن: ) قولــه ومنــه( مفعــو ) معــىن علــ  للداللــة البنــاء هــ ا  ســتعمل: ِفَعــا  -
 .مفعو  اسم وهو( مكتوب) معىن عل  فيه( كتاب) د  فقد، (48)(وتأو له
... أنـك بـين  ـا واعلـم: ) قولـه يف ورد وقـد. (49) كثـرياً  مفعـو  معىن عل ( ف علة) بناء  رد: ف علة -
 .مبلوم مبعىن( ب لغة) و مقلوع مبعىن( ق لعة) فـ، (31)(ب لغةال  ودارال ، ق لعةال  من  ال  يف وأنك
 بــ املـراد قيل، (32)(حتيله   أمر ك ل م  لك فاستيلصت  : ) قوله ذلك وم ، فسكون بفتد: َفعل -

 وكـان: )تعـاىل قولـه يف الكـرمي القـرآن يف جـاء مـا ذلـك ومثـا . (31)املفعـو  موقـ  وقـ  مصـدر املـأمور( أمر)
 .(37)(مفعوالً  اهلل أمر

 مــ  املفعــو  واســم امل  ــد الثالثــ  الفعــل مــ  املفعــو  اســم بــن مجــ   االمــا  ان نــدرك ان نســتطي 
 الصـيغ واسـتعمل. ذلـك مـ  الصـو  والرتد ـد  بينهمـا والتطـاب ، اجلمـ  دالالت النتاج اجملرد الثالث  الفعل

 الـ ي املعىن ليقوي قصداً   قصدها معاين ب لك ليب  معىن م  املفعو  اسم  ؤد ه ما تؤدي الي السماعية
 . ر ده
 

 علـ  معاجلتـه يف اقتصـروا وامنـا، التفضيل السم حمدداً  تعر فاً  املتقدمون العلماء  ض  م :ال فض   اسم
 .(36)الثالث  الفعل م  صوغة شروط

 يف مشــرتكان بأ مــا، التعجــ  موضــوع يف درســه وامنــا، منفــرد بــاب يف الفاعــل اســم  بحــ  م فســيبو ه
 .فيهما توافرها    الي الشروط ضم ( أفعل) زنة

 هـو)    : إذ  قـو ( درو ش اهلل عبد) وم  هؤالء التفضيل السم حمدداً  تعر فاً  وضعوا فقد احملدثون أما
 و   ـد صـيغة يف شـيصان  شـرتك ان بـد ال انـه: النحو ـون قـا ،  شـيصن بـن للموازنـة( أفعـل وزن علـ  وصف
 زاد أحـد ا ولكـ  الكـر  صـيغة يف مشـرتكان أ مـا( عل  م  أكر  حممد) قولنا فمعىن، اآلخر عل  أحد ا

                                                       
 .573ص، 7ج،  . ن - 44
 .278ص، 7ج، عقيل اب  شرح  نظر. 295ص، االمساء تصر ف - 43
 .519ص، 7ج، البالغة    - 48
 .241ص، 2ج، الشافيه شرح - 49
 .574ص، 7ج، البالغة    - 31
 .519ص، 7ج،  . ن - 32
 .449ص، 7ج، احمليي البحر - 31
 .63 اآل ة، النساء - 37
 .231ص، العرب لسان معجم يف واملشتقات املصادر - 36
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 مـــ  أكـــر  حممـــد) تقـــو  أن رأ هـــم يف  ـــوز فـــال خبـــيالً  واآلخـــر كرميـــاً  احـــد ا كـــان اذا أمـــا، اآلخـــر علـــ 
 .(35)(عل 

 يف غــريه علــ  صــاحبه ل  ــادة تقــد راً  ولــو( أفعــل) علــ  مصــوم أســم هــو: قــائالً  الطنطــاوي حممــد وعرفــه
 .(34)(عل  م  أفضل حممد)  و الفعل أصل

 صفة فيه اسم هو او، غريه عل  ب  ادة املوصو  فعل م  اشت  ما:)هو( العر  ش ا) صاح  وعرفه
( ســـعيد مـــ  اعلـــم خليـــل) مثـــل، (33)(فيهمـــا اآلخـــر علـــ  أحـــد ا وزاد صـــفة يف اشـــرتكا يصنشـــ علـــ  تـــد 

 .الصفتن هاتن يف سعيد عل  خليل ف اد والفضل العلم و ا صفتن يف اشرتكا وسعيد فيليل منه وأفضل
 إال التضـيل اسم  صام ال: )فقالوا صياغته شروط بيان يف سيبو ه بعد العلماء أسه  فقد صياغته أما
، (38)(عيـ  او لـون علـ  بـدا  لـيس، للتفـوت قابـل، مصـر ، تـا ، للمعلـو  مبـين، مثبـت، ثالث  فعل م 
 .وك ربى واكرب، وفضل  كأفضل( ف عل ) ومؤنثه( أفعل) هو، واحد وزن وله

 وأكـر    أعظـم  ، س ـبحانه   اهلل مـ  اليسـري وإن: )منهـا مواضـ  يف  االمـا  وصـية يف التفضيل اسم ورد
 .(39)(منه   ك ل كان وإن، خلقه م  الكثري م 

. آنفـــــاً  املــ كورة الشــروط فيهمــا تــوافرت أفعــل زنــة علــ  تفضــيل امســا و ــا( أكــر )و( أعظــم) قولــه ورد اذ
 الكثـري مـ  وأكـر  أعظـم فهـو سـبحانه النـه اليسـري م  الرضا استحبــاب عل   د  هنا التفضيــل اسم ووق 
 .خلقه م 

ــون  وال: ) قولــه يف( ف علــ ) زنــة علــ  ورد وممــا . (81)(اإلحســانِ  علــ  منــك أقــوى اإلســاءةِ  علــ  تك 
 أنـه و الحـ، تـا  متصر  ثالث  وهو( قوي) الفعل م  مشتقة( ف عل ) زنة عل ( أقوى) لفظة جاءت فقد
 (.فعالء – أفعل) وزن عل  منه الوصف ليس، للمعلو  مبين

 واســتعمل (82)(االعلـ  أنـت إنـك ختــف ال لنـاق  : )تعـاىل قولـه يف الكـرمي القــرآن يف جـاء مـا ذلـك ومثـا 
 قولــه يف( وأقــبد أحســ ) بــن قابــل إذ، اجلملــة يف متقــابلن معنيــن أي، املتضــاد   بــن اجلمــ   االمــا 
يـف: )

 
ثقـل مــ  حـاالً  احســ  فيهـا امل

 
بطـئ، امل

 
سـرع مـ  حــاالً  أقـبد عليهــا وامل

 
 أمــا  أننـا و بــدو، (81)(امل

 العبـــارات بداللـــة وكـــ لك( أقـــبد، أحســـ ) التفضـــيل امســـ  لـــدالالت كوذلـــ واالرشـــاد النصـــد داللتـــه نـــ 
يف)

 
ثقل م  حاالً  أحس  فيها امل

 
بطـ ء بالعبـارة قابلـه ب، محلـه خفـف ال ي أي، امل

 
 حـاالً  أقـبد عليهـا وامل

                                                       
. 47ص، 2983 املكرمــة مكــة، اجلــامع  الطالــ  مكتبــة، 7ص، درو ــش اهلل عبــد، الصــر  علــم يف دراســات - 35
 .186ص، التصر ف علم يف امله ب و نظر

 .227ص، االمساء تصر ف - 34
 .81ص، العر  ش ا - 33
 .92ص، 4ج، املفصل شرح و نظر. 133ص، 1ج ،الكافيه شرح - 38
 .578ص، 7ج، البالغة    - 39
 .562ص، 7ج، البالغة    - 81
 .48 آ ة، طه سورة - 82
 .576ص، 7ج، البالغة    - 81
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 التقابـل علـ  والدالـة( وأقـبد أحسـ ) التفضـيل أمسـ  تقابل خال  م  معنو اً  طباقاً  لنا فتشكل( املسرع م 
 مـ   كـون ان علـ  احل  م  أكثر امليفن م   كون ان عل  احل  هو للنظر والالفت. الواضد د ع الب

 .املثقلن
، وأشـر، أخـري) اصـلها تفضـيل امساء فه ه(، ح ، وشر، خري) يف كما( أفعل) م  اهلم ة حت   وقد
 .  هتا ح فوا( وأح 
  و وز، األلسنة عل  ا اودور  (87)االستعما  لكثرة ح فت بأ ا ذلك اللغو ون علل وقد
 .(86)(ح   ) يف وكثري( وشر خري) يف قليل وذلك االصل عل  إثباهتا
  شـــر  و  خـــري  كلمتـــا وليســـت فيقـــو  اللغـــو ن فيـــه  ـــالف مـــ هباً   ـــ ه  درو ـــش اهلل عبـــد ان غـــري
 اهلمـ ة نأ مـ  النحـاة قاله وما التفضيل  أفعل  استعما  استعملتا كلمتان ولكنهما  أشر و أخريٌ  اصلهما

 كثــر العربيــة يف أخــرى كلمــات هنــاك الن دلــيالً   كــون ان  صــد ال االســتعما  لكثــرة حــ فت أوهلمــا يف
 .(85) ونظائرها( أحس ) مثل ش ء فيها حي   وم استعماهلا
 يف دوره  كثـــر مـــا اختـــ ا  يف العربيـــة اللغـــة  ـــ  مـــ  وقر ـــ  مقبـــو  القـــدماء اليـــه ذهـــ  مـــا ان و بـــدو
 .االستعما 
، النـاس اىل الطلـ ِ  مـ  خـريٌ  اليـأس ومـرارة: ) قولـه( أفعـل) صيغه م  ألف بغري جاء ما لةأمث وم 
 مـ  واملهنـة النـاس اىل احلاجة م  وأفضل خري اليأس أي. (84)(الفجور م  الغىن م  خريٌ ، العفة م  واحلرفة
 أن وعسـ : )تعـاىل هقولـ يف الكـرمي القـرآن يف جاء ما ذلك ومثا ، الفجور م  الغىن م  وأفضل خريٌ  العفة
بوا أن وعس  لكم خريٌ  وهو شيصاً  تكرهوا  .(83)(لكم شرٌ  وهو شيصاً  حت 
 .(88)الوصية م  متفرقة مواق  يف ا ضاً ( التفضيل اسم) ورد وقد
 -:اآللــــة أسم
 واملقــ ، بــه  قــ  فالــ ي املقــ  أمــا، بــه عاجلــت مــا بــاب هــ ا:  قولــه حتــت اآللــة اســم ســيبو ه بــن
 قولـك وذلـك، تكـ  م أو التأنيـ  هاء فيه كانت،  االو  مكسور فهو به  عا  ش ء كلو  واملصدر املكان

( مفعــا ) علــ   ــ ء وقــد( امليــيي)و( امليــرز)و( املصــطف )و( مســلة)و( مكســحة)و( منجــل)و( خملــ )
 .(89)(  مصباح)و( مفتاح)و( مقراض: ) و

                                                       
 .296ص، 2ج، العربية الدروس وجام ، 121ص، 1ج، الشافيه شرح - 87
 .236ص، 1ج، عقيل اب  شرح - 86
 .39ص، الصر  علم يف دراسات - 85
 .579-578ص، 7ج، البالغة    - 84
 .124 آ ة، البقرة سورة - 83
 .561ص، 579ص، 578ص، 571ص، 7ج، عبده حممد، البالغة   : ا ضاً   نظر االست ادة ولغرض - 88
 . 198ص املفصل و نظر. 95-96ص، 6ج، الكتاب - 89
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 فعــل مــ  امسهــا و شــت ، فيهــا ا  عــ مــا واآللــة: )قــائالً  ســيبو ه ذكــره مــا علــ  درو ــش اهلل عبــد وعقــ 
  فرقـوا أن ميمـه بكسـر ارادوا وكـأ م بوسـاطته الفعـل وقـ  مـا علـ  للداللـة مكسورة زائدة مبيم مبدوء ثالث 
 املصــدر( بــالفتد) واملقــ ، بــه  قصــ  مــا( املــيم بكســر)   فــاملق  ال مــان واســم امليمــ  املصــدر وبــن بينــه

 .(91)(وال مان املكان واسم امليم 
 الفعـل وقـ  ملـا ثالثـ  مصـدر مـ  مصـوم اسـم) هـو: فقـالوا تعر فـه يف وضـوحاً  أكثر فكانوا حملدثونا أما
 .(92)(بواسطته
:  قولــه  ــو( مفعــا ) واحــد وزن علــ  ورد فقــد،  االمــا  وصــية يف قليــل بنحــوال  اآللــة اســم ورد

. مفعــا  وزن علــ   ثالثــ فعــل مــ  مصــوم آلــة اســم( املفتــاح) فـــ، (91)(خ ائنــه مفــاتيد  ــد ك يف جعــل ب  )
 .(97)املغالق به   فتد ال ي عل   طل 

 جــاء آلــة اســم( ميــــــ ان)و (96)(غــريك وبــن بينــك مــا يف مي انــــــاً  نفســك إجعــل ب ــين  ــا: )ا ضــاً  قولــــــه ويف
 يف جــاء مــا ذلــك ومثــا ، (94)(العــد ) علــ  وتطلــ . (95)(املقــدار) علــ  تطلــ  وامليــ ان، مفعــا  وزن علــ 
 .(93)(بالقسي واملي ان املكيا  أوفوا: )تعاىل قوله يف الكرمي القرآن
 -:املكــان اسم
 الثالثـ  مـ  صـوغه طر قـة علـ  حد ثهم قصروا أ م بيد، املكان اسم عل  احلد   يف اللغو ون أفاض

 عنــد وجــدنا ولكــ ، (98) حمــدداً  تعر فــاً  تعر فــه دون الكــال  يف واســتعماله أوزانــه وحتد ــداً  الثالثــ  غــري ومــ 
 . (99)ووقوعه الفعل حدوث مكان عل   د  اسم أنه مفادها مبثوثة ش رات مبعضه
، (211)(مكانـه او الفعـل وقـوع ل مـان مصـوغان أمسـان) بأ مـا ال مـان وأسـم هـو حـدوه فقد احملدثون أما

 (212)(وزمانه الفعل مكان عل  للداللة زائدة مبيم مبدوءان امسان) او
 : ا بناء   عل  مقيساً  صوغاً  رداجمل الثالث  الفعل م   صام: صياغته أما
 -:وال    الم م بف ح( َمفَ  ) ب اء -

                                                       
 .221ص، الصر  علم يف دراسات - 91
 .87ص، العر  ش ا - 92
 .575ص، 7ج، البالغة    - 91
 .فتد مادة، 246ص، 21ج، اللسان - 97
 .577ص، 7ج، البالغة    - 96
 .وزن مادة، 182ص، 25ج، اللسان - 95
 .182ص، 25ج، اللسان - 94
 .85 اآل ة، هود سورة - 93
 .83، 6ج، الكتاب - 98
 .282ص، 2ج، الشافيه وشرح. 213ص، 4ج، املفصل شرح - 99
 .112ص، 2ج، العربية الدروس جام  و نظر. 211ص، الطنطاوي حممد، االمساء تصر ف - 211
 .183ص، سيبو ه كتاب يف الصر  أبنية - 212
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 واىل االو  معتــل ولـيس، مضـمو ا او املضــارع يف العـن مفتـوح ثالثــ  فعـل كـل يف قياســ  البنـاء وهـ ا
 الفعــل كــان كمــا،  مفتوحــاً   كــون املكــان اســم فــإن مفتوحــاً   فعــل كــان مــا وأمــا: )قــائالً  ســيبو ه أشــار هــ ا

 .(211)َمشَرب للمكان وتقو ،  شرب شرب: قولك وذلك اً مفتوح
 النحو ه ا م  كان ما باب: )قائالً  السراج اب  أشار ه ا واىل، اآلخر املعتل الفعل يف، أ ضاً  ومقيساً 

 أخـف وااللـف الفـتد وكان مفعل عل    ء السواء عل  فيه واملصدر املوض  المات فيه والياء الواو بنات
 .(217)ومرم  مغ ى:  و كسروال الياء م  عليهم
. (216)(مثـواك بـه أصـلحت مـا د نيـاك مـ  لـك إمنا: )قوله يف جاء ما  االما  وصية يف منه ورد ومما

 اآلخـر املعتـل الثالثـ  الفعـل مـ  مصـوم وهـو، (215)فيـه  قـا  الـ ي املوضـ  منـه  ـراد مكـان اسـم( مثـوى) فـ
 .(214)فتد بعد لتحركها ألفاً   افه قلبت اذ، بالقل  اعال  فيه حصل( مثوي) االسم وأصل(،  ثوي ثوى)

 فعــل كــل يف مقيســاً   كــون البنــاء مــ  النــوع هــ ا، العــن وكســر املــيم بفــتد( مفعــل) اآلخــر البنــاء وأمــا
 كـان مـا أمـا: )سـيبو ه قـا ، اآلخـر صـحيحاً  مثاالً  كان او املضارع يف العن مكسور اآلخر صحيد ثالث 
 بنــوه كــأ م،  وجملســنا، ومضــربنا، حمبســنا هــ ا: قولــك وذلــك( مفعــل) الفعــل موضــ  فــإن(  فعــل فعــل معــىن
 .(213) ( فعل  يف كسروها كما العن فكسروا   فعل  بناء عل 

 علـ  إمـا حمالة ال هبا مهبطك وأن: ) قوله البناء ه ا عل   االما  وصية يف ورد ما أمثلة وم 
 .(218)(نارال  عل  أو، جنةال 

 (. هبي) املضارع يف العن املكسور الثالث  الفعل م  مصوم وهو، اهلبوط مكان اسم فمهبي
، الـواو ثبـات مـ  املصدر فإن  فَـَعلَ   ه ا م  كان ش ء فكل: )سيبو ه قا  فقد الواوي املثا  يف وأما
 .(219)(واملورد، واملوض  املوعد: للمكان قولك وذلك  مفعل  عل   بىن واملكان

: )وإ ــــاك ان تضــــ  ذلــــك يف غــــري  قولــــه وجــــاء علــــ  هــــ ا البنــــاء مــــ  املثــــا  الــــواوي )موضــــ ( يف
 .(221)موضعه(

. وقـد صـيغ علـ  بنـاء )مفعـل( ألنـه (222)فـ )موض ( اسم كان م  )وض (، )وضع  الش ء م   دي(
 م  فعل مثا  واوي حت   فافه يف املضارع.

                                                       
 .89ص، 6ج، الكتاب - 211
 .257، ص7االصو  يف النحو، جـ - 217
 .562ص، 7ج، البالغة    - 216
 .279ص ،1ج(، ثوا) مادة، اللسان - 215
 .178ص، 6ج، والكتاب. 551ص، 1ج، التصر ف يف املمت   نظر - 214
 .264ص، 7ج، النحو يف االصو  و نظر. 83ص، 6ج، ابالكت - 213
 .576ص، 7ج، البالغة    - 218
 .91ص، 6ج، الكتاب - 219
 .561، ص7   البالغة، جـ - 221
 . 725، ص25اللسان، مادة وض ، جـ 222
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 -:الجموع أب  ااة
 اصــطالح يف  اهــ. (221) انــواع ثالثــة علــ  و كــون اكثــر او ثالثــة علــ  د  مــا هــو: العربيــة يف اجلمــ 
 او أثنــــن علــــ  د  مــــا عنــــدهم فــــاجلم ، املثــــىن علــــ  اجلمــــ  كلمــــة  طلقــــون فقــــد اللغو ــــون أمــــا، النحــــاة
 .(227)أكثر

 -:السالم المبكر جمع
 نصـباً ( نـون)و(  ـاء)و رفعـاً  مفـرده علـ ( نون)و( واو) ب  ادة و صام اجلم  عند مفرده بناء سلم ما هو
 تـاء مـ  خاليـاً  عاقل مل كر صفة او التأني  تاء م  خالياً  عاقل مل كر علماً  مفرده  كون ان و شرتط، وجراً 

 َفعـالن) بـاب مـ  وال( َفعـالء أفعـل) بـاب مـ  ليسـت التأنيـ  تـاء مـ  خاليـة عاقـل ملـ كر صفة او التأني 
 اربعـة  يف  االمـا  وصـية يف قياسـياً  اجلمـ  هـ ا ورد وقـد، (226)واملؤنـ  املـ كر فيـه  ستوي مما وال( َفعل 
 .(225)(بيتك أهل م  والصاحلون، آبائك م  األولون عليه مبا واألخ : )قوله  و، اض مو 

 كلمة مج ( الصاحلون) و( األولون) أن بسهولة ندرك ان ميكننا( الصاحلون – األولون) اجلم  جاء إذ
   ـادةال ه ه وبسب ) املفرد عل  مفتوحة ونون واو ب  ادة اجلم  ه ا صيغ وقد( صاحل) كلمة ومج ( أو )

 .(224)(بع  عل  بعضها، واحلركات، واحلرو ، املعىن يف املتماثلة املفردات عطف ع  استغنينا
 أخبـــار عليـه وأعـرض: ) قولـه يف وذلـك، الن  أفاده ما حس ، منقوحاً  امساً  اجلم  جاء حن يف
  أنته  قد( املاض ) مفردهــا مج ( املاضن) فـ، (223)(املاضن
 .للمناسبة بالكسرة الياء قبل ما وح رك، اجلم  عند املفرد م  ح فت قد الياء ان و الح،( الياء) بـ
 -:السالم المؤنه جمع.

 املؤنثـة األعـال  يف اجلمـ  هـ ا و طـرد، (228) آخـره يف وتـاء ألـف ب  ادة اثنن م  أكثر عل  د  ما وهو
ـــتم مـــا او  غـــري ملـــ كر صـــفة او، يلالتفضـــ علـــ  دالـــة او، بالتـــاء مقرونـــة ملؤنـــ  صـــفة او، التأنيـــ  بتـــاء خ 

 .(229)عاقل
: )وقـر   األحـ ان، فمـ  ذلـك قولـه  . علـ  االمـا  وصـية يف القياس عل  اجلم  ه ا ورد وقد

 .(211)ونص  اآلفات، وصر   الشهوات( 

                                                       
 الـــــــــــــدروس جـــــــــــــام  و نظـــــــــــــر. 233ص ،1ج، الكافيـــــــــــــه شـــــــــــــرح و نظـــــــــــــر. 291ص االمســـــــــــــاء، تصـــــــــــــر ف - 221
 .228ص، 2ج، حس  عباس، ايفالو  النحو - 227
 .1ص، 5ج، املفصل شرح - 226
 .571ص، 7ج، البالغة    - 225
 .228ص، 2ج، الوايف النحو - 224
 .513ص، 7ج، البالغة    - 223
 .11ص، العربية يف والتكسري التصحيد مجوع - 228
 .11-29ص، 1ج، العربية الدروس جام  - 229
 .513، ص7   البالغة، جـ - 211



 
 

116 

 الساد  عشر ال  د

 

الشهوات( وعليه نـدرك ان )اآلفـات( و)الشـهوات( مجـ  كلمـة )آفـة( ومجلـة   –إذ جاء اجلم  )اآلفات 
 ا اجلمــ  ب  ــادة ألـــف وتــاء علــ  املفــرد )وبســ  هــ ه ال  ــادة اســتغنينا عـــ  كلمــة )الشــهوة( وقــد صــيغ هــ

 (212)عطف املفردات املتماثلة يف املعىن واحلرو  واحلركات بعضها عل  بع (
 -:ال كس ر جمع
 نقــ ال  او، مفــرده ب  ــادة إمــا  مقــدراً  او لفظيــاً  تغيــرياً  م فــرده صــورة بتغيــري أكثــر او ثالثــة علــ  د  مــا هــو
 .(211)نق ال  م  او ز ادة م  او، نق ال  وال ز ادة غري م  للشكل د لتب او، عنه

 -:قسم   ع ى دالل ه بحسب ويُقسم
 ،(أفعـــا )و(، أفعـــل) هـــ  اوزان اربعـــة ولـــه، عشـــرة اىل ثالثـــة مـــ  اجلمـــ  علـــ  و طلـــ : القلـــة مجـــ  -

 .(217)(ِفعلة)و(، أفعلة)و
 وزنـاً  واربعـن اثنن سيبو ه ذكر فقد نهأوزا أما. (216)فأكثر ثالثة م  اجلم  عل  و طل : الكثرة مج  -
 .(215) السماعية االوزان عدا، قياسياً 
 :فم ،  االما  وصية يف بعضها وردت وقد
 زنــة علــ ( أبــواب)و. (214)(نعمتــه أبــواب بالــدعاء اســتفتحت شــصت فمــا: ) قولــه يف: أفعــا  -

. تأني  عالقة بال مؤن  ،لف وهو، مد حر  آخر قبل، ثالث  باب مفرده ألن قياس  مج  وهو( أفعا )
( كـالب)و( سـباعٌ  – كـالب  ، )(213)(ضار ة وسباعٌ ، عاو ة كالبٌ  أهلها فإمنا) عنده ورد – َفِعا  – وم 
 ألن قياســ  مجــ  وهــو( فعــا ) زنــة علــ ( ســباع)و( كلــ ) مفــرده ألن قياســ  مجــ  وهــو( فعــا ) زنــة علــ 
 (.سب ) مفرده

 هلـا لـيس، وعـ ال  بـوادال ، عاهـةال  شـروح، جمهوهلـا وركبـت) : قولـه يف ورد( فـ ع ـو ) زنة عل  اجلم  وم 
 .(218)(  قيمها راعال 

 .قياس ( فـ ع و ) زنة عل . (219)املش  السر عة االبل م ( السروح)و(، سرح) مج ( سروح) فـ
 لــ مجعـاً ( مـوت ) فجـاء، (271)(املـوت  مساك  الساك : ) قوله يف ورد( َفعل ) زنة عل  اجلم  وم 

 .(272)هالك عل  دا ( فَيعل) وزن عل  وصف مفرده ألن قياس  مج  وهو( ميت)
                                                       

 .228، ص2جـ النحو الوايف، - 212
 .748ص، 5ج، املفصل شرح و نظر. 651ص، 1ج، النحو يف االصو  - 211
 .691ص، 7ج، الكتاب - 217
 .211ص، 6ج، االكوين شرح عل  الصبان حاشية - 216
 .198ص، 191ص، سيبو ه كتاب يف الصر  أبنية - 215
 .575ص، 7ج، البالغة    - 214
 .574ص، 7ج، ن.   - 213
 .573ص، 7ج، ن.   - 218
 .125ص، 4ج، سانالل - 219
 .514ص، 7ج، البالغة    - 271
 .262ص، 1ج، الشافية شرح  نظر - 272
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 المبحث الثاني: المستوى التركيبي

  الجملـــة: توطئــــة

 -:واصطالحاااااً  لغة الجم ة
 وأمجــل. الشــ ء مجاعــة: واجل ملــة. اجل مــل واحــدة: واجلملــة: )قــائالً ( مجــل) مــادة منظــور ابــ  ذكــر: لغـــــة
. وغـري احلسـاب مـ  بكمالـه شـ ء كـل مجاعـة: واجلملـة. ذلـك اباكسـ لـه وأمجـل، تفرقه ع  مجعه الش ء
 .(271)والكال  احلساب له أمجلت:  قا 

، مرتادفــــان لفظــــان والكــــال  اجلملــــة ان اىل جــــين ابــــ  ذهــــ  فقــــد، الكــــال  مــــراد  هــــ : اصطالحــــــــاً 
  ســــميه الــــ ي وهــــو، ملعنــــاه مفيــــد، بنفســــه مســــتقل لفــــ،ال  كــــل: )بأنــــه الكــــال  فعــــر ، اإلفــــادة شــــرطهما
 .(277)(أخوك ز دٌ :  و( اجلمل، )النحو ون

 ومثناهــا مفردهــا، التــوأ  للجمــل جــنسٌ ) الكــال  بــأن ذلــك. املفيــد للكــال  مصــغرة صــورة عنــده واجلملــة
 .(276)(وجمموعها
 ا ســــندت كلمتــــن مــــ  املركــــ  هــــو الكــــال : ) قــــو  اذ(، هـــــ 578 ت) ال خمشــــري ذهــــ  ذلــــك واىل
 (274)بكلمات اب  جين نفسها( هـ 467ت)  عيش اب  وشرحه، (275)(لألخرى أحدا ا

أما أب  هشا  فاجلملة عنـده )عبـارة عـ  الفعـل وفاعلـه( كــ )قـا  ز ـد(، واملبتـدأ او خـربه كــ )ز ـد قـائم(. 
 .(273)وما كان مبن لة احد ا  و )ض رب الل ( و )أقا  ال  دان(، و )كان ز ٌد قائماً(، و )ظننته قائماً(

أن اجلملـــة عنـــد مجهـــور  النحـــو ن ال بـــد أن  تـــوافر فيهـــا ركنـــان  وال شـــك يف ان هـــ ه التعـــار ف تؤكـــد
أساســيان  ــا: )املســند واملســند إليــه(، و ــا مــا ال  غــين واحــد منهمــا عــ  اآلخــر، وال  ــد املــتكلم منــه ب ــد. 
فم  ذلك االسم املبتـدأ واملبـين عليـه وهـو قولـك: عبـد اهلل أخـوك، وهـ ا أخـوك، ومثـل ذلـك:  ـ ه  عبـد 

 .(278)بد للفعل م  االسم، كما م  ك  ألسم االو  ب د م  اآلخر يف االبتداءاهلل، فال 
أما احملدثون فمنهم م   رى أن اجلملـة هـ  )أقـل قـدر مـ  الكـال   فيـد السـام  معـىن مسـتقاًل بنفسـه، 

 .(279)سواء ترك  ه ا القدر م  كلمة واحدة، او اكثر( 

                                                       
 .779ص، 1ج، مجل مادة، العرب لسان - 271
 .23ص، 2ج، اخلصائ  - 277
 .18ص، 2ج، نفسه املصدر - 276
 .11ص، 2ج، املفصل شرح - 275
 .11، ص2املفصل، ج - 274
 .736، ص1مغين اللبي ، ج - 273
 .17، ص2الكتاب، ج - 278
 .174م  أسرار اللغة، د. ابراهيم أنيس، ص - 279
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ملـة بأ ـا )الصـورة اللفظيـة الصـغرى للكـال  وهلد قر   م  ه ا رأي مهـدي املي ومـ  الـ ي عـر  اجل
املفيد يف أ ة لغة م  اللغات، وه  املرك  ال ي  بن املتكلم به ان صورة ذهنية كانت قـد تألفـت أج افهـا 

 .(261)يف ذهنه، ب ه  الوسيلة الي تنقل ما حا  يف ذه  املتكلم اىل ذه  السام 
 ان تكون مفيدة سواء تركبت م  كلمة واحدة او أكثــر.ومما تقـد  هلد ان احملدثن أشرتطوا يف اجلملة 

وأل يــة موضــوع اجلملــة، ومــا هلــا مــ  ثقــل يف الــدرس الرتكيــم ســأعرض إلســتعماهلا، وأمناطهــا، وصــور 
 .تركيبها الي وردت يف وصية االما  عل  ب  أي طال  لولده احلس  

 - :الجملة األسمية
و اخلرب(، وقد بن سـيبو ه معناهـا، قـا : املبتـدأ كـل أسـم أبتـدئ تتألف م  ركنن أساسين  ا )املبتدأ 

ليبىن عليه كال . واملبتدأ  عليه رف ، فاالبتداء ال  كون اال مببين عليـه. فاملبتـدأ االو  واملبـين مـا بعـده عليـه، 
 .(262)فهو مسند ومسند إليه(

اماً للمعـىن، وإال كـان الكـال  ونستشف م  ه ا أن سيبو ه  وج  ان  وحد الركنان معـاً يف اجلملة، إمت
 فاسداً.

مبعىن أن اجلملة االمسية ال بد ان تتكون م  ركنن، االو  هو الصدر و رفـ  باالبتـداء، واآلخـر مـا  بـىن 
 عليه وهو اخلرب، وم  أمناط اجلملة االمسية الي وردت يف الوصية:

، وأن اخلــال  هــو املميــت، وأن وصــيي، واعلــم أن مالــك املــوت هــو مالــك احليــاة – ــا ب ــين  –فــتفهم )
بتل  هو املعايف(

 
 . (261)املغين هو املعيد، وأن امل

مــ  أمنــاط اجلملــة االمسيــة املثبتــة، ان  كــون املبتــدأ معرفــة، واخلــرب معرفــة ا ضــاً   -اجلملــة االمسيــة املثبتــة: 
ميت(.كما يف قوله 

 
 : )هو امل

. فقـد جـاء اخلـرب وصـفاً معرفـاً (267)مقـا  حكا ـة فقد جاء املبتدأ معرفة وهو الضمري )هو(، وألن املقـا 
ميـــت(، وهـــ ا الرتكيـــ  د  علـــ  قصـــر الصـــفة علـــ  املوصـــو ، أي قصـــر معـــىن اخلـــرب 

 
بـــاأللف والـــال  )امل

يـــت إال هـــو  ميـــت( علـــ  امليـــرب عنـــه )هـــو(، علـــ  أنـــه ال  وجـــد مم 
:     )هـــو . وعلـــ  قولـــه (266))امل

عيد(
 
عايف((265)امل

 
 (264)، وقوله )هو امل

                                                       
 . 1115، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1يف النحو العري، نقد وتوجيه، د. مهدي املي وم ، ط - 261
 .241، ص1الكتاب، جـ - 262
 .572، ص7   البالغة، جـ - 261
 .749مفتاح العلو ، ص - 267
 .278دالئل االعجاز، ص - 266
 .519، ص7   البالغة، جـ - 265
 .579، ص7 . ن، جـ - 264
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: )وأمجعت عليه م  أدبـك، أن مناط االخرى للجملة االمسية املثبتة جميصها حالية  و قوله وم  اال
. فقد جاءت مجلة )أنـت م قبـل العمـر( مجلـة حاليـة وقـد (263) كون ذلك وأنت م قبل العمر ومقبل الدهر(
 سبقت بواو احلا  فه  يف حمل نص  حا .
أن  كون املبتدأ معرفة واخلرب معرفة أ ضـاً،   وصية االما  وم  أمناط اجلملة االمسية املثبتة الواردة يف 

 :كما يف قوله 
)العقــل  حفــ، التجــارب( 

. فاملبتــدأ )العقــل( وهــو معرفــة، أمــا خــربه )حفــ، التجــارب( فقــد جــاء (268)
معرفة مضافاً أضافة حمضة، اي أضافة اىل غري الوصف، وه  تفيد املضا  )حف،( تعر فـاً اذا أضـيف اىل 

مضافاً ألنه لـيس للمـتكلم اىل احضـاره يف ذهـ  السـام ،  ، )التجارب(، وامنا ذكره االما  (269)معرفة 
ومــــ  االمنـــــاط كــــ لك ان  كـــــون املبتــــدأ فكـــــرة خمصوصـــــة  ــــو قولـــــه )قــــرارة اليـــــأس خــــري مـــــ  الطلـــــ  اىل 

افــادت . فـــ )قــرارة( مبتــدأ نكــره ســوَم االبتــداء هبــا اضــافتها اىل اليــأس وهــ  اضــافة غــري حمضــة (251)النــاس(
 .(252)املضا  ختصيصاً 

 -:الجم ة االسم ة الم ف ة
  عد النف  اسلوباً م  اسالي  النظم يف العربيـة، وبابـاً مـ  أبـواب  املعـىن  عمـد اليـه املـتكلم عنـدما  ر ـد 
اخـــراج حكـــم يف تركيـــ  لغـــوي مثبـــت اىل ضـــده، او حتو ـــل معـــىن ذهـــين فيـــه اال ـــاب والقبـــو  اىل حكـــم 

، و ـتم نظـم اجلملـة املنفيـة علـ  نـوعن، (257)سا  اخلرب )بل هو شطر الكال  كلـه(، و عد م  أق(251) الفه
أحد ا نف  صر د، وهو اذا توافرت اجلملة عل  عنصر  فيد النف ، واآلخر ضمين وهو ال ي  فصـد عنـه 

 .(256)السياق وتد  عليه القرائ  اللفظية والصوتية 
:     النفــ  بـــ )ال( كمــا جــاء يف قولــه  علــ   ومــ  أمنــاط اجلملــة االمسيــة املنفيــة يف وصــية االمــا 

. جاءت )ال( نافية للجنس عاملة عمـل إن فـدخلت علـ  النكـرة (255))واعلم أنه ال خري يف علم ال  نف (
)خري(، وبنتها عل  الفتد ذلك بأنه نكرة فه  ال تعمل إال يف نكرة م  قبـل أ ـا جـواب فيمـا زعـم اخلليـل 

، (254)ة ؟( فصـار اجلـواب نكـرة كمـا أنـه ال  قـ  يف هـ ه املسـألة إال نكـرة يف قولك )هل مـ  عبـدال أو جار ـ

                                                       
 .519، ص7 . ن، جـ - 263
 .579، ص7املصدر نفسه، جـ - 268
 .66، ص7شرح اب  عقيل، جـ - 269
 .578، ص7   البالغة، جـ - 251
 .521، ص1مغين اللبي ، جـ - 252
 .256يف التحليل اللغوي، امحد خليل عما ره، ص - 251
 .838، ص1االتقان يف علو  القرآن، السيوط ، جـ - 257
 .715رتاكي  اللغو ة يف العربية، دراسة تطبيقية، د. هادي  ر، صال - 256
 .518، ص7   البالغة، جـ - 255
 .136، ص1الكتاب، جـ - 254
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نفــ  ان  . فاالمــا  (253)ألن العــرب ألت مــت بتجر ــد االســم الداخلــة عليــه )ال( النافيــة جلــنس مــ  )ا (
 كــون هنــاك جــنس او اي شــ ء يف العلــم او عمــو  العلــم الــ ي ال  نفــ ، وزاد يف ذلــك النفــ  انــه حــ   

وم  ظهر شيصاً م  متعلقاتـه او مدلوالتـه. وقـد نقـل لنـا الـرتاث النحـوي امثلـة مـ  اسـتعما   خربها، وقطعه،
 النف  بـ )ال( منها قو  بشار ب  بـرد:

 (258)ال خرَي يف وّد امرئ متصن                مبا ليس فيه والوداد صفاء  
ــــه  هلم، وأدنــــاهم مــــ  : )وال شــــ ء أحــــ  إلــــيهم ممــــا قــــرهبم مــــ  منــــ  ورد خــــرب )ال( صــــرحياً يف قول

 .(259)قحلهم(
فـ )ال( نافية للجنس، وامسها )ش ء(، وخربها )أح (، وإظهار خرب )ال( الي للجـنس جـار علـ  لغـة 

 . (241)أهل احلجاز، وأما بنو متيم فال  ي ون أظهار خربها البتة 
(وقد ورد النف  بـ )ليس( كما يف قوله   .(242): )فليس كل طال ال مبرزوقال

 .(241)س( )مبرزوق( مقرتناً بـ )الباء( ل  ادة التوكيداذ ورد خرب )لي
 -:الجم ة االسم ة المؤك  

الوضـــ  الطبيعـــ  يف اجلملـــة العربيـــة أن تـــأ  خاليـــة مـــ  املؤكـــدات ولكـــ  املوقـــف قـــد  قتضـــ  أن  ؤكـــد 
 املتكلم او الكات  كالمه مبؤكد او اكثر م  مؤكد ليكون كالمه او كتابته تأثرياً اكرب وأشد.

د هو )متكن الش ء يف النفس وتقو ة امره، وفائدته إزالـة الشـكوك وإماطـة الشـبهات عمـا أنـت والتوكي
 (247)بصدده(

ل ا اهتم العـرب القـدماء بالتوكيـد ودرسـوه دراسـة  و ـة ودراسـة بالغيـة. اذ نصـ  اهتمامـه علـ  املعـىن 
 .(246)ه ال ي  كون عليهوالداللة يف التوكيد، فجعلوه يف أضرب اخلرب تبعـاً اىل حا  املياط ، ووضع

وتوكيــد اجلملــة االمسيــة  عــين اجلملــة الــي دخلتهــا بعــ  االدوات الــي تؤكــد عالقــة االســناد بــن املبتــدأ 
توكيــدها بــأن والضــمري )هــو( معــاً   واخلــرب. ومــ  أســالي  توكيــد اجلمــل االمسيــة يف وصــية االمــا  علــ  

 .(245)كقوله: )واعلم أن مالك املوت هو مالك احلياة(
ت اجلملـــة االمسيـــة مبؤكـــد   االو  )أن( الـــي دخلـــت علـــ  اجلملـــة االمسيـــة لتوكيـــدها، وأمـــا املؤكـــد أكـــد

اآلخر فهو الضمري )هو( الواق  بـن اسـم أن )مالـك( وخربهـا الـ ي  سـم  ضـمري الفصـل ولـه داللـة علـ  
                                                       

 .741، ص2معاين النحو، جـ - 253
 ، والبيت م  البحر الطو ل.218، ص2د وان بشار ب  برد، جـ - 258
 .575، ص7   البالغة، جـ - 259
 .118، ص2شرح املفصل، جـ - 241
 .573، ص7   البالغة، جـ - 242
 .172، ص2معاين النحو، جـ - 241
 .176يف النحو العري، د. مهدي املي وم ، ص - 247
 .57-51، املكتبة العربية، مصر، د.ت،ص 7علو  البالغة، البيان والبد  ، امحد مصطف  املراغ ، ط، - 246
 .572، ص7   البالغة، جـ - 245
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واخلرب )و توسي بـن  التوكيد اذا اشرتك م  )أن( يف توكيد اجلملة، وذكر ال خمشري وقوع الضمري بن املبتدأ
املبتدأ وخربه قبل دخو  العوامل اللفظية وبعده، اذا كان اخلرب معرفة او مضارعاً له يف امتناع دخـو  حـر  
التعر ــف عليــه كـــ )إفعــل مــ  كــ ا( أحــد الضــمائر املنفصــلة املرفوعــة ليــؤذن مــ  او  أمــره بأنــه خــرب ال نعــت 

 .(244)اًل والكوفيون عمــاداً وليفيد ضرباً م  التوكيد، و سميه البصر ون فص
اسلوب القصر، وهو صورة توكيد ة تعتمـد يف  وم  أسالي  التوكيد الواردة يف وصية االما  عل  

. إذ اكــــدت )إمنــــا( (248)، ومــــ  أمثلتــــه قولــــه: )فإمنــــا أهلهــــا كــــالب  عاو ــــة((243)اداء وظيفتهــــا علــــ  االداة 
رب. فــدلت علــ  توكيــد اجلملــة االمسيــة الــي مضــمون اجلملــة عــ  طر ــ  القصــر، إذ قصــرت املبتــدأ علــ  اخلــ

دخلــت عليهــا. وذكــر الــدكتور مهــدي املي ومــ  صــاح  كتــاب )يف النحــو العــري، نقــد وتوجيــه( يف )إن( 
املركبة )وما( نت  م  ه ه املالزمة بن ج أ ها تغيري يف الوظيفة الي كانت إن تؤد هـا منفـردة إلن الكلمتـن 

 علــ  حــده، اصــبد هلمــا بعــد الرتكيــ  معــىن جد ــد وحكــم جد ــد، وقــد اذا ركبتــا وكــان لكــل منهمــا معــىن
تغريت داللتها عل  التوكيد م  كونه توكيداً عاد اً اىل كونه توكيداً قاصـراً، او حاصـراً، او بعبـارة اوضـد مـ   

 (249)كونه توكيد خمففاً اىل كونه توكيداً مشدداً 
: )فإن الكـّف عنـد حـرية الضـال ، خـرٌي قوله وم  اسالي  توكيد اجلملة االمسية توكيدها بـ )إن( ك

 .(231)م  ركوب األهوا (
فقد جاءت إن للتوكيد وامسها )الكف( وخربها االسم )خري( فلما جاءت )إن( عليها، احـدثت تـأثرياً 
معنو ــاً هــو توكيــد معــىن اجلملــة، كمــا أحــدثت تــأثرياً آخــر لفظيــاً، فقــد نصــبت املبتــدأ أمســاً هلــا ورفعــت اخلــرب 

 .(232)لك جاء يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: )إن اللــه لطيٌف خبرٌي(ومثل ذ
 -:الجم ة الف   ة المثب ة

وردت اجلملـــة الفعليـــة املثبتـــة يف امنـــاط وصـــور خمتلفـــة منهـــا قولـــه )فتكـــون قـــد كفيـــت مؤونـــة الطلـــ ، 
 .(231)وعوفيت م  عالج التجربة(

فر القـو  علــ  الفعلــن )ك فيــت( و )ع وفيــت(، فقـد وردت اجلملــة الفعليــة املثبتــة بصـيغة خاصــة فقــد تــو 
و ــا فعـــالن مبنيــان للمجهـــو  مــ  حيـــ  صــيغتهما وبناف ـــا، لكنــه ال  قصـــد بــه مـــا  قصــد بالفعـــل املبـــين 

 .(237)للمجهو 
                                                       

، دار 2ســـم حممـــود بـــ  عمـــر ال خمشـــري، قـــد  لـــه د. علـــ  بـــو ملحـــم، طاملفصـــل يف صـــنعة االعـــراب، ابـــو القا - 244
 .258، ص7، جـ2997لبنان،  –ومكتبة اهلال ، بريوت 

 .154يف النحو العري، نقد وتوجيه، ص - 243
 .574، ص7   البالغة، جـ - 248
 .179 – 178يف النحو العري، نقد وتوجيه، ص - 249
 .518، ص7   البالغة، جـ - 231
 .24لكرمي، سورة لقمان، آ ة القرآن ا - 232
 .19، ص7   البالغة، جـ - 231
 .246، ص1   اهلوام ، جـ - 237
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، )نظـــرت يف (236)ومـــ  أمنـــاط اجلملـــة الفعليـــة قولـــه )بـــادرت بوصـــيي إليـــك(، )وأوردت خصـــااًل منهـــا(
ــــــت م فكــــــر((235)و )وســــــرت يف آثــــــارهم(أعمــــــاهلم( و )فكــــــرت يف أخبــــــارهم(  ،       (234). )وفكــــــروا كمــــــا أن
 .(238)، )ولرأ ت آثار ملكه وسلطانه((233))فإن أ قنت أن قد صفا قلبك خمض (

فقـــد جـــاءت )بـــادرت( و )أوردت( و )نظـــرت( و )فكـــرت( و )فكـــروا( و )ا قنـــت( و )رأ ـــت(، مجـــاًل 
االعــراب، ولكــ  كلمــة مــ  الكلمــات الســابقة تــد  فعليــة ابتدائيــة ومعطوفــة علــ  االبتدائيــة ال حمــل هلــا مــ  

بنفسها مباشرة م  غري حاجة اىل كلمـة اخـرى مـ  حيـ  أن هلـا معـىن ندركـه بالعقـل، وهـو النظـر، السـري، 
اليقــن، و ســم  احلــدث ومــ  حيــ  الــ م  حصــل فيــه املعــىن اي ذلــك احلــدث وانتهــ  قبــل النطــ  بتلــك 

 الكلمة قد فات، وانقض  قبل الكال .
 :ة الف   ة الم ف ةالجم 

بأمنـاط متعـددة، وبـأدوات النفـ   وردت اجلملة الفعليـة املنفيـة يف وصـية االمـا  علـ  بـ  اي طلـ  
. تـوفر القـو  (239)املتعددة ومنهـا قولـه: )وإن م أكـ  عمـرت عمـر مـ  كـان قبلـ ، فقـد نظـرت يف أعمـاهلم

ا قـوى إنصـرا  السـياق اىل النفـ ، و لحـ، عل  اداة النف  م يف قوله م أك  يف سياق اجلملة الشـرطية ممـ
 .(281)أنه أستعمل االداة )م( لنف  الفعل املضارع ) ك ( وه  نف 

ــــه  أي ا ــــا تقلــــ  املضــــارع ماضــــياً واىل هــــ ا أشــــار صــــاح  املغــــين: )هــــ  حــــر  جــــ  ، لنفــــ ، وقلب
ط النفـــ  قولـــه: . ومـــ  أمنــا(281)واملضـــارع الــ ي قلبتـــه )م( اىل املاضــ  لـــه قــوة املاضـــ  وضــعاً  (282)ماضــياً(

.اذ جــاءت )لــ ( نافيــه للفعــل (287)مبلــغ نظــري لــك –وإن أجتهــدت  –)أنــك لــ  تبلــغ يف النظــر لنفســك 
. وه ا (285). اي  نف  هبا )االفعا  املضارعة و لصها لألستقبا ((286)املضارع فه  )نف  لقوله: سيفعل(

بل فتقـو  )ال أبـرح اليـو  مكـاين( ما حلظه ال خمشري إذ قا : )ولـ ( لتأكيـد مـا تعطيـه )ال( مـ  نفـ  املسـتق
: . ويف الوصـية صـيغة اخـرى لنفـ  اجلملـة الفعليـة يف قولـه (284)فإذا اوكدت وشددت ل  أبرح مكـاين(

                                                       
 .518، ص7   البالغة، جـ - 236
 .519، ص7املصدر نفسه، جـ  - 235
 . 571، 7املصدر نفسه، جـ   - 234
 . 572، 7املصدر نفسه، جـ  - 233
 . 571، 7املصدر نفسه، جـ   - 238
 .519، ص7املصدر نفسه، جـ - 239
 .241، ص1االصو  يف النحو، جـ - 281
 .133، ص 2مغين اللبي ، اب  هشا ، جـ - 282
 .64دراسات يف االدوات النحو ة، ص - 281
 .571، ص7   البالغة، جـ - 287
 .111، ص 6الكتاب، جـ - 286
 .185رصف املباين، ص  - 285
 .247، ص7املفصل يف صنعة االعراب، لل خمشري جـ  - 284
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، إذ جــاءت اجلملــة الفعليــة بــاالداة )ال( ود  اقرتا ــا بالفعــل (283))ال  نفــ ، وال   نفــ  بعلــم ال حــ  تعلمــه(
 مــل املضارع عل  نف  الفعل يف زم  احلا ، احمل

الوقــوع يف املســتقبل قــا  أبــ  مالــك: )اذا نفــ  املضــارع بـــ )ال( م  تعــن احلكــم بأســتقباله بــل صــالحية 
 . (288)احلا  باقية

 .(289)هـ( ان النحو ن )نقوا هبا االفعا  املسقبلة واحلاضرة(561 – 651و رى اب  الشجري )
و  فقــد جــاء النفــ  للماضــ  واحلاضــر والــ ي  لحــ، ممــا تقــد  ان النفــ  فيــه داللــة علــ  العمــو  والشــم

  دون لش ء م  ذلك –واالستقبا ، وم  امناط اجلملة الفعلية قوله )فليس 
. نفيــت اجلملــة الفعليــة ) ــدون( بـــ )لــيس( وهــ  هنــا مبعــىن )ال( وهــو مــا ذهــ  اليــه املقــايل (291)أئمــاً(

 اذا دخلت عل  اجلملة الفعلية. (292)وه  )دالة عل  نف  احلا (
 :لف   ة المؤك  الجم ة ا

: )وكأنك عـ  قليـل تؤكد اجلملة الفعلية جبملة م  الطرق منها التأكيد باحلر  )قد( كما يف قوله 
. اذ جــاءت اجلملــة الفعليــة )صــرت( مؤكــدة بـــ )قــد(. وقــد افــادت )قــد( التأكيــد (291)قــد صــرت كأحــدهم(

خلـــري  ـــو قولـــك )هـــل جـــاء ز ـــٌد مـــ  الفعـــل املاضـــ  واىل هـــ ا أشـــار املـــربد )إن( قـــد تكـــون لقـــو   توقعـــون ا
فيقــــو  لــــك قــــد جــــاء. و لــــ  مــــ  كالمــــه )اّن( قــــد أفــــادت تأكيــــد اجملــــ ء وحتقيقــــه مــــ  الفعــــل  (297)؟(

. وم  أمناط التأكيد يف اجلملة الفعلية املؤكدة التوكيد اللفظـ  يف قولـه: )فإنـك او  مـا خ لقـت (296)املاض 
ة )خ لقـت خ لقـت( مكـررة مؤكـدة توكيـداً لفظيـاً . فقد جاءت اجلملـة الفعليـ(295)خ لقت جاهاًل ب علمت(

 .(293). والغرض م  ذلك متكن السام  م  تدارك لف، م  سمعه، او مسعه ولك  م  تبينه(294)
 :نونا التوكيد الخفيفة والثقيلة

واملــراد هبمــا التوكيــد، وال تــدخالن إال علــ  االفعــا  املســتقبلة خاصــة وتــؤثران فيهمــا تــأثري  ، تــأثرياً يف 
ظها، وهو أخـراج الفعـل اىل البنـاء بعـد أن كـان معربـاً، وتـأثرياً يف معناهـا وهـو إخـالص الفعـل لالسـتقبا  لف
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، والثقيلة أشد توكيداً م  اخلفيفية، قا  سيبو ه: )زعم اخلليل ا ا توكيـد كمـا (298)بعد ان كان  صلد هلما 
 .(299)يلة فأنت أشد توكيداً الي تكون فصاًل، فإذا جصت باخلفيفة فأنت مؤكد ـ وإذا جصت بالثق

وقـد وردت بعـد )ال( الناهيـة مؤكــدة الفعـل املضـارع،  ـو قولــه: )وال تضـيع  حـ  أخيـك... وال تــرغنب 
يف م  زهد فيك.. وال  كـون  أخـوك أقـوى علـ  قطيعتـك منـك علـ  صـلته،... وال تكـون  علـ  االسـاءة 

فقد أكدت بالنون الثقيلة االفعـا   .(111)أقوى منك عل  االحسان... وال  كربن عليك ظلم م  ظلمك(
املضارعة )ت ضيع ( و )ترغنب( و ) كون ( و )تكون ( و ) كربن( بعـد )ال( الناهيـة هـ ا مـ  حيـ  املعـىن، 
أمـا مـ  حيــ  اللفـ، فاالفعــا  مبنيـة علــ  الفـتد، فقــد  ـ  االمــا  ولـده، وهــ ه مـ  االوامــر الـي حتتــاج اىل 

 توكيـــد.
 :جم ة الشر 

وتعد مـ  اجلمـل العربيـة املهمـة، وتكمـ  أ يتهـا  (112)بأداة شرط جازمة وغري جازمة  ه  الي صدرت
يف أ ا مجلة  عمد أليها الكثـري مـ  املنشـصن لعـرض مـا كمـ  يف صـدورهم، مبـا حتـوي مـ  صـور مـ  التعـابري 

 ذات البعد العقل  والفين.
جــواب توكيــد الشــرط  نــون يف  وذكــر اخلليــل الشــرط بقولــه: )إذ ملــا مضــ  وقــد  كــون ملــا  ســتقبل واذا

 .(111)االتصا  و سك  يف الوقف(
 .(117)وذلك عند حد ثه ع   إذ  و  إذا  

وللشـــرط ركنـــان: االو : اجلـــ اء، أمـــا الـــرك  اآلخـــر فيطلـــ  عليـــه )جـــواب اجلـــ اء، او اجلـــواب او جـــواب 
ه: )وأعلــم . وقـد  سـم  االو  الشـرط، و سـم  اآلخــر اجلـ اء او جـواب الشـرط. و قـو  سـيبو (116)الفعـل(

انه ال  كون جواب اجل اء إال بفعل أو بفعل بالفاء، أما اجلواب بالفعل فنحو قولك: )إن تأتين آتـك، وإن 
 .(115)تضرب أضرب و و ذلك وأما اجلواب بالفاء فقولك: إن تأتين فأنا صاحبك(

وحيثمـا( او أمسـاً وال  ق  الشرط إال بأداة  كون هلا الصدارة، فقد تكون ظرفاً  ـو )أ ـ ، ومـا، وأتـ ، 
 ــو )مــ ، ومــا، وأي، ومهمــا( أو حرفــاً  ــو )إن، واذمــا( وامنــا اشــرتكت فيهــا احلــرو  والظــرو  واالمســاء 

 الشتما  ه ا املعىن عل  مجيعها.
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 1وهـــ  املتـــأخرة  –تســـم  شـــرطاً، والثانيـــة  –وهـــ  املتقدمـــة  –و قتضـــ  الشـــرط مجلتـــن: )إحـــدا ا 
 ملة االوىل أن تكون فعلية، وأماتسم  جواباً وج اًء، و   يف اجل

، وفعل الشـرط وجوابـه قـد  كونـان (114)الثانية فاالصل فيها ان تكون فعلية، و وز ان تكون امسية...(
ماضــين فهمــا يف حمــل جــ  ، وقــد  كونــان مضــارعن فهمــا جم ومــان، االو  ألنــه فعــل الشــرط واآلخــر ألنــه 

ارعاً، أو  كــون االو  مضــارعاً واآلخــر ماضــياً، وهــو جــواب الشــرط. وقــد  كــون االو  ماضــياً واآلخــر مضــ
 (113)قليل.

وقـــد بـــرزت مجلـــة الشـــرط يف هـــ ه الوصـــية بشـــكل ملحـــول مبـــا  علهـــا مجلـــة مهمـــة مـــ  اجلمـــل الـــي 
 استيدمها االما  عليه السال  مثل قوله:

 -(:َم )الشر  با  -
جــاء الشــرط بــأداة  . فقــد(118): )مــ  تعــدى احلــ  ضــاق م هبــه(ورد الشــرط ب، )َمــ ( يف قولــه 

الشرط )َم ( + مجلة فعل الشرط )تعدى احل ( + مجلة جـواب الشـرط  )ضـاق م هبـه(. فــ )َمـ ( يف حمـل 
 رف  مبتدأ )وتعدى( يف حمل ج   فعل الشرط و)ضاق( يف حمل ج   جواب الشرط.

. فــ (119)وقد  كـون فعـل الشـرط مضـارعاً وجوابـه مجلـة امسيـة  ـو قولـه )وَمـ  م  بالـك فهـو عـدوك( -
)  بالــك( فعــل الشــرط مضــارع جمــ و ، وقــد حــو  اىل املســتقبل، و)هــو عــدوك( جــواب الشــرط مجلــة امسيــة 

 مقرتنة بالفاء تد  عل  الثبوت واالستمرار ة.
. فقـد (121)وردت مجلة فعلية أمر ة مسـبوقة بــ)الفاء(  ـو قولـه: )وَمـ  ظـ  بـك خـرياً فصـدقت ظنـه ( -

جــ   وقــد ســبقها )الفــاء( وذلــك لربطــه بالشــرط بســب  فقــد املناســبة وردت مجلــة فـــ )صــدق ظنــه( يف حمــل 
 اللفظية بينهما.

 - (:إ )الشر  با  -
وردت مجلــة فعليــة أمر ــة مســبوقة بـــ )الفــاء(  ــو قولــه عليــه الســال : )وإن اســتطعت أن ال  كــون بينــك 

 .(122)وبن اهلل ذو نعمة فأفعل(
الفــاء الرابطــة وذلــك لربطــه بالشــرط بســب  فقــد  فقــد وردت مجلــة )فأفعــل( يف حمــل جــ  ، فقــد ســبقتها

 املناسبة اللفظية بينهما.
وقد  كون فعل الشرط مضارعاً وجوابـه ماضـياً  ـو قولـه عليـه السـال : )أي بـ ين وإن م أكـ  ع مـر مـ   

 (121)كان قبل ، فقد نظرت يف أعماهلم(
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 فـ )أك ( ف  الشرط مضارع جم و  وقد ح و   اىل املستقبل.
  - (:إذا) الشر  با -

 .(127)وقد تدخل عل  فعلن ماضين ومنه قوله عليه السال : )إذا تغري السلطان تغري ال مان(
 فعل الرط وجوابه م  االفعا  املاضية، وقد حولت زما ا م  املاض  اىل املستقبل.

  -(:لو)الشر  با  -
ع غـــريه، واىل ذلـــك أشـــار مـــ  احلـــرو  غـــري العاملـــة، وفيـــه معـــىن الشـــرط. ومعنـــاه امتنـــاع الشـــ ء المتنـــا 

ال جاج  بقوله: )لو ميتن  هبا الش ء المتناع غريه كقولك لو جاء ز د الكرمته معناه امتناع اكرامـه المتنـاع 
 .(126)اجمل ء(

. فقـد أمتنـ  اجلـواب    (125)وم  ذلك يف الوصية قوله عليه السال : )لو كان لربك شـر ٌك ألتتـك ر سـله (
إذ إن إتيان الرسل ممتن  لعد  وجود شر ك هلل سبحانه فهـ  حـر  امتنـاع )أتتك( المتناع الشرط )كان(، 

 المتناع.
 :جملة العطف

العطــف لغــة: )عطــف عليــه  عطــف عطفــاً: رجــ  عليــه مبــا  كــره، او لــه مبــا  ر ــد، وتعطــف عليــه: وصــلة 
 .(124)وبره(

ت و قـا : )حـرو  العطـف( و )حــرو  النسـ (، فـالعطف مـ  عبــارات البصـر ن، وهـو مصـدر عطفــ
الشـ ء علـ  الشـ ء إذا املتـه إليـه، ومسـ  هــ ا القبيـل عطفـاً، ألن الثـاين مثـين علـ  االو  وحممـو  عليــه يف 
اعرابه، والنسـ  مـ  عبـارات الكـوفين وهـو مـ  قـوهلم: )ثغـر نسـ ( إذا كانـت اسـنانه مسـتو ة، وكـال  نسـ  

، وهلـ ا مسـ  العطـف (123)نسـقاً  اذا كـان علـ  نظـا  واحـد، فلمـا شـارك الثـاين االو  وسـاواه يف اعرابـه مسـ 
 باحلرو  )عطف النس (.

 :وحروف ال طف ع ى قسم  
 أحد ا: ما  شرك املعطو  م  املعطوفن عليه مطلقاً وحكماً وه : الواو، ب، حا، أ ، أو، إما.

.وم  حـرو  (128)والثاين: ما  شرك لفظاً، واملعطو  هبا خمالف للمعطو  عليه، وه : ال، بل، لك 
 - وردت يف الوصية ه :العطف الي
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والــدليل علــ  ذلــك أ ــا ال توجــ  ترتيبــاً اال االشــرتاك بــن  (129)وهــ  اصــل حــرو  العطــف -الــواو:
شــيصن فقــي يف حكــم واحــد، وســائر حــرو  العطــف توجــ  ز ــادة حكــم علــ  مــا توجبــه الــواو... فلهــ ا 

 -، وم  معانيها:(111)صارت الواو اصل حرو  العطف
 للجم  املطل ، ألن اجلم  املطل  هـو اجلمـ  املوصـو  بـاالطالق، وخـري عاطفة ملطل  اجلم : ال -2

عطـف مفـرد علـ  مفـرد: )غـرض األسـقا ، ورهينـة األ ـا ،  – ما  وضد ا ا ملطلـ  اجلمـ  قـو  االمـا  
 ، (112)ورقية املصائ ، وعبد الدنيا(

ركت الثــاين والثالــ  فــالواو مجعــت هــ ه الصــفات كلهــا، وال تقتضــ  الرتتيــ  بينهــا، فضــاًل عــ  أ ــا اشــ
 والراب  م  االو  يف اللف، اي يف االعراب، وهو اجلر. 
: )وأخلــ  يف املســألة لربــك فــإن بيــده العطــاء  وقــد  كــون عطــف الشــ ء علــ  ضــده  ــو قولــه 

 . عطف احلرمان عل  العطاء لغرض التوكيد والتفسري.(111)واحلرمات(
ـــة انشـــائية علـــ  م ـــاً ابنـــه احلســـ  عطـــف اجلملـــة علـــ  اجلملـــة: منهـــا مجل : )وأمـــر ثلهـــا قولـــه خماطب

 نكـــر بيـــدك ولســـانه، وبـــا   مـــ  فعلـــه جب هـــدك، وجاهـــد يف الـــه حـــ  
بـــاملعرو  تكـــ  مـــ  أهلـــه، وأنكـــر امل

 جاهد، ليؤذن بإذن اجلم  بينها واج . –با    –أنكر  –. عطف االفعا  أمر (117)جهاده(
: د ربطــت بينهمــا الــواو ومنهــا قولــه وقــد  عطــف بــن مجلتــن كــل مجلــة فيهــا مســتقلة يف املعــىن، وقــ

، وال كل جممل  مبحرو (  .(116))فليس ك ل طال  مبرزوقال
فكــل مــ  اجلملتــن هلــا معــىن مســتقل عــ  اآلخــرى، فــاالوىل: لــيس كــل مــ  طلــ  الــرزق حصــل عليــه، 
والثانيـــة ال كـــل معتـــد  او متوســـي يف العـــيش حمرومـــاً مـــ  الـــرزق. فاجلـــام  بينهمـــا هـــو املعـــىن. وقـــد  كـــون 

:  ــا ب ــين أجعــل نفســك مي انــاً يف مــا العطــف بــن شــبه  اجلملــة مــ  الظــر  لغــرض التوكيــد  ــو قولــه 
 .(115)بينك وبن غريك(

ال: وهـــ  عاطفـــة تشـــرتك يف االعـــراب دون املعـــىن وختـــرج الثـــاين ممـــا دخـــل فيـــه االو  واىل هـــ ا أشـــار 
حقت املرور لألو  وفصـلت بينهمـا عنـد سيبو ه: م  ذلك مررت برجلال ال امرأةال، اشركت بينهما يف الباء وا

 .(114)م  إلتبسا عليه فلم  در بأ هما مررت

                                                       
 .64، ص1املقتض ، جـ - 129
 .4، ص5شرح املفصل، جـ - 111
 .514، ص7   البالغة، جـ - 112
 .514، ص7   البالغة، جـ - 111
 .518 . ن، ص - 117
 .573 . ن، ص - 116
 .577، ص7 . ن، جـ - 115
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. وم  ذلك وردت )ال( عاطفـة (113)وم  شروط كو ا عاطفة إ ا ال تسب  بالواو، وان  تقدمها إثبات
يف موضــ  واحــد  ــو قولــه: )واعلــم  ــا ب ــين إمنــا خلقــت ل خــرة ال للــدنيا، وللفنــاء ال  يف وصــية االمــا  

 .(118)لبقاء، وللموت ال للحياة(ل
فقد عطفت )ال( )للدنيا( عل  )ل خرة(، و )للبقاء( عل  )للغناء( )للحياة( عل  )للموت( واشركتها 

 يف االعراب بإعادة حر  اجلر، واثبتت احلكم لألو  ونفته ع  الثاين أي أخرجته م  احلكم.
كر ا ضاً ان فيها خالفاً بن النحـو ن ، وذ (119)إمـا: إ ا حر  م  حرو  العطف عند اكثر النحو ن

أه  حر  عطـف أ  ال ؟ والظـاهر أ ـا حـر  عطـف ألن جميصهـا مكـان    )أو( الـ ي هـو حـر  عطـف 
 بد  عل  ا ا مثله، فضاًل ع  أن النحو ن وضعوها يف باب حرو  العطف. 

.. وأن وهــــو قولــــه: )واعلــــم أن أمامــــك. وقــــد وردت عاطفــــة يف موضــــ  واحــــد يف وصــــية االمــــا  
)إمــا( وجــاءت بعــدها )أو(  . اســتعمل االمــا  (171)مهبطــك هبــا ال حمالــة إمــا علــ  جنــة، أو علــ  نــار(

 وه ا دليل عل  أ ا مثلها، اي حمل ن ولك بتلك العقبة ال بد أن  كون إما عل  جنةال وإما عل  نارال(
ـــل ذلـــك نتوصـــل اىل أن احلـــرو  الـــي اســـتعملها األمـــا   رو  األصـــلية يف أغلبهـــا هـــ  احلـــ مـــ  ك 

الكثرية االستعما  املتداولـة، أال أن هـ ه احلـرو   تلـف اسـتعماهلا بـأختال  احلاجـة إليهـا او ميـل االمـا  
 اىل استعماهلا. 

 الخاتمة

وتعرفنـــا علـــ   بعـــد هـــ ه الرحلـــة الـــي صـــحبنا فيهـــا وصـــية االمـــا  علـــ  اىل ولـــده االمـــا  احلســـ  
 نورد النتائ  الي توصلت إليها ه ه الدراسة. املستو ن الصريف والرتكيم  نستطي  أن

ففـــ  املبحـــ  االو  )املســـتوى الصـــريف( تكشـــفت لنـــا دالالت أبنيـــة املشـــتقات واجلمـــوع، الـــي وظفهـــا 
مجـ  بــن اسـم املفعــو  مــ   للتعبـري عــ  املعـاين املقصــودة، وتبـن لنــا أ ضـاً أن االمــا   االمـا  علــ  

م  الفعل الثالث  اجملرد ألنتاج دالالت اجلم ، والتطـاب  بينهمـا والرتد ـد  الفعل الثالث  امل  د واسم املفعو 
الصــو  مــ  ذلــك. واســتعمل الصــيغ الســماعية الــي تــؤدي مــا  ؤد ــه اســم املفعــو  مــ  معــىن ليبــ  بــ لك 
معــاين  قصــدها قصــداً ليقــوي املعــىن الــ ي  ر ــده، كمــا وردت صــيغة اســم الفاعــل مــ  الفعــل الثالثــ  وهــ  

يف الوصية، لكون اجل ر الثالث  هو األصل يف االشتقاق يف اللغة العربية، فضاًل عما ورد م  بع  الغالبة 
اوزان الصفة املشبهة متعـددة متفاوتـه، و بـدو أن الـ ي جعلهـا تتفـاوت هـو تفاوهتـا يف التـدرج علـ  الثبـوت 

 يف أصحاهبا.

                                                       
 .648، ص2، جـ2999، دار احلد  ، القاهرة، 1االفعا ، حممد عبد اخلال  عظيمة، طاملغين يف تصر ف  - 113
 .574، ص7   البالغة، جـ - 118
 .214، ص2املغين، جـ - 119
 .576، ص7   البالغة، جـ - 171
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  أمنــاط اجلملــة، االمسيــة املثبتــة، واملنفيــة ويف املبحــ  الثــاين )املســتوى الرتكيــم( تبــن لنــا اســتعما  االمــا
م  ــرج  واملؤكــدة، والفعليــة املثبتــة واملنفيــة املؤكــدة، ومجلــة الشــرط، ومجلــة العطــف، وتبــن لنــا أن االمــا  

عــ  احلــدود والقواعــد الــي حتكــم نظــا  اجلملــة بــل جــاء هبــا مطابقــة ملــا عهدتــه ســن  العربيــة. وأوضــد هــ ا 
ما  وقدرته عل  حتر ك أج اء اجلملة بانواعها مفيداً مـ  توظيفهـا يف السـياق لتحقيـ  املستوى مرونة لغة اال
 املعاين املتوخاة منها.
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