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 تقديرالشكر وال
الحمد  كحده ال نحصي ثناء عميو، أف كىبنا عمما نافعا كعمبل طيبا. كاستئناسا بقكلو   

ٍذ  :تعالى ـٍ كىاً  ىًزيدىنَّكي ـٍ لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ ألى بُّكي تجد الباحثة نفسيا شديدة االمتناف  ،(ٕ)إبراىيـ:   تىأىذَّفى رى

كميؿ  بفيض مف الشكر كالعرفاف لكؿ مف مٌد يدا لمعكف كلك بكممة نافعة أك لفتة كريمة ناقدة، كا 

، كفيض مف الشكر رحميا ا مف كركد الحب كالعرفاف إلى ميجة القمب كالدتي الحاضرة الغائبة

إلى عائمتي الصغيرة؛ كالدم الغالي، كأخي، كأخكاتي، ًلما ساندتـ كآزرتـ، فكنتـ مني، كمنزلة 

 ىاركف مف مكسى عمييما السبلـ. 

الذم البطكش ستاذم الفاضؿ الدكتكر محمد عبد الرحمف الحجكج أل كشكرم المكصكؿ

مكجيا بمبلحظاتو ك راعيا ك ناقدا ك أفدت مف تكجيياتو كلفتاتو الكريمة الكثير، فمـ يزؿ لي قارئا 

 ا البحث مف فكرتو إلى حيز الكجكد.العممية، حتى خرج ىذ

كالشكر المكصكؿ ألساتذتي األفاضؿ الذيف تتممذت عمى أيدييـ في رحمة الماجستير، 

الدكتكر محمكد كمنيـ خاصة: األستاذ كم، كأرشدكني لمطريؽ، فغرسكا فٌي بذرة البحث كالتفكير المغ

الجامعة األستاذ ، كرئيس قسـ المغة العربية في مبارؾ عبيدات، كاألستاذ الدكتكر ناصر النعيمي

تاذيف الكريميف أعضاء لجنة المناقشة: األستاذ الدكتكر ، ككؿ الشكر لؤلسالدكتكر أحمد الخرشة

شرفاني بقبكؿ مناقشة بحثي ىذا، المذيف دكتكر سيؼ الديف الفقراء؛ حسيف الرفايعة، كاألستاذ ال

 ليضيفا إليو بعضا مف كافر عمميما، فبكركا كجزاىما ا عني خير الجزاء.

نما حالي أماـ قاماتكـ الشامخة كحاؿ   :    )البحر البسيط((ُ)إذ يقكؿ بيمٌ يى عيينة المي  يأبكا 

نًزلةن   *** أكفى مفى الشُّكًر عندى اً في الثَّمفً لك كنتي أعرؼي فكؽ الشُّكًر مى
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قصة الىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في األثر الصرفي الداللي لمصيغ االسمية في  

بالنظر في كذلؾ ، أنمكذجا مكسى عميو السبلـالقرآنية، فاعتمدت الجانب التطبيقي في  قصة 

تطبيؽ ثـ  ،دكاعي اختيار ىذه الصيغ دالليا، كتحديد دكر العدكؿ في داللة النص القصصي

عمى أبعاد القصة الكريمة، كالبحث في أثر الزمف المغكم في الصيغ  العبلمة الصرفية نمكذج

انعكاسو عمى القصة، كال سيما أثر الفرؽ الكمي لمحركات في البعد الزمني الداللي االسمية، ك 

 فييا.

كاعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كقامت عمى ثبلثة فصكؿ: عرض األكؿ منيا   

األثر الداللي الختيار الصيغة االسمية في قصة مكسى عميو السبلـ، كناقش الثاني األثر الداللي 

في الصيغة االسمية في القصة الكريمة، أما الفصؿ الثالث فدار حكؿ األثر الداللي لمعدكؿ 

 لمعبلمة الصرفية كالزمف المغكم في القصة . 

كتكصمت الدراسة لنتائج منيا: أف اختيار الصيغة االسمية، كالعدكؿ بيف الصيغ، كتكظيؼ  

القرآنية دالالت كأبعادا مختمفة، نمكذج العبلمة الصرفية فييا، كالزمف المغكم، يكشؼ في القصة 

 كأف دراسة الصيغ االسمية صرفيا بمنأل عف الداللة يجعميا قكالب جامدة ال ركح فييا.  

   



 

 

Abstract 

The Nominal formula in Mousa's Peace be upon him story in the 

Holy Quran A Morphological semantic study 

 

    Prepared by: Adibeh Mustafa Ahmad Mustafa 

    Supervised by: Dr. Mohammad Abdulrahman Al-Hjooj Al-Btoush 

12/1/2020  

This study aimed at researching the semantic morphological effect 

of the nominal formulas in the Quranic story, so the applied aspect of the 

story of Muoses, peace be upon him, was adopted as a model, by looking at 

the reasons for choosing these semantic formulas, and determining the role of 

justice in the significance of the narrative text, then applying the 

morphological model to the dimensions of the valuable story , researching the 

effect of linguistic time in nominal formulas, and its reflection on the story, 

especially the effect of the quantitative difference of vowels in the semantic 

time dimension in them. 

The study adopted the descriptive analytical method and was 

based on three chapters: the first of which presented the semantic effect of 

choosing the nominal formula in the story of Muose's, peace be upon him, 

and the second discussed the semantic effect of justice in the nominal formula 

in the noble story, while the third chapter handles around the semantic effect 

of the morphological sign and linguistic time in the story. 

The study reached results, including: that the selection of the 

nominal formula, the equilibrium between the formulas, and the use of the 

lmorphological sign model in it, and the linguistic time, reveal in the 

Qur’anic story different indications and dimensions, and that the study of the 

nominal formations exclusively from the significance makes them rigid forms 

without spirit. 

 



 

 

 

 ڀ ڀ ڀ ڀ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ يئ

 پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جئ ی ی ی ی

 [42-42]إبراهيم:  ىئ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔ 

 

 الوقذهة

 ىئ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ                         

الظممات، كرفع عباده بالعمـ أعمى الدرجات، كآتى نبيو خير بنكره الحمد  الذم أنار 

بو الركح األميف عمى خير المرسميف نبينا محمد عميو أفضؿ  ؿى نزَّ المعجزات، قرآنا عربيا مبينا، تى 

 الصبلة كأتـ التسميـ.

الباحثكف منكبيف عميو، يغترفكف مف  برحالكريـ المنيؿ العذب الذم ما ال يزاؿ القرآف   

و، عناكيف دراساتيـ، كيقفكف عمى بحر بيان قة،غدً فيضو، كيجتمبكف مف بيانو كثمراتو المي 

 و كآفاقو، كيستجمكف مكاطف اإلعجاز فيو. يى نٍ يستطمعكف كي 

د كالحكار، كتكظيؼ تراكح بيف السر ؛ تفي أساليب الخطابكتنكع كفي القرآف الكريـ تبايف 

، كتثبيت لركائز العقيدة؛ ىاكمقاصدالدعكة ؛ لما في القصة مف تمبية لغايات قصص القرآنيال

ميو أفضؿ الصبلة لنبي عصمكد ا اني الحكمة كالعظة كالعبرة، كدعمتفحممت القصة القرآنية مع

كسيمة لمتسرية كالتسمية عف قمبو عميو فكانت ، السبلـ كدعكتو في شتى المكاقؼ كاألحكاؿأتـ ك 

 الصبلة كالسبلـ.أفضؿ 

في  النبيلحاؿ كأقربيا مثبل  ،أكثر القصص القرآني دكرانا كألفةقصة مكسى عميو السبلـ ك 

، حتى تخاليا صكرة بتفصيؿ دقيؽ مشاىدىا كأحداثياريًسمت ك  -صمى ا عميو كسمـ – دعكتو

المتناسقة كالحدث  ،حية متحركة، كىذا بفضؿ الحشد الفني لمصيغ كالبنى ذات الدالالت التفاعمية

الدراسة تحت عنكاف " الصيغة االسمية في قصة مكسى عميو  جاءت كلذا؛ تعبير القرآنيفي ال

الكقكؼ عمى ىذا الباب أسباب عدة كما استدعى السبلـ في القرآف الكريـ دراسة صرفية داللية"، 

 : أبرزىا

ر المثؿ القرآني في القيمة العىقىدية لمقصة القرآنية كدكرىا في المجاؿ الدعكم، كدك  -ُ

 تثبيت النبي عميو الصبلة كالسبلـ في المكاجية بيف الحؽ كالباطؿ.
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تحديد السمات الفنية الببلغية لقصة مكسى عميو السبلـ، مف خبلؿ استجبلء العبلقة  -ِ

تيا كمداكالتيا الصرفية الداللية لمصيغ االسمية في تمؾ القصة الكريمة، كتتبع تأكيبل 

 كالمعاجـ ككتب النحك كالصرؼ المختمفة.في كتب التفسير 

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى جكانب جديدة في دراسة القصة القرآنية، لـ فيما   

القرآني. كالربط بيف كؿ القصصي تستكًؼ حقيا بما يبرز دالالت جديدة كمراميى خفٌية في النص 

لتحرير القكالب الصرفية مف الجمكد كربطيا  ؛صة القرآنيةمف الصيغ الصرفية االسمية كالداللة كالق

بركح الداللة كالمعنى في إطار القصة القرآنية. كلتحقيؽ األىداؼ السابقة كظفت الدراسة المنيج 

الكصفي التحميمي لدراسة الصيغ االسمية، القائـ عمى عرض القضية ذات الصمة المباشرة بمباحث 

ذكر اآلراء المتعمقة بيا؛ كذلؾ بالرجكع إلى مصنفات ئيا بغناالمكضكع، ثـ مناقشتيا كتحميميا كا  

ال سيما في النص ك النحاة كالمفسريف لبياف األثر الداللي لمصيغ الصرفية االسمية، كتناكؿ داللتيا 

 ا في قصة مكسى عميو السبلـ.القرآني، كتحديدن 

ككقؼ البحث عمى عدد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع البنى كالصيغ الصرفية، 

داللتيا كأثرىا عمى المعنى الببلغي لمنص القرآني، كدراسة بف ميسية  رفيقة لسكرة يكسؼ تحت ك 

عنكاف "الداللة الصرفية في سكرة يكسؼ عميو السبلـ" في جامعة منتكرم قسنطينة في الجزائر، 

في كدراسة أخرل معنكنة  بػ " الداللة الصرفية لسكرة الفتح" لمدكتكر حمدم صبلح الديف اليدىد 

مجمة جامعة طيبة لآلداب كالعمـك اإلنسانية، كثالثة بعنكاف " البنية الصرفية كدالالتيا في القرآف 

 الكريـ سكرة إبراىيـ أنمكذجا" لمباحثة زينة الصالحي في جامعة الحاج لخضر باتنة في الجزائر.

 مىلفعمي، فضبل عببعدييا االسمي كالمصيغ تعرضت لمداللة الصرفية أما الدراسات السابقة ف     

تناكليا سكرة بعينيا، في حيف اقتصرت ىذه الدراسة عمى الصيغ االسمية بأنكاعيا المختمفة، 

، كاف ليا الحظ األكبر مف مى سكر قرآنية عدةعإضافة إلى تناكليا قصة قرآنية تتكزع مشاىدىا 

لتناقش المعنى الصرفي لمصيغ االسمية في القصص القرآني،  ؛التداكؿ مف بيف قصص األنبياء



ٖ 

 

ا كدكرىا في إبراز جماليات النص القرآني، كتكامؿ العنصر القصصي فييا، كما نحا البحث اتجاىن 

عمى الصيغ العبلمة  قا نمكذجعالج الداللة القصصية مطبّْ ا في الدرس الصرفي الداللي، فجديدن 

، كىك ما يغيب عادة عف ىذا النكع مف مغكمال يازمنث في بحك  ،االسمية في القصة الكريمة

 الدراسات.  

 كجاءت الدراسة في ثبلثة فصكؿ كسبعة مباحث، تكزعت عمى النحك اآلتي:    

لسبلـ"، كاشتمؿ عمى " األثر الداللي الختيار الصيغة االسمية في قصة مكسى عميو االفصؿ األكؿ:

الختيار كؿ مف المصادر كالمشتقات كالجمكع في القصة ؛ عالجت األثر الداللي ثبلثة مباحث

 الكريمة.

كسى عميو السبلـ" كجاء في الصيغة االسمية في قصة مفي عدكؿ م" األثر الداللي لالثاني:الفصؿ 

األثر الداللي لمعدكؿ في الصيغ االسمية في قصة مكسى عميو السبلـ، سكاء  ، تناكالمبحثيف

 دكؿ بيف الصيغ االسمية في التركيب الكاحد.العدكؿ في أصؿ الصيغة، أك الع

االسمية في قصة  ةفي الصيغ مغكملي لمعبلمة الصرفية كالزمف الالفصؿ الثالث: " األثر الدال 

األثر الداللي لتطبيؽ نمكذج العبلمة عمى األكؿ ؛ ناقش ككقع في مبحثيف مكسى عميو السبلـ"

 فييا. لثاني األثر الداللي لمزمف المغكمفي حيف ناقش ا الصيغ االسمية في القصة الكريمة.

ت بالمصادر بٍ ، مع ثى خاتمة ضمت أىـ النتائج التي خرجت بيا الدراسةعمى مؿ البحث تشاك 

   .كالمراجع

؛ فمف الكريمة في دراسة داللة القصةات الكتب العربية قديميا كحديثيا، أمٌ مف بحث أفاد الك 

كالبحر المحيط ألبي حياف األندلسي، كالتحرير  كأىميا: الكشاؼ لمزمخشرم، ذلؾ كتب التفسير

لمزبيدم، : لساف العرب البف منظكر، كتاج العركس مثؿ كالتنكير البف عاشكر. كالمعجمات المغكية

الكتاب لسيبكيو، ككتب ابف جني، كشرح المفصؿ البف يعيش،  الصرؼ، كأىميا:ك  النحك كمف كتب

إبراىيـ  :ة الحديثة ألشير المغكييف المحدثيف؛ أمثاؿكشرح الشافية لمرضي األستراباذم، ككتب المغ
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 اـ حساف، كفاضؿ السامرائي. أنيس، كتمٌ 

حصاءات الصيغ االسمية كمف ا لصعكبات التي اكتنفت البحث، فتمثمت في كفرة النماذج كا 

ألىـ داللة كأثرا منيا األشد صمة بالباب المدركس، كاالبحث فقارىبى في قصة مكسى عميو السبلـ، 

لكفرتيا في القصة  –اإلحاطة بقدر كبير مف النماذج  مف الجكدة أفٌ  لكارتأ النص القصصي، في

بعاده أل تجميةفي داللة النص القصصي، ك  أىمية ما لذلؾ مف، لكتحميميا كدراستيا -الكريمة

مجاؿ الدراسة تطبيقي داللي. كمف الصعكبات كذلؾ قمة المصادر كالمراجع  ال سيما أفٌ ك ، المتنكعة

نمكذج بتكظيؼ مناىج حديثة، كالنظر في  التي تناكلت الداللة الصرفية في القصص القرآني

معنى الداللي عمى ال هأثر ك  النظر في الفرؽ الكمي لمحركات،، ك ، كالزمف المغكمالصرفية العبلمة

 زمني.ال

ي ألرجك بعممي ىذا كجو ا تعالى، فإف كاف ذا نفع فبمنة ا كفضمو، إنٌ ففي الختاـ ك  

ف أخطأت أك قصرت، فأسألو أجر المجتيديف.   كا 

 لىٍيًو أيًنيبي كٍَّمتي كىاً  مىٍيًو تىكى مىا تىٍكًفيًقي ًإالَّ ًبالمًَّو عى  (ٖٖ)ىكد:  كى
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 الحوييذ

 أكال: القصة القرآنية.

، إذا قصَّ القصص كالقصة معركفة، كالقصُّ اتباع األثر، كيقاؿ: خرج : ًفعؿي القصُّ   القاصّْ

ا بعد ا، إذا اقتفى أثره، كقيؿ القاصُّ يقصُّ القصص إلتباعو خبرن ا في أثر فبلف، كقصٌ فبلف قصصن 

 . (ُ)خبر، كسىٍكؽ الكبلـ سىٍكقا

نٌ   الذم يقصُّ الحديث يذكر القصة شيئا فشيئا، كييتًبع الخبر  ما سميت الحكاية قصة؛ ألفٌ كا 

بعضو بعضا. كغالبا ما سميت األخبار التي جاء بيا القرآف الكريـ بػالخبر أك النبأ، فاستعمؿ 

في حيف استعمؿ  النص القرآني النبأ كاألنباء في اإلخبار عف األحداث البعيدة زمانا أك مكانا،

 .(ِ)ف حكادث قريبة العيد بزمف الركايةالخبر كاإلخبار في الكشؼ ع

نما ىي كسيمة لئلرشاد كالعظة، كالتشريع، كغاية القصة القرآنية ليست البعد الفني، كا ٌ  

كبناء الفرد كالمجتمع، كتناكؿ سيد قطب تمؾ المقاصد بإسياب في كتابو "التصكير الفني في 

 :(ّ)أتييالقرآف"، نكجز منيا ما 

لنبكة محمد عميو السبلـ كرسالتو؛ إذ تذكّْر بقصص  كتصديؽ لمحؽٌ إثبات  القصة القرآنية  -ُ

 األقكاـ السابقيف، كأنبياء ا الصالحيف.

، بسرد قصصيـ مع أقكاميـ في سبيؿ الدعكة تيـكرساال  تأكيد كحدة دعكة جميع األنبياء -ِ

براىيـ ،كلكط ،كما في قصص نكح ،كالتكحيد  كعيسى عمييـ السبلـ. ،كمكسى ،كا 

ا في ككنو مف نصرة الحؽ كىزيمة الباطؿ، فكاف ذلؾ كسيمة لتثبيت النفكس،  بياف سنة -ّ

 كزيادة اإليماف بنصر ا.

                                                           

، مادة ىػُُْْ، ّىػ(: لساف العرب، دار صادر، بيركت، طُُٕابف منظكر، محمد بف مكـر )ت: ينظر: ُ) 
 )قصص(.

 ـ،ُُٖٗ ،مؤسسة شباب الجامعةينظر: حسف، محمكد السيد: اإلعجاز المغكم في القصة القرآنية، ( ِ
 .ُّْ-ُِْص
 .ُْٓ-ُْْـ، صََِْ، ُٕ( ينظر: قطب، سيد: التصكير الفني في القرآف، دار الشركؽ، مصر، طّ
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 تصديؽ ما جاء بو القرآف الكريـ مف كعد ككعيد، كترغيب كترىيب. -ْ

ما كما في قصة خمؽ آدـ كعيسى عميي بياف قدرة ا تعالى المعجزة عمى خكارؽ األمكر، -ٓ

 السبلـ.

  الكريمة:سمات القصة 

برز قصة مكسى في النص القرآني متناثرة، عمى صكرة مشاىد كلقطات مف حياة النبي تى 

نما جمعت أحداثيا  الكريـ، مكزعة عمى سكر قرآنية متعددة، فمـ تجمعيا سكرة كاحدة، كا 

فرد يي لـ ليقرر بأنو:"  ق(ُُٗ)ت:  عدة، مما دفع السيكطي سكر قرآنية فصيبلتياكشخكصيا كت

 كمو أف يككف القرآف كاد :بعضيـ قاؿ حتى القرآف، في ذكره كثرة مع بو سمىسكرة تلمكسى 

، لبسط ))سكرة األعراؼأك القصص( سكرة(طو( أك )سكرة بو تسمى أف سكرة أكلى ككاف لمكسى،

 . (ُ)قصتو في الثبلثة ما لـ يبسط في غيرىا"

كمفاصؿ مختمفة أكحت ىذه القصة الكريمة في سكر القرآف الكريـ، بطرؽ شتى، كأعيدت 

لمقارئ بمشاىد تمكج حركة كحكارا، كزاخرة بانفعاالت كسمات تمنح العبرة كالعظة بصكرة غير 

 مباشرة.

يا أكثر القصص القرآني دكرانا، مما ألنٌ  ؛ييا المستكيات السردية كالخطابيةكتعددت ف

لتبرز األحداث كالمكاقؼ الحية، كىذا التكرار ليس  ؛ا في مستكيات السرد كالخطابيستدعي تنكعن 

 ،كزاكية مختمفة لنقؿ حركة الشخصيات ،مف قبيؿ اإلعادة المممة، بؿ في كٌؿ تكرار لفتة جديدة

 كتجسيد الحدث. ،كسير االنفعاالت

كىي القصة األشمؿ مف قصص القرآف الكريـ، إذ عرضت حياة النبي الكريـ مف لحظة ما  

تى زمف التيو كالكفاة، كتراكح السرد في اآليات كالسكر بيف التفصيؿ كاإلجماؿ، بينما قبؿ الميبلد، ح

رت مف أجميا في تمؾ السكرة، كً ألف تفصيبلتيا ال ترفد الغاية التي ذي  ؛تجمؿ بعض السكر القصة
                                                           

تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الييئة (: اإلتقاف في عمـك القرآف، قُُٗ)ت:  السيكطي، جبلؿ الديف ُ)
 . ُٗٗ/ُ، ـُْٕٗالمصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
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ألف تمؾ التفاصيؿ تخدـ غاية السكرة  ؛كر أخرل في ذكر أدؽ تفاصيؿ القصةتسترسؿ سفي حيف 

 .(ُ)كما في سكرتي )القصص، كطو( ،كىدفيا

 كشممت قصة مكسى عميو السبلـ أربعة محاكر، تمثمت في: 

خركجو ك  ،حادثة قتمو القبطيك ما قبؿ كالدتو، ثـ كالدتو، كتربيتو في كنؼ فرعكف،  األكؿ:المحكر 

 الرسالة. ب تكميؼكال زكاجو كعممو، كرحمة العكدة إلى مصر،ك  إلى مديف،

يماف السحرة، كىركب مكسى  المحكر الثاني: دعكة فرعكف إلى التكحيد، كمكاجية سحرة فرعكف، كا 

 فرعكف.الطاغية كقكمو مف بطش فرعكف، كغرؽ 

تمؾ الحكمة مف كانكشاؼ ، و كاستنكار فعمواتباعك المحكر الثالث: الرحمة إلى العبد الصالح، 

 .فعاؿاأل

كاستبلـ األلكاح، كفتنة بني إسرائيؿ بعبادة  المحكر الرابع: عبلقتو ببني إسرائيؿ، كالخركج لمميقات،

، كرفض قكمو دخكؿ األرض المقدسة، العجؿ، كغضب مكسى مف أخيو ىاركف، كعقاب السامرمٌ 

     كالتيو في سيناء.

 ثانيا: الصيغة االسمية:

 :عمـ الصرؼ 

رؼ عمـ إلى عمـ الصرؼ، إذ ىي فرع منو. كعي  رجكعرض التكالحديث عف الصيغة االسمية يف

الصرؼ قديما بالتصريؼ، كمف أشمؿ تعريفات ىذا المصطمح قديما؛ تعريؼ ابف جني )ت: 

:" معنى قكلنا التصريؼ ىك: أف تأتي إلى الحركؼ (التصريؼ الممككي)ق( في كتابو ِّٗ

                                                           

السعدكف، نبياف كيكسؼ الطحاف: مشاىد مف قصة مكسى عميو السبلـ في القرآف )دراسة أسمكبية(، ينظر:  ُ)
ـ، َُِِمنشكر في مجمة كمية العمـك اإلسبلمية، جامعة المكصؿ، المجمد السادس، العدد الثاني عشر، بحث 
    .ُص
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 )شرح ، كيضيؼ في(ُ)األصكؿ، فتتصرؼ فييا بزيادة حرؼ أك تحريؼ بضرب مف ضركب التغيير"

فرقا جكىريا بيف عممي الصرؼ كالنحك، إذ يقكؿ:" فالتصريؼ إنما ىك ، (ؼالمنصؼ في التصري

 لرضي األستراباذم، فيما يعرفو ا(ِ)لمعرفة أنفس الكممة الثابتة، كالنحك  لمعرفة أحكالو المتنقمة"

كاؿ بنية الكممة كبما يككف لحركفيا مف أصالة أح عمـ بأصكؿ يعرؼ بوبأنو " ،(قٖٔٔ)ت: 

مالة، كبما يعرض آلخرىا مما ليس بإعراب كال بناء مف كزيادة كحذؼ كصحة  دغاـ كا  عبلؿ كا  كا 

 .(ّ)"الكقؼ

أما عند المحدثيف فيك:" العمـ الذم تعرؼ بو كيفية صياغة األبنية العربية، كأحكاؿ ىذه 

يعرؼ بالمكرفكلكجيا، الذم يبحث بنية  . كىك عند المسانييف(ْ)األبنية التي ليست إعرابا كال بناء"

 .(ٓ)كحدتو الصرفية عندىـ ىي )المكرفيـ(ك الكبلـ 

خرج بذلؾ األسماء المبنية، كميداف عمـ الصرؼ ىك االسـ المتمكف كالفعؿ المتصرؼ، كيي 

كاألسماء األعجمية، كاألفعاؿ الجامدة، ككذلؾ حركؼ المعاني مف باب الصرؼ، فشركط تصريؼ 

                    )بحر الرجز(  :(ٔ)التصرؼ، كاالشتقاؽ، كالزيادة عمى حرفيف، كما في قكؿ ابف مالؾالكممة ىي: 

 رمحى  كاىما بتصريؼو رؼ بىرم *** كما سً كًشبييوي مف الصٌ  رؼه حى 

  كل ما غييّْرا***  قاًبؿى تصريؼو سً  بلثيٍّ ييرل  ف ثي نى مً أدٍ  يسى كلى 

                                                           

ىػ(: التصريؼ الممككي، تحقيؽ: محمد سعيد الحمكم، مطبعة شركة ِّٗ ابف جني، أبك الفتح عثماف )ت:ُ) 
 .ِالتمدف الصناعية، مصر، )د.ت(، ص 

ىػ(: المنصؼ، شرح كتاب التصريؼ أبي عثماف المازني، دار إحياء ِّٗ ابف جني: أبك الفتح عثماف )ت:( ِ
 .ْ/ُـ، ُْٓٗالتراث القديـ، )د.ـ(، 

، دار الكتب يفقيؽ: محمد نكر الحسف كآخر ىػ(: شرح شافية ابف الحاجب، تحٖٔٔ، الرضي )ت: األستراباذم( ّ
 .ٕ/ُـ، ُٕٓٗالعممية، بيركت، 

 .ٕ، ص ـُّٕٗ عربية، بيركت،الار النيضة الراجحي، عبده: التطبيؽ الصرفي، د( ْ
المكرفيـ: أقؿ كحدة صرفية ذات معنى، كمف سماتيا أنو ال يمكف تقسيميا إلى كحدات أقؿ مع المحافظة عمى ( ٓ

المكرفيـ في العربية، مجمة عمـك المغة دراسات عممية محكمة،  ، محمد عبد الكىاب: أنكاعشحاتوالمعنى. ينظر: 
 .ُٖٗص  ـ،ُٖٗٗدار غريب، القاىرة، المجمد األكؿ، العدد الثاني، 

ىػ(: تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ: عبد ْٕٗالميرادم، الحسف بف قاسـ )ت: ٔ) 
 .َُٗٓ/ّـ، ََُِة، الرحمف عمي سميماف، دار الفكر العربي، القاىر 
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:" دراسة البنية أك البحث في الصرؼ حديثا بأنواب إلى مكضكع كأشار رمضاف عبد التك 

القكاعد المتصمة بالصيغ كاشتقاؽ الكممات كتصريفيا كتغيير أبنية األلفاظ لمداللة عمى المعاني 

 .(ُ)المختمفة"

 :البناء كالصيغة كالكزف 

كبما أف عمـ الصرؼ يختص بدراسة االسـ المتمكف كالفعؿ المتصرؼ، كبما أف مجاؿ 

)الصيغة االسمية(، فإف ذلؾ يكحي بضركرة البحث في مفيـك الصيغة، كمدل البحث ىك 

 . الماثؿ بيف ىذه المصطمحات ارتباطيا بمفيكمي البنية كالكزف، كالفرؽ

الصيغة قالب صرفي تصاغ مف خبلؿ الكممات ذات األصكؿ أف تٌماـ حٌساف يرل  

فة كالمشتقة، فالضمير، االشتقاقية، كىذا يدؿ عمى أف الصيغة خاصة بالكممات المتصر 

مبنى )؛ كيرل أف:" التفريؽ بيف الصيغة كىي (ِ)كالظركؼ، كاألدكات، كأكثر الخكالؼ ال صيغ ليا

تفريؽ ىاـ جدا، لو مف األىمية ما يككف منيا لمتفريؽ  (مبنى صكتي)كبيف الميزاف كىك  (صرفي

بيف عممي الصرؼ كاألصكات، كقد يتفؽ ىيكؿ الصيغة في صكرتو مع ىيكؿ الميزاف، فالفعؿ 

( أيضا كلكنيما يختمفاف في فعؿ األمر )ًؽ(" ( كميزانو )فىعىؿى ( صيغتو )فىعىؿى رىبى )ضى
(ّ). 

كحركاتيا كسكناتيا، بغض النظر عف  فالبنية ىي تركيب خاص لمحركؼ يشمؿ ترتيبيا 

ذا ما ت تمؾ الحركؼ في قالب خاص، كقياس بَّ صي  تأليفيا اسما، أك فعبل، أك حرفا بداللة عامة، كا 

محدد، كحممت داللة خاصة بمشتؽ أك متصرؼ صارت صيغة، كتمؾ الصيغة ليا ميزاف يحدد 

 ، كىك الكزف الصرفي. الحذؼ كالزيادة كاإلعبلؿ كاإلبداؿ كالتحكالت الصرفية الحاصمة

                                                           

ـ، ُٕٗٗ، ّعبد التكاب، رمضاف: المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط( ُ
 .َُص 
 .ُّّـ، ص ُٖٗٗ، ّينظر: حٌساف، تٌماـ: المغة العربية معناىا كمبناىا، عالـ الكتب، القاىرة، ط ِ)
 .ُْٓ، ص مرجع سابؽحساف، تماـ: المغة العربية معناىا كمبناىا،  ّ)
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( تجمع البنية كالصيغة كالكزف، فالبنية ىي حركفيا التي تنظـ الكممة داًرسفمثبل كممة ) 

العيف، كالكزف عمى  صحيحمع الحركات كالسكنات، كالصيغة ىي اسـ فاعؿ مف فعؿ ثبلثي 

 القياس )فاعؿ( لتمؾ الصيغة.

في حيف نجد في الضمائر بناء كال نجد صيغة، كفي فعؿ األمر )ًعد( مثبل فإف كزنو )ًعؿ(  

مجاؿ الدراسة كسيقتصر كصيغتو عمى صيغة فعؿ األمر، فالصيغة ىي األدؽ تخصيصا لمداللة، 

  عمى الصيغ االسمية فقط.

 ثالثا: الداللة الصرفية:

االستدالؿ عمى الطريؽ بالدليؿ أك الداؿ، كاإلبانة عف شيء غامض بغية  لغةالداللة:  

 . (ُ)الكصكؿ إلى المقصد

كفي االصطبلح االستدالؿ عمى المعنى بالمفظ؛ فيككف المفظ ىك الدليؿ الذم يكصمنا إلى 

المعنى المطمكب كىك المدلكؿ. كيعرؼ عمـ الداللة بأنو )دراسة المعنى(، أك )العمـ الذم يدرس 

المعنى(، أك )ذلؾ الفرع مف عمـ المغة الذم يتناكؿ نظرية المعنى( أك)ذلؾ الفرع الذم يدرس 

 .(ِ)الشركط الكاجب تكافرىا في الرمز حتى يككف قادرا عمى حمؿ المعنى(

مكتكبة،  ـمنطكقة أأكانت كعمى ىذا فعمـ الداللة خاص بدراسة العبلقة بيف الكممة سكاء  

 كما تدؿ عميو، مف أشياء محسكسة ليا كقع خارجي، أك فكرة كاقعة في الذىف، أك حدث خارجي.

كمف  (ّ)تياأبنيأما الداللة الصرفية فيي نكع مف الداللة نستمدىا مف الصيغ الصرفية ك  

 سياقاتيا.

 

                                                           

 ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )دلؿ(.( ُ
 .ُُـ، ص ُٖٗٗ، ٓعمر، أحمد مختار: عمـ الداللة، عالـ الكتب، القاىرة، ط  ِ)
. كينظر: عمر، ْٕصـ، ُْٖٗ، ٓالمصرية، القاىرة، ط مكتبة اإلنجمكينظر: أنيس، إبراىيـ: داللة األلفاظ،  ّ)

 .َُّأحمد مختار: عمـ الداللة، مرجع سابؽ، ص 
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 :المعنى كالداللة 

المعنى كالتفسير كالتأكيؿ ركل األزىرم عف أحمد بف يحيى قاؿ:  كجاء في لساف العرب:" 

 .(ُ)كاحد" كمعنى كؿ كبلـ مقصده

الداللة ىي المعنى، بؿ ىناؾ فرؽ دقيؽ  المعنى ىك الداللة، أك أفٌ  لكف ىذا ال يعني أفٌ  

إلى  إذ يرل ىادم نيىر، أنيـ ذىبكاكاختمؼ المحدثكف في تمييز المعنى عف الداللة،  بينيما،

 :(ِ)ثبلثة آراء

 فريؽ يرل أف مصطمح الداللة كمصطمح المعنى مترادفاف. -ُ 

 ألف الداللة مقتصرة عمى المفظة المفردة.؛ ؽ يرل أف المعنى أعـ مف الداللةفري -ِ

كليس كؿ معنى يتضمف  ،فريؽ يرل أف الداللة أعـ مف المعنى؛ ألف كؿ داللة تتضمف معنى -ّ

 داللة، فبينيما عمـك كخصكص. 

الثالث فيقكؿ:" مصطمح الداللة عندنا أكسع كأشمؿ مف مصطمح المعنى، ثـ يرجح الرأم 

إذ يدخؿ ضمف الداللة الرمكز المغكية )األلفاظ( كغيرىا مف أدكات االتصاؿ كاإلشارات كالرمكز 

فالداللة ليست معنى، بؿ ىي تفسير لمرمز، أيا كاف فقد يككف شيئا مكتكبا أك   (،ّ)كالعبلمات"

حدث، أما المعنى فيك مرتبط بالمفظ المكتكب  يو داللة لفكرة أك تصكر أكمرئيا أك مسمكعا، كف

 أك المنطكؽ. 

أف بعض الكممات المكتكبة قد تحمؿ داللة كال  كترجح الدراسة رأم الفريؽ الثالث بدليؿ 

ف إتحمؿ معنى، كحاؿ الحركؼ المقطعة في بداية بعض سكر القرآف الكريـ. كبذلؾ يمكف القكؿ 

 .ف الداللة داخمة في أغمب العمـكا  يا عمـ المعجمات، ك المعاني مجال

                                                           

 ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )عني(.ُ) 
 .ِٖ -ِٕصـ، ََِٕ ،دار األمؿ لمنشر، إربدعمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي،  :ىادم ر،يى ينظر: ن ِ)
 .ِٗ، مرجع سابؽ، صعمـ الداللة التطبيقي في التراث العربيىادم، نيىر:  ّ)
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 الفصؿ األكؿ 

 األثر الداللي الختيار الصيغة االسمية 

 مكسى عميو السبلـفي قصة 
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 المبحث األكؿ 

 األثر الداللي الختيار الصيغة المصدرية 

 ة مكسى عميو السبلـفي قص
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 المطمب األكؿ: اختيار الصيغة القرآنية

فالنظـ  في النظـ القرآني، تنفرد بولكؿ صيغة مف صيغ القرآف الكريـ دكرىا الداللي الذم 

ىػ(:" تعميؽ الكمـ بعضيا ببعض كجعؿ بعضيا بسبب ُْٕعند عبد القاىر الجرجاني )ت:

كانت أ، كىذا النظـ ال يتأتى إال بسمات ثابتة، كدالالت تتسـ بيا تمؾ الصيغة، سكاء (ُ)بعض"

مة في سياؽ. فالصيغة القرآنية جاءت مقصكدة لذاتيا، ال تحيد عف بنائيا منتظً  مفردة أـ

كتمكضعيا، كينطكم اختيارىا عمى دالئؿ إعجازية، ال تؤدييا غيرىا مف الصيغ، كمثالو ما أشار 

ًإٍذ قىاؿى ميكسىى أًلىٍىًمًو  :ىػ( في تأممو سكرة النمؿ، لما ذكر قكلو تعالىَّْإليو الباقبلني )ت: 

ـٍ ًبًشيىابو  بىرو أىٍك آًتيكي ـٍ ًمٍنيىا ًبخى ـٍ تىٍصطىميكفى  ًإنّْي آنىٍستي نىارنا سىآًتيكي ( كقارنو ٕ)النمؿ:  قىبىسو لىعىمَّكي

مىى النَّاًر ىيدنل:بقكلو تعالى في سكرة طو ـٍ ًمٍنيىا ًبقىبىسو أىٍك أىًجدي عى (، كقكلو َُ)طو:  لىعىمّْي آًتيكي

ـٍ في سكرة القصص: ٍذكىةو ًمفى النَّاًر لىعىمَّكي بىرو أىٍك جى ـٍ ًمٍنيىا ًبخى (، ِٗ)القصص:  تىٍصطىميكفى لىعىمّْي آًتيكي

كعمؿ الباقبلني ىذا االختبلؼ في الصيغة االسمية في )قبس( ك )جذكة( في اآليات السابقة؛ ألف 

ا سبحانو كتعالى،" قد تصرؼ في كجكه، كأتى بذكر القصة عمى ضركب، ليعمميـ عجزىـ عف 

ؽ ذلؾ ... ليككف أبمغ في تعجيزىـ ... ككؿ كممة مف ىذه ا ف أنبأت عف جميع طيري لكممات كا 

، كىك يمتفت إلى دكر المفردة في ىذا السياؽ، في إثبات (ِ)قصة بميغة بنفسيا تامة في معناىا"

 إعجاز النظـ القرآني.

كمعايير اختيار الصيغة القرآنية متعمقة بالداللة، كىي الغاية األسمى في النظـ القرآني، 

فببلغة النظـ ناشئة بداية مف ببلغة اختيار لما يترتب عمييا مف أمكر عقدية كأحكاـ شرعية، 

غاية، كفي الداللة  الصيغة القرآنية، إذ يرل الباقبلني أف:" كؿ كممة لك أفردت كانت في الجماؿ

                                                           

ىػ(: دالئؿ اإلعجاز، تعميؽ: السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة لمطباعة ُْٕالجرجاني، عبد القاىر)ت: ُ) 
 .ُٓص ـ،ُٖٗٗ، ِكالنشر كالتكزيع، بيركت، ط

ىػ(: إعجاز القرآف، تحقيؽ: السيد أحمد صقر، دار المعارؼ، َّْالباقبلني، أبك بكر محمد بف الطيب )ت: ِ) 
 .ُٖٗ، ص ـُْٓٗمصر، 
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، (ُ)تيا ذكاتييا، تجرم في الحسف مجراىا، كتأخذ معناىا"قارنتيا أخكاتيا كضامٌ  آية، فكيؼ إذا

ٍنده ميٍغرىقيكفى قكلو تعالى:كعمى ىذا نقيس تعييف المفظ )رىٍىكا( في  ـٍ جي  كىاٍتريًؾ اٍلبىٍحرى رىٍىكنا ًإنَّيي

أك مادة )رىك( داللة السككف لمبحر،  (، بما يكحي بالسككف كاليدكء، سكاء حممتِْ)الدخاف: 

، فإف ذلؾ منعكس عمى الجك العاـ لآلية، ككأف سككف الجثث كىدأتيا حاؿ (ِ)اليبس لمطريؽ

 البداية.مفركغ منو منذ 

ق( في مثمو السائر أف اختبلؼ الصيغة مف ىيئة ألخرل جدير ّٕٔكيرل ابف األثير)ت: 

بتحكيؿ القبيح إلى حسف، كالحسف إلى قبيح، كفؽ ما يقتضيو السياؽ، كيضرب مثبل عمى ذلؾ 

بكممة )خكد(، فيي عنده في صيغتيا االسمية )خٍكده( أجمؿ كأحسف منيا في صكرتيا الفعمية 

دى( كى  . (ّ))خى

في حيف يعتقد الرافعي أنو:" ال بد في مثؿ نظـ القرآف مف إخطار معاني الجمؿ كانتزاع جممة      

ما يبلئميا مف ألفاظ المغة، بحيث ال تًندُّ لفظة، كال تتخمؼ كممة، ثـ استعماؿ أمسّْيا رحما 

 .(ْ)بالمعنى، كأفصحيا في الداللة عميو، كأبمغيا في التصكير، كأحسنيا في النسؽ"

 بيف التاـ الداللي التطابؽ أف مفادىا لغكية مسمَّمة أساس عمى االختيار نظرية كتيبنى

بيف المفردات، كلك عمى المستكل  دقيقة داللية فركؽ كجكد مف بد كارد، فبل غير أمر المفردات

 . (ٓ)السياقي لمنص

                                                           

 . َُٗص مرجع سابؽ، ، الباقبلني: إعجاز القرآف ُ)

 . (رىك)، مادة مرجع سابؽينظر: ابف منظكر: لساف العرب، ِ) 

بدكم طبانة، دار نيضة ك ىػ(: المثؿ السائر، تحقيؽ: أحمد الحكفي، ّٕٔابف األثير، ضياء الديف )ت: ينظر: ( ّ
 . ِْٗ/ُ، ـُٗٓٗمصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 

ـ، ُّٕٗ، ٗالرافعي: مصطفى صادؽ: إعجاز القرآف كالببلغة النبكية، دار الكتاب العربي، بيركت، ط( ْ
 .ِِٔص
ـ، ص ََِٖاكم، عبد الحميد: اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ، المكتبة العصرية، بيركت، ( ينظر: اليندٓ
ٕٖ. 
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قد تحؿ محميا، كالبحث في اختيار الصيغة متعمؽ بدراسة الصيغة ذاتيا، كالبدائؿ التي  

 كتمييز سبب اختيار تمؾ الصيغة كأثرىا الداللي في القصة.

أما الصيغة في القصص القرآني، فتحمؿ أبعادا تتعمؽ بأسس بناء القصة، المتراكحة بيف 

الحذؼ كالذكر، كالتقديـ كالتأخير، كاإلطناب كاإليجاز، كالسرد كالحكاية كالحكار، كبناء الشخكص 

 كارد في صفحات البحث بإذف ا.  كاألحداث، كمثاؿ ذلؾ
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 المطمب الثاني: داللة المصدر الصرفية

براز المعنى  تقـك المكرفكلكجيا في المسانيات الحديثة عمى دراسة الكحدات المغكية، كا 

ـ الكبلـ، إذ يرمي إلى تحديد اقسالبحث في أىك  الفرعفي ىذا  المحكر األبرزالمترتب عمييا، كلعؿ 

ـ المغكيكف القدماء الصيغ كتصنيفيا كدراستيا مف حيث ىي مفردة في ذاتيا، كبناء عميو فقد قسٌ 

 : (ُ)ألفية ابف مالؾ إذ يقكؿ مقدمة كما جاء في: اسـ كفعؿ كحرؼ، أقساـ الكبلـ إلى ثبلثة

 )بحر الرجز(            ـٍ مً الكى  حرؼه  ثـٌ  كفعؿه  كاسـه   **** ـٍ قً استى كى  مفيده  فظه نا لى كبلمي               

ـ إبراىيـ أنيس الكبلـ إلى أربعة أقساـ: االسـ التجديد؛ فقسٌ فيما سعى المحدثكف إلى 

لما  لصفة كالظرؼ كالخكالؼ كالرابطة،ضاؼ تماـ حساف اأ ، في حيف(ِ)كالفعؿ كالضمير كاألداة

 .(ّ)، فكانت أقساـ الكبلـ عنده سبعةكضعو المغكيكف القدماء

الفعؿ متعمقة بالحدث كزمانو، أما االسـ فيك داؿ عمى الذكات كاألجناس، كمعنى كداللة 

رفت الحرؼ متعمؽ بالتركيب، في حيف دمجت المغة بيف الفعؿ كاالسـ لتشكؿ صيغة ىجينة منيما عي 

؛ فجمع المصدر خصائص (ْ)مفعؿ( كما أطمؽ عمييا النحاة األكائؿل ا)اسم بالمصدر، أك جعمكه

ؿ( التعريؼ كالتنكيف كحركؼ الجر، أـ  لٌما شابيو في عبلماتو المميزة مف قبكؿ )مشتركة مف االس

 ككذلؾ دؿ عمى الحدث دكف اقترانو بالزمف، كىك ما شابو الفعؿ.

:" الٌصٍدري أعمى مقدـ كؿ شيء (قُٕٓكالمصدر لغة اسـ مكاف الصدكر، قاؿ الخميؿ )ت: 

 .(ٓ)كصدر القناة أعبلىا، كصدر األمر أٌكلو "

                                                           

   .ُْٖ/ُ: تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، مرجع سابؽ، الحسف بف قاسـالمرادم، ( 1
 . ِٖٕ-ِّٔـ، ص ُٔٔٗ، ّينظر: أنيس، إبراىيـ: مف أسرار المغة، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، طِ) 

 .ٖٔ( ينظر: حساف، تماـ: المغة العربية معناىا كمبناىا، مرجع سابؽ، ص ّ
ىػ(: المقتضب، تحقيؽ: عبد الخالؽ عضيمة، عالـ الكتب، بيركت، )د.ت(، ِٖٓينظر: المبرد، محمد )ت: ْ) 
ّ/ِِٔ. 

براىيـ السامرائي، دار مكتبة قُٕٓالفراىيدم، الخميؿ بف أحمد )ت: ٓ)  (: العيف، تحقيؽ: ميدم المخزكمي كا 
 اليبلؿ، بيركت، )د.ت(، مادة ) صدر(. 
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فمـ يجمع النحاة األكائؿ عمى تعريؼ محدد لممصدر، فيك عند الخميؿ:"  أما في االصطبلح،

ق( بأنو:" كؿ اسـ دؿ عمى ِّٗ، كعرفو ابف جني )ت: (ُ)أصؿ الكبلـ الذم تصدر عنو األفعاؿ"

، كعرفو ابف ىشاـ (ِ)حدث كزماف مجيكؿ، كىك كفعمو مف لفظ كاحد كالفعؿ مشتؽ مف المصدر"

، كفي تعريؼ المحدثيف (ّ)قكلو:" المصدر ىك اسـ الحدث الجارم عمى الفعؿ"ق( بُٕٔ)ت: 

المصدر ىك" االسـ الداؿ عمى الحدث المجرد مف الزماف كالمكاف كالشخص مثؿ جمكس كتفضُّؿ 

نسانية"  .(ْ)كا 

كاستشعر المغكيكف القدماء أف صيغة المصدر الصرفية تنطكم داخميا عمى دالالت 

الفعؿ مف حيث التجرد كالزيادة، كالضبط الداخمي لممبنى، كما يعترييا مف مختمفة، يحكميا  أصؿ 

 ما يدؿزيادة لمحركؼ أك نقصاف، فاستنتجكا دالالت خاصة لعدد مف المصادر القياسية، فمنيا 

عمى حرفة أك صناعة، كما في )ًفعالةه( بكسر الفاء، نحك: )ًدراسة، كًنجارة(، كمنيا، ما يدؿ عمى 

مىياف( راف، كغى ، (ٓ)الحركة كالتقمب كاالضطراب، كما في )فىعىبلف( بفتح الفاء كالعيف كمثالو: )ثىكى

ٍسف، كالطكؿ(، إذ يرل سيبكي ( لمداللة عمى الصفات الجسدية، كػ )الحي " أما ق( َُٖ)ت:  وك)فيٍعؿه

، يىفعيؿ(؛ كيككف المصدر )فيعاال كفىعالة  ا فإنو مما ييبنى فعمو عمى )فىعيؿى ما كاف حيسننا أك قيبحن

ٍرقة( إلى، كتشير صيغة المصدر )فيٍعمة( (ٔ)بل("كفيعٍ  ٍمرة، كزي ، كاتفقت صيغتا (ٕ)شدة المكف، نحك: )حي

كعيكاء، ككذا في الكصؼ،  ،كثيغاء يؿ كىدير،) فىعيؿ، كفيعاؿ( في التعبير عف الصكت، فنقكؿ: صي

                                                           

  الفراىيدم: العيف، مرجع سابؽ، مادة )صدر(.( ُ
ىػ(: الممع في العربية، تحقيؽ: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الككيت، ِّٗابف جني، أبك الفتح عثماف )ت:  (ِ

 .ْٖ، صـُِٕٗ
ىػ(: شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب، تحقيؽ: عبد الغني ُٕٔابف ىشاـ، جماؿ الديف األنصارم )ت:  (ّ

 .ُْٗالدقر، الشركة المتحدة لمتكزيع، )د.ت(، ص 
 .ْٗالفضمي، عبد اليادم: مختصر الصرؼ، دار القمـ، بيركت، )د.ت(، ص  (ْ
 .ُْٔ -ُْْ/ُ: شرح شافية ابف الحاجب، مرجع سابؽ، األستراباذمالرضي ينظر:  (ٓ

ىػ(: الكتاب: تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، َُٖسيبكيو، عمرك بف عثماف )ت:  ٔ)
 .ِٖ/ْـ، ُٖٖٗ، ّط

 .َُٔ/ُ : شرح شافية ابف الحاجب، مرجع سابؽ،األستراباذمينظر:  ٕ)
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فاؼ المصدر)فيعاؿ( أقكل كأبمغ مف المصدر )فعيؿ( في ، كيعٌد (ُ)فنقكؿ: طكيؿ كطيكاؿ، كخفيؼ كخي

، كيجرم الحاؿ نفسو عمى الكصؼ، فالكصؼ عنده بػ )فيعاؿ( (ِ)كصؼ الصكت، إذا كاف لو كزناف

. كىك ما (ّ)القياس في المصدر إذا اتفؽ الكزنافأبمغ مف )فعيؿ(، فطيكاؿ أبمغ مف طكيؿ، ككذلؾ 

يتكافؽ مع تعريؼ ابف جني لمصرؼ كالنحك كتمييزه بينيما:" التصريؼ إنما ىك معرفة أنفس 

 .(ْ)الكممة الثابتة، كالنحك إنما ىك لمعرفة أحكالو المتنقمة"

يصعب إلى الحد الذم  -ال سيما في المصدر الثبلثيك  -المصدر القياسي متنكعة  صيغك 

ليا عدة  فيو حصر داللتيا، أك الكقكؼ عمى داللة ثابتة ليا،" إضافة إلى أف بعض األفعاؿ الثبلثية

 .(ٓ)مصادر، فالفعؿ )لقى( عمى سبيؿ المثاؿ لو عشرة مصادر، كمثمو الفعؿ ساء"

أما المصادر الرباعية كالخماسية كالسداسية األكثر انضباطا بالقياس، فإف المكرفيمات 

ح داللة، كالمصدريف )مقاتمة، كقتاؿ( فإف مكرفيـ األلؼ فييما يكحي بالمشاركة، كفي فييا أكض

 المصدر )استغفار( فإف األلؼ كالسيف كالتاء مكرفيـ يفيد الطمب أك التحكؿ.

 في بنية المصدر يكحي بداللة تميزه كتجعمو متفردا في معناه عف غيرهفكؿ تشكيؿ صكتي 

( مصدراف لذات الفعؿ لد اختبلفا فيك مصادر ال غالبا، كاختبلؼ ضبط رُّ ، كالضَّ رُّ ي الداللة؛ )فالضُّ

رِّا )ضرر(، إال أف داللتيما الصرفية تباينت في قكلو تعالى: ـٍ نىٍفعنا كىالى ضى  الى يىٍمًمكيكفى أًلىٍنفيًسًي

رُّ :(، كقكلو تعالىُٔ)الرعد:  بَّوي أىنّْي مىسًَّنيى الضُّ ـي الرَّاًحًميفى كىأىيُّكبى ًإٍذ نىادىل رى )األنبياء:  كىأىٍنتى أىٍرحى

 يعني الضـمع الضرر في كؿ شيء، ك  ق( ىكّٖٓعند الزمخشرم )ت:  الفتحمع  رالضَّ ( ، فّٖ

 .(ٔ)ؽ بيف البناءيف الفتراؽ المعنييفرّْ في كعمؿ أنو الضرر في النفس مف مرض كىزاؿ، 

                                                           

 . ِٓـ، صََِٕ، ِينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في العربية، دار عمار، عماف، ط ُ)
 لمرجع السابؽ، الصفحة نفسيا.ا ِ)

 لمرجع السابؽ، الصفحة نفسيا.اّ) 

 . ْ/ ُ، مرجع سابؽالتصريؼ لممازني، المنصؼ في شرح كتاب  ىػ(: ِّٗابف جني: أبك الفتح عثماف )ت:  (ْ

 . َِٖشحاتو، محمد عبد الكىاب: أنكاع المكرفيـ في العربية، مرجع سابؽ، ص (ٓ

ق( : الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، دار الكتاب ّٖٓينظر: الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد )ت: ٔ) 
 . َُّ\ّىػ، َُْٕ، ّالعربي، بيركت، ط
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في القرآف الكريـ، إذ كىذا يعمؿ تكظيؼ مصدر دكف آخر في قصة مكسى عميو السبلـ 

كىك ما سيناقشو  ،تقـك لكؿ مصدر داللة صرفية تؤدم معنى يتناسب كمجريات القصة الكريمة

 إف شاء ا تعالى. المطمب اآلتي
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 الختيار المصادر في قصة مكسى عميو السبلـ الداللي األثر لمطمب الثالث:ا

األبنية الصرفية فػي المغة العربية ف الصيغ لتغاير المعاني؛ تنكيععمى  يالقرآن يقـك النص

عف  ناشئكقد تدؿ عمى معنى آخر  ،لنصيكىي مفردة خارج السياؽ ا ،معافو خاصة بيا ذات

ية داللة ناشئة مف تضافر البنال هككف ىذتف لآليػة، مغايرناتفػسيران  عطيممػا قػد ي ،مكضكع السياؽ

 مع السياؽ.الصرفية 

آكد،  تكظيؼ المصدر قياـ المصدر مقاـ فعمو في عدد مف اآليات القرآنية؛ ألفٌ كمف ذلؾ 

، كمثاؿ را، عمى نقيض الفعؿ الذم يكحي بالتغير كالحركة كاالستمراا كاستقرارن إذ يعطي الداللة ثباتن 

كفى )ذلؾ قكلو تعالى: ٍقنىا آؿى ًفٍرعىٍكفى كىأىٍنتيـٍ تىٍنظيري ـٍ كىأىٍغرى ٍينىاكي ـي اٍلبىٍحرى فىأىٍنجى ٍذ فىرىٍقنىا ًبكي ٍذ َٓكىاً  ( كىاً 

ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمٍف بىٍعًدًه كىأىٍنتيـٍ ظىاًلميكفى ) ٍدنىا ميكسىى أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن ثيَـّ اتَّخى ـٍ ًمٍف بى ُٓكىاعى ٍنكي ٍعًد ( ثيَـّ عىفىٍكنىا عى

كفى ) ـٍ تىٍشكيري ـٍ تىٍيتىديكفى )ِٓذىًلؾى لىعىمَّكي ٍذ آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى لىعىمَّكي ٍذ قىاؿى ميكسىى ّٓ( كىاً  ( كىاً 

ـٍ فىاٍقتي  ـي اٍلًعٍجؿى فىتيكبيكا ًإلىى بىاًرًئكي اًذكي ـٍ ًباتّْخى ـٍ ظىمىٍمتيـٍ أىٍنفيسىكي ـٍ ًلقىٍكًمًو يىاقىٍكـً ًإنَّكي ٍيره لىكي ـٍ خى ـٍ ذىًلكي ميكا أىٍنفيسىكي

ـي  ـٍ ًإنَّوي ىيكى التَّكَّابي الرًَّحي مىٍيكي ـٍ فىتىابى عى  (.ْٓ -َٓ)البقرة:  ًعٍندى بىاًرًئكي

فمعؿ التعبير بالمصدر )اتخاذ( جاء عكضا عف تكرار الفعؿ )اتخذتـ( في اآليات، كبمراجعة 

التعبير القرآني يفسر ىذا االستغراؽ في عبادة  اآليات التي عالجت مكضكع عبادة العجؿ، نجد

ـي اٍلًعٍجؿى  العجؿ بقكلو تعالى: (، فيذا التعمؽ بالعجؿ قد كٌنى عنو ّٗ)البقرة:  كىأيٍشًربيكا ًفي قيميكًبًي

فذلؾ أثبت في الداللة عمى ما  ؛المصدر )اتخاذ(كىك يشمؿ ضمنا القرآف بالشرب حتى االرتكاء، 

ىا، أما الفعؿ )اتخذ( فإف داللتو تحتمؿ المراكحة عبادة العجؿ كاتخاذه إالبمغو بنك إسرائيؿ في 

إضافة إلى ثبكتية المصدر  .(ُ)بيف األزمنة مف ماض كحاضر كمستقبؿ، بصيغو الفعمية الثبلث

أك  كأسمكب لممبالغة، ؛ إذ ييستعمؿمختمفةن  ببلغيةن  لو استعماالتو  في النص الخطابي، فإفٌ 

 .تككيد الفعؿ، كبياف عدده كنكعوالكصؼ، إضافة إلى 
                                                           

ينظر: أحمد، إسبلـ محمد عبد السبلـ: العدكؿ عف المصدر الصريح إلى المصدر المؤكؿ في القرآف الكريـ ( ُ
 .ِٓـ، ص َُِْ، ُْٕدراسة داللية، حكليات اآلداب كالعمكـ االجتماعية، الحكلية الخامسة كالثبلثكف، الرسالة 
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األكثر تكرارا كشيكعا في قصة مكسى عميو السبلـ في القرآف الثبلثي كأما أكزاف المصدر       

 الكريـ؛ فقد جاءت إحصائيا عمى النحك اآلتي:

 فيٍعؿه  فىعاؿه  فىٍعمىةي  ًفٍعؿه  فىعىؿه  فىٍعؿه  كزف المصدر

 ُٕ ُِ ِٔ ِٗ َّ ٔٗ التكرار

 

ظ مف الجدكؿ  أف الكزف )فىٍعؿ( أكثرىا تكرارا ببل منازع، لذا استعرض المطمب عددا كالمبلحى

مف المصادر جاءت عمى ىذا الكزف في القصة، إضافة لعدد مف أكزاف المصادر الثبلثية األخرل، 

مف المصادر غير الثبلثية، كال شؾ أف  كمصدر المرة كمصدر الييئة، كعدد كالمصدر الميمي،

رية، كأخرل يتفرد ر ىذه األكزاف يؤدم إلى دالالت عامة تتعمؽ بالمعنى العاـ لمصيغة المصدتكرا

 ؿ عمى معناه الخاص السياقي، كالمعجمي المرتبط بقصة مكسى عميو السبلـ.بيا كؿ كزف ليد

 :)المصدر عمى الكزف )فىٍعؿه 

السبلـ؛ ألنو أقؿ  عمى الكزف )فىٍعؿ( ىك األكثري شيكعا في قصة مكسى عميو كلعٌؿ المصدر

؛ إذ تختمؼ داللتو مف غالبا كال ينطكم ىذا الكزف عمى معنى خاص الحركات، األصكؿ، كأخؼ

  .(ُ)مصدر آلخر، بما يفرضو السياؽ الخطابي

المصدراف )بغيا كعىٍدكا( عمى الكزف )فىٍعؿ( في القصة الكريمة، في معرض الحديث  ككرد 

نيكديهي بىٍغينا عف ىبلؾ فرعكف كجنكده، قاؿ تعالى: جي ـٍ ًفٍرعىٍكفي كى ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍلبىٍحرى فىأىٍتبىعىيي اكى جى كى

نىٍت ًبًو بىنيك ًإٍسرىاًئيؿى كى  ؽي قىاؿى آمىٍنتي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ الًَّذم آمى تَّى ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرى أىنىا ًمفى كىعىٍدكنا حى

)البغي( مصدر الفعؿ )بغى( كىك بمعنى الظمـ، كأما )العىٍدك( فمصدر ك (،َٗ)يكنس:  اٍلميٍسًمًميفى 

نما عيًطؼ العىٍدكي عمى البغي لما فيو زيادة في  لمفعؿ )عىدا( كىك بمعنى تجاكز الحد في الظمـ، كا 

                                                           

لعربية دراسة كصفية تاريخية، مؤسسة راـ الزعبي، آمنة صالح: مصادر األفعاؿ الثبلثية في المغة ا :ينظرُ) 
  .ِْـ، ص ُٔٗٗلمتكنكلكجيا كالكمبيكتر، عماف، 
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ـى المصدراف كتكرر ىذا اإلتباع في قكلو تعالى:(ُ)معنى الظمـ ٍيرى بىاغو كىالى ؛ كتبلزى عىادو فىمىًف اٍضطيرَّ غى

مىٍيوً  ـى عى ٍعؿ( لممصدريف متكافقا (، تأكيدا عمى مجاكزة الحد، فاستعمؿ الكزف )فى ُّٕ )البقرة: فىبلى ًإٍث

في  ٍدك( تبرز تجاكز فرعكف حد الظمـفي المكقؼ القصصي، فػصيغة )العى المخصكصة الداللة مع 

:" ق(ُٕٔ)ت:  لقرطبياستكبارا في األرض، يقكؿ امطاردة مكسى عميو السبلـ كمف معو، تجبرا ك 

بضـ العيف  (اكِّ كعيدي )في الفعؿ، كقرأ الحسىفي  ا(كعىٍدك ) طمبا لبلستعبلء بغير الحؽ في القكؿ، (بغيا)

ميكَّا"  ، كقيؿ كٌميا لغات.(ِ)كالداؿ كتشديد الكاك، مثؿ عبل يعمك عي

)عدا(؛ كىك )العدكاف( بضـ  في حيف كظَّؼ التعبير القرآني صكرة أخرل مف مصادر الفعؿ

بىٍينىؾى  ليصكر مشيدا آخر مف قصة مكسى عميو السبلـ، في قكلو تعالى: ؛العيف ًلؾى بىٍيًني كى قىاؿى ذىَٰ

ًكيؿه  مىىَٰ مىا نىقيكؿي كى مىيَّ كىالمَّوي عى ٍيتي فىبلى عيٍدكىافى عى مىٍيًف قىضى كجاء في لساف (، ِٖ )القصص: أىيَّمىا اأٍلىجى

؛ فخرجت الداللة القصصية لتكضح أف عيد مكسى (ّ)عدكاف عمي؛ أم فبل سبيؿ عمي"العرب" فبل 

مع شيخ مديف مقركف بتمؾ المدة الزمنية، فبل سبيؿ إليو كال ظمـ عميو، بعد انقضائيا، فالكزف 

)فيعبلف( داؿّّ عمى الكثرة كالتكسع كالشمكؿ؛ ليعبر عف مطمؽ الحدث، إذ ييظيري التفاكت 

بكؿ  متعمؽ كيشمميا، فالتعبير القصصي )فبل عيدكاف عمٌي( (ْ)الصيغ األخرلكالتخصيص في 

ألف ميكث مكسى ىذه المدة المعيكدة، سيعفيو مف كؿ قيد أك ظمـ أك  مظاىر التجاكز أك الظمـ؛

 تعدٍّ.

ك)الطُّغياف( في الداللة الصرفية معنى)العيدكاف(، إذ يشيراف ، كيكازم المصدراف )الطُّكفاف( 

أيضا، كذلؾ في معرض الحديث عف عقكبة بني إسرائيؿ لٌما سمط ا عمييـ  ثرة كالشمكؿإلى الك

                                                           

" تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ  التحرير كالتنكيرق(: ُّّٗ( ينظر: ابف عاشكر، محمد الطاىر)ت: ُ
 .ِْٕ\ُُـ، ُْٖٗ، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، "الجديد مف تفسير الكتاب المجيد

براىيـ ُٕٔ، أبكعبد ا محمد بف أحمد )ت: القرطبي( ِ ق(: الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 . ّٕٕ\ٖ ـ،ُْٔٗ، ِأطفيش، دار الكتب المصرية، القاىرة، )د.ت(، ط

 .مادة )عدك( مرجع سابؽ، ابف منظكر: لساف العرب،ّ) 
 . َُٗ، صـََُِالحديث، إربد، ر، ىادم: الصرؼ الكافي، عالـ الكتب يى نى  ينظر:( ْ
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رىادى كىاٍلقيمَّؿى كالضفادع؛ إذ يقكؿ تعالى: ،كالقٌمؿ ،كالجراد ،الطكفاف ـي الطُّكفىافى كىاٍلجى مىٍيًي ٍمنىا عى فىأىٍرسى

كا  تو فىاٍستىٍكبىري ـى آيىاتو ميفىصَّبلى فىاًدعى كىالدَّ كىانيكا قىٍكمنا ميٍجًرًميفى كىالضَّ ؛ فالطكفاف (ُّّاألعراؼ:) كى

 معركؼ بعمـك مائو كغمره كؿ ما يحيط. 

كيٍفرناكفي قكلو تعالى: ًشينىا أىٍف ييٍرًىقىييمىا طيٍغيىاننا كى ـي فىكىافى أىبىكىاهي ميٍؤًمنىٍيًف فىخى  كىأىمَّا اٍلغيبلى

ظّْؼَٖالكيؼ:)  العبد الصالح لمغبلـ، إذ احتممت الصيغة المصدر )طيغياف( تفسيرا لقتؿ (، كي

 .ليشمؿ كؿ حد يحتممو الخياؿ الصرفية معنى الكثرة كاالتساع في الطغياف المتكقع مف الغبلـ،

كعمى غرار تمؾ المصادر، يأتي المصدر )نىٍسؼ(، في خطاب مكسى عميو السبلـ مع 

يىاًة أىٍف تىقيكؿى الى قىاؿى فىاٍذىى السامرم، حيف أقر العقكبة عميو، في قكلو تعالى: ٍب فىًإفَّ لىؾى ًفي اٍلحى

رّْقىنَّوي ثيَـّ  اًكفنا لىنيحى مىٍيًو عى ٍكًعدنا لىٍف تيٍخمىفىوي كىاٍنظيٍر ًإلىى ًإلىًيؾى الًَّذم ظىٍمتى عى فَّ لىؾى مى  لىنىٍنًسفىنَّوي ًفي ًمسىاسى كىاً 

ْـّ نىٍسفنا ، كلعؿَّ في (ُ)كقيؿ: قمع الشيء مف أصمو"(، فالٌنسؼ ىك: "التفرقة كالتذرية، ٕٗ طو:) اٍليى

لقائو في اليـ، فحركفو ثبلثة أصكؿ ىي  صيغة )نىسفا( مناسبة لمكقؼ الحرؽ كتذرية الرماد كا 

النكف كالسيف كالفاء، كىي مف األصكات االحتكاكية التي تسمح بتسرب اليكاء ببطء في مكاضع 

 باليكاء عند تذريتو.، كىك تماما ما يشابو خفة الرماد كاحتكاكو (ِ)نطقيا

ؾى ًمفى الرٍَّىبً مصدر عمى الكزف )فىٍعؿ( في قكلو تعالى: ك)الٌرٍىب(  نىاحى ـٍ ًإلىٍيؾى جى  كىاٍضمي

كابف كثير بفتح الراء كالياء، كركاه  (ّ)كىك الخكؼ، قرأ المدنياف كالبصرياف (؛ِّ)القصص: 

سكاف الياء سكاف الياء، كقرأ البقية بضـ الراء كا  . كجاء في لساف العرب" (ْ)حفص بفتح الراء كا 

ٌرؾ الياء فتح الراء، كمعناىما  ذا حى قاؿ أبك إسحؽ: مف الرٍُّىب. كالرَّىىب إذا جـز الياء ضـ الراء، كا 

                                                           

ىػ(: الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، تحقيؽ: ٕٔٓسميف الحمبي، أبك العباس شياب الديف )ت: لاُ) 
 . ََُ\ٖ، ـُٖٔٗأحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ، 

 .ُٖٗـ، صَََِينظر: بشر، كماؿ: عمـ األصكات، دار غريب، القاىرة،ِ) 
ينظر: ابف  عبلء كيعقكب الحضرمي، لبلستزادةنافع كأبك جعفر، كالبصرياف ىما: أبك عمر بف ال( المدنياف ىما: ّ

القراءات العشر، تحقيؽ: عمي محمد الضباع،  ىػ(: النشر فيَُّٖالجزرم، شمس الديف محمد بف محمد )ت:
 .ّٖ/ُ ـ،َُٓٗالمطبعة التجارية الكبرل، القاىرة، 

 .ُّْ/ِقراءات العشر، مرجع سابؽ، ابف الجزرم: النشر في الينظر: ْ) 
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الرٍَّىب، جزـه، لغة في الرَّىىب". ككرد كذلؾ " كقاؿ الميث: (ُ)كاحد"
أريد بضـ جناحو إليو كقد  .(ِ)

استعارة مف فعؿ  ، كذلؾنفس عند انقبلب العصا حية حتى ال يضطرب كال يرىبالكضبط  التجمد

ال ف ،ألنو إذا خاؼ نشر جناحيو كأرخاىما ؛الطائر مف )كمعنى  ،مضمكماف إليو مشمراف فجناحاالكا 

 )فىٍعؿ( . كالكزف الصرفي(ّ)ؾعند رؤية الحية فاضمـ إليؾ جناح الرىب أصابؾ أم إذا (؛الرىب

 لشدة الخكؼ كسطكتو. اترسيخ متضمف معنى القكة كالشدة في ىذا السياؽ، فيبدك أف في )الٌرٍىب(

  كزف )فىعىؿه(: الالمصدر عمى 

(، كفيو دال صرفية الت كمف المصادر الثبلثية الشائعة في القصة ما كاف عمى كزف )فىعىؿه

ألدكاء كاألعراض كاليياج كالذعر امختمفة، كالداللة عمى الجكع كالعطش كالترؾ كاالنتياء ك 

، كيغمب عمى ىذا الكزف في قصة مكسى الداللة عمى األعراض كاألحكاؿ، بما يتيح (ْ)كالخكؼ

 التفاعؿ بيف المغة كالحدث، لتعبر عف المجريات بمغة قصصية تتسـ بالكاقعية.

زىنا( في قكلو تعالى:كمثاؿ ذلؾ الم زىننا ًإفَّ صدر )حى حى ـٍ عىديكِّا كى فىاٍلتىقىطىوي آؿي ًفٍرعىٍكفى ًليىكيكفى لىيي

اًطًئيفى  نيكدىىيمىا كىانيكا خى جي كيقابمو المصدر)حيزف( بضـ الحاء، ككبل (، ٖ )القصص: ًفٍرعىٍكفى كىىىامىافى كى

ٍزف( يعكد لمادة لغكية  ف( ك)الحي زى ف( يحمؿ معنى المصدريف )الحى زى كاحدة ىي )حزف(، إال أف )الحى

زف( الذم يشير إلى ىٍـّ يتبعو الفرج، كما جاء في  اليـ الدائـ الذم ال يزكؿ، عمى نقيض )الحي

قىاؿى يىاكصؼ يعقكب عميو السبلـ في سكرة يكسؼ: ـٍ كى ٍنيي لَّى عى تىكى ٍت  ىأىسىفى  كى مىى ييكسيؼى كىاٍبيىضَّ عى

ٍزفً  ٍينىاهي ًمفى اٍلحي زىنا ْٖ )يكسؼ: فىييكى كىًظيـه  عى (، فقد كاف التقاط فرعكف لمكسى عميو السبلـ حى

ف في  زى طكيبل لـ ينتو إال بغرؽ فرعكف كجنكده، كلذلؾ استعاذ نبينا عميو الصبلة كالسبلـ مف الحى

                                                           

 ( ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )رىب(.ُ

 .( ينظر: المرجع السابؽ، الصفحة نفسياِ

ىػ(: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم،  َُٕالنسفي، أبك البركات عبد ا )ت: ّ) 
 . ُْٔ/ِـ، ُٖٗٗالكمـ الطيب، بيركت، مراجعة: محيي الديف ديب مستك، دار 

 .َْ، ص الزعبي، آمنة صالح: مصادر األفعاؿ الثبلثية، مرجع سابؽ( ينظر: ْ
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بًف ك  اليْـّ  إني أعكذ بؾ مف الميـدعائو قائبل:"  ًف، كالعجًز كالكسًؿ، كالجي مىًع الدَّيًف البيخًؿ، كضى ك الحزى

مىبىًة الرجاؿ :" إذا جاء الحزف منصكبا بف العبلء ، كجاء في لساف العرب عف أبي عمرك(ُ)"كغى

ذا جاء مرفكعا أك مكسكرا ضمكا الحاء" االختبلؼ بيف المصدريف عند  ، كيبدك أف عٌمة(ِ)فتحكه، كا 

 . (ّ)صكتية، تتبع قانكف المماثمة كالمخالفة الصكتي العبلءعمرك بف أبي 

( إلى رحمتو عميو السبلـ لمقاء العبد الصالح،  كتنتقؿ الصيغ المصدرية عمى الكزف )فىعىؿه

ارتد مكسى كفتاه كرجعا  فبعد أف أخذ مع فتاه قسطنا مف الراحة، كطمبا حكتيما لمغداء فمـ يجداه،

ايتبعاف أثر الحكت، قاؿ تعالى: مىى آثىارًًىمىا قىصىصن (، ك)القىصىص(؛ مصدر ْٔ)الكيؼ:  فىاٍرتىدَّا عى

برا بعد خبرو كسكقًو اللمفعؿ قىصَّ كىك اتباع األثر،  قيؿ: لمقاصّْ يىقيصُّ القىصص التباعو خى ـ كبلكى

( ما يشي بحركتيما كىما يقصاف األثر، فتكالي الحركات (ْ)اسكق . كلعؿ في كزف المصدر )فىعىؿه

كجاء فريدا في صيغتو  بحث عف أثر الحكت.بالفتح، يمنح المصدر إيقاعا، يتناسب كحركة ال

صىص( في مكاضع أخرل مكضع مف اآليات؛ إذ كرد المفظ )قى المصدرية، كداللتو القرآنية في ىذا ال

، كما في قكلو (ٓ)مف القرآف الكريـ عمى صيغة الجمع التي مفردىا )ًقصة(، كىي الخبر

ًص تعالى: مىٍيؾى أىٍحسىفى اٍلقىصى ٍف كيٍنتى ًمٍف قىٍبًمًو لىًمفى نىٍحفي نىقيصُّ عى ٍينىا ًإلىٍيؾى ىىذىا اٍلقيٍرآفى كىاً  ًبمىا أىٍكحى

ٍكتى ًمفى (، كقكلو تعالى:ّ)يكسؼ:  اٍلغىاًفًميفى  ٍؼ نىجى مىٍيًو اٍلقىصىصى قىاؿى الى تىخى قىصَّ عى اءىهي كى فىمىمَّا جى

 (. ِٓ)القصص:  اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى 

 

 

                                                           

ق(: صحيح البخارم، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ ِٔٓ( البخارم، محمد بف إسماعيؿ )ت: ُ
 .ٖٕ/ ٖ، ّٗٔٔق، رقـ الحديث: ُِِْالنجاة، بيركت، 

 . (حزف)، مادة ، مرجع سابؽمنظكر: لساف العربابف ِ) 

لمزيد مف االستفادة ينظر: عبد التكاب، رمضاف: التطكر المغكم مظاىره كعممو كقكانينو، مكتبة الخانجي،  (ّ
 .ِٗـ، ص ُٕٗٗالقاىرة، 

 .)قصص(مادة مرجع سابؽ، ابف منظكر: لساف العرب،  (ْ
 .المرجع السابؽ، الصفحة نفسياينظر: ( ٓ



ٕ7 

 

  :)المصدر عمى الكزف )فيٍعؿه 

برا(، في قكؿ العبد الصالح  ( في القصة الكريمة، المصدر )خي كمما جاء عمى الكزف )فيٍعؿه

ٍبرنالمكسى عميو السبلـ: ـٍ تيًحٍط ًبًو خي مىى مىا لى كىٍيؼى تىٍصًبري عى ٍبر( مصدر ٖٔ)الكيؼ:  كى (، ك)الخي

بى  ( كىك اختبار حقيقة الشيء، ففي المفعؿ )خى لكقائع الثبلث التي عايشيا مكسى مع العبد الصالح رى

بريه بيا لـ يكتمؿ إال بعد معرفة  لـ يدرؾ بكاطنيا، كلـ يكشؼ صكرتيا عمى كجو الحقيقة، فخي

بىرا( المشتؽ مف الفعؿ ، كلعؿ التعبير القرآني لـ يستعمؿكاختبار ( المصدر)خى ًبرى )خى
بىر( (ُ) ، ألف )الخى

فعمو العبد الصالح ال يحتمؿ صدقا كال كذبا، ألنو حادث بأمر ا يحتمؿ الصدؽ كالكذب، كما 

ٍبرا(.عمى الصكرة  تعالى، فجاء المصدر  )خي

مكسى عميو في سياؽ سؤاؿ ، ةمصدريكصيغة )الريشد( عمى الكزف )فيعؿ( استعمؿ ك 

مىى أىٍف قىاؿى لىوي ميكسىى ىىٍؿ و مما آتاه ا، في قكلو تعالى:السبلـ العبد الصالح، أف يعمم أىتًَّبعيؾى عى

مٍّْمتى ريٍشدنا كيشير إلى المعرفة كالحكمة في  (، كىك مف الفعؿ )رشىدى(ٔٔ)الكيؼ:  تيعىمّْمىًف ًممَّا عي

األمكر الدنيكية، في حيف يشير )الرَّشىد( مف الفعؿ )رىًشدى( إلى معنى أخص متعمؽ باألمكر 

 .(ّ)كالعىدىـكقيؿ: ىما لغتاف كالعىٍدـ .(ِ)غير ال األخركية

كيشترؾ المصدر )الٌرشاد( في المادة المغكية مع المصدر )الرَّشىد(، فيما متكلداف عف 

الفعؿ )رىًشدى(، كىما بمعنى اليداية، كجاء المصدر )الرَّشاد( عمى كزف )فىعاؿ( في سكرة غافر عمى 

فرعكف في لساف اثنتيف مف الشخصيات البارزة في قصة مكسى عميو السبلـ؛ تارة عمى لساف 

ـٍ ًإالَّ سىًبيؿى الرَّشىادً قكلو: مىا أىٍىًديكي ـٍ ًإالَّ مىا أىرىل كى (، كاألخرل عمى لساف الرجؿ ِٗ)غافر:  مىا أيًريكي

                                                           

 .ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )خبر(ُ) 
ق(: المفردات في غريب القرآف، تحقيؽ: صفكاف َِٓأبك القاسـ الحسيف )ت:  ينظر: األصفياني، الراغبِ) 

 .َِٔ، صقُُِْعدناف الداكدم، دار القمـ، دمشؽ، 
العمـ  تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ، دار ق(: الفركؽ المغكية،ّٓٗىبلؿ الحسف بف عبد ا )ت:  العسكرم، أبك ّ)

 .ِٔٓص كالثقافة لمنشر كالتكزيع، مصر، )د. ت(،
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ـٍ سىًبيؿى الرَّشىادً  يىاالمؤمف مف قـك فرعكف في قكلو: (، كحمؿ ّٖ)غافر:  قىٍكـً اتًَّبعيكًف أىٍىًدكي

المصدر معنى اليداية كاإليماف في كبل السياقيف، لكف شتاف بيف نمكذج اإليماف الذم دعا إليو 

يراد  ، كا  فرعكف، كالنمكذج الذم دعا إليو الرجؿ المؤمف، حيث قاـ مؤمف آؿ فرعكف بمحاٌجاة القـك

فرعكف رشاده عمى  الحجج كالبراىيف العقمية التي تنير ليـ سبيؿ الرشاد، في حيف أقاـ

ما أريكـ إال ما ة المستمدة مف مزاعـ األلكىية، فرشاد القـك مختصر بعبارة كاحدة يالديكتاتكر 

 .أرل

 :المصدر الميمي 

قصة مكسى عميو السبلـ، كالمحبة كالمسكنة كالمكعظة؛  كنممح المصدر الميمي بيف أثناء

كييعرؼ المصدر الميمي بأنو:" كممة تدؿ عمى حاؿ أك حدث غير مقترف بزماف معيف غير أنو يبدأ 

فيما يقر عباس حسف أف المصدر الميمي يؤدم ما يؤديو المصدر  .(ُ)بميـ زائدة لغير المفاعمة"

 .(ِ)د، لكنو يفكقو قكة كداللة كيؤكدىاالصريح مف الداللة عمى المعنى المجر 

مىى كقد كرد المصدر الميمي )محبة( في قكلو تعالى: ًلتيٍصنىعى عى بَّةن ًمنّْي كى مىٍيؾى مىحى كىأىٍلقىٍيتي عى

ٍيًني عمى مكسى محبة كائنة منو في قمكب عباده فبل  سبحانو كتعالى ألقى :(، أمّٗ )طو: عى

الميمي ىنا يحمؿ داللة مختمفة عف المصدر الصريح )الحب(. فقد . فالمصدر (ّ)يراه أحد إال أحبو

خص التعبير القرآني مكسى عميو السبلـ بػ )المحبة(؛ إذ يرل فاضؿ السامرائي أف المصدر الميمي 

يحمؿ معو عنصر الذات غالبا، خبلفا لممصدر الصريح الذم يدؿ عمى حدث مجرد مف كؿ شيء 

، (ْ)نده يحمؿ ذاتا في صيغتو، كيدؿ عمى نياية األمر كمنتياهكالذات كالزمف؛ فالمصدر الميمي ع

                                                           

 .ِٕر، ىادم: الصرؼ الكافي، مرجع سابؽ، صيى نى ُ) 

 .ُِّ/ّـ، ُُٔٗ،ْطعباس: النحك الكافي، دار المعارؼ، القاىرة،  ،( ينظر: حسفِ

 . ُّْ/ّ ق،ُُْْدار ابف كثير، دمشؽ،  : فتح القدير،ق(َُِٓ، محمد بف عمي )ت:( ينظر: الشككانيّ
 .ّْ( ينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية العربية، مرجع سابؽ، صْ
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 كىك ما استكقؼ القدماء حيث استشعركا فرقا في الداللة بيف المصدريف الصريح كالميمي، غير

 أنيـ لـ يجزمكا القكؿ فييما.

مىنىةو في صيغة المصدر، أما ميحبٌ  )المحبة( تشير إلى ذاتو  كلعؿ ة لمكسى عميو السبلـ ميتضى

الحب فيك مصدر مطمؽ الحدث غير مقيد المعنى كالداللة؛ كلذلؾ جاء في قصة امرأة العزيز مع 

بِّايكسؼ عميو السبلـ المصدر )حبنا( في قكلو تعالى: (، متناسبا مع َّ)يكسؼ:   قىٍد شىغىفىيىا حي

سياؽ )محبة( أكثر تكاؤما مع  مطمؽ الشغؼ كالحب الذم اعتراىا، في حيف كاف المصدر الميمي

نقذ مف الغرؽ بمعجزة إليية ال يتصكرىا عقؿ كال لقي في اليـ كأي قصة مكسى عميو السبلـ، الذم أي 

يحيط بيا جناف، ككأف ذلؾ ما كاف لكال محبة ا تعالى لمكسى عميو السبلـ كلطؼ عنايتو، كما 

ـ في كؿ قمب ميًحبة، ألقت محبتو عميو السبل قصر عدكه األلدّْ لكال ذات كاف لمكسى أف ينشأ في

 رآه. 

 الييئة:مصدر المرة ك  مصدر

ككذلؾ كرد مصدر المرة عمى كزف فىعمة )بفتح الفاء( في قصة مكسى عميو السبلـ، كىي 

، قبضة؛ كغرارىا في قصة مكسى عميو السبلـ: )(ُ)تدؿ عمى المرة الكاحدة مف الفعؿ الثبلثي

براز أثر تمؾ الصيغة في قصة مكسى  الرجفة، كمرة(. كلعؿ في تناكؿ نمكذجيف منياك  ،كفىعمتؾ كا 

 لمبحث. عميو السبلـ ثراءن 

ةن ًمٍف أىثىًر الرَّسيكًؿ فىنىبىٍذتييىاكأكليا: المصدر )قىبضة( الكارد في قكلو تعالى:  فىقىبىٍضتي قىٍبضى

كركز التعبير القرآني  .(ِ)كأطمقت عمى المقبكض ىي المرة مف القبض، (، فػ )القىٍبضة(ٔٗ)طو: 

في اآلية الكريمة عمى كقكع تمؾ الحادثة مرة كاحدة كعمى يد رجؿ كاحد مف بني إسرائيؿ كما تبعو 

                                                           

ىػ(: شذا العرؼ في فف الصرؼ، تحقيؽ: نصر ا عبد الرحمف ُُّٓينظر: الحمبلكم، أحمد بف محمد )ت: ُ) 
 .َٔنصر ا، مكتبة الرشد، الرياض، )د.ت(، ص 

ىػ(: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ َُِٕاأللكسي، شياب الديف محمكد بف عبد ا )ت: ( ينظر: ِ
 .ّٔٓ/ٖىػ، ُُْٓكالسبع المثاني، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية، بيركت، 
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فكانت تمؾ القبضة سببا في ضبلؿ بني اسرائيؿ، كمجانبة  مف صناعة العجؿ كتنصيبو إلينا،

ؿ، مع اختبلفيـ في الطريؽ القكيـ. فيما رأل المفسركف أف تمؾ القبضة ناشئة عف أثر الرسك

ىكية الرسكؿ كمكضع القبضة، بيف قبضة مف أثر جبريؿ، عميو السبلـ، أك مف أثر مكسى عميو 

  .(ِ)ىك تعبير مجازم عف اقتفاء األثر كالسير عمى النيج ، أك(ُ)السبلـ

في الحكار بيف مكسى عميو السبلـ كفرعكف، في قكلو  ماثؿ المرة كالنمكذج الثاني لمصدر

فىعىٍمتى فىٍعمىتىؾى الًَّتي فىعىٍمتى كىأىٍنتى ًمفى اٍلكىاًفًريفى تعالى: (، فكاف عمى أصؿ الصيغة ُٗ)الشعراء:  كى

المصدر )فىٍعمتؾ(؛ ألٌف" في العدكؿ عف ذكر فىٍعمة في )فىعمىة(، كربما آثر التعبير القرآني اإلبياـ 

ىي معرفة؛ ألنيا ك ، (ّ)يرة معمكمة"مراد بو التفظيع كأنيا مشت تيكيؿه  معينة إلى ذكرىا مبيمة ...

 جاءت مضافة إلى الضمير، كىي معمكمة لدل المتكمـ كالمخاطب عمى السكاء.

إشارة إلى حادثة قتؿ مكسى القبطي، كبما أنيا المأخذ الكحيد في المصدر )فىٍعمتؾ(  جاءك 

، فقد كٌنى عنيا الفىٍعمة كجعميا ب عمى مكسى عميو السبلـ عند فرعكف، كبما أنيا متعارفة بيف القـك

 ى عف تعريفيا.ألف في إضافتيا إلى ضمير المخاطب الكاؼ، غنن  عمى األصؿ مبيمة؛

ألف القتؿ كاف بالككز، قاؿ  ؛(ْ)عمى صيغة الييئة الفاء )فىعمتؾ( بكسر الشَّعبيكقرأ 

كىزىهي ميكسىىتعالى: (، إال أف أكثر المفسريف عمى أف القراءة بصيغة المرة ىي ُٓ)الشعراء:  فىكى

مكسى عميو السبلـ  ؛ ألف فرعكف قصد التكبيخ بذكر تمؾ الكاقعة، فأراد المرة بتذكير(ٓ)األصكب

                                                           

كبير، دار إحياء ق(: مفاتيح الغيب أك التفسير الَٔٔ )ت: ( ينظر: الفخر الرازم، أبك عبد ا محمد بف عمرُ
 . ٓٗ/ِِق، َُِْ، ّالتراث العربي، بيركت، ط

 .ِٔٗ/ُٔ( ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ِ
 .ُُِ/ُٗالتحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  ابف عاشكر:ّ) 
 ىػ(: المحتسب في تبييف كجكه شكاذِّٗابف جني، أبك الفتح بف عثماف )ت:  كىي قراءة شاذة، ينظر: (ْ

 .ُِٕ/ ِـ، ُٗٗٗالقراءات كاإليضاح عنيا، كزارة األكقاؼ، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية، )د.ـ(، 
. كينظر: القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، مرجع سابؽ، َّٓ/ّينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ،  (ٓ
 .ُُِ/ْ. كينظر: الشككاني: فتح القدير، مرجع سابؽ، ْٗ/ُّ
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)الشعراء:  كأنت مف الكافريفبذنكبو ال نكعيا، لتككف عميو حججا دامغةن تستكجب تتمة قكلو:

 السبلـ.( كحاشاه عميو ُٗ

عمى صيغة الييئة في قصة مكسى عميو السبلـ،  كًحٌطة كًذٌلة، كجاءت المصادر خيفة،

 .(ُ)كمصدر الييئة؛ ىك مصدر يدؿ عمى ىيئة الفعؿ عند كقكعو

البلزمة التي تشعر  كىي دالة عمى الييئة، كالحالةمصدر ىيئة مف الخكؼ،  (خيفةه )ك

لمتعبير عف حاؿ مكسى عميو السبلـ، كىك يكاجو سحرة كمردة  ِكلذا اختيرت عمى الخكؼ بذلؾ؛

ـٍ أىنَّيىا تىٍسعىى )قاؿ تعالى: ،فرعكف يَّؿي ًإلىٍيًو ًمٍف ًسٍحرًًى ـٍ ييخى ـٍ كىًعًصيُّيي ( ٔٔقىاؿى بىٍؿ أىٍلقيكا فىًإذىا ًحبىالييي

أًعٌمت كاكه فقمبت ياء  (ًخكفةالمصدر) كأصؿ (،ٕٔ-ٔٔ)طو:  فىأىٍكجىسى ًفي نىٍفًسًو ًخيفىةن ميكسىى

 فيي ناتجة عف نشكء حركة مزدكجة ىابطة ؛عند المحدثيف أما .عند القدماء (ّ)لكقكعيا بعد كسر

((iw(ْ) فأسقطت المغة شبو الحركة ،(w)  ثـ عكضت عف المحذكؼ عف طريؽ إطالة الحركة

 البشر طبع يقتضيو بما ،مفاجأةالمف  وبعض خكفعميو السبلـ أم أخفى  ؛(ٓ)القصيرة كىي الكسرة

خاؼ عميو السبلـ مف أف يعرض  أنو مقاتؿفيما رأل  يكؿ كىك قكؿ الحسف،عند رؤية األمر المى 

 .  (ٔ)ا رأكا مف عصييـمى لمناس شؾ كشبية في معجزة العصا لً 

)ًحطَّة( في  المصدر جاءتعنُّت بني إسرائيؿ كرفضيـ دخكؿ األرض المقدسة،  في آياتك 

قيكليكا :قكلو تعالى دنا كى ميكا اٍلبىابى سيجَّ ٍيثي ًشٍئتيـٍ رىغىدنا كىاٍدخي ميكا ىىًذًه اٍلقىٍريىةى فىكيميكا ًمٍنيىا حى ٍذ قيٍمنىا اٍدخي كىاً 

                                                           

 .ٕٕىادم: الصرؼ الكافي، مرجع سابؽ، صينظر: نير،  (ُ
ابف عاشكر: التحرير ( كذىب ابف عاشكر إلى داللتيا عمى مطمؽ المصدر كذلؾ، عمى أساس معنى المصدرية، ِ

   .ِٗٓ/ُٔكالتنكير، مرجع سابؽ، 

 .ِٗٓ/ُٔينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  ّ)
الحركة المزدكجة: ىي تتابع صكتي ناتج عف التقاء شبو حركة كالكاك كالياء بحركة طكيمة أك قصيرة، كتنقسـ ْ) 

الكناعنة، عبد ا: أثر في المغات السامية إلى قسميف: حركات مزدكجة صاعدة، كحركات مزدكجة ىابطة. ينظر: 
 .ِّ-ُِـ، ص ُٓٗٗعة مؤتة، الحركة المزدكجة في بنية الكممة العربية، رسالة ماجستير، جام

 .َُٔينظر: الكناعنة، عبد ا: أثر الحركة المزدكجة في بنية الكممة العربية، مرجع سابؽ، ص  (ٓ
 .ّٗٓ/ٖينظر: األلكسي: ركح المعاني، مرجع سابؽ،  (ٔ
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ـٍ  طىايىاكي ـٍ خى دنا(، كفي قكلو تعالى:ٖٓ)البقرة:  ًحطَّةه نىٍغًفٍر لىكي ميكا اٍلبىابى سيجَّ قيكليكا ًحطَّةه كىاٍدخي  كى

، كىك إحدل الفرائد في قصة مكسى عميو السبلـ، كالصيغة عند الزمخشرم (ُُٔ)األعراؼ: 

طّْ، ككذلؾ األندلسي ، كعند أبي حياف (ُ)مصدر ىيئة مف الحطّْ؛ كالًجمسة كالًركبة مصدر مف الحى

أف أصؿ الصيغة أف تدؿ ق( ُّّٗ)ت: ، فيما يرل ابف عاشكر (ِ)تحتمؿ أف تككف مصدر ىيئة

قرب إلى أ االستئناس برأم ابف عاشكركلعؿ  ،(ّ)تدؿ عمى مطمؽ المصدرعمى الييئة، لكنيا ىنا 

زالة الذنكب. قاؿ أبك  :" معناه قكلكا مسألتنا إسحاؽداللة اآليات، فالًحطَّة: ىي التكبة، أك المغفرة كا 

طَّ ذنكبنا عنا"  دا مف باب الخضكع، كأف يقكلكاجٌ ، فقد كيٌمفكا بدخكؿ األرض المقدسة سي (ْ)ًحٌطة أم حي

الذنكب، فكأنما أراد تعالى خضكع ألسنتيـ كجكارحيـ؛ ليغفر ليـ، كيتمكنكا مف دخكؿ  بو حطُّ تي  قكال

األرض المقدسة كالتغمب عمى سكانيا. فما كاف تكميفيـ بالدعاء كاالستغفار لحطّْ الذنكب عمى 

. فيي تندرج بذلؾ تحت باب المصدر (ٓ)ىيئة محددة، فإنما كانت الغاية أف تككف عمى كجو الثبكت

 الصريح كا تعالى أعمـ. 

 :مصادر فريدة في قصة مكسى عميو السبلـ 

تفردت قصة مكسى عميو السبلـ بمجمكعة مف المصادر الثبلثية كغير الثبلثية، مبرزة 

ككنيا كممات مفتاحية ذات تماس مباشر مع الحدث، كما أف  داللة األحداث كالمكاقؼ كالشخكص،

استكفى المبحث مناقشة مجمكعة منيا،  كقد اختيار التعبير القرآني ليا بمغ غاية الدقة كاإلعجاز،

زىنا، كغصبا ، كأثرىا الداللي تحت أبكابيا، كىي كفؽ ترتيب ذكرىا: رىٍىكا، كاتخاذ، كالرٍَّىب، كحى

 كمحبة، كفىعمتؾ. كقىصىصا،

                                                           

 .ُِْ/ُينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ،  (ُ
 .ُّٓ/ُمرجع سابؽ، ينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، ( ِ
 .ُٓٓ/ُينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  (ّ

 ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، )مادة حطط(. ْ) 

 .ُٓٓ/ُ. كينظر: ِْٓ-ِّٓ/ّ( ينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ٓ
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: تكميما، ألبكاب السابقة، كىيمجمكعة أخرل لـ تشمميا ا كمف تماـ البحث الكقكؼ عمى

ٍمًكنا، كًمساس، كفتكنا، القصة  رض تبعا لتسمسؿ أحداثكستيعى  كريحما، كاستحياء. كنىعمة، كمى

 الكريمة في القرآف الكريـ.

ًسـ عميو السبلـ بػ  كأكؿ تمؾ المصادر الفريدة في القصة الكريمة ىك )التكميـ( كمنو كي

مىٍيؾى مفعكؿ مطمؽ مؤكد في قكلو تعالى:ك)التكميـ(  ،بو ؼ)كميـ ا( كشىري  ـٍ عى ٍصنىاىي ريسيبلن قىٍد قىصى كى

ـى المَّوي ميكسىى تىٍكًميمنا كىمَّ مىٍيؾى كى ـٍ عى ـٍ نىٍقصيٍصيي ريسيبلن لى ىك تعميؽ  (، كقيؿ:ُْٔ)النساء:  ًمٍف قىٍبؿي كى

)كمَّـ(، مع تنكع  ، كىك المصدر القياسي لمفعؿ الرباعي(ُ)خص مف الكبلـأالكبلـ بالمخاطب، فيك 

( بيف  كالتكمؼ، كالتدرج، التعدية، معاني الزيادة في مصدر الفعؿ الثبلثي المزيد عمى كزف )فٌعؿى

 .(ِ)كالسمب كاإلزالة، إضافة إلى معنى التكجو إلى الشيء، كما في شٌرؽ كغٌرب

عميو كيبدك أف في التكميـ معنى االلتفات إلى المخاطىب كاالتجاه إليو، كفي قصة مكسى 

معنى الشرؼ العظيـ كالكـر  السبلـ معنى التفات ا تعالى كعنايتو بنبيو الكريـ، كفي تكميمو إٌياه

ؽ في صفة التكميـ ، كقصة خمؽ الكبلـ كالمعتزلة كاألشاعرة العميـ، بعيدا عف اختبلفات الًفرى

 مما ال يتسع لو المقاـ.  ،(ّ)كغيرىا

العرب تسمي ما كصؿ إلى اإلنساف كبلما ق( في معاني القرآف أف َِٕكيرل الفراء )ت: 

فػ )التكميـ( ىنا  ،(ْ)بو لـ يكف إال حقيقة الكبلـ أكّْدفإذا  ،بالمصدر إال إذا أكّْد ،بأم طريؽ كصؿ

                                                           

 .ّٓسابؽ، ص: الفركؽ المغكية، مرجع م، أبك ىبلؿعسكر الينظر:  (ُ
 .ِّينظر: الحمبلكم: شذا العرؼ في فف الصرؼ، مرجع سابؽ، ص ِ)
كفي عقيدة األشاعرة أف تكميـ ا عبده يككف بخمؽ إدراؾ لمعبد مف جية السمع، بحيث يحصؿ بو العمـ بكبلـ ّ) 

كترل المعتزلة أف ا دكف حركؼ كال أصكات، كقالكا بأف مكسى سمع مثؿ الرعد كعمـ منو مدلكؿ الكبلـ النفسي. 
ا يخمؽ حركفا كأصكاتا بمغة الرسكؿ فيسمعيا الرسكؿ، كيعمـ في نفسو أنيا مف عند ا دكف كحي. ينظر: ابف 

 .ّٕ/ٔعاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، 
ق(: معاني القرآف، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كآخركف، دار َِٕينظر: الفراء، يحيى بف زياد )ت: ( ْ
 .ِٓٗ/ُصرية لمتأليؼ كالنشر، مصر، )د.ت(،الم
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 مصدر مؤًكد رافع الحتماؿ المجاز، أم أف تكميـ ا تعالى لمكسى عميو السبلـ كاف مف باب

 الحقيقة ال المجاز.

أف التككيد بالمصدر يؤدم إلى تأكيد النسبة كتحقيقيا مثؿ )قد( ك)إٌف(،  ابف عاشكركيرل 

ألف العرب أكدت أفعاال بالمصدر استعممت مجازا، ككذلؾ في قكلو  الحتماؿ المجاز؛كليس رافعا 

ـي الرٍّْجسى أىٍىؿى تعالى: ٍنكي ـٍ تىٍطًييرنا ًإنَّمىا ييًريدي المَّوي ًلييٍذًىبى عى ييطىيّْرىكي (، فقد جاء ّّ)األحزاب:   اٍلبىٍيًت كى

. كىك ما نذىب إليو (ُ)التطيير بداللتو المعنكية، أم الكماؿ النفسي، كلـ يرتفع بو معنى المجاز

 في " كٌمـ ا مكسى تكميما"، كا تعالى أعمـ كأحكـ.

عميو السبلـ، فبعد أف كصفت كتعرض سكرة طو صكرة مييبة لمخطاب اإلليي مع مكسى 

لمجمكعة الفتف كالمحف التي مٌر بيا  عرضت تمؾ المحظة المباركة، كفٌصمت محاكر الخطاب،

فىتىنَّاؾى فيتيكننافى مجممة في قكلو تعالى: مكسى عميو السبلـ ْـّ كى ٍينىاؾى ًمفى اٍلغى أم  (؛َْ)طو: نىجَّ

؛ فػ)الفتكف( في ىذا السياؽ (ّ)كالذىب ييفتف كييمتحف بالنار؛ ليينظر ما جكدتو ،(ِ)إخبلصا أخمصناؾ

كجاءت صيغة )فتكف(عمى الكزف )فيعكؿ(، كعاممتيا المعجمات المغكية  .(ْ)ىك االختبار كاالمتحاف

)  فتظير االختبلؼ. أما مراجعة كتب التفسير (ٓ)في األغمب معاممة المصدر مف الفعؿ الثبلثي )فىتىفى

 ؛ كالزمخشرم، كالفخر الرازم(ٔ)في نكع الصيغة االسمية )فتكف(؛ فرأل جمع مف المفسريف

                                                           

 .ّٖ/ٔينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ( ُ
ىػ(: تيذيب المغة، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث َّٕ)ت:  األزىرم، محمد بف أحمد ينظر:ِ) 

 ـ، مادة )فتف(.ََُِ العربي، بيركت،

ىػ(: مختار الصحاح، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية، ٔٔٔمحمد)ت: ينظر: الرازم، زيف الديف ّ) 
 ـ، مادة )فتف(.ُٗٗٗ، ٓبيركت، ط

 ينظر: األزىرم: تيذيب المغة، مرجع سابؽ، مادة )فتف(.ْ) 

ينظر: األزىرم: تيذيب المغة، مرجع سابؽ، مادة )فتف(. كينظر: ابف سيده، أبك الحسف عمي بف اسماعيؿ )ت: ٓ) 
ـ، مادة َََِىػ(: المحكـ كالمحيط األعظـ، تحقيؽ: عبد الحميد الينداكم، دار الكتب العممية، بيركت، ْٖٓ

)فتف(. كينظر: الرازم: مختار الصحاح، مرجع سابؽ، مادة )فتف(، كينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع 
 سابؽ، مادة )فتف(.

كينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، . ْٔ/ّ( ينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ، ٔ
 .ّٗ/ٖ. كينظر: السميف الحمبي: الدر المصكف، مرجع سابؽ، ْٗ/ِِ
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، أنيا تحتمؿ داللة نكعيف مف الصيغ: المصدر أك ق(ٕٔٓ)ت:  ، كالسميف الحمبيق( َٔٔ)ت:

الجمع، فيجكز عندىـ أف تككف مصدرا كالشككر كالكفكر، ككذلؾ يمكف أف تككف جمع تكسير لػ 

 .(ُ)مع ترؾ االعتداد بتاء التأنيث، كحجكر في حيجرة، كبدكر في بىدرة ًفتف أك ًفتنة

فالفتكف: مصدر فىتىف، كالخركج،  فيما عامميا ابف عاشكر في تحريره معاممة المصدر فقط،

. كالتنكير عنده (ِ)كالثبكر كالشككر... كالفتكف كالفتنة: ىك اضطراب حاؿ المرء في مدة مف حياتو

 قكيا عظيما.لمتعظيـ؛ أم فتكنا 

فىتىنَّاؾى فيتيكننافي قكلو تعالى: (ّ)كيستند عدد مف المفسريف إلى حديث الفتكف لتكضيح  كى

فيما ركم أف سعيدى بف جبير سأؿ ابف عباس عف معنى  احتماؿ صيغة )فتكف( لمعنى الجمع،

كاحدة فأخذ يعدد عميو المحف التي كابدىا مكسى عميو السبلـ، ككاف يقكؿ عند كؿ  )الفتكف(،

 .(ْ)فيذه فتنة يا ابف جبير، مع تحفظ عدد مف األئمة عمى جية رفع الحديث، كأحد ركاتو

                                                           

 .ِّْ/ّ( ينظر: الشككاني: فتح القدير، مرجع سابؽ، ُ

 .َِِ/ُٔمرجع سابؽ،  ،( ينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكيرِ

 –باب : سكرة طو قكلو تعالى ) كفتٌناؾ فتكنان( –ق(: كتاب التفسير َّّ( ينظر: النسائي، أحمد بف شعيب )ت: ّ
 .ُِٕ/َُ، ُُِِٔحديث رقـ: ، تحقيؽ: حسف شمبي، مؤسسة الرسالة بيركت العممية، بيركت، 

صاحب التفسير  -رحمو ا تعالى–كقد اختمؼ في رفع الحديث أك كقفو، فذىب ابف ابف كثير الدمشقي ْ) 
إذ يقكؿ : ) كىك مكقكؼ مف كبلـ ابف  -رضي ا عنيما–المعركؼ إلى أف الحديث مكقكؼ عف ابف عباس 

مما أبيح نقمو مف  –رضي ا عنيما  –ابف عباس عباس كليس فيو مرفكع إال قميؿ منو ، ككأنو تمقاه 
(: ْٕٕعمـ (. ينظر: ابف كثير، أبك الفداء اسماعيؿ بف عمر )ت: اإلسرائيميات عف كعب األحبار أك غيره كا أ

. كممف ِٓٗ/ٓق، ُُْٗتفسير القرآف العظيـ، تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت، 
صحح الحديث كصحح رفعو إلى النبي صمى ا عميو كسمـ أبك جعفر الطحاكم رحمو ا تعالى في مشكؿ اآلثار 

رأل أف ىذا النكع مف األحاديث المتعمقة باألمكر الغيبية ليا حكـ الرفع إذ ال مجاؿ لبلجتياد فييا ، حيث  ، حيث
: بياف مشكؿ ما ركم عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ عف ابف عباس مما عنكف لحديث الفتكف بقكلو : )

( كىك الراجح كا تعالى عنو، كمما ال يدرؾ بالرأميحيط عممان بأنو ال يصمو إال بأخذه عنو إذ كاف مثمو ال يكجد إال 
(: شرح مشكؿ اآلثار، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، دار الرسالة، قُِّ أعمـ. ينظر: الطحاكم، أبك جعفر )ت:

بعد إيراده لحديث الفتكف ) ركاه أبك يعمى ،  "قاؿ الييثمي رحمو ا . ك ُٔ/ُ، ٔٔ)د.ـ(، )د.ت(، حديث رقـ: 
الصحيح غير أصبغ بف زيد كالقاسـ بف أيكب كىما ثقتاف ( فمف العمماء مف رآل حديث الفتكف مف كرجالو رجاؿ 

قاؿ: ( :" ّّٔركاية ابف محرز ) رقـ ػ ب"معرفة الرجاؿ" ، حيث قاؿ في  –رحمو ا -غرائب أصبغ: كابف معيف
  أحسب حديث الفتكف حقا". سمعت يحيى ، كسئؿ عف أصبغ بف زيد يعني الكٌراؽ فقاؿ : ال بأس بو، كلكٌني ال
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كبمكازنة اآلراء يبدك أف )فتكنا( في داللتيا المصدرية، تشير إلى مطمؽ الحدث كعظمتو 

كقكتو، خاصة أنو جاء في باب القميؿ الذم يصاغ عمى فعكؿ مف المتعدم. أم أف مكسى عميو 

صقمتو كىذبتو، كي تتجمى فيو خبلئؽ األنبياء كالمرسميف  كأنما رض لمحف عظيمة،السبلـ تع

 عمييـ السبلـ.

 جمع (ؿعٍ فى ر )غي جمع الثبلثيالصيغة جمعا عمى كزف )فيعكؿ(، جاء في باب  كلعؿ عدٌ 

فإذا أردت جمع الكثرة كسرت عمى ًفعاؿ أك فيعكؿ، كقكلنا: طمؿ كطمكؿ، ككىبىد  ،عند ابف جني ثرة،ك

ككبكد كبىرىد كبركد كًبراد
ق( أف )ًفعمة( مثؿ )ًفتنة( تجمع في القمة ّْٔ، كيرل ابف يعيش )ت: (ُ)

كًكسىر، باأللؼ كالتاء، مثؿ ًسدرات، كًكسرات، كًفتنات، أما في الكثرة فيرد عمى )ًفعىؿ(، مثؿ: ًسدىر، 

عمى كزف )فىٍعمة( إف أريدت الكثرة، كما في:  . كالجمع عمى )فيعكؿ(، فجائز عنده لممفرد(ِ)كًفتىف

 .  (ّ)بىٍدرة كبدكر، كمأنة كمؤكف، ك)المأنة( أسفؿ البطف

مصدرية المعنى كالداللة كالصيغة، إذ  الكريمة تككف )فتكف( في اآليات كيرجح البحث أف 

 التعظيـ لتمؾ الفتف كالمحف التي عاصرىا مكسى عميو السبلـ.تتناسب كمكطف التيكيؿ ك 

فبل يتكافؽ كالقكاعد الصرفية إال في  جمعا عمى معنى ابتميناؾ فتنة بعد فتنة، أما عدىا

القميؿ، كما كرد عند ابف جني، فالقياس لمفتنة جمعيا عمى ًفتف أك ًفتنات، أما احتماؿ كقكعيا 

فمك قسنا )ًفتنة( عمى )ًمحنة(  ؛(ْ)النظير عمى النظير يضعؼ ذلؾفإف حمؿ  (،جمعا عمى )فعكؿ

ف( كىذا كارد في العربية، أما قياس )محنة( عمى )فتنة(  في جمعيا لكانت )ًفتىف( كما في )ًمحى
                                                                                                                                                                             

كمنبع الفكائد، تحقيؽ: حساـ الديف القدسي،  مجمع الزكائد ق(:َٕٖينظر: الييثمي، عمي بف أبي بكر)ت: =
 .ٔٔ/ٕـ،ُْٗٗمكتبة القدسي، القاىرة، 

 .ُّٕمرجع سابؽ، ص  ابف جني: الممع في العربية،( ينظر: ُ
ر اشرح المفصؿ لمزمخشرم، تقديـ: إميؿ بديع يعقكب، دىػ(: ّْٔابف يعيش، يعيش ابف عمي )ت:  ينظر:ِ) 

 .ِْٖ/ّ ـ،ََُِالكتب العممية، بيركت، 
 .ِْْ/ّينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ، مرجع سابؽ، ( ّ

لعمة  قياس المساكم: كىك أف تككف العمة في الفرع ك األصؿ عمى سكاءكحمؿ النظير عمى النظير يسمى بْ) 
ق(: االقتراح في أصكؿ النحك، ضبطو كعمؽ عميو: عبد ُُٗ)ت، ، جبلؿ الديف ينظر: السيكطيشبو بينيما، 

 . ٖٖـ، ص ََِٔ، ِالحكيـ عطية، دار البيركتي، دمشؽ، ط
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في حدكد  المغكية المعجماتبالجمع عمى )فيعكؿ( ًلتغدك )محكف(، فإنو غير كارد في العربية كال في 

 . عمـ الباحثة

كتنتقؿ اآليات الكريمة إلى الدعكة لبلعتبار بما آؿ إليو فرعكف كجنده، بعدما أيغرقكا، 

، قاؿ تعالى: نَّاتو كىعيييكفو ككيؼ ترككا كؿ أنكاع النعيـ؛ ليبلقكا مصيرىـ المحتـك ـٍ تىرىكيكا ًمٍف جى كى

مىقىاـو كىًريـو )ِٓ) كعو كى ري زي نىٍعمىةو كىانيكا ًفييىا فىاًكًييفى ِٔ( كى  (.ِٕ-ِٓ)الدخاف:  ( كى

 .(ُ)ق( أف النَّعمة بالفتح مف التنعـ، كبالكسر مف اإلنعاـّٖٓكيرل الزمخشرم )ت: 

عمة لمف نٌعمو ا كناعىمىو فتنعَّـ، كالنّْعمة اليد كالصنيعة كالمنة، كالنَّعمة اسـ مرة لمتنعـ، فالنَّ 

أف جميع أحكاؿ  عمى أساسة الكاحدة بؿ مطمؽ المصدر كيضيؼ ابف عاشكر، كليس المراد المر 

 .(ِ)النعيـ تحكلت لشيء كاحد، كىذا أبمغ كأجمع في تصكير معنى المصدر

 ثـ تعرض القصة الكريمة مشيد تقريع مكسى عميو السبلـ لبني إسرائيؿ، لٌما أشرككا

ٍكًعدىؾى كاتخذكا العجؿ إليا، كقد عممكا ذلؾ بغكاية الٌسامرٌم، فقالكا: ٍمنىا مىا أىٍخمىٍفنىا مى مّْ لىًكنَّا حي ٍمًكنىا كى ًبمى

ٍمًكنا( عمى  المصدر (. كقيرئٕٖ)طو:  أىٍكزىارنا ًمٍف ًزينىًة اٍلقىٍكـً فىقىذىٍفنىاىىا فىكىذىًلؾى أىٍلقىى السَّاًمًرمُّ  )بمى

فقرأ نافع، كعاصـ، كأبك جعفر بفتح الميـ. كقرأ حمزة، كالكسائي، كخمؼ بالضـ، كقرأ  كجكه ثبلثة؛

فيما أدل اختبلؼ القراءة إلى اختبلؼ  .(ّ)كابف عامر، كأبك عمرك، كيعقكب بالكسرابف كثير، 

ًلمىًف اٍلميٍمؾي اٍليىٍكـى ًلمًَّو اٍلكىاًحًد داللة الصيغة، فمف قرأ بالضـ فقد أراد السمطاف، كما في قكلو تعالى:

أم السمطاف، كتأكيؿ ذلؾ أم لـ يكف لنا سمطاف لنتعالى عميؾ كنخمؼ  ،(ُٔغافر:) اٍلقىيَّارً 

نما أخمفناه بالنظر إلى ما فعؿ الٌسامرٌم.  مكعدؾ، كا 

                                                           

 .ِٕٔ/ْ( ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ، مرجع سابؽ، ُ

 .َِّ/ِٓ( ينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ِ
 .ِِّ-ُِّ/ِءات العشر، مرجع سابؽ، ( ينظر: ابف الجزرم: النشر في القراّ
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كمف قرأ بكسر الميـ دؿ عمى الشيء المممكؾ، كقكلنا: ىذا ًممكي، كالمعنى ما فعمنا ذلؾ 

ٍمكاكنا الصكاب كال كقفنا لو، كالحجة لمف فتح الميـ؛ إرادة امى بأف مى  لمصدر مف ممؾ يممؾ مى
(1) ،

كالقراءة بالفتح كالكسر سٌياف، دالة عمى االختيار كاإلرادة، أم: ما أخمفنا مكعدؾ بإرادتنا كقرارنا، 

نما كاف غشاكة كضبابا ألقاه الٌسامرٌم بعجمو عمينا.  كا 

ألنيـ ؛ ما أخمفنا مكعدؾ بممكنا:كقيؿ: إف الذيف لـ يعبدكا العجؿ ىـ مف قالكا لمكسى

كعدكه أف يتبعكه، فمما ضؿ أغمب القـك بعبادة العجؿ، تأخركا عف اتباع مكسى، كلـ يتجرؤكا خكفا 

مف الفرقة، فكأف الخطاب كاف لتمؾ الثمة الثابتة مف قـك مكسى، التي ضاعت إرادتيا لٌما طغى بنك 

 .(ِ)إسرائيؿ

عمى ًفعمتو كأصدر  كبعد أف عاتب مكسى قكمو انتقؿ إلى حكاره مع الٌسامرٌم، فقٌرعو

ضبلؿ لبني إسرائيؿ، قاؿ تعالى: قىاؿى فىاٍذىىٍب فىًإفَّ لىؾى العقكبة الصارمة، ًلمىا جنت يداه مف ضبلؿ كا 

ٍكًعدنا لىٍف تيٍخمىفىوي  فَّ لىؾى مى يىاًة أىٍف تىقيكؿى الى ًمسىاسى كىاً  (، فحكـ عميو بعقكبة دنيكية ٕٗ)طو:  ًفي اٍلحى

 العقكبة، كجعمكىا عمى ثبلثة كجكه:تتمخص بػ )ال ًمساس(، كقد احتار المفسركف في إجراءات تمؾ 

َـّ الماسُّ كالممسكس، فإذا أراد أحدىـ أف يمسو صاح بو ال  الكجو األكؿ: أنو إذا مسو أحد حي

 ًمساس؛ خكفا مف الحمى.

مف مخالطة الناس، فحكـ عميو مكسى بالخركج مف محمة بني أما الكجو الثاني: المنع 

إسرائيؿ، فسمبو ا األنس الذم في طبع اإلنساف، كأصابو اليكس كالكسكاس كالتكحش، كعاش 

 كحده، فإف اقترب منو إنساف، صاح بو: ال ًمساس.

                                                           

، َّٕ( ينظر: ابف خالكيو، الحسيف بف أحمد )ت: ُ ىػ(: الحجة في القراءات السبع، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ مكـر
 .ِْٔىػ، صَُُْ، ْر الشركؽ، بيركت، طدا

الفكر لمطباعة  ىػ(: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، دارُّّٗينظر: الشنقيطي، محمد األميف )ت: ِ) 
 .ُٖ/ْـ، ُٓٗٗكالنشر كالتكزيع، بيركت، 
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. كىك الثالث: المراد بو انقطاع نسمو، فقد أخبر بأنو ال يتمكف مف مماسة المرأة كالكجو

  .(ُ)قكؿ ضعيؼ جدا لدل أغمب المفسريف

، نقكؿ: قاتىؿى ًقتاال  ؿى ( عمى الكزف فاعى كالمصدر )ًمساس(، مصدر قياسي مف الفعؿ )ماسَّ

كميقاتمة، ككذا ماسَّ ًمساسا كميماٌسةن، كىك يشير في داللتو الصرفية إلى المفاعمة كالمشاركة، فأكد 

التماس بيف الطرفيف؛ الٌسامرٌم كالناس، فكأف الناس كذلؾ منعكا التعبير القرآني بيذه الصيغة منع 

نما أريد بيا نفي أم شكؿ مف أشكاؿ  مف مساسو، كجاءت )ال( قبؿ المصدر نافية لمجنس، كا 

 التماس كالتكاصؿ مع الناس.

كقرأ أبك حيكة كحده )ال مىساًس(      
ببنائو عمى  ق(َُٖسيبكيو )ت: بكسر السيف، كقاؿ  (ِ)

أف األلؼ قبؿ السيف ساكنة، فكسرت السيف منعا اللتقاء ق( ِٖٓ)ت: ، كرأل المبرد (ّ)الكسر

ق( ًمساس مثؿ ًقطاـ، كبني عمى الكسر ألنو معدكؿ ّّٗ، فيما عٌد الجكىرم )ت: (ْ)الساكنيف

، كقاؿ ابف جني باالستعماؿ عمى الحكاية السـ المصدر؛ ألنو ال تدخؿ ال النافية (ٓ)عف المصدر

ف معنى ال فيو ىيلمجنس  النافية لمفعؿ، فػ مىساًس كدىراًؾ كنىزاًؿ، عمى الحكاية عميو، كا 
(ٔ). 

لمفعؿ السداسي في قصة مكسى عميو السبلـ متفردا في قكلو  الكحيد كجاء المصدر

مىى اٍسًتٍحيىاءو تعالى: اءىٍتوي ًإٍحدىاىيمىا تىٍمًشي عى (، كيأتي تنكير استحياء لمتفخيـ، ِٓ)القصص: فىجى

                                                           

. كينظر: السميف الحمبي: الدر المصكف، مرجع ٔٗ/ِِ، ، مرجع سابؽينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيبُ) 
. كينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، ّْٓ/ّ. كينظر: الشككاني: فتح القدير، مرجع سابؽ، ٔٗ/ٖسابؽ، 

 .ِٖٗ/ُٔمرجع سابؽ، 
 .ٔٓ/ِينظر: ابف جني: المحتسب، مرجع سابؽ، ِ) 
 . ِٕٓ/ّ( ينظر: سيبكيو: الكتاب، مرجع سابؽ، ّ

 .ّٗٔ/ّ( ينظر: المبرد: المقتضب، مرجع سابؽ، ْ
ىػ(: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تحقيؽ: أحمد عبد ّّٗ( ينظر: الجكىرم، أبك نصر اسماعيؿ )ت: ٓ

 مادة )مسس(.ـ، ُٕٖٗ، ْلممبلييف، بيركت، ط الغفكر عطار، دار العمـ

 .ٔٓ/ِ( ينظر: ابف جني: المحتسب، مرجع سابؽ، ٔ
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، كفي االستحياء معنى المبالغة في الحياء، كما في (ُ)كقيؿ جاءتو متخفرة؛ أم شديدة الحياء

، كلعؿ األلؼ كالسيف كالتاء لممصدر )حياء( أضافت معنى التحكؿ (ِ)االستجابة مبالغة في اإلجابة

ميؽ داخمي، كاالستحياء (ّ)كالصيركرة، كقكلنا: استأسد الرجؿ استئسادا ىك المعنى ، فكأف الحياء خي

اإلجرائي لمحياء، إذ تتحكؿ فيو صكرة اإلنساف، كتتبدؿ باحمرار الكجنتيف، كتصبب العرؽ 

استحياء، كىكذا كانت صكرة الفتاة قد تبدلت لما جاءت تدعك مكسى عميو السبلـ إلى أبييا، فقد 

مي  ؽ الحياء، جاءتو عمى استحياء، كىي صكرة تعبيرية جميمة فييا مف التفخيـ كالتعظيـ لذلؾ الخي

كلتمؾ الصكرة )االستحياء(، فكنى بحرؼ الجر)عمى( عف االستعبلء المجازم، فاالستحياء كاف في 

 .(ْ)حالتي المشي كالمجيء ال عند المجيء فقط

بالعبد الصالح، لتبدأ رحمتو نحك عمـ المعرفة اليقيني، بعد ذلؾ يمتقي عميو السبلـ ك  

يو السبلـ منيا مكقؼ المندىش المستنكر، حتى كتتكالى األحداث، كالمكاقؼ كيقؼ مكسى عم

ينكشؼ األمر عف الحكمة الدفينة خمؼ تمؾ السمككات، فما كاف ثقب السفينة إال نجاة، كما قتؿ 

 الغبلـ إال رحمة، كما بناء الجدار إال سترا.

ٍيرنا ًمٍنوي زىكىاةن كىأىٍقرىبى فىأىرىٍدنىا أىٍف ييٍبًدلىييمىا رىبُّييمىا خى كأما سبب قتؿ الغبلـ فماثؿ في قكلو تعالى:

( ك)الرٍُّحـ( بمعنى الرحمة، إال أف في الرٍُّحـ معنى متخصصا بالقيمة السمككية، ُٖ)الكيؼ: ريٍحمنا

متضمنة قيما سمككية.  (ٓ)كعمى ىذا جاءت بعض معاني صيغة )فيٍعؿ(، كما في نيٍبؿ، كليطؼ كغيرىا

كتأكيؿ الرُّحـ في القصة متعمؽ بالبر كالعطؼ كاإلحساف، ال بالرًَّحـ، إذ إف الغبلـ القتيؿ مف ذات 

                                                           

ىػ(: تفسير أبي السعكد إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا ِٖٗمحمد العمادم )ت:  ينظر: أبك السعكد، محمد بف (ُ
 . ٗ/ٕالكتاب الكريـ، دار إحياء التراث العربي، بيركت، )د.ت(، 

 .َُّ/َِينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  (ِ
 . ُٔٔ/ِعباس: النحك الكافي، مرجع سابؽ،  ،ينظر: حسف (ّ

 .ٗ/ٕينظر: أبك السعكد: تفسير أبي السعكد، مرجع سابؽ،  (ْ
اإلسبلـ ينظر: عبد المجيد أبك سعيد: داللة المصدر الصرفية في النصكص القرآنية، بحث منشكر في مجمة ( ٓ

 .ّٗص  ،ـَُِِ، ُ، العددٗفي آسيا، المجمد 
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ما( بضمتيف، عمىالرىًحـ التي سيبدليا ربيا خيرا منو زكاة كأقرب ريحما.  ركاية ابف  كقرئت )ريحي

 .(ُ)عامر، كأبي جعفر، كيعقكب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُِٔ/ِينظر: ابف الجزرم: النشر في القراءات العشر، المرجع السابؽ،  (ُ
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 المبحث الثاني 

 األثر الداللي الختيار المشتقات

 في قصة مكسى عميو السبلـ 
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 تمييد: االشتقاؽ في المغة العربية.

غ األبنية فييا قائـ عمى االشتقاؽ غالبا، كٍ تيكصؼ المغة العربية بأنيا لغة اشتقاقية، فصى  

فيي الكسيمة األكلى التي تمجأ إلييا العربية إلنتاج مفرداتيا، كما في اشتقاؽ المفردات؛ حاًسب، 

ح س ب(، إال أنو ال يمكف إغفاؿ الشؽ يب، كحاسكب مف المادة المغكية )كمحسكب، كًحسّْ 

اإللصاقي الذم تعتمده المغة أيضا إلنتاج نسبة محدكدة مف المفردات كالتثنية، كجمع المذكر 

لسالـ، كالتأنيث، كبيذا تقسـ كسائؿ صكغ األبنية في العربية إلى قسميف أساسيف ىما: االشتقاؽ ا

 . (ُ)كاإللصاؽ

  االشتقاؽ الصغير عند ابف جني يقـك عمى:" أف تأخذ أصبل مف األصكؿ فتتقرَّاه كمفيـك

ف اختمفت صيغو كمبانيو، كذلؾ كتركيب )س ؿ ـ( فإنؾ تأخذ منو معنى  كتجمع بيف معانيو كا 

السبلمة في تصرُّفو، نحك: سمـ، كيسمـ، كسالـ، كسمماف، كسممى ... كعمى ذلؾ بقية الباب إذا 

اء ، فيك يرل أف الجذر الثبلثي يشكؿ المادة المغكية التي تتشكؿ منيا باقي البنى أسم(ِ)تأٌكلتو"

لمادة المغكية ذاتيا، كتحمؿ داللتيا العامة، كعمى ىذا النكع مف إلى اأفعاال، كتنتمي  كانت أك

 االشتقاؽ ستطًمع الدراسة في ىذا المبحث.

إلى نكعيف رئيسيف ىما:  (ّ)فيما اختصر عبد المقصكد نظرتو في أقساـ االشتقاؽ

كىك حسب تعريؼ  االشتقاؽ الصغير. ا الصرفي فيكافؽاالشتقاؽ الصرفي، كاالشتقاؽ المغكم. فأم

                                                           

، ُّٗٗ: دكر البنية الصرفية في كصؼ الظاىرة النحكية كتقعيدىا، دار البشير، عماف، ينظر: النجار، لطيفةُ) 
 .َٗص 
، ْ، الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة، طالخصائص ق(:ِّٗأبك الفتح بف عثماف )ت:  ابف جني:( ِ

 .ُّٔ/ِ ـ،ُٖٔٗ

( استخمص عبد المقصكد محمد عبد المقصكد نظرتو في االشتقاؽ بعد دراسة مستفيضة آلراء القدماء كالمحدثيف ّ
الصرفي كتطكره في كتب النحكييف في أقساـ االشتقاؽ في بحثو المنشكر المعنكف بػ: مفيـك االشتقاؽ 

 .ْْٓ -ّّٗـ، صََِِأغسطس، -، مايكٔ-ٓ، العدد ِّكاألصكلييف، مجمة عالـ الكتب، المجمد 
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مجمكعة مف الكممات مف المادة المغكية أك الجذر المغكم مع اشتراؾ أفراد استمداد   إبراىيـ أنيس:"

 .(ُ)كفي ترتيبيا كما تشترؾ في الداللة العامة"ىذه المجمكعة في عدد مف الحركؼ 

كعىنىى باالشتقاؽ المغكم: ذلؾ النكع مف االشتقاؽ الذم ييعنى بو المغكيكف كأصحاب 

المعاجـ، كيدخؿ تحتو ما أسماه ابف جني االشتقاؽ الكبير، كما عرؼ عند المتأخريف بمبدأ 

 .(ِ)التقاليب

الصغير، كينطكم عمى مجمكعة مف العناصر  باالشتقاؽ ؽكالمشتقات مصطمح صرفي متعمٌ 

كالكحدات الكبلمية التي ليا دكرىا في تخصيص بعض نكاحي المعاني المغكية، كالدالالت الصرفية، 

السياقية ضمف إطار كاحد، أك فكرة مخصصة، فتحمؿ مف أصميا الذم اشتقت منو جزءا مف 

المعنى، كتأخذ المعنى المتبقي مف الصيغة االشتقاقية التي صيغت بيا، فيككف المعنى مزيجا بيف 

كصيغة مجمكعة مف الصيغ االشتقاقية ىي: اسـ الفاعؿ،  كيندرج تحت بند المشتقات .(ّ)ىذا كذاؾ

كاسـ المفعكؿ، كاسـ الزماف كاسـ المكاف، كاسـ التفضيؿ، كاسـ اآللة، المبالغة، كالصفة المشبية، 

فيما سيتناكؿ البحث نماذج مما جاء في قصة مكسى عميو السبلـ مف تمؾ األقساـ، كيقؼ عمى 

  آليات الكريمة في المطالب اآلتية:اللي في اأثرىا الد

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .ْْص  ـ،ُٕٔٗمطبعة النيضة الجديدة، القاىرة،  في المغة،طرؽ تنمية األلفاظ مف  أنيس، إبراىيـ: ُ)
 .َُْاالشتقاؽ الصرفي كتطكره، مرجع سابؽ، صعبد المقصكد، عبد المقصكد محمد: مفيكـ  ينظر:ِ) 

 .َُٖـ، ص َُٔٗينظر: الصالح، صبحي: دراسات في فقو المغة، دار العمـ لممبلييف، بيركت،  ّ)
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 المطمب األكؿ: األثر الداللي الختيار اسـ الفاعؿ في قصة مكسى عميو السبلـ.

خاصة بكؿ نكع منيا، فداللة اسـ الفاعؿ  عانيمف المعركؼ أف صيغ المشتقات متضمّْنة م 

ية داللة مميزة كقرائف لفظية كمعنك ، فكؿه منيا يحمؿ المشتقات األخرلمختمفة حتما عف داللة 

 عيف عمى فيـ المقركء كمقاصده.تحدد المعنى السياقي لمنص، كتي 

كاسـ الفاعؿ أك الفعؿ الدائـ كما يسميو الككفيكف؛ يشير إلى اسـ مشتؽ داؿ عمى الحدث        

فكممة )قائـ( ، فالحدث معنى المصدر، كالحدكث ما يقابؿ الثبكت كىك التغير، (ُ)كالحدكث كفاعمو

داللة القياـ ىنا  إف مثبل تدؿ عمى مف قاـ بالقياـ، كعمى حدث القياـ، كدالة عمى الحدكث، إذ

، فالثبات في اسـ الفاعؿ حاصؿ إال (ِ)ليست متجددة كالفعؿ، كليست ثابتة ثبكت الصفة المشبية

فاعؿ يدؿ عمى أف بناء  كيرل ميدم المخزكمي أنو نسبي، بما ينسجـ مع دالالتو المختمفة.

أما إذا كاف مضافا  .(ّ)الثبكت كالدكاـ إذا استعمؿ كحده غير متصؿ بشيء بعده، مثؿ: خالد قائـ

، في حيف يحكؿ التنكيف داللتو إلى معنى  ـي يكـً الخميس، دؿَّ عمى زمف ماضو نحك: أنا صائ

االستقباؿ، نحك: أنا صائـه يـك الخميس
ال  داللة اسـ الفاعؿأف ف عكاد إلى كانتيى محمد حس .(ْ)

نما تفيد الثبكت أيضا؛ كذلؾ خبلفا لما ذىب إليو جميكر النحاة   .(ٓ)تقتصر عمى الحدكث، كا 

كمف صيغو ما يدؿ عمى النسبة؛ كحامؿ، كمرضع، كمنيا ما يشير إلى الحالية كما في  

ـٍ قكلو تعالى: (، كتدؿ صيغة اسـ الفاعؿ كذلؾ عمى ْٗ)المدثر:  عىًف التٍَّذًكرىًة ميٍعًرًضيفى  فىمىا لىيي

 . (ٔ)األزمنة المختمفة مف مضي كاستقباؿ كاستمرار، إضافة إلى ثبكت الصفات

                                                           

 .ِِِ، ّْ/ِينظر: الفراء: معاني القرآف، مرجع سابؽ، ( ُ
 .ُْينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في العربية، مرجع سابؽ، صِ) 

 .ُِٓـ، ص ُٖٔٗ، ِط ،المخزكمي، ميدم: في النحك العربي نقد كتكجيو، دار الرائد العربي، بيركتينظر:  ّ)
 ( ينظر: المرجع السابؽ الصفحة نفسيا.ْ
في جميع األزمنة، ق(: رسالة في اسـ الفاعؿ المراد بو االستمرار ْٗٗينظر: العبادم، أحمد بف قاسـ )ت:  (ٓ

 . مقدمة المحقؽ.َِ-ُُـ، ص ُّٖٗالفرقاف، عماف، ف عكاد، دار تحقيؽ: محمد حس
. كينظر: السامرائي، فاضؿ: ْٔ-ْْ( ينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في العربية، مرجع سابؽ، ص ٔ

 . ُْٕ-ُّٕ/ّـ، َََِمعاني النحك، دار الفكر لمطباعة كالنشر، عماف، 
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خاصا كليس  ،الزمف ىك كظيفة السياؽكرغـ داللة اسـ الفاعؿ عمى معنى الزمف، إال أف  

بأؿ يتحدد زمنو مف خبلؿ منفردة، فإف اسـ الفاعؿ أيا كاف مضافا منكنا، أك معرفا بالصيغة 

السياؽ، فيدؿ مثبل عمى الزمف الحاضر إذا كردت قرينة تدؿ عمى ذلؾ أك جاء في السياؽ ما يؤكد 

 .(ِ)كعمى ىذا يكتسب اسـ الفاعؿ داللتو مف السياؽ ال الكضع .(ُ)كغيرىا مف األزمنة، ذلؾ

الفاعؿ، قد أثَّرت كأٍثرىت المعنى  كال شؾ أف مثؿ ىذه الداللة المتضمَّنة في صيغة اسـ

السياقي لآليات الكريمة التي تعرضت لقصة مكسى عميو السبلـ، فقد تكاتر فييا اسـ الفاعؿ 

( مرة عمى صكرة الجمع، كىذا مؤشر عمى الدكر الداللي لمصيغة ُِّ( مرة كاسـ مفرد ك)ٖٔ)

 في القصة.

، فقد جاء في المفصؿ أف اسـ (ّ)كمف دالالت اسـ الفاعؿ الرئيسة، داللتو عمى الثبكت 

 .(ْ)الفاعؿ كالمفعكؿ يجرياف مجرل الصفة المشبية في الداللة عمى الثبكت

اًضرىةى اٍلبىٍحًر ًإٍذ يىٍعديكفى ًفي السٍَّبتً كفي قكلو تعالى:  ـٍ عىًف اٍلقىٍريىًة الًَّتي كىانىٍت حى  كىاٍسأىٍليي

إلى البحر، كىي إضافة أبرزت مكانا مف أمكنة القصة  مضافة)حاضرة( (، فإف ُّٔ)األعراؼ: 

 رائيؿ، كميًنعكا الصيد يـك السبت؛ ليتفرغكا لمعبادة،الكريمة، كىي القرية التي ابتمي عندىا بنك إس

فكاف مف ابتبلئيـ أف تأتييـ الحيتاف قريبة مف شكاطئيـ يـك السبت، كيـك ال يسبتكف ال تأتييـ، 

 -كمشتؽ –كاسـ الفاعؿ )حاضرة( داؿ عمى القرب المكاني، كمبلزمتو ، (ٓ)إلى السبت الذم يميو

                                                           

ينظر: المبحث الثاني مف الفصؿ الثالث مف ىذا  ،االسميةفي الصيغ المغكم لبلستزادة حكؿ مفيـك الزمف  (ُ
 .  ُْٓ ة مكسى عميو السبلـ(، صالصيغة االسمية في قصالمغكم في زمف مالبحث، تحت عنكاف )األثر الداللي ل

( ينظر: الفقراء، سيؼ الديف: المشتقات الدالة عمى الفاعمية كالمفعكلية دراسة صرفية داللية إحصائية، عالـ ِ
 .ُُّـ، صََِٓالكتب الحديث، إربد، 

اسـ صيغة لمشبية لئبل تتكزع أيدًرج اسـ الفاعؿ الداؿ عمى الثبكت في ىذا الباب، مع عده مف صيغ الصفة ا (ّ
  فيتكلد المبس. أبكاب متعددة؛ الفاعؿ عمى

تحقيؽ: عمي بك ق(: المفصؿ في صنعة اإلعراب، ّٖٓ( ينظر: الزمخشرم، جار ا أبك القاسـ محمكد )ت: ْ
 .ِّٗـ، صُّٗٗممحـ، مكتبة اليبلؿ، بيركت، 

 .ُّٗ/ُٓ( ينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ٓ
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، فالقرل ثابتة كداللة قرب كحضكر ، كتغميب الذات عمى الحدثلممكاف يشير إلى ثبكت الداللة

 ؿ سبت. كتبعا لذلؾ  قائمة، كمعصية بني إسرائيؿ اكمكان االحيتاف ثابتة زمان

الخبلؼ  في كاقعةاسـ الفاعؿ )فاقع( في قصة مكسى عميو السبلـ مع بني إسرائيؿ  جاءك  

ليعممكا القاتؿ، إال  بح بقرة كأف يضربكه ببعض أجزائيا؛بينيـ عمى قتيميـ، فأمرىـ ا تعالى بذ

أنيـ شددكا عمى أنفسيـ كأخذكا يشكككف بقكلو عميو السبلـ، كيجادلكنو كيخكضكف في تفاصيميا 

حتى ضاقت عمييـ دائرة البحث في بقرة نادرة الصفات، فمـ يعثركا عمييا إال بعد  كلكنيا، كنكعيا

أم بقرة كانت تكفي غرضيـ؛ كمف تمؾ الصفات التي أعجزتيـ، قاؿ  مشقة كعناء، رغـ أف

ٍفرىاءي فىاًقعه لىٍكنييىا تىسيرُّ تعالى: (، كجاء في تيذيب المغة:" قاؿ ٗٔ)البقرة:  نَّاًظًريفى الًإنَّيىا بىقىرىةه صى

نت كايؿ: . كق(ُ)أبك إسحاؽ: فاقع نعت لؤلصفر الشديد الصفرة، يقاؿ أصفر فاقع كأبيض ناصع"

 .(ِ)كأف شعاع الشمس يخرج مف جمدىا

برازا ليا، كارتفع المكف بو ارتفاع الفاعؿ،  كقيؿ: إفٌ   )فاقع( إنما جاءت تككيدا لمصفرة كا 

 رُّ سي في )تى  عف اسـ الفاعؿ لكصؼكعدؿ ابدليؿ أنيا تسر الناظريف إلييا مف منظرىا كلكنيا، 

 .كىك ما يمنح النص جماال فنيا ،(ّ)الفعمية، ألف الفعؿ يشير إلى التجدد كاالستمرار إلى( الناظريف

كربما أفادت صيغة اسـ الفاعؿ معنى النسبة في ىذه الحالة، إذ يقترف )فاقع( بالصفرة  

، كتخرج داللة اسـ الفاعؿ إلى معنى (ْ)صفر فاقع، كأبيض ناصع، كأحمر قانئعادة؛ فيقاؿ: أ

النسبة في الداللة عمى صاحب الشيء؛ فيقاؿ: رجؿ فارس أم: صاحب فرس، كرجؿ دارع كنابؿ 

                                                           

  مادة )فقع(.األزىرم: تيذيب المغة، مرجع سابؽ، ُ) 
 .ُُٓ/ُالشككاني: فتح القدير، مرجع سابؽ، ِ) 
 .َْٖ/ ُينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، مرجع سابؽ، ّ) 

 مادة )فقع(.( ينظر: األزىرم: تيذيب المغة، مرجع سابؽ، ْ
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لذا يمكف التكنية عف المكف األصفر بمفظ )فاقع(، فقكلنا: لكف فاقع،  ؛(ُ)آلتو كناشب، أم: ىذه

 .(ِ)صفر خاصةلؤلالمفقكع صفة  ألف يكلد في الذىف صكرة المكف األصفر؛

كما في قكلنا: كبلنا  ،اسـ الفاعؿ كذلؾ معنى الحاليةزمف كمف الدالالت التي يخرج إلييا  

في كردتا  (خائفا)، ك(فارغا): ىما في القصة الكريمة، كتفردت صيغتاف السـ الفاعؿ (ّ)ناظر قمرا

 .زمنيا معنى الحالية سكرة القصص، كحممتا

مىى قىٍمًبيىا ففي قكلو تعالى:  بىٍطنىا عى كىأىٍصبىحى فيؤىادي أيْـّ ميكسىى فىارًغنا ًإٍف كىادىٍت لىتيٍبًدم ًبًو لىٍكالى أىٍف رى

بكجكد قرينة  زمف الحاؿدؿ اسـ الفاعؿ )فارغا( عمى (، َُ)القصص:  اٍلميٍؤًمًنيفى ًلتىكيكفى ًمفى 

بعدما ألقتو في اليـ، سكاء أكاف )فارغا( لفظية ىي )أصبح(، إذ فسرت حاؿ فؤاد أـ مكسى الفارغ 

حتى كادت تبدم بو، لكال أف  ،(ْ)مف الصبر أك العقؿ أك مف أم شيء في الدنيا إال ذكر مكسى

 عمى قمبيا. -عز كجؿ -ربط ا 

اسـ الفاعؿ )خائفا( مرتيف في سكرة القصص، مبلزما الفعؿ المضارع يترقب، كتكرر  

اًئفنا يىتىرىقَّبي فىًإذىا )خائفا يترقب(، كذلؾ في قكلو تعالى: متفردا في ىذا التركيب ًدينىًة خى فىأىٍصبىحى ًفي اٍلمى

وي قىاؿى لىوي ميكسىى ًإنَّؾى لىغىًكمّّ ميًبيفه الًَّذم  رىهي ًباأٍلىٍمًس يىٍستىٍصًرخي (، كفي قكلو ُٖ)القصص:  اٍستىٍنصى

ًني ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى تعالى: اًئفنا يىتىرىقَّبي قىاؿى رىبّْ نىجّْ رىجى ًمٍنيىا خى (، ككمتا اآليتيف ُِ)القصص:  فىخى

كسى عميو السبلـ، كىك في مصر يسعى لمفصؿ بيف متخاصميف تعرض مشيدا مف مشاىد قصة م

أم بني إسرائيؿ، كاآلخر مف عدكه؛ أم مف قـك فرعكف، فاستغاثو الذم مف  ؛أحدىما مف شيعتو

                                                           

 .ُُٔ/ ّ( ينظر: المبرد: المقتضب، مرجع سابؽ، ُ
 .ِْٓ/ُالحمبي، السميف: الدر المصكف، مرجع سابؽ، ينظر: ِ) 
 .ْٓينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في العربية، مرجع سابؽ، صّ) 
و: عبد المنعـ ىػ(: إعراب القرآف، كضع حكاشيو كعمؽ عميّّٖأحمد بف محمد ) ( ينظر: النحاس، أبك جعفرْ

. كينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع ُٕٓ/ّىػ، ُُِْالكتب العممية، بيركت،  خميؿ إبراىيـ، دار
 .ُٖ/َِسابؽ، 
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شيعتو، فككز مكسى الذم ىك عدك فمات مف لحظتو، فأصبح عميو السبلـ خائفا يترقب، كلما 

 ف بطشو خائفا يترقب.أيخًبر بكعيد فرعكف خرج مف المدينة ىاربا م

كبالنظر إلى صيغة اسـ الفاعؿ )خائفا(، يتجمى حاؿ مكسى عميو السبلـ، حيف تممكو  

الخكؼ، فيما أثبت التعبير القرآني تمؾ الصكرة التي بدا عمييا مف الخكؼ، فأردؼ لفظ )يترقب( 

ظيارا لمقدار الخكؼ الذم اعتراه عميو السبلـ، في  الحالتيف عند مقتؿ تفصيبل لمصكرة كالمشيد، كا 

 .الرجؿ، كعند ىركبو مف بطش فرعكف؛ لما يحممو الفعؿ المضارع مف تجدد كاستمرار

، إذ مثمت مفتاحية في قصة مكسى عميو السبلـ داللة اسـ الفاعؿ )ساحر(كفي صيغة  

إلى عميو السبلـ  يوتعمؽ بالمعجزات التي أرسميا ا تعالى عمى يديمف محاكرىا،  محكرا ىاما

كظف جعمكه ضربا مف السحر، ك كما بيف يديو مف معجزات بينات، فأنكركا نبكتو  كممئو، عكففر 

، قاؿ -حاشاه –أف مكسى عميو السبلـ مف السحرة، فألصقكا لفظ )ساحر( بو كقكمو فرعكف 

ًميـه تعالى: ٍكلىوي ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى ً حى ٍمنىا (، كفي قكلو تعالى:ّْ)الشعراء:  قىاؿى ًلٍممىئلى لىقىٍد أىٍرسى كى

سيٍمطىافو ميًبيفو ) كفى فىقىاليكا سىاًحره كىذَّابه ِّميكسىى ًبآيىاًتنىا كى قىاري -ِّ)غافر:  ( ًإلىى ًفٍرعىٍكفى كىىىامىافى كى

سحرة فرعكف الذيف كقفكا في الخط الثاني مف ل صفةالفاعؿ )ساحر(  اسـ ، ككذلؾ كاف(ِْ

الفاعؿ الخاصة بالسحرة متفاكتة بيف اإلفراد كالجمع، شخصيات القصة، ، فيما جاءت صيغة اسـ 

ًميـو فتارة تأتي بصيغة المفرد كما في قكلو تعالى: قىاؿى ًفٍرعىٍكفي اٍئتيكًني ًبكيؿّْ سىاًحرو عى )يكنس:  كى

نىعيكا كىٍيدي سىاًحرو (، كفي قكلو تعالى:ٕٗ نىعيكا ًإنَّمىا صى كىالى ييٍفًمحي  كىأىٍلًؽ مىا ًفي يىًميًنؾى تىٍمقىٍؼ مىا صى

ٍيثي أىتىى (، كجاءت في آيات مختمفة عمى صكرة الجمع كما في قكلو ٗٔ)طو:  السَّاًحري حى

ٍعميكـو تعالى: رىةي ًلًميقىاًت يىٍكـو مى ًمعى السَّحى (، كسيناقش البحث ىذا التفاكت بيف ّٖ)الشعراء:  فىجي

إف شاء ا  مثنى كالمفرد في القصة.اإلفراد كالجمع في حينو، في مبحث األثر الداللي لمجمع كال

 تعالى.
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إال أف ما يعني الدراسة ىنا ىك األثر الداللي لصيغة )ساحر(، كالتفاكت الداللي كأثرىا  

طبلقيا عمى سحرة فرعكف، كلعؿ صالسياقي بيف إطبلقيا عمى مكسى عميو ال يغة اسـ سبلـ، كا 

ًسـ بيا الفاعؿ )ساحر( الخاصة بمكسى عميو السبلـ تختمؼ في  داللتيا الصرفية عف تمؾ التي كي

السحرة، فقد حممت الصيغة داللة الحالية، إذ إنيا كصؼ طارئ عميو غير معيكد عنو سابقا، 

بدليؿ ىذا التخبط في إطبلؽ تمؾ الصفة، فحينا ىك ساحر كذاب، كحينا يخاطبكنو بالساحر كأخرل 

ـي الرٍّْجزي قىاليكا لو تعالى:باسمو مكسى في المكقؼ الكاحد، فينادكنو )مكسى( في قك  مىٍيًي قىعى عى لىمَّا كى كى

لىنيٍرًسمىفَّ مىعىؾى بى  يىا نَّا الرٍّْجزى لىنيٍؤًمنىفَّ لىؾى كى ًيدى ًعٍندىؾى لىًئٍف كىشىٍفتى عى بَّؾى ًبمىا عى ًني ميكسىى اٍدعي لىنىا رى

قىاليكابالساحر في قكلو تعالى: (، كينادكنوُّْ)األعراؼ:  ًإٍسرىاًئيؿى  بَّؾى  يىا كى أىيُّوى السَّاًحري اٍدعي لىنىا رى

ًيدى ًعٍندىؾى ًإنَّنىا لىميٍيتىديكفى  (، في ذات الحادثة التي أقبمكا فييا عمى مكسى ْٗ)الزخرؼ:  ًبمىا عى

ف ىذا التبايف في الخطاب بيف اآليتيف عائد إمتكسميف أف يدعك ربو لرفع الببلء عنيـ، كقيؿ 

نما دعكه بػ)الساحر( تعظيما كتزلُّفا، فكاف (ُ)لحاح يتـ بطرؽ مختمفةلممكقؼ فيك خطاب إ . كا 

 .(ِ))الساحر( عندىـ بمثابة العالـ، كلـ يقصدكا اتخاذه السحر مينة

كمرة أخرل يجعمكنو )مسحكرا( عمى صيغة المفعكلية، أم أنو كاقع تحت تأثير السحر، قاؿ 

ىظينُّؾى يىافىقىاؿى لىوي ًفٍرعىٍكفي ًإنّْي تعالى: (، كقيؿ )مسحكرا(: أم َُُ)اإلسراء:  ميكسىى مىٍسحيكرنا ألى

سىحرىؾى السَّحرىة فصرت تيرؼ بالكبلـ الباطؿ
فكؿ  .(ْ)، فيما رأل الفراء أف مسحكرا بمعنى ساحرا(ّ)

ما مضى ىك قرائف لفظية تشير إلى أف )ساحر( المنسكبة إلى مكسى ذات داللة حالية كال تحمؿ 

 في حقو عميو السبلـ. صفة الثبات

رىة، فمعؿ داللة اسـ الفاعؿ   تشير إلى ثبات الصفة فييا أما صيغة )ساحر( المتعمقة بالسَّحى

كىالى ييٍفًمحي  ؿ( جنسية في قكلو تعالى:أكمف ذلؾ اعتبار )كتغميب معنى الذات فييا، كلزكميا 
                                                           

 .ِِٕ/ِٓينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ُ) 

 السابؽ، الصفحة نفسيا.( ينظر: المرجع ِ
 .ُْٓ/ُِ( ينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ّ
 .ُُِ/ٕاألندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، مرجع سابؽ، ينظر: ( ْ
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ٍيثي أىتىى ، إذ ىي فيي تشير إلى مطمؽ الجنس، فصارت صفة السحر لصيقة بيـ السَّاًحري حى

مينتيـ ككسيمة كسبيـ، كلذا أيرًدفت الصيغة غالبا بصيغة المبالغة )عميـ(، فقد كرد تبلـز 

. كلعؿ سائبل يتساءؿ حكؿ اآليات (ُ)في أكثر مف مكضع في قصة مكسى عميو السبلـالصيغتيف 

ي ك)عميـ( كىي خاصة بمكسى عميو السبلـ؛ في قكلو تعالى:ظ )ساحر( ـ فييا لفبلزى التي تى  قىاؿى اٍلمىؤلى

ًميـه  ٍكلىوي (، ككذلؾ في قكلو تعالى:َُٗ)األعراؼ:  ًمٍف قىٍكـً ًفٍرعىٍكفى ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى ً حى قىاؿى ًلٍممىئلى

ًميـه  زات مكسى عميو السبلـ؛ (، فإنيـ لما عجزكا عف كصؼ معجّْ)الشعراء:  ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى

ألنيا معجزات مبيرة ليس ألحد  ؛مف بياض يده كالعصا التي تنقمب إلى أفعى، نسبكىا إلى السحر

كىذا يخالؼ كصؼ السحرة،  -حاشاه –أف يأتي بمثميا، نعتكا مكسى عميو السبلـ بالساحر العميـ 

صفكا بذلؾ عف عمـ كدراية اشتيركا بيا.   ألنيـ كي

قكلو اسـ الفاعؿ )ميميـ( في داللتيا الحالية، كمف أسماء الفاعميف التي تحتمؿ  

ْـّ كىىيكى ميًميـه تعالى: ـٍ ًفي اٍليى نيكدىهي فىنىبىٍذنىاىي جي ٍذنىاهي كى بدليؿ جممة الحاؿ في (، َْ)الذاريات: فىأىخى

 .أم: فعؿ ما ييبلـ عميوكأالـ فبلف  كىك مشتؽ مف الفعؿ )أالـ(،. إضافة لممعنى السياقي التركيب

لى الحاؿ التي استحؽ فرعكف بمكجبيا أف ييطرح في اليـ، فاسـ  )ميميـ( إلى الحاليةصيغة  شيركت كا 

ككفره،  و الربكبية،ائادعمف  أتاه فرعكف، كاستكجب المـك عميو،الفاعؿ )ميميـ( يدؿ عمى ما 

  .(ِ)كطغيانو

فىاٍلتىقىمىوي اٍلحيكتي السبلـ أيضا، في قكلو تعالى:كييذكر أف )ميميـ( جاءت كصفا ليكنس عميو  

(، كقد عمؿ المفسركف األكائؿ ىذا االشتراؾ في الصيغة بيف فرعكف ُِْ)الصافات:  كىىيكى ميًميـه 

 ، كيكنس عميو السبلـ، كمنيـ الزمخشرم؛ بأف مكجبات المـك تختمؼ كبحسب مقدارىا يختمؼ المـك

؛ فالمـك (ّ)ا، ككذلؾ مقترؼ الصغيرة، كمثالو؛ كعصى آدـ ربوفمرتكب الكبيرة ممـك عمى مقدارى

                                                           

 (.ٕٗ(، )يكنس: ُُِ( ينظر: )األعراؼ: ُ

 .َُٖ/ٓينظر: الشككاني: فتح القدير، مرجع سابؽ، ِ) 

 .َّْ/ْسابؽ،  ( ينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجعّ
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المسبب لكؿ منيما، فبل يقارف ما أتاه طاغية، بما صنعو  في حادث لمطرفيف، مع الفجكة الكبيرة

 نبي عميو أفضؿ السبلـ. 

كخرجت داللة اسـ الفاعؿ إلى معنى االستقباؿ، غير مرة في القصة الكريمة فمف ذلؾ  

ذٍ قكلو تعالى: ظىنُّكا أىنَّوي كىاًقعه ًبًيـٍ  كىاً  ـٍ كىأىنَّوي ظيمَّةه كى بىؿى فىٍكقىيي أم ظف بنك (؛ ُُٕ)األعراؼ:  نىتىٍقنىا اٍلجى

      عمييـ، إذ جحدكا آيات ا كأنكركىا، كلـ سيقع أم ؛بمعنى االستقباؿ الجبؿ كاقع إسرائيؿ أف

. كفي قكلو (ُ)"سيـ مقدار عسكرىـك لغمظيا كثقميا، فرفع ا الطكر عمى رؤ  ؛يقبمكا أحكاـ التكراة" 

ستأتي،  أم ؛(، آتيةُٓ)طو:  ًإفَّ السَّاعىةى آًتيىةه أىكىادي أيٍخًفييىا ًلتيٍجزىل كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا تىٍسعىىتعالى:

يىاةى الدٍُّنيى فىاٍقًض مىا أىٍنتى قىاضو ًإنَّمىا تىٍقًضي ىىًذًه ككذلؾ في قكلو تعالى: (، في ِٕ)طو:   ااٍلحى

كرأكه  ،عرض مكقؼ السحرة أماـ تيديد فرعكف ككعيده، كثباتيـ عمى الحؽ بعدما عرفكا ربيـ

؛ بعيف اليقيف، فتىحدَّكا فرعكف غير آبييف، كقالكا: اقضً  أم ما ستقضيو، كافعؿ ما  ما أنت قاضو

( إلى االستقباؿ لمعقكبة  الطاغية فرعكف. قضاىاالتي  بدا لؾ. فخرجت داللة )قاضو

 في القصة: داللة اسـ الفاعؿ المجمكع 

، فخرجت ذلؾدالالت  كتنكعت ،في القصة الكريمة مجمكعاتكاتر اسـ الفاعؿ بصكرة كبيرة 

الثبكت، سكاء أكانت تمؾ الدالالت  االستمرارية، كاالستقباؿ، فضبل عمىدالالتيا إلى الحالية، ك 

الحبكة في القصة، ككؿ ذلؾ أضفى بعدا  أـ ،الحدث أـ ،الزماف أـ ،المكاف أـ ،مقترنة بالشخكص

حيكيا كاقعيا عمى القصة الكريمة، كزاد مف عنصر التشكيؽ، كساىـ في تنكيع المعاني الببلغية 

 لمتعبير القرآني.

كتكزعت بيف الٌسرد القصصي بأحداثو  ،كتكررت جمكع اسـ الفاعؿ الدالة عمى الحالية

ٍفرىاءي فىاًقعه لىٍكنييىا كمكاقفو المختمفة، فمنيا اسـ الفاعؿ: )الناظريف( في قكلو تعالى: ًإنَّيىا بىقىرىةه صى

اءي ًلمنَّاًظًريفى (، كفي قكلو تعالى:ٗٔ)البقرة:  فتىسيرُّ النَّاًظًري نىزىعى يىدىهي فىًإذىا ًىيى بىٍيضى ؼ: )األعرا كى

                                                           

 .ُٕٓ/ِ( الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ، ُ
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اءي ًلمنَّاًظًريفى (، كفي قكلو تعالى:َُٖ نىزىعى يىدىهي فىًإذىا ًىيى بىٍيضى (، كرغـ تفاكت ّّ)الشعراء:  كى

المكقفيف، فإف داللة اسـ الفاعؿ كاحدة تضمنت معنى الحالية، فالبقرة صفراء لمناظريف، كاليد 

محدد، مع مبلحظة اقتراف بيضاء لمف ينظر إلييا، كالمقصكد بالنظر، النظر اآلني في المكقؼ ال

 لفظ )الناظريف( مع األلكاف في اآليات السابقة، إذ إنيا دالئؿ آيات كبرىاف.  

ميكسىى  قىاليكا يىاككذلؾ أفاد الجمع معنى الحالية في اسـ الفاعؿ )قاعدكف( في قكلو تعالى:

مىيىا أىبىدنا مىا دىاميكا ًفييىا فىاٍذىىٍب أىٍنتى  رىبُّؾى فىقىاًتبلى ًإنَّا ىىاىينىا قىاًعديكفى ًإنَّا لىٍف نىٍدخي (، كفي ِْ)المائدة:  كى

اًشًريفى )حاشريف(، قاؿ تعالى: اهي كىأىٍرًسٍؿ ًفي اٍلمىدىاًئًف حى (، كفي ُُُ)األعراؼ:  قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى

اًشًريفى قكلو تعالى: اهي كىاٍبعىٍث ًفي اٍلمىدىاًئًف حى (، كفي قكلو ّٔ لشعراء:)ا قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى

اًشًريفى تعالى: فىغيًمبيكا (، كفي )صاغريف(، قاؿ تعالى:ّٓ)الشعراء:  فىأىٍرسىؿى ًفٍرعىٍكفي ًفي اٍلمىدىاًئًف حى

 (.ُُٗ)األعراؼ:  ىيناًلؾى كىاٍنقىمىبيكا صاًغًريفى 

كفى )حاذركف( في قكلو تعالى:داللة كبالكقكؼ عمى  اًذري ًميعه حى نَّا لىجى (، ٔٓ)الشعراء:  كىاً 

ًذركف( بػ)الحاذركف(، كفي ذلؾ ثبلث قراءات )حاذركف( كصؼ فرعكف نفسو كقكموقد ف  ك)حى

 .(ُ)ك)حادركف( بالداؿ غير المعجمة

كيرل الفخر الرازم أف الصفة إذا كانت جارية عمى الفعؿ، كآتية عمى اسـ الفاعؿ، كاسـ  

كىذا الحدكث يحمؿ داللة الحالية، فكأف  ، كما في )حاذركف(،(ِ)المفعكؿ، فإنيا تفيد الحدكث

 فرعكف ذىب إلى معنى؛ إنا قـك ما عيدنا أف نحذر إال في عصرنا ىذا.

ًذركف( كأفادت   الثبكت، فذىب مف قرأ بيا إلى: إٌنا قـك مف عادتنا الحذر معنى قراءة )حى

ٍزـ، كقراءة )حادركف( بالداؿ غير المعجمة، ففييا نفي ال بل، فالحادر ىك حذر أصكاستعماؿ الحى

                                                           

 .ِٕٔصينظر: ابف خالكيو: الحجة في القراءات السبع، مرجع سابؽ، ُ) 

 .َٔٓ/ِْ( ينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ِ
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إنا قـك أقكياء أشداء، أك أراد مدججكف في السبلح، حتى ال يتكىـ أىؿ المدائف أنو  المشمر؛ أم

 . (ُ)منكسر مف قـك مكسى أك خائؼ منيـ

كمف جمكع اسـ الفاعؿ ما أفاد داللة االستقباؿ الزمني في القصة الكريمة، كمف تمؾ  

تَّى  يىا قىاليكاالجمكع، )داخمكف( في قكلو تعالى: مىيىا حى نَّا لىٍف نىٍدخي بَّاًريفى كىاً  ميكسىى ًإفَّ ًفييىا قىٍكمنا جى

كا ًمٍنيىا فىًإنَّا دىاًخميكفى  كا ًمٍنيىا فىًإٍف يىٍخريجي سندخميا، كالجمع )منقمبكف( في  (؛ أمِِ)المائدة:  يىٍخريجي

بّْنىا ميٍنقىًمبيكفى  قىاليكا ًإنَّاقكلو تعالى: سننقمب إلى ربنا، كفي قكلو أم  ؛(ُِٓ)األعراؼ:  ًإلىى رى

ـٍ ميكسىى أىٍلقيكا مىا أىٍنتيـٍ ميٍمقيكفى تعالى: رىةي قىاؿى لىيي اءى السَّحى أما  ما ستمقكف، (؛ أمَٖ)يكنس:  فىمىمَّا جى

في قكلو ىما )راٌدكه( ك )جاعمكه( في سكرة القصص، فقد كردت صيغتاف لجمع اسـ الفاعؿ 

اًفي كىالى تىٍحزى تعالى: ْـّ كىالى تىخى مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى ٍينىا ًإلىى أيْـّ ميكسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عى ًني ًإنَّا كىأىٍكحى

ًميفى  اًعميكهي ًمفى اٍلميٍرسى جى سنرده كسنجعمو، كالتزمت الصيغتاف صكرة  (؛ أمٕ)القصص:  رىادُّكهي ًإلىٍيًؾ كى

 عظيـ لفظ الجبللة.الجمع مف باب ت

كيمخص الجدكؿ اآلتي الدالالت التي خرجت إلييا صيغة اسـ الفاعؿ في قصة مكسى  

بما حممتو مف عميو السبلـ، إذ الحظنا ذلؾ التأثير في معاني القصة كأحداثيا كعمى شخكصيا، 

 الحالية، كاالستقباؿ. الثبكت، كالنسبة، ك  دالالت أفادت معاني:

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .َٔٓ/ِْينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ( ُ
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 *اسـ الفاعؿ في القصةممخص دالالت *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستقباؿ الحالية الثبكت النسبة

 كاقع فارغا ساحر )سحرة فرعكف( فاقع

 آتية خائفا حاضرة 

 قاض ساحر )الخاصة بمكسى(  

 داخمكف ميميـ  

 منقمبكف الناظريف  

 ميمقكف قاعدكف  

 راٌدكه صاغريف  

 جاعمكه حاشريف  

  حاذركف  
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 الثاني: األثر الداللي الختيار صيغة المبالغة في قصة مكسى عميو السبلـ.المطمب 

صيغة المبالغة ىي صكرة لفظية تعطي معنى صرفيا زائدا عمى معنى اسـ الفاعؿ؛ كىك  

. ففييا داللة اسـ الفاعؿ كالداللة عمى الحدث كالحدكث كفاعمو مع (ُ)الكثرة كالمبالغة في الكصؼ

يبدك ك ، إذ تشير صيغ المبالغة إلى فركؽ كمية ال نممحيا في صيغة الفاعمية، (ِ)إفادة التكثير

الفرؽ الكمي بيف صيغتي )فعكؿ( أك )فعيؿ( ك)فٌعاؿ( كاضحا؛ كما في غفكر كغٌفار، كعميـ 

 .(ّ)كعبٌلـ

كتشتؽ صيغ المبالغة مف مصادر األفعاؿ الثبلثية المتصرفة التي تقبؿ الزيادة كالتفاكت 

، كمف أشير صيغيا؛ ًمٍفعاؿ، فعَّاؿ، فىعكؿ، فىًعؿ، فىعيؿ، كىي صيغ (ْ)مف المزيد بًقٌمة غالبا، كتشتؽ

 . (ٓ)سماعية، ال يمكف اشتقاقيا إال مف أفعاؿ خاصة

كتشيع في قصة مكسى عميو السبلـ صيغ المبالغة: )فعَّاؿ، كفىعكؿ، كفىعيؿ(، إال أف 

 أكثرىا تداكال في آيات القصة، في أسماء ا تعالى كصفاتو خاصة.   (فعكؿ كفعيؿ)الصيغتيف 

أما الصيغة األشد ارتباطا بقصة مكسى عميو السبلـ، فيي صيغة )فعَّاؿ(؛ كما في جٌبار، 

ار، كغفَّار، كصبَّار، كستقتصر الدراسة في صيغ المبالغة عمى صيغة )فعَّاؿ(، كتحديدا في  كسحَّ

 )جٌبار(.

ككردت كممة )جٌبار( في سياقات ثبلثة مف قصة مكسى عميو السبلـ، ككفؽ تسمسؿ 

فىمىمَّا أىٍف أىرىادى أىٍف يىٍبًطشى ًبالًَّذم ؛ في قكلو تعالى:القبطيأحداثيا، فكانت أكال في سياؽ قصة قتمو 

بَّارنا ًفي  ميكسىى أىتيًريدي أىٍف تىٍقتيمىًني كىمىا قىتىٍمتى  ىيكى عىديكّّ لىييمىا قىاؿى يىا نىٍفسنا ًباأٍلىٍمًس ًإٍف تيًريدي ًإالَّ أىٍف تىكيكفى جى

مىا تيًريدي أىٍف تىكيكفى ًمفى اٍلميٍصًمًحيفى   (.ُٗ)القصص:  اأٍلىٍرًض كى

                                                           

 .ِّٓلمغني الجديد في عمـ الصرؼ، دار الشرؽ العربي، بيركت، )د.ت(، ص ينظر: حمكاني، محمد خير: اُ) 

 .ُِْ، صينظر: نير، ىادم: الصرؼ الكافي، مرجع سابؽِ) 
 .ِّٓ( ينظر: حمكاني، محمد خير: المغني الجديد في عمـ الصرؼ، مرجع سابؽ، ص ٖ

 .ُِٓر، ىادم: الصرؼ الكافي، مرجع سابؽ، صيى ينظر: نى  ْ)
 المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا.( ينظر: ٓ
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رى الخٍمؽ كأجبىرىىـ، كأجبىر أكثر، كقيؿ: الجبَّار العالي فكؽ بى كجاء في لساف العرب:" جى 

ٍمقو" كؿي: قالمبالغة عمى صيغة )فٌعاؿ( مف )أفعىؿ(، قاؿ الفراء:" كالعرب ال ت، كقٌؿ أف تصاغ (ُ)خى

رٌاج كال دىٌخاؿ، يريدكف  مف أدخمت كأخرجت،  (ميخًرج)كال  (ميٍدًخؿ)فٌعاؿ مف أفعمت، ال يقكلكف: ىذا خى

 . (ِ)قد قالت العرب: درٌاؾ مف أدركت، كىك شاذ"ك إنَّما يقكلكف: دخاؿ مف دخمت، كفٌعاؿ مف فعمت. 

الذم  القبطي، فقيؿ: ىك (الجٌبار)مكسى عميو السبلـ كصؼ  عمىكاختيًمؼ في مف أطمؽ 

، كقيؿ: ىك األكؿ عمى يد مكسى عميو السبلـ  القبطيجددا، بعد مقتؿ خاصمو اإلسرائيمي م

، كذىب جماعة مف القبطيمرتيف كتسبب في قتؿ  اإلسرائيمي الذم مف شيعتو كالذم استنصره

بَّارنا ًفي اأٍلىٍرضً أف القائؿ: المفسريف إلى  القبطي(، ىك ُٗ)القصص:  ًإٍف تيًريدي ًإالَّ أىٍف تىكيكفى جى

فىمىمَّا أىٍف أىرىادى أىٍف يىٍبًطشى ًبالًَّذم ، بدليؿ قكلو تعالى:(ّ)الذم أراد أف يبطش بو مكسى عميو السبلـ

 (.ُٗ)القصص:  ىيكى عىديكّّ لىييمىا

)فٌعاؿ(، أفادت معنى المبالغة في الكصؼ كالتكثير، كىك مشتؽ مف ك)الجٌبار( عمى كزف 

بىرى ) (، كفي فتح القدير:" قاؿ الٌزٌجاج: الجٌبار في المغة: الذم ال يتكاضع ألمر ا، كالقاتؿ بغير جى

. ككذلؾ مف (ٓ)، كىك الذم يفعؿ ما يريد مف الضرب، كالقتؿ، كال ينظر في العكاقب(ْ)حؽ: جٌبار"

 . (ٔ)لغضب، كيضرب عمى الغضبيقتؿ عمى ا

مف  القبطيفجيء بصيغة )الجٌبار( في ىذا السياؽ مف باب التكثير لمخكؼ الذم استشعره 

مكسى، فكاف رد فعمو أف ذٌكره بالجبابرة كبطشيـ، ككعظو أف يككف منيـ، بكؿ ما يحممو المفظ مف 

                                                           

 ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )جبر(.ُ) 

 .ُٖ/ّ( الفراء: معاني القرآف، مرجع سابؽ، ِ
ق(: َُّٕ، محمد صديؽ )ت: . كينظر: خافٕٖٓ/ِْرجع سابؽ، ( ينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مّ

كراجعو: عبد ا بف إبراىيـ األنصارم، المكتبة العصرية فتح البياف في مقاصد القرآف، عني بطبعو كقدـ لو 
 .ْٗ/َِ. كينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، َُُ/َُـ، ُِٗٗلمطباعة كالنشر، بيركت، 

 .َُٗ/ْ( الشككاني: فتح القدير، مرجع سابؽ، ْ
 ( ينظر: المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا.ٓ

 .ُٕٔ/ِ، مرجع سابؽ، ينظر: الفراء: معاني القرآف (ٔ
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الجٌبار أف يكرر القتؿ كالضرب المبالغة كالقكة كالقسكة كالداللة عمى التكرار؛ ألف مف عادة 

تمؾ  كلعؿ. (ُ)كالتسمط. إذ تحمؿ صيغة )فٌعاؿ( داللة التكرار كما في أٌكاب؛ أم كثير الرجكع إلى ا

 الردع لمكسى عميو السبلـ، أف ييقدـ عمى قتؿ نفس أخرل. بمنزلةكانت الصيغة 

مف آؿ فرعكف، كىك كتكررت كممة )جٌبار( ثانية في آيات القصة الكريمة، عمى لساف مؤ  

الًَّذيفى يًعظ قكمو كيدعكىـ لمتدبر كالتأمؿ بما جاء بو مكسى عميو السبلـ، كذلؾ في قكلو تعالى:

ـٍ كىبيرى مىٍقتنا ًعٍندى المًَّو كىًعٍندى الًَّذيفى آمىنيكا كىذىًلؾى  اًدليكفى ًفي آيىاًت المًَّو ًبغىٍيًر سيٍمطىافو أىتىاىي  يىٍطبىعي المَّوي ييجى

مى  بَّارو عى (، فجاءت صيغة المبالغة )جٌبار( مسبكقة باسـ الفاعؿ ّٓ)غافر:  ى كيؿّْ قىٍمًب ميتىكىبّْرو جى

حمؿ معنى  (متكبر))متكٌبر(، فيما دلت )جٌبار( عمى المبالغة كالكثرة كالقكة، فإف اسـ الفاعؿ في 

ا مؤمف القرآني، إذ دع، كقد تبلزمت الصيغتاف تبلزما فريدا في ىذا السياؽ فقط، مف النص الثبكت

 آؿ فرعكف قكمو، إلى نبذ الجداؿ كاإلقباؿ عمى دعكة مكسى عميو السبلـ.

يتكٌبر عف قبكؿ التكحيد، كىك في حؽ الخمؽ مف باب الذـ، كفي  )المتكٌبر(كيرل مقاتؿ أف  

 كما سمؼ. (ِ)حؽ الخالؽ مدح كتعظيـ، أما الجٌبار فإنما يككف في غير الحؽ

قىاليكا يىاميكسىى ًإفَّ ًفييىا قىٍكمنا جمعا تارة ثالثة، في قكلو تعالى: ككردت صيغة الجبار

كا ًمٍنيىا فىًإنَّا دىاًخميكفى  كا ًمٍنيىا فىًإٍف يىٍخريجي تَّى يىٍخريجي مىيىا حى نَّا لىٍف نىٍدخي بَّاًريفى كىاً  (. في ِِ)المائدة:  جى

المقدسة، فأبىكا، كاستكبركا عف سياؽ قصة التيو، عندما أمر ا بني إسرائيؿ بدخكؿ األرض 

 طاعة ا. 

كجاءت داللة الصيغة الصرفية متسقة مع داللة السياؽ، )فالجٌبار( في ىذا السياؽ ىك 

العاتي الذم ييجبر الناس عمى تنفيذ ما يريد، كقيؿ: أيًخذ لفظيا مف النخمة الجٌبارة إذا كانت طكيمة 

خبلت مرتفعة ال تصؿ األيدم إلييا، فالرجؿ )الجبار( ىك الطكيؿ العظيـ القكم، تشبييا بتمؾ الن

الجبارة، كقيؿ كانكا الكنعانييف أك اليبكسييف مف العمالقة؛ ككانكا في غاية القكة كًعظىـ األجساـ فمـ 
                                                           

 ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )أكب(.ُ) 

 .ُْٓ/ِٕينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ِ) 
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، كصيغة الجمع مع معنى المبالغة، أفادت رىبة كتيكيبل (ُ)تكف أيدم بني إسرائيؿ تصؿ إلييـ

مف  بني إسرائيؿ دا مف الرعب في قمكبكمبالغة كمية إضافة إلى المبالغة النكعية، فأكقعت مزي

 .العربالكنعانييف ىؤالء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )جبر(. كينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ُ) 
 .ُّٔ/ٔعاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، . كينظر: ابف ّّّ/ُُ
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  مطمب الثالث: األثر الداللي الختيار الصفة المشبية في قصة مكسى عميو السبلـ.ال

الصفة المشبية اسـ مشتؽ مف فعؿ الـز لمداللة عمى مف قاـ بو عمى كجو الثبكت 

؛ ففي (ِ)كالمكصكؼ، كالثبكت كالمبلزمة، كتشمؿ عناصر ثبلثة ىي: المعنى المجرد، (ُ)كالدكاـ

لى ثبات  لى ذات مكصكفة، كا  ( إلى حكـ مجرد، كا  سىفي قكلنا: زيد حسف الكجو، تشير كممة )حى

ىي كلعؿ كاقع األداء المغكم يؤكد أف داللة الثبكت في الصفة المشبية  الصفة كلزكميا غالبا.

عمييا بما يفرضو ىذا االستعماؿ؛ األغمب في أبنيتيا بصكرة عامة، مع دخكؿ سمة الحدكث 

 .(ّ)كقكلنا: أقبؿ حصاف ضامر البطف، كأقبمت فتاة مشرقة الكجو، فذلؾ قابؿ لمتغير كالتحكؿ

كيعمؿ الصرفيكف تسميتيا بػ )الصفة المشبو(؛ ألنيا أشبيت اسـ الفاعؿ في الداللة عمى 

المفعكؿ في أمكر منيا:  سـ. كتفترؽ الصفة المشبية عف اسـ الفاعؿ كا(ْ)ذات قاـ بيا الفعؿ

،  الصيغة، ( كػعىـو إذ تمجأ الصفة المشبية لمصيغ السماعية، فتجيء عمى )فيعؿ( كسيّْد، ك)فعو

ك)فىٍعؿ( كما في شٍيخ مثبل. ككذلؾ فإف داللتيا الزمنية أشد ثباتا كدكاما عمى خبلؼ اسـ الفاعؿ 

، مفزمنة، كتأتي الصفة المشبية الذم قد تتفاكت داللتو كفؽ األ  فيما يصاغ اسـ  الفعؿ البلـز

  . (ٓ)الفاعؿ كاسـ المفعكؿ مف البلـز كالمتعدم
كتصاغ الصفة المشبية عمى أكزاف مختمفة، فالغالب بناؤىا مف البلـز مف باب فىًرح، كمف 

باب شىريؼ، كأكزاف باب فًرح ىي: )أفعؿ( الذم مؤنثو )فعبلء( كأزرؽ كأكحؿ، ك)فعبلف( الذم 

 .كرٌيا كرٌيافكعطشى مؤنثو )فىٍعمى( كعطشاف 

                                                           

ىػ(: الكناش في فني النحك كالصرؼ، تحقيؽ: رياض بف حسف ِّٕينظر: صاحب حماه، أبك الفداء )ت: ُ) 
 .ّّّ/ُـ، َََِالخكاـ، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، بيركت، 

 .ُّٕر، ىادم: الصرؼ الكافي، مرجع سابؽ، ص يى ينظر: نى ِ) 
 .ُِٓ -ُِْالفقراء، سيؼ الديف: المشتقات الدالة عمى الفاعمية كالمفعكلية، مرجع سابؽ، ص ( ينظر:ّ
 . ُّٕالصرؼ الكافي، مرجع سابؽ، ص  ر، ىادم:يى ( ينظر: نى ْ

 .ّّْ/ُ( ينظر: صاحب حماة: الكناش في فني النحك كالصرؼ، مرجع سابؽ، ٓ
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سىف، ك)فيعيؿ( كجي  نيب كىك قميؿ، ك)فيعاؿ( كشيجاع، ك)فىعاؿ( كأكزاف باب شىريؼى ىي: )فىعىؿ( كحى

ٍخـ كسىٍبط، ك)ًفٍعؿ( كًصفر كًمٍمح،  باف. كستة أكزاف أخرل مشتركة بيف البابيف: )فىٍعؿ( كضى كجى

ٍمب، ك)فىًعؿ( كفًرح كنًجس، ك)فاًعؿ( كصاًحب كطاًىر، ك)فعيؿ( كبخيؿ ككريـ  .(ُ)ك)فيٍعؿ( كحرٍّ كصي

الثبكت كالديمكمة لمصفة المشبية حالة نسبية أيضا، رغـ فيما يرل فاضؿ السامرائي أف 

أنيا أثبت كأدـك مف غيرىا مف المشتقات؛ فيرل أنيا تنقسـ إلى: ما يفيد الثبكت كاالستمرار كما في 

أصـ كأبكـ كأبيض، كقد تدؿ عمى كجو قريب مف الثبكت مثؿ: نحيؼ ككريـ كجكاد، كىي ال تدؿ 

 . (ِ)ًرح كطىًربعمى الثبكت في: ظمآف كغضباف كفى 

كتكاردت الصفة المشبية بصيغيا المختمفة في قصة مكسى عميو السبلـ، فتعددت دالالتيا 

كتنكعت، كأضفت معاني مختمفةن عمى مجريات القصة، ككضحت مبلمح الشخكص كانفعاالتيا، 

، فيما يناقش البحث مجمكعة مف صيغ الصفة المشبية، كيعالج دكرىا الداللي في القصة الكريمة

 بناء عمى أشير الصيغ المعركفة.

 :صيغة فعيؿ 

كالبناء عمى )فعيؿ( مف أكثر األبنية شيكعا في الصفة المشبية، كيأتي بناء )فعيؿ( 

، كجاء في )الصاحبي(:" كتككف الصفات البلزمة (ّ)لمداللة عمى الثبكت لمًخٍمقة أك ًلما ىك مكتسب

. كحفمت (ْ)نحك: كضيع ككبير كصغير" لمنفكس عمى )فعيؿ( نحك: شريؼ كخفيؼ كعمى أضدادىا

كاف الختيار الصفات المشبية عمى صيغة )فعيؿ(، ف قصة مكسى عميو السبلـ بمجمكعة كبيرة مف

 بيّْف في القصة الكريمة.تمؾ الصيغ أثر داللي 

                                                           

 .ٓٔ-ّٔ مرجع سابؽ، ص: شذا العرؼ في فف الصرؼ، ، أحمدالحمبلكمينظر: ( ُ

 .ٕٔ( ينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية، مرجع سابؽ، صِ

 .ّٖ( ينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية، مرجع سابؽ، صّ
ىػ(: الصاحبي في فقو المغة كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، الناشر: محمد ّٓٗ( ابف فارس، أحمد )ت: ْ

 . ُُٕص ـ، ُٕٗٗعمي بيضكف، القاىرة، 
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ًزيرنا ًمٍف أىٍىًميالصفات في قكلو تعالى:تحكؿ  كنممح معنى الثبكت في  )طو:  كىاٍجعىٍؿ ًلي كى

ًزيرنا(، كفي قكلو تعالى:ِٗ كفى كى اهي ىىاري عىٍمنىا مىعىوي أىخى جى لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى كى )الفرقاف:   كى

(، فالصفة المشبية )كزيرا( أفادت معنى التحكؿ كاكتساب ىاركف عميو السبلـ لصفة لـ تكف ّٓ

، كىي  ر( كىك الًكزارة عمى كجو الثبكت كالدكاـ، كافيو مف قبؿي زى لكزير صفة مشبية مشتقة مف )الكى

 ككذا الكزير ييعتمد عمى رأيو كييمجأ إليو. ،(ُ)" الجبؿ الذم ييعتصـ بو ليينجى مف اليبلؾ"

ق( عف الكسائي قكلو: "ارجعف مأزكرات غير مأجكرات". ِْْابف السكيت )ت:  نقؿك 

"مأزكرات" لمكاف "مأجكرات". كقاؿ الكسائي: بنى "مأزكرات" عمى قكلؾ فيما لـ ييسَـّ فاعمو:  :فقاؿ

زر. فمما كانت الكاك مضمكمة صيرت ىمزة، كما قاؿ عز كجؿ: ذا أيزر الرجؿ. ككاف األصؿ: كي كا 

كما قاؿ: دار ككما قاؿ: "حي األجكه" يريد: الكجكه، ك  -إنما ىك "كقتت" مف الكقت- الرُّسيؿي أيقّْتىتٍ 

  .(ِ)كأدؤر"

األصمعي:" عف األصمعى نقبل عف الزمخشرم أف القياس في )كزير( ىك )أزير(  يرلك 

؛ ألنو يتحمؿ عف الممؾ أكزاره كمؤنة، أك (الًكزر)مف  ا(كزير )كيرل أف ، (ّ)قاؿ: ككاف القياس أزيرا"

ر زى نما قمبت  ؛مف الكى ألف الممؾ يعتصـ برأيو كيمجأ إلى مشكرتو، أك مف المؤازرة كىي المعاكنة. كا 

ًممت كزير  (فعيبل)اليمزة كاكا في )أزير(؛ ألف  جاءت بمعنى ميفاعؿ، كما في ميكاًزر كييكاًزر، فحي

 .(ْ)عمى نظيرىا

                                                           

 ( ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )كزر(.ُ

ىػ(: كتاب األلفاظ، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، مكتبة لبناف ناشركف، ِْْ( ابف الٌسكيت، أبك يكسؼ يعقكب )ت: ِ
 .ْٗٗـ، صُٖٗٗ

 .ُٔ/ّ( الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ، ّ
، جار ا أبك القاسـ محمكد )ت: ظر: الزمخشرم. كينُٔ/ّ( ينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ، ْ

. ُّّ/ِ، ـُٖٗٗتحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت، : أساس الببلغة، ق(ّٖٓ
ىػ(: تاج العركس مف جكاىر القامكس، دار اليداية، )د.ـ(، َُِٓمرتضى محمد بف محمد )ت:  ،كينظر: الزبيدم

 .ِّٖ/ٕ. كينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، مرجع سابؽ، ّٗٓ/ُْ ،)د.ت(
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ر(  ر(، إذ تأتي كبناء عمى ما سبؽ، فإف السياؽ المغكم يىحكـ المادتيف المغكيتيف )أزى زى ك)كى

ر( في المعاجـ المغكية بمعنى)  بمعنى ، كترد مادة )كزر((ُ)الظَّير، كالقكة كالشدة، كالضعؼ أىزى

ر كىك الجبؿا زى افترضنا أف كزير مشتقة . فمك (ِ)ييمجأ إليو، كالًكزر كىك الًحمؿ الثقيؿ مف اإلثـ لكى

ر زى تككف صفة مشبية قياسية، عمى معنى مف  ا(كزير )( كىك الشائع في المعجمات، فإٌف مف )كى

 يمتجئ الممؾ إليو. 

قت أما ما قاؿ بو الزمخشرم مف أف القياس في كزير ىك )أزير(، فإف ذلؾ حاصؿ إف اشتي 

الصفة المشبية مف المادة المغكية )أزر(، استنادا إلى داللتيا المغكية التي تؤكد معنى الشدة 

التي ردت في أغمبيا الصفة  ،ما جاء في المعجمات المغكيةخبلؼ كالقكة كما يشد بو الظير، كىك ب

 (كزير)ر(، كىك بخبلؼ ما رآه الزمخشرم نفسو مف انتماء زى إلى المادة المغكية )كى  (اكزير )المشبية 

أف )أزير( إلى ذىب المبرد ك  ،كفي ىذا تناقض كاضح إلى )كزر( كعمى ىذا تبعو أغمب المفسريف

جاء في المحكـ كالمحيط األعظـ:" كمف ىنا ذىب بعضيـ إلى أف الكاك في كزير  ،ليست بقياس

بدؿ مف اليمزة، قاؿ أبك العباس: ليس بقياس؛ ألنو إذا قؿ بدؿ اليمزة مف الكاك في ىذا الضرب 

في ركح المعاني إلى  ق(َُِٕ)ت:  األلكسي، كأشار (ّ)مف الحركات فبدؿ الكاك مف اليمزة أبعد"

سمع أزير بدكنو، كمع كجكد اشتقاؽ كاضح لكزير مف مؤازر مف غير إبداؿ كلـ يي مع أنو قد سي 

 .(ْ))كزر(؛ فبل حاجة إلى ىذا االشتقاؽ عمى )أزير( كادعاء القمب

                                                           

( ينظر: الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد: العيف، مرجع سابؽ، مادة )أزر(. كينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع ُ
ذيب المغة، سابؽ، مادة )أزر(. كينظر: الزبيدم: تاج العركس، مرجع سابؽ، مادة )أزر(. كينظر: األزىرم: تي

 مادة )أزر(.مرجع سابؽ، 

( ينظر: الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد: العيف، مرجع سابؽ، مادة )كزر(. كينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع ِ
سابؽ، مادة )كزر(. كينظر: الزبيدم: تاج العركس، مرجع سابؽ، مادة )كزر(. كينظر: األزىرم: تيذيب المغة، 

 سابؽ، مادة )كزر(.مرجع 

 ، مرجع سابؽ، مادة )كزر(.( ابف سيده: المحكـ كالمحيط األعظـّ

 .ْٖٗ/ٖ( ينظر: األلكسي: ركح المعاني، مرجع سابؽ، ْ
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كخٌرج ابف عاشكر تمؾ المسألة؛ عمى أف كزير مف )أزر( إذ يقكؿ:" كالكزير: فعيؿ بمعنى 

فاعؿ .... كىك مشتؽ مف األٍزر كىك المعكنة، كالمؤازرة كذلؾ، كالكؿ مشتؽ مف األٍزر... فحقو أف 

ىمزتو  يككف أزيرا باليمزة إال أنيـ قمبكا ىمزتو كاكا حمبل عمى ميكاًزر الذم ىك بمعناه الذم قمبت

أصؿ )كزير( ىك )األزر( بما يحممو مف أف إلى ابف عاشكر يشير ف ؛ (ُ)كاكا النضماـ ما قبميا"

داللة القكة كالشدة، أك الظير بمعناه الحسي، كأف األصؿ في الصفة المشبية أف تككف )أزير(، إال 

التي قمبت ىمزتيا أف ىمزتيا قمبت كاكا؛ طردا لمباب عمى كتيرة كاحدة، بالحمؿ عمى مكازر كيكازر 

( دكف مكجب لمقمب إال " الحمؿ عمى النظير في النطؽ؛ أم االنضماـ ما قبميا، فنطقكا بيا )كزير 

 .(ِ)اعتياد النطؽ بيمزتو كاكا"

عجـ المغكية، كعمى ىذا فالصفة )كزير( مف األلفاظ التي قد تيدرج تحت بابيف مف مكاد الم

التقارب الصكتي بينيما، كلعؿ في ذلؾ  لة، فضبل عمى( في الدال كزرك) كذلؾ لمَّبس بيف )أزر(

مسكغا لكجكد معايير كقكانيف لغكية مختمفة، فصمت بينيما كأدرىجت كبل في باب مستقؿ، كلعميما 

 تعدد المغات. مف باببينيما لعؿ الفرؽ أك م، كانا أصبل كاحدا، ففرقت بينيما قكانيف التطكر المغك 

ًزيرنا ًمٍف أىٍىًمي )كبالرجكع إلى قكلو تعالى: كفى أىًخي ِٗكىاٍجعىٍؿ ًلي كى  ( اٍشديٍد ًبًو أىٍزًرمَّ)( ىىاري

(، فإف داللة الصفة المشبية الفريدة )كزيرا( تحمؿ معنى المعاكنة كالمؤازرة، إذ ُّ-ِٗ)طو: 

دىؾى قىاؿى سىنىشيدُّ عىضي يسأؿ مكسى ربو، معاكنا كمساندا قكيا، يشد عضده بو، كما في قكلو تعالى:

مىًف اتَّبىعىكيمىا اٍلغىاًلبيكفى  نىٍجعىؿي لىكيمىا سيٍمطىاننا فىبلى يىًصميكفى ًإلىٍيكيمىا ًبآيىاًتنىا أىٍنتيمىا كى )القصص:  ًبأىًخيؾى كى

ًزيرنا(، فيتحقؽ الطمب كيككف ما أراده عميو السبلـ، قاؿ تعالى:ّٓ كفى كى اهي ىىاري عىٍمنىا مىعىوي أىخى جى  كى

لة؛، عمى معنى الثبكت (ّٓ)الفرقاف:  كى إذ صار ىاركف نبيا ككزيرا ألخيو  ك الدكاـ لصفة متحى

 مكسى عمييما السبلـ. 

                                                           

 .ُِِ/ُٔ( ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ُ
 ( ابف عاشكر: المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا.ِ
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كحممت الصفة المشبية عمى صيغة )فعيؿ( ما يدؿ عمى الطبع كالسجية، فمف ذلؾ صفات 

 .يالمتعمقات بلـ، كاختصت بالشخكص أك كانت صفةكردت في قصة مكسى عميو الس

 ـ نحك: )القكم، كاألميف،بمكسى عميو السبل السجايا، ما اختصتكأكؿ تمؾ الثمة مف 

عف معالجة جميع  غننى(. كربما يككف النظر في صفتيف اجتمعتا في مكسى عميو السبلـ كالفقير

قىالىٍت صفاتو الكريمة، إذ كردتا عمى لساف ابنة شعيب في سكرة القصص، في قكلو تعالى:

ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي  ًإٍحدىاىيمىا يىاأىبىتً  ٍيرى مىًف اٍستىٍأجى (، فقد جاءت ِٔ)القصص:  اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى

عمى كزف )فعيؿ(، كأثبتت ابنة شعيب ىاتيف السجيتيف لمكسى عميو  (القكم األميف)الصفتاف 

حجر السبلـ لٌما لزمتا صيغة )فعيؿ(، إذ سأليا شعيب عف عمميا بقكتو كأمانتو، فذكرت لو رفع 

صٌكب رأسو البئر كنزع الدلك، فيما ذكر المفسركف أنو كاف يمزمو عشرة مف الرجاؿ، ثـ أبانت كيؼ 

. فكاف كبلميا جامعا حكيما ذىب مذىب المثؿ في ىاتيف (ُ)حيف بمغتو رسالتو كأمرىا بالمشي خمفو

 الخصمتيف.

ككذلؾ جاءت باقي الصفات الخاصة بمكسى عميو السبلـ عمى كجو الثبات كالديمكمة، 

، فقد جاءت )فقير( اعترافا مف مكسى بتمؾ انظر فيما يختص بصيغة فعيؿ، إال أف في صفة )فقير( 

لَّى ًإلىى الظّْ الخصمة لٌما سقى لمفتاتيف ثـ تكلى إلى الظؿ، قاؿ تعالى: ؿّْ فىقىاؿى رىبّْ فىسىقىى لىييمىا ثيَـّ تىكى

ٍيرو فىًقيره   لمعنى يدؿ عمى الحاجة إلى طعاـ، (، قيؿ: إف اِْ)القصص:  ًإنّْي ًلمىا أىٍنزىٍلتى ًإلىيَّ ًمٍف خى

قاؿ ابف عباس يريد طعاما يأكمو، كقاؿ الضحاؾ مكث سبعة أياـ لـ يذؽ فييا طعاما إال بقؿ " 

ألنو عاش في كنؼ فرعكف كبذخو، فالفقر بالمعنى  فالفقر حاؿ لـ يألفو مكسى سابقا؛ ،(ِ)األرض"

إنما كاف حاال طارئا، كفي صيغة )فعيؿ( داللة عمى  ي ليس صفة كطبعا ثابتا عرفو مكسى،الحس

الثبات كالديمكمة أكثر مف غيرىا مف الصفات المشبية، إال أنيا في ىذا المقاـ ال تحمؿ ىذا 

                                                           

كينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ،  .َّْ/ّمرجع سابؽ،  ،ينظر: الزمخشرم: الكشاؼ ُ)
ِْ/ُٓٗ . 
 .ٖٗٓ/ِْالفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ،  ِ)
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الغة: أم كثير الفقر، كأف يككف صفة مشبية، أم: المعنى، " فإف الفقير يحتمؿ أف يككف صيغة مب

ال أف ييقصد بو الفقر المعنكم؛ ،(ُ)دائـ الفقر" أم فقير لذلؾ النكع مف الخير الذم يحتاجو أمثالو  كا 

مف منة ا ككرمو، فيرل ابف عاشكر أف:" قكلو إني لما أنزلت إلي مف خير ثناءه عمى ا بأنو 

يار الصيغة ما يدؿ عمى أف الفقر إلى عطاء ا سجية كؿ مؤمف ؛ كلعؿ في اخت(ِ)معطي الخير"

كصفة كؿ عارؼ بربو، فالكؿ فقير إلى خير ا عمى معنى الثبات كالديمكمة، في كؿ حاؿ ككؿ 

 زماف كمكاف. 

 ة بمتعمقات األشخاص،كمف الصفات المشبية األخرل عمى كزف فعيؿ ما جاءت خاص

(، ْْ)طو:  فىقيكالى لىوي قىٍكالن لىيّْننا لىعىمَّوي يىتىذىكَّري أىٍك يىٍخشىىكلو تعالى:كالكبلـ كاألقكاؿ مثبل، كما في ق

كالقكؿ الميف: الكبلـ الداؿ عمى معاني الترغيب كالعرض كاستدعاء االمتثاؿ، فييظًير المتكمـ 

لممخاطىب سداد الرأم بما يجعمو يتقبؿ الحؽ كيميز بو بيف الحؽ كالباطؿ، مع عدـ تسفيو رأم 

لمقكؿ مع إرادتو  . كىك مما يكسر عناد العتاة كقسكة الطغاة، كنسبة الميف(ّ)المخاطىب أك تجييمو

كىك مف قبيؿ  از، ألٌف القكؿ مف متعمقات البشر،لمكسى عميو السبلـ كأخيو ىاركف مف باب المج

 حض ا عز كجؿ لنبيو التخاذ الميف طبعا كسجية في دعكتو، عمى سبيؿ الثبات كالديمكمة.

لىقىٍد كمثاؿ ذلؾ أيضا نفي الرُّشد عف حاؿ فرعكف كأمره، قاؿ تعالى: ٍمنىا ميكسىى ًبآيىاًتنىا كى أىٍرسى

سيٍمطىافو ميًبيفو ) مىا أىٍمري ًفٍرعىٍكفى ًبرىًشيدو ٔٗكى مىًئًو فىاتَّبىعيكا أىٍمرى ًفٍرعىٍكفى كى مى -ٔٗ)ىكد:  ( ًإلىى ًفٍرعىٍكفى كى

سناد الصفة المشبية لؤلمر مف باب  (،ٕٗ فالرشيد عمى كزف )فعيؿ( مف )رىشىدى( كىك ضد الغي، كا 

إثبات الغٌي انتفاء الرشد يشير إلى ك  ،(ْ)قمي، فالغي كانتفاء الرشد صفة فرعكفالمجاز الع

 ألف النقيض يستدعي حضكر نقيضو. كالضبلؿ؛

                                                           

 .ْٖالسامرائي، فاضؿ: معاني األبنية، مرجع سابؽ، ص  ُ)
 .َُِ/َِابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  ِ)

 .ِِٓ/ُٔ، ينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽّ) 
. كينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  ِّٖ/ٔ( ينظر: األلكسي: ركح المعاني، مرجع سابؽ، ْ
ُِ/ُٓٓ . 
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ٍينىا الًَّذيفى كمنيا إضفاء صفة )بئيس( لمعذاب في قكلو تعالى: كا ًبًو أىٍنجى فىمىمَّا نىسيكا مىا ذيكّْري

ٍذنىا  (، كفي ُٓٔ)األعراؼ:  الًَّذيفى ظىمىميكا ًبعىذىابو بىًئيسو ًبمىا كىانيكا يىٍفسيقيكفى يىٍنيىٍكفى عىًف السُّكًء كىأىخى

)بئيس( معنى المبالغة، كالتنكير لمتيكيؿ، كالبئيس الشديد، يقاؿ بىؤيس يىبؤيس بىٍأسا، إذا اشتد فيك 

يككف مصدرا ثاني: أف بىًئيس، كفيو كجياف؛ أنو كصؼ عمى فعيؿ كشديد لممبالغة كأصمو فاعؿ، كال

 .(ُ)بعذاب ذم بأس بئيس كيصؼ بو؛ أم

، إحداىا: بئيس بكزف )فعيؿ(، كجاء كصؼ (ِ)كفييا قراءات، قيؿ إنيا إحدل عشرة قراءة

 العذاب بالبئيس عمى كجو الثبكت كالدكاـ كالمبالغة. 

 :  صيغة فىًعؿه

، كتدؿ عمكما عمى األعراض؛ أم: عدـ  ( المكسكر العيف البلـز كتصاغ غالبا مف )فىًعؿى

الثبكت، كفييا داللة عمى العيكب كاألدكاء الباطنة، نحك: نىًكد، كحًبط، كعـو مف عمى القمب، كتشير 

كثر مف كالًخٌفة؛ نحك: فىًرح، كبىًطر، كجاء في شرح الشافية:" أف )فىًعؿ( الزميو أ إلى الييجانات

عراض مف الكجع كما يجرم مجراه كحًزف كرًدم متعدّْيو كالغالب في كصفو أف يككف لؤل

 .(ّ)كشىًعث..... كمف اليىيىج كبًطر كفًرح"

كتمثمت الصفة المشبية عمى كزف )فىًعؿ( في قصة مكسى عميو السبلـ، في كممة )أًسفا( 

عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو في قكلو تعالى: لىمَّا رىجى (، ككذلؾ في قكلو َُٓ)األعراؼ:  غىٍضبىافى أىًسفناكى

عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا تعالى: (، فتكررت الصفة )أًسفا( مرتيف متبلزمة ٖٔ)طو:  فىرىجى

في  لى غنىمع الصفة المشبية )غضباف(، كال انفكاؾ مف دراسة الكممتيف معا، إذ أدل تبلزميما إ

إذ اختيرت الصيغتاف لمتعبير عف ذاؾ الدفؽ الشعكرم الذم اعترل مكسى  عكر،المعنى كتجسيد لمش

                                                           

 . ْٕٗ-ْٔٗ/ٓينظر: السميف الحمبي: الدر المصكف، مرجع سابؽ، ُ) 

كينظر: الشككاني: فتح القدير، مرجع  .ِٕٔ-ِْٔ/ُينظر: ابف جني: المحتسب، مرجع سابؽ،  ،لبلستزادة( ِ
 .ِّٗ/ِسابؽ، 

 .ِٕ/ُ، مرجع سابؽ: شرح شافية ابف الحاجب، الرضي األستراباذم (ّ
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ع إلى بني إسرائيؿ، بعدما استمـ األلكاح مف ربو، كرأل عصياف قكمو، كفساد  عميو السبلـ، لما رجى

شراكيـ با.    حاليـ بعبادتيـ العجؿ كا 

لتي عانى منيا عميو كعٌبرت الصفتاف المشبيتاف الفريدتاف عف تمؾ الحالة النفسية ا

، مما يحصؿ كيسرع ةغير المستقر  ةالسبلـ، فالتعبير بصيغة )فىًعؿ( يدؿ عمى الحاؿ العارض

( ىك الغضب الشديد،(ُ)زكالو ك) األًسؼ( شديد الغضب. قيؿ ىك منزلة أشد مف  ، ك)األسىؼي

، كأٍسفاف، كأسكؼه  ، كأسيؼه حديث عائشة رضي . ك)األًسؼ( الحزيف، كفي (ِ)الغضب، فيقاؿ: أًسؼه

حزف مكسى عميو ، فقد دلت ىذه الصفة عمى (ّ)ا عنيا:" إف أبا بكر رجؿ أسيؼه أم حزيف"

 لمآؿ قكمو، كرجكعيـ عف التكحيد.السبلـ الشديد 

كفي غضباف داللة عمى االمتبلء بالكصؼ إلى الحد األقصى كالييجاف كحرارة الباطف، فعند  

قاؿ ك   ،(ْ)ألف الغضب يككف في جكفو كما يككف العطش"سيبكيو:" قالكا: غضباف غضبى .... 

. كفي شرح الشافية أٌف )فىًعؿ( تدخؿ عمى صيغة (ٓ)ىك الممتمئ غضبا""الزجاج في الغضباف: 

 ذىبفي التعبير عف االمتبلء كحرارة الباطف أيضا؛ كعًطش كعطشاف، كغًضب كغضباف، ك  )فعبلف(

 .(ٔ))فٍعبلف( تنكب عف )فىًعؿ( كغضباف كالقياس )غىًضب(أف إلى  ق(ٖٔٔ)ت:  األستراباذمالرضي 

                                                           

 .ٓٔمرجع سابؽ، ص في فف الصرؼ، : شذا العرؼ، أحمدينظر: الحمبلكمُ) 
 . ِّٖ/ِينظر: الشككاني: فتح القدير: مرجع سابؽ،  (ِ

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا صمى ا ىػ(: ُِٔمسمـ، بف الحجاج )ت:( ّ
، ُْٖعميو كسمـ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، )د.ت(، رقـ الحديث: 

ُ/ُّّ . 
 .ِْ/ْسيبكيو: الكتاب، مرجع سابؽ، ْ) 
عرابو، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده الشمبي، عالـ  معاني القرآف: ق(ُُّالزجاج، أبك إسحؽ إبراىيـ )ت: ( ٓ كا 

 .ّْ/ُـ، ُٖٖٗالكتب، بيركت، 
 .ُْٔ -ُْْ/ُ: شرح شافية ابف الحاجب، مرجع سابؽ، األستراباذمينظر: الرضي ٔ) 
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كالمبالغة في كثرة الشيء كال يمزمو  الدالة عمى الحدكث كالطركء أيضا، ك)فىٍعبلف( مف الصيغ

 .(ُ)الدكاـ

كعمى ىذا فقد اجتمعت كؿ تمؾ الدالالت مف االمتبلء إلى الييجاف كحرارة الباطف، ككذلؾ  

رغتيا صيغة )فعبلف( في كممة )غضباف(، لتككف معبرة عف كؿ تمؾ المبالغة كعدـ الثبات، فأف

المشاعر المتفاعمة في باطف مكسى عميو السبلـ، مف صنيع بني إسرائيؿ، فعجبنا أٌم غضب كاف 

 ذاؾ!

غير أف الًحمـ يطغى في خبلئؽ األنبياء، فيسكت الغضب عف مكسى عميو السبلـ، قاؿ  

لىمَّا سىكىتى عىٍف تعالى: ـٍ كى بًّْي ـٍ ًلرى رىٍحمىةه ًلمًَّذيفى ىي ًتيىا ىيدنل كى ًفي نيٍسخى ذى اأٍلىٍلكىاحى كى بي أىخى ميكسىى اٍلغىضى

(، كذلؾ منسجـ مع الداللة الصرفية لمصيغتيف )فىًعؿ( ك)فعبلف( كذلؾ؛ ُْٓ)األعراؼ:  يىٍرىىبيكفى 

 إذ في داللتيما الصرفية معنى الزكاؿ كعدـ االستقرار.

 :صيغة فٍعبلف 

تضح أعبله أف صيغة )فٍعبلف( صفة مشبية تنطكم عمى دالالت عدة؛ فيي حٌمالة معافو ي

( مما يدؿ عمى حرارة الباطف كاالمتبلء. كعند سيبكيو فإفٌ  ( )يفعىؿي ما داللتو  كثيرة، كتيصاغ مف )فىًعؿى

ظمىأ  مف الجكع كالعطش فيبنى غالبا في األسماء عمى فٍعبلف كمصدره )فىعىؿ(، نحك: ظًمئى يظمىأ

 .(ِ)كىك ظمآف

اء ا تعالى عمى كلعؿ ما يثير االنتباه في قصة مكسى عميو السبلـ تكظيؼ اسـ مف أسم 

كىك اسمو تعالى )الرحمف(، رغـ كركد عدد مف أسمائو تعالى في سياقات القصة  صيغة )فٍعبلف(،

ـي ميكسىى ًإنَّوي أىنىا المَّوي  يىاالمختمفة؛ كما في قكلو تعالى: ًكي  (.ٗ)النمؿ:  اٍلعىًزيزي اٍلحى

                                                           

ىػ(: الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، تحقيؽ: َُْٗينظر: أبك البقاء، أيكب بف مكسى )ت: ُ) 
 . ْٖٔمحمد المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت، )د.ت(، عدناف دركيش، 

  .ِْ/ْينظر: سيبكيو: الكتاب، مرجع سابؽ، ( ِ
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إذ  ير القرآني عف أسماء ا الحسنى،إال أف ىذا التكظيؼ مختمؼ عما عيدناه مف التعب 

أما اسـ ا تعالى )الرحمف( فجاء عمى لساف  ي فكاصؿ اآليات متبلزمة مع بعضيا،غالبا ما ترد ف

لىقىٍد قىاؿى لى ىاركف عميو السبلـ، في قكلو تعالى: ـي كى بَّكي فَّ رى ـٍ ًبًو كىاً  كفي ًمٍف قىٍبؿي يىاقىٍكـً ًإنَّمىا فيًتٍنتي ـٍ ىىاري يي

(، كيتكرر في غير قصة مكسى عميو السبلـ مفردا كما َٗ)طو:  الرٍَّحمىفي فىاتًَّبعيكًني كىأىًطيعيكا أىٍمًرم

اؼي أىٍف  يىافي قصة إبراىيـ عميو السبلـ، قاؿ تعالى: يىمىسَّؾى عىذىابه ًمفى الرٍَّحمىًف فىتىكيكفى أىبىًت ًإنّْي أىخى

ًليِّا (، كأكثر ما تكاتر مفردا في سكرة مريـ، فقد ذيكر خمس عشرة مرة دكف ْٓمريـ: ) ًلمشٍَّيطىاًف كى

 البسممة.

ـى اختار ىاركف عميو السبلـ اسـ ا تعالى  كالسؤاؿ الذم ييطرح في سياؽ قصة مكسى: ًل

 ئيؿ في ىذا المكقؼ؟ كما ارتباط صيغة )فٍعبلف( بداللة الحدث؟)الرحمف( ليخاطب بني إسرا

، فيما يرل الزمخشرم (ُ)جاء في الفركؽ المغكية أف )الرحمف( أشد مبالغة ألنو أشد عدكال

، (ِ)أف في الرحمف مبالغة ليست في )الرحيـ(، ألف كؿ زيادة في المبنى تؤدم إلى زيادة في المعنى

إف في اسـ )الرحمف( الذم ىك عمى كزف )فٍعبلف( ما فيو مف  ق(:"ُٕٓكقاؿ ابف القيـ )ت: 

سىعًة ىذا الكصؼ كثبكت جميع معناه لممكصكؼ... فبناء )فٍعبلف( لمسَّعة كالشمكؿ، كليذا ييقرف 

 .(ّ)استكاؤه عمى العرش بيذا االسـ كثيرا"

ؿ كلعؿ في تكظيؼ اسـ )الرحمف( عمى لساف ىاركف عميو السبلـ، إشارة إلى سعة كشمك

رحمتو تعالى؛ إذ ىـ بفتنتيـ يعميكف، كىك برحمتو يسىعييـ، كما أف في )الرحمف( عمى صيغة 

؛ إذ رحمتو متجددة ال تنقطع، كما أف في معنى (ْ))فٍعبلف( معنى التجدد كالحدكث في الرحمة

رحمة )الرحيـ( ثبات الرحمة كديمكمتيا، إال أنيا في )الرحمف( أبمغ، فجمع ا تعالى معنى تجدد ال

                                                           

 . ُٔٗ/ُ: الفركؽ المغكية، مرجع سابؽ، ، أبك ىبلؿينظر: العسكرمُ) 

 . ٔ/ُ( ينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ، ِ

ىػ(: التفسير القيـ، تحقيؽ: مكتب الدراسات كالبحكث العربية ُٕٓقيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر )ت:  ابف( ّ
 .ّٔىػ، ص َُُْكاإلسبلمية، بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف، دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، 

 .ُٖ، مرجع سابؽ، صمعاني األبنيةينظر: السامرائي، فاضؿ:  ْ)
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؛ فمذا دعا ىاركف قكمو إلى الرجكع إلى الرب -تباركت أسماؤه كتعالت صفاتو–كثبكتيا كديمكمتيا 

الرحمف؛ فيك الذم رحمتو كاسعة متجددة، ككحده القادر أف يغفر ذنبيـ، فقد استخدـ ىاركف في 

إذ أتى بحرؼ التككيد )إٌف(، كما ذٌكرىـ  باألكبة كالرجكع مف القكؿ الميف، حكاره معيـ ما يغرييـ

بربيـ بضمير المخاطب، فقاؿ: )ربكـ(، تأكيدا عمى ربكبيتو كحقو أف يعبد فبل ييشرؾ بو، كجاء 

باسمو تعالى )الرحمف( كعمى الصيغة )فعبلف( بكؿ ما احتممت مف دالالت تشعرىـ برحمتو تعالى 

التعميؿ ذاتو في قصة إبراىيـ عميو السبلـ،  كقربيا منيـ، رغـ ما كاقعكا مف ذنب عظيـ. كينطبؽ

كىك يدعك أباه إلى عبادة ا تعالى كحده، فأراد أف يدلو عمى عظمة كسعة رحمة ا كشمكليا، 

 فجاء باسمو تعالى )الرحمف(، كا تعالى أعمـ. 

  فعبلء مؤنث أفعؿصيغة: 

كالعيكب كتأتي الصفة المشبية عمى صيغة )أفعىؿ( مختصة باأللكاف، كبالصفات الظاىرة 

، قاؿ سيبكيو:" أما األلكاف فإنيا تيبنى عمى أفعؿ... كقد ييبنى عمى (ُ)مما كاف ًخمقة أك بمنزلتيا

 المشبية؛ فيتصاغ الصفة (ِ)أفعؿ كيككف الفعؿ عمى فًعؿ يفعىؿ كالمصدر فىعىؿ ما كاف داء أك عيبا"

لتدؿ عمى األلكاف كاألبيض كاألصفر، أك العيكب كاألحمؽ  عمى )أفعؿ( مف فًعؿ يفعىؿ غالبا؛

 كاألعسر، أك الحمي كاألكحؿ كاألغيد.

؛ كما في صفراء لسبلـ دالة عمى األلكافكجاءت صيغة )أفعؿ( في قصة مكسى عميو ا

بَّؾى ييبىيٍّْف لىنىا مىا لىٍكنييىا قىالي مؤنث أصفر، في سياؽ قصة بقرة بني إسرائيؿ، قاؿ تعالى: كا اٍدعي لىنىا رى

ٍفرىاءي فىاًقعه لىٍكنييىا تىسيرُّ النَّاًظًريفى  (، كبيضاء مؤنث أبيض في ٗٔ)البقرة:  قىاؿى ًإنَّوي يىقيكؿي ًإنَّيىا بىقىرىةه صى

نىاًحؾى تىخٍ سياؽ معجزة مكسى عميو السبلـ؛ قاؿ تعالى: ـٍ يىدىؾى ًإلىى جى ٍيًر سيكءو كىاٍضمي اءى ًمٍف غى ريٍج بىٍيضى

(، )فالبيضاء( معجزة يده عميو السبلـ، قيؿ: نزعيا فكانت بيضاء بياضا ِِ)طو:  آيىةن أيٍخرىل

                                                           

 .ٕٔ، مرجع سابؽ، ص معاني األبنيةينظر: السامرائي، فاضؿ: ُ) 

 .ِٔ/ْسيبكيو: الكتاب: مرجع سابؽ، ِ) 
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، فكظفت صيغة أفعؿ لمداللة عمى ثبكت المكف لميد، إذ صار (ُ)نكرانيا غمب شعاعيا شعاع الشمس

البياض فييا أصيبل، ككاف مكسى عميو السبلـ أسمر البشرة، كربما جاءت األلكاف عمى صيغة 

 )أفعؿ(؛ ألف فييا معنى الثبكت لما ىك ًخمقة. 

 

 *ممخص دالالت صيغ الصفة المشبية في القصة*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُُّ/ٓينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، مرجع سابؽ، ( ُ
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 الداللي الختيار اسـ المفعكؿ في قصة مكسى عميو السبلـ.: األثر مطمب الرابعال

اسـ المفعكؿ ىك اسـ مشتؽ داؿ عمى الحدث كالحدكث كذات المفعكؿ، حالو حاؿ اسـ  

الفاعؿ، إذ ال يختمؼ عنو إال في داللتو عمى مف كقع عميو الحدث، كىك كاسـ الفاعؿ في دالالتو، 

يخرج إلى دالالت  كقدكت مقارنة بالفعؿ، كعمى الثبداؿ عمى الحدكث مقارنة بالصفة المشبية، 

عمى الدكاـ إذا اتصؿ بػ )أؿ(، كعمى الحاؿ كاالستقباؿ إذا نكف، كعمى المضي إذا  زمنية؛ فيك داؿ

 . (ِ)، إضافة إلى الثبكت(ُ)أضيؼ

كيشتؽ اسـ المفعكؿ مف الفعؿ  الثبلثي المبني لممجيكؿ عمى الكزف )مفعكؿ(، كقكلنا:  

كمكعكد، كمرمي، كمقكؿ، كمبيع، كيشتؽ مف غير الثبلثي، كاسـ الفاعؿ لكف مع فتح ما منصكر، 

، إال بكجكد الظرؼ، أك الجار كالمجركر، أك  قبؿ اآلخر، كال يصاغ اسـ المفعكؿ مف الفعؿ البلـز

 .(ّ)المصدر

كبدالالت ظ تكظيؼ التعبير القرآني السـ المفعكؿ في القصة الكريمة بكثرة، كمف المبلحى  

براز مبلمح الشخكص كاألمكنة  متنكعة، مما أتاح مساحة مف التفاعؿ مع أحداث القصة، كا 

 المذككرة في القصة القرآنية.

سيقؼ البحث عمى جزء منيا ، القصة الكريمةلمفعكؿ في صيغ اسـ امجمكعة مف  كجاءت 

المفعكؿ الكاردة عمى إلى مجمكعة مف صيغ اسـ  إضافة ،تسمسؿ ذكرىا في النص القرآنيكفؽ 

 صكرة الجمع.

كمف دالالت اسـ المفعكؿ الكاردة في القصة الكريمة، الداللة عمى الثبكت، إذ يحمؿ اسـ  

بصكرة نسبية، متكسطة بيف الفعؿ كالصفة المشبية، فكممة )محذكر( مثبل،  المفعكؿ معنى الثبكت

(، كال تصؿ ال تعادؿ معنى الحدث في الفعؿ )حي  (. الثبكت في صيغة المبالغةإلى درجة ًذرى ًذره  )حى

                                                           

 .ٖٓـ، صُْٖٗ( ينظر: المنصكرم، عمي جابر: الداللة الزمنية في الجممة العربية، مطبعة الجامعة، بغداد، ُ

 .ِٓ، مرجع سابؽ، ص في العربية معاني األبنيةينظر: السامرائي، فاضؿ:  ِ)
 .ّٔ، مرجع سابؽ، ص في فف الصرؼ : شذا العرؼ، أحمدينظر: الحمبلكم( ّ
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كقد تكاتر اسـ المفعكؿ )الميقدَّس( في القصة الكريمة ثبلث مرات، األكلى بصيغة المؤنث 

ـٍ فىتىٍنقىًمبي  يىافي قكلو تعالى: مىى أىٍدبىاًركي ـٍ كىالى تىٍرتىدُّكا عى ميكا اأٍلىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى الًَّتي كىتىبى المَّوي لىكي كا قىٍكـً اٍدخي

اًسًريفى  ظ اقترانيا بػ )ُِ)المائدة:  خى كمكرفيـ يفيد  (ُ)ؿ( العيديةأ(، كىي صيغة فريدة ييبلحى

 ؛(ِ)ممي؛ لمداللة عمى قداسة تمؾ األرض بالميطمىؽ، إذ ىك مكرفيـ داؿ عمى الحضكر العً التعريؼ

كقاؿ مجاىد ىي أرض الطكر  ،: دمشؽ كفمسطيف كاألردفأنيا لزجاجالمعمـك سابقا. كرأل "ا أم

كالتقديس التطيير، كصفت  .(ّ)"كما حكلو، كعف معاذ بف جبؿ ىي ما بيف الفرات كعريش مصر

مت مسكف األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ، عً رة مف الشرؾ حيث جي طيى تمؾ األرض بذلؾ إما ألنيا مي 

تقدس ألف فييا المكاف الذم يي ، أك رت مف القحط كالجكعيي أك ألنيا طى  ،أك ألنيا مطيرة مف اآلفات

 غير أف ىذا كصؼ لصيؽ يفيد القدسية الثابتة التي ال تنفؾ عف ىذه البقعة. .(ْ)فيو مف الذنكب

ًإنّْي أىنىا رىبُّؾى فىاٍخمىٍع بصيغة المذكر مرتيف في قكلو تعالى: كتكرر اسـ المفعكؿ )الميقدَّس(

بُّوي ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس طيكنل(، كفي قكلو تعالى:ُِ)طو:  طيكنل نىٍعمىٍيؾى ًإنَّؾى ًباٍلكىاًد اٍلميقىدَّسً   ًإٍذ نىادىاهي رى

ألف فييا ابتداء الرسالة،  ية لمكاد، كيصؼ البقعة بالمباركة؛(، ليثبت صفة القدسُٔ)النازعات: 

. كبذلؾ يتضح دكر صيغة المفعكلية في إبراز عنصر (ٓ)كفييا تكميـ ا لمكسى عميو السبلـ

 المكاف في النص القصصي كأثرىا الداللي. 

                                                           

ٍمنىا ُ)  )اؿ( العيدية: ما عيًيدى مدلكؿ مصحكبيا بحضكر حسي بأىف تقدـ ذكره لفظا فأعيد مصحكبا بأؿ نحك:}ًإنَّا أىٍرسى
ٍمنىا ًإلىى ًفٍرعىٍكفى رىسيكالن ) ـٍ كىمىا أىٍرسى مىٍيكي ـٍ رىسيكالن شىاًىدنا عى ًبيبلن ًُٓإلىٍيكي ٍذنىاهي أىٍخذنا كى ى ًفٍرعىٍكفي الرَّسيكؿى فىأىخى ){)المزمؿ: ( فىعىصى

( أىك كاف مشاىىدا كقكلؾ القرطاس لمف سدد سيما، أىك عممي بأف لـ يتقىدـ لو ذكر كلـ يكف مشاىىدا حاؿ ُٔ-ُٓ
رىة){ )اٍلفىٍتح: َْالخطاب نحك:}ًإٍذ ىما ًفي اٍلغىار){ )التٍَّكبىة:  (، كفي ُٖ(، كفي قكلو تعالى:}ًإٍذ ييبىايعيكنىؾ تىحت الشَّجى

، كينظر: ابف َّٗ/ُ(. ينظر: السيكطي: ىمع اليكامع، ُٔاه ربو بالكاد اٍلميقىٌدس){ )النازعات: قكلو تعالى:}ًإٍذ ناد
(: مغني المبيب عف كتب األعاريب، تحقيؽ: مازف المبارؾ كمحمد عمي حمد ا، دار ُٕٔىشاـ، جماؿ الديف )

 .  ْٕـ، ص ُٖٓٗ، ٔالفكر، دمشؽ، ط

: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، تحقيؽ: عبد الحميد ىػ(ُُٗ( ينظر: السيكطي، جبلؿ الديف )ت: ِ
 .َّٗ/ُـ، َََِىنداكم، المكتبة التكفيقية، القاىرة، 

 .ِٕٕ/ّ( األلكسي: ركح المعاني، مرجع سابؽ، ّ
 ( المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا.ْ

 .ّٗٓ/ِْ( ينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ٓ
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كرفض بنك إسرائيؿ دخكؿ األرض المقدسة التي كتبيا ا ليـ، كتعممكا أف فييا قكما  

جباريف، كأنيـ لف يدخمكىا حتى يخرجكا منيا، فأبى القـك مف دخكؿ األرض كغضب ا عمييـ، 

مىى اٍلقىٍكـً ى:قاؿ تعال ـٍ أىٍربىًعيفى سىنىةن يىًتيييكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىبل تىٍأسى عى مىٍيًي رَّمىةه عى قاؿى فىًإنَّيا ميحى

 أم ؛حرَّمة( ما يفيد معنى االستقباؿ(، كلعٌؿ في داللة اسـ المفعكؿ )مي ُِ)المائدة:  اٍلفاًسًقيفى 

 إسرائيؿ.ستحرَّـ عمييـ أربعيف سنة؛ كىذا الحرماف خاص ببني 

 كلربما حممت صيغتا اسـ المفعكؿ )المكركد( ك)المرفكد( داللة االستقباؿ في كصؼ حاؿ 

ـي قىٍكمىوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة فرعكف كأتباعو يـك القيامة، كذلؾ في قكلو تعالى: النار التي تستقبؿ يىٍقدي

كدي ) ًبٍئسى اٍلًكٍردي اٍلمىٍكري ـي النَّارى كى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة ًبٍئسى الرٍّْفدي اٍلمىٍرفيكدي ( كىأي ٖٗفىأىٍكرىدىىي  ٍتًبعيكا ًفي ىىًذًه لىٍعنىةن كى

فاليمزة في )فأكردىـ( لمتعدية،  ما سييكرىدكنو كىي النار، أم ؛(، فػ )المكركد(ٗٗ-ٖٗ)ىكد: 

رىدى( بدخكؿ اليمزة عميو إلى اثنيف، ىما كاردا كمكركدا. كييطمؽ الًكرد عمى  الكارد، كتعٌدل الفعؿ )كى

؛ ألٌف الًكرد إنما (ُ)فالًكرد ال يككف المكركد، فالتقدير: كبئس مكاف الًكرد المكركد كيعني بو النار

ييكرىد لتسكيف العطش كتبريد األكباد، أما النار فضٌده
(ِ). 

كقيؿ الرّْفد: كؿ شيء جعمتىو عكنا لشيء كأسندت بو شيئا  ما سييرفىدكنو، أم ؛ك)المرفكد( 

بئس العكف الميعاف؛ ألف المعنة في الدنيا ًرفد لمعذاب، كثـ  . كبئس الرّْفد ًرفدىـ، أم(ّ)فقد رفدتو

ريًفدت بالمعنة في اآلخرة
(ْ). 

مىى قىٍكـو كجاء اسـ المفعكؿ )ميتبَّر( في قكلو تعالى:  ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍلبىٍحرى فىأىتىٍكا عى اكى جى كى

ـٍ  مىى أىٍصنىاـو لىيي ـٍ قىٍكـه تىٍجيىميكفى  قىاليكا يىا يىٍعكيفيكفى عى ـٍ آًليىةه قىاؿى ًإنَّكي ميكسىى اٍجعىٍؿ لىنىا ًإلىينا كىمىا لىيي

بىاًطؿه مىا كىانيكا يىٍعمىميكفى ُّٖ) ـٍ ًفيًو كى ًء ميتىبَّره مىا ىي أم  ؛(، كالميتبَّرُّٗ-ُّٖ)األعراؼ:  (ًإفَّ ىىؤيالى

ـ أصناميـ عف قريب، كجيء بالجممة االسمية داللة عمى كتيحطَّ  المدمَّر ك اليالؾ، أم ييتٌبر دينيـ
                                                           

 .َِٓ/ٔ، مرجع سابؽ، تحرير كالتنكير: الينظر: ابف عاشكرُ) 
 .ِْٔ/ِ( ينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ، ِ

 مادة )رفد(.: تيذيب المغة، مرجع سابؽ، ينظر: األزىرم( ّ

 .ِْٔ/ِينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ، ْ) 
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نما استعير التتبير لفسا(ُ)التحقؽ لذا يبقى اسـ المفعكؿ عمى حقيقتو، بأنو كصؼ  ؛د الحاؿ، كا 

 لممكصكؼ بو في زمف الحاؿ.

كقد تككف استعارة التتبير لسكء العاقبة، فجعؿ حاليـ المزخرؼ ظاىره، كحاؿ الشيء  

لمدمار، فييصار باسـ المفعكؿ إلى معنى االستقباؿ في المجاز، أم صائر إلى البييج اآليؿ 

 . (ِ)السكء

ىظينُّؾى كقكلو تعالى:  نّْي ألى اًئرى كىاً  ًء ًإالَّ رىبُّ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض بىصى ؿى ىىؤيالى ًمٍمتى مىا أىٍنزى قىاؿى لىقىٍد عى

ٍثبيكرنا يىا بلؾ (، متضمف اسـ المفعكؿ )مثبكرا(، ك)الثُّبكر( بالضـ ىك اليَُِ)اإلسراء:  ًفٍرعىٍكفي مى

 . (ّ)أم ىالكا. كقاؿ الفراء: أم مغمكبا ممنكعا عف الخير كالخسراف. قاؿ مجاىد: مثبكرا

كقارع مكسى عميو السبلـ الطاغية فرعكف كقابؿ ظنو بظنو، لما كجو إليو فرعكف تيمة  

ىظينُّؾى يىاًإنّْي السحر قائبل: نّْي (، فقابمو عميو السبلـ بقكلو:َُُ)اإلسراء:  ميكسىى مىٍسحيكرنا ألى كىاً 

ىظينُّؾى يىا ٍثبيكرنا ألى (، كفي ذلؾ ببلغة كحجة في الرد عمى الخصـ، كلعؿ في َُِ)اإلسراء:  ًفٍرعىٍكفي مى

بفرعكف عمى معنى استعارة اسـ المفعكؿ داللة عمى معنى الخسراف كاليبلؾ كالدمار البلحؽ 

كأف اليبلؾ منسكب إليو مقترف بو؛  االستقباؿ كالنسب؛ أم أف فرعكف سييمؾ ال محالة، أك

 بتكظيؼ صيغة فريدة مف فرائد القصة كىي )مثبكرا(.

  في القصة: المجمكعداللة اسـ المفعكؿ 

في القصة الكريمة، حامبل دالالت متنكعة،  مجمكعاكجاء اسـ المفعكؿ في غير مكضع 

أغنت السرد القصصي، كساىمت في تشكيؿ الشخكص كاألمكنة كاألحداث في القصة، غير أنيا لـ 

تكاًز اسـ الفاعؿ في تكثيفو كأثره في العنصر القصصي ككفرتو في اآليات الكريمة؛ كلعؿ ذلؾ راجع 

النص القرآني عف الذات الفاعمة كمتعمقاتيا، التي إلى قدرة اسـ الفاعؿ عمى اإليحاء كالتعبير في 

                                                           

 .ِٕٔ/ّينظر: أبك السعكد: تفسير أبي السعكد، مرجع سابؽ، ( ُ

 .ّٖ/ٗالتحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، : ينظر: ابف عاشكر ِ)
 ، مادة )ثبر(.ينظر: الزبيدم: تاج العركس، مرجع سابؽّ) 
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تعد جكىر قصة مكسى عميو السبلـ، كما تىشي صيغة اسـ الفاعؿ بحركات الذات كسكناتيا 

 كتفاعميا مع الحدث بشكؿ أكبر مما تحممو المفعكلية الكاقعة عمى تمؾ الذات.

مف القصة الكريمة، كدىلَّت صيغة اسـ المفعكؿ عمى معنى االستقباؿ في مكاضع مختمفة 

 عمى فمف ذلؾ مشيد تكرر في آيات كسياقات عدة، إذ يصكر التعبير القرآني فرعكف كجنكده كىـ

ـٍ ميتَّبىعيكفى )؛ قاؿ تعالى:مكسى عميو السبلـ ثرإ ـٍ ِّفىأىٍسًر ًبًعبىاًدم لىٍيبلن ًإنَّكي ( كىاٍتريًؾ اٍلبىٍحرى رىٍىكنا ًإنَّيي

ٍنده ميٍغرىقيكفى ) نَّاتو كىعيييكفو )( ِْجي ـٍ تىرىكيكا ًمٍف جى مىقىاـو كىًريـو )ِٓكى كعو كى ري زي نىٍعمىةو كىانيكا ًفييىا ِٔ( كى ( كى

ًريفى )ِٕفىاًكًييفى ) مىا كىانيكا ِٖ( كىذىًلؾى كىأىٍكرىٍثنىاىىا قىٍكمنا آخى ـي السَّمىاءي كىاأٍلىٍرضي كى مىٍيًي ( فىمىا بىكىٍت عى

كلعٌؿ في اسمي المفعكؿ )مٌتبىعكف( ك)ميغرىقكف( إشارة إلى معنى  (.ِٗ-ِّ)الدخاف:  ميٍنظىًريفى 

ابي ، إضافة إلى )ميدرىككف( في قكلو تعالى:االستقباؿ أك الحالية ٍمعىاًف قىاؿى أىٍصحى فىمىمَّا تىرىاءىل اٍلجى

أك المراد  سييدركنا فرعكف كجنكده، داللة عمى االستقباؿ، أم (؛ُٔ)الشعراء:  ميكسىى ًإنَّا لىميٍدرىكيكفى 

فيما اشتيقىت صيغة اسـ المفعكؿ )ميدرىككف( مف الفعؿ )أيدًرؾ(، كمثميا  .أٌف فرعكف ميدًركنا في الحاؿ

)ميٌتبىعكف( مشتقة مف )اتًُّبع(، ك)ميغرىقكف( مف )أيغًرؽ(. كفي كؿٍّ تجميةه ألحداث المشيد كعرضه 

كعد ا تعالى بإغراقو ى تباع فرعكف لمكسى كقكمو إلمف حاؿ االمستقبمية،  لصكر القصة

اقترب منيـ، كؿ ىذه األحكاؿ المتعاقبة، قد لما بني إسرائيؿ  خكؼاالنتقاؿ إلى ثـ ، كجنكده

 فقط؛ ىي )ميٌتبعكف، كميغرقكف، كميدرىككف(. اختصرتيا صيغ ثبلث

قىٍكميييمىا لىنىاكبالتأمؿ في قكلو تعالى: ٍيًف ًمٍثًمنىا كى اًبديكفى ) فىقىاليكا أىنيٍؤًمفي ًلبىشىرى ( فىكىذَّبيكىيمىا ْٕعى

(، نمحظ أف داللة اسـ المفعكؿ )المييمىكيف( خرجت إلى ْٖ-ْٕ)المؤمنكف:  فىكىانيكا ًمفى اٍلميٍيمىًكيفى 

ضي، كىك مشتؽ مف الفعؿ )أيىًمؾ(، فتكذيب فرعكف أكدل بو إلى اليبلؾ كىك أمر معنى المي 

.  محسـك

رىادى كىاٍلقيمَّؿى الكريمة:أما أسماء المفاعيؿ الكاردة في اآليات  ـي الطُّكفىافى كىاٍلجى مىٍيًي ٍمنىا عى فىأىٍرسى

كىانيكا قىٍكمنا ميٍجًرًميفى  كا كى تو فىاٍستىٍكبىري ـى آيىاتو ميفىصَّبلى فىاًدعى كىالدَّ (، كفي قكلو ُّّ)األعراؼ: كىالضَّ
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يىٍكـى الٍ تعالى: ـٍ ًفي ىىًذًه الدٍُّنيىا لىٍعنىةن كى ٍقبيكًحيفى كىأىٍتبىٍعنىاىي ـٍ ًمفى اٍلمى ًة ىي (، كفي قكلو ِْ)القصص:  ًقيىامى

مىا كىانيكا ميٍنظىًريفى تعالى: ـي السَّمىاءي كىاأٍلىٍرضي كى مىٍيًي (، فيي عمى التكالي: ِٗ)الدخاف:  فىمىا بىكىٍت عى

غالبا. فػ  مينظىريف، كبالنظر إلى داللتيا، فيي تشير إلى الثبكت كاالستقرارك المقبكحيف، ك ميفصَّبلت، 

أنو ال ؛ أم )الميفٌصبلت( صفة مبلزمة لآليات أريد بيا معنى الفصؿ المجازم كىك إزالة المبس

شبية في تمؾ اآليات. كقيؿ: ىي مفصكلة عف بعضيا في الزماف، فمـ تحدث كميا في كقت 

 .(ُ)كاحد

ىـ، كييقبّْح كالقيٍبح صفة مبلزمة آؿ فرعكف يـك القيامة، فقد قيؿ: ييقبّْح ا تعالى صكر 

تشكيو  أكاف بمعنى اإلبعاد أـ اإلىبلؾ أـ، فالقبح سكاء (ِ)عمييـ عمميـ، فيجمع بيف الفضيحتيف

لصاقيا بيـ، رغـ ما تحتمؿ الصيغة  الًخٍمقة، جاء عمى ىيئة اسـ المفعكؿ إلثبات الصفة عمييـ، كا 

أرجح مف داللة االستقباؿ في مف داللة االستقباؿ، إذ ىك حاليـ يـك القيامة. إال أف داللة الثبكت 

 ىذا المقاـ كا تعالى أعمـ.

 كفيما يأتي ممخص لدالالت اسـ المفعكؿ في القصة الكريمة.

 

 

  

 

 

 

 
                                                           

 .َٕ/ٗ: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ينظر: ابف عاشكرُ) 

 أبك حياف األندلسي: البحر المحيط،. كينظر: َُٔ/ِْمرجع سابؽ،  نظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب،يِ) 
 .َّٕ/ٖمرجع سابؽ، 
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 *ممخص دالالت اسـ المفعكؿ في القصة*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثبكت االستقباؿ الحالية الماضي النسبة

 المقدَّسة ميحٌرمة متبر مييمىكيف مثبكرا

 المقدَّس المكركد مٌتبعكف  

 مفٌصبلت المرفكد   

 مقبكحيف ميتٌبر   

  مثبكرا   

  ميغرىقكف   

  ميدرككف   
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طمب الخامس: األثر الداللي الختيار اسـ الزماف كاسـ المكاف في قصة مكسى الم

 عميو السبلـ.

كيشير اسـ المكاف إلى مكاف كقكع الفعؿ، كما يشير اسـ الزماف إلى زماف كقكعو، كيصاغ  

ٍفعىؿ( بفتح الميـ كالعيف،  مف الفعؿ الثبلثي المفتكح أك المضمـك العيف في المضارع، عمى كزف )مى

 ممعىب، كمقتىؿ، كمرمىى. مع الفعؿ المعتؿ اآلخر مطمقا، نحك:ككذلؾ الحاؿ 

ٍفًعؿ( بفتح الميـ كيصاغ مف الفعؿ   الثبلثي المكسكر العيف في المضارع، عمى كزف )مى

كفي الفعؿ غير الثبلثي يأتي عمى  ؿ الكاكم، كمثالو: منًزؿ، كمكًعد،ككسر العيف، ككذلؾ في المثا

كزف اسـ المفعكؿ مف الفعؿ غير الثبلثي، نحك: مينطمىؽ، كميستخرىج
(ُ).  

كالمكاف في قصة مكسى عميو السبلـ، في غير كترددت مجمكعة مف أسماء الزماف  

 كمىقاـ، كالمشارؽ كالمغارب عمى صيغة الجمع. مكضع، كالمشرىب، كالمكًعد، كمىكاف، كالمجمىع،

ك)المشرىب( مكضع الشُّرب 
ًذ ، كمضارعو )يشرىب(، فجاء عمى القياس في قكلو تعالى:(ِ) كىاً 

ـى كيؿُّ أينىاسو  اٍستىٍسقىى ميكسىى ًلقىٍكًمًو فىقيٍمنىا اٍضًربٍ  ًم ٍيننا قىٍد عى رىٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى رى فىاٍنفىجى جى اؾى اٍلحى ًبعىصى

ـٍ  بىيي ـٍ ( كقكلو تعالى:َٔ)البقرة:  مىٍشرى بىيي ـى كيؿُّ أينىاسو مىٍشرى ًم ٍيننا قىٍد عى سىٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى  فىاٍنبىجى

(، كفي كمتا اآليتيف إشارة إلى حادثة ضرب مكسى الحجر لتنفجر الينابيع سيقيا َُٔ)األعراؼ: 

 .(ّ)لمشرب أم مكاف ب؛شرى لبني إسرائيؿ، فكاف لكؿ سبط منيـ مى 

د( في غير مكضع في قصة مكسى كتحديدا في سكرة طو، إال أف عً كٍ كتكررت كممة )مى 

فىمىنىٍأًتيىنَّؾى ًبًسٍحرو ًمٍثًمًو فىاٍجعىٍؿ بىٍينىنىا السياقي، ففي قكلو تعالى:داللتيا الصرفية اختمفت كفقا لممعنى 

بىٍينىؾى مىٍكًعدنا  ـٍ ( ٖٓالى نيٍخًمفيوي نىٍحفي كىالى أىٍنتى مىكىاننا سيكنل)كى ينىًة كىأىٍف ييٍحشىرى النَّاسي قىاؿى مىٍكًعديكي يىٍكـي الزّْ

                                                           

كىي مف الصيغ الميمًبسة التي  . ُٕ: شذا العرؼ في فف الصرؼ، مرجع سابؽ، ص، أحمدينظر: الحمبلكمُ) 
 تتداخؿ مع غيرىا مف المشتقات، كيفصؿ المعنى السياقي في تحديد داللتيا كنكعيا االشتقاقي.

 . (شرب)ينظر: الزبيدم، مرتضى: تاج العركس، مرجع سابؽ، مادة ِ) 

 .َّٓ/ّالرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ينظر: الفخر ( ّ
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كاسـ  المكعد في اآليتيف بيف المصدرية كاسـ المكافاختيًمؼ في داللة ك (، ٗٓ-ٖٓ)طو:  ضيحنى

ىك المكاعدة  . كالمكعد(ُ)، أك مكاف معمـك أك يـك معمـكالميمي . فيك الكعد بداللة المصدرالزماف

. كالمكاف بدؿ اشتماؿ مف مكعد بأحد معنييو، فقكليـ: اجعؿ بيننا (ِ)كالكقت كالمكضع، كمثمو الكعد

، كقد ييفيـ منو تحديد مكاف أك زماف لمقاء؛ كعمى ىذا جاء رده (كعدا)كبينؾ مكعدا، قد يراد بو 

عميو السبلـ: مكعدكـ يـك الزينة، كفيو داللتاف: زمانية؛ أم يـك عيدكـ، كقت حشر الناس ساعة 

، (ّ)الناس يحشركف مف كؿ ناحية ضحى فذلؾ المكعد"الضحى، قاؿ الفراء:" المعنى إذا رأيت 

أف األصؿ في )مكعدكـ( اسـ لمزماف، كيحتمؿ أف يككف مصدرا عمى  كذىب زكريا األنصارم إلى

فقد رأكا أف مف تقدير  داللة مكانية؛ يحتمؿ ك  .(ْ)تقدير حذؼ مضاؼ) كقت مكعدكـ يـك الزينة(

يجتمع فيو  ألف يـك الزينة يدؿ عمى مكاف مشيكر زينة، أم مكعدكـ مكاف يـك الزينة؛يـك ال

، كقيؿ:  كيرجح البحث  .(ٓ)كجرت عادتيـ بحشر الناس في ذلؾ اليـكالناس ضحى ذلؾ اليـك

 الداللة المكانية في )مكعدكـ يـك الزينة(، استنادا إلى طمب فرعكف بداية تحديد المكعد في قكلو:

بىٍينىؾى مىٍكًعدنا فىاٍجعىٍؿ بىٍينىنىا  (، إذ طمب مف مكسى عميو ٖٓ)طو:  الى نيٍخًمفيوي نىٍحفي كىالى أىٍنتى مىكىاننا سيكنلكى

بدؿ مف مكعد، كعمى ىذا فالمكعد الذم طمبو ك)مكانا( ، في اآلية السابقة السبلـ مكعدا مكانا

فرعكف يحتاج ألكثر مف عنصر، عنصر مكاني كآخر زماني، أما الزماني فقد حدده مكسى عميو 

ٌيد الزماف بكقتيف: ناس ضحى(، فقى مكعدكـ يـك الزينة كأف يحشر ال السبلـ تحديدا دقيقا، بقكلو:)

.  اليـك كىك يـك الزينة، كالساعة  كقت الضحى، ككبلىما معمـك

                                                           

. كينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ّْٖ/ّينظر: الشككاني: فتح القدير، مرجع سابؽ، ُ) 
ُٔ/ِْٓ. 
 . (كعد)ينظر: الجكىرم: الصحاح، مرجع سابؽ، مادة ( ِ

 .ُِٖ/ِالفراء: معاني القرآف، مرجع سابؽ، ( ّ
ىػ(: إعراب القرآف العظيـ، تحقيؽ: مكسى عمي مكسى مسعكد ِٔٗزكريا أبك يحيى )ت:( ينظر: األنصارم، ْ

 .ّٖٖـ، صََُِ)رسالة ماجستير(، 
 .ّْٖ/ّينظر: الشككاني: فتح القدير، مرجع سابؽ، ( ٓ
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)مكعدكـ(؛ عمى تقدير محذكؼ؛ أم  فبقي المكاف؛ لذا خصصو عميو السبلـ بقكلو:

  مكعدكـ مكاف يـك الزينة المعمـك لديكـ. كا تعالى أعمـ. 

أىفىطىاؿى قكلو تعالى:فييا كممة )مكًعد( داللة مصدرية، كمف اآليات األخرل التي حممت 

ٍكًعًدم) ـٍ فىأىٍخمىٍفتيـٍ مى بّْكي به ًمٍف رى ـٍ غىضى مىٍيكي ـٍ أىرىٍدتيـٍ أىٍف يىًحؿَّ عى ـي اٍلعىٍيدي أى مىٍيكي ٍكًعدىؾى ٖٔعى ( قىاليكا مىا أىٍخمىٍفنىا مى

ٍمًكنىا الكعد كالعيد باالمتثاؿ  إسرائيؿ عمى إخبلؼ( كفييا تكبيخ كتقريع لبني ٕٖ-ٖٔ)طو:  ًبمى

     ألكامر ا كطاعتو، فأنكركا ذلؾ.

فَّ لىؾى  كمف ذلؾ أيضا قكلو تعالى: يىاًة أىٍف تىقيكؿى الى ًمسىاسى كىاً  قىاؿى فىاٍذىىٍب فىًإفَّ لىؾى ًفي اٍلحى

ٍكًعدنا لىٍف تيٍخمىفىوي  صنيعو يـك ىنا مصدرية بمعنى الكعد كالمكافأة عمى  ك)المكعد(، (ٕٗ)طو:  مى

 . (ُ)القيامة

مضارعيا )يجمع( مفتكح العيف، اسـ المكاف أك الزماف،  ك)المجمىع( صيغة دالة عمى 

تَّى أىٍبميغى ، كىي اسـ مكاف في قكلو تعالى:فجاءت عمى القياس ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلفىتىاهي الى أىٍبرىحي حى كىاً 

قيبنامىٍجمىعى  ٍيًف أىٍك أىٍمًضيى حي (، أشارت إلى ممتقى البحريف كىك المكضع الذم َٔ)الكيؼ:  اٍلبىٍحرى

 لمكسى عميو السبلـ أف يقابؿ عنده العبد الصالح. عيًيد

كبااللتفات إلى دكر كؿ مف اسمي المكاف كالزماف، في القصة القرآنية، فقد ساىـ  

أحد أركاف القص القرآني، التي تؤكد  ككنيمارآنية كركدىما في ترسيخ البناء الفني لمقصة الق

 كاقعية تمؾ القصص الكريمة.

  

 

 

 

                                                           

  .ّْٓ/ّينظر: الشككاني: فتح القدير، مرجع سابؽ، ( ُ
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 المبحث الثالث

 ر الداللي الختيار المثنى كالجمعاألث

 في قصة مكسى عميو السبلـ 
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 المطمب األكؿ: األثر الداللي الختيار المثنى في قصة مكسى عميو السبلـ.

اثنيف مطمقا، كأيلًحؽ بو ألؼ كنكف، أك ياء كنكف زائدتاف،  المثنى ىك كؿ اسـ دؿ عمى 

ميح عطؼ مثمو عميو، كخرج عف حدكد تعريفو؛ كبل ك  ألف  كمتا، كاثناف كاثنتاف، كزكج كشفع؛كصى

قىاؿى  الياء نحك:ه كجر  ونصبعبلمة األلؼ ك عبلمة رفعو داللتيا عمى االثنيف ليست بزيادة. ك 

فً  (. كلزـك األلؼ في األحكاؿ الثبلثة لغة معركفة في بني الحارث كبطكف مف ِّ)المائدة:  رىجيبلى

 . (ُ)ربيعة كبكر بف كائؿ

كمف أمثمة المثنى في قصة مكسى عميو السبلـ؛ رجبلف، كالبحريف، كنعميؾ، كساحراف،  

ٍمعاف،  كذانؾ، كبرىاناف، كًسحراف. كاألجميف، كالجى

كٌرتيف، كمٌرتيف، كما يشير إلى معنى الحصر  المثنى عمى معنى التكرار؛ كما في كيدؿ 

 كعميو األغمب، كقد حممت األسماء المثناة في قصة مكسى عميو السبلـ تمؾ الداللة.  

ًصر القكؿ كالدعكة في   فقد أشارت األسماء المثناة كدلت عمى معنى الحصر، فقد حي

ـي :)رجبلف( الكاردة في قكلو تعالى مىٍيًي ميكا عى مىٍيًيمىا اٍدخي ـى المَّوي عى افيكفى أىٍنعى ًف ًمفى الًَّذيفى يىخى بلى قىاؿى رىجي

كَّميكا ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى  مىى المًَّو فىتىكى اًلبيكفى كىعى ـٍ غى ٍمتيميكهي فىًإنَّكي (، إذ دعا ِّ)المائدة:  اٍلبىابى فىًإذىا دىخى

)الرجبلف( قكميما إلى دخكؿ األرض المقدسة، في حادثة رفض بني إسرائيؿ دخكؿ بيت المقدس، 

  .(ِ)كىما مف قـك مكسى؛ كقيؿ: اسميما؛ يكشىع ككاًلب

ـٍ ًإلىٍيؾى كمما جاء عمى صكرة المثنى ال حقيقتو، اسـ اإلشارة )ذانؾ( في قكلو تعالى:  كىاٍضمي

ؾى  نىاحى ـٍ كىانيكا قىٍكمنا فىاًسًقيفى جى مىًئًو ًإنَّيي مى بّْؾى ًإلىى ًفٍرعىٍكفى كى )القصص:  ًمفى الرٍَّىًب فىذىاًنؾى بيٍرىىانىاًف ًمٍف رى

                                                           

كينظر: الحمبلكم: شذا العرؼ في فف الصرؼ، مرجع  .ُْٓ/ُينظر: السيكطي: ىمع اليكامع، مرجع سابؽ، ( ُ
 .َٖسابؽ، ص

 . ُْٔ/ٔ( ينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ِ
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يس عف يعقكب  بتخفيؼ النكف، (، كقرأ الجميكر )فذانؾ(ِّ كى كقرأه ابف كثير كأبك عمرك كري

 ، كىي لغة تميـ كقيس.(ُ)ؾفذانٌ بتشديد نكف 

ذلؾ عند النحكييف أف تضعيؼ النكف تعكيض عف األلؼ مف )ذا( ك)تا( المحذكفة كتعميؿ  

، كيرل الزمخشرم أف التشديد ًعكض عف الـ البيعد التي تمحؽ اسـ اإلشارة )فمذلؾ(، (ِ)ألجؿ التثنية

. كجاء في المفصؿ أف تشديد النكف ًعكض مف حرؼ (ّ)كالمخفؼ مثنى ذاؾ، كالمشٌدد مثنى ذلؾ

ف قمت: )ذلؾ( في الكاحد صار المثنى محذكؼ، فإذا  قمت: )ذاؾ( في الكاحد صار المثنى )ذانؾ(، كا 

)ذاٌنؾ(، كييحتمىؿ أف يككف التشديد عكضا مف ألؼ )ذلؾ(. كعٌد بعضيـ ذلؾ مف باب اإلدغاـ، عند 

تثنية ذلؾ، فإف )ذا( تصبح بالتثنية )ذاف(، كعند إضافة الـ اإلشارة لمبعيد تصبح )ذانمؾ(، ككبل 

. (ْ)ؾ( مشددةصكيتيف جائز إدغامو في اآلخر، فتقمب البلـ نكنا، ثـ تدغـ النكناف، فتصير )ذانّْ ال

كداللة )ذانؾ( متكلدة مف داللة أسماء اإلشارة، إذ تشير إلى المعجزتيف المتيف كىبيما ا تعالى 

مى نبكءة مكسى لمكسى عميو السبلـ؛ )فذانؾ( إشارة إلى العصا كاليد، المتيف تمثبلف البرىانيف ع

 عميو السبلـ.  

قىاليكا في قكلو تعالى: )ًسحراف( كمف صيغ المثنى التي انتظمت في اآليات الكريمة، لفظ 

كا ًبمىا أيكًتيى ميكسىى ًمٍف قىٍبؿي قىاليكا ًسٍحرىاًف تىظىاىىرىا كى  ـٍ يىٍكفيري لى قىاليكا ًإنَّا لىٍكالى أيكًتيى ًمٍثؿى مىا أيكًتيى ميكسىى أىكى

كفى  ىما: مكسى كىاركف، كقاؿ  (. كتعددت كجكه تفسيرىا، فقاؿ مجاىدْٖ) القصص:  ًبكيؿٍّ كىاًفري

-الحسف: مكسى كعيسى، كقاؿ ابف عباس: مكسى كمحمد، كقاؿ الحسف أيضا: عيسى كمحمد

  .(ٓ)-عمييـ صمكات ا

                                                           

 .ِْٖ/ِ( ينظر: ابف الجزرم: النشر في القراءات العشر، مرجع سابؽ، ُ
 .ُُٓ/َِينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ِ) 
 .َْٗ/ّالكشاؼ، مرجع سابؽ، ينظر: الزمخشرم: ّ) 
 .ّٓٔ/ِ( ينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ، مرجع سابؽ، ْ
 .ُِّ/ٖ( ينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، مرجع سابؽ، ٓ
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ىما القرآف  ك)ًسحراف( بمعنى ذىكىٍم سحر، كىي مف قبيؿ المبالغة بكصفيما بالسحر، كقيؿ:

 .(ُ)كالتكراة، يظاىر بعضيما بعضا كيقكيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .َٔٔ/ِْينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ُ) 
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 لمطمب الثاني: األثر الداللي الختيار الجمع في قصة مكسى عميو السبلـ.ا

تكاد العربية تتفرد بنظاميا الدقيؽ في التعامؿ مع االسـ مف حيث العدد، كتفريعاتو،  

كالتدرج مف المفرد إلى المثنى كالجمع، كما يحكـ كؿ قسـ مف عبلمات كأمارات تميزه عف غيره، 

سكاء بمجكء المغة إلى اإللصاؽ، أك تفعيؿ المكرفيمات المختمفة لمداللة عمى النكع كتقنينو، كىذا 

كليد كعي لغكم صادر عف العربي الفصيح، فيا ىك النابغة الذبياني، يعمف إشارات دقيقة تكضح 

حس الشاعر ككعي ابف المغة لمفركؽ الماثمة بيف جمكع القمة كالكثرة، كأثرىا عمى الداللة 

 :     أبياتا عمى البحر الطكيؿ(  ُ)الشعرية؛ فمما أنشده حساف بف ثابت قكلو

            مادى  ةو جدى ف نى مً  فى رٍ قطي نا يى حى             كأسيافي بالضُّ  عفى يممى  رُّ الغي  ناتي فى لنا الجى 

 مابنا ابنى  ـ كأكرً بنا خاالن  ـٍ فأكرً               ؽو رّْ حى مي  كابنيٍ  نقاءى دنا بني العى كلى 

رت بمف كلدت، كلـ تفخر خى فانؾ كأسيافؾ، كفى " قاؿ لو النابغة: أنت شاعر، كلكنؾ أقممت جً 

ألنو قاؿ:"  عرم، قاؿ لو: أقممت أسيافؾ؛. كىذا نقد جميؿ يدؿ عمى كعي النابغة الش(ِ)بمف كلدؾ"

. (ّ)كأسيافنا"، كأسياؼ جمع ألدنى العدد، كالكثير سيكؼ، كالجفنات ألدنى العدد، كالكثير جفاف"

بصيغة الكثرة كمما يصدّْؽ ىذا الحس المغكم المرىؼ لدل النابغة الذبياني، أف القرآف الكريـ جاء 

يىٍعمىميكفى لىوي )جفاف( في مكضع التذكير بنعـ ا كمننو عمى سميماف عميو السبلـ في قكلو تعالى:

قىًميؿه  كدى شيٍكرنا كى قيديكرو رىاًسيىاتو اٍعمىميكا آؿى دىاكي كىاًب كى ًجفىافو كىاٍلجى تىمىاًثيؿى كى اًريبى كى ًمٍف  مىا يىشىاءي ًمٍف مىحى

(. ك)الًجفاف( جمع )جٍفنة( كىي: الغطاء، كغمد السيؼ، كأعظـ ُّ)سبأ:  ري ًعبىاًدمى الشَّكيك 

 .(ْ)صاعالقً 

                                                           

ـ، ُِٗٗشرح ديكاف حساف بف ثابت األنصارم، المكتبة التجارية الكبرل، مصر،  البرقكقي، عبد الرحمف:ُ) 
 . ُّٕص
 .ٗٔ/ُ)د.ـ(، )د.ت(،  ،في مآخذ العمماء عمى الشعراء : المكشحق(ّْٖ، أبك عبيد ا )ت: المرزبانيِ) 
في القرآف، مطبعة  الخضرم، محمد األميف: اإلعجاز البياني في صيغ األلفاظ دراسة تحميمية لئلفراد كالجمعّ) 

 .ٕ-ٔـ، ص ُّٗٗالحسيف اإلسبلمية، القاىرة، 
 ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )جفف(. ْ)
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كالجمع ىك صيغة تدؿ عمى العدد الزائد عمى اثنيف، كاألصؿ فيو العطؼ، إال أف العرب تدؿ  

 .(ُ)عمى التكرار في التثنية كالجمع طمبا لئليجاز كاالختصار

كاألفرع المندرجة تحت مسمى الجمع ىي: جمع المذكر السالـ، كجمع المؤنث السالـ،  

كجمع التكسير، كاسـ الجمع، كاسـ الجنس الجمعي، كجمع الجمع. كقد تناكلت الدراسة عددا مف 

صيغ جمع المذكر السالـ، كالمؤنث السالـ في مبحث" األثر الداللي لممشتقات عمى قصة مكسى 

كتجنبا لمتكرار، سيقتصر ىذا المبحث عمى دراسة األثر الداللي لجمع التكسير، كما عميو السبلـ"، 

 يتفرع عنو مف جمكع لمقمة، كجمكع لمكثرة. 

 :جمع التكسير 

عمى أكثر مف اثنيف بتغيير صكرة المفرد، تغييرا ميقٌدرا، أك تغييرا  جمع التكسير ىك: ما دؿٌ 

كما في )فيٍمؾ( فتستخدـ لممفرد كالجمع، كالسياؽ يدؿ عمى  ره السياؽ؛ظاىرا، أما المقدر، فيقدٌ 

التغيير الظاىرم، إما بالشكؿ فقط )كأيٍسد( بضـ فسككف جمع )أسىد(، أك بالزيادة فقط  انكعيا، أم

)كًصنكاف( في جمع )ًصٍنك(، أك بالنقص فقط )كتيخـ( في جمع )تيخمة(، أك بالشكؿ كالزيادة 

كالنقص )ككيتب( في جمع )ًكتاب(، أك بالثبلثة؛ الشكؿ كالنقص  )كرجاؿ( جمع )رجؿ(، أك بالشكؿ

كالزيادة )كًغمماف( في جمع )غبلـ(، كالتغير بالنقص كالزيادة دكف الشكؿ كارد في القسمة العقمية، 

 .(ِ)دكف كجكد مثاؿ لو في المغة، كالتكسير عاـ لمعقبلء كغيرىـ

أف القياس يستكجب كجكد مثاؿ لكؿ مقدار مف الجمع  كفي شرح المفصؿ البف يعيش،

 ،ألف األعداد غير متناىية الكثرة ؛يمتاز بو، كما فعمكا في المثنى كالجمع السالـ، فمما تعذر ذلؾ

اقتصركا عمى الفصؿ عمى أساس القميؿ كالكثير، كجعمكا أبنية لمقميؿ كأخرل لمكثير لتمييز أحدىما 

 .(ّ)مف اآلخر

                                                           

 .َُِر، ىادم: الصرؼ الكافي، مرجع سابؽ، ص يى ينظر: نى  ُ)
 .ٖٓ: شذا العرؼ في فف الصرؼ، مرجع سابؽ، ص ، أحمدينظر: الحمبلكم ِ)
 .ِِْ/ّينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ، مرجع سابؽ،  ّ)
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نيما مختمفاف مبدأ كغاية؛ فالقمة مف ثبلثة إلى عشرة، أما الكثرة إكالكثرة، كقيؿ في القمة 

فمف أحد عشر إلى ما ال نياية، كقيؿ إنيما متفقاف مبدأ ال غاية، فالقمة مف ثبلثة إلى عشرة، 

 كالكثرة مف ثبلثة إلى ما ال نياية لو. 

، كقد ينكب أحدىما عف كتأتي القمة لمنكرة مف الجمع، أما المعرؼ فصالح لمقمة كالكثرة

ؿ( كمفرده )ًرٍجؿ(، كلـ تضع العرب لو بناء كثرة، في حيف كضعت العرب  اآلخر، فسمع جمع )أرجي

ؿ(، كلـ يسمع لو بناء قمة، فاستغنى كؿ بناء بنفسو عف اآلخر، كيستعمىؿ  )ًرجاؿ( جمعا لػ )رىجي

ب( ك )ثياب( التي جمع )ثٍكب(، مكانو باالشتراؾ المعنكم، بما يسمى النيابة كضعا، أما )أثكي

كيعمؿ أبك البركات  ،(ُ)فاستعماؿ الكاحد مكاف اآلخر يككف مجازا، بما يعرؼ بالنيابة استعماال

 . (ِ)ق( ذلؾ بقكلو:" ألف معنى الجمع مشترؾ في القميؿ كالكثير"ٕٕٓاألنبارم )ت: 

 أكال: جمكع القمة:

كأبنية القمة أربعة كىي: أٍفعيؿي مثؿ: )أٍفميس(، ك)أىٍكعيب(، كأىٍفعاؿ، مثؿ: )أٍجماؿ(، ك)أٍفراس(، 

. أما أبنية الكثرة فيي كثيرة (ّ)كأفًعمة، مثؿ: )أٍرًغفىة(، ك)أىٍجًربة(، كًفٍعمة، مثؿ: )ًغممة(، ك)ًصبية(

 متنكعة كأغمبيا سماعي.

 :صيغة أٍفعيؿ 

كيطرد ىذا الكزف في كؿ مفرد عمى كزف )فىٍعؿ(، بشرط أف يككف صحيح األكؿ كالثاني 

كفي األسماء الرباعية الدالة عمى التأنيث المعنكم،  نحك نىٍفس تجمع عمى أنفيس،كليس مضٌعفا، 

كالحرؼ قبؿ األخير مد، نحك: ذراع تجمع عمى )أذريع(، كيميف تجمع عمى )أيميف(
(ْ). 

                                                           

 .ٖٓ: شذا العرؼ في فف الصرؼ، مرجع سابؽ، ص ، أحمدينظر: الحمبلكم ُ)
ىػ(: أسرار العربية، تحقيؽ: يكسؼ ىبكد، دار األرقـ بف أبي األرقـ، بيركت، ٕٕٓاألنبارم، أبك البركات )ت: ِ) 

 .ِْٔ/ُـ، ُٗٗٗ
 .ِِْ/ّالمفصؿ، مرجع سابؽ، ( ينظر: ابف يعيش: شرح ّ
 .ُِِىادم: الصرؼ الكافي، مرجع سابؽ، ص  ر،يى ( ينظر: نى ْ
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ؿ، كمما جاء عمى  صيغة )أفعيؿ( جمع قمة في قصة مكسى عميو السبلـ، الجمكع: أرجي

 كأعييف، كأيدم.

ؿ(، في قكلو تعالى عمى لساف  كأما مكاضع ذكرىا في القصة الكريمة، فقد جاء الجمع )أرجي

ـٍ أىٍجمىًعيفى فرعكف: مّْبىنَّكي يصى ؼو ثيَـّ ألى ـٍ ًمٍف ًخبلى مىكي ـٍ كىأىٍرجي يقىطّْعىفَّ أىٍيًديىكي (، رغـ الركايات ُِْ)األعراؼ:  ألى

المختمفة حكؿ عددىـ، فقيؿ: كانكا ثمانيف ألفا، كقيؿ: سبعيف ألفا، كقيؿ: بضعة كثبلثيف ألفا. 

 .(ُ)كاختمؼ القكؿ بيف المقؿ كالمكثر كليس في اآليات دليؿ عميو

كأٌيا كاف عددىـ، فعمى أغمب الظف أنيـ فكؽ العشرة، أم تجاكزكا أبنية القمة إلى الكثرة،  

كبحسب ما ذيًكر سابقا، فإف العرب لـ تضع لمفظ )الرّْجؿ(، جمعا عمى أبنية الكثرة، كاستعممت بناء 

ؿ( لمكجييف.    جمعو عمى القمة في مكضع الكثرة، عمى )أرجي

ؿ(، مع مبلحظة إبداؿ حركة الداؿ المضمكمة كحاؿ الجمع في )أيدم( مماث ؿ لجمع )أرجي

 في صيغة )أفعيؿ(، إلى كسر لمناسبة الياء. 

كمما شٌذ بناؤه عمى جمع القمة )أفعيؿ(؛ لمخالفتو شرطا مف الشركط؛ بأف يككف صحيح 

اؿى قى األكؿ كالثاني، جمع القمة )أعيف(، فثاني حركفو حرؼ عمة كىك الياء. كجاء في قكلو تعالى:

اءيكا ًبًسٍحرو عىًظيـو  جى ـٍ كى كا أىٍعييفى النَّاًس كىاٍستىٍرىىبيكىي ري (، في ُُٔ)األعراؼ:  أىٍلقيكا فىمىمَّا أىٍلقىٍكا سىحى

)فاألعييف( في داللتيا  معرض الحديث عف المكاجية بيف سحرة فرعكف، كمكسى عميو السبلـ،

لقمة، رغـ الحشد ىذا السياؽ عمى كزف االسياقية تشير إلى العيف الباصرة، كغريب أف تأتي في 

ليشيد تمؾ المعركة بيف الحؽ كالباطؿ، فاألصؿ أف يرد الجمع عمى صيغة  الذم جمعو فرعكف؛

 مثبل.أك )أعياف( نحك: بيت أبيات الكثرة )كعيكف( 

كلعٌؿ تكظيؼ جمع القمة، يفيد أٌف أثىر السحر عمييـ كاف أٌخاذا كاحدا، فكأنيا إشارة إلى أف 

اـ بو السحرة، كاف متقنا إلى الحد الذم شاىده الجميع بعيف كاحدة، فكظؼ التعبير القرآني ما ق

                                                           

 .ّّٔ/ُْالرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ،  ينظر: الفخر( ُ
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جمع القمة، لمتأكيد عمى عظمة ما أتكه مف سحر، كرغـ ذلؾ سقط أماـ معجزة مكسى عميو السبلـ 

 كصار ىباء منثكرا. 

إف أريد بو  في جمع )عيف( في القرآف الكريـ، أنو يأتي عمى )أعييف( جمع قمة، كالنكتة

عمى )عيكف( جمع كثرة، إف أريد بو )العيف الجارية(، كىذا تمييز دقيؽ في )العيف الباصرة(، كيرد 

النظر عف أثر نكع  اللة الجمع في سياقات قرآنية، بصرؼالتعبير القرآني، يشير إلى تخصيص د

 القمة داخمة في الكثرة، كالكثرة داخمة في القمة في ىذا السياؽ. ككف الجمع؛

 :صيغة أفًعمة 

يطرد ىذا الكزف في االسـ المذكر الرباعي الذم قبؿ آخره حرؼ مد، مثؿ: )طعاـ( كتجمع 

عمى )أطعمة(، ك)مساء( تجمع عمى )أىمسية(، ككذلؾ في االسـ عمى كزف )فىعاؿ( أك )ًفعاؿ(، 

ذات الجنس كما في )إماـ( كتجمع عمى )أئمة(، كشذ مف الصفات، نحك: الذم عينو كالمو مف 

 . (ُ))أًشٌحة، أًذٌلة(، كشذ مف المؤنث، نحك: )أعقبة(

كمف الجمكع التي جاءت عمى ىذا الكزف في قصة مكسى عميو السبلـ، )أسًكرة، أًئمة(. 

سبلـ، كفي ك)أئمة( جمع عمى زنة )أفًعمة(، كردت في غير مكضع مف قصة مكسى عميو ال

ـٍ أىًئمَّةن سياقات مختمفة، في قكلو تعالى: نىٍجعىمىيي مىى الًَّذيفى اٍستيٍضًعفيكا ًفي اأٍلىٍرًض كى نيًريدي أىٍف نىميفَّ عى كى

ـي اٍلكىاًرًثيفى  نىٍجعىمىيي ـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىا لىمَّا (، كفي قكلو تعالى:ٓ)القصص:  كى عىٍمنىا ًمٍنيي جى كا كى بىري صى

كىانيكا ًبآيىاًتنىا ييكًقنيكفى  ، إذ ليس لمفردىا )إماـ( (، كقد حممت )أئمة( داللة القمةِْ)السجدة:  كى

أراد ا أف يجعميـ )أئمة(، بإخراجيـ مف ذؿ العبكدية، كجعميـ أمة حرة،  فقد، جمع عمى الكثرة.

مممكة خاصة كحضارة كاممة،  تممؾ خيار نفسيا، كليا شريعة خاصة كقانكف كقكة، كأف تككف ليـ

. كجمع )أئمة( ىنا متفؽ مع السياؽ، فاألئمة ىـ القادة (ِ)فيصبحكف قدكة لؤلمـ مف حكليـ

                                                           

  يعقكب، إيميؿ بديع: المعجـ المفصؿ في الجمكع، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، ينظر:ُ) 
 .ُِ، صـََِْبيركت، 

 .ُٕ/َِينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ِ) 
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رة بحنكتيا كالزعماء الذيف يديركف حضارة األمة كشأنيا، كليس بعيدا أف ىؤالء ثمة مشيك 

 ليتحد الرأم، كتتكحد الكممة كالسياسة.  كحكمتيا، كعددىا قميؿ؛

فرعكف كجنكده، كىـ قدكات ل اكصففقد كقعت قمة، الجمع عمى )أئمة(  تأتيفي حيف  

ف كانكا عمى الصراط  ـٌ بو الناس، كا  الضبلؿ كالكفر، ك)اإلماـ( في لساف العرب؛ كؿ مف ائت

. كاتفؽ الجمع مع النكع كسياؽ اآلية الكريمة في قكلو (ُ)المستقيـ، أك عمى سبيؿ الضبلؿ

عىٍمنىاتعالى: جى كفى كى ري يىٍكـى اٍلًقيىامىًة الى ييٍنصى ـٍ أىًئمَّةن يىٍدعيكفى ًإلىى النَّاًر كى (، فالمعركؼ ُْ)القصص:  ىي

نما جنكده ظؿ لو، فميما تباينت  أف إماـ الضبلؿ في عيد مكسى عميو السبلـ ىك فرعكف، كا 

كلذلؾ جمعتيـ كممة كاحدة )أئمة( جمع قمة عمى  ؛أىكاؤىـ، يظمكف في طغيانيـ عمى حد سكاء

 . (ِ)سبيؿ التحقير

اءى مىعىوي كجاء الجمع )أسًكرة( في قكلو تعالى: مىٍيًو أىٍسًكرىةه ًمٍف ذىىىبو أىٍك جى فىمىٍكالى أيٍلًقيى عى

ًئكىةي ميٍقتىًرًنيفى  (. كىك جمع ًسكار، ك)أىسكرة( جمع قمة منسجـ مع مقصد اآلية ّٓ)الزخرؼ:  اٍلمىبلى

الكريمة، فػ )األسًكرة( كناية عف تمميكو، قيؿ: كانكا إذا سٌكدكا رجبل ألبسكه سكاريف كطكؽ ذىب 

 .(ّ)عبلمة السيادة، فأراد فرعكف أف الرياسة مف لكاـز الرسالة

 :صيغة أفعاؿ 

ـ يطرد في صيغة )أفعيؿ(، في معتؿ األكؿ، نحك: كصؼ كتصمح أف تككف جمعا لكؿ ما ل

 (عّـّ ) :، كفي المضٌعؼ، مثؿ(أبكاب)جمعيا  (باب) :جمعيا أكصاؼ، كفي معتؿ العيف، نحك

مىؿ)، كفي متحرؾ العيف، نحك: (أجداد)عمى ( جدٌ ع )كجم ،(أعماـ)كجمعيا  ، (أجماؿ)كجمعيا  (جى

                                                           

 ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )أمـ(. ُ)

 .َُٔ/ِْينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ،  ِ)
  .َٗ/ُّينظر: األلكسي: ركح المعاني، مرجع سابؽ، ّ) 
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فيٌطرد في جميع األسماء الثبلثية عمى أم كزف كانت، إال التي عمى كزف )فيعىؿ(، التي يطرد فييا 

 .(ُ)(أبراج)كجمعيا  (بيرجك)، (أبيات)كجمعيا  (بيت)كزف )أفعؿ(، نحك: 

كاحتكاء صيغة )أفعاؿ( لمجمكعة كبيرة مف األبنية المطردة، جعميا األكثر تكاترا في قصة 

عمى صكرتيا الجمكع: أدبار، كأصناـ، كاألنيار، كأصحاب، كأعماؿ،  فجاءتمكسى عميو السبلـ، 

 كأزكاج، كاأللكاح، كاألسباط، كاأللباب.

)ألكاح( عمى كزف )أفعاؿ( في مكاضع ثبلثة مف قصة مكسى عميو السبلـ،  كجاء الجمع

أٍلىٍلكاًح ًمٍف كيؿّْ كىتىٍبنا لىوي ًفي اك في مكقؼ استبلمو األلكاح مف رب العزة، كذلؾ في قكلو تعالى:

ـٍ دارى ا ذيكا ًبأىٍحسىًنيا سىأيًريكي ٍذىا ًبقيكَّةو كىٍأميٍر قىٍكمىؾى يىٍأخي تىٍفًصيبلن ًلكيؿّْ شىٍيءو فىخي  ٍلفاًسًقيفى شىٍيءو مىٍكًعظىةن كى

(، كفي حادثة رجكع مكسى إلى قكمو بعد مناجاة ربو، كمعرفتو بفتنة بني ُْٓ)األعراؼ: 

عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو إسرائيؿ، فألقى األلكاح غضبا كأسفا عمى حاؿ قكمو، قاؿ تعالى: لىمَّا رىجى

ًجٍمتيـٍ أىٍمرى  مىٍفتيميكًني ًمٍف بىٍعًدم أىعى رُّهي  غىٍضبىافى أىًسفنا قىاؿى ًبٍئسىمىا خى ذى ًبرىٍأًس أىًخيًو يىجي ـٍ كىأىٍلقىى اأٍلىٍلكىاحى كىأىخى بّْكي رى

(، كالمكضع الثالث لما سكت عنو الغضب كعاد إلى األلكاح، فأخذىا لييدم َُٓ)األعراؼ:  ًإلىٍيوً 

رى بيا قكمو: ًتيىا ىيدنل كى ًفي نيٍسخى ذى اأٍلىٍلكىاحى كى بي أىخى لىمَّا سىكىتى عىٍف ميكسىى اٍلغىضى ـٍ كى بًّْي ـٍ ًلرى ٍحمىةه ًلمًَّذيفى ىي

 (. ُْٓ)األعراؼ:  يىٍرىىبيكفى 

، كسميت تي عمى القمة، كلـ تضع العرب لكممة )لكح( جمعا عمى أبنية الكثرةك)األلكاح( تأ

ألكاحا مجازا، إذ كانت مف حجارة، كما في التكراة في اإلصحاح الرابع كالعشريف مف ًسفر الخركج، 

ح، كفي اإلصحاح الرابع كالثبلثيف أف الكصايا العشر مف شريعة مكسى كىي عمى صكرة األلكا

 كتبت عمى لكحيف، فإطبلؽ الجمع إما مف باب إطبلؽ صيغة الجمع عمى المثنى، عمى أساس أفٌ 

                                                           

: الصرؼ ىادم. كينظر: نىيىر، ُِ، صمرجع سابؽينظر: يعقكب، إيميؿ بديع: المعجـ المفصؿ في الجمكع،  (ُ
 . ُِِالكافي، مرجع سابؽ، ص 
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، كما في اإلصحاح فكانا بمنزلة أربعة ألكاح إلف كؿ لكح مكتكب عمى كجييو، أقؿ الجمع اثناف، أك

 .(ُ)باب الخركجف مف الثاني كالثبلثي

كلـ يرد في قصة مكسى عميو السبلـ جمع قمة عمى الصيغة الرابعة لجمكع القمة )ًفٍعمة(،  

 كصبية، كًفتية. 

 ثانيا: جمكع الكثرة:

، كيشيع فييا الشاذ، -ال مجاؿ لحصرىا في ىذا السياؽ -كأبنية جمكع الكثرة كثيرة جدا 

السماع. كأشير أبنية جمكع الكثرة ىك )ًفعاؿ(؛ إذ تندرج ع فييا إلى ألف أكثر أبنية التكسير ييرجى 

 .(ِ)كؿ منيما خمسة أبنية لممفرد تحتو ستة أبنية لممفرد، يمييا )فيعكؿ( ك)ًفٍعبلف( في الكثرة كيضـٌ 

 كستناقش األمثمة اآلتية صيغ جمكع الكثرة التي أٍثرىت داللة قصة مكسى عميو السبلـ. 

 :صيغة ًفعاؿ 

)ًفعاؿ( مف الجمكع في قصة مكسى عميو السبلـ، ًحباؿ، كالٌرعاء.  كمما جاء عمى كزف

يَّؿي ًإلىٍيًو ًمٍف فأما )الحباؿ( فجاء جمعيا في قكلو تعالى: ـٍ ييخى ـٍ كىًعًصيُّيي قىاؿى بىٍؿ أىٍلقيكا فىًإذىا ًحبىالييي

ـٍ أىنَّيىا تىٍسعىى قىاليكا ًبًعزًَّة ًفٍرعىٍكفى ًإنَّا فىأىٍلقىٍكا (، كفي قكلو تعالى:ٔٔ)طو:  ًسٍحرًًى ـٍ كى ـٍ كىًعًصيَّيي ًحبىالىيي

 .(، فػ )ًحباؿ( جمع كثرة، يناسب مقاـ القصةْْ :الشعراء) لىنىٍحفي اٍلغىاًلبيكفى 

 ، أكثر ما  أف األزىرم كيرلكتجمع عمى ريعاة كريعياف كرًعاء،  أما الرّْعاء كىك جمع راعو

. كقرئ بكسر الرٌاء جمع تكسير، كرأل (ّ)راعي الغنـفتيطمؽ عمى الرُّعياف أما يقاؿ ريعاة لمكالة، ك 

ألنيا اسـ فاعؿ  أل أبك حياف أنو ليس بقياس؛. فيما ر (ْ)الزمخشرم أنو قياس، كصياـ، كقياـ

                                                           

. كينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع ِّٕ/ُٓينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ُ) 
 .ٔٗ/ٗسابؽ، 

 . ِّْ/ّالمفصؿ، مرجع سابؽ، ينظر: ابف يعيش: شرح ِ) 
 األزىرم: تيذيب المغة، مرجع سابؽ، مادة )رعي(.ّ) 

 .َُْ/ّينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ، ْ) 
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، نحك: قاضو قضاة، غازو (ُ)لصفة العاقؿ معتؿ البلـ، كاألصؿ في جمعيا أف تكسر عمى )فيعىمىة(

نما حصؿ فييا إبداؿ الياء ىمزة أصمو الرعام، فمما جاءت  لؾ ليس بقياس.غيزاة، كما عدا ذ كا 

كىك اسـ جمع  الياء متطرفة بعد ألؼ ساكنة قمبت ىمزة، ككزف الرّْعاء ًفعاؿ بكسر الفاء.

كالريخاؿ
، عمى أنو مصدر أقيـ مقاـ (ّ)، كقرأ أبك عياش عف أبي عمرك بفتح الراء )الرَّعاء((ِ)

 . (ْ)المفرد كالجمعالصفة فاستكل فيو 

فػ )الرّْعاء( جمع كثرة، منسجـ مع أحداث القصة، فمما كرد عميو السبلـ ماء  كمف ثىَـّ  

مىٍيًو أيمَّةن ًمفى النَّاًس يىٍسقيكفى مديف، ألفى أٌمة مف الناس، قاؿ تعالى: دى عى جى ٍديىفى كى رىدى ماءى مى لىمَّا كى كى

ـي اٍمرىأىتىٍيًف  دى ًمٍف ديكًنًي جى كى تَّى ييٍصًدرى الرّْعاءي كىأىبيكنا شىٍيخه كى ٍطبيكيما قالىتا ال نىٍسًقي حى تىذيكداًف قاؿى ما خى

مرأتاف . فقد رفضت اال(ٓ)(. كاألٌمة: جماعة كثيفة مف الناس المختمفةِّ)القصص:  كىًبيره 

مف الخكض بيف ىذا الحشد الكثيؼ حياء كعفة، كآثرتا االبتعاد حتى يصدر الٌرعاء، أم ينتيكف 

 ، كىك ما كافؽ صيغة جمع الكثرة )الرّْعاء(.   (ٔ)السقي، كقد كاف عددىـ كبيرا
 :صيغة فيعكؿ 

الكاردة في قصة أبنية جمكع الكثرة شيكعا، كمف الجمكع عمى ىذه الصيغة  كىي ثاني

ممككا، كالقركف، كجذكع، كزركع، كعيكف، ككنكز، كقمكب، كبيكتا،  مكسى عميو السبلـ الكممات)

 . (كجنكد

كسيقؼ البحث عمى دراسة بنية جمع الكثرة )جنكد(، فقد تكاترت في القصة في غير  

تَّى ًإذىا مكضع في قكلو تعالى: نيكديهي بىٍغينا كىعىٍدكنا حى جي ـٍ ًفٍرعىٍكفي كى ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍلبىٍحرى فىأىٍتبىعىيي اكى جى كى
                                                           

 .ٖٗ: شذا العرؼ في فف الصرؼ، مرجع سابؽ، ص ، أحمد( ينظر: الحمبلكمُ
كلد الضأف، ينظر: ابف منظكر: لساف  الرُّخاؿ: اسـ جمع كمفرده رىًخؿ )فىًعؿ( كًرٍخؿ )ًفٍعؿ(، كىك األنثى مفِ) 

 العرب، مرجع سابؽ، مادة )رخؿ(.

: معجـ القراءات القرآنية، مطبكعات جامعة الككيت، ط ّ) ، ِينظر: عمر: أحمد مختار، كعبد العاؿ سالـ مكـر
 . ُْ/ٓـ، ُٖٖٗ

 .ِٕٗ/ٖينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط: مرجع سابؽ،  ْ)
 .ََْ/ّالكشاؼ، مرجع سابؽ، ينظر: الزمخشرم: ٓ) 
 .ِٕٗ/ٖ( ينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، مرجع سابؽ، ٔ
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ؽي قىاؿى آمىٍنتي أىنَّوي الى  نىٍت ًبًو بىنيك ًإٍسرىاًئيؿى كىأىنىا ًمفى اٍلميٍسًمًميفى  أىٍدرىكىوي اٍلغىرى (، َٗ)يكنس: ًإلىوى ًإالَّ الًَّذم آمى

اًقبىةي الظَّاًلًميفى كفي قكلو تعالى: ْـّ فىاٍنظيٍر كىٍيؼى كىافى عى ـٍ ًفي اٍليى نيكدىهي فىنىبىٍذنىاىي جي ٍذنىاهي كى )القصص:  فىأىخى

ؽ، كجمع )الجنكد( مٌتسؽ مع الكثرة في اآليات السابقة، (، كغيرىا مف اآليات في ذات السياَْ

ند(  يـ، كما حشده مف الجنكد كبير، إالفبل شؾ أف جيش فرعكف عظ مرة كاحدة كرد أف الجمع )جي

ٍنده ميٍغرىقيكفى في قصة مكسى عميو السبلـ كذلؾ في قكلو تعالى: ـٍ جي )الدخاف:  كىاٍتريًؾ اٍلبىٍحرى رىٍىكنا ًإنَّيي

ـ أف كبل مف )الجنكد( ك)الجند( جمع داؿ عمى الكثرة، إال أف لكؿو داللة تنماز بيا عف (، كرغِْ

 أختيا، ككانت سببا الختيار تمؾ الصيغة دكف األخرل. 

كيتمثؿ الفرؽ في داللتيما الصرفية، أف )جند( اسـ جنس جمعي، كىك االسـ الذم يتميز  

، كما في تمر كتمرة، كسفيف المشددة إلى آخر المفرد الياء كأفيو مفرده بزيادة حرؼ التاء 

، فالجند في ىذا السياؽ، ىك اسـ جنس جمعي، يشير إلى (ُ)كسفينة، كرـك كركمي، كجند كجندم

 معنى االستغراؽ، إذ يشمؿ الكاحد كاالثنيف كالجمع، أما الجنكد ففيو داللة التكثير فقط.

ٍنده ففي قكلو تعالى:  ـٍ جي داللة عمى استغراؽ جميع جنس الجنكد، بحكـ كاحد  ميٍغرىقيكفى ًإنَّيي

ؽ(، فينا داللة عمى النكع، أما في قكلو  ـ اثنيف أـكىك الغرؽ، سكاء أكاف كاحدا أ أكثر فالكؿ )ميغرى

نيكديهي تعالى: جي ـٍ ًفٍرعىٍكفي كى أم العدد، كىي إشارة إلى أف تمؾ الكثرة لـ  ؛فداللة الجنكد الكثرة فىأىٍتبىعىيي

 .(ِ)تمنعيـ أف يغرقكا جميعا

 

 

 

 

                                                           

 .ُْٗ/ِ، رضي الديف: شرح الشافية، مرجع سابؽ، األستراباذمينظر: ( ُ
ينظر: السامرائي، فاضؿ: عمى طريؽ التفسير البياني، مطبكعات جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، ِ) 

 .ٖٗ/ِـ، ََِِ
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 صيغة )فىعىمة(:

، كمىيىرىة -ككىتىبىة، كماىر -، نحك: كاتبكتأتي في كصؼ المذكر العاقؿ صحيح البلـ

نما ضمَّت الفاء لمفرؽ بيف صحيح البلـ نحك: قيضاة، كريعاة أصبل لػ )فيعىمىة(بعضيـ كجعميا  ، كا 

  .(ُ)كمعتميا

 ىذا كتيجمىع صفة العاقؿ المذكر )ساحر( عمى )الٌسحرة( جمعا يفيد التكثير، كقد تكرر

 ةالجمع في مكاقؼ المكاجية بيف مكسى عميو السبلـ كسحرة فرعكف أينما كرد، كجاءت في ثماني

رىةي مكسى عميو السبلـ، منيا قكلو تعالى: مكاضع في قصة )األعراؼ:  سىاًجًديفى كىأيٍلًقيى السَّحى

لى مف ينتسب ليذا الصنؼ ،إشارة إلى الكثرة (، كفيوَُِ فقد ركم عف" ابف عباس: كانكا  ،(ِ)كا 

 .(ّ)سبعيف رجبل أصبحكا سحرة كأمسكا شيداء"

أف جمع )السحرة( تكاتر عمى التكسير في القصة الكريمة، إال في مكضع  بلفتكمف ال

كفى  قىاؿى ميكسىىكاحد في قكلو تعالى: ـٍ أىًسٍحره ىىذىا كىالى ييٍفًمحي السَّاًحري اءىكي ؽّْ لىمَّا جى  أىتىقيكليكفى ًلٍمحى

تكسير الصفة ضعيؼ، كالقياس جمعيا بالكاك النكف.  (؛ إذ جاء عمى األصؿ، لػ "أفٌ ٕٕ)يكنس:

نما ضعيؼ تكسيرىا؛ ألنيا تجرم مجرل الفعؿ"  في جمع صفة المذكر العاقؿ أف تجمع، فاألصؿ (ْ)كا 

الصفة مشابية لمفعؿ، مف كجو أنيا مشتقة مف المصدر كالفعؿ، ، كعممكا ذلؾ أف اجمع مذكر سالم

لذلؾ جرت مجراه، فقياسيا أال تيجمع  تقاره إلى الفاعؿ؛فكمفتقرة إلى تقدـ المكصكؼ، كالفعؿ في ا

 .(ٓ)ـكالفعؿ، لكنيا لجأت إلى عبلمة جمع تشابو ضمير الجمع في الفعؿ، كىي عبلمة جمع السال

                                                           

 .ٖٗ: شذا العرؼ في فف الصرؼ، مرجع سابؽ، ص، أحمدينظر: الحمبلكمُ) 

 .ُِّينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في العربية، مرجع سابؽ، ص  ِ)

 .ِِٔ/ْمحمد صديؽ: فتح البياف، مرجع سابؽ،  ،خافّ) 
 .َِٓ/ّابف يعيش: شرح المفصؿ، مرجع سابؽ، ( ْ
 .َِٓ/ّشرح المفصؿ، مرجع سابؽ، ابف يعيش: ينظر: ( ٓ
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، بينما جمعيا عمى التكسير يبعدىا عف غالبا كجمع الصفات عمى السبلمة يدؿ عمى إرادة الحدث

  .(ُ)إرادة الحدث، كيقربيا إلى االسمية

كيشير جمع )الساحركف( في اآلية الكريمة إلى مطمؽ الجنس، لتشمؿ جميع السحرة،  

لتبيف أف سحر الساحر  جاءت عمى لساف مكسى عميو السبلـ؛ ةنَّ فالفشؿ حميفيـ دائما، كتمؾ سي 

أف جمع الصفات لممذكر العاقؿ يأتي عمى صكرة  فالممحكظ كىنا إشارة لطيفة، دائما.منقمب عميو 

جمع المذكر السالـ، في اآليات التي تشير إلى عمـك الجنس كما في: الظالميف، الكافريف، 

القرآنية تميؿ إلى جمع التكسير عند تخصيص الخطاب العابديف غالبا، في حيف نجد الصيغة 

السالـ أك  المذكر جمع بإطبلؽ الصفة عمى فئة بعينيا، كما في الكفرة، فجرة، ًعباد، فيما يحتمؿ

حيف جاء جمع )السحرة( عمى التكسير داال عمى فئة خاصة، تمحكرت  التكسير مف الصفات، في

 حكليا كثير مف أحداث القصة.

 بالكاك كالنكف، كاأللؼ كالتاء ىيالجمكع السالمة المنتيية  النحاة إلى أف عدد مفكذىب  

. كىذا ال يتفؽ مع تكظيؼ جمع المذكر السالـ )الساحركف( كداللتيا في السياؽ (ِ)مف جمكع القمة

كما في  القرآني في قصة مكسى عميو السبلـ، إذ دٌلت عمى مطمؽ السحرة كذلؾ ال يحتمؿ القمة،

أفاد مطمؽ الجنس مف الجمكع السالمة في اآليات المختمفة نحك:)المسمميف، المؤمنيف، غيرىا مما 

الكافريف، الظالميف .... الخ(، كتعميؿ ذلؾ عند ابف يعيش:" أف الجمكع قد يقع بعضيا مكضع 

ألف القميؿ  ف يستغنى بجمع الكثرة عف القمة؛بعض، كيستغنى ببعضيا عف بعض ... كأقيس ذلؾ أ

:" قاؿ ابف خركؼ: جمعا السبلمة مشتركاف بيف القمة األستراباذم . كعند الرضي(ّ)كثير"داخؿ في ال

أف االسـ إف كاف لو جمع تكسير كجمع سبلمة . فيما رأل بعضيـ:" (ْ)كالكثرة، فيصمحاف ليما"

                                                           

 .ُِٕينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في العربية، مرجع سابؽ، ص ُ)
: شرح الشافية، مرجع األستراباذم. كينظر: الرضي ِِْ/ّينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ، مرجع سابؽ،  ِ)

 .ِٕٔ/ُسابؽ، 

 .ِِٓ/ّابف يعيش: شرح المفصؿ، مرجع سابؽ، ّ) 
 .ِٕٔ/ُ: شرح الشافية، مرجع سابؽ، األستراباذمالرضي ( ْ
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ف لـ يكف لو إال جمع سبلمة  كالجفاف كالجفنات فجمع السبلمة لمقمة كجمع التكسير لمكثرة، كا 

، إذ الجمع منكط الجمكع. كىذا ليس بقياس في (ُ)"سبلمة مشترؾ بيف القمة كالكثرةفجمع ال

، كقد يستغنى بجمع عف جمع بالسياؽ كداللتو، كمتعمؽ بالمقصكد، خاصة في النص القرآني.

 فيستعمؿ جمع القمة لمقمة كالكثرة، كالعكس صحيح.

 :صيغة فيعَّؿ 

البلـ، كراكع كراكعة، كصائـ كتٌطرد في الكصؼ عمى كزف فاعؿ كفاعمة صحيحي 

ـ. كتندر في المعتؿ مثؿ غازو كغيٌزل كَّ كصائمة، كجمعيا ريكَّع، كصي
(ِ). 

الكريمة: سيٌجد، كشيرَّع. كذلؾ في قكلو  القصة الجمكع عمى صيغة )فيٌعؿ( في كمف

ٍيثي ًشٍئتي تعالى: كيميكا ًمٍنيىا حى ـي اٍسكينيكا ىىًذًه اٍلقىٍريىةى كى ٍذ ًقيؿى لىيي دنا كىاً  ميكا اٍلبىابى سيجَّ قيكليكا ًحطَّةه كىاٍدخي ـٍ كى

ـٍ سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى  ًطيئىاًتكي ـٍ خى د( جمع ساجد، إذُُٔ)األعراؼ:  نىٍغًفٍر لىكي  بنك رمً أي  (، فػ)السُّجَّ

، كفييا معنى (ّ)شكرا  تعالى كتكاضعا لو باب بيت المقدسبالسجكد عند االنتياء إلى  إسرائيؿ

 الكثرة، فقد قيسّْـ بنك إسرائيؿ إلى اثنتي عشرة أسباطا أمما، كىذا دليؿ كثرتيـ.

كذلؾ اختار التعبير القرآني جمع التكسير)سيٌجد(، في سياؽ مختمؼ مف القصة، لٌما آمف 

جبلال، في قكلو تعالى: دنا قىاليكا السحرة كخركا  سجدا تعظيما كا  رىةي سيجَّ آمىنَّا ًبرىبّْ فىأيٍلًقيى السَّحى

ميكسىى كفى كى ٌظؼ الجمع )سيٌجدا( مف قبيؿ التكثير كالمبالغةَٕ)طو:  ىىاري عبلكة عمى معاني  (، فكي

الكامنة في الصيغة، كيرل السامرائي أف في كزف الجمع )فيٌعؿ( تقصيرا لمحركة عف الحركة الظاىرة 

َـّ اختصار المد ليتناسب مع السرع  . (ْ)ة في السجكدالجمع في )فيعَّاؿ(، كمف ث

                                                           

 .ِٕٔ/ُ: شرح الشافية، مرجع سابؽ، األستراباذمالرضي ( ُ
 .ٖٗ: شذا العرؼ في فف الصرؼ، مرجع سابؽ، ص ، أحمدينظر: الحمبلكمِ) 
 .ُٗ/ُينظر: النسفي: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، مرجع سابؽ، ّ) 

 .ُّّينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في العربية، مرجع سابؽ، ص  ْ)
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التعبير القرآني صيغة أخرل لجمع )ساجد( في ذات السياؽ، فكظؼ جمع  في حيف اختار

كىأيٍلًقيى المذكر السالـ )الساجديف( لمتعبير عف المعنى نفسو في مكضعيف؛ كذلؾ في قكلو تعالى:

رىةي سىاًجًديفى  رىةي سىاًجًديفى فىأيٍلًقيى (، كفي قكلو تعالى:َُِ)األعراؼ:  السَّحى  (.ْٔ)الشعراء:  السَّحى

ىذا الفرؽ في استعماؿ صيغ الجمكع في ىذا المكطف تحديدا في التعبير القرآني؛ لعؿ ك 

فالمبلحظ أف اآليات السابقة ختمت بصيغة الجمع )ساجديف(،  ،مردُّه إلى مناسبة الفاصمة القرآنية

كفؽ تكالي اآليات السابقة، كما بعدىا مف يأفككف(  كما قبميا مف فكاصؿ قرآنية ىي: )صاغريف،

)العالىميف، العالىميف( عمى التكالي في اآليات السابقة، فكأٌف الجمع )ساجديف(  فكاصؿ ىي

ليناسب المد في فكاصؿ اآليات السابقة كالتالية، مع تساكو في الداللة العددية لمصيغتيف،  ؛مستعمؿ

 . (ُ)فكبلىما داؿ عمى الكثرة

اًضرىةى اٍلبىٍحًر ًإٍذ يىٍعديكفى ًفي السٍَّبًت ًإٍذ تعالى:كفي قكلو  ـٍ عىًف اٍلقىٍريىًة الًَّتي كىانىٍت حى كىاٍسأىٍليي

ـٍ شيرَّعنا ـٍ يىٍكـى سىٍبًتًي ـٍ ًحيتىانييي الحركة الظاىرة (. دٌؿ جمع )الشيرَّع( عمى ُّٔألعراؼ: )ا تىٍأًتيًي

( مف )شىرىع( إذا دنا كأشرؼ، شارع)جمع  كىي، عمى كجو الماء مظيكركالتكثير، كذلؾ أدل ل

فكانت الحيتاف التي حٌرـ ا عمى بني إسرائيؿ صيدىا يـك السبت كافرة بيف أيدييـ، بغرض ترؾ 

 .(ِ)الصيد كاالشتغاؿ بالتعبد

 :صيغة فعائؿ  

ىك جمع لممؤنث الرباعي مع مد قبؿ آخره كمختـك بالتاء أك مجرد منيا، نحك: ك  

 . (ّ)سحابة كسحائب، كيأتي جمعا لفعيمة صفة كالصغائر

                                                           

 . ُٖٖ( ينظر: الخضرم، محمد أميف: اإلعجاز البياني في صيغ األلفاظ، مرجع سابؽ، ص1
 .ُّٔ/ُ( ينظر: النسفي: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، مرجع سابؽ، ِ

 .ُّّعربية، مرجع سابؽ، ص ينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في ال ّ)
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ٍذ قيٍمنىا مما جاء عمى ىذه الصيغة مف الجمكع، الجمع )خطايا(، في قكلو تعالى: ك   ﴿كىاً 

ٍيثي  ميكا ىىًذًه اٍلقىٍريىةى فىكيميكا ًمٍنيىا حى ـٍ اٍدخي قيكليكا ًحطَّةه نىٍغًفٍر لىكي دنا كى ميكا اٍلبىابى سيجَّ ًشٍئتيـٍ رىغىدنا كىاٍدخي

﴾ سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى ـٍ كى طىايىاكي  (.ٖٓ)البقرة:  خى

كاختمؼ البصريكف كالككفيكف في كزف الجمع )خطايا(، فيما أدرجيا أبك البركات األنبارم 

جمع خطيئة  (خطايا)ذىب الككفيكف إلى أف في إنصافو، في مسألة: " كزف )خطايا( كنحكه"، فقد 

ليو ذىب الخميؿ بف أحمد عمى كزف  (خطايا)كذىب البصريكف إلى أف  .(ُ)عمى كزف فعالي، كا 

 فعائؿ.
مت اليمزة عمى البناء؛ دّْ ، إال أنو قي (خطايئ)األصؿ في جمع خطيئة  بأفالككفيكف  كاحتجٌ 

فمك لـ  ،إذا جاءت قبؿ الحرؼ األخير بداؿ الياء ىمزة كما تبدؿ في صحيفة كصحائؼإللئبل يؤدم 

  .ف، كذلؾ مرفكض في كبلميـاىمزت تالجتمع (،خطايئ)تقدـ اليمزة عمى الياء في 

دلكا مف الكسرة ـ أب؛ فيرل أف جمع خطيئة )خطايئ(، ثالخميؿ الككفييف في الكزفكيكافؽ  

كاأللؼ قريبة مف اليمزة، فقمبكا ف، لفيأىمزة بيف  اجتمعت، ف(خطاءا)لفا، فصارت أفتحة كمف الياء 

 .(ِ)عمى كزف فعالي (خطايات)األمثاؿ، فصار  تكالياليمزة ياء فرارا مف 

كخطيئة عمى  ،جمع خطيئة (خطايا)كذلؾ ألف  ؛كزنو فعائؿ فبأ فاحتجكاكأما البصريكف  

 تفصار  ،ثـ أبدلكا مف الياء ىمزة ،(خطايئ)كاألصؿ فيو  ،جمع عمى فعائؿت كزف فعيمة، كفعيمة

، (خطائيت)، فقمبت اليمزة الثانية ياء لكسرة قبميا، فصار )خطائئ( اجتمع فيو ىمزتافثـ  ،خطائي

كا منيا للفيف فأبدأ، فاستثقمكا اليمزة بيف (خطاءات)ر الفا فصأفتحة كمف الياء  ثـ أبدلكا مف الكسرة

 كحصر ابف جني خطكات القمب فييا بست مراتب  ال أربع ىي: .(ّ)(خطايات)ياء فصار 

                                                           

، ـََِّالمكتبة العصرية، )د.ـ(، : اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ق(ٕٕٓ)ت:  ينظر: األنبارم، أبك البركاتُ) 
 .ّٔٔ/ِ(، ُُٔالمسألة رقـ )

 صفحة نفسيا.سابؽ، الالمرجع الينظر: ( ِ

 صفحة نفسيا.سابؽ، الالمرجع الينظر: ّ) 
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 .(ُ)خطايئ ثـ خطائئ ثـ خطائي ثـ خطاءم ثـ خطاءا ثـ خطايا 

ـٍ في قكلو تعالى:كى  سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى قيكليكا ًحطَّةه نىٍغًفٍر لىكي ـٍ كى طىايىاكي (، جمع ٖٓ)البقرة:  خى

يا بني  أم ؛كتذكيرىـ بكثرة الخطايا التي اقترفكىا كثرة إذ يتناسب كمقاـ تعداد النعـ كالتكريـ

ٍذ قيٍمنىا ؛ قاؿ تعالى:(ِ)إسرائيؿ ميما كانت الخطايا كثيرة فسكؼ نغفرىا لكـ، تتمة لما أنعمنا عميكـ كىاً 

قيكليكا ًحطَّةه نىٍغًفرٍ  دنا كى ميكا اٍلبىابى سيجَّ ٍيثي ًشٍئتيـٍ رىغىدنا كىاٍدخي ميكا ىىًذًه اٍلقىٍريىةى فىكيميكا ًمٍنيىا حى ـٍ اٍدخي طىايىاكي ـٍ خى  لىكي

سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى   (.ٖٓ)البقرة:   كى

القمة، فيك مناسب أما في سكرة األعراؼ فجاءت صيغة الجمع عمى المؤنث السالـ بمعنى 

ٍيثي ًشٍئتيـٍ لمقاـ التقريع كالتأنيب في قكلو تعالى: كيميكا ًمٍنيىا حى ـي اٍسكينيكا ىىًذًه اٍلقىٍريىةى كى ٍذ ًقيؿى لىيي كىاً 

ـٍ سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى  ًطيئىاًتكي ـٍ خى دنا نىٍغًفٍر لىكي ميكا اٍلبىابى سيجَّ قيكليكا ًحطَّةه كىاٍدخي  أم ؛(ُُٔ)األعراؼ:  كى

، كفي ىذه المراكحة في تكظيؼ جمكع الكثرة كالقمة في ذات السياؽ، (ّ)القميمة نغفر خطيئاتكـ

كثيرة، فيي مغفكرة بقكليـ )ًحٌطة( مف باب الدعاء  ـكانت قميمة أأإشارة إلى أف ىذه الذنكب سكاء 

 .(ْ)كالتضرع

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٖ/ ّسابؽ،  ينظر: ابف جني: الخصائص، مرجع ُ)

 .ُِّ، صـََِٔ، ْدار عمار، عماف، طالسامرائي، فاضؿ: التعبير القرآني، ينظر: ِ) 
 .ُّّالسامرائي، فاضؿ: التعبير القرآني، مرجع سابؽ، ص( ينظر: ّ
 .َّٗ/ُٓالفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ،  (ْ
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 الفصؿ الثاني

 في قصة في الصيغة االسمية األثر الداللي لمعدكؿ 

 مكسى عميو السبلـ

 

 

 

 

 

 

 



ٔٓ٘ 

 

 .تمييد: العدكؿ في المغة العربية

تحت أبكاب كثيرة مف فركع المغة العربية، كيشير بمفيكمو العاـ  (ُ)يندرج مصطمح العدكؿ

أـ عمـ األصكات، أـ  إلى صرؼ الكبلـ عف كجيو الذم كاف لو، سكاء أكاف متعمقا بعمـ الصرؼ،

 . إذ ييعدٌ (ِ)في التركيب عمـ الببلغة، أـ في المباني، أـ في الصيغ، أـ في حركات اإلعراب، أـ

  ظاىرة مف ظكاىر المغة.

كعىدىؿ عف الشيء عىٍدال كعيدكال؛ أم حادى كعف (، ؿدى )عى  مصدر لمفعؿكالعدكؿ في المغة 

، كعىدؿ إليو رجع إليو، كعىدىؿ عنو ماؿ كأنو يميؿ مف الكاحد إلى اآلخر الطريؽ: جارى
(ّ) . 

كفي االصطبلح يرل أبك عمي الفارسي أف العدكؿ:" أف تريد لفظا فتعدؿ عف المفظ الذم 

، كيفسر عبد القاىر (ْ)آخر، كمكضع النقؿ فيو أف المسمكع يمفظ بو كالمراد بو غيره"تريد إلى 

 الجرجاني ذلؾ بقكلو:" أف العدؿ أف تذكر لفظا كتريد غيره، نحك أف تقكؿ: عيمر، كالمقصكد

عدكؿ عف صيغة أصمية إلى أخرل فرعية،  فيك تغيير في الصيغة  . فالعدكؿ عند القدماء(ٓ)عامر"

نما عدلت العرب عف أصؿ الصيغة دكف  المعنى، فقالكا: زيحؿ كمرادىـ زاحؿ، كقيزح كأرادكا قازح؛ كا 

كيرل ابف جني أف العىٍدؿ ىك:" أف تمفظ ببناء كأنت تريد  .(ٔ)قصدا لمتخفيؼ، مع إرادة المعنى نفسو

كأطمؽ عميو كعمى ظكاىر ببلغية  .(ٕ)بناء آخر نحك: عمر كأنت تريد عامرا، كزفر كأنت تريد زافرا"

                                                           

 كالعدكؿ كااللتفات كالرجكع كاالنحراؼ كالتحريؼ كاالنتقاؿ كالنقؿ لمجازا لعربي؛ا لمغكما التراث في كمرادفوُ) 
العادة.  كنقض كالترؾ المعنى عمى كالحمؿ العربية كشجاعة الظاىر مقتضى كمخالفة كالتمكف كاالنصراؼ كالصرؼ

ينظر: الينداكم، كفي االصطبلح الحديث يعرؼ باالنزياح كاالنحراؼ كاالختبلؿ كالتجاكز كخرؽ السنف كالتحريؼ. 
 .ُِْ-ُُْص ،مرجع سابؽعبد الحميد: اإلعجاز الصرفي، 

ـ، ُٖٗٗظاىرة العدكؿ في المغة العربية، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرل، ينظر: عبد السبلـ، محمد: ( ِ
 المقدمة )ب(.

 .ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )عدؿ(ينظر:  (ّ
: المقتصد في شرح اإليضاح، تحقيؽ: كاظـ بحر مرجاف، دار الرشيد ق(ُْٕ)ت:  الجرجاني، عبد القاىر( ْ

 كما بعدىا. ََُٕ/ُ، ـُِٖٗلمنشر، الجميكرية العراقية، 

 .انفسيالسابؽ، الصفحة ينظر: المرجع ( ٓ
 .ٔينظر: عبد السبلـ، محمد: ظاىرة العدكؿ في المغة العربية، مرجع سابؽ. ص ( ٔ

 .ُٓٓصابف جني: الممع في العربية، مرجع سابؽ، ٕ) 
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بشجاعة مف قصدكا االلتفات،  ا، إذ إف في ىذا الخركج إحساس(ُ)أخرل "شجاعة العربية"

 . (ِ)كاالعتراض كالحمؿ عمى المعنى، ألنيـ اجترؤكا عمى النظاـ المغكم كحرفكه عف أصؿ كضعو

أخرل مع بقاء كيعرفو ابف ىشاـ بقكلو:" العدؿ: كىك تحكيؿ االسـ مف حالة إلى حالة 

 . (ّ)المعنى األصمي"

ًجد ترادؼ بيف المصطمحيف )العىٍدؿ، العدكؿ(؛ فؤلنيما مصدر لمفعؿ )عىدىؿ(، مع ك  ف كي جكد كا 

الذم عيًدؿ بو عف  (رمى عي )العدؿ يختص بالمفردات كما في  ألف اختبلؼ خاص في السياؽ النحكم؛

ذاـً )، ك(عامر) العدكؿ فخاص بالمفردات كالكبلـ معا، كقكلو ، أما (حاذمة)التي عيًدؿ بيا عف  (حي

كءو تعالى: ثىةى قيري بٍَّصفى ًبأىٍنفيًسًيفَّ ثىبلى ( حيث عيًدؿ عف اإلنشاء إلى ِِٖ)البقرة:  كىاٍلميطىمَّقىاتي يىتىرى

 .(ْ)الخبر

كعمى ىذا يرل تماـ حساف أف العدكؿ:" خركج عف أصؿ أك مخالفة لقاعدة كلكف ىذا 

المخالفة اكتسبا في االستعماؿ األسمكبي قدرا مف االٌطراد رقى بيما إلى مرتبة كتمؾ  الخركج

 . (ٓ)األصكؿ التي يقاس عمييا"

كاألصؿ الصرفي ىك المعنى األكؿ الذم تحممو الصيغة الصرفية، فاألصؿ أال يكصؼ اسـ 

عدكؿ عف األصؿ كال الفاعؿ بصيغة اسـ المفعكؿ، كال المفرد بالجمع، كال يسند المذكر إلى المؤنث،

ألسباب متعمقة إما بالسياؽ أك الجانب  تعماؿ المغكم عف القاعدة األصمية؛الساالصرفي خركج 

الببلغي لمنص، أك الجانب اإليقاعي، أك الجانب التداكلي، أك تبعا لقكانيف االقتصاد المغكم، كسنف 

 العرب.

                                                           

 .ِّٔ/ِينظر: ابف جني: الخصائص، مرجع سابؽ، ( ُ
 .ْْ-ّْـ، صُٖٗٗينظر: طبؿ، حسف: أسمكب االلتفات في الببلغة القرآنية، دار الفكر العربي، )د.ـ(،  (ِ
ق، ُّّٖ، ُُالحميد، القاىرة، طىشاـ: جماؿ الديف: شرح قطر الندل، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد  ابف( ّ

 .ُّْص 
ينظر: الحمادم، جبلؿ: العدكؿ في صيغ المشتقات في القرآف الكريـ دراسة داللية، رسالة ماجستير، جامعة ( ْ

 .ُٗـ، صََِٕتعز، اليمف، 
 .ٕٕ/ِـ، ُّٗٗحساف، تماـ: البياف في ركائع القرآف، عالـ الكتب، )د.ـ(،  (ٓ
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يك األصؿ الذم يمكف لكف السياؽ غالبا يجارم األصؿ المكثكؽ بو في عممية العدكؿ، ف

جراء التحميؿ كالمقابمة عميو مع الكحدات األصمية، كىك مظير العدكؿ الحقيقي  مشاىدتو كا 

كأكثر ما كردت ىذه الظاىرة في النص القرآني، ألف أكثر ما  .(ُ)كالقاعدة السائدة في قياس العدكؿ

 .  (ِ)أديرت ىذه المسائؿ عمى المعنى

العدكؿ الصرفي، أم العدكؿ بيف الصيغ، بحيث تأتي بصيغة كما يعنينا في ىذا المقاـ ىك 

كأنت تريد داللة األخرل، كأف تأتي باسـ الفاعؿ كتريد داللة اسـ المفعكؿ، كاألثر الببلغي ليذا 

 العدكؿ.

أف ظاىرة العدكؿ في المشتقات شكؿ مف أشكاؿ المتبقي  (ّ)يرل بعض الباحثيفك 

استعماال نابعا مف فكرة ال  التي صدرت عف العربي دكف كعي لغكم، كجرت عمى سميقتو ،(ْ)المغكم

كاعية، فجاء اسـ الفاعؿ مف )أفعىؿ( المزيد عمى صيغة )فاعؿ(، كحقو أف يككف )ميفًعؿ(، كما في 

 :(ٓ)قكؿ النابغة الذبياني

ٍـّ يا أيميمةى ناصبو         كليؿو أي   )البحر الطكيؿ(      ًب   قاسيو بطيًء الككاكًكميني ًليى

  .مف المزيد عمى كزف ميفًعؿ )مينًصب(يغة اسـ الفاعؿ )ناصب( أف تككف األصؿ في صإذ 

                                                           

 .ُْٖالحميد: اإلعجاز الصرفي، مرجع سابؽ، ص ينظر: الينداكم، عبد ُ) 

ـ، ص ََِّ، جامعة مؤتة، أطركحة دكتكراةينظر: الرفايعة، حسيف: ظاىرة العدكؿ عف المطابقة في العربية،  (ِ
ِّٔ. 
( ينظر: المراحمة، مرتضى: مظاىر المتبقي المغكم ضمف المصادر كالمشتقات، أطركحة دكتكراة، جامعة مؤتة، ّ

 .ْٕـ، ص َُِٔ

( المتبقي المغكم: يشير إلى تمؾ األداءات المغكية المتمردة عمى أصؿ القاعدة المغكية، كالمرتبطة ببعض جكانب ْ
البلكعي المغكم، عند صاحب المغة. ينظر: المراحمة، مرتضى: مظاىر المتبقي المغكم ضمف المصادر كالمشتقات، 

 .ٕمرجع سابؽ، ص
ـ، ُٕٕٗالذبياني، النابغة: الديكاف، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، القاىرة، التخريج: البيت لمذبياني في:  (ٓ
ق(: ّٖٓسؼ بف أبي سعيد)ت: ك كالسيرافي، ي .ِّٖ/ ّ، َِٕ/ ِ ،، مرجع سابؽالكتابسيبكيو: ك  .َْص

 .ِٖٗ/ ُ ،ـُْٕٗدار الفكر لمطباعة كالنشر، القاىرة، ، تحقيؽ: محمد عمي الريح ىاشـ،شرح أبيات سيبكيو
مبارؾ، دار الفكر، دمشؽ، ق(: البلمات، تحقيؽ: مازف الّّٕالزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحؽ )ت: ك 
 .َُِص ـ، ُٖٓٗ ،ِط
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كىذا رأم يقمؿ مف سميقة العربي السميمة ككعيو المغكم، فإذا عيدؿ عف بعض الصيغ إلى 

قصة الحطيئة كالزبرقاف، غيرىا، فإٌف ىذا العدكؿ كاعو لغةن، أبعاده ميدرىكة معركفة عندىـ، كما في 

 : (ُ)لما ىجا األكؿ الثاني بقكلو

 الكاسي     )البحر البسيط( الطاعـي  أنتى  ؾى فإنٌ  يا          كاقعدٍ غيتً لبي  ال ترحؿٍ  ـى المكارً  دعً 

فقد غاب عف عمر بف الخطاب مرامي الحطيئة، رغـ ببلغتو كحسف بيانو، حتى أباف لو 

 ذلؾ راجع إلى اختبلؼ الميجات.  كأف، (ِ)حساف بف ثابت تمؾ المقاصد

كذلؾ يبلمس الحس النقدم السميـ الذم لـ يًعب عمى النابغة كذلؾ تكظيؼ العدكؿ لغايات 

ببلغية في شعره كىك الناقد األريب في سكؽ عكاظ، كأما تكظيؼ النص القرآني لمعدكؿ بألكانو 

اء التفاتا إلى ما في االلتفات المختمفة، فمـ يكف مجاراة لمظاىر المتبقي المغكم، بؿ لعمو ج

 كالعدكؿ مف ببلغة في خركجيا عف أصؿ القاعدة إلى معافو صرفية داللية بميغة.

 :الفرؽ بيف العدكؿ كاالختيار 

إف االختيار ىك عممية ترجيح بيف صيغتيف أك أكثر في الداللة عمى معنى مف المعاني 

لغة، بناء عمى الداللة الفنية المقصكدة مف الكظيفية، بحيث يصح التعبير بإحداىا عف ىذا المعنى 

 .(ّ)الكبلـ، القائمة عمى المعنى الكظيفي لتمؾ الصيغة

فيك أف تمفظ ببناء كأنت تريد بناء آخر عمى حد تعبير ابف جني. كاالختيار  أما العدكؿ

 شكؿ مف العدكؿ ككاقع فيو. 

                                                           

الحطيئة بركاية كشرح ابف السكيت، تدقيؽ: محمد مفيد قميحة، دار الكتب  ديكاف :التخريج: البيت لمحطيئة في (ُ
ق(: خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، َُّٗ)ت:  كالبغدادم، عبد القادر .ُُٗص ـ،ُّٗٗالعممية، لبناف، 

شرح : األستراباذمالرضي ك  .ِٗٗ/ٔ ـ،ُٕٗٗ، ْتحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط
 .ٖٖ/ ِ ، مرجع سابؽ،شافية ابف الحاجب

ق(: خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد َُّٗينظر: البغدادم، عبد القادر)ت: ِ) 
 .ِْٗ/ّـ، ُٕٗٗ، ْالقاىرة، ط ىاركف، مكتبة الخانجي،

 .ٕٔ( ينظر: الينداكم، عبد الحميد: اإلعجاز الصرفي، مرجع سابؽ، صّ
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عجاز كتابو اإلفي كيتجمى الفرؽ بيف العدكؿ كاالختيار لدل عبد الحميد الينداكم 

 :(ُ)الجدكؿ اآلتي الصرفي، بالنقاط التي يمخصيا

 

كالعدكؿ الكاقع في قصة مكسى عميو السبلـ عمى قسميف: عدكؿ في أصؿ الصيغة 

رادة آخر، كعدكؿ بيف الصيغ في التركيب  االسمية، كىك ما تناكلو التمييد مف المفظ ببناء كا 

 الكاحد.

 

 

 

                                                           

 .ُّْ-ُُْع سابؽ، صمرج ،ينظر: الينداكم، عبد الحميد: اإلعجاز الصرفيُ) 

 االختيار العدكؿ كجو المقارنة

 المعيار كالقاعدة 

تختمؼ القاعدة التي يحدث عنيا 

عمى أساس ببلغي أك إيقاعي أك 

 صرفي أك تداكلي 

خركج عف النمط العادم أك 

 المألكؼ مف  الكبلـ

 عنصر الرسالة 
الذم يشعر ببعده مرتبط بالمتمقي 

 الفني في الخطاب

مرتبط بالقائؿ كقمما يشعر بو 

 )سيؿ ممتنع(  المتمقي

 الشيكع
يبتعد عف طرؽ  التعبير الشائعة 

 كربما اقترب مف القميؿ كحتى الشاذ

محدكد اإلمكانيات المتعارفة لمغة 

كيصنؼ تحت اسـ )المطرد كالغالب 

 كالكثير( 

 ة في الخطابيختص بالمغة الفني مجاؿ االختصاص
شائع في لغة الحديث أك المغة 

 الجارية
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 المبحث األكؿ

 الصيغة االسميةاألثر الداللي لمعدكؿ في أصؿ 

في قصة مكسى عميو السبلـ.  
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األكؿ: األثر الداللي لمعدكؿ في أصؿ الصيغة االسمية في قصة مكسى عميو  المطمب

 السبلـ

يقع العدكؿ في أصؿ الصيغة في إطار العدكؿ الصرفي غالبا، كفيو أنكاع عدة فيككف 

العدكؿ بيف أزمنة األفعاؿ، كصيغ المصادر المختمفة، كبيف المشتقات، كالمفرد كالجمع، كالمذكر 

فيدخؿ في باب النكع، كالمؤنث، كقد يقع بيف صيغة فعمية كأخرل اسمية، أك مصدر كمشتؽ، 

 ال مجاؿ لحصرىا، بيد أف ما يعني البحث ىنا ىك الصيغة االسمية كالعدكؿ فييا. أمثمتو كثيرةك 

كفي قصة مكسى عميو السبلـ نماذج مختمفة مف العدكؿ في أصؿ الصيغة االسمية، كقؼ  

صيغة في دكؿ عال الببلغية في النص القرآني، كىي: المعاني رفدت البحث عمى أربعة أنكاع منيا،

 .في المثنىعدكؿ الدر، ك االمصبيف عدكؿ الاسـ الفاعؿ، ك صيغة في عدكؿ الاسـ المفعكؿ، ك 

 إلى صيغ اسمية أخرل  اسـ المفعكؿعف عدكؿ ال: 

اسـ المفعكؿ مف الصيغ الطارئة عمى المغات السامية، خاصة الميـ في أكؿ الصيغة، 

، (ُ)أخرلفبعض تمؾ المغات لـ تستعمؿ ىذه الصيغة أبدا، في حيف استعاض بعض منيا بصيغ 

كيرل يحيى عبابنة أف صيغة مفعكؿ متكلدة مف صيغتيف كانتا قائمتيف بيذه الداللة، ىما فعيؿ 

آثرت العبرية صيغة فعيؿ لمتعبير عف مفعكؿ، ك  كفىعكؿ، فيما اتخذت السريانية كالعربية الجنكبية

 اسـ المفعكؿ صيغةكلعؿ ىذا تفسير لعدكؿ . (ِ)عكؿ لئلشارة إلى اسـ المفعكؿكالحبشية تكظيؼ فى 

عكؿ، كفعيؿ، كفىعىؿ، كفيٍعؿ، كًفٍعؿ، كبعض أكزاف كالصيغ فى  ، كاسـ الفاعؿ؛إلى مجمكعة مف الصيغ

 المصادر.

 فيقصة مكسى عميو السبلـ، العدكؿ كأكثر ما عميو العدكؿ في الصيغة االسمية في  

فىمىمَّا في قكلو تعالى: فاعؿاسـ ال المفعكؿ إلىاسـ عف عدكؿ الفمف أمثمتو  اسـ المفعكؿ، صيغة

                                                           

 .ُٕ، ص ـَََِينظر: عبابنة، يحيى: دراسات في فقو المغة كالفنكلكجيا العربية، دار الشركؽ، عماف، ُ) 
 .ٕٓ، صالسابؽينظر: المرجع ِ) 
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ـٍ آيىاتينىا ميٍبًصرىةن قىاليكا ىىذىا ًسٍحره ميًبيفه  اءىٍتيي (، ك)ميبًصرة( أم: بيّْنة كاضحة، كىي اسـ ُّ)النمؿ:  جى

رة( معنى المفعكؿعف فاعؿ عدلت  )ميبصى
، فاألصؿ أف ييبصر الناس اآليات، كفي ىذا العدكؿ (ُ)

نارتيا فكأنيا تيبًصر نفسيا، إشعار بأف اآليات التي جاء بيا  مكسى عميو السبلـ لشدة كضكحيا كا 

 .(ِ)لك كانت ذات إبصار

اسـ المفعكؿ إلى عف عدكؿ الاسـ المفعكؿ إلى المصدر، كعف عدكؿ الكمف صكر العدكؿ، 

المصدر )دٌكا(، لفظ اسـ المفعكؿ )مدككؾ( إلى عف عدكؿ ال :لمصدر عمى الكزف )فىٍعؿ(، كمثالوا

بُّوي قىاؿى رىبّْ أىًرًني أىٍنظيٍر ًإلىٍيؾى قىاؿى لىٍف تىرىاًني قكلو تعالى:كذلؾ في  كىمَّمىوي رى اءى ميكسىى ًلًميقىاًتنىا كى لىمَّا جى كى

عىمىوي  بىًؿ جى بُّوي ًلٍمجى مَّى رى بىًؿ فىًإًف اٍستىقىرَّ مىكىانىوي فىسىٍكؼى تىرىاًني فىمىمَّا تىجى لىًكًف اٍنظيٍر ًإلىى اٍلجى رَّ ميكسىى دىكِّ كى خى ا كى

ًعقنا ، العزة لما تجمى لو رب (، فقد استحاؿ الجبؿ )دكا(؛ بمعنى مدككؾُّْ)األعراؼ:  صى

استجابة لطمب مكسى عميو السبلـ أف ينظر إلى ربو، قيؿ: جعمو ترابا، كفي ذلؾ داللة المبالغة، 

لمفعكلية، فصار المتضمنة في صيغة المصدر )فىٍعؿ(، عبلكة عما عدلت عنو الصيغة مف معنى ا

 .(ّ))المدككؾ( ا، داال عمى ذات المفعكؿ؛ أم الجبؿ )دكا( بأمر

صيغة اسـ المفعكؿ إلى الصفة المشبية، في عف عدكؿ الالكريمة يتكرر كفي رحاب اآلية  

ًعقا( عمى كزف )فىًعبل( كاصفا ، ؛ فقد عدؿ اسـ المفعكؿ )مصعكؽ( إلى )صًعقا(الصفة المشبية )صى

حاؿ مكسى عميو السبلـ كىك يرل الجبؿ يندؾ أمامو مف عظمة تجمي ا تعالى، فخٌر مكسى 

                                                           

؛ إذ يبحث القسـ األكؿ في العدكؿ في بنية دارسيفظ كجكد نكعيف مف منيجية البحث في العدكؿ لدل البلحى يي  ُ)
كصيغتيا، في حيف يبحث القسـ الثاني في العدكؿ في معنى الصيغة، كمثاؿ المنيج األكؿ العدكؿ في الكممة 
في سـ الفاعؿ إلى ا مفعكؿعمى أنو عدكؿ عف اسـ ال (مبًصرىة)(، فيدرس القسـ األكؿ العدكؿ في مبًصرةصيغة )

إلى اسـ المفعكؿ في سـ الفاعؿ ا( عمى أنو عدكؿ مف مبًصرىةالصيغة، بينما يدرس القسـ الثاني العدكؿ في )
. فيتضح مما سبؽ أف العبلقة بيف العدكؿ في المفظ كالمعنى عبلقة عكسية، فيما اعتمد البحث منيج المعنى

 الفريؽ األكؿ في عدكؿ لفظ الصيغة ال معناىا كأساس لمبحث.
  .ِٕٓ/ ٔالكريـ(، مرجع سابؽ،  تابينظر: أبك السعكد: تفسير أبي السعكد ) إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكِ) 

 .ُٓٓ/ِينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ، ّ) 
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ٍعؽ؛ فكاف كقكفا ثـ انييارا مباغتا،  ًعقا(، كفي تكالي الحركات فتح ثـ كسر، إشعار بحاؿ الصَّ )صى

ًعؽ، كمصعكؽ.   فيقاؿ لمف أصابتو الصاعقة: صى

ألثر الداللي لمصفة المشبية عمى صيغة )فىًعؿ(، في ىذا البحث إلى ا (ُ)كسبقت اإلشارة 

ًعقا( إذ دلت عمى حاؿ عارضة كىك  ففييا معنى العىرىض القابؿ لمزكاؿ، كمف ذلؾ الصفة )صى

ؿي الغشياف، كتأكيد ذلؾ في تتمة اآلية في قكلو تعالى: انىؾى تيٍبتي ًإلىٍيؾى كىأىنىا أىكَّ فىمىمَّا أىفىاؽى قىاؿى سيٍبحى

(، كىك دليؿ عمى أف صعقة مكسى كانت عمى سبيؿ فقد الكعي ال ُّْ)األعراؼ:  اٍلميٍؤًمًنيفى 

 .(ِ)المكت، فاإلفاقة تككف لممغشي عميو ال الميت كما رأل بعض المفسريف

ًعقا( ك  ٍعؽ( يحتاج  عف لفظمعدكلة )صى ًعؽ ىك المصعكؽ، ألف فعؿ )الصَّ المفعكؿ، فالصَّ

 إلى ذات مفعكؿ إلتماـ الحدث، مع داللة العىرىض لمصفة المشبية كقابميتيا لمزكاؿ.

مىى صيغة )فعيؿ( في قكلو تعالى:اسـ المفعكؿ إلى عف دؿ كعي   مىى أىٍف الى أىقيكؿى عى ًقيؽه عى حى

ؽَّ قىٍد  ـٍ فىأىٍرًسٍؿ مىًعيى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى المًَّو ًإالَّ اٍلحى بّْكي ـٍ ًببىيّْنىةو ًمٍف رى فترل إحدل  (،َُٓ)األعراؼ:  ًجٍئتيكي

 اسـ المفعكؿ، إذ استدعى المقاـ المبالغة،معدكلة عف )حقيؽ(، أنيا  تفسيرات لصيغة المبالغةال

كذبت، فكاف مف مكسى ركم أف فرعكف رد عميو:  لما ارتاب فرعكف مف دعكة مكسى عميو السبلـ،

في كصؼ نفسو بالصدؽ؛ فقاؿ: أنا حقيؽ عمى قكؿ الحؽ، كجاء في  عميو السبلـ أف أغرؽ

أم تحققتو كعرفتو، فيك محقكؽ،  ؛تفسيرىا، الحقيؽ بمعنى المحقكؽ، كما في حققت الرجؿ

ًتي فىطىرى النَّاسى ًفٍطرىتى المًَّو الَّ ك)عمى( ىنا ىي المقركنة باألكصاؼ البلزمة األصمية، كقكلو تعالى:

مىٍييىا :  عى ؽَّ عميَّ أف (، كمف ذلؾ جكاز كضع فعيؿ في مكضع مفعكؿ، تقكؿ العرب: حي َّ)الرـك

ني لمحقكؽ عميَّ أف أفعؿ خيرا. نيا دالة عمى الفاعمية، فقد قرأ نافع حقيؽ : إكقيؿ أفعؿ كذا، كا 

                                                           

المشتقات في قصة مكسى عميو الداللي الختيار المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ تحت عنكاف:" األثر ( ينظر: ُ
 . ِْالسبلـ"، ص 

 .ّٖٓ/ُْ( ينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، مرجع سابؽ، ِ
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عمي( بمعنى كاجب عمي ترؾ القكؿ عمى ، )فحقيؽ (ُ)عمى بتشديد الياء كالبقية بالسككف كالتخفيؼ

  ،(ّ)كلعؿ منشأ ىذا العدكؿ في صيغة )فعيؿ( متعمؽ بما يسمى بالعادة المغكية .(ِ)ا إال بالحؽ

ف صيغة مفعكؿ متطكرة عف كزني فعيؿ كفعكؿ، كاعتاد العربي عمى تكظيؼ إفقد سبؽ القكؿ 

مبالغة ليست في صيغة مفعكؿ،  صيغة فعيؿ بمعنى مفعكؿ فيي داخمة فييا، إال أف في فعيؿ

كبذلؾ كسبت المغة داللتيف مف تكظيؼ فعيؿ بمعنى المفعكؿ؛ المبالغة كمعنى المفعكلية، فمكسى 

 عميو السبلـ محقكؽ أف ال يقكؿ إال الحقيقة الساطعة كالشمس، بأنو رسكؿ رب العالميف!

وي  ذىًلؾى ًمفٍ سبؽ، العدكؿ في صيغة حصيد، في قكلو تعالى: كقياس ما  أىٍنبىاًء اٍلقيرىل نىقيصُّ

ًصيده  حى ـه كى مىٍيؾى ًمٍنيىا قىاًئ القرل الخاكية عمى (، إذ جاءت بمعنى محصكد، فالقائـ ََُ)ىكد:  عى

. كفييا داللة فعيؿ مف حيث المبالغة في كصؼ (ْ)محصكدالعركشيا كالحصيد المستأصؿ بمعنى 

المفعكلية إذ كقع عمييا فعؿ الحصاد كالزرع إف جاز فنائيا، فما عاد ليا رسـ كال مىعمىـ، كمعنى 

 التشبيو.

المفعكؿ، فالكليد ىك المكلكد، أطمؽ ذلؾ عميو لقربو  معدكلة عف اسـالكليد كذلؾ صيغة ك  

مف عممية الكالدة، كعندما أتى مكسى كىاركف مجمس فرعكف، أخذ عدك ا يستحقره، كيضرب 

قىاؿى قاؿ تعالى:  ،(ٓ)بحالة الصغر، كيمفُّ عميو بالتربيةعما جاء بو مف رسالة ربو، كجعؿ يذكره 

                                                           

 .َِٕ/ِابف الجزرم: النشر في القراءات العشر، مرجع سابؽ،  ينظر:( ُ
 .ِّٔ/ُْ( ينظر: الرازم، الفخر: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ِ
( العادة المغكية: ىي أسمكب أك ظاىرة لغكية تعكد إلى سميقة العربي السميمة، التي تصدر عف كعي لغكم ّ

ضمني يفسره كبلمو، كتنبثؽ كذلؾ مف قكانيف التطكر المغكم، أك تتعمؽ بالركاـ المغكم، فيظؿ صاحب المغة 
البراغيث، فتكظيفيا عادة لغكية، قد  مستحضرا ليا في كبلمو، يكظفيا بما يقتضيو السياؽ، كما في لغة أكمكني

تتعمؽ بركاـ لغكم، لكف بمحارث كطيء كاظبكا عمى استخداميا مف قبيؿ العادة المغكية، ككما سئؿ ابف الشجرم 
يش فٌرقو حتى أجمعو؟، كمف ذلؾ بعض العدكؿ جاء مف قبيؿ العادة المغكية مع  يكما عف جمع المحرنجـ، فقاؿ: كا 

قؿ. كمجاليا في المسانيات الحديثة؛ ىك عمـ المغة النفسي كعمـ المغة االجتماعي. ينظر: الكعي بمدلكالتو عمى األ
. كينظر: المكسى، نياد: نظرية النحك العربي في ضكء مناىج النظر ْٖٔ/ِابف جني: الخصائص، مرجع سابؽ، 
 . ٖٓـ، ص ُٕٖٗ، ِالمغكم الحديث، دار البشير، عماف، ط

 .ِِْ/ٔح البياف في مقاصد القرآف، مرجع سابؽ، يؽ: فتدينظر: خاف، محمد صْ) 

 .ُْٔ/ٖ( ينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، مرجع سابؽ، ٓ
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لىًبٍثتى ًفينىا ًمٍف عيميًرؾى ًسًنيفى  ًليدنا كى بّْؾى ًفينىا كى ـٍ نيرى مف  (، كال يخفى ما في الصيغةُٖ)الشعراء:  أىلى

ثبات الداللة، لذلؾ فيي دالة عمى حالة مكسى عندما التقطو آؿ فرعكف، إذ كاف قريب العيد مف 

رادة معنى المفعكلية متضمنة في عممية الكالدة التي يىعبير منيا كؿ كليد، كمبلحظة تنكير  كالدتو، كا 

 الصيغة دليؿ آخر عمى تحقير كاستيزاء فرعكف.
 أخرلإلى صيغ اسمية  عدكؿ اسـ الفاعؿ: 

 في القرآف الكريـ، كمف ذلؾ صيغة اسـإلى صيغ اسمية أخرل اسـ الفاعؿ كعدلت صيغة 

 كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  بىًديعي  عكؿ(، كمثاؿ ذلؾ في قكلو تعالى:المفعكؿ كالمصدر، كصيغ )فعيؿ(، ك)فى 

لىده  لىوي  يىكيكفي  أىنَّى  الفاعمية إلى الصفة المشبيةع( مف )الميبدً (، إذ عدلت صيغة َُُ)األنعاـ:  كى

، )غٍكرا( (ُْ)الكيؼ: أىٍك ييٍصًبح مىاؤيىىا غىٍكرنا فىمىٍف تىٍستىًطيعى لىوي طىمىبناككما في قكلو تعالى: )بديع(؛

 مصدر بمعنى )غائرا(.

إلى صيغتيف اسـ الفاعؿ في قصة مكسى عميو السبلـ،  ةكفي ذات السياؽ عدلت صيغ

 بىسا(.في كممة )يى  ( ككردتكممة )نجيا(، كصيغة )فىعىؿىما صيغة )فعيؿ( كتمثمت في  اسميتيف،

نىادىٍينىاهي في قكلو تعالى: ،لفظا إلى صيغة )فعيؿ( عف صيغة اسـ الفاعؿ )نجيا( عدلتك  كى

ٍبنىاهي نىًجيِّا قىرَّ اًنًب الطُّكًر اأٍلىٍيمىًف كى قريب، قرب ففييا معنى الت (، كىي مف المناجاة،ِٓ)مريـ:  ًمٍف جى

كراـ، كالنجٌي: المناجي كالجميس كالنديـ، كيأتي مف الفعؿ المزيد المجرد بحذؼ حرؼ  تشريؼ كا 

إضافة إلى معنى الفاعمية التي تشير إلى الذات  ،ميو السبلـ الكميـ كالمناجي لربوفيك ع. (ُ)الزيادة

 الفاعمة كتؤكد قربيا كمكانتيا الرفيعة عند ربيا. 

ـٍ  ككردت كممة )يىبسا( في قكلو تعالى: ٍينىا ًإلىى ميكسىى أىٍف أىٍسًر ًبًعبىاًدم فىاٍضًرٍب لىيي لىقىٍد أىٍكحى كى

اؼي دىرىكنا كىالى تىٍخشىى  اعمى أني طريقا يابسة، أمقيؿ:  (،ٕٕ)طو:  طىًريقنا ًفي اٍلبىٍحًر يىبىسنا الى تىخى

                                                           

 .ُِٖ/ُٔينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ُ) 



ٔٔٙ 

 

 صفة مشبيةكىك إما مخفؼ منو أك  (يىٍبسا)كقرئ  ،مبالغة الطريؽ اكيصؼ بي يةمصدر صيغة 

 .(ُ)كصؼ بو الكاحد لممبالغة ،أك جمعي يابس كصٍحب ،كصعب

مختمفة، كالمصدرية، أك الصفة المشبية، أك الجمع،  ي( معاناكرغـ احتماؿ صيغة )يىبىس

كالطركء أيا كاف أصؿ صيغتيا، كفي ذلؾ إشارة إلى معنى الحدكث  اسـ الفاعؿ عف معدكلةإال أنيا 

 الكارد في صيغة اسـ الفاعؿ، فاليبس طارئ عمى الطريؽ، إذ كاف في أصمو بحرا!

    :العدكؿ بيف صيغ المصدر 

كنظؿ في رحاب اآلية السابقة، إذ كقع فييا عدكالف في أصؿ الصيغة، األكؿ في المصدر 

 الفاعؿ، كما أشير أعبله.  معدكؿ عف اسـ)يبسا(، كالثاني في المصدر )دىرىكا(، غير أف األكؿ 

دؿ إلى صكرة مصدرية أخرل، كىذا العدكؿ كارد فيك مصدر في أصؿ صيغتو عى  أما )دىرىكا(،

ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض نىبىاتنافي النص القرآني، كما في قكلو تعالى: (، إذ عدلت ُٕ)نكح:  كىالمَّوي أىٍنبىتىكي

 نباتا(.الصيغة المصدرية في )نباتا( عف أصؿ المصدر كىك )إ

ك)دىرىكا( اسـ مصدر مف اإلدراؾ، كىك إدراؾ الحاجة كمطمبو، كالدَّرىؾ: المحاؽ كالكصكؿ إلى 

الشيء، أدركتو إدراكا كدىرىكا
، كالمقصكد في اآلية الكريمة؛ أم ال يدركؾ فرعكف كجنكده كال (ِ)

ىذا العدكؿ لفتة . عيًدؿ عف المصدر إلى اسمو، فالمعنى أال تخاؼ إدراكا. كلعؿ في (ّ)ؾب يمحقكف

مف  فرعكف كجنكده مكسى كقكمو بيف جبيتيف، ببلغية تنسجـ مع المكقؼ القصصي، إذ يقؼ

، كفي خضـ ىذا الحصار، يحتاج مكسى معجزة سريعة تعالج تأـز مف أماميـ البحرخمفيـ، ك 

ـٍ طىًريقنا ًفي اٍلبىٍحًر يىبىسنا الحدث، كتككف االستجابة بقكلو تعالى: اؼي دىرىكنا كىالى فىاٍضًرٍب لىيي الى تىخى

(؛ كفي )ال تخاؼ دركا( مف السيكلة كالتيسير كاالنسيابية، ما ال يككف في )ال ٕٕ)طو:  تىٍخشىى

                                                           

سابؽ، . كينظر: األلكسي: ركح المعاني، مرجع ُّ/ٔينظر: أبك السعكد: تفسير أبي السعكد، مرجع سابؽ، ُ) 
 .َِٕ/ُٔ. كينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ْٔٓ/ٖ

 ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )درؾ(.ِ) 

 .ِّٔ/ٕينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، مرجع سابؽ، ( ّ



ٔٔ7 

 

تخاؼ إدراكا(، فإف تحقيؽ اليمز في اإلدراؾ يكلد الشدة كالصعكبة، عدا عف االختصار الزمني في 

، فالمكقؼ ال التتابع)دىرىكا( المؤلفة مف حركؼ ثبلثة، كتكالي الفتحات الذم يبعث عمى معنى 

 يحتمؿ التأخير.

 في المثنىعدكؿ ال: 

العدكؿ عف صيغة المثنى إلى كمف صكر العدكؿ األخرل في أصؿ الصيغة االسمية، 

، (ُٔ)الشعراء:  فىٍأًتيىا ًفٍرعىٍكفى فىقيكالى ًإنَّا رىسيكؿي رىبّْ اٍلعىالىًميفى المفرد، كمكضع ذلؾ في قكلو تعالى:

فىٍأًتيىاهي  في حيف الزمت الصيغة االسمية التثنية في سكرة طو كفي السياؽ نفسو، في قكلو تعالى:

بّْؾى فىأىٍرًسٍؿ مىعىنىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى  ظ أف النظـ القرآني في سكرة ْٕ)طو:  فىقيكالى ًإنَّا رىسيكالى رى (، كالمبلحى

)طو:  اذىب أنت كأخكؾطو، قد لجأ إلى تكظيؼ خطاب التثنية منذ البداية؛ في قكلو تعالى:

الكحدة ال التثنية، كيتضح ذلؾ في قكلو  في سكرة الشعراء مبني عمى (، غير أف الخطابِْ

بُّؾى ميكسىى أىًف اٍئًت اٍلقىٍكـى الظَّاًلًميفى )تعالى: ٍذ نىادىل رى ( قىاؿى رىبّْ ُُ( قىٍكـى ًفٍرعىٍكفى أىالى يىتَّقيكفى )َُكىاً 

اؼي أىٍف ييكىذّْبيكًف ) ٍدًرم كىالى يىٍنطىًمؽي ًلسىاًني فىأىٍرسً ًُِإنّْي أىخى يىًضيؽي صى كفى )( كى مىيَّ ٍُّؿ ًإلىى ىىاري ـٍ عى لىيي ( كى

اؼي أىٍف يىٍقتيميكًف ) ـٍ ميٍستىًمعيكفى )ُْذىٍنبه فىأىخى ( فىٍأًتيىا ًفٍرعىٍكفى فىقيكالى ُٓ( قىاؿى كىبلَّ فىاٍذىىبىا ًبآيىاًتنىا ًإنَّا مىعىكي

(، فجاء العدكؿ ُٕ-َُ)الشعراء:  يؿى ( أىٍف أىٍرًسٍؿ مىعىنىا بىًني ًإٍسرىائً ًُٔإنَّا رىسيكؿي رىبّْ اٍلعىالىًميفى )

 .  (ُ)مناسبا لسياؽ الخطاب الفردم، )أف ائت القـك الظالميف( في سكرة الشعراء 

فيما يرل العكبرم أف إفراد صيغة رسكؿ تحتمؿ أكجيا مختمفة: منيا " أنو مصدر  

، كالثاني: أنو اكتفى فعكؿ بمعنى ًفعالة ؛ أمأم ذكا رسكؿ، أك إنا رسالة عمى المبالغة ؛كالرسالة

                                                           

ـ، ََِٔ، ِالكتاب، القاىرة، ط ينظر: السامرائي، فاضؿ: ببلغة الكممة في التعبير القرآني، العاتؾ لصناعةُ) 
 .ٖٗ-ٖٖص
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كسى عميو السبلـ كاف أصبل كىاركف تبعا، فذكر م بأحدىما إذ كانا عمى أمر كاحد، كالثالث: أف

 .(ِ). فيما يعد رأم ثالث ىذا العدكؿ مف باب التعظيـ(ُ)األصؿ"

ككميا آراء تحتمؿ الصحة، إال أف البحث يميؿ إلى أف ًعظىـ الرسالة التي حمميا مكسى 

دؽى ما جاءا بو، جعميما كرسكؿ كاحد، ينطقاف بمساف كاحد، كخاطبا فرعكف خطاب كىاركف، كصً 

كفي ىيكى رجؿ كاحد، رغـ أف اآليات لـ تذكر حكار ىاركف مع فرعكف، إال أف قكلو تعالى: كىأىًخي ىىاري

اؼي أىٍف ييكى  دّْقيًني ًإنّْي أىخى حي ًمنّْي ًلسىاننا فىأىٍرًسٍموي مىًعيى ًرٍدءنا ييصى (، يشير إلى ّْ)القصص: ذّْبيكفً أىٍفصى

دكر ىاركف في مساندة مكسى معنكيا كخطابيا، إذ عرؼ بالفصاحة، كالنظـ القرآني متنكع في 

عرض أحداث القصة القرآنية، فقكليما "إنا رسكال ربؾ"، داخؿ فييا "إنا رسكؿ رب العالميف" ضمنا، 

 كا تعالى أعمـ كأحكـ.

 :العدكؿ إلى صيغ متعددة 

الصيغة االسمية في بعض الحاالت أكثر مف داللة، مف ذلؾ كممة )طكل( في  تحمؿقد 

اختمؼ إذ (، ُِ)طو:  ًإنّْي أىنىا رىبُّؾى فىاٍخمىٍع نىٍعمىٍيؾى ًإنَّؾى ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس طيكنل قكلو تعالى: 

صؼ كي  ،المفسركف في معنى )طيكل(، فقيؿ: ىك اسـ لمكادم، أك ىك اسـ مصدر مثؿ ىدلن 

بالمصدر بمعنى اسـ المفعكؿ؛ أم الكادم الذم طكيتو بالسير تمؾ الميمة يا مكسى، أك يككف 

كل( جائز أف تككف قد عدلت إلى مثؿ عمر عف عامر، فصيغة )طي  معدكال عف اسـ الفاعؿ طاكو 

كفي مشكؿ إعراب القرآف تعرب )طكل(  .(ّ)معنى المفعكلية لمكادم، كالفاعمية لمكسى عميو السبلـ

؛ كعمى ىذا يرجح أف تككف )طكل( صفة أك مسمى لمكادم، (ْ)مخفكضة عمى البدؿ مف الكادم

                                                           

ق(: التبياف في إعراب القرآف، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، منشكرات ُٔٔ( العكبرم، أبك البقاء عبدا )ت: ُ
 .ْٗٗ/ِعيسى البابي الحمبي كشركاه، )د.ـ(، )د.ت(، 

 .ٕٔسابؽ، ص( ينظر: الخضرم، محمد األميف: اإلعجاز البياني في صيغ األلفاظ، مرجع ِ
 .ُٕٗ/ُٔينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ( ّ

ىػ(: مشكؿ إعراب القرآف، تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، مؤسسة ّْٕابف أبي طالب )ت:  ،ينظر: مكي ْ)
 .ٖٕٗ/ِىػ، َُْٓ، ِالرسالة، بيركت، ط
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اسـ كادو أك مكاف كجعمىو نكرة، كمف لـ يصرفو جعمىو بمدة كبقعة  كمف النحاة مف صرفو عمى أساس

 . (ُ)فةك معر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ىػ، ُُْٓ، ْابف كثير، بيركت، ط ىػ(: إعراب القرآف كبيانو، دارَُّْينظر: دركيش، محيي الديف )ت:  (ُ
َُ/ّٔٔ. 
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 المبحث الثاني

 الكاحد مية في التركيباألثر الداللي لعدكؿ الصيغ االس 

 في قصة مكسى عميو السبلـ 

 

 

 

 

 

 

 



ٕٔٔ 

 

 العدكؿ بيف الصيغ االسمية في التركيب الكاحد في قصة مكسى عميو السبلـ. المطمب األكؿ:

نما تناكؿ المبحث السابؽ   العدكؿ في أصؿ الصيغة، كلـ يكف ذلؾ العدكؿ مقصكدا لذاتو، كا 

ليو أشار  إلبراز البعد الجمالي في القصة الكريمة، كىك تكظيؼ ببلغي لجذب انتباه المتمقي، كا 

 السامع لنشاط تطرية أحسف ذلؾ كاف أسمكب إلى أسمكب مف نقؿ ذاإالكبلـ  الزمخشرم بقكلو:" إف

يقاظان   .(ُ)بفكائد" مكاقعو كتختص كاحد أسمكب عمى إجرائو مف إليو لئلصغاء كا 

عنى باألداء المثالي لمغة، في حيف يسعى العدكؿ الببلغي فالعدكؿ النحكم أك الصرفي يي  

 ليا. كالجمالي لمبحث في خرؽ األداء المثالي لمكصكؿ إلى المستكل الفني 

كذلؾ بالخركج عف أصميا،  كينقسـ عدكؿ الصيغة االسمية إلى نكعيف، العدكؿ الصيغي 

ت إيقاعية أك ببلغية أك كالعدكؿ التركيبي الذم يعالج خركج الصيغة عف أصميا في التركيب لغايا

 تداكلية.

كيندرج عدكؿ الصيغة االسمية في التركيب تحت باب كاحد ىك العدكؿ الصرفي، كذلؾ ال  

 العدكؿ الببلغي. يمغي أف يتضمف ىذا العدكؿ أنكاعا أخرل كالعدكؿ اإليقاعي، أك

كقمما تناكلت الدراسات عدكؿ الصيغة االسمية في التركيب، في باب مستقؿ، ففيو خمط  

، إذ غاية األكؿ الصيغة نفسيا، أما الثاني ففيو أصؿ الصيغة، كمع العدكؿ التركيبي مع العدكؿ في

كىي عناكيف مكطنيا أنكاع عدة كالتقديـ كالتأخير، كالذكر كالحذؼ، كالقصر، كاإلطناب كاإليجاز، 

 عمـ المعاني أحد فركع عمـ الببلغة. 

كعدكؿ الصيغة االسمية في التركيب ليس بعيدا عف العدكؿ في أصؿ الصيغة، إال أف  

االختبلؼ كاقع نتيجة ارتباط الصيغة االسمية بصيغة أخرل، كعدكليا عف أصؿ تمؾ الصيغة، 

نما ىك عدكؿ عف أصؿ صيغة مبلزمة أك  فمعيار العدكؿ ال يتعمؽ بأصؿ الصيغة نفسيا، كا 

 مجاكرة.

                                                           

 .َُ/ُالزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ، ُ) 
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كمثاؿ ذلؾ العدكؿ في تركيب مجمكعة مف الصيغ االسمية، في قصة مكسى عميو السبلـ،  

. كىك ما (ُ)ؿ ضركب عمـ البياف كأدقيا منيجا كأعمقيا طريقا"كى " مف أشٍ :كىك كما يرل ابف األثير

 البنية العميقة كالبنية السطحية لمصيغ.  النماذج اآلتية باتباع النمكذج التحكيمي بيف  ستكضحو

 سٌحار. -النمكذج األكؿ: ساحر 

كفي ىاتيف الصيغتيف عدكؿ مزدكج؛ األكؿ في تركيب اآلية الكاحدة، كالثاني بيف تركيب 

ًميـه ) آيتيف متشابيتيف، كذلؾ في قكلو تعالى: ي ًمٍف قىٍكـً ًفٍرعىٍكفى ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى ( َُٗقىاؿى اٍلمىؤلى

كفى ) ـٍ فىمىاذىا تىٍأميري ـٍ ًمٍف أىٍرًضكي كي اًشًريفى َُُييًريدي أىٍف ييٍخًرجى اهي كىأىٍرًسٍؿ ًفي اٍلمىدىاًئًف حى ( قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى

ًميـو ُُُ) (، مقارنة مع ما جاء في سكرة الشعراء ُُِ-َُٗعراؼ: )األ ( يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىاًحرو عى

ًميـه )مف قكلو تعالى: ٍكلىوي ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى ً حى ـٍ ًبًسٍحرًًه ّْقىاؿى ًلٍممىئلى ـٍ ًمٍف أىٍرًضكي كي ( ييًريدي أىٍف ييٍخًرجى

كفى ) اهي كىاٍبعىٍث ًفي اٍلمىدىاًئفً ّٓفىمىاذىا تىٍأميري اًشًريفى ) ( قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى ًميـو ّٔحى ارو عى  ( يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىحَّ

 (.ّٕ-ّْ)الشعراء: 

ًإفَّ ىىذىا  في السكرة الكاحدة، في قكلو تعالى: ففي السكرتيف عدكؿ في التركيب كارد

ًميـه  يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىاًحرو ، كعدكؿ آخر بيف تركيب الصيغ في السكرتيف، في قكلو تعالى:لىسىاًحره عى

ًميـو  ًميـو (، كقكلو تعالى:ُُِ)األعراؼ:  عى ارو عى  (. ّٕ)الشعراء:  يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىحَّ

)ساحر(  كيبدك النمكذج األكؿ في العدكؿ في التركيب، بيف صيغتيف اسميتيف ىما  

 ك)عميـ(، فالبنية العميقة لمتركيب في إطار قانكف المماثمة تكحي أف أصؿ الصيغ ىك: 

 ةالبنية العميق

 عالـ ساحر

 اسـ فاعؿ  اسـ فاعؿ

                                                           

 .ُْٓ/ِينظر: ابف األثير: المثؿ السائر، مرجع سابؽ، ُ) 
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إال أف صيغة )عالـ( قد عدلت في البنية السطحية مف صيغة اسـ الفاعؿ إلى صيغة  

 المبالغة )عميـ(.

 البنية السطحية

 عميـ ساحر

 صيغة مبالغة  اسـ فاعؿ

  

األعراؼ، كليذا العدكؿ دالالت متعمقة بسياؽ السكرة التي كرد فييا، فيي مبالغة في سكرة 

مبالغة في نسبة العمـ كالدراية بالسحر لمكسى عميو السبلـ عمى لساف المؤل عند فرعكف، ككذلؾ 

مبالغة في نسبة العمـ بالسحر كالدراية لسحرة فرعكف، كال يخفى التأكيد كالقكة في السياؽ عند 

يات كبراىيف، تكظيؼ )عميـ( عمى صيغة المبالغة، سكاء تأكيد عمـ مكسى بالسحر لما رأكا مف آ

أك تأكيد قكة السحرة كتمكنيـ كقدرتيـ عمى الغمبة لصالح فرعكف، كىك معنى ال يتحقؽ بالبنية 

 العميقة لمصيغة )عالـ(.

كذات العدكؿ في التركيب )ساحر عميـ( نجده في سكرة الشعراء، لكف عمى لساف فرعكف 

معجزات مكسى عميو السبلـ؛  نفسو، ككأنو يطمئف نفسو كالمؤل حكلو، إلى أف ما رأكه آنفا مف

 راجع إلى سحر متمكف، كدربة كميارة ساحر عميـ، سرعاف ما تنكشؼ كتبطؿ.

كرغـ أف سكرة الشعراء قد حممت جكا مشكبا بالتكتر، كقكة في المجابية بيف مكسى عميو 

في السبلـ كفرعكف، ككاف الحديث فييا متمركزا عمى لساف فرعكف، إال أف الجزء المتعمؽ بالعدكؿ 

ًميـو قكلو تعالى: ارو عى  (، جاء عمى لساف المؤل حكلو. ّٕ)الشعراء:  يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىحَّ

بآية )ساحر عميـ( السابقة ليا في  كفي ىذه اآلية عدكالف في التركيب، األكؿ مقارنة

بآية )ساحر عميـ( في سكرة  سكرة الشعراء كالخاصة بكصؼ مكسى عميو السبلـ. كالثاني مقارنة

 األعراؼ المتعمقة بكصؼ السحرة.
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إذ يكحي ىذا العدكؿ بمغايرة بيف البنية العميقة كالسطحية، فقد أكدت اآليات التي ضمت 

التركيب )ساحر عميـ(، عمى أنو األصؿ كاألساس؛ لتكراره غير مرة في سكرتي األعراؼ كالشعراء، 

 اآلتية: كأف التركيب )سحار عميـ(، تركيب سطحي يختمؼ عف بنيتو العميقة

 البنية العميقة

 ساحر ساحر

 اسـ فاعؿ  اسـ فاعؿ

 كتحكؿ إلى بنية سطحية عمى الصكرة: 

 البنية السطحية

 سٌحار ساحر

 صيغة مبالغة اسـ فاعؿ

 

كسبؽ النقاش في ىذا البحث حكؿ األثر الداللي الختيار صيغة المبالغة في القصة 

 كالتكثير، كاإلضافة النكعية لمصيغة.الكريمة، كدكرىا في التعبير عف القكة 

كال يحيد العدكؿ إلى تمؾ الصيغة )فٌعاؿ( عف تمؾ المعاني مف القكة كالكثرة زيادة عمى 

 الرضي داللتيا عمى النسبة لمصنعة، كالتكرار، فصاحب الصنعة ال يزاؿ يراكدىا كيعكد إلييا. يقكؿ

لما كاف في األصؿ لمبالغة الفاعؿ. ففعاؿ الذم بمعنى ذم كذا ال  (فٌعاؿ):" إال أف األستراباذم

يجيء إال في صاحب شيء يزاكؿ ذلؾ الشيء كيعالجو كيبلزمو بكجو مف الكجكه: إما مف جية 

إذ  .(ُ)البيع كبٌقاؿ، أك مف جية القياـ بحالو كالجٌماؿ كالبٌغاؿ، أك باستعمالو كالسياؼ أك غير ذلؾ"

، كالنجار، كالحداد، )فٌعاؿ( ب إلى الحرفة أك الصنعة بصيغة المبالغةالعرب النس يشيع لدل

                                                           

  .ٖٓ/ِاألستراباذم: شرح الشافية، مرجع سابؽ، الرضي ُ) 
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فمف راكد المينة أعاد كالمحاـ... كغيرىا، ففي )السٌحار( معنى النسبة إلى مينة السحر كاحترافيا، 

 ، حتى يصبح ماىرا فييا كحاؿ ىؤالء السحرة الذيف طمبيـ فرعكف. (ُ)ككرر كداـك عمييا

 يطرح البحث السؤاليف اآلتييف: كحتى يتضح ىذا العدكؿ

ما غاية العدكؿ إلى صيغة )سٌحار( في كصؼ السحرة في سكرة الشعراء مقارنة  .ُ

 بكصؼ مكسى عميو السبلـ بػ )ساحر( في ذات السكرة؟

ما غاية العدكؿ إلى صيغة )سٌحار( في كصؼ السحرة في سكرة الشعراء مقارنة  .ِ

 بكصفيـ بػ )ساحر( في سكرة األعراؼ؟ 

فجاءكا بكممة اإلحاطة كصفة كخير ما أكجزه الزمخشرم في تفسير صيغة )سحار( قكلو:"  

؛ فالعدكؿ إلى صيغة المبالغة )سحار(، في (ِ)"المبالغة، ليطامنكا مف نفسو كيسكنكا بعض قمقو

ًميـو قكؿ المؤل: ارو عى فسية (، كائف عمى سبيؿ مراعاة الحالة النّٕ)الشعراء:  يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىحَّ

المتكترة لدل فرعكف، كذاؾ القمؽ المربؾ الذم استبطنو مؤل فرعكف، فأرادكا كسر ىذا الجك 

نما اإلرجاء،  كتثبيتو، بقكليـ: أٍرًجو كأخاه، فاعتبركا ما جاء بو مكسى ال يمزمو الطكارئ كالعجمة، كا 

طالو. كىذا يؤيد فبل زالكا يركف أف عصا مكسى كيده البيضاء نكع مف السحر المتقف الذم يمكف إب

ًميـه كممة فرعكف في مكسى: ٍكلىوي ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى ً حى (، كأف عندىـ مف ّْ)الشعراء:  قىاؿى ًلٍممىئلى

السحرة ما يكفي لمتفكؽ عمى أم مزاعـ كما كنكعا، فقد كصمكا منزلة الخبير )السٌحار(، كىذا 

العدكؿ يكحي بمقارنة كمية بيف كصؼ مكسى بالسحر، ككصؼ سحرة فرعكف، لترجح كفة سحرة 

سحر كأشدىـ دربة فرعكف، بتكظيؼ الحاشية لصيغة )سٌحار( فالقادمكف ىـ أعمـ السحرة بال

كميارة مع مبلحظة تنكير الصيغة لمتعظيـ كالتيكيؿ، فيما كظؼ اسـ الفاعؿ لكصؼ مكسى عميو 

                                                           

 .ٔٗ-ٓٗص  مرجع سابؽ، ينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في العربية، (ُ
 .ُُّ/ّالزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ، ( ِ
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كلكنو لف يمحؽ بركب سحرة  (ُ)السبلـ عمى لساف فرعكف )إٌف ىذا لساحر(، أم يعرؼ السحر

فتصبح  فرعكف، كفؽ عقيدة المؤل، بدليؿ تساكم صيغة )عميـ( لمطرفيف، مكسى كالسحرة،

 .(ِ)المفاضمة منحازة لصيغة )سٌحار(، بكؿ اإلمكانات كالميارات كالخبرات المعركفة كالمتاحة

في أف  أما إجابة السؤاؿ الثاني في عدـ تكظيؼ صيغة )سٌحار( في سكرة األعراؼ، فتكمف 

القصة في سكرة األعراؼ مبنية عمى االختصار كعدـ التفصيؿ، كمحكرىا ىك تاريخ بني إسرائيؿ 

لقصة مكسى عميو السبلـ مع فرعكف، حتى غرقو،  ادقيق اعامة، إال أف في الشعراء تصكير بصكرة 

بكؿ أبعادىا، فحشدت الصكر كالدكاؿ التعبيرية التي تتسؽ مع السياؽ الذم يعرض مشاىد القصة 

بأدؽ تفصيبلتيا، كيبرز البعد الشعكرم في النص، كقكة التكتر كالمكاجية بيف مكسى كفرعكف، 

 كىذا ما ال نممسو في سكرة األعراؼ.

يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ التعبير عف السحرة عاما في سكرة األعراؼ، كعمى لساف مؤل فرعكف:فكاف  

ًميـو   (.ُُِ)األعراؼ:  سىاًحرو عى

 كٌذاب. -النمكذج الثاني: ساحر 

سيٍمطىافو كتمثؿ العدكؿ بيف ىاتيف الصيغتيف في قكلو تعالى: ٍمنىا ميكسىى ًبآيىاًتنىا كى لىقىٍد أىٍرسى كى

كفى فىقىاليكا سىاًحره كىذَّابه ( ًإلى ِّميًبيفو ) قىاري (، كشمؿ العدكؿ ِْ-ِّ)غافر:  ى ًفٍرعىٍكفى كىىىامىافى كى

صفتيف، ألصقيما فرعكف كحاشيتو افتراء كبيتانا بمكسى عميو السبلـ بحكـ مطمؽ أجمعكا عميو؛ 

 .-حاشاه عميو السبلـ –كٌذاب( -كىما )ساحر

كيتبيف مف سياؽ اآلية أنيا بدأت بصيغة اسـ الفاعؿ )ساحر(، ككأنو األصؿ لمصيغتيف، 

كعميو كقع العدكؿ في صيغة المبالغة )كٌذاب(، فيخاؿ السامع أف التتابع السياقي، سيستخدـ 

                                                           

نكقش في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث، أف صيغة )ساحر( تحمؿ داللة الحالية كالطركء كليس الثبات بحؽ ُ) 
 .ِْص"، مكسى عميو السبلـ في قصة المشتقاتمبحث األثر الداللي الختيار " ينظر:مكسى عميو السبلـ، 

كينظر: الينداكم، عبد الحميد: اإلعجاز  .ُّّالتعبير القرآني، مرجع سابؽ، ص ( ينظر: السامرائي، فاضؿ: ِ
 .َُّالصرفي، مرجع سابؽ، ص
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د ثراء لمنص كلفتة ببلغية بيانية، تشد )كاذب( في التعبير بعد )ساحر(، إال أف ىذا العدكؿ، يكلٌ 

 مقي، كتكحي لو بدالالت كأبعاد جديدة.المت

 فأصؿ البنية العميقة عمى النحك اآلتي:

 البنية العميقة

 كاذب ساحر

 اسـ فاعؿ  اسـ فاعؿ

 

 كتحكلت في البنية السطحية إلى الصكرة اآلتية:

 البنية السطحية

 كٌذاب ساحر

 صيغة مبالغة  اسـ فاعؿ

 

)ساحر( ال تشير إلى معنى المطمؽ مف  كمغزل العدكؿ إلى صيغة المبالغة، أف صيغة

الذـ، فيي صفة طارئة حادثة بحؽ مكسى عميو السبلـ كما سمؼ، كفييا شيء مف الرفعة، في 

عصر السحر كالسحرة، فكاف لمسحرة منزلة رفيعة في أرض مصر، فمذلؾ جاءت الصفة السمبية 

ا بصيغة )كٌذاب(، القائمة عمى )كٌذاب( مبلزمة ليا لتزيؿ تمؾ المعاني المقبكلة اجتماعيا كتمحكى

ثباتيا بحؽ مكسى  عميو السبلـ. -حاشاه– المبالغة في تأكيد صفة الكذب كا 

كعمى النيج نفسو سار العدكؿ بيف صيغتي )مسرؼ كٌذاب(، في قكلو تعالى عمى لساف 

ؿه ميٍؤًمفه ًمٍف آًؿ ًفٍرعىٍكفى يىٍكتيـي ًإيمىانىوي أىتىٍقتي مؤمف آؿ فرعكف: قىاؿى رىجي قىٍد كى بلن أىٍف يىقيكؿى رىبّْيى المَّوي كى ميكفى رىجي

ـٍ بىٍعضي الَّ  اًدقنا ييًصٍبكي ٍف يىؾي صى ٍف يىؾي كىاًذبنا فىعىمىٍيًو كىًذبيوي كىاً  ـٍ كىاً  بّْكي ـٍ ًباٍلبىيّْنىاًت ًمٍف رى اءىكي ـٍ ًإفَّ المَّوى جى ًذم يىًعديكي

؛ فعدلت الصيغة مف اسـ الفاعؿ )كاذب( في البنية (ِٖ)غافر:  الى يىٍيًدم مىٍف ىيكى ميٍسًرؼه كىذَّابه 
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العميقة إلى صيغة المبالغة )كٌذاب( في البنية السطحية لممبالغة كالتيكيؿ، متجاكزة قانكف المماثمة 

 كالتبلـز كاإلتباع عمى الجكار مع اسـ الفاعؿ )مسًرؼ(.

 أًسفا. -النمكذج الثالث: غضباف 

األثر الداللي الختيار كؿ مف صيغة )غضباف( كسبؽ الحديث فيما مضى مف سطكر عف 

ـٌ في ىذا السياؽ ىك الكقكؼ عمى العدكؿ بيف الصيغتيف كأثره عمى الداللة.(ُ)ك)أًسفا(  ، كما ييي

كقد تيٍؤثر الصيغة الصرفية ما ابتدأ بو السياؽ، كتجعمو دليبل لتشكميا كتحكليا، كعمى ىذا 

مشبية )فعبلف( ألسبقيتو، أم )غضباف أسفاف(، فاألصؿ أف تككف الصيغتاف عمى كزف الصفة ال

عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا قىاؿى ًبٍئسىمىا كىذا بخبلؼ ما جاء في قكلو تعالى: لىمَّا رىجى كى

مىٍفتيميكًني ًمٍف بىٍعًدم (، إذ عدلت الصفة المشبية )أًسفا( عف أصميا الماثؿ في َُٓ)األعراؼ:  خى

 الجدكؿ أدناه.

 لبنية العميقةا

 أسفاف غضباف

 صفة مشبية صفة مشبية

 فعبلف فعبلف

 

 البنية السطحية

 أًسفا غضباف

 صفة مشبية صفة مشبية

 ًعبلفى  فعبلف

                                                           

 ،"مكسى عميو السبلـ ي قصةالمشتقات فاألثر الداللي الختيار "مبحث ، ينظر: الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث ُ) 
 .ِْص 
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أف يتحدا عمى  ظ أف كمتا الصيغتيف صفتاف مشبيتاف، األصؿ في اشتقاقيما سياقيابلحى كالمي 

(  قميؿ البناء عمى )فعبلف( في الصفة المشبية، إذ يميؿ  صكرة )فعبلف(، إال أف الفعؿ )أًسؼى

(، جاء في تاج العركس مف أكزانيا: أسفاف كآًسؼ  لمبناء عمى صيغة )فىًعؿ(، أم )أًسؼه

 ، ككميا صفات ينكب بعضيا عف بعض.(ُ)كأسيؼ

تحمؿ في  ة)أسفاف( كصفة مشبية، كىي صيغكلعؿ عٌمة ىذا العدكؿ قمة شيكع صيغة 

  الصفة المشبية الدالة عمى الثبكت.داللتيا معنى 

، إذ دٌؿ )األًسؼ( عمى صفة عرضية كتشير صيغة )فىًعؿ( عادة عمى معنى الخفة كالطيش

، أما )فعبلف( فيبرز فييا معنى غير مبلزمة لمكسى عميو السبلـ فييا معنى الطيش كالخفة

، (ِ)، فصيغة )غضباف( صفة عرضية تفيد الحدكث كالتجدد كمعنى المبالغةة الداخؿاالمتبلء كحرار 

فكأف مكسى عميو السبلـ، لما رجع مف ميقاتو ككجد انحراؼ بني إسرائيؿ عف الحؽ، اعتراه 

غضب، امتؤل في داخمو كقير غشي جكارحو، فاستحاؿ ذلؾ عمى محياه حزنا كأسفا، فصار 

ذى  أفقده بعض تكازنو، مما أدل إلى قكلو تعالى:)غضباف أًسفا(، كىذا األسؼ  كىأىٍلقىى اأٍلىٍلكىاحى كىأىخى

رُّهي  فالغضباف إشارة إلى الشعكر الداخمي، كاألًسؼ كصؼ لمحاؿ ؛ (َُٓ)األعراؼ:  ًبرىٍأًس أىًخيًو يىجي

 غير أنيما صفتاف طارئتاف بدليؿ زكاليما بعد حيف.    الخارجي.

  :يترقب.-خائفناالنمكذج الرابع 

مف االسـ إلى الفعؿ، عمى خبلؼ النماذج  عدكالكيختمؼ العدكؿ في ىذا النمكذج في ككنو 

السابقة، كتكرر ىذا النمكذج مف العدكؿ في سياقيف في قصة مكسى عميو السبلـ، في قكلو 

اًئفنا يىتىرىقَّبي  تعالى: ًدينىًة خى و عميو السبلـ بعد (، كىك يصؼ حالُٖ)القصص:  فىأىٍصبىحى ًفي اٍلمى

اًئفنا يىتىرىقَّبي  مقتؿ القبطي لما ككزه، كالثاني في قكلو تعالى: ًدينىًة خى )القصص:  فىأىٍصبىحى ًفي اٍلمى

                                                           

 ينظر: الزبيدم: تاج العركس، مرجع سابؽ، مادة )أسؼ(.ُ) 
 .َٖ-ٖٕمرجع سابؽ، ينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني االبنية،  (ِ
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أنو  (، يصؼ حالو عند خركجو ىاربا مف بطش فرعكف إلى مديف، كيتسـ العدكؿ في اآليتيفُِ

 ذك داللة كاحدة. 

إلى داللة الصيغة )خائفا(؛ فيي اسـ فاعؿ داؿ عمى معنى الحالية،  (ُ)كقد سبقت اإلشارة

في التركيب، استنادا إلى االبتداء السياقي  كاألصؿ أف تبنى الصيغتاف عمى صكرة اسـ الفاعؿ

 كقانكف اإلتباع، فأصؿ الصيغة ىك )خائفا مترقبا( عمى الصكرة اآلتية: 

 

 

 

 

فيما تحكلت الصيغة )مترقبا( في البنية السطحية إلى صيغة الفعؿ المضارع )يترقب(، عمى النحك 

 اآلتي:

 البنية السطحية

 يترقب خائفا

 فعؿ مضارع اسـ فاعؿ

 

كالمغزل في ىذا العدكؿ كليد الحدث، فصيغة الفاعمية )خائفا( تناسب حاؿ مكسى عميو 

، فيما عبرت ، فالخكؼ شعكر مستقر عنده يناسبو االسميةدكف قصدالسبلـ بعد قتمو القبطي 

داللة الحدكث المضارع الصيغة الفعمية )يترقب( عف معنى دقيؽ كاستعماؿ فريد، ففي صيغة الفعؿ 

كالتجدد كالتكرار، كما أف صيغة )يترقب( تصكر مكسى عميو السبلـ كىك )يترقب( أٌم شاىد عياف 

فرعكف كجنكده  ي بو لفرعكف في سياؽ اآلية األكلى، ككذلؾ )يترقب(لحادثة قتمو القبطي، قد يش
                                                           

في قصة مكسى عميو  المشتقاتاألثر الداللي الختيار "الثاني مبحث الالبحث، مف ىذا ينظر: الفصؿ األكؿ ُ) 
 .ِْص السبلـ"،

 البنية العميقة

 مترقبا خائفا

 فاعؿاسـ  اسـ فاعؿ
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مشيد حي تعاينو صيغة  مف مصر في اآلية الثانية، كىذا الذيف يتآمركف لقتمو كىك خارجه 

لمكسى عميو السبلـ إذ ىك قمؽ مضطرب، النفسي )يترقب(، فتضع القارئ في البعديف الداخمي 

بجكارحو كميا، يستشعر كؿ حركة أك ىمسة في األرجاء، كعيكنو  كيمثؿ تحفزهالمظيرم كالخارجي 

كىك فعؿ متكرر، متجدد في كؿ لحظة، تكاد ال تحتممو  ال يرمش ليا جفف،الحدث يقظة تتابع 

 صيغة أخرل غير )يترقب(.  
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 الفصؿ الثالث

   المغكم لي لمعبلمة الصرفية كالزمفاألثر الدال 

 في قصة مكسى عميو السبلـصيغة االسمية لفي ا
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 المبحث األكؿ

 في الصيغة االسمية األثر الداللي لمعبلمة الصرفية

 في قصة مكسى عميو السبلـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٖٔٗ 

 

 .المطمب األكؿ: نمكذج العبلمة المغكية في التحميؿ الصرفي

آليات  تفاكتت مناىج التحميؿ الصرفي لدل النحاة العرب األكائؿ، فكانت دراسة الكممة تتبع 

: نمكذج الميزاف (ُ)بنماذج ثبلثة عمى النحك اآلتي لخصيا محمد عبد العزيز عبد الدايـ مختمفة،

 ذم العبلمة كغير ذم العبلمة، تحميؿ عمى مبدأالالصرفي، كنمكذج الجداكؿ التصريفية، كنمكذج 

، كأقساـ الكبلـ، كاإلفراد تصنيفات األبكاب المغكية  المغكيكف األكائؿقاـ أكعمى النمكذج األخير 

 .(ِ)كالتأنيثكالتثنية كالجمع، كالتذكير 

رات الصرفية، كالتأنيث بالتاء أك األلؼ كالتثنية باأللؼ كالنكف أك الياء يُّ كرصدكا التغ 

 كالنكف كجمعي التصحيح.

، كقيؿ: ىي (ّ)كاألصؿ المغكم لمعبلمة أنيا:" شيء ينصب في الفمكات كتيتدم بو الضالة" 

 . (ْ)السمة كما ييستدؿُّ بيا

إشارات منطكقة أك مكتكبة تعبر عف تقرير منشئ الكبلـ لمعبلقة أما في االصطبلح فيي:"  

يريد، ثـ إف تمؾ العبلمات ىي في الكقت نفسو تدؿ السامع كالقارئ  بيف معاني المفردات حسب ما

 . (ٓ)عمى تمؾ العبلقات التي أرادىا منشئ الكبلـ"

أك الصيغة  ـ لغكم لفظي أك معنكم في المبنىسٍ كيقصد بيا في المستكل الصرفي:" كى 

. فتتعمؽ في ىيئة كشكؿ الكممة، (ُ)الصرفية؛ ليميزىا عف بقية المباني كيعطييا داللة جديدة"

 كالتغييرات الصرفية المترتبة عمى مختمؼ العمميات التحكيمية لمغة.   
                                                           

منشكر في  ينظر: عبد الدايـ، محمد عبد العزيز: نظرية الصرؼ العربي دراسة في المفيـك كالمنيج، بحثُ) 
ـ، ََُِ-َََِ، ُٖٓحكليات اآلداب كالعمـك االجتماعية، جامعة الككيت، الحكلية الحادية كالعشريف، الرسالة 

 .ّٖص 
 .ْٔينظر: المكسى، نياد: نظرية النحك العربي، مرجع سابؽ، ص( ِ
 ( ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )عمـ(.ّ

ق(: القامكس المحيط، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في ُٕٖمحمد )ت: ينظر: الفيركز آبادم، مجد الديفْ) 
 .مادة )عمـ( ـ،ََِٓ، ٖمؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

( جبؿ، حسف: دفاع عف القرآف الكريـ أصالة اإلعراب كداللتو عمى المعنى في القرآف كالمغة العربية، البربرم ٓ
 .ُّٗصـ، َََِ، ِلمطباعة الحديثة، مصر، ط
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المغة " نظاما مف  -مؤسس عمـ المغة الحديث -ـ( ُُٔٗ)ت:  دم سكسير فيرديناف كعدَّ 

ف أف العبلمة ىي محصمة ارتباط بيف )الداؿ كالمدلكؿ(، إذ ، كبيٌ (ِ)فكرة ما" العبلمات تعبر عف

إلى صكرة صكتية سمعية يتضمنيا الدليؿ أك العبلمة، بينما يستثير  (Significant) يشير الداؿ

 ، كالعبلقة بينيما(ّ)مختزنة لدل السامع كىي ما يعرؼ بالمعنى صكرة ذىنية (Signifie)المدلكؿ 

العبلمات شكمت ما أسس لو المساني األمريكي )شارؿ ساندرس بيرس( مف عمـ  اعتباطية،عبلقة 

 .(ْ))السيميكطيقا(

في تصنيفاتيـ، كتقسيماتيـ ألبكاب الصرفية كليس بخاؼو تكظيؼ النحاة العرب لمعبلمة 

ألفية الصرؼ، كأكؿ تمؾ األبكاب تمييز االسـ بعبلمات تغاير عبلمات الفعؿ كمثاؿ ذلؾ ما جاء في 

 : (ٓ)ابف مالؾ مف عبلمات االسـ في قكلو

 )بحر الرجز(               ؿٍ صى حى  تمييزه  لبلسـً  ده سنى كمي   * * * كأؿٍ  داكالنّْ  نكيفً كالتٌ  بالجرّْ  

ظكا حى فيا، كلى فطف المغكيكف القدماء إلى ىذا النمكذج مف آليات معالجة بنية الكممة صر ك 

ا كاف التأنيث فرع التذكير المذكر غير ميعمىـ، كالمؤنث ميعمىما، يقكؿ ابف ىشاـ:" لمٌ  عٌدكاىذا المبدأ، ف

احتاج لعبلمة، كىي إما تاء محٌركة، كتختص باألسماء كػ "قائمة" أك تاء ساكنة، كتختص باألفعاؿ، 

                                                                                                                                                                             

السعكد، محمد عكض: العبلمة المغكية كدكرىا في التحميؿ الصرفي، أطركحة دكتكراة، جامعة العمـك اإلسبلمية  (ُ
 .ُٕـ، ص َُِٕالعالمية، عماف، 

ناف: محاضرات في األلسنية العامة، ترجمة: يكسؼ غازم كمجيد النصر، دار بيركت، لبناف، ديدم سكسير، فير ( ِ
  .ِٕ)د.ت(، ص 

تاريخيا، طبيعتيا، مكضكعيا، مفاىيميا، دار الكتاب الجديد ينظر: غمفاف، مصطفى: في المسانيات العامة ( ّ
 . َِّص ـ، ََُِالمتحدة، طرابمس، 

ينظر: بنكراد، سعيد: أنساؽ العبلمات كاألدلة كالرمكز الطبيعية كالصناعية.  ( السيميكطيقا: عمـ يدرسْ
كينظر: حنكف، مبارؾ: دركس  .ٕٖـ، ص َُِِ، ّدار الحكار، دمشؽ، طالسيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا، 

 . ٕٗـ، صُٕٖٗفي السيميائيات، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، 
 . ِٕٓ/ُ مرجع سابؽ،ح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، يلميرادم، الحسف: تكض( آ
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بمى"، أك ألؼ قبميا ألؼ فتقمب ىي ىمزة كػ "حمراء" كيختص ما ألؼ مفردة كػ "حي اف كػ "قامت" كا 

  .(ُ)باألسماء"

ميز المبرد الزكائد مف الممحقات في قكلو:" فإف قمت: عجكز، أك رغيؼ، أك رسالة،  فيما

؛ كمف تمؾ الممحقات كاك جمع المذكر السالـ، (ِ)"فالياء كالكاك، كاأللؼ زكائد ، كلسف بممحقات

 كألؼ التثنية، كتاء التأنيث ... الخ. 

دليبل لمتمييز بيف األصؿ كالفرع إذ يقكؿ:" الفركع ىي  ق( العبلمةى ُُٗ)ت:  السيكطي دٌ عى ك 

ألف العبلمة طارئة، كالطارئ فرع  ؛(ّ)كاألصكؿ ال تحتاج إلى عبلمة" ،المحتاجة إلى العبلمات

 . (ْ)األصؿ األكؿ

كما ييـ في  .(ٓ)كلمعبلمة الصرفية أشكاؿ مختمفة كمتنكعة ال مجاؿ لحصرىا في ىذا البحث

أف كؿ  أساسرفي كأثره في الداللة، عمى نمكذج العبلمة في التحميؿ الصىذا السياؽ ىك عبلقة 

محقيا زيادة في المعنى، فأسس ابف جني ليذا الرأم بقكلو:" فإذا كانت األلفاظ تزيادة في المبنى 

، كىذا مما دفع تماـ حساف (ٔ)أدلة المعاني ثـ زيد فييا شيء أكجبت القسمة لو زيادة المعنى بو"

ت المغكية بالداللة، إذ يقكؿ:" كؿ دراسة لغكية ال بد أف يككف مكضكعيا األكؿ كاألخير لربط الدراسا

 . (ٕ)ىك المعنى ... فاالرتباط بيف الشكؿ كالكظيفة ىك المغة ... كىك صمة المبنى بالمعنى"

                                                           

إلى ألفية ابف مالؾ، قدـ لو ككضع ىكامشو:  المسالؾأكضح ق(: ُٕٔ( ابف ىشاـ، جماؿ الديف األنصارم )ت: ُ
  .ُِٔ/ِإيميؿ بديع يعقكب، دار الكتب العممية، بيركت، )د.ت(، 

 .ّ/ْ( المبرد: المقتضب، مرجع سابؽ، ِ
ق(: األشباه كالنظائر في النحك، كضع حكاشيو: غريد الشيخ، دار الكتب ُُٗالسيكطي: جبلؿ الديف )ت: ( ّ

 . ِٖٕ/ُ، ـََُِالعممية، بيركت، 

-ٖٓـ، ص ََُِ( ينظر: الممخ، حسف خميس: نظرية األصؿ كالفرع في النحك العربي، دار الشركؽ، عماف، ْ
ٖٔ  . 
السعكد، ينظر: ك . ِْ: عبد الدايـ، محمد عبد العزيز: نظرية الصرؼ العربي، مرجع سابؽ، صينظرلبلستزادة،  ٓ)

   .ٖٕ-ُٕص  ،، مرجع سابؽالصرفي محمد عكض: العبلمة المغكية كدكرىا في التحميؿ
 .ُِٕ/ّابف جني: الخصائص، مرجع سابؽ،  ٔ)
 .ٗمبناىا، مرجع سابؽ، صا ك حساف، تماـ: المغة العربية معناى ٕ)
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في المغة العربية، صكرا متعددة، تميز عبلقة العبلمة  الصرفية كيكافؽ نمكذج العبلمة

بالمكرفيـ الحر في بنية الكممة، أال كىك الجذر، إذ يمتـز ىذا النمكذج، بكجكد مكرفيميف في بنية 

تحت باب المكرفيـ  تندرج العبلمةك ، لمكرفيـ الحر، كالثاني ىك المكرفيـ المقيدالكممة، األكؿ ىك ا

محفكظ، ىما الجذر  مكرفيميف متتالييف في تكاؿو ب يتعمؽالصرفية بلمة نمكذج الع المقيد، ككأف

 .(ُ)المعجمي كالعبلمة الصرفية

كيختمؼ ترتيب المكرفيـ المقيد )العبلمة( صرفيا في بنية الكممة، فنجده تارة قبؿ الجذر، 

 :(ِ)كأخرل بعده، كثالثة يدخؿ في بنيتو الداخمية كحشك، عمى النحك اآلتي

 (: Prefixesالسابقة )العبلمات  -ُ

، لتعبر عف معنى صرفي الجذركعبلمة تتصؿ بأكؿ مكرفيـ كتعرؼ كذلؾ بالصدكر، كىك   

  ، كميـ اسـ المفعكؿ كالمصدر الميمي.ؿ(، كحركؼ المضارعةأيـ التعريؼ )كما في مكرف معيف،

 (:Infixesعبلمات الحشك) -ِ

كمثاليا: عبلمة صيغة منتيى  الترتيب الجذرم ليا، ؤثر عمىكترد في داخؿ بنية الكممة، كت

، كعبلمات صياغة اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ مف الفعؿ ع، كعبلمة تصغير االسـ كىك الياءك الجم

 غير الثبلثي.

 :(Suffixes)العبلمات البلحقة  -ّ

تصؿ بنياية الجذر، كما في مكرفيـ التثنية، يمكرفيـ كىي عبارة عف  سمى بالعجز،كت

ـ جمعىي التصحيح، كمكرفيـ االسـ المنسكب، كمكرفيـ المصدر الصناعي، كمكرفيـ ألؼ كمكرفي

المغة العربية لغة اشتقاقية بالدرجة األكلى،  ماد أفكاك الجماعة ككاك الجمع، كباعتفريؽ بيف الت

 فإف العبلمات تظؿ فييا محدكدة ال تكازم ما عميو المغات البلصقة.
                                                           

 .ِْعبد العزيز: نظرية الصرؼ العربي، مرجع سابؽ، ص  ( ينظر: عبد الدايـ، محمدُ
: نظرية القكالب مف نظريات عمـ المغة الحديث، مكتبة اآلداب، القاىرة، )د.ت(، ص ( ِ ينظر: كماؿ الديف، حاـز
كينظر: عبد المقصكد، عبد المقصكد محمد: دراسة البنية الصرفية في ضكء المسانيات الكصفية، الدار . ِٔ-ِٓ

 .َٗ-ٖٗـ، ص ََِٔالعربية لممكسكعات، بيركت، 
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 مىة، لذا سيقتصر الحديث ععبلمات الحشك في المباحث السابقل الداللياألثر قد نكقش ك 

 .(ُ)في القصة الكريمةالعبلمات السابقة كالبلحقة مجمكعة مف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

تحت عنكاف )األثر الداللي الختيار المشتقات في قصة  ،اني مف الفصؿ األكؿ مف ىذا البحثثينظر: المبحث ال ُ)
 . ِْمكسى عميو السبلـ(، ص
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 .السابقة في داللة قصة مكسى عميو السبلـالصرفية  المغكية المطمب الثاني: أثر العبلمات

أقساـ مف عف غيره  السـا التي تًميز ،كمف أبرز العبلمات البلصقة السابقة )البادئة( 

، عبلمة تدخؿ االسـ النكرة لتؤدم ()أؿ يرل جميكر النحاة أف أداة التعريؼك  ؿ( التعريؼ،أ)الكبلـ 

أما العيدية فيي عبلمة عمى أف االسـ ؛ (ُ)كظيفتيف رئيستيف: تعريؼ العيد كتعريؼ الجنس

، أك بمعرفة سابقة أك بذكره مف الطالب مميز(؛ نحك: )ذلؾ عيد )الحضكرم(معيكد حضكريا كىك ال

، أك يككف االسـ معيكدا ؛ نحك: )جاءني رجؿ فأكرمت الرجؿ( كىك العيد )الذّْكرم(قبؿ في السياؽ 

 . (َْ)التكبة:  ًإٍذ ىيمىا ًفي اٍلغىارً  ؛ نحك:في الذىف كىك العيد )الذّْىني(

؛ كقكلنا: )النكر كشمكؿ الجنس كمو ه، كتدخؿ عمى االسـ الستغراؽ أفرادؿ( الجنسيةأك)

عىٍمنىا ًمفى اٍلمىاًء كيؿَّ  :السـ كماىيتو؛ كما في قكلو تعالىخير مف الظبلـ(، أك لتحديد حقيقة ا جى كى

يٍّ  كما أك لتحديد خصائص الجنس كصفاتو،  دكف النظر إلى أفراده(، َّ)األنبياء:  شىٍيءو حى

 .(ِ)حقيقة أك مجازاتدخؿ عمى فاعؿ " نعـ كبئس" إلفادة الجنس 

كفي المسانيات التكاصمية فإف العبلمة األساسية في التعريؼ ىي العبلمة الجكىرية كىي 

  .(ّ)غالبنا العيد بيف المتكمـ كالمخاطب، أك الحضكر

لمداللة عمى التجدد كتنكع الدالالت، كتكضيح المعنى، كالداللة عمى  )أؿ(كيأتي التعريؼ ب 

اسـ اإلشارة أك االسـ المكصكؿ في بعض السياقات، كتحمؿ داللة الزمف كتقـك مقاـ ، المسميات

كقد تشير )أؿ( إلى عناصر  .(ْ)الذم بمنزلة فىعىؿ في المعنى الماضي عند دخكليا عمى اسـ الفاعؿ

                                                           

 ىػ(: الجنى الداني في حركؼ المعاني، تحقيؽ: فخر الديف قباكةْٕٗينظر: المرادم، الحسف بف قاسـ )ت:  ُ)
 .ُْٗـ، ص ُِٗٗكمحمد نديـ فاضؿ، دار الكتب العممية، بيركت، 

ينظر: الحمد، عمي تكفيؽ كيكسؼ جميؿ الزعبي: المعجـ الكافي في أدكات النحك العربي، دار األمؿ،  ،لبلستزادة (ِ
 .ْٖ-ْٔـ، صُّٗٗ، ِإربد، ط

ينظر: عبيدات، محمكد مبارؾ: ظاىرة التعريؼ كالتنكير في ضكء المسانيات التكاصمية، بحث منشكر في مجمة  ّ)
 .ُٗ، ص ْٗمجمع المغة العربية األردني، العدد 

 .ٖٗينظر: السعكد، محمد عكض: العبلمة المغكية كدكرىا في التحميؿ الصرفي، مرجع سابؽ، ص  (ْ
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:" كمف نادر ما دخمت عميو األلؼ كالبلـ ق(ّّٕ)ت:  ؛ يقكؿ الزجاجي(ُ)إشارية كما في )اآلف(

، كمف ذلؾ قكلو تعالى مخاطبا (ِ))اآلف( في اإلشارة إلى الكقت الحاضر"لمتعريؼ قكليـ: 

كيٍنتى ًمفى اٍلميٍفًسًديفى  آآٍلفى فرعكف: ٍيتى قىٍبؿي كى قىٍد عىصى كتحمؿ داللة التغميب،  .(ُٗ)يكنس:  كى

 . (ّ)كالتعظيـ، كالتفخيـ، كما في لفظ الجبللة )ا(

في الصيغة االسمية في قصة مكسى عميو كمف النماذج التي تعالج عبلمة التعريؼ  

في ، كفي كؿٍّ اختبلؼ ارةت ر(، مسبكقة بػ )أؿ( الجنسيةحٍ السبلـ، تكظيؼ الصيغة المصدرية )سً 

 .لداللةا

مختمفة، إال في قكلو  في أغمب آيات القصة الكريمة، كفي سكرو  نكرةن ظ كركدىا بلحى كالمي  

ـٍ ًبًو السٍّْحري ًإفَّ المَّوى سىييٍبًطميوي ًإفَّ المَّوى الى ييٍصًمحي عىمىؿى فىمىمَّا أىٍلقىٍكا قىاؿى ميكسىى مىا تعالى: ًجٍئتي

ـي الًَّذم  (، كفي قكلو تعالى:ُٖ)يكنس:  اٍلميٍفًسًديفى  ـٍ ًإنَّوي لىكىًبيريكي ٍنتيـٍ لىوي قىٍبؿى أىٍف آذىفى لىكي قىاؿى آمى

ؼو  ـٍ ًمٍف ًخبلى مىكي ـٍ كىأىٍرجي يقىطّْعىفَّ أىٍيًديىكي ـي السٍّْحرى فىؤلى مَّمىكي بّْنىا  كفي قكلو تعالى:، (ُٕ)طو:  عى نَّا ًبرى ًإنَّا آمى

مىا أىٍكرىٍىتى  طىايىانىا كى ٍيره كىأىٍبقىىًليىٍغًفرى لىنىا خى مىٍيًو ًمفى السٍّْحًر كىالمَّوي خى كفي قكلو ، (َِ)طو:  نىا عى

ي تعالى: ـي السٍّْحرى فىمىسىٍكؼى تىٍعمىميكفى ألى مَّمىكي ـي الًَّذم عى ـٍ ًإنَّوي لىكىًبيريكي ٍنتيـٍ لىوي قىٍبؿى أىٍف آذىفى لىكي قىطّْعىفَّ قىاؿى آمى

ـٍ ًمٍف  مىكي ـٍ كىأىٍرجي ـٍ أىٍجمىًعيفى أىٍيًديىكي مّْبىنَّكي يصى ؼو كىألى  (.ْٗ)الشعراء:  ًخبلى

ظ كذلؾ   بالصيغة المصدرية، في سياقات ما بعد المكاجية بيف  اقتراف )أؿ( الجنسيةكالميبلحى

سحرة فرعكف كمكسى، أما قبؿ ذلؾ فكانت غالبا نكرة، أك مضافة إلى ضمير الغائب )بسحره(، أك 

ٌف أمر السحر فيما قبؿي كاف مبيما، لـ ييدرىؾ كينييو، فكأالمخاطب )بسحرؾ(، أك الغائبيف )سحرىـ(، 

ـٍ ًبًو السٍّْحري  الى:ر مداه، ففي قكلو تعكلـ ييقدَّ  ؿ( بيف أ)عبلمة التعريؼ  اختيًمؼ في داللة  مىا ًجٍئتي

                                                           

، ص ـََِٓداللة المكاصؽ التصريفية في المغة العربية، دار دجمة، عماف، ينظر: النجار، أشكاؽ محمد:  (ُ
ِِٖ. 
ق(: البلمات، تحقيؽ: مازف المبارؾ، دار الفكر، ّّٕالزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحؽ )ت:  (ِ

 .ْٓـ، ص ُٖٓٗ، ِط دمشؽ،
 .ِِٗالعربية، مرجع سابؽ، ص ( ينظر: النجار، أشكاؽ محمد: داللة المكاصؽ التصريفية في المغة ّ
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نما قاؿ: السحر باأللؼ كالبلـ؛ العيدية كالجنسية، فيما رأل الفراء أنيا عيدية ًذكرية، بقكلو:"  كا 

ًلما جاءىـ ًبًو مكسى: أىذا سحر؟ فقاؿ: بىٍؿ ما جئتـ ًبًو ألنو جكاب كبلـ سبؽ أال ترل أنيـ قالكا: 

، أم ما جئتـ بو مف لتشمؿ جميع األشكاؿ كاألنكاع كالصكر االستغراؽىي جنسية تفيد  :. كقيؿ(ُ)"

، تمنح )أؿ(كيميؿ البحث إلى الرأم الثاني، فداللة الجنسية في  .(ِ)جنس السحر سيبطمو ا

، إذ سيبطؿ سحر السحرة كيفما كاف، كأينما ، كتناسب مقاـ التحدمالصيغة داللة القكة كالشمكؿ

    كاف.

إذ كاف ، داللة مف التخصيصيفيد بالصيغة المصدرية )السحر( اإللصاؽ كلعٌؿ ىذا 

 .عميو السبلـمكسى المكقؼ قبؿ المكاجية يحمؿ داللة التشكيؾ كالتيكيف كالسخرية مما جاء بو 

 ؛بادئة ؿ( الصقةأكلما كقع التحدم أدرككا أف ذلؾ فكؽ السحر، حتى يخاؿ المرء أف ىذه العبلمة )

 .الحدث العظيـ كالقكة كالشمكؿ لذاؾلتستكعب اإلشارة كالتخصيص 

ؿ(، ما جاء في قصة أكمف النماذج األخرل التي اختمفت فييا داللة عبلمة التعريؼ ) 

 فقد ذكرت (السفينة)ـ، كالجدار، أما مف ذكر السفينة، كالغبلمكسى عميو السبلـ كالعبد الصالح، 

تَّى ًإذىا رىًكبىا في قكلو تعالى:، بعبلمة التعريؼ )أؿ(في آيتيف مف سكرة الكيؼ مبدكءة  فىاٍنطىمىقىا حى

ٍقتىيىا  رى رىقىيىا قىاؿى أىخى (، كقكلو ُٕ)الكيؼ:  ًلتيٍغًرؽى أىٍىمىيىا لىقىٍد ًجٍئتى شىٍيئنا ًإٍمرناًفي السًَّفينىًة خى

ـٍ مىًمؾه يى تعالى: رىاءىىي كىافى كى ذي أىمَّا السًَّفينىةي فىكىانىٍت ًلمىسىاًكيفى يىٍعمىميكفى ًفي اٍلبىٍحًر فىأىرىٍدتي أىٍف أىًعيبىيىا كى ٍأخي

في ، نكرة في اآلية األكلى، (الغبلـ كالجدار)اءت في حيف ج(، ٕٗ)الكيؼ:  كيؿَّ سىًفينىةو غىٍصبنا

منا فىقىتىمىوي قىاؿى أىقىتىٍمتى نىٍفسنا زىًكيَّةن ًبغىٍيًر نىٍفسو لىقىٍد ًجٍئتى شىٍيئن  قكلو تعالى: تَّى ًإذىا لىًقيىا غيبلى ا فىاٍنطىمىقىا حى

تَّى ًإذىا أىتىيىا أىٍىؿى قىٍريىةو اٍستىٍطعىمىا أىٍىمىيىا فىأىبىٍكا أىٍف  (، كقكلو تعالى:ْٕ)الكيؼ:  نيٍكرنا فىاٍنطىمىقىا حى

مىٍيًو أىٍجرنا ٍذتى عى تَّخى دىا ًفييىا ًجدىارنا ييًريدي أىٍف يىٍنقىضَّ فىأىقىامىوي قىاؿى لىٍك ًشٍئتى الى جى يّْفيكىيمىا فىكى )الكيؼ:  ييضى

ًشينىا أىٍف ييٍرًىقىييمىا تعالى: قاؿكمعرفة في اآلية الثانية،  (،ٕٕ ـي فىكىافى أىبىكىاهي ميٍؤًمنىٍيًف فىخى كىأىمَّا اٍلغيبلى
                                                           

 .ْٕٓ/ُالفراء: معاني القرآف، مرجع سابؽ،  ُ)
 .َُٕ/ْ، مرجع سابؽ، تفسير أبي السعكدينظر: أبك السعكد:  ِ)
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كيٍفرنا ًدينىةً  (، كقاؿ تعالى:َٖ)الكيؼ:  طيٍغيىاننا كى ٍيًف ًفي اٍلمى ٍيًف يىًتيمى مى  كىأىمَّا اٍلًجدىاري فىكىافى ًلغيبلى

ابف عاشكر عبلمة  عدٌ ؿ( التعريؼ فييا عمى العيدية الذّْكرية، كقد ألتدؿ )(؛ ِٖ)الكيؼ: 

، كعمى ىذا فإف عبلمة التعريؼ في (ُ)ؿ( في )السفينة( في اآلية األكلى عيدية ذىنيةأالتعريؼ )

 اآلية الثانية، عيدية ًذكرية. 

ماىية  جنسية تفيداألكلى  عبلمة التعريؼ في كممة )السفينة(تككف أف  بينما يرجح البحث 

ال  ؛الرَّككب الذم اتخذه مكسى كفتاه ألف تحديد ماىية الرككب لو دكر رئيس في أحداث القصة، كا 

الستعمؿ التعبير القرآني عبلمة التعريؼ كذلؾ مع كممتي الغبلـ كالجدار، فكاضح أف التكظيؼ كاف 

معرفة في اآليتيف. ، عمى خبلؼ الكاقع في كممة السفينة، فكانت في الكممتيف عيديا لما ذكر سابقا

 كا تعالى أعمـ. كالجدكؿ اآلتي يكضح ممخص العبلمات في اآليات كداللتيا.

 

 

 

 

 

                                                           

 .ّٕٓ/ُٓينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  ُ)

 الصيغة االسمية
داللة عبلمة التعريؼ في 

 اآلية األكلى

داللة عبلمة التعريؼ في 

 اآلية الثانية

 عيدية ًذكرية جنسية لمماىية السفينة

 عيدية ًذكرية - غبلـ

 عيدية ًذكرية - جدار
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 .البلحقة في داللة قصة مكسى عميو السبلـالصرفية المطمب الثالث: أثر العبلمات المغكية 

مف في العربية أكثر تنكعا كيعالج ىذا المطمب العبلمات المغكية البلحقة باالسـ، كىي  

كمف ذلؾ عبلمات دالة عمى جنس االسـ كعدده، كعمى صيغ صرفية كياء ، العبلمات البادئة

 .كالياء المشددة كالتاء المربكطة البلحقة باالسـ الصناعيالنسب، 

 أكال: الحقة التاء:

ذكر ، كترد عادة لمتمييز بيف الم)ة، ت( العربية التاء بصكرتيياكمف العبلمات البلحقة في  

اسـ الجنس مفرد ؛ فتككف عبلمة ل(ُ)ث، أك التفريؽ بيف الجنس الكاحد نحك بقر كبقرةمؤنكال

، كفائدة النسب كما (ِ)تمحؽ االسـ مبالغة في صفة المدح كالذـ كقكلنا: عبٌلمة، راكيةالجمعي، أك 

، كتفيد ، فضبل عف دكرىا مع الفعؿ الماضي لمداللة عمى تأنيث الفاعؿ(ّ)في الميالبة، كاألشاعثة

نما  ،. فيذا داؿّّ عمى أف التاء ال تمـز التأنيث كحدهالتعكيض؛ كما في المصادر: إفادة كاستفادة كا 

 خرجت إلى دالالت مختمفة. 

الحقة التاء داللة ممت فييا ي حالت ي قصة مكسى عميو السبلـ،كمف النماذج القرآنية ف 

مىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمٍف قىٍبؿي فىقىالىٍت ىىٍؿ )مراضع( في قكلو تعالى: جمع التكسير عمى، مزدكجة رٍَّمنىا عى حى كى

مىى أىٍىًؿ بىٍيتو  ـٍ عى كفى أىديلُّكي ـٍ لىوي نىاًصحي ـٍ كىىي في قكلو  (، مقارنة بداللتياُِ)القصص:  يىٍكفيميكنىوي لىكي

عىتٍ  تعالى: ٍكنىيىا تىٍذىىؿي كيؿُّ ميٍرًضعىةو عىمَّا أىٍرضى أف الصيغة االسمية  معمـكك ، (ِ)الحج:  يىٍكـى تىرى

ألنيا  ؛(ْ)فاعؿاسـ العمى زنة  عبلمة تأنيث لمؤنث الذم يخمك مفتندرج تحت عنكاف اع( رضً )مي 

                                                           

في النحك، تحقيؽ: عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة صكؿ األق(: ُّٔأبك بكر محمد )ت:  :ابف السراج ينظر: ُ)
 .َْٖ/ِالرسالة، بيركت، )د.ت(، 

 .َْٖ/ِفي النحك، مرجع سابؽ، صكؿ األ :ابف السراجينظر:  ِ)
 .ّٖٔ/ّ ، مرجع سابؽ،شرح المفصؿ :ابف يعيشينظر:  ّ)
. فقد ِٓٔ/ِ(، ُُُمسألة رقـ ) صاؼ في مسائؿ الخبلؼ، مرجع سابؽ،ينظر: األنبارم، أبك البركات: اإلن ْ)

ذىب البصريكف إلى حذؼ عبلمة التأنيث عمى قصد النسب، ألنيـ لـ يجركه مجرل الفعؿ، كذىب الككفيكف إلى 
 حذؼ عبلمة التأنيث الختصاص المؤنث بو.
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حائض ) مف ذلؾ أيضا ،(ُ)مف الصفات المؤنثة التي ال حظَّ لمذككر فييا، فبل تحتاج عبلمة تأنيث

تؤدم ، كتسقط عنيا أخرل، ك تارة . كالنكتة أنيا قد تأتي مع الحقة التاء(كطالؽ كمرضع كحامؿ

طاىرة( نقية مف العيكب، ؛ فقكلنا: )امرأة طاىر( مف الحيض، ك)امرأة زدكجةم داللةبذلؾ إلى 

  . (ِ)كامرأة )حامؿ( أم: حبمى، ك)حاممة( أم: تحمؿ شيئا ظاىرا

التاء، فالحائض: ذات حيض، كالمرضع: مف كاف ليا لبف  الحقةتدؿ عمى النسبة دكف ك   

ف لـ تباشر اإلرضاع مف كانت في حالة إرضاع لطفميا ، كأما المرضعة فيي (ّ)في حينو رضاع كا 

كعمى ىذا جاء قكلو تعالى )تذىؿ كؿ مرضعة(، أم في حالة تمبس بالرضاعة، كذلؾ  قائمة بالفعؿ،

أك فييا إشارة إلى أف  .(ْ)كىك يرضع كىذا ال يقع إال ألمر عظيـ ،أبمغ إذ تذىؿ عف رضيعيا

ف كانت متمبسة بالرضاع.  المرضعة ىي األـ في النسب، أما المرضع مف امتينت الرضاعة كا 

فجاءت الصيغة عمى صكرة الجمع )المراضع( عميو السبلـ ى أما في سياؽ قصة مكس

الداللة عمى نسبتيا إلى  )مرضع(، كمف ثـٌ في عمى جمع التكسير، كعبلمة عمى سقكط )التاء( 

؛ كىف النسكة البلتي جاء بيف فرعكف إلرضاع مكسى عميو السبلـ، فأبى كلـ يقبؿ رضاعاإل  ذكات

فى ليا، قاؿ تعالى:إال بأمو مرضعا، لكي يتحقؽ كعد ا  ٍينييىا كىالى تىٍحزى ًو كىٍي تىقىرَّ عى فىرىدىٍدنىاهي ًإلىى أيمّْ

ـٍ الى يىٍعمىميكفى  لىًكفَّ أىٍكثىرىىي ؽّّ كى ـى أىفَّ كىٍعدى المًَّو حى ًلتىٍعمى  (.ُّ)القصص:  كى

في القصة الكريمة، كرد في سياؽ قصة بقرة بني كعبلمة كالنمكذج الثاني لبلحقة التاء 

ي معرض إلحاحيـ القاتؿ، كف و السبلـ أف يذبحكا بقرة، ليكتشفكامكسى عمي ىـإسرائيؿ، فمما أمر 

قىاؿى ًإنَّوي  في قكلو تعالى: ، جاءتعمى صفات البقرة، أخبرىـ عميو السبلـ بمجمكعة مف صفاتيا

                                                           

ة: ىػ(: المذكر كالمؤنث، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة، مراجعِّٖمحمد )ت:  ينظر: األنبارم، أبك بكر (ُ
 .ّّٓ/ُ ،ـُُٖٗرمضاف عبد التكاب، جميكرية مصر العربية، دار إحياء التراث، 

 .ْٕينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية، مرجع سابؽ، ص  (ِ
دار إحياء التراث  ،تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ جفاؿ: المخصص، ق(ْٖٓه، أبك الحسف عمي )ت: ينظر: ابف سيد ّ)

 . ّٖ/ٓ ـ،ُٔٗٗالعربي، بيركت، 
 .ّّٖينظر: ابف القيـ: التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص  ْ)



ٔٗ٘ 

 

كفى يىقيكؿي ًإنَّيىا بىقىرىةه الى فىاًرضه كىالى ًبٍكره عىكىافه بىٍيفى ذىًلؾى فىاٍفعى  (، كفي قكلو ٖٔ)البقرة:  ميكا مىا تيٍؤمىري

ٍرثى ميسىمَّمىةه الى ًشيىةى ًفييىا تعالى:  قىاؿى ًإنَّوي يىقيكؿي ًإنَّيىا بىقىرىةه الى ذىليكؿه تيًثيري اأٍلىٍرضى كىالى تىٍسًقي اٍلحى

 (. ُٕ)البقرة: 

الصفات التي  ا سبؽ في الجدكؿ اآلتي عمى أساسكيمكف استخبلص صفات البقرة مم

 لحقتيا التاء كعبلمة لمتأنيث، كالتي لـ تمحقيا: 

 ما لـ تمحقو عبلمة التأنيث ما لحقتو عبلمة التأنيث

 فارض مسٌممة

 بكر 

 عىكاف 

 ذلكؿ 

 

صفات البقرة المذككرة لـ تمحقو عبلمة  غالبأف إلى االنتباه  لجدكؿ السابؽا يمفتك 

في التأنيث  البقرة مؤنث، فاألصؿ أف تتبع الصفة مكصكفياأف المكصكؼ كىك مف رغـ بالالتأنيث، 

 ط اآلتية: ا، كىذا لـ ينطبؽ إال عمى صفة كاحدة ىي )ميسمَّمة(، كتتضح عمة ذلؾ في النقكالتذكير

 فنفى ، (ُ)فارض: ىي اليىًرمة، كفىرىضت البقرة تىفًرض فيركضا؛ أم: كبرت كطعنت في السف -ُ

كجاء في تيذيب المغة:" كقاؿ األصمعي: كالفارض: الضخـ القرآني أف تككف فارضا، النص 

األخفش في  ، في حيف ذىب(ِ)مف كؿ شيء؛ الذكر كاألنثى فيو سكاء، كال يقاؿ: فارضة"

حية فارض كفارضة، أم: حية؛ فيقاؿ: لً جكاز تأنيثيا كتذكيرىا إف كصفت المّْ إلى الصحاح 

                                                           

 ف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )فرض(.بينظر: اُ) 
 األزىرم: تيذيب المغة، مرجع سابؽ، مادة )فرض(.  ِ)
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ر مف سائر ذكَّ ما يي  السف في بابفتدخؿ فارض الدالة عمى اليـر كالكبر في . (ُ)ضخمة

، فاستعممت العرب ىذه الصفة لممذكر كالمؤنث عمى السكاء، كأسقطت (ِ)األشياء، كال يؤنث

 . (ّ)التاء، كقكليـ: بعير ضامر، كناقة ضامر عبلمة التأنيث

 ـ " قاؿ األصمعي: إذا كاف أكؿ كلد كلدتو الناقة فيي بكر. كبقرة بكر: فًتٌية لكر: كالبكربً  -ِ

. كىي مف الصفات المؤنثة التي ال حظَّ لمذككر فييا، فبل تحتاج عبلمة تأنيث عمى حد (ْ)حمؿ"ت

 . (ٓ)تعبير الفراء

يؤنث، ىي مما يذكر مف سائر األشياء كال " قاؿ الفراء: العكاف بيف الصغيرة كالكبيرة"، ك اف:كى عى  -ّ

  .(ٔ)كما ذكرىا أبك بكر األنبارم

 ، فيك ذىلكؿ كًذالن لكؿ: جاء في لساف العرب:" كالذُّؿ كالذّْؿ: ضد الصعكبة. ذؿَّ يىًذؿُّ ذيالن ذى  -ْ

كما أف ارتباطيا  .(ٕ)ة ذىلكؿ الذكر كاألنثى في ذلؾ سكاء"ساف كالدابة ... كدابٌ اإلن يككف في

الحسف: إنما  ككبة، " قاؿ أبكمكلة كرى بعبلمة التأنيث التاء، قد يفيد معنى المبالغة، كما في حى 

. كىك ما ال يتفؽ مع السياؽ، إذ جاء الكصؼ )ال ذلكؿ( (ٖ)مكلة" حيث أرادكا التكثير"قالكا: "حى 

 مف باب تحديد الصفة ال المبالغة فييا؛ كي يتسنى لبني إسرائيؿ إيجادىا.

 أما صيغة )ميسٌممة( فجاءت عمى األصؿ لحقتيا عبلمة التأنيث التاء تمييزا ليا عف المذكر -ٓ

  )ميسٌمـ(، إذ سممت ىذه البقرة مف العيكب، فبل شية فييا. 

                                                           

 ، مادة )فرض(.  مرجع سابؽ الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، ينظر: الجكىرم: (ُ
 .ّّٓ/ُ، بكر: المذكر كالمؤنث، مرجع سابؽأبك ينظر: األنبارم،  (ِ
 .السابؽ، الصفحة نفسياينظر: المرجع  (ّ
 ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )بكر(. (ْ

 .ّّٓ/ُينظر: األنبارم، أبك بكر: المذكر كالمؤنث، مرجع سابؽ،  (ٓ
 .الصفحة نفسياسابؽ، المرجع الينظر:  (ٔ

 ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )ذلؿ(. (ٕ

 .ُّٕ/ّابف يعيش: شرح المفصؿ، مرجع سابؽ،  (ٖ
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في القصة الكريمة، ىما  السميف خاص بالرسـ القرآنيلبلحقة التاء الثالث كالنمكذج 

( بالتاء المبسكطة، إذ خالفتا قكاعد ( ك )قيرَّتي بالتاء  تكتباف، إذ الرسـ اإلمبلئي لمكممتيف )امرأتي

)امرأة( ك )قرَّة(، كرغـ أف ىذا النمكذج ال يمثؿ دراسة صرفية  :كما في عمى األصؿ؛ المربكطة

بحتة، كيخرج عف مكضكع البحث إال أف المطيفة فيو، دعت الباحثة لذكره في ىذا المكضع إذ قد 

 ر تىبدُّؿ العبلمة إمبلئيا في الداللة القرآنية، كىك مما ييمـز إيراده في ىذا المقاـ. أثَّ 

 ،رسـ ىذه الكممات في المصحؼ عمى ىذه الصكرة أف أساس كيذكر غانـ قدكرم الحمد 

عمى الرأم القائؿ  –رسميا عمى األصؿ  :خاص بالكصؿ القرآني، كالثاني :األكؿ :ؽ بسببيفتعمّْ م

كيشير إلى الكتابة في النقكش النبطية التي رسمت األسماء  -بأف أصؿ الياء المربكطة تاء

 . (ُ)المؤنثة بالتاء في معظـ األحكاؿ

ع مكضع االسـ )امرأة( في القرآف الكريـ، يكشؼ عف داللتيا السياقية في النص تتبُّ ك 

، لتشير إلى عامة النساء، أكالقرآني، فكممة امرأة بالتاء المربكطة ترد عمى كجو ا  امرأة لعمـك

افىٍت ًمٍف بىٍعًميىا نيشيكزنا أىٍك ًإٍعرىاضن ، كما في قكلو تعالى:نكرة ًف اٍمرىأىةه خى (، كقكلو ُِٖ)النساء:  اكىاً 

لىيىا عىٍرشه عىًظيـه  تعالى: ـٍ كىأيكًتيىٍت ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو كى ٍدتي اٍمرىأىةن تىٍمًمكييي جى (. بينما ترد ِّ)النمؿ:  ًإنّْي كى

كممة )امرأت( مرسكمة بالتاء المبسكطة، لتشير إلى امرأة مضافة إلى بعميا، محددة بيذه 

لىؾى الى تىٍقتيميكهي عىسىى أىٍف يىٍنفىعىنىا ، عمى نحك قكلو تعالى:اإلضافة ٍيفو ًلي كى قىالىًت اٍمرىأىتي ًفٍرعىٍكفى قيرَّتي عى كى

كفى  ـٍ الى يىٍشعيري لىدنا كىىي ًدينىًة اٍمرىأىتي (، كفي قكلو تعالى:ٗ)القصص:  أىٍك نىتًَّخذىهي كى قىاؿى ًنٍسكىةه ًفي اٍلمى كى

ؿو ميًبيفو اٍلعىًزيًز تيرىاًكدي فىتىاىىا عىٍف  بلى بِّا ًإنَّا لىنىرىاىىا ًفي ضى  (.َّ)يكسؼ:  نىٍفًسًو قىٍد شىغىفىيىا حي

كجاء الرسـ اإلمبلئي لمصيغة االسمية )قرَّة( بالتاء المبسكطة عمى غير القياس في قكلو 

لىؾى الى تىٍقتيميكهي عىسىى أىٍف  تعالى: ٍيفو ًلي كى قىالىًت اٍمرىأىتي ًفٍرعىٍكفى قيرَّتي عى ـٍ الى كى لىدنا كىىي يىٍنفىعىنىا أىٍك نىتًَّخذىهي كى

كفى  (، في ذات السياؽ الذم كتبت فيو كممة )امرأت( بالتاء المبسكطة، فقد ٗ)القصص:  يىٍشعيري
                                                           

ينظر: الحمد، غانـ قدكرم: الميسر في عمـ رسـ المصحؼ كضبطو، مركز الدراسات كالمعمكمات القرآنية بمعيد  ُ)
 .ُِّـ، صَُِِاإلماـ الشاطبي، جدة، 
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ال سيما أف سياؽ ك تبلزمت الكممتاف في اآلية نفسيا، كلعؿ ىذا تابع لقانكف االتباع المغكم، 

 !، فناسبت التاء المبسكطة المقاـعكف ليذا الكليديظير انفتاح قمب آسيا امرأة فر القصة 

ككذلؾ بالمقارنة بيف )قرة( في سكرة القصص، ك)قرة( في سكرة الفرقاف، في قكلو  

يَّاًتنا قيرَّةى أىٍعييفو كىاٍجعىٍمنا ًلٍمميتًَّقيفى ًإمامان  تعالى: ذيرّْ بَّنا ىىٍب لىنا ًمٍف أىٍزكاًجنا كى  كىالًَّذيفى يىقيكليكفى رى

(، يتبيف أف الرسـ جاء غير قياسي في سكرة القصص، ليتفؽ مع األبكة المجازية، ْٕ)الفرقاف: 

إذ إف مكسى ابف بالتبني، بينما جاء الرسـ اإلمبلئي قياسيا في التعبير عف أبكة حقيقية في سكرة 

 .(ُ)الفرقاف

 ثانيا: التنكيف.

، سـالحقة تتصؿ ببنية اال ، كفي الصرؼفي عمـ األصكات نكنا تثبت لفظا ال خطايعد 

ر في عدد مقاطع الكممة الكاحدة كترتيبيا، كىي الصقة دالة غيّْ كتؤثر عمى النظاـ المقطعي فييا، فتي 

ؿ(، إذ تعطي كؿ منيما داللة مناقضة لؤلخرل، أعمى التنكير، كال تمتقي مع عبلمة التعريؼ )غالبا 

 فبل تجتمعاف في كممة كاحدة.

دالالت مختمفة غير التنكير، كتحديد الزمف؛ فتشير إلى زمف محدد عندما  ذه العبلمةكلي

ا، كمساءن، كًعشاءن،  يدى تمتصؽ بالظركؼ "يقاؿ: صً   ؛إذا أردت ًعشاء يكمؾ كمساء ليمتؾعميو صباحن

ر تخرج دالالتو إلى معافو كالتنكيف عبلمة لمتنكي .(ِ)ألنو لـ يستعممكه عمى ىذا المعنى إال ظرفا"

لىى المًَّو  كالتعظيـ كالتكثير كما في قكلو تعالى: ،ببلغية ٍف ييكىذّْبيكؾى فىقىٍد كيذّْبىٍت ريسيؿه ًمٍف قىٍبًمؾى كىاً  كىاً 

عي اأٍليميكري  ًرٍضكىافه ًمفى المًَّو كالتقميؿ كما في قكلو تعالى:. (ّ)(؛ أم رسؿ كثيرة العددْ)فاطر:  تيٍرجى كى

كالتحقير  .(ْ)أكبر مف الجنات ألنو رأس كؿ سعادة ،أم رضكاف قميؿ منو ؛(ِٕ)التكبة:  أىٍكبىري 

                                                           

اليادم: العبلقة بيف رسـ القرآف الكريـ كالداللة، بحث منشكر، دراسات العمكـ عبد  ينظر: عتيؽ، عمرُ) 
 .ْْٔص  ـ،ََُِ، ِ، العدد ّٕاإلنسانية كاالجتماعية، المجمد 

 .ِِٓ/ُسيبكيو: الكتاب، مرجع سابؽ،  ِ)
 .ّْٕ/ِ، مرجع سابؽاإلتقاف في عمكـ القرآف، : ينظر: السيكطي ّ)
 .ّْٕ/ِعمكـ القرآف، مرجع سابؽ، ينظر: السيكطي: اإلتقاف في  ْ)
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مىقىوي بمعنى انحطاط شأنو إلى حد ال يمكف أف يعٌرؼ، نحك: قكلو تعالى: عبس: ) ًمٍف أىمّْ شىٍيءو خى

 مف شيء حقير مىييف.  أم ؛(ُٖ

 : (ُ)كأنكاع التنكيف ىي

 تنكيف التمكيف: كىك ما يمحؽ األسماء المعربة، كىك التنكيف األمكف عندىـ لبلسـ المعرب   -ُ

    االسمية، كقابمية الصرؼ. ىما: ف تقببلف التنكيفألف فيو عبلمتي ؛المنصرؼ

، كصوو، تنكيف التنكير: كىك ما يمحؽ األسماء المبنية عادة، كأسم -ِ اء األفعاؿ؛ أؼٍّ

 المجيكلة ؛ نحك: مررت بسيبكيوو كسيبكيوو آخر.  كاألسماء

ميٍسًممىاتو ميٍؤًمنىاتو قىاًنتىاتو تنكيف المقابمة: كىك ما يمحؽ جمع المؤنث السالـ؛ نحك:  -ّ

اتو  اًبدىاتو سىاًئحى  جمع المذكر السالـ.في (، كعمتو أنو يقابؿ النكف ٓالتحريـ: ) تىاًئبىاتو عى

كىاٍلفىٍجًر  في االسـ المنقكص في قكلو تعالى: تنكيف الًعكىض: عكض عف حرؼ؛ كما -ْ

لىيىاؿو  ا  أك )بعض( أك )أٌم( (، أك عكض عف اسـ؛ كىك البلحؽ لػ )كؿ(ِ)الفجر:  كى عكضن

، أك عكض عف الجممة المضاؼ أم )كؿُّ إنسافو قائـه( ؛عما تضاؼ إليو، نحك: )كؿّّ قائـ(

( إلييا ، يكمئذو كفى  قكلو تعالى: كما في ؛في التراكيب )حينئذو  الكاقعة:) كىأىٍنتيـٍ ًحينىًئذو تىٍنظيري

. ؛(ْٖ  أم حيف إذ بمغت الركح الحمقـك

كيأتي في : كىك ما يسمى بتنكيف الترنـ في الشعر بدال مف حرؼ اإلطبلؽ، الفكاصؿتنكيف  -ٓ

  (.ُٓاإلنساف: ) قكاريرانحك:  ،الكريـالقرآف 

ؤبةكىك الذم يمحؽ القكافي المقيدة، تنكيف الغالي:  -ٔ    (ِ):كقكؿ ري

                                                           

 .ِٗٗ/ِينظر: السيكطي: اإلتقاف في عمكـ القرآف، مرجع سابؽ،  ُ)
رؤبة بف العجاج، لعالـ لغكم مجيكؿ، تحقيؽ: ضاحي عبد  ديكافالتخريج: البيت لرؤبة بف العجاج في: شرح ِ) 

ابف ىشاـ: مغني المبيب ينظر: ك  .ْ/ُ ـ،َُُِالباقي محمد ك محمكد عمي مكي، مجمع المغة العربية، القاىرة، 
تحقيؽ:  ،جميرة المغةق(: ُِّينظر: ابف دريد، أبك بكر )ت: ك  .ْْٖعف كتب األعاريب، مرجع سابؽ، ص

، مرجع خزانة األدبالبغدادم: ك  .ُْٗ، ُْٔ، َْٖصـ، ُٕٖٗرمزم منير بعمبكي، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 
، تحقيؽ: محمد عمي الريح شرح أبيات سيبكيوق(: ّٖٓسؼ بف أبي سعيد)ت: ك كالسيرافي، ي .ِٓ/ َُ سابؽ،

 .َّٓ/ ِ ـ،ُْٕٗىاشـ، دار الفكر لمطباعة كالنشر، القاىرة،



ٔ٘ٓ 

 

ٍقػفٍ   كقاًتـً األعماؽ خاكم الميٍخػتىػرى
 الخػفػٍقػفٍ  األعبلـ لٌماعً  وً بى شتى مي 

 تنكيف الضركرة الشعرية، كتنكيف الشذكذ، كتنكيف الحكاية.  -ٕ
التنكيف كعبلمة داللية لمصيغة االسمية في قصة مكسى عميو السبلـ، فمف ذلؾ  جاءك 

ٍذ قيٍمتيـٍ يىافي قكلو تعالى: في )مصرنا( داللة التنكيف مىى طىعىاـو كىاًحدو فىاٍدعي لىنىا  كىاً  ميكسىى لىٍف نىٍصًبرى عى

بَّؾى ييٍخًرٍج لىنىا ًممَّا تيٍنًبتي اأٍلىٍرضي ًمٍف بىٍقًميىا  ًميىا قىاؿى أىتىٍستىٍبًدليكفى الًَّذم رى بىصى فيكًميىا كىعىدىًسيىا كى ًقثَّاًئيىا كى كى

ـي الذّْلَّةي كىاٍلمىسٍ  مىٍيًي ًربىٍت عى ضي ـٍ مىا سىأىٍلتيـٍ كى ٍيره اٍىًبطيكا ًمٍصرنا فىًإفَّ لىكي بىاءيكا ىيكى أىٍدنىى ًبالًَّذم ىيكى خى كىنىةي كى

بو ًمفى المًَّو ذىًلؾى ًبأى  ٍكا ًبغىضى ؽّْ ذىًلؾى ًبمىا عىصى يىٍقتيميكفى النًَّبيّْيفى ًبغىٍيًر اٍلحى كفى ًبآيىاًت المًَّو كى ـٍ كىانيكا يىٍكفيري نَّيي

كىانيكا يىٍعتىديكفى  صر في المغة ىك القطر أك المدينة أك القرية. جاء في كمعنى مً (، ُٔ)البقرة:  كى

. (ُ)كر أم محدكد، كالمصر ىك الحد"صملكؿ بمد مالمصر اسـ  المفردات لمراغب األصفياني:"

كجاء في المقتضب في باب المذكر الذم سمي بالمؤنث:" فأما سيبكيو كالخميؿ كاألخفش كالمازني، 

فيركف أف صرفو ال يجكز ... كيحتجكف ًبأىف مصر غير مصركفو في القرآف؛ ألف اسميا مذكر 

 اىبطكا مصرافأما قكلو عز كجؿ: ،أىلىٍيسى لي ممؾ مصرعنيت بو البمدة كذلؾ قكلو عز كجؿ: 

ستدؿ يي  .(ِ)فميس بحجة عميو؛ ألنو مصر مف األمصار، كليس مصر بعينيا ىكذا جاء في التفسير"

، فيككف مكسى عميو مصرىك  بمدأف كؿ  أساس( في اآلية، ىي أم أرض عمى )مصر أفبيذا 

في ببلد التيو، قيؿ: كانت ما بيف بيت المقدس إلى السبلـ قد دعا قكمو إلى اليبكط تجاه أم بمدة 

أك التعجيز كاإلىانة فقد لبثكا  ،(ّ)كالتقريع التكبيخمف باب دعاىـ ليبكط مصر  كقيؿ:. (ريفنسى قى )

 .(ْ)مصر ال يمكنيـ االستدالؿ عمى طريؽ في التيو أربعيف سنة

                                                                                                                                                                             

   
 .ٕٗٔ، ص مرجع سابؽ، األصفياني، الراغب: المفردات في غريب القرآف (ُ
 .ِّٓ/ّالمبرد: المقتضب، مرجع سابؽ،  (ِ
 .ُْٓ/ُينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ،  (ّ
 .ُِٖ/ُ: فتح البياف، مرجع سابؽ، صديؽ محمد ،ينظر: خاف (ْ
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، دالة عمى أرض الكنانة مصر صر( في القرآف الكريـ في أربعة مكاضعكممة )مً  كردتفيما 

ٍينىا ًإلىى ميكسىى كىأىًخيًو أىٍف تىبىكَّآ  قكلو تعالى:؛ كذلؾ في اجميع ياكممنكعة مف الصرؼ في كىأىٍكحى

بىشًّْر اٍلميٍؤًمًنيفى  ةى كى بلى ـٍ ًقٍبمىةن كىأىًقيميكا الصَّ ي (، كفٕٖ)يكنس:  ًلقىٍكًمكيمىا ًبًمٍصرى بيييكتنا كىاٍجعىميكا بيييكتىكي

لىدنا قكلو تعالى: قىاؿى الًَّذم اٍشتىرىاهي ًمٍف ًمٍصرى اًلٍمرىأىًتًو أىٍكًرًمي مىٍثكىاهي عىسىى أىٍف يىٍنفىعىنىا أىٍك نىتًَّخذىهي كى  كى

ميكا ًمٍصرى ًإٍف  (، كفي قكلو تعالى:ُِ)يكسؼ:  قىاؿى اٍدخي ٍيًو كى مىى ييكسيؼى آكىل ًإلىٍيًو أىبىكى ميكا عى فىمىمَّا دىخى

نىادىل ًفٍرعىٍكفي ًفي قىٍكًمًو قىاؿى يىاقىٍكـً أىلىٍيسى ًلي  (، كفي قكلو تعالى:ٗٗ)يكسؼ:  شىاءى المَّوي آًمًنيفى  كى

كفى ميٍمؾي ًمٍصرى كىىىًذًه اأٍلىٍنيىاري تىٍجًرم ًمٍف تىحٍ   (.ُٓ)الزخرؼ:  ًتي أىفىبلى تيٍبًصري

َـّ ك صرؼ االسـ،  عمى ةدالٌ  عبلمة التنكيف فكانت مية إلى مى ؿ داللتيا مف العى دُّ تبى  مف ث

مية مصر مى ، لمف ذىب إلى عى (ُ)كما في نكح كلكط اسككف كسطي اعمة صرفيقيؿ: إف ك التنكير، 

 .اىبطكا مصرافي آية 

 كيرجح البحث الرأم األكؿ بأنيا دالة عمى أم أرض، لعدة أسباب ىي: 

تنكيف،  مف غيرعكد في قراءة ابف مس رغـ أنو جاءإثبات األلؼ،  ءاتالقرافي  شائعال -ُ

  .(ِ)ألؼ مف غيرأبيّْ بف كعب كفي مصحؼ 

 ، كصرفيا في ىذا المكضع، إيحاءه الكريـ يا في أربعة مكاضع في القرآفع صرفً نٍ مى  -ِ

 كاضع.مالنص، تميزىا عف غيرىا مف ال بداللة سياقية خاصة يحتمميا

 ار، فالمعنى اىبطكا مصرا مفالتفسير المرحمي لمقصة يدعك العتبارىا مصرا مف األمص -ّ

بعد رفضيـ دخكؿ األرض المقدسة، كاستحقاقيـ  إعراضو عميو السبلـ عف بني إسرائيؿ، قبيؿ 

التيو في األرض، كتذمرىـ مما أنعـ ا عمييـ مف المف كالسمكل، كاستبداليـ الذم ىك أدنى 

بالذم ىك خير. فالمنطؽ أف يقصد عميو السبلـ، تنكير المصر، ال تكريميـ بإرجاعيـ إلى ديارىـ 

                                                           

: فتح البياف، مرجع سابؽ، صديؽ محمد ،خاف. كبنظر: ُْٓ/ُينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ،  ُ)
 .ِْٓ/ُكينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  .ُِٖ/ُ

: معجـ القراءات القرآنية،  ِ)  .ْٔ/ ُ، مرجع سابؽينظر: عمر، أحمد مختار كعبد العاؿ سالـ مكـر
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المقدسة، ال المككث في مصر، كىذا يخالؼ في أرض مصر، فقد كتب ا عمييـ دخكؿ األرض 

 .(ُ)كا تعالى أعمـ لبني إسرائيؿ.عز كجؿ التسمسؿ المرحمي الذم أراده ا 

 عدىا بمعنى البمد أبمغ في التكبيخ، ليدليـ عمى أف ما طمبكه مكجكد في أم مكاف.  -ْ

 ثالثا: ياء النسب.
كيرل المبرد أنيا جاءت مشددة " لئبل  ىي ياء مشددة دالة عمى النسبة تبلـز األسماء، 

 ، كتشير إلى دالالت مختمفة غير النسبة منيا:(ِ)يمبتس بياء اإلضافة التي ىي اسـ المتكمـ"

، كمثالو: المبالغة: كسماه ابف جني االحتياط في إشباع معنى الصفة، لتككيد الكصؼ -ُ

 .(ّ)أم دكار "؛كالدىر باإلنساف دكارمٌ "

كما في ركمي مف  ز الكاحد مف اسـ الجنس الجمعي؛ميّْ تي إذ التفريؽ بيف الجنس الكاحد:  -ِ

، كسماىا   .(ْ)ياء الكحدة األستراباذمرـك

كمف النماذج الخاصة بياء النسب كعبلمة الحقة في سياؽ قصة مكسى عميو السبلـ، ياء 

    كما في قكلو تعالى: مراتكتكررت في سكرة طو ثبلث النسب  البلحقة بآخر كممة )السامرٌم(، 

  ُّـي السَّاًمًرم مَّيي جماعة مف المفسريف  كذىب، (ٖٓ)طو:  قىاؿى فىًإنَّا قىٍد فىتىنَّا قىٍكمىؾى ًمٍف بىٍعًدؾى كىأىضى

كىك جاء في الكشاؼ:" ، (ٓ)كىي قبيمة مف بني إسرائيؿ اسـ منسكب إلى السامرة أف السامرمٌ إلى 

منسكب إلى قبيمة مف بنى إسرائيؿ يقاؿ ليا السامرة. كقيؿ: السامرة قـك مف الييكد يخالفكنيـ في 

كقيؿ: كاف عمجا مف كرماف، كاسمو مكسى بف ظفر،  بعض دينيـ: كقيؿ: كاف مف أىؿ باجرما.

 .(ٔ)"ككاف منافقا قد أظير اإلسبلـ، ككاف مف قـك يعبدكف البقر

                                                           

 .ِٔٓ/ُينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  ُ)
 .ُّّ/ّالمبرد: المقتضب، مرجع سابؽ،  2)
 .َُٔ/ّينظر: ابف جني: الخصائص، مرجع سابؽ،  (ّ
 .ٕٗ/ِشافية ابف الحاجب، مرجع سابؽ،  : شرحاألستراباذمالرضي ينظر:  (ْ
. كينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، مرجع سابؽ، ُٖ/ّينظر: الزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ،  (ٓ
 . ٕٖ/ِِ. كينظر: الفخر الرازم: مفاتيح الغيب، مرجع سابؽ، ّٕٔ/ٕ
 .ُٖ/ّالزمخشرم: الكشاؼ، مرجع سابؽ،  (ٔ
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نسبة قبيمة السامرة إلى بني إسرائيؿ، إنما ىي" أمة مف الطاىر بف عاشكر  يرفضفيما  

فمسطيف قبؿ مصير  سكاف فمسطيف في جية نابمس في عيد الدكلة الركمية )البيزنطية( ككانكا في

مع  -عميو السبلـ–فمسطيف بيد بني إسرائيؿ ثـ امتزجكا باإلسرائيمييف كاتبعكا شريعة مكسى 

 .(ُ)عف طريؽ الييكد"تخالؼ في طريقتيـ 

ب، أف تككف السامرة قرية مف كمف االحتماالت األخرل التي كضعيا ابف عاشكر لياء النس

فتى قبطيا دخؿ بيف بني إسرائيؿ لصنعة يصنعيا ليـ، أك تككف  السامرمٌ يككف ل مصر، فقر 

، أك (ِ)مف أىؿ )ًكرماف(" " عف سعيد بف جبير: كاف السامرمٌ فأكرد ( تعريبا لػ )ًكرماني(،)السامرمٌ 

لتعريؼ في أكلو كتككف الـ ا ( حرفا أصيبل؛ كالياء في عمي مثبل،أف تككف الياء في )السامرمٌ 

 .(ّ)نقؿ االسـ مف العبرانية زائدة، عمى أساس

لـ تكف عمى عيد مكسى عميو  السامرةعمى مف ادعى أف الببلغي محمد الشيخ  كرد

أف اسـ بفي بني إسرائيؿ في عصره،  ال يكجد سامرمٌ  مف ثـٌ كبنيت بعده بخمسة قركف، ك السبلـ 

في األصؿ العبراني في العيد  ب عف األصؿ العبراني )شمركف(، فسمي السامرمٌ السامرة اسـ معرٌ 

، ذلؾ أف ىناؾ مف المدف التي القديـ )شمركني(، كالسامرية )شمركنيت(، كالسامريكف )شمركنيـ(

مدينة شمركف، ككانت تحت حكـ ممؾ  -مكسى عميو السبلـ أحد أتباع–افتتحيا يكشع بف نكف 

فكانت قريبة العيد بو عميو السبلـ، كتعريب شمركف ىك السامرة، إذ كثيرا ما تبدؿ الشيف في 

   .(ْ)العبرية سينا في العربية، كإبداؿ الشيف في يكشع لتصبح اليسع

                                                           

 .َِٖ/ُٔ ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، (ُ
 .ُِٖ/ُٔابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  (ِ
 .َِٖ/ُٔينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  (ّ
ينظر: الببلغي، محمد جكاد: اليدل إلى ديف المصطفى، تحقيؽ: تكفيؽ الفكيكي، دار الكتب اإلسبلمية، )د.  (ْ

 .َُّ/ُـ، ُٓٔٗـ(، 
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نسبة إلى سامر أك شامر بمعنى  كذىب عبد الكىاب النجار إلى احتماؿ أف السامرمٌ 

 . (ُ)( كمأخكذة مف شمر أم حرسكتنطؽ في العبرية )شكمير الحارس،

النظر في اآلراء السابقة، يمكف ترجيح رأم الحجة الببلغي، إذ استند في مقارناتو  كبعد

الكتاب المقدس بعيديو القديـ كالجديد، فكاف قادرا عمى عقد مقارنة لفظية، كتتبع مراحؿ عمى 

في  بيف العيديف، كتحكالتو في العربية، لذا يفترض البحث أف ياء النسب ()السامرمٌ  تطكر المفظ

إلى قرية )شمركف( التي كانت عمى عيده عميو السبلـ. كىك ما أيده  تنتمي ( عبلمة )السامرمٌ 

ؿ كاندمج ببني إسرائي ة قرية في مصر، خرج منيا السامرمٌ مذىب الطاىر بف عاشكر، بأف السامر 

  . (ِ)لصناعة أك حرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ِِْ، )د. ت(، ص ّالنجار، عبد الكىاب: قصص األنبياء، دار إحياء التراث العربي، بيركت، طينظر:  (ُ
 .ُِٖ/ُٔينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  (ِ
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 المبحث الثاني

 في الصيغة االسمية المغكم األثر الداللي لمزمف

 في قصة مكسى عميو السبلـ
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 األكؿ: الزمف المغكم. المطمب 

يرل إبراىيـ أنيس أف فكرة الزمف المغكم، اقترنت بالتطكر الفكرم اإلنساني، فاتخذ التعبير  

الزمني أساليب مختمفة انسجمت كطبائع المغات البشرية، كأف ىذا التطكر جاء اعتباطيا، بعيدا عف 

 .(ُ)ختمؼ باختبلؼ المغاتالمنطقية العقمية، كمف ذلؾ نشأت فكرة التقسيـ الزمني لمغة، كا

. كيرل (ِ)اسـ لقميؿ الكقت ككثيره، كالزمف كالزماف ىما العصر (كفي لساف العرب )الزمف 

فيك متجدد معمـك ييقٌدر بو متجدد  ف ىك مقدار حركة الفمؾ، أما عند المتكمميفاالجرجاني أف الزم

، فإذا اقترنا،  ، كالمجيء مكىـك ، نحك قكلؾ: أتيتؾ عند طمكع الشمس، فطمكع الشمس معمـك مكىـك

كالزمف المغكم عند ميدم المخزكمي عبارة عف:" صيغ تدؿ عمى كقكع أحداث في  .(ّ)زاؿ اإليياـ

 .( ْ)زمنية عند المتكمـ"مجاالت زمنية مختمفة، ترتبط ارتباطا كميا بالعبلقات ال

حاكؿ تماـ حساف أف يفرؽ بيف )الزمف( ك)الزماف(، فجعؿ )الزمف( يدخؿ في تحديد فيما 

، كعٌرؼ الزماف بأنو:" كمية رياضية مف (ٓ)معنى الصيغ المفردة، كتحديد معنى الصيغ في السياؽ

منطؽ يأبى ف الأل التخصيص؛  امطمبي ىذالكرد مالؾ  .(ٔ)كميات التكقيت تقاس بأطكاؿ معينة"

 .(ٕ)في الداللة، كينتمياف لمادة لغكية كاحدة استعماؿ مصطمحيف بعيديف

عبر عنيا صرفيا صيغ التصريؼ ذىب قدكر إلى أف الزمف مقكلة صرفية كنحكية عامة تي ك 

كالمستقبؿ، رغـ  ،كالحاضر ،ة ىي: الماضيرئيس الفعمي، كتشترؾ المغات في ثبلثة أزمنة صرفية

                                                           

  .ُِٓ – َُٓينظر: أنيس، إبراىيـ: مف أسرار المغة، مرجع سابؽ، ص ُ)
 لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )زمف(.ينظر: ابف منظكر:  (ِ
ـ، ُٕٖٗىػ(: التعريفات، تحقيؽ: عبد الرحمف عميرة، عالـ الكتب، بيركت، ُٖٔينظر: الجرجاني، عمي )ت:  (ّ

 .ُِٓص 
 . ُْٕص  مرجع سابؽ، المخزكمي، ميدم: في النحك العربي، نقد كتكجيو، (ْ

 .ِِْ-ُِْمرجع سابؽ، ص  ،ينظر: حساف، تماـ: المغة العربية معناىا كمبناىا (ٓ
 .ِِْصمرجع سابؽ، حساف، تماـ: المغة العربية معناىا كمبناىا،  (ٔ

 .ُٔـ، صُٖٔٗالييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  ينظر: المطمبي، مالؾ يكسؼ: الزمف كالمغة، ٕ)
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طرؽ التعبير عف الزمف صرفيا كنحكيا مف جية، كفي عدد ما تتضمنو مف األزمنة اختبلفيا في 

 .ىي: الماضي، كالمضارع، كاالستقباؿ ة في العربيةثبلثالرئيسة ال كاألزمنة .(ُ)مف جية أخرل

الزمف في صيغ  رى صٍ كأخذ المغكيكف المحدثكف عمى النحاة األكائؿ ىذا التقسيـ، كحى   

مما دعا ؛ (ِ)ط الزمف بالفعؿتبار كفكرة اكرفضكا كجكد زمف صرفي في العربية، كتراكيب محددة، 

:" ال شؾ أف إذ يقكؿ، (ّ)يةدراسة أساليب الصيغ مستقمة عف الفكرة الزمن إبراىيـ أنيس لمنظر في

بيف فيما ميز تماـ حساف ، (ْ)ربط الصيغة بزمف معيف يحممنا في العربية عمى الكثير مف التكمؼ"

، (ٓ)"ىك:" كظيفة الصيغة )الفعمية( المفردةعنده ، فالزمف الصرفي النحكم كالزمف الصرفيالزمف 

، فالزمف الصرفي (ٔ)مفيـك الزمف النحكم فيك:" كظيفة في السياؽ يؤدييا الفعؿ أك الصفة"أما 

إذ انتقد مالؾ  .(ٕ)كىك ما نفاه عدد مف المحدثيفمتعمؽ بالصيغة في ذاتيا بعيدا عف السياؽ، 

ؿ صيغة فعؿ األمر تدؿ داللة قاطعة عمى الزمف مف غير أف عٍ حساف في محاكلتو جى تماـ المطمبي 

 .(ٖ)يعرض إلمكانات تمؾ الصيغة التي تتجاكز الزمف أحيانا

ميص المطمبي إلى أف تحديد معنى الزمف الصرفي يحتاج إلى أمريف   :(ٗ)كخى

 األكؿ: فحص بنى الصيغ الزمنية كما تشتمؿ عميو مف تحديث لمدالالت. 

 .كتغيرىا الداللة الصرفيةراقبة الصيغ في االستعماؿ كثبكت الثاني: فحص الزمف النحكم بم

                                                           

 .ِٔٓص ـ، ََِٖ، ّدار الفكر، دمشؽ، ط: مبادئ المسانيات، ، أحمد محمدينظر: قدكر (ُ
رفض مجمكعة مف الكصفييف العرب ىذا التقسيـ  الزمني لمصيغة، ال سيما الفعمية منيا، كالكقكؼ عمى ىذا ( ِ
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الرد عمى ىذا التكجو، كينظر: عبد المقصكد، عبد المقصكد محمد: دراسة البنية الصرفية  في ضكء المسانيات، 

 .ُٓٗ -ُْٗمرجع سابؽ ص 
 .ُٕٓ( ينظر: أنيس، إبراىيـ: مف أسرار المغة، مرجع سابؽ، ص 3
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 .َُْص( حساف، تماـ: المغة العربية معناىا كمبناىا، مرجع سابؽ، ٓ
 .َِْ( حساف، تماـ: المغة العربية معناىا كمبناىا، مرجع سابؽ، صٔ

 .َُٔينظر: المطمبي، مالؾ يكسؼ: الزمف كالمغة، مرجع سابؽ، ص  ٕ)
 .ْْالزمف كالمغة، مرجع سابؽ، ص  ينظر: المطمبي، مالؾ يكسؼ: ٖ)

 .ْٓ-ْْينظر: المطمبي، مالؾ يكسؼ: الزمف كالمغة، مرجع سابؽ، ص  ٗ)
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 صكر لمزمف المغكم، مغة"، ثبلثكما رصد مالؾ المطمبي في كتابو المكسـك بػ "الزمف كال 

  الصرفي، كالزمف الداللي.لزمف النحكم، كالزمف اىي 

قدرة العربية عمى تحديد الزمف اتيمت فييا شبيات، عبلقة الصيغ بالزمف كدارت حكؿ فكرة 

ال  ،خرلاألمغات كما في بعض العف مكاكبة الزمف المغكم  يغيا كسياقاتيا، كقصكرىامف خبلؿ ص

التطبيقي ال النظرم لمزمف عنى ىذا المبحث بالجانب إذ يي  لمقاـ؛في ىذا ا مناقشتيامجاؿ ل

 . (ُ)المغكم

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

كما بعدىا، كينظر: عبد المقصكد، عبد المقصكد  ْٖ( ينظر: المطمبي، مالؾ: الزمف كالمغة، مرجع سابؽ، ص ُ
 كما بعدىا. ُْٗمحمد، دراسة البنية الصرفية، مرجع سابؽ، ص 
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 .في األسماءالمطمب الثاني: الداللة الزمنية لمصيغ الصرفية 

 مقدمة: 

أف الزمف المغكم خاص بالفعؿ كحده دكف االسـ، كأف إمكانات  يتبادر إلى الذىف عادة

كمردُّ  ،الماضي، كالمضارع، كاألمرف الزمف في الصيغ الفعمية الثبلث المغة محدكدة في التعبير ع

ذلؾ إلى معيار النحاة األكائؿ لتمييز الفعؿ بقرنو بالزماف، فالفعؿ ما دؿ عمى معنى كزماف، أما 

  .(ُ)فيقتصر عمى المعنى فقط ،االسـ

اج إمكانية اقتراف االسـ بالزماف، إال أف ىذا االقتراف يختمؼ عما عميو ميز ابف السرٌ ك  

ذا دلت عمى معنى كزماف فإذا كانت المفظة   الفعؿ، إذ يقكؿ:" تدؿ عمى زماف فقط فيي اسـ، كا 

 .(ِ)"فيي فعؿ، كأعني بالمحصؿ الماضي كالحاضر كالمستقبؿ ؿصَّ حى مي 

كنظر ابف يعيش في داللة المصدر عمى الزمف، إذ يقكؿ:" كأما المصدر فإنو يعمؿ عمى 

 . (ّ)كؿ حاؿ، سكاء كاف ماضيا أك حاضرا أك مستقببل"

فيما تنبو بعض النحاة إلى الداللة الزمنية  لبعض األسماء، فجعمكا داللة الفعؿ عمى  

الزمف داللة كضعية، كداللة االسـ عمى الزمف داللة عارضة. يقكؿ السيكطي في معرض تمييزه 

ف دال عمى الزماف المعيف فداللتيما عميو عارضة"  .(ْ)لبلسـ:" ككذا اسـ الفاعؿ كالمفعكؿ ألنيما كا 

ي صكرة ما، ال تقؿ كضكحا عف فأنيس أف المصدر يرتبط بالزمف إبراىيـ كعند المحدثيف يرل 

  .(ٓ)عمى حد تعبيره ارتباط الفعؿ بو

كبناء عمى ما سبؽ تتضح عبلقة الزمف باألسماء، كأف مف األسماء ما تحمؿ في صيغتيا 

داللة زمنية، كتختمؼ النظرة إلى تمؾ الداللة الزمنية، كالفرؽ بينيا كبيف زمف الفعؿ، كيفرؽ فاضؿ 

                                                           

 .ِٖ/ُ، ، مرجع سابؽالمفصؿ شرح :يعيش فاب ينظر: ُ)
 .ّٖ/ُابف السراج: األصكؿ في النحك، مرجع سابؽ،  ِ)
 .ِٖ/ْ ،سابؽ مرجع: شرح المفصؿ، شيعي ابف ّ)
 .ِٔ/ُالسيكطي، جبلؿ الديف: ىمع اليكامع، مرجع سابؽ،  ْ)
 .ُٔٓينظر: أنيس، إبراىيـ: مف أسرار المغة، مرجع سابؽ، ص  ٓ)
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، السامرائي بيف داللة الزمف في الفعؿ كفي اسـ الفاعؿ، فيرل أف زمف الفعؿ داؿ عمى الحدكث فقط

، كيضرب مثاال لذلؾ؛ سـ الفاعؿ معنى الحدكث كثبات الصفةالزمنية الداللة الفي حيف تحمؿ 

(، يفيد داللة  :فقكلنا ( ك )كاف خالد مجتيدا في العاـ المنصـر )اجتيد خالد في العاـ المنصـر

الماضي في )اجتيد(، كأف االجتياد حصؿ منو في كقت سابؽ، بينما تدؿ )كاف مجتيدا( عمى أف 

   . (ُ)ذلؾ كاف صفة ثابتة فيو في ما مضى

ية دد، في حيف تقـك الداللة الزمنة الزمنية لمفعؿ مبنية عمى التجفينا إشارة إلى أف الدالل

 عمى الثبكت لمصفة. سـ الفاعؿفي ا

نما مع مبلحظة أ ف القصة القرآنية ال يعنييا مف الزماف تحديد تاريخ حادثة أك مدة، كا 

ناىا كسياقاتيا، فالبعد الزمني في القصة القرآنية مختمؼ عف سائر القصص، فيك يبرز ذلؾ في بي 

نما ىك زمف يتناسب كالغرض القرآني، كيساىـ في  ليس تراتيبيا، أك تأريخيا، أك محركا لؤلحداث، كا 

، كعمى ىذا قاـ تكظيؼ عنصر الزمف في قصة مكسى (ِ)ـ ذلؾ الغرضدعرض الحدث الذم يخ

عميو السبلـ، فكاف خارجيا باأللفاظ الدالة عمى الزمف، داخميا بالبنى كالتصريؼ المعبر عف دالالت 

 الفركؽ الكمية لمحركات.زمنية، نسبيا مف خبلؿ 

 كستطمع الدراسة عمى الداللة الزمنية كفؽ المنيج اآلتي: 

ىي: المصدر، كاسـ ك الصيغ االسمية التي تحمؿ دالالت زمنية في سياقات معينة   -ُ

 الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ، كالصفة المشبية.

الزماف في ذاتيا، دكف سياؽ، كالدىر،  التي تشير في داللتيا إلىلفاظ األ صيغ ك ال -ِ

 كالكقت، كالحقبة، كاألمد، كالعصر.

 بلؿ معيار الفركؽ الكمية لمحركات.تشير إلى معنى زمني مف خ الصيغ التي -ّ

                                                           

 .ْٓالسامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في العربية، مرجع سابؽ، صينظر:  (ُ
ينظر: السعدكف، نبياف حسكف: الزمف في القصة القرآنية قصة مكسى أنمكذجا، بحث منشكر في مجمة كمية  ِ)

 .ّـ، ص َُِْ، ُٓ/ُالعمكـ اإلسبلمية )د.ـ(، المجمد الثامف، العدد 
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الداللة الزمنية كالمعنى الزمني لمجمكعة النقطة األكلى الخاصة بكاستكفت الدراسة معالجة 

المفعكؿ، كالصفة المشبية، كتناكلت نماذج منيا ارتبطت مف الصيغ الصرفية، كاسـ الفاعؿ، كاسـ 

فادتيا  بقصة مكسى عميو السبلـ، ككضحت األثر الزمني لمصيغ عمى داللة القصة الكريمة، كا 

سـ بو الفصؿ معنى المضي، كالحالية، كاالستقباؿ، ضمف معيار اختيار الصيغة الصرفية، الذم كي 

 .(ُ)األكؿ مف الدراسة

في ىذا الجانب إلى أف في اسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ، كالصفة المشبية كخميصت الدراسة 

كتدؿ عمييا الصيغ الصرفية السابقة، إذ  إلى سياقات كقرائف خاصة، تبرزىا ، تنتميزمنيةن  معانيى 

 تنتمي الداللة الزمنية فييا إلى فصيمة الزمف النحكم ال الزمف الصرفي.

 الزمف في القصة: ألفاظ

 ألفاظ  لدراسة الداللة الزمنية في القصة الكريمة خاص بألفاظ الزمف؛ كىي كالبعد الثاني

تعبر تمؾ األلفاظ عف المحكر الزمني مف محاكر القصة ك  تحمؿ في ذاتيا معاني دالة عمى الزماف.

الخارجي، الذم يبرز مجمكعة مف الدالالت الزمنية في الكريمة، كتؤطر الكقائع القصصية، بالزمف 

 أحداث القصة. 

كتقؼ الدراسة عمى طائفة مف ألفاظ الزمف ذات األثر الداللي في قصة مكسى عميو  

في آيات القصة  السبلـ، كتبيف دكرىا في تجمية الحدث، كتفسير المكقؼ، كفؽ تسمسؿ ذكرىا

عيمير، ك حقيبا، ك العيد، ك ضحى، ك ، اليـكك ليمة، ك السنة، ك الي:) السبت، كىي عمى التك  ،الكريمة

 . األمس(ك 

ًمٍمتيـي الًَّذيفى اٍعتىدىٍكا  كالسبت ىك الراحة في القصة الكريمة، فجاء في قكلو تعالى:  لىقىٍد عى كى

اًسًئيفى  ـٍ كيكنيكا ًقرىدىةن خى ـٍ ًفي السٍَّبًت فىقيٍمنىا لىيي نما جي (ٓٔ) البقرة:  ًمٍنكي السبت راحة لبني عؿ ، كا 

، احتالكا لذلؾ نقطاعاإسرائيؿ، كا ـٍ عىًف قاؿ تعالى: لمعبادة، فمما مينعكا الصيد ىذا اليـك كىاٍسأىٍليي
                                                           

نكاف )األثر الداللي الختيار المشتقات في قصة مف ىذا البحث، بع ينظر: المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ (ُ
   .ِْمكسى عميو السبلـ(، ص
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ـٍ  ٍبًتًي ـٍ يىٍكـى سى ـٍ ًحيتىانييي اًضرىةى اٍلبىٍحًر ًإٍذ يىٍعديكفى ًفي السٍَّبًت ًإٍذ تىٍأًتيًي يىٍكـى اٍلقىٍريىًة الًَّتي كىانىٍت حى الى  شيرَّعنا كى

ـٍ ًبمىا كىانيكا يىٍفسيقيكف ـٍ كىذىًلؾى نىٍبميكىي كف آالت الصيد ، فكانكا يعدٌ (ُّٔ)األعراؼ:  يىٍسًبتيكفى الى تىٍأًتيًي

فيو بغير العبادة، ألف الحيتاف كانت تكثر عمى شكاطئيـ  يـك السبت، كىـ مأمكركف أال يشتغمكا

يـك السبت، كال تأتييـ سائر األسبكع، قيؿ: فحفركا حفرة يخرج إلييا ماء البحر عمى أخدكد، فكانكا 

، كىك في عقيدة بني إسرائيؿ يـك لمراحة حتى (ُ)يحصركف الحكت في الحفرة، حتى األحد فيأخذكه

 عصرنا ىذا.

 -ممحقة بجمع المذكر السالـ –سنيف عمى سنكف ك ف أيضا جمعو لفظ لمزم (نةالسٌ )ك 

ي عشر شيرا، ككردت في القرآف الكريـ بمعنى السنة ، كىي مدة اثنعمى جمع التأنيث كسنكات

ٍذنىا آؿى ًفٍرعىٍكفى  الزمنية في مكاضع مختمفة، كبمعنى القحط كالجدب في قكلو تعالى: لىقىٍد أىخى كى

كفى ًبالسًّْنيفى  ـٍ يىذَّكَّري نىٍقصو ًمفى الثَّمىرىاًت لىعىمَّيي كمعمـك أف داللة استخداـ لفظ  (َُّ)األعراؼ:  كى

الشدة كالجدب، في حيف يأتي لفظ )العاـ( ليدؿ معنى إلى غالبا في القرآف الكريـ )السنة( يشير 

اـه ًفيًو  ثيَـّ يىٍأًتي عمى الخير كالرغد كالرخاء؛ بدليؿ قكلو تعالى في سكرة يكسؼ: ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى عى

كفى  ًفيًو يىٍعًصري كما ينطبؽ عمى قصة مكسى عميو السبلـ ىك  (،ْٗ)يكسؼ:  ييغىاثي النَّاسي كى

لىًبٍثتى ًفينىا ًمٍف عيميًرؾى قى المعنى الزمني في سياقات عدة، منيا قكلو تعالى: ًليدنا كى بّْؾى ًفينىا كى ـٍ نيرى اؿى أىلى

في معرض حكار فرعكف مع مكسى عميو السبلـ كتذكيره بفضمو عميو،  (ُٖ)الشعراء:  ًسًنيفى 

في قصره، كمككثو بينيـ سنيف، كمف تكظيؼ ىذا العنصر الزمني في القصة، تذكير ا  كنشأتو

لمكسى عميو السبلـ بنجاتو مف فرعكف، كتسخير أرض مديف لو فمبث فييا سنيف، حصؿ خبلليا 

فىتى  عمى الزكجة كالعمؿ كاالستقرار كاألماف مف بطش فرعكف؛ قاؿ تعالى: ْـّ كى ٍينىاؾى ًمفى اٍلغى نَّاؾى فىنىجَّ

مىى قىدىرو يىا ٍديىفى ثيَـّ ًجٍئتى عى  (.َْ)طو:  ميكسىى فيتيكننا فىمىًبٍثتى ًسًنيفى ًفي أىٍىًؿ مى

                                                           

 . َِْ/ٓينظر: األندلسي، أبك حياف: البحر المحيط، مرجع سابؽ،  ُ)
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ـٍ أىٍربىًعيفى سىنىةن كجاء لفظ الزمف )السنة( مفردا في قكلو تعالى:  مىٍيًي رَّمىةه عى قىاؿى فىًإنَّيىا ميحى

مىى  (، عند الحديث عف عقكبة التيو ِٔ) المائدة:  اٍلقىٍكـً اٍلفىاًسًقيفى يىًتيييكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىبلى تىٍأسى عى

التي فرضيا ا تعالى عمى بني إسرائيؿ؛ فحكـ عمييـ بالتيو أربعيف سنة لما رفضكا القتاؿ مع 

مكسى كدخكؿ األرض المقدسة التي فرضيا ا عمييـ. كقيؿ: إف في تحديد األربعيف سنة حكمة؛ 

. كقيؿ: ألنيـ عبدكا العجؿ أربعيف يكما فجعؿ عقاب كؿ يـك رعكم فيو الجاىؿألنيا غاية زمف ي

؛ كلعؿ (ِ)المدة باعتبار ذرارييـ" لقدير:" فيككف تكقيت التحريـ بيذه. كفي فتح ا(ُ)"سنة في التيو

الحكمة مف مدة التيو، أف يخرج مف أصبلبيـ جيؿ معتبر قكم اإليماف كالشكيمة قادر عمى حمؿ 

ميكا اأٍلىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى الًَّتي  يىا كدخكؿ األرض التي كتب ا عمييـ، قاؿ تعالى:الرسالة،  قىٍكـً اٍدخي

اًسًريف ـٍ فىتىٍنقىًمبيكا خى مىى أىٍدبىاًركي ـٍ كىالى تىٍرتىدُّكا عى  .(ُِالمائدة:  (كىتىبى المَّوي لىكي

القصة الكريمة، إذ عرضت اآليات الكريمة  في دكرا مفصميا)الميؿ( كلعب لفظ الزمف  

مكسى عميو السبلـ كمما يستشؼ مف سياؽ اآليات أف مشاىد مفصمية في القصة خبلؿ الميؿ، 

بىرو أىٍك  كمـ ربو بادئ األمر ليبل، قاؿ تعالى: ـٍ ًمٍنيىا ًبخى ًإٍذ قىاؿى ميكسىى أًلىٍىًمًو ًإنّْي آنىٍستي نىارنا سىآًتيكي

ـٍ تىٍصطىميكفى  ـٍ ًبًشيىابو قىبىسو لىعىمَّكي سىارى (، كقاؿ تعالى:ٕالنمؿ: ( آًتيكي ؿى كى ى ميكسىى اأٍلىجى فىمىمَّا قىضى

اًنًب الطُّكًر نىارنا قىاؿى أًلى  ٍذكىةو ًبأىٍىًمًو آنىسى ًمٍف جى بىرو أىٍك جى ـٍ ًمٍنيىا ًبخى ٍىًمًو اٍمكيثيكا ًإنّْي آنىٍستي نىارنا لىعىمّْي آًتيكي

ـٍ تىٍصطىميكفى  (، فاستعماؿ الصيغة الفعمية )آنست( تشير إلى الكحشة ِٗ)القصص:  ًمفى النَّاًر لىعىمَّكي

عد، كاستعماؿ بي ال ىا عف صعكبة مشاىدة النار نيارا عمفيما قبؿ، كغالبا ما يككف ذلؾ ليبل، عد

الفعؿ )تصطمكف( يشير إلى البرد الشديد في تمؾ الفترة، قيؿ: قد كاف في البرية في ليمة مظممة 

ليبل، قاؿ  جاء ربوئف أف مكسى عميو السبلـ فتمؾ قرا. (ّ)شديدة البرد كأخذ امرأتو الطمؽ

                                                           

 .َِٖ/ّاأللكسي: ركح المعاني، مرجع سابؽ،  ُ)
 .ّّ/ِمرجع سابؽ،  ،الشككاني: فتح القدير (ِ

 .ُُِ/َُصديؽ: فتح البياف، مرجع سابؽ، ينظر: خاف، محمد  ّ)
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اءىىىا نيكًدمى أىٍف بيكًرؾى مىٍف ًفي النَّاًر تعالى: افى المًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى فىمىمَّا جى سيٍبحى ٍكلىيىا كى مىٍف حى )النمؿ:  كى

ٖ.) 

ـٍ تعالى: بدليؿ قكلو ؛ب مكسى كقكمو مف فرعكف ليبلك ىر  ككاف فىأىٍسًر ًبًعبىاًدم لىٍيبلن ًإنَّكي

ٍنده ميٍغرىقيكفى ِّميتَّبىعيكفى ) ـٍ جي لغطاء ؛ كلعؿ ذلؾ أدعى (ِْ-ِّ)الدخاف:  ( كىاٍتريًؾ اٍلبىٍحرى رىٍىكنا ًإنَّيي

الميؿ أف يحجب مكسى كقكمو عف بصر فرعكف كجنده؛ مما يسيّْؿ ىركبيـ كنجاتيـ مف بطش 

 فاليركب غالبا ما يككف في الميؿ كىك ما يتسؽ مع الحدث.فرعكف كعممو. 

ٍدنىا  مكاعدة مكسى ربو بالميالي ال األياـ؛ قاؿ تعالى:كما كانت التكنية عف مدة  ٍذ كىاعى كىاً 

ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمٍف بىٍعًدًه كىأىٍنتيـٍ ظىاًلميكفى  ٍدنىا (، كقاؿ تعالى:ُٓ)البقرة:  ميكسىى أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن ثيَـّ اتَّخى كىاعى كى

قىا بًّْو أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن كى ًثيفى لىٍيمىةن كىأىٍتمىٍمنىاىىا ًبعىٍشرو فىتىَـّ ًميقىاتي رى كفى اٍخميٍفًني ميكسىى ثىبلى ؿى ميكسىى أًلىًخيًو ىىاري

( )األعراؼ:  (، كلعؿ السر في تكظيؼ لفظ الزماف ًُِْفي قىٍكًمي كىأىٍصًمٍح كىالى تىتًَّبٍع سىًبيؿى اٍلميٍفًسًديفى

رغـ أف األربعيف كانت أياما بشقييا الميؿ كالنيار، كما يرل الطاىر بف عاشكر؛ ألف" )الميؿ( 

تجردا لمكماالت النفسانية، كاألحكاؿ المىمىكية، منيا في النيار"النفس في الميؿ أكثر 
؛ فنكر (ُ)

الشمس يؤنس لمشغؿ كالنشاط لمعمؿ بالدنيا، كذلؾ مختمؼ في الميؿ كالظممة، فتغدك النفس أكثر 

كعمة ذلؾ  سكينة كىدكءا، كتنعكس تفكُّرات النفس إلى داخميا، كلذلؾ كاف الحض عمى قياـ الميؿ

 .(ِ)لب في كبلـ العرب، التكقيت بالميالي، فبداية األشير العربية منكطة بظيكر اليبلؿأيضا أف الغا

 : (ّ)مدة مناجاة مكسى باألربعيف ليمة لسببيف كما يعمؿ ابف عاشكر حصر 

إما ألف مكسى عميو السبلـ بمغ أقصى ما تحتممو قكتو البشرية، فباعده ا مف أف تعرض األكؿ: 

 .لو السآمة في الطاعة

 الثاني: أك أف الزيادة في المغيب ستفضي إلى أضرار أكبر في قكمو، بعد أف فتنكا بالعجؿ. 

                                                           

 .ٖٔ/ٗابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  ُ)
 ينظر: المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا. ِ)

 ينظر: المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا. ّ)
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( لفظ لمزمف  ، يحمؿ دالالت مختمفة في القرآف الكريـ؛ كاليـك الحاضر، أك مطمؽ ك)اليـك

قكلو  المتعددة. كفي قصة مكسى عميو السبلـ، كتحديدا في والزمف، أك يـك القيامة بأسمائ

قىٍد أىٍفمىحى اٍليىٍكـى مىًف اٍستىٍعمىىتعالى: فِّا كى ـٍ ثيَـّ اٍئتيكا صى (، فقد أشار اليـك إلى ْٔ)طو:  فىأىٍجًمعيكا كىٍيدىكي

داللة اليـك الحاضر، كىك يـك المبارزة بيف سحرة فرعكف كمكسى عميو السبلـ، كىك اليـك الذم 

ف سحرتو كيعدىـ كيمنييـ بالفبلح سيظير فيو صدؽ الصادقيف، كزيؼ الكاذبيف؛ فيحشد فيو فرعك

 إف تغمبكا عمى مكسى عميو السبلـ.

( في قكلو تعالى:كما عبٌ   ينىًة كىأىٍف ييٍحشىرى النَّاسي ر لفظ الزمف )اليـك ـٍ يىٍكـي الزّْ قىاؿى مىٍكًعديكي

ى مكعدا عميو السبلـ  فاختاره مكسى(، عف يـك مرتبط بحدث؛ كىك يـك عيدىـ، ٗٓ )طو: ضيحن

العيد ببعض مستمزماتو كىي لسحرة. إذ ىك يـك معمـك لمجميع، ككنى التعبير القرآني عف المقاء 

 الزينة. 

، كيقصد  ت اآلية لفظا آخر داال عمى الزمف ىك )ضحى( كىك جزء آخر مف أجزاء اليـك كى كحى

، كمأخكذة مف جدا ؛ الكقت مف طمكع الشمس إلى ارتفاع النيار كأف تبيض الشمسبالضحى

ٍحك، حً  الضَّ ٍحكة، كالضَّ يـك الزينة، أتى عمى مكسى عميو السبلـ المكعد بأف حدد . فبعد (ُ)ةيَّ كالضَّ

، كىك كقت الضحى، كيبدك أف  اختار كقتا  مكسى عميو السبلـ قدتخصيص جزء مف ذلؾ اليـك

تفرغ فيو الناس مف أشغاليـ فيك يـك عيد، ككقت الضحى كقت الجيئة كالذىاب كالسعي في 

عادة، كىك فيو أكبر عدد مف المتفرجيف، في كقت يزداد الحماس كالنشاط  يحتشدالمدف، فبذلؾ 

حكيما في اختياره دقيقا في تعيينو،  مكسىأكضح أكقات النيار كأشدىا سطكعا لمشمس. فكاف 

     .(ِ)ليككف أبعد مف الريبة كأبيف لكشؼ الحؽ كليشيع في جميع أىؿ الكبر كالمدر" " ؛الزماف

فَّ كىًثيرنا ًمفى النَّاًس عىٍف أما في قكلو تعالى:  ٍمفىؾى آيىةن كىاً  يؾى ًببىدىًنؾى ًلتىكيكفى ًلمىٍف خى فىاٍليىٍكـى نينىجّْ

(، كفي معرض (ِٗ)يكنس:  آيىاًتنىا لىغىاًفميكفى  ، المعرفة بػ تقريع ا تعالى لفرعكف، فتشير )اليـك
                                                           

 ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )ضحك(. (ُ
 .ِْٔ/ٖسابؽ، خاف، محمد صديؽ: فتح البياف، مرجع  (ِ
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فيك اليـك المعيكد بيف بني إسرائيؿ، كمف إلى الزمف الحاضر كمطمؽ الزمف،  )أؿ( العيدية،

  غدت نجاة بدف فرعكف عبرة لؤلمـ عمى مر القركف. بعدىـ، إذ

قيبا(، ك) ٍقبة(؛ كمف ألفاظ الزمف األخرل الكاردة في القصة الكريمة المفظ )حي ( جمع )حي قيبي الحي

ٍقب، كأحقاب قيب، كحي ، كذىب الفراء (ُ)كىي السنة، كقيؿ: ىي مدة مبيمة مف الزمف، كجمعيا حي

ق( أف داللة ىذا المفظ لدل أىؿ المغة ّّٖكذكر النَّحَّاس )ت:  ،(ِ)كالزجاج إلى أنيا ثمانكف سنة

مكسى عميو السبلـ في قكلو  . ككردت عمى لساف(ّ) زماف مف الدىر مبيـ غير محدكدتدؿ عمى 

قيبنا تعالى: ٍيًف أىٍك أىٍمًضيى حي تَّى أىٍبميغى مىٍجمىعى اٍلبىٍحرى ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلفىتىاهي الى أىٍبرىحي حى (، َٔ)الكيؼ:  كىاً 

ـى فتاه أنو عاـز عمى كصكؿ مجمع البحريف، كىك المكاف المحدد  كأراد مكسى بيذه الصيغة أف ييٍعًم

الصالح، حتى إف كمفو ذلؾ أف يسير دىرا مبيما غير محدكد. كقيؿ لعؿ ذلؾ عمى لمبلقاة العبد 

باب المجاز لشحذ عزيمة فتاه حتى يككنا عمى عـز كاحد، أك ىي عمى سبيؿ إحباط أم فكرة 

 .(ْ)لمرجكع

في قصة مكسى عميو السبلـ، كذلؾ في قكلو سياقية كحمؿ لفظ )العيد( داللة زمنية  

عى تعالى: ـي فىرىجى مىٍيكي سىننا أىفىطىاؿى عى ـٍ كىٍعدنا حى بُّكي ـٍ رى ـٍ يىًعٍدكي ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا قىاؿى يىا قىٍكـً أىلى

ٍكًعًدم ـٍ فىأىٍخمىٍفتيـٍ مى بّْكي به ًمٍف رى ـٍ غىضى مىٍيكي ـٍ أىرىٍدتيـٍ أىٍف يىًحؿَّ عى بدليؿ التعبير (، ٖٔ)طو:  اٍلعىٍيدي أى

خرؽ بنك إسرائيؿ كعدىـ لمكسى كأخمفكه  نما قصد زمف العيد الذم بينيـ، بعدما)أفطاؿ(؛ فكأ

كذكرىـ بكعد ا الحسف،  بالبقاء عمى طاعة ا كعبادتو كحده، كعبدكا العجؿ؛ فقرعيـ ككبخيـ 

                                                           

 ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )حقب(. ُ)
عرابو. كينظر: الزجاج، أبك إسحاؽُْٓ/ِينظر: الفراء: معاني القرآف، مرجع سابؽ،  ِ) مرجع ، : معاني القرآف كا 

   .ِٗٗ/ّ، سابؽ
 .ََّ/ِ، ينظر: أبك جعفر النحاس: إعراب القرآف، مرجع سابؽ (ّ
 .ّٓٔ/ُٓعاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ينظر: ابف  (ْ
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قريب، فكيؼ لك طاؿ العيد ؟! كالعيد ىك المدة مف كقت ، فقد كاف ببعيدليس  كأف عيدىـ بو

خبلفيـ إياه عد ا تعالىالزمنية بيف ك   . (ُ)بعبادة العجؿ لبني إسرائيؿ، كا 

لفظ )العيمير( داال عمى مدّْ السنكات التي قضاىا مكسى عميو السبلـ في كنؼ كجاء  

لىًبٍثتى ًفينىا ًمٍف عيميًرؾى ًسًنيففرعكف، في قكلو تعالى: ًليدنا كى بّْؾى ًفينىا كى ـٍ نيرى (، ُٖ)الشعراء:  قىاؿى أىلى

فمما جاء مكسى كىاركف فرعكف، كعرضا عميو الدعكة، أعرض فرعكف عف االىتماـ بدعكة مكسى 

ذكره نو ربيبيـ الذم قضى بينيـ عمرا، كما كرسالتو كعدؿ إلى تذكيره بنعـ آؿ فرعكف عميو، كأ

 ، حتى يرعكم عما جاء بو، كيرىب مف الجزاء. كىربو القبطيبفعمتو مف قتؿ 

في القصة الكريمة، كذلؾ في قكلو  الماضي القريبمس( عمى معنى )األ كدٌؿ لفظ الزمف    

وي قىاؿى لىوي ميكسىى إً تعالى: رىهي ًباأٍلىٍمًس يىٍستىٍصًرخي اًئفنا يىتىرىقَّبي فىًإذىا الًَّذم اٍستىٍنصى نَّؾى فىأىٍصبىحى ًفي اٍلمىًدينىًة خى

كالتعريؼ في )األمس( ًعكض عف المضاؼ إليو، أم بأمًسو إذ ، " (ُٖ)القصص:  لىغىًكمّّ ميًبيف

ذا عيٌرفت نيكّْرت، . (ِ)ليس ىك أمسنا لكقت نزكؿ اآلية" كفي )األمس( فيي كممة إذا نيكّْرت عيٌرفت، كا 

، بسبب رجؿ مف قكمو، إذ ألفاه مكسى في كقتمو قبطيادثة ككز مكسى عميو السبلـ لمإشارة إلى ح

اًئفنا  جديد، قاؿ تعالى: قبطيكفي مشكمة جديدة يستنصره عمى حادثة أخرل  ًدينىًة خى فىأىٍصبىحى ًفي اٍلمى

وي قىاؿى لىوي ميكسىى ًإنَّؾى لىغىًكمّّ ميًبيفه ) رىهي ًباأٍلىٍمًس يىٍستىٍصًرخي ( فىمىمَّا أىٍف أىرىادى أىٍف ُٖيىتىرىقَّبي فىًإذىا الًَّذم اٍستىٍنصى

عىديكّّ لىييمىا قىاؿى يىا ميكسىى أىتيًريدي أىٍف تىٍقتيمىًني كىمىا قىتىٍمتى نىٍفسنا ًباأٍلىٍمًس ًإٍف تيًريدي ًإالَّ أىٍف  يىٍبًطشى ًبالًَّذم ىيكى 

مىا تيًريدي أىٍف تىكيكفى ًمفى اٍلميٍصًمًحيفى  بَّارنا ًفي اأٍلىٍرًض كى   (.ُٗ)القصص:  تىكيكفى جى

 

 

 

 
                                                           

 .ِِٖ/ُٔينظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ،  (ُ
 .ْٗ/َِ: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ابف عاشكر( ِ
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 في زمف القصة: الصكتية معيار الفركؽ الكمية لمحركات

يرل سمير استيتية أف الحركة ترتبط بالزمف ارتباطا كظيفيا، كىذا االرتباط يحدد طكؿ  

طكاؿ، كطكؿ الحركة ىك" المدة الزمنية التي األفي  ياالحركة، فتختمؼ بعض الحركات عف بعض

، (ُ)بالحركة"يستمر فييا شكؿ الفراغات العميا )فراغات فكؽ الحنجرة( ثابتا عمى حالو عند النطؽ 

كجاء في معجـ عمـ األصكات تعريؼ الفرؽ الصكتي كىك " فرؽ بيف صكتيف لغكييف ال يؤثر في 

الفرؽ الكمي بيف حاؿ كاف الفرؽ فكناتيكيا ال يؤثر في الداللة، كبناء عميو يعٌرؼ في . (ِ)المعنى"

 االختبلؼ الزمني بيف أطكاؿ الحركات، تسميما بأف أطكاليا متفاكتة. بأنوالحركات، 

ابف  إذ يقكؿ، فرؽ الكمي بيف الحركات التي عرفت بػ )الصكائت(كلمح القدماء ىذا ال

:" اعمـ أف الحركات أبعاض حركؼ المد كالميف، كىي األلؼ كالياء كالكاك، فكما أف ىذه جني

كىي الفتحة كالكسرة كالضمة، فالفتحة بعض األلؼ كالكسرة  الحركؼ ثبلثة فكذلؾ الحركات ثبلث،

بعض الياء، كالضمة بعض الكاك ... كيدلؾ عمى أف الحركات أبعاض ليذه الحركؼ أنؾ متى 

عمى نص ابف . كعمؽ إبراىيـ أنيس (ّ)أشبعت كاحدة منيف حدث بعدىا الحرؼ الذم ىي بعضو"

كألؼ المد ال يعدك أف يككف فرقا في الكمية، فألؼ أف القدماء أحسكا أف الفرؽ بيف الفتحة جني ب

، ككيفية نطؽ الفتحة كمكضع المساف معيا يماثؿ كؿ المماثمة النطؽ بألؼ المد ىي فتحة طكيمة

، كأف التفاكت بينيا المد بيف الحركات كحركؼ . كميز ابف يعيش(ْ)الكمية بينيمافي المد مع فرؽ 

 .(ٓ)رفا كالضعيؼ حركة، مع أنيما شيء كاحدراجع إلى ًعظىـ الصكت؛ فسمي العظيـ ح

                                                           

ـ، ََِّ، ّاستيتية، سمير: األصكات المغكية رؤية عضكية نطقية كفيزيائية، دار كائؿ لمنشر، عماف، ط ُ)
 . ُِْص
 .ُِٓـ، ص ُِٖٗالخكلي، محمد عمي: معجـ عمـ األصكات، )د.ـ(،  ِ)
 ،ـُٖٓٗىػ(: سر صناعة اإلعراب، تحقيؽ: حسف ىنداكم، دار القمـ، ِّٗابف جني، أبك الفتح عثماف )ت:  (ّ
ُ /ُٕ-ُٖ. 
 .ّٕ، ص ـُٕٓٗ ،ٓط ينظر: أنيس، إبراىيـ: األصكات المغكية، مكتبة اإلنجمك المصرية، القاىرة، (ْ
 . َِْ/ٓينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ، مرجع سابؽ،  (ٓ
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كطكؿ الحركة الكاحدة أمر نسبي، فقد يزيد كقد يقؿ؛ فالحركة الطكيمة في كبلـ سريع، 

فالزمف البلـز إلنتاج الحركة الطكيمة  القصيرة في الكبلـ نفسو، كمف ثـٌ أطكؿ بالضركرة مف الحركة 

ؿ عكامؿ أخرل في التفريؽ بينيما بالضركرة أطكؿ، مع التأكيد عمى ارتباطيما بالزمف ، كتدىخُّ

   .(ِ)أف الفرؽ بيف الحركة الطكيمة كالقصيرة، كمي ككيفي إذ رأل بعضيـ، (ُ)ككضع المساف

 ة،الطكيمك  ة،كالمتكسط ة،القصير قسـ استيتية الحركات كفؽ ارتباطيا بالزمف إلى ك 

. كيرد التقابؿ يسمى التنكع الكمي لمحركات، كمف ىذا التفاكت تتكلد الفركؽ الكمية بما (ّ)ةلطكَّ مكال

بيف الحركة الطكيمة كالقصيرة في العربية بكثرة، فقد تطٌكؿ الحركة القصيرة لتصبح طكيمة، كقد 

دافىعى  –كدىفىعى قكًتؿى ،  –قيًتؿى ك قاتىؿ ،  –تقٌصر الطكيمة كمثاؿ ذلؾ ما طرحو استيتية كما في:) قىتىؿ 

 .(ْ)سأىال( –ماال ، كسىأىؿى  –، كماؿى 

فيكلد ىذا الفرؽ الكمي فرقا ، ر فنكلكجيكقد ينتج عف ىذا الفرؽ الكمي في الحركات تغي

 ال يؤثر في الداللة ( ٓ)دالليا، كما في األمثمة أعبله، أك قد يتكلد عف ىذا الفرؽ تغير ألكفكني

في الفرؽ بيف  األلكفكني، كغالبا ما يقع ىذا التغير كيشمؿ مصطمح الفرؽ الصكتي المذككر أعبله

عد التعبير عف بي الحركة الطكيمة كالمطٌكلة، كفي حاالت كالنبر كالتنغيـ في المغة العربية، كمف ذلؾ 

شيء مشار إليو بالقكؿ: )ىنا.....اؾ(، فالتغيير الخاص بتطكيؿ الحركة في ىذا المثاؿ تغير 

ف تدخمت عكامؿ أخرل أثرت في الداللة كالتنغيـ أثر مباشر لتغيير الحركة في ، إذ ال ألكفكني، كا 

 .(ٔ)الداللة

                                                           

 .ِْٖينظر: استيتية، سمير: األصكات المغكية، مرجع سابؽ، ص  ُ)
 .ِّْـ، ص َُٖٗينظر: مصمكح، سعد: دراسة السمع كالكبلـ، عالـ الكتب، القاىرة،  ِ)
 .ِِْينظر: استيتية، سمير: األصكات المغكية، مرجع سابؽ، ص  ّ)
 السابؽ، الصفحة نفسيا. المرجع ْ)

كاحد مف عدة أصكات حقيقية تشترؾ في نقطة النطؽ أك كيفية النطؽ كترتبط معا في تكزيع تكاممي  ف:األلكفك (ٓ
أك تغير حر، كيدعى متغيرا صكتيا، كيمثؿ التعدد النطقي لمصكت الذم ال يغير في المعنى. ينظر: الخكلي، محمد 

 .ِِعمي: معجـ األصكات، مرجع سابؽ، ص 
 .ِْٓ، ص استيتية، سمير: األصكات المغكية، مرجع سابؽ، ينظر:  (ٔ
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مف  كمف أمثمة التغير الفكنكلكجي بسبب الفركؽ الكمية لمحركات ما ذكره ابف جني

استعماؿ لفظ )الغمٌك( مف غبل عمى صيغة فعكؿ، كعدـ استعماؿ )غبلء( عمى كزف فعاؿ، بقكلو:" 

 األلؼ كضعؼ كالضمتيف لمكاكيف فعاؿ لفظ مف أقكل فعكؿ لفظ ألف بالغمكٌ  القكؿ في غبل كخصكا

؛ فالغمك عندىـ (ُ)"السعر غبلء مف عندىـ كأعنى أعمى القكؿ في الغمك أف كذلؾ كالفتحتيف

لئلنساف أعنى كأىـ مف غبلء األسعار، فاستعمؿ فيو الكزف األقكل بحركاتو الطكيمة كالقصيرة؛ 

 الضمتيف كالكاكيف.  

كزناف: فعيؿ كفيعاؿ؛ كأنيف كأيناف، كنبيح  كيرل فاضؿ السامرائي أنو إذا اتفؽ لمصكت  

، كفتح الفـ باأللؼ كنيباح، فاألرجح أف )فيعاال( أبمغ كأقكل، ألف مدة األلؼ أطكؿ مف مدة الياء

كنظيره الصفات فعيؿ كفيعاؿ كطكيؿ كطيكاؿ، فصيغة )فيعاؿ( في الصفات  أكسع مف فتحو بالياء،

 . (ِ)اع أبمغ مف شجيعأبمغ مف )فعيؿ(، فكيراـ أبمغ مف كريـ، كشج

يتبيف مما سبؽ أف لمفرؽ الكمي لمحركات دكرا في البعد الداللي لمكممات، كارتباط ىذا 

الداللة الزمنية لؤللفاظ في بعض السياقات، كحتى تتضح  ؽ بالزمف، قد يؤدم إلى أثر ما فيالفر

 طرح األسئمة اآلتية: البحث، تي  يياالفكرة التي يرمي إل

ىؿ إطالة الحركة أك تقصيرىا يؤثر عمى الداللة الزمنية لبعض األلفاظ في قصة  -ُ

 مكسى عميو السبلـ؟ 

في سياؽ  مف الصيغ االسمية، ىؿ ىناؾ فرؽ زمني في الداللة بيف بعض المتقاببلت -ِ

 ؟ القصة الكريمة

جابة السؤاليف مرىكنة بدراسة الجدكؿ اآلتي المتضمف مجمكعة مف الصيغ االسمية ي ف كا 

تختمؼ غالبا بإطالة الحركة القصيرة أك العكس، مع  ، أللفاظ متقابمةقصة مكسى عميو السبلـ

                                                           

 .َُْ/ِابف جني: المحتسب، مرجع سابؽ،  (ُ
كينظر: الفراىيدم، الخميؿ بف  .ِٓينظر: السامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في العربية، مرجع سابؽ، ص  (ِ

 أحمد: العيف، مرجع سابؽ، مادة )شجع(.
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الكتابة  استخدمتقد الزمنية لمسياؽ القرآني. ك  دراسة أثر ىذا الفرؽ الكمي لمحركة في الداللة

 الصكتية لتكضيح اإلطالة أك التقصير الحاصؿ في حركات تمؾ الكممات.

 في قصة مكسى عميو السبلـ المتقابمة بفرؽ الحركةالصيغ االسمية مجمكعة جدكؿ 

 الرقـ
الصيغة ذات 

 الحركة القصيرة
 الكتابة الصكتية

الصيغة ذات الحركة 

 الطكيمة
 الكتابة الصكتية

 su>aalaka سيؤالىؾى  su>laka سيؤلىؾى  ُ

 idraakan< إدراكنا Darakan دىرىكنا ِ

 dakkaa>a دٌكاءى  Dakkan دىكِّا ّ

 aasifaa< آًسفا asifaa< أًسفا ْ

 yabna>ummii يىبنىؤيٌمي yabna>umma يىبنىؤَـّ  ٓ

 

في الجدكؿ أعبله يتضح االختبلؼ بيف الصيغ المتقابمة، كالفرؽ في كميات بالنظر 

 سياقاتيا. بالنظر فيإال فييا عمى الداللة الزمنية  كال يمكف تحديد أثر ذلؾالحركات بينيا، 

إلى آيات قصة مكسى عميو السبلـ ندرؾ أف السياؽ الذم جاءت فيو صيغة كبالعكدة  

ـٌ فإف في كؿ كممة حكمة كلكؿ صيغة  ،)سيؤلىؾ(، ىك سياؽ الخطاب الرباني لنبيو الكريـ، كمف ث

، أخذ يدعك ربو كيسألو األمكر التي تعينو و السبلـ األمر بدعكة فرعكفداللة، فبعد أف استمـ عمي

ٍدًرم ) تعالى: في قكلو مف رسالة عظيمة؛ٌمؼ بو عمى ما كي  يىسٍّْر ًلي ِٓقىاؿى رىبّْ اٍشرىٍح ًلي صى ( كى

ًزيرنا ًمٍف أىٍىًمي )ِٖ( يىٍفقىييكا قىٍكًلي )ِٕ( كىاٍحميٍؿ عيٍقدىةن ًمٍف ًلسىاًني )ِٔأىٍمًرم ) ( ِٗ( كىاٍجعىٍؿ ًلي كى

كفى أىًخي ) ؾى كىًثيرنا )( كىٍي نيسىبّْ ِّ( كىأىٍشًرٍكوي ًفي أىٍمًرم )ُّ( اٍشديٍد ًبًو أىٍزًرم )َّىىاري نىٍذكيرىؾى ّّحى ( كى

التي طمبيا مكسى مف ربو:  ؛ كمف تمؾ المسائؿ(ّٓ-ِٓ)طو:  ( ًإنَّؾى كيٍنتى ًبنىا بىًصيرناّْكىًثيرنا )

ؿ أخيو عٍ ح الصدر، كتيسير األمر، كحؿ عقدة المساف كمساعدة عمى اإلفصاح كالبياف، كجى رٍ شى 
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قىاؿى  اف بعد ىذه المسألة إال أف أجابو رب العزة:. فما كىاركف كزيرا مساندا لو، لفصاحة لسانو

(، فكانت اإلجابة باستعماؿ الصيغة المصدرية )سؤلؾ( كافية ّٔ)طو:  ىميكسى  قىٍد أيكًتيتى سيٍؤلىؾى يىا

 (.ؿي ؤٍ شافية، سريعة، فقد أجيب )السُّ 

بلحظ أف ىناؾ فرقا كميا في الحركات بيف الصيغتيف االسميتيف )سؤلؾ( ك)سؤالؾ(، مي الك 

الحركة الطكيمة في )سؤالؾ( لتصبح  حذفتتفسرىا الكتابة الصكتية لمصيغتيف، يبدك فييا كأنما 

 (  (su>lakaأصبحت          ( (su>aalaka)سؤلؾ( عمى النحك:     

مىا يصؼ نفسو تجمى كعبل بقكلو:رب العزة الذم  إجابةسرعة كذلؾ منسجـ مع معنى   كى

كاف لمفرؽ الكمي بيف حركة المصدريف أثر  ، كمف ثـٌ (َٓ)القمر:  أىٍمرينىا ًإالَّ كىاًحدىةه كىمىٍمحو ًباٍلبىصىر

    .الزمنية لمصيغة االسمية في الداللة

لمصيغ الكاردة في كعمى غرار ذلؾ كاف أثر الفرؽ الكمي لمحركات في الداللة الزمنية 

تناسب زمنيا مع معنى اآلية تكظيؼ الصيغة المصدرية )دىرىكا( يالجدكؿ كاضحا؛ كما سيأتي بيانو، ف

ـٍ طىًريقنا ًفي اٍلبىٍحًر يىبىسنا الى  الكريمة، قاؿ تعالى: ٍينىا ًإلىى ميكسىى أىٍف أىٍسًر ًبًعبىاًدم فىاٍضًرٍب لىيي لىقىٍد أىٍكحى كى

اؼي دىرىكنا كىالى  الدرؾ: المحاؽ كالكصكؿ إلى الشيء،  (. كفي لساف العرب:"ٕٕ)طو:  ى تىٍخشى تىخى

أدركتو إدراكا كدىرىكا ...كالدرؾ: اسـ مف اإلدراؾ مثؿ المحؽ"
)فالدرؾ( ك)اإلدراؾ( مصدراف  ،(ُ)

مادتيما المغكية كاحدة، إال أف تقصير الحركة الطكيمة في )دىرىكا( انسجـ بشكؿ أكبر مع الداللة 

ي )الدرؾ( سرعة الزمنية لآليات، )فبل تخاؼ دركا(، فييا تثبيت لفؤاد مكسى عميو السبلـ، فف

، كرغـ مف كرائيـشي بحركة الخيكؿ أك األرجؿ يتبلحؽ الفتحات المحاؽ بأقصى صكرتيا، كما أف 

كا( بتقصير الحركة؛ يظؿ مكسى عميو السبلـ كقكمو آمنيف؛ لقكلو تعالى )ال رى اختصار زمف )دى 

 . يا مكسى يتمكنكا مف المحاؽ بؾ؛ فميما بمغت سرعتيـ كقطعكا مف الزمف فمف (دىرىكا خاؼت

                                                           

 ابف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ، مادة )درؾ(.  ُ)
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)دٌكاء( لتصبح )دكِّا( عمى  في الصيغة ، كحذؼ اليمزة ذلؾ أيضا تقصير الحركةكمف 

 النحك: 

       (dakkaa>a)    تصبح    كحذؼ اليمزة  بتقصير الحركةdakkan)    ) 

فسرعة زكاؿ الجبؿ جعمتو )دٌكا(؛ أم: مدكككا، كذلؾ في سياؽ طمب مكسى مف رب العزة 

بىًؿ فىًإًف اٍستىقىرَّ أف ينظر إليو، قاؿ تعالى: لىًكًف اٍنظيٍر ًإلىى اٍلجى قىاؿى رىبّْ أىًرًني أىٍنظيٍر ًإلىٍيؾى قىاؿى لىٍف تىرىاًني كى

مَّى ًعقن  مىكىانىوي فىسىٍكؼى تىرىاًني فىمىمَّا تىجى رَّ ميكسىى صى خى عىمىوي دىكِّا كى بىًؿ جى بُّوي ًلٍمجى )دكِّا( (، كُّْ)األعراؼ:  ارى

، التي تناسبت مع البعد الزمني كحذؼ اليمزة بتقصير حركتيا صيغة مصدرية، تختمؼ عف )دٌكاء(

 القصير جدا لتحكؿ الجبؿ إلى أرض ىامدة. 

، تفاكته مع البعد الزمني السـ الفاعؿ كفي البعد الزمني لصيغة الصفة المشبية )أًسفا(

)آًسفا( فحركة المد في أكؿ اسـ الفاعؿ تعطي مساحة زمانية أكبر، كلذلؾ استعممت صيغة الصفة 

منسجمة مع مكقؼ الغضب الذم كاف عميو مكسى عميو السبلـ، في قكلو )أًسفا( المشبية 

عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أى  تعالى: ًجٍمتيـٍ أىٍمرى لىمَّا رىجى مىٍفتيميكًني ًمٍف بىٍعًدم أىعى ًسفنا قىاؿى ًبٍئسىمىا خى

ـٍ  بّْكي كمعنى األسؼ  (؛ فػ )األًسؼ( صفة مشبية تحمؿ سمة العىرىض الذم يزكؿَُٓ)األعراؼ:  رى

التجدد كاسـ لمفاعؿ، كما أف الفرؽ الكمي الحدكث داللة  في حيف تحمؿ )آسؼ(فييا أثبت، 

 )األىًسؼ( داللة زمنية مف حيث سرعة ظيكر ذلؾ العىرىض عمى محياه عميو السبلـلمحركات يمنح 

 بعد أف عمـ بخبر عبادة قكمو العجؿ.؛ مف حزف كندـ

، لعبادة بني إسرائيؿ العجؿ مكقؼ العتاب كلما اشتد غضب مكسى عميو السبلـكفي 

جره، ككأف المشيد صكرة حية كحسب التعبير القرآني ألقى عميو السبلـ األلكاح، كأخذ برأس أخيو ي

لحاؿ األخكيف، أحدىما يأخذه الغضب في ا ك، كالثاني يرجكه اليدكء كالتركم كاالستماع، قاؿ 

مُّكا ) تعالى: ـٍ ضى كفي مىا مىنىعىؾى ًإٍذ رىأىٍيتىيي ٍيتى أىٍمًرمِٗقىاؿى يىاىىاري (، ّٗ-ِٗ)طو:  ( أىالَّ تىتًَّبعىًف أىفىعىصى

ًشيتي أىٍف تىقيكؿى فىرٍَّقتى بىٍيفى بىًني السبلـ:فرد ىاركف عميو  ٍذ ًبًمٍحيىًتي كىالى ًبرىٍأًسي ًإنّْي خى َـّ الى تىٍأخي قىاؿى يىٍبنىؤي
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ـٍ تىٍرقيٍب قىٍكًلي لى كىاديكا يىٍقتيميكنىًني فىبلى (، ْٗ)طو:  ًإٍسرىاًئيؿى كى قىاؿى اٍبفى أيَـّ ًإفَّ اٍلقىٍكـى اٍستىٍضعىفيكًني كى

، ككأننا نسمع أنفاس ىاركف (َُٓ)األعراؼ:  ًبيى اأٍلىٍعدىاءى كىالى تىٍجعىٍمًني مىعى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى  تيٍشًمتٍ 

َـّ(؛ فكأنما يذكره بفكاستغاثتو، كىك يرجك أخاه أف ينصت إليو،   أكاصريتكدد إليو بقكلو:)ابف أ

كحذفت ياء ، كاألصؿ فييا )ابف أمي(، (ُ)األخكة المصيقة المبنية عمى الرحـ الكاحد، كالمبف الكاحد

ت بكسر الميـ؛ كىي قراءة ابف عامر، كحمزة، كالكسائي، كأبك بكر عف المتكمـ تخفيفا، كقيًرئ

                           . (ِ)عاصـ، كخمؼ

            بكسر الميـ أك فتحو، نمحظ تقصير الحركة الطكيمة عمى النحك: تكسكاء قيًرئ       
                        

(yabna>ummii)                  تصبح مع تقصير الحركة    ((yabna>umma 
                        

بغض  a))( إلى الحركة القصيرة iiكنمحظ مف الكتابة الصكتية تحكؿ الحركة الطكيمة ) 

أقرب إلى أنفاس ىاركف فتكظيؼ الحركة القصيرة النظر عف تبدؿ نكع الحركة في ىذا المقاـ، 

المرىقة، كتناسب الداللة الزمنية لؤللفاظ كتكثيفيا، ككذلؾ االختصار الزمني، ليكصؿ ىاركف حجتو 

 إلسياب.  متفصيؿ كابأقؿ كممات كأسرع كقت فبل مجاؿ ل -عمييما السبلـ -ألخيو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ِِٗ/ُٔ: التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، ينظر: ابف عاشكر ُ)
: معجـ القراءات القرآنية، مرجع سابؽ، ِ  .َْٔ/ِ( ينظر: عمر، أحمد مختار كعبد العاؿ سالـ مكـر
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 الخاتمة
داللة  الصرؼ، كأثرىا فياالسمية في عمـ حاكلت الدراسة المكاءمة بيف داللة الصيغ 

في قصة مكسى عميو السبلـ، كتخصيص الدالالت النصية مف خبلؿ النظر في ك القصص القرآني، 

في تجمية مضمكف  العبلمات الصرفية، كالزمف المغكم أبعاد اختيارىا كعدكليا، كالكقكؼ عمى دكر

 تكصؿ البحث إلى النتائج اآلتية:فيما ؛ الكريمةقصة ال

، فيي ؛ـكسى عميو السبلـ في القرآف الكريخاصة بقصة مالفنية السمات عدد مف ال اتضح

ة حدثا خاصا كزاكية زى برً األكثر دكرانا، كلـ تجمعيا سكرة بعينيا، بؿ تكزعت في ثنايا السكر، مي 

 جديدة في كؿ منيا.

في  ترتيب الحركؼ (فالبناء)ميزت الدراسة مفيكما خاصا لكؿ مف الصيغة كالبناء كالكزف؛ 

 (كالكزف)كالمصادر كالمشتقات،  ا األبنيةفيي بُّ صى داللة خاصة تي  اتب ذىي قكال (كالصيغة)، مـالك

كرٌجح البحث فكرة شمكؿ مصطمح الداللة  ما قاس الحذؼ كالزيادة كالتحكؿ في تمؾ الصيغ.

 لممعنى، فبعض الكبلـ قد يحمؿ داللة دكف معنى كاضح في الذىف لدل المتمقي.

ألنيا أخؼ  األكثر دكرانا في القصة الكريمة؛ األفعاؿ الثبلثية ىيظير أف مصادر ك 

، األصكؿ، كتساىـ في تجمية أحداث القصة بانسيابية كسبلسة تتناسب كعناصر القص القرآني

المصدر  اختيار، كما أف في كأف اختيارىا أفاد دالالت ما كانت لتستكم مع غيرىا مف الصيغ

 المصدر الصريح الداؿ عمى الحدث المجرد مف كؿ شيء.، خبلؼ الذات إشارة إلىالميمي 

 فخرج اسـ الفاعؿ إلى ؛بيا النص لر ثٍ أفي القصة الكريمة دالالت  أفاد اختيار المشتقات

المبالغة بيف تنكعت دالالت الصفة المشبية فيما معنى النسبة، كالثبكت، كالحالية، كاالستقباؿ. 

دؿ في حيف  .في مكاطف أخرلكالشمكؿ كالسعة كالتجدد، كدؿ اختيارىا عمى العىرىض كالطركء 

 كفؽكالثبكت  ،النسبة، كالمضي، كالحالية، كاالستقباؿ في القصة عمى اختيار اسـ المفعكؿ
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أدل تكظيؼ اسمي الزماف كالمكاف إلى ترسيخ البناء الفني لمقصة كما  النماذج المدركسة.

 كالبعد التأريخي ألحداثيا.الكريمة، كاإليحاء بالكاقعية 

تنكعت صكر الجمكع في قصة مكسى عميو السبلـ، بيف جمكع السبلمة، كجمكع ك 

الداللة و في ، أف مف جمكع التكسير ما كافؽ أصمى عدد مف النماذجالتكسير، كاتضح مف دراسة 

 نكع الجمع منكطاخالؼ أصؿ قاعدتو كخرج عنيا، فكاف ما عمى القمة أك الكثرة، كأف منيا 

. كجاء اختيار صيغة الجمع أحيانا كاضحا في دخكؿ القمة في الكثرة، كالكثرة في القمة ، السياؽب

ة العاقؿ داال عمى النكع ال العدد كما في )جند، كجنكد(، كاتضح أف في جمع المذكر السالـ لصف

إشارة إلى مطمؽ الجنس في القصة الكريمة، في حيف دؿ جمع التكسير لذات الصفة عمى 

  تخصيص الفئة. كظير لمفاصمة القرآنية دكر في تحديد نكع الجمع بيف السبلمة كالتكسير.

االسمية في القصة الكريمة،  أصؿ الصيغةفي القصة نكعاف مف العدكؿ؛ عدكؿ في كتبيف 

كعدكؿ آخر بيف الصيغ االسمية في التركيب الكاحد في القصة، أما العدكؿ في أصؿ الصيغة 

صيغ اسمية إلى فتنكع بيف عدكؿ اسـ المفعكؿ إلى صيغ مختمفة، كعدكؿ اسـ الفاعؿ كذلؾ 

لعدد، كعدكؿ أخرل، كعدكؿ بيف صيغ المصدر ذاتيا، كعدكؿ عف المثنى إلى المفرد مف حيث ا

(. كممة الصيغة الكاحدة إلى صيغ متنكعة يحتمميا السياؽ جميعا كما في   )طكلن

أما العدكؿ في التركيب الكاحد فاختص بعدكؿ إحدل الصيغتيف المتبلزمتيف في الداللة عف 

األخرل، كعدكؿ إحدل صيغ اسـ الفاعؿ إلى معنى المبالغة، كعدكؿ صيغة اسـ الفاعؿ إلى 

ثراء لمعنى القصة الكريمة، كتركيز عمى جانب مف الصيغة الفعم ية، كفي كؿو إفادة في الداللة، كا 

أحداثيا. كقد انتيجت الدراسة اتجاه العدكؿ المفظي؛ إذ تبيف اتباع الدارسيف اتجاىيف في دراسة 

 الثاني في االتجاه بحثؿ بنى الكممات كصيغيا، فيما العدكؿ، األكؿ دراسة العدكؿ المفظي في تحكُّ 

 عدكؿ معنى الصيغة.
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ككاف لنمكذج العبلمة الصرفية دكر في تخصيص داللة عدد مف الصيغ االسمية في 

  حداث كالمكاقؼ الكاردة فييا.القصة، كتفسير دالالت بعض األ

في البعد الداللي لمنص القصصي، كمعنى  فكرة دراسة أثر الزمف المغكم كعالج البحث

البحث في ثبلثة جكانب مف خبلؿ كاردة في قصة مكسى عميو السبلـ، الزمف في عدد مف الصيغ ال

لمداللة الزمنية؛ الجانب األكؿ كيتعمؽ بالمعنى الزمني في المشتقات كالمضي، كالحاؿ، كاالستقباؿ، 

كذلؾ متعمؽ بالقرائف المفظية الكاردة في سياؽ اآليات غالبا، أما الثاني فاختص بدراسة مجمكعة 

قيب، كالعيمير(، كفي الجانب الثالث مف ألفاظ الزمف  في القصة الكريمة: )كالميمة، كالسنة ، كالحي

اجتيدت الباحثة أف تدرس فكرة مفادىا أف لمفرؽ الكمي بيف الحركات أثرا دالليا زمنيا في القصة 

فّْقت ، كتأمؿ أنياالكريمة لما تكصمت إليو مف أثر إيجابي ليذا الفرؽ عمى البعد في مرامييا؛   كي

 الداللي لمنص القصصي. 

كما ارتأل البحث أف دراسة الصيغ الصرفية بمنأل عف الداللة، يحكليا إلى قكالب جامدة 

 ال ركح فييا.

في دراسة القصة  -في حدكد عمـ الباحثة -سابقا نيجا جديدا لـ ييسمؾمثؿ ىذه الدراسة تي ك 

ثمرا جديدا، القرآنية، لذلؾ فيي دعكة لتطبيؽ ىذا النيج عمى قصص قرآنية أخرل، لعمو يؤتي 

أبعادا داللية أخرل إلى القصص القرآني، كلعمو يسد ثغرة أك ىفكة، أك يضيؼ فائدة  كيضيؼ

    سقطت مف ىذه الدراسة. 
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 المصادر كالمراجع

ىػ(: المثؿ السائر، تحقيؽ: أحمد الحكفي، بدكم ّٕٔابف األثير، ضياء الديف )ت:  -ُ
 .ـُٗٓٗطبانة، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 

ىػ(: تيذيب المغة، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، دار َّٕاألزىرم، محمد بف أحمد )ت:  -ِ
 .ـََُِإحياء التراث العربي، بيركت، 

ىػ(: شرح شافية ابف الحاجب، تحقيؽ: محمد نكر الحسف ٖٔٔالرضي )ت: األستراباذم،  -ّ
 .ـُٕٓٗف، دار الكتب العممية، بيركت، يكآخر 
استيتية، سمير: األصكات المغكية رؤية عضكية نطقية كفيزيائية، دار كائؿ لمنشر، عماف،  -ْ
 .ـََِّ، ّط
يب القرآف، ق(: المفردات في غر َِٓاألصفياني، الراغب أبك القاسـ الحسيف )ت:  -5

 .قُُِْتحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم، دار القمـ، دمشؽ، 
ىػ(: ركح المعاني في تفسير َُِٕاأللكسي، شياب الديف محمكد بف عبد ا )ت:  -ٔ

القرآف العظيـ كالسبع المثاني، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية، بيركت، 
 .ىػُُْٓ

ىػ(: أسرار العربية، تحقيؽ: يكسؼ ىبكد، دار األرقـ بف ٕٕٓاألنبارم، أبك البركات )ت:  -ٕ
 .ـُٗٗٗأبي األرقـ، بيركت، 

ق(: اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، المكتبة العصرية، ٕٕٓاألنبارم، أبك البركات )ت:  -ٖ
 .ـََِّ)د.ـ(، 

ىػ(: المذكر كالمؤنث، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ ِّٖاألنبارم، أبك بكر محمد )ت:  -ٗ
 .ـُُٖٗرمضاف عبد التكاب، جميكرية مصر العربية، دار إحياء التراث، عضيمة، مراجعة: 

ىػ(: إعراب القرآف العظيـ، تحقيؽ: مكسى عمي ِٔٗاألنصارم، زكريا أبك يحيى )ت: -َُ
 .ـََُِمكسى مسعكد )رسالة ماجستير(، 

 .ـُٕٓٗ، ٓأنيس، إبراىيـ: األصكات المغكية، مكتبة اإلنجمك المصرية، القاىرة، ط -ُُ
 .ـُْٖٗ، ٓاىيـ: داللة األلفاظ، مكتبة اإلنجمك المصرية، القاىرة، طأنيس، إبر  -ُِ
 .ـُٔٔٗ، ّأنيس، إبراىيـ: مف أسرار المغة، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، ط -13
مف طرؽ تنمية األلفاظ في المغة، مطبعة النيضة الجديدة، القاىرة،  أنيس، إبراىيـ: -14

 .ـُٕٔٗ
ىػ(: إعجاز القرآف، تحقيؽ: السيد أحمد َّْ)ت: الباقبلني، أبك بكر محمد بف الطيب  -ُٓ

 .ـُْٓٗصقر، دار المعارؼ، مصر، 
ق(: صحيح البخارم، تحقيؽ: محمد زىير بف ِٔٓالبخارم، محمد بف إسماعيؿ )ت:  -ُٔ

 ق.ُِِْناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، بيركت، 
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التجارية الكبرل، البرقكقي، عبد الرحمف: شرح ديكاف حساف بف ثابت األنصارم، المكتبة  -ُٕ
 .ـُِٗٗمصر، 

 .ـَََِبشر، كماؿ: عمـ األصكات، دار غريب، القاىرة، -ُٖ
ىػ(: التذكرة الحمدكنية، ِٔٓالبغدادم، بياء الديف، محمد بف الحسف بف حمدكف )ت:  -ُٗ

 .ىػُُْٕدار صادر: بيركت، 
ق(: خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، تحقيؽ: عبد َُّٗالبغدادم، عبد القادر )ت:  -َِ

 .ـُٕٗٗ، ْالسبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط
ىػ(: الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ َُْٗأبك البقاء، أيكب بف مكسى )ت:  -ُِ

 .المغكية، تحقيؽ: عدناف دركيش، محمد المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت، )د.ت(
كيكي، دار الكتب الببلغي، محمد جكاد: اليدل إلى ديف المصطفى، تحقيؽ: تكفيؽ الف -ِِ

 .ـُٓٔٗاإلسبلمية، )د. ـ(، 
 .ـَُِِ، ّبنكراد، سعيد: السيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا، دار الحكار، دمشؽ، ط -ِّ
جبؿ، حسف: دفاع عف القرآف الكريـ أصالة اإلعراب كداللتو عمى المعنى في القرآف كالمغة  -ِْ

 .ـَََِ، ِالعربية، البربرم لمطباعة الحديثة، مصر، ط
ىػ(: دالئؿ اإلعجاز، تعميؽ: السيد محمد رشيد رضا، دار ُْٕني، عبد القاىر)ت: الجرجا -ِٓ

 .ـُٖٗٗ، ِالمعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ط
ق(: المقتصد في شرح اإليضاح، تحقيؽ: كاظـ بحر ُْٕالجرجاني، عبد القاىر )ت:  -ِٔ

 .ـُِٖٗمرجاف، دار الرشيد لمنشر، الجميكرية العراقية، 
ىػ(: التعريفات، تحقيؽ: عبد الرحمف عميرة، عالـ الكتب، ُٖٔ، عمي )ت: الجرجاني -ِٕ

 .ـُٕٖٗبيركت، 
القراءات العشر،  (: النشر فيقّّٖابف الجزرم، شمس الديف محمد بف محمد )ت: -ِٖ

 .ـَُٓٗتحقيؽ: عمي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرل، القاىرة، 
التصريؼ الممككي، تحقيؽ: محمد سعيد ىػ(: ِّٗابف جني، أبك الفتح عثماف )ت:  -ِٗ

 .الحمكم، مطبعة شركة التمدف الصناعية، مصر، )د.ت(
ق(: الخصائص، الييئة المصرية العامة لمكتاب ِّٗابف جني: أبك الفتح بف عثماف )ت:  -َّ

 .ـُٖٔٗ، ْالقاىرة، ط
ىػ(: سر صناعة اإلعراب، تحقيؽ: حسف ىنداكم، ِّٗابف جني، أبك الفتح عثماف )ت:  -ُّ
 .ـُٖٓٗالقمـ،  دار
ىػ(: الممع في العربية، تحقيؽ: فائز فارس، دار ِّٗابف جني، أبك الفتح عثماف )ت:  -ِّ

 .ـُِٕٗالكتب الثقافية، الككيت، 
ىػ(: المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات ِّٗابف جني، أبك الفتح بف عثماف )ت:  -ّّ

 .ـُٗٗٗمية، )د.ـ(، كاإليضاح عنيا، كزارة األكقاؼ، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبل
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ىػ(: المنصؼ، شرح كتاب التصريؼ أبي عثماف ِّٗابف جني: أبك الفتح عثماف )ت:  -ّْ
 .ـُْٓٗالمازني، دار إحياء التراث القديـ، )د.ـ(، 

ىػ(: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تحقيؽ: ّّٗالجكىرم، أبك نصر اسماعيؿ )ت:  -ّٓ
  .ـُٕٖٗ، ْبيركت، ط أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف،

 .ـُّٗٗحساف، تماـ: البياف في ركائع القرآف، عالـ الكتب، )د.ـ(،  -ّٔ
 .ـُٖٗٗ، ّحٌساف، تٌماـ: المغة العربية معناىا كمبناىا، عالـ الكتب، القاىرة، ط -ّٕ
 ـ.ُُٔٗ ،ْي، دار المعارؼ، القاىرة، طحسف، عباس: النحك الكاف -ّٖ

ة القرآنية، مؤسسة شباب الجامعة، حسف، محمكد السيد: اإلعجاز المغكم في القص -ّٗ
 .ـُُٖٗ

ركاية كشرح ابف السكيت، تدقيؽ: محمد مفيد قميحة، دار الكتب  ،الديكاف: الحطيئة -َْ
 .ـُّٗٗالعممية، لبناف، 

 .حمكاني، محمد خير: المغني الجديد في عمـ الصرؼ، دار الشرؽ العربي، بيركت، )د.ت( -ُْ
المعجـ الكافي في أدكات النحك العربي، دار الحمد، عمي تكفيؽ كيكسؼ جميؿ الزعبي:  -ِْ

 .ـُّٗٗ، ِاألمؿ، إربد، ط
الحمد، غانـ قدكرم: الميسر في عمـ رسـ المصحؼ كضبطو، مركز الدراسات كالمعمكمات  -ّْ

 .ـَُِِالقرآنية بمعيد اإلماـ الشاطبي، جدة، 
 ىػ(: شذا العرؼ في فف الصرؼ، تحقيؽ: نصر آُُّالحمبلكم، أحمد بف محمد )ت:  -ْْ

 .عبد الرحمف نصر ا، مكتبة الرشد، الرياض، )د.ت(
 .ـُٕٖٗحنكف، مبارؾ: دركس في السيميائيات، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء،  -ْٓ
ىػ(: الحجة في القراءات السبع، تحقيؽ: عبد َّٕابف خالكيو، الحسيف بف أحمد )ت:  -ْٔ

، دار الشركؽ، بيركت، ط  .ىػَُُْ، ْالعاؿ سالـ مكـر
ق(: فتح البياف في مقاصد القرآف، عني بطبعو كقدـ لو َُّٕمد صديؽ )ت: خاف، مح -ْٕ

 .ـُِٗٗكراجعو: عبد ا بف إبراىيـ األنصارم، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، بيركت، 
الخضرم، محمد األميف: اإلعجاز البياني في صيغ األلفاظ دراسة تحميمية لئلفراد كالجمع  -ْٖ

 .ـُّٗٗإلسبلمية، القاىرة، في القرآف، مطبعة الحسيف ا
 .ـُِٖٗالخكلي، محمد عمي: معجـ عمـ األصكات، )د.ـ(،  -ْٗ
، ْىػ(: إعراب القرآف كبيانو، دار ابف كثير، بيركت، طَُّْدركيش، محيي الديف )ت:  -َٓ

 .ىػُُْٓ
ق(: جميرة المغة، تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي، دار العمـ ُِّابف دريد، أبك بكر )ت:  -ُٓ

 .ـُٕٖٗلممبلييف، بيركت، 
دم سكسير، فيرديناف: محاضرات في األلسنية العامة، ترجمة: يكسؼ غازم كمجيد  -ِٓ

 .النصر، دار بيركت، لبناف، )د.ت(
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 .ـُّٕٗالراجحي، عبده: التطبيؽ الصرفي، دار النيضة العربية، بيركت،  -ّٓ
ىػ(: مختار الصحاح، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، ٔٔٔالرازم، زيف الديف محمد)ت:  -ْٓ

 .ـُٗٗٗ، ٓالعصرية، بيركت، طالمكتبة 
الرافعي: مصطفى صادؽ: إعجاز القرآف كالببلغة النبكية، دار الكتاب العربي، بيركت،  -ٓٓ
 .ـُّٕٗ، ٗط

رؤبة بف العجاج، شرح الديكاف، لعالـ لغكم مجيكؿ، تحقيؽ: ضاحي عبد الباقي محمد ك  -ٔٓ
 .ـَُُِمحمكد عمي مكي، مجمع المغة العربية، القاىرة، 

ىػ(: تاج العركس مف جكاىر القامكس، دار َُِٓضى محمد بف محمد )ت: الزبيدم، مرت -ٕٓ
 .اليداية، )د.ـ(، )د.ت(

عرابو، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده ُُّالزجاج، أبك إسحؽ إبراىيـ)ت:  -ٖٓ ق(: معاني القرآف كا 
 .ـُٖٖٗالشمبي، عالـ الكتب، بيركت، 

، تحقيؽ: مازف ق(: البلماتّّٕالزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحؽ )ت:  -ٗٓ
 .ـُٖٓٗ ،ِالمبارؾ، دار الفكر، دمشؽ، ط

الزعبي، آمنة صالح: مصادر األفعاؿ الثبلثية في المغة العربية دراسة كصفية تاريخية،  -َٔ
 .ـُٔٗٗمؤسسة راـ لمتكنكلكجيا كالكمبيكتر، عماف، 

ق(: أساس الببلغة، تحقيؽ: محمد ّٖٓالزمخشرم، جار ا أبك القاسـ محمكد )ت:  -ُٔ
 .ـُٖٗٗعيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت، باسؿ 
ق(: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، دار ّٖٓالزمخشرم، أبك القاسـ محمكد )ت:  -ِٔ

 .ىػَُْٕ، ّالكتاب العربي، بيركت، ط
ق(: المفصؿ في صنعة اإلعراب، تحقيؽ: عمي بك ّٖٓالزمخشرم، جار ا محمكد )ت:  -ّٔ

 .ـُّٗٗممحـ، مكتبة اليبلؿ، بيركت، 
، ِالسامرائي، فاضؿ: ببلغة الكممة في التعبير القرآني، العاتؾ لصناعة الكتاب، القاىرة، ط -ْٔ

 .ـََِٔ
 .ـََِٔ، ْالسامرائي، فاضؿ: التعبير القرآني، دار عمار، عماف، ط -ٓٔ
السامرائي، فاضؿ: عمى طريؽ التفسير البياني، مطبكعات جامعة الشارقة، اإلمارات  -ٔٔ

 .ـََِِالعربية المتحدة، 
 .ـََِٕ، ِالسامرائي، فاضؿ: معاني األبنية في العربية، دار عمار، عماف، ط -ٕٔ
 .ـَََِالسامرائي، فاضؿ: معاني النحك، دار الفكر لمطباعة كالنشر، عماف،  -ٖٔ
ق(: األصكؿ في النحك، تحقيؽ: عبد الحسيف ُّٔابف السراج: أبك بكر محمد )ت:  -ٗٔ

 .الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيركت، )د.ت(
ىػ(: تفسير أبي السعكد إرشاد العقؿ ِٖٗمحمد العمادم )ت:  سعكد، محمد بفأبك ال -َٕ

 .السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، دار إحياء التراث العربي، بيركت، )د.ت(
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ىػ(: كتاب األلفاظ، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، ِْْابف الٌسكيت، أبك يكسؼ يعقكب )ت:  -ُٕ
 .ـُٖٗٗمكتبة لبناف ناشركف، 

ىػ(: الدر المصكف في عمـك الكتاب ٕٔٓالحمبي، أبك العباس شياب الديف )ت: السميف  -ِٕ
 .ـُٖٔٗالمكنكف، تحقيؽ: أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ، 

ىػ(: الكتاب: تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، َُٖسيبكيو، عمرك بف عثماف )ت:  -ّٕ
 .ـُٖٖٗ، ّمكتبة الخانجي، القاىرة، ط

ىػ(: المحكـ كالمحيط األعظـ، تحقيؽ: ْٖٓي بف اسماعيؿ )ت: ابف سيده، أبك الحسف عم -ْٕ
 .ـَََِعبد الحميد الينداكم، دار الكتب العممية، بيركت، 

ق(: المخصص، تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ جفاؿ، دار ْٖٓابف سيده، أبك الحسف عمي )ت:  -ٕٓ
 .ـُٔٗٗإحياء التراث العربي، بيركت، 

ح أبيات سيبكيو، تحقيؽ: محمد عمي ق(: شر ّٖٓالسيرافي، يكسؼ بف أبي سعيد)ت:  -ٕٔ
 .ـُْٕٗالريح ىاشـ، دار الفكر لمطباعة كالنشر، القاىرة، 

ق(: اإلتقاف في عمـك القرآف، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ ُُٗالسيكطي، جبلؿ الديف )ت:  -ٕٕ
 .ـُْٕٗإبراىيـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

كالنظائر في النحك، كضع حكاشيو: غريد  ق(: األشباهُُٗالسيكطي: جبلؿ الديف )ت:  -ٖٕ
 .ـََُِالشيخ، دار الكتب العممية، بيركت، 

ق(: االقتراح في أصكؿ النحك، ضبطو كعمؽ عميو: عبد ُُٗالسيكطي، جبلؿ الديف )ت،  -ٕٗ
 .ـََِٔ، ِالحكيـ عطية، دار البيركتي، دمشؽ، ط

مع، تحقيؽ: عبد ىػ(: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكاُُٗالسيكطي، جبلؿ الديف )ت:  -َٖ
 .ـَََِالحميد ىنداكم، المكتبة التكفيقية، القاىرة، 

ىػ(: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، دار ُّّٗالشنقيطي، محمد األميف )ت:  -ُٖ
 .ـُٓٗٗالفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، 

 .قُُْْق(: فتح القدير، دار ابف كثير، دمشؽ، َُِٓالشككاني، محمد بف عمي ) -ِٖ
 .ـَُٔٗالصالح، صبحي: دراسات في فقو المغة، دار العمـ لممبلييف، بيركت،  -ّٖ
 .ـُٖٗٗطبؿ، حسف: أسمكب االلتفات في الببلغة القرآنية، دار الفكر العربي، )د.ـ(،  -ْٖ
ق(: شرح مشكؿ اآلثار، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، دار ُِّالطحاكم، أبك جعفر )ت:  -ٖٓ

 .الرسالة، )د.ـ(، )د.ت(
ق(: التحرير كالتنكير " تحرير المعنى السديد ُّّٗمحمد الطاىر)ت: ابف عاشكر،  -ٖٔ

 .ـُْٖٗ، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، "كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد
 .ـَََِعبابنة، يحيى: دراسات في فقو المغة كالفنكلكجيا العربية، دار الشركؽ، عماف،  -ٕٖ
في سالة في اسـ الفاعؿ المراد بو االستمرار ق(: ر ْٗٗالعبادم، أحمد بف قاسـ )ت:  -ٖٖ

 .ـُّٖٗف عكاد، دار الفرقاف، عماف، جميع األزمنة، تحقيؽ: محمد حس
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عبد التكاب، رمضاف: التطكر المغكم مظاىره كعممو كقكانينو، مكتبة الخانجي، القاىرة،  -ٖٗ
 .ـُٕٗٗ

عبد التكاب، رمضاف: المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، مكتبة الخانجي،  -َٗ
 .ـُٕٗٗ، ّالقاىرة، ط

عبد المقصكد، عبد المقصكد محمد: دراسة البنية الصرفية في ضكء المسانيات الكصفية،  -ُٗ
 .ـََِٔالدار العربية لممكسكعات، بيركت، 

ق(: الفركؽ المغكية، تحقيؽ: محمد ّٓٗالعسكرم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا )ت:  -ِٗ
  .إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، مصر، )د. ت(

ق(: التبياف في إعراب القرآف، تحقيؽ: عمي محمد ُٔٔالعكبرم، أبك البقاء عبدا )ت:  -ّٗ
 .البجاكم، منشكرات عيسى البابي الحمبي كشركاه، )د.ـ(، )د.ت(

 .ـُٖٗٗ، ٓداللة، عالـ الكتب، القاىرة، طعمر، أحمد مختار: عمـ ال -ْٗ
: معجـ القراءات القرآنية، مطبكعات جامعة  -ٓٗ عمر: أحمد مختار، كعبد العاؿ سالـ مكـر

 .ـُٖٖٗ، ِالككيت، ط
غمفاف، مصطفى: في المسانيات العامة تاريخيا، طبيعتيا، مكضكعيا، مفاىيميا، دار  -ٔٗ

 .ـََُِالكتاب الجديد المتحدة، طرابمس، 
ىػ(: الصاحبي في فقو المغة كمسائميا كسنف العرب في ّٓٗفارس، أحمد )ت: ابف  -ٕٗ

 .ـُٕٗٗكبلميا، الناشر: محمد عمي بيضكف، القاىرة، 
ق(: مفاتيح الغيب أك التفسير َٔٔالفخر الرازم، أبك عبد ا محمد بف عمر )ت:  -ٖٗ

 .قَُِْ، ّالكبير، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ط
ىػ(: الكناش في فني النحك كالصرؼ، تحقيؽ: رياض ِّٕحماه )ت:  أبك الفداء، صاحب -ٗٗ

 .ـَََِبف حسف الخكاـ، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، بيركت، 
ق(: معاني القرآف، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي َِٕالفراء، يحيى بف زياد )ت:  -ََُ

 .كآخركف، دار المصرية لمتأليؼ كالنشر، مصر، )د.ت(
براىيـ ِٕبف أحمد )ت: الفراىيدم، الخميؿ  -َُُ ىػ(: العيف، تحقيؽ: ميدم المخزكمي كا 

 .السامرائي، دار مكتبة اليبلؿ، بيركت، )د.ت(
 .الفضمي، عبد اليادم: مختصر الصرؼ، دار القمـ، بيركت، )د.ت( -َُِ
الفقراء، سيؼ الديف: المشتقات الدالة عمى الفاعمية كالمفعكلية دراسة صرفية داللية  -َُّ

 ـََِٓالحديث، إربد، إحصائية، عالـ الكتب 
ق(: القامكس المحيط، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ ُٕٖالفيركز آبادم، مجد الديف محمد )ت: -َُْ

 .ـََِٓ، ٖالتراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
 .ـََِٖ، ّقدكر، أحمد محمد: مبادئ المسانيات، دار الفكر، دمشؽ، ط -َُٓ
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ق(: الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ: أحمد ُٕٔالقرطبي، أبك عبد ا محمد بف أحمد )ت:  -َُٔ
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية، القاىرة، )د.ت(، ط  .ـُْٔٗ، ِالبردكني كا 

 .ـََِْ، ُٕقطب، سيد: التصكير الفني في القرآف، دار الشركؽ، مصر، ط -َُٕ
ىػ(: التفسير القيـ، تحقيؽ: مكتب ُٕٓابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر )ت:  -َُٖ

لبحكث العربية كاإلسبلمية، بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف، دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، الدراسات كا
 .ىػَُُْ
(: تفسير القرآف العظيـ، تحقيؽ: محمد ْٕٕابف كثير، أبك الفداء اسماعيؿ بف عمر )ت:  -َُٗ

 .قُُْٗحسيف شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت، 
: نظرية القكالب مف  -َُُ نظريات عمـ المغة الحديث، مكتبة اآلداب، القاىرة، كماؿ الديف، حاـز
 .)د.ت(
ىػ(: المقتضب، تحقيؽ: عبد الخالؽ عضيمة، عالـ الكتب، ِٖٓالمبرد، محمد )ت:  -ُُُ

 .بيركت، )د.ت(
، ِالمخزكمي، ميدم: في النحك العربي نقد كتكجيو، دار الرائد العربي، بيركت، ط -ُُِ

 .ـُٖٔٗ
تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف  ىػ(:ْٕٗبف قاسـ )ت: الميرادم، الحسف  -ُُّ

 .ـََُِمالؾ، تحقيؽ: عبد الرحمف عمي سميماف، دار الفكر العربي، القاىرة، 
ىػ(: الجنى الداني في حركؼ المعاني، تحقيؽ: فخر ْٕٗالمرادم، الحسف بف قاسـ )ت:  -ُُْ

 .ـُِٗٗالديف قباكة كمحمد نديـ فاضؿ، دار الكتب العممية، بيركت، 
ق(: المكشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء، )د.ـ(، ّْٖ، أبك عبيد ا )ت: المرزباني -ُُٓ
 .)د.ت(
ىػ(: المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى ُِٔمسمـ، بف الحجاج )ت: -ُُٔ

رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، 
 .بيركت، )د.ت(

 .ـَُٖٗعد: دراسة السمع كالكبلـ، عالـ الكتب، القاىرة، مصمكح، س -ُُٕ
 .ـُٖٔٗالييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  المطمبي، مالؾ يكسؼ: الزمف كالمغة، -ُُٖ
ىػ(: مشكؿ إعراب القرآف، تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، ّْٕمكي، ابف أبي طالب )ت:  -ُُٗ

 .ىػَُْٓ، ِمؤسسة الرسالة، بيركت، ط
خميس: نظرية األصؿ كالفرع في النحك العربي، دار الشركؽ، عماف، الممخ، حسف  -َُِ

 .ـََُِ
المنصكرم، عمي جابر: الداللة الزمنية في الجممة العربية، مطبعة الجامعة، بغداد،  -ُُِ

 .ـُْٖٗ
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، ّىػ(: لساف العرب، دار صادر، بيركت، طُُٕابف منظكر، محمد بف مكـر )ت:  -ُِِ
 .ىػُُْْ
العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الحديث، دار البشير، المكسى، نياد: نظرية النحك  -ُِّ

 .ـُٕٖٗ، ِعماف، ط
النجار، أشكاؽ محمد: داللة المكاصؽ التصريفية في المغة العربية، دار دجمة، عماف،  -ُِْ

 .ـََِٓ
 .ـُٕٕٗالنابغة الذبياني: الديكاف، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، القاىرة،  -ُِٓ
 .د. ت()، ّنبياء، دار إحياء التراث العربي، بيركت، طالنجار، عبد الكىاب: قصص األ  -ُِٔ
النجار، لطيفة: دكر البنية الصرفية في كصؼ الظاىرة النحكية كتقعيدىا، دار البشير،  -ُِٕ

 ـ.ُّٗٗعماف، 

ىػ(: إعراب القرآف، كضع حكاشيو كعمؽ عميو: ّّٖالنحاس، أبك جعفر أحمد بف محمد ) -ُِٖ
 .ىػُُِْالعممية، بيركت، عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، دار الكتب 

ق(: كتاب التفسير، تحقيؽ: حسف شمبي، مؤسسة َّّالنسائي، أحمد بف شعيب )ت:  -ُِٗ
 .الرسالة بيركت العممية، بيركت، )د.ت(

ىػ(: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، تحقيؽ:  َُٕالنسفي، أبك البركات عبد ا )ت:  -َُّ
 .ـُٖٗٗار الكمـ الطيب، بيركت، يكسؼ عمي بديكم، مراجعة: محيي الديف ديب مستك، د

 .ـََُِنىيىر، ىادم: الصرؼ الكافي، عالـ الكتب الحديث، إربد،  -ُُّ
 .ـََِٕدار األمؿ لمنشر، إربد، نيىر، ىادم: عمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي،  -ُِّ
ىػ(: نياية األرب في فنكف األدب، ّّٕالنكيرم، شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب )ت:  -ُّّ

 .ىػُِّْب كالكثائؽ القكمية، القاىرة، دار الكت
ق(: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، قدـ ُٕٔابف ىشاـ، جماؿ الديف األنصارم )ت:  -ُّْ

 .لو ككضع ىكامشو: إيميؿ بديع يعقكب، دار الكتب العممية، بيركت، )د.ت(
ىػ(: شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ ُٕٔابف ىشاـ، جماؿ الديف األنصارم )ت:  -ُّٓ
 .رب، تحقيؽ: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة لمتكزيع، )د.ت(الع

ابف ىشاـ: جماؿ الديف: شرح قطر الندل، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد،  -ُّٔ
 .قُّّٖ، ُُالقاىرة، ط

(: مغني المبيب عف كتب األعاريب، تحقيؽ: مازف ُٕٔابف ىشاـ، جماؿ الديف )ت:  -ُّٕ
 .ـُٖٓٗ، ٔالفكر، دمشؽ، طالمبارؾ كمحمد عمي حمد ا، دار 

الينداكم، عبد الحميد: اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ، المكتبة العصرية، بيركت،  -ُّٖ
 .ـََِٖ
ق(: مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، تحقيؽ: حساـ َٕٖالييثمي، عمي بف أبي بكر)ت:  -ُّٗ

 .ـُْٗٗالديف القدسي، مكتبة القدسي، القاىرة، 
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مفصؿ في الجمكع، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار يعقكب، إيميؿ بديع: المعجـ ال -َُْ
 .ـََِْالكتب العممية،  بيركت، 

ىػ(: شرح المفصؿ لمزمخشرم، تقديـ: إميؿ بديع  ّْٔابف يعيش، يعيش ابف عمي )ت:  -ُُْ
 .ـََُِيعقكب، دار الكتب العممية، بيركت، 

 األبحاث كالرسائؿ الجامعية: 

لمصدر الصريح إلى المصدر المؤكؿ في أحمد، إسبلـ محمد عبد السبلـ: العدكؿ عف ا -ُ
القرآف الكريـ دراسة داللية، حكليات اآلداب كالعمـك االجتماعية، الحكلية الخامسة كالثبلثكف، 

 .ـَُِْ، ُْٕالرسالة 
الحمادم، جبلؿ: العدكؿ في صيغ المشتقات في القرآف الكريـ دراسة داللية، رسالة  -ِ

  .ـََِٕماجستير، جامعة تعز، اليمف، 
الرفايعة، حسيف: ظاىرة العدكؿ عف المطابقة في العربية، أطركحة دكتكراة، جامعة مؤتة،  -ّ

 ـََِّ
ر السعدكف، نبياف حسكف: الزمف في القصة القرآنية قصة مكسى أنمكذجا، بحث منشك  -ْ

 .ـَُِْ، ُٓ/ُفي مجمة كمية العمـك اإلسبلمية )د.ـ(، المجمد الثامف، العدد 
حاف: مشاىد مف قصة مكسى عميو السبلـ في القرآف السعدكف، نبياف كيكسؼ الط  -ٓ

)دراسة أسمكبية(، بحث منشكر في مجمة كمية العمـك اإلسبلمية، جامعة المكصؿ، المجمد 
 .ـَُِِالسادس، العدد الثاني عشر، 

السعكد، محمد عكض: العبلمة المغكية كدكرىا في التحميؿ الصرفي، أطركحة دكتكراة،  -ٔ
 .ـَُِٕالعالمية، عماف، جامعة العمـك اإلسبلمية 

المكرفيـ في العربية، مجمة عمـك المغة دراسات عممية  شحاتو، محمد عبد الكىاب: أنكاع -ٕ
 .ـُٖٗٗمحكمة، دار غريب، القاىرة، المجمد األكؿ، العدد الثاني، 

عبد الدايـ، محمد عبد العزيز: نظرية الصرؼ العربي دراسة في المفيـك كالمنيج، بحث  -ٖ
حكليات اآلداب كالعمـك االجتماعية، جامعة الككيت، الحكلية الحادية كالعشريف، منشكر في 

 .ـََُِ-َََِ، ُٖٓالرسالة 
ظاىرة العدكؿ في المغة العربية، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرل، عبد السبلـ، محمد:  -ٗ

 .ـُٖٗٗ
ر في عبد المجيد أبك سعيد: داللة المصدر الصرفية في النصكص القرآنية، بحث منشك  -َُ

 .ـَُِِ، ُ، العددٗمجمة اإلسبلـ في آسيا، المجمد 
عبد المقصكد، عبد المقصكد محمد: مفيـك االشتقاؽ الصرفي كتطكره في كتب النحكييف  -ُُ

 .ـََِِأغسطس، -، مايكٔ-ٓ، العدد ِّكاألصكلييف، مجمة عالـ الكتب، المجمد 
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ات التكاصمية، بحث عبيدات، محمكد مبارؾ: ظاىرة التعريؼ كالتنكير في ضكء المساني -ُِ
 .ْٗمنشكر في مجمة مجمع المغة العربية األردني، العدد 

عتيؽ، عمر عبد اليادم: العبلقة بيف رسـ القرآف الكريـ كالداللة، بحث منشكر، دراسات  -ُّ
 .ـََُِ، ِ، العدد ّٕالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، المجمد 

لكممة العربية، رسالة ماجستير، جامعة الكناعنة، عبد ا: أثر الحركة المزدكجة في بنية ا -ُْ
 .ـُٓٗٗمؤتة، 
المراحمة، مرتضى: مظاىر المتبقي المغكم ضمف المصادر كالمشتقات، أطركحة دكتكراة،  -ُٓ

 .ـَُِٔجامعة مؤتة، 
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 ممحؽ فيرس الصيغ االسمية 

 الكاردة في البحث
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 فهرس الصٌغ االسمٌة الواردة فً البحث 

 وفق الترتٌب الهجائً

 رقم الصفحة اآلٌة  السورة نوعها الصٌغة االسمٌة

 ٕ٘ ٘ٔ طه اسم فاعل آتٌة

 9ٔ ٘ القصص جمع تكسٌر أئمة

 9ٔ ٕٗ السجدة جمع تكسٌر أئمة

 9ٕ ٔٗ القصص جمع تكسٌر أئمة

 ٓٗٔ 9ٔ ٌونس ظرف اآلن

 9ٓ ٕٗٔ األعراف جمع تكسٌر أرُجل

 9ٖ ٕ٘ القصص  مصدر  االستحٌاء

 7ٙ 8ٙ طه صفة مشبهة أِسفا

 7ٙ ٓ٘ٔ األعراف صفة مشبهة أِسفا

 8ٕٔ ٓ٘ٔ األعراف صفة مشبهة أِسفا

 7ٖٔ ٓ٘ٔ األعراف صفة مشبهة أِسفا

 9ٕ ٖ٘ الزخرف جمع تكسٌر أسِورة

 9ٖ ٘ٗٔ األعراف جمع تكسٌر األلواح

 9ٖ ٓ٘ٔ األعراف جمع تكسٌر األلواح

 9ٖ ٗ٘ٔ األعراف جمع تكسٌر األلواح

 7ٗٔ 8ٕٔ النساء اسم جنس امرأة

 7ٗٔ ٖٕ النمل اسم جنس امرأة

 7ٗٔ 9 القصص اسم جنس امرأت

 7ٗٔ ٖٓ ٌوسف اسم جنس امرأت

 7ٙٔ 8ٔ القصص لفظ زمن األمس

 ٘ٙ ٕٙ القصص مشبهةصفة  األمٌن

 9ٓ ٕٗٔ األعراف جمع تكسٌر أٌدي

 7ٙ ٘ٙٔ األعراف صفة مشبهة بئٌس
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 ٘ٔٔ ٔٓٔ األنعام صٌغة مبالغة بدٌع

 ًُ  ٕٕ 9ٓ ٌونس مصدر الَبْغ

 ٘ٗٔ 8ٙ البقرة صفة مشبهة بكر

 7ٔ ٕٕ طه صفة مشبهة بٌضاء

 ٖٖ ٗٙٔ النساء مصدر التكلٌم 

 ٗ٘ 7 القصص جمع اسم فاعل جاعلوه

 ٙ٘ 9ٔ القصص صٌغة مبالغة جّبار

 8٘ ٖ٘ غافر صٌغة مبالغة جّبار

 8٘ ٕٕ المائدة صٌغة مبالغة جّبار

 ٔٗٔ 77 الكهف اسم ذات الجدار

 ٕٗٔ 8ٕ الكهف اسم ذات الجدار

 87 ٖٔ سبأ جمع تكسٌر ِجفان

 9ٙ 9ٓ ٌونس جمع تكسٌر جنود

 9ٙ ٓٗ القصص جمع تكسٌر جنود

 9ٙ ٕٗ الدخان جمع تكسٌر جند

 ٖ٘ ٔٔٔ األعراف  جمع اسم فاعل حاشرٌن

 ٖ٘ ٖٙ الشعراء جمع اسم فاعل حاشرٌن

 ٖ٘ ٖ٘ الشعراء جمع اسم فاعل حاشرٌن

 ٖ٘ ٙ٘ الشعراء جمع اسم فاعل حاذرون

 ٙٗ ٖٙٔ األعراف اسم فاعل حاضرة

 9ٕ ٖٓ ٌوسف مصدر  ُحّبا

 9ٗ ٙٙ طه جمع تكسٌر ِحبال

 9ٗ ٗٗ الشعراء جمع تكسٌر ِحبال

 ٕ٘ 8 القصص مصدر الَحَزن

 ٕ٘ 8ٗ ٌوسف مصدر الُحْزن

 ٗٔٔ ٓٓٔ هود صفة مشبهة حصٌد
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 ٕٖ 8٘ البقرة مصدر هٌئة ِحّطة

 ٕٖ ٔٙٔ األعراف مصدر هٌئة ِحّطة

 ٙٙٔ ٓٙ الكهف جمع تكسٌر ُحقُبا

 ٖٔٔ ٘ٓٔ األعراف صٌغة مبالغة حقٌق

 8ٗ 8ٔ القصص اسم فاعل خائفا

 8ٗ ٕٔ القصص اسم فاعل خائفا

 9ٕٔ ٕٔ القصص اسم فاعل خائفا

 7ٕ 8ٙ الكهف مصدر الُخْبر

 ٔٓٔ 8٘ البقرة جمع تكسٌر خطاٌا

 ٕٓٔ ٔٙٔ األعراف  جمع مؤنث سالم خطٌئات 

 ٖٔ 7ٙ طه مصدر هٌئة الخٌفة 

 ٗ٘ ٕٕ المائدة جمع اسم فاعل داخلون

 ٙٔٔ 77 طه اسم مصدر دَركا

 7ٕٔ 77 طه اسم مصدر دَركا

 ٕٔٔ ٖٗٔ األعراف مصدر دكا

 7ٖٔ ٖٗٔ األعراف مصدر دكا

 8ٗ ٕٖ القصص ملحق بالمثنى ذانك

 ٗ٘ 7 القصص جمع اسم فاعل رادوه

 8ٗ ٖٕ المائدة مثنى رجالن

حما  ٓٗ 8ٔ الكهف مصدر رُّ

 7ٓ 9ٓ طه صفة مشبهة الرحمن

 7ٔٔ ٙٔ الشعراء  اسم مفرد رسول

 7ٔٔ 7ٗ طه مثنى رسوال

شاد  7ٕ 9ٕ غافر مصدر الرَّ

شاد  8ٕ 8ٖ غافر مصدر الرَّ

شد  7ٕ ٙٙ الكهف مصدر الرٌّ
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 ٙٙ 97 هود صفة مشبهة رشٌد

عاء  9٘ ٖٕ القصص جمع تكسٌر الرِّ

 ٕٗ ٕٖ القصص مصدر الّرْهب

 ٓٓٔ ٕٓٔ األعراف جمع مذكر سالم ساجدٌن

 ٓٓٔ ٙٗ الشعراء جمع مذكر سالم ساجدٌن

د  99 ٔٙٔ األعراف جمع تكسٌر ُسجَّ

د  99 7ٓ طه جمع تكسٌر ُسجَّ

 9ٗ ٕٗ غافر اسم فاعل ساحر

 9ٗ 79 ٌونس اسم فاعل ساحر

 9ٗ 9ٙ طه اسم فاعل ساحر

 ٔ٘ ٖٗ الشعراء اسم فاعل ساحر

 ٔ٘ 9ٓٔ األعراف اسم فاعل ساحر

 ٕٕٔ ٕٔٔ األعراف اسم فاعل ساحر

 ٓ٘ 9ٗ الزخرف اسم فاعل الساحر

 97 77 ٌونس جمع مذكر سالم الساحرون

 ٕ٘ٔ 8٘ طه اسم منسوب السامري

 7ٕٔ ٖٙ طه مصدر سؤلك

 ٔٙٔ ٘ٙ البقرة لفظ زمن السبت

 ٕٙٔ ٖٙٔ األعراف لفظ زمن السبت

 ٕٕٔ 7ٖ الشعراء صٌغة مبالغة سّحار

 ٓٗٔ 8ٔ ٌونس مصدر السحر

 ٓٗٔ 7ٔ طه مصدر السحر

 ٓٗٔ ٕٓ طه مصدر السحر

 ٓٗٔ 9ٗ الشعراء مصدر السحر

 8٘ 8ٗ القصص مثنى ِسحران

 9ٗ 8ٖ الشعراء جمع تكسٌر السحرة



ٔ9ٗ 

 

 97 ٕٓٔ األعراف جمع تكسٌر السحرة

 ٔٗٔ 7ٔ الكهف اسم ذات السفٌنة

 ٔٗٔ 79 الكهف اسم ذات السفٌنة

 ٖٙٔ ٕٙ المائدة لفظ زمن سنة

 ٕٙٔ 9ٗ ٌوسف ملحق بجمع المذكر السنٌن

 ٕٙٔ 8ٔ الشعراء ملحق بجمع المذكر السنٌن

 ٕٙٔ ٓٗ طه ملحق بجمع المذكر السنٌن

 ٓٓٔ ٖٙٔ األعراف جمع تكسٌر ُشّرع

 ٖ٘ 9ٔٔ األعراف جمع اسم فاعل صاغرٌن

 ٕٔٔ ٖٗٔ األعراف صفة مشبهة َصِعقا

 7ٔ 9ٙ البقرة صفة مشبهة صفراء

 ٘ٙٔ 9٘ طه لفظ زمن ضحى

 ٕٗ 8ٓ الكهف مصدر الطغٌان

 8ٔٔ ٕٔ طه اسم واد   طوى  

 ٕٗ ٖٖٔ األعراف مصدر الطوفان

 ٕٕ 9ٓ ٌونس مصدر الَعْدو

 ٖٕ 8ٕ القصص مصدر العدوان

 ٕٕٔ ٕٔٔ األعراف صٌغة مبالغة علٌم 

 7ٙٔ 8ٔ الشعراء لفظ زمن العمر

 ٙٙٔ 8ٙ طه مصدر العهد

 ٘ٗٔ 8ٙ البقرة صفة مشبهة َعوان

 ٙٙ ٓ٘ٔ األعراف صفة مشبهة غضبان

 ٔٗٔ 7ٗ الكهف اسم ذات الغالم

 ٕٗٔ 8ٓ الكهف اسم ذات الغالم

 ٘ٔٔ ٔٗ الكهف مصدر َغْور

 ٘ٗٔ 8ٙ البقرة صفة مشبهة فارض
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 8ٗ ٓٔ القصص اسم فاعل فارغا

 7ٗ 9ٙ البقرة اسم فاعل فاقع

 ٖٗ ٓٗ طه  مصدر  الفتون

 ٖٓ 9ٔ الشعراء مصدر مرة الَفْعلَة

 ٘ٙ ٕٗ القصص صفة مشبهة فقٌر

 ٕ٘ 7ٕ طه اسم فاعل قاض  

 ٖ٘ ٕٗ المائدة جمع اسم فاعل قاعدون

 9ٕ 9ٙ طه مصدر مرة الَقْبضة

 7ٗٔ 9 القصص مصدر قّرت

 8ٗٔ 7ٗ الفرقان مصدر قرة

 ٕٙ ٗٙ الكهف مصدر َقَصصا

 ٘ٙ ٕٙ القصص صفة مشبهة القوي

 ٕٙٔ ٕٗ غافر صٌغة مبالغة كّذاب

 ٗٙٔ ٖٕ الدخان لفظ زمن لٌال

 ٗٙٔ ٔ٘ البقرة لفظ زمن لٌلة

 ٗٙٔ ٕٗٔ األعراف لفظ زمن لٌلة

 ٙٙ ٗٗ طه صفة مشبهة لٌنا

 ٕٔٔ ٖٔ النمل  اسم فاعل ُمبِصرة

 7٘ 9ٖٔ األعراف اسم مفعول المتبَّر

َبعون  77 ٖٕ الدخان جمع اسم المفعول متَّ

 7ٙ ٕٓٔ اإلسراء اسم مفعول مثبور

 8ٕ ٓٙ الكهف اسم مكان مجمع

 8ٕ 9ٖ طه مصدر مٌمً المحبة

 7٘ ٕٔ المائدة اسم مفعول محرمة

 77 ٔٙ الشعراء جمع اسم المفعول ُمدَركون

 ٖٗٔ ٕٔ القصص جمع تكسٌر المراضع



ٔ9ٙ 

 

 ٖٗٔ ٕ الحج اسم فاعل مرضعة

 7٘ 99 هود اسم مفعول المرفود

 8ٖ 97 طه مصدر الِمساس

 ٓ٘ ٔٓٔ اإلسراء اسم مفعول مسحورا

 7ٙ ٔٓٔ اإلسراء اسم مفعول مسحورا

 ٘ٗٔ 7ٔ البقرة صفة مشبهة ُمَسلّمة

 8ٓ ٓٙ البقرة اسم مكان َمشَرب

 8ٓ ٓٙٔ األعراف اسم مكان َمشَرب

ا  ٓ٘ٔ ٔٙ البقرة اسم مفرد مصر 

 ٔ٘ٔ 87 ٌونس اسم مفرد مصر

 ٔ٘ٔ ٕٔ ٌوسف اسم مفرد مصر

 ٔ٘ٔ 99 ٌوسف اسم مفرد مصر

 ٔ٘ٔ ٔ٘ الزخرف اسم مفرد مصر

 77 ٕٗ الدخان جمع اسم المفعول ُمغَرقون

 77 ٖٖٔ األعراف المفعولجمع اسم  ُمفّص الت

 78 ٕٗ القصص جمع اسم المفعول المقبوحٌن

 7ٗ ٕٔ طه اسم مفعول المقدس

 7ٗ ٙٔ النازعات اسم مفعول المقدس

 7ٗ ٕٔ المائدة اسم مفعول المقدسة

 ٗ٘ 8ٓ ٌونس جمع اسم فاعل ُملقون

 7ٖ 87 طه مصدر َمْلك

 ٔ٘ ٓٗ الذارٌات اسم فاعل ُملٌم

 ٔ٘ ٕٗٔ الصافات اسم فاعل ُملٌم

 78 9ٕ الدخان جمع اسم المفعول ُمنَظرٌن

 ٗ٘ ٕ٘ٔ األعراف جمع اسم فاعل منقلبون

 77 8ٗ المؤمنون جمع اسم المفعول الُمهلَكٌن
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 7٘ 98 هود اسم مفعول المورود

 8ٔ 9٘-8٘ طه اسم مكان موعد

 ٕ٘ 9ٙ البقرة جمع اسم فاعل الناظرٌن

 ٕ٘ 8ٓٔ األعراف جمع اسم فاعل الناظرٌن

 ٖ٘ ٖٖ الشعراء جمع اسم فاعل الناظرٌن

 ًّ  ٘ٔٔ ٕ٘ مرٌم صفة مشبهة َنِج

 ٕٗ 97 طه مصدر الَنْسف

 7ٖ 7ٕ الدخان مصدر النَّعمة

 ٕ٘ 7ٔٔ األعراف اسم فاعل واقع

 ٕٙ 9ٕ طه صفة مشبهة وزٌر

 ٕٙ ٖ٘ الفرقان صفة مشبهة وزٌر

 ٘ٔٔ 8ٔ الشعراء صفة مشبهة ولٌد

 7ٗٔ 9ٗ طه نداء تركٌب ٌا ابن أمَّ 

 7ٗٔ ٓ٘ٔ األعراف نداء تركٌب ٌا ابن أمَّ 

َبس  ٘ٔٔ 77 طه صفة مشبهة ٌَ

 ٘ٙٔ ٗٙ طه لفظ زمن الٌوم

 ٘ٙٔ 9٘ طه لفظ زمن ٌوم

 ٘ٙٔ 9ٕ ٌونس لفظ زمن الٌوم
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