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 ملخص البحث
األســـــماء التـــــي تعمـــــل عمـــــل أفعالهـــــا مـــــن "البحـــــث هـــــو دراســـــة وشـــــرح وتحقیـــــق 

رحمـه (ّللشیخ عبد الكـریم الـدبان الحیـالي " توضیح قطر الندى، وبل الصدى: مخطوط
شــرح قطــر النــدى، وبــل " وهــو عبــارة عــن كتــاب نحــوي توضــیحي لكتــاب ،)اهللا تعــالى

  ).رحمه اهللا تعالى(البن هشام األنصاري " دىالص
  :واألسماء التي تعمل عمل أفعالها هي

  .اسم الفعل وعمله .١
 .المصدر وعمله .٢

 .اسم الفاعل وعمله .٣

 .صیغ المبالغة .٤

 .اسم المفعول وعمله .٥

 .ُالصفة المشبهة وعملها .٦

 .اسم التفضیل وعمله .٧

Abstract 
This research is a study, explanation, and investigation of the nouns that 
function as their verbs in the manuscript (Tawdheeh Katir Anada Wa 
Bal Asada) by Sheikh Abdulkareem Addabban Alhayali (Allah's blessing 
be upon him). It is an illustrative syntactic book to the book (sharh Katir 
Anada Wa Bal Asada) by bin Husham Al-Ansari. The nouns that 
function as their verbs are the following: 

1. The verbal noun and its function. 
2. The infinitive noun and its function. 
3. The active participle and its function. 
4. The forms of the intensiveness. 
5. The passive participle and its function. 
6. The adjective made like a verb and its function. 
7. The noun of superiority and its function.  
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 .ُالمقدِّمــة
ًلــسالم علـى المبعــوث رحمــة للعــالمین، ســیدنا  واُ والــصالة، العــالمینِ ربِ هللاُالحمـد ِ ُ

ِمحمد النبي األمین، وعلى آله وصحبه أجمعین ِ .  
ِل تفكر وتنـتج، واألفـواه تملـي، واألیـدي ؛ ما فتأت العقولومهاغة وعّن اللفبعد تدوی

ّ نحوي قدیم إالٍفما من كتاب. تكتب  ،ً، أو وجـدنا لـه توضـیحاِ علیه شرح أو أكثـرَفِّ وُألٍ
  .... ً، أو تلخیصاً اختصاراو أ،ًأو تهذیبا
یــصاله ً الغایــة مــن ذلــك تقعیــد الــدرس النحــوي والحفــاظ علیــه فــضال عــن إتكانــف

  .ٍ وسهولةٍللقارئ بوضوح
 البــــن هــــشام "ّ، وبــــل الــــصدىشــــرح قطــــر النــــدى "ِالحــــال مــــع كتــــابهــــو وهكــــذا 

 آنـذاك حتـى قـال فیــه ، الـذي ذاع صـیته فـي النـاس) هــ٧٦١ وفى سـنةتـالم(األنـصاري 
قـال لــه ُمـا زلنــا ونحـن بـالمغرب نــسمع أنـه ظهـر بمـصر عــالم بالعربیـة ی( (:ابـن خلـدون

  . )١())یبویهابن هشام أنحى من س
ِباهتمام كبیر من قبـل العلمـاء " ّ، وبل الصدىشرح قطر الندى"كتاب َفلقد حظي  ٍ ٍ

ّفكـــــان مـــــن ذلـــــك العدیـــــد مـــــن المؤلفـــــات  والدارســـــین والبـــــاحثین عبـــــر القـــــرون الطویلـــــة
، ومــن بــین هــذه الدراســاتٍوالدراســات المتمثلــة بالــشروح والتوضــیحات العدیــدة وغیرهــا، 

رحمـه اهللا (ان ّمة عبد الكریم الدبّ للشیخ العال"ّبل الصدى و،توضیح قطر الندى"كتاب 
 مــن الــصعوبة "ّ، وبــل الــصدىشــرح قطــر النــدى "َ كتــابِ إذ وجــد وعنــد تدریــسه،)تعــالى

ِّ في الرد علیهـا مـا یوجـب  االختالفات واإلطالةِ التسهیل ومن كثرة ما یوجبِهِفي أسلوب
ِ مــــا یتعلــــق بالــــشواهدِ ومــــن كثــــرةالتلخــــیص، ُ التــــي یحیطهــــا الغمــــوض–عریة  الــــشّ  فــــي ُ

ِ، وصعوبة في اللفظ المعنى ّ  ؛ فكـان إیراد أمثلة واضحة یسهل معها اإلفادة ما یوجب–ٌ
 منــه ٍ تحقیــق جــزءِ نحــن بــصدد، الــذي"توضــیح قطــر النــدى، وبــل الــصدى"ا الكتــاب هــذ

ِألســماء التــي تعمــل عمــل أفعالهــاا(( بـــُوهــو المــسمى َ  ل مــنّوّقــد تــم تقــدیم القــسم األ، ف))ُ
ً ـ دراسة وشرحا "التوضیح"ِكتاب  ًوتحقیقا ـ وكان رسالة لنیل درجةً ِفي اللغـة  الماجستیر ً ّ

  .  جامعة بغداد/مجلس كلیة العلوم اإلسالمیةإلى ّالعربیة وآدابها، مقدم 
  :وبحثنا هذا یقع في فصلین، وهما
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  :ویقع في مبحثین، وهما: ّالفصل األول
ّ مختصرة عن حیاة المؤلـف الـشیخ العالمـة دراسةویتضمن : ّالمبحث األول ّ ِ

  ).رحمه اهللا تعالى(ّلكریم الدبان عبد ا
توضـیح قطـر النـدى،  "ِهدراسة مختصرة عن كتابویتضمن : المبحث الثاني

  ".وبل لصدى
" توضـــیح قطـــر النــدى، وبـــل الـــصدى"ویتــضمن نـــص مخطــوط : الفـــصل الثـــاني

ًشرحا وتحقیقا ً.  
ِارس الالزمة للبحثًفضال عن الخاتمة ومجموعة الفه ّ.  

ّوســیكون عملنــا فــي هــذا البحــث وفــي الكتــاب كلــه هــو الــشرح والتحقیــق، والهــدف 
ِمــن ذلــك هــو أن یكــون الكتــاب أكثــر إفــادة، فهــو یفیــد الدارســین فــي المراحــل الدراســیة  ِ
ِالمتوســــطة الخاصــــة بالــــدرس النحــــوي وذلــــك عــــن طریــــق متنــــه؛ ویفیــــد الدارســــین فــــي 

ِر علــــوا وتوســــعا، لكــــي یكــــون عــــدة للعــــالم عــــن طریــــق متنــــه المراحــــل الدراســــیة األكثــــ ً ً ً
ِوهامشه، وللمتعلم عن طریق متنه ِِ ِّ.  

ِوسنعمد في الشرح على إیراد أقوال أهل العلم بنقل نصوص أقـوالهم، أو بتهـذیب  ِ
ِعباراتها كما یتالءم والبحث، وال نبغـي مـن ذلـك اإلسـهاب وانمـا هـدفنا هـو االكتفـاء بـه  ٕ

ِلمستویات عالیة بعض الشيء للدرس النحويُقدر المستطاع و ٍ ٍ  .  
ِونرجو من اهللا العلي القدیر أن یجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكریم ً َ   .  

  الباحثان
  ّالفصل األول
  المبحث األول

رحمه اهللا () م١٩٩٣/هـ١٤١٣ت  ()٢(انّف الشیخ عبد الكریم الدبِّدراسة عن المؤل
  )٣("، وبل الصدىىتوضیح قطر الند"صاحب كتاب ) تعالى

هو عبد الكریم بن حمادي بن خضیر بن عبد الرزاق بـن عبـد الكـریم بـن خالـد 
  .)٦(نيحس، ال)٥(، الحیالي، الكیالني)٤()انّالدب(قب ّلُبن السید عبد اهللا الم

  .)٧( تكریتِقب بالتكریتي لوالدته في مدینةُوقد ل  



 

 309 

 األمساء التي تعمل عمل أفعاهلا

اإلسالمیةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

ان ّلشیخ عبـد الكـریم الـدب تكریت، وتعلم اِ في مدینة)٨()م١٩١٠(ولد الشیخ عام   
، ثــم التحــق )٩()إبــراهیمة بنــت الــسید جـفری (لــىن الكــریم عآ القــرَ قــراءة) تعــالىرحمـه اهللا(

ـــــــت، بالمدرســـــــة االبتدائیـــــــة التـــــــ ـــــــ  ١٩١٧ (ِفـــــــي العـــــــامي فتحهـــــــا االنكلیـــــــز فـــــــي تكری ـ
دار المعلمــــین فــــي بغــــداد، ولكــــن والــــده بــــ) م١٩٢٤(، والتحــــق فــــي ســــنة )١٠()م١٩١٨
 ِأمـــور فـــي ِن للعمـــلی اجعـــل مـــنهم اثنـــأوالدلـــدي ثالثـــة : ه قـــالّهـــا، ألنـــِ تركإلـــى هاضـــطر

  .)١١(الدنیا، وواحد ادخره لي في اآلخرة
 مــع والــده، فــي ِالتجــارةفــي  العمــل )رحمــه اهللا تعــالى(ان ّوقــد مــارس الــشیخ الــدب  
، التقــــى ًآنفــــا المــــذكورة ِلدراســــة االبتدائیــــة، وفــــي الــــسنةا إتمامــــه، بعــــد )م١٩٢٤(ســــنة 
مان التكریتــي ی مــع الــشیخ العالمــة داود بــن ســل)رحمــه اهللا تعــالى(مــة عبــد الكــریم ّالعال

 المرحلـة الحقیقیـة بـدأت، وهنـا ِ بعد عودة الشیخ داود مـن البـصرة)١٢()رحمه اهللا تعالى(
  ـ كتـب المـنهج المعتـادِ علـى قـراءةً كبیـراًإقبـاالقبـل أ، فًالـذي شـغف بـه كثیـرا لتلقیه العلم

 ٍ قویـةٍبرغبـة ـ )١٣( العلمیـةاإلجـازةالتي تؤهـل الطالـب لنیـل شـرف اء، دراستها لدى العلم
 منــه )رحمــه اهللا تعــالى(ان ّال الــشیخ الــدبنــ، فِ فــي النظــرٍ ودقــةِ علــى الفهــمٍ عالیــةٍوقــدرة

 شـــیخه داود ِ علـــى طلـــبً، وبنـــاء)١٤()هــــ١٣٥٤( العلمیـــة، فـــي غـــرة رجـــب عـــام اإلجـــازة
 العلمیـة الدینیـة ،م١٩٣٠ فـي سـنة )١٥(امراء التحق الشیخ بمدرسة سـ)رحمه اهللا تعالى(

التي تعطیه الصفة الرسمیة، لما تتمتع به هذه المدرسـة  العلمیة العالمیة، َاإلجازةلینال 
، وحـصل )١٦( سـنواتأربـعالمباركة من مكانـة علمیـة معروفـة فـي المجتمـع، وبقـي فیهـا 

 الوهـاب بـن الـسید  العالمـة عبـدِ من الـشیخ)م١٩٣٤( العلمیة العامة سنة اإلجازةعلى 
عینتـــــه ) م١٤/١٠/١٩٣٨(  ، وفـــــي)رحمـــــه اهللا تعـــــالى( )١٧(حـــــسن البـــــدري الـــــسامرائي

ها ِغـة العربیـة فـي مدارسـّوالل) التربیة اإلسالمیة( للدیانة ً، مدرسااألهلیةض ّجمعیة التفی
حتـــى صـــیف عـــام ) م١٤/١٠/١٩٣٨( فـــي مدینـــة تكریـــت مـــن واإلعدادیـــةالمتوســـطة 

، وكــــذا )م١٩٥١(حتــــى عــــام ) م١٩٥٠(انقین كــــذلك مــــن  فــــي خــــً، ومدرســــا)م١٩٥٠(
حتــــى عــــام ) م١٩٥٢(  التفــــیض مــــن عــــامِ لمدرســــةً مــــدیراوأصــــبح فــــي بغــــداد ًمدرســــا

، وبعــدها )م١٩٥٨(حتــى عــام ) م١٩٥٣(، وكــذا فــي قــضاء بیجــي مــن عــام )م١٩٥٣(
 علـى ُأحیـل، وعنـدها )م١٩٧٣(حتـى عـام ) م١٩٥٩( في بغـداد مـن عـام ِعاد للتدریس
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 ْسِّرَدُومنــذ ذلــك الوقــت حتــى وفاتــه كــان یــ. )م١/٧/١٩٧٣(حــسب طلبــه فــي ب ِالتقاعــد
  .)١٨( تعالىِ اهللاِ لوجهًطالب العلم حسبة

فـــات متعـــددة فـــي ّ مؤل)رحمـــه اهللا تعـــالى(ان ّلقـــد كـــان للـــشیخ عبـــد الكـــریم الـــدبو
 مــن هــذه كثیــرو.  مخطــوط، وقــد كــان یكتبهــا بخــط یــدهوأكثرهــامختلــف العلــوم والفنــون، 

 الــذین یدرســون عنــده، وهــي ِهذیــ لتالمً وتقریبــاً وتــسهیالًات كــان یكتبهــا توضــیحافــّالمؤل
  .)١٩(الموسوعیةو ِسم بالتنوعتتو كبیرة،ذات فائدة 

لــه ابنــه البكــر یــونس   التــي خلفــتاألولــىوقــد تــزوج مــرتین، فقــد توفیــت زوجتــه 
 جمــــال، : هــــمًأوالدا، ثــــم تــــزوج ثانیــــة وخلــــف )٢٠(ًوأختــــا )رحمــــه اهللا تعــــالى( الــــذي تــــوفي

  .)٢٢)(٢١( بناتوأربع، ٕواحسانویحیى، وعالء، 
، ِهِ بـصرِضعفبـ قبـل وفاتـه ) رحمـه اهللا تعـالى(انّ الشیخ عبد الكـریم الـدبُأصیب  

 فقــد ِ وضــعف جــسدهِ، ومــع كبــر ســنهِ عملیتــین جــراحیتین فــي عینیــهإجــراءا تطلــب ّممــ
، ان یعـاني منهـا كـُأخـرى ًوأمراضـا ِ ضـعف بـصرهًمتحـدیاو ً مصارعاِاستمر على القراءة

 التي كانت صبیحة یـوم الجمعـة الـسابع ِ اهللا تعالى في وفاتهِوالتي كانت السبب بتقدیر
 ٍ علمیــةٍإیمانیــة ٍ نــاهز الثالثــة والثمــانین ســنة، بعــد حیــاةٍ، عــن عمــر)م١٩٩٣ (أیــارمــن 

 ي ســیدنا الــشیخ عبــد القــادر الكــیالنِ فــي مقبــرةَنِفــُ، ودٍ◌ِ مباركــةٍ روحیــةِ◌ٍ تربویــةٍجهادیــة
  .)٢٤)(٢٣()ىرحمه اهللا تعال(

  المبحث الثاني
  "، وبل الصدىتوضیح قطر الندى"دراسة عن كتاب 

  )رحمه اهللا تعالى(ان ّللشیخ عبد الكریم الدب
  

  اسم الكتاب
 الــشیخ عبــد الكــریم فِّ المؤلــِلــى مــن نــسخةّ األوِجــاء اســم الكتــاب علــى الــصفحة

  ابنـــهالتـــي نـــسخها) ب(النـــسخة ، النـــسخة األصـــل، وكـــذلك )رحمـــه اهللا تعـــالى( ّالـــدبان
  ). اهللا تعالىُرحمه(ان ّالدبعبد الكریم الشیخ جمال 

ِوجــاء ذكــره مــن جملــة عبــد  (الــسید فــي بحــث )رحمــه اهللا تعــالى(فــات الــشیخ ّ مؤلُ
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، لّاألو، الفـــصل "خالصـــة مـــا فـــي الـــسلم وشـــرحه"والموســـوم بــــ ) الـــرحمن كمـــال محمـــد
  .٢٣: )مؤلفاته (:المبحث الثاني، المطلب الثالث

 والمــشایخ ولمــا تــواتر واشــتهر وذاع بــین أوســاط الطــالب والمتعلمــین واألســاتذة
  .المدارس الدینیة في ً من االنتشار وخاصةٍ كبیرةٍ، فالكتاب على درجةوالمدرسین
توضیح " اسم الكتاب هو َّإن القاطع الذي ال یقبل الشك ِا ثبت لدینا بالدلیلّ مم
  ".، وبل الصدىقطر الندى

  .سبة الكتابصحة ن
لى مـن ّ األوِ على الصفحة)رحمه اهللا تعالى(ان ّجاء اسم الشیخ عبد الكریم الدب

  ).المخطوط( الكتاب ِنسخة
ِ بعــــد إتمـــام المقدمــــة الخاصــــة بالكتــــاب )رحمـــه اهللا تعــــالى(وكـــذلك جــــاء اســــمه 

ٍمذیلة باسمه، وكذلك مما شاع وذاع وانتشر، وعرف بدرجة متواترة) ّمقدمة المؤلف( ٍ ّ .  
ِممـا ثبــت لــدینا بالــدلیل القـاطع الــذي ال یقبــل الــشك صـحة نــسبة الكتــاب لمؤلفــه  ّ ِ ّ

  .)رحمه اهللا تعالى(
  "توضیح قطر الندى، وبل الصدى "ِالتعریف بكتاب

وكتـابي : ((ِ فـي مقدمـة الكتـاب)رحمـه اهللا تعـالى(ّقال الشیخ عبـد الكـریم الـدبان 
ي أوجــزت بعــض ّ فقولــه صــحیح، ألنــ،ِ القطــرِ لـشرحٌهــو مــوجز: هـذا إذا قــال عنــه قــارئ

ٌف، واذا قــال قــارئ آخــر هــو شــرحّ المــصنِمــا أطــال فیــه ، فقولــه صــحیح ِ القطــرِ لــشرحٕ
ًا ممــا رأیتــه نافعــً كثیــرِ إلیــهُ ذلــك الــشرح وأضــفتُي أوضــحتّكــذلك، ألنــ ا لهــذا ًا ومناســبّ

  .)٢٥())المستوى
ٌفهو توضیح وموجز وشرح بن هـشام ال" لصدىشرح قطر الندى، وبل ا "ِ لكتابٌٌ

في هذا الكتـاب )  تعالىرحمه اهللا(ان ّ، وذكر الشیخ الدب)هـ٧٦١ت(األنصاري النحوي 
خالصة الراجح والمعتمـد لـدى علمـاء النحـو، وتـوخى الـسهولة والتوضـیح واإلقـالل مـن 

  . الشواهد الشعریة، كي ال تعیق الطالب عن فهم المادة، ولم یعدمهاِذكر
 البــــن هــــشام "، وبــــل الــــصدىطــــر النــــدىشــــرح ق" أصــــله ِوهــــذا الكتــــاب كحــــال

  .  النحويِلدرسّرسه ذوو المستوى المتوسط، لما یتعلق بااألنصاري ید
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" ، وبـل الـصدىشـرح قطـر النـدى" ابن هـشام ِومن جراء ما رآه الشیخ في كتاب
 علیهـــــا، وكـــــذلك ّ االختالفـــــات واإلطالـــــة فـــــي الـــــردِ واإلكثـــــار مـــــن ذكـــــرِمـــــن الـــــصعوبة

ٍ فـي المعنـى وعـسر فـي ٍعریة التي ال یخلـو أكثرهـا مـن غمـوض الشِالستشهاد بالشواهدا
 أن  علـى الـشیخِ الـشدیدِلطلبوكذلك جاء نتیجة ا. ي هذا المستوى لمن كان فِاإلعراب

البــــن هــــشام " ، وبــــل الــــصدىشــــرح قطــــر النــــدى "ِكتــــابًوتوضــــیحا لًیكتــــب لهــــم شــــرحا 
  .ِ التي یشرح بها الكتاب في الدرسِبالطریقة

ًســهال ومبــسطا وواضــحا، ) رحمــه اهللا تعــالى (كمــا أراد" یحالتوضــ"فجــاء كتــاب  ً ً
  .تسهل معه اإلفادة
، )٢٦(ٍ عدیــدةٍ الدینیــة لــسنواتِ فــي المــدارسُسَرَدُ هــذا كــان یــ"التوضــیح" وكتــاب 

ِ واسع االنتشارٌوهو كتاب   . الصیتُذائع، و بین الطلبةُ
ِالمعتمدة في التحقیقوصف النسخ المخطوطة  ُ  

 تــم الحــصول وقــد ،ِ یــدهِف كتبهــا بخــطّ المؤلــُوهــي نــسخة: األصــلنــسخة : ًالّأو
ـــه ـــدبِعلیهـــا مـــن ابن ـــشیخ الفاضـــل جمـــال ال ) ١٠١(تقـــع فـــي و)  اهللا تعـــالىرحمـــه(ان ّ ال

وتكــاد تكــون خالیــة ) مــشكلة (ِمــضبوطة بالــشكل و،لنــسخا ِمكتوبــة بخــطوهــي  ،صــفحة
  ).األصل( ورمزت لها بـاألخطاء،من 

ــــا وهــــي ، )ب(، ورمــــزت لهــــا بــــالرمز الثانیــــةنــــسخة لوهــــي ا: )ب(نــــسخة  :ًثانی
 ِومنقولــة عــن نــسخة)   اهللا تعــالىرحمــه(ان ّ الــشیخ جمــال عبــد الكــریم الــدبِمكتوبــة بخــط

ـــشیخ عبـــد الكـــریم الـــدب ـــك الـــشیخ جمـــال الـــدبذكـــر  كمـــا ،)رحمـــه اهللا تعـــالى(ان ّال ان  ّذل
ِ عنـد اللقـاء بـه) اهللا تعالىرحمه(  ، النـسخِخـط وهـي مكتوبـة ب،صـفحة) ٩٧( وتقـع فـي ،ِّ
ان ّ الـشیخ جمـال الـدبوذكـر .هات سـابقِ كحـالٌ وجمیـلٌ وخطها واضـح،ِ بالشكلٌمضبوطةو
 نـسخة ِ بنفـسهقـرَأ) رحمـه اهللا تعـالى( ان ّ الشیخ عبد الكـریم الـدبَّنأب)  اهللا تعالىرحمه( 

 الكتــاب فــي  هــذا ِوهــي النــسخة المعتمــدة  فـي تــدریس  أن كتبتهــا بیـدي، هــذه بعــدِهكتابـ
  . الدینیةِسالمدار

  منهج التحقیق
 التحقیـــق ِ مفـــردات خاصـــة فـــي مـــنهجأو ،ِ فـــي التحقیـــقٌ خـــاصٌ مـــنهجٍ مخطـــوطِّلكـــل
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ٍخاصـة ومعینـة  مـن المخطوطـات فـي مفـردات ِغیـره، ویـشترك مـع یتمیز بهـا عـن غیـره ٍ
 هـذا المخطـوط مـن ظلمـات إخـراجبهـا  كـي یـتم ِ التحقیقیـةِللعملیـةتعد الخطوط الرئیسة 

ـــین یـــديخـــزائن ودور ال ـــا مطبوعـــا ب ـــا محقق ًمخطوطـــات العامـــة والخاصـــة كتاب ً  القـــارئ ً
  .فادةوالباحث تحصل به اإل

 ونـسخة األصـل في تحقیق هذا الكتاب على نسختین مخطوطتین وهمـا نـسخة ناتمدعا .١
، ِلتـــصحیح فـــي اهـــي المرجـــع ِاألصـــل نـــسخة نـــاجعل ف.ًآنفـــا إلیهمـــا أشـــرنا نتـــیّلال ،)ب(
  .األصلفي المقابلة على نسخة ) ب(خة  النسنا واعتمد،میتُذلك سبو

 وهــي اختالفــات ، وهــذا مــا حــصل،)ب( واألصــل بــین نــسخة ًاختالفــا نا وجــدفــإذا
 مـا جـاء علیـه نـص ِإثبـات إلـىعمـد ن ف،األخرى وصواب إحداهما أ خطإلىغیر راجعة 

حفظــه (ان ّ بـه الـشیخ جمـال عبـد الكـریم الـدبأشـار وهـذا مـا األصـل، ِالكتـاب فـي نـسخة
  .)الىاهللا تع

،  غیـر الـصوابإن كان االختالف بین النسختین هو في نسخة األصل على اّأم
 مـن غیرهـا مـن أو) ب( كـان كـذلك فـي نـسخة إن الـصواب فعندها یتوجب علینا إثبات

 فـي إتباعـهالمـنهج العلمـي الـصحیح الـذي یجـب هـو  المـصادر فـي البـاب وهـذا أمهات
  . النصوصِتحقیق

 أن) رحمــه اهللا تعــالى(فــه ّ مؤلأراد نــص الكتــاب كمــا يیــأت أن علــى ِحریــصین اوقــد كنــ .٢
 . في الهامش ناه ذكرأمر ان تبیأردنان ٕا و،یكون علیه

وهـذا ) رحمه اهللا تعالى(ف ّ للمؤلتهً تماما من صحة اسم الكتاب وصحة نسبنالقد تحقق .٣
 .ناهما بی

مـــن ) لىرحمــه اهللا تعـــا(ّ مــا یـــذكره الــشیخ عبـــد الكــریم الـــدبان ِ علــى توثیـــقلقــد حرصـــنا .٤
ـــــــى كتـــــــاب ســـــــیبویهِوغیرهـــــــا فاعتمـــــــدت بـــــــالتوثیقالمـــــــصادر والمراجـــــــع النحویـــــــة    عل

شــــرح شــــذور "وكتــــاب ، "المغنــــي"وكتــــاب ، "الكس المــــأوضــــح"وعلــــى كتــــاب ،"الكتــــاب"
 البن هـشام االنـصاري واعتمـدت علـى كتـاب هو و،"شرح قطر الندى" وكتاب ،"الذهب

وغیـــره مــن المــصادر ،مثـــل .ي  للــسیوط"البهجــة المرضــیة" وكتـــاب ،"شــرح ابــن عقیــل"
ألبـي البركـات األنبـاري " األنـصاف"المصادر التي تهتم بالخالفات النحویـة مـن كتـاب 
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 .، وغیرها

ًوقمنا بذكر بعض الخالفات وباستطراد بسیط فـي بعـض األحیـان وال یعـد ذلـك خروجـا  .٥ ِ
 قـد )لىرحمـه اهللا تعـا( والـذي انتهجـه لكتابـه فهـو )رحمـه اهللا تعـالى(على مـنهج الـشیخ 

 .ذكر العدید من مواطن الخالف

ِواستعنا في تحقیق الكتاب .٦  . ریة بالشواهد القرآنیة والشواهد الشعّ

الـذي ِنیة بخط رسم المصحف الشریف، بروایة حفـص عـن عاصـم  الشواهد القرآوكتبنا .٧
كتبــت بــه المــصاحف الــشریفة المطبوعــة والتــي بــین أیــدینا فــي المــشرق العربــي وقمــت 

 . ﴿  ﴾ سواء في المتن أم في الهامشلقرآنیة بین قوسین مزهرین شواهد ابوضع ال

ـــة .٨ ـــم اآلیـــة وكـــوقمنـــا بتخـــریج اآلیـــات القرآنی ـــسورة ثـــم رق :       ســـورة: ((اآلتي، بـــذكر اســـم ال
 :    )).اآلیة

ِوقمنا بتخریج  .٩ ِذكر مـواطن ذكـر الـشاهد ِالتي وردت في متن الكتـاب بـالشواهد الشعریة ُ
ــــشعري مــــن أمهــــات المــــصاد ــــة التــــي ذكــــر فیهــــا وغیرهــــاال ــــشاهد  ٕوان ورد ،ر النحوی ال

ِه كامال في الهامشِذكربنا ًالشعري مجتزئا قم ً ِ . 

ــــواس ال .١٠ ــــرقیم والفواصــــل واألق ــــا اســــتخدمنا عالمــــات الت ــــي وقتن ــــة المــــستخدمة ف حدیث
 . وكذلك عالمات اإلحالة إلى الهامش وعلى أساس الصفحة الواحدةالحاضر، 

ِوز سوى إننا أشرنا إلى نسخةلم نستخدم المختصرات والرم .١١ التـي  الكتاب المخطوط ِ
ــدبان   النــسخة ٕالــى، و)األصــل(ـ بــ) رحمــه اهللا تعــالى(ّنــسخت بیــد الــشیخ عبــد الكــریم ال

بــالرمز ) حفظــه اهللا تعــالى(ن اّ الــشیخ جمــال عبــد الكــریم الــدبِالتــي نــسخت بخــطالثانیــة 
 . كما اشرنا إلى ذلك في سابق حدیثنا) ب(

ــم یــذكر ) ب( نــسخة األصــل وذكــر ذلــك الــسقط فــي نــسخة وان ورد ســقط فــي .١٢ او ل
مـن     ًفظ والمعنـى، كـأن ورد الكـالم ناقـصا ، أو ذكـر لفـظ ّوتستدعیه العبارة لتمام الل

علــى الــصواب أو جــاء ) ب(كلمــة أو عبــارة أو فقــرة فــي األصــل علــى الخطــأ وهــو فــي 
 ك ووضـعه بـین قوسـین ذلـِّفي كلیهما على الخطأ فیتم إثبات الـصواب والـسقط فـي كـل

.[   ] 

فـات والبحــوث ّ أسـماء الكتـب والمؤلِفـي حـصر "    " االقتبـاسواسـتخدمنا عالمـات  .١٣
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 . ِالتي تذكر في البحث

 .ٍعن كتاب-ً نصا-م المقتبسفي حصر الكال )) ((  األقواس واستخدمنا .١٤

 . داخل الهامشِ الداخلیةِلإلحالة*  نا عالمة   وجعل .١٥

ــــي طباعــــةِن أنــــواع اًواحــــدا مــــًواســــتخدمنا نوعــــا  .١٦ ــــین ّ هــــذا البحــــث ومیِلخــــط ف ــــا ب زن
 والموضـــــوعات والفـــــصول والمباحـــــث والمـــــتن والهـــــوامش باســـــتخدام أحجـــــام انـــــاتوالعن

 .ِمختلفة للخط

ّ المـصدر ومؤلفـه وكـل مـا یتعلـق نـاّ فإننـا ذكرِ إلـى المـصادرِإلحالـة فیما یخص ااّأم .١٧ َّّ
ًبتحقیقه إن كان محققا ودار نشره وسنة النشر، و ِ ّذلك في أول مرة یذكر فیها المـصدر ِ

فقــط ثــم نــذكر رقــم الجــزء ان كــان المــصدر یتــألف مــن عــدد مــن األجــزاء ثــم نــذكر رقــم 
 اسـم المـصدر ثـم رقـم الجـزء ان فنـذكراما ان تكرر ذكـر المـصدر بعـد ذلـك . الصفحة

ـــــي ـــــشكل اآلت ـــــى ال ـــــصفحة وعل ـــــم رقـــــم ال ـــــألف مـــــن اجـــــزاء ث اســـــم :((كـــــان المـــــصدر یت
 )).رقم الصفحة:اسم المصدر((أو)) رقم الصفحة :المصدر،رقم الجزء

ِفضال عن مجموعة .١٨  .ِزمة للبحثّ الفهارس الخاصة والالً

  
  نسخ مصورة من المخطوط
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  الثانيالفصل 
 ُ المحققُالنص

َاألسماء التي تعمل عمـل أفعالها
)٢٧( 

ُ اسم الفعل- ١
  .ُوعمله) ٢٨(

ِ فـي عملـه وداللتـه علـى الحـدث والـزمنِهـو مـا نـاب عـن الفعـل ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ
َ؛ ولكنـه ال یقبــل )٢٩( َّ

ِعالمات الفعل، وال یتأثر بالعوامل ِ ِ، فال محل له من اإلعراب)٣٠(ِ ُ ّ .  
ٌواألفعال بعضها مبنیة وبعضها معربة ٌُ َُ ُّ ٌأما أسماء األفعال فكلها مبنیة. ُ ّ ُّ ّ

)٣١(.  
ٌمرتجل(ّواسم الفعل إما  َ َ ِوهو ما وضع): ُ ُ من أول األمـر علـى أنـه اسـم فعـل، مثـلُ ُ ّ ِ ِ ّ :

ْهیهـات، وصـه( َ ّوامـا . ) ٣٢()َ ٌمنقـول(ٕ ٍوهـو مـا وضـع أوال لظـرف أو جـار ومجـرور ثـم ): َ ٍ ٍ ًِ ّ ُ
ٍنقل إلى اسم فعل ِ َ ْخـذ(َظرف مكـان، فـإذا أردت بـه معنـى ) َدونك(فـ . ُِ ٍكـان اسـم فعـل، ) ُ َ

َدونك الكتاب: ((مثل ِ َ َ َور، فـإذا أردت بـه معنـى ٌجار ومجر) إلیك(و. )٣٣())ُ ْ ْابتعـد(َ كـان ) ِ
ٍاسم فعل، مثل ّإلیك عني یا هذا: ((َ َ(()٣٥(.) ٣٤ (   

ُواسم الفعل من حیث داللته ثالثة أنواع، وهي ِ ُ :  
ٍاسم فعل أمر، مثل  .١ ِ ْصه:(ُ ْبمعنى اسكت، و) َ ْمه(ُ ْبمعنى أكفف) َ ُ)٣٦(. 

ٍاسم فعل مـاض، مثل .٢ ِ َبمعنى بعد، و) َهیهات: (ُ ُ ّشتان(َ  . )٣٧(ْبمعنى افتـرق) َ

ٍاســــــم فعــــــل مــــــضارع، مثــــــل .٣ ِ ْوي: (ُ بمعنــــــى ) ٍُّأف(، و)٣٨(ُبمعنــــــى َأتعجــــــب) َ
  .)٣٩(َّأتضجر

ِفعال(ومن أسماء فعل األمر ما صیغ على وزن  ّمن األفعال الثالثیـة التامـة) َ ِ ؛ )٤٠(ِ
ِحذار: (مثل ْبمعنى احذر، و) َ َ ِنزال(ْ ْبمعنى أنزل، و) َ ِ ِدراك(ْ ْبمعنى أدرك) َ ْ)٤١(.  

ُثبت السم الفعل ما یثبت للفعل الذي في معناهَوی ُ ْصـه(تقـول فـي . )٤٢(ُْ ِاسـم فعـل ): َ
ْأمـر فاعلــه مــستتر وجوبــا تقــدیره أنــت، كمـا تقــول فــي اســكت ُ ْ َ ُ ً ٌ ُ هیهــات ((وتقـــول فـــي . )٤٣(ٍ

َبعــد المــزار((المــزار فاعــل هیهــات، كمــا تقــول فــي )): ُالمــزار ُ ): ٍُّأف(وتقــول فــي . )٤٤())َ
ْاعلــه مــستتر وجوبــا تقــدیره أنــا، كمــا تقــول فــي أتــضجراســم فعــل مــضارع ف ً ٌ ُوینــصب . ُ

ًالمفعول به إن كان الذي بمعناه متعدیا ْ ًدراك زیـدا((تقول فـي . َ ِ دراك اسـم فعـل أمـر )): َ
ٌفاعله مستتر تقدیره أنت، وزیدا مفعول به، كما تقول في  ً ًأدرك زیدا((ٌ ْ ِ(()٤٥( .  
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ُویختلف عن الفعل في َأن معموله ال َّ ُ یتقدم علیهِ ّ
ًزیـدا◌ : (( فال یـصح أن تقـول) ٤٦( ً

ِدراك    ) ٤٨ (.)٤٧())ًزیدا أدرك: ((، كما یصح أن تقول))َ
ُواذا دل اســم الفعــل علــى طلــب جــاز جــزم المــضارع فــي جوابــه ٍ ّ ِنــزال : ((، تقــول)٤٩(ٕ َ

ْنحـــدثك ِّ َنـــزال فنحـــدثك((، فـــال یقـــال )٥١(ُولكـــن ال یجـــوز نـــصبه مـــع الفـــاء. )٥٠())ُ ّ َ ُ كمـــا )) َِ
  .)٥٢( ذلك في الفعلیجوز
  

ُ المصدر وعمله- ٢ َ.  
َالفعـــل یـــدل علـــى الحـــدث َ ّ مـــع زمنـــه الماضـــي أو الحاضـــر أو المـــستقبل؛ أمـــا ) ٥٣(ّ

َالمــــــــصدر فیــــــــدل علــــــــى الحــــــــدث فقــــــــط َ ْ، كــــــــالفتح والزخرفــــــــة واإلكــــــــرام واالجتهــــــــاد )٥٤(ُّ َ
َویعمـــل المـــصدر عمـــل فعلـــه. )٥٥(واالســـتخراج ُُ ِ، فمـــصدر الفعـــل الـــالزم یحتـــاج إلـــى )٥٦(َ ُ

ِلفاعل، ومصدر الفعل المتعدي یحتاج إلى الفاعل والمفعول، وهكذاا ُ .  
ٍلكن الفعل یعمل دائما، أما المصدر فال یعمل إال بشروط ثمانیة ٍ ّ ُ ُ َُ ّ ً   :      ، وهي)٥٧(ّ

  . )٥٩( والفعل محل المصدر) ٥٨()ما(والفعل، أو) ْأن(صحة حلول  .١
ً والفعل إذا كان الزمـان ماضـیا أو مـستقبال)ْأن(حلول (( أعجبنـي : ((تقـول. )٦٠())ً

َّطـردك اللــص أمــس ًیعجبنـي طــردك اللــص غــدا((، و))ُ َّ ُّإذ یـصح فــي الجملــة األولـــى )). ُ
َأن تقـــول َّأعجبنـــي أن طـــردت اللـــص أمـــس: ((ْ ْیعجبنـــي أن : ((، وفـــي الجملـــة الثانیـــة))ْ ُ ُ

ًتطرد اللص غدا َّ(()٦١( .  
یعجبنـي طـردك اللـص : ((، تقول)٦٢())ً والفعل إذا كان الزمان حاال)ما(وحلول  ((

 ﴿:وفـي القــرآن الكریــم)). یعجبني ما طـردت اللـص اآلن: ((، إذ یصح أن تقول))اآلن
: ، أي)٦٥(﴾   ژ  ژ  ڑ ﴿و. )٦٤(برحبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: أي) ٦٣( ﴾ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ

     .)٦٧)(٦٦(أعنتكم
ًأن ال یكون مصغرا .٢ ًأعجبني ضریبك زیدا: ((ُ، فال یقال)٦٨(ْ َ ُ َُ(()٦٩( . 

ًأن ال یكــون مــضمرا .٣ ًضــربي زیــدا حــسن وهــو خالــدا: ((ُ، فــال یقــال)٧٠(ْ ٌقبــیح، )) ًٌ
 . )٧١(ِالعائد إلى المصدر) هو(ًعلى أن خالدا مفعول به لـ

ُأن ال یكون محدودا بالتاء الدالة على الوحـدة، فـال یقـال .٤ ِ ِّ ً ُأعجبتنـي ضربتــك : ((ْ
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 . )٧٢())ًزیدا

ًأن ال یكـــون موصـــوفا قبـــل العمـــل .٥ ُك الـــشدید ُأعجبنـــي ضـــرب: ((ُ، فـــال یقـــال)٧٣(ْ
ًأعجبنــــــي ضــــــربك زیــــــدا : ((، تقــــــول)٧٤(ّفــــــإن أخــــــرت الوصــــــف جــــــاز)). ًزیــــــدا َ ُ

 )). ُالشدید

لــــیس ) ًزیـــدا(فــــ)) ًمالـــك وزیــــدا؟: ((فــــإذا قلـــت. )٧٥(ْأن ال یعمـــل وهـــو محـــذوف .٦
ٍمفعـــوال لمـــصدر محــــذوف، والتقـــدیر ٍ ًإیــــاك ومالبـــستك زیــــدا: ((ً َ بـــل هــــو . )٧٦())َ

 . مفعول معه

ًأن ال یكــون مفــصوال عــن م .٧ َبــأجنبي ألن معمولــه بمنزلــة الــصلة مــن ) ٧٧(عمولــهْ َّ
ُالموصول، فال یفصل بینهما ُ . 

َأعجبني زیدا ضربك: ((ُ، فال یقال)٧٨(ْأن ال یتأخر عن معموله .٨ ُ ً(()٧٩)(٨٠( .  
  : ، وهي)٨١( استعماالتُةُوالمصدر العامل له ثالث

ًأن یكون مضافا وهو أكثـر ورودا: األول ً ّواضـافته إمـا إلـى الفا. )٨٢(ْ ُ : ، مثـل)٨٣(عـلٕ
َیعجبني فهمك الدرس(( َإكرامـك الـضیف((، و))ُطاعتـك الوالـدین((، و))ُ وفـي القـرآن )). ُ

                            .)٨٥(﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ﴿، و)٨٤(﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ﴿:الكریم
ّوأما إلى المفعول

) حــج(فــ . )٨٧())ًوحج البیت من استطاع إلیـه سـبیال: ((، مثل)٨٦(
ِاف إلى البیت من إضـافة المـصدر إلـى مفعولـه، ومـن اسـم موصـول فاعــلمض ِ وهـذا . ِ

  . ّأقل مما قبله
ًأن یكـــون منونـــا: الثـــاني ّ كمـــا فـــي قولـــه . واإلضـــافة) أل(ًمجـــردا مـــن : ، أي)٨٩)(٨٨(ْ

ُیطعـــــــــــم الرجـــــــــــل : ، أي)٩٠(﴾ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ﴿: تعـــــــــــالى َ ْ ُ
ِوقد تقدم هذا في بحث الفاعـل. ًویتیما مفعول بهفالفاعل محذوف، . ًیتیما ّ .  

ًأن یكـــون مقترنـــا بــــ : الثالـــث ٌ وذلـــك نـــادر) ٩١()أل(ْ
ِّزیـــد شـــدید الحـــب : ((، تقـــول)٩٢( ٌ ٌ

  . ِ، فأوالده مفعول به للمصدر الذي هو الحب))َأوالده
  

  . وعمله)٩٣( اسم الفاعل- ٣
ِالمــصدر موضــوع للداللــة علــى الحــدث َِ َ ٌ ِواســم الفاعــل . ُ ِمــشتق مــن المــصدرُ ٌ ُ

)٩٥)(٩٤ ( 
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ِللداللــة علــى القــائم بالحــدث َِ ِجــالس، ومكــرم، ومجتهــد، ومــستخرج(( كـــ ) ٩٦(ِ ُِ ُ ّ، المــشتقة ))ُِ ُ
  . )٩٧(ِالجلوس، واإلكرام، واالجتهاد، واالستخراج: من

ً فإنه یعمل عمل فعله إذا كان مقترنا بــ ُعملهّأما  َ ُ ً، سـواء كـان ماضـیا أم حـاال )أل(ِّ ً
ًهذا الفـاتح بابـه أمـس، أو اآلن، أو غـدا: ((ُتقول. )٩٨(ًأم مستقبال ُ َ مبتـدأ : ُ، هـذا الفـاتح))ُ

ًوان كــــــان مجــــــردا مــــــن . مفعــــــول بــــــه لفــــــاتح: وخبــــــر، وبــــــاب ْ ّفإنــــــه ال یعمــــــل إال ) أل(ٕ َ ّ
  . )٩٩(بشرطین

ِأن یكـون للحــال أو االسـتقبال: األول : وال یعمــل إذا كــان للماضـي، فــال یقــال. )١٠٠(ْ
َهذا فاتح بابه أمس ٌ)١٠١(.  

ــــــاني ــــــر أو بعــــــده : الث ــــــى خب ــــــاج إل ــــــي أو اســــــتفهام أو شــــــيء یحت ــــــع بعــــــد نف أن یق
  : ِكما في األمثلة التالیة) ١٠٢(موصـوف

ًما كاتـب زیـد رسـالة(( .١ ٌ ): ٌزیـد(مبتـدأ وهـو اسـم فاعـل، ): ٌكاتـب(نافیـة، ): مـا)). (ٌ
َّفاعــل الســم الفاعــل ســد مــسد الخبــر وقــد عمــل اســم الفاعــل . مفعــول بــه) ًرســالة. ()١٠٣(َّ

ِالعتماده على النفي ِ .  
ًهـــل كاتـــب زیـــد رســـالة(( .٢ ٌ ٕحـــرف اســـتفهام، واعـــراب البـــاقي كمـــا فـــي ): هـــل)). (ٌ

 . الجملة السابقة وقد عمل اسم الفاعل العتماده على االستفهام

ًزیـــد كاتـــب رســـالة(( .٣ ٌ ٌزیـــد كاتـــب)). (ٌ والخبـــر اســـم فاعـــل فاعلـــه . مبتـــدأ وخبـــر): ٌ
ٍسم الفاعل العتمـاده علـى شـيء یحتـاج إلـى وقد عمل ا. مفعول به): ًرسالة(مستتر، و

 ).  ٌزید(ٍخبر وهو المبتدأ 

ًهـذا رجــل كاتـب رســالة(( .٤ ٌ صــفة رجــل، ): ٌكاتـب(و. مبتــدأ وخبــر): ٌهــذا رجـل)). (ٌ
وقــــد عمــــل العتمــــاده علــــى . مفعــــول بــــه): رســــالة(وهــــو اســــم فاعــــل فاعلــــه مــــستتر، و

  . موصوف وهو رجل
  .بالغةُ صیغ الم- ٤

ّهي صیغ مخصوصة تدل ٌ ِ علـى الكثیـر فـي الفعـل والمبالغـة فیـهٌ ِ ِ وتـأتي علـى . )١٠٤(ِ
َّفعــــــال(ِوزن  َّغــــــــفار: ((، مثــــــل)َ ٌفعــــــول(؛ و))َ ُ ُصـــــــبور: ((، مثــــــل)َ ٌفعیــــــل(؛ و))َ ِ : ، مثـــــــل)َ

ٌسمیـع(( ِ ْمفعال(؛ و))َ ْمطعان: ((، مثل)ِ ٌفعل(؛ و))ِ ِ ٌحذر: ((، مثل)َ ِ َ(()١٠٥( .  
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َوهـــي مـــن لواحـــق اســـم الفاعـــل ذي الفعـــل الثالثـــي ومح ُ ـــهِ ـــه عن فأســـم . )١٠٧)(١٠٦(َّول
َغــافر للفعــل غفــر: (الفاعــل مــن األمثلــة المــذكورة َ َ ِ ََصــابر للفعــل صــبر(، و)ِ َ ِ ِســامع (، و)ِ

َللفعل سمع َ َ َطاعن للفعل طعن(، و)ِ َ َ ِ َحاذر للفعل حذر(، و)ِ َ َ ِ ِ .(  
ِولمــا كانـــت محولـــة عـــن اســـم الفاعـــل فهـــي تعمـــل عملـــه وبـــنفس الـــشروط المـــذكورة  ُ ِ ً ّ

  . )١٠٩)(١٠٨(فیه
َاهللا غفـــار ذنـــوب◌ التـــائبین وســـمیع دعـــاء المـــضطرین: ((ولتقـــ َ َ ٌ ٌزیـــد : ((وتقـــول)). ّ

َمعوان أصحابه وحذر أعداءه وضروب خصومه ٌ َ َ ََ ٌ ٌ .((  
ِفعال، ومفعول، ومفعال(ًوأكثر الخمسة استعماال  ّ َ()١١٢)(١١١)(١١٠(.  

  
  . اسم المفعول وعمله- ٥

ِهو اسم مشتق من مصدر الفعل المبني للمجهول ٌ ٌ
َلة على من وقع للدال. )١١٣( ِ

ِویعمل عمل فعله المبني للمجهول بنفس الشروط المذكورة في عمل . )١١٤(علیه الفعل ِِ ِ ِ َ ُ
  : ، تقول)١١٥(اسم الفاعل

ُمــا مفتــوح بابــك(( .١ نائــب فاعــل ): ُبابــك(مبتــدأ وهــو اســم مفعــول، ): مفتــوح(فـــ)). ٌ
ّسد مسد الخبر َّ  . ِوقد عمل اسم المفعول العتماده على النفي. َ

ُفتــوح بابــكهــل م(( .٢ ٕواعــراب البــاقي كمــا فــي الجملــة . حــرف اســتفهام): هــل)). (ٌ
ِوقد عمل العتماده على االستفهام. السابقة ِ . 

ُأنت مفتوح بابك(( .٣ ): ُبابـك. (مبتدأ وخبر، والخبر اسـم مفعـول): ٌأنت مفتوح)). (ٌ
ٍوقد عمل العتماده على ما یحتاج إلى خبر وهو المبتدأ . نائب فاعل  ). أنت(ِ

ُت رجـل مفتـوح بابـكأن(( .٤ ٌ . ِصـفة للخبـر): ٌمفتـوح. (مبتـدأ وخبـر): ٌأنـت رجـل)). (ٌ
ِوقد عمل العتماده على الموصوف    . )١١٦()ٌرجل(ِ

ٌهـــــــو مفتـــــــوح البـــــــاب مهمـــــــوم : ((ویجــــــوز أن یـــــــضاف إلـــــــى نائـــــــب فاعلـــــــه، تقـــــــول ِ ٌ
  . )١١٧())ِالقلب

  
  .)١١٨( الصفة المشبهة وعملها- ٦
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فحـــسن فـــي . )١١٩(ِوت لموصـــوفهاِهـــي الـــصفة المـــصوغة لغیـــر تفـــضیل وتفیـــد الثبـــ
ُزیــد حــسن وجهــه: ((قولــك ََ ٌ َ ٍ، صــفة أفــادت ثبــوت الحــسن لوجــه زیــد))ٌ ّأمــا مــا یفیــد . )١٢٠(ِ

ٍخالـــد أقـــوى مـــن زیـــد: ((فـــي قولـــك) أقـــوى: (ًتفـــضیال مثـــل ، )١٢١(، فهـــو اســـم تفـــضیل))ٌ
  . )١٢٢(وسیأتي بحثه بعد هذا مباشرة

ها تذكر وتؤنث وتثنى وتجمـع ّأن: ٍوالصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل في أمور منها
َحـسن، وحـسنة، وحـسنان، وحـسنتان، وحـسنون، وحـسنات: (، تقول)١٢٣(كاسم الفاعل َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ٌَ َ ٌ .(

ــــي اســــم الفاعــــل ــــول ف ــــستان، وجالــــسون، : (كمــــا تق ــــسان، وجال ــــسة، وجال جــــالس، وجال
  . )١٢٥)(١٢٤()وجالسات

  : ، أهمهاٍوتخالف اسم الفاعل في أمور
كمــا ســبق ( والمتعــدي ومــن الثالثــي وغیــره ّاســم الفاعــل یكــون مــن الــالزم .١

ّأما الصفة المشبهة فال تكون إال من الثالثي الالزم. )١٢٦()في بحثه ّ ّ
)١٢٧( . 

ِاسم الفاعل یدل على الحدوث والتجدد .٢ ِ ّأما الـصفة المـشبهة فتـدل علـى . ّ ّ
ُزید حسن وجهه: ((، فقولك)١٢٨(ِالثبوت ََ ٌ َ ٍ، أفاد ثبوت الحسن لوجه زید))ٌ ِ)١٢٩( . 

ّأمـــا الـــصفة . ًدائمـــا) ِفاعـــل(ِاعـــل مـــن الثالثـــي یكـــون علـــى وزن اســـم الف .٣
ً وان كانت من الثالثي دائما -المشبهة  َحـسن، : (ٍ فتأتي على أوزان شـتى، مثـل –ٕ َ

 . )١٣٠(، وغیرها)وشجاع، وظریف، وفرح، وأحمق

ِاسم الفاعل یجري على حركات وسكنات مضارعه، فضارب كیـضرب،  .٤ ِ ِ
ِومجتهــد كیجتهـــد ُ

ًفة المــشبهة فقـــد تجــري علـــى وزن المــضارع قلـــیال ّأمــا الـــص. )١٣١(
ِولكن الغالب فیها عـدم جریانهـا علیـه كمـا فـي األمثلـة المـذكورة فـي الفقـرة . ِكطاهر ِ ِ ّ
  ) ١٣٣)(١٣٢(.ِالثالثة

ّأمـا الـصفة المـشبهة . اسم الفاعل یكون للماضي، والحاضر، والمستقبل .٥
ِفال تكون إال للحاضر الدائم ّ)١٣٦)(١٣٥)(١٣٤(. 

ٌأنــــت زیــــدا ضــــارب(( :ّاعــــل قــــد یتقــــدم علیــــه، مثــــلمعمــــول اســــم الف .٦ ً .((
ًأنــــت وجهــــا (( :ّوالــــصفة المــــشبهة ال یتقــــدم معمولهــــا المنــــصوب علیهــــا فــــال یقــــال

  ) ١٣٨)(١٣٧()).حسن
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ٌزید مطیـع أبـاه : ًمعمول اسم الفاعل قد یكون سببیا ، مثل  .٧ وقـد یكـون . ٌ
ًزیــد ضــارب خالــدا : ، مثــل ) ١٣٩(ًأجنبیــا  ٌ ال یكــون معمولهــا أمــا الــصفة المــشبهة فــ. ٌ

ًاسما متصال بضمیر موصوفها ولو تقدیرا: ًإال سببیا، أي ٌزیـد حـسن : ((، مثـل)١٤٠(ًِ ٌ
ُوجهه ِحـسن الوجـه((، أو))ُ ًحـسن وجهـا((، أو))ِ ِفـي الوجـه بـدل ) أل(و. منـه: ، أي))ٍ

 . )١٤٢)(١٤١(الضمیر

ِاســم الفاعــل یؤنــث بالتــاء فقــط، تقــول .٨ ٌجالــسة، ومجتهــدة: (ُ ّأمــا الــصفة ). ٌ
َفرحــــة: (ة فقــــد تؤنــــث بالتــــاء، مثــــلالمــــشبه : ِوقــــد تؤنــــث بــــاأللف المقــــصورة، مثــــل) َِ

  ). عمیاء: (ِ، وباأللف المحدودة، مثل)عطشى(
ُله ثالثة أحوال: معمول الصفة المشبهة   : ، وهي)١٤٣(َ

ِإذا كـــان مـــضافا إلـــى ضـــمیر الموصــــوف، مثـــل .١ ِ ُزیـــد حـــسن وجهـــه: ((ً ُ ٌ ، فهــــو ))ٌ
ِمرفوع على أنه فاعل للصفة المشبه ّ   ) ١٤٥)(١٤٤(.ِةٌ

ِزیــــــــد حــــــــسن الوجــــــــه: ((، مثــــــــل)أل(ًإذا كــــــــان مقترنــــــــا بـــــــــ .٢ ُ ِ، فاألفــــــــضل جــــــــره ))ٌ
ِویجوز نصبه على أنه شبیه بالمفعول به. )١٤٦(ِباإلضافة ِ ّ)١٤٨)(١٤٧( . 

ًزید حـسن وجهـا: ((إذا كان نكرة، مثل .٣ ٌ ّ، فهـو منـصوب علـى أنـه تمییـز، وهـذا ))ٌ ٌ
ِویجوز اعتباره شبیه بالمفعول به. )١٤٩(ُهو الراجح ٌ)١٥١)(١٥٠(. 

   
  . اسم التفضیل وعمله- ٧

ٍهـــو صـــفة دالـــة علـــى المـــشاركة وزیـــادة ِ ٌ ٍصـــالح أقـــوى مـــن ســـالم: ((، وتقـــول)١٥٢(ٌ ٌ .((
ُاسـم تفــضیل دل علـى مــشاركة صـالح لــسالم فـي القــوة، لكـن صــالحا یزیـد علــى : فـأقوى ً ّ ِ ٍ ِ ّ

  . ٍسالم في هذه الصفة
  : ، وهيالسم التفضیل أربع حاالتو

ــــى ًواإلضــــافة ویــــذكر بعــــده المفــــضول مجـــــرورا ) أل( مــــن ًأن یكــــون مجــــردا: األول ُ َ ُ
ــــــ ـــــه ومـــــا ). مـــــن(ب ـــــو تغیـــــر مـــــا قبل ـــــردا مـــــذكرا ول ـــــى اســـــم التفـــــضیل مف ـــــي هـــــذه یبق َّوف ً ً

ِِهذا الرجل أفـضل مـن غیـره: ((تقول. )١٥٤)(١٥٣(بعـده هـذان الـرجالن أفـضل مـن ((و)). ُ
ِهؤالء الرجال أفـضل مـن غیـرهم((، و))غیرهما ، ))ِضل مـن غیرهـاِهـذه المـرأة أفـ((، و))ِ
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ِ، وهؤالء النساء أفضل من غیرهن))ِهاتان المرأتان أفضل من غیرهما((و ِ .((  
ٍأن یكــون مــضافا إلــى نكــرة، وهــذه الحالــة كــالتي قبلهــا یبقــى اســم التفــضیـل : الثانیــة ً

ًمفــردا مــذكرا َهــذان أفــضل رجلــین((، و))ٍهــذا أفــضل رجــل: ((تقــول. )١٥٥(ً ِهــؤالء ((، و))ُ
ٍأفضـل رجال ٍهذه أفضل امـرأة(( و،))ُ ُهـؤالء أفـضل ((، و))هاتـان أفـضل امـرأتین((و)). ِ ِ

  )). ٍنساء
وال . )١٥٦(وفـي هــذه الحالـة یجـب أن یطــابق مـا قبلــه) أل(ًأن یكـون معرفــا بــ: الثالثـة

ُزیــــــد هــــــو األفــــــضل: ((، تقــــــول)١٥٨)(١٥٧(یــــــذكر المفــــــضل علیــــــه الزیــــــدان همــــــا ((، و))ٌ
الهنــدان همــا ((، و))هنــد هــي الفــضلى((، و))الزیــدون هــم األفــضلون((، و))األفــضالن
َالهندات هن الفضـلیات((، و))الفضلیان ْ ُ ّ .((  

ٍأن یكون مضافا إلى معرفة: الرابعة ًوفي هذه الحالـة یجـوز أن یبقـى مفـردا مـذكرا . ً ً ِ
كمــــا فــــي الحالــــة (، ویجــــوز أن یطــــابق مــــا قبلــــه )ّكمــــا فــــي الحــــالتین األولــــى والثانیــــة(

ُفـــضل النـــساء، أو فـــضلى النـــساءهنـــد أ: ((، تقـــول)١٥٩()الثالثـــة ـــدان أفـــضل ((، و))ِ ُالزی
ِالرجـــــال، أو أفـــــضال الرجـــــال ُالزیـــــدون َأفـــــضل الرجـــــال، أو َأفاضـــــل الرجـــــال((، و))ِ ُِ(( ،

  )). ُالهندات َأفضل النساء، أو فضلیات النساء((و
ۓ  ڭ    ﴿، و)١٦١(بعـدم المطابقـة) ١٦٠(﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴿:وورد في القـرآن الكـریم

  . )١٦٣( بالمطابقة) ١٦٢( ﴾  ڭ  ۇ  ۇڭ  ڭ       
  : عمل اسم التفضیل

ًاسم التفضیل ال یصح أن یحل محله فعل، لذلك ال ینـصب مفعـوال ِ َ)١٦٦)(١٦٥)(١٦٤( ،
ًوال یكــون فاعلــه إال ضــمیرا مــستترا ً ٍخالــد أفــضل مــن زیــد: ((ففــي قولــك. )١٦٧(ّ ، فاعـــل ))ٌ

ّوواضـــح أنـــه ال یـــصح أن یحـــل. ٍأفـــضل ضـــمیر مـــستتر یعـــود إلـــى خالـــد ِ َ َّ محـــل أفـــضـل ّ َ
ٍخالد یفضل من زید: ((ْفعل، فال یقال ٍ، وال یرفع االسـم الظاهـر إال فـي مـسألة یـصح ))ٌ ّ

ُّأن یحـــــل فیهـــــا فعـــــل محـــــل اســـــم التفـــــضیل مـــــسألة (وهـــــذه المـــــسألة سماهــــــا النحـــــاة . ٌ
  . )١٦٩)(١٦٨()الكحل

ٍوضـابط هــذه المــسألة أن یتقــدم نفــي بعــده اســم جــنس موصــوف باســم تفــضیل بعــده  ِ ٍ ُ ّ ُ
ْم مفضل على نفسه باعتباریناس َ ِ ٍ ٌّ َّ ٌ

ُما رأیت رجال أحـسن فـي عینـه الكحــل : ((، مثل)١٧٠( ْ ُ ِ ِ َ ُ ً ُ
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ٍمنه في عین زید ِِ ُ ْ(()١٧١( .  
ِوهـو موصـوف باسـم التفـضیل ) رجـل(وأسـم الجـنس . ّفقد تقدم النفـي بمـا ِ ، )أحـسن(ٌ

ّوبعــده الكحــل وهــو مفــضل علــى نفــسه، فكأننــا قلنــا ِ َ ، لكــن )الكحــل أحــسن مــن الكحــل: (ّ
ِباعتبــارین، فالكحــل باعتبــاره فــي عــین زیــد أحــسن مــن الكحــل باعتبــاره فــي عــین غیــر  ِِ ِِ ٍ

ٍفهو مفضل من وجه، ومفضـل علیه من وجه آخر. ٍزید ٍ ٌٍ ٌّ ّ .  
، )أحــسن(محــل أســم التفــضیل ) یحــسن(وفــي هــذه المــسألة یــصح أن یحــل الفعــل 

ُما رأیت رجال یحسن في عینه الكحل كما یح: ((تقول ِ ِ ُ ُ َ ٍسن في عین زیدً ِ .((  
ِعینــه(والــضمیر فــي ) أحــسن(ِفالكحــل فــي الجملــة المــذكورة فاعــل اســم التفــضیل  ِ (

  . )١٧٢(عائد إلى الكحل) منه(ِیعود إلى الموصوف وهو رجل، والضمیر في 
ُهــل رأیــت رجـــال أحــسـن : ((مثــال االســتفهام. )١٧٣(وكــذلك لــو تقــدم اســتفهام أو نهــي ً

ُال یكــــن أحــــد أحــــب إلیــــه الخیــــر منــــه : ((ال النهــــيومثــــ)). إلــــخ... فــــي عینــــه الكحــــل  َّ ٌ ْ َ
  . )١٧٤())إلیك

  
  الخاتمة

ِالحمد هللا رب العالمین، وأفضل الصالة وأتم التسلیم على سیدنا محمد خـاتم األنبیـاء  ِ ُ
ِوالمرسلین وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین    ).رضوان اهللا تعالى علیهم أجمعین(ِ

  ...وبعد
) رحمـه اهللا تعـالى(ّتوضیح الذي وضعه الشیخ عبد الكریم الـدبان َّإن ال: ًفختاما نقول

ّجـــاءت عباراتـــه واضـــحة وألفاظـــه ســـهلة وخالیـــا مـــن التعقیـــد والغمـــوض ممـــا یـــسهل فهمـــه  ِ ِ ً
  .للدارسین

مــا ذكــره " التوضــیح"ِقــد تتبــع فــي كتابــه ) رحمــه اهللا تعــالى(ّوقــد وجــدنا الــشیخ الــدبان 
، وغــاب عنهمــا "شــرح قطــر النــدى، وبــل الــصدى"ِبــه فــي كتا) رحمــه اهللا تعــالى(ابــن هــشام 

ًأن یـذكرا مـسائل ـ نراهـا مهمـة ـ فقـد أهمـال شـرط وقـوع اسـم الفاعـل حـاال، إن كـان مجـردا  ً ِ
ٕفي إعمال اسم الفاعل، واعمال صیغ المبالغة) أل(من  ِ.  

ّقــد التــزم الطریقــة والمــنهج اللــذین اختطهمــا ) رحمــه اهللا تعــالى(ّووجــدنا الــشیخ الــدبان 
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ِلكتابـــه هــــذا، مـــن االختــــصار والتوضـــیح وعــــدم اإلســـهاب فــــي ذكـــر االختالفــــات النحویــــة  ِِ ِ
  .)١٧٥(ِّوالشواهد الشعریة واإلطالة في الرد علیها

ٍبــشواهد مـــن القــرآن الكــریم فــي مواضــع متعـــددة وال ) رحمــه اهللا تعــالى(وقــد استــشهد  ِ ِ ٍ
  .علوم العربیةِعجب في ذلك فهو المصدر األساس في االستشهاد في علم النحو و

ونرجو أن نكون وفقنا في عملنا على هـذا الجـزء مـن المخطـوط، وأن یكـون كمـا أراد 
ِمؤلفه أن یكون علیه، وأن نكون قد حققنا الفكرة والهدف من عملنا ِّ.  

ِوآخــــر دعوانــــا أن الحمــــد هللا رب العــــالمین، والــــصالة والــــسالم علــــى أشــــرف الخلــــق  ِ
  . للعالمینًوالمرسلین سیدنا محمد المبعوث رحمة

  
  الهوامش

                                                           

لدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، الحـافظ شـهاب الـدین أبـي الفـضل أحمـد بـن علـي بـن ا )1(
/ آبـادیـدر ح(مجلـس دائـرة المعـارف العثمانیـة ، محمد عبد المعید ضـان: محمد العسقالني، تحقیق

 جالل الدین ي طبقات اللغویین والنحاة،بغیة الوعاة ف؛ ٩٤/ ٣: ٢ ط،)م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢() الهند
/ ٢: )صـیدا/ لبنـان( المكتبـة العـصریة ،محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم: عبد الرحمن السیوطي، تحقیق

٦٩.  
ّجمیــع المعلومــات التــي ســنذكرها عــن الــشیخ عبــد الكــریم الــدبان ) ٢( ، وحیاتــه، )رحمــه اهللا تعــالى(ِ

) عبــــد الــــرحمن كمــــال محمــــد(ِمــــأخوذة ومقتبــــسة عــــن البحــــث الــــذي تقــــدم بــــه الطالــــب . غیرهــــاو
ّللــشیخ عبــد الكــریم الــدبان " دراســة وتحقیــق مخطــوط خالصــة مــا فــي الــسلم وشــرحه"والموســوم بـــ

ِ، والمقـــدم إلـــى كلیـــة العلـــوم اإلســـالمیة، جامعـــة بغـــداد، قـــسم أصـــول الـــدین، )رحمـــه اهللا تعـــالى( ّ
  .م٢٠٠٣

رحمـه اهللا (ّابـن الـشیخ عبـد الكـریم الـدبان ) رحمه اهللا تعـالى(ي الشیخ الفاضل جمال وقد زودن
ِ، قبل وفاته، بنسخة من هذا البحث وكان ذلك عندما التقیت به فـي مكتبتـه الخاصـة فـي )تعالى ٍ ِ

ّبیته في بغداد، وطلبت منه تزویدي بمعلومات مفصلة عن حیاة الشیخ الوالد عبد الكـریم الـدبان  ِ ٍ ٍ ُِ
  ).رحمه اهللا تعالى(

ّفقال إن في هذا البحث دراسة عن الشیخ عبد الكریم الدبان  ُ، عنیت بها أنا )رحمه اهللا تعالى(َّ
ِوكنا حریصین جدا على دقـة المعلومـات التـي . معه) عبد الرحمن كمال محمد(والطالب، السید  ً ّ ُ

  .تحتویها، واإلحاطة بجمیع ما ینبغي ذكره ، وبه فائدة
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ِِفي ونلتزم بما ورد في هـذا البحـث مـن معلومـات، فهـو موثـق مـن مـصادره المدونـة ولهذا سنكت ٌ ٍ َ
ّوبإشــراف الــشیخ جمــال بــن الــشیخ عبــد الكــریم الــدبان  ًوان وجــدنا شــیئا قــد ). رحمهمــا اهللا تعــالى(ِ ٕ

ًفــات الــسید عبــد الــرحمن ذكــره، وفیــه فائــدة، فــسوف نعمــد إلــى ذكــره، وان وجــدنا خطــًأ أو ســهوا،  ٕ
ِ إلـــى إثبـــات الـــصواب بعـــد التحقیـــق، وذلـــك عـــن طریـــق االطـــالع علـــى المـــصادر فـــسوف نعمـــد ِ ِ

ِالمدونـــة التـــي رجـــع إلیهـــا الـــسید عبـــد الـــرحمن، فـــي اســـتقاء معظـــم المعلومـــات، ال علـــى ســـبیل 
ِالتشكیك به في نقل األخبار والتوثیق ـ حاشا هللا ـ فهو كـان حریـصا ودقیقـا جـدا فـي نقـل وتوثیـق  ِ ًِ ً ً ِ

، ولكـن )رحمهمـا اهللا تعـالى(ّما ذكره الشیخ جمال بـن الـشیخ عبـد الكـریم الـدبان المعلومات وهذا 
ــــسهو والنــــسیان هــــذا أوال، وحرصــــي علــــى اســــتقاء وتوثیــــق  ًتحــــرزا عمــــا ینتــــاب اإلنــــسان مــــن ال ّ
ٍالمعلومـــات بـــالرجوع إلـــى مظانهـــا ومـــصادرها وعـــدم أخـــذها قطعـــا جـــاهزة، و إثباتهـــا فـــي بحـــث  ً ً ِ ِ

ًلمنهج العلمي الصحیح في البحث العلمي، وتحرزا عما ذكرنا سابقاًعلمي، إتباعا ألسلوب ا ّ ِ .  
عبــد الــرحمن (للطالــب " خالصــة مــا فــي الــسلم وشــرحه: "مــن بحــث) ١(جــاء فــي هــامش رقــم ) ٣(

اعتمــدنا فــي هــذا المبحــث توثیــق : ((، مــا یــأتي٦:المبحــث األول: ولالفــصل األ). كمــال محمــد
ــ عبــد الكــریم الــدبان  )) ِأعلــى مــا اطلعــت علیــه مــن أوراق الــشیخ ــ الخاصــة ) رحمــه اهللا تعــالى(ّـ ـ

ِوكــذا مـا هـو مــدون عـن حیاتــه ). حفظـه اهللا(بـذلك ومعلومـات أخــرى بواسـطة ابنـه الــشیخ جمـال 
ِفـــي موســـوعة تكریـــت التـــي أصـــدرتها وزارة الثقافـــة واإلعـــالم، سلـــسلة موســـوعات مـــدن العـــراق، 

وكــذا مــا ذكــره عنــه األســتاذ خیــر اهللا . ١٣٧ /٦ :)م٢٠٠١هـــ ـ ١٤٢٢(الطبعــة األولــى لــسنة 
 دار الحریـة للطباعـة، بغـداد، -، مطبعة العبـایجي"أیام من حیاتي"في كتابه ) رحمه اهللا(طلفاح 

وكذا ما ذكره عنه األستاذ محمد جلیل حبوش التكریتـي فـي كتابـه ). م١٩٨٤هـ  ـ ١٤٠٥(، ٢ط
وكــذا مــا ذكــره الطالــب ). م١٩٩١(د، ، مطبعــة الرایــة، بغــدا"تكریــت الحاضــرة فــي بقایــا الــذاكرة"

، رسـالة "الشیخ عبد العزیز سالم وجهوده العلمیة فـي الفقـه والفتـوى: "خالد أحمد صالح في بحثه
عبـد . د.أ: ماجستیر مقدمة إلى مجلس الفقه وأصوله في الجامعـة اإلسـالمیة فـي بغـداد، إشـراف

   )).٣٢): م١٩٩٥(الملك السعدي، سنة 
ّودبــان : ((، مــا یـأتي٦": خالصــة مـا فـي الــسلم وشـرحه: "مــن بحـث) ٢(جـاء فـي هــامش رقـم ) ٤(

ّلقبـوه بـذلك ألنـه كـان یمتلـك خنجـرا نفیـسا مـصنوعا مـن الـدبان وهـو : لقب جده السادس عبـد اهللا ً ً ً ّ
ِاسم لصنف جید من أصناف الحدید تصنع منه السیوف والخناجر وغیرها، هـذا مـا ذكـره الـشیخ  ٍ ٍ

ٍفي ترجمة حیاتـه التـي كتبهـا هـو بنفـسه بـصورة مـوجزة وهـي موجـودة ) ىرحمه اهللا تعال(ّالعالمة  ٍ ِ
ّبخــط المؤلــف وقــد أطلعنــي علیهــا ابنــه الــشیخ العــالم الجلیــل جمــال الــدبان ُ ّ موســوعة : وینظــر)). ِ

  .١٣٧ /٦: مدینة تكریت
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ِألن نــسبه یرتقــي إلــى الــشیخ عبــد العزیــز الحیــالي ابــن الــشیخ عبــد ا: الحیــالي والكیالنــي) ٥( لقــادر َّ
ِشذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحـي بـن احمـد : ینظر). رحمهما اهللا تعالى(الكیالني 
  .١٩٨ /٤: ، دار الكتب العلمیة، بیروت)هـ١٠٨٩ت (الدمشقي 

  ) .رضي اهللا تعالى عنهما(نسبة إلى سیدنا الحسن بن علي بن أبي طالب ) ٦(
، الفـصل األول ، المبحـث األول ، المطلــب " خالصـة مـا فـي الـسلم وشـرحه: "بحـث : ینظـر ) ٧(

  .١٣٧ /٦ :؛ موسوعة مدینة تكریت٦):مه ونسبهاس(األول
ُلـم یعثـر : ((، ما یأتي٦": خالصة ما في السلم وشرحه: "من بحث) ٥(جاء في هامش رقم )  ٨(

  .١٣٧ /٦ :موسوعة مدینة تكریت: وینظر)). على تاریخ یوم وشهر والدته بعد البحث
لـم أعثـر : ((، مـا یلـي٧": خالصـة مـا فـي الـسلم وشـرحه: "من بحث) ١(امش رقم جاء في ه) ٦(

موسـوعة : وینظـر). رحمهـا اهللا تعـالى(وكـذلك أنـا لـم أعثـر لهـا علـى ترجمـة )). لها على ترجمـة
؛ تكریـــت الحاضـــرة فـــي بقایـــا الـــذاكرة، محمـــد جلیـــل التكریتـــي، مطبعـــة ١٣٧ /٦ :مدینـــة تكریـــت
  .١١٢: الرایة، بغداد

أفادنـا : ((، مـا یـأتي٧": خالصـة مـا فـي الـسلم وشـرحه: "من بحـث) ٢(ء في هامش رقم جا) ١٠(
ــدبان ُابنــه ــم یــذكر عــن ) رحمــه اهللا تعــالى(َّإن أبــاه )  اهللا تعــالىهحفظــ(ّ الــشیخ الجلیــل جمــال ال ل

ِنفسه إنه دخل في المدرسـة الرشـدیة كمـا ذكـر األسـتاذ محمـد جلیـل التكریتـي  ِ َِ ) رحمـه اهللا تعـالى(ّ
طالبـا، ) ٢٠(تأسـست أول مدرسـة ابتدائیـة فـي تكریـت ضـمت ) ((م١٩١٦(وفـي سـنة : قولهفي 

ٕأشــرفت علــى تأسیــسها وادارتهــا الــسلطات العثمانیــة فــي المدینــة، ومــن بــین أبــرز مــن دخلهــا فــي 
، وعبـد )الـذي كـان أسـتاذا لـه فـي معهـد دار المعلمـین(ذلك الوقت األستاذ جمال الدین اآللوسـي 

حفظــــه اهللا (ّوأضــــاف الـــشیخ الجلیـــل جمـــال الـــدبان ) )) )). رحمهمـــا اهللا تعـــالى(ّالكـــریم الـــدبان 
َإن المدرسة المذكورة دخل فیها أبوه ): ((تعالى م، ال في سـنة ١٩١٨في سنة ) رحمه اهللا تعالى(َّ

  .١١٣: تكریت الحاضرة: وینظر. ١٣٧ /٦ :موسوعة مدینة تكریت: وینظر)). م ١٩١٦
وهــو : ((، مـا یلـي٧": خالصـة مـا فـي الـسلم وشـرحه: " ن بحـثمـ) ٣(جـاء فـي هـامش رقـم ) ١١(

  ) )).حفظه اهللا تعالى(ّمما أفادني به شیخنا الفاضل جمال الدبان 
أبو الفضل داود بن السید سلیمان بن محمود بن آل ناصر التكریتي، ولد في مدینة تكریت ) ١٢(

 ســـامراء العلمیـــة عنـــد ًمدرســـا فـــي مدرســـة) رحمـــه اهللا تعـــالى(، كـــان )م١٨٧٠/ هــــ١٢٧٣(ســـنة 
ِ، وذهب بعدها إلى البصرة مفیدا لطالب العلم بعلومه ومؤلفاته، وتوفي )هـ١٣١٨(افتتاحها سنة  ِ ً

  .١٣٧، ١٢١ /٦ :موسوعة مدینة تكریت: ینظر). م١٩٤١(سنة ) رحمه اهللا تعالى(
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، القـــسم الخـــاص بالدراســـة، الفـــصل األول، "خالصـــة مـــا فـــي الـــسلم وشـــرحه: "بحـــث: ینظـــر) ١٣(
؛ ٧):  وحیاتــه الخاصــة والوظــائف التــي شــغلهاونــشأتهوالدتــه (المبحــث األول، المطلــب الثــاني 

  .١٣٧ /٦ :موسوعة مدینة تكریت
كما هو : ((، ما یأتي٧": خالصة ما في السلم وشرحه: "من بحث) ٥(جاء في هامش رقم ) ١٤(

نــي علیهــا ابنــه شــیخنا التــي أطلع) رحمــه اهللا تعــالى(ّمــدون فــي إجــازة الــشیخ عبــد الكــریم الــدبان 
 ١٥٠:٦وكما هو موثـق فـي موسـوعة مدینـة تكریـت، ). حفظه اهللا تعالى(ّالفاضل جمال الدبان 

  .١٥٠، ١٣٧ /٦: موسوعة مدینة تكریت: ینظر)). 
ِأنشئت هذه المدرسة بأمر من السلطان العثماني عبـد الحمیـد ) م١٨٩٦-هـ١٣١٦(في سنة ) ١٥( ٍ ْ

ت (ود الفضل فـي إنـشائها لإلمـام الراحـل محمـد سـعید النقـشبندي ، ویع)رحمه اهللا تعالى(الثاني 
ُ، وبعد أن شعر بأن ید خبث مدت إلى مدینة سـامراء المحمیـة مـن )رحمه اهللا تعالى) (هـ١٣٣٩ ٍ َ َّ

مــن والــي بغــداد آنــذاك المرحــوم حــسن ) رحمــه اهللا تعــالى(جهــة إیــران طلــب العالمــة النقــشبندي 
فـتح المدرسـة فكتـب والـي ) رحمـه اهللا تعـالى(تلمیذه توفیـق باشـا بواسطة ) رحمه اهللا تعالى(باشا 

إلـــى اســـتانبول عاصــــمة الخالفـــة العثمانیـــة یخبــــرهم بـــذلك فاســــتدعى ) رحمـــه اهللا تعــــالى(بغـــداد 
ّ، فلمـــا )رحمـــه اهللا تعـــالى(العالمـــة النقـــشبندي ) رحمـــه اهللا تعـــالى(الـــسلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني 

ِفــي إكرامـــه غایـــة اإلكــرام واصـــدر لـــه إرادة ) مــه اهللا تعـــالىرح(َوصــل إلـــى هنــاك بـــالغ الـــسلطان 
، وبوشــــر بالعمــــل بهــــا ســــنة )هـــــ١٣٠٩(ســــلطانیة بإنــــشاء مدرســــة ســــامراء الدینیــــة وذلــــك ســــنة 

. وكمــا هــو مكتــوب علــى بابهـــا) م١٨٩٨-هــــ١٣١٦(، وانتهــى منهــا ســنة )م١٨٩٦-هـــ١٣١٤(
-هــــ١٣٥١(، بغـــداد، ســـنةلـــب اللبـــاب، محمــد صـــالح آل الـــسهروردي، مطبعـــة المعــارف: ینظــر

  .١٣٧ /٦: موسوعة مدینة تكریت:؛ وینظر ٢٧١ /٢: )م١٩٣٣
: (( ، مـــا یـــأتي٨: "فـــي الـــسلم وشـــرحه خالصـــة مـــا: "مـــن بحـــث) ١(جـــاء فـــي هـــامش رقـــم ) ١٦(

ِومعلــوم بالــشهرة واالستفاضــة إن مــدة الدراســة فــي هــذه المدرســة المباركــة تبلــغ  ِّ َّ ِ َّ، ولكــن )ســنة١٢(ٌ
ِبما منحه اهللا تعالى من فتح ومكنة علمیة أهلته لنیل اإلجـازة فیهـا فـي ) رحمه اهللا تعالى(الشیخ  ٍ ٍ ٍ ُ

ُأربــع ســنوات، حیــث إن بعــض المــشایخ أصــبح یدرســه منفــ َ َّ ٍ ِردا فــي الحلقــة العلمیــة، متقــِ ِ ّدما بــذلك ً
  .  ))ِعلى من سبقه بالسنوات

ّهـــو العالمـــة الـــسید عبـــد الوهـــاب بـــن حـــسن بـــن أحمـــد بـــن مرعـــي، مـــن عـــشیرة البـــو بـــدري ) 17(
ِفـي مدینـة سـامراء فـي بیـت عـرف بالوجاهـة والـصدارة، كـان لـه ) هــ١٢٩٤(السامرائیة، ولد سنة  ِ ٍَ ِ ُ

ٍر فــي المدرســة الدینیــة فــي ســامراء، ولــه عــدة مؤلفــات فــي علــوم مجلــس عــام) رحمــه اهللا تعــالى( ّ ّ
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موســوعة مدینــة : ینظــر). م١٩٥٤/ هـــ١٣٧٣(فــي بغــداد ســنة ) رحمــه اهللا تعــالى(شــتى، تــوفي 
  . ١٣٨ /٦ :تكریت

  .١٣٩ /٦: موسوعة مدینة تكریت: ینظر) ١٨(
: قلـت: ((أتي، ما یـ١٦": خالصة ما في السلم وشرحه: "من بحث) ٢(جاء في هامش رقم ) ١٩(

، ما تزال مخطوطة ومحفوظة عنـد ولـده وتلمیـذه الـشیخ جمـال ّ مؤلفاته، من كتب أو رسائلّوكل
) رحمــه اهللا تعــالى(ّوقــد حــاول بعــض تالمیــذ الــشیخ الــدبان . فــي داره ببغــداد) حفظــه اهللا تعــالى(

ِطبع بعض مؤلفاته غیر انه منعهم من ذلك، في أثناء حیاتـه خـشیة الریـاء وكراهـة ل ِلظهـور مـن ّ
ِخالل نشرها وقـد أبـاح نـسخها لطالبـه، وأكثـر كتـب الـشیخ فـي طریقهـا للطبـع، حیـث ان جامعـة  ِ ِ

  .١٤٢ /٦: موسوعة مدینة تكریت: وینظر)). تكریت تبنت طبع الكثیر منها
لـم یـرد : (( ، مـا یـأتي٨":خالصة ما في الـسلم وشـرحه: "من بحث) ٢(جاء في هامش رقم ) ٢٠(

، وأفـــادني ذلـــك ابنـــه شـــیخنا الفاضـــل جمـــال ١٣٧:٦ة مدینـــة تكریـــت، ذكـــر األخـــت فـــي موســـوع
  .١٣٧ /٦: موسوعة مدینة تكریت: وینظر) )). حفظه اهللا تعالى(ّالدبان 

لم یـرد : (( ، ما یأتي٨" :خالصة ما في السلم وشرحه: "من بحث) ٣(جاء في هامش رقم ) ٢١(
ا أفادني به ابنـه شـیخنا الفاضـل ، وهو م١٣٧:٦ذكر البنات األربع في موسوعة مدینة تكریت، 

  .١٣٧ /٦: موسوعة مدینة تكریت: وینظر) )). حفظه اهللا تعالى(ان ّجمال الدب
الفـــصل األول، المبحـــث األول، المطلـــب ". خالصـــة مـــا فـــي الـــسلم وشـــرحه: "بحـــث: ینظـــر) ٢٢(

  .٨ ـ ٦): والدته، ونشأته، وحیاته الخاصة، والوظائف التي شغلها( الثاني
  .١٤٩ /٦: سوعة مدینة تكریتمو: ینظر) ٢٣(
ل، المطلـــب ّ، الفـــصل األول، المبحـــث األو"خالصـــة مــا فـــي الـــسلم وشــرحه: " بحـــث: ینظــر) ٢٤(

  .٩): وفاته: (الثالث
 .من هذا البحث  ٣١٦ : مقدمة المؤلف: ینظر) ٢٥(
، الفـــصل األول، المبحـــث الثـــاني، المطلـــب "خالصـــة مـــا فـــي الـــسلم وشـــرحه: "بحـــث: ینظـــر) ٢٦(

  .٢٣: النحو) مؤلفاته: (الثالث
، ومعـه ) هــ٧٦١ت (شرح قطـر النـدى وبـل الـصدى، ابـن هـشام األنـصاري النحـوي : ینظر) 27(

 ١١محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد، ط: ، تـألیف"سبیل الهدى بتحقیق شـرح قطـر النـدى: "كتاب
 . ٢٥٦): م١٩٦٣(

ّالـــدلیل علـــى أن مـــا ســـمي بأســـ): ((رحمـــه اهللا تعـــالى(قـــال ابـــن عقیـــل ) 28( ُ : ِماء األفعـــال، أســـماءّ
ْلحــاق التنویــه لهــا؛ فتقــول فــي صــه َصــه، وفــي حیهــل: َ ْ َ ٍ ًحــیهال، فیلحقهــا التنــوین للداللــة علــى : َ َ ْ َ
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ّالتنكیــر؛ فمــا نــون منهــا كــان نكــرة ومــا لــم ینــون كــان معرفــة ُ ً ِشــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن )). ُ
: ، شـرح وتحقیـق) هــ٧٦٩ت (ري مالك، لبهاء الدین عبد اهللا بن عقیـل العقیلـي الهمـداني المـص

أوضح المـسالك : ؛ وینظر٣٠٥/ ٢): لبنان/ بیروت(محمد محیي الدین عبد الحمید، دار العلم 
بغیة السالك إلـى "، ومعه كتاب ) هـ٧٦١ت (ِإلى ألفیة ابن مالك، ابن هشام األنصاري النحوي 

ـــــوم الحدیثـــــة: تـــــألیف" أوضـــــح المـــــسالك ـــــصعیدي، دار العل ـــــد المتعـــــال ال ـــــروتب(عب ، )لبنـــــان/ ی
؛ شرح شـذور الـذهب فـي معرفـة كـالم العـرب، ابـن هـشام األنـصاري ٢٢٦ – ٢٢٥): هـ١٩٨٢(

محمــد : منتهـى األرب بتحقیـق شـرح شـذور الـذهب، تـألیف: ، ومعـه كتـاب) هــ٧٦١ت (النحـوي 
 . ٣٨٣): م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩(، )بیروت(محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة وصیدا 

  : ألفعال على ثالثة أنواعوأسماء ا     
ًواها، ویها: ما هو واجب التنكیر، نحو: األول ًْ .  
ِنزال، وتراك، ودراك: ُما هو واجب التعریف، نحو: الثاني ِ ِ   .  
ِصه، مه، إیـه: ُما هو جائز التنكیر والتعریف، نحو: الثالث ِ ْ َ َ .  

  . ٢٢٦ – ٢٢٥: أوضح المسالك: ینظر
؛ البهجـــة المرضـــیة فـــي شـــرح ٣٠٢/ ٢:  شـــرح ابـــن عقیـــل؛٢٢٤: أوضـــح المـــسالك:  ینظـــر)29(

 . ١٤٦: ، مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة) هـ٩١١ت (األلفیة، جالل الدین السیوطي 
ٍال تـدخل علیـه العوامـل أو تــؤثر بـه، لكونـه عـامال◌ غیــر معمـول) 30( َ َُ ً ُ : أوضـح المــسالك: ینظـر. ُ

٢٢٤ . 
شـرح ابـــن : ینظـر. ونهـا تعمـل وال یعمـل فیهــا غیرهـاة ألنهـا تـشبه الحـرف فــي النیابـة، كّمبنیـ) 31(

)  هــــ٧٦٩ت (عقیـــل علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك، بهـــاء الـــدین عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عقیـــل 
ـــــق ـــــراث : تحقی ـــــة دار الت ـــــد، مكتب ـــــد الحمی ـــــدین عب ـــــاهرة/ مـــــصر(محمـــــد محـــــي ال / م٢٠٠٥)(الق
 .٣٠/ ١): هـ١٤٢٦

 . ٢٢٤: أوضح المسالك:  ینظر)32(
َمكانـــك: (وكـــذلك نحـــو) 33( ْبمعنــــى اثبـــت، و) َ َّبمعنـــى تــــأخر، ) َوراءك(َّبمعنــــى تقـــدم، و) َأمامـــك(ِْ

َّبمعنى تنح) إلیك(و  . ٣٠٣/ ٢: ؛ شرح ابن عقیل٢٢٥ – ٢٢٤: أوضح المسالك: ینظر. ََ
: شرح ابن عقیل: ؛ وینظر٢٢٤: أوضح المسالك: ینظر. ْبمعنى ألزم) َعلیك: (وكذلك نحو) 34(

٣٠٣/ ٢ . 
ٍومنقـول مـن مـصدر ـ وهـو نوعـان ـ: ((مـن قولـه) رحمـه اهللا تعـالى(هشام وزاد ابن ) 35( ٌمـصدر : ٌ

ُاستعمل فعله، ومصدر ُأهمل فعله ُِ ٌِ ُ. 
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ًرویــــد زیــــدا((نحــــو : ّفــــاألول  َ ْ ًأرووده إروادا: ((ّفــــأنهم قــــالوا)). َ ْ َّأمهلــــه إمهــــاال، ثــــم : ؛ بمعنــــى))َْ ً ِ ِْ ْ
َصــغروا اإلرواد تــصغیر التــرخیم وأقــاموه مقــام فع ِلــه، واســتعملوه تــارة مــضافا إلــى مفعولــه، فقــالواَّ ِ ً ً :

ٍروید زید(( ْ ِوتارة منونا ناصبا للمفعول، فقالوا)). ُ ً ً ّ ُ ًرویدا زیدا: ((ً ً ْ َ، ثم إنهم نقلوه وسموا به◌ فعلـه ))ُ ِ ِ َّ ّ َّ
ًروید زیدا: ((فقالوا َ ِوالدلیل على أن هذا اسـم فعـل كونـه مبنیـا، والـدلیل علـى بنائـه كونـ)). ُ ِ ّ ًّ ٍ َه غیـر ّ
  . ّمنون

ًبله زیدا: ((نحو قولهم: والثاني ْ ٌفإنه في األصل مصدر فعل مهمل مرادف لـ)). َ َ ُ ٍ ُ ْدع، واترك(ّ ْ ْ(  ،
ِبلــه زیــد: ((ُیقــال ُباإلضــافة إلــى المفعــول، كمــا یقــال)). ََ ِ ٍتــرك زیــد: ((ِ ُ ْ ًبلــه زیــدا: ((، ثــم قیــل))َ َ َ .((

ُعلــى أنــه اســم فعــل) ََبلــه(ِبنــصب المفعــول وبنــاء  ؛  شــرح ابــن ٢٢٥: أوضــح المــسالك: ینظــر)). ّ
  . ٣٠٤/ ٢: عقیل

 . ٢٥٧ – ٢٥٦: شرح قطر الندى: ینظر) 36(
 . ٢٥٦: شرح قطر الندى:  ینظر)37(
ُأعجب : أي)) )). ٨٢: ((من اآلیة: سورة القصص (( ﴾ ې ې ې ۉ ۉ ﴿: نحو قوله تعالى) 38(

  . لعدم فالح الكافرین
 *: ، قال الشاعر)َوا(ویقال فیه (): (رحمه اهللا تعالى(وقال ابن هشام 

ُوا، بأبي أنت وفوك األشنب  َ َْ ِ ُ َ ُ   كأنما ذر علیه الزرنب  َ ََ َّْ ِ َ َُّ ّ  
ًواها(و   ** قال الشاعر) َ

ًواها لسلمى ثم واها واها   ً ْ ًَ َ ََُّ َ َ   یا لیت عیناها لنا وفاها  ِ َ َ َ ْ َ َْ.((  
  . ٢٢٤: أوضح المسالك:  وینظر.٢٥٧: شرح قطر الندى 
ٍینسب هذا البیت إلى قائل معین، وقیللم *   ٍ َ َوقـد أنـشده ابـن . ٍهو من كـالم راجـز مـن بنـي تمـیم: ُْ

  . ٢٢٤": أوضح المسالك" في – كذلك –) رجمه اهللا تعالى(هشام 
  : والشاهد فیه
ُفإنــه اســم فعــل مــضارع بمعنــى أعجــب، مثــل) َوا: (قولــه َ ْ ُ ْوي: (ّ بفــتح الــواو وســكون الیــاء، ) َ

َّر مــستتر وجوبــا، كالــذي یرتفــع بــنفس أعجــب، فــدل ذلــك علــى أن اســم الفعــل والمرفــوع بــه ضــمی َّ ً ٌ ٌ
َالمضارع یعمل عمل الفعل الذي یكون بمعناه ُ .  

َینسب هذا البیـت ألبـي الـنجم الفـضل ابـن قدامـة العجلـي، ونـسبه آخـرون لرؤبـة بـن العجـاج، **   ُ َُ َِ ّ ْ
  ". أوضح المسالك" في - كذلك –) رحمه اهللا تعالى(ُوقد أنشده ابن هشام 

  : ُوالشاهد فیه



 

 338 

                                                                                                                                                                      

 األمساء التي تعمل عمل أفعاهلا

اإلسالمیةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

ُفــي المواضــع الثالثــة؛ فإنــه اســم فعــل مــضارع بمعنــى أعجــب مثــل ) واهــا: (ُقولــه ، وقــد )وي(ِّ
ُتترا فیه وجوبا تقدیرهًرفع ضمیرا مس ً   .٢٢٤: أوضح المسالك: ینظر. أنا: ً

 . ٢٥٧: شرح قطر الندى: ینظر) 39(
 .٣٠٣/ ٢:  عقیلشرح ابن: ینظر) 40(
ِضراب: (ل وكذلك مث)41( ْبمعنى اضرب) َ  .٣٠٣/ ٢:  عقیلشرح ابن: ینظر. ِْ
  .٢٢٥: ؛ أوضح المسالك١٤٧: ؛ البهجة المرضیة٣٠٤/ ٢: شرح ابن عقیل:  ینظر)42(
  .١٤٧: ؛ البهجة المرضیة٣٠٥ – ٣٠٤/ ٢: شرح ابن عقیل:  ینظر)43(
: ك؛ أوضـــح المـــسال١٤٧: ؛ البهجـــة المرضـــیة٣٠٥ – ٣٠٤/ ٢: شـــرح ابـــن عقیـــل:  ینظـــر)44(

٢٢٥. 
 .١٤٧: ؛ البهجة المرضیة٣٠٥/ ٢: شرح ابن عقیل:  ینظر)45(
؛ شـرح ٢٢٥: ؛ أوضـح المـسالك٣٨١: ؛ شرح شـذور الـذهب٢٥٨: شرح قطر الندى: ینظر) 46(

 . ١٤٧: ؛ البهجة المرضیة٣٠٥ – ٣٠٤/ ٢: ابن عقیل
 . ٣٠٥/ ٢: شرح ابن عقیل: ینظر) 47(
، األستاذ محمد محي ٣٨٢": شذور الذهبمنتهى اإلرب بتحقیق شرح "ذكر صاحب كتاب ) 48(

ُالدین عبد الحمید تحقیقا ذكر فیه بعضا من أهم الوجوه التي یتفق فیها الفعل واسم الفعل، وأهم  ُ َ ً ًَ َ
یتفـق ((: یقـول. م بـه الفائـدةالوجوه التـي یختلفـان فیهـا، هـو تلخـیص مفیـد، رأینـا إضـافته هنـا لتـت

ٍاسم الفعل والفعل في ثالثة وجوه ِ :  
ًداللتها جمیعا على المعنى الواحد: ّولاأل ُ .  

ًأن كل اسم فعل یوافق الفعل الذي بمعناه في التعدي واللزوم غالبـا، ومـن غیـر الغالـب : والثاني ٍ ّ
ُفإنه لم یحفظ عن العرب تعدیه لمفعول، مع أن الفعـل الـذي بمعنـاه ) آمین: (نحو ُ  وهـو اسـتجب –َِّ
َّإنه الزم مع َأن الفعل الذي بمعناه ف) إیه(ٍ یتعدى إلى مفعول به، وكذا – ُ ْ وهو زد –َِّ   .  متعد–ِ

َِأن كل اسم فعل یوافق الفعل الذي بمعناه في إظهار فاعله واضماره: والثالث ٕ ِ َّ .  
ِویفارق الفعل اسم الفعل في سبعة أمور ِ َِ ُ :  

 الفعـــل ال واســـم). اســـكتا، واســـكتوا، واســـكتي: (ّأن األفعــال تبـــرز معهـــا الـــضمائر؛ فتقـــول: ّاألول
ًیبرز معه ضمیر أصال؛ فتقول   . ؛ بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث)صه: (ٌ

ــاني ُأن مفعــول الفعــل یتقــدم علیــه ویتــأخر عنــه، فتقــول: والث َّ ََّ َُ ََ كتابــك : ((، وتقــول))ْخــذ كتابــك: ((ّ
ً، واسـم الفعـل ال یكـون معمولـه إال متـأخرا عنـه علـى األرجـح؛ فت))ْخذ ّ ُ َدونـك الكتـاب: ((قـولُ َ ، وال ))َ

َالكتاب دونك: ((تقول َ ًعلى أن یكون الكتاب مفعوال مقدما لدونك)). َ ًّ .  



 

 339 

                                                                                                                                                                      

 األمساء التي تعمل عمل أفعاهلا

اإلسالمیةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

ٌأن الفعل یعمل مذكورا أو محذوفا، بل قـد یجـب حذفـه وهـو عامـل فـي مـذكور؛ فتقـول: والثالث ُ ُ ً ً ّ :
ًلقیت محمدا(( ُإذا محمدا لقیته فأكرمه: ((، وتقول))ُ ُْ ُ ُ، وأما اسم ا))ً   . ًلفعل فال یعمل إال مذكوراّ

ــــصرف وتختلــــف أبنیتهــــا الخــــتالف الزمــــان؛ فتقــــول: والرابــــع ُأن األفعــــال تت ُ ّ ســــكت ویــــسكت : (َّ
ُ، وأما أسماء األفعال فال تتصرف وال تختلف أبنیتها الختالف الزمان)واسكت ّ ّ .  

ِأنــه یجــوز توكیــد الفعــل باســم الفعــل؛ فتقــول : والخــامس ُ ، وال ))نــزالانــزل ((، ))اســكت صــه: ((ّ
َیجوز أن تؤكد اسم الفعل بالفعل؛ فال تقول ْنزال انزل: ((َ   )). ْصه اسكت((، وال ))ِ

ـــــسادس ـــــى الطلـــــب؛ فتقـــــول: وال ّأن الفعـــــل ینـــــصب المـــــضارع فـــــي جوابـــــه إذا دل عل ِ ِ َ ُ َ ـــــزل : ((ّ ان
ِ، وال ینتــصب المــضارع فــي جــواب اســم الفعــل ولــو دل علــى الطلــب؛ فــال تقــول))فأكرمــك ِنــزال : ((ِّ

  )). نكرمكف
ُأن من النحاة من ذهب إلى أن الفعل أصل االشتقاق، وهم الكوفیون: والسابع ّ ولم یـذهب أحـد . ّ
شرح شذور " من كتاب ٣٨٢): ١(هامش رقم : ینظر)). ًم الفعل أصل االشتقـاق أصالّإلى أن اس

  ". الذهب
 . ٢٥٨: شرح قطر الندى: ینظر) 49(
ِّأنزل نحد: ((ِبالجزم، كما تقول) 50( ُ  . ٢٥٨: شرح قطر الندى: ینظر)). ْثكْ
 .٣٦٠: شرح قطر الندى:  ینظر)51(
َأنزل فنحدثك: أي في: ((عبارة) ب(جاء في متن ) 52( ِّْ وهي سـاقطة مـن األصـل، أو هـي مـن )) ُ

ـــــدبان  ـــــشیخ جمـــــال ال ـــــد الكـــــریم الـــــدبان        ) رحمـــــه اهللا تعـــــالى(ّإضـــــافات ال ـــــه الـــــشیخ عب ـــــى أبی ّعل
 . هنا) رحمه اهللا تعالى(

ُاألرجــح عنــد علمــاء العربیــة أن المــصدر أصــل : ((ٍبإحالــة) ب(جــاء فــي هــامش األصــل و) 53( َ ّ ُ
ًالمشتقات، ولذلك سمي مصدرا ّ ًوهو یدل على الحدث كالفتح مـثال. ُ ْ َ َ َفـإن ُأریـد الحـدث مـع زمنـه . ّ َ َ ْ

ُكحدوثه قبل زمن المتكلم ُأشتق منه الفعل الماضي فقیل َّ ُ ُ َفتح: (ِ َ َوان ُأرید ال) َ ْ حدوث في الحال أو ٕ
َّاالســـتقبال اشـــتق منـــه المـــضارع فقیـــل ُ، وان ُأریـــد طلـــب الفـــتح اشـــتق منـــه األمـــر فقیـــل)َیفـــتح: (ُ ُ َ ْ ٕ :

ْإفتح( ُ، وان ُأرید الحدث وفاعله اشتق منه اسم الفاعـل فقیـل)َ ُّ ُ ُ ُ َ ْ َوان ُأریـد الحـدث ومـا وقـع ) فـاتح: (ٕ ْ ٕ
ُعلیه اشتق منه اسم المفعول فقیل ْ، وان )مفتوح: (َّ َُّأرید اآللة التي یتحقق بواسطتها الحدث اشتق ٕ ُ َ ّ ُ

ُوهكــــذا، وتفــــصیل ذلــــك فــــي علــــم االشــــتقاق، وكــــذلك فــــي علــــم ) مفتــــاح: (ُمنــــه اســــم اآللــــة فقیــــل
؛  شــــذا ٣٥٧: ؛ شــــرح شــــذور الــــذهب٥٥٩ – ٥٥٧/ ١: شــــرح ابــــن عقیــــل: ینظــــر)). الــــصرف

  . ٧١): م١٩٦٥/ هـ١٣٨٤(، ١٦العرف في فن الصرف، األستاذ الشیخ أحمد الحمالوي، ط
 . ٢٦٠: شرح قطر الندى: ینظر) 54(
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األمثلــــة لمــــصادر الفعـــــل الثالثــــي والربـــــاعي : ((بإحالـــــة) ب(جــــاء فــــي هـــــامش األصــــل و ) 55(
ْالمجردین، وللثالثي المزید بحرف وحرفین وثالثة  َ ّ .(( 

 . ١٦١: ؛ أوضح المسالك٢٦٠: شرح قطر الندى:  ینظر)56(
 . ٢٦٠: شرح قطر الندى: ینظر) 57(
 . ٢٦٠: شرح قطر الندى: ینظر. المصدریة) ما(أراد ) 58(
  . ٩٣/ ٢: ؛ شرح ابن عقیل٢٦٠: شرح قطر الندى: ینظر) 59(
 .٩٤ – ٩٣/ ٢: ؛ شرح ابن عقیل٢٦٠: شرح قطر الندى: ینظر) 60(
 . ٢٦٠: شرح قطر الندى:  ینظر)61(
 .٩٤/ ٢: ؛ شرح ابن عقیل٢٦٠: شرح قطر الندى:  ینظر)62(
 )). ٢٥:((من اآلیة: سورة التوبة) 63(
 . ٢٦٠: شرح قطر الندى:  ینظر)64(
 )). ١١٨: ((من اآلیة:  سورة آل عمران)65(
 .٢٦٠: شرح قطر الندى:  ینظر)66(
ًضربا زیدا: ((وال یجوز في قولك): ((رحمه اهللا تعالى(قال ابن هشام ) 67( ًْ َ ْ ) ًزیدا(أن تعتقد أن )) َ

ًضــربا(معمــول لـــ  ْ ٍ، خالفــا لقــوم مــن النحــ)َ ّویین، ألن المــصدر هنــا إنمــا یحــل محلــه الفعــل وحــده ً َ ّ
ّ، وانمــا ))ًاضــرب زیــدا: ((تقــول) مــا(، و)ْأن(بــدون  ِمنــصوب بالفعــل المحــذوف الناصــب ) ًزیــدا(ٕ

ُمررت بزید فإذا له صوت صوت حمـار: ((ِللمصدر، وال یجوز في نحو ) صـوت(أن تنـصب )) ٍُ
ّالثاني بصوت األول؛ ألنه ال یحل محل األو َّ ُّ ّ ّل فعل ال مع حرف مصدر وال بدونه؛ ألن المعنى ِ ٌ

ّیــأبى ذلــك، وألن المــراد أنــك مــررت بــه وهــو فــي حالــة تــصویته، ال أنــه أحــدث التــصویت عنــد  ّ ّ
 . ٢٦٠: شرح قطر الندى)). مرورك به

 . ٢٦١: شرح قطر الندى:  ینظر)68(
 . ٢٦١: شرح قطر الندى: ینظر) 69(
 .٢٦٢: شرح قطر الندى:  ینظر)70(
ِألنه لیس في لفظ الفعل) 71(  .٢٦٢: شرح قطر الندى: ینظر. ّ
 .٢٦٤ - ٢٦٣: شرح قطر الندى: ینظر) 72(
 . ٢٦٤: شرح قطر الندى:  ینظر)73(
 .٢٦٤: شرح قطر الندى: ینظر) 74(
 .٢٦٥: شرح قطر الندى: ینظر) 75(
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 .٢٦٥: شرح قطر الندى:  ینظر)76(
 .٢٦٦: شرح قطر الندى:  ینظر)77(
 .٢٦٦: الندىشرح قطر :  ینظر)78(
 .٢٦٦: شرح قطر الندى:  ینظر)79(
وأجــاز الــسهیلي تقــدیم الجــار والمجــرور، واســتدل بقولــه ): ((رحمــه اهللا تعــالى(قــال ابــن هــشام) 80(

ًاللهـــم اجعـــل لنـــا مـــن أمرنـــا فرجـــا ومخرجـــا: ((، وقـــولهم* ﴾     ﴿ : تعـــالى ً ِ ْ ّ .(( ((
 . ٢٦٦: شرح قطر الندى

  )). ١٠٨: ((من اآلیة: سورة الكهف* 
 .٢٦٦: شرح قطر الندى:  ینظر)81(
 . ٩٤/ ٢: ؛ شرح ابن عقیل٢٦٦: شرح قطر الندى: ینظر) 82(
عبــد الــسالم محمــد هــارون، : أبــو بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، شــرح وتحقیــق ، الكتــاب)83(

 .٢٦٧: شرح قطر الندى: ؛ وینظر١٩٠/ ١: )لبنان/ بیروت(عالم الكتب 
 ). ٢٥١ (:من اآلیة: سورة البقرة) 84(
 ). ١٦١: (اآلیة: سورة النساء) 85(
 . ٢٦٧: شرح قطر الندى: ؛ وینظر١٩٠/ ١: الكتاب) 86(
 ســنن أبــي داود، أبــو داود ســلیمان بــن األشــعث السجــستاني، :ینظــر. وهــو جــزء مــن حــدیث) 87(

في المحافظة على وقت : (باب). الصالة: (، كتاب)٣٦٥: (، برقم)بیروت(دار الكتاب العربي 
 ). الصلوات

 . ١٨٩/ ١: ؛ الكتاب٩٤/ ٢: ؛ شرح ابن عقیل٢٦٩: شرح قطر الندى:  ینظر)88(
ّواعمالــه أقــیس مــن إعمــال المــضاف، ألنــ: ((قــال ابــن هــشام) 89( ِ شــرح )). ِه یــشبه الفعــل بــالتنكیرٕ

 . ٢٦٩: قطر الندى
  . ١٥ – ١٤: سورة البلد) 90(
 .٩٤/ ٢:  عقیل؛ وشرح ابن٢٦٩: شرح قطر الندى: وینظر. ١٩٢/ ١:  الكتاب)91(
ًواعمالــه شــاذ◌ قیاسـا واســتعماال): ((رحمــه اهللا تعـالى(قـال ابــن هـشام ) 92( ً ُ ٌ : شـرح قطــر النــدى)). ٕ

٢٦٩ . 
ِوهو الوصف الدال على الفاعل، الجاري على حركات ): ((رحمه اهللا تعالى(قال ابن هشام ) 93( ّ ُ

  .٢٧٠: شرح قطر الندى)). المضارع وسكناته
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ٍمــا صــیغ مــن مــصدر : هــو كمــا قــال فــي شــرح الكافیــة): (( تعــالىرحمــه اهللا( وقــال الــسیوطي 
ِموازنا للمضارع لیدل على فاعله غیر صالح لإلضافة إلیه ِ َّ ِ  . ١١٢: البهجة المرضیة)). ً

ِهـو مـا اشـتق مـن مـصدر المبنـي للفاعـل، ): ((رحمـه اهللا تعـالى(وقال الـشیخ أحمـد الحمـالوي  َ ُ ْ
  . ٧٧: شذا العرف في فن الصرف)). ّلمن وقع منه الفعل، أو تعلق به

 . ٣٦٠: شرح شذور الذهب: ینظر) 94(
اســــم الفاعــــل، واســــم : المــــشتقات ســــبعة وهــــي: ((ٍبإحالــــة) ب(جــــاء فــــي هــــامش األصــــل و ) 95(

وال تعمــل عمـــل . المفعــول، والــصفة المــشبهة، واســم التفــضیل، وأســماء الزمــان، والمكــان واآللــة
 )). ّالفعل إال األربعة األولى

؛ ٣٦٠: ؛ شــــرح شــــذور الــــذهب١٦٣: ؛ أوضــــح المــــسالك٢٧٠: شــــرح قطــــر النــــدى:  ینظــــر)96(
 . ٧٧: ؛ شذا العرف في فن الصرف١١٢: البهجة المرضیة

ِاســم الفاعـل مــن الثالثــي علـى وزن فاعــل، ومــن : ((ٍبإحالــة) ب( جـاء فــي هــامش األصـل و )97(
ًغیــره علــى وزن مــضارعه مــع إبــدال حــرف المــضارعة میمــا مــضمومة وكــسر مــا  ِ . قبــل اآلخــرِ

ِمـسافر: مثـل: الثـانيكاتـب، و: مثل: األول ؛ وشـذا العـرف ٣٦١: شـرح شـذور الـذهب: ینظـر)). ُ
  . ٧٧: في فن الصرف

؛ شـرح ٣٦١: ؛ شـرح شـذور الـذهب١٦٣: ؛ أوضح المـسالك٢٧٠: شرح قطر الندى:  ینظر)98(
 . ١٨٢ – ١٨١/ ١: ؛ الكتاب١١٣: ؛ البهجة المرضیة١١/ ٢: ابن عقیل

 . ٣٦٢: ؛ شرح شذور الذهب١٦٣: ؛ أوضح المسالك٢٧١: رح قطر الندىش:  ینظر)99(
 . ٣٦٢: ؛ شرح شذور الذهب١٦٣: ؛ أوضح المسالك٢٧١: شرح قطر الندى: ینظر) 100(
 ڳ ڳ   ڳ﴿ : إعماله في الماضي واحتج بقوله تعالى) رحمه اهللا تعالى( وأجاز الكسائي )101( 

ِ كالمـه نظـر، فقـد ذكـر ابـن هـشام وفـي)) )). ١٨: ((مـن اآلیـة: سورة الكهـف((﴾ ڱڱ رحمـه (ِ
ّ﴾ ألنـه ُأریـد بهـا حكایـة الحـال الماضـیة، أال تـرى ڳ ڳّأنـه ال حجـة لـه فـي ﴿ : وغیـره) اهللا تعالى

؛ ویـدل علـى إرادة حكایـة الحـال ))وكلبهم یبـسط ذراعیـه: ((ّأن المضارع یصح وقوعه هنا فتقول
: ولـم یقـل  ﴾،ک   ﴿:  وتعـالىلك قولـه سـبحانهّالماضیة أن الجملة حالیة، والواو واو الحال وكذ

؛ شـرح ١٨٠/ ١: ؛ الكتـاب١٦٤: ؛ أوضح المسالك٢٧١: شرح قطر الندى: ینظر)). قلبناهم((
 . ١٠٩ – ١٠٧/ ٢: ابن عقیل

 – ٣٦٣: ؛ شــرح شــذور الــذهب١٦٣: ؛ أوضــح المــسالك٢٧١: شــرح قطــر النــدى:  ینظــر)102(
٣٦٤.  

  : ملحوضة
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ذكــر شــرط وقــوع اســم الفاعــل ) رحمهمــا اهللا تعــالى(ّدبان لقــد أهمــل ابــن هــشام والــشیخ الــ
ویـــشترط : ((وغیـــره) رحمـــه اهللا تعـــالى(؛ یقـــول الزمخـــشري )أل(إذا كـــان غیـــر معـــرف بــــ ) ًحـــاال(

: ٍاعتمـــاده علـــى مبتـــدأ، أو موصـــوف، أو ذي حـــال، أو حـــرف اســـتفهام، أو حـــرف نفـــي، كقولـــك
ُزیـــد منطلـــق غالمـــه(( ُ ٌ ُهـــذا رجـــل بـــارع أدبـــه((، و))ٌ ُ ٌ ًجـــاءني زیـــد راكبـــا حمـــارا((، و))ٌ ً ٌأقـــائم ((، و))ٌ

َما ذاهب غالمك((، و))أخواك ُ المفـصل فـي علـم العربیـة، أبـو القاسـم الزمخـشري، : ینظـر)) )). ٌ
؛ شــرح المفــصل للزمخــشري، موفــق الــدین أبــو البقــاء ١٩٨): بیــروت/ صــیدا(المكتبــة العــصریة، 

إمیـل . د: لـه ووضـع هوامـشه وفهارسـهّ، قـدم ) هــ٦٤٣ت (یعیش بن علي بن یعـیش الموصـلي 
؛ اإلنـــــصاف فـــــي مـــــسائل ١٠٢ــــــ١٠١/ ٤: ١، ط)بیـــــروت(بـــــدیع یعقـــــوب، دار الكتـــــب العلمیـــــة 

حــسن : تحقیــق وتقــدیم)  هـــ٥٧٧ت (الخــالف، كمــال الــدین أبــو البركــات عبــد الــرحمن األنبــاري 
 مكتبـة شـرح ابـن عقیـل،: ؛ وینظر٥٨/ ١): م٢٠٠٧(، ٢، ط)بیروت(حمد، دار الكتب العلمیة 

  .٨٣/ ٣: دار التراث
ِشرط اعتماده على حرف نداء، فقال) رحمه اهللا تعالى(وزاد ابن مالك  ِ َ)) :  

ًوولي استفهاما أو حرف ندا               أو نفیا أو جا صفة أو مسندا ً ً.((  
ِومثـــل لـــه ابـــن عقیـــل بقولـــه ِ ًیـــا طالعـــا جـــبال: ((ّ شـــرح ابـــن عقیـــل، مكتبـــة دار : ینظـــر)). ً

  .٨٣ /٣: التراث
ّتقــدم فــي بحــث المبتــدأ، أن مرفوعــه یــسد مــسد : ((ٍبإحالــة) ب( جــاء فــي هــامش األصــل و )103( ّ ِّ

  )).ّالخبر إذا اعتمد على شيء مما ذكرنا
   :ملحوظة

ٕوذهب األخفش إلى أنه یعمل وان لـم یعتمـد علـى شـيء ): ((رحمه اهللا تعالى(قال ابن هشام ّ
  :ّمن ذلك، واستدل بقوله 

ْخبیر بنو له َ َُ ٌ ِ ًب ؛ فال تك ملغیا َ ِْ ُ ُ َ َ َّ   مقالة لهبي إذا الطیر مرت  ٍ َ َُ َّْ ِ ًِ ْ َ َ  
ٍبنو لهب(ّوذلك ألن  ْ َ ِفاعل لخبیر، مع أن خبیرا لم یعتمد، وأجیـب بأنـا نحملـه علـى التقـدیم ) َُ ُ َُ ِ ِْ َ ّ ُ َ ْ ً ّ

ٍبنـو لهـب(ِوالتـأخیر، فــ ْ َ ٌخبیـر(و. مبتـدأ): َُ ِ ِخبــره، ورد بأنـه ال یخبـر بـالمفرد): َ ُ َُ ُْ ّ  عـن الجمـع، وأجیــب َّ
ِبأن فصیال قد یستعمل للجماعة، كقوله تعالى ً )) ٤: ((اآلیةمن : سورة التحریم  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ٹ﴿ : ّ

  . ٢٧٣ – ٢٧٢: شرح قطر الندى)). 
   :فائدة

ًمــرادا بــه اسـم المفعــول قلــیال، كقولـه تعــالى) فاعـل(وقـد یــأتي  ّمرضــیة، : ﴾، أيھھ ھ ہ ہ﴿: ً ِ ْ َ
  : وكقول الشاعر الحطیئة
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ْع المكارم ال ترحل لبغیتها د ُواقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي    ْ َّ  
  . ٧٨: شذا العرف في فن الصرف: ینظر.  المطعوم المكسو: أي
؛ ١١١/ ٢: ؛ شـرح ابــن عقیــل٢٧٤: ؛ شرح قطر الندى٣٦٦: شرح شذور الذهـب: ینظر) 104(

 . ٧٨: ؛ شذا العرف في فن الصرف١١٠/ ١: الكتاب
أربعــة أوزان مــن األوزان " شــرح قطــر النــدى"ِفــي كتابــه ) حمــه اهللا تعــالىر(ذكــر ابــن هــشام ) 105(

ّالخمــسة لــصیغ المبالغــة، مــع أنــه أقــر علــى أنهــا خمــسة أوزان، ولــم یــذكر وزن صــیغة المبالغــة  ّّ ِ
شرح قطـر : ینظر). ِمفعال(أعاله، وهو ) رحمه اهللا تعالى(ّوالذي ذكره الشیخ عبد الكریم الدبان 

 . ٢٧٤: الندى
ِعلــى ذكــر األوزان الخمــسة لــصیغ المبالغــة فــي كتابــه ) رحمــه اهللا تعــالى(ّنــص ابــن هــشام وقــد  ِ ِ ِ

؛ ١١١/ ٢: شــرح ابــن عقیــل: وینظــر. ٣٦٦: شــرح شــذور الــذهب: ینظــر". شــرح شــذور الــذهب"
  . ٧٨: ؛ شذا العرف في فن الصرف١١٠/ ١: ؛ الكتاب١١٣: البهجة المرضیة

 . ١١٠/ ١: ؛ الكتاب٢٧٦: طر الندى؛ شرح ق٣٦٦: شرح شذور الذهب: ینظر) 106(
ِألن األصل في صیغ المبالغة أن تؤخذ من مصدر الفعل الثالثي) 107( ِ ّ . 
 . ٣٦٧-٣٦٦: ؛ شرح شذور الذهب٢٧٦: شرح قطر الندى:  ینظر)108(
 : فیكون عمل صیغ المبالغة، على ذلك ما یأتي) 109(

نقــسم إلــى مــا یقــع صــلة لـــ وحكمهــا حكــم اســم الفاعــل، فت): رحمــه اهللا تعــالى(قــال ابــن هــشام 
ًفتعمــــل مطلقــــا، ســــواء كانــــت ماضــــیا، أم حــــاال، أم مــــستقبال)  أل( ً ً ٍوالــــى مجــــرد عنهــــا فتعمــــل . ً َّ َ ٕ

  ). بتصرف (٣٦٧: شرح شذور الذهب: ینظر*. بالشرطین المذكورین
  : والشرطان المذكوران، هما* 
 . أن تكون للحال، أو لالستقبال .١
  . ٍيء یحتاج إلى خبر، أو بعد موصوفأن تقع بعد نفي، أو استفهام، أو ش .٢

  .من هذا البحث ٣٢٥ :روطه من موضوع اسم الفاعل وعملهإعمال اسم الفاعل وش: ینظر
ًشـرط وقــوع صـیغ المبالغــة حــاال إن ) رحمهمـا اهللا تعــالى(ّوقـد أهمــل الـشیخ الــدبان وابـن هــشام 

مــن هــذا   ٣٢٦ :صــفحة: ینظــر. ِ موضــوع اســم الفاعــلكمــا أهمــاله فــي) أل(كانــت مجــردة مــن 
  .البحث

 .٣٦٩-٣٦٧: ؛ شرح شذور الذهب٢٧٦: شرح قطر الندى:  ینظر)110(



 

 345 

                                                                                                                                                                      

 األمساء التي تعمل عمل أفعاهلا

اإلسالمیةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

ًوأقلهـــا اســـتعماال األخیـــران، أراد بــــ ): ((رحمـــه اهللا تعـــالى(قـــال ابـــن هـــشام  وزنـــي ): األخیـــران(ّ
ِفع◌یـل، وفـعل(صیغة المبالغـة  َ َِ َّضـراب: (ّ، وكلهـا تقتـضي تكـرار الفعـل؛ فـال یقـال)ِ لمـن ضـرب ) َ

  . ٢٧٦: شرح قطر الندى)). ًحدة، وكذا الباقيًة وامر
ُواعمالهــا قــول ســیبویه وأصــحابه، وح): ((رحمــه اهللا تعــالى( قــال ابــن هــشام )111( ُجــتهم فــي ذلــك ٕ َّ

 . ٣٧٠ – ٣٦٩:  شرح شذور الذهب:وینظر. ٢٧٦: شرح قطر الندى)). السماع
ِواعمـــال هـــذه الثالثـــة كثیـــر :  وقـــال ُ َّفعـــ:  أراد أوزان صـــیغ المبالغـــة–ٕ ٍال، وم◌فعـــال، وفعـــول َ ٍ ٍُ ََ ِ ِ– 

  ). ّبتصرف (٣٦٩: شرح شذور الذهب: ینظر. فلهذا اتفق علیه جمیع البصریین
ٌواعمالهـــا قلیـــل : وقـــال ِفعیـــل، وفعـــل: ( أراد وزنـــي صـــیغة المبالغـــة–ٕ َِ  فلهـــذا خـــالف ســـیبویه –) َ

ُفیهما قوم من البصریین، ووافقـه مـنهم آخـرون، ووافقـه بعـضهم  ُّ أراد الجرمـي–ٌ ِ ّ فـي فعـل ألنـه – ُ ِ َ
ِفعیـــل(ِعلـــى وزن الفعـــل، وخالفـــه فـــي  ِ ٍ، ألنـــه علـــى وزن الـــصفة المـــشبهة كظریـــف، وذلـــك ال ) َ ِ ّ

شـــرح قطـــر : وینظـــر). بتـــصرف (٣٧٠-٣٦٩: شـــرح شـــذور الـــذهب: ینظـــر. ینـــصب المفعـــول
  ). بتصرف (٢٧٧ – ٢٧٦: الندى

َولم یجز الكوفیون إعمال ): ((رحمه اهللا تعالى(وقال ابن هشام  ِشـيء منهـا؛ لمخالفتهـا ألوزان ُ ٌ
ُالمضارع ولمعناه، وحملوا نصب االسم الذي بعدها على تقدیر فعل، ومنعوا تقدیمه علیها، ویرد  ِ َ ٍَ ْ ِ

َأما الع: ((ُعلیهم قول العرب ٌسل فأنا شرابّ َّ َ َ شرح شـذور : وینظر. ٢٧٦: شرح قطر الندى)) )). َ
  .٣٧٠: الذهب

ِّفعیــل: (یــر تلــك الخمــسة، منهــات ألفــاظ للمبالغــة غَعِمُ وقــد ســ)112( ِبكــسر الفــاء وتــشدید العــین ): ِ
ِمفعیل(و). ِّسكیر(مكسورة، كـ ٍبكسر فسكون كـ): ِْ ْمعطیر(ٍ ََفعلة(و). ِ ٍبضم ففتح كـ): ُ َهمزة ولمزة(ٍ ََ َُ ُ .(

َفعــال(و). فــاروق(كـــ): ُفــاعول(و ِبــضم الفــاء وتخفیــف العــین أو تــشدیدها، كـــ): ُ ِ ، )ُطــوال وكبــار(ِ
َد أو التخفیـف، وبهمـا قـرئ قولـه تعـالىبالتشدی ِ  )) )).٢٢: ((اآلیـة: سـورة نـوح( (﴾  ۀ ٹ ٹ ڻ﴿ : ُ
  . ٧٨:شذا العرف في فن الصرف: ینظر

. ِاســم المفعــول مــن الثالثــي علــى وزن مفعــول: ((ٍبإحالــة) ب(جــاء فــي هــامش األصــل و) 113(
َومــــن غیــــره كاســــم فاعلــــه مــــع فــــتح مــــا قبــــل اآلخــــر : ، مثــــلالثــــاني؛ و)معلــــوم: (، مثــــلّفــــاألول. ِ

َمستخرج(   . ٧٩: ؛ شذا العرف في فن الصرف٣٧٠: شرح شذور الذهب: ینظر) )). ُ
 . ٧٩: ؛ شذا العرف في فن الصرف٣٧٠: شرح شذور الذهب: ینظر) 114(
 . ٣٧٠: ؛ شرح شذور الذهب٢٧٧: شرح قطر الندى:  ینظر)115(
 . عریفالت) أل(ّوهذه األمثلة األربعة هي أنما لما لم یعتمد على ) 116(
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ُجاء المضروب : ((وهو كاسم الفاعل فیما ذكرنا، تقول): ((رحمه اهللا تعالى(قال ابن هشام  َ
ُعبده ُ ْ َفترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعله، كما تقول)) َ ٌ ُجاء الذي ضرب عبده: ((ّ ُ َ ُِ َ(( ،

ّوال یختص إعمال ذلك بزمان بعینـه؛ العتمـاده علـى األلـف والـالم ِ ِ ٍ . ٢٧٧: ح قطـر النـدىشـر)). ُ
  .٣٧٠: شرح شذور الذهب :ینظرو

ِوینفرد اسـم المفعـول عـن اسـم الفاعـل بجـواز إضـافته ): ((رحمه اهللا تعالى(قال ابن هشام ) 117(
ِذلــك بعــد تحویــل اإلسـناد عنــه إلــى ضــمیر راجــع للموصــوف . إلـى مــا هــو مرفــوع بــه فـي المعنــى
ُالـورع محمـودة مقاصـده: ((قـولِبـالمفعول بـه ـ، ت: ونصب االسم على التـشبیه ـ أي : ؛ ثـم تقـول))ٌُ

َالـورع محمــود المقاصــد(( ِمــود المقاصــدُالــورع مح: ((ِ، بالنــصب؛ ثــم تقـول))ٌُ أوضــح )). ، بــالجر))ٌ
 . ١٢٢/ ٢: شرح ابن عقیل: وینظر. ١٦٦: المسالك

  : فوائد    
ُفعـول(قادر، وكذا : ، كقدیر بمعنى)ِفاعل(ًمرادا به ) فعیل(وقد یأتي  .١ َتح الفـاء، كغفـور بفـ) َ

 . ٧٨: شذا العرف في فن الصرف: ینظر. غافر: بمعنى
وهنــــاك ألفــــاظ صــــالحة ألن تكــــون اســــم فاعــــل، وتكــــون اســــم مفعــــول؛ قــــال الــــشیخ أحمــــد  .٢

ّمختــار، ومعتــد، ومنــصب، ومحــاب، ومتحــاب: ((ّوأمــا نحــو): ((رحمــه اهللا تعــالى(الحمــالوي  َّ ََ َُ ُ ُ ُ َُ َّ َ ٍ ْ(( ،
  .٧٩: شذا العرف في فن الصرف)). ِول، بحسب التقدیرالمفعمصالح السمي الفاعل و

ّوانمــا ســمیت هــذه الــصفة مــشبهة ألنهــا كــان أصــلها ): ((رحمــه اهللا تعــالى(قــال ابــن هــشام ) 118( ّّ ُ ٕ
ٍأنهــا ال تنــصب؛ لكونهــا مــأخوذة مــن فعــل قاصــر، لكونهــا لــم یقــصد بهــا الحــدوث؛ فهــي مباینــة  ٍ ً ّ

ّللفعل، لكنها أشبهت اسم الفاعل، فأعطیت   . ٢٧٨ :شرح قطر الندى)). ِ العملحكمه فيِ
 .٧٩: ؛ شذا العرف في فن الصرف٢٧٧: شرح قطر الندى: ینظر) 119(
ّوالـــصفة هـــي مـــا دلـــت علـــى حـــدث وصـــاحبه، وهـــي مـــصوغة لغیـــر تفـــضیل قطعـــا، وانمـــا ) 120( ٕ ً ٍ ِ ٌ ِ ٍِ ّ ُ

َصیغت لنسبة الحدث إلى موصوفها، وهي للمثـال فـي المـتن أعـاله تفیـد أن الحـسن ثابـ ْ ُ ّ ِ ِ ِت لوجـه ِ ٌ
ٍالرجل، ولیس بحادث متجدد  . ٢٧٨ -٢٧٧: شرح قطر الندى: ینظر. ٍ

ٍألن الــصفات الدالــة علــى التفــضیل هــي الدالــة علــى مــشاركة وزیــادة؛ كـــ) 121( ٍ ّ ِّ أفــضل، وأعلــم، ((َّ
 .٢٧٨ -٢٧٧: شرح قطر الندى: ینظر)). وأكثر

 .  من هذا البحث٣٣٠ ـ ٣٢٨: صفحة: ینظر  )122(
 . ٢٧٨: لندىشرح قطر ا:  ینظر)123(
 .٢٧٨: شرح قطر الندى:  ینظر)124(
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ََأعلـم، وَأكثـر(ِوهذا بخالف اسم التفـضیل كــ): ((رحمه اهللا تعالى(قال ابن هشام ) 125( َ ْ َ َ ّ؛ فإنـه ال )ْ
ِفي غالب أحواله؛ فلهذا : یثنى وال یجمع وال یؤنث، أي ِ شـرح  )).ِال یجـوز أن یـشبه باسـم الفاعـلِ

  . ٢٧٨: قطر الندى
 .  من هذا البحث٣٢٥: ةصفح: ینظر)126(
 .  ٥٩٨: ؛ مغني اللبیب١٧٣: ؛ أوضح المسالك٧٩: شذا العرف في فن الصرف:  ینظر)127(
 .٢٧٩: شرح قطر الندى:  ینظر)128(
 ). ب(في )) ّكما تقدم: ((زیادة عبارة) 129(
 . ١١٨: ؛ البهجة المرضیة٧٩ – ٧٧: شذا العرف في فن الصرف: ینظر) 130(
ّهـذا منـتعض بـداخل ویـدخل، فـإن الـضمة : فـإن قلـت): ((هللا تعـالىرحمه ا(قال ابن هشام ) 131( ُ ْ َ ِ ٌ

ٍأعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة، ال حركة بعینها: قلت. ال تقابل الكسرة كیف : فإن قلت. ِ
ّتــصنع بقــائم ویقــوم، فــإن ثــاني قــائم ســاكن، وثــاني یقــوم متحــرك؟ قلــت ُ َ الحركــة فــي ثــاني یقــوم : ِ

ُصــل یقــوم كیــدخل؛ فنـــقلتمنقولــة مــن ثالثــة، واأل ْ : شــرح قطــر النــدى)). ّلعلــة تــصریفیة) الــضمة (َ
٢٧٩ .  

َواعلــم أن الــصفة المــشبهة تخــالف اســم الفاعــل فــي ): ((رحمــه اهللا تعــالى( قــال ابــن هــشام )132( ّ
ًأنهــــا تــــارة ال تجــــري علــــى حركــــات المــــضارع وســــكناته، وتــــارة تجــــري: أحــــدها: ٍأمــــور ًِ ّفــــاألول . ّ

ٍحـــسن، وظریـــف(كــــ ِ ِِ ـــان ) ٍَ ّأال تـــرى أنهمـــا ال یجاری ُیحـــسن، ویظـــرف(َ ُ ْ َ َُ ُ ـــانيو). ْ ِطـــاهر، : (نحـــو: الث
ّأال ترى أنهما یجاریان ) ِوضامر ُیطهر، ویضمر(َ ُُُ ْ َ   . ٢٧٨: شرح قطر النـدى) )). َْ

 . ٥٩٨: ؛ مغني اللبیب١٧٣: ؛ أوضح المسالك٢٧٩ – ٢٧٨: شرح قطر الندى: ینظر) 133(
 ). ب (ساقطة من) الدائم: (كلمة) 134(
ْفــال تكــون الــصفة المــشبهة للماضــي المنقطــع، وال لمــا لــم یقــع) 135( َ : شــرح قطــر النــدى: ینظــر. َ

٢٧٩ . 
؛ ١٧٣: ؛ أوضـــح المـــسالك٣٧١: ؛ شـــرح شـــذور الـــذهب٢٧٩: شـــرح قطـــر النـــدى:  ینظـــر)136(

 . ٥٩٨: مغني اللبیب
ًوذلــك لــضعف الــصفة لكونهــا فرعــا عــن ): ((رحمــه اهللا تعــالى(قــال ابــن هــشام ) 137( ّفــرع، فإنهــا ِ ٍ

ِفرع عن اسم الفاعل الذي هو فـرع عـن الفعـل، بخـالف اسـم الفاعـل فإنـه قـوي، لكونـه ف ٌِ ِ ّ ِ ٌ ًرعـا عـن ٌِ
 . ٢٧٩: شرح قطر الندى)). ٍأصل وهو الفعل

؛ ١٧٤: ؛ أوضـــح المـــسالك٣٧٢: ؛ شـــرح شـــذور الـــذهب٢٧٩: شـــرح قطـــر النـــدى: ینظـــر) 138(
 . ٥٩٨: مغني اللبیب
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 .٥٩٨: ؛ مغني اللبیب٣٧٢: ؛ شرح شذور الذهب٢٧٩ :شرح قطر الندى:  ینظر)139(
: ؛ مغنـــي اللبیــــب٢٧٩: ؛ شـــرح قطـــر النـــدى٣٧٢ – ٣٧١: شـــرح شـــذور الـــذهب: ینظـــر) 140(

٥٩٨. 
ٍونعني بالسببي واحدا من أمور ثالثة): رحمه اهللا تعالى(قال ابن هشام ) 141( ٍ ً :  

ِأن یكـون متـصال بـضمیر الموصـوف، نحـو: األول ٍمـررت برجـل: ((ً ُ َ َِ ُ ْ ُ حـسن وجهـهَ َُ ْ  وهــو –)) َ
ّما مثل له الشیخ الدبان  ُ َ َّ ُزید حسن وجهه: ((في أعالهّفي المثال األول ) رحمه اهللا تعالى(َ ُ ٌ ٌ.((  

َأن یكون متصال بما یقـوم مقـام ضـمیره، نحـو: الثاني ُ ِمـررت برجـل حـسن الوجـه: ((ً ْ َُ ِ َ َ ٍُ َ َِ ْ ّ، ألن ))َ
ّ ما مثـل لـه الـشیخ الـدبان  وهو–ِقائمة مقام الضمیر المضاف إلیه ) أل( ُ َ َّ فـي ) رحمـه اهللا تعـالى(َ

  )). ِحسن الوجه: ((ِالمثال الثاني في أعاله
ًأن یكون مقدرا معه ضمیر الموصوف، كـ: الثالـث ًمررت برجل حسن وجهـا((ّ ْ َُ ٍ َ َ ٍُ َ َِ ْ ًوجهـا منـه )): َ ْ

ِ وهو ما مثل له الشیخ بالمثال الثالث أعاله– ُ َ َّ ًحسن وجها: ((َ شرح قطر : ینظر. - منه :، أي))ٍ
 ).بتصرف (٢٧٩: الندى

معمـول الــصفة المــشبهة، ال :  أراد–وال یكـون أجنبیــا ): رحمــه اهللا تعــالى( وقـال ابــن هـشام )142(
ًمررت برجل حسن عمرا: ((تقول ْ َ َ ٍُ َ ٍ َ َِ ُ ْ  ). بتصرف (٢٧٩: شرح قطر الندى: ینظر)). َ

 .٢٨٠: شرح قطر الندى:  ینظر)143(
ـــى الوجـــه ) 144( ـــة مـــن ِوهـــذا عل ـــه، وحینئـــذ فالـــصفة خالی ـــة، وهـــو متفـــق علی ّاألول، وهـــو الفاعلی

ِالضمیر؛ ألنه ال یكون للشيء فاعالن  . ٢٨٠: شرح قطر الندى: ینظر. ّ
ِاإلبدال من ضمیر مستتر في الوصف، : الوجه الثانيو): رحمه اهللا تعالى(قال ابن هشام ) 145( ٍ ٍ

َّأجـــاز ذلـــك الفارســـي، وصـــرح علیـــه قولـــه تعـــالى َ : ســـورة ص ((﴾ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ﴿: ُّ
ًمفتحة(َّّ، فقدر في )) ))٥٠: ((اآلیة َ َّ َ ّضمیرا مرفوعا علـى النیابـة عـن الفاعـل، وقـدر ) ُ ِ ً ُاألبـواب(ً َ َْ ْ (

ٍّمبدلة من ذلك الضمیر بدل بعض من كل ٍ َ َ َ  ). بتصرف (٢٨٠: شرح قطر الندى: ینظر. ً
 . ٢٨٠: شرح قطر الندى:  ینظر)146(
ّوال یجــوز أن یقــال هــو مفعــول بــه ألن الــصفة : ((ٍبإحالــة) ب(ي هــامش األصــل وجــاء فــ) 147(

ٍالمــشبهة ال تكــون إال مــن فعــل الزم ٍ وجــاز ذلــك فــي . ّوال یجــوز أن یقــال هــو تمییــز ألنــه معرفــة. ّ
ّالحالة الثالثة ألنه نكرة  .٢٨٠: شرح قطر الندى: ینظر)). ِ

 .٢٨٠: شرح قطر الندى: ینظر) 148(
 .٢٨٠: قطر الندىشرح : ینظر) 149(
 .٢٨٠: شرح قطر الندى: ینظر) 150(
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ِوعلـــى وجهـــي الجـــر والنـــصب، ففـــي الـــصفة ضـــمیر ): رحمـــه اهللا تعـــالى(قـــال ابـــن هـــشام ) 151( ّ
 ).بتصرف (٢٨٠: شرح قطر الندى: ینظر. ِمستتر مرفوع على الفاعلیة

  : فوائد
ِوأصــل هــذه األوجــه الرفــع، وهــو دو): ((رحمــه اهللا تعــالى(قــال ابــن هــشام  .١ نهــا فــي المعنــى، ُ

 . ٢٨٠: شرح قطر الندى)). ِویتفرع عن النصب الخفضویتفرع عنه النصب، 
َفرح(ِویغلب بناؤها من الزم باب ): ((رحمه اهللا تعالى(قال الشیخ أحمد الحمالوي  .٢ ، ومن )َِ
ِّسید، ومیت: (، ومن غیر الغالب نحو)ُشرف(باب  َِّ ْشیخ(من ساد یسود، ومات یموت؛ و): َ من ): َ
َفرح(اثنان مختصان بباب : ًوأوزانها الغالبة فیها اثنا عشر وزنا.  یشیخشاخ   : ، وهما)َِ
َأفعل(  - أ ََأحمر، وحمراء(، كـ)فعالء(الذي مؤنثه ) ْ ْ .( 
ْفعالن(و  - ب ْفعلى(الذي مؤنثه ) َ ْعطشان وعطشى(، كـ)َ َْ َ .(  

َوأربعة مختصة بباب شرف ُ َ   : ، وهيِ
َفعل(  - أ َحسن، وبطل(بفتحتین، كـ) َ َ ََ .( 
ُفعل(و  - ب ُجنب(بضمتین، كـ) ُ  . ٌ، وهو قلیل)ُ
ُشجاع، وفرات(ِبالضم كـ) ُفعال(و  - ت ُ .( 
ِبالفتح والتخفیف، كـ) َفعال(و  - ث َرجل جبان((ِ َامرأة حصان((، و))َ   . ، وهي العفیفة))َ

  : وستة مشتركة بین البابین
ْفعـــــل(  - أ ٍبفـــــتح فـــــسكون، كــــــ) َ ٍســـــبط(ٍ ْ ْضـــــخم( ، و–) القـــــصیر: أي (–) َ ِمـــــن ســـــب: األول). َ َط َ

ِمن ضخم بالضم: ِبالكسر؛ والثاني َ ُ َ . 
ْفعـل(و   - ب ٍبكـسر فــسكون) ِ ْصـفر، وملــح(كــ: ٍ ِ ْ ِمـن صـقر بالكــسر، والثـاني: ّ، األول)ِ ِ ُمـن ملــح : َ

 . ِبالضم
ْفعل(و  - ت ٍبضم فسكون، كـ) ُ ْحـر، وصـلب(ٍ ُ ّ ِمـن حـر، أصـله حـرر بالكـسر، والثـاني: ّاألول). ً َِ ّ َ :

ِمن صلب بالضم ُ . 
ِفعـــل(و  - ث ِفـــرح، ونجـــس(ٍر، كــــٍبفـــتح فكـــس) َ َ ِ ِمـــن فـــرح بالكـــسر، والثـــاني: ّاألول). َ َِ ُمـــن  نجـــس : َ َ

 . ِبالضم
ِصاحب، وطاهر(كـ): ِفاعل(و  -  ج ِمن صحب بالكسر، والثاني: ّاألول). ِ ِ ِمن طهر بالضم: َ ُ . 
ِفعیــل(و  -  ح ِبخیــل، وكــریم(، كـــ)َ َ ِ ِمــن بخــل بالكــسر، والثــاني: ّاألول). َ ِ ِمــن كــرم بالــضم: َ ُ وربمــا . َ

ِفعیل(و) ِفاعل(اشترك  ٍفي بناء واحد كـ) َ   ). نابـه، ونبیه(؛ و)ماجد، ومجید(ٍ
ُشكس(ِوقد جاءت على غیر ذلك كـ ُبفتح فضم، لسیئ الخلـق) َ ُ ِ ِّ َ ٍ ٍ .  
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ِویطرد قیاسها من غیر الثالثي على زنة اسم الفاعل إذا أریـد بـه الثبـوت، كــ ِ ِ ِمعتـدل القامـة، (ُ
َّ، كما أنها قد تحو)ِومنطلق اللسان َ ُ إذا أرید بهـا التجـدد والحـدوث، ) ِفاعل(ِل في الثالثي إلى زنة ّ

ِزیــد شــاجع أمــس: ((نحــو ٌ ًشــارف غــدا((، و))ٌ َحاســن وجهــه((، و))ِ ٌ یــة الجیــدة ، الســتعمال األغذ))ِ
  . ٨١ – ٧٩: شذا العرف في فن الصرف. ))ًوالنظافة مثال

 .٨٢: ؛ شذا العرف في فن الصرف٢٨٠: شرح قطر الندى:  ینظر)152(
 .٨٥ – ٨٤: ؛ شذا العرف في فن الصرف٢٨١: شرح قطر الندى: ینظر) 153(
ْوقـد تحـذف مـن ومـدخولها، نحـو(): (رحمـه اهللا تعـالى( قال الشیخ أحمد الحمالوي )154( پ   ﴿: ِ

   ﴿ : وقــد جــاء الحــذف واإلثبـــات فــي)) )). ١٧: ((اآلیــة: ســورة األعلــى ((﴾ پ  پ  پ  
 .٨٥: شذا العرف في فن الصرف.  )))) ))٣٤(( :من اآلیة: سورة الكهف(( ﴾  

 . ٨٥: ؛ شذا العرف في فن الصرف٢٨١: شرح قطر الندى: ینظر) 155(
 .٨٥: ؛ شـذا العرف في فـن الصـرف٢٨١: شـرح قطر الندى: ینظر. موصوفـه: أي) 156(
 . منه): ب(في ) علیه(وردت كلمة ) 157(
؛ شـذا ١٨٣: ؛ أوضح المسالك٣٨٩: ؛ شرح شذور الذهب٢٨١: شرح قطر الندى:  ینظر)158(

 .٨٥: العرف في فن الصرف
 – ١٨٣: ؛ أوضــح المــسالـك٣٩٠: ؛ شــرح شــذور الــذهب٢٨١: شــرح قطــر النــدى: ینظــر) 159(

 .٨٦: ؛ شذا العرف في فن الصرف١٨٤
 )). ٩٦: ((من اآلیة: سورة البقرة) 160(
َِأحوصي: (ولم یقل) 161( َ  . ٢٨١: شرح قطر الندى: ینظر. ِبالیاء) ْ
 )). ١٢٣: ((من اآلیة: رة األنعامسو) 162(
ََأكبر مجرمیها: ((ولم یقل) 163(  . ٢٨١: شرح قطر الندى: ینظر)). ْ
 )).ًینـصب المفعـول بـه مطلقـاّوأجمعـوا علـى أنـه ال )): ((رحمـه اهللا تعـالى(قال ابـن هـشام ) 164(

 . ٢٨٢: شرح قطر الندى
 .٢٨٢: شرح قطر الندى:  ینظر)165(
*  ﴾        ﴿: ّأمـــا قولـــه تعـــالى (():ب(جـــاء فـــي هـــامش األصـــل و) 166(

ْمــن(فـــ  ٍاســم موصــول وهــو مفعــول لفعــل محــذوف یفــسره ): َ ٍ َُأعلــم(ٌ َ یعلــم مــن یــضل عــن : (، أي)ْ
 .٢٨٢: شرح قطر الندى: ینظر)). ٌ، ال مفعول ألعلم)سبیله

  )).١١٧: ((من اآلیة: سورة األنعام* 
 .١٨٤: ؛ أوضح المسالك٢٨٢: شرح قطر الندى:  ینظر)167(
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 . ٢٨٢: شرح قطر الندى:  ینظر)168(
شــرح "ِذكــر الــشیخ یاســین الحمــصي فــي حاشــیته علــى ): ((ب(جــاء فــي هــامش األصــل و) 169(

ِللعالمة أحمد الفاكهي أن بعض الفضالء كتب رسالة خاصة في هذه المسألة" القطر ً ً َّ ّ .(( 
 .١٨٤: ؛ أوضح المسالك٢٨٢: شرح قطر الندى: ینظر) 170(
 .٣١/ ٢: ؛ الكتاب١٨٤: ؛ أوضح المسالك٢٨٢: طر الندىشرح ق: ینظر) 171(
 . ٣٢ – ٣١/ ٢: الكتاب: ینظر) 172(
 . ٢٨٣: شرح قطر الندى:  ینظر)173(
لم یذكر المـصنف ال فـي المـتن وال فــي الـشرح الـشـروط ): ((ب(جاء في هامش األصل و) 174(

ِالالزمة لصیاغة اسم التفضیل ِوهي نفس الشروط الالزمة في التعجب و. ّ  )). سیذكرها هنـاكّ
  : ًثمانیة شروطا له، وهي): رحمه اهللا تعالى(وذكر الشیخ أحمد الحمالوي 

َأن یكون له فعل، وشذ مما ال فعل له: األول ّ ّ ْ ُهـو أقمـن بكـذا((كــ: ِ َ ُّألـص ((و. ّأحـق بـه: ، أي))ْ
ٌّهو لص: ((، ینوه من قولهم))ِمن شظاظ   . سارق: ، أي))ِ
َّیـا، وشــذأن یكـون الفعـل ثالث: الثاني َ ِهـذا الكـالم َأخـصر مـن غیـره: ((ً ُ َ ِ، مـن اختـصر المبنـي ))ْ ُ ْ

َللمجهول، ففیه شذوذ آخر كما سیأتي، وسمع ِ ُِ ، ))ِأوالهـم للمعـروف((، و))ِهو أعطـاهم بالـدراهم: ((ٌ
ًمطلقـا، وبعـضهم ) أفعـل(ّ جـوز بنـاءه مـن – أراد سـیبویه –ِِوهذا المكـان أقفـر مـن غیـره، وبعـضهم 

ِنت الهمزة لغیر النقلجوزه إن كا ِ .  
َعسى، ولیس: (ًأن یكون الفعل متصرفا، فخرج نحو: الثالث َْ   .، فلیس له أفعل تفضیل)َ
ِأن یكون حدثه قابال للتفاوت: الرابع ً ُ َُ َِمات، وفني: (فخرج نحو: َ   . ، فلیس له أفعل تفضیل)َ

ّأن یكون تاما، فخرجت األفعال الناقصة، ألنها ال تدل على : الخامس َالحدثً َ .  
ًأال یكــون منفیــا، ولــو كــان النفــي الزمــا، نحــو : الــسادس ً ّ ِمــا عــاج زیــد بالــدواء: ((ّ ٌ مــا : ، أي))َ

ِانتفع به ، لئال یلتبس المنفي بالمثبت ِّ .  
ََأفعل(ّأال یكون الوصف منه على : السابع ْفعالء(الذي مؤنثه ) ْ ٍلون، (ً، بأن یكون داال على )َ

ْأو عیــب، أو حلیــة ِالــصیغة مــشغولة بالوصــف عــن التفــضیلّ، ألن )ِ ِ ً ِوأهــل الكوفــة یــصوغونه مــن . َ ُ
ََأفعل(ِاألفعال التي الوصف منها على  ُمطلقا، وعلیه درج المتنبي یخاطب الشیب، قال) ْ َ َ َ ً :  

َُأبعد بعدت بیاضا ال بیاض له  َ َ ًَ ْ ِ َ َُِّألنت َأسود في عیني من الظلم    ْ َ ِ ِ ْ ََ ُ َ َ  
ِینبغي المنع فـي العیـوب واأللـوان الظـاهرة، بخـالف الباطنـة، ": ةشرح الكافی"ّوقال الرضي في  ِ ِ ِ

ٍفالن َأبله من فالن: ((ِفقد یصاغ من مصدرها، نحو ُ َ َِأرعن وَأحمق منه((، و))ْ ُ َ ْ ُ َ ْ .((  
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َأال یكــون مبنیــا للمجهــول ولــو صــورة، لــئال یلتــبس بــاآلتي مــن المبنــي للفاعــل، وســمع : الثــامن ِ ُ ِ ِّ ًّ
َْأشــغل مـن ذات النحیــین((، و)) مــن دیـكْهــو َأزهـى((ًشـذوذا  َْ ّ ِ ِْ ُ َ ِِكـالم َأخــصر مـن غیــره((، و))ْ ُ َ ْ ، مــن ))ٌ

َّزهـي بمعنــى تكبــر، وشــغل، وأختــصر، بالبنــاء للمجهــول فــیهن، وقیــل ِ ِ ِ َِ ُ َ ّْ ُ َّ َ ّإن األول قــد ورد فیــه : ِ ا َزهــ( َّ
ْیزهو   . ٨٤-٨٣: شذا العرف في فن الصرف: ینظر. ْ، فإذن ال شذوذ فیه )َ

  .من هذا البحث  ٣١٦ :ِّمقدمة المؤلف: ظرین 175
  

  المصادر والمراجع
 .القرآن الكریم .١

اإلنصاف في مسائل الخـالف، كمـال الـدین أبـو البركـات عبـد الـرحمن  .٢
حسن حمـد، دار الكتـب العلمیـة : تحقیق وتقدیم)  هـ٥٧٧ت (األنباري 

 .)م٢٠٠٧(، ٢، ط)بیروت(

 األنــصاري النحــوي ِأوضــح المــسالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك، ابــن هــشام .٣
" بغیـــــة الـــــسالك إلـــــى أوضـــــح المـــــسالك"، ومعـــــه كتـــــاب ) هــــــ٧٦١ت (

، )لبنــان/ بیــروت(عبــد المتعــال الــصعیدي، دار العلــوم الحدیثــة: تــألیف
 ).هـ١٩٨٢(

 دار الحریــــة -، مطبعــــة العبــــایجي، خیــــر اهللا طلفــــاح مــــن حیــــاتيأیــــام .٤
 .٢ط ،)م١٩٨٤  ـ هـ١٤٠٥( ،)بغداد (للطباعة

بقــات اللغــویین والنحــاة، جــالل الــدین عبــد الــرحمن بغیــة الوعــاة فــي ط .٥
 المكتبـــــة العـــــصریة ،محمـــــد أبـــــو الفـــــضل إبـــــراهیم: الـــــسیوطي، تحقیـــــق

 .)ت. د(، )صیدا/ لبنان(

 ٩١١ت (البهجــة المرضــیة فــي شــرح األلفیــة، جــالل الــدین الــسیوطي  .٦
 .)ت. د(، ، مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة)هـ

 محمــــد جلیــــل حبــــوش التكریتــــي، ،تكریــــت الحاضــــرة فــــي بقایــــا الــــذاكرة .٧
 .)م١٩٩١( )بغداد (مطبعة الرایة



 

 353 

                                                                                                                                                                      

 األمساء التي تعمل عمل أفعاهلا

اإلسالمیةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

رر الكامنـــة فـــي أعیـــان المائـــة الثامنـــة، الحـــافظ شـــهاب الـــدین أبـــي ّلـــدا .٨
محمـــد عبـــد : تحقیـــقالفـــضل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد العـــسقالني، 

) الهنـــد/ آبـــادیـــدر ح(مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة ، المعیـــد ضـــان
  .٢ ط،)م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢(

ـــــن األشـــــعث السجـــــستاني، دار ســـــنن .٩ ـــــو داود ســـــلیمان ب ـــــي داود، أب  أب
 .)ت. د(، )بیروت(الكتاب العربي 

ِشــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك، لبهــاء الــدین عبــد اهللا بــن عقیــل  .١٠
محمد محیـي الـدین : ، شرح وتحقیق) هـ٧٦٩ت (العقیلي الهمداني المصري 

 .)ت. د(، )لبنان/ بیروت(عبد الحمید، دار العلم 

شـــرح ابــــن عقیـــل علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك، بهـــاء الـــدین عبـــد اهللا بـــن عبـــد  .١١
محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، : تحقیـــق)  هــــ٧٦٩ت (الـــرحمن بـــن عقیـــل 
 .)هـ١٤٢٦/ م٢٠٠٥)(القاهرة/ مصر(مكتبة دار التراث 

شـــرح شــــذور الــــذهب فــــي معرفــــة كــــالم العــــرب، ابــــن هــــشام األنــــصاري  .١٢
هــــى األرب بتحقیــــق شــــرح شــــذور منت: ، ومعــــه كتــــاب) هـــــ٧٦١ت (النحــــوي 

محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، المكتبــة العــصریة وصــیدا : الــذهب، تــألیف
 ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩(، )بیروت(

 ٧٦١ت (شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام األنـصاري النحـوي  .١٣
 محمـــد :ســـبیل الهـــدى بتحقیـــق شـــرح قطـــر النـــدى، تـــألیف: ، ومعـــه كتـــاب)هــــ

 .١١، ط)م١٩٦٣(محي الدین عبد الحمید،

شــرح المفــصل للزمخــشري، موفــق الــدین أبــو البقــاء یعــیش بــن علــي بــن  .١٤
إمیــل . د: ّ، قــدم لــه ووضــع هوامــشه وفهارســه) هـــ٦٤٣ت (یعــیش الموصــلي 

 .١، ط)بیروت(بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة 

 شــــــذا العــــــرف فــــــي فــــــن الــــــصرف، األســــــتاذ الــــــشیخ أحمــــــد الحمــــــالوي، .١٥
 .١٦ ط،)م١٩٦٥/ هـ١٣٨٤(
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ت ( من ذهب، لعبد الحي بـن احمـد الدمـشقي ِأخبارلذهب في شذرات ا .١٦
 .)ت. د(، )بیروت (، دار الكتب العلمیة)هـ١٠٨٩

ـــو بـــشر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر، شـــرح وتحقیـــق .١٧ ـــاب، أب عبـــد : الكت
 .)ت. د(، )لبنان/ بیروت(السالم محمد هارون، عالم الكتب 

، )غــدادب(لــب اللبــاب، محمــد صــالح آل الــسهروردي، مطبعــة المعــارف  .١٨
 .)م١٩٣٣/ ـه١٣٥١(

ت (مغنــي اللبیــب عــن كتــب األعاریــب، ابــن هــشام األنــصاري النحــوي  .١٩
ِ، حققه وعلق علیه) هـ٧٦١ : راجعـه. مازن مبارك ومحمد علي حمـد اهللا. د: ّ

 ).م١٩٨٥(، )بیروت(، دار الفكر٦سعید األفغاني، ط

المفــصل فـــي علــم العربیـــة، أبــو القاســـم الزمخــشري، المكتبـــة العـــصریة،  .٢٠
 .)ت. د(، )بیروت/ صیدا(

 وزارة إصــدار، سلــسلة موســوعات مــدن العــراق، تكریــتمدینــة  ِموســوعة .٢١
 ).م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢(، ١ط واإلعالم،الثقافة 

  
 

  :طاریحالبحوث والرسائل واأل
 للـــشیخ عبـــد الكـــریم "خالصـــة مـــا فـــي الـــسلم وشـــرحه"دراســـة وتحقیـــق مخطـــوط  .١

، اإلسـالمیة العلـوم ِ كلیـةإلـى ةمـمقد، رسـالة ماجـستیر ) تعـالىرحمه اهللا(ان ّالدب
عبـد الـرحمن كمـال : لطالـبا إعداد .م٢٠٠٣ الدین، أصولجامعة بغداد، قسم 

  .محمد

ـــة فـــي الفقـــه والفتـــوى "بحـــث .٢ ـــد العزیـــز ســـالم وجهـــوده العلمی ـــشیخ عب رســـالة  ،"ال
،  فــي بغــداد اإلســالمیةالجامعــة فــي وأصــوله مجلــس الفقــه إلــىماجــستیر مقدمــة 

حمـد أخالـد : الطالـبإعـداد  .)م١٩٩٥(ملك السعدي، سنة عبد ال. د.أ: إشراف
 .صالح

 


