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ممخص الرسالة
اختصت ىذه الدراسة بالوقوؼ عمى الصفات المشتقة من حيث البناء والوظيفة والداللة

السنية لممناوي(ٔٔٓ0ه) ،وتناولت ىذه الدراسة
في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات َّ
بالبحث والتفصيل والوصف والتحميل ثالثة مستويات من مستويات المغة العربية ،وىي:

المستوى الصرفي (بناء الكممة) ،والمستوى النحوي(وظيفة الكممة) ،والمستوى الداللي (معاني
األلفاظ من خالل السياؽ).

وقد تضمنت ىذه الدراسة :مقدمة ،وتمييدا ،وثالثة فصول ،وخاتمة ونتائج ،وقائمة المصادر
وعِني التمييد بترجمة اإلمام المناوي ومفيوم االشتقاؽ وأنواعو ،و ُعِني الفصل
و المراجعُ ،
األول بأبنية الصفات المشتقات لأللفاظ الواردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات
السنية ،وتضمن الحديث عن أوزان وصيغ الصفات المشتقة القياسية والسماعية ،و ُعِني
َّ
الفصل الثاني بإعمال الصفات المشتقة لأللفاظ الواردة في األحاديث القدسية في كتاب

السنية ،وتضمن الحديث عن الوظائف النحوية لمصفات المشتقة من حيث اإلعمال؛
اإلتحافات َّ
أي :الرفع والجر والنصب ،وغير اإلعمال ،و ُعِني الفصل الثالث بداللة الصفات المشتقة لأللفاظ
السنية ،وتضمن الحديث عن داللة
الواردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات َّ
المشتقات من خالل السياؽ ،وتبادل صيغ المشتقات في الداللة.

وتوصمت ىذه الدراسة إلى نتائج َّ
أىميا :أن الصفات
عدة وردت في نياية الدراسة ،ومن َّ

المشتقة تتبادل فيما بينيا في صيغ بناء الكممة أو معاني الكممات ،وأن الصفات المشتقة منيا

ما يصف ذاتا وقسم آخر ال يصف ذاتا ،وتوصمت الدراسة إلى أن أكثر الصفات المشتقة

السنية ىو اسم الفاعل ثم تاله الصفة
الواردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات َّ

أما من
المشبية ،وخمت األحاديث القدسية من اسم الفاعل المصوغ من الرباعي المجردَّ .

الناحية النحوية لوظائف المشتقات أو إعماليا أللفاظ الصفات المشتقة في األحاديث القدسية،
فقد ورد منيا عاممة؛ أي :الرفع والجر والنصب ،وغير عاممة.

وانتيت الرسالة بتوصيات ِّ
عدة ،ومن أىميا االىتمام بمرادفة الدراسات التطبيقية لمدراسات

النظرية في عممي النحو والصرؼ،واالىتمام بمثل ىذه الدراسات؛ ألنيا خدمة لمدين واألجر فيو
كثير .
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The summary of Master thesis
This study specialized only with the derived adjectives from the
construction , job and significance in the divines Hadith in ALMinawy Hadeeth in the book of suni,s masterpieces by AlMinawy (1031H).Also, this study delt with search, getail,
description and analysis three Levels from Arabic language.
They are Morphological level the construction of the word
grammar level the function of the word, and the semantic level
the meaning of the word in context.
This study included introduction, preface, three chapters
conclusion references list. The prtface delt with the AL-Minawy
trans lation and the concept of derivation and it,s types. The first
chapter delt with the structure of the derived adjectives for the
mentioned words in Divine,s Hadith in AL-Ithafat AL-Mothlia
book. The second delt with function of the derived adjectives for
the mentioned words in AL-Ithafat AL-Mothlia book. The third
chapter delt with the semantic of the significance of the derived
adjectives for the mentioned words in AL-Ithafat AL-Mothlia
book.
This study reached many results which are mentioned at the end
of this study. The most important results are, the derived
adjectives share between each other's in the formulation of the
stucturw of the word or the meaning of the word. Also, some of
the derived adjectives describe self. Moreover, this study reached
that most of the derived adjectives mentioned in Divines,s
Hagith in AL-Ithafat AL-Mothlia book.
Are active names then the described adjectives. The Divine,s
Hadith are empty from active names which are formulated from
the abstract four verbs. But from the grammar side for the
derived adjectives or it,s work , they are mentioned benig work
and not being work.
This study ended with several instruction the most important of
which is the interest in the studies of the applied studies of the
theorical studies in the science of exchange, grammar and
interest in such studies because they serve religion.
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اإلىداء
 إلى معمم البشرية األول ورسول المحبة واإلنسانية دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص- إلى معنى الحب والتفاني ،وبسمة األمل وسر الوجود ،من نذرت عمرىا في أداء رسالةصنعتيا من أوراؽ الصبر ،وطرزتيا في ظالم الدىر عمى سراج األمل ،من كان دعاؤىا سر
نجاحي وحنانيا بمسم جراحي ،المعممة الفاضمة أمي الغالية.
 إلى نور قمبي ،وآمالي وأحالمي ،في كل فجر تعانقو قطرات الندى ،المعمم الفاضل أبيالغالي.
 إلى القموب الطاىرة رفقاء دربي ورياحين حياتي إلى آل بيتي األوفياء حبا وتشريفا  ،إخوتيوأخواتي.
 إلى فضيمة شيخنا الجميل المربي  /الشيخ عيد أبو جرير رضي هللا تعالى عنو وأرضاه،والى خمفائو في الطريق من بعده ،والى أئمتنا األفاضل /الحاج شريف الزين ،والى الحاج
قنديل أبو مزيد.
 إلى روح الشيدين القائدين رمزي الوحدة الوطنية ،المذين تعمو منصة لجنة المناقشةصورتيما ،الشييد الرئيس الراحل /ياسر عرفات أبو عمار ،والشييد المؤسس /الشيخ أحمد

ياسين.

الحق
 إلى كل الساعين نحو ُخطا العمم ،والحفاظ عمى القيم ،والى كل المضحين لرفعة رايةِّ
و ِّ
الدين عالية خفاقة فوؽ ربوع العالمين ،والى الذين أخمدوا نار الجيل والتجييل ،ومن
حمموا أقدس رسالة ،وميدوا لنا طريق العمم والمعرفة.
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شكر و تقدير
عمي بنعمة العقل،
ال يس ُعني في ىذا المقام إال أن أشكر البارئ  -عز وجل -الذي أنعم َّ
عمي بإنجاز ىذا العمل؛ فالحمد هلل.
َّ
ومن َّ
و ِمن العرفان بالجميل أن أسجل شكري وتقديري إلى القمب الذي يفيض بحب العمم ،ومن عقل

يستنير بنور العمم ،وم ْن عمى ظير سفينتيا التي تخوض ُعباب بحر العمم بنا إلى شاطئ
الرفعة والسمو ،جامعة األقصى.

كما يشرفني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان إلى الذي شققت طريقي في درب العربية

يأل جيدا في نصحي وارشادي وتوجييي ،وتحمل عناء قراءة ىذه الرسالة،
عمى يديو ،ولم ُ
وفحصيا وتصويب ما فييا من أخطاء ،األستاذ الدكتور :سالم عبدهللا عاشور.

والى أعضاء لجنة المناقشة المذين غرسا في نفسي أمال كبي ار ،فجزاىما هللا عِّني خير الجزاء:

األستاذ الدكتور :جياد العرجا ،واألستاذ الدكتور :حسين أبو جزر.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئاسة جامعة األقصى ممثمة بالدكتور :كمال العبد الشرافي ،والى
عميد البحث العممي والدراسات العميا ،الدكتور :دمحم إبراىيم سممان ،والى عمادة كمية اآلداب،

والى قسم المغة العربية وجميع أعضاء الييئة التدريسية ،والى العاممين في مكتبات الجامعات،

األقصى واإلسالمية ،واألزىر.

ويبقى لنا دائما العجز في وصف الشكر خاصة ،لألرواح التي تمضي خالل األيام والتي تتصف
بالعطاء بال حدود  ،ودائما ىي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند صياغتيا

ربما ألنيا تشعرنا دوما بقصورىا وعدم إيفائيا حق من نيديو ىذه األسطر ،واليوم تقف أمامنا

الصعوبة ذاتيا ،وىنا تبدأ تموح في األذىان وفي الخيال ،كل حين ،أسماء عمقت في الذاكرة،
يصعب نسيانيا ويسيل تذكرىا ،ليم في القمب منازل أحببناىم في هللا.
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أكضح كجكه
الحمد ﵀ العمي األكرـ ،الذي عّمـ بالقمـ عّمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،الذي
ُ
َ
ِ
ِ
يف الراسخيف،
الم ْس َتْن ِبط َ
معالـ الديف ،كأزاؿ كجكه الشؾ بكشف النقاب عف كجو اليقيف ،بالعمماء ُ
ِ
ِ
الم َدّلسيف.
الم ْخ َ
مطيف ُ
كال ُفضبلء المحققيف الشامخيف ،الذيف نزىكا كبلـ سيد المرسميف عف زيف ُ
سيد األناـ ِ
كالصبل ُة كالسبلـ عمى أفصح الناطقيف بالضاد النبي األميف ِ
سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خاتـِ
ُ
ِ
هللا باليدى رحم ًة لمعالميف كداعياً إلى صراط هللا المستقيـ.
األنبياء ك
َ
المرسميف الذي أرسمو ُ
المغ ُة العربي ُة ىي لغة القرآف الكريـ ،كسر مكنكنو العظيـ ،حفظو هللا  -عزك جل -مف

التغيير كالتحريف كالمحف ،كىي لغة العرب الذيف منيـ النبي -ملسو هيلع هللا ىلص  -حيث قاؿ تعاليَ ﴿:كَلَق ْد
ِ
ِ
ِ
ِ
يف﴾
اف َعَربِ ٌّي ُّم ِب ٌ
َع َج ِم ٌّي َك َى َذا لِ َس ٌ
اف الذي ُيْم ِحُدك َف ِإَلْيو أ ْ
َن ْعَم ُـ أَن ُي ْـ َيُقكُلك َف ِإن َما ُي َعّم ُم ُو َب َشٌر ّل َس ُ
سكرة النحل :اآلية ٖٓٔ ،فإف هللا  -عز كجل  -مف عمى ىذه األمة كأنعـ عمييا بالقرآف

كم ْف عمييا ،فقاؿ تعالي ِ ﴿:إنا
الكريـ كتكفل هللا  -عز كجل -بحفظو إلى أف َ
يرث هللا األرض َ
اه ُقْرآًنا َعَربًِّيا َل َعم ُك ْـ َت ْع ِقُمك َف ﴾ سكرة يكسف :اآلية ٕ  ،كهللا  -عز كجل -قيض ليا
أَْن َزْلَن ُ
العمماء ،في مختمف عمكـ العربية ،كعمى رأسيا عمكـ النحك كالصرؼ كالببلغة كغيرىا ،فبذلكا
كقتيـ كجيدىـ كأعمارىـ ،ككل ما يممككف في سبيل الحفاظ عمييا.

فرحـ هللا أئمتنا عمياً ك أبا األسكد الدؤلي كالخميل كسيبكيو كالكسائي كغيرىـ ،فمنيـ مف جاب
البكادي كالصحاري ،فجمعكا المغة كحفظكىا مف الضياع ،كمنيـ مف كضع األصكؿ األكلى؛
لعمكـ المغة كالنحك كالببلغة كالعركض كغيرىا.

كلكال القرآف ما كنت العربية  ،فالمغة العربية غالي ٌة كثمين ٌة  ،بل ىي الجكاىر  ،كالدَُّرُر النفيسة ،
كيعجز
التي البد مف المحافظة عمييا بكل ما نممؾ ،فالمغة العربية تفكؽ سائر المغات ركنقاً،
ُ

المساف عف كصف محاسنيا.
ُ

كآثرت أف يكك َف بحثي في عمكـ الصرؼ كالنحك كالداللة؛ ألىمية البحث في المغة العربية،
فعمـ الصرؼ ك النحك مف أعظـ العمكـ قد اًر ،كأعبلىا شرفاً ،فبيما ُضبطت المغة العربية،

اف
ك ْ
أرسيت قكاعدىا ،فبل غراب َة أف ّ
عد ُه ابف خمدكف مف أىـ عمكـ المساف قاطبةً ،فإنو ميز ُ
تحرير كال بياف،
صح
قمـ كال
ٌ
العربية ،كر ُ
نطق كال َ
لساف كما فص َح ٌ
ٌ
ائد مسيرتيا ،كلك ُ
اله ما استقاـ ٌ
ِ
كتجنب
كتعد دراستو كسيم ًة لمتعبير الصحيح كالنطق السميـ
كانو بمثابة العمكد الفقري لمغة ُ
ُ
المحف ،كصدؽ إسحاؽ بف خمف البيراتي:
ِ
الن ْح ُك َيْب ُس ُ ِ ِ ِ
المْرُء ُت ْع ِظ ُم ُو ِإ َذا َل ْـ َيْم َح ِف
ط م ْف ل َساف األَ ْل َكف * * * َك َ
ِ
طَمب َت ِمف العُمكـِ أَجميا * * * َفأ ُّ ِ
يـ األَ ْل ُس ِف
َ
َفِإ َذا َ ْ
َ َ
َ ُ
َجم َيا مْن َيا ُمق ُ
2

إف لغات العالـ متباينة فيما بينيا ،كال فضل لمغة عمى لغة ،ككل أمة تعتد بمغتيا
كتراىا أفضل المغات ،كاف كاف كلكل لغة منيا ما يميزىا كيجعميا أكثر بريقاً كاشعاعاً عف سائر
المغات ،كيعد االشتقاؽ مف أبرز ما تميزت بو العربية ،كىك سر مف أسرارىا كطاقة كامنة فييا،
ككسيمة مف كسائل نمكىا كتطكرىا .فيك يتيح ليا مكاكبة التطكر الذي تمر بو سائر المغات في
لمعاف
العالـ مف احتياج المجتمع المتطكر ،مف خبلؿ ما يكفره ليا مف صياغة ألفاظ كثيرة
ٍ
متعددة مختمفة مف مادتو األصل.
كمف قضايا الصرؼ التي مازالت محل أبحاث كنظر قضية أبنية المشتقات بأحكاميا
القائـ عمييا الكبلـ العربي.
تشكل الركيزَة
المتشعبة ،كمسائميا المتفرعة ،كىي التي
ُ
َ
يعد االشتقاؽ مف أبرز الخصائص التي ميدت لمغة العربية التكسع ،كمكاكبة التطكر
الحضاري ،كالتفاعل مع البيئة كالمجتمع ،كتتجدد مع كل طكر مف أطكار الحياة ،تزكد المتكمـ
بكل متطمبات عصره لممقدرة عمى التعايش مع ألفاظ عصره ،كالتعبير عف كل ما يط أر في
نكاحي الحياة المختمفة ،كاالشتقاؽ يسيل إيجاد صيغ جديدة مف الجذكر القديمة ،فمف طريقة
االشتقاؽ يستطيع العربي استبداؿ المصطمحات األجنبية بكممات عربية فصيحة ىي أحسف
تعبي ار كأدؽ داللة عمى مفيكميا.
كبياف التحكالت التي تكسب األلفاظ معاني جديدة؛ فتط أر عمى أبنية الصفات المشتقة
فتضفي عمييا طكابع مف المعاني كالداللة ،كالتحكالت التي تقكد نحك :اسـ الفاعل إلى
المبالغة.
إف كل تغيير في المبنى يحمل في طياتو تغي اًر في المعنى فتصريف األفعاؿ أك األسماء
ىك تغيير في بنية الكممة بغرض معنكي أك لفظي ،كليس مف المنطق أف تتغير المباني كتبقى
حاممة المعاني نفسيا فتعدد المبنى لممعنى الكاحد ليس مألكفاً ،فميس قكلنا :فبلف كاذب كقكلنا
فبلف ك ّذاب أك كذكب.
كبعد ،،،
فيذا َج ْيٌد متكاضع حط رحالو عند (أبنية الصفات المشتقة كدالال تيا في كتاب اإل تحافات
السنية لممناكئٖٓٔق) ،محفكظة األسانيد  ،كاخضاعيا لمصرؼ كالنحك كالداللة .
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 أسباب اختيار الموضوع:

ٔ .رغبتي في دراسة النحك كالصرؼ كفيميا  ،كصكف المساف مف المحف.
 .2أىمية المشتقات لدراسي المغة العربية.
ٖ .الكقكؼ عمى أبنية المشتقات في األحاديث القدسية.
ٗ .محاكلة التكصل إلى معرفة دالالت صيغ المشتقات.
٘ .التعرؼ عمى جزالة األلفاظ كفصاحتيا كداللة تراكيبيا.
 .ٙلـ أجد في حدكد جيدي المتكاضع بحثاً لدراسة األحاديث القدسية مف جانب الصرؼ كالنحك كالداللة.

 أهمية الموضوع:
ٔ .االىتماـ بالقكاعد النحكية الصرفية الدقيقة كتطبيقيا عمى األحاديث القدسية.
ٕ .التعرؼ عمى أنماط كصيغ المشتقات الكاردة في األحاديث القدسية.

ٖ .اإلحاطة بأنكاع المشتقات كمراعاة شركط إعماليا في األحاديث القدسية مقارنة بما عند النحاة.
 .4معرفة كجية نظر العمماء مع إعماؿ المشتقات.

 أهداف الموضوع:

ٔ .خدمة الديف الحنيف ،كالرسالة الدمحمية بالمساىمة في بياف أصل أساسي مف أصكؿ التشريع
كىك شيء مف سنة المصطفى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كالمساىمة بذلؾ في إثراء المكتبة اإلسبلمية بدراسة

الحديث؛ ألف نص الحديث الشريف ىك المصدر الثاني لتقعيد المغة العربية الفصحى.

ٕ .بياف المسائل الصرفية الداللية المتعمقة باألحاديث القدسية.

ٖ .دراسة األحاديث القدسية التي تتصف بجزالة األلفاظ كالمعاني كالمكانة الدينية ليا دراسة تقكـ

عمى الكصف كالتحميل كاإلحصاء كالداللة ،كاستخبلص خصائص أبنية المشتقات في األحاديث
القدسية.

ٗ .التعرؼ عمى األنماط التي كردت َمقيس ًة ،كاألنماط التي كردت عمى غير القياس إف كجدت،
كالتي لـ ترد في األحاديث القدسية.

 حدود الموضوع:
اقتصرت الدراسة عمى تتبع أبنية المشتقات في كتاب اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية
لممناكي كمعالجتيا بعمكـ الصرؼ كالنحك كالداللة.
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 منهج البحث:
دراسة تمؾ األنماط كتحميميا كفق منيج كصفي تحميمي؛ حيث يتـ عرض المادة كفقاً لما
تقتضيو خطة البحث كتفريعاتيا ،ثـ يتـ الكصف كالتحميل كالتعميق مع تكثيق ذلؾ بأقكاؿ
العمماء كآرائيـ.

 الدراسات السابقة:
تناكلت الدراسات السابقة لدى الباحثيف كعمماء العربية أبنية المشتقات عمى مر الزماف
فيناؾ مف درس المشتقات بأنماطيا المتعددة ،كىناؾ مف خصص المشتقات في نمط معيف
كاسـ الفاعل أك صيغ المبالغة كغيرىا .أما بالنسبة لؤلحاديث القدسية فقد درست مف حيث
النحك كالببلغة ،كمنيا :

ٔ -التكابع في األحاديث القدسية( دراسة كصفية تحميمية ) ،بساـ حسف ميرة  ،رسالة دكتكراة،
جامعة الجناف  ،لبناف ٖٔٗٗ ،قٕٖٓٔ -ـ.
ٕ -األحاديث القدسية( دراسة ببلغية ) ،مركة إبراىيـ قكتة  ،رسالة ماجستير  ،الجامعة
اإلسبلمية  ،غزة ٕٔٗٛ ،قٕٓٓٚ-ـ.
كسكؼ أذكر ىنا ما يتعمق بعنكاف رسالتي في أبنية المشتقات:
ٔ -أبنية المشتقات الدالة عمى الفاعمية كالمفعكلية في ديكاف األعشى ،خالد دمحم خير األحمد،
ماجستير ،جامعة تشريف  ،البلذقية ٕٓٔٓ ،ـ.
ىي دراسة صرفية داللية إحصائيةُ ،د ِرس فييا اسـ الفاعل ،كصيغ المبالغة ،كالصفة المشبية،
الداللي بيف صيغيا ،كبيف
كاسـ المفعكؿ ،كتبحث في ضكابط اشتقاقيا كدالالتيا كالتبادؿ ّ

المشتقات األخرى.

ٕ -أبنية المشتقات في نيج الببلغة ( دراسة داللية ) ،ميثاؽ عمى عبد الزىرة الصيمري ،
ماجستير  ،جامعة البصرة  ،البصرة ٕٕٓٓ ،ـ.
نيجت ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،ألبنية المشتقات كدالالتيا السياقية ،كالداللة
الصكتية ،كالداللة المجازية.

5

ٖ -اسما الفاعل كالمفعكؿ في الحديث النبكي الشريف ( دراسة كصفية تحميمية في صحيح
البخاري ) ،الفاتح أحمد عمي حسيف  ،ماجستير  ،جامعة أـ درماف  ،الخرطكـ ٕٕٓٔ ،ـ.
ٗ -المشتقات العاممة في صحيح البخاري ،سالـ العيساكي  ،دكتكراة  ،الجامعة اإلسبلمية ،
بغداد ٕٜٓٓ ،ـ.
تناكلت ىاتاف الدراستاف ،جانبي الصرؼ كالنحك فقط ،دكف النظر إلى المستكى الداللي أللفاظ
المشتقات الكاردة فييا مف خبلؿ السياؽ.
٘ -المشتقات في الحزب األخير مف القرآف الكريـ ( دراسة صرفية داللية ) ،خالد أحمد دمحم،
ماجستير  ،جامعة المدينة العالمية  ،ماليزيا ٕٖٓٔ ،ـ.
 -ٙاألسماء المشتقة في المدح كاليجاء في ديكاف ابف الركمي ( دراسة صرفية داللية ) ،إلياـ
أحمد دمحم طكيل ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمسٕٕٓٔ ،ـ.
تناكلت ىاتاف الدراستاف ،جانبي الصرؼ كالداللة لممشتقات تعريفاً كاشتقاقاً كداللة  ،كلـ تتطرقا
لممستكى النحكي.
الرمة ،رضية شرىاف المرجاف ،ماجستير ،جامعة البصرة ،البصرة،
 -ٚالمشتقات في شعر ذي ُّ
ٜ٘ٔٛـ.
تناكلت ىذه الرسالة ،أبنية المشتقات الثبلثية المجردة كالمزيدة في الكصف كالمصدر ،كأبنية
المشتقات الرباعية كالخماسية المجردة كالمزيدة في الكصف كالمصدر ،كالمشتقات الفعمية،
فيي دراسة صرفية إحصائية.
فالرسائل السابقة كغيرىا مما اطمعت عمييا تتفق مع دراستي مف جانب ،كتختمف عنيا
مف جية أخرى ،فتتفق معيا في ككنيا أنيا في مجاؿ الدراسات الصرفية ،التي تخدـ لغة القرآف
كالعربية ،فتتناكؿ المشتقات بأنكاعيا المختمفة عمى ما نيجو عمماء العربية ،كتفترؽ ىذه
الدراسة عف سابقيا مف؛ حيث أنيا ستتناكؿ األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية
أما دراستي لؤلحاديث القدسية سكؼ تككف دراسة صرفية نحكية داللية بتطبيق
لممناكيّ .
منيج كصفي تحميمي يسيـ في حصر الصفات المشتقة بتنكعاتيا المختمفة في األحاديث
القدسية.
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 خطة البحث:
تنتظـ الدراسة في مقدمة ،كتمييد ،كثبلثة فصكؿ ،كخاتمة ك أىـ النتائج ،ثـ قائمة المصادر

كالمراجع كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 -املقدمة

:

كتتضمف :أسباب اختيار المكضكع ،أىمية المكضكع  ،أىداؼ المكضكع ،حدكد البحث ،منيج
البحث ،كأىـ الدراسات السابقة التي تناكلت المكضكع .

 -انتمهيد :كيتناكؿ :

 ترجمة اإلماـ المناكي  -رحمو هللا  -اسمو ،لقبو ،مكلده كنشأتو ،شخصيتو كصفاتو  ،مسيرتو
العممية  ،شيكخو  ،كمؤلفاتو.
لسنية في األحاديث القدسية لممناكي ،عدد األحاديث ،كمكضكعاتيا،
 كصف كتاب اإل تحافات ا ّ
كُرتب الحديث.
 الفركؽ بيف القرآف الكريـ كالحديث القدسي كالحديث الشريف.

 مفيكـ االشتقاؽ لغ ًة ك اصطبلحاً  ،كمفيكمو في التراث النحكي عند القدامى  ،كالمحدثيف ،
كأنكاعو.

 -انفصم األول:

أبنية الصفات المشتقة الواردة في األحاديث القدسية.
المبحث األكؿ :اسـ الفاعل.
المبحث الثاني :اسـ المفعكؿ.
المبحث الثالث :الصفة المشبية.
المبحث الرابع :صيغ المبالغة.
المبحث الخامس :اسـ التفضيل.
المبحث السادس :اسما الزماف كالمكاف.
المبحث السابع :اسـ اآللة.
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 -انفصم انثاوي:

إصمال الصفات المشتقة الواردة في األحاديث القدسية
المبحث األكؿ :اسـ الفاعل.
المبحث الثاني :اسـ المفعكؿ.
المبحث الثالث :الصفة المشبية.
المبحث الرابع :صيغ المبالغة.
المبحث الخامس :اسـ التفضيل

 -انفصم انثانج:

داللة معاني الصفات المشتقة الواردة في األحاديث القدسية.
المبحث األكؿ :اسـ الفاعل.
المبحث الثاني :اسـ المفعكؿ.
المبحث الثالث :الصفة المشبية.
المبحث الرابع :صيغ المبالغة.
المبحث الخامس :اسـ التفضيل.
المبحث السادس :اسما الزماف كالمكاف.
المبحث السابع :اسـ اآللة.
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كتكصمت ىذه الدراسة إلى نتائج عدة كردت في نياية الدراسة ،كمف أىميا :أف الصفات

المشتقة تتبادؿ فيما بينيا في صيغ بناء الكممة أك معاني الكممات ،كأف الصفات المشتقة منيا

ما يصف ذاتاً كقسـ آخر ال يصف ذاتاً ،كتكصمت الدراسة إلى أف أكثر الصفات المشتقة

الكاردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية ىك اسـ الفاعل ثـ تبله الصفة

المشبية ،كخمت األحاديث القدسية مف اسـ الفاعل المصكغ مف الرباعي المجرد .أما مف

الناحية النحكية لكظائف المشتقات أك إعماليا أللفاظ الصفات المشتقة في األحاديث القدسية،

فقد كرد منيا عاممة؛ أي :الرفع كالجر كالنصب ،كغير عاممة.

كاذا انتقمت المشتقات مف الكصفية إلى العممية ،فتصبح جامدة إال ما كرد في باب اإلضافة،
فيستعمل كاسـ فقط كال يعمل كحتى كاف انطبقت عميو شركط اإلعماؿ ،فبل يعمل إال الجر؛ ألف
الجر مف عبلمات االسـ
اسـ اآللة ك اسما الزماف كالمكاف فيي مشتقات ال تعمل عمل الفعل؛ ألنيا خرجت عف كصف
الحدث  ،ك كصف الذات ،فيي تعمل الجر؛ ألنيا أسماء
اسـ الفاعل المتصف بو الخالق يأتي لمداللة عمى الثبكت كالدكاـ كمع غير الخالق يأتي لمداللة
عمى التجدد كالحدكث ،ككذا إذا أضيف إلى فاعمو
كلقد تكصل الباحث مف دراسة المشتقات في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية،

إلى أف اسـ الفاعل كما يدؿ عمى التجدد كالحدكث ،يدؿ كذلؾ عمى الثبكت ،فداللتو عمى التجدد
كالحدكث تميزه عف الصفة المشبية التي تدؿ عمى الثبكت ،كداللتو عمى الثبكت تميزه عف

الفعل المضارع الذي يدؿ عمى التجدد كالحدكث .فاسـ الفاعل إذف يقع كسطاً بيف الفعل
المضارع كالصفة المشبية ،فيك أدكـ كأثبت مف الفعل كلكنو ال يرقى إلى ثبكت الصفة

المشبية ،كتتحدد داللة اسـ الفاعل عمى الثبكت كالتجدد مف خبلؿ السياؽ الذي كردت فيو

المفظة.
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ترجمة المؤلف
اسمو كلقبو:
الديف
ىك اإلماـ عبد الرؤؼ بف َتاج العارفيف بف ع
مي بف زيف العابديف ،الممقب زيف ّ
َ ّ
ِ ِ (ٔ)
ِي القاىري الشافعي
الحدادي ثـ اْل ُمَناك ّ
نشأتو كصفاتو

(ٕ)

نشأ في حجر كالده كتتممذ عمى يده ،كحفع القرآف قبل بمكغو ،ثـ حفع البيجة الكردية

لمشيخ زكريا األنصاري(ٜٕٙق) كمؤلفات كثيرة مف متكف الشافعية ،كألفية ابف مالؾ ،كألفيتي
العراقي في السيرة كالحديث ،ثـ أقبل عمى االشتغاؿ بعمكـ التفسير كالحديث كاألدب.

كاف قدكة في العمـ كالسمكؾ ،إماـ زمانو ،متقربا إلى هللا بحسف العمل ،مثاب اًر عمى التسبيح

كاألذكار ،كقدكة في العمكـ كالمعارؼ عمى اختبلؼ أنكاعيا كتبايف أقساميا في عصره ،تقمد

النيابة الشافعية في مجالس عصره فأصبح يطمق عميو شافعي زمانو ،ككلي تدريس العمكـ في
مدرسة الصالحية بالقاىرة.

شيكخو:
تعددت شيكخو بتعدد معارفو كعمكمو فقد أخذ الفقو عف الشمس الرممي ،كأخذ عمكـ

التفسير كالحديث كاألدب عف النكر عمى بف غانـ المقدسي كحمداف الفقيو كالطببلكي كالنجـ

الغيطي.

تبلمذتو:
تتممذ عمى يديو خمق كثير ،منيـ الشيخ سميماف البابمي كابراىيـ الطاشكندي كعمى

األجيكري كالكالي أحمد الكمبي ككلده الشيخ دمحم

الم ِحّبي،
) (1خبلصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر ،دمحم أميف بف فضل بف محب الديف بف دمحم ُ

(ٔٔٔٔق) ،دار صار ،بيركت ،د.ت ،ٕٗٔ/ٕ ،كاألعبلـ ،لمزركمئٖٜٙ( ،ق) ،دار العمـ لممبلييف ،ط٘ٔ،

بيركتٕٕٓٓ ،ـٕٓٗ/ٙ ،
(ٕ) خبلصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر ٕٕٗٔ /
11

مكلده ككفاتو:
كلد في سنة ٕٜ٘ق ،كتكفي صبيحة يكـ الخميس ٖٕ/صفرٖٔٓٔ/ق ،كقيل عنو لما

تكفي مات شافعي الزماف

(ٔ)

مؤلفاتو:
كعمى الرغـ مف سيرتو العطرة الحافمة باإلنجازات إال أنو لـ يخل مف طاعف كحاسد حتى

ُدس عميو السـ كأدى إلى نقص في أطرافو كبدنو ،كمف كثرة التداكي انقطع في نياية حياتو
عف مخالطة الناس ،كلزـ منزلو ،كأقبل عمى التأليف في شتى العمكـ كأنيكو المرض كأدى إلى

عدـ قدرتو عمى الكتابة فأصبح يممي عمى كلده تاج الديف دمحم يستممي منو التآليف ،كلو نحك

ثمانيف مصنفاً منيا الكبير كالصغير كالتاـ كالناقص ،كمف تآليفو(ٕ):

ٔ -الحديث الشريف كعمكمو:
 فيض القدير شرح الجامع الصغير. فتح الرؤكؼ القدير شرح الجامع الصغير. التيسير شرح الجامع الصغير. اليكاقيت كالدرر شرح نخبة ابف حجر. كنكز الحقائق في حديث خير الخبلئق. المجمكع الفائق مف حديث خير الخبلئق. الجامع األزىر في حديث النبي األنكر. التبياف في فضائل النصف مف شعباف. شرح األربعيف النككية. -نخبة االبتياج في فكائد اإلسراء كالمعراج.

) (1خبلصة األ ثر في أعياف القرف الحادي عشر ٕ ، ٖٗٔ /كاألعبلـ ٕٓٗ/ٙ

)ٕ) خبلصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر ٕ ،ٗٔٙ-ٖٗٔ/كشرح المناكي عمى قصيدة النفس ،البف
سينإٗٚ(،ق) ،تح .عاصـ إبراىيـ الكيالي ،كتاب ناشركف ،بيركت ،د.تٔٗ-ٔٔ ،
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 األكعية المأثكرة باألحاديث المشيكرة.المحدثيف.
الطالبيف لمعرفة اصطبلح
 بغيةّ
َ
 شرح مسند الشياب. -شرح زكائد الجامع الصغير.

ٕ -العقيدة كالفمسفة اإلسبلمية:
 شرح رسالة التصكؼ البف سينا. شرح المكاقف لمنفري. شرح نظـ العقائد البف أبي شريف. -حاشية عمى شرح العقائد النسفية لمسعد التفتازاني.

ٖ -الفقو كعمكمو:
 الركضة الزىية بالفتاكي السميكدية . شرح البيجة الكردية لمشيخ زكريا األنصاري. مجمع الفكائد بفتاكي األئمة األماجد.الطكاعيف.
 منحةَ
الطالبيف لمعرفة أسرار ّ
 رسالة في البسممة شرح تحفة ابف اليائـ في الفرائض. شرح مختصر المزني. شرح الحكـ العطائية. شرح ىداية الطالب ألبي الحسف البكري. نزىة الحاكي بفتاكي الشرؼ المناكي. شرح التحرير لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصاري. شرح الكرقات لمجكيني.13

السنية في عمـ المكاريث فرضية.
 النبذة ّ تيسير الكقكؼ عمى غكامض أحكاـ الكقكؼ. -مختصر تمييد األسنكي.

ٗ -كتب السيرة كالتاريخ كالتراجـ كالطبقات:
 شرح الشمائل الترمذية. شرح الباب األكؿ مف كتاب الشفا لعياض. شرح ألفية السيرة لمعراقي. شرح الخصائص الصغرى لمسيكطي. الككاكب الصغرى مناقب الشافعي. مناقب الشيح األكبر. تاريخ الخمفاء. مناقب السيدة فاطمة. -شرح زيد بف أرسبلف.

٘ -المغة كعمكميا:
 ابتياج النفكس بذكر ما فات القامكس. عماد الببلغة في أسئمة أُكلي البراعة.ميمات التعاريف.
 التكقيف عمى ّ شرح العباب البف حجر الييتمي. شرح اآلجركمية. شرح جزء مف القامكس. شرح المنيج لمشيخ زكريا.14

 شرح ىداية الناصح لمشيخ أحمد الزاىد.المضية في عمـ العربية.
 الشمعة ّ شرح العينية البف سينا (شرح قصيدة النفس). -بمكغ األمل في األلغاز كالحيل.

 -ٙفضائل األعماؿ كالرقاؽ كاألذكار:
 إسفار البدر في ليمة القدر.ىية.
العمية في األدعية الز ّ
 المطالب ّالطالبيف ألكراد األكلياء كالسالكيف.
 كنزَ
 إتحاؼ الناسؾ بأذكار السفر كالمناسؾ. مختصر تسييل المقاصد لزكار المساجد لؤلقفيسي. الصفكة بمناقب آؿ البيت. شرح منازؿ السائريف لميركي. بغية المحتاج في الطب كالعبلج. الدر المنضكد في ذـ البخل كمدح الجكد. شرح منظكمة ابف العماد في آداب األكل.المضية في اآلداب السمطانية.
 الجكاىر ّ -مختصر المصباح في عمـ المفتاح لمجمدكي

15

التعريف بكتاب اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية
إف المتتبع لؤلحاديث القدسية ،كالمتمعف في معانييا يبلحع بشكل كاضح أنيا ال تتطرؽ
أبدا إلى األحكاـ الفقيية أك الشرعية بالتفصيل ،كانما تأتي عمى ذكرىا عرضاً ،كمعظـ األمكر
التي تعالجيا ترتكز عمى التربية اإليمانية كتقكيـ النفس اإلنسانية كتزكيتيا كتحذيرىا مف
المعاصي كالمنكرات كالدعكة إلى الخير كالفضيمة كمكارـ األخبلؽ ،كالتعمق بحب هللا كطمب
رضاه كالترغيب في الجنة كالترىيب مف النار ،كالغرض تكجيو كارشاد ككعع كتربية كتعميـ،
حيث تشعر كأنت أماـ الحديث القدسي بكبلـ يشع بالفيض الركحي ،مما يجعل لو مكقعاً ممي اًز
في السمع كاستعداداً آس اًر في النفس ،كتأثي اًر عظيماً في العكاطف كالمشاعر كاألحاسيس

(ٔ)

ُيعد كتاب اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية مف أىـ المصنفات في األحاديث القدسية
التي جمعيا المناكي ،بصحة ركايتيا أك حسنيا أك ضعفيا" .رتبو المناكي عمى حركؼ المعجـ
تسييبلً لطبلب العمـ"

(ٕ)

 ،كقد بمغ عدد األحاديث الكاردة في اإلتحافات (ٕ )ٕٚحديثاً ،مكزعة

عمى مكاضيع كثيرة عمى النحك اآلتي:
 التكحيد با﵀ كحده ،ك كاجبات المؤمف تجاه ربو؛ ليناؿ رحمتو كرضاه ،كالمؤىبلت لمكصكؿاض عنا ،كقدرة هللا ،كجزاء مف أطاع هللا ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف
إلى رب العزة كىك ر ٍ
المنكر ،كالجياد في سبيل هللا كبمغ عددىا(ٖ٘ٔ) حديثاً.
 العبادة كالصبلة كالسنف كالفرائض( )ٖٚحديثاً. الصبر عمى االبتبلء كالرضا بقضاء هللا كقدره(ٕٔ) حديثاً. مف تكجييات كارشادات كمكعظة كتربية كتعميـ(ٗٔ) حديثاً. المحبة في هللا كجزاء المتحابيف (ٖٔ) حديثاً. جزاء مف اتخذ مع هللا شريكاً(ٕٔ) حديثاً. األكلياء كالصالحيف كجزاء مف عادى كلياً(ٓٔ) أحاديث.)ٔ) األحاديث القدسية مف منظكر المسانيات التداكلية ،حكرية رزقي ،جامعة دمحم خضير ،ماجستير ،الجزائر،
ٕٔٗٚقٕٓٓٙ-ـٗ ،
)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ،عبد القادر
األرناؤكط كطالب عكاد ،دار ابف كثير ،بيركتٕٔٗٙ ،قٕٓٓ٘-ـٕ ،
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 فضل الصياـ ( )ٜأحاديث. حرمة الظمـ كجزاء الظالميف ( )ٚأحاديث. -فضل زيارة األرحاـ (٘) أحاديث.

 -جزاء مف سب الدىر(ٗ) أحاديث.

 النية كالقياـ بيا دكف عمميا (ٖ) أحاديث. -كصف الجنة (ٕ) أحاديث.

ُرتب األحاديث الكاردة في كتاب اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية
ٔ -الحديث الصحيح:
عمة

(ٔ)

ىك ما اتصل سنده بنقل العدؿ الضابط ،عف مثمو إلى منتياه ،مف غير شذكذ ،كال

اشتمل التعريف السابق عمى أمكر يجب تكافرىا حتى يككف الحديث صحيحاً ،كىذه األمكر ىي:

اك مف ركاتو قد أخذه مباشرة عمف فكقو ،مف أكؿ السند إلى
أ -اتصاؿ السند :كمعناه أف كل ر ٍ
منتياه.
اك مف ركاتو اتصف بككنو مسمماً ،بالغاً ،عاقبلً ،غير فاسق،
ب -عدالة الركاة :أي أف كل ر ٍ
كغير محركـ المركءة.

اك مف ركاتو كاف تاـ الضبط؛ إما ضبط صدر ،كاما ضبط كتاب.
ت -ضبط الركاة :أي أف كل ر ٍ
ث -عدـ الشذكذ :أي أال يككف الحديث شاذا .كالشذكذ :ىك مخالفة الثقة لمف ىك أكثق منو.

جػ -عدـ العمة :أي أال يككف الحديث معمكالً ،كالعمة :سبب غامض خفي ،يقدح في صحة
الحديث ،مع أف الظاىر السبلمة منو.
فإذا اختل شرط كاحد مف ىذه الشركط الخمسة فبل يسمى الحديث حينئذ صحيحاً.

ُح ْك ُم ُو:
كجكب العمل بو بإجماع أىل الحديث ،كمف ُّ
يعتد بو مف األصكلييف كالفقياء ،فيك حجة مف
(ٕ)

حجج الشرع ،ال يسع المسمـ ترؾ العمل بو

)ٔ) تدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي ،السيكطئٜٔ( ،ق) ،تح .نظر الفاريابي ،دار طيبة ،الرياض،

د.تٙٓ/ٔ ،

)ٕ) تيسير مصطمح الحديث ،محمكد النعيمي ،مكتبة المعارؼ ،طٓٔ ،بيركتٕٔٗ٘ ،قٕٓٓٗ-ـٗٗ ،
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الصحيح لغيره

تعريفو" :ىك الحسف لذاتو إذا ركي مف طريق آخر مثمو أك أقكى منو ،كسمي صحيحا
لغيره؛ ألف الصحة لـ ِ
تأت مف ذات السند األكؿ ،كانما جاءت مف انضماـ غيره لو ،ىك أعمى
مرتبة مف الحسف لذاتو ،كدكف الصحيح لذاتو"

(ٔ)

السنية ( )ٜٔٓمائة كتسعة
كقد جاءت األحاديث القدسية الصحيحة في كتاب اإلتحافات ًّ

أحاديث ،بنسبة تقارب  %ٗٓ.ٓٚمف إجمالي األحاديث.

ٕ -الحسف:

اختمفت أقكاؿ العمماء في تعريف الحسف؛ نظ ار ألنو متكسط بيف الصحيح كالضعيف،

كألف بعضيـ عرؼ أحد قسميو .كسأذكر بعض تمؾ التعريفات:

أ -تعريف الخطابي" :ىك ما ُعرؼ مخرجو ،كاشتير رجالو ،كعميو مدار أكثر الحديث ،كىك
(ٕ)
الذي يقبمو أكثر العمماء ،كيستعممو عامة الفقياء"
ب -تعريف الترمذي" :كل حديث يركى ،ال يككف في إسناده مف يتيـ بالكذب ،كال يككف

الحديث شاذاً ،كيركى مف غير كجو نحك ذلؾ ،فيك عندنا حديث حسف"

(ٖ)

ت -تعريف ابف حجر :قاؿ" :كخبر اآلحاد بنقل عدؿ تاـ الضبط ،متصل السند ،غير معمل ،كال
(ٗ)

شاذ ،ىك الصحيح لذاتو ،فإف خف الضبط ،فالحسف لذاتو"

 ُح ْك ُم ُو:ىك كالصحيح في االحتجاج بو ،كاف كاف دكنو في القكة ،كلذلؾ احتج بو جميع الفقياء،

كعممكا بو ،كعمى االحتجاج بو معظـ المحدثيف كاألصكلييف ،إال مف شذ مف المتشدديف .كقد

أدرجو بعض المتساىميف في نكع الصحيح ،كالحاكـ ،كابف حباف ،كابف خزيمة ،مع قكليـ بأنو

دكف الصحيح

(٘)

)ٔ) تيسير مصطمح الحديث ٗٙ

)ٕ) معالـ السنف (شرح سنف الترمذي) ،حمد بف الخطاب المعركؼ بالخطابيٕٛٛ( ،ق) ،المطبعة العممية،

طٔ ،حمبٖٔ٘ٔ ،قٜٖٕٔ-ـٙ/ٔ ،

)ٖ( تحفة األحكذي بشرح جامع الترمذي ،دمحم المباركفكرئٖٖ٘( ،ق) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،د.ت،

ٕٗٛٛ/

)ٗ( نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر ،ابف حجر العسقبلنيٕٛ٘( ،ق) ،تح .عصاـ الطباطبي كعماد السيد،

دار الحديث ،ط٘ ،القاىرةٔٗٔٛ ،قٜٜٔٚ-ـٕٕٚ/ٗ ،
)٘( تيسير مصطمح الحديث ٘ٛ
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الحسف لغيره:

تعريفو" :ىك الضعيف إذا تعددت طرقو ،كلـ يكف سبب ضعفو فسق الراكي أك كذبو"

(ٔ)

يستفاد مف ىذا التعريف أف الضعيف يرتقي إلى درجة الحسف لغيره بأمريف ،ىما:

أ -أف يركى مف طريق آخر فأكثر ،عمى أف يككف الطريق اآلخر مثمو أك أقكى منو.

ب -أف يككف سبب ضعف الحديث إما سكء حفع راكيو ،كاما انقطاعا في سنده ،أك جيالة في
(ٕ)

رجالو ،ك ُح ْكمو :ىك مف المقبكؿ الذي يحتج بو
كقد جاءت األحاديث القدسية برتبة الحسف في كتاب اإلتحافات السنية (ٖٕ) ثبلث ًة كعشريف

حديثاً ،بنسبة تقارب ٘ٗ %ٛ.مف إجمالي األحاديث.

الخبر المردكد

المردكد بسبب سقط مف اإلسناد ،المردكد بسبب طعف في الراكي .أما أسباب رد الحديث فكثيرة،
لكنيا ترجع في الجممة إلى أحد سببيف رئيسييف ،ىما:

أ -سقط مف اإلسناد
ب -طعف في الراكي

(ٖ)

الحديث الضعيف:

الح َس ِف"
"ما َل ْـ َي ْج َم ْع ِص َف َة الص ِح ِ
يح أ َِك َ
َ
حكـ ركايتو:

(ٗ)

يجكز عند أىل الحديث كغيرىـ ركاية األحاديث الضعيفة ،كالتساىل في أسانيدىا مف غير بياف

ضعفيا -بخبلؼ األحاديث المكضكعة فإنو ال يجكز ركايتيا إال مع بياف كضعيا -بشرطيف،
ىما:

أ -أال تتعمق بالعقائد ،كصفات هللا تعالى.

ب -أال يككف في بياف األحكاـ الشرعية مما يتعمق بالحبلؿ كالحراـ

(٘)
()ٙ

يعني تجكز ركايتيا في مثل المكاعع كالترغيب كالترىيب كالقصص كما أشبو ذلؾ

)ٔ) تدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي ٖٔٔٚ/
)ٕ( المصدر السابق ٙٙ

)ٖ) تيسير مصطمح الحديث ٚٚ

)ٗ( تدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي ٜٔٔ٘/
)٘) تيسير مصطمح الحديث ٓٛ

) (ٙالكفاية في عمـ الراكية ،الخطيب البغداديٖٗٙ( ،ق) ،تح .أبك عبدهللا السكرقي كابراىيـ حمدي المدني،
المكتبة العممية ،المدينة المنكرة ،ص ٖٖٔ
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 -كقد جاءت األحاديث القدسية الضعيفة في كتاب اإلتحافات السنية ( )ٕٜٔمائ ًة كتسع ًة

كعشريف حديثاً ،بنسبة تقارب ٕٗ %ٗٚ.مف إجمالي األحاديث.

 -الحديث المرسل:

(ٔ)

"ىك ما سقط مف آخر إسناده َم ْف بعد التابعي"
أي ىك الحديث الذي سقط مف إسناده الراكي الذي بعد التابعي ،كالذي بعد التابعي ىك
الصحابي ،كآخر اإلسناد ىك طرفو الذي فيو الصحابي.
 -حكمو:

المرسل في األصل ضعيف مردكد؛ لفقده شرطا مف شركط المقبكؿ ،كىك اتصاؿ السند،

كلمجيل بحاؿ الراكي المحذكؼ؛ الحتماؿ أف يككف المحذكؼ غير صحابي ،كفي ىذه الحاؿ

يحتمل أف يككف ضعيفا

(ٕ)

 -كقد جاءت األحاديث القدسية المرسمة في كتاب اإلتحافات السنية (ٖ) ثبلث َة أحاديث،

بنسبة تقارب ٓٔ %ٔ.مف إجمالي األحاديث.

الحديث المنقطع:

"ما لـ يتصل إسناده ،عمى أي كجو كاف انقطاعو"

(ٖ)

يعني أف كل إسناد انقطع مف أي مكاف كاف؛ سكاء كاف االنقطاع مف أكؿ اإلسناد ،أك مف

آخره ،أك مف كسطو.
 -حكمو:

المنقطع ضعيف بإجماع العمماء لفقده شرطا مف شركط القبكؿ ،كىك اتصاؿ السند،

كلمجيل بحاؿ الراكي المحذكؼ

(ٗ)

حديث كاحد ُبرتبة المنقطع في كتاب اإلتحافات السنية ،بنسبة  %ٓ.ٖٙمف
 كقد جاءٌ
إجمالي األحاديث.

)ٔ( نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر ،ابف حجر العسقبلنيٕٛ٘( ،ق) ،تح .عبدهللا
الرحيمي ،جامعة طيبة ،طٕ ،المدينة المنكرةٕٜٔٗ ،قٕٓٓٛ-ـٜٛ ،

)ٕ) تيسير مصطمح الحديث ٛٛ

)ٖ) تدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي ٕٖٔ٘/
)ٗ) تيسير مصطمح الحديث ٜ٘
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الحديث المكضكع:

إذا كاف سبب الطعف في الراكي ىك الكذب عمى رسكؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص ،-فحديثو يسمى
(ٔ)

المكضكع ،ىك الكذب ،المختمق ،المصنكع ،المنسكب إلى رسكؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-

ىك شر األحاديث الضعيفة ،كأقبحيا ،كبعض العمماء يعده قسماً مستقبلً ،كليس نكعاً مف أنكاع
األحاديث الضعيفة

حكـ ركايتو:

أجمع العمماء عمى أنو ال تحل ركايتو ألحد عمـ حالو في أي معنى كاف إال مع بياف

كضعو ،لحديث مسمـ" :مف حدث عني بحديث ُيَرى أنو كذب فيك أحد الكاذبيف"

(ٕ)

حديث كاحد ُبرتبة المكضكع في كتاب اإلتحافات السنية ،بنسبة  %ٓ.ٖٙمف
 كقد جاءٌ
إجمالي األحاديث.

الحديث المتركؾ:

إذا كاف سبب الطعف في الراكي ىك التيمة بالكذب -كىك السبب الثاني -سمي حديثو:
(ٖ)

اك متيـ بالكذب
المتركؾ ،كىك الحديث الذي في إسناده ر ٍ
 كقد جاءت األحاديث القدسية ُبرتبة المتركؾ في كتاب اإلتحافات السنية (ٗ) أربع َة أحاديث،بنسبة  %ٔ.ٗٚمف إجمالي األحاديث.

المنكر:
الحديث
َ

طو ،أك كثرت غفمتو ،أك ظير فسقو ،ىك ما
اك َف ُحش غم ُ
ىك الحديث الذي في إسناده ر ٍ
(ٗ)
ركاه الضعيف مخالفا لما ركاه الثقة
 -كقد جاء الحديث المنكر مرتيف في كتاب اإلتحافات السنية ،بنسبة تقارب ٖ %ٓ.ٚمف

إجمالي األحاديث.

)ٔ) تدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي ٖٕٖٔ/

)ٕ) صحيح مسمـ ،مسمـ النيسابكريٕٙٔ( ،ق) ،تح .دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت،

د.تٛ/ٔ ،

)ٖ) تدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي ٕٜٔ٘/
)ٗ) نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر ٕٖٗٚ/
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تعريف الحديث القدسي كالحديث الشريف
الحديث لغ ًة:
كرد في مادة " َح َد َث " ىك نقيض القديـ ،كالمصدر مف حدث تحديثاً ،لكف يستخدـ مف
الثبلثي عمى كزف فعيل (حديث) ،ككرد بمعنى ككف الشيء لـ يكف؛ حيث يقاؿ حدث أمر بعد

أف لـ يكف

(ٔ)

كقد كرد في القرآف الكريـ عندما تحدى هللا -عز كجل -المشركيف بأف يأتكا بحديث مثل القرآف
الكريـ ؛ أي لمداللة عمى الكبلـ تخصيصاً فقاؿ تعاليَ " :فْميأْتكا ِبح ِد ٍ ِ ِ ِ
ِِ
يف"
يث م ْثمو ِإ ْف َكاُنكا َصادق َ
َُ َ
(ٕ)

الحديث اصطبلحاً:
يطمق عمى قكؿ النبي-ملسو هيلع هللا ىلص -كفعمو كتقريره ،كمعنى التقرير أنو فعل أحد أك قاؿ شيئاً في

حضرتو-ملسو هيلع هللا ىلص -كلـ ينكره كلـ ينيو عف ذلؾ بل سكت كقرر ،ككذلؾ يطمق الحديث عمى قكؿ
(ٖ)

الصحابي كالتابعي مف فعل أك تقرير

هللا َعَمْي ِو
ُ
السن ُة في المغة :الطريقة محمكد ًة كانت أك مذمكمةً ،كمنو قكلوَ -صمى ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
امةَ ،ك َم ْف َسف ُسن ًة
َجُرَىا َكأ ْ
َك َسم َـَ ":-م ْف َسف ُسن ًة َح َسَن ًة َفَم ُو أ ْ
َجُر َم ْف َعم َل ب َيا إَلى َي ْكـِ القَي َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ام ِة" ،كمف حديثَ " :ل َتت ِب ُعف َسَن َف َم ْف َقْبَم ُك ْـ
َسّيَئ ًة َف َعَمْيو ك ْزُرَىا َكك ْزُر َم ْف َعم َل ب َيا إَلى َي ْكـِ القَي َ
ِ
ِشب ار ِب ِشب ٍر كِذر ِ
كد َكالن َص َارى
كؿ َّللا اْلَي ُي ُ
اع حتى َل ْك َد َخُمكا ُج ْحَر َض ٍّب َت ِب ْع ُت ُم ُ
اعا ِبذَر ٍ
ًْ ْ َ َ ً
كى ْـ ُقْمَنا َيا َر ُس َ
اؿ فمف؟"
َق َ

ِ
ِِ
ِ
هللا َعَمْي ِو َك َسم َـ  -مف قكؿ أك
الم َحّدث َ
يف :ما أُثَر َع ْف النب ِّيَ -صمى ُ
كىي في اصطبلح ُ
فعل أك تقرير أك صفة َخْم ِقية أك ُخُم ِقية أك سيرة ،سكاء كاف قبل البعثة أك بعدىا أي؛ أنو ترادؼ

الحديث اصطبلحاً

(ٗ)

)ٔ( مقاييس المغة ،أحمد بف فارسٖٜ٘ (،ق) ،تح .عبدالسبلـ ىاركف ،دار الفكر ،بيركتٖٜٜٔ ،ق-
ٜٜٔٚـ ، ٖٙ/ٕ ،كلساف العرب ،البف منظكرٚٔٔ(،ق) ،دار صادر ،طٖ ،بيركتٔٗٔٗ ،قٖٔٔ/ٕ ،
)ٕ) سكرة الطكر آية ٖٗ

)ٖ) مقدمة في أصكؿ الحديث ،عبدالحق الحنفئٕٓ٘(،ق) ،تح .سمماف الحسيني الندكي ،دار البشائر
اإلسبلمية ،طٕ ،بيركتٔٗٓٙ ،قٜٔٛٙ-ـٖٖ/ٔ ،

)ٗ) السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي ،مصطفى السباعي(ٖٔٛٗ ،ق) ،المكتب اإلسبلمي ،طٔ ،دمشق،
ٕٓٗٔقٜٕٔٛ-ـٗٚ/ٔ ،
22

فقد أنزؿ هللا -عز كجل -القرآف الكريـ عمى سيدنا دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -ففيو األصكؿ العاـ لؤلحكاـ

الشرعية دكف التعرض إلى تفصيميا جميعاً أك التفريع عمييا فجاءت السنة النبكية كمصدر

تشريعي مكافقة لمقرآف الكريـ ،تفسر مبيمو ،كتفصل مجممو ،كتقيد مطمقو ،كتخصص عامو،
(ٔ)

كتشرح أحكامو كأىدافو
القرآف الكريـ:

المعجزة الخالدة التي جاء بيا رسكؿ هللا دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص -تدليبلً عمى صدؽ
القرآف الكريـ ىك ُ
بأمر مف هللا -جل كعبل -كقد جاء القرآف الكريـ آخر
نبكتو بعد أف نزؿ بو أميف الكحي جبريل ٍ
ّ
تـ هللا بو دينو كيصدؽ كعده ،كلذلؾ فقد تكّمف
الكتب
ّ
المنزلة كامبلً غير منقكص ُلي ّ
السماكية ُ
(ٕ)
عز مف قائلِ " :إنا َنحف َنزْلَنا ال ِّذ ْكر كاِنا َلو َلح ِ
ظك َف "
اف ُ
هللا بحفظو ،فقاؿ ّ
ُْ
ُ َ
َ َ

في ُض ُّمياَ ،كَق ْكُل ُو َت َعاَلىِ ":إف َعَمْيَنا
ك َم ْعَنى الُقرآف َم ْعَنى اْل َج ْمعَِ ،ك ُس ِّم َي ُقْرآناً؛ ألَنو َي ْج َم ُع ُّ
الس َكرَ ،
(ٗ)
(ٖ)
ِ
اه مف
اه َفات ِب ْع ُقْرآَن ُو  ،كىك َما َك َ
اف َلفظو َك َم ْعَن ُ
اءتوَ ،فِإ َذا َقَ ْأرَن ُ
َج ْم َع ُو َكُقْرآَن ُو" ؛ أَيَ :ج ْم َعو كقر َ
ِ
المتعبد بتبلكتو،
عْند هللا  ،المنزؿ عمى دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -المكتكب في المصاحف ،المنقكؿ بالتكاترُ ،
(٘)
بيذا عرفو أكثر أىل العمـ"

الحديث القدسي:

تدؿ عمى
ىك نسبة إلى كممة "الُقُدس" كيقصد بو هللا سبحانو تعالى (القدكس) فالقدس ّ
()ٙ
ال ّتعظيـ كالتنزيو ،كىك الطاىر المنزه مف العيكب كالنقائص ،تقدس؛ أي :تطير
مقاـ ،عف ذلؾ المعنى بعبارة مف نفسو؛ أي؛
فأخبر هللا  -تعالي -بو نبيو
بإلياـ ،أك ٍ
ٍ
()ٚ
أنو :كبلـ كرد عمى لساف النبي دمحم لكف معناه مف هللا

)ٔ( أصكؿ الحديث عمكمو كمصطمحو ،دمحم عجاج الخطيب ،دار الفكر ،دمشقٕٔٗٚ ،قٕٓٓٙ-ـ ،صٕٖ
)ٕ) سكرة الحجر آية ٜ

)ٖ) سكرة القيامة آية ٔٚ
)ٗ) لساف العرب ٕٔٔٛ/

)٘( الكميات ،أيكب الكفكئٜٓٗ( ،ق) ،تح .عدناف دركيش كدمحم المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،د.ت،

ٕٕ ، ٚكالآللئ الحساف في عمكـ القرآف ،مكسى شاىيف الشيف ،دار الشركؽ ،طٔ ،القاىرةٕٖٔٗ ،ق-

ٕٕٓٓـ ،ٔٔ ،ك دراسات في عمكـ القرآف ،دمحم بكر إسماعيلٕٔٗٙ( ،ق) ،دار المنار ،طٕ ،القاىرة،
ٜٔٗٔقٜٜٜٔ-ـٔٓ ،

) (ٙلساف العرب ٔٙٛ/ٙ

) )7تيسير مصطمح الحديث ،محمكد النعيمي ،مكتبة المعارؼ ،طٓٔ ،بيركتٕٔٗ٘ ،قٕٓٓٗ-ـٔ٘ٛ ،
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الحديث النبكي:
ىك ما كرد عف الرسكؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص -مف قكؿ أك فعل أك تقرير أك صفة َخمقية أك صفة ُخمقية
أك سيرة سكاء قبل البعثة  -أي بدء الكحي كالنبكة  -أك بعدىا ،لفظاً أك معنى  ،فيقاؿ حديث
ً
(ٔ)
نبكي

أىـ الفركقات بيف القرآف الكريـ كالحديث

تبيف مفيكـ القرآف ،كالحديث الشريف ،كالحديث القدسي ،البد مف أف نذكر أىـ
بعد أف ًّ

الفركقات بينيـ ،فالفرؽ بيف الحديث القدسي كالقرآف مف كجكه عدة كاآلتي:

ٔ -أف القرآف الكريـ كبلـ هللا أ َْك َحى بو إلى رسكؿ هللا بمفظو ،كتحدى بو العرب ،فعجزكا عف
قائما ،فيك معجزة
أف يأتكا بمثمو ،أك بعشر سكر مثمو ،أك بسكرة مف مثمو ،كال يزاؿ التحدي بو ً

خالدة إلى يكـ الديف ،كالحديث القدسي لـ يقع بو التحدي كال اإلعجاز.

ٕ -القرآف الكريـ ُم َت َعبٌد بتبلكتو ،فيك الذي تتعيف القراءة بو في الصبلة :قاؿ تعاليَ ﴿:فا ْقَرُءكا
ما َتَيسَر ِم َف اْلُقْر ِ
آف ﴾(ٕ) ،كقراءتو عبادة ُيثيب هللا عمييا بما جاء في الحديث" :مف ق أر حرًفا
َ

مف كتاب هللا -تعالى -فمو حسنة ،كالحسنة بعشرة أمثاليا ،ال أقكؿ "ألـ" حرؼ ،كلكف ألف

حرؼ ،كالـ حرؼ ،كميـ حرؼ" ،كالحديث القدسي ال يجزئ في الصبلة ،كيثيب هللا عمى قراءتو

عاما ،فبل يصدؽ فيو الثكاب الذي كرد ذكره في الحديث عف قراءة القرآف ،بكل حرؼ
ثك ًابا ًّ
عشر حسنات.

ٖ -القرآف متك ِاتٌر ،نقمو الجمع الغفير ممف بمغ الغاية في العدالة كالضبط عف مثميـ ،إلى
الرتب منو الصحيح ،كمنو الحسف ،كمنو الضعيف.
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -كالحديث القدسي متعدد ُ
ٗ -ال تجكز ركاية القرآف بالمعنى ،بخبلؼ الحديث القدسي ،فإنو يجكز أف يركى بمعناه،
فقييا بمباني األلفاظ كاشتقاقيا.
بشرط أف يككف الراكي محي ً
طا بالمعانيً ،

كمس
٘ -ال يجكز لمجُن ِب قراءة القرآف كال مس المصحف ،كيجكز لو قراءة الحديث القدسي ُّ
الكتاب الذي يحتكيو.

)ٔ) قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث ،دمحم جماؿ الديف القاسمئٖٖٕ (،ق) ،تح .مصطفى شيخ
مصطفى ،مؤسسة الرسالة ،طٔ ،بيركتٕٔٗ٘ ،قٕٓٓٗ-ـٜٕ ،
)ٕ) سكرة المزمل آية ٕٓ
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 -ٙأف هللا تكفل بحفع القرآف ،فقاؿِ﴿ :إنا َنحف َنزْلَنا ال ِّذ ْكر كاِنا َلو َلح ِ
ظك َف﴾
اف ُ
ُْ
ُ َ
َ َ
َ

(ٔ)

فبل يضيع حرؼ مف حركفو حتى يأتي أمر هللا.
بخبلؼ الحديث القدسي ،فإنو قد يبدؿ لفع مف ألفاظو ،أك ينسى بعضو بمركر الزماف ،كذىاب

الحافظيف ،لذلؾ تعددت ُرتب الحديث.

ظا مف ألفاظ القرآف الكريـ كفر؛ ألنو متكاتر كمو ،بخبلؼ الحديث القدسي،
 -ٚأنو مف أنكر لف ً
شيئا منو لـ ُي ْعَم ْـ مف الديف بالضركرة ال يكفر ،كىذا ظاىر ال يحتاج إلى بياف.
فإنو مف أنكر ً

كأما إف قيل :إف الحديث القدسي ىك ما َن َز َؿ مف عند هللا بمعناه دكف لفظو ،فبل يككف ىناؾ ما
(ٕ)
يستدعي ذكر ىذه الفركؽ ،كقد اتفقت المراجع عمييا

)ٔ) سكرة الحجر آية ٜ

)ٕ) الكميات ٕٕ ، ٚكمباحث في عمكـ القرآف ،مناع القطافٕٔٗٓ( ،ق) ،مكتبة المعارؼ ،طٖ ،بيركت،
ٕٔٗٔقٕٓٓٓ-ـ ،ٕٖ ،ٕٕ ،كتيسير مصطمح الحديث ،محمكد النعيمي ،مكتبة المعارؼ ،طٓٔ ،بيركت،
ٕ٘ٗٔقٕٓٓٗ-ـ ،ٔ٘ٛ ،كالحديث المحدثكف ،دمحم أبك زىك ،دار الفكر العربي ،القاىرةٖٔٚٛ ،ق،ٔ٘ ،
 ،ٔٙكعمكـ الحديث كمصطمحو ،صبحي إبراىيـ الصالحٔٗٓٚ(،ق) ،دار العمـ لممبلييف ،ط٘ٔ ،بيركت،

ٜٗٔٛـ ،ٔٗ٘/ٔ ،كالسنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي ٔ ،ٗٚ/كدراسات في عمكـ القرآف ٕٔ،
بتصرؼ.
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االشتقاؽ
أكالً :االشتقاؽ لغةً:
االشتقاؽ مصدر مف الفعل اشتق المزيد مف ( شق) ،قاؿ ابف منظكر ":مصدر قكلؾ
(ٔ)

غير البائف ،كقيل ىك الصدع عامة
شققت العكد شقاً كالشق :الصدع البائف ،كقيل ُ

شق الشيء ،كاألخذ في الكبلـ ،كفي الخصكمة يميناً
كقاؿ الفيركز آبادي ":كاالشتقاؽ :أخذ ِّ
(ٕ)
كشماالً ،كأخذ الكممة مف الكممة "
السنية كجدت كممة (شققت) قد كردت فييا
كمف خبلؿ تتبع األحاديث القدسية في اإلتحافات ّ
كلعل أقدـ استخداـ ليا ما كرد في قكلو في الحديث القدسي ":أنا الرحمف ،خمقت الرحـ،
(ٖ)

كشققت ليا مف اسمي اسماً ،فمف كصميا كصمتو كمف قطعيا قطعتو "

كالمتتبع ليذه المفظة في المعاجـ العربية تتبعاً زمنياً يرى أنو لـ يط أر عمى معناىا المعجمي أي
تغيير يذكر ،فنجد أف ىذه المفظة انتقمت مف معنى الصدع كالتشقق إلى معناىا المجازي

الخاص بالكبلـ.

ثانياً :تطكر مصطمح االشتقاؽ  ،بيف القدماء كالمحدثيف :
لعل مصطمح االشتقاؽ تحدث عنو عمماؤنا القدماء كالمحدثيف ،لكف فيما يبدك أف النكاة

األكلى لفكرة االشتقاؽ عند الخميل بف أحمد الفراىيدي في معجمو (العيف) عندما استخدـ نظاـ
التقميبات الصكتية.

"كقد تنبو عمماء العربية القدماء إلى فكرة االشتقاؽ منذ بدءكا يبحثكف في المغة ،كربطكا

األلفاظ ذات األصكات المتماثمة كالمعاني المتشابية ،كاتضحت ليـ مف ناحية األصالة كالزيادة
في مادة الكممة

"(ٗ)

)ٔ) لساف العرب ٓٔٔٛٔ/

)ٕ( القامكس المحيط ،لمفيركز آباديٛٔٛ( ،ق) ،تح .دمحم نعيـ العرقسكسي ،مؤسسة الرسالة ،ط ،ٛبيركت،
ٔٗٔٙقٕٓٓ٘-ـٜٛٛ/ٔ ،
)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖٔ ،مسند اإلماـ أحمد ،أحمد بف حنبلٕٗٔ( ،ق) ،تح .شعيب

األرنؤكط كعادؿ مرشكد ،مؤسسة الرسالة ،طٔ ،بيركتٕٔٗٔ ،قٕٓٓٔ-ـ ،ٜٔٛ/ٖ ،رقـ الحديث()ٜٔٙ٘

كىك صحيح

)ٗ) مف أسرار العربية ،إبراىيـ أنيسٜٔٚٚ (،ـ) ،مكتبة األنجمك ،ط ،ٙالقاىرةٜٔٚٛ ،ـٕٙ ،
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لكف يرجع الفضل في استخدامو كمصطمح البف جني في الخصائص ،لكف كاف ألبي عمي

الفارسي معرفة باالشتقاؽ؛ حيث قاؿ ابف جني ":ككاف أبك عمي الفارسي يستحسف ىذا

المكضكع جدا ...كىذا مكضع لـ يسمو أحد مف أصحابنا غير أف أبا عمي -رحمو هللا  -كاف

يستعيف بو ،كيخمد إليو ،مع إعكاز االشتقاؽ الصغير ،لكنو مع ىذا لـ يسمو ،كانما كاف يعتاده

عند الضركرة ،كيستركح إليو ،كيتعمل بو ،كانما ىذا التمقيب لنا نحف ،كستراه  ،فتعمـ  ،أنو
(ٔ)

لقب مستحسف"

فالعربية تشتق مف بعضيا البعض كىي ميزة تختمف عف غيرىا مف المغات؛ حيث قاؿ

ابف فارس ":في باب القكؿ عمى لغة العرب ،ىل ليا قياس؟ كىل يمتقي بعض الكبلـ مف

بعض؟ أجمع أىل المغة – إال مف شذ منيـ – أف لمغة العرب قياساً ،كأف العرب تشتق بعض

الكبلـ مف بعض"

(ٕ)

اتفق عمماء العربية المحدثكف مع القدماء في تعريف االشتقاؽ ،كقد قدمكا تعريفات

متشابية لو كلصياغتو ،كمف ىذه التعريفات :

ٔ -كقد عرفو الرضي ":كنعني باالشتقاؽ ككف إحدى الكممتيف مأخكذة مف األخرى أك ككنيما
(ٖ)

مأخكذتيف مف أصل كاحد "

ٕ -عرؼ ابف مالؾ االشتقاؽ فقاؿ ":االشتقاؽ أخذ صيغة مف أخرى مع اتفاقيما معنى ،كمادة

أصمية ،كىيئة تركيب ليا؛ ليدؿ بالثانية عمى معنى األصل بزيادة مفيدة؛ ألجميا اختمفا حركفاً،
ِ (ٗ)
كح َذر مف َحذر"
أك ىيئة ،كػ(:ضارب) مف ضربَ ،
ٖ -كقد عرفو الشريف الجرجاني ":االشتقاؽ :نزع لفع مف آخر بشرط مناسبتيما معنى
ً
(٘)
كتركيباً ،كمغايرتيما في الصفة "
ٗ -إبراىيـ أنيس ":ىك عممية استخراج لفع مف لفع أك صيغة مف أخرى"

()ٙ

)ٔ( الخصائص ،ابف جنيٖٜٕ(،ق) ،تح .دمحم النجار ،دار الكتب المصرية ،القاىرة ،د.تٖٖٔ/ٕ ،

)ٕ( الصاحبي في فقو المغة ،أحمد بف فارسٖٜ٘( ،ق) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،د.ت ،ٖ٘ ،كالمزىر في
عمكـ المغة كأنكاعيا ،جبلؿ الديف السيكطئٜٔ( ،ق) ،تح .فؤاد عمي منصكر ،دار الكتب العممية ،طٔ،
بيركتٔٗٔٛ ،قٜٜٔٛ-ـٕٚٗ/ٔ ،
)ٖ) شرح شافية ابف الحاجب ،رضي الديف اإلستراباذيٙٛٙ( ،ق) ،تح .دمحم محيي الديف كآخركف ،دار الكتب
العممية ،بيركتٖٜٔ٘ ،قٜٔٚ٘-ـٕٕٗ/ٕ ،
)ٗ( المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ٕٔٚ٘/

)٘) التعريفات ،عمي الجرجانيٛٔٙ(،ق) ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٖٔٗٓ ،قٜٖٔٛ-ـٕٚ/ٔ ،
) )ٙمف أسرار العربية ٕٙ
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٘ -سعيد األفغاني " :أخذ لفع مف آخر مع تناسب بينيما في المعنى كتغيير في المفع يضيف
(ٔ)

زيادة عمى المعنى األصمي ،كىذه الزيادة ىي سبب االشتقاؽ"

تربط كتشابؾ بيف االشتقاؽ كالتصريف ،فالتصريف يمكف مف خبللو معرفة
ىناؾ عبلقة ا

االشتقاؽ ،كمعرفة األصل كالفرع ،كقد تحدث ابف جني عف العبلقة بيف االشتقاؽ كالتصريف

فقاؿ ":ينبغي أف ُي ْعمـ أف بيف التصريف كاالشتقاؽ نسباً قريباً"
(ٖ)
ك قاؿ السيكطي ":التصريف أعـ مف االشتقاؽ "

(ٕ)

أصل االشتقاؽ الفعل أـ المصدر
عد المصدر األصل ،كمنيـ مف عد
اختمف عمماء العربية في أصل االشتقاؽ ،فمنيـ مف ّ
الفعل أصبلً لممصدر كاحتج البصريكف كالككفيكف في أصل االشتقاؽ معتمديف عمى أدلة ،كقد
ذكر ابف األنباري رأي البصرييف كالككفييف عمى النحك اآلتي:

أكالً :أري البصرييف في أصل االشتقاؽ(ٗ):
احتج البصريكف بأف قالكا ":الدليل عمى أف المصدر أصل لمفعل أف المصدر يدؿ عمى

زماف مطمق ،كالفعل يدؿ عمى زماف معيف ،فكما أف المطمق أصل لممقيد ،فكذلؾ المصدر أصل

لمفعل"

كبياف ذلؾ أنيـ لما أرادكا استعماؿ المصدر كجدكه يشترؾ في األزمنة كميا ،ال اختصاص لو

فدؿ عمى أف
بزماف دكف زماف ،فاشتقكا مف لفظو أمثمة تدؿ عمى
ٍ
ماض كحاضر كمستقبل؛ ّ
المصدر أصل لمفعل.

كمنيـ مف تمسؾ بأف المصدر اسـ ،كاالسـ يقكـ بنفسو كال يحتاج لفعل .أما الفعل فبل يقكـ

بنفسو ،كمنيـ مف قاؿ بأف المصدر يدؿ عمى شيء كاحد كالكاحد أصل االثنيف ،كأف المصدر

لو مثاؿ كاحد نحك الضرب ،كالفعل لو أمثمة مختمفة ،كما أف الذىب نكع كاحد كال يكجد منو

أنكاع ،كصكر مختمفة.

)ٔ) في أصكؿ النحك ،سعيد األفغانئٜٜٚ(،ـ) ،المكتب اإلسبلمي ،بيركتٔٗٓٚ ،قٜٔٛٚ -ـٖٔٓ ،

)ٕ( المنصف ،البف جنيٖٜٕ(،ق) ،تح .إبراىيـ مصطفى كعبدهللا أميف ،كزراة المعارؼ العمكمية ،دار إحياء
التراث القديـ ،القاىرةٖٖٔٚ ،قٜٔ٘ٗ-ـٖ/ٔ ،
)ٖ) المزىر في عمكـ المغة ٖٔ٘ٔ/

)ٗ(اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ ،البف األنباري٘ٚٚ (،ق) ،تح .دمحم محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة
العصرية ،طٔ ،بيركتٕٔٗٗ ،قٕٖٓٓ-ـ ٜٖٔٔ ،ٜٕٔ/
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كمنيـ مف قاؿ :إف المصدر يدؿ عمى ما يدؿ عميو الفعل ،كمنيـ مف قاؿ :لك كاف

مشتقاً منو لكاف يجب أف يجري عمى َسَن ٍف في القياس ،كلـ يختمف كما لـ يختمف أسماء
الفاعميف كالمفعكليف ،فمما اختمف المصدر فاختمفت األجناس دؿ عمى أنو غير مشتق مف

الفعل ،كقالكا :إف المصدر ىك األصل لتسميتو مصد اًر ؛ فإف المصدر ىك المكضكع يصدر عنو
(ٔ)
كيقكؿ أبك حياف األندلسي في أصل االشتقاؽ ":كاألصل في االشتقاؽ أف يككف المصادر"
ثانياً :رأي الككفييف في أصل االشتقاؽ:
ذىب الككفيكف إلى أف المصدر مشتق مف الفعل كفرع عميو ،نحك :ضرب ضرباً  ،كقاـ
قياماً؛ ألف المصدر يصح لصحة الفعل ،كيعتل العتبللو ،أال ترى أنؾ تقكؿ  :قاكـ ِقكاماً ،
فيصح المصدر؛ لصحة الفعل.

كمنيـ مف قاؿ ":إف المصدر يذكر تأكيداً لمفعل  ،فالفعل أصل  ،كالمصدر فرع  ،كقد تجد

أفعاالً ال مصادر ليا مثل :نعـ ،بئس ،كليس ،كحبذا "

(ٕ)

أنكاع االشتقاؽ:

تحدث عمماء العربية القدماء كالمحدثيف عف أنكاع المشتقات ،فأكؿ مف أطمق ىذه
(ٖ)

عد االشتقاؽ نكعيف :الكبير كالصغير
المسميات ابف جني؛ حيث ّ

فاالشتقاؽ ىك عممية تكليد أك بناء كىك رابطة مشتركة بيف مجمكعة مف الكممات أصميا
مشترؾ ذات معنى ،كقسمو المغكيك َف إلى أنكاع اختمفكا في عددىا عمى النحك اآلتي:

ٔ -االشتقاؽ الصغير:

كقد أكرد ىذا النكع ابف جني؛ حيث قاؿ ":كذلؾ أف االشتقاؽ عندي عمى ضربيف :كبير

كصغير  ،فالصغير ما في أيدي الناس ككتبيـ ؛ كأف تأخذ أصبلً مف األصكؿ فتتقراه فتجمع
بيف معانيو ،كاف اختمفت صيغو كمبانيو  ،ذلؾ كترتيب (س ؿ ـ) فإنؾ تأخذ منو معنى السبلمة

في تصرفو؛ نحك سمـ ،كسالـ ،كسمماف ،كسممى ،كالسبلمة ،كالسميـ ،كعمى ذلؾ بقية الباب إذا
)ٔ) ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ،أبك حياف األندلسيٚٗ٘( ،ق) ،تح .رجب عثماف دمحم ،مكتبة الخانجي،

طٔ ،القاىرةٔٗٔٛ ،قٜٜٔٛ-ـٕ٘/ٔ ،

)ٕ) اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ ،البف األنباري٘ٚٚ (،ق) ،تح .دمحم محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة
العصرية ،طٔ ،بيركتٕٔٗٗ ،قٕٖٓٓ-ـٜٔٓ/ٔ ،
)ٖ( الخصائص ٕٖٔ٘/
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تأكلتو ،كبقية األصكؿ غيره "(ٔ) ،كقد أطمق عميو المحدثكف بػ(االشتقاؽ العاـ) عمى كافي (ٕ)،
كأطمق عميو رمضاف عبد التكاب (االشتقاؽ الصرفي) كقد عرفو بػأنو ":ىك أخذ صيغة مف

أخرى ،مع اتفاقيما في المعنى كمادة أصمية ،ىيئة تركيب ليا؛ ليدؿ بالثانية عمى معنى

(ٖ)

كحذر مف َح َذر"
األصل ،بزيادة مفيدة؛ ألجميا اختمفا حركفاً أك ىيئة كػ"ضارب مف ضربَ ،
كأىـ ما في ىذا النكع رجكع كافة التصاريف المختمفة المتشعبة إلى المادة األصمية ،ذات معنى
جامع مشترؾ بينيما ،يغمب أف يككف معنى كاحداً ال أكثر ،كىك أكثر أنكاع االشتقاؽ في
(ٗ)

العربية

ٕ -االشتقاؽ األكبر:

الذي أطمق عميو ىذا المسمى ابف جني كعقد لو باباً (باب في االشتقاؽ األكبر) كقد

عرفو بأنو  ":ىك أف تأخذ أصبلً مف األصكؿ الثبلثية ،فتعقد عميو كعمى تقالبيو الستة معنى
ّ
(٘)
كاحداً ،تجتمع التراكيب الستة كما يتصرؼ مف كل كاحد منيا عميو"
كيعد الخميل بف أحمد الفراىيدي أكؿ مف بدأ بيذه الفكرة بنظاـ التقميبات الصكتية دكف أف
ّ
يعقد اسماً لو في معجـ العيف.

ٖ -االشتقاؽ الكبير:

أي انتزاع كممة مف أخرى مع تشابو في المعنى ،كتكافق في األحرؼ الثابتة كالمتغيرة في

ناحية المخارج ،مثل :بعثر ،كبحثر ،كيسمى -أيض ًا -اإلبداؿ كىك ":عبارة عف ارتباط مطمق

غير مقيد بترتيب بيف مجمكعات ثبلثية صكتية؛ أي :يرتبط بيا ارتباطاً عاماً ال يتقيد باألصكات
نفسيا ،بل بترتيبيا األصمي"

()ٙ

)ٔ) الخصائص ٕٖٔٙ/

)ٕ( فقو المغة ،عمي عبدالكاحد كافئٜٜٔ( ،ـ) ،نيضة مصر ،طٖ ،القاىرةٕٓٓٗ ،ـٖٔٚ ،

)ٖ( فصكؿ في فقو المغة ،رمضاف عبد التكابٕٓٓٔ(،ـ) ،مكتبة الخانجي ،ط ،ٙالقاىرةٕٔٗٓ ،قٜٜٜٔ-ـ،
ٔ.ٕٜ
)ٗ) دراسات في فقو المغة :صبحي إبراىيـ الصالحٔٗٓٚ(،ق) ،دار العمـ لممبلييف ،طٔ ،بيركتٖٜٔٚ ،ق-
ٜٓٔٙـ ،صٔٚٙ
)٘) الخصائص ٕٖٔٗ ،ٖٖٔ /

) )ٙدراسات في فقو المغة ٔٛٙ
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الكبار:
ٗ -االشتقاؽ ُ

ىك أف تعتمد إلى كممتيف ،أك جممة ،فتنزع مف مجمكعة حركؼ كمماتيا ،كممة ف ّذة ،تدؿ

سماه الصرفيكف بالنحت:
عمى ما كانت تدؿ عميو الجممة نفسيا ،كىك ما ّ
كينقسـ النحت إلى:

النحت الفعمي :أف تنحت مف الجممة فعبلً  ،مثل :بسمل.
النحت الكصفي :أف تنحت مف كممة كاحدة تدؿ عمى صفة بمعناىا مثلِ :ضَب ْطر مف َضَبط
كضَبر ،لمرجل الشديد.
َ
النحت االسمي :أف تنحت مف كممتيف اسماً مثل :جممكد مف َج َمد ك َجَمد.
النحت النسبي :أف تنسب شيئاً أك شخصاً  :رجل عبشمي مف عبد كشمس

)ٔ) فصكؿ في فقو المغة ٕٖٖٖٓٓ ،
31

(ٔ)

الفصل األكؿ
أبنية الصفات المشتقة الكاردة في األحاديث
القدسية في كتاب اإلتحافات السنية

32

المبحث األكؿ
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعل
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يتناكؿ ىذا الفصل أبنية الصفات المشتقة ،كدراسة صرفية لمعرفة األبنية التي جاءت بيا

الصفات المشتقة في األحاديث القدسية في كتاب اإل تحافات السنية ،كيتضمف ىذا الفصل

سبعة مباحث لمصفات المشتقة كىي :اسـ الفاعل ،كاسـ المفعكؿ ،كالصفة المشبية ،كصيغ

المبالغة ،كاسـ التفضيل ،كاسما الزماف كالمكاف ،كاسـ اآللة.

اسػػػػـ الفػػػػػاعل
تعريفو:

ىناؾ تعريفات كثيرة السـ الفاعل بيف عمماء العربية ،كسكؼ أذكر أىـ تمؾ التعريفات

كأكجو الشبو كالتبايف بينيا:

كقد عقد لو سيبكبو باباً بػ(اسـ الفاعل)؛ حيث قاؿ ":اسـ الفاعل الذي يجري مجرى

في(ي ْف َع ُل) كاف نكرة
الفعل المضارع في المفعكؿ في المعنى ،فإذا أردت فيو مف المعنى ما أردت
َ
منكناً ،كذلؾ قكلؾ :ىذا ضارب زيداً غداً ،فمعناه كعممو مثل :ىذا يضرب زيداً غدا"(ٔ) فمعنى

اسـ الفاعل العامل إذف ىك معنى الفعل.

(ي ْف َع ُل)؛ أي :المبني لممعمكـ ،مف فعمو كػ :ضارب
كقاؿ الزمخشري ":ىك ما يجري عمى َ
(ٕ)
ِ
كم ِ
كم ِ
كم ِ
دحرج"
ستخرج ُ
كمنطمق ُ
كرـ ُ
ُ
كقاؿ ابف يعيش ":اعمـ أف اسـ الفاعل الذي يعمل عمل الفعل ىك الجاري مجرى الفعل

جار عميو في حركاتو كسكناتو كيطرد فيو ،كذلؾ
أما المفع؛ فؤلنو ٍ
في المفع كالمعنىّ .
جار عمى فعمو الذي ىك ( يضرب كيكرـ
نحك(ضارب كمكرـ كمنطمق كمستخرج كمدحرج) كمو ٍ

كينطمق كيستخرج كيدحرج) .فإذا أريد بو ما أنت فيو ،كىك الحاؿ أك االستقباؿ .صار مثمو مف

كحمل عميو في العمل"(ٖ) ،ىذا شرح لعمل اسـ الفاعل
جية المفع كالمعنى ،فجرى مجراهُ ،
كمعناه كلفظو.

)ٔ) الكتاب ،لسيبكيؤٛٓ(،ق) ،تح .عبد السبلـ دمحم ىاركف ،مكتبة الخانجي ،طٖ ،القاىرة-ٔٗٓٛ ،
ٜٔٛٛـٔٙٗ/ٔ ،
)ٕ) المفصل في عمـ العربية ،محمكد بف عمر الزمخشريٖ٘ٛ ( ،ق) ،تح .فخر صالح قدارة ،دار عمار ،طٔ،
عمافٕٔٗ٘ ،قٕٓٓٗ-ـٕٕٕ ،

)ٖ) شرح المفصل ،البف يعيشٖٙٗ (،ق) ،تح .إميل يعقكب ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٕٕٔٗ ،ق-
ٕٔٓٓـٛٗ/ٗ ،
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كعرفو ابف الحاجب ":ما اشتق مف فعل لمف قاـ بو بمعنى الحدكث ،كصيغتو مف الثبلثي
ّ
المجرد عمى فاعل ،كمف غير الثبلثي عمى صيغة المضارع بميـ مضمكمة ككسر ما قبل

اآلخر"

(ٔ)

عرفو ابف مالؾ تعريفات عدة تشترؾ بأنيا تدؿ عمى صفة تؤدي معنى فعل الفعل
كقد ّ
كىي:

ٔ " -ما صيغ مف مصدر مكازناً لممضارع؛ ليدؿ عمى فاعمو غير صالح لئلضافة إليو
كػ(ضارب كمكرـ كمستخرج) "

(ٕ)

ٕ " -ىك الصفة الدالة عمى فاعل جارية في التذكير كالتأنيث عمى المضارع مف أفعاليا
(ٖ)

لمعناه ،أك معنى الماضي"

ٖ " -ىك الصفة الصريحة المؤدية معنى فعل الفاعل دكف تفضيل ،كال قبكؿ إضافة إلى مرفكع

المعنى "

(ٗ)

كقاؿ ابف ىشاـ في تعريفو ":ىك ما دؿ عمى الحدث كالحدكث كفاعمو

قاـ بو عمى معنى الحدكث كػ( ضارب كمكرـ)

()ٙ

(٘)

كاشتق مف فعل لمف

عرّفو ابف قيـ الجكزية ":كىك ما دؿ عمى الحدث ،كالحدكث ،كفاعمو جارياً عمى فعمو باطراد"

()ٚ

)ٔ) شرح الرضي لكافية ابف الحاجب ،رضي الديف اإلستراباذيٙٛٙ(،ق) ،تح .يحيى بشير مصري ،جامعة
اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ،طٔ ،الرياضٔٗٔٚ ،قٜٜٔٙ-ـٕٚٔ/ٕ ،

)ٕ) شرح الكافية الشافية ،جماؿ الديف دمحم بف مالؾٕٙٚ( ،ق) ،تح .عبد المنعـ أحمد ىريدي ،دار المأمكف
لمتراث ،طٔ ،عمافٕٔٗٓ ،قٜٕٔٛ-ـٕٔٓٛ ،ٕٔٓٚ/ٕ ،

)ٖ) تسييل الفكائد كتكميل المقاصد ،جماؿ الديف دمحم بف مالؾٕٙٚ(،ق) ،تح .دمحم كامل بركات ،دار الكتاب
العربي ،بيركتٖٔٛٚ ،قٜٔٙٚ-ـٜٛٗ/ٕ ،
)ٗ) شرح عمدة الحافع كعدة البلفع ،جماؿ الديف دمحم بف مالؾٕٙٚ(،ق) ،تح .عدناف الدكري ،مطبعة العاني،

بغدادٖٜٔٚ ،قٜٔٚٚ-ـٕٚٔ/ٔ ،
)٘) أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ابف ىشاـ األنصاريٚٙٔ (،ق) ،تح .دمحم محيي الديف عبد الحميد،
دار مصر لمطباعة ،طٕٓ ،القاىرةٔٗٓٓ ،قٜٔٛٓ-ـٕٔٙ/ٖ ،

) )ٙشرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ،ابف ىشاـ األنصاريٚٙٔ(،ق) ،تح .دمحم محيي الديف ،مطبعة
االستقامة ،القاىرة ،د.ت ،صٗٙٚ
) )ٚإرشاد السالؾ إلى حل ألفية ابف مالؾ ،ابف قيـ الجكزيةٚٙٚ( ،ق) ،تح .دمحم السيمي ،أضكاء السمف،
طٔ ،الرياضٖٖٔٚ ،قٜٔ٘ٗ-ـٕ٘ٛ/ٔ ،
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(ٔ)

عرفو ":ىك ما دؿ عمى حدث كصاحبو "
السيكطي ّ
كعرفو عباس حسف ":اسـ مشتق يدؿ عمى معنى مجرد حادث؛ أي :عارض ،يط أر كيزكؿ،
فميس لو صفة الثبكت كالدكاـ ،كال ما يشابييما ،كعمى فاعمو"

(ٕ)

إشكالية المصطمح في اسـ الفاعل:

اختمف عمماء النحك في تحديد مصطمح اسـ الفاعل فانقسمكا إلى فريقيف:
الفريق األكؿ:

أطمق عمى اسـ الفاعل (اسماً)؛ حيث ذىب سيبكيو في قكلو ":فإذا أردت فيو مف المعنى
(ٖ)

ما أردت في َي ْف َع ُل كاف نكرة منكناً كذلؾ قكلؾ :ىذا ضارب زيداً غداً" ...
سماه(ىذا باب اسـ الفاعل الذي مع الفعل المضارع) كذلؾ نحك قكلؾ ":ىذا
المبرد أفرد لو باباً ّ
(ٗ)

ضارب زيداً فيذا االسـ إف أردت بو معنى فيك بمنزلة قكلؾ :غبلـ زيد"

ابف السراج؛ حيث قاؿ في باب(األسماء التي أعممت عمل الفعل)":كىي تنقسـ أربعة أقساـ

سمكا األفعاؿ
كىي :اسـ الفاعل كالمفعكؿ ،كالصفة المشبية باسـ الفاعل ،المصدر ،أسماء ّ
(٘)
بيا"

الفريق الثاني:

أطمق عمى اسـ الفاعل( فعبلً أك فعبلً دائماً) كىذا مذىب الككفييف كفي مقدمتيـ
لفراء في مكاضع كثيرة أطمق عمى اسـ الفاعل ( فعبلً اك فعبلً دائماً) كما في قكلو تعاليَ ﴿:كَال
ا ّ
()ٙ
ِ
جيد في االسـ إذا
فكحد الكافر كقبمو جمع كذلؾ مف كبلـ العرب
فصيح ٌ
ٌ
َت ُككُنكا أَك َؿ َكاف ٍر﴾ ّ ،
()ٚ
كاف مشتقاً مف فعل ،مثل :الفاعل كالمفعكؿ"

)ٔ) ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،جبلؿ الديف السيكطئٜٔ( ،ق) ،تح .عبدالسبلـ ىاركف كعبد
العاؿ سالـ مكرـ ،مؤسسة الرسالة ،بيركتٖٔٗٔ ،قٜٜٕٔ-ـٜٚ/٘ ،
)ٕ) النحك الكافي ،عباس حسفٜٜٔٚ( ،ـ) ،دار المعارؼ ،طٖ  ،القاىرةٜٔٚٗ ،ـٕٖٛ/ٖ ،
)ٖ( الكتاب ٔٔٙٗ/

)ٗ( المقتضب ،لممبردٕٛ٘(،ق) ،تح .دمحم عبد الخالق عظيمة ،عالـ الكتب ،بيركت ،د.تٔٗٛ/ٗ ،

)٘( األصكؿ في النحك ،ابف السراجٖٔٙ(،ق) ،تح .عبد المحسف الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،د.ت،
ٕٕٔٔ/
) )ٙسكرة البقرة آية ٔٗ
) )ٚمعاني القرآف ،لمفراءٕٓٚ(،ق) ،عالـ الكتب ،طٖ ،بيركتٖٔٗٓ ،قٜٖٔٛ-ـٖٕ/ٔ ،
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كقاؿ ثعمب في مجالسو عند حديثو عف المنادى؛ حيث قاؿ ":يا غبلـ أقبل ،تسقط الياء

منو ،كيا ضاربي أقبل ،ال تسقط الياء منو ،كذلؾ فرؽ بيف االسـ كالفعل" فيك يقصد

بػ(االسـ) :غبلـ ،كبػ(الفعل) ضارب؛ ألنو تضمف معنى الحدث كالزمف(ٔ) ،كقاؿ ":كال يحاؿ بيف
(ٕ)

الدائـ كاالسـ بما ،طعامؾ ما آكل عبد هللا ،قاؿ :جائز في قكؿ الكسائي"

كقد احتج البصريكف بقكؿ الزجاجي الذي عارض الككفييف بقكلو ":كقد ذكرنا أف األفعاؿ عبارة

عف حركات الفاعميف ،كليست في الحقيقة أفعاالً لمفاعميف؛ إنما ىي عبارة عف أفعاليـ ،كأفعاؿ
المعبريف عف تمؾ األفعاؿ .كاذا كاف ذلؾ كما ذكرنا كالحركة ال تبقى كقتيف ،بطل مف ذلؾ أف
ّ
يككف فعل دائـ"

(ٖ)

كقد يأخذ اسـ الفاعل مكضع الفعل في القراءات القرآنية المختمفة فيأتي اسـ الفاعل في قراءة،

كالفعل في قراءة أخرى في المكضع نفسو ،فقد قرئت(خالق) في اآلية الكريمة ":كهللا خالق كل

دابة مف ماء"(ٗ) ،فقد قرأىا حمزة كالكسائي كخمف بػ(خالق) كاسـ ،كقراءة(خمق) كفعل لمقراء

الباقيف

(٘)

كأياً ما يككف اختبلؼ النحاة في أصل االشتقاؽ أىك الفعل أـ المصدر؟ فإف اسـ الفاعل يربطو

عند النحاة بالفعل شبياف:

()ٙ

أ -شبو لفظي :أنو جا ٍر عمى الفعل في حركاتو كسكناتو

)ٔ( مجالس ثعمب ،أحمد بف يحيى ثعمبٕٜٔ( ،ق) ،تح .عبد السبلـ دمحم ىاركف ،دار المعارؼ ،القاىرة،
ٜٓٔٙـٕٛٛ/ٔ ،
)ٕ( المصدر السابق ٕٔٚٔ/
)ٖ( اإليضاح في عمل النحك :لمزجاجيٖٕٚ(،ق) ،تح .مازف المبارؾ ،دار النفائس ،طٖ ،بيركتٖٜٜٔ ،ق-
ٜٜٔٚـٖ٘ ،
)ٗ) سكرة النكر آية ٘ٗ

)٘) معاني القرآف ٕ ،ٕ٘ٚ /كقضايا في المفعكؿ بو عند النحاة العرب :دمحم أحمد خضير ،مكتبة األنجمك
المصرية  ،القاىرةٕٖٓٓ ،ـٕٔٙ ، ،

) )ٙالمقتضبٕ ،ٔٔٚ/كالمقتصد في التكممة ،عبد القاىر الجرجانيٗٚٔ( ،ق) ،تح .أحمد الدكيش ،جامعة
اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ،طٔ ،الرياضٕٔٗٛ ،قٕٓٓٚ-ـ ،ٕ٘ٓ/ٔ ،كشرح المفصل ٗٛٗ/
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ب -شبو معنكي :فقد عرفو النحاة منذ سيبكيو الذي عقد لو باباً" باب مف اسـ الفاعل الذي
جرى مجرى الفعل المضارع"(ٔ) ،فمعنى ذلؾ أف اسـ الفاعل العامل  -إذف -ىك معنى الفعل

المضارع.

صياغة اسـ الفاعل:

اتفق عمماء النحك القدماء كالمحدثيف عمى صياغة اسـ الفاعل سكاء أكاف ثبلثياً أـ غير

ثبلثي ،عمى القياس أك السماع عمى النحك اآلتي؛ حيث قاؿ ابف مالؾ في األلفية:
اع ٍل ص ِغ اسـ َف ِ
َك َف ِ
ِم ْف ِذي َثبلَ َث ٍة َي ُك ْك ُف َك َغ َذا
اع ٍل ِإ َذا
ُ
َْ
ِ
اس ُو َف ِع ْل
َك ْى َك َقمِْي ٌل ِفي َف ُعْم ُت َكَف ِع ْل
َغْيَر ُم َعدى َب ْل قَي ُ
(ٕ)
َج َي ِر
َكأَ ْف َع ٌل َف ْعبلَ ُف َن ْح ُك أ َِش ِر
اف َكَن ْح ُك األ ْ
َكَن ُح ُك َص ْدَي َ

اسـ الفاعل مف الثبلثي المجرد:

إذا أريد بناء اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي جيء بو عمى كزف( فاعل) ،يأتي مف الفعل

الثبلثي المجرد عمى كزف (فاعل) بكثرة إذا كاف فعمو مفتكح العيف( َف َع َل) متعدياً أك الزماً ،كيأتي
ِ
كػ(عمِـ) فيك عالـ ،كيأتي عمى القمة
عمى كزف فاعل إذا كاف فعمو مكسكر العيف ( َفعل) متعدياً َ

إذا كاف فعمو مضمكـ العيف ( َف ُعل) الزماً ،نحكَ :ح ُمض فيك حامض.
أ -إذا كاف مفتكح العيف( َف َعل) سكاء متعدياً أك الزماً فيأتي قياساً عمى كزف (فاعل) ،نحك:
ضرب فيك ضارب ،ذىب فيك ذاىب

أما السماعي مف مفتكح العيف يأتي عمى أكزاف عمى غير قياس(فاعل) قميبلً نحك:
ّ
ِ
 َف ّعل :طاب فيك ِّطيب.
 َف ْعل :شاخَ :شْيخ.أشيب.
 -أ ْفعل :شابْ :

 -فعيل :عاؼ :عفيف.

ِ
فإما أف يككف متعدياً أك الزماً ،فإف كاف متعدياً فقياسو عمى
ب -إذا كاف مكسكر العيف( َفعل)ّ ،
ِ
كعمِ َـ فيك عالـ ،كاذا كاف الزماً مكسكر العيف يككف قياسياً عمى
(فاعل) نحكَ :ركب فيك راكبَ ،
األكزاف اآلتية:
 َف ِعل في (األعراض)َ :ن َضرَ :ن ِضٌرَ ،فَرحَ :ف ِرح. فعبلف في (االمتبلء ،كحرارة الباطف)َ :ع ِطش :عطشاف. أفعل في(األلكاف كالخمق)َ :س ِكد :أسكدَ ،ع ِمي :أعمى.)ٔ( الكتاب ٔٔٙٗ /
)ٕ) شرح ابف عقيل ٖٖٔٗ/
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قميل.

ِ
كسمِـ سالـ ،كىك
أما إذا جاء عمى كزف (فاعل) فيككف سماعياً ،نحك :أمف فيك آمفَ ،
ّ

ج -إذا كاف مضمكـ العيف( َف ُعل) ،سكاء أكاف الزماً أك متعديا يككف عمى القياس عمى غير
أما أكزانو القياسية
كزف(فاعل) ك يأتي قميبلً عمى كزف(فاعل) نحكَ :ح ُمض فيك حامضّ ،
فتككف عمى النحك اآلتي:
 َف ْعلَ :ض ُخـَ :ض ْخـ. -فعيلَ :ج ُمل :جميل.

طو َس َك ٌاد.
َخ َضُر الذي ُيخالِ ُ
 أفعلَ :خ ُأخطب؛ أي :األ ْ
طبْ :
جبفَ :جَباف.
 َف َعاؿُ :-

شجعُ :ش َجاع.
ُف َعاؿُ :
ُف ُعل :جُنبُ :جُنب.
ِف ْعل :ع ُفرِ :ع ْفر.
ط ٌل
طلَ :ب َ
َف َعلَ :ب ُ

كقد ذكر ابف ىشاـ أف ىذه الصفات صفات مشبية؛ أي :إذا قصد بيا الداللة عمى الثبكت

كاالستمرار كانت صفات مشبية باسـ الفاعل .كأما إذا قصد بيا الحدكث فيي أسماء فاعميف،

كضارب كقائـ ،فإنو اسـ فاعل ،إال إذا أضيف إلى مرفكعو ،كذلؾ فيما دؿ عمى الثبكت كػ(طاىر

القمب)

(ٔ)

مبلحظات عمى صياغة اسـ الفاعل مف الثبلثي:

ٔ -فاء الفعل الثبلثي ىمزة تصبح مع األلف بعدىا ألف مد( آ ) ،مثل :أخذ فيك آخذ.

ٕ -إذا كاف الفعل الثبلثي أجكؼ معتل العيف ،أي :عينو ألف منقمبة عف كاك أك ياء ُقمبت
عينو ىمزة في اسـ الفاعل ،مثل :قاؿ فيك قائل ،ماؿ فيك مائل.

معمة ،بقيت عمى حاليا ،مثل :عكر فيك عاكر.
ٖ -إذا كانت عينو غير ّ
ٗ -إذا كاف الفعل معتل البلـ ثبلثياً ،أك غير ثبلثي ُحذفت الـ اسـ الفاعل في الرفع ،كالجر،

قاض ،جاء القاضي.
ما لـ يعرؼ بػ(اؿ) أك يضاؼ ،مثل :جاء
ٍ
٘ -إذا كاف الفعل مضعفاً أُدغمت في اسـ الفاعل منو ،العيف بالبلـ بعد تسكيف العيف ،مثل:

قاص
قص فيك ّ
فارّ ،
فر فيك ّ
ّ

(ٕ)

)ٔ) أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾٕٔٗ-ٕٕٔ/ٖ ،
) )2إتحاؼ الطرؼ في عمـ الصرؼ ٕٖٓٔٔٓ ،
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" كىناؾ بعض أنكاع الماضي المتصرؼ ال يصاغ مف مصدره اسـ الفاعل عمى صيغة

كرـ الرجل فيك كارـ ،كشرؼ شارؼ ،يدؿ عمى معنى طارئ
فاعل لمداللة عمى الحدكث نحكُ :
حادثاً ،كانما ىك دائـ أك شبيو بالدائـ ،فيجب التصرؼ بػ :

أ -تغيير الصيغة الدالة عمى الحدث إلى صيغة أخرى دالة عمى الثبكت ،كىي(الصفة المشبية)
مثل :كريـ ،شريف.

ب -أك تككف ىنالؾ قرينة لفظية إضافة اسـ الفاعل إلى فاعل كػ(لي صديق حاضر البديية)،
ت -أك قرينة معنكية تدؿ عمى صيغة فاعل كػ(مالؾ يكـ الديف) كال يراد منيا الحدكث ،كانما
(ٔ)

يراد منيا الثبكت"

أما بالنسبة لؤللفاظ الكاردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية السـ
ّ
الفاعل فقد جاءت(ٖ٘ٔ) مائ ًة كخمساً كثبلثيف مرة ،مف الفعل الثبلثي المجرد ،كالمزيد،
ِّ
تقريباً لتمؾ األلفاظ عمى النحك اآلتي:
إحصاء
كسكؼ أذكر
ً
أكالً :اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد.

كقد جاء اسـ الفاعل (ٔ )ٚإحدى كسبعيف مرة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات

السنية مف الفعل الثبلثي المجرد قياسياً عمى كزف (فاعل).

ٔ -اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد البلزـ:

عمل لـ َي َت َعد إلى
أما كل ٍ
ُيبنى اسـ الفاعل مف الثبلثي المجرد البلزـ؛ حيث قاؿ سيبكيوّ ":
منصكب؛ فإنو يككف فعمو عمى ما ذكرنا في الذي يتعدى ،كيككف االسـ فاعبلً كالمصدر يككف
ِ
ساكت،
كتاً كىك
كساً كىك
كس َك َت ُس ُك َ
ٌ
ُف ُعكالً ،كذلؾ نحكَ :ق َع َد ُق ُع َ
كداً كىك َقاعٌدَ ،
ٌ
كجَم َ
جالسَ ،
س ُجُم َ
ِ (ٕ)
كباً كىك َذاى ٌب"
كَثَب َت ُثُب َ
كتاً كىك َث ْا ِب ٌت ،كَذ َى َب ُذ ُى َ
كقد جاء اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي البلزـ (ٖٕ) ثبلثاً كعشريف مرة ،بصيغ :المفرد

المذكر ،كجمع المذكر السالـ ،كجمع المؤنث السالـ.

أما ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد جاء( )ٔٛثماني عشرة مرة.
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
اف
اؿ ِِإل َقاـِ الص َبلة َكاِ َ
يتاء الزَكاة َكَل ْك َك َ
كما جاء في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":إنا أَْن َزْلَنا اْل َم َ
اف َل ُو َك ِادَي ِ
َف َي ُكك َف ِإَلْي ِي َما َثالِ ٌث َكَال
ِالْب ِف َآد َـ َك ٍاد َألَ َحب أ َْف َي ُكك َف ِإَلْي ِو َث ٍ
َحب أ ْ
افَ ،كَل ْك َك َ
اف َأل َ
آد َـ ِإال ُّ
اب "
ؼ ْاب ِف َ
َي ْم َؤلُ َج ْك َ
َّللا َعَمى َم ْف َت َ
اب ُثـ َي ُت ُ
التَر ُ
كب ُ

(ٖ)

)ٔ) النحك الكافيٖٕٗٗ-ٕٕٗ /
)ٕ) الكتاب ٜٗ/

ٖ
السنية في األحاديث القدسية ٕ٘ ،أخرجو اإلماـ أحمد في المسند ٕٖٚ/ٖٙ ،رقـ
) ) اإلتحافات ّ
الحديث( )ٕٜٔٓٙكىك صحيح.

41

"إني َحرم ُت ُّ
الظْم َـ َعَمى َن ْف ِسي َك َج َعْم ُت ُو َبْيَن ُك ْـ ُم َحرًما َف َبل
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيِّ :
ْ
َى ِد ُكـ ،يا ِعبػ ِادي ُكُّمكػـ ج ِ
ائ ٌع ِإال َم ْف
َت َ
ظاَل ُمكاَ ،يا ِعَب ِادي ُكُّم ُك ْـ َض ٌّ
ُْ َ
اس َت ْيُدكِني أ ْ ْ َ َ
اؿ ِإال َم ْف َى َدْي ُت ُو َف ْ
(ٔ)
ِ ِ
ِ
ِ
اس َت ْك ُسكِنػي أَ ْك ُس ُك ْـ"
اس َت ْطع ُمكِني أُ ْطع ْم ُك ْـَ ،يا عَبادي ُكُّم ُك ْـ َع ٍار ِإال َم ْف َك َس ْكُت ُ
ػو َف ْ
أَ ْط َع ْم ُت ُو َف ْ
أما ما جاء بصيغة جمع المذكر السالـ فقد جاء مرتيف.
ّ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص ":أكحى هللا إلى مكسى ...كاذا رأيت الدنيا مقبمة فقل :إنا ﵀ كانا إليو

الفقر ُمُقببلً ،فقل  :مرحباً بشعار الصالحيف"
راجعكف ...كاذا رأيت الدنيا مدبرة ك َ

(ٕ)

أما ما جاء بصيغة جمع المؤنث السالـ فقد جاء مرة كاحدة.
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آمُنكا َك َعمُمكا
يف الذ َ
َع َد ْد ُت لعَبادي الصالح َ
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" ":أ ْ
يف َ
(ٖ)
طَر َعَمى َقْم ِب َب َش ٍر"
َتَ ،كَال أُ ُذ ٌف َس ِم َع ْتَ ،كَال َخ َ
الصالِ َحات َما َال َعْي ٌف َأر ْ
أما ما جاء بصيغة جمع التكسير فقد كرد مرتيف.
اش َت َك ْت ِإَلى ِ
َّللا َفَقاَل ْتَ :يا َر ِّب
كما قكلو في الحديث القدسيِ ":إف لِْم َك ْعَب ِة لِ َساًنا َك َش َف َتْي ِفَ ،كَلَق ِد ْ
ِ
خش ًعا ُسج ًداَ ،ي ِحُّنك َف ِإَلْي ِؾ َك َما
َّللا َعز َك َجلِ :إِّني َخالِ ٌق َب َشًار ُ
َقل ُعكاديَ ،كَقل ُزكارِيَ .فأ َْك َحى ُ
(ٗ)

ِ
ام ُة ِإَلى َبْي ِض َيا"
َتح ُّف اْل َح َم َ

ب -اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد المتعدي:

يبنى اسـ الفاعل مف الثبلثي المجرد المتعدي؛ حيث قاؿ سيبكيو" :ىذا باب بناء األفعاؿ

كتكِق ُع َيا بو كمصادرىا فاألفعاؿ تككف مف ىذا عمى ثبلثة
التي ىي أعماؿ َت َعداؾ إلى غيرؾ ُ
ِ
فأما َف َع َل
أبنية :عمى َف َع َل َي ْف ُع ُل ،كَف َع َل َي ْف َع ُل ،كَف َع َل َي ْفع ُل ،كيككف المصدر فعبلً ،كاالسـ فاعبلّ .
)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٕٚأخرجو مسمـ في الصحيح ٗ ٜٜٔٗ/رقـ الحديث()ٕ٘ٚٚ
كىك صحيح.

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٜٛكنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ،المتقي اليندي،

(ٜ٘ٚق) ،بكري حياني كصفكة السقا ،مؤسسة الرسالة ،ط٘ ،بيركتٔٗٓٔ ،قٜٔٛٔ-ـ ٗٛٗ/ٙ ،رقـ
الحديث(ٔ٘ )ٔٙٙكىك ضعيف.

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٕٕ ،أخرجو الترمذي في السنف ٘ ٜٜٔ/رقـ الحديث()ٖٜٔٚ

كىك صحيح.

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٔٓٚأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط  ٔ٘ٗ/ٙرقـ
الحديث( )ٙٓٙٙكىك ضعيف.
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كخَمَق ُو َي ْخُمُق ُو َخْمَقاً ،كاالسـ خالق ،كدقو يدقو دقاً،
َي ْف ُع ُل كمصدره فقتل َي ْق ُت ُل قتبلً ،كاالسـ قاتل؛ َ
س َحْب َساً ،كىك
أما َف َع َل َي ْف ِع ُل فنحكَ :ضَر َب َي ْضُر ُب َضْرباً كىك
كاالسـ ٌّ
ضاربَ ،
ٌ
س َي ْح ِب ُ
كحَب َ
داؽ .ك ّ
الحس ،كَل ِق َم ُو َيْمَق ُم ُو
حابس .كأما َف ِع َل َي ْف ُع ُل كمصدره كاالسـ فنحكَ :ل ِح َس ُو َيْم َح ُس ُو َل ْحساً كىك
ٌ
(ٔ)
شارب"
كش ِرَب ُو َي ْشَرَب ُو َشْرباً كىك
القـَ ،
ٌ
َل ْق َماً كىك ٌ
كقد جاء اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد المتعدي ( )ٜٗتسعاً كأربعيف مرة ،بصيغ:

المفرد المذكر ،كالمفرد المؤنث ،كجمع المذكر السالـ ،كجمع التكسير.

أما ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد جاء( )ٕٛثماني كعشريف مرة.
ّ
َ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية اآلتية:

َف أَ ْذ ُكَرُه كىك لي ِب َم ْق ٍت"
اص َف َح ٌّ
" َك َم ْف َذ َكَرِني َك ُى َك لِي َع ٍ
ق َعَمي أ ْ
ِِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
َف
كماَ ،فَق َدَر أ ْ
" َكعزتي َك َجبللي ألَ ْن َتق َمف م َف الظال ِـ في َعاجمو ك آجموَ ،كألَ ْن َتق َمف مم ْف َأرَى َم ْظُم ً
(ٖ)
َيْن ُصُرُهَ ،فَم ْـ َيْن ُصْرُه"
(ٕ)

كؾ ِفي بي ِت َؾ؟ َقاؿ ِ :إف لِ ُك ِل َزِ
ِ ِ
ِ
ائ ٍر َعَمى اْل َم ُز ِ
كر
اؿ ِ :إَل ِييَ ،ما لِعَباد َؾ َعَمْي َؾ ِإ َذا ُى ْـ َزُار َ
َْ
ّ
َ
"إف َد ُاكَد َق َ
(ٗ)
َف أُع ِ
افَي ُي ْـ ِفي ُّ
يت ُي ْـ"
الدْنَياَ ،كأَ ْغ ِفَر َل ُي ْـ ِإ َذا َل ِق ُ
َحًّقاَ ،يا َد ُاكُد ِإف َل ُي ْـ َعَمي أ ْ َ
تسع مرات.
أما ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد جاء (َ )ٜ
ّ
َف ال ي ْد ُخُمكا بي ًتا ِم ْف بيكِتي ِإال ِبُقُم ٍ ِ
يم ٍة
َْ
ُُ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أنذر قكمؾ أ ْ َ
كب َسم َ
ِ (٘)
كأَْلس ٍف ِ
ِ
طاىَرٍة"
كج َ
صاد َق ٍة َكأَْي ٍد َنقي ٍة َكُفُر ٍ
َ ُ َ

)ٔ) الكتاب ٗ٘/

ٕ
السنية في األحاديث القدسية ٕٓ ،مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ،لمديمميٜ٘ٓ( ،ق) ،تح.
) ) اإلتحافات ّ
ّ
السعيد بف بسيكني زغمكؿ ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٔٗٓٙ ،قٜٔٛٙ-ـ ،ٜٔٚ /ٖ ،رقـ

الحديث( )ٗٗٛٙكىك ضعيف.

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،٘ٚأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ٔ ٔ٘/رقـ
الحديث( )ٖٙكىك ضعيف.

) )4اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٔٓٙأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط  ٔٗٗ/ٙرقـ
الحديث( )ٖٙٓٚكىك ضعيف.

)٘) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٗٓٔ ،مختصر تاريخ دمشق البف عساكر ،تح .ركحية النحاس

كآخركف ،دار الفكر ،طٔ ،دمشقٕٔٗٓ ،قٜٔٛٗ-ـ ،ٖٕٓ/ٕٚ ،كىك ضعيف.
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َّللا َت َعاَلى لِمن َف ِ
ى ًة،
اخُرِجيَ ،قاَل ْت  :ال أ ْ
سْ :
َخُر ُج إِال َك ِارَ
اؿ ُ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي َ ":ق َ
(ٔ)
اخرجي كا ْف كرىت"
اؿْ :
َق َ
سبع مرات.
أما ما جاء بصيغة جمع المذكر السالـ فقد جاء(َ )ٚ
ّ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي:

ِِ
طي ُتو أَ ْف َضل ما أ ِ
ِ
ِ
يف"
َع َ ْ ُ
َ َ ْ
" َم ْف َش َغَم ُو ذ ْكرِي َع ْفَ َم ْسأََلتي أ ْ
ُعطيت السائم َ

(ٕ)

خمس مرات.
أما ما جاء بصيغة جمع التكسير فقط (٘)
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امة يا آدـُ :ق ْـ َف َج ِّي ْز م ْف ُذِّريت َؾ ُت ْس َعم َائ ٍة
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ" :يُق ُ
كؿ هللا َي ْكَـ اْلقَي َ
(ٖ)
ِ
ِ
ِ
َس َكِد"
َكِت ْس َع ٍة َكِت ْسع َ
اب ُو َكَب َك ْكا ....،األ ْ
َص َح ُ
يف ِإَلى الن ِارَ ،كَكاحًدا ِإَلى اْل َجنةَ ،فَب َكى أ ْ
ِ ِ ِ
يـ َيا َخمِيمِي َح ِّس ْف ُخُمَق َؾ َكَل ْك َم َع
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أ َْك َحى ُ
َّللا َعز َك َجل إَلى إْبَراى َ
)ٗ)
اْل ُكف ِ
ار"...
أما السماعي لـ يرد في األحاديث القدسية مف الثبلثي.

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٘٘ ،مسند البزار ،لمبزارٕٜٕ( ،ق) ،تح .محفكظ الرحمف زيف
الديف كآخركف ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،طٔ ،المدينة المنكرةٜٔٛٛ ،ـ ،ٙٚ/ٔٚ ،رقـ الحديث(ٓ )ٜٜ٘كىك

صحيح.

ٕ
السنية في األحاديث القدسية  ،ٙٙخمق أفعاؿ العباد ،لمبخاريٕ٘ٙ( ،ق) ،تح .عبد الرحمف
) ) اإلتحافات ّ
عميرة ،دار المعارؼ السعكدية ،الرياض ،د.ت ،ٜٔٓ/ٔ ،رقـ الحديث( )٘ٙٚكىك صحيح.

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٕ ،ٜأخرجو الترمذي في السنف ٗ ٙٛٗ/رقـ الحديث()ٕ٘ٗٚ

كىك صحيح.

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٓٓٔ ،المعجـ األكسط ،الطبرانيٖٙٓ( ،ق) ،تح .طارؽ دمحم
كعبد المحسف الحسيني ،دار الحرميف ،القاىرة ،د.ت ٖٔ٘/ٙ ،رقـ الحديث( )ٙ٘ٓٙكىك ضعيف.
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ثاني ًا :اسـ الفاعل مف غير الثبلثي

ٔ -مف الرباعي ،لـ يرد في األحاديث القدسية.
ٕ -اسـ الفاعل مف المزيد:

أ -اسـ الفاعل مف مزيد الثبلثي.

فقد أشار النحاة إلى أف بناء اسـ الفاعل مما يككف مزيداً يشتق عمى كزف مضارعو؛ بإبداؿ

حرؼ المضارعة ميماً مضمكمة ككسر ما قبل اآلخر؛ حيث قاؿ ابف مالؾ:

كزنة المضارع اسـ فاعل  ...مف غير ذي الثبلث كالمكاصل
مع كسر متمك األخير مطمقا  ...كضـ ميـ زائد قد سبقا

(ٔ)

"كقد شذت مف غير الثبلثي ألفاظ قميمة جاء منيا اسـ الفاعل ،مثل :أعشب السيل فيك

(عاشب) ،كأيفع الغبلـ فيك(يافع) ،كجاءت بعض ألفاظ شاذة مفتكحة ما قبل اآلخر ،مثل:
حصف)"
أسيب فيك ( ُم ْس َيب) ،كأحصف الرجل فيك ( ُم َ

(ٕ)

أما ما كرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية مف الفعل الثبلثي المزيد

فقد كرد(ٖ )ٙثبلثاً كستيف مرة:

ٔ -الفعل الثبلثي المزيد البلزـ فقد جاء (٘٘) خمساً كخمسيف مرة
بصيغ :المفرد المذكر ،كالمثنى ،كالمفرد المؤنث ،كالجمع المذكر السالـ.

أما ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد جاء (ٕٖ) اثنتيف كثبلثيف مرة.
ّ

كما قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية اآلتية:

"لكال أف الذنب خير لعبدي المؤمف مف العجب ما خميت بيف عبدي المؤمف كبيف الذنب"

(ٖ)

" أنا أكرـ كأعظـ عفكا مف أف أستر عمى مسمـ في الدنيا ثـ أفضحو بعد أف سترتو كال أزاؿ
(ٗ)

أغفر لعبدي ما استغفرني"
)ٔ) شرح ابف عقيل ٖٖٔٚ /

)ٕ( شذا العرؼ في فف الصرؼ ،أحمد الحمبلكئٖ٘ٔ( ،ق) ،تح .نصر هللا نصر هللا ،مكتبة الرشد ،الرياض،
ٕٕٗٔق.ٕٙ ،
ٖ
السنية في األحاديث القدسية  ،ٜ٘ذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ ٖ ٘ٔٗ/رقـ
) ) اإلتحافات ّ
الحديث(ٕ )ٚٙٚكىك صحيح.

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖ٘ ،نكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ،الحكيـ الترمذي،
(ٕٖٓق) ،تح .عبد الرحمف عميرة ،دار الجيل ،بيركت ،ٖٗ/ٕ ،كىك مرسل.
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ثبلث مرات.
أما ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد جاء (ٖ) َ
ّ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :كاذا رأيت الدنيا مقبمة فقل :إنا ﵀ كانا إليو راجعكف ،كاذا رأيت

الدنيا مدبرة ،كالفقر مقببلً ،فقل :مرحباً بشعار الصالحيف"

(ٔ)

تسع عشرَة مرة.
أما ما جاء بصيغة جمع المذكر السالـ فقد جاء (َ )ٜٔ
ّ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي:

" كجبت محبتي لممتحابيف في ،كالمتجالسيف في ،كالمتباذليف في ،كالمتزاكريف في "
ّ
ّ

(ٕ)

أما ما جاء بصيغة المثنى فقد جاء مرة كاحدة.
ّ
رجبلف في بني إسرائيل م َتك ِ
اخ ِ
ِ
أحدىما
كاف
ياف ،ككاف ُ
كذلؾ قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي َ ":
َ َُ
(ٖ)
ِ
العباد ِة"...
اآلخر ُمجت ِيًدا في
َ
ُم ْذنًبا ،ك ُ

ٕ -الفعل الثبلثي المزيد المتعدي فقد كرد ( )ٛثماني م ارت.
َ
بصيغتي :المفرد المذكر ،كجمع المذكر السالـ.

سبع مرات.
أما ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد جاء (َ )ٚ
ّ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي:

(ٗ)

"ينادي المنادي يا أىل التكحيد ليعفكا بعضكـ عف بعض ،كعمي الثكاب"

أما ما جاء بصيغة جمع المذكر السالـ فقد جاء مرة كاحدة.
ّ
(٘)
ِ
ِ
يف"....
يفَ ،كَيا أ َ
كذلؾ قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أ َْك َحى هللا ِإَليَ :يا أ َ
َخا اْل ُمْر َسم َ
َخا اْل ُمْنذ ِر َ

)ٔ) تـ تخرجو ٔٗ

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٜٗأخرجو أحمد في المسند  ٗٗٚ/ٖٚرقـ الحديث(ٖ)ٕٕٚٛ

كىك صحيح.

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٘ٔٔ ،أخرجو أحمد في المسند ٗٔ ٗٙ/رقـ الحديث(ٕ)ٕٜٛ

كىك صحيح.

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٔٔٚأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ٕ ٛٚ/رقـ
الحديث( )ٖٖٔٙكىك ضعيف.

)٘) تم تخرجه 54
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مباف عدة ،مزيداً بحرؼ ،كبحرفيف،
أما اسـ الفاعل مف الثبلثي المزيد فقد جاء عمى ٍ
ّ
كبثبلثة أحرؼ ،كىي كاآلتي:

أ -اسـ الفاعل المزيد بحرؼ كاحد:
كفعل ،كفاعل ،كقد جاء(ٔٗ) إحدى كأربعيف مرة.
كقد جاء مف األكزاف اآلتية :أفعلّ ،

أفعل:

أما ما كرد مزيدا بحرؼ كاحد مف كزف أفعل فقد جاء( )ٖٙستاً كثبلثيف مرة ،كجاء
ّ
(م ْف ِعل).
المزيد أفعل عمى كزف ُ
كما في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية اآلتية:

" أنا أكرـ كأعظـ عفكا مف أف أستر عمى مسمـ في الدنيا ثـ أفضحو بعد أف سترتو كال أزاؿ
(ٔ)

أغفر لعبدي ما استغفرني"

"لكال أف الذنب خير لعبدي المؤمف مف العجب ما خميت بيف عبدي المؤمف كبيف الذنب"

(ٕ)

طعامؾ ما ال ي ْذ َكر اسـ ِ
ِ
َّللا َعَمْي ِوَ ،ك َشَرُاب َؾ ُك ُّل
تؾ ِّ
اء َ
" ك َت ُاب َؾ اْل َك ْش ُـَ ،كقر َ
الش ْعُرَ ،كُرُسُم َؾ اْل َك َيَنةَُ ،ك َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ
(ٖ)
ُم ْس ِك ٍرَ ،ك ِص ْد ُق َؾ اْل َك ِذ ُبَ .... ،ك ُم َؤِّذُن َؾ اْل ِم ْزَم ُار "...
"كاذا رأيت الدنيا مقبمة فقل إنا ﵀ كانا إليو راجعكف كاذا رأيت الدنيا مدبرة كالفقر مقببلً فقل

مرحباً بشعار الصالحيف"

(ٗ)

فعل:
ّ

فعل عمى كزف
فعل فقد جاء مرتيف ،كجاء المزيد ّ
أما ما كرد مزيدا بحرؼ كاحد عمى كزف ّ
ّ
(م َف ّعل).
ُ
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية اآلتية:

مت لمقانطيف مف رحمتي"
لعج ُ
"فمك ُ
كنت ُم َع ّجبلً العقكبة أك كانت العجمة مف شأني ّ

(٘)

)ٔ) تـ تخريجو ٗٗ
)ٕ) تـ تخريجو ٗٗ

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖٔٔ ،المعجـ الكبير ،لمطبرانيٖٙٓ( ،ق) ،تح .حمدي السمفي،
مكتبة ابف تيمية ،طٕ ،القاىرةٔٗٔ٘ ،قٜٜٔٗ-ـ ،ٖٔٓ/ٔٔ ،رقـ الحديث(ٔ )ٔٔٔٛكىك ضعيف.

)ٗ) تـ تخريجو ٔٗ

)٘) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٔ ،ٙذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ ٖ ٔٗٙ/رقـ
الحديث(ٔٓ )ٜ٘كىك ضعيف.
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ِ
الش ْعُرَ ،كُرُسُم َؾ
تؾ ِّ
اء َ
يقكؿ هللا-عز كجل -إلبميس في الحديث القدسي ":ك َت ُاب َؾ اْل َك ْش ُـَ ،كقر َ
طعامؾ ما ال ي ْذ َكر اسـ ِ
َّللا َعَمْي ِوَ ،ك َشَرُاب َؾ ُك ُّل ُم ْس ِك ٍرَ ،ك ِص ْد ُق َؾ اْل َك ِذ ُبَ .... ،ك ُم َؤِّذُن َؾ
اْل َك َيَنةَُ ،ك َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ
(ٔ)
اْل ِم ْزَم ُار "...

فاعل:

ثبلث مرات  ،كجاء المزيد
أما ما كرد مزيدا بحرؼ كاحد مف كزف فاعل فقد جاء (ٖ) َ
ّ
ِ
فاعل عمى كزف
(مفاعل).
كقكلو في الحديث القدسي" :ينادي المنادي يا أىل التكحيد ليعفكا بعضكـ عف بعض ،كعمي
(ٕ)

الثكاب"

ب -اسـ الفاعل المزيد بحرفيف:
كتفعل ،تفاعل ،كقد جاء (ٕٔ) إحدى كعشريف مرة.
كقد جاء مف األكزاف اآلتية :افتعلّ ،

افتعل:

أربع مرات ،عمى كزف (مفتعل).
أما ما كرد مزيدا بحرفيف مف كزف افتعل فقد جاء (ٗ) َ
ّ
رجبلف في بني إسرائيل م َتك ِ
اخ ِ
ِ
أحدىما ُم ْذِنًبا،
كاف
ياف ،ككاف ُ
كقكلو في الحديث القدسيَ " :
َ َُ
ِ
الذنب ،فيقكؿِ :
ِ
المجتيد يرى
أقصْر،
اآلخر عمى
اؿ
اآلخر ُمجت ِي ًدا في
َ
ُ
َ
ك ُ
ُ
العبادة ،ككاف ال يز ُ
كربي ،أب ِع ْثت عَمي رقيبا؟! فقاؿِ :
ِ
ذنب ،فقاؿ لوِ :
كهللا ال
يكما عمى ٍ
أقصْر ،فقاؿ :خّمِني ِّ ُ َ
َ
ً
فكجد ُه ً
(ٖ)
ِ
ِ
العالميف"
رب
كحيما ،فاجتمعا َ
هللا َ
َ
هللا الجن َة ،فقبض ُر َ
عند ِّ
لؾ ،أك ال ُي ْدخُم َؾ ُ
َي ْغفُر ُ
ِ ِ
َخ ْذ ُت ِمْن ُو َما
َع َ
طْي ُت ُك ْـ َف ْضبل َك َسأَْل ُت ُك ْـ َقْر ًضا َ ...ك َم ْف أ َ
ككقكلو في الحديث القدسي ":يا عَبادي ،أ ْ
(ٗ)
ِ
ِ
ِ
يف"
َع َ
طْي ُت ُو ُكْرًىا َف َصَبَر َك ْ
أْ
اح َت َس َب أ َْك َجْب ُت َل ُو َصبلتي َكَر ْح َمتي َكَك َتْب ُت ُو ِم َف اْل ُم ْي َتد َ

تفعل:
ّ

ثبلث مرات ،عمى كزف (متفعل).
تفعل فقد جاء (ٖ) َ
أما ما كرد مزيدا بحرفيف مف كزف ّ
ّ

)ٔ) تـ تخريجو ٗٙ
)ٕ) تـ تخريجو ٘ٗ
)ٖ) تـ تخريجو ٘ٗ

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٗ ،ٛذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ  ٖٛٛ/ٙرقـ
الحديث(ٔ )ٜٔٙٔكىك صحيح.
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صِّن ُعك َف ِب ِم ْث ِل ُّ
الزْى ِد
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :يا ُم َ
كسىِ ،إن ُو َل ْف َي َت َصن َع ِإَلي اْل ُم َت َ
ِفي ُّ
الدْنَياَ ،كَل ْـ َي َتَقر َب ِإَلي اْل ُم َتَقِّرُبك َف ِب ِم ْث ِل اْل َكَر ِع َعما َحرْم ُت َعَمْي ِي ْـَ ،كَل ْف َي َت َعب َد ِإَلي
ِ ِ (ٔ)
اْلمتعبدك َف ِب ِم ْث ِل اْلب َك ِ
اء ِم ْف خي َفتي"
ُ

تفاعل:

أربع عشرَة ،عمى كزف (متفاعل).
أما ما كرد مزيدا بحرفيف مف كزف تفاعل فقد جاء (ٗٔ) َ
ّ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":كاف رجبلف في بني إسرائيل متكاخياف ككاف أحدىما مذنبا

كاآلخر مجتيدا"

(ٕ)

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":كجبت محبتي لممتحابيف في ،كالمتجالسيف في،
ّ
ّ
(ٖ)
كالمتباذليف في ،كالمتزاكريف في "

ت -اسـ الفاعل المزيد بثبلثة أحرؼ:

استفعل:

أما ما كرد مزيدا بثبلثة أحرؼ عمى كزف استفعل فقد جاء مرة كاحدة كجاء مف المزيد
ّ
استفعل عمى كزف (مستفعل)
كقكلو تعالي في الحديث القدسي عندما أكحى إلى سيدنا مكسى-عميو السبلـ ":يا

مكسى كف لمفقير كنزا ،كلمضعيف حصنا ،كلممستجير غيثا ،أكف لؾ في الشدة صاحبا"

ٔ
السنية في األحاديث القدسية  ،ٛٚأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ٗ ٔٛٛ/رقـ
) ) اإلتحافات ّ
الحديث( )ٖٜٖٚكىك متركؾ.

)ٕ) تـ تخريجو ٘ٗ

)ٖ) تـ تخريجو ٘ٗ

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٜٚذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ  ٗٛٚ/ٙرقـ
الحديث(ٗ )ٔٙٙٙكىك ضعيف.
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(ٗ)

ٕ -اسـ الفاعل مف الرباعي المزيد
حيث جاء مزيداً بحرفيف عمى كزف(افعنمل) مرة كاحدة.
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي لمكلداف يكـ القيامة :ادخمكا الجنة ،فيقكلكف :يا رب حتى يدخل
آباؤنا كأمياتنا فيأبكف ،فيقكؿ هللا عز كجل :ما لي أراىـ محبنطئيف ،ادخمكا الجنة ،فيقكلكف:
(ٔ)

يا رب آباؤنا ،فيقكؿ :ادخمكا الجنة أنتـ كآباؤكـ"

ِ
ِ
ض ُب
المت َغ ِّ
الم ْمتمئ َ
محبنطئيف :مف َ
الم ْحَبْنطيُ :
غضباً أَك ب ْطَن ًة ،ك ُ
(حَبط) ،وال َحَبْنطىُ :
(ٕ)
ِ
ئ لِمش ْي ِء  ،كألحق بالرباعي بزيادة األلف في آخره ككزنو (افعنمل) فأصبح مزيداً
الم ْس َتْبط ُ
ُ
بحرفيف.
(حَبط) بحرفيف.
محبنطئيف :مف احبنطى مزيدة مف األصل َ

كقد جاء اسـ الفاعل في المرتبة األكلى مف؛ حيث كركد الصفات المشتقة في األحاديث

القدسية ،ألنو دؿ عمى حدث كصاحبو كيصف ذاتاً ،كجارى مضارعو في الحاؿ كاالستقباؿ،
كاشتق مف فعل لمف قاـ بو عمى معنى الحدكث ،عمى كجو التجدد كالحدكث.

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٔ ،ٜأخرجو أحمد في المسند  ٔٚٗ/ٕٛرقـ الحديث(ٔ)ٜٔٙٚ

كىك صحيح.

(ٕ( لساف العرب ٕٕٚ/ٚ
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المبحث الثاني
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المػػػػػفعكؿ
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تطكر مصطمح اسـ المفعكؿ:

اسـ المفعكؿ

يبلحع أف متقدمي النحاة ،كػ( سيبكيو ،كالمبرد ،كالفراء) كغيرىـ ،لـ يقدمكا تعريفاً السـ

المفعكؿ ،لكف ليـ الفضل الكبير أف كضعكا النكاة األكلى لمفيكـ اسـ المفعكؿ ككيفية اشتقاقو،

كصياغتو كاعمالو ،كىناؾ مف جاء مف بعدىـ كقد عرفكا اسـ المفعكؿ عمى أنو :اسـ مشتق

لمداللة عمى مف كقع عميو الفعل ،كىذه بعض التعريفات لو:

(ٔ)

دؿ عمى مف كقع عميو الفعل"
عبد القاىر الجرجاني ّ
عرفو ":كاسـ المفعكؿ :ما ّ

عرفو ":ىك الجاري
عمى(ي ْف َع ُل) مف فعمو ،نحك(مضركب) ،كيعمل عمل الفعل "
الزمخشري ّ
ُ
عرفو ":ما اشتق مف فعل ،لمف كقع عميو"
ابف الحاجب ّ

(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)

دؿ عمى حدث كمفعكلو ،كيعمل عمل فعل المفعكؿ"
ابف مالؾ ّ
عرفو ":ىك ما ّ

(٘)

عرفو ":ىك ما اشتق مف فعل لمف كقع عميو كػ :مضركب ،كمكرـ"
ابف ىشاـ ّ
ذلؾ:

أما بالنسبة لممحدثيف فمـ يضيفكا شيئاً جديداً ،كقد تابعكا القدماء في تعريفاتيـ كمف
ّ

عرفو ":كصف مشتق مف مصدر الفعل المبني لممجيكؿ؛ لمداللة عمى مف كقع
ياسيف الحافع ّ
()ٙ
عميو الحدث ،عمى كجو التجدد كالحدكث ،ال الثبكت كالدكاـ"
()ٚ

عرفو ":اسـ مشتق يدؿ عمى معنى مجرد ،كعمى مف كقع عميو ىذا المعنى"
عباس حسف ّ
()ٛ

فاضل السامرائي ":ما ّدؿ عمى الحدث كالحدكث ،كذات المفعكؿ"

ٔ
الح َمد ،مؤسسة الرسالة ،طٔ،
) ) المفتاح في الصرؼ ،عبد القاىر الجرجانيٗٚٔ( ،ىػ) ،تح .عمي تكفيق َ
بيركتٔٗٓٚ ،قٜٔٛٚ-ـٜ٘ ،

)ٕ) المفصل في العربية ٕٕٗ

)ٖ) شرح الرضي لكافية ابف الحاجب ٕٚٗٔ/

)ٗ) شرح التسييل ،البف مالؾٕٙٚ( ،ق) ،تح .عبد الرحمف السيد كدمحم بدكي المختكف ،مطبعة ىجر ،طٔ،
القاىرةٔٗٔٓ ،قٜٜٔٓ-ـٛٚ/ٖ ،

)٘) شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ٓٗٛ
) )ٙإتحاؼ الطرؼ في عمـ الصرؼ ٔٓٚ
) )ٚالنحك الكافي ٖٕٚٔ/

) (ٛمعاني األبنية في العربية ،فاضل صالح السامرائي ،دار عمار ،طٕ ،عمافٕٔٗٛ ،قٕٓٓٚ-ـٕ٘ ،
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صياغة اسـ المفعكؿ

مباف عدة ،سكاء أكاف
يصاغ اسـ المفعكؿ مف الثبلثي المجرد ،كالثبلثي المزيد ،كعمى ٍ
الزماً ،أك معتدياً.

أكالً :صياغة اسـ المفعكؿ مف الثبلثي المجرد:

يصاغ اسـ المفعكؿ مف الثبلثي المجرد عمى كزف(مفعكؿ) ،كنبلحع أنو يشتق مف الفعل
مثل(ي ْف َع ُل)"(ٔ)،
مثل(ي ْف َع ُل) ،كفاعل
مف(ي ْف َع ُل)؛ حيث قاؿ سيبكيو ":فمفعكؿ
المبني لممجيكؿ
َ
ُ
ُ
مثل(ي ْف َع ُل)"
كابف جني قاؿ" :كاذا كاف االسـ مفعكالً ،كفي أكلو الميـ كاف عمى
ُ

(ٕ)

معناه(ي ْف َع ُل) تقكؿ :زيد ضارب
جار عمى الفعل المضارع الذي
كقاؿ المبرد ":كاسـ المفعكؿ ٍ
ُ
(ٖ)

عم اًر ،كما تقكؿ :زيد يضرب عم اًر ،كزيد مضركب"

أما إف أردت بناء اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي قياساً جيء بو عمى زنة(مفعكؿ)؛
ّ
حيث قاؿ ابف مالؾ:
(ٗ)

ِ
آت ِم ْف َق َص ْد
الثبلثي اطَرْد *** ِزن ُة
مفعكؿ
في اسـِ
مفعكؿ َك ٍ
ٍ
ِّ
السنية في
فقد كرد اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد كالمزيد في كتاب اإلتحافات ّ

األحاديث القدسية(ٕٕ) اثنتيف كعشريف مرة.

اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد فقد جاء(٘ٔ) خمس عشرة مرة ،الزماً كمتعدياً،
كجميعيا بصيغة المفرد المذكر.

أكال -اسـ المفعكؿ مف الثبلثي
أ -اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد البلزـ:
فقد كرد مرتيف بصيغة المفرد المذكر

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي...":غير المغضكب عمييـ ،كال الضاليف"

(٘)

)ٔ) الكتاب ٜٔٔٓ/

)ٕ) المنصف ٕٔٚٓ/

)ٖ) المقتضب ٕٜٔٔ/

)ٗ) شرح ابف عقيل ٖٖٔٚ/

)٘) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٕٔ ،أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط  ٕٜٚ/ٙرقـ
الحديث(ٔٔٗ )ٙكىك ضعيف.
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ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":ال يشرب عبد مسمـ مف خمر إال سقيتو بما انتيؾ منيا
مف الحميـ معذب بعد أك مغفكر لو ،كال يتركيا كىك عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو

منيا فأديتو في حظيرة القدس"

(ٔ)

ب -اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد المتعدي:

ثبلث عشرة مرة ،كجميعيا بصيغة المفرد المذكر ،كمف ذلؾ:
فقد كرد(ٖٔ) َ

قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية اآلتية:

ككسعت عميو في المعيشة ،تمضي عميو خمسة أعكاـ ال يفد
أصححت لو جسمو،
" إف عبداً
ُ
ُ

إلي لمحركـ"

(ٕ)

ِِِ ِِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َف َيْن ُصَرُه َفَم ْـ
كما َفَقدَر أ ْ
" ألَ ْن َتق َمف م َف الظال ِـ في َعاجمو َكآجموَ ،كألَ ْن َتق َمف مم ْف َأرَى َم ْظُم ً
(ٖ)
َيْنصره"
َّللا َت َعاَلى ِإَلى ِذي اْلَقْرَنْي ِفَ :ك ِعزِتي َك َج َبل لِي َما َخَم ْق ُت
" ْأك َحى ُ
ِ
كؼ َك َسيْم ُت ُو
َك َسأ ْ
َج َع ُل َل ُو َعَم ًما َف َم ْف َأرَْي َتِني َحبْب ُت ِإَلْيو اْل َم ْعُر َ

َخْمًقا أَحب ِإَلي ِم َف اْلمعر ِ
كؼ،
َ
َ ُْ
َعَمْي ِوَ ،ك َحبْب ُت ِإَلى الن ِ
اس الطَم َب

ِ
ِإَلي ِوَ ،فأ ِ
كؼَ ،كَبغ ْض ُت ِإَلى
َحب ُو َكَت َكل ُوَ ،فِإن ُو ِم ْف َخْي ِر َم ْف َخَمْق ُتَ ،ك َم ْف َأرَْي َتِني َكرْى ُت ِإَلْيو اْل َم ْعُر َ
ْ
(ٗ)
الن ِ
اس الطَم َب ِإَلْي ِوَ ،فأَْب ِغ ْض ُو َكَال َت َكل ُوَ ،فِإن ُو ِم ْف َشِّر َما َخَم ْق ُت"

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٘ ،ٚأخرجو أحمد في المسند  ٘٘ٔ/ٖٙرقـ الحديث()ٕٕٕٔٛ

كىك ضعيف

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٕٗ ،شعب اإليماف ،لمبييقيٗ٘ٛ( ،ق) ،تح .عبد العمي أشرؼ
كمختار أحمد الندكي ،مكتبة الرشد ،طٔ ،اليندٕٖٔٗ ،قٕٖٓٓ-ـ ٖٗٔ/٘ ،رقـ الحديث(ٕ )ٖٜٔٓكىك

ضعيف.

)ٖ) تم تخريجه 54

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖٓٔ ،ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٔٔٗٗ/
رقـ الحديث(٘ٔ٘) كىك حسف.
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ثاني ًا :صياغة اسـ المفعكؿ مف غير الثبلثي

ٔ -اسـ المفعكؿ مف الرباعي ،لـ يرد
ٕ -اسـ المفعكؿ مف المزيد

أ -اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المزيد:

يصاغ اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المزيد ،بإبداؿ حرؼ المضارعة ميماً مضمكمة ،كفتح ما

قبل اآلخر ،قاؿ سيبكيو ... ":كليس بيف الفاعل كالمفعكؿ في جميع األفعاؿ التي لحقتيا

الزكائد إال الكسرة التي قبل آخر حرؼ كالفتحة ،كليس اسـ منيا إال كالميـ الحقتو أكالً
(ٔ)
كمقاتل فجرى عمى مثاؿ يقاتل كيقاتل"...
مقاتل
مضمكمة ،فمما قمت
ٌ
ٌ

حيث قاؿ ابف مالؾ:

(ٕ)

كاف فتحت منو ما كاف انكسر  ...صار اسـ مفعكؿ كمثل المنتظر

إما مزيداً بحرؼ أك حرفيف أك ثبلثة أحرؼ ،كقد
كيككف اسـ المفعكؿ مف مزيد الثبلثيّ .
ست
السنية(َ )ٙ
جاء اسـ المفعكؿ مف مزيد الثبلثي في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات ّ
فعل ،كفاعل ،كأفعل.
مرات ،مزيداً بحرؼ كاحد عمى األكزاف اآلتيةّ :

فاعل:

ثبلث مرات صيغتي المفرد المذكر ،كالمفرد المؤنث.
فقد كرد (ٖ) َ
أما ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد كرد مرة كاحدة.

قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":إذا أصبحت معافى في جسدؾ ،آمنا في سربؾ عندؾ قكت

يكمؾ ،فعمى الدنيا العفاء"

(ٖ)

أما ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد كرد مرتيف.

قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":مف أىاف لي كليا فقد بارزني بالمحاربة"...

(ٗ)

)ٔ) الكتاب ٕٕٗٛ/

)ٕ) شرح ابف عقيل ٖٖٔٚ/

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖٔ ،أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط  ٖٙٔ/ٛرقـ
الحديث(٘ )ٛٛٚكىك ضعيف ،كالعفاء :التراب ،مختار الصحاح ٕٗٗ

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٕ ،ٙصحيح البخاري ،لمبخاريٕ٘ٙ( ،ق) ،تح .دمحم زىير بف
ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة ،طٔ ،بيركتٕٕٔٗ ،ق  ٔٓ٘/ٛرقـ الحديث(ٕٓ٘ )ٙكىك صحيح.
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فعل:
ّ

فقد كرد مرتيف ،بصيغة المفرد المذكر ،كالمفرد المؤنث.

جاء المفرد المذكر مرة كاحدة.

قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":ال يشرب عبد مسمـ مف خمر إال سقيتو بما انتيؾ منيا مف
الحميـ معذب بعد أك مغفكر لو ،كال يتركيا كىك عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو منيا

فأديتو في حظيرة القدس"

(ٔ)

جاء المفرد المؤنث مرة كاحدة.

قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :يؤتى يكـ القيامة بصحف ُمختمة ،فتنصب بيف يدي هللا تبارؾ

كتعالى"...

(ٕ)

أفعل:

فقد جاء مرتيف ،بصيغة المفرد المذكر ،كجمع المذكر السالـ.
جاء المفرد الذكر مرة كاحدة.

كما جاء في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي "إنما أتقبل الصبلة لمف تكاضع بيا ِ
لعظمي ...كرحـ

المصاب"...

(ٖ)

جاء جمع المذكر السالـ مرة كاحدة.

ِ
ِ
يف"....
يفَ ،كَيا أ َ
َخااْل ُمْنذ ِر َ
كذلؾ قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :أ َْك َحى هللا ِإَليَ :يا أَ َخا اْل ُمْر َسم َ

(ٗ)

لـ يرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية المزيد بحرفيف أك ثبلثة أحرؼ السـ
المفعكؿ.

ب -اسـ المفعكؿ مف الفعل الرباعي المزيد ،لـ يرد في األحاديث القدسية.

كقد جاء اسـ المفعكؿ في المرتبة الخامسة مف؛ حيث كركد الصفات المشتقة في األحاديث

القدسية ،ألنو دؿ عمى حدث كصاحبو ،كجارى مضارعو في الحاؿ كاالستقباؿ مف الفعل المبني

لممجيكؿ ،كدؿ عمى مف كقع عميو الحدث ،عمى كجو التجدد كالحدكث.
)ٔ) تـ تخريجو ٖ٘

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٔٔٚذكره البزار في مسنده ٗٔ ٜ/رقـ الحديث( )ٖٚٛٛكىك

حسف

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٕٙذكره البزار في مسنده ٔٔ ٕٜٔ/رقـ الحديث(٘٘)ٗٛ

كىك ضعيف.
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المبحث الثالث
الصػػػػػػفة المشبية

56

الصفة المشبية

الصفة المشبية تدؿ عمى الثبكت كاالستمرار كالمزكـ في صاحبيا عمى كجو الدكاـ ،كال

تكجد ثابتة إال في الحاؿ سكاء أكانت مكجكدة قبمو أك بعده ،كقد شبييا النحاة باسـ الفاعل
كليس بالفعل؛ ألنيا ليست جارية عمى الفعل ،بل شبيت باسـ الفاعل مف حيث التذكير

كالتأنيث كالجمع بالكاك كالنكف كاأللف كالتاء ،فمذلؾ نجد عبلقة كثيقة الصمة بيف الصفة

المشبية كاسـ الفاعل عند البحث عف تعريف الصفة المشبية ،كىناؾ الكثير مف التعريفات

لمصفة المشبية عند عممائنا القدماء ككذلؾ المحدثيف ،لكف المحدثيف لـ يضيفكا شيئاً ،كمف
ىذه التعريفات:

(ٔ)

سيبكيو عقد ليا باباً أسماه "باب الصفة المشبية بالفاعل فيما عممت فيو"

يفصل بيف الصفة المشبية كاسـ الفاعل ،بل دمجيا باسـ الفاعل.

كنجده لـ

ابف السراج عرفيا بػ ":الصفات المشبية بأسماء الفاعميف :ىي أسماء ينعت بيا كما

ينعت بأسماء الفاعميف ،كتذكر كتؤنث ،كيدخميا األلف كالبلـ كتجمع بالكاك كالنكف"...

(ٕ)

الزمخشري عرفيا ":ىي التي ليست مف الصفات الجارية ،كانما ىي مشبية بيا في أنيا

تذكر كتؤنث كتثنى كتجمع"...

(ٖ)

ابف الحاجب عرفيا بػ  ":الصفة المشبية ما اشتق مف فعل الزـ لمف قاـ بو عمي معنى
(ٗ)

الثبكت"

مما ال مبالغة فيو نحك:
أبك البقاء العكبري عرفيا بػ ":كىي كل صفة ال تجري عمى الفعل ّ
(٘)
حسف كبطل كشديد"
ابف مالؾ عرفيا بػ ":كىي المبلقية فعبلً الزماً ،ثابتاً في معناه تحقيقاً أك تقدي اًر ،قابمة
()ٙ
لممبلبسة كالتجرد ،كالتعريف كالتنكير ببل شرط"

)ٔ) الكتاب ٜٔٔٗ/

)ٕ) األصكؿ في النحك ٖٔٔٓ/

)ٖ) المفصل في عمـ العربية ٕٕ٘

)ٗ) شرح شافية ابف الحاجب ٕٜٔٛٚ/

)٘) المباب في عمل البناء كاإلعراب ،ألبي البقاء العكبريٙٔٙ( ،ق) ،تح .عبد اإللو النبياف ،دار الفكر،

دمشقٔٗٔٙ ،قٜٜٔ٘-ـٖٗٗ/ٔ ،

) )ٙتسييل الفكائد كتكميل المقاصد ٖٜٔ
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كعرفيا ابف مالؾ تعريفاً آخر بػ ":الصفة المشبية كىي ما اطردت إضافتيا إلى الفاعل
(ٔ)

مصكغة؛ لحضكر فاعميتو مف أصل فعل الزـ"

ابف عصفكر عرفيا بػ ":ىي كل صفة مأخكذة مف فعل غير متعدٍ؛ ألنيا إنما ُشبيت باسـ
(ٕ)
الفاعل المأخكذ مف الفعل المتعدي فعممت عممو"
األشمكني عرفيا بػ" :ما صيغ لغير تفضيل مف فعل الزـ؛ بقصد نسبة الحدث إلى المكصكؼ
بو دكف إفادة معنى الحدكث"

(ٖ)

ابف قيـ الجكزية عرفيا بػ " :كىي كل بنية تقدمت في اسـ فاعل الثبلثي ،إال فاعبلً ،كمفعكالً إذا
(ٗ)
أضيفا إلى ما ىك مرفكع في المعنى ،كػ :طاىر القمب ،كمحمكد المقاصد"
(٘)

جر فاعل معنى بيا"
السيكطي عرفيا بػ" :صفة استحسف ّ
ً
األزىري عرفيا بػ ":كىي الصفة المصكغة لغير تفضيل؛ إلفادة نسبة الحدث إلى مكصكفيا دكف

الحدكث"..

()ٙ

أما المحدثكف فمـ يضيفكا شيئاً جديداً عمى تعريفات عمماء العربية القدامى ،فجميع
ّ
تعريفات المحدثيف تتحدث عمى أف الصفة المشبية :ىي اسـ مشتق ،يدؿ عمى ثبكت صفة
()ٚ

لصاحبيا ثبكتا عاماً ،كىذا ما نص عميو عمماؤنا مسبقاً
ابف ىشاـ األنصاري أطمق ثبلثة تعريفات لمصفة المشبية كىي:

ٔ "-ىي الصفة التي استحسف فييا أف تضاؼ لما ىك فاعل في المعنى كػ :حسف الكجو،
()ٛ
كطاىر ِ
العْرض"

)ٔ) شرح عمدة الحافع كعدة البلفع ٘ٙٛ

ٕ
الشعار ،دار الكتب العممية ،طٔ،
) ( شرح جمل الزجاج ،البف عصفكر اإلشبيميٜٙٙ( ،ق) ،تح .فكاز ّ

بيركتٜٔٗٔ ،قٜٜٔٛ-ـٕ٘/ٕ ،

)ٖ) شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ ،نكر الديف األشمكنيٜٓٓ( ،ق) ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركت،

ٜٔٗٔقٜٜٔٛ-ـٕٗٙ/ٕ ،

)ٗ) إرشاد السالؾ إلى حل ألفية ابف مالؾ ٔ٘٘ٗ/

)٘) البيجة المرضية عمى ألفية ابف مالؾ ،جبلؿ الديف السيكطئٜٓ( ،ق) ،تح .مرتضى عمي السياح ،دار
العمكـ لمتحقيق ،طٔ ،القاىرةٖٖٔٗ ،قٕٕٓٔ-ـٚ/ٕ ،

) )ٙشرح التصريح عمى التكضيح ،زيف الديف األزىريٜٓ٘( ،ق) ،تح .دمحم باسل عيكف السكد ،دار الكتب
العممية ،طٔ ،بيركتٕٔٗٔ ،قٕٓٓٓ-ـٗ٘/ٕ ،

) )ٚالنحك الكافي ٖ ،ٕٛٗ/كمعاني األبنية في العربية ٘ ،ٙكشذا العرؼ في فف الصرؼ ٕٗٔ
) )ٛأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ٖٕٔٛ/
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ٕ "-ىي كل صفة َصح تحكيل إسنادىا إلى ضمير مكصكفيا ،تختص بالحاؿ ،كبالمعمكؿ
إف
المؤخر ،كترفعو فاعبلً أك بدالً ،أك تنصبو مشبياً أك تميي اًز ،أك ُّ
تجره باإلضافة إال ْ
السببي ُ
(ٔ)
عار منيا"
كانت بأؿ كىك ٍ
ٖ "-الصفة المشبية باسـ الفاعل المتعدي لكاحد كىي الصفة المصكغة لغير تفضيل إلفادة

الثبكت" (ٕ) ،كيكاد ىذا التعريف مشابياً لما كرد عند األشمكني كاألزىري.

ُيستنتج مف التعريفات السابقة أف ىناؾ عبلقة كثيقة الصمة بيف الصفة المشبية كاسـ
الفاعل عند تعريف عمماء العربية لمصفة المشبية ،فيناؾ عبلقة اتفاؽ كتبايف بيف الصفة
فمما شابيت الصفة المشبية باسـ الفاعل ،أفرد ليا الباحثكف أبحاثاً
المشبية كاسـ الفاعلّ ،
خاصة باسـ(الصفة المشبية باسـ الفاعل) ،كىذه أىـ أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بينيما عمى

النحك اآلتي:

ٔ -الصفة المشبية كاسـ الفاعل ،كل منيما مشتق مف الفعل كىي أسماء مشتقة كبلً منيا
(ٖ)
يدؿ عمى ذات مكصكفة بحدث ،كقامت بو ،كيقببلف التذكير كالتأنيث كالتثنية كالجمع
أما الصفة المشبية فبل تعمل في النصب؛
ٕ -اسـ الفاعل يعمل عمل فعمو الزماً كمتعدياًّ .
ألنيا مشتقة مف الفعل البلزـ ،كلكف قكة شبييا باسـ الفاعل نصبت ما بعدىا شبيياً
حسف كجياً،
حسف الكجو ،كذلؾ عمى رأي مف يقكؿ :ىك
بالمفعكؿ ،قاؿ ابف يعيش ":ىك
ٌ
ٌ
(ٗ)
فانتصاب (الكجو) ىنا عمى التشبيو بالمفعكؿ"...

ٖ -الصفة المشبية تارة ال تجري عمى حركات المضارع كسكناتو ،كتارة أخرى تجري ،كفي
أما اسـ الفاعل فيجري عمى حركات
الغالب أنيا ال تجري عمى حركات مضارعو كسكناتوّ .
(٘)
مضارعو كسكناتو

ٗ -الصفة المشبية تدؿ عمى الثبكت كالمزكـ ،كاسـ الفاعل يدؿ عمى الحدث طارئ كيتجدد

() ٙ

)ٔ) شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ٔٗٛ

)ٕ) شرح قطر الندى كبل الصدى ،ابف ىشاـ األنصاريٚٙٔ( ،ق) ،تح .دمحم محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة
التجارية الكبرى ،طٔٔ ،القاىرةٖٖٔٛ ،قٜٖٔٙ-ـٕٚٚ ،

)ٖ) األصكؿ في النحك ٔ ،ٖٔٓ/كالمقتصد في شرح التكممة ٔ ،ٕ٘ٓ/كالمفصل في عمـ العربية ٕٕ٘ ،شرح
المفصل ٗ ،ٔٓٙ/شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ ٕ ،ٕٗٙ/شرح التصريح عمى التكضيح ٕٗٛ/

)ٗ( المقتصد في شرح التكممة ٕ ،ٔٓٙ/كشرح المفصل ٗ ، ، ،ٖٔٔ/شرح قطر الندى كبل الصدى ،ٕٚٛ
شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ ٕ ،ٕ٘ٔ/شرح التصريح عمى التكضيح ٕٗ٘/

)٘) المقتضب ٗ ،ٜٔٗ/كالمقتصد في شرح التكممة ٔ ،ٕ٘ٓ/كشرح المفصل ٗ ،ٔٓٙ-ٛٗ/كشرح قطر
الندى كبل الصدى ٕٚٛ

) )ٙالمفصل في عمـ العربية ٕٕ٘ ،شرح التسييل ٖ ،ٜٛ/شرح قطر الندى كبل الصدى ٕٜٚ
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٘ -اسـ الفاعل يككف لمماضي كالحاؿ كالمستقبل ،كالصفة المشبية ال تككف لمماضي

المنقطع ،كال ما لـ يقع ،كانما تككف لمحاؿ الدائـ في األزمنة الثبلثة :الماضي كالحاضر

كالمستقبل ،كىذا األصل في باب الصفات فيي تدؿ عمى األزماف الثبلثة الماضي كالحاضر
(ٔ)

أما اسـ الفاعل فيدؿ عمى زمف كاحد كال يتجدد
كالمستقبلّ .
(ٕ)
فيصاغ مف البلزـ كالمتعدي
أما الفاعل ُ
 -ٙالصفة المشبية ُتصاغ مف الفعل البلزـّ .
أما اسـ الفاعل فيتقدـ
 -ٚالصفة المشبية معمكليا ال يتقدـ عمييا كػ( ٌ
زيد َ
كجي ُو َح َس ٌف)ّ .
(ٖ)

ضارب)
كػ(زيد أباه
عميو معمكلو
ٌ
ٌ
 -ٛالصفة المشبية معمكليا ال يككف أجنبياً ،بل سببياً كالمقصكد بالسببي أف يككف مف أمكر
كجي ُو) ،كالثاني أف
برجل
ثبلثة كىي األكؿ :أف يككف متصبلً بضمير المكصكؼ كػ(مررت
ٍ
ٍ
حسف ُ
ِ
ِ
الكجو)؛ ألف "اؿ" المكصكلة قائمة
حسف
برجل
يككف متصبلً بما يقكـ مقاـ ضميره كػ(مررت
ٍ

مقاـ الضمير المضاؼ إليو ،كالثالث :أف يككف مقد اًر كمعو ضمير المكصكؼ كػ(مررت برجل
ضارب أباه) ،كيككف
برجل
أما اسـ الفاعل ،فإف معمكلو يككف سببياً كػ( مررت
ٍ
ٍ
ٍ
حسف عم اًر)ّ .
(ٗ)
عمرك)
ضارب
برجل
أجنبياً (مررت
ٍ
ٍ
ٌ
 -ٜالصفة المشبية كاسـ الفاعل يشتركاف في االعتماد في العمل عند التجرد مف "اؿ"
(٘)

المكصكلة

أكزاف الصفة المشبية

()ٙ

لمصفة المشبية أكزاف قياسية متعددة؛ حيث ذكرىا عمماء العربية قديماً كحديثاً ،لكف
الضابط األساسي في معرفة الصفة المشبية مف غيرىا لكركد بقية المشتقات األخرى ىك
ّ

إما دائماً أك
ّ
الضابط الداللي في تحديدىا ،كمشتقة مف الفعل البلزـ كتدؿ عمى الثبكت كالمزكـ ّ
شبو دائـ ،كىذه أىـ تمؾ األكزاف كمما تشتق التي ذكرىا عمماؤنا:

)ٔ) شرح المفصل ٗ ،ٔٓٛ/كشرح قطر الندى كبل الصدى  ،ٕٜٚكشرح التصريح عمى التكضيح ٕٗٛ/

)ٕ) شرح المفصل ٗ ،ٔٓٙ/كأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ٖ ،ٕٖٗ/كشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ
ٕ ،ٕٗٚ/كشرح التصريح عمى التكضيح ٕٗٛ/

)ٖ) شرح المفصل ٗ ،ٔٓٚ/كشرح قطر الندى كبل الصدى  ،ٕٜٚكتسييل الفكائد كتكميل المقاصد ٔٗٔ،
كشرح التصريح عمى التكضيح ٕٜٗ/

)ٗ) شرح المفصل ٗ ،ٔٓٚ/شرح التسييل ٖ ،ٜٓ/شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٕ ،ٕٗٛ/كشرح قطر
الندى كبل الصدى ٕٜٚ

)٘) شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٕ ،ٕ٘ٔ/كشرح التصريح عمى التكضيح ٕٗٛ/

) )ٙالكتاب ٗ ،ٖٚ -ٔٚ/كشرح شافية ابف الحاجب لمرضي ٔ ،ٜٔٗ -ٖٔٗ/كالمقتضب ٕ ،ٕٔٓ/كشذا
العرؼ في فف الصرؼ ٕٗٔ ،ٕٔٙ -كالنحك الكافي ٖ ،ٕٜٕ-ٕٛٔ/كمعاني األبنية في العربية ٛٛ ،ٜٙ
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ٔ -ىك المشتق الذي يصاغ أكؿ أمره مف مصدر الفعل الثبلثي ،البلزـ ،المتصرؼ؛ ليدؿ عمى
ثبكت صفة لصاحبيا ثبكتاً عاماً ،كمنو:

أ -إذا كاف الفعل الثبلثي مكسكر العيف( َف ِعل) ،كيدؿ عمى فرح ،أك حزف ،أك لكف ،أك عيب ،أك
أمر مف األمكر التي تط أر كتزكؿ سريعاً ،كلكنيا تتجدد ،كتتردد عمى صاحبيا كثي اًر ،يككف عمى
كزف:
 َف ِعل لممذكر ،كَف ِعمة لممؤنثَ :ف ِرحَ ،ف ِرحة. فعبلف كمؤنثو فعمى :عطشاف ،عطشى. -أفعل كمؤنثو فعبلء :أحمر ،حمراء.

ب -إذا كاف الفعل الثبلثي مضمكـ العيف( َف ُعل) ،فالصفة المشبية تككف عمى أكزاف عدة:
 َف َعلَ :ح َسف ،ك َف َعاؿَ :جَباف ،كُف َعاؿُ :ش َجاع ،كفعكؿ :كقكر.-

كىناؾ أكزاف مشتركة بيف مكسكر العيف كمضمكـ العيف كىي:
ككُرـ فيك كريـ.
فعيلَ :ب ِخل فيك بخيلَ ،
كض ُخـ فيك َض ْخـ.
َف ْعلَ :س ِبط فيك َسْبطَ ،
ِ
ِ
ِ
كمُمح فيك ِمْمح.
ف ْعلَ :صفر فيك ص ْفرَ ،
ُف ْعل :حر فيك ُحّرَ ،صُمب فيك ُصْمب.
َف ِعلَ :ف ِرح فيك َف ِر ٌحَ ،ن ُجس فيك َن ِجس.
ط ُير فيك طاىر.
فاعلَ :ص ِحب فيك صاحبَ ،

ت -إذا كاف الفعل الثبلثي البلزـ مفتكح العيف( َف َعل) ،كيعتبر مف أندر أفعاؿ الصفة المشبية،
كتككف عمى أكزفَ ،فْي ِعل :كيككف في غير الصحيح :مات يمكت فيك ميتَ ،فْي َعل :كيككف في
األجكؼ ،كأفعل :أشيب ،كَف ْعبلف :جكعافَ ،ف ِعيل :حريص
أما بالنسبة ألكزاف الصفة المشبية السابقة فقد جاءت في األحاديث القدسية في كتاب
اإلتحافات السنية عمى األكزاف اآلتيةَ :ف ِعيل ،كَف ْعبلف ُ ،ف ُعل ،كأفعل  ،كفاعل ،كمفعكؿ (ٓٔٔ)
مائ ًة كعشرة مرات.

َف ِعيل:

فقد جاء عمى كزف َف ِعيل ( )ٜ٘تسعاً كخمسيف مرة ،بصيغ ،المفرد المذكر ،كالمفرد المؤنث.
أما ما جاءت بصيغة المفرد المذكر فقد كردت( )ٖٜتسعاً كثبلثيف مرة.
ّ
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اؿ ِإال َم ْف َى َدْي ُتوُ ،كضعيف إال مف
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ":يا ِعَب ِادي ُكُّم ُك ْـ َض ٌّ
(ٔ)
قكيت ،كفقير إال مف أغنيت فاسألكني أعطكـ"...
ِ
كب ُي ْـ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":لَق ْد َخَم ْق ُت َخْمًقا أَْل ِسَن ُت ُي ْـ أ ْ
َحَمى م َف اْل َع َس ِلَ ،كُقُم ُ
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
أ ِ
يـ ِمْن ُي ْـ َحْيَارًنا "...
َمُّر م َف الصْب ِر َف ِبي َحَم ْف ُت؛ َألُت َ
َ
يحن ُي ْـ ف ْتَن ًة َتَد ُع اْل َحم َ
ثبلث مرات:
أما ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد جاء (ٖ) َ
ّ
ِ
كب
َف ال َي ْد ُخُمكا َبْي ًتا م ْف ُبُيكِتي ِإال ِبُقُم ٍ
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أنذر قكمؾ أ ْ
ِ (ٖ)
ِ
ِ
ِ
طاىَرٍة"
كج َ
يم ٍةَ ،كأَْل ُس ٍف َصاد َق ٍةَ ،كأَْي ٍد َنقي ٍةَ ،كُفُر ٍ
َسم َ
أما ما جاء بصيغة جمع التكسير فقد جاء ( )ٔٙست عشرة مرة:
ّ
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يا مكسى ما ألجأت الفقراء إلى األغنياء إف خزائني

ضاقت عمييـ كاف رحمتي لـ تسعيـ ،كلكف فرضت لمفقراء في أمكاؿ األغنياء ما يسعيـ،

أردت أف أبمك األغنياء كيف مسارعتيـ فيما فرضت لمفقراء في أمكاليـ ،يا مكسى إف فعمكا

ذلؾ أتممت عمييـ نعمتي كأضعفت ليـ في الدنيا لمكاحدة عشر أمثاليا ،يا مكسى كف لمفقراء

كن اًز ،كلمضعيف حصناً كلممستجير غيثاً ،أكف لؾ في الشدة صاحباً كفي الكحدة أنيساً كأكمؤؾ
(ٗ)

في ليمؾ كنيارؾ"

أما ما جاء بصيغة المثنى فقد جاء مرة كاحدة.
ّ
ِ
يكي ِف ما َلـ ي ُخ ْف أَحُد ُىما ص ِ
احَب ُوَ ،فِإ َذا
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أََنا َثال ُث الش ِر َ ْ َ ْ َ
َ َ َ
(٘)
َخاَن ُو َخَر ْج ُت ِم ْف َبْيِن ِي َما "

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٘ ،ٛأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط  ٔٙ٘/ٚرقـ
الحديث( )ٜٚٔٙكىك ضعيف.

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،٘ٛأخرجو الترمذي في السنف ٗ ٖٔٛ/رقـ الحديث(ٕ٘ٓٗ)
كىك ضعيف.

)ٖ) تـ تخريجو ٕٗ
)ٗ) تـ تخريجو ٗٛ

)٘) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖٗ ،أخرجو البييقي في شعب اإليماف  ٖٔٓ/ٙرقـ
الحديث(ٕٗٗٔٔ) كىك ضعيف.
62

َف ْعبلف:

خمس مرات ،بصيغة المفرد المذكر.
فقد جاءت عمى كزف َف ْعبلف (٘)
َ
(ٔ)
ِ
ِ
اس ِمي"...
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أََنا الر ْح َم ُف َخَم ْق ُت الرحـََ ،ك َشَق ْق ُت َل َيا م ِف ْ
ِ
َمُّر ِم َف
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ":لَق ْد َخَم ْق ُت َخْمًقا أَْل ِسَن ُت ُي ْـ أ ْ
َحَمى م َف اْل َع َس ِلَ ،كُقُم ُ
كب ُي ْـ أ َ
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
يـ ِمْن ُي ْـ َح ْيَارًنا َ ،ف ِبي َي ْغ َتُّرك َف أ َْـ َعَمي َي ْج َت ِرُئك َف"
الصْب ِرَ ،ف ِبي َحَم ْف ُت؛ َألُت َ
يحن ُي ْـ ف ْتَن ًة َت َد ُع اْل َحم َ
ُف ُعل:

فقد جاءت عمى كزف ُف ُعل مرة كاحدة ،بصيغ ،المفرد المذكر.
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أنا هللا الكاحد الصمد لـ ِأل ْد ،كلـ أُكلد ،كلـ يكف لي

ُك ُفكا أحد"...

(ٖ)

ِف ِّعيل:

أربع مرات ،بصيغة جمع المذكر السالـ.
فقد كرد(ٗ) َ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي " :أكحى َّللا َتعاَلى ِإَلى َن ِبي ِمف األَ ْن ِبي ِ
اء أف ُقل لعبادي
ٍّ َ
َْ
َ
ُ َ
ِّ
الصديقيف أف ال يغتركا بي؛ فإني أقيـ عمييـ عدلي كقسطي ،)ٗ("...الصديقيف مف صدؽ،
كىك المبلزـ لمصدؽ في القكؿ كالعمل ،كليس المراد ىنا المبالغة في الصدؽ.

أفعل كمؤنثو فعبلء:

فقد جاء عمى كزف أفعل (ٔٔ) إحدى عشرة مرة ،بصيغ :المفرد المذكر ،كالمفرد المؤنث،
كجمع التكسير.

ِ
ام ِة يا آدـُ :ق ْـ َف َج ِّي ْز ِم ْف ُذِّري ِت َؾ
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ" :يُق ُ
كؿ هللا َي ْكَـ اْلقَي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿْ :ارَف ُعكا
َص َح ُاب ُو َكَب َك ْكاَ ،
ُت ْس َعم َائ ٍة َكِت ْس َع ٍة َكِت ْسع َ
يف ِإَلى الن ِارَ ،ك َكاحًدا ِإَلى اْل َجنةَ ،فَب َكى أ ْ
فق َ

)ٔ) تـ تخريجو ٕٙ
)ٕ) تـ تخريجو ٕٙ

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٔ٘ ،أخرجو اإلماـ أحمد في المسند ٖٔ ٖٕ٘/رقـ
الحديث(ٕٕٓ )ٛكىك صحيح.

ٗ
السنية في األحاديث القدسية ٔٓٔ ،أخرجو الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب
) ) اإلتحافات ّ
ّ
ٔ ٔٗ٘/رقـ الحديث( )ٜ٘ٔكىك ضعيف.
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رءكس ُكـَ ،فك ال ِذي َن ْف ِسي ِبي ِد ِه ما أُم ِتي في األُمـِ ِإال َكالشعرِة اْلبي َض ِ
اء في ِجْم ِد الث ْك ِر
ُُ َ ْ َ
َْ َ ْ
َ
َ َ
(ٔ)
َس َكِد"
األ ْ

أستَر عَمى مسمـٍ في ُّ
الدنيا ثـ
كرُـ كأع َ
فكا ِمف أف ُ
ظ ُـ َع ً
أَ
(ٕ)
استغفرني"
لعبدي ما
َ
َ

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي " :أنا
رتو ،كال أزاؿ ِ
أغفُر
بعد أف َ
أفضح ُو َ
ست ُ ُ
َ
ُ
أما ما جاء بصيغة جمع التكسير فقد (ٖ) ثبلث مرات
ّ

غب اًر "
زكار بيتي قد جاؤكني ُشعثاً ُ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :انظركا إلى ّ
ُصيب ِإ ْخكاُن ُكـ ِبأُح ٍد جعل َّللا أَركاحيـ ِفي جك ِ
ِ
طْي ٍر
ؼ َ
َْ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ":لما أ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
(ٗ)
ض ٍر"...
ُخ ْ
(ٖ)

مفعكؿ:

ىناؾ ألفاظ جاءت عمى كزف اسـ المفعكؿ لكنيا صفة مشبية باسـ المفعكؿ فقد جاءت(ٗ)

أرب َع مرات بصيغ المفرد المذكر ،كالمفرد المؤنث ،كجمع المذكر السالـ.
أما ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد كرد مرتيف.
ّ

ألف أم ٍة ،ال َتعمـ أم ٌة أني
ألف َ
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يا جبريل إني خمقت َ
(٘)
ِ
رير القمـِ"...
خمقت سكاىا لـ أ ْطم ْع عمييا المكح المحفكظ كال َص َ
كأما ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد كرد مرة كاحدة ،كما جاء في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث
ُصيب ِإ ْخكاُن ُكـ ِبأُح ٍد جعل َّللا أَركاحيـ ِفي جك ِ
ِ
طْي ٍر ُخ ْض ٍرَ ،ت ِرُد أَْن َي َار اْل َجن ِة،
ؼ َ
َْ
القدسي ":ما أ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
()ٙ
ِ
ِ ِ
ِ
يل ِم ْف َذ َى ٍب م َعمَق ٍة ِفي ِظ ِّل اْل َعْر ِ
ش"...
َتأ ُْك ُل م ْف ث َم ِارَىاَ ،كَتأْكِي إَلى َقَناد َ
ُ

)ٔ) تـ تخريجو ٖٗ
)ٕ) تـ تخريجو ٗٗ

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٗ ،ٜالمستدرؾ عمى الصحيحيف ،لمحاكـ ابف البيعٗٓ٘( ،ق)،
تح .مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٔٗٔٔ ،قٜٜٔٓ-ـ ٖٙٙ/ٔ ،رقـ

الحديث( )ٔٚٓٛكىك صحيح.

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٔٔٙأخرجو اإلماـ أحمد في المسند ٗ ٕٔٛ/رقـ
الحديث( )ٕٖٛٛكىك حسف.

)٘) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖ ،ٛذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٖٔٛٗ/

رقـ الحديث(٘ٓ٘ٗ) كىك ضعيف.
) )ٙتـ تخريجو ٗٙ
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كأما ما جاء بصيغة جمع المذكر السالـ فقد كرد مرة كاحدة ،كما جاء في قكلو
ملسو هيلع هللا ىلص  ":يقكؿ هللا لممبلئكة المككميف باألرزاؽ"...

(ٔ)

الصفة المشبية باسـ الفاعل عمى غير األكزاف السابقة

قد كردت بعض أكزاف اسـ الفاعل بمعنى الصفة المشبية في األحاديث القدسية في

كتاب اإلتحافات السنية( )ٕٙتسعاً كعشريف مرة ،بصيغتي المفرد المذكر ،كالمفرد المؤنث،

عمى النحك اآلتي:

ست عشرة مرة.
أما ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد كرد(َ )ٔٙ
ِ
ِ
ِ
كب
هللا َال ِإَل َو ِإال أََنا َمالِ ُ
ؾ اْل ُمْمؾَ ،ك َمال ُؾ اْل ُمُمكؾُ ،قُم ُ
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أََنا ُ
اْلمُم ِ
كؾ ِبَي ِدي.)ٕ("...
ُ

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يا عب ِدي ،ما عب ْد َتِني كرجكَتِنيَ ،فِإِّني َ ِ
اف
غافٌر َل َؾ َعَمى َما َك َ
َ َْ
ََ َْ
َ ََ
ِ
يؾ"(ٖ) .
ف َ

ست مرات.
أما ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد كرد(َ )ٙ
ِ
َخا
يف َيا أ َ
َّللا َت َعاَلى أ َْك َحى ِإَلي َيا أ َ
َخا اْل ُمْر َسم َ
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":إف َ
ِ
ِ
َف ال ي ْد ُخُمكا بي ًتا ِم ْف بيكِتي ِإال ِبُقُم ٍ ِ
يم ٍةَ ،كأَْل ُس ٍف َص ِاد َق ٍةَ ،كأَْي ٍد َن ِقي ٍة،
اْل ُمْنذ ِر َ
َْ
ُُ
يف ،أَْنذْر أُم َت َؾ أ ْ َ
كب َسم َ
(ٗ)
ط ِ
اىَرٍة"...
كج َ
َكُفُر ٍ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :أربع ِخصاؿ :كاحدة فيما بيني كبينؾ ،ككاحدة فيما بينؾ

كبيف عبادي ،ككاحدة لي ،ككاحدة

لؾ"...

(٘)

كقد جاءت الصفة المشبية في المرتبة الثانية مف؛ حيث كركد الصفات المشتقة في

تدؿ عمى الثبكت كاالستمرار كالمزكـ في صاحبيا عمى كجو
األحاديث القدسية؛ ألنيا ُّ

الدكاـ.

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٓ ،ٜذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ ٗ ٕٙ/رقـ
الحديث(ٕٖٔ )ٜكىك ضعيف.

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖٖ ،أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط  ،ٜ/ٜرقـ
الحديث(ٕ )ٜٛٙكىك متركؾ.

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٕ٘ ،أخرجو اإلماـ أحمد في المسند ٖ٘ ٕٜٙ/رقـ
الحديث( )ٕٖٔٙٛكىك حسف.

)ٗ) تـ تخريجو ٘ٗ

)٘) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٕٓ ،مسند أبك يعمى المكصمي ٖٓٚ( ،ق) ،تح .حسيف سميـ
أسد ،دار المأمكف لمتراث ،طٔ ،دمشقٔٗٓٗ ،قٜٔٛٗ-ـ ،ٖٔٗ/٘ ،كىك ضعيف.
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صػػيغ المبالغة
المبالغة لغ ًة كاصطبلحاً:
المبالغة لغة:

مادة(بَم َغ)
كيعنى بيا الكصكؿ كاالنتياء كالكفاية كالزيادة كالتأكيد ،كقد كردت في
َ

كىي ":بمغ الشيء يبمغ بمكغاً كببلغاً؛ أي :كصل كانتيى ،كأبمغو ىك إببلغاً كبمغو تبميغاً،...

ِ
الببلغ :ما ُي َتبمغ بو ُي َت َكصل ِإلى الشي ِء اْلم ْطُم ِ
كب.
كتبمغ الشي ،أي :كصل إلى ُمراده ،...ك َ
ُ
َ
ْ
الكفاي ُة ،كفي التنزيلِ ﴿:إال ب َبل ًغا ِمف ِ
غِ :
َّللا َك ِر َس َاال ِت ِو ﴾ (ٔ( ،اإلببلغ:
الببل ُ
الببل ُ
َ
َ
غَ :ما َبَم َغ َؾ .ك َ
كَ

ِ
ِ
التكميفَ ،كَك َذلِ َؾ َبَم َغ ِت الجاري ُة"
الكتاب َعَمْي ِو ك
احَتَم َـ كأَنو َبَم َغ َكْق َت
بلـْ :
اإليصاؿَ ،بَم َغ ال ُغ ُ

(ٕ)

صيغ المبالغة اصطبلحاً:

أما المبالغة في االصطبلح فيي مكجكدة عند الببلغييف كالمغكييف ،لكف ما ييـ ىذا
ّ

البحث ىك مفيكـ المبالغة عند المغكييف ،مر فيما سبق في اسـ الفاعل ،أف صيغة اسـ الفاعل
محمكلة أك منقكلة لتحمل دالالت إضافية كالداللة عمى مف قاـ بالفعل ،كفي اسـ المفعكؿ عمى
مف كقع عميو الفعل ،فيذا النقل كالتحكالت يكسب دالالت إضافية جديدة؛ حيث نجد أف تحكؿ
صيغة(فاعل) نفسيا تدؿ عمى الكثرة كالمبالغة؛ حيث قاؿ سيبكيو ":كأجركا اسـ الفاعل ،إذا
أرادكا أف يبالغكا في األمرُ ،مجراه إذا كاف عمى بناء فاعل؛ ألنو يريد بو ما أراد بفاعل مف
(ٖ)
إيقاع الفعل ،إال أنو يريد أف ُيحدث عف المبالغة"
كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ عبلقة كثيقة الصمة بيف صيغ المبالغة كاسـ الفاعل ،كال فرؽ
بينيا إال في المبنى؛ حيث إننا نجد أف صيغ المبالغة داخمة في أسماء الفاعميف عند جميكر
النحاة القدماء كالمحدثيف ،إال أنيا حكلت إلى صيغ المبالغة؛ إلرادة التكثير كالمبالغة في
(ٗ)

األمر

)ٔ) سكرة الجف آية ٖٕ

)ٕ) لساف العرب ٜٗٔ/ٛ
)ٖ) الكتاب ٔٔٔٓ/

)ٗ) الكظائف النحكية لممشتقات(دراسة في المعمقات السبع) ،عماد أبك دية ،ماجستير ،جامعة عيف شمس،
كمية البنات ،القاىرةٕٓٓ٘-ٕٔٗ٘ ،ـٔ٘ٗ ،
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ابف جني يرى أف المبالغة ىي :زيادة في المفع تؤدي إلى زيادة في المعنى؛ حيث قاؿ":
(ٔ)

فإذا أرادكا المبالغة في ذلؾ قالكا :كضاءُ ،جماؿ ،فزادكا في المفع ،لزيادة معناه"

(ٕ)

كقد عثر بعض الباحثيف عمى تعريفيف لصيغ المبالغة تحت مسمى "األمثمة"

كىما:

التعريف األكؿ :كقد عرفو أبك حياف األندلسي قاؿ ":المثاؿ ىك الكصف الداؿ عمى الفاعل
(ٖ)

متعدٍ ،المطابق لمكصكفو تذكي اًر ،كافراداً ،كفركعييما"
لممبالغة ،المشتق مف ّ

عرفو ابف ىشاـ عندما تحدث عف إعماؿ المشتقات قاؿ ":ثـ قمت :الثالث،
التعريف الثاني :كقد ّ
المثاؿ ،كىك :ما ِّ
فعاؿ ،أك مفعاؿ ،أكَ :ف ُعكؿ بكثرة ،أك :فعيل ،أك:
حكؿ لممبالغة مف فاعل إلى ّ
ُ
(ٗ)
َف ِعل بقمة"

صيغ المبالغة

أما األكزاف القياسية فيي
أما مباني صيغ المبالغة فيناؾ أكزاف قياسية كأكزاف سماعيةّ ،
ّ
ِ
فعكؿ ،فعيلَ ،فعل.
األكزاف المشيكرة عند عمماء العربية قديماً كحديثاً كىي :مفعاؿّ ،
فعاؿُ ،
قاؿ ابف مالؾ:
ِ
ِ
دي ُل
اؿ أك َف ُع ْك ُؿ  ...في ك ْثرٍة َع ْف َفاع ٍل َب ْ
اؿ أك م ْف َع ٌ
َفع ٌ
ِ ِ (٘)
الو ِم ْف َع َم ِل  ...كفي َف ِعْي ٍل َقل ذا كَفعل
يس َت ِح ُّ
ق َم ُ
َف ْ
فنجد أف عمماء العربية قديماً لـ يقسمكا صيغ المبالغة إلى سماعية أك قياسية ،بل

اقتصركا عمى ذكرىا مف حيث الكثرة كالقمة ،ىناؾ مف العمماء أضافكا عمى الصيغ المشيكرة

أكزاناً أخرى ،كذكر الرضي بعض أبنية صيغ المبالغة في باب(االسـ المجمكع)ُ ":فعاؿ كػ:
ُكبلب ،ك ِم ْفعاؿ كػ :ميذار ،ك ِم ْف ِعيل كػ :محضير ،ك ُفعل كػُ :زمل ،كُفعيل كػُ :سكيت ،كَف َعاؿ كػ:
ِ
ِ
كم ْف ِعل كػ :مفطرُ ،م ْف َعل كػ:
َح َصاف ،كف َعاؿ كػ :ىجاف ،كَف ُعكؿ كػ :صبكر ،كم ْف َعل كػ :مطعفُ ،
()ٙ

منكر"

)ٔ) الخصائص ٖٕٙٙ/

)ٕ) الكظائف النحكية لممشتقات(دراسة في المعمقات السبع) ٔ٘ٙ

)ٖ) تذكرة النحاة ،ألبي حياف األندلسيٚٗ٘( ،ق) ،تح .عفيف عبد الرحمف ،مؤسسة الرسالة ،طٔ ،بيركت،

ٔٗٓٙقٜٔٛٙ-ـ ،صٖ٘ٔ

)ٗ) شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ٘ٗٚ
)٘) شرح ابف عقيل ٖٔٔٔ/

) )ٙشرح شافية ابف الحاجب لمرضي ٕٔٛٔ-ٜٔٚ/
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كنقل السيكطي عف ابف خالكيو في شرح الفصيح اثني عشرة كزناً ،كقد أغفل بناءيف مف
الخمسة المشيكرة كىما فعيل ،ك َف ِعل؛ حيث قاؿ ":العرب تبني أسماء المبالغة عمى اثني عشرة
غدار ،كَف ُعكؿ كػَ :غ ُذكر ،ك ِم ْف ِعيل كػِ :م ْعطير،
كفعاؿ كػّ :
بناءَ :ف َعاؿ كػَ :فساؽ ،كُف َعل كػُ :غ َدرّ ،
كمفعاؿ كػِ :م ْعطار ،كُف َعمة كػُ :ى َمزة كُل َمزة ،كَف ُعكلة كػَ :مُمكلة ،كفعالة كػ :عبلمة ،كفاعمة كػ:
(ٔ)
اكيةِ ،
رِ
كخائنة ،كَف ّعالة كػَ :بّقاقة؛ لكثير الكبلـ ،كمفعالة كػِ :مجزامة"

أما ما كرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية مف صيغ المبالغة
ّ
فجاءت(ٕٕ) اثنتيف كعشريف مرة ،مكزعة عمى الصيغ اآلتيةَ :فعاؿَ ،ف ِعيل ،كِف ِّعيلَ ،ف ُعكؿ،
ُفعاؿ.

أكالً :األكزاف القياسية:
َٔ -فعاؿ:

فقد كرد(٘) خمس مرات بصيغة المفرد المذكر ،كجمع المذكر السالـ.

أربع مرات .
أما ما كرد بصيغة المفرد المذكر فقد جاء(ٗ) َ
ّ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي:
اطبِني يكـ اْل ِقي ِ
ِ
ِ
ِ
" َق ِ
ِ
بلف ْب َف
يل َما لي أََرى ُف َ
كؿَ :يا جْب ِر ُ
امةَ ،فَيُق ُ
يل َ :يا ُم َحمُد إف َ
اؿ جْب ِر ُ
َ
َّللا ُي َخ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ُف ٍ ِ
َّللا ِإِّني
كؿ َ :يا َر ِّب ِإنا َل ْـ َن ِج ْد َل ُو َح َسَن ٌة َي ُع ُ
كؿ ًّ ُ
كد َعَمْيو َخْيُرَىاَ ،فَيُق ُ
بلف في ُص ُفكؼ الن ِار؟ َفأَ ُق ُ
ِ ِ
اف َغير ِ
عو ِفي َد ِار ُّ
َّللا –
كؿ َى ْل ِم ْف َحن ٍ
أس َم ُ
اف َيا َمن ُ
كؿ َيا َحن ُ
اف أ َْك َمن ٍ ْ ُ
ْ
اف َ ،فأْتيو َفَيُق ُ
الدْنَيا َيُق ُ
ِ (ٕ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َى ِل اْل َجنة"
َى ِل الن ِارَ ،فأ ُْد ِخُم ُو في ُص ُفكؼ أ ْ
عز كجل -؟ َفآ ُخ ُذ ُه ِبَيده م ْف ُص ُفكؼ أ ْ
أما ما كرد بصيغة جمع المذكر السالـ فقد جاء مرة كاحدة  ،كما جاء في قكلو
ّ
(ٖ)
ِ
ِ
يف"...
ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ... ":كُق ْل لِ ِعَبادي اْل َخطائ َ

ٕ -فعيل:

تسع مرات ،بصيغ :المفرد المذكر.
فقد جاء (َ )ٜ
كثبلث لؾ ،ككاحد ٌة
ثبلث لي،
سبع ٍ
ٌ
آياتٌ ،
آدـ أنز ُ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ " :
لت عميؾ َ
ابف َ
ِِ
ِ
يف،
بيني كبينؾ  :فأما التي لي فاْل َح ْم ُد َلِل َر ِّب اْل َعاَلم َ
)ٔ) المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ٕٕٖٗ/

)ٕ( اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٔٓٚأخرجو الحكيـ الترمذي في نكادر األصكؿ في أحاديث
الرسكؿ ٔ ،ٖٛٓ/كىك ضعيف.

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٔٓٔ ،ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٔٔٗ٘/
رقـ الحديث( )ٜ٘ٔكىك ضعيف.
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الرحم ِف الر ِحيـِ ،مالِ ِؾ يكـِ ِّ
الد ِ
يف"...
َ َْ
َْ

(ٔ)

يز"
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :أََنا اْل َع ِز ُيز َم ْف أََرَاد ِعز الد َارْي ِف َفْمُي ِط ِع اْل َع ِز َ

)ٕ)

َٖ -ف ُعكؿ:

فقد كرد مرة كاحدة ،بصيغة المفرد المذكر ،قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي... ":فأنا الغفكر

الرحيـ"...

(ٖ)

في حيف لـ ترد صيغتي( :مفعاؿ ،كَف ِعل) القياسيتيف في األحاديث القدسية.

ثاني ًا :األكزاف السماعية
ُٔ -فعاؿ:

فقد جاء( )ٚسبع مرات ،بصيغة جمع التكسير.

كما جاء في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية اآلتية:

ِ
ِ
َى ِل األَْر ِ
ض َع َذ ًابا َفِإ َذا َن َظْر ُت ِإَلى ُعم ِ
َس َح ِار َصَرْف ُت
َى ُّـ ِبأ ْ
"إّني أل ُ
ار ُبُيكِتي كاْل ُم ْس َت ْغف ِر َ
يف ِباأل ْ
( ٗ)
َع َذا ِبي َعْن ُي ْـ"

َّللا َفَقاَل ْت :يا ر ِب َقل عك ِ
اش َت َك ْت ِإَلى ِ
اديَ ،كَقل ُزكارِي،
"ِإف لِْم َك ْعَب ِة لِ َساًنا َك َش َف َتْي ِفَ ،كَلَق ِد ْ
ُ
َ َّ
ِ
ِ ُّ ف ِ ِ
ِ
ِ
ام ُة ِإَلى
َّللا َعز َك َجلِ :إّني َخال ٌ
َفأ َْك َحى ُ
ق َب َشًار ُخش ًعا ُسجًدا؛ َيحنك َ إَلْيؾ َك َما َتح ُّف اْل َح َم َ
(٘)
َبْي ِض َيا"
كقد جاءت صيغ المبالغة في المرتبة الرابعة مف؛ حيث كركد الصفات المشتقة في

األحاديث القدسية؛ ألف ىذه الصيغ محكلة مف اسـ الفاعل إلى صيغ المبالغة؛ إلرادة التكثير
كالمبالغة في األمر مف اسـ الفاعل.

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٕٔ ،أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط  ٕٜٚ/ٙرقـ الحديث
(ٔٔٗ )ٙكىك ضعيف.

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖٖ ،الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة ،لمسيكطي،

(ٜٔٔق) ،تح .أبك عبد الرحمف بف عكيضة ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٔٗٔٚ ،قٜٜٔٙ-ـ،ٕٚ/ٔ ،

كىك مكضكع.

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٔ ،ٛأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير  ٕٖ٘/ٙرقـ
الحديث( )ٖٙٔٚكىك ضعيف.

)ٗ(اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٕٜأخرجو البييقي في شعب اإليماف ٔٔ ٖٗ٘/رقـ
الحديث(ٖٖ )ٛٙكىك ضعيف.

)٘) تـ تخريجو ٔٗ
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اسـ التفضيل

اسـ التفضيل ىك مشتق كباقي المشتقات كاسمي الفاعل كالمفعكؿ كالصفة المشبية،

لكف عند البحث عف تعريف اسـ التفضيل عند عمماء العربية قديماً كحديثاً ،نجدىـ قد اتفقكا
يفضل
عمى أف اسـ التفضيل ىك :صفة دالة عمى اشتراؾ شيئيف في صفة معينة كأحدىما
ُ
اآلخر.

كلـ يقدـ سيبكيو تعريفاً دقيقاً لو ،بل اكتفى بإعطاء كزنو ،مع التمثيل لمسائمو كأحكامو؛
حيث قاؿ في باب(ماال يجكز فيو ما أفعمو) ":كذلؾ ما كاف أفعل ،ككاف لكناً أك ِخمقة ،أال ترى

أنؾ ال تقكؿ :ما أحمره...إنما تقكؿ ما أشد حمرتو ،...كالمعنى في أفعل بو كما أفعمو كاحد،
ككذلؾ أفعل منو"(ٔ)؛ حيث ذكر سيبكيو اسـ التفضيل مع أفعل التعجب.

عرفو ":ىك الكصف المصكغ عمى أفعل داالً عمى زيادتو في محل
أبك حياف األندلسي ّ
(ٕ)
كعرفو تعريفاً آخر ":كىك ال يقع إال فيما اجتمع فيو مف الخصاؿ
بالنسبة إلى محل آخر" ّ ،

اثناف"

(ٖ)

(ٗ)

عرفو ":ىك الصفة الدالة عمى المشاركة كالزيادة كػ(أكرـ)"...
ابف ىشاـ ّ
خالد األزىري ":ىك الكصف المبني عمى أفعل لزيادة صاحبة عمى غيره في أصل

الفعل"...

(٘)

أما بالنسبة لممحدثيف فمـ يضيفكا شيئاً جديداً عمى ما قالو عمماء العربية المتقدمكف فيـ
ّ
متفقكف معيـ عمى أنو :االسـ المصكغ مف المصدر لمداللة عمى أف شيئيف اشتركا في معنى
خاص ،زاد أحدىما عمى اآلخر في ىذا المعنى الخاص

()ٙ

)ٔ) الكتاب ٜٗٚ/

)ٕ) ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ٕٖٜ٘ٔ/
)ٖ) تذكرة النحاة ٕٕٜ

)ٗ) شرح قطر الندى كبل الصدى ٕٓٛ

)٘) شرح التصريح عمى التكضيح ٕٜٕ/

) (ٙشذا العرؼ في فف الصرؼ  ،ٕٔٚكاتحاؼ الطرؼ في عمـ الصرؼ  ،ٔٔٛالنحك الكافي ٖٖٜ٘/
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إشكالية تسمية اسـ التفضيل:

اختمف عمماء العربية في تسمية اسـ التفضيل ،كأُطمق عميو مسميات عدة منيا ،أنو

صفة كليس بفاعل قاؿ سيبكيو ":ىذا باب ما يككف مف األسماء صفة منفرداً كليس بفاعل كال
(ٔ)

سف كأشباىو"
كالح ُ
صفة تشبو بالفاعل َ
(ٕ)
الزمخشري كابف مالؾ أطمقا عميو "أفعل التفضيل"
كابف ىشاـ األنصاري أطمق عميو "اسـ التفضيل"

(ٖ)

مرة ،كتارة أخرى "أفعل التفضيل"

(ٗ)

نسب السيكطي قكالً البف الصائغ أطمق عمى اسـ التفضيل (صيغة المفاضمة)؛ حيث قاؿ":
يشتق مف المصدر ،تسعة :الفعل ،كاسـ الفاعل ،كالمثاؿ ،كاسـ المفعكؿ ،كصيغة المفاضمة،
كالصفة المشبية ،كاسـ المصدر ،كاسـ اآللة ،كاسـ الزماف كالمكاف"

(٘)

أكزانو :كقد أجمع عمماء العربية عمى أف كزف اسـ التفضيل لو كزف كاحد عمى كزف (أفعل)
()ٙ

كمؤنثو ( ُف ْعمى)

لكف نجد معظـ عمماء العربية قد عالجكا (اسـ التفضيل) في باب التعجب ،لما بينيما مف

التشابو في المعنى كالمفع؛ حيث قاؿ ابف يعيش ":كانما جرى ىذا أفعل مف ىذا مجرى التعجب؛
أما المعنى؛ فؤلنو
أما المفع فبناؤه عمى (أفعل)...ك ّ
التفاقيما في المفع كتقاربيما في المعنىّ .
يعني التعجب تفضيل ،كما أنو تفضيل ،أال ترى أنؾ إذا قمت :ما أعمـ زيداً ،كنت ُم ْخب اًر بأنو
()ٚ

الس ُمك عميو"
فاؽ أشكالو ،كاذا قمت زيد أعمـ مف عمر ٍك فقد قضيت لو بالسبق ك ُّ
()ٛ
قاؿ السيكطي ":كاذا امتنع صكغ التفضيل امتنع صكغ التعجب؛ لتساكييما كزناً كمعنى"

ذكر ابف يعيش في فصل(ما شذ منو أفعل التفضيل) أف أبا الحسف األخفش" يجيز بناء أفعل

مف كذا فعل ثبلثي لحقتو زكائد قمت أك ك ُثرت كػ(استفعل) ك(افتعل) ك(انفعل)؛ ألف أصميا ثبلثة

أحرؼ"...

()ٜ

)ٔ) الكتاب ٕٕٛ/

)ٕ) المفصل في العربية ٗ ،ٕٔٓ/كشرح التسييل ٖ ،٘ٓ/شرح الكافية الشافية ٕٕٔٔٔ/
)ٖ) شرح قطر الندى كبل الصدى ٓ ،ٕٛكأكضح المسالؾ ٖٕٛٚ/
)ٗ) أكضح المسالؾ ٖٕٛٙ/

)٘) األشبو كالنظائر في النحك ،جبلؿ الديف السيكطئٜٔ( ،ق) ،تح .غازي مختار طميمات ،مجمع المغة
العربية ،دمشقٔٗٓٚ ،قٜٔٛٚ-ـٕٛٛ/ٕ ،

) )ٙالكتاب ٖ ،ٙٗٗ/كالمقتضب ٕٕٔٙ/
) )ٚشرح المفصل ٕٗٔٓ/
) )ٛىمع اليكامع ٕٗ/ٙ

) )ٜشرح المفصل ٕٖٗٔ/
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شركط صياغة اسـ التفضيل:

عند البحث عف شركط اسـ التفضيل كالتعجب عند عمماء العربية المتقدميف كسيبكيو

كابف جني كالمبرد كغيرىـ ،فبل نجد أنيـ ذكركا ىذه الشركط مجتمعة في باب معيف؛ كانما مف

جاء مف بعدىـ استخمصكا ىذه الشركط كاآلتي:

ٔ -أف يككف لو فعل ،فبل يصاغ مما ال فعل لو ،مثل :لص ،كرجكلة؛ حيث قاؿ سيبكيو في
باب (ما تقكلو العرب فيو ما أفعمو) ":قالكا :أحنؾ الشاتيف كأحنؾ البعيريف ،كما قالكا :آكل

الشاتيف ،كأنيـ قالكا :حنؾ كنحك ذلؾ :فإنما جاءكا بأفعل عمى نحك ىذا كاف لـ يتكممكا بو...
(ٔ)

كىذه األسماء التي ليس فييا فعل ليس القياس فييا أف يقاؿ أفعل منو"

ٕ -أف يككف الفعل ثبلثياً مجرداً ،فبل يصاغ مف مثل :بعثر كزلزؿ  ،قاؿ المبرد ":كاعمـ أف
(ٕ)
بناء فعل التعجب إنما يككف مف بنات الثبلثة نحك :ضرب"...

ٖ -أف يككف الفعل متصرفاً ال جامداً ،فبل يصاغ مف :عسى ،كليس ،كِن ْعـ ،كبئس ،قاؿ ابف
السراج ":كال يجكز عندي أف يشتق فعل التعجب مف (كاف) التي ىي عبارة عف الزماف ،فإذا
(ٖ)

اشتققت مف (كاف) التي ىي بمعنى خمق ك كقع ،جاز"
ٗ-
٘-
-ٙ
-ٚ

أف يككف فعمو قاببلً لمتفاكت ،فبل يجكز أف يشتق مف :ىمؾ ،كغرؽ.
كأف يشتق مف فعل مثبت غير منفي ،فبل يصاغ مف :ما كتب.
كأال يككف الفعل مبنياً لممجيكؿ ،فبل يصاغ مفُ :عمِـ.
(ٗ)
كأال يككف الصفة منو أفعل الذي مؤنثو فعبلء ،كأبيض بيضاء

ذكر ابف مالؾ ىذه الشركط مجتمعة في قكلو ":ىك كل فعل ثبلثي ،متصرؼ ،تاـ ،قابل

معناه لمتفاضل ،غير مبني لممفعكؿ ،كال منفي ،كال مدلكؿ عمى فاعمو ب(أفعل) ،كىذا كمو
(٘)

معتبر أيضاً فيما يبنى منو أفعل التفضيل"

)ٔ) الكتاب ٗٔٓٓ/

)ٕ) المقتضب ٗٔٚٛ/

)ٖ) األصكؿ في النحك ٔٔٓٛ/
)ٗ) همع الهوامع 55/6

)٘) شرح الكافية الشافية ٕٕٔٔٔ/
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كاف لمجمع المغة العربية المصري آراء في تسييل بعض ىذه الشركط استناداً لكركد

بعض الشكاىد عند العرب ،كمف ىذه اآلراء:

ٔ -أجاز بعض النحكييف صكغ اسـ التفضيل مف غير الثبلثي بشرط أمف المبس ،كبرأييـ أخذ
مجمع المغة المصري لكركد بعض الشكاىد عند العرب كقكليـ :ىك أعطاىـ لمدراىـ كأكالىـ

بالمعركؼ.

ٕ -قد يخرج اسـ التفضيل عف الداللة عمى كجكد صفة مشتركة بيف الطرفيف ،فبل يراد بو

حينئذ التفضيل ،كانما مجرد الكصف بأصل المعنى ،كأف شيئاً زاد في صفة نفسو عمى آخر في

ِ
َف ُيتَب َع"(ٔ) ،كقكؿ العرب" :العسل
َح ُّ
ق أْ
ق أَ
نفسو ،كما في قكؿ تعالي ":أَ َف َم ْف َي ْيدي ِإَلى اْل َح ِّ
أحمى مف الخل" ،كقد أجاز ذلؾ مجمع المغة المصري ،كالمعنى في المثاؿ :الصيف في حره،

أبمغ مف الشتاء في بركدتو"

(ٕ)

ٖ -استدؿ المجمع لرأي الككفييف في إجازة اشتقاؽ اسـ التفضيل مف أفعل الذي مؤنثو فعبلء،
كذلؾ لكركده في السماع ،كمنو قكلو تعالي ":كمف ك ِ ِ ِ
ِ
َع َمى
َع َمى َف ُي َك في ْاآل ِخَرِة أ ْ
اف في َىذه أ ْ
ََْ َ َ
(ٗ)
يبل "(ٖ)  ،كمنو قكؿ النبي – ملسو هيلع هللا ىلص -في صفة الحكض ":ماؤه أبيض مف المبف"  ،كقكؿ
َض ُّل َس ِب ً
َكأ َ
المتنبي" :ألنت أسكد في عيني مف الظمـ"

(٘)

ٗ -جكاز اشتقاؽ اسـ التفضيل مف االسـ الجامد دكف الكاسطة كالمصدر الصناعي؛ لكركده

ألص مف فبلف (مف المص) ،كأحنؾ (مف الحنؾ) ،كآبل
عند العرب بصكرة كثيرة ،كقكليـ ّ ":
()ٙ
(مف اإلبل) ،كأتيس (مف التيس)

٘ -أجازكا صياغة اسـ التفضيل مف الفعل المبني لممجيكؿ إذا أُمف المبس ،كقكليـ :فبلف

أزىى مف الطاككس في مشيتو ،لكف (زىا) كرد في الثبلثي المبني لممعمكـ في المعاجـ فيككف
()ٚ

اشتقاؽ اسـ التفضيل منيا قياسياً

)ٔ) سكرة يكنس آية ٖ٘

)ٕ) مجمع الصكاب المغكي ،أحمد مختار عمر ،دار الكتب ،طٔ ،القاىرةٕٓٓٛ ،ـٔٛ/ٔ ،
)ٖ) سكرة اإلسراء آية ٕٚ

)ٗ) أخرجو اإلماـ البخاري في الصحيح  ٜٔٔ /ٛرقـ الحديث ( )ٜٙ٘ٚكىك صحيح.

)٘) ديكاف المتنبي ،أبك الطيب المتنبيٖ٘ٗ( ،ق) ،دار بيركت ،بيركتٖٔٗٓ ،قٜٖٔٛ-ـ ،ص ٖٙ
) )ٙمجمع الصكاب المغكي ٜٔٔ/
) )ٚالمصدر السابق ٖٔٛ/
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خير كشر

ىاتاف الكممتاف جاءتا بحذؼ ىمزتيما في العربية كأصميما(أخير ،كأشر) لكثرة االستخداـ ،قاؿ
السيكطي ":كشذ ىمزة خير كشر في التعجبُ ،س ِمع :ما َخْيَر المبف لمصحيح ،كما شره
لممبطكف ،كاألصل ما أخيره ،كما أشره ،فمما حذفت اليمزة نقمت حركة الياء إلى الخاء ،كلـ
يحتج إلى ذلؾ في :شر"

(ٔ)

كقد كرد اسـ التفضيل في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية(ٕ٘) اثنتيف

كخمسيف مرة بصيغة(أفعل) ك( َف ْعل) أي :خير كشر بحذؼ ىمزتيما.

ٔ -عمى كزف أفعل:

كقد جاء بصيغة أفعل (ٔٔ) إحدى عشرة مرة ،بصيغة المفرد المذكر.

كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية اآلتية:

عب ِدي ِإ َذا َذ َكْرَتِني َخالًِياَ ،ذ َكْرُت َؾ َخالًِياَ ،كاِ ْف َذ َكْرَتِني ِفي َم ٍؤل َذ َكْرُت َؾ ِفي َم ٍؤل أَ ْكثر منو
" ْ
(ٕ)
طيب"
َكأَ ْ
" ِعَب ٌاد لِي َيْمَب ُسك َف لِمن ِ
كؾ الضأ ِ
َحَمى ِم َف
اس ُم ُس َ
كب ُي ْـ أ ََمُّر ِم َف الصْب ِرَ ،كأَْل ِسَن ُت ُي ْـ أ ْ
ْفَ ،كُقُم ُ
(ٖ)
اْل َع َس ِل"...

ِِ
ِ
ِ
ِ
يف"
" َم ْف َش َغَم ُو ذ ْكرِي َع ْفَ َم ْسأََلتي أ ْ
َع َطْي ُت ُو أَ ْف َض َل َما أَ ْعطي ُت السائم َ

)ٔ) همع الهوامع في شرح الجوامع 55/6

(ٗ)

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٙٙأخرجو اإلماـ أحمد في المسند  ٖٚٚ/ٛرقـ
الحديث(ٖ٘ )ٛٙكىك صحيح.

)ٖ) تـ تخريجو ٕٙ
)ٗ) تـ تخريجو ٖٗ
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ٕ( -خير ك شر):

كقد جاء بصيغة أفعل (ٔٗ) إحدى كأربعيف مرة ،بصيغة المفرد المذكر.

كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية اآلتية:

ِ
ِ
َجَريت اْل َخ ْيَر عمى َي َدْي ِوَ ،ك َكْي ٌل لِ َم ْف َخَم ْق ُت ُو
" َخَم ْق ُت اْل َخ ْيَر كالشر َف ُ
كبى ل َم ْف َخَم ْق ُت ُو لْم َخ ْي ِر َكأ ْ
طَ
ِ (ٔ)
َجَرْي ُت الشر َعَمى َي َدْيو"
لمشر َكأ ْ
ظف َشًّار َف َشُّر"
ظف َخ ْيًار َف َخ ْيٌر َ ،كِا ْف َ
ظ ِّف َعْب ِدي ِبي ِ ،إ ْف َ
" أََنا ِعْن َد َ

(ٕ)

"إذا ابتميت عبدي المؤمف فصبر فمـ يشكني إلى ُعكاده أطمقتو مف إساري ،ثـ أبدلتو

خير مف دمو ،ثـ يستأنف العمل"
خير مف لحمو ،كدما ًا
لحما ًا
ً

(ٖ)

كقد جاء اسـ التفضيل في المرتبة الثالثة مف؛ حيث كركد الصفات المشتقة في األحاديث

يفضل اآلخر.
القدسية؛ ألنو صفة دالة عمى اشتراؾ شيئيف في صفة معينة كأحدىما
ُ

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٓ٘ ،أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير ٕٔ ٖٔٚ/رقـ
الحديث( )ٕٜٔٚٚكىك ضعيف.

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،83أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير ٕٕ ٜٛ/رقـ
الحديث(ٕ٘ٔ) كىك ضعيف.

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٗٔ ،أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ٔ ٘ٓٓ/رقـ الحديث(ٓ)ٕٜٔ
كىك صحيح.
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المبحث السادس
اسما الزماف كالمكاف
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اسما الزماف كالمكاف
تعريفيما:

عند البحث عف تعريف اسمي الزماف كالمكاف عند عمماء العربية القدامى نجدىـ اكتفكا

بكضع كيفية صياغة اسمي الزماف كالمكاف مف حيث المبنى ،كمف ذلؾ قكؿ ابف السراج":
المصدر ك ِ
ِ
يشتقكف
ِ
قياسا.
لممكاف ك
يكاد يكك ُف في الرباعي إال ً
الزماف ِم َف الثبلثي ،كال ُ
قميبل أَك ً
المضارع عمى(ي ْف ِعل) ك(ي ْفعل) فتقع الميـ مكقع ِ
مثاؿ ِ
ِ
يجيء عَمى ِ
لمفصل
حرؼ المضارعة
الف ْع ِل
ِ
َ
ُ
َ ُ َ َُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
بيف االسـ ك ِ
مثل
الضرب
الفعل،
كىك ما َ
َ
األكؿَ :
ُ
كاف عَمى َف َع َل َي ْف َع ُل فإف مكضع الفعل َم ْفع ٌل ُ
ُ
(ٔ)
ِ
ِ
القياس"
المكاف عَمى مثالِو عمى
اسـ
َي ْف ِع ُل ،ا
لضرب الثاني :ما َ
كاف عمى َ"ي ْف َع ُل" مف ً
ُ
تكحا ُ
عرؼ عباس حسف اسمي الزماف كالمكاف :بأنيما اسماف َم ُصكغاف لزماف كقكع الفعل أك
مكانو" :اسماف يصاغاف مف المصدر األصمي لمفعل بقصد الداللة عمى أمريف معاً ىما :المعنى
(ٕ)

المجرد الذي يدؿ عميو ذلؾ المصدر مزيداً عميو الداللة عمى زماف كقكعو ،أك مكاف كقكعو"

أكزانيما:

أكالً :مف الثبلثي :كليما كزناف كما ذكرىما ابف السراج ِ
(م ْف َعل)
(م ْفعل) ك َ
َ
(م ْف ِعل) ،يشتق مف:
َ

أ -إذا كاف الفعل مثاالً ،كفاؤه كاكاً :نحك ،مكعد  ،ك مكلد.
ب -إذا كاف الفعل أجكفاً ،كعيف مضارعو ياء ،نحك :باع يبيع مبيع.
ت -إذا كاف الفعل صحيحاً ،كعيف مضارعو مكسكرة ،نحكَ :ي ْجِمسَ ،م ْجمِس.
(ٖ)

ثانياً :مف غير الثبلثي :عمى "زنة اسـ المفعكؿ"

تسع
أما في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية ،فقد كرد اسـ الزماف(َ )ٜٔ
ّ
عشرَة مرة.

اسـ الزماف:

لـ يرد في األحاديث القدسية.

)ٔ) األصكؿ في النحك ٖٔٗٔ ،ٔٗٓ/
)ٕ) النحك الكافي ٖٖٔٛ/

(ٖ) شرح شافية ابف الحاجب لمرضي ٔ ،ٖٔٔ/شذا العرؼ في فف الصرؼ ٖٖٔ
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اسـ المكاف:

تسع عشرة مرة ،عمى ثبلثة أكزاف كىي:
كقد جاء اسـ المكاف في األحاديث القدسية (َ )ٜٔ

َٔ -م ْف ِعل:

تسع مرات ،بصيغ المفرد المذكر ،كالمفرد المؤنث ،كجمع التكسير.
كقد جاء(َ )ٜ
أربع مرات.
أما ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد كرد(ٗ) َ
ّ

كما كرد قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":مف زارني في بيتي ،أك مسجد رسكؿ هللا ،أك في بيت

المقدس فمات مات شييدا"

(ٔ)

أما ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد كرد مرة كاحدة.
ّ
كما كرد قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيِ ":إف َعْب ِدي اْل ُم ْؤ ِم َف عندي ِب َمْن ِزَل ِة ُك ِّل َخْي ٍرَ ،ي ْح َمُدِني َكأََنا
ِ (ٕ)
أَْن ِز ُع َن ْف َس ُو ِم ْف َبْي َف َجْنَبْيو"
أربع مرات.
أما ما جاء بصيغة جمع التكسير فقد كرد(ٗ) َ

زكاري فييا
كما كرد كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":إف بيكتي في األرض المساجد ،كاف ّ
(ٖ)
عمارىا"
ّ

ككما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ":فَمما ك َجُدكا ِطيب مأ َْكمِ ِيـ كم ْشرِب ِيـ كم ِق ِ
يم ِي ْـ "
َ
َ َ ْ ََ َ ْ ََ
(م ِقيل) ليس اسـ زماف ،إنما مكاف قيمكلتيـ.
ىنا َ

(ٗ)

َٕ -م ْف َعل:

خمس مرات ،بصيغة المفرد المذكر.
كقد جاء(٘)
َ
كما كرد قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :عمى العاقل أف يككف لو ثبلث ساعات ،ساعة

ِ
كم ْشَرَب ِو"
بم ْط َعمو َ
يناجي فييا ربو ،كساعة يحاسب فييا نفسو ،كساعة يخمك فييا َ

(٘)

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٙٙأخرجو الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب
ّ
ٖ ٜٔٙ/رقـ الحديث( )ٗٗٗٚكىك ضعيف.
)ٕ) تـ تخريجو ٕٙ

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖٕ ،إحياء عمكـ الديف ،لمغزالي٘ٓ٘( ،ق) ،دار المعرفة،

بيركت ،د.ت ،ٕٔ٘/ٔ ،كىك ضعيف.
)ٗ) تـ تخريجو ٗٙ

)٘) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٕ٘ ،صحيح ابف حباف ،ابف حبافٖ٘ٗ( ،ق) ،تح .شعيب
األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،طٕ ،بيركتٔٗٔٗ ،قٜٜٖٔ-ـ ،ٚٙ/ٕ ،كىك ضعيف.
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ٖ -فعيل:

أربع مرات ،بصيغة المفرد المذكر ،كالمفرد المؤنث.
كقد جاء(ٗ) َ
كقد جاء مرة كاحدة ،بصيغة المفرد المذكر.
ِ ِ
ِ
ِ
امكا ِفي
كما جاء قكلو في الحديث القدسيَ... ":يا عَبادي َل ْك أَف أَكَل ُك ْـ َكآخَرُك ْـ َكاِْن َس ُك ْـ َكجن ُك ْـ َق ُ
ِ ِ ِ ِ
ص ِعي ٍد ك ِ
ص
َع َ
طْي ُت ُكل ِإْن َس ٍ
اح ٍد َف َسأَُلكِني َفأ ْ
ص َذل َؾ مما عْندي ِإال َك َما َيْنُق ُ
اف َم ْسأََل َت ُو َما َنَق َ
َ
َ
(ٔ)
ِ
ط ِإ َذا أ ُْد ِخ َل اْلَب ْحَر. "...
اْلم ْخَي ُ
ثبلث مرات ،بصيفة المفرد المؤنث.
كقد جاء (ٖ) َ

كما كرد قكلو في الحديث القدسي ":مف ترؾ الخمر كىك يقدر عميو؛ ألسقينو منو مف حظيرة
(ٕ)

القدس ،كمف ترؾ الحرير كىك يقدر عميو؛ ألكسكنو إياه مف حظيرة القدس"

كقد جاء اسـ المكاف في المرتبة السادسة مف؛ حيث كركد الصفات المشتقة في األحاديث
أما بالنسبة السـ الزماف فمـ يرد ،نظ ار ألف
القدسية؛ أل نو دؿ عمى مكاف كقكع الحدثّ .
األحاديث القدسية المكاضيع التي ُذكرت فييا ،كمعظـ األمكر التي تعالجيا ترتكز عمى التربية
اإليمانية كتقكيـ النفس اإلنسانية كتزكيتيا كتحذيرىا مف المعاصي كالمنكرات كالدعكة إلى
الخير كالفضيمة كمكارـ األخبلؽ ،كالتعمق بحب هللا كطمب رضاه كالترغيب في الجنة كالترىيب
مف النار ،كالغرض تكجيو كارشاد ككعع كتربية كتعميـ ،حيث تشعر كأنت أماـ الحديث القدسي
بكبلـ يشع بالفيض الركحي ،مما يجعل لو مكقعاً ممي اًز في السمع كاستعداداً آس اًر في النفس،
(ٖ)

كتأثي اًر عظيماً في العكاطف كالمشاعر كاألحاسيس

ٔ
السنية في األحاديث القدسية  ،ٕٛأخرجو مسمـ في الصحيح ٔ ٜٜٔٗ/رقـ الحديث()ٕ٘ٚٚ
) ) اإلتحافات ّ
كىك صحيح.

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖ ،ٙأخرجو البزار في مسنده ٖٔ ٗٚ٘/رقـ الحديث(ٔ)ٖٚٛ

كىك حسف.

)ٖ) األحاديث القدسية مف منظكر المسانيات التداكلية ٗ
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المبحث السابع
اسػػػػػػػػػػػـ اآللة
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اسػػػػػػػػػػػـ اآللػػػػػػػػػػػة
تعريفو:

غ ،مبدكء بميـ زائدة ،لمداللة عمى ما حدث ،ككقع الفعل بكاسطتو؛ بقصد
ىك اسـ َم ُصك ٌ

الداللة عمى األداة التي تستخدـ في إيجاد معنى ذلؾ المصدر األصمي ،كتحقيق مدلكلو
(ٔ)
كيصاغ اسـ اآللة عمى األكزاف القياسية الثبلثة المشيكرة ،كىيِ :م ْف َعل ،كمفعاؿ ،كمفعمة
فعالة ،كفاعمة،
كأضاؼ مجمع المغة العربية أكزاف أخرى غير الثبلثة المشيكرة كىيّ :

كفاعكؿ(ٕ).

لقد كرد في األحاديث القدسية أكزاف قياسية ،كسماعية( )ٚسبع مرات عمي النحك اآلتي:

األكزاف القياسية:

ثبلث مرات بصيغة المفرد
أما ما كرد في األحاديث القدسية مف أكزاف قياسية فجاءت(ٖ) َ
ّ
ِ
المذكر ،كعمى بناءيف كىما :م ْف َعل ،كمفعاؿ.
ِم ْف َعل :
فقد جاء مرة كاحدة.

ِ ِ
ِ
ِ
امكا ِفي
كما كرد قكلو في الحديث القدسيَ... ":يا عَبادي َل ْك أَف أَكَل ُك ْـ َكآخَرُك ْـ َكاِْن َس ُك ْـ َكجن ُك ْـ َق ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يد ك ِ
ص
َع َ
طْي ُت ُكل ِإْن َس ٍ
اح ٍد َف َسأَُلكِني َفأ ْ
ص َذل َؾ مما عْندي ِإال َك َما َيْنُق ُ
اف َم ْسأََل َت ُو َما َنَق َ
َصع ٍ َ
(ٖ)
اْل ِم ْخَيطُ ِإ َذا أ ُْد ِخ َل اْلَب ْحَر"...

مفعاؿ:
فقد جاء مرتيف.

كما كرد قكلو في الحديث القدسي ":إ َذا َكج ْي ُت ِإَلى َعْب ٍد ِم ْف عبيدي ُم ِص َيب ًة ِفي َب َدِن ِو ،أ َْك َمالِ ِو
ِِ
ِ
ِ
يزاناً أَْن ُشَر َل ُو
اس َت ْقَب َل َذلِ َؾ ِب َصْب ٍر َج ِم ٍ
ام ِة أ َْف أَْن ِص َب َل ُو ِم َ
يلْ ،
أك َكَلده ْ
اس َت ْحَيْي ُت مْن ُو َي ْكَـ اْلقَي َ
(ٗ(
ِ
يكاًنا"
دَ
(٘)
كقاؿ هللا إلبميس في الحديث القدسي...":كمؤِّذنؾ المزمار"...
)ٔ) شرح شافية ابف الحاجب لمرضي ٔ ،ٖٔٚ/شذا العرؼ في فف الصرؼ ٕ ،ٚالنحك الكافي ٖٖٖٖ/
)ٕ) النحك الكافي ٖٖٖٚ/
)ٖ) تـ تخريجو ٔٛ

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٔٙمسند الشياب ،لمقضاعيٗ٘ٗ( ،ق) ،تح .حمدي السمفي،
مؤسسة الرسالة ،طٕ ،بيركتٔٗٓٚ ،قٜٔٛٙ-ـ ٖٖٓ/ٕ ،رقـ الحديث(ٕ )ٔٗٙكىك ضعيف.

)٘) تـ تخريجو ٗٙ
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األكزاف السماعية:

أربع مرات.
أما ما كرد في األحاديث القدسية مف أكزاف سماعية فجاءت(ٗ) َ
ّ
بصيغة المفرد المذكر.

كما كرد قكلو في الحديث القدسي ":الحسنة عشر كأزيد ،كالسيئة كاحدة كأمحكىا ،كالصكـ لي
كمجف السبلح مف السيف"
كأنا أجزي بو ،الصكـ جنة مف عذاب هللا
ّ

(ٔ)

ككقكلو في الحديث القدسي" :النظرة سيـ مف سياـ إبميس ،مف تركيا مف مخافتي أبدلتو
(ٕ)

إيمانا يجد حبلكتو في قمبو"

كقد جاء اسـ اآللة في المرتبة السابعة مف؛ حيث كركد الصفات المشتقة في األحاديث

القدسية؛ أل نو ال يصف ذاتاً.

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖٗ ،ذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ  ٖٗ٘/ٛرقـ
الحديث(ٖٕ )ٕٖٙكىك ضعيف.

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٗٙأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير ٔ ٖٔٚ/رقـ
الحديث(ٕ )ٖٔٓٙكىك ضعيف.
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الفصل الثاني
إعماؿ الصفات المشتقة الكاردة في األحاديث
القدسية في كتاب اإلتحافات السنية
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المبحث األكؿ
إعػػماؿ اسػػـ الفاعل
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يتضمف ىذا الفصل إعماؿ المشتقات (اسـ الفاعل ،كاسـ المفعكؿ ،كالصفة المشبية،

أما اسمي الزماف كالمكاف ،كاسـ اآللة ،فمـ أدرجيا ضمف ىذا الفصل؛ ألف
كصيغ المبالغة)ّ .
ىذه األسماء ال تقكـ باإلعماؿ ،فيي مشتقات غير عاممة غير كصفية؛ أي :ال تصف ذاتاً.

المبحث األكؿ
اسـ الفاعل

بعد االنتياء مف دراسة اسـ الفاعل دراسة صرفية في الفصل األكؿ  ،سكؼ يتضمف

ىذا المبحث الكظيفة النحكية أك اإلعماؿ السـ الفاعل ،فإذا كاف كصفاً مشتقاً مف الفعل البلزـ
أما
فإنو يعمل الرفع كالجر ،كيعمل النصب باإلضافة إلى الرفع إذا اشتق مف الفعل المتعديّ .

إف كاف عمماً جامداً فإنو ال يعمل إال الجر ،لككنو اسماً ،لكف البد لنا الكقكؼ عمى شركط

إعماؿ اسـ الفاعل عند عمماء العربية مف البصرييف كالككفييف ،فيناؾ تشابو في جانب كتبايف

في آخر بيف ىاتيف المدرستيف.

ُذكر مما سبق في الفصل األكؿ في تعريف اسـ الفاعل عند سيبكيو ،أف اسـ الفاعل

سبب في قدرتو عمى اإلعماؿ ،لكف
كالفعل المضارع بينيما شبو في الحركات كالسكنات ،كىذا ٌ
السـ الفاعل شركطاً البد مف أف يستكفييا ،قاؿ سيبكيو ":اسـ الفاعل الذي يجري مجرى الفعل

في(ي ْف َع ُل) كاف نكرة
المضارع في المفعكؿ في المعنى ،فإذا أردت فيو مف المعنى ما أردت
َ
منكناً ،كذلؾ قكلؾ :ىذا ضارب زيداً غداً ،فمعناه كعممو مثل :ىذا يضرب زيداً غدا ،فمعنى اسـ

الفاعل العامل إذف ىك معنى الفعل"

(ٔ)

فيذا يعني أف اسـ الفاعل يكافق مضارعو في الحدث كالتجدد ،كىذا ما دفع البصرييف إلى عدـ

إعماؿ اسـ الفاعل في الماضي؛ ألنو ال يشابو الفعل المضارع الذي يدؿ عمى الحدكث

كاالستمرارية.

أما إذا كاف
البد السـ الفاعل عند البصرييف مف أف يعمل إذا كاف مقترناً ب(اؿ) بدكف شركطّ .
أما إعماؿ اسـ الفاعل إذا كاف غير مقترف ب(اؿ) فمو شركط عدة
مجرداً فبلبد مف شركطّ .

كىي كاآلتي:

أ -االعتماد:

أف يعتمد عمى نفي ،أك نداء ،أك استفياـ ،أك يككف في محل صفة أك حاؿ ،أك صمة

مكصكلة ،أك مفعكالً ثانياً لظف كأخكاتيا ،أك مفعكالً ثالثاً ألعمـ ،أك أف يككف خب اًر لمبتدأ ،أك
إلف كأخكاتيا ،أك لكاف كأخكاتيا؛ حيث قاؿ ابف مالؾ:

)ٔ) الكتاب 165/1
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ؼ ِن َدا ***أك َنفياً ْأك َجا ِصف ًة أك ُم ْسَن َدا
ككلِ َي استفياماً أك َحْر َ
َ
مف المعركؼ أف العمل أصل لؤلفعاؿ ،فالفعل يعمل دكف اعتماد ،كاسـ الفاعل يجاري مضارعو؛
(ٔ)

أي :فعل الذي يعمل دكف اعتماد ،فاسـ الفاعل لـ يصل إلى درجة الفعل حتى يعمل ،كلكي

تقدـ القكؿ بأف أصل العمل إنما ىك
يعمل عممو البد مف االعتماد ،قاؿ ابف يعيش ":قد ّ
لؤلفعاؿ ،كما أف أصل اإلعراب إنما ىك لؤلسماء ،كاسـ الفاعل محمكؿ عمى الفعل المضارع في

فمي ْعمـ
العمل لممشابية التي ذكرناىا كما أف المضارع محمكؿ عميو في اإلعراب ،كاذا ُعمـ ذلؾ ُ
أف الفركع أبداً تنحط عف درجات األصكؿ ،فمما كانت أسماء الفاعميف فركعاً عمى األفعاؿ،

كانت أضعف منيا في العمل"

(ٕ)

زيد عم اًر أـ
كابف ىشاـ يرى ":االعتماد عمى المقدر ،كاالعتماد عمى الممفكظ بو ،نحك:
مييف ٌ
ٌ
(ٖ)
"مختمف ألكاُن ُو"
أمييف ،كنحك:
مكرمو؟ أي:
ٌ
ٌ
ُ

كاستشيد ابف مالؾ بقكؿ األعشى:

َك ِ
ناط ٍح َص ْخَرًة َي ْكماً لِي ُك ِىَنيا *** َفَمـ َي ِضّْرىا ك ْأكىى َقْرَنو ِ
الكع ُل"
ْ

(ٗ)

كخالف األخفش البصرييف مف حيث االعتماد السـ الفاعل إف كاف مجرداً مف (اؿ) ،قاؿ
السيكطي ":كلـ يشترط الككفيكف ك كافقيـ األخفش االعتماد عمى شيء مف ذلؾ ،فأجازكا
(٘)

إعمالو مطمقاً ،نحك :ضارب زيداً عندنا"
ب -أف يككف اسـ الفاعل داالً عمى الحاؿ كاالستقباؿ ال الماضي

ألنو شبو بالمضارع ،كاف دؿ عمى الماضي فقد مشابيتو لممضارع الذي يدؿ عمى الحاؿ

كعده سيبكيو إذا عمل في الماضي ككاف غير مقترف ب(اؿ) ُقْبح؛ حيث قاؿ":
كاالستقباؿّ ،
تقكؿ :جئت إذ عبدهللا قائـ ،كجئت إذا عبدهللا يقكـ ،إال أنيا قبيحة ،نحك قكلؾ :جئت إذ عبدهللا
قاـ"...

()ٙ

جرد مف(اؿ) كاستدلكا عمى ذلؾ بقكلو تعالي:
كيرى الككفيكف أف اسـ الفاعل يعمل إذا ّ
()ٚ
يبل ﴾
﴿ َكَد ِانَي ًة َعَمْي ِي ْـ ِظ َبل ُل َيا َكُذّلَِم ْت ُق ُ
طكُف َيا َت ْذلِ ً

)ٔ) شرح ابف عقيل ٖ ،ٔٓٚ/كالكتاب ٔ ،ٔٓٛ/كشرح كافية ابف الحاجب  ،ٕٚٗ/كشرح جمل الزجاجيٕٙ/
)ٕ) شرح المفصل ٕٗٔٓ/
)ٖ) سكرة النحل آية ٜٙ

)ٗ) أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ٖٕٔٛ/
)٘) همع الهوامع في شرح الجوامع 31/4
) )ٙالكتاب ٔٔٓٚ/

) )ٚسكرة اإلنساف آية ٗٔ
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جرد مف(اؿ) ،كاستدلكا ذلؾ بقكلو
الكسائي كابف مضاء ،يركف أنو يعمل في الماضي إذا ّ
ط ِذراعي ِو ِباْلك ِص ِ
ِ
يد"(ٔ) ،)ٕ(...كقد تـ تأكيمو عمى حكاية الحاؿ ،كالدليل ما
تعاليَ ":كَكْمُب ُي ْـ َباس ٌ َ َ ْ
َ
جاء في قكلو تعالي ﴿:كُنَقّمِبيـ َذ َ ِ
يف كَذ َ ِ
الشم ِ
اؿ﴾(ٖ) ،كلـ يقل قمبناىـ بالماضي.
ات اْلَيم ِ َ
َ ُُْ
ات ّ َ
قاؿ المبرد ":كذلؾ نحك قكلؾ (ىذا ضارب زيداً) ،فيذا االسـ إف أردت بو معنى ما مضى فيك
بمنزلة قكلؾ :غبلـ زيد ،تقكؿ :ىذا ضارب زيد أمس...كل ذلؾ إذا أردت بو معنى الماضي لـ

يجز"...

(ٗ)

كقاؿ ابف مالؾ:
(٘)
َك ِفعمِ ِو اسـ َف ِ
اف َع ْف ُم ِضِّي ِو ِب َم ْع ِز ِؿ
اع ٍل ِفي اْل َع َم ِل
ِإ ْف َك َ
ْ ُْ
كقاؿ ابف يعيش  ":اسـ الفاعل إذا أريد بو الحاؿ أك االستقباؿ ،يعمل عمل الفعل إذا كاف

مانع مف اإلضافة ،كاأللف كالبلـ تعاقب اإلضافة،
منكناً ،أكفيو األلف كالبلـ؛ ألف التنكيف ٌ
()ٙ
غبلمو عم اًر غدا"
ضارب
فتقكؿ مع التنكيف :زيد
ٌ
ُ

الكراؽ عف سبب إعماؿ اسـ الفاعل في الحاؿ كاالستقباؿ ،فقاؿ ":ألف أصل
كتساءؿ ابف ّ
األسماء أال تعمل إال الجر ،كأصل األفعاؿ أف تعمل في المفعكؿ إال أف الفعل المضارع قد أشبو

االسـ مف كجكه ،قد ذكرناىا في صدر الكتاب ،أكجبت لو اإلعراب بعد أف كاف مستحقاً لمبناء
أما الفعل الماضي
عمى السككف ،فكذلؾ االسـ أيضاً حمل عمى الفعل المضارع فعمل عممو .ك ّ
فمـ يشابو االسـ مشابية قكية ،فميذا لـ يزد عمى البناء عمى الفتح ،ككذلؾ يجب في االسـ

الذي معناه أال يزاؿ عف أصمو ،كاألصل في األسماء أال تعمل إال الجر"...

()ٚ

أما السيكطي فذىب إلى أف اسـ الفاعل في الماضي يعمل الرفع فقط ،كال يعمل النصب نحك:
مررت برجل قائـ أبكه ،أك ضارب أبكه أمس ،كال ينصب؛ ألنو ال يشبو المضارع إال إذا كاف

بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ.

)ٔ) سكرة الكيف آية ٔٛ

)ٕ( ىمع اليكامع في شرح الجكامع ٘ٛٔ/
)ٖ) سكرة الكيف آية ٔٛ

)ٗ) المقتضب ٗ ،ٔٗٛ/كشرح كافية ابف الحاجب ٕٕٚٗ/
)٘) شرح ابف عقيل ٖٔٓٙ/
) )ٙشرح المفصل ٗٛٗ/

ٚ
الكراؽٖٛٔ( ،ق) ،تح .محمكد جاسـ الدركيش ،مكتبة الرشيد ،طٔ ،الرياض،
) ) عمل النحك ،دمحم بف ّ
ٕٓٗٔقٜٜٜٔ-ـٖٓٔ/ٔ ،
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عمل اسـ الفاعل في (التصغير كالكصف) أال يككف مصغ اًر كأال يكصف:أما الككفيكف فقد خالفكا ذلؾ إال الفراء ،كأجازكا أف يعمل اسـ
فيذا شر ٌ
ط البصرييفّ .

ضكيرب
البصرية ككنو مكب اًر ،فبل يجكز ىذا
ط
الفاعل مصغ اًر ،أك مكصكفاً ،قاؿ السيكطي ":شر ُ
ّ
ٌ
(ٔ)
زيداً لعدـ كركده"...
أما عند الككفييف سبب إعمالو أف المعتبر شبيو لمفعل في المعنى ،ال الصكرة؛ كيكضح
ّ
ابف عصفكر سبب عدـ إعماؿ اسـ الفاعل إذا كاف مصغ اًر؛ حيث قاؿ ابف عصفكر ":كاعمـ أف
ِ
فمما دخمو خاصة مف
اسـ الفاعل إذا ُص ّغر ال يعمل؛ ألف التصغير مف خكاص األسماءّ ،
(ٕ)
فضعف في العمل ،خبلفاً ألىل الككفة فإنيـ يجيزكف ذلؾ"
خكاص األسماء بعد شبيو الفعل
ُ

كاستدؿ الككفيكف أف اسـ الفاعل يعمل مصغ اًر بقكؿ الكسائي:
عصيرىا.
يت
الزجاج ُمدامة
اح في
ؽ في األيدي ُك َم ٍ
ِ
َترقر ُ
طعـ ر ٍ
ُ
فما ُ
(ٖ)
فاعبل كىك كممة (عصيرىا)
صغرا ،كلـ ُيسمع لو ُمكبٌر ،كقد رفع ً
فاسـ الفاعل ُ
(كميت) جاء ُم ً
أما اسـ الفاعل غير العامل فتجب اإلضافة لو ،قاؿ ابف مالؾ:
ّ
(ٗ)
ِ
ِ
اإل ْعم ِ
اخ ِف ِ
َكاْن ِص ْب ِب ِذي ِ
اه ُم ْق َت ِضي
ض
اؿ ْتمِ َكاً َك ْ
َك ْى َك لَن ْص ِب َما س َك ُ
َ
كقاؿ األشمكني ":يتعيف في تمك غير العامل الجر باإلضافة"...

(٘)

اقتراف اسـ الفاعل بػ(اؿ)

أما إذا اقترف اسـ الفاعل بػ(اؿ) فبل يشترط فيو شركط لمعمل ،فيعمل بدكف شركط،
ّ
كيعمل في جميع األزمنة :الحاؿ كالمستقبل كالماضي ،قاؿ سيبكيو ":ىذا باب صار الفاعل فيو

الضارب زيداً ،فصار في
بمنزلة الذي( َف َع َل) في المعنى ،كما يعمل فيو ،كذلؾ قكلؾ :ىذا
ُ
()ٙ
المعنى(ىذا) الذي ضرب زيداً"...
كقاؿ ابف مالؾ:

ك َغْي ِرِه ِإ ْع َماُل ُو َق ِد ْارُت ِضي

َكاِ ْف َي ُك ْف ِصَم َة باؿ َف ِفي اْل ُم ِضي

)ٔ) ىمع اليكامع في شرح الجكامع ٘ٛٔ/
)ٕ) شرح جمل الزجاجي ٕٜٙ/

)ٖ) ىمع اليكامع في شرح الجكامع ٘ٛٔ/
)ٗ) شرح ابف عقيل ٖٔٔٛ/

)٘) شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٕٕٕٚ/
) )ٙالكتاب ٕٔٛ/
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فيجكز أف نقكؿ :ىذا الضارب زيداً اآلف ،أكغدا ،أك أمس؛ ألف اسـ الفاعل إذا اقترف باؿ

المكصكلة قكيت فعميتو.

ابف عقيل يرى أف ىناؾ جماعة مف النحكييف يركف أف اسـ الفاعل إذا كقع ب(اؿ) ال

يعمل إال ماضياً ،كىناؾ مف يركف أنو ال يعمل" كزعـ جماعة مف النحكييف منيـ(الركماني)،

أنو إذا كقع صمة لػ(اؿ) ال يعمل إال ماضياً ،كال يعمل مستقببلً كال حاالً ،كزعـ بعضيـ أنو ال
يعمل مطمقاً ،كأف المنصكب بعده منصكب بإضمار الفعل"  ،كاألخفش يرى أف اسـ الفاعل ال
يعمل في الحاؿ إذا اقترف بػ(اؿ)

(ٔ)

قاؿ ابف الكراؽ في المنصكب بعده منصكب بإضمار الفعل قاؿ ":إذا كاف معرفاً ب(اؿ)

ىذاف الضارباف زيداً ،كأنت تريد بيذا القكؿ؟ فقاؿ :إف أصل الكبلـ :ىذا المذاف ضربا زيدا،

فانتصب(زيد) بالفعل...كصار لفع(الضارباف زيداً) منصكبا بمعنى الفعل المقدر...المفعكؿ بو ال
(ٕ)

يتقدـ عمى اسـ الفاعل إذا كاف فيو األلف كالبلـ؛ ألف ما في الصمة ال يتقدـ عمى المكصكؿ"
إشكالية تسمية(اؿ) المتصمة باسـ الفاعل

عدىا
عدىا عمى أنيا حرفية ،كقسـ آخر ّ
اختمف عمماء العربية في نكع (اؿ) ىناؾ مف ّ

عمى أنيا مكصكلة.

ذكر الرضي أف عمماء العربية اختمفكا في أصل(اؿ) الداخمة عمى اسـ الفاعل كالمفعكؿ؛

حيث قاؿ ":اعمـ أنيـ اختمفكا في البلـ الداخمة عمى اسمي الفاعل كالمفعكؿ فقاؿ المازني :ىي

حرؼ كما في سائر األسماء الجامدة ،كقاؿ غيره أنيا اسـ مكصكؿ؛ أي :الزمخشري ،كذىب

الزمخشري إلى أنيا منقكصة مف الذي كأخكاتو"...

(ٖ)

عدىا حرفية؛ حيث قاؿ ":كاؿ فيو معرفة كيي في الرجل ال مكصكلة ،كالنصب
األخفش ّ
(ٗ)
بعده عمى التشبيو بالمفعكؿ بو"...

عدىا مكصكلة ،قاؿ ":ثـ ينقسـ اسـ الفاعل إلى مقركف باؿ المكصكلة،
ابف ىشاـ ّ
(٘)
كالمجرد منيا"

)ٔ) شرح ابن عقيل  ،111/8وىمع اليكامع في شرح الجكامع ٖ٘ٛ/
)ٕ) عمل النحك ٖٖٓ

)ٖ) شرح الكافية في النحك ٕٖٚ/
)ٗ) ىمع اليكامع ٕ٘ٛ/

)٘) شرح شذكر الذىب ٗٙٛ
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اس"(ٔ) ،الكسائي يرى أف الجر
يجكز إضافة اسـ الفاعل إلى مفعكلو ،نحكِ ":إنَّكَ َج ِ
ام ُع النَّ ِ

أكلى؛ ألف األصل في األسماء إذا تعمق أحدىما باآلخر اإلضافة كالعمل ،كتجب اإلضافة إف
(ٕ)

زيد أمس
معرؼ ،نحك :ضارب ٍ
كاف ماضياً كغير ّ
عمل اسـ الفاعل مفرداً ،أك مثنى ،أك جمعاً مكس اًر ،أك سالماً:
ً

أجاز عمماء العربية أف يعمل اسـ الفاعل في حالة اإلفراد ،أك في الثنية ،أك جمع مذكر

سالـ أك مؤنث ،أك جمع تكسير ،قاؿ سيبكيو ":كمما ُيجرى مجرى فاعل مف أسماء الفاعميف
ككسركه عميو ،كما فعمكا ذلؾ بفاعميف
فكاعل ،أجركه ُمجرى فاعمة ،حيث كانكا جمعكه ّ

(ٖ)
ىف حك ٌّ
بيت هللا ، "...كقاؿ السيكطي ":كيعمل عمل فعمو مفرداً
اج َ
كفاعبلت ،فمف ذلؾ قكليـّ :
(ٗ)
أك غيره ،أي :مثنى ،كمجمكعاً جمع سبلمة ،كجمع تكسير"

إحصاء تقريباً لؤللفاظ
كبعد االنتياء مف معرفة شركط إعماؿ اسـ الفاعل ،سكؼ أذكر
ً
الكاردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية إلعماؿ اسـ الفاعل كاآلتي:

أكالً :اسـ الفاعل المقترف ب(اؿ) المكصكلة:

كقد كرد اسـ الفاعل المقترف ب(اؿ) المكصكلة (٘ )ٙخمساً كستيف مرة ،عمى النحك اآلتي:

ا -اسـ الفاعل العامل:

أ -اسـ الفاعل عامل الرفع:

فقد كرد (ٗ) أربع مرة ،عامبلً لرفع فاعل ضمير مستتر.

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :لكال أف الذنب خير لعبدي المؤمف مف العجب ما خميت بيف
عبدي المؤمف كبيف الذنب"

(٘)

أَكحى َّللا َتبارؾ كَتعاَلى ِإَلى َن ِبي ِمف األَ ْن ِبي ِ
بلف اْل َعا ِب ِد أَما ُزْىُد َؾ ِفي ُّ
اح َة
اءُ :ق ْل لِ ُف ٍ
ٍّ َ
الدْنَيا َف َت َعجْم َت َر َ
َْ
َ
ُ َََ َ َ
ِ
طاع َؾ ِإَلي َف َتعزْز َت ِبيَ ،فما َذا ع ِمْم َت ِف ِ
ِ
اؾ
اؿ َ :يا َر ِّب َك َما َذ َ
َ َ
َن ْفس َؾ َ ،كأَما اْنق َ ُ
َ
يما لي َعَمْي َؾ؟ َق َ
َ
()ٙ
اؿ َ :ى ْل َكاَلْي َت لِي َكلًِّيا أ َْك َع َادْي َت لِي َعُد ًّكا ؟
َعَمي؟ َق َ
)ٔ) سكرة آؿ عمراف آية ٜ

)ٕ) ىمع اليكامع في شرح الجكامع ٖ٘ٛ/
)ٖ) الكتاب ٜٔٔٓ/

)ٗ) ىمع اليكامع في شرح الجكامع ٘ ،ٜٚ/كالمقتضب ٗ ،ٔٗٛ/كالمفصل في العربية ٖٕٕ
)٘) تـ تخريجو ٗٗ

ٙ
السنية في األحاديث القدسية ٕٓٔ ،ذكرة الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب
) ) اإلتحافات ّ
ٔ ٔٗ٘/رقـ الحديث ( )٘ٔٛكىك ضعيف
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ب -اسـ الفاعل عامل النصب :لـ يرد في األحاديث القدسية.
ت -اسـ الفاعل عامل الجر :لـ يرد في األحاديث القدسية.

ث -اسـ الفاعل المتعمق بو:

فقد كرد (ٕٓ) عشريف مرة.

اجمِو ك ِ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ " :ك ِعزِتي َك َجبللِي ألَ ْن َت ِقمف ِم َف الظالِ ِـ ِفي َع ِ
آجمِ ِو ،
َ
(ٔ)
ِ ِ
صْرُه"
كماَ ،فَق َدَر أ ْ
صُرُهَ ،فَم ْـ َيْن ُ
َف َيْن ُ
َكألَ ْن َتق َمف مم ْف َأرَى َم ْظُم ً
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":كجبت محبتي لممتحابيف في ،كالمتجالسيف في ،كالمتباذليف
ّ
ّ
(ٕ)
في ،كالمتزاكريف في "

ٕ -اسـ الفاعل غير العامل:

كقد كرد (ٔٗ) إحدى كأربعيف مرة ،انتقل مف الكصفية إلى العممية ،فأصبح اسماً جامداً،

فقد شركط العمل ،لكف أسماء الفاعميف تعمل الجر سكاء انطبقت عمييا الشركط أـ فقدت أحد

شركطيا لككنيا أسماء كىك أحد عبلمتيا.

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يا رب إنؾ تعطي الكافر في الدنيا ،ففتح لو بابا مف أبكاب

النار "

(ٖ)

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :يا مكسى كف لمفقراء كن اًز ،كلمضعيف حصناً كلممستجير
(ٗ)

غيثاً ،أكف لؾ في الشدة صاحباً كفي الكحدة أنيساً كأكمؤؾ في ليمؾ كنيارؾ"
ِ
فيقكؿ :
تقكؿ المبلئك ُة  :كمف أحب ُاؤؾ؟
يكـ
القيامة ْ :أدنكا ِّ
ُ
مني أحبائي  ،ف ُ
يقكؿ ُ
هللا عز كجل َ
(٘)
فقر ُاء المسمميف"...

)ٔ) تـ تخريجو ٕٗ
)ٕ) تـ تخريجو ٘ٗ

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٔٔٔ ،ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٖٜٔٓ/

رقـ الحديث( )ٕٗ٘ٙكىك ضعيف
)ٗ) تـ تخريجو ٗٛ

)٘) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖ ،ٜذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ  ٗٚٛ/ٙرقـ الحديث
(ٖٓ )ٔٙٙكىك ضعيف.
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ثاني ًا :اسـ الفاعل المجرد مف(اؿ) المكصكلة:

كقد كرد اسـ الفاعل المقترف بػ(اؿ) المكصكلة ( )ٙٙستاً كستيف مرة ،عمى النحك اآلتي:

ٔ -اسـ الفاعل العامل:

أ -اسـ الفاعل عامل الرفع:

فقد كرد (ٓٗ) أربعيف مرة.

"إني َحرم ُت ُّ
ظاَل ُمكا،
الظْم َـ َعَمى َن ْف ِسي َك َج َعْم ُت ُو َبْيَن ُك ْـ ُم َحرًما َف َبل َت َ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيِّ :
ْ
َى ِد ُكـ ،يا ِعبػ ِادي ُكُّمكػـ ج ِ
ائ ٌع ِإال َم ْف أَ ْط َع ْم ُت ُو
َيا ِعَب ِادي ُكُّم ُك ْـ َض ٌّ
ُْ َ
اس َت ْيُدكِني أ ْ ْ َ َ
اؿ ِإال َم ْف َى َدْي ُت ُو َف ْ
اس َت ْك ُسكِنػي أَ ْك ُس ُك ْـ"
اس َت ْط ِع ُمكِني أُ ْط ِع ْم ُك ْـَ ،يا ِعَب ِادي ُكُّم ُك ْـ َع ٍ
ار ِإال َم ْف َك َس ْكُت ُ
ػو َف ْ
َف ْ

(ٔ)

عب ِدي ِإ َذا َذ َكْرَتِني َخالًِياَ ،ذ َكْرُت َؾ َخالًِياَ ،كاِ ْف َذ َكْرَتِني ِفي َم ٍؤل
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيْ ":
(ٕ)
َذ َكْرُت َؾ ِفي َم ٍؤل أَ ْكثر منو َكأَ ْطيب"

رجبلف في بني إسرائيل م َتك ِ
اخ ِ
ِ
أحدىما ُم ْذِنًبا،
كاف
ياف ،ككاف ُ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي َ ":
َ َُ
(ٖ)
العباد ِة"...
اآلخر ُمجت ِيًدا في
َ
ك ُ

ب -اسـ الفاعل عامل النصب:
فقد كرد مرتيف

في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ِ":إف َعْب ِدي ُكل َعْب ِد َي ال ِذي َي ْذ ُكُرِني َك ُى َك ُم َبل ٍؽ ِقْرَن ُو"
مت
لعج ُ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ...":فمك ُ
كنت ُم َع ّجبلً العقكب َة أك كانت العجمة مف شأني ّ
(ٗ)

(٘)

لمقانطيف مف رحمتي"

ت -اسـ الفاعل عامل الجر:

فقد كرد ( )ٛثماني مرات.
َ
()ٙ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص الحديث القدسي ...":كقبمو ابنو قاتل أخيو"...

)ٔ) تـ تخريجو ٔٗ

)ٕ) تـ تخريجو ٚٙ
)ٖ) تـ تخريجو ٘ٗ

)ٗ) تـ تخريجو ٕٙ
)٘) تـ تخريجو ٗٙ

) )ٙاإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٗ ،ٜالترغيب كالترىيب ،لؤلصبيانيٖ٘٘( ،ق) ،تح .أيمف بف
شعباف ،دار الحديث ،طٔ ،القاىرةٔٗٔٗ ،قٜٜٖٔ-ـ ٔٔ/ٕ ،رقـ الحديث( )ٔٓٗٛكىك ضعيف
94

ِ
ام ِة يا آدـُ :ق ْـ َف َج ِّي ْز ِم ْف ُذِّري ِت َؾ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ" :يُق ُ
كؿ هللا َي ْكَـ اْلقَي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿْ :ارَف ُعكا
اب ُو َكَب َك ْكاَ ،
ُت ْس َعم َائ ٍة َكِت ْس َع ٍة َكِت ْسع َ
َص َح ُ
يف ِإَلى الن ِارَ ،كَكاحًدا ِإَلى اْل َجنةَ ،فَب َكى أ ْ
فق َ
(ٔ)
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َس َكِد"
ُمـِ ِإال َكالش ْعَرة اْلَبْي َضاء في ِجْمد الث ْك ِر األ ْ
ُرؤك َس ُك ْـَ ،ف َك الذي َن ْفسي بَيده َما أُمتي في األ َ
ِ
الش ْعُرَ ،كُرُسُم َؾ
تؾ ِّ
اء َ
يقكؿ هللا-عز كجل -إلبميس في الحديث القدسي ":ك َت ُاب َؾ اْل َك ْش ُـ َ ،كقر َ
(ٕ)
ِ
ِ
طعامؾ ما ال ي ْذ َكر اسـ ِ
ِ
النساء"
كم َص ِائُد َؾ
َّللا َعَمْيوَ ...،ك ُم َؤّذُن َ
ُ
اْل َك َيَنةَُ ،ك َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ
ؾ اْلم ْزَم ُار َ ...

ث-اسـ الفاعل المتعمق بو:

فقد كرد ( )ٛثماني مرات.
َ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":ينادي المنادي مف بطناف العرش يكـ القيامة ،يا أمة دمحم إف

هللا  -تعالى -يقكؿ :ما كاف لي قبمكـ فقد كىبتو لكـ ،كبقيت التبعات فتكاىبكا كادخمكا الجنة
برحمتي"(ٖ) ،المنادي متعمق بمحذكؼ حاؿ.

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":ال يشرب عبد مسمـ مف خمر إال سقيتو بما انتيؾ منيا مف
الحميـ معذب بعد أك مغفكر لو ،كال يتركيا كىك عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو منيا

فأديتو في حظيرة القدس"

(ٗ)

ٕ -اسـ الفاعل غير العامل:

سبع عشرة مرة.
فقد جاء (َ )ٔٚ
ِ
اة ،كَلك َك ِ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":إنا أَْن َزْلَنا اْلماؿ ِِإل َقاـِ الص َبلةِ ،كاِ َ ِ
آد َـ
اف الْب ِف َ
يتاء الزَك َ ْ َ
َ
َ َ
ِ
اف َل ُو َك ِادَي ِ
ؼ
َحب أ َْف َي ُكك َف ِإَلْي ِو َث ٍ
َحب أ ْ
َف َي ُكك َف ِإَلْي ِي َما َثال ٌثَ ،كَال َي ْم َؤلُ َج ْك َ
افَ ،كَل ْك َك َ
اف َأل َ
َك ٍاد َأل َ
(٘)
آد َـ ِإال ُّ
اب "
ْاب ِف َ
َّللا َعَمى َم ْف َت َ
اب ُثـ َي ُت ُ
التَر ُ
كب ُ
()ٙ
ِ
ِ
اف ِل حتى أ ِ
ُحب ُو"...
اؿ َعْبدي َي َتَقر ُب ِإَلي ِبالن َك َ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ .... ":ك َما َي َز ُ
)ٔ) تـ تخريجو ٖٗ
)ٕ) تـ تخريجو ٗٙ

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٔٔٚأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ٘ ٕٕٕ/رقـ
الحديث(ٗٗٔ٘) كىك ضعيف ،لفظو لممناكي بمعناه عند الطبراني "ِإ َذا اْل َتَقى اْل َخ َبل ِئق يكـ اْل ِقي ِ
َى ُل
امةَ ،فأ ُْد ِخ َل أ ْ
ُ َْ َ َ َ
اْلجن ِة ،كأَىل الن ِار َنادى مَن ٍاد يكـ اْل ِقي ِ
ظالِ َـ َبْيَن ُك ْـ َكَث َك ُاب ُك ْـ َعَمي"
َى َل اْل َج ْم ِعَ ،ت َت َارُككا اْل َم َ
امةَ :يا أ ْ
َ َ ُْ
َ ُ َْ َ َ َ
)ٗ) تـ تخريجو ٖ٘
)٘) تـ تخريجو ٓٗ

) )ٙاإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٖ ،ٙأخرجو البخاري في الصحيح  ٔٓ٘/ٛرقـ الحديث(ٕٓ٘)ٙ
كىك صحيح.
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المبحث الثاني
إعػػماؿ اسػػـ المفعكؿ
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اسـ المفعكؿ

ُعمِـ مما سبق اسـ المفعكؿ بأنو يجري
عمى(ي ْف َعل) مف فعمو ،نحك :مضركب،
ُ
كمشركب ،أي :يعمل عمل الفعل المبني لممجيكؿ فتقكؿ :زيد مضركب غبلمو.

اسما الفاعل كالمفعكؿ يعمبلف بنفس الشركطُ ،ذكرت فيما سبق في إعماؿ اسـ الفاعل أنو

أما إذا كاف مجردا منيا البد أف يعتمد كأال
يعمل مطمقاً في جميع األزمنة إذا كاف مقترناً باؿّ .
يصغر ،كأال يكصف ،كيعمل في الحاؿ كالمستقبل ال الماضي ،كاختمف عمماء مدرستي البصرة
كالككفة في ذلؾ كما أكضح الباحث.

جار عميو
قاؿ ابف يعيش ":اسـ المفعكؿ في العمل كاسـ الفاعل؛ ألنو مأخكذ مف الفعل ،كىك ٍ
(ٔ)
في حركاتو كسكناتو كعدد حركفو ،كما كاف اسـ الفاعل كذلؾ"...
كذكر ابف مالؾ ذلؾ في ألفيتو؛ حيث قاؿ:

ِ
فاض ِل
فاعل
كك ُّل ما ُقِّرَر السـِ
ُي ْع َ
اسـ َم ٍ
فعكؿ ببل َت ُ
ُ
طى َ
أما اسـ
لكف ىناؾ فرؽ بيف اسمي الفاعل كالمفعكؿ ،اسـ الفاعل ُيبنى مف المعمكـّ .
...فمفعكؿ مثل ُي ْف َعل ،كفاعل مثل
فيبنى مف الفعل المجيكؿ؛ حيث قاؿ سيبكيو":
المفعكؿ ُ
ٌ
(ٕ)

(ٖ)

َي ْف َعل"

انفرد اسـ المفعكؿ عف اسـ الفاعل بجكاز إضافتو إلى ما ىك مرفكع معنى ال حقيقة ،قاؿ ابف

مالؾ:

ِِ
الك ِر ْع
رت ِف ْع
ضاؼ ذا إلى اسـٍ ُم َ
ْ
كم ُ
كقد ُي ُ
حمكد المقاصد َ
َم ْعًنى َ
كقاؿ ابف ىشاـ ":كينفرد اسـ المفعكؿ عف اسـ الفاعل بجكاز إضافتو إلى ما ىك مرفك ُع بو في
اجع لممكصكؼ ،كنصب االسـ عمى
المعنى ،كذلؾ بعد تحكيل اإلسناد عنو إلى ضمير ر ٍ
(ٗ)

ِ
الخمق.
محمكد
كمحمد
الخمق:
محمكد
كمحمد
محمكد خمقو:
محمد
التشبيو"(٘) ،نحك:
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
َ
()ٙ
ٔ -يأتي اسـ المفعكؿ رافعاً لنائب فاعل ،إذا كاف متعديا لمفعكؿ كاحد

)ٔ) شرح المفصل ٗ ،ٔٓٗ/كشرح كافية ابف الحاجب لمرضي ٕ ،ٕٚٗ/كشرح قطر الندى كبل الصدى
٘ ،ٕٚكشرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ٓ ،ٖٚكشرح التصريح عمى التكضيح ٕٕٕ/
)ٕ) شرح ابف عقيل ٖٕٔٔ/
)ٖ) الكتاب ٜٔٔٓ/

)ٗ) شرح الكافية الشافية ٕٖٔٓ٘/

)٘) أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ٖ ،ٕٖٕ/كشرح ابف عقيل ٖ ،ٕٕٔ/كشرح التصريح عمى التكضيح

ٕٕٗ/

) )ٙشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٕ ،ٕٕٜ/كشرح كافية ابف الحاجب لمرضي ٕ ،ٕٚٗ/كىمع اليكامع في
شرح الجكامع ٜ٘ٓ/
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ٕ -يأتي اسـ المفعكؿ ناصباً لمفعكلو الثاني ،إذا كاف متعدياً لمفعكليف.

كاف كاف متعدياً رفع األكؿ عمى النيابة عف الفاعل ،كنصب الثاني عمى المفعكلية إذا

متعديا الثنيف ،قاؿ األشمكني ":فإف كاف متعدياً لكاحد رفعو بالنيابة ،كاف كاف متعدياً الثنيف أك
(ٔ)

ثبلثة رفع كاحداً بالنيابة ،كنصب مما سكاه"

ٖ -كيأتي اسـ المفعكؿ متعمقاً بو .

بناء اسـ المفعكؿ
قاؿ الرضي ":كاف كاف الفعل الزماً ،فإف لـ يتعد بحرؼ جر ،لـ َي ُج ْز ُ
متعد حذؼ منو ما ىك المفعكؿ بو
منو كما لـ َي ُج ْز بناء الفعل المبني لممفعكؿ منو...ككذا في ٍّ
(ٕ)
ِ
ِ
المْرِم ُّي ىك السيـ"
ُ
كعّدي بحرؼ الجر ،نحك :رميت عف القكس ،فييَ :مْرم ُّي عنيا ك َ
كقد جاء اسـ المفعكؿ في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية (ٕٔ) إحدى

كعشريف مرة.

ٔ -اسـ المفعكؿ عامل الرفع:
كقد جاء ( )ٙست مرات

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":ال يشرب عبد مسمـ مف خمر إال سقيتو بما انتيؾ منيا مف
الحميـ معذب بعد أك مغفكر لو ،كال يتركيا كىك عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو منيا

فأديتو في حظيرة القدس"

(ٖ)

ككسعت عميو في المعيشة
أصححت لو جسمو
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":إف عبداً
ُ
ُ

تمضي عميو خمسة أعكاـ ال يفد إلي لمحركـ"

(ٗ)

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يؤتى يكـ القيامة بصحف ُمختمة ،فتنصب بيف يدي هللا
تبارؾ كتعالى ،)٘("...فالمرفكع فييا الضمير المستتر.

بل النصب:
ٕ -اسـ المفعكؿ عام ً

لـ يرد في األحاديث القدسية.

)ٔ) شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٕ ،ٕٕٜ/كشرح المفصل البف يعيش ٗ ،ٔٓٗ/كشرح كافية ابف
الحاجب لمرضي ٕ ،ٕٚٗ/كشرح التصريح عمى التكضيح ٕٕٕ/

)ٕ) شرح كافية ابف الحاجب لمرضي ٕ ،ٚٗٗ/كشرح المفصل البف يعيش ٗ ،ٔٓٗ/كشرح األشمكني أللفية
ابف مالؾ ٕٕٖٓ/

)ٖ) تـ تخريجو ٖ٘
)ٗ) تـ تخريجو ٖ٘
)٘) تـ تخريجو ٘٘
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بل الجر:
ٖ -اسـ المفعكؿ عام ً

لـ يرد في األحاديث القدسية.

ٗ -اسـ المفعكؿ المتعمق بو:
فقد جاء ( )ٙست مرات.

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية:

"مكتكب ِفي التكر ِ
اة َ :م ْف َبَم َغ ْت َل ُو ْابَن ٌة ا ْثَن َتي َع ْشَرَة َسَن ًة َفَم ْـ ُي َزِّك ْج َيا َفَرِكَب ْت ِإ ْث ًما َفِإ ْث ُـ َذلِ َؾ
َْ
ُْ ٌ
ْ
ِ )ٔ)
َعَمْيو".

" ال يشرب عبد مسمـ مف خمر إال سقيتو بما انتيؾ منيا مف الحميـ معذب بعد أك مغفكر
لو ،كال يتركيا كىك عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو منيا فأديتو في حظيرة القدس"

(ٕ)

"...غير المغضكب عمييـ ،كال الضاليف"(ٖ) ،فشبو الجممة متعمق باسـ المفعكؿ.

٘ -اسـ المفعكؿ غير العامل:

فقد كرد( )ٔٙست عشرة مرة.

اجمِو ك ِ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ " :ك ِعزِتي َك َجبللِي ألَ ْن َت ِقمف ِم َف الظالِ ِـ ِفي َع ِ
آجمِ ِو ،
َ
(ٗ)
ِ ِ
صْرُه"
كماَ ،فَق َدَر أ ْ
صُرُهَ ،فَم ْـ َيْن ُ
َف َيْن ُ
َكألَ ْن َتق َمف مم ْف َأرَى َم ْظُم ً
َّللا َت َعاَلى ِإَلى ِذي اْلَقْرَنْي ِفَ :ك ِعزِتي َك َج َبل لِي َما َخَم ْق ُت
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيْ ":أك َحى ُ
ِ
ِ
ِ
كؼ َك َسيْم ُت ُو
َحب ِإَلي م َف اْل َم ْعُركؼَ ،ك َسأ ْ
َج َع ُل َل ُو َعَم ًما َف َم ْف َأرَْي َتِني َحبْب ُت ِإَلْيو اْل َم ْعُر َ
َخْمًقا أ َ
اس الطَمب ِإَلي ِوَ ،فأ ِ
َعَمْي ِوَ ،ك َحبْب ُت ِإَلى الن ِ
َحب ُو َكَت َكل ُوَ ،فِإن ُو ِم ْف َخْي ِر َم ْف َخَم ْق ُتَ ،ك َم ْف َأَرْي َتِني
َ ْ
ِ
كؼَ ،كَبغ ْض ُت ِإَلى الن ِ
اس الطَم َب ِإَلْي ِوَ ،فأَْب ِغ ْض ُو َكَال َت َكل ُوَ ،فِإن ُو ِم ْف َشِّر َما
َكرْى ُت ِإَلْيو اْل َم ْعُر َ
َخَم ْق ُت"

(٘)

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٘ٓٔ ،أخرجو البييقي في شعب اإليماف ٔٔ ٖٔٛ/رقـ
الحديث(ٕٖٓ )ٛكىك ضعيف.

)ٕ) تـ تخريجو ٖ٘
)ٖ) تـ تخريجو ٕ٘
)ٗ) تـ تخريجو ٕٗ
)٘) تـ تخريجو ٖ٘
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المبحث الثالث
إعماؿ الصفة المشبية
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الصفة المشبية
ُعمِـ مما سبق أف مف األسماء التي عممت الفعل الصفة المشبية ،التي تدؿ عمى الثبكت
كاالستمرارية كالمزكـ ،كىي تشتق مف الفعل البلزـ لمف قاـ بو عمى معنى الثبكت ،ال مبالغة

فيو.

الصفة المشبية تعمل بنفس شركط اسمي الفاعل كالمفعكؿ مف حيث التجرد مف(اؿ) كالمعرفة،

فتحتاج إلى اعتماد إذا ُجردت مف (اؿ) ،لكف الصفة المشبية ال تعتمد عمى زمف معيف إذا
ُجردت مف (اؿ) ،فيي ثابتة كالزمة في جميع األحكاؿ الحاؿ كالمستقبل كالماضي.
قاؿ ابف مالؾ ":ألف الصفة المشبية فرع اسـ الفاعل فيي أحرج إلى االعتماد منو"

(ٔ)

قاؿ الرضي ":كتعمل عمل فعميا ،يعني مف غير شرط زماف مف األزمنة الثبلثة؛ ألنيا مصكغة
(ٕ)

عمى معنى اإلطبلؽ"

الصفة المشبية معمكليا ال يككف أجنبياً ،بل سببياً كالمقصكد بالسببي أف يككف مف أمكر
كجي ُو) ،كالثاني أف
برجل
ثبلثة كىي األكؿ :أف يككف متصبلً بضمير المكصكؼ كػ(مررت
ٍ
ٍ
حسف ُ
ِ
ِ
الكجو)؛ ألف "اؿ" المكصكلة قائمة
حسف
برجل
يككف متصبلً بما يقكـ مقاـ ضميره كػ(مررت
ٍ
مقاـ الضمير المضاؼ إليو ،كالثالث :أف يككف مقد اًر كمعو ضمير المكصكؼ كػ(مررت برجل
(ٖ)

حسف عم اًر).
ٍ
معمكؿ الصفة المشبية لو أحكاؿ ستة كىي:
ٔ -أف يككف المعمكؿ مقركناً باؿ.
ٕ -أف يككف مضافا لما فيو اؿ.

ٖ -أف يككف مضافاً إلى ضمير المكصكؼ.
ٗ -أف يككف مضافا إلى مضاؼ إلى ضمير المكصكؼ.
٘ -أف يككف مجرداً مف اؿ كاإلضافة.
(ٗ)
 -ٙأف يككف مجرداً مف اؿ دكف اإلضافة

)ٔ) شرح الكافية الشافية ٕ ،ٔٓ٘ٛ/كشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٕ ،ٕ٘ٔ/كشرح التصريح عمى
التكضيح ٕٗٛ/

)ٕ) شرح كافية ابف الحاجب لمرضي ٕٜٚٗ/

)ٖ) شرح المفصل ٗ ،ٔٓٚ/شرح التسييل ٖ ،ٜٓ/شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٕ ،ٕٗٛ/كشرح قطر
الندى كبل الصدى ٕٜٚ

)ٗ) شرح المفصل ٗ ،ٕٔٔ/كشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٕ ،ٕ٘ٓ /كشرح كافية ابف الحاجب لمرضي
ٕٚ٘ٓ/
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عار منيا ،أك
قاؿ السيكطي ":كتمتنع اإلضافة ،حاؿ ككف الصفة مع (اؿ) إلى معمكؿ ٍ
مف اإلضافة لذييا أي :لذى (اؿ) أك إلى ضمير ذييا ،فبل يجكز في األمثمة السابقة ،الحسف
(ٔ)
كجوٍ ،كالحسف كجو أب ،كالحسف كجيو ،كالحسف ِ
كجو أبيو"
نستنتج مف قكؿ السيكطي أف ىناؾ صكر يمتنع فييا استعماؿ الصفة المشبية كىي:

ٔ -جر المعمكؿ المضاؼ إلى المجرد مف (اؿ) كاإلضافة ،نحك :الحسف كجو.
ٕ -جر المعمكؿ المضاؼ إلى ضمير المكصكؼ ،نحك :الحسف كجيو.

ٖ -جر المعمكؿ المضاؼ إلى المضاؼ إلى ضمير المكصكؼ ،نحك :الحسف كجو أبيو.

ٗ -جر المعمكؿ المضاؼ إلى المجرد مف اؿ إلى المضاؼ لما ليس فيو اؿ ،نحك:الحسف كجو

أب.

لمعمكؿ الصفة المشبية ثبلث حاالت الرفع عمى الفاعمية ،كالنصب عمى التشبيو بالمفعكؿ بو

أما عند الككفييف التمييز في جميع
إف كاف معرفة ،كعمى التمييز إف كاف نكرة عند البصرييفّ .
(ٕ)
األحكاؿ ،كالخفض باإلضافة.

ٔ -الصفة المشبية عاممة الرفع:
فقد كردت (ٕٖ) اثنتيف كثبلثيف مرة.

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية:

ِ
ِ
ِ
ير َت ْشَب ُعِ ،إ َذا
يؾ ،ال ِبَقمِ ٍ
يل َتْقَن ُع َكال ِم ْف َك ِث ٍ
" ْاب َف َ
يؾ َكأَْن َت َت ْطُم ُب َما ُي ْطغ َ
آد َـ عْن َد َؾ َما َي ْكف َ
(ٖ)
ِ
أَصبح َت معا ًفا ِفي جس ِدؾ ِ
كت َي ْك ِم َؾ َف َعَمى ُّ
اء"
آمًنا ِفي ِسْربِ َؾ عْن َد َؾ ُق ُ
ََ َ
ْ َ ْ َُ
الدْنَيا اْل َع َف ُ
ِ
" قاؿ مكسى َعَمْي ِو السبلـ َ :يا َر ِّب أَ َق ِريب أَْن َت َفأَُن ِ
يؾ ؟"...
يؾ أ َْـ َب ِع ٌ
يد َفأَُناد َ
اج َ
ٌ
َ ُ َ
ُ
" َلَق ْد َخَم ْق ُت َخْمًقا
ِ
يـ ِمْن ُي ْـ
َت َد ُع اْل َحم َ

(ٗ)

ِ
أَْل ِسَن ُتيـ أَحَمى ِمف اْلعس ِل كُقُمكبيـ أ ِ
يحن ُي ْـ ِف ْتَن ًة
ُْ ْ
َمُّر م َف الصْب ِرَ ،ف ِبي َحَم ْف ُت َألُت َ
َ ََ َ ُُْ َ
(٘)
َح ْيَارًنا َ ،ف ِبي َي ْغ َتُّرك َف أ َْـ َعَمي َي ْج َت ِرُئك َف"

)ٔ) ىمع اليكامع في شرح الجكامع ٜ٘ٚ/

)ٕ) شرح كافية ابف الحاجب لمرضي ٕ ،ٜٚ٘/كشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٕٕ٘ٔ/
)ٖ) تـ تخريجو ٗ٘

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية ٓٔٔ ،ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٖٜٕٔ/

رقـ الحديث(ٖٖ٘ٗ) كىك ضعيف.
)٘) تـ تخريجو ٕٙ
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ٕ -الصفة المشبية عاممة النصب:

فعل يأخذ مفعكليف صفة ﵀ تعالى.
كقد جاءت مرة كاحدة ،مف ٍ
ِ ِ
ِ
َف
يب َل ُو َقْب َل أ ْ
في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي " :أََنا ُم ْعطػيو َقْب َل أ ْ
َف َي ْسػأََلنيَ ،ك ُم ْس َػت ِج ٌ
(ٔ)
ْيدعػكِني ،ك َغ ِ
َف َي ْس َت ْغ ِفَرِني"...
ػافٌر َل ُو َقْب َل أ ْ
َ
َُ

ٖ -الصفة المشبية عاممة الجر:

فقد جاءت (ٖٕ) ثبلثاً كعشريف مرة.

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية:

كؾ ُقُمكب اْلمُم ِ
"أََنا هللا َال ِإَلو ِإال أََنا مالِؾ اْلمْم ِؾ كممِؾ اْلمُم ِ
كؾ ِبَي ِدي"
َ
ُ
ُ ُ
َ ُ ُ ََ ُ ُ

(ٕ(

ِ
يكي ِف ما َلـ ي ُخ ْف أَحُد ُىما ص ِ
احَب ُو َ ،فِإ َذا َخاَن ُو َخَر ْج ُت ِم ْف َبْيِن ِي َما
"أََنا َثال ُث الش ِر َ ْ َ ْ َ
َ َ َ

"(ٖ)

"مف ع ِمل عم ًبل أ ْ ِ ِ
الشرَك ِ
الشْر ِؾ"
اء َع ِف ِّ
َشَر َؾ فيو َغْيرِي فيك لو ُكُمو ،كأََنا أَ ْغَنى ُّ َ
َْ َ َ ََ

(ٗ)

ٗ -الصفة المشبية المتعمقة بيا:

كقد جاءت(ٖٕ) ثبلثاً كعشريف مرة.
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :أربع ِخصاؿ :كاحدة فيما بيني كبينؾ ،ككاحدة فيما بينؾ كبيف

عبادي ،ككاحدة لي ،ككاحدة

لؾ"...

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي":

ُخ ْض ٍرَ ،ت ِرُد أَْن َي َار اْل َجن ِةَ ،تأ ُْك ُل ِم ْف
()ٙ
اْل َعْر ِ
ش"...

(٘)

ُصيب ِإ ْخكاُن ُكـ ِبأُح ٍد جعل َّللا أَركاحيـ ِفي جك ِ
ِ
طْي ٍر
ؼ َ
َْ
ما أ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
يل ِم ْف َذ َى ٍب ُم َعمَق ٍة ِفي ِظ ِّل
ث َم ِارَىاَ ،كَتأْكِي إَلى َقَناد َ

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٜٜذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٔٔٗٓ/

رقـ الحديث( )ٜٗٙكىك ضعيف.
)ٕ) تـ تخريجو ٘ٙ
)ٖ) تـ تخريجو ٕٙ

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٙٛأخرجو اإلماـ أحمد في المسند ٕ٘ ٔٙٔ/رقـ
الحديث( )ٖٔ٘ٛٛكىك صحيح.

)٘) تـ تخريجو ٘ٙ
) )ٙتـ تخريجو ٗٙ
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ِ
ام ِة يا آدـُ :ق ْـ َف َج ِّي ْز ِم ْف ُذِّري ِت َؾ ُت ْس َع ِم َائ ٍة
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ" :يُق ُ
كؿ هللا َي ْكَـ اْلقَي َ
ِ
ِ
ِ
كس ُك ْـ،
َص َح ُاب ُو َكَب َك ْكاَ ،
َكِت ْس َع ٍة َكِت ْسع َ
يف ِإَلى الن ِارَ ،ك َكاحًدا ِإَلى اْل َجنةَ ،فَب َكى أ ْ
اؿْ :ارَف ُعكا ُرُء َ
فق َ

َفكال ِذي َن ْف ِسي ِبي ِد ِه ما أُم ِتي في األُم ِـ ِإال َكالشعرِة اْلبي َ ِ
ِ
َس َكِد"
َ
َْ َ ْ
ضاء في ِجْمد الث ْك ِر األ ْ
َ
َ َ

(ٔ)

٘ -الصفة المشبية غير العاممة.
فقد جاءت (ٖٓ) ثبلثيف مرة.
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية:

" تكسعت َعَمى عبادي بثبلث خصاؿ  :بعثت الدابة َعَمى القمح كالشعير  ،كلكال َذلِ َؾ لكنزىا
مف بعد المكت  ،كلكال َذلِ َؾ لما َد ِفف حميـ حميمو  ،كسمبت حزف
الناس ،كتغير الجسد ْ
الحزيف ،كلكال َذلِ َؾ لما يكف يسمك"

(ٕ)

" أنا هللا الكاحد الصمد لـ ألِ ْد كلـ أُكلد كلـ يكف لي ُك ُفكا أحد"...

(ٖ)

" أنا الرحمف ،خمقت الرحـ ،كشققت ليا مف اسمي اسماً ،فمف كصميا كصمتو كمف قطعيا
(ٗ)

قطعتو "

)ٔ) تـ تخريجو ٖٗ

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٗٚذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٕٕٜ٘/

رقـ الحديث( )ٖٛٓٙكىك ضعيف
)ٖ) تـ تخريجو ٖٙ
)ٗ) تـ تخريجو ٕٙ
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المبحث الرابع
إعماؿ صيغ المبالغة
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صيغ المبالغة

ُذكر مما سبق تقسيـ صيغ المبالغة الكاردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات

فعاؿ ،كمفعاؿ،
أما المباني المشيكرة التي ذكرىا الباحث ىيّ :
السنية في الفصل األكؿّ .
كفعكؿ ،كفعيل ،كَف ِعل.

كقد أضاؼ عمماء العربية أكزاناً أخرى سماعية ،كاقتصركا عمى ذكر أكزاف صيغ المبالغة

مف حيث القمة كالكثرة.

اختمف النحاة في إعماؿ صيغ المبالغة المشيكرة الخمسة فمنيـ مف أعمل جزءاً منيا

كمنيـ أعمميا كاممة.

أكزاف صيغ المبالغة تعمل عمل اسـ الفاعل ،كىي ليست أسماء فاعميف إنما تدؿ عمى

المبالغة ،كىي كاقعة مكقع اسـ الفاعل ،كلكنيا ال تصل لدرجة اسـ الفاعل؛ ألنيا ليست جارية

عمى الفعل ،قاؿ ابف مالؾ :

(ٔ)

لفاعل مما بو أخبرتا

احكـ ليف بالذي حكمتا

كىي(فعاؿ ،كمفعاؿ ،كفعكؿ).
كقد قسميا ابف عصفكر إلى قسميف :قسـ ال خبلؼ في إعمالو
ّ
ِ (ٕ)
أما القسـ الذي في خبلؼ ىي(فعيل ،كَفعل)
ّ
ِ
أما القسـ الذي فيو خبلؼ بيف أىل البصرة كالككفة(فعيل ،كَفعل) فقد أعمميا سيبكيو؛
ّ
فاعل؛
اسـ الفاعل ،إذا أرادكا أف يبالِغكا في األمرُ ،مجراه إذا كاف عمى بناء
ٍ
حيث قاؿ ":كأجركا َ
فما ىك
أل ّنو يريد بو ما أراد بفاعل مف إيقاع الفعل ،إالّ أّنو يريد أف ُيحد َث عف المبالغةَ .
ِ
كعميـ
عيل َك ٍ
رحيـ َ
عكؿّ ،
كفعاؿ كمفعاؿ ،كَفع ٌل .كقد جاءَ :ف ٌ
األصل الذى عميو أك ُثر ىذا المعنىَ :ف ٌ
ُ
ِ
فييف ما جاز في فاع ٍل مف التقديـ كالتأخير ،ك ِ
اإلضمار
كبصير ،يجكز ّ
كسميع َ
كَقدير َ
(ٖ)

كاإلظيار"

استدؿ المبرد عمى منع إعماليا بأف(فعيبلً) اسـ فاعل
أما مذىب المبرد فبل ُيجيز ذلؾّ ،
ّ
مف( َف ُع َل) ك( َف ُع َل) ال يتعدى ،فكذلؾ ما اشتق منو ،ككذلؾ( َف ِع ٌل) اسـ فاعل مف ( َف َع َل) الذي ال
ِ
أجاز
يتعدى فيك إذف كفعمو ال يتعدى ،قاؿ المبردَ ":فأَما َما َك َ
اف عمى فعيل َن ْحك َرحيـ عميـ فقد َ
ِ ِ
يو كَال أراه ج ِائ از كَذلِؾ أَف فعيبل ِإنما ىك اسـ اْل َف ِ
اعل مف اْل ِف ْعل ال ِذي َال
ِس َيب َكْي ٍو النصب ف َ َ ُ َ َ َ
َ َُ ْ
ِ ِ (ٗ)
يت َعدىَ ....ك َذلِ َؾ َما ذكر ِفي َف ِعل أَكثر الن ْح ِكييف عمى رده كفعيل ِفي َقكؿ الن ْح ِكييف ِب َمْن ِزَلتو"
َ
)ٔ) شرح الكافية الشافية 1181/4

)ٕ) شرح الجمل البف عصفكر ٕٔٚ -ٔ٘/

)ٖ) الكتاب ٔ ،ٔٔٓ/كالمباب في عمل البناء كاإلعراب ٔ ،ٕٗٗ/كاألصكؿ في النحك ٔ ،ٕٔٗ/كشرح كافية
ابف الحاجب لمرضي ٕ ،ٖٖٚ/كشرح الجمل ٕٔٛ/

)ٗ) المقتضب ٕٔٔ٘ ،ٔٔٗ/
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ابف يعيش يكافق الرأي مع سيبكيو في إعماؿ األكزاف الخمسة ،كحكميا حكـ فاعل ،مف
(ٔ)

التقديـ كالتأخير كاإلظيار كاإلضمار ،فتقكؿ ىذا ضركب زيداً ،كما تقكؿ ىذا ضارب زيداً

قسـ إعماؿ األكزاف الخمسة إلى قياسية كسماعية؛ حيث قاؿ":
أبك حياف األندلسي ّ
كالذي أختاره جكاز القياس في فعكؿ :كفعاؿ ،كمفعاؿ ،كاالقتصار في فعيل ،كفعل عمى
المسمكع"

(ٕ)

السيكطي يرى أف الككفييف قد أنكركا عمميا؛ ألنيا زادت عف معنى الفعل؛ حيث قاؿ":

الككفية الكل ،أي :إعماؿ الخمسة؛ ألنيا زادت عمى معنى الفعل بالمبالغة ،إذا ال مبالغة،
كأنكر
ّ
(ٖ)
الصكري أيضاً ،فما كرد بعدىا منصكباً فبإضمار فعل يفسره المثاؿ"
كلزكاؿ الشبو ُّ
فعاؿ ،كفعكؿ ،كمفعاؿ،
قاؿ الرضي ":أبنية المبالغة العاممة اتفاقاً مف البصرييف ثبلثةّ :
(ٗ)
كىذه الثبلثة مما ُح ِّكؿ إلييا أسماء الفاعميف التي مف الثبلثي عند قصد المبالغة"
أىل الككفة يزعمكف أف ما بعد األكزاف الخمسة المشيكرة منصكب بإضمار فعل يدؿ

يضرب زيداً ،كلذلؾ ال
ضركب
عميو المثاؿ ،فإذا قمت :ىذا ضركب زيداً ،تقديره عندىـ:
ٌ
ُ
يجيزكف تقديـ المنصكب بيذه األكزاف الخمسة؛ ألف الفعل إنما أضمر في ىذا الباب لداللة

االسـ المتقدـ عميو ،فإذا تقدـ االسـ المنصكب لـ يكف لديو ما يدؿ عميو ،كيرى ابف عصفكر

أف ىذا مذىب فاسد؛ ألف ما ادعاه الككفيكف مف اإلضمار لـ يمفع بو في مكضع مف المكاضع،
ِ (٘)
كأيضاً ما أنكركه مف تقديـ المفعكؿ قد ُسمع
أنكر الجرمي ( َف ِعل) دكف (فعيل)؛ ألنو أقل كركداً حتى أنو لـ يسمع إعمالو في نثر؛
كألنو عمى كزف الفعل كػ :عمـ كفيـ كفطف

()ٙ

كطبيخ الطعاـ
(فعيبلً) ،فأجازكا :زيد شريب الخمرّ ،
ابف كّالد ،كابف خركؼ ،أعمبل ّ

ذىب ابف الطاىر ،كابف خركؼ ،إلى جكاز إعماليا ماضية ،كاف ُعريت مف(اؿ)

()ٚ

()ٛ

)ٔ) شرح المفصل البف يعيش ٗ ،ٛٛ/كشرح التسييل ٖٕٚ/
)ٕ) ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ٕٕٖ٘ٛ/
)ٖ) ىمع اليكامع في شرح الجكامع ٘ٛٚ/
)ٗ) شرح كافية ابف الحاجب ٕٖٚٔ/
)٘) شرح الجمل ٕٔٚ/

) )ٙارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ٘ ،ٕٕٖٛ/كشرح التصريح عمى التكضيح ٕ ،ٔٙ/كىمع اليكامع في
شرح الجكامع ٘ٛٚ/

) )ٚىمع اليكامع في شرح الجكامع ٘ٛٛ/
) )ٛالمصدر السابق ٜ٘ٛ/
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أما ما كرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية مف صيغ المبالغة فقد
ّ
كردت(ٕ٘) خمساً كعشريف مرة ،كاآلتي:

ٔ -صيغ المبالغة عاممة الرفع :

فقد كردت مرة كاحدة.

لِ ِعَب ِاد َي
َل ُي ْـَ ،كُق ْل

كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أكحى َّللا َتعاَلى ِإَلى َن ِبي ِمف األَ ْن ِبي ِ
اءُ ":ق ْل
ٍّ َ
َْ
َ
ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ُع ِّذْب ُي ْـ َغْيَر َ
ظالِـٍ
الصّديق َ
يف أف ال َي ْغ َتُّركا ِبيَ ،فِإّني ِإ ْف أُق ْـ َعَمْي ِي ْـ َع ْدلي ك ق ْسطي أ َ
ّ
ِ (ٔ)
ِِ ِ
َسكا ِم ْف َر ْح َم ِتي َفِإِّني ال َي ْكُبُر َعَمي َذْن ٌب أَ ْغفُرُه"  ،ففي الخطائيف
لعَباد َي الخطائيف ال ْتيأ ُ
ضمير مرفكع يعكد عمى عبادي ،كالصديقيف كذلؾ.

ٕ-صيغ المبالغة عاممة النصب:
لـ ترد في األحاديث القدسية.

ٖ-صيغ المبالغة عاممة الجر:
فقد جاءت( )ٚسبع مرات.

زكاري فييا
كما في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ": ":إف بيكتي في األرض المساجد ،كاف ّ
عمارىا"
ّ

(ٕ)

ٗ -صيغ المبالغة المتعمقة بيا:

لـ ترد في األحاديث القدسية.

٘ -صيغ المبالغة غير العاممة:

فقد جاءت( )ٔٚسبع عشرة مرة.

يز"
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أََنا اْل َع ِز ُيز َم ْف أََرَاد ِعز الد َارْي ِف َفْمُي ِط ِع اْل َع ِز َ
اطبِني يكـ اْل ِقي ِ
ِ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ " :ق ِ
ِ
كؿ :
امةَ ،فَيُق ُ
يل َ :يا ُم َحمُد إف َ
اؿ جْب ِر ُ
َ
َّللا ُي َخ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
يا ِجب ِريل ما لِي أَرى ُفبلف بف ُف ٍ ِ
كد
كؿ َ :يا َر ِّب ِإنا َل ْـ َن ِج ْد َل ُو َح َسَن ٌة َي ُع ُ
َ َْ
َ
بلف في ُ
ص ُفكؼ الن ِار؟ َفأَ ُق ُ
َ ْ ُ َ
ِ ِ
عَمي ِو َخيرىاَ ،فيُقكؿ ًّ ِ
عو ِفي َد ِار ُّ
كؿ َى ْل
أس َم ُ
اف َيا َمن ُ
كؿ َيا َحن ُ
َّللا ِإّني ْ
اف َ ،فأْتيو َفَيُق ُ
الدْنَيا َيُق ُ
َ ْ ُْ َ َ ُ ُ
اف َغير ِ
َّللا –عز كجل -؟ َفآ ُخ ُذه ِبي ِد ِه ِم ْف ص ُف ِ
َى ِل الن ِارَ ،فأ ُْد ِخُم ُو ِفي
ِم ْف َحن ٍ
كؼ أ ْ
ُ َ
اف أَ ْك َمن ٍ ْ ُ
ُ
ِ (ٗ)
ص ُف ِ
َى ِل اْل َجنة"
كؼ أ ْ
ُ
(ٖ)

)ٔ) تـ تخريجو ٓٚ
)ٕ) تـ تخريجو ٓٛ
)ٖ) تـ تخريجو ٓٚ

)ٗ( تـ تخريجو ٜٙ
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المبحث الخامس
إعماؿ اسـ التفضيل
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اسـ التفضيل

ُذكر فيما سبق أف اسـ التفضيل ىك :صفة دالة عمى اشتراؾ شيئيف في صفة معينة،

كأحدىما يتفاضل اآلخر ،كما اختمفكا في تسمية اسـ التفضيل فمنيـ مف أطمق عميو اسماً ،ك
قسـ آخر أطمق عميو أفعل التفضيل ،كابف الصائغ أطمق عميو(صيغة المفاضمة) ،كلو كزف
كعمِج اسـ التفضيل عند بعض النحاة في باب التعجب.
كاحد أفعل كمؤنثو ُف ْعمىُ ،

ٔ -عمل اسـ التفضيل في الرفع عمى الفاعمية:

يعمل اسـ التفضيل عمل فعمو فيرفع فاعبلً ،كيككف فاعمو مستت اًر أك ظاى اًر عمى اتفاؽ
أما إذا كاف الفاعل اسماً أـ
النحاة ،اسـ التفضيل يرفع فاعمو المضمر غالباً في كل المغاتّ .

ضمير ظاىريف ،فإنو يرفعو عمى لغة قميمة ،كيشترط فيو أف يككف سبباً؛ أي :كاقع بيف
اً
أفضل منو أنت ،صح أف يحل محل أفعل التفضيل ِف ْع ٌل بمعناه مف
ضميريف ،نحك :مررت بزميل
َ
غير فساد في المعنى ،أك في تركيب األسمكب ،فإف لـ يصح كاف رفعو الظاىر ناد اًر ال يحسف

القياس عميو ،كسكؼ يكضح الباحث ذلؾ بآراء عمماء العربية كاآلتي:

ابف السراج ":كاعمـ أف سائر الصفات مما ليس باسـ فاعل كال يشبيو ،فيي ترفع الفاعل

إذا كاف مضم اًر"

(ٔ)

السيكطي ":يرفع أفعل التفضيل الضمير غالباً ،كالظاىر في لغة ضعيفة ،نحك :مررت
(ٕ)

برجل أفضل منو أبكه؛ أي :أزيد عميو في الفضل أبكه"

األزىري ":كلما لـ يمكنيـ أف يجعمكا االسـ الظاىر مبتدأ لئبل يصمكا بيف أفعل التفضيل

ِ
ك(م ْف) ،كذلؾ ال يجكز ،رفعكه عمى الفاعمية"...

(ٖ)

أما أفعل منؾ ،فالكجو أال تعمل في مظير إال أف يقع المظير ،أف يقع مكقع
العكبري ":ك ّ
(ٗ)
المضمر"...
ُ
ابف ىشاـ األنصاري ":يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كل لغة ،كالضمير
(٘)

المنفصل ،كاالسـ الظاىر في لغة قميمة"

)ٔ) األصكؿ في النحك ٖٔٔٔ/

)ٕ) ىمع اليكامع في شرح الجكامع ٘ٔٓٚ/
)ٖ) شرح التصريح عمى التكضيح ٕٔٓٙ/

)ٗ) المباب في عمل البناء كاإلعراب ٔٗٗٚ/

)٘) أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ٖ ،ٕٜٚ/وشرح األشموني أللفية ابن مالك 811/4
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أما أف يرفع ظاى اًر  ،نحك :ما رأيت رجبلً أحسف في عينو الكحل منو في عيف زيد؛ ألف
ّ
المعنى في الحسف لزيد ،فصار بمنزلة الضمير إذا كاف الكصف في الحقيقة لو ،كىذه ما تعرؼ

بمسألة الكحل عند النحاة

(ٔ)

ٕ -عمل اسـ التفضيل في النصب عمى المفعكلية:

اسـ التفضيل ال يتعدى إلى مفعكلو ،كاذا نصب ما بعده كاف عمى إضمار فعل يفسره

اسـ التفضيل ،ذكر ابف مالؾ ذلؾ؛ حيث قاؿ ":كأجمعكا عمى أنو ال ينصب المفعكؿ بو ،فإف

َعَم ُـ َحْي ُث َي ْج َع ُل
َّللا أ ْ
كرد ما يكىـ جكاز ذلؾ جعل نصبو بفعل مقدر يفسره أفعل ،كقكلو تعاليُ ":
(ٕ) (ٖ)
ِر َساَل َت ُو" ...
السيكطي قاؿ ":كال ينصب أفعل التفضيل مفعكالً بو عمى األصح ،بل يتعدى إليو
(ٗ)
بالبلـ"...
يرى عباس حسف ،أف اسـ التفضيل يعمل النصب في المفعكؿ ألجمو ،كالظرؼ ،كالحاؿ،

أما التمييز الذي ىك فاعل في المعنى
إال المفعكؿ بو ،كالمفعكؿ المطمق ،كالمفعكؿ معوّ .
فيصح أف يككف منصكباً بأفعل التفضيل ،نحك :المتعمـ أكثر إفاد ًة كأعظـ نفعاً ،فإف لـ يكف
فاعبلً في المعنى ككاف أفعل التفضيل مضافاً صح أف ينصبو ،نحك :المتنبي أكفر الشعراء
(٘)

حكم ًة

أحكاؿ اسـ التفضيل:

يأتي اسـ التفضيل عمى ثبلثة أحكاؿ كىي كاآلتي:

ٔ-المجرد مف اؿ كاإلضافة:

يككف اسـ التفضيل مفرداً مذك ار دائماً في ىذه الحالة ،كيككف المفضل عميو بعده
مجرك اًر بمف لفظاً ،أك تككف محذكفة كيأتي مقد اًر ليا.

)ٔ) المقتضب ٖ ،ٕٗٛ/كاألصكؿ في النحك ٔ ،ٖٔٔ/كالمباب في عمل البناء كاإلعراب ٔ ،ٗٗٚ/أكضح
المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ٖ ،ٕٜٚ/كىمع اليكامع في شرح الجكامع ٘،ٔٓٚ/

)ٕ) سكرة األنعاـ آية ٕٗٔ

)ٖ) شرح الكافية الشافية ٕ ،ٔٔٗٔ /كارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ٘ ،ٕٖٕٙ/كشرح األشمكني أللفية
ابف مالؾ ٕٖٕٔ/

)ٗ) ىمع اليكامع في شرح الجكامع ٜ٘ٔٓ/
)٘) النحك الكافي ٖٖٕٗ/
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(ٔ)

تقدي اًر أك لفظاً ِب ِم ْف إف جردا
قاؿ ابف مالؾ :كأفعل التفضيل صمو أبدا
فالمجرد يمزـ اقترانو ِب ِم ْف جارة لممفضكؿ لفظاً نحك :زيد أفضل مف عمرك ،أك تقدي اًر ،نحك":
(ٕ) (ٖ)
َك ْاآل ِخَرُة َخْيٌر َكأَْبَقى " ...
أما ما كرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية مف اسـ التفضيل المجرد
ّ
مف اؿ كاإلضافة فقد كرد ( )ٖٜتسعاً كثبلثيف مرة ،كاآلتي:
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية:

عب ِدي ِإ َذا َذ َكْرَتِني َخالًِياَ ،ذ َكْرُت َؾ َخالًِياَ ،كاِ ْف َذ َكْرَتِني ِفي َم ٍؤل َذ َكْرُت َؾ ِفي َم ٍؤل أَ ْكثر منو
" ْ
(ٗ)
طيب"
َكأَ ْ
"لـ يمتحف العباد بمحاؼ أبمغ عندي مف قمة الطعاـ"

(٘)

"إذا ابتميت عبدي المؤمف فصبر فمـ يشكني إلى ُعكاده أطمقتو مف إساري ،ثـ أبدلتو

خير مف دمو ،ثـ يستأنف العمل"
خير مف لحمو ،كدما ًا
لحما ًا
ً

()ٙ

()ٚ
ظف َشًّار َف َشٌّر"  ،كقد ُحذفت ِم ْف جكا اًز.
ظف َخ ْيًار َف َخ ْيٌرَ ،كِا ْف َ
ظ ِّف َعْب ِدي ِبي ِإ ْف َ
"أََنا ِعْن َد َ

)ٔ) شرح الكافية الشافية ٕٖٔٔٓ/
)ٕ) سكرة األعمى آية ٔٚ

)ٖ) شرح المفصل البف يعيش ٗ ،ٕٔٚ/كارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ٘ ،ٕٖٕٛ/شرح ابف عقيل عمى
ألفية ابف مالؾ ٖ ،ٔٚٙ/أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ٖ ،ٕٛٚ/كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح
ألفية ابف مالؾ ٕٜٖٗ/

)ٗ) تـ تخريجو ٚٙ

الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٖٔٚ٘/
)٘) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،٘ٛذكره
ُّ
رقـ الحديث(ٕ )ٗٗٚكىك ضعيف.
) )ٙتـ تخريجو ٚٚ
) )ٚتـ تخريجو ٚٚ
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ٕ -المضاؼ :كلو حالتاف.

أ -أف يككف مضافاً إلى نكرة ،كيتساكى المجرد مف (اؿ) كاإلضافة كالمضاؼ إلى نكرة في لزكـ
(ٔ)

اإلفراد كالتذكير

(ٕ)

قاؿ ابف مالؾ :كاف لمنككر يضف ،أكجردا

ب -أف يككف مضافاً إلى معرفة:

فيجكز استعمالو عمى كجييف ،المطابقة كعدميا

الزـ تذكي اًر كأف يكحدا

(ٖ)

أما ما كرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية مف اسـ التفضيل المضاؼ
ّ
إلى معرفة فقد كرد (٘) خمس مرات.
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي...":فإذا بمغ أرذؿ العمر كتب هللا لو مثل ما كاف يعمل في

صحتو"...

(ٗ)

ِ
آم َف ِبي َف ُي َك أَ ْكَرُـ اْل َخْم ِق َعَمي"...
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ...":يا ُم َ
كسى ،إن ُو َم ْف َ
ِ
ِ
ُع ِطيت
َع َطْي ُت ُو أَ ْف َ
ض َل َما أ ْ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ":م ْف َش َغَم ُو ذ ْكرِي َع ْفَ َم ْسأََلتي أ ْ
()ٙ
ِِ
يف"
السائم َ

(٘)

)ٔ) شرح الكافية الشافية ٕ ،ٖٔٔٔ/كارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ٘ ،ٕٖٕٕ/كأكضح المسالؾ إلى

ألفية ابف مالؾ ٖ ،ٕٜٙ/كشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٕ ،ٖٓٗ/كىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع

٘ٔٔٔ/

)ٕ) تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ ٕٜٗٔ/

)ٖ) شرح المفصل البف يعيش ٗ ،ٕٜٔ/كشرح الكافية الشافية ٕ ،ٖٔٔٚ/كارتشاؼ الضرب مف لساف

العرب ٘ ،ٕٖٕٗ/كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ ٕ ،ٜٖٛ/كأكضح المسالؾ إلى ألفية
ابف مالؾ ٖ ،ٕٜٚ/شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٕ ،ٖٓ٘/كىمع اليكامع في شرح الجكامع ٕ٘ٔٔ/

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٔٚأخرجو الحكيـ الترمذي في نكادر األصكؿ في أحاديث
الرسكؿ ٕ ،ٔ٘٘/كىك ضعيف.

)٘) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٜٚذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٕٔٔٗ/

رقـ الحديث(ٗٓ٘) كىك ضعيف.
) )ٙتـ تخريجو ٖٗ
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ٖ -المقترف بػ(اؿ):

لو شرطاف أف يككف مطابقاً لمكصكفو في التذكير كالتأنيث كاإلفراد كالمثنى كالجمع ،كأال
يستعمل معو مف الجارة ،نحك :زيد األفضل ،كالزيداف األفضبلف ،كالزيدكف األفضمكف أك

األفاضل ،كىند الفضمى ،كالينداف الفضمياف ،كاليندات الفضميات أك ال ُف َضل

(ٔ)

أما ما كرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية مف اسـ التفضيل المقترف
ّ
أربع عشرة مرة.
بػ(اؿ) فقد كرد (ٗٔ) َ

كبى لِ َم ْف َخَمْق ُت ُو لِْم َخ ْي ِر
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ":خَم ْق ُت اْل َخ ْيَر َكَقدْرُت ُو َف ُ
طَ
ِ (ٕ)
ِ
ِ
ِ
َجَرْي ُت الشر َعَمى َي َدْيو"
َجَرْي ُت اْل َخ ْيَر َعَمى َي َدْيوَ ،ك َكْي ٌل ل َم ْف َخَم ْق ُت ُو لمشِّر َكأ ْ
َكأ ْ
حذؼ ( ٍم ْف)

تأتي ِ
(م ْف) مع
كقكلو تعالىَ ﴿:ك ْاآل ِخَرُة
لناسخ ،أك صفة ،أكحاالً ،أك معطكفاً عمى شيء مما سبقو ،الركماني منع الحذؼ كقاؿ ":ال

دؿ عمييا دليل،
اسـ التفضيل المجرد مف (اؿ) كالمضاؼ ،كتحذؼ إذا ّ
َخْيٌر َكأَْبَقى﴾(ٖ) ،)ٗ(...كيكثر الحذؼ لككنو (أفعل) خب اًر لمبتدأ ،أك خب اًر

يجكز الحذؼ إال في الخبر" ،الحذؼ مع الصفة أجازه البصريكف ،كمنعو الككفيكف ،نحك:
(٘)

جاءني أفضل ،كاف أكبر

؛ أي :منع الككفيكف الحذؼ فيو ،فإذا كاف األصل(جاءني أفضل

عمرك) ال يجكز عندىـ أف ُيقاؿ (جاءني أفضل).
مف
ٍ
كقد جاءت( )ٕٜتسعاً كعشريف مرة محذكفة.

عب ِدي ِإ َذا َذ َكْرَتِني َخالًِياَ ،ذ َكْرُت َؾ َخالًِياَ ،كاِ ْف َذ َكْرَتِني
كما جاء في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيْ ":
طيب"( ،)ٙكحذفت ِم ْف لبلكتفاء ِ
بم ْف األكلى مع أكثر.
ِفي َم ٍؤل َذ َكْرُت َؾ ِفي َم ٍؤل أَ ْكثر منو َكأَ ْ
ُ

)ٔ) شرح المفصل البف يعيش ٗ ،ٕٜٔ/كشرح الكافية الشافية ٕ ،ٖٔٔٙ/كارتشاؼ الضرب مف لساف
العرب ٘ ،ٕٖٕٓ/كأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ٖ ،ٕٜٗ/شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ

ٕ ،ٖٓ٘/كىمع اليكامع في شرح الجكامع ٕ٘ٔٔ/
)ٕ) تـ تخريجو ٚٚ

)ٖ) سكرة األعمى آية ٔٚ

)ٗ) شرح المفصل البف يعيش ٗ ،ٖٔٔ/كشرح الكافية الشافية ٕ ،ٖٔٔٓ/كىمع اليكامع في شرح الجكامع

٘ٔٔٗ/

)٘) ىمع اليكامع في شرح الجكامع ٘ٔٔ٘/
) )ٙتـ تخريجو ٚٙ
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كبى لِ َم ْف َخَم ْق ُت ُو لِْم َخ ْي ِر َك َخَم ْق ُت
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص الحديث القدسيَ ":خَم ْق ُت اْل َخ ْيَر َكَقدْرُت ُو َف ُ
طَ
ِ
ِ
ِ
َجَرْي ُت الشر َعَمى َي َدْي ِو"(ٔ).
َجَرْي ُت اْل َخ ْيَر َعَمى َي َدْيوَ ،ك َكْي ٌل ل َم ْف َخَم ْق ُت ُو لمشِّر َكأ ْ
َكأ ْ
(ٕ)

ال يفصل بيف (مف) كاسـ التفضيل بفاصل؛ ألنيا بمنزلة المضاؼ كالمضاؼ إليو

قد ال يراد أحياناً باسـ التفضيل المفاضمة بيف شيئيف ،فيخرج بذلؾ عف معنى التفضيل
َى َك ُف َعَمْي ِو"(ٖ) ،فينا ال يشارؾ هللا في قدرتو
إلى ُمجرد الكصفية ،كذلؾ نحك قكلو تعاليَ ":ك ُى َك أ ْ
أحد ،قاؿ ابف مالؾ ":كاستعمالو عارياً دكف (مف) مجرداً عف معنى التفضيل مؤكالً باسـ الفاعل
أك صفة مشبية مطرد عند أبي العباس ،كاألصح قصره عمى السماع"..

(ٗ)

ٔ -اسـ التفضيل عامل الرفع:

كقد جاء رافعاً ضمي اًر مستت اًر (ٕ٘) خمساً كعشريف مرة.

مف ذلؾ قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية:

ِ
" َلَق ْد َخَم ْق ُت َخْمًقا أَْل ِسَن ُتيـ أَحَمى ِمف اْلعس ِل كُقُمكبيـ أ ِ
يحن ُي ْـ ِف ْتَن ًة
َمُّر م َف الصْب ِرَ ،ف ِبي َحَم ْف ُت َألُت َ
ُْ ْ
َ ََ َ ُُْ َ
(٘)
ِ
يـ ِمْن ُي ْـ َحْيَارًنا َ ،ف ِبي َي ْغ َتُّرك َف أ َْـ َعَمي َي ْج َت ِرُئك َف"
َت َد ُع اْل َحم َ
()ٙ
عب ِدي ِإ َذا َذ َكْرَتِني َخالًِياَ ،ذ َكْرُت َؾ َخالًِياَ ،كِا ْف َذ َكْرَتِني ِفي َم ٍؤل َذ َكْرُت َؾ ِفي َم ٍؤل أَ ْكثر منو َكأَ ْطيب"
" ْ
"إذا ابتميت عبدي المؤمف فصبر فمـ يشكني إلى ُعكاده أطمقتو مف إساري ،ثـ أبدلتو

خير مف دمو ،ثـ يستأنف العمل"( ،)ٚففيو ضمير مرفكع يعكد عمى
خير مف لحمو ،كدما ًا
لحما ًا
ً
المكصكؼ السابق.

ٕ -اسـ التفضيل عامل الجر:
كقد جاء ( )ٙست مرات.

كقكلو في الحديث القدسي...":فإذا بمغ أرذؿ العمر كتب هللا لو مثل ما كاف يعمل في

صحتو"...

()ٛ

)ٔ) تـ تخريجو ٚٚ

)ٕ) شرح الكافية الشافية ٕٖٔٔٔ/
)ٖ) سكرة الركـ آية ٕٚ

)ٗ) شرح التسييل ٖ٘ٛ/
)٘) تـ تخريجو ٕٙ
) )ٙتـ تخريجو ٚٙ
) )ٚتـ تخريجو ٚٚ

) )ٛتـ تخريجو ٖٔٔ
115

ِ
آم َف ِبي َف ُي َك أَ ْكَرُـ اْل َخْم ِق َعَمي"...
ككقكلو في الحديث القدسيَ ...":يا ُم َ
كسى ،إن ُو َم ْف َ

(ٔ)

ٖ -اسـ التفضيل عامل النصب:

لـ يرد في األحاديث القدسية.

ٗ -اسـ التفضيل المتعمق بو:

فقد جاء ( )ٕٛثماني ََكعشريف مرة.
ِ
َمُّر
مف ذلؾ قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ":لَق ْد َخَمْق ُت َخْمًقا أَْل ِسَن ُت ُي ْـ أ ْ
َحَمى م َف اْل َع َس ِل َكُقُم ُ
كب ُي ْـ أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ ِمْن ُي ْـ َحْيَارًنا َ ،ف ِبي َي ْغ َتُّرك َف أ َْـ َعَمي
م َف الصْب ِر َ ،ف ِبي َحَم ْف ُت َألُت َ
يحن ُي ْـ ف ْتَن ًة َت َد ُع اْل َحم َ
(ٕ)
َي ْج َت ِرُئك َف"

عب ِدي ِإ َذا َذ َكْرَتِني َخالًِياَ ،ذ َكْرُت َؾ َخالًِياَ ،كِا ْف َذ َكْرَتِني ِفي َم ٍؤل
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيْ ":
(ٖ)
َذ َكْرُت َؾ ِفي َم ٍؤل أَ ْكثر منو َكأَ ْطيب"
ك كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :إذا ابتميت عبدي المؤمف فصبر فمـ يشكني إلى ُعكاده

ي
خير مف دمو ،ثـ يستأنف العمل"
خير مف لحمو ،كدما ًا
لحما ًا
أطمقتو مف إسار  ،ثـ أبدلتو ً

٘ -اسـ التفضيل غير العامل:

فقد جاء (ٕٕ) اثنتيف كعشريف مرة.

كبى لِ َم ْف َخَمْق ُت ُو لِْم َخ ْي ِر
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ":خَم ْق ُت اْل َخ ْيَر َكَقدْرُت ُو َف ُ
طَ
ِ (٘)
ِ
ِ
ِ
َجَرْي ُت الشر َعَمى َي َدْيو"
َجَرْي ُت اْل َخ ْيَر َعَمى َي َدْيوَ ،ك َكْي ٌل ل َم ْف َخَم ْق ُت ُو لمشِّر َكأ ْ
َكأ ْ

)ٔ) تـ تخريجو ٖٔٔ
)ٕ) تـ تخريجو ٕٙ
)ٖ) تـ تخريجو ٚٙ
)ٗ) تـ تخريجو ٚٚ

)٘) تـ تخريجو ٚٚ
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(ٗ)

الفصل الثالث
داللة معاني الصفات المشتقة الكاردة في األحاديث القدسية
في كتاب اإلتحافات السنية
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ُّ
تعد بنية الكممة محك اًر أساسياً مف محاكر التحميل الداللي ،فتنكعيا ينعكس عمى تنكع

دالالتيا ،كتسعى ىذه الدراسة في ىذا الفصل إلى أف تقكـ عمى تطبيق منيج داللي تحميمي
يسيـ في الكقكؼ عمى دالالت الصفات المشتقة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات

السنية ،كيأتي ىذا الفصل مف الدراسات التي تعني بدراسة أشكاؿ الكممات كصيغيا المختمفة،
فالمفردة الكاحدة يمكف أف تعطي أكثر مف داللة ،كلمسياؽ بنكعيو (الداخمي كالخارجي) أثره

الكاضح في تحكؿ داللة المفردة.

فعمـ الداللة :ىك أحد مستكيات الدرس المغكي يقكـ بدراسة المعنى

(ٔ)

المبحث األكؿ :اسـ الفاعل

معمكـ مما سبق أف اسـ الفاعل يدؿ عمى الحدث كصاحبو عمى صفة القياـ ،قد يككف
ٌ
الحدث دائماً أك غير دائـ ،فاالتصاؼ بالحدث قد يككف ثابتاً يدؿ عمى الثبكت ك الدكاـ،
فالسياؽ الداللي ىك الذي يتحكـ في ذلؾ.

كقد دؿ عمى أ -الحدث كصاحبو ( )ٔٓٛمائ ًة كثماني مرات.
َ

ِ
كما جاء في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":إنا أَْن َزْلَنا اْلماؿ ِِإل َقاـِ الص َبل ِة كاِ َ ِ
اف
يتاء الزَكاة َكَل ْك َك َ
َ
َ َ
ِ
اف َل ُو َك ِادَي ِ
َف َي ُكك َف ِإَلْي ِي َما َثالِ ٌث َكَال
َحب أ َْف َي ُكك َف ِإَلْي ِو َث ٍ
َحب أ ْ
الْب ِف َ
افَ ،كَل ْك َك َ
اف َأل َ
آد َـ َك ٍاد َأل َ

آد َـ ِإال ُّ
اب "
ؼ ْاب ِف َ
َي ْم َؤلُ َج ْك َ
َّللا َعَمى َم ْف َت َ
اب ُثـ َي ُت ُ
التَر ُ
كب ُ
ثاف :مف
ثاف كثالث)،فالمعنى المغكي ٍ
ففي الحديث القدسي نجد أف اسـ الفاعل فقد كرد مرتيف( ٍ
( َثَنى) كمف معانيو ،ثنى الشيء ثنياً؛ أي :رد بعضو عمى بعض ،كالمثنى :ما ُثِّني مرًة بعد مرة،
(ٕ)

كمثنى؛ أي :اثنيف ،كثناه صار لو ثانياً ،كثناه تثنية؛ أي :جعمو اثنيف(ٖ).

كثالث :مف ( َثَمث) ،يقاؿ لممذكر ثبلثة ،كلممؤنث ثبلث ،كثمث االثنيف َي ْثِم ُثيما َثمثاً :صار ليما

ثالثاً ،كثمث اثنيف؛ أي :صيرىما ثبلثة بنفسو(ٗ).

كمعنى الحديث الشريف أف هللا  -سبحانو كتعالى -أنزؿ الماؿ كأكجده ،كجعمو بيف يدي خمقو؛
ليقيمكا بو شعائر الديف ،كيظيركا معالـ الشرع مف صبلة ،كزكاة كغيرىما ،فاإلنساف بطبعو
حب الماؿ ،طمعاً ال يشبع ،كليس لو ٌّ
حد ينتيي إليو إال ما كاف مف مادتو ،كالجزء
اؿ إلى ِّ
مي ٌ

)ٔ) عمـ الداللة ،د.أحمد مختار عمرٕٖٓٓ( ،ـ) ،عالـ الكتب ،ط٘ ،القاىرةٜٜٔٛ ،ـ ،صٔٔ
)ٕ) تـ تخريجو ٓٗ

)ٖ) مختار الصحاح ٓ٘

)ٗ) لساف العرب ٕٕٔٔ/
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األكبر فيو ،فا﵀ جل ثناؤه ،في معنى الحديث قاؿ :لك كاف البف آدـ كادٍ ،أي :مف ذىب
ثاف ،كلك كاف لو كادياف ألحب أف يككف لو ثالث؛ أيَ :ثمث
أك فضة؛ ألحب أف يككف لو ٍ
(ٔ)

االثنيف ،كال يمؤل جكفو إال التراب؛ ألنو خمق منو ،كاليو يعكد

ط ِمعاً؛ ألف يككف لو ك ٍاد ثالث.
(ثاف) ثـ تجدد كأصبح َ
فاالتصاؼ بالحدث يككف ثابتاً نحك ٍ
كمثاؿ آخر عمى اسـ الفاعل لثبكتو دائماً أك غير دائـ.

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يا رب إنؾ تعطي الكافر في الدنيا ،ففتح لو بابا مف أبكاب

النار"

(ٕ)

الك ْفر ضد اإليماف كىك :جحكد النعمة كىك ضد الشكر ،كجمع الكافر :كفار
الكافر :مف ( َك َفر) ك ُ
(ٖ)
كك َفرة ِ
كك ْفار ،كقاؿ األخفش الجمعُ :ك ْفر ،كجمع الكافرة :ككافر
َ
الشؾ أف الكفار ليـ السيطرة في جميع أنكاع التجارات كالمعامبلت ،ككل ذلؾ ال يغني المؤمف،

تأخر
كال يعمي قدره ،كانما ىذه كميا فانية كدائرة  ،كال تبقى ،كالمؤمف تراه في الدنيا في ٍ
العيف رأت ،كال أذف سمعت كال خطر عمى
كشقاء ،كقمة الماؿ كاألمبلؾ ،كانما لو إذا صبر ما
ٌ

قمب بشر.

لكف الكافر إذا أسمـ امتاز بما ميزه هللا لممؤمف مف نعيـ اآلخرة؛ حيث قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث

القدسي في حكار هللا-عز كجل -مع نبيو مكسى  -عميو السبلـ  ":-يا رب إنؾ تغمق عمى

عبدؾ المؤمف الدنيا ففتح هللا لو بابا مف أبكاب الجنة ،فقاؿ :ىذا ما أعددت لو ،قاؿ :كعزتؾ
كجبللؾ كارتفاع مكانؾ لك كاف أقطع اليديف كالرجميف يسحب عمى كجيو منذ خمقتو إلى يكـ

القيامة ثـ كاف ىذا مصيره لكاف لـ ير بأسا قط قاؿ :يا رب إنؾ تعطي الكافر في الدنيا ،ففتح

لو بابا مف أبكاب النار فقاؿ :ىذا ما أعددت لو فقاؿ :يا رب كعزتؾ لك أعطيتو الدنيا كما فييا
(ٗ)

لـ يزؿ في ذلؾ منذ خمقتو إلى يكـ القيامة ثـ كاف ىذا مصيره كأف لـ ير خي ار قط"

)ٔ( اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ٘ٗٗٙ ،
)ٕ) تـ تخريجو ٖٜ

)ٖ) مختار الصحاح ٕٔٚ
)ٗ) تـ تخريجو ٖٜ
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اع ِتي أَ ْذ ُكْرُك ْـ ِب َم ْغ ِفَرِتي َ ،ف َم ْف َذ َكَرِني َك ُى َك لِي
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":ا ْذ ُكُركِني ِب َ
ط َ
ِ
َف أَ ْذ ُكَرُه
اص َي ِح ُّ
يع َف َح ٌّق َعَمي أ َْف أَ ْذ ُكَرُه ِمِّني ِب َم ْغ ِفَرٍة َ ،ك َم ْف َذ َكَرِني َك ُى َك لِي َع ٍ
ق َعَمي أ ْ
ُمط ٌ
(ٔ)
ِب َم ْق ٍت"
ىنا اسـ الفاعل (مطيع) دؿ عمى حدث كصاحبو عمى صفة القياـ بو ثبكتاً دائماً أك غير دائـ،

كىذا المطيع إذا أطاع هللا  -عز كجل – فسكؼ يذكره في مغفرتو كالدليل عمى ذلؾ قكلو صمى
ِ ِ
ِ ِ
اعاَ ،كاِ َذا َتَقر َب ِإَلي
هللا عميو كسمـ في حديثو القدسيِ ":إ َذا َتَقر َب ِإَلي َعْبدي شْبًار َتَقرْب ُت ِإَلْيو ذَر ً
ِ
ِ
اعا أ ََتْي ُت ُو َىْرَكَل ًة "  ،كقد يزكؿ ىذه الحدث؛ أي:
اعاَ ،كِا َذا َتَقر َب ِإَلي َب ً
اعا َتَقرْب ُت ِإَلْيو َب ً
ذَر ً
الطاعة ،إلى العصياف ك العصياف :مف (عصى)؛ أي :خبلؼ الطاعة (ٕ) ،فإذا عصى هللا كلـ
يطع أكامره أصبح عاصياً ﵀  -عز كجل -كسكؼ يذكره هللا ماقتاً لو.

كمثاؿ آخر كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص الحديث القدسي في حكار هللا-عز كجل -مع سيدنا مكسى  -عميو

السبلـ  ": -أكحى هللا إلى مكسى ...كاذا رأيت الدنيا مقبمة فقل :إنا ﵀ كانا إليو راجعكف
الفقر ُمُقببلً ،فقل  :مرحباً بشعار الصالحيف"
 ...كاذا رأيت الدنيا مدبرة ك َ
(ٗ)
(ر َجع)؛ أي  :االنصراؼ
راجعكف :مف َ

(ٖ)

(٘)

(دَبر)؛ أي :الخمف ضد (الُقُبل)
مدبرة :مف أدبر مزيد مف الفعل باليمزة َ
()ٙ
(الدُبر)
مقبمة :مف أقبل مزيدة مف الفعل باليمزة ( َقَبل) :أي المقدمة كىك ضد ُ

(صُمح) كاسـ الفاعل عمى السماع
(صَمح) ضد الفساد ،كق أر الفراء ب َ
الصالحيف :مف مادة َ
()ٚ
(صالح) عند الفراء ،كقياساً عند جميكر العمماء

نجد في الحديث القدسي ،أف هللا  -عز كجل -أكحى إلى كميمو مكسى – عميو السبلـ – إذا

تغرنؾ الدنيا بنعيميا ،كقل :إنا ﵀ كانا إليو راجعكف ،فالدنيا سجف
رأيت الدنيا مقبمة عميؾ ،فبل ّ
المؤمف كجنة الكافر ،فأحد أسباب ىبلؾ اإلنساف أف الدنيا تممع أمامو ،كيقبل عمييا بكل

طاقاتو عمى حساب آخرتو كايمانو ،كلكف ىذا اإلقباؿ سكؼ يزكؿ؛ ألننا راجعكف إلى رب العزة،
فتتغير الدنيا مف اإلقباؿ إلى الرجكع ،كاذا رأيت الفقر مقببلً ،كمتكجياً إليؾ ،فبل تحزف،

)ٔ) تـ تخريجو ٕٗ

)ٕ) لساف العرب ٘ٔٙٚ/
)ٖ) تـ تخريجو ٔٗ

)ٗ) لساف العرب ٔٔٗ/ٛ

)٘) المصدر السابق ٕٗٙٛ/

) )ٙالمصدر السابق ٖٔٔ٘ٚ/

) )ٚمختار الصحاح ٔٚٛ
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كافتح لو صدرؾ ،كقل :مرحبا بشعار الصالحيف كعبلماتيـ  ،الذيف أصمحكا ظكاىرىـ ،كبكاطنيـ

بتقكى هللا جل ذكره.

هللا -عز كجل -مزج بيف الدنيا كاآلخرة ،كالعبلقة عكسية بينيما ،فالدنيا باإلقباؿ عمييا ىي

أما إدبارىا عند المؤمنيف فيك شعار ليـ.
عقكبة ّ
عجمت في الدنيا لممؤمفّ .
شعار الصالحيف.
الفقر مقبل
مدبرة الدنيا
راجعكف إلى هللا
إقباؿ الدنيا
اش َت َك ْت ِإَلى ِ
َّللا َفَقاَل ْتَ :يا َر ِّب
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيِ ":إف لِْم َك ْعَب ِة لِ َساًنا َك َش َف َتْي ِفَ ،كَلَق ِد ْ
ِ
خش ًعا ُسج ًداَ ،ي ِحُّنك َف ِإَلْي ِؾ َك َما
َّللا َعز َك َجلِ :إِّني َخالِ ٌق َب َشًار ُ
َقل ُعكاديَ ،كَقل ُزكارِيَ .فأ َْك َحى ُ
(ٔ)
ِ
ام ُة ِإَلى َبْي ِض َيا"
َتح ُّف اْل َح َم َ

ض
خشعا :مف( َخ َشع)َ :ي ْخ َش ُع ُخشكعاً ك ْ
ُ
كت َخش َعَ :رَمى ِبَب َص ِرِه َن ْح َك األَرض ك َغضو كخ َف َ
اخ َت َشع َ
صكَتو .كَقكـ ُخشع :م َت َخ ِّشعكف ،كِقيل :ال ُخشكع َق ِر ِ
َف ال ُخضكع ِفي اْلَب َد ِف،
يب م َف ال ُخضكع ِإال أ ّ
ٌ
ُ
َ ْ ُ َ ٌْ
َ َ
ُ
ِ
البدف كالصكت كاْلبص ِر َكَقكلِ ِو َتعاَلىِ ﴿ :
َك ُى َك ِ
خاش َع ًة
اإل ْقرار باالست ْخذاء ،كال ُخشك َع ِفي َ
ْ
َ
ْ َ ََ
(ٖ)
صارُى ْـ﴾(ٕ) ...
أَْب ُ
(س َجد) ،كالفاعل منو :الساجد  ،كقاؿ ابف سيدةَ :س َجد َي ْس ُجُد ُس ُجكداً؛ أي :كضع
ُسج ًدا :مف َ
(٘)
طيء
جبيتو باألرض(ٗ) كقيل  :الساجد :المنتصب في لغة ٍ

ب -المشاركة

كقد جاء (٘ٔ) خمس عشرة مرة.

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":كجبت محبتي لممتحابيف في ،كالمتجالسيف في،
ّ
ّ
()ٙ
كالمتباذليف في كالمتزاكريف في "

نجد ىذه الصيغ مف المزيد الثبلثي عمى كزف( تفاعل ) كىذه الصيغ تفيد المشاركة.
()ٚ

كالمبادلة

)ٔ) تـ تخريجو ٔٗ

)ٕ) سكرة القمـ ٖٗ

)ٖ) لساف العرب ٚٔ/ٛ

)ٗ) المخصص ،البف سيدةٗ٘ٛ( ،ق) ،تح .خميل إبراىيـ جفاؿ ،دار إحياء التراث العربي ،طٔ ،بيركت،
ٔٗٔٚقٜٜٔٙ-ـٖٖٖ/ٖ ،
)٘) لساف العرب ٖٕٓٗ/
) )ٙتـ تخريجو ٘ٗ

) )ٚالممتع الكبير في التصريف ،ابف عصفكر اإلشبيمي (ٜٙٙق) ،طٔ ،مكتبة لبناف ،بيركتٜٜٔٙ ،ـ ،ص
ٕ٘ٔ
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المتحابيف :مف تحاب كىي مزيدة مف األصل (حب)؛ أي :الكداد ،كىك نقيض البغض

(ٔ)

(جَمس)؛ أي :القعكد  ،يقاؿ :رجل جالس،
المتجالسيف :مف تجالس كىي مزيدة مف األصل َ
(ٕ)
ك ِ
الجْمسة الحاؿ التي يككف عمييا الجالس

(ب َذؿ) ؛ أي :العطاء كالجكد  ،كىك ضد المنع،
المتباذليف :مف تباذؿ كىي مزيدة مف األصل َ
(ٖ)
كنقكؿ رجل بذاؿ كبذكؿ لممبالغة

المتزاكريف :مف تزاكر كىي مزيدة مف األصل (زكر)؛ أي :زار بعضيـ البعض تزاك اًر ،كيقاؿ:

زكر القكـ صاحبيـ تزكي اًر
زار فبلف فبلناً؛ أي :ماؿ إليو ،كمنو تزاكر عنو؛ أي :ماؿ عنو ،كقد ّ
(ٗ)
إذا أحسنكا إليو ،كأزاره :حممو عمى الزيارة
ففي الحديث ترغيب في مصاحبة الناس ،كمحبتيـ ،كمجالستيـ ،كزيارتيـ ،كبذؿ المعكنة ليـ،

لغرض ُدنيك ٌّي ،فما كاف ﵀ داـ كاتصل كلو الثكاب العظيـ ،كما
ككل ذلؾ يككف ﵀ تعالى ،ال
ٍ
كاف لغيره انقطع كانفصل.

رجبلف في بني إسرائيل م َتك ِ
اخ ِ
ِ
أحدىما ُم ْذِنًبا،
كاف
ياف ،ككاف ُ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي َ ":
َ َُ
(٘)
العباد ِة"...
اآلخر ُمجت ِيًدا في
َ
ك ُ
َخا
متكاخياف:
َخا أ ِ
َي ات َخ ْذ ُت أ ً
(تأَخْي ُت) أ ً
اع َبل مزيدة مف(أ َ
مف(ت َ
َخا)َ ،ك َ
َ
آخَيا) َعَمى َت َف َ

()ٙ

ت -الطمب:

كقد جاء مرة كاحدة.

قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي عندما أكحى إلى سيدنا مكسى-عميو السبلـ ":يا مكسى كف
لمفقير كنزا ،كلمضعيف حصنا ،كلممستجير غيثا ،أكف لؾ في الشدة صاحبا"

()ٚ

كأصل المستجير :مف أجار عمى كزف أفعل؛ أي :طمب العكف( ،)ٛكجاء مزيدا بثبلثة أحرؼ
كىذه اإلضافات التي عمى كزف (استفعل) أضافت معنى جديد ،يفيد :الطمب

)ٔ) لساف العرب ٕٜٔٓ/

)ٕ) المصدر السابق ٖٜ/ٙ

)ٖ) المصدر السابق ٔٔ٘ٓ/

)ٗ) المصدر السابق ٖٖٖٗ/
)٘) تـ تخريجو ٘ٗ

) )ٙمختار الصحاح ٗٔ
) )ٚتـ تخريجو ٗٛ

) )ٛلساف العرب ٗٔ٘٘/

) )ٜاألصكؿ في النحك ٖٕٔٚ/
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()ٜ

كمعنى الحديث :أي يا مكسى كف لمفقراء كالمحتاجيف في الدنيا كن اًز ينتفعكف مف مالؾ،
كيسدكف حاجتيـ ،كلمضعفاء حصناً يتحصنكف بو مف ىجكـ القك ِّي عمييـ ،كاالستبداد بيـ،
كمنع حقكقيـ ،كلممستجيريف بؾ غيثاً طالبي الغيث؛ أي :معيناً ،كممبياً طمبيـ ،كمجيباً ليـ،
كالغيث كالمطر يحيي األرض كالجسـ

(ٔ)

ث -التكمف كالتزلف:

ما جاء مزيداً عمى كزف (تفعل) مف معانيو التكمف(ٕ) ،كقد جاء (ٖ) ثبلث مرات.
صِّن ُعك َف ِب ِم ْث ِل
كذلؾ ما كرد قكلو في الحديث القدسي" :يا ُم َ
كسىِ ،إن ُو َل ْف َي َت َصن َع ِإَلي اْل ُم َت َ
ُّ
الزْى ِد ِفي ُّ
الدْنَياَ ،كَل ْـ َي َتَقر َب ِإَلي اْلم َتَقِّرُبك َف ِب ِم ْث ِل اْل َكَر ِع َعما َحرْم ُت َعَمْي ِي ْـَ ،كَل ْف َي َت َعب َد ِإَلي

ُ

اْلمتعبدك َف ِب ِم ْث ِل اْلب َك ِ
اء ِم ْف ِخي َف ِتي"
ُ
(صَنع)
المتصنعكف :مف تصنع كىي مزيدة مف األصل َ
(ٗ)
األصل(عَبد) ؛ أي :الخضكع كالتذلل
المتعبدكف :مف تعبد كىي مزيدة مف
َ
(ٖ)

المتقربكف :مف تقرب كىي مزيدة مف األصل ( َقَرب) ،نقيض البعد؛ أي :بُقْرب العبد مف هللا -
(٘)
عز كجل  -كالُقْرب بالذكر كالعمل الصالح ،ال ُقْرب الذات كالمكاف

)ٔ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ٕٖٔ
)ٕ) شرح المفصل ٖٗٗٚ/
)ٖ) تـ تخريجو ٗٛ

)ٗ) لساف العرب ٖٕٚٔ/

)٘) المصدر السابق ٖٔٙٙ/
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المبحث الثاني :اسـ المفعكؿ
معمكـ أف اسـ المفعكؿ :يجري عمى اسـ الفاعل ككل ما ِّ
قرر السـ الفاعل يقرر السـ
ٌ
المفعكؿ ،في الداللة الزمنية كغيرىا ،كأف اسـ المفعكؿ يدؿ عمى الحدث كالحدكث كمف كقع

عميو الفعل

(ٔ)

أما فيما جاء داالً عمى الحدث كمف كقع عميو الفعل ( )ٔٙست عشرة مرة.
ّ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":ال يشرب عبد مسمـ مف خمر إال سقيتو بما انتيؾ منيا مف
الحميـ معذب بعد أك مغفكر لو ،كال يتركيا كىك عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو منيا

فأديتو في حظيرة القدس"

(ٕ)

مغفكر :مف ( َغ َفر) الغفكرك الغ ّفار ،جل ثناؤه ،كىما مف أبنية المبالغة ،كمعناىما الساتر
(ٖ)

لذنكب عباده المتجاكز عف خطاياىـ كذنكبيـ

هللا  -عز كجل  -يخبرنا ،أف العبد المسمـ ال يشرب مف خمر في الدنيا إال سقاه بسبب مف

انتيؾ ،كخرؽ مف محارـ الشرع ماء شديد الحرارة ،سكاء كاف يعذب بعد ذلؾ ،أك يغفر لو ،كال

يترؾ عبد شرب الخمر في الدنيا ،كىك قادر عميو قاصداً بذلؾ الترؾ كجو هللا ،كابتغاء مرضاتو

كعكضو خي اًر منيا ،أال كىي خمر الجنة ،التي قاؿ تعالى في كصفيا:
إال سقاه هللا منياّ ،
(ٗ) (٘)
ِ
ِ
ييا َغ ْك ٌؿ َكَال ُى ْـ َعْن َيا ُيْن َزُفك َف﴾ ...
اء َلذ ٍة لمش ِاربِ َ
يف َ ،ال ف َ
﴿َبْي َض َ
ط اْلمس َت ِقيـ ِص ار َ ِ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيِ ":
ِ
يف أَْن َع ْم َت َعَمْي ِي ْـ َغْي ِر
ْ
ط الذ َ
الصَار َ ُ ْ َ َ
اىدَنا ّ

ِ
ض ِ
يف "
اْل َم ْغ ُ
كب َعَمْي ِي ْـ َكَال الضاّل َ
ِ
اف)
الرضا ،كيأتي نتيجة مخالفة الصكاب ،كيقاؿ َ :ر ُج ٌل ( َغ ْضَب ٌ
المغضكب :مف ( َغضب) نقيض ّ
امَأَر ٌة ( َغ ْضَبى) ( ،)ٚلكف ىذا الغضب عمى الذيف لـ يتبعكا طريق الحق ،ربما يككف دائماً أك
َك ْ
()ٙ

غير دائـ في االنتقاؿ مف طريق الظبلؿ إلى طريق النكر.

)ٔ) شرح المفصل ٗ ،ٔٓٗ/كشرح قطر الندى كبل الصدى ٘ ،ٕٚكشرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب

ٓ ،ٖٚكشرح التصريح عمى التكضيح ٕٕٕ/
)ٕ) تـ تخريجو ٘٘

)ٖ) لساف العرب ٕ٘ٛ/

)ٗ) سكرة الصافات ٗٚ ،ٗٙ

)٘ ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ٖٕ٘
) )ٙتـ تخريجو ٕ٘

) )ٚلساف العرب ٔٙٗٛ/
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ككسعت عميو في المعيشة
أصححت لو جسمو
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":إف عبداً
ُ
ُ

تمضي عميو خمسة أعكاـ ال يفد إلي لمحركـ"

(ٔ)

يحل انتياكو  ،كالحراـ ضد
ٌ
كمحركـ في المغة :عمى كزف مفعكؿ مف ( َحَرـ) ،كىك ما ال ُ
(ٕ)
الحبلؿ

فحق عميو أف يتذكر ذلؾ،
كالمعنى في الحديث :أف العبد إذا كاف صحيح الجسـ ،كثير الرزؽٌّ ،

كيعمـ أف ىذا مف مكاله تفض ٌل منو كاحساف ،فيقكـ حق الشكر لو تبارؾ كتعالى لمزيارة في
(ٖ)
بيتو -كىك الكعبة  -كمف لـ يفعل ذلؾ ،كتناءى عف ذلؾ فيك محركـ مف نعـ هللا جل ذكره
اجمِ ِو َك ِ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":ألَ ْن َت ِقمف ِم َف الظالِ ِـ ِفي َع ِ
آجمِ ِوَ ،كألَ ْن َت ِق َمف ِمم ْف َأرَى
َ
(ٗ)
ِ
َف َيْن ُصَرُه َفَم ْـ َيْنصره"
كما َفَقدَر أ ْ
َم ْظُم ً
ظَمـ) ،ك ُّ
الظمـ :كضع الشيء في غير مكضعو ،كالميل عف القصد
المظمكـ لغةً :مف ( َ

(٘)

كالمعنى :أف هللا سبحانو كتعالى أخبر لينتقمف مف الظالـ ،كيعاقبنو في عاجمو؛ أي :في الدنيا،
كآجمو؛ أي :في اآلخرة؛ ألف الظالـ أضر بنفسو ،فأكردىا الميالؾ ،ككذلؾ تكعد هللا في ىذا
()ٙ

الحديث باالنتقاـ كالعذاب َم ْف قدر عمى نصر المظمكـ ،كتباطأ عنو ،فمـ ينصره
كالظالـ :اسـ فاعل لمف قاـ بالظمـ ،كتجاكز عف الحد ،كفي الحديث تجاكز لحدكد هللا؛ لذا

ىدده هللا باالنتقاـ لممظمكـ منو ،كمظمكـ :اسـ مفعكؿ لمف كقع عميو الظمـ.

)ٔ) تـ تخريجو ٖ٘

)ٕ) مختار الصحاح ٔٚ

)ٖ ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ٗٗ
)ٗ) تـ تخريجو ٕٗ

)٘) لساف العرب ٕٖٔٚٗ/

) ) ٙاإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ٓ٘ٔٔ٘ٔ ،
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لمعاف أخرى ،كمنيا:
نجد أف اسـ المفعكؿ خرج
ٍ

المبالغة كالتكثير:

كقد يدؿ اسـ المفعكؿ عمى تكثير كقكع الحدث عمى صاحبو ،كما جاء مزيدا بالتضعيف

عمى كزف (فعل) تقكـ بنية ىذا الفعل كما ذكر ابف عصفكر لمداللة عمى التكثير كالمبالغة

(ٔ)

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يؤتى يكـ القيامة بصحف ُمختمة ،فتنصب بيف يدي هللا تبارؾ

كتعالى"...

(ٕ)

(خ َتـ) ،كمختـ شدد لممبالغة،
مختمة :مف (ختـ) عمى كزف فعل كىي مف أصل الفعل الثبلثي َ
طَبع في المغة كاحد ،كىك التغطية عمى الشيء كاالستيثاؽ مف
كالخاتـ لمفاعل ،كمعنى َخ َتـ ك َ
(ٖ)
شيء
أف ال يدخمو
ٌ

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":ال يشرب عبد مسمـ مف خمر إال سقيتو بما انتيؾ منيا مف

الحميـ معذب بعد أك مغفكر لو ،كال يتركيا كىك عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو منيا

فأديتو في حظيرة القدس"

(ٗ)

الع ْذب :الماء
معذب :مف (عذب) كىي مف األصل َ
الع ْذب مف الشراب كالطعاـ ،ك َ
(ع َذب)َ ،
(٘)
ِّ
الطيب

هللا  -عز كجل  -يخبرنا ،أف العبد المسمـ ال يشرب مف خمر في الدنيا إال سقاه بسبب ما

انتيؾ ،كخرؽ مف محارـ الشرع ماء شديد الحرارة ،سكاء كاف يعذب بعد ذلؾ ،أك يغفر لو ،كال

يترؾ عبد شرب الخمر في الدنيا ،كىك قادر عميو قاصداً بذلؾ الترؾ كجو هللا ،كابتغاء مرضاتو

كعكضو خي اًر منيا ،أال كىي خمر الجنة( ،)ٙالتي قاؿ تعالى في كصفيا:
إال سقاه هللا منياّ ،
()ٚ
ِ
ِ
ييا َغ ْك ٌؿ َكَال ُى ْـ َعْن َيا ُيْن َزُفك َف﴾
اء َلذ ٍة لمش ِاربِ َ
يف َ ،ال ف َ
﴿َبْي َض َ

)ٔ) الممتع الكبير في التصريف ٕٜٔ
)ٕ) تـ تخريجو ٘٘

)ٖ) لساف العرب ٕٖٔٔٙ/
)ٗ) تـ تخريجو ٖ٘

)٘) لساف العرب ٔ٘ٛٗ/

) ) ٙاإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ٖٕ٘
) )ٚسكرة الصافات ٗٚ ،ٗٙ
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المشاركة
ذكر ابف عصفكر أف أكثر ما يككف لو ىذا الكزف المشاركة ،كػ :ضارب ،كقاتل ،كمنكىاً
(ٔ)
بأنو يككف مف كاحد ،كػ :سافر ،كعاقب المص
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ":م ْف َع َادى لِي َكلِياً َفَق ْد َناصبني ِباْل ُم َح َارَب ِةَ ،ك َما َتَرد ْد ُت َع ْف
(ٕ)
َشي ٍء أََنا َف ِ
اعُم ُو"
ْ
ِ
السمـ ،كقد
المحاربة لغةً :مف (حارب) عمى كزف فاعل كىي مزيدة مف ( َحَرب) كىك نقيض ّ
(ٖ)
حاربو محارب ًة ِ
كحراباً ،كتحاربكا كاحتربكا بمعنى كاحد

بأي نكع مف أنكاع األذى،
كالمعنى أف هللا – عز كجل -يخبرنا أف مف آذى ّ
كلياً مف أكليائو ِّ
فقد استحل محاربة هللا ،لكف ىذه المحاربة قد تزكؿ كيط أر عمييا التغيير إذا ناصر العبد

المؤمف أكلياء هللا.

)ٔ) الممتع الكبير في التصريف ٕٔٛ

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٗٚذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٕٕٜ٘/

رقـ الحديث( )ٖٛٓٙكىك ضعيف

)ٖ) لساف العرب ٖٖٔٓ ،ٖٕٓ/
127

المبحث الثالث :الصفة المشبية
معمكـ مما سبق ،عمى أف الصفة المشبية تدؿ عمى ثبكت الحدث لصاحبيا ،كبيف
ٌ
الصفة المشبية كاسـ الفاعل عبلقة كثيقة الصمة ،لكف الصفة المشبية غير متعمقة بزمف

معاف متعددة ،كسكؼ أذكر أىـ
معيف ،لكف باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف الصفة المشبية ليا ٍ
المعاني التي جاءت بيا الصفة المشبية في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية.

أفعل:

يأتي أفعل عمى ضربيف :صفة مشبية ،كاسـ تفضيل ،قاؿ المبرد ":أفعل يقع عمى

كجييف :أحدىما أف يككف نعتاً قائماً في المنعكت ،نحك :أحمر كأصفر ،كالكجو األخر أف يككف
(ٔ)

لمتفضيل ،نحك :ىذا أفضل مف زيد كأكبر مف عبد هللا"

أما اسـ التفضيل فيككف مؤنثو ُفعمى،
لكف الصفة المشبية مؤنثيا فعبلء مف أفعلّ .
أما
كجمع الصفة المشبية مف أفعل يككف عمى كزف ُفعل ،كأكد عمى ذلؾ سيبكيو؛ حيث قاؿ ":ك ّ
(ٕ)
أفعل إذا كاف صفة فإنو يكسر عمى ُف ْعل"
أما األلكاف فإنيا
كيأتي أفعل داالً عمى العيكب كالخمق الظاىرة؛ حيث قاؿ سيبكيوّ ":
ِ
تفعل كالمصدرَ :ف َعل ،كذلؾ ما
تبنى عمى أفعل  ...كقد يبنى عمى أفعل كيككف الفعل عمى َفعل ُ

داء أك عيباً؛ ألف العيب نحك الداء ،ففعمكا ذلؾ كما قالكا :أجرب كأنكد ،كذلؾ قكليـَ :ع ِكر
كاف ً
(ٖ)
يعكر كىك أعكر"
فقد جاءت عمى أفعل (ٔٔ) إحدى عشرة مرة.
ِ
ام ِة يا آدـُ :ق ْـ َف َج ِّي ْز ِم ْف ُذِّري ِت َؾ
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ" :يُق ُ
كؿ هللا َي ْكَـ اْلقَي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿْ :ارَف ُعكا
َص َح ُاب ُو َكَب َك ْكاَ ،
ُت ْس َعم َائ ٍة َكِت ْس َع ٍة َكِت ْسع َ
يف ِإَلى الن ِارَ ،ك َكاحًدا ِإَلى اْل َجنةَ ،فَب َكى أ ْ
فق َ
(ٗ)
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َس َكِد"
ُرُء َ
كس ُك ْـَ ،ف َكالذي َن ْفسي ِبَيده َما أُمتي في األ َُمـِ ِإال َكالش ْعَرِة اْلَب ْي َضاء في ِجْمد الث ْك ِر األ ْ
ِ
اف كالنب ِ
ِ ِ
البيضاء :مف(بيض) كاْلبي ُ ِ
ات َك َغْي ِر َذلِ َؾ ِمما
اض :ضُّد الس َكادَ ،ي ُكك ُف َذل َؾ في اْل َحَي َك ِ َ َ
ََ
ََ
(٘)
اضَ :ل ْك ُف األَْبَيض
البَي ُ
َي ْقَبُم ُو َغْيُرُهَ .
)ٔ) المقتضب ٖٕٗ٘/
)ٕ) الكتاب ٖٙٗٗ/

)ٖ) الكتاب ٗ ،ٕٙ ،ٕ٘/كشرح الرضي لشافية ابف الحاجب ٔٔٗ٘/
)ٗ) تـ تخريجو ٖٗ

)٘) لساف العرب ٕٕٔ/ٚ
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اف كالنب ِ
ِ ِ
نقيض اْلَبَي ِ
ات َك َغْي ِر َذلِ َؾ
(س َكد)ك السكاد:
ُ
اض؛ َي ُكك ُف َذل َؾ في اْل َحَي َك ِ َ َ
األسكد :مف َ
(ٔ)
ِ
َسكد
السكادَ :ل ْك ُف األ ْ
مما َي ْقَبُم ُو َغْيُرُهَ .
ُصيب ِإ ْخكاُن ُكـ ِبأُح ٍد جعل َّللا أَركاحيـ ِفي جك ِ
ِ
طْي ٍر
ؼ َ
َْ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ":لما أ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
(ٕ)
ض ٍر"...
ُخ ْ
اف كالنب ِ
ِ ِ
ات َك َغْي ِرِى َما
ُخ ْضر:
مف(خ ِضر) كال ُخ ْضَرُة ِم َف األَلكافَ :ل ْك ُف األ ْ
َ
َخ َض ِرَ ،ي ُكك ُف َذل َؾ في اْل َحَي َك ِ َ َ
(ٖ)
ِمما َي ْقَبُم ُو  ،كىي جمع :أخضر

غ ْب اًر "
زكار بيتي قد جاؤكني ُش ْع َثاً ُ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :انظركا إلى ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
ُش ْع َثاً:
شعُره كا ْغَبرَ ،
َ
المْن َتت ُ
مف(ش َعث)؛ أيَ :تَمبد َ
الم ْغ ُّبر ال ْأرسُ ،
كشع ْث ُتو أَنا َت ْشعيثاً ،كالشع ُثُ :
(٘)
ِ
ُّ ِ
ؽ كالتَن ُّك ُث ،كىي جمع :أشعت
الش َع ِر،
الحاؼ الذي َل ْـ َيدىف ،كالت َش ُّع ُث :الت َفُّر ُ
ِ
الشيءَ :لط َخو بال ُغ ِ
الشيءَ :عبله ال ُغبار،
اغبر
ُغْبرا :مف( َغَبر) ك َغبَر
بارَ ،
كت َغبر :تمطخ ِبو ،ك َ
ُ
َ
كال َغْبرُة :لط ُخ ال ُغبار ،كال ُغْبَرةَ :ل ْك ُف ال ُغبارَ ،كَق ْد َغ ِبَر كا ْغَبر ا ْغ ِبَار اًرَ ،ك ُى َك أَ ْغَبُر ،كال ُغْبرة :ا ْغ ِبرار
(ٗ)

لميـ َكَن ْح ِكِه كىي جمع :أغبر
المكف َي ْغَبُّر ِّ
ْ
كجميع ىذه الصفات تدؿ عمى ثبكت الحدث كقت الدعاء.
()ٙ

فعبلف:

أما ما كاف مف
يدؿ عمى الجكع كالعطش كالغضب كالميف كالثكل غالباً ،قاؿ سيبكيوّ ":
الجكع كالعطش فإنو أكثر ما يبنى في األسماء عمى َف ْعبلف كيككف المصدر ال َف َعل ،كيككف
ِ
الفعل عمى َف ِعل َي ْف َع ُل ،كذلؾ نحك :ظمئ ظمأ كىك ظمآف ،كعطش يعطش عطشاً كىك
()ٚ
عطشاف"...
الرِي كالشبع كمف حرارة البطف كالعطش
كقاؿ الرضي ":كقياس ما كاف مف االمتبلء ُّ
كالسكر ك ّ
()ٛ
كالجكع...كيككف عمى فعبلف"...

)ٔ) لساف العرب ٖٕٕٗ/
)ٕ) تـ تخريجو ٖٙ

)ٖ) لساف العرب ٕٖٗٗ/
)ٗ) تـ تخريجو ٗٙ

)٘) لساف العرب ٕٔٙٔ/
) )ٙلساف العرب ٘٘/
) )ٚالكتاب ٕٗٔ/

) )ٛشرح الرضي لشافية ابف الحاجب ٔٔٗٗ/
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َحَمى ِم َف اْل َع َس ِل
مف ذلؾ كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ":لَق ْد َخَم ْق ُت َخْمًقا أَْل ِسَن ُت ُي ْـ أ ْ
ِ
ِ
كُقُمكبيـ أ ِ
ِ
يـ ِمْن ُي ْـ َح ْيَارًنا َ ،ف ِبي َي ْغ َتُّرك َف أ َْـ
َمُّر م َف الصْب ِر َ ،ف ِبي َحَم ْف ُت َألُت َ
يحن ُي ْـ ف ْتَن ًة َت َد ُع اْل َحم َ
َ ُُْ َ
(ٔ)
َعَمي َي ْج َت ِرُئك َف"
ِ ِ ِِ
حائر ِ
ِ
بائٌر ِإذا َل ْـ َيت ِج ْو لِ َشي ٍء؛ أي :أَي ُم َت َحِّيٌر ِفي
حيراف:
َ
مف(حَير) َل ْـ َي ْي َتد ل َس ِبيموَ ،كَر ُج ٌل ٌ
ْ
ف َي ْي َت ِدي(ٕ)؛ أي :ممتمئ بالحيرة.
أَمره َال َي ْدرِي َكْي َ
كجاءت الصفة المشبية عمى فعبلف دالة كمختصة با﵀-عز كجل )ٖ( -ثبلث مرات.
مف الر ِحيـِ ،مال ِؾ يك ِـ ِّ
قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ..":الر ْح ِ
الد ِ
يف)ٖ("...؛ أي :ممؤه الرحمة.
َ َْ
ُف ُعل:

فقد جاءت عمى كزف ُف ُعل مرة كاحدة.
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أنا هللا الكاحد الصمد لـ ألِ ْد كلـ أُكلد كلـ يكف لي ُك ُفكا
(ٗ)
أحد"...
كجيا َي ْقرآفَ :ل ْـ َيمِ ْد َكَل ْـ ُيكَل ْد َكَل ْـ َي ُك ْف َل ُو
اؿ أَبك َزْيدٍَ :س ِم ْع ُت ام أرَة ِم ْف ُعَقْيل َ
كز َ
كفكا :مف( َك َفأ) َق َ
ُكفى أَحٌد ،فأَلقى اْليم َزَة كحكؿ حرَك َتيا عَمى اْل َف ِ
اء ،كليا عدة أكجو في القراءة ،كمعناه :أَي
ََ َ َ
َ
ً َ
َْ
ِم ْثُم ُو(٘) ؛أي :ال مكافئ لو كال مساكي.

فعيل:

يأتي فعيل لمصفة المشبية لمداللة عمى المعاني اآلتية :الحسف كالقبح كالصغر كالكبر ،الجرأة

كالجبف ،كالرفعة كالضعة ،كالحمـ كالعقل.

أ -الحسف كالقبح
قاؿ سيبكيو ":كتجيء في األسماء عمى فعيل ،كذلؾ نحك :قبيح ،ككسيـ ،كجميل ،كنصيح،

كذميـ"..

()ٙ

)ٔ) تـ تخريجو ٕٙ

)ٕ) لساف العرب ٕٕٕٗ/
)ٖ) تـ تخريجو ٓٚ
)ٗ) تـ تخريجو ٖٙ

)٘) لساف العرب ٖٜٔٔ/
) )ٙالكتاب ٕٗٛ/
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كما كرد قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":إ َذا َكج ْي ُت ِإَلى َعْب ٍد ِم ْف عبيدي ُم ِص َيب ًة ِفي َب َدِن ِو
يل  ،استحييت ِمْنو يكـ اْل ِقي ِ
ِِ
ِِ
اس َتْقَب َل َذلِ َؾ ِب َصْب ٍر َج ِم ٍ
يزاناً
َف أَْن ِص َب َل ُو ِم َ
امة أ ْ
أ َْك َمالو أك َكَلده ْ
ْ َ ْ َْ ُ ُ َ ْ َ َ َ
(ٔ(
ِ
يكاًنا"
أَْن ُشَر َل ُو د َ
(ٕ)
جميل :مف(جمل) كالجماؿ :مص َدر ِ
الج َماؿ اْل ُح ْس ُف
اء َك ُح ْس ٌف ْ ،اب ُف ِس َ
يد ْهَ :
َْ ُ َ
الجميل؛ أَيَ :ب َي ٌ
ََُ
ََ
(ٖ)
الخْمق
َي ُكك ُف ِفي اْل ِف ْع ِل ك َ
َشَر َؾ ِبي َشْيًئا َفِإف
َشَر َؾ ِبيَ ،م ْف أ ْ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :أَنا َخْيُر َق ِسيـٍ لِ َم ْف أ ْ
ِ (ٗ)
جس َده كعمَمو ،كَقمِيَمو كَك ِثيره لِ َش ِر ِ
َشَر َؾ ِب ِو ،أََنا َعْن ُو َغن ٌّي"
يك ِو ال ِذي أ ْ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ
ِ (٘)
ِ
ِ
ِ
الم ْقسـ ك َ ِ
يب ِ
اإل نساف ِم َف الشيء
القسيـ َنص ُ
قسيـ :مف( َق َس َـ) ،الق ْسـ ك َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تاج ِإَلى
َسماء َّللا َ -عز َك َجل :-ال َغن ُّي .قاؿ ْاب ُف األَثيرُ :ى َك الذي َال َي ْح ُ
َغن ٌّي :مف (غنا) :مف أ ْ
ِ ِ
ككل أَح ٍد مح ِ ِ
ِ
الم ْطَمق َكَال ُي ِ
غيرُه.
َحد ِفي
أ ٍ
ٍ
شيء ُّ َ ُ ْ ٌ
شارؾ هللا َت َعاَلى فيو ُ
تاج إَلْيوَ ،ك َى َذا ُى َك الغنى ُ
()ٙ
ِ
يشاء ِم ْف ِعباده
الم ْغِنيُ ،سْب َحاَن ُو َكَت َعاَلىَ ،ك ُى َك ال ِذي ُيغني َم ْف
ُ
َكم ْف أَسمائو ُ

ب -الصغر كالكبر
ظـ عظامة كىك عظيـ،
قاؿ سيبكيو ":كما كاف مف الصغر كالكبر فيك نحك ىذا ،قالكا ع ُ

كص ُغر صغارٌة كىك صغير"...
كَنُبل نبالة كىك نبيلَ ،

()ٚ

ِ
ِ
ِ
يل َت ْقَن ُع
يؾ ،ال ِبَقمِ ٍ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيْ ":اب َف َ
يؾ َكأَْن َت َت ْطُم ُب َما ُي ْطغ َ
آد َـ عْن َد َؾ َما َي ْكف َ
ِ ِ
ِ
ير َت ْشبعِ ،إ َذا أَصبح َت معافى ِفي جس ِدؾ ِ
كت َي ْك ِم َؾ َف َعَمى
آمًنا ِفي ِسْربِ َؾ عْن َد َؾ ُق ُ
ََ َ
َكال م ْف َكث ٍ َ ُ
ْ َ ْ َُ ً
()ٛ
ُّ
اء"
الدْنَيا اْل َع َف ُ
)ٔ) تـ تخريجو ٖٛ

)ٕ) لساف العرب ٕٔٔٔٙ/
)ٖ) المخصص ٕٜٗٔ/

)ٗ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٗٚذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٕٕٜ٘/
رقـ الحديث( )ٖٛٓٙكىك ضعيف
)٘) لساف العرب ٕٜٔٗٚ/
) )ٙلساف العرب ٖ٘ٔٔ٘/
) )ٚالكتاب ٖٗٓ/
) )ٛتـ تخريجو ٖ٘
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قميل :مف الفعل (قل)ِ ،خبلؼ اْل َك ْثَرِة(ٔ) ،كىك فعيل جاء ليدؿ عمى القمة في القناعة ،ككثير مف

يض اْل ِقم ِة(ٕ) ،كفي الحديث عدـ الشبع مع الزيادة كالكثرة.
الك ْثُرَ :ن ِق ُ
الك ْثَرُة ك ُ
الفعل (ك ُثر) ك َ

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":قاؿ مكسى َعَمْي ِو السبلـ َ :يا َر ِّب أَ َق ِريب أَْن َت َفأَُن ِ
يؾ أ َْـ
اج َ
ٌ
َ ُ َ
ُ
(ٖ)
ِ
يؾ ؟"...
َب ِع ٌ
يد َفأَُناد َ
الشيءِ ،بالض ّـَِ ،ي ْقُر ُب ُقْرباً كُقْرباناً كِقْرباناً أَيَ :دنا،
الب ْع ِدَ .قُر َب
قريب :مف( َقُرب) كالُقْر ُب
ُ
نقيض ُ
ُ
(ٗ)
ِ ِ
اف كاْلج ِم ِ ِ
اء
قريب ،اْل َكاحُد َكاال ْثَن ِ َ َ ُ
َف ُي َك ٌ
يع في َذل َؾ َس َك ٌ

كب ِعدِ ،باْل َك ْس ِر،
الب ْعُدِ :خ َبل ُ
ؼ الُقْربَ .ب ُعد الر ُج ُلِ ،بالض ّـَِ ،
(ب ُعد) ك ُ
بعيدَ :
عاد؛ عف ِسيبكي ِو ،أَي َتباعد ،كجمعيما بعداء ،كا َف ِ
يف َيُقكُلك َف
ق الذ َ
كب ٌ َ ْ َ َ ْ
َ ََ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ
ُ

ألَنيما أُختاف

(٘)

يد
كب َعداًَ ،ف ُي َك ِب ِع ٌ
ُب ْعداً َ
َفعيل الذيف َيُقكُلك َف ُفعاؿ

ت-الضعف كالجبف كالجرأة
قاؿ سيبكيو ":كما كاف مف الشدة كالجرأة كالضعف كالجبف فإنو مف ىذا ،قالكا َض ُعف ُض ْعفاً
()ٙ
كىك ضعيف ،كقالكاَ :ش ُجع شجاعة كىك شجاع كقالكا :شجيع ،كُفعاؿ أخك فعيل"...
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يا مكسى كف لمفقراء كن اًز ،كلمضعيف حصناً كلممستجير غيثاً،
()ٚ

أكف لؾ في الشدة صاحباً كفي الكحدة أنيساً كأكمؤؾ في ليمؾ كنيارؾ"
ِ ِ
يلُّ :
ف ك ُّ
فِ ،بالض ّـِِ ،في
الضعيف:
َ
الض ْع ُ
فِ :خ ُ
الض ْع ُ
مف(ض ُعف)؛ أي :الض ْع ُ
بلؼ الُق ّكةَ ،كق َ
()ٛ
الري ك َ ِ ِ
يلُ :ىما م ًعا َج ِائ َز ِ
اف ِفي ُك ِّل َك ْج ٍو
اْل َج َس ِد؛ كالض ْعفِ ،باْل َف ْت ِحِ ،في ْأ
الع ْقلَ ،كق َ َ َ

)ٔ) لساف العرب ٖٔٔ٘ٙ/

)ٕ) المصدر السابق ٖ٘ٔٔ/
)ٖ) تـ تخريجو ٕٓٔ

)ٗ) لساف العرب ٕٔٙٙ/

)٘) المصدر السابق ٖٜٛ/
) )ٙالكتاب ٖٔٓ/

) )ٚتـ تخريجو ٗٛ

) )ٛلساف العرب ٕٖٓ/ٜ
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ث -الحمـ كالعقل
قاؿ سيبكيو ":كما أتى مف العقل فيك نحك ذا ،كقالكا َحُمـ يحمـ حمماً كىك حميـ"...

(ٔ)

ِ
كب ُي ْـ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":لَق ْد َخَم ْق ُت َخْمًقا أَْل ِسَن ُت ُي ْـ أ ْ
َحَمى م َف اْل َع َس ِل َكُقُم ُ
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
أ ِ
يـ ِمْن ُي ْـ َحْيَارًنا "...
َمُّر م َف الصْب ِر َف ِبي َحَم ْف ُت َألُت َ
َ
يحن ُي ْـ ف ْتَن ًة َتَد ُع اْل َحم َ
اؿَ :حَم َـ
الحميـ:
الحْم ُـ ،كمعناىاُّ :
مف(حُمـ)ُ ،
الر ْؤياَ ،كاْل َج ْم ُع أ ْ
الحُمـِ َكُت َسك ُف ُ
الـ ُ
َ
َحبلـُ .يَق ُ
كت َضـ ُ
يحُمـ ِإذا أرَى ِفي المناـ ،كالحميـ  :اسـ مف أسماء هللا الحسنى  ،كمعناه  :ك ِ
يـ ِفي ِص َف ِة
َ
الحم ُ
َْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يستف ّزه اْل َغ َض ُب
العصاة َكَال
َّللا َ -عز َك َجلَ :-م ْعَن ُ
يس َتخ ُّف ُو ع ْصياف ُ
اه الصبكر أَنو الذي َال ْ
(ٖ)
شيء ِم ْقدا اًر
َعَمْي ِي ْـَ ،كَل ِكن ُو َج َع َل لِ ُك ِّل
ٍ
الحمـ ليس دائماً؛ ألف ِ
لكف الحميـ في الحديث القدسي لمبشر ،كىذا ِ
الحمـ صفة هللا –عز

كجل-

ج -الرفعة كالضعة
قاؿ سيبكيو ":كما كاف مف ِّ
الضعة ،كقالكا :الضعة ،فيك نحك ىذا ،قالكاَ :غِني
الرفعة ك ِّ
َ
يعني غنى كىك َغِني ،كما قالكاَ :كُبر يكبر ِكب ار كىك كبير ،كقالكا فقير كما قالكا :صغير
ٌ
ً
(ٗ)
كضعيف"...
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يا مكسى ما ألجأت الفقراء إلى األغنياء إف خزائني
ضاقت عمييـ كاف رحمتي لـ تسعيـ ،كلكف فرضت لمفقراء في أمكاؿ األغنياء ما يسعيـ،
أردت أف أبمك األغنياء كيف مسارعتيـ فيما فرضت لمفقراء في أمكاليـ ،يا مكسى إف فعمكا

ذلؾ أتممت عمييـ نعمتي كأضعفت ليـ في الدنيا لمكاحدة عشر أمثاليا ،يا مكسى كف لمفقراء

كن اًز ،كلمضعيف حصناً كلممستجير غيثاً ،أكف لؾ في الشدة صاحباً كفي الكحدة أنيساً كأكمؤؾ
(٘)

في ليمؾ كنيارؾ"

)ٔ) الكتاب ٖٗٗ/

)ٕ) تـ تخريجو ٕٙ

)ٖ) لساف العرب ٕٔٔٗ٘/
)ٗ) الكتاب ٖٖٗ ،ٖٕ/
)٘) تـ تخريجو ٗٛ
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الفقراء :مف ( َفُقَر) ال َف ْقر كال ُف ْقرِ :ضُّد ال ِغنى
(ٕ)
األغنياء :مف (غنا)

(ٔ)

ِ
فعيل:
ّ

كقد جاء (ٗ) أربع مرات في األحاديث القدسية.

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أكحى َّللا َتعاَلى ِإَلى َن ِبي ِم َف األَ ْن ِبي ِاءُ ":قل لِ ِعب ِادي ِ ِ ِ
يف
َْ
الصّديق َ
َ
ُ َ
ْ َ َ ّ
ٍّ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ظالِ ٍـ َل ُي ْـَ ،كُق ْل لِ ِعَب ِاد َي
ُع ِّذْب ُي ْـ َغْيَر َ
أف ال َي ْغ َتُّركا ِبيَ ،فِإّني ِإ ْف أُق ْـ َعَمْي ِي ْـ َع ْدلي ك ق ْسطي أ َ
ِ (ٖ)
َسكا ِم ْف َر ْح َم ِتي َفِإِّني ال َي ْكُبُر َعَمي َذْن ٌب أَ ْغفُرُه"
الخطائيف ال ْتيأ ُ
ِ
ِّ
ِ
ؽ َص ْدقاً
الص ْدؽَ :ن ِق ُ
ؽ َي ْصُد ُ
يض اْل َكذ ِبَ ،ص َد َ
(ص َدؽ)؛ أيّ :
صديق :مف الفعل صدؽ كأصمو َ
ِ
ِ
ؽ :أَْبَم ُغ ِم َف
كت ْصداقاًَ .صدقوَ :ق ِبل قكَلو.
كصد َقو اْل َح ِد َ
كص ْدقاً َ
بالص ْدؽ؛ َكَر ُج ٌل َصُدك ٌ
َ
يث :أَنبأَه ّ
(ٗ)
الص ِاد ِؽ ،ك ِ ِ
ِ
ِ ِ
الص ْدؽ
الصّد ُ
يق :اْل ُمَبال ُغ في ّ
ّ
جاء في تفسير الرازيِّ :
"صديق :مبالغة في ككنو صادقاً  ،كىك الذي يككف عادتو الصدؽ؛ ألف
(٘)
خمير ِّ
ِ
لممكَل ِع بيذه األفعاؿ"
ىذا البناء يبنى عف ذلؾ يقاؿ :رجل ّ
كسكير ُ
فاعل:
ُذكر مما سبق أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف الصفة المشبية كاسـ الفاعل ،فمكحع مف

خبلؿ تتبع األحاديث القدسية أف ىناؾ بعض مفردات ىذا الكزف انتقمت مف اسـ الفاعل إلى
الصفة المشبية ،كىي أكزاف خاصة باسـ الفاعل ،لكنيا تدؿ عمى معنى ثابت لصاحبو ثبكتاً

عاماً ،كقد جاء( )ٕٜتسعاً كعشريف مرة.

ِ
ِ
ِ
كب
هللا َال ِإَل َو ِإال أََنا َمالِ ُ
ؾ اْل ُمْمؾ َك َمال ُؾ اْل ُمُمكؾ ُقُم ُ
كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":أََنا ُ
()ٙ
اْلمُم ِ
كؾ ِبَي ِدي"...
ُ

)ٔ) لساف العرب ٘ٙٓ/
)ٕ) راجعو ٕٖٔ

)ٖ) تـ تخريجو ٔٚ

)ٗ) لساف العرب ٜٓٔٔٗ/

)٘( التفسير الكبير ،فخر الديف الرازيٙٓٙ( ،ق) ،دار إحياء التراث العربي ،طٖ ،بيركتٕٔٗٓ ،ق،

ٕٕٔ٘ٗ/

) )ٙتـ تخريجو ٘ٙ
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مالؾ :مف (مَمؾ) ،كالممِؾ ىك هللا تعالى ،ممِؾ المُمكؾ َلو المْمؾ كىك مالِؾ يكـِ ِّ
الد ِ
يؾ
يف َك ُى َك َممِ ُ
ُ ُ ُ َ َُ َ ُ َ ْ
َ ُ َُ
َ ُ ُ
َ
(ٔ)
ِ
كممِؾ ،تعني المْي ُث
اْل َخْم ِق أ ْ
َي َرُّب ُي ْـ َك َمال ُك ُي ْـَ ،
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يا عب ِدي ،ما عب ْد َتِني كرجكَتِنيَ ،فِإِّني َ ِ
اف
غافٌر َل َؾ َعَمى َما َك َ
َ َْ
ََ َْ
َ ََ
(ٕ)
ِ
يؾ"
ف َ

ِ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيِ ... ":
ِ
يـ"...
ْ
اىدَنا ّ
الصَار َط اْل ُم ْس َتق َ
ِ
ِ
ِ
الق ْك َم ُة
امةً ،ك َ
اـَ :ن ِق ُ
اـ َيُق ُ
يض اْل ُجُمكسَ ،ق َ
المستقيـ :مف ( َق َكـ) كالقَي ُ
كـ َق ْكماً كقياماً كَق ْك َمة كَق َ
(ٗ)
احد ُة ،ك ِ
اـ َل ُو األَمر
اْل َمرُة اْل َك ِ َ
امةُْ :
اؿْ :
ْ
تداؿُ ،يَق ُ
االع ُ
اس َتَق َ
االستَق َ
ِ
َخا
يف َيا أ َ
َّللا َت َعاَلى أ َْك َحى ِإَلي َيا أ َ
َخا اْل ُمْر َسم َ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":إف َ
ِ
ِ
َف ال ي ْد ُخُمكا بي ًتا ِم ْف بيكِتي ِإال ِبُقُم ٍ ِ
يم ٍة َكأَْل ُس ٍف َص ِاد َق ٍة َكأَْي ٍد َن ِقي ٍة
اْل ُمْنذ ِر َ
َْ
ُُ
يف ،أَْنذْر أُم َت َؾ أ ْ َ
كب َسم َ
(ٖ)

ط ِ
اىَرٍة"...
كج َ
َكُفُر ٍ

(٘)

الحْيض .ك ُّ
طير) ك ُّ
اس ِةَ ،كاْل َج ْم ُع أَ ْطيارَ .كَق ْد
الط ْيرَ :ن ِق ُ
الط ْيُرَ :ن ِق ُ
يض َ
طاىرة :مف ( َ َ
يض الن َج َ
()ٙ

طيارًة
ط ُيَر طُ ْي اًر ك َ
ط َير َي ْط ُير ك َ
َ

أفعل

كجاءت الصفة المشبية عمى أفعل دالة كمختصة با﵀-عز كجل -فيذه الصفات ثابتة

المزكـ ﵀ تعالي ،فانتقمت دالالتيا مف اسـ التفضيل إلى الصفة المشبية.

سمـ في ُّ
الدنيا ثـ
أكرُـ كأع َ
فكا ِمف أف ُ
أستَر عَمى م ٍ
ظ ُـ َع ً
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي " :أنا َ
()ٚ
ِ
استغفرني"
لعبدي ما
ست ُ
بعد أف َ
أفضح ُو َ
َ
َ
اؿ أغفُر َ
رت ُو ،كال أز ُ
َّللا كأَسمائو ،كىك اْل َك ِثير اْل َخي ِر الجكاد الم ِ
ات ِ
الكريـِ :مف ِص َف ِ
عطي ال ِذي َال
أكرـ:
مف(كَرـ) ك َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ َُ
َ ُ ُ
ِ
الكريـ.
الشرؼ َكاْل َف َض ِائ ِل .ك َ
ق .ك َ
يـ اْل ُم ْطَم ُ
الك ِريـ :اْل َجام ُع ألَنكاع اْل َخْي ِر ك َ
َيْن َفُد َعطاؤهَ ،ك ُى َك اْل َك ِر ُ
ِ ()ٛ
يد ِ
ِ ِ ِ
الفعاؿ َكَر ُّب اْل َعْر ِ
ش اْل َك ِريـِ اْل َعظيـِ
يـ َح ِم ُ
ْ
اَلِل َعز َك َجل َك ِر ٌ
اس ٌـ َجام ٌع ل ُك ّل َما ُي ْح َمدَ ،ف ُ
)ٔ) لساف العرب ٜٓٔٗٔ/
)ٕ) تـ تخريجو ٘ٙ
)ٖ) تـ تخريجو ٔٙ

)ٗ) لساف العرب ٕٜٔٗٛ-ٜٗٙ/
)٘) تـ تخريجو ٕٗ

) )ٙلساف العرب ٗ٘ٓٗ/
) )ٚتـ تخريجو ٗٗ

) )ٛلساف العرب ٕٔ٘ٔٓ/
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َّللا -عز كجل -العمِي الع ِظ ِ
فات ِ
ظـ) ك الع ِظيـِ :مف ِص ِ
قدُرُه كجل
أعظـ:
مف(ع ُ
جاك َز ْ
َ ُ ْ
َ
يـ الذي َ
ُّ َ ُ
ِ (ٔ)
ِ
العقكؿ َحتى َال ُت َت َصكر ِ
كح ِقيقتو
َع ْف
اإلحاط ُة ِب ُكْن ِيو َ
حدكد ُ

َشَر َؾ ِبي َشْيًئا َفِإف َج َس َد ُه
َشَر َؾ ِبيَ ،م ْف أ ْ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :أَنا َخ ْيُر َق ِسيـٍ لِ َم ْف أ ْ
ِ (ٕ)
كعمَمو ،كَقمِيَمو كَك ِثيره لِ َش ِر ِ
َشَر َؾ ِب ِو ،أََنا َعْن ُو َغن ٌّي"
يك ِو ال ِذي أ ْ
َ َ َ ُ َ ُ َ َُ

َشرؾ ِف ِ
ِ
يو َغْيرِي فيك لو ُكُمو ،كأََنا أَ ْغَنى
"م ْف َعم َل َع َم ًبل أ ْ َ َ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي َ :

الشرَك ِ
الشْر ِؾ"
اء َع ِف ِّ
ُّ َ

(ٖ)

أغنى :مف (غنا)

(ٗ)

مفعكؿ:
ىناؾ ألفاظ جاءت عمى كزف اسـ المفعكؿ لكنيا انتقمت إلى الصفة المشبية باسـ

أربع مرات.
المفعكؿ لدالتيا عمى الثبكت لصاحبيا فقد جاءت(ٗ) َ
ألف أم ٍة ،ال َتعمـ أم ٌة أني
ألف َ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يا جبريل إني خمقت َ

رير القمـِ"...
خمقت سكاىا لـ أطمع عمييا المكح المحفكظ كال َص َ
ِ ِِ
المحفكظ :مف(ح ِفع) كاْلح ِفي ُ ِ ِ ِ
َشياء كميا
َ
َ
ع :م ْف ص َفات َّللا َ -عز َك َجلَ -ال َي ْع ُزب َع ْف ح ْفظو األ َ
ِمثقاؿ َذرٍة ِفي السماك ِ
ات كاألَرض ،كَق ْد ِ
حفع َعَمى َخْم ِق ِو َك ِعَب ِاد ِه َما َي ْع َمُمك َف ِم ْف َخْي ٍر أَك َشٍّرَ ،كَق ْد
َ
ََ
ُ
حفع السماك ِ
ِ
العمي اْل َع ِظيـَ .كِفي التْن ِز ِ
يل اْل َع ِز ِ
يزَ﴿ :ب ْل
ظ ُي َما َك ُى َك
يؤكده َح ِف ُ
ات كاأل َ
َرض بقدرتو كال ُ
ُّ
ُ
()ٚ( )ٙ
كظ﴾ ...
يد ِفي َل ْك ٍح َم ْح ُف ٍ
آف َم ِج ٌ
ُى َك ُقْر ٌ
(٘)

ُصيب ِإ ْخكاُن ُكـ ِبأُح ٍد جعل َّللا أَركاحيـ ِفي جك ِ
ِ
طْي ٍر
ؼ َ
َْ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":ما أ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يل ِم ْف َذ َى ٍب ُم َعمَق ٍة ِفي ِظ ِّل
ُخ ْض ٍرَ ،ت ِرُد أَْن َي َار اْل َجنةَ ،تأ ُْك ُل م ْف ث َم ِارَىاَ ،كَتأْكِي إَلى َقَناد َ
()ٛ
اْل َعْر ِ
ش"...
)ٔ) المصدر السابق ٕٜٔٗٓ/
)ٕ) تـ تخريجو ٖٔٔ
)ٖ) تـ تخريجو ٖٓٔ
)ٗ) راجعو ٕٖٔ

)٘) تـ تخريجو ٗٙ

) )ٙسكرة البركج ٕٕٕٔ ،
) )ٚلساف العرب ٗٗٔ/ٚ
) )ٛتـ تخريجو ٗٙ
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معمقة :مف(عمِق)؛ أيَ :ن ِشب ِف ِ
يو ،ق ِ ِ
ق ُّ
النشكب ِفي الشي ِء َي ُكك ُف ِفي َجَب ٍل أَك
العَم ُ
َ َ
اؿ الّم ْحَيان ُّيَ :
َ
ْ
ِ
أَرض أَك ما أَشبييا ،كعمِق الشيء عَمقاً ِ
الشيء،
كعمَِق ْت ن ُفسو
كعمكقاًَ :ل ِزَم ُوَ .
ق ِبو َعبل َق ًة ُ
َ
َ َ
كعم َ
َ َ
َ
(ٔ)
ِ
ِ
كعمِ ْقَن ٌة
كعبلقي ٌة َ
َف ِي َي َعمق ٌة َ

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":يقكؿ هللا لممبلئكة المككميف باألرزاؽ"...
ِ (ٖ)
الكَكل :ال ِذي َي ِك ُل أَمره ِإلى َغْي ِره
المككميف:
مف(كَكل)؛ َ
َ

(ٕ)

)ٔ) لساف العرب ٕٓٔٙٔ/

)ٕ) تـ تخريجو ٖٛ

)ٖ) لساف العرب ٖٔٔٚٗ/
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المبحث الرابع :صيغ المبالغة
معمكـ مما سبق أف النحكييف القدامى كبعض المحدثيف لـ يضعكا لصيغة المبالغة عنكاناً
ٌ
مستقبلً ،كانما ذكركىا تحت عنكاف اسـ الفاعل إذا أريد منو المبالغة كالتكثير ،كمف ىنا تبيف

أف صيغة المبالغة تدؿ عمى الحدث كالحدكث كمف قاـ بو عمى كجو اإلكثار ،كتتفق صيغ

المبالغة في الداللة عمى المبالغة كالكثرة في الشيء ،كلكنيا تختمف في درجة ىذه المبالغة،

فاختبلؼ أكزانيا يعني تفاكتيا ،كاال كضع ليا بناء كاحد ليا جميعاً؛ حيث قاؿ الصباف ":كانظر
فعاؿ مثبل مف الكثرة
ىل مستكية في المعنى أك متفاكتة بأف تككف الكثرة المستفادة مف ّ
(ٔ)

المستفادة في فعكؿ"...

كقاؿ أبك ىبلؿ العسكري ":ككما ال يجكز أف يدؿ المفع الكاحد عمى معنييف ،فكذلؾ ال

يجكز أف يككف المفظاف يدالف عمى معنى كاحد؛ ألف في ذلؾ تكثير لمغة بما ال فائدة فيو"

(ٕ)

أما ما كرد مف داللة صيغ المبالغة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية ،عمى
ّ
النحك اآلتي:

فعاؿ:
ّ
كيفيد ىذا البناء كثرة كقكع الفعل مرة بعد مرة؛ حيث قاؿ ابف السراج ":كمما يجري مجرى
جراح ،لـ تقل ىذا لمف
كم ْف ِع
ل...كفعاؿ يجري مجراه...أال ترى أنؾ إذا قمت :زيد ق ّتاؿ ،أك ّ
ّ
فاعلَ ،
(ٖ)
فعل فعمة كاحدة"...
فعاالً ،كذلؾ
فعاؿ لمداللة عمى النسب إلى صناعة؛ حيث قاؿ سيبكيو ":فإنو مما يككف ّ
كيأتي ّ
عكاج ،كلصاحب الجماؿ التي ينقل عمييا:
ثكاب ،كلصاحب العاج ّ
قكلؾ لصاحب الثيابّ :
(ٗ)

جماؿ"
ّ

(٘)

كجماؿ"...
فعاؿ في الحرؼ كب ّت ٍ
اتّ ،
كقاؿ ابف الحاجب ":ككثر مجيء ّ
كثكابّ ،

)ٔ) حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ،دمحم بف عمي الصبافٕٔٓٙ( ،ق) ،دار الكتب
العممية ،طٔ ،بيركتٔٗٔٚ ،قٜٜٔٚ-ـٗٗٛ/ٕ ،

)ٕ) الفركؽ المغكية ،أبك ىبلؿ العسكريٖٜ٘( ،ق) ،تح .دمحم إبراىيـ سميـ ،دار العمـ كالثقافة ،طٔ ،بيركت،

د.تٕٖ/ٔ ،

)ٖ) األصكؿ في النحك ٕٖٔٔ/

)ٗ) الكتاب ٖ ،ٖٛٔ/كىمع اليكامع ٘ٛٛ/

)٘) شرح الرضي لشافية ابف الحاجب ٕٛٗ/
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كقد جاء في األحاديث القدسية في اإلتحافات السنية ما يدؿ عمى ذلؾ( )ٙست مرات.
اطبِني يكـ اْل ِقي ِ
ِ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ":ق ِ
ِ
كؿ َ :يا
امةَ ،فَيُق ُ
يل َ :يا ُم َحمُد إف َ
اؿ جْب ِر ُ
َ
َّللا ُي َخ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
ِجب ِريل ما لِي أَرى ُفبلف بف ُف ٍ ِ
كؿ َ :يا َر ِّب ِإنا َل ْـ َن ِج ْد َل ُو َح َسَن ٌة َي ُعكُد
َ َْ
َ
بلف في ُص ُفكؼ الن ِار؟ َفأَ ُق ُ
ْ ُ َ
ِ ِ
عَمي ِو َخيرىاَ ،فيُقكؿ ًّ ِ
عو ِفي َد ِار ُّ
كؿ َى ْل
أس َم ُ
اف َيا َمن ُ
كؿ َيا َحن ُ
َّللا ِإّني ْ
اف َ ،فأْتيو َفَيُق ُ
الدْنَيا َيُق ُ
َ ْ ُْ َ َ ُ ُ
اف َغير ِ
َّللا –عز كجل -؟ َفآ ُخ ُذه ِبي ِد ِه ِم ْف ص ُف ِ
َى ِل الن ِارَ ،فأ ُْد ِخُم ُو ِفي
ِم ْف َحن ٍ
كؼ أ ْ
ُ َ
اف أ َْك من ٍ ْ ُ
ُ

َ

ص ُف ِ
َى ِل اْل َجن ِة"
كؼ أ ْ
ُ
َّللا عز كجلَ .قاؿ ابف األَعرابي :الحّنافِ ،ب َت ْش ِديدِ
حناف :مف حَنف؛ أي :الحّنافِ :مف أَسماء ِ
َ ُ ْ
َ ْ
َ ُ
َ ُْ
َ ََ
َ
ِ (ٕ)
ِ
النك ِفِ ،بمعَنى الر ِحيـَِ ،قاؿ اب ُف األَثير :الحن ُ ِ
ُّ
اؿ ِم َف الر ْح َم ِة لِْم ُمَباَل َغة
َ
َ ْ
َْ
يـ بعبادهّ ،
فع ٌ
اف الرح ُ
مناف :مف منفُ ،ى َك اْلمْن ِعـ الم ْعطي ِم َف الم ِّف ِبم ْعَنى ِ
اإلحساف ِإلى َم ْف َال َي ْس َت ِث ُيب ُو َكَال َي ْطُم ُب
َ َ
ُ ُ ُ
َ
ِ (ٖ)
ِ
افِ :م ْف أَبنية اْل ُمَباَل َغة
المّن ُ
اْل َج َز َ
اء َعَمْيو .ك َ
(ٔ)

(ٗ)
ِ
ِ
طأ)
يف ، "...الخطائيف :مف ( َخ َ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ... ":كُق ْل لِ ِعَبادي اْل َخطائ َ
(٘)
ضد الص َك ِ
اءُّ :
اب
الخ َ
طأُ ك َ
ك َ
الخط ُ

فعيل:

كقد جاء فعيل بمعنى فاعل مختص با﵀  -عز كجل )ٛ( -ثماني مرات.
َ
كثبلث لؾ ،ككاحد ٌة
ثبلث لي،
سبع ٍ
ٌ
آياتٌ ،
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ " :
آدـ أنزلت عميؾ ُ
ابف َ
()ٙ
َلِل ر ِب اْلعاَل ِميف ،الرحم ِف الر ِحيـِ ،مالِ ِؾ يكـِ ِّ
ِِ
الد ِ
يف"...
بيني كبينؾ  :فأما التي لي فاْل َح ْم ُد َ ّ َ َ
َ َْ
َْ
ِ ()ٚ
الرق ُة كالتع ُّ
مف(ر َحـ)أيِّ :
القكـَ :ر ِح َـ َب ْع ُض ُي ْـ َب ْع ًضا .كالر ْح َمةُ :اْل َم ْغفَرُة
اح َـ
الرحيـ
فَ ،
طُ
كتر َ
َ
َ
ُ

يز"
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :أََنا اْل َع ِز ُيز َم ْف أََرَاد ِعز الد َارْي ِف َفْمُي ِط ِع اْل َع ِز َ
ِ ِ ِ ِ
اجُ :ى َك اْل ُم ْم َتِن ُع
اؿ الزج ُ
َ
الع ِز ُيز مف (عزز) :كالعزيز م ْف ص َفات َّللا َعز َك َجل كأَسمائو اْل ُح ْسَنى؛ َق َ
ِ
ِي اْل َغالِ ُب ُك ِّل َشي ٍء،
اؿ َغْيُرُهُ :ى َك اْلَقك ُّ
َف َبل َي ْغمُب ُو َش ْي ٌءَ ،كَق َ
ْ
))ٛ

)ٔ( تـ تخريجو ٜٙ

)ٕ) لساف العرب ٖٕٔٔٛ/

)ٖ) المصدر السابق ٖٔٗٔٛ/
)ٗ) تـ تخريجو ٜٙ

)٘) لساف العرب ٔٙ٘/

) )ٙتـ تخريجو ٓٚ

) )ٚلساف العرب ٕٕٖٔٓ/
) )ٛتـ تخريجو ٓٚ
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كِقيل :ىك ال ِذي َليس َك ِم ْثمِ ِو َشيء .ك ِم ْف أَسمائو عز كجل الم ِع ُّز ،كىك ال ِذي ييب ِ
العز
َ َُ
ٌْ َ
َْ
َ َ َُ
ََُ
َ ََ ُ
ُّ (ٔ)
ِ
لِمف ي َش ِ ِ ِ
ِ
ؼ الذ ِّؿ
اء م ْف عَباده .كالع ُّزِ :خ َبل َ
َْ َ ُ

فعكؿ:

ذكر الفارابي أف فعكؿ" لمف داـ منو الفعل"(ٕ) ،كقاؿ ابف طمحة ":لمف كثر منو الفعل"

(ٖ)

كقد جاء مرة كاحدة في قكلو ":فقد كرد مرة كاحدة ،بصيغة المفرد المذكر ،في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في
الحديث القدسي... ":فأنا الغفكر الرحيـ"...

(ٗ)

ِ
ِ
اى َما الس ِاتُر
كر ال َغ ّف ُارَ ،جل َثَن ُاؤُهَ ،ك ُى َما م ْف أَبنية اْل ُمَباَل َغة َك َم ْعَن ُ
الغفكر مف ( َغ َفر)؛ أي :ال َغ ُف ُ
لِ ُذُن ِ
كب ِعَب ِاد ِه اْلم َت َج ِ
اؿ :الميـ ا ْغ ِفْر َلَنا َم ْغفرة ك َغ ْف اًر ك ُغ ْفراناًَ ،كِان َؾ
اكُز َع ْف َخ َ
ط َاي ُ
اى ْـ َكُذُنكبِ ِي ْـُ .يَق ُ
ُ
ِ
ِ
كب ُو أَي َس َتَرَىا؛
َّللا ُذُن َ
الم ْغفرة .كأَصل ال َغ ْف ِر الت ْغطَي ُة َكالس ْتُرَ .غ َفَر ُ
أَنت ال َغ ُفكر ال َغ ّفار َيا أَىل َ
(٘)
اف
كال َغ ْفر :ال ُغ ْفر ُ

ُف ّعاؿ:

تدؿ عمى الكثرة كقد جاء ( )ٚسبع مرات.
عمارىا"
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي  ":إف بيكتي في األرض المساجد ،كاف ّ
زكاري فييا ّ

()ٙ

)ٔ) لساف العرب ٖ٘ٚٗ/

)ٕ( ديكاف األدب ،لمفارابيٖ٘ٓ( ،ق) ،تح .أحمد مختار عمر ،مؤسسة دار الشعب ،القاىرةٕٔٗٗ ،ق-
ٖٕٓٓـٖٚٓ/ٖ ،

)ٖ( ىمع اليكامع ٘ٛٛ/
)ٗ) تـ تخريجو ٓٚ

)٘( لساف العرب ٕ٘٘/
) )ٙتـ تخريجو ٓٛ
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المبحث الخامس :اسـ التفضيل
يأتي لمداللة عمى اشتراؾ شيئيف في صفة معينة ،كأحدىما َي ْف ُض ُل اآلخر بالزيادة ،كقد
يأتي اسـ التفضيل لمجرد الكصف ،كال يراد بو االشتراؾ كالزيادة كالتفضيل.
أما لممفاضمة فقد جاء (ٔ٘) إحدى كخمسيف مرة.
ّ
ِ
آم َف ِبي َف ُي َك أَ ْكَرُـ
كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ ...":يا ُم َ
كسى ،إن ُو َم ْف َ
(ٔ)
اْل َخْم ِق َعَمي"...

(كُرـ) كالكريـ ،مف صفات هللا كأسمائو ،كىك الكثير الخير الجك ُاد المعطي
أكرـ :مف مادة َ
الجامع ألنكاع الخير كالشرؼ كالفضائل ،كالكريـ :اسـ جامع لكل ما ُي ْحمد ،فا﵀ تعالى كريـ
(ٕ)
حميد ِ
الفعاؿ

فالمعنى :أف هللا -عز كجل – أكحى إلى كميمو مكسى – عميو السبلـ -يا مكسى إف مف آمف

أكرـ الخمق
بي كصدؽ كأقر كاعترؼ بألكىيتي ،ككحدانيتي ،كعظمتي ،كقدرتي عمى خمقي ،فيك ُ
عمي ،كأقربيـ منزلةً ،كأعبلىـ قد اًر ،كأكثرىـ ثكاباً ،فينا مفاضمة في الكرـ مف هللا  -عز كجل-

لمف يؤمف بو ،كمف يشرؾ با﵀ تعالى.

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":لـ يمتحف العباد بمحاؼ أبمغ عندي مف قمة الطعاـ"

(ٖ)

كص َل كاْن َت َيى(ٗ).
مادة(بَمغ)؛ كمف معانيوَ :بم َغ
أبمغ :مف
الشيء َيْبُم ُغ ُبُمكغاً َ
َ
كببلغاًَ :
ُ
كغطاء؛ يقييـ شدة
بمحاؼ
طكا
ٍ
ٍ
كالمعنى أف هللا تبارؾ اسمو أخبرنا :أف العباد لـ يمتحفكا ،ك يتغ ّ

البر ،كيدفع عنيـ األذى ،كيحفع صحتيـ ،كيقييا اآلالـ كاألمراض كالعمل ،أبمغ كأحفع ،كأشد

كقاي ًة عند هللا مف قمة الطعاـ ،فإف في قمة الطعاـ راحة لمجسـ كالعقل ،كحفظيما مف األسقاـ،
بذـ الشبع كاإلسراؼ في تناكؿ الطعاـ كالشراب(٘)؛ حيث قاؿ تعالىَ﴿:يا َبِني
كقد جاء في القرآف ِّ
()ٙ
يف﴾
آد َـ ُخ ُذكا ِزيَن َت ُك ْـ ِعْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َكُكُمكا َك ْ
َ
اشَرُبكا َكَال ُت ْس ِرُفكا ِإن ُو َال ُي ِح ُّب اْل ُم ْس ِرِف َ

)ٔ) تـ تخريجو ٖٔٔ

)ٕ) لساف العرب ٕٕٔ٘ٔ-٘ٔٓ/
)ٖ) تـ تخريجو ٕٔٔ

)ٗ) لساف العرب ٜٗٔ/ٛ

)٘ ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ٘٘ٔ
) )ٙسكرة األعراؼ ٖٔ
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عب ِدي ِإ َذا َذ َكْرَتِني َخالًِياَ ،ذ َكْرُت َؾ َخالًِياَ ،كاِ ْف َذ َكْرَتِني ِفي
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيْ ":
(ٔ)
طيب"
َم ٍؤل َذ َكْرُت َؾ ِفي َم ٍؤل أَ ْكثر منو َكأَ ْ
خمس مرات.
أما لمكصف فقد جاء (٘)
َ
ّ

قد ال يراد أحياناً باسـ التفضيل المفاضمة بيف شيئيف ،فيخرج بذلؾ عف معنى التفضيل
َى َك ُف َعَمْي ِو"(ٕ) ،فينا ال يشارؾ هللا في قدرتو
إلى ُمجرد الكصفية ،كذلؾ نحك قكلو تعاليَ ":ك ُى َك أ ْ
أحد ،قاؿ ابف مالؾ ":كاستعمالو عارياً دكف (مف) مجرداً عف معنى التفضيل مؤكالً باسـ الفاعل
أك صفة مشبية مطرد عند أبي العباس ،كاألصح قصره عمى السماع"..

(ٖ)

كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي...":فإذا بمغ أرذؿ العمر كتب هللا لو مثل ما كاف يعمل في

صحتو"...

(ٗ)

(رَذؿ) ،كمف معانيو ُّ
الدكف مف الناس ،كالخسيس ،كقيل :ىك الرديء مف كل شيء،
أرذؿ :مف َ
(٘)
كالرذيمة ُّ
اك ْـ َك ِمْن ُك ْـ َم ْف ُيَرُّد ِإَلى أَْرَذ ِؿ اْل ُع ُم ِر
َّللا َخَمَق ُك ْـ ُثـ َي َت َكف ُ
ضد الفضيمة  ،كقكلو تعالىُ ﴿:
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ َق ِد ٌير﴾( ، )ٙكقيل :ىك الذي َي ْخرؼ مف الكبر حتى ال
َّللا َعم ٌ
ل َك ْي َال َي ْعَم َـ َب ْع َد عْم ٍـ َشْيًئا إف َ
()ٚ
يعقل ،كبينو تعالى بقكلو ":لِ َكي َال َي ْعَم َـ َب ْع َد ِعْم ٍـ َشْيًئا"
ْ
ففي الحديث القدسي ترغيب مف هللا سبحانو كتعالى ،إلى عباده أف يكاظبكا عمى الطاعات،

فيحفظكا مف الببليا كاألمراض في حاؿ
كيجتيدكا في األعماؿ المرضية مف حيف نشأتيـُ ،

كبرىـ.

اء مف شيع ميتاً
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي :قاؿ داككد –عميو السبلـ -إليي ما جز ُ
ابتغاء مرضاتؾ ،قاؿ جزاؤه أف تشيعو مبلئكتي فتصمي عمى ركحو في األركاح ،قاؿ
إلى قبره
َ

ابتغاء مرضاتؾ ،قاؿ :جزاؤه أف ألبسو لباس التقكى كأستره بو
عزي حزيناً
الميـ فما جزاء مف ُي ّ
َ
ابتغاء مرضاتؾ ،قاؿ :جزاؤه
مف النار فأدخمو الجنة ،قاؿ الميـ ما جزاء مف عاؿ يتيماً أك أرممة
َ

)ٔ) تـ تخريجو ٚٙ

)ٕ) سكرة الركـ آية ٕٚ

)ٖ) شرح التسييل ٖ٘ٛ/
)ٗ) تـ تخريجو ٖٔٔ

)٘) لساف العرب ٕٔٔٛٔ ،ٕٛٓ/
) )ٙسكرة النحل ٓٚ
) )ٚسكرة النحل ٓٚ
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أف أظمو يكـ القيامة يكـ ال ظل إال ظّمي ،قاؿ :الميـ فما جزاء مف سالت دمكعو عمى كجنتيو
مف مخافتؾ ،قاؿ :أف أقي كجيو كفح جينـ كأُ ِقَي ُو يكـ القيامة الفزع األكبر"..

(ٔ)

(كُبر) :الكبير في صفة هللا تعالى؛ أي :العظيـ ذك الكبرياء ،كأَ ْكَبرت الشيء؛ أي:
األكبر :مف َ
استعظمتو(ٕ).
فالمعنى :أف سبحانو كتعالى ُي َؤ ِمنو يكـ القيامة مف الفزع كالخكؼ األكبر في اليكـ المشيكد

العظيـ الذي تقف جميع الخبلئق بيف يدي رب العزة ،فيذه صفة عظيمة ليكـ الحساب فيك يكـ

عظيـ ،كىك اسـ مف أسماء هللا جل ذكره.

السفمى"...
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيُ ...":
اليد العميا ٌ
خير مف اليد ُ

(ٖ)

ِ
عمي
كع َبل الشيء ُعُم ًّكا فيك ٌّ
السكيتَ :
العميا :مف َ
ُ
(ع َبل)؛ أي :االرتفاع ،كقاؿ ابف ّ

(ٗ)

السفمى :مف (س ِفل) :نقيض العْم ِك في التس ُّفل ك التعّمِي .كالس ِ
الرْمح
يض العالِية ِفي ُّ
افمةَُ :ن ِق ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ ِ
كالني ِر ك َغي ِرِه .كالس ِ
ِ
ِ
اؿ
السْفمة:
اؿَ :ن ِق ُ
اف ُلَ :ن ِق ُ
َ ْ َ ْ
يض َ
يض اْل َعالي .ك ّ
العبلءَ .ق َ
نقيض العْمية .كالس َف ُ
(٘)
ِ
ظْرًفا ،بالفتح الس َفالة :النذالة
اس ًما َك َ
ْاب ُف ِس َ
َس َفل َنقيض األ ْ
َعمىَ ،ي ُكك ُف ْ
يد ْه :كاأل ْ
العْميا؛ أي :أنيا المنفقة في سبيل هللا تعالى ،خير مف اليد ال ُسْفمى؛
ىنا كصف بالحديث لميد ُ
أي :المانعة لمخير.

)ٔ) تـ تخريجو ٜٔٔ

)ٕ) لساف العرب ٕ٘ٔٙ ،ٕٔ٘/

)ٖ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية  ،ٜٚأخرجو مسمـ في الصحيح ٕ ٚٔٚ/رقـ الحديث(ٖٗٓٔ)

كىك صحيح.

)ٗ) لساف العرب ٖ٘ٔٛ/

)٘) المصدر السابق ٖٖٔٔٚ/
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المبحث السادس :اسما الزماف كالمكاف
يحمبلف الداللة عمى مكاف حدكث الفعل أك زمانو ،كقد جاء ( )ٜٔتسع عشرة مرة.
ِ
يب
أما اسـ الزماف فقد جاء مرة كاحدة ؛ حيث جاء في قكلو في الحديث القدسيَ ":لما أُص َ
ِإ ْخكاُن ُكـ ِبأُح ٍد جعل َّللا أَركاحيـ ِفي جك ِ
طْي ٍر ُخ ْض ٍرَ ،ت ِرُد أَْن َي َار اْل َجن ِةَ ،تأ ُْك ُل ِم ْف ِثم ِارَىاَ ،كَتأْكِي
ؼ َ
َْ
َ ْ ُ َ ََ ُ ْ َ َ ُْ
َ
ِ
ِ
ِ
يل ِم ْف َذ َى ٍب م َعمَق ٍة ِفي ِظ ِّل اْل َعْر ِ
يب َمأ َْكِم ِي ْـَ ،ك َم ْشَربِ ِي ْـَ ،ك َم ِقيمِ ِي ْـ،
شَ ،فَمما َك َجُدكا ط َ
إَلى َقَناد َ
ُ
ِ
َقاُلكا :م ْف يبِّم ُغ ِإ ْخكاَنَنا عنا ،أَنا أَحي ِ
ؽ لَِئبل َي ْزَىُدكا ِفي اْل ِج َي ِادَ ،كَال َيْن ُكُمكا ِعْن َد
اء في اْل َجنة ُنْرَز ُ
َ
َ َُ
َ
َْ ٌ
(ٔ)
ِ
ِ
َّللا ُسْب َحاَن ُو :أََنا أَُبّم ُغ ُي ْـ َعْن ُك ْـ"
اؿ ُ
اْل َحْربَ ،فَق َ
الق ِائمة ،كقد تككف بمعنى القيمكلة،
الق ِائمة؛ أي :الظييرة ،يقاؿ :أتانا عند َ
مقيميـ :مف ( َقَيل) ،ك َ
(ٕ)

كىي النكـ في الظييرة

أما اسـ المكاف فقد جاء ( )ٔٛثماني عشرة مرة.
َ
كما كرد قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":مف زارني في بيتي أك مسجد رسكؿ هللا اك في بيت
المقدس فمات مات شييدا"

(ٖ)
(ٗ)

 ،كقاؿ ابف سيدة:

طيء
(س َجد) ،كالفاعل منو :الساجد؛ أي :المنتصب في لغة ٍ
مسجد :مف َ
(٘)
أما المسجد فإنو اسـ
َس َجد َي ْس ُجُد ُس ُجكداً؛ أي :كضع جبيتو باألرض  ،كقاؿ سيبكيو" :ك ّ
لمبيت ،كلست تريد بو مكضع السجكد كمكضع جبيتؾ ،كلك أردت ذلؾ لقمت َم ْسجد"(،)ٙ

فسيبكيو يفرؽ بيف مكسكر الجيـ كمفتكحيا ،فمكسكرىا ىك البيت عنده ،كمفتكحيا ىك

لمسجكد كالصبلة.

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيِ ":إف َعْب ِدي اْل ُم ْؤ ِم َف عندي ِب َمْن ِزَل ِة ُك ِّل َخْي ٍرَ ،ي ْح َمُدِني َكأََنا أَْن ِز ُع
ِ ()ٚ
َن ْف َس ُو ِم ْف َبْي َف َجْنَبْيو"

)ٔ) تـ تخريجو ٗٙ

)ٕ) لساف العرب ٜٔٔ٘ٚ/
)ٖ) تـ تخريجو ٓٛ

)ٗ) لساف العرب ٖٕٓٗ/
)٘) المخصص ٖٖٖٖ/
) )ٙالكتاب ٜٗٓ/

) )ٚتـ تخريجو ٕٙ
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ِِ
ِ
منزلة :مف (َن َزؿ) :ك ُّ
كمْن ًَزال،
الن ُزكؿ :اْل ُحُم ُ
كؿَ ،كَق ْد َن َزَليـ كَن َز َؿ َعَمْيي ْـ كَن َز َؿ بي ْـ َيْنزؿ ُن ُزكًال َ
ِ ِ ِ
ُّ
َّللا َعز َك َجل َي َت َعاَلى َع ْف َذِل َؾ
الن ُزكؿ ك ُّ
الصعكد َكاْل َحَرَك ُة كالسكك ُف م ْف ص َفات األَجساـَ ،ك ُ
ِ ِ (ٔ)
كي َتَقدس ،كاْلمرُاد ِب ِو ُنزكؿ الرحم ِة كاأل ِ
َلطاؼ ِ
اإل ليية كُقْربيا ِم َف اْلعَباد
َ َ ُ َ َُ
َْ

حاؿ في السراء
كالمعنى في الحديث :أف العبد المؤمف يحمد هللا سبحانو كتعالى في كل ٍ

كالضراء ،فيك بمنزلة الخير ،ال يأتي إال بنفع كفائدة ،كمع ىذا فإف هللا جل ذكره ينزع نفس

أجمو ،كىك صابر ألمر ربو ،مستسمـ
عبده مف بيف جنبيو؛ أي :يقبض ركحو إليو إذا حاف ُ
(ٕ)
لقضائو ،كىذا مثل لمعبد الحقيقي

كما كرد قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :عمى العاقل أف يككف لو ثبلث ساعات ،ساعة

ِ
كم ْشَرَب ِو"
بم ْط َعمو َ
يناجي فييا ربو ،كساعة يحاسب فييا نفسو ،كساعة يخمك فييا َ
طعماًَ ،فيك ِ
ؤكل ،كَق ْد َ ِ
م ْطعـ :مف َ ِ
ِ
طاع ٌـ ِإ َذا أ ََك َل أَك
اسـ
ٌ
طع َـ َي ْط َع ُـ ُ ْ
َُ
جامع ل ُك ِّل َما ُي َ ُ َ
َ َ
عاـٌ :
طعـ كالط ُ
طِّي ُب
الم ْط َعـِ َكَق ْكلِ َؾ َ
ط ِع َـ َي ْط َع ُـ َم ْط َعماً َكاِن ُو َل َ
اؿَ :
اؿُ :ف َبل ٌف َقل ُ
َ
ط ْع ُمو أَي أَ ْكُموَ .كُيَق ُ
ذاؽَ ،كُيَق ُ
طّي ُب َ
(ٖ)

المأ َْك ِل
َ

(ٗ)

اب:
َم ْشَرب :مف َش ِرب كالشْر ُبَ :م ْص َدُر َش ِرْب ُت أ ْ
َشَر ُب َشْرباً ُ
فسو ،كالشر ُ
اء َن ُ
الم ْشَر ُب اْل َم ُ
كشْرباً ،ك َ
(٘)
ِ
اف
نكٍع َك َ
َي ْ
َما ُش ِرب م ْف أ ِّ

كالمقصكد بػ(بم ْطع ِ
مو كم ْشَرَب ِو) في الحديث :بما ِّ
يقكي المؤمف عمى األعماؿ الصالحة مف مطعـ
َ َ
َ
()ٙ
التقكِي بيذه األشياء عمى طاعة هللا-عز كجل-
كمشرب ،كينكي بذلؾ ّ
ِ ِ
ِ
ِ
امكا
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ... ":يا عَبادي َل ْك أَف أَكَل ُك ْـ َكآخَرُك ْـ َكاِْن َس ُك ْـ َكجن ُك ْـ َق ُ
ِ ِ ِ ِ
ِفي ص ِعي ٍد ك ِ
ص
َع َ
طْي ُت ُكل ِإْن َس ٍ
اح ٍد َف َسأَُلكِني َفأ ْ
ص َذل َؾ مما عْندي ِإال َك َما َيْنُق ُ
اف َم ْسأََل َت ُو َما َنَق َ
َ
َ
()ٚ
ط ِإ َذا أ ُْد ِخ َل اْلَب ْحَر. "...
اْل ِم ْخَي ُ

)ٔ) لساف العرب ٔٔٙ٘ٚ/

)ٕ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ٗٗ
)ٖ) تـ تخريجو ٓٛ

)ٗ) لساف العرب ٕٖٖٔٙ/

)٘) لساف العرب ٔٗٛٛ ،ٗٛٚ/

) ) ٙاإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ٖٜٔ
) )ٚتـ تخريجو ٔٛ
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ِ
يو صعكداً كأَصعد كصعد ،كالصعكد :الط ِريق ص ِ
اعًداُ ،م َؤن َثةٌ،
صعيد :مف َص ِع َد
ُ ُ
ْ ََ َ َ
َ
المكاف َكِف ُ ُ
ُ َ
كد :اْلم َشق ُة ،الصع ُ ِ
كاْلجمع أ ِ
ِ
ِ
يل:
يد األ ُ
يل :الص ِع ُ
كد ضُّد َ
ُ
َ َُْ ْ
َصعد ٌة ُ
َرضَ ،كق َ
اليُبكطَ ،كق َ
كص ُعٌد ،كالص ُع ُ َ
(ٔ)
ِ
ِ
طِّي ٍب
اب َ
يلُ :ى َك ُك ُّل ُتَر ٍ
األَرض الطّيَبةَُ ،كق َ
ك كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":مف ترؾ الخمر كىك يقدر
عميو ألسقينو منو مف حظيرة القدس ،كمف ترؾ الحرير كىك يقدر عميو ألكسكنو إياه

مف حظيرة القدس"

(ٕ)

اإل ِ
ظَر
الم َحرُـَ .ح َ
الم ْح ُ
حظيرة :مف مادة ( َح َ
الح ْجُرَ ،ك ُى َك ِخ َبل ُ
ؼ ِ َ
الح ْظُرَ :
ظر) ك َ
ظ ُ
كرُ :
باحة .ك َ
ظره ح ْظ اًر ِ
ظَرُه
اؿ َبْيَن َؾ َكَبْي َف َش ْي ٍءَ ،فَق ْد َح َ
كحظا اًر ك َح َ
ظَر َعَمْي ِوَ :مَن َع ُوُّ ،
الشيء َي ْح ُُ َ
ككل َما َح َ
َ
ِ
كخشب  ،كالقدس مف التقديس أي:
الحظ َيرُةَ :ما أَحاط ِبالش ْي ِءَ ،ك ِى َي َت ُكك ُف ِم ْف َق َص ٍب َ
َعَمْي َؾ ،ك َ

أما (حظيرة القدس) فالمقصكد بيا ىي :الجنة
الطيارةّ .

)ٔ) لساف العرب ٖٕ٘ٗ-ٕٕ٘/
)ٕ) تـ تخريجو ٕٛ

)ٖ) لساف العرب ٕٗٓٗ-ٕٕٓ/
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(ٖ)

المبحث السابع :اسـ اآللة
اسـ اآللة يأتي لمداللة عمى األداة التي كقع بكاسطتيا الحدث ،كقد جاء ( )ٚسبع مرات.
كما كرد في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":إ َذا َكج ْي ُت ِإَلى َعْب ٍد ِم ْف عبيدي ُم ِص َيب ًة ِفي
يل  ،استحييت ِمْنو يكـ اْل ِقي ِ
ِِ
ِِ
ِِ
َف أَْن ِص َب َل ُو
اس َت ْقَب َل َذلِ َؾ ِب َصْب ٍر َج ِم ٍ
امة أ ْ
َب َدنو أ َْك َمالو أك َكَلده ْ
ْ َ ْ َْ ُ ُ َ ْ َ َ َ
(ٔ(
ِ
يكاًنا"
ِم َ
يزاناً أَْن ُشَر َل ُو د َ
(ٕ)
(ك َز َف) كيقاؿ لآللة التي يكزف بيا األشياء
(ميزاناً) :مف مادة َ

أما ىنا كممة(ميزاناً) في الحديث القدسي المقصكد بيا :ىك الكتاب الذي فيو أعماؿ الخمق،
ّ
فينا يستحي هللا-عزك جل -أف يضع لعبده الصابر حساباً يكـ القيامة ،كاالستحياء صفة مف
الرب جل ذكره
صفات ِّ

(ٖ)

ِ ِ
ِ
ِ
امكا
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسيَ... ":يا عَبادي َل ْك أَف أَكَل ُك ْـ َكآخَرُك ْـ َكِاْن َس ُك ْـ َكجن ُك ْـ َق ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يد ك ِ
ص
َع َ
طْي ُت ُكل ِإْن َس ٍ
اح ٍد َف َسأَُلكِني َفأ ْ
ص َذل َؾ مما عْندي ِإال َك َما َيْنُق ُ
اف َم ْسأََل َت ُو َما َنَق َ
في َصع ٍ َ
(ٗ)
اْل ِم ْخَيطُ ِإ َذا أ ُْد ِخ َل اْلَب ْحَر"...

ط) كالمخيط ىك :اإلبرة(٘) ،ففي الحديث القدسي تدؿ عمى قدرة هللا-عز
(خَي َ
(اْل ِم ْخَي ُ
ط) :مف مادة َ
كجل -فإف البحر إذا ُغمست فيو إبرة ،ثـ أخرجت لـ تنتقص مف البحر بذلؾ شيئاً ،كذلؾ
تحقيقاً لقكلو تعالي أف ما عنده ال ينقص البتة؛ حيث قاؿ تعالي ":ما ِعْند ُكـ يْن َفد كما ِعْند ِ
َّللا
َ َ ْ َ ُ ََ َ
()ٙ
اؽ"
َب ٍ
ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي ":الحسنة عشر كأزيد ،كالسيئة كاحدة كأمحكىا ،كالصكـ

لي كأنا أجزي بو ،الصكـ جنة مف عذاب هللا ك ِم َج ّف السبلح مف السيف"

()ٚ

)ٔ) تـ تخريجو ٖٛ

)ٕ) لساف العرب ٖٔٗٗٙ/

)ٖ ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ٜٔ
)ٗ) تـ تخريجو ٔٛ

)٘) لساف العرب ٕٜٛ/ٚ
) )ٙسكرة النحل آية ٜٙ
) )ٚتـ تخريجو ٗٛ
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ِ
ككل َشي ٍء ُستر َعْن َؾ َفَق ْد ُجف
الشيء َي ُجُّنو َجّناً :أيَ :س َتره.
الم َج ُّف :مف جف ؛ أيَ :جف
َ
ُّ ْ
(ٔ)
عْنؾ ك ِ
الم َج ُّفُّ :
س الذي ُيكاري حامَمو أَي َي ْس ُتره
َ َ
التْر ُ
ِ ِ ِ
ضيـ ِب ِو ما َكاف ِمف اْلح ِد ِ
ِ
ِ
يدُ ،ي َؤن ُث كيذكر،
َ َ َ َ
لس ُ
بلحْ :
السبلح :ا ّ
اس ٌـ َجام ٌع آلَلة اْل َحْربَ ،ك َخص َب ْع ُ ُ ْ
َكالت ْذ ِك ُير أَعمى ألَنو ُي ْج َم ُع َعَمى أَسمحةَ ،ك ُى َك َج ْم ُع اْل ُم َذك ِر ِم ْث ُل ِح َم ٍار كأَحمرة َك ِرَد ٍاء كأَردية،
(ٕ)
ِ
ف َك ْح َد ُه ُي َسمى ِس َبل ًح
َكَي ُج ُ
اؿ األَزىريَ :كالسْي ُ
كز تأْنيثوَ ،كُرب َما ُخص ِبو السْي ُ
ف؛ َق َ
اؼ ،أَي :ص ِ
اح ُب
َيُ :ذك َسْي ٍ
كؼ َكَر ُج ٌل َس ِائ ٌ
اؼَ ،ك ُسُي ٌ
َسَي ٌ
السيف :السْي ُ
ف َج ْم ُع ُو أ ْ
ف َك َسي ٌ ْ َ
ف؛ أ ْ
ِ (ٖ)
فَ ،ك اْل ُم َس َاي َف ُة اْل ُم َجاَل َد ُة َك َت َس َاي ُفكا َت َض َارُبكا ِبالسْيف
َسْي ٍ
فالصكـ في الحديث القدسي السابق تشبيو كالترس يتقي بو المحارب سبلح خصمو كالسيف

كغيره.

ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي" :النظرة سيـ مف سياـ إبميس ،مف تركيا مف مخافتي
(ٗ)

أبدلتو إيمانا يجد حبلكتو في قمبو"
السياـ ال ِتي ي ْضرب ِبيا ِفي المي ِسر ك ِىي ِ
ِ
ِ ِ
القداح ُثـ ُس ِّمي ِب ِو َما
َ
ُ َ
سيـ :الس ْيـ في األَصلَ :كاحُد ّ
َ
َْ َ َ
ِ
ِ
ي ُف ُ ِ ِ
يب سيماً ،كُت ْجمع عَمى أَسي ٍـ ِ
كسياـ
كز ِبو الفال ُج َس ْي ُم ُوُ ،ثـ َك ُثَر َحتى ُس ّم َي ُك ُّل َنص ٍ َ ْ َ َ ُ َ
ْ ُ
َ
(٘)
كسيماف
ُ
النظرة سيـ مسمكـ مف سياـ إبميس المعيفُ ،يسمط عمى العبد فيصيب بو قمب المؤمف،
فيصميو نار المعصية ،كالمخالفة كيبعده عف هللا -عز كجل -فمف جاىد نفسو ،كترؾ ىذه

يجد حبلكتو في قمبو.
النظرة مخافة هللا –عز كجل -فإف هللا سيبدلو إيماناً ،كيقيناً ُ

ِ
الش ْعُر،
تؾ ِّ
اء َ
يقكؿ هللا-عز كجل -إلبميس في الحديث القدسي ":ك َت ُاب َؾ اْل َك ْش ُـ َ ،كقر َ
طعامؾ ما ال ي ْذ َكر اسـ ِ
َّللا َعَمْي ِوَ ،ك َشَرُاب َؾ ُك ُّل ُم ْس ِك ٍرَ ،ك ِص ْد ُق َؾ اْل َك ِذ ُب.... ،
َكُرُسُم َؾ اْل َك َيَنةَُ ،ك َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ

ِ
ِ
النساء"
كم َص ِائ ُد َؾ
ُ
َك ُم َؤّذُن َؾ اْلم ْزَم ُار َ ...

()ٙ

)ٔ) لساف العرب ٖٜٔٗ/
)ٕ) لساف العرب ٕٗٛٙ/

)ٖ) مختار الصحاح ٜٔ٘
)ٗ) تـ تخريجو ٗٛ

)٘) لساف العرب ٕٖٔٓٛ/
) )ٙتـ تخريجو ٗٙ
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مر بيا ،كيقاؿ :رجل زامر كامرأة زامرة(ٔ)  ،لكف المزمار ىنا
المزمار :يقاؿ لمقصبة التي ُي ْز ُ
(ٕ)
في الحديث القدسي يرمز لمشر ،فإنو يجمب كل شر
يدَ .ك َخَر َج ُف َبل ٌف
اص َ
ط َاد ُهَ .ك الصْيُد أَْي ًضا اْل َم ِص ُ
مصائدؾ :صيدَ :ص َاد ُه َي ِص ُ
يد ُه َكَي َص ُاد ُه َصْيًدا ْ
َي َت َصيُد َ .كاْل ِم ْصَيُد َك اْل ِم ْصَي َد ُة ِباْل َك ْس ِر َما ُي َص ُاد ِب ِو (ٖ) ،فالنساء فتنة بيف الناس ،كمصائد

الشيطاف مف النساء كيكقع الناس بيف ،كيجعميف شركاء لو.

)ٔ) لساف العرب ٖٕٗٚ/

)ٕ ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ٖ٘ٚ
)ٖ) مختار الصحاح ٔٔٛ
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الخاتمة كالنتائج
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النتائج كالخاتمة
الحمد ﵀ األكؿ األ زلي قبل الككف كالمكاف ،اآلخر األبدي بعد فناء المكنكنات كاألزماف،
الذي أحسف بمطفو كل شيء بدأه ،كأتقف كل شيء كأنشأه ،كالصبلة كالسبلـ عمى أفصح

ِ
األمي دمحم بف عبد هللا ،كعمى آؿ بيتو كمف كااله ،كبعد االنتياء مف
الناطقيف بالضاد النبي ّ
دراسة أبنية الصفات المشتقة كدالالتيا في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية،
خُمصت ىذه الدراسة إلى خاتمة كنتائج عدة كىي كاآلتي:
ٔ -ظيرت المشتقات في النماذج المحممة مف األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية،

بشكل كاسع ،مما يثبت أف األحاديث القدسية مصدر مناسب لمدراسات الصرفية.

ٕ -المشتقات مف أىـ مكضكعات عمـ الصرؼ ،كىي تكضح التحكالت كالتقمبات التي تعطي
معاني جديدة ،كفق الزيادات التي تزاد عمى األصل.

ٗ -الصيغ الصرفية قد تتبادؿ معانييا كتقكـ بعضيا مقاـ البعض.
٘ -الصرؼ المستكى الثاني في التركيب كالكبلـ ،كىك بنية الكممة ،إذ إف الكممة ال تتحدد
دالالتيا إال بالنظر إلى بنيتيا المكرفكلكجية ،كما تضفيو ىذه البنية عمى ىذه المفظة مف

دالالت.

 -ٙلقد تكصل الباحث مف دراسة المشتقات في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السنية،

إلى أف اسـ الفاعل كما يدؿ عمى التجدد كالحدكث ،يدؿ كذلؾ عمى الثبكت ،فداللتو عمى التجدد
كالحدكث تميزه عف الصفة المشبية التي تدؿ عمى الثبكت ،كداللتو عمى الثبكت تميزه عف

الفعل المضارع الذي يدؿ عمى التجدد كالحدكث .فاسـ الفاعل إذف يقع كسطاً بيف الفعل

المضارع كالصفة المشبية ،فيك أدكـ كأثبت مف الفعل كلكنو ال يرقى إلى ثبكت الصفة

المشبية ،كتتحدد داللة اسـ الفاعل عمى الثبكت كالتجدد مف خبلؿ السياؽ الذي كردت فيو

المفظة ،اسـ الفاعل المتصف بو الخالق يأتي لمداللة عمى الثبكت كالدكاـ كمع غير الخالق

يأتي لمداللة عمى التجدد كالحدكث ،ككذا إذا أضيف إلى فاعمو ،اسـ الفاعل يأتي لمداللة عمى
المبالغة ،كذلؾ بتحكيمو إلى أكزاف صيغ مشيكرة كىي صيغ المبالغة.

 -ٚأف أبنية الصفة المشبية ليست عمى درجة كاحدة مف الثبكت ،بل ىي أقساـ فمنيا ما
يفيد الثبكت كاالستمرار ،كمنيا ما ىك دكف ذلؾ ،كمنيا ما يدؿ عمى األعراض؛ أي :عدـ

الثبكت ،كمنيا ما يدؿ عمى الحدكث كالطركء ،فبل يمكف أف يحكـ عمى أبنية الصفة المشبية

بالثبكت مطمقاً ،بل األكلى التفصيل ،كاعطاء كل بناء الداللة التي تميزه عف غيره مف األبنية.
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 -ٛاسـ المفعكؿ قد يدؿ عمى الثبكت إلى جانب داللتو عمى الحدكث ،كالسياؽ ىك الذي
يحدد ما إذا كانت داللة البنية عمى الحدكث أك الثبكت.

 -ٜإذا انتقمت المشتقات مف الكصفية إلى العممية ،فتصبح جامدة إال ما كرد في باب

اإلضافة ،فيستعمل كاسـ فقط كال يعمل كحتى كاف انطبقت عميو شركط اإلعماؿ ،فبل يعمل إال

الجر؛ ألف الجر مف عبلمات االسـ.

ٓٔ -اسـ اآللة ك اسما الزماف كالمكاف ىي مشتقات ال تعمل عمل الفعل؛ ألنيا خرجت عف

كصف الحدث ،ككصف الذات ،فيي تعمل الجر؛ ألنيا أسماء.

ٔٔ -اسـ الفاعل يعمل الرفع كالجر إذا اشتق مف الفعل البلزـ ،كيعمل النصب باإلضافة إلى

الرفع إذا اشتق مف الفعل المتعدي ،ككذلؾ اسـ المفعكؿ ،لكف اسـ المفعكؿ يرفع نائب فاعل؛
ألنو يشتق مف الفعل المبني لممجيكؿ.

ٕٔ -صيغ المبالغة ،تعمل الرفع كالجر كالنصب ،كاسـ الفاعل ،كىناؾ مف عمماء العربية

يطمقكف عمييا مسمى "مبالغة اسـ الفاعل"؛ ألف اسـ الفاعل إذا أريد منو المبالغة كالتكثير
فيحكؿ إلى المبالغة عمى األكزاف المشيكرة.

ٖٔ -اسـ التفضيل ،يعمل الرفع كالجر ،فيعمل عمى رفع ضمي اًر مستت اًر كال يرفع ظاى اًر إال في
زيد األفضل أبكه.
المقترف بمسألة الكحل ،كيرفع باؿ االسـ السببي ،نحكٌ :
ٗٔ -الصفة المشبية تعمل فقط الرفع كالجر؛ ألنيا تشتق مف الفعل البلزـ ،كتنصب شبيياً
بالمفعكؿ بو أك التمييز.

تخيمو إال كصفاً
٘ٔ -العبلقة بيف الصفة كاالسـ الكصف ال يقكـ إال بذات ،فػ(العب) ال يمكف ّ
لذات فاعمو ،كىذا ما يميز الصفة عف االسـ ،فاالسـ يتـ تصكره تصك اًر مستقبلً ،نحك:

أما الكصف فبلبد مف تصكر الذات
الشجاعة ،كاألكل ،فينا يتصكر المعنى دكف ارتباط بذاتّ .
مع الكصف.

 -ٔٙالعبلقة بيف الصفة كالفعل ،الصفة تحمل الداللة الحدكثية ،نحك :دمحم قائـ ،فمفع قائـ،

معناىا فعل القياـ ،فالحدث متعدد مف قاـ بالفعل كمف كقع عميو الفعل ،ككذلؾ الفعل فدالالتو

الحدكثية ،فتجد أف الصفة تشبو االسـ في إعرابيا ،كما تشبو الفعل في عمميا.

فالفعل خالص الداللة عمى الحدكث ،بخبلؼ الصفة ،فإنيا تمتبس بيذه الداللة ،كلذلؾ يصح

أما الفعل فبل يككف متضمناً كصفاً لمذات كالصفات ،بل عبلقتو بالذات
أف تككف كصفاً لذاتّ .
عبلقة إسناد ال عبلقة كصف ،لذلؾ لما أُشبيت الصفة الفعل فقد عممت مثمو ،فرفعت الفاعل
كنصبت المفعكؿ عمى التشبيو.
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أما الجانب اإلحصائي التقريبي أللفاظ المشتقات الكاردة في األحاديث القدسية في كتاب
ّ -ٔٚ
اإلتحافات السنية فيي فكاآلتي:

أ -اسم انفاعم ورد بىسبة تقارب  %6390.مه اجملرد واملزيد مه إمجايل

انصفات9

ٔ -اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد بنسبة تقارب %ٕ٘.ٜ٘
 اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد البلزـ بنسبة تقارب %ٖٓ.ٜٛ اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد المتعدي بنسبة تقارب ٔٓ%ٜٙ. -اسـ الفاعل مف الرباعي ٓ%

ٕ -اسـ الفاعل مف مزيد الثبلثي بنسبة تقارب %ٗٙ.ٙٙ
 اسـ الفاعل مف مزيد الثبلثي البلزـ بنسبة تقارب ٖٓ%ٛٚ. اسـ الفاعل مف مزيد الثبلثي المتعدي بنسبة تقارب %ٕٔ.ٜٙ اسـ الفاعل المزيد بحرؼ كاحد بنسبة تقارب %ٙ٘.ٓٚ أفعل ٓ%ٛٚ.ٛفعل %ٗ.ٛٚ
 ّ فاعل ٖٔ%ٚ. اسـ الفاعل المزيد بحرفيف بنسبة تقارب ٖٖ%ٖٖ. افتعل ٗٓ%ٜٔ.تفعل %ٔٗ.ٕٛ
 ّ تفاعل %ٙٙ.ٙٙ اسـ الفاعل المزيد بثبلثة أحرؼ بنسبة تقارب %ٔ.٘ٛ استفعل %ٔ.٘ٛ اسـ الفاعل المزيد مف الفعل الرباعي بنسبة تقارب %ٔ.٘ٛ153

 -افعمل %ٔ.٘ٛ

ب -اسم املفعىل ورد بىسبة تقارب  %8955مه إمجايل انصفات9
ٔ -اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد %ٙٛ.ٔٛ
 اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد البلزـ بنسبة تقارب ٖٖ%ٖٔ. اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد المتعدي بنسبة تقارب ٖٖ%ٛٙ. -اسـ المفعكؿ مف الفعل الرباعي ٓ%

ٕ -اسـ المفعكؿ مف مزيد الثبلثي بنسبة تقارب ٔ%ٖٔ.ٛ
 اسـ المفعكؿ المزيد بحرؼ كاحد بنسبة تقارب ٔ%ٖٔ.ٛ فاعل ٘%ٕٗ.ٛفعل %ٕٛ.٘ٚ
 ّ أفعل %ٔٗ.ٕٛ -اسـ المفعكؿ مف الفعل الرباعي المزيد ٓ%

ت -انصفة املشبهة وردت بىسبة تقارب  %25963مه إمجايل انصفات9
 فعيل بنسبة تقارب %٘٘.ٙٙ فعبلف بنسبة تقارب ٔ%ٗ.ٚ ُف ُعل بنسبة تقارب ٗ%ٓ.ٜ أفعل بنسبة تقارب %ٔٓ.ٖٚ فاعل بنسبة تقارب ٕ٘%ٕٗ. -مفعكؿ بنسبة تقارب %ٖ.ٚٚ

ث -صيغ املبانغة وردت بىسبة تقارب  %39.8مه إمجايل انصفات9
األكزاف القياسية كردت بنسبة تقارب %٘ٚ.ٜٙ
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 فعاؿ بنسبة تقارب ٖٕ%ٜٔ. فعيل بنسبة تقارب ٔ%ٖٗ.ٙ -فعكؿ بنسبة تقارب ٗ%ٖ.ٛ

األكزاف السماعية كردت بنسبة تقارب ٖٓ%ٕٗ.
 فعاؿ بنسبة تقارب ٕ%ٕٙ.ِٜ
فعيل بنسبة تقارب %ٔ٘.ٖٛ
ّ -

ج -اسم انتفضيم ورد بىسبة تقارب  %5898مه إمجايل انصفات9
 أفعل بنسبة تقارب ٖٔ%ٕٜ.َ -ف ْعل بنسبة تقارب %ٚٓ.ٙٛ

ح -اسم انزمان %0
خ -اسم املكان ورد بىسبة تقارب  %8905مه إمجايل انصفات9
األكزاف القياسية كردت بنسبة %ٚٚ.ٚٚ
 َم ْف ِعل بنسبة تقارب %٘ٓ.َٕٙ -م ْف َعل بنسبة تقارب %ٕٚ.ٚٚ

األكزاف السماعية بنسبة تقارب ٕٕ%ٕٕ.
 -فعيل بنسبة تقارب ٕٕ%ٕٕ.

د -اسم اآلنة بىسبة تقارب  %2956مه إمجايل انصفات9
األكزاف القياسية بنسبة تقارب ٓ٘%
 َم ْف ِعل ٘%ٕٔ. َم ْف َعل ٘%ٕٔ.155

 -مفعاؿ ٕ٘%

-األكزاف السماعية بنسبة تقارب ٓ٘%

 -أما مف الناحية النحكية لكظائف المشتقات أك إعماليا ،فقد كردت عاممة بنسبة تقارب

 %٘ٚ.ٓٙمف إجمالي الصفات ،كغير عاممة بنسبة تقارب ٖ % ٕٗ.ٜمف إجمالي الصفات
يعكد لككنيا أسماء ،كاألكثر في األسماء عمل الجر ،أك عدـ اإلعماؿ.
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التكصيات:
أرجك أف تتبع ىذه الدراسة دراسات أخرى لمصفات المشتقة في األحاديث القدسية

جميعيا ،كغيرىا في مصادرىا المتفرقة ،كاالىتماـ بمرادفة الدراسات التطبيقية لمدراسات النظرية
في عممي النحك كالصرؼ.

طمع عمى ىذا البحث أف الباحث طالب عمـ ،لذلؾ فميق أر البحث بعيف المستدرؾ ليكمل
الم ّ
كليعمـ ُ
فكائتو ،فالكماؿ ﵀ كحده ،كما كاف منو مف صكاب فمف هللا ،كما كاف منو مف خطأ فمف
الشيطاف ،كأحث األخكة الباحثيف عمى االىتماـ بمثل ىذه الدراسات؛ ألنيا خدمة لمديف كاألجر
فيو كثير.
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المػػػػػبلحق
ألفاظ الصفات المشتقات الكاردة في األحاديث القدسية في كتاب
اإلتحافات السنية
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ألفاظ اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد
مف الفعل البلزـ
العدد

المفع

رقـ الحديث

رقـ الصفحة

ٔ

خالي ًا

٘ٔ

ٔٙ

٘ٔ

ٔٙ

ٖ

ثاف
ٍ

ٕٗ

ٕ٘
ٕ٘

ٕ

خالي ًا

ٗ

ثالث

ٕٗ

٘

ضاؿ

ٗٛ

ٕٚ

ٙ

جائع

ٗٛ

ٕٚ

ٚ

الصائـ

٘ٛ

ٖٗ

ٛ

الصائـ

ٛٚ

ٗٗ

ٜ

صائـ

ٕٕٔ

٘ٙ

ٓٔ

الصائـ

ٕٕٔ

٘ٙ

ٔٔ

الصائـ

ٕٕٔ

٘ٙ

ٕٔ

لمصائـ

ٖٕٔ

٘ٙ

ٖٔ

صائـ

ٖٕٔ

٘ٙ

ٗٔ

خالي ًا

٘ٔٚ

ٚٚ

٘ٔٚ

ٚٚ

ٔٙ

ساجداً
راجعكف

ٕٕٔ

ٜ٘

ٕٕٙ

ٜٛ

ٔٛ

قائـ

ٕٓٗ

ٗٓٔ

ٜٔ

قاد اًر

ٕٙٙ

٘ٔٔ

٘ٔ
ٔٚ

خالي ًا

مف الفعل المتعدي

ٕٓ

الضاليف

ٔ

ٕٔ

ٕٔ

الكافر

ٕ٘٘

ٓٔٔ
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ٕٕ

الكفار

ٖٕٔ

ٓٓٔ

ٖٕ

لمقانطيف

ٖٗٔ

ٓٙ

ٕٗ

اآلجل

ٖٔٙ

ٕٚ

ٕ٘

النكافل

ٖ٘ٔ

ٔٙ

ٕٙ

النكافل

ٖٔٚ

ٕٙ

ٕٚ

تاجر

ٔٗٔ

ٗٙ

ٕٛ

الكرعيف

ٕٔٓ

ٛٙ

ٕٜ

ضاؿ

ٜٔٚ

٘ٛ

ٖٓ

كاحدة

ٔ

ٕٔ

ٖٔ

كاحدة

ٕٔ

ٔٛ

ٕٖ

عاص
ٍ

ٕٙ

ٕٓ

ٕٚ

ٕٓ
ٕٔ

ٖٖ
ٖٗ

ناص اًر

الصالحيف

ٕٜ

ٖ٘

الصالحات

ٖٔ

ٕٕ

ٖٙ
ٖٚ

عار
ٍ

ٗٛ

ٕٚ

كاحد

ٗٛ

ٕٚ

ٖٛ

كاحد

ٗٛ

ٕٚ

ٖٜ

كاحد

ٗٛ

ٕٚ

ٓٗ

صاحبو

ٓٙ

ٖٗ

ٔٗ

كاحدة

ٖٛ

ٖٗ

ٕٗ

كاحدة

ٗٛ

ٖٗ

ٖٗ

كاحدة

٘ٓٔ

ٓ٘

ٗٗ

العاقل

ٗٔٔ

ٕ٘

٘ٗ

كارىة

ٜٔٔ

٘٘

ٗٙ

صاحبة

ٕٓٔ

٘٘
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ٗٚ

الظالـ

ٕٗٔ

٘ٚ

ٗٛ

السائميف

ٔٗٛ

ٙٙ

ٜٗ

الشاكريف

ٓ٘ٔ

ٙٚ

ٓ٘

الظالـ

ٖٔٙ

ٕٚ

ٔ٘

عاجمو

ٖٔٙ

ٕٚ

ٕ٘

حامميا

ٗٔٚ

ٚٙ

ٖ٘

كاحدة

ٜٔٚ

ٚٛ

ٗ٘

العاجل

ٜٔٙ

ٗٛ

٘٘

حاضر

ٕٔٓ

ٛٙ

٘ٙ

كاحداً

ٕٜٓ

ٜٓ

ٖٕٔ

ٜٔ
ٜٔ

٘ٚ
٘ٛ

كاحداً

أصحابو

ٖٕٔ

ٜ٘

العمماء

ٕ٘ٔ

ٖٜ

ٓٙ

قاتل

ٕٕٓ

ٜٗ

ٔٙ

الراعي

ٖٕٕ

ٜٙ

ٕٙ
ٖٙ

صاحباً

ٖٕٕ

ٜٙ

الصالحيف

ٕٕٙ

ٜٛ

ٗٙ

العابد

ٕٖٚ

ٕٓٔ

٘ٙ

صادقة

ٕٓٗ

ٗٓٔ

ٙٙ

زائر

ٕ٘ٗ

ٔٓٙ

ٙٚ

خالق

ٕٗٚ

ٔٓٚ

ٙٛ

عامرىف

ٕٓ٘

ٔٓٛ

ٜٙ

عالم ًا

ٕٙٙ

٘ٔٔ
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ألفاظ اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المزيد
مف الفعل البلزـ
العدد

المفع

رقـ الحديث

رقـ الصفحة

ٔ

مسمـ

ٚ

ٗٔ

ٕ

المؤمف

ٜ

ٗٔ

ٖ

مؤمن ًا

ٔٔ

٘ٔ

ٖٔ

ٔٙ
ٕٕ

ٗ
٘

مؤمناً

المؤمف

ٕٖ

ٙ

المؤمف

ٖٜ

ٕٗ

ٚ

مسمـ

ٔٙ

ٖ٘

ٛ

مؤمف

ٜٚ

ٔٗ

ٓٔ

المتحابكف

ٖٜ

٘ٗ

ٜٗ

ٗٙ

ٔٔ

لممتحابيف

ٕٓٔ

ٜٗ

ٕٔ

لممتكاصميف

ٕٓٔ

ٜٗ

ٖٔ

لممتناصحيف

ٕٓٔ

ٜٗ

ٗٔ

لممتزاكريف

ٕٓٔ

ٜٗ

٘ٔ

لممتباذليف

ٕٓٔ

ٜٗ

المتحابكف

ٕٓٔ

ٜٗ

ٖٓٔ

ٜٗ

ٔٛ

مؤمف

ٗٓٔ

ٜٗ

ٜٔ

مؤمنة

ٗٓٔ

ٜٗ

ٕٓ

المؤمف

ٖٔٔ

ٕ٘

ٕٔ

المؤمف

ٖٔٔ

ٜ٘

ٕٕ

المؤمف

ٖٔٔ

ٜ٘

ٜ

ٔٙ
ٔٚ

المتحابكف

المتحابكف
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ٖٕ

المؤمف

ٖٖٔ

ٓٙ

ٕٗ

المؤمف

ٖٔٛ

ٕٙ

ٕ٘

المؤمف

ٓٗٔ

ٖٙ

ٕٙ

المؤمف

ٔٗٔ

ٗٙ

ٕٚ

المؤمف

ٔٗٔ

ٗٙ

ٕٛ

المؤمف

المتحابكف

ٔٗٔ

ٗٙ

ٜٔ٘

ٓٚ

ٖٓ

المتجالسيف

ٜٔ٘

ٓٚ

ٖٔ

المتباذليف

ٜٔ٘

ٓٚ

ٕٖ

المت ازكريف

ٜٔ٘

ٓٚ

ٖٖ

مسمـ

ٕٔٚ

٘ٚ

ٖٗ

مقبل

ٕٔٛ

ٜٚ

ٖ٘

الميتديف

ٜٔٙ

ٗٛ

ٖٕٓ

ٛٚ

المتعبدكف

ٖٕٓ

ٛٚ

ٖٕٓ

ٛٚ

ٖٜ

المسمميف

ٕٔٚ

ٖٜ

ٓٗ

مقبمة

ٕٕٙ

ٜٛ

ٔٗ

مدبرة

ٕٕٙ

ٜٛ

ٕٗ
ٖٗ

بل
مقب ً

ٕٕٙ

ٜٛ

مؤمف

ٕٕٛ

ٜٜ

ٗٗ

المؤمف

ٕٕٛ

ٜٜ

٘ٗ

مشركا

ٕٔٗ

ٗٓٔ

ٗٙ

المؤمف

ٕ٘٘

ٓٔٔ

ٗٚ

مسكر

ٕٓٙ

ٖٔٔ

ٕٜ

ٖٙ
ٖٚ
ٖٛ

المتصنعكف
المتقربكف
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ٗٛ

مؤذنؾ

ٕٓٙ

ٖٔٔ

ٜٗ

متكاخياف

ٕٙٙ

٘ٔٔ

ٓ٘

مذنب

ٕٙٙ

٘ٔٔ

ٔ٘

مجتيد

ٕٙٙ

٘ٔٔ

ٕ٘

المجتيد

ٕٙٙ

٘ٔٔ

ٖ٘

المجتيد

ٕٙٙ

٘ٔٔ

ٗ٘

المذنب

ٕٙٙ

٘ٔٔ

مف الفعل المتعدي
٘٘

مطيع

ٕٙ

ٕٓ

٘ٙ

مبلقي

ٓٗ

ٕٗ

٘ٚ

مجاىدًا

ٚٛ

ٔٗ

ٖٗٔ

ٓٙ
ٜٙ

٘ٛ
ٜ٘

معجبلً

المستجير

ٖٕٕ

ٓٙ

المنذريف

ٕٓٗ

ٗٓٔ

ٔٙ

المنادي

ٕٔٚ

ٔٔٚ

ٕٙ

المنادي

ٕٔٚ

ٔٔٚ

ٖٙ

مصاب

ٗٗ

ٕٙ

ٗٙ

المرسميف

ٕٔٗ

ٗٓٔ

ألفاظ اسـ الفاعل مف الفعل الرباعي المزيد
ٔ

محبنطئيف

ٕٕٔ
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ٜٔ

ألفاظ اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المزيد
العدد

المفع

رقـ الحديث

رقـ الصفحة

مف الفعل المتعدي
ٔ

معافى

ٙ

ٖٔ

ٕ

محاربة

ٖٔٛ

ٕٙ

ٖ

محاربة

ٔٗٔ

ٗٙ

ٗ

مع ّذب

ٕٔٚ

٘ٚ

ٕٓٚ

ٔٔٚ

٘

مخ ّتمة
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ألفاظ اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد
مف الفعل البلزـ
العدد

المفع

رقـ الحديث

رقـ الصفحة

ٔ

المغضكب

ٔ

ٕٔ

ٕ

مغفكر

ٕٔٚ

٘ٚ

مف الفعل المتعدي
ٖ

محركـ

ٖٚ

ٖٕ

ٗ

محركـ

ٖٛ

ٕٗ

٘

مظمكـ

ٕٗٔ

٘ٚ

ٙ

المعركؼ

ٖٔٙ

ٕٙ

ٚ

مظمكـ

مخمكؽ

ٖٔٙ

ٕٚ

ٕٕٜ

ٜٜ

ٜ

معركؼ

ٕٖٜ

ٖٓٔ

ٓٔ

معركؼ

ٕٖٜ

ٖٓٔ

ٔٔ

معركؼ

ٕٖٜ

ٖٓٔ

ٕٔ

مكتكب

ٕٕٗ

٘ٓٔ

ٖٔ

مكتكب

ٖٕٗ

٘ٓٔ

ٗٔ

مكتكب

ٕٗٗ

ٔٓٙ

٘ٔ

مظمكـ

ٕ٘ٛ

ٕٔٔ

ٛ
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ألفاظ الصفة المشبية
فعيل
العدد

المفع

رقـ الحديث

رقـ الصفحة

ٔ

قميل

ٙ

ٖٔ

ٕ

كثير

ٙ

ٖٔ

ٖ

جميل

ٗٔ

ٔٙ

ٗ

ضنيف

ٔٛ

ٔٛ

٘

المسكيف

ٗٗ

ٕٙ

ٙ

أكليائي

ٗٚ

ٕٙ

ٚ

أحبائي

ٗٚ

ٕٙ

ٛ

الحكيـ

ٔ٘

ٕٜ

ٜ

قسيـ

ٗٙ

ٖٙ

ٓٔ

قميمة

ٗٙ

ٖٙ

ٔٔ

كثيرة

ٗٙ

ٖٙ

ٕٔ

شريؾ

٘ٙ

ٖٚ

ٖٔ

شريؾ

٘ٙ

ٖٚ

ٗٔ

لمشريؾ

٘ٙ

ٖٚ

٘ٔ

حميـ

ٜٛ

ٗٚ

ٔٙ

حميمو

ٜٛ

ٗٚ

ٔٚ

حزيف

ٜٛ

ٗٚ

ٔٛ

كلي
ّ
الحميـ

ٜٜ

ٗٚ

ٔٔٙ

ٖ٘

ٕٓ

الحميـ

ٕٔٙ

٘ٛ

ٕٔ

الغريب

ٖٓٔ

ٜ٘

ٕٕ

كلياً
ّ

ٖٔٚ

ٕٙ

ٜٔ
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ٖٕ
ٕٗ

كلياً
ّ
كلياً
ّ

ٕ٘

كلياً
ّ
كلياً
ّ

ٕٙ

ٖٔٛ

ٕٙ

ٓٗٔ

ٖٙ

ٔٗٔ

ٗٙ

ٕٗٔ

٘ٙ

٘ٗٔ

ٙٙ
ٙٛ

ٕٚ
ٕٛ

شييداً

الشركاء

ٕ٘ٔ

ٕٜ

البخيل

ٓٔٚ

ٗٚ

ٖٓ

الرفيق

ٔٔٚ

٘ٚ

ٖٔ

الحميـ

ٕٔٚ

٘ٚ

ٕٖ

صرير

ٖٜٔ

ٖٛ

ٖٖ

أكليائي

ٜ٘ٔ

ٗٛ

ٖٗ

ضعيف

ٜٔٚ

٘ٛ

ٖ٘

فقير

ٜٔٚ

٘ٛ

ٖٙ

الفقراء

ٕٔٚ

ٖٜ

ٖٚ

أحبائي

ٕٔٚ

ٖٜ

ٖٛ

األغنياء

ٕٔٚ

ٖٜ

ٖٜ

جميس

ٕٕٔ

ٜ٘

ٓٗ

الفقراء

ٖٕٕ

ٜٙ

ٔٗ

لمفقراء

ٖٕٕ

ٜٙ

ٕٗ

لمضعيف

ٖٕٕ

ٜٙ

ٖٗ

لمفقراء

ٖٕٕ

ٜٙ

ٗٗ

األغنياء

ٖٕٕ

ٜٙ

٘ٗ

األغنياء

ٖٕٕ

ٜٙ

ٗٙ

األغنياء

ٖٕٕ

ٜٙ

ٗٚ

أنيس

ٖٕٕ

ٜٙ
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ٕٖٚ

ٕٓٔ

ٗٛ
ٜٗ

كلياً

ٕٓٔ

كثيرة

ٕٖٛ

ٓ٘

سميمة

ٕٓٗ

ٗٓٔ

ٔ٘

نقية

ٕٓٗ

ٗٓٔ

ٕ٘

قريب

ٕٗ٘

ٓٔٔ

ٖ٘

بعيد

ٕٗ٘

ٓٔٔ

ٗ٘

حزيناً

ٕ٘ٚ

ٔٔٔ

ٕ٘ٚ

ٔٔٔ
٘ٔٔ
٘ٔٔ

٘٘
٘ٙ

يتيماً

بخيل

ٕٗٙ

٘ٚ

رقيب

ٕٙٙ
فعبلف

٘ٛ

الرحمف

ٔ

ٕٔ

ٜ٘

الرحمف

ٖ٘

ٖٔ

ٓٙ

الرحمف

٘ٔٔ

ٕ٘

ٔٙ

حيراف

ٔٔٙ

ٖ٘

ٕٙ

حيراف

ٕٔٙ

٘ٛ

أفعل
ٖٙ

أكرـ

ٔٙ

ٖ٘

ٗٙ

أعظـ

ٔٙ

ٖ٘

٘ٙ

خير

ٗٙ

ٖٙ

ٙٙ

خير

٘ٙ

ٖٚ

ٙٚ

أغنى

ٕ٘ٔ

ٙٛ

ٙٛ

البيضاء

ٖٕٔ

ٜٔ

ٜٙ

األسكد

ٖٕٔ

ٜٔ

ٓٚ

شعث ًا

ٕٔٛ

ٜٗ
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ٕٔٛ

ٜٗ

ٔٚ
ٕٚ

ُغب اًر

ٜٗ

حمراء

ٕٕٓ

ٔٔٙ

ٖٚ

ُخ ْضر

ٕٙٛ

ٗٚ

ُك ُفكاً

ُف ُعل

ٜٔٓ

ٓ٘

مفعكؿ

٘ٚ

محفكظ

ٜٙ

ٗٙ

ٚٙ

محفكظ

ٖٜٔ

ٖٛ

ٚٚ

المككميف

ٕٜٓ

ٜٓ

ٚٛ

معمقة

ٕٙٛ

ٔٔٙ

فاعل
ٜٚ

مالؾ

ٔ

ٕٔ

ٓٛ

المستقيـ

ٔ

ٕٔ

ٔٛ

كاحدة

ٕ٘

ٕٓ

ٕٛ

كاحدة

ٕ٘

ٕٓ

ٖٛ

كاحدة

ٕ٘

ٕٓ

ٗٛ

كاحدة

ٕ٘

ٕٓ

٘ٛ

مالؾ

٘ٙ

ٖٖ

ٛٙ

ثالث

ٓٙ

ٖٗ

ٛٚ

الكاحد

ٜٔٓ

ٔ٘

ٛٛ

غافر

ٕٔٔ

ٕ٘

ٜٛ

مالؾ

٘ٔٔ

ٕ٘

ٜٓ

المستقيـ

٘ٔٔ

ٕ٘

ٜٔ

ناضر

ٕ٘ٔ

٘ٚ

ٕٜ

فاعمو

ٖٔٚ

ٕٙ
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ٖٜ

فاعمو

ٖٔٛ

ٕٙ

ٜٗ

فاعمو

ٓٗٔ

ٖٙ

ٜ٘

فاعمة

ٔٗٔ

ٗٙ

ٜٙ

كاحدة

ٔٛٙ

ٔٛ

ٜٚ

كاحدة

ٔٛٙ

ٔٛ

ٜٛ

كاحدة

ٔٛٙ

ٔٛ

ٜٜ

باعث

ٜٔٛ

٘ٛ

ٓٓٔ

غافر

ٕٕٜ

ٜٜ

ٔٓٔ

مستجيب

ٕٕٜ

ٜٜ

ٕٓٔ

مطعيو

ٕٕٜ

ٜٜ

ٖٓٔ

ظالـ

ٖٕ٘

ٔٓٔ

ٗٓٔ

طاىرة

ٕٓٗ

ٗٓٔ

٘ٓٔ

ُشجعاً

ٕٗٚ

ٔٓٚ

ٕٗٚ

ٔٓٚ

ٔٓٙ

ُسجداً
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ألفاظ صيغ المبالغة
ُفعاؿ

العدد

المفع

رقـ الحديث

رقـ الصفحة

ٔ

ُعكادي

ٜ

ٗٔ

ٖ

ُزكاري
ُعمار

ٖٙ

ٖٕ

ٖٙ

ٖٕ

ٜٗ

ٕٜ

ٕٔٙ

ٖٜ

ٕٔٙ

ٖٜ

ٕٗٚ

ٔٓٚ

ٕٗٚ

ٔٓٚ

ٕ
ٗ

ُعمارىا

٘

ُقراء

ٚ

ُعكادي

ٙ

ُعمار

ٛ

ُزكاري

َفعاؿ

ٜ

الخطائيف

ٖٕ٘

ٔٓٔ

ٓٔ

َحناف

ٕٗٛ

ٔٓٚ

ٕٗٛ

ٔٓٚ

ٕٔ

َمناف

ٕٗٛ

ٔٓٚ

ٕٗٛ

ٔٓٚ

ٔٔ

َحناف

ٖٔ

َمناف

فعيل

ٗٔ

الرحيـ

ٔ

ٕٔ

٘ٔ

العزيز

٘ٚ

ٖٖ

ٔٙ

العزيز

٘ٚ

ٖٖ

ٔٚ

الرحيـ

٘ٔٔ

ٕ٘

ٔٛ

الرحيـ

ٔٛٙ

ٔٛ

ٜٔ

الغفكر

ٔٛٙ

ٔٛ

ٕٓ

عميـ

ٕٖٕ

ٓٓٔ
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ٕٔ

عميـ

ٕٖٕ

ٓٓٔ

ٕٕ

كريـ

ٕٖٛ

ٕٓٔ

ٖٕ

ِّ
الصديقيف
ِّ
الصديقيف

ٜٙ

ٗٙ

ٕٓٔ

ٜٗ

ٖٕ٘

ٔٓٔ

ٕٓٗ

ٗٓٔ

ٕٗ
ٕ٘
ٕٙ

ِّ
الصديقيف
ِّ
الصديقيف

ِ
فعيل
ّ

173

ألفاظ اسـ التفضيل
العدد

المفع

رقـ الحديث

رقـ الصفحة

ٔ

خي اًر

ٜ

ٗٔ

ٜ

ٗٔ
ٔٚ

ٕ
ٖ

خي اًر

أرذؿ

ٔٙ

ٗ

خير

ٕ٘

ٕٓ

٘

خي اًر

ٗٛ

ٕٚ

ٗ٘

ٕٖ
ٖٙ

ٙ
ٚ

خي اًر

الخير

ٖٙ

ٛ

الخير

ٖٙ

ٖٙ

ٜ

الشر

ٖٙ

ٖٙ

ٓٔ

الشر

ٖٙ

ٖٙ

ٔٔ

ٔٚ

ٖٛ

ٖٔ

خير
ٌ
خي اًر

ٓٚ

ٖٛ

خير

ٔٚ

ٖٛ

ٗٔ
٘ٔ

ش اًر

ٔٚ

ٖٛ

شر

ٔٚ

ٖٛ

ٔٙ

خي اًر

ٖٚ

ٖٜ

ٖٚ

ٖٜ
ٖٗ

ٕٔ

ٔٚ
ٔٛ

ش اًر

أطيب

٘ٛ

ٜٔ

أطيب

ٛٚ

ٗٗ

ٕٓ

الخير

ٔٓٙ

ٓ٘

ٕٔ

لمخير

ٔٓٙ

ٓ٘

ٕٕ

الخير

ٔٓٙ

ٓ٘

ٖٕ

الشر

ٔٓٙ

ٓ٘
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ٕٗ

لمشر

ٔٓٙ

ٓ٘

ٕ٘

الشر

ٔٓٙ

ٓ٘

ٕٙ

خير

ٓٔٔ

ٔ٘

ٕٚ

خير

ٔٔٔ

ٔ٘

ٕٛ

أكبر

ٔٔٔ

ٔ٘

ٕٜ
ٖٓ

أحب
ُّ

ٖٔٔ

ٕ٘

أحمى

ٔٔٙ

ٖ٘

ٖٔ

أطيب
ُّ

ٕٕٔ

٘ٙ

ٖٕٔ

٘ٙ

ٕٜٔ

٘ٛ
ٜ٘

ٕٖ
ٖٖ

أطيب
ُّ
أبمغ

ٖٗ

خير

ٖٔٔ

ٖ٘
ٖٙ

ش اًر

ٔٗٔ

ٗٙ

شر

ٔٗٔ

ٗٙ

ٖٚ

أكثر

ٔٗٙ

ٙٙ

ٖٛ
ٖٜ

أطيب
ُّ

ٔٗٙ

ٙٙ

أفضل

ٔٗٛ

ٙٙ

ٓٗ

األعمى

ٔٔٚ

٘ٚ

ٔٗ

خير

ٖٔٚ

ٚٙ

ٕٗ

خير

٘ٔٚ

ٚٚ

ٖٗ

خير

ٓٔٛ

ٜٚ

ٗٗ

خير

ٓٔٛ

ٜٚ

٘ٗ

شر

ٓٔٛ

ٜٚ

ٗٙ

العميا
ُ

ٓٔٛ

ٜٚ

ٓٔٛ

ٜٚ

ٗٛ

خير

٘ٔٛ

ٔٛ

ٗٚ

السفمى
ُ
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ٜٗ

خيره

ٕٓٓ

ٛٙ

ٓ٘

شره

ٕٓٓ

ٛٙ

ٔ٘

أكرـ

ٕٕ٘

ٜٚ

ٕ٘

شر

ٕٖٜ

ٖٓٔ

ٖ٘

خير

ٕٔٗ

٘ٓٔ

ٗ٘

شر

ٕٔٗ

٘ٓٔ

٘٘

خيرىا

ٕٗٛ

ٔٓٚ

٘ٙ

خير

ٕ٘٘

ٔٔٔ

٘ٚ

األكبر

ٕ٘ٚ

ٔٔٔ

٘ٛ

خير

ٕٓٚ

ٔٔٚ
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ألفاظ اسمي الزماف كالمكاف
َم ْف ِعل

العدد

المفع

رقـ الحديث

رقـ الصفحة

ٔ

المساجد

ٖٙ

ٖٕ

ٕ

منزلة

ٖٜ

ٕٗ

ٖ

مسجد

٘ٗٔ

ٙٙ

ٗ

بيت المقدس

٘ٗٔ

ٙٙ

٘

المساجد

ٕٔٙ

ٖٜ

ٙ

المساجد

ٕٜٔ

ٜٗ

ٚ

مجالس

ٕٜٔ

ٜٗ

ٛ
ٜ

منزالً

ٕٕٓ

ٜٗ

مسجدؾ

ٕٓٙ

ٖٔٔ

ٓٔ

مقيميـ

ٕٙٛ

ٔٔٙ

َم ْف َعل

ٔٔ

مضجعو

ٖٔ

ٔٙ

ٕٔ

مطعمو

ٗٔٔ

ٕ٘

ٖٔ

مشربو

ٗٔٔ

ٕ٘

ٗٔ

مأكميـ

ٕٙٛ

ٔٔٙ

٘ٔ

مشربيـ

ٕٙٛ

ٔٔٙ

فعيل
ٔٙ

صعيد

ٗٛ

ٕٛ

ٔٚ

حظيرة القدس

ٖٜٔ

ٖٙ

ٔٛ

حظيرة القدس

ٖٜٔ

ٖٙ

ٜٔ

حظيرة القدس

ٕٔٚ

٘ٚ
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ألفاظ اسـ اآللة
األكزاف القياسية
مفعاؿ
العدد

المفع

رقـ الحديث

رقـ الصفحة

ٔ
ٕ

ميزاناً

ٗٔ

ٔٙ

المزمار

ٕٓٙ

ٖٔٔ

ٖ

مخيط

ٗٛ

ٕٚ

ٗ

مصايدؾ

َم ْف ِعل
َم ْف َعل

ٕٓٙ

ٖٔٔ

األكزاف السماعية
٘

السيف

ٖٛ

ٖٗ

ٙ

السبلح

ٖٛ

ٖٗ

ٚ

سيـ

ٜ٘

ٗٙ

ٛ

سياـ

ٜ٘

ٗٙ
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المصادر كالمراجع
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قائمة المصادر كالمراجع:
ٔ -اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية،
عبد القادر األرناؤكط كطالب عكاد ،دار ابف كثير ،بيركتٕٔٗٙ ،قٕٓٓ٘-ـ.
ٕ -إتحاؼ الطرؼ في عمـ الصرؼ ،ياسيف الحافع ،دار العصماء ،طٕ ،دمشقٕٔٗٔ ،ق-
ٕٓٓٓـ.
ٖ -ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ،أبك حياف األندلسيٚٗ٘( ،ق) ،تح .رجب عثماف دمحم،
مكتبة الخانجي ،طٔ ،القاىرةٔٗٔٛ ،قٜٜٔٛ-ـ.
ٗ -إحياء عمكـ الديف ،لمغزالي٘ٓ٘( ،ق) ،دار المعرفة ،بيركت ،د.ت.
٘ -إرشاد السالؾ إلى حل ألفية ابف مالؾ ،ابف قيـ الجكزيةٚٙٚ( ،ق) ،تح .دمحم السيمي،
أضكاء السمف ،طٔ ،الرياضٖٖٔٚ ،قٜٔ٘ٗ-ـ.
 -ٙاألشباه كالنظائر في النحك ،جبلؿ الديف السيكطئٜٔ( ،ق) ،تح .غازي مختار طميمات،
مجمع المغة العربية ،دمشقٔٗٓٚ ،قٜٔٛٚ-ـ.
 -ٚأصكؿ الحديث عمكمو كمصطمحو ،دمحم عجاج الخطيب ،دار الفكر ،دمشقٕٔٗٚ ،ق-
ٕٓٓٙـ.
 -ٛاألصكؿ في النحك ،ابف السراجٖٔٙ(،ق) ،تح .عبد المحسف الفتمي ،مؤسسة الرسالة،
بيركت ،د.ت.
 -ٜاألعبلـ ،لمزركمئٖٜٙ( ،ق) ،دار العمـ لممبلييف ،ط٘ٔ ،بيركتٕٕٓٓ ،ـ.
ٓٔ -اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ ،البف األنباري٘ٚٚ (،ق) ،المكتبة العصرية ،طٔ ،بيركت،
ٕٗٗٔقٕٖٓٓ-ـ.
ٔٔ -أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ابف عقيلٜٚٙ (،ق) ،تح .دمحم محيي الديف عبد
الحميد ،دار مصر لمطباعة ،طٕٓ ،القاىرةٔٗٓٓ ،قٜٔٛٓ-ـ.
ٕٔ -اإليضاح في عمل النحك ،لمزجاجيٖٕٚ(،ق) ،تح .مازف المبارؾ ،دار النفائس ،طٖ،
بيركتٖٜٜٔ ،قٜٜٔٚ-ـ.
ٖٔ -البيجة المرضية عمى ألفية ابف مالؾ ،جبلؿ الديف السيكطئٜٓ( ،ق) ،تح .مرتضى
عمي السياح ،دار العمكـ لمتحقيق ،طٔ ،القاىرةٖٖٔٗ ،قٕٕٓٔ-ـ.
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ٗٔ -تحفة األحكذي بشرح جامع الترمذي ،دمحم المباركفكرئٖٖ٘( ،ق) ،دار الكتب العممية،
بيركت ،د.ت
٘ٔ -تدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي ،السيكطئٜٔ( ،ق) ،تح .نظر الفاريابي ،دار
طيبة ،الرياض ،د.ت.
 -ٔٙتذكرة النحاة ،ألبي حياف األندلسيٚٗ٘( ،ق) ،تح .عفيف عبد الرحمف ،مؤسسة
الرسالة ،طٔ ،بيركتٔٗٓٙ ،قٜٔٛٙ-ـ.
 -ٔٚالترغيب كالترىيب ،لؤلصبيانيٖ٘٘( ،ق) ،تح .أيمف بف شعباف ،دار الحديث ،طٔ،
القاىرةٔٗٔٗ ،قٜٜٖٔ-ـ.
 -ٔٛتسييل الفكائد كتكميل المقاصد ،جماؿ الديف دمحم بف مالؾٕٙٚ(،ق) ،تح .دمحم كامل
بركات ،دار الكتاب العربي ،بيركتٖٔٛٚ ،قٜٔٙٚ-ـ.
 -ٜٔالتعريفات ،عمي الجرجانيٛٔٙ(،ق) ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٖٔٗٓ ،ق-
ٖٜٔٛـٕٚ/ٔ ،
ٕٓ -التفسير الكبير ،فخر الديف الرازيٙٓٙ( ،ق) ،دار إحياء التراث العربي ،طٖ ،بيركت،
ٕٓٗٔق.
ٕٔ -تيسير مصطمح الحديث ،محمكد النعيمي ،مكتبة المعارؼ ،طٓٔ ،بيركتٕٔٗ٘ ،ق-
ٕٗٓٓـ.
ٕٕ -حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ،دمحم بف عمي الصباف،
(ٕٔٓٙق) ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٔٗٔٚ ،قٜٜٔٚ-ـ.
ٖٕ -الحديث كالمحدثكف ،دمحم أبك زىك ،دار الفكر العربي ،القاىرةٖٔٚٛ ،ق.
ٕٗ -الخصائص ،ابف جنيٖٜٕ(،ق) ،تح .دمحم النجار ،دار الكتب المصرية ،القاىرة ،د.ت.
ٕ٘ -خبلصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر ،دمحم أميف بف فضل بف محب الديف بف دمحم
الم ِحّبئٔٔٔ( ،ق) ،دار صار ،بيركت ،د.ت.
ُ
 -ٕٙخمق أفعاؿ العباد ،لمبخاريٕ٘ٙ( ،ق) ،تح .عبد الرحمف عميرة ،دار المعارؼ السعكدية،
الرياض ،د.ت
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 -ٕٚدراسات في عمكـ القرآف ،دمحم بكر إسماعيلٕٔٗٙ( ،ق) ،دار المنار ،طٕ ،القاىرة،
ٜٔٗٔقٜٜٜٔ-ـ.
 -ٕٛدراسات في فقو المغة ،صبحي إبراىيـ الصالحٔٗٓٚ(،ق) ،دار العمـ لممبلييف ،طٔ،
بيركتٖٜٔٚ ،قٜٔٙٓ-ـ.
 -ٕٜديكاف األدب ،لمفارابيٖ٘ٓ( ،ق) ،تح .أحمد مختار عمر ،مؤسسة دار الشعب ،القاىرة،
ٕٗٗٔقٕٖٓٓ-ـ.
ٖٓ -ديكاف المتنبي ،أبك الطيب المتنبيٖ٘ٗ( ،ق) ،دار بيركت ،بيركتٖٔٗٓ ،ق-
ٖٜٔٛـ.
ٖٔ -السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي ،مصطفى السباعئٖٛٗ ،ق ،المكتب
اإلسبلمي ،طٔ ،دمشقٕٔٗٓ ،قٜٕٔٛ-ـ.
ٕٖ -سنف الترمذيٕٜٚ( ،ق) ،تح .بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت،
ٜٜٔٛـ.
ٖٖ -شذا العرؼ في فف الصرؼ ،أحمد الحمبلكئٖ٘ٔ( ،ق) ،تح .نصر هللا نصر هللا،
مكتبة الرشد ،الرياضٕٕٔٗ ،ق
ٖٗ -شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ ،نكر الديف األشمكنيٜٓٓ( ،ق) ،دار الكتب
العممية ،طٔ ،بيركتٜٔٗٔ ،قٜٜٔٛ-ـ.
ٖ٘ -شرح التسييل ،البف مالؾٕٙٚ( ،ق) ،تح .عبد الرحمف السيد كدمحم بدكي المختكف،
مطبعة ىجر ،طٔ ،القاىرةٔٗٔٓ ،قٜٜٔٓ-ـٛٚ/ٖ ،
 -ٖٙشرح التصريح عمى التكضيح ،زيف الديف األزىريٜٓ٘( ،ق) ،تح .دمحم باسل عيكف
السكد ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٕٔٗٔ ،قٕٓٓٓ-ـ.
الشعار ،دار الكتب
 -ٖٚشرح جمل الزجاج ،البف عصفكر اإلشبيميٜٙٙ( ،ق) ،تح .فكاز ّ
العممية ،طٔ ،بيركتٜٔٗٔ ،قٜٜٔٛ-ـ.
 -ٖٛشرح شافية ابف الحاجب ،رضي الديف اإلستراباذيٙٛٙ( ،ق) ،تح .دمحم محيي الديف
كآخركف ،دار الكتب العممية ،بيركتٖٜٔ٘ ،قٜٔٚ٘-ـٕٕٗ/ٕ ،
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 -ٖٜشرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ،ابف ىشاـ األنصاريٚٙٔ(،ق) ،تح .دمحم
محيي الديف ،مطبعة االستقامة ،القاىرة ،د.ت.
ٓٗ -شرح عمدة الحافع كعدة البلفع ،جماؿ الديف دمحم بف مالؾٕٙٚ(،ق) ،تح .عدناف
الدكري ،مطبعة العاني ،بغدادٖٜٔٚ ،قٜٔٚٚ-ـ.
ٔٗ -شرح قطر الندى كبل الصدى ،ابف ىشاـ األنصاريٚٙٔ( ،ق) ،تح .دمحم محيي الديف
عبد الحميد ،المكتبة التجارية الكبرى ،طٔٔ ،القاىرةٖٖٔٛ ،قٜٖٔٙ-ـ.
ٕٗ -شرح كافية ابف الحاجب ،رضي الديف اإلستراباذيٙٛٙ(،ق) ،تح .يحيى بشير مصري،
جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ،طٔ ،الرياضٔٗٔٚ ،قٜٜٔٙ-ـ.
ٖٗ -شرح الكافية الشافية ،جماؿ الديف دمحم بف مالؾٕٙٚ( ،ق) ،تح .عبد المنعـ أحمد
ىريدي ،دار المأمكف لمتراث ،طٔ ،عمافٕٔٗٓ ،قٜٕٔٛ-ـ.
ٗٗ -شرح المفصل ،البف يعيشٖٙٗ (،ق) ،تح .إميل يعقكب ،دار الكتب العممية ،طٔ،
بيركتٕٕٔٗ ،قٕٓٓٔ-ـ.
٘ٗ -شرح المناكي عمى قصيدة النفس ،البف سينإٗٚ(،ق) ،تح .عاصـ إبراىيـ الكيالي،
كتاب ناشركف ،بيركت ،د.ت.
 -ٗٙشعب اإليماف ،لمبييقيٗ٘ٛ( ،ق) ،تح .عبد العمي أشرؼ كمختار أحمد الندكي ،مكتبة
الرشد ،طٔ ،اليندٕٖٔٗ ،قٕٖٓٓ-ـ.
 -ٗٚالصاحبي في فقو المغة ،أحمد بف فارسٖٜ٘( ،ق) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،د.ت.
 -ٗٛصحيح البخاري ،دمحم بف إسماعيل البخاري الجعفيٕ٘ٙ( ،ق) ،تح .دمحم زىير بف ناصر
الناصر ،دار طكؽ النجاة ،طٔ ،بيركتٕٕٔٗ ،ق.
 -ٜٗصحيح مسمـ ،مسمـ النيسابكريٕٙٔ( ،ق) ،تح .دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث
العربي ،بيركت ،د.ت.
الكراؽٖٛٔ( ،ق) ،تح .محمكد جاسـ الدركيش ،مكتبة الرشيد،
ٓ٘ -عمل النحك ،دمحم بف ّ
طٔ ،الرياضٕٔٗٓ ،قٜٜٜٔ-ـ.

ٔ٘ -عمـ الداللة ،د.أحمد مختار عمرٕٖٓٓ( ،ـ) ،عالـ الكتب ،ط٘ ،القاىرةٜٜٔٛ ،ـ.
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ٕ٘ -عمكـ الحديث كمصطمحو ،صبحي إبراىيـ الصالحٔٗٓٚ(،ق) ،دار العمـ لممبلييف،
ط٘ٔ ،بيركتٜٔٛٗ ،ـ.
ٖ٘ -الفركؽ المغكية ،أبك ىبلؿ العسكريٖٜ٘( ،ق) ،تح .دمحم إبراىيـ سميـ ،دار العمـ
كالثقافة ،طٔ ،بيركت ،د.ت.
ٗ٘ -فصكؿ في فقو المغة ،رمضاف عبد التكابٕٓٓٔ(،ـ) ،مكتبة الخانجي ،ط ،ٙالقاىرة،
ٕٓٗٔقٜٜٜٔ-ـ.
٘٘ -فقو المغة ،عمي عبدالكاحد كافئٜٜٔ(،ـ) ،نيضة مصر ،طٖ ،القاىرةٕٓٓٗ ،ـ.
 -٘ٙفي أصكؿ النحك ،سعيد األفغانئٜٜٚ(،ـ) ،المكتب اإلسبلمي ،بيركتٔٗٓٚ ،ق-
ٜٔٛٚـ.
 -٘ٚالقامكس المحيط ،لمفيركز آباديٛٔٛ( ،ق) ،تح .دمحم نعيـ العرقسكسي ،مؤسسة
الرسالة ،ط ،ٛبيركتٔٗٔٙ ،قٕٓٓ٘-ـ.
 -٘ٛقضايا في المفعكؿ بو عند النحاة العرب ،دمحم أحمد خضير ،مكتبة األنجمك المصرية،
صٕ ،ٔٙالقاىرةٕٖٓٓ ،ـ.
 -ٜ٘قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث ،دمحم جماؿ الديف القاسمئٖٖٕ (،ق) ،تح.
مصطفى شيخ مصطفى ،مؤسسة الرسالة ،طٔ ،بيركتٕٔٗ٘ ،قٕٓٓٗ-ـ.،
ٓ -ٙالكتاب ،لسيبكيؤٛٓ(،ق) ،تح .عبد السبلـ دمحم ىاركف ،مكتبة الخانجي ،طٖ ،القاىرة،
ٜٔٛٛ-ٔٗٓٛـ.
ٔ -ٙالكفاية في عمـ الراكية ،الخطيب البغداديٖٗٙ( ،ق) ،تح .أبك عبدهللا السكرقي كابراىيـ
حمدي المدني ،المكتبة العممية ،المدينة المنكرة ،د.ت.
ٕ -ٙالكميات ،أيكب الكفكئٜٓٗ( ،ق) ،تح .عدناف دركيش كدمحم المصري ،مؤسسة
الرسالة ،بيركت ،د.ت.
ٖ -ٙكنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ،المتقي الينديٜٚ٘( ،ق) ،بكري حياني كصفكة
السقا ،مؤسسة الرسالة ،ط٘ ،بيركتٔٗٓٔ ،قٜٔٛٔ-ـ.
ٗ -ٙالآللئ الحساف في عمكـ القرآف ،مكسى شاىيف الشيف ،دار الشركؽ ،طٔ ،القاىرة،
ٖٕٗٔقٕٕٓٓ-ـ.
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٘ -ٙالآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة ،لمسيكطئٜٔ( ،ق) ،تح .أبك عبد الرحمف
بف عكيضة ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٔٗٔٚ ،قٜٜٔٙ-ـ.
 -ٙٙالمباب في عمل البناء كاإلعراب ،ألبي البقاء العكبريٙٔٙ( ،ق) ،تح .عبد اإللو النبياف،
دار الفكر ،دمشقٔٗٔٙ ،قٜٜٔ٘-ـ.
 -ٙٚلساف العرب ،البف منظكرٚٔٔ(،ق) ،دار صادر ،طٖ ،بيركتٔٗٔٗ ،ق.
 -ٙٛمباحث في عمكـ القرآف ،مناع القطافٕٔٗٓ( ،ق) ،مكتبة المعارؼ ،طٖ ،بيركت،
ٕٔٗٔقٕٓٓٓ-ـ.
 -ٜٙمجالس ثعمب ،أحمد بف يحيى ثعمبٕٜٔ( ،ق) ،تح .عبد السبلـ دمحم ىاركف ،دار
المعارؼ ،القاىرةٜٔٙٓ ،ـ.
ٓ -ٚمجمع الصكاب المغكي ،أحمد مختار عمر ،دار الكتب ،طٔ ،القاىرةٕٓٓٛ ،ـ.
ٔ -ٚمختصر تاريخ دمشق البف عساكر ،تح .ركحية النحاس كآخركف ،دار الفكر ،طٔ،
دمشقٕٔٗٓ ،قٜٔٛٗ-ـ.
ٕ -ٚالمخصص ،البف سيدةٗ٘ٛ( ،ق) ،تح .خميل إبراىيـ جفاؿ ،دار إحياء التراث العربي،
طٔ ،بيركتٔٗٔٚ ،قٜٜٔٙ-ـ.
ٖ -ٚالمزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ،جبلؿ الديف السيكطئٜٔ(،ق) ،تح .فؤاد عمي
منصكر ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٔٗٔٛ ،قٜٜٔٛ-ـ.
ٗ -ٚالمستدرؾ عمى الصحيحيف ،لمحاكـ ابف البيعٗٓ٘( ،ق) ،تح .مصطفى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٔٗٔٔ ،قٜٜٔٓ-ـ.
٘ -ٚمسند أبك يعمى المكصميٖٓٚ( ،ق) ،تح .حسيف سميـ أسد ،دار المأمكف لمتراث،طٔ،
دمشقٔٗٓٗ ،قٜٔٛٗ-ـ.
 -ٚٙمسند اإلماـ أحمد ،أحمد بف حنبل(ٕٔٗق) ،تح .شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشكد،
مؤسسة الرسالة ،طٔ ،بيركتٕٔٗٔ ،قٕٓٓٔ-ـ.
 -ٚٚمسند البزار ،لمبزارٕٜٕ( ،ق) ،تح .محفكظ الرحمف زيف الديف كآخركف ،مكتبة العمكـ
كالحكـ ،طٔ ،المدينة المنكرةٜٔٛٛ ،ـ.
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 -ٚٛمسند الشياب ،لمقضاعيٗ٘ٗ( ،ق) ،تح .حمدي السمفي ،مؤسسة الرسالة ،طٕ،
بيركتٔٗٓٚ ،قٜٔٛٙ-ـ.
 -ٜٚمسند الفردكس بمأثكر الخطاب ،لمديمميٜ٘ٓ( ،ق) ،تح .السعيد بف بسيكني زغمكؿ،
ّ
دار الكتب العممية ،طٔ ،بيركتٔٗٓٙ ،قٜٔٛٙ-ـ.
ٓ -ٛمعالـ السنف (شرح سنف الترمذي) ،حمد بف الخطاب المعركؼ بالخطابيٕٛٛ( ،ق)،
المطبعة العممية ،طٔ ،حمبٖٔ٘ٔ ،قٜٖٕٔ-ـ
ٔ -ٛمعاني األبنية في العربية ،فاضل صالح السامرائي ،دار عمار ،طٕ ،عمافٕٔٗٛ ،ق-
ٕٓٓٚـ.
ٕ -ٛمعاني القرآف ،لمف ارءٕٓٚ( ،ق) ،عالـ الكتب ،طٖ ،بيركتٖٔٗٓ ،قٜٖٔٛ-ـ.
الح َمد،
ٖ -ٛالمفتاح في الصرؼ ،عبد القاىر الجرجانيٗٚٔ( ،ىػ) ،تح .عمي تكفيق َ
مؤسسة الرسالة ،طٔ ،بيركتٔٗٓٚ ،قٜٔٛٚ-ـ.

ٗ -ٛالمعجـ األكسط ،الطبرانيٖٙٓ( ،ق) ،تح .طارؽ دمحم كعبد المحسف الحسيني ،دار
الحرميف ،القاىرة ،د.ت.
٘ -ٛالمعجـ الكبير ،لمطبرانيٖٙٓ( ،ق) ،تح .حمدي السمفي ،مكتبة ابف تيمية ،طٕ،
القاىرةٔٗٔ٘ ،قٜٜٔٗ-ـ.
 -ٛٙالمفصل في عمـ العربية ،محمكد بف عمر الزمخشريٖ٘ٛ ( ،ق) ،تح .فخر صالح
قدارة ،دار عمار ،طٔ ،عمافٕٔٗ٘ ،قٕٓٓٗ-ـ.
 -ٛٚمقاييس المغة ،أحمد بف فارسٖٜ٘ (،ق) ،تح .عبدالسبلـ ىاركف ،دار الفكر ،بيركت،
ٖٜٜٔقٜٜٔٚ-ـ.
 -ٛٛالمقتصد في التكممة ،عبد القاىر الجرجانيٗٚٔ( ،ق) ،تح .أحمد الدكيش ،جامعة
اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ،طٔ ،الرياضٕٔٗٛ ،قٕٓٓٚ-ـ.
 -ٜٛالمقتضب ،لممبردٕٛ٘(،ق) ،تح .دمحم عبد الخالق عظيمة ،عالـ الكتب ،بيركت ،د.ت.
ٓ -ٜمقدمة في أصكؿ الحديث ،عبدالحق الحنفئٕٓ٘ (،ق) ،تح .سمماف الحسيني
الندكي ،دار البشائر اإلسبلمية ،طٕ ،بيركتٔٗٓٙ ،قٜٔٛٙ-ـ.
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ٔ -ٜالممتع الكبير في التصريف ،ابف عصفكر اإلشبيمي (ٜٙٙق) ،طٔ ،مكتبة لبناف،
بيركتٜٜٔٙ ،ـ،
ٕ -ٜمف أسرار العربية ،إبراىيـ أنيسٜٔٚٚ (،ـ) ،مكتبة األنجمك ،ط ،ٙالقاىرةٜٔٚٛ ،ـ.
ٖ -ٜالمنصف ،البف جنيٖٜٕ(،ق) ،تح .إبراىيـ مصطفى كعبدهللا أميف ،كزراة المعارؼ
العمكمية ،دار إحياء التراث القديـ ،القاىرةٖٖٔٚ ،قٜٔ٘ٗ-ـ.
ٗ -ٜالنحك الكافي ،عباس حسفٜٜٔٚ( ،ـ) ،دار المعارؼ ،طٖ  ،القاىرةٜٔٚٗ ،ـ.
٘ -ٜنخبة الفكر في مصطمح أىل األثر ،ابف حجر العسقبلنيٕٛ٘( ،ق) ،تح .عصاـ
الطباطبي كعماد السيد ،دار الحديث ،ط٘ ،القاىرةٔٗٔٛ ،قٜٜٔٚ-ـ.
 -ٜٙنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر ،ابف حجر العسقبلني،
(ٕ٘ٛق) ،تح .عبدهللا الرحيمي ،جامعة طيبة ،طٕ ،المدينة المنكرةٕٜٔٗ ،قٕٓٓٛ-ـ.
 -ٜٚنكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ،الحكيـ الترمذيٖٕٓ( ،ق) ،تح .عبد الرحمف
عميرة ،دار الجيل ،بيركت ،د.ت.
 -ٜٛىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،جبلؿ الديف السيكطئٜٔ( ،ق) ،تح .عبدالسبلـ
ىاركف كعبد العاؿ سالـ مكرـ ،مؤسسة الرسالة ،بيركتٖٔٗٔ ،قٜٜٕٔ-ـ.
الرسائل العممية:
ٔ -األحاديث القدسية مف منظكر المسانيات التداكلية ،حكرية رزقي ،جامعة دمحم خضير،
ماجستير ،الجزائرٕٔٗٚ ،قٕٓٓٙ-ـ.
ٕ -الكظائف النحكية لممشتقات(دراسة في المعمقات السبع) ،عماد أبك دية ،ماجستير ،جامعة
عيف شمس ،كمية البنات ،القاىرةٕٓٓ٘-ٕٔٗ٘ ،ـ.
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المػػػػكضكع

الصفحة

اآلية القرآنية

ب

ممخص الرسالة بالمغة العربية

ت

ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية

ث

اإلىداء

ج

شكر كتقدير

ح

المقدمة

ٔ

التمييد

ٓٔ

ترجمة اإلماـ المناكي

ٔٔ

كصف كتاب اإلتحافات السنية

ٔٙ

الفركؽ بيف القرآف الكريـ كالحديث الشريف كالحديث القدسي

ٕٗ

مفيكـ االشتقاؽ

ٕٙ

الفصل األول :أبنية الصفات المشتقة في كتاب اإلتحافات السَّنية

ٕٖ

المبحث األكؿ :اسـ الفاعل

ٖٖ

المبحث الثاني :اسـ المفعكؿ

ٓ٘

المبحث الثالث :الصفة المشبية

٘ٙ

المبحث الرابع :صيغ المبالغة

ٙٙ

المبحث الخامس :اسـ التفضيل

ٔٚ

المبحث السادس :اسما الزماف كالمكاف

ٚٛ

المبحث السابع :اسـ اآللة

ٕٛ

الفصل الثاني :إصمال الصفات المشتقة في كتاب اإلتحافات السَّنية

٘ٛ

المبحث األكؿ :اسـ الفاعل

ٛٙ

المبحث الثاني :اسـ المفعكؿ

ٜٙ

المبحث الثالث :الصفة المشبية

ٓٓٔ
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المبحث الرابع :صيغ المبالغة

٘ٓٔ

المبحث الخامس :اسـ التفضيل

ٜٔٓ

الفصل الثالث :داللة معاني الصفات المشتقة في كتاب اإلتحافات السَّنية

ٔٔٚ

المبحث األكؿ :اسـ الفاعل

ٔٔٛ

المبحث الثاني :اسـ المفعكؿ

ٕٗٔ

المبحث الثالث :الصفة المشبية

ٕٔٛ

المبحث الرابع :صيغ المبالغة

ٖٔٚ

المبحث الخامس :اسـ التفضيل

ٔٗٔ

المبحث السادس :اسما الزماف كالمكاف

ٗٗٔ

المبحث السابع :اسـ اآللة

ٔٗٚ

النتائج كالخاتمة

ٓ٘ٔ

التكصيات

ٔ٘ٚ

المبلحق

ٔ٘ٛ

المصادر كالمراجع

ٜٔٚ
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ٔٛٛ
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