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 ***************************** 

*يد. علي محمد علي ناج

الحمُد هلِل، والصالُة والسَّالُم على رسوِل اهلِل، وعلى آلِه وصحِبِه وَمْن وااله،،،    
 وبعد.

ففي اللغة العربية ألفاٌظ وضعععععععععععععععف لل؛وَل عن انفعالال لضععععععععععععععرل  من البال ة 
انلفاظ بأسماء انفعال، فعععععععععععععععععهي افض اسٌم لفعل  ما   واالخلصار، سمِّيف هذه 

ْهض اسععٌم لفعِل أمر هو عاسعع)فض، وعُأٌمض اسععٌم لفعل  مضععار   هو  هو عَبُعَدض، وعصععَ
ُرض.  عألضجَّ

رَل من انلفاظ ذ)ره  )ثير    ب؛يِّ من ال؛ُّحاة َعَرضًا في بال الم إالَّ أنَّ هذا الضَّ
من انسعععععععماء، وذ)ره  يرهم في مواضعععععععن ُأَخر ب،عععععععيء من اللفصعععععععيل، فعرَّفوها، 
موها، وذ)روا أح)ام ا، مجمعين على بعضععععععععع ا، ومخللفين على بعضععععععععع ا  وقسعععععععععَّ

 اآلخر.
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فعأردُف في هعذا البحعم جمَن معا يم)؛؛ي جمععه ممعا يلعلَّم ب عا من أقسعععععععععععععععام،    
ء وخالفاف، ولرجيَح ما أراه صعععععععوابًا، وسعععععععيلمُّ ل؛اول أسعععععععماء انفعال وأح)ام، وآرا

 وفم الم؛ ج الوصفي، من خالل لم يد، وثالثة مباحم هي:
ُل:  أقسام أسماء انفعال بحسل مع؛ى الفعل الذي لدلُّ عليه.المبحُث األوَّ
 أح)ام ا ال؛حويَّة.المبحُث الثَّاني:
 ة ب ا.الخالفاف الملعلِّقالمبحُث الثَّالُث:

 وللضمَّن أهمَّ ؛لائج البحم.الخاتمة: 
 سائاًل اهلل ععع لعالى ععع أْن ي؛فن به.

 تمهيــد:  
عرَّم ال؛حاة اسم الفعل بلعريفاف )ثيرة، م؛ ا أ؛َّه: "اسم يدل على فعل معين،    

ويلضععععععععععععععمَّن مع؛ععععاه، ورم؛ععععه، وعملععععه، من  ير أن يقبععععل عالمععععالععععه، أو يلععععأثَّر 
 .ض1"عبالعوامل

وذهل بع  ال؛حاة إلى أنَّ اسععععععععم الفعل موضععععععععو  موضععععععععن الفعل، ؛ائبًا ع؛ه    
 .ض 2ع؛يابًة مع؛ويًة فيما له من عمل ومع؛ى

وعرَّف ا بع  ُ،رَّاح انلفيَّة ععع لبعًا البن مالك ععع بأ؛ ا أسماء ؛ابف عن انفعال    
 مع؛ًى واسلعمااًل، 

ُن، وعَصْهض، بمومثَّلوا ل ا بعععععععع ع،لَّانض بمع؛ى: افلرم، وع أ ع؛ى: وَّهض، بمع؛ى: ألوجَّ
 ، وقصدوا باالسلعمال )و؛ ا عاملًة  يَر معمولة.ض 3عاس)ف

                                                           
 .  142، 4/141ال؛حو الوافي، لعباس حسن:  ض1(

 . 5/494ا؛ظر: المقاصد ال،افية في ،رح الخالصة ال)افية، لل،اطبي:  ض2(
 .  4/75، وأضح المسالك، البن ه،ام: 611ا؛ظر: ،رح ابن ال؛اظم: ص ض3(
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واخللفععف هععذه انسععععععععععععععمععاء في قيععام ععا مقععام انفعععال في العمععل، عن الصععععععععععععععفععاف 
والمصادر اللي ل؛ول ععععععععععععععععععععع أيضًا ععععععععععععععععععععع عن الفعل في العمل، ب)و؛ ا ال للصرم 

 .ض 1عوال فاعاًل ومفعوالً لصرُّم انسماء، فال لقن مبلدأ، 
وفائدة وضععععن هذه انسععععماء هي قصععععُد المبالغة، فقولك: عأٌمض، ي؛ول عن قولك: 

ُر )ثيرًا جّدًا، وعهي افض، ي؛ول عن قولك: َبُعَد )ّل الُبعد : ض 2عألضجَّ ، قال الرضيُّ
"... ومعا؛ي أسععععععععععماء انفعال، أمرًا )ا؛ف أو  يره، أبلم وآ)د من معا؛ي انفعال 

، وذهل بعضعع م إلى أ؛َّه يىلى ب ا لمجرَّد ض 3عُيقال إنَّ هذه انسععماء بمع؛اها" اللي
 . ض 4عاالخلصار

  

                                                           
 . 5/119ا؛ظر: همن ال وامن، للسيوطي:  ض1(
 . 3/287ا؛ظر: حا،ية الصبَّان على ،رح ان،مو؛ي:  ض2(
 .  2/134، وا؛ظر: انصول في ال؛حو، البن السرَّاج: 3/89،رح الرضي على ال)افية:  ض3(

 .  1/506ا؛ظر: المقلصد في ،رح اإليضاح، للجرجا؛ي:  ض4(
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اسم الفعل ععععععععععععععع بال؛ظر إلى مسمَّاه الذي يدل عليه ععععععععععععععع ثالثة أقسام: ؛وٌ  بمع؛ى    
انمر، وهو )ثير، و؛وٌ  بمع؛ى الماضععي، و؛وٌ  بمع؛ى المضععار ، و)الهما قليل، 

 وُيقلصر فيه على المسمو .
وقد علَّل بع  ال؛حويين )ون الدَّالِّ من هذه انسععععععععععععماء على انمر أ)ثَر من    

 . ض 1عثرة حذم فعِل انمرال لداللة الحال عليه يره ب)
ُل: اسُم الِفعِِللماضي:  المطلُب األوَّ

، وقليلٌ  ، ومن أمثلله: هي اف، بمع؛ى: ض2عهو الذي بمع؛ى عَفَعَلض، وهو سععععععععععماعي 
 :ض 3عَبُعَد، وقد ؛قل السيوطيُّ عن الص؛عا؛يِّ أنَّ في ا سلًا وثالثين لغةً 

 وأي اَن، وهي اَه، وأي اَه، بفلح آخرها بال ل؛وين.هي اَف، وأي اَف، وهي اَن، 
؛ًة.  هي الًا، وأي الًا، وهي ا؛ًا، وأي ا؛ًا، وهي اهًا، وأي اهًا، بفلح آخرها م؛وَّ

 هي اُف، وأي اُف، وهي اُن، وأي اُن، وهي اُه، وأي اُه، بضمِّ آخرها بال ل؛وين.
؛ًة.هي اٌف، وأي اٌف، وهي اٌن، وأي اٌن، وهي اٌه، وأي اهٌ   ، بضمِّ آخرها م؛وَّ

 هي اِف، وأي اِف، وهي اِن، وأي اِن، وهي اِه، وأي اِه، ب)سر آخرها بال ل؛وين.
؛ًة.  ، وهي اه ، وأي اه ، ب)سر آخرها م؛وَّ ، وأي ان  ، وهي ان  ، وأي اف   هي اف 

والم،ععععععععععع وُر م؛ ا اسعععععععععععلعمااًل: هي اَف بفلح اللاء من  ير ل؛وين، وهي قراءة     
ُدوَن  الجم ور في ا ُلوععععععَ اَف ِلمعععععَ اَف َهْي عععععَ قولعععععه لععععععالى:  َهْي عععععَ

، وهي لغعععععة ض  4ع
؛لين،  الحجاريين، وقرأ هارون عن أبي عمرو: عهي الًا هي الًاض، بفلح اللاءين م؛وَّ

                                                           
 .  8/3841ا؛ظر: لم يد القواعد ب،رح لس يل الفوائد، ل؛اظر الجيش:  ض1(

 .  4/146ا؛ظر: ال؛حو الوافي:  ض2(

 .  123، 5/122ا؛ظر: همن ال وامن:  ض3(

 .  36المىمون: اآلية  ض4(
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، وقرأها عن انحمر:  وقرأ أبو حيوة: عهي اُف هي اُفض، بضععععمِّ ما من  ير ل؛وين 
ض، أبو جعفر  و،عععععععععيبُة: عهي اِف هي افِ  عهي اٌف هي اٌفض، بالضعععععععععمِّ والل؛وين، وقرأ

ب)سعععععععرهما من  ير ل؛وين، وهي لغة لميم وأسعععععععد، وعن خالد بن إلياَس: عهي اف  
و  ض، ب)سعععععععععر اللاءين من الل؛وين، وقرأ خارجُة بُن مصععععععععععل  عن أبي عمر  هي اف 

، ومن اسععععععلعمال ا على اللغة ض 1عوانعرِج وعيسععععععى: عهي اْف هي اْفض،بمسعععععع)ا؛ ما
 :ض 2عل ال،اعرالم، ورة قو 

 َفَ ْيَ اَف َهْيَ اَف الَعِقيُم َوَأْهُلُه   َوَهْيَ اَف ِخل  ِبالَعِقْيِم ُلَواِصُله
، أي: ما أ،دَّ االفلرام، وم؛ه قوله ومنها:  :ض 3ع،لَّاَن، بمع؛ى: افلرم من لعجُّل 

 َ،لَّاَن َما َيْوِمي َعَلى ُ)وِرَها   َوَيوُم َحيَّاَن َأِخي َجاِبرِ 
، وال ي)ون ض 4عم؛ن انصمعيُّ قول م: ،لَّان ما بي؛ ما، وأجاره الفرَّاُء وثعللوقد    

: "وال  فاعل ،عععععععععععععلَّان إالَّ اث؛ين أو جماعةال ليصعععععععععععععُدم مع؛ى االفلرام، قال ال رويُّ

                                                           
، 2/90، والمحلسل، البن ج؛ِّي: 561، 7/560ا؛ظر: البحر المحيط، نبي حيان:  ض1(

91  . 

فــهيهــاه تيهــاه العنيب وم  بــ    ، وروايلععععه:351من الطويععععل، لجرير في: ديوا؛ععععه: ص ض2(
، و ير 2/276ولجرير في: المقاصعععععععععععد ال؛حوية، للعي؛ي:  وتيهاه وصـــــــل بالعنيب تواصـــــــل 
، و،عععفاء العليل، للسعععلسعععيلي: 411م؛طم، للسعععيرافي: صم؛سعععول في: ،عععرح أبياف إصعععالح ال

، وال،عععععععاهد فيه قوله: عهي اف العقيمض، وهو اسعععععععم 2/640، والمسعععععععاعد، البن عقيل: 2/873
 فعل ما   بمع؛ى: َبُعد، عِمل عَمل مسمَّاه.  

، 303، 6/276، والخرا؛ة، للبغدادي: 95من مجروء البسعععععععيط، ل ع،عععععععى في ديوا؛ه: ص ض3(
، 410، و،ععععععععرح أبياف إصععععععععالح الم؛طم: ص1/673مفصععععععععل، للخواررمي: و،ععععععععرح أبياف ال

وال،عععععاهد فيه: ع،عععععلان ما يومي ويوم حيانض، ف،عععععلان اسعععععم فعل  ما   بمع؛ى افلرم، وقد رفن 
 فاعاًل )ما )ان يرفعه عافلرمض، وراد عماض بين اسم الفعل وفاعله.   

 .  1/218ا؛ظر: إسفار الفصيح، لل روي:  ض4(
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، وقال الع)بريُّ في المع؛ى ض 1عي)ون ،لَّان إالَّ الث؛ين أو جماعة، وال ي)ون لواحد"
 اث؛ين، )قولك: ،عععععلَّان ريٌد وعمٌرو، أي: افلرقا، حماًل ؛فسعععععه: "وال ي)ون فاعله إالَّ 

على أصعععععله ... فأّما قول العامَّة: ،عععععلّان بين فالن  وفالن  فخطٌأال لعدم الفاعلين، 
 .ض 2عوالح)م بريادة عبينض ه؛ا خطٌأال ن؛َّ ا لم ُلرْد في ،يء  من ال)الم أصاًل"

ُعد، فال ين، على أنَّ ،لَّان بمع؛ى: بَ وجوَّر الرضيُّ قول م: ،لَّان ما بين اليريد   
 . ض3عيسللرم فاعلين، وعماض )؛اية عن المسافة، أو رائدة، ول)ون عبينض فاعَل ،لَّان

ل ما، بمع؛ى: َسُرَ . ومنها:  سرعاَن، وو،)اَن، مثلثًا أوَّ
 ُبْطآن، بمع؛ى: أبطأ، أو: َبُطَى. ومنها:
َهْمَ اِم، بمع؛ى: َفِ؛َي، وهو اسعععععععععععم فعل لضعععععععععععمَّن مع؛ى ال؛في، قال بعُ   ومنها:

 . ض 4عالعرل وقد قيل له: أبقي ،يٌء؟: َهْمَ ام، أي: لم يبَم ،يءٌ 
ْيِن، بمع؛ى: هلك أو: َبَطلَ  ومنها: يِن اسععععععععععععععٌم ض 5عُدْهُدرَّ ، قال ابن م؛ظور: "وُدْهُدرَّ

، ومن )الم م:   ُدهُدرَّيِن سعُد القيُن، أي: بَطَل سعدُ لععععععععععَبَطَلض، قال ذلك أبو علي 
 .  ض 6ع القيُن..."
: "وُيقععاُل للعععاثر: لععًا  ومنها: ا، بمع؛ى: ال أقععالععه، أو ا؛لَعَش، قععال الجوهريُّ ال لعععَ

 :ض 7علك! ُدعاٌء له بأْن ي؛لعْش، قال انع،ى

                                                           
 .  3/103، وا؛ظر: ،رح الرضي على ال)افية: 2/821ح: إسفار الفصي ض1(

 .  1/457اللبال في علل الب؛اء واإلعرال، للع)بري:  ض2(

 .  3/104ا؛ظر: ،رح الرضي على ال)افية:  ض3(

 .  8/3842ا؛ظر: لم يد القواعد، ل؛اظر الجيش:  ض4(

 .  5/497ا؛ظر: المقاصد ال،افية لل،اطبي:  ض5(

 .  2/1437لسان العرل، البن م؛ظور: مادة عدهدرض  ض6(

، وذاف اللوم هي ال؛اقة 10/432، والخرا؛ة: 105من البسعععيط، ل ع،عععى في ديوا؛ه: ص ض7(
 القوية، والعفر؛اة: الغول، وال،اهد فيه مجي علعاض اسم فعل بمع؛ى: ا؛لعش.  
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 .ض 1عَعا"أْن أُقوَل لَ ِبَذاِف َلوم  َعَفْرَ؛اة  إَذا َعَثَرْف   َفاللَّْعُس أْدَ؛ى َلَ ا ِمْن 
، بمع؛ى: َعُظَم انمر وَفُخَم، ولُقععال ع؛ععد اإلعجععال، وقععد ومنها:     َبْخ، َبِخ، َبخ 

ُر، فيقال: َبخ    ُل)رَّ
؛ة بال)سر، ولس)ين الثا؛ية  .ض2عَبْخ، بلحريك انولى م؛وَّ

 َهاُه، بمع؛ى: قاَرْبُف. ومنها:
 .ض3عإْيِف، َوْيِف، بمع؛ى: َعِجْبفُ  ومنها:

 .ض4عأْوَلى َلَك، بمع؛ى: َدَ؛ْوَف من ال الك منها:و 
 المضاِرِع: المطلُب الثَّاني: اسُم الِفعلِ 

، وقد فسَّره بع  ال؛حاة ض5عاسم الفعل المضار  قليل، ويقلصر فيه على المسمو 
 : ين بأنَّ المضار  معرٌل، واسم الفعل مب؛ٌي دائما، قال الرضيُّ بالماضيال محلجِّ

ُن، إذ لو )ا؛ا )ذلك "... ال ؛قول:  ُر، وعأوهض بمع؛ى ألوجَّ إنَّ عُأٌمض بمع؛ى ألضعععععجَّ
ْعُف، اإل؛،ائيين" ْرُف ولوجَّ  .ض 6عنعربا )مسمَّاهما، بل هما بمع؛ى: لضجَّ

ثمَّ صعععععرَّح بجوار لأويل ذلك فقال: "ويجور أن ُيقاَل: إنَّ أسعععععماء انفعال ب؛يف    
م الفعل، سعععواء بقي على ذلك انصعععل ل)و؛ ا أسعععماًء لما أصعععله الب؛اء، وهو مطل

)الماضعععععععععععععي وانمر، أو خرج ع؛ه )المضعععععععععععععار ، فعلى هذا ال يحلاج إلى العذر 
 . وهذا ما سار عليه جم ور ال؛حاة.ض 7عالمذ)ور"

                                                           
حاح: مادة علعاض،  ض1(  .  6/2483الصِّ

 .  5/2293ي حيان: ا؛ظر: االرل،ام، نب ض2(

 .  5/2298السابم:  ض3(

 .  5/2301السابم:  ض4(

 .  4/145ا؛ظر: ال؛حو الوافي:  ض5(

 .  3/83،رح الرضي على ال)افية:  ض6(

 السابم، والموضن أيضًا.   ض7(
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 وم  تسماِء الفعِل المضارِع:    
 :ض 1عواهًا، بمع؛ى: أْعَجُل، وم؛ه قول ال،اعر 

 ِهَي الُمَ؛ى َلو أ؛َّ؛ا ِ؛ْلَ؛اَها   َواهًا ِلَسْلَمى ُثمَّ َواهًا َواها
ُل، وفي ععا مع؛ى الل؛ععدُّم ومنها: ُه اَل ض2عَوْي، بمع؛ى: أْعجععَ أ؛ععَّ ، )قولععه لعععالى:  َوْي)ععَ
 ُيْفِلُح 

 :ض 5ع، و)قول ال،اعرض4ع، أي: أعجل لعدم فالح ال)افرينض3عالَ)اِفُروَن 
 رّ َيْفَلِقْر َيِعْش َعْيَش ضُ َوْي َ)أْن َمْن َيُ)ْن َلُه َ؛َ،ٌل ُيْحع   َبْل، َوَمْن 

 :ض 7ع، )قول ال،اعرض 6عوقد للَّصل باسم الفعل المضار  عوْيض )اُم الخطال
 َوَلَقْد َ،َفى َ؛ْفِسي َوأْبَرَأ ُسْقَمَ ا   ِقْيُل الَفَواِرِس: َوْيَك َعْ؛َلَر أْقِدِم 

 ا بحروف وقد جعل ابُن ه،ععععععععععععععام في عوي)أّنض، ثالثة أقوال: "أحدها: عَوْيَكض      
، مع؛اه: ألم لر؟ و؛ظيره في أسععععععماء انفعال عَمْ يمض، مع؛اه: ما  الثالثة اسععععععم فعل 
الخبر؟ إالَّ أنَّ عَمْ َيمض اسععععم فعل مع؛اه اسععععلف ام حقيقي، وعويكض اسععععم فعل  مع؛اه 

 اسلف ام لقريري.

                                                           
، وال،اهد فيه قوله: 129، 1/128من الرجر، لرىبة في: ،رح ،واهد المغ؛ي، للسيوطي:  ض1(

 عواهًاض حيم جاء اسم فعل بمع؛ى: أعجُل.  

 .  5/2292ا؛ظر: االرل،ام:  ض2(

 .  82القصص: من اآلية  ض3(

 .  2/154هذا قول الخليل وسيبويه، ا؛ظر: ال)لال:  ض4(

، والدرر اللوامن، لل،عععععععععع؛قيطي: 6/410من الخفيم، لريد بن عمرو بن ؛فيل في: الخرا؛ة:  ض5(
، وال،ععاهد 2/786، ولسعععيد بن ريد الصععحابي في: ،ععرح ،ععواهد المغ؛ي، للسععيوطي: 2/358

 فيه مجيء عوْيض اسم فعل مضار  بمع؛ى: أعجُل، وأفادف مع؛ى الل؛دُّم.
 .  146، 4/145حو الوافي: ، وال؛8/3879ا؛ظر: لم يد القواعد:  ض6(

، 2/787،ععععععععععواهد المغ؛ي:  ، و،ععععععععععرح6/406من ال)امل، لع؛لرة بن ،ععععععععععداد في: الخرا؛ة:  ض7(
 ، وال،اهد فيه قوله: عويكض حيم دخل على )لمة عويض )اُم الخطال.  5/2292واالرل،ام: 
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 الثَّا؛ي: اسم الفعل عويض فقط، ومع؛اه: أْعَجُل.   
؛َّما هو عويلكض، ول)ن ُحِذَفْف  والثَّالُم: أنَّ عويكض    ليس باسععععععععععععععم فعل  البلَّة، وا(

 . ض1عالالُم، وقد حملوا على ذلك قوَل ع؛لرة"
 :ض 3ع، قال ال،اعرض2عوا، وهي بمع؛ى: أعجُل، وفي ا مع؛ى االسلحسان ومنها:

ْرَ؛لُ   َوا ِبأِبي أْ؛ِف َوُفوِك انْ،َ؛ُل   َ)أ؛ََّما ُذرَّ َعَلْيِه الرَّ
نأوَّه ومنها: ، و)الهما بمع؛ى: ألوجَّ  . ض 4ع، وَحسِّ
وفي عأوَّهض لغاف: عأوَّْهض بفلح الواو الم،ععدَّدة وسعع)ون ال اء، وعأوِّهض ب)سععر الواو    

 :ض 5عم،دَّدة وس)ون ال اء، وم؛ه قول ال،اعر
 َفأوِّْه ِلِذْ)َراَها إَذا َما َذَ)ْرُلَ ا   َوِمْن بْعِد أْر   َبْيَ؛َ؛ا َوَسَماءِ 

 .  ض 6عض ب)سر الواو وال اء، وعأْوِهض بلس)ين الواو و)سر ال اءوعأوِّهِ 
، وراد السععععععععععععععلسععععععععععععععيلي قععَْد، وقععال ض 7عبجععل، وقط، و)الهمععا بمع؛ى: أ)لِفي ومنها:

اًل: "... فبجل اسعععععععُم فعل  إذا لِحقْل ا ال؛ون، ؛حو: بجل؛ي، أي:  حًا ومفصعععععععِّ موضعععععععِّ

                                                           
 .  75المسائل السفرية، البن ه،ام، ص ض1(

 .  5/2293ا؛ظر: االرل،ام:  ض2(

، والمقاصد ال؛حوية، للعي؛ي: 2/786الطويل، لرجل من لميم في: ،رح ،واهد المغ؛ي:  منض3(
، واالرل،ام: 8/3880، و ير م؛سول في: لم يد القواعد: 2/357، والدرر اللوامن: 3/290
 ، وال،اهد فيه قوله عواض ف و اسم فعل لضمَّن مع؛ى اللعجُّل.5/2293

 .  5/498ا؛ظر: المقاصد ال،افية لل،اطبي:  ض4(

، ولم يد القواعد: 4/38من الطويل،  ير م؛سعععععععععععول في: ،عععععععععععرح المفصعععععععععععل البن يعيش:  ض5(
، وال،عععععاهد فيه قوله: عأوِّهض ب)سعععععر 2/874، و،عععععفاء العليل: 1/61، وهمن ال وامن: 8/3880

 الواو م،دَّدة وس)ون ال اء، لغة.

 .  5/123ا؛ظر: همن ال وامن:  ض6(

 .  5/849ا؛ظر: المقاصد ال،افية:  ض7(
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ْدض  ا عقععَ ي)في؛ي، والوجععه اآلخر في عبجععلض أ؛َّ ععا حرم جوال بمع؛ى ؛عم ... وأمععّ
 وعَقْطض فَمْن ؛صل ب ما فقال: َقْط عبَد اهلِل درهٌم، وَقْد عبَد 

ُل، وعلى  ، ومن جرَّ ب ما ف ما اسععمان بمع؛ى َحسععْ اهلِل درهٌم، جعل ما اسععمي فعل 
 انوَّل لقول: 

 . ض 1عقدي وقطي" قد؛ي وقط؛ي، وعلى الثا؛ي لقول:
، ب)سر ال مرة والواو في ما، و)الهما بمع؛ى: أل)رَّه ومنها: ، وِ)خِّ  .ض 2عإخِّ
 َها، بمع؛ى: ُأجيُل. ومنها:
ا ُأٌم واََل  ومنهــا: ْل َلُ معععَ ُر، وم؛عععه قولعععه لععععالى:  َفاَل َلقعععُ ُأٌم، بمع؛ى: ألضععععععععععععععجَّ
، ُأفًا،، وفي ا لغاف: "ُأَم، ُأِم، ُأُم، ُأمَّ ض 3عَلْ؛َ ْرُهَما  ، ُأّفًا، ُأٌم، ُأم  ، ُأمُّ  ، ُأمِّ

، ُأٌم، ُأْم، ُأّم، ُأفَّى بغير إمالة، وُأفِّى باإلمالة المحضة، وُأفِّى باإلمالة بين  ُأم 
بين، وانلم في هذه لللأ؛يم، ُأفِّي، ُأفُّوه، ُأفُّه، ُأفِّه، ُأفَّه، ف ذه اث؛لان وع،ععععععععععععععرون 

 لغة من ال مرة المضمومة.
، إّفًا، إفي باإلمالة، إفِّي، ف ذه إحدى إُم،     ، إمِّ ، إٌم، إفًا، إم  إَم، إِم، إم 

 ع،رة لغة من ال مرة الم)سورة.
، أِفي، ويقال: أفََّم ُأفًَّا إذا قيل ذلك، وقالوا: ُأّفًا له..." ، َأم   . ض 4عَأْم، َأٌم، َأمِّ

ي في عُأٌمض ه؛ا ع أ وقد ُقِرئ ببع  هذه اللغاف، قال الدمياطي: "واخُلِلم في   
سورة اإلسراء عععععععععععععععع وان؛بياء وانحقام، ف؛افُن وحفُص وأبو جعفر بل،ديد الفاء من 
؛ًة في الثالثة للل؛)ير، ووافق م الحسعععععععععععن، وقرأ ابن )ثير وابن عامر  )سعععععععععععرها م؛وَّ

                                                           
 .   2/874،فاء العليل في إيضاح اللس يل:  ض1(

 .  5/123ا؛ظر: همن ال وامن:  ض2(

 .  23اإلسراء: من اآلية  ض3(

، 1/95، وا؛ظر: لسان العرل: مادة عأفمض 5/2298ارل،ام الضرل، نبي حيان:  ض4(
96  . 
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ويعقول بفلح الفاء من  ير ل؛وين في ا لللخفيم، ووافق م ابُن ُمحيصن، والباقون 
؛وين، على أصععععل اللقاء السععععا)؛ين، ولقصععععد اللعريم، وهو صععععوف ب)سععععرها بال ل

 . ض 1عيدلُّ على لضجُّر، ولغة الحجار ال)سر بالل؛وين وعدمه، ولغة قيس الفلح"
 .   ض2عَلَبى، خفيفة الباء، بمع؛ى: ُأجيُبكَ  ومنها:

 األمِر: المطلُب الثَّالُث: اسُم ِفعلِ 
اسععععم فعل انمر أ)ثر اسععععلعمااًل في )الم العرلال ل)ثرة حذف م فعل انمرال وذلك 
لداللة الحال عليه، واسععععععلغ؛وا عن ذ)ره في اللفظ، وقدَّروه باسععععععم الفعل، وقد علَّل 
ابن يعيش  لبة اسععععععععععععععم فعل انمر على  يره بأنَّ الغر  من أسععععععععععععععماء انفعال 

رة به انمرال ن؛َّه ُي)لفى فيه باإل،ععععععااإليجار من ضععععععرل  من المبالغة، وأنَّ ذلك با
وقري؛ة حال  أو لفظ عن اللصعععععععريح بلفظ انمر، )قولك لمن رفن سعععععععوطًا أو سعععععععدَّ 
سععع مًا أو ،ععع ر سعععيفًا: ريدًا، مسعععلغ؛يًا باإل،عععارة و،عععاِهِد الحال عن اللصعععريح بلفظ 

ذا جار   انمر، وا(
ال فحذفه لقيام اسم الفعل مقامه أ  .        ض3عارْولى بالجو حذُم فعل انمر من  ير خلم 

 ول؛قسم أسماء فعل انمر إلى قسمين:
ل/  أسماُء فعل انمر السَّماعيَّة:األوَّ

 َمْه، َمِه، َمه ، بمع؛ى: ا؛)ِفْم.: م؛ او
 م؛ ا: َصْه، َصِه، َصه ، وُيقاُل: َصاْه، بمع؛ى: اس)ف.و
 م.ذ)َّر، وللمى؛َّ م؛ ا: َها، َهاَء، بمع؛ى: ُخْذ، للمفرد، والمث؛َّى، والجمن، وللمو

                                                           
 .  357إلحام فضالء الب،ر في القراءاف انربعة ع،ر: ص ض1(

 . 5/2298رل،ام: ا؛ظر: اال ض2(
ل، البن يعيش:  ض3(  ، بلصرُّم يسير. 4/29،رح المفصَّ
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. وبال مرة أيضععًا:     وقد للحق ا )اُم الخطال: َهاَك، َهاِك، َهاُ)ما، َهاُ)ْم، َهاُ)نَّ
، و؛قعل ابن عقيعل عن الفراء أنَّ إلحعام  اَءُ)نَّ اءُ)ْم، هعَ اَءُ)معا، هعَ اَءِك، هعَ اَءك، هعَ هعَ

 .ض1عال)ام لغة ب؛ي ُذْبَيان
، وهي أفصععععععععععععععح اللغاف، وقد ُلحَذُم ال)ام: َهاَء، َهاِء، َهاىم    ا، َهاىْم، َهاىنَّ

ْه  اُىُم اْقَرُىوا ِ)لعَعاِبيععَ ، وهي في هععذه اللغععاف ض 2عوب ععا ؛رل القرآن، قععال لعععالى:  هععَ
 . ض3عاسم فعل أمر

 م؛ ا: َدْ ، بمع؛ى: ُقم، وا؛لِعْش، وُيخاَطُل ب ا العاثر.و
ِرْ ، وفي ا ُلغاٌف: َهْيَف، َهْيُف، َهْيِف، ِهْيَف، ِهْيفُ و ، ض4عم؛ ا: َهْيَف، بمع؛ى: أسععععععععععْ

 .ض5عَهّيا، َهيَّاء، َهيََّك، َهيَِّك، َهْيكَ 
َك     ْف ِهيععَف لععَ الععَ ، ض 6عوذهععل الجم ور إلى أنَّ عِهيععَفض في قولععه لعععالى:  َوقععَ

ق ِرْ ، ولك: لبيين )ما هي في قول م: سععُ ، وذهل الع)بريُّ إلى ض7عيًا لكمع؛اها: أسععْ
، ورأي الجم ور ع ع؛دي ع ض8عأ؛َّ ا بمع؛ى: ِجْئُف لك ، ف ي ع ع؛ده ع اسم فعل  ما  

 أولى بااللِّبا ال لم؛اسبله لمقلضى الحال في اآلية ال)ريمة.                          
 . ض9عيدًا"َدْ  ر م؛ ا: َبْلَه، بمع؛ى: َدْ ، قال سيبويه: "وأّما َبْلَه ريد فيقول: و

                                                           
 .  2/643ا؛ظر هذه اللغاف في: المساعد:  ض1(

 .  18الحاقَّة: من اآلية  ض2(

 .  5/2292، واالرل،ام: 2/644ا؛ظر: المساعد:  ض3(

 .  4732، 6/4731ا؛ظر هذه اللغاف الخمس في: اللسان: مادَّة عهيفض،  ض4(

 .  5/2295ا؛ظر: االرل،ام:  ض5(

 .  23يوسم: من اآلية  ض6(

، ولم يد القواعد: 6/404، وروح المعا؛ي، لآللوسي: 6/256ا؛ظر: البحر المحيط:  ض7(
8/3858  . 

 .  2/91ا؛ظر: اللبال في علل الب؛اء واإلعرال:  ض8(

 .  4/232ال)لال:  ض9(
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عر و ع ع عل، قال ؛اظع ع ع ع م؛ ا: إْي ًا، ِهي ًا، بمع؛ى: ُ)مَّ عن العمل، أو ا)فم عن الفعع
الجيععععععععش: "فالل؛ععععععععععععوين الالحق ا ل؛وين الل؛)ير، ومع؛اها: طلل اال؛)فام عن )لِّ 

"  .ض1عفعل 
 م؛ ا: إْيِه، إْيه ، بمع؛ى: ِرْد، أو حدِّْم.و
: ا؛رجْر، واْ ِر. وذهل ابن درسعععععلويه إلى أ؛َّ ا للح ِّ فقط، م؛ ا: َوْي ًا، بمع؛ىو

 .ض2عوال ل)ون للرجر
َدِك ريعدًا، فعاحلمعل و َد، بمع؛ى: الَّئِعْد، و؛قعل أبو حيعَّان عن البغعداديين: َليعْ م؛ عا: َليعْ

، واقلضععى )الم ض3عأْن ي)ون مصععدرًا وال)ام مجرورة، واحلمل أْن ي)ون اسععم فعل
ة ابن مالك أنَّ عَلْيَدض  .ض4عال ل)ون إالَّ اسم فعل خاصَّ

لْ و َد، اسععععععععععععععم فعععِل أمر  مب؛ي  على الفلح، بمع؛ى: أم ععِ ، وقععد لععألي ض5عم؛ ععا: ُرَويععْ
َك رويعععَد معععا  بمع؛ى: َدْ ، )معععا في قول بع  العرل: لو أردَف العععدَّراهَم نعطيلعععُ

 .ض6عال،عر، أي: فدِ  ال،َّعرَ 
 ال)الم.وب ذا فمنَّ مع؛اها ُيْسَلفاد من سيام 

 :ض7عواسلدلُّوا على مجيئه اسم فعِل أمر ملعدِّيًا إلى المفعول به بقول ال،اعر   
 ُرَوْيَد َبِ؛ي َ،ْيَباَن َبْعَ  َوِعيِدُ)ْم    ُلاَلُقوا َ دًا َخْيِلي َعَلى َسَفَوانِ 

                                                           
 .8/3861لم يد القواعد:  ض1(
 . 8/3864ا؛ظر: السابم:  ض2(
 .  5/2295ا؛ظر: االرل،ام:  ض3(

 .  8/3853ا؛ظر: لم يد القواعد:  ض4(

 .  5/2299ا؛ظر: االرل،ام:  ض5(

 .  1/243ا؛ظر: ال)لال:  ض6(

، والمقاصععد 2/854من الطويل، قائله: ودَّاك بن ثُميل المار؛ي في: ،ععرح ،ععواهد المغ؛ي:  ض7(
، 2/768، و،عععععععععععفاء العليل: 5/2299، و ير م؛سعععععععععععول في: االرل،عععععععععععام: 3/298ال؛حوية: 

 وال،اهد فيه مجيء عرَوْيَدض اسم فعِل أمر  ملعدِّيًا إلى المفعول به عبعَ  وعيِد)مض.  
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وذهل البصريُّون إلى أنَّ عُرويَدض لصغير عإْرَوادض، لصغير لرخيم، ال لصغير    
ة ما ذهل إليه  عُرْودض بمع؛ى: الُمْ ل، )ما ذهل إليه الفرَّاء، والدليل على صععععععععععععععحَّ

 .ض1عالبصريُّون لعدِّيه، إذ لو )ان بمع؛ى الُمْ ل لم يلعدَّ 
 أنَّ لععُرَويَدض حاللين:  ض2عوذ)ر ابن مالك   

عرابه، فقد ل)ون مصعععدرًا ؛ائبًا األولى : أ؛َّ ا مصعععدٌر معرٌل بام  على مصعععدريَّله وا(
عن فعله المحذوم، )قولك: رويدًا ريدًا، واللقدير: أروْد رويدًا، أو مصدرًا مضافًا 
، وقد ُيضاُم إلى الفاعل، مثل: رويَدَك ريدًا، ف)لمة  إلى المفعول، مثل: رويَد ريد 

السعععععععععابقة مصعععععععععدٌر م؛صعععععععععوٌل بفعل انمر عأروْدض المحذوم، عرويَدض في انمثلة 
وفاعله مسعععععععللٌر فيه وجوبًا،وقد يقن هذا المصعععععععدُر حااًل، مثل: سعععععععاروا رويدًا، أو 

 ؛علًا، مثل: ساروا سيرًا رويدًا. 
: أْن يفارم لفُظ عرويَدض المصدريَّة والل؛وين، ويصبح اسَم فعِل أمر  مب؛ٌي والثانية

 .   ض3عأم ل، أو لم َّلْ على الفلح، بمع؛ى: 
وقد للصعععععل بععععععععععععععععععععرَويَدض )اُم الخطال، وهو حرم ال محلَّ له من اإلعرال،    

وللصععععععرم حسععععععل المخاَطل إفرادًا ولث؛يًة وجمعًا، ولذ)يرًا ولأ؛يثًا، ؛حو: ُرَويَدَك، 
.  ورَويَدِك، وُرَويَدُ)ما، وُرَويَدُ)ْم، وُرَويَدُ)نَّ

 :ض4عاسم فعل أمر بمع؛ى: اسلِجْل، قال ال،اعر : أميَن، آمين، بالقصر والمدِّ،و
 َيا َرلِّ اَل َلْسُلَب؛ِّي ُحبََّ ا َأَبدًا   َوَيْرَحُم اهلُل َعْبدًا َقاَل آَميَ؛ا 

                                                           
 .5/2300، واالرل،ام: 2/646ا؛ظر: المساعد:  ض1(
 .  2/646ا؛ظر: المساعد:  ض2(

 .  5/2300، واالرل،ام: 1/508ا؛ظر أيضًا: المقلِصد في ،رح اإليضاح:  ض3(

من البسيط، لعمر بن أبي ربيعة في: اللسان، مادة عأمنض، وليس في ديوا؛ه، و ير م؛سول ض4(
، وال،عععععاهد فيه قوله 355ص، و،عععععرح أبياف إصعععععالح الم؛طم: 8/3864في: لم يد القواعد: 

 عآمينض بالمدِّ اسم فعل  مع؛اه: اسلجل. 
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، بمع؛ى: ليْفِدَك.و  : ِفَداء 
 : ال؛ََّجاَء، ال؛َّجاَءَك، بمع؛ى: اْ؛ُج.و
، وقد ؛رل ب ا الذ)ر الح)يم، ول ا ض 1ع: َهُلمَّ، اسععععععععععععععُم فعل  على لغة الحجاريينو

مع؛يان:أقِبْل، وأحِضْر، فمذا )ا؛ف بمع؛ى أْقِبل لعدَّْف بعععععععععإلىض )ما يلعدَّى عأقبْلض 
ا  ، أي: أقبلوا إلي؛عععا، ولقوُل العرُل: هلمَّ إلى الثريعععد، ض 2عقعععال لععععالى:  َهُلمَّ إَلْي؛عععَ

 وم؛ م من يعدِّي ا بالالم فيقول: هلمَّ للثريد.
ذا     ْرض ملعدية ب؛فسععع ا، وا( ْر لعدَّْف ب؛فسععع ا، )ما أنَّ عأحضعععِ )ا؛ف بمع؛ى: أحضعععِ

 ، أي: أحضروا ، داء)م. ض 3عوم؛ه قوله لعالى:  ُقْل َهُلمَّ ُ،َ َداَءُ)ُم 
أمَّا على لغة لميم ف ي فعٌل ن؛َّ م يظ رون مع ا الضعععععععععمير، فيقولون: َهلمَّ يا    

ا يععا ريععد ان ويععا ه؛ععدان، وهلمُّوا يععا ريععدون، وَهْلُمْمَن يععا ريععُد، وهلمِّي يععا ه؛ععُد، وهُلمععَّ
 .ض 4عِهْ؛دافُ 
بٌة من     وقد أجمن ال؛حاة على لر)يب ا، فذهل البصععععععععععععععريُّون إلى أنَّ عهلمَّض مر)َّ

هاء الل؛بيه وعَلمَّض بمع؛ى َجَمَن، ثمَّ ُحذَفْف انلم من هاء الل؛بيه طلبًا للخفَّة، قال 
لي ا ؛َّ ا ح)اية في اللغلين جميعًا، )أ؛َّ ا عُلمَّض ُأدخَلْف عسععععععيبويه: "وأمَّا هُلمَّ فرعم أ

 . ض 5عال اء، )ما ُأدِخلْف عهاض على عذاض"

                                                           
 مذهل أهل الحجار أن ل)ون بلفظ  واحد من المفرد والمث؛ى والجمن، والمذ)ر والمى؛م.   ض1(

 .  18انحرال: من اآلية  ض2(

 .  151ان؛عام: من اآلية  ض3(

ل البن يعيش: 3/25ا؛ظر: المقلضل:  ض4( ، و،رح الرضي على 43، 4/24، و،رح المفصَّ
 .  101، 3/100ال)افية: 

 .  3/332ال)لال:  ض5(
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بٌة من عهْلض اللي للرجر، وعُأمَّض بمع؛ى:     ل إلى الفرَّاء القول بأ؛َّ ا مر)َّ وُ؛سعععععععععععععععِ
ا)ن قبل ا، ثمَّ ُحِذف لخفيفًا،  فاقصعععععععععععْد، وقد ُ؛قلف حر)ة ال مرة في عُأمَّض إلى السعععععععععععَّ

 .ض 1عفأصبحف عهُلمَّض
وال"     .ض 2عقال ابن مالك: "وقول البصريين أقرُل إلى الصَّ
إلى مع؛ى قوِل م: َهُلمَّ َجّرًا، وأوجععه  ض 3عوقععد لعرَّ  بع  ال؛حويين واللغويين   

 ا؛لصال عجّرًاض، 
)يل ر وا؛فرد ابن ه،ععععام بقوله بعد ذلك: "... وبعد، فع؛دي لوقٌُّم في )ون هذا الل

 عربّيًا 
.وذ)ر ابن مالك أنَّ بعضعععععععع م اسععععععععلعمل ل ا مضععععععععارعًا، فقال: ال ض 4عمحضععععععععًا..."

 .  ض5عَأَهُلمُّ 
لْ و ، وهععععَ ٌل من حيَّ ل، اسععععععععععععععُم فعععععِل أمر  مر)ععععَّ ، ومع؛ععععاهمععععا: الحععععمُّ ض  6ع: َحيَّ ععععَ

ي فلح بفلح ما، ،بيه لخمسَة ع،َر وبابه ف واالسلعجال، وفيه لغاٌف م؛ ا: َحيََّ لَ 
يه ، وَحيََّ ال، بألم  من  ير  ه ، وا( ؛وا صععععععععععععععَ ؛وه لللذ)ير )ما ؛وَّ الجرأين، وَحيََّ اًل، ؛وَّ
ْه ومْه، وَحيَّْ َل، بسعععععع)ون  ل؛وين، وَحيََّ ْل، بسعععععع)ون الالم على أصععععععل الب؛اِء )صععععععَ

 .ض 7عال اء وفلح الالم، وَحيَّْ ال، بس)ون ال اء من انلم

                                                           
 .  3/304، وحا،ية الصبَّان: 2305، 5/2304ا؛ظر: االرل،ام:  ض1(

 .  2/47،رح ال)افية ال،افية:  ض2(

حاح: مادة عجررض  ض3( ، ولم يد القواعد: 5/2307، واالرل،ام: 2/611ا؛ظر: الصِّ
8/3849  . 

 .  34المسائل السفريَّة البن ه،ام، لحقيم حالم الضامن: ص ض4(

 .  2/47ا؛ظر: ،رح ال)افية ال،افية:  ض5(

 .  3/300ا؛ظر: ال)لال:  ض6(

ل البن يعيش:  ض7(  .  4/45ا؛ظر هذه اللغاف في: ،رح المفصَّ
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؛ًة، وحيََّ ل  بفلح ال اء     وراد بعُ  ال؛حاة: َحيَّْ اًل، بس)ون ال اء وفلح الالم م؛وَّ
لحاِم )اِم الخطال ؛ًة، وحيََّ َلك، بفلح ال اء والالم وا(  .ض 1عو)سر الالم م؛وَّ

: ائف، فيلعدَّى ب؛فسععععععععععععه )ما يلعدَّى مسععععععععععععمَّاه، فلقول: ض 2عومن معا؛ي عَحيََّ لض   
ِرْ ، فُيعدَّى  َحيََّ لَ  ْل أو َأسععععععععععععععْ الثريَد، )ما لقول: ائِف الثريَد، وي)ون بمع؛ى: َعجِّ

اِلُحوَن َفَحيََّ ْل ِبُعَمَر" ِرْ  بِذْ)ره، وي)ون ض 3عبالباء، مثل: "إذا ُذِ)َر الصعععععععععَّ ، أي: أسعععععععععْ
بمع؛ى: أْقِبْل، فيلعدَّى بععععععلىض أو عإلىض، مثل: َحيَّ ل إلى الصالِة، وحيَّ ل على 

 ِة.    الصال
: السَّوُم الليُِّن"و : "البسُّ ، اسم فعِل أمر  بمع؛ى: ارُفْم، قال الجوهريُّ  .ض4ع: َبسِّ
 :ض5ع: َقْرَقاِر، اسم فعل أمر  بمع؛ى: َقْرِقْر، قال الراجرو

َبا َقْرَقاِر   َواْخَلَلَط الَمْعُروُم ِباإلْ؛َ)ارِ   َقاَلْف َلُه ِرْيُح الصَّ
من الفعععل الربععاعي عَقرقرض، وقععاس عليععه  ض7عخفشوان ض6عوهو ع؛ععد سععععععععععععععيبويععه   

 انخفش، فأجار: 

                                                           
عن ، ولم يد القواعد ؛قال 100، 3/99ا؛ظر هذه اللغاف في: ،رح الرضي على ال)افية:  ض1(

 .  3852، 8/3851ابن عصفور: 

 .  2/45ا؛ظر: ،رح ال)افية ال،افية:  ض2(

رواه ابن مسعود ععععععععع رضي اهلل ع؛ه ععععععععع وُيراُد به سيِّد؛ا عمُر بُن الخطال ععععععععع رضي اهلل ع؛ه،  ض3(
 .  1/100ا؛ظر: )،م الخفاء، نبي الفداء الدم،قي: 

حاح:  ض4(  .3/908الصِّ
، 4/51، و،عععععععرح المفصعععععععل البن يعيش: 3/276من الرجر،  ير م؛سعععععععول في: ال)لال:  ض5(

، واسععل،عع د به على أنَّ عقرقاِرض 5/2290، واالرل،ععام: 3/108و،ععرح الرضععي على ال)افية: 
 اسم فعل أمر من عَقْرِقْرض الرباعي.

 .280، 3/276ا؛ظر: ال)لال:  ض6(
، 2/875، و،ععععععفاء العليل: 3/109ية: ا؛ظر رأي انخفش في: ،ععععععرح الرضععععععي على ال)اف ض7(

 .5/2290واالرل،ام: 
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، ولم ُيجْر سععععععععععععععيبويِه القياس عليه، فقال: ض1عَقْرَطاِس وَأْخراِج، من قرطس وأخرج
"واعلم أنَّ َفَعاِل جائرة من )لِّ ما )ان على ب؛اء َفَعَل أو َفُعَل أو َفِعَل، وال يجور 
من أْفَعْلُف، ن؛َّا لم ؛سععععععععمْعه من ب؛اف انربعة، إالَّ أْن لسععععععععمَن ،ععععععععيئًا فُلجيَره فيما 

 .ض2عسمعَف وال ُلجاِوَره، فمن ذلك: قرقاِر وعرعار"
أْن ي)ون عقرقاِرض وععرعاِرض اسعععَم فعل  مسعععموعًا من الرباعي،  ض3عوأ؛)ر المبرِّدُ    

 فقرقاِر ع ع؛ده ع ح)اية صوف الرعد، وعرعاِر ح)اية صوف الصبيان إذا لِعبوا.
والصحيح ما ذهل إليه سيبويهال لوجود مثله ععععععععع اسم فعل ععععععععع في الماضي، مثل    

 َهْمَ اِم، وَحْمَحاِم.
ماءوم  ت فعععل انمر مععا ي)ون مر)َّبععًا من حرم جٌر ومجروره، ومععا ي)ون  ســـــــــ

، فانوَّل مثل: َعَلْيَك، اسعععععععععُم فعِل أمر  بمع؛ى: الرم، ض 4عمر)َّبًا من ظرم  ومجروره
ُ)ْم  ، أي: الرموا أ؛فسعععع)م، ض 5عويلعدَّى ب؛فسععععه، )ما في قوله لعالى:  َعَلْيُ)ْم أْ؛ُفسععععَ

على السعععععععع)ون، وفاعله مسععععععععللٌر فيه وجوبًا، فعععععععععععععععععععععععععلي)مض اسععععععععم فعل أمر مب؛ّي 
، واللقدير: الرموا ،ععععععأن أ؛فسعععععع)م )مض مفعول به على حذم مضععععععام  ، ض 6عوعأ؛فسععععععَ

.  ويلعدَّى بالباء، ؛حو: عليَك بريد 
، ؛حو: ض 7عوقد يدخل حرم الجرِّ على ياء المل)لِّم، وَحَ)َم بعضعععععععععع م ب،ععععععععععذوذه   

ض ا  سم فعِل أمر بمع؛ى: أوِلِ؛ي.عليَّ ريدًا، أي: أوِل؛ي ريدًا، فعععليَّ
                                                           

 .5/2290ا؛ظر: االرل،ام:  ض1(
 .3/280ال)لال:  ض2(
 .5/2290، واالرل،ام: 3/108ا؛ظر رأي المبرد في: ،رح الرضي على ال)افية:  ض3(
، والمقاصعععععد 5/2309، واالرل،عععععام: 106، 3/105ا؛ظر: ،عععععرح الرضعععععي على ال)افية:  ض4(

 . 612. و،رح ابن ال؛اظم: ص3/1163، ولوضيح المقاصد: 5/499طبي: ال،افية لل،ا
 .  106المائدة: من اآلية  ض5(

 .  2/286ا؛ظر: ،رح اللصريح:  ض6(

 .  3/1165ا؛ظر: لوضيح المقاصد:  ض7(
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 : إَلْيَك، اسم فعِل أمر  بمع؛ى: َلَ؛حَّ أو ابلعْد، )قولك: إليَك ع؛ِّي.و
 :ض 1ع: )ذاَك، اسم فعِل أمر  بمع؛ى: أْمِسْك، وم؛ه قول ال،اعرو

 َيُقْلَن َوَقْد َلاَلَحَقِف الَمَطاَيا   َ)َذاَك الَقْوَل إنَّ َعَليَك َعْيَ؛ا
 القول، أو ُ)مَّ القول. والمع؛ى: أمسك   
، بمع؛ى: ا؛لِظْر، مثل: َ)َما أْ؛َف ريدًا، أي: ا؛لظْر و : )َما أْ؛َف، اسععععععععععععععُم فعِل أمر 

 .ض 2عريدًا، وقد ؛قل ال؛حاة سماعه عن ال)سائيِّ 
أمَّا المر)َُّل من ظرم ومجروره فمثل: ِعْ؛َدَك، اسععُم فعِل أمر  بمع؛ى: ُخْذ، إذا    

 )ان ملعدِّيًا 
دَك ريدًا، أي: خذُه، وبمع؛ى: لوقَّْم إذا )ان الرمًا، ؛حو: ع؛دَك، أي: ؛حو: ع؛
 لوقَّْم.

َك، قعععال ابُن م؛ظور: "وُيقعععاُل في اإل راء: لعععديعععَك فال؛عععًا، )قولعععك: عليعععك و َديعععْ : لعععَ
 . ض 3عفال؛ًا"

، بمع؛ى: خععْذ إذا )ععان ملعععدِّيععًا، ؛حو: دو؛ععك ريععدًا، و َك، اسععععععععععععععم فعععِل أمر  : ُدو؛ععَ
ْر، إذا )ان الرمًا، )قولك: دو؛ك.وبمع؛ى:   لأخَّ

ُبْف، و ْر، و: أمامَك، بمع؛ى: لقدَّْم، و: م)اَ؛َك، بمع؛ى: اْث : َوَراَءَك، بمع؛ى: َلأخَّ
ْر.   و: َبْعَدَك: لأخَّ

                                                           
، و ير م؛سععععععععععععععول في: 2/647، والمسععععععععععععععععاعععد: 431من الوافر، لجرير في ديوا؛ععه: ص ض1(

، وال،عععععاهد فيه مجيء ع)ذاكض اسعععععم فعل أمر  2/870: ، و،عععععفاء العليل5/2309االرل،عععععام: 
 بمع؛ى: ُ)مَّ القول.  

 .  3/1164ا؛ظر: لوضيح المقاصد:  ض2(

 .  5/4023لسان العرل: مادة علديض  ض3(
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وأجار ال)سعععععائيُّ قياَس بقية الظروم على المسعععععمو ، ب،عععععرط الِّصعععععال ا ب)ام    
 .ض 1عريُّون إلى قصره على المسمو الخطال، مثل: خلفك، وُقدَّامك، وذهل البص

ع المر)ل من حرم ومجروره وظرم ومجروره     ع وهذا ال؛و  من أسماء انفعال ع
، وُيسمِّي بع  ال؛حويين هذا ض 2ععععععععععععععععععععععععع ال ُيسَلعمل في الغالل إالَّ ُملَّصاًل بال)ام

 ال؛و  بأسععععماء انفعال الم؛قولةال ن؛َّ ا وضعععععف في انصععععل لغير اسععععم الفعل، ثمَّ 
ُ؛ِقلف إليه، وي،مل الم؛قوَل من جاٌر ومجروره، والم؛قوَل من ظرم، والم؛قوَل من 

 .ض 3عمصدر  ؛حو: رويد ريدًا، وبله َعمراً 
أما بقيَّل ا فقد ُوضعععععععف من أوَّل أمرها أسععععععماًء ل فعال، ف ي مرلجلة، وم؛ ا:    

 .  ض 4ع،لَّان، وصْه، وويْ 
 النياسيُِّة:الثَّاني/ تسماُء فعِل األمِر 

اِلض ل مر من )عععلِّ فععععل  ثالثٌي     ذهعععل جم ور ال؛حويين إلى جوار ب؛عععاء عَفععععَ
، قياسععععععععًا مطَّردًا، )قولك: َ؛َراِل بمع؛ى: ا؛رْل، وَحَذاِر بمع؛ى:  مجرَّد  لاٌم ملصععععععععرِّم 
احذر، قال سععععععععععععععيبويه: "واعلْم أنَّ َفَعاِل جائرة من )لِّ ما )ان على ب؛اء َفَعَل أو 

أو َفِعَل، وال يجور من أْفَعْلُفال نّ؛ا لم ؛سمْعه من ب؛اف انربعة إالَّ أْن لسمَن  َفُعلَ 
 .ض6ع، ولبعه انخفش في ذلكض 5ع،يئًا فلجيَره فيما سمعَف وال ُلجاوره"

                                                           
 .  5/125، وهمن ال وامن: 3/1160ا؛ظر: لوضيح المقاصد:  ض1(

 .  3/1165ا؛ظر: لوضيح المقاصد:  ض2(

 .  287، 2/286ا؛ظر: ،رح اللصريح:  ض3(

 .  465، ومجيل ال؛دا: ص2/286ا؛ظر: السابم:  ض4(

 .  3/280ال)لال:  ض5(
، 2/875، و،عععععفاء العليل: 3/1160، ولوضعععععيح المقاصعععععد: 5/2290ا؛ظر: االرل،عععععام:  ض6(

876  . 
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وقد علَّل بع  ال؛حويين اطِّراد عَفَعاِلض ؛حو: َ؛َراِل، من )لِّ ثالثٌي لاٌم مجرَّد     
، وقلَّة ذلك في وامل؛ا  قياسعععععععععععععععه في   ير الثالثيِّ ب)ثرة ما جاء م؛ه في الثالثيِّ

 ، لذلك ح)موا ب،ذوذ عَدَراِكض من ض1ع يره
َداِرض من بعادْر  ْلض، )ب؛عاء ض 2عأْدِرْك، وعبعَ اِلض من عأْفععِ ، وأجعار ابن طلحعة ب؛عاء عَفععَ

 . ض 3عَدَراِك من أْدِركْ 
  

                                                           
 .  3/107، و،رح الرضي على ال)افية: 198ا؛ظر: المقرِّل، البن عصفور: ص ض1(

 .  2/282ا؛ظر: ،رح اللصريح:  ض2(
 .  5/2290، واالرل،ام: 2/282، و،رح اللصريح: 3/1160ا؛ظر: لوضيح المقاصد:  ض3(
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ُل:حكُم تسماِء األفعاِل م  حيث البناُء وعدُم :  المطلُب األوَّ
أسعععععععماء انفعال أ،عععععععب ف الحروَم في ال؛يابة عن انفعال وعدم اللَّأثر بالعواملال 
لذلك َحَ)َم جم ور ال؛ُّحاة بب؛ائ ا، قال ابُن مالك: "و)لُّ ا مب؛ٌي ل،به الحرم بلروم 

 .ض 1عالعوامل"ال؛يابة عن انفعال، وعدم مصاحبة 
ل هذا الح)م إلى انخفش وابن ج؛ِّي، و؛قله ابن مالك عن المحققين،  وقد ُ؛سعععععععععععععععِ

 .ض 2عو؛قله الخضراويُّ عن الجم ور واخلاره
َل بعُ  ال؛حويين إلى سععععيبويه والمار؛ي القوَل بأ؛َّ ا معمولة ، وسععععأل؛اول ض 3عوَ؛سععععَ

 لفصيل هذه المسألة في المبحم اللالي. 
 ي: حكُمها م  حيُث التعريُف والتنكيُر:المطلُب الثَّان

ف و ؛)رة، وما لم يدخله  ض 4عما )ان من أسععععععععععععععماء انفعال يقبل ل؛وين الل؛)ير   
 :ض 5عف و معرفة،           قال ابن مالك

ُن   ِمْ؛َ ا، َوَلْعِريُم ِسَواُه َبيِّنُ   َواْحُ)ْم ِبلَْ؛ِ)يِر الَِّذي ُيَ؛وَّ

                                                           
 .213لس يل الفوائد: ص ض1(
 .  2/658، والمساعد: 8/3908ا؛ظر: لم يد القواعد:  ض2(

 .  2/658ا؛ظر: المساعد:  ض3(

الل؛وين الذي يلحم بع  أسععععععععععععععماء انفعال ل؛وين الل؛)ير ع؛د الجم ور، قال الرضععععععععععععععي  ض4(
فًا وال م؛)َّرًا،  حًا ذلك: "وليس لل؛)ير الفعل الذي ذلك االسم بمع؛اه، إذ الفعل ال ي)ون معرَّ موضِّ
... بل الل؛)ير راجٌن إلى المصععدر الذي ذلك االسععم قبل صععيرورله اسععم فعل )ان بمع؛اه، ننَّ 

ن م؛ ا إّما مصععدر أو صععوٌف قائم مقام المصععدر أوَّاًل، ثمَّ ي؛لقل ع؛ه إلى بال اسععم الفعل ا لم؛وَّ
 .  3/91ثا؛يًا". ،رح الرضي على ال)افية: 

 .  3/305،رح ابن عقيل:  ض5(
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 :ض 1عوعلى هذا ف ي ثالثة أ؛وا    
ل/ مععععا ال ي)ون إالَّ ؛)رًة، فيلرمععععه الل؛وين، ؛حو: عإْي ععععًاض في ال)مِّ والم؛ن،  األوَّ

ض لك بال)سر والل؛وين.  وعواهًاض في اللعجُّل، وعوي ًاض في اإل راء، وعفداء 
 ما ال ي)ون إالَّ معرفًة، فال يقبل الل؛وين، ؛حو: عرويَد، وبْلَه، وآميَنض. الثَّاني/
 ما يجور فيه الل؛)ير فيلحقه الل؛وين، وما يجور فيه اللعريم فال يلحقه الثَّالُث/

ْيه ض. ْيِه وا(  الل؛وين، وذلك ؛حو: عَصْه وَصه ، وَمْه وَمه ، وا(
ويخللم مع؛ى الم؛وَّن عن الخالي من الل؛وين، فمع؛ى: َصْه بغير ل؛وين، هو    

ه  ب  الل؛وين طلعععععععععععععععععععععععلطلُل السعععععععع)وف عن ال)الم الذي ؛لحدَُّم فيه، وقولك: صععععععععَ
 . ض 2عالس)وف مطلقًا عن )لِّ )الم

لجماعة من ال؛حويين أنَّ أسماء انفعال )لَّ ا معارم، ما  ض 3عو؛سل أبو حيَّان   
 .ض 4عقبل م؛ ا الل؛وين وما لم يقبل، لعريم علم الج؛س، وهو خالم الم، ور

وبيَّن ال،ععععععععععاطبيُّ مع؛ى ل؛)ير اسععععععععععم الفعل ولعريفه، فقال: "ومع؛ى الل؛)ير أْن    
، ف)أ؛َّه يأمره بأمر   ي)ون مدلوُل اسعععععععععععم الفعل  يَر مع ود ع؛د المأمور أو الم؛ يِّ
 يِر معيَّن، أو ي؛ اُه ع؛ه، واللعريم بخالفه، وهو أن ي)ون مدلوله مع ودًا ع؛د 

 .  ض 5عالسما ..."
  

                                                           
، والمقاصععععععد 2/46، و،ععععععرح ال)افية ال،ععععععافية: 4/70ا؛ظر: ،ععععععرح المفصععععععل البن يعيش:  ض1(

 .  3/1168، ولوضيح المقاصد: 5/2311، واالرل،ام: 515، 5/514ال،افية لل،اطبي: 

 .  4/154ا؛ظر: ال؛حو الوافي:  ض2(

 .  5/2311ا؛ظر: االرل،ام:  ض3(

 .  3/1168ا؛ظر: لوضيح المقاصد:  ض4(

 .  5/515المقاصد ال،افية:  ض5(
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 الثَّالُث: عمُل تسماِء األفعال عمَل الفعِل: المطلبُ 
 :ض 1عمن أح)ام أسماء انفعال أ؛َّ ا لعمل عمل مسمَّاها، قال ابن مالك   

ْر ما ِلِذي ِفيِه الَعَملْ   َوَما ِلَما لَُ؛وُل َعْ؛ُه ِمْن َعَمْل   َلَ ا، َوأخِّ
يًا ب؛فسععععععععععععععه،  ا ملفلرفن فاعاًل، ولوافم فعل ا في اللعدِّي واللروم، فمذا )ان فعل عدِّ

ذا لعدَّى بحرم جٌر  لعدَّف ب؛فس ا، ؛حو: رويَد ريدًا، وبْلَه َعمرًا، وحذاِر البغَي، وا(
ذا )ان فعل ا الرمًا ا)لفف برفن الفاعل،  الِة،  وا( ف ي مثله، ؛حو: حيَّ على الصعععععععَّ

 .ض2ع؛حو: هي اَف العقيُم، و،لَّاَن ريٌد وَعمرو
، فمذا دلَّ اسعععععم الفعل على م    ع؛يين لفعلين مخللفين، أحدهما الرم واآلخر ملعد 

فم؛َّه يلعدَّى ع؛د داللله على الملعدِّي، ؛حو: حيََّ َل الصععععععععععععالَةال ن؛َّه بمع؛ى: ائِف 
 الصَّالَة، وال يلعدَّى إلى المفعول 

الة الِةال ن؛َّه بمع؛ى: أقبل على الصَّ  3عإذا دلَّ على الالرم، ؛حو: حيَّ ْل على الصَّ

 .ض
أّما فاعل ا فقد ي)ون اسمًا ظاهرًا، ؛حو: ،لَّان الجدُّ وال)سُل، وهي اَف السَّالُم،    

أو ضعععميرًا مسعععللرًا جوارًا، ؛حو: الجدُّ وال)سعععُل ،عععلَّان، أي: هما، والسعععالُم هي اَف، 
ان باسم الفعل الماضي.  أي: هو، وهما يخلصَّ

و: عل المضار  وانمر، ؛حوقد ي)ون ضميرًا مسللرًا وجوبًا، وذلك من اسم الف   
ُاٌم من ال؛ميمة، فالفاعل ضعمير مسعللر وجوبًا لقديره أ؛اال ننَّ اسعم الفعل بمع؛ى 
ُر، وصععععْه، اسععععم فعل أمر  بمع؛ى: اسعععع)ف، وفاعله ضععععميٌر مسععععللٌر وجوبًا  ألضععععجَّ
لقععديره: أ؛ععف، وعليععك بععالعلِم، فعليععك اسععععععععععععععم فعععل أمر مب؛ي بمع؛ى الرم، وفععاعلعه 

                                                           
 .  3/304،رح ابن عقيل:  ض1(

، ومجيل ال؛دا، للفا) ي: 4/81، وأوضح المسالك: 5/509ا؛ظر: المقاصد ال،افية:  ض2(
 .  465ص

 .  4/155، وال؛حو الوافي: 291، 2/290ا؛ظر: ،رح اللصريح:  ض3(
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ًا لقديره أ؛ف، و؛خلص من ذلك إلى أنَّ فاعل اسعععععععم الفعل ضعععععععمير مسعععععععللر وجوب
 . ض 1عمحلٌَّم، وأ؛َّه يوافم فاعل فعله

 ما ال ُيَعدُّ م  تسماء األفعال: المطلُب الرَّابع:
ما أم)؛ف فعليله ؛حو: عَهاِفض، وعلعاَلض، ال ُيَعدُّ من أسماء انفعال، قال ابن    

ن َمن جعل ِمن أسععععععماء انفعال عهاِفض مالك في ،ععععععرح ال)افية: "... من ال؛حويي
؛َّما هما فعالن  ير ملصرِّفينال والدليل على فعليَّل ما وجوُل الِّصال  وعلعاَلض، وا(
ضععععععععمير الرفن البارر ب ما، )قولك ل ؛ثى: عهاليض وعلعاَليض، ولالث؛ين والث؛لين: 

 .ض 2عض..."ينعهالياض وعلعالياض، وللجماعَلين: عهالواض وعلعالواض، وعهالينض وعلعال
 .ض 3عولذلك فمن الخطأ الح)م بأ؛َّ ما من أسماء انفعال   
وما أم)؛ف مصدريَّله ؛حو: عِحْذَرَكض، ال ُيَعدُّ ععععععععع أيضًا ععععععععع اسم فعل، قال ؛اظر    

الجيش: "وأّما ما أم)؛ف مصدريَّله فيم)ن أْن يمثََّل له بعععععععععععععععععِحْذَرَكض الذي مثَّل به 
فعل م؛قول من المصعععععدر، فم؛َّه ال داعية لدعو إلى  ابن عصعععععفور على أ؛َّه اسعععععم

 .ض 4عالقول بأ؛َّه اسم فعل فُيدَّعى أ؛َّه بام  على المصدريَّة"
 وعلى ذلك فال ُيعدُّ عِحْذَرَكض اسم فعلال ن؛َّه مصدر.   

 تسماِء األفعاِل مضمرً::  ُ المطلُب الخامُس: عمل
اسعععععععععععععم الفعل ال يعمُل مضعععععععععععععمرًا، ؛صَّ على ذلك بع  ال؛حويين، قال ؛اظر    

الجيش: "وقد جعل المص؛ِّم عععععع يع؛ي ابن مالك عععععع ح)م ا في اإلظ ار واإلضمار 
: إْن ُعِ؛َي بذلك أ؛َّه )ما ض 5عح)َم انفعال الموافقل ا مع؛ًى أيضععععععععععععععًا، قال ال،ععععععععععععععيخ

                                                           
 .  4/157، وال؛حو الوافي: 5/509ا؛ظر: المقاصد ال،افية:  ض1(

 .  2/46،رح ال)افية ال،افية:  ض2(

 .  8/3911ا؛ظر: لم يد القواعد:  ض3(

 .  8/3911لم يد القواعد:  ض4(

 يع؛ي أبا حّيان، وقد ؛قل ال؛صَّ من اللذييل والل)ميل.   ض5(
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 م  ر فليس بصععععععحيحال ن؛َّ ُيضععععععمر الفعل وُيظ ر )ذلك ُيضععععععمر اسععععععم الفعل ويظ
وا على أنَّ اسعععم الفعل ال ُيضعععمر، وعلَّلوه بأنَّ ؛يابة االسعععم عن الفعل مجاٌر،  ؛صعععُّ

 .ض 1عواإلضماُر مجاٌر، ف)ان ي)ثر المجار"
وقال السيوطي ملحدِّثًا عن أسماء انفعال: "وال ُلضَمُر، أي: ال لعمل مضمرًة    

 .ض 2عفي ا"بأن ُلحَذم ويبقى معمول ا، في انصحِّ 
وقعععععد خعععععالم ابن معععععالعععععك في ذلعععععك، حيعععععم جوَّر أْن ي)ون عدلويض في قول    

 :ض3عالراجر
 َيا أيَُّ ا الَماِئُح َدْلِوي ُدوَ؛َ)ا   إ؛ِّي َرأْيُف ال؛َّاَس َيْحَمُدوَ؛َ)ا

مفعواًل به لعععععععععععععععععدو؛كض مضمرًا، معلِّال ذلك بقوله: "... فمنَّ إضماَر اسم الفعل    
 .ض 4عملقدِّمًا لداللة ملأخر  عليه جائٌر ع؛د سيبويه"

يمري معلِّقًا على ال،عععععاهد: "... ويحلمل أْن ي)ون دلوي في موضعععععن     قال الصعععععَّ
، ال بعععععدو؛كض المذ)ور، والدليل على هذا  يُّ ا أ؛َّه لو قال: يا أ؛صل بفعل  مضمر 

المائح دلوي، وسععع)ف، لف م م؛ه ما ُيف م بقوله: دو؛ك، واللقدير: خذ دلوي، وام  
 .  ض 5ع دلوي..."

 وهذا ععع ع؛دي ععع أولى بااللِّبا ال لبعده عن الل)لُّم.   

                                                           
 .  8/3839لم يد القواعد:  ض1(

 .  5/120ال من:  ض2(

، 3/292، والمقاصععععععععععد ال؛حوية: 2/356من الرجر، لجارية من مارن في: الدرر اللوامن:  ض3(
 ، و،عععععععععععرح ال)افية1/228، واإل؛صعععععععععععام: 1/260و ير م؛سعععععععععععول في: معا؛ي القرآن للفراء: 

، وال،اهد فيه عدلويض، حيم ؛صبه ال)سائي باسم الفعل عدو؛)اض الملأخر ع؛ه، 2/48ال،افية: 
 و؛صبه ابن مالك باسم فعل مضمر يفسره عدو؛)اض المذ)ور، وردَّه البصريون.

 .  2/48،رح ال)افية ال،افية:  ض4(

 .  145اللبصرة واللذ)رة: ص ض5(
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ًِ في حنينِة تسماِء األفعاِل:المطلُب  ُل: تقواُل النُّحا  األوَّ
 .ض 1عذهل ال)وفيُّون إلى أ؛َّ ا أفعاٌل حقيقيَّةٌ    
 .ض 2عوذهل جم ور البصريين إلى أ؛َّ ا أسماءٌ    
 .ض 3عوذهل بع  البصريين إلى أ؛َّ ا أفعاٌل اسُلعملف اسلعمال انسماء   
 ، وال أفعااًل، وال حروفًا، ف ي قسععم رابنوذهل بعضعع م إلى أ؛َّ ا ليسععف أسععماءً    

 .ض 4علل)لمة، سمَّاه الخالفة
أّما ال)وفيُّون فاسلدلوا على أ؛َّ ا أفعاٌل حقيقيَّة بداللل ا عععع ع؛دهم عععع على الحدم    

 .ض 5عوالرمان، وهو ما لدلُّ عليه انفعال

                                                           
، وحا،ععععععععععية 2/281، و،ععععععععععرح اللصععععععععععريح: 5/892ا؛ظر قول ال)وفيين في: االرل،ععععععععععام:  ض1(

، و،ععرح لسعع يل الفوائد 5/121، وال من: 3/1159، ولوضععيح المقاصععد: 142/ 2الخضععري: 
 .  1/323للمرادي: 

، والحلبياف للفارسععععععي: 1/5ا؛ظر قول م في: ،ععععععرح انبياف الم،عععععع)لة اإلعرال للفارسععععععي:  ض2(
، وال من: 3/1159اصععععد: ، ولوضععععيح المق1/323، و،ععععرح لسعععع يل الفوائد للمرادي: 215ص
 .  3/362، و،رح ان،مو؛ي: 5/121

، ولوضعععععععيح 2/142، وحا،عععععععية الخضعععععععري: 3/362ا؛ظر قول م في: ،عععععععرح ان،عععععععمو؛ي:  ض3(
 . 1/323، و،رح لس يل الفوائد للمرادي: 3/1159المقاصد: 

، ول)؛ه ؛سععععل هذا 5/289: ، واالرل،ععععام3/362ا؛ظر هذا القول في: ،ععععرح ان،ععععمو؛ي:  ض4(
 ، البن صابر.  5/121القول للملأخرين، و؛سبه السيوطيُّ في ال من: 

 .1/323ا؛ظر: ،رح لس يل الفوائد، للمرادي:  ض5(
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يغ ا فعال لخللم صععوقد ُردَّ رأُي م وُعدَّ فاسععدًا من وجوه: أحدها: أنَّ أسععماء ان   
 1عوأورا؛ ا عن صيم انفعال وأورا؛ ا المعروفة، وأ؛َّ ا ال للصرَّم لصرُّم انفعال

 .ض
 الثا؛ي: أنَّ بع  أسماء انفعال يقبل الل؛وين، وهو من خصائص انسماء.

 .ض 2عالثَّالم: أنَّ بعض ا يقبل عألض اللعريم، ؛حو: ال؛َّجاء
 .ض 3عالرابن: أنَّ بعض ا موضو  على حرفين أصالة، ؛حو: َصْه، وَمهْ 
 .ض 4عالخامس: أ؛َّ ا ال للصل ب ا ضمائر الرفن الباررة، بخالم انفعال

 . ض 5عالسادس: أنَّ الدَّالَّ م؛ ا على انمر ال يقبل ؛ون اللو)يد
السعععععععابن: أسعععععععماء انفعال ؛ائبة عن انفعال، والقول بأ؛َّ ا أفعال حقيقية يقلضعععععععي 

 .ض 6ع؛يابة الفعل عن الفعل
، ض 7عوقد وصم ال،اطبي مذهل ال)وفيين بأ؛َّه  ير جار  على طريقة ص؛اعة   

 . ض 8عووصفه الصبَّان بأ؛َّه محُ  م)ابرة
ا البصععععععععععععععريُّون فاحلجوا بأْن قالوا: هي أسععععععععععععععم    اءال ن؛َّه يلحق ا ما ال يلحم أمَّ

ه ، وَمه ، وُأٌم، وألِم والم اللعريم، ؛حو: ال؛َّجاء،  انفعال، من ل؛وين، ؛حو: صععععععَ

                                                           
 .84، 3/83ا؛ظر: ،رح الرضي على ال)افية:  ض1(
 ا؛ظر: السابم، والموضن أيضًا. ض2(

 .  3/288ا؛ظر: حا،ية الصبَّان:  ض3(

 ا؛ظر: السابم، والموضن أيضًا.   ض4(

 .2/142ا؛ظر: حا،ية الخضري:  ض5(
 .496، 5/495ا؛ظر: المقاصد ال،افية:  ض6(
 ا؛ظر: السابم، والموضن أيضًا.   ض7(

بَّان:  ض8(  .  3/288ا؛ظر: حا،ية الصَّ
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، ؛حو: َهُلمَّ، وَحيَّ َعْلال  ُدرَّين، ولر)يععل  َد، ولث؛يعة ، ؛حو: ُدهععْ ، ؛حو: ُرَويععْ ولصععععععععععععععغير 
  .ض 1عولعدم قبول ا عالماف انفعال، وعدم مجيئ ا على أوران الفعل

أمَّا ما ذهل إليه بع  البصريين من أ؛َّ ا أفعاٌل اسُلعِمَلف اسلعمال انسماء    
ف و ال يخللم عّما ذهل إليه ال)وفيون، قال الصععععععععععععععبَّان: "... و)يم ُي؛)ر أحٌد 
أ؛َّ ا اسععععععععُلعملف اسععععععععلعمال انسععععععععماء فيما مرَّ ؟ وانْولى ع؛دي أنَّ مذهل بع  

 .     ض 2ع"أنَّ االخلالم بي؛ ما ليس إالَّ في العبارةالبصريين ومذهل ال)وفيين واحٌد، و 
إلى ابن صععابر من القول بأنَّ أسععم الفعل قسععٌم قائم  ض 3عأمَّا ما ؛سععبه السععيوطيُّ    

برأسععععه من أقسععععام ال)لمة، ف و لم يقل به أحد  يره، ولم يصععععححه أحد من الذين 
 ؛قلوه، وهذا ععع ع؛دي ععع دليل على ضعفه.   

وا به والصحيح     ما ذهل إليه جم ور البصريين من أ؛َّ ا أسماءال لقوَّة ما احلجُّ
 على رأي مال وفساد ما ذهل إليه ال)وفيون و يرهم بالوجوه السابم ذ)رها.

  

                                                           
، 496، 5/495، والمقاصعععععععد ال،عععععععافية: 84، 3/83ا؛ظر: ،عععععععرح الرضعععععععي على ال)افية:  ض1(

 .3/288، وحا،ية الصّبان: 3/1159مقاصد: ولوضيح ال
 .3/288حا،ية الصّبان:  ض2(
 . 5/121ا؛ظر: ال من:  ض3(
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ًِ في داللِة تسماِء األفعاِل:  المطلُب الثَّاني: اختِلُف النُّحا
 :ض 1عاخللم القائلون بأ؛َّ ا أسماٌء في مدلول ا، على مذاهل   

: أنَّ لفظ اسم الفعل يدلُّ على لفظ الفعل، ال ض 2عانوَّل: مذهل جم ور البصريين
الحععدم والرمن، بععل يععدلُّ على مععا يععدلُّ على الحععدم والرمن وهو الفعععل، فلفظ: 

 .ض 3ععهي افض اسم للفظ عَبُعَدض الدَّالِّ على حدم االبلعاد والرمن الماضي
 لُّ عليه الفعل من الحدم والرمان، ل)ن بالوضن،الثَّا؛ي:أنَّ اسم الفعل اسٌم لما يد

، ض 5عقاله صعععاحُل البسعععيط و؛سعععبه إلى ظاهر قول سعععيبويه ض 4عال بأصعععل الصعععيغة
مَّي الفعل فيه بأسعععماء لم  ولعلَّه ف م هذا من قول سعععيبويه: "هذا باٌل من الفعل سعععُ

 .ض 6علىخذ من أمثلة الفعل الحادم، وموضع ا من ال)الم انمر وال؛ ي..."
ولم يصععرِّح السععيرافيُّ وانعلم ع؛د ،ععرح ما ل؛ص سععيبويه بأنَّ اسععم الفعل يدلُّ    

 ، وهو ما ؛سبه إليه صاحل البسيط و يره.ض 7ععلى الحدم والرمان بالوضن

                                                           
 عال امشض.  4/76ا؛ظر: أوضح المسالك:  ض1(

، واالرل،ام: 3/1159، ولوضيح المقاصد: 496، 5/495ا؛ظر: المقاصد ال،افية:  ض2(
5/2289. 
 .1/324ا؛ظر: ،رح لس يل الفوائد، للمرادي:  ض3(
، وال من: 1/324، و،رح لس يل الفوائد، للمرادي: 3/362ا؛ظر: ،رح ان،مو؛ي:  ض4(
5/121. 
، و،رح 1/324ا؛ظر قول ابن العلج صاحل البسيط في: ،رح لس يل الفوائد، للمرادي: ض5(

 .5/121، وال من: 2/281اللصريح: 
 . 1/241ال)لال:  ض6(
بعدها، وال؛)ف في لفسير )لال سيبويه  وما 2/142ا؛ظر: ،رح )لال سيبويه للسيرافي:  ض7(

 . 1/152ل علم: 
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 ، وجماعة.  ض 2عهذا الرأي إلى سيبويه، وأبي علي الفارسي ض 1عو؛سل أبو حيَّان   
ْه  الثَّالم: اسععم الفعل ؛ائل عن المصععدر، والمصععدر ؛ائل عن الفعل، فقولك: صععَ
اسم لقولك: س)ولًا، وس)ولًا بمع؛ى: اس)ف، وهو راٌي لبع  البصريين، وفساُده 
بيٌِّن من ج لين: أول ما: أنَّ المصععدر ال يدلُّ على الرمان، فلو وضععن اسععم الفعل 

ن، وَلَما )ان م؛ه اسععععم الفعل الماضععععي، للداللة على المصععععدر لما دلَّ على الرما
 واسم الفعل المضار ، واسم فعل انمر.

، والمصعععادر معربة ؛حو: ضعععربًا ريدًا، فلو )ان دااًل     والثا؛ية: اسعععم الفعل مب؛ي 
 . ض 3ععلي ا ل)ان معربًا )ما )ا؛ف معربة

 غيره.ل ورأي الجم ور أولى بااللِّبا ال لسالمله من االعلراضاف اللي ُوجِّ ف   
  

                                                           
 . 5/289ا؛ظر: االرل،ام:  ض1(
 . 111ا؛ظر: المسائل العس)رية: ص ض2(
 . 496، 5/495عال امشض، والمقاصد ال،افية:  4/76ا؛ظر: أوضح المسالك:  ض3(
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 المطلُب الثَّالُث: هل ألسماِء األفعاِل موضٌع م  اإلعراِب؟:
 في  تقواٌل:

ل: ، وأحد قوَلي أبي ض 1عليس ل ا موضععععععععٌن من اإلعرال، وهو مذهل انخفش األوَّ
 4ع، واخلاره ابن مالكض 3ع، و؛قله الخضععراويُّ عن الجم ور واخلارهض2ععلي الفارسععي

، ض 5ع؛اقاًل إيَّاه عن المحققين ض ، وصععععععععععحَّحه انرهري في لصععععععععععريحه، وال،ععععععععععاطبيُّ
 .ض 6عو؛اظر الجيش

وعلل الرضي )ون اسم الفعل ال محلَّ له من اإلعرال بأ؛َّه ال مع؛ى لالسميَّة    
فيه، وال اعلبار للفظه، ف و ))ام عذلكض، و)ضمير الفصل ععععععععع ع؛د من قال بأ؛َّه 
حرم ععععععععع )ان ل ما محٌل من اإلعرال ل)و؛ ما اسمين، فلّما ا؛لقال إلى الحرفيَّة لم 

واسعععم الفعل )ان له محٌل من اإلعرال، فلمَّا صعععار يُعْد ل ما محٌل من اإلعرال، 
يدلُّ على مع؛ى الفعل، لم يبَم له محٌل من اإلعرالال ن؛َّه اسععععععععععععععم للفظ الفعل، 

 .ض 7عوالفعل ال محلَّ له من اإلعرال

                                                           
ح ، و،ععععععععر 8/3908، ولم يد القواعد: 2/281ا؛ظر رأي انخفش في: ،ععععععععرح اللصععععععععريح:  ض1(

 3/362، و،ععرح ان،ععمو؛ي: 3/1159، ولوضععيح المقاصععد: 1/349لسعع يل الفوائد للمرادي: 
 . 

، و؛سععل ؛اظر الجيش القولين للفارسععي ؛قال 1/349ا؛ظر: ،ععرح لسعع يل الفوائد، للمرادي:  ض2(
 .  8/3908عن ابن عصفور. ا؛ظر: لم يد القواعد: 

 . 2/658ا؛ظر: المساعد:  ض3(
 . 213ا؛ظر: لس يل الفوائد: ص ض4(
 . 2/658ا؛ظر: المساعد:  ض5(
 . 8/3908، ولم يد القواعد: 5/496، والمقاصد ال،افية: 2/281ا؛ظر: ،رح اللصريح:  ض6(
 . 3/86ا؛ظر: ،رح الرضي على ال)افية:  ض7(
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: "اإلعرال في انسماء إ؛َّما يوجد داللًة على معان   وذهل ابن أبي الربين إلى أنَّ
لية، والمفعولية، واإلضعععععععععععافة، وهذه المعا؛ي ال يم)ن أْن في مدلوالل ا، وهي الفاع

 .  ض 1عُلوجَد في الفعل، فال ُيوجد اإلعراُل في انلفاظ ال؛ائبة"
،  ض 2عذهل قوٌم م؛ م المار؛ي الثاني: إلى أ؛َّ ا في موضعععععن ؛صعععععل  بمضعععععمار فعل 

لي ع، و؛سبه أبو حّيان إلى سيبويه والمار؛ي وأبي ض 3عو؛سبه بعض م إلى سيبويه
، ووصععععععععععععععفه ابن أبي الربين بأ؛َّه مذهل أ)ثر ال؛حويين، وقوَّاه، فقال: ض 4عالدي؛وري

 ، وفيه ل؛اق  واضح من ما ُ؛قل ع؛ه سابقًا.ض 5ع"وهو أقوى من ج ة ال؛ظر"
وقد رجعُف إلى )لال سعععععععيبويه، فوجدله يقول: "... ومما ُجِعل بداًل من اللفظ    

ذا وال؛َّجاَء ال؛َّجاَء، وضععععربًا ضععععربًا، فم؛َّما ا؛لصععععل هبالفعل قول م: الَحَذَر الَحَذَر، 
على الرْم الَحَذَر، وعليك ال؛َّجاَء، ول)؛َّ م حذفوا ن؛َّه صعععععععار بم؛رلة افعْل، ودخول 

 .ض 6ععالرمض وععليكض على عافعْلض ُمحال"
وهذا ال؛َّصُّ عععععععع حسل رأيي عععععععع  ير واضح الداللة على ما ُ؛ِسل لسيبويهال ن؛َّه    
ه في بال ما ي؛لصععععععل على إضععععععمار الفعل الملروك إظ اره اسععععععلغ؛اًء ع؛ه، أورد

ومثَّل له في ال؛صِّ السععععععععابم بأسععععععععماء م؛صععععععععوبة على اإل راء: عال؛َّجاَء ال؛َّجاَءض، 
ه  رَّاح ال)لعععال من جرم بعععأ؛ععَّ وعلى اللحعععذير: عالحعععَذَر الحعععذَرض، ولم أجعععد من ،ععععععععععععععُ

                                                           
 . 1/164البسيط في ،رح الجمل:  ض1(
، و،رح اللس يل للمرادي: 3/362ان،مو؛ي:  ،  و،رح5/2311ا؛ظر: االرل،ام:  ض2(
1/349 . 
 ، . 3/1159ا؛ظر: لوضيح المقاصد:  ض3(

 . 5/2311ا؛ظر: االرل،ام:  ض4(
 . 1/164البسيط في ،رح الجمل:  ض5(
 . 276، 1/275ال)لال:  ض6(
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يخصُّ اإل راء واللحععذير، وال  ، وأرى أنَّ مععا مثععَّل بععهض 1عاعلبرهمععا اسععععععععععععععمي فعععل
 يخص أسماء انفعال.

وقد وجدُف في )الم ابن يعيش ما ُي،ععععععععععععععير إلى هذا، حيم قال: "فأّما َحذَرك    
؛َّما هو من مصععععععععادر مضععععععععافة إلى ما بعدها،  وحذارك فال أراه من هذا البال، وا(

؛َّمععا أوردهععا ه ؛ععا ننَّ في عع حععذيرًا ا لف ي من بععال ععمرك اهللض، وعقعععدك اهللض، وا(
 .ض 2ع)اللحذير في وراءك وأمامك، و؛حوهما"

واعلر  الرضعععععععي مذهل القائلين بأنَّ اسعععععععم الفعل م؛صعععععععوٌل بفعل مضعععععععمر    
بقوله: "... وما ذ)ره بعضععععععععععع م من أنَّ أسعععععععععععماء انفعال م؛صعععععععععععوبة المحلِّ على 
 نالمصععععدريَّة، ليس ب،ععععيء، إْذ لو )ا؛ف )ذلك ل)ا؛ف انفعال قبل ا مقدَّرًة، فلم ل)

 .     ض 3عقائمة مقام الفعل، فلم ل)ن مب؛يَّة"
الـث: ذهععل بع  ال؛حععاة إلى أ؛َّ ععا في موضععععععععععععععن رفن  على االبلععداء، وأ ؛ى  الثَـّ

، وقد ردَّ الرضععععععيُّ هذا القول بأنَّ اسععععععم الفعل ض 4عالضععععععمير المرفو  ب ا عن الخبر
 .   ض 5ع؛ائل عن الفعل، والفعل ال محلَّ له من اإلعرال، ف)ذلك ما ؛ال ع؛ه

  

                                                           
، وال؛)ف في لفسير )لال سيبويه، 175عععععععععع  2/169ا؛ظر: ،رح )لال سيبويه، للسيرافي:  ض1(

 . 1/161: ل علم
ل:  ض2(  . 4/75،رح المفصَّ
 . 3/86،رح الرضي على ال)افية:  ض3(
، و،ععععععرح اللصععععععريح: 5/2311، واالرل،ععععععام: 3/86ا؛ظر: ،ععععععرح الرضععععععي على ال)افية:  ض4(
2/281 . 
 . 3/86ا؛ظر: ،رح الرضي على ال)افية:  ض5(
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ميِر المتَّصِل بها:  في الموضعِ  المطلُب الرَّابُع: الخِلفُ   اإلعرابيِّ للضَّ
اخللم ال؛حاة في موضععععععن الضععععععمير الملَّصععععععل بأسععععععماء انفعال ؛حو: عليك،    

ليك، وع؛دك، ولديك، ودو؛ك، و يرها، على مذاهل  :ض 1عوا(
ل: لهذهل البصععريُّون إلى أ؛َّه في موضععن جٌر، واسععلدلُّ  األوَّ بما رواه  وا على صععحَّ

ض اسم  انخفش عن العرل من قول م: عليَّ عبِد اهلِل ريدًا، بل،ديد الياء، فعععععععععععععععليَّ
فعل فاعله ضععععععععمير مسععععععععللٌر وجوبًا، والضععععععععمير البارر الملَّصععععععععل في محلِّ جٌر، 

، أو بدٌل من الضمير الملَّصل على ض 2عوععبِد اهلِلض مجرور على أ؛َّه عطُم بيان
وهو ،عععاذ، قال الصعععبَّان: "ن؛َّه بدل ظاهر من ضعععمير الحاضعععر  ض 3عشرأي انخف

، وعريدًاض مفعول به السععععععععععععععم الفاعل، وعلَّم ابن ض 4عبدل )ٌل،  ير مفيد  لإلحاطة"
 .ض 5عال؛اظم على ما رواه انخفش بقوله: "وهو  ريل"

وصععععّحح ؛اظُر الجيش مذهَل البصععععريين بقوله: "والحمُّ أ؛َّ ا في موضععععن جٌر    
)ما هو مذهُل البصعععععععريينال ننَّ ؛حو: عع؛دض وعلدىض ال يسعععععععلعمل إالَّ مضعععععععافًا، 

 . ض 6عو)ذا ععلىض وعإلىض ال ُيسلعمل ،يٌء م؛ ا مفردًا بل من ما هو مجرور به"

                                                           
، ولم يد 348، 1/347، و،رح اللس يل للمرادي: 3/86ا؛ظر: ،رح الرضي على ال)افية:  ض1(

، 2/876، و،فاء العليل: 5/125، وال من: 2/48، و،رح ال)افية ال،افية: 8/3902القواعد: 
 .  5/2310واالرل،ام: 

 . 8/3903ا؛ظر: لم يد القواعد:  ض2(
 . 1/347للس يل للمرادي: ، و،رح ا2/48ا؛ظر: ،رح ال)افية ال،افية:  ض3(
 . 3/298حا،ية الصبَّان على ان،مو؛ي:  ض4(
 . 612،رح ابن ال؛اظم: ص ض5(
 . 8/3902لم يد القواعد:  ض6(
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أنَّ ن رفن على الفاعلية، وردَّه الرَّضعععععععععيُّ بذهل الفرَّاء إلى أ؛َّه في موضععععععععع الثَّاني:
، واعلرضععععععععععه ؛اظر الجيش بأ؛َّه ال عامل في ض 1عال)ام ليس من ضععععععععععمائر الرفن

 .ض 2عالجملة يقلضي رفن ال)ام
ذهل ال)سائيُّ إلى أ؛َّه في موضن ؛صل على المفعولية، وال وجه لقولهال  الثَّالث:

 . ض 3عننَّ ععلىض عامل جٌر، ال عامل ؛صل
ذهل ابن باب،ععععععععععععععاذ إلى أنَّ ال)ام اللي للصععععععععععععععل ب)لِّ أسععععععععععععععماء انفعال  لرَّابع:ا

، واسععععععععععععععلبعده ؛اظر ض 4عللخطال، فال محلَّ ل ا من اإلعرال، وأبطله الرَّضععععععععععععععيُّ 
بانض 5عالجيش  .ض 6ع، وردَّه الصَّ

إذا الَّصعععععععععععل ال)ام بما هو ظرم، ؛حو: أمامك، أو حرم جٌر، ؛حو:  الخامس:
ذا الصعععععععععععععععل ال)ام بغيرهما، ؛حو: وْيك، إليك، ف و ضععععععععععععععمير في  محلِّ جٌر، وا(

 . ض 7عوحيََّ َلك، وال؛َّجاَءك، ورويَدك، ف و حرم خطال ال محلَّ له من اإلعرال
  

                                                           
 . 3/90ا؛ظر: ،رح الرضي على ال)افية:  ض1(
 . 8/3902ا؛ظر: لم يد القواعد:  ض2(
 ا؛ظر: السابم، والموضن أيضًا.  ض3(

 . 3/91ا؛ظر: ،رح الرضي على ال)افية:  ض4(
 . 8/3902ا؛ظر: لم يد القواعد:  ض5(
 . 3/298ا؛ظر: حا،يله على ان،مو؛ي:  ض6(
 . 4/160، وال؛حو الوافي: 3/90ا؛ظر: ،رح الرضي على ال)افية:  ض7(
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 :ض 1عالمطلُب الخامس: النول في تنديم معمول اسم الفعل علي 
ذهل ال)سعععععععععائي إلى جوار لقديم معموالف أسعععععععععماء انفعال علي ا، ؛حو: ريدًا    

، ض 2ععليك، وَعمرًا دو؛ك، واسععععععععععععلدلَّ على جواره بقوله لعالى:  ِ)َلاَل اهلِل َعَليُ)ْم 
 واللقدير ع؛ده: علي)م )لاَل اهلل، أي: الرموه، واسلدلَّ على جواره بقول الراجر:

 َيا أيَُّ ا الَماِئُح َدْلِوي ُدوَ؛َ)ا   إ؛ِّي َرأْيُف ال؛َّاَس َيْحَمُدوَ؛َ)ا
 .ض 3عواللقدير ع؛ده: دو؛ك دلوي دو؛ك، فدلَّ هذا على جوار لقديم المعمول   
ومما اسعععععععلدلوا به على جوار اللقديم أ؛َّ م أ؛رلوا أسعععععععماء انفعال م؛رلة انفعال    

يم معمول الفعل عليه ؛حو قولك: ريدًا الرم، جار أن ال؛ائبة ع؛ ا، ف)ما يجور لقد
 .ض 4علقول: ريدًا عليك

وذهل البصععععريون والفرَّاء إلى عدم جوار لقديم معموالف هذه انسععععماء علي ا،    
واسععععععلدلوا على عدم جوار ذلك بأنَّ أسععععععماء انفعال فرٌ  في العمل على انفعال، 

عه، دَّى إلى اللسعععععوية بين انصعععععل وفر فال للصعععععرَّم لصعععععرَُّف ا، ولو أجر؛ا ذلك ن
 وذلك  ير جائر.

أمَّا ما احلجَّ به ال)سععائيُّ ومن وافقه فقد لأوله البصععريُّون على أنَّ ع)لاَلض في    
اآلية مصعععععععععععدٌر، واللقدير: )لل اهلُل علي)م )لابًا، أو م؛صعععععععععععوٌل بمضعععععععععععمار فعل، 

 واللقدير: الرموا.

                                                           
، و،عععععععععععرح 2/512، والمقلصعععععععععععد: 1/228، واإل؛صعععععععععععام: 253، 1/252ا؛ظر: ال)لال:  ض1(

، ،رح 514ععععععععععع  5/512، والمقاصد ال،افية: 2/144، وحا،ية الخضري: 2/291اللصريح: 
 . 658، 2/657، والمساعد: 2/48ال)افية ال،افية: 

 .  24ال؛ساء: من اآلية  ض2(

 .  8/3906د: ، ولم يد القواع229، 1/228ا؛ظر: اإل؛صام:  ض3(

 .  1/229ا؛ظر: اإل؛صام:  ض4(
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: دلوي مبلد    أ، ودو؛ك خبره، أو على إضععععععععععععععمار فعل، وخرَّجوا البيف على أنَّ
 . ض1عواللقدير: ل؛اول دلوي، أو ما في مع؛اه

قال الفرَّاء في لخريج اآلية وال،ععععععععاهد ال،عععععععععري: "وقوله:  ِ)َلاَل اهلِل َعَليُ)ْم ،    
)قولععك: )لععابععًا من اهلل علي)م، وقععد قععال بع  أهععل ال؛حو: مع؛ععاه: علي)م )لععاَل 

قلَّما لقول العرل: ريدًا عليك، أو: ريدًا دو؛ك، وهو اهلل، وانول أ،به بالصوال، و 
جائر )أ؛َّه م؛صععععوٌل ب،ععععيء مضععععمر  قبله، وقال ال،ععععاعر: ... دلوي دو؛)ا ...، 
الدلو رفٌن، )قولك: ريدًا فاضععععععععععععععربوه، والعرل لقول: الليُل فبادروا، والليَل فبادروا، 

، و)المه ض 2ع؛ك"ول؛صعععععععل الدلَو بمضعععععععمر في الِخلفة، )أ؛َّك قلَف: دو؛ك دلوي دو 
 يدلُّ صراحًة على أنَّ العامل في المفعول مضمٌر، وليس اسم الفعل الذي بعده.

لُف إلى ال؛لائج اآللية:     من خالل هذا البحم المخلصر لوصَّ
أوَّاًل: أسماء انفعال أسماٌء ؛ابف عن انفعال مع؛ًى واسلعمااًل، وقد ُوضَعف    

 قصدًا للمبالغة أو االخلصار.
ثا؛يًا: أجمن ال؛حاة على لقسيم ا بحسل الفعل الذي لدلُّ عليه إلى: اسم فعل    

ما   مثل: هي اف، واسم فعل مضار  مثل: ُأٌم، واسم فعل أمر مثل: صْه، 
سم فعل انمر إلى قسمين: سماعٌي، ؛حو: صْه، ومْه، وقياسٌي، وهو ب؛اء وا؛قسم ا

عَفَعاِلض من )لِّ فعل ثالثٌي مجرَّد  لاٌم ملصرِّم، )قول م: َ؛َراِل، بمع؛ى: اْ؛ِرْل، 
 وَحَذاِر، بمع؛ى: احذْر.

                                                           
، ولم يد القواعد: 1/230، واإل؛صام: 3/89ا؛ظر: ،رح الرضي على ال)افية:  ض1(
8/3906  . ، 
 .  1/260معا؛ي القرآن:  ض2(
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ثالثًا: ح)م جم ور ال؛حاة بب؛ائ اال ن؛َّ ا أ،ب ف الحروم في العمل من عدم    
 أثُّر بالعوامل.اللَّ 
: ما ال ي)ون إالَّ ؛)رة،     رابعًا: ل؛قسم من حيم اللعريُم والل؛)ير إلى ثالثة أقسام 

؛حو: إْي ًا، وواهًا، وما ال ي)ون إالَّ معرفًة، فال يقبل الل؛وين، ؛حو: رويَد، وبْلَه، 
، نوما يجور فيه الل؛)ير فيلحقه الل؛وين، ويجور فيه اللعريم فال يلحقه الل؛وي

 ؛حو: صْه، وصه ، ومْه، ومه .
خامسًا: لعمل أسماء انفعال عمل مسمَّاها، ولوافقه في اللعدِّي واللروم، وال    

لعمل مضمرة ع؛د الجم ور، وال يجور لقديم معمول اسم الفعل عليهال ن؛َّه فر  
 في العمل على الفعل، فال يلصرَّم لصرُّفه.

عال ما أم)ن أْن ي)ون مصدرًا، ؛حو: ِحْذَرَك، سادسًا: ال ُيَعدُّ من أسماء انف   
 وما أم)ن أْن ي)ون فعاًل، ؛حو: هاِف، ولعاَل، على رأي ابن مالك.

سابعًا: الصحيح ما ذهل إليه جم ور البصريين من أ؛َّ ا أسماٌء، وليسف    
 أفعااًل، وأنَّ لفظ اسم الفعل يدلُّ على لفظ الفعل، ال الحدم والرمن.

اجح من )الم ال؛حاة أنَّ أسماء انفعال ال محلَّ ل ا من اإلعرال، ثام؛ًا: الر    
ليك، وع؛دك، في موضن جٌر ع؛د  وأنَّ الضمير الملَّصل ب ا في ؛حو: عليك، وا(

 جم ور البصريين.  
 واهلُل تعالى تعلى وتعلم
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 عععع القرآن ال)ريم ، رواية قالون عن ؛افن المد؛ي.
عععععععععععع إلحام فضالء الب،ر في القراءاف الع،ر، للدمياطي الم، ور بالب؛َّاء، وضن 

 م. 2006، 3حوا،يه ال،يخ أ؛س م رة، دار ال)لل العلمية، بيروف، ط
عععععع إسفار الفصيح، نبي س ل ال روي، لحقيم/ أحمد بن سعيد بن محمد ق،اش، 

الم؛ورة، السعععععععودية،  ال؛ا،ععععععر عمادة البحم العلمي بالجامعة اإلسععععععالمية، المدي؛ة
 هع.1/1420ط

عععععععععععععععععععععععع ارل،ام الّضرل، نبي حّيان، لحقيم الد)لور/ رجل عثمان محمد، م)لبة 
 م.1998، 1الخا؛جي بالقاهرة، ط

ععع انصول في الّ؛حو البن السّراج، لحقيم/ عبد الحسين الفللي، مىّسسة الّرسالة، 
 م. 1988، 3بيروف، ط

بن ان؛باري، لحقيم/ محمد محي الدين عبد ععععععععع اإل؛صام في مسائل الخالم، ال
 م.1998الحميد، الم)لبة العصرية، 

عععععععععععععععععععععأوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالك، البن ه،ام، لحقيم/ محّمد محي الّدين 
 م.2004عبد الحميد،الم)لبة العصرية، صيدا، بيروف، ط/

طباعة ر للععععععععععععععععععععع البحر المحيط، نبي حّيان، بع؛اية ال،يخ/ رهير جعيد، دار الف)
 م.1992وال؛،ر واللورين، 

البسيط في ،رح الجمل، البن أبي الربين، لحقيم ودراسة الد)لور/ عياد بن  عععععععععععععععععع
 م.1986/ 1عبيد الثبيلي دار الغرل اإلسالمي، بيروف، لب؛ان، ط

لبصرة المبلدي ولذ)رة الم؛ل ي، للصيمري، لحقيم د/ يحي مراد، دار الحديم،  ععع
 م.2005القاهرة ط/

عععععععععععععععععع لس يل الفوائد ول)ميل المقاصد، البن مالك، لحقيم/ محمد )امل بر)اف، ععععععععع
 م.1967هعع ععع  1387ال؛ا،ر: دار ال)لال العربي للطباعة وال؛َّ،ر، ط/ 
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لوضيح المقاصد والمسالك، للمرادي، لحقيم/ عبد الرحمن علي سليمان، دار  عععععععععع
 م.1/2001الف)ر العربي، القاهرة، ط
لى ،رح ابن عقيل، ،رح ا وعلَّم علي ا/ لر)ي فرحان ععععععععععععععععععععععععععع حا،ية الخضري ع

 م. 3/2012المصطفى، دار ال)لل العلمية، بيروف، لب؛ان، ط
بَّان على ،رح ان،مو؛ي، لحقيم/ طه عبد الرىوم سعيد، الم)لبة  ع حا،ية الصَّ ع ع

 اللوفيقية، من دون لاريخ.
رة، لبة الخا؛جيالقاهعععععععععععععععخرا؛ة اندل ولل لبال لسان العرل، للبغدادّي، ال؛ا،ر م)

 م.4/1997ط
عععععععععععع الخصائص، البن جّ؛ي، لحقيم/ محّمد علّي الّ؛ّجار، مطبعة ال الل، مصر، 

 م.1952، 2ط
الدرر اللوامن، لل،؛قيطي، لحقيم/ أحمد السيد سيد أحمد علي، الم)لبة  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 اللوفيقية، القاهرة، من دون لاريخ.

دين، دار ال)لل العلمية، بيروف ععع ديوان انع،ى، ،رحه/ م دي محمد ؛اصر ال
 م. 3/2003لب؛ان، ط

عععععععععععععععععع ديوان جرير، اعل؛ى به و،رحه/ حمدو طمَّاس، دار المعرفة، بيروف لب؛ان، 
 م.1/2003ط

ععععععععععععععع روح المعا؛ي لآللوسي البغدادي، من دون لحقيم، دار إحياء اللرام العربي، 
 م.1985، 4بيروف، ط

محمد محي الدين عبد الحميد، م)لبة  ععععععععععععععععععععع ،رح ابن عقيل على انلفية، لحقيم/
 م.20/1980دار اللرام، القاهرة، ط

،رح ابن ال؛اظم، لحقيم/ عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، دار الجيل،  ععععععععععععععععععععع
 م .1998بيروف، ط/ 
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ععععععععععععععع ،رح أبياف إصالح الم؛طم، للسيرافي، لحقيعععععم/ ياسين محمد السواس الدار 
 م.1992/ 1الملحدة، دم،م، ط

،رح انبياف الم،)لة اإلعرال، للفارسي، لحقيم الد)لور/ محمود محمد  ععععععععععععععععععععععععععععععععع
 م.1988/ 1الط؛احي، ال؛ا،ر م)لبة الخا؛جي بالقاهرة، ط

،رح أبياف المفصل، للخوارمي، لحقيم/ محمد ؛ور رمضان يوسم م؛،وراف  ععععععععع
 م.1/1999)لية الدعوة اإلسالمية، ط

عبد الحميد، دار ال)لال العربي، عععععععععععع ،رح ان،مو؛ي، لحقيم/ محمد محي الّدين 
 م.1955، 1بيروف، ط

،رح اللس يل المسمى لم يد القواعد ب،رح لس يل الفوائد، ل؛اظر الجيش،  ععععععععععععععععععععععععععع
لحقيم/ علي محمععد فععاخر وآخرون، دار السععععععععععععععالم للطبععاعععة وال؛،ععععععععععععععر واللورين 

 م.2007/ 1واللرجمة، القاهرة، ط
م/ ؛اصر حسين علي، دار سعد عععععععععععععععععع ،رح لس يل الفوائد، للمرادي، دراسة ولحقي

 م.1/2008الدين للطباعة وال؛،ر واللورين، دم،م، ط
ععععععععع ،رح الّلصريح على اللوضيح ل رهري، إعداد/ محمد باسل عيون الّسود، دار 

 م.2000/ 1ال)لل العلمية، بيروف، ط
عععععععععععععععععععععععععععععععع ،رح الّرضّي على ال)افية، لحقيم/ يوسم حسن عمر، م؛،وراف جامعة 

 م.1996/ 2ري، طقاريو؛س، ب؛غا
،رح ،واهد المغ؛ي، للسيوطي، ذيل بلصحيحاف ولعليقاف العالمة ال،يخ/  ععععععععععععععععععععع

محمد محود ال،عععععععع؛قيطي، م؛،ععععععععوراف دار م)لبة الحياة، بيروف، لب؛ان، من دون 
 لاريخ.
،رح ال)افية ال،َّافية، البن مالك، لحقيم/ علّي محّمد معّو ، وعادل أحمد  ععععععععععععععع

 م.2000/ 1لميَّة، بيروف، طعبد الموجود دار ال)لل الع
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،رح )لال سيبويه، للّسيرافّي، لحقيم/ أحمد حسن م دلي، وعلي سيد علي،  ععععععععععععععع
 م.2/2012دار ال)لل العلمية، بيروف، لب؛ان، ط

ععععععععععععععععععععع ،رح المفّصل البن يعيش، من دون لحقيم، عالم ال)لل، بيروف، من دون 
 لاريخ.

ال،ريم  دراسة ولحقيم الد)لور/ ،فاء العليل في إيضاح اللس يل، للسلسيلي، ععععععععع
/ 1عبععد اهلل علي الحسععععععععععععععي؛ي البر)ععالي، الم)لبععة الفيصععععععععععععععليععة، م)ععة الم)رمععة، ط

 م.1986
الصحاح، للجوهري، لحقيم/ أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين  ععععععععععععععععععععععععععع

 م.1987هع ع 1407/ 4بيروف، لب؛ان ط
 يل، بيروف، الطبعةععععععععععععععععععععععععععععععععع ال)لال لسيبويه، لحقيم/عبد السالم هارون، دار الج

 انولى.
ععععععععععععععع )،م الخفاء ومريل اإللباس، نبي الفداء الدم،قي، لحقيم/ عبد الحميد بن 

 م.1/2000أحمد بن يوسم بن ه؛داوي، الم)لبة العصرية، ط
اللبال في علل الب؛اء واإلعرال، نبي البقاء الع)برّي، لحقيم/  اري مخلار  ععععععععععععععع

 .م1/5199طليماف ، دار الف)ر، دم،م، ط
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع لسان العرل البن م؛ظور، لحقيم/ عبد اهلل علي ال)بير، وآخَرين، دار 

 المعارم، القاهرة، من دون لاريخ.
مجيل ال؛دا في ،رح قطر ال؛دى، للفا) ي، دراسة ولحقيم الد)لور/ مىمن  عععععععععععععععععععععععع

 م.2008/ 1عمر محمد البدارين، الدار العثما؛ية ل؛،ر، ط
علي الّ؛جدي ؛اصم والد)لور عبد الفلّاح عععععععععععععععععععععععععععععععع المحلسل البن جّ؛ي، لحقيم/ 

 م.1999،لبي، القاهرة، 
عععععععععععععععععع المسائل الحلبياف، نبي علي الفارسي، لحقيم الد)لور/ حسن ه؛داوي، دار 

 م.1/1987القلم، دم،م، ودار الم؛ارة، بيروف، ط
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ععععععععع المسائل السفرية، البن ه،ام، لحقيم/ حالم صالح الضامن، مىسسة الرسالة، 
 م.1/1983بيروف، ط

عععععععععععععععععععععععع المسائل السفرية، البن ه،ام، لحقيم/ حسن إسماعيل مروة، ال؛ا،ر م)لبة 
 م.1/1988سعد الدين، دم،م، ط

المسائل العس)رية، للفارسي، لحقيم ودراسة الد)لور/ محمد ال،اطر أحمد  عععععععععععععععععععععععع
 م.1982/ 1محمد أحمد مطبعة المد؛ي، القاهرة، ط

عقيل، لحقيم ولعليم/ محمد )امل بر)اف، المساعد على لس يل الفوائد، البن  عععع
 م.1980دار الف)ر، دم،م، ط/

معا؛ي القرآن، للفراء، لحقيم/ أحمد ؛جالي، ومحمد ال؛جار، دار ال)لل  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 م.2001، 3المصرية القاهرة، ط

المقاصد ال،افية في ،رح الخالصة ال)افية، لل،اطبي، لحقيم الد)لور/ عبد  ععععععععععععععع
حياء اللرام اإلسعععععععععالمي الرحمن بن سعععععععععليمان العثيمي ن، مع د البحوم العلمية وا(

 م.2007/ 1جامعة أم القرى، م)ة الم)رمة، ط
المقاصد الّ؛حوّية في ،رح ،واهد ،روح انلفّية، لأليم بدر الديعععععععععععن العي؛ّي  عععععععععععععععععععععع

/ 1لحقيم/ محمد باسععععععععععععل عيون السععععععععععععود، دار ال)لل العلمية، بيروف، لب؛ان، ط
 م. 2005

ضاح، لعبد القاهر الجرجا؛ي، لحقيم/ ال،ربي؛ي ،ريدة، المقلصد في ،رح اإلي عععععععع
 م.2009هع ع 1430دار الحديم، القاهرة، ط/

ععععععععععععععع المقلضل للمبّرد، لحقيم/ محمد عبد الخالم عضيمة، عالم ال)لل، بيروف، 
 من دون لاريخ.

المقرِّل، البن عصفور اإل،بيلي، لحقيم/ عادل أحمد عبد الموجود، و علي  ععععععععععععععع
 م.1998/ 1ار ال)لل العلمية، بيروف، طمحمد معو ، د

 م.3/1974ععع ال؛حو الوافي، لعباس حسن، دار المعارم، القاهرة، ط
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ه الد)لور/  ععععععععع ال؛)ف في لفسير )لال سيبويه، ل علم ال،؛لمري، قرأه وضبط ؛صَّ
 م.2005/ 1يحي مراد، دار ال)لل العلمية، بيروف، لب؛ان، ط

عبد العال سالم م)رم، عالم ال)لل، القاهرة، همن ال وامن للسيوطي، لحقيم/  عععععععععععععع
 من دون لاريخ.


