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  نحوية صرفية اسم الفاعل في ديوان الشافعي دراسة 
  

  ** حسين موسى أبو جزر د.

                              ** موسى سليمان شلطد.   

  الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على توظيف اسم الفاعل في ديوان الشافعي صرفياً ونحوياً،      

المتعدي، وإن من الثالثي المجرد الالزم منه و اسم الفاعلوتوصلت إلى أن اإلمام أكثر من صوغ 

كان صوغه من المتعدي أكثر من الالزم، وأما الثالثي المزيد فقد أكثر في صوغه من المزيد 

بحرف، وأقلها كان من المزيد بثالثة  أحرف، وخال الديوان من اسم الفاعل المصوغ من الرباعي 

؛ ولعل ة فقد أكثر الشافعي من استعمال اسم الفاعل غير عامٍلالمجرد ومزيده. ومن الناحية النحوي

واألكثر في األسماء عمل الجر، أو اقلة استعمال اسم الفاعل عاملًا في الديوان يعود لكونه اسم ،

، دون مصطلح الفعل م الفاعل الذي يطلقه سيبويه عليه. وهذا يتناسب مع مسمى اسعدم اإلعمال

  .ون عليهأطلقه الفراء والكوفيكما 
   Abstract  

Present Participle in El-Shafi'i Divan: A morphological, syntactic  Study  
     This paper reached to the usage of the present participle syntactically in 
El-Shafi'i Divan .  
The present participle is derived excessively from the three abstract roots     
(intransitive and transitive), although it is derived from transitive more than 
intransitive .  
Furthermore, the present participle derived by one letter  affixes is used 
excessively and the least used ones were derived of three letters affixes 
 The Divan was free of the present participle derived of the abstract four and 
their affixes.Syntactically, El -Shafi'i used the inactive present participle.  
The reason for not using the present participle excessively in the Divan is 
that it is  a noun . What  is mostly used in nouns is the prepositional function 
or inactivity.  
  This is appropriate to the title " Present Participle " given to it by Cebauaih  
unlike the"  verb "  as it is called by  the readers and orthographers . 

                                                           
  .فلسطين –غزة  – األقصىجامعة  - اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية   *
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  مقدمة:
   د هللا والصالة والسالم على رسول اهللا  وبعد،،،الحم

فإن االشتقاق في اللغة باب رحب، يتسع لكثير من الدراسات النحوية والصرفية والداللية، واسم  

الفاعل درس من دروس هذا الباب، تناوله النحويون والصرفيون أكثر من غيره من المشتقات 

  .بقية المشتقات األخرى، لدرجة أنهم قاسوا شروط إعماله على

وهذه الدراسة عنيت باسم الفاعل في ديوان اإلمام الشافعي، فتناولته من زاويتين تتمثالن في 

  الجانب الصرفي والجانب النحوي.

ونحن في هذه الدراسة بصدد تناول ديوان اإلمام الشافعي بجمع الدكتور أحمد أحمد شتيوي 

) مائتين وسبعة 237تم العثور على( ثمانين بيتاً،ستمائة و)680(وقد بلغت أبيات الديوانوتعليقه، 

  وثالثين اسم فاعل فيها.

  :إشكالية المصطلح
  اختلف النحويون في تحديد مفهوم اسم الفاعل على فريقين :   

ابن  – 1/164: 1982سيبويه، )(م سيبويه أطلق عليه مصطلح (االسموعلى رأسهالفريق األول: 

  ).149-4/148: 1979يه في ذلك المبرد(المبرد، ، وتابع سيبو)1/122، 1985السراج،

، وأخرى أطلق عليه مصطلح مرةالفّراء أطلق عليه مصطلح (الفعل)وفي مقدمتهم  الفريق الثاني:

، وتبع الفراء في ذلك )14-13، 2004أبو دية،  – 317 -1/257الدائم) (الفراء، دت: (الفعل 

  ).327- 1956:1/54(ثعلب، ثعلب

  إليه الفريق األول. والراجح هو ما ذهب 

االً وليست أفع إّن األفعال عبارة عن حركات الفاعلين، :كما قال الزجاجي :والحجة في ذلك
لذا بطل  ،والحركة ال تبقى وقتين وإنما هي أفعالهم وأفعال المعبرين عن هذه األفعال، ،للفاعلين

بزمن ما، بينما اسم  ). فالفعل حدث اقترن35، 1979أن يكون الفاعل فعالً دائما(الزجاجي، 
الفاعل عبارة عن وصف لمن قام بالحدث، وهو وصف ثابت، وبالتالي فالفعل ال يدل على ثبات 
القترانه بزمن ما. فال يجوز أن يكون الفعل ثابت الحدوث كاالسم؛ لذا ال يجوز أن يطلق على 

  اسم الفاعل فعلًا.
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  ن هما:تعددت تعريفات اسم الفاعل عند النحويين تبعاً لجانبيو

: حيث عّرفه الزمخشري بقوله هو: "ما يجري على يفْعل من فعلـه"(الزمخشري، أوالً: االشتقاق

"ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى وأيضا ابن الحاجب بقوله:  )،270: 2001

: 1992، وتبعه في هذا التعريف ابن هشام(ابن هشام أ، )1982:3/483لحدوث"(االستراباذي، ا

385.(  

فقد عرفه ابن مالك بأنه "الصفة الصريحة المؤدية معنى الفاعل دون تفضيل وال  :لوصف :انياث

"هو  :) وعّرفه في موضع آخر بقوله2/671: 1978قبول إضافة إلى مرفوع المعنى"(ابن مالك، 

الصفة الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه أو معنى 

  .)41ه: 1319ابن مالك ب، الماضي"(

ويمكن أن نخلص من التعريفات السابقة بتعريف السم الفاعل بأنه اسم مشتق من الفعل المبني 

  للمعلوم المتصرف ،للداللة على وصف من قام بالفعل أو وقع منه.
  اسم الفاعل صرفيًا ونحويًا 

  سيتناول هذا العنوان جانبين هما :

   :الجانب الصرفي :أوالً
  :فوق الثالثيالثالثي و تام التصرف المبني للمعلوم بشقيهالفاعل يشتق من الفعل ال إن اسم

  أما الثالثي المجرد فأبنيته كاآلتي : .1

  يفْعل. –يفْعل  –يفْعل فَعل                  -  أ

 يفْعل. –يفْعل  فَعَل               - ب

. واألزهري، 103: 1990ابن هشام ب،. و13: 2009فْعل.(ابن مالك ت،ي     فَعَل           - ت

  )2/78د.ت: 

وصوغه من هذه األبنية الالزم منها والمتعدي على وزن فاعل، ويقّل اسم الفاعل من(فَعل) منها، 

  . فاره، ويغلب وصفه فعيل، أي: (صفة مشبهة ) فَره نحو:

  :أما فوق الثالثي فأبنيته كاآلتي  .2

: 2001فاعل(السيوطي،  –فَّعل –كاآلتي :على وزن أفْعَل  الثالثي المزيد بحرف :وأبنيته -  أ

6/22-24 .( 
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افعل (االستراباذي  –تفَاَعل  –تفعل  –افْتَعل  –انْفَعل  :ي المزيد بحرفين :وأبنيته كاألتيالثالث  - ب

 ). 1/67:  1982ب،

افْعول.  –علاْفَعو –افْعالَّ –استَفْعل :وأبنيته كاآلتي :الثالثي المزيد بثالثة أحرف  - ت

 )36: 1982(الحمالوي،

 ).1/28: 1954(ابن جني، جرد وله بنية واحدة وهي فَعلََلالرباعي الم   - ث

 ).6/19: 2001(السيوطي،عي المزيد بحرف وله وزن واحد وهو: تَفَعلََلالربا   - ج

 :المزيد بحرفين وله وزنان، وهما الرباعي  - ح

  ).6/19: 2001اْفَعلَلَّ (السيوطي، -2     افْعنْــلل -1

ميماً مضمومة وكسر ما  ، وإبدال حرف المضارعةن هذه األبنية باإلتيان بالمضارع: موصوغه

   ).3/206: 1980. ابن عقيل، 4/282: 1982(سيبويه، قبل اآلخر

  وبالرجوع إلى الديوان نجد اآلتي:

  ( فَعَل يفْعل) من الثالثي المجرد الزما:ما جاء على

 –الناهض –ظاهر  -فاخر -، وهي(ناٍءست مرات مفردا مذكرامنها  ،وقد وردت  تسع مرات

  نائياً): -شاسع

 الرقم
رقم الصفحة  في

  ديوان الشافعي
  البيت

1  37  ونَـاء ب ـنـِل مـَنِ األه ـَابـُأتي ا     ـعد مـع ـْد يــْأسٍ إي ـَه بع   ح ل

ـُرابـما قَلـَفَع      اخراًـفَولَا تَمشين في منْكبِ األرضِ   41  2   هاـيٍل يحـتَويك ت

ـَتراـوقَد أص ه      اهرـظَيك ـاعك من يرضـقد َأطَـل  90  3   ابك من يأتيك مست

4  110  اً قباكا رـيم نـَبِ م صحـفْ بِالم     نى  اها وـوهفخَي دفْ بِقَاعتضِـالنَّاه  

ـَقـوال       عٍـاسـشَرٍ ـْيدنـى كُلَّ َأمد ـِجـال  128  5 ـْل   جِد يـفْتَح كُلَّ بابٍ مغ

  اِئياًـنَنَْأ عنَّي تَلْقَني عنْك ـوإن تى تَدن منْك مودتي      ـّنـِإن تَـدن مـفَ  184  6
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  سارحة): –، وهي(سابحة ومرتان مفرد مؤنث

  الرقم
 رقم الصفحة  في

  ديوان الشافعي
  البيت

  دـَوالموتُ منْتَظر فيه علَي الرص        سابِحةٌآمالُه فَوقَ ظَهرِ النَّجمِ  80  1

2  150  نياً برد َأ َأنْثُرـسمِ     ارِحةهَأنْ  الباً ِلـونْثُورالغَنـظُم م ةياعمِ؟ـَر  

  يفْعل) الزما:-المجرد على (فَعَل * أسماء الفاعلين من الثالثي
  يفْعل)  ستًا وثالثين مرة ، منها:-ورد اسم الفاعل من الثالثي المجرد الالزم (فَعَل

  وهي: ،ثالث وعشرون مرة بصيغة المفرد المذكر .1
 - راقد -خالد -كائن-قاسٍ -" فاضل "وردت مرتين –" وردت مرتيقاعد " -باطل -حائل -(ناجِ

وردت كامل " -زائل - ماجد -  خافق -"وردت مرتينصالح " –" وردت مرتين" تاجر – ساكن

  حادث)  -عائد -"مرتين

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  37  اجٍـنَونـْرِ م ـَوجِ طَعد ما   ـبمن البح ـِن الم ـَاه م   بابـامٍ عـعل

  اه الكتَاب؟ـَن مرسـٌل مـا أبـومالكتاب؟   دون ما فيحائٌلمنـفَ  38  2

  هاـما الح في ظَهرِ الغَالة سرابـكَال   اطـَبوروراًـم َأر إلّا غُـَلـفَ  41  3

  بِهاـاً عنْد باعدـقَراني ـَا ذَا يـَوله    رِيقـيراني واقفَاً في طَا ذَاـَفَل  44  4

  اهضِـخَيفها والنَّاعدـَقفْ بِـِواهتباً قفْ بِالمحصبِ من منى   ـِيا راك  110  5

6  46  نْيا إذا كانفي الد ري الغَأرجاِل الً  فَاضُّؤوسِ الرلَى رقّى عخْطُب تَريو  

  صـّه متَخَصـُضلـَا فـّليـوَأن ع  فَاضٌلانـهِد ربّي َأن عثْمـوُأشْ  105  7

  يصلُح  وهذَا جهوُل كَيفَ ذُو الجهِللَم يذُقْ قَلبه تُقـي  اسٍـقَذَِلكـفَ  68  8

  اللَّوحِ  طّ فيـما خُ اِئنـكَم وـَالهاِلـب   ـا غَـضـَقـٌل والـضـفَ  69  9

  التَّوحيدا  بكـْهم قَلـْان َألـا كـماً   خَاِلدهنَّمـأن تُصلَى جو شَاءـلَ  81  10

11  87  اـياقـرـَّاللد   ِلهاً بِأووررسِل ميالح ثَ قَـِإنادـوقْنطْري اً  دارحَأس  

  ديرِه   نِ الورى كُن راهباً فيـوعاً في ذَا الزمانِ بِسيرِه  اكنـسنـُك  89  12
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  اجِرِـت  لَّـُلُو علَى كـْيع اجِرهـَتو متاجِروما الصمتُ إال في الرّجاِل  92  13

14  163  ـجا لـعـُلُوهذُواـخَـَواتّةًـج ـصاِلح ـاَألعا ـاِل فيـمفُ هنَاـس  

15  118  غْتَابي دسي حذوثُ ال ييي حىـنى  رثْنيي وكَاناِلحمثُ صياً ح مـَأسع  

  افقـخَ  نَاحِ طَيرٍـجـَؤاده كَـفُـفَ لَادهـوبِهـلَـر َأهـَذَكّـإذَا تَـفَ  129  16

  اجِدـم  ةُـحبـلْم وَآداب وصـوع ساب معيشَـةـِمّ واكتـفَرج هـتَ  83  17

18  164  مكـوي اـُننَتُهزِينْيا والد هزع ـفَ نقَل نع هزٍلـعائيـفَ ٌلـِزيـان  

ـِعـِن رآنـوم  167  19   يـِعـانــالم َلـامـكَ هـتُـْرَأي تَـمّنِـيـي ب

20  173  ـصم ـاُل الـارالًامـكَتَوفَّىـم ال القـباحمـَتِل ال مـويي  ةَرـْفه  

  ينيـِجب مى ـتُورِ حـم فُـرهـوغَ ونيـجعـَوشدىـِعائـِوُل لـَُأق  168  21

  وَأجسما وعفْوك يا ذَا العفْوِ َأعلَى  حادثي عظيم من قَديمٍ وـجرمـفَ  154  22

  صامتة) - ئمةدا - نافذة - هي:(حادثة ،أربع مرات بصيغة المفرد المؤنث .2

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

 قَاءـَيا بـْوادث الدنـحـا ِلـمـفَالي   ـيـَّاللةـادثـحـِزع لـجـَولَا ت  31  1

2  32  ـساللـه ِلـّامـنَيذَةٌـاف   ـــنـلولكـهوِللـا َأم انْـْد دـِقَأمـضاء  

3  46  وقَفَتْ في الفُلك لَو ساِئوالشَّمبِ    مةًـدرع نممٍ وجع نم لَّها النّاسلَم  

4  67  يهتُخْشَى و دى اُألسا تَرتَةَأمامنَ؟    ص وهرى ومى لَعخْسي ـوالكَلْباحب  

  جياع) - الحوادث -الرواسي - (حوادث هي: ،أربع مرات جمع تكسير .3

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

ـَجـَول  31  1   اءـقَـدنْيا بـالحوادثـا ِلـَمـفَادثة اللَّيالي     ـزع ِلحـا ت

2  87  ـياقِله      ـا راً بِأووررسِل ماللَّي د ثَِإنادوالح قْنطْري قَد ـَأساًـحار  

  دـَنْقـَت الرواسيوإن قُدتَ بالحقَّ ْأبه      ـَمتَى ما تَقُد بالباطل الحقّ ي  79  3

  اً تَظْمُأ الدهر ال تُروىجِياعوُأسداً َأرى حمراًَ تَرعى وتُعلَفُ ما تَهوى     179  4
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  النائبات) - ت(الحادثا هما: ،جمعان لمؤنث سالم .4

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

  ببابه الحادثاتأناخت صروف       فعما قليٍل وهو في غـفالتــه       44  1

  قليُل اِئباتـَّالنم في ـهـّولكن     ـم      وما أكثر اإلخوان حين تَعده  140  2

  ")وردت مرتين (الصالحين"هما:  ،جمعان لمذكر سالم .5

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

  تَجعل علَى ِإذاً في الدّينِ من لَبِس       وال      الصاِلحينفَامنُن علَى بِذكْرِ   100  1

2  113   بُأحيناِلحنْه الصتُ ملَسَأنَ      ـُم     و لَّى َأنشـهِـاَل بِـلَع ةـَمفَاع  

  .:( دائمين ) ، هيواحدة مثنى مرة .6

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  77   نفَا اهللا عع       وةعبِد انَأع دبنِ ك   علَيينِانَا ـخَليائملَى الْ دـعّدو  

وكلها  ،وردت ثماني مرات  :( فَعَل يفْعل) الزماالفاعلين من الثالثي المجرد على أسماء - *

  عاقل)-الفائض - وافر -واجب -"وردت مرتينواقف" -صارم -(طامٍهي: بصيغة المفرد المذكر،

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

ـَحرِ مـن بعد ما  37  1   ابـعبامٍ ـطَ علَاه من الموجِ  ونَـاجٍ مـن الب

2  44   القَنَاعة مدغ نتُ مدرـارِفَجنْ  اًمصاِئي مجتُ ربِذُبـقَطَع مـَهابِه  

3  74   ّوالذّم دـمالح نيتُ بحبَأصفَواواق  تَ شالَيـفَيدتُرِي ذَاك رِي َأيع  

ـِفَفَلَـا ذَا يراني   44  4   ابِهـولَا ذَا يراني قَاعداً عنْد ب  اً في طَـرِيقهواق

  واجِب منِـاء من المهيـقَض  انـا كَـون ومـن ما يكُاً َأـعاِلم  45  5

  واهجر لَه طيب الرقَاد وعبّسِ  اًوافراً ـه حظّـسك منْـْفَاجعل ِلنَف  101  6

7  110 نىِإلَى م ججِيالح اً ِإذَا فَاضرحس  اتمِ الفُرلْتَطضاً كَمالفَاِئضِ فَي 

  َأثْقَله عن عيوبِ غَيرِه ورعه  الً ورِعاًـاقـعان ـالمرء إن ك  113  8

  ( فَعَل يفْعل ) الزماً:الفاعلين من الثالثي المجرد على  *أسماء
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  :وردت سبع عشرة مرة ، منها

وردت  واحـد "  -ساهر -عاري -فاني -سالم -(باٍق هي: ،اثنتا عشرة مرة مفردا مذكرا .1

  آيس " وردت مرتين " ) .-شامت -" أربع مرات

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  ديوان الشافعي
  البيت

ـَزي بِــمـا المـفَ  167  1   زّي وإن عاشَا إلَى حينِـَا المعـولَ  بعد صـاحبِه     باقع

2  140  ـَنِ النّـصاحو نُها   ـفْسزِيا يلَى ما علْهـشْ   ماِلتَعيمسُل فـْاً والقَوج ُلـكيم  

ـِي  تُهـا    ـَن عـزه الدـنْيا وزِينـومن يـكُ  164  3 ـَاني ٌلـٍل زاِئـْفَعـزه عـن قَل   ف

ـّذي يع  101  4 ـْمِ ال ـِل ـِه    ـَنـْإال َأخُـو الع ـَيه :  ى ب   سىـَتـْاً َأو مكعارِيفي حـالَت

ـُلَّـمريشَةً بِال  114  5 ـِن ك ـِرٍ ـس هـدبِ م ـَّـلَةً َأطْـــرافُها بِ     اه   وعِـدمــمنَه

ـّي وحـقَّ اهللا إيـاك َأن  اً    واحـدقيـهاً وصـوفياً فـكُن ليس ـفَ  68  6   حـصـْفإن

ـَ  75  7 ـَه آي ـُلَّ شَــيء لـ ـَدلُّ  عـلَـى  َأنّـ      ـةٌـوفـي كـ   دـــواحه  ـَت

ـْس كثـي  93  8 ـْفُ خـّل لـولَي   رـثـيـاً لـكواحــدوإن عـدواً       واحـدـراً أل

9  76   ـري غَـيناءا سفيـم َأر فَلَـمـشَامف      ت َأر لَـمي غَـونرا سيـمداسح ري  

10  69  حوـرِ  الـرانـتَـظ        ــهـَاب ـِس  وَأسـب   ن الـروحِـمـا كُـنْـتَ م آي

ـَسـتُ بِ  154  11 ـّي فَل ـَنْـتَقم مـنَ   ماـجرمي جهنَّـولَو َأدخَلْتُ نَفسي بِ       آيسٍوِإن ت

  غانية) - حافية – (خافية هي: نث،ثالث مرات مفرد مؤ .2

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

  سكُون يةـخَاف لَّـى كُـبـْفَعق           إذَا هبتْ رِياحــك فَاغْتَنمهــا      165  1

  والطَّريقُ مخُوفُ والكَفُّ صفْر            وال ِلي مـركَب       يةٌـحافوالرّجُل   122  2

3  126  لومِ َألَـسح العيرِي ِلتَنْقِل              ذِّلى     ـهصو نمةيغَان نَاقيبِ عطو  

  غواة)(:هي ومرة واحدة جمع تكسير، .3

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

  وما ِلسفيه ال يحيص ويخْرص              يشْتمون سفَاهةً     غُواةفَما ِل  105  1
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  (الشامتين)هي: ومرة واحدة جمع مذكر سالم، .4

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  152  ـي عموي ـكَأنح ـلَى           لَ        تْمللـو سـيـشَّامـَي تينمو  

  مجرد على (فَعَل يفْعل) الزما:أسماء الفاعلين من الثالثي ال
هو(آيس) وردت مرتين. وكلمة آيس بها قلب مكاني وهـو   جاء على هذا الباب اسم واحد فقط،  

يفَعـُل/   -. فَعَلييأس -يفْعُل / يئس -وقد ورد الفعل يئس في بابين فَعل يأيس. _ من الفعل أيس

ِئسابن منظور،-ي) ِئسي6/259: 1990ي(  

  الرقم
قم الصفحة  في ر

  البيت  ديوان الشافعي

  ولَو َأدخَلْتُ نَفسي بِجرمي جهنَّما         آيسٍـوِإن تَنْتَقم منَّي فَـلَـستُ بِ  154  1

  روحِـن الـتَ مـْنـُما ك سـآيه           ـَبابـروح وَأسـرِ الـظـتَـان  69  2

  يفَعل ) وال يكون إال الزما:ما جاء على ( فَعل *    
  )10/371: 1990. (ابن منظور، يوثُقُ -اسم واحد هو:(الواثقة).وثُقَ    

  الرقم
رقم الصفحة  في 

ديوان الشافعي
  البيت  

1  125  ص ـلْمـالع  ـُده ة قَيـتَابالكو دـقَ         يص دّال ـيببِالح كدوقَةياثالو  

  ن الثالثي المجرد على( فَعَل يفَعل) متعديا : ما جاء م    
  :وردت ثالث عشرة مرة ، منها

 إحدى عشرة مرة مفردا مذكرا ،هي: .1

 -  نافع – فاضح -راهب  -الجاحد -سالخ -  وردت مرتين" فاعل" -وردت مرتين" (سائل"

  قاطع).  -راعي

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  37  ـَتـإذا احالنج ـّبـنع ـفَ  ائٍلـساسـموناِئ ا دِلـس ّبـرابـي حج 

2  44  جزِي بِـوـوـاِألمي كانالًرِ الّذفَاع  صعلــو ـِباهللا س هـيذَابِهطَ عو  
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3  100  اعا وـظَ النَّـيا َأنْتَـاسِ علُمفَاع   ها مـيي ـنعع بِالنَّفَسِـد رمالع هلَي  

  لُعابه ومجاجه  هـنْـعر مـشَّـوال   ساِلخٌيقُ أسودـطـْاعر المنـوالشّ  63  4

  دحـاـجـال   حدهـفَ يجـْيـََأم كصى اإللــه  ـفَ يعـْي كَيـِفَيا عجب  75  5

6  89  س ـذَا الفيناًـِاكـكُن  رِهيانِ بِسمعنِ الزـوى كُنرب واهررِهيي داً ف  

  فيها بِفعِل مسي يفَاضح  ولَم تَكُنتَ تَعلَمها    ـْوباً َأنـُذُنتُـيـوقَد َأتَ  99  7

  هنَافعا الرْأي ـمحمود، ولَ فَلَا َأنْتَ ده    ـْرِيـُرْأي من ال يـوال تُعطين ال  117  8

  ْأنِ تَتْبعه السوامـالض  يـراعـكَي كُـــلَّ حــاٍل   ـونَه فـبِعـَّويت  149  9

10  151  ا هـكـِاتـيـاً حجّالر مـرعاِل واً  قَاطـسَل المـبع ةدـومِشْتَ غَيكَرم ر  

  راعية) - سارحة(هما: مؤنثًا،مرتان مفردا 

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  150  ياً برد ـَأ َأنْثُر نـسةمِ   ارِحهَأنْ       البنـواً ِلـْظُم مـثُورةياعنَمِ؟ـالغَ ر  

  :فْعل)متعدياًي -(فَعَل *أسماء الفاعلين من الثالثي المجرد على
  ورد اسم الفاعل من هذا الباب إحدى وثالثين مرة منها:

 طالب -تارك -وردت ثالث مرات فائت" -(راجٍ هي: أربع وعشرون مرة مفرداً مذكراً، .1

"وردت  صادق -كاحل -"وردت ثالث مرات" حاسد -الشاعر -شاكر-كافر -"وردت مرتين"

  طالق) - عابد - كاتم -خذآ - رازق - "وردت مرتين" خالق -قاتل-مرتين"

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

ـِك للبِيبِي َأنْتَ سْؤِلي وبغْيتي      ـوُل حـيقُ  155  1   نَماـْين سْؤالً ومغراجِكَفَى ب

  يةـالم والعـافوعـنْـدك اإلسـ      اِئتـفَلَىـيا عـْْأس في الدنـال تَ  184  2

  هـَافيـكَ تـِائـفَيهما من ـِفـفَاتَ َأمر كُنْتَ تَسعــــى لَه     ـإن فَ  184  3

  تسابـاً واحـن رِضـنْدك مـوع     تـِائـفَْأس يومــاً علىـا تَـفَلَ  37  4

  ترابـا يسـهـِاء بـإذا المرء جـــة      نَـْزِياًارِكـَتنـإذا لَم تَكُ  38  5
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  هطَاِلبذي َأنَا ـّي ِللـِوانـَير التّـكَثي     فعي وجدتَنــعى ِلنْنّى َأسـولَو أن  42  6

   ادـبـعـن الـٍل مـِْل نَيـضـبِفَه      ـيـِبـِالـطَـنَاً ِلـسـال حـَنـَف  80  7

  ته الكَواكبـْالّذي قَضـب رـِافـكَي     ـّأنمـنَجّـي المـنَّـرا عـَّبـخَ  45  8

9  59  تمـقْتُ بِـذلنَاَل مني أو ع ـنْأتُ ه     ـمره هللاـَأب  ـرـهـَّنـِم  شَـاكت  

  هـاجـجـه لُعابه ومـْوالشَّعر منود ساِلخٌ      ـْنْطيقُ أسـِالمالشّاعرو  63  10

  حاسدرني غَير ـا سـمـلَم َأر فيامت       ـما ساءني غَير شَـفَلَم َأر في  76  11

  ز منَالُهاـزتْ وعـه عـُداراتـمي      اسدـحلَّ النَّاسِ لَكنـوداريتُ كُ  145  12

13  145  ارِي المدفَ يكَيـوءرـحداس      ةمعنضرال ي إلـإذَا كان هالـّيواـُا زه  

  ِللْبصرِ عوت لُك بِالمنْـحـما كان كُهرِ      ـعد النَّومِ بِالسـالعينِ بكاحَليا  95  14

15  114  ـكلَوح ـانكبقـصتَادـاً لََأطَع      هالم ـإنـحِلم ـبي ـنيعطم بح  

  الوعد منْصفَا صادقُصديقٌ صدوقٌ  ها      ـلَم يكُن بِسالم علَى الدنْيا ِإذَا  121  16

17  115  فَ يىفَكَيوالهاوِى وُلدى       ـالفَتَقَاتفـَلَّ يـي كُـومٍ غَصةٌ ـو عرتَجي  

  فَاصنَعِ  وتَستَحي مخْلُوقاً فَما شْئتَ  اً   خَاِلقإذَا لَم تَصن عرضاً ولَم تَخْشَ  118  18

  يرازِقتُ أن اهللا ال شَك ـْنـقَـْوَأي ي     ـِخَاِلقتَوكَّلْتُ في رِزقي علَى اِهللا  130  19

  ا ِللَّذي يتَفَضُلـُّل إلـضـَا الفـوم      آخـذٌضِلـعلَى كُلَّ حاٍل َأنْتَ بِالْفَ  145  20

21  150  ومكَاتيّلْمِ الدـعيـنَِ م ـُن       هـدرِيـيبِـب ءـِإثْـوِإثْمٍ إذَا كَتَمو ادمٍ ز  

  وى صفيك َآدماـد َأغْـفَ وقَـفَكَي     عابِدإبليسـمد ِلـم يصـفَلَولَاك لَ  154  22

23  168  كدو فإن كـا ِإلينَّ       طَـــاِلقٌخُذْهلـمطَـَي و سنِـييالب القَ ذَات  

 
  داعية) -  طالقة – (ناظرة هي: فردا مؤنثًا،ثالث مرات م .2

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  95  رهالد كي ِإلَينيع أن ةٌلَورالنَّظَرِ      نَاظ نم عَأشْب لَمي وفَاتتْ واءج  

  طَاِلقَةالخَالِئق ها بينـُركـْوتَت      زالَةً  ـفَمن الحماقَة َأن تَصيد غَ  125  2

  ى السّقَامِـَيحِ إلـِالصح يةُـداع لَاثٌ هن مــهلكَه اَألنَــامِ       ـَث  149  3
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  حساد) - (الصياب هما: مرتان جمع تكسير، .3

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

  الصّيابوتَهوِي ِإلَيك السّهام              ها  ـِع تَردى بـي مواقـع فـقَـت  38  1

  رب المعارِجِ ال تُفْنِ لَهم عددا            ي ذَوو عدد  ادـحسْأتَ وـس نَشَـانْ  73  2

  الراجين) - (الناظرين هما: مرتان جمع مذكر سالم، .4

  :يفْعل)متعديا  -ما جاء من الثالثي المجرد على(فَعَل
  م الفاعل خمساً وعشرين مرة منها:قد ورد اس    

وردت مـرتين"   ظـالم"  -"ورد مرتين" كاذب -(مالك هي: ثالث وعشرون مرة مفردا مذكرا، .1

ساٍق  -عاصٍ -حامل - واعظ -هادي -ضائر -واشي -هاٍد -غالب -وردت مرتين" هاشم"

  واجد) -كافي -آٍت -الباني -العارف - ناطق -سارق -

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ن الشافعيديوا

  يا سواءـْدنـالماَِلكتَ وـَْأنـفَنُوعٍ       ـَبٍ قـلْـتَ ذا قَـْنـا كُـإذا م  32  1

2  42  صي دْل َأحهـوذْرِـغبٍى إلى عتَـال لَـإذا ق       كَاذ ـمقَاَل قُلُوبالم ْأب  

3  78  تُر ظّاً أنح كبسحوربٍـكى غَيقَ        اذدـوهالج نم ذَاكو لَمَأع لَم لُكو  

  يحِ اكْتسابِهـبِـتُواً في قَـولَج عحسن الظُّلْم مذْهبا       ـتَـْيساِلمـظَِإذَا  44  4

  جم تيهاً تَحتَ ظلَّ رِكابِهـَّى النيراً مــتَمّرداً       ظَاِلـمنَاـْفَكَـم قَد رَأي  44  5

  عجِيبـويغْزي بنُــوه !إن ذَا لَ       هاشمٍى المبعوث من آِلـَيصلَّي عل  49  6

7  115  آِلـُِل المـس نم كَّيالم يمٍفْتاشه        إذَا اشْتَدنَعصاذا يرٍِئ مبِام دج؟و  

8  69  ــاـالهــٌل والقَضفَض مكَ       غَاِلـبمـِائـو ـا خُـنحِ ـطّ في اللَّو  

رقم الصفحة  في   الرقم

  ديوان الشافعي
  البيت

1  49  مهـشُفَعفقومشْرِي وح موي  اِئي  ي   تْـإذَا ما بل درِينلنّاظ خُطُوب  

  سْؤالً ومغْنَما لراجِينكَفَى بِك ل      ْؤِلي وبغْيتي ـوُل حبِيبِي َأنْتَ سـيقُ  155  2
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  شَرهم َأبداً ،هادلْقُ لَيس بِـوالخَنها       ـدى في مواطـهـَإن الكلَاب لَت  76  9

  ك من هذَا فَزاال عنِ العهدإلى ذاميمة     ـَالهوى بِنواشيإلى أن مشَى  77  10

  وال موتُ من ماتَ قَبلي بِمخْلدي ي    ضاِئرِفَما عيشُ من يرجو هلَاكي بِ  82  11

  اديـهر ـْيـَامٍ وخـر ِإمـْيـخَكّ       ـر شَـْتُ غَـيـْيـّولـَن تلَكــ  84  12

  عد علَيه العمر بِالنَّفَسِـن يـيا ماسِ عما َأنْتَ فَاعلُه        ـَّالنظَـواعيا  100  13

  وثَوبه غَارِقٌ في الرّجسِ والنّجسِثيابِ النَّاسِ يغْسلُها        ـِلٍلـامـحـَك  100  14

  اصِـعـدى ِلـهـونُـور اِهللا ال ير        لْــم نُوـَأن العـي بِـبرنـوَأخْ  106  15

16  126  تَمـَرباً ِلـو   ساقفي الدرسِ َأشْهى من مدامة لَّ عوِيصة        ـحـايلي طَ

  وذلَّةُ موثَق ديونٍـوع مـضـُوخ        سارِقخَافَةُـه مـب لَـْغرِيـِإن ال  129  17

18  130  ْأتيـي بِـساُهللا الع ـهـظ       هلبِفَض ميم كُني لَم لَوبِـَّنَّي اللـِو انسقنَاط  

19  154  رد لّهـَل   فْرط الوجد َأجفانُه دماًـِيض لـتَفه       ـَّدبِ إنـالنَّعـارِفـالف

20  164  ا متَعـي بـن زنْيـِزا        ـَالدهنَتزِيـالا وي رهوـد ّينبلَى المي عيْأتانالب  

21  168  بِرَأصـللسـحقَـمأتـام و ي       ـَدـوإالّ فَانـهو ـَب  آتـعح ـدنِـي  

ـْتَإن فَ  184  22 ـُن   كَافيهت ـِائـن فَـما مـيهـِفـَفـى لَه       تَسعــاتَ َأمر ك

  باً يداوِي من جنُونِ جنُونِـْيـِبـطَ      واجِدون ولَستُ بِـنَـك مجـونُـجنُ  161  23

  الحجيج) -: (قضاة ورد مرتين جمع تكسير هما .2

رقم الصفحة  في   الرقم

  البيت  الديوان

ـَد ضـلّوا      قُـضاةُ  55  1 ـْرِ ق ـَـقد بانَتْ خَ           الده   همـسـارتُـفَ

2  110  اً ِإذَا فَاضرحسججِيالح   نىالفَاِئضِ           ِإلَى م اتمِ الفُرلْتَطضاً كَمفَي  

  يفْعل)متعديا. -*ما ورد من الثالثي المجرد على(فَعل
  :منها الباب تسعا وعشرين مرة، ورد في هذا
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"وردت  عـالم  -عادم -"وردت سبع مرات" (صاحب ست وعشرون مرة مفردا مذكرا ،هي:

وردت  راضٍ" -طاوي -خاسر -آمن -ضاحك -شاهد -"وردت ثالث مرات جاهل-أربع مرات"

  الجاهل)   -زاهد -راكب -غارق -مرتين"

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

 هصاحبوعار علَى الشَّبعانِ إن جاع   ـي       صاحبِـني َأسعى لَأنْفَعـنّـولَك  42  1

2  78      هّمنِ عاب دعارِ بقّ الجقْضِ حي نمو  بِواحصدعبِ والبلَى القُرنَى عاَألد ه  

  ي الدهرِ وال في غَيرِهـبه فـَأصح       اًصاحبعتَ فَلَم َأجِد ِليـلَـي اطّـِإنّ  89  3

4  109  ْل إذاـبـصـَي بـِبـاح       فَاها ِلي جدتُ بـعىـالـِدضراِل ِليوالوِص ّدو  

5  149  َأيـْلـِتُ العـرمـصـُبـاح         مكَرِي لَهلـوو ـْدتـَو ـَه آبـ   امـَئـِاء لـ

  ينِـِا المعزّي وإن عاشَا إلَى حـَولبِه        صاحزي بِباق بعدـَعـُا المـمـفَ  167  6

7  43  اـا َأنَـمـعمـالجاد       ــنلَكو ِواب الك تُجِيب َأن داُألس نــا مالبـم  

8  45  مـمـاِلـع ا كَـا يـاً َأنمو كُون        ـقَانـضم المـاء ـُنـهاجِبنِ ومي  

  متَنَسّك ٌلـاهـجه ـْنـر مـَبـْوَأكمتَـهتَّــك        مـِالـعيرـِبـفَساد كَ  135  9

  جاهُلهو  س َأخَو علْمٍ كَمنـْيـولَ       عاِلمــاًلّم فَلَيس المرء يولَـدـَتَع  141  10

11  141  ص إنـوالـغ ـيركان مِ إنقَواِلمإذَاـْيـِبـكَاً       ع تْ ِإلردُلـَرافحالم هي  

12  67  نتُ عمٍلالصاهفٌ    جشَر ـقمَأح اً ل  َأوضه َأييفـِوالحضِ ِإصرنِ العوص  

  دــِاهـشَ داًـَة َأبـينَـكـسـَوتة         ــكَـرِيـحـَلَّ تـُي كـه فـوِلل  75  13

14  79  وـضـاحـوالكـم        هفْرِققَ مكَنَايا فَو ـلَوعي غـان لَم دكَم ناتَ ما مبَي  

15  89  َأجـوحو سي ِللـلبـْدـَعةِلعـَأقَاً        نَـِآماد يـْيـَره نراذسِ ُأحيلج نم  

16  92  جـوتُ ستـكُـدـِو        تُهاً فَلَزِمرتْجَأجـإذا لَي م رِبـِم تُ بِـْداً فَلَسرِحخَاس  

17  151  ب ودـَأججـملـُوو بِتُّـَود ياً        طَاوِووعِ كَشْحـلَى الـعجتََألَّمشَا ياً والح  

  حكَم الدهر بِما  راضٍ يـنـَنّـولَك  وماَ كُنْتُ َأرضى من زماني بِما تَرى        92  18

  قَهر  كنّهاـول راضٍهاـي بِـّإنـفت األيام خَانَتْ عهودها        ـَانـِإن كـفَ  92  19

  والنّجسِسِ في الرّجغَارِقٌ وثَوبه اسِ يغْسلُها       ـَابِ النّـَيـِامٍل ِلثـحـكَ  100  20



 
 
 
 
 
 

    ....ديوان الشافعي اسم الفاعل في

  
  

66 
 

  ضِـها والنَّاهـبِقَاعد خَيفَ واهتفْ ى        ـمنفْ بِالمحصبِ منـاً قراكبيا  110  21

  يهـه فـْد منـه َأزهـْيـَذَا فـوهذَا       ـربِ هـي قُـفدـزاهذَاـهــفَ  173  22

23  184  ـَأعع نِـرِضـالجِلـاه        يـهفـكُـفُالسـاَل فَـا قَـلُّ مـهف ـوـيه  

  :(واسعة)هي مرة واحدة مفردا مؤنثًا، .1

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

  اقَ الفَضاءـضا ضـقَـزَل الـَإذا ن  ولكــن     عةٌـواسوَأرض اهللا  32  1

  :(الجهال)هي ومرة واحدة جمع تكسير، .2

  الرقم
في الرقم الصفحة 

  البيت  ديوان الشافعي

1  150  نَحم نماَلوهالجهاعاً َأضلْمع      مـوم ـنسالم ـنَعظَلَم فَقَد نجِبِيتَو  

  (الواطئين):هي ة واحدة جمع تكسير،ومر .3

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

  فَزلَّت الواطِئيننَا في ـلُـعـا نََـبِنَ        جزى اُهللا عنّا جعفَراً حين َأزلَقَتْ    58  1
  

  يفْعل ) متعديا : -أسماء الفاعلين من الثالثي المجرد على ( فَعل
  هي:(الوارث). مرة واحدة،وردت   

رقم الصفحة  فـي  الرقم 

  البيت  ديوان الشافعي

1  156  والنُّه ّةُ البِروقُد يدعنِ سي ابففي        ىوو ارِثا الومقَدقاً مدوق صالفَار  

  :الثالثي المزيد في ديوان الشافعياسم الفاعل من 

  حرف واحد فقط أربعين مرة كما يأتي: ورد اسم الفاعل من الثالثي المزيد ب
 - المصيبات -المقلين -مبلغ -مجيب -(مرسلورد خمساً وعشرين مرة، هي: )(بالهمزةالمزيد .1

 - مهلكة -المسلمين -منصف -مطيع -"وردت مرتين" المحب -مخلد -"وردت مرتين" المفتي

     مشغلة) -المغير -المسن -منعم-مجرم -محب -"وردت أربع مرات" مسلم -مفيد
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  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

  اب؟ـَاه الكتـا أبـمرسٌلـم ومن  اب؟     ـَي الكتـا فـفَمن حائٌل دون م  38  1

  امجِيبره َأن َأكُــون لَــه ـفَـَأكْ  فيـه بِكُّل قُبــحٍ    ـبني السـاطـيخَ  43  2

3  48  نغٌفَملبـعمرِس نيسةً     ـالـنَّي الح  كَرِه إنقُـَُأنْف ها ـْتـوو ـُلـسبو  

4  56  لَى مي عفَ نَفْسا لَهـاٍل ُأفَـي    قُـهّر  لَى ـعـالملَّينِل قَأه نم  اتوءرالم  

  المصيبات ِإحدى ما ليس عنْدي لَمن  جاء يسألُني     ى منـإن اعتذَارِي إل  56  5

  احـَنـج  َؤادـوضـمة مشْتَاق الفُ  زاور     ـتَفيالْمكّي هْلالمفْتيسِل  67  6

  ع؟ـيصنَ  إذَا اشْتَد وجد بِامرٍِئ ماذا  اشمٍ    ـكَّي من آِل هـالمالمفْتيسِل  115  7

8  82  ري نشُ ميا عاِئرِي    فَمي بِضلَاكو هج  تُ موال مـوم ي بِ اتَ ـنلقَبخْليمد  

  عـيـِطـمب ـحـِلمن ي المحبإن ادقاً لََأطَعتَه        ـك صـُبـان حـو كـَل  114  9

  ىـشْرى وجاز ِإلى الحمإذَا قَارب الب  ه     ـووصلُالمحبوفي القَلْبِ ِإشْراقُ  154  10

11  121  كُني ا ِإذَا لَمنْيلَى الدع المـبِسا        ـه  دعقُ الوادقٌ صوديقٌ صدفَ صنْصام  

  ةـيفَـنـَأبو ح ينـلمـسـالمِإمام ها         ـْيـَن علـالد ومـد زان البـَلَق  121  12

  امِـقَـسّـى الـإلَ وداعيةُ الصحيحِ اَألنَــامِ        كَهـِمــهلنـلَاثٌ هـثَ  149  13

  مـَتـتَـدي ومكْـون لَـُنـوإالَ فَمكْم        ـدتُ وِدادهـفَـاً واستَيدـمفبثَثْتُ  150  14

  مِـلـسـمـبِ قُ ـوتَجنَّبوا ما لَا يلي     رمِ   ـحـمـعفُّوا تَعفُّ نساُئكُم في ال  151  15

16  151  س ناً مركُنْتَ ح ـلَـلَوم ـاجِـالَة        تَّاكَاً ِلدا كُنْتَ هـممرـحة ـمـسمِـل  

17  154  نفُ عنَّي تَعفُ عتَع تَفَِإنـمـم        دّر يمٍ حمٍ غَشُوـظَلُولْقَ نـي اكملساًـم  

  اًمسلمنْتَ ـفْوِ اِهللا إن كُـَر بِعـوَأبش ن بين هاتَينِ من الخَوف والرجا       ـوكُ  153  18

  وال يظْمأ راباً ال يضام ـاً شَبـِحـم  نَا شَراب اُألنْسِ يا من ِإذَا سقَى     ـَْأذق  153  19

  اًمجرِمالجود  ا ذَا المن ـوِإن كُنْتُ ي  ي      ـِرغْبتعـلْق َأرفَـك ِإلـه الخَلَيِإ  153  20

  امنْعملَى وـاً عـَانـّنـتّ مـْوال زِلتَني        ـوهدينيـَتـْالّذي عذَّبَألَستَ  155  21

  الْمسنمِ يجرِي الفَتَى وـْي العلـفـفَتَ        ـمـِلـعدـباد ِلما قَـِخَلَقْتَ الع  160  22
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  اـانَـَإذا َأت رِـْيـغـمـِْلل  ٌلـْفَـويْأنٍ        ـضوكـسـداعِ مـسنَا ِللْخـِلَب  162  23

24  162  ـكُلُّ العمِ سى القُـلُوآنِـولةرشْغالفقه في الدينثَـديـإال الح       م وعلم  

"وردت  مضـيع  -"وردت مـرتين"  معلم -(المنجم هي: ورد المزيد (بالتضعيف) ست مرات، .2

  المعزي) -مرتين"

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

َـّـمعـنَّـيخَبّرا  45  1   بـواكـقَضته الكَ  كَافر بالّذي  أنّـي         المنَج

2  56  نفَا مالج رلَى مر عبلَّـمٍتَصعلْمِ في نَف           مالع وبسر ـَفَإناتـره  

3  152  لَقَدـقـتي         ويتَ خَلتَلَيواب تُكلَوب  كَفَاك لَقَدو ّملعلمـِي تَعـييـم  

  عـمضيّ شُكْرِ ذَاكـمنْه وأنْتَ ِل  ة         ـعمك بِنـومٍ يبتَديـلَّ يـفي كُ  114  4

  مـاً فيهم غُرر الكَلمضيّعفَلَستُ   في شَرّ بلْدة         لَعمرِي لَِئن ضيّعتُ  150  5

6  167  عا المـفَمي بِببِه        ـزاحص دعب لَا   اقيالوّزعنِ مياشَا إلَى حع وإن  

 -مـواتي  -المهيمن "وردت ثـالث مـرات"   -مسابب ( هي: المزيد (باأللف) تسع مرات، .3

   مداخل) -مساعد -مجاورة-مؤمن

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  42  بتُ  رِفْعِإذَا سدايـْذٌل تَز ي نةً ن إلّا أن بيا العـأك وم ابِب ونسهـَم  

2  45  ما يكُون اِلماً َأنا كَعمـو ان ـقَض نم اءهـالمـياجِ نِـمـوب  

  داـزِيـك مـيـَوَأفَاض من نعمٍ عل عفْوه المهيمنِاك منـفَلَقَد أت  80  3

  ةـَفَاطميـب الـض حـيرون الرفْ من ُأنَاسٍ نالمهيمبرِْئتُ ِإلى  183  4

  يـوكُّل غَضيضِ الطَّرف عن عثَرات يـمواتُأحب من اإلخْوانِ كُّل  57  5

  هـتـي ُأمـف داًـَأو أن أسوء محم الجزا يوممْؤمنٍَأُأرى معوّقَ  59  6

  داًـَرى َأحـا نَـمـولَيتَنَا ال نَرى م   مجاوِرةًلَيتَ الكلَاب لنَا كانَتْ  76  7

8  76  خَاءرِي رهتُ في دةً تَقَلَّبدشو  نْل مه اءيتُ في اَألحيونَادداعس؟م  

 ياـِمالـه وشـلّـي حـفََأعيتْ يمين  ٍلـداخـمدوقَيـدني ربّي بِقَي  183  9
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  ورد اسم الفاعل من الثالثي المزيد بحرفين اثنتين وعشرين مرة علي النحو اآلتي:
"وردت  مشتاق -(مرتقب هي: المزيد بحرفي (الهمزة مع التاء) ورد اثنتي عشرة مرة، .1

  معترف). -مفترقان -ملتطم -مكتسي -ملتمس -مستتر -معتذر -منتظر -مرتاح-مرتين"

 -متـورع  -(متخصـص  :هـي  ء مع التضعيف) ورد ثماني مرات،المزيد بحرفي (التا .2

  متنسك) -"وردت مرتين" -متمرد -متلون -متهتك-متمسك

  الرقم

رقم الصفحة  

في ديوان 

  الشافعي
  البيت

1  105  فَاض انثْمع ي َأنّبر ُأشْهِدٌل  ـو  لُها فَضيلع َأنتوـخَـَمّـصص 

 ورّعـتَـُم يـوما هو إذْ يغْتَابن ه  ـِأن َأغْتَابه من ورائتَورعتُ  118  2

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

  بِـمرتَق  ي كُلَّ حينٍ عينِإليه ف والبدر لَوال ُأفُوٌل منْه ما نَظَـرتْ   46  1

  احـجنَ الفَُؤاد  مشْتَاقوضـمة  تَزاور سِل المفْتي الْمكّي هْل في  67  2

  انيـوإن خَانَنَي بعد التَّفَرق كتْم زةَ ـى َأرضِ غَـِإلمشْتَاقٌوإنَّي لَ  160  3

  دـَلـَوالموتُ يطْلُبه من ذلك الب لَد  ـباً إلىمرتَاحعيسِومتْعب ال  79  4

  الرصد  فيه علَي منْتَظر والموتُ ةٌ ــَآمالُه فَوقَ ظَهرِ النَّجمِ سابِح  80  5

  ر عندك فيما قال أو فجراـإن ب اً ذرـمعتكـاقبل معاذير من يأتي  90  6

7  90  يكضري نم كه ـظَلقد َأطَاعراه أصابك من يأتيك قَدتَت  وسراـِم  

8  99  رهتُ الدربسعلْتَمـبِاًمهي ـجد انفََألْه قَةـال ي ـَأخَاثمـتيـاس  

  ىـسـمكْتَ عارِياً َأوفي حالَتَيه: ه  ـنَى بِـذي يعـإال َأخُو العلْمِ الّ  101  9

10  110    نىِإلَى م ججِيالح اً ِإذَا فَاضرحضاً كَ سمِفَيلْتَطم  اتضِـالفَاِئ الفُر  

11  127  الغ رِما حجزِقَ الحر نم نانِ نَى ـلَكدفْت ضت انِـرِقَـَم ـفَـََأيقر 

  لكـضـفَـبِ ترفــْمعفاقصد ِل ة ـاجـحــبتَـيـلـبوِإذا  133  12
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 متَمسّك  هاـالـأذيـرتُ بـفص نَى ـغـةَ رأس الـرأيتُ القناع  133  3

4  135  ـفَسكَبِير اداِلمعتَّــكتَـهم م رَأكْبٌلواهج نْه ـنَـتَـمّـسك  

  تَميُل إذا الرّيح مالتْ ماَل حيثُ   لوّنٍـَمتوال خَير في ودّ امرٍئ  140  5

6  154  نفُ عنَّي تَعفُ عتَع فَِإندّرتَمم   لْقَاكي نيمٍ حمٍ غَشُواً ظَلُوملسم  

7  44  ر قَد اًفَكَـمنَا ظَاِلمـتَمَأياً ردـَّم لَّ رِكابِهتَ ظيهاً تَحت مى النَّجري  

  منهمك) -(منفرد هما: المزيد بحرفي (الهمزة مع النون) ورد مرتين، .3
رقم الصفحة  في   الرقم 

  البيت  ديوان الشافعي

  اًمنْفَرِدتَبقَ سعيداً إذا ما كُنْتَ            فاهرب بِنَفْسك واستَأنس بِوحدتها  76  1

  كـمـهـمنْ  به ولَا ذَا يراني            هِـابِـي علَى بـرانـَا ذَا يـلَـفَ  133  2

  :  *أسماء الفاعلين من الثالثي المزيد بثالثة أحرف
ا ، مرة مفردا مذكرورد اسم الفاعل من الثالثي المزيد بثالثة أحرف (استفعل) مرتين فقط 

  : (المستوجبين).(مستحسن)، وأخرى جمع مذكر سالم

  الرقم
رقم الصفحة  في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  38  روما الح سنفََأحنــستَحسم           نْهم واجم علَه ابـَنـِتـصيان  

2  150     هاعاً َأضلْماَل عهالج نَحم نمو        نَعم نمونجِبِيتَوسظَلَ الم ـفَقَدم  

فلم يرد اسـم   افعّول )، -افعاّل  –وهي (افعوعل  وزان الثالثي المزيد بثالثة أحرف،أما بقية أ •

 .ان الشافعيفاعل منها في ديو

  كما لم يعثر الباحثان على اسم فاعل من الفعل الرباعي المجرد ومزيده في ديوان الشافعي.    •

 ل واإلبدال في اسم الفاعل في ديوان اإلمام الشافعي:اإلعال
"هذا باب ما اعتل من أسماء  :تحدث سيبويه عن ذلك، حيث قال:اإلعالل في اسم الفاعل 

) فاسم الفاعل يعتل باعتالل فعله ويصح 4/348: 1982األفعال المعتلّة على اعتاللها"(سيبويه،

ينهما من مشابهة في الحركات والسكنات وعدد ) ، وذلك لما ب1/270: 1954 ،بصحته (ابن جني

فاألصل أن  ،أعلت المه بالحذف اللتقاء ساكنينالحروف. فقد ورد اسم الفاعل (الراجين) وقد 
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وهذا يحدث في الفعل المضارع يرجو عندما تتصل به واو الجماعة اللتقاء  ،يقول (الراجيين)

  ساكنين فيصبح الفعل يرجون بدال من يرجوون.

الباحثان على ما ورد في ديوان الشافعي من إعالل أو إبدال في اسم الفاعل، فكان مما  واقتصر

  وقفا عليه ما يأتي:  

  :عينه ألفًااسم الفاعل من معتل العين من الفعل الثالثي المنقلبة  )1
يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي األجوف المنقلبة عينه ألفا بقلب هذه األلف همزة؛ وذلك لئال 

: 1954مع ألفين ،تقلب الثانية منها همزة ؛ألن األلف إذا حركت صارت همزة(ابن جني، يج

1/280-281.(  

"وردت  فائت - ) اثنتي عشرة مرة ،وهي: (سائل) "وردت مرتين"12وقد ورد ذلك في الديوان (

  عائدي). -زائل -النائبات -الفائض -ضائري -دائمين -حائل -ثالث مرات"

قبلها  لمناسبة الكسرة اسم الفاعل من معتل الالم تقلب فيه الواو ياء، :ماسم الفاعل معتل الال )2

 .ألن أصلها (غازو) ،في اسم الفاعل، نحو :غازي

وذلك نحو :  "واعلم أن هذه الواو ال تقع قبلها كسرة أبدا إال قلبت ياء، :قال سيبويه

  ).4/386: 1982غازٍ"(سيبويه،

وقد حذفت الياء  الراجين" -قاسٍ -راجية - ات، وهي :(ناجٍ) أربع مر4وقد ورد ذلك في الديوان(

  اللتقاء الساكنين".

وتحذف هذه الياء إذا كان االسم  نكرة في حالتي الرفع أو الجر ،ويعوض عنها تنوين، وتثبت في 

)"تقول من غزوت :هذا غازٍ ،ومن 1/282: 1979حالتي التعريف والنصب، قال المبرد (المبرد، 

  ،ومن خشيت :هذا خاشٍ . رميت :هذا رامٍ

- باٍق - راضٍ"وردت مرتين" -هاٍد -طامٍ - وهي:(ناٍء ) عشر مرات،10وقد ورد ذلك في الديوان(

  قاسٍ). -ناجٍ - آٍت - ساٍق

3(:وارد في لغة العرب ،وقد جاء في سر صناعة  إبدال همزة التعدية هاء قلب الهمزة هاء

ة فقولهم في (أرقت: هرقت)،وفي (أنرت الثوب : اإلعراب :"وأما إبدال الهاء من الهمزة الزائد

  )2/554، 1993هنرته)،وفي (أرحت الدابة : هرحتها).(ابن جني، 
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كما تحدث ابن هشام أيضا عن قلب الهمزة هاء في كتابه :نزهة الطرف في علم الصرف حيث 

  ). 158: 1990وهرقت الماء ،وهردتك)(ابن هشام،  وهرحت الدابة، قال: (هثرت التراب،

) ثالث مرات وهو اسم الفاعل (المهيمن)، حيث قال 3وقد ورد ذلك في ديوان اإلمام الشافعي (  

أأمن فهو مؤامن قلبت الثانية ياء  هو من(آمن) وأصله: أصله(مؤيمن)،وقال الجوهري: المبرد:

  )6/210: 1985فصار(مؤيمن) ثم صيرت األولى هاء فصارت مهيمن.(القرطبي، 

  القلب المكاني : 
رف ابن الجاجب مصطلح القلب المكاني بـ"تقديم بعض حروف الكلمة على يع 

  )1/21: 1982بعض"(االستراباذي ب، 

آيس من الفعل م الفاعل الذي ورد في ديوان الشافعي ، فقد ورد مرتين هما :سقلوب من امال أما

 وذلك :التصحيح مع موجب اإلعالل -ويعالج الصرفيون هذا النوع من القلب تحت عنوان. أيس

، ومع ذلك يبقى ذلك تبعا لقواعد اإلعالل في العربية أن يكون في الكلمة حرفا يستحق اإلعالل

، مثال ذلك الفعل أيس الذي لى وجود القلب المكاني في الكلمةالحرف صحيحا، فيكون ذلك دليال ع

 يوجد فيه حرف علة وهو الياء المتحركة والمفتوح ما قبلها ، وحسب قواعد اإلعالل من

: 2008، فتكون الكلمة (آس)(الراجحي،الحرف إلى األلف ويدغم فيما سبقهالمفروض أن يعل هذا 

وفي هذه الحالة يحمل أبو علي الفارسي هذا القلب على األمرين معا ألنه ال مصدر للمقلوب .)15

أما المقلوب منه فمصدره اليأس. ونخلص إلى أن أيس مقلوب من يئس فهو على وزن عفل. (ابن 

  ) 72- 2/70 ي، دت:جن

  :: الجانب النحويثانيا
  :سنعرض في هذا المبحث

   إعمال اسم الفاعل:
  وسنتناوله من حيث إنه:  

  : ويعمل اسم الفاعل عمل فعله المبني للمعلوم ،لألسباب اآلتية:عامل - أ

  ).1/164:  1982(سيبويه،فعل المضارع في الحال واالستقبالمشابهة ال -1

  ).3/485: 1982(االستراباذي، ارع لفظاً ومعنىلمضمشابهة الفعل ا-2

  ).3/106: 1980موافقة الفعل المضارع في الحركات والسكنات (ابن عقيل، -3
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   ).80-2/79ولذا فعمله عندهم بال قيد أو شرط(الفراء،د.ت : فعل دائم عند الكوفيين؛-4

  أسباب إعماله عمل فعله:(مفرداً كان أم مثني أم جمعا)
فإنه يعمل مطلقاً عند نحاة البصرة سواء أكان ماضياً أم حاالً أم  رناً ب(أل):إذا كان مقت-1

  ) مع خالف عند بعضهم.3/485: 1982االستراباذي،  -1/181: 1982استقباالً (سيبويه، 

ابن عقيل،  - 5/83: 2001: أنه ال يعمل إال ماضياً فحسب (السيوطي،فالرمانى والفارسي

)، كما يرى األخفش: أنه ال يعمل، وإذا عمل النصب 2/879: 1993الشلوبين،  -3/115: 1980

 – 3/489: 1982في اسم فإن هذا االسم يعد منصوباً على التشبيه بالمفعول به. (االستراباذي، 

  ).3/185: 1989ابو حيان، 

ورأي نحاة البصرة هو الذي نتجه إليه، ألن اسم الفاعل يحل محل الفعل عند اقترانه ب(أل) التي 

وكذا ما حل مّحله  والمعروف أن الفعل يعمل في جميع الحاالت، ّدها أغلب النحاة موصولة،ع

  .). 1/551ابن عصفور، د.ت:  -136: 1979الزجاجي،  – 2/65: (األزهري، د.ت

  :ا كان غير مقرن ب(أل)، فله شرطانإذ-2

:  1980، ابن عقيل،3/217(ابن هشام، د.ت : داللته على الحال أو االستقبال :األول

)، أما إن دّل على المضّي فال عمل له، والعلة في عدم إعماله في هذه الحالة هي فقدانه 3/107

ألنه يحمل )؛5/83: 2001المشابهة بالمضارعة، إال أنه يعمل الجر في االسم التالي له (السيوطي،

سيبويه، درسٍ"( ة كاتبفإذ أردنا معني المضّي في قولنا هذا كاتب درساً فهو بمنزل ،معني المضي

  ).4/148: 1979المبرد،   -1982:1/164

؛ فكذلك لزوال ال يشبه االسم مشابهة قوية، ولهذا لم يعرب وإنما بني فكما أن الفعل الماضي

، فيبقي على أصله كاسم، واألصل في األسماء لفاعل للمضارع بداللته على المضيمشابهة اسم ا

   ). -417: 2002أال تعمل إال الجر(ابن الوراق، 

إال أن الكسائي خرج عن ذلك بذهابه إلى إعمال اسم الفاعل إذا دّل علي المضي مستدال باآلية 

وقد رّد عليه النحاة بأن ذلك على حكاية الحال  )١٨الكهف: ( چ  ڱ ڳ   ڳ  ڳ  ڱچ  الكريمة

  ).363: 1992ابن هشام،  -2/627: 1986السليلي،  -5/82: 2001(السيوطي،
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  :تماداالع الثاني:
  واالعتماد يكون بالصور اآلتية :

 أن يقع بعد النفي: نحو قول الشاعر:     )1

 ياللخَ يُللالخَ دجِي ىفَو نم ْلب                        ثِ ناكةَ مذ انلّالخ ما راعٍ

 : : نحو قول الشافعيالستفهامأن يقع بعد ا  )2

  وإن كَرِهتْها َأنْفُس وقُلُوب               فَمن مبلغٌ عنَّي الحسين رِسالةً 

 : : نحو قول الشافعي النداء أن يقع بعد )3

 سبَل المودة عشْتَ غَير مكَرمِ            يا هاتكاً حرم الرّجاِل وقَاطعاً        

 : : نحو قول الشافعيأن يكون حالًا )4

رهتُ الدربساً علْتَمي         مدهي            بِجاسمي التانفََألْه قَةَأخَاث 

آية رج من بطونها شراب مختلف ألوانه".(سورة النحل : نحو قوله تعالى : "يخأن يكون نعتًا )5

69( 

، 1998الخضري،  -217/ 2ابن مالك، د.ت:  - 1980:3/107(ابن عقيل،  أن يكون مسندا )6

 :): نحو قول الشافعي  2/59-60

  وإن خَانَنَي بعد التَّفَرق كتْماني        وإنَّي لَمشْتَاقٌ ِإلى َأرضِ غَزةَ       

  عدم التصغير وعدم الوصف السم الفاعل. الثالث:

إن التصغير والوصف خاصيتان من خصائص االسم اللتان تضعفان جانب الفعلية في اسم الفاعل 

ابن يعيش،  -3/468: 1998الذي هو علة اإلعمال(االستراباذي،،وتبعده عن مشابهته بالمضارع 

). وهذا الشرط محّل خالف بين أهل البصرة وأهل الكوفة الذين أجازوا إعماله 4/101-103

   ). 2/294الصبان، دت: -2/623: 1986(السليلي، •وتبعهم بعض البصريين مصغراً وموصوفاً،

  : *أسماء الفاعلين الناصبة مفعوال به ، وهي 

 -(حائٌل: دون* أسماء الفاعلين الناصبة لمفعول به واحد، وردت ثالث عشرة مرة، هي: .1

 -: حرمهاتكاً - مضيعاً: غُرر -ملتمسا: أخا - عادم: الجواب -: زينةتاركاُ -: مامرسٌل

                                                           
 والمقصود بما بعد النقطتين ذكر المفعول به السم الفاعل. •
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: مستحسن -واجد: طبيباً -الوارث: صدقاً -الراجين: سؤالً - طاوياً: كشحاً -قاطعاً: سبل

  صيان).

  الرقم
قم الصفحة  في ر

  البيت  ديوان الشافعي

1  38  حائٌلفَمننوتدي الكاب؟  ـَما ف  نٌلومسرما م  اهاب؟ـتَـِكـال أب  

2  38  نَـــةاًـارِكـتَتَكُنإذا لَمزِي   ج ءرـإذا المت  اـاء بِهسرابـي  

3  43  ا َأنَاـممادالعِجواب  ــنلَكالب والك تُجِيب َأن داُألس نــا مم  

4  99  رهتُ الدربساًعلْتَممـبِجي ـهفََألْخََأ د قَةـاثانـهـي التـميـاس  

  مـلـالكَ غُررفيهم اًمضيّعفَلَستُ  شَرّ بلْدة لَعمرِي لَِئن ضيّعتُ في  150  5

  رمِـكَـم المودة عشْتَ غَير  سبَل   اًـعـقَاطالرّجاِل وحرمهاتكاًيا  151  6

7  151  ـَأججومب بِتُّـود لَوو وعِ   طَاوِياًودلَى الجتََألَّ كَشْحاًعشَا يـوالحم  

8  155  ْؤِلييبِي َأنْتَ سبِيي قُوُل حتغْيبو  كَفَى بِكاجِينْؤالً للرغْنَ سـوماـم  

9  156  والنُّه ّةُ البِروقُد يدعنِ سي ابففي   ىووارِثوق الوقاًالفَاردا صمقَدم  

 ونِـُجن  ونِـُيداوِي من جن طَبِيباً  دـواجِـجنُونُك مجنَون ولَستُ بِ  161  10

11  38  روما الح سنفََأحنــستَحسم   نْه صيانم عابـنَـِتـْواج م ـلَه 

  : الحسين/رسالة).ووردت مرة  واحدة ،هي(مبلغ ،أسماء الفاعلين الناصبة لمفعولين .2

  الرقم
رقم الصفحة في 

  لبيتا  ديوان الشافعي

1     نغٌفَملبالةًعنَّي  مرِس نيسكَ                الح إنـوـرِه قُلُ تْها َأنْفُسـوبو  

  هي: ،وعددها أربعة لكنه جاء متعديا بحرف جر، سم الفاعل لفعل متعد .3
  مجيباً : له). -: لشكر ذاكمضيع –: لمن مطيع - (حامل: لثيابه

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  شافعيديوان ال

  وثَوبه غَارِقٌ في الرّجسِ والنّجسِ      النَّاسِ يغْسلُها        ِلثيابِحامٍلكَ  100  1

  عـيـطـميحب ِلمنإن المحب لََأطَعتَه                لَو كان حبك صادقاً  114  2
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3  114  يكتَدبمٍ يوي كُلَّ يفمعبِن                 أنْتَ ـةو نْهِلشُكْرِم ذَاك ضـمّـيع  

  امجِيب لَــه َأكْره َأن َأكُــونفَ             حٍ  بيخَاطبني السفيـه بِكُّل قُ  43  4

  وورد مرة واحدة،هي(قاعد:خيفها).،  سم فاعل لفعل الزم وعدي بنزع الخافضا .4

  الرقم
م الصفحة في رق

  البيت  ديوان الشافعي

1  110        نىم نبِ مصحفْ بِالماً قباكا رفْ بِ      يتاهوداقَاعفَهخَي ضِـوالنَّاه  

 وورد أربعا وثالثين مرة، منها:  ،اسم فاعل لفعل الزم متعد بحرف الجر .5

  ثالث وثالثون مرة اسم فاعل مفردا مذكرا هي: 

 - واقفاً" وردت مرتين"  -صارماً -فاخراً -فائت -ناٍء -ناج - مشتاق  -معترف  -  (غارق

 - متمسك -باٍق - "وردت مرتين" راضٍ -مستتراً -مساعد -منفرداً -آيس -غالب -قاسٍ - قاعداً

  آخذ). - راهباً -ساكناً-منتظر -كافر -عالما - زاهد -طالق -متنسك -جاهل -متهتك - منهمك

  الرقم
 رقم الصفحة في

  البيت  ديوان الشافعي

  في الرّجسِ والنّجسِ غَارِقٌوثَوبه  ا ـاسِ يغْسلُهـابِ النَّـيـِلثكَحامٍل  100  1

  لكـضـفَـبِ رفـعتـمصد ِلـفاق ة ــاجــحــبتَـيـِلـبوِإذا  133  2

  يـانـوإن خَانَنَي بعد التَّفَرق كتْم زةَ  ـغَى َأرضِـِإلمشْتَاقٌي لَـوإنَّ  160  3

4  37  نَاجٍوحالب نـمـرِ مب ـنمـع ال ا ـد نم لَاهجِ طَـعوـمـامٍ عابـب  

5  37  ونَاءِل منِ األهـعب مـا ــْعـن د يلَـُأت ـحب ـهـعي ْأسٍ إـدابـي  

  تسابـاً واحـن رِضـدك مـوعنْ    تـِائـفَلىـفَلَا تَْأس يومــاً ع  37  6

  ٍل يحتَويك تُرابهاـليـا قَـمــعفَ   فَاخراًولَا تَمشين في منْكبِ األرْضِ  41  7

8  44  القَنَاعة مدغ نتُ مدرفَجقَ  اًـارِمـصنْهاِئي مجتُ رـطَعـبِ  مـِابـذُبه  

 هـابِـب  دـعنْ قَاعداًولَا ذَا يراني ه  ـقـرِيـطَفيواقفَاًفَلَا ذَا يراني  24  9

  راـِتـمستَمن يأتيك وقَد أصابك ره ـاهـاعك من يرضيك ظَـلقد َأطَ  90  10

  رـدهــما حكَم البِ راضٍولَكنَّني  وماَ كُنْتُ َأرضى من زماني بِما تَرى   92  11

 رـهـا قَـهـولكنّ راضٍفإنّي بِها  ا  ـخَانَتْ عهودهانَت األيامـفَِإن ك  92  12
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  نِـولَا المعزّي وإن عاشَا إلَى حي ه ـبِـاحـصبعدباقفَما المعزي بِ  167  13

  كـسّـمـتَـمها ـبأذيال  فصرتُ ى ـنَـغـرأس الةَـناعـرأيتُ الق  133  14

 كــَمـهـنْـمه ـولَا ذَا يراني ب ه  ـابِـلَى بـي عـرانـا ذَا يـلَـفَ  133  15

16  135  ادـبِـكَفَسع ـاِلـيرمتَّــكتَـهم  م رَأكْبـونْه اهٌلـج ـتَنَـمّـسك 

 هـيـه فـد منْـه َأزهـذَا فَيـوه ذَا  ـربِ هـي قُـفدـزاهذَاـهـفَ  173  17

  بـنِ واجِـمـيـمن المه قَضاء   انـا كَـون ومـكُـَأن ما يعاِلماً  45  18

19  80  مِ سرِ النَّجقَ ظَهفَو ـابِـآمالُهتُ  ةٌ  ـحووالمرنْتَظه  مفي صلَي الرـعد  

20  89  كُنناًـساكمانِـفي ذَا الز  رِهيع بِسى ـورنِ الو  باًكُناهر ي دفرِهي  

  ضُلـفَـا ِللَّذي يتَـالفَضُل إلّ وما   آخـذٌضِلـتَ بِالْفَـعلَى كُلَّ حاٍل َأنْ  145  21

  بـواكـكَـه الـبالّذي قَضت كَافر ي  ـم أنّــَّجـَنـمـي الـخَبّرا عنَّ  45  22

23  168  ـا ِإليـخُذْهفإن ككدال   طَـــاِلقٌو طَالقَ ذَات سلَينَّي وـمـبنِـي  

  هي:(دائمين) وورد مرة واحدة  مثنى مذكرا،

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي
1  77  َأع دبع نفَا اهللا عـععبِد ـان         نِ كانَا        وةلَيينِخَليائمد ـى الْـلَـعّدو  

  أسماء الفاعلين التي وردت مضافة إلى ضمائمها :
  :ائمها ثالثًا وأربعين مرة ، منهاوردت أسماء الفاعلين مضافة إلى ضم

  ، منها:ووردت خمس مرات أسماء الفاعلين المضافة إلى فاعلها، أوالً:

كامل  -عمالصالح األ -ملتطم الفرات - (مشتاق الفؤادأسماء فاعلين مفردا مذكرا، هي: أربعة .1

  المعاني).

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

  جنَاح  الفَُؤاد مشْتَاقوضـمة                تَزاور     سِل المفْتي الْمكّّي هْل في  67  1

2  110        نىِإلَى م ججِيالح اً ِإذَا فَاضرحضاً كَ             سلْفَيمِمتَط اتضِـالفَاِئ الفُر  
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  فيها سفُنَا اِلـاَألعمحـاِلـص             ـَذُوا      جعلُوهــا لُـــجةً واتَّخ  163  3

4  167  آنر ـنمـوـْيـي بِــع        ّنِ تَـم             تُهَأيري ـَلكَــامـانـعالـم  

  دث الدنيا).وواحدة جمع تكسير، هي (حوا  .2

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

  اءـقَـبيا ـْالدن حوادثفَما ِل            ي        ـالـيـَة اللّـولَا تَجزع ِلحادث  31  1

  أسماء الفاعلين المضافة إلى مفعولها: ثانياً:

  ، منها:ووردت تسعا وثالثين مرة

  منها: ذكرا،ثالث وثالثون مرة مفردا م .1

 - قاتل الفتي - خليفة ربه -سائل ربي - (مالك الدنيا  هي: ،. ثالث عشرة مرة مضافة السم ظاهرأ

حاسد  -واعظ الناس - كاحل العين -واشي الهوى -صادق الوعد  -معوق مؤمن -كر منتهشا

  كاتم علم). -راعي الضان - نعمة

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

  واءـس اـيـْدنـال اَِلكـمَأنْتَ وـفَ وعٍ ـنُـبٍ قَـْلـتَ ذا قَـنْـكُإذا ما  32  1

2  37  ـإذا احالنّـتَج اـبع سائس ـفَ ٍل ـنـمونا دِلـاِئـس ّباب يـرجح 

3  105  َأب َأنكْـوةُـيفَـِخَلرٍـا بــهّبر  و حَأب وكانرِصحرِ يلَى الخَيفْصٍ ع  

  رعـجـةٌ يتَـلَّ يومٍ غَصـي كُـوف  ىـالفَتَقَاتُلفَكَيفَ يداوِى والهوى  115  4

  تـهـَمـنّ شَـاكـر ه هللاــرْأتُـَأب  مـن نَاَل منـي أو علـقْتُ بِـذمته    59  5

  هـتـّي ُأمـداً فـَأو أن أسوء محم زا ـالجومـينٍْؤمـممعوّقََأُأرى  59  6

  منْصفَا الوعد صادقُصديقٌ صدوقٌ  ا ـهـسالم علَى الدنْيا ِإذَا لَم يكُن بِ  121  7

  دـهـنِ العإلى ذاك من هذَا فَزاال ع بِنَميمة  الهوىواشيإلى أن مشَى  77  8

 رِـصـَبـما كان كُحلُك بِالمنْعوت ِللْ رِ ـهـبعد النَّومِ بِالسالعينِكاحَليا  95  10

  سِـفَـر بِالنَّـيا من يعد علَيه العم هـلُـفَاعالنَّاسِ عما َأنْتَواعظَيا  100  11
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12  145  دفَ يكَيوءرارِي المعن داسـحـمة  يضرال ي إلّـإذَا كان الُـهوـا زاـه  

13  149  تَّبِعنَـَيـوف ــاٍل  ـهيكَ ي كُـــلَّ حاعْأنِ رالضـتَتْبالـع ـهـسامو  

14  150  وملْمِكَاتعنِ عيّـالدـمي ـن هـدرِي ببِي ءِإثْـِإثْـوو ادـتَـمٍ إذَا كَـمٍ زم  

  وإحدى عشرة مرة مضافة لضمير الغيبة المفرد المذكر المتصل (الهاء)،هي:ب. 

  كافي). - فاعل –تاجر  -ظاهر  -"وردت ثالث مرات" صاحب -طالب -نافع -مسايب -(راجي

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  37  بِفَض ودعٍلـيـعـلَى مـاه  نجر اجِيورفي  هـكُلَّ حـيـنٍ يابـج  

ـْذٌل  42  2 ي ننبتُ رِفْعـــةً ِإذَا سدايأك تَز إلّا أن بيا العـوم ونـمابِبهس  

3  117  م ْأيالر نيطال تُعـوال ي ـنـرِي  هلَا  فَلَا دو ،دومحَأنْتَ م  ْأيالرعهـنَاف  

  هـبـاِلـطَا ـكَثير التَّواني ِللّذي َأنَ وجدتَنــي  ولَو أننّى َأسعى ِلنْفعي  42  4

5  66    هّمنِ عاب دعارِ بقّ الجقْضِ حي نمو بِواحصه دعبِ والبلَى القُرنَى عاَألد  

6  149  تُ العَأيـلْـرماحـصـبـكَهـرِي  ل ملـَوو ـْدتـَوآب لـه ـِاء   امــَئـ

7  167  ب اقي بِبزعا المـفَمـعداحهبِـص   اشَا إلَى حع ي وإنّزعلَا المـونِـي  

  راـِتـَتـوقَد أصابك من يأتيك مس  هرـاهـظَكـلقد َأطَاعك من يرضي  90  8

  رِـاجِـتَ  لَّـلَى كُـيعلُو ع هتَاجِرو ر  ـوما الصمتُ إال في الرّجاِل متَاجِ  92  9

  سِـفَـنَّـه العمر بِاليا من يعد علَي  هـلُـفَاعيا واعظَ النَّاسِ عما َأنْتَ  100  10

  هـيـافـكَت ـاِئـن فَـما مـفَفيه ه ـإن فَاتَ َأمر كُنْتَ تَسعــــى لَ  184  11

  ج. وتسع مرات مضافة إلى ضمير المتكلم المفرد المتصل (الياء)،هي:

  ائد).ع -حاسد -رازق  -خالق  -فاضح  -مخلد  -ضائر  -(صاحب "وردت مرتين"

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  42  لَكنّنـوـي َأسى لَأنْفَعبِعاحه   ـيـصباحص اعج عانِ إنلَى الشَّبع ارعو  

  ىـرضـيـِل  عدتُ بِالودّ والوِصاِل اه ـفَـجيـدا ِلـبيصاحبِبْل إذا  109  2
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3  82  يملَاكو هجري نشُ مياِئرِبِا عي بِ  يضلاتَ قَبم نتُ موال مخْوـمـليد  

  سيـم فيها بِفعِل  يفَاضحولَم تَكُن  ا  ـهـلَمـتَ تَعـذُنُوباً َأنْوقَد َأتَيتُ  99  4

  يـرازِقك ـأن اهللا ال شَ تُ ـوَأيقَنْ  يـاِلقخَتَوكَّلْتُ في رِزقي علَى اِهللا  130  5

6  145  نتُ كُلَّ النَّاسِ لَكياردوـحـاسيد   تْ وعزع اتُهاردـمم ـالُـنَـزاـه  

  يـنـيـِبـج  مىـوغَرهم فُتُورِ ح وشَجعـــوني ىدـِائـعـَأقُوُل ِل  168  7

                                    :فرد مؤنث مضافة إلى اسم ظاهر ،هيأربع مرات م  .2

  راعية الغنم). -سارحة البهم -داعية الصحيح - (مهلكة األنام
رقم الصفحة في   الرقم

  البيت  ديوان الشافعي

  امِـقَـى السّـإلَ حِـالصحي داعيةُو                   اَألنَــامِمــهلكَهلَاثٌ هنـثَ  149  1

2  150  نياً برد َأ َأنْثُرةارِحسـالباً ِل                  مِـهنْثُورَأنْظُم مواعـرة؟مِـنَـَغـال ي  

  :(طالبيه).(الهاء)،هو مرة واحدة جمع مذكر سالم مضافًا لضمير الغيبة المفرد المذكر المتصل .3

  رقمال
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

  ادـبـعـن الـٍل مـيـِل نَـضـبِفَ                    هيـِبـِطَالـِلنَاًـسـال حـنَـفَ  80  1

  .حسادي)ومرة واحدة جمع تكسير مضافًا إلى ضمير المتكلم المفرد المتصل (الياء)،هو:( .4

  الرقم
رقم الصفحة في 

  تالبي  ديوان الشافعي

1  73  نَشَْأتَ و انْسادسيح          ددو عارِجِ ال تُفْ           ذَوعالم بـَنِ لـرـهع اـمدد  

  : اء الفاعلين المضافة لظرف الزمان: أسمثالثا
  : ووردت مرتين، منها

  (راقد الليل )مذكراً، هي: ومرة واحدة مفردا  .1
رقم الصـفحة فـي     الرقم 

  البيت  ديوان الشافعي

  اراًـحـن َأسـِإن الحوادثَ قَد يطْرقْ        ه          ـِأولـروراً بِـْمس اللَّيِل راقديا   87  1
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  ، هي:(حادثة الليالي).ومرة واحدة مفردا مؤنثًا .2

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

  اءـقَـيا بـدنْـال وادث ـحـفَما ِل                   يـيالـاللَّةـحادثـولَا تَجزع ِل  31  1

  حاالت ال يعمل فيها اسم الفاعل: -ب 
ريد منه إثبات صفة قد يرد اسم الفاعل وشروط إعماله متوافرة إالّ أنه ال يعمل البتة ، وذلك إذا أ

  .ما لموصوف فقط

وهو ال يدّل  ،تعمل استعمال األسماء الجامدةويسففي هذه الحالة يستعمل اسماً مجرداً من اللواحق، 

ف اسم الفاعل، وإن جاء على على زمن، ولذا يترشح لالسمية المحضة، بل ال ينطبق عليها تعري

فورد  (الشافعي) من استعماالت هذه الحالة) وقد أكثر صاحب الديوان165:  2004(موقدة،صيغته

، دون العمل رغم توفر الشروط، موصوف فقطاعل في إثبات الصفة للاستعمال اسم الففي ديوانه 

    حيث وردت مائة وأربع عشرة مرة، منها:

  ثالثة وثمانون مرة مفردا مذكرا، هي: .1

 - تاجر -خاسر -ساٍق - منصفاً -ظالماً - ظالم - "وردت مرتين" كاذب -باطالً -سائل -(طام

 - شامت -دت مرتين""ور واحد - شاهد - الجاحد -"وردة مرتين" واحداً -"وردت مرتين" المفتي

 -متمردا - ناطق - خافق -سارق -شاسع  -متخصص - فاضل -وافراً -مكتسي - عاريا - حاسد

"وردت  هاشم -مرتقب -فاضالً -واجب -"وردت ثالثة مرات" المهيمن -المنجم -فاعالً -متمرد

 ماجد -خالداً -ضاحك -مرتاحاً -الباطل -جاهل-سالخ  -الشاعر -مواتي -معلم -مرتينُ"

 - عاقال -الفائض -الناهض -راكباً -عاص -معتذراً -آمناً-صاحباً -هادي -مرتين" "وردت

 - مسلم "وردت مرتين -مفيداً -عالماً - سالماً - خالقا - متورع -صالحاً -المحب -صادقاً -ساهر

  متلون). -محباً -نائيا -الجاهل -"وردت مرتين" فائت -مداخل -كامال -مجرما -مسلما

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  37  الب ننَاجٍ مـورِ مـحب ـنمـع ا ـد  لَاهالم ع نجِ ـَمامٍـطَو ـعابـب 

2  37  بتَجـالنّإذا احـنع اِئ  ٍلـائـساسس ونا دـفَمّبـِل رـي حابـج  
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  اـسرابه كَما الح في ظَهرِ الغَالة    الًـاطـبوفَلَــم َأر إلّا غُــروراً  41  3

4  78  ى غَيتُر ظّاً أنح كبسحـوبٍـكراذ الج نم ذَاكو لَمَأع لَم لُكقَوـودـه  

 وبـلُـاَل قُـقَـب المإذا قال لَم تَْأ  اذبٍـكَذْرِـإلى عوهْل َأحد يصغى  42  5

  هـابِـسـفي قَبِيحِ اكْت ولَج عتُواً ا ـبـذْهـيستَحسن الظُّلْم مظَاِلمِإذَا  44  6

  هـظلَّ رِكابِ يرى النَّجم تيهاً تَحتَ  رداً  ـمــتَمّظَاِلـماًفَكَـم قَد رَأينَا  44  7

8  121  كُني ا ِإذَا لَمنْيلَى الدع المـبِسا ـه  دعقُ الوادقٌ صوديقٌ صدفَا صنْصم  

ـَرباً  126  9   ساق في الدرسِ َأشْهى من مدامة لَّ عوِيصـة ـحـِلوتَمايلي طَ

  رِـخَاسبِ تُ ـإذا لَم َأجِد رِبحاً فَلَس ه  ـتُـزِمـَمتْجراً فَلوجدتُ سكُوتي  92  10

  رِـاجِـتَلَّ ـلَى كُـوتَاجِره يعلُو ع ر ـالرّجاِل متَاجِوما الصمتُ إال في  92  11

  احـَنـَؤاد جـالفُ وضـمة مشْتَاق زاور ـي تَـالْمكّّي هْل فالمفْتيسِل  67  12

 ؟ـعإذَا اشْتَد وجد بِامرٍِئ ماذا يصنَ مٍ ـاشـمن آِل هالمكَّيالمفْتيسِل  115  13

14  68  اً فكُنيوفصهاً ويفإنّي    داًـواحسـليفَق َأنْـقَّ اهللا إيـوح ـاكـصح  

  رـيـثـكـل داًـواح دواًـوإن ع  دـواحـلّلـفُ خـْألولَيس كثيراً  93  15

16  75  فلَـلَّ شَـكُيـو ــيءآي ــتَ ةٌ ــهلُّ عــى َأنَّـلَـد ه احــود  

  دـاحـجـالده ـكَيفَ يجح ـه َأم بِي كَيفَ يعصى اإللـ ـجـا عـيـفَ  75  17

  دـاهـشَداً ـة َأبـنَـيـكـسـوتَ ة ــكَــرِيـحـتَلَّـي كُـوِلله ف  75  18

  دـاسـح غَير ولَم َأر فيما سرني   تـامـشَغَيرفَلَم َأر فيما ساءني  76  19

  ىـِسـتَـمكَْأو  عارِياًفي حالَتَيه: ه   ـنَى بِـعـذي يـإال َأخُو العلْمِ الّ  101  20

21  101  ح نْهم كل ِلنَفْسعاًـظّـفَاجافراًـو    عو قَادالر بيط ر لَهجـواهسِـّب  

  صـصّـخَـتَـُموَأن عليا فَضلُه    فَاضٌلماني َأن عثْـد ربّـهِـوُأشْ  105  22

  قـلَـغْـابٍ مـوالجِد يفْتَح كُلَّ ب  شَاسـعٍرٍـلَّ َأمـى كُـدنـد يـالجِ  128  23

24  129  م لَه بالغرِي ةُـافَـخَـِإنـسارِق   لَّوذونٍ ويدم وعـخُضثَـةُ مـوق  

  قـافـخَرٍ ـيـنَاحِ طَـفَفَُؤاده كَج اده   ـلَـِه وبـلَـر َأهـَذَكّـإذَا تَـفَ  129  25

  قـاطـنَسان بِولَو لَم يكُن منَّي اللَّ ه  ـلـْضـَفـسيْأتي بِه اُهللا العظيم بِ  130  26
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  ابِهـرِك يرى النَّجم تيهاً تَحتَ ظلَّ    رداًـَّمــتَمفَكَـم قَد رَأينَا ظَاِلـماً  44  27

28  154  نفُ عنَّي تَعفُ عتَع تَفَِإنـَمـمدّر  لسم لْقَاكي نيمٍ حمٍ غَشُوـظَلُواًـم  

29  44  جوي كانرِ الّذزِي بِاِألمـفَوالًـاع   اهللا س هيعل بصـوطَ عـِذَابـوه  

30  45  ا عرّــَّجـنَـُالميـنَّـخَبي  ـأنّم ي قَضبالّذ رالـكَاف ـكَـتهاكـوب  

31  80  نم أتاك فَلَقَديهـالمنِـمـفْـع هو لَيمٍ ععن نم مـوَأفَاض اـْزِيـَكد  

  ةـيـمـالفَاط  يرون الرفْض حب اسٍ ـن ُأنَـمنـمـالمهيبرِْئتُ ِإلى  183  32

32  45  اِلماً َأنـكُـما يعمو ـا كَـون  ان نم اءقَض هـالمـياجِ نِـمـوب  

  بـطُـخْـعلَى رُؤوسِ الرّجاِل وي  تَرقّى   فَاضالًَري الغر في الدنْيا إذا كان أ  46  33

34  46  ردماوالب نْهٌل مال ُأفُوتْ ظَــَنلَور نيينٍ عفي كُلَّ ح ِإليه تَـمـربِـق 

35  49  نم وثعبلَى الملَّي عصآِلياشجِ  مٍـهذَا لَع إن! نُــوهي بغْزيـوـيب  

36  115  نم كَّيالم يفْتِل المآِلسـه؟  مٍـاش نَعصاذا يرٍِئ مبِام دجو إذَا اشْتَد  

37  56  فَا مالج رلَى مر عبـتَصعنمٍـلَّـَم   الع وبسر ـفَـفي نَ لْمِ فَإناتـره  

  وكُّل غَضيضِ الطَّرف عن عثَراتي   يـواتـمّلـوانِ كُـُأحب من اإلخْ  57  38

  هـاجـجـه ومـوالشَّعر منْه لُعاب  خٌـاِلـسودـالمنْطيقُ أسالشّاعرو  63  39

40  67  نتُ عمالصٍلجاهمَأح شََأو فٌ ـقر الحضِ ِإصرنِ العواً ِلصضه َأييفو  

41  141  لَـدوي ءرالم سفَلَي لّماِلتَعــاًـعم   وه نلْمٍ كَمَأخَو ع سلَيوـجُلـاه  

  دـَقـقُدتَ بالحقَّ الرواسي تَنْ وإن ه  ـْأبـقّ يـالحالباطلمتَى ما تَقُد ب  79  42

  دـلَـذلك الب ن ـوالموتُ يطْلُبه م د  ـلَـى بـإلمرتَاحاًومتْعب العيسِ  79  43

44  79  وكاحنَايا فَضـوالمقَ مـْفـو  هكَ رِق ناتَ ما مبغَي لَمعي كَان ـَمـلَود  

  داـيـوحـالتَّ ك ـما كان َألْهم قَلْب داًـِالـخَمـلَو شَاء أن تُصلَى جهنَّ  81  45

46  83  واكت ّمه جـتَفَرم ابـْيـِعـس ح شَـةصو َآدابو لْمعـْوةُ ـبـِاجـمد  

47  151  ناً مركُنْتَ ح للَوـالَـَسةـاجِـمد  مرتَّاكَاً ِلحا كُنْتَ هـمم ـةـسمِـل  

 اديــهر ـْيـامٍ وخَـر ِإمـيـخَ كّ  ـر شَـْلَكـــــن تَولّيتُ غَـي  84  48
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  رِهـيـَأصحبه في الدهرِ وال في غَ  باًـصاحيـد ِلـِإنّي اطّلَعتَ فَلَم َأجِ  89  49

  اذرهـسِ ُأحـْيـَأقَر ِلعيني من جل  اًـنَـآمادةـبـِوَأجلس وحدي ِللْع  89  50

  راـجـف إن بر عندك فيما قال أو   ذراًـتـعـماقبل معاذير من يأتيك  90  51

  اصِـعـدى ِلـهـونُـور اِهللا ال ي ور  ـلْــم نُـعـَأن الـوَأخْبرني بِ  106  52

  ضِـاهـالنَّواهتفْ بِقَاعد خَيفَها و ى  ـنـقفْ بِالمحصبِ من مراكباًيا  110  53

  ضِـِائـفَـالفَيضاً كَملْتَطمِ الفُرات  نى  ـِمىسحراً ِإذَا فَاض الحجِيج ِإلَ  110  54

  هـرِه ورعـيـَأثْقَله عن عيوبِ غَ اً ـورِع  الًـاقـعانـالمرء إن ك  112  55

  وعِـدمـبِ  َأطْـــرافُهامنَهـلَةً    رٍـاهـسلَّـمريشَةً بِالهدبِ من كُ  114  56

  عـيـطـب مـإن المحب ِلمن يح لََأطَعتَه اًـادقـصكـبـان حـلَو ك  114  57

58  118  تُ أنعـَابـَأغْتَتَورم ـه  اِئهرو وما هو إذْ نغْتَابـيـتَـُمي ـنعّرو  

59  118  ويي حنغْتَابي دسي حى  ـَثُ ال يـذى  رثْنيي وكَاناِلحاًمص ثُ َأسيـحعم  

  فَاصنَعِ وتَستَحي مخْلُوقاً فَما شْئتَ    اًـخَاِلقإذَا لَم تَصن عرضاً ولَم تَخْشَ   118  60

61  140  ا يلَى ما علْهماحو نِ النَّفْسنُصشْ  ها ـزِياِلماًتَعس  كيُل فوالقَومـجُلـي  

  مـتَـتَـكْـُدي ومـوإالَ فَمكْنُون لَ م ـدتُ وِدادهـفَـَواستداًـمفيبثَثْتُ  150  62

63  141  كان مِ إنالقَو يرغص إناِلوـعاًـم  إذَا ر رالكَبِي هتْ ِإلَيـدـمـحُلـاف  

  مِـِمسلقُ بِـيـلـي وتَجنَّبوا ما لَا  رمِ  ـحـمـعفُّوا تَعفُّ نساُئكُم في ال  151  64

  مِـلـسـمة ـما كُنْتَ هتَّاكَاً ِلحرم د ـاجِـة مـالَـلَو كُنْتَ حراً من سلَ  151  65

66  153   فالخَو ننِ ماتَيه نيب كُنو جكُنْتَ  ا ـوالر فْوِ اِهللا إنبِع رشلوَأبسـِماًـم 

67  153  فَعَأر الخَـلْق ِإلــه ِإلَيكتغْبا ذَا  ي ـركُنْتُ ي ِإنو  دوالج نرِماًالمجم  

68  173  ـصم ـاُل الـارـــالًتَوفَّىمكَام   ِل ال مال القَومتـباحيـرـةَ فـيه  

  ياـِالـمـلّه وشـفََأعيتْ يميني ح   مــداخٍليدـوقَيـــدني ربّي بِقَ  183  69

70  184  نْيا عفي الد ـِائــفَلَىـال تَْأست   نْدعوك  والـاإلس ـالمـعـافةـي  

  هـيـِافـكَ  تـِائـفَنـفَفيهما م ه ـعــى لَـسـإن فَاتَ َأمر كُنْتَ تَ  184  71

71  184  رِضنَِأععاهِلـالجـِفـالس  ـاَل فَـا قَـَلُّ مـفُكُ يـهـهو  ـفـيه  
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  ياًـاِئـنَ  وإن تَنَْأ عنَّي تَلْقَني عنْك ي ـِودتـك مـدن منّى تَدن منْفَإن تَ  184  73

74  153  ِإذَا س نا ماُألنْسِ ي ابقْنَا شَراً قَى ـَأذبحم  امضاباً ال يظْ شَرـوال يأـم  

  ُلـيـإذا الرّيح مالتْ ماَل حيثُ تَم  وّنٍـلـَتـُمرٍئـوال خَير في ودّ ام  140  75

  :ووردت إحدى عشرة مرة مفردا مؤنثًا، هي .2

  خافية)-غانية  -الواثقة -حافية -ناظرة -سابحة -مجاورة -صامتة -دائمة -نافذة -(واسعة

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

  اءـَضـالفَ  إذا نَزَل القَضا ضاقَ كــن ــولةٌـعـواسوَأرض اهللا  32  1

  اءـضـِقـد انْـَأمـَأمد وِللْ  لَها كـــن ـولذَةٌـافـنَيِلـسهام اللّ  32  2

3  46  وقَفَتْ في الفُلك لَو ساِئمةًوالشَّممٍ  دجع نم لَّها النّاسبِ لَمرع نمو  

4  67  يهتُخْشَى و دى اُألسا تَرتَةَأمام؟ ص احنَب وهرى ومى لَعخْسي والكَلْب  

  داًـَأح  رىـولَيتَنَا ال نَرى مما نَ   اوِرةًـجـمتْـَلَيتَ الكلَاب لنَا كان  76  5

  دـوالموتُ منْتَظر فيه علَي الرص   ةٌـحـابِـسنَّجمِآمالُه فَوقَ ظَهرِ ال  80  6

7  95  هالد كي ِإلَينيع أن ـلَوـنَرةٌـاظالنَّظَرِ  ر نم عَأشْب لَمي وفَاتتْ واءج  

 وفُـخُـفُّ صفْر والطَّريقُ موالكَ ب ـي مـركَـِوال لةٌـحافيوالرّجُل  122  8

9  125  ـتَابالكو ديص ـلْمــة قَـالعـُي  ال  دهببِالح كدويص دّـالقَياثةـقَـو  

10  126  ح العيرِي ِلتَنْقِل ى ـذِّلـَألَومِـلـسهصو نمةيغَان يبِ عطـَنـواق  

11  165  ــكاحتْ رِيبــا ـفَاغْتَإذَا ههمى كُلَّ نقْبـخَفَعـافـية ـكُـسنو  

  مفترقان).(هي: ووردت مرة واحدة مثنى مذكرا، .3

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

1  127  ا حجزِقَ الحر نم نالـلَك ـرِما               ـنَى  غدفْتنِ ضتَ  انِـرِقَـَم ـفَـَأيقر  

  هي: ووردت جمع تكسير ثماني مرات، .4

  جياعاً). -الجهال -السوام -الحجيج -غواة -الحوادث -الرواسي -(الصياب
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  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

  ابـيـالصّام ـهـيك السّوتَهوِي ِإلَ ا ـهـردى بِـع تَـواقـميـتَقَع ف  38  1

2  79  ل الحاطبالب تَى ما تَقُدقّـمـيـْأب  تَ بالحقَّ  هقُد اسيوإنوـقَـنْـتَ الرد  

  اراًـحـن َأسـقَد يطْرقْ الحوادثَِإن  ه ـأوِلـروراً بِـسـيِل مـيا راقد اللَّ  87  3

  رصـخْـص ويـْوما ِلسفيه ال يحي ةً ـاهـفَـون سـُمـتـْيشغُواةفَما ِل  105  4

5  110  اً ِإذَا فَاضرحسججِيالحـنـِإلَى م  مِ الفُ ىلْتَطضاً كَمالـفَي اتضِـاِئـفَـر  

6  149  تَّبِعينَـوـوف ــاٍل  ي كُـــلَّـهح ْأنِ تَتْبي الضاعـكَرـعـال  هـَسامو  

  مـَلـَد ظـومن منَع المستَوجِبِين فَقَ ه  ـاعـاً َأضـعلْملجهاَلومن منَح ا  150  7

  روىـُال ت تَظْمُأ الدهر جِياعاًوُأسداً    َأرى حمراًَ تَرعى وتُعلَفُ ما تَهوى    179  8

  ووردت جمع مذكر سالم ثماني مرات ،هي: .5

  الشامتين). -المستوجبين - المسلمين -ردت مرتين""و الصالحين -الواطئين - المقلّين - (الناظرين

  الرقم
رقم الصفحة في 

  البيت  ديوان الشافعي

  وبـطُـخُ نـللنّاظرِيبدتْ إذَا ما   هم شُفَعاِئي يوم حشْرِي وموقفــي  49  1

  روءاتـُمن َأهِل الم المقلَّينعلَى     اٍل ُأفَرّقُــهـم  يا لَهفَ نَفْسي علَى  56  2

  تـَزلّـفَ ينـالواطِئفي  بِنَا نَعلُنَا    تْجعفَراً حين َأزلَقَــجزى اُهللا عنّا  58  3

4  100   لَىع نُنكْرِ فَامـَبِذ ـيـِاِلحالصال نو    نينِ مّي الدِإذاً ف لَىل ععلَبِس  تَج  

5  113   ـبُأحـاِلحالصتُ ينلَسنْ  وـمَأنَاَل بِ    مـه لَّى َأنشَـهِـلَع ـفَـمةـاع 

6  121  وم البالد انز ـلَقَدنـَلـعاـهـي    ـالمسلميِإمامن  ةـفَـنيـأبو ح  

7  150  لْماَل عهالج نَحم نمـوـاً َأضـاعه     نَعم نمونجِبِيتَوسالم  ـظَلَ فَقَدم  

  ومـي نـيـتـشَّامـللس ـيـولَ    مـتْـلَى حــي عـومـأن يــكَ  152  8
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  النائبات) -المصيبات - :(الحادثاتهي ووردت جمع مؤنث سالم ثالث مرات، .6

  مالرق
رقم الصفحة 

  البيت  في الديوان

  بابـهـب  الحادثاتأنـاخت صروف                ـهالتـفعما قليٍل وهو فـي غـف  44  1

  المصيباتما ليس عنْدي لَمن ِإحدى               ي  ـإن اعتذَارِي إلى من جاء يسألُن  56  2

ـَّاِئباتولـكنّهم في              ـم  هدـُوما أكثر اإلخوان حين تَع  140  3   يــُلـقــل الن

  :الخالصة
معتمدين على أقوال النحاة  ،الشافعي اإلمامفي ديوان  الوارد اسم الفاعلفي ن االباحث أن طوف بعد

  : اآلتية النتائج إلىتوصال  والصرفيين

  : من الناحية الصرفية –أوال 
عل الثالثي المجرد الزما ومتعديا؛ حيث استعمل من الففاعل اسم ال لاستعماالشافعي من  أكثر  •

(تسعا وتسعين مرة) السم الفاعل من الثالثي المجرد هوكان استعمال ،جميعها الالزمصيغ الثالثي 

 (أربعا وسبعين مرة).ه السم الفاعل من الثالثي الالزمأكثر من استعمال

لثالثي الالزم والمتعدي هي األكثر استعماال من يفْعُل) من ا -كان من الالفت أن صيغة(فَعَل  •

، ويعزو الباحثان ذلك يفْعُل) من الالزم –ستعماال فكانت صيغة(فَعَلالصيغ األخرى. أما أقلها ا

ثالثي المجرد . أما في الصورة الصفة المشبهة السم الفاعل لكثرة ورود هذه الصيغة على

 ي األقل استعماال حيث وردت مرة واحدة فقط. يفْعُل) ه -(فَعَل المتعدي فكانت صيغة

أما اسم الفاعل من الفعل الثالثي المزيد فكان األكثر استعماال هو الثالثي المزيد بحرف واحد؛   •

(بالهمزة)، حيث ورد خمسا وعشرين مرة. ن مرة. وكان األكثر ورودا المزيد حيث ورد أربعي

الثالثي ورد ست مرات. وكان اسم الفاعل من أما األقل ورودا فكان المزيد بالتضعيف، حيث 

(اثنتين وعشرين مرة)، وكان المزيد بحرفي الهمزة مع التاء في هذا المزيد بحرفين أقل ورودا

الباب هو األكثر استعماال، أما األقل فكان المزيد بحرفي الهمزة مع النون. أما المزيد بثالثة 

باحثان على اسم الفاعل من الرباعي المجرد أو من أحرف فلم يرد منه إال مرتين. كما لم يعثر ال

 مزيده. 

 كما رصد الباحثان ما ورد من إعالل وإبدال على صيغ اسم الفاعل وكان مما وقفا عليه:   •
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ورود اسم الفاعل معتل العين من الثالثي المجرد المنقلبة عينه ألفا ؛ وقلبت هذه األلف همزة  -

 اثنتي عشرة مرة.

 ؛ لمناسبة الكسرة قبلها أربع مرات .تل الالم قلبت واوه ياءلفاعل معورود اسم ا -

 ورود إبدال همزة التعدية هاء ثالث مرات.  -

  .ذي طرأ عليه القلب المكاني مرتينكما رصد الباحثان ورود اسم الفاعل من الفعل ال -

 :   من الناحية النحوية –ثانيا 

لفاعل من حيث إعماله وشروط إعماله سواء أما من الناحية التركيبية فقد تناول الباحثان اسم ا

  أكان مقترنا ب(ال) أم غير مقترن بها. 

وقد اتضح أن أكثر ورود اسم الفاعل على صورة غير العامل في حالة إثبات الصفة لموصوفها. 

  وجاء بشكل أقل على صورة المضاف إلى ضمائمه.

(المتعدي بحرف الجر). وكان األقل مكما أكثر الشافعي من استعماله السم الفاعل من الفعل الالز

فاعل في الديوان استعماال اسم الفاعل من المتعدي لمفعولين؛ ولعل عدم اإلكثار من إعمال اسم ال

، واألكثر في األسماء عمل الجر، أو عدم اإلعمال. وهذا يتناسب مع مسمى اسم يعود لكونه اسما

  .   ه الفراء والكوفيون عليهكما أطلقالفاعل الذي يطلقه سيبويه عليه، دون الفعل 

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم. .1

، 1، ج1 ، طم،  األصول في النحو1985- ه1405، ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهيل .2

  تحقيق د.عبد الحسين الفتلي مؤسسة الرسالة، بيروت. 

د نصار، ،علل النحو، تحقيق محمود محمد محمو2002ابن الوراق، أبو الحسن محمد بن عبد،  .3

  م.2002- ه1422بيروت، دار الكتب العلمية ، 

 ، تحقيق إبراهيم مصطفي وعبد اهللا1،ج1، المنصف، ط1954، ، أبو الفتح عثمانبن جنيا .4

  ، القاهرةأمين، دار إحياء التراث القديم

، دراسة وتحقيق د.حسن 2،ج2، سر صناعة اإلعراب، ط1993، ، أبو الفتح عثمانبن جنيا .5

 م، دمشق.هنداوي، دار القل
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دار الهدى  ،تحقيق  محمد علي النجار، 2طالخصائص ،  ، أبو الفتح عثمان، د.ت،بن جنيا .6

 .بيروت، للطباعة والنشر

ابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد، د. ت، شرح جمل الزجاجي ، الشرح الكبير، تحقيق  .7

 د.صاحب أبو جناح، د. ن.

، ومعه كتاب بمنحة الجليل 3،ج20، طقيل، شرح ابن ع1980ين عبد اهللا، بهاء الدابن عقيل،  .8

 بتحقيق  محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة دار التراث، القاهرة.

ه، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 1319، ه)672.ت(بن مالك الطائي النحوي، دابن مالك، محم .9

 ، المطبعة األميرية مكة.1في النحو ، ط

، ظ، شرح عمدة الحافظ وعدة الالفه)672.ت(،بن مالك الطائي النحوي دابن مالك، محم .10

  ، مطبعة العاني، بغداد.يق عدنان عبد الرحمن الدوريتحق

،  إيجاز التعريف في 2009 -ه1430ه) ،672.ت(بن مالك الطائي النحوي، دابن مالك، محم .11

 ،تحقيق محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.1علم التصريف، ط

، 10ج-6، ج1رب، ط، لسان الع1990، جمال الدين محمد بن مكرم و الفضل، أبابن منظور .12

  .دار صادر، بيروت

، شرح شذور الذهب في معرفة كالم 1992، اهللا جمال الدين بن يوسف دابن هشام، عب .13

محمد محيي  العرب بتحقيق شذور الذهب،كتاب منتهي األدب في معرفة كالم العرب، ومعه 

 بيروت_ صيدا. ية،الدين عبد الحميد، المكتبة العصر

م،شرح قطر الندي ويل الصدي، 1988- ه1408اهللا جمال الدين بن يوسف،  دابن هشام، عب .14

 دار الجيل، بيروت. -، تحقيق ح.الفاخوري1ط

، نزهة الطرف في علم الصرف، تحقيق 1990اهللا جمال الدين بن يوسف،  دابن هشام، عب .15

  القاهرة. ودراسة د.أحمد عبد المجيد هريدى ، مكتبة الزهراء،

- 2اهللا جمال الدين بن يوسف، د.ت، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج دابن هشام، عب .16

 بيروت.-محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية ،صيدا د، تحقيق محم3ج

، قدم له 4، ج1، شرح المفصل ، ط2011ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي،  .17

  ديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت.ووضع هوامشه د.إميل ب
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،الوظائف النحوية للمشتقات، دراسة في المعلقات السبع، 2004، عماد مصطفى، بو ديةأ .18

(رسالة ماجستير) ، إشراف د.هدى محمود قراعة، د. رباح اليمني مفتاح، البرنامج المشترك 

  بين جامعتي عين شمس وجامعة األقصى.

، 2د.ت، شرح التصريح على التوضيح على ألفيه ابن مالك،ج ، خالد بن عبد اهللا،األزهري .19

  دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى البابي الحلبي ، القاهرة.

، قدم له ، ج1، شرح كافية ابن الحاجب،ط، محمد بن الحسنرضي الدين، االستراباذي .20

  ، دار الكتب العلمية، بيروت.واشيه وفهارسه د.إميل بديع يعقوبووضع ح

، تحقيق  1، شرح شافية ابن الحاجب،ج1982، رضي الدين ، محمد بن الحسن، ستراباذياال .21

  .محمد نور الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية ، بيروت

، 3، ج 1، طم، ارتشاف الضرب من لسان العرب1989-ه1409، أبو حيان، األندلسي .22

  تحقيق د.مصطفي أحمد النّماس، مطبعة المدني، القاهرة.

ق عبد السالم هارون، ، تحقي1، ججالس ثعلب، م1956العباس أحمد بن يحيي، تعلب، أبو  .23

 ، القاهرة.دار المعارف

 ، دن .16، شذا العرف في فَّن الصرف، ط1982الحمالوي، الشيخ أحمد،  .24

 -عمان، دار عمار للنشر، ظاهرة القلب المكاني في العربية ،1986، عبد الفتاح ، الحموز .25

  .األردن

، علق عليه 2، ج1، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، ط مصطفى محمد بن الخضري، .26

 تركي فرحان المصطفي، دار الكتب العلمية، بيروت.
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، تحقيق د.مازن المبارك، دار 3، اإليضاح في علل النحو، ط1979، أبو القاسم، الزجاجي .28
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، تحقيق 1ط، المفصل في صنعة اإلعراب ،2001الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،  .29
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، 2، ج1التسهيل،ط ، شفاء العليل في إيضاح1986، يلي ، أبو عبد اهللا محمد بن عيسيالسل .30
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