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الصفة املشبهة ودالالهتا يف ديوان إفادة الطالبني:
دراسة صرفية حنوية
اعداد:
معر محمد
لكية الش يخ أأيب بكر غويم التذاكرية ،صكتو.
امللخص:
أأولعت هذه املقاةل حياة الوزير جنيد بن محمد البخاري ،اجلامع بعض مش تات قصائد محمد بلو،
املسميات بفادة الطالبني ببعض قصائد أأمري املؤمنني محمد بلو .ومن اجلدير بذلكر أأن للصفات
املش هبات دورا هاما يف تأأدية املعىن من املعاين اخملتلفة ،وأأن لها أأوزاان وقواعدا مس تعمةل عند ارادة
معىن من املعاين الرصفية ،فأأوحض الباحث املواضع اليت اس تعمل فهيا أأمري املؤمنني محمد بلو الصفات
املش هبات ،فسلط الضوء عىل دالالهتا و أأصولها واعاللها وابدالها ،وحصهتا ومن حيث أأوزاهنا اخملتلفة.
وقيد الباحث نفسه أأن حيلل حمال شاهدا واحدا ،مث يشري بذكر صفحته الواردة فيه يف هذا البحث
عند تكراره يف ادليون.
املقدمة:
حمدا هلل الكبير الكريم الباسط الرزق على من يشاء ،محي اللغات على العالم آثرا اللغة العربية
على سائر اللغات ،والصالة والسالم على أشرف خلق هللا محمد نبي العرب والعجم .وأصحابه
األتقياء السابقين األولين ،ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد :فهذه مقالة بعنوان( :الصفة املشبهة ودالالتها في ديوان إفادة الطالبين ،دراسة صرفية
نحوية) وتحتوي على النقاط التالية:
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نبذة عن حياة جامع القصائد.
نبذة عن الديوان.
دراسة نظرية للصفة املشبهة.
نماذج للصفة املشبهة ،في ديوان إفادة الطالبين.
الخاتمة.

نبذة عن حياة جامع القصائد:
نسبه:
ُ
هو الوزير جنيد بن محمد البخاري بن أحمد بن ِغطاط بن ليم الفالني ،الوزير الثاني لخالفة
صكتو ،ويرجع نسبه من جهة أبيه إلى غطاط بن ليم 1.وأما أمه ،فهي فاطمة بنت آمنة بنت
َ َ
ُ َ ُّ
العالم محمد ي ِريما ابن جكل2.
مولده ونشأته:
ولد الوزير جنيد بن محمد في مدينة صكتو نيجيريا ،عام 1325هـ املوافق 1906م ،وذلك بعد
ثالث سنوات من احتالل اإلنجليز3.
عاش الوزير جنيد يتيما ونشأ تحت رعاية عمه الوزير َس ْم ُبو ابن أحمد امللقب ب ـ " أمين " فلما
ُّ
توفي عمه عام 9112م تولى تربيته أخوه األكبر الوزير عبد القادر امللقب بـ " َم ِثطو " ابن الوزير
محمد البخاري 4.وكان جل همه تحصيل العلم ،وكان يسافر إلى البادية للتعلم.
حياته العلمية:
تلقى الوزير جنيد العلم منذ أن كان صغيرا على أيدي عدد من شيوخ مدينة صكتو ،فالتحق
بأحد كتاتيب املدينة ،وهو ابن ست سنوات تقريبا .كان ينتقل من شيخ إلى شيخ يدرس كتبا من
فنون شتى 5.وعاش الوزير جنيد في مسقط رأسه نيجيريا لكنه زار عديدا من الدول منها:
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السودان ،ومصر ،وليبيا ،واملغرب ،ونيجر ،وغينيا ،والسنغال ،والعراق ،وفلسطين ،والحجار.
وحضر مؤتمرات واحتفاالت كثيرة في داخل نيجيريا وخارجها6.
علماؤه:
تعلم الوزير جنيد من مشايخ كثيرين ،ومن هؤالء املشايخ:
إمام مسجد أمير املؤمنين محمد بلو عبد القادر بن أبي بكر ،واألستاذ يحيى بن الوزير إبراهيم
َ ُّ
خليل .والشيخ يحيى النووي ابن أخيه عبد القادر م ِثطو7.
تالمذته:
ملا أصبح الوزير فحال من فحول علماء مدينة صكتو افتتح مدرسة في داره ،واجتمع عليه كثير
من كبار طلبة العلم يتعلمون فنونا شتى من علوم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ،وممن
اشتهر من تالميذه:
َ َ
ُ َ
َ ُ
َ
املعلم خضر ِغطاط َاوا واألستاذ مي غ ْن ِد يحيى قوف ْر ِر ِيني .والشيخ ن َم َعاذ وكان من كبار تالميذه
َ َ
َ
وهو ساكن في حي ِغطاط َاوا في مدينة صكتو .والبروفيسور سمبو ولي جنيد .وإبراهيم جنيد غ ْن ِد،
وغيرهم8.
إنتاجاته العلمية:
ّ
يعد الوزير جنيد من الذين أسهموا في نشر التراث العربي في القطر اإلفريقي عامة وخاصة في
نيجيريا وله إنتاجات عديدة في ثالث لغات؛ الفالتية ،والهوسا والعربية ،وتربو إنتاجاته على
أربعين ما بين مخطوط ومطبوع ،ومن هذه املؤلفات م يلي:
 .1إفادة الطالبين ببعض قصائد أمير املؤمنين محمد بلو .2 .املبادئ الفردية في الدروس
العروضية .3 .شرح مقاصد املحب لألخ محمد ليم في السير .5 .تعريب قصيدة أسماء
في التوسل بأولياء هللا .6 .قصائد التوسالت وأدعية منظومة9 .
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 .2وله رسائل كثيرة متنوعة :أدبية وتعليمية وإرشادية وإخوانية ،ومن هذه الرسائل
رسالته املشهورة التي أرسلها إلي أهل العلم والتدبر إثر ما جرى بينه وبين اإلنجيليز من
الصلح 10.ومما يدل على تثقفه بالثقافة الغربية األدبية ما نظم مزدوجا بين اللغة
اإلنجليزية والعربية .قوله:
َ زْ
ُ
َ
وما الدنيا إال ت ِدي بعد َي ْست ِدي ** وكل امرئ ما سوف يلقاه و ِر ِدي
عو ُ
وليس مقامي وسط الغوس يسرني ** ولست أرى ممن ت ّ
دت َس ْم َب ِدي
ُ
ولوالك عبد هللا ما طاب مسكني ** بالغوس وصارت لي شبيها ِبك ْس ُت ِدي
ولست أختار املقام بها ولو ** يكون عطائي ألف
ٍ
ألف بها ِ
آدي11
مناصبه:
ُ
رسل في سنة 1945م في وفد إلى
تولى الوزير جنيد مناصب كثيرة وسيذكر الباحث طرفا منها :أ ِ
ُ
السودان والحجاز للنظر في مسائل الحجاج النيجيريين ،ثم بعد رجوعه من الحجاز ن ِقل في عام
1946م إلى مجلس أمير املؤمنين مستشارا في الشؤون الدينية وفي سنة 1948م ُع ِّي َن وزيرا لخالفة
صكتو أيام السلطان أبي بكر الثالث ،وفي سنة 1973م منحته جامعة أحمد زاريا الدكتوراه
َ ُ َ
الفخرية 12 .وكان عضوا في مجلس األمراء والرؤساء بـ كادونا عاصمة الواليات الشمالية آنذاك13.
وفاته:
توفي الدكتور الوزير جنيد في مرض اشتد عليه خالل ثالثة أيام ،فوقع ذلك في يوم الخميس
الفاتح لشهر رمضان في عام 1997م14.
نبذة عن الديوان:
ّ
هذا الديوان املسمى بـ"إفادة الطالبين ببعض قصائد أمير املؤمنين محمد بلو" مشتمل على
ّ
مختارات من أشعار أمير املؤمنين محمد بلو فيه اثنتان وأربعون قصيدة وسبع مقطوعات وثالث
ُ
ن ْتفات ،وجميعها ثمانمائة وثالثون بيتا ،ووردت في ثمانية أغراض من أغراض الشعر العربي،
وهي :الحماسة ،أي الجهاد واملدح ،والوعظ ،والتوسل ،والرثاء ،واملديح ،والهجاء ،والغزل ،وتسع
منها مساحات لتشطير ،وتتميز قصائده بذكر أعالم عصره ورجال اإلصالح فيه 15.وقد تبع رتب
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الوزير جنيد الديوان حسب األغراض الشعرية العربية فبدأ بفن الحماسة جمع فيه أربع عشرة
قصيدة ،وفي املدح ثمان قصائد ،وفي الوعظ واإلرشاد سبع قصائد ،وفي الرثاء سبع قصائد ،وفي
التوسل ست قصائد ،وفي املديح ست قصائد ،وفي الهجاء قصيدتان ،وفي الغزل قصيد واحدة.
دراسة نظرية للصفة املشبهة:
تعريف الصفة املشبهة:
ّ
عرف علماء الصرف الصفة املشبهة :بأنها ما اشتق من فعل الزم ملن قام به على معنى الثبوت16.
وقال ابن هشام :الصفة املشبهة وهي الصفة املصوغة لغير تفضيل إلفادة الثبوت كـ حسن،
وظريف ،وطاهر ،وضامر 17.وقال الغالييني :صفة تؤخذ من الفعل الالزم للداللة على معنى قائم
بالوصف بها على وجه الثبوت ال على وجه الحدوث .ك ـ حسن ،وكريم ،وصعب ،وأسود وأكحل18.
أوزان الصفة املشبهة:
للصفة املشبهة أربعة أوزان وهي:
َ
ف ِعل بفتح الفاء وكسر العين ،ويصاغ من ف ِعل املكسور العين الالزم ،للداللة على األدواء
ْ
ْ
الباطنة .نحو :وجع ،وعمي ،من عمي قلبه .ومنه قوله تعالىَ :ب ِل َّادا َر َك ِعل ُم ُه ْم ِفي ال ِخ َر ِة َب ْل ُه ْم ِفي
َ
ش ٍّك ِم ْن َها َب ْل
َ
ُه ْم ِم ْن َها َع ُمون} سورة النمل ،آية.66 ،
َ
ُ
أفعل :بسكون الفاء ،وفتح العين ،ويصاغ من ف ِعل بكسر العين ومؤنثه " فعالء " وجمعه ف ْعل.
ُ
مثل :كحل يكحل كحال ،فهو أكحل وهي كحالء وهم ك ْحل ،ويكون وصف لأللوان والعيوب
الظاهرة والحلي من خلقة أو ما هو بمنزلتها 19.فمثال األلوان .نحو :أحمر .ومنه قول هللا تعالى:
َ
ََ ْ َ
َأ َل ْم َت َر َأ َّن َّ َ
اَّلل َأ ْن َز َل م َن َّ
ات ُم ْخ َت ِل ًفا َأ ْل َو ُان َها َو ِم َن ْالج َبال ُج َد ٌد ب ٌ
يض
الس َم ِاء َم ًاء فأخ َر ْجنا ِب ِه ث َم َر ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ ٌْ ُ َْ ٌ
يب ُس ٌ
ف َأ ْل َو ُان َها َو َغ َراب ُ
ود} سورة فاطر ،آية 27،ومثال العيوب الظاهرة .قوله تعالى:
وحمر مخت ِل
ِ
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َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ ُ
ْ ُ
َْ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ ٌ ََ ََ ْ َ ْ َ َ َ ٌ ََ ََ َْ
يض َح َر ٌج َوال َعلى أن ُف ِسك ْم أ ْن تأكلوا ِم ْن
{ليس على األعمى حرج وال على األعر ِج حرج وال على امل ِر ِ
ُ
ُب ُيو ِتك ْم
َ
َ
فعالن :ومؤنثه " ف ْعلى " بسكون العين ويصاغ من فعل على وزن ف ِعل يف ِعل .مثل :عطش يعطش
عطشا فهو عطشان ،ويدل هذا البناء على االمتالء والخلو وحرارة البطنّ ،
كريان وسكران
َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ
وس ى ِإلى ق ْو ِم ِه
وشعبان وجوعان وغضبان وحيران وظمآن ،ومنه قول هللا تعالى{ :وملا رجع م
َ ْ َ
ََ
ُ
َ َْ َ َ ً َ َ ْ
ال ِبئ َس َما خل ْف ُت ُمو ِني ِم ْن َب ْع ِدي أ َع ِجل ُت ْم أ ْم َر َرِّبك ْم} سورة األعراف ،آية.150 ،
غضبان أ ِسفا ق
َّ َ
َّ َ َ ْ ً َ ً
َ
فعيل :وتأتي الصفة املشبهة على وزن فعيل 20.كقوله تعالى{ِ :إن لك ِفي النه ِار سبحا ط ِويال} سورة
املزمل ،آية.7 ،
دالالت الصفة املشبهة:
تدل الصفة املشبهة على الثبوت مما هو خلقه أو مكتسب .مثل :طويل ،وقصير ،وخطيب،
وفقيه .وقال الخضري :وتقوي الصفة املشبهة إثباتها على الدوام في األزمنة الثالثة ،ال خصوص
الحال 21.وقال ابن مالك:
الظاهر22

وصوغها من الزم لحاضر ** كطاهر القلب جميل
َ
تدل الصفة املشبهة من حيث األوزان على األدواء الباطنة ،وذلك فيما جاء على ف َعل ،وتكون دالة
َْ
على األلوان والعيوب الظاهرة والحلي مثل :أزرق ،وأحول و"أبطل" على أوزان أف َعل .وتدل أيضا
على االمتالء والخلو وحرارة البطن ،مثل :شعبان ،وحيران ،وجوعان .وأما ما جاء على وزن فعيل
فإنه يأتي للداللة على الثبوت23 .
عمل الصفة املشبهة:
لم تقو الصفة املشبهة أن تعمل عمل الفعل ألنها ليست في معنى الفعل املضارع في الحروف
والحركات والسكنات وإنما شبهت باسم الفاعل في العمل فعملت فيما عمل فيه 24.ويثبت
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للصفة املشبهة عمل اسم الفاعل املتعدي من رفع ،ونصب ،وجر 25.وإلى ذلك أشار ابن مالك
بقوله:
وعمل اسم الفاعل املعدي ** لها على الحد الذي قد
حدا26
وال تعمل الصفة املشبهة إال إذا توفرت شروط عمل اسم الفاعل ،وهذه الشروط هي اعتمادها
على ما يأتي .1 :االستفهام .2 .النفي .3 .االبتداء .4 .منعوت .5 .صاحب الحال .6 .أن يكون
معمولها سببا مذكورا بعدها 27.ومن أمثلة ذلك:
 .1االستفهام :أكريم أخوك .2 .النفي :ما قبيح خلق أخويك .3 .املوصوف :أعجبت برجل
كريم خلقه .5 .صاحب الحال :أعجبت بالرجل كريما خلقه .6 .االبتداء :هؤالء كريم
خلقهم.
وتعمل الصفة املشبهة في الظرف والجار واملجرور والحال والتمييز وغيرها من الفضالت
التي ينصبها الفعل الالزم واملتعدي على حد سواء ،ويجوز تأخير وتقديم هذه املعموالت
عليها ما عدا املفعول املطلق 28،فإنه يجب تأخيره ،وقيل إنها ال تعمل في املفعول املطلق.
ً
حظا ،وجميل في شمائلهّ ،
نحو :هو حسن ً
وفياض في عطائه.
وجها ،وكريم ًيدا ،وسعيد
ملعمول الصفة املشبهة ثالث حاالت وهي .1 :الرفع .2 ،النصب .3 ،الجر .وتكون الرفع في
الصفة املشبهة على ضربين:
ْ
ضر ٌب على أنها فاعل وهذا هو األصل الذي اتفق عليه النحاة ،حيث تكون الصفة خالية من
الضمير ،لئال يكون للش يء فاعالن ،نحو :زيد حسن وجهه ،فالحسن للوجه لذا يكون
فاعال29.
َ َّ َ ْ ُ َ َّ َ ً
ْ
ات عد ٍن مفتحة
ضر ٌب على البدلية من ضمير مستتر في الوصف 30.مثل :قوله تعالى{ :جن ِ
َُ ُ َْ
ً
األ ْب َو ُ
اب} سورة ،ص ،آية .50 ،واملراد مفتحة لهم األبواب منها .وفي ُّ{م َف َّت َحة} ضمير
لهم
الجنات ،واألبواب بدل من الضمير ،تقديره :مفتحة هي األبواب ،كقولهم :ضرب زيد اليد
والرجل ،وهو من بدل االشتمال31.
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وباعتبار الصفة املشبهة يبلغ عددها إلى مائتين وثالثة وأربعين بناء ،وذلك أن معمول الصفة
إما محلى باأللف والالم أو مضافا أو مجردا عن كل واحد منهما وكل واحد من هذه الثالثة
قد يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا فهذه تسعة أحوال .والصفة قد تكون متضمنة ضمير
املذكر وتثنيه وجمعه ،ولضمير املؤنث وتثنيته وجمعه ،وغير متضمنة لضمير إفراد وال تثنية
وال جمع فهذه تسعة والصفة قد تكون مع كل واحد منهما معرفة باأللف والالم أو مضافة أو
نكرة فهذه سبعة وعشرون باعتبار حال الصفة ،وإذا ضربت في أحوال املعمول وهي تسعة
تبلغ مائتين وثالثة وأربعين بناء32.
الفرق بين الصفة املشبهة واسم الفاعل:
تشبه الصفة املشبهة اسم الفاعل من وجوه ،وتفارقه من وجوه وأما وجوه املشابهة فأربعة:
التذكير ،والتأنيث ،والتثنية ،والجمع .وأما وجوه املفارقة فكثيرة وتزيد على عشرين وجها.
أنها ال تعمل إال في السببي دون األجنبي .نحو :زيد حسن وجهه ،وال يجوز حسن وجه عمرو،
كما يجوز ضارب وجه عمرو ،لنقصانها عن مرتبة اسم الفاعل.
أال يتقدم معمولها عليها ،فال يقال :زيد وجها حسن ،كما يقال :زيد عمرا ضارب.
عدم شبه الفعل ولذلك احتاجت في العمل إلى شبه اسم الفاعل.
أنها ال توجد إال ثابتة في الحال سواء كانت موجودة قبله أو بعده فإنها ال تتعرض لذلك،
بخالف اسم الفاعل ،فإنه يدل على الفعل ،ويستعمل في األزمنة الثالثة ويعمل منها في الحال
ُ
ُ
واالستقبال .ولذلك إذا قصد بالصفة معنى الحدوث أتي بها على زنة اسم الفاعل .فيقال :في
ً
حسن حاسن ،فحسن هو الذي ثبت له الحسن مطلقا وحاسن الذي ثبت به الن أو غدا33.
أنها ال تؤخذ إال من فعل الزم.
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أنها إذا دخل عليها أال وعلى معمولها كان األجود في معمولها الجر ،بخالف اسم الفاعل فإن
النصب فيه أجود.
أنه ال يجوز أن يعطف على املجرور بها بالنصب ،فال يقال :زيد كثير املال والعبيد .بنصب
العبيد .كما تقول :زيد ضارب عمرو ً
وبكرا 34.وزاد ابن السراج فرقا ثامنا:
ِ
أن اسم الفاعل ال يجوز إضافته إلى الفاعل ،ال يجوز أن تقول :عجبت من ضارب زيد وزيد
فاعل ،ويجوز في الصفة املشبهة إضافتها إلى الفاعل أنها إضافة غير حقيقية .نحو الحسن
الوجه .والشديد اليد فالحسن للوجه والشدة لليد واملعنى حسن وجهه 35.وزاد ابن هشام
أخرى:
فروقا
منها أن اسم الفاعل ال يكون إال مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته ،وهي تكون مجارية له
ملنطق اللسان ،ومطمئن النفس ،وغير مجارية له وهو الغالب.
أنه ال يخالف فعله في العمل وهي تخالفه ،فإنها تنصب مع قصور فعلها.
أنه يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف إلى ضميره .نحو :مررت بقاتل
أبيه ،ويقبح مررت بحسن وجهه.
أنه يفصل مرفوع ومنصوب اسم الفاعل عنه .نحو :زيد ضارب في الدار أبوه ً
عمرا ويمنع عند
الجمهور ،زيد حسن في الحرب وجهه .رفعت أو نصبت.
أنه يجوز اتباع معموله بجميع التوابع
أنه يجوز حذفه وإبقاء معموله ،وهي ال تعمل محذوفة36.

وال

يتبع

معمولها

بصفة.

أنه تأتي الصفة املشبهة للداللة على الثبوت واسم الفاعل يدل على صفة متجددة.
حدوث اسم الفاعل في إحدى األزمنة ،والصفة املشبهة تحدث للمعنى الدائم الحاضر ،إال
أن يكون هناك قرينة تدل على خالف الحاضر ،كأن تقول " :كان سعيد حسنا فقبح.
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تصاغ الصفة املشبهة من الفعل الالزم قياسا ،وال تصاغ من املتعدي إال سماعا .نحو :رحيم،
وعليم 37.وزاد األندلس ي :فروقا أخرى أيضا :فقال :األمور التي ضارعت الصفة املشبهة اسم
الفاعل ستة :االشتقاق واتحاد املعنى واإلفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث .وأما
الفرق بين الصفة املشبهة وبين اسم الفاعل فمن وجوه:
أن الصفة ال تؤخذ إال حاال ،واسم الفاعل يصلح لألزمنة الثالثة.
أنه ال تعمل إال فيما كان من سبب موصوفها أعني االسم الذي تجري عليه إعرابها.
أن املنصوب بها ليس مفعوال به صريحا.
أل األلف والالم متى كانت فيها وفي معمولها كان األصل الجر.
أنها تعمل مطلقا من غير تقييد بزمان أو ألف والم.
أنها يقبح أن يضمر فيها املوصوف ويضاف معمولها إلى ضميره .أنها ال توافق الفعل عدة
وحركة وسكونا38.
نماذج للصفة املشبهة ودالالتها في إفادة الطالبين:
يبلغ عدد الصفة املشبهة في الديوان سبعا وعشرين ومائة صفة ،وفيما يلي نماذج منها ،يقول أمير
املؤمنين محمد بلو:
وباملصطفى الهادي الرشيد محمد ** وأصحابه الل والتابع الغر
والشاهد في البيت قوله" :الرشيد" وهو صفة مشبهة مشتق من الفعل الثالثي الالزم "رشد" من
باب فرح ،وقد اشتق منه الصفة املشبهة على وزن فعيل للداللة على الثبوت والدوام ال التجدد
والحدوث.
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إعراب املحل الشاهد قوله" :وباملصطفى الهادي الرشيد محمد وأصحابه والل والتابع الغر"
"باملصطفى" الجار واملجرور متعلقان بالفعل املضارع " أنادي" في البيت السابق" .الهادي" نعت
ثان مجرور" .محمد"
أول لـ"للمصطفى" مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة" ،الرشيد" نعت ٍ
بدل من "املصطفى" مجرور بالتبعية" .وأصحابه" "الواو" واو العطف" .أصحاب" معطوف على
املصطفى مجرور بالتبعية ،وهو مضاف" .الهاء" ضمير متصل مبني على الكسر في محل الجر
مضاف إليه" .والل" "الواو" حرف العطف" .الل" معطوف على أصحاب مجرور بالتبعية.
"والتابع" "الواو" حرف العطف" .التابع" معطوف على الل مجرور بالتبعية" .الغر" نعت
لـ"التابع" مجرور بالتبعية.
وقال أيضا:
وكانوا قديما يعرفون لقاءنا ** كريها بغيضا قبل غزوة فافرا
والشاهد في البيت قوله" :كريها ،وبغيضا" و"كريها " صفة مشبهة مشتق من الفعل الثالثي كره
يكره ،من باب فرح يفرح ،و"بغيضا" أيضا صفة مشبهة مشتق من الفعل الثالثي بغض يبغض
من باب كرم يكرم ،وكالهما على وزن فعيل ،واستعمل الصفة املشبهة للداللة على الثبوت
والدوام.
إعراب املحل الشاهد في البيت قوله" :وكانوا قديما يعرفون لقائنا" "الواو" واو االستئناف" .كانوا"
فعل ماض ناقص مبني على الضم التصاله بواو الجماعة ،الواو ضمير متصل مبني على السكون
في محل رفع اسم كان" .قديما" مفعول فيه ناب عن الظرف متعلق بالفعل املضارع "يعرفون".
"يعرفون" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة .وفاعله ضمير مستتر
تقديره" :هم" ،وجملة الفعل والفاعل في محل النصب خبر كان" .لقاء" مفعول به منصوب
وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،وهو مضاف "نا" ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر
مضاف إليه" .اللقاء"" ،كريها وبغيضا" حاالن من "اللقاء"" .قبل" ظرف زمان منصوب وهو
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مضاف" .غزوة" مضاف إليه مجرور ،والغزوة مضاف" ،فافرا" مضاف إليه مجرور بالكسرة
املقدرة على آخره ،ألنه اسم أعجمي.
وقال أيضا:
ٌ
ٌ
ٌ
الضرابا
ِس ْم ُت
إذا
وضرغام
**
حيي
سمح
ماجد
وإني
ٌ
"سمح ٌ
وحيي "وكالهما صفة مشبهة مشتق من الفعل الثالثي "سمح
والشاهد في هذا البيت قوله:
َ
وحيي" من باب فرح يفرح ،أولهما على وزن ف ِعل ،والخر على ف ِعيل ،وقد استعمل الشاعر الصفة
املشبهة في البيت السابق للداللة الثبوت والدوام.
إعراب املحل الشاهد في البيت قوله" :وإني ماجد ٌ
سمح ٌ
حيي" الواو :واو استئناف" .إن" حرف
نصب وشيبه بالفعل" .النون" نون الوقاية" .الياء" ضمير متصل مبني على السكون في محل
نصب اسم إن " .ماجد " خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة" .سمح حيي" خبر إن الثاني
والثالث مرفوعان.
وقال في بائية:
إذا ما تذكرت الحبيب الذي تولى ** تموج من عيني دموع وتكسب
والشاهد في البيت قوله" :الحبيب" وهو صفة مشبهة مشتق من الفعل الثالثي "حب يحب" من
باب ضرب وقد اشتق منه الصفة املشبهة على وزن فعيل ،للداللة على صفة يتصف بها
املوصوف على وجه الثبوت والدوام.
إعراب املحل الشاهد قوله" :إذا ما تذكرت الحبيب الذي تولى" "إذا" ظرف للزمن املستقبل
متضمن معنى الشرط في محل نصب متعلق بالجواب املقدر" .ما" زائدة "تذكر" فعل ماض مبني
على السكون التصاله بضمير الرفع" .التاء" ضمير مبني على الضم في محل الرفع فاعل مرفوع.
"الحبيب" مفعول به منصوب وعالمة رفعه الفتحة الظاهرة" .الذي" اسم موصول مبني على
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وقال أيضا:
ُ
املحقر
أال أبلغن مني ا ِمل َن َّني رسالة ** وقد يحدث األمر الكبير
والشاهد في البيت قوله "الكبير" وهو صفة مشبهة مشتق من الفعل الثالثي الالزم كبر من باب
كرم يكرم وفرح يفرح ،وقد اشتق منه الصفة املشبهة على وزن فعيل ،للداللة على صفة يتصف
بها املوصوف بها على وجه الثبوت والدوام.
إعراب املحل الشاهد قوله" :وقد يحدث األمر الكبير املحقر" "الواو" واو االستئناف" .يحدث"
فعل مضارع مرفوع" .األمر" مفعول به منصوب" ،الكبير" نعت لـ"الكبير"" .املحقر" فاعل مؤخر.
وقال:
ُ
املختار
للسيد
السيما
**
جميعها
ِلك ْن َت
تحيتنا
أبلغ
والشاهد في البيت قوله" :السيد" وهو صفة مشبهة وهو مشتق من الفعل األجوف "ساد" ،وأصله
َس ْيود ،التقت الياء والواو في الكلمة الواحدة وجاءت األولى ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت مع
َ
الياء الثانية .وقد اشتق منه على وزن ف ْي ِعل ،للداللة على صفة يتصف بها القائم بها وعلى
والثبوت والدوام.
ّ
ْ
ِا ْز َو َر ُار
والقحت
لحييه
وفي
**
صريعا
تركناه
صد ْق
وأي
ِ
والشاهد في البيت قوله" :صريعا" وهو صفة مشبهة مشتق من الفعل الثالثي الالزم صرع ،من
باب نصر ينصر ،وقد اشتق من الصفة املشبهة على وزن فعيل ،للداللة على صفة يتصف بها
املوصوف على وجه الثبوت والدوام .وجاء هنا بمعنى اسم املفعول ،أي مصروع.
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صد ْق تركناه صريعا" "الواو" واو العطف" .أي ّ
إعراب املحل الشاهد" :وأي ّ
صدق" علم من أعالم
وهو مركب تركيبا مزجيا مبني على السكون في محل الرفع مبتدأ" .تركنا" فعل ماض مبني على
السكون التصاله بضمير رفع" .نا" ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع فاعل مرفوع.
"الهاء" ضمير متصل مبني على الضم في محل النصب مفعول به" .صريعا" حال منصوب بالفتحة
الظاهرة.
وقال:
َ
ْ
رام شأو امرأين ناال فخارا ** وعالء أزرى بكل حسيب
والشاهد في البيت قوله" :حسيب" صفة ّ
مشبهة مشتق من الفعل الثالثي الالزم ،حسب يحسب
من باب فرح يفرح ،وقد اشتق منه الصفة املشبهة على فعيل ،للداللة على صفة يتصف بها
املوصوف بها على وجه الثبوت والدوام .وهو بمعنى اسم الفاعل ،أي املحاسب.
َ
إعراب املحل الشاهد في البيت قوله" :أ ْزرى بكل حسيب" أزري " وهو فعل ماض مبني على
الفتحة املقدرة منع من ظهورها التعذر" .بكل" جار ومجرور متعلقان بـ"أزري" وكل مضاف.
"حسيب" مضاف إليه مجرور باإلضافة.
وقال:
وذو الحرص ما إن يزل فقيرا ** وإن الحريص لئيم شقي
ّ
وشقي" وكل منها صفة مشبهة مشتق من الفعل
والشاهد في البيت قوله" :فقير وحريص ولئيم
الثالثي الالزم ،فقر يفقر من باب كرم يكرم ،حرص يحرص ،لئم يلئم وشقي يشقي من باب فرح
يفرح ،لئيم يعرف بلؤمه ،وكلها على وزن فعيل ،استعملت للداللة على صفة يتصف بها
املوصوف على وجه الثبوت والدوام .وهو بمعنى اسم فاعل.
وقال:
أإنك

أنت

فهال

نسيت

**

كساني

قبيال

رفيعا

رفيض
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والشاهد في البيت قوله" :رفيعا" وهو صفة مشبهة مشتق من الفعل الثالثي الالزم ،رفع من باب
كرم يكرم ،وقد اشتق منه الصفة املشبهة على وزن فعيل ،للداللة على صفة يتصف بها
املوصوف على وجه الثبوت والدوام .وقد يكون مبالغة اسم الفاعل على فعيل من رفع يرفع باب
فتح يفتح ،أي رافع.
إعراب املحل الشاهد قوله" :أإنك أنت فهال نسيت كسني قبيال رفيعا رفيض" "الهمزة" حرف
االستفهام" .إنك" إن حرف توكيد ونصب وشبيه بالفعل" .الكاف" ضمير متصل للمخاطب مبني
على الفتح في محل النصب اسم إن" .أنت" ضمير منفصل مبني على الفتح في محل الرفع خبر إن.
"فهال" حرف تحضيض" .نسيت" فعل وفاعل" .كساني" "كسا " فعل ماض مبني على الفتحة
املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر" .النون" نون الوقاية" .الياء" ضمير املخاطب مبني
على السكون في محل النصب مفعول أول "رفيعا" مفعول ثان منصوب بالفتحة الظاهرة .وهو
موصوف" .رفيض" صفة موصوف منصوب بالتبعية.
الخاتمة:
إن هذه املقالة ركزت على الحديث عن حياة جامع قصائد كتاب ديوان إفادة الطالبين من حيث
والدته ونسبه ونشأته وحياته العلمية واختصار أيضا على ذكر أربعة من علمائه ،وأما من حيث
حياته العملية فإنه ألف كتبا من فنون شتى ومن اللغات الثالث العربية واإلنجليزية والفالتية،
وأما الديوان فاشتمل على قصائد متنوعة يبلغ عددها اثنتين وأربعين قصيدة وسبع مقطوعات
ُ
وثالث ن َتف ،وجملة أبياته ثمانمائة وثالثين بيتا ،ووردت في ثمانية أغراض الشعر العربي.
ثم انتقل الباحث إلى الحديث عن الصفة املشبهة من حيث التعريف واألوزان ،والفرق بينها وبين
اسم الفاعل .وأخيرا تطرق الباحث إلى التطبيق فتناول نماذج للصفة املشبهة في ديوان إفادة
الطالبين ،وحللها تحليال صرفيا.
النتائج :
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الصفة املشبهة الواقعة في الديوان بلغ عددها إلى مائة وخمس عشرة صفة مشبهة من بين املعلل
بالحذف ،وبالقلب واملبدل وذلك على التفصيل التي:
عدد الصفة املشهبة الواقع فيها اإلعالل بالتسكين وبالقلب تسع صفات مشبهة.
التي يقع فيها اإلعالل بالقلب فقط بدون التسكين ،ثالث عشرة صفة مشبهة.
فوقعت الصفة املشبهة ساملة من أي تغيير من اإلبدال وال اإلعالل وال القلب وال الحذف ،مائة و
واحدة صفة مشبهة.
ولم يجد الباحث اإلعالل بالحذف وال اإلبدال ،ولو صفة مشبهة واحدة.
استعمل الناظم بعض أوزان هذه األسماء الثالثة املشتقة " اسم الفاعل اسم املفعول الصفة
املشبهة " التي تشرك بعضها على بعض في املعاني والداللة وبلغت إلى اثنين وعشرين صفة مشبهة
وهي على الترتيب التالي:
عدد الصفة املشبهة التي تأتي بمعنى اسم الفاعل ست صفات مشبهة.
عدد اسم الفاعل الذي تدل على معنى اسم املفعول اثنان وثالثون اسما فاعال.
عدد اسم املفعول الذي تأتي بمعنى اسم الفاعل موضعان.
الصفة املشبهة التي تأتي بمعنى اسم املفعول أربع عشرة صفة مشبهة.
اسم الفاعل الذي يأتي بمعنى الصفة املشبهة موضعان.
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وتبين للباحث أن دالالت الصفة املشبهة الواردة في الديوان كلها دالالت تدل على معنى الحاضر
فقط ،كما ذهب إليه بعض النحاة كابن هشام وابن عقيل .وأما الخضري يقول إنها تأتي بمعنى
تدل على األزمنة الثالث.
أورد الباحث مثل هذه الدالالت التي استعمله الناظم في هذه القصائد حيث يقول:
ومن راقب هللا في أمره ** وجاهد فيه فذاك التقي
والداللة هنا عند الشاعر داللة وافقة بمعنى الحاضر :املاض ي املتصل بالزمن الحاضر.
الهوامش واملراجع:
 - 1محمد املبارك التكينة ،األبعاد الفنية في أشعار الوزير جنيد العربية ،بحث مقدم لنيل
شهادة املاجستير في اللغة العربية ،جلمعة أحمد بلو زاريا ،بنيجيريا ،سنة1981-1980 ،م ،ص،
.3
 - 2أغاك عبد الباقي شعيب ،أ .ذ .أدب الصحوة واالستقالل لدى الوزير جنيد بن البخاري،
مقالة قدمها بالجامعة اإلسالمية ساي ،جمهورية النيجر ،بعنوان ندوة الوزير جيند املنعقد ما
بين  -23-22املحرم1419 ،ه ،املوافق-10 :مايو1998 ،م .ص.17 ،
 - 3عبد السالم مرتض ى الحقيقي ،من مراثي الوزير جنيد دارسة أدبية تحليلية ،بحث مقدم إلى
كلية اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية نيجر ،سنة 1424-1423ه ،املوافق2003-2002 :م
نقال عن عبد الباقي شعيب أغاكا ،املطارحة بين الوزير جيند بن محمد البخاري ،ونجله الدكتور
سمبو ولي جنيد ،مجلة النهضة ،مركز الدراسات اإلسالمية جامعة عثمان بن فودي1999 ،م،
ص.148 ،
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 - 4عمر أبوبكر الحاج ،الوزير جنيد كناثر ،بحث مقدم إلى قسم اللغة العربية جامعة عثمان
بن فودي صكتو1981 ،م ،ص.2 ،
 - 5عمر أبوبكر الحاج ،الوزير جنيد كناثر ،ص.3 ،
 - 6غزالي بلو ،كتاب ضبط امللتقطات من األخبار املتفرقة في املؤلفات ،تحقيق وتعليق ،بحث
مقدم إلى جامعة عثمان بن فودي ،لنيل شهادة املاجستير في اللغة العربية ،سنة 2013م ص،
.20
 - 7محمد املبارك التكينة ،األبعاد الفنية في أشعار الوزير جنيد العربية ،بحث مقدم لنيل
شهادة املاجستير في اللغة العربية ،ص.5 ،
 -8غزالي بلو ،كتاب ضبط امللتقطات من األخبار املتفرقة في املؤلفات ،تحقيق وتعليق ،ص.14 ،
 -9غزالي بلو ،كتاب ضبط امللتقطات من األخبار املتفرقة في املؤلفات ،تحقيق وتعليق ،ص.17 ،
 -10عمر أبوبكر الحاج ،الوزير جنيد كناثر ،ص17 ،
 -11غزالي بلو ،كتاب ضبط امللتقطات من األخبار املتفرقة في املؤلفات ،تحقيق وتعليق ،ص،
.22-20
 -12غالدنثي شيخو أحمد ،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ،ص.214 ،
 -13غزالي بلو كتاب ضبط امللتقطات من األخبار املتفرقة في املؤلفات ،تحقيق وتعليق ،ص.16 ،
 -14سمبو ولي جنيد ،البروفيسو ،فن املديح في مدنية صكتو بناؤه وأسلوبه ،ص.144 ،
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 - 15عمر موس ى غدن ،أدب الرحلة في ديوان روائح األزهار من روضة الجنان للوزير جنيد بن
محمد البخاري ،ص3 ،
 - 16املرجع السابق ،والصفحة ص.3 ،
 - 17البركوي ،نظم العوامل النحوية ،املرجع السابق ،ص.35 ،
 - 18محمد عبد الرؤوف املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،دار الفكر املعاصر  ,دار
الفكر ،بيروت ،الطبعة األولى ،دمشق ،سنة1410 ،ه ،د ،1 ،ص.458 ،
 - 19ابن هشام ،أبو محمد عبد هللا جمال الدين بن هشام األنصاري ،شرح قطر الندى وبل
الصدى ،املرجع السابق ،ج ،1 ،ص.277 ،
 - 20الغالييني ،مصطفى بن سليم الغالييني ،جامع الدروس العربية ،شركة القدس بيوت،
الطبعة الثانية ،سنة 2012م ،تحقيق :إسماعيل العقباري ،ج ،1 ،ص.76 ،
 -21الغالييني ،مصطفى بن محمد سليم جامع الدروس العربية ،املرجع السابق ،ج ،1 ،ص،
.76
 -22يوسف املرعشلي ،إعجاز القرآن والدالالت الصرفية ،املرجع السابق ،ص.74 -70 ،
 - 23محمد مصطفى بن حسن الخضري الشافعي ،حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على
ألفية ابن مالك ،ج ،2 ،ص.83 ،
 -24ابن مالك محمد بن عبد هللا بن عبد هللا الطائي ،ألفية ابن مالك
 -25يوسف املرعشلي ،إعجاز القرآن والدالالت الصرفية ،املرجع السابق ،ص.76 ،
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 - 26سيبويه عمرو بن عثمان بن ق ْنبر ،الكتاب دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
الثانية ،سنة .2009 ،تحقيق :إميل بديع يعقوب ،ج ،1 ،ص.239 ،
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 - 27ابن يعيش يعيش بن عبد هللا بن يعيش النحوي ،شرح املفصل ،املرجع السابق ،ج ،6 ،ص،
.81
 -28ابن مالك محمد بن عبد هللا بن عبد هللا الطائي ،ألفية ابن مالك،
 -28محمد عبد العزيز النجار ،التوضيح والتكميل ،املرجع السابق ،ج ،3 ،ص.92 ،
 - 30الصبان ،محمد بن علي الصبان ،حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك،
املرجع السابق ،ج ،3 ،ص4 ،
 -31ابن يعيش بن عبد هللا بن يعيش ،شرح املفصل ،املرجع السابق ،ج ،6 ،ص.9 ،
 - 32ابن هشام األنصاري ،عبد هللا دمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ،مغني اللبيب
عن كتب األعاريب ،املكتبة العصرية شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع،
صيدا بيروت لبنان ،سنة2012 ،م ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،ج.191 ،1 ،
 - 33الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا ،الكشاف عن
حقائق غوامض التنزيل ،دار الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1407 -ه ،ج ،6 ،ص،
.28
 - 34السيوطي ،عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر بن محمد ،همع الهوامع شرح جمع
الجوامع ،املرجع السابق ،ج ،3 ،ص.48 ،
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 - 35السيوطي ،عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر بن محمد بن سابق ،األشباه والنظائر في
النحو ،املكتبة العصرية شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع ،صيدا بيروت
لبنان ،سنة009 ،م ،تحقيق :محمد عبد القادر الفاضلي ،ج ،2 ،ص.233 ،
 -36السيوطي ،األشباه والنظائر في النحو ،املرجع السابق ،ص.233 ،
 -37البغدادي ،أبوبكر محمد بن سهل بن السراج النحوي ابن السراج ،األصول في النحو،
مؤسسة الرسالة بيروت ،الطبعة الثالثة ،سنة1988 ،م ،نحقيق :د .عبد الحسين الفتلي ،ج،1 ،
ص.52 ،
 - 38ابن هشام األنصاري ،عبد هللا دمال الدين ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،املرجع
السابق ،ج ،2 ،ص.531-529 ،
 -39الغالييني ،مصطفى بن محمد ،جامع الدروس العربية ،املرجع السابق ،ج ،1 ،ص.170 ،
 -40يعيش بن يعيش ،شرح املفصل ،املرجع السابق ،ج ،6 ،ص.134-123 ،
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