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Abstract 

The morphological lesson has been of great importance since the inception of the 
Arabic linguistic study, and its study was linked to linguistic and grammatical studies 
from the first beginning of this science. The morphology is one of the arts that has 
attracted the attention of the owners of the books of the party’s picnic in the science of 
morphology because of its importance and a prominent place that this science enjoys 
in knowing the composition of the word, its weight, and the statement of the number 
of its letters, structures, movements and any change, increase or deletion where it 
emerges Their interest in morphological investigations and they took a wide space in 
their books, or great interest and great care, as the researcher referred to the 
morphological investigations in these books. 
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 في علم صرف  فالمباحث الصرفية في كتب نزهة الطر

 م.م. غفران عبدهللا طاهر

 Ass.t Lecturer. ghafran abdalla  

 متوسطة المكاسب للبنين

abdalla ghafran@gmail.com 

 

 الملخص :

لقد حظى الدرس الصرفي اهمية كبيرة منذ نشأة الدراسة اللغوية العربية وكانت دراسته 

مرتبطة بالدراسات اللغوية والنحوية منذ البداية االولى لهذا العلم وجاءت في المقدمة كتب 

عظيمة وقيمة اهمها كتاب الخليل بن احمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه الذي يمثل البذور 

دراسات الصرفية. ويعد الصرف من الفنون التي حظيت باهتمام اصحاب كتب االولى في ال

نزهة الطرف في علم الصرف لما له من اهمية ومكانه مرموقة يتمتع بها هذا العلم من 

معرفة تأليف الكلمة ،ووزنها ،وبيان عدد حروفها، و تراكيبها ،وحركاتها وما يطرئ عليها 

ز اهتمامهم في المباحث الصرفية واخذت مساحة من تغيير او زيادة او حذف حيث يبر

ً كبيراً و عناية فائقة إذ اشار الباحث الى المباحث الصرفية في  واسعه في كتبهم او اهتماما

 الكتب.  هذه  

 

 

 

 المقدمة 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد صل هللا عليه وسلم 

 وعلى اله اجمعين .

عد من اهم الوسائل المهمة عن معرفة اسرار اللغة وقد اخذ مكانة عظيمة لدرس الصرفي ي  ا

عند الكثير من العلماء القدامى والمحدثين حين ال يقل أهمية عن علوم العربية األخرى حيث 

نزهة الصرف من علم الصرف لوجود مباحث صرفية  كتباخترنا الدراسات الصرفية في 

 سعة يستدعي البحث بها .قيمة ومادة علمية وا
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الدراسة حول مبحثين ومقدمة  ن تكون هذه  إالنزهة  كتب  علماءلوقد اقتضت منهجية البحث 

عامة عن الموضوع تتضمن أهمية الدرس الصرفي والهدف منه واختص المبحث األول 

بالمصطلح الصرفي في األفعال والمصادر والمبحث الثاني اختص في األسماء واالفعال 

تها واما الخاتمة تضمنت اهم النتائج التي توصلت اليها ومن ثم المصادر والمراجع التي ودالل

 اعتمدت عليها في المباحث الصرفية .

في ختصت ومن الصعوبات التي تفرض على كل بحث عدم الحصول على الكتب التي ا

 بعض المباحث الصرفية التي كان لها دور في إتمام منهجية البحث .

 

 

 

 

 

 المبحث األول 

 المصطلح الصرفي 

ً  والبد من التطرق لمعنى المصطلح الصرفي لغةً    .واصطالحا

من تصالح القوم بينهم تفيض  الح  ص  وال لح  ص  المصطلح لغة في اللغة العربية تدل على ال

الفساد 
(2)

. 

وفي االصطالح نقول , االتفاق على وضع االسم على المسميات والتعارف عليها عند 

االستعمال 
(3)

. 

 المطلب األول : المصطلح في األفعال 

 الماضي :-1

ً المصطلح في الفعل الماضي لم  ذ كان في كتاب سيبويه ولم إعند العلماء القدماء  يكن واضحا

ى( ومن تلك األمثلة ما جاء في قولة )) ض)بناء ما منما يقول : إيطلق عليه الفعل الماضي 

ى فذهب وسمح ومكث وحمد((ضفأما بناء ما م
(4)

. 

                                                             
 (2)

 1/383ينظر : الصحاح : للجواهري :  
 (3)

 59والعلم : مهدي صالح سلطان : ينظر : في المصطلح واللغة 
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اما أصحاب كتب نزهة الطرف في علم الصرف تجدهم في مصطلح الفعل الماضي 

ذ يقول : إر في موضع يتفق به مع سيبويه ك)الميداني( حيث تنوع في هذا المصطلح حيثما يذ

ضرب فعل قد مضى
 (5)

. 

 اض  مي غابر وضيقولون للما "ذ يقول إي ضالماوبر غاذ نجد في موضع اخر يطلق عليه الإ

" 
(6)

. 

 ونجد ابن هشام يصرح تصريح واضح الى هذا المصطلح ومره أخرى يكتفي بالتمثيل.

" ف ع ل إلىل الواوي ع  ماض مسند الى ضمير مرفوع متحرك بعد تحويل ف  "يقولة : 
(7)

 

 ه،مصطلحات كثيرة عن الفعل الماضي اكتفى بالفعل الماضي واستقر عندوالجاللي لم يذكر 

 "فعل يدل على زمان تقدم نحو :درس  "ذ يقول إ (الفعل الماضي بـ)وله بابا 
(8)

 . 

اما البيضاني قد استعمل مصطلح الماضي مع وجود الكثير من األمثلة 
(9)

. 

 مر ألا-2

دل على  وهو ما فعل االمر من المصطلحات الصرفية التي وردت في كتب اللغة بكثرة 

 .دل على الماضي تي أي ماآلزمان ا
(10)

  

ة ن  إما  بناء مالم ينقطع , فإو "ذ قال إذ وجدنا اختالف العلماء في هذه المصطلح عند سيبويه إ

 "رب ض  أل وع  ف  أو ب  ه  ذ  أ   قولك : امراً 
(11)

 

كما  "ذ يقول الميداني إاما أصحاب كتب نزهة الطرف علم الصرف اتفقوا وفي هذا مصطلح 

 "للفعل ما مضى 
(12)

. 

 

 

مر والمصدر من ألذ قال )) وفاء المضارع واإليه الميداني إوابن هشام ذهب الى ما ذهب 

ع  والواو فيها  ل  فع  ل ي  ع  ف   فالفتحة نائبة الكسرة ((  ب  ه  فأما ي   ،د بخالف وجلكو 
(13)

. 

                                                                                                                                                                                              
 (4)

 1/12الكتاب :  
(5)

 70نزهة الطرف في علم الصرف : للميداني :  
 (6)

 73المصدر نفسه :  
 (7)

 144نزهة  الطرف في علم الصرف : ابن هشام :  
 (8)

 70نزهة الطرف في علم الصرف : الجاللي :  
(9)

  15:  بنظر : نزهة الطرف في علم الصرف : للبيضاني 
 (10)

 54ينظر : المفتاح في الصرف : عبد القاهر الجرجاني :  
(11)

 1/12الكتاب :  
(12)

 73نزهة الطرف في علم الصرف :  
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ً أله ذكر هذا المصطلح في باب الحذف ولم يجعل في ان   إذا الحظنا إو نما إبه  مستقالً  مر بابا

تلميح بسيط 
(14)

. 

 "ذ قال إ عند الجاللي وانفرد في باب خاص به حيث ظهر هذا المصطلح بصورة واضحة

 "فعل يطلب به الفعل من الفاعل
(15)

 

كر هذا المصطلح في المبحث الثاني عند البيضاني وهو ال يختلف عن أصحاب كتب وقد ذ  

 )نزهة الطرف (

بعد زمان التكلم  هدل على حدث يطلب حصول اممر ألذ قال : اإ
(16)

ذ نجد أصحاب كتب إ 

 النزهة اتفقوا في استعمال فعل االمر .

 المضارع :-3

 سيبويه .المضارع مصطلح اختلف فيه العلماء فنجد عند 

 "كذلك بناء مالم ينقطع  ،ويضرب ضرب ويقتل  وي   ب  ويذه   ل  يقت   راً بومخ"ذ قال إ
(17)

 

نجد سيبويه إعطاء كلمات تدل على زمن المضارع والمبرد ظهر عنده هذا المصطلح اكثر 

"هذا باب اسم الفاعل مع الفعل المضارع  "وضوحا قال 
 (18)

 

 

ومن "منهم يكتفي في ذكر المراد منه اذ قال  وأصحاب النزهة اختلفوا في هذا المصطلح

فاذا  يضرب عندا"زيد يضرب االن :  "يضرب فعل يحصل اما حاال او استقباال نحو قولك 

 "أدخلت عليه السين او سوف خلص االستقبال نحو قولك يضرب وسوف يضرب 
(19)

. 

, المستقبل , المضارع  غابرواطلق تسميات أخرى مثل : ال
(20)

. 

 "ويلزم مضارعة الضم "وبرز مصطلح المضارع عند ابن هشام بقولة : 
(21)

 

 وبهذا ابن هشام ال يختلف مع الميداني في مصطلح المضارع 

 المصطلح في المصادر المطلب الثاني: 

                                                                                                                                                                                              
(13)

 168نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (14)

 168ينظر المصدر نفسه :  
 (15)

 32نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (16)

 113-15:  نزهة الطرف في علم الصرف : للبيضاني 
(17)

 13-1/2الكتاب :  
 (18)

 4/148:  لمقتضبا 
 (19)

 70نزهة الطرف في علم الصرف : للميداني : 
(20)

 74ينظر : المصدر نفسه : 
 (21)

 1-3نزهة الطرف في علم الصرف : 
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 المصدر الميمي :-1

ويقصد به المصدر الذي يبدأ بميم زائدة 
(22)

. 

عند العلماء , ولم يصرح به تصريح وجدنا المصدر الميمي مصطلح صرفي غير واضح 

 واضح انما ظهر من خالل عالمهم , سيبويه لم يصرح به انما أشار اليه بقولة :

ربنا ض  بسنا وم  ح  عل , وذلك قولك : هذا م  ف  موضع الفعل م   ن  إل , فع  ف  اما كان من فعل ي   "

" ل  ع  ف  , فكسروا العين كما كسروها في ي   ل  فع  م بنوه على بناء ي  ه  نا كأن  س  ومجل  
(23)

. 

 ً هذا المصطلح تفاوتوا به أصحاب كتب نزهة الطرف الميداني اطلق عليه  ونجد أيضا

دق ل ص  خ  د  م   ته  خل  د  ى وزن مفعول من هذا الباب نحو : أويجئ عل ")المفعول( فقال : 

 "ق د  ص   ج  ر  خ  م   ته  ج  ر  خ  أ
(24)

. 

ل بالفتح واذا ع  مف   مصدره  "وال يصرح ابن هشام كذلك في هذا المصطلح )المصدر الميمي ( و

"عيد  ى وم  م  رم  المة ك   تلتأع
(25)

  

اما الجاللي في كتابة لم يصرح في هذا المصطلح والبيضاني قد اختلف عن أصحاب النزهة 

 ً   ه.عند في هذا المصطلح فقد كان واضحا

ميم زائدة ( هالميمي هو مصدر زيد في اولذ قال : ) والمصدر إ
(26)

 

 نلحظ من ذلك )المصدر الميمي( برز عند البيضاني بشكل واضح ومفهوم .

 ة:هيأمصدر ال-2

هو بيان هيئة الفعل 
(27)

 

وهذا باب "لم يظهر هذا المصطلح عند القدماء بشكل واضح وجاء في كتاب سيبويه قال فيه 

, وذلك قولك )احسن الطعمة( "في الفعلما نجئ فيه الفعلة تزيد بها ضربا 
(28)

 

 لطرف منهم اهمل هذا المصطلح لم يصرح به )الميداني( افنجد أصحاب نزهة 

"رةم  ة والخ  م  ة كالع  أيهال "وظهر بشكل واضح عند ابن هشام , اذ قال 
(29)

 

                                                             
 (22)

 1/168ينظر : شرح الشافية ابن الحاجب : الرضي الشراباذى :  
(23)

 4/78الكتاب :  
 (24)

 175نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (25)

 103نزهة الطرف في علم الصرف :  
(26)

 189نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (27)

 1/168بنظر : شرح شافية ابن الحاجب :  
 (28)

 4/44الكتاب :  
 (29)

 104نزهة الطرف في علم الصرف : 
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ذ قال : وزن  النوع في الثالثي إيأة( هوالجاللي اطلق مصطلح النوع على مصطلح )ال

قفة المستخرج , وفي الثالثي المجرد والرباعي علة( نحو : وقف و  المجرد على وزن )ف  

ال قبيح  ،خر نحو : لطيف المكالمةآالمجرد والمزيد على مصدر ذلك الباب بزيادة )ه( في 

 ةاالنطالق
(30)

 . 

 ً  "كل مصدر كم فاد هيئة حدوث الفعل "وبين المراد منه قال  وعند البيضاني كان واضحا
(31)

. 

 مصدر المرة :-3

 ذ جاء في كتاب سيبويه اذ قالإمصدر المرة مصطلح شائع بكثرة عند علماء اللغة 

 "على األصل  لة  ع  اذا اردت المرة من الفعل جئت به ابدا على ف   " 
(32)

 

 فنجد من أصحاب النزهة منهم من اهمل هذا المصطلح ك)الميداني( .

المصطلح في كتابة اذ قال : والمرة من غير على العكس من ابن هشام كان واضحا هذا 

على المصدر  ءالثالثي زيادة تا
(33)

 

 ً ده من دون تعدد وتكرار (( حالمرة : حدوث الشئ مرة وا "اذ قال :  والجاللي جعل له بابا
(34)

 

ذ يلحظ ان الجاللي وابن هشام اتفقا في هذا المصطلح ويتفق معهم البيضاني في ذلك اذ قال : إ

 "صيغ ليدل على الحدث مع افادة أنه حدث مرة واحدةكل مصدر "
(35)

 

 

 المبحث الثاني

 ابنية األسماء واالفعال ودالالتها

أهمية كبيرة في معرفة ما يخرج منها من معان مختلفة وبذل  لهاداللة األسماء واالفعال 

 الكثير من العلماء العناية بها وبيان معانيها .

                                                             
(30)

 92نزهة الطرف في علم الصرف : 
 (31)

 191نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (32)

 4/45الكتاب :  
 (33)

 104نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (34)

 91نزهة الطرف في علم الصرف :  
(35)

 192نزهة الطرف في علم الصرف :  
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علم الصرف لهم دور في معرفة داللة الصرفية وكان أصحاب كتب نزهة الطرف في 

  .فيها وإبراز اهتماها في تنوع معان  

النواع ومعان األمثلة القاب أمن "ذ قال الميداني في باب إ
(36)

ولم يختلف ابن هشام في  " 

 ً معاني األبنية وما كثر فيه بـ  همتسو مستقالً  ذلك عن الميداني اذ جعل له بابا
(37)

 

شاد الى داللة ابنية األسماء واالفعال في ثنايا الموضوعات التي تطرق لها , اما الجاللي فقد أ

ولم كثيرة انما قليلة عندهم 
(38)

وتبعة في ذلك البيضاني  
(39)

. 

 الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد وداللة 

ً إ م  ر  ك  أفعال( نحو : إل ( مصدره )ع  ف  أ) كراما
 (40)

منها : المبالغة  ويخرج الى معان معددة 

التعرية الصيرورة , السلب , التعريض , االنتقال , التكثير , الدعاء ,التمكين , االعانة . 
(41)

 

 ومنها 

 التعدية :-1

قد أشار أصحاب كتب نزهة الطرف الى بعض تلك المعاني وهذا ما نجدة عند الميدان اذ قال 

زة ماله أنا( ونسق هذه   هو )اخرجتنا( , وكذلك )خرج( أ هذهب زيد ( و) اذهبت)) نحو ) :

زة النقل وهمزة التعدية مه
(42)

. 

"ل : للتعدية كأقامةع  وأف   "وأشار ابن هشام الى ذلك بقولة : 
(43)

والجاللي كذلك  
(44)

 

ً ومنهم من كان اكثر توسع ل( بقبح الهمزة والعين وسكون ع  ف  أ  ) "مثل ) البيضاني( اذ قال  ا

رج, خ  ي   رج  ي , وأخ  ل  و  ى ي  طي , وأول  ع  طى ي  ع  أرم , وك  م ي  ر  ك  أل( نحو : ع  ف  الفاء مضارع )ي  

ل ماضيه على أربعة احرف ع  , ونظائرها : كل ف   يشير   , وأشار   قم  ي   في , وأقام  و  ى ي  ف  وأو  

ً ك  إ م  ر  ك  أال( نحو ع  ف  إدلة والمصدر منه على وزن )أبزيادة الهمزة في  ء , ا  ط  طى إع  وأع   راما

ً إلى وأو   ً خ  وا ج  ر  وأخ   والئا  "وامثالها  راجا
(45)

 

 بمعنى صار :-2

                                                             
 (36)

 128نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (37)

 113-109ينظر : نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (38)

 100في علم الصرف :  ينظر : نزهة الط رف
 (39)

 195ينظر : نزهة الطرف في علم الصرف :  
(40)

 15ينظر الصرف الكافي : ايمن امين عبد الغني : 
 (41)

 2/90ينظر : المساعد على تسهيل الفوائد : بهاء الدين ابن عقيل :  
 (42)

 147نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (43)

 110نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (44)

 38بنظر : نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (45)

 49نزهة الطرف في علم الصرف :  
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أشار الى معنى صار أصحاب كتب نزهة الطرف في علم الصرف ما عدى الجاللي لم 

 يتطرق الى ذلك في كتابة .

جرب أده , و )غأي صار ذا  (ريعال د  )غنحو  ان يكون بمعنى صار ذا كذأ "ذ قال الميداني : إ

"الرجل (  أي صار ذا ابل جربى 
(46)

. 

 

 

 د  غالصيرورة كا " وذ قال إتلك الداللة عند ابن هشام اطلق عليها )الصيرورة(  تواختلف

 "البعير 
(47)

  

ً  أي   م الرجل  ح  ل  أ " هومثل الى البيضاني بقول  "مذا لح   صار سمينا
(48)

  

 بمعنى وجدته :-3

لم تظهر تلك الداللة عند أصحاب كتب نزهة الطرف في علم الصرف اال الميداني , اذ قال : 

, وابخلته أي  بصفة كذا نحو احمدت الرجل أي وجدته محموداً  هن يكون بمعنى وجدتأ "

 " وجدته بخيالً 
(49)

  

 التعريض :-4

 "او السلب في كما شكيتة"ابن هشام والبيضاني أشارا الى هذا المعنى اذ قال : 
(50)

أي ازلت  

 ه.شكالإعنه 
(51)

 

 يت  ك  اب "بمعنى حزينة حتى سال منه الدم نحو :  الرجل   ت  يم  د  أوالبيضاني قال : السلب نحوا 

 "بمعنى حزبتة مبكى اً عمر
(52)

 

 

 

 

                                                             
(46)

 147نزهة الطرف في علم الصرف : 
 (47)

 110نزهة الطرف في علم الصرف :  
(48)

 50نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (49)

 148نزهة الطرف في علم الصرف :  
 (50)

 110نزهة الطرف في علم الصرف : ابن هشام :  
 (51)

 1/39ينظر : اسد صناعة االعراب :  
 (52)

 50نزهة الطرف في علم الصرف :  
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 الخاتمة 

 وفي خاتمة البحث البد من ان نذكر اهم النتائج .

العنوان وهي للميدان وابن هشام كتب نزهة الطرف في علم الصرف متشابهة في -1

 .والجاللي والبيضاني 

كتب نزهة الطرف في علم الصرف توسعوا في الموضوع ومنهم من بعض أصحاب -2

 .اختصر

 .المصطلحات عند أصحاب )كتب النزهة( متقاربة وان كان اختالف لكن بسيط-3

الصرفية قد احملت عند الميداني مصدر المرة اما الجاللي اهمل بعض الموضوعات -4

 .)المصدر الميمي (

وجدنا هناك نوع من التفاوت في بعض المصطلحات من الصعب معرفتها من حيث -5

  .المصطلح الذي اطلقوا

  .كانت لهم عناية فائقة في الداللة الصرفية حيث خذت مساحة واسعة في كتبهم-6

 .ل(ني عن أصحاب نزهة الطرف في صيغة )فع  التفرد الميدا -7

هناك معان لم يتطرق بها أصحاب كتب نزهة الطرف ما عدى البيضاني مثل : االظهار -8

  .واالجتهاد الشبه

بين أصحاب كتب نزهة الطرف ان كل بنسبة داللتها الخاصة بها وان التناوب الداللي من -9

 لفة .صيغة الى صيغة أخرى يؤدي الى ظهور معان مخت

 

 

 المصادر 

ه( , 686نجم الدين )ث شرح شافيه ابن الحاجب , محمد بن حسن الرضي االستراباذي-1

تحقيق وضبط وشرح محمد نور الحسن محمد الزفزاف , ومحمد محي الدين عبد الحميد , 

 دار الكتب العلمية , بيروت , )د.ت( )د,ط(
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ل بن حماد الجواهري الفارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية , أبو نصر إسماعي-2

ه( , يتحقق : احمد عبد الغفور العطا , الطبعة الرابعة , دار العلم للماليين , بيروت , 393)ت

 م(1987-ه1407)

الصرف الكافي , ايمن امين عبد الغني , مراجعة عبدة الرامجي ورشوتي طعمة , ومحمد -3

-ه1421ر الكتب العلمية , بيروت , )على سحلول , وإبراهيم بركات , الطبعة األولى , دا

 م(2001

 1(,)د2012في المصطلح واللغة والعلم , مهدي صالح سلطان الشمري , جامعه بغداد , )-4

 ط(–

ه( , تحقيق عبد السالم هارون , 180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )نالكتاب , سيبويه -5

 دار الجبل , بيروت , )د.ت(

الفوائد , بهاء الدين بن عقيل , تحقيق محمد كامل بركات , الطبعة المساعد على تسهل -6

 م(1982ه1402األولى , دار الفكر , دمشق , )

ه( , تحقيق : علي توفيق 471المفتاح في الصرف , أبو بكر عبد القاهر الجرجاني )ت -7

 م(1987-ه1407الحمد , الطبعة األولى , مؤسسة الرسالة , بيروت , لبنان , )

ه( تحقيق : محمد عبد الخالق عقيمة , 285قتض , أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )تالم-8

 ط(-ت( )د-عالم الكتب , بيروت , )ذ

ه( تحقيق : محمد عبد 518نزهة الطرف في علم الصرف , احمد بن محم الميداني )ت-9

 م(2008-ه1429المقصود درويش ,الطبعة الثانية دار مندي الزناني طنطا , )

ه( 761زهة الطرف في علم الصرف , عبد هللا بن يوسف بن هشام االنصاري )تن-10

 م( 1990-ه1410تحقيق : احمد عبد هريري , مكتبة الزهراء , القاهرة ) 

ه( الطبعة 1402نزهة الطرف في علم الصرف , محمد التقي الحسيني الجاللي )ت-11

 (م1979-ه1399الثالثة , مطبعة القضاء , النجف االشرف , )

نزهة الطرف شرح بناء األفعال في علم الصرف , صادق بن محمد صالح البيضاني , -12

 ه(.1421الطبعة الثانية , مدينة العين )
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