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ظاهرة التبادل بني معاني األبنية االمسية
يف أحاديث صحيح البخاري
م.د.أمري رفيق عوال املصيفي
تاريخ القبول0244/5/02 :

تاريخ التقديم0244/3/6 :

توطئــــة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد:
ممإ إإا ززمه إ إ بإ إإه اللغإ إإع العربهإ إإع المرويإ إإع ف إ إ الزعبهإ إإر عإ إإن ا إ إ ار
ف إ إ ن َّ
والمقاصد الز هرهد المزكلم أن هوصإلاا للإى المطا،إ بمإا زمزلكإه مإن ثإروة لغوهإع
هائلإإع هسإإز،هع باإإا مسإإزعملاا مإإن زكإإوهن بال إإع عالهإإع ف إ ا داء اللغإإو بمسإإزو
هجع إإل المزلقإ إ مزً إإاعالي م إإع م إإا هزلق إإاه م إإن مرس إإال لغوه إإع فامإ إاي و ارح إإع يًس إإهع
والمرويإع المإوكورة يلحااإا فإ بيإاء زراكهباإا مإن حهإ  :الزقإدهم والزإيطهر والحإإو
وال ه إإادة والمراوح إإع بالع إإدول ع إإن ال ،إإابي الي إإوع ز إإوكه اير وزييهثإ إاي والع إإدد مً إإرداي
ومثيى وجمعإاي وزجاهإل االطزصاصإا اليحوهإع والًصإل واالعزإ ار بإهن لًاإهن
ي
مزال مإإهن و هرهإإا مإإن الا إواهر العدولهإإع عإإن القواعإإد ا ساسإإهع الم،إإردة ف إ بيإإاء
الزراكه اللغوهإع وكإولن يلحااإا فإ صإها ع ألًاااإا مإن طإالل الزعبهإر عإن مإن
لًا بلًا آطر كإالزعبهر عإن مإن المابإ بلًإا الًعإل المبإار أو الزعبهإر عإن
مإإن المسإإزقبل بلًإإا الًعإإل الماب إ أو العإإدول عإإن مخإإزي للإإى مخإإزي آطإإر ف إ
سإإهاي مإإا ممإإا همكإإن أن هيإإدرت زحإ بإإا ( :الزحإوال عإإن الصإإهف الصإرفهع) أو:
(الزبادل الإدالل بإهن ا بيهإع) وال خ َّ
إن فإ َّأيإه وسإهلع طاصإع مإن وسإائل اللغإع فإ
إ ار داللهإإع وجمالهإإع ززمثإإل ف إ زقوهإإع
زولهإإد ا لًإإاا وزيمهإإع ثروزاإإا اللًاهإإع
المعيإى واكزسإإا الصإإهغع معيإى الصإإهغع البدهلإإع هإإادة علإى معياهإإا ا صإإل فإ
سهاي اليص لهجمع بهن معيى الصهغزهن ف آن واحد.
 قسم اللغع العربهع /كلهع اآلدا  /جامعع سوران.
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ومعلوم َّ
أن العربهع وا ثإروة لغوهإع واسإعع زكويإ بمإا زخإع عإن أصإولاا
من أبيهع كثهرة وصهف مزيوعع زخزمل على أقسإام الكلإم ومإا زًإر عياإا .وال هرزإا
باحإ إ محق إإي فإ إ خ إإدة زعوهلا إإا عل إإى البي إإاء والزركهإ إ ال إإو ع إإاد علها إإا ب إإالغيى
والثراء(" )1وال خن َّأيه لو لم هطزل المعيى لم زطزلإ الصيإهغع لو كإل عإدول عإن
معيإإى للإإى آطإإر لال لوا كإإان ولإإن
صإإهغع للإإى أطإإر ال بإ َّإد أن هصإإحبه عإإدول عإإن ي
لغع"(.)2
والزحوهإإل ف إ الصإإهف موبإإو ص إرف هبح إ ف إ ا صإإول والًإإرو والداللإإع
وا صوا والقإراءا القرآيهإع والبإرائر الخإعرهع وعلإم اليحإو والًصإائل اليحوهإع
()3
ٍ
ٍ
صهغع أطر
بدل
وما قالزه العر ف كالماا باسزطدام
صهغع َ
لولن عيى به العلماء المعيهإون بإاليحو والصإر وفقإه اللغإع ومعإاي القإرآن
وعإإالجوه فإ كزإإبام( )4وقإإد عالجإإه البإإاحثون المحإإدثون زحإ زسإإمها عإإدة مياإإا:
()4
الزعوه ( )5والزياو ( )1والزحوهل( )2والزعادل( )3وزقار ا لًاا
()1
()2
()3
()4

()5

هيار :دراسا ف فقه اللغع -صبح الصالح.723 :
معإإاي ا بيهإإع ف إ العربهإإع -فابإإل السإإامرائ  .703 :وهياإإر :الًإإروي اللغوهإإع -أبإإو هإإالل
العسكر  79–71 :وحاخهع الصبان على خرح ا خموي .269 /2 :
هياإإر اإإاهرة الزحوهإإل فإ الصإإهف الص إرفهع -د .محمإإود سإإلهمان هإإاقو  :الصإإًحع 9 :ومإإا
بعدها اإلسكيدرهع .7916
هيار مثال :معاي القرآن -الًراء 712/7 :ومعاي القرآن -ا طًش :والمقزب  -المبإرد:
 269/7وا صإإول ف إ اليحإإو -ابإإن الس إرات 297/7 :ومخإإكل لع إ ار الق إرآن -مك إ بإإن
أبإ ،الإ  766/7 :والصإاحب فإ فقإه اللغإع -ابإن فإار  263 766 :والطصإائص-
ابإإن جيإ  790 719/7 :وفقإإه اللغإإع وسإإر العربهإإع -الثعإإالب  736 733 :والمًصإإل-
ال مطخإإر  721 :و 233وخإإرح المًصإإل -ابإإن هعإإهش 173/3 :وزسإإاهل الًوائإإد -ابإإن
مالن 203 :والخافهع فإ علإم الزصإره  -ابإن الحاجإ الكإرد  30 :والبرهإان فإ علإوم
القإ إ إرآن -ال ركخإ إ إ  211-213/2 :وخ إ إإروح ا لًه إ إإع -اب إ إإن الي إ إإاام -776 :والمك إ إإود :
 -197 192/7والمإ إ إ إ إراد  -132 137/7 :واب إ إ إ إإن عقه إ إ إ إإل 779 771/7 :ومغيإ إ إ إ إ
اللبه  -ابن هخام 329/2 :واإلزقان ف علوم القرآن -السإهو 701 707/2 : ،وهمإع
الاوامع -السهو.721/7 : ،
هيار :ااهرة الزعوه ف العربهع وما حمل علهاإا مإن المسإائل -د .عبإد الًزإاح الحمإو :
.777-779
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والعإإدول الص إرف ( .)5ولكإ َّإن ل،إإار معالجإإازام زلإإن هإإو الق إرآن الك إرهم وكإإالم
العإإر خإإعره ويث إره وقإإد أطإإو المثإإل العرب إ قسإإ،اي واف إ اير مإإن زلإإن المعالجإإا كمإإا
فعإإل الإإدكزور :عبإإد الًزإإاح الحمإإو ف إ كزابإإه( :اإإاهرة الزعإإوه ف إ العربهإإع ومإإا
حمل علهاا من المسائل).
ويحإإن ف إ هإإوا البح إ س إيرك علإإى( :الزبإإادل بإإهن الصإإهف االسإإمهع ف إ لغإإع
الح إإده الخإ إره ) ال إإو اس إإزقل مي لز إإه م إإن العلم إإاء فإ إ ب إإا االحزج إإات اليح إإو
سإ إإبا ال هجالاإ إإا العإ إإار وجعليإ إإا الحإ إإده الخ إ إره مهإ إإداياي ليإ إإا لمعالجإ إإع هإ إإوه
الااهرة لكويه لغع أفصح من ي،ي بالباد  فحر ٌّ بالباحثهن أن هجعلإوه مصإد اير
قوه إاي مإإن مصإإادر االسزخإإااد اليحإإو ومإإن جاإإع أطإإر يرهإإد بهإإان جواي إ داللهإإع
وجمالهع واسزخًا أ ار بال هع ف الزعاور بهن الصهف الصرفهع االسمهع وما
صدر ميه -علهه الصالة والسالم -عمداي زًيياي ف الكالم وزقوهع لمعيإاه ومبالغإع
زكثهر فهه بالجمع بهن الصهغزهن.
و اي
حه يجد ف لغإع الحإده الخإره أبيهإع اسإمهع زطإرت عإن قواعإد صإها ع
ا بيهع المعروفع فإ العربهإع؛ ياإا ال هإراد مياإا الداللإع العامإع الموبإوعع لاإا زلإن
ا بيهإإع فحس إ بإإل هقصإإد باإإا  -هإإادة علإإى ولإإن -معإ ٍ
إان مطصوصإإع ودالال
( )1هيار :اطزال البيهع الصرفهع فإ القإراءا السإبع عإن ،رهإي الخإا،بهع زوجهاإه وأثإره فإ
المعي إإى رس إإالع ماجس إإزهر -ميص إإور س إإعهد أب إإو ار جامع إإع أم الق إإر (7126هإ إإ) :الب إإا
ا ول.706-73 :
( )2هيار :كزا ااهرة الزحوهإل فإ الصإهف الصإرفهع -د .محمإود سإلهمان هإاقو 10 -67 :
زحول الوحدة الصرفهَّع لد ُّ
وعإادل يعامإع
اليحاة والبال هإهن -د .سإام عإو
وجمالها
ُّ
بح ميخور فإ مجلإع جامعإع زخإرهن للد ارسإا والبحإو العلمهإع  -سلسإلع اآلدا والعلإوم
اإليسايهع المجلد ( )21العدد )7( :سيع2006( :م).16 -63 :

محمإد-739 :

( )3هيار :الزعادل فإ العربهإع د ارسإع صإئوزهع صإرفهع يحوهإع -د .ابزسإام ثابإ
.730
اإلعر  -د .سيد محمد طل الجمهل .66-67 :
( )4هيار :زقار ا لًاا ف الداللع و ا
( )5هيار :كزا اإلعجا الصرف ف القرآن الكرهم دراسع يارهع ز،بهقهع الزواه البال إ
لصهغع الكلمإع -الإدكزور :عبإد الحمهإد هيإداو والعإدول الصإرف فإ القإرآن الكإرهم د ارسإع
داللهع أ،روحع دكزوراه -هالل عل محمود الجحهخ (.17-13 :)2003
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جدهدة لمًاوم الكالم اليبو لولن ال ير زلن ا بيهع زصاغ على ههئع مطصوصع
للداللع على معيى عام كلإ كاسإم الًاعإل واسإم المًعإول والصإًع المخإباع باسإم
الًاعإإل و هرهإإا مإإن المخإإزقا الز إ لاإإا أبيهإإع محإإددة وصإإهف ثابزإإع زصإإاغ علهاإإا.
وهزيو ما لدهيا من حاال الزبادل ف صحهح اإلمام البطار للى اآلز

 -4اسم الفاعل مبعنى :اسم املفعول:
وكإإر السإإهو111 ( ،ه إإ)َّ :
أن العإإر " لإإم هإإي عإإيام (فاعإإل) بمعيإإى:
(مًعإ إإول) لال قإ إإولام( :ز إ إ ار سإ إإا ) واَّيمإ إإا هإ إإو :مسإ إإً ٌّ ؛ َّن ال إ إرهح سإ إإًزه
و(عهخ إإع ارب إإهع) بمعي إإى :مرب إإهع و(م إإاء داف إإي) بمعي إإى( :م إإدفوي) و(س إإر
كازم) بمعيى :مكزوم و(لهل يائم) بمعيى :قد ياموا فهه"( )1فا مر عيده هزوق
على السما وال هقا علهإه وقإد علإل الًإراء ( 212هإإ) هإوا الزبإادل زعلإهالي
لاجهاي بقوله " :لن أهل الحجإا أفعإل لاإا مإن هإرهم أن هجعلإوا المًعإول فإاعالي
إائم
لوا كان ف موه يع كقول العر  :هوا ُّ
سر كازِ ٌم ٌّ
وهم ياص ٌ ولهل ي ٌ
وعهخع رابهع "(.)2
وسر العدول من المًعإول للإى الًاعإل كمإا وكإر الًإراء يًسإه المبالغإع فإ

الوصإ إ إ م إ إإدحاي أو ومإ إ إاي فق إ إإال" :وقول إ إإه﴿ :

 

 :)3(﴾ فهاا الرباء والعر زقول :هوا لهل يائم وسر
كإازم ومإإاء دافإإي فهجعلويإإه فإإاعالي وهإإو مًعإإول فإ ا صإإل وولإإنَّ :أياإإم هرهإإدون
وجإإه المإإدح أو الإإوم فهقولإإون ولإإن ال علإإى بيإإاء الًعإإل ولإو كإإان فعإالي مصإإرحاي لإإم
هقل ولن فهه؛ َّيه ال هجو أن زقول للبار  :مبرو وال للمبرو  :بار ؛
َّيه ال مدح فهه وال وم "(.)4

()1
()2
()3
()4

الم هر ف علوم اللغع وأيواعاا.97/2 :
معاي القرآن.231 /7 :
سورة الحاقع -اآلهع.27 :
معاي القرآن.712 /7 :
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وعيد ال مطخر ( 815هإ)َّ :
أن الزحول من المًعول للى الًاعل هقع على
سإ إإبهل المجإ إإا فهقإ إإول" :زًسإ إإهر هإ إإوا َّ
أن للًعإ إإل مالبسإ إإا خإ إإزى هالب إ إ الًاعإ إإل
والمًعإإول بإإه والمصإإدر وال مإإان والمكإإان والمسإإب لإإه ف سإإياده للإإى الًاعإإل حقهقإإع
وقد هسيد للى هوه ا خهاء علإى ،رهإي المجإا المس َّإمى اسإزعارة وولإن لمبإاهازاا
للًاعل ف مالبسع الًعل كما هباه الرجل ا سد ف جراءزه فهسزعار لإه اسإمه
فهقال ف المًعول به :عهخع رابهع وماء دافي"(.)1
وقإإد ميإإع البص إرهون مج إ ء اسإإم الًاعإإل بمعيإإى :اسإإم المًعإإول و َّأول إوا مإإا
جإإاء مإإن ولإإن علإإى اليس إ بزقإإدهر مبإإا محإإوو ( )2فقإإد قإإال سإإهبوهه " :وقإإال
الطلهلَّ :ليما قالوا :عهخعٌ رابهعٌ
إاعم وك إإا ٍ ( )3عل إإى وا أ  :وا ربإ إاي ووو كس إإوة و،ع إ ٍإام وق إإالوا:
و ،إ ٌ
()4
ياعإ ٌل لإإو اليعإإل" وقإإد ايزصإإر ابإإن جيإ ( 112هإإ) لإ أر سإإهبوهه بزًرهقإإه بإإهن
المعيإإى والصإإيعع اللًاهإإع فقإإد عإ َّإد مجإ ء الًاعإإل بمعيإإى المًعإإول مإإن قبهإإل زبإإادل
أمإإا مإإن حه إ الصإإها ع اللًاهإإع فاإإو علإإى حإإو (وا) لو قإإال " :فيمإإا
معيههامإإا َّ
زًس إإهر أه إإل اللغ إإع َّ
إهر عل إإى المعي إإى
أن :اس إإزا َ الق إإوم فإ إ معي إإى :زس إإاهًوا فزًس إ ٌ
كعادزام ف أمثال ولن أال زراهم قالوا ف قول اهلل-عإ وجإل﴿ :
()5
َّ ، ﴾  لي إ إ إه بمعيإ إ إإى :مإ إ إإدفوي
فاوا لعمر معياه هر َّ
أن ،رهي الصيعع فهه َّأيإه :وو دفإي كمإا حكإاه ا صإمع
عإ إإيام مإ إإن قإ إإولام :ياقإ إإع بإ إإار لوا ب إ إرب وزًسإ إإهرهَّ :أياإ إإا وا بإ إإر أ :
( )1الكخا .97/7 :
( )2هيار :الكزا  712/7 :والمقزب  767/7 :واعإ ار القإرآن -اليحإا 799 791/3 :
والطصائص 737/7 :والزبهان ف لع ار القرآن -العكبر .7217/2 :
( )3لخارة للى قول الح،هئع ف هجاء ال برقان بن بدر:
إارم ال زَإ ْإر َح إ إ ْلبإغهإزِاإا
َد ِ المكإ َ
وا ْقعإ ْإد ف يإن أ َْي ال،إاعإِم الكإاسإِ
هيار :دهوان الح،هئع برواهع وخرح ابن السكه .30 :
( )4الكزا .712/7 :
( )5سورة ال،اري -اآلهع.6 :
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بإ إ إ إ إرب وك إ إ إ إإولن قول إ إ إ إإه -زع إ إ إ إإالى   ﴿ :
   
()1
أ  :ال وا عصإإمع ووو العصإإمع هكإإون مًع إوالي كمإإا هكإإون فإإاعالي فمإإن هيإإا
﴾

قهلَّ :
لن معياه :ال معصوم "(.)2
وهاار َّ
أن البصرههن والكوفههن مزًقون على ورود اسم الًاعإل بمعيإى اسإم
المًعإول -كمإإا هبإإدو فإ كإإالم ابإإن جيإ  -ولكإ َّإيام مطزلًإإون فإ الصإإها ع والزقإإدهر
فالبصإ إرهون أرادوا الحً إإاا عل إإى س إإالمع المبيإ إإى ووب إإع ك إ يإل ص إإهغع فإ إ مكاياإ إإا
المعاإإود ف إ الزركه إ اليحإإو لإإولن أجإإروا القإإول فهإإه علإإى اليس إ فقإ َّإدروا االسإإم
الموص إإول( :وو أو وا ) مب إإافاي لل إإى مص إإدر ول إإن االس إإم وه إإوا الزركهإ إ أ :
(وو أو وا  +مصدر) هسزو فهه معيى الًاعل والمًعول فهيز للداللع على كإال
أمإإا الكوفهإإون ف إ َّيام َّ
فبإإلوا المعيإإى علإإى
اللًاإإهن بحس إ السإإهاي الإإو هإإيز فهإإه َّ
المبيإإى ولإإم هميع إوا الزبإإادل بإإهن معيه إ االسإإمهن .وياإ ُّإن َّأياإإم ف إ لهمإإال اعزبإإار
الخإ إإكل هيإ إإا أوفإ إإي مإ إإن البص إ إرههن؛ َّن البص إ إرههن باإ إإوا ابإ إإ،روا للإ إإى زقإ إإدهرهن
وز إإيوهلهن :ا ول :ح إإو المب إإا والث إإاي ُّ :
أم إإا
رد اس إإم الًاع إإل لل إإى المص إإدر َّ
الكوفهُّون فًقد لجإيوا للإى زيوهإل واحإد وهإو ورود اسإم الًاعإل بمعيإى اسإم المًعإول.
وف كال الحالهن ال همكن أن هحمل اسم الًاعل على لًاه؛ َّن المعيى ال هساعده
أمإ إإا الغ إإر مإ إإن الع إإدول عإ إإن اسإ إإزعمال اس إإم المًع إإول ه إإو المبالغإإإع ف إ إ
وهيب إإاه؛ َّ
الوص كما وكر الًراء.
وللحده الخره يصه ف اسإزعمال هإوا ا سإلو كمإا فإ حإده أبإ
ول اللَّ ِه لِ َّن اللَّهَ زََب َار َن َوزَ َعالَى هقول﴿ :لَ ْن زََيإالوا اْلبِ َّإر
َ
ْ،ل َحعَ رب اهلل عيه(( :ها َرس َ
ِ
ِ ِ ِ
ص َدقَعٌ لِلَّ ِه أ َْرجو بَِّرَها
ُّون﴾ َوِا َّن أ َ
حزى ز ْيًقوا م َّما زحب َ
اء َوِاَّياَا َ
َح َّ أ َْم َوال لل َّ َب ْهر َح َ
ِ َّ ِ
ال َرسإول اللَّ ِإه :
ان اهلل قاَ ََ َل :فَقَ َ
ول اللَّ ِه َح ْه أ ََر َ
ب ْعاَا ها َرس َ
َوو ْط َرَها ع ْي َد الله فَ َ
ِ
َن زَ ْج َعلَاَإا فإ
َب ٍخ ول َ
إح ولإن َمإا ٌل َاربِ ٌ
إن َمإا ٌل َاربِ ٌ
إح وقَإ ْد َسإم ْع مإا قْلإ َ َوِايإ أ ََر أ ْ
( )1سورة هود -اآلهع.17 :
( )2الطصائص.737/7 :
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إول اللَّ ِإه فَقَ َس َإماَا أبإو َْ،ل َحإعَ فإ أَقَ ِاربِ ِإه َوَبيِإ
هن فقال أبو َْ،ل َحعَ :أَ ْف َعإل هإا َرس َ
ا َ ْق َربِ َ
()1
إح)) جإإاء اسإإم الًاعإإل ( :اربإإح) بمعيإإى :اسإإم
َع يمإ ِإه)) فًإ قولإإه (( ولإإن َمإإا ٌل َاربِإ ٌ
المًعإإول( :مربإوح) لإإولن قإإال هخإإام بإإن أحمإإد الوقَّخإ ( 151هإإ) (" :اربإإح) :هعإإود
علهإإه مإإن ههئإإع ال إربح وهإإوه اللًاإإع زجإإر مجإإر اليس إ

﴾   

كقولإإه -زعإإالى﴿ :

()2

واال فكإ إإان الوجإ إإه

أن هقول :مربوح "( )3كوا قال أبو عبد اهلل الهًري الزلمساي ( 528هإ)( )4وقإال
إح) :معيإاه :وو ربإح وقهإإل :فاعإل بمعيإإى:
ابإن الملقإن ( 115هإإ)( " :ولإن َمإا ٌل َاربِإ ٌ
مًعول أ  :مربوح فهه"( )5كإوا قإال السإهو )6( ،وقإد َّ
وجاإه بعإ خإراح الحإده
علإإى زقإإدهر( :ولإإن مإإال وو ربإإح)( )7أ  :بسإإببه هحصإإل الإربح( )8والبإإن عبإإد البإإر
( 151ه إإ) زًسإإهر آطإإر وهإإو َّ
أن ( اربإإح) علإإى حقهقزإإه اسإإم الًاعإإل ولكإإن حإإو
فاعله فقال" :وأما قوله( :بخ ولن مال رابح) ف َّيه أراد :مال رابح صاحبه ومع،هإه
فحو "(.)9
ومام إإا هك إإن ا م إإر فإ إ َّن فإ إ الح إإده ع إإدوالي ع إإن اس إإزعمال ص إإهغع اس إإم
المًعإإول للإإى اسإإزعمال صإإهغع اسإإم الًاعإإل وولإإن للمبالغإإع ف إ وص إ ولإإن المإإال
العاهم الو أراد أبإو ،لحإع أن هيًقإه فإ سإبهل اهلل فمعإرو فإ ال،بهعإع البخإرهع
َّ
أن المال محبو عيد صاحبه وهزمسن به وال هرهد أن هسإزغي عيإه ال سإهما لوا
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

()8
()9

ال كاة /با

صحهح البطار  370/2 :الرقم /)7792( :كزا
سورة الحاقع -اآلهع.27 :
الزعلهي على المو،ي ف زًسهر لغازه و وام لعرابه ومعايهه.793/2 :
االقزبا ف ره المو،ي واعرابه على ا بوا .373/2 :
الزوبهح لخرح الجامع الصحهح.177/70 :
عقود ال برجد ف لع ار الحده اليبو .209/7 :
هياإإر :الزماهإإد لمإإا ف إ المو،إإي مإإن المعإإاي وا سإإايهد -ابإإن عبإإد البإإر 276/7 :و ره إ
الحده  -الط،اب  609/7 :و ره الحده  -ابن الجو  731/7 :واليااهع فإ رهإ
الحده وا ثر -ابن ا ثهر 712/2 :وخرح صحهح مسلم -اليوو  77/9 :وخإرح مخإكاة
المصابهح -ال،هب  732 /1 :وعمدة القار خرح صحهح البطار  -العهي .70/9 :
هيار :المًام لما أخكل من صحهح مسلم -أبو العبا القر،ب .12/7 :
الزماهد لما ف المو،ي من المعاي وا سايهد.276/7 :

128

ال كاة على ا قار .

ظاهرة التبادل بني معاني األبنية االمسية يف أحاديث صحيح البخاري

م.د.أمري رفيق عوال املصيفي
كإإان ولإإن المإإال عاهمإاي ولوصإ هإإوا الموقإ الخإإام الإإو رآه اليبإ  مإإن أب إ
،لحع  عدل عن الزعبهر ف وص المال بالصإهغع المعزإادة وهإ اسإم المًعإول
للى اسزعمال يقهباا ف الداللع وه اسم الًاعل مبالغع ف المدح لاإوا الموقإ
ومعإإرو َّ
أن المإإال هكإإون مربوح إاي وصإإاحبه هإإو ال إرابح ولكإ َّإن اليب إ  ببال زإإه
العالهإإع جعإإل مإإن المإإال الإإو اسإإزغيى عيإإه صإإاحبه ف إ سإإبهل اهلل َّ
كييإإه هإإو الإإو
أصإإبح رابح إاي َّي إه ه هإإد بالصإإدقع وهكثإإر وهكإإون سإإبباي لًإإالح صإإاحبه ف إ الإإديها
واآلط إرة وا داد السإإهاي مبالغإإع اسإإزعماله  لًإإا (بإإخ بإإخ) الإإو هقولإإه المإإزكلم لوا
َّ
زعج إ م إإن الخإ إ ء وأراد اس إإزعاامه( )1فإإالموق موقإ إ دهخ إإع وزعجإ إ وج إإاء
ا لًإإاا فإ سإإهاي الكإإالم داعمإإع لاإإوا الموق إ
الكالم البلهف وا داء الرفهع.

لهوافإإي المبيإإى مإإع المعيإإى فإ هإإوا

 -0اسم املفعول مبعنى :اسم الفاعل:
وكإر الًإراء فإ قولإه -زعإالى  ﴿ :
  
  
  
َّ :)2(﴾ أيإإه " لإإم هقإإل :آزه إاي وكإإل مإإا أزإإان فيي إ زيزهإإه أال
زإإر أيإإن زقإإول :أزه إ علإإى طمسإإهن سإإيع وأز إ عل إ َّ طمسإإون سإإيع وكإ ُّإل ولإإن
صإ إ إ إ إوا "( .)3وفس إ إ إ إإر ا طً إ إ إ إإش ( 218هإ إ إ إ إإ)( :مس إ إ إ إإزو اير) فإ إ إ إ إ قول إ إ إ إإه -زع إ إ إ إإالى

 
﴿
 
  
  

( )1ا مال ف لغع العر  -أبو عل القال  731/2 :وهمع الاوامع.701/7 :
( )2سورة مرهم -اآلهع.67 :
( )3معاي القرآن.711/2 :
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﴾  

()1

َّ
بييإ إ إ إ إإه بمعيإ إ إ إ إإى

الًاعإإل بقولإإه" :وقإإال ( ِح َجابإاي َّم ْسإإزو اير)؛ َّن الًاعإإل قإإد هكإإون فإ لًإإا المًعإإول كمإإا
ِ
ِ
َمام)
زقولِ( :لَّي َن َم ْخ ٌ
ؤوم َعلَ ْهيا) و( َم ْهمون) وِاَّيما هو( :خائم) و(هامن)؛ َّيه مإن ( َخإي َ
()2
و(هم َيام) و( ِ
الحجا ) ها هيا هو السازر وقالَ ( :م ْسزو ار) " .
ََ

وقال ال،بر ( 111هإ) ف آهع سورة مإرهم " وقإال بعإ يحإوه الكوفإع:
طرت الطبر على َّ
أن الوعد هو الميز ومعياهَّ :أيه هو الو هإيز ولإم هقإل :وكإان
وعإإده آزهإإا؛ َّن كإإل مإإا أزإإان فيي إ زيزهإإه وقإإال :أال زإإر َّأي إن زقإإول :أزه إ علإإى
طمسهن سيع وأزإ علإ َّ طمسإون سإيع وك ُّإل ولإن صإوا "( )3وقإال ال مطخإر " :
( َميْزِهاي) مًعول بمعيى :فاعل والوجه أن الوعد هو الجيع وهإم هيزوياإا أو هإو مإن
قولإإن :أزإإى للهإإه لحسإإاياي أ  :كإإان وعإإده مًع إوالي ميج إ اي "( )4كإإوا قالإإه كثهإ ٌإر مإإن
المًسإ إرهن( )5وق إإد ب إ َّإع اليح إإا ( 115هإ إإ) ق إإول الق إإائلهن با إإوا وحم إإل اس إإم
المًعول على مصدره لهخمل بولن معيه  :الًاعل والمًعول معاي على اليس كما
ه إإو م إإوه البصإ إرههن عل إإى زق إإدهر( :وا لزه إإان) :فق إإال(" :م إإيز ) :مًع إإول م إإن
اإلزهإإان وكإ ُّإل مإإا وصإإل للهإإن فقإإد وصإإل للهإإه كمإإا زقإإول :وصإإل لل إ مإإن فإإالن
طهإإر ووصإإل ميإإه للإإى طهإإر فالبإإعه ف إ العربهإإع هقإإول :مًعإإول بمعيإإى فاعإإل
"(.)6

( )1سورة اإلسراء -اآلهع.13 :
( )2معاي القرآن.217 :
()3
()4
()5

()6

جامع البهان ف زيوهل آ القرآن.707/76 :
الكخا .29/7 :
هياإإر :معإإالم الزي هإإل فإ الزًسإإهر -البغإإو  773/7 :والمحإإرر الإإوجه فإ زًسإإهر الكزإإا
الع هإ إ  -اب إإن ع،ه إإع 119/7 :والج إإامع حك إإام القإ إرآن -القر،بإ إ  726/77 :والبح إإر
المحه ،ف الزًسهر -أبو حهان.797/6 :
معاي القرآن.712/1 :
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ومإن مجإ ء اسإإم المًعإول بمعيإى

أ ََي إ إ ٍ بإ إإن مالإ إإن (( َمإ إ َّإر َّ
اليبِ إ إ ُّ  بِزَ ْمإ إ َإرٍة
َ َكْلزاَا))(.)1

م.د.أمري رفيق عوال املصيفي
اسإإم الًاعإل فإ صإإحهح البطإار حإإده
صإ إ َإدقَعي
َم ْسإ إإقوٍ َ،ع فَقَ إ إ َ
ال :لَإ إ ْإوال أ ْ
َن زَكإ إ َ
إون َ

قإإال ال ركخ إ ( 211ه إإ)( " :بزمإرة مسإإقو،ع) بمعيإإى :سإإاق،ع وقإإد هإإيز

مًعإإول بمعيإإى فاعإإل كقولإإه -زعإإالى  ﴿ :

 ﴾  أ  :آزهإاي وهإإرو مسإإقَ،ع
"( .)2وق إإال الكرم إإاي ( 255هإ إإ) " :القه إإا أن هق إإال( :س إإاق،ع) َّ
لكي إإه ق إإد هجع إإل
ال إإال م كالمزع إإد "( .)3وق إإال اب إإن حج إإر العس إإقالي (582ه إ إ) " :ق إإال اب إإن الزهمإ إ
[ 851هإ] :قوله( :مسقو،ع) كلمع رهبع؛ َّن المخاورَّ :
أن ( َسقَ )َ،ال ٌم والعر

قد زإوكر الًاعإل بلًإا المًعإول واسزخإاد لإه الط،إاب [ 155هإإ] بقولإه زعإالى﴿ :
 ﴾   أ :
()4

آزهاي

وقال ابن الزهن [السًاقس

511هإ]( :مسقو،ع) بمعيى( :ساق،ع) كقوله:

﴿ ﴾  

"(.)6

()5

أ  :سإاز اير

،ع) وال
وق إإال اب إإن مال إإن ( 522هإ إإ) " :قول إإه( :مس إإقو،ع) بمعي إإى( :م ْسإ إقَ َ
فعإإل لإإه وياه إره( :مرقإإوي) بمعيإإى( :م إ َري) أ  :مسإإزري عإإن ابإإن جي إ ومثلإإه
أهباي :رج ٌل مًؤود أ جبان وال فعل له َّليما هقال (فَئِ َد) بمعيى :مر فؤاده ال
بمعيى( :جبن) .وكما جاء (مًعول) وال فعل له جإاء (ف ِعإ َل) وال مًعإول لإه كقإراءة
( )1صحهح البطار  323/2 :الرقم /)7930( :كزا
()2
()3
()4
()5
()6

البهو  /با

ما هزي ه من الخباا .

الزيقهح لًاا الجامع الصحهح.166/2 :
الكواك الدرار ف خرح صحهح البطار  713/9 :و= :عقود ال برجد ف لع ار
اليبو .723/7 :
هيار :ره الحده  -الط،اب .177/7 :
سورة اإلسراء -اآلهع.13 :
فزح البار خرح صحح البطار .291/1 :
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اليطعإإ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ ﴿ ُ ع ُمووووووووووووووووووووووو
 )1(﴾ببإإم أولامإإا ولإإم هج إ ء( :معم إ ُّ ) وال (مصإإموم)

ُ وووووووووووووووووووووووم 

اكزًاء بيعمى وأصم "(.)2
وال إإو َّأد بخإ إراح الح إإده أن هقولإ إواَّ :
(مس إإقو،ع) بمعي إإى اس إإم
لن لًا إإع َ
الًاعإإل( :سإإاق،ع)؛ هإإو طروجإإه عإإن القهإإا وولإإن َّن( :سإإق )،فعإإل ال م واسإإم
المًعإإول الإإو " هإإو مإإا اخإإزي مإإن فعإإل لمإإن وقإإع علهإإه كمبإإرو ومكإإرم"( )3ال
هيزى من الًعل الال م؛ َّيه له هيإان مإا هقإع علهإه لو َّ
لن الًاعإل هيإو عيإه فإ
أحكامه كلياا مًعول به ف ن لم هوجد فما اطزص وزصر من ار أو مجرور أو
مصإإدر( )4لإإولن قإإال ابإإن جيإ  " :فإ ن لإإم هكإإن الًعإإل مزعإإدهاي لإإم هجإ لال أن زإإوكر
الًاعل لئال هكإون الًعإل حإدهثاي عإن هإر محإد عيإه وولإن يحإو :قإام هإد وقعإد
عمرو ال زقول :قإهم وال ق ِعإد لمإا وكإر لإن فإ ن ازصإل بإه حإر جإر أو اإر
أو مصدر جا أن زقإهم كإل واحإد ميامإا مقإام الًاعإل"( .)5ولإولن رأهيإا بعإ الإرواة
للحإده المإوكور قإد رووهإا بلًإا (مسإقَ،ع) وال لخإكال حهيئإو لوجإود همإ ة الزعدهإإع
الز زجعل الال م مزعدهاي وقد حمله ابن مالن علإى معيإى هإوه اللًاإع طالصإاي مإن
اإلخكال الو أحدثه لًا (مسقو،ع) .ويحن ير َّأيه له هيان مايع من أن هحمل
اللًإإا علإإى معيإإى اسإإم الًاعإإل( :سإإاق،ع) َّن اللإإب مإإيمون فهإإه مإإن جاإإع ومإإن
ارد ف إ اللغإإع وهإإو قإإول عإإدد مإإن العلمإإاء يحإإوههن ومًس إرهن
جاإإع أطإإر َّأيإإه و ٌ
وخإ إراح الح إإده وه إ ُّ
إدل عل إإى ثإ إراء اللغ إإع العربه إإع فإ إ لمكايه إإع الزب إإادل ب إإهن مع إإاي
الصإإهف الص إرفهع وال بإإي أهب إاي أن هًسإإر علإإى أر البص إرههن علإإى معيإإى :زم إرة
وا سقَّ ،ن المعيى هحزمله.
()1
()2
()3
()4
()5

سإ إإورة المائإ إإدة -اآلهإ إإع 37 :وهياإ إإر هإ إإوه الق إ إراءة ف إ إ  :المحزس إ إ  -ابإ إإن جي إ إ 723/7 :
والكخا  696/7 :ومعجم القراءا القرآيهع.272/2 :
خواهد الزوبهح والزصحهح لمخكال الجامع الصحهح.231 :
خرح خوور الوه ف معرفع كالم العر  -ابن هخام.301 :
هيار :خرح ق،ر اليد وبل الصد  -ابن هخام.713/7 :
اللمع ف العربهع.71/7 :
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 -3صيغة املبالغة مبعنى :اسم الفاعل:

م.د.أمري رفيق عوال املصيفي

للمبالغ إإع صإإإهف كثه إ إرة محولإ إإع ع إإن ص إإهغع (فاعإ إإل) لقص إإد لفإ إإادة المبالغإإإع
()1
اسم الًاعل لوا أرادوا أن هبإالِغوا فإ ا مإر مجإراه
والزكثهر قال سهبوهه " :وأجروا َ
لوا كان على بياء ٍ
فاعل؛ يه هرهد بإه مإا أراد بًاعإل مإن لهقإا الًعإل لال أيإه هرهإد
أن ه َّ
فما هو ا صل الو علهه أكثر هإوا المعيإى :فَعإو ٌل وفَعإال
حد َ عن المبالغع َ
ِ
ٍ
وبصإإهر"( )2وقإإد وكإإر
وسإإمهع َ
و ِم ًْعإإال وفَع إ ٌل وقإإد جإإاء فَعه إ ٌل َكإإرحهم َ
وعلإإهم وقَإإدهر َ
خ إراح الحإإده َّ :
أن (الغمإإو ) بًإإزح العإإهن ف إ حإإده عبإإد اهلل َع ْمإ ٍإرو -رب إ اهلل
الِ :
َع َاربِ ٌّ للَى َّ
اإل ْخ َإران
إول اللَّ ِإه مإا اْل َك َبإائِر؟ قَإ َ
ال :ها َرس َ
اليبِ ُّ  فَقَ َ
عياما(( :جاء أ ْ
ال ثإ َّإم َمإإا َوا؟ قإإال :اْل َه ِمإإهن اْل َغمإإو
ال :ثإ َّإم عقإإوي اْل َوالِإ َإد ْه ِن قَإ َ
ال ثإ َّم َمإإا َوا؟ قَإ َ
بِاللَّإ ِإه قَإ َ
ئ مسإلٍِم هإو ِفهاإا َك ِ
قْل  :وما اْله ِمهن اْل َغمو ؟ قاَ َلِ :
إاو ٌ ))(.)3
الو َه ْقزَ ِ،ع َم َ
َ
ام ِر ٍ ْ
ال ْ
َ َ

ه إ (فعإإول) بمعيإإى( :فاعإإل) وه إ للمبالغإإع هقإإال هإإوا أمإإر مإإو أ  :خإإدهد
َّ
وكيي إه ايغمإإا فإ إ الخإإدة كم إإا هإإيغم اإليسإإان فإ إ المإإاء وس إإمه بإإولن؛ َّيا إإا
()4
زغم صاحباا ف اإلثم ثم ف اليار؛ َّيه حل كاوبإاي علإى علإم ميإه والعإر
لوا أراد المبالغإإع فإ أمإإر وصإإًزه بإإالغمو للداللإإع علإإى" :ا مإإر الخإإدهد الغإإام
ف إ الخإإدة "( )5فزقإإول " :وقع إوا ف إ أمإإر مإإو أ  :خإإدهد مسإإام ف إ الإإبالء -
َّ
لخدزاا -و،عيع مو  :يافوة وصً بصًع ،اعياا؛ َّيه
وميه :الهمهن الغمو
)
6
(
هغمإ السإإيان حزإإى هيًإإو" وصإإهغع (فعإإول) زإ ُّ
إدل علإإى القإإوة فإ الًعإإل كمإإا قإإال
()1
()2
()3
()4

()5
()6

خرح خوور الوه .307 :
الكزا .770/7 :
صإإحهح البطإإار  2373/6 :الإإرقم /)6322( :كزإ ا همإإان واليإإوور /بإإا لثإإم مإإن أخإإرن
باهلل وعقوبزه ف الديها واآلطرة.
بيار :زًسهر ره مإا فإ الصإحهحهن -الحمهإد  172/7 :واليااهإع فإ رهإ الحإده
وا ثإإر 716/7 :والمصإإباح الميهإإر ف إ رهإإ الخ إإرح الكبه إإر -الًه إإوم  137/2 :وف إإزح
البار  333/77 :ومرقاة المًإازهح خإرح مخإكاة المصإابهح -علإ القإار  376/6 :وعإون
المعبود خرح سين أب داود -العاهم آباد 30/9 :
القامو المحه -،الًهرو آباد .321/7 :
أسا البال ع -ال مطخر .136/7 :
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أبإإو هإإالل العسإإكر ( 118ه إإ) " :واوا كإإان َّ
قوه إاي علإإى الًعإإل قهإإل :فعإإو ٌل مثإإل:
()3
()2
صإإبور وخإإكور "( )1وزسإإزعمل أهبإاي " لمإإن كثإإر ميإإه الًعإإل " ودام وقإإد أر
الدكزور فابل السإامرائ َّ " :
أن هإوا البيإاء للمبالغإع ميقإول مإن أسإماء الإووا فإ َّن
الوقإإود . . .ف إ َّن
اسإإم الخ إ ء الإإو ه َ
كالوبإإوء و َ
ًعإإل بإإه هكإإون علإإى (فعإإول) الب إاي َ
السحور لمإا هزسإحَّر بإه . . .ومإن هيإا اسإزعهر
الوبوء هو الماء الو هزوبي به و َ
َ
البيإإاء للمبالغإإع فعيإإدما زقإإول( :هإإو صإإبور) كإإان المعيإإىَّ :أيإإه َّ
كييإإه مإإادة زسإإزيًد فإ
الصإبر وزًيإإى فهإإه كإإالوقود الإإو هسإإزالن فإ االزقإإاد وهًيإإى فهإإه وكالوبإإوء الإإو
()4
هسزيًد ف الوبوء وكولن (هو خكور) ك َّييإه مإادة مع َّإدة للخإكر زسإزالن فهإه"
إين لًا إإع (الغم إإو ) الزإ إ ز إ ُّ
فك إ َّ
إدل عل إإى الق إإوة وال إإدوام والزكثه إإر فإ إ فع إإل الغمإ إ
أصإإبح أص إالي ف إ االسإإزعمال هإإر ميقولإإع مإإن( :الغإإام ) لزحهإإي الموافقإإع بإإهن
المعيى والمبيى فهاا.
ومن ورود الصهغع المبالغع( :فعول) بمعيإى (فاعإل) قإول اليبإ َ (( :ط ْمإ ٌ
إر َواْل ِحإ إ َإدأَة َواْلًَإ إي َْرة َواْل َع ْقإ إ َإر َواْل َكْل إ إ
ِم إ إ َن الإ إ َّإد َوا ي ال َحإ إ َإرَت علإ إإى َم إ إن قَإ إإزَلَا َّن اْلغإ إ َا
اْل َعقور))( )5فقإد وكإر ابإن ا ثهإر الجإ ر ( 515هإإ)َّ :
أن " الكلإ العقإور هإو كإل
سبع هعقر أ  :هجرح وهقزل وهًزر كا سد واليمر والوئ سإماها كلبإاي الخإزراكاا
وهإإو :فعإإول
ف إ السإإبعهع و(العقإإور) مإإن أبيهإإع المبالغإإع"( )6بمعيإإى :العبإإو
بمعيى فاعل أ  :العاقر(.)7
وز إإيز ص إإهغع( :ف َعلَ إإع) لمبالغ إإع اس إإم الًاع إإل أهبإ إاي فق إإد ق إإال اب إإن الس إإكه
( 211هإ) " :اعلم َّ
أن ما جاء على (ف َعلع) ببم الًإاء وفإزح العإهن مإن اليعإو
فاو على زيوهل( :فاعل) ومإا جإاء ميإه علإى (ف ْعلَإع) سإاكن العإهن فاإو فإ معيإى:
( )1الًروي اللغوهع.21 :
()2
()3
()4
()5
()6
()7

همع الاوامع 733 /7 :وهيار الكلها  -الكًو .7007 :
دهوان ا د  -الًاراب .13/7 :
معاي ا بيهع ف العربهع.707 700 :
صحهح البطار  619/2 :الرقم /)7377( :كزا الحج /با
اليااهع ف ره الحده وا ثر.233/7 :
هيار :خرح ال ركخ على مطزصر الطرق .307/7 :
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م.د.أمري رفيق عوال املصيفي
(مًعإإول) هقإإال :هإإوا رجإإل ب إ َحكع :كثهإإر البإإحن ول َعبإإع :كثهإإر اللع إ ول َعيإإع:
كثهر اللعن لليا  .)1(" . . . .ويحو ولإن( :ص َإرعع) علإى و ن (ف َعلإع) ببإم الًإاء
لصإإرَع ِع َّليمإإا َّ
َّ ِ ِ
الخإ ِإدهد الَّإِو َه ْملِإإن َي ًْ َسإإه
وفإإزح العإإهن ف إ قولإإه (( :لَ إ ْه َ الخإإدهد با ُّ َ
ِ
ب ِ ))( )2وهو الو هصر الرجال كثه اير لقوزه والزاء فهاا للمبالغع(.)3
ع ْي َد اْل َغ َ

 -1صيغة املبالغة مبعنى :اسم املفعول:
وكريإإا ف إ الًق إرة السإإابقع َّ
أن صإإهغع (ف َعلَإإع) بًإإزح العإإهن زإإيز لمبالغإإع اسإإم
الًاعإإل وصإإهغع (ف ْعلإإع) بسإإكون العإإهن زإإيز لمبالغإإع اسإإم المًعإإول كمإإا قإإال ابإإن
قزهبع ( 225هإ) " :قالوا :وكل حر على (ف َعلَإع) وهإو وصإ فاإو للًاعإل يحإو:
ه َورة وي َكحع و،لَقع وس َطرة لوا كان ِماإوا ار َّ
،القإاي سإاط اير مإن اليإا
يكاحإاي ِم ْ
ف إ ن سإإكي العإإهن مإإن (ف ْعلإإع) وهإإو وص إ فاإإو للمًعإإول بإإه زقإإول( :رجإإل ل ْع َي إع)
أ  :هلعيإإه اليإإا فإ ن كإإان هإإو هلعإإن اليإإا قلإ (ل َعيإإع) )4(" . . .ولكإإن جإإاء
صهغع (ف َعلإع) فإ الحإده الخإره بمعيإى المًعإول طالفإاي لقهإا اليحإاة كمإا فإ
َن َّ
حإإده َ ْهإ ِإد بإإن َطالِإ ٍإد اْلجاَيِ إ ي (( :أ َّ
ال:
اليبِ إ َّ َ س إيَلَه َرج إ ٌل َع إ ِن اللُّقَ َ
،إ ِإع فَقَ إ َ
ِ
اء
اء َها أو قَ َ
ْ
اصاَا ث َّم َعيرْفاَا َس َيعي ث َّم ْ
اسزَ ْمز ْع بِاَا فَِ ْن َجإ َ
اء َها َو ِعًَ َ
الِ :و َع َ
اع ِر ْ ِو َك َ
ِ ()5
َربُّاَا فَيَ يد َها للَ ْهه)) .
فقد قإال الوقخإ  " :وكإر أهإل اللغإع أن اللق،إع مًزوحإع القإا وهإ لًاإع
َّ
خو عن القها ؛ َّن (ف َعلإع) َّليمإا زح يإرن العإهن مياإا لوا وصإ باإا الًاعإل فإ ن
وص باا المًعول سكي عهياا فهقال :رجل ل َعيع وس َب َبع وب َحكع لوا كان هلعإن
اليا وهسبام وهبحن ميام ف ن كان هو الو هلعن وهس وهبحن ميه سإكي
( )1لصالح المي،ي 121 123 :وهيار :الم هر ف علوم اللغع.713/2 :
()2
()3
()4
()5

صحهح البطار  2263/3 :الرقم ( /)3367كزا ا د  /با الحور من الغب .
هيا إإر :أع إإالم الح إإده فإ إ خ إإرح ص إإحهح البط إإار  -الط ،إإاب  2796/1 :والزعله إإي عل إإى
المو،ي 721/2 :وفزح البار .379/70 :
أد الكاز .236 :
صحهح البطار  16/7 :الرقم /)97( :كزا العلم /با الغبإ فإ الموعاإع والزعلإهم لوا
أر ما هكره.
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العهن فقل  :ل ْعيع وسَّبع وب ْحكع فهج أن هقال على هوا :ل ْق،عٌ للخ ء الملزق،
وقد جاء باا بع اللغوههن على القها وا ول هو المخاور"( )1وعلى هوا لَّ،
ا هإإر ( 121هإإ) اللهإ بإإن سإإعد ( 128هإإ) قولإإهَّ :
لن هإإوا اللًإإا بمعيإإى :اسإإم
إال
الًاعل فقال " :قال الله هقإال :لَقَ،إه َهْلق،إه لَ ْق،إاي والزقََ،إه أطإوه مإن ا ْر ِ ق َ
ُّ
ِ
ِ
إى فَزَيْطإإوه وكإإولن الميبإإوو مإإن
والل ْقَ،إإع بزَ ْسإإكهن القإإا اسإإم الخ إ ء الإإو زجإإده ملقإ ي
الرجل اللَّقَّإا ،هززبإع اللُّ ْقَ،إا ِ َهْلزَِق،اإا قلإ َ :وكإالم
الصبهان لق،عٌ وأما اللُّقََ،ع فاو َّ
العر ِ الًصح ِ
اء على هر مإا قإال اللهإ فإ اللُّ ْق َ ُّ
ص َإعع و ُّ
اليًَقَإع
َ
،إع واللقَ،إعَ . . .والق َ
ََ
الخإ ِء الس ِ
مإثَقَّال ٌ كلاإا لِمإا هْلإزَقَ ،مإإن َّ
إاق ِ ،وهإوا قَإ ْإول حإوا ِ
ي َّ
َسإ َإم ْع
الي ْح ِإو َ
ههن ولإم أ ْ
ِ
ِ
ل ْقَ،عي ِ
ون "( )2فيصإبح هإوا
إان مإا قَالَإه قهاسإاي وهكإوا َرواه الم َحإ يدث َ
لغهر اللهإ َوان ك َ
الإو ن اسإزعماالي آطإر للداللإع علإى اسإإم المًعإول قإد ح َّإدد معيإاه سإهاي الحإإده وال
خإ َّ
إن ف إ َّ
أن الحإإده هإإدور حإإول الخ إ ء الإإو هلإإزق ،مإإن اليإإا ولإإه الخإإطص
الو هلزق،ه.

 -5الصفة مبعنى :اسم الفاعل:
هجإإو ف إ اللغإإع العربهإإع أن هعإإدل عإإن اسإإزعمال اسإإم الًاعإإل للإإى الصإإًع
المخ إ إإباع لوا ك إ إإان الل إ إإب ميمويإ إ إاي( )3وأره إ إإد ب إ إإه ل ،إ إإالي الوصإ إ إ ال الح إ إإدو
واالسإإزمرار( )4كمإإا وقإإع ولإإن فإ قإإول رسإإول اللَّإ ِإه َ (( :مثَلِإ َو َمثَإإل َمإا َب َعثَيِإ اهلل
الي ِإوهر اْلع ْرَهإان َّ
ش بِ َع ْه َي َّ َوِاي َأيا َّ
اء
َك َمثَ ِل َرج ٍل أزَى قَ ْو يما فَقَ َ
الَ :رْأه اْل َج ْه َ
فالي َجإ َ
()1
()2
()3
()4

الزعلهإ إإي عل إ إإى المو،إ إإي 271/2 :وهيا إ إإر :مخ إ إإكال
الب،لهوس .763 :
زاوه اللغع.76/9 :
هيار :خرح الزساهل -ابن مالن.177/2 :
هيار :خرح الكافهع -الرب .171/7 :
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ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّحا ْم اْل َج ْإهش
صإب َ
اء فيَ َ،
اعإه َ،ائًَإعٌ فَإي َْدلَجوا َعلَإى َم ْال ِا ْإم فََي َج ْإوا َو َكو َبزْإه َ،ائًَإعٌ فَ َ
الي َج َ
احا ْم))(.)1
فَ ْ
اجزَ َ
فقإإد جإإاء قولإإه( :اليإإوهر) بمعيإإى( :الميإ ِإور) َّيإإه مصإإاغ مإإن الًعإإل الربإإاع
ِ
إور ليإوا اير
الم هد بام ة الزعدهع( :أيور) هقالَ " :ي َو َر هيور وهيور َيإ ْو اير فاإو يإاور وأي َ
()2
ويإإوه اير وميإ ِ
إاو اير وي إ َو ْه اير وم َي ْهإ ِإو اير "
مإإن اإلبإإالغ واإلعإإوار وقإإد سإإم العإإر م ْيإ ِإو اير َ
ا صًااي ( 128هإ) " :واليوهر :الميور وهقع علإى كإل خإ ء فهإه
ووكر ال ار
ليوار ليساياي كان أو هره "(.)3
وقَإإال العهي إ ( 588ه إإ) " :و( َأي إا اليإإوهر العرهإإان) أ  :الميإ ِإور الإإو زجإ َّإرد
عن ثوبه وأطوه هرفعه وهدهره حول رأسه عالمإاي لقومإه بالغإارة "( )4وولإن " َّ
أن ربهئإع
للقإإوم لوا كإإان علإإى مكإإان عإإال فإ أ
إر العإإدو يإ ثوبإإه وأالح بإإه هيإإور فهبقإإى عرهايإاي
"( )5واَّيمإإا قإإالوا( :اليإإوهر العرهإإان)  -كمإإا قإإال المهإإداي ( 815هإإ)َّ " -ن الرجإ َإل
لوا أر الغارة قإد فجإيزام وأراد ليإوار قومإه زج َّإرد مإن ثهابإه وأخإار باإا لإهعلم أيإه قإد
ي
ولكل أمر ال خباع فهه"( )6وال
ثم صار مثالي لكل أمر زطا مًاجيزه
فجيهم أمر َّ
خن َّ
أن الصًع المخبه أثبإ وأدوم مإن اسإم الًاعإل وأبلإف ميإه فإ االسإزعمال فقإد


قإ إ إإال الً إ إ إراء ف إ إ إ قولإ إ إإه -زعإ إ إإالى ﴿ :
  
()7
إون) و(لمإائزون)( )8ومهزإإون أكثإإر والعإر زقإإول لمإن لإم همإ :
﴾  " :زقإ أر( :لَ َمهيزإ َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

صحهح البطار  2731/3 :الرقم /)6773( :كزا
جمارة اللغع -ابن درهد.693/2 :
المًردا ف ره القرآن.113 :
عمدة القار .33/27 :

الرقاي /با

االيزااء من المعاص .

ره الحده  -ابن الجو .97/2 :
مجمع ا مثال.19 11/7 :
سورة المؤميون -اآلهع.73 :
وه قراءة هد بن عل وابن أب عبلع وابن محهصن من الخواو هيار :مطزصر ف خواو
الق إ إراءا مإ إإن كزإ إإا البإ إإدهع -ابإ إإن طالوهإ إإه 99 :والكخإ إإا  712/7 :والبحإ إإر المحإ إإه:،
 769/6ومعجم القراءا القرآيهع.201/1 :
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(لين مه ) عإن قلهإل ومائإ  .وال هقولإون للمهإ الإو قإد مإا ( :هإوا مائإ )؛ َّليمإا
هقال ف االسزقبال وال هجاو بإه االسإزقبال .وكإولن هقإال( :هإوا سإهد قومإه الهإوم)
ف وا أطبر أيه هكون سهدهم عن قلهل قل  :هوا سائد قومه عن قلهل وسهد .وكولن
ال،مع زقول( :هو ،امع فهما قبلن إداي) .فإ وا وصإًزه بإال،مع قلإ ( :هإو ،مإع).
وكإإولن الخإره زقإإولَّ :
(ليإإه لخإره قومإإه) و(هإإو خإإار عإإن قلهإإل) .وهإإوا البإإا
()1
كلُّ إه ف إ العربهإإع علإإى مإإا وصإإً لإإن " وقإإال ال مطخإإر  " :الًإإري بإإهن المه إ
والمائ أن المه كالح صًع ثابزع وأما المائ فهدل على الحدو زقول ( :هإد
أن اس إإم الًاع إإل ه إ ُّ
مائِإ إ ٌ اآلن ومائِإ إ ٌ إإداي) كقول إإن :هم إإو "( )2فإ إ ون َّ
إدل عل إإى
ولكن الصإًع المخإباع ز ُّ
َّ
إدل علإى الثبإو والإدوام فإ جمهإع
الحدو ف من معهَّن
ا ميع لإولن قإال الصإبان ( 1215هإإ) " :لوا أرد ثبإو الوصإ قلإ  :حسإن
وال زقإإولِ :
حاسإ ٌإن واوا أرد حدوثإإه قلإ  :حاسإ ٌإن أمإ وال زقإإول :حسإ ٌإن"( .)3وهإإوا
هإ ُّ
إدل علإإى أن العإإر زسإإزطدم (فإإاعالي) ف إ وجإإه و(فعإإهالي) ف إ وجإإه آطإإر للًإإري
بهياما(.)4
(يإإوهر) و(م ْيإ ِإور) واردزإإان فإ القإرآن الكإرهم ولكإ َّإن ا ولإإى أكثإإر
وا َّن صإإهغز َ
أمإا
وروداي لو ورد الصهغع ا ولى ثماي وعخرهن مرة مًردة وأربع مإ ار جمعإاي َّ
الصهغع الثايهع فقد ورد زسع م ار فق ،واوا عرفيا َّ
أن اسم الًاعإل أق ُّإل ثبوزإاي مإن
الصإإًع المخإإباع لو همكإإن االيًكإإان عإإن الًعإإل فهإإه بطإإال الصإإًع المخإإباع فا إ
ثابزإإع لوجإإديا َّ
أن اسإإزعمال اليبإ  للصإإًع الزإ ال زيًإإن عيإإه أبلإإف مإإن اسإزعمال
َّ
أن ليواره لهَّاهم صًع ثابزع فهه ودائمع لإه ال هإرزب،
اسم الًاعل لهثب بولن لليا
ب مان ومكإان معه ََّيإهن فإالزعبهر بالصإًع أبلإف مإن الزعبهإر باسإم الًاعإل لإولن آثرهإا

()1
()2
()3
()4

معاي القرآن.200/2 :
الكخا .712 /7 :
حاخهع الصبان على خرح ا خموي لًهع ابن مالن.1/7 :
هياإإر :زصإإحهح الًصإإهح -ابإإن درسإإزوهه 232 237/7 :زحقهإإي عبإإد اهلل الجبإإور
7933م.
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اليب إ إ  علإ إإى اسإ إإم الًاعإ إإل ببال زإ إإه العالهإ إإع .وقإ إإد ورد المثإ إإل عيإ إإد ابإ إإن مياإ إإور
( 211هإ) بلًا (الميور العرهان)( )1ولم أجد ولن ف كز الحده وا مثال.

 -6الصفة املشبهة مبعنى :اسم املفعول:
هإإيز (فعه إإل) بمعيإإى( :مًع إإول) ف إ اللغ إإع العربهإإع كثهإ إ اير كإإوبهح بمعي إإى:
()2
َّ
ولكيإ إه عل إإى كثرز إإه ل إإم هقإ إ عله إإه ب إإل مرجع إإه
م إإوبوح وقزه إإل بمعي إإى :مقز إإول
السإإما ( )3وصإإهغع (فعهإإل) بمعيإإى( :مًعإإول) كصإإهغع( :فعهإإل) بمعيإإى( :فاعإإل)
ُّ
زدل على الثبو ف الوص وال ه،لي لال لوا ازص به صاحبه بطال صهغع
(مًع إإول) الدال إإع عل إإى الح إإدو فإ إ الح إإال أو االس إإزقبال( )4ل إإولن ق إإال س إإهبوهه" :
وزقإ إإول( :خإ إإاةٌ رم إ إ ٌ ) لوا أرد أن زطبإ إإر َّلياإ إإا قإ إإد رمه إ إ ْ وقإ إإالوا( :بإ إإئ الرمهإ إإع
مم إا هرمإإى"( )5وا َّن اسإإزعمال (فعهإإل) أبلإإف م إإن
ا ري إ ) َّليمإإا زرهإإد :بإإئ الخ إ ء َّ
اسإإزعمال (مًعإإول)()6؛ لإإولن قإإد هإإؤثره البلهإإف علإإى اسإإزعمال صإإهغع المًعإإول يًسإإاا
لوا أراد ثبإ إإو الوص إ إ والمبالغإ إإع فهإ إإه كمإ إإا فعإ إإل اليب إ إ  ف إ إ قولإ إإهَ (( :كلِ َمزَإ إ ِ
إان
حمن س ْبحان اللَّ ِإه اْلع ِا ِ
ان َحبِ َهبزَ ِ
ان ِف اْل ِمه َ ِ
ان ثَِقهلَزَ ِ
ان َعلَى اللي َس ِ
َط ًِهًَزَ ِ
إهم
ان للَى َّ
الر ِ َ َ
َ
ان اللَّ ِه َوبِ َح ْمِد ِه))( )7فقد اسزعمل صهغع( :حبهبع) مكان صهغع (محبوبع) كما
س ْب َح َ
وكإإر ابإإن حجإإر العسإإقالي َّ
أن " قولإإه( :حبهبزإإان للإإى الإإرحمن) زثيهإإع حبهبإإع وه إ
َّ
المحبوبإإع والم إرادَّ :
ومحب إع اهلل للعبإإد لرادة لهصإإال الطهإإر لإإه
أن قائلاإإا محبإإو هلل

( )1لسان العر .202/3 :
( )2هياإإر :المًصإإل 217 :وأوبإإح المسإإالن 211/1 :وخإإرح ا لًهإإع -ابإإن عقهإإل722/1 :
وهمع الاوامع.721/7 :
()3
()4
()5
()6
()7

هيا إإر :خ إإرح ا لًه إإع -اب إإن الي إإاام 776 :وخ إإرح الربإ إ عل إإى الكافه إإع 266/7 :وخ إإرح
ا لًهع -ابن عقهل 771/7 :وخرح الزصرهح على الزوبهح.10 17/2 :
هيار :خرح ا لًهع -ابن الياام 773 :ومعاي ا بيهع ف العربهع.31 :
الكزا .611/7 :
هيار :الكلها  763 :ومعاي ا بيهع ف العربهع.33 :
صحهح البطار  2732/3 :الرقم /)6017( :كزا الدعوا  /با فبل الزسبهح.
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والزك إرهم "( )1وقإإال اليحإإاةَّ :
لن لًإإا (فعهإإل) بمعيإإى( :مًعإإول) هسإإزو فهإإه المإإوكر
و َّ
سإإبا وكرهإإا
المؤي إ ( )2ولكإ َّإن صإإهغع (حبهبإإع) ف إ الحإإده المإإوكور قإإد أيث إ
الكرمإإاي بقولإإه " :ف إ ن قل إ  :الًعهإإل بمعيإإى :المًعإإول ال سإإهما لوا كإإان موصإإوفه
مإإوكو اير معإإه هسإإزو فهإإه المإإوكر والمؤي إ فمإإا وجإإه لحإإوي عالمإإع الزييه إ ؟ قل إ :
الزس إإوهع بهيام إإا ج إإائ ة ال واجب إإع أو وجوبا إإا فإ إ المً إإرد ال فإ إ المثي إإى أو َّأيثا إإا
لمياسبع الطًهًع والثقهلع؛ َّياما بمعيى الًاعلإع ال المًعولإع أو هإوه الزإاء هإ ليقإل

اللًإإا مإإن الوصإإًهع للإإى االسإإمهع "( )3وهإإوا الزًسإإهر ا طهإإر الإإو وك إره وجإإه قإإو ٌّ
هحمإإل علهإإه معيإإى الحإإده الخ إره وهإإو رأهيإإا ف إ جمهإإع الزبإإادال بإإهن الصإإهف
االس إإمهع لو الب إ َّإد عي إإد الع إإدول ع إإن ص إإهغع لل إإى ص إإهغع أط إإر م إإن لرادة معي إإى ال
هسزخ من الصهغع المعدولع عياا وهو زحوهلاا من الوصًهع للى االسمهع الثابزع
فإ هإوه اللًاإإع؛ َّن العإر لوا أراد أن زلصإي الوصإ بالموصإو علإى سإإبهل
االسإ إإمهع الثابزإ إإع ال الوصإ إإًهع العإ إإابرة عإ إإدل عإ إإن صإ إإهغع (فعهإ إإل) المعدولإ إإع عإ إإن
إهح) كمإإا زقإإول( :ياق إعٌ
(مًعإإول) للإإى (فعهلإإع) كمإإا قإإال سإإهبوهه " :وزقإإول( :خإإاةٌ وبإ ٌ
إهر) وزقإإول( :هإإوه وبهحإإع فإ ٍ
إالن ووبهحزإإن) وولإإن َّأيإن لإإم زإإرد أن زطبإإر َّأياإإا قإإد
كسإ ٌ
ٍ ()4
وبح أال زر َّأين زقول وان وه َّ
حهع ف َّيما ه بمي لع بحهع َ" وقال ابن
قزهبع ( 225هإ) " :ما كان على (فعهل) يعزاي للمؤي وهو ف زيوهل (مًعول) كان
بغهر (هاء) يحو( :ك طبه ) و( :وملحًع سهل) ورَّبما جاء بالااء هإوه
باا موه اليعو يحو( :الي،هحع) و(الوبهحع) و(الًرهسع) و(أكهلع السبع) هقإال:
(خاة وبهح) كما هقال( :ياقع كسهر) "( )5وصهغع( :حبهبزان) ف الحإده المإوكور
زإ ُّ
إدل علإإى محبوبهإإع قائإإل كلمز إ ( :سإإبحان اهلل وبحمإإده وسإإبحان اهلل العاإإهم) عيإإد
( )1فزح البار .201/77 :
()2
()3
()4
()5

هيا إإر :أوب إإح المس إإالن 211/1 :وخ إإرح ا لًه إإع -اب إإن عقه إإل 97/1 779/7 :وهم إإع
الاوامع.777/7 :
الكواكإ الإإدرار  711 /22 :وهياإإر :فإإزح البإإار  3310/77 :وعم إدة القإإار 26/27 :
وهيار اآلراء اليحوهع الز وكرها ف  :المصادر السابقع.
الكزا .613/7 :
أد الكاز .221 :
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إين َّ
اهلل وك إ َّ
محب إإع اهلل ص إإار اس إإماي ه،ل إإي لم إإن هي ،إإي بام إإا؛ " َّن فهام إإا الم إإدح
بالصإإًا السإإلبهع( )1الز إ هإ ُّ
إدل علهاإإا الزي هإإه وبالصإإًا الثبوزهإإع الز إ هإإدل علهاإإا
الحمد "(.)2
ال ل َوا ْابزَلَ ْه إ
ومثإإل هإإوا الحإإده قولإإه  ف إ حإإده قدس إ (( :لِ َّن اللَّإإهَ قَ إ َ
ِ
ِ
ب إإزه ِم ْيا َم إإا اْل َجَّيإ إعَ ه ِره إإد َع ْه َي ْه إ ِإه))( )3ق إإال اب إإن حج إإر
ص إ َإب َر َع َّو ْ
َع ْب إإد بِ َحبِ َهبزَْه إإه فَ َ

العسقالي  " :والمراد بالحبهبزهن المحبوبزان؛ َّياما أح ُّ أعباء اإليسان للهه لمإا
هحصل له بًقدهما من ا س على فوا رؤهع ما هرهد رؤهزه من طهر فهسر به أو
خر فهجزيبه "(.)4
(المرمإ )
وقد وجَّه ابن عبإد البإر ( 151هإإ) أهبإاي (الرمهإع) الزإ بمعيإىَ :
ف قوله (( :هيْزِ ِف ِ
ان سإًَااء ا ْ ِ
َس َإي ِ
آط ِر ال َّ َم ِ
إون
َ
َحإالم َهقول َ
ان قَ ْوٌم ح َدثَاء ا ْ
َ
ِمإ ْن َط ْهإ ِإر قَإإو ِل اْلب ِرَّه ِإع همرقإإون ِمإن ِ ِ
الرِمَّهإ ِإع ال ه َجإ ِ
إاو
َّإام ِمإ َن َّ
ْ َ
َْ َ َ
اإل ْسإالم َك َمإا َه ْمإإري الس ْ
ِ
ِ
ِ
لِهم إإايام َح َي إ ِ
ِ
وم
إاج َره ْم فَي َْه َي َم إإا لَقهزم إإوه ْم فَ إإا ْقزلوه ْم فإ إ َّن فإ إ قَ إ ْإزلَا ْم ْ
َ ْ
أجإ إ اير ل َم إ ْإن قَ إإزَلَا ْم َهإ إ َ
ِ ()5
ِ
ام إإع)) عل إإى َّ
أن الز إإاء فإ إ (فعهل إإع) ليق إإل الوص إإًهع لل إإى االس إإمهع لو ق إإال" :
اْلق َه َ
المرمه إإع وأزإ إ با إإاء الزييهإ إ ؛ َّيإ إه وهإ إ م إإوه
و(الرمه إإع) ال،ره إإد م إإن الص إإهد َ
ا سماء الز لم زج ء على موه اليع وان كان (فعهل) يعزاي للمؤي وهو ف
) )1الصإًا السإإلبهع مصإ،لح كالمإ هإراد بإإه مجموعإع مإإن الصإإًا الزإ زعيإ ايزًإاء جمهإإع
أيوا اليقص عن اهلل زعالى كالمو واليوم والجال واليسهان والعج والزع  .وس يمه
هوه الصًا بالسلبهع ف مقابل الصًا الثبوزهع وهو ما أثبزه اهلل زعالى ليًسإه فإ كزابإه
أو علإإى لسإإان رسإإوله صإإلى اهلل علهإإه وسإإلم وكلاإإا صإإًا كمإإال ال يقإإص فهاإإا بوجإإه مإإن
الوجوه كالحهاة والعلم والقدرة واالسزواء على العرش واليإ ول للإى السإماء الإديها والوجإه
والهإإدهن ويحإإو ولإإن .هياإإر :خإإرح القواعإإد المثلإإى فإ صإإًا اهلل وأسإإمائه الحسإإيى -محمإإد
()2
()3
()4
()5

بن صالح العثهمهن777 :وما بعدها.
زحًع ا حوو بخرح جامع الزرمو  -المباركًور .706/9 :
صحهح البطار  2710/3 :الرقم /)3729( :كزا المربى /با فبل من وه بصره.
فزح البار .776 /70 :
ص إإحهح البط إإار  7727/7 :ال إإرقم /)7173( :كز إإا المياقإ إ  /ب إإا عالم إإا اليب إإوة فإ إ
اإلسالم.
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زيوهإإل مًعإإول ك إإان بغهإإر (ه إإاء) يحإإو( :لحه إإع طصإإه ) و(كإ إ دهإإهن) و(خ إإاة
رم )؛ َّياا ف زيوهل :مطبوبع ومدهويع ومرمهع وقد زج ء (فعهل) بالااء وه
ف إ زيوهإإل( :مًعولإإع) زطإإرت مطإإرت ا سإإماء وال هإإوه باإإا مإإوه اليعإإو يحإإو:
الي،هحإإع والوبهحإإع والًرهسإإع وأكهلإإع السإإبع وهإ فعهلإإع مإإن الرمإ ؛ َّن كإإل (فاعإإل)
هبيإإى علإإى فعلإإه فاالسإإم ميإإه (فاعإإل) والمًعإإول ميإإه (مًعإإول) كقولإإن :بإإر فاإإو
بإإار والمًعإإول :مبإإرو وا يثإإى مبإإروبع فإ وا بيهإ الًعإإل مإإن بيإإا الهإإاء
قلإ  :رمإإى فاإإو رٍام "( )1وقإإد خإ َّإبه مإإروقام مإإن الإإدهن بالسإإام الإإو هصإإه الصإإهد
فهإإدطل فهإإه وهطإإرت ميإإه مإإن خإإدة سإإرعع طروجإإه لقإإوة ال ارم إ ال هعلإإي مإإن جسإإد
الصهد بخ ء( )2وهوا هعي َّ " :
أن الطوارت همرقون من الإدهن مإروي ولإن السإام مإن
الرمهع هعي  :لوا دطل فهاا ثم طرت مياا لم هعلي به "(.)3
ِ
َن أقَازِ َإل َّ
اليإا
ومن هوا اليو أهبإاي لًإا( :وبهحإع) فإ قولإه (( :أم ْإر أ ْ
وهإإا و َّ
اسإإزَ ْقَبلوا ِقْبلَزََيإإا َوَو َبح إوا
صإإالزََيا َو ْ
صإإل ْوا َ
َحزَّ إى َهقول إوا ال لِلَإإهَ لال اهلل ف إ َوا قَال َ َ َ
َّ ِ ()4
هحزََي إإا فَقَ إ ْإد َحرَمإ إ ْ َعلَ ْه َي إإا ِد َم إإاؤه ْم َوأ َْم إ َإوالا ْم لال بِ َحقياَ إإا َو ِح َس إإابا ْم َعلَإ إى الل إإه))
َوبِ َ
فإ إإ(الوبهحع) عل إإى و ن( :فعهل إإع) بمعي إإى( :الم إإوبوح) ودط إإول الز إإاء لغلب إإع االس إإمهع
علهه وا الع معيى الوصًهع عيه(.)5
فً هوه ا حاده عدوالن بلهغان مقصودان ف لًا واحد ا ول :العدول
عن اسزعمال اسم الًاعل للى الصًع المخباع لثبو الوصًهع ف الًعإل والثإاي :
العإإدول بإإاللًا للإإى الزييه إ إلع،ائإإه معيإإى االسإإمهع وا الإإع معيإإى الوصإإًهع عيإإه
لهزحول اللًا باوهن اإلجراءهن للى معيى االسمهع الدائمع والثابزع.
ومإإن العإإدول مإإن (مًعإإول) للإإى( :فعهإإل) للمبالغإإع فإ الوصإ قولإإه  فإ
ِ
ٍ
اجإ ِإه وويرهَّزِإ ِإه َكمإا َّ
ِ
الزخإإاد(( :اللَّاإ َّم َ ي
ِ
هم
َ َ
صإإل ْه َ َعلَإى آل لبإ َإراه َ
صإإل َعلَإى م َح َّمإإد َوأَ ْ َو َ
اجإ إ ِإه وويرهَّزِإ إإهِ َكم إ إا َبارْك إ إ َ َعلَ إ إى ِ
إار ْن َعلَ إ إى م َح َّمإ إ ٍإد وأَ ْ و ِ
َوَبإ إ ِ
إن َح ِمهإ إ ٌإد
آل لب إ إراههم لَِّيإ إ َ
َ َ
َ
َ َ
()1
()2
()3
()4
()5

الزماهد.723/27 :
هيار :خرح صحهح مسلم -اليوو  739/3 :وعمدة القار .717 /76 :
ره الحده  -ابن سالم.266/7 :
صحهح البطار  737/7 :الرقم /)713( :كزا الصالة /با فبل اسزقبال القبلع.
هيار :عمدة القار .723/1 :
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()1
أما الحمهإد فاإو
هد)) لو قال ابن حجر العسقالي " :قوله( :لين حمهد مجهد)َّ :
َم ِج ٌ
(فعهإإل) مإإن الحمإإد بمعيإإى( :محمإإود) وأبلإإف ميإإه وهإإو مإإن حصإإل لإإه مإإن صإإًا
أمإا (المجهإد)
الحمد أكملاا وقهل :هو بمعيى( :الحامد) أ  :هحمإد أفعإال عبإاده و َّ
فاإإو مإإن المجإإد وهإإو صإإًع مإإن كمإإل فإ الخإإر وهإإو مسإإزل م للعامإإع والجإإالل
كما ل َّن الحمد ُّ
هدل على صًع اإلكرام "( )2وزوجهاه على المًعولهع أولى بالمقام ف
وصإ اهلل زعإإالى؛ َّيإه المحمإإود الإو اسإإزحي الحمإإد بًعالإه وهإإو الإو هحمإإد فإ
السراء والبراء والخإدة والرطإاء؛ َّيإه حكإهم ال هجإر فإ أفعالإه لإ ،وال هعزربإه
الط،ي فاو محمود على كل حال( )3و(مجهد)( :فعهل) بمعيى( :ماجد) وهو من:
(مج إد) (همجإإد) ببإإم الجإإهم كخإإر هخإإر وأصإإله الرفعإإع( )4فً إ هإإوا الحإإده
عإإدوالن كالهمإإا للإإى( :فعهإإل) ا ول :مإإن المًعإإول والثإإاي مإإن الًاع إل وباإإوا-
فب إالي عإإن لبإإًاء داللإإع الثبإإو والإإدوام للإإى اللًاإإهن بزحوهلامإإا للإإى الصإإًع -قإإد
زحقَّ إإي مجايسإ إإع موسإ إإهقهع جمهلإ إإع بإ إإهن لًاإ إإهن مزجإ إإاورهن هإ إإر مربإ إإو،هن بحإ إإر
الع ،إ واقعإإهن طب إ اير ل إ َّ
إ(لن)؛ بالزحوهإإل مإإن (ال إواو) و(ا ل إ ) للإإى الهإإاء؛ لزحقهإإي
المواءمع الصإوزهع بإهن الكلمزإهن مإن جاإع طلو تخفيفوم وه أور و ؛ َّن
الهاء أط ُّ من الواو كما أفاد به ابن طالوهه ( 121هإ) ف زعلهله الصوز للًاع
(الرجهم) بقوله " :فصر من (مًعول) للى (فعهل)؛ َّن (الهاء) أط من (الإواو)
إهن) و(رج إ إإل جإ إ إرهح وصإ إ إرهع) وا ص إ إإل:
فهق إ إإال( :كإ إ إ طب إ إإه ) و(لم إ إإه َد ِه إ إ ٌ
مطبإ إ إإوبع ومدهوي إ إ إع ومجإ إ إإروح ومصإ إ إإرو كإ إ إإل ولإ إ إإن أصإ إ إإله (ال إ إ إواو) يإ إ إإه
(مًعول)"(.)5

 -7المصدر بمعنى :اسم الفاعل:
()1
()2
()3
()4
()5

ا يبه إإاء /ب إإا

ص إإحهح البط إإار  7272/7 :ال إإرقم /)7719( :كز إإا
( )91اليسالن.
فزح البار .767/77 :
هيار :الم،لع على أبوا المقيع.12 :
هيار :فزح البار .737/1 :
كزا ال،ارقهع ف لع ار ثالثهن سورة من المًصل.30 :
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هجإإو فإ اللغإإع العربهإإع أن هوبإإع المصإإدر موبإإع اسإإم الًاعإإل زوسإإعاي فإ
المعيإإى كقإإولام(" :هإإوا رجإإل عإإدل وربإإا و ور وف،إإر) وولإإن عيإإد الكإإوفههن
علإإى الزيوهإإل بالمخإإزي أ  :عإإادل ومربإإى و ائإإر ومً،إإر وعيإإد البص إرههن علإإى
زق إ إإدهر مب إ إإا أ  :وو ك إ إإوا "( )1وق إ إإد س إ إ َّإماه اليحوه إ إإون بإ إ إإ(الوص بالمص إ إإدر
للمبالغإإع) فحقُّ إه عيإإد ولإإن أن ال ه َّثي إى وال هجمإإع وال هإ َّ
إوكر وال َّ
هؤي إ ( )2ف إ وا قهإإل:
"(رجل عدل) َّ
فكييه وص بجمهع الجي مبالغع كما زقول :اسزولى على الًبل
وحإا جمهإع الرهاسإع واليبإل ولإإم هزإرن حإد يصإهباي فإ الكإرم والجإود ويحإو ولإإن
فوص بالجي أجمع زمكهياي لاوا الموبع وزوكهداي "(.)3
ِ
إول :اللاإ َّم ْأي إ َ َريبإ ال لِلَإإهَ لال
َن زَقإ َ
االسإإز ْغًَ ِار أ ْ
ومإإن ولإإن قولإإه َ (( :س إهيد ْ
()4
ِ
ِ
ِ
اسإزَْ َ،ع )) فقولإه( :وأيإا
ْأيإ َ َطلَ ْقزَيإ و َأيإا َع ْبإد َن و َأيإا َعلَإى َع ْاإد َن َوَو ْعإد َن مإا ْ
عبدن) كما قال ال،هب " :هجو أن هكون [حاالي] مؤكدة وأن هكون مقررة أ  :أيا
عابإإد لإإن "( )5ف إإ(العبد) مصإإدر بمعيإإى :اسإإم الًاعإإل( :العابإإد) وسإ ُّإر العإإدول عإإن
اسإإزعمال اسإإم الًاعإإل هإإو المبالغإإع ف إ االعز إ ار بالعبودهإإع لهكإإون أجمإإع زمكهي إاي
وزوكهإإداي باإإوا الوص إ ف إ الزعبهإإر عإإن معإإاي العبودهإإع كلاإإا علإإى معيإإى " :أي إ
معزر بيين مالك ومدبر وحكمن يافو ف َّ "(.)6
ومن وبع المصدر موبع اسم الًاعل مبالغع أهبإاي مإا جإاء فإ الحإده
ال اهلل ثَالثَعٌ أيا َطصمام ه ِ
،ى بِإ ث َّإم َ َإد َر َوَرجإ ٌل
َع َ
القدس (( :قَ َ
ام ِعَ :رج ٌل أ ْ
وم اْلق َه َ
ْ ْ َ َ
هر فَاسزَوفَى ِم ْيه ولَم هع ِ
اسزَي َ ِ
َج َإره))( )7فقإد يقإل
إ ،أ ْ
َْ ْ
َبا َ ح ًّار فَيَ َك َل ثَ َم َيه َوَرج ٌل ْ
ْج َر أَج يا ْ ْ

( )1أوبح المسالن للى ألًهع ابن مالن.772/7 :
( )2هياإ إإر :ا صإ إإول ف إ إ اليحإ إإو -ابإ إإن الس إ إرات 77/2 :واع إ إ ار
()3
()4
()5
()6
()7

الق إ إرآن -اليحإ إإا 93/2 :

والطصائص 201/2 :والمًصل.730 :
الطصائص.202/2 :
صحهح البطار  2727/3 :الرقم/)3913( :كزا الدعوا  /با فبل االسزغًار.
خرح مخكاة المصابهح 770/3 :وهيار :عمدة القار .231/22 :
خرح صحهح مسلم -اليوو .31/6 :
صحهح البطار  336/2 :الرقم /)2771( :كزا البهو  /با لثم من با ح اير.
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السإإهو ،عإإن البهبإإاو ( 558ه إإ) َّ
أن( " :الطصإإم) مصإإدر طصإإمزه أطصإإمه
يع للمبالغع كالعدل والصوم "(.)1
وميإإه أهب إاي قولإإه  كمإإا جإإاء ف إ حإإده عبإإد اهلل بإإن عبإإا  -رب إ اهلل
ِ
ول اللَّ ِه ِ حم ا ِ
َه َد لِرس ِ
ان فَ َإرَّده َعلَ ْهإهِ
عياما(( :أََّيه أ ْ
ار َو ْحخهًّا وه َو بِا َْب َواء أو بِ َإوَّد َ
َي
َ
إن لال أََّيإإا حإإرٌم))( )2فقإإد جإإاء قولإإه:
ال :لَِّيإإا لَ إ ْم َيإإرَّده َعلَ ْهإ َ
َفلَ َّم إا َأَر َم إا ِف إ َو ْج ِاإ ِإه قَ إ َ
(حرٌم) ببم الحاء والراء بمعيى :اسم الًاعل( :م ِ
حرمون)(.)3
ومإإن وروود المصإإدر بمعيإإى اسإإم الًاعإإل أهب إاي قولإإه  كمإإا ف إ حإإده
عائخإإع -رب إ اهلل عياإإاَ (( :رْأه إ َّ
اليبِ إ َّ َ ه ْسإإزريِ و َأي إا أ َْياإإر للَ إى اْل َح َب َخإ ِإع َوهإ ْإم
ال َّ
اليبِإ ُّ َ  :د ْعا ْإم أ َْمييإا َبيِإ أ َْرِف َإدةَ))( )4فقإد
ون ِف اْل َم ْس ِجِد فَ َ َج َإره ْم ع َمإر فَقَإ َ
َهْل َعب َ
وكإر العهيإ َّ
أن " قولإه( :أميإاي بيإ أرفإدة) ميصإو بًعإل محإوو أ  :ائميإوا أميإاي
وال زطافوا وهجو أن هكون (أمياي) الو هو مصدر أقهم مقام الصًع كقولن :رجل
عدل أ  :عادل والمعيى :آميهن بي أرفدة "( .)5و"بي أرفدة بًزح الامإ ة وسإكون
ال إراء وكسإإر الًإإاء وقإإد زًإإزح قهإإل :هإإو لق إ للحبخإإع وقهإإل :هإإو اسإإم جإإي لاإإم
وقهل :اسم ج يدهم ا كبر وقهل :المعيى :ها بي اإلماء "(.)6
االد و َم ْاال َ ،
َه ِل ا ْل َج َّن ِة :ياا َ ْ
ومن ولن أهباي قوله ُ (( :يقَا ُل أل ْ
َه َال ا ْل َج َّن ِاة ُُدُ م
()7
َها َال َّ
َها ِال َّ
النا ِ
النا ِ
لمإا
االد و َما ْاال َ )) فقإإد قإإال الكرمإإاي ( " :طلإإود) َّ
اارَ :ياا َ ْ
َالأل ْ
اار ُُدُا م

مصإإدر وامإا جمإإع (طالإإد) والزقإإدهر :الخإإين أو هإإوا الحإإال طلإإود أو أيإإزم طالإإدون

( )1عقود ال برجد ف لع ار الحده اليبو .39/7 :
( )2صإإحهح البط إإار  619/2 :ال إإرقم /)7329( :كزإإا الح إإج /ب إإا لوا أهإإد للمح إإرم حم إإا اير
وحخهاي.
( )3هيار :خرح مخكاة المصابهح -ال،هب  719/3 :وخرح صحهح مسلم -اليوو .701/1 :
()4
()5
()6
()7

صإ إإحهح البطإ إإار  773/7 :الإ إإرقم /)911( :كزإ إإا
ركعزهن.
عمدة القار .237/6
فزح البار .111/2 :
صحهح البطار  2793/3 :الإرقم /)6739( :كزإا
بغهر حسا .
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الصإ إإالة /بإ إإا

الرقإاي /بإا

لوا فاز إ إه العهإ إإد هصإ إإل

هإدطل الجيإع سإبعون ألًإاي

4133هـ0240/م
"( )1وقال العهي معقيبإاي علإى كإالم الكرمإاي " :قلإ  :لوا كإان مصإد اير هكإون زقإدهره:
(أيزم طلود) وص بالمصدر للمبالغع كما زقول :رج ٌل عد ٌل واوا كان جمعاي هكون
زقدهره :أيزم طالدون"( )2وعلهه ف َّن العدول للى المصدر هو للمبالغع ف خين ،ول
المدة الز هبقى فهاا ٌّ
َّ
إود) بإالرفع والزيإوهن
كل مإن الًإرهقهن وزيبهإدها لإوا بإب( ،طل ٌ
أ  :هوا الحال مسزمر( )3على َّأياا جملع اسمهع ُّ
زدل على الثبو والدوام كما هو
ٌ
معرو ف الًري بهن الجملع االسمهع والجملع الًعلهع.
وممإإا همكإإن أن هحمإإل علإإى ورود المصإإدر بمعيإإى اسإإم الًاعإإل قولإإه :
َّ
((اْل َح ْر َط ْد َععٌ))( )4فًإ قولإه( :طدعإع) " ثإال لغإا مخإاو ار ازًقإوا علإى َّ
أن
أفص إ َّ
إحان ( َطدع إإع) بً إإزح الط إإاء واس إإكان ال إإدال . . .والثايه إإع بب إإم الط إإاء واس إإكان
()5
الدال والثالثع ببم الطاء وفزح الدال" وا طهرة صهغع مبالغع على و ن (ف َعلَع)
كمإ إإا هقإ إإال :فإ إإالن رج إ إ ٌل ل َع َب إ إعٌ وب إ إ َح َكعٌ أ كثهإ إإر اللع إ إ والبإ إإحن( )6وقإ إإد يقإ إإل
الط،إإاب عإإن أبإ العبإإا ثعلإ ( 211هإإ) َّ
(طدعإإع) لغإإع اليبإ ي فقإإال" :وفإ
أن َ
الحر َطدعع) ثال لغإا أعالهإا طدعإع بًإزح الطإاء . . . .وأطبريإ أبإو
قولهَ ( :
رجاء الغيو أيبييا أبو العبا ثعل قال :الحر َطدعع بلغيا َّأياا لغع اليبإ وقإال
بع أهل اللغع معيى الطدعع :المرة الواحإدة أ مإن طإد فهاإا مإرة لإم هقإل العثإرة
بعدها ورو هعقإو [ابإن السإكه ( 211هإإ] عإن الكسإائ [ 151هإإ] وأبإ هإد
[ا يصإإار ( 218ه إإ)]َ :طدعإإع وطدعإإع وهقإإالَّ :
لن الطدعإإع َّلياإإا زطإإد الرجإإال
وزميهام الاًر ثم ال زً لام "( )7وقد يقل ابن حجر العسقالي عن أب بكر بإن
أن ثعلب إاي أرادَّ " :
،لحإإع َّ
أن اليب إ َّ  كإإان هسإإزعمل هإإوه البيهإإع كثه إ اير لوجإإا ة لًااإإا
( )1الكواك الدرار .13 /27 :
( )2عمدة القار .32/79 :
()3
()4
()5
()6
()7

هيار :فزح البار .171/77 :
صحهح البطار  7702/7 :الرقم /)2166( :كزا الجااد والسهر /با الحر طدعع.
خرح صحهح مسلم -اليوو .13/72 :
هيار :المحكإم والمحإه ،ا عاإم -ابإن سإهدة 772/7 :واليااهإع فإ رهإ الحإده وا ثإر:
.71/2
ره الحده .766/2 :
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ولكوياإ إإا زع ،إ إ معيإ إإى البيهزإ إإهن ا طه إ إرزهن قإ إإال :وهع،إ إإى معياهإ إإا أهب إ إاي ا مإ إإر
باسزعمال الحهلع ماما أمكن ولو مرة واال فقازل قإال :فكايإ مإع اطزصإارها كثهإرة
المعي إإى ومعي إإى :طدع إإع باإلس إإكانَّ :أيا إإا زط إإد أهلا إإا م إإن وصإ إ الًاع إإل باس إإم
()1
(ط ْد َعإإع) الز إ ورد عإإن اليب إ كمإإا ج إ م بإإه ثعل إ زإ ُّ
إدل علإإى
المصإإدر" فلًاإإع َ
معيه إإهن ا ولَّ :أي إإه م إإن وصإ إ الًاع إإل بالمص إإدر عل إإى معي إإى :طادع إإع للرج إإال
وأهلاا وعدل عن اسزعمال اسم الًاعل لثبإو الوصإ والمبالغإع فهإه والثإاي َّ :
أن
الزإاء جعلإ مإإن المصإدر أن هكإإون اسإإم المإرة كمإإا يقإإل الط،إاب عإإن بعإ أهإإل
اللغع( )2على معيى اسإزعمال الطدعإع فإ الحإر ولإو كإان م َّإرة واحإدة والم،ابقإع
ف الزييه بهن المبزدأ والطبإر هإر م،لوبإع؛ َّن الوصإ بالمصإدر ال َّ
هؤيإ كمإا
م َّإر وال بإإي مإإن القإولَّ :
لن الزإإاء فإ هإإوا المصإدر لغإإع مإإن اللغإا فقإإد يقإإل ابإإن
مياإإور عإإن بع إ أهإإل اللغإإع َّ
أنَ (" :ط إدعاي) بإإالًزح وطدهعإإع و َطدعإإع أ  :أراد بإإه
المكروه وطزله من حه ال هعلم "(.)3

 -8اسم الفاعل مبعنى :املصدر:
كم إإا ه إإيز المص إإدر بمعي إإى :اس إإم الًاع إإل فإ إ َّن اس إإم الًاع إإل ه إإيز بمعي إإى
المصإإدر أهب إاي سإإماعاي يحإإو( :قإإم قائم إاي) و(عائِإإواي بإإن) و(أقائِم إاي وقَ َعإ َإد اليإإا ؟)
ِ
الركإ إ ؟) وه إإو م إإوه المب إإرد فق إإال " :والًاع إإل هحم إإل عل إإى
إار َّ
و(أقاع إإداي وقَ إإد س إ َ
المصدر كما حمل المصدر علهه زقول( :قم قائماي) فالمعيى( :قم قهاماي)"( )4وهإوه
ا سإإماء مصإإادر جإإاء علإإى و ن (فاعإإل) كالمإإالح والعافهإإع فهكإإون (عائإإواي وقائم إاي
وقاعإإداي) لوا جعل إ لاإإا( :أعإإوو وزقإإوم وزقعإإد) بزقإإدهر( :عهإإاو وقهإإام وقعإإود) وعلَّإع
هوا القول عيد المبرد ه َّ
أن الًعل ال هعمل ف اسم الًاعل لوا كإان حإاالي مإن لًإا

()1
()2
()3
()4

فزح البار .731/6 :
هيار مثالي :العهن -الًراههد .773/7 :
لسان العر .67/1 :
المقزب .269/7 :
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()1
ومما جاء على ولن أهبإاي قإول اليبإ  لعائخإع -ربإ اهلل
الًعل لعدم الًائدة
َّ
()2
عياا -حهن سيلزْه عن عوا اليا ف قبورهم(( :عِائذاً ِ
ذلك)) فقوله:
باهلل ِم ْن َ
َ
َّ
فكيي إه
(عائإإواي) هجإإو أن هكإإون مص إد اير علإإى (فاعإإل) كمإإا قإإالوا :العإإاف والعافهإإع
قال :أعإوو بإاهلل عائإواي( )3وقإد قإال سإهبوهه فإ داللإع هإوا الزبإادل بإهن الصإهغزهن" :
وولإن أيإإه أر رجإالي فإ حإال قهإ ٍإام أو حإال قعإ ٍ
إود فإيراد أن َّ
هيباإإه فكيَيإه لًََإاَ بقولإإه:
أزقوم قائماي؟ وأَزَقعد قاعداي؟ َّ
إزغياء بمإا هإر مإن الحإال وصإار االسإم
ولكيه حإو اس ي
بدالي من اللًا بالًعل فجر مجر المصدر ف هوا الموبع ومثإل ولإن( :عائإواي
ٍ
اسزعاوة حزَّى صإار
باهلل من خرها) كيََّيه أر خهئاي هزَّقَى فصار عيد يًسه ف حال
بمي لع الو رآه ف حإال قه ٍإام وقع ٍ
ًسإه فإ زلإن الحإال فقإال :عائإواي
إود؛ َّيإه َه َإر ي َ
َّ
ولكيه حو الًعل؛ َّيه بد ٌل من قوله :أَعوو
باهلل كيَيه قال :أعوو باهلل عائواي باهلل
()4
باهلل فصار هإوا َهجإر هإا هيإا مجإر ِعهإاواي بإاهلل " ومعيإى العهإاو :هإو اللجإوء
كما قال ابن درهد ( 121هإ) " :ع ْو بالخ ء أعوو َعإوواي ِ
وعهإاواي لوا لجإي للهإه
ْ
ُّ
وق إإد س إإم الع إإر َع إإوواي ِ
وعه إإاواي ومع إ يإوواي ومع إإاواي وعائ إإوة وك إإل ه إإوا اخ إإزقاقه م إإن
ْ
الع ْوو"( .)5وف عدول اليب  عن (عهاو) للى (عائو) ف الحده الموكور لبًاء
َ
داللإإع الثبإإو والحإإد المجإإرد للإإى اللًإإا المعإإدول للهإإه لهكإإون ف إ حالإإع اسإإزعاوة
دائمع مإن عإوا القبإر؛ " فكثهإ اير مإا كإان رسإول اهلل  هسإزعهو مإن عإوا اهلل ومإن
فزيع القبر"(.)6

( )1هيا إإر :المقزبإ إ  771/1 :والمًص إإل 90 :وخ إإرح المًص إإل 210/7 :وهم إإع الاوام إإع:
.721/2
( )2المو،ي 727 :وصحهح البطار  739/7 :الرقم /)7002( :كزا الكسإو  /بإا الزعإوو
()3
()4
()5
()6

من عوا القبر ف الكسو .
هياإ إإر :الزعلهإ إإي علإ إإى المو،إ إإي 272/7 :ومخإ إإكال مو،إ إإي مالإ إإن بإ إإن أي إ إ  -ابإ إإن السإ إإهد
الب،لهوس  97 :واع ار ما هخكل من ألًاا الحده اليبو  -العكبر .717 :
الكزا .717/7 :
جمارة اللغع.691/2 :
االسزوكار -ابن عبد البر.127/2 :
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وزجع إإل الع إإر المص إإدر بمعي إإى :الًاع إإل كم إإا زجعل إإه بمعي إإى :المًع إإول
للمبالغإإع أهب إاي فزقإإول( :هإإوا درهإإم بإإر ا مهإإر) أ  :مبإإرو ا مهإإر و(هإإوا
طلي اهلل) أ  :مطلوقه( )1وهو موه المبرد فقد قال " :ف ن قل  :هإوا ابإن عمإ
ديها وهوه الدراهم و ن سبعع وهوا الثو يسج الهمن وهوا الإدرهم بإر ا مهإر
يصب ولن كلَّه وله يصبه على الحال لو كان كولن المزيع قولن :يسج الهمن
َّ
ولكياإإا مصإإادر علإإى قولإإن :بإإر
وبإإر ا مهإإر؛ َّن المعرفإإع ال زكإإون حإإاالي
ب إرباي ويسإإج يسإإجاي وكإإولن لن كإإان الإإو قبلإإه يك إرة قل إ  :هإإوا درهإإم و ن سإإبعع
وهوا ثو يسج الهمن وهوا درهم بر ا مهر وان خئ رفع فقلإ  :هإوا درهإم
و ن س إإبعع وه إإوا دره إإم ب إإر ا مه إإر فيعز إإه بالمص إإدر؛ َّن المص إإدر مًع إإول
َّ
فكيين قل  :هوا درهم مبرو لألمهر وهوا ثو ميسوت بالهمن "( )2وميه قوله-
زعإ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إإالى   ﴿ :

﴾ 

()3

أ  :من معلومع(.)4

ي بِ َعإ ْإد ِل
َّ
صإ َّإد َ
وممإإا جإإاء علإإى ولإإن ف إ الحإإده الخ إره قولإإه (( :مإإن زَ َ
زَ ْمإ ٍ
،يه إ ٍ وال َه ْقَبإإل اهلل لال الَّ،يه إ َ َوِا َّن اللَّإإهَ َهزَقَبَّلاَإإا بَِه ِمهيِإ ِإه ثإ َّإم ه َربيهاَإإا
إرة ِم إ ْن َك ْس إ ٍ َ
َ
ِ ()5
ِ
ِ
َّ
إون م ْثإ َإل اْل َجَبإإل)) فقإإد قإإال ابإإن حجإإر
لصإاح َباا َك َم إا ه َريبإ َ
أح إدك ْم َفلإ َّإوه َحزإى زَكإ َ
َ
العسإ إإقالي  " :معيإ إإى الكس إ إ  :المكسإ إإو والم إ إراد بإإإه :مإ إإا هإ إإو أعإ إ ُّإم مإإإن زعإ إإا،

( )1هيار :المقزب  701/1 :و ره
()2
()3
()4
()5

الحده  -الط،إاب  661/7 :ومخإكل لعإ ار

القإرآن:

 767/7ولسان العر  317/7 :والم هر ف علوم اللغع.726/7 :
المقزب .701 707/1 :
سورة البقرة -اآلهع .233
البرهان ف علوم القرآن 213/2 :واإلزقان ف علوم القرآن.707/2 :
ص إإحهح البط إإار  377/2 :ال إإرقم /)7711( :كز إإا ال ك إإاة /ب إإا ال هقب إإل اهلل ص إإدقع م إإن
لول وال هقبل لال من كس ،ه .
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َّ
وكيي إه وكإإر الكس إ
الزك ُّس إ أو حصإإول المكسإإو بغهإإر زعإإا ،كإإالمه ار
الغال ف زحصهل المال والمراد بالَّ،ه  :الحالل َّيه صًع الكس " .
هن ه ْس إ ٌإر ولَإ ْإن ه َخ إ َّ
َح إ ٌإد لال َ لََب إإه
هن أ َ
إاد الإ إ يد َ
ومي إإه أهبإ إاي قول إإه (( :لِ َّن الإ إ يد َ
َ
ِ
الرْو َحإ ِإع و َخ إ ٍء ِم إ َن ُّ
فَ َس إ يددوا َوقَإ ِ
الدْل َجإ ِإع))( )2فقإإد
اسإإزَ ِعهيوا بِاْل َغإ ْإد َوِة َو َّ
إاربوا َوأ َْبخإإروا َو ْ
َ ْ
()3
قال ال،هب ( " :هسإر) طبإر َّ
(لن) مصإدر وبإع موبإع اسإم المًعإول مبالغإع "
وقد أطبر به عن الدهن وأجر هوا الزبادل بهن البيهزهن للبهان َّ
أن الهسر قإد أصإبح
حدثاي ثابزاي دائماي لدهن اهلل وخرهعزه الز اطزارها للعباد ومإن خإدد علإى يًسإه هغلإ
وهبإإع عإإن القهإإام بإإه لإإولن قإإال العهيإ ( " :الإإدهن هسإإر) أ  :عهيإإه علإإى سإإبهل
المبالغإإع َّ
فكيي إه لخإإدة الهسإإر وكثرزإإه يً إ الهسإإر كمإإا هقإإال :أبإإو حيهًإإع فقإإه لكث إرة
فقاه َّ
كييه صإار عإهن الًقإه وميإه :رجإل عإدل "( )4والهسإر ببإم السإهن وسإكوياا
يقه العسر ومعياه :الزطًه أراد أيه سال سمح قلهل الزخدهد وكون هوا الدهن
هس اير هجو أن هكون باليسبع للإى وازإه علإى معيإىَّ :
أن هإوه الخإرهعع سإالع وهجإو
أن هك إإون باليس إإبع لل إإى س إإائر ا ده إإان()5؛ " َّن اهلل -زع إإالى -رف إإع ع إإن ه إإوه ا مإ إع
اإلصإإر الإإو كإإان علإإى َمإن قإإبلام ومإإن أوبإإح ا مثلإإع لإإه َّ
أن زإإوبزام كايإ بقزإإل
أيًسام وزوبع هوه ا مع باإلقال والع م واليدم "(.)6
ِِ
ِِ ِ
هن
ومن ولن أهباي ما جاء ف الحإده القدسإ (( :أ ْ
َع َإد ْد لع َبإاد الصَّإالح َ
إر )7()) . . .ق إإال
 ،إ َإر َعلَإ إى َقْلإ إ ِ َب َخ إ ٍإر و ْط إ يا
َمإ إا ال َع إ ْإه ٌن َأَر ْ وال أو ٌن َس إ ِإم َع ْ وال َط َ
العهي  " :قولإه( :وطإ اير) ميصإو مزعليإي بإإ(أعدد ) أ  :أعإدد ولإن لاإم مإوطو اير
()1

( )1فزح البار  239/7 :وهيار :عقود ال برجد.10/7 :
( )2صحهح البطار  27/7 :الرقم /)79( :كزا اإلهمان /با
( )3خرح مخكاة المصابهح :وعقود ال برجد.777/7 :
()4
()5
()6
()7

لكويإإه

الدهن هسر.

عمدة القار .273/7 :
هياإ إإر :ره إ إ الحإ إإده  -ابإ إإن الجإ إإو  370/2 :واليااهإ إإع ف إ إ ره إ إ الحإ إإده وا ثإ إإر:
 291/3وعمدة القار .273/7 :
هر الربا على المجزبى ف خرح سين اليسائ  -السهو.722/1 : ،
صإإحهح البطإإار  7391/1 :الإإرقم /)1302( :كزإإا الزًسإإهر /بإإا قولإإه(( :فإإال زعلإإم يًإ
ما أطً لام من قرة أعهن)).
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"( )1و(الإإوطر) :هإإو االطزهإإار واالزطإإاو هقإإالَ " :و َطإإر َّ
الخ إ َء َه إ ْوطره و ْط إ اير و َّاو َط إره:
اطزاره وقهل :اَّزطوه"(.)2

 -42اسم التفضيل مبعنى :اسم املفعول:
َّ
ولكي إ إإه عل إ إإى ط إ إإال القه إ إإا كم إ إإا ق إ إإال
وه إ إإو وارد فإ إ إ اللغ إ إإع العربه إ إإع
ال مطخإإر  " :والقهإإا أن هًبإإل علإإى الًاعإإل دون المًعإإول وقإإد خإإو يحإإو قإإولام:
(أخ إإغل م إإن وا اليحه إإهن) و(أ ه إإى م إإن ده إإن) و(ه إإو أع إإور مي إإه وأل إإوم وأخ إإار
سر باوا مين) وقإال سإهبوهه:
وأعر وأيكر وأرجى وأطو وأهه وأحمد) و(أيا أ ُّ
وهم ببهايه أعيى"( )3وعلَّع ولإن َّ
أن قهاسإه أن هكإون لزًبإهل الًاعإل علإى هإره فإ
الًعل كإ(أبر ) أ  :بار أكثر برباي من سائر الباربهن وال هقإال :أبإر
بمعيإإى :مبإإرو أكثإإر مبإإروبهعي مإإن سإإائر المبإإروبهن واَّيمإإا كإإان القهإإا ف إ
الًاعل دون المًعول؛ َّيام لو جعلوه مخزركاي بإهن الًاعإل والمًعإول لكثإر االخإزباه
ال،راده"( .)4ف ون " ال هقال :هو أبر من فالن وهكون مبروباي؛ َّيام لو فعلإوا
ولإن لوقإع لإإب فإ الزعجإ مإن الًاعإل وبإإهن الزعجإ مإإن المًعإول؛ و َّن الزعجإ
مما هكثر حزى صار كالغره ة له والبر ويحوه لوا وقع بالمحإل فلإه
َّليما هكون َّ
من فعل المًعإول َّليمإا هإو للًاعإل فإال هصإهر فعإل هإره رهإ ة لإه؛ َّن الغرهإ ة مإا
زكرر الًعإل مإن الًاعإل جعإل كإالغره ة
كان طلقه ف المحل كالسواد والبها
ف وا َّ
والموج إإود م إإن المب إإرو َّليم إإا ه إإو االحزم إإال والزم إإرن ال يًإ إ المب إإرو فإ إ ن
زعجب من االحزمإال والزمإرن جإا ؛ َّيامإا مإن فعلإه وان َّ
زعجبإ مإن البإر لإم
هج ؛ َّيه له له لولن ال هبيى ميه :أفعإل مإن كإوا "( )5وقإد ف َّإري ابإن مالإن بإهن
ما هو خاو وما هو مسإمو بقولإه " :وأفعإل الزًبإهل مإن المًعإول ال هحكإم بخإوووه
()1
()2
()3
()4
()5

عمدة القار .771/79 :
المحكم والمحه ،ا عام.731/3 :
المًصل.291 293 :
خرح الكافهع.130/7 :
خرح المًصل -ابن هعهش.771/6 :
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لال فهمإإا هلإإب فه إإه قصإإد المًع إإول بقصإإد الًاع إإل وولإإن لوا ك إإان الًعإإل مس إإزعمال
بالبيائهن كثه اير ولم هقارن (أفعل) ما هميعه أن هراد به الًاعلهع كقولن :هوا أبر
مإإن ولإإن وأي إ زرهإإد َّ
أن البإإر الواقإإع أخإإد مإإن الواقإإع بغه إره؛ ف إ َّن هإإوا ال هجإإو ؛
َّن المراد به ال دلهل علهه بل السابي للى وهن من هسمعه الزًبهل ف الًاعلهع
ف إ ن اقزإإرن بمإإا هميإإع قصإإد الًاعلهإإع جإإا وحسإإن كقإإولام( :أخإإاى مإإن البصإإلع)
و(أخإغل مإن وا اليحهإهن) فهصإح علإى هإإوا أن هقإال :عبإد اهلل بإن أ َبإ ألعإن َمإ ْن
مم إن ع إِد َم اإليصإإا وال أالإإم مإإن قزهإإل
لعإإن علإإى لسإإان داود وعهسإإى وال أحإإرم َّ
ممإإا ال م بيإإاء مإإا لإإم هسإإم فاعلإإه أو ل إ علهإإه لإإم هزوق إ ف إ
ك إربالء وان كإإان َّ
جوا ه لعدم اللب كي هى وأعيى "( )1وأجا ه الساهل ( 851هإ) ف ا فعال الز
لاإإا فاعإإل فإ المعيإإى فقإإال " :ولَ ِكيإإه قَإ ْإد َجإإاء ِفإ ِم ْثإ ِإل َهإ ِإو ِه ا َ ْفعإ ِ
إالَ :مإإا أَ ْ َهإإاه َو َمإإا
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
إر ٍ َواْلً ْعإل
اجزِ َوقَالوا :ه َإو أَ ْخ َإغل م ْإن َوا الي ْح َه ْإه ِن َوه َإو أَ ْ َهإى م ْإن َا
أْ
َع َياه بِ َح َ
هل ِف اْل َم ْجي ِ
َجيه َح َكاه:
ِف َه َوا كل ِهِ :ه َ َوخ ِغ َل فَا َو َم ْخغو ٌل َو َم ْهوَ .وِق َ
ونَ :ما أ َ
أَبو صالح بن لسحي اْلجرِمإ وقَ َ ِ
اعلَ ْإم أَن اْل َع َإر َ زقَإدم ِفإ َكال ِماَإا َمإا
إهب َوْه ِهَ :و ْ
إال س َ
َْ
َ
ِ ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َهإإم
هعإإا َهامإإايا ْم َوَه ْعي َهإإايا ْم فَقَإ َ
َهإإم َوهإ ْإم بَِب َهايِإ ِإه أ ْ
إال :أ َ
هإ ْإم بِإإه أ َ
َع َيإإى َوِا ْن َكإ َ
إان َجم ي
ِ ِ
ِ
بإروبو َن فَ َجإا َ ِفإ َه ِإو ِه
إون ِم ْث َإلَ :م ْ
َوأ ْ
َع َيى َوه َو م ْن َهم ِا ْم َو َع َيإاه ْم فَا ْإم بِإه َم ْعيه َ
إول ِفهاإا فَ ِ
ِ
ِ
اعإ ٌل ِفإ اْل َم ْع َيإى فَإاْل َم ْه ُّو مزَ َكب ٌإر
ا َ ْف َعال َما زََر َو َس َب َج َوا ِه أَن اْل َم ًْع َ َ
و َك َوا اْلم ْيط ُّإو واْلم ْخإغول م ْخإزَ ِغ ٌل وفَ ِ
اعإ ٌل ِلخ ْإغِل ِه َواْل َم ْعيِإ بِإا َ ْم ِر َكإ َوِل َن َواْل َم ْجيإون
َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ب إإرو ٌ َوال
َح َمقَ إإه َولَ إ ْإه َ َكإ إ َول َنَ :م ْ
َجي إإه َك َم إإا هقَ إإال َم إإا أ ْ
َك إإا َ ْح َمي فَهقَ إإالَ :م إإا أ َ
وم َوال َم ْمإإدوٌح فَإإال هقَإإال ِف إ َخإ ْ ٍء ِم ْيإإهَ :مإإا أَ ْف َعلَإإه َوال هإ َإو أَ ْف َعإإل
َم ْركإإو ٌ َوال َم ْخإإز ٌ
()3
أما ابن هعهش ( 511هإإ) فقإد جعإل ك َّإل مإا طإرت عإن القهإا
ِم ْن َ ْه ِرِه" . . .
َّ
وجاء على المًعول على اليس بزقدهر( :وو هو ووو لوم ووا خغل)(.)4

()1
()2
()3
()4

خرح الزساهل.717/2 :
الكزا .71/7 :
الرو ا ي ف خرح السهرة اليبوهع.799/7 :
هيار :خرح المًصل.779/6 :
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وممإإا جإإاء فإ الحإإده الخ إره وهحمإإل علإإى ورود أفعإإل الزًبإإهل بمعيإإى
َّ
َحإ َّ للَ ْهإ ِه ِمإن
إون أ َ
اسم المًعول لًا (أح ) ف قوله (( :ال ه ْؤ ِمن َ
أحدك ْم َحزَّى أَك َ
اليإإا ِ أ ْ ِ
َوالِإ ِإد ِه َوَولَإ ِإد ِه َو َّ
إهن))( )1فقإإد قإإال العهي إ  " :قولإإه( :أح إ َّ ) أفعإإل الزًبإإهل
َج َمعإ َ
بمعيإإى :المًعإإول وهإإو علإإى طإإال القهإإا وان كإإان كثه إ اير لو القهإإا أن هكإإون
بمعيى :الًاعل "(.)2
َحإ ٌإد أَ َح إ َّ للَ ْه إ ِه اْل َمإ ْإدح ِم إ َن اللَّإ ِإه ))( )3فً إ قولإإه" :
ومثلإإه قولإإه (( :ومإإا أ َ
(وال خ إ إ ء أح إ إ للهإإإه المإ إإدح) هجإإإو ف إ إ (أح إ إ ) :الرفإ إإع واليص إ إ وهإإإو أفعإ إإل
الزًبهل بمعيى المًعول وقوله :المدح بالرفع فاعله وهو كقولام( :ما أرهإ رجإالي
()4
ِ
إدح لإه مإن جإي مإا هعقإل
أحسن ف عهيه الكحل من عهن هد) وح ُّ اهلل الم َ
من ح ي المدح واَّيما الر ُّ أحإ َّ ال،اعإا ومإن جملزاإا مدحإه لهثهإ علإى ولإن
فهيزًإإع المكلإ ال لهيزًإإع هإإو بالمإإدح ويحإإن يحإ ُّ المإإدح لييزًإإع وهرزًإإع قإإدريا فإ
قوميإإا فااإإر مإإن لإإ ،العامإإع قإإولام :لوا أح إ َّ اهلل المإإدح فكه إ ال يحبإإه يحإإن
فافام"(.)5
ومن هوا البإا أهبإاي قولإه  لإبالل (( :هإا بِإالل َحإ يدثْيِ بِإي َْر َجى َع َم ٍإل
ِ
اإلسإ ِ
إن َبإ ْه َن َهإ َإد َّ ِفإ اْل َجَّيإ ِإع )6()) . . . .فقإإد
إالم فَإِي َسإ ِم ْع َد َّ َي ْعلَ ْهإ َ
َعمْلزَإإه فإ ِ ْ
وكإإر ال،هب إ َّ :
أن " (أرجإإى) مإإن أفعإإل الزًبإإهل الز إ بيه إ للمًعإإول يحإإو :فإإالن
أخإإار مإإن فإإالن؛ فإ َّن قهإإا (أفعإإل) أن ال هبيإإى للمًعإإول وقإإد بيهإ هإإوه لإإه؛ ف إ َّن

اإلهمان /با

( )1صحهح البطار  71/7 :الرقم /)73( :كزا
هح ليًسه.
( )2الكواك الدرار  93/7 :وهيار :عمدة القار .717/7 :
()3
()4
()5
()6

من اإلهمإان أن هحإ

الزًسإ إإهر /ب إ إا

صإ إإحهح البطإ إإار  2002/3 :الإ إإرقم /)1922( :كزإ إإا
الًواحش ما اار مياا وما ب،ن)).
الكزا .77/7 :
عمدة القار .22/71 :
ص إإحهح البط إإار  716/7 :ال إإرقم /)7091( :كز إإا الص إإالة /ب إإا
والياار.
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طهإه مإا

قولإ إإه(( :وال زقرب إ إوا

فب إإل ال،ا إإور بالله إإل

4133هـ0240/م
وعل ُّإو الدرجإع "

()1

وأبإه

للإى العمإل؛ َّيإه الإداع للهإه

مرجو به الثوا
العمل
ُّ
()2
وهو السب فهه .
وهإإوه ا حاده إ دلهإإل قإإو ف إ ورود أفعإإل الزًبإإهل بمعيإإى :اسإإم المًعإإول
مما هقو باا ا دلع السماعهع السهما َّ
أن هوه ا لًاا زع ُّإد
ف لغع الحده اليبو
َّ
مإإن ا لًإإاا المخإإزركع وهغزًإإر فهاإإا االخإإزباه واإللبإإا فلإإه هيإإان مإإن أحإإد هجإإد
ص إإعوبع فإ إ فا إإم ه إإوه ا حادهإ إ الخإ إرهًع وهلز إإب فإ إ ألًااا إإا الزإ إ ورد عل إإى
صهغع أفعل الزًبهل وهوه وهيه للى اعزبارها فاعالي وله مًعوالي وب جراء هإوا
الزبإإادل بإإهن صإإهغز ( :محبإإو ) و(أح إ ) وكإإولن( :مرجإإو) و(أرجإإى) جعإإل مإإن
الحإ والرجإإاء أن هكإإون كثه إ اير فإ المًعإإول حزإإى صإإار كإإالغره ة لإإه ف إ َّن محبوبهإإع
الرسول  ره ة لكإل المإؤميهن وكإولن محبوبهإع المإدح مإن قبإل اهلل -جإل وعإال-
ثابزإإع وقائمإإع ف إ حقَّإإه –زعإإالى -ومثإإل ولإإن العمإإل مرجإإو ب إه الث إوا عيإإد بإإالل
ثمإإع دا للإإى القإإول بطإإروت هإإوه
أصإإبح ره إ ة لدهإإه هزبإإاهى بإإه .وعيإإد ولإإن فلإإه
َّ
ا لًاا عن القها ؛ َّيه مسمو ف لغع أفصح من ي،ي بالباد .

 -44اسم التفضيل مبعنى :الصفة:
معلإإوم َّ
لن اسإإم الزًبإإهل هإإو الصإإًع الدالإإع علإإى المخإإاركع وال هإإادة يحإإو
()3
أفبإإل وأعلإإم وأكثإإر ولكإإن زإإيز صإإهغع( :أفعإإل) لغهإإر الزًبإإهل كثه إ اير ف إ اللغإإع
مجرداي من معيإى الزًبإهل فهكإون للزًبإهل
العربهع كما قال ال ركخ " :قد هج ء َّ

ال لألفبإ إإلهع ثإ إإم هإ إإو زإ إإارة هج إ إ ء مإ إإؤوالي باسإ إإم الًاعإ إإل كقولإ إإه -زعإ إإالى﴿ :

   
﴾   

()4

ومؤوالي بصًع مخباع كقوله -زعالى   ﴿ :

()1
()2
()3
()4

خرح مخكاة المصابهح.771/7 :
هيار :عمدة القار .206/3 :
خرح ق،ر اليد .210 :
سورة اليجم -اآلهع.72 :
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﴾  

()1

م.د.أمري رفيق عوال املصيفي

فإ إ (أعلإإم) هاهيإإا بمايإإع :عإإالم بكإإم لو ال مخإإارن

هلل -زعإالى -فإ علمإإه بإولن و(أهإون علهإإه) بمعيإى :هإهن لو ال زًإإاو فإ يسإإبع
المقدو ار للى قدرزه -زعالى.)2(" -
ومما جاء ف الحده اليبإو مإن ورود أفعإل الزًبإهل بمعيإى الصإًع قإول
َّ
()3
َّ ِ
َح ُّ
ي َو َخ ْر ،اللَّ ِه أ َْوثَي)) فقد قال ابن حجر العسقالي " :
باء الله أ َ
اليب (( :قَ َ
قوله( :وخر ،اهلل أوثي) أ  :ب زبا حدوده الز حدها ولهسإ المًاعلإع هيإا علإى
حقهقزاإا لو ال مخإاركع بإهن الحإي والبا،إل وقإد ورد صإهغع أفعإل لغهإر الزًبإهل
كثه اير "( )4وهكون معياه :خر ،اهلل وثهي وكولن لًإا( :أحإي) فاإو علإى هإر باباإا
لو ال هًهد المًاعلع بل هو بمعيى :قباء اهلل ُّ
أحي باإلزبا مإن هإره هعيإ  :هإو
الحي ال هره(.)5
إي َ و َجإ ْإه ِن ف إ س إبِ ِ
هل اللَّإ ِإه يإ ِ
إود َ ِم إ ْن
َ
ومإإن ولإإن أهب إاي قولإإه َ (( :م إ ْن أ َْيًَإ َ ْ
أ َْب َوا ِ اْل َجَّي ِع َها َع ْب َد اللَّ ِه هوا َط ْهٌر))( )6فقوله( " :هإوا طهإر) لإه اسإم الزًبإهل بإل
المعيى :هوا طهر من الطه ار والزيوهن فهه للزعاهم وبه زاار الًائدة "( )7وهكإون
المعيإإى :هإإوا فابإإل ال بمعيإإى أفبإإل وان كإإان اللًإإا هحزمإإل ولإإن(َّ )8ن القصإإد
هيا بهان طهرهع البا الو هدطل الجيع من طالله وله زًبإهل بإا علإى بإا ؛
َّن َّ
كل أبوا الجيع طهر .لولن قال اليإوو  " :معيإاه :لإن هيإا طهإر وثإوا و ب،إع
"

()9

وقإإد هحمإإل علإإى الزًبإإهل علإإى معيإإى " :هإإوا البإإا

( )1سورة الروم -اآلهع.23 :
( )2البرهان ف علوم القرآن.737/1 :
( )3صحهح البطار  339/2 :الرقم /)2060( :كزا
ال زحل.
()4
()5
()6
()7
()8
()9

فزح البار .799/3 :
هيار :فه القدهر -المياو .737/2 :
صحهح البطار  637/2 :الرقم /)7391( :كزا
فزح البار .772/1 :
عمدة القار .717/76 :
خرح صحهح مسلم -اليوو 776/3 :
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البهو  /با

الصوم /با

فهمإإا يعزقإإده طهإإر لإإن مإإن

لوا اخزر ،خرو،اي فإ البهإع

الرهان للصائمهن.

م0240/هـ4133
هره من ا بوا لكثرة ثوابه ويعهمه فزعال فادطل ميه وال بد من زقدهر مإا وكريإاه
َّ ) لو1(" أن كل مياد هعزقد ولن البا أفبل من هإره
َّ
لن هيإان بإا الصإالة وبإا
ُّ الصدقع وبا الجااد وبا الصهام فهدطل مياا
كل من كان الغال علهه ف عمله
.اعزه ولن،و

Alternating between the Nominal structures of the
prophetic saying in the Sahih AL-Bukharri
Amer Rafeeq AL-Musafi Ph.D
Abstract
The present study invesitigates the aterntive use of the
nominal structure in the Sahih AL-Bukhari .
What characterizes Arabic language is the flexibility in
expression of intentions and objectives that the speaker wants
to convey to the addressee that possesses a rich linguistic
knowledge which enables its users to be very expressive in
terms of linguistic performances to a degree that makes the
receiver more interactive to linguistic massages both mentally
and psychologically, the mentioned flexibility that can be seen
in building structures; proposition and delay, deletion,
addition, changing it according to masculine and feminize or
numerically singular two or plural and neglects the terms of
.776/3 :) المصدر يًسه1(
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أمري رفيق عوال املصيفي.د.م
reference grammar and the separation and opposition between
inseparable concepts, and other basic phenomena are steady
rules in building linguistic structures, observed in the
formulation of phrases through the expression of time
interchangeably, such as expressing past with the present
tense, or the expression of future time with past tense, or to
deviate from derivative to derivative in another context, which
could fall under the heading: (shifts from morphological
formulas), or: (the exchange between the semantic structures)
.
We in this paper will focus on: (the exchange between
the nominal formulas in the language of the Hadith), which
was paid less attention by linguists in respect of linguistic
evidence for clear reasons. We have made the Hadith as an
evidence for dealing with this phenomenon because it is the
language of the most eloquent of speech as it is the language
of Prophet Mohammad (peace be upon him). Therefore, the
scholars should give special emphasis to this subject. In the
language of the Hadith, we can see some nominal structures
which violate the basic rules in grammar and take the position
of other nominal so as to give additional meaning in the
Hadith. Thus, it does not come on its own structure and form
such as (subject nouns, object nouns, adjectives and other
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