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 األسماء المختومة بألف ونون زائدتين

 لغير إعراب في القرآن الكريم 
 دراسة تصريفية 

 
 البندري بنت عبدالعزيز العجالن. د

 األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية
 ختصص النحو والصرف 

 بكلية التربية للبنات بالرياض
 

 :المقدمة
محمد وعلى آلـه وصـحبه      بسم اهللا، والحمد هللا، والصالة والسالم على نبينا         

  :أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
العرب زادت األلف ولنون لغير إعراب على أنواع كثيرة من األسـماء،            فإن  

 وخصـت بعـض أنـواع    .منها الجامد ومنها المشتق، ومنها المفرد ومنها الجمع 
يقع على المذكر والمؤنث،    واألفعى  « :األسماء بهذه الزيادة، قال أبوبكر األنباري     

كما أن األفعى والعقـرب     « :وقال. )١(» األفعوان :وقد تقول العرب لذكر األفاعي    
 :والضبع يقعن على المذكر والمؤنث، فإذا أرادوا ما ال يكون إال مـذكراً قـالوا              

 . )٢(»ُأفعوان وعقْربان وِضبعان
سم المزيـد، ولعـل   ونلحظ أن زيادة األلف والنون الزمها تغيير حركة فاء اال      
عقْربـان، َأفْعيـان،    «ذلك لمنع لبس هذا االسم المزيد باأللف والنـون بـالمثنى            

 . ضبعأن
وقد عني هذا البحث بحصر األسماء التي وردت في القرآن الكريم مختومـة             

                                         
  .١/١١٦المذكر والمؤنث ) ١(
 .١/١٣٩السابق ) ٢(

)٢٠٠٩ وليوي (٢٦ ع–مجلة كلية اآلداب بجامعة حلوان  ــــــــــــــــــــــ 
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 ٨

بألف ونون زائدتين لغير إعراب، ثم دراستها دراسة تصريفية من حيث اإلفـراد             
جمود واالشتقاق، وبيان التغيرات التي حدثت فـي بعضـها   والجمع، ومن حيث ال  

نتيجة الختالف لغات العرب ودراسة هذه التغيرات ودراسة النون والخالف فيها           
  .-  إن وجد–من حيث األصالة والزيادة 

وقد اتبع البحث المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك بحصـر األسـماء فـي             
يفها التصنيف المناسب لها وتحليل نـوع       القرآن الكريم ثم دراسة كل كلمة وتصن      

  .الكلمة ونوع األلف والنون فيها
ولم أقف على دراسة مستقلة عنيت بدراسة هذا النوع من األسماء في القـرآن         

  .الكريم
  :وجاء البحث في مبحثين رئيسين هما

 األسماء المفردة المختومة بألف ونون زائدتين لغيـر إعـراب         :المبحث األول 
  :ويشمل

  . األسماء الجامدة:لقسم األولا
  . األسماء المشتقة:القسم الثاني

 األسماء المجموعة المختومة بـألف ونـون زائـدتين لغيـر            :المبحث الثاني 
  :إعراب، ويشمل
  . جمع التكسير:القسم األول
  . اسم الجمع:القسم الثاني
 . اسم الجنس الجمعي:القسم الثالث

 
* * * 

 المبحث األول
 مفردة المختومة بألف ونون زائدتين لغير إعراباألسماء ال

  :وتنقسم إلى مجموعتين
  : األسماء الجامدة:المجموعة األولى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 البندري بنت عبد العزيز العجالن. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٩

االسم الجامد هو االسم الذي لم يشتق من غيره، وهو األصل الذي يشتق منه،              
  :واألسماء الجامدة المختومة بألف ونون زائدتين لغير إعراب أنواع هي

  . مصادر:النوع األول
  . اسم دال على معنى، وليس بمصدر:النوع الثاني
  . اسم دال على ذات:النوع الثالث
  :وينقسم إلى أقسام : المصادر:النوع األول
  . متفق على مصدريته:القسم األول
  . غير متفق على مصدريته:القسم الثاني
  . مصدر محول:القسم الثالث

  :القسم األول؛ المتفق على مصدريته
ادر هذا القســم من فعل ثالثي، وجاء على ثالثـة أوزان هـي             وجميع مص 

  .فُعالن، وِفعــالن وفَعالن
 : ما جاء على فُعالن-١

علـى وزن   ) بهـت (مصدر لفعل ثالثي مجرد صحيح متعد هو         :)١()بهتان ( 
، عينه حرف حلق، والقياس فـي       )٢()يفْعل(على وزن   ) يبهت(والمضارع  ) فَعل(

  .)٤() بهتان( وهو مسموع، وسمع فيه أيضاً )٣() فَعل(على وزن ) هتب(مصدره 
مصدر لفعل ثالثي مجرد صحيح يأتي متعدياً مثل كفر النعمـة،            :)٥()كفُران( 

) يكْفُـر (ومضارعه  ) فَعل(على وزن   ) كفر(والزماً مثل كفر بالطاغوت وماضيه      
 ومصـدر الـالزم علـى       )فَعل( ومصدر المتعدي القياس على      .على وزن يفْعل  

مما يدل على أن    ) كَفْر( ولم يسمع    .)١( وسمع فيه كُفْر وكُفُور وكفران       .)٦() فعول(
                                         

  .]٢٠ :النساء [)أتأخذونھ بھتانًا وإثمًا مبینًا( :من قولھ تعالى) ١(
  .٤٨٦، والمقرب البن عصفور ٤/٥انظر الكتاب ) ٢(
  .)ب ھـ ت(انظر لسان العرب ) ٣(
 .)ب ھـ ت(انظر لسان العرب ) ٤(
 .]٩٤ :األنبیاء [)ومن یعمل من الصالحات وھو مؤمن فال كفران لسعیھ( :من قولھ تعالى) ٥(
 .٧، ٤/٥انظر الكتاب ) ٦(
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 ١٠

  .الفعل الالزم هو األصل، وأن المتعدي منه تعدى لتضمينه معنى فعل متعد
علـى وزن   ) غَفَر(مصدر لفعل ثالثي مجرد صحيح متعد هو         :)٢()غُفْران ( 
علـى  ) غَفْـر (، ومصدره القياس    )يفِْعل(على وزن   ) ِفريغْ(ومضارعه  ) فَعل(

  .)٤(، وسمع فيه غُفُور وغُفْران)٣(وزن فَعل
علـى وزن  ) خَِسـر ( مصدر لفعل ثالثي مجرد صحيح متعد هـو       :)٥()خُسران( 

 والخسران بمعنى الضالل والهـالك،      .)يفْعل(على وزن   ) يخسر(، ومضارعه   )فَِعل(
 وسمع فيـه خَسـر      . ولم يسمع  )٦()فَعل(المتعدي  ) فَِعل(صدر  والمشهور في قياس م   

  .)٧(وخُسر وخُسران وخَسارة وخَسار
  :ما جاء على وزن فُعالن وِفعالن

  :)٨()عدوان(
ومضارعه ) فَعل  (على وزن   ) عدا(مصدر لفعل ثالثي مجرد ناقص الزم هو        

وقـد سـمع   ) فُعـول (زن ي على و ـدره القياس ـومص) يفْعل(على وزن   ) يعدو(
)و٩()عد(     واندو وعدمع فيه أيضاً عوس ،)١٠(.  وان    « : وقـرئِعـد «)بكسـر   )١١ 

  .)١٢(العين، وهي لغة 
 مصدر لفعل ثالثي مجرد الزم نـاقص، المـه يـاء، وفعلـه             :)١٣( )طُغْيان( 

 .ألن عينه حرف حلـق    ) فَعل يفعل (على  ) يطْغى( ، ومضارعه   )طغى(الماضي  
 طغى من باب تَِعب، ومن باب نفع لغـة أيضـاً،          « :المصباح المنير قال صاحب   

                                                                                                     
 .)ك ف ر( انظر لسان العرب ) ١(
 .]٢٨٥ :سورة البقرة [)غفرانك ربنا وإلیك المصیر ( :من قولھ تعالى) ٢(
  .١٧١انظر المصباح المنیر ) ٣(
  .)غ ف ر( انظر لسان العرب ) ٤(
  .]١١ :سورة الحج[ )خسر الدنیا و اآلخرة ذلك ھو الخسران المبین(ولھ تعالى من ق) ٥(
 .١/١٥٧انظر شرح الشافیة ) ٦(
  .)خ س ر( انظر لسان العرب ) ٧(
 .]٨٥ :سورة البقرة[ )تظاھرون علیھم باإلثم والعدوان(من قولھ تعالى ) ٨(
  .١٥١انظر المصباح المنیر ) ٩(
  . )ع د و(انظر لسان العرب ) ١٠(
 .١/١٨٥، وإعراب القراءات الشاذة للعكبري ٧قراءة أبي حیوة قراءة شاذة، انظر شواذ ابن خالویھ ) ١١(
  .)ع د و( انظر لسان العرب ) ١٢(
 .]١٥ :سورة البقرة[ )اهللا یستھزئ بھم ویمدھم في طغیانھم(من قولھ تعالى ) ١٣(
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 ١١

 )٢()طُغّي( والقياس في مصدر الثالثي الالزم فُعول، ولم يسمع          )١( » طغيت   :فيقال
 وقـد   .)٤(، وهي لغـة   )٣(»ِطغيان  «وقرئ  .  مجاوزة الحد في العصيان    :والطغيان

 ولو كانـت    .)٦( وطُغْوى )٥( جاء طغا يطغو ومصدره طَغْو وطُغُو وطُغُو وطُغْوان       
 فالواو ليسـت    » طَغْوى   « أما من قرأ     .الواو في طُغْوى ياء لقيل طُغيا مثل سقيا       

  .)٧(أصالً وإنما منقلبة عن ياء، وقلبت واواً للفرق بين االسم والصفة 
علـى  ) رضي(مصدر لفعل ثالثي مجرد ناقص الزم هو الفعل          :)٨()ِرضوان(

والمه واو، والرضوان الرضا    ) يفْعل(ى على وزن    ومضارعه يرض ) فَِعل(وزن  
 . ولم يسـمع   )٩()فَعل(ومصدره القياس على    . الكثير، لذا خص به رضا اهللا تعالى      

 . )١٠(وسمع في مصدره ِرضا وِرضوان ورضوان
 والضـم قـراءة     . وهي لغة الحجاز   )١١( قراءة الجمهور  – بالكسر   –وِرضوان  

  .)١٢(لغة تميم وقيس وغيالنأبي عن عاصم قراءة سبعية وهو 
  :)ِفعالن(ما جاء على 

مصدر لفعل ثالثي مجرد ناقص معتـل الـالم متعـد، هـو              :)١٣()ِعصيان( 
 والعصـيان   .علـى وزن يفْعـل    ) يعِصي(ومضارعه  ) فَعل(على وزن   ) عصى(

 .ولـم يسـمع   ) فَعل( ومصدره القياس على     .الخروج من الطاعة ومخالفة األمر    
                                         

  .١٤٢انظر المصباح المنیر ) ١(
اجتمع  ت ال  واو والی  اء وس  بقت إح  داھما بالس  كون، فقلب  ت ال  واو ی  اء      ) ُفُع  ول(ن عل  ى وز) األص  ل ُطُغ  وى ) ٢(

  .وأدغمت في الیاء
، والبح ر المح یط   ١/١٢٤ إع راب الق راءات الش اذة للعكب ري     : انظ ر .قراءة شاذة قرأبھا زید ب ن عل ي   ) ٣(

١/٧٠.  
  .١/١٢٥انظر إعراب القراءات الشاذة للعكبري ) ٤(
  .)غ اط (انظر لسان العرب ) ٥(
، وتفس یر  ١٧٤ انظر الش واذ الب ن خالوی ھ    . قراءة الحسن.]١١:سورة الشمس[ )كذبت ثمود بُطْغواھا  () ٦(

  .٨/٤٨ والبحر المحیط ٢/٧٨القرطبي 
  .٥/٣٣٣، ومعاني الزجاج ٣/٢٦٧، ومعاني القرآن للفراء ٤/٣٨٩انظر الكتاب ) ٧(
  .]سورة [ )ن من اهللا خالدین فیھا وأزواج مطھرة ورضوا( :من قولھ تعالى) ٨(
 .١/١٥٦انظر شرح الشافیة ) ٩(
  .)رض ي ( انظر لسان العرب ) ١٠(
 .٢٠٢انظر السبعة ) ١١(
  .٢/٣٩٨انظر البحر ) ١٢(
 .]٧ :سورة الحجرات[ )وكره إلیكم الكفر والفسوق والعصیان ( :ولھ تعالىمن ق) ١٣(
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 ١٢

١(يان ومعصيةوسمع فيه ِعص(.  
  :ما جاء على فَعالن وفَعالن

علـى وزن   ) شَِنـئ(مصدر لفعل ثالثي مجرد صحيح متعد، هو         :)٢()شَنَآن( 
 .)٣(، وسمع فيه شنأ يشنأ مثل قرأ يقرأ       )يفْعل(على وزن   ) يشنأ(ومضارعه  ) فَِعل(

  .والشنآن البغض
 تقلب مثل الطيـران  وفَعالن مصدر قياسي لفعل الزم على وزن فَعل دال على 

، وألنه من فعل متعـد  )فَِعل(عند النحويين شاذ ألن فعله على وزن   وشنآن   .والغليان
  .وألنه غير دال على تقلب حسي

وقولهم مردود بالمسموع عن العرب فقد سمع فَعالن مصدراً ألفعال على فَِعل            
  .يرها وغ)٦( وطفقان من طفق)٥( ورهبان من رِهب)٤( رغبان من رغب:مثل

 مـن   )٨(، ونَظَـران  )٧(وسمع فَعالن من فعل متعد مثل سلَجان من سلج اللقمة         
 مـن ذرف    )١١( من لحظه وذَرفان   )١٠(ولَـحظان من فرط القوم،     )٩(نظره وفَرطان 
 وسمع أيضاً فَعالن مـن أفعـال غيـر دالـة            . من لقف الشيء   )١٢(الدمع، ولَقَفان 

غبان من الرغبة، وهيعـان بمعنـى       اضطراب حسي مثل رهبان من الخوف، ور      
الجبن، فاالضطراب هنا معنوي مثل االضطراب الحاصل في القلب مـن شـدة             

  .البغض
، وهي قراءة سبعية، قرأ بها ابن عامر وأبـو          )فَعالن(وقرئ شَنْآن على وزن     

                                         
  .)ع ص ي( ، ولسان العرب )ع ص ي ( انظر المفردات ) ١(
  .]٨ :سورة المائدة[ )وال یجرمنكم شنآن قوم( :من قولھ) ٢(
  .)ش ن أ( انظر لسان العرب ) ٣(
 .٤/١٥انظر الكتاب ) ٤(
  .٢٣لى الفعالن للصاغاني نقعة الصدیان في ما جاء ع) ٥(
  .السابق) ٦(
)٥٨ " ") ٧. 
)٢٨ " " )٨. 
)٣٣ " "  )٩. 
)٤٠ " "  )١٠. 
)٤٩ " "  )١١. 
)٥٠ " "  )١٢. 
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 ١٣

 . )١(بكر عن عاصم
  ألنه لم يأت شـيء    )٢(واختلف فيه؛ فذهب بعض النحويين إلى إنكار مصدريته       

 قوم، وأنه صـفة     )٣(ومن ثم القول بأنه بمعنى بغيض     ) فَعالن  (من المصادر على    
 ويبدو لي أن شَنْآن إنما هو       .)٤()ليان( وذهب آخرون إلى أنه مصدر مثل        .مشبهة

شَنَآن خفف وأسكنت عينه والتخفيف لتوالي المتماثالت عربي مسـموع، وهـذا             
  .أولى ألنه يجعل القراءتين بمعنى واحد

 وقد أنكر هذا رجٌل من أهل البصـرة         :)٥( قال أبوبكر  « :في لسان العرب  جاء  
 :يعرف بأبي حاتم السجستاني معه تعد شديد وإقدام على الطعن في السلف، قـال             

 هذا من ضيق عطنه وقلة معرفته، أما سـمع          :فحكيت ذلك ألحمد بن يحيى فقال     
  :قول ذي الرمة

  )٦(بها العيان أحرى أم الصبرتجود     فأقسم ال أدري أجوالن عبرة 
 قـد قالـــت     : هذا وإن كان مصــدراً ففيــه الواو، فقال       : قلت له  :قال
  .)٨( »، فهذا مصدر وقد أسكنه )٧( وشْكان ذا إهالة :العرب

  :ما جاء على فَعالن فقط
 .)حيـي (مصدر لفعل ثالثي مجرد معتل العين والالم الزم هو           :)٩()حيوان( 

والحيوان في اآلية يعني دار الحيـاة       . .)١٠( الحياة والحيوان مصادر   :قال ابن بري  
 وحيوان أصـله    .)١١(اآلخرة فاآلخرة دار الحيوان السرمدي الحقيقي الذي ال يفنى        

ة واواً فأصبح حيوان وذلـك كراهيـة        ـ، قلبت الياء الثاني   )فَعالن(على  ) حييان(
                                         

  .٢٤٢انظر السبعة ) ١(
  .)ش ن أ( انظر لسان العرب ) ٢(
 .١/٣٠انظر معاني القرآن ) ٣(
 .٤/١٩٠، والدر المصون ٢/٣٨٥انظر الحجة للفارسي ) ٤(
  .محمد بن القاسم األنباري تلمیذ ثعلبأبوبكر ) ٥(
 .٢/١١٥٠، وانظر ١/٥٧١دیوانھ ) ٦(
  .َوْشكان فیھ مصدر على َفْعالن) و ش ك(  انظر اللسان .مثل یضرب للشيء یجيء قبل حینھ) ٧(
  .)ش ن أ ( لسان العرب ) ٨(
  .]٦٤:العنكبوت [﴾وإن الدار اآلخرة لھي الحیوان ﴿ :من قولھ تعالى) ٩(
  .٦٢، وانظر المصباح المنیر )ح ي ي( ر لسان العرب انظ) ١٠(
 .١٣٩انظر المفردات ) ١١(
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 ١٤

ـ )١(توالي ياءين وهذا مذهب الخليـل وسـيبويه    ـ  وجمه وذهـب  . ينـور النحوي
 إلى أن حيوان جاء على ما ال يستعمل؛ ليس في الكالم فعل مسـتعمل               )٢(المازني

 .)٣(موضع عينه ياء والمه واو فلذلك لم يشتقوا منه فعالً وعلى ذلك جـاء حيـوة         
  .)٤(وورد الحيوان في غير القرآن اسم جنس لكل ذي روٍح ناطقاً أو غير ناطق

 الحدث مفهومة من األحرف الثالثـة األولـى فـي           ويبدو لي أن الداللة على    
المصادر السابقة بهتان وكفران وغفران وخسران وعدوان ورضـوان وطغيـان           

 وأن لأللف والنون داللة أخـرى تزيـد علـى           .وعصيان وكذلك شنآن وحيوان   
الحدث؛ قد تكون المبالغة في الحدث نفسه مثل الموتان للموت الكثيـر والمـوت              

ذلك البهتان األلف والنون فيها تعطيان زيادة في الداللة على           وك .للموت المعروف 
 أما الرضوان فهو رضـوان مـن اهللا   .معنى الحدث، وكذلك في الشنآن والحيوان  

وليس رضاً عاماً، وكذلك الغفران هو غفران الذنوب جميعها وهو أبلغ من الغفر             
 وهو معنـى زائـد       أما الكفران فاأللف والنون تفيدان كفران النعم،       .بمعنى الستر 

والخسران أشد من الخسارة ألن الخسـران       . على معنى الجحد المستفاد من الكفر     
  .خسارة الدنيا واآلخرة

  : المختلف في مصدريته:القسم الثاني
  . مختلف في كونه مصدراً أو اسم مصدر:أوالً
  . مختلف في كونه مصدراً أو اسم مصدر أو اسم جنس جمعي:ثانياً
  .ف في كونه مصدراً أو اسم جنس جمعي مختل:ثالثاً
 المختلف في كونه مصدراً أو اسم مصـدر، وهمـا اسـمان سـبحان               :أوالً
  :وبرهان
  :)٥()سبحان (-١

 ؟ اختلف فيه أمصدر هو أم اسم مصدر
                                         

 .٤/٤٠٩انظر الكتاب ) ١(
  ./٢، وشرح الشافیة للرضي ٥٦٩، والممتع ٢/٢٨٥انظر المنصف شرح تصریف المازني ) ٢(
 .٢٨٥-٢/٢٨٤انظر التصریف للمازني، المنصف ) ٣(
  .)ح ي ي (لسان العرب ) ٤(
  .]٣٢ :سورة البقرة [﴾سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا﴿ :عالىمن قولھ ت) ٥(
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 ١٥

فذهب سيبويه إلى أنه مصدر ال فعل له من لفظه، وهو بمنزلـة معـاذ اهللا، قـال      
 ينتصب بإضمار الفعـل المتـروك إظهـاره،         هذا باب أيضاً من المصادر    « :سيبويه

ولكنها مصادر وضعت موضعاً واحداً ال تتصرف في الكالم تصرف ما ذكرنا مـن              
المصادر، وتصرفها أنها تقع في موضع الجر والرفع وتدخلها األلف والالم، وذلـك             

فنصب هذا على أسـبح اهللا    ...  سبحانه اهللا تسبيحاً   :كأنه حيث قال  .. .قولك سبحان اهللا  
  .)١(» أسبحك:وخزل الفعل هاهنا؛ ألنه بدل من اللفظ بقوله. .تسبيحاً

ومصدره القيـاس  ) ُأفَعل(فالفعل المحذوف عند سيبويه تقديره ُأسبح على وزن    
التسبيح، فسبحان وإن صرح سيبويه أنها مصدر فهي اسم مصدر ألن المصـدر             

  .)سبحان(تسبيح وليس 
 نصب ألنهـا مصـدر وفيهـا        « :يبويه فقال وكذلك ذهب الفراء إلى متابعة س     

 فسبحان  .)٢(»معنى التعوذ والتنزيه هللا عز وجل فكأنها معاذ اهللا وبمنزلة غفرانك            
بمنزلة التعوذ أي أنها بمعنى التسبيح فهي اسم مصدر أيضاً وإن لم يصرح الفراء              

 وذهب المبرد إلى أنه اسم جـاٍر مجـرى   .بذلك ولكن معنى كالمه يدل على ذلك     
 إلى أنه من    )٤( وكذلك ذهب ثعلب   . فهو عنده اسم مصدر    )٣(لمصدر وليس له فعل   ا

  .)٥(سبح تسبيحاً وسبحان فهو اسم مصدر، عند الكوفيين
) سـبح (للفعـل  ) فُعالن(مصدر قياس على ) سبحان( إلى أن   )٦(وذهب آخرون 

  .تنزيهمثل غفر غُفْراناً، وسبح لم يستعمل ولكنه بمعنى سبح المتضمن معنى ال
وهو من أبنية   ) فُعالن(وزنه  ) سبحان(وهذا القول أرجح من القول األول ألن        

المصادر، ثم إن الفعل متفق على عدم إظهاره، فهو غير مستعمل، فـالقول بأنـه         

                                         
  .١/٣٢٢الكتاب ) ١(
  .٢/١٠٥معاني القرآن ) ٢(
 .٣/٢١٧انظر المقتضب ) ٣(
  .٢١٦انظر مجالس ثعلب ) ٤(
  .١/٥١انظر الزاھر ) ٥(
 ونسب ٥٧٦، والجمل البن عصفور ٢٢١، والمفردات للراغب ١/١٨٣انظر شرح الكتاب للسیرافي     ) ٦(

  .ولیس لھ) س ب ح(ھذا الرأي إلى ثعلب في اللسان 
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 ١٦

بمعنى التسبيح، ثم افتـراض أن   ) سبحان(ثالثي بمعنى التنزيه أولى من القول أن        
غير المستعمل والذي هو فعـل لسـبحان   ) سبح ( وال يلزم أن يكون.)سبح(الفعل  
 . )١(المستعمل والذي هو بمعنى العوم أو الفراغ) سبح(بمعنى 

  :)٢(تعريفه وتنكيره 
معرفة علم جنس   ) سبحان( إلى أن    )٥( ومن تابعهما    )٤( والمبرد   )٣(ذهب سيبويه 

 إلـى   )٦( وذهب الفراء وثعلب   .ممنوع من الصرف للتعريف وزيادة األلف والنون      
أنه مصروف باٍق على صرفه نكرة يعرف باإلضافة؛ وهو عند هذا الفريق مـن              

  .األسماء المالزمة لإلضافة
ويظهر لي أن ما ذهب إليه الفراء هو األرجح، فإن سبحان لم يرد في القـرآن    

، أو إلـى  )الـذي (أو إلـى  ) رب(أو إلى ) اهللا(الكريم إال مضافاً إلى لفظ الجاللة       
الهاء؛ سبحانك وسبحانه وكذلك في الحديث النبوي وزاد علـى          ضميري الكاف و  

فسبحاني أن اتخذ صـاحبة أو      «: ذلك وروده مضافاً إلى الياء في الحديث القدسي       
  .)٧(»ولداً

غير مضاف إال في نصوٍص شعرية منها قول أمية بن أبي           ) سبحان(ولم يرد   
  :الصلت

  )٨(ودي والجمد  وقبلنا سبح الج  سبحانه ثم سبحاناً يعود لـه 
  :وقول األعشى

  )٩(ـره         سبحان من علقمة الفاخر    أقول لما جــاءني فخ
                                         

 .)س ب ح( انظر اللسان ) ١(
 .وشبھھ بغفران) سبحان(ھذا مبحث نحوي أوردتھ ھنا ألن فیھ إثباتًا لمصدریة ) ٢(
 .١/٣٢٤انظر الكتاب ) ٣(
 .٣/٢١٧انظر المقتضب ) ٤(
، وارتش   اف الض   رب ١/١٢٠، وش   رح المفص   ل الب   ن یع   یش  ٢/١٠٧انظ   ر أم   الي اب   ن الش   جري  ) ٥(

٣/١٣٦٦. 
 .٢١٧انظر مجالس ثعلب ) ٦(
 .٤/١٦٢٩ ﴾وقالوا اتخذوا اهللا ولدًا سبحانھ﴿صحیح البخاري كتاب التفسیر باب ) ٧(
، والخزان ة  ١/٥١، والزاھ ر  ٢١٧، ومج الس ثعل ب   ٢/٢٠٢، والمقتض ب   ١/٣٢٦الشاھد ف ي الكت اب      ) ٨(

٣/٣٨٨.  
، ٢/١٠٧، وأمالي اب ن الش جري   ٢١٧، ومجالس ثعلب ٣/٢٨ضب ، والمقت١/٣٢٤الشاھد في الكتاب  ) ٩(
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 ١٧

في الشاهد األول   ) سبحاناً(والفراء يقبل هذه الشواهد الشعرية، ويذهب إلى أن         
 :جاء على األصل مقطوعاً عن اإلضافة لفظاً ومعنى، ونظيره قراءة أبي السـمال    

  : وقول الشاعر.)١()من بعٍدهللا األمر من قبٍل و(
  )٢(أكاد أغص بالماء الزالل      الفلذّ لي الشـراب وكنت قبـ

فيه على تقدير حذف المضاف إليه، وهـو        ) سبحان(أما الشاهد الثاني فجاءت     
 وذكر الفـراء    .)٣(» هللا األمر من قبل ومن بعِد        «منوي لفظاً ومعنى، نحو قراءة      

  :شواهده الشعرية ومن .)٤(أنها لغة لبني أسد
 أكابدها حتى أعرس بعد ما        يكون سحيراً أو بعيد فأهجعا 

 .)٥(أراد بعيد السحر فأضمره
مصـدر  ) سـبحان (إذ  ) قبـل (بـ) بحانس(وقد يعترض معترض على تشبيه      

 إن حذف المضاف إليه جاء في المصادر أيضاً، فقد قرأ           :ظرف، فيقال له  ) قبل(و
 أي سـالم اهللا  .)٧( سالم عليكم : وقالت العرب)٦(﴾یھمفال خوُف عل﴿ :ابن محيضن 

 .عليكم
 ويضـعفه  .)٨(منصوب؛ ألنه منادى مضـاف ) سبحان(ونُسب إلى الكسائي أن   

  .عدم إثبات حرف النداء قبل سبحان في مسموٍع عن العرب
ويـرد  . )٩(مبني لشبهه بالحرف  ) سبحان(ونُسب إلى أبي حاتم السجستاني أن       

الفتح لـيس دلـيالً     ) سبحان( ولزوم   .وعدم وجود سبب للبناء   عليه سماع نصبه،    
على أنه مبني، ألنه منصوب على المصدرية ومضاف، وفي حال االنقطاع عـن             

  .اإلضافة يرجع إلى التنكير والتنوين

                                                                                                     
  .٣/١٣٦٦وارتشاف الضرب 

 .٩/٣١، والدر المصون ٧/١٦٢ والقراءة في البحر .٤ :سورة الروم) ١(
 ٢/٥٠، والتصریح ٤/٨٨، وشرح المفصل البن یعیش  ٣٢١-٢/٣٢٠الشاھد في معاني القرآن للفراء      ) ٢(

 .مع اختالف في الروایة
 .٧/١٦٢، والبحر ٤/٨٨الجحدري وعون العقیلي، انظر شرح  المفصل قراءة ) ٣(
 .٢/٣٢٠انظر معاني القرآن للفراء ) ٤(
  .٢/٣٢١انظر معاني القرآن للفراء ) ٥(
  .١٣٤، واإلتحاف ١/٣٠٤، والدر المصون ١/١٦٩، وانظر البحر ٣٨سورة البقرة من اآلیة ) ٦(
  .٣/٣٤٨انظر شرح التسھیل ) ٧(
  .١/٢٩٧، والبحر ١/١٦٠اب النحاس انظر إعر) ٨(
  .١/٢٩٧انظر البحر المحیط ) ٩(
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 ١٨

اختلف فيه فقيل مصدر، وقيل اسم مصدر، واختلـف فـي           : )١()برهان ( -٢
  . زائدة، وقيل أصل:نونه فقيل

) فُعـالن ( علـى وزن  )٢(مصـدر  ) برهان(ق من النحويين إلى أن     فذهب فري 
  .والمصدر برهاً وبرهاناً) يبره(ومضارعه ) بِره(وفعله ثالثي مجرد صحيح هو 

) َأبـره (اسم مصدر، وذلك ألنهم جعلوا فعلـه        ) برهان(وذهب فريق آخر إلى أن      
اسـم مصـدر    ) برهان(ون  القياس إبراه، وبهذا يك   ) أبره(ومصدر  ) َأفْعل(على وزن   

 وعلـى هـذين   .)٣( ومن هؤالء النحويين ابن األعرابي وأبوعمرو بن العـالء        .ألبره
 ويقـوى قـول     .)٤(عندهم مولـد    ) برهن(زائدة، والفعل   ) برهان(القولين تكون نون    

هؤالء االشتقاق من البره، وتوافق المعنى بين البره بمعنى القطع والبرهـان بمعنـى              
  .)٥(يقويه كذلك اشتقاق البرهان في الحبشية من البرهالدليل القاطع، و

عربي ) برهن(فعل  الأصل، وأن   ) برهان(وذهب فريق آخر إلى أن النون في        
 فيكـون   .)٦(مسموع عن العرب، ويؤيده استعمال النحويين لبرهن في مؤلفـاتهم         

، وبرهان اسم مفـرد علـى       )٧(برهان مأخوذاً من برهن يبرهن والمصدر البرهنة      
  .، اسم للحجة والدليل، ويجمع على براهين)فُعالل(ن وز

 وقُرنـاس  )٨(في األسماء قليل مثـل فُسـطاط وقُرطـاط    ) فُعالل(ويضعفه أن   
  .، كما يضعفه التوافق بين البره والبرهنة في المعنى)٩(وقُرطاس

إلفادة معنى زائد على    ) بره(ويظهر لي أن األلف والنون زيدتا على المصدر         
اسماً مختصاً بمعنى أكثـر     ) برهان(، هو المبالغة في قوة الحجة، فأصبحت        القطع

من المعنى الذي دّل عليه البره، واكتسبت الكلمة داللة خاصة على الـدليل، ثـم               
                                         

  .]١٧٤:النساء) [یا أیھا الناس قد جاءكم برھان (:من قولھ تعالى) ١(
 .)ب ر ھـ( ، وتاج العروس ٤٥انظر المفردات ) ٢(
  .)ب ر ھـ ( انظر لسان العرب ) ٣(
  .٣٨) ب ر ھـ ( انظر أساس البالغة ) ٤(
  .١٧ة كائن حي انظر اللغ) ٥(
  .١/١٩٤منھم الزجاج انظر معاني القرآن وإعرابھ ) ٦(
  .)ب ر ھـ ن( انظر لسان العرب ) ٧(
 .٤/٢٥٦انظر الكتاب ) ٨(
  .١٧٤انظر االستدراك على سیبویھ ) ٩(
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 ١٩

 أما جمعه على براهين فال أراه دلـيالً  .ومشتقاته) برهن(اشتق من البرهان الفعل     
 من ذلك   ، أن النون ليست أصالً    على أصالة النون، ألن له نظائر أخرى تدل على        

  .)١(سلطان تجمع على سالطين وقربان على قرابين وسرحان على سراحين
  : المختلف في كونه مصدراً أو اسم مصدر أو اسم جنس جمعي:ثانياً

 ذهب المفسرون إلى أن الريحان الرزق، أو الراحة، أو الريحـان            :)٢()ريحان(
وأبي العالية، ويروى عن عبداهللا بـن عمـر         الذي يشم، وهذا قول الحسن وقتادة       

تخـرج  ف إذا قرب خروج روح المؤمن جـاد الملـك بريحـان فيشـمه               « :قوله
  .)٣(»روحه

فريحان يجوز فيه أن يكون مصدراً أو اسم مصدر أو اسم جنس جمعي، فـإن       
كان بمعنى الرزق فهو مصدر أو اسم مصدر، وإن كان بمعنى الريحان الذي يشم              

  .معيفهو اسم جنس ج
 إنه ترك فعله، فهو مثل سبحان ووزنه فَعالن مثـل      : إنه مصدر قال   :ومن قال 

 :ليان، والياء فيه بدل من الـواو، وينتصـب انتصـاب المصـادر كأنـه قـال                
صب على المصـدرية،     يختلف عن سبحان في عدم لزومه الن       ، إال أنه  )استرزاقاً(

  .)٤(إذ يأتي مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً
اجتمعت فيه اليـاء   ) ريوحان(وأصله  ) فَيعالن(أن يكون مصدراً على     ويحتمل  

والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت، ثـم خفـف بحـذف         
ليس من أبنيـة مصـادر      ) فَيعالن( و .العين وذلك لزيادة األلف والنون في آخره      

 .صحيح مثـل كينونـة    األفعال الصحيحة، ولكن المعتّل قد يختص بأبنية ليست لل        
 ويحتمل  .)٥(ويحتمل أن يكون اسم مصدر وضع موضع المصدر مثل تربا وجندالً          

                                         
  .٤/٣٢١انظر الكتاب ) ١(
 ﴾ذو العصف والریحانوالحب ﴿ :، ومن قولھ تعالى٨٩ سورة الواقعة ﴾فروٌح وریحان﴿ :من قولھ تعالى) ٢(

  .]١٢ :سورة الرحمن[
  .٤/٢٦٤انظر إعراب النحاس ) ٣(
  .٤/١٤، والحجة للفارسي ٥/٩٧انظر معاني القرآن للزجاج ) ٤(
، والبح ر  )روح(، واللس ان  ٢/٥٥، وإم الء م ا م نَّ ب ھ ال رحمن       ٤/١٤، والحج ة    ١/٣٢٢انظر الكتاب   ) ٥(

  .١/١٦، والدر المصون ٨/١٩المحیط 
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 ٢٠

  .أن يكون اسم جنس جمعي وسيأتي في موضعه
 المختلف في كونه مصدراً أو اسم جنس جمعي، ومنه طوفان وحسبان            :ثالثاً
  :وبنيان
  :)١()طُوفان (-١

 أجوف الزم هو طـاف علـى        وفعله ثالثي مجرد  ) فُعالن( مصدر على    :قيل
وهـو قـول    ) يفْعـل (على وزن   ) يطوف(من الطواف، ومضارعه    ) فَعل(وزن  

 ويقوى كونه مصدراً المعنى إذ معنى الطوفان كل حادثـة           .)٣( والمبرد )٢(الكوفيين
 واستخدمت العرب الطوفان لكل حادثه محيطة بالناس كـالغرق          )٤(تحيط باإلنسان 

 الطوفان اسم جنس جمعي وسيأتي الحديث       : وقيل .فوالقتل الذريع والموت الجار   
  .عنه في موصفه

علـى  ) حسـب (مصدر لفعل ثالثي مجرد صحيح متعد هو       :)٥()حسبان ( -٢
) فَعـل (وقيـاس مصـدره     ) يفعـل (على وزن   ) يحسب(ومضارعه  ) فَعل(وزن  

 إلى أنه اسم جـنس جمعـي،        )٦( وذهب بعض النحويين   .وحسبان مصدر سماعي  
  .ل جمع وسيأتي بيانه في موضعهوقي

قص متعـد،    على وزن فُعالن لفعل ثالثي مجرد نا       )٨(مصدر :)٧() بنْيان (-٣ 
) يفْعـل (علـى وزن    ) يبني(ومضارعه  ) فَعل(على وزن   ) بنَى(المه ياء، وفعله    

 .)٩(مثل رمي، ولم يسمع، وسمع بناء وبنـي وبنيـان         ) بنْي(والقياس في مصدره    
  .ون اسم جنس جمعي وسيأتي بيانه في موضعهويحتمل أن يك

 القسم الثالث 

                                         
 .]١٣٣:سورة األعراف [﴾فأرسلنا علیھم الطوفان﴿ :ولھ تعالىمن ق) ١(
 .٥/٣٧٢، والبحر المحیط ٧/٢٦٧، وتفسیر القرطبي ٣/٢١١انظر معاني القرآن ) ٢(
  .٥/٤٣٢الدر المصون ) ٣(
 .٣١١المفردات ) ٤(
  .]٩٦:سورة األنعام [﴾والشمس والقمر بحسبان﴿ :من قولھ تعالى) ٥(
  .٢٦٠، وشرح الفصیح المنسوب للزمخشري ١/٣٠٨خفش انظر معاني القرآن لأل) ٦(
  .]١٠٩:التوبة [﴾أفمن أسس بنیانھ على شفا جرف ھار ﴿ :من قولھ تعالى) ٧(
  .٦/١٢٤، والدر المصون ٥/١٠١، والبحر المحیط ٣٣٧-٢/٣٣٦انظر الحجة للفارسي ) ٨(
  .)ب ن ي( انظر لسان العرب ) ٩(
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 ٢١

  :مصادر محولة، وهي
  . مصدر محول إلى اسم الفاعل:أوالً
  . مصدر محول إلى اسم المفعول:ثانياً
  . مصدر محول إلى علم جنس:ثالثاً
  : مصدر محول إلى اسم الفاعل:أوالً
لفعل ثالثـي مجـرد     ) نفُعال( على وزن    )١(في األصل هو مصدر    :)فُرقان( 

) يفْعـل (علـى وزن  ) يفْرق(على وزن فَعل ومضارعه ) فرق(صحيح متعد، هو    
 زيدت عليه األلف والالم للمبالغة في معنى الفرق وفـي   .ومصدره القياسي الفَرق  

 الفرقان بمعنى )٢ (﴾یا أیھا الذین آمنوا إن تتقوا اهللا یجعل لكم ُفرقان اً       ﴿ :قوله تعالى 
 : مصدر، وكذلك هو في قول الشاعرالفرق

  )٣( أظلم الليل لم يجد فرقانـــا         بادر األفق أن يغيب فلمـا
  :وقال آخر

  )٤(ـوا ــ بعد قطين رحلوا وبان       مالك من طول األسى فرقان
 فالفرقان مصدر معناه الفرق، وكذلك يوم بدر يسمى يوم الفرقان ألن اهللا فيه             

: قال تعالى  وهذا المصدر يجوز تحويله إلى اسم الفاعل،         .الباطلفرق بين الحق و   
 فالفرقان الكتـاب الفـارق بـين الحـق     )٥(﴾تبارك الذي نزل الفرقان على عب ده   ﴿

 أي  )٦(﴾وإذا آتین ا موس ى الكت اب والفرق ان          ﴿ :والباطل، وكذلك في قولـه تعـالى      
 )٧(﴾الفرق ان ض یاء  ولقد آتین ا موس ى وھ ارون     ﴿ :الكتاب والفارق، وفي قوله تعالى    

، وإنما هو عـام     )٨( وال أراه خاصاً بالقرآن كما قال قطرب       .الفرقان بمعنى الفارق  

                                         
  .١/٣٥٩ر المصون ، والد)ف ر ق( انظر لسان العرب ) ١(
 .٢٩سورة األنفال ) ٢(
  .٥/٥٩٥، والدر المصون ٤/٤٨٦الشاھد في البحر المحیط ) ٣(
 .٤/٤٨٦، والبحر المحیط ٧/٣٩٦الشاھد في تفسیر القرطبي ) ٤(
 .١ :سورة الفرقان) ٥(
 .٥٣ :سورة البقرة) ٦(
 .٤٨ :سورة األنبیاء) ٧(
 .١/١٣٤انظر معاني القرآن للزجاج ) ٨(
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 ٢٢

  .لكل فارق عظيم
بمعنى اسم المفعول، لفعل ثالثـي      ) فُعالن(زن  مصدر على و   :)١()قُرآن (-٢

علـى وزن   ) يقـرأ   (ومضارعه  ) فَعل(على وزن   ) قرأ(مجرد صحيح متعد هو     
ومصدره القيـاس علـى     ) يفْعل(ألن المه حرف حلق، ويكون مضارعه       ) يفْعل(

  . إنه علم لما بين دفتي المصحف: وقيل.)٣( وقرآن سماعي)٢(قَرء وِقراءة 
  .)٤( لم يشتق منه فعل، وإنه مثل اإلنجيل والتوراة إنه:وقيل

في األصل مصدر، زيدت عليه األلف والنـون للداللـة          ) قرآن(ويبدو لي أن    
على المبالغة في قراءة، وذلك الختصاصه بأقدس قراءة، وهـي قـراءة القـرآن         

  .الكريم
آن وق ر  ﴿ :للداللة على قراءة القرآن خاصـة قولـه تعـالى         ) قرآن(ومن استخدام   

 فلم يكن أحد أكثـر قرآنـاً   « : وفي الحديث.)٥(﴾ الفجر إن قرآن الفج ر ك ان مش ھوداً     
  :وفي قول حسان بن ثابت. )٦(»مني

  )٧(يقطِّع الليل تسبيحاً وقرآناً   ضحوا بأشمط عنوان السجود به 
واستعمل قرآن مصدراً لقراءة ما يشبه قراءة القرآن ومـن ذلـك مـا ذكـره         

أن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان       « بن عمر روى     القرطبي أن عبداهللا  
  .)٨(»عليه السالم توشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً

واستعمل القرآن بمعنى المقروء مراداً به كالم اهللا المنزل، واسـتعملت كلمـة        
  .﴾قرآنًا عربیًا﴿ القرآن مقرونة بأل، أو موصوفة مثل

علم لما بين دفتي المصـحف غيـر        ) القرآن ( إن :ويظهر لي أن قول من قال     

                                         
  .]١٨٥ :البقرة [﴾شھر رمضان الذي أنزل فیھ القرآن﴿ : قولھ تعالىمن) ١(
 .٢/٢٩٨، وتفسیر القرطبي ٤٠٢، والمفردات ٣/٢١١انظر معاني القرآن للفراء ) ٢(
  .)ق ر أ( انظر لسان العرب، وتاج العروس ) ٣(
  .٢/٢٨٠انظر الدر المصون ) ٤(
 .٧٨سورة اإلسراء ) ٥(
 .١/٢٤٦الجماعة واإلمامة انظر صحیح البخاري كتاب ) ٦(
 .٢/٢٨٠، والدر المصون ١/٢٩٨، وانظر تفسیر القرطبي ٤٦٢دیوانھ ) ٧(
 .٢/٢٩٨تفسیر القرطبي ) ٨(
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 ٢٣

كـان  دقيق؛ ألن العلم ال تدخله األلف والالم، ثم إن العلم يمنع من الصـرف إذا                
 إنـه اسـم    : وكذلك قول من قال    .مصروف) قرآن(مختوماً بألف ونون زائدتين و    

، وال  )قرأ ويقـرأ قـراءة وقرآنـاً      (جامد ال يأتي منه فعل يبدو ضعفه في ثبوت          
  .عربية، ودعوى الجمود ال دليل عليها) قرآن(كون كلمة خالف في 
تصلح أن تكون مصدراً كالقراءة، وتختلف عن القراءة في أن          ) القرآن(فكلمة  

القراءة مصدر عام لكل قراءة أما القرآن فهو مخصص لنوع معين من القـراءة              
  .وهي قراءة القرآن

المفعول، فأصـبح يـدل     أن يكون محوالً إلى اسم      ) القرآن(وكذلك يحتمل لفظ    
على أكثر من الحدث، وشمل المقروء، وهو كالم اهللا المنزل المجموع بين دفتـي         

 )١(»تسافروا بالقرآن إلى أرض العـدو      ال« : المصحف والدليل على ذلك قوله      
  .أراد به المصحف
  :، وهذه القراءة تحتمل وجهين)٢( بتخفيف الهمز»قُران«وقرأ ابن كثير 

) الم الكلمـة (نقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حـذفت الهمـزة           :الوجه األول 
  .)فُعان(على وزن ) قُران(فأصبحت 

بمعنى جمع والنـون أصـلية   ) قرن(من ) فُعال( أن يكون وزنها :الوجه الثاني 
  .ويبدو لي أن الوجه األول أقوى، وذلك لتوافق معنى القراءتين وتوافق االشتقاق

  :)٣()قُربان (-٣
) قَـرب (، وفعله ثالثي مجـرد صـحيح الزم، هـو           )فُعالن( على   )٤(مصدر

 ونلحظ الفـرق    . وقربان )٥(ومصدره قُرب ) يفْعل(على وزن   ) يقْرب(ومضارعه  
بين المصدرين قُرب وقُربان، فالقرب عام والقربان خاص بـالقرب مـن اإللـه              

                                         
 .٢/٢٩٨انظر تفسیر القرطبي ) ١(
  .٢/٢٨٠، والدر المصون ٢/٤٠، والبحر ١/٣٣ إعراب القراءات الشواذ للعكبري :انظر) ٢(
 .]٢٧ :المائدة [﴾آدم إذ قربا قربانًاواتل علیھم نبأ ابني ﴿ :من قولھ) ٣(
  .)ق ر ب( ، ولسان العرب ٣/١٣٢، والبحر ٤/٢٩٦انظر تفسیر القرطبي ) ٤(
  .٤/٢٨انظر الكتاب ) ٥(
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 ٢٤

قربـان هـو     لذلك قد يحول فيدل على الحدث واسم المفعول فيصـبح ال           .المعبود
 :أما في قوله تعالى   . )١()إذ قربا قرباناً     (:الشيء المتقرب به، من ذلك قوله تعالى      

فيها تحتمل ) قربان(  فـ.)٢(﴾ فلوال نصرھم الذین اتخذوا من دون اهللا قربان ًا آلھ ة    ﴿
  :أمرين

مصدراً بمعنى المفعول، وفي هـذه الحالـة يجـوز          ) قربان( أن يكون    :األول
  .المفعول الثاني) آلهة(محذوف، و) اتخذوا(المفعول األول لـإعرابه حاالً، و

مصدراً باقياً على مصدريته لـم يحـول، ويعـرب          ) قربان( أن يكون    :الثاني
  .)٣(مفعوالً ألجله، والمعنى اتخذوهم للقرب آلهة

يه، ، واختلف ف  )فُعالن(؛ قرأ بذلك عيسى بن عمر، فيكون على         )٤(وقرئ قُربان 
هل هو باٍق على مصدريته أو محول إلى اسم مفعـول أو أصـبح اسـماً مثـل                  

 ويبدو لي أنه محول إلى اسم المفعول، وضمه عينه إنما هي ضـمة              .)٥(السلُطان
، وذلك ألن معنى قُربان وقُربان واحد، وال يوجد دليل علـى            )٦(ة الفاء اتباع لضم 

إنـه  : اسميته، فلم يثبت سيبويه قُربان في األسماء وإنما اقتصر على سلُطان وقال          
  .)٧(قليل في األسماء

واتخ ذوا  ﴿ :يكون واحداً وجمعاً، واستدل بقول تعالى     ) قربان(وذكر الراغب أن    
، داالً )قربـان (وبهذا يكون ) قربان(على أن اآللهة بدل من    ﴾ةمن دونھ قربانًا آلھ   

ألن الشـيء   ) آلهـة (ال يصلح أن يكون بدالً من       ) قربان(على الجمع، ويرده أن     
  .المتقرب غير اآللهة

                                         
 .١٨٣سورة آل عمران ) ١(
 .٢٨سورة األحقاف ) ٢(
یط ، والبح ر المح   ٢/٢٣٥، وإمالء ما منَّ بھ الرحمن ٣/٥٢٦، والكشاف   ٤/٧١انظر إعراب النحاس    ) ٣(

 . ٩/٦٧٧، والدر المصون ٨/٦٦
 .]١٨٣ :آل عم ران  [﴾ال ذین ق الوا إن اهللا عھ د إلین ا أال ن ؤمن لرس ول حت ى یأتین ا بقرب ان           ﴿ :من قولھ تعالى  ) ٤(

، ٤/٢٩٦ وتفس یر القرطب ي   .١/٣٥٨، وإعراب القراءات الش واذ للعكب ري     ٢٣وانظر الشواذ البن خالویھ     
 .٣/١٣٢والبحر المحیط 

 .٤/٢٦٠ انظر الكتاب) ٥(
  .٣/٥١٨، والدر المصون ٤/٢٩٦، وتفسیر القرطبي ١/٣٥٨انظر إعراب القراءات الشواذ للعكبري ) ٦(
  .٤/٢٦٠انظر الكتاب ) ٧(
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 ٢٥

، والجمع هنا ليس دليالً علـى  )١( إنه اسم ألنه يجمع على قرابين وقرابنة    :وقيل
ددت أنواعه، والقربان يتنوع فمنه الصـدقة       أنه اسم؛ ألن المصدر قد يجمع إذا تع       

  .ومنه الصالة وغير ذلك، ثم إن جمعه هنا قوي ألنه بمعنى اسم المفعول
  : مصدر محول إلى علم جنس:ثالثاً

 :في األصـل مصـدر، قـال      ) رمضان(ذهب الزمخشري إلى أن      :)٢()رمضان(
ر وجعـل   إذا احترق من الرمضاء، فأضيف إليه الشـه       ) رِمض(الرمضان مصدر   «

  .)٣(»علماً، ومنع من الصرف للتعريف واأللف والنون
مصدراً لفعل ثالثي مجرد صحيح الزم هـو  ) رمضان(وعلى هذا القول يكون   

مثل تَِعب ِمضر.  
ويحتاج في تحقيق أنه مصدر إلى صحة فَعـل، ألن فَعالنـاً            « :وقال أبوحيان 

واألولى أن يكون مـرتجالً ال    .، بل إن جاء فيه ذلك كان شاذاً       )فَِعل(ليس مصدر   
  .)٤(»منقوالً

ويبدو لي قوة رأي الزمخشري؛ ألن رمض تدل على االحتراق، وزيادة األلف            
والنون تعطي المصدر زيادة في معنى الرمض، ثم حول علم جنس لهذا الشـهر              

 وذهب مجاهد إلى أنه اسم علـم        .فمنع من الصرف للعلمية وزيادة األلف والنون      
 ورده المفسرون واللغويون؛    .قبله) شهر( يجوز ذكره من غير ذكر       هللا تعالى وال  

 ال تقولوا رمضان فإن رمضـان اسـم مـن     « :ألن الحديث الذي استدل به وهو     
، وورد في صحيح البخـاري      )٥( حديث ضعيف ضعفه البيهقي    »أسماء اهللا تعالى    

  .)٦(قبله) شهر(من غير ذكر 

                                         
 .١/٤٢٤انظر إعراب النحاس ) ١(
  .]١٨٥ :سورة البقرة [﴾شھر رمضان الذي أنزل فیھ القرآن﴿ :من قولھ تعالى) ٢(
 .٢/٢٨٠ون ، وانظر الدر المص١/٣٦٦الكشاف ) ٣(
 .٢/٢٦البحر المحیط ) ٤(
 .٩٠، والمصباح المنیر ٢/٢٩٢انظر تفسیر القرطبي ) ٥(
  .٢/٦٧٢انظر صحیح البخاري كتاب الصوم باب ھل یقال رمضان أو شھر رمضان ) ٦(
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 ٢٦

  :النوع الثاني من أنواع االسم الجامد
  :االسم الدال على معنى

اسم مفرد دال على معنى، والسلطان في القرآن الكـريم بمعنـى        :)١()سلطان(
، وسمى الحجة سـلطان لمـا   )٢(الحجة مأخوذ من السالطة وهي التمكن في القهر      

  .يلحق من الهجوم على القلوب
لی ھ  ومن ُقت ل مظلوم ًا فق د جعلن ا لو    ﴿ :، وفي قوله تعالى)٣( إنه اسم مصدر :وقيل
وكذلك . اسم مصدر فعله تسلّط، وسلطان فيه بمعنى التسلط       ) سلطان ()٤(﴾ س لطاناً 

 )٥(﴾إنھ ل یس ل ھ س لطان عل ى ال ذین آمن وا وعل ى ربھ م یتوكل ون           ﴿ :في قوله تعالى  
  .)٦(بمعنى التسلط) سلطان(

، )فُعـالن ( بضم السين والالم على      )٧()سلُطان(قرأ عيسى بن عمر      :)سلُطان(
  .)٨(المصباح المنير أن الضم لالتباع، وأنه لغة، وال نظير لهوذكر صاحب 
  : من أنواع االسم الجامد:النوع الثالث

  :االسم الدال على ذات
  : اسم جنس إفرادي أو اسم علم:وهو نوعان

  .ومنه إنسان وشيطان وثعبان وصنوان وقطران : اسم الجنس اإلفرادي:أوالً
ورد في القرآن الكريم مقترناً بأل إال فـي         اسم جنس إفرادي     :)٩()إنسان (-١

 واتفـق  .)١٠(﴾ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ھ ﴿ :موضع واحد وهو قوله تعالى  
النحويون على أن األلف والنون فيه زائدتان، ولكنهم اختلفوا في معناه أهو مـن              

                                         
  .]٧١ :األعراف [﴾ما نزل اهللا بھا من سلطان﴿ :من قولھ تعالى) ١(
 .)س ل ط( ، واللس ان  ٤/٣٠، وإع راب النح اس   ١/٣٨١ري انظر الم ذكر والمؤن ث ألب ي بك ر األنب ا      ) ٢(

 .٣/٤٣٥، والدر المصون ٧/٤٥٩والبحر المحیط 
  .)س ل ط( ، ولسان العرب ٢٣٨انظر المفردات ) ٣(
  .٢٣ :سورة اإلسراء) ٤(
 .٩٩ :سورة النحل) ٥(
 .٢٣٨انظر المفردات ) ٦(
 .٧/٤٥٩، وانظر البحر المحیط ٢٣سورة غافر من اآلیة ) ٧(
 .١٠٨انظر المصباح المنیر ) ٨(
  .]٢٨:النساء [﴾یرید اهللا أن یخفف عنكم وُخلق اإلنسان ضعیفًا﴿ :من قولھ تعالى) ٩(
  .١٣ :سورة النحل) ١٠(
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 ٢٧

  .النسيان أو من األنس واإليناس
) إفْعـان ( والسين والياء، وزنه     فعلى الرأي األول تكون أحرفه األصلية النون      

واستدل على أن الياء أصـل بتصـغيره علـى          . والياء محذوفة لكثرة االستعمال   
، والتصغير يرد األشياء إلى أصولها، ويدعم هذا الـرأي تفسـير ابـن              )ُأنْيِسيان(

 )١(»إنما سمي اإلنسان إنساناً؛ ألن اهللا عهد إليه فنسـي         « :عباس رضي اهللا عنهما   
  .)٢( القول للكوفيينونُسب هذا

والرأي الثاني يذهب إلى أن أحرفه األصول همزة ونون وسين من األنـس أو         
وهـذا شـاذ،    ) ُأنَيسيان(وتصغيره  ) ِفعالن(اإليناس، وعلى هذا القول يكون وزنه       

 يكون ِفعالن اسماً نحو ِضـبعان وسـرحان         « : قال سيبويه  .)٣()ُأنيسان(والقياس  
  .)٤(»وإنْسان

، ويؤيده سماع ُأنَيسان، واتفاق     )٦( وقد أجازه الفراء   )٥(ه جمهور البصريين  وعلي
  .)٧(المعنى بين األنس واإلنسان في أن اإلنسان يتم به أنس األرض

 واختلف فـي    .)١٠( والحيوانات )٩(اسم لكل عارم من الجن واإلنس      :)٨()شيطان  ( 
 ومـن وافقـه مـن    )١١(ويه فالقائلون بأنها أصل سـيب . زائدة: أصل وقيل :نونه؛ فقيل 

وأن الحكم باألصالة هو األصل وال يوجـد        ) تشيطن (:، واستدلوا بقولهم  )١٢(النحويين

                                         
 .١٦/١٦٠انظر تفسیر الطبري ) ١(
، واإلنص  اف  ١/٢٣٨، والزاھ  ر  ٢/٥٦، واالش  تقاق الب  ن دری  د    ٢/٦٩انظ  ر مع  اني الق  رآن للف  راء     ) ٢(

٢/٨٠٩. 
  .)أ ن س ( انظر اللسان .»ذات یوم انطلقوا إلى ُأنیسان  «   في حدیث رسول اهللا ورد) ٣(
  .٤/٢٩٥الكتاب ) ٤(
 .٢/٨٠٩انظر اإلنصاف ) ٥(
 .١/٣٨٣، والزاھر ٢/٢٧٠انظر معاني القرآن ) ٦(
 .٢/٨١١انظر اإلنصاف ) ٧(
 .]٢٦ :قرةسورة الب [﴾فأزلھما الشیطان فأخرجھما مما كانا فیھ﴿ :من قولھ تعالى) ٨(
  . ]١١٢:األنعام [﴾وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شیاطین اإلنس والجن﴿ :في قولھ تعالى) ٩(
  .٢٦١انظر المفردات ) ١٠(
 .٤/٣٢١انظر الكتاب ) ١١(
، ١/١٠٩، والمنص  ف الب  ن جن  ي   ٣/٤٠، واألص  ول الب  ن الس  راج   ١/١١٥انظ  ر مع  اني الزج  اج   ) ١٢(

، وال در المص ون   ١/٢١٠، وارتش اف الض رب    ١/٢٥ ، وتفسیر القرطبي  ٧٣والممتع البن عصفور    
١/١٠.  
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 ٢٨

 ونسـب إلـى عامـة       . بمعنى تباعـد   )٢()شطن( إنه من    :، وقيل )١(دليل على الزيادة  
 ويؤيد هذا القـول ثبـوت       .)٣(مثل بيطَار ) فَيعال( ووزنه عند البصريين     .البصريين

  .شطن وشاطن وتشيطن ويتشيطن وتشيطُنحرف النون في 
ومن ثباته في اسم الفاعل قول أمية بن أبي الصلت يصـف سـليمان عليـه                 

  :السالم
 )٤(ثم يلقى في السجن باألغـالل    أيمـا شاطٍن عصاه عكاه

  :وقول الراجز
 أكّل يـوم لك شاطنــان
 على إزاء النهــر ِملْهزاِن
 )٥(إذ يفوت الضرب يحذفاِن

  .)٦( هذا القول جمهور النحويينوقد رجح
علـى وزن  ) شـاط (مـن  ) فَعالن(على وزن   ) شيطان( فيكون   )٧( زائدة :وقيل

، والمعنى احترق وهلـك، ونظيـره       )يفِعل(على وزن   ) يشيط(ومضارعه  ) فَعل(
أعـوذ مـن شـر      « : واستدل هذا الفريق بقول الرسـول       ) هام(من  ) هيمان(

  .)٨(»الشيطان وفتونه وشيطاه وشجونه
  :ويقول الشاعر

  )٩(وشيطان إذ يدعوهم ويثوب  وقد منت الحذراء منّاً عليهم 
في الشاهد علم لشيطان بن الحكم بن جلهمة منع من الصـرف للعلميـة       ) شيطان(

  .وزيادة األلف والنون
                                         

  .)ش ط ن ( ، واللسان ٦١، والمفردات ١/٥٦انظر الزاھر ) ١(
  .٩٢، وائتالف النصرة ١/١٩٣انظر البحر المحیط ) ٢(
  .١/٩٨انظر الممتع ) ٣(
  . والصاد، وینشد بالسین١/٦٢، والبحر المحیط )ش ط ن ( ، ولسان العرب ٥١الشاھد في دیوانھ ) ٤(
  .)ش ط ن ( الشاھد في لسان العرب ) ٥(
 .١/١٠انظر الدر المصون ) ٦(
، وتفس  یر ١٧٣، والممت  ع ١/٤، وإم  الء م  ا م  نَّ ال  رحمن  ٢٦١، والمف  ردات ١/١٠٩انظ  ر المنص  ف ) ٧(

  .١/١٠، والدر المصون ١١٩، والمصباح المنیر ١/٢٦القرطبي 
  .)ش ي ط( ان العرب ، ولس٢/٤٧٦انظر النھایة في غریب الحدیث ) ٨(
  .)ش ي ط( ، ولسان العرب ٤٩لطفیل الغنوي دیوانھ ) ٩(
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 ٢٩

  :والرأي األول القائل بأصالة النون يضعفه التالي
بالسـين ومعنـاه   ) نسـاط (في بيت أمية بن أبي الصلت يروى  ) شاطن ( -١

  .الخبيث
الشاهد اآلخر كلمة الشاطنين فيه تحتمل أن تكون ليست بمعنى الشيطانين            -٢

 وقـد   .وإنما بمعنى المنحرفين اللذين يدفعان ويضربان ويحذفان بالحصى       
 كـل هـوى شـاطن فـي     «استعملت العرب الشاطن بمعنى المنحـرف    

  .)١(»النار
) فيعاالً(وتصاريفه وأن   ) تشيطن(في  القول بزيادة الياء يضعفه ثبات الياء        -٣

  .لم يأِت منه اسم غير شيطان، ولم يرد إال صفة مثل بيطار
في الشـاهد   ) شيطان(وكذلك الرأي اآلخر القائل بزيادة النون يضعفه أن منع          
أكثـر فـي   ) فَعـالن (من الصرف سببه الحمل على األكثر عند التسمية به، ألن         

وأن وزنه  ) شيطان(ي أن الياء والنون أصالن في        ويظهر ل  .)فَعالل(األسماء من   
 وفَعالل لـيس مقصـوراً علـى        – حكاها الفراء    - )٢(مثل ناقة خَزعال  ) فَعالل(

 ويكون شيطان اسم جنس إفرادي جامـد لـم          .المضاعف مثل زلزال وصلْصال   
يشنق من غيره وإنما اشتق غيره منه فقيل تشيطن وتصاريفه، ويدل على ذلك أن              

  .م يأت بمعنى فَعل فعل الشياطينل) شطن(
:  وقيـل  .)٤(وهو ذكر الحيات العظيم   ) فُعالن(اسم جنس إفرادي، على      :)٣()ثُعبان(

تقـدمهما  ) ثعبان( واأللف والنون زائدتان في      .)٥(كل حية ثعبان، ويجمع على ثعابين       
ن ثالثة أصول، وهذه الزيادة تأتي إلفادة معنى التذكير فـي مثـل أفعـوان وضـبعا               

ولكنـه  ،  وليس جمع ثعبان على ثعابين دليالً على أصالة األلف والنـون           )٦(وعقْربان
 واعلم أن كل اسـم آخـره        « :، قال )ِسربال(عند سيبويه على تشيبه هذه النون بالم        

) مفاعيـل (كسر للجمع على    ) فَعالن(ألف ونون زائدتان وعدة حروفة كعدة حروف        
                                         

  .)ش ط ن( لسان العرب ) ١(
  .١/٢٠، وشرح الشافیة للرضي ١٧٣انظر االستدراك على سیبویھ ) ٢(
 .]١٠٧ :األعراف [﴾فإذا ھي ثعبان مبین﴿ :من قولھ تعالى) ٣(
  .٥/٤٠٦ ، والدر المصون٧/٢٥٦انظر تفسیر القرطبي ) ٤(
  .)ث ع ب ( انظر لسان العرب ) ٥(
  .١/١٣٩انظر المذكر والمؤنث البن األنباري ) ٦(
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 ٣٠

ه به حيث كسر للجمع كما يكسر سربال، وفُعل بـه  شبهو) ِسربال(فإن تحقيره كتحقير  
ما ليس لبابه في األصل، فكما كسر للجمع هذا التكسير حقر هذا التحقير وذلك قولـك         

 ضـباعين   : سراحين، وضبعان ضبعين ألنك تقول     :سريجين في سرحان ألنك تقول    
 : حـوامين، وسـلطان سـليطين ألنهـم يقولـون     :وحومان حويمين ألنهم يقولـون    

 فالجمع على ثعابين وكذلك قربان وقرابين وقرابنة، ورهبـان ورهـابين        )١(»ينسالط
  .ورهابنة ونحوها ال يدل على أصالة النون، ألنها شبهت بسربال

 والنحاس إلى أنه واحد، أي أنه اسم        )٤( واألخفش )٣(ذهب الكسائي  :)٢()صفْوان(
شاركه في ذلك اسم    جنس إفرادي، وذلك ألن الضمير يعود عليه مفرداً مذكراً، وي         

 اشترط وجود دليل قاطع على كون صفْوان اسم         )٥(الجنس الجمعي، ولكن النحاس   
  .جنس جمعي

 وصفوان اسـم    .)٦(قرأ به ابن المسيب والزهري، وهي قراءة شاذة        :)صفَوان(
أن يـأتي فـي   ) فَعـالن (شذوذاً؛ ألن الكثير في   ) فَعالن(جنس إفرادي جاء على     

، وذكر القرطبي أن    )٧(ن والغليان، أما في األسماء فقليل جداً        المصادر نحو النزوا  
  .)٨(فتح الفاء لغة

 اسم جنس إفرادي، وهو عصارة األيهل واألرز ونحوهما يطـبخ           :)٩()قَِطران(
 األلف والنون فيه زائدتان     .)١١( هو النحاس  :وقيل. )١٠(فيتحلب منه ثم تهنأ به اإلبل     

  :وجاء فيه لغات
 الجمهور، وقَطْران وهي قراءة عمر بن الخطاب وعلي بن          قَِطران وهي قراءة  

                                         
  .٤٣٢-٣/٤٣١الكتاب ) ١(
 .]٢٦٤ :سورة البقرة [﴾كمثل صفوان علیھ تراب﴿ :من قولھ تعالى) ٢(
 .١/٣٣٥انظر إعراب النحاس ) ٣(
 .١/٢٠٠معاني القرآن ) ٤(
  .١/٣٣٥إعراب النحاس ) ٥(
، والبحر ٣/٣١٣، وتفسیر القرطبي ١/١١٢، وإمالء ما منَّ بھ الرحمن ١/٣٣٤ظر إعراب النحاس    ان) ٦(

 .٢/٣٠٩المحیط 
 .٢/٣٠٩، والبحر المحیط ١/١١٢انظر إمالء ما منَّ بھ الرحمن ) ٧(
 .٣/٣١٣انظر تفسیر القرطبي ) ٨(
 .]٥٠ :سورة إبراھیم [﴾سرابیلھم من قطران﴿ :من قولھ تعالى) ٩(
  .)ق ط ر (  اللسان انظر) ١٠(
  .٩/٣٨٩انظر تفسیر القرطبي ) ١١(
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 ٣١

بمعنـى النحـاس و    ) قطر(كلمتان؛  ) قَطٍر آٍن   ( و .)١(أبي طالب وعيسى ابن عمر    
، وفيه لغة   )٢(بمعنى انتهى حره، وهي قراءة ابن عباس وأبي هريرة والحسن         ) آٍن(

  .)٣(أخرى هي ِقطْران بزنه ِسرحان ولم يقرأ بها أحد
  :اء األعالم أسم:ثانياً

ورد في القرآن الكريم أربعة أعالم مـذكرة مختومـة بـألف ونـون وهـي                
 وقد اختلف النحويون في هذه األسماء؛       .)٧( وهامان )٦( ولقمان )٥( وِعمران )٤(سليمان

فذهب الفريق األول إلى أن النون في هذه األعالم أصل، ألنها أسـماء أعجميـة،    
ومنع هذه األسماء من الصرف إنما      . تقاقواألعجمي ال يدخله التصريف وال االش     

  .)٨(هو للعلمية والعجمة
وذهب الفريق الثاني إلى أن هذه األسماء عربية، فسـليمان اسـم علـى وزن         

والياء فيه للتصغير، مشتق من السلم، ومنعه مـن الصـرف للعلميـة             ) فُعيالن(
  .)٩(وزيادة األلف والنون

) لُقْمـان (النون فيه زائـدتان، وكـذلك       ِفعالن من العمر واأللف و    ) ِعمران(و
  .فُعالن من اللقم واأللف والنون فيه زائدتان

 ويبدو لي أنه اسـم أعجمـي،      .فلم أقف على أحد ذكر فيه اشتقاقاً      ) هامان(أما  
وكذلك ما سبقه من أعالم يبدو لي أنها أعجمية ألنها أسماء لغير العرب، ولبعـد               

                                         
  .٥/٢٤٠، والبحر المحیط ٩/٣٨٥، وتفسیر القرطبي ٧٠انظر الشواذ البن خالویھ ) ١(
، ٢/٧٤٠، وإعراب القراءات الش واذ للعكب ري   ٧٠، والشواذ البن خالویھ   ٣/٧٠انظر معاني الزجاج    ) ٢(

 .٩/٣٨٥وتفسیر القرطبي 
 .٧/١٣٣صون انظر الدر الم) ٣(
  .]١٠٢ :سورة البقرة [﴾وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا﴿ :من قولھ تعالى) ٤(
  .]٣٥ :سورة آل عمران [﴾إذ قالت امرأة عمران﴿ :من قولھ تعالى) ٥(
  .]١٢ :سورة لقمان [﴾ولقد آتینا لقمان الحكمة ﴿ :من قولھ تعالى) ٦(
  .]٦ :سورة القصص [﴾نودھما ونري فرعون وھامان وج﴿ :من قولھ تعالى) ٧(
 .٣/٢٨، والدر المصون ٣١٩-١/٣١٨انظر البحر المحیط ) ٨(
 .١/٥٤، وإمالء ما منَّ بھ الرحمن ٤٥٣انظر المفردات ) ٩(
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 ٣٢

يمثل الحكمة، وكذلك بين حكمة سليمان وسعه       الصلة بين معنى اللقم ولقمان الذي       
  .حكمه وعلمه وبين التصغير

  :القسم الثاني من األسماء المفردة
  :األسماء المفردة المشتقة

 الـرحمن،  :والمشتق ما أخذ من غيره، وورد منه في القـرآن الصـفات التاليـة        
  .حيران، الظمآن، غضبان

  :فيه قوالن :)١()الرحمن(أوالً 
 الرحمن اسم جامد علم مختص باهللا سبحانه وتعـالى، واختلـف            :ولالقول األ 

أصحاب هذا القول؛ فذهب ثعلب إلى أنه اسم عبراني، وأن أصله بالخاء المعجمة             
  .)رحمان(

 إنما جمع بين الرحمن والرحيم؛      : سمعت أبا العباس يقول    « :قال ابن األنباري  
  .)٢(»ألن الرحمن عبراني فجاء معه بالرحيم العربي

وذهب األعلم إلى أنه عربي، مختص بالعلمية، مصوغ لها، والدليل على ذلك            
 ولـو كـان     .وروده في القرآن الكريم غير تابع السم قبله، بل ورد ورود العلـم            

: رحمان بعباده كما يقـال : أن يقالمشتقاً من الرحمة التصل بذكر المرحوم فجاز    
ة لم تنكره العرب حـين سـمعوه إذ         رحيم بعباده، ثم إنه لو كان مشتقاً من الرحم        

  .)٣( بدالً ال ينكرون رحمة ربهم، ولذا أعربكانوا
أنا « :  أنه مشتق من الرحمة، واستدل القرطبي بحديث رسول اهللا           :القول الثاني 

وإليه ذهب أكثـر النحـويين،   . )٤(»الرحمن وهي الرحم شققت لها اسماً من اسـمي  
 .)٦( أنه من أبنية ما يبالغ في وصـفه   ونصوا على  ،)٥(فرحمان عندهم وصف مشتق   

                                         
 .﴾بسم اهللا الرحمن الرحیم﴿ :في قولھ تعالى) ١(
 .١/٥٩الزاھر ) ٢(
 .١٠٤-١/١٠٣، وتفسیر القرطبي ٥٣انظر نتائج الفكر في النحو للسھیلي ) ٣(
  .٥/١١٢، والحدیث في عون المعبود ١/١٠٤انظر تفسیر القرطبي ) ٤(
، وإمالء م ا م نَّ ب ھ ال رحمن     ١/٥٦، والكشاف ١/١٩٧، وإعراب النحاس    ١/٤٣انظر معاني الزجاج    ) ٥(

  .١/٣٠، والدر المصون ١/١٥، والبحر المحیط ١٠٤-١/١٠٣، وتفسیر القرطبي ١/٥
ر ح م ( ، ولسان العرب ٥٣، ونتائج الفكر ١/٥إمالء ما منَّ بھ الرحمن ، و١/٤٣انظر معاني الزجاج ) ٦(
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 ٣٣

وهذه المبالغة مستفادة من زيادة األلف والنون في آخره إذ جعلته مشبهاً للمثنـى،              
فكما أن غضبان حامل لضعفي الغضب فكذلك رحمان، ولشبهه بالمثنى لم يجمـع      

) فَعالن( فالنحويون يرونه صفة مشبهة على       . غضبانون :جمع مذكر سالم فلم يقل    
 من أبنية المبالغة ليس معناه أنه من صيغ المبالغة المعروفة، وإنما معناه             :وقولهم

 ويؤكد ذلك تشبيههم    .أن زيادة األلف والنون أعطته مبالغة في إفادة معنى الرحمة         
 ومعنى الرحمن يـدل     . وفَعالن بناء كثير في الصفة المشبهة      .له بعطشان وندمان  

  .على أنه صفة ثابتة هللا تعالى
ليس دليالً على أن هـذه الصـفة        ) رِحم(من فعٍل متعٍد هو     ) رحمان(واشتقاق  

 أو أن الفعـل     .)١(صيغة مبالغة، وإنما هي صفة مشبهة جاءت من المتعدي شذوذاً         
ويتحول مـن  ) فقُه(كما نقل ) رحم(إلى ) رِحم(المتعدي نُقل إلى الالزم وذلك بنقل    

، واألكثر فـي بـاب      )فَِعل(من باب   ) رِحم( إن   : أو يقال  .كونه متعدياً إلى اللزوم   
  . لذا حمل على األكثر في بابه.)٢(أن يكون الزماً) فَِعل(

 )٣( إنه حمل على الضد فكما حمل خَشي الالزم على رحـم المتعـدي             :أو يقال 
فكذا رحم المعدي يحمل على خشي الالزم فيجـاء  ) خاٍش(فجيء منه باسم الفاعل  

  .منه بالصفة المشبهة
ك فإن تحول معنى الصفة يؤثر على فعلها، فعليم إذا كانت تعنـي كثـرة               وكذل

 أما إذا أصبحت صـفة      .متعد) عِلم(العلم بشيء محدد تكون صيغة مبالغة وفعلها        
مالزمة للموصوف فإنها تنفك عن العالقة بفاعل وتصير صـفة مشـبهة فينـزل       

  .فعلها المتعدي منزلة الالزم
ن يكون اسماً وصفة، وذلك ألنه اسم من أسماء         يجوز أ ) الرحمن(ويبدو لي أن    

اهللا تعالى، وأسماء اهللا تعالى أسماء ونعوت دالة على صفات كمالـه، وال تنـافي               

                                                                                                     
(. 

  .١/١٥انظر البحر المحیط ) ١(
 .١/٧٢انظر شرح الشافیة للرضي ) ٢(
  .انظر المصدر السابق) ٣(
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 ٣٤

بين العلَمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه ال تنافي اسميته وصـفيته،            
فمن حيث هو صفة جرى تابعاً السم اهللا تعالى، ومن حيث هـو اسـم ورد فـي                

  .)١(رآن الكريم غير تابع، بل ورد مورد االسم العلمالق
الحم ُد هللا رب   ﴿و ﴾بس م اهللا ال رحمن ال رحیم    ﴿ :ومن مجيئه تابعاً قولـه تعـالى    

وجاء في مواضع أخرى في موقع االسم، فوقع مبتدأ في قوله        )٢(﴾العالمین الرحمن 
  .)٤(﴾ وما أنزل الرحمن ﴿ : وفاعالً في قوله تعالى)٣(﴾  الرحمن﴿ :تعالى

  :الخالف في صرفه
اختلف فيه؛ أمصروف هو أم ممنوع من الصرف؟ فقال جماعة إنه ممنوع من            

مشبه بعطشان، فهو وصف مختوم بـألف ونـون         ) فَعالن( ألنه على    )٥(الصرف
أن يمنع من   ) فَعلى(ولم يسمع في مؤنثه     ) فَعالن( وقياس ما كان على      .)٦(زائدتين  
  .الصرف

نه مصروف؛ ألن الصرف هو األصل، وفَعالن لم يسـمع  وذهب آخرون إلى أ 
الـذي مؤنثـه    ) فعـالن (له مؤنث، وليس كل فعالن يمنع من الصـرف؛ إذ أن            

  .)٧( وهذا رأي سيبويه في فعالن الذي ليس مؤنثه فعلى .يصرف) فعالنة(
إال مقروناً بأل أو منادى بأداة نداء محذوفة؛ فقد جاء فـي            ) رحمان(ولم يسمع   

  .لكريم مقروناً بأل وكذا في الحديث الشريفالقرآن ا
وجاء في الشعر منادى بحرف نداء محذوف من ذلـك قـول جريـر يهجـو             

  :األخطل
  )٨(ومسحهم صلبهم رحمـان قربانا   هل تتركن إلى القسين هجرتكم 

  .فرحمان منادى بحرف نداء محذوف، وعند عدم السماع ال يمكن الترجيح
مشتق، صفة مشبهة، من حار يحار حيرةً فهو حـائر          وصف   :)١()حيران   (-٢

                                         
 .١/٢٤انظر بدائع الفوائد البن القیم ) ١(
 .٢-١ :سورة الفاتحة) ٢(
 .١ :سورة الرحمن) ٣(
 .١٥ :سورة یس) ٤(
  .١٥٩، وشرح الكافیة للرضي ١/٤٢انظر الكشاف ) ٥(
 .٢/٨٥٦انظر ارتشاف الضرب ) ٦(
 .٢١٦، ٢١٥، ٣/٢٠٥انظر الكتاب ) ٧(
 .٥٩٨انظر دیوانھ ) ٨(
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 ٣٥

، وفعله ثالثي الزم )٢(وحيران، والحيران التائه الضال عن الجادة ال يدري كيف يصنع
، ممنوع مـن الصـرف؛ ألنـه        )٣( القياس على) فَعالن(، ومجئ   )فَِعل(على وزن   

  .)٤()فَعلى(الذي مؤنثه ) فعالن(
هة من ظَِمئ يظمأ ظَمـأ، والظمـأ        وصف مشتق، صفة مشب    :)٥()الظمآن (-٣

ومجئ ظمآن منـه علـى      ) فَِعل(، وفعله ثالثي مجرد الزم على وزن        )٦(العطش
القياس، مقرون بأل وفي حال سقوطها يمنع من الصرف ألنه فعالن الذي مؤنثـه        

  .فعلى
وصف مشتق، صفة مشبهة، من غضب يغضـب غضـباً،           :)٧()غضبان (-٤

، ومجئ غضبان منـه علـى القيـاس،         )فَِعل (فعله ثالثي مجرد الزم على وزن     
  .الذي مؤنثه فعلى) فعالن(ممنوع من الصرف ألنه 

* * * 
 المبحث الثاني

 األسماء المجموعة المختومة بألف ونون زائدتين
وهذه األسماء التي تدل على الجمع تنقسم إلى ثالثة أقسام؛ جمع التكسير واسم             

  .الجمع، واسم الجنس الجمعي
  : جمع التكسير:لالقسم األو

وهو يدل على الجمع بلفظه ومعناه وينقسم إلى جمع تكسير لألسـماء وجمـع              
  .تكسير للصفات

  : جمع التكسير لألسماء:أوالً
 جمـوع مفرداتهـا ثالثيـة، وجمـوع         :ينقسم هذا النوع من الجمع إلى أقسام      

  .مفرداتها رباعية
  : الجموع التي مفرداتها ثالثية-أ

                                                                                                     
  .]٧١:سورة األنعام [﴾كالذي استھوتھ الشیاطین في األرض حیران﴿ :من قولھ تعالى) ١(
 .١٣٥، والمفردات )ح ي ر ( انظر لسان العرب ) ٢(
 .١/١٤٣انظر شرح الشافیة ) ٣(
 .٣/٢١٥انظر الكتاب ) ٤(
 .]٣٩ :سورة النور [﴾كسراب بقیعة یحسبھ الظمآن ماء﴿ :من قولھ تعالى) ٥(
 .٣١٦انظر المفردات ) ٦(
  .]١٥٠ :سورة األعراف [﴾فرجع موسى إلى قومھ غضبان أسفًا﴿ :من قولھ تعالى) ٧(
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 ٣٦

اسم ) أخ(، مفرده   )ِفعالن( تكسير دال على الكثرة على وزن        جمع :)١()إخوان(
والمه واو، ألنه يثنـى     ) فَعل(على وزن   ) َأخَو(ثالثي جامد حذفت المه، وأصله      

 بنات الحرفين تكسر علـى قيـاس نظائرهـا التـي لـم              « :أخوان، قال سيبويه  
 علـى   أن يجمع في الكثـرة    ) فَعل( وقياس االسم الصحيح الذي على       .)٢(»تحذف

فقليل، وسمع في إخوان لغة أخرى      ) ِفعالن( أما   .)٣(ِفعال وفُعول مثل جبال وأسود    
  .)٥(وهو قليل أيضاً ) فُعالن( على وزن )٤()ُأخوان(بضم الفاء 

اسـم  ) فتى(، مفرده   )ِفعالن(جمع تكسير دال على الكثرة، على وزن         :)٦()فتيان(
 .)٧(، والفتى هو الشـاب الحـدث   )فتيان(نى ثالثي جامد معتل الالم، المه ياء؛ ألنه يث 

، )فُتْوان(، فجمعه غير قياسي، وسمع فيه       )٨(بخربان جمع خرب  ) فتيان(وشبه سيبويه   
  .)٩(وعلى هذه اللغة تكون المه واواً

اختلـف فـي   ) ِفعالن(جمع تكسير دال على الكثرة، على وزن   :)١٠()ِولْـدان (
 ويحتمل أن يكون محوالً السم .)١١()فَعل(ى اسم ثالثي جامد عل) ولَد (:مفرده؛ فقيل

) ِفعـال (الصحيح  ) فَعل(وقياس جمع   . فيكون بمعنى مولود  المفعول وأصله مصدر    
 اسم مفعــول    )١٣()وليد( مفـرده   :وقيل .)١٢(فقليل) ِفعالن(أما جمعه على    . وفُعول

ى  تجمع قليالً عل   )فعيل(على فعيل، وذكــر سيبويه أن الصفــــة التي على         
  .، أي أن الصفة محمولة على االسم)١٤(وشبه خصي وِخصيان بِظليم وِظلمان) ِفعالن(

                                         
  .]٢٧ :اإلسراء [﴾یاطین إن المبذرین كانوا الش﴿ :في قولھ تعالى) ١(
  .٣/٥٩٨الكتاب ) ٢(
 .٣/٥٧٠انظر الكتاب ) ٣(
  .٣انظر المصباح المنیر ) ٤(
  .٣/٥٧٠انظر الكتاب ) ٥(
  .]٦٢ :سورة یوسف [﴾وقال لفتیانھ اجعلوا بضاعتھم في رحالھم﴿ :من قولھ تعالى) ٦(
  .١٧٦انظر المصباح المنیر ) ٧(
  .)ف ت ي (انظر لسان العرب ) ٨(
  .)ف ت و (انظر لسان العرب ) ٩(
 .]٧٥ :سورة النساء [﴾والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان﴿ :من قولھ تعالى) ١٠(
  .٥٣٢انظر المفردات ) ١١(
  .٣/٧٥٠انظر الكتاب ) ١٢(
  .٣/٢٩٦، والبحر المحیط )و ل د( انظر لسان العرب ) ١٣(
 
  .٢/١٣٢، وشرح الشافیة ٣/٦٣٥انظر الكتاب ) ١٤(
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 ٣٧

، وهو اسم ثالثـي جامـد       )ذكر(جمع تكسير، جمع كثرة، مفرده       :)١()ذكران(
والقياس فيه أن يجمع على ِفعال وفُعول وسـمع فـي           ) فَعل(صحيح، على وزن    

 ويحتمـل أن يكـون      .قليل) عالنفُ( وجمعه على    )٢(جمعه ذُكُور وِذكارة وذكورة   
  .)٣(صفة عوملت معاملة األسماء فشبه بخرب وِخربان) ذكر(

اسـم ثالثـي   ) صفا( إنه جمع تكسير، جمع كثرة، واحده  :قيل :)٤()صـفْوان ( 
، وهو جمـع    )٦( واحدته صفاة  : وقيل . معتل الالم بالواو   )٥()فَعل(جامد على وزن    

 والصـحيح أن    .ر عليه مفرداً مـذكراً     ويضعف كونه جمعاً عود الضمي     .سماعي
جمع تكسير، دال    :)٨()ِصنْوان   ( .بفتح الفاء  )٧()صفَوان(لفظه لفظ المفرد، وقرئ     

 .)ِفعـل (، اسم ثالثي جامد معتل الالم بالواو علـى وزن           )ِصنْو(على الكثرة، مفرده    
، )١٠(عول فيه أكثـر   أن يجمع على فُعول أو ِفعال والفُ      ) ِفعل(، وقياس   )٩(والصنْو المثل 

 ولغة الحجاز، أما صـنْوان      )١٢( وِصنْوان قراءة الجمهور   )١١()ِفعالن(وجاء قليالً على    
) صنْوان( وقرأ الحسن    . وشبه سيبويه صنْوان بذُؤبان جمع ذئب      .)١٣(فلغة قيس وتميم  

  .بفتح الصاد وسيأتي في اسم الجمع
، اسم ثالثي جامـد     )ِقنْو ( ، دال على الكثرة، مفرده    جمع تكسير  :)١٤()ِقنْوان  ( 

 العذق وهـو    :، وقيل )١٥(، والِقنْو فرخ الشجرة   )ِفعل(معتل الالم بالواو على وزن      
قياس جمعه علـى الِفعـال والفُعـول        ) صنوان(مثل  ) قنوان(، و )١٦(عنقود النخلة 

                                         
  .]١٦٥ :سورة الشعراء [﴾أتأتون الذكران من العالمین ﴿ :من قولھ تعالى) ١(
  .٣/٥٧٠، والكتاب ٧٩انظر المصباح المنیر ) ٢(
  .٢/١١٩انظر شرح الشافیة ) ٣(
  .]٢٦٤ :البقرة [﴾كمثل صفوان علیھ تراب﴿ :من قولھ تعالى) ٤(
  .٢/٥٨٦، والدر المصون ١/١١٢، وإمالء ما منَّ بھ الرحمن ١/٣٣٥انظر إعراب النحاس ) ٥(
 .٢٨٤انظر المفردات ) ٦(
  .١/١٧٦ انظر إعراب القراءات الشواذ للعكبري .قراءة كل من ابن المسیب والزھري قراءة شاذة) ٧(
  .]٤:سورة الرعد [﴾ونخیل ِصنوان وغیر ِصنوان﴿ :من قولھ تعالى) ٨(
  .٥/٣٥٧والبحر المحیط ) ص ن و( انظر لسان العرب ) ٩(
 .٣/٥٧٢انظر الكتاب ) ١٠(
 .٢/٩٣انظر شرح الشافیة ) ١١(
 .٣٥٦انظر السبعة ) ١٢(
  .٥/٣٥٧انظر البحر المحیط ) ١٣(
  .]٩٩:سورة األنعام [﴾ومن النخل من طلعھا ِقنوان دانیة﴿ :من قولھ تعالى) ١٤(
 .١٩٨انظر المصباح المنیر ) ١٥(
  .)ق ن و ( انظر لسان العرب ) ١٦(
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 ٣٨

) قُنْـوان (لغة الحجاز وقراءة الجمهور، أما      ) ِقنوان(قليل، و ) ِفعالن(وجمعه على   
  . وقرئ قَنْوان وسيأتي في اسم الجمع.)١(يم وقيس، وهي قراءة شاذةفلغة تم

اسـم ثالثـي   ) حـوت (، مفرده )٣(جمع تكسير، جمع كثرة، قياسي   :)٢()ِحيتان(
قلبـت  ) ِحوتان(معتل الوسط بالواو، وحيتان أصلها ) فُعل(مجرد جامد على وزنه   

  .الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها
  :اتها رباعية الجموع التي مفرد-ب
، اسـم جامـد علـى وزن        )غُالم(جمع تكسير، جمع كثرة، مفرده       :)٤()ِغلمان( 

 ويحتمـل أن  .)٦( وهو قياسي مثل غُراب وِغربان  .)٥( والغالم االبن الصغير   .)فُعال(
في األصل صفة مشبهة من الغلمة مثـل شـجاع، والختصاصـه            ) غالم(يكون  

  . االسمبالداللة على الولد الصغير عومل معاملة
علـى  ) ِحسـاب (ثرة، مفرده   ــير، دال على الك   ـع تكس ــجم :)حسبان( 
ـ    ـهاب وشُ ـل شِ ــمث) ِفعال(وزن   ـ ول األخف ـهبان وهـو ق  وأبـي   )٧(شــ
  .)٩( وأبي الهيثم والمبرد)٨(عبيدة
مثـل  ) فَعيل(على وزن ) سليط(جمع تكسير، جمع كثرة، مفرده  :)سـلْطان   ( 

  .)١٠(وبعران، وهو قول المبرد وحدهقفيز وقُفْران وبعير 
  : جمع تكسير الصفات:ثانياً

  .وهو جمع مفرده على فاعل، أو أفعل
  : ما مفرده فاِعل-أ

والراهـب عابـد   ) راهـب (جمع تكسير، جمع كثرة، واحـده    :)١١()رهبان  ( 
                                         

 .٣٩، والشواذ البن خالویھ ٤/١٨٩انظر البحر المحیط ) ١(
  .]٦٣ :األعراف [﴾إذ تأتیھم حیتانھم یوم سبتھم﴿ :من قولھ تعالى) ٢(
 .٢/٩٤، وشرح الشافیة ٣/٥٩٣انظر الكتاب ) ٣(
  .]٢٤ :سورة الطور [﴾ویطوف علیھم غلمان لھم ﴿ :من قولھ تعالى) ٤(
  .١٧٢انظر المصباح المنیر ) ٥(
 .٢/١٣٦ح الشافیة ، وشر٣/٦٠٣انظر الكتاب ) ٦(
  .١/٣٠٨انظر معاني القرآن ) ٧(
 .١/٢٠١انظر مجاز القرآن ) ٨(
 .٥/٦٤انظر الدر المصون ) ٩(
  .)س ل ط( انظر لسان العرب ) ١٠(
  .]٣١ :سورة التوبة [﴾إن كثیرًا من األحبار والرھب لیأكلون أموال الناس بالباطل﴿ :من قولھ تعالى) ١١(
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 ٣٩

، وراهب هنـا صـفة      )٢(وهو قليل في جمع فاعل    ) فُعالن(، ورهبان   )١(النصارى
  .مضارعت االس

جمع تكسير، جمع كثرة، مفرده راكب، اسم فاعل من الفعل الثالثي   :)٣()ركبـان ( 
، قـال  )فُعـالن (، ولمضارعته االسم جمع علـى  )٤(ركب، والراكب هو راكب الدابة    

) فُعـالن (وأما ما كان أصله صفة فأجرى مجرى األسماء فقد يبنونه على            « :سيبويه
  .)٥(»صحبانكما يبنونها وذلك راكب وركبان وصاحب و

صفة مشبهة على وزن    ) أعمى(جمع تكسير، جمع كثرة، مفرده       :)٦()عميان( 
أعمى وعمي مثـل أحمـر      : والمه ياء واألصل أن يجمع على فُعل فيقال       ) أفْعل(

ونسب إلى الفراء أن عمي جمـع أعمـى         . )٧(قليل) فُعالن( وجمعه على    .وحمر
  .)٨(وعميان جمع الجمع

  : اسم الجمع:ي من أقسام األسماء المجموعةالقسم الثان
 ما ليس له    :وهو لفظ معناه معنى الجمع ولفظه لفظ المفرد، وينقسم إلى قسمين          

  :وورد منه. واحد من لفظه مثل قوم، وما له واحد من لفظه مثل ركب
، وهو اسم مفـرد     )٩( قراءة أبي عمرو في رواية هارون      – بفتح القاف    :قَنْوان

 )١٠(واحده ِقنْو، و نظره الزمخشـري بركـب       ) فَعالن(جمع، وزنه   معناه معنى ال  
ليس ) فَعالن(، وسبب إخراجه من الجمع وزنه؛ إذ أن         )١١(ونظره أبو البقاء بالباقر   

  .من أبنية الجمع

                                         
  .١٢٠انظر المصباح المنیر ) ١(
 .٣/٦٣انظر الكتاب ) ٢(
  .]٢٣٩ :سورة البقرة [﴾فإن خفتم فرجاًال أو ركبانًا ﴿ :من قولھ تعالى) ٣(
 .٩٠انظر المصباح المنیر ) ٤(
 .٢/١٥٢، وشرح الشافیة ٣/٦٣٠انظر الكتاب ) ٥(
  .]٧٣ :سورة الفرقان [﴾لم یخروا علیھا صمـًا وعمیانًا﴿ :من قولھ تعالى) ٦(
 .١٧٠-٢/١٦٩، وشرح الشافعیة ٣/٦٤٤انظر الكتاب ) ٧(
 .٢/٣١٢، والتصریح ٤١٨انظر ارتشاف الضرب ) ٨(
 .٥/٧٤انظر الدر المصون ) ٩(
  .٢/٣٩انظر الكشاف ) ١٠(
  .١/٢٥٥انظر إمالء ما منَّ بھ الرحمن ) ١١(
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 ٤٠

، اسم جمع مفرده ِصنْو وصنْو وشـبه        )١(وهي قراءة الحسن وقتادة    :)صنْوان( 
 . بالسنْدان

ل ما وردت فيه الفاء مثلثة مثـل ِصـنْوان وصـنْوان    ويبدو لي أن األولى جع 
وصنْوان من جنس واحد أي جمع تكسير ويعزى تغير الفاء إلى تغير اللهجـات،              

  .ويكون تغييراً للتخفيف وليس أصالً، وال يقال إنه اسم جمع
  : اسم الجنس الجمعي:القسم الثالث من أقسام األسماء المجموعة

ويميز بينه وبين واحدة بالتاء مثل تمـرة وتمـر،          وهو ما له واحد من لفظه،       
  : ومنه.وهذا النوع من األسماء معناه معنى الجمع ولفظه لفظ المفرد

  .)٢(قاله أبوالبقاء) صفْوانة(اسم جنس جمعي واحده  :)صفْوان(
، )٣()حسـبانة (أجاز أبوالبقاء أن يكون اسم جنس جمعـي واحـده            :)حسبان(

ي؛ ألن الحسبانة القطعة من النار وليس معناها المعنى الوارد          وخالفه السمين الحلب  
  .)٤(في اآلية

، )طوفانة( إلى جواز كونه اسم جنس جمعي واحده         )٥(ذهب األخفش  :الطوفان
 واألخفش ثقة، وإذا حكى الثقـة     « :ولعله سمعها من العرب جاء في لسان العرب       

  .)٦(»شيئاً لزم قبوله
  .)بنيانة( واحده )٧(فارسياسم جنس جمعي عند ال :بنيان
ذهب بعض المفسرين إلى أنه النبات الذي يشـم، جـاء فـي لسـان                :ريحان

  .)٨(» الريحان هو كل بقل طيب الريح واحدته ريحانة« :العرب
ذهب األخفش إلى أن صفْوان اسم جنس جمعـي بمعنـى الحجـارة              :صفْوان

ه الحجـارة، مثـل التمـرة       ومنهم من جعله جميعاً، جعل    «: قال) صفْوانة(واحده  
                                         

  .٧/١٤، والدر المصون ٥/٣٦٣، والبحر المحیط ٦٦انظر الشواذ البن خالویھ ) ١(
 .١/١١٢ منَّ بھ الرحمن انظر إمالء ما) ٢(
 .١/٢٥٤انظر السابق ) ٣(
 .٩٦ :سورة األنعام) ٤(
 .٥/٣٧٤، والبحر المحیط ٧/٢٦٧، وتفسیر القرطبي ١/٣٣٦انظر معاني القرآن ) ٥(
  .)ط و ف ( لسان العرب ) ٦(
 .٦/١٢٤، والدر المصون ٥/١٠٠، والبحر المحیط ٣٣٧-٢/٣٣٦انظر الحجة ) ٧(
  . )ر و ح( لسان العرب ) ٨(
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 ٤١

  .)١(» الكذانة، وهو شبيه الحجر من الطين:والتمر، وقالوا في الكذان
، والمرجان هو اللؤلؤ الصـغار،      )مرجانة(اسم جنس جمعي، واحده      :)٢()مرجان(
 .)٣( نبـات  : هو أحمـر، وقيـل     : هو أشد بياضاً من اللؤلؤ، وقيل      : العكس، قيل  :وقيل

لية وقيل زائدة، فذهب القائلون بزيادة النون إلى أنه مـن            أص :واختلف في نونه، فقيل   
 « :، وهذا قـول سـيبويه، قـال       )فَعالن(واأللف والنون زائدتان، وهو على      ) مرج(

 ال أشك في أن هذه النون زائدة، ألنه لـيس           :، فقال )المرجان(و) سعدان(وسألته عن   
  .)٤(» مضعفاً، وال فَعالل إال)سرداح(في الكالم مثل 

وسبب جزم سيبويه بزيادة األلف والنون وجود ثالثة أصول قبل األلف والنون            
 وخالفه ابن دريد فـذهب إلـى أن نونـه           .وعدم وجود فَعالل في غير المضعف     

ولم أسمع له   ) مرجان(إال ما اشتق منه     ) ج رم ن  ( ليس في كالمهم     « :أصل، قال 
 .)٥(»ه أن يكون كـذلك    بفعل متصرف، وذكر بعض أهل اللغة أنه معرب، وأحرب        

 وهـذا االسـم     .)خَزعال(، وقد سمع الفراء     )فَعالل(فعلى رأي ابن دريد مرجان      
  :مصروف في حال عدم التسمية به، قال األخطل

  )٦(ال إذا عال الروق والمتنين والكف  ـهكأنما القطر مرجـان يساِقط
ند سـيبويه، أو  وإذا سمى به يمنع من الصرف للعلمية وزيادة األلف والنون ع          

  .للعلمية والعجمة عند ابن دريد
، شجرة معروفة، اختلف في نونه،      )رمانة(اسم جنس جمعي واحده      :)٧()رمان(

فيحمل على األكثر وهو زيادة األلف والنون، وذهب األخفش إلى أن النون أصل،             
  .)٨(اصنحو حماض وعنّاب وقُر) فُعال(وذلك لوجود النظير، فقد كثر في النبات 

 فأراه ضـعيفاً؛ ألن رِمنـة       )٩()رمنة(وأما من قال إنه مشتق من قولهم أرض         
                                         

  .)ص ف و (، ولسان العرب ١/٣٣٤، وانظر إعراب النحاس ١/٢١٠معاني القرآن ) ١(
  .]١٢٥ :الرحمن [﴾یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان﴿ :من قولھ تعالى) ٢(
  .)م ر ج( ، ولسان العرب ١٩/١٦٣، وتفسیر القرطبي ٤٦٥، والمفردات ٢/٢٤٤انظر مجاز القرآن ) ٣(
 .٣/٢١٨الكتاب ) ٤(
 .٣/٣٢٤رة اللغة جمھ) ٥(
  .٣٤٢دیوانھ ) ٦(
  .]٩٩ :سورة األنعام [﴾والزیتون والرمان مشتبھًا وغیر متشابھ﴿ :من قولھ تعالى) ٧(
 .٣/٢١٨الكتاب ) ٨(
  .)ر م ن ( انظر لسان العرب ) ٩(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـــــــــــــــــــــــآن الكريم األسماء المختومة بألف ونون زائدتين لغير إعراب في القر
 

 ٤٢

  .)١(مأخوذة من الرمان وليس العكس
 

 الخاتمة
إن األسماء المزيدة بألف ونون في آخرها لغير إعراب ال زالت بحاجة إلـى              
دراسات أخرى، تقوم بجمع هذا النوع من األسماء مـن المعجمـات ومـن ثـم                

 ودراسة التغيرات الصرفية التي طرأت عليها، واختالف العـرب فـي            تصنيفها
حركة الفاء والعين من هذه الكلمات، واختالف النحويين في تصنيفها عند اختالف            

 والعناية بدراسة المعنى الذي أضافته زيادة األلف والنون على االسـم             .حركاتها
  .في كل نوع من أنواع هذه األسماء

* * * 
 

 المراجع
 

حاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر للـدمياطي، دار النـدوة،            إت -١
  .بيروت

 رجب عثمان، الطبعة    :ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حيان، تح        -٢
 . هـ، مكتبة الخانجي، القاهرة١٤١٨األولى 

  .م، دار صادر، بيروت١٩٧٩أساس البالغة للزمخشري،  -٣
ميل حداد، الطبعـة األولـى       حنا ج  :االستدراك على سيبويه للزبيدي، تح     -٤

 . م، دار العلوم، الرياض١٩٨٧
 محمـد حسـين الفتلـي، الطبعـة األولـى      :األصول البن السراج، تـح    -٥

  .هـ، مؤسسة بيروت١٤٠٥
هـ، ١٤٠٥ زهير غازي زاهد، الطبعة الثانية       :إعراب القرآن للنحاس، تح    -٦

  .عالم الكتب

                                         
  .٥/٧٩انظر الدر المصون ) ١(
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 ٤٣

د عزوز، الطبعـة     محمد السيد أحم   :إعراب القراءات الشواذ للعكبري، تح     -٧
  .م، بيروت١٩٩٦األولى، 

هــ،  ١٤١٢ محمود الطناحي، الطبعة األولـى       :أمالي ابن الشجري، تح    -٨
  .مكتبة الخانجي، القاهرة

هـ، دار الكتب   ١٣٩٩إمالء ما من به الرحمن للعكبري، الطبعة األولى،          -٩
  .العلمية، بيروت

محمـد محيـي    :اإلنصاف في مسائل الخالف ألبي البركات األنباري، تح    -١٠
  .الدين عبدالحميد، المكتبة التجارية الكبرى، مصر

  .بدائع الفوائد البن القيم، دار الكتاب العربي، بيروت -١١
  .م، الهيئة المصرية للكتاب١٩٨٠البيان ألبي البركات األنباري،  -١٢
  .هـ، المطبعة الخيرية، مصر١٣٠٦تاج العروس للزبيدي،  -١٣
  .ار الفكر بيروتالتصريح بمضمون التوضيح لألزهري، د -١٤
  .هـ، دار الفكر١٣٩٨تفسير البحر المحيط ألبي حيان، الطبعة الثالثة،  -١٥
هــ، دار الكتـاب     ١٣٧٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، الطبعة الثانية        -١٦

  .العربي
  .هـ، حيدر آباد١٣٤٥جمهرة اللغة البن دريد، الطبعة األولى  -١٧
  . دار الكتب العلمية، بيروتالحجة للقراء السبعة للفارسي، الطبعة األولى، -١٨
م، مكتبة  ١٩٨٦ عبدالسالم هارون،    :خزانة األدب لعبدالقادر البغدادي، تح     -١٩

  .الخانجي، القاهرة
 أحمـد   :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسـمين الحلبـي، تـح            -٢٠

  .هـ، دار القلم، دمشق١٤١٤الخراط، الطبعة األولى 
  .اب العربي، بيروتم، دار الكت١٩٨١ديوان حسان بن ثابت،  -٢١
  .م، مؤسسة اإليمان١٩٨٢ عبدالقدوس أبوصالح، :ديوان ذي الرمة، تح -٢٢
م، ١٩٦٨محمد عبدالقادر أحمد، الطبعة األولى،      : ديوان طفيل الغنوي، تح    -٢٣
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 ٤٤

  .دار الكتاب الجديد، بيروت
حـاتم الضـامن، الطبعـة األولـى،       : الزاهر ألبي بكر ابن األنباري، تح      -٢٤

  .، سوريام، مؤسسة الرسالة١٩٩٢
  .صحيح البخاري، دار القلم، بيروت -٢٥
شـوقي ضـيف، الطبعـة الثانيـة     : السبعة في القراءات البن مجاهد، تح   -٢٦

 . هـ، دار المعارف، مصر١٤٠٠
  .م١٩٧١ صاحب أبوجناح، :شرح الجمل البن عصفور، تح -٢٧
  .شرح ديوان جرير إلسماعيل الصاوي، دار مكتبة الحياة، لبنان -٢٨
هــ، دار   ١٤٠٢ محمد نور الحسن وآخرين،      :حشرح الشافية للرضي، ت    -٢٩

  .الكتب العلمية، بيروت
 إبراهيم الغامـدي، الطبعـة      :شرح الفصيح المنسوب إلى الزمخشري، تح      -٣٠

  .هـ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة١٤١٧األولى 
  .شرح المفصل البن يعش، عالم الكتب، بيروت -٣١
م، دار الفكـر،    ١٩٧٩عون المعبود شرح سنن أبي داود، الطبعة الثالثة،          -٣٢

  .بيروت
م، عـالم  ١٩٨٣ عبدالسالم هارون، الطبعـة الثالثـة   :الكتاب لسيبويه، تح  -٣٣

  .الكتب، بيروت
هــ، مطبعـة الحلبـي،      ١٣٩٢الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري،       -٣٤

  .مصر
  .لسان العرب البن منظور، دار صادر، بيروت -٣٥
ار الجيـل،  م، د١٩٨٢اللغة كائن حي، لجرجي زيدان، الطبعـة األولـى           -٣٦

  .بيروت
 عبدالسالم هارون، الطبعة األولى، دار مكتبة المتنبي،        :مجالس ثعلب، تح   -٣٧

  .القاهرة
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 ٤٥

 طـارق الجنـابي، الطبعـة    :المذكر والمؤنث ألبي بكر ابن األنباري، تح     -٣٨
  .هـ دار الرائد العربي، بيروت١٤٠٦الثانية 

  .المصباح المنير للفيومي، مكتبة لبنان -٣٩
م، مكتبـة الخـانجي،     ١٩٩٠ هدى قراعـة،     :ش، تح معاني القرآن لألخف   -٤٠

  .القاهرة
م، ١٩٨٨ عبدالجليل شلبي، الطبعـة األولـى        :معاني القرآن للزجاج، تح    -٤١

  .عالم الكتب، بيروت
 أحمد يوسف نجاتي وآخـر، الطبعـة الثانيـة          :معاني القرآن للفراء، تح    -٤٢

  .م، عالم الكتب، بيروت١٩٨٠
  .عرفة، بيروتالمفردات، للراغب األصفهاني، دار الم -٤٣
  . عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت:المقتضب للمبرد، تح -٤٤
فخر الدين قباوة، الطبعة الرابعة     : الممتع في التصريف البن عصفور، تح      -٤٥

  .م، دار اآلفاق الجديدة، بيروت١٩٧٩
 إبراهيم مصطفى وآخر، الطبعة     :المنصف شرح التصريف البن جني، تح      -٤٦

  .لبي، مصرهـ، مطبعة الح١٣٧٣األولى 
 محمـد إبـراهيم البنـا، دار الريـاض للنشـر         :نتائج الفكر للسهيلي، تح    -٤٧

  .والتوزيع
 طاهر الزاوي ومحمـود الطنـاحي، دار الفكـر،    :النهاية البن األثير، تح    -٤٨

  .بيروت
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