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  بسم اهللا الّرحمن الرحیم
  مقّدمة

، والّصالُة والّسالُم طّیباً الحمُد هللا حمدًا كثیرًا 
رّب اشرح .للناِس ُمَعلِّمًا وُمَؤدِّباً  َمْن ُأرِسلَ على 

دًة من لي صدري، ویّسر لي أمري، واحلْل عق
  . وا قوليیفقهلساني، 

فقد رأیت النحاة ُیجملون القول في وبعد،  
ل إجماًال یقصر دوَن حاجة مبالغة اسم الفاع

اكتفاًء بما بسطوه في كالمهم على اسم  القارئ
الفاعل، فأزمعت أن أتناول هذا الموضوع بما 

، مبادرًا في أثناء ذلك یتیّسر لي من التفصیل
رأٌي أعتقد إلى اإلدالء برأیي كّلما عنَّ لي 

  .صوابه
ضاح مفهوم وقد افتتحت الموضوع بإی 

 المبالغة في هذه الصیغ وبیان أوجه دالالتها
 ثم أتبعت ذلك ببیان اشتقاق هذه ،وأغراضها

، وانعطفت بعد ذلك دها من غیرهاالصیغ وتولی
إلى الحدیث عن عملها في المفعول به خاّصًة، 

، ولم وحاولُت أن أحشد لعملها مزیدًا من الشواهد
أكن ألختم هذا الموضوع قبل أن أوقف القارئ 

كالم العرب  على استعمال هذه الصیغ في
؛ لیرى القارئ خاّصةً  القرآن الكریم عاّمًة، وفي

تركیب الكالم  لهذه الصیغ أثرًا ظاهرًا فيأّن 
وفي داللته ومعناه، ثّم كانت الخاتمة تلخیصًا 

  .للنتائج التي تمّخض عنها هذا البحث
من الغة تستحّق وال َجَرَم أّن صیغ المب 

 أن تكون موضوع درس نحوّي بالغيّ الباحثین 
راء ونثر الكّتاب، ولعّل مثل هذا في شعر الشع

ضیف ی-قام علیه باحثٌون أْكفاء إْن  –الدرس 
أحكامًا نحوّیًة لم یلتفت إلیها النحاة، ویكشف 

بها البالغة  هوعن أسراٍر ولطائَف سیاقّیٍة تز 
  .النقُد األدبيّ یغنى بها ربّیة، و الع

  
 صیغة مبالغة اسم الفاعل داللة -آ 

  والغرض من استعمالها
إذا كانت صیغة اسم الفاعل تدّل على من  

، قلیًال على وجه اإلطالق یحصل منه الفعل
، فإّن صیغة مبالغة اسم كان حدوثه منه أو كثیراً 
یحصل منه الفعل على  الفاعل تدّل على من

المبالغة یتجّلى مفهوم و  .فحسب المبالغةوجه 
كثرة حصول الحدث : هي ثالثة، في جوانب

وقد یكون جانب الكثرة أظهَر  .وسرعته وشّدته
في بعض األمثلة، وقد یكون جانب الّشّدة أظهَر 

ومن هنا فقد یّتجه الغرض من . في أمثلٍة أخرى
صیغة المبالغة إلى تكثیر حصول الصفات 

أو في الحمیدة من صاحبها في مجال المدح 
أو تكثیر حصول الصفات مجال الفخر، 

. والهجاء المذمومة من صاحبها في مجال الذمّ 
من ( :أخیها صخررثاء تأّمْل قوَل الخنساء في 

  )البسیط
  ٍة          َحّماُل ألویٍة َشّهاُد أندی  

  )١(َهّباُط أودیٍة للجیش َجّرارُ 
تجد أّن المراد من أسماء المبالغة هذه 

مدح صخٍر بكثرة ) حّمال وَشّهاد وَهّباط وجّرار(
فالخنساء . حصول هذه األوصاف المحمودة منه

تمتدح أخاها في سیاق رثائها له بأّنه كان كثیرًا 
ویشهد ) كنایًة عن زعامته(ما یحمل الرایات 

ویهبط األودیة ) كنایًة عن وجاهته(مجالس القوم 

                                                             
 .أنور أبو سویلم. تحقیق د ٣٨٧: دیوان الخنساء) ١(
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كنایًة هن (ویقود الجیش ) كنایة عن جرأته(
  ). فروسّیته

وقد یّتجه الغرض من صیغة المبالغة إلى 
تأّمل  ،ي صاحبهاشّدة حصول الصفة فإبراز 

التي ترثي بها  في القصیدة نفسها قول الخنساء
   )من البسیط( :أخاها صخراً 

  ُصْلُب النَّحیزٍة َوّهاٌب إذا َمَنُعوا         
  )٢(وفي الحروب جريُء الّصدِر ِمْهصارُ  
منها  أریدَ ) ِمْهصار(أن صیغة المبالغة تجد 

أن تأخذ برأس : ِشّدُة الَهْصر ال كثرته، والهصر
وقد تدّل  .)٣(شيء ثّم تكسره إلیك من غیر بینونة

: ّشدة معًا، نحوصیغة المبالغة على الكثرة وال
كثرة الصبر ها إبراز من َصُبور، فیكون الغرض

وقد یكون جانب السرعة هو المراد .وشّدته معاً 
، في الوصف الحامل معنى المبالغة وحده

فیكون الغرض من صیغة المبالغة إظهار جانب 
 )هاُضوم( :قولهمكما في الّسرعة في صاحبها، 

: ِلما ُیْسِرُع في الهضم، قال الحسُن في رجل
هاِت : طنُة وأخَذْته الِكظَُّة قالفإذا َعَلْتُه البِ "

ال یسأُم : "انظْر في قوله تعالىو ، )٤(هاُضوًما
ُه الشَّرُّ فَیُؤوٌس ا إلنساُن من دعاء الخیر وٕاْن َمسَّ

) یؤوس(تجْد أّن المراد من الوصفین  )٥("َقُنوطٌ 
لفت النظر إلى سرعة حصول الیأس ) قنوط(و

وقد .والقنوط في نفس اإلنسان َفْوَر وقوع الشرّ 
سرعة التعبیر عن  یراد من صیغة المبالغة
: ، نحوفي وقٍت معاً  حصول الحدث مع كثرته

                                                             
  .أنور أبو سویلم. تحقیق د ٣٨٠: دیوان الخنساء) ٢(
  ) هصر(لسان العرب ) ٣(
  .) كظظ(في لسان العرب ) ٤(
 ٤٩: ُفّصلت) ٥(

كثرة  إْذ ُیطَلُق هذا الوصف للداللة على ول،َملُ 
  .سهوسرعته إلى نف عند صاحبهحصول الملل 

وقد ذكر سیبویه أّن الفرق بین اسم الفاعل 
، غیر أّنه فقط وصیغ المبالغة هو معنى المبالغة

وأجَروا اسَم الفاعل :"لم ُیحّدد وجه المبالغة، قال
ُمجراه على بناء  إذا أرادوا أن یبالغوا في األمر

؛ ألّنه یرید به ما أراد بفاعل من إیقاع )فاِعل(
 فما .الفعل، إّال أّنه یرید أن ُیَحدِّث عن المبالغة

َفُعوٌل، : علیه أكثُر هذا المعنى هو األصُل الذي
وقد جاء َفِعیٌل كَرِحیٍم . وَفّعاٌل، وِمْفعاٌل، وَفِعلٌ 

فیهّن ما ، یجوز وَعلیٍم وَقدیٍر وَسمیٍع وَبصیرٍ 
من التقدیم والتأخیر، ) فاِعل( يیجوز ف

  )٦(".واإلضمار واإلظهار
) َفّعال: (والحقیقة أّن هذه األوزان الخمسة  

، هي )َفِعل(و) َفِعیل(و) ِمْفعال(و) َفُعول(و
ال َتُخّص  الصیغ الشهیرة للمبالغة، َبْیَد أّنها

المبالغة فحسب، بل إّنها قد تدّل على غیر 
 بّد من التنّبه والتمییز وٕامعان المبالغة، فال

  . النظر
) َبتّار(یأتي للمبالغة ك قد) َفّعال(فوزن 

یدّل على ل بمعنى كثیر الَبْتر، ولكّنه قد یأتي
َحّداٍد وَزّجاٍج : ، نحوأو الّصنعة صاحب الحرفة

وأصله النسبة، قال ..........وَخّباز وَخّیاطٍ 
أّما ما : "سیبویه في سیاق حدیثه عن النسبة

یكون صاحَب شيء یعالجه فإّنه مّما یكون 
ثوَّاب، : فعَّاًال، وذلك قولك لصاحب الثیاب

َعّواٌج؛ ولصاحب الِجمال التي : ولصاحب العاج
جمَّال، ولصاحب الُحُمر التي یعمل : ینقل علیها

                                                             
  ١١٠: ١كتاب سیبویه ) ٦(
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. صّرافٌ : حّماٌر، ولّلذي یعالج الصرف: علیها
  .)٧("وذا أكثر من أن یحصى

) َفّعال(ة وذهب ابن یعیش إلى أّن دالل 
ترجع إلى داللتها في  على صاحب الصنعة

صاحب األصل على المبالغة والكثرة، ألّن 
اعلم : "، قالالصنعة یكثر منه معالجته لصنعته

أّن هذه الصفات فیها ضرٌب من النََّسب، وٕان لم 
: النسب، فقالوا لصاحب الِجمال یكن فیها یاء

، ولصاحب )َبّغالٌ : (، ولصاحب الِبغال)َجمَّالٌ (
، وهو الذي یعمل علیها )َحّمارٌ : (الُحُمر

وذلك كثیٌر فیما . وُیباِشرها، وٕان لم یكن ماِلَكها
، )َصّرافٍ : (ُتها، نحوَ تكُثر ُمعاَلج كان صنعةً 

ْرف وَبْیَع الع، للذي ُیْكثِ )َعّواجٍ (و اج، ألن ر الصَّ
للتكثیر، وصاحُب الصنعة ُمالِزٌم  )االً َفعّ (

البناُء الدالُّ لصنعتة ُمداِوٌم علیها؛ فُجعل له 
  .)٨()"الَعّطار(، و)الَبّزاز(على التكثیر كـ 

، مبالغةلل یكون وصفاً قد ) َفُعول(ووزن 
: نحو قولك ویستوي فیه حینئٍذ التذكیُر والتأنیث،

لكثیرة ) امرأٌة أكول(ولكثیر األكل ) َأُكولرجٌل (
قد یخرج عن الداللة على ولكّنه  .األكل

ل به إلى المبالغة، ویأتي اسمًا ل ما ُیَتَوصَّ
ُأ : الحدث، نحوُ  الَوُضوُء، ُیطَلُق على ما ُیَتَوضَّ

ُر به ، به، والسَُّحوُر، ُیطَلُق على ما ُیَتَسحَّ
وكّل ذلك لیس من  .)٩(والَفُطوُر، لما ُیْفَطُر علیه

  .الغة في شيءالمب

                                                             
 ٣٨١: ٣كتاب سیبویه ) ٧(
  ٣٧٠: ٣شرح المفّصل البن یعیش  ) ٨(
 .) وضأ(انظر لسان العرب ) ٩(

: یأتي وصفًا للمبالغة، نحو) ِمْفعال(ووزن 
قد ِمْعطاء وِمْهذار لكثیر العطاء ولكثیر الَهْذر، و 

ِمیزان وِمفتاح وِمحراث : نحو یكون اسًما لآللة
  .، والفرُق بینهما واضح جليّ وِمنشار

َخبیر : یكون للمبالغة، نحو) َفِعیل(ووزن 
، الُمَشبَّهة باسم الفاعلقد یلتبس بالصفة و وَبِلیغ، 

والفرق ..... َشِریف وَكِریم وَبِخیل وَعِظیم: نحو
إذا كانت للمبالغة َدّلْت ) َفِعیل(صیغة بینهما أّن 

على من یحصل منه الحدُث على وجه المبالغة 
في الكثرة أو الشِّّدة، وٕاذا كانت للصفة المشبَّهة 
باسم الفاعل دّلت على من یحصل منه الحدث 

جه الثبوت، فیكون كالِجِبّلة أو الطبع في على و 
فالشریف ال یوَصف بهذا الوصف إّال . صاحبه

إذا كان الشرف ثابتًا فیه ال ینقطع وال َیَتخّلف، 
فهو صفٌة ُمَشبَّهٌة باسم الفاعل ولیس للمبالغة، 

  .كریم وبخیل وعظیموكذلك 
فال ) َمْفُعول(بمعنى ) َفِعیل(وقد یأتي وزن 

، )١٠(ویستوي فیه التذكیر والتأنیث یكون للمبالغة
وَذبیح أو مجروحة َجریح بمعنى مجروح : نحو

أو َمذبوحة والَكِسیر بمعنى  بمعنى َمْذُبوح
المكسور أو الَمكسورة، والَحِبیس بمعنى 

  .المحبوس أو المحبوسة
 َحِذرٌ : قولك یأتي للمبالغة، نحو) َفِعل(ووزن 

أي  َوِجٌل لشدید الَوَجلِ و  لكثیر الَحَذِر،
قد یكون داّالً على صفٍة ُمَشبَّهٍة باسم و .الَخوف

، فهذه ِلفالصَّ و  نَِّزقاللَِّبق وال: الفاعل، نحو
صفات مشّبهة باسم الفاعل داّلة على أوصاف 

فهي لیست ثابتٌة في أصحابها ال تنفّك عنهم، 

                                                             
 ٦٤٧: ٣انظر كتاب سیبویه ) ١٠(
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للمبالغة؛ ألّن المبالغة لیس من شأنها الثبوت، 
ّدةبل هي موضوعٌة إلفادة الكثرة    .أو الشِّ

ا سیبویه ذكره التيالخمس لصیغ وهذه ا 
اّلتي َكثَُر سماعها من العرب، فصّح  هي الصیغ

غیر أّن في كالم العرب . )١١(االقیاس علیه
لم تكثر كثرَة الصیغ للمبالغة صیًغا أخرى عدیدة 

قة، فیكتفى بما ُسمَع منها، وال یصّح الّساب
  :القیاس علیها، ومنها

، ومنه )كثیر الّسكوت(ِسكِّیت : نحو :ِفعِّیل
، )ابن السِّكِّیت(كنیة العالم اللغوّي المشهور 

 :)كثیر الّصدق(، وِصدِّیق )كثیر الّسكر(كِّیر وس
كثیر (، وِضلِّیل )١٢("أولئك هُم الِصدِّیقون" 

الملُك : امرئ القیس بُ قَ ، ومنه لَ )الّضالل
لِّیل   .الضِّ

، )حسُن الكالمبلیغ (ِمْنِطیق : نحو :ِمْفِعیل
  )من الكامل( :قال الشاعر

  َرّبها          الیوَم تُْنَتَزُع الَعصا ِمنْ 
  )١٣(لساِنِه الِمْنِطیقُ  وَیُلوُك ِثْنيَ        

كثیر السكون لما نزل به من ) (ِمْسِكین(و 
  .)١٤("أو ِمْسكینًا ذا َمتربة" :)الفقر والحاجة

كثیر تتبُّع (ُهَمَزة وُلَمَزة : نحو :ُفَعَلة
، وُضَحَكة )١٥("ویٌل لكّل ُهَمَزٍة ُلَمَزةٍ ): "المعایب

                                                             
الحكم بقیاسّیة هذه الصیغ النحو الوافي انظر في ) ١١(

  ٢٥٩-٢٥٨: ٣لعباس حسن 
  .١٩: الحدید) ١٢(
، ٣٦: ٣البیت لحمید بن ثور في البیان والتبیین  ) ١٣(

 ١٨٢: ، وفي دیوان حمید) نطق(وهو في اللسان 
  .محمد شفیق البیطار. تحقیق د

  ١٦: البلد) ١٤(
  ١: الهمزة) ١٥(

، وُخَذَلة )كثیر الَعْذل(، وُعَذَلة )كثیر الضحك(
  .)١٦()كثیر الِخْذالن(

كثیر التفریق بین (فاُروق : نحو :فاُعول
، ومنه ُلقَِّب عمر رضي اهللا عنه )الّشیئین

طل، ین الحّق والباقه ببالفاروق لكثرة تفری
الّسنة (، وحاُطوم )كثیر التجّسس(جاسوس و 

َخذ یؤ ما : ، وهاُضوم)الشدیدة تحطم كّل شيء
  .)١٧(مع الطعام أو بعده لإلسراع في هضمه

وَمَكروا ) "ُمْفرٌط في الِكَبر(نحو ُكّبار :ُفّعال
، وُقّراء )بالغ الُحْسن(، وُوّضاء )١٨("مكًرا ُكّباًرا

  .)١٩()المتعّبدالناسك (
هو ِمْسَعُر : یقال(ِمْسَعر : نحو :ِمْفَعل

ُثها وُیهّیجها) َحرٍب  ، وِمَكّر )٢٠(إذا كان ُیَؤرِّ
، قال امرؤ )سریع الفرار(، وِمَفّر )سریع الكرّ (

  )من الطویل( :القیس في وصف فرسه
  ِمَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمْقِبٍل ُمدِبٍر معًا    

  )٢١(من َعلِ ٍر َحطَُّه الّسیُل خْ لمود صَ كجُ  
) شدیٌد جاٍف وفظٌّ غلیظٌ (ُعُتّل : نحو :ُفُعلّ 

قصیٌر غلیٌظ (، وُظُرّب )٢٢("ُعُتلٍّ بعَد ذلك َزِنیمٍ "
  .)٢٣()َلِحیمٌ 

القائم على الشيء ال (َقیُّوم : نحو :َفْیّعول
  .)یغفل عنه

                                                             
  .) عذل(انظر معجم لسان العرب  ) ١٦(
  .) كظظ(و ) حطم(انظر لسان العرب  ) ١٧(
  ٢٢: نوح) ١٨(
 .) قرأ(و ) وضؤ: (انظر لسان العرب) ١٩(
 ) سعر(لسان العرب ) ٢٠(
  .البیت مشهوٌر، وهو من معّلقة امرئ القیس) ٢١(
 ١٣: القلم) ٢٢(
  .) ظرب(لسان العرب  ) ٢٣(
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یر اللِعب أو الُمزاح كث(ِتْلعاَبة : نحو :ِتْفعاَلة
  )٢٤().والدعابة

  
  المبالغةاشتقاق صیغ  -ب 

أوضح ابن مالك أّن صیغ المبالغة تشتّق 
في القول المشهور من مصدر الفعل الثالثّي 
المجّرد، غیَر أّنه یجوز اشتقاقها من مصدر 

  :قال في شرح التسهیل. الفعل المزید بالهمزة
وقد . ة من الثالثيّ لهذه األمث بناءُ  والمشهورُ "

 وأسأرَ  ،فهو دّراكٌ  كأدركَ  فّعالٌ  )أفعلَ (یبنى من 
فهو  ، وآلمَ ذیرٌ فهو نَ  كأنذرَ  عیلٌ ، وفَ فهو سّأارٌ 

ومنه قول . فهو سمیعٌ  ، وأسمعَ ألیمٌ 
  )الوافر(:الشاعر

الداعي السمیُع ُیؤّرقني وأْصحابي  أِمْن َرْیحانةَ 
  )٢٥(ُجوعُ هُ 

ا من وقد یبنى أیضً . عسمِ أراد الداعي المُ 
من (هداءٍ ومِ ) من أعطى(عطاءٍ ، كمِ فعالٌ مِ  )لَ أفع(

 ،)من أهانَ ( هوانٍ ومِ ) من أعانَ (عوانٍ ومِ ) أهدى
، وجاء )أفعلَ (ذي المبالغة من  )ولٍ عُ فَ (بناءُ  وندرَ 
  )من الطویل( :في قول الشاعر یصف ناقةً ذلك 

وكان الجهُل منها َسِجّیًة  ولكّنها  ،َجهولٌ 
  )٢٦(للقائَدیِن َزُهوقُ 

                                                             
  ) لعب(لسان العرب ) ٢٤(
، ١٨١: ٨هو لعمرو بن معدي كرب، خزانة األدب ) ٢٥(

جمع مطاع  ١٢٧: دیوان عمرو بن معدي كرب
  .الطرابیشي

تحقیق  ٣٦: البیت لحمید بن ثور الهاللّي، دیوانه) ٢٦(
. َغَشْمَشمٌة للقائَدیِن َزُهوقُ : المیمني، وعجزه فیه

والبیت ملّفق من بیتین كما في دیوان حمید بن ثور 
 .١٧٠بتحقیق الدكتور محمد شفیق البیطار ص 

  .)٢٧("هاق لمن یقودهاأي كثیرة اإلز 
تأتي القیاسّیة الصیغ  أنّ م قد ذكر بعضهو  

فتأتي من ) َفّعال(مّما كان فعُله متعّدیًا ما عدا 
والحقیقة على خالف ذلك . )٢٨(المتعّدي والالزم

فإّن هذه الصیغ جمیعًا تأتي من المتعّدي 
، ومثال ما جاء منها وكان فعله الزمًا والالزم

) َبِطر(و) َفِرح(و) َلُعوب(و) َضُحوك(و) َصُبور(
من (: ألخطل، قال ا)ِمْكسال(و)٢٩()ِمْبكار(و

  )البسیط
      ِمْن كّل بیضاَء ِمْكساٍل َبَرْهَرهٍة        

  )٣٠(زانْت َمعاِطَلها بالّدّر والّذهبِ  
ومذهب ابن مالك هو مذهب البصرّیین في  

جعل المصدر أصًال تتفّرع منه األسماء 
المشتّقة، وأّما الكوفّیون فیجعلون الفعل هو 

  .  األصل اّلذي تتوّلد منه تلك األسماء
صیغ  قه في فعلوثّمة شرط ال بّد من تحقّ  

: المبالغة، وهو أن یكون قابًال للزیادة، فال یقال
غیر قابل للزیادة؛ إذ ) مات(الفعل ، ألّن َمّوات

 مثلَ  وقلْ . مات كثیراً : مات قلیًال، أو: ال یقال
وما أشبههما، ) َفِنيَ (و) َعِميَ ( ینذلك في الفعل

                                                             
َرُهوق في موضع : وفیه ٨٢: ٣ل شرح التسهی) ٢٧(

بالراء  ) َرُهوق(وأحسبه تصحیفًا، ألّن فعل . َزُهوق
َرِهَقه، إذا أتعبه : َرِهَق، وهو ثالثّي مجّرد، یقال

مزید  ) أزهقَ (بالزاي ففعله  ) َزُهوق(وأّما . وجهده
 .بالهمزة، وهو وجه االستشهاد في البیت

  ٢٦٠: ٣النحو الوافي ) ٢٨(
سریعة اإلنبات، وسحابٌة : ِمْبكارأرٌض : یقال) ٢٩(

 .) بكر(لسان العرب . ِمبكار
تحقیق مهدي محمد ناصر  ٣١: دیوان األخطل) ٣٠(

 .البّراقة: البرهرهة. الدین
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إْذ ال تأتي منهما صیغة مبالغة لثباتهما على 
  .درجة واحدة غیر قابلة للزیادة

  
  

  عمل صیغ المبالغة -ج 
تعمل صیغ المبالغة عمل أفعالها بالشروط  

  :نفسها التي یعمل فیها اسم الفاعل، وهذا بیانها
فال تعمل ): أل(إن كانت مجّردًة من  –آ 

في األسماء الظاهرة حتى یتحقق فیها أحد 
  :الشروط اآلتیة

مد على نفي أو استفهام أو أن تعت – ١   
ما : وأ ِمْعواٌن ذوي الحاجاِت أنَت؟ أ: نحو .نداء

یا معوانًا ذوي : معواٌن ذوي الحاجات أنت، أو
  .الحاجات، أیشْر 

أن تدّل على حال أو استقبال،  - ٢   
وتكون خبرًا لمبتدأ أو لناسخ أو صفًة لموصوف 
أو حاًال لذي حال أو مفعوًال ثانیًا لفعل متعّد إلى 

سّماعون : "نحو.مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر
م سّماعون ه: أي )٣١("للسُّْحتِ للكذِب أّكالون 

َألّمارٌة  النفَس  إنّ : "للكذب أّكالون للسُّحت، ونحو
َنّزاعًة * كّال إّنها َلظى : " ونحو ،)٣٢("بالسوءِ 
وال ُتطْع كلَّ حّالٍف َمِهیٍن : "ونحو، )٣٣("للشََّوى

  )٣٤("َهّماٍز َمّشاٍء بَنمیمٍ * 
أأنت : فال یقال .أّال تكون مصغَّرةً  – ٣ 

أأنت َغفوٌر : غویفیٌر خطَأ صاحبك؟ بل یقال
  خطَأ صاحبك؟

                                                             
 ٤٢: المائدة) ٣١(
  ٥٣: یوسف) ٣٢(
  ١٦- ١٥: المعارج) ٣٣(
  ١١-١٠: القمر ) ٣٤(

فاصٌل  اوبین مفعوله اأّال یفصل بینه – ٤ 
هذا َضروًب عهَده : قال یجوز قولك. أجنبيّ 

  .هذا ضروٌب ناكثًا عهَده: ناكثًا، ویجوز قولك
عملت بال ): أل(إن كانت محّالًة ب –ب 
تقول محّذرًا من الثقة بمن اشُتِهَر  كأنْ  .شروط

ما : ، أوبالَخؤوِن عهَدهُ  ال أِثقُ : العهدبخیانة 
  .َوِثْقُت بالخؤون عهَدهُ 

في كتاب  العاملة وشواهدها المبالغةصیغ 
  :، ومواقف النحاة منهاسیبویه

ذكر سیبویه أّن صیغ المبالغة التي تشبه 
وَفُعوٌل َفّعاٌل : اسم الفاعل في العمل خمٌس، هي

وأّنها تعمل متقّدمًة  وِمفعاٌل وَفِعیٌل وَفِعٌل،
متأّخرًة كما یعمل اسم الفاعل، وقد أورد عددًا و 

  .من الشواهد لعملها
  :َفُعول

  )من الطویل(:ذي الرُّّمة قولَ ) َفُعول(لوردَ أ 
  َهُجوٌم علیها نفَسُه غیَر أّنُه         

  )٣٥(متى ُیْرَم في عینیه بالشَّْبِح َیْنَهضِ 
متقّدمًة في  )هجوم(المبالغة  صیغةُ  عملتْ 

  . )نفسه(المفعول به 
  )من الطویل( :وقوَل اآلخر

      َقَلى دیَنُه واهتاَج للشَّوِق إّنها        
  )٣٦(على الشَّوق إخواَن الَعزاِء َهُیوجُ    

                                                             
وهو في دیوان ذي الّرّمة تحقیق  ١١٠: ١الكتاب ) ٣٥(

، وهو في وصف ١٨٣٢: ٣أبو صالح عبد القّدوس 
ذكر النعام یطرح نفسه على البیض ما لم یر شخصًا 

  .الّشخص: والشَّْبحُ . فإذا رآه تنّحى عنه
وقد نسبه سیبویه إلى أبي ذؤیب  ١١١: الكتاب) ٣٦(

: ٣، وكذلك فعل ابن مالك في شرح التسهیل الهذليّ 
، والصحیح أّنه للّراعي النُّمیرّي من قصیدة یمدح ٧٩
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متأّخرًة، ) َهُیوج(عملت صیغة المبالغة 
) قلى(وفاعل الفعل  ).إخوان(فنصبت المفعول 
في البیت الذي قبله، ) راهب(ضمیر عائد على 

  :وهو
  لیالَي ُسْعَدى لو تراَءْت لراهٍب       

  بَدْوَمَة، َتْجٌر دوَنها وَحجیجُ    
  )من الطویل( :وقوَل اآلخر

         ُیْحَمُد یوُمهُ  بكیُت أخا الألواءِ   
  )٣٧(كریٌم رؤوَس الّدارعیَن َضُروبُ  

سیبویه شاهدًا على عمل صیغة أورده 
مع ) رؤوس(في المفعول ) َضُروب(المبالغة 

  .تأّخرها عنه
  )من الطویل( :وقوَل أبي طالب

  َضُروٌب بَنْصِل الّسیِف ُسوَق ِسمانها      
  )٣٨(إذا َعِدُموا زادًا فإّنَك عاِقرُ   

في ) َضُروب(عملت صیغة المبالغة 
  ).سوق(المفعول 

  )الّرَمل( :وقوَل طرفة
  ثّم زادوا أّنهْم في قومهْم            

  )٣٩(ُغُفٌر َذْنَبُهُم غیُر ُفُجرْ   
                                                                                       

بها خالد بن عبد اهللا بن خالد بن َأَسْید، وهو في 
. جمع وتحقیق راینهرتفایبرت ٢٤ص : دیوانه

أّن هذه المرأة تهیج إخوان العزاء وذوي : والمعنى
  الصبر، فما بالك بغیرهم؟

غیر منسوب، ونسبه ابن  ١١١: ١كتاب سیبویه ) ٣٧(
  .إلى أبي طالب ٨٩: ٤یعیش في شرح المفّصل 

: وهو في دیوان أبي طالب ١١١: ١كتاب سیبویه ) ٣٨(
والشعر في رثاء أبي . لتونجيامحمد . جمع د ٤٩

  :وقبله. أمّیة بن المغیرة المخزومي
ترى داره ال یبرح الدهَر وْسَطها                              

  ُمَجْعِجَعًة ُأْدٌم ِسماٌن وباِقرُ 

وُغُفٌر جمُع َغُفور، وقد عملت صیغة 
هم كثیرو أنّ أْي  ).َذْنَبهم(المبالغة في المفعول به 

متسامحون معهم،  التجاوز عن أخطاء قومهم
  .یغفرون لهم َزّالِتهم

  :َفّعال
  )من الطویل( :الُقالخقوَل ) َفّعال(أورَد ل

    أخا الحرِب َلّباسًا إلیها ِجالَلها        
  )٤٠(ولیَس بَوّالِج الخوالِف َأْعَقال  

مفعوٌل لصیغة المبالغة ) جالَلها: (وفیه
  ).َلّباًسا(

أّما العسَل : "وقوَل العرب الذي سمعه منهم
  .فالعسل مفعول ُمَقدم لَشّراب .)٤١("فأنا َشّرابٌ 

  )من الّرجز(: وقوَل رؤبة
  )٤٢(برأِس َدّماٍغ رؤوَس الِعزِّ 
  .رؤوس مفعول لدّماغ      

  :ِمْفعال
قوَل ) ِمْفعال(ذكر سیبویه لعمل صیغة   

  )من البسیط( :الُكَمْیت
  ُشمٍّ َمهاِویَن أبداَن الَجُزوِر َمخا          

  )٤٣(ِمیِص الَعشّیاِت ال ُخوٍر وال َقَزمِ     
                                                                                       

 ٧٨: ةوهو في دیوان طرف.  ١١٣: ١كتاب سیبویه ) ٣٩(
تحقیق علّي الجندّي، وفي طبعة حمدو حماس ص 

  . غیر ُفُخر: ٥٠
وهو في دیوان القالخ بن  ١١١: ١كتاب سیبویه ) ٤٠(

  .أسلم بن الّسبتي. تحقیق د ٨٥حزن المنقري ص 
  ١١١: ١الكتاب ) ٤١(
، والبیت من الرجز وهو في  ١١٢: ١الكتاب  ) ٤٢(

، ٦٤: ) ضمن مجموع أشعار العرب( دیوان رؤبة 
  .تحقیق ألورد

محمد نبیل . تحقیق د ٣٨٨: دیوان الكمیت األسديّ ) ٤٣(
  .طریفي
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) ِمْفعال(وزن  ومهاویُن جمُع ِمْهواٍن على
، یصف أولئك )أبدان(للمبالغة، وقد عملْت في 

القوم باألنفة والسخاء والجود، فهم ذوو َشَمٍم 
وسخاء ُیهینون إبلهم بنحرها وتقدیمها لمن ینزل 
روَن طعام العشاء من أجل ضیٍف  بهم، وُیؤخِّ
یطرق، فبطونهم خمیصاٌت في عشّیاتهم لتأّخر 

اف في هذا وقد جاءت األوص. الطعام عنهم
  :البیت مجرورًة ألّن قبله

  یأوي إلى مجلٍس باٍد مكارُمهم         
  ال ُمْطِمعي ظالٍم فیهم وال ُظُلمِ        

إّنه َلِمْنحاٌر : " وذكَر لها أیضًا قوَل العرب
، وهي لِمْنحار وبوائكها مفعول به. )٤٤("َبوائَكها

  .الّسمینة: جمع بائكة، والبائكة
  :َفِعل

العمل، قّل من أخواتها في أ) َفِعالً (ذكر أّن 
عمرو بن  قولُ  وأورَد لها شاهدین، أّولهما

  )من الكامل(:أحمر
   أو ِمْسَحٌل َشِنٌج ِعَضادَة َسْمَحجٍ 

  )٤٥("ومُ لُ َدٌب لها وكُ نُ  هِ بَسَراتِ         
نصبْت ) َشِنج(صیغة المبالغة  إْذ رأى أنّ 

  .على أّنها مفعوٌل لها) ِعضادة(
  
  

                                                             
  .١١٢: ١الكتاب  ) ٤٤(
: الَعیُر، وَشِنجٌ : الِمسَحل. ١١٢: ١كتاب سیبویه ) ٤٥(

ونسبه . األتان: القوائم، والسمحج: الِزٌم، والعضادةُ 
وهو في . ٤٤٢: ١السیرافي إلى لبید في شرحه 

َسِنٌق : مدوطّماس، وفیهتحقیق ح ١٠١: دیوان لبید
وكذلك هو في دیوان لبید تحقیق . في موضع شنج

 .طبعة الكویت ١٢٥إحسان عّباس ص 

  )من الكامل( :قوُل القائلوثانیهما 
  َحِذٌر أمورًا ال ُتخاُف وآِمٌن          

  )٤٦(ما لیَس ُمْنِجَیُه مَن األقدارِ   
وذكر السیرافّي أن النحوّیین ال یوافقون 

، فقال في )َفِعیلٍ (و )َفِعلٍ (سیبویه في عمل 
 اعلم أنّ : قال أبو سعید: "شرحه على الكتاب

 )لٍ عِ فَ (تعّدي ویین قد خالفوا سیبویه في النح
ال : ، وجریهما مجرى األفعال، فقالوا)َفِعیلٍ (و

 رجلٌ : (فال یقال. الفعل عملَ  ى، وال تعملُ تتعدّ 
من  :وقالوا.)أخاه رحیمٌ  زیدٌ (، وال )راً مْ عَ  رٌ ذِ حَ 
یان للذات، نَ بْ هما اسمان یُ  )لعِ فَ (و )یلعِ فَ (نّ ِأل بَ قِ 

رجٌل : ن كقولكال ألن یجریا مجرى الفعل، فیكو 
، إذا )٤٧(ٌس قِ ولَ  ثٌ غِ ومَ  لٌ جِ عَ  رجلٌ كریٌم ونبیٌل، و 

كان ذلك في طبعه، وأنشد سیبویه بیتین في 
  .)فعیلٍ (ي في تعدّ  ، وبیتاً )لٍ عِ فَ (ي تعدّ 

فأما . د أنكر مخالفوه احتجاجه باألبیاتوق
  : ل، فقولهالبیت األوّ 

      جٍ حَ مْ سَ  ضادةَ عِ  جٌ نِ شَ  لٌ حَ سْ أو مِ 
............................  

: االحتجاج وموضعُ ، وهو للبیدٍ 
: ، فقال النحویون)جٍ نِ شَ (ب ) دةضاعِ (نصبُ 

على الظرف، ال على ) عضادة(انتصاب 
والبیت الثاني في  ................ المفعول به

  :هقولُ  )لعِ فَ (
   وآمنٌ  ال تضیرُ  أموراً  رٌ ذِ حَ 

  األقدارِ  منَ  هُ نجیَ مُ  ما لیَس  
                                                             

  . ١١٣: ١الكتاب ) ٤٦(
: واللَِّقُس . ) مغث(الّشّریر، انظر اللسان : الَمِغثُ ) ٤٧(

) لقس(الشَِّرُه الحریُص على كّل شيء، انظر اللسان 
.  
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  .)رذِ حَ (ب)أموراً (فنصبَ 
عن  ال یصحّ  هذا بیتٌ : قال النحویون

عن  المازنيّ  ا عن أبي عثمانَ وْ وَ العرب، ورَ 
سألني سیبویه : عن األخفش أنه قال الالحقيّ 

له هذا  ، فعملتُ )رٍ ذِ حَ (ي تعدّ عن شاهد في 
البیت البن  أنّ : ویروى أیضاً . البیتَ 

كالم النحاة في ابُن یعیش وقد أورَد 
والصحیح ما ذهب :"الّشاهدین الّسابقین، ثّم قال

إلیه سیبویه، وهو القیاس؛ ألن صفات المبالغة 
فمن ذلك . إذا كانت معدولة؛ جاز أن تتعّدى

، فهكذا سبیُل )َفّعالٌ (، و)ِمْفعالٌ (، و)َفُعولٌ (
من ) َرِحیم: (إذا كان معدوًال، كقولك) َفِعیلٍ (
زیٌد رحیٌم : (، فیجوز)عالم( من) علیم(، و)راحمٍ (

؛ ألنه معدول )راحٌم عمًرا: (، كما تقول)عمًرا
فأّما قولهم عن البیت عنه، هذا مع السماع؛

  :األول، وهو
  إلخ ...َحِذٌر أموًرا 

فإن سیبویه رواه عن بعض العرب وهو ثقٌة، 
وأّما البیت الثاني فإّن . ما رواه ال سبیَل إلى َردّ 

اهر، وما ذكروه و الظما ذهب إلیه سیبویه ه
، مٌ في المعنى الزِ  )ِنجاً شَ (تأویٌل، وذلك أن 

ولیست ظرًفا، فالمراد ،القوائم )ضادةالعِ (بـوالمراد 
، وقد جاء عنهم هذا سمحجٍ أّنه الزٌم عضادةَ 

  )من الّرجز(:ا به في قول اآلخرالمعنى مصرَّحً 
  ْل َلْسَت بالحادي الُمدِ :ُسَلْیَمى قالت

                                                             
ومثل هذا الكالم  ٤٤٣ – ٤٤٢: ١شرح السیرافي ) ٤٨(

للبطلیوسي  ١٣١: في الحلل في شرح أبیات الجمل 
  ٩١: ٤وفي شرح المفّصل البن یعیش 

  )٤٩("َتْلَزُم َأْعضاَد اإلِبلْ الك ال م   
وانتصَر ابُن مالٍك لسیبویه في صّحة 

، )َفِعلٍ (الشواهد اّلتي جاء بها دلیًال على عمل 
مثل  ووقوعُ : "وَضعََّف رأي الطاعنین فیها، فقال

بشاهد ال  ، فإّن سیبویه لم یكن یحتجّ دٌ ستبعَ هذا مُ 
یثق بانتسابه إلى من یحتّج بقوله، وٕانما ُیْحَمل 

أنه من وضع  القدح في البیت المذكور على
وقد جاء إعماُل .  قّولینالحاسدین وتقّول المت

إلى القدح فیه وهو قول زید  فیما ال سبیلَ  َفِعلٍ 
  )الوافر(:الخیل

   ِعْرضي أتاني أّنهم َمِزقونَ 
  )٥٠(لیِن لها َفِدیدُ ِجحاُش الكْرم   

فأعمل َمِزًقا وهو َفِعٌل ُعِدَل به للمبالغة عن 
ووافق الجرميُّ سیبویه في إعمال َفِعٍل، . ماِزق
إنه على وزن الفعل فجاز أن یجرَي : وقال
  .)٥١("مجراه
وَفِعٌل أقلُّ من : "وقال سیبویه بعد ذلك  

  .)٥٢("َفعیٍل بكثیر
  
  

  :َفِعیل
، هو قوُل ساعدة )َفِعیل(عمل دًا لأورَد شاه

  )من البسیط( :بن ُجَؤیَّةَ 
    حّتى َشآها َكِلیٌل َمْوِهنًا َعِمٌل        

                                                             
انظر . والرجز لحّیان بن جزء ٩٢: ٤شرح المفّصل ) ٤٩(

 .عضد: أساس البالغة
. صنعة أحمد مختار البزرة، ١٧٦: شعر زید الخیل) ٥٠(

  .الصوت الشدید: والفدید
  ٨١: ٣شرح التسهیل ) ٥١(
  ١١٢: ١كتاب سیبویه  )٥٢(
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  )٥٣(باَتْت ِطرابًا وباَت اللیَل لم َیَنمِ  
على ) َكِلیلٍ (ب) َمْوِهناً (نصُب  فیهوالّشاهُد 

  ).ُمِكلّ (بمعنى ) كلیالً (أّنه مفعوٌل به، ألّن 
وذكر أبو سعید الّسیرافي في شرحه على  

تعدیة أّن النحاَة یغّلطون سیبویه في الكتاب 
هذا : فقال النحوّیون: "في البیت، فقال) َكلیل(

غلٌط من سیبویه َبیٌِّن، وذلك أّن الكلیل هو 
رجٌل : ، ومعناه البرُق الضعیف، وكذاالبرق

: وفعله ال یتعّدى كقولك. كلیٌل، إذا كان ضعیًفا
، وال تقول : والَموِهنُ . َكلَّ زیٌد َعْمراً : َكلَّ َیِكلُّ
فهو ینتصب على الظرف الّساعُة من اللیل، 

.............  
في معنى ) كلیل(وقد ُخرِّج لسیبویه أّن 

في معنى ) َفِعیل(و) ُمْفِعل(، ووزنه )٥٤()ُمِكلّ (
، )داء وجیع(و) عذاب ألیم(الفعل المتعّدي مثل 

إذا ُوِضَع بمعنى الُمؤِلم والُموِجع یتعّدیان، 
 بدوامه علیه، كما) ُمِكّل َمْوِهًنا(فیصیر كأّنه 

ذلك من المجاز  ، ونحو)أتعبَت یوَمكَ : (یقال
  .)٥٥("واالّتساع

َب رأَي سیبویه    وأّما ابن یعیش فقد َصوَّ
ما  والصحیحُ : "وردَّ تخطئة َمْن َخطَّأه، فقال

صفات  ألنّ  إلیه سیبویه، وهو القیاس، ذهبَ 
فمن . معدولة؛ جاز أن تتعّدىالمبالغة إذا كانت 

 ، فهكذا سبیلُ )َفّعالٌ (و ،)ِمْفعالٌ (، و)َفُعولٌ (ذلك 
 )َرِحیم(:إذا كان معدوًال، كقولك )َفِعیلٍ (

                                                             
. ١٩٨: ١وهو في دیوان الهذلّیین  ١١٤: ١الكتاب ) ٥٣(

 .برق ضعیف: َكلیل. شاَقها: شآها
: ٣هو قول األعلم الّشنتمرّي، انظر شرح التسهیل ) ٥٤(

٨٠  
  ٤٤٢: ١شرح كتاب سیبویه ) ٥٥(

زیٌد : ، فیجوز)عالم(من ) علیم(، و)راحمٍ (من
ه معدول ؛ ألنّ راحٌم عمًرا: رحیٌم عمًرا، كما تقول

  .)٥٦("عنه
وأّما ابُن مالك فذهب إلى أّن سیبویه لم ُیرد  

 )كلیالً (هد إّال فكرَة الَعدل، أْي أّن من الشا
) َكلیل(للمبالغة، ولم یقل إّن ) كالّ (معدوٌل عن 

  .)٥٧(على أّنه مفعوٌل به) َمْوِهًنا(نصَب 
وال یكاد النحاة یزیدون شیئًا على الشواهد   

التي أوردها سیبویه لعمل صیغ مبالغة اسم 
مالك، فقد أورد  ، اللهّم إّال ابن یعیش وابنالفاعل

قوَل زید ) َفِعل(ابن یعیش لعمل صیغة 
  )الوافر(:الخیل

  أتاني أّنهْم َمِزُقوَن ِعْرضي           
  )٥٨(ِجحاُش الكرملیِن لها َفِدیدُ         

مفعول به لصیغة المبالغة ) ِعرضي(ف
  ).َمزق(

قوَل ) َفِعیل(وأورَد ابن مالك لعمل صیغة 
  )من الطویل( :عبید اهللا بن قیس الرقّیات

  فتاتاِن أّما منهما فَشِبیهٌة           
  )٥٩(درااالخرى منهما ُتشبُه البهالًال و   

                                                             
  ٩٢: ٤شرح ابن یعیش ) ٥٦(
  ٨٠: ٣انظر شرح التسهیل ) ٥٧(
: وهو في شعر زید الخیل،  ٩٣: ٤شرح ابن یعیش ) ٥٨(

  .صنعة الدكتور أحمد محتار البزرة ١٧٦
وهو في دیوان عبید اهللا بن  ٨١: ٣شرح التسهیل ) ٥٩(

تحقیق یوسف نجم، وروایته في  ٣٤: فیس الرقّیات
  : الدیوان

  فتاتان أّما منهما فشبیهٌة       
  هالًال وأخرى منهما ُتشبُه الّشمسا
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مفعول به لصیغة المبالغة ) هالالً (ف
  .)أْشَبهَ (ألّن فعلها  )شبیهةٌ (

وال شّك أّن سیبویه وغیره من النحاة لم   
یكن من هّمهم استقصاُء شواهد إعمال صیغ 
المبالغة في كالم العرب، ولهذا اكتفوا بما كان 
تحت نظرهم من الشواهد، ولو راموا جمع 

ومّما . الشواهد الجتمع في یدهم قدٌر عظیم منها
مرْرُت به على َعَجٍل من شعر أبي ذؤیب 

من ( :صل بهذا الموضوع قوُلهالهذلّي الذي یتّ 
  )الطویل

  دعاني إلیها القلُب إّني ألمِرِه        
  )٦٠(أُرْشٌد ِطالُبها؟: َسِمیٌع، فما أدري   

، )َسمیع(مفعول لصیغة المبالغة ) أمره(
والالُم الداخلة على المفعول ). َفِعیل(على وزن 

هي الُم التقویة، وهي الم یحسن دخولها على 
ة عالقة العامل به إذا ضعَف المفعول لتقوی

كما  –العامل بأن كان اسمًا عامًال عمل فعله 
أو كان العامل فعًال  –هو الحال في الشاهد 

  . متأّخرًا عن مفعوله
  )من المتقارب( :ومنه قوله أیضاً 

  َمطاعیُم للضیِف حیَن الّشتا        
  )٦١(الَفَجرْ  وِء، ُشمُّ األُنوِف َكثیرُ    

جمع ِمطعاٍم، صیغة مبالغة على  :مطاعیم
مفعول به لصیغة : والضیف ،)ِمْفعال(وزن 

  .العطاءُ : والَفَجرُ  .المبالغة اقترنت به الُم التقویة
                                                                                       

الصواب، فلیس من عادة وروایة الدیوان هي األقرب إلى 
العرب أن یفّرقوا بین الهالل والبدر إذا أرادوا تشبیه 

  .وجه المرأة بالقمر
 .، تحقیق أحمد الّشال٥٨: دیوان أبي ذؤیب) ٦٠(
 .تحقیق أحمد الّشال ٧٨: دیوان أبي ذؤیب) ٦١(

  
  

  )من الطویل( :ومنه قوُله
  َضروٌب ِلهامات الّرجال بسیِفِه        

  )٦٢(إذا َحنَّ َنْبٌع بیَنهْم وَشِریجُ      
یصف الممدوح بالشجاعة في ساح  

إّنه یضرب بالّسیف عن ُقرٍب : المعركة، فیقول
إذا خاف المحاربون االلتحاَم فراحوا یترامون 

  .بالّسهام عن ُبعد
مفعول مقترن بالم التقویة، ) هامات(

  ). َفُعول(، صیغة مبالغة على وزن )َضروب(و
  

  :رأٌي في عمل صیغ المبالغة
هذه الصیغ كما صّرح ّمة تفاوت في عمل ث 

) َفّعال(و) َفُعول(سیبویه من قبُل، فیكثر عمل 
، قال ابُن )َفِعیل(و) َفِعل(، ویقّل عمل )ِمفعال(و

  )من الّرجز(:مالك
    ْو َفُعوُل        َفّعاٌل اْو ِمْفعاٌل ا

  في كثرٍة عن فاعٍل َبدیلُ     
   فیستحقُّ ما َلُه ِمْن َعَمِل        

  )٦٣(لَّ ذا وَفِعلِ وفي َفِعیٍل قَ   
الحقیقة أن عمل هذه الصیغ راجٌع إلى و 

أفعالها، شأنها شأُن اسم الفاعل، فإذا كان فعلها 
 عند تحّقق شروط عملها، متعّدیًا جاز إعمالها

وعلى هذا . وٕاذا كان فعلها الزمًا امتنع إعمالها
ألّنه یغلب على  )َفِعل(و) َفِعیل(فقد قلَّ عمُل 

                                                             
 .تحقیق أحمد الّشال ٨٥: دیوان أبي ذؤیب ) ٦٢(
األشموني على ألفّیة شرح و . ٣٩: ألفّیة ابن مالك) ٦٣(

  ٢١٩: ٢ابن مالك 
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فإذا جيء بهما من فعل متعدٍّ  .أفعالهما اللزوم
جاز أن یعمال عمله، فال شيء یمنع من إعمال 

: متعّد، تقول العرب) َحِذرَ (ألّن فعله ) َحِذرٍ (
، وال شيء یمنع من عمل )٦٤(َحِذَرُه َیْحَذُرُه َحَذراً 

متعّد أیضًا، قال ابن ) قَ َمز (ألّن فعله ) َمِزقٍ (
َمَزَقه . َشقُّ الثیاب ونحوها: الَمْزقُ : "منظور

وال شيء یمنع من  .)٦٥("َخَرَقه...َیْمِزُقُه َمْزقًا 
أّن  ألّن الراجح) شبیهة(صیغة المبالغة إعمال 
، وهو متعّد، فصحَّ إعمالها عمل )أْشَبهَ (فعلها 
  .فعلها

وقد بّینا أّن اسم : "قال أبو سعید الّسیرافي
الفاعل الذي فیه معنى المبالغة نحو قّتال، 

: ى اسم الفاعل، كما كانوضّراب، یجري مجر 
َیْقُتل، : (، یجري مجرى)یضّرب، ویقّتل(

، فجمع سیبویه األبنیة التي تكون )وَیْضِرب
َفُعول، وَفّعال وِمْفعال وَفِعل، : للمبالغة، فقال

َضُروٌب زیدًا، وضّراٌب أخاه، : كقولك. .. وَفِعیل
، وَرِحیٌم أباه، والتقدیُم كوِمْنحاٌر إبَله، وَحِذٌر أمرَ 

في ذلك كّله والتأخیُر واإلضماُر واإلظهاُر 
  .)٦٦("جائز

وللمبّرد رأٌي آخر، فهو یرى أّن صیغتي 
ال تعمالن في المفعول ) لَفعِ (و) َفِعیل(المبالغة 

ه یغلب على فعلهما أن یكون الزًما، وما ألنّ 
منهما ال ُیْعَتدُّ به، بل یلحق جاء فعله متعّدًیا 

ا َما َكاَن على َفَأمّ : " قال. بالالزم لكثرته فیهما
 فقد أَجاز ِسیَبَوْیٍه النصبَ  یمٍ لِ عَ و  َنْحو َرِحیمٍ  یلٍ عِ فَ 

 مُ َك َأن فعیًال ِإنََّما ُهَو اسَوَذلِ  ،ِفیِه َوَال أَراُه َجاِئًزا
                                                             

  .) حذر(لسان العرب ) ٦٤(
  .) مزق(لسان العرب ) ٦٥(
  ٤٤٠: ١شرح كتاب سیبویه ) ٦٦(

َما خرج ِإَلْیِه فَ ْلِفْعل الَِّذي َال یَتَعدَّى اْلَفاِعل من ا
 قٌ َلُه ُمْلحَ  من غیر َذِلك اْلِفْعل فمضارعٌ 

  : وقال أیضاً .)٦٧("ِبهِ 
عیل ِفي اَألْصل ِإنََّما ُهَو الَِّذي ُهَو لفَ  َواْلِفْعلُ "
 فَ رُ َوشَ  ،َفُهَو كریمٌ  مَ رُ كَ  :اَن على َفُعَل َنْحوما ك

َفَما خرج ِإَلْیِه  ،َفُهَو ظریفٌ  فَ رُ وظَ  ،َفُهَو شِریفٌ 
َفِإن  .َفُهَو ُمْلحق ِبهِ َم حِ ورَ  دَ هِ َوشَ  مَ لِ من َباب عَ 

َفَهَذا اْسم اْلَفاِعل الَِّذي  َوَشاهدٌ  وعالمٌ  َراِحمٌ  :قلتَ 
  :ِسیَبَوْیٍه بقول الشَّاِعر َواْحتجَّ  .ُیَراد ِبِه اْلِفْعلُ 

ًبا ِطَراا َعِمٌل باَتْت ِهنً حَتى شآها كلِیٌل َموْ 
  اللیَل لْم َیَنمِ وباَت 

 ا من فعیلٍ َمْوُضوعً  َفجعل اْلَبْیتَ 
ة ِفي  ،وَكلیلٌ  ِملٌ عَ  :بقولهل ٍ وَفعِ  َوَلْیَس َهَذا ِبحجَّ

 ،َوَلْیَس بمفعول ا ظرفٌ ِألَن َموِهنً ا؛ َواِحد ِمْنُهمَ 
یِه معنى اْلِفْعل كعمل فِ  ِإنََّما یْعملُ  والظرفُ 

َوَكَذِلَك  .ُمَتَعدٍّ  َأو غیرَ  ُمَتَعدًِّیا َكاَن اْلِفْعلُ ،ِفْعلال
 ،هالنَّْحِویین على ردّ  َأكثرُ  ،لٍ عِ ِفي فَ  ذكرَ  ام
َفَما َكاَن على  ،ِفي َقول النَّْحِویین ِبَمْنِزَلِتهِ  یلٌ عِ وفَ 
ةُ ،و رٍ ذِ حَ و  رٍ طِ وبَ  قٍ رِ فَ  فنحوُ  لٍ عِ فَ  ن َهَذا ِفي أَّ  اْلحجَّ

 فَالنٌ  :تَقول ،ِإَلْیِه اْلَهْیَئةُ  تْنَتقلُ  َأنه ِلما َال یْعملُ 
َواْحتج ِسیَبَوْیٍه .............  رٍ ذَ ُذو حَ  َأيْ  ،رٌ ذِ حَ 

  :ِبَهَذا اْلَبْیت
  وآِمنٌ َال َتِضیُر  َحِذٌر ُأُموًرا

  ما لیَس ُمْنِجیِه ِمَن األقَدارِ 
  .)٦٨("ثٌ دَ ُمحْ  َموضوعٌ  ا َبیتٌ وهذ

وما ذهب إلیه المبّرد یخالف المسموع من  
بنا شاهدان ال یتطّرق  كالم العرب، وقد مرّ 

                                                             
  ٢١٤: ٢المقتضب ) ٦٧(
 ٢١٥: ٢المقتضب ) ٦٨(
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في المفعول ) َفِعیل(إلیهما الّشّك لعمل صیغة 
  :أبي ذؤیب الهذليّ قوُل  به، أّولهما

  دعاني إلیها القلُب إّني ألمِرِه        
  أُرْشٌد ِطالُبها: َسِمیٌع، فما أدري

  :عبید اهللا بن قیس الرقّیاتوثانیهما قوُل 
    فتاتاِن أّما منهما فَشِبیهٌة          

  خرى منهما ُتشبُه الّشمساألهالًال وا  
ومّر بنا شاهٌد واحٌد ال خالف فیه لعمل 

، وهو قوُل الفعل المتعّدي عملَ ) َفِعلٍ (صیغة 
  :زیِد الخیلِ 

   أتاني أّنهم َمِزقوَن ِعْرضي
  ِجحاُش الكْرملیِن لها َفِدیدُ 

وسماُع هذه الشواهد في شعر َمْن ُیْحَتّج 
ُتْدَفع، ودلیٌل على صّحة عمل بكالمهم حّجٌة ال 

  .َتْینَك الصیغتین من صیغ المبالغة ال ُیْقَطع
وحكُم تقدُّم صیغ المبالغة على معموالتها 
رها عنها هو حكم اسم الفاعل في التقدُّم  وتأخُّ
ر، فهي تعمل متقّدمًة على معموالتها  والتأخُّ

رًة عنها یجوز فیهّن ما جاز : "، قال سیبویهومتأخِّ
تقّدمت وقد   .)٦٩("ٍل من التقدیم والتأخیرفي فاعِ 

شواهُد لعمل هذه الصیغ  في مواضع سابقة
  . متقّدمًة وشواهُد أخرى لعملها متأّخرةً 

ومّما یجدر ذكره أّن صیغ المبالغة تعمل  
عمل لها وهي مثّناٌة أو مجموعٌة كما تعمل أفعا
  )من الّرجز(: قال ابن مالك .وهي مفردة

          وما سوى المفرد مثَلُه ُجِعْل  
  )٧٠(َعِملْ  في الحكم والّشروِط حیثما    

                                                             
  ١١٠: ١كتاب سیبویه ) ٦٩(
  ٣٩: ألفّیة ابن مالك) ٧٠(

ومن شواهد عملها التي مّرت بنا وهي 
  :قوُل َطَرفة مجموعة

  ثّم زادوا أّنهْم في قومهْم            
  ُغُفٌر َذْنَبُهُم غیُر ُفُجْر    

  :قوُل أبي ذؤیبو 
  َمطاعیُم للضیِف حیَن الّشتا        

 ِء، ُشمُّ األُنوِف َكثیُرو الَفَجْر       
  :وقوُل زید الخیل

   أتاني أّنهم َمِزقوَن ِعْرضي
  ِجحاُش الكْرملیِن لها َفِدیدُ 

  :وقول الُكَمْیت
  ُشمٍّ َمهاِویَن أبداَن الَجُزوِر َمخا          

  ِمیِص الَعشّیاِت ال ُخوٍر وال َقَزمِ  
 
 

 في القرآن الكریمصیغ المبالغة  -د 
  وعملها

درس الشیخ محمد عبد الخالق عضیمة  
صیغ المبالغة في القرآن الكریم دراسًة إحصائّیًة 

، )دراسات ألسلوب القرآن الكریم(في كتابه القّیم 
  )٧١(:وقد انتهى إلى النتائج اآلتیة

صیغ المبالغة وقوًعا في القرآن  أكثر– ١
وها هي ذي أسماء المبالغة  . )فعَّال(صیغة 

  :اّلتي جاءت على هذا الوزن
 تّواب. بّناء. أّواه. أّواب. أّمارة. أّكال. أّفاك

. ثّجاج. ٢٢٢: البقرة) إّن اهللا یحّب التّوابین(
 .نخّوا. خّناس.خّراص. خّتار. حّالف. جّبار
 .اصغوّ  .غّساق.افطوّ . صّبار. سّماع. سّحار

                                                             
  ٥-٣: ٧انظر كتاب دراسات ألسلوب القرآن الكریم ) ٧١(
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. نّزاعة. منّاع. مّشاء. لّوامة. لّواحة. َكّفار. قّوام
  .وّهاج .نّفاثة. نّضاخة
 هي ، وها)َفِعیل(یغة تلیها في الكثرة ص - ٢

  :ذي
هل یستوي األعمى ( َبصیر. َبشیر. َأثیم
). أحباؤه(َحبیب . َبلیغ. ٥٠: عامناأل) والبصیر

: الفرقان )فاسأل به خبیرا( َخبیر .میمحَ .َحفیظ
: هود) إني معكم رقیب( َرقیب.َدلیل.َخصیم .٥٩
مثل الفریقین كاألعمى واألصّم ( َسمیع.٩٣

ویكون ( َشهید. ٢٤: هود) والبصیر والسمیع
. َعزیز.١٤٣: البقرة) الرسول علیكم شهیداً 

) إّن هذا لساحٌر علیم( َعلیم. َعصيّ 
. َنِسيّ . َمسیح.َمرید. َكظیم.َغِويّ .١٠٩:األعراف

  .َوليّ . َتقيّ . َنصیر
  :، وهذه أمثلتها)ُعولفَ (ویلیهما – ٣
 ول،َجُهول، َجُزوع، َحُصور، َخُذول، َذلُ  

َزُهوق، َشُكور، َطُهور، َظُلوم، َعُبوس، 
. َكُفور. َقُنوط. َقُتور. َفُخور ور،َغرُ ول،َعجُ 
  .َیُؤوس. َهُلوعً  .وحَنصُ . َمُنوع. َكُنود

للمبالغة فقد ) َفِعلٍ (وأّما ما جاء من  – ٤
  : جاوز ما ورد منه العشرة

، )عمون(َأِسٌف، أِشٌر، َخِضٌر، َعِسٌر، َعٍم 
، )فكهین(، َفِكٌه )فرحون(، َفِرٌح )عمین(

، َحِمَئة، )وجلون(، َنِكٌد، َوِجلٌ )نحسات(َنِحٌس 
بل هم قوٌم : "َنِخَرة، َخِصٌم في قوله تعالى

  .)٧٢("َخِصمون
للمبالغة فلم ) ِمْفعال(أّما ما جاء من و   -  ٥

ِمْدرار كما في قوله : یزد على اسمین، هما

                                                             
 ٥٨: الزخرف ) ٧٢(

وأرسلنا السماء علیهم : "تعالى
إّن : "،وِمْرصاد كما في قوله تعالى)٧٣("ِمْدراًرا

  .)٧٤("جهّنَم كانت ِمْرصاًدا
وأّما صیغ المبالغة السماعّیة فقد ورد  – ٦
  :منها

أولئك هُم : " في قوله تعالى ِصّدیق :ِفعِّیل
دِّیقون ذلك أّن ": وِقسِّیس في قوله تعالى". الصِّ
  .)٧٥("َن وُرهباًنایمنهم ِقسِّیس

ومكروا مكًرا : "ُكّبار في قوله تعالى: ُفّعال
  ."ُكّباًرا

فدیٌة طعاُم : "ِمْسكین في قوله تعالى: ِمْفِعیل
  .)٧٦("ِمْسِكینٍ 

یكفر  فمن: "طاغوت في قوله تعالى: فاُعول
بالطاُغوت ویؤمن باهللا فقد استمسَك بالعروة 

  .)٧٧("الوثقى
ویٌل لكّل : " ُهَمَزة ُلَمزة في قوله تعالى: ُفَعَلة

  ".ُهَمَزة ُلَمَزة
ُعُتلٍّ بعَد ذلك : "تعالى ُعُتّل في قوله: ُفُعلّ 

  .)٧٨("زنیمٍ 

أّن ما وقع من  وال بّد من التنبیه على   
صفات اهللا تعالى في القرآن الكریم على مثال 
صیغ المبالغة ُیْحَمُل على أّنه صفٌة ُمَشّبهة باسم 

ال  الفاعل ألّن المعنى فیه قائٌم على الثبوت
لَغُفور الخّالق والرّزاق وا: ، نحوعلى الحدوث

                                                             
 ٦: األنعام) ٧٣(
 ٢١: النبأ) ٧٤(
 ٨٢: المائدة) ٧٥(
 ١٨٤: البقرة) ٧٦(
 ٢٥٦: البقرة) ٧٧(
  ١٣: القلم) ٧٨(
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فكّل ما . والَعُفّو والَودود والَرحیم والعلیم والحسیب
للباري عّز وجّل كان صفًة مشّبهًة كان صفًة 

  .باسم الفاعل على أّي وزٍن كانَ 
اّلتي في القرآن  واألكثر في صیغ المبالغة

، عاملٍة في المفعول الكریم أّنها وردت غیرَ 
ّولهما أّن شطرًا منها أفعاله أ: وذلك لسببین

 تتعّدى، وثانیهما أّن بعض الشطر زمٌة الال
منه  اآلخر ذي األفعال المتعّدیة لم یكن القصدُ 

الغرض منه أن كان ه بمفعول معّین، بل تقییدَ 
یكون صالحًا للوقوع على مفاعیل كثیرة غیر 

 )َظُلوم(مبالغة ال صیغة –مثًال  –خذْ .  محّددة
وآتاكم من كّل ما : "التي وردت في قوله تعالى

ا إّن سألتموه وٕاْن َتعّدوا نعمة اهللا ال ُتحصوه
) ظلمَ (فعلها تجْد أّن )٧٩("اإلنساَن َلَظُلوٌم َكّفارٌ 

جّردًا من معنى المبالغة م أرید منها ، ولكنْ متعدّ 
ى مفاعیل في الفهم عل القیود؛ لیصّح إیقاعها

عدیدة، فهو أي اإلنسان ظلوٌم لغیره من الناس، 
ظلوٌم لنفسه، ظلوٌم لمخلوقات اهللا األخرى من 

 من الحیوان، ولو ُقیِّدتأنعام وطیٍر وغیر ذلك 
نتفى الغرض منها في هذا بمفعول معّین، ال

  .الموضع

وحیث كان الغرض ال یتحّقق إّال بتقیید  
المتعّدي بمفعوٍل صیغة المبالغة ذات الفعل 

ك الصیغة عاملًة في ذلك معّین، جاءت تل
سّماعوَن : " المفعول، مثال ذلك قوله تعالى

جاءت صیغة ، )٨٠("للكذِب أّكالون للسُّحت
                                                             

  ٣٤: إبراهیم ) ٧٩(
والالم الداخلة على الكذب والّسحت  ٤٢: المائدة) ٨٠(

هي الم التقویة ُتزاد في المفعول جوازًا عند ضعف 
وهنا  .العامل بتأخیره عن معموله أو بكونه فرعاً 

، وصیغة )الكذب(دًة بمقیّ ) سّماعون(المبالغة 
؛ ألّن )السُّْحت(مقّیدًة ب) أّكالون(المبالغة 

الغرَض یتوّجه إلى وصف أولئك اّلذین یسارعون 
في الكفر بشّدة میل قلوبهم ونفوسهم إلى سماع 
الكذب دون الّصدق، وأكل المال الحرامدون 

رعتهم في ، وفي ذلك تعلیٌل لمساالمال الحالل
 یمنعُ كان اإلیمان ُیحّرم الكذَب و لّما الكفر، إذ 

أكَل المال الحرام، كان ذلك خالَف ما تهواه 
نفوسهم وتهفو إلیه قلوبهم، فبادروا مسرعین إلى 

ولو ُأْطِلقت هاتان الصیغتان لما تحّقق  . الكفر
  .هذا الغرض

   

                                                                                       

زیدت في المعمول لكون العامل اسمًا، واالسم فرٌع 
 .على الفعل في العمل
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  نتائج البحث
 مّخض عنها البحثت التي النتائج تتلّخص  

  :حكاماأل في هذه
یتجّلى مفهوم المبالغة في داللة الصیغ  – ١

الحدث المختّصة بالمبالغة على كثرة حصول 
الذي تحمله أو على شّدته أو على سرعة 

  .حصوله
ُیشتَرط في فعل صیغ المبالغة أن  – ٢

یكون قابًال للزیادة، فال تأتي هذه الصیغ مّما 
  .فعله غیر قابل للزیادة

غ المبالغة القیاسّیة من ُتشتّق صی – ٣
ومن مصدر الفعل ) فعلَ ( مصدر الفعل المجّرد

  ).أفعلَ (المزید بالهمزة 

ُتشَتّق صیغ المبالغة القیاسّیة مّما كان  – ٤
  .فعله متعّدیًا أو الزمًا على حدٍّ سواء

تعمل صیغ المبالغة القیاسّیة في  – ٥
أّولهما أن یكون فعلها : المفعول به بشرطین

متعّدیًا، وثانیهما أن یتعّلق الغرُض بتقییدها 
  .فعوٍل معیَّنبم

ال ُیَعّد من صیغ المبالغة كّل ما جاء  – ٦
على مثالها من صفات اهللا تعالى، بل ُیحَمل 

  .على أّنه صفات ُمَشّبهة باسم الفاعل
الجتهاد مجتهٍد ُمتََّسٌع فیه بعُد واألمر 

وفوق "، ومخالفة مخالفٍ أ العتراض معترضٍ و 
  ."كّل ذي علٍم علیم
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  فهرس المصادر المراجع
، تحقیق محمد باسل عیون )ه ٥٣٨ت (للزمخشرّي محمود بن عمرو بن أحمد : أساس البالغة -

 .م١٩٩٨ –ه ١٤١٩السود، دار الكتب العلمّیة، بیروت، الطبعة األولى، 
 .، دار التعاون، مّكة المكّرمة)ه٦٧٢(لمحمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا الطائّي : ألفّیة ابن مالك -
 .ه١٤٢٣، دار الهالل، بیروت، )ه٢٥٥(ألبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ : البیان والتبیین -
الدكتور مصطفى إمام، ، تحقیق )ه ٥٢١(البن السِّید البطلیوسّي : الُحَلل في شرح أبیات الُجمل -

 .م١٩٧٩مكتبة المتنّبي، القاهرة، الطبعة األولى، 
، تحقیق عبد )ه ١٠٩٣(للبغدادّي عبد القادر بن عمر : خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب -

 .م١٩٩٧-ه ١٤١٨السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
، تصدیر محمود )ه١٤٠٤ت (الخالق عضیمة، لمحمد عبد : دراسات ألسلوب القرآن الكریم -

 ).بال تاریخ(محمد شاكر، دار الحدیث، القاهرة، 
الطبعة الثانیة، تحقیق مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمّیة، بیروت، : دیوان األخطل -

 .م١٩٩٤-ه١٤٠٤
ث اإلسالمیة، تحقیق الدكتور أحمد خلیل الّشال، مركز الدراسات والبحو : دیوان أبي ذؤیب الهذليّ  -

 .م٢٠١٤- ه١٤٣٥بور سعید، الطبعة األولى، 
لتونجي، دار الكتاب العربّي، بیروت، الطبعة األولى، اجمع الدكتور محمد : دیوان أبي طالب -

 .م١٩٩٤-ه ١٤١٤
تحقیق عبد العزیز المیمنّي، الدار القومیة للطباعة، القاهرة، : دیوان حمید بن ثور الهالليّ  -

 .م١٩٦٥-ه١٣٨٤
تحقیق الدكتور محمد شفیق البیطار، المجلس الوطنّي للثقافة : مید بن ثور الهالليّ دیوان ح -

 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣والفنون واآلداب، الكویت، الطبعة األولى، 
تحقیق الدكتور أنور أبو سویلم، دار عّمار، عّمان، الطبعة : )ه٢٩١(دیوان الخنساء بشرح ثعلب -

 .م١٩٨٨-ه١٣٠٤األولى، 
مؤّسسة اإلیمان، جّدة، الطبعة األولى، تحقیق عبد القّدوس أبو صالح، : دیوان ذي الّرّمة -

 .م١٩٨٢-ه١٤٠٢
- ه١٤٠١جمع وتحقیق راینهرتفالبیرت، دار فراس للنشر، بیروت، : دیوان الّراعي الّنمیريّ  -

 .م١٩٨٠
بة للطباعة ، تحقیق ألورد، دار ابن قتی)ضمن مجموع أشعار العرب: (دیوان رؤبة بن العّجاج -

 ).بال تاریخ(والنشر، الكویت، 
 ).بال تاریخ(تحقیق الدكتور علي الجندي، مكتبة األنجلو المصریة، : دیوان طرفة بن العبد -
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تنى به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، الطبعة األولى، اع: دیوان طرفة بن العبد -
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤
مجمع اللغة العربیة، منشورات مطاع الطرابیشي، دیوان عمرو بن معدي كرب، جمع وتنسیق -

 .م١٩٨٥دمشق، الطبعة الثانیة، 
مجّلة آفاق للثقافة والتراث، مركز ، تحقیق الدكتور أسلم بن الّسبتي: دیوان القالخ بن حزن المنقريّ  -

 .م٢٠١٥، )دیسمبر(، كانون أّول ٩٢جمعة الماجد، دبّي، العدد 
 .م٢٠٠٠الدكتور محمد نبیل طریفي، دار صادر، بیروت، تحقیق : دیوان الكمیت األسديّ  -
 .م١٩٨٤تحقیق الدكتور إحسان عّباس، الكویت، الطبعة الثانیة، : دیوان لبید بن ربیعة -
- ه١٤٢٥طّماس، دار المعرفة، بیروت، الطبعة األولى،  تحقیق حمدو: دیوان لبید بن ربیعة -

 .م٢٠٠٤
الّشنقیطّي، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، محمد محمود ترتیب وتعلیق : دیوان الهذلّیین -

 .م١٩٦٥-ه١٣٨٥
 .م١٩٥٨تحقیق یوسف نجم، دار صادر، بیروت، دیوان عبید اهللا بن قیس الرقّیات،  -
، دار الكتب )ه٩٠٠(لعلّي بن محمد بن عیسى األشموني : شرح األشموني على ألفّیة ابن مالك -

 .م١٩٩٨-ه١٤١٩العلمّیة، بیروت، 
، تحقیق )ه٦٧٢(البن مالك جمال الدین محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا الطائّي : التسهیلشرح  -

الدكتور عبد الرحمن الّسّید والدكتور محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 
 .م١٩٩٠-ه١٤١٠القاهرة، 
، تحقیق أحمد )ه٣٦٨(لمرزبان ألبي سعید الّسیرافي الحسن بن عبد اهللا بن ا: شرح كتاب سیبویه -

 .م٢٠٠٨حسن مهلي، وعلي سّید علي، دار الكتب العلمّیة، بیروت، الطبعة األولى، 
، قّدم له إمیل بدیع یعقوب، )ه٦٤٣(لیعیش بن علي بن یعیش بن أبي الّسرایا : شرح المفّصل -

 .م٢٠٠١- ه١٤٢٢دار الكتب العلمّیة، بیروت، الطبعة األولى، 
 .م١٩٨٨عة أحمد مختار البزرة، دار المأمون للتراث، دمشق، صن: شعر زید الخیل -
، تحقیق عبد السالم هارون، مكتبة )ه١٨٠(لسیبویه عمرو بن عثمان بن قنبر : الكتاب -

 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
، دار صادر، بیروت، الطبعة )ه٧١١(البن منظور محمد بن مكرم بن علي : لسان العرب -

 .ه١٤١٤الثة، الث
، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة، عالم الكتب، )ه٢٨٥(محمد بن یزید للمبّرد : المقتضب -

 ).بال تاریخ(بیروت، 
 ).بال تاریخ(، معارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، دار ال)ه١٣٩٨(لعّباس حسن : النحو الوافي -
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