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  :اإلهداء
  

إلى خير من نطق بالضاد، وأعرب بلسان مبين سيدنا محمـد صـلى اهللا               •

  .عليه وسلم وعلى آله وصحبه

  . هللا علي حنانهما وكرمهما في كلِّ ساعة والدي الحبيبينإلى من أفاض ا •

  . لجين، لؤي، جنى: إلى زهر بستاني، وعبير ريحاني أبنائي •

 .إلى زوجتي التي مدت لي يد العون •

 .إلى إخوتي، وأصدقائي األعزاء •

إلى روحه التي الزالت خالدة فينا، إلى روح األسـتاذ الـدكتور إبـراهيم               •

 .اهللا تعالىالخواجا رحمه 

 .إلى زمالئي في مدرستي ذكور يطّا الثّانوية، وابن تيمية األساسية •

                  

  

  جهاد علي العدرة
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  :اإلقرار

دمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنَّهـا نتيجـة   أقر أنا معد هذه الرسالة أنَّها قُ     

أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لـم  

  .يقدم ألية جامعة أخرى، أو معهد آخر لنيل درجة علمية

  

  :التّوقيع

  

  . جهاد علي محمد العدرة: االسم

  .15/7/2012:التاريخ
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  :شكر وتقدير

فإنَّني في هذا المقام ". إن أشكر النَّاس هللا أشكرهم للنَّاس:" عمالً بِقَوِله صلّى اهللا عليه وسلَّم   

ال يسعني بعد أن أنهيت هذا الجهد المتواضع إال أن أشكر البارئ جلَّ وعال، المنعم األول الـذي  

أزجـي  ثـم  ما هو أهل له، يعجز العقل عن اإلحاطة بجميع نعمه، ويكلُّ اللسان عن شكره عليها ب

بالنَّهل من معـين  _ تعالى_ خالص شكري وتقديري للدكتور أحمد داود دعمس، الذي أكرمني اهللا

و وسعني بقلبه، ولم يضن علي بتوجيهاته السديدة، ومالحظاته  علمه الوافر، حيث أكرمني بعلمه،

، وأن يرفع درجاته في الدنيا واآلخرة، الدقيقة، سائالً المولى تبارك وتعالى أن يكأله بعين رعايته

  . ويكفّ عنه وعن ذريته البالء

 في الليالي معي سهر الذي الشريقي إسماعيل الصدوق صديقي إلى كربالشُّ وأتقدم كما     

 مصادر إيصال في سعت التي األيدي إلى وعرفاني شكري وأقدم الرسالة، ومراجعة دراسة

  .العالمين رب آمين صالحهم فيه لما يوفقهم أن اهللا أسأل يدي، متناول إلى البحث

لجنـة  وأخيراً أتقدم بالشُّكر الجزيل إلى أساتذتي في قسم اللغة العربية، وكذلك إلى السادة      

  .من اهللا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى إنَّه سميع عليم  راجيا، المناقشة

  

  

  العدرة جهاد
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:الملَخَّص  

استخراج األبنية  النَّظري والتَّطبيقي إذ تم :هذه الدراسة النَّحوية لتشمل الجانبينجاءت    

، وذلك باالعتماد علـى كتـب تفسـير    في السور المكية العاملة عمل فعلها الصرفية االسمية

   .القرآن، باإلضافة إلى كتب النَّحو المختلفة

من قيمة لغوية ونحوية، فهو وجه اللغة العربية  لما للقرآن تبرز أهمية هذه الدراسة؛و

تم استخراج األبنية الصرفية االسمية العاملة في السور المكية وتحليلها تحليالً نحوياً و النَّاصع،

  .داللياًو

وتمثلت أهم دوافع هذه الدراسة في أن هذا الموضوع يساعد على إغناء الفهم ألساليب 

  .وإنارة الطريق أمام دارسي اللغة والنحوالقرآن الكريم، 

أن اسم الفاعل يحتل المرتبة األولى من حيث إعمال المشتقات،  وخلصت الدراسة إلى

ـ وإذ ورد عامالً في مئة  صيغ المبالغة جاءت عاملة في الس ة، وأنور المكيور موضع من الس

  .المكية

ما زالت  ، فهيقضايا النّحوية والصرفيةور المكية زاخرة بالموضوعات والالسوتعد  

  . في الجانب اللغوي والداللي البحث والدراسةللمزيد من  بحاجة
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The work of the nominal syntactic constructions in the Mecca Surah 

as a syntactic and semantic study. 
 

Prepared by : Jihad Ali Mohammed Adra. 

  

Supervised by : Dr. Ahmad Dawood Di'mis. 

  

Abstract  

 

            This study investigates the theoretical and practical issues the nominal 

syntactic constructions in Mecca Surah, identifications of all the syntactic nominal 

sentences that act as its verbs in the Mecca Sura were analysed  depending on the 

Holly Quran interpretations  and books of syntax.   

           The importance of this study comes from the fact that Quran has a big syntactic 

and linguistic value. All the nominal syntactic constructions that acted in the sentence 

were highlighted in this study, and analyzed linguistically and syntactically. 

          The purpose of the study is to enhance the understanding of the Holly Quran 

methods and to a help those who study linguistic and syntax.  

           The researcher uncovers that the noun person possesses the first rank in 

activating the derivatives and  appeared actively in about one hundred and one  

position in the Mecca Sura. The exaggeration came actively in the Mecca Sura. The 

noun person possesses comes to emphasize Islamic values in the hearts of people who 

are new in Islam.    

        More advanced  research is suggested in this area due  to the fact of the richness 

in syntactic in  the Holly Quran.  
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  :المقَدمة 

الحمد هللا الَّذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما لم يعلم، والصالةُ والسالم علـى مـن ُأوتـي        

  .جوامع الكَلم، محمد صلى اهللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

من ثماره، يمثُِّل ظاهرةً واضـحةً   لتَّزود بالقرآنِ واالرتشافَ من رحيقه، واالقتطافَإن ا    

  الـنَّص وه لَى الشَّواهد، ومعجزة اإلسالم الخالدة، فالقرآنَأع هفي كثيرٍ من مؤلفات العلماء؛ ِلكون

    ودقـة وبيانـه ـهتبِروع رحع على االحتجاج به في اللغة والنَّحو، فّقَد سمجحيح المالص ريحالص

 الكثير اً ِلمعانيـه   ألفاظهـرصباً مرذح يكون في القرآنِ الكريمِ أن لَى الباحثمن الباحثين؛ لذا فَع

  .وأسراره العظيمة

وقَد كانت أمام الباحث خياراتٌ كثيرةٌ في اختيارِ موضوعٍ  لدراسته، وجميعهـا ترقـى     

ا دراسة نَحوية داللية في القرآن إلى مستوى عاٍل، وقَد سار الباحثُ باتجاه النَّحو العربي، وال سيم

إعماُل اَألبنية الصرفية االسمية في السورِ المكية : الكريم، إذْ استقر به الحاُل على عنوانِ البحث

؛ رغبةً منه في االستزادة في هذا الموضوع، والتَّـدبرِ فـي علـومِ القـرآنِ     دراسة نَحوِية دالِلية

  .ه المعجزة وأساليبِ

في دراسات سبقت هذه الدراسة ذات صلة  األبنية الصرفية كثير من الباحثين تناولوقد      

بعض األبنية الصرفية في القرآن الكريم مـن جوانـب    ركزت على بموضوع هذا البحث، والتي

اسم الفاعل في القرآن الكريم دراسة صـرفية  : متعددة، إذ ركزت على الجوانب الصرفية، ومنها

سمير موقدة، والمصدر وداللتـه البالغيـة فـي    : نحوية داللية في ضوء المنهج الوصفي ،إعداد

بد المجيد، صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكـريم، دراسـة   أبو سعيد ع: القرآن الكريم إعداد

  .كمال صالح: إحصائية صرفية داللية، إعداد



 و 
 

 األبنيـة :ولقد ُأجريت بعض الدراسات الموازية في اَألبنية الصرفية في مجاالت عدة، ومنها      

واألبنيـة   نعـاج،  أبـو  صالح تركي جمال: إعداد العبد، بن طرفة ديوان في ودالالتها الصرفية

  . صباح الخفاجي: في ديوان امرئ القيس، إعداد الصرفية

  :وكانت الرغبةُ في الكتابة في هذا البحث منبثقةً من سببين، هما     

أن هذا الموضوع جدير بالدراسة، إذْ يساعد على إغناء الفهم في أساليب القرآن الكـريم،  : األول

من إيضـاحات حـول األبنيـة    الباحث ه م دارسي اللغة والنَّحو بما قدمالي إنارة الطَّريق أماوبالتَّ

  . الصرفية وشروط إعمالها، والمعاني الداللية المترتبة على ذلك

أن علْم النَّحو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمستويات اللغوية األخرى خاصة المستوى الصرفي، : الثاني

    .االسمية، ومرتبطة بالجانبين النَّحوي والداللي  الصرفيةجد دراسة جامعة لألبنية وقلما ن

المكية تحديداً مجاالً للدارسة والبحـث؛   أما سبب اختيار الباحث للقرآن الكريم وللسور  

ـ     احته فألن القرآن الكريم من أعلى الشَّواهد في استنباط قواعد اللغـة ومعاييرهـا، ولعلـو فص

عدد كبير مـن األبنيـة    الشتمالها على وبالغته، ووقع االختيار على السور المكّية تحديداً؛ وذلك

مبنى الصرفي لكـي يكُـون   العاملة، والتي تُغَطي غالبية الشُّروط الواجب تَوافرها في ال الصرفية

والدراسة النَّحوية الداللية؛ لتشـكَل فائـدةً    الصرفية  عمَل فعله، وبالتَّالي الربط بين الدراسةعامالً

  .كبيرةً للباحث والقارئ على حد سواء

أما مشكلةُ البحث فتأتي من كَونِ هذه الدراسة في السور المكّيـة دراسـة أولـى؛ ولـم          

يتناولها الباحثون بالدراسة النَّحوية الداللية بشكٍل مستقل، وأن معظم الدراسات الَّتي تَحدثت عـن  

، كما و بسيط بشكل النَّحوية االقضاي إلى وأشارت مفصل، بشكل الصرفيالمشتقات تناولت البناء 

  .جاءت لتركز على واحد من تلك األبنية في القرآن الكريم بشكل عام، ولم توف البحثَ حقَه
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هذا باإلضافة إلى الجهد الكبير الذي بذله الباحث في استخراج األبنية الصرفية الـواردة      

السور المكية، وتمحيص آياتها آناء الليـل وأطـراف   في السور المكية، فَما كان واجبه إال تالوة 

، الصـرفي  النَّهار، فكان يعاود القراءة مرة تلو األخرى، قبل أن يصدر الحكم على نوعية البنـاء 

  .وتحت أي مشتق يندرج

مصادرِ ولَم يكُن الباحثُ ِليصَل ِإلى ما وصَل إليه لَوال اِإلفادةُ الكبيرة من العديد من ال 

والمراجعِ، فاعتمد الباحثُ في بحثه علَى الكثيرِ من المصادرِ، حيثُ كان القرآن الكريم مصدراً 

تفسير ( ،للزمخشري) الكشاف( :أساسياً لهذه الدراسة، باإلضافة إلى كُتب التَّفسير المختلفة، نحو

للسمين ) الدر المصون(البن عطية، ) يزالمحرر الوج(ألبي حيان األندلسي، ، ) البحر المحيط

البن جني، ) الخصائص( للمبرد،) المقتضب(لسيبويه،) الكتاب: (الحلبي، وكَذلك كتب النَّحو، مثل

) شرح التصريح على التوضيح(البن عقيل، ) شرح ألفية ابن مالك(البن يعيش، ) شرح المفصل(

) تصريف األفعال والمصادر والمشتقات( :، مثللخالد األزهري، باإلضافة إلى العديد من المراجع

) معاني األبنية في العربية(لخديجة الحديثي، ) أبنية الصرف في كتاب سيبويه(لصالح الفاخري، 

  .لعبد المنعم فائز مسعد) العمدة في النَّحو(لفاضل السامرائي، و

الَّذي شَمَل العرض واإلحصاء، فَهو المنهج التَّكاملي،  ،وأما المنهج الَّذي اتَّبعه الباحثُ 

 ةينالله لَألبخ نم رِضعةوالتَّحليل، واالستقراء؛ لذا استخدم الباحث منهجاً تكاملياً، يرفيالص 

  .وشروط إعمالها، والتَّركيز على المعاني الداللية الَّتي تنبثقُ من استخدام كّل مبنى صرفي

    مقَساحثُ وإلى دراستَه الب: ةمقَدلَينِ مفَصهيد وتَمفصل، لكل و ما تَتَفرعنْهاحث عبة مدع 

 بالجوانـب  أخـرى  و الصـرفية،  بالجوانب تتعلق نتائج فيها وخاتمة مطالب، عدةُ مبحث كلِّ في

 مـن  إليهـا  التَّوصل تَم الَّتي والتَّوصيات المكية، السور في والمشتقات للمصدر والداللية النَّحوية

 علـى  العادة جرت ما مدرجاً مختلفة بفهارس الرسالة هذه آخر الباحثُ زين وأخيراً البحث، خالل
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  .مراجعها ومصادرها وأعالمها وموضوعاتها وشواهدها مسائلها إلى العودة ِلتسهل إدراجه؛

إعماِل المصدرِ، واشتمل وُل عنوان دراسة في فَصلَين وخاتمة، وحمل الفصُل اَألالوجاءت      

على  دراسة ألبنية المصادر الثُّالثية والرباعية المجردة، ودراسة ألبنية المصادر المزيدة، وتم فيه 

عرض َألنواع المصادر الصريحة، والمصدر الميمي، واسم المصدر، كما واشتمل على الشُّروط 

عامالً، باإلضافة للدراسة الداللية ألبنية المصادر في السور الواجب توافرها في المصدر ليكون 

 .المكّية، وعرض نماذج تطبيقية من هذه السور للمعاني المختلفة للمصادر العاملة

نوان إعمال المشتقات في السور المكّية، واشتمل على دراسة بِنَاء اسم بعالفصُل الثّاني و جاء      

الثُّالثي وغير الثُّالثي، وشُروط إعمال اسم الفاعل، مع الدراسة التطبيقية السمِ الفاعل الفاعل من 

في السور المكّية، وداللة اسم الفاعل في سياق الجمل االسمية والجمل الفعلية في السور المكّية، 

ين والكوفيين، وإعمال صيغة واسم الفاعل عند الكوفيين، وأوجه االتفاق واالختالف بين البصري

وشروط إعمالها في معمولها المقدر، مع دراسة داللية لصيغ المبالغة  المبالغة في السور المكّية،

والشّروط الواجب توافرها ، وإعمال الصفة المشبهة في السور المكّية الواردة في السور المكِّية،

في إعمال الصفة المشبهة، باإلضافة للد ة، كما وتمكّير الموة للصفة المشبهة في السراسة التطبيقي

الشُّروط الواجب توافرها إلعمال اسم ، والحديث عن إعمال اسم المفعول في السور المكّية

المفعول، وانتهى الفصل الثَّاني بالحديث عن إعمال اسم التَّفضيل، وحاالته، وأحكامه في السور 

  .، والمعاني الداللية التي يحملها اسم التَّفضيلالمكّية

الّتي تحتوي على المصدر أو المشتق، وكتابة حثُ أن يأخذَ اآليةَ القرآنية ارتأى الباو    

المبنى الصرفي بلون غامق عريض؛ كي يميز عن غيرِه، وأحصى ما استطاع إحصاءه من 

المشتملة على المبنى الصرفي، مبيناً نوعه، ومسوغَ المشتقات،  واستخرج الباحث اآليات القرآنية 



 ط 
 

إعماله، من خالِل الرجوع لكتبِ التَّفسير، وكتبِ النَّحو المختلفة، وأشار إلى ذلك في الهامش، 

  .مرتِّباً تلك المصادر حسب السبق في تاريخ الوفاة

بكلِّ صغيرة  اطأح أنِّهيدعي بحسب هذا البحث شرفاً أنَّه في القرآن الكريم، وال : وأخيراً 

جهداً،  مال وحده سبحانه وتعالى، غير أنّه بذلوكبيرة في هذه الرسالة، إذ أن الكمال لصاحب الك

  .أجر المجتهد إن شاء اهللا ه، ولهفمن اهللا، وإن أخطأ فمن نفس ابفإن أص
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  ِردْصالم ِإْعماُل                              : اَألول ُلْصالفَ

  :التَّمهيد: اَألول المبحثُ -

       - طْلَبل المِر تَْعِريفُ: اَألوْصدواصطالحاً لغةً ،الم. 

       - الثَّاني المطلب :بذْهْصِرِيين مالكُوِفيين البِر ِفي وْصدالم. 

  .ِراِدصالم َأْبِنيةُ: الثَّاني المبحثُ -

         - ل المطلبةُ :اَألوالثُّالثي الفعل مصادر َأْبِني.  

         - ةُ :الثَّاني المطلبالثُّالثي غير الفعل مصادر َأْبِني.  

 .ِردْصالم إعماُل: الثَّالث المبحثُ -

   -                     ل المطلبِر إعماُل :اَألوْصدالمضاف الم  

                     - ِر إعماُل  :الثَّاني المطلبْصدن المالمنو.  

                 - اُل :الثَّالث المطلبِر ِإْعمْصدالتَّعريف) أل(ب المحلى الم.  

                     - ابع المطلبالر: المصدِر ةُالَلَد.  

 .ردْصالم اسم: الرابع المبحثُ -

                  - ل المطلبةُ: اَألوِر اْسِم َأْبِنيْصدالم.  

                      - اُل: الثَّاني المطلبِر اْسِم ِإْعمْصدالم.  

 .ييِمالِم ِردْصالم:الخامس المبحثُ -

               - ل المطلبةُ: اَألوِر َأْبِنيْصدالِميِمي الم.  

               - اُل: الثَّاني المطلبِر ِإْعمْصدالِميِمي الم.  
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 :التَّْمهيد: األول المبحث

ل المطلباَألو: ْصالمدواصطالحاً لُغَةً ر:  

  :لغةً المصدر

  شْتَقٌ المصدرم وِر، ِمندالص ِمنْهو :،ردر، صْصدي ْصدر، ادر،صور، ومْصدهوو وم ْوِضعم 

دلَْيِه ور،الصعو: رْصدقولهم ومنه وأوله، ومقدمه شيء كلِّ ىَأْعلَ الم :ْدرأولُه، :أي هارالنَّ ص 

ْدر1(أعالها: القناِة وص(.  

  :اصطالحاً المصدر

 االشتقاِق ِفي اَألصل هو وهْل ،ِهوِمهفْم يدِدْحتَ و تعريفُه، حيثُ من ِردْصالم في اءملَالع اختلف   

 كلُّ ليثبتَ ،ونيِوغَاللُّ ايهِف سافَنَتَ والتي ،هلَ اِتالتَّعريف نِم دْيِدالع ظُهور إلى َأدى ِمما  الِفعل؟ أْم

 كتابِه في) هـ170ت(  أحمد بن الخليُل ةالبصري ِةسرْدالم اممِإ ذَكَر ْدقَف مذْهبه، ِمنْهم واحٍد

ينالع " :أن ْصتَ الَّتي الكلمِة أصُل المصدرح ما وكذلك .)2("األفعال عنه ردالبركات وبأ به صر 

 هذا :نقول فحين ،)3("عنه رديْص الَّذي الموضع هو :المصدر":بقوله )هـ577 ت (األنباري

 عن صدر الَّذي هو المصدر كان ولو ،هدِروتَ عنه تصدر الَّذي للمكان أي وموردها اإلبل مصدر

 اِمشَِه ناْبِو) ـه646ت( ِباِجالح ناْب بهذَ وإليه .)4(مصدراً ال صادراً لسمي الفعل،

 ىنًْعم ِثدالحِب والمقصود. )5(ِلْعالِف ىلَع يالجاِر ِثدالح ماْس :بأنَّه ردْصالم فعرفا ،) هـ761ت(

          )6(.ِرصالِقو وِلالطُّكَ هنْع ردْصي ْملَ مأ ،ِبْرالضكَ هنْع ردصأ اءوس ،ِهِرْيغَِب اًماِئقَ

                                                       
 وزمالؤه، أنيس إبراهيم ؛)ردص (مادة ،العرب لسان منظور، ابن ؛ 2/383 العين، كتاب ،أحمد بن الخليل :ينظر  )1(

 .)صدر ( مادة الوسيط، المعجم
 .2/383 ،س. م ،أحمد بن الخليل  )2(
 .193ص الخالف، مسائل في اإلنصاف ،األنباري البركات أبو: ينظر  )3(
 . 4/15 التمييز، ذوي بصائر الفيروزأبادي، ؛161/ 1 ربية،الع أسرار األنباري، البركات أبو :ينظر  )4(

 .381ص ،العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح هشام، ابن ؛2/191 ،النَّحو في الكافية ،الحاجب ابن: ينظر )5(
 .3/399 الكافية، على الرضي شرح ،االستراباذي  )6(
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 َأحداث: سيبويه فَيسميه اللغَة، علَماء ِعنْد ُأخْرى أسماء للمصدِر أن إليه اإلشارة تَْجدر وِمما   

 وابن ،)هـ285 ت(المبِرد ِمن كلُّ عليه َأطلَقَ حين في الحدث، َأْو الحدثاَن، اسم َأو اَألسماء،

  .   الحدث َأْو المْعنَى اسم: فَسماه )ـه 643 ت(يعيش ابن أما الِفعل، سما) هـ669 ت( عصفور

  :المصدر في والكوفيين ينِيِرْصالب بهذْم: الثَّاني المطلب

ذْمهب ينِيِرْصالب: 

 هْيوبْيِس ذلك كّدوأ ،هنِْم قٌتَشْم عَلالِف نَّأو ل،ْصاَأل وه ردْصالم نَأ ىلَِإ ونيِرْصالب بهذَ  

 اهاقَس يِتالَّ ِةلَِداَأل نِمو ،)1("اِءمْساَأل اِثدْحَأ ِظفْلَ ْنِم تْذَِخُأ فََأْمِثلَتُه َلْعالِف وأما "بقوله )هـ180ت(

ِرْصالبَأ ،إليه ذهبوا ما يِمِعْدتَِل ونين ْصالمدر يطٌِسب لَوه ىنَْعم اِحود وهو الحط،قَفَ ثُد وام يُلد 

ىلَع ٍداِحو ِدجْنَأِب ير 2(اًلَْصَأ ونكُي(، َأون ْصالمدرْيغَ ر قَمِب ٍديٍنِمز، ُلْعالِفو قَميِب دزٍنم معٍني، 

 ومهفْم" :ةياِفلكَا باِحص اَلقَ ،)3(ِلْعلِفِل ٌلْصَأ ردْصالم كِلذَكَفَ ،ِديقَللم ٌلْصَأ قَلَطْالم نَأ امكَفَ

ْصالمِرد اِحوِل دِهِتالَلَد ىلَع الحَأ ط،قَفَ ِثدفَ ُلْعالِف امتَمِل دِدعِهِتالَلَد ىلَع الحِثد والزاِنم م4(."اًع(، 

  .البصريين مذْهب اإلنصاف كتاِبه في األنباري ابن وأيد

  :يينوِفالكُ بهمذْ
ـ  اًردْصم يمسو ،وِلعفْالم ِماْس ىنَْعمِب ْمهدنِْع ردْصالمفَ ونيالكوِف امَأ   ـ الِف وِردصِل ـ ع ِلْع  ،)5(هنْ

ذَوبه إلى الكوفة نحاة جميع أن 6(ثـانٍ  وهـو  لـه  سـابق  والفعل الفعل، من مشتقٌ المصدر(، 

 وأن ،)7(الفعـلِ  لـصحةِ  ِهِتوبصح ،الفعِل العتالِل المصدِر باعتالِل الفعل، أصالة على واستدلوا

لُّ المصدرع8(وعدماً وجوداً الفعِل بإعالِل ي(.  

                                                       
 .1/12 الكتاب، سيبويه، )1(
 .192ص الخالف، مسائل في اإلنصاف ،ارياألنب البركات أبو: ينظر )2(
 .173ص والمشتقات، والمصادر األفعال تصريف الفاخري، صالح ؛193ص ن،. م ،األنباري البركات أبو: ينظر )3(
 .2/191 ،النَّحو في  الكافية ،الحاجب ابن )4(
 .173ص س،. م الفاخري، صالح ؛194ص س،. م ،األنباري البركات أبو: ينظر )5(
 .56ص ،النَّحو علل في اإليضاح ،الزجاجي: ينظر )6(
 .196 ص العربية، أسرار ،األنباري البركات أبو  )7(
 .173ص س،. م الفاخري، صالح ؛ 65-63 ص ،س. م الزجاجي، ينظر )8(
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  :ِراِدصالم ةُيِنْبَأ: الثّاني المبحث
ْصالمدْونَ را وسماعي، قياسي: انعهاجعلُ الضروري من كان ،كثيرةً المصادِر أبنيةُ كانت ولم 

  :)1(قسمين
 .     والمزيد مجردال الثُّالثي الفعل مصادر أبنية: أوالً

  .   والمزيد المجرد الثُّالثي غير الفعل مصادر أبنية: ثانياً

:المجرد الثُّالثي الفعل مصادِر بنيةَُأ: األول المطلب  

 يماِفو ،)2(وثالثين اثنين إلى هاأبنيتُ وترتقي ،ةيسماِع كثيرةٌ المجرد الثُّالثي أبنيةَ أن المعلوم من   

 : المكية السوِر في الواردةُ الثُّالثي أبنيةُ تييأ

ـ  لألفعال أصلياً مصدراً البناء هذا يعد ،العين سكونو الفاء بفتح): لفَْع(  صيغةُ -1 ةالثُّالثي 

 الـسور  فـي  البنـاء  هذا ورد وقد .)3(األصول أقُل هألنَّ ؛الكالم في شيوعاً وأكثرها ةالمجرد

  :اآلتي حوالنَّ على المكية

 :السالم حيحالص -أ      
  :تعالى قال ومنها، ، مرة عشرين المتعدي السالم الصحيح من جاء: المتَعدي - 
 َالا وطْهْسِط كُلَّ تَْبسالْب )4( ، قُولُونيةٌ وْم خَْمسهاِدسْم سهْجماً كَلْبِبالْغَْيِب ر )5(، َنَـا  قَـالبر 
 فَالزاِجراِت 7(، (رتْقـاً  كَانَتَا والَْأْرض السماواِت َأن ،) )6هدى ثُم خَلْقَه شَْيٍء كُلَّ َأْعطَى يالَِّذ

  .  ) 10( لَشَِديد ربك بطْشَ ِإن  ، )9(يِسير علَْينَا حشْر ذَِلك .))8 زْجراً

                                                       
 .73-71ص ،الصرف فن في العرف شذا الحمالوي،: ينظر  )1(
 .4/64،فصلالم شرح يعيش، ابن ؛261 ص المفصل، الزمخشري،  )2(
 .173ص والمشتقات، والمصادر األفعال تصريف الفاخري، صالح ؛2/125 المقتضب، المبرد،  )3(
 .17/29 ،اإلسراء  )4(
 .18/22 الكهف،  )5(
 .20/50 ،طه   )6(
 .21/30 األنبياء،  )7(
 .37/2 الصافات،  )8(
 .50/44 ق،  )9(
 .85/12 البروج،  )10(
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  قُِل يكُم اللّهنَجا ينْهم كَْرٍب كُلِّ ِمنو)1( ،  رقْتاً كَبم اللَِّه ِعند )2(،  واكَرمكْراً واراً مكُب   

)3(،  ْمْرهاْهجْجراً وِميالً هج  )4(، لَامس تَّى ِهيطْلَِع حالْفَْجِر م )5(.  

 فَْضٍل لَذُو اللّه نِإ :تعالى قال :وهي مرات، ثالث الالزم السالم الصحيح من وجاء: الالزم - 

  )8(  ِبالْهْزِل هو وما :تعالى قال ،)7( خَْرجاً لَك نَْجعُل  :تعالى قال ،) )6النَّاِس علَى

  :السالم المضعف - ب
 :تعالى قوله منها و ، مرة عشرة خمس  المتعدي المضعف من جاء: المتعدي - 

ْمدللِّه الْح بر الَِمينالْع  )9(، لَّىتَج هبِل ربِللْج لَهعكّاً جد )10(، لَىَل َأن عْينَنَا تَْجعْم بْينَهبو 
 وتَِخر13(، ( مداً الرْحمن لَه فَلْيْمدْد ،)12(  عداً لَهْم نَعد ِإنَّما علَْيِهْم تَْعجْل فَلَا،) )11سداً

 ينظَرون هْم ولَا ردها يْستَِطيعون فَلَا15(،(  صفّاً اْئتُوا ثُم كَْيدكُْم ْجِمعوافََأ ،) )14 هداً الِْجباُل
)16(، ِت ِإذَاجر اً الَْأْرضجر )17(، ذُوقُوا سم قَرس )18(،  ْبنَا َأنَّاباء صاً الْمبص )19(، 
ٍة فَكقَبر )20(.   

                                                       
 .6/64 ،األنعام  )1(
 .40/10 ،فرغا  )2(
 .71/22 ،نوح  )3(
 .73/10 المزمل،  )4(
 .97/5 ،القدر  )5(
 .10/60 ،يونس  )6(
 .18/94 ،الكهف  )7(
 .86/14 الطارق،  )8(
 .1/2 الفاتحة، )9(
  .7/143 ،األعراف  )10(

 .18/94الكهف،  )11(
 .19/84 ،مريم )12(
 .19/75 ،مريم )13(
 .19/90 ،مريم )14(
 .20/64 طه،  )15(
 .21/40نبياء،األ  )16(
 .56/4 الواقعة،  )17(
 .54/48 القمر، )18(
 .80/25 ،عبس  )19(
 .90/13 ،البلد )20(
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 : كاآلتي وهي كلمات، خمس الالزم فالمضع من جاء: الالزم  - 

 قال،)2(  ِبالْحقِّ وِفْرعْون موسى نَّبِإ نِم : تعالى قال،) )1السحابِّ مر تَمر وِهي : تعالى قال

  :تعالى ،قال)4(  دعاً جهنَّم نَاِر ِإلَى : تعالى قال   ،))3  مِريٍب شَك ِفي كَانُوا ِإنَّهْم: تعالى

َأنَّهالَى وتَع دنَا جبر  )5(. 

  :ومنها ،ومتعدياً الزماً المكية السور في منه جاء فقد  :المعتل - ج

  درتعالى قال:نحو كلمات، ثماني الزماً األجوف من و : َالواْ وْوِح ِمن تَْيَأساللِّه ر )6(، قال 

 تَمور يْوم     :تعالى قال،)8( التَّْوِب وقَاِبِل الذَّنِب غَاِفِر :تعالى الق ، )) 7 غَْوٌل ِفيها لَا :تعالى

  .) )9 مْوراً السماء

 :تعالى قال ،) )10صْوِتك ِمن واغْضْض  :تعالى قال :تعالى قال :نحو ، مرات خمس متعدياً و 

 ِن نَذَْرتُ ِإنِّيْحمْوماً ِللرص ) 11(، تعالى قال:  ْم الَِّذينخَْوٍض ِفي ه ونبلْعي )12(.  

 ))13ِبغَْيِر عْدوا اللّه فَيسبواْ  :تعالى قال :نحو كلمات، ثالث متعدياً الواوي النَّاقص من وجاء   

  .)15(ذَْروا والذَّاِرياِت :تعالى قال ،)) 14مغْرقُون جند ِإنَّهْم رْهوا الْبْحر واتْرْك  :تعالى قال 

   
                                                       

 .27/88 النَّمل، )1(
 .28/3 ،القصص )2(
 .34/21 ،سبأ )3(
 .52/13 الطُّور، )4(
 .72/3 ،الجن )5(
 .12/87 ،يوسف  )6(
 .37/47 الصافات، )7(
    .40/3 ،غافر )8(

 .52/9 الطُّور، )9(
 .31/19 لقمان،  )10(
 .19/26 ،مريم  )11(
 .52/12 الطُّور، )12(
  .6/108 ،األنعام )13(
   .44/24 ،الدخان )14(

 .51/1 الذّاريات، )15(
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 وذَِر  :تعالى وقال ،)) 1ِبالْعْرِف وْأمْر الْعفْو خُِذ : تعالى قال :نحو ،الزماً كلماٍت وثالث 

ْم اتَّخَذُواْ الَِّذينا ِدينَهلَِعب اولَْهو) 2(، تعالى وقال :لَّا ا لَغْولَا ِفيهو تَْأِثيم)3(،   

 :العين وسكون ،اءالف بكسر): لِفْع ( صيغة -2

  درو يغِة هذه ِمن المصدرور في الصة السأبواب جميع شَِمَل وقد ،كثيرة ضعامو في المكي 

 :تعالى قال ،)) 4الْمْرفُود الرفْد ِبْئس  :تعالى قال :نحو والمتَعدي، منها الالزم المجرد، الثُّالثي

 ِبْئسو الِْوْرد ودْورالْم) 5( ، تعالى قال:  نِلماء وِعيٍر ِحْمُل ِبِه جب ) 6(، تعالى قال:ْم إنقَتْلَه 

كَِبيراً ِخطْءاً كَان ) 7(، تعالى قال:  اِت ِفْعَل ِإلَْيِهْمالْخَْير )8(، تعالى قال:وِرِهْم ِفي ِإندِإلَّا ص 

ِكْبر) 9(. 

  :ينالع و الفاء بفتح ):فَعل ( ةُيغَِص -3

 منه ورد إذْ اللغة، في شيوعه بكثرة المعروف المجرد الثُّالثي الفعل مصادِر أبنيِة من البناء هذا 

 ،) )10رغَداً ِرْزقُها يْأِتيها :تعالى قال :جميعها،نحو المجرد الثُّالثي أبواب في المكية السور في

 قال ،)12( يبساً الْبْحِر ِفي  :تعالى قال ،) )11 جدالً ْيٍءشَ َأكْثَر الِْإنسان وكَان :تعالى قال

 .)14(  شَطَطاً اللَِّه علَى سِفيهنَا يقُوُل كَان : تعالى قال ،))  13وِصْهراً نَسباً فَجعلَه :تعالى

                                                       
 .7/199 األعراف، )1(
 .6/70 األنعام، )2(
 .52/23الطُّور، )3(
 .11/99 هود، )4(
 .11/98 هود، )5(
 .12/72 يوسف، )6(
 .17/31اإلسراء، )7(
 .21/73 ،األنبياء )8(
 .40/56 غافر، )9(
 .16/112 النَّحل، )10(
 .18/54 الكهف، )11(
 .20/77 طه، )12(
 .25/54 الفرقان، )13(
 .72/4 الجن، )14(



 8

  : )1(العين وسكون الفاء مضِب): لفُْع( صيغة -4

 موضع، ِمْن أكثر في المكيِة السور في دروو ،المجرد الثُّالثي درصام أبنيِة من لفُْع صيغة تُعد  

 واْبيضتْ  :تعالى قال :نحو ،المتَعدي أو منه جميعها،الالزم المجرد الثُّالثي بأبواِب وارتبط

ْينَاهع ْزِن ِمنالْح ) 2(،تعالى قال: ًْحقااِب فَسِعيِر لَِّأْصحالس ) 3(، تعالى قال: ُأوِتيتَ قَْد قَاَل 

ْؤلَكا سى يوسم) 4(، تعالى قال: ًذْرانُذْراً َأْو ع ) 5(،تعالى قال: فَِإن عْسِر مْسراً الْعي ) 6(. 

  : )7(آخره في تاء ادةيِزو ،ينالع كونسو اءالفَ ِحتْفَِب): لَةفَْع (بناء -5

 ةُالَلَد له ْلب المرة، ىلَع الدال غير لَة،فَْع اِءنَِب ىلَع المجرد الثُّالِثي فعلال نِم أتيي صدرالم وهذا

الحالمطلق، ثد ووروِر يِف منه دِة السد الثُّالِثي بواِبَأ يِف المكيرجالم الالزِمِب مرتبطاً ،هاميِعج 

 غَْمرٍة ِفي هْم الَِّذين :تعالى قال ،) )8 ِبالْحقِّ مْوِتالْ سكْرةُ وجاءتْ:تعالى قال :نحو المتَعدي،و

وناهس  )9(، تعالى قال: ْدنَا ثُمدر ةَ لَكُملَْيِهْم الْكَرع )10(، تعالى قال:  ةً ايْسرلَى حاِد عالِْعب 

  .)12( لَْعنَةً هـِذِه ِفي وُأتِْبعواْ :تعالى قال ،)11(

                                                       
 .176ص والمشتقات، والمصادر األفعال تصريف الفاخري، صالح ؛4/46 المفصل، شرح يعيش، ابن) 1(
 .12/84 يوسف،)  2(
 .67/11 الملك،  )3(
 .36\20 طه،  )4(
 .6\77 المرسالت، )5(
 .6/ 94 الشَّرح،) 6(
 .4/46س،. م يعيش، ابن: ينظر)  7(
 .50/19 ق،) 8(
 .51/11 الذّاريات،) 9(
 .17/6 اإلسراء،) 10(
 .63/30 يس،) 11(
 .11/99هود،) 12(
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 الثُّالثي َأبواب ِفي المكيِة السوِر في ورد: آخره في تَاء وِزيادة والعين، الفَاء ِبفَتح): فَعلَة( ِبنَاء -6

 قال ،) )1 غَبرةٌ علَْيها يْومِئٍذ ووجوه :تعالى قال: نحو والمتَعدي، ِبالالزم مرتبطاً جِميع، المجرد

  .) )2 ةٌقَتَر تَْرهقُها: تعالى

  

  :ينالع كونسو ،اءالفَ سركَِب ):لَةِفْع( اءنَِب -7 

  ورد وِر يِف اءنَالِب اذَهِة السْرتَِبطَاً ،المكيالثُّالِثي بواِبَأِب م ي يعها،ِمجدمنه المتَع الالزم،و عمو 

أن  يغِة ذههاللةللد ليست أنها إلَّا هاِرآِخ يِف اءالتَّ أضيفت قد الص تعالى قال :نحو الهيئة، ىلَع: 

َلْنَا اللِّلْقَْوِم ِفتْنَةً تَْجع الظَّاِلِمين)3(، تعالى قال: وٍة ِعيشٍَة ِفي فَهاِضير  )4(، تعالى قال: نم 

كَان ِريدةَ يةُ فَِللَِّه الِْعزِميعاً الِْعزج  )5(، تعالى قال: َالشِّتَاء ِرْحلَة الصْيِفو  )6(.  

  :ينالع رْسكَو اءالفَ بفتح ):فَِعيل (بناء -8

 درور في البناء هذا وة، السالمكي الثُّالثي بوابَأِب اًطَِبتَْرم يعها،ِمج تَالمعنحو الالزم،و منه يد: 

 عِن :تعالى قال ،)8(  يِقيِنالْ ِعلْم تَْعلَمون لَْو كَلَّا :تعالى قال ،) )7 لَهْم صِريخَ فَلَا:تعالى قال

 .) )9ِعِزين الشِّماِل وعِن الْيِميِن

  : ينالع سكونو ،اءالفَ ِمضِب): النفُْع(اءنَِب - 9

                                                       
 .80/40 عبس،) 1(
 .80/41 عبس،) 2(
 .10/85 يونس،) 3(
 .69/21 الحاقة،) 4(
 .35/10فاطر،) 5(
 .106/2 قريش،) 6(
 .36/43 يس،) 7(
 .102/5 التَّكاثر،) 8(
 .70/37 المعارج، )9(
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  ورور في البناء هذا دة السجميعها، الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكي تَالمعنحو م،الالِزو منه يد: 

 قال ،)2( والْجراد الطُّوفَان علَْيِهم فََأْرسلْنَا :تعالى قال و ،) )1ِلسْعِيِه انكُفْر فَلَا:تعالى قال

  .) )3 قُْرآنَه فَاتَِّبْع قَرْأنَاه فَِإذَا :تعالى

  

  

  : ينالعو اءالفَ تحفَِب): فَعال(بناء - 10

   ورور في البناء هذا دة السي جميعها، الثيالثُّ بأبواب مرتبطاً ،المكيدنحو الالزم،و منه المتَع 

 قال ،)5(  قَواماً ذَِلك بْين وكَان  :تعالى قال ،) )4الرشَاِد سِبيَل ِإلَّا َأْهِديكُْم وما :تعالى قال:

 :تعالى قال ،)7(  اراًوقَ ِللَِّه تَْرجون لَا لَكُْم ما:تعالى قال ،) )6حصاِدِه يْوم حقَّه وآتُواْ :تعالى

َالو ِزيدي اراً َإالَّ الظَّاِلِمينخَس  )8(، تعالى قال: اء ِإنَِّنيرا بمم وندتَْعب )9(.  

  :ينالع تحفَو اءالفَ سركَِب :)ِفعالة( بناء - 11

 ورور في البناء هذا دة السْرتَِبطَاً ،المكيالثُّالثي بأبواِب م ا،ميعهج تَالمعم الالزم،و منه يدهوقس  

  :قسمين إلى الباحثُ

 ام لَّد ال وما ، مهنة أو ةفَْرِح ىلَع يومنه ،)10(صنعة أو مهنة  على لد:  

                                                       
 .21/94 األنبياء،) 1(
 .7/133 األعراف، )2(
 .75/18 القيامة،) 3(
 .40/29 غافر،) 4(
 .25/67 الفرقان،) 5(
 .6/141 األنعام،) 6(
 .71/13 نوح،) 7(
 .17/82 اإلسراء،) 8(
 .43/26 الزخرف،) 9(
 .3/194 الوافي، النَّحو حسن، عباس ؛177 ص والمشتقات، والمصادر األفعال تصريف الفاخري، صالح: ينظر) 10(
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 ،) )1تَبور لَّن ِتجارةً :تعالى قال :ِمْهنٍَة ىلَع لَّدو المكيِة السوِر يِف اءنَالِب هذا نِم درو ما - أ

  .) ) 2ربي ِرسالَةَ َأْبلَغْتُكُْم لَقَْد  :تعالى قال

 الْحْسنَى:تعالى قال :ِصنعة وَأ ٍةنَْهِم ىلَع دلُّي ال و  المكيِة السوِر يِف ناءالِب اذَه نِم درو ام - ب

ةٌوادِزي )3(، تعالى قال:  َلعجلَى وِرِه عصةً بِغشَاو  )4(. 

  : ينالعو اِءالفَ تحفَِب :)عالةفَ (بناء - 12

   درور في البناء هذا وة السي جميعها، الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيدنحو والالزم، منه المتَع: 

 تَنفَعهْم فَما :تعالى قال ،)6(الْجب غَيابِة ِفي  :تعالى قال ،) )5النَّدامةَ وَأسروا  :تعالى قال

 ِللَِّه الْولَايةُ هنَاِلك :تعالى قال ،)8(  سفَاهٍة ِفي لَنَراك ِإنَّا :تعالى قال ،) )7 الشَّاِفِعين فَاعةُشَ

  .))9الْحقِّ

  :والعين الفاء بضم :)فُعول (بناء - 13

   درور في البناء هذا وة السجميعها، الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكي يالمتَعنحو والالزم، منه د: 

 السجوِد وَأْدبار فَسبْحه اللَّْيِل وِمن  : تعالى قال ،) )10 غُروراً الْقَْوِل زخْرفَ  :تعالى قال

 قال ،)1( الشَّْمِس ِلدلُوِك الصالَةَ َأِقِم :تعالى قال ،)12(  ثُبوراً هنَاِلك دعْوا  : تعالى قال ،)11(

  .) )2لُّغُوٍب ِمن مسنَا وما  :تعالى

                                                       
 .35/29 فاطر،) 1(
 .7/79 األعراف، )2(
 .10/26 يونس،) 3(
 .45/23 الجاثية،) 4(
 .34/33 سبأ، )5(
 .15؛12/10 يوسف،) 6(
 .74/48 المدثر،) 7(
 .7/66األعراف،) 8(
 .18/44الكهف،) 9(
 .6/112 األنعام، )10(
 .50/40 ق،) 11(
 .25/13 الفرقان،) 12(
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  :العين وسكون الفاء بضم :)لَىفُْع (بناء - 14

  درور في البناء هذا وة السما جميعها الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكي عُل فَِعَل ( باب ادفعي(، 

  .))3زلْفَى اِعندنَ تُقَربكُْم : تعالى قال :ومنه والالزم، المتَعدي كذلك منهو

  

  :تعالى قال ،)5( الرْؤيا صدقْتَ قَْد  :تعالى قال ،) )4 الرْجعى ربك ِإلَى ِإن :تعالى قال  

  .))6حقَّه الْقُْربى ذَا وآِت

 ): فَاِعلة (بناء - 15

   درور في البناء هذا وة السَل(  باب عدا ما جميعها الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيُل فَعفعي(، 

 لَّا  : تعالى قال ،) )7 نَاِظرةٌ ربها ِإلَى  :تعالى قال :نحو والالزم، منه المتَعدي كذلك منهو

عا تَْسمةً ِفيهلَاِغي )8(،  تعالى قال:  امٍة ِمْن واء ِفي غَاِئبمالَْأْرِض السِبيٍن ِكتَاٍب ِفي ِإلَّا وم )9(، 

  .) )10 ِبالطَّاِغيِة فَُأْهِلكُوا ثَمود فََأما  :تعالى قال

  ):ولعفْم (بناء - 16

 كلمـات،  ثـالث  المكيـة  السور في البناء هذا من ورد وقد مفعول، وزن على المصدر يأتي   

 :وهي

                                                                                                                                                               
 .17/78 اإلسراء،) 1(
 .50/38 ق،) 2(
 .34/37 سبأ،) 3(
 .96/8 العلق،) 4(
 .37/105 الصافات،  )5(
 .17/26 اإلسراء،) 6(
 .75/23 القيامة،) 7(
 .88/11 الغاشية،)8(
 .27/75 النَّمل،) 9(
 .69/5 الحاقة،) 10(
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 غَْير وْعد ذَِلك َأياٍم ثَالَثَةَ داِركُْم يِف تَمتَّعواْ فَقَاَل فَعقَروها: تعالى قوله في كما) مكْذُوب(كلمة -أ

  . )2(الكذب: بمعنى هنا ومكْذُوب. ) )1مكْذُوٍب

 الفَـتن  :بمعنـى  هنـا  ومفتـون  ،)3(  الْمفْتُون ِبَأييكُم: تعالى قوله في كما) مفْتُون (كلمة -ب

  . )4(والِفتنة

  

  :)ورسْيم( كلمة - ج

 قَْوالً لَّهْم فَقُل تَْرجوها ربك من رْحمٍة اْبِتغَاء عنْهم تُْعِرضن وِإما :تعالى قوله في كما     

  .))1مْيسورا

  :)ِفعال (بناء - 17

   درور في البناء هذا وة، السي  جميعها، الثُّالثي بأبواب مرتبطاً المكيـدوالـالزم،  منـه  المتَع 

 ال أفعـالٌ  منه جاء وقد امتناع، على دلَّ إذا ،)فَعل (باب ومن الالزم الفعل مصدر عليها ويقاس

   :تعالى قال: نحو المكية، السور من  عدة مواضع في الصيغة هذه ووردت. )2(امتناع على تدلُّ

ْم ِإنِّي ثُمْوتُهعاراً دِجه ) 3(، تعالى قال :  َلَّْيتْم لَواراً ِمنْهِفر ) 4(، تعالى قال : َّكُلشَـْيءٍ  و 

ْينَاهِكتَاباً َأْحص ) 5(، تعالى قال:  قَْد خَِسر واْ الَِّذيناللِّه ِبِلقَاء كَذَّب) 6(.  

 

                                                       
 .11/65هود،) 1(
 .4/196 الكريم، القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد السعود، أبو )2(
 .68/6 القلم،) 3(
 .4/222 س،. م السعود، أبو  ؛4/196 النَّسفي، تفسير النَّسفي،) 4(
 .17/28 اإلسراء،  )1(
 .177ص والمشتقات، والمصادر األفعال تصريف الفاخري، صالح: ينظر )2(
 .71/8 نوح، )3(
 .18/18الكهف، )4(
 .78/29 نَّبأ،ال )5(
 .6/31 األنعام،)6(
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  ):  فُْعلَة (بناء -18

  درور في البناء هذا وة، السَل، (باب عدا ما الثُّالثي بأبواب مرتبطاً المكيل فَعفْعي(، ديوالمتَع 

 رَأتْه فَلَما :تعالى قال ،)) 7 غُمةً علَْيكُْم َأْمركُْم يكُْن الَ تُم :تعالى قال :نحو والالزم، منه

تْهِسبةً حلُج ) 8(.  

  

  

   ): فَعول (بناء - 19

   درور في البناء هذا وة السُل َلفَِع( باب عدا ما جميعها الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيفْعي( 

  :نحو والالزم، منه والمتَعدي

  .)2 (الْحرور ولَا الظِّلُّ ولَا  :تعالى قال ،)) 1 وحِميٍم سموٍم ِفي :تعالى قال 

  :)فُعل( بناء- 20

  درور في البناء هذا وة السي ،الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيدقال :نحو والالزم، منه المتَع 

  .)4 ( هزواً اتَّخَذَها :تعالى قال ،)) 3 فُرطاً َأْمره وكَان  :عالىت

  :)فَِعل( بناء  - 21

 وارتبط ،)عُليفْ فَِعَل( بابو ،)عُليفْ فَعَل ( بباب المكية السور في البناء هذا صياغة ارتبطت   

  .))5 كَِذباً اللِّه علَى افْتَرى ِممِن َأظْلَم ومْن  :تعالى قال :ومنه فقط، بالالزم

                                                       
 .71/ 10يونس، )7(
 .27/44 النَّمل، )8(
 .56/42 الواقعة، )1(

 .35/21 فاطر، )2 (
 .18/28 الكهف، )3(
 .45/9 الجاثية، )4(
 .6/21 األنعام، )5(
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 لقلة ؛)6(عليه ورد ما كلِّ في سماعياً البناء هذا أن :الحديثي خديجة إليه ذهبت لما أذهب وأنا  

  .األخرى األبنية مع مقارنة المكية السور في البناء هذا أمثلة

  

  

  

  

  

  : )فَِعيلة (بناء - 22

    درور في البناء هذا وة السي جميعها، الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيدوالالزم، منه المتَع 

  الَْأْمِر من شَِريعٍة علَى جعلْنَاك ثُم  :تعالى قال ، ))1ِبِقيعٍة كَسراٍب َأْعمالُهْم :تعالى قال :نحو

  .)3(  بِصيرةٌ نَفِْسِه علَى الِْإنسان بِل  :تعالى قال ،)2(

  : )فُعال( بناء - 23

    درور في البناء هذا وة السي جميعها، الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيدوالالزم، منها المتَع 

  خُوار لَه جسداً ِعْجالً لَهْم فََأخْرج :تعالى قال ،) )4 سباتاً نَْومكُْم وجعلْنَا  :تعالى قال :نحو

  .)6( نَْعجِتك ِبسَؤاِل ظَلَمك لَقَْد قَاَل  :تعالى قال ،)5(

  ):الءْعفَ (بناء - 24

                                                       
 .227 ص سيبويه، كتاب في الصرف أبنية الحديثي، خديجة: ينظر )6(
 .11/86،هود )1(
 .45/18 الجاثية، )2(
 .14/ 75القيامة، )3(
 .78/9 النَّبأ، )4(
 .20/88 طه، )5(
 .38/24 ص، )6(
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   درور في البناء هذا وة السَل( باب عدا ما الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيفِْعُل فَعي ،)يدوالمتَع 

 :نحو والالزم، منها

 يْأمر الَ اللّه ِإن قُْل : تعالى قال ،) )1 مستْه اءضر بْعد نَْعماء َأذَقْنَاه ولَِئْن: تعالى قال 

  .)3( والضراء ِبالْبْأساء: تعالى قال ،))2ِبالْفَْحشَاء

  

  

  

  :العين وفتح الفاء بكسر :)ِفعل (بناء - 25

   درور في البناء هذا وة السَل( عدا ما الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيفَع ُلييبو  ،)فْعدمنه المتَع 

 ِإْبراِهيم ملَّةَ ِقيماً ِديناً  :تعالى قال ،))4 ِحوالً عنْها يْبغُون لَا  :تعالى قال :نحو والالزم،

  .)6(الزنَى تَقْربواْ والَ  :تعالى قال ،))5حِنيفاً

   :العين وسكون الفاء بفتح :)لىفَْع (بناء - 26

  درور في البناء اهذ وة السي ،الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيدقال :نحو والالزم، منه المتَع 

 كدخول المصدر على دخلت األلفَ أن"  :سيبويه ويرى ،) )7سْبحانَك ِفيها دْعواهْم  :تعالى

                                                       
 .10/ 11 هود، )1(
 .7/28 األعراف، )2(
 .10/ 11 هود، ؛6/42 األنعام، ؛94\7 األعراف، )3(
 .18/108 الكهف، )4(
 .6/161 األنعام، )5(
 .17/32 اإلسراء، )6(
 .10/10 يونس، )7(



 17

 ثَمود ذَّبتْكَ  :تعالى وقال ،)2( تَتْرا رسلَنَا َأْرسلْنَا ثُم  :تعالى قال .)1("المصادر في الهاء

  .))3 ِبطَغْواها

  :والعين الفاء بفتح :)لوتعفَ (بناء - 27

 درور في البناء هذا وة السي ،الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيدقال :نحو والالزم، منها المتَع 

 اْجتَنَبوا والَِّذين :تعالى وقال ،) )4واَألْرِض السماواِت ملَكُوتَ ِإْبراِهيم نُِري وكَذَِلك :تعالى

  . ))5الطَّاغُوتَ

  

  

  

  :)عالِتفْ (بناء - 28

    درور في البناء هذا وة السي ،الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيدقال :ومنه والالزم، منها المتَع 

 )7( نَفِْسي ِتلْقَاء ِمن  :تعالى وقال ،))6شَْيٍء كُلِّلِّ ِتْبياناً الِْكتَاب علَْيك ونَزلْنَا  :تعالى

 فقد ،عرضه تم الذي غير أوزان على جاءت الثُّالثي من مصادر المكية السور في ورد وقد هذا

 الشّيوع نادر وهو ِفِعلياء و ،)8(فُعلَة فُعل، فَعالن، فَعاِلية، ِفعالن، : بناء على مصادرال هذه جاءت

 مكررة واحدة كلمة منه وورد ،)9(ةماعيالس الثُّالثي أبنية من اللغويون عده حيث اللغة، في

                                                       
 .4/41 الكتاب، سيبويه، )1(
 .23/44 المؤمنون، )2(
 .91/11 الشَّمس، )3(
 .6/75 األنعام، )4(
 .39/17 الزمر، )5(
 .16/89 النَّحل، )6(
 .15 /10 يونس، )7(
 .3/468 ،التَّسهيل شرح ، مالك ابن) 8(
 .1/222 ،العرب لسان من الضرب ارتشاف األندلسي، حيان أبو) 9(
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 على اللغويين مع أتفق وأنا ،))1 الِْكْبِرياء  :تعالى قوله في  كماوذلك الكبرياء،  وهي ،مرتين

   . المكية السور في وجوده لندرة وذلك السماعية؛ الثُّالثي أبنية من البناء هذا اعتبار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :الثُّالثي غير الفعل مصادر: الثّاني المطلب

 ،ثابٍت قياٍس على تأتي -المزيد الثُّالثي - الثُّالثي غير الفعل مصادر أن على النُّحاة جمهور اتفقَ 

 كما ،قياساً يأتي الثُّالثي غير بناء أن ذكروا حيثُ عنه، تحيد ال محدٍد نظاٍم على هاأبنيتُ تسير و

 همزةب المبدوء الماضي الفعل من به ىتَْؤيو فيه، والمزيد الرباعي لجميع اًواحد اًقياس ويأتي

 اللذان الحرفان كان فإْن ،)إفعال :أفعل: (في قولفن اآلخر، قبل ألف ةدازي مع ثالثه، بكسر وصل

 تكان وإن ).ِفعال :فَعل ( :في قولون فقط، أولهما قبل ما كسرت ماضيه في نمتحركي هآخر قبل

 في وسنعرض ،)1 ()انِفعال: انفعل:(في فتقول ين،اَألول سرتكَ متحركة آخره قبل ةالثثَّال الحروف

   :هانِْمو ،المكية السور في تورد الَّتيو المزيد، الثُّالثي أوزان ألهم المقام هذا

                                                       
 .اللفظ هذا غير البناء هذا على الكريم القرآن في يرد مول هذا. 45/37 ،الجاثية ؛10/78 ،يونس) 1(
 شرح مالك، ابن ؛ ؛3/401الكافية،  على الرضي  شرح ،االستراباذي ؛2/772 والتَّذكرة، التّبصرة الصيمري، :ينظر )1(

 .2/494 العرب، لسان من الضرب ارتشاف األندلسي، حيان أبو ؛3/472 التَّسهيل،
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 الثُّالثي أبنية أكثر من وهو واحد، حرف فيه لمزيدا الثُّالثي أبنيِة من وهو  :)إفعال( بناء -1 

 الصحيحو واللزوم، التَّعديب مرتبطاً المكية السور في ذكره ورد حيث ،اللغة في شيوعاً المزيد

 ،)3 ( اِإلنفَاِق خَشْيةَ :تعالى قال ،)) 2 مْسغَبٍة ِذي يْوٍم ِفي ِإطْعام َأْو:تعالى قال ،ومنه والمعتل،

 ِبالْعِشي ربك ِبحْمِد وسبْح  :تعالى قال ،)) 4سكَناً اللَّْيَل وجعَل اِإلْصباِح فَاِلقُ :تعالى قال

الِْإْبكَاِرو ) 5(.  

 المكية السور في هركِْذ ورد إذْ ،اللغة في يوعالشّ حيث من إفعال بعد ترتيبه يأتي ):ِفعال(بناء -2

حيحو واللزوم، التَّعديب تبطاًْرمتعالى هلقو ومنه والمعتل، الص: ماِهْدهجاداً ِبِه وكَِبيراً ِجه) 6(، 

  .   )) 7ِلزاماً كَانلَ: تعالى هلوقو

 :)يلِعتَفْ( بناء -3

 مهموزة، غير علة، حرف أو صحيحةً هعينُ كانتأ سواء الالم، حيحص فعل، وزن على كان ما  

 بمنزلة والياء ،)َلعفَ ( في ائدةالز العين من بدل أوله في الَّتي اءوالتَّ ،)تفعيل  (على فمصدره

 ،والمتَعدي والالزم والمعتل، حيحبالص هاشتقاقُ ارتبطو. )1(هرآِخ ريغُ كما هولَُأ ريغُفَ فعال،ِإ ألف

دروور من عدة مواضع في وة السومنه ،المكي: 

  :تعالى قال ،)3 (تَْرِتيالً الْقُْرآن ورتِِّل :تعالى قال ،)) 2تَخِْسيٍر غَْير تَِزيدونَِني فَما :تعالى قال

الَ قَاَل يبتَثْر لَْيكُمع ْومالْي) 4(، تعالى قال:  ْل َألَْمْجعْم يهتَْضِليٍل ِفي كَْيد ) 5(.  

                                                       
 .90/14 البلد، )2(
 .17/100 اإلسراء، )3(
 6/96 األنعام، )4(
 .40/55 غافر، )5(
 .25/52 الفرقان، )6(
 .20/216 طه، )7(
 .2/775 ،والتَّذكرة التّبصرة الصيمري، ؛4/79 الكتاب، سيبويه،: ينظر )1(
  .11/63هود، )2(
 .73/4،المزمل )3(
 .12/92 ،يوسف )4(
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  :)تَفِْعلة ( بناء -4

  درور في البناء هذا وة السيوب ،الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيدنحو والالزم، منها المتَع:             

 :تعالى قال ،)) 6 الُْأنثَى تَْسِميةَ الْملَاِئكَةَ لَيسمون ِبالْآِخرِة يْؤِمنُون لَا الَِّذين ِإن :تعالى قال

ةُوِحيٍم تَْصِليج) 7(، تعالى قال: ًةى تَْبِصرِذكْرْبٍد ِلكُلِّ وِنيٍب عم) 8(، تعالى قال: ةً ِإلَّاتَذِْكر 

 والي،التَّ على تَذِْكرةً، تَْبِصرةً، تَْصِليةُ، تَْسِميةَ،: اآليات في األلفاظ جاءت إذ. )) 9 يخْشَى لِّمن

  . ةلَِعفْتَ وزن على وهي

                                                                                                                                                               
 .105/2 ،الفيل )5(
 .53/27 النَّجم، )6(
 .69/31 الحاقة، ؛56/94 ،لواقعةا )7(
 .50/8 ،ق )8(
 .80/11 ،عبس ؛74/49،54 ،المدثر ؛69/12،48 ،الحاقة ؛56/73 ،الواقعة )9(
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 منها المتَعديوب ،الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكية السور في البناء هذا ورد): افِتعال( بناء -5

 ِفي ِإن :تعالى قال ،)) 1 اخِْتلَاقٌ ِإلَّا هذَا ِإْن :تعالى قال :نحو بحرفين، مزيد وهو الالزم،و

 الو ،)3 ( علَْيِه افِْتراء علَْيها للِّها اْسم يذْكُرون الَّ وَأنْعام : تعالى قال ،)) 2والنَّهاِر اللَّْيِل اخِْتالَِف

 انطلق، احتبس، :نحو وصل بهمزة مبدوء فعٍل كلَّ أن :البناء هذا في  المتأمل على يخفى

 .)4(آخره قبل ألف وزيادة ،ثالثه كسر بعد ماضيه وزن على فمصدره

 منها المتَعدي ،الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكية السور في البناء هذا ورد): تَفَعل( بناء -6

 سِمعوا :تعالى قال ،)) 5 تَقَلُِّبِهم ِفي يْأخُذَهْم َأْو :تعالى قال :نحو بحرفين، مزيد وهو الالزم،و

  فمصدره تَفَعل على فعل كُلَّ أن البناء، هذا في المتأمل على يخفى وال ،)) 6 وزِفيراً تَغَيظاً لَها

  .)7(تَفَعل ىعل  يأتي

 منها المتَعدي ،الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكية السور في البناء هذا ورد): تَفاعل( بناء -7

  .)) 8النَّاِر َأْهِل تَخَاصم لَحقٌّ ذَِلك ِإن :تعالى قال: ومنه بحرفين، مزيد وهو والالزم،

 :)العفْاسِت (بناء -8

 درور في البناء هذا وة السي ،الثُّالثي بأبواب مرتبطاً ،المكيدمزيد وهو والالزم، منها المتَع 

  .)) 9ِبالْخَْيِر اْسِتْعجالَهم الشَّر ِللنَّاِس اللّه يعجُل ولَْو  :تعالى ، قولهومنه بحرفين،

                                                       
 .الكريم القرآن في اللفظ هذا غير يرد ولم. 38/7 ص، )1(
 .10/6يونس، )2(
 .6/138 األنعام، )3(
 في العرف شذا الحمالوي، ؛2/494 العرب، لسان من ربالض ارتشاف األندلسي، حيان أبو ؛4/79 الكتاب، سيبويه، )4(

 .74ص  الصرف، فن
 .16/46 النَّحل، )5(
 .الكريم القرآن في اللفظ هذا غير يرد ولم ،25/12 الفرقان، )6(
 .99ص العربية، في الفصول الدهان، ابن: ينظر )7(
 .الكريم القرآن في اللفظ هذا غير يرد ولم ، 38/64 ص، )8(
 .10/11 ونس،ي )9(
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:المجرد الرباعي مصادر  

 :)1(منها ،عدة أوزان على المجرد الرباعي مصدر ويأتي 

    :)اللَفَْع(  بناء -1

 والمعتل، الصحيحب مرتبطاً ،المكية السور في وورد ،المجرد الرباعي مصادر بنيِةَأ ْنِم وهو  

 : تعالى وقال ،)) 2 مْسنُوٍن حمٍإ مْن صلْصاٍل ِمن اِإلنسان خَلَقْنَا ولَقَْد :تعالى قال :ذلك نحوو

ِمن اِس شَرْسوالْخَنَّاِس الْو) 3(. 

   :)اللَِفْع(  بناء -2

 وهو ،البناء هذا على واحد مثال المكية السور في وورد ،المجرد الرباعي مصادر أبنية من وهو

 .))4 ِزلْزالَها الَْأْرض زلِْزلَِت ِإذَا :تعالى قوله في زاللِْز

   :)لَلَةفَْع(  بناء -3

 .المكية السور في مثال أي البناء هذا على يرد ولم ،المجرد الرباعي مصادر أبنية من ووه  

  

  

  

                                                       
 .98ص العربية، في الفصول الدهان، ابن )1(
 .15/26 ،الحجر )2(
 .114/4 ،اسالنَّ )3(
 .99/1 الزلزلة،  )4(
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:ِردْصالم إعماُل: الثَّالث المبحثُ  

 كتبهم في النَّحويون تناولها الَّتي القضايا أهم ِمْن ِفْعِلِه عمَل وِإعماله المصدِر قضيةَ َأن رْيب ال  

 حول آراؤهم واختلفت جهدهم، قصارى ذلك في وبذلوا دراستهما، على كَفُوافَع ودراساتهم،

 : قسمين إلى انقسامهم الخالف نتيجة فكانت إعماله، قضية

  . الكوفيين مذهب وهذا عليه، فرع والمصدر المصدِر َأْصُل الفعَل أن: يرى قسم  

 .)1(البصريين مذهب هوو عليه، فرع والفعل الفعِل، َأصُل المصدر أن: يرى ثان وقسم

العمل حيث من المصدر أقسام:  

 في وذلك به، مفعوالً وينصب فَاِعالً، فيرفع منه، اشتق الَّذي ِفْعِله عمَل المصدر يْعمُل  

  :موضعين

: نحو واللزوم، التَّعدي في معناه وأدى المحذوف فعله عن المصدر ناب إذا: األول الموضع

 مستتر ضمير وفيه عملَه، عِمَل وقد ،"أكرم "فعله عن نائب مصدر" راماًإك "فـ .المسكين إكراماً

 قوله أيضا، ومنه .)2(للمصدر منصوب به مفعول والمسكين فاعلُه، وهو أنت، تقديره وجوباً

 معمول هنا ،"الظَّاِلِمين لِّلْقَْوِم" فـ.))3 الظَّاِلِمين لِّلْقَْوِم فَبْعدا غُثَاء فَجعلْنَاهْم :تعالى

  .)4(بالبعد عليه دعي لمن بيان  ؛عاءالد موضع في وهو ،"بْعدا"المصدر

 المصدرية  )ما( ـب أو والفعل، المصدرية )أْن( ـب مقدراً المصدر يكون أن: الثاني الموضع

 أو ،أمس زيداً ضربك ِمْن عجبت: نحو االستقبال، أو المضي ريدُأ إذا ) أْن ( ـب فيقدر ،والفعل

 أريد إذا ) ما (ـب ويقدر ،غداً زيداً تضرب أْن ِمن أو أمس، زيداً ضربت أْن ِمْن: قديروالتَّ ،اًغد

                                                       
 .193_ 192ص الخالف، مسائل في اإلنصاف األنباري، بركات أبو :ينظر )1(
 حسن، عباس ؛2/3التَّوضيح، لىع التَّصريح شرح األزهري، خالد ؛3/93 مالك، ابن ألفية شرح عقيل، ابن :ينظر  )2(

 .92/ 2 مالك، ابن ألفية إلى السالك دليل الفوزان، اهللا عبد ؛212 -3/211 الوافي، النَّحو
 .23/41 ،المؤمنون )3(
 .4/232 الكشاف، الزمخشري، :ينظر  )4(
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 أن فنلحظ. )1(اآلن يداًز ربْضتَ مما :قديرالتَّو ،اآلن زيداً ضربك ِمْن تُْبِجع :نحو ،الحال به

المصدر المستقبلو الحاضر،و ماضي،ال الثة،الثّ زمنةاَأل على داللته في تماماً الفعل مثل نىْبي. 

 :وهي ،ةعدمي شروط وهناك وجودية، شروطاً الشُّروط هذه وتعد  

 عن المصدر يزيل صغيرالتَّ ألن زيداً؛ ضريبك عرفت: يقال فال ،اًمصغر يكون أال -1

  . )2(المعنى نقص منه يلزم زواالً الفعل أصل هي تيالَّ الصيغة

 و المرة، على اللةوالد وحيدللتّ قصداً لةفَْع إلى ردودالم وهو ،محدوداً المصدر يكون ألَّا -2

 .)3(زيداً ضربتك أعجبتني: نقول أْن يجوز الَفَ الوحدة، ىلَع الةالد اءبالتّ اًمختوم

 .)4(قبيح خالداً و حسن، زيداً ضربي: يجوز فال ،مضمراً المصدر يكون ألَّا -3

      :)5(سلمى أبي بن زهير ببيت ذلك لىع واستشهدوا مضمراً، المصدر ِإعمال الكوفيون وأجاز

  ]الطويل[                                                                      

      وام ْرالحإلّا ب ام تُمْمِلع تُمقْذُو     وام هو نْعِب اهيِثِدالح المرمج.  

 قابل نادر البيت هذا لكن ،الضميرب متعلق) اعنه(ـف المرجم، بالحديث عنها الحديث وما :الشاهد

  .)6(قاعدة عليه تبنى فال للتأويل،

                                                       
 مالك، ابن ألفية شرح عقيل، بنا ؛3/106 التَّسهيل، شرح مالك، ابن ؛137/ 1 النَّحو، في األصول السراج، ابن: ينظر )1(

3/93-94 . 
 التَّسهيل، شرح المرادي، ؛3/2258 ،العرب لسان من الضرب ارتشاف حيان، أبو ؛3/106 س،. م مالك، ابن: ينظر )2(

 .92/ 2 ،مالك ابن ألفية إلى السالك دليل الفوزان، اهللا عبد ؛2/5 التَّوضيح، على التَّصريح شرح األزهري، خالد ؛686ص
 .92/ 2 س،. م الفوزان، اهللا ؛عبد 2/5س،. م األزهري، خالد ؛3/2258 س،. م حيان، أبو : ينظر )3(
 .686ص س،. م المرادي، :ينظر )4(
 .3/407 الكافية، على الرضي شرح االستراباذي، ؛42 ص الديوان، سلمى، أبي ابن زهير )5(
 ؛2/5س،. م األزهري، خالد ؛262 ص الصدى، وبل النَّدى قطر حشر هشام، ابن ؛3/106 س،. م مالك، ابن :ينظر  )6(

 .92/ 2 س،. م الفوزان، اهللا ؛عبد8/119 األدب، خزانة البغدادي،
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 فهنا ،زيداً ديدالشَّ كضرب أعجبني :يجوز فال العمل، تمام قبل بتابع متبعاً المصدر يكون ألَّا - 4

  .)1(عمله تمام قبل للمصدر نعتاً جاءت ديدالشَّ

 رد وفيها عليه، محمولال الفعل حروفُ تمعِد فَِذح إذا هألنَّ ؛محذوفاً المصدر يكون ألّا -5

 وأبقى والخبر، المبتدأ فحذف ثابت، اهللا بسم ابتدائي التقدير نِإ ،"اهللا بسم " في قال ْنم على

  .)2( المبتدأ معمول

 على أقوى يإنِّ: نقوَل أْن يجوز فال ،تابع أو أجنبي فاصٌل  ومعموله المصدر بين فصلي ألَّا -6

 بأجنبي، ومعمولِه المصدِر بين الفصَل همبعض وأجاز ،)3( مختلفة أعماالً باحالص في ديةتَأ

 فذهب ،))5السراِئر تُْبلَى يْوم لَقَاِدر، رْجِعِه علَى ِإنَّه : تعالى قولهب  على ذلكمستدلين

 ال هأنَّ ركَذَفَ :هشام ابن اأمو ،)4 (رجعه بالمصدِر منصوب  )يوم(  أن ،)هـ 538 ت(الزمخشري

 ( مالك ابن ذكره ما وهو ،)6(بالخبر بينهما َلِصفُ هألنَّ للمصدر؛ به مفعول )يوم(  اعتبار يجوز

 بين) لقادر(  إن خبر َلفَص حيثُ الفصل، لوجوِد بالمصدِر صبالنَّ يجوز ال هأنَّب ،)هـ672ت

 عليه مدلوٍل مقدٍر بعامٍل ،)يوم (بصنْي أْن ذلك من صالمخلِّ إن: "يقولو .)7(ومعموله المصدِر

  .)8("رائرالس ىلَْبتُ يوم هْعِجْري :قيل هكأنَّ برجعة،

  
                                                       

 على التَّصريح شرح األزهري، خالد ؛686ص التَّسهيل، شرح المرادي، ؛3/108 ،التَّسهيل شرح مالك، ابن: ينظر )1(
 .2/94 ،مالك ابن ألفية إلى السالك دليل الفوزان، اهللا عبد ؛2/5، التَّوضيح

 ؛ 262ص ،الصدى وبل النَّدى قطر شرح هشام، ابن ؛2254 /3 العرب، لسان من الضرب ارتشاف حيان، أبو :ينظر )2(
 .2/5،س. م األزهري، خالد

 .3/216 الوافي، النَّحو حسن، عباس :ينظر )3(
 .86/9 الطارق، )5(
)4( 6/354 الكشاف، مخشري،الز. 
 .262ص س،. م  هشام، ابن: ينظر )6(
 .3/2257 ،س. م ،حيان أبو ؛3/114 ،س. م  مالك، ابن: ينظر )7(
 .3/114 ،س. م  مالك، ابن  )8(
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 كضرب أعجبني: واألصل ك،ضرب زيداً أعجبني يجوز فال معموله، عن المصدر يتأخر ألَّا -7

 في كثير ذلك ومثل ،)2(جملة هشب المعمول كان إذا معموله عن المصدر تأخر واوأجاز ،)1(زيداً

 عنْها يْبغُون لَا  :تعالى هلوقو ،)) 3السْعي معه بلَغَ فَلَما :تعالى هلوق: ومنه المكية السور

 ال :قولهم يحمل فال وعليه ،عنها حوال يبغون ال معه، عيالس بلغ فلما: اآليات وتقدير ،))4ِحولًا

 عليه المصدر معمول فيها يتقدم كثيرة أمثلة لورود وذلك عليه؛ درالمص معمول تقديم يجوز

 .جملة شبه يكون عندما

 هولكنَّ ،اًعجم كان إذا المصدر إعمال حاةالنُّ بعض وأجاز ،)6(جمعاً أو مثنى المصدر يكون ألَّا -8

 لمصدرا إعمال على ورد وقد ،)7(مجموعاً إعماله على الشَّواهد تقلَّ لذلك يوع؛الشّ نادر

 :  )8(القيس امرئ قول ،اًمجموع

 ]الطويل[                                                                   

 . بِرثْيِب اهخََأ وبقُْرع مواِعد     ِهِب وفَت لَْو اًموِعد كتُْدوع وقَْد  

 وقد ،)ميعاد ( مفرده و واعدم المصدرف الجمع، بصيغة المصدر إعمال جواز :فيه اهدالشَّ   

  .) 9(فنصبها) أخاه( كلمة في عمل

 

                                                       
 .266ص ،الصدى وبل النَّدى قطر شرح هشام، ابن ؛3/2258 العرب، لسان من الضرب ارتشاف ،حيان أبو :ينظر )1(
 .216-3/215 ، الوافي نَّحوال ، حسن عباس: ينظر )2(
 .37/102 الصافات، )3(
 .18/108 ،الكهف )4(
 .3/217 ،س. م حسن، عباس ؛3/2258 ، س . م حيان، أبو: ينظر )6(
 .3/107 ،التَّسهيل شرح مالك، ابن: ينظر )7(
 الهوامع، همع وطي،السي ؛2/207 الخصائص، جني، ابن ؛1/272 الكتاب، سيبويه، ؛38 ص ،الديوان القيس، امرؤ )8(

3/55. 
 س،. م السيوطي، ؛3/107 ،س. م مالك، ابن ؛1/131 المقرب، عصفور، ابن ؛2/207 س،. م جني، ابن :ينظر )9(

3/55. 
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  :وصلته المصدري بالحرف المقدر العامل المصدر أقسام

 ،)1(به مفعوالً وينصب ،فَاِعالً فيرفع منه، اشتق ذيالَّ هِلْعِف َلمع ُلمْعي المصدر أن سابقاً ذكرنا 

  :موضعين في وذلك

  .واللزوم التَّعدي في معناه وأدى المحذوف فعله نع المصدر ناب إذا: األول الوضع

 المصدرية  )ما( ـب أو والفعل، المصدرية )أْن( ـب مقدراً المصدر يكون أن: الثاني الموضع

  :وهي رئيسة، أقسام ثالثة إلى ينقسم إذ المبحث، هذا في المراد وهو ،والفعل

ل المطلبِر إعماُل: اَألوْصدالمضاف الم: 

 إليه المضاف تجعُل ضافةَاِإل أنِل "؛)2 (صاحةًفَ اهالَْعوَأ ،عمالً األقسام أكثر المضاف مصدرال نِإ  

 عدم في كالفعل المضاف ويجعل الفعل، ِمن كجزٍء الفاعَل اإلسناد يجعل كما المضاف، من كجزٍء

 . ")3(إلضافةا عادم ِإعماله ِمْن أكثر مضافاً إعمالُه فكان والالم، واأللف التنوين، قبوله

 إلى المضاف المصدر: الضرب األول: ضربان وهو غيره، ِمْن أكثر المكية السور في وردو   

 على يأتي الباب هذا وفي ،المحل في مرفوعاً اللفظ في مجروراً فَاِعلال يكونعندها و فاعله،

 : صورتين

   ،به مفعوالً وينصب ه،فَاِعل إلى المصدر يضاف أْن: اُألولى 

 .به المفعول ركَذْي وال ه،فَاِعل إلى المصدر يضاف أْن: الثَّانيةو

 منصوباً  اللفظ في مجروراً به المفعول فيكون مفعوله، إلى  المضافالمصدر: انيالثَّ ربوالض 

 ،فَاِعلال ذكر مع مفعوله إلى المضاف المصدر: ىاَألول كذلك، صورتين على ويأتي المحل، في

  . )4(فَاِعلال ذكر عدم مع مفعوله إلى المضاف المصدر: انيةالثَّ

                                                       
   .الفصل هذا من 21ص راجع )1(
 ابـن  شرح في لتَّسهيلا نهر، هادي ؛3/218 الوافي، النَّحو ، حسن عباس ؛266 الصدى، وبل النَّدى قطر شرح  هشام، ابن: ينظر )2(

 .3/120 عقيل،
 .3/115 ،التَّسهيل شرح مالك، ابن )3(
 .3/120 ،س. م نهر، هادي:ينظر )4(
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  :فَاِعلال ىلَِإ المصدِر إضافةُ

 :به مفعوالً هنصبو هفَاِعل إلى المصدر إضافة:  أوالً

 الكالم، في مذكوراً المفعول كان إذا به، مفعوالً صبنْي فإنَّه هفَاِعل إلى المصدر أضيفَ إذا   

 وخالٍد زيٍد إكرام أعجبني: نحو .المحل في ومرفوعاً ظاللف في مجروراً فَاِعلال يكون وعندها

 تجدر مماو ،)أخاهما ( وهو به المفعول فنصب ،)زيد( هفَاِعلل ُأضيف ) إكرام( فالمصدر أخاهما،

 للفظ مراعاة الجر فيه جاز ونعت، وتوكيد، بدل، و عطف، من: فَاِعلال تابع أن هنا إليه اإلشارةُ

 في هو كما - الجر ، )خالٍد (كلمة في فلنا وعليه ،فَاِعلال محلل مراعاةً فعالر فيه وجاز ،فَاِعلال

 المكية السور في الواردة األمثلة ومن. )1(فَاِعلال لمحل مراعاة فعرال أو للفظ، مراعاة – المثال

  :يلي ما به، مفعوالً هونصب هفَاِعل إلى المصدر ضافةإل

1-  ِة ِذكْرْحمر كبر ْبدعا هكَِريز )2(. المصدر ُأضيف )به المفعول فنصب فاِعله، إلى )ذكر 

 مفعوله إلى) ذكْر ( المصدر ُأضيف حيث مفعوله، إلى المصدر إضافة باب من هو وقيل ،)عبده(

 فَاِعلو للمصدر، به مفعول) عبده( و ، )ربك( هفَاِعل إلى مضاف مصدر ورحمة ،)رحمة( 

 .)3( عْبده ربك رِحم أن ِذكْر: والتقدير ،لفظاً مذكور غير الذِّكر

  .))4يْؤِمنُون لَّا قَْوم هُؤلَاء ِإن يارب وِقيِلِه :تعالى قال -2

 اهللا أن أي األوزان، هذه على المصادر وجاءت والقال، القول معنى من هو ِقيل المصدر  

 إلى ُأضيف ) قيل ( المصدرو ،)5(المالس ماعليه وعيسى محمد بقول علم عنده وتعالى سبحانه

                                                       
 .3/145 ،النَّحو معاني امرائي،الس فاضل ؛2/97 ، مالك ابن ألفية إلى السالك دليل الفوزان، اهللا عبد: ينظر )1(
 .19/2 مريم، )2(
 الدر الحلبي، مينالس ؛6/163 ،المحيط البحر تفسير األندلسي، حيان أبو ؛4/4 جيز،الو المحرر عطية، ابن: ينظر )3(

 .4/565 وبيانه، الكريم القرآن إعراب درويش، الدين محيي ؛7/562 ، المكنون الكتاب علوم في المصون
 .43/88 الزخرف، )4(
 .   9/611 ،س. م الحلبي، السمين: ينظر  )5(
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 مفعول نصب محل في ) يارب  (بعدها وما داءالنِّ وجملة المتصل، الضمير) الهاء( وهو هفَاِعل

  .)1( )ِقيل(  للمصدر به

 .))2 ِديٍدج خَلٍْق لَِفي َأِئنَّا تُرابا كُنَّا َأِئذَا قَْولُهْم فَعجب تَْعجْب وِإن :تعالى قال - 3  

 .)3(به محكي) أئذا (المصدر ومعمول المتصل، ميرالض ) هم ( فَاِعللل) قول (المصدر ضيفُأ 

 .))4 انِْتقَاٍم ذُو عِزيز اللّه ِإن رسلَه وْعِدِه مخِْلفَ اللّه تَْحسبن فَالَ :تعالى قال-4

 " سلَهر دعو ما" بـ مقدر فالمصدر صل،المت الضمير) الهاء (فَاِعللل ) وعد(  المصدر ضيفُأ 

 .)5(الَّذي بمعنى ال مصدرية هنا فما

 الضمير هفَاِعل إلى المصدر أضيف. ))6 والصْيِف الشِّتَاء ِرْحلَةَ ِإيلَاِفِهْم : تعالى قال -5

 ( الحلبي ينمالس ركُذْوي ،)7("حلةالر ألفوا همأنَّ أي ،)رحلة( به المفعول وذكر ،)الهاء(المتصل

 .)8("اللبس ألمن أفرد هولكنَّ يف؛والص تاءالشِّ رحلتي: "األصل أن) هـ 756ت

 6 -  ْمكُْم كَِخيفَِتكُْم تَخَافُونَهَأنفُس ) 9(.  

   .)10( )أنفس ( به ولعفْالم بصنَو ،ِهِلاِعفَ لىِإ) يفةِخ( المصدر ضيفَُأ 

  

  

  

                                                       
 .8/30 ،المحيط البحر تفسير األندلسي، انحي أبو: ينظر  )1(
 .13/5 ،الرعد  )2(
 . 5/358 س، .م األندلسي، حيان أبو ؛3/333الكشاف، ،الزمخشري: ينظر  )3(

 .14/47 ،إبراهيم  )4(
 ،ونالمكن الكتاب علوم في المصون الدر  الحلبي، مينالس ؛2/774 القرآن، إعراب في التِّبيان العكبري،: ينظر  )5(

7/129. 
 .106/2 ،قريش  )6(
 .437/ 6س، .م ،الزمخشري  )7(
)8(  11/116س، .م الحلبي، مينالس. 



 30

:به المفعول ذكر غير نم فَاِعلال إلى المصدر إضافة: ثانيا  

 

  ور في ذكراً األنواع أكثر من به المفعول ذكر غير من هفَاِعل إلى المصدر إضافة إنالس 

 يْعلَم : تعالى قال :ومنه الباب، هذا من تحديداً اإلنعام سورة في آيات ةدِع في ورد وقد ،المكية

  .))1 ونتَكِْسب ما ويْعلَم وجهركُْم ِسركُْم

  .)2(به المفعول ذكر أْن دون همافَاِعل إلى مضافان ،)سر( و ،)جهر( نفالمصدرا 

   :تعالى قوله وحدها اإلنعام سورة في أيضا ورد ومما  

 ِإنو كَان ركَب لَْيكْم عهاضِإْعر، ْم ِإذْ فَلَْوالاءهنَا جْأسواْ بعرتَض،  َأْيتُْم قُْلَأخَذَ ِإْن َأر اللّه 

 خَْوِضِهْم ِفي ذَْرهْم ثُم، قَْوِمِه علَى ِإْبراِهيم آتَْينَاها حجتُنَا وِتلْك،  وَأْبصاركُْم سْمعكُْم

ونبلْعي، ْـذَا فَقَالُواْعِمِهْم ِللِّه هـذَا ِبزهكَآِئنَا وِلشُر، ْقَالُواـِذِه وه امْرثٌ َأنْعحو الَّ ِحْجر 

 ِوِإنَّا ِببغِْيِهْم جزْينَاهم ذَِلك،  عِليم ِحِكيم ِإنَّه وْصفَهْم سيْجِزيِهْم، ِبزْعِمِهْم نّشَاء من ِإالَّ يطْعمها

اِدقُونلَص ،  َالو دري هْأسِن بالْقَْوِم ع ْجِرِمينالْم،ِإنن كُنَّا وِتِه عاسْمِدر لَغَاِفِلين) 3(.  

 ما ه،ب مفعولال ذكر دون هفَاِعل إلى المصدر إضافة باب من المكية السور في أيضا ورد ومما 

 :يأتي

1-  ْوميِة وامالِْقي ونكْفُرِبِشْرِككُْم ي ) 4(.  

 نىبمع شرك والمصدر ،)الكاف (المتصل الضمير وهو ،هفَاِعل إلى) شرك(المصدر ُأضيف  

  .)5(إياهم عبادتكم في اهللا مع لهم إشراككم إي اإلشراك،

  .))1 شَِديد َأِليم َأخْذَه ِإن ظَاِلمةٌ وِهي الْقُرى َأخَذَ ِإذَا ربك َأخْذُ وكَذَِلك  :تعالى قال -2
                                                       

 .6/3 ،األنعام  )1(
 .4/534  المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر الحلبي، السمين: ينظر  )2(
 .156 ،147 ،146 ،139 ،138 ،136 ،91 ،83 ،46 ،43 ،6/35 األنعام،  )3(
 .35/14 ،فاطر  )4(
 .3/203 الكريم، القرآن ألسلوب دراسات عضيمة، محمد ؛7/292 ،يطحالم البحر تفسير األندلسي، حيان أبو: ينظر  )5(
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 فأعمل ،)أخذ( و ،)ربك أخذ( وهو المصدر تنازعه إذ اإلعمال، على به مفعول :رىالقُ  

 .)2(انيالثَّ

  .)) 3َأْزِري ِبِه اشْدْد :تعالى قال -3

 في شريكي اجعله: أي .اهقو هرزوَأ القوة، بمعنى واألزر ه،فَاِعل إلى) أزر ( المصدر أضيف  

 )4(.وذكرك عبادتك على نتعاون حتى الرسالة

 ،))5الْمْؤِمِنين من فَِريقًا ِإلَّا فَاتَّبعوه ظَنَّه ِإْبِليس علَْيِهْم صدقَ ولَقَْد :تعالى قال-4

 عندما إبليس أن: والمعنى). الهاء( المتصل الضمير وهو فَاِعله إلى مضاف ، )ظن (المصدر   

 بهم فظن منه، عزماً أضعف ذريته إن قال وسوسته، إلى وأصغى العزم، ضعيف آدم وجد

ه6(إتباع( . 

                                                                                                                                                               
 .11/102 ،هود )1(
 .10/561 الكتاب، علوم في اللباب الدمشقي، عادل ابن ؛261/ 5 ،المحيط البحر تفسير األندلسي، حيان أبو )2(
 .20/31 ،طه  )3(
 .4/80 الكشّاف، ،الزمخشري )4(
 .34/20 ،سبأ )5(
 .5/118 ،س. م  الزمخشري، )6(
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  :مفعوله إلى المصدر إضافة

  :ضربين على وذلك ،مفعوله إلى مضافاً لمصدرا يأتي

 :فَاِعلال ذكر مع  به المفعول إلى المصدر إضافة: أوال

 في منصوباً اللفظ في مجروراً به المفعول يكون عندها مفعوله، إلى المصدر أضيف إذا  

 عليه اهللا صلى قوله: نحو مرفوعاً، بعدهما يأتي فإنّه الكالم في ذكر إذا فَاِعلال أما  المحل،

 ، )البيت( به المفعول إلى) حج( المصدر فأضيف ،)1("سبيال إليه استطاع ْنم البيت وحج:"وسلم

  .)2 ( )مْن (فَاِعلال روذُِك

  :يلي ما المكية السور في فَاِعلال وذكر  مفعوله إلى المصدر إضافة على ورد ومما  

 علَْيِهْم وِليلِْبسواْ ِليْردوهْم شُركَآُؤهْم َأْوالَِدِهْم قَتَْل الْمشِْرِكين من ِلكَِثيٍر زين وكَذَِلك :تعالى قال -1

 .)) 3ِدينَهْم

 التّخريج وهذا). شركاؤهم( وهو فَاِعلال كروذُ ،)أوالدهم( مفعوله إلى) قتل (المصدر أضيف   

 إلى مضافاً) ُلتْقَ( عفَور للمجهول، مبنياً) نزي ( قرأ من أما للمعلوم، مبنياً) زين ( قرأ من على

( كلمة تكون أن أو شركاؤهم، زينه أي فعل، إضمار على مرفوعاً) شركاؤهم(و أوالدهم،

 الفرس ركوب إلي حبب: تقول كما شركاؤهم، أوالدهم قتل  أي ،)قتُل( للمصدر فَاِعالً) شركاؤهم

ركب أن :أي ،زيد الفرس قرأ فمن ،زيد) نزينين الشركاء يكون ،للمعلوم مبنياً) يزال للقتل م 

  .)4(للقتل ينينزم ال قاتلين الشركاء يكون ،للمجهول مبنياً) زين ( قرأ ْنم أما قاتلين،

   .))5يْعِقلُون ْوٍمِلقَ الْآياِت نُفَصُل كَذَِلك َأنفُسكُْم كَِخيفَِتكُْم تَخَافُونَهْم سواء ِفيِه فََأنتُْم :تعالى قال -2

                                                       
 .3/118 ،التَّسهيل شرح مالك، ابن ؛551\2 ،" الحج فضل " باب ،البخاري صحيح البخاري، )1(
 .3/104 مالك، ابن ألفية شرح عقيل، ابن ؛3/118 ،نفسه المكان مالك، ابن: ينظر )2(
 .6/137 األنعام، )3(
 .4/231 ،المحيط البحر تفسير األندلسي، حيان أبو ؛2/349الوجيز، المحرر عطية، ابن: ينظر )4(
 .30/28 ، الروم )5(
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 فَاِعلال إلى المصدر إضافة باب من ،النَّصبب الجمهور فقرأ ،)مكُسفُأنْ ( كلمة في اءرالقُ اختلف  

 مفعوله إلى المصدر إضافة باب من وهو بالرفع،) أنفسكم ( عبيدة أبي ابن وقرأ ،)كخيفتكم (في

 وجود مع المفعول إلى المصدر فةإضا في قبح وال حسنان، وجهان وهما فَاِعل،ال ركْوِذ

  .)1(الفَاِعل

 : الفَاِعل ذكر عدم مع به المفعول إلى المصدر إضافة: ثانيا

 .)2(اللغة في شيوعاً األنواع أكثر من ه،فَاِعل ذكر عدم مع مفعوله إلى المصدر إضافة تعد  

 :يأتي ما لمكيةا السور في فَاِعلال ذكر عدم مع همفعول إلى المصدر ضافةإل ورد ومما

 .))3ِللْكُتُِب السِجلِّ كَطَي السماء نَطِْوي يْوم  :تعالى قال -1

 أو فيه، ليكتب: والمعنى ،فَاِعلال يذكر أن دون) جلالس ( مفعوله إلى) طي ( المصدر أضيف   

 المصدر وأضيف فَاِعلال فحذف جل،للس اويالطَّ كطي: قديروالتَّ معاني،ال من فيه يكتب امِل

 آدم بني كتب يطوي ملك: جلوالس جل،الس يطوى كما: أي للمفعول، بالبناء يقدر أن أو للمفعول،

 معنى كان إذا هنا ومن ،- وسلم عليه اهللا صلى - للرسول كان كاتب هو وقيل إليه، رفعت إذا

ا مفعوله، إلى المصدر إضافة باب من فهذا القرطاس، جلالسمعنى كان إذا أم جلالس أو اًكَلَم 

 .)4(فَاِعلال إلى المصدر إضافة باب من فهذا ،كاتباً

  .))5 جِحيٍم وتَْصِليةُ :تعالى قال -2

 .فَاِعلال ذكري أن  دون) جحيم ( به المفعول إلى ،)تصلية( المصدر أضيف   

  .))6 عِملُوا ِبما الضْعِف جزاء لَهْم فَُأْولَِئك  :تعالى قال -3

                                                       
 .3/232 الكريم، القرآن ألسلوب دراسات عضيمة، محمد ؛7/166 ، المحيط البحر تفسير األندلسي، حيان أبو  )1(
 .233\3 ن،. م عضيمة، محمد: ينظر  )2(
 .104/ 21 ،نبياءاأل   )3(
  ،6/317 ،س. م األندلسي، حيان أبو ؛4/168الكشاف، ،الزمخشري: ينظر  )4(
 .56/94 ،الواقعة  )5(
 .34/37 ،سبأ )6(
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 أي عف،الض تجاوزوا إن: يعني الَّذيو ه،فَاِعل يسم ولم مفعوله، إلى) جزاء ( المصدر ضيقُأ   

1(الحسنات لهم يضاعف اهللا أن(. 

  .) )2 دوِنِهم ِمن وِلينَا َأنتَ سْبحانَك قَالُوا :تعالى قال -4

 .)3(للكافرين موالة وال وليهم اهللا أن أي مفعوله، إلى) ولي ( المصدر ضيفُأ 

  .))4الداِر ِذكْرى ِبخَاِلصٍة َأخْلَْصنَاهم ِإنَّا:تعالى قال -5

 ظرفاً) ارالد(بِرْعنُ أْن لنا ويمكن ،فَاِعله يذكر ولم) الداِر(مفعوله إلى ،)ِذكْرى(المصدر ُأضيف   

 دار ،)ارالد ( تكون أن مكنوي اآلخرة، الدار في ما أفضل لهم وهب اهللا أن أي االتساع، على

5(اسالنَّ من عظيموالتَّ ناءوالثَّ كرالذِّ معنى على نياالد(. 

  

  

  

                                                       
 .7/273 ،المحيط البحر تفسير األندلسي، حيان أبو: ينظر )1(
 .34/41 ،سبأ )2(
 .7/274 س،. م األندلسي، حيان أبو:  ينظر )3(
 .38/46 ،ص  )4(
 علوم في المصون الدر الحلبي، السمين ؛7/386 س،. م ،األندلسي حيان أبو ؛4/511 الوجيز، المحرر عطية، ابن  )5(

 .9/384 ،المكنون الكتاب
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  :به المفعول وأ فَاِعلال إلى اإلضافة يحتمل ما

 المقام هذا في وسنقف مفعوله، إلى وإضافته ه،فَاِعل إلى المصدر إضافة عن الحديث لنا سبق   

 أو فَاِعلال إلى المصدر إضافة فيها ُلمتَْحي الَّتيو ،المكية لسورا في ةالقرآني اآليات بعض على

 :منها بعض يأتي وفيما القراءات، اختالف أو المعنى، لتقدير تبعاً وذلك به، المفعول

 .) )1 تَْعِقلُون َأفَلَا ِذكْركُْم ِفيِه ِكتَابا ِإلَْيكُْم َأنزلْنَا لَقَْد  :تعالى قال -1

 مضافاً يكون أن إماو إياكم، ذكرنا أي المفعول، إلى مضافاً يكون أن إما ،)ذكركم(  المصدر  

 .)2(وسلم عليه اهللا ىصلَّ محمد بيالنَّ وتكذيب ،ركالشِّ من ذكرتم ما أي ،فَاِعلال إلى

 ) )3ِضدا علَْيِهْم ويكُونُون ِبِعبادِتِهْم سيكْفُرون كَلَّا :تعالى قال - 2

 إضافة باب من فهو ،المشركين على الضمير عاد فإْن ضمير، إلى) ِعبادة(المصدر يفأض   

 .)4(مفعوله إلى المصدر إضافة باب من فهو اآللهة، على الضمير عاد إذا أما ه،فَاِعل إلى المصدر

  .))5 مفْعولًا وْعده كَان ِبِه منفَِطر السماء :تعالى قال - 3

 باب من فهو اليوم، على عائداً كان إْن ميرالض وهذا مير،ضال إلى مضافاً) وْعد(المصدر جاء  

 والَّذي وتعالى، سبحانه اهللا على اًعائد اًمقدر فَاِعلال ويكون به، المفعول إلى المصدر إضافة

 ميرالض عاد إذا أما القيامة، يوم وهو اليوم، بهذا عباده وعد وتعالى سبحانه اهللا أن: يعني

 .)6(هفَاِعل إلى المصدر إضافة باب من فهو وتعالى، سبحانه اهللا على بالمصدر صلالمتَّ

  . ))1 تَذَكَّرون لَعلَّكُْم ِبِه وصاكُم ذَِلكُْم َأْوفُواْ اللِّه ِبعْهِدو  :تعالى قال -4

                                                       
 .21/10 األنبياء،  )1(
 المكنون، كتابال علوم في المصون رالد الحلبي، السمين ؛4/75العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر عطية، ابن )2(

8/136. 
 .19/82 مريم،  )3(
 .7/640 س،. م عطية، ابن  )4(
 .73/18 المزمل، )5(
 اإلعراب صالح، بهجت ؛10/528 ،س. م الحلبي، السمين ؛8/357 ،المحيط البحر تفسير األندلسي، حيان أبو  )6(

 .12/228 المرتل، اهللا لكتاب المفصل
 .6/152 األنعام،  )1(



 36

 إضافة باب من اإلضافة هذه تكون وعليه ،)اهللا (الجاللة لفظ إلى) عْهد (المصدر ضيفُأ  

 إلى المصدر إضافة باب من تكون أن ويمكن أوفوا، عليه اهللا عاهدكم بما أي ه،فَاِعل إلى المصدر

 .)2(عليه اهللا عاهدتم بما أي مفعوله،

  .))3 يْعِقلُون لِّقَْوٍم آياتٌ الرياِح وتَْصِريِف  :تعالى قال -5

 أي ه،فَاِعل إلى مضافاً) تصريف ( المصدر ونيك وعليه رفع، موضع في) ياحالر (كلمة جاءت  

 موضع في) ياحالر (كلمة تكون أن ويمكن اهللا، بإذن تأثير له ومما حاب،والس ياحالر تصريف

  . )4(يشاء حيثُ ياحالر يصرِّفُ اَهللا أن أي مفعوله، إلى المصدر إضافة باب من نصب،

  .))5 الْكَواِكِب ِبِزينٍَة الدنْيا اءالسم زينَّا ِإنَّا :تعالى قال -6

 باب من رفع موضع في الكواكب كلمة تكون وعليه ،)الكواكب (إلى) زينة( المصدر أضيف  

 في الكواكب تكون أن أو بضوئها، ماءالس زينت الكواكب أن أي ه،فَاِعل إلى المصدر إضافة

 .)6(الكواكب زين اهللا أن: تعني يالَّتو مفعوله، إلى المصدر إضافة باب من نصب موضع

 )) 7مْوِعِدي فََأخْلَفْتُم ربكُْم من غَضب علَْيكُْم يِحلَّ َأن َأردتُّْم َأْم :تعالى قال -7

 فهو وعدتكم، ما َأخلفتكم َأوجْدتموني: بمعنى كان فإن ،)الياء( إلى مضافاً) موعد (المصدر جاء 

 ،وشيعته بدينه يتمسكوا أن وعدوه أنهم: بمعنى كان إْنو ه،فَاِعل لىإ المصدر إضافة باب من

  .)8(مفعوله إلى المصدر إضافة باب من: فهو عندها

  
 ))1 ِلزاما يكُون فَسْوفَ كَذَّْبتُْم فَقَْد دعاُؤكُْم لَْولَا ربي ِبكُْم يْعبُأ ما قُْل :تعالى قال-8

                                                       
)2(  ر الحلبي، نميالس5/222 المكنون، الكتاب علوم في المصون الد. 
 .45/5 ،الجاثية  )3(
 .3/228 الكريم، القرآن ألسلوب دراسات عضيمة، محمد ؛.2/641 ، المحيط البحر تفسير األندلسي، حيان أبو  )4(
 .37/6 الصافات، )5(
 .9/292،س. م ،الحلبي مينالس ؛37\4 الكشاف، الزمخشري،: ينظر )6(
 .20/86 ،طه  )7(
 .8/89 ،س. م  الحلبي، مينالس ؛6/249 ، س. م األندلسي، حيان أبو:ينظر   )8(
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 إضافة باب من اإلضافة هذه تكون أن ويمكن ،)الكاف(الضمير إلى) دعاء ( المصدر أضيف   

 أي مفعوله، إلى مضافاً المصدر يكون أن ويمكن إليه، تضرعكم لوال أي ه،فَاِعل إلى المصدر

 .)2(الهدى إلى إياكم دعاؤه لوال

 :الظَّرف إلى المصدر إضافة

  ن كالمصدر تجعله الظَّرف إلى المصدر إضافةَ إنبه، مفعوالً وينصب فَاِعالً يرفع حيث ،المنو 

 البحر في ،)هـ745 ت(حيان أبو ويقول ،)3(الصالةَ المصلون الجمعِة يوِم انتظار أعجبني: نحو

 ،)في (تقدير على هو الظَّرف ألن ؛الظَّرف إلى اإلضافة ينالنَّحوي جلُّ يجيز ال:" المحيط

 ينصب أن جاز العامل، في اتسع فإن ،)من (تقدير أو ،)الالم( تقدير على عندهم واإلضافة

 مذهب وهو في، تقدير على اإلضافة تكون أن ينالنَّحوي بعض وأجاز به، المفعول نصب الظَّرف

  .)4("حوالنَّ علم في مردود

  ان أبو إليه ذهب ما بعكس ذهبوا المتأخرين ولكننحو في، تقدير على اإلضافة فأجازوا ،حي :

  .)5(أشهر أربعة في تربص :أي أشهر، أربعة وتربص رمضان، في صوم :أي رمضان، صوم

 وصيرت اتسعت اإلضافة هذه لكن ؛المكية السور في الظَّرف إلى المضاف المصدر ورد وقد 

 مضافاً المصدر فيها جاء الَّتيو ،المكية السور في اآليات بعض يأتي وفيما به، مفعوالً الظَّرف

  :الظَّرف إلى

  .) )1َأْعمالُهْم حِبطَتْ اآلِخرِة وِلقَاء ِبآياِتنَا كَذَّبواْ والَِّذين :تعالى قال -1

                                                                                                                                                               
 .25/77 ،الفرقان  )1(
 القرآن ألسلوب دراسات عضيمة، محمد  ؛8/507 ،المكنون الكتاب علوم في المصون الدر الحلبي، السمين: ينظر )2(

 .3/236 الكريم،
 ..2/438 مالك، ابن ألفية على األشموني شرح على الصبان حاشية األشموني، )3(

 .4/389 ،المحيط البحر تفسير األندلسي، حيان أبو  )4(
 .3/43 ،مالك ابن ألفية شرح عقيل، ابن  )5(
 .7/147 ،األعراف )1(
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  : وجهان ذلك وفي ،)اآلخرة ( إلى مضافاً) لقاء ( المصدر جاء    

  .اآلخرة ولقائهم: والتقدير محذوف، هفَاِعلو به المفعول إلى مضاف المصدر أن: أوال

  ومشاهدة اآلخرة في اهللا وعد ما لقاء: "يعني الَّذيو ،الظَّرف إلى افمض المصدر أن: ثانيا

  .)2("أحوالها

 ))3 صْبرا علَْيِه تَْستَِطع لَْم ما ِبتَْأِويِل سُأنَبُئك وبْيِنك بْيِني ِفراقُ هذَا قَاَل :تعالى قال -2 

 وْصلنا تفريق أي به، المفعول إلى المصدر يضاف كما ،)بْين (للظرف) ِفراقُ (المصدر أضيف

)4(. 

  .))5 والنَّهاِر اللَّْيِل مكْر بْل اْستَكْبروا ِللَِّذين اْستُْضِعفُوا الَِّذين وقَاَل :تعالى قال -3

 بإجرائه الظَّرف في فاتسع والنهار، الليل في مكركم أي ،الظَّرف إلى) مكْر (المصدر أضيف  

 ليٌل المجازي، اإلسناد على اإلضافة تكون أن ويمكن إليه، المكر وأضاف به المفعول مجرى

،6(ينالظَّرف ونصب المصدر بتنوين وقرئ مرفوعه، إلى مضافاً المصدر فيكون ماكر(. 

 

 

 

  

                                                       
 .5/458 ،لمكنونا الكتاب علوم في المصون الدر الحلبي، السمين ؛2/509الكشاف، ،الزمخشري: ينظر  )2(
 .18/78 ،الكهف  )3(
 .7/535،س. م الحلبي، مينالس ؛2/858 ،القرآن علوم في التبيان العكبري، ؛3/606 ،س. م ،الزمخشري: ينظر  )4(
 .34/33 ،سبأ  )5(
 .9/191 س،. م الحلبي، السمين ؛5/125 ،المحيط البحر تفسير األندلسي، حيان أبو: ينظر  )6(
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 :الضمير إلى المصدر إضافة

 المكية لسورا في ورد ولكن ،الظَّرف أو مفعوله،  أو ه،فَاِعل إلى يضاف قد المصدر أن عرفنا  

مير، إلى ُأضيفت وإنما ظرف، أو ،به مفعولال أو ،الفَاِعل إلى تضف لم المصادر بعض أنالض 

 : منهاو

 . )) 1شَاِهِدين ِلحكِْمِهْم وكُنَّا الْقَْوِم غَنَم ِفيِه نَفَشَتْ ِإذْ :تعالى قال -1

 وجيء وفعل، مصدري لحرف نحّلي ال والمصدر ،الضمير إلى مضافاً) مكْح (المصدر جاء  

 به يراد بل العالج، هنا بالمصدر يراد وال وصدر، وقع الحدث أن على للداللة  المصدر بهذا

 فَاِعلال إلى يضف فلم عليه، والمحكوم له، والمحكوم للحاكم مضافاً جاء بهذا وهو الحقيقة، وجود

 .)2(الظَّرف إلى وال به المفعول إلى وال

 .))3سالَم ِفيها وتَِحيتُهْم اللَّهم سْبحانَك ِفيها ْعواهْمد:تعالى قال-2

 مضافٌ فالمصدر ،بعضاً بعضهم به يحي ما أي ،الضمير إلى مضافاً) تحية ( المصدر جاء  

 فَاِعلوال ،مفعوله إلى المصدر إضافة باب من يكون أن ويمكن العمل، سبيل على ال للمجموع

 .)4(إياهم المالئكة تحية أي المالئكة، أو إياهم، اهللا تحية أي تعالى، اهللا

 

 

  

  

 

                                                       
 .21/78 ،اءاألنبي  )1(
 المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر الحلبي، السمين ؛6/307 ، المحيط البحر تفسير ،األندلسي حيان أبو :ينظر  )2(

8/185. 
 .10/10 ،يونس  )3(
 .5/132 ، س. م األندلسي، حيان أبو: ينظر  )4(
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ِر إعماُل: الثَّاني المطلبْصدن المالمنو.  

 إعماله من وأكثر ،مضافاً إعماله من أقيس المنون المصدر إعمال أن: ينالنَّحوي من كثير يرى  

 المضاف للمصدر تالياً المنون المصدر يأتيو ،نكيرلتَّا في الفعل يشبه هألنَّ والالم؛ باأللف مقروناً

 أي مطلقاً، لونهِمْعي البصريونف منوناً، ِهإعماِل في العلماء واختلف ،)1(وفصاحته كثرته حيثُ من

  .)2 (خالداً زيد ضرب يؤسفني: فنقول به، المفعول وينصب فَاِعلال يرفع

 ،)3(مقدر لفعل بعده الموجود العمل أن ونوير ،المنون المصدر إعمال فيمنعون الكوفيون أما   

 المصدر إعمال على الشَّواهد من الكثير هناك ألن سديد؛ غير الكوفيون إليه ذهب ما ولكن

 في وردت الَّتي لآليات عرض يأتي ما وفي العربي، عرالشّ وفي الكريم، القرآن في المنون

  :منهاو المنون، المصدر إعمال على المكية السور

 والَ شَْيًئا واَألْرِض السماواِت من ِرْزقًا لَهْم يْمِلك الَ ما اللِّه دوِن ِمن ويْعبدون:تعالى قال -1

ونْستَِطيعي)4( 

 لهم كلُْمي ال أي يرزق، ما بمعنى وهو ،)شيئاً( به مفعوالً ونصب منوناً،) رزق (المصدر جاء 

  .)5(عليه زقالر بوقوع )يئاًش(  نصب بهذا وهو ملكاً،

  .))  6وَأْمواتًا َأْحياء ِكفَاتًا الَْأْرض نَْجعِل َألَْم: تعالى قال   -2

                                                       
 أوضح هشام، ابن ؛3/2262 العرب، لسان من لضربا ارتشاف ،حيان أبو ؛6\60 المفصل، شرح يعيش،  ابن: ينظر )1(

 ابن شرح في التَّسهيل نهر، هادي ؛3\222 الوافي، النَّحو حسن، عباس ؛3\305 مالك، ابن ألفية إلى المسالك
 .3/120عقيل،

 .2/117 والنظائر، األشباه السيوطي، ؛6\61 ،س. م يعيش، ابن: ينظر )2(
 .234\2 فوائد،ال تسهيل على المساعد عقيل، ابن )3(
  .73\16 ،النَّحل )4(
 المصون الدر الحلبي، السمين ؛803 /2 القرآن، إعراب في التبيان العكبري، ؛3/455 الكشاف، ،الزمخشري: ينظر )5(

 .266\7 المكنون، الكتاب علوم في
  .26-25\77 المرسالت، )6(
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 ضمه إذا يءالشَّ كفت من والكفات  ،)وأمواتاً أحياء (انتصب وبه منوناً، جاء) كفاتاً (المصدر   

 بفعل يكون )وأمواتاً ،أحياء( انتصاب نفإ الكوفيين رأي فَعلَى وأمواتاً، أحياء كافته أي وجمعه،

  . )1 (بطنها في وأمواتاً ظهرها، على أحياء يكفتهم: أي ،مقدر

  .))2 مقْربٍة ذَا يِتيما مْسغَبٍة ِذي يْوٍم ِفي ِإطْعام أْو :تعالى قال -1

) إطعام (والمصدر ،)يتيماً (به المفعول فنصب ،ِعلهفَا ركَذْي ولم منوناً) إطعام( المصدر جاء  

  . )3(الضمير يتحمل ال المصدر ألن فيه؛ ضمير وال مضاف، غير

 من وِذكْر مِعي من ِذكْر هذَا بْرهانَكُْم هاتُوا قُْل آِلهةً دوِنِه ِمن اتَّخَذُوا َأِم: تعالى قال - 2

  . ))4قَْبِلي

 من وللذين معي للذين عظة أي به، مفعوال) من (كونوت المكانين، في بالتَّنوين) ذكر (قرئ  

  .)5( السابقة األمم وكتب القرآن :هنا كرالذِّب والمقصود قبلي،

                                                       
    .637\10 ،المكنون الكتاب علم في المصون لدرا الحلبي، السمين ؛6/288 ،الكشاف الزمخشري،: ينظر )1(

 .15-90/14 البلد، )2(
 .3/132 عقيل، ابن شرح في التَّسهيل نهر، هادي ؛ 1289/ 2 القرآن، إعراب في التبيان العكبري،: ينظر )3(
 .           24\21 األنبياء،  )4(

 .915 /2س،. م العكبري، ؛284\6 المحيط، البحر تفسير حيان، أبو: ينظر )5(
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اُل: الثَّالث المطلبِر ِإْعمْصدالتَّعريف) أل(ب المحلى الم.  
 بذلك وهو به، المفعوَل وينصب فَاِعَلال عفيرفَ, ِهفعِل عمَل والالِم باأللِف المحلى المصدر يعمُل  

 وعجبت ،عمراً زيد يضرب أْن من أي ،عمراً زيد الضرب من عجبت:نحو ،المنون حكم حكمه

 يجتمعان ال ألنهما والالم؛ األلف أجل من زيداً تخفض أن يجوز وال بكر، زيداً الضرب من

   .)1(والتنوين كالنون واإلضافة

 المصدر أن إلى :الكوفيون هبفذ والالم، باأللف المحلى المصدر إعمال في حاةالنُّ واختلف  

 همرأي هو وهذا ،مقدٍر بفعٍل فهو عمٍل من بعده جاء ماو, مطلقاً يعمل ال والالم لفباأل المحلى

 إعماله فيجيز سيبويه أما ،)2(فيه ةاالسمي قوةِل العمِل من عوهنَم ماوإنَّ, المنون المصدِر في نفسه

  .                     )3(التنوين بمنزلة الالمو األلف تكونو ،زيداً الضرب من عجبت :فنقول مطلقاً

  :)4( والالم باأللف المحلى المصدر إعمال في العلماء مذاهب

 لعامل فهو ،)المعمول ( عمل من بعده ظهر وما الكوفيين، مذهب وهو عماله،إ جواز عدم: أوالً

  .بنيه سعد مأكر : أي ،بنيه سعد عندك اإلكرام يعجبني :نحو المصدر، يفسره

 من عجبت -  :فنقول به، مفعوالً وينصب فَاِعالً فيرفع ،المنون كالمصدر إعماله جواز: ثانياً

عمراً زيد ربالض.   

  السيئ خالداً ربوالض كإنَّ: نحو المعاقبة، في إعماله فيجوز, ميرالض معاقبة في فصيلالتّ: ثالثاً

 زيد الضرب من عجبت: نحو المصدر، إعمال وزيج فال المعاقبة غير في أما وضربك، أي

  .عمراً

 في المضاف إعمال من أقوى) أل (ذي إعمال أن إلى المقرب في عصفور ابن وذهب 

  . )1(القياس
                                                       

  .80-75 \ 4 المفصل، شرح يعيش، ابن ؛137\1 النَّحو، في األصول السراج، ابن: ينظر) 1(

 .2261/ 3 العرب، لسان من الضرب ارتشاف حيان، أبو: ينظر) 2(
 .269 ص المفصل، الزمخشري، ؛192\1 الكتاب، سيبويه،) 3(
 .؛203\3 مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح هشام، ابن ؛2262-2261\3 س، .م حيان، أبو: ينظر) 4(
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 وينصب فَاِعلال فيرفع ،الفعل عمل يعمل) أل(ــب المحلى المصدر أن إليه نتصرأ الَّذيو 

 مع مقارنة قليل إعماله ولكن العربي، عروالشِّ يمالكر القرآن في منه ورد حيث, به المفعول

 معظمو ،المكية السور في القرآنية لآليات معمقة دراسة خالل ومن المنون،و المضاف المصدر

 ــب المحلى المصدر إعمال على الشَّواهد بعض أحدد أن استطعت حو،النّ  وكتب ،التفسير كتب

  :منهاو المكية السور في التّعريف )أل(

  .))2الْقَهاِر الْواِحِد ِللَِّه الْيْوم الْملْك لِّمِن  :تعالى قال  

   .)3 ()الملك( بالمصدر منصوب اليوم   

 .) )4الْكَاِفِرين علَى والْسوء الْيْوم الِْخْزي ِإن: تعالى وقال

 باأللف المحلى درالمص إعمال يرى من رأي على) الخزي( بالمصدر منصوب: اليوم   

  .)5(والالم

 الظَّرف في فعمل مواضع، عدة في المكية السور في عامال) أل(ــب المحلى المصدر ورد إذ 

 في كما  ،واحٍد موضع في به مفعوالً والالم باأللف المحلى المصدر ونصب مواضع، ثالثة في

 .))6 ْعتُاْستَطَ ما اِإلْصالَح ِإالَّ ُأِريد ِإْن: تعالى قوله

 مفعوالً) ما (تكون هذا وعلى بعده، فيما عمل وقد والالم، باأللف محلى) إصالح (المصدر جاء 

 وهو للمصدر، مفعوالً أو, استطعت ما إصالح اإلصالح إال: مضاف حذف تقدير على أو به،

, عتياستطا مدة أي: ظرفية هنا) ما(و ،الظَّرف في والالم باأللف المحلى المصدر عمل باب من

 .       )7 ( جهدا فيه آلو ال منه متمكناً دمت وما

                                                                                                                                                               
 .3/61 الهوامع، همع السيوطي، ؛144/ 1 المقرب، عصفور، ابن) 1(
 .16\40 غافر،) 2(
 .2/1117 القرآن، إعراب في التبيان العكبري،: ينظر) 3(
 .27\16 النَّحل،  )4(
 .14/128 المعاني، روح  األلوسي، )5(
 .88\11 هود،  )6(
 .120\12 ،س. م األلوسي، ؛227\3 ف،الكشا الزمخشري،: ظرين  )7(
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 قول في كما وذلك والالم، بألف المحلى المصدر إعمال على أمثلةٌ العربي عرالشِّ في ورد وقد 

  ]المتقارب [                                                 -  :)1(الشاعر

   األجْل يراخي الفرار يخاُل                   هَأْعداء كايِةالنِّ ضِعيفُ           

 هنا) أعداء( ــــف مطلقاً، فعله عمل عِمل) النِّكاية ( والالم باأللف المحلى المصدر: الشَّاهد

  .)2(نادر وهو ،به مفعول

                                                       
 همع السيوطي، ؛3/208 مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح هشام، ابن ؛3/409 الوجيز، المحرر عطية، ابن )1(

 .127\8 األدب، خزانة البغدادي، ؛3/59 الهوامع،
 ألفية شرح عقيل، ابن ؛3/208،س . م هشام، ابن ؛268 ص المفصل، ،الزمخشري ؛1/192 الكتاب؛ سيبويه، :ينظر )2(

 ،س. م البغدادي، ؛2/6,وضيحالتَّ على  صريحالتَّ شرح األزهري، خالد ؛3/59 ،س. م السيوطي، ؛3/95 مالك، ابن
8\127. 
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ابع المطلبلَالَةُ: الرالمصدِر د:  

  ت وصيغتها الكلمِة ِبنيةُ ولوال عنى،الم تحديد في كبيراً دوراً ووزنها الكلمة لصيغة إنساللْتَب 

 تُْعرفُ متعددة دالالت صيغة ولكلِّ وتحدده، المعنى تخصص الَّتي هي فالصيغ األلفاظ، معاني

  :المصادر أوزان ِلداللة عرض يَأِتي وفيما النَّحوي، التَّركيب أو السياق، خالل من

  :ْعلفَ -1

   دععلى يدلُّ بل خاصة، داللة له وليس ،)1(القرآن في وقوعاً المصادر أكثر من) فَْعل ( وزن ي 

 وذلك الداللة، في االختالف مع والجذر المادة في أخرى أبنيٍة مع يشترك لكنَّه والفعل، الحدث

  :يأتي كما

  : ِفْعل و فَْعل

 وابن ،ادالض بفتح )ضيق( كلمة الجمهور رأق ،))2يْمكُرون مما ضْيٍق ِفي تَك والَ :تعالى قال  

 الَّذي في يكون ما :بالكسر يقوالض ،صدرك عنه ضاق ما :بالفتح يقالضو ،)3(كسرهاب كثير

  .)4(وبوالثّ ارالد مثل ،يتسع

  :وفُْعل فَْعل

 هْمجْهد ِإالَّ نيِجدو الَ والَِّذين  :تعالى قال ،))5َأْيماِنِهْم جْهد ِباللِّه وَأقْسمواْ :تعالى قال  

ونْسخَرْم فَيِمنْه)6(  . 

                                                       
  .م1982 األردنية، الجامعة األردن، ،)دكتوراه أطروحة (،32ص الكريم، القرآن في المصدر عيد،الس أبو: ينظر  )1(

   .16/127 ،النَّحل  )2(

 .3/204 القدير، فتح ،الشّوكاني  )3(
 .2/115 القرآن، معاني الفراء،: ينظر  )4(
 .35/42فاطر، ؛16/38 ،النَّحل ؛6/109 األنعام، )5(
 .9/79 التوبة، )6(
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  .)1(والقدرة االستطاعة بمعنى ةالثَّاني اآلية في) جْهد(و والغلظة، دةالشِّ بمعنى) جْهد(فـ

  :أيضا ومنه 

  .))2اللّه شَاء ما ِإالَّ ضراً والَ نَفْعاً ِلنَفِْسي َأْمِلك الَّ قُل :تعالى قال 

  .))3قَآِئماً َأْو قَاِعداً َأْو ِلجنِبِه دعانَا الضر اِإلنسان مس وِإذَا :تعالى قال 

 فسالنَّ في ررالض :هوف) الضر (أماو شيء، كلِّ في ررالض على الداللة) رالض (المصدر يحمل

  .)4(وهزال مرض من

  :لفَِعي و فَْعل -

  .))5 وِعيِد فَحقَّ الرسَل كَذَّب كُلٌّ تُبٍع ْوموقَ الَْأْيكَِة وَأْصحاب  :تعالى قال

  .))6 حقّاً اللِّه وْعد جِميعاً مْرِجعكُْم ِإلَْيِه  :تعالى قال 

  .))7 وْعده صدقَنَا الَِّذي ِللَِّه الْحْمد وقَالُوا  :تعالى قال

  .والعذاب ِرالشَّ على ) وعيد  ( يدلُّ حين في الخير، على  الداللة) وعد(  المصدر يحمل

  : فُْعل -2

   اللة يأتي الوزن هذا إنعلى للد قم أو والقبح سنالحصيغة داللة ووافقت   ،)8(عالجو و الس 

 ،عدة معاني لفُْع صيغة حملت حيثُ رف،والص حوالنَّ علماء إليه ذهب ما المكية السور في فُْعل

  :ومنها

  :والجمال سنالح على دّل ما - أ

                                                       
 .4/203 المحيط، البحر تفسير حيان، أبو: ينظر )1(
 .188/ 7 األعراف،  )2(
 .10/12 يونس،  )3(
 .18ص العربية، في  األبنية معاني السامرائي، فاضل: ينظر  )4(
 .50/14 ق،  )5(
 .10/12 يونس،  )6(
 .39/74 الزمر،  )7(
 .2/133 المقرب، عصفور، ابن ؛2/125 المقتضب، المبرد، ؛4/28 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )8(
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  .))1مآٍب لَحْسن ِللْمتَِّقين وِإن ِذكْر هذَا وقَالُوا  :تعالى قال 

  :البعد على دلَّ ما - ب

 .))2الظَّاِلِمين لِّلْقَْوِم بْعداً وِقيَل الْجوِدي علَى واْستَوتْ اَألْمر وقُِضي  :تعالى قال 

 :في وذلك شد،الر ره،لكُا: نحو مكتسبة، صفة على دلَّ ما - ج

 ِبِه فَآمنَّا الرشِْد ِإلَى ْهِديي:  تعالى قال و ،)) 3كُْرهاً ووضعتْه كُْرهاً ُأمه حملَتْه  :تعالى قال

 .)) 4 َأحداً ِبربنَا نُّشِْرك ولَن

  :نحو نفسية، صفة على دلَّ ما -د

 علَْيها يْعرضون وتَراهْم  : تعالى قال ،)) 5 كَِظيم فَهو الْحْزِن نِم عْينَاه واْبيضتْ  :تعالى قال

خَاِشِعين الذُّلِّ ِمن) 6(.  

  :فَعل -3

 والخوِف، والذُّعر والهياج، األمراِض، على للداللِة يأتي الوزن هذا أن إلى النُّحاة جمهور ذهب  

 وهذا ،)7(واالنتهاء التَّرِك على للداللة ويأتي كما ظَّمأ،وال والعطش الجوع لمعاني باإلضافة

ة اآليات خالل من واضحور في القرآنية، الساآلتي النَّحو على وهي المكي:  

  

  

  

                                                       
 .38/49 ص،  )1(
 .11/44 هود،  )2(
 .46/15 األحقاف،  )3(
 .72/2 الجن،  )4(
 .12/84 يوسف،  )5(
     . 42/45 الشّورى،  )6(

     .21-4/17 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )7(
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  :مرض على دلَّ ما - أ

 علَى الْعمى وافَاْستَحب فَهدْينَاهْم ثَمود وَأما   :تعالى وقال ،)) 1مرض قُلُوِبِهم ِفي  :تعالى قال

  .)) 2 الْهدى

  :والخوف الذُّعر على دلَّ ما - ب

 فَزٍع من وهم :تعالى وقال ،)) 3 خَاِشِعين لَنَا وكَانُوا ورهباً رغَباً ويْدعونَنَا  :تعالى قال  

  .)) 4 آِمنُون يْومِئٍذ

  :األعراض على دلَّ ما - ج

 عنَّا َأذْهب الَِّذي ِللَِّه الْحْمد وقَالُوا :تعالى وقال ،)) 5مرحاً الَْأْرِض ِفي تَْمِش ولَا  :تعالى قال 

نزالْح) 6(.  

  :الهياج على دلَّ ما -د

 عذَاب ولَهْم اللِّه من غَضب فَعلَْيِهْم  :تعالى وقال ،)) 7 لَهٍب ذَاتَ نَاراً سيْصلَى  :تعالى قال 

  .)) 8 معِظي

  .)) 9الْجنَِّة َأْصحاب ُأْولَـِئك ِذلَّةٌ والَ قَتَر وجوههْم يْرهقُ والَ  :تعالى قال: اللون على دّل ما - ه

  .)10(المسود بارالغُ: بمعنى وهي اللون على الداللة) القتر (كلمة حملت   

  :فَعال -4
                                                       

 .74/31 المدثر،  )1(
 .41/17فصلت،  )2(
 .21/90 األنبياء،  )3(
 .27/89 النَّمل،  )4(
 .31/18لقمان، ؛18/37 اإلسراء،  )5(
 .35/34فاطر،  )6(
 .111/3 المسد،  )7(
 . 16/106 حل،النَّ  )8(

 .10/26 يونس،  )9(
 .3/116 العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر  عطية، ابن  )10(
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 ويقول الزمان، انتهاِء على للداللِة ويأتي كما ن،والحس القُبح على للداللة الوزن هذا يأتي  

 المصدر ويكون ،لعفْي لعفَ على هلُْعِف يبنى مما فإنه ً،قبحا أو سناًح كان ما أما" :ذلك في سيبويه

 كما عولةفُ على فبناه ،ةوحْبقُ :يقول وبعضهم ،ةًاحبقَ حبقْي حبقَ :قولك وذلك ،الْعوفُ الةعوفَ االًعفَ

 ما المكية السور في فَعال لوزن الداللية المعاني ومن .)1("امةسو مسْوي مسوو ،الةعفَ على بناه

    :يأتي

  :نحو وذلك ،)2(والتَّرك والمكان مانالز انتهاء -أ

  ،)) 3 مْسِرِفينالْ يِحب الَ ِإنَّه تُْسِرفُواْ والَ حصاِدِه يْوم حقَّه وآتُواْ  :تعالى قال

  .)) 4 تَْعبدون مما براء ِإنَِّني وقَْوِمِه ِلَأِبيِه ِإْبراِهيم قَاَل وِإذْ :تعالى وقال 

  .)) 5تَْسرحون وِحين تُِريحون ِحين جماٌل ِفيها ولَكُْم : تعالى قال  :سنالح على دلَّ ما - ب

  :ةعالَِف -5

 مواضع في المكية السور في وورد ،)6 (والوالية جارةوالتّ الحرف على اللةللد الوزن هذا يأتي 

  :ومنها متنوعة، دالالت وحمل عدة،

  :نحو وذلك ،)7(وصناعة حرفة على دلَّ ما - أ

  .)) 8 تَبور لَّن ِتجارةً يْرجون  :تعالى قال  

   :   في وذلك الوالية، على دلَّ ما -ب 

                                                       
 .4/28 كتاب، سيبويه،  )1(
 .4/12 ،ن, م سيبويه،: ينظر  )2(
 .6/141 األنعام،  )3(
 .43/26 الزخرف،  )4(
 .16/6 النَّحل،  )5(
 القاهرة، جامعة مصر، ،)دكتوراة أطروحة (،107ص القيس، امرئ نديوا في الصرفية األبنية الخفاجي، صباح )6(

 .م1978/ ه1398
 .4/11 س،. م سيبويه،: ينظر  )7(
 .35/29فاطر،  )8(
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 النصرة :بالفتح الْولَايةُ ،)) 1 عقْباً وخَْير ثَواباً خَْير هو الْحقِّ ِللَِّه الْولَايةُ هنَاِلك  :لىتعا قال  

 المقام ذلك في :أي ،والمعنى ،بهما قرئ وقد ،والملك لطانالس :بالكسر) الِوالية( و ،وليوالتَّ

  .)2( سواه أحد يستطيعها وال غيره يملكها ال ،وحده هللا النصرة ،الحال وتلك

  :فَعالَة -6

  :في كما وذلك ، والضعة الرفعة على بالداللة المكية السور في الوزن هذا ارتبط

 على تدل الوالية فكلمة ،)) 3 عقْباً وخَْير ثَواباً خَْير هو الْحقِّ ِللَِّه الْولَايةُ هنَاِلك  :تعالى قوله

  .)) 4 سفَاهٍة ِفي لَنَراك ِإنَّا قَْوِمِه ِمن كَفَرواْ الَِّذين الْمُأل قَاَل   :تعالى قوله أما ،والسمو الرفعة

  .)5(آخر دين إلى قومك دين تهجر حيث ،عقل وسخافة حلم خفة في :أي ،) سفَاهٍة ِفي(فَ

  :فَِعيل -7

 على للداللة يرد ما وقليالً وت،الص على اللةللد غالباً يأتي البناء هذا أن ونالنَّحوي يرى   

عليه جاء كما:" قوله في سيبويه أكده ما وهذا ير،الس نحو ،وتالص فجاء ،...،باحوالنّ راخالص 

 ،الهدير :نحو وذلك ،فعاٌل جاء وتالص في يٌلِعفَ جاء وكما ،عالفُ على جاء كما فعيٍل على

والقليخ ،جيجوالض، الهدير وهو ،قليخاً يقلخ ،البعير قلخ :فقالوا ،حيجالشَّو ،هيقوالنَّ ،هيلوالص 

)6(".  

 والَّتي األلفاظ هذه أغلبية أن للباحث تبين المكية، السور في القرآنية لآليات معمق تحليٍل وبعد

 كما وذلك والسير، الحركة على للداللة منها قليٌل و الصوت، على دلَّت الوزن هذا على جاءت

  :يلي

                                                       
 .18/44الكهف،  )1(
 .3/589 الكشاف، ،الزمخشري  )2(
 .18/44 الكهف،  )3(
 .7/66 األعراف،  )4(
 .2/458 س،. م  الزمخشري،  )5(
 .25ص العربية، في األبنية معاني السامرائي، فاضل ؛4/14 تاب،الك سيبويه،  )6(
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  :صوت على دلَّ ام -1

 وِإن  : تعالى قال و ،)) 1 وشَِهيقٌ زِفير ِفيها لَهْم النَّاِر فَِفي شَقُواْ الَِّذين فََأما  :تعالى قال -   

  .)) 2ينقَذُون هْم ولَا لَهْم صِريخَ فَلَا نُغِْرقْهْم نَّشَْأ

  : حركة على دلَّ ما -2

  .)) 3 ِبنَِميٍم اءمشَّ هماٍز : تعالى قال

 :ميمةوالنّ ميمالنّ نفإ ،بينهم واإلفساد عايةالس وجه على قوم إلى قوم من للحديث النقَّ: نَِميٍم   

4(عايةالس(.  

  :ِفعال -8

 على ويدل كما والمباعدة، ،الهياجو االمتناع معنى فيحمل ة،عد دالالت يحمل الوزن هذا يأتي   

 ،ِصياح :نحو قليل، هلكنّ األصوات في الوزن هذا ويكون والِجداد، الِجزاز :نحو مان،الز انتهاء

  .)5(والثبات القرار على للداللة يستخدم وقد

 في القرآنية اآليات في ورد مال موافقاً جاء الوزن لهذا الداللية المعاني من سيبويه إليه ذهب وما 

  :كاآلتي وهي ،المكية السور

  

  : الزمان انتهاء على دّل ما -1

   .)) 6 الْمتَنَاِفسون فَلْيتَنَافَِس ذَِلك وِفي ِمْسك ِختَامه  :تعالى قال

  .مانيةالز المدة انتهاء على ودلَّ ِفعال، وزن على: ختام

                                                       
 . 11/106 هود،  )1(

 .36/43 يس،  )2(
 .68/11 القلم،  )3(
 .13/ 9،الكريم القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد ،السعود أبو  )4(
 .6/101 يم،الكر القرآن ألسلوب دراسات عضيمة، محمد ؛13-4/12 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )5(
 .83/26 المطففين، )6(
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  :المباعدة على دلَّ ما -2

  .)2(اإليمان من وإدبارا تباعدا أي: اًِفرار ،)) 1 ِفراراً ِإلَّا دعاِئي يِزْدهْم فَلَْم   :تعالى قال

 :ِكفَاتًا ،) )3وَأْمواتًا َأْحياء ِكفَاتًا الَْأْرض نَْجعِل َألَْم  :تعالى قال: والثبات القرار على دلَّ ما -3

  .)4( األرض في ثابت مستقر فهو ،شيء منه يرى وال الميت تكفت

  :فَعلُوت -9

 في ذلك وردو ،)5(وملكوت وجبروت، طاغوت،: نحو لمبالغة،ا على الداللة البناء هذا يحمل 

  :نحو ،المكية السور

 العظيم الملك: ملكوت ،)) 6 واَألْرِض السماواِت ملَكُوتَ ِإْبراِهيم نُِري وكَذَِلك  :تعالى قال  -

ّاهللا بملك مختص هو ،القاهر لطانوالس 7(سلطانه عز(. 

  .)) 8 الطَّاغُوتَ واْجتَِنبواْ اللّه اْعبدواْ َأِن :تعالى قال

  :فُْعلَة -10

  اللة جاء الوزن هذا إنا:" سيبويه ويقول األلوان، على للدفَْأ على تبنى هافإنَّ األلوان أملع، 

 رآنيةالق لآليات الباحث تتبع ولدى.  )9("أكثر ةلَْعفُ على والمصدر ُلعفْي َلِعفَ على لْعالِف ويكون

 دون وجاء ،"خضرا " وهو اللون، على داالً الوزن هذا على واحد لفظ ورد ،المكية السور في

  :في كما وذلك ربوطة،الم اءالتَّ

                                                       
 .71/6 نوح،  )1(
 .23/291 ،القرآن آي تأويل عن البيان جامع ي،رطبال: ينظر )2(
  .26-25\77: المرسالت )3(

 .15/180 المنثور، الدر السيوطي، ؛637\10 ،المكنون الكتاب علوم في المصون الدر الحلبي، السمين: ينظر )4(
 .3/152 الكريم، القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد عود،الس أبو: ينظر )5(
 .6/75 األنعام،  )6(
 . 3/152 س،. م السعود، أبو: ينظر  )7(
 .43/26 الزخرف،  )8(
 .4/25 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )9(
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  .)) 1سندٍس من خُْضراً ِثياباً ويلْبسون:تعالى قال 

  :فُعال -11

 كما ،)2(داعوالص اس،طَوالع كامالز: نحو ،اءالد على للداللة يأتي الوزن هذا أن حاةالنُّ يرى  

 المعاني من إليه ذهبوا فيما النُّحاة رأي يؤيد ما المكية السور في ورد وقد األصوات، على ويدلُّ

  :نحو وذلك الوزن، لهذا الداللية

  .)) 3 سباتاً نَْومكُْم وجعلْنَا  :تعالى قال

 مقطوع هألنَّ ؛القطع وهو بتالس من الميت :والمسبوت الموت، معنى هنا ) سباتاً (لفظة حملت  

  .)4(األدواء بناء على وهو ،وموالنَّ الحركة عن

  :فَعلَان -12

 السور في يرد لم و ،)5(والجوالن كغليان والتَّقلب والتَّحرك االضطراب معنى البناء هذا يحمل  

  :في وذلك" حيوان " لفظ وهو الداللة هذه يحمل واحد مثال سوى المكية

  .)) 6يْعلَمون كَانُوا لَْو الْحيوان لَِهي الْآِخرةَ الدار وِإن :تعالى قال 

 والحمي ،حي مصدر :وانيبناء في لما واواً ةالثَّاني الياء فقلبت ،حييان :صلهأو ،الحياة ذو به س 

 المقام هذا في الحياة على اختير ولذلك ؛وانللحي الالزم واالضطراب الحركة معنى من فعالن

  .)7( للمبالغة المقتضى

                                                       
 .18/31 الكهف،  )1(
 العربية، في األبنية معاني ،السامرائي فاضل ؛2/764 ،والتَّذكرة التّبصرة الصيمري، ؛4/10 س،. م سيبويه،: ينظر  )2(

 .25-23ص
 .78/9 ،النَّبأ  )3(
 .6/295 الكشاف، ،الزمخشري: ينظر  )4(
 .27ص ،س. م ،السامرائي فاضل: ينظر  )5(
 .29/64 العنكبوت،  )6(
 .7/47 ،الكريم لقرآنا مزايا إلى السليم العقل إرشاد ،السعود أبو ؛4/560 ،الكشاف الزمخشري،: ينظر  )7(
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 - :المصدر اسم: الرابع المبحث

 هفعِل حروف بعض من وتَقِْديراً اًظَفْلَ بخلوه وخالفه, معناه على الداللِة في المصدر ساوى اسم هو

, مجرد معنى على يدل اسم كلُّ: المصدر السم األخرى اتالتَّعريف ومن. )1 ()إعطاء, عطاء(نحو

 ومنها له، فعل وال جوعالر من نوع فهو ،)القهقرى(نحو عليه، يجري لفظه من فعل له وليس

 الثُّالثي من بناؤه ينقاس ما: الضرب ارتشاف في وجاء .)2 (مجرد معنى على يدل اسم كل: أيضاً

 المصدر يفيد  وضعه أصل كان ما أو مفعول، صيغة على زاد ومما ، مفِْعل أو مفْعل على

  .)3(األحداث مواد من أخذت أسماء وهي والعطاء وابكالثّ

 اسم يكون ال هبأنَّ, تقديراً منه يخل ولم لفظاً فعله في ما بعض من خال مما احتراز هنالكو  

 ولم لفظاً األلف من المصدر خالل فقد, قاتل مصدر فهو قتال :نحو ،مصدراً يكون بل مصدر

 ياء األلف انقلبت ولكن ،)قيتال قاتل ( نحو المواضع بعض في بها قَِطنُ وقد, تقديراً منها يخل

 ولكن ،وتقديراً لفظاً فعله في ما بعض من خال مما تعويض دون وكذلك .)4( قبلها ما لكسر

 خال فقد وعد، مصدر فإنه عدة نحو ،مصدر هو بل مصدر اسم يكون ال هبأنَّ شيئاً عنه عوض

  .)5(بالتاء عنها عوض ولكْن ،وتقديراً لفظاً علهف في الَّتي الواو من

                                                       
 النَّحو، معاني السامرائي، فاضل ؛209\3 الوافي، النَّحو, حسن عباس ؛98\3 مالك، ابن ألفية شرح, عقيل ابن: ينظر  )1(
 .121 -120/ 3 عقيل، ابن شرح في التَّسهيل نهر، هادي ؛3/142
 .210  \3 ، س. م, حسن عباس: ينظر  )2(
 ابن ألفية إلى المسالك أوضح هشام، ابن ؛2264 -3/2263 ،العرب لسان من الضرب ارتشاف ،حيان أبو :ينظر  )3(

 .3\201 مالك،
 .99\3س،. م عقيل، ابن: ينظر  )4(
 .143 -3/142 س، . م السامرائي، فاضل ؛99\3 س،. م ،عقيل ابن: ينظر  )5(
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ل المطلبةُ: اَألوِر اْسِم َأْبِنيْصدالم:  

  :يأتي ما المكية السور في المصدر اسم أبنية من ورد ومما ، أبنية عدة على المصدر اسم يأتي 

  :والعين الفاء بفتح) فَعال(وزن -1

  .))1الِْمْسِكيِن طَعاِم علَى تَحاضون ولَا :تعالى قال  - أ

   .إطعام الحقيقي ومصدره ،يطعم أطعم من مصدر اسم :)طعام( ـف   

  .) )2 مْحظُوراً ربك عطَاء كَان وما:تعالى قال - ب

  .)3(المفعول  اسم موقع واقع مصدر اسم :العطاء   

)4 ( .  حِنيٍذ ِبِعْجٍل جاء َأن لَِبثَ فَما سالَم قَاَل سالَماً قَالُواْ    :تعالى قال  -ج   

 كعلم تسليم عليه الجاري ومصدره  ،التحية هو ،مسلَّ من مصدر اسم :)سالم (َـف 

.) 5(مكلَّ من كالكالم مسلَّ من الموالس تكليما، موكلَّ تفهيما موفه تعليما،  

  .أوثق الفعل من صدرم اسم :وثاق ،) )6َأحد وثَاقَه يوِثقُ ولَا  :تعالى قال  -د

 ألنبتكم مؤكد مصدر اسم ونباتا أنشأكم، أي ،)  )7 نَباتاً الَْأْرِض من َأنبتَكُم واللَّه: تعالى قال - ه

  .)8(الزوائد محذوف

  

                                                       
  .18\89 الفجر، )1(
   . 20\17 اإلسراء، )2(

 . 7\332 المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر ي،الحلب السمين: ينظر  )3(
    .69\11 هود،  )4(

   .606\3 الفوائد، بدائع الجوزية، قيم ابن  )5(

  .26\89 الفجر،  )6(
  .17\71 نوح،  )7(
 .39\9 الكريم، القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد السعود، أبو: ينظر  )8(
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 :يأتي ما المكية السور في الوزن هذا على ورد ومما ن،العي وسكون الفاء بفتح) فَْعل (بناء -2

  .))1يقْتُلُوِن َأن فََأخَافُ ذَنب علَي ولَهْم: تعالى قال -أ

  .))2 اَألْيمان تَنقُضواْ والَ عاهدتُّْم ِإذَا اللِّه ِبعْهِد وَأْوفُواْ: تعالى قال -ب

  .))3 نَِذير يْأِتكُْم ْمَألَ خَزنَتُها سَألَهْم فَْوج ِفيها ُألِْقي كُلَّما الْغَْيِظ ِمن تَميز تكَاد :تعالى قال - ج

                  :يأتي ما المكية السور في الوزن هذا على ورد ومما العين، وسكون الفاء بكسر) ِفْعلة(بناء -3

  .))4علَْيكُْم اللِّه ِنْعمةَ اذْكُرواْ ِلقَْوِمِه موسى قَاَل وِإذْ  :تعالى قال - أ   

  .))5 منْه ِمْريٍة ِفي تَك فَالَ : تعالى قال-ب   

  .))6عمالً َأْحسن َأيهْم ِلنَْبلُوهْم لَّها ِزينَةً الَْأْرِض علَى ما جعلْنَا إنَّا  :تعالى قال-ج   

                  :يأتي ما المكية السور في الوزن هذا على ورد ومما العين، وكسر الفاء بفتح) فَِعيل ( بناء -4

  .))7 نَِكيِر كَان فَكَْيفَ رسِلي فَكَذَّبوا: تعالى قال -أ      

  .))8 ِبنَِميٍم مشَّاء هماٍز : تعالى قال -ب     

  :يأتي ما المكية السور في الوزن هذا على ورد ومما العين، وسكون الفاء بضم) فُْعل ( بناء -5

  .))9 السِعيِر لَِّأْصحاِب فَسْحقاً ِبذَنِبِهْم فَاْعتَرفُوا: تعالى قال -أ         

 .                 ))10 الْعذَاِب سوء آياِتنَا عْن يْصِدفُون الَِّذين سنَْجِزي : تعالى قال - ب        

                                                       
 .14\26: الشعراء )1(
 .91\16: لالنَّح )2(
 .8\67: الملك )3(
 .6\14 إبراهيم، )4(
 .109 ؛17\11 هود، )5(
   .7\18 الكهف، )6(

 .45\34 سبأ، )7(
 .11\68 القلم، )8(
 .11\67 الملك، )9(
 .11\68 القلم، )10(
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 قـرأ  ومـن  المصدر، اسم بمعنى) شُْرب (فـ ،))1 الِْهيِم ْربشُ فَشَاِربون  : تعالى قال -ج   

  .)2(مصدر فهو ،)شَْرب (الشِّين بفتح قرأ ومن مصدر، اسم فهي الشِّين بضم

 مـصدر  اسم: كرهاً ،))3كُْرهاً ووضعتْه كُْرهاً ُأمه حملَتْه ِإْحساناً ِبواِلدْيِه الِْإنسان ووصْينَا   -د 

  .)4(اإلكراه أي المصدر وأراد المصدر اسم فأطلق إكراها، ومصدره أكره

        :يأتي ما المكية السور في الوزن هذا على ورد ومما والعين، الفاء بفتح ،)فَعل (بناء -6

  .فَعل وزن على مصدر اسم):  قسم (،))5عِظيم تَْعلَمون لَّْو لَقَسم وِإنَّه -أ         

  .  فَعل وزن عل مصدر اسم):  مدد (،))6 مدداً ِبِمثِْلِه ِجْئنَا ولَْو ربي كَِلماتُ تَنفَد َأن -ب 

 :يأتي ما المكية السور في الوزن هذا على ورد ومما العين، وسكون الفاء بضم) فُْعالن (بناء -7

 ْماهْعوا دِفيه انَكْبحس متُ اللَّهتَِحيْموا هِفيه الَمس )7(،) فعالن وزن على مصدر اسم): سبحان. 

         :يأتي ما المكية السور في الوزن هذا على ورد ومما والعين، الفاء بفتح) فَعلة (بناء -8

    آتَْينَاها ِفي ونْينَةً الْدسح ِإنَّهِة ِفي واآلِخر لَِمن اِلِحينالص)8(، وزن علـى  مصدر اسم :حسنة 

  .فَعلة

  :يأتي ما المكية السور في الوزن هذا على ورد ومما العين، وسكون الفاء بكسر) ِفعلة (بناء -9

 علـى  يخفـى  وال ،))9الظَّاِلِمين الْقَْوِم مع الذِّكْرى بْعد تَقْعْد فَالَ الشَّْيطَان ينِسينَّك وِإما -أ      

  .ِفعلة وزن على مصدر اسم) ذكرى ( لفظة أن ناه المتأمل

                                                       
 .55\56 الواقعة، )1(
 .286\4 البغوي، تفسير البغوي،: ينظر  )2(
 .15\46 األحقاف، )3(
 .2/401 الكبير، رحالشَّ البركات، أبو )4(
 .76\56 الواقعة، )5(
 .109\18 الكهف، )6(
 .10\10 يونس،  )7(
 .122\16 النَّحل، )8(
 .68\6 األنعام،) 9(
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 السور من عدة مواضع في البناء هذا ورد حيث العين، وسكون الفاء بكسر) ِفْعل (بناء - 10

  :منها المكية

  .ِفْعل وزن على مصدر اسم :)ضعف (،))1الْمماِت وِضْعفَ الْحياِة ِضْعفَ لََّأذَقْنَاك ِإذاً - أ   

  .ِفْعل وزن على مصدر اسم :)سراً (،))2وعلَاِنيةً ِسراً رزقْنَاهْم اِمم -ب  

 :زقالر)3(، شَْيئاً واَألْرِض السماواِت من ِرْزقاً لَهْم يْمِلك الَ ما اللِّه دوِن ِمن ويْعبدون - ج  

  .  )4(اءالر بفتح والمصدر للمصدر اسم هو وقيل المرزوق، اسم اءالر بكسر

 السور من عدة مواضع في البناء هذا ورد حيث العين، وسكون الفاء بفتح ،)فَْعلَة ( بناء - 11

  :منها المكية،

  .))5قَِدير شَْيٍء كُلِّ علَى اللَّه ِإن الْآِخرةَ النَّشَْأةَ ينِشُئ اللَّه ثُم  - أ  

 موضع في المصدر اسم جعلوا والعرب المصدر، اسم ةالنشأ أن: هي ينالشِّ فتح من وحجة   

 أعطيته: لقالوا صحة في المصدر أخرجوا ولو ،كالماً وكلمته عطاء، أعطيته فيقولون المصدر،

 قرأ ومن ،))6ِإنشَاء َأنشَْأنَاهن ِإنَّا  :سبحانه قال كما إنشاء وأنشأته تكليما، وكلمته إعطاء،

 اهللا أن :النية في الكالم تقدير فكان ينشئ، لفظ غير عن صدر صدراًم جعله هفإنَّ ينالشِّ بإسكان

  )7(.اآلخرة النشأة األموات خلقه القيامة يوم ينشئ

 اسم :)حسرة( ،))8 يْستَْهِزُئون ِبِه كَانُوا ِإالَّ رسوٍل من يْأِتيِهم ما الِْعباِد علَى حْسرةً يا   -ب 

  .لةْعفَ وزن على مصدر

                                                       
 .75\17 اإلسراء،) 1(
 .29\35 فاطر، ؛31\14 إبراهيم، ؛22\13 الرعد،) 2(
 .73\16 النَّحل،) 3(
 .1/84 القرآن، جميع في والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما إمالء: العكبري) 4(
 .20\29 العنكبوت،) 5(
 .35\56 الواقعة،) 6(
 .550\1 القراءات، حجة ،خالويه ابن: ينظر) 7(
 .30\36 يس، ) 8(
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 المكية السور من عدة مواضع في البناء هذا ورد إذْ  العين، وسكون الفاء بفتح) لىفَْع (بناء - 12

  .      ))1 والسلْوى الْمن علَْيكُم ونَزلْنَا : ومنه

 المكية السور من عدة مواضع في البناء هذا ورد العين، وسكون الفاء بضم) ْعلىفُ (بناء - 13

  .)3(المغفرة بعد القربة لفةوالز قربى، أي ،))2 مآٍب وحْسن لَزلْفَى ِعندنَا لَه وِإن: ومنه

 المكية السور في عدة مواضع في البناء هذا ورد العين، وسكون الفاء بضم: )فُْعلَة (بناء - 14

  :ومنه

 اسم وهو أزلف، من مصدر اسم) : زلفة( ،))4فَرواكَ الَِّذين وجوه ِسيَئتْ زلْفَةً رَأْوه فَلَما - أ

  .)5(قريب بمعنى فزِلم أي ،فَاِعلال اسم بمعنى

 على مصدر اسم): غُمةً(،))6تُنِظروِن والَ ِإلَي اقْضواْ ثُم غُمةً علَْيكُْم َأْمركُْم يكُْن الَ ثُم - ب

  .فعلة وزن

 المكية السور في مواضع عدة في البناء هذا ورد إذ العين، وكسر الفاء بفتح) فَِعيلة (بناء - 15

  .)8(فعيلة وزن على مصدر اسم :فرهينة ،))7 رِهينَةٌ كَسبتْ ِبما نَفٍْس كُلُّ :  ومنه

  :      ومنه المكية السور في عدة مواضع في البناء هذا ورد ين،والع الفاء بضم) فُعل(بناء - 16

 بمعنى كان إذا أما فريط،التَّ بمعنى مصدر ):فُرطاً (،))9فُرطاً َأْمره وكَان هواه تَّبعوا  - أ  

  .)10( مشبهة صفة يكون وقد الحد، جاوز أي األمر في أفرط من مصدر اسم فهو ،اإلفراط

                                                       
 .20/80 طه، ) 1(
  .40؛25\38 ،ص ) 2(

 . 18/183 القرآن، ألحكام الجامع القرطبي، ؛20/75 القرآن، آي تأويل عن البيان جامع الطبري،  )3(

 .27\67 الملك،) 4(
 .91\3 وبيانه، وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، محمود: ينظر) 5(
 .71\10 يونس، )6(
 .38\74 المدثر،) 7(
 .352\5 األوطار، نيل الشّوكاني،: ينظر) 8(
 .28\18الكهف،) 9(
 .177\8 س،. م صافي، محمود) 10(
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  .فُعل وزن على مصدر اسم: النُّذُر)1(، النُّذُر تُغِْن فَما باِلغَةٌ ِحكْمةٌ -ب  

 السور من عدة مواضع في البناء هذا ورد حيث العين، وفتح الفاء بكسر) ِفعل( بناء - 17

  :منها المكية،

 اسم): ِعوجاً. ())2كَاِفرون ِباآلِخرِة وهم ِعوجاً ويْبغُونَها اللِّه سِبيِل عن يصدون الَِّذين - أ  

  .ِفعل وزن على مصدر

 بمعنى الخماسي تحول من مصدر اسم): ِحوالً( .))3ِحوالً عنْها يْبغُون لَا ِفيها ِلِدينخَا -ب 

 الحول إن ويقال المصدر، مقام يقوم حولالتَّ بمعنى اسم :والحول سماعي، مصدر وقيل حول،التَّ

  .)4(حويلالتَّ

 المكية السور في مواضع عدة يف البناء هذا ورد :العين وضم الفاء بفتح) فَعول (ءبنا - 18

  : ومنه

 لْنَاَأنزو اِء ِمنمالس اءوراً مطَه)5(. 

)   هور،طَ به يتطهر لما كقولك واسم طاهر، أي طهور ماء كقولك صفة ) :وراًطَه ضوء،كالو 

 طهورا تطهرت كقولك طهرالتّ بمعنى ومصدر النار، به توقد ما والوقود ،به يتوضأ لما اسم

  .)6(حسنا

  :ومنه المكية السور من عدة مواضع في البناء هذا ورد إذْ والعين، الفاء بفتح) فَعالة  (بناء - 19

     نَاِلكةُ هلَايقِّ ِللَِّه الْوالْح وه اباً خَْيرثَو خَْيرقْباً وع)7(.  

                                                       
 .4\54 القمر،) 1(
 . 19\11 هود، ؛ 45\7 األعراف،) 2(

 . 108\18 الكهف،) 3(

 .316\3 القدير، فتح الشّوكاني،: ينظر )4(
 . 48\25 الفرقان،) 5(

 .171\3 النَّسفي، تفسير النَّسفي،) 6(
 . 44\18 الكهف،) 7(
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 في وجاء ،المكية السور في ثالم أي عليه يرد لم العين، وفتح الفاء بكسر) ِفعال (بناء - 20

موضعين في المدنية ورالس.  

 ،المكية السور في مثال أي عليه يرد لم ،اءبالتَّ ومزيد العين وكسر الفاء بفتح) فَِعلَة ( بناء - 21

 تَصدقُواْ وَأن مْيسرٍة ِإلَى فَنَِظرةٌ عْسرٍة ذُو كَان وِإن :تعالى قوله في المدنية السور في وجاء

لَّكُْم خَْير)1(،) 2(فعلة وزن على مصدر اسم): نظرة(.  

                                                       
 .280\2 البقرة،) 1(
 .354\2 المحيط، البحر تفسير تفسير حيان، أبو) 2(
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  :المصدر اسم إعمال: الثَّاني المطلب
 يجري وال يعمل، ال هأنَّ إلى البصريون فذهب المصدر، اسم إعمال في النحو علماء اختلف  

 أما الشعرية، ةللضرور إال مطلقاً يعمل وال المصدر، لغير وضعه أصل ألن المصدر؛ مجرى

 اتفاقاً؛ يعمل لم علماً كان إن المصدر واسم عمله، ويعملونه المصدر، مجرى فيجرونه الكوفيون

  .)1(تعمل ال واألعالم بالعلمية، لتعريفه

  :قسمين إلى يقسم المصدر اسم أن العلماء جمهور ويرى 

 أسماء من العلم يعمل لم اإنمو باالتفاق، يعمل ال علماً المصدر اسم كان إْنفَ العلم،: أوالً    

 وال ،التَّعريف) أل(يقبل وال يضاف، ال ولكونه الشياع، قصد عدم في المصدر لمخالفته المصادر

  . )2(للفجرة فجار: نحو الفعل، موقع يقع

 واإلضافة، ،التَّعريف) ال (وقبول والشياع، المعنى في المصدر يساوي فهو العلم، غير: ثانياً  

  .)3(المصدر عمَل عِمَل لذلك الفعل؛ موقع والوقوع

   درقول إعماله على الشَّواهد ومن العربي، الشعر في عامالً - العلم غير - المصدر اسم وو 

                                                               :                      )4(الشاعر

  ]الوافر [                                                                      

 .الرتاعا الماَئةَ عطاِئك وبعد                     عنِّي الموِت رد بعد َأكُفْراً        

 
                                                       

 مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح هشام، ابن ؛2264 /5رب،الع لسان من الضرب ارتشاف ،حيان أبو: ينظر) 1(
3\209. 
 .238\2 الفوائد، تسهيل على المساعد عقيل، ابن: ينظر) 2(
 .238\2 ،نفسه المكان عقيل، ابن) 3(
 الوجيز، المحرر ، عطية ابن ؛44\24 األغاني، األصفهاني، فرج أبو ؛91ص ،الديوان المخزومي، خالد بن حارث) 4(
 األدب، خزانة البغدادي، ؛412ص الذهب، شذور شرح هشام، ابن ؛1/272 ،المحيط البحر تفسير ،حيان أبو ؛1/113
8\136. 
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(  الثَّاني مفعوله وذكر ،)الكاف(الضمير وهو فَاِعله، إلى مضافاً) عطاء( المصدر اسم جاء  

 الَّتي اإلبل وهي تعة،را جمع :اعتَوالر ".المئة ايإي كعطاؤ :"ديرهوتق اَألول، وحذف ،)ئةالما

  .)1(ئةم نعت ترتع،

  :وهي ،العامل كالمصدر أقسام ثالثة إلى العامل المصدر اسم ويقسم

  :المنون المصدر اسم: أوالً

  :ومنها ،المكية السور في عدة مواضع في المنون المصدر اسم جاء وقد    

   .))2شَْيئاً واَألْرِض السماواِت من ِرْزقاً لَهْم يْمِلك الَ ما اللِّه دوِن ِمن يْعبدونو  - أ

 فيه) شيئاً(و الراء، بفتح والمصدر للمصدر، اسم هو وقيل المرزوق، اسم اءالر بكسر زقالرِّ   

 أن يملكون ال أي ،لهفع عمل يعمل المصدر اسم ألن برزق؛ منصوب هو أحدها: أوجه ثالثة

 يملكون ال أي المصدر، نصب منصوب هو: الثَّالثو رزق، من بدل هو: الثَّانيو ،شيئاً يرزقوا

  . )3 (ملكاً رزقاً

  .))4 وَأْمواتًا َأْحياء ِكفَاتًا الَْأْرض نَْجعِل َألَْم  - ب

 يءالشَّ كفت من والكفات ،)وأمواتاً أحياء (انتصب وبه ت،كَفْ والمصدر مصدر، اسم ):كفاتاً  (

 بفعل) وأمواتاً أحياء،( انتصاب أن آخر  رأي وهناك وأمواتاً، أحياء كافته أي وجمعه، ضمه إذا

  .)5(بطنها في وأمواتاً ظهرها، على أحياء يكفتهم: أي مقدر

                                                       
 ؛3/99 مالك، ابن ألفية شرح عقيل، ابن ؛413ص العرب، كالم معرفة في الذهب شذور شرح هشام، ابن :ينظر) 1(

 .8/136 األدب، خزانة البغدادي،
 .73\16 ،النَّحل) 2(
 .1/84،القرآن جميع في والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما إمالء العكبري، )3(
 .26-57/25 المرسالت،) 4(
  .637\10 ،المكنون الكتاب علوم في المصون الدر الحلبي، السمين ؛241\2 ،مالك ابن ألفية شرح عقيل، ابن: ينظر )5(
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  :المضاف المصدر اسم: ثانيا

 ورد الَّتي المواضع ومن دة،ع مواضع في المكية السور في المضاف المصدر اسم ورد وقد 

  :يأتي ما مضافاً المصدر اسم فيها

  .))1 َأحد وثَاقَه يوِثقُ ولَا َأحد عذَابه يعذِّب لَّا فَيْومِئٍذ :تعالى قال - أ  

  .)2(للمفعول المصدر اسم إضافة باب من وهو واإليثاق، عذيبللتّ اسمان والوثاق والعذاب   

  .))3ِميثَاِقِه بْعِد ِمن اللِّه عْهد ينقُضون والَِّذين :ىتعال قال - ب

 باب من فهو ،)اهللا ( الجاللة لفظ على ميثاقه في) الهاء (الضمير عاد فإْن مصدر، اسم ميثاق   

 المصدر إضافة باب من فهو ،)العهد (على الضمير عاد إذا أما ه،فَاِعل إلى المصدر اسم إضافة

  .)4(مفعوله إلى

  .))5 ِحساٍب ِبغَْيِر َأْمِسْك َأْو فَاْمنُْن عطَاُؤنَا هذَا :  تعالى قال - ج

  .به المفعول يذكر لم, فَاِعله إلى مضافاً) عطاء (المصدر اسم جاء    

  .))6ْزِقِهر ِمن وكُلُوا منَاِكِبها ِفي فَاْمشُوا ذَلُوالً الَْأْرض لَكُم جعَل الَِّذي هو :  تعالى قال -د

  .به المفعول يذكر ولم فَاِعله، إلى مضافاً) رزق (المصدر اسم جاء حيث    

  .))7قَْريِتكُْم من َأخِْرجوهم قَالُواْ َأن ِإالَّ قَْوِمِه جواب كَان وما :  تعالى قال - ه

  درإلى المصدر اسم إضافة باب من وهو ،)قوم (فَاِعله إلى مضافاً) جواب ( المصدر اسم و 

  .به المفعول ذكر عدم مع فَاِعله

  

                                                       
 .26-25\89 الفجر،) 1(
 .2/1287 ،القرآن إعراب في يانبالتِّ العكبري، )2(
 .73\16 النَّحل،) 3(
 .273\1 المحيط، البحر تفسير حيان، أبو ؛113\1  الوجيز، المحرر عطية، ابن: ينظر) 4(
 .39\38 ص، )5(
 .15\67 الملك، )6(
 .82\7 األعراف، )7(
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  .))1ِبملِْكنَا مْوِعدك َأخْلَفْنَا ما قَالُوا: تعالى قال - و

 ذكر عدم مع فَاِعله إلى صدرالم اسم إضافة باب من وهو مضافاً،) ملك(المصدر اسم جاء   

 ملكاً، أملك ملكت،: تقول رالمصد على الميم بفتح ،)بملكنا (وعاصم نافع قرأ حيث "مفعوله،

 اسم هكأنَّ والكسر الفتح،ب الصحيح المصدرو ضرباً، أضرب ضربت :تقول كما أيضا، وِملكاً

 بكسر كنابِملْ وقُِرئ ،اًكَوِملْ اًكَملْ ذلك ملكنا بأن أخلفناه ما ،المعنى وكأن حسن، وكالهما المصدر،

 هذه :تقول ،الرجل يملكه مملوك لكل اسم والِملك اه،ملكن بما :أي ،بقوتنا أخلفنا ما :أي الميم،

 لنا يكن لم أي سلطاننا أي الميم، بضم) بملكنا (الكسائي وقرأ. ")2("ِملكي الغالم وهذا ،ِملكي الدار

  .)3("الوعد إخالفك على وقدرة سلطان

  :والالم باأللف ىحلَّالم المصدر اسم: ثالثا

  .المكية السور في مثال أي عليه يرد فلم ،والالم باأللف المحلى المصدر اسم أما    

  

  

  

  

  

                                                       
 .87\20 طه، )1(
 القرآن، ألحكام الجامع القرطبي،. 2/900 القرآن، إعراب في التِّبيان العكبري، ؛1/461 ،القراءات حجة خالويه، ابن  )2(

14/119. 
 .1/461 س،. م خالويه، ابن  )3(
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 .ييِمالِم ِردْصالم: الخامس المبحثُ

 ،)1(المصدر اسم نفسه هو بأنَّه عرفه مْن فمنهم الميمي، لمصدرل متباينة اتتعريف وردت   

 هألنَّ وذلك والمقتل، مضربكال, ةفَاعلالم لغير زائدة بميم المبدوء المصدر: "هبأنَّ فهعر مْن ومنهم

    . )2(" الحقيقة في مصدر

 من مصوغ المفاعلة لغير زائدة بميم مبدوء مصدر هو: الميمي المصدر أن إلى آخرون وذهب  

  . )3(وتأكيدها الداللة قوة مع معناه، ويفيد عمله، يعمل للفعل، األصلي المصدر

  :صياغته

: نحو - واحٍد جنٍس من والمه عينه كانت ما- المضعف غير مطلقاً الثُّالثي الفعل من يصاغ  

مد، وفر، وزن على صيغته كانت مهما. وعد" نحو العين بفتح" لمفع: ط،ومسقَ ب،ملع ؛دومصع 

 معتل الثُّالثي يكون أن: وهي العين، بكسر" مفِْعل "وزن على فيها يكون فإنَّه واحدة، حالة في إلَّا

 وموعد، موصل، :نحو عينه، كسر دعن المضارع في فاؤه فتحذف خر،اآل صحيح بالواو، الفاء

 العين مكسور غير أو ،والالم الفاءب معتالً أو بالياء، معتالً أو الفاء، صحيح كان فإن ع؛وموض

 والمعرفة، والمصير، المرِجع "وشذَّ بالفتح،" مفْعل: "فصيغته وجل،: نحو المضارع، في

  .)4(القياس على لفتحا فيها ورد وقد والمغفرة،

  

  

  

  

                                                       
 .1/62،التَّوضيح على التَّصريح شرح األزهري، ؛ 2/136 المقرب، ،عصفور ابن: ينظر )1(
 .210 ص ،العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح ، هشام ابن )2(
 .131-129\1 العربية، الدروس جامع الغالييني، ؛28\1 الحاجب، ابن شافية شرح ،االستراباذي: ينظر )3(
 .131-129\1 س، . م الغالييني، ؛28\1 س، . م  ،االستراباذي: ينظر )4(
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ل المطلبةُ: اَألوِر َأْبِنيْصدالِميِمي الم.  

  :الثُّالثي الفعل من صياغته: أوال

 السور في األوزان هذه تورد وقد ، عدة أوزان على الثُّالثي الفعل من الميمي المصدر يصاغ  

  :ومنها المكية،

   :العين وكسر فاءال وسكون الميم بفتح )مفِْعل (بناء: أوال 

) فِعلم (على والمصدر الزمانو فالمكان فاء، فيهن الواو الَّتي الواو بنات من كان ما   

 موضع من أكثر في ورد إذْ شيوعاً، الميمي المصدر أبنية أكثر من البناء هذا يعدو ،)1(بالكسر

  :ومنه واالعتالل، حةوالص واللزوم، التَّعديب صياغته وترتبط ،المكية السور في

.               )) 2تَْعملُون كُنتُْم ِبما فَُأنَبُئكُم مْرِجعكُْم ِإلَي ثُم ِإلَي َأنَاب مْن سِبيَل واتَِّبْع : تعالى قوله -1

 ،جزاءلل البعث ثم بالموت رجوعكم تعالى إليه أي مفِْعل، وزن على ميمي مصدر :)مْرِجع(

 يمنع ال وهو العين، بفتح يأتي أْن قياسه ،ضرب باب من الميمي المصدر ألن ؛سماعي هوو

  .)3(الفصاحة

2-وا قَالُوامِباللَِّه تَقَاس تَنَّهيلَنُب َأْهلَهو ثُم ِه لَنَقُولَنِليا ِلوشَِهْدنَا م ْهِلكِإنَّا َأْهِلِه مو اِدقُونلَص) 4( . 

 الميم بضم) لَكمْه (الجمهور قرأ إذْ مفِْعل، وزن على اًميمي مصدراً)  مْهِلك( لفظة اءتج  

 بفتحهما،) مْهلَك( بكر أبو قرأ و الالم، وكسر الميم بفتح) مْهِلك (قرأ حفص وكذلك الالم، وفتح

 زمان أو هله،أ إهالك شهدنا ما أي والمكان، مانوالز المصدر فتحتمل ىاَألول القراءة أماف

 يشهدوا ألّا المكان وال الزمان يشهدوا لم إذا همأنَّ هذين من ويلزم إهالكهم، مكان أو إهالكهم،

                                                       
 .2/780 والتَّذكرة، التّبصرة الصيمري،  )1(
 .15/ 31لقمان،  )2(
 .  87/ 21 المعاني، روح األلوسي،: ينظر   )3(
 .27/49 النَّمل،   )4(
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 زمان شهدنا ما أي والمكان، مانللز يكون أْن يقتضي فالقياس: ةالثَّاني القراءة أماو اإلهالك،

  .)1 (هالكه شهدنا ما أي مصدراً يكون أْن القياس تقتضي: ةالثَّالثو مكانه، وال هالكهم

 3-  كَْمم َأْهلَكْنَا ون قَْبلَهْم قَْرٍن مه م َأشَدطْشًا ِمنْهوا بْل الِْبالِد ِفي فَنَقَّبِحيٍص ِمن هم) 2(.                

   ومحيصاً وحيوصاً حْيصا يحيص عنه، حاص من وهو مفِْعل، على ميمي مصدر :)محيص(

 من  لهم وهل لهم، مهرب ال هأنّ لبيان مستأنفة والجملة وحاد، عدل أي وحيصاناً ومحاصاً

  .)3( العذاب؟ من به يتخلصون مخلص أو إليه، يهربون مهرب

  .) )4مْوِعدا ِهمِلمْهِلِك وجعلْنَا ظَلَموا لَما َأْهلَكْنَاهْم الْقُرى وِتلْك  :تعالى قال-4

   فِْعل (وزن على:دِعْووموأ مكان اسم يكون أن ويحتمل الوعد، بمعنى ميمي مصدر ،)م 

 .)5(زمان

 :الفاء وسكون والعين الميم بفتح) مفْعل (بناء: ثانيا

 حيث ومن ،المجرد الثُّالثي أبواب بجميع اشتقاقه وارتبط ،المكية السور في البناء هذا ورد وقد  

 السور في ضعموا عدة في البناء هذا على ورد إذ ،والعلة حةالص حيث ومن واللزوم، التَّعدي

  :ومنه المكية،

 .)) 6الْمساقُ يْومِئٍذ ربك ِإلَى  :تعالى قال -1

 إعالل وفيه والمصير، المرجع وهو وق،الس من مفْعل وزن على ميمي مصدر :المساق   

 فقلبت بالفتح ينالس وتحركت الواو وسكنت ين،الس إلى الواو فتحة تفنقل مسوق، وأصله لقلببا

  .)7() المساق (فأصبح ،ألفاً الواو

                                                       
 .81-7/80 المحيط، البحر تفسير ،حيان أبو ؛377\3 الكشاف، الزمخشري، :ينظر )1(
 .50/36 ق،  )2(
 .5/80 القدير، فتح ،الشّوكاني ؛)حاص ( مادة العرب، لسان منظور، ابن :ينظر )3(
 .18/59 الكهف، )4(
 .2/682 ،س. م ،الزمخشري: ينظر )5(
 .30\75 القيامة، )6(
 .176\15 وبيانه، وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، محمود ؛8/381 ،س. م ،حيان أبو: رينظ )7(
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 .))1 سِبيٍل من مرد ِإلَى هْل يقُولُون الْعذَاب رَأوا لما  :تعالى قال -2

 مضمومة، المضارع في عينه ألن عين؛وال الميم بفتح) مفْعل (وزن على ميمي مصدر :مرد

   .)2 (دالر بمعنى

 بفتح مفْعل وزن على ميمي مصدر :الْمفَر) 3(، الْمفَر َأْين يْومِئٍذ الِْإنسان يقُوُل  :تعالى قال -3

  .)4 (والعين الميم

 .)) 5رِحيم لَغَفُور ربي ِإن ْرساهاوم مْجراها اللِّه ِبْسِم ِفيها اْركَبواْ وقَاَل  :تعالى قال -4

  .)6(ومكان زمان اسمي اعتبارهما ويمكن مفْعل، وزن على ميميان مصدران :ومْرسى مْجرى

  .)) 7 مرداً وخَْير ثَواباً ربك ِعند خَْير   :تعالى قال -5

 رداً وخير أي ميمي، مصدر  )مرداً:(لماءالع بعض وقال القيامة، يوم اهللا إلى المرجع :المرد 

  .)8 (صاحبها على ثواباً درتَ ال الَّتي الكفار كأعمال فليست ها،فَاِعل على للثواب

  .))9الْفَْجِر مطْلَِع حتَّى ِهي سلَام   :تعالى قال -6

 مصدر فهو الالم بفتح) مطْلَع ( قرأ منو مفْعل، وزن على ميمي مصدر: الالم بفتح مطْلَع 

 أهل عند وهذا الطلوع موضع أي مكان، اسم فهو الالم بكسر) مطِْلع ( قرأ ومن ميمي،

  .)10(الحجاز

 

                                                       
 .44\42 الشورى، )1(
 .101\7 وبيانه، وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، محمود: ينظر )2(
 .10\75 القيامة، )3(
 .170\15 س،. م صافي، محمود  )4(
 .41\11 هود، )5(
 .270\6 ،س. م صافي، محمود)6(
 .76\19 مريم، )7(
 .4/453 البيان، أضواء ،الشنقيطي: ينظر )8(
 .5\97 القدر، )9(
 .8/493 ،المحيط البحر تفسير  ،حيان أبو ؛5/506 العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر عطية، ابن: ينظر )10(



 70

   :آخرا بالتاء ومزيد العين، وكسر الفاء وسكون الميم بفتح )مفِْعلَة (بناء: ثالثا

   د الثُّالثي من الميمي المصدر أوزان من الوزن هذا إنرجإذْ ،الم درمن عدة مواضع يف و 

  :ومنه ،لالتعواال الصحة و واللزوم، التَّعدي حيث من المكية السور

  .)) 1كَِبير وَأْجر مغِْفرةٌ لَهم ِبالْغَْيِب ربهم يخْشَْون الَِّذين ِإن   :تعالى قال -1

 العادي المصدر عن مغفرة الميمي المصدر ويختلف ،يغفر غفر من ميمي مصدر :مغفرة

 باهللا خاص الغفران حين في غيره، من أو اهللا من كانت سواء عامة المغفرة أن في ،غفران

  .)2 (سبحانه

 على ميمي مصدر :معيشة ،).)3 مِعيشَةً لَه فَِإن ِذكِْري عن َأْعرض ومْن  :تعالى قال -2

 .يعيش عاش من مفِْعلَة، وزن

 ميمي مصدر :عصيةم ،))4 الرسوِل ومْعِصيِت والْعْدواِن ِبالِْإثِْم ْواتَتَنَاج فَلَا   :تعالى قال -3

  .يعصي عصى من مفِْعلَة، وزن على

 وزن على ميمي مصدر : معذرة ،))5 يتَّقُون ولَعلَّهْم ربكُْم ِإلَى مْعِذرةً قالُواْ  :تعالى قال -4

  .)6(يعذر عذر الفعل من مفِْعلَة،

 الثُّالثي أبواب من واحد بباب اشتقاقه يرتبط مفِْعلَة، وزن على الميمي المصدر أن لمالحظا من 

  .المضارع في وكسرها ،الماضي في العين بفتح) يفِْعل فَعل (باب وهو ،المجرد

  

                                                       
 .12\67 ،الملك) 1(
 وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، محمود ؛19-18ص ني،القرآ البيان أسرار من ،السامرائي فاضل: ينظر) 2(

 .349\1 ،وبيانه
 .20/124 ،طه )3(
 .58/9 ،المجادلة )4(
 .164\7 ،األعراف )5(
 .112\5  س،. م صافي، محمود) 6(



 71

  :آخره في التاء وزيادة الالمو العين وفتح الفاء وسكون الميم بفتح) مفْعلَة (بناء: رابعاً

  .))1 مقْربٍة ذَا يِتيماً   :تعالى لقا 

  .القرب بمعنى ميمي مصدر) لَةمفْع (وزن على: مقربة 

  )ِمفْعال ( بناء: خامساً

 ميمي مصدر :مقدار ،))2 تَعدون مما سنٍَة َألْفَ ِمقْداره كَان يْوٍم ِفي ِإلَْيِه يْعرج ثُم  :تعالى قال - 1

  .)3(مفعال وزن على

 ميمي مصدر: ميثاق ،))4   الْحقَّ ِإالَّ اللِّه علَى ِيقُولُواْ الَّ َأن الِْكتَاِب ميثَاقُ:  تعالى قال -2

  .)5(اإليثاق بمعنى مصدر ِمفعال على

 .))6 لَْيلَةً َأْربِعين ِهرب ِميقَاتُ فَتَم ِبعشٍْر وَأتْمْمنَاها لَْيلَةً ثَالَِثين موسى وواعْدنَا :  تعالى قال -3

  ).وقت (واوي مثال فعل من مشتق وهو مفعال، وزن على ميمي مصدر: ميقات  

 :     الثُّالثي غير من الميمي المصدر أبنية

 اسم ويصاغ كما المفعول، اسم وزن على ةالثُّالثي غير األفعال من الميمي المصدر يصاغ  

 زمان، واسم ميمي، مصدر :فمدحرج مدْحرج، فهو يءالشّ دحرجت: نحو ،الزمان واسم المكان،

 الثُّالثي من بناؤه ينقاس:" الضرب ارتشاف في) هـ 745 ت (حيان أبو ويقول . )7(مكان واسم

  .)8(" المفعول صيغة على زاد ومما ومفِْعل، مفْعل وزن على

                                                       
 .90/15 البلد،  )1(
 .8\13 ،الرعد )2(
 .5/120 وبيانه، وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، محمود  )3(
 .169\7 األعراف،  )4(
 .29\1 القرآن، جميع في والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما إمالء: العكبري  )5(
 .169\7 األعراف،  )6(
 .781\2 والتَّذكرة، التّبصرة الصيمري،  )7(
 .2263\5 العرب، لسان من الضرب ارتشاف حيان، أبو  )8(
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 زنة على وذلك لمفعول،ا اسم وزن على ةالثُّالثي غير األفعال من الميمي المصدر صاغي 

 ستنجد،م: نحو اآلخر، قبل ما وفتح مضمومة، ميماً المضارعة حرف وبإبدال مضارعه،

  :المكية السور في الواردة الميمي المصدر أبنية منو مكرم، مرتجل، مستقبل،

 ،المكية ورالس في وروداً الثُّالثي غير من الميمي المصدر أبنية أكثر من): مفْعل (بناء :أوالً

  :فقط المتَعديب اشتقاقه ويرتبط

1-  قُلو بْدخََل َأْدِخلِْني رَأخِْرْجِني ِصْدٍق مو جخْرِصْدٍق م)1(.    

 بمعنى مصدران وهما بفتحهما، وقرئ ،فيهما الميمين بضم ) مخْرج مْدخََل (الجمهور قرأ  

 وكلُّ لهما، مدح دقالص إلى وإضافتهما المبالغة، جلأل دقالص إلى واإلضافة واإلخراج، اإلدخال

  .)2(مدح فهو دقالص إلى أضفته شيء

2- ْسَألُونَكِن يِة عاعالس انا َأياهْرسم)3(، أرسى الفعل من ميمي مصدر :مرساها باعي،الر 

  .                              )4 (وإقرارها إثباتها و إرسائها وقت  أي

 مواضع في البناء هذا ورد وقد ،الثُّالثي غير من الميمي المصدر أبنية من): مْستَفْعل( بناء: انياًث

  :ومنها المكية، السور في عدة

1-  ٍِّإ ِلكُلنَب ْستَقَرْوفَ مسو ونتَْعلَم)5(، اسم يكون وقد مفعل، وزن على ميمي مصدر :مستقر 

 .)6(مكان اسم يجعله من ومنهم استقر، السداسي الفعل من زمان

2-وهو ن َأنشََأكُم الَِّذيٍة نَّفٍْس ماِحدو ْستَقَرفَم وعْستَْودم) 7(.  

                                                       
 .80\17 اإلسراء،  )1(
 .252\3 القدير، فتح ي،الشّوكان  )2(
 .42\79 النازعات، ؛187\ 7 األعراف،  )3(
 .141\5 وبيانه، وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، محمود ؛538\2 الكشاف، الزمخشري،  :ينظر )4(
 .67\6 األنعام،  )5(
   .180\4 س،. م صافي، محمود )6(

 .98\6 األنعام،  )7(
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  . )1(استودع داسيالس الفعل من مكان اسم يكون وقد االستيداع، بمعنى ميمي مصدر :مستودع

 السور في الورود نادر وهو ،الثُّالثي غير من الميمي المصدر أبنية من) مفَعل ( بناء: ثالثاً

  :هما موضعين في ورد إذ المكية

1-  لَقَْدْأنَا ووِني باِئيَل بَأ ِإْسروبم ِصْدٍق مقْنَاهزرو ناِت مبالطَّي)2(. 

 مصر هوو ،مرضياً صالحاً منزالً أي مكان، اسم يكون أن ويجوز ميمي، مصدر:  )مبوَأ (

  .)3(اموالشَّ

2- قْتُْم ِإذَازٍق كُلَّ مزمِديٍد خَلٍْق لَِفي ِإنَّكُْم مج)4(. 

 على المفعول اسم زنة على جاء مصدر وهو مزق، الرباعي للفعل ميمي مصدر :ممزق   

 من مكان في مزقتم إذا أي مكان، ظرف يكون قد و ،زائد فعل كل من المصدر اسم في القياس

 كل فطرحته ياحالر نسفته وما مذهب، كلَّ يولالس به ذهبت وما باع،والس يرالطّ وبطون قبورال

 .)5(مطرح

   :ينفعل انفعل من) منْفَعل (بناء: رابعاً

  درور في البناء هذا على واحد لفظ وة السيأتي كما وهو  ،)منقلب ( وهو مرتين مكرر المكي:  

  . ))6ينقَِلبون منقَلٍَب َأي ظَلَموا الَِّذين لَموسيْع :تعالى قال -1

 .))7منقَلَباً منْها خَْيراً لََأِجدن ربي ِإلَى رِددتُّ ولَِئن قَاِئمةً الساعةَ َأظُن وما:  تعالى قال -2

                                                       
 .233\4 ،إعراب القرآن وصرفه وبيانه في الجدول صافي، محمود: ينظر   )1(
 .93\10 يونس،   )2(
 .193\6 س،. م صافي، محمود ؛173\3 الكشاف، ،الزمخشري: ينظر   )3(
 .البناء هذا على) مبوأ ممزق، (لفظي غير يرد ولم فقط، السورة نفس في اللفظ هذا وتكرر ،7\34 سبأ،   )4(
 .204\11، س. م؛ محمود صافي، 7/250، لمحيطتفسير البحر ا، حيانأبو : ينظر   )5(
   .227\26 الشعراء،   )6(

 .36\18 الكهف،   )7(
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 نياالد منقلب من خير لبقائها اآلخرة منقلب أي عاقبة،الو المرجع بمعنى ميمي مصدر :منقلب  

  .)1( المبتدأ من المنقول التَّمييز على منْقَلَباً وانتصب لزوالها،

  :ومنها ،المكية السور في عدة مواضع في البناء هذا ورد: )مفْتَعل ( بناء: خامساً

  .))2مْزدجر ِفيِه ما الَْأنباء من جاءهم ولَقَْد :تعالى قال - 1

 ،وارتداع ازدجار موضع أو وانتهاء، زْجٍر مْوِضع بمعنى ازدجر الخماسي الفعل مصدر :مزدجر  

 كلِّ من افتعل تاء تبدل وكذلك اي،الز مخرج مخرجها ليناسب ؛داالً اءالتّ قلبت إذ ،مزتجر وأصله

  .)3(ونحوه وازداد كازدلف زاي أوله فعٍل

   ،))4هىالْمنْتَ ِسْدرِة ِعند :العالمين رب وقال - 2

 اسم المنتهى يكون اليوبالتّ انتهاء، موضع تكون وقد مفْتَعل، وزن على ميمي مصدر :المنتهى  

 .)5(مفعول اسم أو مكان،

  :المكية السور من واحد موطن وفي واحد مثال بناءال هذا على ورد : )مفْعلَة(بناء: سادساً

 .))6لُغُوب ِفيها يمسنَا ولَا نَصب ِفيها يمسنَا لَا فَْضِلِه ِمن قَامِةالْم دار َأحلَّنَا الَِّذي: تعالى قال

  .)7(للمبالغة زائدة اءوالتّ مفْعلَة، وزن على أقام، اعيربال الفعل من ميمي مصدر :المقامة

  

  

 

                                                       
)1(  أبو حيان،  ؛170\2 ، القرآن جميع في والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما إمالءالعكبري،  :ينظر  

 .6/120تفسير البحر المحيط، 
 .الكريم القرآن في اللفظ هذا غير يرد ولم هذا.4\54: القمر   )2(
)3(   محمود صافي، ؛172\8 س،. م حيان، أبو ؛212\5 العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر عطية، ابن: ينظر  

 .64\14 إعراب القرآن وصرفه وبيانه، في الجدول
 .14\53 النَّجم،   )4(
 .43\14 ،س.م محمود صافي،: ينظر  )5(
 .35\35 فاطر،   )6(
 .277\11 س،. م ،محمود صافي: ظرين   )7(
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الميمي المصدر إعمال: الثَّاني المطلب  

 عرالشِّ في عامالً ورد إذْ منه، اشتق الَّذي فعله عمل مليع الميمي المصدر أن فيه ريب ال مما 

  :)1(الشاعر قول نحو العربي،

  ]الكامل[                                                                        

  .ظُلْم ةًيِّحتَ املَالس ىدْهَأ                            رجالً مكُابمص نِإ وملُظََأ       

 كاف "هفَاِعل إلى ضيفُأ إذْ الفعل؛ عمل" مصاب "الميمي صدرالم إعمال: االستشهاد فوجه  

  .)2("رجالً "به المفعول ونصب ،"الخطاب

  ] الوافر  [                                                     :)3(جرير قول أيضاً ومنه

 .  اْجِتالَباً والَ ِبِهن ِعياً فَالَ                   الْقَواِفي ِحيمسر تَْعلَْم َألَْم          

 نتكِّسو ،)القوافي (بصنَو ِهِلْعِف َلمع َلِموع مضافاً،)  مسرح ( الميمي المصدر جاء :الشاهد 

.)4(عريةالشِّ رورةللض الياء

                                                       
 البغدادي، ؛2/239 الفوائد، تسهيل على المساعد عقيل، ابن ؛3/210 مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح هشام، ابن   )1(

 .1/433 األدب، خزانة
 .2/239 س، . م عقيل، ابن ؛210\3 س، . م هشام، ابن   )2(
)3(   ؛2/121 الخصائص، جني، ابن ؛1/75 المقتضب، المبرد، ؛233/ 1 الكتاب، سيبويه، ؛87ص الديوان، جرير، 

 .2/239 س، . م عقيل، ابن ؛5/109 الكشاف، الزمخشري،
 .239/ 2 س،. م عقيل، ابن: ينظر   )4(
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  :المكية السور في الميمي المصدِر إعماُل

  .المنون الميمي صدرالم:أوالً

 إن ن الميمي المصدرالمنو ور في العمل نادرة الساليوبالتَّ ،المكي إذْ ،اللغة في الذُّيوع نادر درو 

 قوله في وهو ،وإعماله إعرابه في والمفسرين النُّحاة آراء اختالف مع ،واحٍد موضٍع في عامالً

  :تعالى

 نَّكِبِسْحٍر فَلَنَْأِتي ْل ثِْلِهمْينَنَا فَاْجعب ْينَكبْوِعداً ولَّا م نُخِْلفُه لَا نَْحنكَاناً َأنتَ وى موس)1(.  

       الميمي بالمصدر إما :)مكاناً ( انتصاب أن إلى افالكشّ في) هـ538ت ( مخشريالز ذهب  

 جاءو  ميمي، مصدر موعد مةكلو ،المصدر عليه يدلُّ بفعل أو الوعد، بمعنى هو الَّذي) موعد( 

 محذوف، بفعل أو بالمصدر،) مكاناً (انتصب وعليه ،)مكاناً (ونصب منوناً الميمي المصدر

 ينةالز يوم يجتمعوا أْن من لهم بد ال ألنَّه مكان؛ اسم أو زمان، اسم) عدمو ( نعتبر أْن لنا ويمكن

  .)2( المكان عِلم الزمان فبذكر بعينه، مكان في

 به مفعول هأنَّ على) مكاناً (انتصاب أن إلى الوجيز المحرر في) هـ546ت( عطية ابن بوذه  

 ،العمل قبل وصف قد هألنَّ ؛)موعداً(لــ معموالً) مكاناً (يكون أن يجوز وال ،)اجعل (للفعل ثاٍن

 عمل تعمل ال صغرت، أو وصفت، إذا فعلها عمل العاملة األسماء وهذه ،)نخلفه ال ( :بقوله

  .)3 (لهافع

  المضاف الميمي المصدر: ثانياً

  :ومنه ،فَاِعلال إلى المضاف الميمي المصدر -1

                                                       
 .58\20 طه،   )1(
 .90-89\4 الكشاف، ،الزمخشري: ينظر   )2(
 .48\4 الوجيز، المحرر عطية، ابن: ينظر   )3(
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 الصاِلحاِت وعِملُوا آمنُوا كَالَِّذين نَّْجعلَهْم ّأن السيَئاِت اْجتَرحوا الَِّذين حِسب أْم: تعالى قال - أ

  .))1ونيْحكُم ما ساء ومماتُهْم مْحياهم سواء

 ممات أماو الناس، بحياة خاصاً استُخِدم إذْ ،)الهاء (الفَاِعل إلى) محيا ( الميمي المصدر أضيف  

 للحياة مقابالً إال مفرداً يرد ولم وغيرهم، للبشر عاماً فاستعمل ،)الهاء( الفَاِعل إلى فأضيف

 .)2 (بإحداهما يقابل أن دون مفرداً يرد ولم والمحيا،

  .)) 3تَْعملُون كُنتُْم ِبما فَُأنَبُئكُم مْرِجعكُْم ِإلَي ثُم ِإلَي َأنَاب مْن سِبيَل واتَِّبْع : عالىت قوله -ب 

  .)) 4الظَّاِلمون يفِْلح الَ ِإنَّه مثْواي َأْحسن ربي ِإنَّه اللِّه معاذَ قَاَل : تعالى قوله - ج

  .)) 5الْمْأوى ِهي الْجنَّةَ فَِإن, الْهوى عِن النَّفْس ونَهى, ربِه مقَام خَافَ مْن ماوَأ : تعالى قوله -هـ

 له ومراقبته اهللا قيام العبد هذا خاف أي ،)ربه( هفَاِعل إلى مضافاً) مقام(الميمي المصدر جاء  

  . )6(عليه وإحصائها وألعماله

: موعد ،)) 7 مْوِعِدي فََأخْلَفْتُم ربكُْم من غَضب علَْيكُْم يِحلَّ َأن ْمَأردتُّ َأْم: تعالى قوله - و 

  . به المفعول يذكر ولم المتصل، ميرالض) الياء( هفَاِعل إلى المصدر أضيف ميمي مصدر

 أضيف حيث ،)) 8الْقَْوِم ِزينَِة نم َأْوزاراً حملْنَا ولَِكنَّا ِبملِْكنَا مْوِعدك َأخْلَفْنَا ما قَالُوا  -ز  

 .فَاِعلال يذكر ولم, المتصل الضمير) الكاف ( به المفعول إلى) موعد ( المصدر

  :التَّعريف) ال(ب المحلى الميمي المصدر: ثالثا

  .المكية السور في مثال أي عليه يرد لم

                                                       
 .21\45ية،الجاث    )1(
 .12ص القرآني، البيان أسرار من السامرائي، فاضل: ينظر    )2(
 .15/ 31لقمان،  )3(
 .الكريم القرآن في اللفظ هذا غير يرد ولم ،23\12 يوسف،   )4(
 .41-39\79النازعات،   )5(
 .506\7البيان، أضواء الشنقيطي،: ينظر   )6(
 .86\20 طه،   )7(
 .87\20 طه،   )8(
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:العادي والمصدر الميمي المصدر بين الفرق  

 ولم بذوقه، امعالس يدركه معنى له األصلي المصدر دون الميمي بالمصدر عبيرالتّ أن شك ال  

 ما ولكن وغيره، الميمي المصدر بين الفرق انلبي تعرضوا القدماء البالغيين وال ينالنَّحوي نجد

 في متحققاً قائماً واقعاً المصدري المعنى روصي الميمي المصدر أن المحدثون، إليه ذهب

 ،)1(مجرداً المعنى فيصور العادي المصدر أما ات،الذَّ عنصر الغالب في معه  يحملف الوجود،

 إلى نظر غير من مجرداً معنى يصور بالقول عبيرالتَّ فإن ،القول عنىبم مقال كلمة كانت فإذا

 الموجود صورة في أو وتحقق، دوِج ىمعنً رصوفتُ قالم كلمة أما ،أوالً وجوده تحقق كونه

 ،)2 (الْمساقُ يْومِئٍذ ربك ِإلَى :تعالى قوله في) المساق (الميمي فالمصدر ذلك وعلى متحقق،ال

 وقالس بخالف تُساق، ذاتاً معه يحمل ميمي مصدر فالمساق السوق، العادي المصدر عن يختلف

  .)3(مجرداً وقالس فعل على يدل الَّذي

 االنقالب فالمصدر العادي، المصدر ملهايح ال التي لمعانيا من كثيراً الميمي المصدر ويحمل   

 هفإنَّ االنقالب اأم ،وعاقبته األمر خاتمة يحمل نقلبالم فإن المنقلب، الميمي المصدر عن يختلف

 منقَلٍَب َأي ظَلَموا الَِّذين وسيْعلَم: تعالى قوله في كما وذلك جوع،والر المعاكس غييرالتَّ

  .))4بونينقَِل

  .))5منقَلَباً منْها خَْيراً لََأِجدن ربي ِإلَى رِددتُّ ولَِئن قَاِئمةً الساعةَ َأظُن وما: وجل عز وقوله 

 نستبدَل أو االنقالب، معنى) منقلب ( َلِمْحي أْن يصلح وال ونهايتهم، أمرهم عاقبة أي: منْقَلَب  

  .)6(ذاتها الداللة لليحم باالنقالب؛ منقلب

                                                       
 .31ص العربية، في األبنية معاني السامرائي، فاضل   )1(
 .30\75 القيامة،) 2(
 .31 ص ،س. م ،السامرائي فاضل: ينظر) 3(
 .227\26 الشعراء،   )4(
 .36\18 الكهف،   )5(
 .32ص س،. م ،السامرائي فاضل: ينظر   )6(
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  :الثَّاني الفصل                                 

  :قاتتَشْالم ماُلْعِإ

  التَّمهيد: اَألول المبحثُ

        ل المطلبواصطالحاً لغةً االشتقاقُ: اَألو.  

  .العلماِء نَظَِر وجهِة ِمْن المشْتقاتُ: الثَّاني المطلب        

        الثَّالث المطلب :االشتقاِق َأقسام.  

  .ِلاِعالفَ اسم عماُلِإ: الثَّاني المْبحثُ

      -  ل المطلبالفَاِعل اسِم تَْعِريفُ: اَألو. 

               - أبنيته" الفَاِعل اسم ِصياغةُ: الثّاني المطلب." 

               - الثَّالث المطلب :الفَاِعل اسِم اُلإْعم.  

               - اِبع المطلباللَةُ: الرالفَاِعل اسم د.  

  .المبالغة ِصيغَة ِإعماُل: الثَّالث المبحثُ

      - ل المطلباَألو :المالحاًواصِط لغةً الغةُب.  

       - ِنْبَأ: الثَّاِني المطلبةُي واشتقاقها ةغَبالَالم. 

       - يِغِص إعمال روطُشُ: لثّاِلثا المطلب امهاكَْحوَأ الفَاِعل اسم بالغِةم.  

       -  ابع المطلبالر :عِص ُلمِغي المِةغَالَب وة يهاعاِنمالليالد.  

  .وِلعفْالم ماْس عماُلِإ: الراِبع المبحثُ

      - ل المطلباُؤنَِب: اَألوِم هالثُّالثي ن يالثُّالث ِرْيغَو. 

               - الثَّاِني المطلب :عِماْس ُلم فْالموِلع. 
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               - ا: الثّالث المطلبوِل ْسمفْعاِمِل الموِر ِفي العة السكيالم.  

                  

 .المفْعوِل اْسِم دلَالَةُ: ابعالر المطلب -                

  .هةشبالم فةالص عماُلِإ: الخامس المبحثُ

       - ل المطلبتعريفُ: اَألو فةالص هةالمشب.  

                - ياغةُِص: انيالثَّ المطلب فةالص هةالمشب مبانيهاو.  

                - الثالثَّ المطلب :مُلع فاتالص هةالمشب.  

           - المطلب ابعالر :الةُلَد ا فةالصهةلمشب.  

  .التَّفضيل اسِم عماُلِإ: الخامس المْبحثُ

                  - طْلَبل المالتَّفضيل اسم تَْعريف: اَألو.  

                  - باِنيه التَّفضيل اسم ِصياغةُ: الثّاِني المطلبمو.  

                  - الثَّالث المطلب :التَّفضيل اسم َأقسام وهاالتح.  

                    - ابع المطلبالتَّفضيل اسم عمُل: الر.  

                   - اللةُ: الخامس المطلبالتَّفضيل اسم د.  
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  التَّمهيد: اَألول المبحثُ

 ل المطلبواصطالحاً لغةً االشتقاقُ: اَألو.  

 باقي عن ِبها تَنْفرد خصوصيةً هالَ ُلعْجيو غيرها، عن هاميزي ما العالِم غاِتلُ ْنِم غٍةلُ لكلِّ  

 لغةُ به تميزت ما برزأ االشتقاقُ كان ،اللغات برِزَأ ْنِم العربيةُ اللغةُ كانت ولما ،العالِم لُغات

 اللغوية، التطوراِت كلَّ العربيةُ واكبت ِهِبفَ العربية، في اإلشعاع مصدر االشتقاق يعد إذْ القرآن،

نِْمواستَ همإذْ اللغوية، قوتها تد ها تشترك متعددة لمعاٍن كثيرةً ألفاظاً لها وفّرأصٍل في جميع 

  :العربيِة يِف االشتقاِق عنىم على ةفوق ْنِم دب ال اللغِة في شتقاِتالم عن الحديِث وقبَل ،واحٍد

  :لغةً االشتقاقُ 

 في واالشتقاقُ ،الكالِم في األخذُ هو ِةاللغ في االشتقاقَ أن إلى العرب المعجميون هبذَ  

 يميناً به ذُخْاَأل: الكالِم واشتقاقُ المرتجل، من بنيانه: الشيء واشتقاقُ القصد، ترك مع الخصوماِت

: واالُقَ هنِْمو ،هنِْم باِنج وَأ يِءالشَّ فُْصِن وهو ،هنِْم هذُخَْأ: الحرِف نِم الحرف واشتقاقُ وشماالً،

 اشتق :أي ق،شََأ سرفَو احيته،نَ: يَأ ل،الجب قّشَ نيدعقَ: الواقَو هم،قَفر ْيَأ مين،ِلْسالم اصع قَّشَ

  .)1(وشماالً يميناً عدوه في

  :اصطالحاً االشتقاقُ

 أصلية؛ ومادة معنى همااتفاِق مع خرىُأ من صيغٍة ذُخَْأ:هانِْمو ،اتعريفَتَ دةِع االشتقاق عرفَ  

 عملية:وهو ،)2 (هيئة ْوَأ وفاًرح اختلفا وألجلها مفيدة؛ بزيادة األصل المعنى على ِةالثَّانيب يدلَِّل

 تصاريفِه في يدور أصٍل من رٍعفَ اقتطاع وَأ ،خرىُأ صيغٍة من صيغٍة وَأ ،لفٍظ من لفٍظ استخراج

   اللفِظ في بينهما تناسٍب مع أكثر، أو أخرى كلمٍة من كلمٍة ذُخََأ هنََّأِب هفَرع ْنم ومنهم .)3(صُلاَأل

  

                                                       
 .171\3 اللغة، مقاييس ممعج فارس، ابن ؛347-346\2 العين، كتاب أحمد، بن الخليل: ينظر  )1(
 ).شقّ(مادة العرب، لسان منظور، ابن 

 .346\1 اللغة، في المزهر السيوطي،: ينظر  )2(
 .206ص وقضاياه، مفهومه اللغة فقه الحمد، محمد ؛219/ 2 واإلعراب، البناء علل في اللباب العكبري،: ينظر  )3(
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 ،الهيئِة في ومغايرتها معنى، مناسبتها بشرط أخرى صيغٍة ْنِم أكثر وَأ صيغٍة نزع أو والمعنى،

  . )1(كاتب كتب: نحو

 يكاد جامعاً تعريفاً توردأ سيبويه، كتاب في الصرف أبنية كتابها في الحديثي خديجة أن إلّا   

ْجيمع اتعريفالتَّ جميع و ابقة،السعرلمناسبٍة أخـرى، من أكثر وَأ كلمـٍة ـذُخَْأ االشتقاقُ" : فته 

 المعنى على ِةالثَّانيب ليدلَّ والمعنوي؛ اللفظي األصـل في منه والمأخوذ ،المـأخوذ بين

 . )2( "معاً هما أو حركاتها أو حروفها بعض اختلفت سواء ألجلها، مفيـدة زيادة مع األصـلي

   نرى اصطالحاً، االشتقاِق تعريف في واالختالف التباين هذا أمام بأن هذه في اللغِة علماء 

 ما، تغيير مع أخرى من بنية أخذ: وهو يغادروه، لم واحٍد وإطاٍر واحٍد فلٍك في داروا اتالتَّعريف

  .جديدٍة بنيٍة لكلِّ المعنى مناسبة مع

  .العلماِء نَظَِر هِةوج ِمْن المشْتقاتُ: الثَّاني المطلب

   إلى ونالنَّحوي ذهب يتحمُل ما المشتقَ أن وهذا مير،الض الحكم الجاريِة بالمشتقاِت خاص 

فة المفعول، اسم ،فَاِعلال اسم: نحو الفعل، جرىمالمبالغة، صيغة ،التَّفضيل اسم المشبهة، الص 

وتَيحمير المشتقُ ُلمإْنف ،ظاهراً يرفع لم إذا الض مير يتحمل لم ظاهراً رفعنحو ،الض :زيد قائم 

 اسميو اآللة، اسم: ذلك من واستثنوا ،الضمير يتحمل فال بقائم مرفوع ):غالماه(ف غالماه،

حملتَتَ ال هابأنَّ: وقالوا والمكان، مانالز نِْعِف مير،الضدهذا: قولنَ ام يتحمل لم) مفتاح(ـف ،مفتاح 

 ما عندهم فالمشتق مير،الض يتحمل لم مشتق) مرمى(ـف مرمى، هذا: قولك ندع وكذلك ،الضمير

   عندهم المشتقَ ألن فذلك صوص؛الخُ بهذا وهاصخَ حين همو ،الفعِل عمَل ويعمُل ،الصفة يرادفُ

                                                       
 . 346/ 1 اللغة، في المزهر السيوطي، ؛62ص لصرف،ا في المفتاح كتاب ، الجرجاني القاهر عبد: ينظر  )1(

 .246 ص سيبويه، كتاب في الصرف أبنية الحديثي، خديجة )2(
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 يعين موصوٍف على المشتق يجري أْن بد ال فيه الذاِت وإلبهاِم وحدث، مبهمة ذاٍت على دلَّ ما

  . )1( ظاهراً اسماً يرفع أو ضميراً، يتحمل ثم ومن ،ذاتال هذه

 الصفة المبالغة، صيغ المفعول، اسم ،فَاِعلال اسم: هي المشتقات بأن رفيونالص يرى حين في 

  .  )2(والمكان الزمان اسما ،التَّفضيل اسم المشبهة،

 حاةالنُّ ذكره ما على يقتصروا ولم ،اللغة من واسعاً نطاقاً تأخذ عندهم فالمشتقات اللغويون أما  

3 (وغيرها ةالثُّالثي أصولها من الكلمة تقاليب جميع تشمل فهي مشتقات،ال في رفيونوالص(.  

 الثَّالث المطلب :االشتقاِق َأقسام:  

  :غيرالص أو األصغر االشتقاق -1

 الحروِف في منه والمشتق قُشتالم ويتحد ،واحدٍة لغويٍة لمادٍة عينم تركيٍب في ينحصر إذ    

 كتاب،: هانِْم نأخذَ أْن يمكن) كَتَب: (نحو المعنى، من قدٍر على ويحافظُ رتيب،التَّ وفي األصلية

 يقصد الصغير فاالشتقاقُ انتشاراً، االشتقاق أنواع أكثر من النوع هذا يعدو ،...مكتوب كاتب،

 جامعاً يكون الَّذي األصل، هذا معنى إلى لاألص عن المتفرعة المشْتَقّات جميع رجوع :به

  . )4( العام االشتقاق اسم عليه أطلقَ مْن المحدثين ومن األحوال، أغلب في بينهما مشتركاً

 تَأخذَ أْن هو : "قائالً الخصائص كتابه في) ـه 392 ت(جني ابن يعرفه: الكبير االشتقاق -2

 راكيبالتَّ تجتمع واحداً، معنًى )5(تةالس تَقاليِبِه وعلى عليه فَتعقد ، الثُالِثيِة األصوِل من َأْصالً

   و الصفة ِبلطف رد) عنه (ذلك من شيء تباعد وإْن عليه، منها واحٍد كلِّ من يتصرف ما و الستة

  
                                                       

 -246ص سيبويه، كتاب في الصرف أبنية الحديثي، خديجة ؛206-205\1 مالك، ابن ألفية شرح عقيل، ناب: ينظر  )1(
247. 

 .247ص نفسه، المكان الحديثي، خديجة )2(
 .246ص نفسه، المكان الحديثي، ديجةخ )3(
 األفعال تصريف الفاخري، صالح ؛248ص ن،. م الحديثي، خديجة ،134\2 الخصائص، جني، ابن: ينظر  )4(

 .58-57ص اللغة، فقه الواحد، عبد علي ؛193 ص والمشتقات،
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, ظمالع تُْربجكَ, دةوالشِّ القوة على للداللَة دائماً فهي, )ر ب ج (تقليب ذلك ومن إليه، التأويل

 من كلمة أخذُ هوو ترتيباً، ال حروفاً كلمتان فيه اتحدت ما هوو .)1( "قويتهما: أي, الفقير وجبرت

 ِفوحرال نوِع في بينهما تشابٍه مع ،اآلخر على بعضها بتقديِم وذلك ها،ِفوحر بتغييِر أخرى كلمٍة

  .)2 (اشتقاقياً باًوقل ،وياًغَلُ اًبلْقَ يِمسوي  وقل، ولق، لقو، لوق، قول،: نحو ها،وعدِد

  : األكبر االشتقاق -3

 مخرجين أو مخرج في الحروف بقية مناسبة مع الحروف، أغلب في كلمتان فيه اتحدت ما هو  

 مع المخرج في يتناسب العين حرف أن هو هق،والنّ عقالنّ بين الحاصل فاالتحاد متقاربين،

 فحرفا وثلب، ثلم وكذلك ،)الحلق من مخرجهما أي( حلقيان، حرفان همانَّإ حيث الهاء، حرف

  .)3 (الشفتان مخرجهما: أي شفويان، والباء الميم

  :حتالنَّ أو الكبار االشتقاق -4

 ك،بقاء اُهللا أطاَل من :لبقةوالطَّ ك،زِع دام من :معزةكالد حت،بالنَّ ينالنَّحوي عند فَِرع ما وهو  

  .)4( "ما عبارٍة حروِف بعِض من مركب لفظٌ يؤخَذ أْن") : ـه316 ت ( السراج ابن فهعر وقد

 وفق ،)قاتتَشْالم( ب والمعنون ،غيرالص االشتقاق ضمن الفصل هذا في الباحث سيسير وعليه  

 اسم المشبهة، الصفة المفعول، اسم ،فَاِعلال اسم: إلى المشتقات تصنيف من حاةالنُّ إليه ذهب ما

  .هاِلْعِف  مَلع عمُلت التي  وهي التَّفضيل،

  

                                                       
 بتقـديمِ  وذلك حروِفها، بتغييِر أخرى كلمٍة من كلمة أخذُك ترتيباً، ال حروفاً اتكلمال فيه اتحدت ما هو: الستة التقاليب ) 1(

 قَلْباً  كذلك ىسِموي وقل، ولق، لقو، لوق، قلو، قول،: نحو وعدِدها، الحروِف نوِع في بينهما تشابٍه مع اآلخر، على بعضها
 فـن  في العرف ذاش الحمالوي، ؛248ص ،سيبويه كتاب في الصرف أبنية ديثي،الح خديجة :ينظر ،اشتقاقياً قلباً وأ لُغَوياً،

 50-49 ،الصرف

 .50-49 ،نفسه المكان الحمالوي، ؛248ص ،نفسه المكان ديثي،الح خديجة: ينظر) 2(
 .249ص ،ن .م الحديثي، خديجة: ينظر) 3(
  .18 ص االشتقاق، رسالة ، السراج ابن) 4(
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  .ِلاِعالفَ اسم عماُلِإ: الثّاني المْبحثُ

 ل المطلبالفَاِعل اسِم تَْعِريفُ: اَألو:  

    يعفي أهميةً المشتقات أكثر من فَاِعلال اسم د رو النَّحوي رسينالدسواء، حٍد على فيالص 

 حيثُ من المضارع بالفعل ِهِهبشَِلو جهة، من الكالم في صيغه استخداِم كثرِة إلى أهميته وترجع

  .)1(أخرى جهٍة من والداللة الصيغة

  :داللته تحديِد و الفَاِعل اسم تعريِف في العلماء وتفاوت  

 ومكِرم، كضارب، المضارع، الفعِل على يجري ما: بأنَّه المفصل في الزمخشري ذكر فقد   

   ،)2(واإلضمار واإلظهار أخيِروالتَّ التَّقديِم في الفعِل عمَل ويعمُل ومنطلق،

  . )3 ("وفاعله والحدوث الحدث على دلَّ ما هو": هشام ابن وعرفه

 اللفظ أما المعنى، و اللفِظ في الفعل مجرى الجاري االسم وهو: بقوله فعرفه يعيش ابن أما  

 فإذا ضرب، هو الَّذي علهِف على جاٍر فهو ضارب :نحو وسكناته، حركاته في عليه جاٍر هفألنَّ

 يِف عليه وحمَل مجراه ىرجفَ ،والمعنى اللفظ جهِة من مثله صار االستقبال أو الحال به ريدُأ

   .)4(العمل

 الحدوث، بمعنى به قام لمن فعل من اشتق ما: "بقوله فَاِعلال اسم فعرف الحاجب ابن  أما   

 ،مضمومة بميم المضارع صيغة على ثيالثُّال غير ومن فَاِعل، على المجرد الثُّالثي من وصيغته

  .)5"(اآلخر قبل ما وكسر

  

                                                       
 .194ص ، والمشتقات والمصادر األفعال تصريف الفاخري، صالح: ينظر )1(
 .270ص اللغة، علم في المفصل الزمخشري، :ينظر )2(
 .65\2 التَّوضيح، على التَّصريح شرح األزهري، خالد ؛216\3 مالك، ابن ألفية إلى مسالكال أوضح هشام، ابن )3(
 .68\6 المفصل، شرح يعيش، ابن: ينظر )4(
 .3/245 الوافي، النَّحو حسن، عباس ؛2/198 النَّحو، في الكافية ،الحاجب ابن )5(
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 فة:" هبأنَّ مالك ابن فهوعرالص الحركات مطلق في الجارية الحدث فَاِعل على الةالد كناتوالس 

  .)1("الماضي أو المضارع لمعنى المفيدة والتأنيث، ذكيرالتَّ حالتي في أفعالها، من المضارع على

 ومن الحدث على للداللة مشتق وصف الفَاِعل اسم بأن القدامى، العلماء ذكره ما ازإيج ويمكن   

 المضارع الفعل على جار الوصف هذا وأن الغالب، في الثُّبوت وليس التَّجدد تفيد داللة منه، وقع

  .واالستقبال الحال على داللته وفي تصريفه، في

 القدامى العلماء عن منهم أي يخْرج يكاد فال القدامى، هجن على ساروا فقد المحدثون العلماء أما  

 من اشتق ما هو فَاِعلال اسم نَأِب: الحمالوي رىي و داللته، وتحديد الفَاِعل اسم تعريف في

 تؤخذُ صفةٌ:" ويقول الغالييني فهويعر ،)2(به تعلق أو الفعل، نهِم عقَو ْنمِل ،فَاِعللل مبني مصدٍر

 ال الحدوث، وجه على به، قام أو بها الموصوف من وقع معنى على لتدلَّ  ؛المعلوم علالف  من

 وخديجة ،)4(حسن عباس: ومنهم التَّعريفات، هذه عن اآلخرون العلماء يخرج وال ،)3("الثُّبوت

  .)5(الحديثي

   

  

  

  

  

  

  
                                                       

 .136ص المقاصد، وتكميل الفوائد تسهيل مالك، ابن )1(
 .75ص الصرف، فن في العرف شذا الحمالوي،: ينظر )2(
 .182\1 العربية، الدروس جامع الغالييني، )3(
 .3/238 الوافي، النَّحو حسن، عباس: ينظر )4(
 .259ص سيبويه، كتاب في الصرف أبنية الحديثي، خديجة: ينظر )5(
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أبنيته" الفَاِعل اسم ِصياغةُ: الثّاني المطلب:"  

  :الثُّالثي لالفع من صياغته :أوالً

 صاغُي د الثُّالثي الفعل من فَاِعلال اسمرجتعـالى  قوله في كما وذلك ،)1()فَاِعل (زنة على الم:   

اَأماِئَل وْر فَلَا الستَنْه )2(، فكلمة ) يقـول  ذلك وفي سأل، الثُّالثي الفعل من فَاِعل اسم) ائلالس 

                                                       :  )3()هــ672 ت( مالك ابن

   كَغَذا يكون، ثَالثٍة ِذي ِمْن                ِإذا: فاِعٍل اْسم صغْ كَفاِعٍل        

 فعٍل كل في مقيس وذلك ،فَاِعل مثال على به جيء ،الثُّالثي الفعل من فَاِعلال اسم بناء ريدُأ فإذا  

 وغدا ذاهب، فهو وذهب ضارب، فهو ضرب: نحو ،الزماً أو كان متعدياً ،)فَعَل (وزن على كان

 فقياسه متعدياً كان فإن ،الزماً أو متعدياً يكون أن فإما )فَِعل (وزن على الفعل كان فإْن ،غاٍد فهو

 أو ،الزماً كان وإن م،عاِل فهو وعِلم راكب، فهو رِكب: نحو ،فَاِعل على هفاعِل اسم يأتي أْن أيضاً

 هو وهذا  ،)4 (سماعاً إال فَاِعل منهما فَاِعلال اسم في يقال فال العين بضم) فَعل (على الثُّالثي كان

                                                               : )5(بقوله المراد

     ِعْلفَ ِقياسه بْل معدى غَْير             وفَِعل فَعلْتُ في قليٌل وهو       

 ،)فَعَل (من) فَاِعل (وزن على يأتي فَاِعلال اسم أن إلى) ـه769ت ( عقيل ابن أشار وقد    

  .)6 (حامض فهو مضح: نحو

   

   
                                                       

 ص والمفعولية، الفاعلية على الدالة المشتقات الفقراء، الدين سيف ؛134/ 3 ،مالك ابن ألفية شرح عقيل، ابن :رينظ  )1(
 .135/ 3 عقيل، ابن شرح في التَّسهيل نهر، هادي ؛18

 .10\93 الضحى،   )2(
 . 134\3 ،س .م عقيل، ابن  )3(

 .75ص ،الصرف فن في العرف شذا الحمالوي، ؛134\3 ،س .م عقيل، ابن ؛112 \2 المقتضب، المبرد،: ينظر  )4(
 .  36 األلفية، مالك، ابن  )5(

  .134\3 ،س .م عقيل، ابن :ينظر) 6(
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 فاره، فهو فَره: كلمتان إال فَعل من يأت لم:" وقال ،ذلك في خالفه) ـه911ت ( يوطيالس أن إال

 .)1(" والضم بالفتح فهي ومثَُل، حمض وأما عاقر، فهي المرأة وعقُرت

  :الثُّالثي غير من فَاِعلال اسم بناء: ثانياً

 وكسر مضمومة، ميماً مضارعه حرف بإبدال فتكون الثُّالثي، غير من فَاِعلال اسم صياغة أما 

 قيممستال (فكلمة ،))2 المستَِقيم الصراط هِدنَاا : تعالى قوله في كما وذلك ،مطلقاً آخره قبل ما

 من مكسوراً كان سواء كذلك فَاِعلال اسم ويبنى ،)استقام (الثُّالثي غير الفعل من فَاِعل اسم) 

 وواصل مدْحِرج، فهو يدْحِرج ودْحرج مقاِتل، فهو يقاِتُل قاتََل: فتقول مفتوحاً، أو المضارع،

  :)4(مالك ابن يقول ذلك وفي. )3(ْحِرجمتَد فَهو يتَدْحرج وتَدْحرج مواِصل، فهو يواِصُل

  ِلـكالمواِص الثَّالِث ِذي ِرـغَْي ْنـِم          ـلفَاِعـ ـماْس المضاِرِع ةُــوِزنَ     

     تْلُو ِرـكَْس ْعــمطْلَقَ اَألخيِر ماًـم           ضِبق ـْدقَـ ـٍدزاِئ ـِمِمي ـِموـاس.  

 فقد اللغة، نصوص في فَاِعل اسم فعٍل لكل يكون أْن الضروري من سلي أنّه اإلشارة من بد وال

 ألّا بنا يجدر ولذا إليها، يحتاج حين وتكثر تنمو فالمشتقات إليه، الكاتب أو المتكلم يحتاج ال

 قروناً تظل فقد مشتقاتها، معها عرفت نشأتها في عرفت حين والمصادر األفعال أن نتصور

  . )5(المشتق إلى الحاجة دون وحده المصدر أو ،وحده الفعل إال بها وليس

  

  
                                                       

 .81\2  اللغة، في المزهر السيوطي،   )1(
 .6\1 الفاتحة،   )2(
)3(   خالد ؛137\3 ك،مال ابن ألفية شرح عقيل، ابن ؛77-74\1 المقتضب، المبرد، ؛282\4 الكتاب، سيبويه،: ينظر  

 ؛25 ص والمفعولية، الفاعلية على الدالة المشتقات الفقراء، الدين سيف ؛79\2 التَّوضيح، على التَّصريح شرح األزهري،
 .3/136 عقيل، ابن شرح في التَّسهيل نهر، هادي ؛3/245 الوافي، النَّحو حسن، عباس

 . 37ص األلفية، مالك، ابن   )4(

 العدد الثامن، المجلد القاهرة، اللغة، علوم مجلة الكريم، القرآن في الفاعل اسم أبنية علي، عيسى شحاتة عيسى: ينظر   )5(
 .228ص ،2005 األول،
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- اُل: الثَّالث المطلبالفَاعِل اسِم إْعم:  

 اسم ويعمُل والمعنى، اللفظ في مجراه ويجري منه، شتقي الَّذي الفعل َلمع فَاِعلال اسم يعمُل    

 أريد وإذا عليه، فرع نَّهأل بتة؛مرت إلى يرتقي ال هلكنَّ له، لمشابهته المضارع الفعل عمل فَاِعلال

):" هـــ 180ت( سيبويه ويقول ،)1(والمعنى اللفظ جهة من مثله صار االستقبال، أو الحال به

 ردتَأ فإذا المعنى، في المفعول في المضارِع الِفعل مجرى جرى ذيالَّ فَاِعلال اسم من باب هذا

 فمعناه غداً، زيداً ضاِرب هذا: قولك لكوذ ،منوناً نكرةً كان يفعُل في أردت ما المعنى من فيه

   )2 (".غداً زيداً يْضِرب هذا: مثل وعملُه

 مجرى الجاري هو الفعل عمَل يعمُل الَّذي العامل فَاِعلال اسم أن واعلم:" يعيش ابن ويقول  

 فهو ضارب،: نحو وسكناته، حركاته في عليه جاٍر فألنَّه اللفظ أما نى،والمع اللفظ في الفعل

 اللفظ جهة من مثله صار االستقبال، َأو الحال َأردت ِإذا أما يضرب، هو الَّذي الفعل من مشتق

 في االسم على المضارع الفعل ملح كما العمل، في عليه وحِمَل مجراه، وجرى والمعنى،

   .")3(اإلعراب

 ولعل المضارع، فعلال مجرى الجاري فَاِعلال اسم أعمل هأنَّ سيبويه، كالم على يالحظ ومما  

 من عندهم يعمل الَّذيف المضي، على الالد فَاِعلال اسم إعمال عدم إلى البصريين دفع ما هذا

 لُّدي وال ،االستمرارية على دالٌّ المضارع الفعل أن وبما فيه، أنت ما على دلَّ ما ين،فَاِعلال أسماء

 أن إليه اإلشارةُ ردْجتَ مماو .ماضيال عمل يعمل وال المضارع عمل يعمل  فإنّه ،المضي على

يعمُل فَاِعلال اسم ع4(جمعاً أو ىمثنً أو مفرداً، أكان سواء منه، اشتق الَّذي الفعِل َلم(.  

  

                                                       
 . 84\4 المفصل، شرح يعيش، ابن ؛4/148 ،المقتضب المبرد،: ينظر   )1(
  ؛164\1 الكتاب،: سيبويه  )2(
 .84\4 س،. م: يعيش ابن   )3(
    . 293\1 النَّحو، في العمدة مسعد، فائز المنعم عبد ؛123\1 المقرب، عصفور، ابن: ينظر   )4(
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  : فَاِعلال اسم إعمال شروط

  :التَّعريف "أل" ـب المحلى فَاِعلال اسم: أوالً

 فإْن الماضي، من أو المضارع من شتقا سواء منه، اشتق الَّذي الفعل عمل فَاِعلال اسم يعمل 

 وسمعت حجراً، اربالض شاهدت: نحو شرط، أو قيد دون مطلقاً عمل التّعريف "أل " صلة كان

  : )2(مالك ابن يقول ذلك وفي ،)1( اَهللا الذاكرين

  . تُِضياْر قَِد ِإْعمالُه وغْيِرِه                    المِضى فَِفي أل ِصلَةَ يكُْن وِإْن        

 ومستقبالً ماضياً عمل والالم، لأللِف صلة فَاِعلال اسم وقع إذا هأنّ: مالك ابن كالم من نالحظ   

 ،اآلن زيداً الضارب هذا: فتقول ،جملةً تكون أْن الصلة حق إذْ الفعل، موقع حينئذ لوقوعه ؛وحاالً

 التَّعريف "أل"ـب المحلى الفَاِعل اسم لإعما على المكية السور في ورد ومما. )3(أمس أو غداً أو

  :اآلتي في بينهنُ

  :فَاِعلال رفع -1

 السور في واحد موضع في اًظاهر فَاِعالً التَّعريف )أل(ـب المحلى فَاِعلال اسم رفع حيث 

  : في وذلك المكية،

  .))4مِبيٍن ضلَاٍل ِفي ُأْولَِئك اللَِّه ِذكِْر من قُلُوبهم لِّلْقَاِسيِة فَوْيٌل  :تعالى قال  

                                                       
)1(   التَّوضيح، على التَّصريح شرح األزهري، خالد ؛217\3 مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح هشام، ابن: ينظر  
 في التَّسهيل نهر، هادي ؛293\1 نفسه، المكان مسعد، فائز المنعم عبد ؛3/147 النَّحو، معاني السامرائي، فاضل ؛11\2

 .3/138 عقيل، ابن شرح
 . 35ص األلفية، مالك، ابن   )2(

)3(   ؛110\3مالك، ابن ألفية على مالك ابن ألفية شرح عقيل، ابن ؛124 -123 \1 المقرب، عصفور، ابن: ينظر  
 .138ص العربية، علم في اللؤلؤة السرمري،

 .22\39 الزمر،  )4(
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 القسوة وهذه ،فَاِعله وهو ،)قلوبهم (ورفع التّعريف، "أل"ـب المعرف) القاسية( فَاِعلال اسم عمل

 ال صلب :أي ،قاٍس وقلب المشبهة، الصفة معنى فَاِعلال اسم حمل إذْ قلوبهم، في ودائمة ثابتة

 . )1(يلين وال ،يرق

  :به المفعول نصب -2

  درور في مواضع خمسة في به للمفعول النّاصب التَّعريف )أل(ـب المحلى فَاِعلال اسم والس 

  :وهي ،المكية

  .))2 ِذكْراً فَالتَّاِلياِت  :تعالى قال - أ

  دروعمل شرط، أو قيد دون  يعمل وعندها ،التَّعريف" أل"ـب مقروناً) الياتالتّ( فَاِعلال اسم و 

 هم أو القرآن، يتلون نالَّذي المالئكة الياتبالتَّ وأراد الكريم، القرآن اهن )ذكراً(و ،)ذكراً (في

  . )3(المطلق المفعول عن نائباً) ذكرا (تعرب أن ويجوز القرآن، قراء جماعة

  .))4ِوقْراً فَالْحاِملَاِت  - ب

 هيو به، مفعول أنَّه على) قراِو (ونصب التّعريف، "أل"ـب معرفٌ الفَاِعل اسم :الحامالت 

5(األربع ذوات تحمل كما الماء تحمل حابالس(.  

  .))6 َأْمراً فَالْمقَسماِت - ج 

 المالئكة هي: والمقسمات المقَِسمة، جمع وهو قسم، باعيالر الفعل من فَاِعل اسم :المقسمات   

   وهي ،وغيرها واألرزاق األمطار، من األمور تقسم فهي مختلفة، وأمور شؤون في اهللا يرسلها

                                                       
 إعراب في الجدول صافي، محمود ؛4/458القدير، فتح الشّوكاني، ؛7/183 السعود، أبي تفسير سعود،ال أبو: ينظر   )1(

 .170\2 وبيانه، وصرفه القرآن
 .3\37 الصافات،  )2(
 .41\12 س،. م صافي، محمود ؛465\4 العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر عطية، ابن: ينظر   )3(
 .2\51 الذّاريات،  )4(
 .323\13 س،. م صافي، محمود ؛5/82 س،.  م ،الشّوكاني:ينظر )5(
 .4\51 الذّاريات،  )6(
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 نصـب حيث ،"أل"ـب معرفاً فَاِعلال اسم وجاء بالمقسمات، عنها عبر ولذا بذلك؛ مأمورة

  . )1( الجمع به أريد مفرد وأمراً ،)أمراً (هب المفعــول

  .))2 َأْمراً فَالْمدبراِت :تعالى قال -د

 من فَاِعل اسم وهي ة،السن إلى السنة من العباد أمور يدبرون الَّتي المالئكة هي: المدبرات   

 أنه على) أمراً (ونصب ،)المدبرات( فَاِعلال اسم عمل حيث المدِبرة، جمع دبر،  الرباعي الفعل

  .)3(حال) أمراً( وقيل ،فَاِعلال السم به مفعول

  .))4 ِذكْراً فَالْملِْقياِت  :تعالى قال - ـه

 وهي ،نذراً أو عذراً آدم بني على سلالر تلقيهو سل،الر على كرالذِّ تلقي المالئكة هي: الملقيات 

" أل"ـــب معرفا فَاِعلال اسم جاء إذْ ملقية، جمع وهي ألقى، باعيالر الفعل من فَاِعل اسم

 . )5 ()ذكراً( به المفعول ونصب

  :الحال نصب -3

 لمكية،ا السور في اثنين موضعين في الحال التَّعريف" أل" بـ رفالمع فَاِعلال اسم نصب   

 :امهو

  .))6يْسراً فَالْجاِرياِت : تعالى قوله في - أ

                                                       
 .323\13 وبيانه، وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، محمود ؛4/398الكشاف،  ،الزمخشري: ينظر )1(
 .5\79 النازعات،  )2(
)3(   س،. م صافي، محمود ؛403\8 المنثور، الدر ،السيوطي ؛1269\2 القرآن، إعراب في التبيان العكبري، :ينظر  

15\225. 
 .5\77 المرسالت،  )4(
)5(  س، . محمود صافي، م؛ 8/382، س. م ، السيوطي ؛2/1262 العكبري، التبيان في علوم القرآن، :ينظر 

15\198-199. 
 .3\51 الذّاريات،  )6(
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 على يسراً ونصب التّعريف، " أل"ـب معرفاً جاء إذْ ،)يسرا (في) الجاريات ( لفَاِعلا اسم عمل

 فنالس: يسراً بالجاريات والمقصود ة،رسيم: أي الحال، موضع في مصدر) يسراً( ـف الحال،

  .)1(وسهولة يسر ذا جرياً: أي سراًي البحر في تجري

  .))2ضْبحاً والْعاِدياِت: تعالى لقا - ب

   دربمعنى) ضبحاً (ونصب" أل"ـب معرفاً) العاديات (فَاِعلال اسم و كما الحال، على ابحاتالض 

 صوت: بحوالض ،ضبحاً يضبحن باب من المطلقة، المفعولية على) ضبحاً( تنصب أن ويمكن

  .)3 (تعدو وهي لخيلا أنفاس

  :المطلق المفعول نصب -4

   درفي مواضع عشرة في المطلق للمفعول بالناص التَّعريف "أل"ـب المعرف فَاِعلال اسم و 

  :ومنها ،المكية السور

  . ))4 صفّاً والصافَّاِت :تعالى قال - أ

 وفيه التّعريف، "أل"ـب معرف هوو صفّ، الثُّالثي الفعل من مشتق فَاِعلال اسم ):الصافات  ( 

 هم افاتالص باراعت عند وذلك ،"نفوسها" تقديره محذوف همفعولو فَاِعله، هو مستتر ضمير

 في فَاِعلال اسم وعمل ير،الطَّ افاتالص اعتبرنا إذا "أجنحتها" أو ماء،الس في المصطفون المالئكة

   . )5(مؤكد مطلق مفعول هأنَّ على ونصبه) صفا(

  . ))6 زْجراً فَالزاِجراِت :تعالى الق - ب

                                                       
 .284\7يش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، ؛ محيي الدين درو7/435أضواء البيان،  الشنقيطي، :ينظر  )1(
 .1\100 العاديات،  )2(
إعراب القرآن الكريم  محيي الدين درويش، ؛481\5 القدير، فتح الشّوكاني،  ؛4/793 الكشاف، الزمخشري،: ينظر   )3(

 .386\8 ،وبيانه
 .1\37 الصافات،  )4(
 .363\6 ،س. ممحيي الدين درويش،  ؛1087\2 القرآن، إعراب في التبيان العكبري،: ينظر   )5(
 .2\37 الصافات،  )6(
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 اجرات،الز عامله مطلق مفعول) زجراً( و ،"أل"بـ حلىم) اجراتالز( فَاِعلال اسم جاء    

تفَاِعالال اجراتوالز المالئكة، من جرللز تزجر هاألنّ اإم حاب،الس عن تزجر هاألنَّ اوإم 

 المراد :وقيل قبلها، ما لتأكيد المصدرية على  )زجراً(  صابوانت صائح،والنَّ بالمواعظ المعاصي

المعاصي، أهل يزجرون نالَّذي هم همألنَّ العلماء؛ اجراتبالز األصل في جروالز 1( بقوة فعالد(.  

  .))2ذَْرواً والذَّاِرياِت :تعالى قال - ج

 من معتبر ياحالر وفي ياح،لرا ارياتوالذّ اريات،الذَّ عامله منصوب مطلق مفعول :)ذرواً(   

  .)3( حيناً ولينها حيناً شدتها

  .))4قَْدحاً فَالْموِرياِت :تعالى قال -د

 مفعوالً يكون أْن إما فهو ،)الموريات( التَّعريف "أل"بـ المحلى فَاِعلال باسم) قدحاً(انتصب   

 قادحات، تَقْديره ،حاالً ربْعي أن ويجوز تقدح، تقديره محذوف لفعل أو ،فَاِعلال السم اًمطلق

 ضرب فجعل ار،النّ إخراج واإليراء بسنابكها، ارالنّ توري حين الخيل: هي قَْدحاً ياِتوالْموِر

 انقدح الحجارة حوافرها وأصابت بالليل الخيل تدع إذا: وقيل ناد،بالز كالقدح بحوافرها، الخيل

  .)5(يرانالنّ منها

 في واحد موضع في رفللظّ اصبالنّو" أل"بـ المحلى فَاِعللا اسم ورد :الظَّرف نصب -5

 معرفاً) المغيرات ( فَاِعلال اسم جاء ،))6  صْبحاً فَالْمِغيراِت :تعالى قال :وهو المكية، السور

  .)7 ()صبحاً( الزمان ظرف وهو بعده فيما وعمل ،التَّعريف "أل" ـب

                                                       
 .12/41 وبيانه، صرفه؛ محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن4/386، س. م ، الشّوكاني: ينظر  )1(
 .51/1 الذّاريات،  )2(
)3(    إعراب القرآنالجدول فيصافي،  ؛ محمود5/171ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، : ينظر 

 .13/323 ، وبيانهصرفه
 .100/2 العاديات،  )4(
 .388-15/387 ،س .م صافي، محمود ؛5/482 القدير، فتح ،الشّوكاني: ينظر   )5(
   .100/3 العاديات،  )6(

 .15/387 ،س. م صافي، محمود ؛2/1300 ،القرآن إعراب في التبيان العكبري،: ينظر  )7(
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 ،المكية السور في التَّعريف "أل"بـ المقترن فَاِعلال اسم على ورد ما أن المتأمل على يخفى الو 

 المؤنث جمع بصيغة جاء ،الظَّرف أو الحال، أو المطلق، المفعول أو به، مفعوللل اصبنَّالو

  .السالم

  :التَّعريف "أل "من المجرد فَاِعلال اسم: ثانيا

 ،)1(وجوديين وشرطيين عدميين، بشرطين يعمل هنَّفإ التَّعريف" أل " ْنِم فَاِعلال اسم درج إذا

  :هما فالعدميان

 وأبعد األسماء، إلى أقرب هماألنَّ الموصوف؛ أو المصغر يعمل فال يصغر، وألّا يوصف، ألّا  

 هذا: نقول فال بالفعل، تأويله عن فَاِعلال اسم انجِرخْي والوصف صغيرفالتَّ الفعل، مشابهة عن

بعد إال الوصف يجوز ال ولكن العمل، تمام قبل فَاِعلال اسم  وصف يثح حجراً، بطٌل ضارب 

 .)2(بطٌل حجراً ضارب هذا: نحو العمل، تمام

  : فهما الوجوديان، الشرطان أما

. )3( منوناً كان إذا الفعل عمل يعمل وعندها االستقبال، أو الحال بمعنى فَاِعلال اسم يكون أن -1

   االستقبال، أو الحال معنى في يكون أْن فَاِعلال اسم إعمال في رطُيشْتَ:" ذلك في سيبويه ويقول

 على ذلك يستعمل بل أحد، يوم حمزةَ قاتٌل وحشي وال أمس، عمراً ضاِرب زيد: يقال فال

  .)4("اإلضافة

 ةالدالل يحمل وألّا االستقبال، أو الحال على داالً يكون أن فَاِعلال اسم إعمال في سيبويه شترطي و

 الالد فَاِعلال اسم إعمال جواز عدم خاللها من بين الَّتيو األمثلة بعض وردأ حيث الماضي، على

                                                       
 .12\2 التَّوضيح، على التَّصريح شرح األزهري، خالد: ينظر   )1(
-386ص العرب، كالم معرفة في الذهب شذور شرح هشام، ابن ؛203\2 النَّحو، في الكافية الحاجب، ابن: ينظر   )2(

 .12\2 س، . م األزهري، خالد  ؛387
 .99\4 المفصل، شرح يعيش، ابن: ينظر   )3(
 .107\1 الكتاب، سيبويه،   )4(
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 الفعل مع ولكن يقوم، اهللا عبد إذ وجئت قائم، اهللا عبد إذ جئت: نقول أْن فيمكننا الماضي، على

  . )1( قام اهللا عبد إذ جئت: نقول أْن قبيح الماضي

  :)2( مالك ابن يقول ذلك وفي

ـَـْن كان إْن            ـِلمالع يِف فَاِعلال ماْس ـِهـِلْعكَِف          ٍلــِزـْعمِب مِضيــِه ع

  :ومنها ،قبله شيء على فَاِعلال اسم يعتمد أْن -2

: فنحو المقدر، أما األعداء؟ أنت أضارب: نحو مقدراً، أم ظاهراً االستفهام أكان سواء: االستفهام - 

قادم 3 (عمرو أم زيد(. 

 التفاح، آكٌل زيد: نحو خبراً، وقع إذا فَاِعلال اسم ويعمل مسنداً، فَاِعلال اسم يكون أْن أي المبتدأ، - 

 آكالً زيد كان: نحو الناسخ، خبر وقع إذا فَاِعلال اسم يعمل أي الناسخ، اسم المبتدأ مع ويدخل

،آكالً زيداً ظننت: نحو مبتدأ، أصله كان الَّذي به المفعول الشرط، هذا في ويدخل كما التفاح 

4 (التفاح(.  

 زيد ضارب ما: نحو منه، اشتق الَّذي الفعل عمل يعمل فإنه  بنفي فَاِعلال اسم سبق إذا: النفي - 

 )5 (.خالداً

  )6 (.جبالً طالعاً رجالً يا أي جبالً، طالعاً يا: النداء - 

  أو  فَرسه راكباً أخوك حضر :نحو حاالً، فَاِعلال اسم جاء إذا الوجودية بالشروط ويلحق

  .)7(ضيفَه مكرم رجٌل جاءني: نحو نعتاً،
                                                       

 .107\1 نفسه، مكانال سيبويه،   )1(
 .35ص األلفية، مالك، ابن   )2(
 .293\1 النَّحو، في العمدة مسعد، المنعم عبد ؛12\2 التَّوضيح، على التَّصريح شرح األزهري، خالد: ينظر   )3(
 .107\3 مالك، ابن ألفية شرح عقيل، ابن: ينظر   )4(
 .293\1 ، النَّحو في العمدة مسعد، فائز المنعم عبد :ينظر   )5(
 .293\1 س،. م  مسعد، فائز المنعم عبد ؛107\3 ، مالك ابن ألفية شرح عقيل، ابن :ينظر   )6(
 العربية، اللغة نحو النَّادري، أسعد محمد ؛293\1 س،. م مسعد، فائز المنعم عبد ؛107\3 س، . عقيل،م ابن: ينظر   )7(

 .101-100ص
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  :)1(بقوله الشُّروط هذه مالك ابن أجمل وقد

       ِليوا حرفَ أو استفهاماً وا أو نَفْياً َأو              ِندمسندا َأو صفةً ج.  

   ْجتَودإلى شارةاِإل ر أعملوه فقد ماضياً، فَاِعلال اسم إعمال في البصريين لفوااخَ الكوفيين أن 

 زيداً ضارب هذا: نقوَل أْن يجوز هأنَّ أي الماضي، أو االستقبال أو الحال على داالً أكان سواء

 فَاِعلال اسم عملفَأ ،))2ِبالْوِصيِد ِذراعْيِه باِسطٌ وكَلْبهم : تعالى بقوله ذلك على واحتجوا أمس،

 اآلية هذه في العمل: بقولهم ذلك على يردون البصريين لكن ماٍض، وهو ذراعيه ونصب باسط

  .)3(الماضية الحال لحكاية

 أما:" قال إذ فحسب، اهراًظ فيرفع يعمل الماضي على الالد فَاِعلال اسم أن يوطيالس ويرى   

  .)4( صاحبه قائم ببستان مررت: نحو." فقط يرفع أن فاألصح الماضي

  :اآلتي وهو ،المكية السور في المعتمد العامل فَاِعلال اسم على المقام هذا في وسنقف

  :فَاِعلال رفع : أوالً

   درو ْعتَِمد فَاِعلال اسمالم لاِمالع ِب ِلاِعللفَ عاِفالرصينتَور :  

لَ ورةالصن فَاِعلال اسم: ىاَألوالمنو.  

 يأتي كما وذلك المضاف، فَاِعلال اسم: انيةالثّ ورةوالص:  

 : المنون فَاِعلال اسم: األولى - 

 ،المكية السور في موضعاً عشر اثني في فَاِعلال ورفع ،)المعتمد ( المنون فَاِعلال اسم جاء 

  :منهاو

  . ))1صْدرك ِبِه وضآِئقٌ : تعالى قال - أ

                                                       
 .35ص األلفية، مالك، ابن   )1(
 .18\18الكهف،  )2(
 .100\4 المفصل، شرح يعيش، ابن: ينظر  )3(
 .2/95 الهوامع، همع السيوطي،: ينظر  )4(
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 وضائق مبتدأ،: وقيل المبتدأ، على معتمد هنَّأل الخبر؛ دسم سد بضائق مرفوع فَاِعل) صدرك(  

 البالغية النكت ومن يق،ِضي اقض من ،فَاِعل زنة على) ضائق (فَاِعلال اسم جاء إذْ مقدم، خبر

 )"ضائق (أن ذلك فعلل ؟)ضيق (يأت ولَْم) ضائق (جاء ِلم:" قوله الزمخشري عليها نبه التي

و ثابت؛ غير عارضكان _ وسلم عليه اهللا ىصلَّ _اِهللا رسوَل ألن 2(صدراً اِسالنَّ أفسح(  .  

   .))3 ُأجاج ِملْح وهذَا شَرابه ساِئغٌ فُراتٌ عذْب هذَا الْبْحراِن يْستَِوي وما :تعالى قال - ب

 وقد ،فَاِعلال السم فَاِعل أنّه على )شرابه(  ارتفعو ،فَاِعل وْزن ىلَع) غاِئس ( فَاِعلال اسم جاء  

  .)4(قبله ما على العتماده ؛فَاِعلال اسم عمل

  .))5يْعملُون كَانُواْ ما وباِطٌل: تعالى قال - ج

 أن ويجوز كما ،فَاِعلال السم فَاِعل) ما (و مقدم، خبر وهو ،منوناً) باطل( فَاِعلال اسم جاء   

  .)6(مؤخر مبتدأ) ما(و مقدم، خبر) باطل (تكون

  .))7َألْوانُه مخْتَِلفاً :ىتعال قال -د

 قبله وما باالبتداء رفع ومختلف المحذوف، على ترجع )الهاء(ـــف ألوانه، مختلف قَِلخُ أي    

 وغيرها والعنب والتين والتفاح ،الرمان من أجناسها :وَألْوانُها ،فَاِعل وألوانه خبره، المجرور من

  .)1 (ونحوها والخضرة فرةوالص الحمرة من هيئاتها أو يحصر، ال مما

                                                                                                                                                               
 .11/12 هود،  )1(

)2(   جميع في والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما إمالء ،العكبري؛ 3/186، الكشاف، الزمخشري: ينظر 

 .42ة، ص؛ فاضل السامرائي، معاني األبنية العربي1/35 ،القرآن

 .35/12 فاطر،  )3(

 ؛ 2/200،  ؛ التبيان في إعراب القرآن2/200س، . مالعكبري، : ينظر )4(

 .11/16 هود، ؛7/139األعراف،  )5(

 .1/593 ، العكبري، التبيان في إعراب القرآن :ينظر  )6(

 . 39/21 الزمر، ؛35/27 فاطر، ؛19 ،16/13النَّحل، )7(
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  .))2ُأكُلُه مخْتَِلفاً والزْرع والنَّخَْل :تعالى قال - هــ

 والحجم عموالطّ اللون وفي والرداءة، والجودة عمالطَّ فى هلُكُُأ مختلفاً كونه حال :أي هأكلُ مختلفاً  

مقدرة؛ حال) مختلفاً(و ائحة،والر النخَل ألن مختلفاً يكون حتى فيه كَلَأ ال خروجه وقت والزرع 

 شاربين آكلين الدار لتدخلنو ،غداً به صائداً صقر معه برجل مررت قولهم مثل وهو ،متفقاً أو

 فَاِعٌل هأنّ على) هأكلُ (ورفع أحدهما، على كرالذِّ بإعادة اكتفاء أكلهما يقل ولم ذلك، مقدرين أي

  .)3 (فَاِعلال السم

  .))4 السجوِد ِإلَى يْدعْون كَانُوا وقَْد ِذلَّةٌ تَْرهقُهْم ْبصارهْمَأ خَاِشعةً: تعالى قال - و

 ،يةفَاِعلال على به مرتفع وأبصارهم ،)يدعون( في ضمير من الحال على )خاشعة (نُصبت  

  .)5 (الخضوع بمعنى بصاراإل إلى الخشوع ونسبة

   .))6ِإْبراِهيم يا آِلهِتي عْن َأنتَ َأراِغب قَاَل: تعالى قال - ز

 ،ذلك سوغ الَّذيو الخبر، مسد سد فَاِعل) أنت(و باالبتداء، مرفوعاً) راغب(فَاِعلال اسم جاء   

 ابتداء،) أنت(و ،مقدماً خبراً) راغب (يكون أن ويجوز االستفهام، ألف على) راغب (اعتماد

 في رغب يقال ،الشيء في ونتك فقد النفس، ميل غبةوالر سيبويه، مذهب وهو أصوب اَألولو

  .)7 (فيه وزهد تركه الشيء عن رغب: يقال ه،عن تكون وقد ،أراده أي الشيء

  .))8منتَِشر جراد كََأنَّهْم الَْأْجداِث ِمن يخْرجون َأْبصارهْم خُشَّعاً: تعالى قال - ح

                                                                                                                                                               
 .3/618 س، . م الزمخشري، ؛4/437 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، المحرر: ينظر  )1(

 . 6/141 األنعام، )2(

 2/168 ،، فتح القدير؛ الشّوكاني1/543 ،التبيان في إعراب القرآن  العكبري،:  ينظر)3(

 .68/43 القلم، )4(

 .5/275، س. م، الشّوكاني  )5(
 .19/46 مريم، )6(
 .4/18ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، المحر:  ينظر)7(
 .54/7 القمر،  )8(
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 بعده، فيما فعمل منصوبة، حال وهو ،عِشخَ الثُّالثي الفعل من فَاِعل اسم خاشع، جمع :)خشعاً(  

 وعزة ،الذليل ذلةَ ألن واالنخذال؛ لةالذِّ عن كناية األبصار وخشوع ،)أبصارهم(  فَاِعلال ورفع

  .)1(عيونهما في تظهران العزيز

 :المضاف فَاِعلال اسم: الثانية - 

  :وهو ،المكية السور في واحد موضع في هفَاِعل ورفع مفعوله، إلى المضاف فَاِعلال اسم جاء 

  .))2مْردوٍد غَْير عذَاب آِتيِهْم وِإنَّهْم :تعالى قوله في

  .)3(مقدم خبر وآتيهم مبتدأ، عذاب وقيل ه،فَاِعل) عذاب(و ،إن خبر  الفَاِعل اسم) آتيهم( 

  :به المفعول نصب :ثانياً

 اسم تقسيم الباحثُ وآثر موضع، من أكثر في به المفعول المعتمد العامل فَاِعلال اسم نصب  

  :يأتي كما أقسام، ثالثة إلى به للمفعول اصبالنَّ فَاِعلال

  :المنون فَاِعلال اسم -1

  درن فَاِعلال اسم وور من موضعاً وعشرين سبعة في به للمفعول اصبالنَّ المنوة السالمكي، 

  :منهاو

  .))4الْوِصيِدِب ِذراعْيِه باِسطٌ وكَلْبهم :تعالى قال - أ

 الَّذي الفعل عمل عِمَل اليوبالتّ الخبر، موضع في وهو بسط، الثُّالثي من فَاِعل اسم ):باسط  (

 ؛للماضي كان وإن هنا فَاِعلال اسم عمل ماوإنِّ فَاِعل،ال السم به مفعول) ذراعيه( و منه، اشتق

  .)5( ذراعيه يبسط: أي المضارع داللة يحمل الفاعل اسم جاء أي ،محكية حال هألنَّ

                                                       
 .  14/66 وبيانه، وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، محمود ؛4/433 الكشاف، ،الزمخشري: ينظر  )1(

 .11/76 هود،  )2(
؛ محيي الدين 1/43  في جميع القرآن، به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاتإمالء ما من العكبري،: ينظر )3(

 3/460درويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، 

 .18 /18 الكهف،  )4(
 رويش،د الدين محيي ؛15/226 المعاني، روح األلوسي، ؛2/148 القرآن، إعراب في التِّبيان العكبري، :ينظر  )5(

 .4/454 ،،إعراب القرآن الكريم وبيانه
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  .))1الْقُبور ِفي من ِبمْسِمٍع َأنتَ وما  :تعالى قال  - ب

 درْسِمٍع(الفَاِعل اسم وم (،نومعموله المنو) ألنَّه الفَاِعل؛ اسم عمل إذْ به، مفعول): ْنم  خبر 

  . )2()ما(ـل

  .))3شَْيئاً واِلِدِه عن جاٍز هو مْولُود ولَا   :تعالى قال - ج

   دراٍز (فَاِعلال اسم و4(فَاِعلال السِم هِب مفعول :)شيئاً( معمولهو ،الخبِر موضِع في) ج(.  

  .))5عبدتُّْم ما عاِبد َأنَا ولَا   :تعالى قال -د

 وعمل ي،بالماض يفسر وال واالستقباِل الحاِل داللةَ موضعال هذا في) داِبع (فَاِعِلال اسم حمَل   

  .)6(المفعولية على ونصبه) ما (في فَاِعلال اسم

  .))7تَشْهدوِن حتَّى َأْمراً قَاِطعةً كُنتُ ما َأْمِري ِفي َأفْتُوِني الملَُأ َأيها يا قَالَتْ   :تعالى قال - ه

 فَاِعلال اسم إعمال مسوغات من وهذا كان،ل خبر وهو قطع، الثُّالثي من فَاِعل اسم :)قاطعة(    

 في أبت ال أي ،فَاِعلال السم نصوبم به مفعول: ) أمراً(ومعموله و منه، اشتق الَّذي فعله عمل

8(معي حاضرون وأنتم اإلَّ أمٍر أي(.  

  .))9عْبده ِبكَاٍف اللَّه َألَْيس  :تعالى قال - و

 به مفعول :)عبده(هومعمولو ليس، خبر محالً منصوب لفظاً مجرور وهو فَاِعل، اسم :)كاٍف   (

  .)10(عامة الجنس أو بي،النّ: والمراد ،فَاِعلال السم

                                                       
 .35/22 فاطر،  )1(
 .6/282 ،س.  مرويش،د الدين محيي: ينظر  )2(
 .31/33 لقمان،  )3(
 .6/110 ، س. م درويش الدين محيي  ؛9/74 المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر الحلبي، السمين: ينظر )4(
 .109/4 الكافرون،  )5(
 .5/507؛ الشّوكاني، فتح القدير،  8/523، تفسير البحر المحيط، حيانأبو : ينظر  )6(
 .27/32 ،النَّمل  )7(
 .5/510 س،. م ،درويش الدين محيي ؛7/70 س،. م ،حيانأبو : ينظر  )8(
 .39/36 الزمر،  )9(
 .6/517 ،إعراب القرآن الكريم وبيانه درويش، الدين محيي ؛7/413 ،تفسير البحر المحيط حيان، أبو: ينظر  )10(
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   .))1 ِحساِبيْه ملَاٍق َأنِّي ظَنَنتُ ِإنِّي  :تعالى قال - ز

 مفعول هأنَّ على) حسابي (ونصب فعله، عمَل عِمل فَاِعل اسم وهو مرفوع، إن خبر: ) مالق(

  . )2(به

  .))3ِطيٍن ِمن بشَراً خَاِلقٌ ِإنِّي  :تعالى قال - ح

 اسم وحمل ،منصوب به مفعول :)بشراً( و ،خبراً جاء هألنَّ فعله؛ َلمع َلِمع فَاِعل اسم ):خالق (

  .)4(سأخلق :أي االستقبال، داللة) خالق (الفَاِعل

  .))5غَداً ذَِلك فَاِعٌل ِإنِّي ِلشَْيٍء تَقُولَن ولَا :تعالى قال -ط

 درفَاِعل( اِعلفَال اسم و (خبر ،و بعده، فيما عمل اليوبالتَّ معتمداً، فجاء إن)موضع في: )ذلك 

  .)6( به مفعول نصب

  .))7آثَاِرِهْم علَى نَّفْسك باِخع فَلَعلَّك :تعالى قال - ي

 ِمَل فَاِعل اسم: باخعَل عم8(فَاِعلال السم به مفعول) نفسك(و ،خبراً جاء إذْ فعله ع(.  

  .))9 ِإلَْيك يوحى ما بْعض تَاِرك فَلَعلَّك  :تعالى الق - ك

  .)10 ()بعض ( به المفعول ونصب ،)لعل(لــ  خبراً) تارك (الفَاِعل اسم جاء  

  .))11الدين لَّه مخِْلصاً اللَّه فَاْعبِد:  تعالى قال -ل

                                                       
 .69/20 الحاقة،  )1(
 .15/66 وبيانه، وصرفه نالقرآ إعراب في الجدول صافي، محمود  )2(
 .38/71ص، ؛15/28 الحجر،  )3(
 .4/192، إعراب القرآن الكريم وبيانه درويش، الدين محيي ؛45ص العربية، األبنية معاني السامرائي، فاضل: ينظر  )4(
 .18/23 الكهف،  )5(
 .4/461 س،. م محيي الدين درويش،: ينظر )6(
 .26/3 الشعراء، ؛18/6 الكهف،  )7(
 .4/437، س. م ؛ محيي الدين درويش، 6/96، س.  م،حيانأبو : ينظر  )8(
 .11/12 هود،  )9(
 .3/398 ،س . م درويش، الدين محيي: ينظر  )10(
 .14 ،11 ،39/2 الزمر،  )11(
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 العبـد  يقـصد  أْن: واإلخالص ،"اعبد "فَاِعل من الحال على منصوباً) مخلصاً (الفَاِعل اسم جاء 

  .)1 ()مخلصاً (مفعول أنَّه على بالنَّصب) الدين(وورد ، -وتعالى سبحانه - اهللا وجه بعمله

 أحـد  في به للمفعول والنّاصب بالنّون المقترن الفَاِعل اسم ورد: بالنون المقترن الفَاِعل اسم -2

  : ومنها المكية، السور في موضعاً عشر

                                                       
 .4/448، فتح القدير، الشّوكاني: ينظر  )1(
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   .))1جرزاً صِعيداً علَْيها ما لَجاِعلُون وِإنَّا:  تعالى قال  - أ

 بمعنى وهو إلن، خبراً جاء إذْ العمل، شروط استوفى وقد جاعل، جمع فَاِعل اسم : )جاعلون(   

 أي ،ياًثان به مفعوالً) صعيداً(و أول، به مفعوالً) ما (نصبو ،صييروالتَّ حال إلى حال من قلالنَّ

  .)2(بنبات متزين غير تراباً ذلك كلَّ  يرجع

  .))3 الْبطُون ِمنْها فَماِلُؤون ِمنْها لَآِكلُون فِإنَّهْم : تعالى قال -ب

 به مفعول) البطون(و ون،بالنُّ مقترناً جاء مالئ، جمع وهو ،)مأل (الفعل من فَاِعل اسم :)مالئون( 

  .)4(فَاِعلال السم

  .))5الدين لَه مخِْلِصين :تعالى قال - ج

 درين(و الحال، موضع في) مخلصين(  الفَاِعل اسم و6(فَاِعلال السم به مفعول) الد(.  

  .))7 مْحِسِنين ذَِلك قَْبَل كَانُوا ِإنَّهْم ربهْم آتَاهْم ما آِخِذين :تعالى قال -د

  .)8(فَاِعلال السم به مفعول موصول، اسم) ما(و الحال، موضع في وهو فَاِعل اسم :)آخذين( 

  .))9َأْعبد ما عاِبدون َأنتُْم ولَا :تعالى قال - ـه
                                                       

 .18/8 الكهف،  )1(

 إعراب القرآن الكريم درويش، الدين محيي؛ 3/497لكتاب العزيز، ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير ا:  ينظر )2(

 .4/438 ،وبيانه

 .56/53 الواقعة، ؛37/66 الصافات،  )3(

 .14/120 وبيانه، وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، محمود: ينظر  )4(

 .40/65 غافر، ؛31/32 لقمان، ؛29/65 العنكبوت، ؛10/22 يونس، ؛7/29 األعراف،  )5(

 .2/541 س،. م درويش، الدين محيي: ينظر  )6(

 .51/16 الذّاريات،  )7(

 .13/327 س،. م صافي، محمود ؛11/219 المرتل، اهللا لكتاب المفصل اإلعراب صالح، الواحد عبد بهجت: ينظر  )8(

 .109/5،3 الكافرون،  )9(
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 على اقلللع وجاءت موصول، اسم) ما(و المبتدأ، خبر موضع في وهو فَاِعل، اسم :عابدون 

  .)1(عابد فَاِعلال السم به مفعول نصب محل في وهي عظيم،التَّ سبيل

  .))2َأْحقَاباً ِفيها الِبِثين  :ىتعال قال - و

 على حمالً الظَّرف، على منصوب) أحقاباً(و الحال، موضع في) البثين (فَاِعلال اسم جاء  

 .)3(األبد ):أحقاباً (بــ رادوالم الحال، على منصوب ال ،العرب لغة من المشهور

  : المضاف فَاِعلال اسم -3

درو ور في  مواضع أربعة في به للمفعول باصالنّ المضاف فَاِعلال اسمة السيوه ،المكي:  

  .))4 منقُوٍص غَْير نَِصيبهْم لَموفُّوهْم وِإنَّا :تعالى قال - أ

 وهو مرفوع، إن خبر وهو ،لإلضافة ونالنُّ فيه حذفت باعي،الر وفّى من فَاِعل اسم :)موفون (

  .)5(فَاِعلال السم به مفعول)  نصيبهم(و بعده، فيما وعمل العمل شروط استوفى وبهذا مضاف،

  .))6 انِْتقَاٍم ذُو عِزيز اللّه ِإن رسلَه وْعِدِه مخِْلفَ اللّه تَْحسبن فَالَ: تعالى قال - ب

 السم به مفعول أنّه على) رسَل( نصبو بعده، فيما وعمل ،مضاف فَاِعل اسم): مخِْلفَ(   

  .)7(فَاِعلال

                                                       
إعراب القرآن  درويش، الدين محيي ؛12/519 ل،المرت اهللا لكتاب المفصل اإلعراب صالح، الواحد عبد بهجت: ينظر  )1(

 .15/417 ،الكريم وبيانه

 .78/23 النَّبأ،  )2(

 وبيانه، وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، محمود ؛8/405البحر المحيط، تفسير ، حيانأبو : ينظر )3(

15/219 . 

 .11/109 هود،  )4(

 .357-6/356 س،. م صافي، محمود :ينظر  )5(

   .14/47 إبراهيم،  )6(

 .7/211 س،. م صافي، محمود :ينظر  )7(
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  .))1 عضداً الْمِضلِّين متَِّخذَ كُنتُ وما: تعالى قال - ج

 درتَِّخذَ(فَاِعلال اسم وم( ًمضافا، َلِموع عِهِلْعِف َلم )تنصب الَّتي األفعال من وهو ،)اتخذ 

 ثان، به مفعول هأنّ على) عضداً(ونصب ،)المضلين( اَألول به المفعول إلى فأضيف مفعولين،

ويقال ألعوان،ا هنا دوالعض :عض2( وأعزني أعانني،: أي وعاضدني، فالن نيد(.  

  .))3َأْجِنحٍة ُأوِلي رسالً الْملَاِئكَِة جاِعِل :تعالى قال -د

  درالعمل شروط استوفى حيث نعت، جر محل في وهو ،مضافاً) جاعل (الفَاِعل اسم و، 

 ( فتكون خالق، بمعنى) جاعل(الفَاِعل اسم كان اإذ أما ،فَاِعلال السم به مفعوالً) رسالً (ونصب

  .)4(منصوباً حاالً) رسالً

  :المطلق لمفعولا صبن :ثالثاً

درأربعة يف المطلق للمفعول اصبالنّ التَّعريف" أل"ـب المقترن غير المعتمد العامل فَاِعلال اسم و 

  :وهي المكية، السور في مواضع

  .))5فَملَاِقيِه كَْدحاً ربك ِإلَى كَاِدح ِإنَّك نسانالِْإ َأيها يا: تعالى قال

 درن فَاِعلال اسم وكادح (المنو (خبر نصب إذ ،بعده فيما وعمل مرفوع، إن) ًعلى) كدحا 

  .المصدرية

 .))6 شَِديداً عذَاباً ذِّبهْممع َأْو مْهِلكُهْم اللّه قَْوماً تَِعظُون ِلم منْهْم ُأمةٌ قَالَتْ وِإذَ: تعالى قال

درذِّب (الفَاِعل اسم وعمير، إلى مضافاً) معذاباً المصدرية على ونصب الض. 

  .))7الِْهيِم شُْرب فَشَاِربون: تعالى قال

                                                       
 .18/51 الكهف،  )1(
 .4/508 وبيانه، الكريم القرآن إعراب درويش، الدين محيي؛ 4/256حاس، معاني القرآن النَّ: ينظر  )2(
 .35/1 فاطر،  )3(
 .11/247 وبيانه، وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، محمود: ينظر  )4(
 .84/6 االنشقاق،  )5(
 .7/164 األعراف،  )6(
 .56/55 الواقعة،  )7(
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 من وِإن : تعالى وقال المصدرية، على) شُْرب (نصب إذ عامالً،) شَاِربون (الفَاِعل اسم جاء 

) معذِّب (الفَاِعل اسم ورد ،))1شَِديداً عذَاباً معذِّبوها َأْو الِْقيامِة يْوِم قَْبَل مْهِلكُوها نَْحن ِإالَّ ْريٍةقَ

  .المصدرية على) عذاباً (ونصب الضمير، إلى مضافاً

  :الحال نصب :رابعاً

  درور في مواضع أربعة في للحال نّاصبوال قبله، ما على معتمداً العامل فَاِعلال اسم والس 

  :وهما صورتين، فَاِعلال اسم أخذ وقد ،المكية

 :وهو ،المكية السور في واحد موضع في ورد إذ المنون، الفَاِعل اسم: األولى

   .))2ربِه رْحمةَ ْرجووي الْآِخرةَ يْحذَر وقَاِئماً ساِجداً اللَّْيِل آنَاء قَاِنتٌ هو َأمْن :تعالى قال

  .)3(الحال على وقَاِئماً ساِجداً ونصب" قانتٌ " الفَاِعل اسم عمل إذ

 :وهي ،المكية السور في مواضع ثالثة في ورد وقد مفعوله، إلى المضاف فَاِعلال اسم: الثانية- 

  .))4عْبداً الرْحمِن آِتي ِإلَّا والَْأْرِض السماواِت ِفي من كُلُّ ِإن :تعالى قال- أ

  درالحال على) عبداً (ونصب ،)الرحمن (مفعوله إلى مضافاً) آتي (الفَاِعل اسم و.  

  .))5 فَْرداً الِْقيامِة يْوم آِتيِه وكُلُّهْم: تعالى قال-ب 

   درآتي (الفَاِعل اسم و (ًمير مفعوله إلى مضافاالمتصل الض)على) رداًف (ونصب ،) الهاء 

  .الحالية

  .))6واْصطَِبْر فَاْرتَِقْبهْم لَّهْم ِفتْنَةً النَّاقَِة مْرِسلُو ِإنَّا :تعالى قال - ج  

                                                       
  .17/58اإلسراء،  )1(

 . 39/9 الزمر،  )2(

 .7/402 المحيط، البحر تفسير حيان، أبو: ينظر  )3(
 .19/93 مريم،  )4(
 .19/95 مريم،  )5(
 .54/27 القمر،  )6(
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 درْرِسلُو (فَاِعلال اسم وتكون وقد الحال، على) فتنة (ونصب ،)النَّاقَِة (مفعوله إلى مضافاً) م 

   .)1(ألجله مفعوالً

  :الظَّرف نصب: خامساً

روور في مواضع ستة  في رفللظَّ اصبالنّ  باالعتماد العامل فَاِعلال اسم دة، السإذ المكي درو 

  :هما ،بصورتين

  :المنون فَاِعلال اسم :األولى

 درن فَاِعلال اسم ووهي للظرف، ناصباً المكية السور في مواضع ثالثة في المنو:  

  .))2غَداً ذَِلك فَاِعٌل ِإنِّي ْيٍءِلشَ تَقُولَن ولَا : تعالى قال- أ

  .غداً الزمان ظرف ونصب منوناً،) فَاِعٌل (فَاِعلال اسم ورد إذ 

  .))3وقَاِئماً ساِجداً اللَّْيِل آنَاء قَاِنتٌ هو َأمْن : تعالى قال- ب

 درمان ظرف ونصب منوناً، )قَاِنتٌ (فَاِعلال اسم وآناء الز.  

  .))4 شَِديد عذَاب ولَهْم غَضب وعلَْيِهْم ربِهْم ِعند داِحضةٌ حجتُهْم لَه  :تعالى قال- ج

 درةٌ( فَاِعلال اسم واِحضعند (الظَّرف ونصب منوناً، )د.(  

  :المضاف فَاِعلال اسم :الثانية

درور في مواضع ثالثة في رفللظّ اصبالنّ مفعوله إلى المضاف فَاِعلال اسم وة السالمكي، 

  :وهي

  .))5ربِهْم ِعند رُؤوِسِهْم نَاِكسو الْمْجِرمون ِإِذ تَرى ولَْو :تعالى قال- أ

  .عند الظَّرف ونصب مفعوله، إلى مضافاً) نَاِكسو (فَاِعلال اسم جاء 

                                                       
 .2/1195 القرآن، إعراب في التبيان العكبري،: ينظر  )1(
 .18/23 الكهف،  )2(
 .39/9 الزمر،  )3(
 .42/16الشورى،  )4(
 ،32 السجدة،  )5(
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  .))1 فَْرداً الِْقيامِة يْوم آِتيِه وكُلُّهْم :تعالى قال- ب

  .)2 ( به )يوم (الظَّرف ونصب المتصل، الضمير إلى مضافاً) آتي( الفاعل اسم جاء

  .))3شَِديداً عذَاباً معذِّبوها َأْو الِْقيامِة يْوِم قَْبَل مْهِلكُوها نَْحن ِإالَّ قَْريٍة من وِإن :تعالى قال - ج

 في نداء، أو نفي، أو استفهام، على اًمعتمد  يأِت لم  الفاعل اسم أن  إليه اإلشارة تجدر مماو  

  .نعت وأ وحالأ مبتدأ على معتمداً  المكية السور في ورد بل المكية، السور

  :المكية السور في الفَاِعل اسم عمل اآلتي الجدول ويبين

  ".1"   "رقم جدول"                                        

 الوظيفة

 رفع

 فَاِعلال

 نصب

 به المفعول

 نصب

 المفعول

 المطلق

 نصب

 الحال

 نصب

 الظَّرف

 المجموع

44 3 1 1 27 12 نالمنو 

 المقترن

 ونبالنُّ

- 11 4 4 6 25 

 إلى المضاف

 مفعوله

1 4 2 3 3 13 

" أل " المعرف

 التَّعريف

1 5 10 2 1 19 

 101 13 10 17 47 14 المجموع

                                                       
 .19/95مريم،  )1(
 . 5/283، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، السعودأبو : ينظر  )2(
 .17/58 اإلسراء،  )3(
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اِبع المطلباللَةُ: الرلالفَاِع اسم د:  

 ،)1(- اِبالب ذاه بدايِة في اهضْرع متَ الَّتي -  فَاِعلال السِم حاِةالنُّ اِتريفَْعتَ استقرائنا من نستنتج 

 اسم أن نتبين أبحاثهم خالل من ،فَاِعلال اسِم لداللِة دقيٍق تحديٍد إلى للوصوِل همهدج بذلوا أنَّهم

 وجدنا ثم ص،النَّ يتضمنها الَِّتي نراِئالقَ نِم يهالَع فُرعالتَّ مِتيو مهفْتُ ةًِدِدعتَم الالٍتد  ُلِمْحي الفاعل

ُلِمْحي الفاعل اسم أن  النُّ إليها أشار الَِّتي تلك غير متعددةً الالٍتدل،اِعالفَ السِم مريفهْعتَ في اةح 

يأتي ايمفَو بيِل انفَاِعلال اسِم الالتد ور في اردةالوة السالمكي:  

  :المبالغة على فَاِعلال اسم داللة -1

 القلَّة، أو الكثرة معنى على بذاته يدل ال أنّه بمعنى المجرد، المعنى داللة فَاِعلال اسم يحمل قد  

 و ذلك، على تدلُّ قرينة هناك كان أو المبالغة، على تدلُّ أخرى صيغ أو أوزان إلى حول إذا إال

 وظيفتها، حيث من المبالغة معنى حملت األلفاظ فبعض المبالغة، نىمع يحمل اآليات من كثير في

  :نحو وذلك المختلفة، السياق قرائن خالل من أو

 .))2 والْمْحروِم لِّلساِئِل حقٌّ َأْمواِلِهْم وِفي : تعالى قال - 

 الخالق: الباري تصفا في مثله سؤاله، قّل من ليس هنا والسائل " لفاقته، الناس يسأل الذي السائل 

 . )3(باآلخر يراد بأحدهما والمراد ، ...والرزاق، والرازق والخلّاق،

  .))4ِباِإليماِن مطْمِئن وقَلْبه ُأكِْره مْن ِإالَّ إيماِنِه بْعِد ِمن ِباللِّه كَفَر من :تعالى قال - 

                                                       
 .الفصل هذا من 87 ص راجع  )1(

 .51/19 الذّاريات،  )2(

 . 5/61 القرطبي، تفسير مختصر القرطبي،  )3(

 .16/106 النَّحل،  )4(
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 السورة هذه ونزلت ، ...ويقيناً، إيماناً ملوءم قلبه أن والحال الكفر، بكلمة تلفظ من إال:" المراد إذ

 مِلئ عماراً إن :_وسلم عليه اهللا صلى_ الرسول فقال ،_عنهما اهللا رضي _ ياسر، بن عمار في

  .")1(ودمه بلحمه اإليمان واختلط قدمه إلى فرقه من إيماناً

  :واالستمرار الثُّبوت على الفَاِعل اسم داللة -2

درور من عدة مواضع في واالستمرار الثُّبوت داللة حامالً لفَاِعال اسم وة السومنها ،المكي: 

. ))2مْهتَدون وهم اَألْمن لَهم ُأْولَـِئك ِبظُلٍْم ِإيمانَهم يلِْبسواْ ولَْم آمنُواْ الَِّذين: تعالى قال -     

 في واالستمرار الثُّبوت معنى يحمل يةاالسم الجملة يف الوارد فَاِعلال اسم أن المعلوم منو

 أثبت واالسم والتجدد، الحدوث على للداللة يأتي الفعلية الجملة في الواقع الفَاِعل واسم الغالب،

 . )3(يهتدون وهم يقل ولم مهتدون، وهم سبحانه فقال الفعل، من

  .))4 الْفَاِسِقين دار ْمسُأِريكُ ِبَأْحسِنها يْأخُذُواْ قَْومك وْأمْر: تعالى قال -     

 فيهم، ثابتة صفةٌ الفسقَ أن على ليدل الثبات؛ داللة التَّعريف" أل"ـب المعرف الفَاِعل اسم حمل   

  . )5("الصفة هذه في ثبوتهم على ليدلَّ والالم لأللف صلة الفَاِعل اسم وأتى:" حيان أبو قال إذ

 للداللة) صامتون (باالسم وجاء. ))6صاِمتُون َأنتُْم َأْم دعْوتُموهْمَأ علَْيكُْم سواء: تعالى قال -   

 ويقـول  اإلنـسان،  فـي  ثابتـة  صـفة  الـصمت  ألن بالفعليـة؛  صمتم يقل ولم الثُّبوت، على

 تفترق لم دعوتموهم إن فقيل دعوتهم عن صامتين يكونوا أن المستمرة حالهم فكانت:"الزمخشري

  .)7("دعائهم عن صمتكم عادة من اعليه أنتم ما وبين عاءهمد إحداثكم بين الحال

                                                       
 .2/594 الكشاف، الزمخشري،  )1(
 .6/82 األنعام،  )2(
 .1/277 التفاسير، صفوة الصابوني،: ينظر  )3(
 .7/145 األعراف،  )4(
 .1/129 المحيط، البحر تفسير حيان، أبو  )5(
 .7/193 األعراف،  )6(
 .4/131 س، . م الزمخشري،  )7(
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 في الثُّبوت، على للداللة يأتي فالسم وأثبت، أدوم االسم استخدام أن هنا المتأمل على يخفى وال

  .والتَّجدد االستمرار على للداللة الفعل يأتي حين

  :المفعول على فَاِعلال اسم داللة -3 

 بظاهرتين الداللة هذه) هـ207ت( الفراء ويفسر المفعول، على اللةالد فَاِعلال اسم يحمل   

 من أفضل هم الحجاز أهل ويعتبر القبائل، بين اللغات واختالف البالغية، النّكتة: هما اثنتين

 المكية السور في و ،)1(مكتوم: أي كاتم، سر هذا: كقولهم النَّعت، مذهب في كان إذا ذلك يجيدون

  :هاومن عدة، مواطن في المفعول  داللة ِعلالفَا اسم حمل

: أي النّسب على وقيل المحفورة،: أي ،))2الْحاِفرِة ِفي لَمْردودون َأِئنَّا يقُولُون: تعالى قال   

 لالفَاِع اسم حمل.)4(رِحم من ِإالَّ اللِّه َأْمِر ِمْن الْيْوم عاِصم الَ قَاَل : تعالى وقال. )3(حفر ذات

  .)5(اهللا رحم من إلّا اهللا أمر رحمة من اليوم معصوم ال: أي المفعول، على الداللة عاصم

 على تأتي وهي: "العكبري ويقول مرضية،: أي ،))6راِضيٍة ِعيشٍَة ِفي فَهو: تعالى قال - 

 على هي: والثَّالث رضاً، ذات أي النسب على: والثَّاني مرضية، بمعنى: أحدها أوجه ثالثة

 حالها من أكمل حال ال أنها أو مستحقها، في وحصلوها بمحلها رضيت العيشة وكأن ابهاب

  .)7 ("مجاز فهو

 قال:" عطية ابن يقول مدفوق، بمعنى دافق جاء. ))8داِفٍق ماء ِمن خُِلقَ: تعالى قال - 

   قدف: والدفق ذي أي النسب، على هو: وسيبويه الخليل وقال مدفوق، بمعنى هو: الكثيرون

                                                       
 .3/255 القرآن، معاني الفراء،  )1(
 .79/10 النازعات،  )2(
 .5/432العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر عطية، ابن  )3(
 .11/43هود،  )4(
 .383 ص القرآن، معاني األوسط، األخفش: ينظر  )5(
 .69/21 الحاقة،  )6(
)7(  268/ 2ب والقراءات،  به الرحمن من وجوه اإلعراالعكبري، إمالء ما من. 
 .86/6 الطارق،  )8(
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 يكون أن ويصح بعضاً،  بعضه يركب جاء إذا السيل، والوادي تدفق بعض، إلى بعضه الماء 

  .)1("بعض يدفع بعضه ألن دافقاً؛ الماء

 .))2ِبالساِهرِة هم فَِإذَا : تعالى وقال - 

 في المفسرين، بعض بين واضحاً اختالفاً نجد أنّنا إال. فيها مسهور أو مسهورة،: بمعنى ساهرة 

 بل المفعول، بمعنى يأتي ال الفَاِعل اسم بأن: الزمخشري فيرى المفعول، داللة الفَاِعل اسم ملح

 إلى نسبة: ودافق اندفاق، ذو ماء هو بل مدفوق، بمعنى ليس الدافق فالماء النَّسب، باب من هو

 قول في إليه رةاإلشا تتم الَّذي وسيبويه الخليل رأي هو وهذا ،)3(دفَقَ مصدر هو الَّذي الدفق

  .عطية ابن

4- واأللوان العيوب على اللةالد:  

 السور في الصيغة هذه وردت وقد ،)4(غالباً واأللوان العيوب على للداللة مفَعّل صيغة تأتي

  :وهما المكية، السور في اثنين لفظين في وردت حيث فقط، اللون على للداللة المكية

 .))5مْسودةٌ وجوههم اللَِّه علَى كَذَبواْ الَِّذين تَرى الِْقيامِة مويْو : تعالى قال

 .))6مْصفَراً فَتَراه يِهيج ثُم:  تعالى قال

  

  

  

  

                                                       
 .9/82 التفسير، علوم في المسير زاد البغدادي، ؛5/465العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر عطية، ابن  )1(
 .79/14 النازعات،  )2(
 .6/353 الكشاف، الزمخشري،: ينظر )3(
 .1/112 الحاجب، ابن شافية شرح االستراباذي،: ينظر )4(
 .39/60 الزمر،  )5(
 .39/21 الزمر،  )6(
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 .المبالغة ِصيغَة ِإعماُل: الثَّالث المبحثُ

ل المطلباَألو :المالحاًواصِط لغةً الغةُب:  

 المعاجِم مع وقفة نم نالَ دالب ة،رفيوالص حويةالنَّ احيِةالنَّ مِن بالغِةلما صيِغ عن الحديِث قبَل  

  .غِةالبمال عنىم بياِنِل اللغوية؛

 إلى وصل يءالشِّب لغَبو ،وانتهى وصل بالغاًو ،بلوغاً يبلغ يءالشّ غَلَب : يقال :لغةً المبالغة

 هذا في : له  وتقول ،فايةُالِك والبالغُ طلوب،الم يِءالشّ إلى ويتوصل به يتبلغ ما الغوالب ،مراده

  .)1( جْهدك العمِل نِم تَْبلُغَ أْن المبالَغَةُو ،البالغ منه واالسم كفاية، :أي وتبلغ بالغ

  :اصطالحاً المبالغةُ

 أرادوا فإذا اللفظ، بناء في زيادة تقتضي المعنى في زيادةٌ:" المبالغةَ أن جني ابن يرى   

 وبَأ يقوُلو .)2("معناه في لزيادة الزيادة هذه اللفظ في فزادوا وجمال، وضاء،: قالوا لغة،المبا

 وال نهاياته، وأبعد هغاياِت ىصقَْأ المعنىِب غَلُْبتَ أْن المبالغةُ):"ـه1005ت(  العسكري الهالل

 يْوم :تعالى اهللا ولقَ آِنرالقُ نِم هومثالُ مراتبه، وأقرب منازله أدنى على عنه العبارة في رِصِتقْتَ

 وما سكَارى النَّاس وتَرى حْملَها حْمٍل ذَاِت كُلُّ وتَضع َأْرضعتْ عما مْرِضعٍة كُلُّ تَذْهُل تَرْونَها

 حسناً بياناً لكان ؛ولدها عن امرأة كلُّ تذهل قال ولو. ))3 شَِديد اللَِّه عذَاب ولَِكن ِبسكَارى هم

 بحاجته لمعرفتها ولدها على أشفقُ المرضعةَ ألن ؛للمبالغِة المرضعةَ صخَ وإنما ،كاملةً وبالغةً

 تكون القرب حسب وعلى ،نهاراً وال ليالً يفارقها ال له ولزومها منها لقربه به وأشغفُ ،إليها

   داللةً وفَاِعله الحدث على لداللة الفعل من مشتقة صيغ هي: "الفقراء ويعرفها ،)4(واإللف المحبةُ

                                                       
 والمحيط المحكم سيدة، ابن ؛)بلَغَ (مادة العرب، لسان منظور، ابن ؛4/421 العين، كتاب أحمد، بن الخليل: ينظر)  1(

( دةما الوسيط، المعجم وزمالؤه، أنيس إبراهيم ؛ 60 /1 القرآن، غريب في المفردات اَألْصفَهاني، ؛)بلَغَ (مادة األعظم،
 ).بلَغَ

 .3/266 الخصائص، جني، ابن  )2(
 .22/2 الحج،  )3(
 .1/365 والشعر، الكتابة في الصناعتين العسكري، الهالل أبو  )4(
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تفيد اللِة في معه تتفق ألنَّها الفَاِعل؛ اسم على النُّحاةُ حملها ولذلك والمبالغة، التَّكثيرعلى الد 

  .)1("والتَّكثير المبالغة معنى إفادتها مع وفَاِعلِه، الحدِث

ِنْبَأ: الثَّاِني المطلبةُي واشتقاقها ةغَبالَالم: 

  حوالنَّ كتِب في المتأمَل إن يجد لَغَْأ أنلم حاِةالنُّ ب ِرفْيماوإنَّ ،خاصاً باباً المبالغة لصيِغ واد 

 فَِعيل، فَعول، ال،عِمفْ فَعال،: وهي ،مشهورة أوزاٍن خمسةَ لها أن رونيو ،فَاِعلال باسم ألحقوها

  .         ) 2(فَِعل

 في والكثرة بالغةالم على للداللة أتيتَو ،فَاِعلال باسم حقةالمل المشتقاِت من الغةبالم أبنيةَو  

 والمبالغة وتقويته ىنَْعالم أكيدتَ ريدُأ ذافِإ ،وثدوالح غيرالتَّ وجِه على اتالذّ إلى المنسوِب الحدِث

 أْن ادواأر اإذ فَاِعلال اسم وأجروا:" سيبويه لقا ،)3(المبالغة أبنية إلى فَاِعلال اسم من َلوح فيه،

 .")4(الفعل إيقاع نم فَاِعلب ادرَأ ما به ريدي هألنَّ ؛فَاِعل بناِء على كان إذا جراه،م األمِر في يباِلغوا

 أسماء تبني العرب إن: وقالوا ،العلماء ذكرها أخرى أوزان هنالك األوزان هذه نبجا وإلى

 كَغُدر، وفُعل كفَساق، فَعال: ومنها ،المشهورة الخمسة األوزان تلك غير أوزان على المبالغة

  .)5 (...كَخائنة وفاِعلَة كَعلّامة، فعالة وكُبار، كطُوال وفُعال كَِمعطير، وِمفعيل كَغَدار، وفَعال

ال يِغِص إعمال روطُشُ: الثّاِلث المطلبامهاكَْحوَأ بالغِةم.  

 الماضي، من أو المضارع من اشتقت اءسو منه، اشتقت الَّذي الفعِل عمَل المبالغة صيغُ تعمُل  

   في نفسها روطشّبال المبالغة صيغ وتعمل شرط، وَأ قيٍد دون مطلقاً عملت" أل " صلة كانت فإن

                                                       
 .27ص والمفعولية، الفاعلية على الدالة المشتقات الفقراء، الدين سيف  )1(
 العرف شذا الحمالوي، ؛3/219 مالك، ابن ألفية إلى  المسالك أوضح هشام، ابن  ؛2/113 المقتضب، المبرد،: ينظر  )2(
 .78ص الصرف، فن في
  .128 ص الصرفية، األوزان معجم يعقوب، أميل ؛3/219 ، س .م هشام، ابن ؛2/113 ،س . م المبرد،: ينظر )3(

 .1/110 الكتاب سيبويه، )4(
 .78ص الصرف، فن في العرف شذا  الحمالوي، ؛2/243 اللغة، في المزهر السيوطي،: ينظر )5(
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 منه حول ما وخالفاً وفاقاً بشرطه يعمل:" يوطيالس لقا ،)1(منه محولةٌ هاألنَّ ؛فَاِعلال اسم عمل 

  :المبالغة صيغ عمل أحكام أبرز ييأت وفيما ،)2("لوفع وفعيل ومفعال وفعول فعال إلى للمبالغة

  :التَّعريف "أل" بـ المحالة المبالغة صيغ -1

 أسلفنا، كما شرط، أو قيد دون فعلها عمل التَّعريف "أل" ـب المحالة المبالغة صيغ تعمل   

  .  )3("مطلقاً تعمل فإنها" أل "صلة وقعت ما إذا:" هشام ابن ويقول

  :التَّعريف "أل "من ةمجردال المبالغة صيغ -2

 أْن إما: هما بشرطين فعلها عمَل تعمُل هافإنَّ التَّعريف "أل "من بالغةمال صيغ جردت إذا أما 

 أْن وأ ،خبراً أو ،منادى أو ،نعتاً وأ ،حاالً تقع أْن أو استفهام، أو نفي من قبلها، ما ىعل تعتمد

 بشرطين، عملت مجردةً كانت وإْن:" هشام ناب لقا ،واالستقبال الحال على معتمدةً تكون

 ماضيةً كانت إْن وُأْهِملَت ،معتمدةً تكون أْن :انيوالثَّ واالستقبال، الحال بمعنى تكون أْن: أحدهما

  .)4( " معتمدة غير أو

 فإن واالستقبال، الحال بمعنى جاءت أو ،معتمدةً كانت إْن المبالغة صيغ يعِمل هشام فابن   

  .عاملة غير فهي معتمدة غير جاءت أو الماضي داللة تحمل بالغةالم صيغ جاءت

  

  

  

  

  

                                                       
 .3/140 عقيل، ابن شرح في التَّسهيل نهر، هادي ؛3/153 النَّحو، معاني السامرائي، فاضل: ينظر  )1(
 . 3/74 الهوامع، همع ،السيوطي  )2(
 .2/250 مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح: هشام ابن  )3(
 .349 ص ، العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح هشام، ابن )4(
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ابع المطلبالر :عِص ُلمِغي المِةغَالَب وة يهاعاِنمالليالد:  

 بالعمِل منها ثالثةً واصخَ دقَو فعلها، عمل تعمُل المبالغة صيغ أن إلى البصريون ذهب 

ِهوال،فَ:يال، عِمفْع فَوْعوَأ ،ولعهاألنَّ نفسها؛ الفَاِعل اسم عمل بشروط غالصي هذه والُم محلةٌو 

1(هنْع(، وال إذا وفَْعل، فعيل، عمل سيبويه أجاز وقدفَاِعل من ح)إعمال المبرد وأجاز كما ،)2 

 لعدم المبالغة؛ صيغ من أي يعمل أْن جيزواي لم فهم ،اًمغاير ىمنح الكوفيون ونحى ،)3(ِفعيل

 وعند:" قال إذ الكافية، صاحب ذكره ما وهذا ،مقدر فبفعل بعدها والمنصوب للفعل، شابهتهام

 وإْن الفعل، فَاِعلال اسم شابه بها الَّتي الصيغة لفوات المبالغة؛ أبنية من شيء يعمل ال الكوفيين

  .)4("مقدر بفعل عندهم فهو منصوب،  بعدها جاء

 األبيات من لكثيرا همكتب في حاةالنُّ أورد قدف منه، اشتقت لَّذيا الفعل َلمع المبالغة صيغ عملول 

 على واحد بشاهد لو و يستشهدوا لم  النُّحاة أن لالنتباه الالفت لكنو ،ذلك على الدالة عريةالشِّ

 كما الكريم القرآن في عاملة غير هاأنّ يعني ال وهذا الكريم، القرآن في المبالَغَة ِصيغ إعمال

 مستفيضة دراسٍة وبعد مقدراً، معمولها يكون و الكريم، القرآن في عاملة فهي الكثيرون، بذه

 الشَّواهد من العديد على الباحث وقف المختلفة، التفسير كتبو المكية السور في القرآنية لآليات

 بيان مع عاملة،ال المبالغة صيغ وفق الشَّواهد هذه تقسيم الباحث آثر إذْ ،المبالغة صيغ إعمال على

  :ومنها الصيغ، هذه تحملها الّتي الداللية للمعاني

 في  عملت حيث ،المكية السور في مواضع عدة في فعيل صيغة تورد ):فَِعيل (صيغة -1

  :ومنها ر،المقد منصوبها

                                                       
 .6/70 المفصل، الزمخشري، ؛2/113 المقتضب، المبرد،: ينظر  )1(
 .114-1/110 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )2(
 .118-117/ 2 س،. م المبرد،: ينظر  )3(
 .2/202 النَّحو، في الكافية الحاجب، ابن  )4(
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  .))1 ِبوِكيٍل علَْيِهم َأنتَ وما حِفيظاً علَْيِهْم جعلْنَاك وما : تعالى قال  

 علـيهم  تحفـظ  صيرناك وما: أي محذوف، ومفعوله) حفيظاً(ـب يتعلق عليهم: "العكبري يقول 

  .)2 ("فعيل إعمال في سيبويه قول يؤيد وهذا أعمالهم،

 .))3الدعاء لَسِميع ربي ِإن : تعالى قال - 

 للمبالغـة  المتضمنة الصفة إضافة باب من وهو الدعاء، إلى السميع إضافة اآلية هذه في نلحظ 

 يؤيـد  أيضا وهذا يدعوك، لمن الدعاء إجابة لكثير إنَّك: أي الدعاء، لسميع واألصل مفعولها، إلى

 أبـاه،  رحـيم  هـذا  كقولك الفعل، عمَل العاملة المبالغة أبنية جملة في فعيالً بأن سيبويه ذكره ما

إبلَه، ومنحار ِذر4 (أموراً وح(.  

 .))5ِبحِفيٍظ علَْيكُم نَاَْأ وما: تعالى قال - 

 وهـذا  عليها، وأجازيكم أعمالكم أحفظ: أي المقَدر مفعولها في وعملت) حفيظ (المبالغة صيغة جاءت

  .)6 (فعيل صيغة إعمال في سيبويه قول يؤيد

  :فعيل لصيغة الداللية المعاني

 أو الفَاِعل معنى لىع يأتي أن صالح فَِعيل وزن على الكريم القرآن في ورد ما وأغلب 

 أنَّه حاةالنُّ فعند فَعيل وأما :" الزركَِشي يقول ،فَاِعل معنى على أنَّه فَِعيل في فاألصل المفعولية،

                                                       
 .6/107 األنعام،  )1(
 .1/257 والقراءات، اباإلعر وجوه من الرحمن به من ما إمالء العكبري، )2(

 .14/39 إبراهيم،  )3(
 القدير، فتح ،الشّوكاني ؛5/423 ،المحيط البحر تفسير ،حيان أبو ؛257-2/526 الكشاف، ،الزمخشري: ينظر  )4(
3/113. 
 .11/86 هود، ؛6/104 األنعام،  )5(
 .2/519 ،س. م الشّوكاني، ،1/260 ، س. م العكبري،: ينظر  )6(
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  .)1(... وقدير وسميع كرحيم والتكرار، المبالَغَة ِصيغ من

  . )) 2الَْأِميِن الْبلَِد وهذَا: تعالى قال - 

 أمين: أي ،فَاِعل بمعنى تكون وقد. )3(المبالغة على الداللة ومنها ٍن،معا عدة )أمين (كلمة فتحمل

 بمعنى تكون وقد  .)4(واإلسالم الجاهلية في الناس فيه يأمن مكة،) البلد( ب: ويعني اآلمن، بمعنى

 حيان أبو يقول ,مشَبهة ِصفَة أنَّه على الميم بضم أمن يكون فقد ،)5(المشَبهة الصفَة أو المفعول

 أن ويجوز َأمين، فهو أمانة الميم بضم الرجل أمن من أو :"المشَبهة والصفَة المفعولية معنى في

  .     )6(  "الفوائد مأمون  ألنَّه أمنه، من مفعول بمعنى يكون

 في عاملة وجاءت ،المكية السور في مواضع عدة في فعول صيغة تورد  :فعول صيغة -2

 غفور وقعت ،))7 رِحيم لَغَفُور بْعِدها ِمن ربك ِإن : تعالى قال:ومنها اضع،مو عدة

 : وتقديره محذوف، فالعائد ،الذنوب لغفور :وتقديره محذوف، والمفعول لكان، خبراً

هم لهم غَفور8 (ذنوب(.  

  

  

  

  

  
                                                       

  .2/510 القرآن، علوم في البرهان ،الزركشي  )1(
   .95/2 التين،  )2(

 .8/486 المحيط، البحر تفسير ،حيان أبو: ينظر  )3(
 .22/368 ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، ؛369-367/ 22 القرآن، آي تأويل عن البيان جامع الطبري،: ينظر  )4(

  ).نِمَأ(   مادة: العرب لسان منظور، ابن: ينظر) (5

 .8/486 س،. م  حيان، أبو: ينظر )6(
  .16/119 النَّحل،  )7(

  .285/ 1 ،القرآن جميع في والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما إمالء العكبري،: ينظر   )8(
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  : ولعفَ لصيغة الداللية المعاني

 على دالة تكون اإم فهي القرآني، صالنَّ في وظيفة أو ىمعن من أكثر فعول صيغة تحمل  

 ومن المفعول، اسم تحمل أو المفرد، واالسم اآللة، على دالة تكون وقد المصدر، أو المبالغة،

  :ذلك

  .))1طَهوراً ماء السماِء ِمن وَأنزلْنَا  :تعالى قال -   

 الَّذي للماء وضوء :يقال كما به، يتطهر ما: منها داللية، معان عدة تحمل) طهور (فكلمة  

 وكذلك ،االسم الطاء بفتح هورفالطَّ طهورا، طاهر كلُّ وليس طاهر طهور وكل به، يتوضأ

 و لغيره، مطهر نفسه في طاهر السماء من المنزل والماء المصدر، وبالضم والوقود، الوضوء

  .)2(اًطاهر نيكو أن اقتضت المبالغة وهذه طاهر، في مبالغة بناء هورالطَّ

  :نحو المفعول، داللة  الصيغة هذه وحملت ،فعول وزن على المبالغة صيغ من جاء وقد 

 .))3 زبوراً داوود وآتَْينَا : تعالى قال - 

 بمعنى كالركوب مزبور،: أي مفعول، بمعنى فهو كتبت: أي زبرت: يقال الكتاب، وهو :زبور  

 .)4(المركوب

 .) )5ذَلُوالً الَْأْرض لَكُم جعَل ذيالَّ هو :تعالى قال - 

 كركوب فهي مذلولة، أي المفعول بمعنى وهي للمبالغة، وهي فَعول  وزن على ذَلُول لفظة جاءت   

  .)6(وشكور صبور امرأة: فنقول للتأنيث، تاء يلحقه لم صفة فعول وقع إذا و وحلوب،

  

                                                       
 .25/48 الفرقان،   )1(
 .426 -15/422 ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي،: ينظر  )2(
 .17/55 اإلسراء، )3(
 .3/135 المحيط، البحر تفسير ،حيان أبو   )4(
 .67/15 الملك،  )5(
 ألسلوب دراسات عضيمة، محمد ؛8/295 س، . م ،حيان أبو ؛1/76 القرآن، إعراب في التبيان العكبري، :ينظر  )6(

 .4/29 الكريم، القرآن
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   :فعال صيغة -3

  درال صيغة توور من دةع مواضع في فعة السمعمولها في عاملة وجاءت ،المكي في رالمقد 

  .))1الْحطَِب حمالَةَ واْمرَأتُه: تعالى قال :ومنها مواضع، عدة

: حيان أبو ويقول المفعول، إلى مضافة المبالغة صيغة جاءت حيث فعالة، وزن على :)حمالَةَ(  

"األمثلة أحد الوفع 2("العمل في فَاِعلال كاسم وحكمها تة،الس( .  

 لصيغة به المفعول على التقوية الم دخلت حيث ،)) 3 يِريد لِّما فَعاٌل ربك ِإن : تعالى وقال

  .)4 (المبالغة

  :فعال لصيغة الداللية المعاني

  :ومنها آني،القر ياقالس خالل من تفَِرع متعددة دالالت المكية السور في فعال صيغة وحملت 

  :في كما وذلك الحرفة، معنى فعيل  صيغة حملت حيث: نعةوالص الحرفة داللة - أ

  .)) 5 وغَواٍص بنَّاء كُلَّ والشَّياِطين   :تعالى قوله 

 ،وتَماِثيَل محاِريب ِمن يشَاء ما لَه يْعملُون: أي الحرفة، معنى )بنّاء( المبالغة صيغة حملت  

  .)6 (الحلية يستخرجون البحر في: أي الغوص، مهنة على تدل) اصغو(و

  :ومنها القرآنية، صوصالنّ من الكثير ذلك على ورد وقد ،فَاِعلال ِفْعِل في  المبالغة و الكثرة - ب

  .)) 7الْغُيوِب علَّام ِبالْحقِّ يقِْذفُ ربي ِإن قُْل :تعالى قال - 

                                                       
 .111/4 المسد،  )1(
 .8/527 ، المحيط البحر تفسير حيان، أبو  )2(
 .85/16 البروج، ؛11/107 ،هود  )3(
 .4/14 ،الكريم القرآن ألسلوب دراسات عضيمة، محمد: ينظر  )4(
   .38/37 ص،  )5(

 .7/382 ،س. م ،حيان أبو: ينظر  )6(
 .34/48 سبأ،  )7(
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 درالغيـوب  بعلم) علّام (استعمل حين في معين، بمعلوم مقيد وغير الغيوب، في) العليم (استعمال و 

 مع غافر استعمل ،)2 (اْهتَدى ثُم صاِلحاً وعِمَل وآمن تَاب لِّمن لَغَفَّار وِإنِّي: تعالى وقال )1(مجموعة

  .)3(وفعول فعال بصيغة جاء الذنوب كثرت فإن الجمع، مع يستعمل ولم الذنب

 عدة، مواضع في المكية السور في المقدر مفعولها في عاملة فعل صيغة وردت :فَِعل صيغة -4

 المبالغـة  صـيغ  ِمـنْ  وهي حِذر، جمع: حاذرون ،)) 4حاِذرون لَجِميع وِإنَّا: تعالى قال: منها

 فهـو  خلقتـه،  في الحذَر كان مْن الحِذر وأن األعداء، حاذرون: أي المقدر، مفعولها في العاملة

 فينتـصب  حـاذر  يعمل كما يعمُل وأنَّه للمبالغة، يكون حذراً أن إلى سيبويه وذهب منتبه، متيقظ

  .)5(بعده به المفعول

  :فَِعل لصيغة الداللية المعاني

  .)) 6 الْعِرِم سْيَل علَْيِهْم فََأْرسلْنَا فََأْعرضوا : تعالى قال  

 اسم ،)عرم (يكون فعندها المفرد االسم: منها مختلفة دالالت ،)عرم (مبالغةال صيغة حملت   

 اسم على الداللَة واحتمل كما ،)7 (الشديد المطر فالعرم المبالغة، على للداللة عرم ويأتي الوداي،

 واحد ال جمع العِرم: وقيل  لفظه، من مفرد له يكون وال الجمع، على يدلُّ: أي الجمعي، الجنس

  . )8( له

 الصفة وصيغ المبالغة صيغ بين المشتركة الصيغ من) فَِعل (صيغة أن ذكره الجدير ومن 

   هافإنَّ الالزم من اشتقت إذا أما :نحو  ،المتَعدي الفعل من اشتقت إذا بالغةملل فتكون المشبهة،

                                                       
 .36-35 ص الكريم، القرآن في البيان أسرار من السامرائي، فاضل  )1(
 .20/82 طه،  )2(
 .36ص ،س. م مرائي،السا فاضل: ينظر  )3(
 .26/56 الشعراء،  )4(
 .19/82 المعاني، روح األلوسي،: ينظر  )5(
 .34/16 سبأ،  )6(
 .5/115 الكشاف، الزمخشري،: ينظر  )7(
 .293-14/291 ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي،: ينظر )8(
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 تحويلها عند الصرفي ناهامب في نقص فيها يْحدث الَّتي الوحيدة الصيغة وهي: نحو بهة،مش صفة

 الفَاِعل صيغة من تحويلها عند زيادة فيها يحدث الَّتي كلها المبالغة صيغ بعكس فَاِعل، صيغة من

 المبنى في زيادة كّل أن إلى اللغويون إليه ذهب ما خالف على تأتي فهي المبالغة، صيغ إلى

  .المعنى في زيادة إلى تؤدي

 ويستوي والزماً، متعدياً المزيد المجرد الثُّالثي الفعل من لصيغةا هذه وتُصاغُ :فعالِم صيغة -5

 وقد .)1(ينفَاِعلال أسماء من لحووتُ كما ِمْعطَاء، وامرأة ِمْعطَاء رجل: نحو والمؤنث، رالمذكّ فيها

درور في الوزن هذا وة السوهما اثنين، لفظين في المكي:   

 يْرِسِل  :تعالى لقا: المكية السور في مواضع ثالثة في ظاللف هذا تكرر حيث) مدرارا( -1

 .  )) 2 مْدراراً علَْيكُم السماء

 :وهو المكية، السور في واحٍد موطٍن في اللفظ هذا جاء): مرصادا (-2

  .)) 3ِمْرصاداً كَانَتْ جهنَّم ِإن: تعالى قال

 ،جهنم نار عليه حقت مْن: والتقدير المقدر، مفعولها في عاملة)ِمْرصاداً( المبالغة صيغة جاءت   

  . المقدر المفعول هي ) ْنم ( فتكون ، ")4(العذاب كلمة عليه تقَّح مْن صدتَْر: " حيان أبو ويقول

المة انيعالليفِْم لصيغة الدالع:  

 امرأة: فيقال ،فيه عادة على جرى أو ،يءالشّ منه دام ْنم على الداللة) مفعال (صيغة تحمُل  

  : قلت ،بطن في اثنين وضعت أنها أردت فإن ،توأمين مرٍة كلَّ تلد أْن عادتها ْنِم كان إذا متآم

                                                       
 .1/112 الكتاب، سيبويه،: ينظر) 1(

 .71/11 نوح، ؛11/52 هود، ؛6/6 األنعام،  )2(

 .78/21 ،النَّبأ  )3(

  .414 / 8  ،المحيط البحر تفسير ،حيان أبو  )4(
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 يماًِدم كان إذا ،ومهذار ،مضحاك رجل ،الحمقى تلد أْن عادتها من كان إذا ومحماق ،متئم

1(والهذر حكللض(.  

 علَْيكُم السماء يْرِسِل : تعالى قوله في واضح وذلك التكثير، ىمعن) مفعال (صيغةُ وتحمُل كما  

 وِمفْعال ":حيان أبو ويقول بعضاً، بعضه يتلو متتابعاً بالمطر السماء يرسل: أي. )) 2 مْدراراً

 معنى على والِصفات األخبار من جاء ما وكّل سب،النَّ معنى وفيه تاء، بغير والمؤنث للمذكر

 وذهب ،)4(كاآللة له صار ْنلم البناء هذا أن إلى آخرون وذهب ،)3("واللزوم كثيرالتَّ فيه سبالنَّ

 في األصَل ألن ؛أيضاً المذهب هذا إلى نذهب ونحن ":بقوله السامرائي فاضل  دثينْحالم من إليه

 والمنشار، الفتح، آلة وهو كالمفتاح، لآللة، يكـون أْن) ِمفْعـال (في فاألصل قـل،النَّ المبـالغة

 ..). للهذر آلةٌ هكأنَّ المعنى كان مهذار، هو: نقول فعندما المبالغة، إلى فاستعير النشر، آلة وهـو

)5(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       
  . ؛2/114 المقتضب، المبرد، ؛1/255 الكاتب، أدب قتيبة، ابن :ينظر  )1(

 .71/11 نوح، ؛11/52 هود، ؛6/6 األنعام،  )2(
  .413 / 8 ، المحيط البحر تفسير ،حيان أبو   )3(

  .3/191 العرب، لسان من الضرب شافارت ،حيان أبو  )4(

  .112 ص ،العربية في األبنية معاني ،السامرائي فاضل  )5(
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  .وِلعفْالم ماْس عماُلِإ: الراِبع المبحثُ

 ِإْعماِلِه عْن الحِديِث قَْبَل ِهوِبنَاِئ وِصيِغِه المفعوِل اسِم تَْعِريِف علَى بِسيطٍَة وقْفٍَة ِمْن لَنَا بد ال

  :الداللية ومعاِنيه

 وِل اْسمفْعالم: هاالْس والَّذي م ياللة اغُصللد ىلَع الحِثد وْنم قَوع َأو ،ِهْيلَع واشتقَ اسٍم كُلُّ ه 

 علَى يدلُّ فَهو ،وِثدالحو ِددجالتَ ِهجو ىلَع ،الِفْعُل علَْيِه وقَع مْن علَى ِللدلَالَِة الِفْعِل مْصدِر ِمن

  .)1(العمُل علَْيِه وقَع الَّذي وصاِحبه المجرد، المْعنَى: َأْمرْين

ل المطلباُؤنَِب: اَألوِم هالثُّالثي ن الثُّالثي ِرْيغَو:  

 ملْبوس، لَِبس،: نَحو مطرداً، قياساً مفْعوٍل ِزنِة ىعلَ الثُّالثي الفَْعِل ِمن المفْعوِل اْسم يْبنَى    

ِلمعْعلوم،: وِمْن ملى الثُالثي غَير ونَْحو اآلِخر، قَبَل ما ِوفَتِْح فَاِعلِه، اسِم ِزنِة ع :،داْستَنْج 

 ْأسور،م: ِبمْعنَى ذَِبيح، َأِسير،: نَحو مفعول، بمعنى وهو فعيل زنة على يأتي وقد مستَنْجد،

  ومطْحون، مذْبوح ِبمْعنَى وِطْحن، ِذْبح، :نحو المفعول، عن النائب ِفْعل زنة على أو ومذْبوح،

   . )2(العمِل ِفي المفْعوِل اْسِم مْجرى يْجِري لَا المفْعوِل ِبمْعنَى اَألْوزاِن هِذه ِمْن يَأِتي وما

                                                       
 الوافي، النَّحو حسن، عباس ؛232/ 3 مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح هشام، ابن ؛4/348 ،الكتاب سيبويه،: ينظر )1(
 .59ص العربية، في األبنية معاني السامرائي، فاضل  ؛271/ 3
 شرح عقيل، ابن ؛5/2287 العرب، لسان من الضرب ارتشاف حيان، أبو ؛3/88 التَّسهيل، شرح مالك، ابن: ينظر  )2(

 .3/271 س،. م حسن، عباس ؛3/106 مالك، ابن ألفية
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  :الثُّالثي الفعل من وِلعفْالم ِماْس انزْوّأ

 المفْعوِل اْسم يْبنَى  إذْ مفعول، وزِن على الثُّالثي الفعِل من يصاغُ المفعوِل اسم أن المعلوم من 

د الثُّالثي الِفْعِل ِمنرجِدي المتَعلَى المْزِن عول وفْعاِد، منَْحو باطِّر :،دود، قَصقْصم كَتَبو 

 مْدخُوٌل ودخََل، علَيه، مْجلُوس جلَس،: نَْحو الظَّرف، َأْو ِبالحْرِف تَعدى ِإذَا لَّاِزِمال وِمن مكْتُوب،

  . )1( ِفيه

  :)2(قَْوِلِه ِفي ماِلك اْبن ِإلَْيِه َأشَار ما وهذا

  .صْدقَ ِمْن كَآٍت مفْعوٍل ِزنَةُ            اطَِّرْد الثُّالثي مفْعوِل اْسِم وِفي       

 مئة األلفاظ هذه تكررت حيث كَِلماٍت، وِسِت ِمَئٍة في المكية السور ِفي الوْزن هذا ورد وقَْد   

 سورِة في المكية السوِر ِفي ورد ما َأكْثَر الوْزن هذَا َأن ِإلَى اِإلشَارةُ وتَْجدر مرة، وثمانين واثنتين

  . مْوِضعاً وِعشِْرْين سْبعٍة ِفي وْحدها  السورِة هذه في ردو إذْ اِإلْسراِء،

  :الثُّالثي غير الفعل من وِلعفْالم ِماْس انزْوّأ -2

  ياغُص وِل اْسمفْعياثِّـلَالثُّ ِرْيغَ ْنِم الم ِةنَِز ىلَع مِهِعاِرض ِنْبالمِل ـيْجلمداِلـَْبِإِب ،وِله ِفرـْح 

 قَْبَل ما فَتِْح بْعد الفَاِعِل اْسِم وْزِن علَى وهو .)3(ِراآلِخ َلْبقَ ام ِحتْفَو ،ٍةوممْضم اًيمِم ِةعارضمال

  :)4(ماِلك اْبن ويقُْوُل ، كَْسِرِه ِمْن بِدلَاً اآلِخِر

  .المنْتَظَر ِمثِْلكَ مفْعوٍل اسم صار    انْكَسر كَان ما ِمنْه ْحتَفَتَ وإْن     

 مفَاعل، مفْعل، وِهي المكية، السور ِفي َأْوزاِن ِستِة علَى الثُّلَاثِّي غَْيِر ِمْن المفْعوِل اْسم جاء وقَْد

  .مفَْعلَل مْستَفْعل، مفْتَعل، مفْعل،

                                                       
 .2/130 مالك، ابن ألفية إلى السالك دليل الفوزان، اهللا عبد ؛1/75 المقتضب، المبرد، :ينظر  )1(
 .37ص مالك،األلفية، ناب  )2(
 .3/234 مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح هشام، ابن ؛100/ 1 ،س . م المبرد،: ينظر  )3(
 .37ص ،س . ممالك، ابن  )4(
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 وتكررت كلمة، وستين اثنتين ِفي المكية السور ِفي يالثُّالث غَْيِر الِفْعِل ِمن المفْعول اْسم ورد وقَْد

  :يأتي كما الستَِة، اَألْوزاِن علَى موزعةً مْوِضعاً، وثمانين وخمسة مئة في األلفاظ هذه

  ): مفْعل( وزن على المفعول اسم -1

درو وعشر مئة لفاظاأل هذه وتكررت لفظاً، وثالثين واحٍد في الوزن هذا على المفعول اسم 

 قال ،))1 يلْعبون وهْم اْستَمعوه ِإلَّا مْحدٍث ربِهم من ِذكٍْر من يْأِتيِهم ما  :تعالى قال: نحو مرات،

 .)3( َأِميٍن ثَم مطَاٍع : تعالى قال ،))2  مثْقَلُون مغْرٍم من همفَ :تعالى

  ):  علمفَ( وزن على المفعول اسم -2

   درل وزن على المفعول اسم وفَعوخمسين واحد في األلفاظ هذه وتكررت لفظاً، عشرين في م 

 ْعلَموني الِْكتَاب آتَْينَاهم والَِّذين مفَصالً الِْكتَاب ِإلَْيكُم َأنَزَل الَِّذي وهو :تعالى قال: ومنها موضعاً،

ٌل َأنَّهنَزن مم ركب)4(.  

 اثنين لفظين في الوزن هذا على المفعول اسم ورد): مفاعل( وزن على المفعول اسم -3

  : نحو المكية، السور في موضعاً عشر أحد في اللفظان هذان وتكرر ،)مباركة مبارك،(

 قال ،)6( مبارك ِإلَْيك زلْنَاهَأن تَابِك: تعالى قال ،))5 مبارك َأنزلْنَاه ِكتَاب وهـذَا  :تعالى قال

  .))7الشَّجرِة ِمن الْمباركَِة الْبقْعِة ِفي: تعالى

                                                       
 .21/2األنبياء،  )1(
 .68/46 القلم، ؛52/40 الطُّور،  )2(
 .81/21 التكوير،  )3(
 .6/114 األنعام،  )4(
 .6/92 األنعام،  )5(
 .38/29 ص،  )6(

 .28/30 القصص،  )7(
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4- ل( وزن على المفعول اْسمفْتَعم:(   

 درو ور في موضعاً عشر أحد في  وتكررت ، ألفاظ ثمانية في الوزن هذا على المفعول اْسمالس 

  : وِمنْها المكية،

 مفْتَرى ِسْحر ِإلَّا هذَا ما :تعالى قال ،))1 مْزدجر ِفيِه ما الَْأنباء من جاءهم ولَقَْد :تعالى قال

)2(، تعالى قال :ُّكُلِغيٍر وكَِبيٍر صو ْستَطَرم)3(.  

5- ل( وزن على المفعول اْسمْستَفْعم :(  

   درو ا مرتين، وتكرر ،)مستعان( واحٍد لفظ يف الوزن هذا على المفعول اْسممهتعالى قال :و :

 ْبرِميٌل فَصج اللّهو انْستَعالْم)4(، نَابرو نْحمالر انْستَعلَى الْما عم تَِصفُون)5(.  

 ( اأم المزيد، الثُّالثي من هي المفعول السم الخمسة األوزان هذه أن إليه اإلشارة تجدر وِمما 

  .المكية السور في مثال أي عليه يرد ولم الرباعي، من المفعول اسم فهو) مفعلََل

  

  

  

  

  

  

  

                                                       
 .54/4 القمر،  )1(
 .28/36 القصص،  )2(
 .54/53 القمر،  )3(
 .12/18 يوسف،  )4(
 .21/112 األنبياء،  )5(
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 أوزانه على موزعة المكية السور في المفعول اسم ورود مرات عدد اآلتي الجدول ويبين

  :الخمسة

  ".2 "رقم جدول

 المجموع تكرارها األلفاظ عدد الوزن

 141 110 31 مفْعل

 71 51 20 فَعلم

 13 11 2 فَاِعلم

 19 11 8 مفْتَعل

 3 2 1 مستفعل

 247 185 62 المجموع
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الثَّاِني المطلب :عِماْس ُلم فْالموِلع:  

 ِوفْقَ وبه،منْص وِينِْصب ِفْعِلِه، مْرفُوع فَيْرفَع ِمنْه، اشْتُقَ الَِّذي الِفْعِل عمَل المفعوِل اسم يْعمُل  

  :)1(قَاَل ِحْين اَأللِْفيِة، صاِحب َأقَره ما وهذا الفَاِعِل، اْسم ِبها يْعمُل الَِّتيِ الشُّروط

ـِ ـِمالْس ـررقُ ام لُّوكُـ             تَفَاضٍل ِبلَا المفْعوِل اْسم يْعطَى         ـٍلفَاع

         وغَـِصي ٍلـكَِفْع فَه فْعفي ولـِللْم    كَ ؛ اهنَْعمييكتف ـاًافَفَكَ ىطَْعالم  

     ِقرفَي اِلك اْبنذا ِفي مالقَْوِل ه :ا َأننْطَِبقُ ملَى ينْطَِبقُ الفَاِعِل اْسِم علَى يوِل اْسِم عفْعِفي الم 

 الِفْعِل علَى ينْطَِبقُ وما الفَاِعِل، نَاِئب يْرفَع َأنْه ِفي ِللمْجهوِل المْبِني كَالمضاِرِع وَأنَّه العمِل، َأْحكَاِم

 يكُْون وِبذَِلك المفْعوِل، اْسِم علَى ينْطَبقُ واللُّزوِم التَّعدي حْيثُ ِمْن ِللمْجهوِل المْبِني المضاِرِع

ابكفافاً ( ِإْعر (اِلك اْبِن قَْوِل ِفيوالً: مفْعنيا،ثَا م نَاِئبالفَاِعِل و ِميرْستَِتر ضِفي م) ْعطَى2( )الم( .  

 تَْحقَقُ ِفيِه وجب ،"َأْل"ِبـ محلَى غَْير جاء ِوِإْن مطْلَقَاً، عمَل التَّعريف"َأْل"ِبـ مقْرونَاً كَان فإذَا 

 َأْو مقَدر، َأْو صِرْيٍح نَفٍْي َأْو منِْوي، َأْو وٍرمذْكُ صاِحٍب علَى يْعتَِمد َأْن فَيجب االْعِتماِد، شُروِط

 ِفِإذَا واالْسِتقْباِل، الحاِل ِبمْعنَى ِيكُون وَأْن مصغَِّراً، يكُون وَأال مقَدر، َأْو مْوجوٍد اْسِتفْهاٍم علَى

 ِعنْدها فَيْحتَاج ِللمْجهوِل، المْبِني مضاِرعه لُهيْعم ما المفْعوِل اْسم يْعمُل اِإلْعماِل، شُروطَ اْستَْوفَى

  .  )3(الفَاِعِل ِلنَاِئِب

  :)4(الشَّاِعر يقُوُل

  ]يُلِوالطَّ[                                                                     

         نَْحنكْنا وتَر ٍةكَ          وائٍل اْبنَةَ تَغِْلبوبْضرم الظَّْهِر منقطع ِرْجلَاه.  

  
                                                       

 .  مالك، ابن ألفية مالك، ابن  )1(
 .3/275 الوافي، النَّحو  حسن، عباس: ينظر  )2(
 ابن ؛5/2287 العرب، لسان من الضرب ارتشاف حيان، وأب ؛3/88 التَّسهيل، شرح مالك، ابن مالك، ابن: ينظر  )3(

 .3/275 ن،. م حسن، عباس ؛3/106 مالك، ابن ألفية شرح عقيل،
 .3/78 الهوامع، همع السيوطي، ؛117ص الديوان، النُّميري، الراعي  )4(
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 مْضروبٍة كَرجٍل: "َأي مقَْدر، َأْو منِْوي مْوصوٍف علَى) مْضروبٍة (المفْعوِل اْسم اعتَمد :الشاهد 

1( )رجاله( الفاعل نائب ورفع ، بعده فيما فعمل ِرْجلَاه(  .  

 ذِلك علَى َأْجمع ِوقَْد نفسها، الفَاِعِل اسِم عمِل ِبشُروٍط يْعمُل ِلالمفعو اسم َأن ِإلى نَِصُل وِبهذا  

اِة َأغْلَبقَْد ،)2(النُّحو حرِري صكْبْساَأل تْانَكَ ْنِإفَ:" ِبقَْوِلِه العماء اِرجةًي فَْأ ىلَعاِلعِلاِعالفَ يِف اهين 

وفْالموِلعين تْلَِمع ع3(  "أحٍد بين ذلك في اختالف الو ،هاعاِلفَْأ َلم(.  

  .المكية السور يِف لالعاِم وِلعفْالم اسم: الثَّالث المطلب

درو وِل اْسمفْعور ِفي العاِمل المة السِة ِفي المكيْبعس ،اِضعوم اِحثُ آثَرا البهِل ِوفْقَ تَقِْسيمماْسِم ع 

  :كَاآلِتي ،مْعموِلِه ِفي المفْعوِل

  :  الفَاِعِل لنائِب الراِفع العاِمل المفْعوِل اسم: أوالً

  درو وِل اْسمفْعاِمل الماِفع العور ِفي اثنين موضعين ِفي الفَاِعِل ِلنَاِئِب الرة، السهما المكيو:  

 وتبر المكسر، ِبمعنى مفْعوٍل اْسم): برمتَ (،))4 ِفيِه هْم ما متَبر هـُؤالء ِإن :تعالى قَاَل -1

 بوقوعه قوي هألنَّ منه؛ اشتق الَّذي الفعل عمل عامالً وجاء تتبير، والمصدر ودمر، أهلك: أي

 وأن ،) متَبر(المفعول السم فَاِعل نائب: أي ،ربمتب مرفوعة)  ما (تكون أن يجوز وبالتَّالي ،خبراً

  .)5(مقدم خبر رمتبو ، مبتدأ  )ما (تكون

  .))6مشْهود يْوم وذَِلك النَّاس لَّه مْجموع يْوم ذَِلك: تعالى قَاَل -2

    

                                                       
 .3/78 وامع،اله همع السيوطي، ؛5/2288 العرب، لسان من الضرب ارتشاف حيان، أبو: ينظر  )1(
 وآالت اللغة قواعد في اللباب  السراج، علي محمد ؛119/ 2 المقتضب، المبرد، ؛109/ 1 الكتاب، سيبويه،:  ينظر  )2(

 .54ص األدب،
 . 2/118 ،س. م المبرد،  )3(

 . 7/139 األعراف،  )4(

  .39-38/ 3 وبيانه، الكريم القرآن إعراب درويش، الدين محيي ؛1/593 القرآن، إعراب في التبيان العكبري،  )5(

   .103/ 11 هود،  )6(
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 اءج وِل اْسمفْعالم) موعاِملَاً ) ْجمَل عماشْتُقَ الَِّذي الِفْعِل ع ،ْيثُ ِمنْهقَّقَت حوطُ ِفْيِه تَحشُر 

 .)1( )ْجموعم( ِب مْرفُوع) اسالنَّ (فَ اِإلْعماِل،

  :ِبِه المفْعوِل نَْصب: ثَاِنياً

  درو وِل اْسمفْعاِمِل الموِل النَّاِصِب العفْعْوِضٍع ِفي به ِللماِحٍد مور ِفي وة، السوهو المكي:  

 ،)نَِصيباً( صابِتانْ إن ،))2 النَّاِر من نَِصيباً نَّاع مغْنُون َأنتُم فَهْل تَبعاً لَكُْم كُنَّا ِإنَّا : تَعالَى قَاَل

 ونكُي أن وزجيو لَه، ونعماِن وَأ ؟يباًِصنَ انَّع ونعفَْدتَ ْله :أي )مغْنُون (ِهْيلَع ُلدي ٍردقَم ٍلْعِفِب ِإما

 .)3(ِردْصالم ِعِضْوم في

  :الحاِل نَْصب: ثَاِلثَاً

 اءاْس جوِل مفْعاً المِة في ِللْحاِل نَاِصبعَأْرب اِضعوور ِفي مة، السالمكي ِهيو:  

 المفْعوِل اسم جاء)4(، مْصِبِحين مقْطُوع هُؤالء داِبر َأن اَألْمر ذَِلك ِإلَْيِه وقَضْينَا: تعالى قَاَل -1

)قْطُوعم (ًاِملَاَل عمِفْعِلِه، ع و)ْصِبِحينم (ِلاِخديِف ين الصاِحب، وهو ُؤلَاِء ْنِم اٌلحِمْن َأْو ه 

يِرِمالض في ِنِكتَْسالم )قْطُوع5() م(.  

  .))6جِديداً خَلْقاً لَمْبعوثُون َأِإنَّا ورفَاتاً ِعظَاماً كُنَّا َأِئذَا وقَالُواْ : تعالى قَاَل -2

 درو اْسم فْعوِلالم) وثُونْبعم (ًاِمالَل عمِفْعِلِه، ع نُِصبو) ًلَى) خَلْقاال عاِلح، وهِب وىنَْعم وقلُخْم، 

ويجْنَأ وز كُيون ْصمديَأ اًر بناثْع اًثَْعب 7(يداًِدج(.  

                                                       
 .2/713 القرآن، إعراب في التبيان العكبري، :ينظر )1(
 .40/47 غافر،  )2(
 .4/495 القدير فتح ،الشّوكاني ؛2/1121 ،س. م العكبري،: ينظر  )3(
 .15/66 الحجر،  )4(
 .449/ 5 ،حيطالم البحر تفسير ،حيان أبو ؛2/786 ،س. م العكبري، :ينظر)5(
 .98 ،49/ 17 اإلسراء،  )6(
 .15/177 المعاني، روح األلوسي،: ينظر) 7(
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  .))1عْرفاً والْمْرسلَاِت : وجلَّ عز قَاَل -3

) عْرفاً (ِونُِصب ِفْعِلِه، عمَل عِمَل و التَّعريف" أل" بـ محلى مفْعول اسم ورد) : الْمْرسلَاِت (

 ،روِفْعالمو ساِنْحِإلِل نلِْسْرُأ ْيَأ ،هلَ وٌلعفْم هنََّأ على )عْرفاً(نَْصب ويجوز كَما الحال، علَى

 فٌْرع الٍنفُ لىِإ الناس :برالع قوُلتَو ،ِهِرْعشَ ِعتابتَ في ِسرالفَ ِفْرعِب اًيهِبشْتَ ٍةعاِبتَتَم وَأ

تَ ذاِإ ،واحدوجليِهِإ واه عيناِبتَتَم، وْمه كَ ِهْيلَعِفْرع لََأتَ ذاِإ ِعْبالضواب 2( ِهْيلَع(.   

  :المكية السور في المفعول اسم عمل اآلتي الجدول ويبن

  ".3"   "رقم جدول"                                    

 الوظيفة

 نائب رفع

 فَاِعلال

 نصب

 به المفعول

 المفعول نصب

 المطلق

 نصب

 الحال

 نصب

 الظَّرف

المجمو

 ع

 4 - 1 - 1 2 المنون

 2 - 2 - - - بالنون المقترن

" أل " المعرف

 التَّعريف

- - - 1 - 1 

 7 - 4 - 1 2 المجموع

  

  

  

  

  

  

                                                       
 .77/1 المرسالت،  )1(
 .8/395 ،المحيط البحر تفسير ،حيان أبو ؛2/1262 ،القرآن إعراب في التبيان العكبري، :ينظر  )2(
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  :المفْعوِل اْسِم دلَالَةُ: بعاالر المطلب

 علَيِه وقَع واِحٍد علَى يدلُّ فَمقْتوٌل ِمنْه، اشتُقَ الَِّذي الِفْعُل علَْيِه يدُل ما علَى المفْعوِل اْسم يدُل  

  :علَى يدلُّ فَهو السياِق، قَراِئِن ِمْن تُفْهم متَعِددةً دالالٍت المفْعوِل اسم يْحِمُل و القَتُْل،

  : المِضي -1

  . ))1 تَْعِقلُون ولَعلَّكُْم مسمى َأجالً وِلتَْبلُغُوا : تَعالى قَاَل  

  .)2( زمٍن منْذُ سمي قَْد اَألجَل هذا َأنّ: أي الزمان، انتهاء على الداللة) مسمى( المفعول اسم حمل

  :االسِتقْباُل -2

  .))3مشْهود يْوم وذَِلك النَّاس لَّه مْجموع يْوم ذَِلك : تعالى قَاَل  

. ويشْهد سيْجمع: َأي االستقبال، على يدل) مجموع (المفعول اسم أن هنا المتأمل على يخفى ال 

  . )4( ستُقْتَُل: أي لَمقْتُوٌل، ِإنَّك: قَْولُنا ذَلك ومن

3- اراالْسِتْمر :  

  .))5مْجذُوٍذ غَْير اءعطَ: تعالى قَاَل

 اللة إنمجذوذ( اسم خالل من تكشّفت والتي اآلية هذه في واضحة االستمرار على الد (

  .)6(هايةِن ِرْيغَ ىلَِإ دتَمم هنََّأ  إذ ،طوعقْم غير أي ،ذوٍذْجم رْيغَ طاءع اُهللا مهيِطْعي: والمعنى

 ِبتَناوِب يْعرفُ فيما جديدٍة معاٍن على ِلتَدَل لَه؛ وِضعتْ الَِّذي عْن المفْعوِل ِصيغُ تَخْرج وقَْد

  :وِمنْها الصْرِفيِة، واَألْبِنيِة المشْتَقْاِت

  

                                                       
 .40/67 غافر،  )1(
 .52ص العربية، في األبنية معاني السامرائي، فاضل: ينظر  )2(
 .11/103 هود،  )3(
 .52ص س،. م السامرائي، فاضل: ينظر  )4(
 .11/108 هود،  )5(
 .526/ 2 القدير، فتح ،الشّوكاني: ينظر  )6(
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1- فعوِل اْسمْعنى المالفاِعِل ِبم : درو عنى المفعوِل اسمور في اثنيِن لَفْظَْيِن في الفاِعِل ِبمالس 

  :ماوه المكية،

  .))1مْستُوراً ِحجاباً ِباآلِخرِة يْؤِمنُون الَ الَِّذين وبْين بْينَك جعلْنَا :تعالى قَال: مْستور - أ

  .)2(فَاِعل بمعنى هنا فمفعول ،ساتر بمعنى فجاء الفَاِعل على الداللة) مستور (المفعول اسم حمَل 

 ،))3مْأِتياً وْعده كَان ِإنَّه ِبالْغَْيِب ِعباده الرْحمن وعد الَِّتي ْدٍنع جنَّاِت : تعالى قَال: مَأِتي - ب

  .)4(.يأتونها وهم الجنة هو الوعد أن والوجه فَاِعل، بمعنى ) مْأِتياً (المفعول اسم ورد

2- وِل اْسمفْعْعنَى المِر ِبمْصدالم:  

: أي مْعلوم، ِعنْده وما عقْل،: َأْي مْعقوٌل، ِلفُالٍن لَْيس: فَتَقوُل المْصدر، وِلالمفْع ِباْسِم يراد فَقَْد  

 َأْعثر لَْم  المتعددة، التَفِْسيِر وكُِتِب المكية، السور ِفي القُرآِنيِة لآلياِت وتحليٍل دراسة وبعد. )5( ِعلْم

  .  المْصدِر علَى الدلَاِلةَ يْحِمُل الذي لمفْعوِلا اْسِم َأْبِنيِة ِمْن ِبنَاٍء َأي علَى

  

  

  

  

  

                                                       
 .17/45 اإلسراء،  )1(
  ؛3/231 القدير، فتح ،الشّوكاني ؛2/823 القرآن، إعراب في التبيان العكبري،: ينظر  )2(
 .19/61 مريم،  )3(
 .3/29 الكشاف،: الزمخشري  )4(
 .76 ص الصرف، فن في العرف شذا الحمالوي،: ينظر  )5(
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  :هةشبالم فةالص عماُلِإ: الخامس المبحثُ

ل المطلبتعريفُ: اَألو فةالص هةالمشب:  

 معنى أن النُّحاة ويرى والدوام، الثُّبوت على يدل الزم فعل من اشتق اسم :المشبهة الصفة 

 الدوام، وجه على صاحبها في ثبتت الَّتي الصفة على تدلُّ َأنها أي واللزوم، مراراالست: الثُّبوت

 ومن ،)1(فَاِعل اسم إلى المشبهة الصفة حولنا الحدوث أردنا وإذا وضخم، وجميل أبيض: نحو

 والالم، األلف ويدخلها وتؤنث، وتذكر بها، ينعت أسماء: المشبهة للصفة األخرى التَّعريفات

 كاسِم الحدوِث على تدلُّ ال أنَّها أي الجارية، الصفات من ليست وهي والنُّون، بالواو تجمعو

  .)2(الفَاِعل

  .)3(الثُّبوت معنى على به قام ِلمْن الزٍم فعٍل من اشتق ما: كذلك المشبهة والصفة    

 الحدث استمرار من ليهإ ذهبوا ما نأو ،االستمرار على الداللة المشبهة الصفة تفيد الو   

 يجعله مما ،آخـر دون لزمن تخصصه قرينة وجود عدم إلى يعود األزمنة جميع في لصاحبها

 ذو إال الوضع في) حسن (معنى فليس األزمنة، جميع يشمُل بثبوته هوكأنَّ األزمنة، لكلِّ صالحاً

 ستمراراال على اللفظ في دليل وال جميعها، أو األزمنة، بعض في كانأ سـواء حسن،

 الثُّبوت يفيد ما منها: أقسام المشبهة الصفة أن إلى السامرائي فاضل وذهب .)4(والحدوث

 من قريٍب وجٍه على يدلُّ ما ومنها قصير، طويل، أبيض، أسمر، أصم، أبكم،: نحو واالستمرار،

  .)5(غضبان ،ظمآن: نحو الثُّبوت، على تدلُّ ال وقد جواد، كريم، سمين، نحيف،: نحو الثُّبوت،

                                                       
 على الرضي شرح االستراباذي، ؛6/82 المفصل، شرح يعيش، ابن ؛1/130 النَّحو، في األصول السراج، ابن: ينظر  )1(

 ابن ألفية إلى السالك دليل الفوزان، اهللا عبد ؛275ص سيبويه، كتاب في الصرف أبنية الحديثي، خديجة ؛3/431 الكافية،
 .64 ص العربية، في األبنية معاني السامرائي، فاضل ؛2/132 مالك،

 .1/130 س،. م السراج، ابن: ينظر  )2(
 .2/183 النَّحو، في الكفاية الحاجب، ابن: ينظر  )3(
 .3/432 س،. م االستراباذي،:ينظر  )4(
 .67ص س، . م السامرائي، فاضل: ينظر  )5(
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ياغةُِص: انيالثَّ المطلب فةالص هةالمشب مبانيهاو:  

  :صياغتها

 بها يعبر أو الزمةٌ، ألنَّها ؛)فَعل(و ،)فَِعل (على تأتي الَّتي اَألفعاِل من المشبهةُ الصفةُ صاغُتُ   

 وأوزانها قليل، فيه لزومال ألن ؛)فَعل (باب على بناؤها وقلَّ الزمة، ثابتة والغرائز الغرائز، عن

 اسم زنة على الثُّالثي غير من المشبهة الصفات وتصاغ ،)1(الثُّالثي وغير الثُّالثي من كثيرة

 غير من كانت وإذا اللسان، منطلق القامة، معتدل: نحو إضافتها، عند الثُّبوت بها أريد إذا الفَاِعل

 ةفالص وتصاغ  ،)2(فيها قليل وهذا ،اللسان منطلق :نحو ،المضارع موازنتها وجب ،ثالثي

 الصفة :"فقال عقيل، ابن ذلك وردأ وقد المتَعدي، من تصاغ وال ،الالزم الفعل من المشبهة

 وجميل ،القلب طاهر: نحو ،الزم فعل من إال تصاغ ال بل ،متعٍد فعل من تصاغ ال المشبهة

 :نوعين على تكون ثالثي فعل من كانت إذا المشبهة والصفة ،للحال إال تكون وال الظَّاهر،

 وهو ،يوازنه لم ما :الثَّانيو ،فيها قليل وهذا ،القلب طاهر :نحو ،المضارع وازن ما :أحدهما

  ".)3 (األب وكريم ،الوجه وحسن الظَّاهر، جميل :نحو الكثير

                                                       
 .75 ص الصرف، فن في العرف شذا الحمالوي،: ينظر  )1(
 .3/140 مالك، ابن ألفية شرح عقيل، ابن: ينظر  )2(
 .3/141 س،. م عقيل، ابن ؛677 ص التَّسهيل، شرح المرادي،  )3(
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  :المشبهة الصفة مباني

 المشبهة، الصفة مباني أهم على لمقاما هذا في وسنقف ، عدِة أزان على المشبهةُ الصفةُ تأتي 

  :وهي المكية، السور من عليها والتمثيل

  :فعالء مؤنثه الَّذي أفعل: أوالً

 أبيض،: نحو واحدة، مادة من ويأتيان للمؤنث، وفعالء للمذكر، أفعل قياس أن المعلوم من  

 العين المضموم من يأتيان ولكن ،فَِعل من بنائهما أكثر أن النُّحاة ويرى زرقاء، وأزرق، بيضاء،

 الوزن هذا ويأتي. )1( جرب: نحو العين، المفتوح ومن عجفَ،: نحو ،)فَعل  ( بوزن  أحياناً

: نحو من المشَبهة الصفة): "هـ646( األستراباذي يقول ،ةالظَّاهر والعيوب األلوان على للداللَِة

ل على والعيوب األلوان ومن ،... ، غالباً فَِرٍح على فَِرحاألنصاري هشام ابن ويرى.)2("َأفْع :أن 

 هذا ويتداخل ،)3(وَأْعور وَأْعمى وَأكْحل وَأْسود كَأخْضر والخلق األلوان في تأتي المشبهةَ الصفةَ

  .السياق خالل من إلّا بينهما يفرق وال التَّفضيل، اسم مع الوزن

 السور في مرة وأربعين اثنتين بتكرار لفظاً، عشرون الباب هذا في المشبهة فاتالص عددو  

 ،)بيضاء بيض، ، أبيض( مثل ، جمعاً و مؤنثاً و مفرداً كان ما الباب هذا في ورد وقد ،المكية

 مؤنثه الَّذي أفعل وزن على مشبهة صفة: األبتر ،))4الَْأْبتَر هو شَاِنَئك ِإن: تعالى قال -:هاومنّ

  .المفرد بصيغة وردت إذ ء،فعال

  .))5َأْبكَم َأحدهما رجلَْيِن مثَالً اللّه وضرب: تعالى قال 

  

  
                                                       

 .29-25/ 4 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )1(
 .4/25 الحاجب، ابن شافية شرح االستراباذي،  )2(
 .2/266 مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح هشام، ابن: ينظر  )3(
 .108/3 الكوثر،  )4(
 .16/76 النَّحل،  )5(
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  .))1 واَألصم كَاَألْعمى الْفَِريقَْيِن ثَُلم :تعالى قال 

  .))2 نَاراً الَْأخْضِر الشَّجِر من لَكُم جعَل الَِّذي: تعالى قال 

  :ْعلىوفَ نفَْعال: ثانياً

درور في فعالن صيغة من وة الستعالى قوله في حيران: وهي ألفاظ، أربعة المكي  :كَالَِّذي 

تْهاْستَْهو اِطيناَألْرِض ِفي الشَّي انْيرلَ حه )3(، تعالى قوله في وحيوان :ِإنو ارةَ الدالْآِخر لَِهي 

انويالْح)4(، عالىت قوله في ورحمن :ْحمـِنِحيِم الرالر )5(، تعالى قوله في وغضبان :الَمو 

عجى روسقَْوِمِه ِإلَى م انَأِسفاً غَْضب )6( .دروهو واحد لفظ وو) وذلك فَْعلى، وزن على)تترى 

  .))7تَتْرا رسلَنَا َأْرسلْنَا ثُم: تعالى قوله في

  :فَْعل: ثالثاً

 كْهل، فهو كَِهَل: نحو فَِعل، من ويأتي كما صْعب، فهو صعب: نحو فَعل، من البناء هذا يأتي

 هذا ويعد ،)8(قَفْر فهو أقفر: نحو المزيد، من البناء هذا ويأتي رتْق، فهو رتَق: نحو فَعل، ومن

  : ومنها المكية، السور في وروداً األوزان أكثر من الوزن

  .))9رطٍْب والَ اَألْرِض ظُلُماِت ِفي ٍةحب والَ : تعالى قال

  .))10رتْقاً كَانَتَا والَْأْرض السماواِت َأن :تعالى قال

  .))11 حِميٍم مْن لَشَْوباً علَْيها لَهْم ِإن ثُم: تعالى قال

                                                       
 .11/24 هود،  )1(
 .36/80 يس،  )2(
 .6/71 األنعام،  )3(
 .29/64 العنكبوت،  )4(
 .1/3 الفاتحة،  )5(
 .7/150 األعراف،  )6(
 .23/44 المؤمنون،  )7(
 .3/267 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )8(
 .6/59 األنعام،  )9(
 .21/30 األنبياء،  )10(
 .37/67 الصافات،  )11(
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  .))1ضنكاً مِعيشَةً لَه فَِإن ِذكِْري عن َأْعرض ومْن :تعالى قال

   :فَعل: رابعاً

  الثُّالثي الفعل من ويصاغ ،العربية في الورود قليلة المشبهة الصفة أبنية من البناء هذا يعدو  

 ،صفة عشرة تسع الباب هذا في المشبهة الصفات عدد وبلغ،)2(وبطل ، حسن : نحو) فَعل( 

 و مؤنثاً و مفرداً كان ما الباب هذا في ورد وقد ، المكية السور في مرة وأربعين اثنتين بتكرار

  :ومنها المكية، السور في مواضع عدة في وردت فقد جمعاً

 لََأْسقَْينَاهم : تعالى وقال ،)4(الصمد اللَّه :تعالى وقال ،))3 زلَقاً صِعيداً فَتُْصِبح  :تعالى قال

  .))5غَدقاً ماء

  :ِفْعل: خامسا

  دعفة بين المشتركة األبنية من لبناءا هذا يخالل من بينهما ويفرق المبالغة، وصيغ المشبهة الص 

 في البناء هذا ورد وقد مشبهة، صفة فهو الثابت الوصف على داالً جاء فما السياق، داللة

   قُْل  :تعالى قالو ،) )6ِإداً شَْيئاً ِجْئتُْم قَْدلَ : تعالى قال: ومنها المكية، السور من عدة مواضع

  .)8( ِضداً علَْيِهْم ويكُونُون ِبِعبادِتِهْم سيكْفُرون كَلَّا : تعالى وقال ،))7 الرسِل مْن ِبْدعاً كُنتُ ما

  

  

  

                                                       
 .124/ 20 طه،  )1(
 .2/205 الكافية، على الرضي شرح االستراباذي، ؛3/629 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )2(
 .18/40 الكهف،  )3(
 .112/2 اإلخالص،  )4(
 .72/16 الجن،  )5(
 .19/89 مريم،  )6(
 .46/9 األحقاف،  )7(
 .19/82 مريم،  )8(



 141

  .))1 قَِديراً ربك وكَان ِصْهراًو نَسباً فَجعلَه  :تعالى وقال 

  :فُعل فُْعل،: سادسا

 جنُـب،  جنْـب، : نحو فُعل، على فُْعل فيأتي يتناوبان حيث الالزم، الثُّالثي من فُعل، ْعل،فُ يبنى  

 الفُعل أما:" قال إذْ سيبويه، عليه نص ما وهذا قليلة، البناء هذا على المشبهة والصفة ،)2(وبالعكس

 المكيـة،  السور في مواضع ةسبع في البناء هذا ورد وقد )3 (."جنُب: كقولك فقليٌل، الصفات في

  : ومنها

 ،)5(  َأحـد  كُفُواً لَّه يكُن ولَْم : تعالى وقال ،))4 كُْرهاً ووضعتْه كُْرهاً ُأمه حملَتْه : تعالى قال

 صـِعيداً  ْيهـا علَ مـا  لَجـاِعلُون  وِإنَّا: وجل عز وقال ،))6 نُّكْراً شَْيئاً ِجْئتَ لَّقَْد  :تعالى وقال

  .))7جرزاً

  :ِفِعــل و ِفعــل: سابعاً

  دعي ل ِبنَاءِفع ِة ِمنفة القَِليلَِة اَألْبِنيوقد المشبهة، ِللص في ليس:" قال حيث سيبويه ذلك على نص 

 المـشبهة  الـصفة  بـين  ِفعـل  صيغة تتناوب وقد  ،)8 (."ِعدى إال ِفعل على وصف العرب كالم

 الوزن هذا على يأِت لم:" األستراباذي يقول اللغة، في الورود نادر فهو ِفِعل أما المبالغة، وصيغة

  .)9 ("ضخمة: أي ِبِلز، وامرأة ولود، أي ِإبد، أتان: يقال كلمتان، إال وصفاً

   

  

                                                       
 .25/54 الفرقان،  )1(
 .2/5 اللغة، علوم في المزهر السيوطي، ؛3/629 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )2(
 .3/629 س،. م سيبويه،  )3(
 .46/15 األحقاف،  )4(
 .112/4 اإلخالص،  )5(
 .18/74 الكهف،  )6(
 .18/8 الكهف،  )7(
 .3/630 س،. م سيبويه،  )8(
 .122/ 1 الحاجب، ابن شافية شرح االستراباذي،  )9(
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 و اظ،ألف ثالثة في ِفعل بناء ورد فقد المكية، السور في القرآنية لآليات وتحليل دراسة وبعد 

  .))1 ِعوجا لَّه يْجعل ولَْم : تعالى قال: ومنها مواضع، عشرة في تكررت

 لَما وَأنَّه  :تعالى وقال ،) )2 ِقدداً طَراِئقَ كُنَّا ذَِلك دون وِمنَّا الصاِلحون ِمنَّا وَأنَّا : تعالى قال

قَام ْبداللَِّه ع وهْدعوا يكُونُ كَاديلَْيِه ونداً عِلب )3(. 

  .المكية السور في مثال أي منه يرد فلم ِفِعل أما

  :الِفعــ: ثامنا

: أي ِضناك، امرأة: فيقال الثّالث، الجذر قبل ألف بزيادة الثّالثي الفعل من) ِفعال (يصاغ  

 ألفاظ ستة  في البناء هذا ورد وقد ،)4( المشبهة للصفة النَّادرة األبنية من البناء هذا ويعد ضخمة،

  :وهي المكية، السور في

 موسى ِكتَاب قَْبِلِه وِمن  :تعالى وقال ،))5الْحْسنَى الَْأْسماء لَه هو ِإلَّا ِإلَه لَا اللَّه : وجل عز قال

 ،)7( الِْحساِب سِريع اللّه ِإن كَسبتْ ما نَفٍْس كُلَّ اللّه ِليْجِزي : تعالى وقال ،))6 ورْحمةً َإماماً

 وَأجٌل ِلزاماً لَكَان ربك ِمن سبقَتْ كَِلمةٌ ولَْولَا : وجل عز وقال ،))8 ِدهاقاً وكَْأساً  :تعالى وقال

  .)10( ِوفَاقاً جزاء  :تعالى وقال ،))9 مسمى

  

  

                                                       
 .18/1 الكهف،  )1(
 .72/11 الجن،  )2(
 .72/19 الجن،  )3(
 .2/94 الخصائص، جني، ابن: ينظر  )4(
 .20/8 طه،  )5(
 11/17 هود،  )6(

 .14/51إبراهيم،  )7(
 .78/34 النَّبأ،  )8(
 .20/129 طه،  )9(
 .78/26 النَّبأ،  )10(
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  :فَْيِعـــل: تاسعاً

 دعفة أبنية من البناء هذا يوبلغ األبنية، من غيرها مع مقارنة اللغة في النَّادرة المشبهة الص عدد 

 وسـبع  مئـة  بتكـرار  لفظـاً،  عشر خمسة  الصيغة هذه من المكية السور في المشبهة الصفات

  : ومنها جمعاً، و مؤنثاً و مفرداً كان ما الباب هذا في ورد وقد ، مرة وعشرين

 وَألْفَيـا   :تعالى وقال ،))1 ِقيماً ِديناً مْستَِقيٍم ِصراٍط ِإلَى ربي هداِني ِإنَِّني قُْل : وجل عز قال

  .)3(طَيباً حالالً اللّه رزقَكُم ِمما فَكُلُواْ : تعالى وقال ،))2الْباِب لَدى سيدها

  :فَْعــلَل: عاشراً

 ِإن َأرَأْيـتُمْ  قُْل  :تعالى قال: وهما اثنين، لفظين سوى البناء هذا على المكية السور في يرد لم 

  .)5( صفْصفاً قَاعاً فَيذَرها : تعالى قال ،))4 الِْقيامِة يْوِم ِإلَى سْرمداً اللَّْيَل علَْيكُم اللَّه جعَل

  :فَعـوٌل: عشر حادي

 بـين  واضـحاً  فرقا هناك أن إال المبالغة، وصيغ المشبهة، الصفة ينب مشتركاً البناء هذا يأتي  

 صـيغة  فهـي  الفَاِعـل  اسم يتضمنه الذي الحدوث معنى فعول صيغة تضمنت فإذا االستعمالين،

 سيبويه ويعد مشبهة، صفة فهي الحدوث معنى تتضمن ولم الثُّبوت، معنى تضمنت إذا أما مبالغة،

   تريد ال ألنك ورسوله؛ له، رسول أنت اهللا أعبد: وتقول:" قال حيث ذلك، على نَص مْن أول

 بمنزلـة  هـو  وإنمـا  عليه، فعالً منه توقع أن تريد ال ألنك ضروب؛ في به تريد ما ههنا بفعول

  . )6("، ...له عجوز أنت اهللا أعبد: قولك

   

                                                       
 .6/161 عام،األن  )1(
 .12/25 يوسف،  )2(
 .16/114 النَّحل،  )3(
 .28/71،72 القصص،  )4(
 .106/ 20 طه،  )5(
 .1/117 الكتاب، سيبويه،  )6(
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 معنى تضمنهما لعدم بهتان؛مش صفتان وعبداً رسوالً أن سيبويه كالم في التأمل على يخفى وال

 في الفَاِعل اسم ضمنهيت الَّذي الحدوث معنى لتضمنها مبالغة؛ صيغة فهي ضروب بعكس الحدوث،

  :وهي ألفاظ، خمسة المكية السور في البناء هذا على وورد ضارب،

 .)2( الْحرور ولَا الظِّلُّ اولَ  :تعالى قالو ،))1الْعالَِمين رب من رسوٌل ولَِكنِّي : تعالى قال

 .)4( طَهوراً ماء السماِء ِمن وَأنزلْنَا : تعالى قالو ،))3 الْغَاِبِرين ِفي عجوزاً ِإلَّا : تعالى قالو

  .))5 وحِميٍم سموٍم ِفي  :تعالى قال
  ــالفَعـ: عشر ثاني

 ذلك على نبه وقد فَعل، على البناء هذا ويأتي صدر،والم المشبهة الصفة بين البناء هذا يشترك 

 هذا في المشبهة الصفات عدد وبلغ ،)6 (."جبان: فقالوا فَعال، على االسم وانَب وقد:" فقال سيبويه،

 ما الباب هذا في ورد وقد المكية، السور في مرة وخمسين خمس وبتكرار ألفاظ، ثمانية الباب

  :ومنها جمعاً، و اًمؤنث و مفرداً كان

 ِإنَِّني وقَْوِمِه ِلَأِبيِه ِإْبراِهيم قَاَل وِإذْ :تعالى قال ،))7طَيباً حالالً اللّه رزقَكُم ِمما فَكُلُواْ: تعالى قال

  .))8  تَْعبدون مما براء

                                                       
 .7/67 األعراف،  )1(
 .35/21 فاطر،  )2(
 .26/171 الشعراء،  )3(
 .48 /25 الفرقان،  )4(
 .56/41 الواقعة،  )5(
 .1/117 الكتاب، سيبويه،  )6(
 .16/114 النَّحل،  )7(
 .43/5 الزخرف،  )8(
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الثالثَّ المطلب :مُلع فاتالص هةالمشب:  

 ومجروراً، ومنصوباً مرفوعاً معمولها ويأتي فعلها، عمل تعمل المشبهة الصفة أن النُّحاة يرى   

 في التَّمييز وعلى المعرفة، في به بالمفعول التَّشبيه على والنَّصب البدل، أو الفَاِعلية على فالرفع

 منصوبال في المشبهة الصفة عمل أن إلى اإلشارِة وتجدر ،)1(اإلضافة على والجر النَّكرة،

 إذْ ذلك، على سيبويه نص وقد الحدوث، تفد ولم الثُّبوت على دالة ألنها الفَاِعل؛ اسم من أضعف

 فَاِعلبال شبهت مافإنَّ المضارع، الفعل معنى في ليست هاألنَّ ؛فَاِعلال عمل تعمَل أْن تقو ولم:" قال

  .")2(فيه عملت فيما

 ويجري يتَصرف الفَاِعل اسمو الفَاِعل، باسم مشَبهة بهةالمشَ الصفَة بأن القارئ على يخفى ال و 

 والمشَبه الفَاِعل، باسم مشَبهة فهي فاتالص هذه أماو عليه، وجريانه شبهه لقوة الفعل مجرى

  .الحكم في يءالشَّ ذلك دون يكون بالشيء

 خَاِلداً، ضاِرب محمد: قُلْنَا فَِإذَا الفَاِعل، ِباْسِم بهةٌمشَ إنَّها حْيثُ ِمْن المشَبهِة الصفَِة وعمُل   

 فَاِعل فَالوْجه الوْجِه، حسن محمد: قُلْنَا ِإذَا أمّا خَاِلٍد، علَى محمٍد ِمْن وقَع قَْد الضْرب َأن: فَالمْعنَى

 المشَبهةُ الصفَةُ تكون وِبذَِلك تَْحِسيِنِه، ِفي شَْيَئاً محمد يفْعْل ولَْم حسن، الَِّذي هو ِلَأنَّه المْعنَى؛ ِفي

 بْين الفَْصُل ولَا ِإْضماره، يجوز لَا كَما علَْيها، مْعموِلها تَقِْديم يجوز فَلَا الفَاِعِل، اْسِم ِمْن مْرتَبة َأقََل

 على) هـ 643 ت( يعيش ابن نَص وقد مرتبةً، الصفات أقُل وهي ،)3(ومعمولها المشبهة الصفة

 وهي المفعوِل، واسم الفَاِعل كاسم بالجاري صفة مراتب؛ ثالِث على الصفات أن اعلم:" فقال ذلك

   فلما ، ...المنزلة، في دونها فهي الفَاِعل باسم مشبهة وصفة الفعل، من لقربها العمل؛ في أقواها

  

  

                                                       
 .2/98 الهوامع، همع السيوطي، ؛2/206 النَّحو، في الكافية الحاجب، ابن: ينظر  )1(
 .1/194 الكتاب، سيبويه،  )2(
 .4/164 المقتضب، المبرد، ؛1/115 ن،. م سيبويه،: ينظر  )3(
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 أسماء انحطت كما عنها انحطت الفَاِعلين، أسماء على فروع وهي الثَّالثة، المرتبة في تكان

  )1(." األفعال مرتبة عن الفَاِعلين

  :المشَبهة الصفَة إعمال شروط

  فَة عمل في طُِرتَشْية الصهشَبإذْ الفَاِعل، اسم عمل في يشترط ما الم فَة أنة الصهشَبتُشْ المِبه 

 وإنّما ذلك، في الِفعل مرتَبة تبلغ ال المشَبهة والصفَة المضاِرع، الِفْعل يشبه الَّذي الفَاِعل اسم

 تكون حتى تستوفيها شروط من بد فال الفعل، رائحة منه تحمل َألنَّها عنه؛ فرعاً اعتبارها يمكن

  :وهي ،العمل على قادرةً

  :االعتماد: أوالً

 اشْتُِرطَ لذا فعلهما؛ عمل يعمال حتى الِفعل درجة فَاِعلال اسم وال المشبهة لصفةا تَِصل لم  

  .فيهما الِفعل جانب ِلتقوية عملهما؛ في االعتماد

 اإلعراِب أصَل أن كما لألفعاِل هو إنّما العمِل أصَل إن: "قال حيث ذلك على يعيش ابن نبه وقد  

 أسماء كانت فلما صول،اُأل درجات من تَنْحطُّ أبداً الفروع أن لْيْعلَمفَ ذلك عِلم وإذا ،...لألسماء هو

 ومن العمل، في منها أضعف كانت ،األفعال على فروعاً) كذلك المشَبهة والصفَة ( الفَاِعلين

 نفي، أو استفهام أو حال أوذي موصوف أو مبتدأ من قبله كالم على يعتمد حتى يعمل ال الضعف

    .)2("لألفعال اكناألم هذه أن قبل من وذلك

  دعفة في توافرها الواجب الشُّروط أهم من االعتماد ويفعِلها، عمَل تعمَل لكي المشبهة الص 

 أو ناسخ اسم المبتدأ، الموصوف، االستفهام،: وهي الفَاِعل، اسم في نفسها االعتماد شروط وهي

 اسم أن: وهي الفَاِعل، واسم المشبهة الصفة بين فَْرقَاً اكهن أن إلّا النفي، الحال، صاحب مفعوله،

   المشبهة الصفة أما ، التَّعريف" أل" بـ اقترانه عدم حال في إلّا االعتماد فيه يشْتَرط ال الفَاِعل

                                                       
 .6/82 المفصل، شرح يعيش، ابن  )1(
 .6/79 ن،. يعيش،م ابن  )2(
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 فرع فهي لضعفها، وذلك تقترن؛ لم أم التَّعريف" أل"ب اقترنت سواء عملها في شرط فاالعتماد

  .فرع على

 أو نفي، على االعتماد بشرط الفَاِعل كاسم تعمل المشبهة الصفة أن المتأمل على يخفى وال  

  .منه االعتماد إلى أحوج فهي فرع، ألنَّها خبر؛ أو حال، أو النعت، صاحب أو استفهام،

  :االعتماد شروط

  :كاآلتي وهي عدة، بصور ةالمكي السور في قبلها ما على المعتمدة العاملة المشبهة الصفة وردت

1- االستفهام على االعتماد:   

  .))1 تُوعدون ما بِعيد َأم َأقَِريب َأْدِري وِإْن :تعالى قوله في كما وذلك

 يرتفع أن :البصريين قول على جويخر ،الهمزة على اعتمد هألنّ ؛)لقريب( فَاِعل):  تُوعدون ما(

  .)2(إليه أقرب ألنه ببعيد

  .))3   َأمداً ربي لَه يْجعُل َأْم تُوعدون ما َأقَِريب َأْدِري ِإْن قُْل :تعالى قال

2 - نفي على االعتماد:  

 الْغَْيِب علَى هو وما  :تعالى وقال ،))4 مِبيٍن ِكتَاٍب ِفي ِإالَّ ياِبٍس والَ رطٍْب والَ : تعالى قال

 احتوت إذْ النَّفي، على واعتمدت الفَاِعل، بمعنى) ضنين (المشبهة الصفة تجاء ،))5 ِبضِنيٍن

  .)6(فاِعلُها هو ضميٍر على

3- موصوف على االعتماد:  

 .))7 غَِليٍظ عذَاٍب مْن ونَجْينَاهم : تعالى قال

                                                       
 .21/9 األنبياء،  )1(
 .2/138 والقراءات، اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما إمالء العكبري،  )2(
 .72/25 الجن،  )3(
 .59/ 6 األنعام،  )4(
 .81/24 التكوير،  )5(
 .4/157 القرآن، علوم في البرهان الزركشي،: ينظر  )6(

 .11/58 هود،  )7(
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4 - الحال صاحب على االعتماد:  

 انقَلَبواْ وِإذَا  :تعالى قال ،))1 وصماً وبكْماً عْمياً وجوِهِهْم علَى الِْقيامِة يْوم ونَْحشُرهْم : تعالى قال

  .))2 فَِكِهين انقَلَبواْ َأْهِلِهم ِإلَى

  :المسند على االعتماد -5

  :وهي ، عدة أقسام إلى ويقسم 

  :المبتدأ على االعتماد - أ 

  .))3الرِحيم الْبر هو ِإنَّه نَْدعوه قَْبُل ِمن كُنَّا ِإنَّا : تعالى قال 

  :وأخواتها كان اسم على االعتماد - ب

 .)5 (غَفُوراً حِليماً كَان ِإنَّه :تعالى وقال ،))4 رِحيماً غَفُوراً كَان ِإنَّه : تعالى قال

  :وَأخَواتها إن اسم على االعتماد - ج

  .)7 ( ميتُون وِإنَّهم ميتٌ ِإنَّك  :تعالى الق ،))6فَخُور لَفَِرح ِإنَّه : تعالى قال

  :وأخواتها ظن مفعول على االعتماد -د

 لَنَراك وِإنَّا  :تعالى قالو ،))8 ِشيباً الِْولْدان يْجعُل يْوماً كَفَْرتُْم ِإن تَتَّقُون فَكَْيفَ : وجل عز قال

 .)10( عِقيماً يشَاء من ويْجعُل : تعالى قالو ،))9ضِعيفاً ِفينَا

  

                                                       
 .17/97 اإلسراء،  )1(
 .83/31 فين،المطف  )2(
 .52/28 الطُّور،  )3(
 .25/6 الفرقان،  )4(
 .35/41 فاطر، ؛17/97 اإلسراء،  )5(
 .11/10 هود،  )6(
 .39/30 الزمر،  )7(
 .73/17 المزمل، )8(
 .11/91 هود، )9(
 .42/50 الشورى،  )10(
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  :الزمان:ثانياً

 إلى انقسموا إذ المشبهة، الصفة إعمال شروط من كشرط الزمان شرط في اآلراء تباينت   

 النُّحاة من كثير نص وقد الحال، على دلَّت إذا إلّا تعمل ال المشبهة الصفة أن يرى فريق: فريقين

 فليس الفَاِعل اسم عمَل عِملت إذا:" قوله في) هـ316  ت( النَّحوي السراج ناب: ومنهم ذلك على

  .)1("الحال إال بها تريد فال يأتي، كما وال ،مضى لما تكون أن يِعنْد يجوز

 األستراباذي صرح وقد األزمنة، كل في تعمل المشبهة الصفة أن: فيرى الثَّاني الفريق أما  

 ونَحى ،)2("مدلولها في معتبر غير الزمن َألن ؛ ...مطلقاً الفعل عمل تعمل إنَّها: "قال إذْ بذلك،

فة:" قال و نفسه، المنحى الهوامع همع صاحبتوجد ال أنها في تفارقه فَاِعلال باسم المشبهة الص 

 على دالة صفة لكونها كذلك هاعوْض إن بل ،الشرط جهة على ليس ذلك أن وتقدم ،حاالً إال

 ،مانبالز تأويلها يصح حينئذ فتكون رطالشَّ جهة على اوأم ،الحال ضرورته من الثُّبوتو الثُّبوت،

  .)3( "المناسب هألنَّ ؛الحاضر إال طرتَشْي وال

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                       

 .1/133 النَّحو، في األصول النَّحوي، السراج ابن  )1(
 .2/246 الكافية، على لرضيا شرح االستراباذي،  )2(
 . 3/80 الهوامع، همع ،السيوطي  )3(
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  :المشبهة الصفة معمول حاالت

 فعالر وهي اللغة، في األسماء حال ذلك في حاله حاالت، ثالث المشبهة الصفة لمعمول

  :كاآلتي وهي والجر، والنَّصب،

  :الرفع -1

   فة معمول إنمعمول كان فإذا مستتراً، ضميراً أو ظاهراً اسماً يكون قد المرفوع المشبهة الص 

 في أما واإلعراب، والتّنكير التّعريف في موصوفها تتبع الصفة فإن ظاهراً، اسماً المشبهة الصفة

 أبوه، الكريم بالرجل مررت: نحو دائماً، مفردة تكون إذ بعدها، ما فيها فيراعى والتّأنيث التَّذكير

  .)1(أبوهما الكريم بالرجال ومررت أبوهما، الكريم بالرجلين مررت

  :المكية السور في ذلك على ورد ومما   

 أو مفتحـة،  فَاِعل تكون أْن إما وابواألب ،))2 الَْأْبواب لَّهم مفَتَّحةً عْدٍن جنَّاِت : : تعالى قوله  

 ربـي  لَـه  يْجعُل َأْم تُوعدون ما َأقَِريب َأْدِري ِإْن قُْل :تعالى قال ،)3(مفتحة في الضمير من بدل

 المـشبهة  للـصفة  فَاِعـل  رفع محل في مبني الذي بمعنى موصول اسم " ما " فـ ،))4   َأمداً

 االسـم  خبره مبتدأ قريب ويعرب فيها، المستتر الضمير من بدل رفع محل في مبني أو ،"قَِريب"

  .)5("ما "الموصول

  :النّصب -2

 من تُصاغ المشبهة الصفة ألن مرفوعاً؛ يأتي أنّه المشبهة الصفة معمول عن الحديث لنا سبق  

   فتنصب لرفعا تتجاوز قد المشبهة الصفةَ أن إلّا الرفع، في إلّا يعمل ال الذي الالزم الفعل

  
                                                       

 .2/179 مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح عقيل، ابن: ينظر  )1(
 . 38/50 ص،  )2(

 .2/1103 القرآن، إعراب في بيانالتِّ العكبري،: ينظر  )3(
 .72/25 الجن،  )4(
 .12/215 المرتل، اهللا ابلكت المفصل اإلعراب الواحد، عبد بهجت: ينظر  )5(
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 نسح من ،وكريم حسن زيد :قولك أن واعلم:"فيقول ذلك، على السراج ابن وينص معمولها،

ْحيسوكرم ،ن كْيرإال ،وقام وقتل ضرب من فهو ،وقائم وقاتل ضارب زيد :قلت إذا كأنَّ كما ،م 

ليس فأنت ،سبالح وكريم الوجه حسن زيد قلت إذا أما ،حقيقة تنصب متعدية أسماء هذه أن 

 وحسن الفعل ينصب كما ،نفَاِعال والوجه والحسب ،شيئا بالحسب وال بالوجه فعل زيداً أن تخبر

 أنك ترى أال ،التشبيه على تعديها وإنما الحقيقة على متعدية غير أسماء وشريف وكريم وشديد

 حسن زيد قلت وإذا ،عمرو إلى منه وصل قد الضرب أن :فالمعنى عمراً ضارب زيد :قلت إذا

 نفَاِعال والوجه واألب ،باألب وال شيئا بالوجه يفعل لم زيدا أن تعلم فأنت ،األب كريم أو الوجه

  .)1("الحقيقة في

 فإذا معرف، غير أو معرفاً، يكون الذي معمولها في النّصب المشبهة الصفة تعمل هنا ومن   

  : وجهان ففيه المعرف غير أما به، بالمفعول شبيهاً يعرب معرفاً كان

  .به بالمفعول التَّشبيه على النصب: األول

  .)2(نكرة إال يأتي ال التّمييز أن ذلك يقوي والذي التمييز، على النصب: والثَّاني 

 المشبهة الصفة معمول على المكية السور في مثال أي يرد لم أنَّه إليه اإلشارة تجدر مما و

  .المنصوب

 إذ سيبويه، أكده ما وهذا ونصبه، رفعه من أكثر لمعمولها المشبهة صفةال إضافة إن: الجر -3

  .)3("الفعل مجرى جرى كما ليس ألنَّه ؛وأكثر أحسن فيه واإلضافةُ: "قال

درور في عليه ووتعالى قال: ومنها األمثلة، من الكثير المكية الس:  ِإن كبر ِريعالِْعقَاِب س  )4(. 

العقاب " معمولها إلى أضيفت مشبهة صفة هي يعسر كلمة إن."  

                                                       
 .132-1/131 ،النَّحو في األصول راج،الس ابن  )1(
 . 6/84 المفصل، شرح يعيش، ابن ؛1/134 ،ن. م السراج، ابن: ينظر )2(

 .1/194 الكتاب، سيبويه، )3(
 .6/165 األنعام،  )4(
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  .))1  الِْعقَاِب شَِديِد التَّْوِب وقَاِبِل الذَّنِب غَاِفِر  :تعالى قال

 إذ المعرفة، إلى باِإلضافة يتعرف وال  المشبهة، الصفة باب من ألنّه بدالً؛" الِْعقَاِب شَِديد "تعرب 

إضافتُه كانت لفٍظ كلَّ أن ض بإضافته ينوي أْن جاز معرفة إلى أضيف فإذا ،محضة غيرحالتَّم 

  .)2("يتعرف ال فإنَّه المشبهة الصفة باب من كان ما إلَّا المعرفة، به وينعت فَيتَعرف

  دْسَألة وتُعين إلى فيها النُّحاةُ انقسم إذ المشبهة، الصفة قضايا أهم من اإلضافة مِقسم :  

 الصفة تُكسب وال حقيقية، غير لفظيةٌ ِإضافةٌ مْعموِلها ِإلى المشبهة الصفة ِإضافةَ أن: يرى قسم

 الوجه، حسن رجل هذا: تقول أن ويجوز: " المبرد إليه ذهب ما خالل من يفهم وهذا تعريفاً،

  .)3( "األصل هو التنوين ألن وذلك إليه، مضافاً كان وإن معرفة، حسناً يجعل لم فالوجه

 الفَاِعل، باسم مشبهةً كانت وإْن الصفات، هذه أن اعلم: " قال حين يعيش ابن هأكَّد ما وهذا 

 إلى أضفته إذا ذلك ومع ومستمٍر، وأمٍر ماٍض فعٍل من حسناً أن وذلك ، ...تباين، فبينهما

 عرفتت ال إنّها:" األْزهري أكَّده ما وهذا ،)4("معرفة إليه ُأضيف ما كان وإْن يتعرف، ال معموله

  . )5( "مطلقاً باإلضافة

 إضافةٌ هي المشبهة الصفة في اإلضافةَ أن النُّحاة جمهور رأي في المتََأمِل على يخفى ال  

  .تعريفاً منها الصفة  تكسب وال لفظيةٌ،

إذ الكوفيين، مذهب وهو محضةً معنويةً إضافةً المشبهِة الصفِة في اِإلضافةُ تَكُون :يرى ثاٍن قسم 

 معنويةً إضافةً المشبهِة الصفِة في اإلضافةُ تكون أْن فأجازوا النُّحاة، لجْمهوِر مغَايراً مذْهباً اذهبو

  .)6( محضةً

                                                       
 .40/3 غافر،  )1(
 .24/41 المعاني، روح وسي،األل ؛7/430 المحيط، البحر تفسير ،حيان أبو: ينظر  )2(
 .329/ 3 المقتضب، المبرد،  )3(
 .6/82 المفصل، شرح يعيش، ابن  )4(
 .2/83 التَّوضيح، على التَّصريح شرح األزهري،  )5(
 .3/439 الكافية، على الرضي شرح االستراباذي،  )6(
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المطلب ابعالر :الةُلَد فةالص هةالمشب. 

 والغرائِز، ِعالطَّباِئ عن َأغلِبِه في يعِبر والَّذي غَاِلباً، الالزِم الفعِل من المشبهةُ الصفةُ تُصاغُ  

 في فالثُّبوتُ للزوال، القابل غير الثُّبوت بذلك يقْصد وال والدوام، الثُّبوت على تدلُّ وبالتّالي

  :صوٍر ثالثَ يتخذُ المشبهة الصفة

 أبكم، طويل، أسمر، أعور،: نحو أبداً، الزوال تقبل ال مطلقةً، الثُّبوِت داللةُ تكون: اَألولى  

  .)1( الزوال تقبل وال تتبدل، ال خلقية صفاتال فهذه أفطس،

 بشرط للزوال قابلةٌ أنَّها أو الثُّبوت، من قريب وجه على دالةً المشبهة الصفةُ تكون: الثَّانية   

 باألمس كريماً زيد كان: فمثالً نحيف، سمين، بخيل، كريم،: نحو ذلك، على دالة قرينة وجود

 الثُّبوت أزالت ،)بخل األمس، ( القرائن، وجود ولكن ومستمرةٌ، ثابتةٌ صفةٌ فالكرم اليوم، وبِخَل

 أرى والَّذي:" قال إذْ األستراباذي  إليه ذهب ما مع يتوافق وهذا ،)2(الصفة هذه عن واالستمرارية

فةَ أنلالستمرار موضوعة أيضاً ليست زمان، في للحدث موضوعة ليست أنَّها كما المشبهةَ الص 

 في حسن معنى فليس المشبهِة، الصفِة في قيدان واالستمرار الحدوثَ ألن األزمنة؛ جميع في

 وقوعه من بد فال ، ...األزمنة، جميع في أم األزمنة بعض في أكان سواء حْسٍن، ذو إال الوضع

 حسناً، رسيصي أو فقبح، حسناً هذا كان: نقول كما, األزمنة جميع في ثبوته الظَّاهر كان زماٍن في

  . )3( "وضعياً ليس االستمرار في فظهوره فقط، حسن اآلن هو أو

   

                                                       
 .67 ص العربية، في األبنية معاني السامرائي، فاضل: ينظر  )1(

 .67 ص نفسه، المكان  السامرائي، فاضل: رينظ  )2(

 .2/205 الكافية، على الرضي شرح االستراباذي،  )3(
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 وجود دون الثُّبوتُ هذا يزوَل أْن ويمكن عارضاً، ثبوتاً المشبهة الصفة في الثُّبوت يكون: الثَّالثة

 ال والَّتي العارضة األحوال على الدالة المشبهة الصفات في ذلك ويكون ذلك، على دالة قرينة

  .)1( الثُّبوت على تَدلُّ ال فهي ريان، غضبان، سكران، فالن: نحو المستقبل، أو بالماضي تصلت

 النُّحاة أن إال المشبهة، الصفة أوزان جميع فيها تشترك والدوام الثُّبوت داللة أن المعلوم ومن 

 الصفات صيغ أهم يأتي وفيما السياق، قرائن خالل من تتحدد خاصة، داللة وزن لكل أن يرون

  : ودالالتها المكية السور في الواردة المشبهة

  :فعالء ومؤنثه أفعل داللة: أوالً

 والحلي، الظَّاهرة والعيوب اللون على الداللة الثُّبوت على داللتها جانب إلى أفعل صيغة تحمل  

 تعني والَّتي لحليوا أعور، أجهر، أعمى،: نحو الظَّاهرة، والعيوب أخضر، أحمر،: نحو فاأللوان

 فإنَّها والحلي، األلوان أما:" سيبويه ويقول. )2(أكحل أهيف، أغيد،: نحو للعين، الظَّاهرة العالمات

 ةالظَّاهر العيوب من كان وما " :فيقول األستراباذي، هذه داللتها يؤكد و .)3(."أفعل على تبنى

 والصلَع والهْضم )6(والجرد )5(والرسح )4(والزيب ضوالبيا كالسواد الحلي ومن ، والعمى كالعوٍر

 باطناً، لكونه عٍم القلب عمى في قيل ثم فمن فُْعل وجمعهما فَْعالء، ومؤنثه أفْعل، على يكون أن

 من وهو – خاف أي – وِجر في قالوا فَِعل على أفْعل يدخُل وقد ،...َأْعمى العين عمى وفي

   في أفْعل على فَِعٌل يدخل وكذا وأْحمق، حِمق ومثله ،وأْوجر وِجر فَِعٌل فالقياس نة،الباط العيوب

  

                                                       
 .67 ص العربية، في األبنية معاني السامرائي، فاضل: ينظر  )1(
 .74 ص ن،. م السامرائي، فاضل: ينظر  )2(
 .4/25 الكتاب، سيبويه،  )3(
 ( مادة العرب، لسان منظور، ابن: ينظر أزيب، رجل الخطو المتقارب للرجل ويقال المشي، في التقارب :الزيب  )4(

 ).زيب

 ).رسح ( مادة ن،. م منظور، ابن: ينظر رسحاء، وامرأة رسح، رجل ولصوقهما، اإلليتين خفة: الرسح  )5(

 ).جرد( مادة ن،. م منظور، ابن: ينظر الشعر،  نزع: الجرد )6(
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 ،) 1(وقَِعـس  وَأكْـدر  وكَـِدر  وَأْحـدب  وحـِدب  وَأشْعث، شَِعث: نحو والحلي، الظَّاهرة العيوب

  .)2("وَأقْعس

 وهـي  النَّحو، علماء عليها نص الَّتي  الدالالت تحمل المكية السور في أفعل صيغة وردت وقد  

  :اآلتي النحو على

  :وهي المذكر، بصيغة جاء فقد اللون، على دّل ما -1

 صفة: األخضر ،))3 تُوِقدون منْه َأنتُم فَِإذَا نَاراً الَْأخْضِر الشَّجِر من لَكُم جعَل الَِّذي : تعالى قال

  .مذكرال بصيغة جاء و أفعل، وزن على مشبهة

  .))4 َأْحوى غُثَاء فَجعلَه  :تعالى قال

 المذكر بصيغة وجاءت أفعل، وزن على مشبهة صفة" أحوى "لفظة إن.  

  :فنحو المؤنث، بصيغة اللون على دّل ما أما

 صفة: بيضاء ،))5ُأخْرى آيةً سوٍء غَْيِر ِمْن بْيضاء تَخْرْج جنَاِحك ِإلَى يدك واْضمْم : تعالى قال

  .المؤنث بصيغة اللون داللة تحمل) بيضاء (المشبهة الصفة جاءت إذ أبيض، مفردها مشبهة

  :نحو فذلك الجمع بصيغة اللون على دّل ما أما

 الصفة جاءت ،))6 سود وغَراِبيب َألْوانُها مخْتَِلفٌ حْمرو ِبيض جدد الِْجباِل وِمن : تعالى قال -

  .وسود وحمر، بيض،: في الجمع بصيغة المشبهة

  .))7وِإْستَْبرٍق سندٍس من خُْضراً ِثياباً ويلْبسون ذَهٍب ِمن َأساِور ِمْن ِفيها يحلَّْون: تعالى قال -

                                                       
 ).عقس (مادة العرب، لسان منظور، ابن: ينظر الصدر، خروج وهو الحدب، نقيض :قَِعس )1(

 .145-1/144 ، الحاجب ابن شافية شرح االستراباذي،  )2(
 .36/80 يس، )3(
 .87/5 األعلى، )4(
 .20/22 طه،  )5(
 .35/27 فاطر،  )6(
 .18/31الكهف،  )7(
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  .أخضر مفردها الجمع، بصيغة جاءت مشبهة صفة): خضرا(

  .))1 صفْر ِجمالَتٌ كََأنَّه: تعالى قال - 

 )فْرالجمع بصيغة جاءت مشبهة صفة ):ص .  

  :نحو وذلك الحلي، على دّل ما -2

  .))2 ِعين وحور :  تعالى قال - 

  ْينَاء، جمع: الِعينةُ النَّجالء وهي عظيمْين العسن في العتعالى قال ،)3(عةوس ح: َوِعنَْدُهم 

 غليظة: أي غلبا حديقة يقال: غُلْبا ،)5( غُلْباً وحداِئقَ :تعالى وقال ،))4 ِعيٌن الطَّرِف قَاِصَراتُ

  .)6( أغلب جمع والغُلْب ملتفة، الشجر

  :نحو وذلك المفرد، بصيغة أفعل جاء و: العيوب األدواء على دّل ما - 2 

  .))7ْيٍءشَ علَى يقِْدر الَ َأْبكَم َأحدهما رجلَْيِن مثَالً اللّه وضرب : تعالى قال - 

 وقال الكالم، على القدرة عدم وهو عيب على ودلّت المفرد، بصيغة أبكم المشبهة الصفة جاءت 

  .))8 مثَالً يْستَِوياِن هْل والسِميِع والْبِصيِر واَألصم كَاَألْعمى الْفَِريقَْيِن مثَُل :تعالى

  .المفرد بصيغة ووردتا السمع، وعيب العمى عيب على دلَّتَا إذ مشبهتان، صفتان وأصم أعمى 

                                                       
 .77/33 المرسالت،  )1(
   .56/22 الواقعة،  )2(

  .302 / 22 القرآن، آي تأويل عن البيان جامع ي،رطبال  )3(

 .37/48 الصافات،  )4(
 .80/30 عبس،  )5(
 .3/238 القرآن، معاني الفراء، ؛4/704 الكشاف، الزمخشري،: ينظر )6(
 .16/76 النَّحل،  )7(
 .24 /11 هود،  )8(
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  :يأتي ما عليه وورد الجمع، بصيغة وجاء العيوب على دلَّ ما أما

 عْمي ،))1 جهنَّم مْأواهْم وصماً وبكْماً عْمياً وجوِهِهْم علَى الِْقيامِة يْوم ونَْحشُرهْم: تعالى قال -

 :تعـالى  قـال . العيوب على الداللة وحملت الجمع، بصيغة جاءت ة،مشبه صفات وصم وبكم

نْأكُلُهي ْبعافٌ سِعج)2(.  

  :فْعلَى ومؤنثه فَْعالن داللة: ثانياً

 الباطن، وحرارة بع،والشَّ يكالر االمتالء، على للداللَة يأتي البناء هذا أن النُّحاة جمهور يرى   

 أمـا :" سيبويه يقول ذلك وفي ،)3 (ببطء ويزول يحدث ما داللة وهي ان،وغضب وعطْشَان كَريان

 الفَعـل،  المْصدر ويكون فَْعالن، على األسماء في يْبنَى ما أكثر فإنَّه والعطَش الجوع من كان ما

  .)4("ظَْمآن وهو ظَمأ يظْمُأ ظَِمَئ: نحو وذلك ،علفْي ِعلفَ على الفعل ويكون

  :داللتها وبيان المكية السور في فعالن صيغة من ورد ما يأتي وفيما

  :واالمتالء والعطش والظمأ على للداللَة تأتي -أ

  .))5َأِسفاً غَْضبان قَْوِمِه ِإلَى موسى رجع ولَما : تعالى قال

  .)6(غضبا الممتلئ وهو غضب من غضبان 

ودالالتها األلفاظ هذه إن كر،  االمـتالء  من كان ما وقياس:" بقوله باذيااالستر عليها نصكالـس 

يعلى يكون أْن ،واللهف والغضب والجوع لعطشكا الباطن حرارة ومن والشَّبع، والغَرث والر 

 .)7("فعالن

                                                       
 .17/97 اإلسراء،  )1(
 .12/46 يوسف،  )2(
 .78ص العربية، في األبنية معاني السامرائي، فاضل: ينظر  )3(
 .23-4/21 الكتاب، سيبويه،  )4(
 .7/150 األعراف،  )5(
 .1/6 ،النَّسفي تفسير ،النَّسفي  )6(
 .1/144 الحاجب، ابن شافية شرح األستراباذي،  )7(
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  :واالضطراب الحركة - ب

 ال األمر، في المتَردد: انالحْير)1(، لَه حْيران اَألْرِض ِفي الشَّياِطين اْستَْهوتْه كَالَِّذي: تعالى قال

  .)2(لَه يصنع كيف يدري ال الجادة عن ضال تائه :حْيران و ،منه مخْرج إلى يهتدي

  :فَِعل داللة: ثالثاً

 عمي من وعٍم وحِبط، وِجع،: نحو الباطنة، األدواء على للداللة فَْعل على المشبهة الصفة وتأتي 

 الهيجانات على للداللة ويأتي ونَِكد، بخيل،: أي لَِحز: طنةالبا العيوب على ويدل كما قلبه،

  .)3(وفَِرح وبِطر، َأِشر،: نحو والخفة، والفرح

 ِلتَقارب وِجع وهو وجعاً، يوجع وجع :مثال على األدواء من جاء ما باب هذا:" سيبويه وقال 

 يعمى وعمي ، ...داء ألنَّه المرض؛ بمنزلة جعلوه حزين وهو حزناً حِزن وقالوا ، ...المعاني

المثال؛ هذا على والخوف الذّعر من كان ما وجاء .قلبه أصاب بالء جعله إنّما عٍم، وهو عمى 

 وهو فَزعاً فَِزعت: قولك وذلك بدنه، إلى ذكرنا ما وصل كما فؤاده إلى وصل قد داء ألنَّه

ويقول )4(."فِزع امرائيالس ":ما على يدل الباب هذا إن كْيهر العارضة الباطنة اُألمور من هَأمر 

  .)5( "الغالب في

  :نحو وذلك األدواء، على دالٌّ  المكية السور في فَِعل وزن على جاء ما وأغلب

 وخَر  :تعالى قال و ،))6 عِسر يْوم هذَا الْكَاِفرون يقُوُل الداِع ِإلَى مْهِطِعين : تعالى قال - 

  .))7 ِعقاًص موسى

                                                       
 .6/71 األنعام،  )1(
 .2/36 الكشاف، ،الزمخشري: ينظر  )2(
 .69ص ، العربية في نيةاألب معاني السامرائي، فاضل: ينظر  )3(
 .4/18 الكتاب، سيبويه،  )4(
 .69ص س،. م السامرائي، فاضل  )5(
 .54/8 القمر،  )6(
 .7/143 األعراف،  )7(
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  .))1 عِمين قَْوماً كَانُواْ ِإنَّهْم : تعالى قال - 

 أن :والعامي العمى بين والفرق ،مستبصرين غير القلوب عمى :عِمين:"الزمخشري قال    

 الزمخشري، عليه نص ما  حيان أبو وأيد. )2(" حادث على والعامي ثابت عمى على يدّل العمى

 ؛الوصف هذا ثبوت على ويدل ،مستبصرين غير :أي ،القلب عمى من عِمين قَْوماً و :"قال إذْ

 السياق في العمى كلمة وتحمل ،)3("فَاِعل على لجاء الحدث قصد ولو ،لِعفَ وزن على جاء كونه

 تَْهِدي َأفََأنتَ : تعالى قوله في كما وذلك القلب، عمى: األول: وهي ،)4(وجوه ثالثة القرآني

 ،)6( الَْأْعمى جاءه َأن  :تعالى قوله في كما وذلك البصر، عمى: الثاني الوجه ،))5يالْعْم

. ) )7َأْعمى الِْقيامِة يْوم ونَْحشُره  :تعالى قوله في كما وذلك الحجة، عن أعمى: الثالث الوجه

 وذلك َأفعل، إلى فَِعل من فعدل ناللو على الدال أفعل بمعنى يأتي أنّه لفَِعل الداللية المعاني ومن

  : نحو

  . ))8متَراِكباً حباً ِمنْه نُّخِْرج خَِضراً ِمنْه فََأخْرْجنَا : تعالى قال - 

 غضاً شيئاً خُْضرا:"الزمخشري وقال خَِضر، إلى أخضر عن فعدل أخضر، األصل في) خَِضراً(

 من الخارج النبات أصل من تشعب ما وهو ،رِوعو كَأعور وخَِضر خضرأ يقال ،أخضر

  .)9( ."الحبة

  :الخوف على الداللة فَِعل وزن ويحمل كما

                                                       
 .7/64 األعراف،  )1(
 .2/110 الكشاف، ،الزمخشري  )2(
 .4/326 المحيط، البحر تفسير ،حيان أبو  )3(
 .334ص ر،والنظائ الوجوه الدامغاني،: ينظر  )4(
 .10/43 يونس،  )5(
 .809/2 عبس،  )6(
 .20/124 طه،  )7(
 .32/ 30 الروم، ؛53/ 23 المؤمنون،  )8(
 .2/49 س،. م الزمخشري،  )9(
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  .))1 وِجلُون ِمنكُْم ِإنَّا قَاَل سالماً فَقَالُواْ علَْيِه دخَلُواْ ِإذْ :تعالى قال 

  .)2(الخَوف و الفَزع على الداللة الوجل كلمة فحملت

  :فَعيل: رابعاً

 األسماء وتجيء:" فقال بذلك سيبويه صرح وقد الثَّابتة، الخَلْقية األمور في يلفع صيغة تأتي  

 ذلك على سيبويه وصرح األدواء في وتأتي كما ،)3(."ودميم وقبيح وسيم وذلك فعيل، على

  .)4( ."داء ألنَّه المرض؛ بمنزلة جعلوه وحزين، ، ...مريض،: نحو فعيالً االسم ويجيء:" بقوله

 كريم، شريف،: قالوا... والضعة الرفعة من كان وما:" أيضاً وقال والغرائز، بائعالطّ في وتأتي 

 )5(."لئيم

 المكية، السور في وروداً المشبهة الصفة أوزان أكثر من فعيل وزن على المشبهة الصفة وتعد  

  :يأتي ما المكية، السور في فَِعيل لصيغة الداللية  المعاني ومن

   :الخلِْقية األمور على تهادالل - أ

 ودلَّت فعيل، وزن على مشبهة صفة): بهيج(،)) 6بِهيٍج زْوٍج كُلِّ ِمن ِفيها وَأنبتْنَا : تعالى قال - 

  .الجمال وهي لصاحبها مالزمة صفة على

  :األدواء على داللتها - ب

  .))7 سِقيم ِإنِّي فَقَاَل  :تعالى قال

  :والغرائز الطبائع على داللتها - ج

                                                       
 .32/ 30 الروم، ؛53/ 23 المؤمنون،  )1(
 ).وِجَل ( مادة العرب، لسان منظور، ابن  )2(

 .4/28 الكتاب، سيبويه،  )3(
 .4/17 ن،. م سيبويه،  )4(
 .4/31 ن،. م سيبويه،  )5(
 .50/7 ق،  )6(
 .37/89 الصافات،  )7(
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  .))1 حِليٍم ِبغُلَاٍم فَبشَّْرنَاه  :تعالى قال

  :فَْيِعل و فَعُل و فَْعٌل : خامساً

 باب هذا:"سيبويه يقول األشياء، في تكون الَّتي الِخصال على للداللَة  الصيغ هذه أكثر أتيوت  

 كما ، ...بطَل: قالوا كما فَعل، ىعل فبنوه حسن :قالوا األشياء، في تكون الَّتي الِخصال في أيضاً

  :كاآلتي وهي ،)2( "األوسط نكَّسم هذا أن إال ،حسن: قالوا

  : فَْعل داللة - أ

 لِّلشَّاِرِبين لَذٍَّة بْيضاء  :تعالى قال: نحو المكية، السور في الثُّبوت على الداللة فَْعل صيغة حملت

)3(، كريهة وليست كلونها، طيب فطعمها تتغير، ال ثابتة ئمةدا لذة الكأس شارب في فاللِّذة 

  .)4(مؤنثة َألنَّها ؛ةالخمر بها وصفت لذّ مؤنث مشَبهة ِصفَة وهي ،الدنيا كخمر ائحةالر وأ عمالطَّ

 مع حملْنَا مْن ذُريةَ :تعالى قوله في كما وذلك بالغة،الم على الداللة فَْعل صيغة حملت و كما

  .))5 شَكُوراً عْبداً كَان ِإنَّه ٍحنُو

 يِنوب ،الجنس به يراد مفرد لفظٌ فهو ،وندس كيقظ مبالغة لفظُ اًعبد أن وذلك: "عطية ابن يقول 

 عن يخرجه ال وذلك ،األسماء في استعمل كان وإْن صفة األصل في عبداً ألن ؛فاتالص بناء

  .)6(" الصفات بناء همن يبني أن يمتنع لم فلذلك الصفة؛ حكم

  :نحو وذلك مفعول، معنى فَْعل وزن على المشبهة الصفة وتحمل كما

  .))7مْعدودٍة دراِهم بخٍْس ِبثَمٍن وشَرْوه  : تعالى قال

                                                       
 .37/101 الصافات،  )1(
 .4/28 الكتاب، سيبويه،  )2(
 .37/46 الصافات،  )3(
 .26/48المعاني، روح األلوسي،  )4(
 .17/3اإلسراء،  )5(
 .2/211 العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر عطية، ابن  )6(
 .12/20 يوسف،  )7(
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  .)1(ظاهراً نقصاناً القيمة عن ناقص ،مبخوس: بمعنى بخٍْس  

  :نحو وذلك الثُّبوت، على للداللة نالوز هذا على المشبهة الصفة تأتي :فَعل داللة -ب

  .))2 سرباً الْبْحِر ِفي سِبيلَه فَاتَّخَذَ حوتَهما نَِسيا بْيِنِهما مْجمع بلَغَا فَلَما : تعالى قال 

  .))3عجباً قُْرآناً سِمْعنَا ِإنَّا فَقَالُوا   :تعالى وقال 

 ،)4(للمبالغة تكون وعندها ،فَعيل بمعنى تأتي وقد الثُّبوت، على لةللدال فَْيعل تأتي :فَْيِعل داللة -ج

  .))5الْقَيم الدين ذَِلك ِإياه ِإالَّ تَْعبدواْ َأالَّ َأمر ِللِّه ِإالَّ الْحكْم ِإِن: تعالى قال

  .)6("مشَبهة ِصفَة لكونه ثابتة أو ذاتية استقامة يفيد قيم ": األلوسي يقول 

  :وفُعّل وفُْعل فُعل داللة: سادسا

 إال ،)7(وجنْب جْرز: فيقال العين، فيها تسكن وقد وجنُب، جرز نحو مشبهة، صفة فُعل قياس  

8(الوصف في قليل الوزن هذا بأن يرى سيبويه أن(.  

 قيل: كُْره :"فقال المفعول، بمعنى تأتي الوزن هذا من المشبهة الصفة أن إلى حيان أبو وذهب 

  .)9("مخبور بمعنى كخُْبر مفعول اسم

 في لفظ إال المعنى لهذا يرد ولم ،)10(مبالغة صيغة يكون وعندها المه، بتشديد فُعل يزاد وقد

  .))11زِنيٍم ذَِلك بْعد عتُلٍّ : تعالى قوله في المكية السور

                                                       
 .2/427 الكشاف، الزمخشري، :ينظر  )1(
 .18/61 الكهف،  )2(
 .72/1 الجن،  )3(
 .1/176 الحاجب، ابن شافية شرح االستراباذي،  )4(
 .12/40 يوسف،  )5(
 .15/205 المعاني، روح األلوسي،  )6(
 .2/333 القرآن، معاني الفراء،: ينظر  )7(
 .3/630 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )8(
 .2/134 المحيط، البحر تفسير حيان، أبو  )9(

 .4/276 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )10(
 .68/13 القلم،  )11(
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 والصرفيون، النَّحويون رآها كما المكية السور في وداللتها المشبهة الصفة استعماالت هي تلك  

  .المكية السور في وردت وكما
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  :التَّفضيل اسم: الخامس المبحث

  :واصطالحاً لغةً التَّفضيل اسم: األول المطلب

 :لغةً التَّفضيل اسم

: يقال  يفَضُل، فَضَل مصدر اللغة؛ في التَّفضيلو قيصة،والنَّ قصالنَّ ضد والفضيلة الفضل    

لتُهبذلك له حكمت أي تَفضيالً، غيره على فَض عليه وأفضل منه، أفضل وجعلته كذلك، رتهوصي 

 لفضل،ا في فيعةالر رجةالد والفضيلة الفضل، كثير فضال ورجل ،فاضل وهو فضول، والجمع

 بعضهم يكون أْن القوم، بين فاضلوالتَّ ،الفضل في التَّمازي ضلفاوالتَّ ذلك، من االسم والفاضلة

 فالٍن َلضفَ :ويقال ،هغير هلَفض قد :مفضوٌل ورجٌل فضل، ذو :فاضٌل ورجٌل بعض، من أفضل

  .)1(عليهم بالفضل بلَغَ إذا ،غيره على

  .))2تَفِْضيالً خَلَقْنَا ممْن كَِثيٍر علَى وفَضلْنَاهْم :تعالى وقوله   

 ألن الخلق؛ كلِّ على :يقل ولم ،خلقنا ممن كثيٍر على :وقال التَّمييز،ب فضلهم اهللا أن تأويله :قيل  

  .)3(طولوالتّ اإلفضال بمعنى الَّذي التَّفَضل غير القدر في والفضل ،المالئكة فضل تعالى اهللا

 يكون أْن يريد: معناه ،))4علَْيكُْم َليتَفَض َأن يِريد مثْلُكُْم بشَر ِإلَّا هذَا ما : العزيز نزيلالتَّ وفي  

   .)5(لطووالتّ اإلفضال ىبمعن هو الَّذي فضلالتَّ من وليس والمنزلة، القدر في عليكم الفضل له

 ولضالفُ استعمال كثر ثم ومن النّقص، في استعماله من أكثر الكمال في الفضل استعمال أن بيد  

  .)6(فيه الفضل استعمال لقلة النقص في

  

                                                       
 ).فضل( مادة العرب، لسان منظور، ابن: ينظر )1(

 .70/ 17اإلسراء،  )2(
 .7/44 العين، كتاب أحمد، بن الخليل: ينظر  )3(
 .23/24 المؤمنون،  )4(
 ).فَضَل ( مادة ،س. م منظور، ابن  )5(

 القاهرة، اللغة، علوم مجلة والقياس، السماع بين والعيوب والحلى األلوان من التّفضيل اسم صوغ بندق،  محمد: ينْظر  )6(
 . 73 ص ،2002 األول، العدد الخامس، المجلد
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  :اصطالحاً التَّفضيل اسم 

 فسيبويه له، جامع تعريف وضع في يجتهدون فراحوا القدماء، النُّحاة أقالم التَّفضيل اسم جذب 

:" فقال ،التَّفضيل أفعل بذكر اكتفى بل ،التَّفضيل اسم يذكر أْن دون وأحكامه التَّفضيل السم لمثَّ

 أفعل وذلك صفة، تكون ال الَّتي األسماء ىمجر صفة، تكون الَّتي األسماء من جرى ما باب هذا

 وسار. )1("منك وأفعل ،يكون ما وأفعل ،شيء وأفضل شيء خير :نحو ،شيء وأفعل ،… منه

 يقدم ولم ،"أفعل مسائل باب: " بعنوان المقتضب كتابه في باباً فعقد سيبويه، نهج على المبرد

  .)2(التَّفضيل السم تعريفاً

 أما ،)3("أفعل وهو غيره على بزيادة لموصوف فعٍل من اشتق ما:" الفق الحاجب ابن فهعرو  

  .)4("والزيادة المشاركة على الدالة الصفة" :بقوله فعرفه  األنصاري هشام ابن

 إلى سبةبالنِّ محل في زيادته على داالً أفعل على المصوغ الوصف هو:" بقوله حيان أبو وعرفه  

  )5(."آخر محل

 على صاحبه لزيادة أفعل على المبني الوصف):"هـ905ت ( األزهري خالد فهعر حين في  

 فعرفوه التَّفضيل السم جامعاً تعريفاً يضعوا أْن حاولوا فقد المحدثون أما.)6("الفعل أصل في غيره

 وزاد معنى، في اشتركا شيئين أْن على األغلب في يدلَّل ؛أفعل وزن على مشتقال سماال: أنّه على

                                                       
 .2/24 الكتاب، سيبويه،  )1(
 ..3/284 المقتضب، المبرد،: ينظر  )2(
 .3/447 ، كافيةال على الرضي رحش األستراباذي،  )3(
 .312 ص ،الصدى وبل النَّدى قطر شرح هشام، ابن  )4(
 .5/2319 العرب، لسان من الضرب ارتشاف حيان، أبو  )5(
  .2/100 التَّوضيح، على التَّصريح شرح األزهري، خالد  )6(
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 أفعل على وصف :التَّفضيل اسم:" بقولها يثيدالح يجةدخ فتهعرو .)1(فيه اآلخر على هماأحد

  .)2( "فيها اآلخر على أحدهما وزاد صفة في اشتركا شيئين أن على اللةللد يصاغ

  :وصياغته التَّفضيل اسم بناء: الثَّاني المطلب

  :)3(مالك ابن قال ،المتصرف امالتّ بتالمث المجرد الثُّالثي الفعل من التَّفضيل اسم يصاغ

ـ  صغْ  عجـِبللتَّمنـهمـصوٍغ نـِم

 فــاً صر لَاٍثثَـ ِذي ِمْن وصغْهمــا

 يـــــــُأِب الّلـذْ  وَأب ِلـللتّفـضي أفعـَل 

ـ غَْي تَم ـــِلفَْض ــلقَاِب  انِْتفَـا  ِذي رـــ

 

  :التَّفضيل اسم أبنية

  :أفعل بناء : أوالً

 واستحق التَّفضيل، أفادت الَّتي وهي زائدة، بهمزة المسبوق الثُّالثي الِفْعل من أفعل صيغة تبنى  

 تفضيل همزة فال وحب، وشر خير: وهي ألفاظ، ثالثة عدا ما االسم، هذا التَّفضيل اسم بها

  .)4(فيهم

 تام، مثبت، مجرد، ي،ثالث ِفعل، لها يكون أْن: وهي شروط، عدة لبنائها النُّحاة ويشترط  

 اسم أن يرون النُّحاة من بعضاً هنالك أن إلّا. )5(للمجهول مبني غير للكثرة، قابل متصرف،

  .)6(أحمق مثل بالهمزة، المزيد من يبنى أفعل صيغة في التَّفضيل

  

  

                                                       
 ؛54ص الصرف، فن في العرف شذا حمالوي،ال ؛317ص العربية، للغة األساسية القواعد الهاشمي؛ أحمد: ينظر  )1(

 1/193 العربية، الدروس جامع الغالييني، ؛3/395 الوافي، النَّحو حسن، عباس

 .284ص سيبويه، كتاب في الصرف أبنية الحديثي، خديجة  )2(
 .39ص األلفية، مالك، ابن  )3(
 . 2/119 والنظائر، األشباه السيوطي،: ينظر  )4(

 .2/132 مالك، ابن ألفية شرح ، عقيل ناب: ينظر  )5(
 .4/97 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )6(
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 يؤتى ثم الشُّروط فيه تتوافر فعل من يأتي التَّفضيل أن فيرون الشُّروط، هذه تتوافر لم وإذا 

. )1( احتراماً وأشد عطاء، أكثر زيد: فيقال التَّمييز، على فتنصب منها امتنعت الَّتي بمصادر

  .))2عذَاباً َأشَد َأينَا ولَتَْعلَمن  :تعالى قوله في كما وذلك

 راروبتك كلمة، وخمسين ثالث في الصيغة هذه من المكية السور في التَّفضيل اسم وردو  

 :ومنها جمعاً، و مؤنثاً و مفرداً كان ما الباب هذا في ورد وقد ،مرة وستين ثالثمئة

  .))3ِمنَّا َأِبينَا ِإلَى َأحب وَأخُوه لَيوسفُ قَالُواْ ِإذْ : تعالى قال

  .))4 سِبيِلِه عن يِضلُّ من َأْعلَم هو ربك ِإن  :تعالى قال

  .))5  نَِفيراً َأكْثَر وجعلْنَاكُْم :وجل عز قال

  .))6  اَألخْسرون هم اآلِخرِة ِفي َأنَّهْم جرم الَ :جالله جّل قال

  :فُْعلَى بناء: ثانياً

 وضم التَّفضيل، همزة بحذف كنول ها؛ذات روطشّوبال نفسها أفعل طريقةب فُْعلَى يغةص تبنى   

 وعندها فُعلى، عين اعتالل مراعاة مع آخرها، في التأنيث ألف وإلحاق العين، وسكون ،الفاء

 والقصيا، والعليا الدنيا: فيقال ياء، فتقلب الالم، اعتلت إذا اأم قبلها، مةالض لمناسبة واواً تقلب

 التَّعريف بأل معرفة تأتي أْن) فُْعلَى ( في حاةالنُّ ويشترط القصوى،: فيقال األصل على تأتي وقد

: واألصل رى،ْبوكُ رى،غْص: نقول أْن يجوز فال مطلقاً، نكرةً تأتي أْن يجوز وال باإلضافة، أو

7(البنات صغرى أو برى،والكُ غرى،الص(.  

                                                       
 .3/396 الوافي، النَّحو حسن عباس ؛6/92 المفصل، الزمخشري،: ينظر  )1(
 20/71 طه،  )2(

 .12/8 يوسف،  )3(
 .6/117 األنعام،  )4(
 .17/6 اإلسراء،  )5(
 .11/22 هود،  )6(
 .6/95 س،. م الزمخشري، ؛3/301 الخصائص، جني، ابن :ينظر  )7(
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 مئة وبتكرار كلمة، عشرة ثالث في الصيغة هذه من المكية السور في التَّفضيل اسم وردو   

 :ومنها جمعاً، و مؤنثاً و مفرداً كان ما الباب هذا في ورد وقد ، مرة وعشرين وسبع

  .))1الْمثْلَى ِبطَِريقَِتكُم ويذْهبا : تعالى قال

  .))2 منتَِقمون ِإنَّا الْكُْبرى الْبطْشَةَ نَْبِطشُ يْوم  :تعالى قال

  .))3   ِبمصاِبيح الدنْيا السماء زينَّا ولَقَْد  :وجل عز قال

 فُْعلى وزن على التَّفضيل اسم أن من النُّحاة جمهور إليه ذهب ما على استدراك لكهنا ولكن  

 في القرآنية لآليات معمقة دراسة وبعد مضافاً، أو التَّعريف) أل(بـ معرفاً يأتي أْن فيه يشترط

 ثالث في ،مضافاً وال والالم باأللف محلى غير فُْعلَى وزن على التَّفضيل اسم ورد المكية، السور

  :هي األلفاظ وهذه الصيغة، هذه في النُّحاة ذكره ما يخالف الَّذي األمر كلمات،

  .))4 ُأخْرى ِوْزر واِزرةٌ تَِزر َألَّا  :تعالى قوله في كما: ُأخرى

  .))5 حْسناً ِفيِهْم تَتَِّخذَ َأن وِإما تُعذِّب َأن ِإما  :عاله في جلَّ يقول: حسنى

  .))6 ِضيزى ِقْسمةٌ ِإذاً ِتلْك  :تعالى قال: زىضي

 بكسر لىْعِف فاتالص في يوجد ال إذ ،القياس هألنَّ ؛)ضوزى( الفاء بضم ىلَْعفُ وأصلها: ضيزى  

 علىِف الكالم في ليس هألنَّ ؛الياء لتسلم ادالض كسروا ماوإنَّ ،لىْبوح وبىطُ مثل لىْعفُ وهي ،الفاء

  .)7(األسماء ناءِب ْنِم وه ماوإنِّ ،صفة

                                                       
 .20/63 طه،  )1(
 .44/16 دخان،ال  )2(
 .67/5 الملك،  )3(
 .53/38 النَّجم،  )4(
 .18/86: الكهف  )5(
 .53/22 النَّجم،  )6(
 الجامع القرطبي، ؛201/ 5 ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر عطية، ابن ؛4/364 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )7(

 .17/103 ،القرآن كامألح
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 ورد أنّه إال باإلضافة، أو" أل" بـ معرفة الصفة هذه وتكون صفةً،) فُْعلَى (العرب استعملت وقد

   باإلضافة أو" أل" بـ معرفة غير اللغة علماء استعملها التي العبارات وبعض العربي الشِّعر في

)1(.     

 :فَْعل بناء: ثالثاً

 مواضع عدة في وردا وقد وشر، خير: هما اثنين لفظين في الصيغة هذه ىعل التَّفضيل اسم جاء

  :ومنها المكية، السور في

  .))2 اْلَفاِصِليَن َخْيُر َوُهَو اْلَحقَّ َيُقصُّ ِلّلِه ِإالَّ اْلُحْكُم ِإِن : تعالى قال

  .))3الِْقيامِة يْوم آِمناً يْأِتي من َأم خَْير النَّاِر ِفي يلْقَى َأفَمن  :تعالى قال

  .))4   مآٍب لَشَر ِللطَّاِغين وِإن هذَا  :تعالى قال

  :التَّفضيل اسم أركان

  :وهي أركان، ثالثة على التَّفضيل اسم يقوم

  .أفعل غالباً وهي التَّفضيل، اسم صيغة -1

  .خاص معنى في يشتركان عنصران -2

 واآلخر المفَضل، يسمى زاد والَّذي الخاص، المعنى في خراآل على العنصرين أحد زيادة -3

  .)5(المفضول أو عليه المفَضل يسمى

  

  

                                                       
 الرياض، وآدابها، العربية واللغة الشّريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة العربية، في فُعلى صيغة القرني، اهللا عبد  )1(

 .665 ص م،1420/1999 ،19العدد ،12 المجلد
 .6/57 األنعام،  )2(
 .44/16 دخان،ال  )3(
 .38/55 ص،  )4(
 .3/395 الوافي، حوالنَّ حسن، عباس: ينظر  )5(
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  :وحاالته التَّفضيل اسم أقسام: الثَّالث المطلب

أقسام ثالثة إلى البناء أو الشكل حيث من التَّفضيل اسم حاةالنُّ جمهور مقس:   

  : التَّعريف" أل "ـب المحلى: أوال

: أي وعـدداً،  نوعاً موصوفه يطابق" أل" بـ المحلى التَّفضيل اسم أن إلى النُّحاة ورجمه ذهب  

 أن فيـه  يجب:"هشام ابن يقول قبله، لما مطابقته عدم يجوز وال وغيرهما، والتَّذكير، اإلفراد، في

 نالزيـدا  األفـضل،  زيـد : فنقول ،)ِمْن (تَْصحبه ال الحالة هذه وفي. )1(" له هو ما طبق يكون

 أو الفُـْضل  والهنـدات  الفـضليان،  والهنـدان  الفُـْضلَى،  وهند األفضلون، الزيدون األفضالن،

  . )2(الفضليات

 درمن عدة مواضع في وعدداً، نوعاً موصوفه طابق وقد والالم باأللف المحلى التَّفضيل اسم وو 

  :ومنها المكية، السور

  .))3َواْلَأْرِض السََّماَواِت ِفي اْلَأْعَلى اْلَمَثُل َوَلُه : تعالى قال 

  .وعدداً نوعاً) المثل (موصوفه وطابق )أل (بـ معرفا) األعلى( التَّفضيل اسم جاء حيث

  .))4 الَْأقْدمون وآباُؤكُم َأنتُْم  :تعالى قال

  .وعدداً نوعاً،) آباؤكم (موصوفه وطابق والالم، باأللف محلى) األقدمون (التَّفضيل اسم جاء

  .))5 ُمنَتِقُموَن ِإنَّا اْلُكْبَرى اْلَبْطَشَة َنْبِطُش ْوَمَي  :وجل عز قال

  .وعدداً نوعاً) البطشة (موصوفه وطابق والالم، باأللف محلى )الكبرى ( التَّفضيل اسم جاء

                                                       
 .416ص العرب، كالم معرفة في الذهب شذور شرح هشام، ابن  )1(
 .416ص س،, م هشام، ابن ؛3/179 مالك، ابن ألفية شرح عقيل، ابن: ينظر  )2(
 .30/27 الروم،  )3(
 .26/76 شعراء،ال  )4(
 .44/16 الدخان،  )5(
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 فـي  قوطاب كما التَّثنية، وفي والتَّأنيث، التَّذكير في والالم باأللف المحلى التَّفضيل اسم وطابق  

 اثنتـين  كلمتـين  في التَّكسير جمع ومع مواضع، عدة في السالم المذكر جمع طابق حيث الجمع،

  : وهما

  :وهما طه، سورة في ووردا المكية، السور من اثنين موضعين في اللفظ هذا تكرر إذ: العلَى -1

  .))1 الْعلَى والسماواِت الَْأْرض خَلَقَ ممْن تَنِزيالً  : تعالى قال 

  ).السماوات(موصوفه وطابق والالم، باأللف محلى) العلى (التَّفضيل اسم جاء

  .))2الْعلَى الدرجاتُ لَهم فَُأْولَِئك   :تعالى قال

  ).الدرجات(موصوفه وطابق والالم، باأللف محلى) العلى (التَّفضيل اسم جاء

  :المكية السور في واحد موضع في ورد حيث: الكُبر -2

  .))3 الْكُبِر لَِإْحدى ِإنَّها   :تعالى قال

  .مثال أي المكية السور في منه يقع فلم التَّفضيل ألفعل السالم المؤنث جمع أما

 كل ولكن مطلقاً،) ِمن (ومعه والالم باأللف المحلى التَّفضيل أفعل المكية السور في يرد ولم هذا

  .وعدداً نوعاً له هو ما طابق والالم باأللف المحلى التَّفضيل أفعل على ردو ما

  :المضاف: ثانيا

  -:يأتي ما وهي مختلفة، مذاهب فيه فذهبوا المضاف، التَّفضيل اسم في النُّحاة آراء تباينت

 التَّـذكير  أو المطابقـة  الوجهـان،  فيـه  فيجوز معرفة إلى أضيف إذا أنَّه: هشام ابن يرى -1

   شئت وإْن القوم، أفضل والزيدون القوم، أفضل والزيدان القوم، أفضل زيد: فنقول واإلفراد،

                                                       
 .20/4 طه،  )1(

 .20/75 طه،  )2(

 .74/35 المدثر،  )3(
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 النـساء،  أفـضل  هند: تقول المؤنث، وفي القوم، أفضلو والزيدون القوم، أفضال الزيدان: قلت  

  .)1(واإلفراد التذكير لزم نكرة إلى أضيف إذا و النّساء، فُْضلَى هند: قلت شئت وإْن

 تجوز وال ويذكَّر، يفرد المضاف التَّفضيل اسم أن إلى الثَّاني المذهب أصحاب بوذه -2

  :نحو وذلك المكية، السور في ورد لما مخالف هذا ولكن ،)2(لصاحبه مطابقته

  .))3 َأراِذلُنَا هْم الَِّذين ِإالَّ اتَّبعك نَراك وما   :تعالى قال

  .))4ِفيها ِليْمكُرواْ مجِرِميها َأكَاِبر قَْريٍة كُلِّ ِفي جعلْنَا وكَذَِلك :تعالى قال

 اسم أن يرون والَّذين الثَّاني، الرأي أصحاب إليه ذهب ما يخالف السابقتين اآليتين في ورد فما 

 وهما عانجم) وأكابر أراذل، (فــ مطابقته، تجوز وال ويذكر، يفْرد أْن يجب المضاف التَّفضيل

  . موصوفهما وطابقا مضافان،

 تميم، بني أفضل محمد: يقال فال ببعضه، ليس ما إلى يضاف أْن يجوز ال أنَّه المبرد يرى -3

  .)5(هاشم بني من وهو

  :واإلضافة التَّعريف" أل" من المجرد: ثالثا

 ويذكر يفرد واإلضافة، التَّعريف أل من المجرد التَّفضيل اسم أن إلى النُّحاة جمهور ذهب  

  :وذلك ،)6( غالباً )ْنِم( وتلحقه المطابقة، فيه تجب وال ،دائماً

  .))7 ِلساناً ِمنِّي َأفْصح هو هارون وَأِخي   :تعالى قال

  ).ِمن (ولحقته والتَّذكير، اإلفراد حالة فلزم واإلضافة" أل "من مجرداً) أفصح(التَّفضيل اسم جاء  

                                                       
 القرآن ألسلوب دراسات عضيمة، محمد ؛417ص العرب، كالم معرفة في الذهب شذور شرح هشام، ابن: ينظر  )1(

 .7/120 الكريم،
 .418ص س،. م هشام، ابن ؛1/214 الكافية، على الرضي شرح االستراباذي،: ينظر  )2(
 .20/27 طه،  )3(
 .6/123 األنعام،  )4(
 .3/38 المقتضب، المبرد،: ينظر  )5(
 الوافي، النَّحو حسن، عباس ؛52ص العربية، اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد ؛418ص س،. م هشام، ابن: ينظر  )6(
3/401. 
 .28/34 القصص،  )7(
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   .))1 عْصبةٌ ونَْحن ِمنَّا َأِبينَا ِإلَى َأحب وَأخُوه لَيوسفُ قَالُواْ ِإذْ  :تعالى قال

التَّفضيل اسم لَِزم ) صاحبه يطابق ولم والتَّذكير، اإلفراد حالة) أحب.  

 نم المجرد التَّفضيل اسم أن الباحث وجد المكية، السور في القرآنية لآليات معمقة دراسة وبعد 

 السور في ذلك على ورد ومما كثيراً،) ِمن (منه وحذفت وجمع، وثُنِّي ُأنِّثَ قد واإلضافة،"  أل"

  :يأتي ما المكية،

  .))2  وزوراً ظُلْماً جاُؤوا فَقَْد آخَرون قَْوم علَْيِه وَأعانَه  :تعالى قال

 ولم الجمع، بصيغة وجاء مضافاً، وال والالم باأللف محلى غير) آخرون (التَّفضيل اسم جاء 

  .النُّحاة اشترطها الَّتي واإلفراد التَّذكير حالة يلزم ولم ِمْن، تلحقه

   .))3 ياِبساٍت وُأخَر خُْضٍر سنبالٍَت وسْبِع  :تعالى قال

 ولم ،المؤنث المفرد بصيغة وجاء مضافاً، وال والالم باأللف محلى غير) ُأخر (التَّفضيل اسم جاء

  .صاحبه يطابق ولم ِمن، تلحقه

  :التَّفضيل اسم عمل: الرابع المطلب 

  :الرفع:  أوالً

 مرفوعها، في آراؤهم تباينت ولكن الفعل؛ عمل تعمل أفعل صيغة أن على النُّحاة جمهور أجمع  

  .)4(ضعيفة لغة في الظَّاهر االسم وترفع غالباً، الضمير ترفع أفعل صيغة أن إلى سيبويه فذهب

  .))5  وَأْبقَى َأشَد الْآِخرِة ولَعذَاب  :تعالى قوله ففي

 عذاب على يعود) هو( :تقديره وجوباً اًمستتر اًضمير )َأْبقَى(و ،)َأشَد (نِم كلِّ في نرى  إذْ

  .اآلخرة

                                                       
 .12/8 يوسف،  )1(
 .25/4 الفرقان،  )2(
 .6/123 األنعام،  )3(
 .232-1/230 الكتاب، سيبويه،: ينظر  )4(
 .20/127 طه،  )5(
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  :)1(بقوله ندرته إلى مالك ابن وأشار

ــه    فْعرــاهر و ــْزر،الظَّ ــىنَ  ثَبتَـــا فَكِثيـــراً ِفْعـــالً عاقَـــب ومتَ
 

 أفعل صيغة أن الحاجب وابن سيبويه أجازو قليل، فهو مالك ابن صرح كما اهرللظَّ رفعه أما    

 باعتبارين، نفسه على مفضالً كان إذا أو استفهام، أو نهي أو بنفي سبق ما إذا اهر،الظَّ ترفع

 مسألة( :اسم عليها أطلقوا مسألة وهي اهر،للظَّ وثانيهما للموصوف، أولهما ضميرين، بين واقعاً

 أن على زيد، عين في منه الكحل عينه في أحسن رجالً رأيت ما: قولهم من أخذوها ،)الكحل

 بنفي، مسبوق جنس السم صفة أفعل يكون أن: وضابطها ،)2(بأحسن الفَاِعلية على مرفوع الكحل

  .)3(باعتبارين نفسه على مفضالً والفَاِعل

 يجيزوا لم:" يقول مطلقاً، الظَّاهر في تعمل ال أفعل صيغة أن إلى الزمخشري ذهب حين في  

  . )4(االبتداء على) خير أفضل، ( ورفعوا أبوه، منه خير وال أبوه، منه أفضل برجل مررت

  . ظاهراً اسماً التَّفضيل اسم فيه رفَع المكية السور في مثال أي يرد ولم هذا  

  :النَّصب : ثانياً

    :به المفعول -1

 فذهب به، للمفعول نصبه والسيما النَّصب، في التَّفضيل اسم عمل في النُّحاة جمهور اختلف  

 بكراً، عمرو من أضرب زيد: يقال فال به، مفعوالً ينصب ال التَّفضيل اسم أن إلى بعضهم

 أبذل زيد :نحو ،واحٍد إلى دىيتع الفعل كان إْن بالالم إليه يتعدى بل ،)5(بأفعل بكر بنصب

                                                       
 .36ص األلفية، ،مالك ابن  )1(
 للبحوث مؤتة مجلة الكافية، من الكحل مسألة على رسالة الحموز، الفتَّاح عبد ؛2/31 س،. م سيبويه،: ينظر  )2(

 .95ص م،1987 الثَّاني، العدد الثَّاني، المجلَّد عمان، والدراسات،
 معرفة في الذهب شذور شرح هشام، ابن ؛2/219 النَّحو، في الكافية الحاجب، ابن ؛2/31 س،. م سيبويه،: ينظر  )3(

 .7/117 الكريم، القرآن ألسلوب دراسات عضيمة، محمد ؛415ص العرب، كالم
 .6/105 المفصل، الزمخشري،  )4(
 .186/ 2 الفوائد، تسهيل على المساعد عقيل، ابن: ينظر )5(
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 وأجهل حوبالنَّ أعرف زيد :نحو ،بالباء تعدى جهالً أو علماً يفهم الفعل كان فإْن ،للمعروف

 إلى أحب زيد :نحو ،ىمعنً فَاِعلال إلى )إلى(ب تعدى المفعول َلعفَ من على مبنياً كان وإْن ،بالفقه

 أحسن زيد: نقول فال المصدر، في عملي وال ،اهللا عبد من بكر إلى وأبغض خالد من عمرو

  . )1(حسنا الناس

 الثَّاني مفعوله وإلى جر، بحرف اَألول مفعوله إلى يتعدى فإنّه لمفعولين، متعدياً فعله كان إذا أما 

 وإن: "الهمع صاحب يقول ناصب، بإضمار فيقرون البصريون، أما الكوفيين، رأي وهذا بنفسه،

 للفقراء أكسى هو :نحو الثَّاني، ناصب وأضمر بالالم أحدهما إلى ديع اثنين إلى متعد كان

  . )2("الثياب يكسوهم :أي ،الثياب

 أفعل، بصيغة نُِصب: بعضهم فقال أفعل، صيغة بعد به المفعول ناصب في المفسرون اختلف 

 لصيغة ةالمكي السور في جاء ما أما  أفعل، عليه دلّت مقدر بفعل النَّصب بأن آخرون وذهب

  :وهي آيات، ثالث في ذلك فكان المفسرين، بين خالف على به للمفعول النَّاصبة أفعل

  .))3َسِبيِلِه َعن َيِضلُّ َمن َأْعَلُم ُهَو َربََّك ِإنَّ : تعالى قال - أ

 ليس وهذا ،عمله وإبقاء الجر حرف إسقاط على جر موضع في قيل )ْنم:"(حيان أبو يقول  

 أبو وقال ،يفبالس أي يفالس أضرب زيد :نحو ،عرالشّ في إال يجوز ال هذا ثلم ألن ؛بجيد

 ال التَّفضيل أفعل ألن بجيد ليس وهذا ،الجر فحر حذف بعد بأعلم نصب موضع في :الفتح

 ْنم يعلم :أي ،محذوف بفعل نصب موضع في :علي أبو وقال ،به المفعول في النَّصب يعمل

  .)4("علمأ حذفه على ودلَّ ،يضل

                                                       
 .3/94 الهوامع، همع ،السيوطي: ينظر )1(
 .3/94 ،هنفس المكان ،السيوطي: ينظر )2(
 .6/117 األنعام،  )3(
 .4/213 ،المحيط البحر تفسير حيان، أبو  )4(
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 ،فريق بمعنى موصوفة نكرة أو الَّذي، بمعنى هي :أحدهما :وجهين مْن في إن:" العكبري وقال  

 االسم في يعمل ال أفعل ألن ؛أعلم بنفس ال أعلم عليه دّل بفعل نصب موضع في تكون هذا فعلى

 على باإلضافة جر موضع في ْنم يكون أْن يجوز وال ،يضل من يعلم قديروالتّ النَّصب، اهرالظّ

  _ضاالً سبحانه يكون أْن فيلزم ،الينالض أعلم هو التّقدير يصير ال كي ؛الياء فتح من قراءة

 ،ينالمضلِّ يعلم :أي ،أيضاً نصب موضع في )ْنم(ف الياء بضم قرأ ْنوم _  ذلك عن تعالى

 وهو اللالض يجد ْنم :أي ،ينالمضلّ أعلم هو معنى على أما ،جر موضع في يكون أْن ويجوز

  .)1(الهدى عن يضّل هأنَّ بمعنى أو ،محموداً وجدته أحمدته مثل ،ضاالً وجدته أي ،أضللته من

 ِإنَّ : تعالى قوله في قالوا ولهذا ،مطلقاً به المفعول ينصب ال التَّفضيل اسم نأ هشام ناب يرى  

 وال ،المفعول ينصب ال هألنَّ ؛بأعلم مفعوالً ليست ْنم إن)2(. " َسِبيِلِه َعن َيِضلُّ َمن َأْعَلُم ُهَو َربََّك

 بفعل منصوب هو بل ،ينالمضلّ أعلم :قديرالتَّ فيكون إليه يضاف ما بعض فعلأ ألن ؛إليه مضافاً

  .)3("يضل من يعلم :أي أعلم عليه يدّل محذوف

  .))4 مِبيٍن ضلَاٍل ِفي هو ومْن ِبالْهدى جاء من َأْعلَم ربي قُل  :تعالى قال - ب

  .)5(عالم بمعنى هنَّأ على بأعلم وقيل ،يعلم :أي ،علمأ عليه يدل بفعل منتصب )ْنم(و  

  .))6 ِرسالَتَه يْجعُل حْيثُ َأْعلَم اللّه  :تعالى قال  - ج

     بفَِسرون النُّحاة جمهور ذَهإلى والم ْيثُ (أنِصنُ اسم هو بل ظرفاً، ليس هنا) حْصنَ بب 

 ،رسالته بمواضع أعلم اهللا األصل وكان ،سالةالر أهل أعلم اهللا أن أي ،االتساع على به المفعول

 يكون المعنى ألن ؛ظرفاً ويكون ،)حيث( في )أعلم( يعمل أن يجوز وال الجر، حرف حذف ثم

                                                       
 .534 /1 ،القرآن إعراب في التبيان ،العكبري  )1(
 .6/117 األنعام،  )2(
 .282ص الصدى، وبل النَّدى قطر شرح هشام، ابن  )3(
 .28/85 القصص،  )4(
 . 7/28 ،الكريم القرآن مزايا ىإل السليم العقل إرشاد ،السعود أبو:ينظر  )5(
 .6/124 األنعام،  )6(
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 موضعها ماوإنَّ ،تعالى رياالب به يوصف أْن يجوز ال وذلك ؛الموضع هذا في أعلم اهللا :ذلك على

  .)1(رساالته موضع يعلم والتقدير محذوف والعامل نصب

  إلى اإلشارة وتجدر تعدت إذْ ،)2(الجر بحروف به المفعول إلى تتعدى التَّفضيل َأفْعل صيغة أن 

  :ومنها المكية، السور في الجر حروف بأحد به المفعول إلى

  :ومنها ، عدة مواضع في الباء الجر بحرف به المفعول إلى لأفع صيغة تعدت إذْ: الباء - أ   

 مفعول نصب موضع في) مْن(فـــ ،))3سِبيِلِه عن ضلَّ ِبمن َأْعلَم هو ربك ِإن : تعالى قال

  .الباء الجر بحرف به المفعول إلى التَّفضيل اسم تعدى إذ أعلم، التَّفضيل السم به

 التَّفضيل السم به مفعول نصب موضع في) ما(فـــ ،))4يفْعلُون ِبما ْعلَمَأ وهو  :تعالى قال

  .الباء الجر بحرف به المفعول إلى التَّفضيل اسم تعدى إذ أعلم،

  .))5   يقُولُون ِبما َأْعلَم ْحننَ  :وجل عز قال

 به المفعول إلى تَّفضيلال اسم تعدى إذ أعلم، التَّفضيل السم به مفعول نصب موضع في) ما(فـ 

  .الباء الجر بحرف

   :ومنها ، عدة مواضع في إلى الجر بحرف به المفعول إلى أفعل صيغة تعدت  :إلى -ب 

  .))6ُعْصَبٌة َوَنْحُن ِمنَّا َأِبيَنا ِإَلى َأَحبُّ َوَأُخوُه َلُيوُسُف َقاُلوْا ِإْذ : تعالى قال

  .))7ِإلَْيِه يْدعونَِني ِمما ِإلَي بَأح السْجن رب قَاَل  :تعالى قال

  .))8    تُْبِصرون لَّا ولَِكن ِمنكُْم ِإلَْيِه َأقْرب ونَْحن  :تعالى قال

                                                       
 . .3/95 الهوامع، همع السيوطي، ؛7/80القرآن، ألحكام الجامع القرطبي،: ينظر  )1(
 .2/187 الفوائد، تسهيل على المساعد عقيل، ابن: ينظر  )2(
 .16/125 النَّحل،   )3(
 .39/70 الزمر،  )4(
 .20/102 طه،  )5(
  .12/8 يوسف،  )6(

 .44/16 دخان،ال  )7(
 .56/58 الواقعة،  )8(
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 عديةالتَّ سبيل على بل ،للتعليل الالم إن وال ،إلى بمعنى الالم إن يقال ال: "حيان أبو ويقول 

 حيث من متقاربان إلى ومعنى الالم فمعنى ،الجر فبحر إليه المتوصل به المفعول لمعنى

 )1( ."ةالتَّعدي

 السور من عدة مواضع في) الالم(الجر بحرف به المفعول إلى أفعل صيغة تعدت :الالم -د

  :ومنها المكية،

  .))2 َأَمدًا َلِبُثوا ِلَما َأْحَصى اْلِحْزَبْيِن َأيُّ ِلَنْعَلَم َبَعْثَناُهْم ُثمَّ : تعالى قال  

 إلى التَّفضيل اسم تعدى إذ أحصى، التَّفضيل السم به مفعول نصب موضع في) ما(فـــ

 .الالم الجر بحرف به المفعول

 منها يرد ولم عام، بشكل اللغة وفي الكريم القرآن في الظَّرف أفعل نصبت: الظَّرف نصب -2

ور في مثال أية السالمكي.  

 أفعل ووردت ،)3(المبتدأ عن محوالً التَّفضيل أفعل بعد يأتي الذي زالتَّميي يعد: التَّمييز نصب -3

  :ومنها ، عدة مواضع في المكية، السور في التَّمييز نصبت وقد

 حيث. ))4 َنَفرًا َوَأَعزُّ َماًال ِمنَك َأْآَثُر َأَنا ُيَحاِوُرُه َوُهَو ِلَصاِحِبِه َفَقاَل َثَمٌر َلُه َوَآاَن : تعالى قال

  .)5(المبتدأ عن محول وهو التَّمييز على) ونفراً ، ماالً( بِصنُ

 محول تمييز  )عتياً(و. ))6 ِعِتياً الرْحمِن علَى َأشَد َأيهْم ِشيعٍة كُلِّ ِمن لَنَنِزعن ثُم  :تعالى قال

  .)7(حاالً جعله جمع هأنَّ زعم ْنوم ،المبتدأ عن

  

                                                       
 .247/ 2 المحيط، البحر تفسير ،حيان أبو  )1(
  .18/12 الكهف،  )2(

 .7/116 الكريم، القرآن ألسلوب دراسات عضيمة، محمد ؛15/275المعاني، روح األلوسي،: ينظر  )3(
 .18/34 الكهف،  )4(
 .275 /15 ،س. م األلوسي،: ينظر  )5(
 .19/69 مريم،  )6(
 .16/120،س. م األلوسي،: ينظر  )7(
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  .))1  بنَاها السماء َأِم خَلْقاً َأشَد ْمَأَأنتُ  :وجل عز قال

 أشق أي ،أشد موتكم بعد خلقكمَأ :أي ،المبتدأ عن محول وهو التَّمييز، على بونصم ):خلقاً   (

 البدائع تعاجيب على وانطوائها عظمها على السماء خلق أم :أي السماء أم ،تقديركم في وأصعب

  .)2(اهاأدن مالحظة عن العقول تحار الَّتي

  .))3  جدالً شَْيٍء َأكْثَر الِْإنسان وكَان  :تعالى قال

 الجدل وأصل والخصومة، الجدل منها يتأتى الَّتي األشياء جدِل ْنِم أكثر اإلنسان جدَل أن أي   

 على منصوب وهو صاحبه، على يلتوي المتجادلين من الًكُ ألن ؛المالواة هيو والمجادلة الفتل

  .)4(مييزالتَّ

  .)6(التَّمييز على نُِصب):  أعماالً (،))5   َأْعماالً ِبالَْأخْسِرين نُنَبُئكُْم هْل قُْل  : تعالى قال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       
 .79/27 النازعات،  )1(
 .30/31،س . م األلوسي،: ينظر  )2(
 .18/54 الكهف،  )3(
 .5/77 س، . م األلوسي،: ينظر  )4(

 .18/54 الكهف،  )5(
 .3/545 الوجيز، المحرر عطية، ابن ؛434ص القرآن، معاني األوسط، األخفش :ينظر  )6(
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  :التَّفضيل اسم داللة: الخامس المطلب

 لك،ذ تعارض قرينة توجد لم ما والدواِم، االستمراِر على حاالتها أغلِب في التَّفضيل أفعل تدلُّ  

 قياساً تدل التَّفضيل أفعل صيغة أن النُّحاة بعض ويرى ،)1(المشبهة الصفة شأن ذلك في شأنها

 جائز التَّفضيَل أن آخرون ويرى ،)2(معاً فيها اشتركا صفة في المفضول على الفاضل زيادة على

  .)3(الخل من أحلى العسل: نحو ال، أم الصفة في اشتراك هناك كان إْن

 أفعل صيغة أن وجد المكية، السور في القرآنية لآليات الباحثُ به قام معمٍق تحليٍل وبعد   

   :وهي حاالت، أربع على جاءت التَّفضيل

 على للفاضل زيادة وال فيه، مشاركة فال المطلق، للتفضيل التَّفضيل أفعل صيغة تأتي -1

  : في كما وذلك المفضول،

  .))4  الَْأْعلَى كرب اْسم سبِح : تعالى قال

  .المفضول على للفاضل زيادة فال المطلق، التَّفضيل معنى حمل تفضيل اسم: األعلى  

  .))5  الَْأْعلَى ربِه وْجِه اْبِتغَاء ِإلَّا : تعالى قال

  .))6   الَْأكْرم وربك اقْرْأ  :تعالى قال

 يشاركه فال شيء، كلِّ عن - وتعالى سبحانه - وكرمه علوه تفيدان صفتان واألكرم فاألعلى

  .المفضول على للفاضل زيادة فال وكرمه، علوه في أحد سبحانه

  : في كما وذلك معاً، فيها اشتركا صفٍة في المفضوِل على الفاضِل زيادةُ-2

  .))7 َنَفرًا َوَأَعزُّ َماًال َكِمن َأْآَثُر َأَنا ُيَحاِوُرُه َوُهَو ِلَصاِحِبِه َفَقاَل َثَمٌر َلُه َوَآاَن : تعالى قال

                                                       
 .3/395 الوافي، النَّحو حسن، عباس: ينظر  )1(
 .4/125 المفصل، شرح يعيش، ابن: ينظر  )2(
 .2/104 الهوامع، همع السيوطي،: ينظر  )3(
 .87/1 األعلى،  )4(
 .92/20 الليل،  )5(
 .96/3 العلق،  )6(
 .18/34 الكهف،  )7(
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  .))1ُعْصَبٌة َوَنْحُن ِمنَّا َأِبيَنا ِإَلى َأَحبُّ َوَأُخوُه َلُيوُسُف َقاُلوْا ِإْذ : تعالى قال

 المفضول يذكر أْن إما: ضربين على المشاركة جاءت إذ السابقة، اآليات في واضحةٌ فالمشاركةُ 

 .إليه مضافاً يكون أن أو ديراً،تق أم ظاهراً أكان سواء ،)ِمْن (بعد

  :في كما وذلك والمفضول، الفاضل بين شراكة وال التَّفضيل اسم يأتي قد -3

  .))2  يشِْركُون َأما خَْير آللَّه : تعالى قال

 وجاء حاله، على التَّفضيل بقاء والظَّاهر وبينهم، تعالى اهللا بين الخيرية في شراكة ال   

 جانٍب في التَّفضيل بحصر اإلقرار وإلزامه خطئهم، على وتنبيهه الخصم، عليه ما لبيان االستفهام

 المؤمن بين اشتراك ال ،)4(   تَْعِقلُون َأفَالَ اتَّقَواْ لِّلَِّذين خَْير اآلِخرِة ولَدار : تعالى وقال ،)3(واحد

  ِإلَْيِه يْدعونَِني ِمما ِإلَي َأحب السْجن رب قَاَل  :تعالى وقال ،)5(الخير أصل في والكافر

)6(ان ،هذاناآلخر على أحدهما فآثر شر)تعالى وقال ،)7:  ابنَِّة َأْصحِئٍذ الْجْومي اً خَْيرْستَقَرم 

نَأْحسِقيالً وم  )8(، أصحاب مستقر في خيرية وال الجنة، ألصحاب المقام هذا في مثبتة الخيرية 

  .)9(النار

                                                       
  .12/8 يوسف،  )1(

 .27/59 النَّمل،  )2(
 .123-122/ 7 الكريم، القرآن ألسلوب دراسات عضيمة، محمد ؛6/394 المحيط، البحر تفسير ن،حيا أبو: ينظر  )3(
 .109/ 12 يوسف،  )4(
 .123-122/ 7 س،. م عضيمة، محمد ؛6/394 س،. م حيان، أبو: ينظر  )5(
 .96/3 العلق،  )6(
 .123-122/ 7 س،. م عضيمة، محمد ؛6/394 س،. م حيان، أبو: ينظر  )7(
 .96/3 العلق،  )8(
 .155/ 7 س،. م عضيمة، محمد ؛6/394 س، . م حيان، أبو: ينظر  )9(
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 التَّفضيل أفعل فُسرت حيث المشتقات، من أخرى صيغ مع التَّفضيل أفعل صيغة تناوب -4

 يشَْأ ِإن َأْو يْرحْمكُْم يشَْأ ِإن ِبكُْم َأْعلَم ربكُْم  :تعالى قال: في كما وذلك ، الفَاِعل اسم بمعنى

   .))1  يعذِّْبكُْم

: تعالى قال: في كما وذلك ،المشبهة الصفة بمعنىو .عالم معنىب أعلم فجاء بكم، عالم اهللا أن أي 

 قَاَل بر ْجنالس بَأح ا ِإلَيونَِني ِممْدعِإلَْيِه ي  )2(. 

 المفاضلة، على والدال التَّعريف )أل (بـ المقترن التَّفضيل اسم داللة أن المتأمل على يخفى وال 

 يكون أْن تستلزم الصفة هذه ألن ؛)والمضاف المجرد (خريناآل القسمين داللة من أقوى

  .المفاضلة درجات أعلى في بها الموصوف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       
 .17/54 اإلسراء،  )1(
 .12/33 يوسف،  )2(
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  :الخاتمة

   الذي - سبحانه – اهللا أحمد يرس وهلهآ وعلى رحمةً اسللنَّ المبعوث على ملِّسوُأ ُأصليو ى،د 

  .  أجمعين وصحبه

  وْعبخاتمته، في سيتناوُل البحِث هذا كتابِة من حثُالبا أنهى أْن د َل ما أهمصنتـائج،  من إليه تَو 

   .  التَّوصيات ببعض ويوصي

  .تائجالنَّ: أوالً

1- ة المجرد الثُّالثي الفعل مصادر معظم إنضمن يدخل منها  قليالً إال سماعي محددة وابطض.  

2- ور في وداًور األوزان أكثر فَْعل وزن على المصدر إنة، السللمـصادر  أصـل  وهو المكي 

   .الثُّالثية

 3- يكون أن أو الفعل، مناب نائباً كان إن وذلك, منه اشتق الذي الفعل عمل يعمل المصدر إن 

  .والفعل ما أو والفعل، بأْن مقدراً

4- درالمـصا  األنـواع  أكثـر  من يعد به المفعول ذكر غير من فَاِعله إلى المصدر إضافة إن 

  .المكيه السور في ذكراً العاملة

 غيـر  من فَاِعله إلى المضاف المصدر على اشتماال المكية السور أكثر من األنعام سورة تعد -5

  .به المفعول ذكر

  .اللغة في فصاحة وأعالها المكية، السور في عمالً األقسام أكثر المضاف المصدر  -6

 المحلى المصدر إعمال من ذيوعاً وأكثر, المضاف صدرالم إعمال من أقيس المنون المصدر -7

  .والالم باأللف

 إليـه  ذهـب  لما خالفاً جمله شبه كان إذا العامل المصدر على المصدر معمول تقدم يجوز -8

   .المكية السور في األمثلة من كثير عليه ورد ألنّه النُّحاة؛ بعض
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 التَّركيـب  حيز في دخل وإذا المطلق، والزمن الحدث على يدلُّ اإلفرادية بصيغته المصدر  -9

  .والدوام الثُّبوت معنى المصدر ويحمل كما معين، زمن على دّل

 فـي  يعمـل  ولم منه، أقل لكنَّه العادي كالمصدر المكية السور في عامالً المصدر اسم جاء -10

  .التعريف" ال "بـ للمحلى مثال أي عليه يرد ولم مضاف، أو منون وهو إال المكية السور

 المصدر يليه, المكية السور في عمالً العامل المصدر أقسام أكثر المضاف الميمي المصدر -11

 الميمـي  المـصدر  على مثال أي يرد لم حين في, واحد موطن في عامالً ورد إذ المنون الميمي

  .عامالً التعريف) أل(ب المحلى

12-  ور في ذيوعاً المشتقات أنواع رأكث الفَاِعل اسم إعمال يعدة، السإذ المكي درفـي  عامالً و 

 فـي  المطلـق  المفعول ونصب موضعاً، وأربعين سبعة في به المفعول نَصب فقد وموضع، مئة

 عـشر  ثالثـة  فـي  الظَّرف ونصب, موضعاً عشر أربعة في الفَاِعل ورفع, موضعاً عشر سبعة

  .المكية السور في مواضع عشرة في الحال ونصب, موضعاً

 أي إعمالها على يرد ولم, المكية السور في المقدر معمولها في عاملة المبالغة صيغ جاءت -13

   .الظَّاهر معمولها في مثال

14- مفعول وزن على المفعول اسم إن درِست ِمَئٍة في واٍت وور  ِفي كَِلمـة،  الـسحيـث  المكي 

 فـي  المكية السوِر ِفي الوْزن هذَا ورد ما َأكْثَر و مرة، وثمانين ثنتينوا مئة األلفاظ هذه تكررت

  . مْوِضعاً وِعشِْرْين سْبعٍة ِفي وْحدها السورِة هذه في ورد إذْ اِإلْسراِء، سورِة

 فـي  لفَاِعـل ا نائـب  رفع إذ, مواضع سبعة في المكية السور في عامالً المفعول اسم جاء -15

  .مواطن أربعة في الحال ونصب, واحد موطٍن في به المفعول ونصب اثنين، موطنين

 على فالرفع ومجروراً، ومنصوباً مرفوعاً معمولها ويأتي فعلها، عمل تعمل المشبهة الصفة -16

 النَّكـرة،  فـي  التَّمييـز  وعلى المعرفة، في به بالمفعول التَّشبيه على والنَّصب البدل، أو الفَاِعلية

  .اإلضافة على والجر
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 يقـصد  وال والدوام، الثُّبوت على يدلُّ والذي غالباً، الالزم الفعل من تُصاغُ المشبهة الصفة -17

  :صوٍر ثالثَ المشبهة الصفة في الثُّبوت يتخذ إذ للزوال، القابل غير الثُّبوت بذلك

 مـن  قريب وجه على دالةً المشبهة الصفةُ تكون: ثَّانيةوال مطلقة، الثُّبوت داللة فتكون: اَألولى  

 ثبوتـاً  الثُّبوت يكون أن: والثَّالثة ذلك على دالة قرينة وجود بشرط للزوال قابلة أنَّها أو الثُّبوت،

  .ذلك على دالة قرينة وجود دون يزول أْن ويمكن عارضاً،

ـ  معـرف  يرغ ألفاظ ثالثة في فُْعلى وزن على التَّفضيل اسم جاء -18  وال التّعريـف ) أل(بـ

 أو معرفـاً  يـأتي  أن اشتراطهم في النُّحاة بعض  إليه ذهب لما خالفاً, المكية السور في مضاف

   .   مضافاً

 المكية السور في ورد أنَّه إال والدوام، االستمرار على يدلُّ حاالته أغلب في التَّفضيل أفعل -19

 للداللة أو معاً، فيها اشتركا صفة في المفضول على الفاضل زيادة أو لق،المط التَّفضيل على داالً

  .والمفضول الفاضل بين شراكة ال أنّه على

  .التوصيات: ثانياً

   ة والقضايا بالموضوعات زاخر الكريم القرآن إنة النَّحويرفيخـصباً  مجاالً تشكل التي والص 

 السور من واحدة وهي - التّحديد وجه على األنعام ورةس يدرسوا بأْن الباحثين أدعو لذا للبحث؛

 كمـا  داللية، صرفية نَْحوية دراسة والمشتقات الجمل وأنواع تركيبة دراسة تدرس كأن -المكية

  . المكية السور من الكثير على العناوين هذه مثل تطبيق ويمكن
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  : والمراجع المصادر

 :المصادر أوالً

  الكريم القران -

 هدى تحقيق،  ،القرآن معاني ،)هـ215ت ( مسعدة بن سعيد الحسن أبو األوسط، األخفش -1

 .م1990/ هـ1411 الخانجي، مكتبة: القاهرة ،1ط قراعة، محمود

 محمد تحقيق، وضيح،التَّ على صريحالتّ شرح ،)ـه905ت( اهللا عبد بن خالد األزهري، -2

  .2م،ج2000 /ـه1421 لمية،الع الكتب دار: بيروت ،1ط السود، عيون باسل

  ):هـ 686 ت ( الحسن بن محمد الدين رضي األستراباذي، -3

 الحميد، عبد الدين محيي ومحمد ،الحسن نور محمد تحقيق ،الحاجب ابن شافية شرح -أ

  .1،4ج م،1975 ، يونس قان جامعة منشورات:  طرابلس

 ،1996 العلمية، الكتب دار: بيروت ،2ط يعقوب، بديع إميل ،الحاجب ابن كافية شرح -ب

   .3، 1،2ج

 محمد تحقيق مالك، ابن ألفية شرح ،)هـ900 ت(عيسى بن محمد بن علي األشموني، -4

  .2ج م، 1955 العربي، الكتاب دار :بيروت ،1ط الحميد، عبد الدين محيي

 دار: بيروت وزميله، مهنا عبد شرح األغاني، ،)هـ356ت(الحسين بن علي األصفهاني، -5

 .24ج ت،.د الفكر،

 الكريم القرآن تفسير في المعاني روح ،)هـ1270 ت( محمود السيد الدين شهاب األلوسي، -6

 ،16 ،15 ،14 ،12 ،5،8ج ،1985 العربي، التّراث إحياء دار: بيروت ،4ط المثاني، والسبع

19، 21، 24، 26، 30.  
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     :)هـ 577 ت(محمد بن الرحمن عبد البركات أبو ري، األنبا ابن -7

   .م1995 /هـ1415 ،الجيل دار :بيروت ،1ط ،قدارة صالح فخر تحقيق، ،العربية أسرار - أ

 ،1ط واب،التَّ عبد رمضان تحقيق ،والكوفيين البصريين بين الخالف مسائل قي اإلنصاف - ب

 .2002 الخانجي، مكتبة: القاهرة

: بيروت ،البخاري صحيح ،)ـه256 ت (البخاري إسماعيل بن محمد اهللا عبد أبو البخاري، -8

  . 2ج ت،.د العربي، التراث إحياء دار

: بيـروت  علي، محمد تحقيق، ،الكبير الشَّرح ،)هـ1201 ت( الدردير أحمد البركات، أبو -9

  .2ج الفكر، دار

 العـرب،  لـسان  لبـاب  ولب األدب خزانة ،)ـه1093 ت( عمر بن القادر البغدادي،عبد -10

   .م1997/ ـه1418 الخانجي، مكتبة: القاهرة ،4ط هارون، السالم عبد تحقيق،

 تحقيـق،  ،التنزيل معالم ،)هـ 516ت(مسعود بن الحسين محمد أبو السنة محيي البغوي، -11

  .4ج م،1997 ، والتوزيع للنشر طيبة دار ،4ط النمر، اهللا عبد محمد

 تحقيق، ،رفالـص  في المفتاح كتاب ،)هـ471ت( الرحمن عبد بن القاهر عبد الجرجاني، -12

  .م1987/ هـ1407 الرسالة، مؤسسة: بيروت  ،1ط الحمد، توفيق علي

   .ت.د ،  صادر دار: بيروت الديوان، عطية، بن جرير جرير، -13

 علـي  محمد تحقيق، الخصائص، ، )هـ 392ت ( المصري المازني عثمان أبو جني، ابن -14

  .3 ،2 ،1ج م،1952/ ه 1371المصرية، الكتب دار مطبعة: القاهرة النجار،

ـ 597ت( علـي  بـن  الرحمن عبد التفـسير،  معل في المسير زاد ،الجوزي ابن -15   ، ) هـ

  .9ج هـ،1404 ،3ط اإلسالمي، المكتب: بيروت
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 طـارق  تحقيـق،  ،النحو في الكافية ،)ـه646 ت( عمرو أبو الدين جمال الحاجب، ابن  -16

  .2ج،1986 الوفاء، مكتبة: الرياض ،1ط اهللا، عبد نجم

 ):ـه745 ت(يوسف بن محمد األندلسي، حيان أبو  -17

  المـدني،  مطبعـة  ،1ط النماس، أحمد مصطفى ،تحقيق ،العرب لسان من الضرب ارتشاف -أ 

 .5 ،3 ،1،2ج م، 1987

 العلميـة،  الكتب دار: بيروت ،1ط الموجود، عبد أحمد عادل تحقيق المحيط، البحر تفسير -ب

  . 8 ،7 ،6 ،5 ،3،4 ،2م،ج1993/ـه1413

 القـراءات  فـي  الحجة ،)هـ370 ( اهللا عبد أبو خالويه بن أحمد بن الحسين ،خالويه ابن -18

  .م1979/ه1399 ،الشروق دار: بيروت ،4ط مكرم، سالم العال تحقيق،عبد ،السبع

 اهللا كتـاب  أللفاظ والنظائر الوجوه ،)هـ478 ت( محمد بن حسين اهللا عبد أبو الدامغاني، -19

  .ت.د العلمية، الكتب دار: بيروت علي، الحميد عبد عربي تحقيق، ،يزالعز

 ،العربيـة  فـي  الفـصول  كتاب ،)هـ569 ت (المبارك بن سعيد محمد أبو الدهان، ابن  -20

  .م1988/ هـ1409 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،1ط فارس، فائز تحقيق،

 مـازن  تحقيق، حو،النَّ علل في اإليضاح ،)هـ 311 ت( السري بن اسحق أبو الزجاجي، -21

  .م 1977 / ـه1399 النفائس، دار مكتبة: بيروت ،3ط المبارك،

 ،القرآن علوم في البرهان ،)هـ 394 ت ( اهللا عبد بن محمد الدين بدر الزركشي، - 22

  .4 ،2ج ت،.د والنشر، للطباعة المعرفة دار: بيروت

 ):هـ538( مرع بن محمود اهللا جار القاسم أبو الزمخشري، - 23

 1995العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط ،شاهين السالم عبد محمد ،تحقيق الكشاف، -أ    

  .6 ،5 ،4 ،3 ،2،ج
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 إحياء دار: بيروت ،1ط السعيدي، الدين عز محمد تحقيق ،اللغة علم في المفصل - ب  

   .م1990/ ـه 1410 العلوم،

  .م1960 صادر، دار: بيروت ني،البستا تحقيق، ،يوانالد سلمى، أبي بن زهير - 24

  ):هــــ 316 ت (سهل بن محمد بكر أبو السراج، ابن - 25

  .1ج م1996 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،3ط الفتلي، الحسين عبد تحقيق، ،النَّحو في األصول -أ

.1972 ،درويش علي محمد تحقيق، االشتقاق، رسالة -ب  

 أمين تحقيق، ، ،العربية في لؤةاللؤ ،)هـ776ت( محمد بن يوسف السرمري، - 26

.م1992/هـ1412 األمانة، مطبعة ،1ط سالم، اهللا عبد  

 مزايـا  إلـى  الـسليم  العقل إرشاد ،)هـ982 ت( ،العمادي محمد بن محمد السعود، أبو -27

 العربـي،  التـراث  إحيـاء  دار: بيروت ،1ط الرحمن، عبد اللطيف عبد ،تحقيق الكريم، القرآن

 .9 ،7 ،5 ،4 ،3ج م،1996 / هـ1419

 الكتـاب  علـوم  فـي  المـصون  رالـد  ،)ـه756 ت ( يوسف، بن أحمد الحلبي، السمين -28

  . 9 ،7ج ت،.د القلم، دار: دمشق الخراط، محمد أحمد المكنون،

 ،2ط هارون، المالس عبد تحقيق، ، ،الكتاب ،)هـ180 ت (عثمان بن عمرو سيبويه، - 29

  .4 ،3 ،1،2ج م، 1988/ هـ1408 الخانجي، مكتبة: القاهرة

 والمحـيط  المحكم ،)هـ485 ت(المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو سيدة، ابن -30

   .م2000 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط هنداوي، الحميد عبد ،تحقيق األعظم،

  ) : هـ 911 ت(بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل السيوطي، - 31

  .2،ج هـ 1359  العثمانية، المعارف دائرة مطبعة ،2ط ،النحو في ائروالنظ األشباه -أ      
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 مركز: القاهرة ،1ط التركي، اهللا عبد تحقيق، ،بالمأثور التفسير في المنثور الدر -ب     

 .15ج م،2003 / هـ1424 واإلسالمية، العربية والدراسات للبحوث هجر

 ، العربية الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل بوأ محمد تحقيق، ،اللغة علوم في المزهر - ج 

 .2، 1ج ،)ت.د (الحلبي، البابي عيسى

 دار : بيروت ،1ط الدين، شمس أحمد تحقيق ،الجوامع جمع شرح في الهوامع همع -  د    

    .3 ،2ج م،1998 /ــه1418 العلمية، الكتب

 فـي  البيان أضواء ،)هـ1331 ت( الجكني المختار بن محمد بن األمين محمد الشَّنقيطي، -32

 .7 ،3ج م،1995 / هـ1415والنشر، للطباعة الفكر دار: بيروت بالقرآن، القرآن إيضاح

  ) :هـ1250 ت (علي بن محمد ،الشَّوكاني -33

 الرحمن عبد تحقيق، التفسير، علم من والدراية الرواية فني بين والجامع القدير فتح -أ  

  . 5 ،4 ،3 ،2ج م،1997  /هـ1418 الوفاء، دار: القاهرة ،2ط ، عميرة

: الرياض محمد، اهللا عوض بن طارق تحقيق، ،األخبار منتقى أسرار من األوطار نيل -ب     

  .5ج ت،.د القيم، ابن دار

ـ 1206 ت(علي بن محمد العرفان، أبو الصبان، -34   شـرح  علـى  الـصبان  حاشـية  ،)هـ

 .ت.د العربية، الكتب إحياء دار: القاهرة األشموني،

 المفـردات  ،)هـ 502 ت  (بالراِغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو اَألْصفَهاني، -35

  .1ج هـ،1412،العلم دار :بيروت ،داودي عدنان صفوان تحقيق ،القرآن غريب في

 ،والتذكرة التبصرة ، )الرابع القرن ( ق،اسح بن علي بن اهللا عبد محمد ابو الصيمري، - 36

  .2ج م،1982/ـه1402 الفكر، دار: دمشق الدين، علي احمد يفت تحقيق، ،1ط
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 ،القـرآن  آي تأويل عن البيان جامع ،)هـ310 ت( جرير بن محمد جعفر أبو الطبري، -37

 والنـشر،  للطباعـة  هجـر : القـاهرة   ،1ط التركـي،  المحـسن  عبـد  بـن  اهللا عبد تحقيق،

  .22 ج م،2001/هـ1422

 علوم في اللباب ،)هـ880ت( الحنبلي علي بن رعم حفص أبو الدمشقي، عادل ابن - 38

/ هـ1419 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط الموجود، عبد أحمد عادل تحقيق، ،الكتاب

  .10ج م،1998

 علي تحقيق، والشعر، الكتابة في الصناعتين ،)هـ395ت (اهللا عبد بن الحسن العسكري، - 39

  .1ج ت،.د وزميله، البجاوي

 الجبوري، علي تحقيق، ،المقرب ، )هـ669 ت( محمد بن مؤمن بن علي عصفور، ابن  - 40

 .2 ،1ج م1998 /هـ1914 ، العلمية الكتب دار  :بيروت

 تفـسير  فـي  الوجيز المحرر ،)ـه546 ت ( غالب، بن الحق عبد محمد أبو عطية، ابن -41

 العلميـة،  الكتـب  دار: بيـروت  افي،الـشَّ  عبـد  محمد المالس عبد تحقيق ،1ط العزيز، الكتاب

  . 7 ،5 ،4 ،3 ، 1،2ج م،2001/ـه1422

 :)ـه616 ت( العكبري الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو العكبري، - 42

 دار: بيروت ،1ط ،القرآن جميع في والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما إمالء -أ

 .2 ،1ج ،  م 1979  /هــ 1399 ة،العلمي الكتب

  .2 ،1ج م،1976  /هـ 1396 البجاوي، علي محمد تحقيق، ،لقرآنا إعراب في بيانالتّ - ب

 الفكـر،  دار : دمشق ،1ط طليمات، مختار غازي تحقيق واإلعراب، البناء علل في اللباب -ج

    .2ج م1995
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 عبـد  تحقيق، ،اللغة مقاييس معجم ،)هـ395 ت (فارس بن حمدأ الحسين أبو فارس، ابن -43

  .م1979/  هـ 1399 والتوزيع، لنشروا للطباعة الفكر دار: القاهرة ،هارون محمد السالم

: القـاهرة  النجار، علي محمد تحقيق، القران، معاني ،)ـه207 ت( زياد بن يحيى ،الفراء -44

  .3 ،2ج م،1955 /1374 المصرية، الكتب دار

 هنداوي، الحميد عبد تحقيق ،العين كتاب ،)ـه170 ت ( أحمد، بن الخليل الفراهيدي، - 45

  .2،4،7ج م،2003 / ـه1424 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط

 الكتـاب  لطـائف  فـي  التمييز ذوي بصائر ،)هـ817ت( يعقوب بن محمد الفيروزأبادي، -46

 ، العلميـة،  الكتـب  دار: بيـروت  الطحـاوي،  العليم وعبد النجار علي محمد تحقيق، ،العزيز

  .4ج ،1383/1964

ـ 276 ت (الدينوري، قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو قتيبة، ابن -47         الكاتـب،  أدب  ،)هـ

 ،1963 /1382 الـسعادة،  دار مطبعـة : القاهرة ،4 ط الحميد، عبد الدين محيي محمد ،تحقيق

  .1ج

  :)هـ 671 ت (األنصاري، احمد بن محمد اهللا عبد أبو القرطبي، -48

 بـن  اهللا عبد تحقيق، ،الفرقان وآي سنةال من تضمنه لما والمبين القرآن ألحكام الجامع  -أ  

ـ 1427 الرسـالة،  مؤسـسة : بيروت ،1ط التركي، المحسن عبد  11،13 ،7ج ،م2006/هــ

،14،17، 18، 20، 22.   

  . 5ج ،1986العربي، الكتاب دار: بيروت ،2ط ،القرطبي تفسير مختصر -ب 

 العلميـة،  الكتب دار: بيروت ،5ط الشّافي، عبد مصطفى تحقيق، ،الديوان امرؤ، القيس، -49 

  .م2004/ هـ1425

  

 



 193

 تحقيـق،  ،الفوائـد  بدائع ، )هـ751 ت(بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبو الجوزية، قيم ابن -50

  . 2ج ت،.د ،والتوزيع للنشر الفوائد عالم دار: الرياض العمران، محمد بن علي

:)ـه 672ت(محمد الدين جمال مالك، ابن - 51   

  .ت.د  القيم، ابن مكتبة: دمشق ، 1ط ،رفوالص النحو في مالك ابن ألفية  -أ

 العربي الكتاب دار بركات، كامل محمد تحقيق، المقاصد، وتكميل الفوائد تسهيل -ب

.م1967 /هـ1387 والنشر، للطباعة  

 ،والنشر للطباعة هجر: القاهرة ،1ط السيد، الرحمن عبد ،تحقيق سهيل،التَّ شرح -ج

  .3ج ،م1990/هـ1410

 ،3ط عضيمة، محمد تحقيق، المقتضب، ،)هـ285ت ( يزيد بن محمد العباس أبو المبرد، - 52

  .4 ،3 ،2 ،1ج ،1994/ 1415 جارية،التّ األهرام مطابع: القاهرة

 دار: الكويت ،2ط الجبوري، يحيى ودراسة، جمع ،الديوان ، خالد بن حارث ،المخزومي -53

  .هـ1403 القلم،

 عبيـد،  النبي عبد محمد تحقيق، ،التّسهيل شرح ،)هـ749ت( اسمالق بن الحسن المرادي، -54

  .1427/2006 اإليمان، مكتبة: القاهرة ،1ط

 دار: بيروت ،3ط العرب، لسان ،)هـ 711 ت ( الدين جمال الفضل أبو منظور، ابن - 55

 . 1999 ،العربي التراث إحياء

 ) :هـ 761 ت(األنصاري الدين جمال اهللا عبد محمد أبو هشام، ابن - 56

: بيروت ،5ط الحميد، عبد الدين محيي محمد ،تحقيق مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح  -أ

   .3 ،2ج العصرية، المكتبة
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 ،5ط الحميد، عبد الدين محيي محمد ، العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح  -ب 

 .م1965 الفكر، دار: بيروت

: القاهرة ،11ط الحميد، عبد الدين محي محمد ق،تحقي الصدى، وبل دىالنَّ قطر شرح  - ج    

 .م1963- هـ1383 ،السعادة مكتبة

 تحقيـق،  القـرآن،  معاني ،)هـ338ت ( إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر أبو النَّحاس، -57

  .4ج م،1988 التراث، إحياء مركز :الرياض ،1ط الصابوني، علي محمد

سفي، -58 و الّن ات أب د البرآ ن اهللا عب د ب ـ710 ت(  أحم سير ،) ه سفي تف روت ،الن ر، دار: بي  الفك

 . 4 ،1،3ج ت،.د  الحلبي، البابي عيسى

 النـشر،  دار :بيـروت  فايريت، راينهرت تحقيق، الديوان، ،)ـه96 ت(الراعي النّميري، -59

 .م1980 -ـه1401

 بديع إميل تحقيق، المفصل، شرح ،)هـ 643 ت (علي بن يعيش الدين فقمو يعيش، ابن- 60

  .6 ،4ج2001 /هــ1422 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط يعقوب،

  

  

  

  

  

  

  



 195

 -:المراجع: ثانيا 

 العربية، اللغة مجمع مطبوعات: القاهرة ،3ط ،الوسيط المعجم وزمالؤه، إبراهيم ،أنيس -1

1985.  

  .3ج ،المعارف دار: القاهرة ،4ط ،الوافي النحو  عباس، حسن، -2

 دار: الرياض ،1ط وقضاياه، موضوعاته، ،مفهومه اللغة فقه ،إبراهيم بن محمد الحمد، -3

 .م2005 /ـه1426 خزيمة، ابن

 النهضة، مكتبة: بغداد ،1ط ،سيبويه كتاب في الصرف أبنية خديجة، ،الحديثي -4

  .م1965 -ــه1385

 مطبعة: القاهرة ،16ط ،الصرف فن في العرف شذا: أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي، -5

 .م1965 وأوالده، الحلبي يلابالب مصطفى

 ابن دار: دمشق ،7ط وبيانه، الكريم القرآن إعراب الدين، محيي درويش، - 6

  .15 ،8 ،7 ،6 ، 5 ،4 ،3 ،2ج م،1999/ـه1420كثير،

7- صالح فاضل ، امرائيالس:  

 .م1981 /هـ 1401والتوزيع، للنشر عمار دار: عمان ،1ط ، العربية في األبنية معاني  - أ

  .3ج م،2003 - ه1423  ،الفكر دار  :عمان ،2ط ،حوالنَّ عانيم - ب

  .م2009 /ـه1429 الفكر، دار: عمان ،1ط ،الكريم القرآن في البيان أسرار من - ج

 الفكـر،  دار: دمـشق  ،1ط األدب، وآالت اللغـة  قواعـد  في اللباب علي، محمد السراج، -8

  .م1982/هـ1403

 المكرمـة،  مكـة  مكتبـة : الرياض ،الكريم للقرآن التفاسير صفوة علي، محمد الصابوني، -9

  .1ج ،1976
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 دار: دمـشق  ،4ط ،وبيانـه  وصـرفه  القـرآن  إعـراب  فـي  الجدول محمود، صافي، -10

  .15 ،13، 8،11، 7، 5 ، 4، 1،3الرشيد،ج

  .11ج ت،.د ،الفكر دار المرتل، اهللا لكتاب المفصل اإلعراب الواحد، عبد بهجت صالح، - 11

  ،1ج ،الوسيط ،اويالطَّنط -  - 12

 الحديث، دار :القاهرة ،الكريم القرآن ألسلوب دراسات الخالق، عبد محمد عضيمة، - 13 

   .7، 4،6 ،3ج ،1972

  .العصرية المكتبة: بيروت ،12ط العربية، الدروس جامع ،،مصطفى الغالييني  - 14

 الثقافة ؤسسةم: طرابس ،والمشتقات والمصادر األفعال تصريف سليم، صالح الفاخري،  - 15

  .2007الجامعية،

 الكتب عالم: عمان ،1ط والمفعولية، يةفَاِعلال على الدالة المشتقات ،الدين سيف الفقراء، - 16

  . 2005/ ـه1426 الحديث،

 والتوزيع، للنشر المسلم دار ،مالك ابن ألفية إلى الكالس دليل صالح، بن اهللا عبد الفوزان، - 17

  .2ج م،1999/ـه1420

 للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة: القدس ،1ط النحو، في العمدة فائز، المنعم عبد ،سعدم - 18

 .1ج م،2003/ـه1424 والعلوم، والثقافة

 .1997العصرية، المكتبة: بيروت ،2ط ،العربية اللغة نحو أسعد، محمد ادري،النّ - 19

  .والنَّشر للطباعة مصر هضةن: القاهرة ،19ط ،العربية اللغة قواعد ملخَّص فؤاد، نعمة، - 20

 .3ج ،2003 والتوزيع، للنشر األمل دار :عمان، عقيل ابن شرح في التسهيل نهر،هادي، - 21

  . العلمية الكتب دار: بيروت ،العربية للغة األساسية القواعد أحمد، الهاشمي، - 22
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  .م1944 النهضة، مكتبة: القاهرة ،2ط اللغة، فقه ،الواحد عبد علي وافي، - 23

  .م1996 ،2ط الكتب، عالم :بيروت ،الصرفية األوزان معجم بديع، ميل أميل, يعقوب -24
  

 

 

 



 198

 : الجامعية الرسائل

 ،)دكتوراة أطروحة (القيس، امرئ ديوان في الصرفية ةاألبني ،صباح ،الخفاجي -1

 .1978/ ه1398 القاهرة، جامعة مصر،

 ،)دكتوراه أطروحة (،الكريم القرآن في المصدر ،محمد سعيد أبو المجيد، عبد -2

  .م1982 األردنية، الجامعة األردن،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 199

  :العلمية المجالت

 السماع بين والعيوب والحلى األلوان من التَّفضيل اسم صوغ محمود، محمد بندق، -1

  .2002 األول، العدد الخامس، المجلَّد القاهرة، اللغة، علوم مجلة ،والقياس

 والدراسات، للبحوث مؤتة مجلة ،الكافية من الكحل مسألة على رسالة ،احالفتَّ بدع الحموز، -2

  .م1987 الثَّاني، العدد الثَّاني، المجلَّد عمان،

 الشّريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة ،العربية في ىلَفُْع صيغة ،ناصر بن اهللا عبد القرني، -3

  .م1999/هـ1420 ،19العدد ،12 لدالمج الرياض، وآدابها، العربية واللغة

 القاهرة، اللغة، علوم مجلة ،الكريم القرآن في فَاِعلال اسم أبنية عيسى، شحاتة عيسى علي، -4

  .م2005 األول، العدد امن،الثّ المجلد
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 ةالفني الفهارس 

  القرآنية اآليات فهرس: أوالً

  .النبوية األحاديث فهرس: ثانياً

  .األعالم رسفه: ثالثاً

  .األشعار فهرس: رابعاً

 .المحتويات فهرس: خامساً
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 :القرآنية اآليات فهرس: أوالً

 

 الصفحة رقم اآلية رقم السورة اآلية الرقم

1 ْمدللِّه الْح بر الَِمينالْع  1 5 الفاتحة 

2  راط اهِدنَاستَِقيم الصالم  5 91 الفاتحة 

3 ْحمـِنِحيِمال الرر 2 140 الفاتحة 

4 
 وَأن مْيسرٍة ِإلَى فَنَِظرةٌ عْسرٍة ذُو كَان وِإن

 لَّكُْم خَْير تَصدقُواْ
 280 61 البقرة

5  قُِل يكُم اللّهنَجا ينْهِمن مكَْرٍب كُلِّ و 64 5 األنعام 

6  ْوابسفَي ا اللّهْدوِبغَْيِر ع 108 6 األنعام 

7  ذَِرو ْم اتَّخَذُواْ الَِّذينا ِدينَهلَِعب اولَْهو 70 7 األنعام 

8 ْآتُواو قَّهح ْوماِدِه يصح 141 10 األنعام 

9  قَْد خَِسر واْ الَِّذيناللِّه ِبِلقَاء كَذَّب 31 13 األنعام 

10 ْنمو ِن َأظْلَمى ِمملَى افْتَراًكَِذب اللِّه ع 21 14 األنعام 

11 اءْأساء ِبالْبرالضو 42 15 األنعام 

12  ًماً ِدينالَّةَ ِقيم اِهيمِنيفاً ِإْبرح 161 15 األنعام 

13 
 كَذَِلكنُِري و اِهيملَكُوتَ ِإْبراِت ماومالس 

 واَألْرِض
 75 15 األنعام

14 ُاِح فَاِلقَل اِإلْصبعجكَناً ْيَلاللَّ وس 96 17 األنعام 

15 
امَأنْعالَّ و ونذْكُري ا اللِّه اْسملَْيهاء عافِْتر 

  علَْيِه
 138 19 األنعام

16 ْعلَمكُْم يكُْم ِسرهرجو ْعلَميا وم ونتَكِْسب  3 28 األنعام 

17 

 ِإنو كَان ركَب لَْيكْم عهاضِإْعر، َِإذْ ْوالفَل 
 ِإْن َأرَأْيتُْم قُْل ، تَضرعواْ بْأسنَا جاءهْم

 حجتُنَا وِتلْك،  وَأْبصاركُْم سْمعكُْم اللّه َأخَذَ
 ِفي ذَْرهْم ثُم، قَْوِمِه علَى ِإْبراِهيم آتَْينَاها
 ْمِبزْعِمِه ِللِّه هـذَا فَقَالُوا، ْيلْعبون خَْوِضِهْم
 َأنْعام هـِذِه وقَالُوا، ِْلشُركَآِئنَا وهـذَا
 نّشَاء من ِإالَّ يطْعمها الَّ ِحْجر وحْرثٌ

 األنعام

35، 43، 46، 
83، 91، 136، 
138، 139، 146، 

147، 156 

28 
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 ِحِكيم ِإنَّه وْصفَهْم سيْجِزيِهْم، ِبزْعِمِهْم
ِليمع ، م ذَِلكْينَاهزغِْيِهْم جِوِإنَّا ِبب 

اِدقُونلَص ،  َالو دري بهِن ْأسالْقَْوِم ع 
ْجِرِمينالْم، ِإنن كُنَّا وِتِهْم عاسِدر 

لَغَاِفِلين 

18 

كَذَِلكو نيِلكَِثيٍر ز نم شِْرِكينقَتَْل الْم 
 علَْيِهْم ِبسواْوِليلْ ِليْردوهْم شُركَآُؤهْم َأْوالَِدِهْم

 ِدينَهْم

 137 30 األنعام

19 
 ْهِدواكُم ذَِلكُْم َأْوفُواْ اللِّه ِبعصلَّكُْم ِبِه ولَع 

ونتَذَكَّر  
 152 34 األنعام

20 ْوامَأقْسِباللِّه و ْهداِنِهْم جَأْيم 109 43 األنعام 

21 
 ْآتُواو قَّهح ْوماِدِه يصالَ حتُْسِرفُواْ و الَ ِإنَّه 

ِحبي ْسِرِفينالْم  
 141 47 األنعام

22 
ْآتُواو قَّهح ْوماِدِه يصالَ حتُْسِرفُواْ و الَ ِإنَّه 

ِحبي ْسِرِفينالْم 
 141 50 األنعام

23 
 كَذَِلكنُِري و اِهيملَكُوتَ ِإْبراِت ماومالس 

  واَألْرِض
 75 51 األنعام

24 
اِإمو نَّكنِسيي ْد فَالَ الشَّْيطَانتَقْع ْعدى بالذِّكْر 

عالْقَْوِم م الظَّاِلِمين 
 68 57 األنعام

25 
ا قُْللُوا قَْوِم يلَى اْعمكَانَِتكُْم عاِمٌل ِإنِّي مع 

  تَْعلَمون فَسْوفَ
 135 71 األنعام

26  ٍِّإ ِلكُلنَب ْستَقَرْوفَ مسو ونتَْعلَم 67 73 األنعام 

27 
وهو ن َأنشََأكُم الَِّذيٍة نَّفٍْس ماِحدو ْستَقَرفَم 

وعْستَْودم 
 98 73 األنعام

28 النَّخَْلو ْرعالزخْتَِلفاً وم ُأكُلُه 141 102 األنعام 

29 
نُواْ الَِّذينلَْم آمواْ ولِْبسانَ يمِإيمِبظُلٍْم ه 

ُأْولَـِئك ملَه م اَألْمنهو ونْهتَدم 
 82 113 األنعام

30 
امو لْنَاكعلَْيِهْم جِفيظاً عا حملَْيِهم َأنتَ وع 

  ِبوِكيٍل
 107 120 األنعام

31 املَْيكُم َأنَاْ وِفيٍظ عِبح 104 120 األنعام 

32  ْرِسِلاء يملَْيكُ الساراً معْدرم  6 125 األنعام 
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33  ْرِسِلاء يملَْيكُم الساراً عْدرم  6 126 األنعام 

34 وهَل الَِّذي وَأنَز ِإلَْيكُم الً الِْكتَابفَصم 114 129 األنعام 

35 
الَِّذينو مآتَْينَاه الِْكتَاب ونْعلَمي ٌل َأنَّهنَزن مم 

كبر 114 129 األنعام 

36  ـذَاهو ِكتَاب لْنَاهَأنز كاربم  92 129 األنعام 

37 انْيرح 71 140 األنعام 

38  َالٍة وباِت ِفي حالَ اَألْرِض ظُلُمطٍْب ور 59 141 األنعام 

39 
 اِني ِإنَِّني قُْلدي هباٍط ِإلَى رْستَِقيٍم ِصرم 

  يماًِق ِديناً
 161 145 األنعام

40  َالطٍْب والَ راِبٍس وِبيٍن ِكتَاٍب ِفي ِإالَّ يم  59 150 األنعام 

41 
كَالَِّذي تْهاْستَْهو اِطيناَألْرِض ِفي الشَّي 

انْيرح لَه 71 158 األنعام 

42 ِإن كبر وه ن َأْعلَمِضلُّ من يِبيِلِه عس  117 167 اماألنع 

43 
كَذَِلكلْنَا وعٍة كُلِّ ِفي جقَْري ا َأكَاِبرِرِميهجم 

 ِفيها ِليْمكُرواْ
 123 172 األنعام

44  ْبِعسالٍَت ونبخُْضٍر س ُأخَراٍت واِبسي  123 173 األنعام 

45  ِإن كبر وه ن َأْعلَمِضلُّ من يِبيِلِه عس 117 175 األنعام 

46  ِإن كبر وه ن َأْعلَمِضلُّ من يِبيِلِه عس 117 176 األنعام 

47  اللّه ْيثُ َأْعلَمُل حْجعي الَتَهِرس  124 176 األنعام 

48 لَّىتَج هبِل ربِللْج لَهعكّاً جد 143 5األعـراف 

49 خُِذ فْوْر الْعْأمْر وِفِبالْع 199 6األعـراف 

50 لْنَافََأْرس لَْيِهمع الطُّوفَان ادرالْجو 133 9األعـراف 

51 الَةَ َأْبلَغْتُكُْم لَقَْدي ِرسبر 79 10األعـراف 

52 ِإنَّا اكٍة ِفي لَنَرفَاهس  66 11األعـراف 

53  قُْل ِإن الَ اللّه رْأمِبالْفَْحشَاء ي 28 15األعـراف 

54 اءْأساء ِبالْبرالضو 94 15األعـراف 

55 
 الَِّذينواْ واِتنَا كَذَّبِلقَاء ِبآيِة وِبطَتْ اآلِخرح 

 َأْعمالُهْم
 147 35األعـراف

56 
الَّ قُل الَ نَفْعاً ِلنَفِْسي َأْمِلكاً ورا ِإالَّ ضشَاء م 

اللّه 
 188 44األعـراف

57  ُأل قَاَلالْمواْالَِّذينِإنَّاقَْوِمِهِمنكَفَراك66 48األعـرافلَنَر 
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  سفَاهٍة ِفي

58 
الَِّذين وندصن يِبيِل عا اللِّه سْبغُونَهيو 

 كَاِفرون ِباآلِخرِة وهم ِعوجاً
 45 60األعـراف

59 
 امو كَان ابوقَالُواْ َأن ِإالَّ قَْوِمِه ج 

 قَْريِتكُْم من َأخِْرجوهم
 82 65األعـراف

60 ْةً قالُواْعِذركُْم ِإلَى مبْم رلَّهلَعو تَّقُوني  164 70األعـراف 

61 
ُيثَاقلَى ِيقُولُواْ الَّ َأن الِْكتَاِب مِإالَّ اللِّه ع 

    الْحقَّ
 169 71األعـراف

62 
 َْدناعوى اووسم ا لَْيلَةً ثَالَِثينْمنَاهَأتْمو 

 169 71األعـراف  لَْيلَةً َأْربِعين ربِه ِميقَاتُ فَتَم ِبعشٍْر

63 ْسَألُونَكِن يِة عاعالس انا َأياهْرسم 187 72األعـراف 

64 اِطٌلبا وكَانُواْ م لُونْعمي 139 101األعـراف 

65 خِْلِصينم لَه ينالد 29 106األعـراف 

66 
َِإذةٌ قَالَتْ وْم ُأمنْهم ِلم قَْوماً تَِعظُون اللّه 

 شَِديداً عذَاباً معذِّبهْم َأْو مْهِلكُهْم
 164 108األعـراف

67 
   ْرْأمو كْأخُذُواْ قَْوما يِنهُأِريكُْم ِبَأْحسس ارد 

 145 113األعـراف  ينالْفَاِسِق

68 ـُؤالء ِإنه رتَبا مْم مِفيِه ه  139 131األعـراف 

69 انغَْضب 150 139األعـراف 

70  لَِكنِّيوٌل وسن رم بر الَِمينالْع 67 144األعـراف 

71  الَمو عجى روسقَْوِمِه ِإلَى م انَأِسفاً غَْضب150 155عـرافاأل 

72  خَرى وِعقاً موسص  143 157األعـراف 

73  ْمقَْوماً كَانُواْ ِإنَّه ِمينع  64 157األعـراف 

74 ِإن لَى فَْضٍل لَذُو اللّهالنَّاِس ع 60 5 يونس 

75 َلْنَا اللِّلْقَْوِم ِفتْنَةً تَْجع الظَّاِلِمين 85 يونس 
9  
 

76 ْسنَىالْح ةٌوادِزي 26 10 يونس 

77 كُْن الَ تُمكُْم يلَْيكُْم َأْمرةً عغُم  71 13 يونس 

78  ْماهْعوا دِفيه انَكْبحس 10 15 يونس 

79  نَفِْسي ِتلْقَاء ِمن 15 16 يونس 

80 اءالِْكْبِري  78 16 يونس 
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81 النَّ اللَّْيِل اخِْتالَِف ِفي ِإناِروه 6 19 يونس 

82 
لَْوُل وجعي ِللنَّاِس اللّه م الشَّرالَهاْسِتْعج 

 ِبالْخَْيِر
 11 20 يونس

83 
ْماهْعوا دِفيه انَكْبحس مْم اللَّهتُهتَِحيا وِفيه 

الَمس 
 10 37 يونس

84 
ِإذَاو سم اناِإلنس رانَا الضعنِبِه دْوَأ ِلج 

 قَآِئماً َأْو قَاِعداً
 12 44 يونس

85  كُْم ِإلَْيِهْرِجعِميعاً مج ْعدقّاً اللِّه وح 12 44 يونس 

86 
َالقُ وْرهْم يهوهجو الَ قَتَرِذلَّةٌ و ُأْولَـِئك 

ابنَِّة َأْصحالْج 
 26 46 يونس

87 
ْماهْعوا دِفيه انَكْبحس متَ اللَّهْموتُها ِحيِفيه 

الَمس  
 10 56 يونس

88 

كُْن الَ ثُمكُْم يلَْيكُْم َأْمرةً عغُم واْ ثُماقْض ِإلَي 

 تُنِظروِن والَ
 71 59 يونس

89 
 لَقَْدْأنَا ووِني باِئيَل بَأ ِإْسروبِصْدٍق م 

 الطَّيباِت من ورزقْنَاهم
 93 73 يونس

90 خِْلِصينم لَه ينالد 22 106 يونس 

91  ِبْئس فْدالر ْرفُودالْم 99 7 هود 

92  ِبْئسو الِْوْرد ودْورالْم 98 7 هود 

93 ْواُأتِْبعـِذِه ِفي ولَْعنَةً ه  99 8 هود 

94 
اوهقَرواْ فَقَاَل فَعتَّعاِركُْم ِفي تَما ثَالَثَةَ دٍمَأي 

ذَِلك ْعدو كْذُوٍب غَْيرم 
 65 12 هود

95  ْمالُهاٍب َأْعمرٍة كَسِبِقيع 86 14 هود 

96  لَِئْنو اء َأذَقْنَاهنَْعم ْعداء برض تْهسم  10 15 هود 

97 اءْأساء ِبالْبرالضو 10 15 هود 

98 اونَِني فَمتَِزيد تَخِْسيٍر غَْير 63 18 وده 

99 
 كَذَِلكَأخْذُ و كبى َأخَذَ ِإذَا رالْقُر ِهيو 

 102 29 هود  شَِديد َأِليم َأخْذَه ِإن ظَاِلمةٌ

100 استطعت ما اإلصالح إال أريد إن 88 41 هود 

101 قُِضيو تْاَألْمراْستَولَىوعوِديِقيَلالْج44 45 هودو 
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 اِلِمينالظَّ لِّلْقَْوِم بْعداً

102 
افََأم ْم النَّاِر فَِفي شَقُواْ الَِّذينا لَهِفيه ِفيرز 

  وشَِهيقٌ
 106 49 هود

103 
ْالَماً قَالُواقَاَل س الَما ساء َأن لَِبثَ فَمج 

  حِنيٍذ ِبِعْجٍل
 69 54 هود

104 َفَال ٍة ِفي تَكِمْري نْهم  109 56 ،17 هود 

105 
الَِّذين وندصن يِبيِل عا اللِّه سْبغُونَهيو 

 كَاِفرون ِباآلِخرِة وهم ِعوجاً
 19 60 هود

106 
قَاَلواْ وا اْركَبا اللِّه ِبْسِم ِفيهاهْجرم 

 رِحيم لَغَفُور ربي ِإن ومْرساها
 41 69 هود

107  ٌآِئقضِبِه و كْدرص 12 100 هود 

108 اِطٌلبا وكَانُواْ م لُونْعمي 16 101 هود 

109 ْمِإنَّهآِتيِهْم و ذَابع وٍد غَْيرْردم 76 102 هود 

110 لَّكفَلَع تَاِرك ْعضا بى موحي ِإلَْيك 12 105 هود 

111 ِإنَّاْم وفُّوهوْم لَمهنَِصيب نقُوٍص غَْيرم 109 107 دهو 

112 
الَ قَاَل اِصمع ْومن ِإالَّ اللِّه َأْمِر ِمْن الْيم 

ِحمر 
 43 113 هود

113 املَْيكُم َأنَاْ وِفيٍظ عِبح 86 119 هود 

114  ِإن كباٌل را فَعلِّم ِريدي  107 122 هود 

115  ْرِسِلاء يملَْيكُم الساراً عْدرم  52 124 دهو 

116  ْرِسِلاء يملَْيكُم الساراً عْدرم 52 125 هود 

117 
ذَِلك ْومي وعْجمم لَّه النَّاس ذَِلكو ْومي 

ودشْهم 
 103 131 هود

118 
 ذَِلك ْومي وعْجمم لَّه النَّاس ذَِلكو ْومي 

ودشْهم 
 103 133 هود

119 طَاءع ْجذُوٍذ غَْيرم 108 134 هود 

120 ثَُلى الْفَِريقَْيِن مكَاَألْعم ماَألصو 24 138 هود 

121  ِمنقَْبِلِه و ى ِكتَابوساماً مةً َإمْحمرو  17 142 هود 

122  مْينَاهنَجْن وذَاٍب مغَِليٍظ ع  58 147 هود 

123  ِإنَّه لَفَِرح فَخُور 10 148 وده 

124 ِإنَّاو اكِعيفاً ِفينَا لَنَرض 91 148 هود 
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125 
ثَُلى الْفَِريقَْيِن مكَاَألْعم ماَألصِصيِر والْبو 

  مثَالً يْستَِوياِن هْل والسِميِع
 24 153 هود

126 َال مرْم جِة ِفي َأنَّهاآلِخر مه ونراَألخْس 22 164 هود 

127  َالواْ وْوِح ِمن تَْيَأساللِّه ر 87 6 يوسف 

128  نِلماء وِعيٍر ِحْمُل ِبِه جب   72 7 يوسف 

129 ْبعس َأباً ِسِنيند  47 7 يوسف 

130 ْتضاْبيو ْينَاهع ْزِن ِمنالْح  84 8 يوسف 

131  ِة ِفيابغَي بالْج 15 11، 10 يوسف 

132 َالَ اَلق يبتَثْر لَْيكُمع ْومالْي 92 18 يوسف 

133  ْتضاْبيو ْينَاهع ْزِن ِمنالْح وفَه كَِظيم  84 45 يوسف 

134 
 اذَ قَاَلعاللِّه م ي ِإنَّهبر نَأْحس ايثْوم الَ ِإنَّه 

فِْلحي ونالظَّاِلم 
 23 77 يوسف

135 
 - ْل قَاَلِلْم ها تُمعلْتُم مفَ فَعوسَأِخيِه ِبيِإذْ و 

 جاِهلُون َأنتُْم
 89 112 يوسف

136  ْبرِميٌل فَصج اللّهو انْستَعالْم 18 128 يوسف 

137  اَألْفَيا وهديى ساِب لَدالْب 25 142 يوسف 

138  نْأكُلُهي ْبعافٌ سِعج 46 يوسف 

154  
  
 

139  َشوْوهٍن رخٍْس ِبثَمب اِهمرٍة دودْعدم 20 159 يوسف 

140 
ِإِن كْمِللِّه ِإالَّ الْح رواْ َأالَّ َأمدِإالَّ تَْعب اهِإي ذَِلك 

ينالد مالْقَي 
 40 159 يوسف

141  ْفُ قَالُواْ ِإذوسلَي َأخُوهو بِمنَّا َأِبينَا ِإلَى َأح8 164 يوسف 

142 
ْفُ قَالُواْ ِإذوسلَي َأخُوهو بِمنَّا َأِبينَا ِإلَى َأح 

نَْحنةٌ وْصبع  
 8 169 يوسف

143 
ْفُ قَالُواْ ِإذوسلَي َأخُوهو بِمنَّا َأِبينَا ِإلَى َأح 

نَْحنةٌ وْصبع  
 8 174 يوسف

144 
ْفُ قَالُواْ ِإذوسلَي َأخُوهو بِمنَّا َأِبينَا ىِإلَ َأح 

نَْحنةٌ وْصبع  
 8 178 يوسف

145  ارلَدِة واآلِخر خَْير َأفَالَ اتَّقَواْ لِّلَِّذين تَْعِقلُون 
  

 109 178 يوسف

146  قَاَل برْجنالسبَأحاِإلَيونَِنيِممْدع33 179 يوسفي 
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   ِإلَْيِه

147 
َفَال نبتَْحس خِْلفَ اللّهْعِدِه مو لَهسر ِإن اللّه 

ِزيزانِْتقَاٍم ذُو ع  
 47 27 إبراهيم

148 
ِْإذى قَاَل ووسواْ ِلقَْوِمِه مةَ اذْكُراللِّه ِنْعم 

 علَْيكُْم
 6 55 إبراهيم

149 اْم ِممقْنَاهزاً رةً ِسرلَاِنيعو 31 57 إبراهيم 

150 
َفَال تَْحسنب خِْلفَ اللّهْعِدِه مو لَهسر ِإن اللّه 

ِزيزانِْتقَاٍم ذُو ع 
 47 106 إبراهيم

151 
لَقَْدخَلَقْنَا و اناٍل ِمن اِإلنسلْصْن صٍإ ممح 

  مْسنُوٍن
 26 20الحـجـر

152 شَراً خَاِلقٌ ِإنِّيِطيٍن ِمن ب 28 103الحـجـر 

153 ِإن كبر والْخَالَّقُ ه ِليمالْع 86 111الحـجـر 

154 
ْينَاقَضِإلَْيِه و ذَِلك اَألْمر َأن اِبرُؤالء ده 

قْطُوعم ْصِبِحينم 
 66 132الحـجـر

155  اْأِتيها يغَداً ِرْزقُهر 112 7 النحل 

156  لْنَانَزو لَْيكع اناً الِْكتَابشَْيٍء لِّكُلِّ ِتْبي 89 16 النحل 

157 ْم َأْوْأخُذَهتَقَلُِّبِهم ِفي ي  46 19 النحل 

158 

وندْعبيوِن ِمن وا اللِّه دالَ م ْمِلكْم يِرْزقًا لَه 
ناِت ماوماَألْرِض السالَ شَْيًئا وو 

ونْستَِطيعي 

 73 38 النحل

159 ِإن الِْخْزي ْومالْ الْيووءلَى سع الْكَاِفِرين 27 41 النحل 

160 َالو ْيٍق ِفي تَكا ضمم ونْمكُري 127 43 النحل 

161 ْوامَأقْسِباللِّه و ْهداِنِهْم جَأْيم 38 43 النحل 

162 لَْيِهْمفَع بغَض نْم اللِّه ملَهو ذَابع ِظيمع  106 46 النحل 

163 
ُلَكا ْمواٌل ِفيهمج ِحين ونتُِريح ِحينو 

ونحتَْسر 
 6 47 النحل

164 
َْأْوفُواْهِد ودتُّْم ِإذَا اللِّه ِبعاهالَ عواْ وتَنقُض 

اناَألْيم 
 91 55 النحل

165 
آتَْينَاها ِفي ونْينَةً الْدسح ِإنَّهِة ِفي واآلِخر 

لَِمن اِلِحينالص 
 122 57 النحل

166 وندْعبيوِنِمنوااللِّهدالَمْمِلكْمي73 57 النحلِرْزقاًلَه 
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ناِت ماوماَألْرِض السشَْيئاً و 

167 
 وندْعبيوِن ِمن وا اللِّه دالَ م ْمِلكْم يلَه 

 شَْيئاً واَألْرِض السماواِت من ِرْزقاً
 73 63 النحل

168  ِل َألَْمنَْجع اء ِكفَاتًا الَْأْرضاتًا َأْحيَأْموو  73 63 النحل 

169 الَِّذينو وننقُضي ْهدْعِد ِمن اللِّه عِميثَاِقِه ب 73 64 النحل 

170 ًخْتَِلفام انُهَألْو 13 100 النحل 

171 ِإن كبا ِمن رْعِدهب لَغَفُور ِحيمر  119 119 النحل 

172 برضو ثَالً اللّهلَْيِن مجا رمهدَأح َأْبكَم 76 137 النحل 

173  ْا فَكُلُواِمم قَكُمزر الالً اللّهباً حطَي 114 142 النحل 

174 ْا فَكُلُواِمم قَكُمزر الالً اللّهباً حطَي 114 144 النحل 

175 ْا فَكُلُواِمم زرقَكُم الالً اللّهباً حطَي 76 153 النحل 

176  ِإن كبر وه ن َأْعلَملَّ ِبمن ضِبيِلِه عس 125 174 النحل 

177  َالا وطْهْسِط كُلَّ تَْبسالْب 29 4 اإلسراء 

178 ْم إنقَتْلَه كَِبيراً ِخطْءاً كَان  31 7 اإلسراء 

179 ْدنَ ثُمدار ةَ لَكُملَْيِهْم الْكَرع 6 8 اإلسراء 

180 َالو ِزيدي اراً َإالَّ الظَّاِلِمينخَس  82 10 اإلسراء 

181  الَةَ َأِقِملُوِك الصالشَّْمِس ِلد 78 11 اإلسراء 

182  آِتى ذَا والْقُْرب قَّهح 26 11 اإلسراء 

183 
 ربك من رْحمٍة اْبِتغَاء عنْهم تُْعِرضن وِإما

 مْيسورا قَْوالً لَّهْم فَقُل تَْرجوها
 28 12 اإلسراء

184  َالواْ وبنَى تَقْرالز 32 15 اإلسراء 

185 َةاِإلنفَاِق خَشْي  100 17 اإلسراء 

186  لَاحاً الَْأْرِض ِفي تَْمِش ورم 37 46 اإلسراء 

187 امكَ وطَاء انع كبْحظُوراً رم  20 54 اإلسراء 

188 ًِإذا اِة ِضْعفَ لََّأذَقْنَاكيِضْعفَ الْحاِت ومالْم 75 57 اإلسراء 

189 
 قُلو بْدخََل َأْدِخلِْني رَأخِْرْجِني ِصْدٍق مو 

جخْرِصْدٍق م 
 80 72 اإلسراء

190 
ِإنن وٍة منَْح ِإالَّ قَْريا نْهِلكُوهْوِم قَْبَل مي 

 58 108 اإلسراء شَِديداً عذَاباً معذِّبوها َأْو الِْقيامِة

191 
ِإنن وٍة مِإالَّ قَْري ا نَْحنْهِلكُوهْوِم قَْبَل مي 

 شَِديداً عذَاباً معذِّبوها َأْو الِْقيامِة
 58 110 اإلسراء
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192 
ِإن ذِِّرينبكَانُواْ الْم اناِطيِن ِإخْوالشَّي كَانو 

ِه الشَّْيطَانبكَفُوراً ِلر 
 27 111 اإلسراء

193  آتَْينَاو وداووراً دبز  55 120 اإلسراء 

194 
 ْقَالُوافَاتاً ِعظَاماً كُنَّا َأِئذَا ورَأِإنَّا و 

وثُونْبعِديداً خَلْقاً لَمج 98 132، 49 اإلسراء 

195 
لْنَاعج ْينَكب ْينبو الَ الَِّذين ْؤِمنُونِة يِباآلِخر 

 مْستُوراً ِحجاباً
 45 134 اإلسراء

196 
 ْمهنَْحشُرو ْومِة ياملَى الِْقيوِهِهْم عجْمياً وع 

  وصماً وبكْماً
 97 148 اإلسراء

197 ِإنَّه ِليماً كَانغَفُوراً ح 97 148 سراءاإل 

198 
ْمهنَْحشُرو ْومِة ياملَى الِْقيوِهِهْم عجْمياً وع 

  جهنَّم مْأواهْم وصماً وبكْماً
 97 154 اإلسراء

199 
 َةيْن ذُرلْنَا ممح عنُوٍح م ِإنَّه ْبداً كَانع 

  شَكُوراً
 3 158 اإلسراء

200  ْملْنَاهفَضلَ وْن كَِثيٍر ىعمتَفِْضيالً خَلَقْنَا م 70 161 اإلسراء 

201 لْنَاكُْمعجو نَِفيراً َأكْثَر   6 164 اإلسراء 

202 
كُْمبر شَْأ ِإن ِبكُْم َأْعلَمْمكُْم يْرحشَْأ ِإن َأْو يي 

   يعذِّْبكُْم
 54 179 اإلسراء

203 قُولُونيةٌ وخَْمس هاِدسْم ْمسهْجماً كَلْبِبالْغَْيب ر 
  

 22 4 الكهف

204  ُلنَْجع خَْرجاً لَك 94 5 الكهف 

205  لَىَل َأن عْينَنَا تَْجعْم بْينَهباً ودس 94 5 الكهف 

206  كَانو انالِْإنس الً شَْيٍء َأكْثَردج  54 7 الكهف 

207 نَاِلكةُ هلَايقِّ ِللَِّه الْوالْح 44 11 الكهف 

208  َلَّْيتْم لَواراً ِمنْهِفر  18 13 الكهف 

209 كَانو هطاً َأْمرفُر  28 13 الكهف 

210  لَا ْبغُونا ينْهالً عِحو 108 15 الكهف 

211  لَا ْبغُونا ينْهالً عِحو 108 24 الكهف 

212 
ذَا قَاَلاقُ هْيِني ِفرب وْيِنكب ُئكُأنَبا ِبتَْأِويِل سم 

  صْبرا علَْيِه تَْستَِطع لَْم
 78 36 الكهف

213 نَاِلكةُ هلَايقِِّللَِّهالْوالْحوهاباًخَْيرثَوخَْير44 48 الكهفو 
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  عقْباً

214 
نَاِلكةُ هلَايقِّ ِللَِّه الْوالْح وه اباً خَْيرخَْي ثَوور 

  عقْباً
 44 48 الكهف

215 ونسلْبياباً ون خُْضراً ِثيٍس مندس 31 51 الكهف 

216 
 لْنَا إنَّاعا جلَى ما ِزينَةً الَْأْرِض عْم لَّههِلنَْبلُو 

 عمالً َأْحسن َأيهْم
 7 55 الكهف

217 َأن اتُ تَنفَدي كَِلمبلَْو رداً ِلِهِبِمثْ ِجْئنَا ودم  109 56 الكهف 

218  عاتَّبو اهوه كَانو هطاً َأْمرفُر 28 59 الكهف 

219 ا خَاِلِدينلَا ِفيه ْبغُونا ينْهالً عِحو 108 60 الكهف 

220 لْنَاَأنزو اِء ِمنمالس اءوراً مطَه 108 60 الكهف 

221 
نَاِلكةُ هلَايقِّ ِهِللَّ الْوالْح وه اباً خَْيرثَو خَْيرو 

 عقْباً
 108 61 الكهف

222 
 ِتلْكى وْم الْقُرا َأْهلَكْنَاهوا لَملْنَا ظَلَمعجو 

 مْوِعدا ِلمْهِلِكِهم
 59 68 الكهف

223 
امو ةَ َأظُناعةً السلَِئن قَاِئمِددتُّ وِإلَى ر 

 منقَلَباً منْها خَْيراً لََأِجدن ربي
 36 73 الكهف

224 
 ربي ِإلَى رِددتُّ ولَِئن قَاِئمةً الساعةَ َأظُن وما

نا خَْيراً لََأِجدنْهنقَلَباً مم 
 36 78 الكهف

225 مهكَلْباِسطٌ وْيِه باعِصيِد ِذرِبالْو 18 98 الكهف 

226 مهكَلْباِسطٌ وْيِه باعِصيِد ِذرِبالْو 18 102 الكهف 

227 لَاو فَاِعٌل ِإنِّي ِلشَْيٍء تَقُولَن غَداً ذَِلك 23 104 الكهف 

228 لَّكفَلَع اِخعب كلَى نَّفْسآثَاِرِهْم ع 6 104 الكهف 

229 ِإنَّاو اِعلُونا لَجا ملَْيهِعيداً عزاً صرج 8 105 الكهف 

230 امتَِّخذَ كُنتُ وم ِضلِّينداً الْمضع  51 106 الكهف 

231 لَاو فَاِعٌل ِإنِّي ِلشَْيٍء تَقُولَن غَداً ذَِلك 23 109 الكهف 

232  ِعيداً فَتُْصِبحلَقاً صز 40 139 الكهف 

233  نُّكْراً شَْيئاً ِجْئتَ لَّقَْد  74 141 الكهف 

234 ِإنَّاو لَجا اِعلُونا ملَْيهِعيداً عزاً صرج 8 141 الكهف 

235 لَْمل وْجعي ا لَّهجِعو  1 141 الكهف 

236 
تَّىلَغَ ِإذَا حب غِْربا الشَّْمِس مهدجو بتَغْر 

  حِمَئٍة عْيٍن ِفي
 86 148 الكهف
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237 
لَّْونحا يِمْن ِفيه اِورٍب ِمن َأسذَه يوونسلْب 

 وِإْستَْبرٍق سندٍس من خُْضراً ِثياباً
 31 153 الكهف

238 
 الَغَا فَلَمب عْجما مْيِنِهما با نَِسيموتَهفَاتَّخَذَ ح 

ِبيلَهْحِر ِفي سباً الْبرس  
 61 160 الكهف

239  اَأن ِإم ذِّبا تُعِإمْسناً ِفيِهْم تَتَِّخذَ َأن وح 86 166 الكهف 

240 
 ْم ثُمثْنَاهعب ِلنَْعلَم ْيِن َأيى الِْحْزبا َأْحصِلم 

  َأمداً لَِبثُوا
 12 176 الكهف

241 
 كَانو لَه راِحِبِه فَقَاَل ثَمِلص وهو هاِورحي 

  نَفَراً وَأعز ماالً ِمنك َأكْثَر َأنَا
 34 176 الكهف

242  وكَان انالِْإنس الً شَْيٍء َأكْثَردج   54 177 الكهف 

243  ْل قُْلُئكُْم هنُنَب ِريناالً ِبالَْأخْسَأْعم    54 177 الكهف 

244 
 كَانو لَه راِحِبِه فَقَاَل ثَمِلص وهو هاِورحي 

  نَفَراً وَأعز ماالً ِمنك َأكْثَر َأنَا
 34 179 الكهف

245 ْل فَلَالَْيِهْم تَْعجا عِإنَّم دْم نَعاً لَهدع  84 5 مريم 

246 ْدْمدفَلْي لَه نْحماً الردم 75 5 مريم 

247 تَِخراُل واً الِْجبده  90 5 مريم 

248  ِن نَذَْرتُ ِإنِّيْحمْوماً ِللرص  26 6 مريم 

249 ِة ِذكْرْحمر كبر هْبدا عكَِريز 2 26 مريم 

250 
 كَلَّا ونكْفُريِتِهْم سادِبِعب كُونُونيلَْيِهْم وع 

 ِضدا
 82 33 مريم

251  خَْير ِعند كباباً رثَو خَْيراً ودرم  76 69 مريم 

252 قَاَل اِغبْن َأنتَ َأرِتي عا آِلهي ِإْبراِهيم 46 103 مريم 

253 
ن كُلُّ ِإناِت ِفي ماومالَْأْرِض السآِتي ِإلَّا و 

 عْبداً الرْحمِن
 93 108 مريم

254 ْمكُلُّهآِتيِه و ْومِة يامفَْرداً الِْقي  95 108 مريم 

255 ْمكُلُّهآِتيِه و ْومِة يامفَْرداً الِْقي  95 109 مريم 

256 
نَّاِتْدٍن جالَِّتي ع دعو نْحمالر هادِعب 

 مْأِتياً وْعده كَان ِإنَّه ِبالْغَْيِب
 61 134 مريم

257  اً شَْيئاً ِجْئتُْم لَقَْدِإد 89 140 مريم 

258 
 كَلَّا ونكْفُريِتِهْم سادِبِعب كُونُونيلَْيِهْم وع 

  ِضداً
 82 140 مريم
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259 
 ثُم نٍة كُلِّ ِمن لَنَنِزعْم ِشيعهَأي لَى َأشَدع 

 ِعِتياً الرْحمِن
 69 176 مريم

260 
نَا قَاَلبشَْيٍء كُلَّ َأْعطَى الَِّذي ر خَلْقَه ثُم 

 هدى
 50 4 طه

261  واكُْم فََأْجِمعكَْيد فّاً اْئتُوا ثُمص  64 5 طه 

262  ْحِر ِفيالْب بساًي 77 7 طه 

263 ُأوِتيتَ قَْد قَاَل ْؤلَكا سى يوسم 36 8 طه 

264  جْم فََأخْرداً ِعْجالً لَهسج لَه ارخُو  88 14 طه 

265 اماً لَكَانِلز 216 17 طه 

266 ْدَأْزِري ِبِه اشْد 31 29 طه 

267 
دتُّْم َأْمِحلَّ َأن َأرلَْيكُْم يع بن غَضكُْم مبر 

 مْوِعِدي فََأخْلَفْتُم
 86 34 طه

268 ا قَالُواَأخْلَفْنَا م كْوِعدلِْكنَا مِبم 87 64 طه 

269 ْنمو ضن َأْعرِذكِْري ع فَِإن ِعيشَةً لَهم  124 70 طه 

270 

 نَّكثِْلِه ِبِسْحٍر فَلَنَْأِتيْل مْينَنَا فَاْجعب ْينَكبو 

 سوى مكَاناً َأنتَ ولَا نَْحن نُخِْلفُه لَّا مْوِعداً
 58 76 طه

271 
دتُّْم َأْمِحلَّ َأن َأرلَْيكُْم يع بن غَضكُْم مبر 

 86 78 طه  مْوِعِدي فََأخْلَفْتُم

272 
 ا قَالُواَأخْلَفْنَا م كْوِعدلِْكنَا ملَِكنَّا ِبملْنَا ومح 

 الْقَْوِم ِزينَِة من زاراًَأْو
 87 78 طه

273 
ِإنِّيو ن لَغَفَّارلِّم تَاب نآمِمَل وعاِلحاً وص 

ى ثُماْهتَد 
 82 122 طه

274 
ْنمو ضن َأْعرِذكِْري ع فَِإن ِعيشَةً لَهم 

 ضنكاً
 124 138 طه

275  لَا اللَّه ِإلَّا ِإلَه وه اءالَْأْس لَهْسنَى مالْح 8 141 طه 

276 
 لَْولَاةٌ وقَتْ كَِلمبِمن س كبر اماً لَكَانِلز 

  مسمى وَأجٌل
 129 141 طه

277  اهذَرفاً قَاعاً فَيفْصص 106 142 طه 

278 
 ْماْضمو كدِإلَى ي نَاِحكْج جاء تَخْرْيضِمْن ب 

 رىُأخْ آيةً سوٍء غَْيِر
 22 152 طه
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279  نلَتَْعلَمنَا وَأي ذَاباً َأشَدع 71 164 طه 

280  ابذْهيو ثْلَى ِبطَِريقَِتكُمالْم 63 165 طه 

281 
 ِإِن كْمِللِّه ِإالَّ الْح قُصقَّ يالْح وهو خَْير 

الْفَاِصِلين  57 166 طه 

282 
 ًْن تَنِزيالمقَخَلَ م اِت الَْأْرضاومالسو 

 الْعلَى
 4 167 طه

283  فَُأْولَِئك ماتُ لَهجرلَى الدالْع 75 168 طه 

284  امو اكنَر كعِإالَّ اتَّب ْم الَِّذيناِذلُنَا هَأر  27 168 طه 

285  ذَابلَعِة والْآِخر َأْبقَى َأشَدو   127 170 طه 

286  نَْحن ا َأْعلَمِبم قُولُوني  102 174 طه 

287  اِت َأناومالس الَْأْرضتْقاً كَانَتَا ور 30 4 األنبياء 

288 فَلَا ونْستَِطيعا يهدلَا رْم وه وننظَري 40 5 األنبياء 

289  اِت ِفْعَل ِإلَْيِهْمالْخَْير 73 7 األنبياء 

290 كُ فَلَاانْعِيِه فْرِلس 94 9 األنبياء 

291 تَّىطَاَل ح لَْيِهمع رمالْع 44 13 األنبياء 

292 ْوماء نَطِْوي يمالس ِجلِّ كَطَيِللْكُتُِب الس 104 31 األنبياء 

293 
لْنَا لَقَْدا ِإلَْيكُْم َأنزكُْم ِفيِه ِكتَابَأفَلَا ِذكْر 

تَْعِقلُون 
 10 33 ياءاألنب

294 
ِْفيِه نَفَشَتْ ِإذ كُنَّا الْقَْوِم غَنَمكِْمِهْم وِلح 

شَاِهِدين 
 78 37 األنبياء

295 
وِنِه ِمن اتَّخَذُوا َأِمةً داتُوا قُْل آِلهانَكُْم هْرهب 

 قَْبِلي من وِذكْر مِعي من ِذكْر هذَا
 24 39 األنبياء

296  ونَنَاْدعيو باً غَباًرهركَانُوا ولَنَا و خَاِشِعين 
 

 90 46 األنبياء

297 ٍثْحدم  2 127 األنبياء 

298 نَابرو نْحمالر انْستَعلَى الْما عم تَِصفُون 112 128 األنبياء 

299 اِت َأناومالس الَْأْرضتْقاً كَانَتَا ور 30 138 األنبياء 

300 ِإَأْدِري ْنو َأم َأقَِريب ِعيدا بم وندتُوع  9 149 األنبياء 

301  لْنَا ثُملَنَا َأْرسسا رتَتْر 44 15 المؤمنون 

302 ْملْنَاهعا غُثَاء فَجْعدلِّلْقَْوِم فَب الظَّاِلِمين  41 21 المؤمنون 

303 لْنَا ثُملَنَا َأْرسسا رتَتْر 44 138 ونالمؤمن 
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304 
ْخَلُواْ ِإذلَْيِه دالماً فَقَالُواْ عِمنكُْم ِإنَّا قَاَل س 

ِجلُونو  53 156 المؤمنون 

305 
ْخَلُواْ ِإذلَْيِه دالماً فَقَالُواْ عِمنكُْم ِإنَّا قَاَل س 

ِجلُونو 
 53 156 المؤمنون

306 
اذَا مِإلَّا ه شَرثْلُكُْم بم ِريدَل نَأ يتَفَضي 

 علَْيكُْم
 24 164 المؤمنون

307  لَهعباً فَجِصْهراً نَسو 54 7 الفرقان 

308  كَانو ْينب ا ذَِلكأمقَو  67 10 الفرقان 

309  ْواعد نَاِلكوراً هثُب  13 11 الفرقان 

310 ماِهْدهجاداً ِبِه وكَِبيراً ِجه 52 17 الفرقان 

311 واِمعا سظاً لَهِفيراً تَغَيزو  12 19 الفرقان 

312 
 ا قُْلُأ مْعبي ِبكُْم يباُؤكُْم لَْولَا رعكَذَّْبتُْم فَقَْد د 

 ِلزاما يكُون فَسْوفَ
 77 35 الفرقان

313 

ُأْولَِئك ْونْجزا الْغُْرفَةَ يوا ِبمربص لَقَّْونيو 

 وسلَاماً يةًتَِح ِفيها
 75 59 الفرقان

314  لْنَاَأنزو اِء ِمنمالس اءوراً مطَه 48 120 الفرقان 

315 
 لَهعباً فَجنَس ِصْهراًو كَانو كبقَِديراً ر   

 
 54 140 الفرقان

316  لْنَاَأنزو اِء ِمنمالس اءوراً مطَه  48 143 الفرقان 

317  ِإنَّه ِحيماً غَفُوراً كَانر  6 148 الفرقان 

318 
انَهَأعلَْيِه وع قَْوم وناُؤوا فَقَْد آخَرظُلْماً ج 

   وزوراً
 4 169 الفرقان

319 ْملَهو لَيع قْتُلُوِن َأن فََأخَافُ ذَنبي 14 55 الشعـراء 

320 ْعلَميسو وا الَِّذينظَلَم َأي نقَلٍَبم وننقَِلبي 227 73 الشعـراء 

321 ْعلَميسو وا الَِّذينظَلَم نقَلٍَب َأيم وننقَِلبي 227 78 الشعـراء 

322 لَّكفَلَع اِخعب كلَى نَّفْسآثَاِرِهْم ع 3 104 الشعـراء 

323 ِإنَّاو ِميعلَج وناِذرح 56 122 الشعـراء 

324 ْحدٍثم  5 127 الشعـراء 

325  وزاً ِإلَّاجِفي ع الْغَاِبِرين  171 143 الشعـراء 

326  َأنتُْم اُؤكُمآبو ونمالَْأقْد  76 167 الشعـراء 
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327 ِهيو رتَم رابِّ محالس 88 6 النمل 

328 
 امٍة ِمْن واء ِفي غَاِئبمالَْأْرِض السِفي ِإلَّا و 

 مِبيٍن ِكتَاٍب
 75 12 النمل

329  افَلَم َأتْهر تْهِسبةً حلُج  44 13 النمل 

330 مهن وٍع مِئٍذ فَزْومي آِمنُون  89 46 النمل 

331 
وا قَالُوامِباللَِّه تَقَاس تَنَّهيلَنُب َأْهلَهو ثُم لَنَقُولَن 

 لَصاِدقُون وِإنَّا َأْهِلِه مْهِلك شَِهْدنَا ما ِلوِليِه
 49 67 النمل

332 
 ْا قَالَتا يهلَُأ َأيا َأْمِري ِفي َأفْتُوِني المم 

 تَشْهدوِن حتَّى َأْمراً قَاِطعةً كُنتُ
 32 103 النمل

333  آللَّه ا خَْيرَأم شِْركُوني   59 179 النمل 

334 ِإ ِمنى نَّبوسم ْونِفْرعقِّ وِبالْح  3 6القصـص 

335 ِة ِفيقْعكَِة الْباربالْم ِة ِمنرالشَّج 30 127القصـص 

336  اذَا مِإلَّا ه ى ِسْحرفْتَرم 36 128القصـص 

337 
 َأْيتُْم قُْلَل ِإن َأرعج اللَّه لَْيكُمداً اللَّْيَل عْرمس 

 يامِةالِْق يْوِم ِإلَى
 72 142 ،71القصـص

338  َأِخيو وناره وه حاناً ِمنِّي َأفْصِلس 34 169القصـص 

339 
 ي قُلبر ن َأْعلَماء مى جدْن ِبالْهمو وِفي ه 

  مِبيٍن ضلَاٍل
 85 173القصـص

340 
ِإنو ارةَ الدالْآِخر لَِهي انويواكَانُ لَْو الْح 

ونْعلَمي 
 64 52 العنكبوت

341 
 امِذِه واةُ هيا الْحنْيِإلَّا الد لَْهو لَِعبو ِإنو 

ارةَ الدالْآِخر لَِهي انويالْح  
 64 57 العنكبوت

342 
ثُم نِشُئ اللَّهةَ النَّشَْأةَ يالْآِخر ِإن لَى اللَّهكُلِّ ع 

 قَِدير شَْيٍء
 20 58 لعنكبوتا

343 خِْلِصينم لَه ينالد 65 105 العنكبوت 

344 انويح 64 140 العنكبوت 

345 ْمكُْم كَِخيفَِتكُْم تَخَافُونَهَأنفُس  28 28 الروم 

346 
اء ِفيِه فََأنتُْموْم سكُْم كَِخيفَِتكُْم تَخَافُونَهَأنفُس 

ُل كَذَِلكاِت نُفَصِلقَْوٍم الْآي ْعِقلُوني 
 28 30 الروم

347 
 ْجنَافََأخْر خَِضراً ِمنْه نُّخِْرج اً ِمنْهبح 

 متَراِكباً
 32 156 الروم
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348 
ْخَلُواْ ِإذلَْيِه دالماً فَقَالُواْ عِمنكُْم ِإنَّا قَاَل س 

ِجلُونو  32 156 الروم 

349  لَهثَُل واِت ِفي الَْأْعلَى الْماومالَْأْرِض السو27 167 الروم 

350  ْضاغْضِمن و ْوِتكص 19 6 لقمان 

351  لَاحاً الَْأْرِض ِفي تَْمِش ورم 18 46 لقمان 

352 
 اتَِّبْعِبيَل وْن سم َأنَاب ِإلَي ثُم كُْم ِإلَيْرِجعم 

 تَْعملُون كُنتُْم ِبما فَُأنَبُئكُم
 15 67 انلقم

353 
 اتَِّبْعِبيَل وْن سم َأنَاب ِإلَي ثُم كُْم ِإلَيْرِجعم 

 تَْعملُون كُنتُْم ِبما فَُأنَبُئكُم
 15 77 لقمان

354  لَاو ْولُودم واٍز هن جاِلِدِه عشَْيئاً و 33 102 لقمان 

355 خِْلِصينم لَه ينالد 32 105 لقمان 

356 
لَْوى وِإِذ تَر ونْجِرمو الْمُؤوِسِهْم نَاِكسر 

ِهْم ِعندبر 
 109 ؟ السجدة

357 ْمِفي كَانُوا ِإنَّه ِريٍب شَكم   21 6 سـبأ 

358 وارَأسةَ وامالنَّد 33 11 سـبأ 

359  كُْمبنَا تُقَرلْفَى ِعندز 37 11 سـبأ 

360 َأنَّىو مشُ لَهالتَّنَاو  52 19 سـبأ 

361 
لَقَْدقَ ودلَْيِهْم صع ِإْبِليس ظَنَّه وهعِإلَّا فَاتَّب 

 الْمْؤِمِنين من فَِريقًا
 20 29 سـبأ

362  ْم فَُأْولَِئكلَه اءزْعِف جا الضِملُوا ِبمع 37 32 سـبأ 

363 قَالُوا انَكْبحنَ َأنتَ سِليوِنِهم ِمن اود  41 32 سـبأ 

364 
قَاَلو اْستُْضِعفُوا الَِّذين وا ِللَِّذينرْل اْستَكْبب 

كْراِر اللَّْيِل مالنَّهو  
 33 36 سـبأ

365 لَاو ةُ تَنفَعالشَّفَاع هْن ِإلَّا ِعندِلم َأِذن لَه 23 41 سـبأ 

366 واِلي فَكَذَّبسكَا فَكَْيفَ رنَِكيِر ن  45 55 سـبأ 

367 قْتُْم ِإذَازٍق كُلَّ مزمِديٍد خَلٍْق لَِفي ِإنَّكُْم مج 7 73 سـبأ 

368 قُْل ي ِإنبقِْذفُ رقِّ يِبالْح لَّاموِب عالْغُي 48 122 سـبأ 

369  واضلْنَا فََأْعرلَْيِهْم فََأْرسْيَل عِرِم سالْع  16 122 سـبأ 

370 نم كَان ِريدةَ يةُ فَِللَِّه الِْعزِميعاً الِْعزج  10 9 فاطـر 

371 ًةارلَّن ِتج ورتَب 29 10 فاطـر 
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372  لَالَا الظِّلُّ وور ورالْح 21 13 فاطـر 

373 لَنو نَِّة تَِجدتَْبِديلًا اللَِّه ِلس 62 24 فاطـر 

374  ْوميِةالِْق وامي ونكْفُرِبِشْرِككُْم ي  14 29 فاطـر 

375 ْوامَأقْسِباللِّه و ْهداِنِهْم جَأْيم 42 43 فاطـر 

376 قَالُواو ْمدالَِّذي ِللَِّه الْح بنَّا َأذْهع نزالْح 34 46 فاطـر 

377  ونْرجةً يارلَّن ِتج ورتَب  29 48 فاطـر 

378 ْم اِممقْنَاهزاً رةً ِسرلَاِنيعو 29 57 فاطـر 

379 
لَّنَا الَِّذيَأح ارِة دقَامنَا لَا فَْضِلِه ِمن الْمسمي 

 لُغُوب ِفيها يمسنَا ولَا نَصب ِفيها
 35 74 فاطـر

380 
امْستَِوي واِن يْحرذَا الْبه ذْباتٌ عاِئغٌ فُرس 

هابشَر ذَاوه ِملْح اجُأج 
 12 99 فاطـر

381 ًخْتَِلفام انُهَألْو 27 100 فاطـر 

382  امْسِمٍع َأنتَ ون ِبمور ِفي مالْقُب 22 103 فاطـر 

383 اِعِللَاِئكَِة جالً الْمسٍة ُأوِلي رَأْجِنح 1 107 فاطـر 

384  لَالَا الظِّلُّ وو وررالْح  21 143 فاطـر 

385 ِإنَّه ِليماً كَانغَفُوراً ح 41 148 فاطـر 

386 
 ِمناِل والِْجب ددج ِبيض وْمرخْتَِلفٌ حم 

  سود وغَراِبيب َألْوانُها
 27 152 فاطـر

387  ِإنَّه ِليماً كَانغَفُوراً ح  41 157 فاطـر 

388 اةً يْسرلَى حاِد عالِْعب 30 8 يس 

389 ِريخَ فَلَاْم صلَه  43 9 يس 

390 
  ِإنْم نَّشَْأ وِريخَ فَلَا نُغِْرقْهْم صلَا لَهْم وه 

نقَذُوني 
 43 49 يس

391 
  ةً ياْسرلَى حاِد عا الِْعبْأِتيِهم من يوٍل مسر 

  يْستَْهِزُئون ِبِه كَانُوا ِإالَّ
 30 58 يس

392 ََّل ِذيالعلَكُم ج نِر مِر الشَّجنَاراً الَْأخْض  80 137 يس 

393 
 َل الَِّذيعلَكُم ج نِر مِر الشَّجنَاراً الَْأخْض 

  تُوِقدون منْه َأنتُم فَِإذَا
 80 152 يس

394  اِتاِجرْجراً فَالزز  افات2 4 الص 

395  ا لَاغَْوٌل ِفيه  افات47 6 الص 
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396  قْتَ قَْددا صْؤيالر افات105 11 الص 

397 الَغَ فَلَمب هعم ْعيالس افات102 24 الص 

398 نَّا ِإنَّاياء زما السنْياِكِب ِبِزينٍَة الدالْكَو  افات6 34 الص 

399    اِتِذكْراً فَالتَّاِلي افات3 92 الص 

400 َّافالصفّاً اِتوص  افات1 94 الص 

401 اِتاِجرْجراً فَالزز  افات2 95 الص 

402  ْمفِإنَّه ا لَآِكلُونِمنْه اِلُؤونا فَمِمنْه طُونالْب افات66 105 الص 

403 ثُم ْم ِإنا لَهلَْيهْن لَشَْوباً عِميٍم مح  افات67 138 الص 

404 ْمهِعنْداتُ والطَّْرِف قَاِصر ِعين  افات48 153 الص 

405  ِإنِّي فَقَاَل ِقيمس  افات89 157 الص 

406  اءْيضلَذٍَّة ب لِّلشَّاِرِبين افات46 158 الص 

407  لَقَْد قَاَل كَؤاِل ظَلَمِبس ِتكنَْعج 24 14 ص 

408 ذَا ِإْناخِْتلَاقٌ ِإلَّا ه  7 19 ص 

409 ِإن قٌّ ذَِلكلَح مالنَّاِر َأْهِل تَخَاص 64 19 ص 

410   م ِإنَّاٍة َأخْلَْصنَاهى ِبخَاِلصاِر ِذكْرالد  46 32 ص 

411  قَالُواذَا وه ِذكْر ِإنو تَِّقينِللْم ْسنآٍب لَحم 49 45 ص 

412 ِإنو نَا لَهلْفَى ِعندلَز ْسنحو آٍبم  40 58 ،25 ص 

413  ذَاطَاُؤنَا هاٍب ِبغَْيِر َأْمِسْك َأْو فَاْمنُْن عِحس 
 

 39 65 ص

414 شَراً خَاِلقٌ ِإنِّيِطيٍن ِمن ب 71 103 ص 

415  اِطينالشَّينَّاء كُلَّ واٍص بغَوو  37 121 ص 

416 ِكتَاب لْنَاهَأنز ِإلَْيك كاربم  29 127 ص 

417  نَّاِتْدٍن جةً عفَتَّحم ملَّه ابالَْأْبو  50 131 ص 

418 
 ذَاه ِإنو ِللطَّاِغين آٍب لَشَرم   

 
 55 166 ص

419  الَِّذينوا والطَّاغُوتَ اْجتَنَب 17 15 الزمـر 

420 قَالُواو ْمدقَنَا الَِّذي ِللَِّه الْحدص هْعدو  74 44 الزمـر 

421 
ا قُْللُوا قَْوِم يلَى اْعمكَانَِتكُْم عاِمٌل ِإنِّي مع 

  تَْعلَمون فَسْوفَ
 39 70 الزمـر

422      ْيٌلِة فَوم لِّلْقَاِسيهن قُلُوب22 92 الزمـر اللَِّه ِذكِْر م 
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لَاٍل ِفي ُأْولَِئكِبيٍن ضم 

423 ًخْتَِلفام انُهَألْو 21 100 رالزمـ 

424 َألَْيس ِبكَاٍف اللَّه هْبدع 36 103 الزمـر 

425 ِدفَاْعب خِْلصاً اللَّهم لَّه ينالد 2 104 الزمـر 

426 
ْنَأم واِجداً اللَّْيِل آنَاء قَاِنتٌ هقَاِئماً سو ْحذَري 

 ربِه رْحمةَ ويْرجو الْآِخرةَ
 9 108 الزمـر

427 ْنَأم واِجداً اللَّْيِل آنَاء قَاِنتٌ هقَاِئماً سو 9 109 الزمـر 

428 
ْوميِة وامى الِْقيتَر واْ الَِّذينلَى كَذَباللَِّه ع 

 مْسودةٌ وجوههم
 60 113 الزمـر

429  ثُم ِهيجي اهاً فَتَرْصفَرم 21 113 الزمـر 

430  تٌ ِإنَّكيم مِإنَّهو تُونيم  30 148 الزمـر 

431  وهو ا َأْعلَمِبم لُونفْعي 70 174 الزمـر 

432  رقْتاً كَبم اللَِّه ِعند 10 5 غافـر 

433 قَاِبِل الذَّنِب غَاِفِرالتَّْوِب و 3 6 غافـر 

434 وِرِهْم ِفي ِإندِإلَّا ص ِكْبر  56 7 غافـر 

435 امِبيَل ِإلَّا َأْهِديكُْم وشَاِد سالر 29 10 غافـر 

436 ْحبسْمِد وِبح كبر ِشيِبالْع الِْإْبكَاِرو  55 17 غافـر 

437  ِنلِّم لْكالْم ْوماِحِد ِللَِّه الْياِر الْوالْقَه 16 41 غافـر 

438 خِْلِصينم لَه ينالد 65 105 غافـر 

439 
 عاً لَكُْم كُنَّا ِإنَّاْل تَبَأنتُم فَه غْنُوننَّا منَِصيباً ع 

نالنَّاِر م  
 47 131 غافـر

440  ِلتَْبلُغُواالً وى َأجمسلَّكُْم ملَعو تَْعِقلُون  67 133 غافـر 

441 
اَأمو ودْم ثَمْينَاهدوا فَهبى فَاْستَحمالْع لَىع 

  الْهدى
 17 46 فصلت

442 
  ْماهتَرو ونضْعرا يلَْيهع خَاِشِعين ِمن 

 الذُّلِّ
 45 45 الشّورى

443 
اا لمَأور ذَابالْع قُولُونْل يِإلَى ه درن مم 

  سِبيٍل
 44 68 الشّورى

444 
 ْم لَهتُهجةٌ حاِحضد ِهْم ِعندبلَْي رعِهْمو 

بْم غَضلَهو ذَابع شَِديد  
 16 109 الشّورى
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445  ُلْجعين وم شَاءِقيماً يع  50 149 الشّورى 

446  اء ِإنَِّنيرا بمم وندتَْعب خرف26 10 الز 

447  ِقيِلِهو باري ُؤلَاء ِإنه لَّا قَْوم ْؤِمنُوني خرف88 27 الز 

448 
قَاَل ِإذْو اِهيمقَْوِمِه ِلَأِبيِه ِإْبراء ِإنَِّني ورا بمم 

وندتَْعب  
 26 47 الزخرف

449 واْ َأِنداْعب واْ اللّهاْجتَِنبالطَّاغُوتَ و  خرف26 51 الز 

450 
ِْإذقَاَل و اِهيمقَْوِمِه ِلَأِبيِه ِإْبراء ِإنَِّني ورا بمم 

 نتَْعبدو
 5 144 الزخرف

451  ْكاتْرو ْحرا الْبْهوْم رِإنَّه ندج قُونغْرم خان24 6 الد 

452 ْومطْشَةَ نَْبِطشُ يى الْبِإنَّا الْكُْبر وننتَِقمم  خان16 165 الد 

453 
نلْقَى َأفَمالنَّاِر ِفي ي ن َأم خَْيرْأِتي مآِمناً ي 

ْومِةالِْق يامي 
 16 166 الدخان

454 ْومطْشَةَ نَْبِطشُ يى الْبِإنَّا الْكُْبر وننتَِقمم  خان16 167 الد 

455 
قَاَل بر ْجنالس بَأح ا ِإلَيونَِني ِممْدعي 

 ِإلَْيِه
 16 176 الدخان

456 َلعجلَى وِرِه عصةً بِغشَاو  23 10 الجاثية 

457 اواً اتَّخَذَهزه  9 13 الجاثية 

458  ثُم لْنَاكعلَى جٍة عشَِريع نالَْأْمِر م  18 14 الجاثية 

459 اءالِْكْبِري  37 16 الجاثية 

460  تَْصِريِفاِح وياتٌ الرلِّقَْوٍم آي ْعِقلُوني 5 34 الجاثية 

461 

أْم ِسبح وا الَِّذينحَئاِت اْجتَريّأن الس 
 الصاِلحاِت وعِملُوا آمنُوا كَالَِّذين نَّْجعلَهْم
 يْحكُمون ما ساء ومماتُهْم مْحياهم سواء

 21 76 الجاثية

462  لَتْهمح هكُْرهاً ُأم تْهعضوكُْرهاً و 15 45 األحقاف 

463 
  ْينَاصوو اناِل الِْإنسْيِهِبواناً دِإْحس لَتْهمح 

هكُْرهاً ُأم تْهعضوكُْرهاً و 
 15 56 األحقاف

464 ا قُْلْن ِبْدعاً كُنتُ مِل مسالر  9 139 األحقاف 

465  لَتْهمح هكُْرهاً ُأم تْهعضوكُْرهاً و  15 140 األحقاف 

466  ذَِلك شْرلَْينَا حع ِسيري 44 4 ق 

467 ْاءتجةُ وكْرْوِت سقِّ الْمِبالْح  19 8 ق 

468 ذَِلك ْوموِج يالْخُر  42 11 ق 
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469  ِمناللَّْيِل و ْحهبفَس ارَأْدبوِد وجالس 40 11 ق 

470  امنَا وسلُّغُوٍب ِمن م 38 11 ق 

471 ًةى تَْبِصرِذكْرْبٍد ِلكُلِّ وع ِنيٍبم 8 18 ق 

472 
ابَأْصحالَْأْيكَِة و قَْومٍع وكُلٌّ تُب َل كَذَّبسالر 

  وِعيِد فَحقَّ
 14 44 ق

473 
 كَْمم َأْهلَكْنَا ون قَْبلَهْم قَْرٍن مه م َأشَدِمنْه 

 مِحيٍص ِمن هْل الِْبالِد ِفي فَنَقَّبوا بطْشًا
 36 67 ق

474  َأنبا تْنَاوْوٍج كُلِّ ِمن ِفيهِهيٍج زب 7 157 ق 

475 ْم الَِّذينٍة ِفي هغَْمر وناهس 11 8 الذّاريات 

476 اِملَاِتِوقْراً فَالْح 2 92 الذّاريات 

477 اِتمقَسَأْمراً فَالْم 4 93 الذّاريات 

478  اِتاِريْسراً فَالْجي 3 94 الذّاريات 

479 اِتوذَْرواً الذَّاِري 1 95 الذّاريات 

480 
ا آِخِذينْم مْم آتَاههبْم رقَْبَل كَانُوا ِإنَّه ذَِلك 

ْحِسِنينم  
 16 105 الذّاريات

481  نَاِر ِإلَى نَّمهاً جعد 13 6 الطّور 

482  ْومي وراء تَممْوراً السم 9 6 الطّور 

483  ْم الَِّذينخَْوٍض ِفي ه ونبلْعي  12 6 الطّور 

484 لَّا ا لَغْولَا ِفيهو تَْأِثيم 23 7 الطّور 

485 ن فَهفُمٍم مغْرم ثْقَلُونم   40 127 الطّور 

486  قَْبُل ِمن كُنَّا ِإنَّا وهنَْدع ِإنَّه وه رالْب ِحيمالر28 148 الطّور 

487 
 ِإن لَا الَِّذين ْؤِمنُونِة يِبالْآِخر ونمسلَي 

  الُْأنثَى تَْسِميةَ الْملَاِئكَةَ
 27 18 النّجم

488 ِة ِعندى ِسْدرنْتَهالْم 14 74 النّجم 

489  َألَّا ةٌ تَِزراِزرو ى ِوْزرُأخْر 38 165 النّجم 

490  ةٌ ِإذاً ِتلْكى ِقْسمِضيز 22 165 مالنّج 

491  ذُوقُوا سم قَرس 48 5 القمر 

492 ٌةاِلغَةٌ ِحكْما بتُغِْن فَم النُّذُر 4 60 القمر 

492 لَقَْدم واءهج ناء ما الَْأنبِفيِه م رجْزدم 4 74 القمر 

494 
ًْم خُشَّعاهارَأْبص ونجخْري اِث ِمنالَْأْجد 

 منتَِشر ادجر كََأنَّهْم
 7 101 القمر
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495 
ْرِسلُو ِإنَّاْم ِفتْنَةً النَّاقَِة مْم لَّهفَاْرتَِقْبه 

 واْصطَِبْر
 27 108 القمر

496  لَقَْدم واءهج ناء ما الَْأنبِفيِه م رجْزدم 4 128 القمر 

497 ُّكُلِغيٍر وكَِبيٍر صو ْستَطَرم 53 128 القمر 

498 
 ْهِطِعيناِع ِإلَى مقُوُل الدي ونذَا الْكَاِفره ْومي 

ِسرع  8 155 القمر 

499  ِت ِإذَاجر اً الَْأْرضجر 4 5 الواقعة 

500 وٍم ِفيمِميٍم سحو  42 13 الواقعة 

501 ةُوِحيٍم تَْصِليج 94 18 الواقعة 

502 ةً ِإلَّان تَذِْكرخْشَى لِّمي  73 18 الواقعة 

503 ُةتَْصِليِحيٍم وج  94 32 الواقعة 

504  ونفَشَاِرب الِْهيِم شُْرب  55 56 الواقعة 

505 ِإنَّهو ملَّْو لَقَس ونتَْعلَم ِظيمع 76 56 الواقعة 

506  ِإنَّا نِإنشَاء َأنشَْأنَاه 35 58 الواقعة 

507  ْمفِإنَّه ا لَآِكلُونِمنْه اِلُؤونا فَمِمنْه طُونالْب 53 105 الواقعة 

508 ونفَشَاِرب الِْهيِم شُْرب 55 107 الواقعة 

509 وٍم ِفيمِميٍم سحو  41 143 الواقعة 

510  ورحو ِعين  22 153 الواقعة 

511  نَْحنو بلَِكن ِمنكُْم ِإلَْيِه َأقْرالَّ و ونتُْبِصر58 175 الواقعة 

512 ًْحقااِب فَسِعيِر لَِّأْصحالس  11 8 الملك 

513 
 تكَاد زيتَم ا الْغَْيِظ ِمنكُلَّم ا ُألِْقيِفيه فَْوج 

  نَِذير يْأِتكُْم َألَْم خَزنَتُها سَألَهْم
 8 55 الملك

514 فُواْحقاً ِبذَنِبِهْم فَاْعتَراِب فَسِعيِر لَِّأْصحالس 11 55 الملك 

515 افَلَم َأْوهلْفَةً رِسيَئتْ ز وهجو وا الَِّذينكَفَر 27 59 الملك 

516 
 وَل الَِّذي هعج لَكُم فَاْمشُوا ذَلُوالً الَْأْرض 

 رْزِقِه ِمن وكُلُوا منَاِكِبها ِفي
 15 64 الملك

517 
 الَِّذي ِإنن خْشَْونم يهبم ِبالْغَْيِب رةٌ لَهغِْفرم 

َأْجرو كَِبير 
 12 69 الملك

518 وَل الَّذي هعج لَكُم ذَلُوالً الَْأْرض 15 120 الملك 

519  لَقَْدنَّا ويز اءما السنْيالد اِبيحصِبم  5 165 الملك 

520 كُمِبَأيي فْتُونالْم  6 12 القلم 
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521  اٍزمشَّاء هِبنَِميٍم م  11 49 القلم 

522  اٍزمشَّاء هِبنَِميٍم م  11 55 القلم 

523 
 نَْجِزيس الَِّذين ْصِدفُونْن ياِتنَا عآي وءس 

  الْعذَاِب
 11 56 القلم

524 ًةْم خَاِشعهارْم َأْبصقُهِذلَّةٌ تَْره 43 101 القلم 

525 ن فَهفُمٍم مغْرم ثْقَلُونم   46 127 القلم 

526  ٍّتُلع ْعدب ِنيٍم ذَِلكز 13 160 القلم 

527 وٍة ِعيشٍَة ِفي فَهاِضير  21 9 الحاقة 

528  افََأم ودِة فَُأْهِلكُوا ثَمِبالطَّاِغي  5 12 الحاقة 

529 ةُوِحيٍم تَْصِليج 31 18 الحاقة 

530 ةً ِإلَّان تَذِْكرخْشَى لِّمي  12 18 الحاقة 

531 لَاٍق َأنِّي ظَنَنتُ ِإنِّياِبيْه مِحس  20 103 الحاقة 

532 وٍة ِعيشٍَة ِفي فَهاِضير 21 112 الحاقة 

533 ِنِميِن عِن الْيعاِل والشِّم ِعِزين 37 9 المعارج 

534 ْم ةًخَاِشعهارْم َأْبصقُهِذلَّةٌ تَْره  44 101 المعارج 

535  واكَرمكْراً واراً مكُب   22 5 نوح 

536  ْمْرهاْهجْجراً وِميالً هج  22 5 نوح 

537  اء ِإنَِّنيرا بمم وندتَْعب 13 10 نوح 

538  ْم ِإنِّي ثُمْوتُهعاراً دِجه  8 13 نوح 

539  ْم فَلَْمِزْدهاِئي يعاراً ِإلَّا دِفر  6 50 نوح 

540 اللَّهتَكُم وَأنب ناتاً الَْأْرِض منَب  71 54 نوح 

541  ْرِسِلاء يملَْيكُم الساراً عْدرم  11 123 نوح 

542  ْرِسِلاء يملَْيكُم الساراً عْدرم  11 124 نوح 

543 َأنَّهالَى وتَع دنَا جبر  3 6 الجن 

544  َأنَّهو قُوُل كَاننَا يِفيهلَى سشَطَطاً اللَِّه ع  4 7 الجن 

545 
 ْهِديشِْد ِإلَى ينَّا الرلَن ِبِه فَآمو نَا نُّشِْركبِبر 

  َأحداً
 2 45 الجن

546  ماء لََأْسقَْينَاهقاً مغَد 16 139 الجن 

547  َأنَّاِمنَّا ووناِلحِمنَّاالصووند11 141 الجنكُنَّاذَِلك 
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  ِقدداً طَراِئقَ

548 
َأنَّها ولَم قَام ْبداللَِّه ع وهْدعوا يكَاد كُونُوني 

  ِلبداً علَْيِه
 19 141 الجن

549 
َأْدِري ِإْن قُْل ا َأقَِريبم دتُوعُل َأْم ونْجعي 

ي لَهبداً رَأم 
 25 147 الجن

550  ِمْعنَا ِإنَّا فَقَالُواباً قُْرآناً سجع 1 159 الجن 

551 تِِّلرو تَْرِتيالً الْقُْرآن 4 18 المزمل 

552 اءمالس نفَِطرِبِه م كَان هْعدولًا وفْعم  18 33 المزمل 

553 
 َتَتَّ فَكَْيفْوماً كَفَْرتُْم ِإن قُونُل يْجعي انالِْولْد 

  ِشيباً
 17 148 المزمل

554 اْم فَمهةُ تَنفَعشَفَاع الشَّاِفِعين  ثر48 11 المد 

555 ةً ِإلَّان تَذِْكرخْشَى لِّمي ثر49 18 المد 

556  قُلُوِبِهم ِفي ضرم ثر31 46 المد 

557  ُّا نَفٍْس كُلتْ ِبمبِهينَةٌ كَسر ثر38 59 المد 

558  اى ِإنَّهِر لَِإْحدالْكُب  ثر35 168 المد 

559 فَِإذَا ْأنَاهفَاتَِّبْع قَر قُْرآنَه  18 9 القيامة 

560  ا ِإلَىهبةٌ رنَاِظر  23 12 القيامة 

561  ِلب انلَى الِْإنسةٌ نَفِْسِه عِصيرب  14 14 القيامة 

562 ِإلَى كبِئٍذ رْوماقُ يسالْم 30 68 القيامة 

563  قُوُلي انِئٍذ الِْإنسْومي َأْين فَرالْم 10 69 القيامة 

564 ِإلَى كبِئٍذ رْوماقُ يسالْم 30 78 القيامة 

565 ًذْرانُذْراً َأْو ع  6 8 المرسالت 

566 ًذْرانُذْراً ْوَأ ع  6 8 المرسالت 

567  ِل َألَْمنَْجع اء ِكفَاتًا الَْأْرضاتًا َأْحيَأْموو 26 38 ،25 المرسالت 

568  ِل َألَْمنَْجع اء ِكفَاتًا الَْأْرضاتًا َأْحيَأْموو 26 50 ،25 المرسالت 

569   اِتلِْقيِذكْراً فَالْم 5 93 المرسالت 

570  الْملَاِتوْرفاً ْرسع 1 132 المرسالت 

571 الَتٌ كََأنَّهِجم فْرص 33 153 المرسالت 

572  َّكُلشَْيٍء و ْينَاهِكتَاباً َأْحص  29 13 النبأ 

573  لْنَاعجكُْم واتاً نَْومبس  9 14 النبأ 

574  لْنَاعجكُْم واتاً نَْومبس  9 52 النبأ 
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575  الا ِبِثينَأْحقَاباً ِفيه 23 106 النبأ 

576 ِإن نَّمهاداً كَانَتْ جِمْرص 21 124 النبأ 

577  ًكَْأسااقاً وِده 34 142 النبأ 

578  اءزِوفَاقاً ج 26 142 النبأ 

579  اِبقَاِتْبقاً فَالسس  4 58 النازعات 

580 ْسَألُونَكِن يِة عاعالس انا َأياهْرسم 42 72 النازعات 

581 
 اَأمْن وخَافَ م قَامِه مبى, رنَهو ِن النَّفْسع 

 الْمْأوى ِهي الْجنَّةَ فَِإن, الْهوى
 49 78 ،41 النازعات

582 اِتربدَأْمراً فَالْم 5 93 النازعات 

583 َأِئنَّا يقُولُون ونودْردِة يِف لَماِفرالْح 10 112 النازعات 

584  م فَِإذَاِة هاِهرِبالس 14 113 النازعات 

585  َأَأنتُْم اء َأِم خَلْقاً َأشَدما السنَاهب   27 176 النازعات 

586  ْبنَا َأنَّاباء صاً الْمبص 25 5 عبس 

587 وهجوِئٍذ وْوما يلَْيهةٌ عرغَب  40 9 عبس 

588 اقُهةٌ تَْرهقَتَر  41 9 عبس 

589 ةً ِإلَّان تَذِْكرخْشَى لِّمي  11 18 عبس 

590 َاِئقدحغُلْباً و  30 153 عبس 

591 طَاٍعم َأِميٍن ثَم  21 127 التكوير 

592  امو ولَى هِنيٍن الْغَْيِب عِبض 24 147 التكوير 

593 
ِختَامه ِفي ِمْسكو تَنَافَِس ذَِلكفَلْي 

ونتَنَاِفسالْم 
 26 50 المطففين

594 ِإذَاواْ وِإلَى انقَلَب واْ َأْهِلِهمانقَلَب فَِكِهين  31 148 المطففين 

595 

اا يهَأي انالِْإنس ِإنَّك ِإلَى كَاِدح كبر 

 فَملَاِقيِه كَْدحاً
 6 107 االنشقاق

596 طْشَ ِإنب كبر لَشَِديد  12 4 البروج 

597  ِإن كباٌل را فَعلِّم ِريدي  16 121 البروج 

598 امو وْزِل هِبالْه  14 5 الطّارق 

599 لَى ِإنَّهْجِعِه عر ،لَقَاِدر ْومتُْبلَى ي اِئررالس 9 23 الطّارق 

600  َِمن خُِلق اِفٍق اءمد 6 113 الطّارق 
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601  لَهعى غُثَاء فَجَأْحو 5 152 األعلى 

602  ِحبس اْسم كبالَْأْعلَى ر 1 177 األعلى 

603  لَّا عا تَْسمةً ِفيهلَاِغي  11 12 الغاشية 

604  لَاو وناضلَى تَحاِم عالِْمْسِكيِن طَع 18 54 الفجر 

605 َلوِثقُ اوي ثَاقَهو دَأح 26 الفجر 
54  
 

606 
ِئٍذْوملَّا فَي ذِّبعي هذَابع دلَا َأحوِثقُ وي ثَاقَهو 

دَأح  
 26 64 ،25 الفجر

607 
ا ياتُهَأي ِئنَّةُ النَّفْسطْمِك ِإلَى اْرِجِعي الْمبر 

 مْرِضيةً راِضيةً
 28 112 ،27 الفجر

608 ٍة فَكقَبر 13 5 البلد 

609 َأْو امْوٍم ِفي ِإطْعٍة ِذي يْسغَبم  14 17 البلد 

610 أْو امْوٍم ِفي ِإطْعٍة ِذي يْسغَبا مِتيمٍة ذَا يبقْرم 
 

 15 39 ،14 البلد

611  ْتكَذَّب ودا ثَماهِبطَغْو  11 15 الشمس 

612  اْبِتغَاء ِإلَّا ِه ْجِهوبالَْأْعلَى ر   20 177 الليل 

613 اَأماِئَل وْر فَلَا الستَنْه  10 88 الضحى 

614 فَِإن عْسِر مْسراً الْعي  6 8 الشرح 

615 ذَاهلَِد والَْأِميِن الْب 2 119 التين 

616 ِإلَى ِإن كبى رْجعالر  8 11 العلق 

617  ْأاقْر كبرو مالَْأكْر  3 177 العلق 

618 
 قَاَل بر ْجنالس بَأح ا ِإلَيونَِني ِممْدعي 

 ِإلَْيِه
 3 178 العلق

619 
 ابنَِّة َأْصحِئٍذ الْجْومي اً خَْيرْستَقَرم نَأْحسو 

 مِقيالً
 3 178 العلق

620  لَامس تَّى ِهيطْلَِع حفَْجِرالْ م 5 5 القدر 

621  لَامس تَّى ِهيطْلَِع حالْفَْجِر م 5 69 القدر 

622 اِتاِديالْعْبحاً وض 1 94 العاديات 

623 اِتوِريقَْدحاً فَالْم 2 95 العاديات 

624  اِتِغيرْبحاً فَالْمص   3 96 العاديات 

625 لَْو كَلَّا ونتَْعلَم ِعلْم ِقيِنالْي  5 9 التكاثر 

626 ْل َألَْمْجعْم يهتَْضِليٍل ِفي كَْيد  2 18 الفيل 
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627 َْيِف الشِّتَاء ِرْحلَةالصو  2 9 قريش 

628  ْيِف الشِّتَاء ِرْحلَةَ ِإيلَاِفِهْمالصو 2 27 قريش 

629 ِإن شَاِنَئك وه الَْأْبتَر 3 139 الكوثر 

630   َلَأنَا او اِبدا عدتُّْم مبع 4 102 الكافرون 

631 لَاَأنتُْم و وناِبدا عم دَأْعب 5 106 ،3 الكافرون 

632  َلَا ظَِليٍل الغِْني وي ِب ِمناللَّه  3 7 المسد 

633  ْصلَىيٍب ذَاتَ نَاراً سلَه  3 46 المسد 

634 َأتُهاْمرالَةَ ومح طَِبالْح 4 121 المسد 

635 اللَّه دمالص 2 139 اإلخالص 

636 
 لَْمكُن وي كُفُواً لَّه دَأح  

 
 4 140 اإلخالص

637 ِمن اِس شَرْسوالْخَنَّاِس الْو 4 20 الناس 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 229

  النبوية األحاديث فهرس: ثانياً

 الصفحة الحديث

 )30 )سبيال إليه استطاع من البيت وحج 
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  األعالم فهرس: ثالثاً

  

 الصفحة                                   العلم

  

 )األلف حرف(

  .164، 151                              األزهري
  .153 ،152، ،137،140                         باذيااألستر
  .84 ،25                            القيس امرؤ

  .2                                 األنباري
  

  )الجيم حرف(

  .113 ،81                           جني ابن
  )الحاء حرف(

  . 173 ،164 ،83 ،2                       الحاجب ابن
  .84                           الحمالوي

   ،158 ،123 ،120،122 ،118 ،70 ،36                         حيان أبو
                                    164، 175، 177.  

  )الخاء حرف(

  .165 ،84 ،14                   الحديثي خديجة
  .111،  2                      أحمد بن الخليل

  )الزاي حرف                                     (

  .118                             الزركشي
  .174 ،159 ،110،158 ،83،96 ،24،75                        الزمخشري

  )السين حرف(

  .157، 135، 123                            السامرائي
  .150، 148 ،82                          السراج ابن

 .27                         الحلبي السمين
 ،140 ،117 ،116 ، 114 ،99 ،87 ،50،52 ،48 ،41 ،2                       سيبويه

142، 144،150 ،153 ،156، 157، 160، 164، 173. 
  .115 ،95 ،86                        السيوطي
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  )العين حرف(

  .84                                حسن عباس
  .113                                  العسكري

  .40، 2                              عصفور ابن
  159 ،157 ،112، 75،111                                عطية ابن
  .136، 135 ،85                                  عقيل ابن

  . 175 ،117  ،111                                 العكبري
  )الغين حرف(

  .84                                    لغاليينيا

  )الفاء حرف(

  .111، 3                               الفراء 
  )الكاف حرف(

  . 64                                  الكسائي
  )الميم حرف(

  . 173 ،165 ،129 ،125 ،94 ،88 ،86 ،24                       مالك ابن
  .171 ،164 ،64،151، 11، 2                          المبرد

  )الهاء حرف(

  .    175 ،170 ،169 ،164 ،135 ،116 ،115 ،83 ،24 ،2                  هشام ابن
  )الياء حرف(

 ز151، 145 ،144 ،83 ،2                      يعيش ابن
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  األشعار فهرس: رابعاً

 

 الصفحة البحر البيت

   )الباء قافية( 

 25 الطويل ِبيثِْرب َأخَاه عْرقُوب مواِعد    ِبِه وفَت لَْو موِعداً وعْدتُك وقَْد
 74 الوافر باًاْجِتالَ والَ ِبِهن ِعياً فَالَ                الْقَواِفي مسرِحي تَْعلَْم َألَْم

   )الراء قافية(

نَْحنكْنا وتَر ٍة        وائٍل اْبنَةَ تَغِْلبوبْضركَم 129 ويلالطّ.  الظَّْهِر منقطع ِرْجلَاه 
   )العين قافية(

 61 الوافر.   الرتاعا الماَئةَ عطاِئك وبعد              عنِّي الموِت رد بعد َأكُفْراً

   )الالم يةقاف(

 43المتقارب   األجْل يراخي الفرار يخاُل                   َأْعداءه النكايِة ضِعيفُ

   )الميم قافية(

 23 الطّويل    المرجم ِبالحِديِث عنْها هو وما      وذُقْتُم عِلْمتُم ما إلّا الحْرب وما

َأظَلُوم ِإن ابصالً كُممجى              رَأْهد لَامةَ السّ74 الكامل .  ظُلٍْم تَِحي 
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 المحتويات فهرس: خامساً

 الصفحة المحتوى

 أ اإلقرار

 ب وتقدير شكر

 ج العربية باللغة الملَخّص

 د اإلنجليزية باللغة الملَخّص

 ـه المقدمة

 76-1 المصدر إعمال : األول الفصل

 2 واصطالحاً لغةً المْصدر، تَْعِريفُ :التَّمهيد: األول ثالمبح

 3 والبصريين الكوفيين مذهب

 4 المصادر أبنية: الثَّاني المبحث 

 4 الثالثي المصادر أبنية

 18 المجرد الثالثي غير الفعل مصادر

 22 المصدر إعمال: الثَّالث المبحث

 26 المضاف المصدر إعمال

 39 ونالمن المصدر إعمال

 41 .التعريف) أل(ب المحلى المْصدِر ِإْعماُل

 44 المصدر داللة

 54 المصدر اسم: الرابع المبحث

 61 المصدر اسم إعمال
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 65 الميمي المصدر      

 66 .الِميِمي المْصدِر َأْبِنيةُ 

 74 الميمي المصدر إعمال 

 77 المشتقات إعمال: الثَّاني الفصل

 79 التَّمهيد: ولاأل المبحث

 82 .واصطالحاً لغةً االشتقاقُ

 83 .العلماِء نَظَِر وجهِة ِمْن المشْتقاتُ

84 :االشتقاِق َأقسام 

 83 .الفَاِعِل اسم ِإعماُل: الثَّاني المْبحثُ

 83 فَاِعلال اسِم تَْعِريفُ

 85 ".أبنيته" الفَاِعل اسم ِصياغةُ

 87 .الفَاعِل اسِم إْعماُل

109 .فَاِعلال اسم اللَةُد 

 113 .المبالغة ِصيغَة ِإعماُل: الثَّالث المبحثُ

 114 .واصِطالحاً لغةً المبالغةُ

 115 .واشتقاقها المبالَغَة َأْبِنيةُ

 115 .وَأْحكَامها الفَاِعل اسم مبالغِة ِصيِغ إعمال شُروطُ

 116 الداللية ومعاِنيها المبالَغَِة ِصيِغ عمُل

 124 .المفْعوِل اْسم ِإعماُل: الراِبع المبحثُ

ِبنَاُؤه غَْيِر الثُّالثي ِمن125 .الثُّالثي و 
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 129 المفْعوِل اْسِم عمُل

 130 .المكية السور ِفي العاِمل المفْعوِل اسم: الثَّالث المطلب

 133 .المفْعوِل اْسِم دلَالَةُ

 135 .المشبهة الصفة عماُلِإ: الخامس المبحثُ

 135 .المشبهة الصفة تعريفُ 

 135 ومبانيها المشبهة الصفة ِصياغةُ

 144 المشبهة الصفات عمُل

 152 .المشبهة الصفة دلَالةُ

 163 .التَّفضيل اسم: الخامس المبحث

 162 واصطالحاً لغةً التَّفضيل اسم تعريف

 163 .وصياغته فضيلالتَّ اسم بناء

 169 وحاالته التَّفضيل اسم أقسام

 173 التَّفضيل اسم عمل

 179 التَّفضيل اسم داللة

 182 الخاتمة

 185 والمراجع المصادر قائمة

 185 المصادر قائمة

 194 المراجع قائمة

 197 الجامعية الرسائل

  198  الدوريات
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 199 الفنية الفهارس

 200 القرآنية آلياتا فهرس: أوالً

 226 النبوية األحاديث فهرس: ثانياً

 227 األعالم فهرس: ثالثاً

 229 األشعار فهرس: رابعاً

 230 المحتويات فهرس: خامساً

  

  


