
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
ّيعد هذا البحث ضمن سلسلة الدراسات النحوية التي تعرض جهود النحويني يف تقديم مادة علمية تتالءم مع

 مكانة نحو العربية، وعبقريته،  ا من األبواب التي تظهر فيه بجالءًمعطيات الدرس النحوي، من خالل اختياره باب
فعىل ماهلا من ) .. الصفة املشبهة(ا من املوضوعات املشرتكة يف باب الرصف والنحو وهو ًحيث يتناول موضوع
 يتطرق هلا باجلمع والتوثيق، والتحليل واملناقشة واملعاجلة من - هنا –ون، إال أن البحث ّقيمة حددها الرصفي

إن ما        و .ه النحويون يف كتبهم حول موضوع شائك متشعب هو الصفة املشبهةويسوق ما مجع.. منظور نحوي
 عن الصفة همكثرة كالممدى اهتامم النحاة القدامى واملتأخرين هبذا الباب، وورد يف املصادر واملراجع ليؤكد 

 وأحواهلا مع ،هلااملشبهة، وفيم شاهبت اسم الفاعل؟ وكيف متيزت عنه؟ كام يلحظ حديثهم املسهب عن صور إعام
ا، ومثلوا له بأمثلة مصنوعة، واستدلوا عىل جواز هذه الصور من كالم العرب  معموهلا، وقد وضعوا لكل منها حد

ً، ابتداء بتسميتها، ومدلوهلا، )اسم الفاعل(متداخلة مع ) الصفة املشبهة(ومع ذلك جاءت قضايا ..  اًا ونثرًشعر
ًوبني اسم الفاعل، وأقسامها، وصوغها، وانتهاء بصورها وأحواهلا مع وبيان وجوه الشبه واالختالف بينها 

وهذا ما حاوله البحث من .. املعمول بعدها، واجلائز من استعامالهتا واملمتنع، واحلسن منه والضعيف والقبيح 
الباب خالل دراسة تلك القضايا ومعاجلتها عن طريق العرض واالستدالل والتمثيل، وبيان املسائل املتعلقة ب

يدور البحث عىل ستة مباحث، مجيعها تتناول القضايا األساسية  و..واملختلف فيها، وترجيح ما حيتاج لذلك
  . للصفة املشبهة يف ضوء الدرس النحوي، ثم اخلتام، واهلوامش، وثبت بمصادر البحث ومراجعه
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Abstract 
This paper is a research endeavor within a series of syntactical and grammatical studies that 
unveil the grammarians' ever-lasting efforts towards introducing a scientific material which, in 
turn, may fit what is given about traditional grammar courses through well-selecting the 
approach which clearly reveals the real and apparent position of Arabic grammar and its genius. 
The paper deals with one of the common and interrelated subjects in grammar, namely "the 
active participle-like attributive adjective". Despite of what the grammarians concluded about 
this sort of attributes, this present paper tackles it through collecting data, and documentation, 
analysis, argumentation, and the treatment from a grammatical and syntactical perspective. 
Indeed, what has been mentioned in the various sources and references assured that old and late 
grammarians argue much about the " the active participle-like attributive adjective", and how it 
is similar to and distinguished from the active participle. In addition, grammarians' prolix and 
prosy argumentation about the different ways of its usage as well as its different cases with its 
recipient is obviously noticed, and they have shown the difference between the active participle 
resembling attribute and the active participle, providing well-formed examples. They have also 
deduced the permissibility of these forms of the attribute from the prosaic and poetic written 
and spoken discourse of Arabs. Nevertheless, the questions about the "the active participle-like 
attributive adjective" are proved to be diverse and interrelated to "Active participle" in terms of 
its name, lexical meaning, the similarities to and differences from "Active Participle", its 
classes, its forms and shapes, its different cases with its recipient and the permitted and 
indeclinable cases of its uses. Thus, the present paper tries the so-mentioned questions and 
issues in a way by which the researcher could deal with these questions through presentation, 
deduction, and giving examples, and explanation of the relative and irrelative issues.    
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والصالة عىل رسـول اهللا وعـىل آلـه ، احلمد هللا

 : وبعد ..وصحبه أمجعني
فئة مـن اقله تنا للجمود الفكري الذي يًفهدم 

 يف )٧٧ /٢ بدون،( العلامء، وحكاه الشيخ ياسني
التوضـيح، بمضمون  رشح الترصيححاشيته عىل 

ة نقـال عـن الـشيخ ّوهو يتحـدث عـن اسـم املـر
رواه عن أيب حيـان مـن  ا عىل ماً تعليق،الدنورشي

: ا مل ينبـه عليـه غـريه، حيـث يقـولًأنه نقـل أمـر
حد األحكام النحوية اليوم قد تقررت، فليس أل"

 لكون العـرب املـسموع عـنهم قـد ؛أن يزيد فيها
ــدم  ــرتك املتق ــم ي ــا االســتقراء فل انقرضــوا، وأم

 ."للمتأخر استقراء
): الـدنورشي(وإهنا حلجة تلك التي يـسوقها 

ا تبدو أهنا  العرب املسموع عنهم قد انقرضوا، حق
ورد عـنهم الفهـم  ولكن هل فهم كـل مـا!! قوية

سـاليب القرآنيـة الصحيح؟ كام أنه هل فهمت األ
الـذي  والنصوص النبوية الرشيفة الفهـم األخـري

 ليس بعده فهم؟
إن احلقيقة التارخيية الثابتة تـشهد بـأن أوعيـة  

هـا؛ إليالنقل قد تركت جمـاالت كثـرية ملـن تنقـل 
لتبحث وتدرس وتستخلص اجلديد، وإن الـذهن 
ــن خــصوبة متجــددة  ــه اهللا م ــام أودع ــرشي ب الب

 .نقول غري ما فهمه األوائليستطيع أن يفهم يف امل

ثم مـن يـصدق دعـوى أن األوائـل مل يرتكـوا 
 ..لألواخر استقراء

ا عنـد ًا ومصنفً وواعيً كامالًإننا نفتقد استقراء 
األقدمني لتحديد وجهات النظر املتباينة يف العديد 

الرصفية، وذلك عىل ما بني النحوية ومن القضايا 
 ..النحو والرصف من صلة وترابط

ل يف هذه املحاولة من البحث ما يكـشف ولع 
اللثام عن مثل ذلك، من خالل تناوله لواحد مـن 
املوضوعات املشرتكة يف باب الرصف والنحو هو 

فعىل ماهلـا مـن قيمـة حـددها ).. الصفة املشبهة(
ًني ارتأيت أن أسـلط مزيـدا مـن ون، إال أنّيالرصف ّ ُ

الضوء عىل دراسات النحويني هلا، ومن هنـا كـان 
 : أمرانالبحثدف من هذا اهل
ــة  -١ ــشبهة(دراس ــصفة امل ــة ) ال ــة نحوي دراس

تعرض هلا باجلمع والتوثيق، أ ِْرصفة، بحيث
، من منظـور  واملعاجلة، واملناقشة،والتحليل
: كان العنوان لذا  نحوي،

 )حويهة يف ضوء الدرس النّّفة املشبّالص(
كشف النقاب عن مدى اهتامم علامء النحـو   -٢

 فاملتأمل.  أولوه عناية فائقةهبذا الباب، حيث
 كثـرة  النحويـة يـدركيف املـصادر واملراجـع

القدامى واملتأخرين مـنهم عـن علامء كالم ال
 ؟الصفة املشبهة، وفيم شاهبت اسم الفاعـل
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يلحظ طول حديثهم كام ؟ زت عنهّوكيف متي
 وأحواهلـا مـع معموهلـا، ،عن صور إعامهلـا

عن ذلـك حتـى وسعوا دائرة احلديث حيث 
ـــصل ـــا – ي ـــة –ً أحيان ـــة  إىل درج املبالغ

ــشهور مــن ًفمــثال.. والتكلــف  أوصــلوا امل
ــم  ــورة، ث ــني ص ــت وثالث ــورها إىل س ص

حتـى .. ىل اثنتني وسبعني صـورةإأوصلوها 
وصلت الصور احلاصلة من استعامل الصفة 
املشبهة مع معموهلا عند بعض املتـأخرين إىل 

 ومـائتني وسـت ومخـسني اً عـرش ألفـةأربعـ
ــورة ــضها.ص ــضها ممتنــع بع ــائز، وبع   ج

قسموا اجلـائز و ).٢/٨٥ بدون، األزهري،(
ــيح ووضــعوا .. إىل حــسن، وضــعيف، وقب

ا، ومثلوا له بأمثلـة مـصنوعة،  لكل منها حد
واستدلوا عىل جواز هذه الـصور مـن كـالم 

  ،ه١٤٠٢ابـن مالـك،(  العرب شعرا ونثـرا
٢/١٠٦٠(.

ــه مــن - ويظهــر يل حــسب  ــا وقفــت علي  م
 أجد من الباحثني املعارصين مـن  أين مل-دراسات

ــوع  ــص موض ــشبهة(ّخ ــصفة امل ــة ) ال بالدراس
النحوية، ومعاجلـة قـضاياها وصـورها، بـالطرح 
نفسه كام يف دراسـتي هـذه، سـوى بحـث مـوجز 
قصري ال تزيد عـدد صـفحاته عـىل مخـس عـرشة 

التفريق بـني اسـم الفاعـل (صفحة، حيمل عنوان 
الدكتور للباحث )  رؤية جديدة–والصفة املشبهة 

عبد الكريم مصلح أمحد البلحة، وهـو منـشور يف 
 ٧ جملة جامعة ذمار للدراسات والبحوث، العـدد

والبحث مـن اسـمه يركـز عـىل . م٢٠٠٨ مارس

اسـم الفاعـل وصـيغ :التفرقة بني هذه املـشتقات
املبالغة والصفة املشبهة من حيث اجلانب الرصيف، 
 ومن حيث اجلانب النحـوي فـيام أسـامه بالعالقـة

 وفق رؤيته اجلديدة، مع تقييمـه ملحاولـة.. اإلسنادية
من سـبقوه يف التفرقـة بينهـا، وماعـدا ذلـك مـن 

 بعنوان دكتوراهوهناك رسالة . مسائل مل يتطرق هلا
الصفة املشبهة ومبالغـة اسـم الفاعـل يف القـرآن (

 " حممد عزيز "سمري : من إعداد الباحث) الكريم
داب والعلـوم  يف كليـة البنـات لـآل–نمر موقـده 

قسم اللغة العربيـة  -والرتبية بجامعة عني شمس
 وهي دراسـة مستفيـضة. م٢٠٠٩ وآداهبا، من العام

تصل عدد صفحاهتا إىل أربعامئة وثالثني صـفحة، 
وتكونت من فصلني رئيسني، أمـا األول فبعنـوان 
 الصفة املشبهة يف القرآن الكريم، وأما الثاين فبعنـوان

.  يف القــرآن الكــريمصــيغ مبالغــة اســم الفاعــل
ــرب إىل الدراســة الوصــفية  والرســالة بحــث أق
 التطبيقية من حيث استعامالت الصفة املشبهة وصيغ
 املبالغة يف القرآن الكريم وداللتها إىل جانب الدراسة
اإلحصائية، وال يتوافق مع الطرح الذي أنشده يف 

 .هذا البحث
عىل هذا فإين ألرجـو أن يكـون بحثـي هـذا و

ئعـة تـضاف إىل غريهـا مـن الدارسـات إضافة را
ــت قــضايا الــصفة  النحويــة الــسابقة التــي تناول
ِاملــشبهة يف الــدرس اللغــوي، ولبنــة مــن لبنــات  َ

 .البحث العلمي األصيل
عــن قــد جــاءت حمــاور الــدرس النحــوي  و

 الصفة املشبهة يف كتب النحاة القدامى واملتأخرين
 :عىل النحو اآليت
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.تعريف الصفة املشبهة -١
.صوغها -٢
.الصفة املشبهة عن اسم الفاعل يزّما يم -٣
.صور إعامهلا -٤
.الصفة املشبهة املقرتنة بأل -٥

يعـرض البحـث لتفـصيل القـول يف وف وس
 : ذلك من خالل املباحث اآلتية 

ــث األول ــشبهة :املبح ــصفة امل التــسمية ( ال
 .)والتعريف

 .غهاوأقسامها، وص: املبحث الثاين
م الفاعـل  الصفة املشبهة واس:املبحث الثالث

  .)الشبه واملخالفة(
 مـابني تهاالصفة املشبهة ودالل :املبحث الرابع
 .الثبوت واحلدوث
 . صور إعامل الصفة املشبهة:املبحث اخلامس
 .الصفة املشبهة مقرتنة بأل :املبحث السادس

 
 

حتت  )١/١٩٤، ه ١٤٠٣( حتدث عنها سيبويه 
هـذا بـاب الـصفة املـشبهة ": فقـالاب مـستقل ب

، ثـم ذكـر بعـض "..بالفاعـل يف مـا عملـت فيـه
 .مسائلها وأحكامها مع معموهلا

 يف تعريـف )٤/١٥٨ بـدون،( ومل خيرج املربد
الصفة املشبهة وتسميتها عن سيبويه بيشء يـذكر، 

هذا باب الصفة املشبهة بالفاعل فيام ": فنراه يقول
 فيام كان من سببها، وذلـك  وإنام تعمل،يعمل فيه
ِهذا حسن الوجه، وكثري املال: كقولك ُ ِ ُ اعلـم أن . َ

ٌهذا رجل حـسن : ها أن تقولّهذه الصفة إنام حد َ ٌ
ُوجهه، وكثري ماله ٌ ُ ٌحسن(فرتفع ما بعد . ُ ) ٌكثري(و) ََ

بفعلهام؛ ألن احلسن إنام هو للوجه، والكثـرة إنـام 
ٌئم أبوه، ٌهذا رجل قا: هي للامل فهذا بمنزلة قولك

 ."ٌوقاعد أخوه
 .اسم الفاعل: ومرادمها معا بالفاعل

 :مــصطلح ليهــا ع أطلــقويبــدو أن أول مــن 
 هـو ابـن الـرساج) الصفة املشبهة باسم الفاعـل(
ــذكر عــدد مــن ّ وعر)١/١٣٠ ،ه  ١٤٠٥( فهــا ب

: أمثلتها فقال
 .الفاعـل باسـم املـشبهة الصفة وهو :الثاين"

 أسـامء هـي : نيالفـاعل بأسامء املشبهات الصفات
 وتــذكر الفـاعلني، بأســامء ينعـت كــام هبـا ينعـت
 بـالواو وجتمـع والالم، األلف ويدخلها وتؤنث،
 جيمـع كـام التفـضيل وأفعل الفاعل كاسم والنون
 هــذه النعــت يف اجتمــع فــإذا الفعــل يف الــضمري
 بأسـامء شـبهوها بعـضها أو ذكـرت التي األشياء
 شـبهه،أ وما وشديد َحسن : نحو وذلك الفاعلني

 أبـوه؛ ٍوشـديد أبـوه ٍحـسن برجل مررت : تقول
وشــديدة، ٌوشــديد ُوجهــه ٌحــسن: تقــول ألنــك
 فتـدخل والشديد احلسن : وتقول .وتؤنث فتذكر
 ."والالم األلف

:  بأهنا)١٣٥م، ص١٩٨٢(وعرفها الزجاجي
 وهـو ."كل صفة تثنـى وجتمـع وتـذكر وتؤنـث"

ن يكاد يتفق يف تعريفه الصفة املشبهة مع تعريف اب
 .الرساج السابق

قد  ف)١٥٠، صه ١٣٨٩(أما أبوعيل الفاريس
هذه الصفات مشبهة باسم الفاعل ": عرفها بقوله
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: ، وذلك نحـومشبها بالفعلكام كان اسم الفاعل 
قص هـذه نوتـ.. حسن، وشديد، وكـريم وجهـه
 ليست جاريـة االصفات عن رتبة اسم الفاعل بأهن

 كـان  كـام الفعـللم تكن عـىل أوزانفعىل الفعل، 
 ."يف وزن الفعل عىل حركته وسكونه) ضارب(

 ابـن )٢٣٠ص أ، بـدون،( ويوافق الزخمرشي
الرساج والزجاجي يف أهنـا تـذكر وتؤنـث وتثنـى 

 ليـست مـن "  بأهنـاف عـىل ذلـكيضيوجتمع، و
الصفات اجلارية، وإنام هي مشبهة هبا يف أهنا تذكر 

ــى وجتمــع نحــو ــث وتثن َكــريم، وحــسن، : وتؤن َ
: لك تعمل عمل فعلها، فيقال وهي لذ..وصعب

ُزيد كريم حسبه، وحسن وجهه، وصعب جانبـه ٌ ُ ٌ ُ ٌ.
وهي تدل عىل معنى ثابـت، فـإن أريـد احلـدوث

 ."ٌحاسن اآلن أو غدا :قيل
 )٣/٨٤٠ ،ه  ١٤١٨( فها ابن احلاجـبّوعر 
اشتق من فعل الزم  ماالصفة املشبهة هي ": بقوله

  ."ملن قام به عىل معنى الثبوت
ــه ــصدر، : فعــل الزم، أي مــن : وقول مــن م

: وخيرج اسمي الفاعل واملفعول املتعديني، وقولـه
ملن قام به، خيـرج اسـم املفعـول الـالزم املتعـدي 

، وأسـامء الزمـان )معـدول عنـه( بحرف اجلر كــ
: عىل معنـى الثبـوت، أي : واملكان واآللة، وقوله

االستمرار واللزوم، خيـرج اسـم الفاعـل الـالزم 
نه مشتق من الزم ملن قام به لكن كقائم وقاعد يف أ

ـــى احلـــدوث ـــريض،( ..عـــىل معن  ،ه١٤٠٥ ال
٢/٢٠٥.(  

 الصفة )١٥٣م، ص١٩٨٦( وعند ابن عصفور 
هي كل صـفة مـأخوذة مـن فعـل غـري " :املشبهة

متعد يف اللفظ إىل مفعـول بـه منـصوب، إال أهنـا 
شبهت باسم الفاعل املأخوذ من الفعـل املتعـدي 

ــصبت ــك،فن ــذا حــسن:  نحــو قول  ."َ الوجــهُه
ويلحظ أنه أدخل اسم الفاعل املشتق مـن الفعـل 

 يف أنه صـفة مـأخوذة مـن ،قائم ونائم: الالزم كـ 
ّوبني وجه الـشبه باسـم الفاعـل .. فعل غري متعد

 . املشتق من الفعل املتعدي
ــات مــن و  ــكتعريف ــن مال  /٢ ،ه١٤٠٢( اب

الـصفة املـشبهة ": قولـهلصفة املـشبهة ل) ١٠٥٤
املصوغة من فعل الزم، صـاحلة باسم الفاعل هي 

 . "هو فاعل يف املعنى لإلضافة إىل ما
وإنـام قيــد الفاعــل بــاملعنى؛ ألنــه ال تــضاف  

الصفة املشبهة إليـه بعـد حتويـل اإلسـناد عنـه إىل 
ضمري املوصوف، فلـم يبـق فـاعال إال مـن جهـة 

 .)٤/١٢٢،ه ١٣٦٥األشموين،(املعنى
-٢/١٠٥٥ ،ه ١٤٠٢( وقــال ابــن مالــك

١٠٥٦(: 
وضـبطها بـصالحيتها لإلضــافة إىل مـا هــو "

فاعـل يف املعنـى أوىل مـن ضـبطها بالداللـة عـىل 
ألن . معنى ثابت، وبمباينة وزهنـا لـوزن املـضارع

داللتها عىل معنى ثابت غري الزمة هلا، ولو كانـت 
 . ونحومهـا)أَرَطـ( و)ضَرَعـ(الزمة هلا مل تبن من 

 مل ولو كانت تباين وزهنا ووزن املضارع الزما هلـا
 )منطلـق اللـسان( و)معتـدل القامـة(: يعد منهـا

ونحو ذلك من أسامء الفاعلني املؤدية مـن املعـاين 
وإنام  .وغريه مما ال يوازن املضارع) يلِعَف(ما يؤديه 

ــن  ــه م ــا ذكرت ــا م ــا مانع ــضبطها ضــبطا جامع ي
 .الصالحية لإلضافة إىل مـا هـو فاعـل يف املعنـى

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

واسـم ، افيخرج بذلك اسم الفاعل املتعدي مطلق
وال يصلح أن يضاف إىل . الفاعل الذي ال يتعدى

 ممـا )جـالس( و)مـاش(ما هو فاعل يف املعنى كــ
 . وشبهه مـن أبنيـة الغرائـز)فعيل(ليس فيه معنى 

فإن كان فيه معنى يشء منهـا صـلح لإلضـافة إىل 
منبـسط (الفاعل، والتحق بالـصفات املـشبهة كــ

 )طليـق(فإهنام بمعنى ، )منطلق اللسان(و) الوجه
ومثال موافقتهـا يف  .وكذلك ما أشبهه ،)فصيح(و

ــد ــكَّالعمــل املع ــ(: ي قول ــد حــسن وجه َزي )ُهٌ
 عـىل التـشبيه بـام )وجهـه( قـد نـصب )نَسَح(فـ

ٌزيد باسـط (:  كقولك،ىَّينتصب باسم فاعل معد
ُوجهه َ (".  

فهـا ّ فعر)١٥١م، ص٢٠٠٧( أما ابـن هـشام 
 الصفة التي أخذت من مصدر فعـل قـارص"بأهنا 

ــا  ــي إىل م ــا احلقيق ــن فاعله ــنادها ع ّوحــول إس ُ
  ."يالبسه

ٌزيـد حـسن (: وقد وضح ذلك بمثال يف قوله َ ٌ
ُوجهه يف ) الوجه(، فالفاعل احلقيقي يف املثال هو )ُ

َحـسن (أنه هو الذي قام به احلسن، واألصل فيـه  َُ
ُوجهه ُ ْ ّ بالرفع، وعندما أريـدت املبالغـة حولـت)َ

ٌحسن: تقديرهر صا، واإلسناد إىل ضمري زيد  هو، َ
ثم شبهت الصفة باسم الفاعل املتعدي، ونـصبت 

 ابـن هـشام،( عىل التـشبيه بـاملفعول بـه"الوجه"
 .)١٥٢-١٥١م، ص٢٠٠٧

: بأهنـا) رشح شذور الذهب(كتابه ّوعرفها يف 
موصوفها، كل صفة صح حتويل إسنادها إىل ضمري 

ابـن (ّوختتص باحلال، وباملعمول الـسببي املـؤخر
 .)٥٠٩م، ص١٩٨٤هشام،

املـايض املـستمر إىل : ختتص باحلال أي: فقوله
زمن احلال، واسم الفاعل يكون للاميض وللحـال 

ما هـو : باملعمول السببي أي: ولالستقبال، وقوله
: ا، فقولكًا أو تقديرًمتصل بضمري املوصوف لفظ

ُزيــد حــسن وجهــه ُ ِ و زيــد حــسن الوجــه،ٌ ُ : أي، ََ
 مناب الـضمري )لأ(الوجه منه، فهو إما عىل نيابة 

املضاف إليه، أو عىل حذف الضمري من غري نيابـة 
عنه، واسم الفاعل معمولـه سـببيا وأجنبيـا، فتقـول 

ًزيد ضارب عمر: فيه ًزيد حسن عمر: ا، وال تقولٌ  . اٌ
 قــد انتهــوا إىل أن ويــون يكــون النح،إىل هنــا

الصفة املـشبهة : (لباب هوعىل ااملصطلح الغالب 
خمالفة بـني الـصفة ثمة ناك ، وأن ه)باسم الفاعل

عىل ما سريد يف البحـث إن (املشبهة واسم الفاعل 
 . )شاء اهللا

وعىل الرغم من تفاوت مفهوم الصفة املـشبهة 
إذ منهم من اكتفى باحلديث عنها مـن  -يف كتبهم 

جانب العمل النحوي دون وضـع تعريـف حمـدد 
هلا، كام هو عند سيبويه واملربد، ومنهم مـن وضـع 

 - أيـضا–هلا، غري أن تلـك التعريفـات  تتعريفا
الـصفة ( تعريـف إال أنه باإلمكان إجيـازتفاوتت، 
 : بالقول)املشبهة

 –ا ً غالب–هي وصف مشتق من الفعل الالزم 
ه للداللة عىل نسبة احلـدث إىل ذات املوصـوف بـ

عــىل وجــه الثبــوت واالســتمرار، ال عــىل وجــه 
َحسن وكـريم وصـعب وأسـود : نحو.. احلدوث َ
وربام صيغت الصفة املشبهة مـن الفعـل . وأكحل

.. رحـيم، وعلـيم: ً املتعدي صوغا سـامعيا، مثـل
 .وسيتطرق البحث لذلك يف موضعه
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، ه١٤٠٠ ابن عصفور،(بعض النحوينيم ّقس 
ــان،٥٦٧-١/٥٦٦ -٣/٢٤٣،ه ١٤٠٨ ، أبوحي

باعتبار شبهها باسم الفاعل الصفة املشبهة ) ٢٤٤
 . أقسامحيث التذكري والتأنيث إىل من 

، ه١٤٠٠(مـن ذلـك مــا أورده ابـن عــصفور
 :حيث يقول) ٥٦٧-١/٥٦٦

 قـسم :أقـسام ثالثـة تنقسم املشبهة والصفة"
ًاتفق النحويون عىل أنه يشبه عموم ّ ُ وقـسم اتفـق . اّ

ًالنحويون عـىل أنـه يـشبه خـصوص ّ ُ وقـسم فيـه . اّ
ًفالذي يشبه باسم الفاعل عموم .خالف ّ  كـلوا هُ

صفة لفظها ومعناهـا صـالح للمـذكر واملؤنـث، 
ْونعني بالعموم أن جتري صفة املؤنث عىل املؤنـث 
واملذكر عىل املذكر واملذكر عـىل املؤنـث واملؤنـث 

ِمـررت برجـل حـسن : عىل املـذكر، مثـال ذلـك َ ٍُ ُ
ْالوج  وا هـًوالذي يشبه باسم الفاعل خـصوص .ِهَ

ــذكر أو  ــا خــاص بامل ــا ومعناه كــل صــفة لفظه
ملؤنث، ونعني باخلصوص أن جتري صفة املـذكر با

: مثـال ذلـك: عىل املـذكر واملؤنـث عـىل املؤنـث
َملـتح(يف املؤنـث و) عذراء( : ّيف املـذكر، تقـول) ُ

ِمررت برجل ملتح االبن، وبامرأة عذراء البنـت،  ٍِ ِ َ ُ ٍ ُ
ِمررت برجل أعذر البنت وال : وال جيوز أن تقول َ ٍ ُ

ِبامرأة ملتحية االبن، لئال حت ِ ا لـيس مـن ًدث لفظـٍُ
والذي فيه خالف كل صفة لفظهـا  .كالم العرب

ّمعناها خاص بأحدمها، وصالح للمذكر واملؤنث 
يف ) ّخــيص(يف املؤنــث و) حــائض: (مثــال ذلــك

ِّ مررت برجل خيص:املذكر، فتقول ِ َ ٍ ٍ االبن وبامرأة ُ ِ

ِحائض البنت ِ ُفأما أبو احلسن األخفش فيجـري . ِ
ّذكر واملـذكر عـىل من هذا صـفة املؤنـث عـىل املـ ّ

ٍمررت برجل حائض البنت وبـامرأة : املؤنث نحو ِ ِ ٍ ُ
ِّخيص ّووجه جـوازه عنـده أنـه مل حيـدث . َ الزوجَ
َ ا ليس من كـالم العـرب، ألن خـصيًلفظ ٌا فعيـل، َّ

وفعيل بمعنى مفعول يكون للمذكر واملؤنث بغري 
وهذا . هاء، وكذلك حائض لفظها صالح للمذكر

احلسن غري صحيح عند مجيـع الذي ذهب إليه أبو 
 واملجـاز ال يقـال ،َّالنحويني، ألن هذا الباب جماز

َمنه إال ما سمع ُ َّ..". 
 وتصاغ الصفة املشبهة من فعـل الزم كطـاهر

َطهــر(مــن  ُ َمجــل(، ومجيــل مــن )َ ُ َ، وحــسن)َ ََ
َحسن(من ا وأهنـا ال ًفهي أفعـال الزمـة وضـع). َُ

 تكــون إال للمعنــى احلــارض الــدائم دون املــايض
 .املنقطع

 اً زمانـ يتطلبالالذي واملراد بالدوام الثبوت 
هلا؛ ألهنا تدل عىل صفات ثابتـة، والـذي يتطلـب 

 .الزمان إنام هو الصفات العارضة
ــصفة   ــيغ ال ــون يف ص ــف النحوي ــد اختل وق

 املــشبهة هــل هــي قياســية أم ســامعية؟ والــريض
ّ أقر بأهنا قياسـية يف الـصيغ )١/١٤٤ ،ه ١٣٩٥(

ــي جــاءت مــن  ــوب الظــاهرة الت ــوان والعي األل
 ومـا كـان مـن العيـوب ": وغريها، حيث يقـول

مـى، ومـن احلـيل كالـسواد َور والعَالظاهرة كالع
َب والرسـح واهلـَبَّوالبياض والز ع أن َلَّم والـصْضّ

 ."لْعُيكون عىل أفعل ومؤنثه فعالء ومجعها ف
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ملا شاهبت الصفة هذه اسـم الفاعـل سـميت 

بالصفة املشبهة باسم الفاعل، ووجه شبهها به أهنا 
تدل عىل معنى وصاحبه، وينعـت هبـا كـام ينعـت 
باسم الفاعل، وأهنا تذكر وتؤنث، وتثنى وجتمـع، 

 مثــل اســم الفاعــل، ،وتــدخلها األلــف والــالم
واألصل أهنا  فلذلك محلت عليه يف عمل النصب،

ألهنـا مـن فعـل قـارص، ولكـن لقـوة  ب؛ال تنص
 شبهها باسم الفاعل اقرتضت منه حكم النـصب،

زيد أفضل منـك  :بخالف أفعل التفضيل يف نحو
يثنى وال جيمـع وال  نه الفإ  وأعلم، وأكثر؛األب؛
ــث ــيش،( يؤن ــن يع ــدون، اب ــن ٨٢ ،٦/٨١ ب ، اب
، ه١٣٨٣هشام،، ابن ١٥٣م، ص١٩٨٦ عصفور،

 .)٢٧٨ص
فة املشبهة مع اسم الفاعل ومما تشرتك فيه الص 

 بـدون، األزهـري،( صوغها مـن الفعـل الـالزم
واســـم الفاعـــل يـــصاغ مـــن الـــالزم ) ٢/٨٢

ــدي ــه . واملتع ــضارع يف حركات ــضا جمــاراة امل وأي
وسكناته، حيث قرر النحاة أن اسم الفاعل جياري 

 الــريض،( الفعــل املــضارع يف حركاتــه وســكناته
ه يف  والصفة املـشبهة شـاهبت).٢/٢٠٥،ه ١٤٠٥

ما كـان مـن : ، أي)طاهر القلب(املجاراة يف مثل 
: ، ومنه قوله تعاىل)فاعل(الصفة املشبهة عىل وزن 

M u v w yx L ]٣٢: النجم[. 
وقد اقترصت يف عمـل النـصب عـىل واحـد، 

 وكـان أصـلها أن ال. ألنه أقل درجـات املتعـدي

 ملباينتها الفعل بداللتها عىل الثبـوت،؛ تعمل النصب
 وغة من فعل الزم، ولكنها ملـا أشـبهتولكوهنا مص

ابـن ( اسم الفاعل املتعدي لواحـد عملـت عملـه
 .)٢/٨٠ بدون، ، األزهري،٦/٨٨ بدون، يعيش،

فعمل الصفة املشبهة النصب إنام هـو لـشبهها 
باسم الفاعـل، وعمـل اسـم الفاعـل إنـام لـشبهه 
بالفعل املضارع، فهي مـشبهة بالـشبه بـام يعمـل، 

ل عمـل اسـم الفاعـل، ومل ولذلك مل تقو أن تعمـ
 وهـذا معنـى قـول .تعمل إال فيام كان من سـببها

ـــيبويه ـــو أن  ..": )١/١٩٤ ،ه ١٤٠٣(س َومل تق
 ألهنا ليست يف معنـى الفعـل ؛تعمل عمل الفاعل

ّاملضارع، فإنام شبهت بالفاعل فيام عملت فيه وما . ُ
تعمل فيه معلوم، إنام تعمل فـيام كـان مـن سـببها 

ِم أو نكرة، ال جتاوا باأللف والالًمعرف َ ز هذا؛ ألنه ُ
 ."ليس بفعل وال اسم هو يف معناه


 ام فـيالصفة املشبهة وإن أشبهت اسم الفاعـل

 متيزت عنه بعدة أمـور، ارصد البحث آنفا، إال أهن
 :ذكرها النحويون، وهي 

أهنا تدل عىل صفة ثابتة، واسم الفاعل يـدل  -١
.ة متجددةعىل صف

أهنـا تــصاغ مـن الفعــل الـالزم قياســا، وال  -٢
رحـيم : تصاغ من املتعدي إال سـامعا، نحـو

وقد تـصاغ مـن املتعـدي عـىل وزن . وعليم
اسم الفاعل إذا تنويس املفعـول بـه، وصـار 

ُفالن قـاطع : فعلها من الالزم القارص، نحو
ِالسيف، وسابُق الفرس، ومسمع الـصوت،  ُِ ِ

. السهمُوخمرتق
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ا ً مـراد،اغ من الفعل املبني للمجهولكام تص
 ُحممـود: هبا معنـى الثبـوت والـدوام، نحـو

 .. النفسُميموناخللق، و
 يــصاغ قياســا مــن الفعلــني واســم الفاعــل
 . وضارب،قائم: نحو ..الالزم واملتعدي

 أهنا تكون للزمن املايض املتصل باحلارض، كـ -٣
، وال تكون للـاميض املنقطـع )حسن الوجه(

حـسن الوجـه أمـس، : ال يقالواملستقبل، ف
 .اًوال غد

 يكون ألحد األزمنة –اسم الفاعل :  أي-وهو
 .اً أمس أو اآلن أو غدٌحاسن: الثالثة نحو

واحلاصــل مــن هــذه املــادة أنــك إن أردت  
 :وال تقـول) حـسن: (ثبوت الوصف قلـت

حاسن، وال : أردت حدوثه قلتحاسن، وإن 
-٦/٨٢ بـدون، يعـيش، ابـن( حـسن: تقول
M µ ¶ ̧ ¹ زهــــــــري،، األ٨٣

º »         ¼ ½   ¾ L ]هـــود: 
 عدل عن ضيق إىل ضائق؛ ليدل عىل أنه ]١٢

ـــت ـــري ثاب ـــال غ ـــارض يف احل  ضـــيق ع
وكـذلك . )٢/٢٦١ ب، بدون، الزخمرشي،(

M ¥   ¦ §  ̈L: تعــاىلقولــه 
 يف القراءة الـشاذة، حكاهـا ]٦٤:األعراف[

م، ١٩٣٤ ابـن خالويـه،( عيسى بن سـليامن
إىل ) عمـــني(ن عـــدل عـــحيـــث ) ٤٤ص

 .هلذا املعنى) عامني(
ع يف حركاتـه ضارفعل املللارية جمأهنا تكون  -٤

طاهر القلب، وضامر البطن، : وسكناته، كـ

ــة، فإهنــا  ــرأي، ومعتــدل القام ومــستقيم ال
) يستقيم(و) يضمر(و) يطهر (:للفعلارية جم
، وهو الغالب لهارية جموتكون غري ). يعتدل(و

حسن الوجه، ومجيـل : يف املبنية من الثالثي كـ
الظاهر، وضخم اجلثة، ومآلن اجلـوف، فإهنـا 

ــست جماريــة ل حيــسن، وجيمــل، : لفعــللي
وال يكون اسـم الفاعـل إال . ويضخم، ويمأل

 موافـق لـه يف احلركـات: جماريا للمضارع، أي
ــــسكنات ــــشام،( وال ــــن ه  ،ه ١٤١٩ اب

:  كـ)٣/٧١ م،١٩٩٤ ، ابن عقيل،٣/٢٤٨
.ضارب ويرضب، وقائم ويقوم

ز إضافتها إىل فاعلها، بل يستحسن فيهـا جيو -٥
ِيل، وحـسن اخللـق، ّطاهر الـذ: ذلك، نحو ِ

ِومنطلق اللسان، ومعتدل الرأي : صـلواأل. ِ
ُطاهر ذيله، وحسن خلقه، ومنطلـٌق لـسانه،  ُ ٌُ ٌ

ُومعتدل رأيه ٌ.. 

ألنه إن كان  واسم الفاعل ال جيوز فيه ذلك؛
 وصار منها وانطلق ،الزما قصد ثبوت معناه

اسمها، وإن كان متعديا فاجلمهور عـىل عليه 
 ســيبويه،( منــع ذلــك فيــه، فــال استحــسان

 .)١٨٥ /٤ بدون، ، املربد،١/١٩٤ ،ه١٤٠٣
 وهـو مـا عنـاه أن منصوهبا ال يتقدم عليهـا، -٦

فمن ثم مل ": يف قوله )٤/١٦٤بدون،( املربد
ُوجهـا زيـد حـسن، وال زيـد : جيز أن تقول ٌ َ ًَ
ٌوجها حسن َ فاعـل يف ألهنـا فـرع اسـم ال؛ "ًَ

ٌزيد وجهـه حـسن، : ال جيوزوعليه العمل،  َ ُ ََ ٌ
 ). وجهه(بنصب 

ــة  ــصوب عــىل طريق ــصوهبا املن ــراد بمن وامل
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املفعول به؛ ألنه الذي تفارق فيه الصفة اسم
.الفاعل

ــديم  ــه جيــوز تق بخــالف اســم الفاعــل فإن
ًزيـد عمـر: معموله عليه، تقـول ٌا ضـارب، ٌ

االسم املتقدم عىل اسـم نصب ومن ثم صح 
لفاعل املشتغل عنـه بـضمريه باسـم فاعـل ا

؛ ألن مـا )ُا أنا ضـاربه ًزيد: (حمذوف يف نحو
يعمل يف املتقدم عليه يصح أن يفـرس عـامال 

فيمتنع حينئذ تقـديم ) أل(فيه، إال إذا كان بـ
 )ضـارب( موصـول و"أل"املنصوب، ألن 

 .صلته، وال يتقدم بعض الصلة عليه
فة وامتنع نـصب الـسببي املتقـدم عـىل الـص

ه بـصفة ّاملشبهة املـشتغلة عنـه بنـصب سـببي
ُزيد أبوه حسن وجهه، فـال : حمذوفة يف نحو ٌ َ ٌ

بصفة حمذوفـة معتمـدة ) األب(جيوز نصب 
تفرسها الصفة املذكورة املـشتغلة ) زيد(عىل 

؛ ألن الصفة املـشبهة ال )وجهه(عنه بنصب 
تعمل يف متقدم، ومـاال يعمـل يف متقـدم ال 

-٢/٨٢ بــدون، األزهــري،( يفــرس عــامال
ــان )٨٣ ــدأ ث ــه مبت ــه عــىل أن ــب رفع ، فوج
، كـام )زيـد(خربه، واجلملة خـرب ) حسن(و

ــال ــع أن يق ــد حــسنُه، : امتن َوجــه األب زي
 .بنصب الوجه

اســام :  أي.ا يلــزم أن يكــون معموهلــا ســببي -٧
 إمـا لفظـا ، بضمري موصـوفهاًا متصالًظاهر
معمـول ) وجهه( وجهه، فـٌنَسَزيد ح: نحو

م ظـاهر متـصل بـضمري ، ألنه اسـ)حسن(
املوصوف، وهو زيد، وإما متصال به معنـى، 

 الوجـه، فالوجـه معمـول ُزيد حـسن: نحو
، وهو سببي؛ ألنه اسم ظاهر متصل )حسن(

.الوجه منه: بضمري املوصوف معنى، أي
ــرصيني  ،ه١٤٠٣ ســيبويه،(  وهــذا رأي الب

،ابن ١٦٤-٤/١٥٨، املربد، بدون،١/١٩٤
ي، املــــراد ،١/٥٦٨،ه١٤٠٠ عــــصفور،

 .)١٩٨ص ،ه١٤٠٣

ــون ــال الكوفي ــذف، وأن : وق  يف )أل(ال ح
  الـضمري املـضاف إليـهعن عوض )الوجه(
 .)١٩٩-١٩٨، صه١٤٠٣ املرادي،(
 أن )٩١-٣/٩٠، ه١٤١٠( ذكر ابن مالكو

ا ًا بـارزً يكـون ضـمري الصفة املشبهةمعمول
 :  الشاعر، كقولًمتصال
لمه أنتُ طلقِ الوجهُحسن   ويف   يف السـّ

ِالح مكفهرِاحلرب ك َ ٌ 
 وهـو اهلـاء يف – فيجوز يف الضمري املتـصل 

 ، أن يكـون يف حمـل نـصب أو جـر–)طلقه(
ــارض، ــا عــدا وال تع ــسببي م ــاملراد بال  ف

عليـه و .األجنبي، ومـدلول الـضمري سـببي
ًزيد حسن عمر:  نحويمتنع ْ ََ ٌ َ . ا؛ ألنـه أجنبـيٌ

بخالف اسم الفاعل فإنـه يعمـل يف الـسببي 
 اًه وعمـرَ غالمـٌربزيد ضا: واألجنبي نحو

 .)٥١١م، ص١٩٨٤ ابن هشام،(
 هنا ختالف فعلها، فإهنا تنصب مـع قـصورهأ -٨

ٌزيــد :  تقــول،)٢/٨٣ بــدون، األزهــري،(
َحسن وجهه ٌ ). وجهه( بنصب ،ََ

َزيد حسن وجه: ويمتنع َ ًه، بالنصب، خالفَُ ا ُ
.كام سيأيت بيانه.. ملن قال بذلك
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أنه ال جيوز أن يفـصل بينهـا وبـني معموهلـا -٩
 ابـن هـشام،(ربظرف أو عديله عند اجلمهـو

 ،ه١٣٩٧ ، الـــسيوطي،٥٩٩م، ص١٩٧٩
ٌزيـــد حـــسن : (، فــال يقـــال)٥/٩٢  يف -ََ

وجيـوز . رفعت أو نـصبت)  وجهه-احلرب
أن يفــصل مرفــوع اســم الفاعــل ومنــصوبه 

ــو ــد ضــارب : (نح ٌزي ــدار  -ٌ ــوه  -يف ال أب
).اًعمر

الصفة املشبهة ال تتعرف باإلضـافة مطلقـا،  -١٠
 الفاعل فإنه يتعـرف باإلضـافة بخالف اسم

. وأريد به االستمرار،إذا كان بمعنى املايض
 ،ه١٤٠٣ سـيبويه،( ةهذا رأي مجهور النحـا

 ، األنبـاري،٤/١٨٥ بـدون، ، املربد،١/١٩٥
 /٢ بـدون، ، األزهري،٢٨١، صه ١٣٧٧

وخالف يف ذلك الكوفيون فقـد ). ٨٤-٨٣
ــشبهة  أجــازوا أن تكــون إضــافة الــصفة امل

ية، وإضافة اسم الفاعل إضـافة إضافة معنو
 أقروا أن الصفة املـشبهة هـي حيثمعنوية، 

ــس ــان،( هاســم الفاعــل نف  ،ه١٤٠٣ أبوحي
٧/٤٤٧( .

 يف بالقـاهرة العربيـة اللغـة جممـع قـىضكام 
ــؤمتره ــام (م ــف) م١٩٨٣ ع ــصفة بتعري  ال
 معنويـة، إضـافتها واعتداد املضافة، املشبهة
 اســم عــىل ًقياســا للمعرفــة وصــفها فأجــاز

ــلا ــول لفاع ــضافني واملفع  عــىل َّدال إذا امل
إضــافتهام النحــاة اعتــد حيــث االســتمرار،

وقـد كـان . للمعرفة وصفهام وأقروا معنوية
من مجلة قرارات املجمع يف دورته اخلمـسني 

 أن اللجنـة وتـرى": ّنـصه م، ما١٩٨٣عام 
 إضـافتها تكـون أن إىل أقرب املشبهة الصفة
 ممـا وذلـك مالدوا معنى من فيها ملا معنوية؛
 . "ملعرفة صفة جميئها يسوغ

ــا  ــرجيح م ــدي ت ــرأي عن ــه  وال ــب إلي ذه
اجلمهور، والكوفيون و جممع اللغة مل يـصيبا 
فيام ذهبا إليه؛ ذلك أن الصفات إذا أضـيفت 
إىل معموهلا إما أن تـضاف إىل فاعلهـا أو إىل 
مفعوهلــا، فــإذا كــان األول كانــت إضــافتها 

شبهة كانـت لفظية ال تفيد التعريف، صفة م
ــول ــل أو مفع ــم فاع ــا أن . أو اس وإذا عرفن

ــا،  ــضاف إال إىل فاعله ــشبهة ال ت الــصفة امل
أدركنــا أن إضــافتها لفظيــة ال ســـبيل إىل 

 ،ا السـم الفاعـل واملفعـولًخالفـ. تعريفها
 فتكون إضـافتهام ،فإهنام يضافان إىل مفعوهلام

 عــــىل َّمعنويـــة تفيــــد التعريـــف إذا دال
 ًإىل مرفـوعهام فـاعالاالستمرار، أو يضافان 

 ،السم الفاعل ونائب فاعل السـم املفعـول
 كإضــافة الــصفة ،فتكــون إضــافتهام لفظيــة

 .املشبهة سواء بسواء
يف تعريف اسم الفاعـل املـضاف ن  إذّفالرس 

 ثـم داللتـه يف ،ًهو إضـافته إىل مفعولـه أوال
هذه اإلضافة عىل االستمرار، فكيف يمكـن 

هي ال تـضاف أن تقاس به الصفة املشبهة، و
ــريض ــال ال ــا؟ ق  ١،ه١٤٠٥(إال إىل فاعله

أمــا اســام الفاعــل واملفعــول، ": )٢٢١/
.. اًفعملهام يف مرفوع هو سبب جـائز مطلقـ

.ًفاعلهام لفظية دائام فإضافتهام إىل سبب هو

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

: أنه ال جيوز حذفها وبقاء معموهلا، فال يقال -١١
َمــررت برجــل حــسن الوجــه والفعــل( ِ(، 

ـــض  ـــه(بخف ـــصب )الوج ـــلال( ون  ،)فع
ِمررت برجـل وجهـه حـسنه(وال َ ُ  بنـصب)َ

ــل  ــصفة، ألهتــا ال تعم ــض ال الوجــه وخف
حمذوفة، وألن معموهلـا ال يتقـدمها، ومـاال 

م، ١٩٧٩ابـن هـشام،( يعمل ال يفرس عامال
.)٥٩٩ص

 وبقـاء معمولـه،  اسم الفاعـلوجيوز حذف
ُأنا زيد ضاربه، وهذا ضـارب : وهلذا أجازوا ُ ٌ

ــرا  ــد وعم ًزي ــض –ٍ ــد( بخف ــصب ) زي ون
بإضامر فعل أو وصف منـون، وأمـا ) عمرا(

العطف عىل حمـل املخفـوض فممتنـع عنـد 
م، ١٩٧٩ابـن هـشام،(رشط وجـود املحـرز

 .)٥٩٩ص
تباع معموله بجميـع التوابـع، وال إأنه جيوز 

 أبوحيان،( جيتبع معموهلا بصفة، قاله الزجا
ـــسيوطي،٣/٢٤٨ ،ه ١٤٠٨  ،ه١٣٩٧ ، ال

ــأخرو)٥/٩٩ ــ  ومت ــش( ةاملغارب ــن ه  ام،اب
. )٣/٥ بدون، ، الصبان،٥٩٩م، ص١٩٧٩

 :ويشكل عليهم احلـديث يف صـفة الـدجال
 ،ه١٤٠٢ البخـاري،( "ىنَْمُه اليِعين  ُأعور"
ـــى خـــرب ).٤/٣٢٢ ـــأن اليمن ـــب ب  وأجي

وأنـه جيـوز ، ملحذوف أو مفعـول ملحـذوف
تباع جمروره عىل املحل عند مـن ال يـشرتط إ

.)٣/٤ بدون، الصبان،( زوجود املحر
ــ -١٢ ــصوب ال ــشبه من ــة م ــشبهة املعرف صفة امل

، ٤/١٦١ بـــدون، املـــربد،( هبـــاملفعول بـــ

.، ومنصوب اسم الفاعل مفعول به)١٦٢
أنه ال يقبح حـذف موصـوف اسـم الفاعـل  -١٣

: وإضــافته إىل مــضاف إىل ضــمريه نحــو
مررت بحـسن : (ويقبح ) مررت بقاتل أبيه(

 ).وجهه

الداخلة عىل الصفة املـشبهة حـرف ) أل(أن  -١٤
عـىل اسـم الفاعـل اسـم تعريف، والداخلة 

 /٤ املربد، بـدون،( موصول عىل األصح فيهام
.)١٠٤ /٢ ،ه١٣٩٠ ، اخلرضي،١٦٥، ١٥٦

. أنه ال يراعى ملعموهلا حمل بـالعطف وغـريه -١٥
َهو حسن الوجـه والبـدن(: فال جيوز  بجـر )ِ

ا للفـراء فقـد ً، خالفـنونصب البد)الوجه(
ــد: أجــاز ــوي الرجــل والي ــو ق ُه ِ ــع – ّ  برف

.)٦٠٠م، ص١٩٧٩هشام، ابن ( املعطوف
 عـىل املحـل  اسم الفاعـلتباع جمرورإوجيوز 

وحيتمل أن يكـون .عند من ال يشرتط املحرز
 > ; : M 9  :منــه قــراءة

= ?> L ]ذكـر ابـن .]٩٦:األنعام 
أن قراءة عاصـم ) ٣٦٣م،ص١٩٨٢(زنجلة

بغري ) وجعل الليل سكنًا: (ومحزة والكسائي
أللف با) ِوجاعل الليل: (ألف، وقرأ الباقون

 .وكرس الليل
) الليـل("): ٢/٣٤٦،ه١٤٠٣( قال الفـراء

] عطف:أي[ َرديف موضع نصب يف املعنى، ف
ق بيـنهام َّ ملا فـر،عىل معناه) الشمس والقمر(

، فإذا مل تفرق بينهام بيشء آثروا )سكنا(بقوله 
 ."اخلفض
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تباع املنـصوب بمجـرور إوأجاز البغداديون 
، ٦٠٠م، ص١٩٧٩ ابـن هـشام،( يف البابني
 ئقول امر  نحو)٤/١٤٦ م،١٢٩٩ العيني،
  :)٢٢م، ص١٩٥٨( القيس

ُفظل طهاة اللحم  َ ُ  ِّبني منضج ما َّ
ّواء أو قدير معجلِصفيَف ش َ ُ ٍ ٍ

ــو  ــث عطــف املجــرور وه ــدير(حي عــىل ) ق
ــو  ــصوب وه ــفيف(املن ــد ) ص ــائز عن ــو ج وه

ّالبغــداديني، وخــرج عــىل أن األصــل أو  ــاخ (ُ ّطب
ضاف إليـه، أو ثم حذف املضاف وأبقي املـ) قدير

، ولكـن خفـض عـىل )صـفيف(أنه عطـف عـىل 
اجلـــوار، أو عـــىل تـــوهم أن الـــصفيف جمـــرور 

ــو ــلمى باإلضــافة، نح ــن أيب س ــري ب ــول زه  ق
  :)٢٠٨ص ،ه١٣٦٣(

َبدا يل أين لست مدرك ما مىض  ِ ْ ُ َُ َ 
 شيئا إذا كان جائيا ٍوال سابق

ًجمـرورا مـع ) وال سـابق: (حيث جـاء بقولـه
املنصوب، لكونه خـرب ) مدرك(كونه معطوفا عىل 

ا ألن البـاء تـدخل يف ً، وإنام جاء به جمـرور)ليس(
 لـست أين(: ا، فلام قـال الـشاعرًكثري) ليس(خرب 

 توهم أنه أدخـل البـاء عـىل خـرب )مدرك ما مىض
 ّا، فجـرًلكونه مما جيـري عـىل لـسانه كثـري) ليس(

وهو املفهوم من عبـارة . املعطوف عىل هذا التوهم
ــيبويه ــىلف": )١/٣٠٦،ه ١٤٠٣( س ــوه ع  .حمل

 ،ه١٤٠٦( سمني احللبيوقال ال. ")ولست بمدرك(
عطفــا عــىل ) وال ســابق(فخفــض ": )١٠/٣٤٥

الذي هو خرب لـيس، عـىل تـوهم زيـادة ) مدرك(
 ."الباء فيه، ألنه قد كثر جر خربها بالباء املزيدة


 

ــ ــع أن القاع ــد أن م ــة تؤك ــة العام دة النحوي
الصفات املشبهة إنام وضعت للداللة عىل الثبوت 
واالستمرار كام تقرر سابقا، وهو مـا يميزهـا عـن 

 .اسم الفاعل
ذلـك، فهـي يرى غـري لكن من النحويني من 
–احلـدوث تـدل عـىل عندهم تدل عىل الثبوت و

 .  كاسم الفاعل-اًأيض
اعـل اسـم الفو عـىل الثبـوت الة فإذا كانت د

رج بــذلك الــصفة إنــه خيــ ف،يــدل عــىل احلــدوث
املشبهة التي اشتقت من الفعل لتـدل عـىل معنـى 

كـام أن .. ظريـف: الثبوت ال عىل احلدوث، نحـو
الصفة املشبهة قائمة باملوصوف عىل وجه الثبـوت 
والدوام، فمعناها ثابت دائم، كأنـه مـن الـسجايا 

 .والطبائع الالزمة
، والـالزم ولذلك تـصاغ مـن الفعـل الـالزم

ثابت يرد يف الغالب ملا فيه غريزة وسـجية دائمـة، 
 ،ه١٤١٨( ويف هـــذا يقـــول ابـــن احلاجـــب

اشتق من فعل الزم  الصفة املشبهة ما" ):٣/٨٤٠
 ."ملن قام به عىل معنى الثبوت

ن الصفة املـشبهة فإداللتها عىل احلدوث أما و
قد يقـصد هبـا الداللـة عـىل التجـدد، وعنـد ذلـك 

اسم الفاعل،ألنـه هـو صيغة ل إىل ّويشرتطون أن حت
: )٦/٨٣بدون، ( الذي يفيد التجدد، قال ابن يعيش

 فإن قصد احلدوث يف احلـال أو ثـاين احلـال جـيء "
باسم الفاعل اجلاري عىل املضارع الدال عـىل احلـال 

 ."اً غدٌهذا حاسن: ، وذلك قولكأو االستقبال
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ـــريض ـــال ال  وإن": )٢/١٩٨،ه١٤٠٥(وق
 الفاعـل، اسم صيغة إىل ردت احلدوث، هبا قصد
 تعـاىل قـال غدا، أو اآلن حاسن: حسن يف فتقول
 بــه وضــائق(: (احلـدوث بــه قـصد ملــا: ضـيق يف

 قال ."مشبهة صفة كل يف مطرد وهذا ،))صدرك
ـــي ـــة  يف) ٩/١٢ ،ه١٣٧٢(القرطب ـــسري اآلي تف
         « M µ ¶ ̧ ¹ º: الكريمــــة

¼ ½   ¾ L :"ــال ــل ومل  ضــائق، وق  يق
 الـضائق وألن قبله، الذي )تارك( ليشاكل ّضيق،

 ."منه ألزم ّوالضيق عارض،
ــشري البحــث و ــم أن ي ــن املالئ ــا–م   إىل- هن

ــث اختلــف النحــاة يف داللتهــا عــىل الــزمن،  حي
ــك ــأكث..ذل ــون   الرهم ف ــشرتط أن تك ــصفة ي ال

 ،ه١٤٠٨ أبوحيـــان،( لبمعنـــى احلـــااملـــشبهة 
وذهـب ، )٥/٩٣ ،ه١٣٩٧ ، السيوطي،٣/٢٤٢

ــسريايف ــش وال ــايضاألخف ــى امل ــا بمعن   إىل أهن
 جالـرسا ابـن أما ،)٣/٢٤٢،ه ١٤٠٨ أبوحيان،(
 أبوحيــــان،(  والفــــاريس)١/١٥٧،ه١٤٠٥(

 )٥/٩٣ ،ه١٣٩٧ ، السيوطي،٣/٢٤٢،ه١٤٠٨
فقد ذهبا إىل أهنا ال تكـون بمعنـى املـايض، وأهنـا 

 وهو اختيـار ، وال تفيد ماضيا وال استقباالللحال
ذهـب و ،)٢٦٥، صه١٤٠١( أيب عيل الشلوبيني
) ٢/٦٣٣ ،ه١٤٠٦ السلسييل،( أبو بكر بن طاهر

 . لألزمنة الثالثة تكونإىل أهنا
ومن النحويني من يرى أن الـصفة املـشبهة ال 

ــريض ــول ال ــالزمن، يق ــا ب ــة هل  ،ه١٤٠٥( عالق
 يف الوضـع إال )نَسَحـ(فليس معنى ": )٢/٢٠٥

ْذو حسن، سواء أكان يف بعـض األزمنـة أو مجيـع  ُ

يف اللفـظ عـىل أحـد القيـدين، األزمنة، وال دليل 
ولكن ملا مل يكن بعض األزمنة أوىل من بعـض ومل 
جيز نفيه يف مجيع األزمنة كان الظاهر ثبوته يف مجيع 

 ."األزمنة إىل أن تقوم قرينة عىل ختصصه ببعضها
صـل األن الصفة املشبهة يف أوخالصة القول  

داللتها عىل الثبوت، واحلدوث أمـر طـارئ، وأن 
ــضوعه ــدم خ ــاس، ع ــو األس ــه ه ــزمن بعين ا ل

وارتباطهـا بـزمن معـني خيـضع لقرينـة حاليــة أو 
مقالية، بخـالف اسـم الفاعـل الـذي يـدل عـىل 

، وداللته عىل الثبوت أمر ًاحلدوث والتجدد أصال
طارئ أو فرع، كام أنه تتوارد عليه األزمنة الثالثـة 

 .. وفق السياق املستعمل فيه

 
 

حق الصفة املشبهة أن تكون كفعلها القـارص،
، وال تنصب مفعوال بـه، لكنهـا ًترفع فاعلها حتام

خالفــت هــذا األصــل، وشــاهبت اســم الفاعــل 
 يرفـع – فإنـه كفعلـه املتعـدي -املتعدي لواحـد 

 وقد ينصب مفعوال به، وصارت مثلـه ًفاعال حتام
، وقد تنصب معموال ال يـصلح ًترفع فاعلها حتام

، ولكـن هـذا  من الناحيـة الـشكلية مفعوال بهإال
املعمول حني تنصبه ال يـسمى مفعـوال بـه، وإنـام 

يقول األستاذ عباس ). الشبيه باملفعول به(يسمى 
 إذ كيــف يعتــرب ": )٣/٢٩٤م،١٩٧٤( حــسن

مفعوال به وفعلها الزم ال ينصب املفعول به؟ هلذا 
يقولون يف إعرابه حني يكون منصوبا إنه منصوب 

  ." التشبيه باملفعول بهعىل
وفيام ييل يعرض البحث لصور إعـامل الـصفة 
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املشبهة كام رصدها النحويون، وفيه أن هذا الـشبه
ــرشط  ــت )اعتامدهــا(ال ينــصب إال ب  ســواء أكان

 ..أم غري مقرونة) أل(مقرونة بـ 
فصور الصفة املشبهة املـشهورة مـع معموهلـا 

. .صورة، ذلك إذا قـصد إعامهلـا) ست وثالثون(
فهي إما أن تكون جمردة من األلف والـالم، وإمـا 

ومعموهلـا إمـا أن يكـون .. أن تكون مصاحبة هلام
 .. اًا عنها وإما مضافًباأللف والالم وإما جمرد

مرفوع عىل : وهو يف أحواله الثالثة مع املجردة
الفاعلية، أو عـىل اإلبـدال مـن ضـمري مـسترت يف 

 ن،بـدو األزهـري،( ّلالصفة، بدل بعض مـن كـ
أو منـصوب عــىل ، أو جمـرور باإلضـافة، )٢/٨٤

التمييز إن كان نكرة، وعىل التشبيه باملفعول بـه إن 
 .كان معرفة

وهــو كــذلك مــع الــصفة املــصاحبة لأللــف 
ّوالالم، إال أن عملها اجلر مرشوط بكون املعمول 
مصاحبا لأللف والالم، أو مـضافا إىل املـصاحب 

 : هلام، وذلك نحو
ــت رجــال مجــيال ً وجــه، ومجــيالًرأي ُ وجهــه، ٌ ُ

 . برفع الوجه يف الثالثة–ُ الوجه ًومجيال
ً وجهه، ومجيالًا، ومجيالً وجهًومجيال ُ –َ الوجهَ

 .بنصب الوجه فيها
ِومجيل وجه، ومجيل وجهه، ومجيـل الوجـه  ِ ٍَ َ َِ–

 . الوجه فيهاّبجر
ُورأيت الرجل اجلميل وجه، واجلميل وجهه،  ُ ٌَ َ

ُواجلميل الوجه   .لوجه يف الثالثة برفع ا–َ
ًواجلميل وجهـ َا، واجلميـل وجهـه، واجلميـل َ َُ َ

 . بنصب الوجه فيها–َالوجه 
ِواجلميل الوجه   . الوجهّ بجر–َ

 .اًفهذه ستة عرش وجه
وينضم إليهـا مـا يكـون املعمـول فيهـا سـببا 
، اًمضافا إىل سببي، ووجوهه أيضا ستة عرش وجه

 :نحو
ٍا وجه أب  حسنًًرأيت رجال ، -)جهو( برفع –ُ

ٍا وجــه أب وحــسنً َ، وحــسن -) وجــه( بنــصب–َ
ٍوجه أب   . -) وجه (ّ بجر–ِ

 ،-)وجـه(برفـع  -ُا وجه أبيه حسنًًورأيت رجال
َ، وحـسن -)وجـه( بنـصب -َا وجـه أبيـه وحسنً

 . -) وجه (ّبجر -ِوجه أبيه 
ــال ــت رج ــسنًًورأي ــه األب  ح ِا وج ــع –ُ  برف

ِا وجه األب ، وحسنً-) وجه( ، -)وجه( بنصب–َ
ِن وجه األب وحس ِ .-) وجه (ّ بجر–َ
ٍأتاين احلـسن وجـه أب و ُ ، -) وجـه( برفـع –ُ

َواحلسن وجه أ  ويمتنع هنـا –) وجه(بنصب -ٍب ُ
.ّاجلر

ُوأتاين احلسن وجـه أبيـه  ُبـالرفع، واحلـسن–ُ
 .ّاجلر-أيضا– ويمتنع – بالنصب –َوجه أبيه 

ِوأتاين احلسن وجه األب  ُ ، واحلسن - بالرفع–ُ
ِوجه األب  ِ واحلـسن ُ وجـه األب – بالنصب -َ ِ–

 .- ّباجلر
ــون صــورة جــائز ــان وثالث ــن (ة فهــذه اثنت اب

ــدون، ــيش، ب ــك،٦/٨١يع ــن مال  ،ه١٤٠٢ ، اب
 .)١٢-٣/٧، الصبان، بدون،١٠٦٢-٢/١٠٥٩
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 مـن هـذه الـصور باتفـاق ّوقد امتنع من اجلر
 :النحويني أربع صور، هي

واملعمول مضاف إىل ) أل(أن تكون الصفة بـ  •
ِرأيت الرجل اجلميل وجهـه، : ، نحوالضمري ِ َ َ

ِوجه غالمه: أو َ.
مـضافة إىل املجـرد ) أل(أن تكون الصفة بـ و •

ِاجلميــل وجـه، أو وجـه غــال: منهـا، نحـو ٍ  ٍمَ
ـــــــــيبويه،( ، ٢٠٠-١/١٩٩،ه١٤٠٣ س

).٢/٨٤األزهري، بدون،
 ألن اإلضافة يف هذه الـصور األربـع مل تفـد  •

ا ًصغالم زيد، وال ختصيـ: ا،كام يف نحوًتعريف
حـسن : ا كام يف نحـوًكغالم رجل، وال ختفيف

ًالوجه، وال ختلص ا من قبح حذف الـرابط أو ِ
.ِاحلسن الوجه: التجوز يف العمل كام يف

واختلفوا فـيام إذا كانـت الـصفة جمـردة مـن  •
األلف والالم، ومضافة إىل معمـول مـضاف 

ِ حـسن وجهـه، ًرأيت رجـال: للضمري، نحو ِ َ
ِوحسن وجه أبيه   :فيهام) الوجه (ّ بجر–َ

 ومن تبعـه مـن )١/١٩٩،ه١٤٠٣( فسيبويه
ـــرصيني ـــك،( الب ـــن مال ، ٢/١٠٦٩،ه١٤٠٢ اب
 ،ه ١٣٩٧ ، السيوطي،٢/٢٠٧،ه١٤٠٥ ،الريض

، الشعر  يف رضورةا هذا االستعامل أجازو)٥/٩٧
، ابـن ٦/٨٧ ابن يعـيش، بـدون،( م بعضهعهومن

 ، ابــــن مالــــك،١/٥٧٣ ،ه١٤٠٠عــــصفور،
 .وغريه لشعريف امطلقا  )٢/١٠٦٩ ،ه١٤٠٢

ــازوه ــون أج ــره والكوفي ــه، نث ــالم كل  يف الك
 ، الـريض،٢/١٠٦٩،ه١٤٠٢ابن مالك( وشعره
 ،ه١٣٩٧ ، الــــــــسيوطي،٢/٣٠٧ ،ه ١٤٠٥

  يف رشح التـــسهيل قـــال ابـــن مالـــك).٥/٩٨
ذهـب إليـه  والصحيح مـا" :)٣/٩٦ ،ه١٤١٠(

وضعفه مع جـوازه . "الكوفيون من جوازه مطلقا
 ). ٢/١٠٦٩،ه ١٤٠٢( يف رشح الكافية

ــال األشــموين ــال ) ٤/١٤٣،ه١٣٦٥( ق ًمعل ّ
 ."ألنه يشبه إضافة اليشء إىل نفسه": وجه ضعفه

وروده يف حـديث الـدجال وحجة ابن مالـك 
ــىِ عينــُأعــور": الــذي ســبق ذكــره  ويف ،"ه اليمن

ِصـفر وشـاحها": حديث أم زرع ِ ُ ْ يف وصـف  و،"ِ
ِشثن أصابعه ": النبي  ُ ْ  سّ ويف حـديث عـيل "َ

كان ضـخم اهلامـة،كثري شـعر " :يصف النبي 
ِالرأس، شثن الكفني والقدمني، طويـل أصـابعه، 

 ،ه١٤١٠( قـال ابـن مالـك. "ضخم الكـراديس
فهذه أربعة شـواهد مـن أفـصح "): ٩٦-٣/٩٥

ــه تــدل عــىل صــحة  ــذي ال رضورة في الكــالم ال
ِمررت برجل حسن وجهه(استعامل  ِ..(" 
ُصفر "املشهور يف حديث أم زرع رواية : قلت ِ

 ،ه١٣٩٨(  كام يف رشح النووي عىل مسلم"هاِردائ
ــديث ). ١٥/٢١٩ ــا احل ــابعه": وأم ــثن أص  ،"ش

 فالروايـات الـواردة يف "ِطويل أصابعه"واألخري 
كتب احلديث ليس فيها يشء من هذا اللفظ، وإنام 

 شــثنكــان النبــي ": الروايـة املــشهورة بلفــظ
 ،ه ١٤٠٢ البخـــاري، ("..الكفـــني والقـــدمني

 ابن حنبل، ،٥/٩٩٥ بدون، الرتمذي، ،٧/٢٩٧
 ). ١٠١ ،١٤٣، ٢/٣١٢،٢٥٧ ،ه١٤٢٠

 ،٢/٨٥ بــدون، األزهــري،( وينقـسم اجلــائز
 :  إىل)٨٤
.قبيح -١
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.وضعيف -٢
.وحسن -٣

فأما القبيح فهو رفع الـصفة جمـردة كانـت أو  
املجرد منها ومن الضمري، واملـضاف إىل ) أل(مع 

 ٌهـذا رجـل: وذلـك أربـع صـور، وهـي. املجرد
ٌحسن وجه، وحـسن ٌ ٌ وجـه أب، واحلـسن وجـه،ٌ ُ ٍُ
ُواحلسن وجه أب الـصفة  ّووجه القبح هو خلـو .ُ

من ضمري يعود عىل املوصوف لفظا، وعىل قبحها 
 .اً لوجود الضمري تقدير؛ًفهي جائزة استعامال

وأما الضعيف فهو نصب الصفة املجـردة مـن 
، )أل(واملضاف إىل املعرف بــ) أل(املعرف بـ) أل(

ـــضاف إىل أو إىل الـــضمري املوصـــو ف، أو إىل امل
أنــه مــن إجــراء : ووجــه الــضعف هــو .ضــمريه

وذلـك .  وصـف املتعـديىوصف القارص جمـر
َهذا رجل حسن الوجه :أربع صور هي ٌ ٌ وحـسن،ٌ
ِوجه األب ُ وحسن وجهه،َ َ َ وحسن وجه أبيه،ٌ ٌ.

 .ومجيعها بالنصب
) أل( الـصفة املجـردة مـن ّومن الضعيف جر

ىل املـضاف إىل املضاف إىل ضمري املوصـوف، أو إ
ِحـسن وجهـه، : وذلك صـورتان، نحـو. ضمريه ِ ُ

ِوحسن وجه أبيه   وقد تقدم القـول – فيهام ّ باجلر–ُ
 .فيهام واخلالف بني البرصيني والكوفيني

 ..وأما احلسن فهو اثنتان وعرشون صورة
وقد سـبق أن ذكـرت أن مـن املتـأخرين مـن 
أوصل الصور إىل اثنتني وسبعني صـورة، وزادهـا 

 عـرش ألـف ة إىل أن وصـلت عنـده أربعـبعضهم
 . كام سبق ذكره..صورة ومائتني وست ومخسني

، ١/١٩٤،ه١٤٠٣ ســيبويه،( نأمــا املتقــدمو
جيـوز يف هـذا  : فقد قالوا)٤/١٩٥ املربد، بدون،

ُحـسن وجهـه: (أوجه، منها األصل نحـو ُ برفـع ) ٌ
ِحسن الوجـه( و،وجهه ٍحـسن وجـه(و ) ُ  ّبجـر) ُ

ًحسن وجهـ(و .الوجه فيهام َحـسن الوجـه(و) ا ٌ ٌ (
. فيهام) الوجه(ونصب ) حسن(بتنوين 

 .وبعض هذه الصور أجود من بعض
كل ذلك جائز ": )٤/١٥٩ بدون،( قال املربد

 إذا مل تقـل -ومعناه واحد يف نكرته، وأجود ذلك 
ــه ــسن وجه ُح ٌ ــه، وذلــك ألن : -ََ ــسن الوج ِح ُ

فكان األحـسن . كان معرفة وهو األصل) وجهه(
 ." مثلهٌضعه معرفةأن يوضع يف مو

 :ن هيَفأوجه احلس
ُهـذا رجـل حـسن وجهـه، ( أن تقول :األول ُ ٌ ٌ

ُوكثري مالـه ُ ) كثـري(و ) حـسن(، فرتفـع مـا بعـد )ٌ
بفعلهام؛ ألن احلسن إنام هو للوجه، والكثـرة إنـام 

ٌهـذا رجـل قـائم : (هي للامل، فهذا بمنزلة قولك
 ).ٌأبوه، وقاعد أخوه

، )ِ الوجـهُهذا رجـل حـسن: ( أن تقول:الثاين
 باإلضـافة وإدخـال –) ِ الوجهُهذه امرأة حسنة(و

 وهـو بعـد األول – املضاف إليه األلف والالم يف
 .آنفايف اجلودة واالختيار، كام قال املربد، 

 : )٦/٨٤ بدون،(قال ابن يعيشو
 ،إنام كـان املختـارهو املختار بعد األول، وو"
) الوجــه(ن عــل أنــك ملــا نقلــت الفعــل َبــِمــن ق
دته إىل ضمري املوصوف الـذي كـان متـصال وأسن

 جعلتـه  ووجـه املبالغـة أنـك–بالوجه للمبالغـة 
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ا عـىل ًحسن العامة بعد أن كـان احلـسن مقـصور
 كان املختـار اإلضـافة وإدخـال األلـف –الوجه 

أما اختيار اإلضـافة فـألن . والالم يف املضاف إليه
ري معتـد غـهذه الصفات املشبهة بأسامء الفاعلني 

 ألن أفعاهلا غري مؤثرة، كـضارب وقاتـل، ؛بفعلها
وإنام حدث هلا هذا املعنى والشبه بأسامء الفـاعلني 
بعد أن صارت أسامء وكانـت غـري مـستغنية عـن 
االسم الذي بعدها، فأضيفت إىل ما بعدها كسائر 

غالم زيد، ودار : األسامء إذا اتصلت بأسامء، نحو
ار وأمـا اختيـ. عمرو؛ فلذلك اختري فيها اإلضافة

فألنـه إنـام كـان معرفـة ) الوجه(األلف والالم يف 
: أي [بإضــافته إىل اهلــاء التــي هــي ضــمري األول

ــضمري]ضــمري املوصــوف ــوا ذلــك ال ــام نزع  فل
ــاعال مــستكنً ــوه ف ــه األلــف وجعل ا عوضــوا عن

ــل يف  ــاج األص ــن منه ــرج ع ــئال خي ــالم؛ ل وال
 ."التعريف

وكالم ابن يعيش هـذا توضـيح لكـالم املـربد 
قـد أخـذه مـن  -ابن يعـيش :  أي-هو السابق، و

 ،ه١٤٠٣( كــالم ســيبويه، حيــث يقــول ســيبويه
١٩٥-١/١٩٤(: 

ا بـاأللف ً إنام تعمل فيام كان من سببها معرف"
ِوالالم أو نكرة، ال جتاو ز هـذا؛ ألنـه لـيس بفعـل ُ
واإلضــافة فيــه أحــسن  .وال اســم هــو يف معنــاه

وأكثر، ألنه ليس كـام جـرى جمـرى الفعـل وال يف 
، فكــان أحــسن عنـدهم أن يتباعــد منــه يف معنـاه

اللفظ، كام أنـه لـيس مثلـه يف املعنـى ويف قوتـه يف 
هنـم لـو أومع هـذا . والتنوين عريب جيد. األشياء

ا إال نكـرة عـىل ًتركوا التنوين أو النون مل يكن أبـد

فلام كان ترك التنـوين فيـه والنـون ال . اًحاله منون
َجياو ن تركهام أخـف ز به معنى النون والتنوين، كاُ

علــيهم، فهــذا يقــوي أن اإلضــافة أحــسن، مــع 
ــضاف قولــك .التفــسري األول ــذا حــسن : فامل ُه

ُالوجه، وهذه حسنة : ومـن ذلـك قـوهلم.. ِ الوجهِ
ّهو أمحر بني العينني، وهو جي َّد وجه الدارُ ُِ". 

ّوالكالم كله تعليل لكثرة اإلضـافة يف الـصفة
ــ ــدم مناس ــامء وع ــبتها لألس ــشبهة؛ ملناس بتها امل

 .لألفعال
ًهـذا رجـل حـسن وجهـ: (قوهلم: الثالث ٌ ََ ،)اٌ

 :أمرين، مها) اًوجه(فيحتمل نصب 
َحسن(أنه منصوب بـ  -١  املفعول، كام ّعىل حد) َ

هــذا : (إذا قلــت) زيــد(يف ) ضــارب(يعمــل 
ًضارب زيد ) وجهـه(عىل التشبيه به، كام رفع ) اٌ

ُحسن وجهه: ( قولكيف ُ .عىل التشبيه به) ٌ
: وبا عـىل التمييـز، كـام تقـولأن يكون منص -٢

 :ّعىل حـد قـوهلم، )اًهذا أحسن منك وجه(
؛ ألنـك "ا ً ٍ سحابٍ راحةُما يف السامء موضع"

ــني  ــام ب ــه موضــع احلــسن، ك ــت بالوج ّبين ّ
السحاب نوع املقدار، وهو نكرة كام أنه نكرة 

 .)٦/٨٤ابن يعيش،بدون،(

هد وا شـ)١/١٩٨،ه١٤٠٣( وأنشد سـيبويه
ا قـول أيب زبيـد ًا جاء منونـومم:  حيث قال،لذلك

 ):يصف األسد(
َّكأن أثواب نق ََّ َاد قدرن لهَ ُْ ِ ٍ

َيعلو بخملتها كهباء هدابا َ ْ ْ ََّ ُ َ َْ ِ َ
ّهدابا(حيث نصب  َكهباء: (بقوله) ُ ْ ملا فيه من ) َ

 .نية التنوين الذي مل يظهر لعلة منع الرصف
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 : قوله-اً أيض–وأنشد 
ًهيفاء مقبلة َُ ُ ْ ِ عجزاء مدبَ ْ ُ ُ َ ًةَرَْ

ُحمطوطة جدلت، شنْباء َ ْ ْ َِ ُ  َ أنياباٌ
ــه  ــث ورد قول ــا(حي ــصفة ) أنياب ــصوبا بال من

 عىل نية التنوين، وامتنـع تنوينـه ،)شنباء( املشبهة 
 .لعلة منع الرصف

 : بن زيدّوأنشد لعدي
ٍمن حبيب أو أخي ثقة ِ َِ ٍ َ ْ

َأو عدو شاحط دارا َ ٍّ ٍْ ِ َ ُ َ 
َدارا(حيث نصب   .)شاحط(بالصفة ) َ

ًهو حسن وجه: وز قوهلم جي هذا وعىل  ..اٌ
ــوهلم: الرابــع ٍهــذا رجــل حــسن وجــه (:ق ُ ََ ٌ (

ُحـسن : (وهـو مثـل). وجـه(بإضافة الـصفة إىل  ََ
، إال أهنم حـذفوا األلـف والـالم ختفيفـا، )ِالوجه

وألنه موضع أمن فيـه اللـبس، فحـذفوا الـضمري 
العائد لعلم السامع أنه ال يعنـي مـن الوجـوه إال 

تتعـرف باإلضـافة؛ ألهنـا وجهه، وألن الصفة ال 
عىل نية االنفصال، ويدل عىل تنكريها مع إضافتها 
إىل املعرفة جواز دخول األلـف والـالم عليهـا يف 

 ).ِ الوجهِمررت بالرجل احلسن: (قوهلم
 عىل )١/١٩٧،ه١٤٠٣( ومن شواهد سيبويه

ٍهو حديث عهـد ": جواز هذا الوجه قول العرب ْ َ ُ
َبالوجع َ".

 بقـول ًأيضا) جع سابقسيبويه، مر( واستشهد
 :عمرو بن شأس

ًألكنى إىل قومي السالم رسالة َ َّ ِ ِْ َ
ًبآية ما كانوا ضعاف ِ ْا وال عزالِ ُ

ُوال سيئي زي إذا ما تلبسوا ََّ ٍّ َِّ ِ
ًإىل حاجة يوم ًا خميسةٍ َ َّ َ ْ بزالُ ُ 

ٍّوال سيئي زي(حيث استعمل  ّ وقـد أضـاف ) َ
 وهو نكـرة عـىل) ٍّزي(إىل ) ّسيئي(الصفة املشبهة 

تقدير إثبات األلف والالم، وحذفهام لالختصار، 
ٍهذا رجل حسن وجه:(وهو مثل قوله   السيوطي،( )ُ

 .)٣/٥٩٦ م،١٢٩٩ ، العيني،٢٨٢، صه١٣٢٢
 :ُوبقول محيد األرقط

ِالحُق بطن بقرا سمني **  َ ً َ ِْ ٍ َ ِ** 
مـع حـذف ) بطـن(إىل ) الحق(حيث أضاف 

ســيبويه،مرجع ســابق، ابــن(كــام يف ســابقه) أل(
 .)٦/٨٥ بدون، يش،يع

َهو حسن الوجه(: قوهلم: اخلامس  بتنـوين –) ٌ
وذلـك عـىل رأي مـن ) الوجـه(نصب و) حسن(

ًهو حـسن وجهـا : يقول  – بـالتنوين والنـصب–ٌ
فانتصاب الوجه هنـا عـىل التـشبيه بـاملفعول بـه، 
وذلك ألنه ملا أضمر الفاعل يف الصفة جعل الثاين 

وا هنا الـصفة بمنزلة املفعول به، محل) الوجه(وهو 
عىل اسـم الفاعـل، فنـصبوا هبـا وإن كانـت غـري 

محلوا اسم الفاعل عىل الصفة املـشبهة متعدية، كام 
 .مررت بالضارب الرجل: حيث قالوا

ُوإنام قالوا ذلك؛ ألنه معرفـة ال حيـسن نـصبه 
 .عىل التمييز

ــون ــاز الكوفي ــد أج ــريض،( وق  ،ه١٤٠٥ ال
ْعـــيل الفـــاريس ومـــن وافقـــ  وأبـــو)٢/٢١٠  هَ
 ، ابن يعيش،بدون،١/٤٤٥،ه١٤١٦ العكربي،(
أن يكـون ) ٣/٢٤٦ ،ه١٤٠٨ ، أبوحيان،٦/٨٥
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 ،ا عىل التمييز وإن كانت فيه األلف والالمًمنصوب
 ال فرق بني دخول األلف والالم وعدمها لـو وأنه
ًهو حسن وجها: (قال ونـصب ) حـسن(بتنوين ) ٌ

َاجلامء الغفري(، إذ قد جاء )ًوجها( َ ِفـاه إىل يف(و ) َّ ُ (
َأرســلها العــراك(و ــذا )َ ــع مــن كــون ه ، ومل يمتن

منصوبا عىل احلال؛ ألن فائدته فائدة النكرة، فلـم 
 بــدون، ابــن يعــيش،(هيمتنــع أن يكــون هــذا منــ

٦/٨٥( . 
 عىل – هنا – واحلق عندي أن انتصاب االسم 

التشبيه باملفعول به فيه غرابة، إذ الصفة حممولة يف 
 يتعـدى الفاعـل، عملها عىل فعلها، وهو الزم ال

فـال ينـصب املفعـول بــه، وال بـد أن تكـون هــي 
أضعف منه يف القدرة عىل اإلعامل، فام دام الفعـل 
 .ال ينصب فهي من باب أوىل ال تعمل هذا العمل

ُثم إن ما يزعم أنـه منـصوب هبـا عـىل الـشبه 
ــه  ــارة في ــى، وال أث ــة هــو فاعــل يف املعن باملفعولي

 . للمفعولية، وال لشبهها
ألوىل يف هذا االستعامل أن حيمـل عـىل وكان ا

: التمييز، أو التشبيه بالتمييز النكرة يف مثل قـوهلم
ًهو حسن وجها(  :، وذاك العتبارين)ٌ

ّ أن استعامل التمييز حموال عـن الفاعـل :أوهلام ّ
وارد يف فصيح الكالم، وهو بيان إلهبـام النـسبة، 

M 5 6 7 L :ومنــه قولــه تعــاىل
 وقوله ،)ِالرأس ُشيب لواشتع( ، أصله]٤:مريم[

:النـساء[ M x y z { | } ~ L  :تعاىل
َّأنفـسهن طابـت ِفـإن( ُأصله ،]٤ ُ ُ ُ  يشء عـن لكـم َ

ــه ــشام،( )من ــن ه ــذا )٣٣٣م، ص١٩٨٤اب ، وه

ًيسوغ إعراب املنتصب بعد الصفة املـشبهة متييـزا  ّ
ّعىل أي حال، باعتبـاره حمـوال عـن فاعـل، و ألن  ّ

ه موضــع ّالقــصد منــه حاصــل، إذ بينــت بالوجــ
ًاحلسن كام رصح بذلك ابن يعيش قبال، وال يصح 

 .ّأن يلحق باملفعول أو يشبه به
 – ممن يعتد بقـوهلم – أن من النحويني :ثانيهام

من أجاز نصبه عىل التمييز، وال ضري فيام لـو جـاء 
 . ًمنه معرفة محال عىل جميء احلال معرفة

يقـول ) ٦/٨٥ بـدون،( لذا نرى ابـن يعـيش
 ٌوهــو وجــه":  هــذا االحــتاملوهــو يعقــب عــىل

 -عـىل التمييـز هنـا )الوجـه(نصب :  أي-حسن
 ." يف اللفظٌلوال شناعة

 عىل )١/١٩٥،ه١٤٠٣( ومن شواهد سيبويه
ــتعاملجــواز ــذا   اس ــة، الوجــهه ــول  يف العربي ق
 :)١٧٢، صه١٣٦٣(زهري

ٌأهوى هلا أسفع اخلدين مطرق  َّ َِ ُ ِْ ْ ُ ََّ َ َْ 
ْريش القوادم مل تنْصب له ا َ َ ُْ ِ َ َ ُلشبكِ َ ُّ 

الصفة املـشبهة ـب)  القوادمَريش(حيث نصب 
 .ّوهي منونة، )ٌرقّطُم (باسم الفاعل

 :)٧٩م، ص١٩٧١(وقول العجاج
ِحمتبك ضخم شئون الرأس َّ ٌَ ُ َ ْ ُُ ْ ٌ ِ َ

بالـصفة املـشبهة )  الرأسَشئون(حيث نصب 
ًمنونا) ٌمْخَض(باسم الفاعل، وهو  ّ . 
 –)١/١٩٦ ،ه١٤٠٣ سيبويه،( ومن شواهده

 :)٧٥م، ص١٩٦١( قول النابغة-أيضا
ِونأخذ بعده بذ ْ ُ ٍناب عيش َ ْ َ ِ َ 

َأجب الظهر ْ َّ ََّ ُ ليس له سنَامَ َ
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،ألنه )َّأجب(بـ ) أل(وهو مع ) الظهر(فنصب 
َّيف نية التنوين، ولو كان غري منوي تنوينه النجر ما 

 جمـرور، - أيـضا -هـو) َّأجب(بعده باإلضافة، و
ة؛ ملنعـه مـن ّولكنه جر بالفتحة نيابة عـن الكـرس

 ،ه١٤٠١ البغـدادي،( لكونه مل يضف. ،الرصف
٩/٣٦٥،٣٦٤.( 

 عــن هــذا )١/١٩٦،ه١٤٠٣( قــال ســيبويه
 . " وهو يف الشعر كثري": االستعامل

ــسادس ــوهلم: ال ــل (:ق ــررت برج ــسن ٍم ِ ح َ َ
ِوجهه : ، كام تقـول )وجهه(إىل ) حسن(بإضافة ) ِ

ِ حسن الوجهٍبرجل( ِ.( 
 )١/١٩٩،ه١٤٠٣( وقــد أجــازه ســـيبويه 

َحـسنة وجههـا، : وقد جاء يف الشعر": حيث قال ِ ُ
جعلـوا اإلضـافة : شبهوه بحـسنة الوجـه، يعنـي 

وذلـك ": ثم أردف بقوله. "معاقبة لأللف والالم
  ."رديء

مما يعني أنه قد جاء عن العـرب مـع رداءتـه، 
ِزيد حسن وجهه: ( وذلك أن األصل كان ِ فاهلاء ) ُ

صفة، وصـارت فنقلت اهلاء إىل الـ) زيد(تعود إىل 
الصفة مسندة إىل عامة بعـد أن كانـت مـسندة إىل 
ــصفة، وصــار  ــضمري يف ال ــتكن ال خاصــة، واس
مرفوع املوضع بفعله بعد أن كان جمـرور املوضـع 

الـصفة  باإلضافة، فال حيسن إعادهتـا مـع إسـناد
ابـن (اًإليها؛ ألن أحدمها كاف، فلذلك كـان رديئـ

 .)٦/٨٦يعيش، بدون، 
 الــضمري مكــان ووجــه جــوازه جعــل مكــان

األلف والـالم؛ ألهنـام يتعاقبـان، وبقـي الـضمري 
األول عــىل حالــه، فعــاد إىل األول ضــمريان، 

زيد : أحدمها مرفوع واآلخر جمرور، بمنزلة قولك
ِضارب غالمه   –إىل غالمـه ) ضـارب( بإضافة –ُ

، ويف )زيد(ضمري مرفوع يعود إىل ) ضارب(ففي 
يش، بدون، ابن يع(ضمري جمرور يعود إليه) غالم(
٦/٨٦(. 

  للـشامخ)١/١٩٩،ه١٤٠٣( وأنشد سـيبويه
 :)٨٦، صه ١٣٢٧(
ُأمن دمنَتني عرس الركب فيهام   َ ْْ َّ َّ ْ َْ ِ َ ِ ِ َ

َبحقل الرخامى قد عفا طلالمها َ َ َ َُّ ِ َ
َأقامت عىل ربعيهام جارتا صفا   ََ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ 

َكميتا األعايل جونتا مصطالمها ْ ْ َ ُْ ََ َ َ ُ 
ــه ــي قول ــصطالمه( :فف ــا م أضــيفت  )اجونت
إىل معمـول يـشتمل عـىل ) جونتا(الصفة املشبهة 

يعود ) مصطالمها(ضمري املوصوف، فالضمري يف 
، وهـذا االسـتعامل رديء عنـد )جارتا صـفا(إىل 

هـذان رجـالن : سيبويه، وهو مثل قوهلم يف النثـر
 .)٣/٥٨٧م،١٢٩٩العيني،(ِحسنا وجوههام

 هذا برصينيأن منع بعض الالذكر بوقد سبق  
ً، خمالفا سـيبويه  يف الشعر وغريه مطلقا،عاملاالست

 ،ه ١٤١٦( قال العكربي. يف جتويزه إياه يف الشعر
 يفيض ذلك َّأن خالفه من ومن حجة"): ١/٤٤٤
 َّأن عـىل البيت َّوتأولوا نفسه، إىل اليشء إضافة إىل

َّفـإن الظـاهر، خالف وهو لألعايل، الضمري َمحـل ِ ْ َ
 اإلضـافة وليـست بقياس، ليس اجلمع عىل التثنية
َاحلـسن (َّألن نفـسه؛ إىل الـيشء إضـافة مـن هنا َ َ ْ (

 َّحـصلت َّوإنـام للوجـه، ليـست) اهلـاء (و للوجه
 ."والالم األلف حتصله كام التعريف

ــصفور ــن ع ــسب اب ) ١/٥٧٣،ه١٤٠٠( ون
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ذلـك املنـع إىل ) ٢/١٠٦٩،ه١٤٠٢( وابن مالك
 عنـد وهـو"): مرجع سابق(قال ابن مالك. املربد
 ."وغريه الشعر يف ممنوع املربد سالعبا أيب

 ):مرجع سابق(وقال ابن عصفور
 البيـت، يف حجـة ال َّأنـه فـزعم املـربد  وأما" 

 مـصطالمها يف الـذي الـضمري يكون أن الحتامل
َمـصطىل جونتـا: قـال َّفكأنـه األعـايل، عىل ًعائدا ُ 

 صـيغة عـىل األعـايل عـىل الضمري فأعاد األعايل،
 موقـع اجلمع فوقع أعليان، نىاملع يف ّألهنام التثنية؛
.. َالكبـشني َرؤوس ُقطعـت باب من ّألنه التثنية؛
 ٍبرجـل ُمـررت :مثـل يكـن مل هـذا عـىل كان وإذا

ُوجهه، حسن ُوجهـه ٌحـسن( َّأن ترى أال ُ  وبابـه) ُ
 ًضـمريا حـسن يف َّألن الـضمري، تكـرار فيـه يلزم
 عـىل يعـود وجهـه يف والضمري الرجل، عىل يعود

َمـصطالمها جونتا( كذلك ليسو ًالرجل أيضا، ُ(، 
 الـذي الضمري َّألن اهللا، رمحه سيبويه أخذه ما عىل
 يف الـذي والـضمري اجلـارتني، عىل يعود جونتا يف

 .األعايل عىل يعود مصطالمها
 املعنـى فـساد ّاملربد إليه ذهب ما ُيبطل والذي
 عــود َّفــإن اللفــظ ضــعف أمــا اللفــظ، وضــعف
 يف حـسبه عىل كوني أن ينبغي الظاهر عىل الضمري
َوأما قليل، املعنى عىل ومحله اللفظ،  املعنـى فـساد َ

 األعـايل، مصطىل جونتا: ذاك إذ املعنى يكون َّفإنه
 لألعـايل، ال جلـارتني هو ّإنام احلقيقة يف واملصطىل
 ٍحـسن ٍبرجـل ُمررت: قولك بمنزلة ذلك فيصري
 هـو ّوإنـام الـرأس إىل الوجه فتضيف ِرأسه، َوجه

 ال فكـذلك هـذا تقول ال العرب َّأن فكام للرجل،
 ."بمنزلته هو ما تقول

ن جييزونه يف الكالم كله، وصححه يو والكوف
 . كام تقدم بيانه،ابن مالك
ُ وجهـهٍ حسنٍمررت برجل: (قوهلم : السابع َ (

مـع إضـافته إىل ) الوجـه(بتنوين الصفة ونـصب 
ضمري املوصوف وانتصابه عىل التـشبيه بـاملفعول 

 .به
: يف قـوهلم) الوجـه(نـد مـن نـصب وجيوز ع

عىل التمييـز نـصب ) َ الوجهٍ حسنٍمررت برجل(
هذا عىل التمييز، فلم يعتد بتعريفه؛ ألنه قـد علـم 

ابـن (رأهنم ال يعنون من الوجوه إال وجـه املـذكو
 .)٦/٨٨يعيش، بدون،
، ابن ٢٣٢ص أ، بدون، الزخمرشي،( وأنشدوا
 ،ه ١٤١٠مالـك ، ابن ١/٥٧٥،ه١٤٠٠ عصفور،

اًشــاهد) ٨/٢٢١ ،ه١٤٠١ ، البغــدادي،٣/٩٦
: التميميقول عمرو بن جلأ هو هلذا الوجه 

َأنعتها َُ ْ ِ إين من نعاهتا َ َّ ُْ ِ ِكوم الذرى وادقة رساهتا       ِّ َّ ُ َ ًَ َ ُِّ ْ َ 
هكذا أنشده ": )٦/٨٨بدون،(قال ابن يعيش

جعلـه ) ّرساهتـا(أبو عمر الزاهد بكرس التـاء مـن 
ُزيد حسن وجهه(: منصوبا بوادقة، فهو مثل َ ٌ(".

 وقال أبوعيل الفـاريس يف املـسائل البـرصيات
 أنشد الفراء عـن الكـسائي،"): ١/٣٥١،ه١٤٠٥(

:ابن األعرايبوقد رويناه عن ثعلب عنه يف نوادر 
 ا ِاهتّ من نعّها إينُأنعت

 اِراهتَّ جممِاألخفافمدارة َ
 فرنياهتا ِفارى وعّ الذَغلب

ِ رساهتً الذرا وادقةَكوم  "اّ
ِوادقــة رساهتــا(وشــاهد البيــت هــو  َّ ــث ) ٌ حي

ِرساهتا(نصب   وهـي صـفة مـشبهة ،)وادقـة(بـ ) َّ
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 -عنـدهم –وفاعلها ضمري مسترت فيها، والنصب 
 . عىل التشبيه باملفعول به

: هذا البيت عـىل": )مرجع سابق(قال أبوعيل
َهنـد حـسنة وجههـا( َ مـن ذكـر ) وادقـة(، ففـي )ٌ

َّ للرستاإلبل، وليس  ."ات فافهمُّ
ونصب معمول الصفة املشبهة يف حال إضافته 
 إىل ضمري موصوفها ال جيوز إال يف رضورة الشعر

ــن عــصفو ــد اب ، وعــىل )١٥٦م، ص١٩٨٦(رعن
ــشهد  ــسابقبذلــك است ــت ال وادقــة ( بروايــة البي

ونـصب ) وادقـة( بتنـوين ،)ّرساهتا(بدل) ّرضاهتا
َحسن وجهه(فهو مثل ) اهتاّرض( ٌ.( 

 
 

ذكر النحاة أنه جيوز إدخال األلف والالم عىل 
 :الصفة املشبهة، وحينئذ جتوز فيها هذه األوجه

ُمررت بالرجل احلسن وجهـه (:األول ُ برفـع ) ِ
ٍمـررت برجـل حـسن : (كام كنت تقول ) الوجه(

ُوجهه ُ.( 
ِمررت بالرجـل احلـسن الوجـه(: الثاين كـام ) ِ

ِ حـسن ٍ مـررت برجـل:كنت تقول يف املجرد منها
 . باإلضافة-ٍوجه 

ـــال ســـيبويه : )٢٠٠-١/١٩٩،ه١٤٠٣(  ق
واعلم أنه ليس يف العربية مـضاف يـدخل عليـه "

األلـف والـالم غـري املـضاف إىل املعرفـة يف هــذا 
: ، وذلك قولـك]يعني باب الصفة املشبهة[الباب

ِهذا احلسن الوجه أدخلـوا األلـف والـالم عـىل . ُ
 إىل معرفـة ال يكـون ؛ ألنه مضاف)حسن الوجه(

 فاحتـاج إىل ذلـك حيـث منـع مـا ،هبا معرفة أبدا
 ."ُوال جياوز به معنى التنوين  لبتة،أيكون يف مثله 

أن اإلضافة هنا عىل نية االنفصال، وإذا مل : أي
تكسبها تعريفا مل متنعها من دخول األلف والـالم 

 بـدون، ابن يعيش،( فعليها إذا احتيج إىل التعري
٦/٨٨(. 

ــثالث ــ (:ال ــررت بالرجــل احلــسن وجه ًم ) اِ
عىل التمييز أو التـشبيه بـاملفعول ) وجها(فتنصب 

به، كام كنت تنصبه قبل دخول األلف والالم مـع 
 .التنوين

ــيبويه ــشد س ــة)١/٢٠٠،ه١٤٠٣( وأن   لرؤب
 : )١٥م، ص١٩٠٣(

ًاحلزن باب ُ ْ ُوالعقورا َ  َ كلباَ
بالـصفة املقرتنـة ) كلبـا(و) بابـا(حيث نصب 

ًاحلـسن وجهـ: ( حـد قـوهلمبأل، عىل ُا، والطيـبُ
ــًخــرب ًا، واحلــسان وجوه ُ َ ــه إال )اِ ــون في ، وال يك

ــد ــة جي ــي عربي ــصب، وه ــدون،(ةالن ــربد، ب  امل
 .)٨/٢٢٧ ،ه١٤٠١ البغدادي، ،٤/١٦٢

وزعـم ": )١/٢٠١ ،ه١٤٠٣( وقال سـيبويه
أبو اخلطاب أنه سمع قوما مـن العـرب ينـشدون 

 :هذا البيت للحارث بن ظامل
ٍثعلبة بن سعد فام قومي ب ْ َ ََ ِ َ َ َ

َوال بفزارة الشعرى رقابا َْ ِ َ ُّ َ َ"

 ســيبويه،( وورد البيـت نفــسه بروايــة أخــرى
ـــشجري،١/٢٠١ ،ه١٤٠٣ ـــن ال  ،ه١٤١٣ ، اب

 هـــي )١٣٣، صه١٣٨٠ ، األنبـــاري،٢/٣٩٨
 :قوله
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ٍفام قومي بثعلبة بن سعد ْ َ ِ َ
َوال بفزارة الشعر الرقابا ِّْ ُّ َ َ َ

َالشعرى رقابـا" :والشاهد يف الرواية األوىل  ْ ُّ" 
بالـصفة املقرتنـة بـأل ) رقابا(حيث نصب النكرة 

ــشعرى( ــوهلم)ال ــة ق ــون بمنزل ــسن : (، فيك ُاحل
ِّالشعر الرقابا(أما الرواية الثانية ). اًوجه ِ ْ فنـصب ) ُّ

، )ُّالشعر(املقرتن بأل بالصفة املقرتنة بأل ) الرقابا(
َاحلسن الوجـه: (وهي مثل قوهلم ، وهـي عربيـة)ُ

 ،ه١٤٠٣( ه عــىل ذلــك ســيبويّ كــام نــص،جيــدة
 .وسيأيت احلديث عنها) ١/٢٠١

مـررت : (وال جيوز يف هذه الـصورة أن تقـول
باإلضـافة؛ ألهنـا معرفـة ) ٍ وجـه ِبالرجل احلـسن

ذلك تناقضا يف باللفظ، فال تضاف إىل نكرة؛ ألن 
 .يف الظاهر، وخمالفة لسائر كالم العرب

 :)١/٢٠٠،ه١٤٠٣( ويف ذلك يقول سـيبويه
ًاحلـسن وجهـ(فأما النكرة فال يكون فيها إال " ،)اُ

 من التنوين؛ ألنـك لـو ًتكون باأللف والالم بدال
ُحديث عهد، أو كريم أب، مل ختلل بـاألول : قلت ٍ ُ ٍ ُ

يف يشء، فتحتمل له األلف والالم؛ ألنـه عـىل مـا 
 ."ينبغي أن يكون عليه
ــسريايف ــال ال ، ١/٢٠٠،ه١٤٠٣ ســيبويه،(ق

يعنـي أنـك إذا ": م سـيبويه كالاً شارح)٣هامش
أدخلت األلف والالم يف الصفة ونكرت ما بعدها 

مل ال جتوز إضافة الـصفة : فإن قيل. مل جتز إضافتها
إىل نكرة يف اللفـظ، وليـست اإلضـافة صـحيحة 

ٍاحلــسن وجــه؟: فيقــال ــا إذا  :يقــال ُ مــن قبــل أن
أعطيناها لفظ اإلضافة وإن مل يكن معناهـا معنـى 

 يكون خارجا لفظهـا عـن لفـظ اإلضافة مل جيز أن

ولـيس يف .  ألنا سميناها هبـا؛اإلضافة الصحيحة
يشء مـن اإلضــافات لفظــا أو حقيقــة مــا يكــون 
املضاف معرفة واملضاف إليها نكرة، فلم حيسن أن 

ٍاحلـسن وجـه، فيجـرى عـىل زيـد مررت ب: تقول
 ."هخالف ألفاظ اإلضافة التي سميناها ب

ــع ــسن ال (:الراب ــل احل ــررت بالرج ــهِم ) َوج
 ).الوجه(بنصب 

ــيبويه ــال س ــي ": )١/٢٠١،ه١٤٠٣( ق وه
، وأنــــشد قــــول احلــــارث "عربيــــة جيــــدة

 :، وهو)بروايته الثانية(السابق
  ٍ سعدِ بنَفام قومي بثعلبة

َّ الشعر الرقاباَوال بفزارة ِ ْ ُّ 
ـــال فـــإذا ": )٢٠٢-١/٢٠١،ه١٤٠٣( وق

 أو مجعت فأثبت النون فلـيس -الصفة:أي-ثنيت 
َهـم الطيبـون األخبـار :قوهلم وذلكإال النصب، 

ــصب [ ــار(بن ــوه ]األخب ــسنان الوج َ، ومهــا احل
 M c d :ومن ذلك قوله تعاىل. ]بنصب الوجوه[

e f  g L ]ـــف ـــإن . ]١٠٣ :الكه ف
كففت النون جررت، كان املعمـول فيـه نكـرة أو 

ٍهـؤالء الـضاربو زيـد، : فيه ألف والم، كام قلـت
 ."ٍهم الطيبو أخبار: وذلك قوهلم
ُمررت بالرجل احلسن الوجـه( :اخلامس برفـع ) ِ

 خللوه من العائد، وهذه الصفات ر؛، وفيه نظ)الوجه(
 .إنام عملها يف ضمري املوصوف، أو فيام كان من سببه

وجــوازه عنــد الكــوفيني عــىل تنزيــل األلــف 
احلـسن : (والالم منزلـة الـضمري، فيكـون قـوهلم

ُاحلـسن وجهـه: بمنزلـة) الوجـه(برفـع ) ُالوجه ُ .
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Ê L ]ـــات ـــراد ]٤١-٣٧:النازع ـــىل أن امل  ع

وكـذلك . )٦/٨٩ ابـن يعـيش، بـدون،( )مأواه(
 :ص[ M  e f g h i    L:قوله تعاىل

 عىل أن األلـف والـالم أغنـت عـن املـضمر ]٥٠
ًمفتحة هلم  :أيلإلضافة، العائد، إذ كانت معاقبة 

 . )٣/١٠٣،ه١٤١٠ابن مالك،( أبواهبا
ــيش ــن يع ــال اب ــدون،( ق ــو ": )٦/٩٠ ب وه

جاء الذي قـام : ضعيف، إذ لو جاز مثل هذا جلاز
، وهـذا ال جيـوز بـال )غالمـه(ُالغالم، عـىل إرادة 

 :-رأي أكثـر البـرصيني وهو -وقال قوم. خالف
بـواب مفتحـة هلـم األ: واملراد ن العائد حمذوف،إ

واختيار أيب عيل أن تكون الصفة مـسندة إىل . منها
) مفتحـة(ضمري املوصوف، فيكـون عـىل هـذا يف 

فتحـت اجلنـات إذا : ضمري اجلنـات؛ ألنـه يقـال
ــل ــا، ويف التنزي ــت أبواهب  M o p :فتح

q r L ]ـــأ ـــواب. ]١٩:النب وتكـــون األب
بـدل) مفتحـة(مرتفعة عىل البدل من الـضمري يف 

 { | M :لة قولـه تعـاىل بمنز،البعض من الكل
~  � ¡   ¢ £ ¤ ¦¥ L ]ل آ
 ."]٩٧: عمران

 وقد – أيضا – )مرجع سابق(وقال ابن يعيش
  :)٤م،ص١٩٥٨(أنشدوا بيت امرئ القيس

ٍكبكر املقاناة البياض بصفرة  َِ ْ ُُ َِ ِ ْ َِ
ِغذاها نمري املاء غري حملل َّ ََ ُ َ ُِ ْ ِ َ َ َ

اجلر والنصب والرفع، فاجلر : عىل ثالثة أوجه
ــ ــك: ك كقول : ِاحلــسن الوجــه، والنــصب كقول

َاحلسن الوجه، عىل التشبيه بـاملفعول بـه، والرفـع 
ُاحلسن الوجـه، عـىل مـا ذكـر مـن إرادة : كقولك
 .العائد

ــ ــن القاس ــد ب ــوبكر حمم ــال أب ــاريق  م األنب
 : )٧٠م، ص١٩٦٣(

 عن إعـراب ىسألت أبا العباس أمحد بن حيي"
 .جيوز اخلفض والنصب والرفـع: فقال) البياض(

إليه، وصلح اجلمـع ) املقاناة(فمن خفضه أضاف 
بني األلف والالم واإلضافة ؛ ألن األلف والـالم 

موصــول اســمي، ) أل(ألن [ل ا االنفــصامعنامهـ
: والتقدير] ِّوهي غري معرفة، عند مجهور النحويني

وال جيوز : قال.  بصفرةَونىُكبكر املقاناة البياض ق
 البـاء باإلضـافة أن جيعـل) البيـاض(ملن خفـض 

يف مـذهب األسـامء ) املقاناة(؛ ألن )املقاناة(صلة 
فال جيوز أن توصل بالباء، فخطأ يف قول الكسائي 

 يف الناس؛ ألن ِ األبِمررت برجل وجيه: والفراء
يف مذهب األسامء، فال جيـوز أن يوصـل ) وجيها(

مــررت برجــل راغــب األب : وكــذلك). يف(بـــ 
 .فيك، خطأ ملا ذكرنا

ومـن : ]باس أمحـد بـن حييـىأبالع: أي[وقال
 وذلك عـىل –نصبه عىل التفسري ) البياض(نصب 

رأي الكوفيني الذين جييزون يف التمييـز التعريـف 
 . اًمررت بالرجل احلسن وجه:  كام تقول -

جعل األلف والالم بـدال ) البياض(ومن رفع 
كبكـر : من اهلاء، ورفعه بفعل مـضمر، والتقـدير

 ." بياضها بصفرةَىاملقاناة قون
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واأللف : )مرجع سابق(أبو بكر األنباريقال 
والالم تكـون بـدال مـن اإلضـافة؛ ألهنـام مجيعـا 

:(( دليالن من دالئل األسامء، قال اهللا عـز وجـل 
عـن هواهـا، : ومعنـاه)). وهنى النفس عن اهلوى

 .فأقام األلف والالم مقام اإلضافة
 

رأيـت الكـشف عنـه حــول  فهـذا مـا، وبعـد
 عـىل –) الرصف والنحو(سمه بابان موضوع يتقا

 ).الصفة املشبهة( وهو موضوع - سواء ٍّحد
متـشعبة ) الـصفة املـشبهة(وقد جاءت قضايا 

ً، ابتـداء بتـسميتها، )اسم الفاعـل(ومتداخلة مع 
ومدلوهلا، ووجوه الشبه واالخـتالف بينهـا وبـني 
ــاء  ــسامها، وصــوغها، وانته ــل، وأق ًاســم الفاع

عمول بعدها، واجلائز من بصورها وأحواهلا مع امل
اســتعامالهتا واملمتنــع، واحلــسن منــه والــضعيف 

 ..والقبيح
دراسـة تلـك القـضايا ومعاجلتهـا عـن متت و

ــان  ــق العــرض واالســتدالل والتمثيــل، وبي طري
املسائل املتعلقة بالباب واملختلف فيهـا، وتـرجيح 

 ..ما حيتاج لذلك
وحيسن يب أن أضع بني يدي القارئ خالصـة 

تائج التي توصلت إليها من خالل عرض ألبرز الن
أقـوال النحـاة ودراسـة مـسائل الـصفة املــشبهة، 

 :وذلك يف النقاط اآلتية
 ركزت الدراسة عىل موضوع الصفة املشبهة، -١

ونرش املخزون منها يف املوروث النحوي من 
ــأخرة ــة ومت ــع .. مــصادر ومراجــع قديم م

يتناســب ومتطلبــات  عرضــها بأســلوب
يت اهـتامم البـاحثني ملا رأ؛ الدرس النحوي
. من اجلانب الرصيف أكثراالعرصيني هب

 عـىل - قـديام وحـديثا–اصطلح النحويـون  -٢
 )الصفة املشبهة باسـم الفاعـل(تسمية الباب بـ

مع وجود ما يميز أحدمها عن اآلخر يف أمور 
.ّكثرية، فصلها املبحث الثالث

ال إشـكال يف رفـع الـصفة املـشبهة الفاعــل  -٣
ــع اســم ــدها كــام يرف ــل، بع  الفاعــل الفاع

واألصل أهنا ال تنصب؛ ألهنـا مـأخوذة مـن 
ّغري متعـد، ولكـن لقـوة ) قارص(فعل الزم 

شبهها باسـم الفاعـل اقرتضـت منـه حكـم 
.النصب، وبالتايل جيوز هلا الرفع والنصب

ّرجح الباحث مـذهب مجهـور النحـويني يف  -٤
كون إضافة الصفة املشبهة إضـافة لفظيـة ال 

.معنوية
لـة الـصفة املـشبهة الثبــوت، األصـل يف دال -٥

وارتباطهــا بــزمن .. واحلــدوث أمــر طــارئ
معني خيضع لقرينة حالية أو مقالية، بخالف 
ــدل عــىل احلــدوث  ــذي ي اســم الفاعــل ال
والتجدد، كام أنه تتوارد عليه األزمنة الثالثـة 

.وفق السياق املستعمل فيه
ّأيد الباحث رأي الكوفيني وأيب عيل الفاريس  -٦

 إعراب االسم املنصوب بعـد القائلني بجواز
ًالصفة املشبهة متييزا، وهو أوىل من أن يعرب 
ًمشبها باملفعول بـه، عـىل الـرغم مـن كثـرة 
القائلني به، وذاك العتبارات معينـة، فنّـدها 

. البحث يف موضعها
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بالغ بعض النحويني يف تعـداد صـور إعـامل -٧
ــدهم  ــلت عن ــى وص ــشبهة حت ــصفة امل ال

ومـائتني وسـت ًأربعة عرش ألفا ] ١٤٢٥٦[
ــك  ــث ذل ومخــسني صــورة، وجتــاوز البح
ًالتكلف واملبالغـة، مكتفيـا بعـرض احلـسن 

.والضعيف والقبيح من املشهور منها
بالصفة املشبهة، وجيـري ) أل(جيوز أن تقرتن -٨

ــي جتــري عــىل املجــردة  ــصور الت ــا ال عليه
، عــىل اخــتالف مــن حيــث القــوة )أل(مــن

..والضعف
ن القـارئ لعل هذه أبرز النتـائج، وأحـسب أ

 ..سوف يستنبط البقية من البحث، وجيد فيه بغيته
.. هي حماولة مـا جانبهـا الـنقصف ،ومع ذلك 

عليـه توكلـت وإليـه أنيـب، !! فالكامل هللا وحـده
 أن أكون قـد وفقـت فـيام – سبحانه –وأرجو منه 

أدليت به من وجوه الرأي، إىل ما يمكـن الوثـوق 
اهللا  القـصد فـيام ابتغيـت، وبصحته، فلـم أخطـئ

 !!املوفق واهلادي إىل سواء السبيل 
 

رشح التـرصيح عـىل ). بـدون. (األزهري، خالد
عيسى البايب احللبـي : مرص). ٢ج. (التوضيح

 ).دار إحياء الكتب العربية(
ــبييل، ــصفور اإلش ــن ع ). م١٩٨٠،ه١٤٠٠. (اب

صاحب : حتقيق). ١ج( .رشح مجل الزجاجي
ـــاح ـــو جن ـــةاجلمهو. أب ـــة العراقي وزارة : ري

األوقـاف والــشؤون الدينيـة، إحيــاء الــرتاث 
 .اإلسالمي

ــصفور اإلشــبييل، ــن ع ــرب ).م١٩٨٦. (اب . ّاملق
أمحد عبد الـستار اجلـواري، وعبـد اهللا : حتقيق

 . مطبعة العاين: بغداد . اجلبوري
ــيل ــموين، ع ــنهج ). م١٩٣٩، ه١٣٥٨. (األش م

ــك ط ــن مال ــة اب ــسالك إىل ألفي  ).٤ج. (٢ال
: مـرص. حممد حمي الدين عبد احلميـد: يقحتق

 .مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده
ــرمحن ــد ال ــاري، عب  ).م١٩٥٧، ه١٣٧٧. (األنب

. حممـد هبجـة البيطـار: حتقيـق. أرسار العربية
مطبعــة الرتقــي مطبوعــات املجمــع :دمــشق 

 .العلمي العريب
ــرمحن ــد ال ــاري، عب  ).م١٩٦١، ه١٣٨٠. (األنب

الف بـني النحـويني اإلنصاف يف مـسائل اخلـ
ــرصيني والكــوفيني ــرص. ٤ط. الب ــة : م املكتب

 .التجارية الكربى
رشح القـــصائد  ).م١٩٦٣( .حممـــد األنبـــاري،

عبد السالم : حتقيق. السبع الطوال اجلاهليات
.دار املعارف: مرص. هارون

اجلــامع ).م١٩٨٢، ه١٤٠٢( . البخــاري، حممــد
. ٢ط). صـحيح البخـاري(املسند الـصحيح 

.عامل الكتب، بريوت: بريوت، )٤،٧ج(
خزانة ). م١٩٨١،ه١٤٠١. ( البغدادي، عبد القادر

). ٩،٨ج.(الكتب ولب لبـاب لـسان العـرب
مكتبـة : عبد السالم هارون، القـاهرة : حتقيق

 .اخلانجي
سـنن (اجلامع الصحيح ).بدون.(الرتمذي، حممد

أمحـد حممـد شـاكر :  حتقيق).٥ج). (الرتمذي
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 . الرتاث العريبدار إحياء: بريوت. وآخرون
رشح ).م١٩٩٧، ه١٤١٨. (ابن احلاجب، عـثامن

ــراب، ــم اإلع ــة يف عل ــة الكافي ). ٣ج(املقدم
: مكة املكرمة. مجال عبد املعطي خميمر: حتقيق

.مكتبة نزار مصطفى الباز
). ٣ج. (النحو الوايف). م١٩٧٤. (حسن، عباس

 . دار املعارف: مرص. ٣ط
ــل، أمحــد  مــسند). م١٩٩٩،ه١٤٢٠. (ابــن حنب

:  حتقيـق.٢ط ).٢ج.(اإلمام أمحـد بـن حنبـل
مؤسـسة : بريوتشعيب األرنؤوط وآخرون، 

.الرسالة
ــشاف ).م١٩٨٧،ه١٤٠٨. (أبوحيــان، حممــد ارت

: حتقيــق). ٣ج.(الـرضب مـن لــسان العـرب
 .مطبعة املدين: مرص. مصطفى أمحد النامس

ــد ــان، حمم ــر ). م١٩٨٣، ه١٤٠٣. (أبوحي البح
 .فكردار ال: بريوت. ٢ط). ٧ج.(املحيط

ــسني ــه، احل ــن خالوي ــراءات ). م١٩٣٤.( اب الق
.الرمحانية. برجسرترس .ج :حتقيق. الشاذة

ــد حاشــية ).م١٩٧٨،ه١٣٩٠( .اخلــرضي، حمم
ـــل ـــن عقي ). ٢ج.(اخلـــرضي عـــىل رشح اب

 .دار الفكر: بريوت
 .بريوت. ديوان شعر). م١٩٦١. (الذبياين، النابغة

رشح ). م١٩٧٥، ه١٣٩٥.(الريض،ريض الـدين
ــن   .احلاجــب مــع رشح شــواهدهاشــافية اب

ــق ).١ج( ــد : حتقي ــسن، حمم ــور احل ــد ن حمم
. الزفــزاف، حممــد حمــي الــدين عبــد احلميــد

 .دار الكتب العلمية: بريوت 

رشح ). م١٩٨٥، ه١٤٠٥. (ريض الدين الريض،
دار : بـــريوت). ٢،١ج.(الكافيـــة يف النحـــو

 .الكتب العلمية
اإليـضاح يف ). م١٩٨٢( .الزجاجي، أبو القاسـم

دار : بريوت. مازن املبارك: حتقيق. نحوعلل ال
.النفائس

الكشاف عن حقائق  ).بدون( .الزخمرشي، حممود
ــــون األقاويــــل يف وجــــوه  التنزيــــل وعي

دار الفكـر للطباعـة : بـريوت). ٢ج.(التأويل
 .والنرش والتوزيع
املفــصل يف علــم ). بــدون. (الزخمــرشي، حممــود

دار اجليل للنـرش والتوزيـع : بريوت . العربية
 .الطباعةو

 ).م١٩٨٢، ه١٤٠٢( .بن زنجلـة، عبـد الـرمحن
 .سعيد األفغـاين:حتقيق. ٣ط .حجة القراءات

.مؤسسة الرسالة: بريوت
ـــد ـــرساج، حمم ـــن ال  ).م١٩٨٥، ه١٤٠٥. ( اب
عبــد : حتقيــق). ١ج( .األصــول يف النحــو

 .مؤسسة الرسالة: بريوت . احلسني الفتيل
شـفاء ). م١٩٨٦، ه١٤٠٦. (عبـداهللا السلسييل،

الـرشيف .حتقيـق د. لعليل يف رشح التـسهيلا
 .مكة املكرمة. عبداهللا احلسيني

ديـوان شـعر، ).ه١٣٦٣. (بن أيب سـلمى، زهـري
.دار الكتب: مرص 

ــد ــي، أمح ــسمني احللب ). م١٩٨٦، ه١٤٠٦. ( ال
ــون ــاب املكن ــوم الكت ــصون يف عل ــدر امل  .ال

: دمـشق. أمحد حممد اخلـراط: حتقيق). ١٠ج(
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 . والتوزبع، دمشق رشدار القلم للطباعة والن
. الكتـاب). م١٩٨٣، ه١٤٠٣( .سيبويه، عـثامن

ــق. ٣ط). ١ج( ــد الــسالم هــارون: حتقي . عب
 .عامل الكتب: بريوت

ـــرمحن ـــد ال ـــسيوطي، عب رشح ). ه١٣٢٢. (ال
 .املطبعة البهية: مرص. شواهد املغني

ــرمحن ــد ال ــسيوطي، عب ). م١٩٧٧،ه١٣٩٧. (ال
). ٥ج.(مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع

دار : الكويـت . عبدالعال سامل مكـرم: قيق حت
 .البحوث العلمية
أمايل ). م١٩٨٥،ه١٤١٣.(ابن الشجري، هبة اهللا

حممـود حممـد : حتقيـق ). ٢ج.(ابن الـشجري
 .مكتبة اخلانجي: القاهرة .الطناحي

). م١٩٨١، ه١٤٠١. (أبــــوعيل الــــشلوبيني،
ــة ــق. التوطئ . يوســف أمحــد املطــوع.د: حتقي
 .الكويت
حاشـية الـصبان عـىل ). بـدون. (مـدالصبان، حم

ــك ــن مال ــة اب ). ٣ج.(رشح األشــموين أللفي
دار : بــريوت . مــصطفى حــسني أمحــد: رتبــه

 . الفكر للطباعة والنرش والتوزيع
ــشامخ ــن رضار، ال ــوان شــعر). ه١٣٢٧. (ب . دي

: مــرص . أمحــد بــن األمــني الــشنقيطي: رشح
 .مطبعة السعادة

ر جممـوع أشـعا ).م١٩٠٣: (ابن العجـاج، رؤبـة
عنـي ). ويـشتمل عـىل ديـوان رؤبـة( العرب

 .وليم بن الورد، ليبسيج: بتصحيحه
ــد اهللا ــوان شــعر). م١٩٧١. ( العجــاج، عب . دي

ــق ــسن: حتقي ــد ح ــزة جمم ــريوت . ع دار : ب
. الرشق

رشح ابـن عقيـل ). م١٩٩٤.(ابن عقيل، عبد اهللا
حممد حمي : حتقيق). ٣ج.(عىل ألفية ابن مالك
 . دار الفكر:بريوت . الدين عبد احلميد
اللبـاب ). م١٩٩٥،ه١٤١٦. (العكربي، عبد اهللا

ــراب ــاء واإلع ــل البن ــق). ١ج.(يف عل  :حتقي
 .دار الفكر: دمشق . غازي خمتار طليامت

حاشية الـشيخ ياسـني ). بدون. (العليمي، ياسني
ــرصيح ــرص). ٢ج.(عــىل رشح الت ــسى : م عي

 ).دار إحياء الكتب العربية(البايب احللبي 
ـــدي ـــدر ال ـــودالعيني،ب رشح ).م١٢٩٩. (ن حمم

ــة  ــة(شــواهد رشوح األلفي ) املقاصــد النحوي
: القـاهرة. مطبوع عىل هـامش خزانـة األدب

 .بوالق
اإليـضاح ).م١٩٦٩،ه١٣٨٩.(الفاريس، أبوعيل

 .حـسن شـاذيل فرهـود.د: حتقيـق .العضدي
 .دار التأليف: مرص

املــسائل ).م١٩٨٥، ه١٤٠٥.(الفــاريس، أبــوعيل
مد الشاطر أمحد حم: حتقيق ). ١ج.(البرصيات

.مطبعة املدين: القاهرة . حممد
ـــى ـــراء، حيي ـــاين ). م١٩٨٣، ه١٤٠٣. ( الف مع

 .عامل الكتب: بريوت .٣ط). ٢ج. (القرآن
ــد ــي، حمم ــامع ). م١٩٥٢،ه١٣٧٢.(القرطب اجل

دار : لبنـــان. ٢ط). ٩ج. (ألحكـــام القـــرآن
. الكتاب العريب

. ديـوان شـعر).م١٩٥٨.(الكندي، امرؤ القـيس
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دار : مـرص. د أبو الفضل إبراهيمحمم: حتقيق 
 .املعارف

ــد ــك، حمم ــن مال رشح ). م١٩٩٠، ه١٤١٠. (اب
عبد الرمحن الـسيد، : حتقيق). ٣ج( .التسهيل

هجـر للطباعـة : مـرص . وحممد بدوي خمتون
 .والنرش

رشح ). م١٩٨٢، ه١٤٠٢. ( ابــن مالــك، حممــد
عبـد املـنعم :حتقيـق). ٢ج. (الكافية الـشافية

:  القرى بمكة املكرمة جامعة أم. أمحد هريدي
مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث 

 .اإلسالمي، دار املأمون للرتاث
: حتقيـق). ٤ج. (املقتـضب).بدون.( املربد، حممد

ــريوت. حممــد عبــد اخلــالق عــضيمة عــامل : ب
.الكتب

ـــاهرة ـــة بالق ـــة العربي ـــع اللغ ، ه١٤٠٤( .جمم
جمموعـــة القـــرارات العلميـــة يف ). م١٩٨٤

ـــا  ـــراج . م١٩٨٤-١٩٣٤مخـــسني عام إخ
ــة ــراهيم  :ومراجع ــني، وإب ــد شــوقي أم حمم

 .الرتزي
ـــن أم قاســـم، احلـــسن ـــرادي اب  ،ه١٤٠٣. (امل

 .اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين). م١٩٨٣
ــق. ٢ط ــاوة، : حتقي ــدين قب ــدكتور فخــر ال ال

 :بــريوت. واألســتاذ حممــد نــديم فاضــل
.منشورات دار اآلفاق اجلديدة

ــى ــووي، حيي ــ). م١٩٧٨،ه١٣٩٨. (الن حيح ص
: بريوت. ٢ط). ١٥ج(مسلم برشح النووي، 

 .دار الفكر

). م١٩٩٨، ه١٤١٩.(ابــن هــشام، مجــال الــدين
). ٣ج.(أوضح املسالك إىل ألفيـة ابـن مالـك

ــق ــد: حتقي ــد احلمي ــدين عب ــي ال ــد حمي . حمم
 .املكتبة العرصية:بريوت

رشح شـذور ). م١٩٨٤. (ابن هشام، مجال الدين
 عبـد : حتقيـق. الذهب يف معرفة كالم العرب

 .الرشكة املتحدة للتوزيع: دمشق. رالغني الدق
 رشح قطـر). ه١٣٨٣. (ابن هشام، مجـال الـدين
حممد حميى :  حتقيق .١١الندى وبل الصدى ط

 . القاهرة.الدين عبد احلميد
رشح اللمحـة البدريـة يف . ابن هشام، مجال الدين

د هـادي .أ: حتقيـق). م٢٠٠٧. (علم العربيـة
ــة : عــامن، األردن. هنــر ــازوري العلمي دار الي

.للنرش والتوزيع
مغني اللبيب ). م١٩٧٩. (ابن هشام، مجال الدين
الـدكتور : حتقيـق . ٥ط. عن كتب األعاريب

دار : بـريوت . مازن املبارك، حممد عيل محداهللا
.الفكر

ــيش ــيش، يع ــن يع ــدون. (اب ــصل).ب . رشح املف
 .عامل الكتب: بريوت). ٦ج(
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