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

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

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

، وقائمة المصادر ، وثالثة فصول، وخاتمة ونتائجا  ، وتمييدوقد تضمنت ىذه الدراسة: مقدمة  
الفصل ُعِني  التمييد بترجمة اإلمام المناوي ومفيوم االشتقاؽ وأنواعو، و  ، وُعِني  و المراجع

بأبنية الصفات المشتقات لأللفاظ الواردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات  ألولا
نية  ُعِني  ، و ، وتضمن الحديث عن أوزان وصيغ الصفات المشتقة القياسية والسماعيةالسَّ

الفصل الثاني بإعمال الصفات المشتقة لأللفاظ الواردة في األحاديث القدسية في كتاب 
نيةا  ، وتضمن الحديث عن الوظائف النحوية لمصفات المشتقة من حيث اإلعمال؛إلتحافات السَّ

الفصل الثالث بداللة الصفات المشتقة لأللفاظ  ُعِني  ، و أي: الرفع والجر والنصب، وغير اإلعمال
نية، وتضمن الحديث عن داللة الواردة في األحاديث الق دسية في كتاب اإلتحافات السَّ

 وتبادل صيغ المشتقات في الداللة. ،ت من خالل السياؽالمشتقا

ة وردت في نياية الدراسة، ومن أىمَّيا: أن الصفات  وتوصمت ىذه الدراسة إلى نتائج عدَّ
المشتقة تتبادل فيما بينيا في صيغ بناء الكممة أو معاني الكممات، وأن الصفات المشتقة منيا 

وصمت الدراسة إلى أن أكثر الصفات المشتقة وتف ذاتا  وقسم آخر ال يصف ذاتا ، ما يص
نية ىو اسم الفاعل ثم تاله الصفة  الواردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات السَّ

المشبية، وخمت األحاديث القدسية من اسم الفاعل المصوغ  من الرباعي المجرد. أمَّا من 
صفات المشتقة في األحاديث القدسية، الناحية النحوية لوظائف المشتقات أو إعماليا أللفاظ ال

 وغير عاممة. أي: الرفع والجر والنصب، ؛فقد ورد منيا عاممة

ة، ومن أىميا االىتمام بمرادفة الدراسات التطبيقية لمدراسات  وانتيت الرسالة بتوصيات عدِّ
ر فيو واالىتمام بمثل ىذه الدراسات؛ ألنيا خدمة لمدين واألج،النظرية في عممي النحو والصرؼ

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 AL-
Minawy Hadeeth in the book of suni,s masterpieces by Al-
Minawy (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
 -ملسو هيلع هللا ىلص -المحبة واإلنسانية دمحمإلى معمم البشرية األول ورسول  -

 
ود، من نذرت عمرىا في أداء رسالة إلى معنى الحب والتفاني، وبسمة األمل وسر الوج -

صنعتيا 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 أبي  -

 الغالي.
 

 

إلى القموب الطاىرة رفقاء دربي ورياحين حياتي إلى آل بيتي األوفياء حبا  وتشريفا  ، إخوتي  -
 وأخواتي.

 
وأرضاه، إلى فضيمة شيخنا الجميل المربي / الشيخ عيد أبو جرير رضي هللا تعالى عنو  -

لى الحاج  لى أئمتنا األفاضل/ الحاج شريف الزين، وا  لى خمفائو في الطريق من بعده، وا  وا 
 .قنديل أبو مزيد

 

ة الوحدة الوطنية، المذين تعمو منصة لجنة المناقش ي إلى روح الشيدين القائدين رمز  -
الشيخ أحمد  /د المؤسسيياسر عرفات أبو عمار، والشي /صورتيما، الشييد الرئيس الراحل

 .ياسين
 

 

لى كل المضحين لرفعة راية الحقِّ  - إلى كل الساعين  نحو ُخطا العمم، والحفاظ عمى القيم، وا 
لى الذين أخمدوا نار الجيل والتجييل، ومن  ين عالية  خفاقة فوؽ ربوع العالمين، وا  والدِّ

 حمموا أقدس رسالة، وميدوا لنا طريق العمم والمعرفة.
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 تقدير وشكر 
ل، الذي أنعم عميَّ بنعمة العق -عز وجل -ني في ىذا المقام إال أن أشكر البارئ عُ س  ال ي        

 ومنَّ عميَّ بإنجاز ىذا العمل؛ فالحمد هلل. 

وِمن العرفان بالجميل أن أسجل شكري وتقديري إلى القمب الذي يفيض بحب العمم، ومن عقل 
لتي تخوض ُعباب بحر العمم بنا إلى شاطئ يستنير بنور العمم، وم ْن عمى ظير سفينتيا ا

 الرفعة والسمو، جامعة األقصى.

كما يشرفني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان إلى الذي شققت طريقي في درب العربية 
رشادي وتوجييي، وتحمل عناء قراءة ىذه الرسالة،  عمى يديو، ولم يأُل جيدا  في نصحي وا 

 م عبدهللا عاشور.أخطاء، األستاذ الدكتور: سالمن  وفحصيا وتصويب ما فييا

لى أعضاء لجنة المناقشة المذين غرسا في نفسي أمال  كبيرا ، فجزاىما هللا  عنِّي  خير  الجزاء: وا 
 ، واألستاذ الدكتور: حسين أبو جزر.جياد العرجا: األستاذ الدكتور

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

لى العاممين في مكتبات الجامعات،  لى قسم المغة العربية وجميع أعضاء الييئة التدريسية، وا  وا 
 األقصى واإلسالمية، واألزىر.

 

لألرواح التي تمضي خالل األيام والتي تتصف ، خاصةالشكر  وصفالعجز في  يبقى لنا دائما  و 
 ودائما  ىي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند صياغتيا،  بالعطاء بال حدود

واليوم تقف أمامنا ، ربما ألنيا تشعرنا دوما  بقصورىا وعدم إيفائيا حق من نيديو ىذه األسطر
، أسماء عمقت في الذاكرة، كل حين ،ح في األذىان وفي الخيالوىنا تبدأ تمو ، الصعوبة ذاتيا

  .ليم في القمب منازل أحببناىم في هللا، يصعب نسيانيا ويسيل تذكرىا
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الذي أكضَح كجكه ، بالقمـ عّمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ، الذي عّمـاألكـر العمي الحمُد       
مماء الُمْسَتْنِبِطيَف الراسخيف، ، بالعالشؾ بكشف النقاب عف كجِو اليقيف كجكه ، كأزاؿمعالـ الديف

زيِف الُمْخمطيَف الُمَدّلسيف.  ىكا كبلـ سيد المرسميف عف، الذيف نز  كالُفضبلِء المحققيف الشامخيف
ـِملسو هيلع هللا ىلص   سيِد األناـ سيِدنا دمحم كالصبلُة كالسبلـُ عمى أفصح الناطقيف بالضاد النبي األميف  خات

 .كالمرسميَف الذي أرسمو هللُا باليدى رحمًة لمعالميف كداعيًا إلى صراط هللا المستقيـ األنبياءِ 

مف  -عزك جل -، حفظو هللا كسر مكنكنو العظيـ العربيُة ىي لغة القرآف الكريـ، المغةُ       
َكَلَقْد ﴿حيث قاؿ تعالي: -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبي العرب الذيف منيـ ، كىي لغةير كالتحريف كالمحفيالتغ

ـْ َيُقكُلكَف ِإن َما ُيَعمُِّمُو َبَشٌر لَِّساُف ال   ـُ َأن ُي  ﴾ِذي ُيْمِحُدكَف ِإَلْيِو َأْعَجِميٌّ َكَىَذا ِلَساٌف َعَرِبيٌّ مُِّبيفٌ َنْعَم
القرآف بعمى ىذه األمة كأنعـ عمييا  مف   -كجل  عز -، فإف هللا ٖٓٔسكرة النحل: اآلية 
ِإن ا  ﴿، فقاؿ تعالي :عمييا فْ هللا األرض كمَ  بحفظو إلى أف يرثَ  -كجل عز -الكريـ كتكفل هللا 

ـْ َتْعِقُمكَف َأْنَزْلنَ  قيض ليا  -كجل عز -، كهللا  ٕسكرة يكسف: اآلية  ﴾اُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َلَعم ُك
النحك كالصرؼ كالببلغة كغيرىا، فبذلكا  عمـك ، كعمى رأسيالعربية، في مختمف عمـك اعمماءال

 ، ككل ما يممككف في سبيل الحفاظ عمييا.كقتيـ كجيدىـ كأعمارىـ

، فمنيـ مف جاب عميًا ك أبا األسكد الدؤلي كالخميل كسيبكيو كالكسائي كغيرىـفرحـ هللا أئمتنا 
؛ ، كمنيـ مف كضع األصكؿ األكلىاع، فجمعكا المغة كحفظكىا مف الضيالبكادي كالصحاري 

 لعمـك المغة كالنحك كالببلغة كالعركض كغيرىا.

َرُر النفيسة ، كلكال القرآف ما كنت العربية ، فالمغة العربية غاليٌة كثمينٌة ،  بل ىي الجكاىر ، كالدُّ
، كيعجُز التي البد مف المحافظة عمييا بكل ما نممؾ، فالمغة العربية تفكؽ سائر المغات ركنقاً 

 المساُف عف كصف محاسنيا.

، العربية ؛ ألىمية البحث في المغةآثرت أف يككَف بحثي في عمـك الصرؼ كالنحك كالداللةك       
ُضبطت المغة العربية،  ما، فبيمف أعظـ العمـك قدرًا، كأعبلىا شرفاً رؼ ك النحك فعمـ الص

خمدكف مف أىـ عمـك المساف قاطبًة، فإنو ميزاُف ، فبل غرابَة أف عّدُه ابف كأرسيْت قكاعدىا
، َح نطٌق كال صَح تحريٌر كال بياف، كلكالُه ما استقاـ قمـٌ كال لساٌف كما فصالعربية، كرائُد مسيرتيا

نو بمثا صحيح كالنطق السميـ كتجنُب بِة العمكد الفقري لمغة كتعُد دراستو كسيمًة لمتعبير الكا 
 :إسحاؽ بف خمف البيراتيكصدؽ  ،المحف

 

ـْ َيْمَحفِ   الن ْحُك َيْبُسُط ِمْف ِلَساِف اأَلْلَكِف * * * َكالَمْرُء ُتْعِظُمُو ِإَذا َل
ـُ اأَلْلُسفِ َفِإَذا َطَمْبَت ِمَف الُعُمكـِ َأَجم َيا * * * فَ  َأَجمَُّيا ِمْنَيا ُمِقي  
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أمة تعتد بمغتيا ة عمى لغة، ككل إف لغات العالـ متباينة فيما بينيا، كال فضل لمغ         
ف كاف أفضل المغات،راىا كت شعاعًا عف سائر  كا  كلكل لغة منيا ما يميزىا كيجعميا أكثر بريقًا كا 

، سر مف أسرارىا كطاقة كامنة فييا كىكالعربية، قاؽ مف أبرز ما تميزت بو المغات، كيعد االشت
ذي تمر بو سائر المغات في ككسيمة مف كسائل نمكىا كتطكرىا. فيك يتيح ليا مكاكبة التطكر ال

، مف خبلؿ ما يكفره ليا مف صياغة ألفاظ كثيرة لمعاٍف مف احتياج المجتمع المتطكر العالـ
 متعددة مختمفة مف مادتو األصل.

بنية المشتقات بأحكاميا ا الصرؼ التي مازالت محل أبحاث كنظر قضية أكمف قضاي     
ـَ عمييا الكبلـ العربي.الركي ، كىي التي تشكلُ المتشعبة، كمسائميا المتفرعة  زَة القائ

مف أبرز الخصائص التي ميدت لمغة العربية التكسع، كمكاكبة التطكر االشتقاؽ يعد 
ع، كتتجدد مع كل طكر مف أطكار الحياة، تزكد المتكمـ الحضاري، كالتفاعل مع البيئة كالمجتم

بكل متطمبات عصره لممقدرة عمى التعايش مع ألفاظ عصره، كالتعبير عف كل ما يطرأ في 
نكاحي الحياة المختمفة، كاالشتقاؽ  يسيل إيجاد صيغ جديدة مف الجذكر القديمة، فمف طريقة 

جنبية بكممات عربية فصيحة ىي أحسف االشتقاؽ يستطيع العربي استبداؿ المصطمحات األ
 .تعبيرا كأدؽ داللة عمى مفيكميا

اف التحكالت التي تكسب األلفاظ معاني جديدة؛ فتطرأ عمى أبنية الصفات المشتقة كبي       
فتضفي عمييا طكابع مف المعاني كالداللة، كالتحكالت التي تقكد نحك: اسـ الفاعل إلى 

 .المبالغة
في المبنى يحمل في طياتو تغيرًا في المعنى فتصريف األفعاؿ أك األسماء إف كل تغيير        

ك لفظي، كليس مف المنطق أف تتغير المباني كتبقى أىك تغيير في بنية الكممة بغرض معنكي 
كاذب كقكلنا  الكاحد ليس مألكفًا، فميس قكلنا: فبلف لممعنىة المعاني نفسيا فتعدد المبنى حامم

 .فبلف كّذاب أك كذكب
 كبعد ،،،

تحافات اإل تيا في كتاب فيذا َجْيٌد متكاضع حط رحالو عند )أبنية  الصفات المشتقة كدالال      
نية لممناكي  خضاعيا لمصرؼٖٔٓٔالس   . كالداللة كالنحك ق(،  محفكظة األسانيد ، كا 
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 :أسباب اختيار الموضوع 
 مف المحف. المساف، كصكف  افي دراسة النحك كالصرؼ كفيمي رغبتي .ٔ
 .لدراسي المغة العربية ة المشتقاتأىمي .2
 الكقكؼ عمى أبنية المشتقات في األحاديث القدسية. .ٖ
 محاكلة التكصل إلى معرفة دالالت صيغ المشتقات. .ٗ
 .مى جزالة األلفاظ كفصاحتيا كداللة تراكيبياالتعرؼ ع .٘
 كالداللة.كالنحك  . لـ أجد في حدكد جيدي المتكاضع بحثًا لدراسة األحاديث القدسية مف جانب الصرؼٙ

 
 

 :أهمية الموضوع 
 كتطبيقيا عمى األحاديث القدسية.الدقيقة االىتماـ بالقكاعد النحكية الصرفية  .ٔ
 كصيغ المشتقات الكاردة في األحاديث القدسية. التعرؼ عمى أنماط  .ٕ
 .في األحاديث القدسية مقارنة بما عند النحاة اإلحاطة بأنكاع المشتقات كمراعاة شركط إعماليا .ٖ
 إعماؿ المشتقات. عمعرفة كجية نظر العمماء م .4

 

 :أهداف الموضوع 
، كالرسالة الدمحمية بالمساىمة في بياف أصل أساسي مف أصكؿ التشريع خدمة الديف الحنيف .ٔ

المكتبة اإلسبلمية بدراسة كالمساىمة بذلؾ في إثراء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سنة المصطفى شيء مف كىك 
 غة العربية الفصحى.مللتقعيد االشريف ىك المصدر الثاني  الحديث؛ ألف نص الحديث

 بياف المسائل الصرفية الداللية المتعمقة باألحاديث القدسية. .ٕ
دراسة األحاديث القدسية التي تتصف بجزالة األلفاظ كالمعاني كالمكانة الدينية ليا دراسة تقـك  .ٖ

نية المشتقات في األحاديث ، كاستخبلص خصائص أبلكصف كالتحميل كاإلحصاء كالداللةعمى ا
 القدسية.

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

 

 :حدود الموضوع 
نية باألحاديث القدسية اإلتحافات الس   كتاب اقتصرت الدراسة عمى تتبع أبنية المشتقات في  

 كالداللة. كالنحك الصرؼ معالجتيا بعمـكي ك لممناك 
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 :منهج البحث 
حيث يتـ عرض المادة كفقًا لما  ؛ط كتحميميا كفق منيج كصفي تحميميدراسة تمؾ األنما   

ذلؾ بأقكاؿ  تكثيقثـ يتـ الكصف كالتحميل كالتعميق مع  ،تقتضيو خطة البحث كتفريعاتيا
 العمماء كآرائيـ.

 :الدراسات السابقة 
كلت الدراسات السابقة لدى الباحثيف كعمماء العربية أبنية المشتقات عمى مر الزماف تنا    

فيناؾ مف درس المشتقات بأنماطيا المتعددة، كىناؾ مف خصص المشتقات في نمط معيف 
أما بالنسبة لؤلحاديث القدسية فقد درست مف حيث  عل أك صيغ المبالغة  كغيرىا.كاسـ الفا

 : كمنيا ،النحك كالببلغة
 

، بساـ حسف ميرة ، رسالة دكتكراة ،التكابع في األحاديث القدسية) دراسة كصفية تحميمية ( -ٔ
 ـ.ٖٕٔٓ -قٖٗٗٔجامعة الجناف ، لبناف ، 

مركة إبراىيـ قكتة ، رسالة ماجستير ، الجامعة  ،األحاديث القدسية) دراسة ببلغية ( -ٕ
 ـ.ٕٚٓٓ-قٕٛٗٔاإلسبلمية ، غزة ، 

 

 ما يتعمق بعنكاف رسالتي في أبنية المشتقات: كسكؼ أذكر ىنا   

 خالد دمحم خير األحمد، ،األعشى أبنية المشتقات الدالة عمى الفاعمية كالمفعكلية في ديكاف -ٔ
 ـ.ٕٓٔٓماجستير، جامعة تشريف ، البلذقية ، 

 فييا اسـ الفاعل، كصيغ المبالغة، كالصفة المشبية، راسة صرفية داللية إحصائية، ُدِرسىي د
تبحث في ضكابط اشتقاقيا كدالالتيا كالتبادؿ الّداللي بيف صيغيا، كبيف ك كاسـ المفعكؿ، 

 المشتقات األخرى.

ميثاؽ عمى عبد الزىرة الصيمري ،  ،أبنية المشتقات في نيج الببلغة ) دراسة داللية ( -ٕ
 ـ.ٕٕٓٓماجستير ، جامعة البصرة ، البصرة ، 

تحميمي، ألبنية المشتقات كدالالتيا السياقية، كالداللة نيجت ىذه الدراسة المنيج الكصفي ال
 الصكتية، كالداللة المجازية.
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اسما الفاعل كالمفعكؿ في الحديث النبكي الشريف ) دراسة كصفية تحميمية في صحيح  -ٖ
 ـ.ٕٕٔٓالفاتح أحمد عمي حسيف ، ماجستير ، جامعة أـ درماف ، الخرطـك ،  ،البخاري (

سالـ العيساكي ، دكتكراة ، الجامعة اإلسبلمية ،  ،في صحيح البخاري  المشتقات العاممة -ٗ
 ـ.ٜٕٓٓبغداد ، 

ف، جانبي الصرؼ كالنحك فقط، دكف النظر إلى المستكى الداللي أللفاظ تناكلت ىاتاف الدراستا
 المشتقات الكاردة فييا مف خبلؿ السياؽ.

، خالد أحمد دمحم ،رفية داللية (ص المشتقات في الحزب األخير مف القرآف الكريـ ) دراسة -٘
 ـ.ٖٕٔٓماجستير ، جامعة المدينة العالمية ، ماليزيا ، 

إلياـ  ،األسماء المشتقة في المدح كاليجاء في ديكاف ابف الركمي ) دراسة صرفية داللية ( -ٙ
 ـ.ٕٕٔٓأحمد دمحم طكيل، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، 

 الـ تتطرق، ك  كداللة كاشتقاقاً  لممشتقات تعريفاً  الداللةك  ، جانبي الصرؼفىاتاف الدراستاتناكلت 
 .لممستكى النحكي 

مة -ٚ رضي ة شرىاف المرجاف، ماجستير، جامعة البصرة، البصرة،  ،المشتقات في شعر ذي الرُّ
 ـ.ٜ٘ٛٔ

تناكلت ىذه الرسالة، أبنية المشتقات الثبلثية المجردة كالمزيدة في الكصف كالمصدر، كأبنية 
عمية، ات الرباعية كالخماسية المجردة كالمزيدة في الكصف كالمصدر، كالمشتقات الفالمشتق
 دراسة صرفية إحصائية. فيي

فالرسائل السابقة كغيرىا مما اطمعت عمييا تتفق مع دراستي مف جانب، كتختمف عنيا       
لغة القرآف  مف جية أخرى، فتتفق معيا في ككنيا أنيا في مجاؿ الدراسات الصرفية، التي تخدـ

كالعربية، فتتناكؿ المشتقات بأنكاعيا المختمفة عمى ما نيجو عمماء العربية، كتفترؽ ىذه 
نية ابقيا مف؛ حيث أالدراسة عف س نيا ستتناكؿ األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 

ق داللية بتطبي نحكية أّما دراستي لؤلحاديث القدسية سكؼ تككف دراسة صرفية . ي لممناك 
يا المختمفة في األحاديث لصفات المشتقة بتنكعاتيمي يسيـ في حصر اتحم كصفيمنيج 

 القدسية. 
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 :خطة البحث 
، ثـ قائمة المصادر أىـ النتائجك  ، كخاتمةتنتظـ الدراسة في مقدمة، كتمييد، كثبلثة فصكؿ   

 كالمراجع كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 :املقدمة  -

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

 : : كيتناكؿانتمهيد -
  شخصيتو كصفاتو ، مسيرتو اسمو، لقبو، مكلده كنشأتو -رحمو هللا  -ترجمة اإلماـ المناكي ،

 العممية ، شيكخو ، كمؤلفاتو.
  اكي، عدد األحاديث، كمكضكعاتيا، لّسنية في األحاديث القدسية لممنتحافات ااإل كصف كتاب

 ُرتب الحديث.ك 
  كالحديث الشريف كالحديث القدسيالفركؽ بيف القرآف الكريـ. 
  ، مفيـك االشتقاؽ لغًة ك اصطبلحًا ، كمفيكمو في التراث النحكي عند القدامى ، كالمحدثيف

 كأنكاعو.
 

 انفصم األول: -
 لمشتقة الواردة في األحاديث القدسية.أبنية الصفات ا 

 .المبحث األكؿ: اسـ الفاعل   

 اسـ المفعكؿ.المبحث الثاني:    

 .الصفة المشبيةالمبحث الثالث:    

 المبحث الرابع: صيغ المبالغة.   

 المبحث الخامس: اسـ التفضيل.   

 المبحث السادس: اسما الزماف كالمكاف.   

 لة.المبحث السابع: اسـ اآل   
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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: -
 .معاني الصفات المشتقة الواردة في األحاديث القدسيةداللة      

 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.   

 لسابع: اسـ اآللة.المبحث ا   
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ة كردت في نياية الدراسة، كمف أىم يا: أف الصفات        كتكصمت ىذه الدراسة إلى نتائج عد 
المشتقة تتبادؿ فيما بينيا في صيغ بناء الكممة أك معاني الكممات، كأف الصفات المشتقة منيا 

كثر الصفات المشتقة ما يصف ذاتًا كقسـ آخر ال يصف ذاتًا، كتكصمت الدراسة إلى أف أ
نية ىك اسـ الفاعل ثـ تبله الصفة  الكاردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 

المشبية، كخمت األحاديث القدسية مف اسـ الفاعل المصكغ  مف الرباعي المجرد. أم ا مف 
ديث القدسية، الناحية النحكية لكظائف المشتقات أك إعماليا أللفاظ الصفات المشتقة في األحا

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

ذا انتقمت المشتقات مف الكصفية إلى العممية، فتصبح جامدة إال ما كرد في باب اإلضافة،  كا 
ف انطبقت عميو شركط اإلعماؿ، فبل يعمل إال الجر؛ ألف  فيستعمل كاسـ فقط كال يعمل كحتى كا 

 ـالجر مف عبلمات االس

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 المت صف بو الخالق يأتي لمداللة عمى الثبكت كالدكاـ كمع غير الخالق يأتي لمداللة 
 لى فاعموعمى التجدد كالحدكث، ككذا إذا أضيف إ

نية،  كلقد تكصل الباحث مف دراسة المشتقات في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
إلى أف اسـ الفاعل كما يدؿ عمى التجدد كالحدكث، يدؿ كذلؾ عمى الثبكت، فداللتو عمى التجدد 

ف كالحدكث تميزه عف الصفة المشبية التي تدؿ عمى الثبكت، كداللتو عمى الثبكت تميزه ع
الفعل المضارع الذي يدؿ عمى التجدد كالحدكث. فاسـ الفاعل إذف يقع كسطًا بيف الفعل 
المضارع كالصفة المشبية، فيك أدـك 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
 :كلقبو اسمو

قب زيف الّديف المم ،عبد الرؤؼ بف َتاج العارفيف بف َعمّي بف زيف العابديفىك اإلماـ       
ـ  اْلمُ  اِفِعينَ الحدادي ث  (ٔ) اِكّي القاىري الش 

 (ٕ)كصفاتو نشأتو

لكردية اآف قبل بمكغو، ثـ حفع البيجة كحفع القر ، هكتتممذ عمى يدنشأ في حجر كالده        
، كألفيتي كمؤلفات كثيرة مف متكف الشافعية، كألفية ابف مالؾ ق(ٕٜٙلمشيخ زكريا األنصاري)

 .كالحديث، ثـ أقبل عمى االشتغاؿ بعمـك التفسير كالحديث كاألدبالعراقي في السيرة 

سف العمل، مثابرًا عمى التسبيح كاف قدكة في العمـ كالسمكؾ، إماـ زمانو، متقربا إلى هللا بح 
في عصره، تقمد كاألذكار، كقدكة في العمـك كالمعارؼ عمى اختبلؼ أنكاعيا كتبايف أقساميا 

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

 شيكخو:

، كأخذ عمـك الشمس الرممي كعمكمو فقد أخذ الفقو عف بتعدد معارفو شيكخوتعددت       
التفسير كالحديث كاألدب عف النكر عمى بف غانـ المقدسي كحمداف الفقيو كالطببلكي كالنجـ 

 .الغيطي

 ذتو:تبلم

براىيـ الطاشكندي كعمى        تتممذ عمى يديو خمق كثير، منيـ الشيخ سميماف البابمي كا 
  بي ككلده الشيخ دمحملي أحمد الكماألجيكري كالكا

 
 

                                                           

دمحم أميف بف فضل بف محب الديف بف دمحم الُمِحّبي،  ،األثر في أعياف القرف الحادي عشرخبلصة  (1)
 ،٘ٔ، دار العمـ لممبلييف، ط(قٜٖٙٔ)لمزركمي،  ،األعبلـ، ك ٕٔٗ/ٕ، ، دار صار، بيركت، د.تق(ٔٔٔٔ)

   ٕٗٓ/ٙ، ـٕٕٓٓبيركت، 
 ٕٔٗ/ ٕر األثر في أعياف القرف الحادي عش خبلصة (ٕ)
 



12 
 

 ككفاتو: مكلده

عنو لم ا ق، كقيل ٖٔٓٔ/صفر/ٖٕق، كتكفي صبيحة يـك الخميس ٕٜ٘في سنة كلد        
 (ٔ)مات شافعي الزمافتكفي 

 

 مؤلفاتو:

لـ يخل مف طاعف كحاسد حتى  كعمى الرغـ مف سيرتو العطرة الحافمة باإلنجازات إال أنو      
اتو انقطع في نياية حيكمف كثرة التداكي  نقص في أطرافو كبدنو،سـ كأدى إلى ُدس عميو ال

، كأقبل عمى التأليف في شتى العمـك كأنيكو المرض كأدى إلى عف مخالطة الناس، كلـز منزلو
، كلو نحك عدـ قدرتو عمى الكتابة فأصبح يممي عمى كلده تاج الديف دمحم يستممي منو التآليف

 :(ٕ)كمف تآليفو ،صغير كالتاـ كالناقصالكبير كال ثمانيف مصنفًا منيا

 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. -

 ث خير الخبلئق.المجمكع الفائق مف حدي -

 الجامع األزىر في حديث النبي األنكر. -

 التبياف في فضائل النصف مف شعباف. -

 شرح األربعيف النككية. -

 نخبة االبتياج في فكائد اإلسراء كالمعراج. -

                                                           

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

كشرح المناكي عمى قصيدة النفس، البف   ،ٙٔٗ-ٖٔٗ/ٕخبلصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر   ((ٕ
 ٗٔ-ٔٔق(، تح. عاصـ إبراىيـ الكيالي، كتاب ناشركف، بيركت، د.ت، ٕٚٗسينا،)
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 األكعية المأثكرة باألحاديث المشيكرة. -

 بغية الطالبيَف لمعرفة اصطبلح المحّدثيف. -

 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 . -

 يجة الكردية لمشيخ زكريا األنصاري.شرح الب - 

 مجمع الفكائد بفتاكي األئمة األماجد. -

 منحة الطالبيَف لمعرفة أسرار الطّكاعيف. -

 رسالة في البسممة -

 شرح تحفة ابف اليائـ في الفرائض. -

 شرح مختصر المزني. -

 شرح الحكـ العطائية. -

 شرح ىداية الطالب ألبي الحسف البكري. -

 اكي بفتاكي الشرؼ المناكي.نزىة الح -

 شرح التحرير لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصاري. -

 شرح الكرقات لمجكيني. -
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 النبذة الّسنية  في عمـ المكاريث فرضية. -

 تيسير الكقكؼ عمى غكامض أحكاـ الكقكؼ. -

 مختصر تمييد األسنكي. -

 كتب السيرة كالتاريخ كالتراجـ كالطبقات: -ٗ
 ذية.شرح الشمائل الترم -

 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: -٘
 ما فات القامكس. ابتياج النفكس بذكر -

 عماد الببلغة في أسئمة ُأكلي البراعة. -

 التكقيف عمى ميّمات التعاريف. -

 شرح العباب البف حجر الييتمي. -

 شرح اآلجركمية. -

 شرح جزء مف القامكس. -

 شرح المنيج لمشيخ زكريا. -
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 شرح ىداية الناصح لمشيخ أحمد الزاىد. -

 الشمعة المّضية في عمـ العربية. -

 شرح العينية البف سينا )شرح قصيدة النفس(. -

 بمكغ األمل في األلغاز كالحيل. -

 فضائل األعماؿ كالرقاؽ كاألذكار: -ٙ
 إسفار البدر في ليمة القدر. -

 المطالب العمّية في األدعية الزىّية. -

 كنز الطالبيَف ألكراد األكلياء كالسالكيف. -

 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. -

 الجكاىر المّضية في اآلداب السمطانية. -

  ر المصباح في عمـ المفتاح لمجمدكيمختص -
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نية في األحاديث القدسية  التعريف بكتاب اإلتحافات الس 
كاضح أنيا ال تتطرؽ  ، كالمتمعف في معانييا يبلحع بشكلإف المتتبع لؤلحاديث القدسية       

نما تأتي عمى ذكرىا عرضًا، كمعظ ـ األمكر أبدا إلى األحكاـ الفقيية أك الشرعية بالتفصيل، كا 
تعالجيا ترتكز عمى التربية اإليمانية كتقكيـ النفس اإلنسانية كتزكيتيا كتحذيرىا مف التي 

المعاصي كالمنكرات كالدعكة إلى الخير كالفضيمة كمكاـر األخبلؽ، كالتعمق بحب هللا كطمب 
رشاد ككعع كتربية كتعمي ـ، رضاه كالترغيب في الجنة كالترىيب مف النار، كالغرض تكجيو كا 

حيث تشعر كأنت أماـ الحديث القدسي بكبلـ يشع بالفيض الركحي، مما يجعل لو مكقعًا مميزًا 
 (ٔ)في السمع كاستعدادًا آسرًا في النفس، كتأثيرًا عظيمًا في العكاطف كالمشاعر كاألحاسيس

 

نية في األحاديث القدسية مف أىـ المصنفات في األحاديث القدسي ُيعد ة كتاب اإلتحافات الس 
رتبو المناكي عمى حركؼ المعجـ . "التي جمعيا المناكي، بصحة ركايتيا أك حسنيا أك ضعفيا

حديثًا، مكزعة ( ٕٕٚ)، كقد بمغ عدد األحاديث الكاردة في اإلتحافات  (ٕ)"تسييبًل لطبلب العمـ
 عمى مكاضيع كثيرة عمى النحك اآلتي:

ناؿ رحمتو كرضاه، كالمؤىبلت لمكصكؿ التكحيد با كحده، ك كاجبات المؤمف تجاه ربو؛ لي -
إلى رب العزة كىك راٍض عنا، كقدرة هللا، كجزاء مف أطاع هللا، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف 

 .حديثاً  (ٖ٘ٔ، كالجياد في سبيل هللا كبمغ عددىا)رالمنك
 .حديثاً  (ٖٚالعبادة كالصبلة كالسنف كالفرائض) -
  .حديثاً  (ٕٔكقدره) الصبر عمى االبتبلء كالرضا بقضاء هللا -
رشادات كمكعظة كتربية كتعميـ) -   .حديثاً  (ٗٔمف تكجييات كا 
  .حديثاً  (ٖٔالمحبة في هللا كجزاء المتحابيف ) -
  .حديثاً  (ٕٔجزاء مف اتخذ مع هللا شريكًا) -
 أحاديث. (ٓٔاألكلياء كالصالحيف كجزاء مف عادى كليًا) -

                                                           
الجزائر، حكرية رزقي، جامعة دمحم خضير، ماجستير،  التداكلية، ية مف منظكر المسانياتاألحاديث القدس ((ٔ

 ٗـ، ٕٙٓٓ-قٕٚٗٔ
اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية، عبد القادر           ((ٕ

 ٕـ، ٕ٘ٓٓ-قٕٙٗٔاألرناؤكط كطالب عكاد، دار ابف كثير، بيركت، 
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 .أحاديث (ٜ) فضل الصياـ -
  .أحاديث (ٚ) كجزاء الظالميف حرمة الظمـ -
  .أحاديث (٘) فضل زيارة األرحاـ -
 أحاديث. (ٗجزاء مف سب الدىر) -
 أحاديث. (ٖ) النية كالقياـ بيا دكف عمميا -
 أحاديث. (ٕ) كصف الجنة  -

نية كتاب الكاردة في األحاديثُرتب   األحاديث القدسيةفي  اإلتحافات الس 
 الصحيح: الحديث -ٔ

لى منتياه، مف غير شذكذ، كال ما اتصل سنده بنقل العدؿ الضابط، عف مثمو إىك        
 (ٔ)عمة

 ، كىذه األمكر ىي:اشتمل التعريف السابق عمى أمكر يجب تكافرىا حتى يككف الحديث صحيحاً 
اتصاؿ السند: كمعناه أف كل راٍك مف ركاتو قد أخذه مباشرة عمف فكقو، مف أكؿ السند إلى  -أ

 منتياه.
، غير فاسق، ، عاقبلً ، بالغاً الة الركاة: أي أف كل راٍك مف ركاتو اتصف بككنو مسمماً عد -ب

 كغير محرـك المركءة.
ما ضبط كتاب. -ت  ضبط الركاة: أي أف كل راٍك مف ركاتو كاف تاـ الضبط؛ إما ضبط صدر، كا 
 ق منو.عدـ الشذكذ: أي أال يككف الحديث شاذا. كالشذكذ: ىك مخالفة الثقة لمف ىك أكث -ث
، كالعمة: سبب غامض خفي، يقدح في صحة عدـ العمة: أي أال يككف الحديث معمكالً  -ػج

 الحديث، مع أف الظاىر السبلمة منو.
 .فإذا اختل شرط كاحد مف ىذه الشركط الخمسة فبل يسمى الحديث حينئذ صحيحاً 

 ُحْكُمُو:
فيك حجة مف ، يف كالفقياءيعتدُّ بو مف األصكليكجكب العمل بو بإجماع أىل الحديث، كمف  

 (ٕ)ال يسع المسمـ ترؾ العمل بو ،شرعحجج ال
 
 

                                                           
ق(، تح. نظر الفاريابي، دار طيبة، الرياض، ٜٔٔي شرح تقريب النكاكي، السيكطي، )( تدريب الراكي ف(ٔ

 ٓٙ/ٔد.ت، 
  ٗٗ ـ،ٕٗٓٓ-قٕ٘ٗٔ، بيركت، ٓٔتيسير مصطمح الحديث، محمكد النعيمي، مكتبة المعارؼ، ط( (ٕ
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 الصحيح لغيره
ي صحيحا كسم   ،ىك الحسف لذاتو إذا ركي مف طريق آخر مثمو أك أقكى منو" تعريفو:      

نما جاءت مف انضماـ غيره لومف ذات السند األك لغيره؛ ألف الصحة لـ تأتِ  ىك أعمى ، ؿ، كا 
 (ٔ)"ف لذاتو، كدكف الصحيح لذاتومرتبة مف الحس

نية ) ( مائة كتسعة ٜٓٔكقد جاءت األحاديث القدسية الصحيحة في كتاب اإلتحافات السًّ
 مف إجمالي األحاديث. %ٚٓ.ٓٗأحاديث، بنسبة تقارب 

 حسف:لا -ٕ
اختمفت أقكاؿ العمماء في تعريف الحسف؛ نظرا ألنو متكسط بيف الصحيح كالضعيف،       

 :عرؼ أحد قسميو. كسأذكر بعض تمؾ التعريفاتكألف بعضيـ 
رؼ مخرجو، كاشتير رجالو، كعميو مدار أكثر الحديث، كىك تعريف الخطابي: "ىك ما عُ  -أ

 (ٕ) الذي يقبمو أكثر العمماء، كيستعممو عامة الفقياء"
تعريف الترمذي: "كل حديث يركى، ال يككف في إسناده مف يتيـ بالكذب، كال يككف  -ب

 (ٖ)، كيركى مف غير كجو نحك ذلؾ، فيك عندنا حديث حسف"اذاً الحديث ش
تعريف ابف حجر: قاؿ: "كخبر اآلحاد بنقل عدؿ تاـ الضبط، متصل السند، غير معمل، كال  -ت

 (ٗ)"الصحيح لذاتو، فإف خف الضبط، فالحسف لذاتو شاذ، ىك
 ُحْكُمُو: -

ف كاف دكنو في القكة، كلذل ؾ احتج بو جميع الفقياء، ىك كالصحيح في االحتجاج بو، كا 
 كعممكا بو، كعمى االحتجاج بو معظـ المحدثيف كاألصكلييف، إال مف شذ مف المتشدديف. كقد

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

 

                                                           
 ٗٙ( تيسير مصطمح الحديث (ٔ
ق(، المطبعة العممية، ٕٛٛابي، )( معالـ السنف )شرح سنف الترمذي(، حمد بف الخطاب المعركؼ بالخط(ٕ
 ٙ/ٔـ،  ٕٖٜٔ-قٖٔ٘ٔ، حمب، ٔط

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

ق(، تح. عصاـ الطباطبي كعماد السيد، ٕ٘ٛنخبة الفكر في مصطمح أىل األثر، ابف حجر العسقبلني، ) (ٗ)
 ٕٕٚ/ٗـ،  ٜٜٚٔ-قٛٔٗٔ، القاىرة، ٘لحديث، طدار ا
 ٛ٘تيسير مصطمح الحديث  (٘)
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 الحسف لغيره:
 (ٔ)"يكف سبب ضعفو فسق الراكي أك كذبوىك الضعيف إذا تعددت طرقو، كلـ " تعريفو:

 يستفاد مف ىذا التعريف أف الضعيف يرتقي إلى درجة الحسف لغيره بأمريف، ىما:
 أف يركى مف طريق آخر فأكثر، عمى أف يككف الطريق اآلخر مثمو أك أقكى منو. -أ
ما انق -ب في  طاعا في سنده، أك جيالةأف يككف سبب ضعف الحديث إما سكء حفع راكيو، كا 

 (ٕ)ىك مف المقبكؿ الذي يحتج بو ُحْكمو:، ك رجالو
نية ) ( ثبلثًة كعشريف ٖٕكقد جاءت األحاديث القدسية برتبة الحسف في كتاب اإلتحافات الس 

 مف إجمالي األحاديث. %٘ٗ.ٛحديثًا، بنسبة تقارب 
 لخبر المردكدا

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

       سقط مف اإلسناد -أ
 (ٖ)طعف في الراكي  -ب

 الحديث الضعيف:
ِحيِح َأِك الَحَسفِ  ـْ َيْجَمْع ِصَفَة الص    (ٗ)""َما َل

 حكـ ركايتو:
ساىل في أسانيدىا مف غير بياف يجكز عند أىل الحديث كغيرىـ ركاية األحاديث الضعيفة، كالت

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

 أال تتعمق بالعقائد، كصفات هللا تعالى. -أ
 (٘)ة مما يتعمق بالحبلؿ كالحراـأال يككف في بياف األحكاـ الشرعي -ب

 (ٙ)رغيب كالترىيب كالقصص كما أشبو ذلؾيعني تجكز ركايتيا في مثل المكاعع كالت

                                                           
 ٖٚٔ/ٔ( تدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي (ٔ

 ٙٙالمصدر السابق   (ٕ)

 ٚٚ( تيسير مصطمح الحديث  (ٖ
 ٜ٘ٔ/ٔ يب الراكي في شرح تقريب النكاكي تدر  (ٗ) 

 ٓٛ( تيسير مصطمح الحديث (٘
براىيـ حمدي المدني، ٖٙٗة، الخطيب البغدادي، )الكفاية في عمـ الراكي (ٙ)  ق(، تح. أبك عبدهللا السكرقي كا 

 ٖٖٔالمكتبة العممية، المدينة المنكرة، ص 
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نية ) - ( مائًة كتسعًة ٜٕٔكقد جاءت األحاديث القدسية الضعيفة  في كتاب اإلتحافات الس 
 مف إجمالي األحاديث. %ٕٗ.ٚٗكعشريف حديثًا، بنسبة تقارب 

 المرسل: الحديث -
 (ٔ)"ىك ما سقط مف آخر إسناده َمْف بعد التابعي"       

الذي سقط مف إسناده الراكي الذي بعد التابعي، كالذي بعد التابعي ىك  أي ىك الحديث
 الصحابي، كآخر اإلسناد ىك طرفو الذي فيو الصحابي.

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

صحابي، كفي ىذه الحاؿ  كلمجيل بحاؿ الراكي المحذكؼ؛ الحتماؿ أف يككف المحذكؼ غير
 (ٕ) يحتمل أف يككف ضعيفا

نية )كقد جاءت األحاديث القدسية المرسمة  في ك - أحاديث،  ( ثبلثةَ ٖتاب اإلتحافات الس 
 مف إجمالي األحاديث. %ٓٔ.ٔبنسبة تقارب 

 

 المنقطع: الحديث
 (ٖ)"ما لـ يتصل إسناده، عمى أي كجو كاف انقطاعو"      

قطع مف أي مكاف كاف؛ سكاء كاف االنقطاع مف أكؿ اإلسناد، أك مف يعني أف كل إسناد ان
  .آخره، أك مف كسطو

 حكمو: -
سند، المنقطع ضعيف بإجماع العمماء لفقده شرطا مف شركط القبكؿ، كىك اتصاؿ ال      

 (ٗ)كلمجيل بحاؿ الراكي المحذكؼ
نيبُرتبة المكقد جاء حديٌث كاحد  - مف  %ٖٙ.ٓ، بنسبة ةنقطع في كتاب اإلتحافات الس 

 إجمالي األحاديث.
 

                                                           

ق(، تح. عبدهللا ٕ٘ٛنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر، ابف حجر العسقبلني، ) (ٔ)
  ٜٛـ،  ٕٛٓٓ-قٜٕٗٔ، المدينة المنكرة، ٕالرحيمي، جامعة طيبة، ط

 ٛٛ( تيسير مصطمح الحديث  (ٕ
  ٖٕ٘/ٔ( تدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي  (ٖ
 ٜ٘( تيسير مصطمح الحديث   (ٗ
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 المكضكع:الحديث 
، فحديثو يسمى -ملسو هيلع هللا ىلص -إذا كاف سبب الطعف في الراكي ىك الكذب عمى رسكؿ هللا      

 (ٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-ىك الكذب، المختمق، المصنكع، المنسكب إلى رسكؿ هللا ، المكضكع
مف أنكاع  نكعاً  ، كليسمستقبلً  ا، كبعض العمماء يعده قسماً ىك شر األحاديث الضعيفة، كأقبحي

 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"
 
نيةبُرتبة المكاحد  كقد جاء حديثٌ  - مف  %ٖٙ.ٓ، بنسبة كضكع في كتاب اإلتحافات الس 

 إجمالي األحاديث.
 

 المتركؾ:الحديث 
سمي حديثو:  -لسبب الثانيكىك ا-إذا كاف سبب الطعف في الراكي ىك التيمة بالكذب       

 (ٖ)ىك الحديث الذي في إسناده راٍك متيـ بالكذب، ك المتركؾ
نية )كقد جاءت األحاديث ال -   ،( أربعَة أحاديثٗقدسية بُرتبة المتركؾ في كتاب اإلتحافات الس 

 مف إجمالي األحاديث. %ٚٗ.ٔبنسبة 
 

 المنَكر:الحديث 
ىك ما  ،و، أك كثرت غفمتو، أك ظير فسقومطُ ش غحُ ىك الحديث الذي في إسناده راٍك فَ       

 (ٗ)ركاه الضعيف مخالفا لما ركاه الثقة
نية، بنسبة تقارب كقد جاء الحديث ال - مف  %ٖٚ.ٓمنكر مرتيف في كتاب اإلتحافات الس 

 .إجمالي األحاديث

                                                           
 ٖٕٖ/ٔ( تدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي   (ٔ
 ق(، تح. دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت،ٕٔٙصحيح مسمـ، مسمـ النيسابكري، )( (ٕ

 ٛ/ٔ د.ت،
  ٜ٘ٔ/ٕتدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي ( (ٖ
 ٖٕٚ/ٗنخبة الفكر في مصطمح أىل األثر  ( (ٗ
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 الحديث القدسي كالحديث الشريف فتعري
 :الحديث لغةً 

مصدر مف حد ث تحديثًا، لكف يستخدـ مف كال ،" ىك نقيض القديـ ثَ دَ كرد في مادة " حَ        
؛ حيث يقاؿ حدث أمر بعد لشيء لـ يكفككف ا، ككرد بمعنى الثبلثي عمى كزف فعيل )حديث(

 (ٔ) أف لـ يكف
المشركيف بأف يأتكا بحديث مثل القرآف  -عز كجل-كقد كرد في القرآف الكريـ عندما تحدى هللا 

 "َفْمَيْأُتكا ِبَحِديٍث ِمْثِمِو ِإْف َكاُنكا َصاِدِقيفَ الكريـ ؛ أي لمداللة عمى الكبلـ تخصيصًا فقاؿ تعالي: "
(ٕ) 

  :طبلحاً الحديث اص

كمعنى التقرير أنو فعل أحد أك قاؿ شيئًا في  ،كفعمو كتقريره -ملسو هيلع هللا ىلص-يطمق عمى قكؿ النبي      
قكؿ  يو عف ذلؾ بل سكت كقرر، ككذلؾ يطمق الحديث عمىنكلـ ينكره كلـ ي -ملسو هيلع هللا ىلص-حضرتو

 (ٖ)كالتابعي مف فعل أك تقريرالصحابي 
ى هللُا َعَمْيِو َصم   -قكلو : الطريقة محمكدًة كانت أك مذمكمًة، كمنوالمغة الُسن ُة في      
ـِ الِقَياَمِة، َكَمْف َسف  ُسن ًة  َسَنًة َفَمُو َأْجُرَىا َكَأْجرُ َمْف َسف  ُسن ًة حَ " :-َكَسم ـَ  َمْف َعِمَل ِبَيا ِإَلى َيْك

َئًة َفَعَمْيِو ِكْزُرَىا َكِكْزُر َمْف َعِملَ  ـِ الِقَياَمةِ  َسيِّ ـْ َلَتت ِبُعف  سَ " كمف حديث:   ،"ِبَيا ِإَلى َيْك َنَف َمْف َقْبَمُك
ـْ ُقْمَنا َيا َرُسكَؿ َّللا ِ اْلَيُيكُد َكالن َصاَرى ح َكِذَراًعا ِبِذَراعٍ ِشْبًرا ِبِشْبٍر  ت ى َلْك َدَخُمكا ُجْحَر َضبٍّ َتِبْعُتُمكُى

 فمف؟"َقاَؿ 

ِثيفَ كىي في اصطبل       ـَ َصم   -: ما ُأِثَر َعْف الن ِبيِّ ح الُمَحدِّ مف قكؿ أك  -ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
ترادؼ أي؛ أنو  ة، سكاء كاف قبل البعثة أك بعدىافعل أك تقرير أك صفة َخْمِقي ة أك ُخُمِقي ة أك سير 

  (ٗ) اصطبلحاً الحديث 

                                                           

-قٜٜٖٔبيركت،  ، تح. عبدالسبلـ ىاركف، دار الفكر،(قٜٖ٘ )أحمد بف فارس، ،مقاييس المغة (ٔ)
 ٖٔٔ/ٕ، قٗٔٗٔ، بيركت، ٖ، دار صادر، ط(قٔٔٚ)البف منظكر، ،لساف العرب، ك  ٖٙ/ٕ ـ،ٜٜٚٔ

 ٖٗآية  سكرة الطكر ((ٕ
، تح. سمماف الحسيني الندكي، دار البشائر (قٕ٘ٓٔ)عبدالحق الحنفي، ،مقدمة في أصكؿ الحديث ((ٖ

 ٖٖ/ٔ، ـٜٙٛٔ-قٙٓٗٔ، بيركت، ٕاإلسبلمية، ط
دمشق،  ،ٔ، المكتب اإلسبلمي، ط(ق)ٖٗٛٔمصطفى السباعي، ، (  السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي(ٗ

 ٚٗ/ٔ، ـٕٜٛٔ-قٕٓٗٔ
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ففيو األصكؿ العاـ لؤلحكاـ  -ملسو هيلع هللا ىلص -نا دمحمالقرآف الكريـ عمى سيد -عز كجل -أنزؿ هللا فقد     
الشرعية دكف التعرض إلى تفصيميا جميعًا أك التفريع عمييا فجاءت السنة النبكية كمصدر 

، عاموص ، كتخصل مجممو، كتقيد مطمقوف الكريـ، تفسر مبيمو، كتفصتشريعي مكافقة لمقرآ
 (ٔ)كتشرح أحكامو كأىدافو

 :الكريـ لقرآفا 

تدليبًل عمى صدؽ  -ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم القرآف الكريـ ىك الُمعجزة الخالدة التي جاء بيا رسكؿ هللا       
كقد جاء القرآف الكريـ آخر  -جل  كعبل-نبّكتو بعد أف نزؿ بو أميف الكحي جبريل بأمٍر مف هللا 

ـّ هللا بو دين صدؽ كعده، كلذلؾ فقد تكّمف يو كالكتب السماكّية الُمنزلة كامبًل غير منقكص لُيت
ن ا َلُو َلَحاِفُظكفَ  "هللا بحفظو، فقاؿ عّز مف قائل:  ْكَر َكاِ   (ٕ)" ِإن ا َنْحُف َنز ْلَنا الذِّ

َي ُقْرآناً ك  َكر، فَيُضمُّيا ؛َمْعَنى الُقرآف َمْعَنى اْلَجْمِع، َكُسمِّ َنا ِإف  َعَميْ  "َكَقْكُلُو َتَعاَلى: ،أَلنو َيْجَمُع السُّ
َما َكاَف َلفظو َكَمْعَناُه مف كىك ، (ٗ)َفِإَذا َقَرْأَناُه َفات ِبْع ُقْرآَنوُ َجْمَعو كِقراَءتو،  :َأي ؛(ٖ)"َجْمَعُو َكُقْرآَنوُ 

المكتكب في المصاحف، المنقكؿ بالتكاتر، الُمتعب د بتبلكتو،  -ملسو هيلع هللا ىلص -ؿ عمى دمحم، المنز  ِعْند هللا 
فو   (٘) كثر أىل العمـ"أبيذا عر 

  ي:الحديث القدس

فالقدس تدّؿ عمى  )القدكس( تعالىىك نسبة إلى كممة "الُقُدس" كيقصد بو هللا سبحانو       
 (ٙ)أي: تطي ر ؛كب كالنقائص، تقد س، كىك الطاىر المنزه مف العيالّتعظيـ كالتنزيو

ـٍ، أك مقاـٍ  -تعالي -هللا فأخبر         ؛ ؛ أيذلؾ المعنى بعبارة مف نفسو عف، بو نبيو بإليا
 (ٚ)كبلـ كرد عمى لساف النبي دمحم لكف معناه مف هللا :أنو

                                                           

 ٕٖـ، صٕٙٓٓ-قٕٚٗٔدمشق،  ،دمحم عجاج الخطيب، دار الفكر، أصكؿ الحديث عمكمو كمصطمحو (ٔ)
 ٜ( سكرة الحجر آية  (ٕ
 ٚٔسكرة القيامة آية    ((ٖ
 ٕٛٔ/ٔلساف العرب  ((ٗ

  ،، تح. عدناف دركيش كدمحم المصري، مؤسسة الرسالة، بيركت، د.تق(ٜٗٓٔ) أيكب الكفكي،، الكميات (٘)
-قٖٕٗٔ، القاىرة، ٔمكسى شاىيف الشيف، دار الشركؽ، ط ،الآللئ الحساف في عمكـ القرآفك  ، ٕٕٚ

، القاىرة، ٕ، دار المنار، طق(ٕٙٗٔ) دمحم بكر إسماعيل،، دراسات في عمكـ القرآف ك، ٔٔ  ،ـٕٕٓٓ
 ٓٔ ، ـٜٜٜٔ-قٜٔٗٔ

 ٛٙٔ/ٙلساف العرب   (ٙ)
 ٛ٘ٔ ـ، ٕٗٓٓ-قٕ٘ٗٔ، بيركت، ٓٔالمعارؼ، ط تيسير مصطمح الحديث، محمكد النعيمي، مكتبة( (7
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 : الحديث النبكي  

مف قكؿ أك فعل أك تقرير أك صفة َخمقية أك صفة ُخمقية  -ملسو هيلع هللا ىلص -ىك ما كرد عف الرسكؿ       
، لفظًا أك معنًى ، فيقاؿ حديث عدىاأك ب -أي بدء الكحي كالنبكة  -أك سيرة سكاء قبل البعثة 

 (ٔ)نبكي 

 ف الكريـ كالحديث ىـ الفركقات بيف القرآأ
نذكر أىـ  أف مف مفيـك القرآف، كالحديث الشريف،  كالحديث القدسي، البد تبيًّفبعد أف       

 كاآلتي: مف كجكه عدةفالفرؽ بيف الحديث القدسي كالقرآف الفركقات بينيـ، 

ـ كبلـ هللا َأْكَحى بو إلى رسكؿ هللا بمفظو، كتحدى بو العرب، فعجزكا عف أف القرآف الكري -ٔ
، فيك معجزة أف يأتكا بمثمو، أك بعشر سكر مثمو، أك بسكرة مف مثمو، كال يزاؿ التحدي بو قائًما

 اإلعجاز.ال قدسي لـ يقع بو التحدي ك كالحديث ال، خالدة إلى يـك الديف

َفاْقَرُءكا ﴿تعالي:قاؿ بلكتو، فيك الذي تتعيف القراءة بو في الصبلة: القرآف الكريـ ُمَتَعب ٌد بت -ٕ
َر ِمَف اْلُقْرآِف  ، كقراءتو عبادة ُيثيب هللا عمييا بما جاء في الحديث: "مف قرأ حرًفا (ٕ)﴾َما َتَيس 

كف ألف أمثاليا، ال أقكؿ "ألـ" حرؼ، كل ةفمو حسنة، كالحسنة بعشر  -تعالى -مف كتاب هللا
كالحديث القدسي ال يجزئ في الصبلة، كيثيب هللا عمى قراءتو ، ـ حرؼ، كميـ حرؼ"حرؼ، كال

قراءة القرآف، بكل حرؼ  فثكاًبا عامًّا، فبل يصدؽ فيو الثكاب الذي كرد ذكره في الحديث ع
 عشر حسنات.

 إلى اية في العدالة كالضبط عف مثميـ،القرآف متكاِتٌر، نقمو الجمع الغفير مم ف بمغ الغ -ٖ
  كمنو الحسف، كمنو الضعيف.،منو الصحيح  متعدد الُرتب كالحديث القدسي -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

ال تجكز ركاية القرآف بالمعنى، بخبلؼ الحديث القدسي، فإنو يجكز أف يركى بمعناه،  -ٗ
 بشرط أف يككف الراكي محيًطا بالمعاني، فقيًيا بمباني األلفاظ كاشتقاقيا.

لمجُنِب قراءة القرآف كال مس  المصحف، كيجكز لو قراءة الحديث القدسي كمسُّ ال يجكز  -٘
 الكتاب الذي يحتكيو.

                                                           
، تح. مصطفى شيخ (قٕٖٖٔ )دمحم جماؿ الديف القاسمي، ،قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث ((ٔ

 ٕٜ ، ـٕٗٓٓ-قٕ٘ٗٔ، بيركت، ٔمصطفى، مؤسسة الرسالة، ط
 ٕٓسكرة المزمل آية   ((ٕ
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َل بحفع القرآف، فقاؿ:  -ٙ ن ا َلُو َلَحاِفُظكفَ ﴿أف هللا تكف  ْكَر َكاِ   (ٔ)﴾ِإن ا َنْحُف َنز ْلَنا الذِّ

 فبل يضيع حرؼ مف حركفو حتى يأتي أمر هللا.

ضو بمركر الزماف، كذىاب سي، فإنو قد يبدؿ لفع مف ألفاظو، أك ينسى بعبخبلؼ الحديث القد
 ، لذلؾ تعددت ُرتب الحديث.الحافظيف

أنو مف أنكر لفًظا مف ألفاظ القرآف الكريـ كفر؛ ألنو متكاتر كمو، بخبلؼ الحديث القدسي،  -ٚ
ـْ مف الديف بالض  ر ال يحتاج إلى بياف.رة ال يكفر، كىذا ظاىرك فإنو مف أنكر شيًئا منو لـ ُيْعَم

ف ىناؾ ما : إف الحديث القدسي ىك ما َنَزَؿ مف عند هللا بمعناه دكف لفظو، فبل يككإف قيلكأما 
 (ٕ)، كقد اتفقت المراجع عمييايستدعي ذكر ىذه الفركؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٜسكرة الحجر آية   ((ٔ

، بيركت، ٖق(، مكتبة المعارؼ، طٕٓٗٔكـ القرآف، مناع القطاف، )، كمباحث في عم ٕٕٚالكميات    ((ٕ
، بيركت، ٓٔ، كتيسير مصطمح الحديث، محمكد النعيمي، مكتبة المعارؼ، طٖٕ، ٕٕ ـ، ٕٓٓٓ-قٕٔٗٔ
، ٘ٔق، ٖٛٚٔدمحم أبك زىك، دار الفكر العربي، القاىرة،  ، كالحديث المحدثكف،ٛ٘ٔـ،  ٕٗٓٓ-قٕ٘ٗٔ

، بيركت، ٘ٔق(، دار العمـ لممبلييف، طٚٓٗٔو، صبحي إبراىيـ الصالح،)، كعمكـ الحديث كمصطمحٙٔ
، ٕٔ، كدراسات في عمكـ القرآف  ٚٗ/ٔ، كالسنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي  ٘ٗٔ/ٔـ، ٜٗٛٔ
 بتصرؼ.
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 االشتقاؽ 
 أكاًل: االشتقاؽ لغًة:

اؿ ابف منظكر:" مصدر قكلؾ ق، (شق   ) اشتق المزيد مف مصدر مف الفعلاالشتقاؽ       
دع البائف، كقيل غيُر البائفكالشق: ال ققت العكد شقاً ش دع عامةص   (ٔ)، كقيل ىك الص 

ادي:" كاالشتقاؽ: أخذ شقِّ الشيء، كاألخذ في الكبلـ، كفي الخصكمة يمينًا قاؿ الفيركز آبك 
 (ٕ)"  ، كأخذ الكممة مف الكممةكشماالً 

قد كردت فييا  (شققت)ية في اإلتحافات الّسنية كجدت كممة ألحاديث القدسكمف خبلؿ تتبع ا
 ،أنا الرحمف، خمقت الرحـالحديث القدسي:"  قكلو في كرد في ليا ماـ اأقدـ استخد كلعل  

 (ٖ)، فمف كصميا كصمتو كمف قطعيا قطعتو "كشققت ليا مف اسمي اسماً 
ىا المعجمي أي اعمى معنأنو لـ يطرأ كالمتتبع ليذه المفظة في المعاجـ العربية تتبعًا زمنيًا يرى 

ىا المجازي ا، فنجد أف ىذه المفظة انتقمت مف معنى الصدع كالتشقق إلى معنتغيير يذكر
 .الخاص بالكبلـ

 االشتقاؽ ، بيف القدماء كالمحدثيف :تطكر مصطمح ثانيًا: 

النكاة أف  فيما يبدك، لكف ث عنو عمماؤنا القدماء كالمحدثيفعل مصطمح االشتقاؽ تحدل      
( عندما استخدـ نظاـ أحمد الفراىيدي في معجمو )العيفعند الخميل بف  لفكرة االشتقاؽ األكلى

 التقميبات الصكتية. 

، كربطكا يبحثكف في المغة  كقد تنبو عمماء العربية القدماء إلى فكرة االشتقاؽ منذ بدءكا"      
صالة كالزيادة ، كاتضحت ليـ مف ناحية األات المتماثمة كالمعاني المتشابيةاأللفاظ ذات األصك 

 (ٗ)"في مادة الكممة

                                                           
 ٔٛٔ/ٓٔ( لساف العرب  (ٔ

، بيركت، ٛسالة، ط، تح. دمحم نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الر (قٛٔٛ)لمفيركز آبادي،  ،القامكس المحيط (ٕ)
 ٜٛٛ/ٔ ،ـٕ٘ٓٓ-قٙٔٗٔ

نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ تح. شعيب ق(، ٕٔٗ، مسند اإلماـ أحمد، أحمد بف حنبل، )ٖٔاإلتحافات الس 
 (ٜ٘ٙٔ، رقـ الحديث)ٜٛٔ/ٖ،  ـٕٔٓٓ-قٕٔٗٔ، بيركت، ٔاألرنؤكط كعادؿ مرشكد، مؤسسة الرسالة، ط

 كىك صحيح
 ٕٙ،  ـٜٛٚٔالقاىرة، ، ٙ، مكتبة األنجمك، ط(ـٜٚٚٔ )ـ أنيس،إبراىي ،( مف أسرار العربية(ٗ
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، لكف كاف ألبي عمي في استخدامو كمصطمح البف جني في الخصائصلكف يرجع الفضل       
الفارسي معرفة باالشتقاؽ؛ حيث قاؿ ابف جني:" ككاف أبك عمي الفارسي يستحسف ىذا 

كاف  - رحمو هللا -غير أف أبا عمي ناىذا مكضع لـ يسمو أحد مف أصحابك  المكضكع جدا...
نما كاف يعتاده ، كا  اؽ الصغير، لكنو مع ىذا لـ يسمو، مع إعكاز االشتقيستعيف بو، كيخمد إليو

نما ىذا التمقيب لنا نحفعند الضركرة ستراه ، فتعمـ ، أنو ، ك ، كيستركح إليو، كيتعمل بو، كا 
 (ٔ)لقب مستحسف"

؛ حيث قاؿ غيرىا مف المغاتض كىي ميزة تختمف عف فالعربية تشتق مف بعضيا البع      
بعض الكبلـ مف  يقباب القكؿ عمى لغة العرب، ىل ليا قياس؟ كىل يمتفي ابف فارس:" 

العرب تشتق بعض  ، كأفأف لمغة العرب قياساً  –إال مف شذ منيـ  –بعض؟ أجمع أىل المغة 
 (ٕ)"الكبلـ مف بعض

 

، كقد قدمكا تعريفات القدماء في تعريف االشتقاؽ كف معاتفق عمماء العربية المحدث      
 كلصياغتو، كمف ىذه التعريفات : ومتشابية ل

فو الرضي:" كنعني باالشتقاؽ ككف إحدى الكممتيف مأخكذة مف األخرى أك ككنيما   -ٔ كقد عر 
 (ٖ)مأخكذتيف مف أصل كاحد "

 

ى مع اتفاقيما معنى، كمادة ذ صيغة مف أخر االشتقاؽ فقاؿ:" االشتقاؽ أخ ابف مالؾعر ؼ  -ٕ
، تمفا حركفاً ؛ ألجميا اخنية عمى معنى األصل بزيادة مفيدة؛ ليدؿ بالثاأصمية، كىيئة تركيب ليا

 (ٗ)، كَحَذر مف َحِذر"ارب( مف ضربض، كػ:)ةأك ىيئ

ر بشرط مناسبتيما معنًى : نزع لفع مف آخفو الشريف الجرجاني:" االشتقاؽكقد عر   -ٖ
 (٘)تيما في الصفة "، كمغاير كتركيباً 

 
 

 (ٙ)"خراج لفع مف لفع أك صيغة مف أخرى إبراىيـ أنيس:" ىك عممية  است -ٗ
                                                           

 ٖٖٔ/ٕ، تح. دمحم النجار، دار الكتب المصرية، القاىرة، د.ت ،ق(ٕٜٖ)ابف جني، ،الخصائص (ٔ)
كالمزىر في  ،ٖ٘  بيركت، د.ت،، دار الكتب العممية، ق(ٜٖ٘)أحمد بف فارس، ، الصاحبي في فقو المغة (ٕ)

، ٔق(، تح. فؤاد عمي منصكر، دار الكتب العممية، طٜٔٔ) ،جبلؿ الديف السيكطي ،عمكـ المغة كأنكاعيا
 ٕٗٚ/ٔـ،  ٜٜٛٔ-قٛٔٗٔبيركت، 

، تح. دمحم محيي الديف كآخركف، دار الكتب ق(ٙٛٙ)رضي الديف اإلستراباذي،  ،شرح شافية ابف الحاجب ((ٖ
 ٕٕٗ/ٕـ، ٜ٘ٚٔ-قٜٖ٘ٔالعممية، بيركت، 

  ٕ٘ٚ/ٔ  كاعياالمزىر في عمكـ المغة كأن (ٗ)
 ٕٚ/ٔـ، ٖٜٛٔ-قٖٓٗٔ، بيركت، ٔق(، دار الكتب العممية، طٙٔٛ( التعريفات، عمي الجرجاني،)(٘
 ٕٙ  مف أسرار العربية ((ٙ
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" أخذ لفع مف آخر مع تناسب بينيما في المعنى كتغيير في المفع يضيف سعيد األفغاني:  -٘
 (ٔ)"كىذه الزيادة ىي سبب االشتقاؽ ،زيادة عمى المعنى األصمي

 

 

يف يمكف مف خبللو معرفة ، فالتصر التصريفابؾ بيف االشتقاؽ ك بط كتشاىناؾ عبلقة تر       
كقد تحدث ابف جني عف العبلقة بيف االشتقاؽ كالتصريف  ،االشتقاؽ، كمعرفة األصل كالفرع

 (ٕ)فقاؿ:" ينبغي أف ُيْعمـ أف بيف التصريف كاالشتقاؽ نسبًا قريبًا"
 (ٖ)قاؿ السيكطي:" التصريف أعـ مف االشتقاؽ " ك

 

 تقاؽ الفعل أـ المصدرأصل االش
 

 عد  ، كمنيـ مف عّد المصدر األصل، فمنيـ مف ء العربية في أصل االشتقاؽاختمف عمما      
، كقد ي أصل االشتقاؽ معتمديف عمى أدلةالفعل أصبًل لممصدر كاحتج البصريكف كالككفيكف ف

 ذكر ابف األنباري رأي البصرييف كالككفييف عمى النحك اآلتي:
 
 

 :(ٗ)ي البصرييف في أصل االشتقاؽ: رأأكالً 
فعل أف المصدر يدؿ عمى بأف قالكا:" الدليل عمى أف المصدر أصل لم ف البصريك احتج       

، فكذلؾ المصدر أصل ، كالفعل يدؿ عمى زماف معيف، فكما أف المطمق أصل لممقيدزماف مطمق
 لمفعل"

، ال اختصاص لو األزمنة كميا صدر كجدكه يشترؾ فيكبياف ذلؾ أنيـ لما أرادكا استعماؿ الم
؛ فّدؿ عمى أف مثمة تدؿ عمى ماٍض كحاضر كمستقبل، فاشتقكا مف لفظو أزمافبزماف دكف 

 المصدر أصل لمفعل.
السـ يقـك بنفسو كال يحتاج لفعل. أما الفعل فبل يقـك ، كاالمصدر اسـ بأف  كمنيـ مف تمسؾ 

در ، كأف المصكالكاحد أصل االثنيف مى شيء كاحد، كمنيـ مف قاؿ بأف المصدر يدؿ عبنفسو
يكجد منو ال ، كما أف الذىب نكع كاحد ك لو مثاؿ كاحد نحك الضرب، كالفعل لو أمثمة مختمفة

  .كصكر مختمفة ، أنكاع

                                                           
 ٖٓٔ ـ، ٜٚٛٔ -قٚٓٗٔـ(، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ٜٜٚٔ( في أصكؿ النحك، سعيد األفغاني،)(ٔ

عبدهللا أميف، كزراة المعارؼ العمكمية، دار إحياء ق(، تح. إبراىيـ مصطفى ك ٕٜٖالمنصف، البف جني،) (ٕ)
 ٖ/ٔـ، ٜٗ٘ٔ-قٖٖٚٔالتراث القديـ، القاىرة، 

  ٖٔ٘/ٔ( المزىر في عمكـ المغة  (ٖ
المكتبة  ،دمحم محيي الديف عبد الحميد تح. ق(،ٚٚ٘البف األنباري،) ، اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ(ٗ)

 ٖٜٔ، ٕٜٔ/ٔ  ـٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ، بيركت، ٔالعصرية، ط
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لك كاف : لمصدر يدؿ عمى ما يدؿ عميو الفعل، كمنيـ مف قاؿف اإكمنيـ مف قاؿ:        
يختمف أسماء ، كلـ يختمف كما لـ في القياسجب أف يجري عمى َسَنٍف مشتقًا منو لكاف ي

اس دؿ عمى أنو غير مشتق مف ، فمما اختمف المصدر فاختمفت األجنالفاعميف كالمفعكليف
  يصدر عنوف المصدر ىك األصل لتسميتو مصدرًا ؛ فإف المصدر ىك المكضكع ، كقالكا: إالفعل

 (ٔ)شتقاؽ أف يككف المصادر"صل في االكيقكؿ أبك حياف األندلسي في أصل االشتقاؽ:" كاأل 
 

 : رأي الككفييف في أصل االشتقاؽ:ثانياً 
ذىب الككفيكف إلى أف المصدر مشتق مف الفعل كفرع عميو، نحك: ضرب ضربًا ، كقاـ       

قيامًا؛ ألف المصدر يصح لصحة الفعل، كيعتل العتبللو، أال ترى أنؾ تقكؿ : قاـك ِقكامًا ، 
 فيصح المصدر؛ لصحة الفعل.

كمنيـ مف قاؿ :"إف المصدر يذكر تأكيدًا لمفعل ، فالفعل أصل ، كالمصدر فرع ، كقد تجد  
 (ٕ)أفعااًل ال مصادر ليا مثل: نعـ، بئس، كليس، كحبذا "

 
 أنكاع االشتقاؽ:

كؿ مف أطمق ىذه ، فأدماء كالمحدثيف عف أنكاع المشتقاتالق ء العربيةحدث عممات      
 (ٖ)الكبير كالصغير :فنكعي االشتقاؽ عدّ ؛ حيث المسميات ابف جني

 

مف الكممات أصميا رابطة مشتركة بيف مجمكعة ىك فاالشتقاؽ ىك عممية تكليد أك بناء ك 
 إلى أنكاع اختمفكا في عددىا عمى النحك اآلتي: مو المغكيكفَ قس  ، ك مشترؾ ذات معنى

 
 االشتقاؽ الصغير: -ٔ

كذلؾ أف االشتقاؽ عندي عمى ضربيف: كبير  ؛ حيث قاؿ:"كقد أكرد ىذا النكع ابف جني      
     كصغير ، فالصغير ما في أيدي الناس ككتبيـ ؛ كأف تأخذ أصبًل مف األصكؿ فتتقراه فتجمع 

ف اختبيف معانيو تأخذ منو معنى السبلمة  ( فإنؾمفت صيغو كمبانيو ، ذلؾ كترتيب )س ؿ ـ، كا 
     كعمى ذلؾ بقية الباب إذا  ،مة، كالسميـنحك سمـ، كسالـ، كسمماف، كسممى، كالسبل؛ في تصرفو

                                                           
ق(، تح. رجب عثماف دمحم، مكتبة الخانجي، ٘ٗٚارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبك حياف األندلسي، ) ((ٔ
 ٕ٘/ٔـ،  ٜٜٛٔ-قٛٔٗٔ، القاىرة، ٔط

المكتبة  ،دمحم محيي الديف عبد الحميد تح. ق(،ٚٚ٘البف األنباري،) ، ( اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ(ٕ
 ٜٓٔ/ٔـ، ٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ، بيركت، ٔ، طالعصرية

 ٖ٘ٔ/ٕ  الخصائص (ٖ)
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، (ٕ) عمى كافي (االشتقاؽ العاـ)بػ المحدثكف عميو  ، كقد أطمق(ٔ)تأكلتو، كبقية األصكؿ غيره "
خذ صيغة مف :" ىك أأنوفو بػر  كأطمق عميو رمضاف عبد التكاب )االشتقاؽ الصرفي( كقد ع

تركيب ليا؛ ليدؿ بالثانية عمى معنى قيما في المعنى كمادة أصمية، ىيئة ، مع اتفاأخرى 
 (ٖ)"، كَحذر مف َحَذركػ"ضارب مف ضرب؛ ألجميا اختمفا حركفًا أك ىيئة األصل، بزيادة مفيدة

، ذات معنى مفة المتشعبة إلى المادة األصميةكأىـ ما في ىذا النكع رجكع كافة التصاريف المخت
أكثر أنكاع االشتقاؽ في  ، كىكرال أكث اً يغمب أف يككف معنى كاحد جامع مشترؾ بينيما،

 (ٗ)العربية
 
 االشتقاؽ األكبر: -ٕ

( كقد المسمى ابف جني كعقد لو بابًا )باب في االشتقاؽ األكبر الذي أطمق عميو ىذا      
كعمى تقالبيو الستة معنى  ، فتعقد عميوف تأخذ أصبًل مف األصكؿ الثبلثية:" ىك أأنو عّرفو ب
 (٘)ستة كما يتصرؼ مف كل كاحد منيا عميو"، تجتمع التراكيب الكاحداً 

أف الخميل بف أحمد الفراىيدي أكؿ مف بدأ بيذه الفكرة بنظاـ التقميبات الصكتية دكف  كيعدّ  
 عقد اسمًا لو في معجـ العيف.ي
 
 
 
 

 االشتقاؽ الكبير: -ٖ
تغيرة في أي انتزاع كممة مف أخرى مع تشابو في المعنى، كتكافق في األحرؼ الثابتة كالم      

مطمق   :" عبارة عف ارتباطكىكاإلبداؿ  -أيضاً  -كيسمىناحية المخارج، مثل: بعثر، كبحثر، 
عامًا ال يتقيد باألصكات  يرتبط بيا ارتباطاً  :؛ أيبترتيب بيف مجمكعات ثبلثية صكتيةغير مقيد 

 (ٙ)"، بل بترتيبيا األصمينفسيا
 
 

                                                           
 ٖٙٔ/ٕالخصائص   ((ٔ

 ٖٚٔ  ، ـٕٗٓٓ، القاىرة، ٖـ(، نيضة مصر، طٜٜٔٔفقو المغة، عمي عبدالكاحد كافي، ) (ٕ)

 ـ، ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔ، القاىرة، ٙـ(، مكتبة الخانجي، طٕٔٓٓفصكؿ في فقو المغة، رمضاف عبد التكاب،) (ٖ)
ٕٜٔ. 

-قٜٖٚٔ، بيركت، ٔق(، دار العمـ لممبلييف، طٚٓٗٔصالح،)دراسات في فقو المغة: صبحي إبراىيـ ال ((ٗ
 ٙٚٔـ، صٜٓٙٔ

 ٖٗٔ ،ٖٖٔ/ ٕالخصائص  ((٘

 ٙٛٔدراسات في فقو المغة  ( (ٙ
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 االشتقاؽ الُكبار: -ٗ
، تدؿ زع مف مجمكعة حركؼ كمماتيا، كممة فّذة، فتنكممتيف، أك جممةك أف تعتمد إلى ى      

 ى ما كانت تدؿ عميو الجممة نفسيا، كىك ما سّماه الصرفيكف بالنحت:عم
 :كينقسـ النحت إلى

 مثل: بسمل. : أف تنحت مف الجممة فعبًل ،النحت الفعمي 
ِضَبْطر مف َضَبط  ل:مث: أف تنحت مف كممة كاحدة تدؿ عمى صفة بمعناىا النحت الكصفي 

 كَضَبر، لمرجل الشديد.
 َجَمد.مكد مف َجَمد ك النحت االسمي: أف تنحت مف كممتيف اسمًا مثل: جم 
 (ٔ) مف عبد كشمس النحت النسبي: أف تنسب شيئًا أك شخصًا : رجل عبشمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

                                                           
 ٖٖٓ ،ٕٖٓفصكؿ في فقو المغة   ((ٔ
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 الفصل األكؿ
ث الكاردة في األحادي الصفات المشتقةأبنية 

نية  القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
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 المبحث األكؿ
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعل
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يتناكؿ ىذا الفصل أبنية الصفات المشتقة، كدراسة صرفية لمعرفة األبنية التي جاءت بيا       
نية، كية في كتاب اإل الصفات المشتقة في األحاديث القدسي تضمف ىذا الفصل تحافات الس 

سبعة مباحث لمصفات المشتقة كىي: اسـ الفاعل، كاسـ المفعكؿ، كالصفة المشبية، كصيغ 
 الزماف كالمكاف، كاسـ اآللة. االمبالغة، كاسـ التفضيل، كاسم

 

 اعلػػػػػـ الفػػػػاس
 :عريفوت

تمؾ التعريفات  أذكر أىـكسكؼ السـ الفاعل بيف عمماء العربية،  تعريفات كثيرة ىناؾ      
 كأكجو الشبو كالتبايف بينيا:

اسـ الفاعل الذي يجري مجرى كقد عقد لو سيبكبو بابًا بػ)اسـ الفاعل(؛ حيث قاؿ :"      
( كاف نكرة لُ عَ فْ الفعل المضارع في المفعكؿ في المعنى، فإذا أردت فيو مف المعنى ما أردت في)يَ 

فمعنى  (ٔ)"زيدًا غدًا، فمعناه كعممو مثل: ىذا يضرب زيدًا غدامنكنًا، كذلؾ قكلؾ: ىذا ضارب 
 الفاعل العامل إذف ىك معنى الفعل.اسـ 

 

، كقاؿ الزمخشري        ضارب  كػ:مف فعمو :" ىك ما يجري عمى )َيْفَعُل(؛ أي: المبني لممعمـك
 (ٕ)ج"دحرِ ج كمُ ستخرِ ق كمُ نطمِ ـ كمُ كرِ كمُ 

 

ـ الفاعل الذي يعمل عمل الفعل ىك الجاري مجرى الفعل " اعمـ أف اسابف يعيش:كقاؿ       
تو كسكناتو كيطرد فيو، كذلؾ عميو في حركاالمعنى. أّما المفع؛ فؤلنو جاٍر في المفع ك 

ضارب كمكـر كمنطمق كمستخرج كمدحرج( كمو جاٍر عمى فعمو الذي ىك ) يضرب كيكـر نحك)
كىك الحاؿ أك االستقباؿ. صار مثمو مف كينطمق كيستخرج كيدحرج(. فإذا أريد بو ما أنت فيو، 

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

 

                                                           
-ٛٓٗٔالقاىرة،  ،ٖ، تح. عبد السبلـ دمحم ىاركف، مكتبة الخانجي، ط(قٓٛٔ)لسيبكيو، ،( الكتاب(ٔ

 ٗٙٔ/ٔ، ـٜٛٛٔ
، ٔصالح قدارة، دار عمار، ط ، تح. فخر(قٖٛ٘ ) محمكد بف عمر الزمخشري، ،فصل في عمـ العربية( الم(ٕ

 ٕٕٕ ، ـٕٗٓٓ-قٕ٘ٗٔعماف، 
-قٕٕٗٔ، بيركت، ٔدار الكتب العممية، ط تح. إميل يعقكب،  ،(قٖٗٙ )البف يعيش، ،( شرح المفصل(ٖ

 ٗٛ/ٗ، ـٕٔٓٓ
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كعّرفو ابف الحاجب:" ما اشتق مف فعل لمف قاـ بو بمعنى الحدكث، كصيغتو مف الثبلثي         
ككسر ما قبل  ةغة المضارع بميـ مضمكمالمجرد عمى فاعل، كمف غير الثبلثي عمى صي

(ٔ)اآلخر"
 

 

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

نًا لممضارع؛ ليدؿ عمى فاعمو غير صالح لئلضافة إليو كاز ما صيغ مف مصدر م"  -ٔ
 (ٕ)" (كػ)ضارب كمكـر كمستخرج

 

مى فاعل جارية في التذكير كالتأنيث عمى المضارع مف أفعاليا " ىك الصفة الدالة ع -ٕ
 (ٖ)لمعناه، أك معنى الماضي"

 

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

 
 

عل لمف كاشتق مف ف (٘) كقاؿ ابف ىشاـ في تعريفو:" ىك ما دؿ عمى الحدث كالحدكث كفاعمو 
)  (ٙ) قاـ بو عمى معنى الحدكث كػ) ضارب كمكـر

 
 

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

    

                                                           
، تح. يحيى بشير مصري، جامعة (قٙٛٙ)ستراباذي،رضي الديف اإل ،( شرح الرضي لكافية ابف الحاجب(ٔ

 ٕٔٚ/ٕ، ـٜٜٙٔ-قٚٔٗٔ، الرياض، ٔاإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية،  ط
ق(، تح. عبد المنعـ أحمد ىريدي، دار المأمكف ٕٚٙ( شرح الكافية الشافية، جماؿ الديف دمحم بف مالؾ، )(ٕ

 ٕٛٓٔ، ٕٚٓٔ/ٕـ، ٕٜٛٔ-قٕٓٗٔ، عماف، ٔلمتراث، ط
ق(، تح. دمحم كامل بركات، دار الكتاب ٕٚٙالفكائد كتكميل المقاصد، جماؿ الديف دمحم بف مالؾ،) ( تسييل(ٖ

 ٜٗٛ/ٕـ، ٜٚٙٔ-قٖٚٛٔالعربي، بيركت، 
ق(، تح. عدناف الدكري، مطبعة العاني، ٕٚٙ( شرح عمدة الحافع كعدة البلفع، جماؿ الديف دمحم بف مالؾ،)(ٗ

 ٕٔٚ/ٔـ، ٜٚٚٔ-قٜٖٚٔبغداد، 
ق(، تح. دمحم محيي الديف عبد الحميد، ٔٙٚ،) ابف ىشاـ األنصاري لمسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ( أكضح ا(٘

 ٕٙٔ/ٖ ،ـٜٓٛٔ-قٓٓٗٔ، القاىرة، ٕٓدار مصر لمطباعة، ط
ق(، تح. دمحم محيي الديف، مطبعة ٔٙٚابف ىشاـ األنصاري،) ،( شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب(ٙ

 ٚٙٗاالستقامة، القاىرة، د.ت، ص
ق(، تح. دمحم السيمي، أضكاء السمف، ٚٙٚ( إرشاد السالؾ إلى حل ألفية ابف مالؾ، ابف قيـ الجكزية، )(ٚ
 ٕٛ٘/ٔـ، ٜٗ٘ٔ-قٖٖٚٔ، الرياض، ٔط
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 (ٔ)السيكطي عّرفو:" ىك ما دؿ عمى حدث كصاحبو "
كيزكؿ، أي: عارض، يطرأ  ؛كعرفو عباس حسف:" اسـ مشتق يدؿ عمى معنى مجرد حادث

 (ٕ)"، كعمى فاعمويمالو صفة الثبكت كالدكاـ، كال ما يشابي فميس
 

 إشكالية المصطمح في اسـ الفاعل:
 عمماء النحك في تحديد مصطمح اسـ الفاعل فانقسمكا إلى فريقيف: اختمف

 

 : الفريق األكؿ
المعنى  ؛ حيث ذىب سيبكيو في قكلو:" فإذا أردت فيو مفأطمق عمى اسـ الفاعل )اسمًا(      

 (ٖ)"... ما أردت في َيْفَعُل كاف نكرة منكنًا كذلؾ قكلؾ: ىذا ضارب زيدًا غداً 
المبرد أفرد لو بابًا سّماه)ىذا باب اسـ الفاعل الذي مع الفعل المضارع( كذلؾ نحك قكلؾ:" ىذا 

 (ٗ)ضارب زيدًا فيذا االسـ إف أردت بو معنى فيك بمنزلة قكلؾ: غبلـ زيد"
قاؿ في باب)األسماء التي أعممت عمل الفعل(:"كىي تنقسـ أربعة أقساـ ؛ حيث ابف السراج

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

 

 :الفريق الثاني
 ف كفي مقدمتيـ  ىذا مذىب الككفييك  أطمق عمى اسـ الفاعل) فعبًل أك فعبًل دائمًا(       
َكاَل  ﴿قكلو تعالي:كما في  لفّراء في مكاضع كثيرة أطمق عمى اسـ الفاعل ) فعبًل اك فعبًل دائمًا(ا

َؿ َكاِفرٍ  فكّحد الكافر كقبمو جمع كذلؾ مف كبلـ العرب فصيٌح جيٌد في االسـ إذا ، (ٙ)﴾َتُككُنكا َأك 
 (ٚ)كاف مشتقًا مف فعل، مثل: الفاعل كالمفعكؿ"

                                                           
تح. عبدالسبلـ ىاركف كعبد ق(، ٜٔٔ( ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، جبلؿ الديف السيكطي، )(ٔ

 ٜٚ/٘،  ـٕٜٜٔ-قٖٔٗٔ ، بيركت،مؤسسة الرسالة، العاؿ سالـ مكـر
 ٖٕٛ/ٖـ، ٜٗٚٔ، القاىرة،  ٖـ(، دار المعارؼ، طٜٜٚٔ( النحك الكافي، عباس حسف، )(ٕ

 ٗٙٔ/ٔالكتاب   (ٖ)
 ٛٗٔ/ٗق(، تح. دمحم عبد الخالق عظيمة، عالـ الكتب، بيركت، د.ت، ٕ٘ٛالمقتضب، لممبرد،) (ٗ)
لفتمي، مؤسسة الرسالة، بيركت، د.ت، ، تح. عبد المحسف ا(قٖٙٔ)األصكؿ في النحك، ابف السراج، (٘)
ٔ/ٕٕٔ 
 ٔٗ( سكرة البقرة آية  (ٙ
 ٕٖ/ٔ ـ، ٖٜٛٔ-قٖٓٗٔ، بيركت، ٖق(، عالـ الكتب، طٕٚٓ( معاني القرآف، لمفراء،)(ٚ



37 
 

السو عند حديثو عف المنادى؛ حيث قاؿ:" يا غبلـ أقبل، تسقط الياء كقاؿ ثعمب في مج       
 منو، كيا ضاربي أقبل، ال تسقط الياء منو، كذلؾ فرؽ بيف االسـ كالفعل" فيك يقصد 

كقاؿ:" كال يحاؿ بيف ، (ٔ)بػ)االسـ(: غبلـ، كبػ)الفعل( ضارب؛ ألنو تضمف معنى الحدث كالزمف
 (ٕ)قاؿ: جائز في قكؿ الكسائي" ،عبد هللا الدائـ كاالسـ بما، طعامؾ ما آكل

 
 

كقد احتج البصريكف بقكؿ الزجاجي الذي عارض الككفييف بقكلو:" كقد ذكرنا أف األفعاؿ عبارة 
عف حركات الفاعميف، كليست في الحقيقة أفعااًل لمفاعميف؛ إنما ىي عبارة عف أفعاليـ، كأفعاؿ 

ذا كاف ذلؾ كما ذكرنا كالحركة ال تبقى كقتيف، بطل مف ذلؾ أف  المعّبريف عف تمؾ األفعاؿ. كا 
 (ٖ)ـ"يككف فعل دائ

 

قراءة، كقد يأخذ اسـ الفاعل مكضع الفعل في القراءات القرآنية المختمفة فيأتي اسـ الفاعل في 
، فقد قرئت)خالق( في اآلية الكريمة:" كهللا خالق كل نفسو المكضع كالفعل في قراءة أخرى في

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

 

كأيًا ما يككف اختبلؼ النحاة في أصل االشتقاؽ أىك الفعل أـ المصدر؟ فإف اسـ الفاعل يربطو 
 عند النحاة بالفعل شبياف:

 

 (ٙ)ٍر عمى الفعل في حركاتو كسكناتوشبو لفظي: أنو جا - أ
 

 

                                                           

ق(، تح. عبد السبلـ دمحم ىاركف، دار المعارؼ، القاىرة، ٜٕٔمجالس ثعمب، أحمد بف يحيى ثعمب، ) (ٔ)
 ٕٛٛ/ٔـ، ٜٓٙٔ

 ٕٔٚ/ٔلسابق  المصدر ا (ٕ)
-قٜٜٖٔ، بيركت، ٖ، تح. مازف المبارؾ، دار النفائس، ط(قٕٖٚ)اإليضاح في عمل النحك: لمزجاجي، (ٖ)

 ٖ٘ ، ـٜٜٚٔ
 ٘ٗ آية سكرة النكر ((ٗ
قضايا في المفعكؿ بو عند النحاة العرب: دمحم أحمد خضير، مكتبة األنجمك ك ، ٕٚ٘ /ٕ  معاني القرآف ((٘

 ٕٙٔ ،  ،ـٖٕٓٓ، القاىرة، المصرية 
، تح. أحمد الدكيش، جامعة (قٔٚٗ)عبد القاىر الجرجاني،  ،، كالمقتصد في التكممةٚٔٔ/ٕ( المقتضب(ٙ

 ٗٛ/ٗشرح المفصل ك ، ٕٓ٘/ٔ، ـٕٚٓٓ-قٕٛٗٔ، الرياض، ٔاإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية، ط
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قد عرفو النحاة منذ سيبكيو الذي عقد لو بابًا" باب مف اسـ الفاعل الذي شبو معنكي: ف -ب
ىك معنى الفعل  -إذف -اسـ الفاعل العامل  ذلؾ أف فمعنى، (ٔ)"جرى مجرى الفعل المضارع

 .المضارع
 صياغة اسـ الفاعل:

غير  اسـ الفاعل سكاء أكاف ثبلثيًا أـ اتفق عمماء النحك القدماء كالمحدثيف عمى صياغة     
 لقياس أك السماع عمى النحك اآلتي؛ حيث قاؿ ابف مالؾ في األلفية:، عمى اثبلثي

ـَ َفاِعلٍ                  َكَغَذا ِمْف ِذي َثبَلَثٍة َيُكْكفُ  ِإَذا          َكَفاِعٍل ُصِغ  اْس
 َفِعلْ  ِقَياُسوُ  ُمَعد ى َبلْ  َغْيرَ  َكَفِعْل         َكْىَك َقِمْيٌل ِفي َفُعْمُت                

 (ٕ) اأَلْجَيرِ  َكَنْحكُ  َكَنُحُك َصْدَيافَ  َأِشِر          َكَأْفَعٌل  َفْعبَلُف َنْحُك 
 :المجرد اسـ الفاعل مف الثبلثي

يأتي مف الفعل إذا أريد بناء اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي جيء بو عمى كزف) فاعل(،       
رة إذا كاف فعمو مفتكح العيف)َفَعَل( متعديًا أك الزمًا، كيأتي الثبلثي المجرد عمى كزف )فاعل( بكث

، كيأتي عمى القمة كػ)َعِمـ( فيك عالـعمى كزف فاعل إذا كاف فعمو مكسكر العيف )َفِعل( متعديًا 
 الزمًا، نحك: َحُمض فيك حامض.إذا كاف فعمو مضمـك العيف )َفُعل( 

، نحك: عمى كزف )فاعل( فيأتي قياساً  أك الزماً إذا كاف مفتكح العيف)َفَعل( سكاء متعديًا  -أ
 ضرب فيك ضارب، ذىب فيك ذاىب

 قياس)فاعل( قميبًل نحك:يأتي عمى أكزاف عمى غير مفتكح العيف  مفأّما السماعي 
ل: طاب فيك طيِّب.  -  َفعِّ
 َفْعل: شاخ: َشْيخ. -
 أْفعل: شاب: أْشيب. -
 فعيل: عاؼ: عفيف. -
ِعل(، فإّما أف يككف متعديًا أك الزمًا، فإف كاف متعديًا فقياسو عمى  إذا كاف مكسكر العيف)فَ  -ب

ذا كاف الزمًا مكسكر العيف يككف  ـَ مِ )فاعل( نحك: َرِكب فيك راكب، كعَ  عمى قياسيًا  فيك عالـ، كا 
 األكزاف اآلتية:

 : َنَضر: َنِضٌر، َفَرح: َفِرح.في )األعراض( َفِعل -
 َعِطش: عطشاف. :لباطف(االمتبلء، كحرارة افي ) فعبلف -
 أعمى. َعِمي:َسِكد: أسكد،  :(األلكاف كالخمق)في أفعل -

                                                           

 ٗٙٔ/ ٔالكتاب  (ٔ)
  ٖٗٔ/ٖ(  شرح ابف عقيل  (ٕ
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كَسِمـ سالـ، كىك  ،ككف سماعيًا، نحك: أِمف فيك آمفأّما إذا جاء عمى كزف )فاعل( في      
 قميل.

غير يككف عمى القياس عمى  ك متعدياالعيف)َفُعل(، سكاء أكاف الزمًا أإذا كاف مضمـك  -ج
 القياسية  يأتي قميبًل عمى كزف)فاعل( نحك: َحُمض فيك حامض، أّما أكزانو ك( كزف)فاعل

 فتككف عمى النحك اآلتي:
 َفْعل: َضُخـ: َضْخـ. -
 فعيل: َجُمل: جميل. -
 .ُيخاِلُطو َسَكادٌ  الذي اأَلْخَضرُ  أي: ؛أفعل: َخُطب: أْخطب -
 َفَعاؿ: جُبف: َجَباف. -
 ُفَعاؿ: شُجع: ُشَجاع. -
 : جُنب: ُجُنب.ُفُعل -
 ِفْعل: عُفر: ِعْفر. -
 ل: َبَطلٌ َفَعل: َبطُ  -

إذا قصد بيا الداللة عمى الثبكت  أي: ؛ىذه الصفات صفات مشبيةأف  ـكقد ذكر ابف ىشا    
، كأما إذا قصد بيا الحدكث فيي أسماء فاعميف .رار كانت صفات مشبية باسـ الفاعلكاالستم

طاىر ػ)كذلؾ فيما دؿ عمى الثبكت ك ،إذا أضيف إلى مرفكعوكضارب كقائـ، فإنو اسـ فاعل، إال 
 (ٔ) (القمب

 فاعل مف الثبلثي:لمبلحظات عمى صياغة اسـ ا
 فاء الفعل الثبلثي ىمزة تصبح مع األلف بعدىا ألف مد) آ (، مثل: أخذ فيك آخذ. -ٔ
ء ُقمبت إذا كاف الفعل الثبلثي أجكؼ معتل العيف، أي: عينو ألف منقمبة عف كاك أك يا -ٕ

 عينو ىمزة في اسـ الفاعل، مثل: قاؿ فيك قائل، ماؿ فيك مائل.
 ، مثل: عكر فيك عاكر.اإذا كانت عينو غير مّعمة، بقيت عمى حالي -ٖ
في الرفع، كالجر، إذا كاف الفعل معتل البلـ ثبلثيًا، أك غير ثبلثي ُحذفت الـ اسـ الفاعل  -ٗ

 ، جاء القاضي.، مثل: جاء قاضٍ ؿ( أك يضاؼما لـ يعرؼ بػ)ا
إذا كاف الفعل مضعفًا ُأدغمت في اسـ الفاعل منو، العيف بالبلـ بعد تسكيف العيف، مثل:  -٘ 

 (ٕ)فّر فيك فاّر، قّص فيك قاّص 
 

                                                           
 ٕٗٔ-ٕٕٔ/ٖ  ،لؾألفية ابف ما أكضح المسالؾ إلى( (ٔ
 ٖٓٔ، ٕٓٔإتحاؼ الطرؼ في عمـ الصرؼ   ((2
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" كىناؾ بعض أنكاع الماضي المتصرؼ ال يصاغ مف مصدره اسـ الفاعل عمى صيغة       
، كشرؼ شارؼ، يدؿ عمى معنى طارئ فاعل لمداللة عمى الحدكث نحك: كُرـ الرجل فيك كاـر

نما ىك دائـ أك شبيو بالدائـ، فيجب التصرؼ بػ :  حادثًا، كا 
كىي)الصفة المشبية(  ،تغيير الصيغة الدالة عمى الحدث إلى صيغة أخرى دالة عمى الثبكت -أ

 مثل: كريـ، شريف.
 ر البديية(، أك تككف ىنالؾ قرينة لفظية إضافة اسـ الفاعل إلى فاعل كػ)لي صديق حاض -ب
نما  -ت أك قرينة معنكية تدؿ عمى صيغة فاعل كػ)مالؾ يـك الديف( كال يراد منيا الحدكث، كا 

 (ٔ)يراد منيا الثبكت"
نية أّما بالنسبة لؤللفاظ الكاردة في األحاديث القدسية       السـ  في كتاب اإلتحافات الس 

 ، ، كالمزيدلفعل الثبلثي المجردمرة، مف ا كثبلثيف خمساً ك ئًة ا( مٖ٘ٔالفاعل فقد جاءت)
 لتمؾ األلفاظ عمى النحك اآلتي: تقريبِّاً  إحصاءً  ذكركسكؼ أ

 .اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد أكاًل:
في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات  مرة سبعيفك  إحدى( ٔٚ) اسـ الفاعل كقد جاء 

نية  )فاعل(. زف قياسيًا عمى ك  مف الفعل الثبلثي المجرد الس 
: المجرد اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي -ٔ  البلـز

؛ حيث قاؿ سيبكيو:" يُ        إلى  د  عَ تَ ا كل عمٍل لـ يَ أمّ بنى اسـ الفاعل مف الثبلثي المجرد البلـز
ى، كيككف االسـ فاعبًل كالمصدر يككف فإنو يككف فعمو عمى ما ذكرنا في الذي يتعد   ؛منصكب

ًا كىك ساكٌت، كتَ كُ سُ  تَ كَ ًا كىك جالٌس، كسَ كسَ مُ جُ  َس مَ ، كجَ دٌ اعِ ًا كىك قَ كدَ عُ قُ  دَ عَ قَ  كاًل، كذلؾ نحك:عُ فُ 
 (ٕ)"بٌ اىِ كىك ذَ  اً كبَ ىُ ذُ  بَ ىَ ٌت، كذَ بِ اْ ًا كىك ثَ كتَ بُ ثُ  تَ بَ كثَ 

مرة، بصيغ: المفرد  كعشريف ثبلثاً  (ٖٕسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي البلـز )كقد جاء ا      
 ، كجمع المؤنث السالـ.مذكر السالـ، كجمع الالمذكر
 مرة. عشرة ثمانيَ ( ٛٔأّما ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد جاء)      

ـِ إنا َأْنَزْلَنا اْلَماؿَ  الحديث القدسي:" في ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كما جاء في َقا بَلةِ  إلِ يَتاِء الز َكاِة َكَلْك َكاَف  الص  َكاِ 
ـَ َكاٍد أَلَ  َكاَل  َثاِلثٌ َكَلْك َكاَف َلُو َكاِدَياِف أَلََحب  َأْف َيُككَف ِإَلْيِيَما ، َثافٍ َحب  َأْف َيُككَف ِإَلْيِو اِلْبِف آَد

ـ  َيُتكُب َّللا ُ َعَمى َمْف َتابَ  ـَ ِإال  التَُّراُب ُث  (ٖ)" َيْمؤَلُ َجْكَؼ اْبِف آَد
                                                           

 ٕٗٗ-ٕٕٗ/ ٖالنحك الكافي ((ٔ
 ٜ/ٗ( الكتاب  (ٕ
رقـ  ٖٕٚ/ٖٙ، أخرجو اإلماـ أحمد في المسند،  ٕ٘( اإلتحافات الّسنية  في األحاديث القدسية  (ٖ

 ( كىك صحيح.ٜٕٙٓٔالحديث)
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ـَ َعَمى َنْفِسيالحديث القدسي: في  ملسو هيلع هللا ىلصككقكلو        ْمُت الظُّْم ًما َفبَل َكَجَعْمُتُو َبْيَنكُ  "إنِّي َحر  ـْ ُمَحر 
ـْ َتَظاَلُمكا ـْ ُتُو َفاْسَتْيُدكِني َأْىِدُكـْ ِإال  َمْف َىَديْ  َضاؿٌّ ، َيا ِعَباِدي ُكمُُّك ِإال  َمْف  َجاِئعٌ ، َيا ِعبػَاِدي ُكمُّكُػ
ـْ ِعْمُكـْ َفاْسَتْطِعُمكِني ُأطْ  َأْطَعْمُتوُ   (ٔ)"ِإال  َمْف َكَسْكُتػُو َفاْسَتْكُسكِنػي َأْكُسُكـْ  َعارٍ ، َيا ِعَباِدي ُكمُُّك

 

 

 .مرتيفبصيغة جمع المذكر السالـ فقد جاء أّما ما جاء        
ذاك  ...كحى هللا إلى مكسىأ:" ملسو هيلع هللا ىلصكقكلو  نا إليو: إنفقل رأيت الدنيا مقبمة ا   ا  كا 

ذا رأيت الدنيا ...راجعكف   (ٕ)"الصالحيف فقل : مرحبًا بشعار ،مدبرة كالفقَر ُمُقببلً  كا 
 

 أّما ما جاء بصيغة جمع المؤنث السالـ فقد جاء مرة كاحدة.      
اِلِحيفَ َأْعَدْدُت ِلِعَباِدي " كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي:" ال ِذيَف آَمُنكا َكَعِمُمكا  الص 

اِلَحات  (ٖ)"َكاَل َخَطَر َعَمى َقْمِب َبَشرٍ  ،َكاَل ُأُذٌف َسِمَعْت  ،َرَأْت  َما اَل َعْيفٌ  الص 
 

 فقد كرد مرتيف. جمع التكسيرأم ا ما جاء بصيغة       
اَلْت: َيا َربِّ ، َكَلَقِد اْشَتَكْت ِإَلى َّللا ِ َفقَ ِإف  ِلْمَكْعَبِة ِلَساًنا َكَشَفَتْيفِ  كما قكلو في الحديث القدسي:"

ًداَقل  ُعك اِدي، َكَقل  ُزك اِري. َفَأْكَحى َّللا ُ َعز  َكَجل : ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا  ًعا ُسج  َيِحنُّكَف ِإَلْيِؾ َكَما  ،ُخش 
 (ٗ)"َتِحفُّ اْلَحَماَمُة ِإَلى َبْيِضَيا

 
 

 اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد المتعدي: -ب
 ىذا باب بناء األفعاؿسـ الفاعل مف الثبلثي المجرد المتعدي؛ حيث قاؿ سيبكيو: "يبنى ا      

فاألفعاؿ تككف مف ىذا عمى ثبلثة  ا بو كمصادرىايَ عُ كقِ اؾ إلى غيرؾ كتُ د  عَ التي ىي أعماؿ تَ 
      لَ عَ ا فَ فأمّ  عبل.كيككف المصدر فعبًل، كاالسـ فا، لُ عِ فْ يَ  لَ عَ ، كفَ لُ عَ فْ يَ  لَ عَ ، كفَ لُ عُ فْ يَ  لَ عَ أبنية: عمى فَ 

                                                           
نية في األحاديث القدسية   ((ٔ ( ٕٚٚ٘رقـ الحديث) ٜٜٗٔ/ٗ، أخرجو مسمـ في الصحيح ٕٚاإلتحافات الس 

 كىك صحيح.
نية في األحاديث القدسية  ( (ٕ ، المتقي اليندي، نز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ، كٜٛاإلتحافات الس 
رقـ  ٗٛٗ/ٙـ، ٜٔٛٔ-قٔٓٗٔ، بيركت، ٘ق(، بكري حياني كصفكة السقا، مؤسسة الرسالة، طٜ٘ٚ)

 عيف.( كىك ضٔ٘ٙٙٔالحديث)
نية في األحاديث القدسية   ((ٖ ( ٜٖٚٔرقـ الحديث) ٜٜٔ/٘، أخرجو الترمذي في السنف ٕٕاإلتحافات الس 

 كىك صحيح.
نية في األحاديث القدسية  ( (ٗ رقـ  ٗ٘ٔ/ٙ، أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ٚٓٔاإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيف.ٙٙٓٙالحديث)
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كدقو يدقو دقًا،  ،ًا، كاالسـ خالققَ مْ خَ  وُ قُ مُ خْ يَ  وُ قَ مَ قتبًل، كاالسـ قاتل؛ كخَ  لُ تُ قْ كمصدره فقتل يَ  لُ عُ فْ يَ 
. ًا، كىك سَ بْ حَ  ُس بِ حْ يَ  َس بَ كحَ  ،بًا كىك ضاربٌ رْ َض  بُ رُ ْض يَ  بَ رَ فنحك: َض  لُ عِ فْ يَ  لَ عَ ا فَ كأمّ  كاالسـ داؽٌّ

 وُ مُ قَ مْ يَ  وُ مَ قِ سًا كىك الحٌس، كلَ حْ لَ  وُ سُ حَ مْ يَ  وُ سَ حِ كمصدره كاالسـ فنحك: لَ  لُ عُ فْ يَ  لَ عِ كأما فَ . حابس
 (ٔ)"بًا كىك شاربٌ رْ شَ  وُ بَ رَ شْ يَ  وُ بَ رِ ًا كىك القـٌ، كشَ مَ قْ لَ 

مرة، بصيغ:  كأربعيف تسعاً ( ٜٗالمتعدي ) المجرد سـ الفاعل مف الفعل الثبلثيكقد جاء ا     
 كجمع المذكر السالـ، كجمع التكسير.مفرد المؤنث، كال، المفرد المذكر

 مرة. كعشريف ثمانيَ  (ٕٛأّما ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد جاء)     
 :ة اآلتيةالقدسي ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث كقكلو

 (ٕ)َأْف َأْذُكَرُه كىك لي ِبَمْقٍت" َعَمي   قٌّ َفحَ  َعاصٍ َكَمْف َذَكَرِني َكُىَك ِلي " 
ْنَتِقَمف  ِمَف " ـِ َكِعز ِتي َكَجبلِلي أَل ْنَتِقَمف  ِمم ْف َرَأى َمْظُمكًما، َفَقَدَر َأْف ِفي َعاِجِمو ك آِجِموِ  الظ اِل ، َكأَل

ـْ َيْنُصْرهُ   (ٖ)"َيْنُصُرُه، َفَم
ـْ زَاُركَؾ ِفي َبيْ ، َما ِلِعَباِدَؾ َعَمْيَؾ إِ َداُكَد َقاَؿ : ِإَلِيي ِإف  " َعَمى اْلَمُزكِر  َزاِئرٍ  ؟ َقاَؿ : ِإف  ِلُكلِّ ِتؾَ َذا ُى

ـْ ِإَذا َلِقيُتُيـْ  ْنَيا، َكَأْغِفَر َلُي ـْ ِفي الدُّ ـْ َعَمي  َأْف ُأَعاِفَيُي ا، َيا َداُكُد ِإف  َلُي  (ٗ)"َحقًّ
 مرات.تسَع ( ٜ)أّما ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد جاء       

 َسِميَمةٍ ِإال ِبُقُمكٍب  َأْف ال َيْدُخُمكا َبْيًتا ِمْف ُبُيكِتي قكمؾأنذر " في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو 
 (٘)َكُفُركٍج َطاِىَرٍة" َنِقي ةٍ َكَأْيٍد  َصاِدَقةٍ َكَأْلُسٍف 

 

                                                           
 ٘/ٗ( الكتاب  (ٔ
ق(، تح. ٜٓ٘، مسند الفردكس بمأثكر الخطاب، لمديممّي، )ٕٓنية  في األحاديث القدسية ( اإلتحافات السّ (ٕ

، رقـ ٜٚٔ/ ٖـ، ٜٙٛٔ-قٙٓٗٔ، بيركت، ٔالسعيد بف بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية، ط
 ( كىك ضعيف.ٙٛٗٗالحديث)

نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ رقـ  ٘ٔ/ٔألكسط ، أخرجو الطبراني في المعجـ اٚ٘اإلتحافات الس 
 ( كىك ضعيف.ٖٙالحديث)

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

نية في األحاديث القدسية   ((٘ ، مختصر تاريخ دمشق البف عساكر، تح. ركحية النحاس ٗٓٔاإلتحافات الس 
 ، كىك ضعيف.ٕٖٓ/ٕٚـ، ٜٗٛٔ-قٕٓٗٔ، دمشق، ٔر الفكر، طكآخركف، دا
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، َكاِرَىةً ْت : ال َأْخُرُج ِإال "َقاَؿ َّللا ُ َتَعاَلى ِلمن َفِس: اْخُرِجي، َقالَ : في الحديث القدسيملسو هيلع هللا ىلص  كقكلو ك 
ْف كرىت"    (ٔ)َقاَؿ: اْخرجي كا 

 
 مرات. سبعَ ( ٚجاء بصيغة جمع المذكر السالـ فقد جاء)أّما ما       
 الحديث القدسي:في  ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو

ائِ  تَمْسَأَلِتي َأْعَطْيُتُو َأْفَضَل َما ُأْعِطيَعْف َ َمْف َشَغَمُو ِذْكِري  "  (ٕ)"ِميفَ الس 
 

 مرات. خمَس ( ٘) ير فقطسأّما ما جاء بصيغة جمع التك       
ي ِتَؾ ُتْسَعِماَئٍة "في الحديث القدسي:  ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو  ْز ِمْف ُذرِّ ـْ َفَجيِّ َيُقكُؿ هللا َيْكـَ اْلِقَياَمِة يا آدـ: ُق

 (ٖ)"اأَلْسَكدِ  ....َكَبَكْكا، َأْصَحاُبوُ اْلَجن ِة، َفَبَكى َكِتْسَعٍة َكِتْسِعيَف ِإَلى الن اِر، َكَكاِحًدا ِإَلى 
 

ْف ُخُمَقَؾ َكَلْك َمَع " :في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص ككقكلو ـَ َيا َخِميِمي َحسِّ َأْكَحى َّللا ُ َعز  َكَجل  ِإَلى ِإْبَراِىي
ارِ   (ٗ( ..."اْلُكف 

 
 دسية مف الثبلثي.في األحاديث الق أم ا السماعي لـ يرد

 
 
 
 
 
 

                                                           
نية في األحاديث القدسية   ((ٔ ق(، تح. محفكظ الرحمف زيف ٕٜٕ، مسند البزار، لمبزار، )٘٘اإلتحافات الس 

( كىك ٜٜٓ٘، رقـ الحديث)ٚٙ/ٚٔـ، ٜٛٛٔ، المدينة المنكرة، ٔالديف كآخركف، مكتبة العمـك كالحكـ، ط
 صحيح.

ق(، تح. عبد الرحمف ٕٙ٘، خمق أفعاؿ العباد، لمبخاري، )ٙٙات الّسنية  في األحاديث القدسية اإلتحاف( (ٕ
 ( كىك صحيح.ٚٙ٘، رقـ الحديث)ٜٓٔ/ٔعميرة، دار المعارؼ السعكدية، الرياض، د.ت، 

نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ ( ٕٚٗ٘رقـ الحديث) ٗٛٙ/ٗ، أخرجو الترمذي في السنف ٕٜاإلتحافات الس 
 ىك صحيح.ك 

نية في األحاديث القدسية  ( (ٗ ق(، تح. طارؽ دمحم ٖٓٙ، المعجـ األكسط، الطبراني، )ٓٓٔاإلتحافات الس 
 ( كىك ضعيف.ٙٓ٘ٙرقـ الحديث) ٖ٘ٔ/ٙكعبد المحسف الحسيني، دار الحرميف، القاىرة، د.ت، 
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 اسـ الفاعل مف غير الثبلثيثانيًا: 
 مف الرباعي، لـ يرد في األحاديث القدسية. -ٔ
 :المزيداسـ الفاعل مف  -ٕ
 اسـ الفاعل مف مزيد الثبلثي. -أ

كزف مضارعو؛ بإبداؿ  عمى مزيدًا يشتق مما يككف  فقد أشار النحاة إلى أف بناء اسـ الفاعل   
 يمًا مضمكمة ككسر ما قبل اآلخر؛ حيث قاؿ ابف مالؾ:حرؼ المضارعة م

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

 
 

مثل: أعشب السيل فيك  ،"كقد شذت مف غير الثبلثي ألفاظ قميمة جاء منيا اسـ الفاعل
مثل:  ،ك)يافع(، كجاءت بعض ألفاظ شاذة مفتكحة ما قبل اآلخر)عاشب(، كأيفع الغبلـ في

 (ٕ)"(ُمحَصف)، كأحصف الرجل فيك (ُمْسَيب)أسيب فيك 

نية مف الفعل الثبلثي المزيد        أما ما كرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
  :كستيف مرة اً ثبلث( ٖٙفقد كرد)

 

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

 .كثبلثيف مرة فاثنتي( ٕٖالمفرد المذكر فقد جاء )أّما ما جاء بصيغة       
 في األحاديث القدسية اآلتية: قكلو ملسو هيلع هللا ىلص كما
 (ٖ)كبيف الذنب" المؤمف خميت بيف عبدي ما العجب مف مفالمؤ لكال أف الذنب خير لعبدي "
في الدنيا ثـ أفضحو بعد أف سترتو كال أزاؿ  مسمـمف أف أستر عمى  نا أكـر كأعظـ عفكاأ "

 (ٗ)"أغفر لعبدي ما استغفرني

                                                           
 ٖٚٔ /ٖشرح ابف عقيل  ((ٔ

ق(، تح. نصر هللا نصر هللا، مكتبة الرشد، الرياض، ٖٔ٘ٔشذا العرؼ في فف الصرؼ، أحمد الحمبلكي، ) (ٕ)
 .ٕٙق،  ٕٕٗٔ

رقـ  ٗٔ٘/ٖ، ذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ ٜ٘  يث القدسية( اإلتحافات الّسنية في األحاد(ٖ
 ( كىك صحيح.ٕٚٙٚالحديث)

نية في األحاديث القدسية  ( (ٗ كيـ الترمذي، ، نكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، الحٖ٘اإلتحافات الس 
 ، كىك مرسل.ٖٗ/ٕق(، تح. عبد الرحمف عميرة، دار الجيل، بيركت، ٕٖٓ)
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 مرات. ثبلثَ ( ٖأّما ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد جاء )      

ذا رأيت الدنيا "ث القدسي: في الحديملسو هيلع هللا ىلص كقكلو  نا إليو راجعكف  :فقل مقبمةكا  ذا رأيت ، إنا  كا  كا 
 (ٔ)"مرحبًا بشعار الصالحيف :فقل ،كالفقر مقببلً  ،مدبرة الدنيا

 

 مرة. ةَ عشر  تسعَ ( ٜٔأّما ما جاء بصيغة جمع المذكر السالـ فقد جاء )      
 :في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو

 (ٕ)في  " المتزاكريفك ،في   المتباذليف، كفيّ  المتجالسيفك ،فيّ  لممتحابيف محبتي كجبت "
 
 مرة كاحدة.أّما ما جاء بصيغة المثنى فقد جاء   

، ككاف أحُدىما ُمَتَكاِخيافِ في بني إسرائيَل  كاَف رجبلفِ :" الحديث القدسيفي  قكلو ملسو هيلع هللا ىلصكذلؾ 
 (ٖ) ..."في العباَدةِ  اُمجتِيدً  ، كاآلخرُ ُمْذِنًبا

 
 ت.مرا ثمانيَ ( ٛفقد كرد )الفعل الثبلثي المزيد المتعدي   -ٕ
 بصيغتي: المفرد المذكر، كجمع المذكر السالـ. 

 مرات. سبعَ ( ٚأّما ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد جاء )      
 في الحديث القدسي:ملسو هيلع هللا ىلص لو كقك 
 (ٗ)"كعمي الثكاب ،بعضكـ عف بعض كحيد ليعفكايا أىل الت المنادينادي "ي
 

 .مرة كاحدةأّما ما جاء بصيغة جمع المذكر السالـ فقد جاء       
: َيا َأَخا ِإلَ  هللا َأْكَحى": الحديث القدسي قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في كذلؾ  (٘)."...اْلُمْنِذِريفَ َكَيا َأَخا  ،اْلُمْرَسِميفَ ي 
      

 

                                                           
 ٔٗتـ تخرجو ( (ٔ
نية في األحاديث القدسية ( (ٕ ( ٖٕٕٛٚرقـ الحديث) ٚٗٗ/ٖٚ، أخرجو أحمد في المسند ٜٗ اإلتحافات الس 

 كىك صحيح.
نية في األحاديث القدسية( (ٖ ( ٕٜٕٛرقـ الحديث) ٙٗ/ٗٔد في المسند ،  أخرجو أحم٘ٔٔ  اإلتحافات الس 

 كىك صحيح.
نية في األحاديث القدسية  ( (ٗ رقـ  ٚٛ/ٕ، أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ٚٔٔاإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيف.ٖٖٙٔالحديث)
    54تم تخرجه ( (٘
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عدة، مزيدًا بحرؼ، كبحرفيف،  الثبلثي المزيد فقد جاء عمى مبافٍ الفاعل مف  أّما اسـ      
 كبثبلثة أحرؼ، كىي كاآلتي:

  :اسـ الفاعل المزيد بحرؼ كاحد -أ
 مرة. كأربعيف إحدى( ٔٗكقد جاء)، أفعل، كفّعل، كفاعلاألكزاف اآلتية:  مفكقد جاء  

 :أفعل
، كجاء كثبلثيف مرة اً ست( ٖٙفقد جاء) فعلأ كزف  مفمزيدا بحرؼ كاحد أّما ما كرد       

 ل(.عِ فْ )مُ المزيد أفعل عمى كزف 
 :في األحاديث القدسية اآلتية ملسو هيلع هللا ىلص في قكلوكما 
في الدنيا ثـ أفضحو بعد أف سترتو كال أزاؿ  مسمـمف أف أستر عمى  نا أكـر كأعظـ عفكا" أ

 (ٔ)"أغفر لعبدي ما استغفرني
 (ٕ)كبيف الذنب" المؤمفخميت بيف عبدي  ما العجب مف المؤمفر لعبدي لكال أف الذنب خي"
ـُ َّللا ِ َعَمْيِو، َكَشَراُبَؾ ُكلُّ ِكَتاُبَؾ اْلَكْشـُ  " ْعُر، َكُرُسُمَؾ اْلَكَيَنُة، َكَطَعاُمَؾ َما ال ُيْذَكُر اْس  ، َكقراَءتَؾ الشِّ

ُنؾَ كَ ، َكِصْدُقَؾ اْلَكِذُب، .... ُمْسِكرٍ   (ٖ)..." ِمْزَمارُ الْ  ُمَؤذِّ
 

ذا رأيت الدنيا " نا إليو راجعكف  مقبمةكا  ذا رأيت الدنيا فقل إنا  كا  كالفقر مقببًل فقل  مدبرة كا 

 (ٗ)"مرحبًا بشعار الصالحيف
 :فّعل

عمى كزف فّعل ، كجاء المزيد مرتيففقد جاء  فّعل أّما ما كرد مزيدا بحرؼ كاحد عمى كزف      
 ل(.عّ فَ )مُ 

  األحاديث القدسية اآلتية: في ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكما جاء 
 (٘)"أك كانت العجمة مف شأني لعّجمُت لمقانطيف مف رحمتي العقكبة ُمَعّجبلً  فمك كنتُ " 

                                                           
 ٗٗتـ تخريجو ( (ٔ
 ٗٗتـ تخريجو ( (ٕ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ ق(، تح. حمدي السمفي، ٖٓٙ، المعجـ الكبير، لمطبراني، )ٖٔٔاإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيف.ٔٛٔٔٔ، رقـ الحديث)ٖٓٔ/ٔٔـ، ٜٜٗٔ-ق٘ٔٗٔ، القاىرة، ٕمكتبة ابف تيمية، ط
  ٔٗتـ تخريجو ( (ٗ
نية في األحاديث القدسية   ((٘ رقـ  ٙٗٔ/ٖ، ذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ ٔٙاإلتحافات الس 

 ىك ضعيف.( ك ٜٔٓ٘الحديث)
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ْعُر، َكُرُسُمَؾ ِكَتاُبَؾ اْلَكْشـُ  :"في الحديث القدسي إلبميس -كجل عز-يقكؿ هللا ، َكقراَءتَؾ الشِّ
ـُ َّللا ِ َعَمْيِو، َكَشَراُبَؾ ُكلُّ اْلَكَيَنُة، َكَطَعاُمَؾ َما  ُنؾَ ، َكِصْدُقَؾ اْلَكِذُب، .... ُمْسِكرٍ  ال ُيْذَكُر اْس  َكُمَؤذِّ

 (ٔ)..." اْلِمْزَمارُ 
 

 فاعل:
، كجاء المزيد مرات  ( ثبلثَ ٖفقد جاء ) فاعل كزف  مفأّما ما كرد مزيدا بحرؼ كاحد       
 ل(.)مفاعِ عمى كزف فاعل 

كعمي  ،بعضكـ عف بعض يا أىل التكحيد ليعفكا المنادي ناديي"لقدسي: الحديث ا كقكلو في
 (ٕ)"الثكاب

 :يفاسـ الفاعل المزيد بحرف -ب
 .إحدى كعشريف مرة( ٕٔ)جاء كقد ، افتعل، كتفّعل، تفاعلاألكزاف اآلتية:  مفكقد جاء  

 افتعل:
 )مفتعل(.، عمى كزف مرات ( أربعَ ٗفقد جاء ) افتعل كزف  مفأّما ما كرد مزيدا بحرفيف       

، في بني إسرائيَل ُمَتَكاِخياِف، ككاف أحُدىما ُمْذِنًبا كاَف رجبلفِ " :كقكلو في الحديث القدسي
 ،يرى اآلخَر عمى الذنِب، فيقكُؿ: أقِصْر  المجتيدُ  ، ككاف ال يزاؿُ في العباَدةِ  ُمجتِيًداكاآلخُر 

ِني كربِّي، أُبِعْثَت عَمي  رقيًبا؟! فقاؿ: كهللِا ال فقاؿ: خمِّ ، : أقِصْر ، فقاؿ لوفكجَدُه يكًما عمى ذنٍب 
  (ٖ)"ا، فاجتمعا عنَد ربِّ العالميفَ ، فقبض ُركَحيمَيْغِفُر هللُا لَؾ، أك ال ُيْدِخُمَؾ هللُا الجنةَ 

 

ـْ َفْضبل ،ِعَباِدي يا :"كقكلو في الحديث القدسيك  ـْ َقْرًضا  َأْعَطْيُتُك ِمْنُو َما  َكَمْف َأَخْذتُ  ...َكَسَأْلُتُك
 (ٗ)"اْلُمْيَتِديفَ َأْعَطْيُتُو ُكْرًىا َفَصَبَر َكاْحَتَسَب َأْكَجْبُت َلُو َصبلِتي َكَرْحَمِتي َكَكَتْبُتُو ِمَف 

 

 :تفّعل
 عل(.تف)معمى كزف  ،مرات ( ثبلثَ ٖفقد جاء ) تفّعل كزف  مف يفأّما ما كرد مزيدا بحرف     

                                                           
 ٙٗتـ تخريجو  ( (ٔ
 ٘ٗتـ تخريجو ( (ٕ
  ٘ٗتـ تخريجو ( (ٖ
نية في األحاديث القدسية   ((ٗ رقـ  ٖٛٛ/ٙ، ذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ ٗٛاإلتحافات الس 

 ( كىك صحيح.ٜٔٔٙٔالحديث)
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ُعكفَ ِإَلي   َيَتَصن عَ  فْ لَ  ، ِإن وُ ُمكَسى يا" :لحديث القدسيفي ا ملسو هيلع هللا ىلص  كقكلو       ِمْثِل الزُّْىِد بِ  اْلُمَتَصنِّ
ْنَيا َب ِإَلي   ـْ ، َكلَ ِفي الدُّ ْمُت َعَمْيِيـْ ِبِمْثِل اْلَكرَ  اْلُمَتَقرُِّبكفَ َيَتَقر  ، َكَلْف َيَتَعب َد ِإَلي  ِع َعم ا َحر 

 (ٔ)"ُبَكاِء ِمْف ِخيَفِتيِبِمْثِل الْ  كفَ متعبدالْ 
 

 :تفاعل
 )متفاعل(.كزف عمى ، عشرةَ  ( أربعَ ٗٔفقد جاء ) تفاعل كزف  مف يفأّما ما كرد مزيدا بحرف   

ككاف أحدىما مذنبا  متكاخيافبني إسرائيل  في كاف رجبلف :"في الحديث القدسيملسو هيلع هللا ىلص كقكلو 
 (ٕ)"كاآلخر مجتيدا

، فيّ  المتجالسيفك ،فيّ  لممتحابيف كجبت محبتي :"في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلصكقكلو 
 (ٖ)في  " المتزاكريفك ،في   المتباذليفك
 
  اسـ الفاعل المزيد بثبلثة أحرؼ: -ت

 استفعل:
المزيد  مف كجاءكاحدة فقد جاء مرة  استفعل عمى كزف  أحرؼ ثبلثةأّما ما كرد مزيدا ب      

 )مستفعل(عمى كزف استفعل 
يا  :"عميو السبلـ-أكحى إلى سيدنا مكسىقكلو تعالي في الحديث القدسي عندما ك       

 (ٗ)"غيثا، أكف لؾ في الشدة صاحبا كلممستجيرمكسى كف لمفقير كنزا، كلمضعيف حصنا، 
 
 

 

 
                                                           

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

 ٘ٗتـ تخريجو  ((ٕ
 ٘ٗتـ تخريجو  ( (ٖ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٗ رقـ  ٚٛٗ/ٙ، ذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ ٜٚاإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيف.ٗٙٙٙٔالحديث)
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 المزيد اسـ الفاعل مف الرباعي -ٕ

 مرة كاحدة. (ملنافعكزف) عمى بحرفيف حيث جاء مزيداً      

يا رب حتى يدخل  لمكلداف يـك القيامة: ادخمكا الجنة، فيقكلكف: في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو 
، ادخمكا الجنة، فيقكلكف: محبنطئيف فيقكؿ هللا عز كجل: ما لي أراىـ ،آباؤنا كأمياتنا فيأبكف 

 (ٔ)"يا رب آباؤنا، فيقكؿ: ادخمكا الجنة أنتـ كآباؤكـ

ُب ك ، َحَبْنطى: الُمْمتمئ غَضبًا َأك ِبْطَنةً الو محبنطئيف: مف )َحَبط(، الُمْحَبْنِطي: الُمتَغضِّ
ْيءِ  مل( فأصبح مزيدًا نفعا، كألحق بالرباعي بزيادة األلف في آخره ككزنو )(ٕ)الُمْسَتْبِطُئ ِلمش 

 بحرفيف.

  .بحرفيفمحبنطئيف: مف احبنطى مزيدة مف األصل )َحَبط( 
 
 

بة األكلى مف؛ حيث كركد الصفات المشتقة في األحاديث كقد جاء اسـ الفاعل في المرت   
، كجارى مضارعو في الحاؿ كاالستقباؿ، كيصف ذاتاً  القدسية، ألنو دؿ  عمى حدث كصاحبو

 كاشتق مف فعل لمف قاـ بو عمى معنى الحدكث، عمى كجو التجدد كالحدكث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 كىك صحيح.
 ٕٕٚ/ٚلساف العرب   ٕ))
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 الثانيالمبحث 

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المػػػػػفعكؿ
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 اسـ المفعكؿ
 تطكر مصطمح اسـ المفعكؿ:

أف متقدمي النحاة، كػ) سيبكيو، كالمبرد، كالفراء( كغيرىـ، لـ يقدمكا تعريفًا السـ  يبلحع      
المفعكؿ، لكف ليـ الفضل الكبير أف كضعكا النكاة األكلى لمفيـك اسـ المفعكؿ ككيفية اشتقاقو، 

عمالو،  بعدىـ كقد عرفكا اسـ المفعكؿ عمى أنو: اسـ مشتق  ىناؾ مف جاء مفك كصياغتو كا 
 بعض التعريفات لو: كىذهل، لمداللة عمى مف كقع عميو الفع

 (ٔ)دّؿ عمى مف كقع عميو الفعل" :" كاسـ المفعكؿ: ماعّرفو عبد القاىر الجرجاني
 

 (ٕ)"ىك الجاري عمى)ُيْفَعُل( مف فعمو، نحك)مضركب(، كيعمل عمل الفعل :" عّرفو  الزمخشري 
 

 (ٖ)مف فعل، لمف كقع عميو" :" ما اشتقعّرفو  ابف الحاجب
 

 (ٗ)ابف مالؾ عّرفو:" ىك ما دّؿ عمى حدث كمفعكلو، كيعمل عمل فعل المفعكؿ"
 

"  (٘)ابف ىشاـ عّرفو:" ىك ما اشتق مف فعل لمف كقع عميو كػ: مضركب، كمكـر
 

القدماء في تعريفاتيـ كمف  اد تابعك أّما بالنسبة لممحدثيف فمـ يضيفكا شيئًا جديدًا، كق      
 ذلؾ:

 

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

 

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

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

                                                           
، ٔتح. عمي تكفيق الَحَمد، مؤسسة الرسالة، ط  ىػ(،ٔٚٗ( المفتاح في الصرؼ، عبد القاىر الجرجاني، )(ٔ

 ٜ٘ ـ، ٜٚٛٔ-قٚٓٗٔبيركت، 
 ٕٕٗ( المفصل في العربية  (ٕ
 ٔٗٚ/ٕ( شرح الرضي لكافية ابف الحاجب  (ٖ
، ٔق(، تح. عبد الرحمف السيد كدمحم بدكي المختكف، مطبعة ىجر، طٕٚٙ، البف مالؾ، )شرح التسييل( (ٗ

 ٚٛ/ٖـ،  ٜٜٓٔ-قٓٔٗٔالقاىرة، 
 ٓٛٗ( شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب  (٘
 ٚٓٔ( إتحاؼ الطرؼ في عمـ الصرؼ  (ٙ
 ٕٔٚ/ٖ( النحك الكافي  (ٚ

  ٕ٘ ـ، ٕٚٓٓ-قٕٛٗٔ، عماف، ٕ، دار عمار، طمعاني األبنية في العربية، فاضل صالح السامرائي (ٛ)
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 صياغة اسـ المفعكؿ
عدة، سكاء أكاف  جرد، كالثبلثي المزيد، كعمى مبافٍ يصاغ اسـ المفعكؿ مف الثبلثي الم      

 الزمًا، أك معتديًا.
 أكاًل: صياغة اسـ المفعكؿ مف الثبلثي المجرد:

كنبلحع أنو يشتق مف الفعل  ،بلثي المجرد عمى كزف)مفعكؿ(يصاغ اسـ المفعكؿ مف الث      
، (ٔ)قاؿ سيبكيو:" فمفعكؿ مثل)ُيْفَعُل(، كفاعل مثل)َيْفَعُل("؛ حيث المبني لممجيكؿ مف)ُيْفَعُل(

ذا كاف االسـ مفعكاًل، كفي أكلو الميـ كاف عمى مثل)ُيْفَعُل("كابف   (ٕ)جني قاؿ: "كا 
عمى الفعل المضارع الذي معناه)ُيْفَعُل( تقكؿ: زيد ضارب  المبرد:" كاسـ المفعكؿ جارٍ  قاؿك 

 (ٖ)عمرًا، كما تقكؿ: زيد يضرب عمرًا، كزيد مضركب"
أّما إف أردت بناء اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي قياسًا جيء بو عمى زنة)مفعكؿ(؛       

 حيث قاؿ ابف مالؾ:
ـِ مفعكِؿ الثبلثيِّ اط َردْ   (ٗ)َكآٍت ِمْف َقَصدْ ِزنُة مفعكٍؿ  *** في اس

في كتاب اإلتحافات الّسنية في  كالمزيد اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد كرد فقد
 كعشريف مرة. ف( اثنتيٕٕ)األحاديث القدسية

ًا، الزمًا كمتعدي خمس عشرة مرة،( ٘ٔ)اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد فقد جاء
 كجميعيا بصيغة المفرد المذكر.

  مف الثبلثياسـ المفعكؿ  -أكال
: -أ  اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد البلـز

 مرتيف بصيغة المفرد المذكر فقد كرد      
 (٘)عمييـ، كال الضاليف" المغضكب في الحديث القدسي:"...غيرملسو هيلع هللا ىلص قكلو ك
 

                                                           
 ٜٓٔ/ٔ( الكتاب  (ٔ
 ٕٓٚ/ٔ( المنصف  (ٕ
 ٜٔٔ/ٕ( المقتضب  (ٖ
 ٖٚٔ/ٖ( شرح ابف عقيل  (ٗ
نية في األحاديث القدسية  ( (٘ رقـ  ٜٕٚ/ٙمعجـ األكسط أخرجو الطبراني في ال، ٕٔاإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيف.ٔٔٗٙالحديث)
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إال سقيتو بما انتيؾ منيا  خمر مف  سمـال يشرب عبد م :"في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص ككقكلو     
لو، كال يتركيا كىك عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو  مغفكربعد أك  بمعذ  مف الحميـ 

 (ٔ)"يتو في حظيرة القدسدمنيا فأ
 اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد المتعدي: -ب

 لمذكر، كمف ذلؾ:، كجميعيا بصيغة المفرد اةمر  ةعشر  ثبلثَ ( ٖٔفقد كرد)      
 ة اآلتية:القدسي قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث

خمسة أعكاـ ال يفد  عميو تمضي، في المعيشة ككسعُت عميو ،إف عبدًا أصححُت لو جسمو" 
 (ٕ)"لمحركـ إلي  

 

ْنَتِقَمف   " ـِ  ِمفَ  أَل ْنَتِقَمف  ِمم ْف َرَأى َعاِجِمِو َكآِجِموِ  ِفي الظ اِل ـْ َفقَ  ْظُمكًمامَ ، َكأَل ِدَر َأْف َيْنُصَرُه َفَم
 (ٖ)"ْنصرهيَ 
 

، اْلَمْعُركؼِ  : َكِعز ِتي َكَجبَلِلي َما َخَمْقُت َخْمًقا َأَحب  ِإَلي  ِمفَ َعاَلى ِإَلى ِذي اْلَقْرَنْيفِ أْكَحى َّللا ُ تَ  "
ْمُتُو َعَمْيوِ  كؼَ اْلَمْعرُ  َكَسَأْجَعُل َلُو َعَمًما َفَمْف َرَأْيَتِني َحب ْبُت ِإَلْيوِ  َلى الن اِس الط َمَب ، َكَحب ْبُت إِ َكَسي 

، َكَبغ ْضُت ِإَلى اْلَمْعُركؼَ ، َكَمْف َرَأْيَتِني َكر ْىُت ِإَلْيِو ُو ِمْف َخْيِر َمْف َخَمْقتُ ، َفِإن  ِإَلْيِو، َفَأِحب ُو َكَتَكل وُ 
 (ٗ)"، َفِإن ُو ِمْف َشرِّ َما َخَمْقتُ َكل وُ ، َفَأْبِغْضُو َكاَل تَ الن اِس الط َمَب ِإَلْيوِ 

 
 
 
 
 
 

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

 كىك ضعيف
نية في األحاديث القدسية  ( (ٕ ق(، تح. عبد العمي أشرؼ ٛ٘ٗ، شعب اإليماف، لمبييقي، )ٕٗاإلتحافات الس 

( كىك ٕٜٖٓٔرقـ الحديث) ٖٔٗ/٘ـ، ٖٕٓٓ-قٖٕٗٔ، اليند، ٔكمختار أحمد الندكي، مكتبة الرشد، ط
 ضعيف.

 54تم تخريجه  ((ٖ

نية في األحاديث القدسية  ( (ٗ  ٗٗٔ/ٔ، ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٖٓٔاإلتحافات الس 
 ( كىك حسف.٘ٔ٘رقـ الحديث)
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 الثبلثي  غير صياغة اسـ المفعكؿ مفثانيًا: 
 لـ يرداسـ المفعكؿ مف الرباعي،  -ٔ
 اسـ المفعكؿ مف المزيد -ٕ
 :اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المزيد -أ

ميمًا مضمكمة، كفتح ما  يصاغ اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المزيد، بإبداؿ حرؼ المضارعة
ليس بيف الفاعل كالمفعكؿ في جميع األفعاؿ التي لحقتيا ... ك قبل اآلخر، قاؿ سيبكيو:" 

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

 قاؿ ابف مالؾ: حيث
 (ٕ)كمثل المنتظر صار اسـ مفعكؿ ... ف فتحت منو ما كاف انكسركا  

، كقد دًا بحرؼ أك حرفيف أك ثبلثة أحرؼإّما مزي اسـ المفعكؿ مف مزيد الثبلثي.كيككف       
 ستَ ( ٙجاء اسـ المفعكؿ مف مزيد الثبلثي في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الّسنية)

 .أفعلك ، فّعل، كفاعلزاف اآلتية: ك ًا بحرؼ كاحد عمى األ مرات، مزيد
 :فاعل

 صيغتي المفرد المذكر، كالمفرد المؤنث.مرات  ثبلثَ ( ٖفقد كرد )
 .مرة كاحدة أم ا ما جاء بصيغة المفرد المذكر فقد كرد      
ؾ عندؾ قكت ، آمنا في سربجسدؾ في معافى إذا أصبحت:" في الحديث القدسيملسو هيلع هللا ىلص  قكلو

 (ٖ)يكمؾ، فعمى الدنيا العفاء"
 .مرتيف  أم ا ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد كرد      
 (ٗ)..."بالمحاربةبارزني  أىاف لي كليا فقد مف :"في الحديث القدسيملسو هيلع هللا ىلص قكلو 

 
 
 

                                                           
 ٕٕٛ/ٗ( الكتاب  (ٔ
 ٖٚٔ/ٖ( شرح ابف عقيل  (ٕ
نية في األحاديث القدسية  (ٖ رقـ  ٖٔٙ/ٛفي المعجـ األكسط  ، أخرجو الطبرانئٖ( اإلتحافات الس 

 ٕٗٗ( كىك ضعيف، كالعفاء: التراب، مختار الصحاح  ٘ٚٛٛالحديث)
نية في األحاديث القدسية  ( (ٗ ق(، تح. دمحم زىير بف ٕٙ٘، )لمبخاري صحيح البخاري، ، ٕٙاإلتحافات الس 

  حيح.( كىك صٕٓ٘ٙرقـ الحديث) ٘ٓٔ/ٛ قٕٕٗٔ، بيركت، ٔناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، ط
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 فّعل:
 المفرد المؤنث.المفرد المذكر، ك  بصيغة ،مرتيففقد كرد       
 اء المفرد المذكر مرة كاحدة.ج      
إال سقيتو بما انتيؾ منيا مف  خمر مف ال يشرب عبد مسمـ في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلو

لو، كال يتركيا كىك عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو منيا  مغفكربعد أك  بمعذ  الحميـ 
 (ٔ)"يتو في حظيرة القدسدفأ

 نث مرة كاحدة.جاء المفرد المؤ       
، فتنصب بيف يدي هللا تبارؾ مةخت  مُ "يؤتى يـك القيامة بصحف  :في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص قكلو

 (ٕ)..."كتعالى
 أفعل:

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

 "إنما أتقبل الصبلة لمف تكاضع بيا لِعظمي... كرحـ في الحديث القدسي كما جاء في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص
 (ٖ)..."المصاب
 جاء جمع المذكر السالـ مرة كاحدة.      
: َيا  هللا َأْكَحى" :قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي كذلؾ  (ٗ)...."اْلُمْنِذِريفَ َكَيا َأَخا ،َأَخا اْلُمْرَسِميفَ ِإَلي 

 
نية المزيد بحرفيف أك ثبلثة أحرؼ السـ لـ ي رد في األحاديث القدسية في  كتاب اإلتحافات الس 

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

مف؛ حيث كركد الصفات المشتقة في األحاديث  لخامسةاكقد جاء اسـ المفعكؿ في المرتبة 
مف الفعل المبني  عمى حدث كصاحبو، كجارى مضارعو في الحاؿ كاالستقباؿالقدسية، ألنو دؿ  

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

 ٖ٘تـ تخريجو ( (ٔ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٕ ( كىك ٖٛٛٚرقـ الحديث) ٜ/ٗٔ، ذكره البز ار في مسنده  ٚٔٔاإلتحافات الس 

 حسف
نية في األحاديث القدسية  (ٖ ( ٘٘ٛٗرقـ الحديث) ٜٕٔ/ٔٔ، ذكره البز ار في مسنده  ٕٙ( اإلتحافات الس 

 كىك ضعيف. 
    54تم تخرجه ( (ٗ
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 الصفة المشبية
كالمزـك في صاحبيا عمى كجو الدكاـ، كال المشبية تدؿ عمى الثبكت كاالستمرار الصفة       

كجد ثابتة إال في الحاؿ سكاء أكانت مكجكدة قبمو أك بعده، كقد شبييا النحاة باسـ الفاعل ت
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 

الفاعل عند البحث عف تعريف الصفة المشبية، كىناؾ الكثير مف التعريفات المشبية كاسـ 
لمصفة المشبية عند عممائنا القدماء ككذلؾ المحدثيف، لكف المحدثيف لـ يضيفكا شيئًا، كمف 

 ىذه التعريفات:
كنجده لـ  (ٔ)سيبكيو عقد ليا بابًا أسماه "باب الصفة المشبية بالفاعل فيما عممت فيو"      
 ل بيف الصفة المشبية كاسـ الفاعل، بل دمجيا باسـ الفاعل.يفص

 

فيا بػ:" الصفات المشبية بأسماء الفاعميف: ىي أسماء ينعت بيا كما        ابف السراج عر 
 (ٕ)ينعت بأسماء الفاعميف، كتذكر كتؤنث، كيدخميا األلف كالبلـ كتجمع بالكاك كالنكف..."

 

فيا:" ىي التي       نما ىي مشبية بيا في أنيا  الزمخشري عر  ليست مف الصفات الجارية، كا 
ر كتؤنث كتثنى كتجمع..."  (ٖ)تذك 

 

فيا بػ :" الصفة المشبية ما اشتق مف فعل الـز لمف قاـ بو عمي معنى        ابف الحاجب عر 
 (ٗ)الثبكت"

 

فيا بػ :"كىي كل صفة ال تجري عمى الفعل مّما ال       مبالغة فيو نحك:  أبك البقاء العكبري عر 
 (٘)حسف كبطل كشديد"

 

فيا بػ:" كىي المبلقية فعبًل الزمًا، ثابتًا        معناه تحقيقًا أك تقديرًا، قابمة في ابف مالؾ عر 
 (ٙ)لممبلبسة كالتجرد، كالتعريف كالتنكير ببل شرط"

 

                                                           
 ٜٗٔ/ٔالكتاب  ( (ٔ
 ٖٓٔ/ٔ( األصكؿ في النحك  (ٕ
 ٕٕ٘( المفصل في عمـ العربية  (ٖ
 ٜٕٚٛ/ٔ( شرح شافية ابف الحاجب  (ٗ
ق(، تح. عبد اإللو النبياف، دار الفكر، ٙٔٙ( المباب في عمل البناء كاإلعراب، ألبي البقاء العكبري، )(٘

 ٖٗٗ/ٔـ، ٜٜ٘ٔ-قٙٔٗٔدمشق، 
 ٜٖٔقاصد  ( تسييل الفكائد كتكميل الم(ٙ
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تيا إلى الفاعل كعرف يا ابف مالؾ تعريفًا آخر بػ:" الصفة المشبية كىي ما اطردت إضاف       
" ؛مصكغة  (ٔ)لحضكر فاعميتو مف أصل فعل الـز

 

فيا بػ :"ىي كل صفة مأخكذة مف فعل غير متعٍد؛ ألنيا إنما ُشبيت باسـ  ابف عصفكر عر 
 (ٕ)الفاعل المأخكذ مف الفعل المتعدي فعممت عممو"

 
 

؛ بقصد فيا بػ: "ما صيغ لغير تفضيل مف فعل الـز نسبة الحدث إلى المكصكؼ  األشمكني عر 
 (ٖ)بو دكف إفادة معنى الحدكث"

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

فيا بػ: "صفة استح  (٘)سف جّر فاعل معنًى بيا"السيكطي عر 
 

فيا بػ:" كىي الصفة المصكغة لغير تفضيل؛ إلفادة نسبة الحدث إلى مكصكفيا دكف  األزىري عر 
 (ٙ)الحدكث.."

أّما المحدثكف فمـ يضيفكا شيئًا جديدًا عمى تعريفات عمماء العربية القدامى، فجميع       
بية: ىي اسـ مشتق، يدؿ عمى ثبكت صفة تعريفات المحدثيف تتحدث عمى أف الصفة المش

 (ٚ)لصاحبيا ثبكتا عامًا، 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 الِعْرض"

 

                                                           
 ٘ٛٙ( شرح عمدة الحافع كعدة البلفع  (ٔ

، ٔق(، تح. فكاز الّشعار، دار الكتب العممية، طٜٙٙشرح جمل الزجاج، البف عصفكر اإلشبيمي، )(ٕ) 
 ٕ٘/ٕـ، ٜٜٛٔ-قٜٔٗٔبيركت، 

 ، بيركت،ٔق(، دار الكتب العممية، طٜٓٓ( شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، نكر الديف األشمكني، )(ٖ
  ٕٙٗ/ٕـ، ٜٜٛٔ-قٜٔٗٔ

 ٗ٘٘/ٔ( إرشاد السالؾ إلى حل ألفية ابف مالؾ  (ٗ
ق(، تح. مرتضى عمي السي اح، دار ٜٓٔ( البيجة المرضية عمى ألفية ابف مالؾ، جبلؿ الديف السيكطي، )(٘

  ٚ/ٕـ، ٕٕٔٓ-قٖٖٗٔ، القاىرة، ٔالعمكـ لمتحقيق، ط
ق(، تح. دمحم باسل عيكف السكد، دار الكتب ٜ٘ٓ) شرح التصريح عمى التكضيح، زيف الديف األزىري، ((ٙ

 ٘ٗ/ٕـ، ٕٓٓٓ-قٕٔٗٔ، بيركت، ٔالعممية، ط
 ٕٗٔكشذا العرؼ في فف الصرؼ ، ٘ٙ، كمعاني األبنية في العربية ٕٗٛ/ٖ( النحك الكافي (ٚ
 ٕٛٔ/ٖ( أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  (ٛ
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صفة َصح  تحكيل إسنادىا إلى ضمير مكصكفيا، تختص بالحاؿ، كبالمعمكؿ  " ىي كل-ٕ
السببي الُمؤخر، كترفعو فاعبًل أك بداًل، أك تنصبو مشبيًا أك تمييزًا، أك تجرُّه باإلضافة إال إْف 

 (ٔ)كانت بأؿ كىك عاٍر منيا"
 

تفضيل إلفادة " الصفة المشبية باسـ الفاعل المتعدي لكاحد كىي الصفة المصكغة لغير -ٖ
 ، كيكاد ىذا التعريف مشابيًا لما كرد عند األشمكني كاألزىري.(ٕ) الثبكت"

 

ُيستنتج مف التعريفات السابقة أف ىناؾ عبلقة كثيقة الصمة بيف الصفة المشبية كاسـ       
لمصفة المشبية، فيناؾ عبلقة اتفاؽ كتبايف بيف الصفة  عند تعريف عمماء العربيةالفاعل 
كاسـ الفاعل، فمّما شابيت الصفة المشبية باسـ الفاعل، أفرد ليا الباحثكف أبحاثًا  المشبية

خاصة باسـ)الصفة المشبية باسـ الفاعل(، كىذه أىـ أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بينيما عمى 
 النحك اآلتي:

 

كل منيما مشتق مف الفعل كىي أسماء مشتقة كبًل منيا  الصفة المشبية كاسـ الفاعل، -ٔ
 (ٖ)عمى ذات مكصكفة بحدث، كقامت بو، كيقببلف التذكير كالتأنيث كالتثنية كالجمع يدؿ
اسـ الفاعل يعمل عمل فعمو الزمًا كمتعديًا. أّما الصفة المشبية فبل تعمل في النصب؛  -ٕ

، كلكف قكة شبييا باسـ الفاعل نصبت ما بعدىا شبييًا  ألنيا مشتقة مف الفعل البلـز
يش:" ىك حسٌف الكجو، كذلؾ عمى رأي مف يقكؿ: ىك حسٌف كجيًا، بالمفعكؿ، قاؿ ابف يع

 (ٗ)فانتصاب )الكجو( ىنا عمى التشبيو بالمفعكؿ..."

الصفة المشبية تارة ال تجري عمى حركات المضارع كسكناتو، كتارة أخرى تجري، كفي  -ٖ
ركات الغالب أنيا ال تجري عمى حركات مضارعو كسكناتو. أّما اسـ الفاعل فيجري عمى ح

 (٘)مضارعو كسكناتو
، كاسـ الفاعل يدؿ عمى الحدث طارئ كيتجدد -ٗ  ( ٙ)الصفة المشبية تدؿ عمى الثبكت كالمزـك

                                                           
 ٔٛٗ( شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب  (ٔ
ق(، تح. دمحم محيي الديف عبد الحميد، المكتبة ٔٙٚرح قطر الندى كبل الصدى، ابف ىشاـ األنصاري، )( ش(ٕ

 ٕٚٚ  ـ، ٖٜٙٔ-قٖٖٛٔ، القاىرة، ٔٔالتجارية الكبرى، ط
، شرح ٕٕ٘، كالمفصل في عمـ العربية ٕٓ٘/ٔ، كالمقتصد في شرح التكممة  ٖٓٔ/ٔ( األصكؿ في النحك (ٖ

 ٛٗ/ٕ، شرح التصريح عمى التكضيح ٕٙٗ/ٕني عمى ألفية ابف مالؾ ، شرح األشمك ٙٓٔ/ٗالمفصل 
، ٕٛٚ، ، ، شرح قطر الندى كبل الصدى ٖٔٔ/ٗشرح المفصل ، ك ٙٓٔ/ٕالمقتصد في شرح التكممة  (ٗ) 

 ٘ٗ/ٕ، شرح التصريح عمى التكضيح ٕٔ٘/ٕشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ 
شرح قطر ك ، ٙٓٔ-ٗٛ/ٗشرح المفصل ك ، ٕٓ٘/ٔة م، كالمقتصد في شرح التكمٜٗٔ/ٗ( المقتضب (٘

 ٕٛٚالندى كبل الصدى 
  ٜٕٚ، شرح قطر الندى كبل الصدى ٜٛ/ٖ، شرح التسييل ٕٕ٘( المفصل في عمـ العربية (ٙ
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اسـ الفاعل يككف لمماضي كالحاؿ كالمستقبل، كالصفة المشبية ال تككف لمماضي  -٘
نما تككف لمحاؿ الدائـ الحاضر في األزمنة الثبلثة: الماضي ك  المنقطع، كال ما لـ يقع، كا 

، كىذا األصل في باب الصفات فيي تدؿ عمى األزماف الثبلثة الماضي كالحاضر كالمستقبل
 (ٔ)كالمستقبل. أّما اسـ الفاعل فيدؿ عمى زمف كاحد كال يتجدد

. أّما الفاعل فُيصاغ مف البلـز كالمتعدي -ٙ  (ٕ)الصفة المشبية ُتصاغ مف الفعل البلـز
دـ عمييا كػ) زيٌد كجَيُو َحَسٌف(. أّما اسـ الفاعل فيتقدـ الصفة المشبية معمكليا ال يتق -ٚ

 (ٖ)عميو معمكلو كػ)زيٌد أباه ضارٌب(
الصفة المشبية معمكليا ال يككف أجنبيًا، بل سببيًا كالمقصكد بالسببي أف يككف مف أمكر  -ٛ

ني أف ثبلثة كىي األكؿ: أف يككف متصبًل بضمير المكصكؼ كػ)مررت برجٍل حسٍف كجُيُو(، كالثا
يككف متصبًل بما يقـك مقاـ ضميره كػ)مررت برجٍل حسِف الكجِو(؛ ألف "اؿ" المكصكلة قائمة 
مقاـ الضمير المضاؼ إليو، كالثالث: أف يككف مقدرًا كمعو ضمير المكصكؼ كػ)مررت برجل 
 حسٍف عمرًا(. أّما اسـ الفاعل، فإف معمكلو يككف سببيًا كػ) مررت برجٍل ضارٍب أباه(، كيككف 

 (ٗ)أجنبيًا )مررت برجٍل ضارٍب عمرٌك(

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 قديمًا كحديثًا، لكف       

فة الصفة المشبية مف غيرىا لكركد بقية المشتقات األخرى ىك الّضابط األساسي في معر 
الّضابط الداللي في تحديدىا، كمشتقة مف الفعل البلـز كتدؿ عمى الثبكت كالمزـك إّما دائمًا أك 

 شبو دائـ، كىذه أىـ تمؾ األكزاف كمما تشتق التي ذكرىا عمماؤنا:

                                                           
  ٛٗ/ٕ، كشرح التصريح عمى التكضيح ٜٕٚ، كشرح قطر الندى كبل الصدى ٛٓٔ/ٗ( شرح المفصل (ٔ
، كشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٖٕٗ/ٖلى ألفية ابف مالؾ ، كأكضح المسالؾ إٙٓٔ/ٗ( شرح المفصل (ٕ
  ٛٗ/ٕ، كشرح التصريح عمى التكضيح ٕٚٗ/ٕ
، ٔٗٔ، كتسييل الفكائد كتكميل المقاصد ٜٕٚ، كشرح قطر الندى كبل الصدى ٚٓٔ/ٗ( شرح المفصل (ٖ

  ٜٗ/ٕكشرح التصريح عمى التكضيح 
، كشرح قطر ٕٛٗ/ٕألشمكني أللفية ابف مالؾ ، شرح آٜ/ٖ، شرح التسييل ٚٓٔ/ٗ( شرح المفصل (ٗ

  ٜٕٚالندى كبل الصدى 
 ٛٗ/ٕ، كشرح التصريح عمى التكضيح ٕٔ٘/ٕ( شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ (٘
شذا  ك ، ٕٓٔ/ٕ، كالمقتضب ٜٗٔ -ٖٗٔ/ٔ، كشرح شافية ابف الحاجب لمرضي ٖٚ -ٚٔ/ٗ( الكتاب (ٙ

  ٛٛ، ٜٙ، كمعاني األبنية في العربية ٕٜٕ-ٕٔٛ/ٖ، كالنحك الكافي ٕٙٔ -ٕٗٔالعرؼ في فف الصرؼ 
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، المتصرؼ؛ ليدؿ عمى الفعل الث مشتق الذي يصاغ أكؿ أمره مف مصدرىك ال -ٔ بلثي، البلـز
 ثبكت صفة لصاحبيا ثبكتًا عامًا، كمنو:

الفعل الثبلثي مكسكر العيف)َفِعل(، كيدؿ عمى فرح، أك حزف، أك لكف، أك عيب، أك  كاف إذا -أ
أمر مف األمكر التي تطرأ كتزكؿ سريعًا، كلكنيا تتجدد، كتتردد عمى صاحبيا كثيرًا، يككف عمى 

 كزف:
 ممذكر، كَفِعمة لممؤنث: َفِرح، َفِرحة.َفِعل ل -
 فعبلف كمؤنثو فعمى: عطشاف، عطشى. -
 أفعل كمؤنثو فعبلء: أحمر، حمراء. -
 إذا كاف الفعل الثبلثي مضمـك العيف)َفُعل(، فالصفة المشبية تككف عمى أكزاف عدة: -ب
 َفَعل: َحَسف، ك َفَعاؿ: َجَباف، كُفَعاؿ: ُشَجاع، كفعكؿ: كقكر. -

 كىناؾ أكزاف مشتركة بيف مكسكر العيف كمضمـك العيف كىي:      
 فعيل: َبِخل فيك بخيل، كَكُرـ فيك كريـ. -
 َفْعل: َسِبط فيك َسْبط، كَضُخـ فيك َضْخـ. -
 ِفْعل: َصِفر فيك ِصْفر، كَمُمح فيك ِمْمح. -
 ُفْعل: حر  فيك ُحّر، َصُمب فيك ُصْمب. -
 فيك َنِجس.َفِعل: َفِرح فيك َفِرٌح، َنُجس  -
 فاعل: َصِحب فيك صاحب، َطُير فيك طاىر. -
إذا كاف الفعل الثبلثي البلـز مفتكح العيف)َفَعل(، كيعتبر مف أندر أفعاؿ الصفة المشبية،  -ت

كتككف عمى أكزف، َفْيِعل: كيككف في غير الصحيح: مات يمكت فيك ميت، َفْيَعل: كيككف في 
 ف، َفِعيل: حريصاألجكؼ، كأفعل: أشيب، كَفْعبلف: جكعا

أم ا بالنسبة ألكزاف الصفة المشبية السابقة فقد جاءت في األحاديث القدسية في كتاب       
نية عمى األكزاف اآلتية: َفِعيل، كَفْعبلف ، ُفُعل، كأفعل ( ٓٔٔ، كفاعل، كمفعكؿ ) اإلتحافات الس 

 مرات. عشرةمائًة ك 
 َفِعيل:

 .، بصيغ، المفرد المذكر، كالمفرد المؤنثكخمسيف مرة تسعاً ( ٜ٘) َفِعيلفقد جاء عمى كزف   
 .مرةتسعًا كثبلثيف ( ٜٖأّما ما جاءت بصيغة المفرد المذكر فقد كردت)      
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ـْ َضاؿٌّ ِإال  "في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص قكلوك       إال مف  ضعيفك ،ُ َمْف َىَدْيُتو َيا ِعَباِدي ُكمُُّك
 (ٔ)ف أغنيت فاسألكني أعطكـ..."إال م فقيرك ،قكيت

ـْ َأْحَمى ِمَف اْلَعَسلِ ل "في الحديث القدسي:ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كك  ـْ ، َقْد َخَمْقُت َخْمًقا َأْلِسَنُتُي َكُقُمكُبُي
ْبرِ  ِمفَ  َأَمرُّ  ـْ َحْيَراًنا  اْلَحِميـَ  ِفْتَنًة َتَدعُ   أَلُِتيَحن ُيـْ  ؛َفِبي َحَمْفتُ  الص   (ٕ)"...ِمْنُي

       
 مرات: ( ثبلثَ ٖأّما ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد جاء )      

 ِإال ِبُقُمكٍب  َأْف ال َيْدُخُمكا َبْيًتا ِمْف ُبُيكِتي قكمؾأنذر في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كما جاء 
 (ٖ)َطاِىَرٍة"َكُفُركٍج  ،َنِقي ةٍ َكَأْيٍد  ،َصاِدَقةٍ  َكَأْلُسفٍ  ،َسِميَمةٍ 

 
 :مرة ست عشرة( ٙٔفقد جاء ) جمع التكسيرأّما ما جاء بصيغة       

إف  خزائني  األغنياءإلى  الفقراءيا مكسى ما ألجأت  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلصكما جاء قكلو 
ف  رحمتي لـ تسعيـ، كلكف فرضت   ما يسعيـ، األغنياء في أمكاؿ لمفقراءضاقت عمييـ كا 

في أمكاليـ، يا مكسى إف فعمكا  لمفقراء كيف مسارعتيـ فيما فرضت األغنياءأردت أف أبمك 
 لمفقراءذلؾ أتممت عمييـ نعمتي كأضعفت ليـ في الدنيا لمكاحدة عشر أمثاليا، يا مكسى كف 

كنزًا، كلمضعيف حصنًا كلممستجير غيثًا، أكف لؾ في الشدة صاحبًا كفي الكحدة أنيسًا كأكمؤؾ 
 (ٗ)يمؾ كنيارؾ"في ل
 

 مرة كاحدة.فقد جاء  المثنىأّما ما جاء بصيغة       
ِريَكْيفِ  َأَنا َثاِلثُ  "الحديث القدسي: كما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في ـْ َيُخْف َأَحُدُىَما الش  ، َفِإَذا َصاِحَبوُ  َما َل

 (٘)" َخاَنُو َخَرْجُت ِمْف َبْيِنِيَما
 

                                                           
نية في األحاديث القدسية  ( (ٔ رقـ  ٘ٙٔ/ٚ، أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ٘ٛاإلتحافات الس 

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

 ضعيف. كىك
 ٕٗتـ تخريجو ( (ٖ
 ٛٗتـ تخريجو ( (ٗ
نية في األحاديث القدسية  ( (٘ رقـ  ٖٓٔ/ٙ، أخرجو البييقي في شعب اإليماف ٖٗاإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيف.ٕٗٗٔٔالحديث)
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 :ْعبلففَ 
 .المفرد المذكر ة، بصيغاتمر  خمَس  (٘) ْعبلففَ عمى كزف  فقد جاءت      
ْحَمفُ  َأَنا الحديث القدسي:"في ملسو هيلع هللا ىلص  قكلو كما جاء ِحـ الر   (ٔ)..."َكَشَقْقُت َلَيا ِمِف اْسِمي ،َ َخَمْقُت الر 

 

ـْ َأْحَمى ِمَف اْلَعَسلِ َلَقْد َخَمْقُت َخْمًقا َأْلِسنَ في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كك  ـْ َأَمرُّ ِمَف َكُقمُ  ،ُتُي كُبُي
ْبرِ  ـْ  ؛، َفِبي َحَمْفتُ الص  ـَ ِمْنُي ـْ ِفْتَنًة َتَدُع اْلَحِمي ـْ َعَمي  َيْجَتِرُئكَف" َحْيَراًناأَلُِتيَحن ُي كَف َأ ، َفِبي َيْغَترُّ

(ٕ)  
 :لعُ فُ  

 .المفرد المذكر، بصيغ، كاحدة ل مرةعُ فقد جاءت عمى كزف فُ       
كلـ يكف لي  ،كلـ ُأكلد ،أنا هللا الكاحد الصمد لـ أِلدْ  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء قكلو

 (ٖ)حد..."أ ُكُفكا
 

يل:  ِفعِّ
 ( أربَع مرات، بصيغة جمع المذكر السالـ.ٗفقد كرد)       

ْنِبَياءِ أْكَحى َّللا ُ  " في الحديث القدسي:ملسو هيلع هللا ىلص  قكلوك  أف ُقل لعبادي  َتَعاَلى ِإَلى َنِبيٍّ ِمَف اأَل
، الصديقيف مف صدؽ، (ٗ)أف ال يغتركا بي؛ فإني أقيـ عمييـ عدلي كقسطي..." يقيفالصدِّ 

 كىك المبلـز لمصدؽ في القكؿ كالعمل، كليس المراد ىنا المبالغة في الصدؽ.
 أفعل كمؤنثو فعبلء:
، كالمفرد المؤنث، المفرد المذكر :، بصيغة مرةعشر إحدى ( ٔٔ)أفعل فقد جاء عمى كزف 

 كجمع التكسير.
ي ِتَؾ " في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكما جاء  ْز ِمْف ُذرِّ ـْ َفَجيِّ َيُقكُؿ هللا َيْكـَ اْلِقَياَمِة يا آدـ: ُق

ِإَلى اْلَجن ِة، َفَبَكى َأْصَحاُبُو َكَبَكْكا، فَقاَؿ: اْرَفُعكا  ُتْسَعِماَئٍة َكِتْسَعٍة َكِتْسِعيَف ِإَلى الن اِر، َكَكاِحًدا

                                                           
 ٕٙتـ تخريجو  ( (ٔ
 ٕٙتـ تخريجو  ( (ٕ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ رقـ  ٕٖ٘/ٖٔالمسند  ، أخرجو اإلماـ أحمد فئ٘اإلتحافات الس 

 ( كىك صحيح.ٕٕٓٛالحديث)
، أخرجو الديممّي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب  ٔٓٔاإلتحافات الّسنية في األحاديث القدسية  ( (ٗ
 ( كىك ضعيف.ٜٔ٘رقـ الحديث) ٘ٗٔ/ٔ
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، َفكَ  ـْ ْعَرِة  ُرُءكَسُك ـِ ِإال  َكالش  في ِجْمِد الث ْكِر  اْلَبْيَضاءِ ال ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما ُأم ِتي في اأُلَم
 (ٔ)"اأَلْسَكدِ 

ـ   َعفًكا كَرـُ كأعَظـُ أأنا  " الحديث القدسي:ملسو هيلع هللا ىلص في قكلو كك نيا ث ـٍ في الدُّ ِمف أف أسُتَر عَمى مسم
 (ٕ)"أفضَحُو بعَد أف سَترُتُو، كال أزاُؿ أغِفُر لَعبدي ما استغفَرني

 ( ثبلث مراتٖأّما ما جاء بصيغة جمع التكسير فقد )      
 (ٖ)" براً عثًا غُ شُ  ي كنؤ جا قد يار بيتانظركا إلى زكّ في الحديث القدسي: " ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو
ـْ ِبُأُحٍد َجَعلَ  في الحديث القدسي:"ملسو هيلع هللا ىلص  ككقكلو ـْ ِفي َجْكِؼ َطْيرٍ  َلم ا ُأِصيَب ِإْخَكاُنُك  َّللا ُ َأْرَكاَحُي
 (ٗ)..."ُخْضرٍ 

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

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

 يأن عمـ أمةٌ ، ال تَ أمةٍ  ألفَ  خمقت ألفَ  ييا جبريل إن:" في الحديث القدسيملسو هيلع هللا ىلص كما جاء قكلو  
ـِ ريرَ كال َص  المحفكظ عمييا المكح عْ مِ كاىا لـ أطْ س خمقت  (٘)..."القم

 
في الحديث  ملسو هيلع هللا ىلصكأم ا ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد كرد مرة كاحدة، كما جاء في قكلو      

ـْ ِفي َجْكِؼ َطْيٍر ُخْضٍر، َتِرُد َأْنَياَر الْ القدسي:"  ـْ ِبُأُحٍد َجَعَل َّللا ُ َأْرَكاَحُي َجن ِة، م ا ُأِصيَب ِإْخَكاُنُك
 (ٙ)..."ِفي ِظلِّ اْلَعْرشِ  ُمَعم َقةٍ  َذَىٍب  ِمفْ  َقَناِديلَ  َتْأُكُل ِمْف ِثَماِرَىا، َكَتْأِكي ِإَلى

 

                                                           
 ٖٗتـ تخريجو  ( (ٔ
 ٗٗتـ تخريجو ( (ٕ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ ق(، ٘ٓٗدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ ابف البيع، )، المستٜٗاإلتحافات الس 

رقـ  ٖٙٙ/ٔـ، ٜٜٓٔ-قٔٔٗٔ، بيركت، ٔتح. مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية،  ط
 ( كىك صحيح.ٛٓٚٔالحديث)

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

نية في األحاديث القدسية  ( (٘  ٗٛٔ/ٖ، ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٖٛاإلتحافات الس 
 ( كىك ضعيف.٘ٓ٘ٗرقـ الحديث)

 ٗٙتـ تخريجو   ((ٙ
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 كما جاء في قكلو   فقد كرد مرة كاحدة، جمع المذكر السالـكأم ا ما جاء بصيغة      
 (ٔ)"...باألرزاؽ المككميفيقكؿ هللا لممبلئكة  :"ملسو هيلع هللا ىلص 

 عمى غير األكزاف السابقة الصفة المشبية باسـ الفاعل
قد كردت بعض أكزاف اسـ الفاعل بمعنى الصفة المشبية في األحاديث القدسية في       

نية) ( تسعًا كعشريف مرة، بصيغتي المفرد المذكر، كالمفرد المؤنث، ٕٙكتاب اإلتحافات الس 
 عمى النحك اآلتي:

 .عشرة مرة ستَ ( ٙٔغة المفرد المذكر فقد كرد)أم ا ما جاء بصي      
ُقُمكُب  ،َكَماِلُؾ اْلُمُمكؾِ  ،اْلُمْمؾِ  َماِلؾُ َأَنا هللُا اَل ِإَلَو ِإال  َأَنا في الحديث القدسي:"  ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء قكلو
 .(ٕ)"...اْلُمُمكِؾ ِبَيِدي

َكاَف  َما َلَؾ َعَمى َغاِفرٌ  َفِإنِّي ،َما َعَبْدَتِني َكَرَجْكَتِني ،َعْبِدي َيافي الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كك  
 . (ٖ)"ِفيؾَ 

 .مرات ستَ ( ٙأم ا ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد كرد)      
ِميَف َيا َأَخا سَ إف  َّللا َ َتَعاَلى َأْكَحى ِإَلي  َيا َأَخا اْلُمرْ  في الحديث القدسي:"ملسو هيلع هللا ىلص  قكلوكما جاء  

َتَؾ َأْف ال َيْدُخُمكا َبْيًتا ِمْف ُبُيكِتي ِإال ِبُقُمكٍب َسِميَمةٍ  ،اْلُمْنِذِريفَ   ،َكَأْيٍد َنِقي ةٍ  ،َكَأْلُسٍف َصاِدَقةٍ  ،َأْنِذْر ُأم 
  (ٗ)..."َطاِىَرةٍ َكُفُركٍج 

بينؾ  فيما كاحدة، كما بيني كبينؾفي كاحدة :ؿاأربع ِخص" في الحديث القدسي:ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كك
 (٘)"...لؾ كاحدةكلي،  ككاحدةكبيف عبادي، 

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

 .عمى الثبكت كاالستمرار كالمزـك في صاحبيا عمى كجو الدكاـ ؛ ألنيا تدؿُّ األحاديث القدسية

                                                           
نية في األحاديث القدسية  ( (ٔ رقـ  ٕٙ/ٗ، ذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ ٜٓاإلتحافات الس 

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

 ( كىك متركؾ.ٕٜٙٛالحديث)
نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ رقـ  ٜٕٙ/ٖ٘، أخرجو اإلماـ أحمد في المسند ٕ٘اإلتحافات الس 

 ( كىك حسف.ٖٕٛٙٔالحديث)
 ٘ٗتـ تخريجو ( (ٗ
نية في األحاديث القدسية  اإلتحافات ال( (٘ ق(، تح. حسيف سميـ ٖٚٓ، مسند أبك يعمى المكصمي ، )ٕٓس 

 ، كىك ضعيف.ٖٗٔ/٘ـ، ٜٗٛٔ-قٗٓٗٔ، دمشق، ٔأسد، دار المأمكف لمتراث، ط
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 يغ المبالغةػػص
 كاصطبلحًا: المبالغة لغةً 
   المبالغة لغة:

 

 كيعنى بيا الكصكؿ كاالنتياء كالكفاية كالزيادة كالتأكيد، كقد كردت في مادة)َبَمَغ(       
أي: كصل كانتيى، كأبمغو ىك إببلغًا كبم غو تبميغًا...،  الشيء يبمغ بمكغًا كببلغًا؛ بمغ "كىي: 

ْيِء اْلَمْطُمكِب. ما ُيَتبم غ بو كتبمغ الشي، أي: كصل إلى ُمراِده...، كالَببلغ:  ُل ِإلى الش  ُيَتَكص 
، اإلببلغ: ٔ)) ﴾ ًغا ِمَف َّللا ِ َكِرَسااَلِتوِ ِإال  َببَل  ﴿، كفي التنزيل:كالَببلُغ: َما َبَمَغَؾ. كالَببلُغ: الِكفايةُ 

ـَ كَأنو َبَمَغ َكْقَت الكتاِب َعَمْيِو كالتكميِف، َكَكَذِلَؾ َبَمَغِت الجاريةُ اإليصاؿ،   (ٕ)"َبَمَغ الُغبلـُ: اْحَتَم
 

  المبالغة اصطبلحًا:صيغ 
 

كييف، لكف ما ييـ ىذا المبالغة في االصطبلح فيي مكجكدة عند الببلغييف كالمغ أّما       
البحث ىك مفيـك 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 

؛ حيث نجد أف تحكؿ مف كقع عميو الفعل، فيذا النقل كالتحكالت يكسب دالالت إضافية جديدة
صيغة)فاعل( نفسيا تدؿ عمى الكثرة كالمبالغة؛ حيث قاؿ سيبكيو:" كأجركا اسـ الفاعل، إذا 

ُمجراه إذا كاف عمى بناء فاعل؛ ألنو يريد بو ما أراد بفاعل مف أرادكا أف يبالغكا في األمر، 
 (ٖ)إيقاع الفعل، إال أنو يريد أف ُيحد ث عف المبالغة"

       

 فرؽ ىذا يدؿ عمى أف ىناؾ عبلقة كثيقة الصمة بيف صيغ المبالغة كاسـ الفاعل، كالك       
ننا نجد أف صيغ المبالغة داخمة في أسماء الفاعميف عند جميكر بينيا إال في المبنى؛ حيث إ

ة في بالغة؛ إلرادة التكثير كالمبالغالنحاة القدماء كالمحدثيف، إال أنيا حكلت إلى صيغ الم
 (ٗ)األمر

 

                                                           
 ٖٕ( سكرة الجف آية  (ٔ
 ٜٔٗ/ٛ( لساف العرب (ٕ
  ٓٔٔ/ٔ( الكتاب  (ٖ
دية، ماجستير، جامعة عيف شمس،  ع(، عماد أبك( الكظائف النحكية لممشتقات)دراسة في المعمقات السب(ٗ

  ٗ٘ٔ ـ، ٕ٘ٓٓ-ٕ٘ٗٔكمية البنات، القاىرة، 
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إلى زيادة في المعنى؛ حيث   قاؿ:"  ابف جني يرى أف المبالغة ىي: زيادة في المفع تؤدي      
اء، ُجم اؿ، فزادكا في المفع، لزيادة معناه"  (ٔ)فإذا أرادكا المبالغة في ذلؾ قالكا: كض 

 
 

 كىما: (ٕ)تحت مسمى "األمثمة" لصيغ المبالغةعمى تعريفيف  بعض الباحثيف كقد عثر     
:" المثاؿ ىك الكصف الداؿ عمى الفاعل قاؿ فو أبك حياف األندلسي: كقد عر  لتعريف األكؿا

فرادًا، كفركعييما" ، المطابق لمكصكفو تذكيرًا، كا   (ٖ)لممبالغة، المشتق مف متعدٍّ
 

قاؿ:" ثـ قمت: الثالث، عندما تحدث عف إعماؿ المشتقات  عّرفو ابف ىشاـ : كقدالتعريف الثاني
ؿ لممبالغة مف فاعل إلى فّعاؿ، أك مفعاؿ، أك: َفُعكؿ بكثرة، أك: فعيل، أك: المثاُؿ، ك  ىك: ما حكِّ
 (ٗ)َفِعل بقمة"

 

 المبالغة صيغ
أّما مباني صيغ المبالغة فيناؾ أكزاف قياسية كأكزاف سماعية، أّما األكزاف القياسية فيي       

 مفعاؿ، فّعاؿ، فُعكؿ، فعيل، َفِعل. األكزاف المشيكرة عند عمماء العربية قديمًا كحديثًا كىي:
 قاؿ ابف مالؾ:

 َعْف َفاِعٍل َبدْيلُ  كْثرةٍ  في  ...َفُعْكؿُ  أك ِمْفَعاؿٌ  أك َفع اؿٌ 
 (٘)َفيْسَتِحقُّ َمالُو ِمْف َعَمِل ... كفي َفِعْيٍل َقل  ذا كَفِعلِ 

أك قياسية، بل فنجد أف عمماء العربية قديمًا لـ يقسمكا صيغ المبالغة إلى سماعية       
، ىناؾ مف العمماء أضافكا عمى الصيغ المشيكرة اقتصركا عمى ذكرىا مف حيث الكثرة كالقمة

كذكر الر ضي بعض أبنية صيغ المبالغة في باب)االسـ المجمكع(:" ُفع اؿ كػ: ، أخرى  اً أكزان
ب، كِمْفعاؿ كػ: ميذار، كِمْفِعيل كػ: محضير، ك ُفع ل كػ: زُ  يت، كَفَعاؿ كػ: ل، كفُ م  ُكبل  ع يل كػ: ُسك 

َحَصاف، كِفَعاؿ كػ: ىجاف، كَفُعكؿ كػ: صبكر، كِمْفَعل كػ: مطعف، كُمْفِعل كػ: مفطر، ُمْفَعل كػ: 
 (ٙ)منكر"

 

 

                                                           
 ٕٙٙ/ٖ( الخصائص  (ٔ
 ٙ٘ٔالكظائف النحكية لممشتقات)دراسة في المعمقات السبع(   ((ٕ
، بيركت، ٔق(، تح. عفيف عبد الرحمف، مؤسسة الرسالة، ط٘ٗٚ( تذكرة النحاة، ألبي حياف األندلسي، )(ٖ

 ٖ٘ٔـ، صٜٙٛٔ-قٙٓٗٔ
 ٘ٚٗ( شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب  (ٗ
 ٔٔٔ/ٖ( شرح ابف عقيل  (٘
  ٔٛٔ-ٜٚٔ/ٕ  لمرضي ( شرح شافية ابف الحاجب(ٙ
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أغفل بناءيف مف قد كزنًا، ك  ةاثني عشر  في شرح الفصيح ابف خالكيوكنقل السيكطي عف       
 ةي أسماء المبالغة عمى اثني عشر ن:" العرب تبيث قاؿالخمسة المشيكرة كىما فعيل، ك َفِعل؛ ح

َفساؽ، كُفَعل كػ: ُغَدر، كفّعاؿ كػ: غّدار، كَفُعكؿ كػ: َغُذكر، كِمْفِعيل كػ: ِمْعطير،  بناء: َفَعاؿ كػ:
مة، كفاعمة كػ:  كمفعاؿ كػ: ِمْعطار، كُفَعمة كػ: ُىَمزة كُلَمزة، كَفُعكلة كػ: َمُمكلة، كفع الة كػ: عبل 

   (ٔ)َفّعالة كػ: َبّقاقة؛ لكثير الكبلـ، كمفعالة كػ: ِمجزامة"اِكية، كخاِئنة، ك ر 
 

نية مف        المبالغة  صيغأّما ما كرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
كؿ، عُ ، فَ يليل، كِفعِّ عِ اؿ، فَ ع  اآلتية: فَ  الصيغ، مكزعة عمى مرة كعشريف اثنتيف( ٕٕفجاءت)

 ع اؿ.فُ 
 أكاًل: األكزاف القياسية:

 اؿ:ع  فَ  -ٔ
 فرد المذكر، كجمع المذكر السالـ.المبصيغة  مرات خمس( ٘فقد كرد) 

 .مرات  أربعَ ( ٗأّما ما كرد بصيغة المفرد المذكر فقد جاء)      
 :الحديث القدسيفي  ملسو هيلع هللا ىلص قكلوك
َ ُيخَ "  : َيا ِجْبِريُل َما ِلي َأَرى ُفبلَف ْبَف َيْكـَ اْلِقَياَمِة، َفَيُقكؿُ  اِطُبِنيَقاَؿ ِجْبِريُل : َيا ُمَحم ُد ِإف  َّللا 

 ُ ـْ َنِجْد َلُو َحَسَنٌة َيُعكُد َعَمْيِو َخْيُرَىا، َفَيُقكُؿ َّللاًّ  ِإنِّي ُفبلٍف ِفي ُصُفكِؼ الن اِر؟ َفَأُقكُؿ : َيا َربِّ ِإن ا َل
ْنَيا َيُقكؿُ  –َغْيُر َّللا ِ  َمن افٍ  َأكْ  َحن افٍ ، َفْأِتيِو َفَيُقكُؿ َىْل ِمْف  َمن افُ  َيا َحن افُ َيا  أْسَمعُو ِفي َداِر الدُّ

 (ٕ)"؟ َفآُخُذُه ِبَيِدِه ِمْف ُصُفكِؼ َأْىِل الن اِر، َفُأْدِخُمُو ِفي ُصُفكِؼ َأْىِل اْلَجن ةِ  -عز كجل
 قكلو، كما جاء في  ة كاحدةمر  ءكر السالـ فقد جاأّما ما كرد بصيغة جمع المذ      

 (ٖ)..."اْلَخط اِئيفَ  َكُقْل ِلِعَباِديالحديث القدسي:" ...ملسو هيلع هللا ىلص في  
 فعيل: -ٕ
 .المفرد المذكرمرات، بصيغ:  تسعَ  (ٜ)جاء فقد  
احدٌة لؾ، كك  كثبلثٌ  لي، ثبلثٌ  ،آياتٍ  سبعَ  عميؾ أنزلتُ  ابَف آدـَ ": الحديث القدسيفي ملسو هيلع هللا ىلص قكلو ك

ِ َربِّ اْلَعاَلِميفَ اْلَحمْ ف بيني كبينؾ : فأما التي لي  ،ُد َلِلِ 

                                                           
 ٖٕٗ/ٕ( المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا  (ٔ

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

نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ  ٘ٗٔ/ٔ، ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٔٓٔاإلتحافات الس 
  ( كىك ضعيف.ٜٔ٘رقـ الحديث)
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ْحَمِف   ـِالر  ِحي يفِ  ،الر  ـِ الدِّ  (ٔ)..."َماِلِؾ َيْك
اَرْيفِ  َمفْ  اْلَعِزيزُ َأَنا في الحديث القدسي: "ملسو هيلع هللا ىلص  ككقكلو  (ٕ("اْلَعِزيزَ  َفْمُيِطعِ  َأَراَد ِعز  الد 

 :َفُعكؿ -ٖ
 الغفكرفأنا ...:" الحديث القدسي في ملسو هيلع هللا ىلص قكلو، بصيغة المفرد المذكر، فقد كرد مرة كاحدة 

 (ٖ)"...الرحيـ
 .في األحاديث القدسية ، كَفِعل( القياسيتيفمفعاؿ)في حيف لـ ترد صيغتي: 
 ثانيًا: األكزاف السماعية

 :ُفع اؿ -ٔ
 جمع التكسير.بصيغة  ،مرات سبع (ٚفقد جاء)      

 :األحاديث القدسية اآلتية في ملسو هيلع هللا ىلص قكلو فيكما جاء 
ُـّ ِبَأْىِل اأَلْرِض َعَذاًبا َفِإَذا َنَظْرُت ِإَلى  "إنِّي اْلُمْسَتْغِفِريَف ِباأَلْسَحاِر َصَرْفُت ك ُبُيكِتي  ُعم ارِ أَلُى

 (ٗ)"َعْنُيـْ َعَذاِبي 
 ،ُزك اِري ، َكَقل  ُعك اِديَكَشَفَتْيِف، َكَلَقِد اْشَتَكْت ِإَلى َّللا ِ َفَقاَلْت: َيا َربِّ َقل   اًنا"ِإف  ِلْمَكْعَبِة ِلسَ 

ًداَفَأْكَحى َّللا ُ َعز  َكَجل : ِإنِّي خَ   ًعا ُسج  ؛ َيِحنُّكَف ِإَلْيِؾ َكَما َتِحفُّ اْلَحَماَمُة ِإَلى اِلٌق َبَشًرا ُخش 
 (٘)َبْيِضَيا"

في فات المشتقة مف؛ حيث كركد الص ابعةالر بة في المرت صيغ المبالغة تكقد جاء     
؛ إلرادة التكثير ألف ىذه الصيغ محكلة مف اسـ الفاعل إلى صيغ المبالغة ؛األحاديث القدسية

 .مف اسـ الفاعل ة في األمركالمبالغ

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

نية في األحاديث القدسية  ( (ٕ ، الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة، لمسيكطي، ٖٖاإلتحافات الس 
، ٕٚ/ٔـ، ٜٜٙٔ-قٚٔٗٔ، بيركت، ٔق(، تح. أبك عبد الرحمف بف عكيضة، دار الكتب العممية، طٜٔٔ)

 كىك مكضكع.
نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ رقـ  ٖٕ٘/ٙخرجو الطبراني في المعجـ الكبير ، أٔٛاإلتحافات الس 

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

 ( كىك ضعيف.ٖٖٙٛالحديث)
 ٔٗتـ تخريجو ( (٘
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 اسـ التفضيل
المشبية، كالصفة اسـ التفضيل ىك مشتق كباقي المشتقات كاسمي الفاعل كالمفعكؿ       
البحث عف تعريف اسـ التفضيل عند عمماء العربية قديمًا كحديثًا، نجدىـ قد اتفقكا  دلكف عن

يفضُل في صفة معينة كأحدىما  فيشتراؾ شيئضيل ىك: صفة دالة عمى اعمى أف اسـ التف
 اآلخر.

 
كلـ يقدـ سيبكيو تعريفًا دقيقًا لو، بل اكتفى بإعطاء كزنو، مع التمثيل لمسائمو كأحكامو؛       

مقة، أال ترى حيث قاؿ في باب)ماال يجكز فيو ما أفعمو(:" كذلؾ ما كاف أفعل، ككاف لكنًا أك خِ 
، ا أفعمو كاحدكم بو قكؿ ما أشد حمرتو...، كالمعنى في أفعلأنؾ ال تقكؿ: ما أحمره...إنما ت

 ؛ حيث ذكر سيبكيو اسـ التفضيل مع أفعل التعجب.(ٔ)ككذلؾ أفعل منو"
 

أبك حياف األندلسي عّرفو:" ىك الكصف المصكغ عمى أفعل دااًل عمى زيادتو في محل       
الخصاؿ مف اجتمع فيو إال فيما  عال يق ، كعّرفو تعريفًا آخر:" كىك(ٕ)بالنسبة إلى محل آخر"

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

 (٘)الفعل..."
فيـ ف كدًا عمى ما قالو عمماء العربية المتقدمأّما بالنسبة لممحدثيف فمـ يضيفكا شيئًا جدي      

ف اشتركا في معنى ية عمى أف شيئعمى أنو: االسـ المصكغ مف المصدر لمداللمتفقكف معيـ 
 (ٙ)خاص، زاد أحدىما عمى اآلخر في ىذا المعنى الخاص

 
 
 

                                                           
 ٜٚ/ٗ( الكتاب  (ٔ
 ٜٖٕٔ/٘  ( ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب(ٕ
 ٕٜٕالنحاة   ( تذكرة(ٖ
 ٕٓٛ( شرح قطر الندى كبل الصدى  (ٗ
  ٕٜ/ٕ( شرح التصريح عمى التكضيح  (٘

تحاؼ الطرؼ في عمـ الصرؼ  ٕٚٔشذا العرؼ في فف الصرؼ   (ٙ)  ٜٖ٘/ٖفي  ، النحك الكاٛٔٔ، كا 
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 إشكالية تسمية اسـ التفضيل:
ق عميو مسميات عدة منيا، أنو طماختمف عمماء العربية في تسمية اسـ التفضيل، كأُ       

صفة كليس بفاعل قاؿ سيبكيو:" ىذا باب ما يككف مف األسماء صفة منفردًا كليس بفاعل كال 
 (ٔ)صفة تشب و بالفاعل كالَحسُف كأشباىو"

 (ٕ)عميو "أفعل التفضيل" اأطمق الزمخشري كابف مالؾ
 (ٗ)خرى "أفعل التفضيل"مرة، كتارة أ (ٖ)ابف ىشاـ األنصاري أطمق عميو "اسـ التفضيل"ك 

:" (؛ حيث قاؿصيغة المفاضمةأطمق عمى اسـ التفضيل ) نسب السيكطي قكاًل البف الصائغ
يشتق مف المصدر، تسعة: الفعل، كاسـ الفاعل، كالمثاؿ، كاسـ المفعكؿ، كصيغة المفاضمة، 

 (٘)كالصفة المشبية، كاسـ المصدر، كاسـ اآللة، كاسـ الزماف كالمكاف"
عمماء العربية عمى أف كزف اسـ التفضيل لو كزف كاحد عمى كزف )أفعل(  قد أجمعك   :أكزانو
 (ٙ)و )ُفْعمى(كمؤنث

لكف نجد معظـ عمماء العربية قد عالجكا )اسـ التفضيل( في باب التعجب، لما بينيما مف   
نما جرى ىذا أفعل مف ىذا مجرى التعجب؛  التشابو في المعنى كالمفع؛ حيث قاؿ ابف يعيش:" كا 

عمى )أفعل(...كأّما المعنى؛ فؤلنو  لمفع فبناؤهالتفاقيما في المفع كتقاربيما في المعنى. أّما ا
عمـ زيدًا، كنت ُمْخبرًا بأنو يعني التعجب تفضيل، كما أنو تفضيل، أال ترى أنؾ إذا قمت: ما أ

ذا قمت زيد أعمـ مف عمؽ أشفا ُمك عميو" كٍ ر كالو، كا  بق كالسُّ  (ٚ)فقد قضيت لو بالس 
 

ذا امتنع صكغ التفضيل امتنع صكغ التعجب؛ لتساكييما كزنًا كمعنى"  (ٛ)قاؿ السيكطي:" كا 
ذكر ابف يعيش في فصل)ما شذ منو أفعل التفضيل( أف أبا الحسف األخفش" يجيز بناء أفعل 

ت أك كُثرت كػ)استفعل( ك)افتعل( ك)انفعل(؛ ألف أصميا ثبلثة مف كذا فعل ثبلثي لحقتو زكائد قم  
 (ٜ)حرؼ..."أ

                                                           
 ٕٛ/ٕ( الكتاب  (ٔ
 ٕٔٔٔ/ٕ  شرح الكافية الشافية، ٓ٘/ٖ، كشرح التسييل  ٕٓٔ/ٗ( المفصل في العربية  (ٕ
 ٕٚٛ/ٖأكضح المسالؾ  ، ك ٕٓٛ( شرح قطر الندى كبل الصدى  (ٖ
 ٕٙٛ/ٖ( أكضح المسالؾ  (ٗ
ق(، تح. غازي مختار طميمات، مجمع المغة ٜٔٔ( األشبو كالنظائر في النحك، جبلؿ الديف السيكطي، )(٘

  ٕٛٛ/ٕـ، ٜٚٛٔ-قٚٓٗٔالعربية، دمشق، 
 ٕٙٔ/ٕ، كالمقتضب  ٗٗٙ/ٖ( الكتاب  (ٙ
  ٕٓٔ/ٗفصل  ( شرح الم(ٚ
  ٕٗ/ٙ( ىمع اليكامع  (ٛ

 ٖٕٔ/ٗ( شرح المفصل  (ٜ
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 اسـ التفضيل:صياغة شركط  
عند البحث عف شركط اسـ التفضيل كالتعجب عند عمماء العربية المتقدميف كسيبكيو       

نما مف  كابف جني كالمبرد كغيرىـ، فبل نجد أنيـ ذكركا ىذه الشركط مجتمعة في باب معيف؛ كا 
 جاء مف بعدىـ استخمصكا ىذه الشركط كاآلتي:

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

ف لـ يتكممكا بو...  الشاتيف، كأنيـ قالكا: حنؾ كنحك ذلؾ: فإنما جاءكا بأفعل عمى نحك ىذا كا 
 (ٔ)يس فييا فعل ليس القياس فييا أف يقاؿ أفعل منو"كىذه األسماء التي ل

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

كبئس، قاؿ ابف  ـ،كِنعْ  سى، كليس،صرفًا ال جامدًا، فبل يصاغ مف: عأف يككف الفعل مت -ٖ
عبارة عف الزماف، فإذا التي ىي  (كاف)السراج:" كال يجكز عندي أف يشتق فعل التعجب مف 

 (ٖ)التي ىي بمعنى خمق ك كقع، جاز" (كافاشتققت مف )
 فبل يجكز أف يشتق مف: ىمؾ، كغرؽ. أف يككف فعمو قاببًل لمتفاكت، -ٗ
 ف: ما كتب.أف يشتق مف فعل مثبت غير منفي، فبل يصاغ مك  -٘
 أال يككف الفعل مبنيًا لممجيكؿ، فبل يصاغ مف: ُعِمـ.ك  -ٙ
 (ٗ)أبيض بيضاء، كءأال يككف الصفة منو أفعل الذي مؤنثو فعبلك  -ٚ

ذكر ابف مالؾ ىذه الشركط مجتمعة في قكلو:" ىك كل فعل ثبلثي، متصرؼ، تاـ، قابل       
دلكؿ عمى فاعمو ب)أفعل(، كىذا كمو معناه لمتفاضل، غير مبني لممفعكؿ، كال منفي، كال م

 (٘)معتبر أيضًا فيما يبنى منو أفعل التفضيل"
 
 
 

                                                           
 ٓٓٔ/ٗ( الكتاب  (ٔ
 ٛٚٔ/ٗ( المقتضب  (ٕ
 ٛٓٔ/ٔ( األصكؿ في النحك  (ٖ
  6/55همع الهوامع   ((ٗ
  ٕٔٔٔ/ٕ( شرح الكافية الشافية  (٘
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بعض ىذه الشركط استنادًا لكركد تسييل المصري آراء في  ةكاف لمجمع المغة العربي      
 بعض الشكاىد عند العرب، كمف ىذه اآلراء:

أمف المبس، كبرأييـ أخذ أجاز بعض النحكييف صكغ اسـ التفضيل مف غير الثبلثي بشرط  -ٔ
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  -ٕ

نما مجرد الكصف بأصل المعنى، كأف شيئًا زاد في صف ة نفسو عمى آخر في حينئذ التفضيل، كا 

، كقكؿ العرب: "العسل (ٔ)"َأَفَمْف َيْيِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْف ُيت َبعَ  نفسو، كما في قكؿ تعالي:"
أحمى مف الخل"، كقد أجاز ذلؾ مجمع المغة المصري، كالمعنى في المثاؿ: الصيف في حره، 

 (ٕ)أبمغ مف الشتاء في بركدتو"
فييف في إجازة اشتقاؽ اسـ التفضيل مف أفعل الذي مؤنثو فعبلء، استدؿ المجمع لرأي الكك  -ٖ

َأْعَمى  َفُيَك ِفي اآْلِخَرةِ  َكَمْف َكاَف ِفي َىِذِه َأْعَمى كذلؾ لكركده في السماع، كمنو قكلو تعالي:"
، كقكؿ (ٗ)بف"في صفة الحكض:" ماؤه أبيض مف الم -ملسو هيلع هللا ىلص –، كمنو قكؿ النبي  (ٖ)" َكَأَضلُّ َسِبيبًل 

  (٘)المتنبي: "ألنت أسكد في عيني مف الظمـ"
لكركده  امد دكف الكاسطة كالمصدر الصناعي؛جكاز اشتقاؽ اسـ التفضيل مف االسـ الج -ٗ

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

ي لممجيكؿ إذا ُأمف المبس، كقكليـ: فبلف صياغة اسـ التفضيل مف الفعل المبن أجازكا -٘
أزىى مف الطاككس في مشيتو، لكف )زىا( كرد في الثبلثي المبني لممعمـك في المعاجـ فيككف 

 (ٚ)اشتقاؽ اسـ التفضيل منيا قياسياً 
 
 

                                                           
  ٖ٘( سكرة يكنس آية  (ٔ
 ٛٔ/ٔ ـ،ٕٛٓٓلقاىرة، ، أ، أحمد مختار عمر، دار الكتب، ط( مجمع الصكاب المغكي (ٕ
 ٕٚ( سكرة اإلسراء آية  (ٖ
 ( كىك صحيح.ٜٚ٘ٙرقـ الحديث ) ٜٔٔ /ٛأخرجو اإلماـ البخاري في الصحيح ( (ٗ
  ٖٙـ، ص ٖٜٛٔ-قٖٓٗٔق(، دار بيركت، بيركت، ٖٗ٘( ديكاف المتنبي، أبك الطيب المتنبي، )(٘
 ٜٔ/ٔ( مجمع الصكاب المغكي  (ٙ
 ٖٛ/ٔ( المصدر السابق  (ٚ
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 خير كشر
قاؿ لكثرة االستخداـ، ر، كأشر( في العربية كأصميما)أخي بحذؼ ىمزتيما جاءتاىاتاف الكممتاف 

السيكطي:" كشذ ىمزة خير كشر في التعجب، ُسِمع: 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"
نية)كقد كرد اسـ التفضيل في األحاديث الق       اثنتيف ( ٕ٘دسية في كتاب اإلتحافات الس 

 بصيغة)أفعل( ك)َفْعل( أي: خير كشر بحذؼ ىمزتيما. كخمسيف مرة
 
 عمى كزف أفعل: -ٔ

 ر.، بصيغة المفرد المذكإحدى عشرة مرة( ٔٔكقد جاء بصيغة أفعل )      
 
 :ة اآلتيةالقدسيحاديث في األ ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء قكلو 
ْف َذَكْرَتِني ِفي َمؤٍل َذَكْرُتَؾ ِفي َمؤٍل ِإَذا َذَكْرَتِني َخاِلًيا، َذَكْرُتَؾ َخاِلًياِدي عبْ  "  منو َأْكثر، َكاِ 
 (ٕ)"ْطيبأَ كَ 
 

ْأفِ ِعَباٌد ِلي َيْمَبسُ  " ْبرِ ، َكُقمُ كَف ِلمن اِس ُمُسكَؾ الض  ـْ َأَمرُّ ِمَف الص  ِمَف  َأْحَمى َكَأْلِسَنُتُيـْ  ،كُبُي
 (ٖ)..."اْلَعَسلِ 

 

اِئِميفَ  تُ ْعِطيَما أَ  َأْفَضلَ  ُتوُ َمْسَأَلِتي َأْعَطيْ َعْف َ َمْف َشَغَمُو ِذْكِري "   (ٗ)"الس 
 
 
 
 
 

                                                           
  6/55 في شرح الجوامعمع الهوامع ه( (ٔ

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

  ٕٙتـ تخريجو  ( (ٖ
 ٖٗتـ تخريجو ( (ٗ
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 :)خير ك شر( -ٕ
 .( إحدى كأربعيف مرة، بصيغة المفرد المذكرٔٗكقد جاء بصيغة أفعل )     

 :ة اآلتيةالقدسي حاديثفي األ ملسو هيلع هللا ىلصقكلو كما جاء  
ر  ك اْلَخْيرَ َخَمْقُت  "  عمى َيَدْيِو، َكَكْيٌل ِلَمْف َخَمْقُتوُ  اْلَخْيرَ َكَأْجَريت  ِلْمَخْيرِ  ِلَمْف َخَمْقُتوُ  َفُطكَبى الش 

ر   ر   َكَأْجَرْيتُ  لمش   (ٔ)"َعَمى َيَدْيوِ  الش 
 

ْف َظف   َخْيًرا َفَخْيرٌ َأَنا ِعْنَد َظفِّ َعْبِدي ِبي ، ِإْف َظف   "  (ٕ)"َشرًّا َفَشرُّ  ، َكاِ 
 

"إذا ابتميت عبدي المؤمف فصبر فمـ يشكني إلى ُعك اده أطمقتو مف إساري، ثـ أبدلتو 
 (ٖ)"، ثـ يستأنف العملدمو مف خيًراكدما  ،لحمو مف خيًرا لحًما
 
 

فات المشتقة في األحاديث مف؛ حيث كركد الص ةثالثالفي المرتبة  التفضيلكقد جاء اسـ 
 .اآلخريفضُل في صفة معينة كأحدىما  فيشتراؾ شيئصفة دالة عمى ا ؛ ألنوالقدسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
نية في األحاديث القدسية  ( (ٔ رقـ  ٖٚٔ/ٕٔر ، أخرجو الطبراني في المعجـ الكبيٓ٘اإلتحافات الس 

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

 .( كىك ضعيفٕ٘ٔالحديث)

نية في األحاديث القدسية اإلتحافا( (ٖ ( ٜٕٓٔرقـ الحديث) ٓٓ٘/ٔ، أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ٗٔ ت الس 
  كىك صحيح.
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 السادسلمبحث ا
 اسما الزماف كالمكاف
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 اسما الزماف كالمكاف
 تعريفيما:

عند البحث عف تعريف اسمي الزماف كالمكاف عند عمماء العربية القدامى نجدىـ اكتفكا       
مي الزماف كالمكاف مف حيث المبنى، كمف ذلؾ قكؿ ابف السراج:" كيفية صياغة اسبكضع 

 . كال يكاُد يككُف في الرباعي إال قميبًل َأك قياًسا ،يشتقكف لممكاِف كالمصدِر كالزماِف ِمَف الثبلثي
ـُ مكقَع حرِؼ المضارعة لمفصِل  (َيْفَعلُ )ك (َيْفِعلُ )يجيُء عَمى مثاِؿ الِفْعِل المضارِع عمى فتقُع المي

بيَف االسـ كالفعِل، الضرُب األكُؿ: كىَك ما كاَف عَمى َفَعَل َيْفَعُل فإف  مكِضع الفعِل َمْفِعٌل مثُل 
 (ٔ)"تكًحا اسـُ المكاِف عَمى مثاِلو عمى القياسِ ما كاَف عمى "َيْفَعُل" مف لضرُب الثاني:اَيْفِعُل، 

 

كغاف لزماف كقكع الفعل أك اسماف َمُص عباس حسف اسمي الزماف كالمكاف: بأنيما  عر ؼ    
مكانو: "اسماف يصاغاف مف المصدر األصمي لمفعل بقصد الداللة عمى أمريف معًا ىما: المعنى 

 (ٕ)و الداللة عمى زماف كقكعو، أك مكاف كقكعو"المجرد الذي يدؿ عميو ذلؾ المصدر مزيدًا عمي
 أكزانيما:

 أكاًل: مف الثبلثي: كليما كزناف كما ذكرىما ابف السراج )َمْفِعل( ك )َمْفَعل(
 )َمْفِعل(، يشتق مف: 
 مكعد ، ك مكلد. ،إذا كاف الفعل مثااًل، كفاؤه كاكًا: نحك -أ
 اع يبيع مبيع.ب عل أجكفًا، كعيف مضارعو ياء، نحك:إذا كاف الف -ب
 َيْجِمس، َمْجِمس. صحيحًا، كعيف مضارعو مكسكرة، نحك:إذا كاف الفعل  -ت

 

 (ٖ)ثانيًا: مف غير الثبلثي: عمى "زنة اسـ المفعكؿ"
 

نية، فقد كرد اسـ         تسعَ ( ٜٔ)الزمافأّما في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
 مرة. ةَ عشر 
 

 اسـ الزماف:
 حاديث القدسية.لـ يرد في األ

 
 

                                                           
 ٔٗٔ، ٓٗٔ/ٖ( األصكؿ في النحك  (ٔ
 ٖٛٔ/ٖ( النحك الكافي  (ٕ
   ٖٖٔ  الصرؼشذا العرؼ في فف  ،ٖٔٔ/ٔشرح شافية ابف الحاجب لمرضي   (ٖ)
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 اسـ المكاف:
 أكزاف كىي: ثبلثةعمى  عشرة مرة،تسَع ( ٜٔكقد جاء اسـ المكاف في األحاديث القدسية )

 

 : َمْفِعل -ٔ
 مرات، بصيغ المفرد المذكر، كالمفرد المؤنث، كجمع التكسير. تسعَ ( ٜكقد جاء)

 مرات. أربعَ ( ٗغة المفرد المذكر فقد كرد)أّما ما جاء بصي      
بيت ك في أ ،رسكؿ هللا مسجدأك  ،الحديث القدسي:" مف زارني في بيتي في ملسو هيلع هللا ىلص كما كرد قكلو
 (ٔ)فمات مات شييدا"المقدس 

 

 أّما ما جاء بصيغة المفرد المؤنث فقد كرد مرة كاحدة.      
، َيْحَمُدِني َكَأَنا ُكلِّ َخْيرٍ  ِبَمْنِزَلةِ  نديَف عاْلُمْؤمِ  ِإف  َعْبِدي في الحديث القدسي:"ملسو هيلع هللا ىلص كما كرد قكلو 

 (ٕ)"َأْنِزُع َنْفَسُو ِمْف َبْيَف َجْنَبْيوِ 
 

 مرات.أربَع ( ٗأم ا ما جاء بصيغة جمع التكسير فقد كرد)      
ف  زّكاري فييالمساجدفي الحديث القدسي:" إف بيكتي في األرض  ملسو هيلع هللا ىلص قكلوككما كرد  ا ، كا 
 (ٖ)عّمارىا"

 

 (ٗ)" َمِقيِمِيـْ كَ  َكَمْشَرِبِيـْ  ِطيَب َمْأَكِمِيـْ  َفَمم ا َكَجُدكاالحديث القدسي:" في  ككما جاء قكلو ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنا )َمِقيل( ليس اسـ زماف، إنما مكاف قيمكلتيـ.
 

 : َمْفَعل -ٕ
 مرات، بصيغة المفرد المذكر. خمَس ( ٘كقد جاء)

 

في الحديث القدسي: "عمى العاقل أف يككف لو ثبلث ساعات، ساعة  ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كما كرد      
 (٘)"بَمْطَعمِو كَمْشَرَبوِ يناجي فييا ربو، كساعة يحاسب فييا نفسو، كساعة يخمك فييا 

                                                           
نية في األحاديث القدسية  ( (ٔ ، أخرجو الديممّي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب  ٙٙاإلتحافات الس 
 ( كىك ضعيف.  ٚٗٗٗرقـ الحديث) ٜٙٔ/ٖ
 ٕٙتـ تخريجو  ((ٕ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ ق(، دار المعرفة، ٘ٓ٘، إحياء عمكـ الديف، لمغزالي، )ٖٕاإلتحافات الس 

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

نية في األحاديث القدسية  ( (٘ ق(، تح. شعيب ٖٗ٘، صحيح ابف حباف، ابف حب اف، )ٕ٘اإلتحافات الس 
 ، كىك ضعيف. ٙٚ/ٕـ،  ٖٜٜٔ-قٗٔٗٔ، بيركت، ٕط، مؤسسة الرسالة، طاألرنؤك 
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 : فعيل -ٖ
 ( أربَع مرات، بصيغة المفرد المذكر، كالمفرد المؤنث.ٗكقد جاء)      

 حدة، بصيغة المفرد المذكر.كقد جاء مرة كا
ـْ َقاُمكا ِفيقكلو في الحديث القدسي:" ... كما جاء ـْ َكِجن ُك ْنَسُك ـْ َكاِ  ـْ َكآِخَرُك َلُك  َيا ِعَباِدي َلْك َأف  َأك 
َكَما َيْنُقُص  َكاِحٍد َفَسَأُلكِني َفَأْعَطْيُت ُكل  ِإْنَساٍف َمْسَأَلَتُو َما َنَقَص َذِلَؾ ِمم ا ِعْنِدي ِإال   َصِعيدٍ 

 .(ٔ)..."اْلِمْخَيُط ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحرَ 
 

 مرات، بصيفة المفرد المؤنث. ثبلثَ ( ٖكقد جاء )
حظيرة  مف منو ألسقينو؛ عميو ترؾ الخمر كىك يقدر مف:" كما كرد قكلو في الحديث القدسي  

 (ٕ)"حظيرة القدس نو إياه مفألكسك   ؛كىك يقدر عميو الحرير ترؾ كمف، القدس
 

 

في األحاديث فات المشتقة مف؛ حيث كركد الص السادسةبة في المرت اسـ المكافكقد جاء      
، نظرا ألف ة السـ الزماف فمـ يردبالنسبأّما . نو دؿ  عمى مكاف كقكع الحدثأل  ؛القدسية

تعالجيا ترتكز عمى التربية التي ـ األمكر كمعظاألحاديث القدسية المكاضيع التي ُذكرت فييا، 
اإليمانية كتقكيـ النفس اإلنسانية كتزكيتيا كتحذيرىا مف المعاصي كالمنكرات كالدعكة إلى 

الخير كالفضيمة كمكاـر األخبلؽ، كالتعمق بحب هللا كطمب رضاه كالترغيب في الجنة كالترىيب 
رشاد ككعع كتربية كتعمي ـ، حيث تشعر كأنت أماـ الحديث القدسي مف النار، كالغرض تكجيو كا 

بكبلـ يشع بالفيض الركحي، مما يجعل لو مكقعًا مميزًا في السمع كاستعدادًا آسرًا في النفس، 
 (ٖ)كتأثيرًا عظيمًا في العكاطف كالمشاعر كاألحاسيس

 

 

                                                           
( ٕٚٚ٘رقـ الحديث) ٜٜٗٔ/ٔ، أخرجو مسمـ في الصحيح ٕٛ اإلتحافات الّسنية في األحاديث القدسية( (ٔ

 كىك صحيح. 
نية في األحاديث القدسية  ( (ٕ  (ٖٔٛٚرقـ الحديث) ٘ٚٗ/ٖٔ، أخرجو البزار في مسنده  ٖٙاإلتحافات الس 

  كىك حسف.
 ٗ  التداكلية ية مف منظكر المسانياتاألحاديث القدس ((ٖ
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 لسابعاالمبحث 

 اسػػػػػػػػػػػـ اآللة
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 اسػػػػػػػػػػػـ اآللػػػػػػػػػػػة
 تعريفو:
ىك اسـ َمُصكٌغ، مبدكء بميـ زائدة، لمداللة عمى ما حدث، ككقع الفعل بكاسطتو؛ بقصد       

 ألصمي، كتحقيق مدلكلوالداللة عمى األداة التي تستخدـ في إيجاد معنى ذلؾ المصدر ا
 (ٔ) كىي: ِمْفَعل، كمفعاؿ، كمفعمة ،كيصاغ اسـ اآللة عمى األكزاف القياسية الثبلثة المشيكرة

كأضاؼ مجمع المغة العربية أكزاف أخرى غير الثبلثة المشيكرة كىي: فّعالة، كفاعمة، 
 .(ٕ)كفاعكؿ

 رات عمي النحك اآلتي:( سبع مٚلقد كرد في األحاديث القدسية أكزاف قياسية، كسماعية)
 األكزاف القياسية:

مرات بصيغة المفرد  ( ثبلثَ ٖسية مف أكزاف قياسية فجاءت)أّما ما كرد في األحاديث القد
 .ِمْفَعل، كمفعاؿ المذكر، كعمى بناءيف كىما:

 : ِمْفَعل  
 .فقد جاء مرة كاحدة 
ـْ َقاُمكا ِفي َيا ِعَباِدي َلْك َأف  أَ ...كما كرد قكلو في الحديث القدسي:"   ـْ َكِجن ُك ْنَسُك ـْ َكاِ  ـْ َكآِخَرُك َلُك ك 

 َصِعيٍد َكاِحٍد َفَسَأُلكِني َفَأْعَطْيُت ُكل  ِإْنَساٍف َمْسَأَلَتُو َما َنَقَص َذِلَؾ ِمم ا ِعْنِدي ِإال  َكَما َيْنُقُص 
 (ٖ)..."ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحرَ  اْلِمْخَيطُ 

 

 مفعاؿ:
 .فقد جاء مرتيف 
ْيُت ِإَلى َعْبدٍ إ ما كرد قكلو في الحديث القدسي:"ك  َماِلِو َأْك  ،َبَدِنوِ  ُمِصيَبًة ِفي بيديِمْف ع َذا َكج 
َأْنُشَر َلُو  ِميَزاناً اْسَتْحَيْيُت ِمْنُو َيْكـَ اْلِقَياَمِة َأْف َأْنِصَب َلُو ، ْقَبَل َذِلَؾ ِبَصْبٍر َجِميلٍ اْستَ  َكَلِدهِ  أك

 )ٗ) "ِديَكاًنا

نؾ في الحديث القدسي قاؿ هللا إلبميسك   (٘)..."المزمار:"...كمؤذِّ

                                                           
  ٖٖٖ/ٖ، النحك الكافي  ٕٚ، شذا العرؼ في فف الصرؼ  ٖٚٔ/ٔ( شرح شافية ابف الحاجب لمرضي  (ٔ
 ٖٖٚ/ٖ( النحك الكافي  (ٕ
 ٔٛتـ تخريجو ( (ٖ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٗ ق(، تح. حمدي السمفي، ٗ٘ٗ، مسند الشياب، لمقضاعي، )ٙٔاإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيف.ٕٙٗٔرقـ الحديث) ٖٖٓ/ٕـ، ٜٙٛٔ-قٚٓٗٔكت، ، بير ٕمؤسسة الرسالة، ط
 ٙٗتـ تخريجو ( (٘
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 األكزاف السماعية:   
 مرات. أربعَ ( ٗأّما ما كرد في األحاديث القدسية مف أكزاف سماعية فجاءت)       

 بصيغة المفرد المذكر. 
صـك لي ر كأزيد، كالسيئة كاحدة كأمحكىا، كالشالحسنة ع :"كما كرد قكلو في الحديث القدسي

 (ٔ)"السيف مف السبلحكأنا أجزي بو، الصـك جنة مف عذاب هللا كمجّف 
 

، مف تركيا مف مخافتي أبدلتو إبميس سياـ مف سيـ"النظرة قكلو في الحديث القدسي: كك 
 (ٕ)"إيمانا يجد حبلكتو في قمبو

 
في األحاديث فات المشتقة مف؛ حيث كركد الص لسابعةابة في المرت اآللةاسـ كقد جاء 
  .يصف ذاتاً  نو الأل  ؛القدسية

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
نية في األحاديث القدسية( (ٔ رقـ  ٖ٘ٗ/ٛ، ذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ ٖٗ  اإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيف.ٖٕٖٕٙالحديث)
نية في األحاديث القدسية  ( (ٕ رقـ  ٖٚٔ/ٔلكبير ، أخرجو الطبراني في المعجـ اٙٗاإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيف.ٕٖٙٓٔالحديث)
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 الفصل الثاني
 

إعماؿ الصفات المشتقة الكاردة في األحاديث 
نيةالقدسي  ة في كتاب اإلتحافات الس 
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 المبحث األكؿ
 ـ الفاعلػػاسماؿ ػػإع
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مشبية، ىذا الفصل إعماؿ المشتقات )اسـ الفاعل، كاسـ المفعكؿ، كالصفة ال يتضمف      
الزماف كالمكاف، كاسـ اآللة، فمـ أدرجيا ضمف ىذا الفصل؛ ألف  كصيغ المبالغة(. أّما اسمي

 ير عاممة غير كصفية؛ أي: ال تصف ذاتًا.تقـك باإلعماؿ، فيي مشتقات غ ال األسماءىذه 
 المبحث األكؿ
 اسـ الفاعل

عل دراسة صرفية في الفصل األكؿ ، سكؼ يتضمف بعد االنتياء مف دراسة اسـ الفا       
ـ السـ الفاعل، فإذا كاف كصفًا مشتقًا مف الفعل البلز  عماؿالكظيفة النحكية أك اإلىذا المبحث 

. أّما ، كيعمل النصب باإلضافة إلى الرفع إذا اشتق مف الفعل المتعديفإنو يعمل الرفع كالجر
البد لنا الكقكؼ عمى شركط إف كاف عممًا جامدًا فإنو ال يعمل إال الجر، لككنو اسمًا، لكف 

ف كتباي في جانب إعماؿ اسـ الفاعل عند عمماء العربية مف البصرييف كالككفييف، فيناؾ تشابو
 ىاتيف المدرستيف.بيف  في آخر
ما سبق في الفصل األكؿ في تعريف اسـ الفاعل عند سيبكيو، أف اسـ الفاعل كر مذُ       

في قدرتو عمى اإلعماؿ، لكف  ات كالسكنات، كىذا سببٌ في الحرك كالفعل المضارع بينيما شبو
الذي يجري مجرى الفعل  أف يستكفييا، قاؿ سيبكيو:" اسـ الفاعل مف البد اً السـ الفاعل شركط

المضارع في المفعكؿ في المعنى، فإذا أردت فيو مف المعنى ما أردت في)َيْفَعُل( كاف نكرة 
منكنًا، كذلؾ قكلؾ: ىذا ضارب زيدًا غدًا، فمعناه كعممو مثل: ىذا يضرب زيدًا غدا، فمعنى اسـ 

 (ٔ)الفاعل العامل إذف ىك معنى الفعل"
افق مضارعو في الحدث كالتجدد، كىذا ما دفع البصرييف إلى عدـ فيذا يعني أف اسـ الفاعل يك 

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

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

 كىي كاآلتي:
 االعتماد: -أ

محل صفة أك حاؿ، أك صمة أف يعتمد عمى نفي، أك نداء، أك استفياـ، أك يككف في       
 ، أك أف يككف خبرًا لمبتدأ، أكألعمـ ك مفعكاًل ثانيًا لظف كأخكاتيا، أك مفعكاًل ثالثاً مكصكلة، أ

 ابف مالؾ: ك لكاف كأخكاتيا؛ حيث قاؿف كأخكاتيا، أإل 

                                                           
 1/165الكتاب   ((ٔ
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 (ٔ)ُمْسَنَدا أك َجا ِصفةً  أك َنفيًا أكْ *** استفيامًا أك َحْرَؼ ِنَدا كَكِليَ 
 عتماد، كاسـ الفاعل يجاري مضارعو؛مف المعركؼ أف العمل أصل لؤلفعاؿ، فالفعل يعمل دكف ا

يصل إلى درجة الفعل حتى يعمل، كلكي أي: فعل الذي يعمل دكف اعتماد، فاسـ الفاعل لـ 
يعمل عممو البد مف االعتماد، قاؿ ابف يعيش:" قد تقّدـ القكؿ بأف أصل العمل إنما ىك 

لؤلفعاؿ، كما أف أصل اإلعراب إنما ىك لؤلسماء، كاسـ الفاعل محمكؿ عمى الفعل المضارع في 
ذا ُعمـ ذلؾ فمُيْعمـ العمل لممشابية التي ذكرناىا كما أف المضارع محمكؿ عميو في ا إلعراب، كا 

أف الفركع أبدًا تنحط عف درجات األصكؿ، فمما كانت أسماء الفاعميف فركعًا عمى األفعاؿ، 
 (ٕ)كانت أضعف منيا في العمل"

كابف ىشاـ يرى:" االعتماد عمى المقدر، كاالعتماد عمى الممفكظ بو، نحك: مييٌف زيٌد عمرًا أـ 
 (ٖ)"مختمٌف ألكاُنُو"مكرُمو؟ أي: أمييٌف، كنحك: 

 كاستشيد ابف مالؾ بقكؿ األعشى:
ـْ َيِضرّْىا كأْكىى َقْرَنو الكِعلُ  َيْكماً  َصْخَرةً  َكناِطحٍ   (ٗ)"لِيُكِىَنيا *** َفَم

ؿ(، قاؿ السـ الفاعل إف كاف مجردًا مف )ا مف حيث االعتماد البصرييفاألخفش  كخالف
فش االعتماد عمى شيء مف ذلؾ، فأجازكا السيكطي:" كلـ يشترط الككفيكف ك كافقيـ األخ

 (٘)إعمالو مطمقًا، نحك: ضارب زيدًا عندنا"
 أف يككف اسـ الفاعل دااًل عمى الحاؿ كاالستقباؿ ال الماضي -ب

ف دؿ        عمى الماضي فقد مشابيتو لممضارع الذي يدؿ عمى الحاؿ  ألنو شبو بالمضارع، كا 
ؿ( ُقْبح؛ حيث قاؿ:" اب) مقترف  لماضي ككاف غيرسيبكيو إذا عمل في ا كعّده كاالستقباؿ،

، إال أنيا قبيحة، نحك قكلؾ: جئت إذ عبدهللا  تقكؿ: جئت إذ عبدهللا قائـ، كجئت إذا عبدهللا يقـك
 (ٙ)قاـ..."

كاستدلكا  عمى ذلؾ بقكلو تعالي:         ؿ(اأف اسـ الفاعل يعمل إذا جّرد مف) كيرى الككفيكف 
 (ٚ)﴾ِظبَلُلَيا َكُذلَِّمْت ُقُطكُفَيا َتْذِليبًل  َكَداِنَيًة َعَمْيِيـْ  ﴿

                                                           
  ٙ/ٕ، كشرح جمل الزجاجيٕٗٚ، كشرح كافية ابف الحاجب /ٛٓٔ/ٔ، كالكتاب ٚٓٔ/ٖ( شرح ابف عقيل  (ٔ

 ٕٓٔ/ٗ( شرح المفصل  (ٕ
 ٜٙ( سكرة النحل آية  (ٖ
 ٕٛٔ/ٖ( أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  (ٗ
 4/31ح الجوامع  همع الهوامع في شر ((٘

  ٚٓٔ/ٔ( الكتاب  (ٙ
  ٗٔ( سكرة اإلنساف آية   (ٚ
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ؿ(، كاستدلكا ذلؾ بقكلو االكسائي كابف مضاء، يركف أنو يعمل في الماضي إذا جّرد مف)      
ـْ َباِسطٌ  تعالي:" ، كقد تـ تأكيمو عمى حكاية الحاؿ، كالدليل ما (ٕ)...(ٔ)ِذَراَعْيِو ِباْلَكِصيِد" َكَكْمُبُي

َماؿِ  ﴿تعالي:جاء في قكلو  ـْ َذاَت اْلَيِميِف َكَذاَت الشِّ  ، كلـ يقل قمبناىـ بالماضي.(ٖ)﴾َكُنَقمُِّبُي
، فيذا االسـ إف أردت بو معنى ما مضى فيك (ىذا ضارب زيداً )قاؿ المبرد:" كذلؾ نحك قكلؾ 

تقكؿ: ىذا ضارب زيد أمس...كل ذلؾ إذا أردت بو معنى الماضي لـ  ،بمنزلة قكلؾ: غبلـ زيد
 (ٗ)جز..."ي

 كقاؿ ابف مالؾ:
ـُ َفاِعٍل ِفيَكِفعْ   (٘) اْلَعَمِل            ِإْف  َكاَف َعْف ُمِضيِِّو ِبَمْعِزؿِ  ِمِو اْس

يعمل عمل الفعل إذا كاف :" اسـ الفاعل إذا أريد بو الحاؿ أك االستقباؿ، ابف يعيش كقاؿ 
، كاأللف كالبلـ تعاقب اإلضافة، كفيو األلف كالبلـ؛ ألف التنكيف مانٌع مف اإلضافةمنكنًا، أ

 (ٙ)فتقكؿ مع التنكيف: زيد ضارٌب غبلُمو عمرًا غدا"
تساءؿ ابف الكّراؽ عف سبب إعماؿ اسـ الفاعل في الحاؿ كاالستقباؿ، فقاؿ:" ألف أصل ك 

األسماء أال تعمل إال الجر، كأصل األفعاؿ أف تعمل في المفعكؿ إال أف الفعل المضارع قد أشبو 
كجكه، قد ذكرناىا في صدر الكتاب، أكجبت لو اإلعراب بعد أف كاف مستحقًا لمبناء االسـ مف 

عمى السككف، فكذلؾ االسـ أيضًا حمل عمى الفعل المضارع فعمل عممو. كأّما الفعل الماضي 
فمـ يشابو االسـ مشابية قكية، فميذا لـ يزد عمى البناء عمى الفتح، ككذلؾ يجب في االسـ 

 (ٚ)زاؿ عف أصمو، كاألصل في األسماء أال تعمل إال الجر..."الذي معناه أال ي
أم ا 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  (ٖ
 ٕٗٚ/ٕ، كشرح كافية ابف الحاجب ٛٗٔ/ٗ( المقتضب  (ٗ
  ٙٓٔ/ٖ( شرح ابف عقيل  (٘
 ٗٛ/ٗ( شرح المفصل  (ٙ
، الرياض، ٔالرشيد، طق(، تح. محمكد جاسـ الدركيش، مكتبة ٖٔٛ بف الكّراؽ، )( عمل النحك، دمحم(ٚ

 ٖٔٓ/ٔ،  ـٜٜٜٔ-قٕٓٗٔ
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 أال يككف مصغرًا كأال يكصف: في )التصغير كالكصف( ـ الفاعلاسعمل -
أف يعمل اسـ  أجازكاذلؾ إال الفراء، ك  فقد خالفكاأّما الككفيكف  فيذا شرٌط البصرييف.     

  رًا، فبل يجكز ىذا ضكيربٌ قاؿ السيكطي:" شرُط البصرّية ككنو مكب  ، أك مكصكفاً الفاعل مصغرًا، 
 (ٔ)زيدًا لعدـ كركده..."

يكضح ك لمفعل في المعنى، ال الصكرة؛  وأّما عند الككفييف سبب إعمالو أف المعتبر شبي     
؛ حيث قاؿ ابف عصفكر:" كاعمـ أف ابف عصفكر سبب عدـ إعماؿ اسـ الفاعل إذا كاف مصغراً 

ر ال يعمل؛ ألف التصغير مف خكاص األسماء، فمّما دخمو خاصة مف اسـ الفاعل إذا ُصغِّ 
 (ٕ)بعد شبيو الفعل فضُعف في العمل، خبلفًا ألىل الككفة فإنيـ يجيزكف ذلؾ" خكاص األسماء

 

 الككفيكف أف اسـ الفاعل يعمل مصغرًا بقكؿ الكسائي: كاستدؿ
ـُ راحٍ فم  َترقرُؽ في األيدي ُكَميٍت عصيُرىا.      الزجاِج ُمدامة في ا طع

 (ٖ)(، كقد رفع فاعبًل كىك كممة )عصيرىافاسـ الفاعل )ُكميت( جاء ُمصغًرا، كلـ ُيسمع لو ُمكب رٌ  
 

 أّما اسـ الفاعل غير العامل فتجب اإلضافة لو، قاؿ ابف مالؾ:
 (ٗ) ْصِب َما ِسَكاُه ُمْقَتِضيِلنَ  َكْىكَ     ِبِذي اإِلْعَماِؿ ْتِمَكًا َكاْخِفِض  َكاْنِصْب 

 (٘)كقاؿ األشمكني:" يتعيف في تمك غير العامل الجر باإلضافة..."
 
 

 ؿ(اتراف اسـ الفاعل بػ)اق
، فيعمل بدكف شركط، عملفيو شركط لم ؿ( فبل يشترطاأّما إذا اقترف اسـ الفاعل بػ)      

قاؿ سيبكيو:" ىذا باب صار الفاعل فيو  كيعمل في جميع األزمنة: الحاؿ كالمستقبل كالماضي،
زيدًا، فصار في  بمنزلة الذي)َفَعَل( في المعنى، كما يعمل فيو، كذلؾ قكلؾ: ىذا الضاربُ 

 (ٙ)رب زيدًا..."ضالمعنى)ىذا( الذي 
 قاؿ ابف مالؾ:ك        

 اْرُتِضي كَغْيرِِه ِإْعَماُلُو َقدِ اْلُمِضي             َفِفيباؿ ْف َيُكْف ِصَمَة َكا ِ 

                                                           
 ٔٛ/٘( 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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ؿ اقترف بافيجكز أف نقكؿ: ىذا الضارب زيدًا اآلف، أكغدا، أك أمس؛ ألف اسـ الفاعل إذا 
 عميتو.قكيت فالمكصكلة 

ال  (ؿا)ابف عقيل يرى أف ىناؾ جماعة مف النحكييف يركف أف اسـ الفاعل إذا كقع ب     
ـ)الركماني(، يعمل إال ماضيًا، كىناؾ مف يركف أنو ال يعمل" كزعـ جماعة مف النحكييف مني

ال  ؿ( ال يعمل إال ماضيًا، كال يعمل مستقببًل كال حااًل، كزعـ بعضيـ أنو)اػأنو إذا كقع صمة ل
ال  األخفش يرى أف اسـ الفاعل، ك  يعمل مطمقًا، كأف المنصكب بعده منصكب بإضمار الفعل"

 (ٔ) ؿ(ابػ) يعمل في الحاؿ إذا اقترف 
ؿ( اقاؿ ابف الكراؽ في المنصكب بعده منصكب بإضمار الفعل قاؿ:" إذا كاف معرفًا ب)    

الكبلـ: ىذا المذاف ضربا زيدا،  ف أصل، كأنت تريد بيذا القكؿ؟ فقاؿ: إىذاف الضارباف زيداً 
...المفعكؿ بو ال فانتصب)زيد( بالفعل...كصار لفع)الضارباف زيدًا( منصكبا بمعنى الفعل المقدر

  (ٕ)"يتقدـ عمى اسـ الفاعل إذا كاف فيو األلف كالبلـ؛ ألف ما في الصمة ال يتقدـ عمى المكصكؿ
 

 ؿ( المتصمة باسـ الفاعلاإشكالية تسمية)     
ؿ( ىناؾ مف عّدىا عمى أنيا حرفية، كقسـ آخر عّدىا ااختمف عمماء العربية في نكع )       

 عمى أنيا مكصكلة.
ؿ( الداخمة عمى اسـ الفاعل كالمفعكؿ؛ اذكر الرضي أف عمماء العربية اختمفكا في أصل)       

ؿ المازني: ىي حيث قاؿ:" اعمـ أنيـ اختمفكا في البلـ الداخمة عمى اسمي الفاعل كالمفعكؿ فقا
أي: الزمخشري، كذىب  ؛حرؼ كما في سائر األسماء الجامدة، كقاؿ غيره أنيا اسـ مكصكؿ

 (ٖ) الزمخشري إلى أنيا منقكصة مف الذي كأخكاتو..."
ؿ فيو معرفة كيي في الرجل ال مكصكلة، كالنصب األخفش عّدىا حرفية؛ حيث قاؿ:" كا      

 (ٗ)بعده عمى التشبيو بالمفعكؿ بو..."
ؿ المكصكلة، اعل إلى مقركف باابف ىشاـ عّدىا مكصكلة، قاؿ:" ثـ ينقسـ اسـ الف      

 (٘)كالمجرد منيا"

                                                           
 ٖٛ/٘ىمع اليكامع في شرح الجكامع  ، و8/111شرح ابن عقيل   ((ٔ
  ٖٖٓ( عمل النحك  (ٕ
 ٖٚ/ٕ( شرح الكافية في النحك  (ٖ
  ٕٛ/٘( ىمع اليكامع  (ٗ
  ٛٙٗ( شرح شذكر الذىب  (٘
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، الكسائي يرى أف الجر (ٔ)"إِنََّك َجاِمُع النَّاِس  :"كز إضافة اسـ الفاعل إلى مفعكلو، نحكيج      
مل، كتجب اإلضافة إف أكلى؛ ألف األصل في األسماء إذا تعمق أحدىما باآلخر اإلضافة كالع

 (ٕ)كاف ماضيًا كغير مّعرؼ، نحك: ضارب زيٍد أمس
 رًا ،أك سالمًا:، أك جمعًا مكس  عمل اسـ الفاعل مفردًا، أك مثنىً 

عمماء العربية أف يعمل اسـ الفاعل في حالة اإلفراد، أك في الثنية، أك جمع مذكر  أجاز     
مما ُيجرى مجرى فاعل مف أسماء الفاعميف سالـ أك مؤنث، أك جمع تكسير، قاؿ سيبكيو:" ك 

فكاعل، أجركه ُمجرى فاعمة، حيث كانكا جمعكه ككّسركه عميو، كما فعمكا ذلؾ بفاعميف 
، كقاؿ السيكطي:" كيعمل عمل فعمو مفردًا (ٖ)كفاعبلت، فمف ذلؾ قكليـ: ىّف حكاجٌّ بيَت هللا..."

 (ٗ)أك غيره، أي: مثنى، كمجمكعًا جمع سبلمة، كجمع تكسير"
 

 

لؤللفاظ  تقريباً  كبعد االنتياء مف معرفة شركط إعماؿ اسـ الفاعل، سكؼ أذكر إحصاءً        
نية إلعماؿ اسـ الفاعل الكاردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحا  كاآلتي:فات الس 

 أكاًل: اسـ الفاعل المقترف ب)اؿ( المكصكلة:
 :ًا كستيف مرة، عمى النحك اآلتيخمس( ٘ٙلة )كقد كرد اسـ الفاعل المقترف ب)اؿ( المكصك    
 اسـ الفاعل العامل: -ا
 اسـ الفاعل عامل الرفع: -أ

 مرة، عامبًل لرفع فاعل ضمير مستتر. أربع( ٗ)فقد كرد       
خميت بيف  ما العجب مف المؤمفلكال أف الذنب خير لعبدي في الحديث القدسي: " ملسو هيلع هللا ىلص قكلوك

 (٘)بيف الذنب"ك  المؤمف عبدي
ْنِبَياِء:َأْكَحى َّللا ُ َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى ِإلَ  ْمَت َراَحَة  اْلَعاِبدِ ُقْل ِلُفبلٍف  ى َنِبيٍّ ِمَف اأَل ْنَيا َفَتَعج  َأم ا ُزْىُدَؾ ِفي الدُّ

ْزَت ِبيَنْفِسَؾ ، َكَأم ا اْنِقطَ  : َيا َربِّ َكَما َذاَؾ َقاَؿ  ْيَؾ؟ا َعِمْمَت ِفيَما ِلي َعمَ ، َفَماذَ اُعَؾ ِإَلي  َفَتَعز 
 (ٙ)؟ َقاَؿ : َىْل َكاَلْيَت ِلي َكِليًّا َأْك َعاَدْيَت ِلي َعُدكًّا ؟َعَمي  

 

                                                           
 ٜ( سكرة آؿ عمراف آية  (ٔ
  ٖٛ/٘( ىمع اليكامع في شرح الجكامع  (ٕ
  ٜٓٔ/ٔ( الكتاب  (ٖ
 ٖٕٕ، كالمفصل في العربية  ٛٗٔ/ٗ، كالمقتضب  ٜٚ/٘( ىمع اليكامع في شرح الجكامع  (ٗ
 ٗٗتـ تخريجو  ( (٘
،  ذكرة الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب  ٕٓٔ( اإلتحافات الّسنية في األحاديث القدسية  (ٙ
 ( كىك ضعيفٛٔ٘رقـ الحديث ) ٘ٗٔ/ٔ
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 في األحاديث القدسية. يرد لـ: اسـ الفاعل عامل النصب -ب
 

 في األحاديث القدسية. لـ يرد : اسـ الفاعل عامل الجر -ت
 :بوق اسـ الفاعل المتعم   -ث

 ( عشريف مرة.ٕٓفقد كرد )      
ْنَتِقَمف  ِمَف " في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلصكقكلو  ـَِكِعز ِتي َكَجبلِلي أَل ِفي َعاِجِمو ك آِجِمِو ،  الظ اِل

ـْ َيْنُصْرهُ  ْنَتِقَمف  ِمم ْف َرَأى َمْظُمكًما، َفَقَدَر َأْف َيْنُصُرُه، َفَم  (ٔ)"َكأَل
 المتباذليففّي، ك  المتجالسيفك  فّي، لممتحابيف كجبت محبتي :"في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلصككقكلو 

 (ٕ)في  " المتزاكريفك  ،في  
 
 اسـ الفاعل غير العامل: -ٕ

، جامداً  ( إحدى كأربعيف مرة، انتقل مف الكصفية إلى العممية، فأصبح اسماً ٔٗكقد كرد )      
فقدت أحد  ـعمييا الشركط أ تعمل الجر سكاء انطبقت يفلكف أسماء الفاعم فقد شركط العمل،

 أسماء كىك أحد عبلمتيا. الككني شركطيا
، ففتح لو بابا مف أبكاب الدنيا في الكافرا رب إنؾ تعطي ي في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلصكقكلو 
 (ٖ)" النار

 كلممستجيركنزًا، كلمضعيف حصنًا  قراءلمف "يا مكسى كففي الحديث القدسي:  ملسو هيلع هللا ىلصككقكلو 
 (ٗ)غيثًا، أكف لؾ في الشدة صاحبًا كفي الكحدة أنيسًا كأكمؤؾ في ليمؾ كنيارؾ"

  :فيقكؿُ  ؟تقكُؿ المبلئكُة : كمف أحب اُؤؾف ، منِّي أحب ائي أْدنكا : يكـَ القيامةِ  عز  كجل   يقكؿ هللاُ  
 (٘)..."المسمميففقراُء 

 
 

                                                           
 ٕٗتـ تخريجو ( (ٔ
 ٘ٗو تـ تخريج( (ٕ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ  ٜٓٔ/ٖ، ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٔٔٔاإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيفٕٙ٘ٗرقـ الحديث)
 ٛٗتـ تخريجو ( (ٗ
نية في األحاديث القدسية  ( (٘ رقـ الحديث  ٛٚٗ/ٙ، ذكره المتقي اليندي في كنز العماؿ  ٖٜاإلتحافات الس 
 ضعيف. ( كىكٖٓٙٙٔ)
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 )اؿ( المكصكلة:مف جرداعل الم: اسـ الفثانياً 
 :ًا كستيف مرة، عمى النحك اآلتيست( ٙٙ)اؿ( المكصكلة )بػ كقد كرد اسـ الفاعل المقترف     
 اسـ الفاعل العامل: -ٔ
 اسـ الفاعل عامل الرفع: -أ

 ( أربعيف مرة.ٓٗفقد كرد )      
ْمُت الظُّ في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو  ـَ َعَمى َنْفِسي"إنِّي َحر  ًما َفبَل َتَظاَلُمكاَكَجَعْمُتُو َبْيَنكُ  ْم ، ـْ ُمَحر 

ـْ ُتُو َفاْسَتْيُدكِني َأْىِدُكـْ ِإال  َمْف َىَديْ  َضاؿٌّ  َيا ِعَباِدي ُكمُُّكـْ   ِإال  َمْف َأْطَعْمُتوُ  َجاِئعٌ  ، َيا ِعبػَاِدي ُكمُّكُػ
ـْ ، َيا ِعَبادِ َفاْسَتْطِعُمكِني ُأْطِعْمُكـْ   (ٔ)"ِإال  َمْف َكَسْكُتػُو َفاْسَتْكُسكِنػي َأْكُسُكـْ  َعارٍ ي ُكمُُّك

 

ْف َذَكْرَتِني ِفي َمؤٍل َخاِلًيا، َذَكْرُتَؾ َخاِلًياعْبِدي ِإَذا َذَكْرَتِني  في الحديث القدسي:"قكلو ملسو هيلع هللا ىلص كك ، َكاِ 
 (ٕ)"ْطيبَكأَ  َأْكثر منوَذَكْرُتَؾ ِفي َمؤٍل 

، ، ككاف أحُدىما ُمْذِنًباُمَتَكاِخيافِ في بني إسرائيَل  كاَف رجبلفِ :" القدسي في الحديثملسو هيلع هللا ىلص  ككقكلو
 (ٖ) ..."في العباَدةِ  ُمجتِيًدا كاآلخرُ 

 اسـ الفاعل عامل النصب: -ب
 فقد كرد مرتيف    
 (ٗ)"ِقْرَنوُ ُمبَلٍؽ ْبِدَي ال ِذي َيْذُكُرِني َكُىَك ِإف  َعْبِدي ُكل  عَ :"في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص قكلو في 

أك كانت العجمة مف شأني لعّجمُت  العقكبةَ  ُمَعّجبلً  فمك كنتُ "...في الحديث القدسي : ملسو هيلع هللا ىلصككقكلو 
 (٘)"لمقانطيف مف رحمتي

 اسـ الفاعل عامل الجر: -ت
 ( ثمانَي مرات.ٛفقد كرد )      

 (ٙ)أخيو..."قاتل  الحديث القدسي:"... كقبمو ابنو ملسو هيلع هللا ىلصكقكلو 
 

                                                           
 ٔٗتـ تخريجو  ((ٔ
 ٙٚتـ تخريجو  ( (ٕ
 ٘ٗتـ تخريجو ( (ٖ
  ٕٙتـ تخريجو  ( (ٗ
 ٙٗتـ تخريجو  ( (٘
نية في األحاديث القدسية  ( (ٙ ق(، تح. أيمف بف ٖ٘٘، الترغيب كالترىيب، لؤلصبياني، )ٜٗاإلتحافات الس 

  ( كىك ضعيفٛٗٓٔرقـ الحديث) ٔٔ/ٕـ، ٖٜٜٔ-قٗٔٗٔ، القاىرة، ٔشعباف، دار الحديث، ط
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ي ِتَؾ " في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص  قكلوكك       ْز ِمْف ُذرِّ ـْ َفَجيِّ َيُقكُؿ هللا َيْكـَ اْلِقَياَمِة يا آدـ: ُق
اْرَفُعكا َكَبَكْكا، فَقاَؿ:  َأْصَحاُبوُ َجن ِة، َفَبَكى ُتْسَعِماَئٍة َكِتْسَعٍة َكِتْسِعيَف ِإَلى الن اِر، َكَكاِحًدا ِإَلى الْ 

، َفكَ ؤك رُ  ـْ ْعَرِة  َسُك ـِ ِإال  َكالش   (ٔ)"اأَلْسَكدِ في ِجْمِد الث ْكِر  اْلَبْيَضاءِ ال ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما ُأم ِتي في اأُلَم
ْعُر، َكُرُسُمَؾ ِكَتاُبَؾ اْلَكشْ  :"في الحديث القدسي إلبميس -كجل عز-يقكؿ هللا ـُ ، َكقراَءتَؾ الشِّ

ـُ َّللا ِ  ُنؾَ كَ ... َعَمْيِو،اْلَكَيَنُة، َكَطَعاُمَؾ َما ال ُيْذَكُر اْس  (ٕ)"النساءُ  كَمَصاِئُدؾَ ... اْلِمْزَمارُ  ُمَؤذِّ
 
 :بوق اسـ الفاعل المتعم  -ث

 ( ثمانَي مرات.ٛفقد كرد )      
مف بطناف العرش يـك القيامة، يا أمة دمحم إف  المناديلقدسي:" ينادي في الحديث ا ملسو هيلع هللا ىلص ككقكلو

يقكؿ: ما كاف لي قبمكـ فقد كىبتو لكـ، كبقيت التبعات فتكاىبكا كادخمكا الجنة  -تعالى -هللا 
 ، المنادي متعمق بمحذكؼ حاؿ.(ٖ)برحمتي"
إال سقيتو بما انتيؾ منيا مف  خمر مف  ال يشرب عبد مسمـ في الحديث القدسي:"ملسو هيلع هللا ىلص ككقكلو 
عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو منيا  لو، كال يتركيا كىك مغفكربعد أك  بمعذ  الحميـ 

 (ٗ)"يتو في حظيرة القدسدفأ
 اسـ الفاعل غير العامل: -ٕ

 .مرة عشرة ( سبعَ ٔٚفقد جاء )      
ـِ َزْلَنا اْلَماؿَ إنا َأنْ  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو َقا بَلة إلِ يَتاءِ  ،ِ الص  ـَ  ،الز َكاةِ  َكاِ  َكَلْك َكاَف اِلْبِف آَد

َكاَل َيْمؤَلُ َجْكَؼ  ،َثاِلثٌ َكَلْك َكاَف َلُو َكاِدَياِف أَلََحب  َأْف َيُككَف ِإَلْيِيَما  ،َثافٍ َكاٍد أَلََحب  َأْف َيُككَف ِإَلْيِو 
ـَ ِإال  التُّرَ  ـ  َيُتكُب َّللا ُ َعَمى َمْف َتابَ اْبِف آَد  (٘)" اُب ُث

ُب ِإَلي   ....في الحديث القدسي:"  ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك  (ٙ)..."َحت ى ُأِحب وُ  ِبالن َكاِفلِ َكَما َيزَاُؿ َعْبِدي َيَتَقر 
                                                           

 ٖٗتـ تخريجو ( (ٔ
 ٙٗتـ تخريجو ( (ٕ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ رقـ  ٕٕٕ/٘، أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط  ٚٔٔاإلتحافات الس 

َأْىُل  ِإَذا اْلَتَقى اْلَخبَلِئُق َيْكـَ اْلِقَياَمِة، َفُأْدِخلَ ( كىك ضعيف، لفظو لممناكي بمعناه عند الطبراني "ٗٗٔ٘الحديث)
ـْ كَ  ـَ َبْيَنُك ـْ َعَمي  اْلَجن ِة، َكَأْىُل الن اِر َناَدى ُمَناٍد َيْكـَ اْلِقَياَمِة: َيا َأْىَل اْلَجْمِع، َتَتاَرُككا اْلَمَظاِل  "َثَكاُبُك

 ٖ٘تـ تخريجو  ( (ٗ
 ٓٗتـ تخريجو  ( (٘
نية في األحاديث القدسية  (ٙ ( ٕٓ٘ٙرقـ الحديث) ٘ٓٔ/ٛالصحيح ، أخرجو البخاري في ٖٙ( اإلتحافات الس 

 كىك صحيح.
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 المبحث الثاني
 ـ المفعكؿػػماؿ اسػػإع
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 اسـ المفعكؿ
اسـ المفعكؿ بأنو يجري عمى)ُيْفَعل( مف فعمو، نحك: مضركب،  مما سبق ِمـعُ       

 فتقكؿ: زيد مضركب غبلمو. المبني لممجيكؿ كمشركب، أي: يعمل عمل الفعل
اسما الفاعل كالمفعكؿ يعمبلف بنفس الشركط، ُذكرت فيما سبق في إعماؿ اسـ الفاعل أنو 

ؿ. أّما إذا كاف مجردا منيا البد أف يعتمد كأال با مقترناً في جميع األزمنة إذا كاف يعمل مطمقًا 
الحاؿ كالمستقبل ال الماضي، كاختمف عمماء مدرستي البصرة  يصغر، كأال يكصف، كيعمل في

 كالككفة في ذلؾ كما أكضح الباحث.
قاؿ ابف يعيش:" اسـ المفعكؿ في العمل كاسـ الفاعل؛ ألنو مأخكذ مف الفعل، كىك جاٍر عميو 

 (ٔ)كسكناتو كعدد حركفو، كما كاف اسـ الفاعل كذلؾ..."في حركاتو 
 كذكر ابف مالؾ ذلؾ في ألفيتو؛ حيث قاؿ:
ـِ فاعلِ  َر الس ُيْعَطى اسـَ َمفعكٍؿ ببل َتفاُضلِ         كُكلُّ ما ُقرِّ

(ٕ) 
. أّما اسـ        لكف ىناؾ فرؽ بيف اسمي الفاعل كالمفعكؿ، اسـ الفاعل ُيبنى مف المعمـك

بنى مف الفعل المجيكؿ؛ حيث قاؿ سيبكيو:" ...فمفعكٌؿ مثل ُيْفَعل، كفاعل مثل المفعكؿ فيُ 
 (ٖ)َيْفَعل"

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

ـٍ ُمرَتِفعْ   (ٗ)َمْعًنى كَمحمكُد المقاِصِد الَكِرعْ        كقْد ُيضاُؼ ذا إلى اس
قاؿ ابف ىشاـ:" كينفرد اسـ المفعكؿ عف اسـ الفاعل بجكاز إضافتو إلى ما ىك مرفكُع بو في ك 

المعنى، كذلؾ بعد تحكيل اإلسناد عنو إلى ضمير راجٍع لممكصكؼ، كنصب االسـ عمى 
 ، نحك: محمٌد محمكٌد خمقو: كمحمٌد محمكٌد الخمَق: كمحمٌد محمكُد الخمِق.(٘)التشبيو"

 (ٙ)كؿ رافعًا لنائب فاعل، إذا كاف متعديا لمفعكؿ كاحديأتي اسـ المفع -ٔ

                                                           
شرح قطر الندى كبل الصدى ك ، ٕٗٚ/ٕ، كشرح كافية ابف الحاجب لمرضي  ٗٓٔ/ٗ( شرح المفصل  (ٔ

  ٕٕ/ٕ، كشرح التصريح عمى التكضيح  ٖٓٚ، كشرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب  ٕ٘ٚ
  ٕٔٔ/ٖ( شرح ابف عقيل  (ٕ
  ٜٓٔ/ٔ( الكتاب  (ٖ
  ٖ٘ٓٔ/ٕلكافية الشافية  ( شرح ا(ٗ
، كشرح التصريح عمى التكضيح  ٕٕٔ/ٖشرح ابف عقيل  ك ، ٕٖٕ/ٖ( أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  (٘
ٕ/ٕٗ  

، كىمع اليكامع في ٕٗٚ/ٕ، كشرح كافية ابف الحاجب لمرضي  ٜٕٕ/ٕ( شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ  (ٙ
  ٜٓ/٘شرح الجكامع  
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 ـ المفعكؿ ناصبًا لمفعكلو الثاني، إذا كاف متعديًا لمفعكليف.يأتي اس -ٕ
ف كاف متعديًا رفع األكؿ عمى النيابة عف الفاعل، كنصب الثاني عمى المفعكلية       إذا   كا 

ف كاف متعديًا الثنيف أك ، قاؿ األشمكني:" فإف كاف متعديًا لكامتعديا الثنيف حد رفعو بالنيابة، كا 
 (ٔ)ثبلثة رفع كاحدًا بالنيابة، كنصب مما سكاه"

 .كيأتي اسـ المفعكؿ متعمقًا بو  -ٖ
ف كاف الفعل الزمًا، فإف لـ يتعد  بحرؼ جر، لـ َيُجْز بناُء اسـ المفعكؿ        قاؿ الرضي:" كا 

ؿ منو...ككذا في متعدٍّ حذؼ منو ما ىك المفعكؿ بو بناء الفعل المبني لممفعك منو كما لـ َيُجزْ 
ي بحرؼ الجر، نحك: رميت عف القكس، فيي: َمْرِميُّ عنيا كالَمْرِميُّ ىك السيـ"  (ٕ)كُعدِّ

نية )       إحدى ( ٕٔكقد جاء اسـ المفعكؿ في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
 مرة. كعشريف

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

إال سقيتو بما انتيؾ منيا مف  خمر مف  ال يشرب عبد مسمـ في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلصكقكلو 
لو، كال يتركيا كىك عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو منيا  مغفكربعد أك  بمعذ  الحميـ 

 (ٖ)"يتو في حظيرة القدسدفأ
في المعيشة  إف عبدًا أصححُت لو جسمو ككسعُت عميو:" في الحديث القدسي ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص

 (ٗ)"لمحركـ خمسة أعكاـ ال يفد إلي   عميو تمضي
، فتنصب بيف يدي هللا مةخت  مُ "يؤتى يـك القيامة بصحف في الحديث القدسي : ملسو هيلع هللا ىلصكقكلو ك 

 تتر.، فالمرفكع فييا الضمير المس(٘)..."تبارؾ كتعالى
 اسـ المفعكؿ عامبًل النصب: -ٕ

 لـ يرد في األحاديث القدسية.
 

                                                           
، كشرح كافية ابف ٗٓٔ/ٗ، كشرح المفصل البف يعيش  ٜٕٕ/ٕة ابف مالؾ  ( شرح األشمكني أللفي(ٔ

  ٕٕ/ٕ، كشرح التصريح عمى التكضيح  ٕٗٚ/ٕالحاجب لمرضي  
، كشرح األشمكني أللفية ٗٓٔ/ٗ، كشرح المفصل البف يعيش  ٗٗٚ/ٕ( شرح كافية ابف الحاجب لمرضي  (ٕ

  ٖٕٓ/ٕابف مالؾ  
 ٖ٘تـ تخريجو ( (ٖ
 ٖ٘تـ تخريجو ( (ٗ
 ٘٘تـ تخريجو ( (٘
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 اسـ المفعكؿ عامبًل الجر: -ٖ
 في األحاديث القدسية. لـ يرد      

 :وب اسـ المفعكؿ المتعمق   -ٗ
 مرات.ست ( ٙفقد جاء )      

 كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث القدسية:
ـُ َذِلَؾ  َبَمَغْت َلُو اْبَنةٌ  َمفْ   :الت ْكَراةِ  ِفي مْكُتكبٌ " ْجَيا َفَرِكَبْت ِإْثًما َفِإْث ـْ ُيَزكِّ اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة َفَم

 (ٔ( ."َعَمْيوِ 
 مغفكرإال سقيتو بما انتيؾ منيا مف الحميـ معذب بعد أك  خمر مف  ال يشرب عبد مسمـ "

 (ٕ)"يتو في حظيرة القدسدمنيا فأ لو، كال يتركيا كىك عمييا قادر ابتغاء مرضاتي إال سقيتو
 ، فشبو الجممة متعمق باسـ المفعكؿ.(ٖ)عمييـ، كال الضاليف" المغضكب "...غير

 اسـ المفعكؿ غير العامل: -٘
 مرة. ست عشرة( ٙٔفقد كرد)      
ـِ" في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو ْنَتِقَمف  ِمَف الظ اِل ِفي َعاِجِمو ك آِجِمِو ،  َكِعز ِتي َكَجبلِلي أَل

ْنَتِقَمف  ِمم ْف َرَأى  ـْ َيْنُصْرهُ َمْظُمكًماَكأَل  (ٗ)"، َفَقَدَر َأْف َيْنُصُرُه، َفَم
 

: َكِعز ِتي َكَجبَلِلي َما َخَمْقُت َعاَلى ِإَلى ِذي اْلَقْرَنْيفِ أْكَحى َّللا ُ تَ  في الحديث القدسي:"ملسو هيلع هللا ىلص   ككقكلو
ْمُتُو  اْلَمْعُركؼَ ، َكَسَأْجَعُل َلُو َعَمًما َفَمْف َرَأْيَتِني َحب ْبُت ِإَلْيِو اْلَمْعُركؼِ َأَحب  ِإَلي  ِمَف  َخْمًقا َكَسي 
ْيَتِني ، َكَمْف َرأَ ُو ِمْف َخْيِر َمْف َخَمْقتُ ، َفِإن  َلى الن اِس الط َمَب ِإَلْيِو، َفَأِحب ُو َكَتَكل وُ ، َكَحب ْبُت إِ َعَمْيوِ 

، َفِإن ُو ِمْف َشرِّ َما ، َفَأْبِغْضُو َكاَل َتَكل وُ ، َكَبغ ْضُت ِإَلى الن اِس الط َمَب ِإَلْيوِ اْلَمْعُركؼَ َكر ْىُت ِإَلْيِو 
 (٘)"َخَمْقتُ 

 
 

                                                           
نية في األحاديث القدسية  ( (ٔ رقـ  ٖٛٔ/ٔٔ، أخرجو البييقي في شعب اإليماف ٘ٓٔاإلتحافات الس 

  ( كىك ضعيف.ٕٖٓٛالحديث)
 ٖ٘تـ تخريجو  ((ٕ
 ٕ٘تـ تخريجو ( (ٖ

 ٕٗتـ تخريجو ( (ٗ
 ٖ٘تـ تخريجو ( (٘
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 الصفة المشبية
ألسماء التي عممت الفعل الصفة المشبية، التي تدؿ عمى الثبكت سبق أف مف ا مما ُعِمـ      

، كىي تشتق مف الفعل البلـز لمف قاـ بو عمى معنى الثبكت، ال مبالغة  كاالستمرارية كالمزـك
 فيو.

ؿ( كالمعرفة، االصفة المشبية تعمل بنفس شركط اسمي الفاعل كالمفعكؿ مف حيث التجرد مف)
، لكف الصفة المشبية ال تعتمد عمى زمف معيف إذا (ؿا)مف  فتحتاج إلى اعتماد إذا ُجردت

 ؿ(، فيي ثابتة كالزمة في جميع األحكاؿ الحاؿ كالمستقبل كالماضي.اُجردت مف )
 (ٔ)قاؿ ابف مالؾ:" ألف الصفة المشبية فرع اسـ الفاعل فيي أحرج إلى االعتماد منو"

ف األزمنة الثبلثة؛ ألنيا مصكغة قاؿ الرضي:" كتعمل عمل فعميا، يعني مف غير شرط زماف م
 (ٕ)عمى معنى اإلطبلؽ"

الصفة المشبية معمكليا ال يككف أجنبيًا، بل سببيًا كالمقصكد بالسببي أف يككف مف أمكر  
ثبلثة كىي األكؿ: أف يككف متصبًل بضمير المكصكؼ كػ)مررت برجٍل حسٍف كجُيُو(، كالثاني أف 

ررت برجٍل حسِف الكجِو(؛ ألف "اؿ" المكصكلة قائمة يككف متصبًل بما يقـك مقاـ ضميره كػ)م
مقاـ الضمير المضاؼ إليو، كالثالث: أف يككف مقدرًا كمعو ضمير المكصكؼ كػ)مررت برجل 

 (ٖ)حسٍف عمرًا(. 

 معمكؿ الصفة المشبية لو أحكاؿ ستة كىي:
 ؿ.أف يككف المعمكؿ مقركنًا با -ٔ
 .اؿأف يككف مضافا لما فيو  -ٕ
 ضافًا إلى ضمير المكصكؼ.أف يككف م -ٖ
 أف يككف مضافا إلى مضاؼ إلى ضمير المكصكؼ. -ٗ
 ؿ كاإلضافة.أف يككف مجردًا مف ا -٘
 (ٗ)ؿ دكف اإلضافةأف يككف مجردًا مف ا -ٙ

                                                           
، كشرح التصريح عمى ٕٔ٘/ٕف مالؾ  ، كشرح األشمكني أللفية ابٛ٘ٓٔ/ٕ( شرح الكافية الشافية  (ٔ

  ٛٗ/ٕالتكضيح  
  ٜٗٚ/ٕ( شرح كافية ابف الحاجب لمرضي  (ٕ
، كشرح قطر ٕٛٗ/ٕ، شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ٜٓ/ٖ، شرح التسييل ٚٓٔ/ٗ( شرح المفصل (ٖ

  ٜٕٚالندى كبل الصدى 
رح كافية ابف الحاجب لمرضي  ، كشٕٓ٘/ ٕ، كشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ  ٕٔٔ/ٗ( شرح المفصل  (ٗ
ٕ/ٚ٘ٓ  
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ا، أك ؿ( إلى معمكؿ عاٍر منيتنع اإلضافة، حاؿ ككف الصفة مع )اقاؿ السيكطي:" كتم      
إلى ضمير ذييا، فبل يجكز في األمثمة السابقة، الحسف أك  (ؿا)مف اإلضافة لذييا أي: لذى 

 (ٔ)كجٍو، كالحسف كجو أب، كالحسف كجيو، كالحسف كجِو أبيو"
 نستنتج مف قكؿ السيكطي أف ىناؾ صكر يمتنع فييا استعماؿ الصفة المشبية كىي:

 كاإلضافة، نحك: الحسف كجو. (ؿا)ر المعمكؿ المضاؼ إلى المجرد مف ج -ٔ
 المضاؼ إلى ضمير المكصكؼ، نحك: الحسف كجيو. المعمكؿجر  -ٕ
 ضاؼ إلى المضاؼ إلى ضمير المكصكؼ، نحك: الحسف كجو أبيو.جر المعمكؿ الم -ٖ
جر المعمكؿ المضاؼ إلى المجرد مف اؿ إلى المضاؼ لما ليس فيو اؿ، نحك:الحسف كجو  -ٗ

 أب.
عمى التشبيو بالمفعكؿ بو لمعمكؿ الصفة المشبية ثبلث حاالت الرفع عمى الفاعمية، كالنصب 

إف كاف معرفة، كعمى التمييز إف كاف نكرة عند البصرييف. أّما عند الككفييف التمييز في جميع 
 (ٕ)األحكاؿ، كالخفض باإلضافة.

 الصفة المشبية عاممة الرفع: -ٔ
 مرة. ثبلثيفك  ف( اثنتيٕٖفقد كردت )

 األحاديث القدسية:في  ملسو هيلع هللا ىلص قكلوك
ـَ ِعْنَدَؾ َما َيْكِفيَؾ َكَأْنَت َتْطُمُب َما ُيْطِغيَؾ، ال اْبفَ " َتْشَبُع، ِإَذا  َكِثيرٍ  َتْقَنُع َكال ِمفْ  ِبَقِميلٍ  آَد

ْنَيا اْلَعَفاءُ   (ٖ)"َأْصَبْحَت ُمَعاًفا ِفي َجَسِدَؾ آِمًنا ِفي ِسْرِبَؾ ِعْنَدَؾ ُقكُت َيْكِمَؾ َفَعَمى الدُّ
 
بلـُ َعَمْيِو ال اَؿ ُمكَسىق " ـْ  َأْنَت َفُأَناِجيؾَ َقِريٌب َيا َربِّ أَ   : س   (ٗ)..."َفُأَناِديَؾ ؟ َبِعيدٌ َأ

ْبرِ ِمَف اْلَعَسِل َكُقمُ  َأْحَمى َأْلِسَنُتُيـْ َلَقْد َخَمْقُت َخْمًقا "  ـْ َأَمرُّ ِمَف الص  ـْ ِفْتَنًة كُبُي ، َفِبي َحَمْفُت أَلُِتيَحن ُي
ـَ ِمْنُيـْ  ـْ َعَمي  َيْجَتِرُئكَف" َحْيَراًنا َتَدُع اْلَحِمي كَف َأ ، َفِبي َيْغَترُّ

(٘) 
 

                                                           
 ٜٚ/٘( ىمع اليكامع في شرح الجكامع  (ٔ
 ٕٔ٘/ٕ، كشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ  ٜ٘ٚ/ٕ( شرح كافية ابف الحاجب لمرضي  (ٕ

 ٗ٘تـ تخريجو ( (ٖ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٗ  ٕٜٔ/ٖ، ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٓٔٔاإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيف.ٖٖ٘ٗرقـ الحديث)
 ٕٙتـ تخريجو ( (٘
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 الصفة المشبية عاممة النصب: -ٕ
 ، مف فعٍل يأخذ مفعكليف صفة  تعالى.مرة كاحدةكقد جاءت     

 َقْبَل َأفْ  َلوُ  يبٌ َكُمْسػَتجِ  ،َقْبَل َأْف َيْسػَأَلِني ُمْعِطػيوِ َأَنا الحديث القدسي : " في ملسو هيلع هللا ىلص قكلوفي  
 (ٔ)"...َيْسَتْغِفَرِني َقْبَل َأفْ  يْدُعػَكِني، َكَغػاِفٌر َلوُ 

 الصفة المشبية عاممة الجر: -ٖ
 عشريف مرة.ثبلثًا ك ( ٖٕفقد جاءت )    

 : األحاديث القدسيةفي ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو 
 )ٕ)ي"ِبَيدِ  اْلُمُمكِؾ ُقُمكُب اْلُمُمكؾِ  ِمؾُ َكمَ  اْلُمْمؾِ  َماِلؾُ َأَنا هللُا اَل ِإَلَو ِإال  َأَنا "
 
ـْ َيُخْف َأَحُدُىَما َصاِحَبوُ  َثاِلثُ  َأَنا" ِريَكْيِف َما َل  (ٖ)"اَفِإَذا َخاَنُو َخَرْجُت ِمْف َبْيِنِيمَ  ، الش 
 

َرَكاءِ  َأْغَنىكَأَنا  ُكُمو،فيك لو "َمْف َعِمَل َعَمبًل َأْشَرَؾ ِفيِو َغْيِري  ْرِؾ" َعفِ  الشُّ  (ٗ)الشِّ

 :بياقة الصفة المشبية المتعم   -ٗ
 كعشريف مرة. ثبلثاً ( ٖٕكقد جاءت)   
بينؾ كبيف  فيما كاحدة، كفيما بيني كبينؾ كاحدة :ؿاأربع ِخص" في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص قكلوك

 (٘)"...لؾ كاحدةكلي،  ككاحدةعبادي، 
 
ـْ ِفي َجْكِؼ َطْيٍر القدسي:"  في الحديثملسو هيلع هللا ىلص  قكلو كك ـْ ِبُأُحٍد َجَعَل َّللا ُ َأْرَكاَحُي م ا ُأِصيَب ِإْخَكاُنُك

ِفي ِظلِّ  ُمَعم َقةٍ  َذَىٍب  ِمفْ  َقَناِديلَ  ُخْضٍر، َتِرُد َأْنَياَر اْلَجن ِة، َتْأُكُل ِمْف ِثَماِرَىا، َكَتْأِكي ِإَلى
 (ٙ)..."اْلَعْرشِ 

 

                                                           
نية في األحاديث القدسية( (ٔ  ٓٗٔ/ٔ، ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٜٜ  اإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيف.ٜٙٗرقـ الحديث)
 ٘ٙتـ تخريجو ( (ٕ
 ٕٙتـ تخريجو ( (ٖ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٗ رقـ  ٔٙٔ/ٕ٘خرجو اإلماـ أحمد في المسند ، أٛٙاإلتحافات الس 

  ( كىك صحيح.ٖٛٛ٘ٔالحديث)
 ٘ٙتـ تخريجو ( (٘
 ٗٙتـ تخريجو ( (ٙ
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ي ِتَؾ ُتْسَعِماَئٍة " في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كك ْز ِمْف ُذرِّ ـْ َفَجيِّ َيُقكُؿ هللا َيْكـَ اْلِقَياَمِة يا آدـ: ُق
،  َأْصَحاُبوُ َكِتْسَعٍة َكِتْسِعيَف ِإَلى الن اِر، َكَكاِحًدا ِإَلى اْلَجن ِة، َفَبَكى  ـْ َكَبَكْكا، فَقاَؿ: اْرَفُعكا ُرُءكَسُك

ْعَرِة َفَكال ِذي نَ  ـِ ِإال  َكالش   (ٔ)"اأَلْسَكدِ في ِجْمِد الث ْكِر  اْلَبْيَضاءِ ْفِسي ِبَيِدِه َما ُأم ِتي في اأُلَم
 
 الصفة المشبية غير العاممة. -٘

 ( ثبلثيف مرة.ٖٓفقد جاءت )

 :ةالقدسي حاديثفي األ ملسو هيلع هللا ىلص قكلوك
، كلكال َذِلَؾ لكنزىا  القمح كالشعيرة َعَمى تكسعت َعَمى عبادي بثبلث خصاؿ : بعثت الداب "

سمبت حزف ، ك حميمو حميـ ِفف دَ  بعد المكت ، كلكال َذِلَؾ لما ، كتغير الجسد مفْ الناس
 (ٕ)"، كلكال َذِلَؾ لما يكف يسمكالحزيف

 

 (ٖ)حد..."أ ُكُفكاكلـ ُأكلد كلـ يكف لي  الصمد لـ أِلدْ  الكاحد أنا هللا "
 

كشققت ليا مف اسمي اسمًا، فمف كصميا كصمتو كمف قطعيا  ،الرحـ، خمقت الرحمفأنا " 
 (ٗ)قطعتو "

 

 
 

 

 

 

 
                                                           

 ٖٗتـ تخريجو ( (ٔ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٕ  ٜٕٕ/٘، ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٚٗاإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيفٖٙٓٛرقـ الحديث)
 ٖٙتـ تخريجو  ((ٖ
 ٕٙتـ تخريجو ( (ٗ
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 بالغةصيغ الم
صيغ المبالغة الكاردة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات تقسيـ ُذكر مما سبق        
نية لمباني المشيكرة التي ذكرىا الباحث ىي: فّعاؿ، كمفعاؿ، . أّما افي الفصل األكؿ الس 

 كفعكؿ، كفعيل، كَفِعل.
كقد أضاؼ عمماء العربية أكزانًا أخرى سماعية، كاقتصركا عمى ذكر أكزاف صيغ المبالغة       

 مف حيث القمة كالكثرة.
ءًا منيا اختمف النحاة في إعماؿ صيغ المبالغة المشيكرة الخمسة فمنيـ مف أعمل جز       

 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 
 :قاؿ ابف مالؾ  عمى الفعل،

 (ٔ)ما بو أخبرتااحكـ ليف بالذي حكمتا       لفاعل م
ميا ابف عصفكر إلى قسميف: قسـ ال خبلؼ في إعمالو كىي)فّعاؿ، كمفعاؿ، كفعكؿ(. كقد قس   

 (ٕ)أّما القسـ الذي في خبلؼ ىي)فعيل، كَفِعل(
أّما القسـ الذي فيو خبلؼ بيف أىل البصرة كالككفة)فعيل، كَفِعل( فقد أعمميا سيبكيو؛       

 ؛، ُمجراه إذا كاف عمى بناء فاعلٍ األمر يعل، إذا أرادكا أف يباِلغكا فلفاكأجركا اسـَ ا حيث قاؿ:"
َث عف المبالغة. فَما ىك  ألّنو يريد بو ما أراد بفاعل مف إيقاع الفعل، إاّل أّنو يريد أف ُيحد 

ـٍ كَعمي ـ األصُل الذى عميو أكُثر ىذا المعنى: َفعكٌؿ، كفّعاؿ كمفعاؿ، كَفِعٌل. كقد جاء: َفعيٌل َكرحي
فاِعٍل مف التقديـ كالتأخير، كاإِلضمار  يميع كَبصير، يجكز فييّف ما جاز فكَقدير كسَ 
 (ٖ)"كاإلظيار
أّما مذىب المبرد فبل ُيجيز ذلؾ، استّدؿ المبرد عمى منع إعماليا بأف)فعيبًل( اسـ فاعل       

ل مف )َفَعَل( الذي ال مف)َفُعَل( ك)َفُعَل( ال يتعدى، فكذلؾ ما اشتق منو، ككذلؾ)َفِعٌل( اسـ فاع
َفَأما َما َكاَف عمى فعيل َنْحك َرِحيـ عميـ فقد أَجاز  يتعدى فيك إذف كفعمو ال يتعدى، قاؿ المبرد:"

ِسيَبَكْيٍو النصب ِفيِو َكاَل أَراُه َجاِئزا َكَذِلَؾ َأف فعيبل ِإن َما ُىَك اْسـ اْلَفاِعل مف اْلِفْعل ال ِذي اَل 
 (ٗ)ل َأكثر الن ْحِكييف عمى رده كفعيل ِفي َقكؿ الن ْحِكييف ِبَمْنِزَلِتِو"عِ َؾ َما ذكر ِفي فَ يَتَعد ى.... َكَذلِ 

                                                           
 4/1181شرح الكافية الشافية   ((ٔ

  ٚٔ -٘ٔ/ٕ  البف عصفكر ( شرح الجمل(ٕ
، كشرح كافية ٕٗٔ/ٔ، كاألصكؿ في النحك  ٕٗٗ/ٔ، كالمباب في عمل البناء كاإلعراب  ٓٔٔ/ٔ( الكتاب  (ٖ

 ٛٔ/ٕ، كشرح الجمل  ٖٖٚ/ٕابف الحاجب لمرضي  

  ٘ٔٔ، ٗٔٔ/ٕ( المقتضب  (ٗ
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ابف يعيش يكافق الرأي مع سيبكيو في إعماؿ األكزاف الخمسة، كحكميا حكـ فاعل، مف       
 (ٔ)اً التقديـ كالتأخير كاإلظيار كاإلضمار، فتقكؿ ىذا ضركب زيدًا، كما تقكؿ ىذا ضارب زيد

 

األكزاف الخمسة إلى قياسية كسماعية؛ حيث قاؿ:"  إعماؿ أبك حياف األندلسي قّسـ      
قتصار في فعيل، كفعل عمى كالذي أختاره جكاز القياس في فعكؿ: كفعاؿ، كمفعاؿ، كاال

 (ٕ)"المسمكع
 

ؿ:" السيكطي يرى أف الككفييف قد أنكركا عمميا؛ ألنيا زادت عف معنى الفعل؛ حيث قا      
كأنكر الككفّية الكل، أي: إعماؿ الخمسة؛ ألنيا زادت عمى معنى الفعل بالمبالغة، إذا ال مبالغة، 

كري أيضًا، فما كرد بعدىا منصكبًا فبإضمار فعل يفسره المثاؿ"  (ٖ)كلزكاؿ الشبو الصُّ
 

، كمفعاؿ، قاؿ الرضي:" أبنية المبالغة العاممة اتفاقًا مف البصرييف ثبلثة: فّعاؿ، كفعكؿ      
ؿ إلييا أسماء الفاعميف التي مف الثبلثي عند قصد المبالغة"  (ٗ)كىذه الثبلثة مما ُحكِّ

أىل الككفة يزعمكف أف ما بعد األكزاف الخمسة المشيكرة منصكب بإضمار فعل يدؿ        
عميو المثاؿ، فإذا قمت: ىذا ضركب زيدًا، تقديره عندىـ: ضركٌب يضرُب زيدًا، كلذلؾ ال 

زكف تقديـ المنصكب بيذه األكزاف الخمسة؛ ألف الفعل إنما أضمر في ىذا الباب لداللة يجي
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، 
 (٘)نكركه مف تقديـ المفعكؿ قد ُسِمعكأيضًا ما أ

أنكر الجرمي )َفِعل( دكف )فعيل(؛ ألنو أقل كركدًا حتى أنو لـ يسمع إعمالو في نثر؛       
 (ٙ)كألنو عمى كزف الفعل كػ: عمـ كفيـ كفطف

 (ٚ)ابف كاّلد، كابف خركؼ، أعمبل )فعّيبًل(، فأجازكا: زيد شريب الخمر، كطّبيخ الطعاـ       
 

ف ُعريت مف)        (ٛ)ؿ(اذىب ابف الطاىر، كابف خركؼ، إلى جكاز إعماليا ماضية، كا 
                                                           

  ٕٚ/ٖ، كشرح التسييل  ٛٛ/ٗصل البف يعيش  شرح المف ((ٔ
  ٖٕٕٛ/٘( ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  (ٕ
 ٚٛ/٘( ىمع اليكامع في شرح الجكامع  (ٖ

 ٖٔٚ/ٕ( شرح كافية ابف الحاجب  (ٗ
  ٚٔ/ٕ( شرح الجمل  (٘

ي ، كىمع اليكامع فٙٔ/ٕ، كشرح التصريح عمى التكضيح  ٖٕٕٛ/٘( ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  (ٙ
  ٚٛ/٘شرح الجكامع  

  ٛٛ/٘( ىمع اليكامع في شرح الجكامع  (ٚ
  ٜٛ/٘( المصدر السابق  (ٛ
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نية مف صيغ المبالغة فقد        أّما ما كرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
 ، كاآلتي:ف مرةكعشري اً خمس( ٕ٘كردت)

  : صيغ المبالغة عاممة الرفع -ٔ
 .مرة كاحدةفقد كردت 
ْنِبَياِء:أْكَحى َّللا ُ َتَعاَلى إِ  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكما جاء   " ُقْل ِلِعَباِديَ َلى َنِبيٍّ ِمَف اأَل

يِقيَف أف دِّ كا ِبي الصِّ ـْ َعْدِلي ك ِقْسِطي ُأعَ ال َيْغَترُّ ـْ َعَمْيِي ي ِإْف ُأِق ـٍ َلُيـْ ، َفِإنِّ ـْ َغْيَر َظاِل ْبُي ، َكُقْل ذِّ
طائيف ، ففي الخ(ٔ)ال تْيَأُسكا ِمْف َرْحَمِتي َفِإنِّي ال َيْكُبُر َعَمي  َذْنٌب َأْغِفُرُه" الخطائيف ِلِعَباِديَ 

 ضمير مرفكع يعكد عمى عبادي، كالصديقيف كذلؾ.
 صيغ المبالغة عاممة النصب:-ٕ
 لـ ترد في األحاديث القدسية.  
 صيغ المبالغة عاممة الجر: -ٖ

 ( سبع مرات.ٚفقد جاءت)
ف  األرض المساجد:" إف بيكتي في  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلصفي قكلو  اكم فييا  زّكاري ، كا 

 (ٕ)"عّمارىا
 :بيا ةصيغ المبالغة المتعمق -ٗ
 في األحاديث القدسية. ترد لـ
 صيغ المبالغة غير العاممة: -٘

 عشرة مرة.سبع ( ٚٔفقد جاءت)      
اَرْيِف َفْمُيِطعِ  َأَرادَ  َمفْ  اْلَعِزيزُ  َأَنا الحديث القدسي:"في  ملسو هيلع هللا ىلصقكلو ك  (ٖ)"اْلَعِزيزَ  ِعز  الد 
َ ُيَخاِطُبِني َيْكـَ اْلِقَياَمِة، َفَيُقكُؿ : " في الحديث القدسي:  ملسو هيلع هللا ىلصقكلو كك َقاَؿ ِجْبِريُل : َيا ُمَحم ُد ِإف  َّللا 

ـْ َنِجْد َلُو َحَسَنٌة َيُعكُد  َيا ِجْبِريُل َما ِلي َأَرى  ُفبلَف ْبَف ُفبلٍف ِفي ُصُفكِؼ الن اِر؟ َفَأُقكُؿ : َيا َربِّ ِإن ا َل
ْنَيا َيُقكُؿ َيا  ُ ِإنِّي أْسَمعُو ِفي َداِر الدُّ  ، َفْأِتيِو َفَيُقكُؿ َىلْ  َمن افُ  َيا َحن افُ َعَمْيِو َخْيُرَىا، َفَيُقكُؿ َّللاًّ

؟ َفآُخُذُه ِبَيِدِه ِمْف ُصُفكِؼ َأْىِل الن اِر، َفُأْدِخُمُو ِفي  -عز كجل–َغْيُر َّللا ِ  َمن افٍ ْك أَ  َحن افٍ ِمْف 
 (ٗ)"ُصُفكِؼ َأْىِل اْلَجن ةِ 

                                                           
 ٓٚتـ تخريجو ( (ٔ
 ٓٛتـ تخريجو  ((ٕ
  ٓٚتـ تخريجو ( (ٖ

 ٜٙتـ تخريجو  (ٗ)
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 اسـ التفضيل
ف في صفة معينة، اؾ شيئيضيل ىك: صفة دالة عمى اشتر ما سبق أف اسـ التففيكر ذُ       

كما اختمفكا في تسمية اسـ التفضيل فمنيـ مف أطمق عميو اسمًا، ك  ،كأحدىما يتفاضل اآلخر
قسـ آخر أطمق عميو أفعل التفضيل، كابف الصائغ أطمق عميو)صيغة المفاضمة(، كلو كزف 

 .كاحد أفعل كمؤنثو ُفْعمى، كُعِمج اسـ التفضيل عند بعض النحاة في باب التعجب
 عمل اسـ التفضيل في الرفع عمى الفاعمية: -ٔ

ك ظاىرًا عمى اتفاؽ يعمل اسـ التفضيل عمل فعمو فيرفع فاعبًل، كيككف فاعمو مستترًا أ       
ل يرفع فاعمو المضمر غالبًا في كل المغات. أّما إذا كاف الفاعل اسمًا أـ النحاة، اسـ التفضي

كيشترط فيو أف يككف سببًا؛ أي: كاقع بيف  مة،ظاىريف، فإنو يرفعو عمى لغة قمي اً ضمير 
ضميريف، نحك: مررت بزميل أفضَل منو أنت، صح أف يحل محل أفعل التفضيل ِفْعٌل بمعناه مف 
غير فساد في المعنى، أك في تركيب األسمكب، فإف لـ يصح كاف رفعو الظاىر نادرًا ال يحسف 

 لعربية كاآلتي:كسكؼ يكضح الباحث ذلؾ بآراء عمماء ا القياس عميو،
 

ابف السراج:" كاعمـ أف سائر الصفات مما ليس باسـ فاعل كال يشبيو، فيي ترفع الفاعل       
 (ٔ)إذا كاف مضمرًا"

 

السيكطي:" يرفع أفعل التفضيل الضمير غالبًا، 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       
 (ٖ)(، كذلؾ ال يجكز، رفعكه عمى الفاعمية..."فْ ك)مِ 

 

العكبري:" كأّما أفعل منؾ، فالكجو أال تعمل في مظير إال أف يقع المظير، أف يقع مكقع       
 (ٗ)الُمضمر..."

 

ألنصاري:" يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كل لغة، كالضمير ابف ىشاـ ا      
 (٘)المنفصل، كاالسـ الظاىر في لغة قميمة"

                                                           
  ٖٔٔ/ٔ( األصكؿ في النحك  (ٔ
 ٚٓٔ/٘( ىمع اليكامع في شرح الجكامع  (ٕ
  ٙٓٔ/ٕ( شرح التصريح عمى التكضيح  (ٖ
  ٚٗٗ/ٔ( المباب في عمل البناء كاإلعراب  (ٗ
 4/811، وشرح األشموني أللفية ابن مالك  ٜٕٚ/ٖ( أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  (٘
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أّما أف يرفع ظاىرًا ، نحك: ما رأيت رجبًل أحسف في عينو الكحل منو في عيف زيد؛ ألف       
، كىذه ما تعرؼ المعنى في الحسف لزيد، فصار بمنزلة الضمير إذا كاف الكصف في الحقيقة لو

 (ٔ)الكحل عند النحاة بمسألة

 عمل اسـ التفضيل في النصب عمى المفعكلية: -ٕ
ذا نصب ما بعده كاف عمى إضمار فعل يفسره         اسـ التفضيل ال يتعدى إلى مفعكلو، كا 

، فإف وذكر ابف مالؾ ذلؾ؛ حيث قاؿ:" كأجمعكا عمى أنو ال ينصب المفعكؿ ب اسـ التفضيل،
ـُ َحْيُث َيْجَعُل  :"ىـ جكاز ذلؾ جعل نصبو بفعل مقدر يفسره أفعل، كقكلو تعاليكرد ما يك  َّللا ُ َأْعَم
 (ٖ)...(ٕ)"ِرَساَلَتوُ 

السيكطي قاؿ:" كال ينصب أفعل التفضيل مفعكاًل بو عمى األصح، بل يتعدى إليو       
 (ٗ)بالبلـ..."

فعكؿ ألجمو، كالظرؼ، كالحاؿ، لمالنصب في ايرى عباس حسف، أف اسـ التفضيل يعمل       
إال المفعكؿ بو، كالمفعكؿ المطمق، كالمفعكؿ معو. أّما التمييز الذي ىك فاعل في المعنى 

فيصح أف يككف منصكبًا بأفعل التفضيل، نحك: المتعمـ أكثر إفادًة كأعظـ نفعًا، فإف لـ يكف 
المتنبي أكفر الشعراء فاعبًل في المعنى ككاف أفعل التفضيل مضافًا صح أف ينصبو، نحك: 

 (٘)حكمةً 

 أحكاؿ اسـ التفضيل:
 ثبلثة أحكاؿ كىي كاآلتي: عمى يأتي اسـ التفضيل      

 : ؿ كاإلضافةالمجرد مف ا-ٔ
يككف اسـ التفضيل مفردًا مذكرا دائمًا في ىذه الحالة، كيككف المفضل عميو بعده        

 يا.مجركرًا بمف لفظًا، أك تككف محذكفة كيأتي مقدرًا ل

                                                           
، أكضح ٚٗٗ/ٔكالمباب في عمل البناء كاإلعراب   ،ٖٔٔ/ٔكاألصكؿ في النحك   ،ٕٛٗ/ٖ( المقتضب  (ٔ

 ، ٚٓٔ/٘مع في شرح الجكامع  ، كىمع اليكاٜٕٚ/ٖالمسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  
 ٕٗٔ( سكرة األنعاـ آية   (ٕ
كشرح األشمكني أللفية ، ٕٖٕٙ/٘كارتشاؼ الضرب مف لساف العرب   ،ٔٗٔٔ/ ٕ( شرح الكافية الشافية  (ٖ

  ٕٖٔ/ٕابف مالؾ  
  ٜٓٔ/٘  في شرح الجكامع ( ىمع اليكامع(ٗ

  ٕٖٗ/ٖ( النحك الكافي  (٘
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 (ٔ)إف جردا فْ مِ تقديرًا أك لفظًا بِ           كأفعل التفضيل صمو أبدا قاؿ ابف مالؾ:
جارة لممفضكؿ لفظًا نحك: زيد أفضل مف عمرك، أك تقديرًا، نحك:"  فْ مِ فالمجرد يمـز اقترانو بِ   

 (ٖ)...(ٕ)" َكاآْلِخَرُة َخْيٌر َكَأْبَقى  
 

نية مف اسـ التفضيلأّما ما كرد في األحاديث القدسية        المجرد  في كتاب اإلتحافات الس 
 كاآلتي: كثبلثيف مرة، تسعاً ( ٜٖقد كرد )ف ؿ كاإلضافة مف ا

 

 :ةالقدسي األحاديثفي  ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء قكلو
ْف َذَكْرَتِني ِفي َمؤٍل َذَكْرُتؾَ ِدي ِإَذا َذَكْرَتِني َخاِلًيا، َذَكْرُتَؾ َخاِلًياعبْ  "  منو َأْكثر ِفي َمؤلٍ  ، َكاِ 
 (ٗ)"ْطيبأَ كَ 
 

 

 (٘)"عندي مف قمة الطعاـ أبمغ لـ يمتحف العباد بمحاؼ"
 

 

"إذا ابتميت عبدي المؤمف فصبر فمـ يشكني إلى ُعك اده أطمقتو مف إساري، ثـ أبدلتو 
 (ٙ)"، ثـ يستأنف العملدمو مف خيًراكدما  ،لحمو مف خيًرا لحًما

 

ْف َخْيًرا َفَخْيرٌ ي ِبي ِإْف َظف  َظفِّ َعْبدِ  ِعْندَ  َأَنا"  كقد ُحذفت ِمْف جكازًا. ،(ٚ)"َشرًّا َفَشرٌّ  َظف  ، َكاِ 
 
 
 
 

                                                           
 ٖٓٔٔ/ٕ( شرح الكافية الشافية  (ٔ
  ٚٔ( سكرة األعمى آية  (ٕ
، شرح ابف عقيل عمى ٕٖٕٛ/٘، كارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  ٕٚٔ/ٗ( شرح المفصل البف يعيش  (ٖ

، كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ٕٚٛ/ٖ، أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  ٙٚٔ/ٖألفية ابف مالؾ  
  ٖٜٗ/ٕألفية ابف مالؾ  

 ٙٚتـ تخريجو ( (ٗ
نية في األحاديث القدسية  اإلتح( (٘  ٘ٚٔ/ٖ، ذكره الديمميُّ في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب  ٛ٘افات الس 

 ( كىك ضعيف.ٕٚٗٗرقـ الحديث)
 ٚٚتـ تخريجو ( (ٙ
  ٚٚتـ تخريجو ( (ٚ
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 المضاؼ: كلو حالتاف. -ٕ
كالمضاؼ إلى نكرة في لزـك  كاإلضافة (ؿا)مف كيتساكى المجرد  أف يككف مضافًا إلى نكرة، -أ

 (ٔ)اإلفراد كالتذكير
ف لمنككر يقاؿ ابف مالؾ:          (ٕ)ضف، أكجردا     الـز تذكيرًا كأف يكحداكا 

 
 :أف يككف مضافًا إلى معرفة -ب
 (ٖ) تعمالو عمى كجييف، المطابقة كعدميافيجكز اس 

نية مف اسـ التفضيل المضاؼ        أّما ما كرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
 .مرات خمس( ٘إلى معرفة  فقد كرد )

العمر كتب هللا لو مثل ما كاف يعمل في  أرذؿ"...فإذا بمغ :في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو
 (ٗ)صحتو..."

..." اْلَخْمقِ  َأْكَرـُ آَمَف ِبي َفُيَك  َمفْ  ِإن وُ  ،َيا ُمكَسى "...في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك   (٘)َعَمي 
 تَما ُأْعِطي َأْفَضلَ  َمْسَأَلِتي َأْعَطْيُتوُ َعْف َ َمْف َشَغَمُو ِذْكِري  ي:"ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدس

اِئِميفَ   (ٙ)"الس 
 
 
 
 

                                                           
، كأكضح المسالؾ إلى ٕٕٖٕ/٘، كارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  ٖٔٔٔ/ٕ( شرح الكافية الشافية  (ٔ

، كىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع  ٖٗٓ/ٕ، كشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ  ٜٕٙ/ٖ ألفية ابف مالؾ 
٘/ٔٔٔ 
 ٜٔٗ/ٕ(  تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ  (ٕ
ؼ الضرب مف لساف ، كارتشاٖٚٔٔ/ٕ، كشرح الكافية الشافية  ٜٕٔ/ٗ( شرح المفصل البف يعيش  (ٖ

، كأكضح المسالؾ إلى ألفية ٖٜٛ/ٕالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ  تكضيح المقاصد ك ك  ،ٕٖٕٗ/٘العرب  
 ٕٔٔ/٘، كىمع اليكامع في شرح الجكامع  ٖ٘ٓ/ٕ، شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ  ٜٕٚ/ٖابف مالؾ  

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

نية في األحاديث القدسية  ( (٘  ٕٗٔ/ٔ، ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب  ٜٚاإلتحافات الس 
  ( كىك ضعيف.ٗٓ٘رقـ الحديث)

 ٖٗتـ تخريجو ( (ٙ
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 :(ؿاػ)المقترف ب -ٖ
 كأالمطابقًا لمكصكفو في التذكير كالتأنيث كاإلفراد كالمثنى كالجمع،  أف يككف  لو شرطاف 

ضبلف، كالزيدكف األفضمكف أك يستعمل معو مف الجارة، نحك: زيد األفضل، كالزيداف األف
 (ٔ)الُفَضل األفاضل، كىند الفضمى، كالينداف الفضمياف، كاليندات الفضميات أك

نية مف اسـ التفضيل المقترف أّما ما كرد في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس         
 مرة. ةعشر أربَع ( ٗٔؿ(  فقد كرد )بػ)ا

ْرُتوُ  اْلَخْيرَ َخَمْقُت :" حديث القدسيفي ال ملسو هيلع هللا ىلصكقكلو   ِلْمَخْيرِ َفُطكَبى ِلَمْف َخَمْقُتُو  َكَقد 
رِّ  َخَمْقُتوُ  َعَمى َيَدْيِو، َكَكْيٌل ِلَمفْ  اْلَخْيرَ  َكَأْجَرْيتُ  ر   َكَأْجَرْيتُ  ِلمش   (ٕ)"َعَمى َيَدْيوِ  الش 

 ْف(حذؼ )مٍ 
كالمضاؼ، كتحذؼ إذا دّؿ عمييا دليل،  (ؿ)ا اسـ التفضيل المجرد مف ( معفْ تأتي )مِ        

كيكثر الحذؼ لككنو )أفعل( خبرًا لمبتدأ، أك خبرًا  ،(ٗ)...(ٖ)﴾َكاآْلِخَرُة َخْيٌر َكَأْبَقى  ﴿:كقكلو تعالى
لناسخ، أك صفة، أكحااًل، أك معطكفًا عمى شيء مما سبقو، الركماني منع الحذؼ كقاؿ:" ال 

ؼ مع الصفة أجازه البصريكف، كمنعو الككفيكف، نحك: يجكز الحذؼ إال في الخبر"، الحذ
ف أكبر ؛ أي: منع الككفيكف الحذؼ فيو، فإذا كاف األصل)جاءني أفضل  (٘)جاءني أفضل، كا 

 )جاءني أفضل(. ُيقاؿمف عمرٍك( ال يجكز عندىـ أف 

 كعشريف مرة محذكفة. تسعاً ( ٜٕكقد جاءت) 

ْف َذَكْرَتِني ِدي ِإَذا َذَكْرَتِني َخاِلًيا، َذَكْرُتَؾ َخاِلًياعبْ  يث القدسي:"في الحدملسو هيلع هللا ىلص كما جاء في قكلو  ، َكاِ 
 ، كُحذفت ِمْف لبلكتفاء بِمْف األكلى مع أكثر.(ٙ)"ْطيبأَ كَ  منو َأْكثرِفي َمؤٍل َذَكْرُتَؾ ِفي َمؤٍل 

                                                           
، كارتشاؼ الضرب مف لساف ٖٙٔٔ/ٕ، كشرح الكافية الشافية  ٜٕٔ/ٗ( شرح المفصل البف يعيش  (ٔ

، شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ  ٜٕٗ/ٖأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  ، ك ٕٖٕٓ/٘العرب  
  ٕٔٔ/٘، كىمع اليكامع في شرح الجكامع  ٖ٘ٓ/ٕ

  ٚٚتـ تخريجو  ((ٕ
  ٚٔ( سكرة األعمى آية  (ٖ
، كىمع اليكامع في شرح الجكامع  ٖٓٔٔ/ٕ، كشرح الكافية الشافية  ٖٔٔ/ٗ( شرح المفصل البف يعيش  (ٗ
٘/ٔٔٗ  
  ٘ٔٔ/٘( ىمع اليكامع في شرح الجكامع  (٘
 ٙٚتـ تخريجو  ( (ٙ
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ْرُتوُ كَ  اْلَخْيرَ َخَمْقُت :" الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلصقكلو كك          َكَخَمْقُت  ِلْمَخْيرِ َفُطكَبى ِلَمْف َخَمْقُتُو  َقد 
رِّ  َخَمْقُتوُ  َعَمى َيَدْيِو، َكَكْيٌل ِلَمفْ  اْلَخْيرَ  َكَأْجَرْيتُ  ر   َكَأْجَرْيتُ  ِلمش   .(ٔ)"َعَمى َيَدْيوِ  الش 

 (ٕ)ال يفصل بيف )مف( كاسـ التفضيل بفاصل؛ ألنيا بمنزلة المضاؼ كالمضاؼ إليو
قد ال يراد أحيانًا باسـ التفضيل المفاضمة بيف شيئيف، فيخرج بذلؾ عف معنى التفضيل       

رد الكصفية، كذلؾ نحك قكلو تعالي فينا ال يشارؾ هللا في قدرتو  ،(ٖ)َكُىَك َأْىَكُف َعَمْيِو" :"إلى ُمج 
 باسـ الفاعل أحد، قاؿ ابف مالؾ:" كاستعمالو عاريًا دكف )مف( مجردًا عف معنى التفضيل مؤكالً 

 (ٗ)أك صفة مشبية مطرد عند أبي العباس، كاألصح قصره عمى السماع.."
 اسـ التفضيل عامل الرفع: -ٔ

 مرة. عشريفًا ك خمس( ٕ٘) رافعًا ضميرًا مستتراً كقد جاء       
 :ةالقدسي ألحاديثفي ا ملسو هيلع هللا ىلص قكلومف ذلؾ 

ْبرِ ِمَف اْلَعَسِل َكُقمُ  َأْحَمى َلَقْد َخَمْقُت َخْمًقا َأْلِسَنُتُيـْ "  ـْ َأَمرُّ ِمَف الص  ـْ ِفْتَنًة كُبُي ، َفِبي َحَمْفُت أَلُِتيَحن ُي
ـْ  ـَ ِمْنُي ـْ َعَمي  َيْجَتِرُئكَف" َحْيَراًناَتَدُع اْلَحِمي كَف َأ ، َفِبي َيْغَترُّ

(٘)  
 (ٙ)"ْطيبَكأَ  منو َأْكثر ْف َذَكْرَتِني ِفي َمؤٍل َذَكْرُتَؾ ِفي َمؤلٍ ، َكا ِ ِدي ِإَذا َذَكْرَتِني َخاِلًيا، َذَكْرُتَؾ َخاِلًياعبْ  "

"إذا ابتميت عبدي المؤمف فصبر فمـ يشكني إلى ُعك اده أطمقتو مف إساري، ثـ أبدلتو 
، ففيو ضمير مرفكع يعكد عمى (ٚ)"، ثـ يستأنف العملدمو مف خيًراكدما  ،لحمو مف خيًرا لحًما

 المكصكؼ السابق.
 ـ التفضيل عامل الجر:اس -ٕ

 مرات. ست( ٙكقد جاء )
العمر كتب هللا لو مثل ما كاف يعمل في  أرذؿكقكلو في الحديث القدسي:"...فإذا بمغ       

 (ٛ)صحتو..."

                                                           
 ٚٚتـ تخريجو ( (ٔ
  ٖٔٔٔ/ٕ( شرح الكافية الشافية  (ٕ
  ٕٚ( سكرة الرـك آية  (ٖ
 ٛ٘/ٖ( شرح التسييل  (ٗ

 ٕٙتـ تخريجو ( (٘
 ٙٚتـ تخريجو ( (ٙ
 ٚٚتـ تخريجو ( (ٚ
  ٖٔٔتـ تخريجو  ((ٛ
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..." اْلَخْمقِ  َأْكَرـُ آَمَف ِبي َفُيَك  َمفْ  ِإن وُ  ،َيا ُمكَسى "...قكلو في الحديث القدسي:كك         (ٔ)َعَمي 
 التفضيل عامل النصب:اسـ  -ٖ

 في األحاديث القدسية. لـ يرد
 
 :بوق اسـ التفضيل المتعم   -ٗ
 كعشريف مرة.ََ  ثماني( ٕٛفقد جاء )       

ـْ َأَمرُّ  َأْحَمى َلَقْد َخَمْقُت َخْمًقا َأْلِسَنُتُيـْ في الحديث القدسي:"  ملسو هيلع هللا ىلص قكلومف ذلؾ  ِمَف اْلَعَسِل َكُقُمكُبُي
ـْ ِمَف  ـَ ِمْنُي ـْ ِفْتَنًة َتَدُع اْلَحِمي ْبِر ، َفِبي َحَمْفُت أَلُِتيَحن ُي ـْ َعَمي   َحْيَراًناالص  كَف َأ ، َفِبي َيْغَترُّ

  (ٕ)َيْجَتِرُئكَف"
 
 

ْف ذَ ِدي ِإَذا َذَكْرَتِني َخاِلًيا، َذَكْرُتَؾ َخاِلًياعبْ  في الحديث القدسي:"ملسو هيلع هللا ىلص  ككقكلو َكْرَتِني ِفي َمؤٍل ، َكاِ 
 (ٖ)"ْطيبَكأَ  منو َأْكثر َذَكْرُتَؾ ِفي َمؤلٍ 

 

"إذا ابتميت عبدي المؤمف فصبر فمـ يشكني إلى ُعك اده في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كك 
 (ٗ)"، ثـ يستأنف العملدمو مف خيًراكدما  ،لحمو مف خيًرا أطمقتو مف إساري، ثـ أبدلتو لحًما

 
 ـ التفضيل غير العامل:اس -٘

 مرة. كعشريف فاثنتي( ٕٕفقد جاء )      
ْرُتوُ  اْلَخْيرَ  َخَمْقتُ :" في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو  ِلْمَخْيرِ  َفُطكَبى ِلَمْف َخَمْقُتوُ  َكَقد 

رِّ  َخَمْقُتوُ  َعَمى َيَدْيِو، َكَكْيٌل ِلَمفْ  اْلَخْيرَ  َكَأْجَرْيتُ  ر   َرْيتُ َكَأجْ  ِلمش   (٘)"َعَمى َيَدْيوِ  الش 
 

 

 

                                                           
 ٖٔٔتـ تخريجو  ((ٔ
 ٕٙتـ تخريجو ( (ٕ
 ٙٚتـ تخريجو  ((ٖ
 ٚٚتـ تخريجو  ((ٗ
 ٚٚتـ تخريجو  ( (٘
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 الفصل الثالث
الصفات المشتقة الكاردة في األحاديث القدسية معاني داللة 

 في كتاب اإلتحافات السنية
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تعدُّ بنية الكممة محكرًا أساسيًا مف محاكر التحميل الداللي، فتنكعيا ينعكس عمى تنكع       
أف تقـك عمى تطبيق منيج داللي تحميمي إلى الدراسة في ىذا الفصل  دالالتيا، كتسعى ىذه

يسيـ في الكقكؼ عمى دالالت الصفات المشتقة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات 
نية،  ، ة أشكاؿ الكممات كصيغيا المختمفةكيأتي ىذا الفصل مف الدراسات التي تعني بدراسالس 

أكثر مف داللة، كلمسياؽ بنكعيو )الداخمي كالخارجي( أثره  يمكف أف تعطيالمفردة الكاحدة ف
 الكاضح في تحكؿ داللة المفردة.

 (ٔ)يقـك بدراسة المعنى فعمـ الداللة: ىك أحد مستكيات الدرس المغكي 
 المبحث األكؿ: اسـ الفاعل

 قد يككف الحدث كصاحبو عمى صفة القياـ، أف اسـ الفاعل يدؿ عمى مما سبق  معمكـٌ        
، الدكاـ ك يدؿ عمى الثبكتلحدث دائمًا أك غير دائـ، فاالتصاؼ بالحدث قد يككف ثابتًا ا
 السياؽ الداللي ىك الذي يتحكـ في ذلؾ.ف

 مرات. ثمانيَ ( مائًة ك ٛٓٔ) صاحبوالحدث ك  -أعمى  كقد دؿ  
ـِإلِ  إنا َأْنَزْلَنا اْلَماؿَ  في الحديث القدسي:"ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء في قكلو  بَلةِ  َقا يَتاِء الز َكاِة َكَلْك َكاَف  الص  َكاِ 

ـَ َكاٍد أَلََحب  َأْف َيُككَف ِإَلْيِو  َكاَل  َثاِلثٌ َكَلْك َكاَف َلُو َكاِدَياِف أَلََحب  َأْف َيُككَف ِإَلْيِيَما ، َثافٍ اِلْبِف آَد
ـ  َيُتكُب َّللا ُ  ـَ ِإال  التَُّراُب ُث  (ٕ)" َعَمى َمْف َتابَ  َيْمؤَلُ َجْكَؼ اْبِف آَد

ثاٍف: مف  ثاٍف كثالث(،فالمعنى المغكي ففي الحديث القدسي نجد أف اسـ الفاعل فقد كرد مرتيف)
ي مرًة بعد مرة، بعضو عمى بعض، كالمثنى: ما ُثنِّ أي: رد  ؛)َثَنى( كمف معانيو، ثنى الشيء ثنياً 

 .(ٖ)ي: جعمو اثنيفكمثنى؛ أي: اثنيف، كثناه صار لو ثانيًا، كثن اه تثنية؛ أ
كثالث: مف )َثَمث(، يقاؿ لممذكر ثبلثة، كلممؤنث ثبلث، كثمث االثنيف َيْثِمُثيما َثمثًا: صار ليما 

 .(ٗ)، كثم ث اثنيف؛ أي: صي رىما ثبلثة بنفسواً ثالث
أنزؿ الماؿ كأكجده، كجعمو بيف يدي خمقو؛  -سبحانو كتعالى -كمعنى الحديث الشريف أف هللا 

ة كغيرىما، فاإلنساف بطبعو معالـ الشرع مف صبلة، كزكا بو شعائر الديف، كيظيركاليقيمكا  
 إلى حبِّ الماؿ، طمعًا ال يشبع، كليس لو حدٌّ ينتيي إليو إال ما كاف مف مادتو، كالجزء  مي اؿٌ 

                                                           
  ٔٔـ، صٜٜٛٔ، القاىرة، ٘ـ(، عالـ الكتب، طٖٕٓٓ( عمـ الداللة، د.أحمد مختار عمر، )(ٔ
 ٓٗتـ تخريجو ( (ٕ
 ٓ٘  ( مختار الصحاح(ٖ
 ٕٔٔ/ٕ( لساف العرب  (ٗ
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األكبر فيو، فا جل ثناؤه، في معنى الحديث قاؿ: لك كاف البف آدـ كاٍد، أي: مف ذىب       
؛ أي: َثم ث فضة؛ ألحب  أف يككف لو ثاٍف، كلك كاف لو كادياف ألحب  أف يككف لو ثالث أك

ليو يعكداالثنيف  (ٔ)، كال يمؤل جكفو إال التراب؛ ألنو خمق منو، كا 
 عًا؛ ألف يككف لو كاٍد ثالث.مِ ابتًا نحك )ثاٍف( ثـ تجدد كأصبح طَ فاالتصاؼ بالحدث يككف ث

 الفاعل لثبكتو دائمًا أك غير دائـ.كمثاؿ آخر عمى اسـ        
، ففتح لو بابا مف أبكاب الدنيا في الكافرا رب إنؾ تعطي ي في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلوك 

 (ٕ)"النار
جمع الكافر: كف ار ، ك كىك: جحكد النعمة كىك ضد الشكر ضد اإليمافكالُكْفر ( َكَفرالكافر: مف )

 (ٖ)األخفش الجمع: ُكْفر، كجمع الكافرة: ككافر، كقاؿ اركَكَفرة كِكفْ 
الشؾ أف الكفار ليـ السيطرة في جميع أنكاع التجارات كالمعامبلت، ككل ذلؾ ال يغني المؤمف، 

نما ىذه كميا فانية كدائرة ، كال تبقى، كالمؤمف تراه في الدنيا في تأخٍر  كال يعمي قدره، كا 
نما لو إذ ا صبر ما العيٌف رأت، كال أذف سمعت كال خطر عمى كشقاء، كقمة الماؿ كاألمبلؾ، كا 

 قمب بشر.
ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث لكف الكافر إذا أسمـ امتاز بما ميزه هللا لممؤمف مف نعيـ اآلخرة؛ حيث قاؿ 

يا رب إنؾ تغمق عمى :" -عميو السبلـ  -مع نبيو مكسى  -عز كجل-القدسي في حكار هللا
هللا لو بابا مف أبكاب الجنة، فقاؿ: ىذا ما أعددت لو، قاؿ: كعزتؾ  عبدؾ المؤمف الدنيا ففتح

كجبللؾ كارتفاع مكانؾ لك كاف أقطع اليديف كالرجميف يسحب عمى كجيو منذ خمقتو إلى يـك 
القيامة ثـ كاف ىذا مصيره لكاف لـ ير بأسا قط قاؿ: يا رب إنؾ تعطي الكافر في الدنيا، ففتح 

قاؿ: ىذا ما أعددت لو فقاؿ: يا رب كعزتؾ لك أعطيتو الدنيا كما فييا لو بابا مف أبكاب النار ف
 (ٗ)"لـ يزؿ في ذلؾ منذ خمقتو إلى يـك القيامة ثـ كاف ىذا مصيره كأف لـ ير خيرا قط

 
 

                                                           

 ٙٗ، ٘ٗبشرح األحاديث القدسية   اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية (ٔ) 
 ٖٜتـ تخريجو  ((ٕ
 ٕٔٚ ( مختار الصحاح (ٖ
 ٖٜتـ تخريجو  ((ٗ
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ـْ ِبَمْغِفَرِتي ، َفَمْف َذَكرَ  في الحديث القدسي:"ملسو هيلع هللا ىلص ككقكلو  ِني َكُىَك ِلي اْذُكُركِني ِبَطاَعِتي َأْذُكْرُك
َيِحقُّ َعَمي  َأْف َأْذُكَرُه  َعاصٍ َفَحقٌّ َعَمي  َأْف َأْذُكَرُه ِمنِّي ِبَمْغِفَرٍة ، َكَمْف َذَكَرِني َكُىَك ِلي ُمِطيٌع 
 (ٔ)  "ِبَمْقتٍ 

ىنا اسـ الفاعل )مطيع( دؿ عمى حدث كصاحبو عمى صفة القياـ بو ثبكتًا دائمًا أك غير دائـ، 
صمى  فسكؼ يذكره في مغفرتو كالدليل عمى ذلؾ قكلو –عز كجل  -ذا أطاع هللا كىذا المطيع إ
َب ِإَلي  َعْبِدي ِشْبرً  في حديثو القدسي:" هللا عميو كسمـ ْبُت ِإَلْيِو ِذَراًعاِإَذا َتَقر  َب ِإَلي  ا َتَقر  َذا َتَقر  ، َكاِ 

َب ْبُت ِإَلْيِو َباًعاِذَراًعا َتَقر   َذا َتَقر  " ، كقد يزكؿ ىذه الحدث؛ أي:  ِإَلي  َباًعا َأَتْيُتُو َىْرَكَلةً ، َكاِ 
، فإذا عصى هللا كلـ (ٕ)خبلؼ الطاعة  ؛ أي:(عصى)ك العصياف: مف الطاعة، إلى العصياف 

 كسكؼ يذكره هللا ماقتًا لو. -عز كجل -يطع أكامره أصبح عاصيًا  
 

عميو  -مع سيدنا مكسى  -عز كجل-سي في حكار هللاالحديث القد ملسو هيلع هللا ىلصكمثاؿ آخر كقكلو 
ذاك  ...كحى هللا إلى مكسىأ:"  -السبلـ  نا إليو: إنفقل رأيت الدنيا مقبمة ا   راجعكف  ا  كا 

ذا رأيت الدنيا ...  (ٖ)"الصالحيف فقل : مرحبًا بشعار ،ُمُقببلً  كالفقرَ  مدبرة كا 
 (ٗ)راجعكف: مف )َرَجع(؛ أي : االنصراؼ

 (٘) (؛ أي: الخمف ضد )الُقُبل()َدَبر أدبر مزيد مف الفعل باليمزة مدبرة: مف 
 (ٙ)(: أي المقدمة كىك ضد )الُدُبر()َقَبلأقبل مزيدة مف الفعل باليمزة مقبمة: مف 

الصالحيف: مف مادة )َصَمح( ضد الفساد، كقرأ الفراء ب )َصُمح( كاسـ الفاعل عمى السماع 
 (ٚ)ميكر العمماء)صالح( عند الفراء، كقياسًا عند ج
إذا  –عميو السبلـ  –أكحى إلى كميمو مكسى  -عز كجل -نجد في الحديث القدسي، أف هللا 

نا إليو راجعكف، فالدنيا سجف  رأيت الدنيا مقبمة عميؾ، فبل تغّرنؾ الدنيا بنعيميا، كقل: إنا  كا 
كيقبل عمييا بكل أسباب ىبلؾ اإلنساف أف الدنيا تممع أمامو،  أحدالمؤمف كجنة الكافر، ف

يمانو، كلكف ىذا اإلقباؿ سكؼ يزكؿ؛ ألننا راجعكف إلى رب العزة،  طاقاتو عمى حساب آخرتو كا 
ذا رأيت الفقر مقببًل، كمتكجيًا إليؾ، فبل تحزف،          فتتغير الدنيا مف اإلقباؿ إلى الرجكع، كا 

                                                           
 ٕٗتـ تخريجو  ((ٔ
 ٚٙ/٘ٔ( لساف العرب  (ٕ
 ٔٗتـ تخريجو ( (ٖ
 ٗٔٔ/ٛ( لساف العرب  (ٗ
 ٕٛٙ/ٗ( المصدر السابق  (٘
 ٖٚ٘/ٔٔ( المصدر السابق  (ٙ
 ٛٚٔ ( مختار الصحاح  (ٚ
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محكا ظكاىرىـ، كبكاطنيـ ، الذيف أص يـكعبلمات الصالحيف كافتح لو صدرؾ، كقل: مرحبا بشعار
 ذكره. بتقكى هللا جل  

مزج بيف الدنيا كاآلخرة، كالعبلقة عكسية بينيما، فالدنيا باإلقباؿ عمييا ىي  -عز كجل -هللا
 .عقكبة عّجمت في الدنيا لممؤمف. أّما إدبارىا عند المؤمنيف فيك شعار ليـ

 يا        الفقر مقبل        شعار الصالحيف.إقباؿ الدنيا      راجعكف إلى هللا       مدبرة الدن
، َكَلَقِد اْشَتَكْت ِإَلى َّللا ِ َفَقاَلْت: َيا َربِّ ِإف  ِلْمَكْعَبِة ِلَساًنا َكَشَفَتْيفِ  ككقكلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث القدسي:"

ًداي َخاِلٌق َبَشًرا َقل  ُعك اِدي، َكَقل  ُزك اِري. َفَأْكَحى َّللا ُ َعز  َكَجل : ِإنِّ  ًعا ُسج  َيِحنُّكَف ِإَلْيِؾ َكَما  ،ُخش 
 (ٔ)"َتِحفُّ اْلَحَماَمُة ِإَلى َبْيِضَيا

عا و كخَفَض  (:َخَشعمف): ُخش  َع: َرَمى ِبَبَصرِِه َنْحَك اأَلرض كَغض  َيْخَشُع ُخشكعًا كاْخَتَشع كَتَخش 
ُعكف، َكقِ  ع: ُمَتَخشِّ يَل: الُخشكع َقِريٌب ِمَف الُخضكع ِإال َأّف الُخضكع ِفي اْلَبَدِف، َصْكَتُو. َكَقْكـٌ ُخش 

خاِشَعًة ﴿َكُىَك اإِلْقرار باالسِتْخذاء، كالُخشكَع ِفي البَدف كالصْكت َكاْلَبَصِر َكَقْكِلِو َتَعاَلى: 
 (ٖ)... (ٕ)﴾َأْبصاُرُىـْ 
ًدا اجد ، كقاؿ ابف سيدة: : ُسج  َسَجد َيْسُجُد ُسُجكدًا؛ أي: كضع مف )َسَجد(، كالفاعل منو: الس 

 (٘)كقيل : الساجد: المنتصب في لغة طيءٍ  (ٗ)جبيتو باألرض

 المشاركة -ب   
 ( خمس عشرة مرة.٘ٔكقد جاء )      
، فيّ  المتجالسيفك ،فيّ  لممتحابيف كجبت محبتي :"في الحديث القدسيملسو هيلع هللا ىلص كقكلو 

 (ٙ)"في   المتزاكريففي  ك المتباذليفك
 .نجد ىذه الصيغ مف المزيد الثبلثي عمى كزف) تفاعل ( كىذه الصيغ تفيد المشاركة

  (ٚ)كالمبادلة
                                                           

 ٔٗتـ تخريجو ( (ٔ
 ٖٗ( سكرة القمـ  (ٕ
 ٔٚ/ٛ( لساف العرب  (ٖ
، بيركت، ٔق(، تح. خميل إبراىيـ جفاؿ، دار إحياء التراث العربي، طٛ٘ٗ( المخصص، البف سيدة، )(ٗ

 ٖٖٖ/ٖـ،  ٜٜٙٔ-قٚٔٗٔ
  ٕٗٓ/ٖ( لساف العرب  (٘
 ٘ٗتـ تخريجو  ( (ٙ
ـ، ص ٜٜٙٔة  لبناف، بيركت، ، مكتبٔق(، طٜٙٙ( الممتع الكبير في التصريف، ابف عصفكر اإلشبيمي )(ٚ

ٕٔ٘ 
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اب كىي مزيدة مف األصلبيف: مف المتحا (؛ أي: الكداد، تح   (ٔ)كىك نقيض البغض )حب 
، يقاؿ: رجل جالس،  )َجَمس(؛ أي: القعكد تجالس كىي مزيدة مف األصلالمتجالسيف: مف 

 (ٕ)سة الحاؿ التي يككف عمييا الجالسكالِجمْ 
، كىك ضد المنع،  )َبَذؿ( ؛ أي: العطاء كالجكد تباذؿ كىي مزيدة مف األصل المتباذليف: مف

 (ٖ)كنقكؿ رجل بذ اؿ كبذكؿ لممبالغة
، كيقاؿ: تزاكراً  )زكر(؛ أي: زار بعضيـ البعضتزاكر كىي مزيدة مف األصل  المتزاكريف: مف
ي: ماؿ إليو، كمنو تزاكر عنو؛ أي: ماؿ عنو، كقد زّكر القـك صاحبيـ تزكيرًا زار فبلف فبلنًا؛ أ

 (ٗ)إذا أحسنكا إليو، كأزاره: حممو عمى الزيارة
 

ففي الحديث ترغيب في مصاحبة الناس، كمحبتيـ، كمجالستيـ، كزيارتيـ، كبذؿ المعكنة ليـ، 
، فما كاف  د اـ كاتصل كلو الثكاب العظيـ، كما ككل ذلؾ يككف  تعالى، ال لغرٍض ُدنيكيٌّ

 كاف لغيره انقطع كانفصل.
، ، ككاف أحُدىما ُمْذِنًباُمَتَكاِخيافِ في بني إسرائيَل  كاَف رجبلفِ :" في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك

 (٘) ..."في العباَدةِ  ُمجتِيًدا كاآلخرُ 
ْيُت( َأًخا َأِي ات َخْذُت َأًخاكَ  ،َأَخا(مف) ةمف)َتآَخَيا( َعَمى َتَفاَعبَل مزيد متكاخياف:  (ٙ))َتَأخ 

 :الطمب -ت
 كقد جاء مرة كاحدة.    
يا مكسى كف  عميو السبلـ:"-الحديث القدسي عندما أكحى إلى سيدنا مكسى في ملسو هيلع هللا ىلص قكلو

 (ٚ)"غيثا، أكف لؾ في الشدة صاحبا كلممستجيرلمفقير كنزا، كلمضعيف حصنا، 
، كجاء مزيدا بثبلثة أحرؼ (ٛ)مستجير: مف أجار عمى كزف أفعل؛ أي: طمب العكف الكأصل 

 (ٜ)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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ينتفعكف مف مالؾ،  الدنيا كنزاً  كمعنى الحديث: أي يا مكسى كف لمفقراء كالمحتاجيف في      
تحصنكف بو مف ىجـك القكيِّ عمييـ، كاالستبداد بيـ، كيسدكف حاجتيـ، كلمضعفاء حصنًا ي
؛ أي: معينًا، كممبيًا طمبيـ، كمجيبًا ليـ، طالبي الغيث كمنع حقكقيـ، كلممستجيريف بؾ غيثاً 
 (ٔ)كالغيث كالمطر يحيي األرض كالجسـ

 
 كالتزلف: التكمف -ث

 ( ثبلث مرات.ٖ) كقد جاء، (ٕ)مف معانيو التكمف ما جاء مزيدًا عمى كزف )تفع ل(      
ُعكفَ ِإَلي   َيَتَصن عَ  فْ لَ  ، ِإن وُ ُمكَسى يا" :في الحديث القدسيكذلؾ ما كرد قكلو  ِمْثِل بِ  اْلُمَتَصنِّ

ْنَيا َب ِإَلي   ـْ ، َكلَ الزُّْىِد ِفي الدُّ ْمُت َعَمْيِيـْ ِبِمْثِل اْلَكرَ  اْلُمَتَقرُِّبكفَ َيَتَقر  َد ِإَلي  َكَلْف َيَتَعب   ،ِع َعم ا َحر 
 (ٖ)"ِبِمْثِل اْلُبَكاِء ِمْف ِخيَفِتي كفَ متعبدالْ 

 المتصنعكف: مف تصن ع كىي مزيدة مف األصل )َصَنع(
 (ٗ)؛ أي: الخضكع كالتذللتعبد  كىي مزيدة مف األصل)َعَبد( المتعبدكف: مف 
 -عبد مف هللا ْرب ال؛ أي: بقُ ب(، نقيض البعد)َقرَ  تقر ب كىي مزيدة مف األصل المتقربكف: مف

 (٘)كالُقْرب بالذكر كالعمل الصالح، ال ُقْرب الذات كالمكاف -عز كجل 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٕٖٔاألحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية   ( اإلتحافات السنية في(ٔ
 ٖٚٗ/ٗ( شرح المفصل  (ٕ
  ٛٗتـ تخريجو ( (ٖ
 ٕٔٚ/ٖ( لساف العرب  (ٗ
  ٖٙٙ/ٔ( المصدر السابق  (٘
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 اسـ المفعكؿالمبحث الثاني: 
ر السـ الفاعل يقرر السـ  معمكـٌ أف       اسـ المفعكؿ: يجري عمى اسـ الفاعل ككل ما قرِّ

دؿ عمى الحدث كالحدكث كمف كقع المفعكؿ،  في الداللة الزمنية كغيرىا، كأف اسـ المفعكؿ ي
 (ٔ)عميو الفعل

 ( ست عشرة مرة.ٙٔأّما فيما جاء دااًل عمى الحدث كمف كقع عميو الفعل )      

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

 (ٕ)"يتو في حظيرة القدسدفأ
الغّفار، جل ثناؤه، كىما مف أبنية المبالغة، كمعناىما الساتر  كالغفكر  )َغَفر(مف  مغفكر:

 (ٖ)لذنكب عباده المتجاكز عف خطاياىـ كذنكبيـ
بب مف دنيا إال سقاه بسيخبرنا، أف العبد المسمـ ال يشرب مف خمر في ال - كجل عز - هللا 

انتيؾ، كخرؽ مف محاـر الشرع ماء شديد الحرارة، سكاء كاف يعذب بعد ذلؾ، أك يغفر لو، كال 
يترؾ عبد شرب الخمر في الدنيا، كىك قادر عميو قاصدًا بذلؾ الترؾ كجو هللا، كابتغاء مرضاتو 

 قاؿ تعالى في كصفيا:إال سقاه هللا منيا، كعّكضو خيرًا منيا، أال كىي خمر الجنة، التي 
اِرِبيَف ﴿ ـْ َعْنَيا ُيْنَزُفكفَ  ،َبْيَضاَء َلذ ٍة ِلمش   (٘)...(ٗ)﴾اَل ِفيَيا َغْكٌؿ َكاَل ُى
ـْ َغْيِر  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك  ـَ  ِصَراَط ال ِذيَف َأْنَعْمَت َعَمْيِي َراَط اْلُمْسَتِقي اْىِدَنا الصِّ

الِّيفَ  اْلَمْغُضكِب  ـْ َكاَل الض   (ٙ)" َعَمْيِي
َرُجٌل )َغْضَباٌف( : ، كيقاؿ ، كيأتي نتيجة مخالفة الصكابنقيض الّرضا (بَغِض )المغضكب: مف 
بعكا طريق الحق، ربما يككف دائمًا أك لكف ىذا الغضب عمى الذيف لـ يت، (ٚ) َكاْمَرَأٌة )َغْضَبى(

 يق النكر.غير دائـ في االنتقاؿ مف طريق الظبلؿ إلى طر 
 

                                                           
، كشرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب  ٕ٘ٚشرح قطر الندى كبل الصدى ك ، ٗٓٔ/ٗح المفصل  ( شر (ٔ

  ٕٕ/ٕتصريح عمى التكضيح  ، كشرح الٖٓٚ
 ٘٘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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في المعيشة  إف عبدًا أصححُت لو جسمو ككسعُت عميو:" في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص ككقكلو
 (ٔ)"لمحركـ خمسة أعكاـ ال يفد إلي   عميو تمضي

، كىك ما ال يحُل انتياكو ، كالحراـ ضد (َحَرـ)كمحركـٌ في المغة: عمى كزف مفعكؿ مف 
 (ٕ)الحبلؿ

عميو أف يتذكر ذلؾ،  اف صحيح الجسـ، كثير الرزؽ، فحقٌّ أف العبد إذا ك كالمعنى في الحديث:
حساف، فيقـك حق  الشكر  ٌل منو كا  لو تبارؾ كتعالى لمزيارة في كيعمـ أف ىذا مف مكاله تفض 

 ( ٖ)مف نعـ هللا جل  ذكره كمف لـ يفعل ذلؾ، كتناءى عف ذلؾ فيك محرـك -كىك الكعبة  -بيتو
 

ْنَتِقَمف   في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص ككقكلو ـِ  ِمفَ  أَل ْنَتِقَمف  ِمم ْف َرَأى َعاِجِمِو َكآِجِموِ  ِفي الظ اِل ، َكأَل
ـْ يَ َفقَ  َمْظُمكًما  (ٗ)"ْنصرهِدَر َأْف َيْنُصَرُه َفَم

 (٘)المظمـك لغًة: مف )َظَمـ(، كالظُّمـ: كضع الشيء في غير مكضعو، كالميل عف القصد
ى: أف هللا سبحانو كتعالى أخبر لينتقمف  مف الظالـ، كيعاقبن و في عاجمو؛ أي: في الدنيا، كالمعن

كآجمو؛ أي: في اآلخرة؛ ألف الظالـ أضر  بنفسو، فأكردىا الميالؾ، ككذلؾ تكعد هللا في ىذا 
، كتباطأ عنو، فمـ ينصره  (ٙ)الحديث باالنتقاـ كالعذاب َمْف قدر عمى نصر المظمـك

، كتجاكز عف الحد، كفي الحديث تجاكز لحدكد هللا؛ لذا : اسـ فاعل لمف قاـ بالظمـكالظالـ
: اسـ مفعكؿ لمف كقع عميو الظمـلممظمـك منو ىدده هللا باالنتقاـ  .، كمظمـك

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٖ٘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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 نجد أف اسـ المفعكؿ خرج لمعاٍف أخرى، كمنيا:       
 المبالغة كالتكثير: 

كثير كقكع الحدث عمى صاحبو، كما جاء مزيدا بالتضعيف كقد يدؿ اسـ المفعكؿ عمى ت      
 (ٔ)عمى كزف )فع ل( تقـك بنية ىذا الفعل كما ذكر ابف عصفكر لمداللة عمى التكثير كالمبالغة

، فتنصب بيف يدي هللا تبارؾ مةخت  مُ "يؤتى يـك القيامة بصحف في الحديث القدسي :كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص 
 (ٕ)..."كتعالى
)َخَتـ(، كمخت ـ شدد لممبالغة،  عمى كزف فع ل كىي مف أصل الفعل الثبلثي (خت ـ)مة: مف مخت  

كالخاتـ لمفاعل، كمعنى َخَتـ كَطَبع في المغة كاحد، كىك التغطية عمى الشيء كاالستيثاؽ مف 
 (ٖ)أف ال يدخمو شيءٌ 

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

 (ٗ)"يتو في حظيرة القدسدفأ
ب(، الَعْذب مف الشراب كالطعاـ، كالَعْذب: الماء )َعذَ  صلاألكىي مف  (عذ ب)معذ ب: مف 

 (٘)الطيِّب
 ايخبرنا، أف العبد المسمـ ال يشرب مف خمر في الدنيا إال سقاه بسبب م - عز كجل -هللا  

انتيؾ، كخرؽ مف محاـر الشرع ماء شديد الحرارة، سكاء كاف يعذب بعد ذلؾ، أك يغفر لو، كال 
يترؾ عبد شرب الخمر في الدنيا، كىك قادر عميو قاصدًا بذلؾ الترؾ كجو هللا، كابتغاء مرضاتو 

 ، التي قاؿ تعالى في كصفيا:(ٙ)يا، كعّكضو خيرًا منيا، أال كىي خمر الجنةإال سقاه هللا من
اِرِبيَف ﴿ ـْ َعْنَيا ُيْنَزُفكفَ  ،َبْيَضاَء َلذ ٍة ِلمش   (ٚ)﴾اَل ِفيَيا َغْكٌؿ َكاَل ُى
 
 
 

                                                           
 ٜٕٔ( 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
ضارب، كقاتل، كمنكىًا  ذكر ابف عصفكر أف أكثر ما يككف لو ىذا الكزف المشاركة، كػ:      

 (ٔ)أنو يككف مف كاحد، كػ: سافر، كعاقب المصب

ْدُت َعْف  ،ِباْلُمَحاَرَبةِ  َناصبني ِلي َكِلي ًا َفَقدْ  َمْف َعاَدى :"في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو َكَما َتَرد 
 (ٕ)"َفاِعُموُ َأَنا َشْيٍء 

مـ، كقد ب( كىَحرَ ) مف يدةعمى كزف فاعل كىي مز  (حارب)المحاربة لغًة: مف  ك نقيض السِّ
 (ٖ)حاربو محاربًة كِحرابًا، كتحاربكا كاحتربكا بمعنى كاحد

يخبرنا أف  مف آذى كلّيًا مف أكليائو بأيِّ نكع مف أنكاع األذى،  -عز كجل –كالمعنى أف هللا  
فقد استحل محاربة هللا، لكف ىذه المحاربة قد تزكؿ كيطرأ عمييا التغيير إذا ناصر العبد 

 أكلياء هللا.المؤمف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٕٛٔ( الممتع الكبير في التصريف  (ٔ
نية في ( (ٕ  ٜٕٕ/٘، ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٚٗاألحاديث القدسية  اإلتحافات الس 

 ( كىك ضعيفٖٙٓٛرقـ الحديث)
 ٖٖٓ، ٕٖٓ/ٔ( لساف العرب  (ٖ
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 لصفة المشبيةالمبحث الثالث: ا
لصاحبيا، كبيف  ثبكت الحدثما سبق، عمى أف الصفة المشبية تدؿ عمى م معمكـٌ       

الصفة المشبية كاسـ الفاعل عبلقة كثيقة الصمة، لكف الصفة المشبية غير متعمقة بزمف 
متعددة، كسكؼ أذكر أىـ  بية ليا معافٍ ؾ نجد أف الصفة المشمعيف، لكف باإلضافة إلى ذل

نية.  المعاني التي جاءت بيا الصفة المشبية في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 

 أفعل:
يأتي أفعل عمى ضربيف: صفة مشبية، كاسـ تفضيل، قاؿ المبرد:" أفعل يقع عمى       

مر كأصفر، كالكجو األخر أف يككف كجييف: أحدىما أف يككف نعتًا قائمًا في المنعكت، نحك: أح
 (ٔ)لمتفضيل، نحك: ىذا أفضل مف زيد كأكبر مف عبد هللا"

لكف الصفة المشبية مؤنثيا فعبلء مف أفعل. أّما اسـ التفضيل فيككف مؤنثو ُفعمى،       
كجمع الصفة المشبية مف أفعل يككف عمى كزف ُفعل، كأكد عمى ذلؾ سيبكيو؛ حيث قاؿ:" كأّما 

ر عمى ُفْعل" أفعل إذا  (ٕ)كاف صفة فإنو يكس 

كيأتي أفعل دااًل عمى العيكب كالخمق الظاىرة؛ حيث قاؿ سيبكيو:" أّما األلكاف فإنيا        
تبنى عمى أفعل ... كقد يبنى عمى أفعل كيككف الفعل عمى َفِعل تفعُل كالمصدر: َفَعل، كذلؾ ما 

اء، ففعم كا ذلؾ كما قالكا: أجرب كأنكد، كذلؾ قكليـ: َعِكر كاف داًء أك عيبًا؛ ألف العيب نحك الد 
 (ٖ)يعكر كىك أعكر"

 ( إحدى عشرة مرة.ٔٔفقد جاءت عمى أفعل )

ي ِتَؾ " في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكما جاء        ْز ِمْف ُذرِّ ـْ َفَجيِّ َيُقكُؿ هللا َيْكـَ اْلِقَياَمِة يا آدـ: ُق
َكَبَكْكا، فَقاَؿ: اْرَفُعكا  َأْصَحاُبوُ ٍة َكِتْسِعيَف ِإَلى الن اِر، َكَكاِحًدا ِإَلى اْلَجن ِة، َفَبَكى ُتْسَعِماَئٍة َكِتْسعَ 

ْعَرِة  ـِ ِإال  َكالش  ، َفَكال ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما ُأم ِتي في اأُلَم ـْ  (ٗ)"اأَلْسَكدِ في ِجْمِد الث ْكِر  اْلَبْيَضاءِ ُرُءكَسُك
َكاِد، َيُككُف َذِلَؾ ِفي اْلَحَيَكاِف َكالن َباِت َكَغْيِر َذِلَؾ ِمم ا م البيضاء: ف)َبَيض( كاْلَبَياُض: ِضدُّ الس 

 (٘)َيْقَبُمُو َغْيُرُه. الَبَياُض: َلْكُف اأَلْبَيض

                                                           
  ٕ٘ٗ/ٖ( المقتضب  (ٔ
 ٗٗٙ/ٖ( الكتاب  (ٕ
 ٘ٗٔ/ٔ، كشرح الرضي لشافية ابف الحاجب  ٕٙ، ٕ٘/ٗ  الكتاب( (ٖ
 ٖٗتـ تخريجو ( (ٗ
 ٕٕٔ/ٚ( لساف العرب  (٘
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كاد: نقيُض اْلَبَياِض؛ َيُككُف َذِلَؾ ِفي اْلَحَيَكاِف َكالن َباتِ األسكد: مف       َكَغْيِر َذِلَؾ  )َسَكد(ك الس 
 (ٔ)ِمم ا َيْقَبُمُو َغْيُرُه. الَسكاد: َلْكُف اأَلْسكد

ـْ ِبُأُحٍد َجَعلَ  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك  ـْ ِفي َجْكِؼ َطْيرٍ  َلم ا ُأِصيَب ِإْخَكاُنُك  َّللا ُ َأْرَكاَحُي
 (ٕ)..."ُخْضرٍ 
لكاف: َلْكُف اأَلْخَضِر، َيُككُف َذِلَؾ ِفي اْلَحَيَكاِف َكالن َباِت َكَغْيِرِىَما ر( كالُخْضَرُة ِمَف األَ ِض : مف)خَ ُخْضر

 (ٖ) ، كىي جمع: أخضر ِمم ا َيْقَبُموُ 
 (ٗ)" راً بْ ًا غُ ثَ عْ شُ  ي كنؤ جا قد يار بيتانظركا إلى زكّ في الحديث القدسي: "ملسو هيلع هللا ىلص ككقكلو       

ِعُث: الُمْغبرُّ الرْأِس، الُمْنَتِتُف  ،، كَشع ْثُتو َأنا َتْشِعيثاً َمب د شَعُره كاْغَبر  تَ  ُشْعَثًا: مف)َشَعث(؛ أي: كالش 
َعرِ  ِىفالش  ـْ َيد  ُؽ كالت َنكُّثُ  ،، الحاؼُّ ال ِذي َل  (٘) ، كىي جمع: أشعتكالت َشعُُّث: الت َفرُّ

كَتَغب ر: تمط خ ِبِو، كاغَبر  الشيُء: َعبله الُغبار،  َغب َر الشيَء: َلط َخو بالُغباِر،ُغْبرا: مف)َغَبر( ك 
ار كالَغْبرُة: لطُخ الُغبار، كالُغْبَرة: َلْكُف الُغبار، َكَقْد َغِبَر كاْغَبر  اْغِبَرارًا، َكُىَك َأْغَبُر، كالُغْبرة: اْغِبر 

ـِّ َكَنْحِكهِ   (ٙ) كىي جمع: أغبر المْكف َيْغَبرُّ لمي
 دؿ عمى ثبكت الحدث كقت الدعاء.كجميع ىذه الصفات ت

 فعبلف:
، قاؿ سيبكيو:" أّما ما كاف مف غالباً  يدؿ عمى الجكع كالعطش كالغضب كالميف كالثكل       

الجكع كالعطش فإنو أكثر ما يبنى في األسماء عمى َفْعبلف كيككف المصدر الَفَعل، كيككف 
ف، كعطش يعطش عطشًا كىك الِفعل عمى َفِعل َيْفَعُل، كذلؾ نحك: ظمئ ظمأ كىك ظمآ

 (ٚ)عطشاف..."
بع كمف حرارة البطف كالعطش  كر كالرِّي  كالش  كقاؿ الرضي:" كقياس ما كاف مف االمتبلء كالسُّ

 (ٛ)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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ـْ َأحْ في الحديث القدسي:"  ملسو هيلع هللا ىلص قكلومف ذلؾ ك       َمى ِمَف اْلَعَسِل َلَقْد َخَمْقُت َخْمًقا َأْلِسَنُتُي
ـْ  ـَ ِمْنُي ـْ ِفْتَنًة َتَدُع اْلَحِمي ْبِر ، َفِبي َحَمْفُت أَلُِتيَحن ُي ـْ َأَمرُّ ِمَف الص  ـْ  َحْيَراًناَكُقُمكُبُي كَف َأ ، َفِبي َيْغَترُّ

  (ٔ)َعَمي  َيْجَتِرُئكَف"
ـْ َيْيَتِد ِلَسِبيِمِو، َكَرُجٌل حاِئٌر باِئرٌ  حيراف: مف)َحَير( ٌر ِفي  َل ـْ َيت ِجْو ِلَشْيٍء؛ أي: َأي ُمَتَحيِّ ِإذا َل

 ؛ أي: ممتمئ بالحيرة.(ٕ)َأمره اَل َيْدِري َكْيَف َيْيَتِدي
 ( ثبلث مرات.ٖ) -عز كجل-كجاءت الصفة المشبية عمى فعبلف دالة كمختصة با

ْحمفِ   في الحديث القدسي:".. قكلو ملسو هيلع هللا ىلص ـِ الر  ِحي يفِ المَ  ،الر  ـِ الدِّ  ؛ أي: ممؤه الرحمة.(ٖ)..."ِؾ َيْك
 :لعُ فُ 

 .كاحدة ل مرةعُ فقد جاءت عمى كزف فُ       
 ُكُفكاكلـ ُأكلد كلـ يكف لي  أنا هللا الكاحد الصمد لـ أِلدْ  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكما جاء 

 (ٗ)حد..."أ
ـْ َيُكْف َلُو  َقاَؿ َأبك َزْيٍد: َسِمْعتُ  (َكَفأكفكا: مف) ـْ ُيكَلْد َكَل ـْ َيِمْد َكَل امرَأة ِمْف ُعَقْيل كَزكَجيا َيْقرآف: َل

ؿ َحَرَكَتَيا َعَمى اْلَفاءِ  َأي ة، كمعناه: ، كليا عدة أكجو في القراءُكفًى َأَحٌد، فَألقى اْلَيْمَزَة كَحك 
 ؛أي: ال مكافئ لو كال مساكي. (٘)ِمْثُموُ 

 فعيل:

لمشبية لمداللة عمى المعاني اآلتية: الحسف كالقبح كالصغر كالكبر، الجرأة يأتي فعيل لمصفة ا
 كالجبف، كالرفعة كالضعة، كالحمـ كالعقل.

 الحسف كالقبح -أ
قاؿ سيبكيو:" كتجيء في األسماء عمى فعيل، كذلؾ نحك: قبيح، ككسيـ، كجميل، كنصيح، 

 (ٙ)كذميـ.."

                                                           
 ٕٙتـ تخريجو ( (ٔ
 ٕٕٕ/ٗ( لساف العرب (ٕ
 ٓٚتـ تخريجو ( (ٖ
 ٖٙتـ تخريجو  ((ٗ
  ٜٖٔ/ٔساف العرب  ( ل(٘
 ٕٛ/ٗ( الكتاب  (ٙ
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ْيُت ِإَلى َعْبدٍ إ لحديث القدسي:"في ا ملسو هيلع هللا ىلص كما كرد قكلو       َبَدِنِو  ُمِصيَبًة ِفي بيديِمْف ع َذا َكج 
 ِميزَاناً ، اْسَتْحَيْيُت ِمْنُو َيْكـَ اْلِقَياَمِة َأْف َأْنِصَب َلُو  َجِميلٍ اْسَتْقَبَل َذِلَؾ ِبَصْبٍر  َكَلِدهِ  َماِلِو أكَأْك 

 )ٔ)"َأْنُشَر َلُو ِديَكاًنا

اْبُف ِسيَدْه: الَجَماؿ اْلُحْسُف  ،(ٕ)َبَياٌء َكُحْسفٌ  :َأي؛ الَجَماؿ: َمْصَدُر الَجِميلك ( َجُملَ مف) جميل:
 (ٖ)َيُككُف ِفي اْلِفْعِل كالَخْمق

 
ِلَمْف َأْشَرَؾ ِبي، َمْف َأْشَرَؾ ِبي َشْيًئا َفِإف   َقِسيـٍ  َخْيرُ "أَنا  في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك       
 (ٗ)"َغِنيٌّ َعْنُو  َأَنا َكَقِميَمُو َكَكِثيَرُه ِلَشِريِكِو ال ِذي َأْشَرَؾ ِبِو، ُه َكَعَمَمُو،َجَسدَ 

(، الِقْسـ كالِمْقَسـ كالَقِسيـ قسيـ: مف) ـَ ْيءِ َقَس  (٘)َنِصيُب اإِلنساف ِمَف الش 
. -َعز  َكَجل  -َأْسماء َّللا ِ  ِمفمف )غنا(: : َغِنيٌّ  اأَلثير: ُىَك ال ِذي اَل َيْحتاُج ِإَلى  اْبفُ قاؿ : الَغِنيُّ

َتَعاَلى ِفيِو غيُرُه.  هللا َأحٍد ِفي شيٍء ككلُّ َأَحٍد ُمْحتاٌج ِإَلْيِو، َكَىَذا ُىَك الِغنى الُمْطَمق َكاَل ُيشاِرؾ
 (ٙ)َكِمْف َأسمائو الُمْغِني، ُسْبَحاَنُو َكَتَعاَلى، َكُىَك ال ِذي ُيغني َمْف يشاُء ِمْف ِعباده

 
 الصغر كالكبر -ب

قاؿ سيبكيو:" كما كاف مف الصغر كالكبر فيك نحك ىذا، قالكا عُظـ عظامة كىك عظيـ،       
 (ٚ)كَنُبل نبالة كىك نبيل، كَصُغر صغارٌة كىك صغير..."

ـَ ِعْنَدَؾ َما َيْكِفيَؾ َكَأْنَت َتْطُمُب َمافي الحديث القدسي:"  ملسو هيلع هللا ىلص قكلوك َتْقَنُع  ِبَقِميلٍ  ُيْطِغيَؾ، ال اْبَف آَد
ِفي َجَسِدَؾ آِمًنا ِفي ِسْرِبَؾ ِعْنَدَؾ ُقكُت َيْكِمَؾ َفَعَمى  ىً َبُع، ِإَذا َأْصَبْحَت ُمَعافَتشْ  َكِثيرٍ  َكال ِمفْ 

ْنَيا اْلَعَفاءُ   (ٛ)"الدُّ

                                                           
 ٖٛتـ تخريجو  ((ٔ
 ٕٙٔ/ٔٔ( لساف العرب  (ٕ
 ٜٕٔ/ٗ( المخصص  (ٖ

نية في األحاديث القدسية  ( (ٗ  ٜٕٕ/٘، ذكره الديممي في مسند الفردكس بمأثكر الخطاب ٚٗاإلتحافات الس 
 ( كىك ضعيفٖٙٓٛرقـ الحديث)

 ٜٚٗ/ٕٔ( لساف العرب  (٘
  ٖ٘ٔ/٘ٔ( لساف العرب (ٙ
 ٖٓ/ٗ( الكتاب   (ٚ
 ٖ٘تـ تخريجو ( (ٛ
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قناعة، ككثير مف كىك فعيل جاء ليدؿ عمى القمة في ال، (ٔ)ِخبلؼ اْلَكْثَرةِ ،قميل: مف الفعل )قل (
 عدـ الشبع مع الزيادة كالكثرة.، كفي الحديث (ٕ)كالَكْثَرُة كالُكْثُر: َنِقيُض اْلِقم ةِ  الفعل )كُثر(

 
بلـُ  اَؿ ُمكَسىفي الحديث القدسي:" ق ملسو هيلع هللا ىلص كقكلوك  ـْ  َأْنَت َفُأَناِجيؾَ َقِريٌب َيا َربِّ أَ   : َعَمْيِو الس  َأ

 (ٖ)..."ِديَؾ ؟َفُأَنا َبِعيدٌ 

ـِّ، َيْقُرُب ُقْربًا كُقْربانًا كِقْربانًا َأي: َدنا،  قريب: مف)َقُرب( كالُقْرُب نقيُض الُبْعِد. َقُرَب الشيُء، ِبالض 
ْثَناِف َكاْلَجِميُع ِفي َذِلَؾ َسَكاءٌ   (ٗ)َفُيَك قريٌب، اْلَكاِحُد َكااِل

ـِّ، كَبِعد، ِباْلَكْسِر، ُبْعدًا كَبَعدًا، َفُيَك ِبِعيٌد الُبْعُد: ِخبَلُؼ الُقْرب. َبُعد ك بعيد: )َبُعد(  ُجُل، ِبالض  الر 
كُبعاٌد؛ َعْف ِسيَبَكْيِو، َأي َتَباَعَد، َكَجَمَعُيَما ُبَعداُء، َكاَفَق ال ِذيَف َيُقكُلكَف َفعيل الذيف َيُقكُلكَف ُفعاؿ 

 (٘)أَلنيما ُأختاف

 الضعف كالجبف كالجرأة-ت
ما كاف مف الشدة كالجرأة كالضعف كالجبف فإنو مف ىذا، قالكا َضُعف ُضْعفًا قاؿ سيبكيو:" ك 

 (ٙ)كىك ضعيف، كقالكا: َشُجع شجاعة كىك شجاع كقالكا: شجيع، كُفعاؿ أخك فعيل..."

حصنًا كلممستجير غيثًا،  كلمضعيفكنزًا،  لمفقراء" يا مكسى كف في الحديث القدسي:ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو 
 (ٚ)ي الشدة صاحبًا كفي الكحدة أنيسًا كأكمؤؾ في ليمؾ كنيارؾ"أكف لؾ ف

ـِّ، ِفي  الضعيف: مف)َضُعف(؛ أي: ْعُف، ِبالض  ْعُف: ِخبلُؼ الُقّكِة، َكِقيَل: الضُّ ْعُف كالضُّ الض 
ْعف، ِباْلَفْتِح، ِفي الر ْأي كالَعْقِل، َكِقيَل: ُىَما َمًعا َجاِئزَاِف ِفي ُكلِّ   (ٛ)َكْجوٍ  اْلَجَسِد؛ كالض 

 
 

                                                           
 ٖٙ٘/ٔٔ( لساف العرب  (ٔ
 ٖٔٔ/٘( المصدر السابق  (ٕ
 ٕٓٔتـ تخريجو ( (ٖ
 ٕٙٙ/ٔ( لساف العرب  (ٗ
 ٜٛ/ٖ( المصدر السابق  (٘
 ٖٓ/ٔ( الكتاب  (ٙ
 ٛٗتـ تخريجو ( (ٚ
  ٖٕٓ/ٜ( لساف العرب  (ٛ
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 الحمـ كالعقل -ث
 (ٔ)قاؿ سيبكيو:" كما أتى مف العقل فيك نحك ذا، كقالكا َحُمـ يحمـ حممًا كىك حميـ..."      

ـْ َأْحَمى ِمَف اْلَعَسلِ ل "في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص قكلوك ـْ  َقْد َخَمْقُت َخْمًقا َأْلِسَنُتُي َكُقُمكُبُي
بْ  ِمفَ  َأَمرُّ  ـْ َحْيَراًنا  اْلَحِميـَ  ِفْتَنًة َتَدعُ   َفِبي َحَمْفُت أَلُِتيَحن ُيـْ  رِ الص   (ٕ)"...ِمْنُي

ـَ  الحميـ: ْؤيا، َكاْلَجْمُع َأْحبلـ. ُيَقاُؿ: َحَم ـُ، كمعناىا: الرُّ ُف الُحْم ـِ َكُتَسك  مف)َحُمـ(، كُتَضـ الـُ الُحُم
ـُ ِإذا رَأى ِفي الَمناـ ـُ ِفي ِصَفِة مف أسماء هللا الحسنى ، كمعناه :  اسـ : كالحميـ، َيْحُم كالَحِمي

ُو ِعْصياف الُعصاة َكاَل يستِفّزه اْلَغَضُب -َعز  َكَجل  -َّللا ِ  بكر َأنو ال ِذي اَل يْسَتِخفُّ : َمْعَناُه الص 
، َكَلِكن ُو َجَعَل ِلُكلِّ شيٍء ِمْقداراً  ـْ َعَمْيِي
(ٖ) 

عز – مـ صفة هللاـ ليس دائمًا؛ ألف الحِ مالحِ  المبشر، كىذميـ في الحديث القدسي لكف الح 
  -كجل

 الرفعة كالضعة -ج
عة، كقالكا: الضعة، فيك نحك ىذا، قالكا:       َغِنَي  قاؿ سيبكيو:" كما كاف مف الرِّفعة كالضِّ

 يعني غنًى كىك َغِنٌي، كما قالكا: َكُبر يكبر ِكبرا كىك كبير، كقالكا فقير كما قالكا: صغير
 (ٗ)كضعيف..."

إف  خزائني  األغنياءإلى  الفقراءيا مكسى ما ألجأت  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء قكلو
ف  رحمتي لـ تسعيـ، كلكف فرضت ما يسعيـ،  األغنياءفي أمكاؿ  لمفقراء ضاقت عمييـ كا 

ـ، يا مكسى إف فعمكا في أمكالي لمفقراءكيف مسارعتيـ فيما فرضت  األغنياءأردت أف أبمك 
 لمفقراءذلؾ أتممت عمييـ نعمتي كأضعفت ليـ في الدنيا لمكاحدة عشر أمثاليا، يا مكسى كف 

كنزًا، كلمضعيف حصنًا كلممستجير غيثًا، أكف لؾ في الشدة صاحبًا كفي الكحدة أنيسًا كأكمؤؾ 
 (٘)في ليمؾ كنيارؾ"

 

                                                           
 ٖٗ/ٗ( الكتاب  (ٔ
 ٕٙتـ تخريجو ( (ٕ
  ٘ٗٔ/ٕٔرب  ( لساف الع(ٖ
  ٖٖ، ٕٖ/ٗ( الكتاب  (ٗ
 ٛٗتـ تخريجو ( (٘
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 (ٔ)ِغنىمف )َفُقَر( الَفْقر كالُفْقر: ِضدُّ ال الفقراء:
 (ٕ)األغنياء: مف )غنا(

يل   :فعِّ
 ( أربع مرات في األحاديث القدسية.ٗكقد جاء )      

ْنِبَياِء:أْكَحى َّللا ُ َتَعاَلى إِ  في الحديث القدسي:"ملسو هيلع هللا ىلص قكلو ك يِقيَف " ُقْل ِلِعَباِدَي َلى َنِبيٍّ ِمَف اأَل دِّ الصِّ
ـْ َعْدِلي ك ِقْسِطي ُأعَ كا ِبيال َيْغَترُّ أف  ـْ َعَمْيِي ي ِإْف ُأِق ـٍ َلُيـْ ، َفِإنِّ ـْ َغْيَر َظاِل ْبُي ، َكُقْل ِلِعَباِدَي ذِّ

 (ٖ)ال تْيَأُسكا ِمْف َرْحَمِتي َفِإنِّي ال َيْكُبُر َعَمي  َذْنٌب َأْغِفُرُه" الخطائيف
ؽ كأصمو )َصَدؽ(؛ أي:   يق: مف الفعل صد  ْدؽ: َنِقيُض اْلَكِذِب، َصَدَؽ َيْصُدُؽ َصْدقًا الصِّ  صدِّ

ْدؽ؛ َكَرُجٌل َصُدكٌؽ: َأْبَمُغ ِمَف  قو: َقِبل قكَلو. كصَدَقو اْلَحِديَث: َأنبَأه بالصِّ كِصْدقًا كَتْصداقًا. َصد 
ْدؽ يُق: اْلُمَباِلُغ ِفي الصِّ دِّ اِدِؽ، كالصِّ  (ٗ)الص 
يق: مبالغة  في ككنو صادقًا ، كىك الذي يككف عادتو الصدؽ؛ ألف جاء في تفسير الرازي: "صدِّ

ير كسكِّير لمُمكَلِع بيذه األفعاؿ"  (٘)ىذا البناء يبنى عف ذلؾ يقاؿ: رجل خمِّ

 :فاعل

ف ممكحع أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف الصفة المشبية كاسـ الفاعل، ف ما سبقُذكر م      
بعض مفردات ىذا الكزف انتقمت مف اسـ الفاعل إلى ىناؾ  خبلؿ تتبع األحاديث القدسية أف  

ى معنى ثابت لصاحبو ثبكتًا ، كىي أكزاف خاصة باسـ الفاعل، لكنيا تدؿ عمالصفة المشبية
 ( تسعًا كعشريف مرة.ٜٕعامًا، كقد جاء)
اْلُمْمِؾ َكَماِلُؾ اْلُمُمكِؾ ُقُمكُب  َماِلؾُ َأَنا هللُا اَل ِإَلَو ِإال  َأَنا في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص  كما جاء قكلو 
 (ٙ)"...اْلُمُمكِؾ ِبَيِدي

 

                                                           
  ٓٙ/٘( لساف العرب  (ٔ
  ٕٖٔ( راجعو  (ٕ
  ٔٚتـ تخريجو  ((ٖ
 ٜٗٔ/ٓٔ( لساف العرب  (ٗ

ق، ٕٓٗٔ، بيركت، ٖق(، دار إحياء التراث العربي، طٙٓٙ)التفسير الكبير، فخر الديف الرازي،  (٘)
ٕٔ/ٕ٘ٗ 
 ٘ٙتـ تخريجو (  (ٙ
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يِف َكُىَك َمِميُؾ ، تعالى هللا الَمِمُؾ ُىكَ ك ، (َمَمؾ)مالؾ: مف  ـِ الدِّ َمِمُؾ الُمُمكؾ َلُو الُمْمُؾ َكُىَك َماِلُؾ َيْك
ـْ َكَماِلُكُيـْ   (ٔ)الم ْيثُ كَمِمؾ، تعني ، اْلَخْمِق َأْي َربُُّي

َكاَف  َما َلَؾ َعَمى اِفرٌ غَ  َفِإنِّي ،َما َعَبْدَتِني َكَرَجْكَتِني ،َعْبِدي َيافي الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كك  
  (ٕ)"ِفيؾَ 
َراَط  ... في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك  (ٖ)..."اْلُمْسَتِقيـَ اْىِدَنا الصِّ

ـَ َيُقكـُ َقْكمًا كِقيامًا كَقْكَمة كَقاَمًة، كالَقْكَمُة ( ك ـكَ قَ المستقيـ: مف ) ـُ: َنِقيُض اْلُجُمكِس، َقا الِقَيا
ـَ َلُو اأَلمر ،ْلَكاِحَدةُ اْلَمر ُة ا كاالْسِتَقاَمُة: االْعتداُؿ، ُيَقاُؿ: اْسَتَقا

(ٗ) 
ِميَف َيا َأَخا إف  َّللا َ َتَعاَلى َأْكَحى ِإَلي  َيا َأَخا اْلُمْرسَ  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك

َتَؾ َأْف ال َيْدُخُمكا َبْيًتا ،اْلُمْنِذِريفَ  ِمْف ُبُيكِتي ِإال ِبُقُمكٍب َسِميَمٍة َكَأْلُسٍف َصاِدَقٍة َكَأْيٍد َنِقي ٍة  َأْنِذْر ُأم 
  (٘)..."َطاِىَرةٍ َكُفُركٍج 

كالطُّْيُر: َنِقيُض الَحْيض. كالطُّْير: َنِقيُض الن َجاَسِة، َكاْلَجْمُع َأْطيار. َكَقْد ( طاىرة: مف )َطَير
 (ٙ)َطَير َيْطُير كَطُيَر ُطْيرًا كَطيارةً 

 
 أفعل     
فيذه الصفات ثابتة  -عز كجل-كجاءت الصفة المشبية عمى أفعل دالة كمختصة با      

 المزـك  تعالي، فانتقمت دالالتيا مف اسـ التفضيل إلى الصفة المشبية.
ـ  ِمف أف أسُتَر عَمى م َعفًكا أكَرـُ كأعَظـُ أنا  " في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك نيا ث ـٍ في الدُّ سم

 (ٚ)"أفضَحُو بعَد أف سَترُتُو، كال أزاُؿ أغِفُر لَعبدي ما استغفَرني
: مف)َكَرـ( الَكريـ: ِمْف ِصَفاِت َّللا ِ كَأسمائو، َكُىَك اْلَكِثيُر اْلَخْيِر الَجكاُد الُمعِطي ال ِذي اَل ك  أكـر

ـُ اْلُمْطَمُق. كالكَ  ِريـ: اْلَجاِمُع أَلنكاع اْلَخْيِر كالشَرؼ َكاْلَفَضاِئِل. كالَكريـ. َيْنَفُد َعطاؤه، َكُىَك اْلَكِري
ـِ ـِ اْلَعِظي اْسـٌ َجاِمٌع ِلُكلِّ َما ُيْحَمد، َفاَلِل ُ َعز  َكَجل  َكِريـٌ َحِميُد الِفعاؿ َكَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِري
(ٛ) 

                                                           
 ٜٔٗ/ٓٔ( لساف العرب  (ٔ
 ٘ٙتـ تخريجو  ( (ٕ
 ٔٙتـ تخريجو ( (ٖ
 ٜٛٗ-ٜٙٗ/ٕٔ( لساف العرب  (ٗ
 ٕٗتـ تخريجو ( (٘
 ٗٓ٘/ٗ( لساف العرب  (ٙ
 ٗٗتـ تخريجو ( (ٚ
 ٓٔ٘/ٕٔالعرب   ( لساف(ٛ
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: ِمْف ِصفاِت َّللا ِ ا كمف)َعُظـ(  أعظـ: ـُ ال ِذي جاَكَز قْدُرُه كجل   العِميُّ الَعِظيـُ  -عز  كجل  -لَعِظي
ر اإِلحاطُة ِبُكْنِيو كَحِقيقتوِ   (ٔ)َعْف حدكِد الُعقكؿ َحت ى اَل ُتَتَصك 

ِلَمْف َأْشَرَؾ ِبي، َمْف َأْشَرَؾ ِبي َشْيًئا َفِإف  َجَسَدُه  َقِسيـٍ  َخْيرُ "أَنا  في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلصقكلو كك
 (ٕ)"َعْنُو َغِنيٌّ  َأَنا َكَقِميَمُو َكَكِثيَرُه ِلَشِريِكِو ال ِذي َأْشَرَؾ ِبِو، َعَمَمُو،كَ 
َأْغَنى كَأَنا  ،فيك لو ُكُمو"َمْف َعِمَل َعَمبًل َأْشَرَؾ ِفيِو َغْيِري :في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كك 

َرَكاءِ  ْرِؾ" الشُّ  (ٖ)َعِف الشِّ
 (ٗ)(أغنى: مف )غنا

 
 مفعكؿ:
مشبية باسـ الصفة انتقمت إلى الىناؾ ألفاظ جاءت عمى كزف اسـ المفعكؿ لكنيا       

 ( أربَع مرات.ٗفقد جاءت)لدالتيا عمى الثبكت لصاحبيا المفعكؿ 
 يأن عمـ أمةٌ ، ال تَ أمةٍ  ألفَ  خمقت ألفَ  ييا جبريل إن:" في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو      
ـِ ريرَ كال َص  المحفكظ كاىا لـ أطمع عمييا المكحس خمقت  (٘)..."القم

اَل َيْعُزب َعْف ِحْفِظِو اأَلشياَء كم يا  -َعز  َكَجل  -َحِفع( كاْلَحِفيُع: ِمْف ِصَفاِت َّللا  المحفكظ: مف)
َماَكاِت كاأَلرض، َكَقْد حِفع َعَمى َخْمِقِو َكِعَباِدِه َما  ، َكَقْد ِمثقاُؿ َذر ٍة ِفي الس  َيْعَمُمكَف ِمْف َخْيٍر َأك َشرٍّ

ـُ. َكِفي الت ْنِزيِل اْلَعِزيِز:  َبْل ﴿حِفع السماكاِت كاأَلرَض بقدرتو كال يُؤكده َحِفُظُيَما َكُىَك العميُّ اْلَعِظي
 (ٚ)...(ٙ)﴾ُىَك ُقْرآٌف َمِجيٌد ِفي َلْكٍح َمْحُفكظٍ 

 
ـْ ِفي َجْكِؼ َطْيٍر قدسي:" في الحديث ال ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك      ـْ ِبُأُحٍد َجَعَل َّللا ُ َأْرَكاَحُي م ا ُأِصيَب ِإْخَكاُنُك

ِفي ِظلِّ  ُمَعم َقةٍ  َذَىٍب  ِمفْ  َقَناِديلَ  ُخْضٍر، َتِرُد َأْنَياَر اْلَجن ِة، َتْأُكُل ِمْف ِثَماِرَىا، َكَتْأِكي ِإَلى
 (ٛ)..."اْلَعْرشِ 

                                                           
 ٜٓٗ/ٕٔ( المصدر السابق  (ٔ
 ٖٔٔتـ تخريجو ( (ٕ
 ٖٓٔتـ تخريجو  ((ٖ
  ٕٖٔ( راجعو  (ٗ
 ٗٙتـ تخريجو ( (٘
 ٕٕ، ٕٔ( سكرة البركج  (ٙ
  ٔٗٗ/ٚ( لساف العرب  (ٚ

 ٗٙتـ تخريجو ( (ٛ
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ْيِء َيُككُف ِفي َجَبٍل َأك قِشب ِفيِو، : نَ (؛ أيَعِمقَ مف)معمقة:  : الَعَمُق النُّشكب ِفي الش  اَؿ المِّْحَياِنيُّ
َأرض َأك ما َأشبييا، كَعِمَق الشيَء َعَمقًا كَعِمَق ِبِو َعبلَقًة كُعمكقًا: َلِزَمُو. كَعِمَقْت نُفسو الشيَء، 

 (ٔ)َفِيَي َعِمقٌة كَعبلِقيٌة كَعِمْقَنةٌ 
 (ٕ)..."باألرزاؽ المككميفيقكؿ هللا لممبلئكة  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك     

 (ٖ)الَكَكل: ال ِذي َيِكُل َأمره ِإلى َغْيرِهِ المككميف: مف)َكَكل(؛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٕٔٙ/ٓٔ( لساف العرب  (ٔ
 ٖٛتـ تخريجو ( (ٕ
  ٖٗٚ/ٔٔ( لساف العرب  (ٖ
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 صيغ المبالغةالمبحث الرابع: 
مبالغة عنكانًا كبعض المحدثيف لـ يضعكا لصيغة المما سبق أف النحكييف القدامى  معمكـٌ      

نما ذكركىا تحت عنكاف اسـ الفاعل إذا أريد منو المبالغة كالتكثير، كمف ىنا تبيف  مستقبًل، كا 
أف صيغة المبالغة تدؿ عمى الحدث كالحدكث كمف قاـ بو عمى كجو اإلكثار، كتتفق صيغ 

المبالغة، المبالغة في الداللة عمى المبالغة كالكثرة في الشيء، كلكنيا تختمف في درجة ىذه 
ال كضع ليا بناء كاحد ليا جميعًا؛ حيث قاؿ الصباف:" كانظر  فاختبلؼ أكزانيا يعني تفاكتيا، كا 

ىل مستكية في المعنى أك متفاكتة بأف تككف الكثرة المستفادة مف فّعاؿ مثبل مف الكثرة 
 (ٔ)المستفادة في فعكؿ..."

مفع الكاحد عمى معنييف، فكذلؾ ال كقاؿ أبك ىبلؿ العسكري:" ككما ال يجكز أف يدؿ ال      
 (ٕ)يجكز أف يككف المفظاف يدالف عمى معنى كاحد؛ ألف في ذلؾ تكثير لمغة بما ال فائدة فيو"

نية، عمى  أّما ما كرد مف داللة صيغ المبالغة في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
 النحك اآلتي:

 فّعاؿ:
الفعل مرة بعد مرة؛ حيث قاؿ ابف السراج:" كمما يجري مجرى كيفيد ىذا البناء كثرة كقكع       

فاعل، كَمْفِعل...كفّعاؿ يجري مجراه...أال ترى أنؾ إذا قمت: زيد قّتاؿ، أك جّراح، لـ تقل ىذا لمف 
 (ٖ)فعل فعمة كاحدة..."

 كيأتي فّعاؿ لمداللة عمى النسب إلى صناعة؛ حيث قاؿ سيبكيو:" فإنو مما يككف فّعااًل، كذلؾ
قكلؾ لصاحب الثياب: ثّكاب، كلصاحب العاج عّكاج، كلصاحب الجماؿ التي ينقل عمييا: 

 (ٗ)جّماؿ"

 (٘)كقاؿ ابف الحاجب:" ككثر مجيء فّعاؿ في الحرؼ كبّتاٍت، كثّكاب، كجّماؿ..."

                                                           
ق(، دار الكتب ٕٙٓٔعمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، دمحم بف عمي الصباف، )( حاشية الصباف (ٔ

  ٛٗٗ/ٕـ، ٜٜٚٔ-قٚٔٗٔ، بيركت، ٔالعممية، ط
، بيركت، ٔق(، تح. دمحم إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة، طٜٖ٘( الفركؽ المغكية، أبك ىبلؿ العسكري، )(ٕ

 ٖٕ/ٔ، د.ت
 ٖٕٔ/ٔ( األصكؿ في النحك  (ٖ
  ٛٛ/٘، كىمع اليكامع  ٖٔٛ/ٖكتاب  ( ال(ٗ
 ٗٛ/ٕ( شرح الرضي لشافية ابف الحاجب   (٘
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نية ما        ( ست مرات. ٙيدؿ عمى ذلؾ) كقد جاء في األحاديث القدسية في اإلتحافات الس 
َ ُيَخاِطُبِني َيْكـَ اْلِقَياَمِة، َفَيُقكُؿ : َيا " في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو َقاَؿ ِجْبِريُل : َيا ُمَحم ُد ِإف  َّللا 

ـْ َنِجْد َلُو َحَسَنٌة َيُعك   دُ ِجْبِريُل َما ِلي َأَرى ُفبلَف ْبَف ُفبلٍف ِفي ُصُفكِؼ الن اِر؟ َفَأُقكُؿ : َيا َربِّ ِإن ا َل
ْنَيا َيُقكُؿ َيا  ُ ِإنِّي أْسَمعُو ِفي َداِر الدُّ ، َفْأِتيِو َفَيُقكُؿ َىْل  َمن افُ  َيا َحن افُ َعَمْيِو َخْيُرَىا، َفَيُقكُؿ َّللاًّ

ي ؟ َفآُخُذُه ِبَيِدِه ِمْف ُصُفكِؼ َأْىِل الن اِر، َفُأْدِخُمُو فِ  -عز كجل–َغْيُر َّللا ِ  َمن افٍ  َأكْ  َحن افٍ ِمْف 
 (ٔ)"ُصُفكِؼ َأْىِل اْلَجن ةِ 

؛ أي: الَحّناُف: ِمْف َأسماء َّللا ِ َعز  َكَجل . َقاَؿ اْبُف اأَلعرابي: الَحّناُف، ِبَتْشِديِد فْ نَ َحن اف: مف حَ 
ْحَمِة  ـُ بعباِده، فّعاٌؿ ِمَف الر  ِحي ـِ، َقاَؿ اْبُف اأَلثير: الَحن اُف الر  ِحي  (ٕ)ِلْمُمَباَلَغةِ النُّكِف، ِبَمْعَنى الر 

ـُ الُمْعطي ِمَف الَمفِّ ِبَمْعَنى اإِلحساف ِإلى َمْف اَل َيْسَتِثيُبُو َكاَل َيْطُمُب مف منف، َمن اف:  ُىَك اْلُمْنِع
 (ٖ)اْلَجزَاَء َعَمْيِو. كالَمّناُف: ِمْف َأبنية اْلُمَباَلَغةِ 

 

( أطَ خَ ) : مفالخط ائيف، (ٗ)..."اْلَخط اِئيفَ  ِلِعَباِديَكُقْل في الحديث القدسي:" ...ملسو هيلع هللا ىلص ككقكلو 
َكاِب    (٘)كالَخَطُأ كالَخط اُء: ضدُّ الص 

 فعيل:
 ( ثمانَي مرات.ٛ) -عز كجل -كقد جاء فعيل بمعنى فاعل مختص با       

احدٌة لؾ، كك  كثبلثٌ  لي، ثبلثٌ  ،آياتٍ  سبعُ  عميؾ أنزلت ابَف آدـَ "في الحديث القدسي:  ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو 
ِ َربِّ اْلَعاَلِميفَ اْلَحمْ ف بيني كبينؾ : فأما التي لي ْحَمِف ، ُد َلِلِ  ـِالر  ِحي يفِ  ،الر  ـِ الدِّ  (ٙ)..."َماِلِؾ َيْك

ْحَمُة: اْلمَ ، الرِّق ُة كالت َعطُّفُ الرحيـ مف)َرَحـ(أي:  ـْ َبْعًضا. كالر  ـَ َبْعُضُي ـَ القكـُ: َرِح  (ٚ)ْغِفَرةُ كَتراَح
اَرْيفِ  َمفْ  اْلَعِزيزُ َأَنا في الحديث القدسي: " ملسو هيلع هللا ىلص ككقكلو  (ٛ("اْلَعِزيزَ  َفْمُيِطعِ  َأَراَد ِعز  الد 
اُج: ُىَك اْلُمْمَتِنُع  كالعزيز :مف )عزز( الَعِزيزُ  ِمْف ِصَفاِت َّللا ِ َعز  َكَجل  كَأسمائو اْلُحْسَنى؛ َقاَؿ الز ج 

 بَل َيْغِمُبُو َشْيٌء، َكَقاَؿ َغْيُرُه: ُىَك اْلَقِكيُّ اْلَغاِلُب ُكلِّ َشْيٍء، فَ 

                                                           

 ٜٙتـ تخريجو  (ٔ)
 ٕٛٔ/ٖٔ( لساف العرب  (ٕ
 ٛٔٗ/ٖٔ( المصدر السابق  (ٖ
  ٜٙتـ تخريجو ( (ٗ
 ٘ٙ/ٔ( لساف العرب  (٘
 ٓٚتـ تخريجو  ((ٙ
 ٖٕٓ/ٕٔ( لساف العرب  (ٚ
 ٓٚتـ تخريجو ( (ٛ
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، َكُىَك ال ِذي َيَيُب الِعز         َكِقيَل: ُىَك ال ِذي َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء. َكِمْف َأسمائو َعز  َكَجل  الُمِعزُّ
: ِخبَلَؼ ِلَمْف َيَشاُء ِمْف ِعَبادِ   (ٔ)الذُّؿِّ ِه. كالِعزُّ

 

 فعكؿ:
 (ٖ)قاؿ ابف طمحة:" لمف كثر منو الفعل"ك ، (ٕ)ذكر الفارابي أف فعكؿ" لمف داـ منو الفعل"      

في  ملسو هيلع هللا ىلصفي قكلو ، بصيغة المفرد المذكر، فقد كرد مرة كاحدة كقد جاء مرة كاحدة في قكلو:"
 (ٗ)"...الرحيـ الغفكرفأنا ...الحديث القدسي:" 

اِتُر أي: ر مف )َغَفر(؛ الغفك  الَغُفكُر الَغّفاُر، َجل  َثَناُؤُه، َكُىَما ِمْف َأبنية اْلُمَباَلَغِة َكَمْعَناُىَما الس 
. ُيَقاُؿ: الميـ  اْغِفْر َلَنا َمْغفرة كَغْفرًا كُغْفراناً  ـْ ـْ َكُذُنكِبِي ن َؾ ِلُذُنكِب ِعَباِدِه اْلُمَتَجاِكُز َعْف َخَطاَياُى ، َكاِ 

ْتُر. َغَفَر َّللا ُ ُذُنكَبُو َأي أَ  َسَتَرَىا؛ نت الَغُفكر الَغّفار َيا َأىل الَمْغِفرة. كَأصل الَغْفِر الت ْغِطَيُة َكالس 
 (٘)كالَغْفر: الُغْفرافُ 

 ُفّعاؿ:
 ( سبع مرات.ٚتدؿ عمى الكثرة كقد جاء )      

ف  األرض المساجدفي :" إف بيكتي  في الحديث القدسيملسو هيلع هللا ىلص  قكلوك  (ٙ)"عّمارىافييا  زّكاري ، كا 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٖٗٚ/٘( لساف العرب  (ٔ

-قٕٗٗٔق(، تح. أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب، القاىرة، ٖٓ٘ديكاف األدب، لمفارابي، ) (ٕ)
 ٖٓٚ/ٖـ، ٖٕٓٓ

 ٛٛ/٘ىمع اليكامع   (ٖ)
 ٓٚتـ تخريجو ( (ٗ

 ٕ٘/٘لساف العرب   (٘)
 ٓٛتـ تخريجو  ((ٙ
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 اسـ التفضيلالمبحث الخامس: 
 قداآلخر بالزيادة، ك  لُ ُض فْ يَ ف في صفة معينة، كأحدىما لمداللة عمى اشتراؾ شيئييأتي       

 يراد بو االشتراؾ كالزيادة كالتفضيل. يأتي اسـ التفضيل لمجرد الكصف، كال

 ( إحدى كخمسيف مرة.ٔ٘أّما لممفاضمة فقد جاء )
 َأْكَرـُ آَمَف ِبي َفُيَك  َمفْ  ِإن وُ  ،َيا ُمكَسى "...في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص  كقكلو      
..." اْلَخْمقِ   (ٔ)َعَمي 

: مف ما دة )َكُرـ( كالكريـ، مف صفات هللا كأسمائو، كىك الكثير الخير الجكاُد المعطي أكـر
الجامع ألنكاع الخير كالشرؼ كالفضائل، كالكريـ: اسـ جامع لكل ما ُيْحمد، فا تعالى كريـ 

 (ٕ)حميد الِفعاؿ
 يا مكسى إف مف آمف -عميو السبلـ –أكحى إلى كميمو مكسى  –عز كجل  -فالمعنى: أف هللا

ؽ كأق ر كاعترؼ بألكىيتي، ككحدانيتي، كعظمتي، كقدرتي عمى خمقي، فيك أكرـُ الخمق  بي كصد 
، كأقربيـ منزلًة، كأعبلىـ قدرًا، كأكثرىـ ثكابًا، فينا مفاضمة في الكـر مف هللا   -عز كجل -عمي 

 لمف يؤمف بو، كمف يشرؾ با تعالى.
 (ٖ)"عندي مف قمة الطعاـ أبمغ لـ يمتحف العباد بمحاؼالقدسي :" في الحديث ملسو هيلع هللا ىلص كقكلوك       

 .(ٗ)َبمَغ الشيُء َيْبُمُغ ُبُمكغًا كَببلغًا: كَصَل كاْنَتَيى: كمف معانيوأبمغ: مف مادة)َبَمغ(؛ 
ة  كالمعنى أف هللا تبارؾ اسمو أخبرنا: أف العباد لـ يمتحفكا، ك يتغّطكا بمحاٍؼ كغطاٍء؛ يقييـ شد 
األمراض كالعمل، أبمغ كأحفع، كأشد  يدفع عنيـ األذى، كيحفع صحتيـ، كيقييا اآلالـ ك البر، ك 

كقايًة عند هللا مف قمة الطعاـ، فإف في قمة الطعاـ راحة لمجسـ كالعقل، كحفظيما مف األسقاـ، 
بع كاإلسراؼ في تناكؿ الطعاـ كالشراب ـِّ الش  َبِني  َيا﴿تعالى: ؛ حيث قاؿ(٘)كقد جاء في القرآف بذ

ـْ ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َكُكُمكا َكاْشَرُبكا َكاَل ُتْسِرُفكا ِإن ُو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيفَ  ـَ ُخُذكا ِزيَنَتُك  (ٙ)﴾آَد
 

                                                           
  ٖٔٔ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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ْف َذَكْرَتِنيِدي ِإَذا َذَكْرَتِني َخاِلًيا، َذَكْرُتَؾ َخاِلًياعبْ  في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلصكقكلو ك        ِفي  ، َكاِ 
 (ٔ)"ْطيبأَ كَ  منو َأْكثر َمؤٍل َذَكْرُتَؾ ِفي َمؤلٍ 

 مرات. خمَس ( ٘أّما لمكصف فقد جاء )
قد ال يراد أحيانًا باسـ التفضيل المفاضمة بيف شيئيف، فيخرج بذلؾ عف معنى التفضيل       

رد الكصفية، كذلؾ نحك قكلو تعالي يشارؾ هللا في قدرتو ، فينا ال (ٕ)َكُىَك َأْىَكُف َعَمْيِو" :"إلى ُمج 
أحد، قاؿ ابف مالؾ:" كاستعمالو عاريًا دكف )مف( مجردًا عف معنى التفضيل مؤكاًل باسـ الفاعل 

 (ٖ)أك صفة مشبية مطرد عند أبي العباس، كاألصح قصره عمى السماع.."

ثل ما كاف يعمل في العمر كتب هللا لو م أرذؿفي الحديث القدسي:"...فإذا بمغ  ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو      
 (ٗ)صحتو..."

كف مف الناس، كالخسيس، كقيل: ىك الرديء مف كل شيء،  أرذؿ: مف )َرَذؿ(، كمف معانيو الدُّ
ـْ َمْف ُيَردُّ ِإَلى َأْرَذِؿ اْلُعُمِر  ﴿:، كقكلو تعالى(٘)كالرذيمة ضدُّ الفضيمة ـْ َكِمْنُك ـ  َيَتَكف اُك ـْ ُث َّللا ُ َخَمَقُك

ـٍ َشْيًئا ِإف  َّللا َ َعِميـٌ َقِديرٌ ِلَكْي اَل َيعْ  ـَ َبْعَد ِعْم ، كقيل: ىك الذي َيْخرؼ مف الكبر حتى ال  (ٙ)﴾َم
ـٍ َشْيًئايعقل، كبينو تعالى بقكلو:"  ـَ َبْعَد ِعْم  (ٚ)"ِلَكْي اَل َيْعَم

 

ففي الحديث القدسي ترغيب مف هللا سبحانو كتعالى، إلى عباده أف يكاظبكا عمى الطاعات، 
يجتيدكا في األعماؿ المرضية مف حيف نشأتيـ، فُيحفظكا مف الببليا كاألمراض في حاؿ ك 

 كبرىـ.
إليي ما جزاُء مف شيع ميتًا  -عميو السبلـ–قاؿ داككد  في الحديث القدسي: ملسو هيلع هللا ىلص كقكلوك       

األركاح، قاؿ إلى قبره ابتغاَء مرضاتؾ، قاؿ جزاؤه أف تشيعو مبلئكتي فتصمي عمى ركحو في 
كأستره بو  الميـ  فما جزاء مف ُيعّزي حزينًا ابتغاَء مرضاتؾ، قاؿ: جزاؤه أف ألبسو لباس التقكى 

      مف النار فأدخمو الجنة، قاؿ الميـ  ما جزاء مف عاؿ يتيمًا أك أرممة ابتغاَء مرضاتؾ، قاؿ: جزاؤه 

                                                           
 ٙٚتـ تخريجو ( (ٔ
  ٕٚ( سكرة الرـك آية  (ٕ
 ٛ٘/ٖ( شرح التسييل  (ٖ

 ٖٔٔتـ تخريجو  ((ٗ
 ٕٔٛ، ٕٓٛ/ٔٔ( لساف العرب  (٘
 ٓٚ( سكرة النحل  (ٙ
  ٓٚ( سكرة النحل  (ٚ
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فما جزاء مف سالت دمكعو عمى كجنتيو  ل  إال ظّمي، قاؿ: الميـ  أف أظمو يـك القيامة يـك ال ظ
 (ٔ)"..األكبريـك القيامة الفزع  وُ يَ قِ أُ كمف مخافتؾ، قاؿ: أف أقي كجيو كفح جينـ 

األكبر: مف )َكُبر(: الكبير في صفة هللا تعالى؛ أي: العظيـ ذك الكبرياء، كَأْكَبرت الشيء؛ أي: 
 .(ٕ)استعظمتو

يـك القيامة مف الفزع كالخكؼ األكبر في اليـك المشيكد فالمعنى: أف سبحانو كتعالى ُيَؤِمن و 
العظيـ الذي تقف جميع الخبلئق بيف يدي رب العزة، فيذه صفة عظيمة ليـك الحساب فيك يـك 

 عظيـ، كىك اسـ مف أسماء هللا جل  ذكره.

 (ٖ)..."فمىالسُ  اليد مف خيرٌ  العميااليُد  :"...في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلص ككقكلو      

كيت: العُ   (ٗ) كَعبَل الشيء ُعُمكًّا فيك عميٌّ ميا: مف )َعبَل(؛ أي: االرتفاع، كقاؿ ابف السِّ

ْمح  نقيض الُعْمِك في الت َسفُّل كمف )َسِفل(:  الُسفمى: اِفمُة: َنِقيُض العاِلية ِفي الرُّ الت َعمِّي. كالس 
اِفُل: َنِقيُض  َفاُؿ: َنِقيُض الَعبلء. َقاَؿ َكالن ْيِر َكَغْيرِِه. كالس  ْفمة: نقيُض الِعْمية. كالس  اْلَعاِلي. كالسِّ

َفالة: النذالة، اْبُف ِسيَدْه: كاأَلْسَفل َنِقيض اأَلْعمى، َيُككُف اْسًما َكَظْرًفا  (٘)بالفتح الس 

ُسْفمى؛ ىنا كصف بالحديث لميد الُعْميا؛ أي: أنيا المنفقة في سبيل هللا تعالى، خير مف اليد ال
 أي: المانعة لمخير.

 

 

 

 

 

                                                           
 ٜٔٔتـ تخريجو ( (ٔ
 ٕٙٔ، ٕ٘ٔ/٘( لساف العرب  (ٕ
نية في األحاديث القدسية  ( (ٖ ( ٖٗٓٔرقـ الحديث) ٚٔٚ/ٕالصحيح  مسمـ في ، أخرجوٜٚاإلتحافات الس 

 كىك صحيح.

 ٖٛ/٘ٔ( لساف العرب  (ٗ
  ٖٖٚ/ٔٔ(  المصدر السابق  (٘



144 
 

 اسما الزماف كالمكافالمبحث السادس: 
 ( تسع عشرة مرة.ٜٔيحمبلف الداللة عمى مكاف حدكث الفعل أك زمانو، كقد جاء )     

َلم ا ُأِصيَب  :"القدسيالحديث في قكلو في  جاءمرة كاحدة ؛ حيث  جاء أم ا اسـ الزماف فقد
ـْ ِبُأُحٍد جَ  ـْ ِفي َجْكِؼ َطْيٍر ُخْضٍر، َتِرُد َأْنَياَر اْلَجن ِة، َتْأُكُل ِمْف ِثَماِرَىا، َكَتْأِكي ِإْخَكاُنُك َعَل َّللا ُ َأْرَكاَحُي

 ، ـْ ، َكَمْشَرِبِي ـْ ، َكَمِقيِمِيـْ ِإَلى َقَناِديَل ِمْف َذَىٍب ُمَعم َقٍة ِفي ِظلِّ اْلَعْرِش، َفَمم ا َكَجُدكا ِطيَب َمْأَكِمِي
ُكُمكا ِعْنَد : َمْف ُيَبمُِّغ ِإْخَكاَنَنا َعن ا، َأن ا َأْحَياٌء ِفي اْلَجن ِة ُنْرَزُؽ ِلَئبل  َيْزَىُدكا ِفي اْلِجَياِد، َكاَل َينْ َقاُلكا

ـْ َعْنُكـْ   (ٔ)"اْلَحْرِب، َفَقاَؿ َّللا ُ ُسْبَحاَنُو: َأَنا ُأَبمُِّغُي

ة، يقاؿ: أتانا عند الَقاِئمة، كقد تككف بمعنى القيمكلة، ر ييل(، كالَقاِئمة؛ أي: الظ  مقيميـ: مف )َقيَ 
 (ٕ)كىي النـك في الظ ييرة

 ( ثمانَي عشرة مرة.ٛٔالمكاف فقد جاء )أم ا اسـ 
بيت رسكؿ هللا اك في  مسجدفي الحديث القدسي:" مف زارني في بيتي أك  ملسو هيلع هللا ىلص كما كرد قكلو
 (ٖ)فمات مات شييدا"المقدس 

 

اجد؛ أي: المنتصب في لغة طيءٍ  مسجد: ، كقاؿ ابف سيدة:  (ٗ)مف )َسَجد(، كالفاعل منو: الس 
كأّما المسجد فإنو اسـ "، كقاؿ سيبكيو: (٘)َسَجد َيْسُجُد ُسُجكدًا؛ أي: كضع جبيتو باألرض

، (ٙ)، كلك أردت ذلؾ لقمت َمْسجد"لمبيت، كلست تريد بو مكضع السجكد كمكضع جبيتؾ
ف مكسكر الجيـ كمفتكحيا، فمكسكرىا ىك البيت عنده، كمفتكحيا ىك فسيبكيو يفرؽ بي
 لمسجكد كالصبلة.

، َيْحَمُدِني َكَأَنا َأْنِزُع ُكلِّ َخْيرٍ  ِبَمْنِزَلةِ  ندياْلُمْؤِمَف ع ِإف  َعْبِدي في الحديث القدسي:"ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كك
 (ٚ)"َنْفَسُو ِمْف َبْيَف َجْنَبْيوِ 

                                                           
 ٗٙتـ تخريجو  ((ٔ

  ٜٚ٘/ٔٔ( لساف العرب  (ٕ
 ٓٛتـ تخريجو  ((ٖ
  ٕٗٓ/ٖ( لساف العرب  (ٗ
 ٖٖٖ/ٖ( المخصص  (٘
 ٜٓ/ٗ( الكتاب  (ٙ
 ٕٙتـ تخريجو ( (ٚ
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ـْ َيْنزؿ ُنُزكاًل كَمْنَزاًل ك : (ؿزَ نَ منزلة: مف ) ـْ كَنَزَؿ ِبِي ، النُُّزكؿ: اْلُحُمكُؿ، َكَقْد َنَزَليـ كَنَزَؿ َعَمْيِي
عكد َكاْلَحَرَكُة كالسككُف ِمْف ِصَفاِت اأَلجساـ، َكَّللا ُ َعز  َكَجل  َيَتَعاَلى َعْف َذِلَؾ  النُُّزكؿ كالصُّ

ُس، َكاْلُمَراُد ِبِو نُ  ْحَمِة كاأَللطاِؼ اإِلليية كُقْربيا ِمَف اْلِعَبادِ َكَيَتَقد   (ٔ)زكؿ الر 
كالمعنى في الحديث: أف العبد المؤمف يحمد هللا سبحانو كتعالى في كل حاٍؿ في السراء       

كالضراء، فيك بمنزلة الخير، ال يأتي إال بنفع كفائدة، كمع ىذا فإف هللا جل  ذكره ينزع نفس 
؛ أي: يقبض ركحو إليو إذا حاف أُجمو، كىك صابر ألمر ربو، مستسمـ عبده مف بيف جنبيو

 (ٕ)لقضائو، كىذا مثل لمعبد الحقيقي
 

في الحديث القدسي: "عمى العاقل أف يككف لو ثبلث ساعات، ساعة ملسو هيلع هللا ىلص كما كرد قكلو       
 (ٖ)"ِو كَمْشَرَبوِ بَمْطَعميناجي فييا ربو، كساعة يحاسب فييا نفسو، كساعة يخمك فييا 

ـُ ُطْعمًا، َفُيَك طاِعـٌ ِإَذا َأَكَل َأك ك َمْطَعـ: مف َطِعـ  ـَ َيْطَع ـُ: اسـٌ جامٌع ِلُكلِّ َما ُيؤَكُل، َكَقْد َطِع الط عا
ن ُو َلَطّيُب المَ  ـُ َمْطَعمًا َكاِ  ـَ َيْطَع ـِ َكَقْكِلَؾ َطيُِّب ذاَؽ، َكُيَقاُؿ: ُفبَلٌف َقل  ُطْعُمو َأي َأْكُمو. َكُيَقاُؿ: َطِع ْطَع

 (ٗ)الَمْأَكلِ 
ْرُب: َمْصَدُر َشِرْبُت َأْشَرُب َشْربًا كُشْرباً : َمْشَرب راُب: ، كالَمْشَرُب اْلَماُء َنفُسو، مف َشِرب كالش  كالش 

 (٘) َما ُشِرب ِمْف َأيِّ نْكٍع َكافَ 
 

مف عمى األعماؿ الصالحة مف مطعـ ي المؤ : بما يقكِّ في الحديث )بَمْطَعمِو كَمْشَرَبِو(كالمقصكد بػ
 (ٙ)-عز كجل-كمشرب، كينكي بذلؾ التقكِّي بيذه األشياء عمى طاعة هللا

 
ـْ َقاُمكا في الحديث القدسي:" ... ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك       ـْ َكِجن ُك ْنَسُك ـْ َكاِ  ـْ َكآِخَرُك َلُك َيا ِعَباِدي َلْك َأف  َأك 

َأُلكِني َفَأْعَطْيُت ُكل  ِإْنَساٍف َمْسَأَلَتُو َما َنَقَص َذِلَؾ ِمم ا ِعْنِدي ِإال  َكَما َيْنُقُص َكاِحٍد َفسَ  َصِعيدٍ  ِفي
 .(ٚ)..."اْلِمْخَيُط ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحرَ 

                                                           
 ٚ٘ٙ/ٔٔ( لساف العرب  (ٔ
 ٗٗافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية ( اإلتح(ٕ
 ٓٛتـ تخريجو ( (ٖ
 ٖٖٙ/ٕٔ( لساف العرب  (ٗ
  ٛٛٗ، ٚٛٗ/ٔ( لساف العرب  (٘
 ٜٖٔ( اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية  (ٙ
 ٔٛتـ تخريجو ( (ٚ
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ُعكُد: الط ِريُق َصاِعًدا، ُمؤَ ، َصِعَد المكاَف َكِفيِو ُصُعكدًا كَأْصَعَد كَصع دَ صعيد: مف        ن َثٌة، كالص 
ةُ ، َكاْلَجْمُع َأْصِعدٌة كُصُعدٌ  ُعكُد: اْلَمَشق  ُعكُد ِضدُّ الَيُبكط، كالص  ِعيُد اأَلرُض، َكِقيَل: ، الص  َكِقيَل: الص 

َبُة، َكِقيَل: ُىَك ُكلُّ ُتَراٍب َطيٍِّب   (ٔ)اأَلرض الط يِّ
       
ؾ الخمر كىك يقدر تر  مف:" في الحديث القدسيملسو هيلع هللا ىلص  قكلوك ك      
نو إياه ألكسك   كىك يقدر عميو الحرير ترؾ ،كمف حظيرة القدس مف منو ألسقينو عميو
  (ٕ)"حظيرة القدس مف

 

ـُ. َحَظَر  ( كرظَ حَ حظيرة: مف مادة ) الَحْظُر: الَحْجُر، َكُىَك ِخبَلُؼ اإِلباَحِة. كالَمْحُظكُر: الُمَحر 
َحَظَر َعَمْيِو: َمَنَعُو، ككلُّ َما َحاَؿ َبْيَنَؾ َكَبْيَف َشْيٍء، َفَقْد َحَظَرُه الشيَء َيْحُظُره َحْظرًا كِحظارًا ك 

ْيِء، َكِىَي َتُككُف ِمْف َقَصٍب كَخشب  كالقدس مف التقديس أي: ، َعَمْيَؾ، كالَحِظيَرُة: َما َأحاط ِبالش 
 (ٖ)حظيرة القدس( فالمقصكد بيا ىي: الجنة)أّما  الطيارة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٕٗ٘-ٕٕ٘/ٖلساف العرب  ( (ٔ
 ٕٛتـ تخريجو  ((ٕ
 ٕٗٓ-ٕٕٓ/ٗ( لساف العرب  (ٖ
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 اسـ اآللةالمبحث السابع: 
 ( سبع مرات.ٚاسـ اآللة يأتي لمداللة عمى األداة التي كقع بكاسطتيا الحدث، كقد جاء ) 

ْيُت ِإَلى َعْبدٍ إ في الحديث القدسي:" ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكما كرد في          ُمِصيَبًة ِفي بيديِمْف ع َذا َكج 
اْسَتْقَبَل َذِلَؾ ِبَصْبٍر َجِميٍل ، اْسَتْحَيْيُت ِمْنُو َيْكـَ اْلِقَياَمِة َأْف َأْنِصَب َلُو  َكَلِدهِ  َماِلِو أكَأْك َبَدِنِو 
 )ٔ) "َأْنُشَر َلُو ِديَكاًنا ِميَزاناً 

 (ٕ))ميزانًا(: مف مادة )َكَزَف( كيقاؿ لآللة التي يكزف بيا األشياء 

ىك الكتاب الذي فيو أعماؿ الخمق،  أّما ىنا  كممة)ميزانًا( في الحديث القدسي المقصكد بيا:
أف يضع لعبده الصابر حسابًا يـك القيامة، كاالستحياء صفة مف  -عزك جل-فينا يستحي هللا

 (ٖ)صفات الربِّ جل  ذكره

ـْ كَ ...في الحديث القدسي:"  ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك       ْنَسُك ـْ َكاِ  ـْ َكآِخَرُك َلُك ـْ َقاُمكا َيا ِعَباِدي َلْك َأف  َأك  ِجن ُك
 ُقُص ِفي َصِعيٍد َكاِحٍد َفَسَأُلكِني َفَأْعَطْيُت ُكل  ِإْنَساٍف َمْسَأَلَتُو َما َنَقَص َذِلَؾ ِمم ا ِعْنِدي ِإال  َكَما َينْ 

 (ٗ)..."ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحرَ  اْلِمْخَيطُ 

عز -ث القدسي تدؿ عمى قدرة هللا، ففي الحدي(٘)َط( كالمخيط ىك: اإلبرة: مف مادة )َخيَ (اْلِمْخَيطُ )
فإف البحر إذا ُغمست فيو إبرة، ثـ أخرجت لـ تنتقص مف البحر بذلؾ شيئًا، كذلؾ  -كجل

ـْ َيْنَفُد َكَما ِعْنَد َّللا ِ  تحقيقًا لقكلو تعالي أف ما عنده ال ينقص البتة؛ حيث قاؿ تعالي:" َما ِعْنَدُك
 (ٙ)َباٍؽ"

ر كأزيد، كالسيئة كاحدة كأمحكىا، كالصـك شالحسنة ع :"في الحديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلصقكلو كك       
 (ٚ)"السيف مف السبلح فّ جَ مِ كلي كأنا أجزي بو، الصـك جنة مف عذاب هللا 

 
 

                                                           
 ٖٛ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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       : َسَتره. ككلُّ َشْيٍء ُستر َعْنَؾ َفَقْد ُجف   أي: َجف  الشيَء َيُجنُّو َجّنًا:؛ أي:  ف  مف جالِمَجفُّ
: ك َعْنؾَ   (ٔ) التُّْرُس الذي ُيكاري حامَمو َأي َيْسُتره الِمَجفُّ

 
بلح: ا ر، الس  ـْ ِبِو َما َكاَف ِمَف اْلَحِديِد، ُيَؤن ُث كيذك  بلُح: اْسـٌ َجاِمٌع آِلَلِة اْلَحْرِب، َكَخص  َبْعُضُي لسِّ

ِر ِمْثُل ِحَماٍر كَأحمرة َكِرَداٍء كَأردية، َكالت ْذِكيُر َأعمى أَلنو ُيْجَمُع َعَمى َأسمحة، َكُىَك َجْمُع اْلُمذَ  ك 
ْيُف َكْحَدُه ُيَسم ى ِسبَلحً  ْيُف؛ َقاَؿ اأَلزىري: َكالس   (ٕ)َكَيُجكُز تْأنيثو، َكُرب َما ُخص  ِبِو الس 

 

ْيُف َجْمُعُو َأْسَياؼٌ السيف:  َصاِحُب  :يْ أَ  ،َك َسي اؼٌ  ُذك َسْيفٍ  :َأيْ  ؛َك ُسُيكٌؼ َكَرُجٌل َساِئفٌ  ،الس 
ْيفِ َتسَ اْلُمَجاَلَدُة َك  َك اْلُمَساَيَفةُ  ،َسْيفٍ   (ٖ)اَيُفكا َتَضاَرُبكا ِبالس 

فالصـك في الحديث القدسي السابق تشبيو كالترس يت قي بو المحارب سبلح خصمو كالسيف 
 كغيره.
، مف تركيا مف مخافتي إبميس سياـ مف سيـ"النظرة في الحديث القدسي:  ملسو هيلع هللا ىلص قكلوكك       

 (ٗ)"أبدلتو إيمانا يجد حبلكتو في قمبو
َي ِبِو َما سيـ:  ـ  ُسمِّ ياـ ال ِتي ُيْضَرب ِبَيا ِفي الَمْيِسر َكِىَي الِقداح ُث ْيـ ِفي اأَلصل: َكاِحُد السِّ الس 

َي ُكلُّ َنِصيٍب َسْيماً  ـ  َكُثَر َحت ى ُسمِّ ـٍ كِسياـ َيُفكُز ِبِو الفاِلُج َسْيُمُو، ُث ، َكُتْجَمُع َعَمى َأْسُي
 (٘)كُسيماف

النظرة سيـ مسمـك مف سياـ إبميس المعيف، ُيسمط عمى العبد فيصيب بو قمب المؤمف، 
فمف جاىد نفسو، كترؾ ىذه  -عز كجل -فيصميو نار المعصية، كالمخالفة كيبعده عف هللا

 نًا يجُد حبلكتو في قمبو.فإف هللا سيبدلو إيمانًا، كيقي -عز كجل–النظرة مخافة هللا 

ْعُر،  :"في الحديث القدسي إلبميس -كجل عز-يقكؿ هللا       ـُ ، َكقراَءتَؾ الشِّ ِكَتاُبَؾ اْلَكْش
ـُ َّللا ِ َعَمْيِو، َكَشَراُبَؾ ُكلُّ  ، َكِصْدُقَؾ اْلَكِذُب، .... ُمْسِكرٍ  َكُرُسُمَؾ اْلَكَيَنُة، َكَطَعاُمَؾ َما ال ُيْذَكُر اْس

ُنؾَ ُمؤَ كَ   (ٙ)"النساءُ  ؾَ دُ ائِ كَمَص ... اْلِمْزَمارُ  ذِّ
 
 

                                                           
 ٜٗ/ٖٔ( لساف العرب  (ٔ
  ٙٛٗ/ٕ( لساف العرب  (ٕ
  ٜ٘ٔ( مختار الصحاح  (ٖ
 ٗٛتـ تخريجو ( (ٗ
 ٖٛٓ/ٕٔ( لساف العرب  (٘
 ٙٗتـ تخريجو  ((ٙ
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، لكف المزمار ىنا ( ٔ)المزمار: يقاؿ لمقصبة التي ُيْزمُر بيا، كيقاؿ: رجل زامر كامرأة زامرة      
 (ٕ)في الحديث القدسي يرمز لمشر، فإنو يجمب كل شر

ْيدُ َصاَدُه َيِصيُدُه َكَيَصاُدُه َصْيًدا اْصَطاَدُه. صيد: مصائدؾ:  . َكَخَرَج ُفبَلٌف َأْيًضا اْلَمِصيدُ  َك الص 
، فالنساء فتنة بيف الناس، كمصائد (ٖ) ِباْلَكْسِر َما ُيَصاُد ِبوِ  َيَتَصي ُد . َكاْلِمْصَيُد َك اْلِمْصَيَدةُ 

، كيجعميف  شركاء لو.  الشيطاف مف النساء كيكقع الناس بيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                           

 ٕٖٚ/ٗ( لساف العرب  (ٔ
 ٖ٘ٚ( اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية كمعو النفحات السمفية بشرح األحاديث القدسية  (ٕ
 ٔٛٔ  مختار الصحاح( (ٖ
 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج النتائك  الخاتمة
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 النتائج كالخاتمة
الحمد  األكؿ األزلي قبل الككف كالمكاف، اآلخر األبدي بعد فناء المكنكنات كاألزماف، 

الذي أحسف بمطفو كل شيء بدأه، كأتقف كل شيء كأنشأه، كالصبلة كالسبلـ عمى أفصح 
ه، كبعد االنتياء مف بد هللا، كعمى آؿ بيتو كمف كاالالناطقيف بالضاد النبي األمِّي دمحم بف ع

نية،  دراسة أبنية الصفات المشتقة كدالالتيا في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
 خُمصت ىذه الدراسة إلى خاتمة كنتائج عدة كىي كاآلتي:

نية، ظيرت -ٔ  المشتقات في النماذج المحممة مف األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
 ثبت أف األحاديث القدسية مصدر مناسب لمدراسات الصرفية.مما ي بشكل كاسع،

المشتقات مف أىـ مكضكعات عمـ الصرؼ، كىي تكضح التحكالت كالتقمبات التي تعطي  -ٕ
 ، كفق الزيادات التي تزاد عمى األصل.معاني جديدة

 الصيغ الصرفية قد تتبادؿ معانييا كتقـك بعضيا مقاـ البعض. -ٗ

ف الكممة ال تتحدد لكبلـ، كىك بنية الكممة، إذ إفي التركيب كا نيلثاا المستكى الصرؼ  -٘
دالالتيا إال بالنظر إلى بنيتيا المكرفكلكجية،  كما تضفيو ىذه البنية عمى ىذه المفظة مف 

 دالالت.

نية،  -ٙ لقد تكصل الباحث مف دراسة المشتقات في األحاديث القدسية في كتاب اإلتحافات الس 
ل كما يدؿ عمى التجدد كالحدكث، يدؿ كذلؾ عمى الثبكت، فداللتو عمى التجدد إلى أف اسـ الفاع

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 كسطًا بيف الفعل 

أدـك كأثبت مف الفعل كلكنو ال يرقى إلى ثبكت الصفة  المضارع كالصفة المشبية، فيك
بلؿ السياؽ الذي كردت فيو خ فالمشبية، كتتحدد داللة اسـ الفاعل عمى الثبكت كالتجدد م

اسـ الفاعل المت صف بو الخالق يأتي لمداللة عمى الثبكت كالدكاـ كمع غير الخالق  المفظة،
اسـ الفاعل يأتي لمداللة عمى ا أضيف إلى فاعمو، الحدكث، ككذا إذيأتي لمداللة عمى التجدد ك 

 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  -ٚ
أي: عدـ  يفيد الثبكت كاالستمرار، كمنيا ما ىك دكف ذلؾ، كمنيا ما يدؿ عمى األعراض؛

الثبكت، كمنيا ما يدؿ عمى الحدكث كالطركء، فبل يمكف أف يحكـ عمى أبنية الصفة المشبية 
عطاء كل بناء الداللة التي تميزه عف غيره مف األبنية.مطمقاً بالثبكت   ، بل األكلى التفصيل، كا 
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ي اسـ المفعكؿ قد يدؿ عمى الثبكت إلى جانب داللتو عمى الحدكث، كالسياؽ ىك الذ  -ٛ
 يحدد ما إذا كانت داللة البنية عمى الحدكث أك الثبكت.

إذا انتقمت المشتقات مف الكصفية إلى العممية، فتصبح جامدة إال ما كرد في باب   -ٜ
ف انطبقت عميو شركط اإلعماؿ، فبل يعمل إال  اإلضافة، فيستعمل كاسـ فقط كال يعمل كحتى كا 

 الجر؛ ألف الجر مف عبلمات االسـ.
 ىي مشتقات ال تعمل عمل الفعل؛ ألنيا خرجت عف مكاف الزماف كال اآللة ك اسمااسـ  -ٓٔ 

 كصف الذات، فيي تعمل الجر؛ ألنيا أسماء.، ك كصف الحدث
، كيعمل النصب باإلضافة اسـ الفاعل  -ٔٔ إلى يعمل الرفع كالجر إذا اشتق مف الفعل البلـز

نائب فاعل؛  يرفع، لكف اسـ المفعكؿ الرفع إذا اشتق مف الفعل المتعدي، ككذلؾ اسـ المفعكؿ
 ألنو يشتق مف الفعل المبني لممجيكؿ.

كاسـ الفاعل، كىناؾ مف عمماء العربية  ،صيغ المبالغة، تعمل الرفع كالجر كالنصب -ٕٔ
؛ ألف اسـ الفاعل إذا أريد منو المبالغة كالتكثير عمييا مسمى "مبالغة اسـ الفاعل" يطمقكف 

 األكزاف المشيكرة.فيحكؿ إلى المبالغة عمى 
يعمل الرفع كالجر، فيعمل عمى رفع ضميرًا مستترًا كال يرفع ظاىرًا إال في اسـ التفضيل،  -ٖٔ

 المقترف بمسألة الكحل، كيرفع باؿ االسـ السببي، نحك: زيٌد األفضل أبكه.
، ك  -ٗٔ  تنصب شبييًا الصفة المشبية تعمل فقط الرفع كالجر؛ ألنيا تشتق مف الفعل البلـز
 المفعكؿ بو أك التمييز.ب

و إال كصفًا مالكصف ال يقـك إال بذات، فػ)العب( ال يمكف تخيّ  العبلقة بيف الصفة كاالسـ -٘ٔ
لذات فاعمو، كىذا ما يميز الصفة عف االسـ، فاالسـ يتـ تصكره تصكرًا مستقبًل، نحك:  

بلبد مف تصكر الذات الشجاعة، كاألكل، فينا يتصكر المعنى دكف ارتباط  بذات. أّما الكصف ف
 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 

 و الفعل في عمميا.الحدكثية، فتجد أف الصفة تشبو االسـ في إعرابيا، كما تشب
فالفعل خالص الداللة عمى الحدكث، بخبلؼ الصفة، فإنيا تمتبس بيذه الداللة، كلذلؾ يصح 

، بل عبلقتو بالذات كالصفات كصفًا لمذاتمتضمنًا أف تككف كصفًا لذات. أّما الفعل فبل يككف 
فعت الفاعل عبلقة إسناد ال عبلقة كصف، لذلؾ لما ُأشبيت الصفة الفعل فقد عممت مثمو، فر 

 المفعكؿ عمى التشبيو. تكنصب
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كاردة في األحاديث القدسية في كتاب أّما الجانب اإلحصائي التقريبي أللفاظ المشتقات ال -ٚٔ
نية فيي فكاآلتي:  اإلتحافات الس 

مه إمجايل  % مه اجملرد واملزيد.6390تقارب  اسم انفاعم ورد بىسبة -أ
 انصفات9

 %ٜ٘.ٕ٘بلثي المجرد بنسبة تقارب اسـ الفاعل مف الفعل الث -ٔ
 %ٜٛ.ٖٓاسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد البلـز 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 البلـز بنسبة تقارب   -       

 %ٜٙ.ٕٔاسـ الفاعل مف مزيد الثبلثي المتعدي بنسبة تقارب  -       

 %ٚٓ.٘ٙاسـ الفاعل المزيد بحرؼ كاحد بنسبة تقارب  -

 %ٓٛ.ٚٛأفعل  -       

 %ٚٛ.ٗفّعل   -       

 %ٖٔ.ٚفاعل   -       

 %ٖٖ.ٖٖزيد بحرفيف بنسبة تقارب اسـ الفاعل الم -

 %ٗٓ.ٜٔافتعل  -       

 %ٕٛ.ٗٔتفّعل  -       

 %ٙٙ.ٙٙتفاعل  -       

 %ٛ٘.ٔاسـ الفاعل المزيد بثبلثة أحرؼ بنسبة تقارب  -

 %ٛ٘.ٔاستفعل  -         

 %ٛ٘.ٔاسـ الفاعل المزيد مف الفعل الرباعي بنسبة تقارب  -
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 %ٛ٘.ٔافعمل  -       

 مه إمجايل انصفات9 %8955فعىل ورد بىسبة تقارب اسم امل -ب
 %ٛٔ.ٛٙاسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد  -ٔ

 %ٖٖ.ٖٔاسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد البلـز بنسبة تقارب  -       

 %ٖٖ.ٙٛاسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد المتعدي بنسبة تقارب  -       

 %ٓالفعل الرباعي  اسـ المفعكؿ مف -       

 %ٔٛ.ٖٔاسـ المفعكؿ مف مزيد الثبلثي بنسبة تقارب  -ٕ
 %ٔٛ.ٖٔاسـ المفعكؿ المزيد بحرؼ كاحد بنسبة تقارب  - 

 %٘ٛ.ٕٗفاعل  -       

 %ٚ٘.ٕٛفّعل  -       

 %ٕٛ.ٗٔأفعل  -       

 %ٓاسـ المفعكؿ مف الفعل الرباعي المزيد  -

 مه إمجايل انصفات9 %25963 انصفة املشبهة وردت بىسبة تقارب -ت
 %ٙٙ.٘٘ بنسبة تقاربفعيل  -

 %ٔٚ.ٗفعبلف بنسبة تقارب  -

 %ٜٗ.ُٓفُعل بنسبة تقارب  -

 %ٖٚ.ٓٔأفعل بنسبة تقارب  -

 %ٕ٘.ٕٗبنسبة تقارب  فاعل -

 %ٚٚ.ٖمفعكؿ بنسبة تقارب  -

 مه إمجايل انصفات9  %39.8 وردت بىسبة تقارب صيغ املبانغة -ث
 %ٜٙ.ٚ٘كردت بنسبة تقارب  األكزاف القياسية
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 %ٖٕ.ٜٔبنسبة تقارب  فع اؿ -       

 %ٔٙ.ٖٗبنسبة تقارب  فعيل -       

 %ٗٛ.ٖبنسبة تقارب  فعكؿ -       

 %ٖٓ.ٕٗاألكزاف السماعية كردت بنسبة تقارب 
 %ٕٜ.ٕٙبنسبة تقارب  فعاؿ -       

يل -         %ٖٛ.٘ٔبنسبة تقارب  فعِّ

 مه إمجايل انصفات9 %5898بة تقارب اسم انتفضيم ورد بىس -ج
 %ٖٔ.ٜٕأفعل بنسبة تقارب  -       

 %ٛٙ.َٓٚفْعل بنسبة تقارب  -       

 %0 اسم انزمان -ح
        

 مه إمجايل انصفات9 %8905اسم املكان ورد بىسبة تقارب  -خ
 %ٚٚ.ٚٚدت بنسبة كر األكزاف القياسية 

 %ٕٙ.ٓ٘ بنسبة تقاربَمْفِعل  -       

 %ٚٚ.َٕٚمْفَعل بنسبة تقارب  -       

 %ٕٕ.ٕٕ بنسبة تقارب األكزاف السماعية
 %ٕٕ.ٕٕ بنسبة تقارب فعيل -       

 مه إمجايل انصفات9 %2956اسم اآلنة بىسبة تقارب  -د
 %ٓ٘األكزاف القياسية بنسبة تقارب  

 %٘.َٕٔمْفِعل  -      

 %٘.َٕٔمْفَعل  -      
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 %ٕ٘مفعاؿ  -      

 %ٓ٘ماعية بنسبة تقارب األكزاف الس-

 
أم ا مف الناحية النحكية لكظائف المشتقات أك إعماليا، فقد كردت عاممة بنسبة تقارب  -

 مف إجمالي الصفات % ٖٜ.ٕٗكغير عاممة بنسبة تقارب  ،مف إجمالي الصفات %ٙٓ.ٚ٘
 في األسماء عمل الجر، أك عدـ اإلعماؿ. يعكد لككنيا أسماء، كاألكثر 
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 التكصيات:
أرجك أف تتبع ىذه الدراسة دراسات أخرى لمصفات المشتقة في األحاديث القدسية       

كاالىتماـ بمرادفة الدراسات التطبيقية لمدراسات النظرية كغيرىا في مصادرىا المتفرقة، جميعيا، 
 في عممي النحك كالصرؼ.

ؾ فميقرأ البحث بعيف المستدرؾ ليكمل أف الباحث طالب عمـ، لذل البحث كليعمـ الُمّطمع عمى ىذا
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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 بلحقػػػػػالم
 

ت المشتقات الكاردة في األحاديث القدسية في كتاب ألفاظ الصفا
نية  اإلتحافات الس 
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 ألفاظ اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المجرد

 مف الفعل البلـز
 رقـ الصفحة رقـ الحديث المفع العدد
 ٙٔ ٘ٔ خالياً  ٔ
 ٙٔ ٘ٔ خالياً  ٕ
 ٕ٘ ٕٗ ثافٍ  ٖ
 ٕ٘ ٕٗ ثالث ٗ
 ٕٚ ٛٗ ضاؿ ٘
 ٕٚ ٛٗ جائع ٙ
 ٖٗ ٘ٛ الصائـ ٚ
 ٗٗ ٚٛ الصائـ ٛ
 ٙ٘ ٕٕٔ صائـ ٜ
 ٙ٘ ٕٕٔ الصائـ ٓٔ
 ٙ٘ ٕٕٔ الصائـ ٔٔ
 ٙ٘ ٖٕٔ لمصائـ ٕٔ
 ٙ٘ ٖٕٔ صائـ ٖٔ
 ٚٚ ٘ٚٔ خالياً  ٗٔ
 ٚٚ ٘ٚٔ خالياً  ٘ٔ
 ٜ٘ ٕٕٔ ساجداً  ٙٔ
 ٜٛ ٕٕٙ راجعكف  ٚٔ
 ٗٓٔ ٕٓٗ قائـ ٛٔ
 ٘ٔٔ ٕٙٙ قادراً  ٜٔ

 مف الفعل المتعدي
 ٕٔ ٔ الضاليف ٕٓ
 ٓٔٔ ٕ٘٘ الكافر ٕٔ
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 ٓٓٔ ٖٕٔ الكفار ٕٕ
 ٓٙ ٖٗٔ لمقانطيف ٖٕ
 ٕٚ ٖٙٔ اآلجل ٕٗ
 ٔٙ ٖ٘ٔ النكافل ٕ٘
 ٕٙ ٖٚٔ النكافل ٕٙ
 ٗٙ ٔٗٔ تاجر ٕٚ
 ٙٛ ٕٔٓ الكرعيف ٕٛ
 ٘ٛ ٜٚٔ ضاؿ ٜٕ
 ٕٔ ٔ كاحدة ٖٓ
 ٛٔ ٕٔ كاحدة ٖٔ
 ٕٓ ٕٙ عاصٍ  ٕٖ
 ٕٓ ٕٚ ناصراً  ٖٖ
 ٕٔ ٜٕ الصالحيف ٖٗ
 ٕٕ ٖٔ اتالصالح ٖ٘
 ٕٚ ٛٗ عارٍ  ٖٙ
 ٕٚ ٛٗ كاحد ٖٚ
 ٕٚ ٛٗ كاحد ٖٛ
 ٕٚ ٛٗ كاحد ٜٖ
 ٖٗ ٓٙ صاحبو ٓٗ
 ٖٗ ٖٛ كاحدة ٔٗ
 ٖٗ ٗٛ كاحدة ٕٗ
 ٓ٘ ٘ٓٔ كاحدة ٖٗ
 ٕ٘ ٗٔٔ العاقل ٗٗ
 ٘٘ ٜٔٔ كارىة ٘ٗ
 ٘٘ ٕٓٔ صاحبة ٙٗ



161 
 

 ٚ٘ ٕٗٔ الظالـ ٚٗ
 ٙٙ ٛٗٔ السائميف ٛٗ
 ٚٙ ٓ٘ٔ الشاكريف ٜٗ
 ٕٚ ٖٙٔ الظالـ ٓ٘
 ٕٚ ٖٙٔ عاجمو ٔ٘
 ٙٚ ٗٚٔ حامميا ٕ٘
 ٛٚ ٜٚٔ كاحدة ٖ٘
 ٗٛ ٜٙٔ العاجل ٗ٘
 ٙٛ ٕٔٓ حاضر ٘٘
 ٜٓ ٜٕٓ كاحداً  ٙ٘
 ٜٔ ٖٕٔ كاحداً  ٚ٘
 ٜٔ ٖٕٔ أصحابو ٛ٘
 ٖٜ ٕ٘ٔ العمماء  ٜ٘
 ٜٗ ٕٕٓ قاتل ٓٙ
 ٜٙ ٖٕٕ الراعي ٔٙ
 ٜٙ ٖٕٕ صاحبًا  ٕٙ
 ٜٛ ٕٕٙ الصالحيف ٖٙ
 ٕٓٔ ٖٕٚ العابد ٗٙ
 ٗٓٔ ٕٓٗ صادقة ٘ٙ
 ٙٓٔ ٕ٘ٗ زائر ٙٙ
 ٚٓٔ ٕٚٗ خالق ٚٙ
 ٛٓٔ ٕٓ٘ عامرىف  ٛٙ
 ٘ٔٔ ٕٙٙ عالماً  ٜٙ
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 ألفاظ اسـ الفاعل مف الفعل الثبلثي المزيد
 مف الفعل البلـز

 رقـ الصفحة رقـ الحديث المفع العدد
 ٗٔ ٚ مسمـ ٔ
 ٗٔ ٜ المؤمف ٕ
 ٘ٔ ٔٔ مؤمناً  ٖ
 ٙٔ ٖٔ مؤمناً  ٗ
 ٕٕ ٕٖ فالمؤم ٘
 ٕٗ ٜٖ المؤمف ٙ
 ٖ٘ ٔٙ مسمـ ٚ
 ٔٗ ٜٚ مؤمف ٛ
 ٘ٗ ٖٜ المتحابكف  ٜ
 ٙٗ ٜٗ المتحابكف  ٓٔ
 ٜٗ ٕٓٔ لممتحابيف ٔٔ
 ٜٗ ٕٓٔ لممتكاصميف ٕٔ
 ٜٗ ٕٓٔ لممتناصحيف ٖٔ
 ٜٗ ٕٓٔ لممتزاكريف ٗٔ
 ٜٗ ٕٓٔ لممتباذليف ٘ٔ
 ٜٗ ٕٓٔ المتحابكف  ٙٔ
 ٜٗ ٖٓٔ المتحابكف  ٚٔ
 ٜٗ ٗٓٔ مؤمف ٛٔ
 ٜٗ ٗٓٔ مؤمنة ٜٔ
 ٕ٘ ٖٔٔ المؤمف ٕٓ
 ٜ٘ ٖٔٔ المؤمف ٕٔ
 ٜ٘ ٖٔٔ المؤمف ٕٕ
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 ٓٙ ٖٖٔ المؤمف ٖٕ
 ٕٙ ٖٛٔ المؤمف ٕٗ
 ٖٙ ٓٗٔ المؤمف ٕ٘
 ٗٙ ٔٗٔ المؤمف ٕٙ
 ٗٙ ٔٗٔ المؤمف ٕٚ
 ٗٙ ٔٗٔ المؤمف ٕٛ
 ٓٚ ٜ٘ٔ المتحابكف  ٜٕ
 ٓٚ ٜ٘ٔ المتجالسيف ٖٓ
 ٓٚ ٜ٘ٔ المتباذليف ٖٔ
 ٓٚ ٜ٘ٔ كريفالمتزا ٕٖ
 ٘ٚ ٕٚٔ مسمـ ٖٖ
 ٜٚ ٕٛٔ مقبل ٖٗ
 ٗٛ ٜٙٔ الميتديف ٖ٘
 ٚٛ ٖٕٓ المتصنعكف  ٖٙ
 ٚٛ ٖٕٓ المتقربكف  ٖٚ
 ٚٛ ٖٕٓ المتعبدكف  ٖٛ
 ٖٜ ٕٚٔ المسمميف ٜٖ
 ٜٛ ٕٕٙ مقبمة ٓٗ
 ٜٛ ٕٕٙ مدبرة ٔٗ
 ٜٛ ٕٕٙ مقببلً  ٕٗ
 ٜٜ ٕٕٛ مؤمف ٖٗ
 ٜٜ ٕٕٛ المؤمف ٗٗ
 ٗٓٔ ٕٔٗ مشركا ٘ٗ
 ٓٔٔ ٕ٘٘ لمؤمفا ٙٗ
 ٖٔٔ ٕٓٙ مسكر ٚٗ
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 ٖٔٔ ٕٓٙ مؤذنؾ ٛٗ
 ٘ٔٔ ٕٙٙ متكاخياف ٜٗ
 ٘ٔٔ ٕٙٙ مذنب ٓ٘
 ٘ٔٔ ٕٙٙ مجتيد ٔ٘
 ٘ٔٔ ٕٙٙ المجتيد ٕ٘
 ٘ٔٔ ٕٙٙ المجتيد ٖ٘
 ٘ٔٔ ٕٙٙ المذنب ٗ٘

 مف الفعل المتعدي
 ٕٓ ٕٙ مطيع ٘٘
 ٕٗ ٓٗ مبلقي ٙ٘
 ٔٗ ٛٚ مجاىداً  ٚ٘
 ٓٙ ٖٗٔ معجبلً  ٛ٘
 ٜٙ ٖٕٕ ستجيرالم ٜ٘
 ٗٓٔ ٕٓٗ المنذريف ٓٙ
 ٚٔٔ ٕٔٚ المنادي ٔٙ
 ٚٔٔ ٕٔٚ المنادي ٕٙ
 ٕٙ ٗٗ مصاب ٖٙ
 ٗٓٔ ٕٔٗ المرسميف ٗٙ

 
 

 ظ اسـ الفاعل مف الفعل الرباعي المزيدألفا
 

 
 

 ٜٔ ٕٕٔ محبنطئيف ٔ
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 ألفاظ اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المزيد

 رقـ الصفحة رقـ الحديث المفع العدد
 الفعل المتعدي مف

 ٖٔ ٙ معافى ٔ
 ٕٙ ٖٛٔ محاربة ٕ
 ٗٙ ٔٗٔ محاربة ٖ
 ٘ٚ ٕٚٔ معّذب ٗ
 ٚٔٔ ٕٓٚ مخّتمة ٘
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 ألفاظ اسـ المفعكؿ مف الفعل الثبلثي المجرد
 

 مف الفعل البلـز
 رقـ الصفحة رقـ الحديث المفع العدد
 ٕٔ ٔ 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

 رقـ الصفحة رقـ الحديث المفع العدد
 ٖٔ ٙ قميل ٔ
 ٖٔ ٙ كثير  ٕ
 ٙٔ ٗٔ جميل ٖ
 ٛٔ ٛٔ ضنيف ٗ
 ٕٙ ٗٗ المسكيف ٘
 ٕٙ ٚٗ أكليائي ٙ
 ٕٙ ٚٗ أحبائي ٚ
 ٜٕ ٔ٘ الحكيـ ٛ
 ٖٙ ٗٙ قسيـ ٜ
 ٖٙ ٗٙ قميمة ٓٔ
 ٖٙ ٗٙ كثيرة ٔٔ
 ٖٚ ٘ٙ شريؾ ٕٔ
 ٖٚ ٘ٙ شريؾ ٖٔ
 ٖٚ ٘ٙ لمشريؾ ٗٔ
 ٚٗ ٜٛ حميـ ٘ٔ
 ٚٗ ٜٛ حميمو ٙٔ
 ٚٗ ٜٛ حزيف ٚٔ
 ٚٗ ٜٜ كليّ  ٛٔ
 ٖ٘ ٙٔٔ الحميـ ٜٔ
 ٛ٘ ٕٙٔ الحميـ ٕٓ
 ٜ٘ ٖٓٔ الغريب ٕٔ
 ٕٙ ٖٚٔ كلّياً  ٕٕ
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 ٕٙ ٖٛٔ كلّياً  ٖٕ
 ٖٙ ٓٗٔ كلّياً  ٕٗ
 ٗٙ ٔٗٔ كلّياً  ٕ٘
 ٘ٙ ٕٗٔ كلّياً  ٕٙ
 ٙٙ ٘ٗٔ شييداً  ٕٚ
 ٛٙ ٕ٘ٔ الشركاء ٕٛ
 ٗٚ ٓٚٔ البخيل ٜٕ
 ٘ٚ ٔٚٔ قالرفي ٖٓ
 ٘ٚ ٕٚٔ الحميـ ٖٔ
 ٖٛ ٖٜٔ صرير ٕٖ
 ٗٛ ٜ٘ٔ أكليائي ٖٖ
 ٘ٛ ٜٚٔ ضعيف ٖٗ
 ٘ٛ ٜٚٔ فقير ٖ٘
 ٖٜ ٕٚٔ الفقراء ٖٙ
 ٖٜ ٕٚٔ أحبائي ٖٚ
 ٖٜ ٕٚٔ األغنياء ٖٛ
 ٜ٘ ٕٕٔ جميس ٜٖ
 ٜٙ ٖٕٕ الفقراء ٓٗ
 ٜٙ ٖٕٕ لمفقراء ٔٗ
 ٜٙ ٖٕٕ لمضعيف ٕٗ
 ٜٙ ٖٕٕ لمفقراء ٖٗ
 ٜٙ ٖٕٕ األغنياء ٗٗ
 ٜٙ ٖٕٕ األغنياء ٘ٗ
 ٜٙ ٖٕٕ األغنياء ٙٗ
 ٜٙ ٖٕٕ أنيس ٚٗ
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 ٕٓٔ ٖٕٚ كلي اً  ٛٗ
 ٕٓٔ ٖٕٛ كثيرة ٜٗ
 ٗٓٔ ٕٓٗ سميمة ٓ٘
 ٗٓٔ ٕٓٗ نقية ٔ٘
 ٓٔٔ ٕٗ٘ قريب ٕ٘
 ٓٔٔ ٕٗ٘ بعيد ٖ٘
 ٔٔٔ ٕٚ٘ حزيناً  ٗ٘
 ٔٔٔ ٕٚ٘ يتيماً  ٘٘
 ٘ٔٔ ٕٗٙ بخيل ٙ٘
 ٘ٔٔ ٕٙٙ رقيب ٚ٘

 فعبلف
 ٕٔ ٔ مفالرح ٛ٘
 ٖٔ ٖ٘ الرحمف ٜ٘
 ٕ٘ ٘ٔٔ الرحمف ٓٙ
 ٖ٘ ٙٔٔ حيراف ٔٙ
 ٛ٘ ٕٙٔ حيراف ٕٙ

 أفعل
 ٖ٘ ٔٙ أكـر ٖٙ
 ٖ٘ ٔٙ أعظـ ٗٙ
 ٖٙ ٗٙ خير ٘ٙ
 ٖٚ ٘ٙ خير ٙٙ
 ٛٙ ٕ٘ٔ أغنى ٚٙ
 ٜٔ ٖٕٔ البيضاء ٛٙ
 ٜٔ ٖٕٔ األسكد ٜٙ
 ٜٗ ٕٛٔ شعثاً  ٓٚ
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 ٜٗ ٕٛٔ ُغبراً  ٔٚ
 ٜٗ ٕٕٓ حمراء ٕٚ
 ٙٔٔ ٕٛٙ ُخْضر ٖٚ

 ُفُعل
 ٓ٘ ٜٓٔ ُكُفكاً  ٗٚ

 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
 ُفع اؿ

 رقـ الصفحة رقـ الحديث المفع العدد
 ٗٔ ٜ ُعك ادي ٔ
 ٖٕ ٖٙ ُعم ارىا ٕ
 ٖٕ ٖٙ ُزك اري  ٖ
 ٜٕ ٜٗ ُعم ار ٗ
 ٖٜ ٕٙٔ ُقر اء ٘
 ٖٜ ٕٙٔ ُعم ار ٙ
 ٚٓٔ ٕٚٗ ُعك ادي ٚ
 ٚٓٔ ٕٚٗ ُزك اري  ٛ

 َفع اؿ
 ٔٓٔ ٖٕ٘ الخطائيف ٜ
 ٚٓٔ ٕٛٗ َحن اف ٓٔ
 ٚٓٔ ٕٛٗ َحن اف ٔٔ
 ٚٓٔ ٕٛٗ َمن اف ٕٔ
 ٚٓٔ ٕٛٗ َمن اف ٖٔ

 فعيل
 ٕٔ ٔ الرحيـ ٗٔ
 ٖٖ ٚ٘ العزيز ٘ٔ
 ٖٖ ٚ٘ العزيز ٙٔ
 ٕ٘ ٘ٔٔ الرحيـ ٚٔ
 ٔٛ ٙٛٔ الرحيـ ٛٔ
 ٔٛ ٙٛٔ كرالغف ٜٔ
 ٓٓٔ ٕٖٕ عميـ ٕٓ
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 ٓٓٔ ٕٖٕ عميـ ٕٔ
 ٕٓٔ ٖٕٛ كريـ ٕٕ

يل  فعِّ
يقيف ٖٕ  ٙٗ ٜٙ الصدِّ
يقيف ٕٗ  ٜٗ ٕٓٔ الصدِّ
يقيف ٕ٘  ٔٓٔ ٖٕ٘ الصدِّ
يقيف ٕٙ  ٗٓٔ ٕٓٗ الصدِّ
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 ألفاظ اسـ التفضيل
 رقـ الصفحة رقـ الحديث المفع العدد
 ٗٔ ٜ خيراً  ٔ
 ٗٔ ٜ خيراً  ٕ
 ٚٔ ٙٔ أرذؿ ٖ
 ٕٓ ٕ٘ خير ٗ
 ٕٚ ٛٗ خيراً  ٘
 ٕٖ ٗ٘ خيراً  ٙ
 ٖٙ ٖٙ الخير ٚ
 ٖٙ ٖٙ الخير ٛ
 ٖٙ ٖٙ الشر ٜ
 ٖٙ ٖٙ الشر ٓٔ
 ٖٛ ٓٚ خيرٌ  ٔٔ
 ٖٛ ٔٚ خيراً  ٕٔ
 ٖٛ ٔٚ خير ٖٔ
 ٖٛ ٔٚ شراً  ٗٔ
 ٖٛ ٔٚ شر ٘ٔ
 ٜٖ ٖٚ خيراً  ٙٔ
 ٜٖ ٖٚ شراً  ٚٔ
 ٖٗ ٘ٛ أطيب ٛٔ
 ٗٗ ٚٛ أطيب ٜٔ
 ٓ٘ ٙٓٔ الخير ٕٓ
 ٓ٘ ٙٓٔ لمخير ٕٔ
 ٓ٘ ٙٓٔ الخير ٕٕ
 ٓ٘ ٙٓٔ الشر ٖٕ
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 ٓ٘ ٙٓٔ لمشر ٕٗ
 ٓ٘ ٙٓٔ الشر ٕ٘
 ٔ٘ ٓٔٔ خير ٕٙ
 ٔ٘ ٔٔٔ خير ٕٚ
 ٔ٘ ٔٔٔ أكبر ٕٛ
 ٕ٘ ٖٔٔ أحبُّ  ٜٕ
 ٖ٘ ٙٔٔ أحمى ٖٓ
 ٙ٘ ٕٕٔ أطيبُّ  ٖٔ
 ٙ٘ ٖٕٔ أطيبُّ  ٕٖ
 ٛ٘ ٜٕٔ أبمغ ٖٖ
 ٜ٘ ٖٔٔ خير ٖٗ
 ٗٙ ٔٗٔ شراً  ٖ٘
 ٗٙ ٔٗٔ شر ٖٙ
 ٙٙ ٙٗٔ أكثر ٖٚ
 ٙٙ ٙٗٔ أطيبُّ  ٖٛ
 ٙٙ ٛٗٔ أفضل ٜٖ
 ٘ٚ ٔٚٔ األعمى ٓٗ
 ٙٚ ٖٚٔ خير ٔٗ
 ٚٚ ٘ٚٔ خير ٕٗ
 ٜٚ ٓٛٔ خير ٖٗ
 ٜٚ ٓٛٔ خير ٗٗ
 ٜٚ ٓٛٔ شر ٘ٗ
 ٜٚ ٓٛٔ الُعميا ٙٗ
 ٜٚ ٓٛٔ الُسفمى ٚٗ
 ٔٛ ٘ٛٔ خير ٛٗ
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 ٙٛ ٕٓٓ خيره ٜٗ
 ٙٛ ٕٓٓ شره ٓ٘
 ٜٚ ٕٕ٘ أكـر ٔ٘
 ٖٓٔ ٜٖٕ شر ٕ٘
 ٘ٓٔ ٕٔٗ خير ٖ٘
 ٘ٓٔ ٕٔٗ شر ٗ٘
 ٚٓٔ ٕٛٗ خيرىا ٘٘
 ٔٔٔ ٕ٘٘ خير ٙ٘
 ٔٔٔ ٕٚ٘ األكبر ٚ٘
 ٚٔٔ ٕٓٚ خير ٛ٘
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 ألفاظ اسمي الزماف كالمكاف

 َمْفِعل
 رقـ الصفحة رقـ الحديث المفع العدد
 ٖٕ ٖٙ المساجد ٔ
 ٕٗ ٜٖ منزلة ٕ
 ٙٙ ٘ٗٔ مسجد ٖ
 ٙٙ ٘ٗٔ بيت المقدس ٗ
 ٖٜ ٕٙٔ المساجد ٘
 ٜٗ ٜٕٔ المساجد ٙ
 ٜٗ ٜٕٔ مجالس ٚ
 ٜٗ ٕٕٓ منزالً  ٛ
 ٖٔٔ ٕٓٙ مسجدؾ ٜ
 ٙٔٔ ٕٛٙ مقيميـ ٓٔ

 َمْفَعل
 ٙٔ ٖٔ مضجعو ٔٔ
 ٕ٘ ٗٔٔ مطعمو ٕٔ
 ٕ٘ ٗٔٔ مشربو ٖٔ
 ٙٔٔ ٕٛٙ مأكميـ ٗٔ
 ٙٔٔ ٕٛٙ مشربيـ ٘ٔ

 فعيل
 ٕٛ ٛٗ صعيد ٙٔ
 ٖٙ ٜٖٔ حظيرة القدس ٚٔ
 ٖٙ ٜٖٔ ظيرة القدسح ٛٔ
 ٘ٚ ٕٚٔ حظيرة القدس ٜٔ
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 ألفاظ اسـ اآللة
 األكزاف القياسية

 مفعاؿ
 رقـ الصفحة رقـ الحديث المفع العدد
 ٙٔ ٗٔ ميزاناً  ٔ
 ٖٔٔ ٕٓٙ المزمار ٕ

 َمْفِعل  
 ٕٚ ٛٗ مخيط ٖ

 َمْفَعل
 ٖٔٔ ٕٓٙ مصايدؾ ٗ

 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،  -ٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓ-قٕٙٗٔعبد القادر األرناؤكط كطالب عكاد، دار ابف كثير، بيركت، 
-قٕٔٗٔ، دمشق، ٕفي عمـ الصرؼ، ياسيف الحافع، دار العصماء، ط إتحاؼ الطرؼ -ٕ

 ـ.ٕٓٓٓ
ق(، تح. رجب عثماف دمحم، ٘ٗٚارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبك حياف األندلسي، ) -ٖ

 ـ.ٜٜٛٔ-قٛٔٗٔ، القاىرة، ٔمكتبة الخانجي، ط
 ق(، دار المعرفة، بيركت، د.ت.٘ٓ٘إحياء عمـك الديف، لمغزالي، ) -ٗ

ق(، تح. دمحم السيمي، ٚٙٚالسالؾ إلى حل ألفية ابف مالؾ، ابف قيـ الجكزية، )إرشاد  -٘
 ـ.ٜٗ٘ٔ-قٖٖٚٔ، الرياض، ٔالسمف، طأضكاء 

ق(، تح. غازي مختار طميمات، ٜٔٔاألشباه كالنظائر في النحك، جبلؿ الديف السيكطي، ) -ٙ 
 ـ. ٜٚٛٔ-قٚٓٗٔمجمع المغة العربية، دمشق، 

-قٕٚٗٔطمحو، دمحم عجاج الخطيب، دار الفكر، دمشق، أصكؿ الحديث عمكمو كمص -ٚ
 ـ.ٕٙٓٓ

ق(، تح. عبد المحسف الفتمي، مؤسسة الرسالة، ٖٙٔاألصكؿ في النحك، ابف السراج،) -ٛ
 بيركت، د.ت.

 ـ.ٕٕٓٓ، بيركت، ٘ٔق(، دار العمـ لممبلييف، طٜٖٙٔاألعبلـ، لمزركمي، ) -ٜ
، بيركت، ٔق(، المكتبة العصرية، طٚٚ٘ اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ، البف األنباري،) -ٓٔ

 ـ.ٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ
ق(، تح. دمحم محيي الديف عبد ٜٙٚأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ابف عقيل،)  -ٔٔ

 ـ.ٜٓٛٔ-قٓٓٗٔ، القاىرة، ٕٓالحميد، دار مصر لمطباعة، ط
 ،ٖق(، تح. مازف المبارؾ، دار النفائس، طٕٖٚاإليضاح في عمل النحك، لمزجاجي،) -ٕٔ

 ـ.ٜٜٚٔ-قٜٜٖٔبيركت، 
ق(، تح. مرتضى ٜٓٔالبيجة المرضية عمى ألفية ابف مالؾ، جبلؿ الديف السيكطي، ) -ٖٔ

 ـ. ٕٕٔٓ-قٖٖٗٔ، القاىرة، ٔعمي السي اح، دار العمـك لمتحقيق، ط
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ق(، دار الكتب العممية، ٖٖ٘ٔتحفة األحكذي بشرح جامع الترمذي، دمحم المباركفكري، ) -ٗٔ
 بيركت، د.ت

ق(، تح. نظر الفاريابي، دار ٜٔٔتدريب الراكي في شرح تقريب النكاكي، السيكطي، ) -٘ٔ
 .طيبة، الرياض، د.ت

ق(، تح. عفيف عبد الرحمف، مؤسسة ٘ٗٚتذكرة النحاة، ألبي حياف األندلسي، ) -ٙٔ
 ـ.ٜٙٛٔ-قٙٓٗٔ، بيركت، ٔالرسالة، ط

، ٔاف، دار الحديث، طق(، تح. أيمف بف شعبٖ٘٘الترغيب كالترىيب، لؤلصبياني، ) -ٚٔ
 ـ.ٖٜٜٔ-قٗٔٗٔالقاىرة، 

ق(، تح. دمحم كامل ٕٚٙتسييل الفكائد كتكميل المقاصد، جماؿ الديف دمحم بف مالؾ،) -ٛٔ
 ـ.ٜٚٙٔ-قٖٚٛٔبركات، دار الكتاب العربي، بيركت، 

-قٖٓٗٔ، بيركت، ٔق(، دار الكتب العممية، طٙٔٛالتعريفات، عمي الجرجاني،) -ٜٔ
 ٕٚ/ٔـ، ٖٜٛٔ

، بيركت، ٖق(، دار إحياء التراث العربي، طٙٓٙالتفسير الكبير، فخر الديف الرازي، ) -ٕٓ
 ق.ٕٓٗٔ

-قٕ٘ٗٔ، بيركت، ٓٔتيسير مصطمح الحديث، محمكد النعيمي، مكتبة المعارؼ، ط -ٕٔ
 ـ.ٕٗٓٓ

حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، دمحم بف عمي الصباف،  -ٕٕ
 ـ.ٜٜٚٔ-قٚٔٗٔ، بيركت، ٔعممية، طق(، دار الكتب الٕٙٓٔ)

 ق.ٖٛٚٔالمحدثكف، دمحم أبك زىك، دار الفكر العربي، القاىرة، ك الحديث  -ٖٕ
 ق(، تح. دمحم النجار، دار الكتب المصرية، القاىرة، د.ت.ٕٜٖالخصائص، ابف جني،) -ٕٗ
دمحم خبلصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر، دمحم أميف بف فضل بف محب الديف بف  -ٕ٘

 ق(، دار صار، بيركت، د.ت.ٔٔٔٔالُمِحّبي، )
ق(، تح. عبد الرحمف عميرة، دار المعارؼ السعكدية، ٕٙ٘خمق أفعاؿ العباد، لمبخاري، ) -ٕٙ

 الرياض، د.ت
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، القاىرة، ٕق(، دار المنار، طٕٙٗٔدراسات في عمـك القرآف، دمحم بكر إسماعيل، ) -ٕٚ
 ـ.ٜٜٜٔ-قٜٔٗٔ

، ٔق(، دار العمـ لممبلييف، طٚٓٗٔ، صبحي إبراىيـ الصالح،)دراسات في فقو المغة -ٕٛ
 ـ.ٜٓٙٔ-قٜٖٚٔبيركت، 

ق(، تح. أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب، القاىرة، ٖٓ٘ديكاف األدب، لمفارابي، ) -ٜٕ
 ـ.ٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ

-قٖٓٗٔق(، دار بيركت، بيركت، ٖٗ٘ديكاف المتنبي، أبك الطيب المتنبي، ) -ٖٓ
 ـ.ٖٜٛٔ

ق، المكتب ٖٗٛٔكمكانتيا في التشريع اإلسبلمي، مصطفى السباعي، السنة  -ٖٔ
 ـ.ٕٜٛٔ-قٕٓٗٔ، دمشق، ٔاإلسبلمي، ط

ق(، تح. بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ٜٕٚسنف الترمذي، ) -ٕٖ
 ـ.ٜٜٛٔ

ق(، تح. نصر هللا نصر هللا، ٖٔ٘ٔشذا العرؼ في فف الصرؼ، أحمد الحمبلكي، ) -ٖٖ
 قٕٕٗٔد، الرياض، مكتبة الرش

ق(، دار الكتب ٜٓٓشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، نكر الديف األشمكني، ) -ٖٗ
 ـ. ٜٜٛٔ-قٜٔٗٔ، بيركت، ٔالعممية، ط

ق(، تح. عبد الرحمف السيد كدمحم بدكي المختكف، ٕٚٙشرح التسييل، البف مالؾ، ) -ٖ٘
 ٚٛ/ٖـ،  ٜٜٓٔ-قٓٔٗٔ، القاىرة، ٔمطبعة ىجر، ط

ق(، تح. دمحم باسل عيكف ٜ٘ٓتصريح عمى التكضيح، زيف الديف األزىري، )شرح ال -ٖٙ
 ـ.ٕٓٓٓ-قٕٔٗٔ، بيركت، ٔالسكد، دار الكتب العممية، ط

ق(، تح. فكاز الّشعار، دار الكتب ٜٙٙشرح جمل الزجاج، البف عصفكر اإلشبيمي، ) -ٖٚ
 ـ.ٜٜٛٔ-قٜٔٗٔ، بيركت، ٔالعممية، ط

ق(، تح. دمحم محيي الديف ٙٛٙلديف اإلستراباذي، )شرح شافية ابف الحاجب، رضي ا -ٖٛ
 ٕٕٗ/ٕـ، ٜ٘ٚٔ-قٜٖ٘ٔكآخركف، دار الكتب العممية، بيركت، 
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ق(، تح. دمحم ٔٙٚشرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب، ابف ىشاـ األنصاري،) -ٜٖ
 محيي الديف، مطبعة االستقامة، القاىرة، د.ت.

ق(، تح. عدناف ٕٚٙلديف دمحم بف مالؾ،)شرح عمدة الحافع كعدة البلفع، جماؿ ا -ٓٗ
 ـ.ٜٚٚٔ-قٜٖٚٔالدكري، مطبعة العاني، بغداد، 

ق(، تح. دمحم محيي الديف ٔٙٚشرح قطر الندى كبل الصدى، ابف ىشاـ األنصاري، ) -ٔٗ
 ـ.ٖٜٙٔ-قٖٖٛٔ، القاىرة، ٔٔعبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، ط

ق(، تح. يحيى بشير مصري، ٙٛٙستراباذي،)شرح كافية ابف الحاجب، رضي الديف اإل -ٕٗ
 ـ.ٜٜٙٔ-قٚٔٗٔ، الرياض، ٔجامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية،  ط

ق(، تح. عبد المنعـ أحمد ٕٚٙشرح الكافية الشافية، جماؿ الديف دمحم بف مالؾ، ) -ٖٗ
 ـ.ٕٜٛٔ-قٕٓٗٔ، عماف، ٔىريدي، دار المأمكف لمتراث، ط

، ٔق(، تح. إميل يعقكب،  دار الكتب العممية، طٖٗٙ شرح المفصل، البف يعيش،) -ٗٗ
 ـ.ٕٔٓٓ-قٕٕٗٔبيركت، 

ق(، تح. عاصـ إبراىيـ الكيالي، ٕٚٗشرح المناكي عمى قصيدة النفس، البف سينا،) -٘ٗ
 كتاب ناشركف، بيركت، د.ت.

ق(، تح. عبد العمي أشرؼ كمختار أحمد الندكي، مكتبة ٛ٘ٗشعب اإليماف، لمبييقي، ) -ٙٗ
 ـ.ٖٕٓٓ-قٖٕٗٔ، اليند، ٔطالرشد، 

 ق(، دار الكتب العممية، بيركت، د.ت.ٜٖ٘الصاحبي في فقو المغة، أحمد بف فارس، ) -ٚٗ
ق(، تح. دمحم زىير بف ناصر ٕٙ٘صحيح البخاري، دمحم بف إسماعيل البخاري الجعفي، ) -ٛٗ

 ق.ٕٕٗٔ، بيركت، ٔالناصر، دار طكؽ النجاة، ط
ق(، تح. دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث ٕٔٙ) صحيح مسمـ، مسمـ النيسابكري، -ٜٗ

 العربي، بيركت، د.ت.

ق(، تح. محمكد جاسـ الدركيش، مكتبة الرشيد، ٖٔٛعمل النحك، دمحم بف الكّراؽ، ) -ٓ٘
 ـ.ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔ، الرياض، ٔط

 ـ. ٜٜٛٔ، القاىرة، ٘ـ(، عالـ الكتب، طٖٕٓٓعمـ الداللة، د.أحمد مختار عمر، ) -ٔ٘



184 
 

ق(، دار العمـ لممبلييف، ٚٓٗٔعمـك الحديث كمصطمحو، صبحي إبراىيـ الصالح،) -ٕ٘
 ـ.ٜٗٛٔ، بيركت، ٘ٔط

ق(، تح. دمحم إبراىيـ سميـ، دار العمـ ٜٖ٘الفركؽ المغكية، أبك ىبلؿ العسكري، ) -ٖ٘
 ، بيركت، د.ت.ٔكالثقافة، ط

، القاىرة، ٙ، طـ(، مكتبة الخانجئٕٓٓفصكؿ في فقو المغة، رمضاف عبد التكاب،) -ٗ٘
 ـ.ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔ

 ـ.ٕٗٓٓ، القاىرة، ٖـ(، نيضة مصر، طٜٜٔٔ)كافي، فقو المغة، عمي عبدالكاحد -٘٘
 -قٚٓٗٔـ(، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ٜٜٚٔفي أصكؿ النحك، سعيد األفغاني،) -ٙ٘

 ـ.ٜٚٛٔ
ق(، تح. دمحم نعيـ العرقسكسي، مؤسسة ٛٔٛالقامكس المحيط، لمفيركز آبادي، ) -ٚ٘

 ـ.ٕ٘ٓٓ-قٙٔٗٔ، بيركت، ٛالرسالة، ط
قضايا في المفعكؿ بو عند النحاة العرب، دمحم أحمد خضير، مكتبة األنجمك المصرية،  -ٛ٘
 ـ.ٖٕٓٓ، القاىرة، ٕٙٔص
ق(، تح. ٕٖٖٔقكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث، دمحم جماؿ الديف القاسمي،)  -ٜ٘

 ـ،.ٕٗٓٓ-قٕ٘ٗٔ ، بيركت،ٔمصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة، ط
، القاىرة، ٖق(، تح. عبد السبلـ دمحم ىاركف، مكتبة الخانجي، طٓٛٔالكتاب، لسيبكيو،) -ٓٙ

 ـ.ٜٛٛٔ-ٛٓٗٔ
براىيـ ٖٙٗالكفاية في عمـ الراكية، الخطيب البغدادي، ) -ٔٙ ق(، تح. أبك عبدهللا السكرقي كا 

 حمدي المدني، المكتبة العممية، المدينة المنكرة، د.ت.

ق(، تح. عدناف دركيش كدمحم المصري، مؤسسة ٜٗٓٔيات، أيكب الكفكي، )الكم -ٕٙ
 .الرسالة، بيركت، د.ت

ق(، بكري حياني كصفكة ٜ٘ٚكنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ، المتقي اليندي، ) -ٖٙ
 ـ.ٜٔٛٔ-قٔٓٗٔ، بيركت، ٘السقا، مؤسسة الرسالة، ط

، القاىرة، ٔشيف، دار الشركؽ، طالآللئ الحساف في عمـك القرآف، مكسى شاىيف ال -ٗٙ
 ـ.ٕٕٓٓ-قٖٕٗٔ
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ق(، تح. أبك عبد الرحمف ٜٔٔالآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة، لمسيكطي، ) -٘ٙ
 ـ.ٜٜٙٔ-قٚٔٗٔ، بيركت، ٔبف عكيضة، دار الكتب العممية، ط

بياف، ق(، تح. عبد اإللو النٙٔٙالمباب في عمل البناء كاإلعراب، ألبي البقاء العكبري، ) -ٙٙ
 ـ.ٜٜ٘ٔ-قٙٔٗٔدار الفكر، دمشق، 

 ق.ٗٔٗٔ، بيركت، ٖق(، دار صادر، طٔٔٚلساف العرب، البف منظكر،) -ٚٙ
، بيركت، ٖق(، مكتبة المعارؼ، طٕٓٗٔمباحث في عمـك القرآف، مناع القطاف، ) -ٛٙ

 ـ.ٕٓٓٓ-قٕٔٗٔ
دار ق(، تح. عبد السبلـ دمحم ىاركف، ٜٕٔمجالس ثعمب، أحمد بف يحيى ثعمب، ) -ٜٙ

 ـ.ٜٓٙٔالمعارؼ، القاىرة، 
 ـ.ٕٛٓٓ، القاىرة، ٔمجمع الصكاب المغكي، أحمد مختار عمر، دار الكتب، ط -ٓٚ
، ٔمختصر تاريخ دمشق البف عساكر، تح. ركحية النحاس كآخركف، دار الفكر، ط -ٔٚ

 ـ.ٜٗٛٔ-قٕٓٗٔدمشق، 

التراث العربي، ق(، تح. خميل إبراىيـ جفاؿ، دار إحياء ٛ٘ٗالمخصص، البف سيدة، ) -ٕٚ
 .ـٜٜٙٔ-قٚٔٗٔ، بيركت، ٔط

ق(، تح. فؤاد عمي ٜٔٔالمزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، جبلؿ الديف السيكطي،) -ٖٚ
 ـ.ٜٜٛٔ-قٛٔٗٔ، بيركت، ٔمنصكر، دار الكتب العممية، ط

ق(، تح. مصطفى عبد القادر ٘ٓٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ ابف البيع، ) -ٗٚ
 ـ.ٜٜٓٔ-قٔٔٗٔ، بيركت، ٔممية، طعطا، دار الكتب الع

، ٔق(، تح. حسيف سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث،طٖٚٓمسند أبك يعمى المكصمي، ) -٘ٚ
 ـ.ٜٗٛٔ-قٗٓٗٔدمشق، 

، شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشكدق(، تح. ٕٔٗ)أحمد بف حنبلمسند اإلماـ أحمد،  -ٙٚ
 ـ.ٕٔٓٓ-قٕٔٗٔبيركت، ، ٔ، طمؤسسة الرسالة

ق(، تح. محفكظ الرحمف زيف الديف كآخركف، مكتبة العمـك ٕٜٕمبزار، )مسند البزار، ل -ٚٚ
 ـ.ٜٛٛٔ، المدينة المنكرة، ٔكالحكـ، ط
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، ٕق(، تح. حمدي السمفي، مؤسسة الرسالة، طٗ٘ٗمسند الشياب، لمقضاعي، ) -ٛٚ
 ـ.ٜٙٛٔ-قٚٓٗٔبيركت، 

كني زغمكؿ، ق(، تح. السعيد بف بسيٜٓ٘مسند الفردكس بمأثكر الخطاب، لمديممّي، ) -ٜٚ
 ـ.ٜٙٛٔ-قٙٓٗٔ، بيركت، ٔدار الكتب العممية، ط

ق(، ٕٛٛمعالـ السنف )شرح سنف الترمذي(، حمد بف الخطاب المعركؼ بالخطابي، ) -ٓٛ
 ـٕٖٜٔ-قٖٔ٘ٔ، حمب، ٔالمطبعة العممية، ط

-قٕٛٗٔ، عماف، ٕمعاني األبنية في العربية، فاضل صالح السامرائي، دار عمار، ط -ٔٛ
 ـ. ٕٚٓٓ

 .ـٖٜٛٔ-قٖٓٗٔ، بيركت، ٖق(، عالـ الكتب، طٕٚٓ) ،ءمعاني القرآف، لمفرا -ٕٛ
ىػ(،  تح. عمي تكفيق الَحَمد، ٔٚٗالمفتاح في الصرؼ، عبد القاىر الجرجاني، ) -ٖٛ

 .ـٜٚٛٔ-قٚٓٗٔ، بيركت، ٔمؤسسة الرسالة، ط
ق(، تح. طارؽ دمحم كعبد المحسف الحسيني، دار ٖٓٙالمعجـ األكسط، الطبراني، ) -ٗٛ

 الحرميف، القاىرة، د.ت.

، ٕق(، تح. حمدي السمفي، مكتبة ابف تيمية، طٖٓٙالمعجـ الكبير، لمطبراني، ) -٘ٛ
 ـ.ٜٜٗٔ-ق٘ٔٗٔالقاىرة، 

ق(، تح. فخر صالح ٖٛ٘المفصل في عمـ العربية، محمكد بف عمر الزمخشري، )  -ٙٛ
 ـ.ٕٗٓٓ-قٕ٘ٗٔ، عماف، ٔقدارة، دار عمار، ط

ق(، تح. عبدالسبلـ ىاركف، دار الفكر، بيركت، ٜٖ٘ف فارس،) مقاييس المغة، أحمد ب -ٚٛ
 ـ.ٜٜٚٔ-قٜٜٖٔ

ق(، تح. أحمد الدكيش، جامعة ٔٚٗالمقتصد في التكممة، عبد القاىر الجرجاني، ) -ٛٛ
 ـ.ٕٚٓٓ-قٕٛٗٔ، الرياض، ٔاإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية، ط

 الـ الكتب، بيركت، د.ت.ق(، تح. دمحم عبد الخالق عظيمة، عٕ٘ٛالمقتضب، لممبرد،) -ٜٛ
ق(، تح. سمماف الحسيني ٕ٘ٓٔمقدمة في أصكؿ الحديث، عبدالحق الحنفي،)  -ٜٓ

 ـ.ٜٙٛٔ-قٙٓٗٔ، بيركت، ٕالندكي، دار البشائر اإلسبلمية، ط
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، مكتبة  لبناف، ٔق(، طٜٙٙالممتع الكبير في التصريف، ابف عصفكر اإلشبيمي ) -ٜٔ
 ـ، ٜٜٙٔبيركت، 

 ـ.ٜٛٚٔ، القاىرة، ٙـ(، مكتبة األنجمك، طٜٚٚٔة، إبراىيـ أنيس،) مف أسرار العربي -ٕٜ
ق(، تح. إبراىيـ مصطفى كعبدهللا أميف، كزراة المعارؼ ٕٜٖالمنصف، البف جني،) -ٖٜ

 ـ.ٜٗ٘ٔ-قٖٖٚٔالعمكمية، دار إحياء التراث القديـ، القاىرة، 
 ـ.ٜٗٚٔ، ، القاىرة ٖـ(، دار المعارؼ، طٜٜٚٔالنحك الكافي، عباس حسف، ) -ٜٗ
ق(، تح. عصاـ ٕ٘ٛنخبة الفكر في مصطمح أىل األثر، ابف حجر العسقبلني، ) -ٜ٘

 ـ.ٜٜٚٔ-قٛٔٗٔ، القاىرة، ٘الطباطبي كعماد السيد، دار الحديث، ط

نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر، ابف حجر العسقبلني،  -ٜٙ
 ـ.ٕٛٓٓ-قٜٕٗٔ، المدينة المنكرة، ٕق(، تح. عبدهللا الرحيمي، جامعة طيبة، طٕ٘ٛ)

ق(، تح. عبد الرحمف ٕٖٓنكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، الحكيـ الترمذي، ) -ٜٚ
 عميرة، دار الجيل، بيركت، د.ت.

ق(، تح. عبدالسبلـ ٜٔٔىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، جبلؿ الديف السيكطي، ) -ٜٛ
، مؤسسة الرسالة  ـ.ٕٜٜٔ-قٖٔٗٔ، بيركت، ىاركف كعبد العاؿ سالـ مكـر

 
 الرسائل العممية:

األحاديث القدسية مف منظكر المسانيات التداكلية، حكرية رزقي، جامعة دمحم خضير،  -ٔ
 ـ.ٕٙٓٓ-قٕٚٗٔماجستير، الجزائر، 

 
الكظائف النحكية لممشتقات)دراسة في المعمقات السبع(، عماد أبك دية، ماجستير، جامعة  -ٕ

 ـ. ٕ٘ٓٓ-ٕ٘ٗٔالقاىرة، عيف شمس، كمية البنات، 
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 فيرس المحتكيات
 الصفحة المػػػػكضكع

 ب اآلية القرآنية

 ت ممخص الرسالة بالمغة العربية

 ث ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية

 ج اإلىداء

 ح شكر كتقدير

 ٔ المقدمة

 ٓٔ التمييد

 ٔٔ ترجمة اإلماـ المناكي 

نيةكصف كت  ٙٔ اب اإلتحافات الس 

 ٕٗ الفركؽ بيف القرآف الكريـ كالحديث الشريف كالحديث القدسي

 ٕٙ مفيـك االشتقاؽ
 ٕٖ الفصل األول: أبنية الصفات المشتقة في كتاب اإلتحافات السَّنية

 ٖٖ المبحث األكؿ: اسـ الفاعل

 ٓ٘ المبحث الثاني: اسـ المفعكؿ

 ٙ٘ ةالمبحث الثالث: الصفة المشبي

 ٙٙ 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

 ٜٙ كؿالمبحث الثاني: اسـ المفع

 ٓٓٔ 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

 ٕٛٔ الصفة المشبيةالمبحث الثالث: 

 ٖٚٔ المبحث الرابع: صيغ المبالغة

 ٔٗٔ المبحث الخامس: اسـ التفضيل

 ٗٗٔ المبحث السادس: اسما الزماف كالمكاف

 ٚٗٔ المبحث السابع: اسـ اآللة

 ٓ٘ٔ النتائج كالخاتمة

 ٚ٘ٔ التكصيات

 ٛ٘ٔ المبلحق

 ٜٚٔ المصادر كالمراجع

 ٛٛٔ فيرس المحتكيات
 


