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 اإلهداء
 

 تاذايت الفاضالت يف جامعة تبوك أس إىل

فكان هذا ، اللوايت هنلت من نبعهن العلمي املتدفق الصايف
 .اجلهد املتواضع

 الروح اليت زرعت يف نفسي حب العلم والعطاء إىل

 .إىل روح أيب الطاهرة 

 .ربيع قليب ونوره أمي احلبيبة وإىل

 .وبنايت أبنائيعطور قليب وفلذات كبدي  وإىل

 .إخويت: د احلياة هبمن تسعمَ  وإىل

 وعطفهنَّ  من مألن حيايت حبناهننَّ  وإىل

 .أخوايت ويسعد قليب بقرهبنَّ  

 ا على حياتنا هبجة وسعادةين أضفمَ  وإىل

 .أخيت دلل وابنها 
 



 

 ه

 وتقدير شكر
 

خبالص  م، وأتقدَّ املنَّةفله احلمد والشُّكر و  ؛يأن وفقين إلكمال هذا البحث العلم وجل   هللا عز   أشكر

، اليت شرفتين ابإلشراف على رساليت هذه، اليت بذلت جهًدا  نززللشكر والتقدير للدكتورة الفاضلة متام املا

كبريًا يف متابعيت وتقدمي النصح واإلرشاد الدائم، إلخراج هذا البحث، فهي نعم املوجهة واملرشدة بعلمها 

قها بعلمها خلدمة الوطن واألجزال فلها مين الشكر اجلزيل والتقدير، وأدعو هللا أن يوف    ؛وإخالصها

 .القادمة

طوال فرتة  وعلمهنَّ  ئهنَّ ابلشكر لدكتورايت الفاضالت، تلك الشموع اليت أانرت طريقي، بعطا هوأتوجَّ 

، الدكتورة سناء يوسف، الدكتورة عايشة جار، الدكتورة منال النالرداديالدكتورة سعاد  ؛دراسيت وهنَّ 

 .اخلضري العطوي

هللا  وأسال. هذا( مشروع حبثي)الص شكري ألعضاء جلنة املناقشة اليت تفضلت مبناقشة خب هوأتوجَّ 

 .توجزه وتنبزه وتصويب يف مززان حسناهتم، خلدمة الدين والعلم كلُّ  ونالعلي القدير أن يك

 ويل التوفيق وهللا 

 العطوي واجد

 



 

 و

 احملتوايت
 

 رقم الصفحة املوضوع
 ب البسملة

 ج قرار اللجنة
 د .داءاإله

 ه .شكر وتقدير
 و .احملتوايت

 3 .امل لَّخص ابللغة العربيَّة
 6 .صامللخَّ 

 1 مقدمة الدراسة
 6 املقدمة

ك َلة اَلد  رَاَســة    6 :م ش 
يَّة  اَلد رَاَسة    3 :أَهَ 
َهج  اَلد  رَاَسة    3 :َمنـ 

 3 :الد  رَاَسات  السَّاب َقة  
 7 :مص طََلَحات  اَلد  رَاَسة  

ه يد    1 :التَّم 
 1 الصرف لغة: أولً 
 1 الصرف اصطالًحا: اثنًيا
 1 (املورفيمات)تعريف الوحدات الصرفية : اثلثًا
 1 العالقة بني علم الصرف وعلم الدللة: رابًعا
 1 سبب اختيار سورة غافر: خامًسا
 30 التعريف بسورة غافر: سادًسا

 36 .يف سورة غافر دللة بعض الصيغ الصرفيَّة: الفصل األول
 31 .دللة الطلب يف فعل األمر: املبحث األول
 63 .دللة الفتعال: املبحث الثاين
 10 .دللة الصريورة: املبحث الثالث
 14 (.غافر)أبنية املشتقات يف سورة : الفصل الثاين



 

 ز

 11 .دللة أبنية اسم الفاعل: املبحث األول
 31 .ملفعولدللة أبنية اسم ا: املبحث الثاين
 41 .دللة أبنية صيغ املبالغة: املبحث الثالث
 74 .دللة أبنية صيغ اجلموع يف سورة غافر: الفصل الثالث
 77 .دللة أبنية مجع املذكر السامل: املبحث األول
 16 .دللة أبنية مجع املؤنث السامل: املبحث الثاين
 17 .دللة أبنية مجوع القلة والكثرة: املبحث الثالث
 14 .دللة أبنية صيغ منتهى اجلموع: املبحث الرابع
 303 .دللة الزمن الفعلي يف سورة غافر: الفصل الرابع
 306 .دللة فعل املاضي الزمنيَّة: املبحث األول
 333 .دللة فعل املضارع الزمنيَّة: املبحث الثاين
 337 .دللة فعل األمر الزمنيَّة: املبحث الثالث

 313 .ةاخلامت
 313 .املصادر واملراجع
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 امل لَّخص
  

الكرمية من  يف السورة   ما وردَ  عتتبُّ ؛ وذلك ب  (سورة غافر)الد  راَسة إىل إبراز الد اللة الصَّرفزَّة يف  َتسعى
 .دالالت صرفزَّة للفعل واالسم

 .وخامتة مقد مة ومتهزد، وأربعة فصول  : اشتملت الد  راَسة على وقد

تعريًفا لبعض  ن التمهزد  احلديث عن أمهزَّة البحث وأهدافه وتضمَّ : املقدمةراَسة يف الد    تناولت
 .املصطلحات اليت وردت يف الد  راَسة

زغ  داللة: الد  راَسة يف الفصل األول وانقشت وداللة  ،كداللة الطلب  غافر،سورة  يف الصرفزَّةبعض الص  
 .االفتعال، وداللة الصريورة

املبالغة،  وصزغاسم الفاعل، واسم املفعول، : ات وهيلدراسة داللة املشتقَّ : الثاين الفصلَ  صتوخصَّ 
 .صرفزَّة التنه من دالتتضمَّ  وما

مجع : ومجع التكسري ،مجع املذكر السامل، ومجع املؤنث السامل: الفصل الثالث دراسة اجلموع نوتضمَّ 
 .ةزَّ الق لَّة ومجع الكثرة، ومنتهى اجلموع، ودالالهتا الصرف

 .إلزها الد  راَسة لتالنتائج اليت توصَّ  أهمَّ  اخلامتة   نت  األفعال الزمنزَّة، وتضمَّ  الرابع داللةَ  الفصل   وتناول
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Abstract 
 

 

This study attempts to highlight the morphological denotations in Soorat of Quran 

Ghafer by tracking what is mentioned in this precious chapter of Quran of the 

morphological denotations of the verb and the nouns according to the modern 

language curriculum. 

This study included: introduction، preface، four chapters and conclusion. 

The introduction discusses the importance of research and its objectives while the 

preface includes definitions of some terms mentioned in the study. 

The first chapter discusses the morphological denotations in this Sootah Quran as 

the denotation of requesting، creation and upshot. 

The second chapter deals with the denotations of derivations: the name of the 

subject، the name of the object and the characterized adjective accompanied with their 

morphological denotations. 

The third chapter tackles the plurals: thefeminine plurals sound masculine plural، 

the sound and the irregular plural: few and many plarals and the extreme plural and 

their morphological denotations. 

The fourth chapter discusses the denotations of time- related verbs. The conclusion 

includes the major results of this study. 

ey Words: Morphological Connotations، Soorat Ghafer 
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 مقدمة الدراسة
 

 املقدمة. 
 مشكلة الدراسة. 
 أَهية الدراسة. 
 منهج الدراسة. 
 أهداف الدراسة.  
 الدراسات السابقة.  
 مصطلحات الدراسة. 
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 :امل َقد  َمة  
البشري وعلى  اهلاديدمحم  انخامت األنبزاء واملرسلني سزد   ىعل والسالم   العاملني والصالة   هلل رب    احلمد  

 :أمجعني، وبعد هوصحب   هآل  
من بني يديه وال  الذي ال أيتزه الباطل   الكتاب   ،العظزم   هيف كتاب   يل البحثَ  سَّرأبن ي عليَّ  منَّ هللا   لقد

وما كان  ،زَّةوالدين زَّةواالجتماع زَّةالعقل سكبريًا يف حزاة النا  رًاالكرمي تغز ُّ  القرآن   فقد أحدثَ  ،من خلفه
 ،وما هلا من داللة وإحياء ،وشرائعَ  وما حتمله تلك اللغة من أحكام   ،يف نفوسهم عالزةإال بلغته الذلك 

 .رغم أهنم أئمة البزان مبثلهواإلتزان  ،عن جماراته فأعجزهتم
از من شأهنا إبر  اليتيف السورة الكرمية، و  ردات  للمف زَّةالصرف اللة  الد   لبزان ؛(غافر) سورةَ  الد  راَسة تتناول

البحث يف  يكون أن الد  راَسة فقد اقتضت طبزعة   ؛معلى ما تقدَّ  يف املتلقي، وبناءً  هاوأثر   املفردات داللة
 افً وتضمن التمهزد تعري ،وأهدافها الد  راَسة زَّةتناولت املقدمة أمه. وخامتة ،صولف وأربعة   ،ومتهزد   ،مقدمة  

زغ بعض داللةَ  الد  راَسة شت  انق لويف الفصل األو   ،زَّةلبعض املصطلحات الصرف سورة  يف زَّةالصرف الص  
أما الفصل  ،ةوالصريور  ،واالفتعال ،(األمر) الطلب يف فعل: للداللة على مباحث ثالثةوجاء يف  ،غافر

املبحث : لزشتمل على ثالثة مباحث، وهي( فرغا) اَْلم ْشتقات يف سورة زةأَبْن   داللة: بعنوانفجاء الثاين 
ْزغ   بنزة  أ داللةو  ،اَْلَمْفع ْول   ا ْسم   بنزةأ داللةو  ،ا ْسم  اَْلَفاع ل   بنزةأ داللة: األول الفصل  ص  صوخ   ،اَْلم َباَلَغة   ص 

: من كل     بنزةأداللة : تالزةال املباحثَاجْل م ْوع  يف سورة غافر، ويشتمل على  زةأَبْن   داللة لدراسة الثالث  
 وانقش الفصل الرابع ،وصزغ منتهى اجلموع ،والكثرة الق لَّةومجوع  ،وَج ْمع  اَْلم َؤنَّث   ،َج ْمع  اَْلم ذَكَّر  اَلَسال  م  

ي الزََّمن   اَْلف ْعل   داللة: وهي ،على ثالثة مباحث تملواش ،الفعلي   اَلزََّمن   داللة اَْلف ْعل   داللةو  ،زَّةاَْلَماض 
 .زَّةلزََّمن  َاأَلْمر  ا ل  ف عْ  داللةو  ،زَّةاَْلم َضار ع  الزََّمن  

 .التوصزات وأهم    ،لت إلزه من نتائجلقي الضوء على أبرز ما توصَّ خبامتة ت   الد  راَسة وانتهت

ك َلة    :الد  راَسة م ش 
الل  اإلَجابَة  ع" غافر"يف سورة  زَّةالصَّرفتَ حلزَل الظَّواه ر   الد  راَسة حتاول  نوداللتها؛ م ْن خ 

 : تالزةاالستفسارات اَل
  ة؟ابلدالل رف  الصَّ  القةما ع -
 ؟ زَّةالداللة الصرف مفهومما  -
  ورة؟يف الس   زَّةاملشتقات الدالل قزمةما  -
 ا يف سورةأو أعجازً  ا أو أحشاءَ سواء أكانت صدورً ( صزغ الزوائد) زَّةامللحقات الصرف داللةما  -

 ؟ (غافر)
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 ؟ (غافر) رةيف سو ( املاضي واملضارع واألمر) زَّةالفعل الزمن داللةما  -
 هل للجموع يف السورة داللة مقصودة؟  -
  ؟(غافر) ورةيف س زَّةالصرف الداللةاللغويني واملفسرين يف  ءما آرا -
 :الد  راَسة يَّةَأَهَ  

 (. غافر) ةيف سور  زَّةإىل بزان الد  اللة الصَّرف الد  راَسة تسعى
َهج    :الد  راَسة َمنـ 

 مواضعَ  تستقرئ الد  راَسةفكانت  ،التحلزلي   االستقرائي   املنهج الوصفي   الد  راَسةيف هذه  الباحثة   اتبعت
للمسألة  زَّةيف اجلوانب الفرع النظرَ  وتقوم بوصفها، وقد استدعى االستقراء  ( سورة غافر) االستشهاد يف

ل لهاتقف عند كثري من املسائل  الد  راَسةفقد كانت  ؛ومن حزث التحلزل دة،الواح  .وحت 
َداف    : الد  راَسة أه 

يف سور القرآن الكرمي لتنطلق  زَّةالصرف زَّةالدالل الد  راَسةمن لبنات  يَّةلغو  ة  نَ ب  إىل وضع لَ  الد  راَسة هتدف
 : فزما يلي الد  راَسةمنها لبنات أخرى، ومتثلت أهداف 

 . افريف سورة غ زَّةاأللفاظ الصرف لةوأثرها يف دال ،عالقة علم الص رف بعلم الد اللة بزان .1
 .للمشتقات يف سورة غافر زَّةالقزمة الدالل بزان .2
  .يف سورة غافر زَّةالصرف امللحقات داللةعلى  الوقوف .3
 . داللة اجلموع أبنواعها يف سورة غافر إبراز .4
 (.غافر) للكلمات يف سورة زَّةآراء املفسرين املختلفة يف الداللة الصرف عتتبُّ  .5

 :السَّاب َقة   الد  رَاَسات  
 يف زَّةالصرفت ابحلديث عن مظاهر الداللة دراسة اختصَّ  على -العهاحدود اط    يف -الباحثةجتد  مل
أو  يَّةوالنحو  زَّةالصرفو  زَّةالدالل لد  راَسةة ابتعل  قالسابقة امل الد  راَساتوجدت بعض لكنها  ،(غافر) سورة

لبعض سور القرآن الكرمي،  تاملتعددة املستوايبتحلزالهتا  زَّةاألسلوب الد  راَسة أو زَّةالصرف زَّةالصوت الداللة
 : منها على سبزل املثال

 ،رسالة ماجستري ،عائشة دمحم سلزمان قشوع" زَّةدالل يَّةغو دراسة ل" زَّةالسور املدن يف زَّةالصرف بنزةاأل .1
السور وداللتها يف  زَّةالصرف بنزةيف األ الد  راَسةحبثت هذه . م3003 ،فلسطني ،انبلس ،جامعة النجاح

ض لسورة غافر كوهنا ومل تتعرَّ  ،دها وزايدهتا يف األفعال واألمساء يف القرآن الكرميمن حزث جترُّ  ،زَّةاملدن
 .زَّةسورة مك

اململكة  ،القرى أمجامعة  ،رسالة ماجستري ،إلزاس احلاج إسحاق: زَّةصرف اسةدر  ،الكهف سورة .2
ودرس الفعل  ،قاتواألفعال واملشت ردراسة املصادتناول الباحث . م1995-ه 1415 ،يَّةالسعود زَّةالعرب
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مث تناول  ،وما يتصل هبا ،وتناول املشتقات ،وداللتها تاالشتقاق واالستعماالكوما يتصل به من قضااي  
 . كالتذكري والتأنزث  ،زَّةدراسة قضااي جزئ

وفضزلة عبوسي  ،يرفاه عبد احلسني مهدي الفتالو : يَّةدراسة لغو  -إبراهزم يف القرآن الكرمي سورة .3
سورة إبراهزم دراسة  الد  راَسةالباحث يف هذه  لتناو . م2002 ،العراق ،جامعة الكوفة ،حمسن العامري

 فزه للمماثلة واإلدغام يف الكالم املنفصل   قيف مخسة مستوايت، بدأها ابملستوى الصويت وتطرَّ  يَّةلغو 
وتناول يف املستوى الثاين املستوى  ،الكلميف أواخر  ذفمث اإلبدال الصويت واحل ،وإدغام املتجانسني

 ،وملحقها بصزغ املشتقات املختلفة ،ة ومزيدةجمرَّدبكوهنا  ،الصريف؛ إذ درس فزه األفعال مبختلف ألفاظها
 التقدميوانقش داللة  ،الداليل ملستوىعن ا دَّثوحتَ  ،...الغةمب زغمن اسم فاعل وصفة مشبهة وص  

 .وداللة التكرار يف التوكل والنداء والتضاد ،زغالص   والتأخري ابملفاعزل وبعض 
جامعة السودان للعلوم  ،رسالة ماجستري ،دمحم مصلح بين سلمان رفاتع ،يَّةالبقرة دراسة لغو  سورة .4

ودالالت صزغ  ،املستوى الصريف الد  راَسةهذه  اولتتن. م2002 ،السودان يَّةمجهور  ،والتكنولوجزا
 .الداليل لألسالزب الدائمة على املعىن الواحد املستوىوتناولت  ،لبقرةالوصف املشتق الواردة يف سورة ا

 ،جامعة الشرق األوسط ،ماجستري سالةر  ،بالل سامي أمحد الفهاء: زَّةدراسة أسلوب اقعةالو  سورة .5
 ،األسلويب من خالل املنهج زَّةأسلوبيف سورة الواقعة، دراسة  يَّةتناول الباحث املستوايت اللغو . ه2012

 . للسورة زَّةالعمزقة للوصول لدراسة تطبزق بنزةللكشف عن ال زَّةضافة للجوانب النفسابإل
 ،رسالة ماجستري ،ةزجمدي عايش عودة أبو حل" زَّةأسلوبدراسة "يف سورة هود  القرآين   النظم .6

 زَّةاإلنشائ واألسالزب زَّةتناول النظم القرآين البديع واألسلوب واألسلوب. م2009 ،غزة زَّةاجلامعة اإلسالم
 .ودالالهتا

 ،جامعة النجاح ،رسالة ماجستري ،جمدي معزوز أمحد حسني ،زَّةدالل يَّةاإلسراء دراسة حنو  سورة .7
يف  زَّةإلبراز األمناط الرتكزب ؛والداليل   النحوي   توىاملس الد  راَسةتناولت . م2004 ،فلسطني ،انبلس
 زَّةعلى احلدود الوصف األو لاجلانب  يف تواقتصر  ،ةزَّ دراسة دالل يَّةمث دراسة الظواهر اللغو  ،السورة

، من خالل ربطها آبراء القدماء "زَّةدراسة دالل" يَّةوتناولت يف اجلانب الثاين القضااي النحو  ،كزبللرتا 
 .والبالغزني حاة  واحملدثني من الن  
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 :الد  راَسة م ص طََلَحات  
زغ ناملعىن املستفاد م :يَّةالصرف الدللة   مفهوم    . زَّةة الصرفالص  
يغ على قزاسه الكلمات اليت ترجع إىل أصول  صاغالذي ت   هي القالب الصريف   :يَّةالصرف ةالص  

 .ةواملشتق   فةاملتصر    الكلمات   فهي ختصُّ  ،زَّةاشتقاق
يغ زوائد   ومنهم حممود سعران عندما  ،morphemeن ب  و  عنه علماء اللغة احملدثوقد عّبَّ  : الص  

كما   ،رةوهو الصورة املتصوَّ  ،األول هو املعىن عنصرال ،ن عنصرين أساسزنيتتضمَّ  زَّةن الصورة اللفظإ: "قال
أما العنصر الثاين فهو  ،Semanteme ،ىسمَّ وي   ،يف حقزقة األزهار ليتمثَّ  ،يف قولنا الشجرة مزهرة

لنظر يف املورفزمات وا ،Morphemeى يف االصطالح سمَّ وهو ما ي   ،ملعاينالعالقة اليت تنشأ بني ا
 .(1) (املورفولوجزا) ى علمسمَّ ي  

، كمورفزمات الطلب يَّةوظزفة حنو  والكلمة حتتمل معىن أ بنزةهو أصغر وحدة يف  :املورفيم تعريف
 . إخل...واملطاوعة والتعدي واللزوم واالفتعال ةوالصريور 
 .وملحقاهتا يَّةاللغو  املادةقصد هبا وي  : يَّةالصرف الوحدة

 

                                                           

 ،م1991-ه1411 ،(ط: د) ،مصر ،القاهرة ،جامعة األزهر ،عبد الفتاح الّبكاوي ،داللة السزاق بني الرتاث وعلم اللغة احلديث( (1
 .147ص
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ه يد  التَّ   :م 
 : وهي ،الد  راَسةتقتضيها  يَّةهيدعلى مقدمات مت ويشتمل
مع بعضها،   قتهاأو توضزح عال ،الد  راَسةملوضوع  هم ة   للمصطلحات امل اتعريفً  التمهزد   يتضم ن

الصرف والد اللة، وسبب  لَميْ مث بزان العالقة بني ع   ،زَّة، والوحدة الصرفاواصطالحً  كتعريف الصرف لغةً 
 .زار الباحثة موضوع الرسالة، وبزان أمهزتهااخت
 :الصرف لغةً  :أوًل 

 .إىل حال   أو من حال   لوجه   التغزري من وجه   هو -لغة -أو التصريف الصرف
 .(1)"اْنَصَرفَ ف اَردُّ الشَّْيء  َعْن َوْجه ه ، َصَرَفه َيْصر ف ه َصْرفً : الصَّْرف  : صرف" :ورد يف لسان العرب وقد
 :ااصطالحً  الصرف :ااثنيً 

مقصودة ال حتصل  وهو حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان   ،أحدمها عملي  : معنزان للصرف
 ،واجلمع ،وامسي املكان والزمان ،واسم التفضزل ،واملفعول اعلكتحويل املصدر إىل امسي الف  ،إال هبا

من  ،(3) "اليت لزست إبعرابالكلمة  نزةبف هبا أعرَ وهو علم أبصول ت  : والثاين علمي. (2) والتصغري واآللة
 .وغريهاة واعتالل وإحالة وإدغام، صحَّ : وزهنا وبنائها، وما جيري هلا من: حزث
 (:املورفيمات) يَّةتعريف الوحدات الصرف: ااثلثً 

لع على أحدث ما ويطَّ  ،ابحث يف علم الصرف أن يعتمد على دراسة الصوت اللغوي على كل    جيب
والرتكزب الصويت؛ ألن علم الصوت يؤثر يف  ،دابلصوت املفر  قيتعلَّ فزما  ،زَّةنظرايت الصوتلت إلزه التوصَّ 
 (.ال وجود لعلم الصرف دون علم األصوات) :ثوكما قال فري  ،وبزان قزمتها زَّةالوحدات الصرف دحتدي

م الراء فعندما نقول مورفز ،صوت من األصوات أبنه أصغر صور كل   : عر ف اللغويون املورفزم وقد
وعندما نقول فونزم العني نقصد به الصورة  ،الصور املختلفة اليت ينطق هبا صوت الراء نقصد بذلك كلَّ 

 خاصَّةو  -ولقد ظهر عند اللغويني الفرنسزني .(4) اليت ينطق هبا صوت العني يف خمتلف املواضزع ختلفةامل
أبنه أصغر  ويعرف monemeمصطلح آخر هو املونزم  morphemeمصطلح املورفزم  -مارتنزه

وميثل  ،إىل وحدات أصغر منه زحبزث ال ميكن أن يتجزأ هذا الرم ،دنة ومعىن حمدَّ رمز لغوي ذي صزغة معزَّ 
 .ف على معناهاميكن التعرُّ  زَّةأصغر وحدة كالم

 
                                                           

 (.صرف)ه، مادة 1414، 3بريوت، ط –ابن منظور، دار صادر  :لسان العرب( 1) 
 .7م، ص1979، (ط: د)عبد العزيز عتزق، دار النهضة العربزَّة، بريوت، : املدخل إىل علم الصرف: ينظر(  (2
 1975 -ه  1395، (ط: د)لبنان،  –، دار الكتب العلمزَّة بريوت (ه 626: ت)اإلسرتاابذي، جنم الدين : شرح شافزة ابن احلاجب(  (3
 .2/ 1م، 

 .27م، ص 2007، 5، العدد3عادل دمحم عبد الرمحن الشنداح، جامعة بغداد، ج الصرفزَّة،وقفه يف الداللة ( 4) 
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 :املونزمات وفق هذا االصطالح إىل قسمني وتنقسم
  ى بسمَّ وت   ،زَّةأو معجم زَّةى معان وضعوهي أصغر الوحدات الدالة عل: يَّةاملعجم املونيمات -1

 السزمانتزمات" ى أيًضا بسمَّ وت   ،(ب/ ت/ ك) كما يف مادة  ،Lexemes( اللكزميات)
"Semantemes. 

وتسمى  زَّةأو اشتقاق زَّةوهي أصغر الوحدات الدالة على معان تصريف :يَّةالصرف املونيمات -2
على تدلُّ : مكتوب: يف حني زَّةعلى الفاعل تدلُّ : كاتب: فقولنا. Morphemes (1)ابملورفزمات 

 .زَّةاملفعول
 وعرَّف .الد  راَسةرتكز علزه هذه تومنها املونزم الصريف الذي  ،هنا نستنتج أن املونزمات أنواع ومن

 يف املورفزم ملفهومالذي تعرض " مناهج البحث يف اللغة" ومنهم متام حسان يف كتابه م،املورفز غوي ونالل  
هو  ،زَّةالصرف الد  راَسة يفهم م اصطالحيدور على األلسنة : "فقال ،ديثه عن منهج الصرفاء حأثن

فندريس بشيء من التفصزل فرق بني  يأن عرض لرأ وبعد Morpheme أو املوفزم زَّةالوحدة الصرف
 :وهي كلمات ثالث يتصل بعضها ببعض،

 .(2) العالمة -3 املورفزم -2 الباب -1
 لم الصرف وعلم الدللة بني ع العالقة: رابًعا

زغ إن عرف ما ي   هي -عامَّة -اللساين والدرس -خاصَّة -يف الدرس اللغوي العريب يَّةة اإلفرادالص  
زغاب نزت علزها وهزئتها اليت ب   ،ن منهااليت تتكوَّ  زَّةومادهتا األصل كلمةإذ هي شكل ال ،زَّةة الصرفلص  

انجتة عن مادهتا  زَّةمن إحياءات دالل ئفوما تؤديه هذه الوظا ،االيت متتاز هب زَّةووظائفها الصرف ،هاحروف  
 .اليت أكسبتها بتنويعها دالالت عديدة ملتنوعةوعن استعماالهتا املختلفة وا ،وهزئتها
زغيف  -الداللة إن  للكلمة الذي يؤدي إىل بزان الصريفلزست هي دراسة الرتكزب  -يَّةة اإلفرادالص  

علم  ةوهذا يؤكد عالق ،بزان ملعىن صزغتها داخل السزاق وخارجه ،أيًضابل هي  ،معناها املعجمي  
 .الصرف بعلم الداللة، فكالمها متكامالن متداخالن ال ميكن الفصل بزنهما

 (غافر) سورة ختيارا سبب: خامًسا
كوهنا إحدى سور القرآن العظزم؛ فالقرآن مصدر من مصادر العلوم ( سورة غافر) الباحثة اختارت

  لىوسورة غافر اشتملت ع. هذا فضاًل عن كونه من جوامع الكلم ،كلها من لغة وصرف وبالغة  ةزَّ العرب
 اليت  زَّةات الصرفلكل مسلم أن يعرفها، وعلى عدد كبري من املشتقَّ  غىنال  اخلصائص اليت كثري من

                                                           

 .146-145ص احلديث،داللة السزاق بني الرتاث وعلم اللغة  (1) 
 .149ص: املرجع نفسه (2) 
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على  اشتملت كما. اجلموع أبنواعها املختلفة لةوأيًضا دال ،خاصَّةداللة  زَّةأضفت على املفردة القرآن
 -هاحدود حبث يف -جتدمل  الباحثة وألن ،وأمر ،ومضارع ،؛ من ماض  زَّةعدد كبري من دالالت الفعل الزمن

 زَّةالصرف لةهذا املوضوع الستكشاف الدال ارتفقد اخت؛ يف السورة الكرمية زَّةتناولت الداللة الصرف دراسة
 .يف السورة
 (غافر) بسورة التعريف: سادًسا
 -؛ ألن هللا(سورة املؤمن) أيًضا ىسمَّ ت  و وعدد آايهتا مخس ومثانون ،زَّةمك سورة: ورة غافرس -3
رئُّٱ :ى سورة الطَّْول لقوله تعاىلسمَّ فرعون، وت   آلقصة رجل مؤمن من  فزهاذكر  -تعاىل
م، رواه كما قال م ْسَعر بن ك َدا( العرائس) :يقال هلنَّ  وكان ،احلوامزم السبع أ وىل وهي. ( )َّزئمئىب

ثَ َنا" .آنالقاسم بن سالم يف كتاب فضائل القر  زمَ  ،َعْن م ْسَعر   ،َجْعَفر  ْبن  َعْون   َحدَّ  قَالَ  َعْن َسْعد  ْبن  إ بْ رَاه 
 .(2) "اْلَعرَائ سَ احْلََوام زم  ي َسمَّنْيَ  ك نَّ  :

ثالثة أقوال  -رمحه اّللَّ  -يف التفسري عن ابن عباس وجاء. (3) احلوامزم ديباج القرآن  : ابن مسعود وقال
: واملعىن. (6) "حم حروف الرمحن مقطعه: وقال. حم َقَسم: حم اسم اّللَّ األعظم، وقال: قال. يف حم

 . مبنزلة الرمحن" نون" و "حم" و "رال"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3آية: سورة غافر( (1
 (.30914)قم ، بر 557/ 15، وابن أيب شزبة يف مصنفه، (3465)، برقم 2125/ 4أخرجه الدارمي يف مسنده، ( (2

 (.30913)، برقم 557/ 15، وابن شزبة يف مصنفه، (3655)، برقم 437/ 2أخرجه احلاكم يف مستدركه، (  (3
 .365/ 4م، 1922-ه1402، 1بريوت،ط -عبد اجللزل عبده شلب، عامل الكتب: ، ت(ه311)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج  (4) 
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 األول الفصل
يغ بعض دللة  غافر سورة يف الصرفيَّة الص  

 

   (.األمر) فعل يف الطلب لةدل: َاأَلوَّل   اَل َمب َحث 
 الفتعال دللة: الثاين املبحث. 
 الصريورة دللة: الثالث املبحث. 
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 األول الفصل                              
يغ بعض دللة  يف سورة غافر يَّةالصَّرف الص  

 

 ،صل الثالثياأل: مها ،من أصول األفعال ،مباحث األفعال يف كتب التصريف حول أصلني فقط تدور
 .ومزيد جمرَّدوكل منهما ينقسم إىل  ،واألصل الرابعي

. ة، ال يسقط حرف منها يف تصاريف الكلمة لغري علَّ زَّةأبنه ما كانت مجزع حروفه أصل :رَّداجمل فعرَّ وي  
لزست  (أعتدان) والتاء يف ،زَّةة صرفال حيكم بزايدهتا؛ ألهنا تسقط يف املضارع لعلَّ  مثال (وعد) فالواو يف

كما  -املزيد فعلوال ،(1) للمادة زَّةيف بعض األصول احلس وهتالثب ،(أعددان) مبدلة من عني املضعف
 .أو حرفان أو ثالثة حروف حرف   زَّةاألصلإىل حروفه  أضزفهو ما  -نعلم

ألنه  ،زَّةيف اللغة العرب ريةكب  زَّةله أمهو  ،على احلدث والزمانيدلُّ خالف بني النحويني أن الفعل  وال
ومنها ما جاءت  ،(األمر) على الطلب يف فعل أفعال كثرية تدلُّ  ووردت ،يكثر استعماله يف احلديث

 : تالزةال ثتوضزح داللة األفعال يف سورة غافر يف املباح يتمُّ  سوفو  ،الصريورةو  ،داللته على االفتعال
 (.األمر) داللة الطلب يف فعل :اأََلوَّل   اَْلَمْبَحث   -
 .داللة االفتعال :الثايناملبحث -
 .ورةداللة الصري  :املبحث الثالث-
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ه ، 1409، (ط:د)جناة عبد العظزم الكويف، جامعة عني مشس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، . د: أبنزة األفعال دراسة لغويَّة قرآنزَّة( 1) 
 .11ص
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 َاأَلوَّل   اَل َمب َحث  
 (األمر) الطلب يف فعل دللـــة

 

 ،واألمر يف األصل طلب الفعل على جهة االستعالء أو اإللزام ،(األمر) داللة الطلب يف فعل لتتمثَّ 
وأما بناء : "وكما قال سزبويه ،ب به الفعل فزما مل يقععلى املستقبل؛ ألنه يطليدلُّ وهو نقزض النهي، و 

ألنك إمنا  ،األمر من الفعل املستقبل"جيء  وإمنا ،(1) "اذهب واقتل واضرب: ما مل يقع فإنه قولك آمرًا
  .(2) "أتمره مبا مل يقع

 وهو الذي على(: "643) جاء يف املفصل البن يعزش من املضارع بعد نزع حرف املضارعة كما وهو
 ويف ،ضعْ إال أن تنزع الزائدة فتقول يف تضع صزغتهللفاعل املخاطب ال خيالف بصزغته  ضارعامل قةطري

، ويف(: تضارب  )  تبتدئ ابلساكن لئالَّ  تفإن سكن زد تحركدحر ْج وحنوها، مما أوله م(: تد حر ج  ) ضار ب 
 على خيرج عن حقزقته لزدلَّ  وقد .(3)..."انطل ق  : ويف تنطلق   ،اضر بْ : تضرب  : مهزة وصل، فتقول يف

 .فهم من السزاقت   وما إىل ذلك من معان   ،واخلوف والتهديدفهم من السزاق؛ كاإلابحة ت   يَّةاز جم معان  
 :تاليةدللة الطلب يف سورة غافر يف األفعال ال جاءت
 ،استغفرْ  ،صّبْ ا ،اتبعون ،ابن   ،ذروين ،استحزوا ،اقتلوا ،وأنذرهم ،ادعوا ،وأدخلهم ،وقه مْ  ،فاغف رْ ) 
 (.كنْ   ،قلْ  ،استعذْ  ،سبحْ 

 :رَّداجمل الثالثي
هذا البناء للداللة على الطلب واجمليء  وي ستعَمل: (4)فَ َعل مضارعه يَ ْفع ل ويَفَعل ويَفع ل ابب: أوًل 

 .واحلركة والقطع
زغ ييل وفزما-1  :وداللتها( افعل -يـَف ع ل –فـََعل ) اليت وردت على وزن الص  

                                                           

 .12/ 1م، 1922ه، 1402، 3عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: سزبويه، ت: الكتاب( 1) 
دمحم عبد اخلالق عظزمة، عامل : ، ت(ه 225)روف ابملّبد دمحم بن يزيد بن عبد األكّب الثماىل األزدي، أبو العباس، املع: املقتضب( 2) 

 .23/ 1، (ت:د)، (ط:د)بريوت،  -.الكتب
 .52/ 7 ،(ت.د) ،1ط ،عامل الكتب: بريوت ،ابن يعزش: شرح املفصل( 3) 
 .10عائشة دمحم سلزمان خشوع، ص: األبنزة الصرفزَّة يف السور املدنزَّة( 4) 
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 :اغفر – يغفر – غفر
محجحمجحجمثهتمتختحتجتٱُّٱٹَّ وردت يف قوله 
حطمضخضحضجضمصخصحصمسخسجسحسمخجخ
 .( ) َّمظ

وقد جاء يف لسان العرب البن . (2) "الغني والفاء والراء ع ْظم  اببه السرت(: "ه 393) ابن فارس قال
ْغف رة   والَغْفر  (: "ه 711) منظور

َ
 رةً وغ فْ  اَوَقْد َغَفَر َذنْ َبه  يَ ْغف ر ه َغْفرً  َها،ن ْ َعَلى الذُّن وب  والعفو  عَ  ةزالت َّْغط  : وامل

 .(3) "َحَسنة
: واتباع سبزلك؛ وسبزل هللا ةيالتسو  ممعناه فاغفر للذين علمت منه(: "ه 523) عند الزخمشري وورد

 ،رةالفائدة يف استغفارهم هلم وهم اتئبون صاحلون موعودون املغف ،لعباده ودعا إلزها سبزل احلق اليت هنجها
 .(4)..."هذا مبنزلة الشفاعة، وفائدته زايدة الكرامة والثواب: وهللا ال خيلف املزعاد؟ قلت

 ،من الناس وهم املؤمنون خاصَّةيستغفرون لل ،مجاعة خمصوصة من املالئكة؛ وهم محلة العرش فذكر
ٰىٰرُّٱ :تعاىل وجند يف قوله ،إلفادة التخصزص ال العموم فجاءت داللة طلب املغفرة
نبمبزبيئربىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰ

وا ذلك أن خيصُّ  فناسب" ،أهل األرض عامَّةتستغفر ل ئكةاملال عامَّة أن أي ،( ) َّرتيبىب
مث إهنم ملا  ،صافهذه األو  هال أن يذكروا عموم أهل األرض، وأغلبهم ال تنطبق علز ،املؤمنني ابلذكر

، ومعلوم أن ذلك ال يكون إال للمؤمنني، وأن يدخلهم جنات عدن ،سألوا رهبم أن يقزهم عذاب اجلحزم
 .وإال فلزس من املناسب أن تسأل اجلنة لكافر ،انسب ذلك املؤمنني

أن يذكر عموم أهل  اسبفن ،فزها عموم املالئكة رذلك، بل ذك لالشورى فلم يرد فزها مث آية وأما
 اجملهور فصوته ،(7)عىن االستتاروقد أفادت الغني م .(6) "هذا العموم َقز  د  األرض، ومل يذكر صفة أخرى ت   

اء فكأنه حمسة من حديد تزيل غباًرا عالقا وهذا يناسب داللة  ،(2) الرخو أضفى داللة الغموض واالحم  
 .الغفر والسرت

                                                           

 .7اآلية : سورة غافر( 1) 
 (.غفر)مادة  ،م1979-1399 ،دار الفكر ،عبد السالم هارون: ت ،ابن فارس: جم املقايزس يف اللغةمع( 2) 
 (.غفر)مادة  ،ابن منظور: لسان العرب( 3) 
 .154-152/ 4 ،ه1407 ،3ط ،بريوت –دار الكتاب العريب  ،الزخمشري: الكشاف( 4) 
 . 5اآلية: سورة الشورى( 5) 
 .26م، ص2009-ه1429، 1السامرائي، دار الفكر، عمان األردن، ط: من أسرار البزان القرآين( 6) 
 .260، ص(ت: د)، (ط: د)دمحم املبارك، دار الفكر للطباعة والنشر، : فقه اللغة وخصائص العربزَّة: ينظر( 7) 
 .126م، ص1992حسن عباس، منشورات احتاد الكتاب العرب، : خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: ينظر (2) 
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يغيف سورة غافر  وردت -2  .(ق   -يقي – ىوق) ةالص  
خيحييهجيىهٱُّٱٹٱٹ،( ) َّجغمعجعٱُّٱ:تعاىل قوله يف
كلمة واحدة : الواو والقاف والزاء" ،للداللة على الطلب ءتجا وقد ،( )َُّّٰذٰرييىيمي

وقاه  هللا  " :يف اللسان ءوجا ،(3) "ي الشيءقما ي يةوالوقا ،أقزه وقًزا ووقزته ،على دفع شيء عن شيء بغريهتدلُّ 
 .(4) "هصانَ : زةوواق   ايةَوو ق اَوقْ زً 

ذف املضاف على أن السزئات هي الصغائر أو ، فحئاتَوق ه م  السَّز  ئات  أي العقوابت، أو جزاء السز"
 .(5) "التكفري أو قبول التوبة: عنها، والوقاية منها املتوبالكبائر 

فحذف املضاف وال تكرار يف  ،يف الدنزا رتحوهاجزاء السزئات اليت اج مه  ق   أي: السزئات وق ه م  "
اتبوا، والثاين أنه هلم  ينللذ: األول أن الدعاء هلمم عذاب اجلحزم لعدم توافق املدعو ه  وق  : هذا، وقوله

عذاب  ايةوملن صلح من املذكورين، أو الختالف الدعاءين إذا أريد ابلسزئات أنفسها، فذلك وق
 . (6) "الوقوع يف السزئات ايةاجلحزم، وهذا وق

ا داللة السزئات فاملقصود هب أما ،يكون يف الدنزا زئاتألن اقرتاف الس ؛واملقصود هبا لزس السزئات
 .على ما اقرتفوا يف الدنزا من آاثم وذنوب ،العقوابت
زم  واحفظهم عنه، وهو تصريح بعد إشعار للتأكزد  َوق ه مْ (: "691) البزضاوي وذكره َعذاَب اجلَْح 

 .(7) "والداللة على شدة العذاب
ذاب املرتتب علزها ع ،يف السزئات لوقوعهلم من ا ايةداللة الطلب على الدعاء وذلك ابلوق جاءت

األوىل  يةيف اآل (مه  وق  ) لقد ارتبطت لفظة. فقد رمحته يوم القزامة الدنزااجلحزم؛ أي من تقه السزئات يف 
 وهي ،من السزئات ايةجاءت صرحية ابلوق ثانزةال يةويف اآل ،السزئات برتكيكون  منها ايةوالوق ،ابجلحزم

وعّب عن عذاب النار  ،اجلحزم وهي النارمن عذاب  ايةيؤدي اجتناهبا إىل الوق اليتالوقوع يف الذنوب 
 .مث بعد ذلك أتيت النتزجة املنتظرة من الدعاء وهو الرمحة هلم. عذاهبا شدةابجلحزم ل

                                                           

 .7سورة غافر، اآلية  (1) 
 .9سورة غافر، اآلية  (2) 
 (.وقى)ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 3) 
 (.وقى)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 4) 
 .153/ 4، (ه532) الزخمشري : الكشاف( 5) 
صدقي : ت(ه 745: املتوىف)ألندلسي أبو حزان دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حزان أثري الدين ا: البحر احملزط يف التفسري( 6) 

 .239/ 9 ،ه  1420 ،بريوت –دار الفكر  ،دمحم مجزل
 .52/ 5ه، 1412، 1بريوت، ط –البزضاوي، دار إحزاء الرتاث العريب : أنوار التنزيل وأسرار التأويل( 7) 
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 مةفجاء الطلب زايدة هلم يف الكرا ،من السزئات؟ ايةما الفائدة من الدعاء هلم ابلوق :السؤال هنا فزأيت
ها حىت فزمنعهم من الوقوع (: ق ه م  السزئات) ة الفعلفجاءت دالل ،على شدة العذاب داللةو  ،والثواب

 . فقد تناسبت مع الداللة على شدة العذاب ،(1) ال يرتتب علزها عذاب، وإفادة القاف الشدة
 : ابن  يل-1

  .(ابن -يبين -بىن ) -كما يف. يف بناء فَ َعل يَ ْفع ل واألمر منه افعل ورد
 .( ) َّيكىكمكلكاكيقىقيفىفٱُّٱ: قوله تعاىل ويف

 .(3) " ه  اْلب َناَء أَبْن ز بَ نَ ْزت  : وتقول ،الشيء بعضه إىل بعض ضمُّ  لبناءا"
وملكر فرعون وخبثه  ،إمنا هو احلجة والدلزل ،هللا ةموسى علزه السالم لفرعون أن الطريق إىل معرف بني"
 رد علزه مؤمن آل فرعون فلما ،وسىله مإلوزيره ابن يل قصرًا عالًزا حىت اطلع إىل  وقال ،عن الدلزل تغافلَ 
ا، وذلك كله ملا خامره هامان ابن  يل صرحً  اي" .(6)"ته أبنه يريد أن يبلغ األسبابفجاءت حجَّ  ،خاف

 .(5) "ف أن هالكه وهالك قومه على يد موسىاجلزع واخلوف وعدم املقاومة، والتعرُّ  من
م على موسى، فزه هتكُّ ( يل ابن) طلبه فهو، (6)" مالتهكُّ  على لتهابدال" جاءت يف روح املعاين وقد

 (.ابن)انكسار كانكسار الفعل  أعقبهم ولكن هذا التهكُّ 
العوض عن  سرةفالك ،وانكسار يف نفس فرعون متن   و  دتردُّ داللة  (ابن يل) داللة الطلب يف جاءت

 .لتبني حالة اخلوف واجلزع الذي خامر نفسه( يل) وجاءت كلمة ،ت على انكسار فرعونالزاء دلَّ 
وما فزها من  عوننفس فر  (7) "والتبديد مبا حياكي بعثرة البعثرةعلى زدلُّ ف: "داللة حرف الباء أما

 .خوف وجزع وهلع وترجي
 (:يـَف ع ل -فـََعل) اءبن -6

، وفزما يلي (كن  ،اقتلوا ،استعذ ،قل ،ادعوا ،ادخلوا) :األفعال يفمن هذا البناء يف سورة غافر  جاء
 :بزاهنا
 
 
 

                                                           

 .260دمحم املبارك، ص: فقه اللغة وخصائص العربزَّة( 1) 
 .36سورة غافر، اآلية  (2) 
 (.بىن) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة: ينظر( 3) 

 .94/ 3م، 1997-ه1417، 1القاهرة، ط –دمحم علي الصابوين، دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع : صفوة التفاسري: ينظر(  (4
 .252/ 9، ص(ه 745: املتوىف)أبو حزان : البحر احملزط يف التفسري( 5) 

 .323/ 12ه ، 1415، 1بريوت، ط -علي عبد الباري عطزَّة، دار الكتب العلمزَّة: ، ت(ه 1270)األلوسي : روح املعاين( (6
 .102حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها(  (7
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 :وردت يف قوله تعاىل: ادخلوا -أ
 .( ) َّحمجميلىلملخلٱُّٱ

مئخئحئجئييىينيزيميريٰىينىنٱُّ

 .( ) َّهئ

: جاء يف لسان العرب .(3)"عىن الدخول أو الولوج يف املكانمب وردت(: "393ت) ابن فارس وقال
ابن  وذكر ،جاءت داللتها عند اللغويني ابلدخول أو الولوج يف املكان إذن. (4) "اخلروجنقزض  هو"

 ،يدعون للمؤمنني ابجلنة والرمحة ،أفضل املالئكة وهم مالئكة العرش إن: "األوىل يةيف تفسري اآل زَّةعط
للداللة على الدعاء والرجاء من هللا ( ربنا) بكلمة سبقت .(5)"وتعظزم الرجاء هلم نيفهذا تشريف للمؤمن

ادخلوا : الظاهر أنه قزل هلم: فزها أبواب جهنم خالدين ادخلوا: " ثانزةال يةيف اآل أما ،أن يدخلهم اجلنة
الذي ال ينقطع،  الثواءد ابخللود، وهو قزَّ ي   أمربعد احملاورة السابقة، وهم قد كانوا يف النار، ولكن هذا 

 .(6) "ا مبطلق الدخولفلزس أمرً 
 عملتاستف ثانزةال يةأما يف اآل ،األوىل يف اللطف واللني والرفق يةيف اآل( أدخلهم) استعملت لفظة لقد

 . يف حالة التعذيب والتخويف واألمر ابلعذاب( أدخلوا)
لواأ) ألنه خاطبهم ابلفعل ؛على جهة األمر للمالئكة اجاء اخلطاب موجهً  لقد  ،اخلاءبكسر ( دخ 

فرعون من الصنف  آل ألن ؛ابلضم( لواادخ  ) الفعل وعدم استخدام ،آل فرعون أشد العذاب لوادخ  أ
 .القزامة ينظر إلزهم يومَ  مهم هللا والالذين ال يكل   

 من جهةما بني الدعاء ابلثواب أي إكرامهم بدخوهلم اجلنة ( ادخلوا) يف الفعل داللة الطلب عتتنوَّ 
 . من جهة أخرى اراألمر ابلعذاب، وذلك بدخوهلم النو 

 (7) "امتثاقاًل بطزئً  ًزامش" ،مع صورة دخول آل فرعون النار ةً زمتمش زَّةالصوتداللة حرف الدال  جاءت
 (اأدخلو ) خماطبة أهل النار يف ،ابملد    وجاءت الكلمة مصحوبة. ممن هول العذاب الذي ينتظره خائًفا

 . دينداللة على مكوثهم األبدي فزها خالدين خملَّ 
 

                                                           

 .2اآلية : سورة غافر( 1) 
 .46اآلية : سورة غافر( 2) 
 (.دخل) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة: ينظر( 3) 
 (.دخل)منظور، مادة  ابن: لسان العرب( 4) 

 ،(ه 542: ت)أبو دمحم عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطزَّة األندلسي احملاريب : احملرر الوجزز يف تفسري الكتاب العزيز(  (5
 .547/ 4 ،ه1422 ،1ط ،بريوت ،دار الكتب العلمزَّة ،عبد السالم عبد الشايف دمحم: ت

 .273/ 9( ه 745: املتوىف)أبو حزان : البحر احملزط يف التفسري( 6) 
 .67حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( ( 7
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 :ادعوا -ب
 فر،وقد ورد يف مخسة مواضع يف سورة غا ،املعتل( يَفع ل افعل فَ َعل) من ابب (ادع - يدعو – دعا) 
 (:65 ،60 ،50 ،49 ،14 ) وهي
 .( ) َّىهمهجهينىنمنحنخنٱُّٱٱٱٹٱٹٱ
د ، َوه َو َأْن مت  زَل الشَّيْ " (:393) ابن فارس قال إ َلْزَك ب َصْوت   ءَ الدَّال  َواْلَعنْي  َواحْلَْرف  اْلم ْعَتلُّ َأْصل  َواح 

 .(2) "َدَعْوت  أَْدع و د َعاءً : تَ ق ول  . م ْنكَ  وََكاَلم  َيك ون  
 . إذن جاءت داللتها عند اللغويني على العبادة. (3) "ع بادةً  اء  َيك ون  الدُّعَ َوَقْد "

النار  أهلهلذا تعمدهم  ؛أجوب دعوة ،املالئكة املوكلني ابلعذاب كون" فبسبب :عند املفسرين أما
األسباب  ع، وعطلواخلفوا وراءهم أوقات الدعاء والتضرُّ  وأهنم ،هلم اتوبزخً  ابةفكانت اإلجَ  ،ابلدعوة هلم

 .(4) "على خزبتهم وخسراهنم وضالهلم داللةأنتم،  فَاْدع وا هلمقال وا  ،اليت يستجزب هللا هلا الدعوات
 قدو . (5) "َعَلى َمْعىَن اهْل ْزء  هب  ْم، أَْو فَاْدع وا أَنْ ت ْم، فَإ انَّ اَل جَنْرَت ئ  َعَلى َذل كَ  َأي  اخْلََزنَة ، فَاْدع وا أَنْ ت مْ : قال وا"
فزه تعلزل  ،سبب ارتباط فعل األمر ابلفاء: "يف روح املعاين جاء ،العبادة مخُّ  هو بل ،عبادة الدعاء يكون

حوا به منها وإظهار خزبتهم حزثما صرَّ  إقناطهمداللة على  ،هلم يستجزبوا ومل ،عن الدعاء ةالمتناع اخلزن
  .(6) "ضزاع وبطالن أي ال جيابيف  يَوما د عاء  اْلكاف ر يَن إ الَّ يف  َضالل  أ: يف قوهلم

يقبل هللا  نواستحالة أ ،معىن االستهزاء على ،(ادعووووووا) تظهر الداللة هنا بوجود احلركة الطويلة يفو 
احلاصل من تدافع اهلواء يف الفم يوحي ابلبعد : "واوفصوت ال. لضاللتهم يف الدنزا وكفرهم ،دعاءهذا ال

 .ستحالة االستجابة هلماب يوحي ،(7)"مىوصوت الدال األصم األع ،إىل األمام
 : ت لوااقـ   -جـ

معجعُّ: وقد وردت يف قوله تعاىل ،(افْ ع لْ -يَ ْفع ل -فَ َعلَ  ) من(: ت لْ اق ْ  -ْقت ل  ي َ  -َتلق َ ) 

جلمكخكلكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغ

 .( ) َّهلملخلحل

                                                           

 .50سورة غافر، اآلية  (1) 
 (.دعا)ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 2) 
 (. دعا)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 3) 

 .172/ 4الزخمشري، : الكشاف ( ( 4
 264/ 9، (ه 745)أبو حزان : ريالبحر احملزط يف التفس( 5) 

 .329/ 12األلوسي، : روح املعاين: ينظر( ( 6
 .97، 67حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( 7) 
 .25اآلية : سورة غافر (2) 
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 .(1)"تةعلى إذالل وإمايدلُّ القاف والتاء والالم أصل صحزح (: "ه 393) ابن فارس قال

 أوقتله إذا أماته بضرب  ،... وقتل به سواء عند ثعلب وتقتااًل معروف، قتله يقتله قتاًل : القتل: قتل"
 . (2) "قاتلة زَّةة، واملنأو علَّ  م   حجر أو س  

 دأما كان قتل األبناء واستحزاء النساء من قبل خزفة أن يول"(: ه 523) الزخمشري تفسرييف  وجاء
حزنئذ، وهذا قتل  قتلقد كان ذلك ال: وزوال ملكه على يده؟ قلت ،ه الكهنة بظهورهاملولود الذي أنذرت

 .(3) "آخر
عن قتل  وكان فرعون قد كفَّ  ،داللة على إعادة أمرهم ابلقتل غري القتل األول الذي كان ابطاًل  وهنا

أنه يصدهم بذلك ا منه ا، وظن  ا وحنقً أعاده علزهم غزظً : الولدان، فلما بعث موسى وأحس أبنه قد وقع
 . اتني مجزعً أن  كزده ضائع يف الكرَّ  علمعن مظاهرة موسى، وما 

واإلبقاء على  ،عند والدهتم: أي ؛بعد مرة وتكراره مرةً  ،الولدان يف املستقبل( قتلواا) داللة جاءت 
احلق  داللة على ضالهلم عن طريق ؛ابلكافرين والضالل يةمث ختم اآل ،قاقواالسرت  للخدمةحزاة النساء 

على قتل أحد من بين  -تعاىل -رهم هللاقد   وجززة تعطي قوهتا أن هؤالء الثالثة مل ي   عبارة. والصواب
 .هللا كزدهم وسعزهم ، بل أضلَّ ايةوال جنحت هلم فزه سع ،إسرائزل

 معفتناسب حرف القاف  ،ةكلمة قتل من شدَّ   هومبا توحز ،(4) "فاحلرف الشديد للحدث الشديد" 
 ها توحزمَّ النظر ع بغض    ،يف الكلمة مع مطلعها التناسب داللةومن هنا جاءت  ،هتاوقوَّ  شدة الكلمة

 . من بشاعة( اقتل)
 : كن  -د

 َّىبنبمبزبربيئىئنئزئمئرئُِّّّٰٱٱ: يف قوله تعاىل وردت

( ). 

على اإلخبار يدلُّ  الكاف والواو والنون أصل  (: "393) فارس بنقال ا ،من ابب نصر: كان  الفعل
 اأم ،إذا وقع وحضر ،يقولون كان الشيء يكون كوانً  ،أو زمان راهن دوث شيء يف زمان ماض  عن ح

 .(6) أمريًا زيدكان : فقولنا ملضيا

                                                           

 (.قتل)ابن فارس، مادة : معجم مقايزس اللغة ( 1) 
 (. قتل)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 2) 
 . 160/ 4 ،للزخمشري: حقائق غوامض التنزيل الكشاف عن (3) 
 .261دمحم املبارك، ص : فقه اللغة وخصائص العربزَّة( 4) 
 .62اآلية : سورة غافر (5) 
 (.كون)معجم مقايزس اللغة، مادة ( 6) 
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 لىع ت  وتصوير  لسرعة  ترتب  املكوان ،عند تعلق  إرادت ه هبا رات  متثزل  لتأثري  قدرته يف املقدو  وهذا"

"ر  ومأمو أمر  من غري أن يكون هناَك  ،تكوين ه
 (1). 

بزنما الرتجي  ،التمين يكون يف املمتنع واملمكن: "فذكروا أن ،ي والرتج   التمين    نيفرق النحاة ب وقد
فرعون أبرز ما ال ميكن يف صورة  لكنَّ  ،لذلك جند أن بلوغ السموات غري ممكن؛ (2) "يكون يف املمكن

ملفسرون بني التكوين ق افقد فرَّ  ،التكويناألمر هنا جاء للداللة على معىن  ،متويًها على سامعزه ؛املمكن
أما التسخري فهو  ،من حالة إىل حالة نتقالولزس فزه ا ،سرعة الوجود من العدم فالتكوين: "والتسخري

 . (3) "االنتقال من حالة إىل حالة ممتهنة
مناسًبا  فجاء ؛(4) عالزةوالف قوةيوحي ابحلرارة واخلشونة وال حبرف الكاف الشديد املهموس وابتداؤه

 لداللة الكلمة
 (.عون  ب  اتَّ  ،أنذرهم) البناء يف سورة غافر؛ هذاوقد ورد من  (:أفعل -يـَف عل -َفع ل) بناء -:اثنًيا
 :أنذرهم -أ

 .( ) َّميخيحيجييهىهمهجهٹٱٹٱُّٱ

: منه اإلنذار ،فعلى ختويف أو ختوُّ تدلُّ النون والذال والراء كلمة (: "393) عنها ابن فارس قال
قال : "اللسان ويف .(6) وهو أن خياف إذا أخلف ،ومنه النذر ،وال يكاد يكون إال يف التخويف ،اإلبالغ

 .(7) ونذرت مايل فأان أنذره نذرًا ،نذر على نفسه نذرًا: األخفش تقول العرب
هم كما فْ أنذرهم خو   "وجاء معىن  ،(2) "والنذر أن توجب على نفسك ما لزس بواجب حلدوث أمر"

 .(9) ("ه 311) أورده الزجاج
وهي تعرض  ،وتؤثر فزه بعنف ،كلها تبدو وكأهنا مقارع ومطارق تقع على القلب البشري  السورة"

 .(10) ومصارع الغابرين ،قزامةمشاهد ال
                                                           

 ،دار إحزاء الرتاث العريب ،(922ت) أبو السعود العمادي دمحم بن دمحم بن مصطفى : إرشاد العقل السلزم إىل مزااي الكتاب الكرمي (1) 
 .224/ 7 ،(ت.د) ،(ط.د) ،بريوت

 .2521/ 9أبو حزان، : البحر احملزط يف التفسري: ينظر( ( 2
 .532/ 27 ،ه1420،3ط ،دار إحزاء الرت اث بريوت ،الرازي: التفسري الكبري= مفاتزح الغزب: ينظر( (3

 .70حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: ينظر( 4) 
 .12اآلية : سورة غافر (5) 
 (.نذر)معجم مقايزس اللغة، مادة ( 6) 
 (.نذر)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 7) 
دار  ،صفوان عدانن الداودي: ت ،(ه 502: ت)أبو القاسم احلسني بن دمحم املعروف ابلراغب األصفهاين : مفردات ألفاظ القرآن( 2) 

 .797ص ،ه  1412 ،1ط ،دمشق بريوت -القلم، الدار الشامزة
 . 369/ 4للزجاج، : معاين القرآن وإعرابه( 9) 
/ 5 ،ه1412 ،17ط ،القاهرة ،بريوت ،دار الشروق ،(ه 1325: ت)سزد قطب إبراهزم حسني الشاريب : يف ظالل القرآن (10) 

3065 . 
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 .(1)..."وعدًما وًداوج ،وامتالءً  خلًواداللته التغري  رفأكث ،يَ ْفَعل -َفع ل: وما كان على ابب"
صوت  يف فتظهر زَّةالصوت لداللةأما ا ،ني مبعىن التخويف واإلبالغداللة الطلب عند اللغوي جاءت

لتناسبها مع داللة الطلب ابإلنذار  ،(2) "يوحي ابلّبوز والنتوء، أكثر مما يوحي ابلقوة"اهلمزة الذي 
 .والتخويف من املوقف العظزم

مثهتمتختحتجتهبُّٱٱ :يف قوله تعاىل وردت :اتبعون -ب

 .( ) َّحج

ذُّ َعْنه  م  َوا التَّاء  "  د  اَل َيش  ي  َقال  تَب ْعت  ف اَلاًن إ َذا . اْلَباب  َشْيء ، َوه َو الت ُّل وُّ َواْلَقْفو   نَ ْلَباء  َواْلَعنْي  َأْصل  َواح 
 .(4) "تَ َلْوتَه  

ْرت يف  : ايف  األَفعال وتَب ْعت  الشيَء ت بوعً  اوتَباعً  اتَب َع الشيَء تَ بَ عً : تبع: "يف اللسان وجاء  إ ْثر ه؛ س 
 .(3) "وات َّبَ َعه وأَتْ بَ َعه وتتَ بَّعه َقفاه 

 (6) .يعين سبزل القصد إىل اّللَّ عزَّ وجلَّ، وأخرجكم َعْن َسب زل فرعونَ " 
 ،درك سخف احلديث الذي شغل به فرعون أذهان احلاضرينفاملؤمن ي   ،كمأهد   تتبعوين إنْ  واملعىن

 .جزم جواب الطلب ،كمأهد   تتبعوين إنْ  ومهه حواره مع قفزوج   
وتقطزع احلوارين دون أن تكون بني  ،ع ضمن داللة القصة املمسرحةمرة أخرى إىل احلوار املتقط    ونعود

دون أن تكون عالقة ظاهرة بني احلوارات  ،له خطورته فين   فهناك سر   ،مناقشةاملؤمن والكافر  البطلني
 .(7)هناك مواجهة بني الطرفني نو دون أن تك ،املؤمن حزًنا وفرعون حزًنا آخر يقاطعها
ىكمكٱٱٱٱُّ: ىلقوله تعا يف( سب  ح: فع  ل) غافر يف صيغة سورة يف: ورد الثالثي املزيد -ج
 .( ) َّىلمليك

فاألول السبحة،  ،أحدمها جنس من العبادة، واآلخر جنس من السعي: والباء واحلاء أصالن السني"
 . (9) "فرض غري ما كان نفاًل  كبذل وهي الصالة، وخيتصُّ 

                                                           

 .26م، ص2007-ه1427، 1عمان، ط-هادي هنر، دار األمل للنشر والتوزيع: علم الداللة التطبزقي( 1) 
 .36حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( 2) 
 .32اآلية : سورة غافر (3) 
 (. تبع)ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 4) 
 (. تبع) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 5) 
 . 375/ 4للزجاج، : معاين القرآن وإعرابه( 6) 
 347ه، ص1422، 2لبستاين، مؤسسة السبطني العاملزَّة، طحممود ا: قصص القرآن الكرمي: انظر( 7) 
 .55اآلية : سورة غافر (2) 
 (. ذرر)ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 9) 
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ْبكار ، ود ْم على التسبزح والتحمزد لربك"  ي   َواإْل  ْلَعش  َْمد  َرب  َك اب   .َوَسب  ْح حب 

 .(1) "إذ كان الواجب مبكة ركعتني بكرة وركعتني عشز ا ،صل   هلذين الوقتني وقزل
ولذلك  ؛نزيههوت -تعاىل -على تعظزم هللايدلُّ التسبزح قول أو جمموع قول، وعمل " :ابن عاشور قال

 .(2) "اي ذكر هللا تسبزحً مس    
عندما يقع حرف  .اجلملة قوله سبحان هللا فأصل. ت داللة الفعل سبح الختصار داللة الشيءوجاء 

تناسب  زَّةوانزالق عالزةفزمنحه ذلك ف ،أثناء الكالم يف صوته فاملتكلم يشدُّ ( سبح) اللفظة ايةالسني يف بد
 . (3) احلدث وهو التسبزح

 .(4)َّيهخمممحمجميلىلملخلٱُّٱٱٹ قوله وردت يف: ذروين -د
وأشرمت  ،أمجعتم على قتله فإنْ  ،مينعين عن قتله إال مكانكم: أي ،ة املباالةلَّ وق   ،على سبزل االستهزاء"
 .(5) "ه حزنئذ هل مينعين عن قتله؟ربَّ  فلزدع   ،بذلك عليَّ 
ا على قومه موسى متويهً  ذروين أقتلْ  :كان قوله  ،ومن دعوته شاهد صدق على فرط خوفه من موسى"

داللة الطلب  وأتيت. (6)"ما يف نفسه من هول الفزع ه إالونه، وما كان يكفُّ ا أهنم هم الذين يكفُّ وإيهامً 
الذي يتصف "يف حرف الذال فتظهر  زَّةالداللة الصوت أما ،هنا للهول والفزع الذي شعر به فرعون

 .وهلعمن خوف وارجتاف  هوما توحز( ذروين) يتناسب مع لفظة مبا ،(7)"ابالهتزاز
 :استعذ -ـه

 .( ) َّهبمبخبحبهئجبمئُّٱ
 .(9) َتَصمَ اَلَذ ب ه  وجلَأ إ لزه َواعْ : اوَمعاذً  اوع زاذً  اب ه  يَ ع وذ  َعْوذً  َعاذَ "

ألن هللا  ؛مستعاذ منه أمره من كل    االستعاذة ابهلل يف كل    -تعاىل -أمره: "زَّةعطابن ورد عند  وقد
 نواملقصد أب)  مبا يستوجبه،سمع أقواله وأقوال خمالفزه، وهو بصري مبقاصدهم ونزاهتم، وجيازي كال  ي
 .(1) ("ستعاذ منه عند قوم الكّب املذكوري  

                                                           

 .61/ 5البزضاوي، : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1) 
 . 391/ 1م، 1924، (ط:د)تونس،  –، الدار التونسزَّة للنشر (ه 1393)ابن عاشور : تفسري التحرير والتنوير( 2) 
 114حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( 3) 
 .26اآلية : سورة غافر (4) 
 540/ 2م، 2009-ه1430، 1عمان، ط -، دار الفكر (471ت)اجلرجاين : درج الدرر يف تفسري القرآن العظزم( 5) 
 .250/ 9ه ، ص 1420بريوت،  –صدقي دمحم مجزل، دار الفكر : ت( ه 745)أبو حزان : البحر احملزط البحر احملزط يف التفسري( 6) 

 .66حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: ينظر(  (7
 .56اآلية : سورة غافر( 2) 
 (. عوذ) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 9) 
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فاإلنسان إمنا يستعزذ ابهلل من  ،واالستعاذة ابهلل يف مواجهة الكّب توحي ابستبشاعه واستفظاعه"
تعب تعب صاحبه وي  وهو ي   ،هكل    هذاالكّب  ويف. ع منه الشر واألذىالشيء الفظزع القبزح، الذي يتوقَّ 

 يستحقُّ  فهو شر   ،ويؤذي صدور اآلخرين ،وهو يؤذي الصدر الذي حيزك فزه ،الناس من حوله
 .(2) "االستعاذة ابهلل منه

مجزعها استعاذة من  ،فقط( أربع مرات) يف القرآن الكرمي( استعذ) املزيدة رصزغة األم وردت
فهي صفة . العقولو  انغالق النفوس ىلاستعاذة من الكّب الذي يؤدي إ: فهي يةإال هذه اآل ،شزاطنيال

َمْسع ود  َعن  النَّب    َصلَّى هللا  َعَلْزه  َوَسلََّم  ن  َعْبد  هللا  بْ  َعنْ : "ر الرسول منها يف قوله وحذَّ  ،ا اإلسالمهَ مقت َ 
ثْ َقال  َيْدخ ل  اجْلَنََّة َمْن كَ  اَل  : قَالَ  الرَّج َل حي  بُّ أَْن َيك وَن ثَ ْوب ه   إ نَّ  :َرج ل   قَالَ  .م ْن ك ّْب   َذرَّة  اَن يف  قَ ْلب ه  م 

زل  حي  بُّ اجلََْمالَ : قَاَل  .َحَسَنةً  َحَسًنا َونَ ْعل ه    فاالستعاذة، (3) "اْلك ب ْر  َبَطر  احلَْق   َوَغْمط  النَّاس   ،إ نَّ هللَا مجَ 
سبحانه  -والصفة الوحزدة املقزتة اليت طلب هللا ،ابالستعاذة من الشزطان الرجزم  مقرونةً دائًما أتيت

 أخرجت هذه الصفة الذمزمة اليت. من عبده علزه الصالة والسالم االستعاذة منها هي الكّب -وتعاىل
 ولق العقفالكّب هو أول خطزئة يؤدي إىل انغال ،على آدم أن يسجد له بلزس من اجلنة؛ ألنه تكّبَّ إ

 .ومن مث يبدأ اإلنسان إبنكار نعم هللا ،والنفوس
وهي الصفة الوحزدة اليت  ،(56) يةاآل( عوذ) يف سورة غافر يف ابب: (4)وردت يف املعجم املفهرس

 .وهي الكّب ،طلب هللا من عباده االستعاذة منها
اس ملسي   بني النعومة صوته املتماسك النقي يوحي إبحس يَّة،السني هو أحد احلروف الصفري  حرف" 

 اءاتبعزد عن اإلحي ،الصفريفزه شيء من  ،ومبا يتمتع به من إحساس بصري ومسعي ،(5)"واملالسة
  .مع االستعاذة تناسبي ،زَّةواملشاعر اإلنسان زَّةالذوق
مليكىكمكلكاكُّٱ :وردت يف قوله تعاىل: استغفر -و

 .( ) َّىل
إذن جاءت عن . (7) "وكل َشْيء غط زته فقد غفرته. اأغف ره َغْفرً تاع، إ ذا جعلته يف  وَعاء،  َ وغفرت  امل"

 .ةزاللغويني مبعىن التغط
                                                                                                                                                                       

 .565/ 4 ،(ه 542: ت)بن عطزَّة األندلسي احملاريب ا: احملرر الوجزز يف تفسري الكتاب العزيز(  (1
 3029/ 5 ،ه1412 ،17ط ،القاهرة -بريوت -دار الشروق ،سزد قطب: يف ظالل القرآن (2) 

 . 533/ 3، والرتمذي يف جامعه، (95)، (91)، برقم 65/ 1: أخرجه مسلم يف صحزحه(  (3
 .494ه ، ص1364، (ط: د) دمحم فؤاد عبد الباقي، دار احلديث القاهرة،: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن: ينظر(  (4

 .111حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( 5) 
 .55اآلية : سورة غافر (6) 

، 1بريوت، ط –رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني : ، ت(ه 321)مجهرة اللغة، أبو بكر دمحم بن احلسن بن دريد األزدي (  (7
 .772/ 2م، 1927



 

24 

مث وردت بعدها  ،زوائد التاءفجاءت اهلمزة والسني و  ،استفعل" ،بزايدة اهلمزة والسني والتاء استغفر
اهلمزة  دةسر زايفابن جين هنا يكشف  .(1) "عىنفهذا من اللفظ وفق امل. الفاء والعني والالم: األصول

 .على معىن، وهو طلب االستغفارتدلُّ والسني والتاء ل
الذي ذكر هللا فزها أنه غفر لنبزه ما تقدم وما أتخر  ،جاءت يف الرتتزب قبل سورة الفتح يةاآل هذه"

: د، أما قوله تعاىلتعبُّ  حمض ،العبادةمنه  واملقصود ،لنبزه وغريه من عباده اويكون الطلب موجهً  ،من ذنبه
املصدر للمفعول، مث أمره بتنزيهه تعاىل يف هذين الوقتني  فأضاف ،متهفاملقصود به ذنب أ "لذنبك"

 .(2) ..."وجيوز أن يكون املراد سائر األوقات. مشتغلون فزهما مبصاحلهم املهمة ناساللذين ال
طلب : تغفراس :مثل: الطلب ،شهرهاأ أما استفعل فله معان  : "الراجحي يف قوله عبدهأورده  وقد
 .(3) "الغفران
 .جاءت داللتها على طلب الغفران إذن

ت على واملزيدة اليت دلَّ  ةرَّدالقول جند أن سورة غافر اشتملت على جمموعة من األفعال اجمل وخالصة
 ،حسب    ،اتبعون ،وأنذرهم ،كن،اقتلوا ،ادعوا ،والدخ  أ ،ابن ،مه  وق   ،فاغفر) :وهي ،(األمر) يف فعل الطلب
يل ( ابن) وداللة ،(ق  ) يف كماوالدعاء   ،(غفر) لقد تنوعت داللتها ما بني السرت كما يف الفعل. (استعذ

 .األفعال اليت جاءت للطلب زَّةوهكذا مع بق ،من الكّب واالستعاذة( استعذ) و ،وما فزها من االنكسار
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .154/ 2، ابن جين: اخلصائص( 1) 
 .266/ 9 ،(ه 745)أبو حزان : البحر احملزط يف التفسري: ينظر (2) 
 .40ص ،م1973-ه 1393 ،(ط.د) ،بريوت-دار النهضة العربزَّة للطباعة ،عبده الراجحي: التطبزق الصريف (3) 
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 اينـــــالث حثــــمبـال
 الفتعال دللة

 

واب اإلدغام واإلبدال القدماء يف أب حبثهاحزث  ،ةاملهمَّ  زَّةالصرف يَّةو من املباحث اللغ اإلبدال 
واهتموا مبباحث  ،خاصَّة ايةأولوه عن قدأما الصرفزون ف ،كما درسه اللغويون يف االشتقاق ،واللهجات

 .(1)عادة يف فائها واتئها بحثوي ،فهو قزاسي فزها ،خاصَّةيف مادة االفتعال  بدالوابإل ،عامَّة بدالاإل
 :يَّةافتعل الصرف دللة
يف  اءوج ،(2) "وحطمته فاحنطم ،كسرته فانكسر حنو" ،رَّدعلى مطاوعة الفعل الثالثي اجملتدلُّ -1

غممته، فانغم ، : "، وال يتعد ى، كقولك"انفعل"ي ستعمل مبعىن املطاوعة، فز شار ك  أن: "املفصل حشر 
يف املطاوعة  الباب" (:ه626) وجنده عند الرضي. (3) "ل، وهو قلز"واشتوىَشَويْته، فانشوى، "، و"واغتم  

للمطاوعة كانفعل  افلما مل يكن موضوعً : فامتزج قلت َمَزْجت ه  انْ َفَعَل، َوافْ تَ َعَل قلزل ، حَنْو مَجَْعت ه  فاجتمع، وَ 
 وعةتَ َعَل عن انْ َفَعَل يف مطاويكثر إغناء اف ْ  ،جاز جمزئه هلا يف غري العالج، حنو َغَمْمت ه  فَاْغَتمَّ وال تقل فَانْ َغمَّ 

م، وكذا انألأصلحته، فالتأم، وال تقول : أو مزم، حنو أَلْمت اجلرح، أي ما فاؤه الم أو راء أو واو أو نون
ى ،رمزت به فارمتى، وال تقل انْ َرَمى وذلك  ؛ووصلته فاتَّصل، ال انوصل، ونفزته فانتفى ان ََّفى، وجاء امتحى واحمَّ

داللتها  وأتيت ،(4)"ا تدغم النون  الساكنة فزها، ونون انفعل عالمة املطاوعة فكره َطْمس هاألن هذه احلروف مم
 ،ومألته فامتأل ،ونقلته فانتقل ،صلووصلته فات ،فارتفع ورفعته ،لويته فالتوى: "تالزةعلى املطاوعة يف األفعال ال

 .(5) "دلوعدلت الرمح فاعت ،وقربته فاقرتب ،وغممته فاغتمَّ  ،ومجعته فاجتمع
 .(6) "اشتوى القوم؛ أي اختذوا شواء"أتيت داللته على االختاذ مثل -2
 . اعتذر: وإذا أظهر العذر يقال .(7) اكتسب: داللته على االضطراب؛ مثل-3
 

                                                           

ه، 1432، 1حلديثة،طهاشم طه شالش، مطابع بريوت ا. صالح مهدي الفرطوسي، د. املهذب يف علم التصريف، د: ينظر(  (1
 . 292م، ص2011

 .65/ 4سزبويه، : الكتاب( 2) 
 .441/ 4، (ه 643)ابن يعزش : شرح املفصل( 3) 
 -ه  1395 ،(ط: د) ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمزَّة ،(ه 626: ت)الرضي اإلسرتاابذي، جنم الدين : شرح شافزة ابن احلاجب (4) 

 .109/ 1 ،م 1975
م، 2011-ه 1432، 1طه هاشم شالش، مطابع بريوت احلديثة، ط. صالح مهدي الفرطوسي، د. د: م التصريفاملهذب يف عل( 5) 

 .22-21ص
 .73/ 4سزبويه، : الكتاب( 6) 
 .74/ 4، نفسه صدرامل :ينظر ( 7) 
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 يف( اقتتلوا) و ،تضاربوا: واملقصود به ،(اضطربوا) :حنو ،داللتها على املشاركة؛ وأييت مبعىن تفاعل -4
 . (1) "واختصموا ،وارحتلوا ،والتقوا ،حمواوالت ،اشرتكوا" ،(تقاتلوا) معىن
: واضطر خامتًا ،إذا طلب األجر ،واجتَّر ،الكد نهطلب م: فالانً  اكتدَّ : "حنو: داللتها على الطلب-5

: أي ،سأله أن يصلحه له واكتتب: أي ،سأله أن أيبر له خنله: فالانً  رتوأبْ  ،طلب أن يضرب له ويصاغ
 . (2) "أراد أن يتزوج سزدة: واستاد ،طلب أن يكتب له: أي ،استكتب

وهي  َفاَحَتهاط   أخذ: ْدرَ الق   واطَّفحَ  ،خمَّه واستخرجَ  هإذا امتصَّ : امتخَّ العظم": داللتها على األخذ-6
 ،(فزأخذ رغوته حلًسا ،حتصل الرغوة ،وهذا ما حيصل عند غلي الز بدة أو الس من) ،بَدما يعلوها من الزَّ 

وهي خري  ْزَمةأخذ العَ : الرجل واعتامَ  ،أي قطعة ،أخذ فلذة منه ،وافتلذ املال ،أخذ احلشزش: واحتشَّ 
 .(3)"املتاع
 : (6) يَّةافتعل الصرف أحوال

 .اقتدر رَّدأن تكون أبلغ من معىن اجمل -1
أي نبتت  ،الصب واثغرَّ  ،أي سقطت رواضعه ،ثغر الصب" :كقوهلم: تضاده يف املعىن أن -2
 وذلك بني االختفاء والظهور؛ فنجد ،ونباهتا بني سقوط األسنان اوجند أن هناك تضاد   ،( )"هنأسنا

 :(6) على اإلظهار يف قول أيب ذؤيب اهلذيلدلَّ  الذي( اختفى)
 محارها (9) الثميل ينتاب جبرداء  هاختفيت (2)األنيض فيه (7)ومدعس

 

 .واملطاوعة ،واإلظهار ،ذكاالختا: أن يكون يف حمتوى املعاين املوضوعة له-3
واحتىب  ،ارجتل الكالم: كقوهلم  ،فال حتتويه واحدة من األحوال املذكورة ،أن يكون معناه مبتدًعا-4
 .واشتمل الثوب ،بثوبه

                                                           

 ،م2011- ه1432 ،1ط ،مطابع بريوت احلديثة ،طه هاشم شالش. د ،صالح مهدي الفرطوسي. د: املهذب يف علم التصريف (1) 
 .21ص

 .22ص ،املرجع نفسه: ينظر (2) 
 .22ص: املرجع نفسه(3) 
 .221حسن عبد اجملزد عباس الشاعر، ص: الداللة الصرفزَّة واملعجمزَّة لصزغة االفتعال يف سورة املائدة: ينظر( 4) 
 .247-240/ 1،عبد الواحد اللغوي: األضداد ،95-76ص ،دمحم بن قاسم األنباري: األضداد (5) 
، (ت: د)، (ط: د)أمحد الزين، ودمحم أبو الوفا، الدار القومزَّة، للطباعة والنشر، الدار املصريَّة للتألزف والرتمجة، : ت: ديوان اهلذلزني( 6) 

1 /31. 
 .خمتبز: مدعس( 7) 
 .اللحم الذي مل ينضج: األنزض( 2) 
 بقزَّة املاء: الثمزل( 9) 



 

27 

 
 :سورة غافر من زنة الفتعال يفورد  ومما
تَـَعلَ -  ت عل -افـ  الزاء وسكون  وفتح ،هزبكسر اهلمزة وسكون الفاء وفتح التاء والعني يف ماض: يـَف 

 وقد .(1)"(ذخر) من الفعل الثالثي ،(ادَّخر) (افتعل) وما جيء على بناء. "الفاء وكسر العني يف مضارعه
زغورد يف سورة غافر اب  :يةاآل فاعرتفنا،، (37) طَّلعأ ،(32-7) ، اآلايتبعون  اتَّ / ابعو اتَّ : تالزةال لص  

(11).  

  :اتَّبع
وقد ورد  ،ر حَ وهو من ابب فَ  ،ع لَ على معىن فَ  داللته ،(32-7) اتَّبعون/ او اتَّبع: تالزةيف األفعال ال جاء

 بصزغة األمر ثانزةال يةاآلوجاء يف  ،(اتبعوا) املاضي بصزغة( 7) يةبصزغيت املاضي واألمر؛ وجاء يف اآل
 .(اتبعون)
 .( ) َّحجمثهتمتختحتجتهبُّٱٱٱٹٱٹٱٱ

ْرت يف  إ ْثر ه؛ وات َّبَ َعه وأَتْ بَ َعه وتتَ بَّعه َقفاه : اوتَب ْعت  الشيَء ت بوعً يف  األَفعال  اوتَباعً  اتَ بَ عً  ءَ الشي تب عَ " س 
 .(3) "اَله  وََكَذل َك تتَ بَّعه وتتَ ب َّْعته تتَ ب ُّعً  اوَتطلَّبه م تَّبعً 
 الرجللقد اندى " ،:املفسرين عند أما. أثره يف السري أو ،واللحاق االتباع: الُّلغويني عند وداللته

وكانت دعوته هلم  ،دعاهم إىل قبول دين موسى والتمسك به ألوىليف املرة ا ،ثالث مرات قومه املؤمن
ففزه ترغزب هلم ابتباع  ،احلق وطريق الثواب وما يؤديه من خري طريقاي قوم اتبعون أدلكم على  ،جممله

ا يؤدي إلزه من وم ،الذي يتبعه فرعون الغي وهو عكس طريق ،،وما جيلبه هلم من نعزم دائم هذا الدين
 .(4)"من أقوى وجوه الرتغزب والرتهزبيف النعزم والرتهزب من العذاب  فالرتغزب ،عذاب اجلحزم

 ،جممل الرشاد وسبزل ،الرشاد سبزل وهو التفصزل يعقبه ،(اتبعون) بقوله ،ابإلمجال خطبته رتب وقد
  .الرشاد سبزل سلكوا ،االتباع حصل فإذا ،الفعل فقدَّم ،(5) النفوس تتوقه حىت

 يطلبه ملا وعقوهلم قلوهبم ويستجلب ،أذهاهنم يلفت حىت قوم اي: ابلنداء يةاآل مطلع يف جاء لقد
 ألهنا( اتبعون) ابلنون جاء لذلك ؛واحلق الرشد طريق إىل ايةاهلد االتباع ونتزجة ،دينه اتباع وهو ،منهم
 .كلماملت نفس من الصادقة العمزقة زَّةوالصمزم زَّةاحلمزم علىتدلُّ 

                                                           

 .106م، ص1994ه، 1414، 1سامرائي، دار اجلزل، بريوت، طإبراهزم ال: سعة العربزَّة: ينظر( 1) 
 .32اآلية : سورة غافر (2) 
 (. تبع)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 3) 

 .512/ 27الرازي، : التفسري الكبري=مفاتزح الغزب: ينظر(  (4
 .149/ 24، (ه 1393)ابن عاشور : تفسري التحرير والتنوير: ينظر( 5) 
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رغبته و  وقلقه حرصه مع يتناسب مبا ،(1) "واالنفجار ابلشدة: "صفيتَّ  الذي التاء صوت وتصدره
 .انتباههم لفتالصادقة ل
 :اطَّلع

منزنرنمماميلىلٱُّٱ: تعاىل قوله يف وورد َفع َل، معىن على داللته
هئمئخئجئحئييىينيميزيريٰىىنيننن
 .( ) َّخبحبجب

نَي طَلع اْجَر اط  العً اْلفَ  اطََّلْعت  ": اللسان يف جاء  .(3) "َأي َنَظْرت  إ لزه ح 
ولكنها  ،والنظر إىل الشيء ،نرى داللتها عند اللغويني الّبوز والظهور ،(4) "اَغال بً  ة  ل ْلم طاَوعَ  وافْ تَ َعلَ 

 عند داللتها وجاءت". (اطَّلع) و ،(اتَّبع) يف ،(ع لَ فَ ) داللته على معىن: مثل ،أخرى جاءت ملعان  
 ؛موسى إله إىل يطلع أن يتمىن فهو ،زَّةالتبع االستعارة سبزل على ،للتمين الرجاء حرف استعار: "سريناملف

 ال حىت ،(ننمن) االعرتاض قول فجاء ،الكّب بصفة سكممت زال ما مث ،متناه ما لبعد وذلك
 ألظنه فقوله ،وزيره عاهادَّ  ما ينفي حىت ابلتوكزد وجيء ،فرعون أوهنت موسى دعوة أن وقومه هامان يظن
 نفسه يف له حصل وما ،فاعله ال التزيني مفعول ملعرفة للمجهول مبين( ز ين) الفعل وجميء ،ويقني قطع
 ،ابملفعول لالهتمام ،بالغي غرض هو الفاعل تغززب وغرض"  ،(5) "حق   الباطل أن فظن ،عمله تزيني من

 .(6) "اآلايت مقام يقتضزه الذي الرتهزب جلو    مناسب وهو
 ونتوصل ،ارتفاع من الظهور ابلطلوع؛ واملقصود ،(7) "ب َتْشد يد  الطَّاء  م َباَلَغة  يف  الطُّل وع   اإل ط  الع  وَ "
 ظهور فهو ،(إىل)   ب عدي إذا أما ،ارتفاع من فهو عدي فإن ،(على) حبرف الفعل ةيبتعد ذلك ملعرفة
 . السابقة يةاآل يف كما مطلق
كانت فاء الكلمة حرفًا مطبًقا   مىت: "الطاء إبدال فهو( اطلع) فظةالل يف حصل الذي اإلبدال أما

من كلمة فاؤها أحد هذه "اْفتعل"فإذا بنزت ". الص اد، والض اد، والط اء، والظ اء" يوحروف اإلطباق ه
فإن ك تبدل من اتء االفتعال طاًء يف مجزع متصر فات الفعل من ماض وحاضر ومستقبل  بعة؛احلروف األر 

                                                           

 .75حسن عباس، ص: العربزَّة ومعانزها خصائص احلروف( 1) 
 .37اآلية : سورة غافر (2) 
 (. طلع) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 3) 
 .102/ 1الرضي، : شرح شافزة ابن احلاجب( 4) 
 .632/ 2: التفسري الوسزط للقرآن( 5) 

م، 2002-ه 1423، (ط: د)العصريَّة، بريوت،  عبد احلمزد أمحد يوسف هنداوي، املكتبة: اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي(  (6
 .120ص

 .147/ 24ابن عاشور، : تفسري التحرير والتنوير: ينظر( 7) 



 

29 

مث " اْطَتلع"واألصل  (اطَّلع) :قلت ،(طلع) من" افْ تَ َعلَ "بنزت  فإن. سم فاعل واسم مفعولومصدر وا
، ألن ه إذا التقى مثالن يف  ثانزةمث تدغم الط اء األوىل يف الط اء ال ،(1) (اططلع) فتصبح ،تبدل من الت اء طاء

" َيطَّلع" "اطَّلع: " الث اين فقلتكلمة واحدة وكان األو ل ساكًنا والث اين متحر ًكا وجب إدغام األو ل يف
 ".م طََّلع"ويف اسم املفعول  ،"م طَّل ع"، ويف اسم الفاعل "اط  الًعا"

 املعاين وهذه ،(2) "قساوة أو شدة دومنا واالتساع والعلو الضخامة" اللفظة على يضفي اءالطَّ  وصوت
 .هاوتكّب  فرعون نفس علو مع تتوافق

ا ابملقارنة مع يف سورة غافر جند أن ورود هذا الوزن قلزل جد  ( الفتعداللة اال) خالل دراسة ومن
 على املشاركة اأيضً تدلُّ و  ،رَّداملطاوعة للفعل الثالثي اجمل: زَّةوجاءت داللتها الصرف ،األوزان األخرى

 .األخذو  الطلبو 

 :يةاطَّلع، اآل ،(32-7) :، اآلايت(اتَّبعون/ ااتَّبعو ) :األلفاظ اليت جاءت على زنة االفتعال ومن
وبزان  الد  راَسةابلتحلزل و  ،(لعواطَّ  ،بعاتَّ ) وتناولت الباحثة لفظيت ،(11) :يةفاعرتفنا، اآل(. 37)

 (.لعاطَّ  ) وما حصل من إبدال يف. داللتهما

 

 

                                                           

 .327ص ،البن جين: املنصف: ينظر ،361ص ،م1999-ه 1419 ،1ط ،مكتبة الرشد ،الثمانزين: شرح التصريف امللوكي (1) 
 .121حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة( 2) 
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 الثالث املبحث
 ريورةالصَّ  دللة

 

زح ، َوه َو اْلَمآل  الصَّاد  َواْلَزاء  (: " ه 393: ت) قال عنها ابن فارس: لغة ريورةالصَّ  َوالرَّاء  َأْصل  َصح 
ع  َوالْ  ْن ذَ . َمْرج  رًا َوَصز ْر ورَةً  ل كَ م  ري  َصز ْ ْن َقَضائ ه ، َوَذل َك : َوي  َقال   ،َصاَر َيص  ري  أَْمر ، َأْي إ ْشرَاف  م  َأاَن َعَلى ص 

 .(1) "ه َو الَّذ ي ي َصار  إ لَْزه  

صريورته أي أشرف على قضائه واالنتهاء و  ،رة؛ هو املآل واملرجعريو إىل أن املعىن اللغوي للصَّ  ونتوصل
 . حال إىلله من حال له وحتوُّ أو تبدُّ  ،أو ما يصري إلزه ،منه

زغداللة اكتساب الفاعل لشيء من لفظ " أفلس  ،أهدى ،أَغذَّ  ،أجدب ،أفلس ،أمثر ،ة؛ أورقالص  
 . (2) "أجدب احلقل صار ذا جدب ،التاجر صار ذا فلوس

 :يلي شرح األفعال الدالة على الصريورة واليت وردت يف سورة غافر ماوفي
 ،ومنها الداللة على الصريورة ،ودالالت راضصزغة أفعل ألغ أتيت العني؛ بكسر يفع ل – أفعل -3

مبعىن  أثقلت املرأة؛: منه الفعل حنو صاحًبا لألصل الذي اشتقَّ  صاراهلمزة للداللة على أن الفاعل  تزاد
ىفيثىثنثمثزثرثيتُّٱ:ها أو صارت ذات ثقل كما يف قوله ثقل محل

 .( ) َّيقىقيف
 :وبيان دللتها ،بعض هذه األفعال حتليليلي  فيما 

 آمنوا-آمن-أمن -أ
يف اآلايت  ووردت. بصزغيت املفرد واجلمع ،واآمن ،اآمنَّ  ،األفعال اليت جاءت على وزن أفعل؛ آمن من

 (. 24-52-30-25-7) :تالزةال
 

جخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتٹٱٹٱُّٱ
جعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسجسحسمخ
 .( ) َّجغمع

                                                           

 (.صري) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 1) 
 .235م، ص19992، (ط: د)عبد القادر عبد اجللزل، دار أزمنة، عمان، األردن، : علم الصرف الصويت( 2) 
 .129اآلية : سورة األعراف (3) 
 .7اآلية : سورة غافر( 4) 
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دُّ اخلْ  : َواْلم زم  َوالنُّون  َأْصاَلن  م تَ َقار اَبن   اهْلَْمزَة  " إنَّ  َا اأَلَمانَة  الَّيت  ه َي ض  َوَمْعَناَها س ك ون   َزانَة ،َأَحد مه 
، َواآْلَخر  التَّْصد يق    .(3) "َكَما ق  ْلَنا م َتَدان َزان    َواْلَمْعنَ َزان   ،اْلَقْلب 

فاء ) ساكنة ثانزةاألوىل متحركة وال ،واجتمعت يف الكلمة مهزاتن ،أَْأمن على وزن أفعل: أصلها
 والثالثي .بعد حتويل األلف إىل مد   ( آمن) :فتصبح ،ألًفا مبقتضى حركة األوىل ثانزةفتقلب ال ،(الكلمة

إشعارًا أبن محلة العرش وسكان (: "ه 625: ت) البزضاوي يف تفسري جاء .أييت ألزًما ومتعدايً  رَّداجمل
توجب على املؤمن النصح  ،املشاركة يف اإلميان ىوفزه من التنبزه عل ،...،الفرش يف معرفته سواء

إابنه ملا صاروا علزه من (: "ه 745: ت) حزان وبأوقال عنه . (2) "ختالفت األجناس نْ إحىت و  ،واإلرشاد
ميَانَ " :فريى أن( ه 1393: ت) أما ابن عاشور ،(3) وإظهار شرفه وفضله ،فضل اإلميان َعْقد  اَثب ت  يف   اإل 

  .(4) " د آاثرهوجتدده بتجدُّ  ،داللته على صريورة اإلميان يف قلوهبم وجاءت ،الن ُّف وس  

 :أفعل: أحسن -ب
ينىنننمنزنرنممامُّٱ: يف سورة غافر يف قوله تعاىل وورد

خئمئحئجئىييينيميزيريٰى
َّحبخبجبهئ

ا َواَل َوحسن الشَّْيء حيسن حسنً  ،ضد اْلَقب زح احْلسن".( )
 "حسانة مجالة رَأَةامْ : َوقَال وا ،اناْمرَأَة حسانة َورجل حس: إ الَّ َأهنم يَ ق ول ونَ  ،رجل أحسن: ول ونَ يكادون يَ ق  

(6).  
 الراغب عند وهو ،هلمزةاب متعدايً  وجاء. مجزاًل  حسًنا صار( كر م) :مثل وهو اجلمال هو احلسن
 .(7) الفعل يف واإلحسان ،الغري على اإلنعام وجهني؛ على (:ه 502: ت) األصفهاين

 بين لغة على فهي السني سكون أما ،األصل وهو ،احلجاز أهل لغة وهو ،السني بضم    اجلمهور وقرأ
 .احلسن صريورة أي ،الصريورة على للداللة اهلمزة وتكون. (2) متزم

                                                           

 (. أمن) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 1) 
 .52/ 5 ،البزضاوي: رار التأويلأنوار التنزيل وأس: ينظر (2) 
 .433/ 7حزان، أبو : تفسري البحر احملزط: ينظر( 3) 
 .90/ 24 ،ابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير: ينظر (4) 
 .64اآلية : سورة غافر( 5) 
 (. حسن)، مادة (321)ابن دريد : اجلمهرة( 6) 
 .236ص ،الراغب األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن: ينظر( 7) 
 .229/ 3أبو حزان، : البحر احملزط: ينظر( 2) 
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فاملراد  يَّةتفسري  ْحَسنَ أبنفسهم، والفاء يف فَأَ  تعل  قفََأْحَسَن ص َورَك ْم بزان لفضله تعاىل امل ك مْ َوَصوََّر "
متناسب األعضاء  ،شرةابدي الب ،القامة  منكم منتصبَ حزث خلق كال   ،صوركم أحسن تصوير

 .(1) "التملزاولة الصنائع واكتساب الكما ًئاوالتخطزطات متهز
 فهو السني أما ،(2)"والنتوء ابلّبوز توحي( "أحسن) اللفظة تصدرت اليت اهلمزة: زَّةوتالص الداللة أما

 ،(3) واالمتداد االنزالق بني بصري وإبحساس ،واملالسة النعومة بني ملسي إبحساس يوحي ،رخو مهموس
 .الكلمة يف احلسن داللة مع يتناسب اللمسي اإلحساس وهذا

 :أغىن
مماميلىلمليكىكمكٱُّٱ :تعاىليف قوله ( أغىن) لفظة وردت
مئخئحئجئييىينيميزيريٰىينىنمنننزنرن

 .( ) َّهئ

وأييت املعىن عند اللغويني  ،(5)"َعَلى االْست ْغَناء ، َوَعَلى التَّْطر يب  : نْي  َعَلى َمْعنَ ز َ  أَنه"يف اللسان  جاء
 . ًزاصار غن أيمبعىن أصاب غىن  (رضى) ويقال غىن على قزاس ،وعدم احلاجة ،ابالستغناء

فحاهلم حال من آمن بعد  ،واعتقدوا أنه ال علم أنفع من علمهم(: ه 745: ت) عند أيب حزان جاء 
 َوتَ رَاد ف   ،ويف ذلك ختويًفا هلم من التأين واإلصرار على الكفر ،وذلك مل يكن انفًعا هلم ،تلبزس العذاب

َنَّه  َكاَن نَ  ، أَمَّا يف  َفما أَْغىن، َفأل   :ت زَجَة قَ ْول ه  َهذ ه  اْلَفاَءات 
ن ْه ْم، وفَ لَ  كان وا اَأْكثَ َر م  ري  ل َقْول ه   مَّ أي ؛ (4) َفما َأْغىن َعن ْه مْ : جاَءتْ ه ْم ر س ل ه ْم، َجار  جَمَْرى اْلبَ َزان  َوالت َّْفس 

 . علمهم الذي صاروا إلزه مل يكن ينفعهم أو ينجزهم من العذاب

اليت توحي بغرغرة  ،واضطرابه وبعثرته يف النفس يَّةتزاز بصورته االه ،يف الكلمة غنيداللة ال جاءت
 .(7) كاللزل املظلم البهزم  ،ماحًزا لأللوان ،جالًبا للسواد ،املوت

 

 

                                                           

 .335/ 12األلوسي، : روح املعاين( 1) 
 . 40حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( 2) 
 .110ص: املرجع نفسه( 3) 
 .22اآلية : سورة غافر( 4) 
 (. غىن) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 5) 
 .277/ 9أبو حزان االندلسي، :  التفسريالبحر احملزط يف: ينظر( 6) 
 .126حسن عباس، : خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: ينظر( 7) 
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: على الصريورة لداللةل (فعَّل) بتضعزف العني) أتيت فعَّل: رعهعني مضا بكسر :يفع  ل- فعَّل -6
 .(1) وروض املكان صار روًضا ،حنو ثلج املاء صار ثلًجا

وحجر صار   ،أي صار كالقوس وحجَّر؛ ،داللتها على صريورة شيء شبه شيء؛ كقوَّس: هامعانز ومن
 (غافر) وجاء يف سورة. وبدَّل ،كرَّه  ،قلَّل ،زوَّج ،بؤَّا: للداللة على الصريورة( فعَّل) استخدم .كاحلجر

 :، وفزما يلي بزاهنا(يبدَّل) و ،(كذَّب) :فعالاأل

 (فعَّل) :كذَّب - أ
يلىلملىكيكمكلكاكيقىقيف:يف قوله تعاىل دور 
ميزيٰىريينىنننمنزنممرنام
 .( )َّني

ْن بَ ْعد  قَ ْوم  ن وح   لتَّْكذ يب  اب   َزائ ه مْ اْلك فَّار  الذين حتزبوا َعَلى أَنْب   َوه م  : "عند املفسرين داللته جاءت  "م 
من  حاهلم علزه وما صار ممذكر من كذب قبلهم من األ ،انشًئا عن التكذيب جلدالألنه ملا كان ا" ،(3)

الرُّس َل َلمَّا  أَلنَّ  ،األهم ابألخذ على اجلدال ابلباطل دموق ،لردع الكفار ،زهمحلول نغمات هللا عل
ن ْه ْم َأْن يَ ْقت  ل وه ْم َرجَ  ْلَباط ل   جلْ َدال  إ ىَل ا ع واَعَصَمه م  اّللَّ  م   .(4) اب 

( أفعل) دون( لفعَّ ) التعبري بصزغة وجاء ،صار كاذابً  أي ،على الصريورةدلَّ  التضعزف يف الفعل إن
زغوالسر يف اختزار القرآن هلذه   آلوأنه لزس مقتصرًا على  ،إفراطهم يف الكذب علىو  ،ة للتكثريالص  

 .وإمنا هناك غريهم اتصف هبا ،فرعون

ك اخلشب حياكي صوت احتكا ،الكاف مهموس شديدفألن ؛ (كذَّبوا) للفعل زَّةأما الداللة الصوت 
الوقع  ئمن معىن سز( الكذب) ملا للفظ ،(5)عالزةفصوته يوحي ابخلشونة واحلرارة والقوة واالنف ،ابخلشب

  .زَّةيف النفس اإلنسان

 
 

                                                           

 .45ص: داللة األفعال( 1) 
 .5اآلية : سورة غافر( 2) 
يثه دمحم عبد هللا حققه وخرج أحاد: ت ،(ه 510: ت)حمزي السنة، أبو دمحم احلسني بن مسعود البغوي  :معامل التنزيل يف تفسري القرآن (3) 

 .139/ 7 ،م 1997 -ه  1417 ،4ط ،دار طزبة للنشر والتوزيع ،سلزمان مسلم احلرش ،عثمان مجعة ضمرييَّة ،النمر
 .236/ 9أبو حزان، : البحر احملزط يف التفسري( 4) 
 . 70-69حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: ينظر( 5) 
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 :يبدَّل -ب
خنحنجنيمىمخمممحمجميلىلملخلٱُّٱٱٹٱٹ
 . (1) َّىهمهجهينىنمن

اه ب  الشَّْيء  ال الشَّْيء  َمَقامَ  ق َزام  : هو" اللغة مقايزس يف جاء . َهَذا بََدل  الشَّْيء  َوبَد يل ه  : ي  َقال  . ذَّ
 .(2) "إ َذا َغز َّْرت ه  َوإ ْن ملَْ أَتْت  َله  ب َبَدل  : َويَ ق ول وَن بَدَّْلت  الشَّْيءَ 

أي : ورق، وقزح اجلرج اأي صار ذ: أي أورق: َكَورَّق" ،مالالز  عنيالصحبة؛ فعل بتضعزف ال صريورة
 .(3) "صار ذا قَ ْزح

 ،صار روًضا: أي ،كروض املكان  ،البناء فعَّل الالزم للداللة على صريورة فاعله أصله املشتق منه أييتو
 .(4) "وعجزت املرأة وثزبت

دينهم  أمرأي خوفه من تغزري سلطاهنم أن يفسد علزهم  ،إىل أن الدين هو السلطان" املفسرون ذهب
 وما ،(5) "وظهور التهارج الذي يذهب معه األمن ،ودنزاهم بتعطزل مكاسبهم ،ودنزاهم؛ دينهم ابلتبديل
  .بصزغة املضارع للتعبري عن املستقبل( يفعَّل) وقد ورد ،يؤدي ذلك ملرارة العزش

األحداث  لتمثزل ،(6)"ابنفراج الشفتني سريًعا بعد ضمَّة شديدة حبكم انفجاره الصويت" وصوت الباء
 ،أي ظهور دين آخر غري دينهم يف املستقبل ،ستوراليت تنطوي على الظهور واالنبثاق يف املوضع امل

 ةمع داللته على الصالب ،زَّةال يوحي إال ابألحاسزس اللمس ىأصم أعم ،جمهور شديد" الدال وصوت
الشدة  علىيدلُّ حرف الدال  وتضعزف ،يوحي أبي إحساس بصري أو ذوقي أو مشي وال ،(7)والقساوة

 .رهم من تبديل دينهمشدة مرارة العزش اليت تنتظ ،عالزةوالف

طلبت  ،كاستغفرت هللا  ،زقةأشهرها الطلب حق ،كثر استعماهلا يف ستة معان  " لقد: استفعل- 
كاستحجر الطني واستحصن املهر؛   ،والصريورة حقزقة ،املعدن منكاستخرجت الذهب   ،مغفرته أو جمازًا

 ،أي يصري كالنسر يف القوة ،يستنسر إن البغاث أبرضنا: كما يف املثل  ،أو جمازًا ،أي صار حجرًا وحصاانً 

                                                           

 .26اآلية : سورة غافر( 1) 
 (. بدل) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 2) 
 .95/ 1الرضي، : شرح شافزة ابن احلاجب( 3) 
 .95/ 1: نفسه صدرامل( 4) 

 .316/ 12روح املعاين األلوسزي، : ينظر(  (5
 .101حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها(  (6

 . 67ص ،املرجع نفسه(7) 
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ت ه  : أنه على صفة أصله، حنو اْسَتْكَرْمت ه   يءلالعتقاد يف الش وجييء أي : أي اعتقدت فزه الكرم، َواْسَتْسَمن ْ
َن    .(1) "عددته ذا مس 

 (. استكّب) فظةيف الل ،وردت يف سورة غافر مبعنني؛ املطاوعة، والصريورة وقد
هتمتختحتجتهبمبخبحبٱُّٱٱ:قوله تعاىل يف

من األوزان اليت ( استفعل) ،( )َّخسمسحسجسمخجخمحجحمجحجمث
تكّبَّ "و "واْستَ ْعَظمَ  تَعظَّم"" ،داللتها معىن القوة ومحلت استكّب يف ،تشرتك فزها املطاوعة والصريورة

 .اتً ومتثب ،اومتزقنً  ،ومتكّبًا ،صار عظزًما: أي ،(3) "تثبَّت واستثبت" "زقنتزقَّن واست"، "واستكّب

أن داللة الصريورة جاءت يف سورة غافر متمثلة يف األفعال اليت جاءت على زنة  ذلكمن  ونستنج
جاءت  ،ومنها الداللة على الصريورة ،أتيت صزغة أفعل ألغراض ودالالتو بكسر العني؛ يفع ل –أفعل 

على هذا  ءتال اليت جاومن األفع. منه صار أصاًل للفعل الذي اشتقَّ  اعلاهلمزة هنا للداللة على أن الف
 (. أغىن ،أحسن ،آمن) ت على الصريورة؛ودلَّ  ،الوزن

 مثل: للداللة على الصريورة (فعَّل) بتضعزف العني) أتيت فعَّل: بكسر عني مضارعه :ع  ليف -فعَّل
. (استكّب) يف اللفظة ،والصريورة ملطاوعةا :نيزورد يف سورة غافر مبعن: أما وزن استفعل ،(بدَّل ،كذَّب)

 .ومحلت استكّب يف داللتها معىن القوة ،وهي من األوزان اليت تشرتك فزها املطاوعة والصريورة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .111/ 1ي، الرض: شرح الشافزة: ينظر( 1) 
 .47: اآلية: سورة غافر(  (2

 .ه1322، 4دمحم حمي الدين، مطبعة السعادة، مصر، ط: ت ،ابن قتزبة: أدب الكاتب( 3) 
 .467ص
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 الثاين الفصل

تقات أَب ن َية   دللة    (غافر) سورة يف اَل م ش 
 

 م   اَبنيَّة دللة :األول املبحث  .اَل َفاع ل   ا س 

  م   أبنية دللة: الثاين املبحث  .ع و ل  اَل َمف   ا س 

 ي غَ  أبنية دللة: الثالث املبحث  .اَل م َباَلَغة   ص 
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 الثاين الفصل
تقات يف سورة ة  يَ َأب ن   دللة    (غافر) اَل م ش 

 

 ويعدُّ ، بنزةوتولزد األ ددف والتجللتصرُّ  تهاوذلك لقابلز   ،زَّةاشتقاق أبهنا لغة   زَّةالعرب اللغة   ت وصف  
 قطرب: ، من املتقدمني مثللد  راَسةاب ماءمن العل وتناوله كثري. الت ومنوهاالدال قوسزلة خلل شتقاقاال
 (.االشتقاق ) يف كتابه( ه217ت) (1) واألصمعي ،(ه215ت) وسطواألخفش األ ،(ه206ت)

يف هذا الفصل  قاتللمشت قالتطر  وسوف يتمُّ . ترزي انَّ وفؤاد ح ،أمني هللا عبدومن العلماء احملدثني؛  
 .القرآين ص  يف الن   توما هلا من دالال ،(وصزغ املبالغة ،عولواسم املف ،الفاعلاسم ) :وهي ة،الد  راسَ من 
 :الشتقاق لغةً : أوًل 

ميزًنا ومشااًل مع ترك  ،األخذ يف الكالم ويف اخلصومة: شتقاقواال: "اجلوهري يف الصحاح عرَّفه
مع ترك  ومشااًل أخذ ميزًنا  ،ويف اخلصومات يف الكالم يقال اشتقَّ : "وأيًضا تعريف ابن فارس ،(2)"القصد
 .(3) ..."ومرة يف هذا يكون مرة يف هذا الشق   هكأن    ،القصد

 يشقُّ الصبح  قَّ وش ،الصبح: والشَّق ،مصدر قولك شققت العود شًقا: الشق: "ورد يف لسان العرب 
د أن أقدم تعريف ورد يف بزنما جن. (4) ..."إذا أخرجه أحسن خمرج: شقق الكالم: ويقال ،إذا طلع: اشقً 

 .(5)"وشققت هلا من امسي ،يقول هللا أان الرمحن خلقت الرحم: "احلديث القدسي  
كاشتقاق ضارب   ،وهو تفريع من األصل ،شيء من شيء ذأخ: من ذلك أن االشتقاق هو ونستنتج
مما  ،اظًا كثريةوفرع منها ألف ،بزنما املعىن إبزائه حروفًا ،فهو يوافقه يف احلروف األصول ،من الضرب

  .فاالشتقاق هو هذا التفريع واألخذ ،التناسب ايةرع تقتضزه
 
 

                                                           

 .ه 217هو عبد امللك بن قريب األصمعي، املتوىف سنة ( (1
) مادة  ،م1927-ه1407 ،4ط ،تبريو  –دار العلم للماليني  ،أمحد عبد الغفور عطار: ت ،(ه 393ت) للجوهري: الصحاح (2) 

 (. شقق
 (. شقق)ابن فارس، مادة : معجم مقايزس اللغة( 3) 
 (. شقق) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 4) 
 .315/ 4، 1970أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الّب والصلة، ابب قطزعة الرحم، حديث رقم ( 5) 
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 :االشتقاق اصطالحً : ااثنيً 
 .(1)"مع تناسب بزنهما يف اللفظ واملعىن ،أخذ كلمة من كلمة أو أكثر: "أبنه دابن دري فهرَّ عَ 

آخر  منو نزع لفظ ه(: "ه 471: ت) تعريف االشتقاق ما عرفه اجلرجاين ما قزل يف أوضح ولعلَّ 
زغوتغايرمها يف  ،بشرط تناسبهما معىن وتركزًبا منه  على املشتق    وأن يزيد املشتقُّ  ،ة حبرف أو حبركةالص  

 .(2) "ذلك زعيف مج(ضرابً ) يوافق أو مضروب   ،بشيء كضارب  
يف  واالختالف ،ىنبزنهما يف الرتكزب واملع ناسبويشرتط الت ،من أخرى ةهو أخذ لفظ: االشتقاقف 

زغ  .معىن آخر يفزد املعىن األصلي ويقويه لمةمما يزيد على املعىن األصلي للك ،ة حبركة أو حرفالص  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .26م، ص1991-ه 1411، 1هارون، دار اجلبل، بريوت، ط عبد السالم دمحم: ابن دريد، حتقزق: االشتقاق( 1) 
 .62م، ص1927 -ه 1407، 1علي توفزق احلمد، مؤسسة الرسالة، عمان، ط: عبد القاهر اجلرجاين، ت: املفتاح يف الصرف( 2) 
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 األول املبحث
 اسم الفاعل بنيةأ دللة

 
 ؛يف األبواب اليت عقدها لعمل الصفات( اسم الفاعل) صطلحاملقصود مب( ه 120: ت) بني سزبويه

جمرى الفعل كما جيري  لنيجرى يف االستفهام من أمساء الفاعلني واملفعو  ماابب هذا "اه فقد عقد اباًب مسَّ 
 ،أخاه وأعمرًا أنت مكرم   ،له وأزيًدا أنت ضارب   ،بهأزيًدا أنت ضار  :لكوذلك قو  ،يف غريه جمرى الفعل

 ملعجيري جمراه وي هألن  ... ،انزل أنتو  ،وأنت مكرم ،بأنت ضار : قلت كأنك لزه،ع وأزيًدا أنت انزل  
 .(1) "النكرةو  يف املعرفة كلها

عند قولنا  ،زَّةعلى الفاعل حقزقيدلُّ  هأي أن   ،على من وقع منه الفعل الفاعل عند سزبويه يدلُّ  فاسم
ويصدق على  ،اسم الفاعل من الفعل الثالثي وغري الثالثي بنزةوهو هبذه الداللة يصدق على أ ،ضارب

اسم  القإط الصفة املشبهة فال يصحُّ  بنزةأما أ ،غة يف حدث اسم الفاعلاملبال لىعتدلُّ املبالغة اليت  بنزةأ
 ،عند سزبويه هي من وجهة البناء النحوي( املشبهة) وأن لفظ ،على الفاعلتدلُّ الفاعل علزها؛ ألهنا ال 

 أما الذين جاءوا بعد ،مصطلح تركزب حنوي ال عالقة له ابلداللة اليت عرفت عند الصرفزني من بعده فهي
 (.ه340: ت) جاجيوالزَّ  ،(ه225: ت) أمثال املّبد ،اسم على بناء فاعل سزبويه فلم خيتلفوا إال إبطالق

من السوابق واللواحق يستعمل يف الكالم كما  رَّداجمل علاسم الفا: "الدكتور فاضل الساقي ذكر
أو  ،زمن معنيَّ دون أن يقصد منها  لكالمصاحب فهي استعملت يف ا: مثل ،تستعمل األمساء اجلامدة

أو  ،وقد أتيت منونة ،دلت لفظة خالد على علم ،خالد رجل طزب نقولفعندما  ،داللتها على احلدث
وهي يف احلقزقة لزست من أمساء  ،واستعمااًل داللة  زَّةلالمس ضتفهي أمساء متحَّ  ،أو مضافة ،جمرورة

 فهو لزس امسًالذلك  ،صرف لزمن معنيعلى حدث منتدلُّ ا فقد هم  مالسزاق دورًا  ويؤدي. (2) "الفاعلني
 . انطباقًا اتًما زَّةالمسومل ينطبق علزه مفهوم ا ،فهو مل يقبل عالمات األمساء احملضة ،حمضًا

يتجلى  زَّةوسبب التسم" جعل العلماء يطلقون علزه اسم القرين زَّةوالفعل زَّةاقرتانه ابخلصائص االمس إن
( فعاًل ) االسم على حنو ما يقرتن الفعل بضمائمه وال تكون تمابعال حزاانً يف أن هذه املادة تقرتن أ

أما الدكتور املخزومي فريى . (3) (امسًا وفعاًل وقريًنا وحرفًا) :تكون أقسام الكالم يف النحو العريب دئذوعن

                                                           

 .1/102 سزبويه، : الكتاب( 1) 
 .21م، ص1970 -ه 1390، (ط: د)ر، فاضل مصطفى الساقي، مص: اسم الفاعل بني االمسزَّة والفعلزَّة: ينظر(  (2
 .132، صاملرجع نفسه: ينظر(  (3
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 ،فريى أنه صفة: "حسان مأما متا ،(1)"وداللته على وقوع احلدث ودوامه ،أنه فعل يف معناه ويف استعماله

 . ( 2)"وخالفة ،ضمري ،ظرف ،صفة ،أداة ،فعل ،سما :إىل الكالم مقسًما
 ،األلفاظيف  زَّةوما يؤديه اختالف املعىن من ملسة مجال ،اختالف املبىن يؤدي إىل اختالف املعىن إن

ان هلا وك ،نزت بدراسة اجلمالع   زَّةفالفلسفة الزوانن ،فطر هللا الناس علزها يَّةفطر  زَّةفمسألة اجلمال قض
: ت) فنجد اجلاحظ ،علماء املسلمني املتقدمني بظاهرة اجلمال وأيًضا اهتمَّ  ،مثايل وماد  ي: اجتاهان
واألمل واحلرقة املولدين  ،وإتالفهاولوال معرفتهم بقتلها " :يقول يف كتابه احلزوان عن حسن النار( ه 255

 .يء عند اإلنسانفاملنفعة تزيد من حسن الش ،(3)..."عنها لتضاعف احلسن عندهم
 .صفة غالبة على عمل الطني واحلفر وحنوه هو :للغوياسم الفاعل من خالل املعىن ا دللة -

يقىقيفىفيثىثنثمثزثرثٱنئٱٹ وقوله(. فاع ل) والنَّجَّار يقال له: وقزل
 .ما نريد علىقادرين  أي ،( )مئاك

 ،الشيءوالفاعل هو الذي يفعل  ،مؤتون أي ،( ) ىئيهىهمهجهيئٱٱ:تعاىل وقوله
 .والنجار من يقوم ابلنجارة وهو الفاعل العامل القادر وغريه

فزمكن حذفه ووضع  ،يف اجلملة استعمال األفعال عملويست ،على الذات هذا املصطلح دال   إن
صفة الفاعل ": ام حسان داللة اسم الفاعل بقولهد الدكتور متَّ وحيد    ،مع بقاء املعىن صحزًحا ،الفعل مكانه

هو ما جيري على يفعل : "وجاء يف شرح املفصل. (6) "وصف الفاعل ابحلدث منقطًعا متجدًدا علىتدلُّ 
ويعمل عمل الفعل يف التقدمي، والتأخري،  حرج،ومكرم، ومنطلق، ومستخرج، ومد ،كضارب: من فعله

 أي ،امرً وهو ضارب زيد وعَ  ،ا مكرممرً ا، وهو عَ مرً غالمه عَ  زيد ضارب  : كقولك  ،واإلضمار واإلظهار،
 السموهو ا. اعتماًدا على حركة الزمن ،على حمدثه وصف دال  : لإذن اسم الفاع .(7) "امرً وضارب عَ 

 لفةخمت نللمعلوم على أوزا بينمن الفعل امل صاغوي   ،(2) ن قام بهعلى احلدث ومَ  للداللة صاغالذي ي  
 .وكذلك جالس ،على القزام وفاعلهيدلُّ فقائم  ...،سوجال ،حنو قائم( فاعل) :أشهرها

 
 

                                                           

 .53الزمن النحوي، ص: ينظر(  (1
 .26متام حسان، ص: اللغة معناها ومبناها: ينظر(  (2

 .170/ 2 ،1964 ،2ط ،اجلاحظ، حتقزق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة: الرسائل (3) 
 .17اآلية : سورة األنبزاء (4) 
 .4اآلية : سورة املؤمنون (5) 
 .99م، ص2006-ه1427، 5اللغة العربزَّة معناها ومبناها، متام حسان عمر، عامل الكتاب، ط( 6) 
 .62/ 6البن يعزش، : شرح املفصل( 7) 
 .79/ 6، نفسه صدرامل: ينظر( 2) 
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 رَّداجمل الثالثياسم الفاعل من : أوًل 
 :قسمني لىيف القرآن الكرمي ع رَّدمن الثالثي اجمل زَّةالصرف بنزةاأل جاءت
 .وهي على وزن فاعل ،رَّدمن الفعل الثالثي اجمل: األول
 .ذكرها فزما بعد سزتمُّ  ديدةوله أوزان ع ،من غري الثالثي يوه: الثاين

 :وهي ،ثالثة رَّدحاة على أن أوزان الثالثي اجملالنُّ  نصَّ  وقد 
 .مفتوح العني( فَعل) 
 .مكسور العني( فع ل) 
 .مضموم العني( فع ل) 

 ،-بفتح العني -فَعل: بنزةالثالثي ثالثة أ رَّداجمل يللماض: " يف ذلك( ه 769: ت) قال ابن عقزل وقد
ويكون  -بكسر العني -فع ل: والثاين ،َب َونَصَر وفَتحَ َضرَ : ومتعداًي حنو ،َجَلَس َوقَعدَ : حنو ،ويكون الزًما

حنو  ،وال يكون إال الزًما-بضم العني -والثالث فع ل ،فهم وعلم: ومتعداًي حنو ،فرح وجذل: الزًما حنو
 .(1) "وكر مظر ف 

 .مضموًما ومفتوًحا ومكسورًا ،بفتح العني( لفعَ ) املضارع من فزأيت
 .فال أييت مفتوًحابكسر العني ( لفع  ) ارعمض أما

 .بضم العني ال أييت إال مضموًما( لفع  ) من واملضارع
 :يَّةغافر، مع بيان دللتها الصرف ورةاسم الفاعل الواردة يف س بنيةيلي تفصيل شرح أل وفيما
رسَ ) ةلفظ وردت -3  (:فَاع ل-يـَف َعل-فـََعل) من( اح 

 ْسَحريَ  َسَحر) :وذلك كما يف  .زح الساملالصح الفعلمن  (ساحر) :املذكر ورد من النمط املفرد وقد
رسَ   ىئخصمصجضحضخضمضحطيئ :كما يف قوله تعاىل  اح 

( ). 

اآلايت اليت يعجز  رأم لواجع ،ابواملعىن هو ساحر كذَّ  ،رَ حَ جاء اسم الفاعل من الفعل الثالثي سَ "
 .(3) "حرًااملخلوقون س   عنها

صلى هللا علزه -لرسول هللا ةزفزه تسل: ابذ  ك  ساحرفقالوا " ،(ابكذ  ) ملوسى علزه السالم أبنه فنعتهم
 الفاعل اسمفجاء . (4) "كانوا من قبلهم بطًشا وأقرهبم زماانً   الذينن هو أشد ، وبزان لعاقبة مَ -موسل

 .ملوسى أبنه ساحر اساحر نعتً 
 .مل يستطزعوا اإلتزان مبثلها هنمأل ؛للتعبري عن عظمة اآلايت( ساحر) لداللة اسم الفاع وأتيت

                                                           

 .96/ 3شرح ابن عقزل، ( 1) 
 .24اآلية : سورة غافر (2) 
 .370/ 4للزجاج : كرمي وإعرابهمعاين القرآن ال( 3) 
 .55/ 5البزضاوي، : أنوار التنزيل وأسرار التأويل( 4) 
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هو جهل؛ ألن هذه املعجزات بلغت من القوة ما يثبت أنه لزس  اإمن    ،الصفاتما نعتوه هبذه  وإنَّ 
 .(1) البعد ايةووصفهم له ابلساحر يف غ ،سحرًا

احللق يف العني أو  رفأفعال هذا الباب ال ختلو من أح: "وقال عنه أهل الصنعة ،من الالزم وأييت
 ،اللغاتعدوه من تداخل و  ،ْهَلكي َ  َلكَ وهَ  ،(أيىب أىب)   ك  ،وما جاء بدون حرف حلقي فهو شاذ   ،الالم

كانت   اإال م حزث مل أيت   ،يف السورة لتؤيد ما جاء به العلماء يف هذا الباب الفاعلنيوقد جاءت أمساء 
 .(2) "عزنه أو المه من أصوات احللق

 عًداعلى النعت ب   ضفيما ي   ،املهموس مع حرف املد    ، فزأيت حرف السني الصفرييزَّةداللته الصوت أما
الفاعل يف استبعاد  اسم داللةهنا تظهر  ومن. استبعاد صفة الساحر والكذاب همن خالل ضحيت  ز ا وتص

 .أن يكون نب هللا ساحرًا
م) (عاصم) وردت لفظة -6  (فـََعل يـَف ع ل) :من( َعَصَم يـَع ص 

جيٰهمهجههنمنخنحنجنممخمحمجمهلمليئٱٱٹيف قوله  وردت
 .( ) ىئخيحي

م) من اعلمن الصحزح السامل، وهو اسم الف ،رمذك   مفرد   يَد لُّ " اللغةيف مقايزس  وجاء .(َعَصَم يَ ْعص 
: مبعىن معصومني من أمر هللاعلى املفعول وجاءت داللة اسم الفاعل . (4) "املنع واإلمساك واملالزمة ىَعلَ 

ونزلت  ،السموات هللاإذا طوى  ،هذه صورة عظزمة من صور يوم القزامة" .أي داللة السرت واحلفظ
هم فرتدُّ  ،فروا إىل كل جهة ،وإذا رأى الناس هول القزامة ،ابألرض اليت حيشر هبا الناس ستديرةاملالئكة م

أي ال شيء  ،داللتها على املنجي اءتج نإذ (.5)"هلم من أمر هللا نجييوم ال عاصم وال م ،املالئكة
 ؛فاختار عاصم دون حافظ ،دقة القرآن يف اختزار األلفاظ نرىوهنا . يعصمهم أو ينجزهم من أمر هللا

 .وكفرهميرتدعون عن ضالهلم  هملعل   ،لشدة وقعها على آذاهنم
 واتوهو من األص ،كونه انتهى بصوت املزممن  فتّبز ( معاص)   ل زَّةاإليقاع زَّةالداللة الصوت لمجا أما 

يسبقه حرف الصاد من . عند خروج اهلواء زَّةتكاكوال اح يَّةلزست انفجار  هناأل ومسزت بذلك ،املتوسطة

                                                           

 .55الرازي، ص: التفسري الكبري= مفاتزح الغزب: ينظر( 1) 
 .43شرح املراح، ص: ينظر(  (2

 .33اآلية : سورة غافر (3) 
 (.عصم)ابن فارس، مادة :مقايزس اللغة: ينظر(  (4
دار  ،الشزخ دمحم علي معوض والشزخ عادل أمحد عبد املوجود: ت ،(ه 275ت)الثعالب : سان يف تفسري القرآناجلواهر احل: ينظر( ( 5

 .114/ 5 ،ه1412 ،1ط ،بريوت ،إحزاء الرتاث العريب
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يف النطق وسالستها يف  تهاخلف  ( لسائلةا أوابألصوات املائعة ) فاملزم قد مساها احملدثون ،الصفريحروف 
 .على قوة الصفة وثبوهتايدلُّ  مما ،(1) اللسان
 ( فَاع ل ع لفـََعل يـَف  ) من (:َغَفَر يـَغ ف ر َغا فر ) :َغا فر -1

مبربزبيئىئنئزئمئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰ :قوله تعاىل يف وردت
 .( ) َّنب

،َواْلَفاء  َوالرَّاء  ع ْظم  اَبب ه   ْلَغنْي  ا"   .السرت اللغة يف داللته (.3) "السَّت ْر  : فَاْلَغْفر   السَّت ْر 
وخفضهما  ،رةاملغف ببالتقدمي؛ ألن قبول التوبة س زَّةوقابل التوب يف ن: "يف غرائب التفسري وجاء

 .(4) "وابلبدل إن محلتا على املستقبل ،اضيلوصف أن حتملهما على املاب
عن  صفات هللا منزهة   والدوام الذي ال ينقطع؛ وألن ستمراراال زدانألهنما يف تانوقابل صف غافر"

ترغزب و  ،ففزها وعد ووعزد ،الرمحة والفضل جانبمشعرة برتجزح  يةجاءت هذه اآل ؛داحلدوث والتجدُّ 
 .(5) الصفات ه ستة أنواع منفهذ ،هزبوتر 

 .(6)"ويقبل التوبة يف املستقبل ،أي يغفر ما سلف من الذنب ،الذنب وقابل التوب غافر"
، ولزس من وجلَّ  صفة للخالق عزَّ  هألن ئم؛الدا حلاضرعلى ا الفاعلهنا جاءت داللة اسم  ومن

 .فتأيت داللته على الغفران وسرت الذنوب صفات البشر؛
ومل يستعمله مع  ،والذنب واحد ،(الذنب) ةبلفظ اقرتنألنه  ؛غافر ومل يستعمل غفور القرآن واستعمل

 .(7) (غفور) ستعملولو جاءت ذنوب ال ،اجلمع
 ( يـَف ع ل -فـََعل ) من(هاد  -يهدي–هدى ) :هاد -6

حيجيٰهمهجههنخنمنحنجنممخمحمجمهلملٱُّٱ: يف قوله تعاىل ورد
 .( ) َّميخي

َا]َأْصاَلن  : ْرف  اْلم ْعَتلُّ َوالدَّال  َواحلَْ  هْلَاء  ا"  ، َأْي ةً يَ َهَديْ ت ه  الطَّر يَق ه َدا: قَ ْوهل  مْ  الت ََّقدُّم  ل ْْل ْرَشاد ،[ َأَحد مه 
ْمت ه  ت َ  اَل : اهْل َدى: فَ ز  َقال  . َده  أل  ْرش   َقدَّ  . (9) "الضَّاَلَلة   ف  خ 

                                                           

 .24، ص (ت: د)، (1ط:د)إبراهزم أنزس، مكتبة هنضة مصر ومطبعتها مبصر، : األصوات اللغويَّة :ينظر( 1) 
 .3اآلية  :سورة غافر (2) 

 (. غفر) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة(  (3
 .1025/ 2، (ه505ت)الكرماين : غرائب التفسري وعجائب التأويل( 4) 

  .423/ 27الرازي، : مفاتزح الغزب: ، ينظر233/ 9، (745ت)أبو حزان : تفسري البحر احملزط: ينظر(  (5
 .115/ 7، (ه774)ابن كثري : تفسري القرآن العظزم( 6) 

 .36فاضل السامرائي، ص: من أسرار البزان القرآين: ينظر(  (7
 .33اآلية : سورة غافر (2) 

 (.هدي)ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة(  (9
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 .وجلَّ  للخالق عزَّ  صفةفاهلادي  ،(1) "النجاة طريقيهديه إىل : "يف تفسري أيب السعود وجاء
هلذه النفس  يتبعه االستقرار النفسي   استقرار الفاعل يف املكان: على أن داللة اسم الفاعل هاد   وأتيت

 فتظهر ،زَّةالنفس ةويتبعها الصح ،زَّةعقل زَّةذهن زَّةنفس ةوما إىل ذلك االستقرار من هدوء وسكزن ،التائهة
 . زَّةاملفردة القرآن زَّةمجال

( اهلاء)    ف ،ومناسبة للجرس املوسزقي واإليقاع هادئة ،يف اإليقاع فةفجاءت لطز زَّةالداللة الصوت أما
 .االنفجاري( الدال)     ب ةزللرتمن منته املهموسة متبوعة ابملد   

 افصار جزءً  ،الكلمة معىنيتناسب و ز ا موسزق اواجملهور أحدثت جرسً  املهموستنوع احلروف بني  إن
 .مع غريها يف السزاق نسجماآلخر فريمسه صوهتا عندما ت ءظالهلا، أما اجلز  من
ظ م  -َكَظمَ ) :فاعلني: كاظمني  -3  (فَاع ل -يـَف ع ل -فـََعل) من(كاظم -َيك 
( كاظم) لفظة ًعاوردت مج وقد ،فهو ضارب ،يضرب -أمثلة األلفاظ اليت وردت من ابب ضرب  من

ٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهُّٱ :يف قوله تعاىل

ٌٍَّّّ َّ ( ). 

والغزظ  ،فهو كظزم ،ه وحبسهردَّ  ظًماكظمه يكظمه ك  ،كظم الرجل غزظه إذا اجرتعه" من وهي
وهو أن ميسك على ما يف نفسه منه  ،ومنه كظم الغزظ(: "ه  532: ت) قال الزخمشري. (3) "مكظوم

بفتح ) سهإذا احتبس نفَ  ،كظوًما  وعلى هذا يكون كاظم اسم فاعل من كظم ،(4)"اأثرً ظهر له ابلصّب وال ي  
ويكون مقدرًا والتقدير   ،؛ ألنه عومل معاملة الفعل الالزمر له مفعول  قدَّ وعلى هذا األساس ال ي   ،(الفاء

 الكاف" .(5) بشدة االضطرا من ،من أن خترج منها قلوهبم شفاقًاإ مأي كاظمني حناجره ،كاظمزنها
معانزها على تدلُّ  ،الكالم ايةعندما ت لفظ املزم يف هنو  ،(6) ("لالنضمام واالجنماع) واملزم ،(لالحتكاك)

معىن الكلمة وهو حبس الغزظ؛ فالقرآن اختار اللفظ املناسب ف ،(7) ومنها كظم الغزظ ،اد واالنغالقدالسَّ 
 نن اختزار القرآأ وهبذا يتضح ،ااص  خز ا جرًسا موسزق أضاف ،(ين) وزايدة املقطع ،املناسب نيف املكا

 .كلمة أخرى  ةمن أيَّ  لمةأعمق للك زَّةبداللة استقالل حىذه الكلمة أو هل
 

                                                           

 .276/ 7أبو السعود، ص: إرشاد العقل السلزم إىل مزااي الكتاب الكرمي( 1) 
 .12اآلية : سورة غافر (2) 
 (.كظم)لسان العرب، مادة  :ينظر( 3) 
  .415/ 1الكشاف، ( 4) 
 .16أفراح علي، ص: األبنزة الدالة على اسم الفاعل يف القرآن( 5) 

 .266حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( ( 6
 .73املرجع نفسه، ص: ينظر(  (7
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 (.يـَف ع ل فَاع ل لَ فـَعَ ) (: َيظ ل م ظََلم) ظاملني من -4
ٰذييميىيخيحيجييهىهمهجهٱُّٱ :تعاىل هيف قول وردت

 .( )ٌٍََّّّّٰىٰر

 ع  َوضْ : َواأْلَْصل  . ظ ْلًما ه  ْظل م  يَ  ظََلَمه  . "واحدة( مرة) وقد ورد يف السورة ،من الصحزح السامل جاء
ع ه   َر  َبهَ ، َأْي َما َوَضَع الشَّ "ظََلمَ َأاَبه  َفَما  َأْشَبهَ َمْن : "تَ رَاه ْم يَ ق ول ونَ  َأاَل ؛ الشَّْيء  يف  َغرْي  َمْوض  َغز ْ

ع ه    .(2)"َمْوض 
ولكن هنا  ،"(3) احنوهق و والقهر والتفوُّ  لتملكللداللة على ا: الغلبة"داللة اسم الفاعل مبعىن  وأتيت

 .لبةعلزهم من قهر وغَ  يسزطروما  ،ه للكافرين الظاملنيألن اخلطاب موجَّ  ،والتفوق التملكنستبعد داللة 
 ،لمد   األلف ل هوو  ،حبرف من الصوائت ابصوت الظاء املهموس متبوعً  داللة الصوت   زَّةمجال وتظهر

ابملزم جمهورة  والالم وهي من حروف الذالقة متبوعةً  ،اخاص  ز ا فأعطت هذه احلروف جمتمعة نغًما موسزق
 زَّةالصوت لةا اينًعا ال للدالصوتز   للصوت املناسب حقاًل  بلقد كان اختزار اللفظ املناسو  ،منفتحة رخوة

 .رتنزمحتقزًقا لل أييت الزاء ابلنون اقالصوت إبحل فمدُّ  ،كذلك  األخرى زَّةبل للدالالت اجلمال ،فحسب
ذ ب  –َب َكذَ ) كاذب  -7  (.يـَف ع ل فَاع ل فـََعل) (:َيك 

مبزبربيئىئنئمئزئرئُّّٰٱ: ورد يف قوله تعاىل وقد
يفيثىفىثنثمثزثيترثىتنتمتزترتيبىبنب
 .( ) َّمنزنرنمماميلىلملىكيكمكلكاكيقىق

هو  ب  الكذ إذن (.37-22 ) اآلايت يفيف سورة غافر ( مرتني) اسم الفاعل من الصحزح السامل ورد
أن : "يةاآل ومعىن .فالكذب عكس الصدق الذي هو قول احلقزقة ،ء عكس حقزقتهعن الشي اإلخبار  

فزقعون  ،به مجاعة منهم فزغرتُّ  ،يدعو الناس إىل الدين الباطل هألن   ؛(5) اهضرر كذبه مقصور علزه وال يتعد  
  .الباطل واالعتقاد الفاسد بيف هذا املذه

للرتنزم  يلزه املدُّ  جاري  فالكاف االنف ،تتابع احلروف من (كاذب)الفاعل  مسالالصوتزَّة داللة ال وأتيت
والذال من حروف الذالقة تلزها  ،مقنًعا لتلك النفوس الضالة  ارًماصز ا أعطت نغًما موسزق ،ةوالتأثر ابحلال

 .قبح صفة الكذب علىتدلُّ  يَّةالباء االنفجار 

                                                           

 .12اآلية : سورة غافر (1) 
 (. ظلم) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة(  (2

 .16سلزمان فزاض، ص: لزَّة لألفعالاحلقول الدال( 3) 
 .22اآلية : سورة غافر (4) 
 .59الرازي، ص: مفاتزح الغزب( 5) 
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 (فـََعل يـَف ع ل فَاع ل) :َخَلق ََي ل ق: خالق -1
 .( ) َّىقيفيثىفىثنثمثزثرثيتىتنتمتٱُّٱ

 .يف سورة غافر( مرة واحدة) وقد ورد ،وهو من الصحزح السامل ،خيلق فهو خالق( خلق) بناء
 (3)(ه 745: ت) لتوحزديأاب حزان ا فإن ،(2) "اّللَّ  الشَّْيَء خَيل قه َخْلًقا َأحدثه بَ ْعَد َأن ملَْ َيك نْ  َخلق"

: فزقول ،ويبسط القول على صفات هللا ،لفهمه عزارًاعقل ميضع ال ،عن اجلمال املعنوي دثعندما يتح
ال جيوز أن يكون فزها، ويف درجتها شيء من احملسنات؛ ألهنا هي سبب كل  ايةوهي من احلسن يف غ"

وال ميكنه متززز  ،ق اجلمالهو املعزار يف تذوُّ  فالعقل ،(4) "وهي اليت تفزض ابحلسن على غريها ،حسن
 .ائدتهأثره وف ضحأو القبح حىت يت   سنصف ابحلئن، فالفعل ال يتَّ إال بقرا هخريه من شر  

فعل هذه األشزاء هو هللا  ذيأي ال، وذلكم هللا ربكم خالق كل شيء ال إله إال ه: "وجاء
 يوأن هذه الصفة مالزمة للخالق الذ ،لبزان قدرة هللا (خالق)اسم الفاعل  ةدالل وجاءت ،(5).."الواحد

 .تنفعوال  ضرُّ ال ت خملوقهفهي  ؛ألصناميعبدون ا لذيناتحقري لقابل ويف امل ،خيلق كل شيء
مث االنتهاء  ،واستطالتهيف املد  اإلغراقمث  ،بتتابع احلروف ابلبدء حبرف اخلاء املهموس زَّةالصوت والداللة

العام لكونه  وتناسب السزاق زَّةلتزيد من إحيائ لو؛على التسلط والقوة والعتدلُّ حبرف القاف اجملهورة، اليت 
 .الكون القامسًا خل
 (.اع لفَ  -ف ع ليَـ  -َعلفَـ  ) نم( ص د قيَ  -َصَدق) :صادق -1

نبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّّٰٱ :تعاىل قولهوردت يف 
ىقيفيثىفىثنثمثزثيترثىتنتمتزترتيبىب
 .( )َّمنزنرنمماميلىلملىكيكمكلكاكيق

 .ّب ما هو واقعأنه صادق احلديث خي أيمن الصحزح السامل،  ،يصدق فهو صادق صدق
 ،(7) "فقد أثبت أنه صادق يف مجزع ما يعد   اقً أنه حني فرضه صاد وذلك" :يف تفسري الكشاف وجاء

ْبك ْم بَ ْعض  الَّذ ي يَع د ك مْ  ولكنه ،فإنه أثبت ذلك يف مجزع ما يعد   ،أي إذا كان كالمه صادقًا  ،أردفه ي ص 

                                                           

 .62اآلية : سورة غافر (1) 
 .(خلق)ابن منظور، مادة : لسان العرب(  (2

اته، ومن كتبه ه ، فزلسوف متصوف معتزيل، أحرق كتبه يف آخر حز 400هو علي بن دمحم بن العباس التوحزدي املتوىف سنة ( 3) 
م يف دينه، انظر« اهلوامل والشوامل»و« الصداقة والصديق»و « اإلمتاع واملؤانسة»و « املقابسات»  .144/ 5: األعالم للزركلي: اهت 
 .43ص ،م1952 ،1ط ،أمحد أمني وأمحد صقر، جلنة التألزف والنشر والرتمجة، القاهرة: أبو حزان التوحزدي، ت: اهلوامل والشوامل( 4) 
 .141/ 7، (ه774ت)ابن كثري : تفسري القرآن العظزم( 5) 
 .22اآلية : سورة غافر (6) 
 163/ 4الزخمشري، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( 7) 
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 أن يتعصب له، ا، فضاًل كالم من أعطاه حقه وافزً بعض حقه يف ظاهر الكالم، فرييهم أنه لزس ب لزهضمه
 . وهللا اعلم ،من ورائه، وتقدمي الكاذب على الصادق من هذا القبزل ابحلصىأو يرمى 
فاهلمس يف مواقف الل ني  ،حرف الصاد هنا ميث ل املعىن، واحلركات تضزف األطر الالزمة للمعىن وكأن  

فالبدء حبرف  ،(صادق: اسم الفاعل) لتهديد والوعزد، ومثل ذلكة يف مواقف ادَّ واهلوادة، واإلطباق والش   
 .يوحي ابلتهديد والوعزد :يَّةر الصفري متبوًعا ابملد املنتهي ابلقاف االنفجا

 (.فَاع ل -يـَف ع ل   -فـََعل) من( ََي ل د   -َخَلد) :خالدين -30
 .( )َّجكمقحقخفمفحفجفمغجغُّٱ: تعاىل قوله يف وردت
وتظهر داللة اسم . خيلد خلوًدا لدخ ممن قوهل قامةالبقاء واإل دوامالدين هو ابخللود بصفة خ املراد

 .ن يف النار اليت وعدهم هللا هباو خالد فهم الفاعل ابلدوام واالستمرار واخللود األبدي؛
 .وذلك بتالزم الصوت واملعىن فهما يف تالزم دائم ،ابجلمال السمعي( خالدين) كلمة  توحي

فهي وعاء للمعىن يف  ،كان يف تشكزل كلماهتا ومادهتا ونغمها ومعناها( ينخالد) يف كلمة فالطول
 .وهو اخللود يف انر جهنم ،طلوبومواكبتها للمعىن يف تصوير امل ،األول عدالب

 (.ف ع ليَـ  -َعلفَـ ) :ق ييَـ  -َوَقى) :واق   -33
زنرنمميلامىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفٱُّٱ

 .( ) َّمئخئحئجئييىينيميزيريٰىينىنننمن
 .يف سورة غافر ةواحد( مرة) الواوي، ووردت لفظة واق ثالمن املعتل امل( واق) اسم الفاعل اءج

ت ه  أَق زه  َوقْ ًزا. َغرْي ه  َعَلى َدْفع  َشْيء  َعْن َشْيء  ب   َتد لُّ " :يف مقايزس اللغة وجاء َما يَق ي : ةايَ َواْلو قَ . َوَوقَ ز ْ
 .(3) "الشَّْيءَ 

للداللة ( واق  ) وأييت اسم الفاعل. (4)"عذاب اجلحزم قزهمي أي من واق  : "يف تفسري أيب السعود وجاء
فزنطلق  ،(5) "للقوة( القاف)و ،والرتنزم للمد   ( الواو واأللف) زَّةالداللة الصوت وأتيت (.ايةالسرت والوق) على

 ،زَّةعها األواتر الصوتم اجملهورة اليت هتتزُّ  واتمن األص ووه. (6) اأتثريًا خاص   فزها ثرًاإىل األمساع مؤ 
يتناسب مع  فاعهااحلروف مث ارت فاضفاخن ؛ب الصوت مع املعىنوهنا جاء تناس   ،املوقف العظزم ويناسب

 .معىن الكلمة

                                                           

 .76اآلية : سورة غافر (1) 
 .21اآلية : سورة غافر (2) 

 (. وقى)ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة(  (3
 .273/ 7 ،(ه922)أبو السعود :  الكتاب الكرميإرشاد العقل السلزم إىل مزااي( 4) 

 .155حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( ( 5
 .54ينظر األصوات اللغويَّة، ص( 6) 
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 (:فـََعل يفع ل) :دللة اسم الفاعل من خالل صيغيت -
 ،خائنة ،صادق ،ابلغزه ،ابرزون) ؛بنزةأ( تسعة) يف( فَ َعل يفع ل) اسم الفاعل يف سورة غافر من ورد 
 : وفزما يلي التوضزح ،(خالق ،الواحد ،كافرين  ،صاحل ،عاقبة
ر زيَـ  َرزَ بَـ ) من فَاع لون: اَبر زون -36  (َفا عل ف ع ليَـ  َعلَ فَـ ) (:ر زابَ  بـ 

خلحلمكجللكخكجكحكمقحقمفخفحفمغجفجغمعٱُّٱ :تعاىل قوله يفورد  
 .( ) َّمل
أو  ،أو ظاهرون ال يسرتهم شيء ،قبورهم خارجون من ابرزون هم يومَ " :يف تفسري البزضاوي جاء
داللة اسم  وأتيت .ظهر بعد خفاء :بروزًا :يّبز: وبرز ،(2) ..."ال حتجبهم غواشي األبدان نفوسهمظاهرة 

 .بعد خفاء اعلعلى ظهور الفيدلُّ  ابرزون فمعىن .أحواهلم وأعزاهنم وأنفسهم منشيء  الفاعل إلبراز كل   
جرًسا  لمةاليت أعطت الك( ون) والزايدة يتضح مبجيء حرف الصفري الزافت :زَّةالصوت ةأما الدالل 

 .على صفة الّبوز خالهلات من ا دلَّ خاص  ز ا موسزق
ل غ اَبل غ) فاعليه: اَبل غيه -31  (. فَا عل يـَف ع لفـََعل ) (:بـََلغ يـَبـ 
ريٰىينىنننمنزنرنممامٱُّٱٱ:قوله تعاىل يف وردت
مبخبحبهئجبمئحئخئجئييىينيميزي

 َّهبجت
(3). 

َق    اْلم َشاَرَفة  ت َسمَّى  َوَقدْ . تَ ق ول  بَ َلْغت  اْلَمَكاَن، إ َذا َوَصْلَت إ لَْزه  . الشَّْيء   اْلو ص ول  إ ىَل  :بلغ" ب  ل وًغا حب 
 .أي بلغ أو وصل إىل ما يصبو إلزه ،(4)"اْلم َقاَربَة  

وه و ما : الك ّب ذلكَ لغي مقتَضى قال جماهد  ما ه م ببا (ّبك  )  لصفة  : "يف تفسري الزخمشري وجاء
إرادهتم من الرايسة أو النبو ة  متعل  ق، وهو هزموجب الكّب ومقتض ببالغيأي : أراد وه من الرايسة  أو النبوة  

 .إلزه من النبوة نيصبو  انواإذن هم مل يبلغوا ما ك ،(5) "أو دفع اآلايت
وورد يف كتاب  ،يف القرآن الكرمي نتقاةاملالكلمة  زَّةلتظهر فن(: ابلغ) لفظة اسم الفاعل وجاءت

من السحر، وأهول من البحر،  هو أدقُّ : "يف النص القرآين لمةعن اختزار الك( ه 403: ت) قالينالبا
يف   نس  حي« الفجر»وضع الصبح موضع  أن   سبوأعجب من الشعر، وكزف ال يكون ذلك، وأنت حت

                                                           

 .16اآلية : سورة غافر( 1) 
 .54/ 5، (ه625)البزضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل( 2) 
 .56اآلية : سورة غافر( 3) 

 (.بلغ) ابن فارس، مادة : للغةمقايزس ا(  (4
 .173/ 4ص ،(ه532ت)الزخمشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( 5) 
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وتزل   ،فإن إحدى اللفظتني قد تنفر يف موضع ،كولزس كذل ،اجعً ا أو سأن يكون شعرً  إال ،كالم  كل   
 آناستخدمها القر  إبضافتها للضمري واليت. (1) "فزه نبل قد تتمك   خرى،عن مكان ال تزل  عنه اللفظة األ

  .وأدق تعبري ،أمجل استخدام
أعطت هذه  و ،ببدء الكلمة حبرف الباء االنفجاري متبوًعا ابملد    الزتهاومج زَّةضح الداللة الصوتوتتَّ  

صارمة بعدم  زَّةوالالم من حروف الذالقة أعطت للكلمة داللة نغم ،خاص از ا سزقاحلروف جمتمعة نغًما مو 
 .هبلوغ

 (.فَاع ل-يـَف ع ل -فـََعل َ ) (:َصال ح -َيص ل ح –َصل ح  ) فَاع ل من: َصال ح -36
خفحفجفمغمعجغجعمظحطمضخضحضُّٱٱٱ:يف قوله تعاىل ورد 
 .( )َّملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمف
صلح : َوي  َقال ،اا وصلوحً صلح الرجل صالحً  ،الطالح ضد  : اَلحالصَّ : " اصلوحً و  اصالحً  :َصلح

 .(3) "َما ب ه  من الص الح والصلوح: َوي  َقال. اأَْيضً 
 .وأصبح انفًعا ،الذي زال عنه الفساد هوأي : هو ضد الفاسد :وصاحل

على صفة ( صاحل) هنا جاءت داللة اسم الفاعل ومن ،اجلنة ولجعل العمل الصاحل شرطًا لدخ لقد
الصاد االنفجاري واملد ) :تتابعت حروف الكلمة ولقد .اثبتة زَّةفهي صفة أخالق ،بصفة الصالح ةمتعل  ق

 . رمةالنغمة الصا لةوهو يوحي بدال ،(لنيوال دةالذي تراوح بني الش) ،(والقاف االنفجاري
ف  يَ  -َفركَ   ) فاعلني من: كافرين  -33  (.اع لفَ -ف ع ليَـ -َعلَ فَـ ) (:اف ركَ   -رك 

 :ورد يف قوله تعاىل
لكخكحكجكمقحقخفمفحفجفمغجغمعجعُّٱ

 .( ) َّملخلحلمكجل
: والك ْفر   ،وك ْفراانً  اف ورً وك   ارً َكَفَر ابّللَّ َيْكف ر ك فْ ": وجاء يف لسان العرب ،كفر يكفر فهو كافر  نم  

ميان؛  .( 5) "جحده: وكافره حقه ،كروهو ضد الش ،وهو جحود النعمة نَق زض  اإل 
ومن  ،لشكروضد ا نالعصزا هوو  ،وهو اجلحود لنعم هللا ،اإلميان ضد   هومن ذلك أن الكفر  ضحويتَّ 

  .فزها خملد لًداجزاؤه انر جهنم خا ،ألوامر هللا ينعت ابلكفر فهو عاص  

                                                           

 .124/ الباقالين، ص: إعجاز القرآن( 1) 
 .40اآلية : سورة غافر( 2) 

 (. صلح) ابن دريد، مادة : مجهرة اللغة( ( 3
 .25اآلية : سورة غافر( 4) 

 (.كفر) ، مادة ابن منظور: لسان العرب: ينظر(  (5
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هذه  ،ب وتصوره للقارئالعذا ةيمع رؤ  عوينف ،(يك)مع الفعلني ( فلم)    ابلنفي ب يةاآل ايةبد جاءت
 املكان ةمتصور ( خسر) ابلفعل يةمث أردفت اآل ،همعوساالقرآن قارئ رة لرة ومنذ  الصورة جاءت حمذ   

 .افرينألولئك الك( هنالك)
لعقل يف احتضها على مراجعة  ،ألهنا صفة رادعة للنفس ،يَّةمؤملة للنفس البشر ( كافر) صزغةواجمليء ب
 .خسران وحرمان من نعم هللا :وداللة الكفر ،الل واخلسران ارتبطتا ابلكفرالض جند ،تسلكهالطريق اليت 
 (يَفع ل-فـََعل ) من( يوحد -َوَحد): الواحد -34

خلحلمكجللكخكجكحكمقحقمفخفحفمغجفجغمعُّٱ :ورد يف قوله تعاىل
 .( ) َّمل
 . (2) "اب  أَول َعَدد  احلْ سَ : د  الواح: وحد: "يف لسان العرب وجاء
اسم من أمساء  ناولكن وروده ه ،وجاء هبزئة الفاعل ،العدد بكل وجوهه ،عديدة مبعان  ورد الواحد  لقد

 . هللا احلسىن
َن اّللَّ   س  َيْسَتْخف وَن م َن النَّا: "يف تفسري الزخمشري وجاء وذلك لعلمهم أن  الناس  ؛َوال َيْسَتْخف وَن م 

د  اْلَقهَّ  وا ّلل َّ  وهو معىن قوله َوبَ َرز   يبصرهم،يبصروهنم، وظنهم أن هللا ال  ل َمن  اْلم ْلك  اْلزَ ْوَم ّلل َّ   ار ،اْلواح 
د  اْلَقهَّار   ملن : مناد فزقول نادىأنه ي: ومعناه ،وملا جياب به الزومعنه يف ذلك  ي سألملا  ايةحك ،اْلواح 

زامة يف صعزد واحد جيمع هللا اخلالئق يوم الق: وقزل. هلل الواحد القهار: امللك الزوم؟ فزجزبه أهل احملشر
 ل َمن  اْلم ْلك  : مناد   ىأن يناد هما يتكلم ب فأو ل» أبرض بزضاء كأهنا سبزكة فضة مل يعص هللا فزها قط

د  اْلَقهَّار  اْلزَ ْوَم جت ْزى ك   اْلزَ ْومَ   .(3) "جملزبفهذا يقتضى أن يكون املنادى هو ا يةاآل. ..نَ ْفس   لُّ ّلل َّ  اْلواح 
اختفى  دوق ،من بواطنهم وسرائرهم ،وم العظزم ابرزون ال خيفى منهم شيءيف ذلك الز صورهتم

 ملن امللك الزوم؟ فزسكت العامل هزبةً  ،هذا التقرير -تعاىل -وهنا يقرر هللا ،ادلوناجلبارون واملتكّبون واجمل
 -سبحانه -وهو ،السائل -سبحانه -فهو ،القهار الواحدهلل  ،فزجزب هو بنفسه عن السؤال ،وجزًعا
 .(4)الواحد القهار هللامللك  نأب ،تتضح احلقزقة للكفرة واجلهلة هنا. اجملزب

فرتاوح احلروف من اللني  ،االنفجاري   لالداحرف مع  قيموسز اعلتوحي إبيق املد  حروف  وجاءت
 .هومسو    ه الواحدامس   علو    ىعل لتدلَّ  ةوالشد  
 
 

                                                           

 .16اآلية : سورة غافرة( 1) 
 (.وحد)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 2) 
 .157/ 4الزخمشري، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( 3) 
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 (. ع لَفعل يـَف   َ ) (:َخان ََي و ن) فاعلة من: خائنة -37
زئرئُِّّّٰ :تعاىل قوله يف املؤنث بصزغة فاعل وزن على( خائنة) لفظة وردت
 واسرتاق ،إىل غري احملرم ثانزةالنظرة اخلائنة كالنظرة ال: "السعوديف تفسري أيب  جاءو  ،(1)َّنئمئ
( نةخائ) فإن لفظة ،موهذه الفريدة أعجب من كل ما تقدَّ  ،(2) "ةزإلزه على أهنا مصدر كالعاف النظر

إىل األعني حصل هلا من غرابة  أضزفتفلما  ،كثرية اجلراين على األلسن  ،مبفردها سهلة مستعملة
وال يكاد يقع ذو فكر  ،حبزث ال يستطاع اإلتزان مبثلها ،ما جعل هلا يف النفوس هذا الوقع ،الرتكزب

 .لقرآينا بريومجال التع ظهر سر   وهذا ما ي   ،(3) "وذهن مستقزم على شبهها ،سلزم
 

 .(يـَف ع ل–فـََعل ) (:َعَقب يـَع ق ب) :فاعلة: عاقبة -31
ىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفُّٱ: قوله تعاىلورد يف  

جئييىينيميزيريٰىينىنننمنزنرنمميلام

 .( ) َّمئخئحئ
: وع ْقباه، وع ْقبان ه بَ ت ه،وعاق بت ه، وعاق ب ه، وع قْ  ،َعق ب  ك ل   شيء ، وَعْقب ه: عقب"يف لسان العرب جاء

ر ه؛ قَاَل خالد  بن ز َهرْي اهل ذيلآ  :خ 
ـــ  فـــ  ن   ـــةً  تَ كن ـــل  َ اف ـــن  َخلي ـــك و م   َتش 

 

ب هـــــــــا ون ص ـــــــــور ها فت ل ـــــــــ َ    اجلـــــــــواز ي ع ق 
 

ْبن  : يَ ق ول   َا فَ َعْلَت اب   كالعاقبة ،: والع ْقبان ، والع ْقىَب . الَعواق ب  والع ق ب  : واجلمع  . ع َومْيرَجَزيْ ت َك مب 
َل َأن  َمْعَناه  اَل خَياف  هللا ، َعزَّ : َوال خَياف  ع ْقباها؛ قَاَل ثَ ْعَلب  : الت َّْنز يل   يف  وَ . والع ْقب   َوَجلَّ، عاق بَة َما َعم 

 (5) "العاقبة  : والع ْقب  والع ق ب  . يَرجَع َعَلْزه  يف  العاقبة ، َكَما خَناف  حنن  
 .ا جزاء الذين كفرواهن واملقصود به ،وهو اجلزاء ،اسم الفاعل من عقب والعاقبة

زغ فهذه جتذب اهتمام  ،السابقة موالبحث والتقصي عن األم لللتفكر والتأم وةدع زَّةة الصوتالص  
داء الصويت ألمن ا عالزةتستدعي نسبة ( عاقبة) وكلمة. العاقبة واحلدث رالفكر وجتعله مرتقًبا ينتظ

 .تها وما ترمي إلزهلسماع رنَّ  ورياجله
 

                                                           

 .19اآلية : سورة غافر (1) 
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 (.َفع ل يفَعل) :من صيغيت دللة اسم الفاعل 
كما يف اسم الفاعل يف  . العنيمفتوح  (يفعل) واملضارع منه ،العني رمكسو ( لفع) جاء على وزن ما
 :، وفزما يلي بزاهنا(قابل) ةكلم

بَ -قَب لَ ) :قابل-31  (يـَف َعل  -َفع لَ ) -(ل  يـَق 
 .( ) َّنبمبربزبيئىئنئزئمئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰ

رَه   والق ْبل... ،قَ ب واًل  يَّةاهلد ب ْلت  وقَ  " ،قبل يقبل فهو قابل من نسان كأَنك اَل ت ر يد  َغز ْ  "إ قبالك َعَلى اإل 
 .واحدة( مرةً ) وقد وردت ،(2)

إذ لزس املراد من  ،غافر وقابل ،ملوجاء من الثالثي الصحزح السا ، الزمةالثبوت وامل لىع داللته
وإمنا أريد ثبوت  ،لذنب ويقبل التوب اآلن أو غًدايغفر ا -تعاىل -وأنه ،حدوث فعلزهما (لقاب)و (غافر)

معانزها مساندة إليقاعها  جاءت. (3)العرش رب   فكان حكمهما حكم إله اخللق و  ،ذلك ودوامه
 ،ب فزها وعزد بني وعدينفرتتَّ  "،الوقع، مستقرة املقاطع ةاثبت سمنتظمة اجلر  مطارقهي  فكأمنا ،املوسزقي

 (.4) "تغلب غضبه ،هي رمحة هللا اهكذ
فوجب محله على ما  ،مذكورًا يف ابب املدح العظزم ،التوب( قابل) غافر، الذنب و اسم داللة وتظهر

 .(5) التوبة باًل الكبائر قاوذلك كونه غافرًا  ؛يفزد أعظم أنواع املدح
الواو بزنهما للجمع بني مغفرة  توقد ورد ،(6) "وصفان( قابل) و( فرغا): "تفسري البحر احملزط ويف

معىن  تفزدو  ،وجلَّ  من صفات اخلالق عزَّ  تانأبهنما صف (قابل)و (غافر) زَّةمجال هروتظ ،لتوبة وقبوهلاا
 .قبل املوتواستدامة قبول التوبة  ،مبعىن استدامة الغفران ،الدوام واالستمرار

 (.يفع ل ع لفـ  ) اسم الفاعل يف صيغيت دللة
إىل ذلك  أشاركما   ،ال أييت إال مساًعا همن -ضم العنيب -(لفع  ) إىل أن اسم الفاعل من ةحاأشار النُّ  

محض  كقوهلم -بضم العني -(لع  ف) إتزان اسم الفاعل على وزن فاعل قلزل يف: "ابن عقزل؛ إذ يقول
 .وغالًبا ما أييت من ابب الصفة املشبهة ابسم الفاعل ،أييت إال الزًما الو  ،(7) "فهو حامض

 :طل فهو ابطل كما يف قوله تعاىلب( ابطل) لفظورد يف سورة غافر ب 

                                                           

 .3اآلية : سورة غافر (1) 
 (.قبل)ابن منظور، مادة : لسان العرب( ( 2

 .122وجزه املعنوي للبنزة الصرفزَّة يف القران الكرمي، صالت( 3) 
 .6272/ 4، (ه 542)عطزَّة ابن : احملرر الوجزز يف تفسري الكتاب العزيز(  (4

 .22/ 27، (ه606ت0تفسري الرازي: مفاتزح الغزب( 5) 
 .431، ص(ه745ت)أبو حزان : تفسري البحر احملزط( 6) 
 .104/ 3شرح ابن عقزل، ( 7) 
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اميلىلملىكيكمكلكاكيقىقيفٱُّٱ
 .( ) َّنيميزيٰىريينىنننمنزنممرن
جمموعة من خمتلف  تورد إذيف سورة غافر؛  (لفاع)األمناط اليت وردت على صزغة  كثرة ونالحظ

 . (2)يف اجلدول اإلحصائي وردر كما وبعضها مكرَّ  ،امسًا( عشرون) رَّدمن الثالثي اجمل بنزةاأل
 :بنيةيلي بيان بعض األ وفيما

ورد يف  ،(3) "اسم فاعل على زنة م ْفع ل" :نمؤم  : من الصحزح املهموز (:َأفـ َعل) بناؤه من الفعل - أ
ىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئّٰٱُّٱٱ:قوله تعاىل
 .( ) َّرتيب

 قزلو  ،يكتم إميانه كانو  ،اآمن مبوسى سر   فرعونوهو قبطي ابن عم  ،هو من آل فرعون: مؤمن رجل
؛ لذلك عّب (6)فإميانه اثبت ؛ومن آل فرعون اكونه مؤمنً  ؛(5)أو حزبزل ،امسه حبزب أو مسعان أو خربزل

 .(7) "على الثبوتيدلُّ ألنه "؛ الفاعل سمعنه اب
فقد استطاع أن خياطب العقل ، والتأخريتقدمي الإن من أسرار بزان املعىن وتوضزحه يف القرآن 

قدم و ، (مؤمن من آل فرعون: )م الوصف ابملفرد على الوصف ابجلملة؛ فقالقدف، معًاوالوجدان يف آن 
فلو  ،فرعونَ وقال رجل مؤمن يكتم إميانه من آل : املعىن ويكون ،(إميانهيكتم )على مجلة ( من آل فرعون)

  .(8) أخره ال يفهم أنه منهم
ثالث " كرميينتهجه القرآن الاألسلوب القصصي الذي  زَّةأتيت من مجال( مؤمن) داللة لفظ زَّةمجال إن

ذات  كبريةفهذه دالالت   ،إميانهويكتم  ،ومن آل فرعون ،مؤمن ،هذا الرجل زَّةصفات حتددت يف شخص
على  نو منغلق كلهم  مفكونه من آل فرعون ال يعين أهن ،هللاوغىن جيب أن نتمثلها يف اجلهاد يف سبزل  ثراء

اليت اكتفت بقوهلا كتم  ،مبا يف ذلك كتب التفسري ،حزالهفقد نسجت القصة صمًتا  اأما كونه مؤمنً  ،الشر
 .(9) حتددمل  ةً مد إميانه

                                                           

 .5اآلية : ورة غافرس( 1) 
 .أعدت الباحثة جدواًل إحصائًزا، ذكرت فزه أوزان الكلمات، وعدد مرات ورود ها ورقم اآلية( 2) 

 .75أمحد خمتار عمر، ص: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن وقراءته(  (3
 .22اآلية : سورة غافر( 4) 
 .955الزخمشري، ص: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ينظر( 5) 
 .24/224، ابن عاشور: لتحرير والتنويرا: ينظر( 6)

 .313/ 3، (ه 911: املتوىف)السزوطي : معرتك األقران يف إعجاز القرآن(  (7
  .3/272، 3/233، الزركشي: الّبهان يف علوم القرآن: ينظر ، 4/371 ،الزجاج: معاين القرآن وإعرابه: ينظر(2)
 .341حممود البستاين، ص: وداللًزاالقرآن الكرمي مجالًزا  قصص: ينظر( 9) 
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لكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغٱُّٱ :تعاىل وقوله
 زَّةمسااجلزاء مجلة  وجعل ،األعمالتقسزم  ولعلَّ "  .( ) َّملخلحلجلمك

على  لةللدال ؛ميان حااًل واإل   ،وجعل العمل عمدة ة،وتفضزل الثواب لتغلزب الرمح إل شارة،رة ابسم اصدَّ م  
ألن  ؛رفًقا ابلعباد ،للتبعزض (نم  )ودخلت " ،(2) "ذلك منوأن ثوابه أعلى  ،أنه شرط يف اعتبار العمل

املخّب عن املبتدأ فزها ابسم  زَّةاجلملة االمس"وجاءت  ،(3) "الصاحلات على الكمال ال يطزقها البشر
وإن اسم الفاعل وما جيري جمراه يف حالة إسناده أو الوصف  ،( 4) "ة على الثبوت واالستمرارالفاعل دالَّ 

ترغزب للرجل فهذه اآلايت  .(5) اترة وللمستقبل ،اترة واحلال ،بل للماضي اترة ،ل على احلالمَ ال حي   ،به
وسبقت  ،(6) وداللة على أن إفادة العمل الصاحل للحزاة الطزبة مشروط ابإلميان ،يف أداء الطاعاتواملرأة 
 .(7) ت على عموم الناسدلَّ ( ن ذكر أو أنثىم  ) :بقوله
ر، ووردت يف قوله: من الصحيح الالزم - ٌٍَُّّّّٰىٰرٱُّ:م ب ص 
 َّرتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئرئزئِّّٰ

( ). 
 ،ر هبابصَ وصار حبالة ي   ضاءهو من قول العرب أبصر النهار إذا أ(: "ه 129: ت) الكسائي قال

ورجل  ،خبثاء حابهخمبث إذا كان أص ،ثخبز كقوهلمهو  : وقزل": الوق يهوذكر القرطب رأي سزبو "
 . (9) "فكذلك النهار مبصرًا إذا كان أهله بصراء ،ه ضعافًامضعف إذا كانت دوابُّ 

وذلك ألن النهار  ؛مفعول وهيسبق أن العرب وضعوا بعض األمساء يف موضع الفاعل،  اونالحظ مم
ر ولكن ي  ْبَصر فزه  زَّةهي مجال"اليت يضفزها اسم الفاعل أو غريه من املشتقات  زَّةاجلمال وهذه .ال ي  ْبص 

 وفزه مجال حسي   ،فالقزمة تظهر يف السزاق القرآين   ،تنشأ من أجزاء املوضوع اجلمزل وتركزبه ،زَّةموضوع
وتشخزص  ايتاملعنو  زمإىل الذهن، ويشمل جتس زَّةاملفردة يف توصزل الصورة الفن لكلمةيبني أثر ا بصري  

يف املفردة، من  زَّةيبني  جوانب موسزق مسعي   وهو مجال حسي   ،يف الصورة يَّةألشزاء، وبث  احلركة واحلزو ا
                                                           

 .40اآلية : غافر سورة( 1) 
 .52/ 5البزضاوي، : أنوار التنزيل وأسرار التأويل( 2) 

 .307/ 2السزوطي، : معرتك األقران يف إعجاز القرآن(  (3
 .642/ 1 ،أبو حزان: البحر املزط يف التفسري(  (4
 .426/ 10حمزي الدين بن أمحد مصطفى درويش، : بزنهإعراب القرآن و : ، ينظر420/ 10نفسه،صدر امل( ( 5
 ،227/ 14 ،ه1412 ،2ط ،دمشق ،دار الفكر املعاصر ،وهبة بن مصطفى الزحزلي. د: التفسري املنري يف العقزدة والشريعة واملنهج(  (6

229. 
 .151/ 24ابن عاشور، : التحرير والتنوير(  (7

 .61اآلية : سورة غافرة (2) 
 .272لدالة على اسم الفاعل يف القرآن الكرمي، صاألبنزة ا( 9) 
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  ،وحركات مدودوما تتمتع به املفردة من  للمقام، تهامءحزث وقع حروفها وصفات هذه احلروف، ومال
أ من عالقة املفردة ابملوضوع زه، وهذا اجلمال ينشتلق    كما أنه مجال نفسي للقلب فزه النصزب األكّب يف

القصوى يف التأثري من خالل  ايةسامها ابلغأي عالقة الدال ابملدلول، وتفردها ابملوضوع واستزعاهبا له، وات   
وما تصحبه  ،، كذلك االهتمام بصوت الكلمة وانسجام حروفها(1)"يف القرآن اصَّةوظالهلا اخل ها،صزغت

 .عىنمن نغم يعّب عن امل
أصوات " ،فتوحي بداللة النغم الصارم لكون أحد حروفها من أصوات الصفري ،زَّةالصوت الداللة أما

. (2) ..."األصوات الصوامت جعل هلا وقًعا متمززًا ما بني ،وأصداؤها يف أزيزها ،يف وضوحها فريالص
 عنه مما ينتج ،السمع ازواصطكاكها يف جه ،وهذه الداللة توحي هبا نتزجة اللتصاقها يف خمرج الصوت

 .جرس صارخ توحي ابملعىن اخلاص ابلكلمة
  يتكّبَّ ق تكّبَّ ق متفر   ق يتفرَّ ل مثل تفرَّ زنة متفع    على (علتف) الفعل نيكون اسم الفاعل م -(ب)

 .منه يف السورة متكّب    ءوجا ،فهو متكّب   
 تعاىل هورد يف قول: متكب   

 .(3)ٌٍََُّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجيٱُّٱٹٱٹ

 .( ) َّىثنثمثزثرثيتىتنتٱُّٱٹٱٹ
َن الك ّْب، والتَكّبُّ : َتَكب َّرَ : " ومعىن  . (5) "التَّعظ م: واالست كبار م 

فهو  ،التعريض يقلتشمل استعاذته فرعون وغريه من اجلبابرة، ويكون على طر : " نكرةمتكّب    جاءت
 ؛ب زَ ْوم  احلْ ساب   م ن  ال ي  ؤْ  قوله تبعها ،من أقبح الصفات ،احلق عنوكون االستكبار  ،من ذكر امسه أبلغ

ة املباالة ابلعاقبة، فقد استكمل أسباب القسوة ابجلزاء وقلَّ  والتكذيبالتجّب  الرجل يف عألنه إذا اجتم
 .(6) "على هللا وعباده ةواجلرأ
ساوة  ة  القيسم   فرعوَن بل ذكرَه  بوصف  يعمُّه وغريَه  مَن اجلبابرة  لتعمزم  االستعاذة  واإلشعار  بعلَّ  ومل"

ار ال  جبَّ قلب متكّب    على كل    ،الداللة ميف اآليتني لتع( كل) لذلك سبقتها. (7) "واجلرأة  على هللا تعاىَل 
  .يؤمن بزوم احلساب

                                                           

 .20أمحد ايسوف، ص:مجالزات املفردة القرآنزَّة ( (1
 .179دمحم حسني علي الفقري، ص : الصوت اللغوي يف القرآن الكرمي (2)
 .27سورة غافر، اآلية  (3) 
 .35سورة غافر، اآلية (4) 

 (.كّب) ابن منظور، مادة : لسان العرب(  (5
 .161/ 4 ،(ه532ت)الزخمشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ينظر(  (6
 .274/ 7أبو السعود، : إرشاد العقل السلزم إىل مزااي الكتاب الكرمي( ( 7
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 :اسم الفاعل على املفعول دللة
ومن  ،فقد أييت للداللة على املفعول ؛األحوال ليف كدااًل على الفاعل ( اسم الفاعل) رد جميءال يطَّ 

 لفاسم الفاع. رومضاد ملعىن آخ ،ملعىن مناقض اأن اسم الفاعل واسم املفعول وضع كل منهم عروفملا
على احلدث والذات اليت زدلُّ فجاء ل( اسم املفعول) أما .على احلدث والذات اليت قامت به جاء لزدلَّ 
 .وقع علزها

رًام  ) ورد يف سورة غافر لفظة وقد ٌٍّّٰىٰرٱُّٱ :تعاىلقوله يف ( ْفع لم  ) على وزن (ْبص 
يبىبنبمبزبربيئىئنئمئرئزئَُِّّّّٰ

 .( ) َّرت
احلديث عن أوزان اسم  ايةيف بد ذكرها وردوقد  ،من أوزان اسم الفاعل اليت دلت على املفعول وهي

ر: صار بصريًا: يبصر: وهي من بصر ،الفاعل وداللتها  .فهو م ْبص 
أن العرب وضعوا أشزاء من  : حدمهاورد جمازان أ. (2) ََّّنيىيميٱُّٱ قوله تعاىل يف وجاء
ولكنه  ربص  ألن النهار ال ي   ؛ظرف يفعل فزه غريه هألن ؛أنه مفعول: الفاعل، واملعىن ضعمو  يفكالمهم 

رَةً  الن ََّهار   آيَةَ  َوَجَعْلَنا " :وأورده ابن قتزبة. (3) "رر فزه الذي ينظ  يبص    ،أي مبصرا هبا ،(12) اإلسراء "م ْبص 
 .(4) "أي مدفوق ،(6) (الطارق) َداف ق   َماء   م نْ  خ ل قَ : وذكر قوله تعاىل

ويقام  ،ولزل قائم؛ أي يصام فزه ،كما تقول هنار صائم  ،جمازه يبصر فزه: "زَّةعطابن  ذكرهاوقد  
 ،إما للداللة على النسب: تالزةال لوجوهن جميء فاعل للداللة على مفعول أتيت يف اإهذا ف وعلى ،(5)"فزه

تدرك إبحدى  زَّةوأتيت أيًضا للداللة على الصفات اإلدراك ،أو أنه فاعل على حقزقته ،ازأو من ابب اجمل
 .(6) خلمساحلواس ا

ختصُّ  زَّةاإلدراكوهذه الصفة  ،هي حاسة البصر ومكاهنا العني ،األشزاء ةية اليت يدرك هبا رؤ احلاسَّ  إن
أي النهار لزبصر به  ،اسم املفعولفعدل عن اسم الفاعل إىل  ،وردت هنا للنهار لكنهاو  ،اإلنسان
 .الفاعل اسم داللةمن هنا ظهرت  ،اإلنسان

 

                                                           

 .61اآلية : سورة غافر (1) 
 .67اآلية: سورة يونس(  (2
 .279/ 1ه ، 1321، (ط: د)القاهرة، دمحم فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجني، : ، ت(209: ت)أبو عبزدة : جماز القرآن(  (3
 ،(ت: د) ،(ط:د) ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمزَّة ،إبراهزم مشس الدين: ت ،(ه 276: ت)ابن قتزبة : أتويل مشكل القرآن(  (4
 .120ص
 . 6933، ص(542: ت)زَّة ابن عط: احملرر الوجزز يف كتاب العزيز(  (5

 .43ة لألفعال، صاحلقول الداللزَّة الصرفزَّ : ينظر( 6) 
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 دللة اسم الفاعل على املصدر
 .ورمحة شغل،قتل، و : كما يف  ،زَّةثالث بنزةأييت منها أ زَّةقزاس بنزةللمصدر يف اللغة أ 

 . وجماهدة ،وتنزيل ،كما يف ذهاب  زَّةثالث وغري
قائًما : قم:" حنو( لاع  ف) وقد جاء املصدر على وزن ،املشتقات بنزةن أوقد أييت املصدر على بناء م 

 .(1) "أي قزاًما
 .( ) َّنئمئزئرئُِّّّٰٱ: وردت لفظة خائنة يف قوله تعاىل وقد

 ،والعاقبة أي يعلم خزانة األعني ةزأن تكون خائنة مصدرًا كالعاف وجوزوا: "األندلسي انأبو حز وقال
جفن وغمز ونظر يفهم  سرمن ك ،فأخفاها خائنة األعني زَّةم بدنقصد هبا التكتُّ كانت األفعال اليت ي  وملا
 .(3) " آخرويريد صاحبها معىًن  ،معىًن  همن

ىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفٱُّٱٹقال 

 .( )َّيلام
زنرنمماميلىلمليكىكمكٱُّٱ :وردت يف قوله تعاىل كما
 .( )َّمننن
 ،كاظمني  ،غافر ،هاد   ،عاصم) :وهي ،بنزةأ( عشرة) رَّداسم الفاعل يف سورة غافر من الثالثي اجمل ورد

 (.خالدين ،خالق ،صادق ،كاذب  ،واق   ،ظامل
 ..(.،مدبرين ،متكّب ،مبصر ،مؤمن) :وهي ،بنزةأ( أربعة) الثالثي املزيد فقد ورد منه أما
 ،عالسابق نالحظ كثرة ورود اسم الفاعل من الصحزح السامل من املفرد املذكر واجلم رضخالل الع من

 . دةواح هومن املهموز وردت لفظ. وأيَضا مل يرد من املضعف ،ثىنرد من املومل يَ 
األخرى، فهي قلزلة ابملقارنة مع  بنزةأما األ ،أكثرها وروًدا ما جاء على زنة فاعل من الثالثي جند
 .غريها

؛ ولكن وىلأ لكان استعمال الثنائي حزًحاولو كان هذا ص ،عيأقل صروفًا من الراب نهأل لكذ ولزس
وتوافًقا  اهتديًدا وختويفً  ثرأك هوف ،فهو يتناسب مع املعاين والدالالت الواردة يف السورة ،لكثرة استعماله

                                                           

 .176/ 1، (ه 626: ت)الرضي اإلسراابذي : شرح شافزة ابن احلاجب(  (1
 .19اآلية : سورة غافر( 2) 
 .457/ 7البحر احملزط،( 3) 
 .21اآلية : سورة غافر( 4) 
 .22اآلية : سورة غافر( 5) 
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 ،وأمهلوا اخلماسي إال القلزل منه ،وخلفته فالعرب استعملوا الثالثي أكثر من الرابعي ،مع غرض السورة
  .ثقالنفورًا من االس

أو  ،قسمة الرتكزب يف بعض األصول املتصوُّرة ملهأمهل مما حتت أما إمهال ما: "يقول ابن جين 
: فمن ذلك لتقارب حروفه مثل ،ومَقفَّاة على أثره ،وبقزته م لحقه به ،لالستثقال وكاملستعملة فأكثره مرت 

 لقوحروف احل ،جك وكق وقك: حنو ،بسبب املشقة والتكلفة على النفس ،وغريها ،وث وضش ،طس
 ،ورابعي ،ثالثي: األصول أن يف ذلك والسبب" ،(1) "لتباعد خمارجها كوذل ،فئتاليف اال أبعدهي 

 . (2) "ًباتركز وأعدل ،الثالثي أكثرها استعمااًل  وألن ؛ومخاسي
 :منهاو  ،يف سورة غافر بصزغة اجلمع وقد ورد اسم الفاعل ،واجلمع ردكثرة وروده من املف  نالحظ

 (.مدبرين ،ظاهرين ،كاظمني  ،مسرفني ،زونابر  ،خملصون)
القدمية  زَّةالعرب" :نأب. وكثرة وروده من املفرد واجلمع ،ورود اسم الفاعل من املثىن قلَّةعلماء اللغة  ويّبر

 اجلمل لزفمل تكن تراعي املثىن من حزث ما يسمى يف نظام أت ،وما بعد ذلك بقلزل ،حىت زمن القرآن
(syntaxe)، (3)"ز اجلمعخل يف حز   وعدم املراعاة رمبا جاءت من أن املثىن دا. 

 ،كاظمني) :مثل ،والتخويف التهديدمل حيما  منها ،السورة بسزاقات خمتلفةيف اسم الفاعل  وجاء
ومنها ما  ،..(.،قابل ،واق ،هاد) :مثل ،ومنها ما حيمل اللطف واللني ،(كاذبني  ،متكّب ،عاقبة ،ظاملني

( بصرم  ) :اسم املفعول مثل علىدلَّ  ماومنها  ،...(،مبصر ،الواحد ،خالق) :مثل ،دبرالتفكر والت لحيم
 (.عاقبة) :على املصدر مثلدلَّ  ومنها ما

 مغرقة يف الطول واملد    زَّةهناك مقاطع صوت: "متممة للمعىن ومتناسبة معه زَّةالداللة الصوت وجاءت
 زَّةلتها الصوتفتستوحي من دال ،وأعظمها وقًعا ،أفخمها لفظًا عملفإننا جند القرآن يست ،...والتشديد

 .(4) "وهدهتا ،مدى شدهتا
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .55/ 1ابن جين، : اخلصائص(  (1
 .56/ 1: نفسه صدرامل: ينظر( ( 2

 .242، صنفسهصدر امل: ينظر( 3) 
 .162الصوت اللغوي يف القرآن، ص( 4) 
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 الثاين املبحث
م  اَل َمف ع و ل   ة  بنيَ أ دللة    ا س 

 

 :اسم املفعول من الثالثي بنيةأ: أوًل 
على وجه التجدد  ،ن وقع علزهللداللة على احلدث ومَ  صاغاالسم الذي ي" :أبنه فعولاسم امل فعرَّ ي  

 .(2) "ومكرم مضروبملن وقع علزه ك فعلمن مصدر  ما اشتقَّ : "وهو. (1) "واحلدوث

 :صياغته
.. ومقهور ،ومأسور ،ومكتوب ،مضروب: حنو( مفعول) اسم املفعول من الثالثي على زنة يصاغ

 وفتح ،إببدال حرف املضارعة مزًما مضمومة ،لمجهولويصاغ من غري الثالثي على زنة مضارعة املبين ل
  ،ويصاغ من املتعدي املبين للمجهول ،"مفعول"هو  رَّدواحد للثالثي اجملوله بناء قزاسي " ،خرما قبل اآل

 .(3) "أو اجلار واجملرور ،أو الظرف ،صاغ من الالزم إذا أريد تعديته إىل املصدركما ي  
 (:فعيل) املفعول اسممن  ورد

 ،ى الصفة املشبهةبني فعزل الدال عل والفرق ،وال أييت حسب القزاس ،زَّةاملفعول على( فعزل) بناءيدلُّ 
أما اسم  ،لصاحبها زمةوفعزل الدال على اسم املفعول؛ أن فعزل الدال على الصفة املشبهة صفة مال

أبن فعزل : "وقد أورده ابن هشام يف شرح شذور الذهب فقال شارًحا ،دفهو دال على التجدُّ  ولاملفع
 .(4) "له جمروح البل يق ،لته جريحوهلذا ال يقال ملن جرح يف أمن ؛ألنه أبلغ منه ؛ولأقزم مقام مفع

ري  »: أخرى يةآ يفوقال  ،(مفعل) موضع يف ( فعزل) والعرب تضع" زع  َبص  أي ( 61 احلج) «مسَ 
 (.5) "مبصر

فعزل  ألن" ،(6) "يف الذي مبعىن مفعول والكثريفعزل مبعىن فاعل كما هنا قلزل، " :يف الكشاف وجاء
َْعىَن " َفع زل  " :ذكرها الزركشي يف الّبهان ،(7) "ىن مفعولمبع عزلمبعىن فاعل قد يعامل معاملته ف مب 

                                                           

 .342/ 4 ،سزبويه: الكتاب( 1) 
 .370شرح شذور الذهب البن هشام األنصاري، ص( 2) 
 .363/ 2سزبويه، : الكتاب( 3) 
 .102ص: ابن هشام: شرح شذور الذهب( 4) 

 .222/ 1، (ه 209: ت)أبو عبزدة : جماز القرآن(  (5
 .63/ 1للزخمشري، : الكشاف(  (6
 .236/ 4: نفسه صدرامل(  (7
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زبَ وَ  النَّْحو يُّونَ َمَنَع  َذاَوهل َ ...َمْظه ورًا: َأيْ { ااْلَكاف ر  على ربه ظهريً  وََكانَ }: َكَقْول ه    ،"َمْفع ول  " أَْن  ْيه  إ الَّ س 
 (.52 ) يةوإمنا ورد مبعىن فاعل يف اآل ،فعولمبعىن م( بصري) ومل يرد يف سورة غافر .(1) "ي  َعدَّى َفع زل  
 :من غري الثالثي ملفعولاسم ا بنيةأ: اثنًيا
 (:عَّلفَ م  ) -3

 ،م َؤجَّل: مثل ،امشدَّدً  يكون؛ بضم املزم وفتح ما قبل اآلخر و (فعَّل) فمن الثالثي املضعَّ  ي صاغ
 .(م َسمَّى) وقد ورد من هذا البناء يف سورة غافر لفظة ،(م َسمَّى)

ىلملخلُّٱ :وذلك حنو م َسمَّى ومن قوله تعاىل(: م َفعَّل) وورد من أوزان الناقص كما يف
يهجيىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميل
 ( )ٌٍََّّّّٰىٰرييٰذىيميخيحي

فقلبت  ،فت الواو يف اسم يف مسموتطرَّ " مسمو"وأصله  "مسى"من الفعل  "ىمسم  "املفعول  اسم إنَّ 
 .(3) تح ما قبلها فقلبت ألًفاوف ،مث حتركت الزاء ،ايء

وجاء يف . (4)"وتأي ولتصلوا إىل الزمان الذي حدد لكل شخص وهو امل: "يف صفوة التفاسري وجاء
 .(5) "وقًتا حمدوًدا: "تفسري اجلاللني

وقت مساه هللا تعاىل وضربه أمًدا تنتهون إلزه ال "وهو  ،(6) "مس  ي    :على املاضي؛ أييدلُّ و "
 .(7)"تتجاوزونه

لالنضمام "فاملزم  ،أشباه الصوائت والصوامت ،فتظهر بتتابع احلروف وانتظامها: زَّةأما الداللة الصوت
االمتداد علزها  زَّةيقتصر أتثريها يف معانزها على إضفاء خاص"ابأللف ( ىمسمَّ ) ، وانتهاء(2) "واالجنماع

ا؛ نتزجة  ً عطي الكلمة صدى حاملي  ريي ففاجتماع الصوامت املزم والسني الصَّ  .(9) "يف املكان أو الزمان
 .ملضاعفة حرف املزم

                                                           

 .226/ 2، (ه 794: ت)الزركشي : الّبهان يف علوم القرآن(  (1
 .67اآلية : سورة غافر( 2) 

 . 274/ 16حممود عبد الرحزم صايف، : اجلدول يف إعراب القرآن: ، ينظر469، 313، 297الثمانزين، ص: شرح التصريف امللوكي: ينظر(  (3
 101م، ص1997-ه1417، 1الصابوين، دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط دمحم علي: فوة التفاسريص( 4) 
، 1جالل الدين دمحم بن أمحد احمللي، وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السزوطي، دار احلديث، القاهرة، ط: تفسري اجلاللني( 5) 
 .627/ 1، (د،ت)

 .149ص: ملفعول يف القرآن الكرمياسم الفاعل وا( ( 6
 221/ 10أبو حزان، : تفسري البحر احملزط (  (7
 .103حسن عباس، ص: انزهاعخصائص احلروف العربزَّة وم(  (2
 .96ص: املرجع نفسه(  (9
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 :على اسم مفعولتدلُّ  بنيةأ
 (:لو  ع  فَـ )  -1

ملخلُّ :وقد ورد يف قوله تعاىل( لوْ س  رَ ) مثل ،ولالدالة على اسم املفع بنزةبعض األ توجد
ىهمهجهمنىنينخنحنجنيمىمممخمحمجميلىل
 .( ) ٌٍََُِّّّّّّٰىٰرٰذييميىيخيحيجييه

ل   اسم للم ْرَسل ال مبالغة يف امل: سزبويه عند والرسول أعبد هللا أنت رسول له : "ويقول يف هذا ،ْرس 
فإمنا  ،ما تريد به ضروب؛ ألنك ال تريد أن توقع منه فعاًل علزه هاهنا( لوْ ع  ف َ ) ورسوله؛ ألنك ال تريد ب

ونرى أن رسول هو  ،(2)..."لال تريد به مبالغة يف ف عْ  كألن ،...أعبد هللا أنت عجوز له: هو مبنزلة قولك
 . ل من هللا سبحانه وتعاىلرسَ اسم مفعول؛ ألنه م  

إال  ،يةمنهم آب واحد   ولكن مل أيت   ،فاهلل أرسل كثريًا من الرسل ؛ورد علزهم هتديد ووعزد يةهذه اآل يف
داللة على ( هنالك) واستخدم لفظة ،أن خسر املبطلون هكان رد  ،وعزد جاَء أَْمر  اّللَّ  فزه فَإ ذا ،أبمر هللا

 .القزامة مخسراهنم يف يو 
على يدلُّ واملعىن  ،(رسول ) لفظة بلق (ما كان) ءبداللة جمي ،زَّةإخبار عن األمور الغزب يةيف هذه اآل"

 .(3) "االستقبال
وقد يكون فعاًل فزعمل  ،املتهاويعامل مع ،فزوصف بصفات األمساء ،اسم املفعول قد يكون امسًا 
 . زاق وحده الكفزل ببزان ذلكوالس    ،داللتهوحيمل  ،عمله

من علم  هدُّ ععمل يف السزاق فن اأما إذ ،معزنة فهو من علم الصرف زَّةبصزغة صرف خيتصُّ  فكونه
 .النحو
: حزث يقول ،من األمساء العاملة عمل األفعال شبزه ابسم الفاعل: عبد القادر اجلرجاين هدَّ عقد و 

يضرب : كأنك تقول  ،هذا رجل مضروب غلمانه: وذلك عند قولك: (ي  ْفَعل   ) يعمل عمل ملفعولا"
 (4) "هغلمان

وهي  ،أتيت على من وقع علزه احلدث لتهفدال ،زَّةفوظزفته صرف ،وصًفا متجدًدا ثأنه يصف احلد ومبا
 .زَّةاألساس زَّةدالالته الصرف

                                                           

 .72اآلية : سورة غافر( 1) 
 .117/ 1سزبويه، : الكتاب( 2) 

 .172/ 4، الزخمشري: الكشاف(  (3
 15حملزي الدين عبد احلمزد، ص : ر الذهبشرح شذو : ينظر(  (4
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وروده ابملقارنة مع اسم  ةيف سوره غافر نالحظ قلَّ ( اسم املفعول) استعراض عندخنل ص مما سبق أنه 
 على للداللة جاءتو  ،(مفعَّل) على زنة (ىمسمَّ ) (نالفظ) إال هد منر  فلم يَ  ،املبالغةالفاعل وصزغ 

  .(ولع  ف َ ) على زنة( ولس  رَ ) ولفظة ،املاضي
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 الثالث املبحث
َغة  اَل م َبالََغة   ة  بنيَ أ دللة   يـ   ص 

 
السم  متمماملبالغة فرع أو جزء  بنزةأن أ ينوهذا يع ،زدهتكرار أصل الفعل وتوك: ابملبالغة دقصَ ي  

إىل صزغة فَ عَّال وفَ ع ول  ،للمبالغة والتكثري( فاعل ) صزغة لحتو  ": فهي ،أيًضا فهي أمساء فاعلني ،الفاعل
ْفَعال  .(1) "مث َفع زل وَفع ل بقلة ،وم 
 املبالغة لغةً : أوًل 
غ وتبلَّ  ... وصل وانتهى ... وبالًغا ،يبلغ بلوًغا من بلغ الشيء: "املبالغةيف لسان العرب  جاء

 .(2)... " ويتوصل إىل الشيء املطلوب ،ن يتبلغ بهوالبالغ مَ  ... ابلشيء وصل إىل مراده
والنفاذ يف  ،واملشقة يف العمل والزايدة يف اجلري ،هي التوصل للشيء املطلوب واملشارفة علزه: املبالغة

 .لقصوىغ غايتها ايف الصفة وبلو  التناهياألمر و 
 أو أمثلة املبالغة وهي حتويل لصزغة ،ى املثالسمَّ ت   هناإ" :بقوله ،املبالغة لدى سزبويه املثال ىسمَّ وت  

اسم  شبهومعىن ذلك أن صزغة املبالغة ت ،(3) "كثريعلى اسم الفاعل؛ إلفادة املبالغة والت الةالد( فاعل)
لكنها ختتلف عنه أبهنا دالة على الكثرة  ،قامت بفعله وذات   ،جمرَّدعلى معىن تدلُّ الفاعل يف أهنا 

 .واملبالغة
 .والزايدة والتأكزد يف األعمال ايةوالكف ايةهي الوصول إىل الغ: إذن املبالغة يف اللغة 
 
 :ااملبالغة اصطالحً : ااثنيً 
اليت تنسب  فهو أخذها من صفة امللك ،(4) "متام القدرة واستحكامها" املبالغة أبهنا الزجاج فرَّ عَ 

 .هي متام القدرة واستحكامها: فمعىن كلمة ملك يف اللغة ،مبالغة يف القدرة يفه -وجلَّ  عزَّ  -للخالق
 
 

                                                           

/ 2، (ت: د)، (ط: د)يوسف الشزخ دمحم البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر، : ابن هشام، ت: أوضح املسالك إىل ألفزَّة ابن مالك( 1) 
250. 

 (. بلغ)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 2) 
 .110/ 1سزبويه، : الكتاب( 3) 
، 2م، ط1997-ه 1412الزجاج، أبو إسحق السري، حتقزق عبد اجللزل عبده شبلي، عامل الكتب، بريوت، : عرابهمعاين القرآن وإ( 4) 

1 /192. 
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فهي أمساء  ،م السم الفاعلفرع أو جزء متم    ةاملبالغ بنزةفأ ،تكرار أصل الفعل وتوكزده: واملبالغة
 :يف أمرين اعلواسم الف املبالغة بنزةويقع الفرق بني أ ،فاعلني أيًضا

 .الفعل من الذات قوعيف و  املبالغةعلى تدلُّ املبالغة  بنزةأ إن -1
 ،اثالثز   إن كان فعاًل  ،على وزن فاعل كونفاسم الفاعل لغري املبالغة ي ،يف الشكل أو البناء فرق -2

  سم الفاعل للمبالغة يكون على وزنوا ،وإببدال حرف املضارعة مزًما مضمومة إن كان من غري الثالثي
ْفَعال ،فَ ع ول )   .(مث َفع زل ،وَفع ل ،فَ عَّالو  ،وم 
 ىنعلى مع خمتلفان فظانألنه ال جيتمع ل؛ وإن اتفقت يف داللتها ،املبالغة ختتلف يف معانزها بنزةوأ 

ألن ذلك  ؛...اللفظ الواحد على معنزنييدلُّ جيوز أن  الوكما : "لعسكريواحد، كما قال أبو هالل ا
وللسزاق أثر كبري يف  ،كالمها املبالغة  ادول أن أفع  ال خيتلف عن ف َ فبناء فعَّ  ،(1) "ئدة فزهتكثري للغة مبا ال فا

 .على املبالغة ظاللف داللة
 :أوزان املبالغة: اثنًيا

 ،أو َفع ْزل ،فَ عَّال) فلزس كل ما جاء على زنة ،عن صزغة فاعل قواعدها وأحكامها قولةاملن نلألوزا إن
املسموع الذي ال يقاس علزه بعض صزغ املبالغة خالًزا  يف فورد ،مبالغة اسم الفاعل حيمل داللة ،(لَ أو َفع  

علزه يدلُّ على ما يدلُّ فهو  ،على املعىن احملدد الذي ال مبالغة فزه يَّةمقتصرًا يف داللته املعنو  ،من املبالغة
مكلكخكٱُّٱ :قوله تعاىلفخور يف  ةفمثاًل كلم ،(2) يَّةاخلايل من تلك املبالغة املعنو  ،فاعلهاسم 
ألن  ،كثرة الفخرهبا  يراد  ال ،( ) َّهنمنخنحنجنممخمجمحمهلملخلحلجل

 .سواء كان قلزاًل أو كثريًا ،هنى عن الفخر -تعاىل -هللا
 ولقد ،(وَفع ل ،وفعول ،وَفعزل ،وم فعال ،فعَّال) :وهي ،مخسة أوزان مشهورة زَّةاملبالغة القزاس فأوزان

 .ثرة استعماهلارتبت هبذا الشكل حسب ك
 .عن صزغة فاعل الثالثي حمولةً  املعروف أن صزغ املبالغة يف األصل تؤخذ من مصدر الفعل من

زغصزغ أخرى غري تلك  وهناك كري  ،العني مكسورة شديدبكسر الفاء وت ع  زلالسابقة؛ ف   الص   . كس 
بضم الفاء  وف عال وفعال ،قو وفاعول كفار  ،َكه َمزَة بضم وفتح ،وف  َعله ،كمعطري  ،وسكونبكسر  ْفعزلوم  

 .وَطوال وَكبار. وك بار ،ك طوال  ،وختفزف العني أو تشديدها
 
 

                                                           

 . 23/ 1، (395)العسكري : الفروق اللغويَّة( 1) 
 .16م، ص2004كمال حسني رشزد، رسالة ماجستري، جامعة النجاح، انبلس، فلسطني، : صزغ املبالغة وطرائقها يف القرآن الكرمي( 2) 
 .12اآلية   :سورة لقمان( 3) 
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 :ن أوزان املبالغة تنقسم إىل قسمنيإنستطزع أن نقول  إذن
 (وَفع ل ،لوفعو  ،وَفعزل ،وم فعال ،فعَّال) :وهي زَّةقزاس أوزان

 ،ْولف  عُّ  ،فزعول ،مفعزل ،فعالن) :هيو  ،ال يقاس علزها زَّةوهي أوزان مساع ،زَّةغري قزاس وأوزان
 : ومنها ،(فعلوت
 :فعيل

 ،وقدير ،زعومس ،كرحزم  ،حاة من صزغ املبالغة والتكرارفعزل من أوزان املبالغة املشهورة عند النُّ  يعدُّ 
وأنه يكون للفاعل ال للمفعول  ،ابلنسبة( فاعل) ل عنوعلزم؛ فإنه حموَّ  ،وحلزم ،وحكزم ،وحفزظ ،وخبري

أي : وجني    ،وظهري   ،كرفزق    ،جييء مبعىن اجلمع قدو  ،والقتل ال يتفاوت( وقتزل ،جريح) :وهلمكق  ،به
 .مرافقني ومعانني ومتناجني

كما تشرتك مع الصفة   ،جريح وقتزل كما يف  ،على املبالغة تشرتك مع اسم املفعول ةفعزل الدال فصزغة
 (.وكرمي ،وطريف ،مجزل) املشبهة كما يف

وثبات  والدواماالستمرار  وإمنا يكون لغرض داليل، وه" فعزل"لصزغة " مفعول"ة والعدول عن صزغ 
سواء كانت من ابب صزغة املبالغة أو  ،فعزل أكثر ثبااًت واستمرارًا من مفعول زغةص نذلك أ ،الصفة

 .ةالصفة املشبه
اليت ال  ،له كالطبزعة الثابتة  به أصبح الوصفعلى من  طلقت  ( فعزل) صفة أن   اللغوينيبعض  ويرى

ويف هذا  ،حىت أصبحت صفة دائمة له ،إمنا يكون ملن كثرت منه الرمحة( رحزم) :نافقول ،تتغري وال تتبدل
 .(1) "وفعزل ملن صار له كالطبزعة: "يقول ابن طلحة

َْعىَن م ْؤمل   : قَاَل بَ ْعض  النَّْحو ي  نيَ  ،ألزم: مثل( مفعول) للداللة على( فعزل) أتيت" نَّ إ نَّه  مب  َوَردَّه  النَّحَّاس  أبَ 
َنَّه  َيد لُّ َعَلى اْلم اَلَزَمة   جَي وز   ْؤل ًمام    .(2) "َأْن َيك وَن َقْد آمَلَ مث َّ زَاَل َوأَل زم  أَبْ َلغ  أل 

  يأ. (3) ََّّىيميخيٱُّٱ: كما يف قوله تعاىل  ،عولدااًل على اسم املف( فعزل) ناءب وأييت
َْعىَن  اْعَلمْ : "ه عند الرازي مبعىن مفعولت داللتوجاء. ( 4) مكاملصرو  أَنَّ الصَّر مَي َفع زل ، فَ ز ْحَتَمل  َأْن َيك وَن مب 

 ال تشبه  احملروقةألن األشجار  ،ملصرومةشبهوها اب رتقتأي أهنا ملا اح اعلاملفعول، وجعله أيًضا مبعىن الف
 
 

                                                           

 .97/ 2السزوطي، : مهع اهلوامع ( 1) 
 .226/ 2، (ه 794ت)الزركشي : الّبهان يف علوم القرآن: ينظر(  (2
 .20اآلية : سورة القلم(  (3
 .227/ 19: اللباب يف علوم القرآن: ينظر(  (4
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صرم عنها  أي ،وموالثاين مبعىن املصر  ،فاملشاهبة يف هالك الثمر حاصلة ،األشجار اليت قطعت مثارها
 .(1)"اخلري

ىتنتمتزترتيبٱُّٱٹ قوله يف كما الفاعل اسم على داال  ( فعزل) بناء وأييت
(2) َّمثزثرثيت

 . 

 يف املبالغة أريد وملا ،كثرة أو ةقلَّ  دون ابلسحر عامل أنه معناه إذ ،املبالغة أفاد ملا عامل ساحر قزل لو
 .(3) "املبالغة على للداللة( فعزل) ةصزغ إىل حول الفاعل اسم

زغ هذه كما نعلم أن   ،وجلَّ  وأمساء للخالق عزَّ  ت  مجزعها جاءت صفا ،الواردة يف سورة غافر الص  
 ،انوالنقص ايدةاملبالغة تكون يف صفات تقبل الز  ألن   ز؛هي على صزغة املبالغة كلها جما ليتهللا ا فاتص

 .منزهة عن ذلك -تعاىل -وصفات هللا
الذي يعين  ،د مبعناها الصريفر علماء التوحزد أن املبالغة يف أمساء هللا ال ميكن أن تتقزَّ هنا قرَّ  ومن

 .(4) فزه فاوتواحد ال تَ  -ىلتعا -هللا صفالكثرة يف الوصف؛ ألن و 
 :(5) وعلى هذا األساس تنقسم صزغ املبالغة إىل قسمني

 .ما حتصل املبالغة حبسب زايدة الفعل: األول
 .د املفعوالتما حتصل املبالغة فزه حبسب تعدُّ : اينالث

على مجاعة  عالفعل قد يق إذ إن   ،د املفعوالت ال يوجب للفعل زايدةال شك فزه أن تعدُّ  ومما
 .متعددين

 ،صزغ املبالغة؛ كالغفور لىاحلسىن اليت وردت ع -تعاىل -هذا التقسزم تنزل مجزع أمساء هللا وحسب
تدلُّ ( غفَّار) فصفة ،خل، فاملبالغة فزها إمنا للداللة على تكرار حكم هللا يف الشرائعإ ...،والتواب ،والرمحن

 .يف اتصاف هللا هلذه الصفة ملبالغةعلى ا داللةولزست لل ،على كثرة مغفرة الذنوب
 الزايدةاملبالغة يف صفات تقبل  ألن   ،لذلك ال ميكن املبالغة فزها ؛الكمال يف ةزهللا متناه وصفات

 .هللا منزهة عن ذلك اتقصان وصفوالن
 
 
 

                                                           

 .602/ 30الرازي، : التفسري الكبري= مفاتزح الغزب(  (1
 .109اآلية : األعراف(  (2
 .463/ 1الصابوين، : صفوة التفاسري: ينظر(  (3

 .76صّبي املتويل، ص: علم الصرف العريب، أصول البناء وقوانني التحلزل( 4) 
 .257خدجية السر دمحم علي، ص: اسم الفاعل واملفعول يف القرآن الكرمي(  (5
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 (فعيل) :العزيز: أوًل 
حيجييهىهمهجهينىنمنخنحنٱُّٱ: يف قوله تعاىل وردَ  

 .( ) َّييىيميخي

: عزز: " يف لسان العرب وجاء ،(42 ،2 ،2 ) يف اآلايت ،مرات( ثالث ) (العزيز ) لفظ تكرر
َفات  اّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ وَأمسائه ا: الَعز يز    يف   والع زُّ ...ه َو اْلم ْمَتن ع  َفاَل يَ ْغل ب ه  َشْيء ،: الزَّجَّاج   الَ قَ . حْل ْسىَن م ْن ص 

ة  َواْلَغَلَبة  : اأَلصل دَّ ْمت َناع  : زَّةوالع زُّ والع   ،اْلق وَّة  َوالش    .(2) "الر  فْ َعة  َواال 
، ل غَ : العزيز   ل ك 

َ
فهي؛ تشري إىل أن هللا كامل ( العزيز ) دت لفظةور  . "(3) "مَمَْلَكت ه   أْهل  على  َلَبت ه  امل

ْن َرمْحَة  اّللَّ   ب  إ َشاَرة  إ ىَل أَنَّه  اَل جيَ   ورود الغفار أما ،أمة العجز ،القدرة نَي م   َسَبب  ب   ،َأْن َيك ون وا آي س 
ًة َمد يَدًة، فَإ نَّ هللا َوإ ْن َكاَن َعز يزًا اَل  ْم َعَلى اْلك ْفر  م دَّ ، لَ إ ْصرَار ه  َغفَّار  يَ ْغف ر  ك ْفَر  ك نَّه   ي  ْغَلب  قَاد ًرا اَل ي  َغاَلب 

َدة   َنةً َسْبع نَي سَ   .(4) "إب  ميَان  َساَعة  َواح 
 ىعليدلُّ  ،ابمسه الغفار ةومر  ،ابمسه احلكزم ةومر  ،ابسم هللا العلزم ةواقرتانه مر  العزيزع ورود إن تنوُّ  

 سبق أن بناء اضح ممويتَّ  ،فهي اثبتة مالزمة له ،ات واألمساء هي هللهذه الصف من أنَّ  ،اصدهع مقتنوُّ 
أن  ويف املبالغة ال بدَّ  ،(5) هذا البناء ززوأن هذه الداللة هي أبرز ما مي ،على الثبوت واللزوميدلُّ ( فعزل)

فنحن  ،(ضاعر  ) :فاللفظ قولنا ،أو جنًسا إىل جنس ،ترتك موضًعا إىل موضع؛ إما أن ترتك لفظًا إىل لفظ
أو دون الغافر الغفار فاختار  يةأما يف اآل ،(6) أبلغ من عريض اضفعر   ،اضإىل عر  ( عريض) هنا تركنا لفظ

 .(7) "فهو أبلغالغفور "
 دةجمهور رخو يوحي ابلش   " فالزاي ،(عزيز) تكرار صوت الزاي: فتظهر يف زَّةالصوت لةالدال أما

 .من عزة( عزيز) وما توحزه لفظة ،(2) "عالزةوالف

                                                           

 .42اآلية : سورة غافر( 1) 
 (. عزز) منظور، مادة  ابن: لسان العرب( 2) 
 (. عزز)الفريوزآابدي، مادة : القاموس احملزط( 3) 

 .519/ 27، (606: ت)الرازي : مفاتزح الغزب: ينظر(  (4
 .26فاضل السامرائي، ص: معاين األبنزة يف العربزَّة(  (5
 .42/ 3ابن جين، : اخلصائص(  (6
 .37، ص(ت: د)، (ط: د)أمحد خمتار عمر، اهلزئة املصريَّة العامَّة للكتاب، . د: لةأمساء هللا احلسىن دراسة يف البنزة والدال: ينظر( ( 7
 .139حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( ( 2
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 :ورد يف قوله تعاىل( فعيل) :السريع: اثنًيا
 .( )َّىنمنخنحنيمجنىمممحمخمجميلىلملخلُّٱ

ْرعً . ء  نق زض  الب طْ : السُّْرعة  : سرع": يف لسان العرب جاء َرعً  اوَسْرعً  اَسر َع َيْسر ع  َسراعًة وس   اوَسَرعً  اوس 
قَاَل اْبن  . إ ذا َأسرَع يف  َكالم ه  وف عاله جل  َسر ع الر : اأَلعرايب َسر ع  وَسر يع  وس راع ، َوقَاَل اْبن   ه وَ وس ْرعًة، ف َ 

 .(2) "َوفَ َرس  َسريع  وس راع  : بَ ر  ي   
 فزحاسب اخللق كله ،عن حساب   هللا ال يشغله حساب   ألنَّ  ؛يبطئال  باحلسا وأن  : "افالكش   ويف

 .(3) "وهو أسرع احلاسبني ،يف وقت واحد
ورغم كثرة اخلالئق اليت ال يعلم  ؛ر   من خري وش ،نفس مبا كسبت ق حزث يويف كلَّ اخلالئ جيمع هللا يوم

 احلساب لزحدد نوع هذه الصفة؛ ألن  ( سريع) لفظة تتبع قدف. إال أنه سريع يف حساهبم ،عددها إال هللا
 فقد جاءت. فهو سريع احلساب ،ولكنها هنا صفة من صفات هللا ،سريع تطلق أيًضا على البشر

 .بالغةعلى امل ةللدالل( فعزل) على وزن (سريع)
وتبعه حرف  ،للحركةأتيت داللته  ،رخو سمهمو " حلرف السني رهابتصدَّ : فتظهر زَّةلصوتا لتهاأما دال 

 (. سريع) مبا يتناسب ومعىن ،(4) "والرخاوة فزه ترجزع وتكرار دةط الش   متوس    جمهور "اءالر 
 :عاىلورد يف قوله ت (:فعيل) :العليم :اثلثًا
 .( ) َّٰرٰذييىيميخيُّٱ

َفات  اّللَّ  : علموقوله " َم زع  اأَلشزاء ابط ن ها ...م ؛َعزَّ َوَجلَّ الَعل زم والعامل   والَعالَّ  م ْن ص  أحاَط ع ْلم ه ِب 
ْمكان وز  َأْن ي  َقاَل لْل نسان َوجَي  . اْلم َبال َغة   ة  زَ م ْن أَبْن  : زل  وَعلزم ، َفع  . وظاهر ها دقزق ها وجلزل ها َعَلى َأمَت   اإل 

َن الع لوم عَ  االَّذ ي َعلَّمه هللا  ع ْلمً   .(6) "إ ين   َحف زظ  َعل زم  : َكَما قَاَل ي وس ف  للَمل ك  ل زم،م 
َا ذ ْكر  : "تفسرييف ال جاء د   َهَذا احلَْ  َعَلىفقد أنزل القرآن  ًماعزيزًا علز كونه: اْلَعز يز  اْلَعل زم  أَْمرَان  َأَحد مه 

ْعَجاَز، وَ  وهذا  ،تكفل حبفظه أن ه: َذل َك َوالثَّاين   حَّ َكْون ه  َعز يزًا َعل زًما َلَما صَ   َلْواَل الَّذ ي يَ َتَضمَّن  اْلَمَصال َح َواإْل 
 .(7) "َشْيء   ه  ي  ْغَلب  َوب َكْون ه  َعل زًما اَل خَيَْفى َعَلزْ  اَل ال يتم إال بكونه عزيزًا 

 

                                                           

 .17اآلية : سورة غافر( 1) 
 (. سرع) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 2) 
 .157/ .4 ،الزخمشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (3) 

 .24، 110حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: ينظر(  (4
 .2اآلية : سورة غافر( 5) 
 (. علم)، مادة ابن منظور: لسان العرب( 6) 

 .423/ 27الرازي، : التفسري الكبري= مفاتزح الغزب: ينظر(  (7
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َفَتان  َدا" َفات  الذَّات   ق ْدرَة  اْلم َباَلَغة  يف  الْ  َعَلى َتان  لَّ ص  َا م ْن ص  ، َومه   .(1) "َواْلَغَلَبة  َواْلع ْلم 
 أي ،لع  فْ وأ نه عزيز مبعىن م   ،ابأللف والالم للداللة على أنه العزيز وال عزيز سواه رفًاعَّ م  ( العزيز) اختار

زع  م  ال  
واشتماله على أنواع  ،داللة على إعجاز القرآنلل( العلزم ،العزيز) ختصزص الوصفني لعلَّ "و ،(2) 

؛ (المالعَّ ) والعلزم دون ،واختار العلزم دون احلكزم تفنًنا ،العلوم اليت يضزق عن اإلحاطة هبا نطاق اإلفهام
  .(3)"ألنه يفزد ثبوت الصفة ورسوخها

 دلتمدُّ على ايدلُّ  ،لرخاوةالشدة وا وسطجمهور مت" ،املزم يف حرف فتظهر: يَّةدللته الصوت أما
 .ضمن الكون الواسع ،خبفااي األمور وابطنها العلزم همبا يتناسب مع صفت ،(4) "ع واالنفتاحوالتوسُّ 
 :يف قوله تعاىل ورد ،(فعيل) :السميع: رابًعا

 
مثزثرثيتنتىتمتزترتيبىبنبزبمبربيئٱُّٱ

 .( ) َّنث

وهو يشري إىل االتصاف  ،(20،56) اآلايت يف( مرتني) لسورةيف ا (مسزع) تكرر وزن املبالغة لقد
على  تدلُّ وصزغة فعزل  ،وجلَّ  وطبزعة ال تتبدل له عزَّ  زَّةسج عفالسم ،هبذه الصفة -وجلَّ  عزَّ  -الدائم هلل

 .كثرة مساع هللا تعاىل
، وَ  ،السَّم زع   قَ ْول ه  "  ن ْه ْم ثَ َناَءه ْم َعَلى اّللَّ  يَ  اَل أي أن هللا يسمع من اْلك فَّار  ثَ َناَءه ْم َعَلى اأْلَْصَنام   ،ْسَمع  م 

ر  َوي  بْ  ر  خ ض وَعه ْم َوتَ َواض َعه ْم ّلل َّ ، فَ َهذ ه  اأْلَْحَوال  الثََّمان   ،خ ض وَعه ْم َوس ج وَده ْم هَل مْ  ص  إ َذا  زَّةَواَل ي  ْبص 
 "الز  اَيَدة  َعَلْزه   ل  إ ىَل احلَْد   الَّذ ي اَل ت  ْعقَ  و يف  يف  التَّخْ َكاَن اَبل ًغا   ه  اْجَتَمَعْت يف  َحق   اْلم ْذن ب  الَّذ ي َعظ َم َذنْ ب  

(6) . 
السمع والبصر أكّب دلزل ألن اجتماع  ؛يف هاتني اآليتني ارتباط لفظة السمزع مع البصري واملالحظ

 .على إقامة احلجة
 ملد   االنفجاري وا زموًعا ابملالصفري متب فاليت توحي هبا كلمة مسزع لبدئها حبر  زَّةالداللة الصوت إن

 (. السمزع) الصوت واستطالته لتناسبه مع صفة واإلغراق يف مد    ،توحي بداللة الكلمة ،لرتنزمل
 

                                                           

 .233/ 9أبو حزان، : تفسري البحر احملزط(  (1
أمحد خمتار عمر، : ، أمساء هللا احلسىن دراسة يف البنزة والداللة107فاضل السامرائي، ص: يف نصوص التنزيلملسات بزانزَّة : ينظر(  (2
 .36ص
 .32أمحد خمتار عمر، ص: أمساء هللا احلسىن دراسة يف البنزة والداللة: ، ينظر259/ 12األلوسي، : روح املعاين: ينظر(  (3
 .77، 72سن عباس، صح: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها(  (4

 .20اآلية : سورة غافر( 5) 
 .505/ 27الرازي، : التفسري الكبري= مفاتزح الغزب(  (6
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 :وهو قوله تعاىل ،غافر يف موضع واحد سورةيف  ورد :حلكيما: خامًسا
جنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ
 .( ) َّجهينىنمنحنخن

وجاء . (2) "فزه حكمة ابلغة ما إالاحملكم ملبدعاته الذي ال يفعل " هوو  ،احلسىن من أمساء هللا واحلكزم
واحلكزم ال يقول وال يفعل إال . (3) "اليت تلزق هبا مواضعهااحلكزم الذي يضع األشزاء "يف البحر احملزط 

كما ،كزماملتقن إال من احل الفعليظهر  وال ،وصنعه متقن ،وصف بذلك ألن أفعاله سديدةوي   ،الصواب
يف االنصراف  غةاملبال زَّةوتظهر مجال ،على األحكام يف خلق األشزاءيدلُّ و  ،يظهر إال من حي قدير ال

 .إىل إتقان التدبري هلا: وينصرف اإلحكام ،إىل فعزل لعن مفع
الكلمة يف احلروف  زَّةمجال فتبدو ،لشؤونه دبرالصفة بكوهنا خلالق الكون احلكزم احلاكم امل ةقو  وتظهر

كذلك   ،اخاص  ز ا تعطي احلروف نغًما موسزق فحرف احلاء مع املد    ،سوالرخاوة واهلم ابلشدةاليت تتصف 
 .وجلَّ  على الصدى احلامل بثبوت صفة احلكزم للموىل عزَّ يدلُّ مع املزم  ءتتابع الزا

 
 :ورد يف قوله تعاىل : اجلحيم: ساًسا
مخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتُّٱ
معجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسجسحس
 .( ) َّجغ

اشتدت محرهتما َمَع : جت، والعزنانا عظمت وأتجَّ ا وجحومً حمً ا وج  حمً النَّار جَ ( جحمت) "
 ،ضح معىن جحزم من النار وأتججها وامحرارهاويتَّ . (5) "جحم( ج) جحماءسعتهما فَ ه َو أجحم َوه ي 

 ،أشزاء كثرية للمؤمنني -تعاىل -فاملالئكة طلبوا من هللا" ،وجحزم من أمساء النار ،واملبالغة جحزم
وعلى هذا التقدير فال فرق  ،قزل ال معىن للغفران إال إسقاط العذاب إنف ،...،فرانفاملطلوب األول الغ

 .(6) "وبني قوله وقهم عذاب اجلحزم ،فاغفر هلم: بني قوله

                                                           

 .2اآلية : سورة غافرة( 1) 
 .139/ 1للبزضاوي، : أنوار التنزيل وأسرار التأويل( 2) 
 .7/434ه، (745ت)أليب حزان : البحر احملزط( 3) 
 .7اآلية : سورة غافر( 4) 
 (.جحم) ابن منظور، مادة : لسان العرب: ينظر( 5) 
 .32الرازي، ص: مفاتزح الغزب( 6) 
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صرحًيا مث جاء  ،داللة حاصلة على الرمز واإلشارة ،إن داللة لفظ املغفرة على إسقاط عذاب اجلحزم 
 .ألجل التأكزد واملبالغة

فتتابع  ،ألفاظ القرآن الكرمي خاصَّة ،رائعة زَّةفن ةحتمل بني حروفها وألفاظها وتراكزبها ذخري  غةالل إن
مث املزم الشديدة  اجلحزم من حرف اجلزم الشديد واحلاء املهموسة يتبعها حرف املد    احلروف يف كلمة

 . عن اجلحزم املتأججة عّبلت ارمروف متعاقبة داللة النغم الصفأعطت هذه احل ،مبعىن الشدة وحيزلَ 
 :فعَّال -6
يدلُّ ( الفع  ) فمجيء. ضر ابو  قتال :أوزان املبالغة والتكثري يف احلدث ما كان على فعَّال حنو من 

ذب  الك البسوملن ي   ،اعفنقول ملن يدمي الصّب صبار أو املنع من   ،املعىن تكثري لىع لزدلَّ تكثري اللفظ 
 .ابكذ  

العبد يكذب حىت  وإن   ...) :يدمي الكذب زمنف -علزه السالم -قوله لهذا املعىن من خال ضحويتَّ 
 (.اابً يكتب عند هللا كذ  

وال  ،اقدق  : فال يقال لصاحب الدقزق ،غري مقزسة: ال كثرية ومع كثرهتا قال سزبويهوأمثلة فعَّ " 
 (1) "واملّبد يقزس هذا ،رشعا  : وال لصاحب الشعري ،اربر  : ّبوال لصاحب ال ،فكاه: لصاحب الفاكهة

ال إىل أهل اللغة يف أصل فعَّ  وينقسم. كنج ار وحد اد  ،حزث تنسب املهنة إىل صاحبها ،يف املهن وكذلك
 :قسمني، مها

 .(2) احلرفةومعدول عنه يف الصنعة و  ،ةأصل يف املبالغ( فعَّال) إن: األول
 . (3) وإمنا عدل عنها للمبالغة ،ةأصل يف الصنع( فعَّال ) نإ: الثاين
 (.كذَّاب  ،الغفَّار ،جبَّار ،قهَّار) :ورد على وزن فَ ع ال يف السورة وقد
 :وزن منها كلودراسة   حتليليلي  وفيما
ٱ:يف قوله تعاىل ورد: ارقهَّ -3
 .( )َّملخلحلمكجللكخكجكحكمقحقمفخفحفمغجفجغمعُّٱ
فَ : هَّار  والقَ . الَغَلبة واأَلخذ م ْن فَ ْوقَ : الَقْهر  "   ينيإذن جاءت عند اللغو . (5) "اّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ  ات  م ْن ص 
 .هللا توالقهار من صفا ،ارقهَّ و  فهو قاهر ،غلبه قهراقهره 

                                                           

 .179صزغ املبالغة وطرائقها يف القرآن الكرمي، ص( 1) 
 .12، الفروق اللغويَّة، ص13/ 6شرح املفصل، ( 2) 
 .12، صنفسه صدرامل(3) 
 .16اآلية : سورة غافر( 4) 
 (.قهر) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 5) 
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اْلم ْلك  اْلزَ ْوَم؟  ل َمن  : م َناد   اد يَ مث ي  نَ  ،يف صعزد واحد ئقإن هللا جيمع اخلال: "داللتها يف التفسري أما
د  اْلَقهَّار  : فزجزبوا ك لُّه مْ  َبًة َوَجَزًعا َوَيْسك ت   ،هذا التقرير رهللا يقر   ،ّلل َّ  اْلواح  زب  نَ ْفَسه  ب َقْول ه   ،اْلَعاملَ  َهز ْ : فَ ز ج 

د  اْلَقهَّار وجزع الكفرة اجلهلة وزايدهتم  ،هزبته ظهارإل ،لسؤالاحلكمة أنه خص ذلك الزوم اب ،(1)"ّلل َّ  اْلواح 
 .فرطوا يف حق هللاحسرة وندامة على ما 

ألن املوقف  ؛وهو األصل (قاهر) (فاعل) على وزن أتتومل ( الفعَّ ) على وزن( ارقهَّ ) أتت لفظة 
  ،(16) يةآ ارجبَّ  ،(42) يةآ ارعلى ذات الوزن غفَّ  وردوقد . (2) ارقهَّ ال هوتكرار امس بالغةيتطلب امل

 .(22-24) يةآ ابكذَّ 
 القوةعلى الشدة و يدلُّ الذي  ،تصدره حبرف القاف الشديد اجملهور: "(ارقهَّ  ) للفظة زَّةالصوت الداللة

 (. ارقهَّ ) ظةمبا يتناسب ولف ،( 3) "ةعالزَّ والف
 
 :قوله تعاىل ردو : ارجبَّ  -6
رتيبىبنبمبزبيئربىئنئمئزئرئِّّٰٱُّٱ
 .( ) َّىثنثمثزثرثيتىتنتزتمت

ْن أَمر َونَ ْهي  اّللَّ  َعزَّ امْس ه  : اجلَبَّار  : جّب" يف لسان العرب جاء ر  َخْلَقه  َعَلى َما أَراد م  اْبن  . اْلَقاه 
َفة  اّللَّ  َعزَّ : نبارياألَ  إذن جاءت داللتها عند اللغويني أبهنا من . (5) "الَّذ ي ال ي نال َوَجلَّ اجْلَبَّار  يف  ص 

كما   ،إلنسان اإىل تشري يةولكن داللتها يف هذه اآل ،فهو جبار السموات واألرض -تعاىل -هللاصفات 
 .واألول الوجه؛ ألن املتكّب هو اإلنسان َتَكّب   ،َعَلى كل  قَ ْلب  م   ويقرأ: "ذكر يف كتب التفسري

بهقلب م َتَكّب   ، َأْي صَ : ولجيوز أن تق وقد  ،ارجب   لكل قلب متكّب   عامَّةوأتيت داللتها . (6) "م َتَكّب     اح 
: زَّةعطابن وقال  ،يناملتكّب   اريناجلب   لكل   ،الكلمة زَّةومعلى عم لتفد  ( كل) :حزث سبقتها اللفظة 

فزه من إميان وال مقاربة فهي عبارة عن شدة  ةاملراد عموم قلب املتكّب اجلبار ابلطبع أي ال ذر   يكون"

                                                           

 .245/ 9أبو حزان، : البحر احملزط يف التفسري(  (1
 .204ص: صزغ املبالغة وطرائقها يف القرآن: ، ينظر13/ 6ابن يعزش، : شرح املفصل: ينظر( ( 2
 . 144حس عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها(  (3

 .35اآلية : سورة غافر( 4) 
 (. جّب)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 5) 
 ،1ط،بريوت –عامل الكتب  ،عبد اجللزل عبده شلب: إبراهزم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج حتقزق: معاين القرآن وإعرابه (6) 

 .م1922 -ه  1402
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على املوجب  لةلدالل استئنافً َجبَّار  ا قَ ْلب  م َتَكّب     ل   اّللَّ  َعلى ك   َيْطَبع  " :ووردت عند البزضاوي .(1) "إظالمه
 .(2) "جلداهلم
يتوافق مع داللة  ،(3) "الصالبةالذي يوحي ابلقساوة و " ،فتظهر يف حرف اجلزم زَّةالصوت الداللة أما
 . الكلمة

 

ٱٹ ورد يف قوله: والغفَّار-1

ىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحن ٱُّٱٱ

 .( ) َّيي
 .(5) "َغَفَر اّللَّ  ذ ن وبَه  َأي َستَ َرَها . ت ْر  َوالسَّ  ةزوَأصل الَغْفر  الت َّْغط  " ،يف لسان العرب جاء

لكنه ...آيسني من رمحة هللا كونواإشارة إىل أنه ال جيب أن ي( ارالغفَّ ) وقوله: "يف تفسري الرازي وجاء
 .(6) "غفار يغفر كفر سبعني سنة إبميان ساعة واحدة

 وهو ،رتوكث   متيف غفران الذنوب مهما عظ   مبالغة اروغفَّ  ،الذنوب ارغفَّ  أبن ه ارورد معىن الغفَّ  إذن
 .على املالزمة والثبوتتدلُّ  ،وجلَّ  صفة للخالق عزَّ 

 أحدثَ  مالوًما كل   د ثأن النفس حت  : أي"  :الرازي مامحزث قال اإل ،(امةلوَّ ) ما ورد يف كلمة وكذلك
 .(7)"واإلعادة رارلزنبئ عن التك( امةلو  ) واعلم أن قوله:" وقال ،ومفعاًل يوجب الل   هاصاحب  
 -الكثري الرجوع إىل هللا وه( اباألوَّ ): "سعودأيب ال سريجاء يف تف ،تقتضي التكرار واإلعادة( ارغفَّ ) 

 .(. 2) "والتقديس ،ومن دأبه إكثار الذكر والتسبزح -تبارك وتعاىل
 -وتعاىل سبحانه -من هللا نوبغفران الذ يَّةعلى التكرار واستمرار تدلُّ اليت ( ارغفَّ ) كلمةيف   وكذا

 ارفتكرار الذنوب من العبد وتكر  ،ويذنب ويتوب فزغفر هللا له يعودو  ،فالعبد يذنب ويتوب فزغفر هللا له
كما تقتضي الكثرة تقتضي أيًضا ( ارغفَّ ) فكلمة ،ةرة مستمرَّ دائمة متكر    -وتعاىل سبحانه -املغفرة من هللا

 .ةمعىن التكرار واإلعاد

                                                           

 .559/ 4عطزَّة، ابن : احملرر الوجزز يف تفسري الكتاب العزيز( ( 1
 .57/ 5البزضاوي، : أنوار التنزيل وأسرار التأويل(  (2
 .105حسن عباس، ص: ائص احلروف العربزَّةخص(  (3

 .42اآلية : سورة غافر( 4) 
 (.غفر)مادة  ،ابن منظور: لسان العرب (5) 
 .71ه ، ص1420، 3بريوت، ط–الرازي، دار إحزاء الرتاث : مفاتزح الغزب( 6) 

 . 271/ 30: نفسه صدرامل(( 7
 .219/ 7عود، أبو الس: إرشاد العقل السلزم إىل مزااي الكتاب الكرمي(  (2
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يف آن  مغفرةو  ز   فهي دعوة ع ،ارالغفَّ  عزيزالذي يدعو قومه إىل الهذا الرجل  قائمة من لدعوةا إذن
 .واحد
ألهنا خترج من طرف  ؛وهي الفاء والراء ،قةفزظهر يف حروف الذال ،زَّةالداللة الصوت لأما مجا 

  ، الغفاريتناسب مع اسم هللا اخاص  ز ا نغًما موسزق طتأع ،فتنوع احلروف بني املهموس واجملهور ،اللسان
تتضافر فزه املستوايت؛  ،اوداللز  ز ا مجال اأثرً  طيتع (ارغف  ) لصزغة املبالغة( غفور) كذلك العدول من

 .م دقزقاملوقف بشكل حمكَ  روالنحوي بقصد تصوي ،واملعجمي ،والصريف ،الصويت
ا على صزغة وأكثره ،هللا احلسىن أمساءوأغلبها من  ،وردت صزغ املبالغة يف سبعة عشر موضًعا لقد
 ..(. .،وعلزم ،صريوب ،مسزع ) فعزل؛
 ،احلكزم ،السمزع ،العلزم ،السريع ،العزيز) :تالزةمنه األلفاظ ال ءتوجا ،(فعزل) أوزان املبالغة من

قوة وشدة  لىابستثناء لفظة اجلحزم اليت جاءت داللتها ع ،وأتكزد صفات هللا ،وكلها للمبالغة ،(جلحزما
 ما بني داللتها على الصفة املشبهة كما يف( فعزل) تنوعت دالالت صزغةو  .جهنم روهي ان حزماجل
 . أي عامل ،واسم الفاعل كما يف علزم ،؛ املصروم(الصرمي) وعلى اسم املفعول كما يف ،(رحزم)

وتنوعت داللتها ما بني؛  ،(غفَّار ،جبَّار ،قهَّار) :؛تالزةيف األلفاظ ال ءتجاف( فعَّال ) صزغة أما
بزنما  ،ار جبَّ على العموم يف الطبع على كل قلب متكّب    تودلَّ  ،العظزم لزوم قهرهم يف ذلك ااملبالغة يف

 .والكثرة عادةار للتكرار واإلجاءت يف غفَّ 
ومالئمة لكل زمان  ،متجددةً  سهمت يف جعل اللغة لغةً أأكسب اللغة فَزًضا من األلفاظ  االشتقاق

 جاءت فقد ،العصر حاجة تقتضزهومواكبة ما  ،ملعجم القرآينا خاصَّةو  ،ه على املعجماا أضفمب ،ومكان
أضفت على  زَّةمجال مبعان   ،وصزغ املبالغة ،واسم املفعول ،األلفاظ والكلمات والزايدات يف اسم الفاعل

 .مًعا الصويتاجلمال و  املعنوي   اجلمالَ  زَّةاملفردة القرآن
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 اَلثَّال ث   اَل فصل
 (غافر) سورة يف َاجل  م و ع   ة  أَب ن يَ  دللة

 

 ع   أبنيَّة دللة: األول املبحث  .اَلَسالـ م   اَل م ذَكَّر   َجـم 

 ع   أبنَية دللة: الثاين املبحث  . اَل م َؤنَّث   َجـم 

 والكثرة الق لَّة ج ـم وع   أبنَية دللة: الثالث املبحث . 

 اجلموع منتهى صيغ أبنَية دللة: الرابع املبحث 
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 اَلثَّال ث   اَل فصل                              

 (غافر) سورة يف َاجل  م و ع   َأب ن َية   دللة
 

اجلمع  اسم  انب : "يقول الغاليزين ،اثننيللد اللة على العدد الزائد على  زَّةمبن صزغة  : زَّةيف العرب اجلمع  
وكت ب   ل  رجا: "أو تغزري  يف بنائه، مثل  ، "كاتبنَي وكاتبات: "آخره، مثل   يفبزايدة   ثر،عن ثالثة  فأك

 :وهي ،(1) "وع لَماء  
 . مجع املذكر السامل :األول
 . مجع املؤنث السامل: الثاين
 .(2) مجع التكسري: الثالث

فزه  واألصل   ،للداللة على العدد الزائد على االثنني زَّةمبن غةأن اجلمع صز زَّةيف أسرار العرب جاء
 .(3)كان ذلك يف اجلمع أوىل  ،طلًبا لالختصار ةزأهنم ملا عدلوا عن التكرار يف التثن إال ،ةزتثنالعطف كال

 ،لساملمجع مؤنث ا ،مجع مذكر السامل :وهي ،اجلموع يف سورة غافر بنزةأ داللةَ هذا الفصل  نيتضمَّ 
 .ومجع التكسري

 

 
 
 
 

                                                           

 .16/ 2م، 1993-ه 1414، 22، املكتبة العصريَّة، صزدا، بريوت، ط(ه1364ت )الغاليزين : جامع الدروس العربزَّة(  (1
رسالة  ،فايز زكي دمحم دايب، أستاذ اللغوايت بكلزَّة اللغة العربزَّة جامعة األزهر. د. أ: ت ،أمحد بن احلسني بن اخلباز: توجزه اللمع( 2) 

 ،م200 -ه  1422 ،2ط ،مجهوريَّة مصر العربزَّة -دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ،كلزَّة اللغة العربزَّة جامعة األزهر  -راهدكتو 
 .97ص

 .62ه ، ص1377، (ط: د)أسرار العربزَّة، كمال الدين أيب الّبكات األنباري، هبجت البزطار، دمشق، جممع اللغة العربزَّة، ( 3) 
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 ولاأل املبحث
ع   بنيةأ دللة    اَل م ذَكَّر  اَلَسالـ م   َجـم 

 

أو  ،وعاملني ،عاملون ،ويزاد يف آخره واو ونون ،ما سلم بناء مفرده عند اجلمع"هو : ذكر الساملامل مجع
 .(1)"أكثر من اثنني مع سالمة بناء مفرده لىعدلَّ  هو ما

اليت  ،وفق حالة اإلعراب لنيوال ويتغري حرف املد    ،(نون مفتوحة+  حرف مد ولني) بوجود" زيتمزَّ 
وختتلف داللة اجلموع . واجلر النصب يَت يف حال اءوالز ،الرفع ةتكون الواو يف حال فقد ،يكون علزها االسم

إذا قورنت  ،األوىل على اجلمع والتذكريتدلُّ حزث  ،اليت تنتهي بواو ونون عن تلك اليت تنتهي بزاء ونون
حقات مجع مذكر على دالالت أخرى يف مل ثانزةالتدلُّ بزنما  ؛(زيدون) و ،(قائمون) :ابملفرد املذكر حنو

 . (2) "السامل
 ،(3) "اجلمع ابلواو والنون(: "ه120) وردت تسمزات كثرية هلذا اجلمع؛ وردت عند سزبويه لقد

: الغرض منه .(5) "زَّةعلى منهاج التثن عاجلم(: " 225) دبزنما هو عند املّب    ؛(4) "ةزاجلمع على حد التثن"
 . لتكرارا ةزوكراه ،زَّةقصد اإلجياز يف اللغة العرب

ال جتمع مجع مذكر سامل  ،ومل تكن دالة على التفضزل ،فإن مل تقبل التاء ،أن تكون اسم تفضزل أو
 .(6) ("أمحر وصبور وقتزل) :مثل

للشروط،  هذا اجلمع، غري مستوف   اي لحق ِبمع املذكر السامل يف إ عرابه، ما َوَرد عن العرب جمموعً " و
نني وع ضني : ، ومثل  "التسعني وبَننَي وع ْشرين إىل أرضنينَي وواب لنَي و أ ويل وأهلنَي وعاَلم: "وذلك مثل   س 

 .(7)"َسنة  وع ضة  وع زة  وث بة  وم ئة  وك رَة  "وم فرد ها . ومهاوحن" وع زين وث بني وم ئني وك رين وظ بني
 ،(65) ،(14) ية؛ آ(خملصني) لفظ :ورد من مجع املذكر السامل يف سورة غافر، يف مواضع عدة، وهي

 لفظ ،(16) آية؛ (ابرزون) لفظ ،(25) ،(74) ،(50) ،(25) ،(14) آية؛ (كافرين/ كافرون) لفظ
  لفظ ،(29) آية؛ (ظاهرين) لفظ ،(52) ،(12) آية؛ (ظاملني) لفظ ،(12) آية؛ (كاظمني)

                                                           

 .17/ 2الغاليزين، : جامع الدروس العربزَّة: ينظر( 1) 
/ 1م، 2004-ه 1425، 1مسزَّة عبد احملسن دمحم املنصور، مكتبة الرشد انشرون، ط. د: صزغ منتهى اجلموع يف القرآن الكرمي: ينظر( 2) 

31. 
 .204-195/ 2سزبويه، : الكتاب( 3) 
 .4/ 1السابق،  صدرامل( 4) 
 156/ 2 ،املّبد :املقتضب (5) 
 . 17/ 2، (ه 1364)الغاليزين : جامع الدروس العربزَّة: ينظر( 6) 
 .12/ 2، املرجع نفسه(7) 
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 آية؛ (العاملني) لفظ ،(60) آية؛ (داخرين) لفظ ،(43) آية؛ (املسرفني) لفظ ،(33) آية؛ (مدبرين)
 ،(72) آية؛ (املبطلون) لفظ ،(76) آية؛ (خالدين) لفظ ،(76) آية؛ (املتكّبين) لفظ ،(66) ،(64)

  (.24) ،(72) آية؛ (مشركني) لفظ
 :يلي حتلزل لبعض األلفاظ اليت وردت على هذا اجلمع وفزما
 :وردت يف قوله تعاىل: ابرزون: أول
 .( )َّملخلحلمكجللكخكجكحكمقحقمفخفحفمغجفجغمعٱُّٱ
 .(2) "اَبر ز   وَ الشَّْيء  فَ ه   َرزَ ب َ : ي  َقال   ،َوه َو ظ ه ور  الشَّْيء   " إن

أو هو املكان الواسع البعزد الذي  ،زه عن نظائرهنفراد الشيء ومتزُّ او  ،عند اللغويني يعين الظهور فالّبوز
 . مفردة يةيف هنا( نونالواو وال) بزايدة ،لجمعوابرزون ل ،فزقال عنه حزنئذ ابرز للمفرد ،خيرج إلزه اإلنسان

؛ إهنم برزوا عن بواطن القبور؛ ألن األرض ابرزة قاع اهلذا الّبوز وجوهً  نَّ إ: "بعض املفسرين قال
عن ظهور أعماهلم  ايةأما الّبوز الثالث؛ فهو كن ،والّبوز الثاين أهنم عراة لزس علزهم ثزاب ،صفصف

 .(3) "وانكشاف سرائرهم
 ،إمنا هم عراة مكشوفون ،ال يسرتهم شيء ،ي خارجون من قبورهمأ: "مبعىن( ابرزون) لفظة وردت

 .(4)"وسرائرهم عماهلمأو أ ،ظاهرة نفوسهم ال حتجبهم غواشي األبدان ،لزس علزهم ثزاب
  .بلى فزه السرائر وتنكشفاملناسب يف يوم ت   دثللتعبري عن احل ناسبةلقد اختار القرآن اللفظة امل

 يَّةاالنفجار  يَّةالشفو  هورةصوت الباء، وهو من األصوات الصامتة اجمل صدرتفقد  :زَّةالداللة الصوت أما

على يدلُّ وجميء الباء متصدرًا للكالم  ،(6) "وهو من حروف القلقلة اليت جتمع بني الشدة واجلهر ،(5)
 .وما حتمله يف طزاهتا من معىن الظهور واخلروج والّبوز لكلمة،معىن ا

 :ه تعاىلوردت يف قول: كافرين-كافرون
حكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعُّٱ

 .( ) َّهلملخلحلجلمكخكلك

                                                           

 .16اآلية : سورة غافر( 1) 
 (. برز)ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 2) 

 .499/ 27، (ه 606: ت)الرازي : التفسري الكبري= مفاتزح الغزب: ينظر(  (3
 .271/ 7، (ه922: ت)أبو السعود : سلزم إىل مزااي الكتاب الكرميإرشاد العقل ال: ينظر(  (4

 .172مقدمة للقارىء العريب، ص: علم اللغة( 5) 
 .107مصطفى حركات، ص: الصوتزات والفونولوجزا( 6) 
 .25اآلية : سورة غافر( 7) 
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مرات يف ( ثالث) ،(كافرين) وصزغة ،(كافرون) بصزغة ،(25) ،(14) يف اآلايت( مرتني) وردت
 (.74) ،(50) ،(25) اآلايت

، : اْلك ْفر  (: "ه 395: ت) عند ابن فارس جاءت ميَان  دُّ اإْل  َنَّه  تَ ْغط   مس   يَ ض  وعند . (1) "حلَْق   ا ة  زَ أل 
سرت نعمة املنعم ابجلحود، أو بعمل هو كاجلحود يف خمالفة : الكفران(: "ه 216: ت) اجلرجاين

 .(2)"املنعم
ا، وحنقً  اأعاده علزهم غزظً : قد كف عن قتل الولدان، فلما بعث موسى وأحس أبنه قد وقع فرعون

 .(3)"اتني مجزعً رَّ كزده ضائع يف الكَ بذلك عن مظاهرة موسى، وما علم أن    ما منه أنه يصدهوظن  
 ،اْلكاف ر يَن إ ال يف  َضالل  أي يف ضزاع وبطالن أي ال جياب، فهذه اجلملة من كالم اخلزنة د عاء  َوما " 
 .(4) "دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ولهلرس -سبحانه -منه اإخبارً  -تعاىل -هي من كالمه: وقزل
لُّ اّللَّ  اْلكاف ر   َكذل كَ "و ال  نهإىل الكذب مع علمهم أب احيريهم يف أمرهم حىت يفزعو  -تعاىل -يَن أنهي ض 

َر ه نال َك اْلكاف ر ونَ " وجاء عنده أَيَضا ،(5) "ينفعهم أي وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد  ،َوَخس 
لة انفعة فهي مقبو  ،وأما توبة البأس ،وهذا احلكم خاص إبميان البأس ا،آنفً استعري للزمان كما سلف 

 .(6) "وكرمه -تعاىل -بفضل هللا
كل   ،ارتباطها ابخلسران نبجا إىل ،يف اآلايت اضعابلضالل يف ثالثة مو ( ينكافر ) لفظة ارتبطت

 .وتعاود التفكري يف حزاهتا ،هلا املخزيالوصف  هذامن  زَّةذلك حىت تنفر النفس اإلنسان
فتعلق به اجلار  ؛معىن احلدث( كافرين) ألن يف ةً أو كفر  افارً ومل خيرت ك( ينكافر ) القرآن لفظة ختارا

نتوصل أن مجع مذكر  ،زَّةيف القرآن لقرب هذا اجلمع من الفعل مراتوقد وردت أكثر من عشر  ،واجملرور
 .(7) على إرادة احلدث والتكسري يباعده عن ذلكيدلُّ السامل 
 :أي (unn) يف حالة الرفع هي ،زَّةتزايدة صو ( ين ،ون+كافر) وتلحق املفردة: "زَّةالداللة الصوت أما

وداللتها  ،اجلمعي ي هاتني الالحقتني مورفزمَ ونسم    ،(ين) :أي ،(iin) النصب واجلر ويف حاليت ،(ون)
 صوت الكاف املهموس الشديد حياكي صوت. "(2) "يَّةالعدد زَّةعلى اجلمع والتذكري والنسب زَّةالصرف

                                                           

 (. كفر) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 1) 
ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر، : ، ت(ه 216: املتوىف)لزين الشريف اجلرجاين علي بن دمحم بن علي ا: التعريفات( 2) 

 .125م، ص1923-ه 1403، 1لبنان، ط–دار الكتب العلمزَّة بريوت 
 .160/ 4، (ه532ت)الزخمشري : الكشاف( 3) 
 329/ 12األلوسي، : روح املعاين( 4) 
 .339/ 12، املرجع نفسه (5) 
 .344/ 12: نفسهاملرجع ( 6) 

 .122معاين األبنزة، فاضل السامرائي، ص: ينظر(  (7
 .375عبد القادر عبد اجللزل، ص: علم الصرف الصويت: ينظر( 2) 
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حياكي صوت اخلشب الذي حيدث  ئمن معىن سز رما للكف للداللة على (1) "احتكاك اخلشب ابخلشب
 .فالعريب اقتبس صوت الكاف من اشتعال اخلشب ،النار إشعالعند 
ٱٱٱ:وردت يف قوله تعاىل: العاملني-
ريٰىينىنننمنزنرنممامُّٱ

حبجبهئخئمئحئجئىييينيميزي
 (.66) يةاآل يف أيًضا ورد. ( ) َّخب

ورد ، (3) "َوه َو َربُّ ك ل   َشْيء ، َوه َو مَجْع  عاملَ  : َكَما قَالَ   اّللَّ ،ك لَّ َما َخلق َمْعىَن العامل نَي  ": جَّاج  الزَّ  قَالَ 
ا كل ما سوى هللا من به الشيء؛ واصطالحً  لمعبارة عما يع: لغةً : العامل(: "ه 215ت ) اجلرجاينعند 

من امللحق  وهذه ،خلق هللاما  كلهو   إذن ،(4) "أمساؤه وصفاته ثاملوجودات؛ ألنه يعلم به هللا من حز
من داللة  أعمَّ  املفرد داللةً ( عامل)    إذ جعلوا ل ،حاة عندها وقفة طويلةوقد وقف النُّ  ،لساملِبمع مذكر ا

نه إأما اجلمع فقد قالوا عنه  ،ت هذه املفردة على عموم املخلوقات العاقلة وغري العاقلةدلَّ  فقد ،اجلمع
وجاءت عند  ،(5) "زَّةعلى الوصف لتهابدال(: "ه 523: ت) الزخمشري وجاءت عند ،زَّةقاصر على العاقل

 .(6) "مبقام مجع اجلمع(: "ه 215: ت) اجلرجاين
 ،ابلطزبات علزه أنعم مث ،صورة أحسن على اإلنسان وخلق ،واألرض السموات خلق من اآلايت هذه

 ربُّ  -تعاىل -وأنه بربوبزته واإلقرار هللا توحزد إىل أدته أتملها مىت للعاقل وعّبة ،هللا آايت على تنبزه هي
 .(7) العاملني

 :أي (unn) يف حالة الرفع هي ،زَّةزايدة صوت( ين ،ون + عامل) املفردة وتلحق: "يَّةالصوت الدللة
وداللتها  ،اجلمع يي هاتني الالحقتني مورفزمَ ونسم    ،(ين) :أي ،(iin) ويف حاليت النصب واجلر ،،(ون)

 .(2) "يَّةالعدد زَّةمع والتذكري والنسباجل لىع زَّةالصرف
 
 

                                                           

 .70حسن عباس، : خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: ينظر( 1) 
 .64اآلية : سورة غافر( 2) 

 .46/ 1الزجاج، : معاين القرآن وإعرابه(  (3
 .145اجلرجاين، ص: ريفاتالتع( 4) 
 .65/ 1، (ه532)الزخمشري : الكشاف: ينظر( 5) 
 .55/ 1: حاشزة الكشاف: ينظر( 6) 

دار  ،الشزخ دمحم علي معوض والشزخ عادل أمحد عبد املوجود: ت ،(ه 275: ت)الثعالب : اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن: ينظر( ( 7
 .121/ 5 ،ه1412 ،1ط ،بريوت ،إحزاء الرتاث العريب

 .375م، ص1992، (ط: د)عبد القادر عبد اجللزل، دار أزمنة، عمان، األردن، : علم الصرف الصويت: ينظر( 2) 
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:يف قوله تعاىل وردت: داخرين -

ميخيحيجييهىهجهمهينىنمنخنُّٱ
 .( ) َّٰذييىي

 على اللغوي املعىن يف داللتها أتيت إذن..(2) "أذله أي ،غريه وأدخره ،ذل إذا داخر فهو ،الرجل دخر" 
 عن الدنزا يف همبتكّبُّ  وذلك ،حزاهتم يف مواقد ما سوء من ؛مذلولني داخرين جهنم يدخلون أي الذل؛
 .رهبم دعاء

 وتكّبَّ  استكّب الكافر بزنما ؛أحواله كل يف هلل عيتضرَّ  واملؤمن ،أفضلها بل ،العبادة من نوع الدعاءف"
ألن  ؛إيقاع العبادة صلة االستكبار ما يؤذن أبن الدعاء ابب من أبواب اخلضوع ويف ،هللا دعاء عن

 .(3) "م هللا يف اآلخرةيف الدنزا فذهلَّ  وافهم تكّبَّ  ،العبادة خضوع

 ذالءأن يوجهوا أ احلقُّ  فجزاؤهم ،الصغرية الدنزا يف وصدورهم قلوهبم به متتلئ الذي الكّب ايةهن إهنا"
نسى هذه احلزاة الرخزصة، وت   يف ،هموصدور  مالكّب الذي تنتفخ به قلوهب ايةوهذه هن! صاغرين جلهنم

ونسزاهنا . ال ريب فزها زَّةونسزاهنا لآلخرة وهي آت. على نسزاهنا عظمة هللا فضاًل  ،ضخامة خلق هللا
 .(4) "كبارللموقف الذلزل يف اآلخرة بعد النفخة واالست

 زَّةالكم زَّةوعلى نسب ،على التذكري واجلمع لتدلَّ  ،(iin) يف حالة اجلر زَّةالالحقة الصوت جاءت
على الصالبة دلَّ  ،األصم األعمى املغلق على نفسه ،اجملهور الشديد حبرف الدال"وتصدره . (5) "يَّةالعدد

 موالظال ،فجاء تعبريه مناسًبا للذل ،حتطزم الكّب الذي يعلو نفوسهم يف الدنزا ،وعلى التحطزم ،والقساوة
 .معىن الكلمة معمبا يتناسب  ،(6) "والسواد
 ،كافرون  ،ابرزون: منها الد  راَسةتناولت  ،السامل رجلمع املذك بناءً أربعة عشر يف سورة غافر  ورد
على  وداللتها ،وبني اجلحود والنكران ،زوجاءت داللتها متنوعة بني الظهور والّبو  ،داخرين ،العاملني

واإليقاع املوسزقي الذي أضفته الزايدات الواو والنون يف حالة  زَّةالداللة الصوت زَّةمجال ىلإ ابإلضافة ،الذل   
 .والنون يف حاليت النصب واجلروالزاء  ،الرفع
 

                                                           

 .60اآلية : سورة غافر(  (1
 (.دخر) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة: ينظر(  (2
 .333/ 12، (ه 1270ت )األلوسي : روح املعاين: ينظر(  (3
 . 3091/ 5، (ه 1325ت )سزد قطب : قرآنيف ظالل ال: ينظر(  (4
 .375عبد القادر عبد اجللزل، ص: علم الصرف الصويت: ينظر(  (5
 .69-62خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها، حسن عباس، ص: ينظر(  (6
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 املبحث الثاين

ع  اَل م َؤنَّث  السامل بنيةدللة أ  َجـم 
 

هو ما حلق آخره ألف  واتء، سواء كان ملؤنث كمسلمات، أو مذكر  : "اَل م َؤنَّث  السامل مجع  
 . (2)"فاضالت ،مرضعات ،هندات: مثل ،أو هو ما مجع أبلف واتء زائدتني ،(1) "كدريهمات

 ،األلف والتاء دون غريمها :وكانت الزايداتن ،ومها فرعان ،مجع املؤنث السامل على اجلمع والتأنزث يدلُّ 
 زَّةواملروان ،كالشقارى واللصزقي»وتكوانن فزما يراد به اجلمع  ،كحبلى ومثرة  ،ألهنما تكوانن للتأنزث

مسلمتا »: ف اللتبس يف حنو قولكألنه لو قدمت التاء وأخرت األل ،وقدمت األلف على التاء« يَّةوالزبري 
 .(3) "ابملثىن املضاف« زيد

 : ورد مجع املؤنث السامل يف سورة غافر
 ،(2) آية؛ (ذرايت) لفظ ،(69) ،(21) ،(63) ،(56) ،(35) ،(23) ،(13) ،(4) يف اآلايت

 ؛(بزنات) لفظ ،(15) آية؛ (درجات) لفظ ،(45) ،(9) آية؛ (سزئات) لفظ ،(2) آية؛ (جنات) لفظ
 لفظ ،(57) ،(37) ؛ اآلايت(مسوات) لفظ ،(23) ،(66) ،(50) ،(34) ،(22) ،(22) اآلايت

 (.64) آية؛ (طزبات) لفظ ،(52) آية؛ (صاحلات)
 :وفزما يلي حتلزل لبعض هذه املفردات

 :يف قوله تعاىل: الدرجات -3
حطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحٱُّٱ 
 .( ) َّمظ

ي   يف  الشَّْيء   الدَّال  َوالرَّاء  "إن حروف  ي   الشَّْيء  َواْلم ض  د  يَد لُّ َعَلى م ض   .(5)"َواجلْ زم  َأْصل  َواح 
( رفزع) وقد سبقتها لفظة ،دلزل على عزته وملكوته وعلى رفعة شأنه وعلو سلطانه ابملدح يةبدأ اآل"

وقع على أذن ولو أتى ابلدرجات فقط ملا كان هلا  ،مبالغة يف علو الدرجات( فعزل) وهي من وزن
مث  ،والرفعة هلل علو الشأن واملكانة ،فهذه الصورة الرائعة صورها القرآن للسامع كأنه يبصرها ،السامع

                                                           

 .77اجلرجاين، ص: التعريفات( 1) 
 .21/ 2الغاليزين، : جامع الدروس العربزَّة( 2) 
 .96ص ،زاخلبا: توجزه اللمع( 3) 
 .15اآلية : سورة غافر( 4) 
 (.درج) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 5) 
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مث أردفه بفعلني للدالة  ،هن يشاء من عبادمه بزمام األمور؛ فهو اآلمر الناهي الذي يلقي الوحي على مَ حتكُّ 
 .(1)"القزامة ب من الزوم الذي ينتظر الكفار وهو يومفزه ختويف وترهز ،(لزنذر) و (يلقي) ،على املستقبل

إن ورود الدرجات مسبوقة بلفظة رفزع هلا وجوه؛ األول أن يكون رافع الدرجات؛ أي رافع درجات 
أما إذا محلنا املعىن على اْلم ْرَتف ع   ،ورافع درجات اخللق يف األخالق والصفات الفاضلة ،األنبزاء واألولزاء

 .(2) "أَْرَفع  اْلَمْوج وَدات  يف  مجزع صفات الكمال واجلالل -ن ه  س ْبَحا -فَ ه وَ 
اليت ال صفات جمد هللا  بكثرة العظمات ابعتبار إ يَذان  ومجعها  ،والعظمةمستعارة للمجد درجات وال

 ،(4) "االستمرار والتكرار"فالراء أفادت  ،ونالحظ التقابل بني جرس احلروف ومعاين الكلمات ،(3) رصَ حت  
 . ودميومة العلو والعزة يف الدنزا واآلخرة يَّةستمرار ا

 :السيئات -6
ييىيميخيحييهجيىهٱُّ: يف قوله تعاىل( سزئات) وردت لفظة
 .( ) ٌٍََّّّّٰىٰذٰر

 .( ) َّمنزنرنممامىليلمليكىكمكٱُّٱ تعاىلوقوله 

: والَسز  ئ  والسَّز  ئة   ،َيس وء  : ل  َسز  ئ  وقو  ،اخَلط زئة ، َأصلها َسْزو ئة ، فق لبت اْلَواو  اَيًء وأ ْدغ مت: والسَّز  ئة  "
َن اأَلعمال  والسَّز  ئة  األ نثى ري  الَسز  ئ  نَ ْعًتا ل لذََّكر  م  ، َيص   .(7)"َواّللَّ  يَ ْعفو َعن  السَّز  ئات   ،َعَمالن  قَب زحان 

وذكر ابن  ،(2)"شدائد مكرهمفَ َوقاه  اّللَّ  َسز  ئات  َما َمَكر وا " ،(ه 625: ت) وجاء يف تفسري البزضاوي
ْست ْغرَاق  " :يف تفسريه( ه 1393: ت) عاشور فَاَدة  اال  ْنس  َوه َو َصال ح  إل   . (9) "فَالت َّْعر يف  يف  السَّز  ئات  ل ْلج 

أي سزئات  ،وداللة السزئات" ،إذ جاءت كلمة السزئات للداللة على عموم جنسه ،وهو دعاء جامع
؛ ألن املكر دائًما مرتبط زَّةأي إضافة بزان ،إضافة لبزان معناها ،إىل مكروقد أضزفت سزئات  ،مكرهم
( السزئات) والسبب يف جميء اللفظة ،إىل املوصوف وهو املكر ،وقد أضزفت الصفة السزئات ،ابلسوء

 . (10) تعدد أنواع املكر الذي ميكرونه ويبزتونه ت على اجلمع ابعتباردون غريها؛ ألهنا دلَّ 

                                                           

 .156/ 4الزخمشري، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ينظر(  (1
 .27/497، (ه 606: ت) الرازي : التفسري الكبري= مفاتزح الغزب: ينظر( ( 2
 .106/ 24ابن عاشور، : التحرير والتنوير(  (3

 .260دمحم املبارك، ص: اللغة وخصائص العربزَّة فقه( 4) 
 .9اآلية : سورة غافر( 5) 
 .45اآلية : سورة غافر( 6) 
 (. سوأ)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 7) 
 59/ 5البزضاوي، : أنوار التنزيل وأسرار التأويل( 2) 
 .93/ 24م، 1924، (ط:د)ونس، ت –، الدار التونسزَّة للنشر (ه1393)ابن عاشور : والتنوير التحرير( 9) 
 .157/ 24املرجع نفسه، : ينظر( 10) 
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 بعد اللني واللطف يَّةبلهجة صارمة قو ( قهم) بفعل اآلمر( 9) يةيف اآل( السزئات ) ظةلقد سبقت لف
مث أردفه  ،أي يف الزمن احلايل بتحذيرهم ومنعهم من الوقوع هبا( قهم) ،اليت سبقتها يةالدعاء هلم يف اآلو 

( 45) يةلتها يف اآلأما دال .القزامة جاءت داللتها على املستقبل وهو يوم ،(السزئات من تق  ) ابلشرط و
 .فقد جاءت للداللة على املاضي

إن من (: أسرار التعبري القرآين لصفاء الشني) وجاء يف ،مرتني يف سورة غافر يةوردت اللفظة يف اآل
ن ااملكرر  انفإن كان االمس ،أسرار التعبري، ورود اللفظ وتكراره مرتني ابلتعريف أو ابلتنكري أو العكس

داللة على املعهود الذي هو األصل يف التعريف ابلالم أو  -غالًبا -ين هو األولفاالسم الثا ،معرفتني
 .وهكذا نرى أن تكرار األلفاظ يف القرآن من أسرار التعبري. (1) اإلضافة

وذلك مبا تضمنته كلمات السزئات  ؛زَّةالذي يفتقر للمشاعر اإلنسان ،فحرف السني يوحي ابالنزالق
 .من نفور حسي

 
 :ورد يف قوله تعاىل :السموات -1
ريٰىىنينننمنزنرنمماميلىلٱُّٱ 

 .( ) َّخبحبجبهئمئخئجئحئييىينيميزي
، إ َذا َعَلْوتَ . َأْصل  َيد لُّ َعَلى اْلع ل و   " اْرتَ َفَع َحىتَّ : َومَسَا يل  َشْخص  . َعاَل : َومَسَا َبَصر ه  . ي  َقال  مَسَْوت 

 .(3) "وَك لُّ َعال  م ط ل   مَسَاء   .َسْقف  اْلبَ ْزت  : َوالسََّماء  . اْستَ ثْ بَ تُّه  
َها، وَك لُّ َما أَدَّاَك إ ىَل َشْيء  فَ ه َو َسَبب  "    َأنَّ املراد أبسباب السموات ط ر ق  َها َوأَبْ َواب  َها َوَما ي  َؤد  ي إ َلز ْ

 .(4) "َكالرََّشاد  َوحَنْو ه  
فرعون من هامان أن يبين له  عندما طلب: "فهي أنه (ه 625: ت) يف تفسري البزضاوي أما داللتها

قد أهبم هذه  يةفهو يف البدا ،أسباب السموات :مث قال ،وجاء هبا مبهمة ،صرًحا حىت يبلغ األسباب
تفخزًما لشأهنا وتشويًقا للسامع ملعرفة هذه  ،(السموات) حها عندما جاء بلفظةاألسباب مث وضَّ 

يرصد منه أحوال الكواكب اليت هي أسباب  عال   ا يف موضع  دً ولعله أراد أن يبين له رص" ،(5) األسباب
 ،دوهذا مستبعَ  ،إايه -تعاىل -على إرسال هللايدلُّ فريى هل فزها ما  ،زَّةعلى احلوادث األرضتدلُّ  يَّةمساو 

 ،لة على جهله ابهللفهذا دال ،أبنه رسول من رب السموات ،فهو أراد أن يعلم الناس بفساد قول موسى

                                                           

 .36م، ص1923 -ه1403، (ط: د)عبد الفتاح الشني، دار املريخ للنشر، . د -:ينظر أسرار التعبري يف القران صفاء الكلمة( 1) 
 .37اآلية : سورة غافر( 2) 
 (. مسو) ابن فارس، مادة : مقايس اللغة( 3) 

 .516/ 27، (ه606: ت)الرازي : التفسري الكبري= غزبمفاتزح ال(  (4
 .25/ 5، (ه625: ت)انوار التنزيل وأسرار التأويل، البزضاوي : ينظر( 5) 
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ه عن صفات احملداثت فاهلل منزَّ  ،وأن رسله كرسل امللوك يلقونه ويقابلونه ،اءيف السم وأنه مستقر  
 .(2)ز ا وهي من األمساء اليت مجعت مساع .(1) "واألجسام

أبن فرعون طلب من  ،( ) َّمليكىكمكٱُّٱ: السابقة يف قوله تعاىل يةورد يف اآل
فجاءت السموات بعد  ،ىل السمواتأضافها إ( 37) يةويف اآل ،حىت يبلغ األسباب ،هامان بناء صرح

وعدل عن لفظ السماء إىل صزغة  ،(4) يف نفس فرعون عجزب   ألن بلوغها أمر   ؛النكرة تفخزًما وتشويًقا
؛ (بسبع مسوات) وألن هللا ذكرها يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي ،للتكثري ؛(السموات) مجع املؤنث

فهذه خطة  ،ولكن فرعون حياور ويداور كي ال يواجه احلق ؛ألن طرقها وأبواهبا وما يؤدي إلزها كثرية
 .خاسرة للرتاجع واالهنزام أمام منطق احلق

 زَّةيتوافق مع خاص: وهو ،احتكاكي مهموس لثوي   وداللة صوت السني يف مطلع الكلمة؛ صوت  
 .تناسب ومعىن الكلمةللداللة على العلو واالتساع مبا ي ،(5) "الا ارتفع وعَ االمتداد إىل أعلى ومسا مسو  

 ،غري املقزدة( التاء) وصوت ،(األلف) املكونة من الصائت الطويل ،(تا) الصوتزَّة إن هذه الالحقة"
 .(6) والعدد ،والتأنزث ،فهي اجلمع ،زَّةتفزد عدة أمور دالل

 : الطيبات وردت يف قوله تعاىل-6
ريٰىينىنننمنزنرنممامُّٱٱ

حبجبهئخئمئحئجئىييينيميزي
 .( ) َّمبخب

اَلف  اخْلَب زث  " :ورد املعىن اللغوي عند ابن فارس د  اخْلَب زث  : م ْن َذل َك الطَّز  ب   ،يَد لُّ َعَلى خ   (.2)"ض 

فزقال أرض طزبة وريح  ،وهو خالف اخلبزث ،َعَلى ب َناء  ف ْعل، والطَّز  ب، نَ ْعت  : "أما يف لسان العرب
 . (9) "وإذا كان حالاًل قزل عنه طزب ،طزبة
 
 

                                                           

 .323/ 12، (ه 1270: ت)األلوسي : روح املعاين: ينظر(  (1
 .202ص ،راجي األمسر: معجم املفصل يف علم الصرف: ينظر (2) 

 .36اآلية : سورة غافر(  (3
 .957الزخمشري، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزل: ينظر ( (4

 .111خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها، حسن عباس، ص( 5) 
 .379عبد القادر عبد اجللزل، : علم الصرف الصويت( 6) 

 . 64اآلية : سورة غافر(  (7
 (. طزب) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( ( 2
 (.طزب) ادة ابن منظور، م: لسان العرب( ( 9
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أما  ،كقوهلم أرض طزبة  ،وهو من النعوت الطزبة ،خالف اخلبزث: اءت داللتها عند اللغوينيج 
 (.1) "املستلذات طعًما ولباًسا ومكاسب: " داللتها يف التفسري

ومع رزق  ،مع تصوير هللا للبشر وإحسان صورهم ،واألرض والسماء ،اللزل والنهار عرض لنعم هللا؛"
 ،وإخالص الدين هلل زَّةوالوحدان ،تعرض يف معرض نعم هللا وفضله على الناسكلها   ،هللا هلم من الطزبات

  .وفق حاجات الناس ،زَّةوالسماح ابحلزاة اإلنسان ،بناء الكون على القاعدة اليت بناه علزها
خذ ويتَّ  ،فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما ترى ومن مث يذكرها القرآن يف مكان واحد، هبذا الرتابط

 (.2) "اخلالق زَّةبرهانه على وحدان منها
مث السماء  ،فهو جعل هلم األرض قرارًا ،يتناسب مع قدرة هللا عم؛فزها تدرج زماين بذكر الن    يةهذه اآل

 .مث رزقهم من الطزبات ،مث صورهم على أحسن صورة ،بناءً 

أمجله من  ما ،ومن األهم للمهم ،ومن األسفل لألعلى ،جاء هذا التناسب من األكّب لألصغر
ومل يقدمها على  ،فلم يقدم الطزبات على خلق السماء واألرض ،تناسب يف اختزار الكلمات واأللفاظ

اختار . عم اليت أنعمها هللا على عبادهرها لتأيت داللتها يف موضعها من هذه الن   وإمنا أخَّ  ،خلق اإلنسان
 .صىوال حت   ة ال ت عدُّ ه كثري ألن هللا نعم   ؛داللة على الكثرة( طزبات) القرآن لفظة

يوحي  ،مهموس شديد" يَّةفهو من احلروف البصر  ،يف حرف الطاء زَّةر جلهفتظ :زَّةأما داللتها الصوت
 ،لصورة الطزبات ،على مدى استجابة احلواستدلُّ  ،على مذاقات ومشز اتيدلُّ و  ،خاص    ي   إبحساس مش   

فتثري حاسيت الذوق  ،هتا يف جتويف األنفوتتجاوب أصداء أصوا ،وكلمة طزبات تشغل اللسان كله
 .عمعلى ما لذَّ وطاب من الن   تدلُّ حىت يف احلروف اليت ! ما أمجله من اختزار ،(3) "أكثر من غريها والشم   

وجاء للداللة على اجملد  ،موضًعا( 23) يف سورة غافر يفرد قد و مجع املؤنث السامل هكذا يكون و 
وللداللة على التفخزم   ،(سزئات) وعلى عموم جنسه كما يف ،(رجاتد) والعظمة وصفات هللا كما يف

 (. طزبات) من طعام ولباس ومكاسب كما يف ،والداللة على مستلذات احلزاة ،(مسوات) كما يف

 

 

 

                                                           

 . 453/ 7أبو حزان، : تفسري البحر احملزط(  (1
 .3092/ 5-4، (ه1325ت)سزد قطب : يف ظالل القرآن: ينظر( ( 2
 .120خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها، حسن عباس، ص: ينظر(  (3
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 املبحث الثالث
 والكثرة الق لَّةج ـم وع   بنيةدللة أ

 

د اجلموع حاة إىل أن سبب تعدُّ هب النُّ وذ ،ة ومجوع كثرةف اللغويون مجوع التكسري إىل مجوع قلَّ صنَّ 
أبن تكون اللفظة مشرتكة بني معنزني أو  ،ورمبا إىل اختالف املعاين ،يعود إىل اختالف اللغات زَّةيف العرب

زالن)   ك  ،أكثر كذلك جندهم فرقوا   ،بزنما جند أن اخلال هو أخ األم ؛مجع اخلال الذي هو الشامة( اخل 
والركبان والركاب  ،العباد والعبزد مجع عبد: حد؛ ال يوجد بزنهما اشرتاك مثلبني ألفاظ مجعني ملفرد وا

اختالف املعىن و  ،وقد يلجأ العريب يف شعره ونثره إىل استعمال أكثر من صزغة للجمع ،(1)مجع راكب
د اجلموع؛ ت لتتعدُّ ومن بني األسباب اليت أدَّ  ،جعلهم يستخدمون أكثر من صزغة للجمع للتعبري عنه

 و ،رهً كأشْ   ،(لع  أف ْ ) :الق لَّةوأمثلة  ،وهو سبب آخر من أسباب اختالف اجلموع" ،والكثرة الق لَّةع مجو 
 . (3) الق لَّةكما أن مجع السامل بنوعزه يفزد   ،(2) (..."كأشزاخ) ،(العَ أف ْ )

 :الق لَّةمجوع 
هو الذي يطلق على : "التعريفات كما جاء يف كتاب،(4) هي مجوع من ثالثة إىل عشرة الق لَّةمجوع 

عن  على عدد حمدد ال يقلُّ تدلُّ اليت : "وهي ،(5) "عشرة فما دوهنا من غري قرينة، وعلى ما فوقها بقرينة
  .(6) وأنفس مفردها نفس ،مفردها دواء ةيأدو : مثل ،عشرة لىوال يزيد ع ،ثالثة

وال تزيد  ،عن ثالثة لُّ وكما وردت أبهنا ال تق ،أو عشرة وما أقل ،إذن هي عدد من ثالثة إىل عشرة
 .على عشرة
 بنزةواعلم أن ألدىن العدد أ(: "ه 120: ت) كما ذكرها سزبويه  ،هلا أربعة أوزان الق لَّةجلموع  :أوزاهنا

أدىن  بنزةفأ ،كما أن األدىن رمبا َشر َك األكثر  ،ومبا َشر َكه فزه األكثر ،وهي له يف األصل ،هي خمتصة به
 ،َأْجر بة: حنو" أَْفع لة"و ،أمْجَال وأْعَدال وأمْحَال: حنو" أفْ َعال"و ،ل ب وأْكع بأكْ : ؛ حنو"أفْ ع ل" العدد

                                                           

م، 2007-ه 1422، 2عمان، األردن، ط -فاضل صاحل السامرائي، دار عمار للنشر والتوزيع: معاين األبنزة يف العربزَّة: ينظر( 1) 
 .116ص

 .112املرجع نفسه، ص( 2) 
 .112املرجع نفسه، ص( 3) 
 .175/ 2سزبويه، : ينظر الكتاب( 4) 
 72اجلرجاين، ص: التعريفات( 5) 
 .203ص ،راجي األمسر: املعجم املفصل يف علم الصرف: ينظر (6) 
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بة ب ْ  ،غ ْلَمة: حنو" ف ْعَلة"و ،وأَْغر بة ،وأَْنص  َنة ،زَّةوص  وقد قصد ابألدىن مجوع  ،(1) ..."وو ْلَده ،وأ ْخَوة ،وف ت ْ
 .وابألكثر مجوع الكثرة ،الق لَّة

لفظ  ،(25) يةلفظ أبناء، اآل ،( 2) يةاآل( أابء) مثل لفظ: تالزةات الووردت يف سورة غافر الكلم
( أعناق) لفظ ،(72) يةاآل( أغالل) لفظ ،(37-36) ، اآلايت(أسباب) لفظ ،(30) يةأحزاب اآل

 لفظ ،(51) آية( أشهاد) لفظ ،(79) يةاآل( أنعام) لفظ ،(76) يةاآل( أبواب) لفظ ،(72) يةاآل
 (. 43-6) اآلايت( أصحاب) لفظ ،(55) يةاآل( أبكار) فظل ،(54) يةاآل( ألباب)

َزاب -3  أفـ َعال: أح 

 .( ) َّمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحٱُّٱٱ:قال تعاىل
د ، َوه َو جَتَمُّع  الشَّْيء  "لفظ أحزاب علىيدلُّ  َن النَّاس   ،َأْصل  َواح  ْن َذل َك احلْ ْزب  اجْلََماَعة  م  . (3) "َفم 

ْلَكْسر   الطَّوائف  : اأَلْحزاب  " ْزب، اب  ، مَجْع  ح  َن الناس   . (4) "م 
 :وعند املفسرين. أو الطائفة من الناس ،أو اجلماعة ،عند اللغويني على جتمع الشيء( احلزب)يدلُّ و 

ْثَل يَ ْوم  اأْلَْحزاب  مثل أايم األمم املاض(: "ه  625ت ) جاء يف تفسري البزضاوي يعين وقائعهم، ومجع  ةزم 
ْزب بعد حزب." (5) التفسري أغىن عن مجع الزوم اأْلَْحزاب  مع ابللطف والرفق  يةابتدأ اآل .(6) "َأْي يَ ْوم ح 

فهو حيثهم  ،مث ختويف وترهزب وعظة؛ ختويف وترهزب من عاقبة الكّب ،(اي قوم) :واللني عندما قال هلم
دون ( أحزاب) لفظةواختار  .ا حصل لقوم نوح وعاد ومثود من عقابمم ويعظهم على أخذ العّبة والعظة

 .غريها للداللة على شدة هذا الزوم
جمهور "وهو صوت (: أحزاب) فتأيت من حرف الزاي الذي يتوسط اللفظة :زَّةأما الداللة الصوت

وهذه احلدَّة اليت حتاكي صوت حز   احلديد على احلديد، تؤه  له  ،خاصَّةز منهما حبدَّة فإنه يتمزَّ  ،...،رخو
مبا  ،(7) "توحي ابالضطراب واالهتزاز عالزةال زَّةفذبذابته الصوت ،املماثلة يف الطبزعةللتعبري عن األصوات 

 (.أحزاب) يتناسب مع لفظة
 

                                                           

 .490/ 3سزبويه، : الكتاب( 1) 
 .30ية اآل: سورة غافر( 2) 
 (. حزب) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 3) 
 (. حزب)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 4) 
 .57/ 5 ،البزضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5) 
 .622احمللي، السزوطي، ص : تفسري اجلاللني( 6) 
 . 141حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: ينظر( 7) 
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 أفـ َعال : أنـ َعام -6

زبربيئىئنئمئزئرئُّٱ: يف قوله تعاىل تورد
 .( )َّمب

َوجت َْمع  ؛ ا نَ َعم  َوار د  َهذَ : فَ زَ ق ول ونَ  ،وهي مذكر ال يؤنث ،هي اإلبل ملا فزها من اخلري والنعمة": األنعام
بل "و .(2) "والبهائم القزاس ،أَنْ َعاًما بل َواْلبَ َقر  َواْلَغَنم  خاصَّةالن  َعم  اإل   .(3) "، واألَنعام اإل 

. (4) "وقد خص اإلبل دون غريها ،اإلبل والبقر واملعز والغنم(: "ه 1393: ت) وعند ابن عاشور
 ةزوأيًضا منها أتكلون عام يف مثان ،ألن اإلبل مل يعهد غريها للركوب ؛بلواألنعام اليت قصدها هللا هي اإل"

ودخول حرف التعلزل على  ،للجنس؛ ألن اجلمل منها يؤكل: ثانزةومن ال ،للتبعزض: ومن األوىل ،األزواج
فجعل ذلك حجة جلعل األنعام لْلنسان لريكب علزها ويبلغ  ،الركوب؛ ألن الرتتب علزه بلوغ احلاجات

فجعل الالم مع  ،ومل يدخل حرف التعلزل على اجلعل؛ ألن األكل من املباحات ،ته وأيكل منهاحاج
 . (5) الركوب
 لفظة ،(19) آية( أعني) وقد جاء على هذا الوزن منه يف سورة غافر؛ لفظة ،أفـ ع ل: أع ني   -1

 (. 10) آية( أنفسكم)
 .( ) َّنئمئزئرئِّّٰٱُّٱ :ورد يف قوله تعاىل

، أ نثى، َتك ون  لْل نسان ة  يَ َحاسَّة  اْلَبَصر  َوالرُّؤْ : الَعنْي  "و. (7) "ع ْضو ب ه  ي  ْبَصر  َوي  ْنَظر  "على العنيتدلُّ 
ك  زت   ،َوَغرْي ه  م َن احْلَزَ َوان   ، َواجلَْْمع  أَْعزان وأَْعني  وَأْعز نات، اأَلخ: قَاَل اْبن  الس   َا النَّاظ ر  ر  هب  رية الَعني  الَّيت  ي  ْبص 

 . (2) "مَجْع  اجلَْْمع  َواْلَكث ري  ع زون

ر ما حزث فسَّ : "وأَيًضا مما جاء به ابن حزان .بصر بهجاءت داللتها عند اللغويني العضو الذي ي  
 وهذا  ،وخائنة األعني ابلنظر الثاين إىل حرمة غري الناظر ،ختفي الصدور ابلنظر األول الذي ال ميكن رفعه

                                                           

 .79اآلية : ورة غافرس( 1) 
 (.نعم) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة: ينظر( 2) 
 (. نعم) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 3) 
 214/ 24ابن عاشور، : تفسري التحرير والتنوير: ينظر( 4) 
 .457/ 7 ،املرجع نفسه :ينظر (5) 
 .19اآلية : سورة غافر( 6) 
 (. عني) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 7) 
 (. عني) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 2) 
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هللا عامل ال " ،(1)"عامَّةًما ِبمزع اخلفااي خافه اخللق  احلاكم إذا كان عال يوجب عظزم اخلوف؛ ألن
فداللة على علمه  ،لذا كان خوف املذنب منه شديًدا ؛يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السماء واألرض

وأفعال  ،موخزانتها النظر إىل احملرَّ  ،فاألفعال أفعال جوارح كما يف األعني ،ابسرتاق النظر إىل ما ال حيلُّ 
 . (2) "وهذا يوجب عظم اخلوف من هللا ،قلوب؛ فهي معلومة هلل تعاىل

حلَْق   ألنه املالك احلاكم على  متعل  قما من خفي إال وهو "وجاءت  العلم واجلزاء َواّللَّ  يَ ْقض ي اب 
 . (3) "َشْيء  هتكم هبماإلطالق فال يقضي بشيء إال وهو حقه َوالَّذ يَن َيْدع وَن م ْن د ون ه  الَ يَ ْقض وَن ب  

ومالئم " ،وأورد القرائن املتناسبة مع اللفظة ،فالقرآن أحكم اختزار األلفاظ مبا يتناسب وسزاق الكالم
 "، من أن مقام املبالغة يقتضي أن يراد اسرتاق العني ضم إلزه هذه القرينةةزَ ف  خْ م   األعني اخلائنة الصدور ال

والسر املستور ختفزه  ،ولكنها ال تستطزع أن ختفزها عن هللا ،شرفي خزانتها عن البفالعني خت   ،(4)
 .ولكنه مكشوف لعلم هللا ؛الصدور

 !فسبحان هللا ،ويعلم ما ختفزه من نظر وأسرار ،كلها جوارح خلقها هللا  ،فاألعني تقابلها الصدور
انفجاري ال هو  حنجري،: فهو( أعني) بزايدة اهلمزة اليت تصدرت اللفظة: زَّةوأتيت الداللة الصوت

 . (5)النّب زَّةتتسم خباص ،يَّةالقو : وهو من األصوات املهتوتة أي ،جمهور وال مهموس
 :يف مجع الكثرة يَّةالدللة الصرف بنيةأ

وهي " ،فزعود إلزه الضمري مجًعا الق لَّةأما مجوع  ،يعود الضمري يف مجوع الكثرة مفرًدا مؤنثًا يف الغالب
وذهب السعد  ،(7)على أحد عشر فما فوقيدلُّ ومجع الكثرة  ،(6) "يةغري هنا اليت تصدق على عشرة إىل

مبعىن أن  ،يةاومدلول الكثرة من الثالثة إىل ما ال هن ،من الثالثة إىل العشرة الق لَّةالتفتزاين إىل أن مدلول 
 .(2) يةال من جهة البدا يةالفرق بزنهما من جهة النها

 
 
 

                                                           

 .439/ 7، (ه646)أبو حزان : تفسري البحر احملزط: ينظر( 1) 
 .505/ 27، (ه 606: ت)الرازي : التفسري الكبري= مفاتزح الغزب: ينظر(  (2
 .54/ 5، (ه 625: ت)البزضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل(  (3
 .313/ 12، (ه 1270ت)األلوسي : عاينروح امل: ينظر(  (4

 . 91عبد القادر عبد اجللزل، ص: علم الصرف الصويت( 5) 
 .294خدجية احلديثي، ص: أبنزة الصرف يف كتاب سزبويه( 6) 
 .51م، ص1925 -ه 1405، 1بريوت، ط -دمحم مسري جنزب اللبدي، مؤسسة الرسالة: معجم املصطلحات النحويَّة والصرفزَّة( 7) 
 .51ص: املرجع نفسه (2) 
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 :أوزان مجوع الكثرة

 :بعض األوزان الد  راَسةوستناقش  ،اكثرية جد   ،مجوع الكثرةأوزان 
 ل وردت مجًعا :ف  ع ل ،(1) 19ورد منه بناء واحد كما يف أشحة يف سورة األحزاب : أف ع لة ،فـ ع ل -3

بكسر الفاء وسكون العني : ف ع لة ،بضم وفتح فـ َعل ،بكسر وفتح: ف َعل ،يف رسل مجًعا لرسول( فعول)
ىقيفىفيثىثنثُّٱ :بناء واحد يف القرآن كما يف قردة يف قوله تعاىلوقد ورد منها 
 .( ) َّيكىكمكلكاكيق

 (.َخَزنة) بفتح الفاء والعني، وقد ورد من هذا البناء يف سورة غافر: فـََعلة -6
وردت مجًعا لفعل كما يف  ،(25-42-44-31-15) عباد ،(4) بالد: بكسر الفاء: ف َعال-3

 .بالد مجع لبلد
وذلك يف  ،يف ثالثة مواضع( دورص  ) وقد ورد منه يف سورة غافر ،بضم الفاء والعني :فـ ع ول-6

 (.20-56-19) اآلايت
( سالسل) ولفظة ،(12) آية( حناجر) وقد ورد على هذا الوزن يف سورة غافر يف لفظة: فعالل-3

 (.71) آية
يطردان يف كل وصف ملذكر و  -بضم الفاء وفتح العني مشددة -فـ عَّل وفـ عَّال: "فـ ع ال ،فـ عَّل -4

 .(3)"امم ونوَّ وَّ ام، وانئم ون   م وصوَّ وَّ ال، وصائم وص  عاذل وعذل وعذَّ : على فاعل صحزح الالم حنو
 

 :ووردت أوزان مجوع الكثرة يف سورة غافر، ومن هذه األوزان
  .فـ ع ل: رسل -1

-72-70-51-50-22) :تالزةست مرات يف اآلايت ال ،يف سورة غافر( لسً ر  ) وردت لفظة
23.) 

منحنخنجنىميمممحمخمجميلىلملخلٹٱٹٱُّٱ-1
 .( ) َّىهمهجهينىن
 

                                                           

 .332م، ص2003عائشة دمحم سلزمان قشوع، رسالة ماجستري، جامعة النجاح، انبلس، فلسطني، : األبنزة الصرفزَّة يف السور املدنزَّة( 1) 
 .65اآلية : سورة البقرة (2) 
 .907/ 2، (ه  767)أيوب بن قزم اجلوزيَّة برهان الدين إبراهزم بن دمحم بن أيب بكر بن : إرشاد السالك إىل حل ألفزَّة ابن مالك( 3) 
 .50اآلية : سورة غافر( 4) 
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إنسان بعثه : الرسول ،...ل أبداء الرسالة ابلتسلزم أو ابلقبضهو الذي أمره املرس  : يف اللغة: الرسول"و
  .(1) "هللا إىل اخللق لتبلزغ األحكام

ْلبَ ز  نات  قال وا أَ (: " 50) يةجاء يف تفسري اآل(: ه 625: ت) وعند البزضاوي َوملَْ َتك  أَتْت زك ْم ر س ل ك ْم اب 
 .(2)"إلزامهم للحجة على إضاعتهم أوقات الدعاء وتعطزلهم أسباب اإل جابةو  أرادوا به توبزخهم

ْن َبين  إْسرَائ زل َوأَْربَ َعة آال زَّةر و َي أَنَّه  تَ َعاىَل بَ َعَث مَثَان  "و ف م ْن َسائ ر النَّاس آاَلف َنب   أَْربَ َعة آاَلف َنب   م 
ن ْه ْم { َوَما َكاَن ل َرس ول  } َ آب  }م  على ( رسول) لفظةتدلُّ : اواصطالحً . (3) "{إال إب  ْذن  اّللَّ  ة  يَ َأْن أَيْيت 

األوىل بعد  يةيف اآل( رسول) فقد جاءت كلمة ،لتبلزغ أحكام الدين ،العاملني اإلنسان املكلف من رب   
فكانت  أومل تك  ( رسول) بصزغة السؤال، كلمة ثانزةويف ال ،ر عنهم يف املاضيابإلخبا الفعل، إذ أتتزهم
 . اآلايت زَّةوهكذا يف بق ،إجابتهم ابإلثبات

ألن من مهمة الرسل تبلزغ الرسالة املوكلة إلزهم  ،(البزنات) ارتبطت بلفظة( لس  ر  ) نالحظ أن لفظة
وع أسلوب القرآن بني االستفهام واإلثبات ما هو إن تن. وهي البزنات املتضمنة أحكام الدين ،ممن رهب   

 .م على تضززع أحكام دينهمهل إال استهزاء هبم وتوبزخ

 ةيفهي تتوافق مع مهمة الرسل يف أتد ،(4)فالراء تفزد التكرار واالستمرار: للفظة زَّةأما الداللة الصوت
 زَّةفتظهر يف نقصان عناصره الصوت" ،(5) "مهموس رخو"والسني  ،يَّةالرسالة بتكرار ال ينقطع وابستمرار 

 .(6) "رسل -رسول ،عن األصل املفرد

 (فـََعلة) على وزن: َخَزنة -6
حكجكمقحقمفخفحفجفٱُّٱ: يف قوله تعاىل (ةنَ زَ خَ ) وردت لفظة
 .( ) َّحلجلمكلكخك

َزانَة  الشَّْيء  "لفظة َخَزن تدلُّ و  رَه  َخْزانً . َعَلى ص  رَّ ؛  ي  َقال  َخَزْنت  الد  ْرَهَم َوَغز ْ  .(2)"َوَخَزْنت  الس  
ه  : واْختَ َزنه َخَزَن الشَّيَء خَيْز نه َخْزانً "و زانة َواْختَ َزنَه  ل نَ ْفس   .(9) "َأْحَرزه َوَجَعَله  يف  خ 

                                                           

 .110اجلرجاين، ص: التعريفات( 1) 
 .60/ 5: البزضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر( 2) 
 .622: تفسري اجلاللني( 3) 
 .260دمحم املبارك، ص: فقه اللغة وخصائص العربزَّة( 4) 
 .111حسن عباس، ص: ربزَّة ومعانزهاخصائص احلروف الع( 5) 
 .321ص: علم الصرف الصويت( 6) 
 .49: سورة غافر( 7) 
 (. خزن)ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 2) 
 (. خزن)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 9) 
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هلا من خازن فجمعت خازن  ومبا أن اخلزنة ال بدَّ  ،وخزن السر ،ت على خزن الشيء وصزانتهودلَّ 
 .على خزنة

ملا توحي به كلمة خزنة من صور حراس يقومون على حراسة  ؛زنة دون مالئكةواختار القرآن كلمة خ
 -هذا اللفظ -كذلك يوحى.واالستهزاء حباهلم ،هبوالء القوم يَّةويف هذا ما يوحي ابلسخر  ،جهنم وحفظها

 كما  ،فظة مينعوهنم من اهلربفزحتاجون إىل ح ،قد حياولون اهلرب أو الفرار ،أبن الذين يدفعون إىل جهنم
ويتسابقون  ،أبن يف جهنم من املتعة واجلمال والرغبة فزها حبزث يتنافس الناس علزها -هذا اللفظ -يوحى

أو تعوق الزد إىل  ،وحتجزهم عن التسلل إلزها ،فهي لذلك حتتاج إىل حراس متنع الناس عنها ،إىل دخوهلا
وذلك ألن احلقزقة اليت يؤيدها  ؛(خزنة) لشيء فزها، وهذه اخلواطر كلها يرمسها يف الذهن لفظة أن متتدَّ 

فزحتاج إىل  ،فلزس فزها شيء يطمع فزه ،العقل وال يراتب فزها هي أن النار ال يناسبها شيء من ذلك
أو  ،حىت حتتاج إىل حارس حيمزها ،حىت يفكر أحد يف التسلل إلزها راغًبا فزها ةيولزس النار مغر  ،حراسة

وال  ،وجهنم ال يضزع منها شيء فزحفظ ،احلفظة: اخلزنة" :ويرى اجلاحظ أن. (1) حاجب مينع دخوهلا
فتّبز  ،(2) "مسزت به ،ولكن ملا قامت املالئكة مقام احلافظ اخلازن ،خيتار دخوهلا إنسان فزمتنع منها

 ،لقد وضع الظاهر موضع املضمر. "على التهكم واالستهزاء يةاختزار لفظة على غريها لداللة اآل زَّةمجال
 ،وذلك لبزان مكاهنا ؛وذلك بغرض التهويل والتفظزع ؛(خلزنة جهنم) الضمري يف قوله وضع جهنم موضع

 . (3) "ألهنم أقرب من رهبم ،لكون املالئكة املوكلني بعذاب أهلها على الشفاعة ؛وأبهنا أبعد درجات النار
 : يف قوله تعاىل( : ف َعال) على وزن (ب اَلد) وردت لفظة -1

 .( ) َّيثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبٱُّٱ

رَة   :البالد علىتدلُّ و  َر َعام  رًَة َكاَنْت أَو َغز ْ ززَة ، َعام  ع  َأو ق ْطَعة  م ْسَتح  وجاء يف خمتار . (5) ك لُّ َمْوض 
َْعىًن َواجْلَْمع  ( اْلبَ ْلَدة  ) و (اْلبَ َلد  )(: "ه 666: ت) الصحاح للرازي إذن داللتها . (6)("ب  ْلَدان  )و (ب الد  ) مب 

: ت) وأتيت داللة البالد عند البزضاوي ،أو هي األرض ،لغويني؛ كل موضع عامر أو غري عامرعند ال

                                                           

 .110-109الشني، ص: من أسرار التعبري يف القرآن، صفاء الكلمة( 1) 
 . 110، صاملرجع نفسه(2) 
 ،4ط ،مؤسسة اإلميان، بريوت -دار الرشزد، دمشق ،(ه 1376: ت)حممود بن عبد الرحزم صايف  :اجلدول يف إعراب القرآن: ينظر (3) 

 .257/ 24،ه1412
 .4اآلية : سورة غافر( 4) 
 (.بلد) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 5) 
 .39الرازي، ص: خمتار الصحاح( 6) 
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َفال يَ ْغر ْرَك تَ َقلُّب  ه ْم يف  اْلب الد  فال يغررك إمهاهلم وإقباهلم يف دنزاهم وتقلبهم يف بالد الشام (: " ه 625
 .(1) "والزمن ابلتجارات املرحبة

نْ َزا ك َنا"البالد على  تدلُّ ( ه 1393: ت) عند ابن عاشور َا ه َنا الدُّ ، َوأ ر يَد هب   .(2) "َعن  احْلََزاة   ةً يَ اأَلْرض 
 فجاءت لفظة ،فال يومهك تقلبهم وانتقاهلم يف البالد ،وهللا يعلم أهنم جيادلون يف آايته إصراًرا على كفرهم

 .؛ ألن املخاطب غري معني فزعم كل من يتقلب يف البالد(البالد)
 .(3) "االتساع والضخامة واالرتفاع"على يدلُّ رها حبرف الباء الذي يف تصدُّ  زَّةالداللة الصوتوأتيت 

 
 .على وزن فـ ع ول :ص د ور-4

( قلوب) وورد يف لفظة ،(20-59-19) وذلك يف اآلايت( صدور) ورد مجع الكثرة فعول يف لفظة
 (.صدور) ، وفزما يلي مناقشة لفظة(12) يةيف اآل

زيريٰىينىنننمنزنرنممامٱُّٱ :وقوله تعاىل
 .( ) َّهبمبخبحبهئجبمئحئخئجئييىينيمي

ْنَسان  ("صدر) لفظةتدلُّ و  ر  َصْدر  اإْل  اَلف  اْلو ْرد ، َواآلخ   " (5) "َعَلى خ 
، وَصْدر الش   : أَعلى مقدَّم ك ل   َشْيء  وأَوَّله، َحىتَّ إ هنم لَزَ ق ول ونَ : الصَّْدر"و َتاء  َصْدر الن ََّهار  َواللَّْزل 

 إذن جاءت دالالهتا عند اللغويني بعضو  . (7) هو أول جزء من املصراع األول يف البزت"  ،(6) "َوالصَّْزف  
 .ومقدمة كل شيء ،أو هي أول جزء من البزت الشعري ،من أعضاء اإلنسان

وهو  ،كان جداهلم يف املسزح بن داود  ،اجملادلون هم الزهود(: "ه 532: ت) يف تفسري الزخمشري
فسمى هللا متنزهم ذلك كّب يف  ،فريجع معه امللك ،أبنه خيرج ويبلغ سلطانه الّب والبحر ،ملسزح الدجالا

وما فزها من كّب وتكّب وتعاظم عن  ،القلوب أطلق علزها للمجاورة واملالبسة: "جاء أيًضاو  ،(2) "نفوسهم
 ؛دال فزما ال جدال فزهالذي يدعو صاحبه إىل اجل ،إن الذي حيزك يف الصدور هو الكّب .(9)"احلق

                                                           

 . 51/ 5البزضاوي، : ويلأنوار التنزيل وأسرار التأ( 1) 
 .23/ 24ابن عاشور، : التحرير والتنوير( 2) 
 .101حسن عباس، : خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( 3) 
 .56اآلية : سورة غافر( 4) 
 (.صدر) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 5) 
 (. صدر) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 6) 
 .132، ص(216)اجلرجاين : التعريفات( 7) 
 .173/ 4، (532ت)الزخمشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ينظر( 2) 

 .331/ 12األلوسي، : روح املعاين: ينظر(  (9
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فاإلنسان إمنا يستعزذ  ،االستعاذة ابهلل يف مواجهة الكّب مبا يوحي ابستبشاعه واستفظاعه لذلك جاءت
فهو يؤذي الصدر  ؛ويف الكّب هذا كله ،ابهلل من الشيء القبزح الفظزع، الذي يتوقع منه األذى والشر

 .االستعاذة ابهلل منه يستحقُّ  فهو شر   ،الذي حيزك فزه ويؤذي صدور اآلخرين
أطلق علزها سزبويه مع السني  ،يَّةاحلروف الصفري  وهو من ،(صدور) وتصدَّر حرف الصاد كلمة

فزه زايدة  ،على أصوات حماكاة الطبزعةيدلُّ و  ،(1)انسالاًل  والزاي حروف الصفري، وهي حروف تنسلُّ 
  .(2) (صدور - صدر) على أصل املفرد زَّةصوت

.  يرد يف السورة إال ثالثة أوزانمل ،والكثرة يف سورة غافر الق لَّة هزمجع التكسري بنوع ومن خالل دراسة
وداللتها  ،(أنفس) و ،(أعني) الذي ورد منه؛( لع  أف ْ ) خبالف ،مل يرد منه شيء يف السورة( ةلَ ع  أفْ ) أما وزن
 .ودورها يف إبراز املعىن وتوضزحه زَّةالصوت

وجاءت داللتها على ( رسل ) وردت يف لفظةوقد ( ف  ع ل) :منها ،ةأما مجوع الكثرة فأوزاهنا كثري 
ة الذين مينعون ظَ فَ وجاءت داللتها على احلَ  ،(ةنَ زَ خَ ) جاء منها (فَ َعلة) و ،ف بتبلزغ الرسالةالرسول املكلَّ 

من و  ،وداللته على األرض الواسعة ،وجاء منه بالد( ف َعال) وأيًضا ورد وزن ،الناس من الفرار من جهنم
  .(12) يةيف اآل( قلوب) ويف لفظة ،وذلك يف ثالثة مواضع( صدور) مجوع الكثرة فعول يف لفظة

 

                                                           

 .464/ 4سزبويه، : الكتاب: ينظر(1) 
 .321عبد القادر عبد اجللزل، ص: علم الصرف الصويت( 2) 
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 املبحث الرابع
 صيغ منتهى اجلموع بنيةدللة أ

 

وذلك ألنه لزس : "ل منعه من الصرفعندما علَّ (: ه120) عند سزبويه( منتهى اجلموع) ورد تعريف
هو الذي ينتهي إلزه : "أبنه(: ه 316: ت) فه ابن السراجرَّ وعَ  ،(1) "شيء يكون واحًدا يكون هذا البناء

، مع، وإمنا م نع الصرف ألنه مجع  مجع  اجلموع، وال جيوز أن جي   ، ال مجع بعده، أال ترى أن أكل ًبا مجع َكْلب 
هى منت"من مجوع الكثرة  مجع  يقال له " :وهو. (2) "أكالب  فهذا قد مجع مرتني: فإن مجع َأكل ًبا قلت

وهو كلُّ مجع كان بعد ألف تكسريه حرفان، أو ثالثة  أحرف وسط ها " صزغة منتهى اجلموع"و" اجلموع
وال أييت من الرابعي  ،وهي من مزيدات الثالثي ،وله تسعة عشر وزانً . (3) "كدراهَم وداننري  ،ساكن  

 . واخلماسي إال فعالل وفعالزل
صواتن أو ثالثة ( األلف) جاء بعد صائته الطويلكل مجع تكسري : أما من املنظور الصويت فهو" 

زغحبزث يكون جمموع أصوات  ،أصوات والصوت األول إما  ،(6-5) ة ما بني مخسة أصوات إىل ستةالص  
 .(4) ("الضم) أو (الفتح) أن يكون مع الصائت القصري

 :أنواع منتهى اجلموع
، (5) على ألسنتهم ويف مصنفاهتم وقد تداوهلا لغويو العرب ،توجد تسمزات أخرى ملنتهى اجلموع

 :ومنها
ل ع  لة وأف ْ ع  أدىن العدد فتكس ر منها أفْ  بنزةأما أ" ،(ه 120: ت) أول من ذكره سزبويه: مجع اجلمع-

: وذلك حنو ،بزنة إفعال بزنة أفعل، وأفعلًة بزنة أفعلة، كما أنَّ أفعااًل  على فاعل على أفاعل؛ ألنَّ أفعاًل 
 .(6)"واطبأيد  وأايد ، وأوطب  وأ

فقالوا يف  ،ةوقد دعت إىل هذا اجلمع احلاجة امللحَّ  ،وورد عن العرب مجع اجلمع تكسريًا وتصحزًحا
 .(7) "أساحل: ومن األسلحة ،ومن األ سورة َأساور ،مجاالت: ومن اجل مال ،بزتواتت: مجع بزت من البزوت

 . (1) ال ينطلق على أقل من تسعة ،ويف مدلول مجع اجلمع
                                                           

 . 227/ 3سزبويه، : الكتاب( 1) 
مؤسسة  ،عبد احلسني الفتلي: ت ،(ه 316: ت)أبو بكر دمحم بن السري بن سهل النحوي املعروف اببن السراج  :األصول يف النحو (2) 

 .90/ 2 ،(ت: د) ،(ط: د) ،بريوت –الرسالة، لبنان 
 .47/ 2مصطفى الغاليزين، : جامع الدروس العربزَّة( 3) 
 .329عبد القادر عبد اجللزل، : الصرف الصويت( 4) 
 .2م، ص2010سائد حممود صواطفه، رسالة ماجستري، جامعة النجاح، انبلس، : غ منتهى اجلموع يف لسان العربصز: ينظر( 5) 
 .612/ 3سزبويه، : الكتاب( 6) 
 .151التبزان يف تصريف األمساء، ص( 7) 
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 : اجلمع مجع مجع-
 -(أ ص ل) وآصال مجع ،(آصال) فجمع أصائل ،من الذين أثبتوا مجع مجع اجلمع مثلوا له أبصائل

أنه ال يعرف أحد مجع مجع اجلمع غري : "والدلزل على ذلك أن السَّهلي قال ،وهي مجع أصزل -بضم تني
 ،وصزغة منتهى اجلموع ،واجلمع املكرر ،اجلمع األكّب :ومن أنواعه أيًضا .(2) "وابن عزيز ،الزجاجي

 .واجلمع املتناهي ،واجلمع األقصى
 :أوزان صيغة منتهى اجلموع الواردة يف السورة

ل -3  فـََعا لل : َساَلس 
لسلة، اسم معروف، وزنه ف عل لة بكسر الفاء والالم األوىل، ووزن سالسل مجع الس   : لسالسلا"
 .(1)"فَ َعال ل

 :، وفزما يلي بزاهنا(71) يةوسالسل اآل( 12) يةحناجر اآل ورد هذا البناء يف السورة يف األلفاظ؛
 .( ) َّزنرنمماميلىلُّٱ

اتصال  : والسَّْلَسلة."(5)"زت سلسلة احْلَد يد وسلسلة الرملَوب ه مس   ،ات  َصال الشَّْيء ابلشَّْيء: السلسلة"و
لشَّْيء   لة   ،الشَّْيء  اب  ْلس  يتضح لنا أن سالسل هي . (6)َوحَنْو ه  م َن اجْلََواه ر  َمْعر وَفة ، َدائ رَة  م ْن َحد يد  : والس  

جاءت يف ف أما داللتها عند املفسرين ،سلسلة من حديد، وهي عبارة عن حلقات يتصل بعضها ببعض
فردد لفظه تنبزًها على  ،وتسلل الشيء؛ اضطرب كأنه تصور منه تسلل مرتدد(: "502) تفسري الراغب

 .(7) "السالسلومنها  ،د معناهتردُّ 
 ،أو عطف على األغالل ،السالسل مبتدأ خّبه يسحبون(: "ه 691: ت) ويف تفسري البزضاوي

 ،وتقدمي املفعول ،زَّةاالمس على زَّةعطف الفعل ،وفتح الزاء ابلنصب( والسالسَل َيسحبون) وقرئ
 . (2) "محاًل على املعىن أعناقهم يف األغالل ،ابجلر( والسالسل)

ومنها  ،تتصل أجزاؤها أو حلقاهتا بعضها ببعض ،من حديد وحنوهمجع سلسلة وهي دائرة "و
ماء سلسل أي  وهي سطوره، وجاء منه؛: وسالسل الكتاب ،السالسل اليت تظهر يف عرض السحاب

                                                                                                                                                                       

 .152، صالتبزان يف تصريف األمساء (1) 
 .153نفسه، صاملرجع : ينظر( 2) 
 .275/ 24: اجلدول يف إعراب القران( 3) 
 .71اآلية : سورة غافر( 4) 
 (. سلسل) ، مادة (321ت)أبو بكر األزدي : مجهرة اللغة( 5) 
 (. سلسل) ابن منظور، مادة : لسان العرب( 6) 
 .412الراغب األصفهاين، ص: مفردات ألفاظ القرآن( 7) 
 .63/ 5: البزضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل( 2) 
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 ،وزيد بن علي ،وابن مسعود ،وابن عباس ،قرأها أبو اجلوزاء ،والسالسل قرئت ابلفتح .(1) "مرتدد يف مقره
ذلك لداللة السني على مع لفظة السالسل ومل يرد غريه؛ و ( يسحبون) الفعل وردَ  .(2) عكرمة ،وابن واثب

 .املسري والسحب واحلركة

ويتبع السالسل  ،سحبونابلسالسل ي  و  ،فهذه صورة من صور التعبري القرآين؛ إذ األغالل يف أعناقهم
 .سحبون للتعبري عن املستقبلالفعل ي  

ي وحي ابحلركة والطلب؛ ألنه مهموس رخو ،سالسل يةبدا حرف السني يف :يَّةأما الدللة الصوت
 (3)، 

تصوير حسي حللقة  طه املدُّ وتكرار السني يتوسَّ  ،مبا يتناسب وصورة االنقزاد واالنسحاب ابلسالسل
وتكرار حرف الالم الذي يتبع  ،وحرف الالم جمهور متوسط الشدة" ،السالسل املتصلة بعضها ببعض

معانزها على االلتصاق والتماسك مبا يتوافق مع التصاق اللسان أبول  تدلُّ حرف السني يف كل مرة 
 . (4)فكأنه تصوير اللتصاق حلقات السالسل بعضها ببعض ،سقف احلنك

 

ر -1  فـََعال ل: َحَناج 

ييميىيخيحيجييهىهمهجهٱُّٱ: يف قوله تعاىل( حناجر) وردت

 .( ) ٌٍََّّّّٰىٰرٰذ
السََّفط  الصَّغري ، وقَار ورَة  للذَّريرة ، : واحل ْنج ور  ."(6) "خارجمجع َحْنَجرَة، وهي رأس الغلصمة من "وهو 
ر   واحل ْلق وم ، وبتشبزهها  ،وجاءت عند اللغويني بداللتها على اجلمع ،(7) "مَجْع ه  : كاحلَْنَجرَة ، واحلََناج 

واملعىن إذ " (:ه 311:ت) وعند الزجاج: أما عند املفسرين ،ومجعوها على حناجر ،ابلقارورة واحللقوم
وجاء يف التفسري أن القلب من الفزع يرتفع فزلتصق  ،لدى احلناجر يف َحال  َكظم ه مْ  ،قلوب الناس

                                                           

، (بريوت -دمشق -دار الزمامة)سوريَّة،  -محص -اجلامعزَّة للشؤوندار اإلرشاد  ،حمزي الدين درويش: لقرآن وبزانهإعراب ا: ينظر (1) 
 .516/ 2 ،ه 1415 ،4ط ،(بريوت -دمشق -دار ابن كثري)
 . 57/ 6أمحد خمتار عمر، وعبد العال سامل مكرم، : معجم القراءات القرآنزَّة( 2) 
 .111حسن عباس، ص: لعربزَّة ومعانزهاخصائص احلروف ا: ينظر( 3) 

 .22، 79املرجع نفسه، ص: ينظر(  (4
 .12اآلية : سورة غافر( 5) 
 . 260الراغب االصفهاين، ص: املفردات يف غريب القرآن( 6) 
سالة، مؤسسة مكتب حتقزق الرتاث يف مؤسسة الر : جمد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب الفريوزآابدى، ت: تفسري القاموس احملزط( 7) 

 .372/ 1م،  2005 -ه  1426، 2لبنان، ط –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
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و صف ذلك الزوم بشدة اخلوف "و. (1)"ابحلنجرة فال يرجع إىل مكانه وال خيرج فَ ز ْسرَتاح  من َكْرب  َغم  ه  
َا مجََ " ،(2)"عن شدة اخلوف يةوجاءت كنا ،والفزع ْلَكْظم  الَّذ ي َوإ منَّ َنَّه  َوَصَفَها اب  َع اْلَكاظ َم مَجَْع السَّاَلَمة ، أل 

ْن أَفْ َعال  اْلع َقاَلء    ؛اآلزفة وأطلق على يوم القزامة ،القزامة فزها إنذار وختويف من يوم يةهذه اآل"و .3"ه َو م 
من شدة  ،ها للحناجرونظري اآلزفة أن القلوب تصل فز ،فقد ظهرت عالمات الساعة ،ولذلك لقربه

 . وكرب على غم    ،قلوهبم لدى حناجرهم كاظمني علزها .(4) "اخلوف
ر واستحضار الذهن لتصورها ومعايشتها حىت يفزق والتفكر والتدبُّ ! الوقوف عندها عظزمة تستحقُّ  آية

 .سواء كان مؤمًنا أم كافر ،من غفلته وضالله
فورودها على  ،مع السزاقز ا وصوتز ا فتناسبت صرف ،(ناجرح) لقد اختار القرآن الكرمي اللفظة املناسبة

 .مما لو وردت مفردة أو بصزغة أخرى ،خاصَّةصزغ منتهى اجلموع أضفى علزها داللة 
هكذا جاء هذا الوصف الدقزق للمشهد العظزم؛ فزع خوف هلع وقلوب لدى احلناجر من شدة 

فال يستطزع أن  ،مع كظم الغزظ ،ذا الكرب والغم   فال تستطزع العودة إىل مكاهنا فتسرتيح من ه ،اخلوف
 . ومع هذه اآلالم والشدة ال محزم يدافع وال شفزع ،يبوح مبا يف نفسه

صوت مهموس رخو، حيدث : فهو ،ر اللفظة حبرف احلاءاحلناجر بتصدُّ : زَّةوتظهر الداللة الصوت
خمرجه احلْلقي، فزحتك النَفس أبنسجة صوته ابندفاع الن  َفس بشيء من الشدة مع تضز  ق  قلزل مرافق يف 

وصوت احلاء يوصف أبنه صوت مشد د مفخم عايل النّبة،  ،يشبه احلفزف دث صواتً احلْلق الرقزقة، وحي  
تناسبت مع املوقف ووضع  ،(5)ال ختلو من احلد ة واالنفعال زَّةويوحي صوته ابحلرارة، ومبشاعر إنسان

 .القلوب اليت وصلت للحناجر من شدة اخلوف

                                                           

 –عبد اجللزل عبده شلب، عامل الكتب : إبراهزم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، حتقزق: معاين القرآن وإعرابه للزجاج( 1) 
 .370/ 4م،  1922 -ه  1402، 1بريوت، ط

 .511/ 27 ،(ه604ت)الرازي : التفسري الكبري= الغزب مفاتزح ( 2) 
 .246/ 9، (ه 745ت) أبو حزان : البحر احملزط يف التفسري(  (3

 ،اهلزئة العامَّة لشؤون املطابع األمرييَّة،جمموعة من العلماء إبشراف جممع البحوث اإلسالمزَّة ابألزهر: التفسري الوسزط للقرآن الكرمي (4) 
 .623/ 2 ،(م 1993= ه   1414) -(م 1973= ه   1393) ،1ط
 .129-122حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: نظري(5) 
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 و (سالسل) حزث وردت على هذا البناء لفظة ،وفعالل هو أكثر هذه األوزان وروًدا يف سورة غافر
فهي؛  زَّةأما الس داس .زَّةابإلضافة إىل الداللة الصوت ،وقد تناولتها الباحثة ابلتحلزل والتفسري ،(حناجر)

َّ  ،فَ َعال زل ،فَ َعاع زل ،تَفاع زل ،أفَاع زل  . يفاعزل ،مفاعزل ،فزاعزل ،فواعزل ،فَ َعال ني ،فَ َعايل ،فَ َعايل 
 .مل جتد الباحثة يف سورة غافر شيء من هذه األوزان ،ومن خالل البحث يف أوزان الس داسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

 

 

 

 الرابع اَل فصل
 غافر سورة يف الفعلي اَلزََّمن   دللة

 

 ي اَل ف ع ل   دللة: األول املبحث  .الزََّمن يَّة اَل َماض 

 الزََّمن يَّة اَل م َضار ع   اَل ف ع ل   دللة: الثاين ملبحثا. 

 الزََّمن يَّة َاأَلم ر   ف ع ل   دللة: الثالث املبحث 
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 األول املبحث                                

ي الزََّمن   دللة  .يَّةاَل ف ع ل  اَل َماض 
 
ماض  : وينقسم الزمان إىل ،دها وينعدم عند عدمهامن مقو  مات األفعال، يوجد عند وجو  الزمان   عدُّ ي  

ما ع دم بعد : وهوحركات الَفَلك، فمنها حركة  مضت،  ل أن األزمنةَ بَ وحاضر ومستقبل، وذلك من ق  
ومنها ، وهو املستقبلومنها حركة مل أتت  بعد ، وجوده، فزقع اإلخبار عنه يف زمان بعد زمان وجوده، 

على اقرتان حدث بزمان قبل  الدالُّ : "املراد بقولهف. (1)اضروهو احل؛ ةزواآلت ةزحركة تفصل بني املاض
وقت وجود احلدث ال وقت احلديث عنه، ولوال ذلك؛  :ويريد ابالقرتان. قبل زمان إخبارك: زمانك، أي

 ه؛ما مل يكن له وجود بعد ، بل يكون زمان اإلخبار عنه قبل زمان وجود :واملستقبل ،لكان احلد  فاسًدا
فهو الذي يصل إلزه املستقبل، ويسري منه املاضي، فزكون زمان اإلخبار عنه هو زمان  :ا احلاضروأم  

 .(2) "وجوده
  :الفعل لغة: أوًل 
َواْلف َعال  مَجْع   ،فَ َعْلت  َكَذا أَفْ َعل ه  فَ ْعاًل : مثل قولك ،على إحداث شيء من عمل وغريهيدلُّ  الفعل" 
، أو ك نا: ابلكسر الف ْعل ،: "هوأو  ،(3) "ف ْعل   ْنسان    .(4)"عن ك ل   َعَمل  م تَ َعد    يةَحرََكة  اإل 
على احلدث أتيت عن اشرتاكه مع مصدره  اللتهود ،على حدث وزمندلَّ  ما: حاة أبنهالنُّ  عرفه وقد 

فأمثلة أ خذْت من لفظ أحداث  :الفعل أما(: "ه 120: ت) فقد جاء عند سزبويه ،يف مادة واحدة
فأما بناء ما مضى فَذَهَب ومسَ ع   ،وب نزْت ملا مضى، وملا يكون ومل يقع، وما هو كائن مل يَنقطع األمساء،

يَ ْقت ل  ويَذَهب  وَيضر ب  : اوخمّبً  ،اذَهب واقت ْل واضر بْ : اوأما بناء ما مل يقع فإن ه قولك آم رً  ،ومح  دَ  ثم ك  و 
 . (5)"ائن إذا أخّبتَ وكذلك بناء ما مل يَنقطع وهو ك ،وي  ْقَتل  وي ضَرب  

 
 

                                                           

(
1
.4/217،(ه 532)للزخمشري : شرح املفصل:ينظر(

 .4/ 7 :املصدر نفسه(  (2
 (.فعل) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة: ينظر( ( 3

 ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ،(ه 217: ت)ر دمحم بن يعقوب الفريوزآابدى جمد الدين أبو طاه: القاموس احملزط (4) 
 .1043/ 1 ،م2005 ،ه1426 ،2ط ،لبنان

 .12/ 1سزبويه، : الكتاب( 5) 
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 :االفعل اصطالحً : ااثنيً 

مؤثرًا يف غريه،   الشيء   الفعل كون  : على معىن يف نفسه مقرتن أبحد األزمنة الثالثة، وقزلدلَّ  ما
 ،ظالقائم ابلتلفُّ  ضرب   هو لفظ  : االصطالحي   الفعل  "وجاء أيًضا عنده . (1)"كالقاطع ما دام قاطًعا

 . (2) "، كالضرب مثاًل و املصدر  ه: احلقزقيُّ  والفعل  
زغمن شكل  معىن الزمن فإنه أييت على املستوى الصريف    وأما من جمرى  وعلى املستوى النحوي    ة  الص  
زغمن شكل  ومعىن إتزان الزمن على املستوى الصريف    ،السزاق    .(3)ة املفردةالص  زغ وظزفة   الزمنَ  ة أنَّ الص  

 .ماض ومضارع وأمر :املبىن الصريف    من حزث   والفعل   ،بزمن   ن  هنا مقرتَ  فاحلدث  
ا مث يف سائر على الزمن يف أفعاهل   الداللة   من أمهها مقايزس   ،ارتقاء اللغات مبقايزس كثرية" فوي عرَّ 

 و  مَ املق وا هذه الداللةَ دُّ وقد ع ،على احلدث والزمان بني النحويني يف أن الفعل يدلُّ  وال خالفَ  ،هاألفاظ  
. (4)"هبزئته  ، وعلى الزمن  مبادته لى احلدث  عيدلُّ  الفعلَ  فذهبوا إىل أنَّ  ،وفرقوا يف مفاد داللته ،زقتهحلق
 . كبرية  زَّةله أمه فالفعل  . من هزئته ستفاد  ي   والزمن   ،من مادته ستفاد  ي   احلدثَ  هنا أن   حظ  الفن  

 عن عّب   وه رمزًا ي  دُّ عو  ،(5)"ن إىل االستعمالاحلدث والزما على الفعل   داللة   حتديدَ  حاة  ع النُّ رجَّ "و  
 .(6)والزمان احلدث  
ي الزََّمن   -  .يَّةدللة اَل ف ع ل  اَل َماض 

 ،على التحقزق النقطاع الزمن يف احلاليدلُّ فهو  ،وقوع احلدث أو وقوعه مطلًقا" على املاضي يدلُّ 
 .(7)"قرأ ،لسج ،قام: حنوَ  ،مقبل زمن التكلُّ  على حدوث شيء  دلَّ  ألنه

: نافعند قول   ،أو االستقبال ،داللة على االستمرار أو احلالاملاضي لل   ة  أييت الفعل يف صزغ وقد
وأيًضا  ،العزم   املراد وأتكزد   للداللة على صدق   ،إىل احلال املاضي تنصرف   داللةَ  ، فإن  وبعت   ،اشرتيت  

 :على االستمرار؛ كقول الشاعر َلة  أييت للدال
 ملن كان بعدي يف القصائد مصنف    دعْ من قد كان قلب ومل يَ  فأدركت  

 . (1)ملن يكون بعدي أي
                                                           

 .162اجلرجاين، ص: التعريفات( 1) 
 .162ص: نفسه ملصدرا( 2) 
 .104ص ،م2006-ه1427 ،5ط ، الكتابعامل ،متام حسان ،اللغة العربزَّة معناها ومبناها (3) 
البشري جلول، قسم اآلداب واللغة العربزَّة، كلزَّة اآلداب واللغات، جامعة دمحم خزضر بسكرة، . أ: التحول الزمين لداللة الفعل املاضي( 4) 

 .2جملة املخّب، أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، اجلزائر، ص
 .2ص: املرجع نفسه(5)
 .2ص: جع نفسهاملر : ينظر( 6)
 .102حممود عكاشة، ص: التحلزل اللغوي يف ضوء علم الداللة( 7) 
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زغاة اباملسمَّ  بنزةحباجة إىل فحص ال زَّةتعزني مالمح الزمن يف العرب إن وما تشتمل علزه  ،زَّةة الزمنلص  
زغومن مث فحص الزمن النحوي مبراقبة  ،من دالالت ه من غري  أو تَ  لداليلَّ ه اوثبوتَ  ،يف االستعمال الص  

  .(2)زَّةالوجهة الصرف
 :يَّةالزمن هاودللت   غافر سورة يف الواردة األفعال  
 : ومثال ذل  ،(يـَف ع ل-فـََعل) من ابب وقد جاء الفعل الثالثي   -:أوًل 

/ جاءين/ جاءكم/ جاءكم/ جاءان/ جاءكم/ جاءهم ،(مرات 2) وقد ورد يف سورة غافر :جاء-1 
 قضى ،(5) بَ ذَ ك  ،(25 ) خلت ،(23-72-66-34-29-22-25) يف اآلايت؛ ،جاءهتم/ جاء

 (. 34) هلك ،(23) حاق ،(45) فوقاه ،(72)

 .يَّةيلي بيان دللتها الصرف وفيما
 (يـَف ع ل-فـََعل) :جييء - جاء -3
حكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعٱُّٱ

 .( ) َّهلملخلحلجلمكخكلك
، ألن  اإلتزان جميء بسهولة، واإلتزان قد يقال لكن اجمليء أعمُّ  ا، واجمليء كاإلتزان،جييء وجمَ زئً  جاء"و

وهو أجوف مهموز الالم. (4)"ا ابحلصولوإن مل يكن منه احلصول، واجمليء يقال اعتبارً  ،ابعتبار القصد

قد تستعمل صزغة الفعل املاضي يف السورة للداللة  ،السابقة يةومن داللته اجمليء بصعوبة كما يف اآل ،(5)
تقريب " قد"ن من معاين إ(: "ه 761: ت) فقد ذكر ابن هشام( دق) وذلك بعد ،لى احلال لقربه منهع

اختص  ،(قد قام) :فإن قلت ،فزحتمل املاضي القريب واملاضي البعزد ،قام زيد: تقول ،املاضي من احلال
زبربيئىئنئمئزئرئّٰٱُّٱٱ:ومنه قوله تعاىل ،(6)"ابلقريب
يثىفىثنثمثزثيترثىتمتنتزترتيبىبنبمب
زنرنمماميلىلملىكيكمكلكاكيقىقيف
 .( )َّمن

                                                                                                                                                                       

 .102عكاشة، صحممود  : التحلزل اللغوي يف ضوء علم الداللة :ينظر( 1) 
 .44، صم1926، (ط: د) زئة املصريَّة العامَّة للكتاب، مالك يوسف مطلب، اهلزئة املصريَّة العامَّة للكتاب، اهل: الزمن واللغة (2) 
 .25اآلية : سورة غافر( 3) 
 .212، ص(502)الراغب األصفهاين : املفردات يف غريب القرآن( 4) 
 .56ص. ه 1327 ،1ط ،قسطنطزنزَّة ،مطبعة اجلوائب ،(ه 512)املزداين : نزهة الطرف يف علم الصرف (5) 
 .6التحول الزمين لداللة الفعل املاضي، ص( 6) 
 .22اآلية : سورة غافر( 7) 
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 تفعلون كنتم ما أعزدوا أي" ،( ) َّجمجغمعجعُّٱٱ:تعاىل قوله يف( 25) يةاآل ويف
 يف التعمزم على داللةً  الضمري موضعَ  فزه الظاهرَ  فوضع ،موسى دين عن وايصد   حىت ،العذاب من هبم

 .(2)"ةوالعل   احلكم
وقد : "(  ٱ)ٱَّنننتمتزتُّٱ: يف قوله تعاىل (22) يةداللة الفعل جاء يف اآل أتيت

 بعد ذكر البزنات احتجاًجا  ،جاءكم ابلبزنات املتكثرة الدالة على صدقه من املعجزات واالستدالالت
 ،وإذا كان صادقًا يصبهم بعضه ،فإذا كان كاذاًب فوابل كذبه علزه ،علزهم واستدرًجا هلم لالعرتاف

ٱ. (4)"يف التحذير مبالغةو  ،التعصبوعدم  ،وفزه إظهار لْلنصاف
اليت توحي بقوة احلق وشدته على  ،(5)يكاالحتكا  -تصدره صوت اجلزم املركب االنفجاريو "

وعظم اجمليء وقوته ألهل  ،وشدته وقوته على أهل الباطل يءفصوت اجلزم يتناسب مع عظم اجمل ،املنكرين
  .ففزه االهتداء العظزم املنتظر ،احلق

علم أن ابب فَ َعل خلفته ا: "قال عنه الرضي (6)،اإلتزان بسهولة ،(يَ ْفع ل-فَ َعل) ذا البابه داللة ومن
ف سع التصرُّ واتَّ  ،كثر استعماله  ألن اللفظ إذا خفَّ  ؛بل استعمل يف مجزعها ،مل خيتص مبعىن من املعاين

  .(7)"فزه
ع ل -فـََعل ) :أييت –أتى -2  (:يـَف 
 .وهو معتل( 56-35) يف اآلايت( أتى) الفعل ورد
 .( )َّٰىينىنننمنزنرنممامٱُّٱٱ:ورد يف قوله تعاىل 

ويكون مرجع السهولة إىل كون احلركة صادرة عن  ،بسهولة اجمليء  هو  غويون على أن اإلتزانَ اللُّ  واتفق
على سهولة تدلُّ ويف مجزع املقامات والسزاقات  ،أو لوقوع الفعل حال انقزاد وطاعة ،ورغبة ةزطواع
  .(9)اجمليء

مع استحالة  ،ةوتقززد اجملادلة ابحلجَّ  ،ني   وبرهان ب َ  ،ة واضحةله من حجَّ  إن املتكلم أبمر الدين ال بدَّ 
ة داللة على أن اجلدال ابحلجُّ  ،هلم وفزه ذم   ،ألن جداهلم ابطل نتزجة للكّب الذي يف نفوسهم ؛اإلتزان هبا

                                                           

 . 25اآلية : سورة غافر(  (1
 .55/ 5البزضاوي، : أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر( 2) 

 .22اآلية : سورة غافر( (3
 .56/ 5 ،البزضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر (4) 
 .103حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( 5) 
 .11دنزَّة، صاألبنزة الصرفزَّة يف السور امل( 6) 
 .70/ 1: شرح الشافزة( 7) 
 .56اآلية : سورة غافر( 2) 
 .11األبنزة الصرفزَّة يف السور املدنزَّة، ص( 9) 



 

116 

عام يف كل  ،(2) "وبرهان بغري حجة"أي ؛ (ٰىينىن) :وقوله تعاىل .(1) وحق   حسن  
 .مبطل جمادل

 ،( ) ٌٍََُِّّّّّّّٰٰىٰرٰذييٱُّٱٱ:يف قوله تعاىلو 
وهو " ،(4)والفعل بعدها ماض   ،معىن الشرط للمستقبل متضمنة وهي ظرف  ( إذا) بعد (جاء) الفعلورد 

فإذا  ،(6) ناسم مكان استعري للزما -تعاىل -هللا أمر ووقت جميء ،(5) "وهالكهملعذاهبم الوقت املسمى 
داللة على  ،بني الرسل ومكذبزهم ضي ابحلقيف الدنزا واآلخرة ق   على الكفار العذاببنزول جاء أمر هللا 

يف حني أن بعض املفسرين  .(7) " إشارة إىل قتلهم ببدر ،وخسران املبطل وإهالكه ،جناة احملق وإثباته
أنفذه ابحلق  ،نب أو إرسال رسول ثة إذا أراد بعواملعىن أن هللا ،(8) داللة أمر هللا على يوم القزامة جعل

 .(9) وذلك بفساد آخرته ،وخسر كل كافر مبطل
يف القرآن ورد يف آايت كثرية  ،(11) (جاء) لذا عّب عنه القرآن ابلفعل ؛فأمر هللا عظزم ال أييت بسهولة 

ٌّٰىٰرٰذييميىيخيحيجيٱُّٱ: قوله تعاىل ؛منها ٍَّّ((11)  ،

 فلم أيت   ،على املاضي (جاء) واختصر القرآن الفعل"(12) .اءت به أمرًا عظزماحلمل سهل ولكن ما ج
فقد استعمل منه املاضي واملضارع  (أتى) خبالف الفعل ،وال اسم فاعل أو مفعول ،وال أمر ،منه مبضارع

.داللة على ثقل الفعل جاء .(13)"واألمر واسم الفاعل واملفعول
 .أما اجمليء ففزه شدة وصعوبة، كن اإلتزان فزه سهولة ويسرإذن اجمليء واإلتزان مبعىن واحد؛  ل 

                                                           

 .331/ 12األلوسي، : روح املعاين: ، ينظر526/ 27، 513/ 27الرازي، : التفسري الكبري= مفاتزح الغزب: ينظر(  (1
 .141/ 24 ،وهبة بن مصطفى الزحزلي.د : واملنهج التفسري املنري يف العقزدة والشريعة(  (2

 .72اآلية : سورة غافر( 3) 
: الزمن واللغة: ، ينظر61ص: علي جابر املنصوري: الداللة الزمنزَّة يف اجلملة العربزَّة: ، ينظر7ابن هشام، ص: مغىن اللبزب: ينظر(  (4

 .20مالك يوسف املطلب، ص
 .334/ 15، القرطب: اجلامع ألحكام القرآن(  (5
 .272/ 9أبو حزان، : البحر احملزط يف التفسري(  (6
: روح املعاين: ينظر ،275/ 9 ،أبو حزان: البحر احملزط يف التفسري: ينظر ،334/ 15 ،القرطب: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر(  (7

 .292/ 1 ،166/ 24 ،ن مصطفى الزحزليوهبة ب. د : التفسري املنري يف العقزدة والشريعة واملنهج: ينظر ،341/ 12 ،األلوسي
/ 6 ،الشنقزطي: أضواء البزان يف إيضاح القرآن ابلقرآن: ينظر ،120/ 4 ،الزخمشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ينظر(  (2

365. 
 .341/ 12األلوسي، : روح املعاين: ينظر(  (9
 . 92ص ،فاضل السامرائي: ملسات بزانزَّة يف نصوص التنزيل: ينظر( (10

 .27آية : سورة مرمي(  11)
 .114ص، فاضل السامرائي: ملسات بزانزة يف نصوص التنزيل(  12)

 .42، 40فاضل السامرائي، ص: من أسرار البزان القرآين( ( 13
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َُّّ) :(املبطلون) :األوىل بقولهفختم  ،ونقزض احلق الباطل ،يف سزاق احلقاآلية وردت 
 .(هلملخلحل ) :يف قوله تعاىل ،(25) يةويف اآل ( ِّّٰ

فهذه من  ،(1) الكفر ونقزض اإلميان ،؛ ألهنا وردت يف سزاق اإلميان(الكافرون) بلفظة ثانزةال ختم
 .زَّةبديع الفواصل القرآن

 (:يـَف َعل -فـََعلَ ) ابب:اثنًيا-
 (.رأوا ،هنى ،جعل) :على هذا الباب ثالثة أفعال هي ورد
َعل -فـََعلَ ) :ينهى-هنى-3  (:يـَف 

حضجضمصخصحصُّٱٱ:كما يف قوله تعاىل،(هنى) بصزغة املبين للمجهول من الثالثي جاء
مقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخض
 .( ) َّجك

ْنه  أَنْ َهْزت  إ لَْزه  اخْلَبَ رَ . َوب  ل وغ   ة  يَ يَد لُّ َعَلى َغا النهي" ه  : َوم  َا. بَ لَّْغت ه  إ ايَّ ت ه  . َغايَ ت ه  : ك ل   َشْيء    ة  يَ َوهن  ْنه  نَ َهز ْ َوم 
ت ه  فَانْ تَ َهى َعْنَك فَت ْلَك غَ . َعْنه ، َوَذل َك أَلْمر  يَ ْفَعل ه   ر ه   ة  يَ افَإ َذا نَ َهز ْ  .(3)"َما َكاَن َوآخ 

اَلَف اأَلمر": لسان العرب ويف  .(4)"َكفَّ : فانْ َتهى وتَ َناَهى اهَناه يَ ْنهاه نَ ْهزً . خ 
ه أن أمر هللا نبزَّ : "وعند املفسرين ،للنهي عن الشيء أو بلوغ غايته( هنى) الفعل جاءت داللة   إذن

على  العقل   السمع وأدلة   لقد تضافرت أدلة   ،ته البزنات  عندما جاء ،ي عن عبادة أصنامهمخيّبهم أنه هن  
الفعل دال  وهذا ،(5) "العقل  بدالئل ز ا وإن كان منه ،السمع هني   يةففي اآل ،النهي عن عبادة األواثن  
َنَّ الن َّْهَي َيْستَ ْلز م  التَّْحذ يرَ  ،َعَلى التَّْحذ ير  َوالتَّْخو يف    . (6)"أل 

أتكزًدا على إبطال  ،زَّةمزمعلى الصتدلُّ اليت ( إين) و( لْ ق  ) ابلفعل امسبوقً ( زت  هن) الفعل ءلقد جا 
ولكن ذكر  ،لذلك ةزكاف  زَّةالعقل وكانت األدلة   ،هميف خماطبت   زَّةوالعقل زَّةالسمع فجمع بني األدلة   ،مذهبهم
فهو قادر على تدبري  ،القزوماحلي  -وجلَّ  عزَّ  -وأنه ،أتكزًدا على بطالن ما يعبدون من أصنام زَّةالسمع

 .فهو دلزل قاطع على أنه حي ال إله إال هو ،األمور وإجياد األشزاء

                                                           

 .221ص ،الكرماين: الّبهان يف توجزه متشابه القرآن ملا فزه من احلجة والبزان: ينظر(  (1
   .66اآلية : سورة غافر( 2) 
 (. هني)ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 3) 
 (. هني)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 4) 
 . 453/ 7أبو حزان، : تفسري البحر احملزط: ينظر( 5) 
 . 195/ 24ابن عاشور، : التحرير والتنوير( 6) 
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أصلح األصوات  هو ،...،جمهورة متوسطة الشدة" ،فتظهر بتصدرها حلرف النون زَّةالصوت داللتها وأما
 باطنة اليت توحي هبا لفظةلذا جاءت داللته تعبريًا عن األمور ال ؛"قاطبة للتعبري عن مشاعر األمل واخلشوع

 .(1) ("هنى)
 (:يف ع ل-فـََعل) بناء: اثلثًا
فأخذهم / فأخذهم/ فأخذهتم ،(5) يةمهت اآل ،(72) يةقصصت اآل: تالزةيف األفعال ال ورد -1

 يةصد اآل ،(24-22-12-10-6-4) كفر اآلايت  ،(2) صلح اآلايت ،(22-21-5) اآلايت
 ،(7) يةاتبوا اآل ،(12) يةد عي اآل ،(67) يةخلقكم اآل ،(64) يةرزقكم اآل ،(42) يةحكم اآل ،(37)

-47-22-5-21) اآلايت ،كانوا/ كان  ،(27) يةاآل ،عذت ،(45) يةمكروا اآل ،(17 ) يةقالوا اآل
63-72-22-23.) 

 .املاضي يف بناء فـََعل يـَف ع ل يف الفعل َصَلح الفعل دللةيلي بيان  وفيما
ممخمحمجميلىلملخلٱُّٱٱ:ورد يف قوله تعاىل(: صلح) الفعل
 .( ) َّجهينىنمنحنخنجنيمىم

اَلف  اْلَفَساد    حَ لَ صَ " "َصَلَح ب َفْتح  الالم  : َوي  َقال  . َصل َح الشَّْيء  َيْصل ح  َصاَلًحا: ي  َقال  . يَد لُّ َعَلى خ 
وقد  ،ونصر حَ تَ من ابب ف َ  ،وهو ضد الفساد ،(4)"َيْصل ح َصَلحَ ...جاء يفعل على األصل، ورمبا."(3)

 ،وأتيت داللته يف إزالة الفساد وهو إصالحه ،أزال ما فزه من فساد: ح أيصلَ فزقال أَ  ،يتعدى ابهلمزة
كما جاء يف معاين   ،(5)"وَصل حَ  ،َصَلَح الشيء ،وهو من ابب فَعْلت وفَ ع ْلت": وجاء عند ابن قتزبة

 :على اهلاء واملزم يف قوله اويصلح أن يكون عطفً  ،وأدخل من صلح أي،(: "ه 311: ت) القرآن للزجاج
(: ه 745: ت) حزان وبأوذكر . (6)"فزكون املعىن َوَعْدتَ ه ْم ووعدت من صلح من آاَبئ ه مْ ( َوَعْدتَ ه مْ )
وهذا من دعاء " ،(7)"َصل ح فهو َصل زح وَصَلح فهو صاحل: يقال ،بضم الالم( َصل ح) وقرأ ابن أيب عبلة"

 ،همأعزن   قرَّ حىت تَ  ،هم ومن صلح من آابئهم وأزواجهم وذرايهتم ،املالئكة للذين رجعوا عن ذنوهبم
ألن املؤمن إذا دخل اجلنة سأل عن أبزه وابنه وأخزه أين هم؟ حىت إذا قزل له أهنم مل  ؛همنفوس   وتسرتيحَ 

 . (8)"يةمث تال سعزد بن جبري هذه اآل ،فزلحقون به يف الدرجة. يل وهلم إين عملت  : قال. كيبلغوا درجتَ 
                                                           

 .164حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( (1
 .2اآلية : سورة غافر(2) 
 (. صلح) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة (3) 
 .422ابن قتزبة، ص: أدب الكاتب( 4) 
 .476ص ،نفسه املصدر(5) 
 .362/ 4 ،إبراهزم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: معاين القرآن وإعرابه (6) 
 .734/ 7ابن حزان، : تفسري البحر احملزط( 7) 
 . 516/ 2 ،جمموعة من العلماء إبشراف جممع البحوث اإلسالمزَّة ابألزهر: التفسري الوسزط للقرآن الكرمي: ينظر (2) 
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 ،أتيت من تصدره حلرف الصاد، وهو من حروف األطباق واالستعالء(: حَ لَ صَ )    ل زَّةالصوت الداللة   وأما
احلروف يف األلفاظ اليت  فذَّة طغى هبا على معاين معظم   زَّةشخص زَّةالصوت منحته هذه اخلصائص   لقد"
طبزعته  من، و زَّةبته شدة وقوة وفاعلمعىن، ومن صال وذكاءَ  صورة   صوته صفاءَ  ها من نقاء  ها، لزعطزَ صدر  ت  

 .(1)" زَّةنق زَّةمادة صوت يَّةالصفري 
َعل: رابًعا  :َفع َل يـَف 

 يةفرحوا اآل ،(25) ،(72) خسر اآلايت ،(9) يةرمحته اآل ،(7) يةأمنوا اآل: تالزةيف األفعال ال ورد
 (.17) يةكسبت اآل  ،(14) يةكره اآل  ،(23)

 (.40) ورد منه الفعل؛ عمل :يـَف ع ل - َفع لَ : سادًسا
 (.35)رَ ب   ورد منه الفعل؛ كَ  :يـَف ع ل -فـَع لَ : سابًعا

 : اليت وردت مزيدةً  بنيةيلي األ وفيما
 :يفع  ل–فعَّل -3
ب كذ    ،(5) يةل اآلبد   ،(64) يةوقد ورد منه يف سورة غافر؛ صوركم اآل ،العني يف مضارعه بكسر 

 (.70) يةبوا اآلكذ    ،(5) يةاآل
 : يفع ل-لأفع -6 

 يف اآلايت ،أاتهم/ آتزنا) :تالزةالفعل وورد يف سورة غافر منه األفعال ال يَّةعلى تعد هذا البناء   يدلُّ 
 ،(53) يةأورثنا اآلو  ،(72-23) اآلايت ناأرسل/ وأرسل ،(11) يةأحززتنا اآل/ وأحزا ،(35-53-56)

 (. 22) يةوأغىن اآل ،(64) يةوأحسن اآل

وهي الداللة  ،املشاركة" ،وأتيت داللة هذا الباب(: 5) يةمنه الفعل جادلوا اآل ورد: ي فاع ل-فاَعل-1
 . (2)"على أن الفعل حادث من الفاعل واملفعول مًعا

داللة التضعزف على التكثري "وأتيت  ،(3) يةورد هذا البناء يف الفعل تولون اآل :يتفعَّل–تفعَّل -6
 .  (3)"واملبالغة

وقد مت تناول هذا الفعل يف  ،(47) يةاستكّبوا اآلمنه يف السورة؛  ردو : يستفع ل-استف َعل-3
 . مبحث الصريورة

                                                           

 .151حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( 1) 
 . 35، (ت: د)، (ط: د)بريوت، -عبده الراجحي، دار النهضة العربزَّة للطباعة والنشر: التطبزق الصريف( 2) 
 . 33ص عبده الراجحي،: التطبزق الصريف(3) 
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تَ -افتَعل-4 وأتيت  ،(7) يةاتبعوا اآل ،(11) يةفاعرتفنا اآل: تالزةال األفعال   من هذا البناء   ورد: ع ليف 
 . داللته على املطاوعة

 ،(يَ ْفع ل-فَ َعل) :اليت وردت يف سورة غافر من ابب زةضح أن داللة األفعال املاضم يتَّ على ما تقدَّ  بناءً 
 (.جاء)وأتيت مع أمر هللا العظزم كما يف الفعل ،أتيت للداللة على احلركة واإلتزان بسهولة

كما يف   زَّةوالسمع زَّةالداللة تظهر يف تضافر األدلة العقل زَّةفنجد أن مجال(: يَ ْفَعل -فَ َعلَ ) أما ابب   
 (.هنى) الفعل

 :وردت أيًضا من ابب ،وداللته إزالة الفساد( حصلَ ) الفعل(: يْفع ل - فَ َعل) لة املاضي يفدال ومن
 وجتيء ،وفرح ،وحزن ،ومرض ،كسقم  ،واألضداد ،ر فزها العلل واألحزاناليت يكث   األفعال(: يَ ْفَعل َفع لَ )

 .يف األلوان والعزوب واحللي كلها علزه

جاءت داللته على ( يستفع ل - استْفَعل) ،التكثري واملبالغة ت داللته علىجاء( يتفعَّل –تفعَّل ) و
 .وقد جاءت داللته على املطاوعة( يْفَتع ل - افتَعل) ،الصريورة
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 الثاين املبحث
 يَّةاَل م َضار ع الزََّمن   اَل ف ع ل   دللة

 

لنون والتاء وهو ما يعتقب يف صدره اهلمزة وا" :بقوله ضارعالفعل امل( ه 643:ت) ابن يعزش َعرَّف
وله إذا كان  ،"أفْ َعل  : "وللمتكلم ،"يَ ْفعل  : "، وللغائب"تَ ْفَعل  : "وذلك قولك للمخاطب أو الغائبة ،والزاء

والالم يف . ويشرتك فزه احلاضر واملستقبل. وتسمى الزوائد األربع ،"نَ ْفَعل: "أو مجاعة امع غريه واحدً 
 ،وبدخوهلما علزه قد ضارع االسم ،سوف لالستقبال خملصة للحال كالسني أو" لزفعل اإن زيدً : "قولك

أي أنه ما بدأ هبمزة ونون واتء وايء وهي جمموعة يف  . (1)"واجلزم مكان اجلر ،فأ عرب ابلرفع والنصب
 ".أنيت"كلمة 
زه النحويون املضارع، ومعىن املضارع"و ضارعته، ) :شاب ه، ي قال   امل: هذا القبزل من األفعال يسم  

وأصل  املضارعة تقابل  السَّْخَلنْي على َضرْع الشاة عند . إذا صرَت مثله( اكلته، وحاكزتهوش وشاهبته،
: ، إذا أخذ كل  واحد حَبَلَمة من الضرع، مث  اتُّسع، فقزل لكل  مشتبَهنْي (َتضارع السخالن) :الرضاع، ي قال

شاهبها مبا يف أو له : األمساَء، أي واملراد أنه ضارَعَ (. الرضع) ال من( الضرع) متضارعان، فاشتقاق ه إذا من
، فأ عرب (يقوم) ، و(تقوم) ، و(نقوم) و( أقوم) :والزاء، حنو   ءمن الزوائد األربع، وهي اهلمزة والنون والتا

ا َلم ا دخلت علزه، جعلْته على صزغة صار هبا  لذلك، ولزست الزوائد هي اليت أْوجبت له اإلعراَب، وإمن 
 .(2)"ة  أوجبت له اإلعرابمشاهبًا لالسم، واملشاهب
 :يف سورة غافراألفعال الواردة 

 (: يـَف ع ل - فـََعل) ابب -(أ) :أوًل 
 :تالزةيف سورة غافر يف األلفاظ ال ورد

 يةاآل وتعقلون(13) يةوينزب اآل ،(19-16) اآلايتخيفى / ختفيو  ،(22-20) يسريوا اآلايت 
 ،(7) يةوحيملون اآل ،(72-50-22) يت اآلايتأي/ أتتزكم/ وأتتزهم(. 77) يةويرجعون اآل ،(67)

-29) ويهدي اآلايت/ وأهدكم/ وأهديكم/ ويهدي/ وهدى ،(20-20) يقضون اآلايت/ ويقضي
-34-33) ويضل اآلايت/ ويضلل ،(22) يةويصبكم اآل ،(40-17) اآلايت وجيزئ ،(32-22
 يةوتنكرون اآل ،(22) يةويكسبون اآل ،(77-22) ونعدهم اآلايت/ ويعدكم ،(9) يةوَيق  اآل ،(74

 (. 74) يةيضل اآل ،(72) يةويسجرون اآل ،(69) يةويصرفون اآل ،(20-7) وحيملون اآلايت ،(21)
 

                                                           

 .210/ 4شرح املفصل، البن يعزش، ( 1) 
 .210/ 4، نفسه صدرامل( 2) 
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  :أييت
 .( ) َّجتهبمبخبحبجبُّٱ: قوله تعاىليف ورد 

 .( ) َّجميلىلملخلُّٱ: وقوله تعاىل

 .( ) َّخيحيجييهىهمهجهينىنُّٱٱٱ:وقوله تعاىل
عن أمر قد  يةاوهو أسلوب للحك" ،(نكا)   ب على الزمن املاضي القرتانه( 22) يةيف اآلت داللته جاء
كل ذلك يف الكالم ( كان) فزه أن أييت الفعل بعد والضابط ،كًماحقزقة أو ح   ،يف زمن غري قريب ،حدث

 .( )"فزه حدوث  الفعل  عَّب م دَّة   تغرقوهو زمان  سابق  اس. اإلجيايب والسلب على السواء
لته عند فندريس أن الفعل املضارع يسبقه فعل الكون لتأيت داللته على االستمرار يف جاءت دال"

 .(5)"دام حسان جعل داللته املاضي املتجد  بزنما الدكتور متَّ  ،املاضي
 .فقد جاءت داللتها على املستقبل ،(72) يةأما يف اآل ،فدلت على احلال ،(50) يةيف اآل أما
 كما يف قوله  ،(يسريوا ،يرجعون) :تالزةاحلركة فقد وردت منه األفعال الداللة هذا الباب على  أما  -
 .( ) َّخنحنٱُّٱ :تعاىل

 .( ) َّمليكىكمكٱُّٱ: ويف قوله تعاىل
 :تعقلون
 .( )ٌٍََُّّّّّٰىٰرُّٱ: يف سورة غافر يف قوله تعاىل وردت
: الَعْقل  "و .(9)"ته د يَ َته، أعق له َعْقاًل وَعَقْلت  القتزَل، إ ذا َأْعطز. اجْلَْهل َعَقَل يعق ل َعْقاًل  ضد  " والعقل

دُّ احل ْمق، َواجْلَْمع  ع قول   الع ْلم ، أو ب صفات  اأَلْشزاء ، من ح ْسن ها : الَعْقل  "  .(11)"احل ْجر والنُّهى ض 
ا و  ها، وَكَماهل  ا،وق  ْبح  َرْين ، وَشر   الشَّرَّْين ، أو م طْ  ن  ْقصاهن   .(11)"َلق  أل مور  أو الع ْلم  خَبرْي  اخلَز ْ

                                                           

 .22اآلية : سورة غافر( 1) 
 .50اآلية : سورة غافر( 2) 
 .72سورة غافر اآلية ( 3) 
لع َّب للطباعة دار ا ،Feriduddin AYDINفريد الدين آيدن (: ابملقارنة مع اللغات األجنبزَّة)األزمنة يف اللغة العربزَّة : ينظر (4) 

 .12م، ص 1997، (ط:د)والنشر، إسطنبول، 
 .247ص: الزمن واللغة( 5) 
 .77اآلية : سورة غافر( 6) 
 .22اآلية : سورة غافر( 7) 
 .67اآلثة : سورة غافر( 2) 
 (.عقل) مادة  ،ابن دريد ،مجهرة اللغة (9) 
 (.عقل)ابن منظور، مادة : لسان العرب( 10) 
 .1033/ 1 ،الفريوزآابدى :القاموس احملزط (11) 
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 أما داللتها عند املفسرين ،مبعىن العلم ،احلمق وضدَّ  ،اجلهل عند اللغويني ضدَّ ( عقل) لفظة جاءت
هنا ذكر ألطوار خلق " ،(1)"وتؤمنوا أبنه الواحد األحد -تعاىل -تعقلوا دالئل قدرته لكي" :فمنها

بعد ذلك كله  ،يف آجالكم مث ميدُّ  ،طفااًل مث خيرجكم أ ،ةمث من علق ،ةمث من نطف ،اإلنسان؛ من تراب
: ومجلة."(3)"لكي تعقلوا ما يف ذلك التنقل يف األطوار من فنون احلكم والعّب. "(2)"أفال تعقلون؟

ر أي لعل كم تعلمون ذلك ولعل كم هلا معطوفة على تعلزل مستأنف مقدَّ  ال حملَّ « لعل كم تعقلون»
 .(4)"خّب لعلَّ يف حمل  رفع  تعقلون: لةومج ،تعقلون

دعاهم  ،بعد أن ذكر أطوار اخللق ،دون غريها( تعقلون) النص القرآين يف اختزار لفظة زَّةوتظهر مجال
؛ العقال يف (عقل) تتجلى يف وظزفة زَّةفهناك رابطة ذهن زَّةالداللة الصوت ةزمن انح أما ،لزتفكروا بعقوهلم

فهناك ربط بني الوظزفة احملسوسة والوظزفة  ،ئقهاالعقل يف ربط األشزاء حبقا ،ربط البعري يف موضعه
 . والتجدد يَّةداللتها على االستمرار  وأتيت ،(5)ةرَّداجمل

 زَّةمن شدة وأحاسزس ملس ط الكلمة وما فزهاتظهر حبرف القاف الذي يتوسَّ ف :زَّةداللتها الصوت أما
 . خلق هللا ر يفر والتدبُّ التفكُّ  بوهو يتناسب مع املوقف الذي يتطلَّ  ،(6)فزها من القساوة والصالبة

 :وورد الفعل املضارع يف قوله تعاىل: يضل - يضلل - أ
ىنخنمنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلٱُّٱ
ٌٍّّٰىٰرٰذييميىيخيحيجييهىهمهجهين
ََّّ( ). 

جخجحمحمجحجمثهتمتختحتجتهبخبمبحبجبٱٱُّٱ: وقوله تعاىل
 .( ) َّخسحسجسمخ

 ضالاًل  يضلُّ  ضلَّ " :(ه321ت) دريد ابن عند جندها اللغة، يف( ضلَّ ) لفظة عن البحث وعند
  إ ذا مل يهتد  يف  اأَلْرض ضالاًل  وضلَّ . َله    إ ذا مل يهتد  يف  اأْلَمر ضالاًل  وضلَّ . اهْلدى والضالل ضدَّ 

 .(1)"للسبزل

                                                           

 . 101/ 3 ،الصابوين: صفوة التفاسري (1) 
 . 661/ 2: التفسري الوسزط للقرآن الكرمي( 2) 
 .336/ 12األلوسي، : روح املعاين( 3) 
 .271/ 24 ،حممود صايف: اجلدول يف إعراب القرآن (4) 
 .44حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: ينظر( 5) 
 .144ص،  املرجع نفسه :ينظر (6) 
 .34اآلية : سورة غافر (7) 
 .74اآلية : سورة غافر( 2) 
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د ، َوه َو َضَزاع  الشَّْيء  َوَذَهاب ه  يف   و: "جندها اللغة مقايزس ويف : ي  َقال  . َحق  ه  َغرْي   يَد لُّ َعَلى َمْعىًن َواح 
لُّ َوَيَضلُّ   يف الضزاع وهو ،السبزل إىل يةاهلدا عدم أو يةاهلدا عدم: اللغويني عند هي إذن .(2)"َضلَّ َيض 

 .يهتد   مل إذا ذلك نقول ،األرض
 يعنزهم فهو ،كذاب مسرف هو من هللا ويضلُّ  ،الرسل تكذيب على هلم توبزخ" هي: املفسرين وعند

  . (3)"األنبزاء رساالت يف املراتبون املسرفون هم إذ ،األنبزاء اكذبو  أبهنم
 ،اإلضالل أضافه إىل نفسه عندما ذكر -سبحانه وتعاىل -أن هللا": من أسرار البزان يف القرآن

 ،ومل يسنده لنفسه ،يفعله مع الذين يستحقونه طارئللداللة على أن هذا الضالل  ،فقط زَّةابلصورة الفعل
 ،(74) يةاآل ويف ،(34) يةكما يف اآل  ،زَّةلذلك مل يسنده لنفسه ابلصورة االمس ؛صفات هللا وهو لزس من

يبىبنبزبمبٱُّٱ :تعاىل قوله يف كما ،له اثبًتا وصًفا جعله ابإلضالل الشزطان وصف ملا أنه حني يف
نتمتزترتٱُّٱ :وجعله متجدًدا يف قوله تعاىل ،( ) َّيتىتنتمترتزت

 يف امتجددً  ااثبتً  الشزطان وصف علفج ،(5)َّىثنثمثزثرثيتىت
ٱ. (6)"يةاهلدا يف متجدد اثبت فهو هللا وصف أما ،اإلضالل
 زَّةاإلمساع بقوهتا تتمزز اليت ،املتوسطة األصوات أحد وهو ،اجمهورً  اجانبز   لثواي  " الالم صوت جند

 (.يضلُّ ) للفظة والزماين   املكاين   البعد مع تتناسب وهي (7)،عالزةال
-29—13)/ أريكم/ نرينك/ أمل تر/ يريكم :ورد هذا البناء يف الكلمات( يـَف َعل -فـََعلَ  ) -ب
 يسحبون ،(75) مترحون ،(35) عيطب ،(5) لزدحضوا ،(15) يشاء ،(15) يلقي ،(69-77-21

 ،(71) يةيسحبون اآل ،(79) يةلرتكبوا اآل ،(25-52) ينفعهم اآلايت/ ينفع ،(26) يظهر ،(71)
(. 63) يةاآل جيحدون ،(26 ) يةيبدل اآل  
 :هذا البناء يف الكلمات ورد (:يف ع ل-فـََعل) -ج

-21) فزنظروا اآلايت ،(62-47) يةيقول اآل ،(26) يةلزدع اآل ،(164) ،(10) اآلايت تدعون
 يةيغررك اآل ،(5) يةلزأخذوه اآل ،(10) يةفتكفرون اآل ،(15) يةاآل نذري ،(22) يةيكتم اآل ،(22

 لزدعو اآلايت/ تدعون/  تدعوا/ تدعونين /  أدعوكم/ تدعونين / أدعوكم  ،(34) يةيبعث اآل ،(4)
                                                                                                                                                                       

 (. ضلل) ابن دريد، مادة : مجهرة اللغة( 1) 
 (. ضلل) ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 2) 
 .445/ 7تفسري البحر احملزط، : ينظر( 3) 
 .15اآلية : سورة القصص (4) 
 .4اآلية : سورة احلج( 5) 
املكتزَّة  ،بدون رقم. م2009-ه 1429 ،1ط ،األردن -عمان ،دار الفكر ،فاضل السامرائي: أسرار البزان يف التعبري القرآين: ينظر (6) 

 .الشاملة
 .29عبد القادر عبد اجللزل، : علم الصرف الصويت( 7) 
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/ يك / نكن / يكون / تك / يك/ يك /  ،(29) يةينصران اآل ،(41-20-26-42-43-74-66)
 ،(40) يةيرزقون اآل ،(67-25-74-62-50-22) يكون اآلايت/ كان / تكونوا / فزكون 

يشكرون  ،(61) يةلتسكنوا اآل ،(51) يةلننصرن اآل ،(51-46) يةاآل يقوم/ تقوم ،(46) يةيعرضون اآل
 يةأتكلون اآل ،(67) يةخيرجكم اآل ،(66) يةأعبد اآل ،(63-62) تؤفكون اآلايت/ يؤفك ،(61) يةاآل
-36) ولتبلغوا اآلايت/ ولتبلغوا/ لتبلغوا/ أبلغ/ تبلغوا ،(62) يةميزت اآل ،(77) يةيرجعون اآل ،(79)

 (.37) يةألظن اآل ،(67-67-20
-7) يؤمنون؛ اآلايت/ يؤمن/ تؤمنوا / يؤمنون: تالزةعلى هذا البناء األفعال ال ورد :ف ع لي-َفع ل-د
12-17-59 .) 

-57-19) يعلمون اآلايت/ يعلمون/ يعلم: تالزةعلى هذا البناء األفعال ال ورد :يف َعل-َفع ل-ه
لكمكاكيقىقيفىفيثُّٱ( 70) يةويف اآل ،(75) يةتفرحون اآل ،(70
 ،اليت تسبق أحداث التمتع واللهو" الفعل يعلمون مسبوقًا بسوف  جاء ،(   ) َّمليكىك

وكأنه ترك لألعني التصور أو  ،تقع فزه نفسي   فكأن هلا إطار   ،اد الزمن الفاينفكأنه يعّب عن امتد
يء سوف قطع هذا وجم ،لزقع العلم ابحلساب ،ينتهيوأن هذا االمتداد سوف  ،اإلحساس ابمتداد الزمن

 .(2)"األحداث تابععلى تيدلُّ مبا  ،وهي أتيت يف إطار من التمهل ،االمتداد
 يةيستوي اآل ،(60) يةيستكّب اآل: تالزةورد على هذا البناء األفعال ال وقد :يستفع ل - استف َعل-و

 (.44) يةفستذكرون اآل ،(7) يةيستغفرون اآل ،(23) يةيستهزئون اآل ،(52)
 (.72) يةنقصص اآل ،(13) يةينزل اآل: تالزةعلى هذا البناء األفعال ال ورد :ي فعُّل-فعَّل-ز
 :يـ ف ع ل-أفـ َعل-ح
 تشركون اآلايت/ يشرك ،(32-30) أخاف اآلايت ،(26) يةل اآلقت  أَ  ،(62 ) يةزت اآلزي ومي  حي  

 (. 44) يةوأفوض اآل ،(12-73)
 :ي فاع ل-فاَعل -ط

يتحاجون  ،(10) يةينادون اآل ،(69-56-35-4) ادلون اآلايتجي/ جيادلون/ جيادلون/ جيادل
 (.47) يةاآل

 (. 13) يةاآل يتذكر :يـَتَـف عَّل-تَفعَّل -ي
 (.49)يةخفف اآل ،(7) يةيسبحون اآل: تالزةهذا البناء يف األفعال ال ورد: يـ ف ع  ل –فعَّل  -ك
 يتوىل - توىل: يتفعَّل-تفعَّل -ل

                                                           

 .70اآلية : سورة غافر(  (1
 . 295ص ،الزمن واللغة: ينظر( 2) 
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مهجههنمنخنحنجنممخمحمجمهلملٱُّٱ:يف قوله تعاىل ورد
  (1)َّخيحيجيٰه

 

َمْعَناه  (: "ه 745: ت) حزان يبأيف تفسري  جاء. (2)"َهار اًب أَْدبَ رَ ( َوىلَّ ) : "الصحاح يف جاء
 ،ين من النارفار  : ويف معىن آخر ،ون عنه منصرفني إىل النارأي تول   ،وتولون بدل من يوم التناد."(3)"فَار  ينَ 

فوجدوا املالئكة صفوفًا  ،طر إىل آخر من أقطارهافرتاهم يتنقلون من ق   ،وا منهانار فرُّ ال إذا مسعوا زفريَ 
 .(4)"فزومئذ لزس هلم من هللا من عاصم ،فال ينفعهم اهلرب ،صفوفًا
ون من هول ما جيدونه من عذاب يوم فهم يفرُّ  ،صور حال الكافرين يوم القزامةالكرمية ت   يةاآل إنَّ 
، فجيء ابلتعبري (ونتولُّ ) لعاملها وهو( حااًل ) فقد وردت مدبرين ،هلم من هللا صمَ يوم ال عا ،القزامة

 .ابلفعل املضارع عن حال من املستقبل الذي هو يف علم الغزب

فحرف التاء املهموس  ،يتصدره من حرف التاء الذي فتأيت، (تولون)يف الفعل  زَّةالداللة الصوت أما
قرع الكف ابألصبع قرًعا بقوة أنهسمع وكوصوته الذي ي   ، الطبزعةالدال على االضطراب يف ،االنفجاري

 .منه الكافر مولًزا مدبرًا من شدة ما يراه مع املوقف العظزم الذي يفرُّ  بوهو تناس ،(5)

يشمل أفعااًل  ( يَ ْفع ل -فَ َعل) اببمن ذلك أن ما ورد من الفعل املضارع يف سورة غافر من  نستنتج
وقد أتيت  ،على االستقبالدلَّ  على احلال ومنها مادلَّ  ومنها ما ،على املاضيكثرية جاءت داللتها 

 وأيًضا ،عشرة مواضع( يَ ْفَعل -فَ َعلَ  ) ورد من ابب ،مجالزات املضارع ابلداللة على احلركة واإلتزان
وورد ( َعليفْ -فَ َعلَ ) ،وأربعني موضًعا ةوردت يف مخس ،األفعال اليت وردت على هذا الباب( يْفع ل-فَ َعل)

 ،وورد يف أربعة مواضع( يْفَعل-َفع ل) ،وورد يف أربعة مواضع( فْ ع ل-َفع ل) ،يف أحد عشر موضًعا
ورد يف (: ي  ْفع ل-أفْ َعل ) ،وورد يف موضعني(: ي فعُّل-فعَّل) ،وورد يف مخسة مواضع(: يستفع ل-استْفَعل)

–فعَّل ) ،ورد يف موضع واحد(: تَ ْفعَّلي َ -فعَّل) ،وورد يف ستة مواضع (:ي فاع ل-فاَعل) ،سبعة مواضع
 للفعل زَّةورد يف موضع واحد وانقشت الباحثة الداللة الصرف (:يتفعَّل-تفعَّل) ،ورد يف موضعني(: ي  ْفع  ل

 ي   موسزق يف إضفاء مجال   لألفعال   زَّةسهمت الداللة الصوتأو  ،ه على املستقبلداللت   وجاءت، (يتوىل  )
 .ع معاين األلفاظيتناسب م رائع   وإيقاع  

                                                           

 .33آلية ا: سورة غافر( 1) 
 (. ويل) الرازي، مادة : خمتار الصحاح( 2) 
 .256/ 9ابن حزان، : تفسري البحر احملزط( 3) 
 .320/ 12األلوسي، : روح املعاين: ينظر( 4) 
 .55حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها( 5) 



 

117 

 
 

 الثالث املبحث
 يَّةَاأَلم ر  الزََّمن   ف ع ل   دللة

 
على املستقبل؛ ألنه يدلُّ و  ،وهو نقزض النهي ،طلب الفعل على جهة االستعالء أو اإللزام: األمر

 ،"اذهب واقتل واضرب: وأما بناء ما مل يقع فإنه قولك آمرًا: "يقول سزبويه ،يطلب به الفعل فزما مل يقع
، أي مل زَّةوبذلك فإن األمر داللته مستقبل ،(1)"إمنا أتمره مبا مل يقع ،وإمنا جيء األمر من الفعل املستقبل

 .فهو ينصرف إىل زمن االستقبال حيصل وإمنا سزحصل،
 :لغةً  األمر
 وهو الذي على طريقة املضارع" ،(2)"الفعل بصزغة خمصوصة مع علو الرتبة استدعاء  : "أبنه فعرَّ ي  

 ضاربويف ت ،يف تضع ضع: فنقول ،إال أن تنزع الزائدة ،ال خيالف بصزغته صزغته ،لفاعل املخاطبل
 ،ابلساكن مهزة وصل تبتدئ فإن سكن زدت لئالَّ  ،وحنوه مما أوله متحرك ،جْ ويف تدحرج دحر   ،بْ ضار  

صزغة واألمر طلب الفعل ب. (3)"ويف تنطلق وتستخرج؛ انطلق واستخرج ،فنقولك يف تضرب اضرب
 ،إذا كان من النظري إىل النظري اوطلبً  ،وله أمساء، فنسمزه أمرًا إذا كان من األعلى إىل األدىن ،خمصوصة

 .(4)إذا كان من األدىن إىل األعلى ودعاء
 : اصطالًحا األمر

 .(5)"افعل: قول القائل ملن دونه: "األمر
  ،اختالف بني القدامى واحملدثني حمطُّ  ملضارعللفعل املاضي وا زَّةإن الداللة الزمن :يَّةالزمن ودللته
قد  ،(ه 120: ت) فنجد سزبويهَ  ،تقسزمات الفعل وبعضهم مل يذكرها ضمنَ  ،فعل األمر ةكذلك دالل

 وأيًضا .(6)"واضرب ،واقتل ،اذهب: آمرًا: وإما بناء ما مل يقع، فإنه قولك: "ذكرها ضمن زمن املستقبل
َنَّه  َمْطل وب ب ه  ح ص ول َما مل حيصل أَو دَوام َما َواألَ (: "ه 911:ت) عند السزوطي مر م ْستَ ْقبل أبدا أل 

                                                           

 .21بنزة اجلملة الطلبزَّة وداللتها يف السور املدنزَّة، ص( 1) 
 . 410/ 1، 1349، 1حزدر آابد، ط -ابن الشجري، مطبعة دائرة املعارف العثمانزَّة: ايلأم( 2) 
 .52/ 7ابن يعزش، : شرح املفصل( 3) 
 . 229/ 4ه، املصدر نفس: ينظر( 4) 
 .37ص ،اجلرجاين: التعريفات( 5) 
 . 12/ 1سزبويه، : الكتاب( 6) 
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خنحنجنيمممىمخمحمجميلىلملخلُّٱٹٱٹ حصل
َْعىن رمزت َواحْلَالة  قَالَ  .(1 ) َّىنمن اْبن ه َشام إ ال َأن ي  رَاد ب ه  اخلََّْب حَنْو اْرم  َوال حرج فَإ نَّه  مب 

 ".ه  بتجديد الرَّْمي َولَْزَس َكَذل كَهذ ه َوإ الَّ َلَكاَن أمرا لَ 
 فهو يذهب مذهبَ : "بعدم وجود داللة الزمن يف األمر ،احملدثني جند السامرائي يؤيد الكوفزني ومن

ولكن داللته  ،وتفسريه ذلك أنه حدث ،بعاد األمر أن يكون قسزًما للماضي واملستقبلإالكوفزني يف 
 .(2)غري واضحة زَّةالزمن

 :(3)بع هياألمر أر  صزغ
زغوهذه : األمر فعل -1 وأكثرًا وروًدا يف سورة غافر؛ فقد  ،الكرمي القرآنة هي أكثر وروًدا يف الص  

 .مرة( 25) وردت بصزغة فعل األمر
زغمل يرد من هذه . الفعل املضارع املقرتن بالم األمر -2  (.هرب   ولزدع  ) :ة إال لفظة واحدة وهيالص  
 .ورةمل يرد يف الس. فعل األمر اسم -2
 مل يرد يف السورة. املبدل من فعل األمر املصدر -3

 . (4)"التمين ،اإلهانة ،التعجزز ،التسخري ،التعجب ،اإلابحة ،الدعاء: "أخرى، مثل األمر ملعان   وخيرج
 :تاليةاألمر الواردة يف سورة غافر جاءت يف األلفاظ واآلايت الأفعال 

 ،(25) اقتلوا ،(12) وأنذرهم ،(46-2) هموأدخل ،(9-7) وقهم ،(7) فاغفر ،(26) ربه ولزدع
 ادعوا/ فادعوه/ ادعوين/ فادعوا/ ادعوا ،(32) اتبعون ،(32) ابن يل ،(26) ذروين ،(25) استحزوا

 استعذ ،(55) سبح ،(55) استغفر ،(77-55) فاصّب/ اصّب ،(-14-26-49-50-60-65)
 (.62) كن  ،(66) قل ،(56)

الة  ،الواردة يف سورة غافرحتلزل لبعض أفعال األمر  يلي وفزما علًما أنه قد تناولت الباحثة األلفاظ الد 
 :على الطلب

 

 

 
                                                           

 .1اآلية : سورة األحزاب( 1) 
 .21م، ص1923-ه 1403، 3بريوت، ط-ه وأبنزته، إبراهزم السامرائي، مؤسسة الرسالةالفعل زمان: ينظر( 2) 
اململكة اجلملة الطلبزَّة يف القرآن، دراسة حنويَّة نظريَّة وتطبزقزَّة، دمحم عبد هللا بن صويلح املالكي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، ( 3) 

 40م، ص2010-ه 1430العربزَّة السعوديَّة، 
 .41املرجع نفسه، ص (4) 
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 :قل -أ
فـََعلًّ يـ َفع  ل  ا فـ َعل  (: ق ل   -يقول–قال ) 

جضمصخصحصُّٱ :تعاىلووردت يف قوله  ،(1)
الكالم على الرتتزب، : القول: قول: "يف لسان العرب جاء .( ) َّمظحطمضخضحض

، والفاعل قائل، قال يقول قواًل : لا، تقو ا كان أو انقصً لفظ قال به اللسان، اتم   لُّ وهو عند احملقق ك
ا واعلم أن قلت يف كالم العرب إمنا وقعت على أن حتكي هبا ما كان كالمً : واملفعول مقول؛ قال سزبويه

هي يف  قالوا": وجاء يف املعجم املفصل ،(3)"، يعين ابلكالم اجلمل كقولك زيد منطلق وقام زيدال قواًل 
 .(4)..."اللغة تكلموا

ْن َريب   من احلجج واآل"  ْن د ون  اّللَّ  َلمَّا جاَءين  اْلبَ ز  نات  م  ايت ق ْل إ ين   هن  زت  َأْن أَْعب َد الَّذ يَن َتْدع وَن م 
 زَّةايت التكوينرات لآلمفس    زَّةعلزها فإن اآلايت التنزيل دة ألدلة العقل منبهة  أو من اآلايت لكوهنا مؤي   

 وجلَّ  وأخلص له عزَّ  -تعاىل -َأْن أ ْسل َم ل َرب   اْلعاَلم نَي أي أبن أنقاد له ْرت  َوأ م   زَّةواألنفس زَّةاآلفاق
 .(5)"ديين
 زَّةالفعل ،وإرادة معىن فوق الداللة ،والوقوع ،والتجاوز ،زَّةوأشهر معاين هذا الباب داللته على الفوق"
 .(6)"زَّةالزمن
 .(7)اعة تنفجرأو فقَّ  ،رارة تنكس  فكأنه فخَّ  ،زَّةمسع يَّةحبرف القاف أوحى أبحاسزس بصر  تصدرهو 

 :استحيوا: اثنًيا
جكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعٱُّٱٱٹٱٹ

  .( ) َّخكحك
، َواآلَخر  االْست حْ : َواْلَزاء  َواحْلَْرف  اْلم ْعَتلُّ َأْصاَلن   احْلَاء  "  اَلف  اْلَمْوت  َا خ   .(9)"َزاء  َأَحد مه 

وقد حزي  ،التوبة واحلشمة: واحلزاء ،...،واستبقاه ومل يقتله ،أبقاه حًزا ،استحزاه": يف اللسان وجاء
ويتعدى استحزا حبرف وبغري  ،التقاء الزائني ةزاألخرية كراه حذفوا الزاءَ  ،ىحزاء واستحزا واستح همن

 .(1)"حرف
                                                           

 .22عبده الراجحي، ص: التطبزق الصريف( 1) 
 .66اآلية : سورة غافرة( 2) 
 (. قول) مادة  ،ابن منظور: لسان العرب (3) 
 333املعجم املفصل يف علم الصرف، راجي األمسر، ص( 4) 
 .336/ 12، (ه 1270)األلوسي : روح املعاين( 5) 
 . 26هنر، صهادي : علم الداللة التطبزقي( 6) 
 .144حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: ينظر( 7) 
 .25اآلية : سورة غافر( 2) 
 (. حزا)ابن فارس، مادة : مقايزس اللغة( 9) 
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أحزاء أو يطلبون هنَّ لى الطلب للحزاة أي يبقو عيدلُّ استفعال  واالستحزاء  ": وقال ابن عاشور 
 . (2)..."حزاهتن

 .(3)"كي يصدوا عن مظاهرة موسى علزه السالم  أي أعزدوا علزهم ما كنتم تفعلون هبم أواًل "
أي طلب منهم إبقاء  ،من ذلك أن داللة الطلب جاءت عند ابن منظور وابن عاشور للحزاة ونستنتج

 قزد احلزاة  النساء عند َسْبز ه نَّ على
إىل  ثانزةن قلت حركة الضم يف الزاء ال -بزاءين -يستحزونفزه إعالل ابحلذف، مضارعه : استحزوا"و

فلم ا انتقل الفعل إىل  ،اللتقاء الساكنني فأصبح يستحزون ثانزةال( الزاء) األوىل لتخفزف الثقل، مث  حذفت
على الرقة والنعومة السني يف مطلعه لتدلَّ  زَّةالوتّبز مج. (4)"وزنه استفعوا.. األمر بقي اإلعالل السابق

 . كرقة النساء ونعومتهنَّ   ،(5)
ورد يف بناء فَ َعل يَ ْفع ل واألمر منه افعل، وورد يف قوله (. اصّب - يصّب – صّب) :اصب -ب
 .( ) َّيقىقيفىفيثُّٱ:تعاىل

جنممخمحمجمهلملحلخلجلمكلكخكُّٱ:تعاىلوقوله
 .( ) َّخنحن

ويقال  ،الصّب وهو احلبس: األول ،الصاد والباء والراء أصول ثالثة(: "ه 393: ت) ابن فارس قال
 .(8)"صّبت نفسي على ذلك األمر أي حبستها

 عاجل العصاةَ س، هو الذي ال ي  الصبور تعاىل وتقدَّ : يف أمساء هللا تعاىل: ّبصَ " :العرب لسانيف  وجاء
من معىن احللزم، والفرق بزنهما أن املذنب ال أيمن العقوبة  املبالغة، ومعناه قريب بنزةابالنتقام، وهو من أ

 .(9)"يف صفة الصبور كما أيمنها يف صفة احللزم
لصَّّْب  أَتْن زًسا َله ، َوإ الَّ فَ ه َو، َعَلْزه  السَّالم ، يف  َغا -تَ َعاىَل  -أََمرَ "   " (11)الصَّّْب  ة  يَ نَب زَّه  اب 
 .(11)"نَّ َوْعَد اّللَّ  َحق  ابلنصر ال خيلفه، واستشهد حبال موسى وفرعونإ  . على أذى املشركني فَاْصّب ْ " 

                                                                                                                                                                       

 (. حزا)ابن منظور، مادة : لسان العرب ( 1) 
 .476/ 1ابن عاشور، : تفسري التحرير والتنوير( 2) 
 .55/ 5البزضاوي، : لتأويلأنوار التنزيل وأسرار ا( 3) 
 .237/ 24 ،حممود صايف: اجلدول يف إعراب القرآن (4) 
 .261دمحم املبارك، ص: فقه اللغة وخصائص العربزَّة: ينظر( 5) 
 .55اآلية : سورة غافر( 6) 
 .77اآلية : سورة غافر( 7) 
 ( .صّب)ابن فارس، مادة : معجم مقايزس اللغة( 2) 
 (. صّب)ظور، مادة ابن من: لسان العرب( 9) 
 279/ 9أبو حزان، : البحر احملزط يف التفسري( 10) 
 . 61/ 5 ،البزضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (11) 
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صّبت الدابة حبستها بال علف والصّب حبس : يقال ،اإلمساك يف ضزق(: ه 502: ت) الراغب قال
ولف بني والصّب لفظ عام ورمبا خ   ،ا يقتضزان حبسها عنهأو عمَّ  ،العقل والشرع يقتضزهالنفس على ما 

 .(1)"حبسب اختالف مواقعهأمسائه 
ملسو هيلع هللا ىلص وما نتزجة هذا الصّب إال  لتأنزس النبَّ  ،على اهلدوء والسكون داللة الطلب يف صّب لتدلَّ  وأتيت

 .فالصّب مقابل النصر. النصر
ارفزه ترجزع وتكر  ،ط الشدة والرخاوةجمهور متوس   : "فهو ،(اصّب) يف الراءتّبز يف  زَّةالصوت والداللة

 .تتناسب مع معىن الصّب ،(2)
: ومن دالالهتا ،مرة( 25) وروًدا يف سورة غافر؛ فقد وردت بصزغة فعل األمر أكثرأفعال األمر 
وقد جاءت يف فعل  ،زَّةالزمن زَّةالفعل ،وإرادة معىن فوق الداللة ،الوقوعو  ،والتجاوز ،زَّةداللته على الفوق

 .(استحزوا) واحلزاة يف الفعل ،األمر قل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .273الراغب، ص: املفردات( 1) 
 .23حسن عباس، ص: خصائص احلروف العربزَّة ومعانزها: ينظر( 2) 
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 كشاف أبوزان املشتقات الواردة يف سورة غافر
 اسم الفاعل بنيةأ: أول

 يةرقم اآل عدد مرات وروده الوزن
 3 1 غافر
 3 1 قابل
 16 1 ابرزون
 56 1 هببالغي
 12 1 كاظمني
 12 1 ظاملني
 19 1 خائنة
 21 1 عاقبة
 5 1 ابطل
 16 1 الواحد
 23 1 مبني
 21 1 واق
 24 1 ساحر

 76 -35 -27 2 /متكبين/ متكب
 14 1  لصني
 40-22 2 مؤمن
 37-22 2 كاذب
 33 2 أدبر/ مدبرين

 22 1 صادق
 43-34-22 3 مسرفني/ مسرف

 33 1 عاصم
 33 1 هاد
 34 1 مراتب
 40 1 صاحل
 52 1 مسيء
 60 1 داخرين
 61 1 مبصرا
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 47 1 مغنون عنا
 62 1 خالق
 25-74 2 نالكافري
 76 1 خالدين
 72 1 مبطلون
 24 1 مشركني

 
 اسم املفعول بنيةأ: اثنًيا

 يةرقم اآل عدد مرات وروده الوزن
 67 1 مسمى

 

 صيغ املبالغة بنيةأ: اثلثًا
 يةرقم اآل عدد مرات وروده الوزن
 3 1 شديد
 2 1 العليم
 42-2-2 3 العزيز
 7 1 اجلحيم
 2 1 احلكيم
 9 1 العظيم

 12 1 لكبريا
 15 1 رفيع
 16 1 القهار
 17 1 سريع
 56-20 2 مسيع
 12 1 شفيع
 12 1 محيم
 52-56-44-20 4 بصري
 22-24 2 كذاب
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 مجع املذكر السامل بنيةأ: ارابعً 
 يةرقم اآل عدد وروده الوزن
 65-14 2  لصني
 25-74-50-25-14 5 كافرين/ كافرون

 16 1 ابرزون
 12 1 كاظمني
 52-12 2 نيظامل

 29 1 ظاهرين
 33 1 مدبرين
 43 1 املسرفني
 60 1 داخرين
 66-64 2 العلمني
 76 1 املتكبين
 76 1 خالدين
 72 1 املبطلون
 24 1 مشركني

 

 مجع املؤنث السامل بنيةأ: اخامسً 
 يةرقم اآل عدد وروده الوزن
 13-69-21-21-63-56-35-23-4 10 آايت
 2 1 ذرايت
 2 1 جنات
- 45-9-9 3 سيئات
 15 1 درجات
 22-22-50-23-66-34 6 بينات
 57-37 2 مسوات
 52 1 صاحلات
 64 1 طيبات
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 مجوع الكثرةو  الق لَّةمجع مجوع  بنيةأ: اسادسً 

 :الق لَّةمجوع 
 يةرقم اآل عدد وروده الوزن
 30-5 2 أحزاب
 43-6 2 أصحاب
 10  نفوس/ أنفسكم
 2 1 آابء
 19 1 عيون/ أعني

 25 1 أبناء
 37-36 2 أسباب
 47 1 ضغفاء
 51 1 األشهاد
 54 1 األلباب
 55 1 عشي
 71 1 األغالل
 71 1 األعناق
 30 1 أحزاب
 76 1 أبواب

 

 :مجوع الكثرة
 يةرقم اآل عدد وروده الوزن
 23-72-70-51-50-22 6 رسل 
 25-42-44-31-15 5 عباد
- 20-56-19 3 صدور
 12 1 قلوب
 4 1 بالد

 

 

 



 

126 

 :صيغة منتهى اجلموع بنيةأ: اسابعً 
 يةرقم اآل عدد وروده الوزن
 12 1 حناجر
 71 1 سالسل

 

  الفعل املاضي بنيةأ: ااثمنً 
 يةرقم اآل عدد وروده الوزن
 24-22-12-10-6-4 6 كفر/ كفروا
 70-5 2 كذبوا/ كذ ب

 5 1 َهت
 5 2 جادلوا

 22-21-5- 3 فأخذهم/ فأخذهم/ فأخذهتم
 6 1 حقت
 7 2 أمنوا
 7  وسعت
 7 1 اتبوا
 7 1 اتبعوا
 2 1 وعدهتم
 2 1 صلح
 11 1 فاعرتفنا
 9 1 رمحته
 11 1 أمتنا
 11 1 أحييتنا
 12 1 دعي
 14 1 كره
 17 1 كسبت

 23-22-72-63-47-22-5-21 2 كنا/ كانت/ كانوا/ كان
 23  أرسلنا

/ جاءكم/ جاءان/ جاءكم/ جاءهم
 /جاءهتم/ جاء/ جاءين/ جاءكم

2 25-22-29-34-66-72-23 

 25-24 3 آمنوا/ آمنا/ أمن
 24 17 قالوا
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 177 1 عذت
 53-56-35 2 أاتهم/ آتينا/ أاتهم

 34 1 هل 
 37 1 صد
 40-40 3 عمل
 45 1 فوقاه
 45 1 مكروا
 23 1 حاق
 47 1 استكبوا
 42 1 حكم
 53 1 أورثنا
 79-64-61 3 جعل
 64 1 صوركم
 64 1 نأحس
 66 1 هنيت
 64 1 رزقكم
 .67-64 1 خلقكم

 72 1 مبين للمجهول/ قضى
 72-23 1 أرسلنا
 72 1 قصصنا
 25-72 2 خسر
 23 1 فرحوا
 24 2 رأوا
 25 1 خلت
 22 1 أغىن

 

 الفعل املضارع بنيةأ: ااتسعً 
 يةاآل رقم عدد وروده الوزن

 69-56-35-4 4 جيادلون/ جيادلون/ جيادلون/ جيادل
 4 1 يغررك
 5 1 ليأخذوه
 5 1 ليدحضوا

 20-7 1 حتملون/ حيملون
 7 1 يسبحون
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 9 1 ن تق  ومَ 
 7 1 يستغفرون
 10 1 ينادون
 10 1 تدعون
 10 1 فتكفرون

 73-12 2 تشركون/ يشرك
 13 1 يريكم
 13 1 ينزل
 13 1 يتذكر
 13 1 ينيب
 15 1 يلقي
 15 1 يشاء

 40-17 2 زىجي  / زىت  
 16-19 1 َيفى/ فيخت

 15 1 ينذر
 70-57-19 2 يعلمون/ يعلمون/ يعلم

 20-20 2 يقضون/ يقضي
/ تدعونين/ أدعوكم/ ليدع  / أدعوا/ يدعون
 تدعون/ ندعوا/ تدعونين/ أدعوكم 

2 
41-26-42-43-74-

66 
 22-20 2 يسريوا

 22-21 2 فينظروا/ فينظروا
 72-50-22 3 أييت/ أتتيكم/ أتتيهم

 26 1 أقتل
 32-30 2 أخاف
 26 1 يبدل
 26 1 يظهر

 59-27-12-7 2 يؤمنون/ يؤمن/ يؤمنون / يؤمن
 22 1 يكتم
 62-47 3 يقول

/ فيكون/ ي / نكن/ يكون/ ت / ي / ي 
 تكونوا

6 
22-50-62-74-25-

62-67 
 22 1 يصبكم
 77-22 1 نعدهم/ يعدكم
 51-29 1 لننصرن/ ينصران
 29=13 2 أريكم/ يريكم
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 22-32-29 3 يهدي/ أهدكم-مأهديك
 31 1 يريد

 74-34-33 3 يضل/ يضل/ يضلل
 33 1 تولون
 34 1 يبعث
 35 1 يطبع
 37 1 أط لع
 37 1 ألظن
 60-40 2 يدخلون
 40 1 يرزقون
 44 1 وأفوض
 44 1 فستذكرون
 46 1 يعرضون
 51-46 2 يقوم/ تقوم

 47 1 يتحاجون
 49 1 َيفف
 51 1 لننصرن
 52 1 يستوي
 60 1 يستكبون
 61 1 لتسكنوا
 61 1 يشكرون

 63-62 2 تؤفكون/ يؤف 
 63 1 جيحدون
 66 1 أعبد
 67 1 َيرجكم

 20-67-67-36 5 ولتبلغوا/ ولتبلغوا/ لتبلغوا/ أبلغ/ تبلغوا
 67 1 تعقلون
 62 1 ييحي  

 62 1 مييت
 69 1 مل ترأ

 69 1 يصرفون
 71 1 يسحبون
 72 1 يسجرون
 74 1 يضلُّ 
 75 1 تفرحون
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 75 1 مترحون
 21-77 2 يريكم/ نرين 

 77 1 نتوفين 
 77 1 يرجعون
 72 1 نقصص
 79 1 لرتكبوا
 79 1 أتكلون
 21 1 تنكرون
 22 1 يكسبون
 23 1 يستهزئون
 25-52 2 ينفع/ ينفعهم

 

 فعل األمر بنيةأ: اعاشرً 
 يةرقم اآل عدد وروده الوزن
 7 1 فاغفر
 9-7 2 مه  وق  
 76-46-2 2 أدخلوا/ أدخلوا/ وأدخلهم

 12 1 وأنذرهم
 25 1 اقتلوا
 25 1 استحيوا
 26 1 ذروين
 36 1 ابن يل
 32 1 اتبعون

 14-65-60-50-49 6 ادعوا/ فادعوه/ ادعوين/ فادعوا/ ادعوا
 77-55 2 فاصب/ اصب

 55 1 استغفر
 55 1 سبح
 56 1 استعذ
 66 1 قل  
 62 1 كن  
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 امتةاخل

  
حماول ًة الكشَف عن مجالزات املعاين والد الالت يف  ،يف سورة غافر زَّةالداللَة الصرف َسةالد  راانقشت 

 :تالزةالنتائج اليت توصلت هلا الباحثة يف النقاط ال وميكن تلخزص  أهم   . السورة الكرمية

، (ألمرا) ة واملزيدة اليت دلت على الطلب منرَّداشتملت سورة غافر على جمموعة من األفعال اجمل -1
 ،استغفر ،اصّب ،اتبعون ،ابن ،ذروين ،استحزوا ،اقتلوا ،وأَنذرهم ،ادعوا ،وأدخلهم ،وقهم ،فاْغف ر) :وهي
 ،(ق  ) كما يف  يةالوقاو  ،(َغفر) عت داللتها ما بني السرت كما يف الفعلولقد تنوَّ (. كن  ،قل ،استعذ ،سب ح

والفعل صّب وما فزه من داللة السكون  ،نفس فرعون وانكسار يف متن   و  دتردُّ  وما فزها من( ابن يل) وداللة
 .األفعال اليت جاءت للطلب ودور ها يف أداء املعىن املراد   زَّةوهكذا مع بق -ملسو هيلع هللا ىلص -والتأنزس لرسول هللا

ا ابملقارنة مع من خالل دراسة  داللة االفتعال يف سورة غافر، جند أن ورود هذا الوزن قلزل جد   -2
 .على املشاركة والطلب واألخذ: زَّةوجاءت داللتها الصرف .وزان األخرىاأل

أفعل يفع ل بكسر ) داللة الصريورة جاءت يف سورة غافر متمثلة يف األفعال اليت جاءت على زنة -3
وجاءت اهلمزة هنا للداللة  ،منها الداللة على الصريورة ،أتيت صزغة أفعل ألغراض ودالالتو ؛(العني

ت ودلَّ  ،ومن األفعال اليت جاءت على هذا الوزن.  للفعل الذي اشتق منهفاعل صار أصاًل على أن ال
 (. أغىن ،أحسن ،أرسل ،آمن) على الصريورة؛

 مثل: للداللة على الصريورة (فعَّل) بتضعزف العني) أتيت فعَّل: بكسر عني مضارعه :يفع  ل-فعَّل -4
ورد يف سورة ف: أما وزن استفعل ،لم يرد منه شيء يف السورةف: ليَ تَ َفعَّ  -تَ َفعَّل أما الوزن ،(بدَّل ،كذَّب)

وهي من األوزان اليت تشرتك فزها املطاوعة (. استكّب) يف اللفظة ،املطاوعة والصريورة :غافر مبعنزني
 .ومحلت استكّب يف داللتها معىن القوة ،والصريورة

األخرى فهي  بنزةأما األ ،ن الثالثيأكثر ورود املشتقات من اسم الفاعل جاء على زنة فاعل م -5
 ،فهو يتناسب مع املعاين والدالالت الواردة يف السورة ،ولكن لكثرة استعماله. قلزلة ابملقارنة مع غريها

ابختالف السزاق منها؛ ما  وجاء بدالالت خمتلفة ،فهو أكثر هتديًدا وختويًفا وتوافًقا مع غرض السورة
ومنها ما حيمل اللطف  ،(كاذبني  ،متكّب ،عاقبة ،ظاملني ،اظمنيك) :مثل ،حتمل التهديد والتخويف

 :مثل ،ر وجذب االنتباهومنها ما حيمل التفكر والتدبُّ  ،..(.،قابل ،واق   ،هاد  ) :مثل ،واللني
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على  ومنها ما دلَّ ( م بصر) :على اسم املفعول مثل ومنها ما دلَّ  ،...(،م بصر ،الواحد ،خالق)
 (.عاقبة) :املصدر مثل

 ،يف سورة غافر بنزةومل ترد إال ثالثة أ ،املبالغةوصزغ  ،قلة ورود اسم املفعول مقارنة ابسم الفاعل -6
  .وبواطنها األمور خفااي ومعرفة ،واملبالغة التجدد على للداللة( فعزل) من أتى فقد

الصفة ولزس  على كثرةتدلُّ كثرة ورود صزغ املبالغة من أمساء هللا احلسىن يف سورة غافر واليت  -7
 . املبالغة فزها

مبعىن  (علزم)  على اسم الفاعل كما يفد الدالالت؛ جاء داال  جاء يف السورة متعد   ( فعزل) بناء -2
  على املبالغة كما يفداال  ( فعزل) وجاء ،(الرحزم ،اجلحزم) وجاء دااًل على الصفة املشبهة كما يف ،عامل

 ...(.،السمزع ،العلزم ،العزيز)

أضفت على املفردة  زَّةوجاءت مبعان  مجال ،ًدا من األلفاظأكسب اللغة فزًضا متجد   : شتقاقاال -9
 .مًعا الصويتَّ اجلمال اجلماَل املعنويَّ و  زَّةالقرآن

 ،كافرون  ،ابرزون) ،امسَاأربعة عشر ما يقارب ( غافر  ) مجع املذكر السامل َوَرد منه يف سورة -10
 ،وبني مالك امللك ،وبني اجلحود والنكران ،وعة بني الظهور والّبوزوجاءت داللتها متن ،(العاملني

 ،واإليقاع املوسزقي الذي أضفته الزايدات الواو والنون يف حالة الرفع زَّةالداللة الصوت زَّةابإلضافة إىل مجال
 . النصب واجلروالزاء والنون يف حاليَت 

 ،موضًعا( 23) وقد ورد يف سورة غافر يف ،قد أييت لْلجياز واالختصار: مجع املؤنث السامل -11
 ،وعلى عموم جنسه كما يف سزئات ،(درجات) وجاء للداللة على اجملد والعظمة وصفات هللا كما يف

ملا يف القرآن من  ،زَّةابلداللة الصرف زَّةوارتبطت الداللة الصوت ،(مسوات) وللداللة على التفخزم كما يف
 .الصويت مع داللة اللفظة الواردة اإليقاع يتناسب فزها ،ألفاظ عظزمة

أما  مل يرد منها إال وزانن، ،(غافر) والكثرة يف سورة الق لَّة زَّةمن خالل دراسة مجع التكسري بنوع -12
كلها   ،(أنفس) و ،(أعني) :الذي ورد منه( لأفع  ) خبالف ،فلم فعله يرد منه شيء يف السورة( لةع  أفْ ) وزن

 الذي ورد منه (أفعال)و ،لتها على علم هللا مبا ختفزه من نظر وأسراروجاءت دال ،جوارح خلقها هللا
 . وجاءت داللتها على اإلبل( أنعام) و ،وما فزها من شدة ةزت على أايم األمم املاضدلَّ  ،(أحزاب)

وتنوعت داللتها ما بني املسري  ،(َحناجر) و( َسالسل ) ورد على هذا البناء لفظة: فَ َعال ل-13
 (. حناجر) وشدة اخلوف يف ،(سالسل) كة يفوالسحب واحلر 
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 داللتها على احلركة واإلتزان بسهولةوأتت  ،(يَ ْفع ل-فَ َعل) :عت داللة األفعال من اببتنوَّ -14
 (.جاء) ومع األمر العظزم وهو أمر هللا الفعل ،(أتى) كما يف  ،ةزوصدور الفعل عن رغبة وطواع

 . زَّةوالسمع زَّةاألدلة العقل زَّةمجال حزث ظهرت فزه  (هنى)ل الفعورد   (:يَ ْفَعل -فَ َعلَ ) أما ابب -15

 :وردت أيًضا من ابب ،( صلح)الفعل  كما يف  إزالة الفساد(: يْفع ل-فَ َعل) داللة املاضي يف -16
 وجتيء ،وفرح ،وحزن ،ومرض ،كسقم  ،واألضداد ،اليت يكثر فزها العلل واألحزان األفعال(: َفع َل يَ ْفَعل)

 .ن والعزوب واحللي كلها علزهيف األلوا

 جاءت داللته على( يستفع ل-استْفَعل) ،جاءت داللته على التكثري واملبالغة( يتفعَّل–تفعَّل ) .17
 .الطلب

مشل أفعااًل كثرية جاءت ( يَ ْفع ل-فَ َعل)من ابب  :يف سورة غافرتنوعت داللة الفعل املضارع  -12
فقد ، واالستمرارية والتجددال، ومنها ما دل على االستقبال، ومنها ما دل على احل ؛داللتها على املاضي

أما وأربعني موضًعا،  ة، ورد يف مخس( يْفع ل-فَ َعل)عشرة مواضع، وأيًضا يف ( يَ ْفَعل -فَ َعلَ ) ورد ابب 
ورد يف ( يْفَعل-َفع ل)ورد يف أربعة مواضع، ( فْ ع ل-َفع ل)وورد يف أحد عشر موضًعا، ( يْفَعل-فَ َعلَ ) ابب

-أفْ َعل)ورد يف موضعني، (: ي فعُّل-فعَّل)ورد يف مخسة مواضع، (: يستفع ل - استْفَعل)ربعة مواضع، أ
ورد يف موضع (: يَ تَ ْفعَّل-فعَّل)ورد يف ستة مواضع، (: ي فاع ل-فاَعل)ورد يف سبعة مواضع، (: ي  ْفع ل

وجاءت الداللة الصوتزَّة ، ضع واحدورد يف مو (: يتفعَّل-تفعَّل)ورد يف موضعني، (: ي  ْفع  ل–فعَّل )واحد، 
 . وإيقاًعا موسزقز ا رائًعا يتناسب مع معاين األلفاظلتضفي مجااًل 

واهلدوء ، (استحزوا)تنوعت داللة فعل األمر ما بني إبقاء النساء على قزد احلزاة كما يف  -19
 زَّةالفعلو  ،معىن فوق الداللةوإرادة  ،والوقوع ،والتجاوز ،زَّةداللته على الفوقو ، (صّب)والسكزنة كما يف 

 .وكان أكثر األفعال وروًدا. زَّةالزمن
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 وصياتالت

  ،والكثرة الق لَّةوهو تناول أحد اجلموع كجموع  - ميكن أن تتبع دراسات أخرى يف اجملال نفسه -1
 .يف سورة غافر يَّةحنو  الد  راَسةأو أن تكون  ،ةكدراسة مستقلَّ 

من أثر يف توجزه املعىن  ذلكملا ل ؛ابلقرآن العظزم( حنوها وصرفها وداللتها) زَّةربط فروع اللغة العرب -2
 . على مستوايت اللغة
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 واملراجع املصادر

 :الكتب: أوًل 
 .ه 1409 ،للتوزيع نشردار الثقافة وال ،جناة عبد العظزم الكويف ،زَّةقرآن يَّةاألفعال دراسة لغو  بنزةأ .1
 .1965 -ه1325 ،1يف كتاب سزبويه، خدجية احلديثي، مكتبة النهضة، بغداد، ط الصرف بنزةأ .2
: د) ،للكتاب عامَّةال يَّةصر اهلزئة امل ،مدمحم أبو الفضل إبراهز: ت ،السزوطي: يف علوم القرآن اإلتقان .3

 . م1974-ه1394 ،(ط
 .ه1322، 4ط ،مصر، لسعادة،الدين، مطبعة ا يدمحم حمز: الكاتب، البن قتزبة، حتقزق أدب .4
-ه 1417 ،1ط ،دار الفكر العريب ،منصور حسب النب. د: الفضاء بني العلم والقرآن رتزادا .5

 .م1997
برهان الدين إبراهزم بن دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن قزم : مالك ابن زَّةالسالك إىل حل ألف إرشاد .6

 ،1ط ،الرايض – أضواء السلف ،دمحم بن عوض بن دمحم السهلي. د: ت ،(ه  767) يَّةاجلوز 
 .م 1954 -ه  1373

دار  ،بن دمحم بن مصطفى أبو السعود العمادي دمحم: العقل السلزم إىل مزااي الكتاب الكرمي إرشاد .7
 (. ت.د) ،(ط.د) ،بريوت –إحزاء الرتاث العريب 

 Feriduddinفريد الدين آيدن (: زَّةابملقارنة مع اللغات األجنب) زَّةيف اللغة العرب األزمنة .2
AYDIN ، للطباعة والنشر، إسطنبول لع َّب دار ا، Al-Ibar Publishing، (ط: د)، 

 . م1997
، زَّةهبجت البزطار، دمشق، جممع اللغة العرب: حتقزق باري،كمال الدين أيب الّبكات األن: زَّةالعرب أسرار .9

 .ه1377
: د) ،للكتاب عامَّةال يَّةملصر اهلزئة ا ،أمحد خمتار عمر. د: والداللة بنزةأمساء هللا احلسىن دراسة يف ال .10

 .(ت: د) ،(ط
 .ه1411 ،1عبد السالم هارون، دار اجلزل، بريوت، ط : البن دريد، حتقزق ،االشتقاق .11
 ،(ه 316: ت) أبو بكر دمحم بن السري بن سهل النحوي املعروف اببن السراج: يف النحو األصول .12

 (.ت: د) ،(ط: د) ،بريوت –مؤسسة الرسالة، لبنان  ،عبد احلسني الفتلي: ت
دار  ،عزة حسن: ت ،(ه351) أبو الطزب عبد الواحد بن علي اللغوي احللب: يف اللغة األضداد .13

 . م1996 ،2ط ،طالس للدراسات والرتمجة والنشر
 ،(ط.د) ،بريوت-يَّةاملكتبة العصر  ،عبد احلمزد هنداوي: الصريف يف القرآن الكرمي اإلعجاز .14

 .م2002-ه 1423
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 -محص -زَّةاإلرشاد للشئون اجلامع ارد ،(ه 1403) حمزي الدين درويش: انهالقرآن وبز إعراب .15
 .ه1415 ،4ط ،(بريوت -دمشق -دار ابن كثري ) ،(بريوت -دمشق -دار الزمامة) ، يَّةسور 

 ،(ه 672) دمحم بن عبد هللا ابن مالك الطائي اجلزاين، أبو عبد هللا، مجال الدين: ابن مالك زَّةألف .16
 (.ت: د) ،(ط:د) ،دار التعاون

 .ه 1349 ،1ط ،حزدر آابد -زَّةمطبعة دائرة املعارف العثمان ،ابن الشجري: أمايل .17
 .ه1412 ،1ط ،بريوت–الرتاث العريب  إحزاءدار  ،البزضاوي: التنزيل وأسرار التأويل أنوار .12
دار الفكر  ،يوسف الشزخ دمحم البقاعي: ت ،ابن هشام: ابن مالك زَّةأوضح املسالك إىل ألف .19

 .(ت: د) ،(ط: د) ،طباعة والنشرلل
 دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حزان الشهري أبيب حزان أثري الدين ،البحر احملزط تفسري .20

 . م1993 ،1ط ،زَّةدار الكتب العلم ،معوض علي–عادل أمحد  قزقحت ،(ه745)
 .ه1375، 5األمساء، حملمد طنطاوي، مطبعة وادي امللوك، ط تصريف .21
-ه1393 ،(ط: د) ،بريوت-للطباعة والنشر زَّةدار النهضة العرب ،عبده الراجحي :الصريف التطبزق .22

 . م1973
 ،(ه 216: املتوىف) علي بن دمحم بن علي الزين الشريف اجلرجاين ،(216) اجلرجاين: التعريفات .23

 ،1ط ،لبنان– تبريو  زَّةدار الكتب العلم ،ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر: ت
 .م1923-ه 1403

 ،(ط:د) ،تونس –للنشر  زَّةالتونس ارالد ،(ه 1393) ابن عاشور: التحرير والتنوير تفسري .24
 .م1924

وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  (264ت) جالل الدين دمحم بن أمحد اجمللي ،اجلاللني تفسري .25
 .م2001-ه1422 ،1ط ،القاهرة -دار احلديث ،(ه911ت) السزوطي

مكتب : ت ،(ه 217) جمد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب الفريوزآابدى: زطالقاموس احمل تفسري .26
، 2ط ،لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت  ،حتقزق الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 .م 2005 -ه  1426
 ،هرألز اب زَّةجمموعة من العلماء إبشراف جممع البحوث اإلسالم :الوسزط للقرآن الكرمي التفسري .27

 . م1973-1393 ،1ط ،يَّةون املطابع األمري ؤ لش عامَّةاهلزئة ال
  ،1ط ،بريوت-لبنان ،للطباعة والنشر والتوزيع الفكردار  ،للرازي: مفاتزح الغزب تفسري .22
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  .م1921-ه1401
 زَّةفايز زكي دمحم دايب، أستاذ اللغوايت بكل. د. أ :ت ،أمحد بن احلسني بن اخلباز: معالل توجزه .29

دار السالم للطباعة  ،جامعة األزهر زَّةاللغة العرب زَّةكل  – هرسالة دكتورا ،جامعة األزهر زَّةغة العربالل
 .م2007 -ه  1422 ،2ط ،زَّةمصر العرب يَّةمجهور  –والنشر والتوزيع والرتمجة 

 – ، صزدايَّةالعصر  املكتبة ،(ه 1364) مصطفى بن دمحم سلزم الغاليزىن :زَّةالدروس العرب جامع .30
 . م 1993 -ه  1414 ،22ط ،بريوت

 -دار الرشزد، دمشق ،(ه 1376: املتوىف) ايفحممود بن عبد الرحزم ص: يف إعراب القرآن اجلدول .31
 .ه1412 ،4ط ،مؤسسة اإلميان، بريوت

دار  ،رمزي منري بعلبكي: ت ،(ه 321) أبو بكر دمحم بن احلسن بن دريد األزدي ،اللغة مجهرة .32
 . م1927 ،1ط ،وتبري  – الينيالعلم للم

عبد . د: ت ،(ه 370:ت) احلسني بن أمحد بن خالويه، أبو عبد هللا ،يف القراءات السبع احلجة .33
  .ه1401 ،4ط ،بريوت ،العال سامل مكرم، دار الشروق

 ،(ه 377: ت) احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي  األصل، أبو علي: للقراء السبعة احلجة .34
 -ه  1413 ،2ط ،بريوت ،دمشق -املأمون للرتاث ردا ،ري جوجيايببش -بدر الدين قهوجي: ت

 .م1993
  .م1926 ،9ط ،دار املعارف مبصر ،كمال بشر  ،يف علم اللغة دراسات .35
-ه1430 ،1ط ،عمان -دار الفكر ،(471ت) اجلرجاين: العظزم آنالدرر يف تفسري القر  درج .36

 .م2009
 ،مصر ،قاهرةال ،جامعة األزهر ،الفتاح الّبكاوي عبد،السزاق بني الرتاث وعلم اللغة احلديث داللة .37

 .م1991-ه1411، ،(ط: د)
 .م1926 ،ه1406 ،(ط: د) ،دار بريوت للطباعة والنشر: ةزأيب العتاه ديوان .32
مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة  ،خمتار عمر أمحد. د: ت ،(350) الفارايب: األدب ديوان .39

 .م2003-ه1424 ،القاهرة والنشر،
 يَّةالدار املصر  ،للطباعة والنشر ،زَّةالدار القوم ،وحممود أبو الوفا ،أمحد الزين: ت ،اهلذلزني ديوان .40

 .م 1965 -ه  1325 ،(ط:د) ،للتألزف والرتمجة
: د) ،2ط  ،القاهرة ،، حتقزق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني(255ت) جلاحظا: الرسائل .41

 (.ت
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 ،بريوت -زَّةدار الكتب العلم ،زَّةعط يالبار  عبدي عل: ت ،(ه 1270) األلوسي: املعاين روح .42

 .ه 1415 ،1ط
: د) ،للكتاب عامَّةال يَّةاهلزئة املصر  ،للكتاب عامَّةال يَّةاهلزئة املصر  ،مالك يوسف مطلب: واللغة الزمن .43

 .م1926 ،(ط
 .م1994 ،ه1414 ،1ط ،بريوت ،دار اجلزل ،إبراهزم السامرائي: زَّةالعرب سعة .44
ت ) بدر الدين دمحم ابن اإلمام مجال الدين دمحم بن مالك ،ابن مالك زَّةاظم على ألفابن الن شرح .45

 .م2000-ه1420 ،1ط ،زَّةدار الكتب العلم ،دمحم ابسل عزون السود: ت ،(ه  626
إميزل بديع : ت ،(ه532) الدين أبو البقاء بن يعزش املوصلي موفق ،للزخمشري :املفصل شرح .46

 . م2002-ه1422 ،1ط ،،لبنان ،بريوت ،ةزَّ الكتب العلم دار ،يعقوب
 (.ت.د) ،1ط ،عامل الكتب: بريوت ،ابن يعزش: املفصل شرح .47
وعلي دمحم معوض دار الكتب  ،عادل أمحد عبد املوجود: ت ،(ه669) املقرب البن عصفور شرح .42

 . م1992 -ه1412 ،1ط ،بريوت -زَّةالعلم
 –بريوت  زَّةدار الكتب العلم ،(ه 626: املتوىف) اإلسرتاابذي، جنم الدين: ابن احلاجب زَّةشاف شرح .49

 .م 1975 -ه  1395 ،(ط: د) ،لبنان
 .م2010-ه1431 ،1ط ،عمان -أربد ،عامل الكتب احلديث ،هادي هنر: الوايف الصرف .50
 ،1ط ،القاهرة –دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع  ،الصابوين عليدمحم : التفاسري صفوة .51

 . م1997-ه1417
 ،الرشد انشرون ةمكتب ،عبد احملسن دمحم املنصور زَّةمس. د: هى اجلموع يف القرآن الكرميمنت صزغ .52

 .م2004-ه1425 ،1ط
 ،1ط ،األردن–أربد  ،دار األمل للنشر والتوزيع ،هادي هنر ،الداللة التطبزقي يف الرتاث العريب علم .53

 .م2007-ه1427
  .م19992 ،(ط: د) ،األردن ،عمان ،دار أزمنة ،عبد القادر عبد اجللزل: الصرف الصويت علم .54
 .م1923-ه 1403 ،3ط ،بريوت-مؤسسة الرسالة ،إبراهزم السامرائي ،زمانه وأبنزته الفعل .55
 ،دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع ،دمحم إبراهزم سلزم: ت ،(395) العسكري: يَّةالفروق اللغو  .56

 (. ت: د) ،(ط: د) ،مصر ،القاهرة
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 . ه1412 ،17ط ،القاهرة ،بريوت ،دار الشروق ،بسزد قط: ظالل القرآن يف .57
 .ه1422 ،2ط ،زَّةمؤسسة السبطني العامل ،حممود البستاين: القرآن الكرمي قصص .52
 ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والنشر ،حسني دمحم دمحم شرف: ت ،السرقسطي: األفعال كتاب .59

 .م2002-ه1423 ،(ط: د)
 .ه1407 ،3ط،بريوت –دار الكتاب العريب  ،الزخمشري: عن حقائق غوامض التنزيل الكشاف .60
 .ه 1414 ،3ط ،بريوت –دار صادر  ،منظور ابن ،العرب لسان .61
 .م2006-ه1427 ،5ط ،عامل الكتاب ،متام حسان عمر ،معناها ومبناها زَّةالعرب اللغة .62
 .م2003-ه1423 ،3ط ،بريوت ،دار عمار ،فاضل السامرائي: يف نصوص التنزيل زَّةملسات بزان .63
 زَّةأبو دمحم عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عط ،الوجزز يف تفسري الكتاب العزيز احملرر .64

 ،1ط ،بريوت ،زَّةدار الكتب العلم ،عبد السالم عبد الشايف دمحم ،(ه 542: ت) األندلسي احملاريب
 .ه1422

: املتوىف) نفي الرازيدمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احل هللازين الدين أبو عبد : الصحاح خمتار .65
 ،5ط ،صزدا –، بريوت زَّةالدار النموذج -يَّةاملكتبة العصر  ،يوسف الشزخ دمحم: ت ،(ه 666

 .م1999-ه1420
 ،2ط ،األردن ،عمان-دار عمار للنشر والتوزيع ،فاضل صاحل السامرائي: زَّةيف العرب بنزةاأل معاين .66

 .م2007-ه 1422
عبد اجللزل : ت ،(ه 311) السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج إبراهزم بن :القرآن وإعرابه معاين .67

 . م 1922 -ه  1402 ،1ط ،بريوت –عامل الكتب  ،عبده شلب
 (. ت:د) ،(ط: د) ،،القاهرة زَّةمكتبة ابن تزم ،محدي بدر الدين إبراهزم: زَّةاألوزان الصرف معجم .62
 ،مطبوعات جامعة الكويت ،خمتار عمروأمحد  ،سامل مكرم لالعا عبد. د :زَّةالقراءات القرآن معجم .69

 .م1922-ه1402 ،2ط
 ،1ط ،بريوت -مؤسسة الرسالة ،دمحم مسري جنزب اللبدي :زَّةوالصرف يَّةالنحو املصطلحات  معجم .70

 .م1925 -ه1405
 ،زَّةدار الكتب العلم ،إميزل يعقوب. مراجعة د ،راجي األمسر :املفصل يف علم الصرف املعجم .71

 .م1997-ه1412 ،(ط: د) ،لبنان -وتبري 
 .ه 1364 ،(ط: د) ،دار احلديث القاهرة ،دمحم فؤاد عبد الباقي: املفهرس أللفاظ القرآن املعجم .72
 .م1979-1399 ،دار الفكر ،رونالسالم ها عبد: حتقزق،البن فارس ،مقايزس اللغة معجم .73
: املتوىف) األصفهاينأبو القاسم احلسني بن دمحم املعروف ابلراغب : يف غريب القرآن املفردات .74
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 1412 ،1ط ،دمشق بريوت -زَّةدار القلم، الدار الشام ،صفوان عدانن الداودي: ت ،(ه 502
 .ه 

أبو إسحق إبراهزم بن موسى (: ابن مالك زَّةشرح ألف) زَّةيف شرح اخلالصة الكاف زَّةالشاف املقاصد .75
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