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 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  المقدمة

مــه ، خــالق اإلنســان معلِّ ل القــرآننــزِّ ، مُ ر األكــوانســخِّ مُ  الحمــد هللا الــرحمن

وســلم علــى رســولك ونبیــك محمــد النبــي العــدنان وعلــى آلــه  . اللهــم صــلَّ لبیــانا

   .وآن وقتوصحبه في كل 

   وبعد

قراءاته مصـدر ب والقرآن الكریم ،العربیة نشأ لخدمة القرآن الكریمفإن علم 

األصــل األول مــن األصــول التــي اعتمــد علیهــا علمــاء  ،مصــادر الســماع مــن

ا كـان موضـوع علـم النحـو هـو التراكیـب للفصـل وٕاذ ،العربیة في إرساء قواعدهم

 ،فموضــوع علــم التصــریف هــو جزئیــات التراكیــب ،معــاني الحادثــة بســببهالبــین 

صـول تعــرف بهـا أحــوال . فهــو: علـم بأالكلمـة المفـردة اســًما كانـت أو فعـًال  :أي

  .فمبحثه الصیغ والهیئات ،الكلم أبنیة

ــة(الصــیغ صــیغة  هومــن هــذ ســتعمال فــي اللســان وهــي متعــددة اال )َفاِعَل

ــون مصــدرًا .العربــي ــد تتبعــت .وأحــد اســتعماالتها أن تك  اســتعماالتها ُمبــرزًا وق

وكتــب  ،وكتــب اللغــة ،والمعــاجم العربیــة ،مصــدریتها فــي القــرآن الكــریم وقراءاتــه

ــهوك ،التصــریف ــه وغریب ــرآن وٕاعراب ــاني الق ــب مع ــب التفســیر، مسترشــدً  ،ت ا وكت

  :كریم " فكان هذا البحث تحت عنوانبكتاب " دراسات ألسلوب القرآن ال

  " دراسة نظریة ـ تطبیقیة )َفاِعَلة(" ما جاء من المصادر على 

   :والذي دعاني إلى اختیار هذا الموضوع أسباب منها

فــأردت أن أســهم بنصــیب  ،أنــه بحــث یتعلــق بــالقرآن الكــریم وقراءاتــه :أوًال 

ال شـك أن و  ،زَّ ـ بحفظـهفـي خدمـة كتـاب اهللا الكـریم الـذي تكفـل اهللا  ـ جـلَّ وعـ

  .غایة ال تدانیها غایة البحث في القرآن الكریم

موضـوع البحـث  )َفاِعَلـة(في جمع المصادر التـي علـى وزن رغبتي  :ثانًیا

 ،واللغـــویین ،ببیـــان آراء علمـــاء التصـــریف مـــن الناحیـــة التصـــریفیة ودراســـتها

  .ب العلموالمفسرین وأهل التأویل فیها في مؤلف واحد كي یفید منها طال
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مما یؤدي إلى تعدد معاني  ،في اللسان العربي َفاِعَلةتعدد استعمال  :ثالثًا

  .واختالف تفسیره وتأویله ،النص القرآني

ـــي مقدمـــة ـــأتي ف ـــة البحـــث أن ی ـــد اقتضـــت طبیع ـــة  ،وفصـــلین ،وق وخاتم

  .وفهارس

ــى أهمیــة الموضــوعأمــا المقدمــة:  ــارهفقــد أشــرت فیهــا إل  .، وأســباب اختی

  .فیهوخطة السیر 

  ." دراسة نظریة " َفاِعَلة :أما الفصل األول فعنوانه

  :وقد اشتمل على مبحثین    

  .في استعمال الصرفیین َفاِعَلة :المبحث األول

  .مصدرًا بین القلة والكثرة والسماع والقیاس َفاِعَلة :لمبحث الثانيا

  ." تطبیقیةدراسة " مصدرًا   َفاِعَلة :أما الفصل الثاني فعنوانه

  :وقد اشتمل على مبحثین    

  .مصًدرا في القرآن الكریم َفاِعَلة :المبحث األول

  .مصًدرا في القراءات القرآنیة َفاِعَلة :المبحث الثاني

  .فقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة :أما الخاتمة

ـــ ـــت فهرًس ـــد جعل ـــا الفهـــارس: فق ـــهوأم وآخـــر  ،ا لمصـــادر البحـــث ومراجع

  .وضوعلمحتویات الم

  .وقد رتبت المصادر في أثناء الدراسة ترتیًبا هجائًیا

، وأن ینفع ه تعالىواهللا  ـ سبحانه ـ أسأل قبول هذا العمل خالًصا لوجه

  .به كل مبتٍغ ومرید
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  ا اول

ِ  " م  درا "  
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  .ال اِ   :ا اول

  :ویراد بها ،اللسان العربي فيمستعملة  ) َفاِعَلة( ترد  

  .أنثى فاعل َفاِعَلةـ  ١

وهو وصف مشتق من فعل للداللة على من قام به  ،أنثى فاعل َفاِعَلة

في  وتدخل علیه التاء ـ )١(ویوازن في الثالثي المجرد فاعًال.  ،بمعنى الحدوث

 ،)٢( وضاربة ،نحو: ضارب ،بین صفة المذكر والمؤنثـ فاصلة  أصل دخولها

 َكاِذَبةٍ  َناِصَیةٍ { :)٣(قوله تعالى كاذبة وخاطئة من :وصًفا َفاِعَلةن استعمال وم

  )٤(.} َخاِطَئةٍ 

  .اسًما َفاِعَلة ـ٢

وتكون اسم جنس  ،لثالثي المزید باأللف والتاءمن أبنیة االسم ا َفاِعَلة    

  )٦(وعاتكة  ،فاطمة :ا منقوال نحومً أو علَ  ،)٥(راجبة و  ،ناصیة :نحو

  .المنقولة من الوصفیة إلى االسمیة َلةَفاعِ ـ ـ٣

 ،وصف من الثالثي یدل على حدث وذات عامة متصفة بالحدث )فاعل(

راد ـ باطِّ ـ ، وتدخل تاء التأنیث علیه وف یخصص هذه الذاتویجرى على موص

   )٧( .امرأة ضاربةرجل ضارب، و  :فارقة بین الموصوف المذكر والمؤنث تقول

                                                 

  .١٣٦یل ص والتسه ،١٣٩الكافیة البن الحاجب ص  :) انظر(١

  .٦٣٧/ ٢وارتشاف الضرب  ،٢٥٣التسهیل ص  :) انظر(٢

  .) في سورة العلق١٦) اآلیة رقم ((٣

  .٢/٥٤٦والتصریح  ،١٤٩/ ١ارتشاف الضرب  :) انظر(٤

انظر: الصحاح  .وهي مفاصل األصابع الالتي تلي األنامل ،واحدة الرجب :الراجبة )٥(

 .رجب)( ١/١٣٤

وارتشاف الضرب  ،٢٣٩فعال والمصادر البن القطاع ص أبنیة األسماء واأل :انظر )٦(

١/١٤٩. 

 .٢/٦٣٧وارتشاف الضرب  ،١/٣٨شرح الكافیة للرضي  :انظر )٧(
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من  نقلهة على دالَّ  تلحقه بل ،حسبُ فید ال تتاء  وتلحق هذا الوصف

َفِة ُمَعاَمَلَة اِالْسِم ِفي الدََّالَلِة َعَلى  :َأيْ  ،الوصفیة إلى االسمیة ِإَلى ُمَعاَمَلِة الصِّ

 ،فال یعامل معاملة المشتق في إفادة الحدث ؛ َذاٍت ُمَعیََّنٍة َال َعَلى ِذي َوْصفٍ 

 ،بَّةوالدا ،والخاتمة ،الفاتحة :منهجعلوا قد  و ،)١(والجري على الموصوف

  )٣(: الشاعرقول ك والصالحة ، )٢( والباقیة ،، والخالفةوالفاحشة ،والصاعقة

  ِبَظْهِر اْلَغْیِب تَْأِتیَني كرتَ .. إذا ذُ .َكْیَف اْلِهَجاُء َوَما َتْنَفكُّ َصاِلَحةٌ 

 ،" والظاهر أّن الصاعقة في األصل صفة :)ـه ١٠٦٩ب (قال الشها

أو للمبالغة إن لم تقّدر كذلك،  ،رت صفة لمؤنث كقصفةدِّ لتأنیث إن قُ وتاؤها ل

، أو هي )حقیقة(أو هي للنقل من الوصفیة إلى االسمیة كما في  ،كراویة

لكنه نادر  ؛ افاعال مع التاء، وبدونها یكون مصدرً ؛ ألن سمي به مصدر 

  .)٤( مقصور على السماع  "

اِلَحاُت َجْمُع َصاِلَحةٍ  " :)ـه١٣٩٣(وقال صاحب التحریر والتنویر  ،َوالصَّ

 :نَُّهْم َیُقوُلونَ ألَ ؛ َوِهَي اْلِفْعَلُة اْلَحَسَنُة َفَأْصُلَها ِصَفٌة َجَرْت َمْجَرى اْألَْسَماِء 

  َقاَل اْلُحَطْیَئُة: ،َوَال ُیَقدُِّروَن َمْوُصوًفا َمْحُذوًفا ،َصاِلَحٌة َوَحَسَنةٌ 

  .. ِمْن آِل َألٍْم ِبَظْهِر اْلَغْیِب تَْأِتیَنا.َصاِلَحةٌ  َكْیَف اْلِهَجاُء َوَما َتْنَفكُّ 

  )٥(" َوَكَأنَّ َذِلَك ُهَو َوْجُه تَْأِنیِثَها ِللنَّْقِل ِمَن اْلَوْصِفیَِّة ِلِالْسِمیَِّة.

                                                 

 .١/١٣١والتحریر والتنویر  ،٢/٦٣٨،٦٣٧وارتشاف الضرب  ،٣/٦٤٧الكتاب  :انظر )١(

 /٨وروح المعاني  ،٤/٣٥٣وحاشیة الشهاب  ،١٧٦/ ١انظر: شرح الشافیة  للرضي  )٢(

 .١/١٣١، والتحریر والتنویر ١٨/١٩٣ ،١٠٦

 ،٢٩٥وشرحه البن السكیت ص ،١٤٦ص  هوهو للحطیئة في دیوان ،البیت من البسیط )٣(

 .وهي فاعلة منقول من الوصفیة إلى االسمیة )صالحة( :والشاهد .١/٣٠٢لكامل للمبرداو 

 .١/٤٠١حاشیة الشهاب  )٤(

 .١/٣٥٢التحریر والتنویر  )٥(
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لحدث إلى الداللة نقلته التاء من الداللة على الذات وا ففاعل وصفٌ 

وذلك بخالف الصفة  ،ى الموصوفال تجرى عل ،فصارت جامدةعلى الذات فقط 

  .إلمكان جریانها على الموصوف ؛مؤمن وكافر  :الغالبة كما في نحو

 )١(" {َوَما ِمْن َغاِئَبٍة ِفي السََّماِء َواْألَْرِض} :)ـه١٢٧٠(قال اآللوسي 

صفة غلبت في هذا  )غاِئَبة(ي من شيء خفي ثابت الخفاء فیهما على أن أ

وداللتها على الثبوت وٕان لم تنقل  ،على الموصوففكثر عدم إجرائها  ،المعنى

إذ لم یالحظ لها موصوف  ؛ كمؤمن وكافر، فتاؤها لیست للتأنیث االسمیةإلى 

فهي تاء مبالغة، ویجوز أن تكون  ،للرجل الكثیر الروایة :تجري علیه كالراویة

 سمي بها ما یغیب ویخفى، والتاء فیها للنقل كما في االسمیةصفة منقولة إلى 

األول  أن )٢(ـ على ما قال الخفاجي ـ ب والمنقولغلَّ الفاتحة، والفرق بین المُ 

  )٣(" یجوز إجراؤه على موصوف مذكر بخالف الثاني.

  

  بمعنى مفعولة. َفاِعَلةـ ٤

أن تكون وصف�ا مشتًقا للداللة على الحدث وصاحبه  َفاِعَلةاألصل في 

وقد اختلف اللغویون،  ا مرَّ ــ كمأو المتصف به نحو: ضاربة  ،قائمالمؤنث ال

واستعمال صیغتها للداللة على  ،والصرفیون في حكم خروجها عن هذا األصل

، )ه٢١٠(وأبوعبیدة  ،)هـ٢٠٧(الفراء :فأجاز هذا جماعة منهم ،المفعولیة

  ، )ه٢٩٨(د وابن والَّ  ،)٢٤٤( السكیت وابن

وابن یعیش  ،)هـ٤١٥)، والهروي (٣٩٥، وابن فارس ()ـه٣٧٠( وابن خالویه

                                                 

 .) في سورة النمل٧٥رقم (من اآلیة  )١(

 .٧/٥٧حاشیة الشهاب  :انظر )٢(

 .٢٠/١٧روح المعاني  )٣(
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 ،)ـه٩١١( والسیوطي ،)٧٤٥(وأبو حیَّان  ،)ـه٦٧٢( ، وابن مالكهـ)٦٤٣(

  .)١(  )ـه١٢٠٦ن (والصبا

 َفاِعَلةوقد ذكر الفراء أن هذا االستعمال في لغة أهل الحجاز إذا كانت  

أن یجعلوا المفعول فاعًال ِإَذا  ،"وأهل الحجاز أفعل لهذا من غیرهم :فقال ،نعتًا

هب نعت، كقول العرب: َهَذا سرٌّ كاتم، وهمٌّ ناصٌب، َوَلْیٌل نائٌم، َكاَن ِفي مذ

  )٢(.وعیشٌة راضیٌة "

وهذا االستعمال یكون في الوصف غیر الجاري على الفعل إرادة للمدح  

  )٣(.)مضروبة(وترید أنها  ) ضاربة(فال یجوز أن تذكر  ،أو الذم

وال یصار  ،ولىضعیف وخالف األَ  ویرى بعض مجیزي هذا االستعمال أنه

  )٤(.في ألفاظ معدودة هموقد حصره بعض ،ه مندوحةإلیه إال إذا لم یوجد عن

فقد ذكر أن هذا االستعمال كثیر في  ) ؛ـه٩٠٥(أما الشیخ خالد األزهري

  .)٥(لغة العرب 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب لثبوت هذا االستعمال بالسماع ومنه 

  :قول الشاعر

  )١(.. أَناِشَر ال زالْت َیِمیُنك آِشَرْه .َرهنُة ناشِ لقْد عیَّل األیتاَم طع

                                                 

وٕاصالح  ،٢٦٨/ ٢، ١/١٨٢ومجاز القرآن  ،٣/٢٥٥،١٨٢ ،٢/١٦) انظر: معاني القرآن (١

 ،٣١٧لیس في كالم العرب ص ، و ١٦٥،١٦٦، واالنتصار ص ١/٤١المنطق 

 ،٣/٧٣وشرح التسهیل  ،٢/٨١وشرح المفصل  ،١٧٥واألزهیة ص ،١٦٨والصاحبي ص 

 ،٨/٤٤٩، والبحر المحیط ١/١٤٩وارتشاف الضرب  ،٣/٤١٥وشرح الكافیة للرضي 

  .٢/٤٧٧وحاشیة الصبان  ،٢/٨٩والمزهر 

  .٣/٢٥٥) معاني القرآن (٢

  .٤/٤٤٧والدر المصون  ،١٦٦،١٦٥واالنتصار ص ،٣/١٨٢) انظر: معاني القرآن للفراء (٣

وشرح الكافیة للرضي  ،٢/٨١ح المفصل البن یعیش وشر  ،١٦٨) انظر: الصاحبي ص (٤

  .٢/٨٩والمزهر ،٣/٤١٥

  .٨٥٠موصل النبیل ص :) انظر (٥



 
 

  
 } ٢٩٠     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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 :{ َأِإنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحاِفَرِة } )٣( :قوله تعالى )٢( وقراءة من قرأ

{ُخِلَق  :)٦(من قرأ قوله تعالى  )٥( وقراءة ،)٤(والحفرة بمعنى المحفورة  ،)ِفرةالحَ (

  .(َمْدُفوٍق) :ِمْن َماٍء َداِفٍق}

  .رح أحد من المجیزین لهذا االستعمال بجواز القیاس علیهولم یص

 والمبرد ،)ـه ١٨٠( وسیبویه ،)ـه ١٧٠( الخلیل :وقد منع جماعة منهم

 ،)ـه ٣٣٨( والنحاس ،)ـه ٣١٦( ، وابن السراج)ـه٣١١( والزجاج ،)ـه ٢٨٥(

بمعنى  َفاِعَلةاستعمال  وابن یعیش ،)ـه ٣٩٢( وابن جني ،)ـه٣٦٨( السیرافيو 

  )٧( .بمعنى ذات رضامثًال   فراضیة  ،وخرجوا ما ورد منه على النسب ،عولةمف

فاعل بمعنى مفعول فیه بطالن البیان، وال یصح وال "  :قال النحاس 

ضارب بمعنى مضروب، والقول عند البصریین  : ولو جاز هذا لجاز ،ینقاس

  )٨(". أنه على النسب

                                                                                                                     

 ،١/٤١وهو من شواهد إصالح المنطق  ،ینسب ألم همَّام بن مرة ،) البیت من الطویل(١

 ،اسم رجل :وناشرة ،أفقر :وعیَّل .١/١٥٢والخصائص  ،١٢٧البن السیرافي ص  هاوشرح

أشرت الخشبة بالمئشار.  :ة بمعنى مفعولة من األشر بمعنى الحز والقطع منفاعل .وآشرة

  .وهي محل االستشهاد

  .١١٧٦والكشاف ص  ،١٦٨) القراءة ألبي حیوة في مختصر ابن خالویه ص (٢

  .) في سورة النازعات١٠) من اآلیة رقم ((٣

  .١١٧٦الكشاف ص :) انظر(٤

  .١٠/٧٥٣والدر المصون  ،٤٤٩/ ٨) القراءة لزید بن علي في البحر المحیط (٥

  .) في سورة الطارق٦) اآلیة رقم ((٦

 ،٣/٤٥ومعاني القرآن وٕاعرابه  ،٣/١٦٣والمقتضب  ،٣/٣٨٥،٣٨٢الكتاب  :) انظر(٧

وٕاعراب القرآن  ،٤/١٣٥وشرح كتاب سیبویه  ،٣/٨٣واألصول في النحو  ،٥/٢٧١

  .٢/٨٥افیة ، وشرح الش٢/٨١وشرح المفصل  ،١/١٥٣،١٥٢والخصائص  ،٥/١٩٨

  .٥/١٩٨) إعراب القرآن (٨



 
 

  
 } ٢٩١     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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تفسیر المعنى ال تقدیر وذكر ابن جني أن جعل فاعل بمعنى مفعول من  

  )١(.على النسب بمعنى ذات كذا َفاِعَلةوأن  ،الصنعة

  

في النسب تعرف بأنها لیست  َفاِعَلةإلى أن  )ـه ٦٨٦( وذهب الرضي

لیس باسم فاعل وال  قال " ویعرف َأنه .باسم فاعل بكونها بمعنى المفعول

غَّال، ومكان آهل: َأي ِإما بَأن ال یكون له فعل وال مصدر كنابل وبَ  ،للمبالغة فیه

 ،دافق ءذو َأهل، َأو بَأن یكون له فعل ومصدر لكنه ِإما بمعنى المفعول: كما

  )٢( " ...وعیشة راضیة

 یكونللداللة على المفعول عند المجیزین  )َفاِعَلة(فالحاصل أن استعمال 

هذا  أمن اللبس، وأنفیما ال یجري على الفعل إرادة للمدح أو الذم عند 

وأن  ،وجعله بعضهم ضعیًفا ،قصره بعضهم على ألفاظ معدودة قد مالاالستع

جوا وأن المانعین لهذا االستعمال خرَّ  ،لم یذهب إلي اقتیاسهلى كثرته من ذهب إ

ا ورد منه وسبب المنع هو التباس األبنیة وأن م ،ما ورد منه على النسب

البصري، وأن  ویظهر أن المنع هو في االستعمال .خرأیمكن تأویله على وجوه 

  .إجازة االستعمال هو مذهب كوفي

  .للنسب َفاِعَلةـ ٥

 ،بمعنى ذات كذاتكون لصاحب الشيء غیر جاریة على الفعل  َفاِعَلة

  .بمعنى ذات رضا }رَاِضَیةٍ  ِعیَشةٍ { :نحو

 :للداللة على النسب بصیغتها جماعة من الصرفیین منهم َفاِعَلةوأثبت 

و  ،وابن جني ،السیرافيو  ،وابن السراج ،لزجاجوا ،والمبرد ،وسیبویه ،الخلیل
                                                 

  .١/١٥٣،١٥٢الخصائص  :) انظر(١

 .٢/٨٥شرح الشافیة  )٢(



 
 

  
 } ٢٩٢     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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والسمین  ،والرضي ،وابن یعیش ،)ـه ٦١٦( والعكبري ،)ـه ٥٣٨( الزمخشري

  )  ١(.)ـه ٧٥٦(

على المسموع وٕانما یقتصر  ،في داللتها على النسب غیر مقیسة َفاِعَلةو 

  )٢(.والرضي ،سیبویه منها في ذلك كما ذكر

" ولیس في كل شيء :اعل وفعَّال في النسبقال سیبویه بعد ذكره أمثلة لف

 .)٣(من هذا قیل هذا "

بل  ،نابل بمعنى ذي نبل :كما قالوا ،وال یلزم أن تصاغ مما ال فعل له

 َوَجاءَ { :)٤(من قوله تعالى )یجوز كونها مما له فعل كما أجازوه في (اْلَخاِطَئةِ 

وتعرف بأنها لیست باسم فاعل  ،)٥(ِطَئِة} ِباْلَخا َواْلُمْؤَتِفَكاتُ  َقْبَلهُ  َوَمنْ  ِفْرَعْونُ 

   )٦(.بكونها بمعنى المفعول كعیشة راضیة

{ِعیَشٍة  :" ویكون لفظ الفاعل في موضع مفعول، كما قیل :قال السیرافي

  )٧(في معنى " مرضّیة " أي ذات رضا."  ،رَاِضَیٍة }

ها فلیست تاؤ  ،غیر جاریة على الفعلفي النسب   )َفاِعَلة(ا كانت ولمَّ 

ألن التاء تسقط من فعله ؛ ث التي یخرج بها اسم الفاعل على التأنیث لتأنی

ذات طالق،  بمعنى ،طالق :اري على الفعل كما قالواغیر الج الوصف المؤنث

على أنها وخرجت التاء  ،كان ثبوت التاء مشكال؛ وحائض بمعني ذات حیض 

وٕاذا جاز دخول  ،نثن ذلك جریانها صفة على مؤ وحسَّ  ،للمبالغة كما في راویة

                                                 

 ،٣/٤٥ومعاني القرآن وٕاعرابه  ،٣/١٦٣والمقتضب  ،٣/٣٨٥،٣٨٢الكتاب  :) انظر(١

 ،٤/١٣٥ ،٢/٣٧وشرح كتاب سیبویه  ،٣/٨٣واألصول في النحو ،٥/٢٧١

وشرح الشافیة  ،٢/٨١المفصل ، وشرح ١٥٥والكشاف ص  ،١/١٥٣،١٥٢والخصائص

  .٤/٤٤٧والدر المصون  ،٣/٤١٥، وشرح الكافیة ٢/٨٥

  .٣/٨٥وشرح الشافیة  ،٣/٣٨٢) انظر الكتاب (٢

  .٣٨٢/ ٣) الكتاب (٣

  .) من سورة اْلَحاقَّة٩) اآلیة رقم ((٤

  .٣/٤١٥وشرح الكافیة  ،١٢٣٦/ ٢التبیان  :) انظر(٥

  .٣/٨٥وشرح الشافیة للرضي  ،٢/٣٧شرح كتاب سیبویه للسیرافي  :) انظر(٦

  .٢/٣٧) شرح كتاب سیبویه (٧



 
 

  
 } ٢٩٣     {
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 :التاء على المصدر وصًفا للمؤنث وهو لیس على صیغة اسم الفاعل نحو

  )١(.كان دخولها على اسم الفاعل أولى وأحرى ،امرأة عدلة

  .جًمعا َفاِعَلة ـ ٦ 

 ،الشاربة :وذكروا من ذلك ،للداللة على معنى الجمع َفاِعَلةتستعمل 

  )٢( .ةلَ ابِ والسَّ  ،والواردة

أن وجه داللتها على الجمع أنها جمع  )ـه ٦١٧( خوارزميوذكر ال   

  )٣(.سابل ،ووارد ،ومفرداتها شارب ،لفاعل

 ،الشاربةوذكر ابن یعیش أنه فاعل أنث لفظه على إرادة الجماعة 

  والسابلة  ،والواردة

"شاِربة"، و"واِردة"، و"ساِبلة"، فالشاِربُة: الجماعة  "  :قال ابن یعیش

ولهم ماُؤه، والواردُة والسابلُة: أبناء السبیل، والتأنیُث على على َضفَّة النهر، 

  )٤( .الجماعة الشاربة والواردة والسابلة " :إرادة

سابلة  :هذا بأن التاء في نحو)ه٦٤٦(وقد أوضح ابن الحاجب 

على كل جماعة  انهاا كانت ضاربة یصح جریضاربة ؛ ولمَّ  :بمنزلتها في نحو

فیها من الداللة على الجمعیة لكن  ،اعة أیًضاسابلة على الجم صح أن تجري

  )٥(.ة على الجماعة بحذف الموصوفدالَّ ا لیس في ضاربة لكثرة استعمالها م

أن دخول التاء للفرق بین الواحد والجمع  )ـه ٦٦٩(وذكر ابن عصفور

  )٦(.قلیل

ونقل أبو حیان عن بعض النحاة  قیاسه في الجمع المأخوذ من لفظ 

  )٧(.الفعل

                                                 

والتبصرة  ،١/١٥٤،١٥٣والخصائص  ،٤/١٣٦شرح كتاب سیبویه  للسیرافي  :) انظر(١

  .٦٠٧/ ٢والتذكرة 

 .١/١٤٩وارتشاف الضرب  ،٢٠٠المفصل ص  :انظر )٢(

 .٢/٣٩٠انظر: التخمیر  )٣(

 .٥/١٠٠شرح المفصل  )٤(

 .١/٥٣١شرح المفصل انظر: اإلیضاح في  )٥(

 .٧٢/  ٢انظر: المقرب  )٦(

 .٢/٦٣٨انظر: ارتشاف الضرب  )٧(



 
 

  
 } ٢٩٤     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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  .وصًفا لمذكر مبالغة ِعَلةَفاـ ٧

 ،ةوقَ رُ وفَ  ،رجل عالمَّة  :تلحق التاء صیغ المبالغة أوصاًفا لمذكر نحو

  )١(.لتأكید المبالغةارة ؛ ذَ هْ ومِ صیرة ، وبَ 

 للكثیرِ " راِوَیةٌ : "قالوا وصًفا لمذكرة مبالغة )فاعل(وتلحق التاء أیًضا 

 ُیكَثرُ : أي راویٌة، وَبْغلٌ  راویٌة، بعیرٌ  :ذلك ومن ر،الشع راویةُ  رجل: یقال ،الروایة

رادة إوصًفا لمذكر مبالغة  َفاِعَلةوقد ذكر بعض الصرفیین  ،علیه االستسقاء

بالشذوذ وٕانما حكایة للمسموع منها عن المستعمل المدح أو الذم دون وصف ا

 وأبو عبیدة، ،، والفراء)ـه ١٨٩( الكسائي :ب ومن هؤالءالعر 

وابن جني،  )ـه ٣٧٧( لسیرافي، والفارسي، والمبرد، وا)٢١٥(واألخفش

  )٣( .)ـه ٧٦١( وابن یعیش، وابن هشام ،)ـه ٤٣٣()٢(والهروي

 هي بما الموصوف لتأنیث تلحق لم ذلك نحو في الهاء : "قال ابن جني

 الغایة بلغ قد فیه هي بما الموصوف هذا أن السامع إلعالم لحقت وٕانما ،فیه

  )٤(والمبالغة ".  الغایة تأنیث من أرید لما أمارة الصفة تأنیث فجعل ،والنهایة

  )٥( :مبالغة في وصف المذكر قول الشاعرلل َفاِعَلةومن شواهد مجيء 

                                                 
وشرح التسهیل  ،٢/٢٠١والخصائص  ،٢/٢٢٠) انظر: المذكر والمؤنث البن األنباري ١(

٣/٣٣٧. 

أخذ عن  ،نزیل مصر ،هو: أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي النحوي اللغوي )٢(

وله رئاسة المؤذنین بجامع عمرو بن  ،د بن محمد الهرويصاحب الغریبین أبي عبید أحم

وكتاب أسماء  ،وكتاب أسماء األسد ،شرح الفصیح ومختصره :له من الكتب ،العاص

معجم  :توفي بمصر یوم األحد ثالث المحرم سنة ثالث وثالثین وأربعمائة. انظر .السیف

 .١٩٥/ ٣وٕانباه الرواة  ،٦/٢٥٧٩األدباء لیاقوت 

ومجاز القرآن  ،٦٠والمذكر والمؤنث للفراء ص ،١٢٥ا تلحن فیه العامة ص ) انظر: م٣(

وشرح كتاب  ،٣/١٠٩١والكامل   ،١/٣١٤، ومعاني القرآن لألخفش ٢/٢٧٧ ،١/١٥٨

 ،١/١٥٣،٢/٢٠٣والخصائص  ،٣٧٦والتكملة ص ،٣٨٣، ٤/١٣٥، ١/٣٢٥سیبویه 

 .٢١٨هد ص، وتخلیص الشوا٥/٩٨وشرح المفصل  ،٢/٧٩٣ ،١/١٩٩وٕاسفار الفصیح 

 .٢/٢٠١) الخصائص ٤(

 ،١/١٥٨وهو من شواهد  مجاز القرآن  ،وهو لرجل من بني كالب ،) البیت من الكامل(٥

وشرح أبیات إصالح المنطق البن  ،٤٦٣/ ١والكامل  ،٢٦٦/ ٢وٕاصالح المنطق 



 
 

  
 } ٢٩٥     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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  ُمِغلَّ اإلصَبعِ  َخاِئَنة.. للغدِر .َحدَّْثَت نفَسك بالوفاِء ولم َتُكنْ 

  الالِفَظهْ  ِمنَ  ُجوًدا َفَأْجَود.. .ُیْرَتَجى َخیُرها الِتي فأمَّا   :)١(وقوله 

  )٣( .الِقَطة " ساِقَطةٍ  " لُكلِّ و ،)٢(.َالِفَظٍة " ِمنْ  : " أْسَمحُ ومن أمثالهم

والشیخ خالد  ،، وابن مالك)ـه ٣٢٨( ابن األنباري :وذهب جماعة منهم

إرادة المبالغة في الوصف یقتصر  لمذكرإلى أن دخول التاء على فاعل وصًفا 

غ المبالغة شاذ ؛ فدخولها وٕاذا كان دخول التاء على صی ،فیه على المسموع

  )٤( .على فاعل أشذّ 

 مع مذكر من وجعله"  :للمبالغة )كافَّة(قال ابن مالك رادَّا كون التاء في 

وبابه مقصور على السماع،  ،وال یتأتى ذلك إال بجعل تائه للمبالغة مؤنثًا، كونه

 ،وَفُروَقة ،وال یتأتي غالًبا ما هي فیه إال على أحد أمثلة المبالغة كـ (نسَّابة

. فإن َفاِعَلة) وكافةَّ بخالف ذلك، فبطل أن تكون منها، لكونها على وِمْهَذارة

ألن لحاق تاء المبالغة ألحد أمثلة  ؛ حملت على شاذ الشاذ )راویة(لى حملت ع

المبالغة شاّذ ولما ال مبالغة فیه أشذ فیعبر عنه بشاذ الشاذ، والحمل على 

  )٥(" !اذ الشاذ مكروه فكیف على شاذ الش

                                                                                                                     

مبالغة في  :خائنة  :والشاهد ،كنایة عن الخیانة :. ومغل اإلصبع٤٦٠السیرافي  ص 

  .خائن

وهو في ملحقات دیوانه بشرح األعلم ص  ،وینسب لطرفة بن العبد ،البیت من المتقارب) ١(

والشاهد هنا  ،٢١٨وتخلیص الشواهد ص  ،١/١٤٠وشرح التسهیل البن مالك  ،١٧٠

 .وهو البحر ودخلت التاء للمبالغة )الالفظة(

فال  .عنز أو الرحىأما على تفسیرها بالدجاجة أو ال ،) على تفسیر الالفظة بالدیك أو البحر٢(

  .١/٣٥٣مجمع األمثال  :انظر .شاهد فیه

وأراد القًطا فأدخل الهاء  ،لكل كلمة یخطئ بها إنسان من یحفظها ویحملها عنه :) أي٣(

 .٢/١٩٣ومجمع األمثال  ،١٠٩انظر: الفاخر للمفضل بن سلمة ص  .للمبالغة

 .١/٦٠٠یح ، والتصر ٢/٣٣٨،٣٣٧وشرح التسهیل  ،٢/٢٢٠المذكر والمؤنث  )٤(

 .٢/٣٣٨،٣٣٧) شرح التسهیل ٥(
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هذا مجرد دعوى وال "  :كالم ابن مالك بقوله )ـه٨٥٥(وقد رد العیني

  )١(برهان فیه " 

لغة مسموع عن وصًفا للمذكر إرادة للمبا )َفاِعَلة(والحاصل أن استعمال 

 ،بل ذهب بعضهم إلى شذوذه ،ولم یذهب أحد إلى اقتیاسه .العرب شعرًا ونثرًا

  .حمله وتأویله على وجوه أخرىوال شك أن بعض المسموع منه یمكن 

  .اسًما لآللة َفاِعَلةـ ٨

 ،)(ِمْفَعل یعالج به وینقل. وبناؤه مطرد علىاسم ما  :اسم اآللة   

وجاءت صیغ أخرى على  .والمفتاح ،والمصفاة ،كالمقص) ِمْفَعال(و )و(ِمْفَعلة

 )عولفا(و .إضرامها :َأي ،آَلة تأریث النَّار ،إراث :نحو )العَ فِ (غیر قیاس كـ

  )٢(.وحاسبة ،: ساقیةنحو )َفاِعَلة(و ،ساطور :نحو

یة الصیغ الثالث إلى جانب وقد أقر مجمع اللغة العربیة بالقاهرة قیاس

   .)٣() لتصبح الصیغ القیاسیة سبع صیغ اقتیاس صیغة (فعَّالة

قرت قیاسیتها وٕانما أُ  ،لیست مقیسة عند قدامى النحاة اسًما لآللة َفاِعَلةف 

  .اجة االستعمالا لححدیثً 

  

                                                 

 .٣/١١٢٦) المقاصد النحویة ١(

 .٢/٤٧٢وحاشیة الصبان ،٣/٢٨٧،٢٨٦والهمع  ،٢٤٠،٢٣٩انظر: المفصل ص  )٢(

 .٤٨انظر: مجموعة القرارات العلمیة لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة في خمسین عاًما ص ) ٣(
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ما ا: ِ  ًرا  

  . ا واة واع واس

 ،عادل :أي ،رجل عدل :مجيء المصدر في موضع اسم الفاعل نحو یكثر

 :{ ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْورًا}  أي :)١(ومنه قوله تعالى ،غامٌّ  :، أيَغم ٌّ  ویومٌ 

كما جاء اسم الفاعل على المصدر  ،على فاعل وعلى هذا جاء المصدر ،غائرًا

  : )٢(ومنه قول الشاعر   :قیاًما :أي،نحو: قم قائًما

  )٣( .َكالمِ  ُسوءُ  يِّ فِ  نْ مِ  اجً ارِ .. وال خَ .امً لِ سْ ُم الدَّْهَر مُ ال َأْشتُ  َقَسمٍ ى لَ عَ 

   )٤(.امجازً  الصیغتینویرى بعض الصرفیین أن هذا من قبیل التبادل بین 

" ومّما جاء من المصادر على "َفاِعل" قولهم: "الفاضلة"  :عیشقال ابن ی

بمعنى الَفضل واإلفضال، و"العاِفَیة" بمعنى الُمعافاة، ُیقال: "عافاه اُهللا، وأعفاه 

و"العاقبة" من قولهم: "َعَقَب فالن مكاَن أبیه"، أي: َخَلَفُه،  معافاًة وعاِفَیًة".

والدَّل  ": الدَّّل من قولهم: "فالنُة حسنُة الدَّاللِ وعاقبُة كل شيء: آِخُره...و"الدالَّةُ 

: {َلْیَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبٌة}  )٥(و"الكاِذَبة" من قوله تعالى نِج.والدالَِّة"، وهو كالغ

أي: من َبَقاٍء،  ،: {َفَهْل َتَرى َلُهْم ِمْن َباِقَیٍة})٦(بمعنى الِكذب، ونحوه قوله تعالى

  )٧(". وضع المصادرضعت مو ماء والحق أنها أس

                                                 
   .) في سورة الملك٣٠) من اآلیة رقم ((١

بدال  )حلفة(ویروى في كتب النحو  ،٥٣٩وهو للفرزدق في دیوانه ص  ،البیت من الطویل )(٢

والمقتضب  ،١/٣٤٦من شواهد الكتاب  وهو ،سوء)(قسم) و (زور) بدال من (من 

وال یخرج  :والتقدیر ،خارًجا)  حیث نصب على المصدریة تأكیًدا(والشاهد  .٣/٢٦٩

  .فخارج مصدر على زنة فاعل .خروًجا

وشرح المفصل البن یعیش  ،٧٩/ ٣والتخمیر  ،١٥٦/ ١والكامل  ،٤/٤٣الكتاب   :انظر )(٣

٥٠/ ٦.  

وشرح مراح  ،١/١٧٦وشرح الشافیة للرضي  ،٥٢/ ٦شرح المفصل البن یعیش  :) انظر(٤

  .١٨األرواح لدیكنقوز ص 

  .) في سورة اْلَحاقَّة٢) اآلیة رقم ((٥

  .) في سورة اْلَحاقَّة٨اآلیة رقم ( )(٦

  .٦/٥٢) شرح المفصل (٧
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حقیقة مشتركة بین المصدر واسم  )َفاِعَلة(أن وزن  وذهب بعضهم إلى

 ،كاذبة والغیةللثالثي كا تأتي مصدرً  ،من أمثلة المصدر )َفاِعَلة(ف ،الفاعل

إنها  :وقیل ،والفاضلة بمعنى اإلفضال ،بمعنى المعافاة العافیةك ولغیر الثالثي

    )١(.من غیر الثالثي أسماء مصادر

" وهذه المصادر التي شذت عن  :ما ذكره أبو حیان بقوله والتحقیق

القیاس أكثرها یسمیها معظم النحاة أسماء مصادر ال مصادر، ویسمیها بعض 

  )٢("  اللغویین مصادر لفعل لم تجر علیه وال مشاحة في االصطالح.

فمصطلح أسماء المصادر أطلق على هذه المصادر المسموعة لشذوذها 

  .سة الصرفیینعن أقی

 بعض الصرفیین وذلك أن ،من المصادر القیاسیة لیست )َفاِعَلة(فصیغة 

فیحفظ ما ورد منه  ،ها في لغة العرب قلیل ال یرقى إلى القیاسدو أن ور یرى 

 ،وأبو حیان ،وابن مالك ،، وابن الحاجبالمبرد :ومن هؤالء ،وال یقاس علیه

   )٣(.، والشهابوالسیوطي ،والشیخ خالد ،والسمین

والمصدر اآلتي  ،" تاء المبالغة في غیر أبنیة المبالغة :قال الشیخ خالد

  )٤(". فال یقاس علیهما؛  موقوفان على السماع َفاِعَلةوزن   على

غیر  في لغة العرب اكثیرً  مصدرًا وردت َفاِعَلةن أ الصرفیین ویرى بعض 

   :ؤالءومن ه ،أنهم لم یصرحوا بجواز القیاس على ما ورد من المسموع

  )٥(.والزمخشري ،)ـه٣٧٠( واألزهري ،الزجاج

                                                 
وتمهید القواعد  .١/١١٢وشرح الشافیة للیزدي  ،٣/٤٦٩شرح التسهیل البن مالك  :) انظر(١

٣٨٠٥/ ٨.  

  .٢/٤٩٩ ارتشاف الضرب) (٢

والتسهیل ص  ،١/٦٠٣واإلیضاح في شرح المفصل  ،٤٦٣،٢٥٦/ ١الكامل  :) انظر(٣

/ ٤الدر المصون و  ،٧/٢٣٤،٢٣٣والبحر المحیط  ،٢/٤٨٩الضرب رتشاف او  ،٢٠٧

والهمع  ،٤٩وشرح القصیدة الكافیة في التصریف ص  ،١/٦٠٠والتصریح  ،٥٤٨

  .٤٠١/ ١وحاشیة الشهاب  ،٣/٢٨٥

  .٦٠٠/ ١) التصریح (٤

، والكشاف ص )جعر( ٣٦٢/ ١وتهذیب اللغة  ،١٢٩/ ٢معاني القرآن وٕاعرابه  :) انظر(٥

  .٢٢٠والمفصل ص  ،٨٦١
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 َفاِعَلةالجواعر: جمع الجاعرة، َوُهَو الَجْعر، أخرجه على : " قال األزهري  

ِبل ُرغاَءها،  :َأي ،وفواعل َوَمْعَناَها اْلمصدر، َكَقْول اْلَعَرب: َسِمعت رواغي اإلِْ

َعاِفَیة مصدر َوَجمعَها َعواٍف. ُثغاءها. َوَكَذِلَك الْ  :َأي ،َوسمعت ثواغي الشَّاء

 ـ  َأي َلْیَس َلَها دونه ،{َلْیَس َلَها ِمْن ُدوِن اللَِّه َكاِشَفٌة} :ـجّل َوعزـ )١(َوَقاَل اهللا 

. َومثله اَلْغوً  :َأي ،: {َال َتْسَمُع ِفیَها َالِغَیًة })٢( كْشٌف َوُظُهور. َوَقال ـ  جلَّ وعزّ 

  )٣(العرب ".  كثیٌر ِفي َكَالم

في المصادر غیر عزیزین،  َفاِعَلةوالفاعل وال"  :وقال الزمخشري  

  )٤(". كالخارج والقاعد، والعافیة والكاذبة

واختلف  ،مصدرًا في لسان العرب توردقد   )َفاِعَلة(فالحاصل أن  

إال أنهم اتفقوا على قصره على  ،الصرفیون في قلة المسموع منه وكثرته

وورد مصدرًا للفعل الثالثي وغیره خالًفا لمن  ،یهفال یجوز القیاس عل ،السماع

وأن إطالق اسم المصدر علیه إشارة إلى عدم جریانه على  ،خصه بالثالثي

  فعله، وجعله قاصرًا على السماع وعدم قیاسیته.  

                                                                       

  .واهللا أعلم

                                                 

 .جمفي سورة الن )٥٨اآلیة رقم ( )١(

 .) في سورة الغاشیة١١اآلیة رقم () ٢(

  ).جعر( ٣٦٢/ ١) تهذیب اللغة (٣

  .٨٦١) الكشاف ص (٤
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ما ا  

ِ  ًرا درا "

"   
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  .ًرا  اآن اِ  :ا اول

وقویت  ،في القرآن الكریم واحتمل كونها مصدرًا َفاِعَلة ةوردت صیغ   

  وضعفت إرادة المصدریة ،إرادة المصدریة فیها في بعض المواضع بمرجحات

  :كونه مصدرًاواحتمل  ،َفاِعَلةومما ورد على وزن  ،في مواضع أخرى

  َباِقَیة ـ١

  .{َفَهْل َتَرى َلُهْم ِمْن َباِقَیٍة}: )١(من قوله تعالى

  الدراسة

في لغة بني ، اوَبَقى َبْقیً  ،َبِقَي الشيُء َیْبَقى َبَقاءً و الَبَقاء: ِضدُّ الَفناء،    

یقال: ما  ،سم أیًضافي اال الُبْقَوى يكِ حُ و َكْعٍب، َواِالْسُم الَبْقَیا والُبْقَیا.  الحارث بن

  )٢(.واقیةمن  اهللا  باقیة، وال وقاهم  َبِقَیْت منهم

في  )باقیة( في نوع كلمة والمفسرون ،نالصرفیوو  ،وقد اختلف اللغویون 

  :وبیان اختالفهم على النحو التالي ،اآلیة الكریمة

محذوف مؤنث  ا وموصوفه ،ـ أن الكلمة على أصلها من الوصفیة١ 

فالتاء فیها فارقة بین المذكر  .علةأو فِ  ،نفس أو ،جماعة أو ،فئة :تقدیره

ومكي  ،النحاس :منهم جماعة الوجههذا  زوقد جوَّ  .والمؤنث لتأنیث الموصوف

 .)٦٧١( والقرطبي ،والرضي ،والعكبري ،والزمخشري ،)ـه ٤٣٧( بن أبي طالب

)٣(    

                                                 

 .) في سورة اْلَحاقَّة٨اآلیة رقم () ١(

  ).بقي( ٤/٣٣٠لسان العرب و  ،٥/٢٣٠العین   :) انظر(٢

والكشاف  ،١٢/٧٦٦٨والهدایة إلى بلوغ النهایة  ،إعراب القرآن للنحاس :) انظر(٣

  .٢١/١٩٥والجامع ألحكام القرآن  ،٢/١٢٣٦والتبیان  ،١١٣٥ص
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)١( )ـه ٥٠٢(الراغب وصححه 
  .السمینواستحسنه  ،

واألحسُن  ،من باقٍ  :أي ،للمبالغة :)  قیلَباِقَیةٍ التاء في (و  " :قال السمین

  )٢(." َأْن تكوَن صفًة لفرقٍة أو طائفة ونحو ذلك

وجّوز هذا  .والتاء فیها للوحدة ،ـ أنها مصدر على زنة اسم الفاعل٢

وابن ، والزمخشري، )ـه ٢٧٦(وابن قتیبة  ،وأبو عبیدة الفراء، :ماعة منهمج

  .)٣(آللوسيوالرضي، وا، الحاجب

ومجازها مجاز  ،ةمن بقیَّ  }َفَهْل َترى َلُهْم ِمْن باِقَیةٍ {قال أبو عبیدة " 

  )٤(." تقدیر فاعل  يالطاغیة مصدر وقّلما ما جاء المصدر ف

كي وحُ  ،وهذا ما أجازه الفراء .والتاء للمبالغة ،وصف لمذكرأنها ـ  ٣

  )٥(أیًضا عن ابن األنباري

من بقاٍء، َوُیَقال: َهْل  .}َهْل َترى َلُهْم ِمْن باِقَیٍة فَ  { وقوله: :قال الفراء   

  )٦(". ترى منهم  باقًیا؟، وكل َذِلَك ِفي العربیة جائز حسن

وهذا ما أجازه ابن  ،فیها للنقل من الوصفیة لالسمیةوالتاء  ،اسم ـ أنها٤

  )٧(.يوالفیروز آباد .والرضي  ،والقرطبي ،والزمخشري ،والراغب ،قتیبة

                                                 

  .١/٧٣المفردات  :) انظر(١

  .٤٢٦/ ١٠المصون  ) الدر(٢

 ،٤٨٣وغریب القرآن ص ،٢٦٧/ ٢و مجاز القرآن  ،١٨٠/ ٣معاني القرآن  :انظر )(٣

وروح المعاني   ،١/١٧٦،١٦٨، وشافیة ابن الحاجب وشرحها للرضي١١٣٥والكشاف ص

١٥/٤٨.  

  .٢/٢٦٧لقرآن ) مجاز ا(٤

  .٢٩/٤٢وروح المعاني  ،٨/٣١٦والبحر المحیط  ،٥/٣٥٧المحرر الوجیز  :) انظر(٥

  .١٨٠/ ٣) معاني القرآن (٦

والجامع ألحكام  ،١١٣٥والكشاف  ،١/٧٣والمفردات  ،٤٨٣غریب القرآن ص :) انظر(٧

   .٢/٢٢٠وبصائر ذوي التمییز  ،١/١٧٦، وشرح الشافیة ١٩٥/ ٢١القرآن 



 
 

  
 } ٣٠٣     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

 }َهْل َترى َلُهْم ِمْن باِقَیةٍ فَ  { :" وأما الباقیة في قوله تعالى :الرضيقال    

والهاء  ،أو شيء باقٍ  ،ویجوز أن یكون بمعنى نفس باقیة ،بمعنى بقاء :فقیل

  )١(.لالسمیة "

وضعت موضع المصدر مجازًا كما وضع المصدر و  .ـ أنها وصف ٥

ونحوه "  :بن یعیش قالوهذا ما ذهب إلیه ا .)٢(رجل عدل  :موضعها في نحو

: من َبَقاٍء، والحق أنها أسماء قوله تعالى: {َفَهْل َتَرى َلُهْم ِمْن َباِقَیٍة}  أي

  )٣(. "ضعت موضع المصادرو 

وٕانما هي  ،فلم تخلص مصدریة (باقیة) وزان فاعلة في اآلیة الكریمة

  .ال یأبها المعنى محتملة بتجویز وجوه أخرى

  

  

                                                 

  .١٧٦،١٥٧/ ١شافیة شرح ال )(١

  .١٨،١٧شرح مراح األرواح ص :) انظر(٢

  .٦/٥٢) شرح المفصل (٣



 
 

  
 } ٣٠٤     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  اْلَحاقَّة. ٢

  )} ٣(اْلَحاقَّة) َوَما َأْدرَاَك َما ٢( اْلَحاقَّة) َما ١( اْلَحاقَّة{ :)١(تعالىمن قوله 

  الدراسة

َوَجَب ُوُجوًبا..  :أي احقَّ الشْيء َیِحقُّ َحق� و  ،نقیض الباطل :الحق

    )  ٢( .لها فال كاذبة؛ : النازلة التي حقَّْت اْلَحاقَّةو 

في اآلیات الكریمة اختالًفا  )قَّةاْلَحا(وقد اختلف أهل العلم في نوع كلمة 

  :یسیرًا على النحو التالي

وهذا مذهب  .أو الساعة ،وهي اسم جامد للقیامة ،َفاِعَلة )اْلَحاقَّة( ـ أنَّ ١

 ،والراغب ،)ـه ٣٩٣( والجوهري ،والزجاج ،وابن قتیبة ،الفراء :جماعة منهم

  )٣(.)ـه ٧١١(وابن منظور ،والزمخشري

  )٤(.)ـه ١١٨( وقتادة ،)ـه ٦٨( سوهذا التفسیر البن عبا

الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء، التي  :اْلَحاقَّة"  :قال الزمخشري   

األمور من الحساب والثواب  هي آتیة ال ریب فیها. أو التي فیها حواقُّ 

ال  :: تعرف على الحقیقة، من قولكيفیها األمور، أ حقُّ التي تُ  أو ،والعقاب

  )٥(أحق هذا. " 

                                                 

 .في سورة اْلَحاقَّة ٣ـ١اآلیات  )١(

 .(حّق) ٣/٧،٦العین  :) انظر٢(

، ومعاني القرآن وٕاعرابه ٤٨٣غریب القرآن صتفسیر  ، و٣/١٧٩) انظر: معاني القرآن ٣(

، ولسان ١١٣٤، والكشاف ص ١/١٦٦والمفردات  ،(حق) ٤/١٤٦١والصحاح  ،٥/١٦٦

 (حق). ١١/٩٤٣العرب 

وانظر في معاني .٢٩/٣٩وروح المعاني  ،١١/٧٦٦٠الهدایة إلى بلوغ النهایة  :) انظر٤(

 .٣٠/١٠٣التفسیر الكبیر ):(اْلَحاقَّة

 .١١٣٤) الكشاف ص٥(



 
 

  
 } ٣٠٥     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

وٕانما هي  ،فلیست اسًما جامًدا ؛مراًدا بها المعنى الوصفي  َفاِعَلةها ـ أنَّ ٢

، ، وٕانما هي صفة غالبةعلى بابها من كونها وصًفا لموصوف مؤنث مقدر

 ،والشهاب ،وأجازه السمین )ه٣١٠( ، وهو مذهب الطبريللتأنیثوتاؤها 

  .)١( )ـه ١٣٩٣(والطاهر بن عاشور ،واآللوسي

وصف حذف  )٢(وظاهر كالمهم أنها على جمیع ذلك " :قال اآللوسي

  )٣(."ه بهذه الصفة وجریانه مجرى االسمموصوفة لإلیذان بكمال ظهور اتصاف

وهذا ما حكاه  .َفاِعَلةفهي مصدر على  )الحقّ (بمعني   )اْلَحاقَّة( ـ أنَّ  ٣

  )٤(.وأجازه الطاهر بن عاشور ،واآللوسي ،والسمین ،وأبو حیان ،ابن عطیة

ِصیَغُة َفاِعٍل ِمْن: َحقَّ الشَّْيُء ِإَذا ثََبَت  اْلَحاقَّة"  :لطاهر بن عاشور قال ا

َوْصًفا  )اْلَحاقَّة( ُوُقوُعُه، َواْلَهاُء ِفیَها َال َتْخُلو َعْن َأْن َتُكوَن َهاَء تَْأِنیٍث َفَتُكونُ 

ِمْثَل  َفاِعَلةْصَدٍر َعَلى َوْزِن ِلَمْوُصوٍف ُمَقدٍَّر ُمَؤنَِّث اللَّْفِظ، َأْو َأْن َتُكوَن َهاَء مَ 

َوالطَّاِغَیِة ِللطُّْغَیاِن، َوالنَّاِفَلِة،  ،اْلَكاِذَبِة ِلْلَكِذِب، َواْلَخاِتَمِة ِلْلَخْتِم، َواْلَباِقَیِة ِلْلَبَقاءِ 

لنََّظُر َعِن اْلَمرَِّة َواْلَخاِطَئِة، َوَأْصُلَها تَاُء اْلَمرَِّة، َوَلِكنََّها َلمَّا ُأِریَد اْلَمْصَدُر ُقِطَع ا

 :ِمْثُل َكِثیٍر ِمَن اْلَمَصاِدِر الَِّتي َعَلى َوْزِن فعلة غیر ُمرَاد ِبِه اْلَمرَُّة ِمْثُل َقْوِلِهمْ 

َأْي ِمْن  ،»ِمْن َحاقِّ َكَذا«ِإَذْن ِبَمْعَنى اْلَحقِّ َكَما ُیَقاُل  اْلَحاقَّةفَ  َضْرَبُة َالِزٍب.

   .)٥("َحقِّهِ 

                                                 

 ،٨/٢٣٤وحاشیة الشهاب  ،١٠/٤٢٣والدر المصون  ،٢٣/٥٦٦جامع البیان  :) انظر١(

 .٢٩/١١٢والتحریر والتنویر ،٢٩/٣٩لمعاني وروح ا

 .٢٩/٣٩روح المعاني  :انظر )المعاني التي فسرت بها كلمة (اْلَحاقَّة  :) أي٢(

 .٣٩/  ٢٩روح المعاني  )٣(

 ،١٠/٤٢٣والدر المصون ،٨/٣١٥، والبحر المحیط ٣٥٦/ ٥انظر: المحرر الوجیز  )٤(

 .٢٩/١١٢،١١١والتحریر والتنویر،٢٩/٤٠وروح المعاني

 .٢٩/١١٢،١١١) التحریر والتنویر ٥(



 
 

  
 } ٣٠٦     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

وٕانما جاز أیَضا كونها اسًما جاًمدا  ،للمصدریة )اْلَحاقَّة( فلم تتمحض

وجاز بقاؤها على األصل من كونها وصًفا لموصوف  ،أو الساعة ،للقیامة

  .الموصوف استغنى عنف غلب فیه الوصف مؤنث

  



 
 

  
 } ٣٠٧     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  َخاِئَنة. ٣

  .ِمْنُهْم } َخاِئَنة{َوَال َتزَاُل َتطَِّلُع َعَلى  :)١من قوله تعالى(  

  الدراسة

وخانه  ،السّر.  ونقیضها األمانة يمخالفة الحّق بنقض العهد ف :خیانةال

 :وخؤون وَخوَّان، والجمع َخاِئَنةفهو خائن و  ،واختانه ،َخْوًنا وخیانة وَمَخانة

  )٢(.خانة وَخَوَنًة وُخوَّان

  

وكان  ،في اآلیة الكریمة )َخاِئَنة(وقد اختلف العلماء في نوع كلمة 

  :خالفهم كالتالي

 ،ابن قتیبة :عة منهموٕالیه ذهب جما .فهي بمعنى خیانة ،ها مصدرـ أن١

 ،)٦٠٦( والرازي ،والزمخشري ،ومكي  ،وابن جني ،وأجازه النحاس ،والزجاج

  )٣(.واآللوسي ،والشهاب ،والسمین ،، وأبو حیانوالقرطبي ،والعكبري

نة ) في معنى خیانة، المعنى: ال تزال تطلع على خیاَخاِئَنة( " :قال الزجاج

): { ١في أسماِء المصادر كثیرة، نحو عافاه اللَّه عافیة، وقوله( َفاِعَلةمنهم، و 

  )٢َفُأْهِلُكوا ِبالطَّاِغَیِة } ".(

                                                 

  .) في سورة المائدة١٣) من اآلیة رقم ((١

  .٥٨٢/ ٢بصائر ذوي التمییز  :) انظر(٢

 ،١٢٩/ ٢ومعاني القرآن وٕاعرابه  ،٣٨٦غریب القرآن البن قتیبة ص تفسیر ) انظر: (٣

والعمدة في غریب القرآن ص  ،١/٢٨٧، والمحتسب ٢٨٢/ ٢ومعاني القرآن للنحاس 

والجامع  ،١/٤٢٧والتبیان ،١٩٣/ ١١والتفسیر الكبیر  ،٢٨٣والكشاف ص  ،١٢١

وحاشیة  ،٤/٢٢٤والدر المصون  ،٣/٤٦٢والبحر المحیط  ،٧/٣٨٢ألحكام القرآن 

  .٩٠/ ٦وروح المعاني  .٢٢٥/ ٣الشهاب 



 
 

  
 } ٣٠٨     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  .)على خیانة منهم(:)٣( ویعضد هذا الرأي قراءة من قرأ

 لتأنیث موصوفها المقدر ؛للتأنیث والتاء  ،ـ أنها على بابها من الوصف٢

 ،والنحاس ،ذا ما أجازه الزجاجوه .)أو فعلة ،قیدةأو ع ،أو فرقة ،نفس(بـ 

 ،والشهاب ،والسمین ،وأبو حیان ،والعكبري ،والزمخشري ،والراغب ،ومكي

  )٤(.واآللوسي

أو  ،على خیانة أو على فعلة ذات خیانة : َخاِئَنةَعَلى "  :قال الزمخشري 

  )٥". ( َخاِئَنةأو فرقة  ،على نفس

ذهب أبي وهذا م .وزیدت التاء للمبالغة ،كروصف للمذ )َفاِعَلة(ـ أنها  ٣

  )٦والسمین.( ،وأبو حیان ،والزمخشري ،والجوهري ،وحكاه الزجاج ،عبیدة

أي على خائن منهم، والعرب تزید » ِمْنُهمْ  َخاِئَنةَعلى « :قال أبو عبیدة

مة" يالهاء ف   )٧(.المذّكر كقولهم: هو راویة للشعر، ورجل عالَّ

  :واستدلوا بقول الشاعر 

  ُمِغلَّ اإلصَبعِ  َخاِئَنةً .. للغدِر .َحدَّْثَت نفَسك بالوفاِء ولم َتُكنْ 

                                                                                                                     

  .) في سورة اْلَحاقَّة٥٩() من اآلیة رقم (١

  .١٢٩/ ٢) معاني القرآن وٕاعرابه (٢

/ ١واإلتحاف  ،٣٨ءة البن محیصن في مختصر شواذ القرآن البن خالویه ص) القرا(٣

  .٤٦٢/ ٣ .والبحر المحیط ،٢/١٧٠ولألعمش في المحرر الوجیز  ،٥٣٢،٥٣١

/ ١والمفردات  ،٢/٢٨٢ومعاني القرآن للنحاس  ،١٢٩/ ٢معاني القرآن وٕاعرابه  :) انظر(٤

والدر المصون  ،٣/٤٦٢طوالبحر المحی ،٤٢٧/ ١والتبیان  ،٢٨٣والكشاف ص ،٢١٧

  .٩٠/ ٦وروح المعاني  ،٢٢٥/ ٣، وحاشیة الشهاب ٤/٢٢٤

  . ٢٨٣) الكشاف ص (٥

، والصحاح للجوهري ٢/١٢٩ومعاني القرآن وٕاعرابه للزجاج  ،١/١٥٨مجاز القرآن  :) انظر(٦

  .٤/٢٢٤والدر المصون  ،٤٦٢/ ٣، والبحر ٢٨٣والكشاف ص  ،٥/٢١٠٩

  .١/١٥٨) مجاز القرآن (٧



 
 

  
 } ٣٠٩     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  )١(.قلیلة )فاعل(واآللوسي بأن تاء المبالغة في  ،وضعفه الشهاب 

حكاه و  ،وهو مذهب المبرد .وصف وضع موضع المصدر ،َفاِعَلةـ أنها  ٤

  )٢(.والفیروزآبادي ،والراغب ،ومكي ،أبو عبیدة

هاهنا الخیانة، والعرب » منهم َخاِئَنة«: " وقد قال قوم بل قال أبو عبیدة 

فى موضع المصدر كقولهم للخوان مائدة، وٕانما المائدة » َفاِعَلة«قد تضع لفظ 

  )٣التي تمیدهم على الخوان".(

؛ ألنه قد ورد ما یعضد ذلك  َفاِعَلة) هنا مصدر على َخاِئَنةفاألظهر أن (

  .الشواذ بقراءة (خیانة) في

                                                 

  .٦/٩٠وروح المعاني  ،٣/٢٢٥حاشیة الشهاب   :نظر) ا(١

 ،٣/١٦٤٦والهدایة إلى بلوغ النهایة ،٤٦٣/ ١الكامل و  ،١٥٩/ ١مجاز القرآن  :) انظر(٢

  .٢/٥٨٢، وبصائر ذوي التمییز١/٢١٧والمفردات 

  .١٥٩/ ١) مجاز القرآن (٣



 
 

  
 } ٣١٠     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  .خاصَّة .٤

ة{َواتَُّقوا ِفْتَنًة َال ُتِصیَبنَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُكْم )١( :من قوله تعالى   .}خاصَّ

  الدراسة

ُه ِبالشَّْيِء یُخّصه َخص�  وَخُصوِصّیًة وُخُصوِصّیًة،  اوُخصوصً  اَخصَّ

یَصى   ره.وخّصَصه واْختّصه: َأْفَرَده ِبِه ُدوَن َغیْ  ،وِخصِّ

والخصوصّیة والّتخّصص: تفّرد بعض الشيء  الّتخصیص واالختصاصف

 :َواِالْسمُ  .بما ال یشاركه فیه الجملة، وذلك خالف العموم، والّتعّمم، والّتعمیم

ّیة َوالْ  ةالَخُصوِصّیة والُخُصوِصّیة والِخصِّ یَصى خاصَّ   ).٢. (والِخصِّ

ة(وقد ذهب إلى القول بمصدریة    )٣(.وابن جني ،الفراء، والزجاج )خاصَّ

وذهب الخلیل في قولهم: ما بالیت بالة، أنها في األصل "  :ابن جنيقال 

بالیة كالعاقبة والعافیة، فحذفت المها تخفیًفا. ومنه قوله سبحانه: {ال َتْسَمُع 

ةِفیَها الِغَیًة} أي: لغًوا. ومنه قولهم: مررت به    )٤(." ؛ أي: خصوًصاخاصَّ

  ع.جمَ ولم تُ  ،ثنَّ ولمَّا كانت مصدرًا لم تُ 

والطاهر بن عاشور  ،والسمین ،وأبو حیان ،)ـه ٥٤٢( هب ابن عطیةوذ

) ونصبها ٥(.وصف على بابهفهي  ،إلى أنها في األصل صفة لمصدر محذوف

 ،)الَِّذینَ أو من الموصول ( ،)ُتِصیَبنَّ إما من الضمیر المستتر في (على الحال 

  ).َظَلُمواواو الجماعة في ( من أو

تصیبنَّ الذین ظلموا ولم َیْظلم غیُرهم، بمعنى أنهم المعنى: واتقوا فتنًة ال و 

. أو ال تختص بإصابتها الذین ظلموا اختصوا بالظلم ولم یشاركهم فیه غیرهم

  .بل تعمهم وغیرهم

                                                 
  .) في سورة األنفال٢٥) من اآلیة رقم ((١

 ١٣/١١٧٣ولسان العرب  ،١٩٨/ ١والمفردات  )،صص(خ ١٠٧٣/ ٣الصحاح  :) انظر(٢

  .)خصص(

  .١/٢٨٧والمحتسب  ،٣٦٠/ ٢و معاني القرآن وٕاعرابه  ،١/٤٣٦معاني القرآن :) انظر(٣

  .٢٨٧/ ١) المحتسب (٤

  .٥٩٤،٥٩٣/ ٥، والدر المصون ٤/٤٧٩والبحر  ،٢/٥١٦المحرر الوجیز  :انظر )(٥
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ةو " :قال صاحب التحریر والتنویر اْسُم َفاِعٍل ُمَؤنٍَّث ِلَجَرَیاِنِه َعَلى  خاصَّ

ِألَنََّها  ؛ َوِهَي َحاٌل ُمِفیَدةٌ  ،ِمْن َضِمیِر ُتِصیَبنَّ  ِفْتَنًة َفُهَو ُمْنَتِصٌب َعَلى اْلَحالِ 

  )  ١".(اْلَمْقُصوُد ِمَن التَّْحِذیرِ 

ةإلى أن آبادي  والفیروز ،وابن منظور ،والراغب ،الجوهري وذهب  خاصَّ

ةفال اسم نقل عن الوصفیة إلى االسمیة.   )٢(.خالف العامة خاصَّ

وٕانما  ،في هذا الموضع َفاِعَلةة مصدریفلم تتفق كلمة أهل العلم على 

واالنتقال عنه إلى  ،دخلها من األوجه البقاء على أصلها من الوصف المؤنث

واالقتصار في الداللة على  الذات بعد أن كان مدلولها الحدث  ،االسمیة

  .والذات

                                                 
  .٣١٨/ ٩) التحریر والتنویر (١

 ١٣/١١٧٣ولسان العرب  ،١٩٨/ ١والمفردات  )،(خصص ١٠٧٣/ ٣لصحاح ا :) انظر(٢

  .٥٤٧/ ٢، وبصائر ذوي التمییز )(خصص
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  .َخاِطَئة .٥

  .اُت ِباْلَخاِطَئِة}{َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن َقْبَلُه َواْلُمْؤَتِفكَ  :)١(من قوله تعالى

  الدراسة

 وَخِطَئ الرجُل َیْخَطأ ِخْطًأ، ،وقد أخطأَ  ،ضد الصواب :والَخَطاء ،لَخَطأا

  )٢(وِخْطَأًة: أذنب.

: َأْخَطَأ )ـه ٢١٥( َأبو َعِليٍّ اْلَفاِرِسيُّ َعْن َأبي َزْیدٍ  ى" َحكَ  :قال ابن منظور

، كالعافیِة والجازیِة. َوِفي التَّْنِزیِل: { اِعَلةفَ ، جاَء ِباْلَمْصَدِر َعَلى َلْفِظ )٣(خاِطئًة 

    )٤( .َواْلُمْؤَتِفَكاُت ِباْلَخاِطَئِة }

وٕانما  ،مصدرًا َفاِعَلةهنا  )ولم تتفق كلمة أهل العلم على أن (خاطئة

  :اختلفوا على النحو التالي

وأجازه  ،والزجاج ،وٕالیه ذهب الفراء ،َفاِعَلةمصدر على  )خاطئة( ـ أنَّ ١

والطاهر بن  ،واآللوسي ،والشهاب ،والسمین ،والرازي ،وابن عطیة ،لزمخشريا

    )٥(عاشور 

َوَهاُؤهُ  َفاِعَلة" َواْلَخاِطَئِة: ِإمَّا َمْصَدٌر ِبَوْزِن  :قال صاحب التحریر والتنویر

رَِّة... ". َهاُء اْلَمرَِّة اْلَواِحَدِة َفَلمَّا اْسُتْعِمَل َمْصَدرًا َقَطَع النََّظَر َعِن اْلمَ 
)٦(  

 للتأنیث لموصوفهاوالتاء  ،على بابها من الوصف َفاِعَلة )خاطئة(ـ أن ٢

على ،ووصفها بالخاطئة ،أو جمًعا بالذنوب أو الخطایا،علةالمقدر مفرًدا بالفَ 

وصف المعنى بما توصف بأو مبالغة  ،للنسب بمعنى ذات خطإ َفاِعَلةتقدیر أن 
                                                 

 .) من سورة اْلَحاقَّة٩) اآلیة رقم (١(

 .)خطأ( ١٤/١١٩٢لسان العرب  :انظر )٢(

وأخطأت ِإخطاء،  ،أخطأ َخَطأ،خطئت من الخطیئة:" وتقول:١٩) في كتاب الهمز ص٣(

 ."الَخَطأ  :واالسم

 .. (خطأ)١٤/١١٩٤،١١٩٣) لسان العرب ٤(

 ،١١٣٥والكشاف ص ،٥/١٦٧ومعاني القرآن وٕاعرابه  ،٣/١٨٠معاني القرآن  :) انظر٥(

وحاشیة  ،١٠/٤٢٦والدر المصون  ٣٠/١٠٥والتفسیر الكبیر  ،٥/٣٥٨والمحرر الوجیز 

 .٢٩/١٢١والتحریر والتنویر  ،٢٩/٤٢وروح المعاني  ،٨/٢٣٦الشهاب 

 .٢٩/١٢١ر والتنویر) التحری٦(
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وأجازه  ،والراغب ،مكي ذهب وٕالیه .أصحابها ألن الخاطئ،مجاًزاأو  به الذات،

  )١(.، والسمینوالعكبري ،والرازي ،الزمخشري

َعَلى النََّسِب، ِمْثُل  إ(ِباْلَخاِطَئِة) َأْي َجاُءوا ِباْلَفْعَلِة َذاِت اْلَخطَ  :قال العكبري

  .)٢(َتاِمٍر، َوَالِبنٍ 

 َفاِعَلةلى زنة على أنه مصدر ع ،أاْلخاِطَئِة أي بالخط" ِ   :وقال اآللوسي

وهو حقیقة  ،أو بالفعلة أو األفعال ذات الخطأ العظیم على أن اإلسناد مجازي

ا إّال إذا كان صاحبه بلیغ ألنه ال یجعل الفعل خاطئ ؛ العظم واعتبار،ألصحابها

  )٣("للنسبة ویجوز أن تكون الصیغة ،إالخط

 ول الفیروزوهو ظاهر ق ،والتاء للنقل من الوصفیة لالسمیة ،ـ أنها اسم٣

  )٤(.سر الخاطئة بالذنوب والخطایاویؤیده من فَّ  ،آبادي

ّذنب َخاِطَئًة في قوله تعالى: قال الفیروز آبادي: " وقد یسّمى ال

  )٥("الذنب العظیم، وذلك نحو قولهم: شعر شاعر. َواْلُمْؤَتِفَكاُت ِباْلَخاِطَئِة}، أي:{

فیجوز أن  ،للمصدریةولكنها لم تتمحض  ،َفاِعَلةخاطئة) (فالحاصل أن 

على بابها من الوصف  َفاِعَلةویجوز أن تكون  ،تكون بمعني الخطإ مصدرًا

ویجوز أن تكون قد خرجت عن أو تكون  ،لموصوفها المؤنث المفرد أو الجمع

بابها من الوصف المراد به الوصف وصاحبه إلى الداللة على المعنى 

الذنب، والمعنى یقبل جمیع ى وهو الموصوف فقط بصیرورته اسًما السم المعن

  .األوجه الواردة

                                                 

 ،١١٣٥، والكشاف ص١/٢٠٢والمفردات  ،١١/٧٦٦٨الهدایة إلى بلوغ النهایة  :) انظر١(

، والدر ٢/١٢٣٦والتبیان ،٣٠/١٠٦،١٠٥والتفسیر الكبیر  ،٣٥٨/ ٥والمحرر الوجیز 

 .٢٩/١٢١، والتحریر والتنویر ٢٩/٤٢، وروح المعاني ٤٢٦/  ١٠المصون 

 .٢/١٢٣٦التبیان  )٢(

 .٢٩/٤٢ح المعاني رو  )٣(

 .١١/٧٦٦٨والهدایة إلى بلوغ النهایة  ،٢٣/٥٧٦انظر: جامع البیان ) ٤(

 .٢/٥٥٣) بصائر ذوي التمییز ٥(
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  .{َخاِلَصٌة}. ٦

قویت إرادة ) ١(في خمسة مواضع من القرآن الكریم  {َخاِلَصٌة}وردت 

عزَّ (واهللا  .المصدر في بعضها وضعفت في بعض آخر حسب مقتضى المعنى

  .أعلم بمراده )وجلَّ 

  الدراسة

ًصا وَخالًصا: ِإذا َكاَن َقْد َنِشَب ُثمَّ َنجا َخَلص الشَّْيُءـ ِباْلَفْتِح ـ َیْخُلص ُخُلو 

وَسِلم، وخاَلَصُه في الِعشرة، أي: صافاه، والخاِلصُة: اِإلْخالُص، وهذا الشئ 

ةخالصًة لك، أي    ) ٢(.خاصَّ

   :مصدرًا محتمال كونها {َخاِلَصٌة}من مواضع ورود  

ْنَعاِم َخاِلَصٌة ِلُذُكوِرَنا { َوَقاُلوا َما ِفي ُبُطوِن َهِذِه اْألَ )٣(أوألـ قوله تعالى:

  .َوُمَحرٌَّم َعَلى َأْزَواِجَنا}

ا فهو خالص كانوا یقولون في أجنة البحائر والسوائب: ما ولد منها حیَّ 

  .ال تأكل منه اإلناث، وما ولد منها میتا اشترك فیه الذكور واإلناث ،للذكور

على النحو  في هذه اآلیة {َخاِلَصٌة}وقد اختلف أهل العلم في نوع  

  :التالي

والتاء للتأنیث حمال على معنى  ،وصًفا على بابه َفاِعَلةـ أن خالصة ١

أو ألن ما في بطون األنعام أنعام  ،أو الجماعة ،؛ ألن المراد بها األجنَّة )ما(

  .لتأنیثها ثتمثلها ؛ فُأنِّ 

                                                 

 .٢٣٨المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم  ص :انظر )١(

 ).خلص( ١٤/١٢٢٧ولسان العرب  ،٣/١٠٣٧الصحاح  :انظر )٢(

 .) في سورة األنعام١٣٩من اآلیة رقم () ٣(
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 ،وأجازه الزمخشري ،ومكي ،وهذا ما أجازه الفراء، وقال به الزجاج 

  )١(.والشیخ خالد ،، والعكبري، والسمین)ـه ٥٧٧(اري األنبو 

هو على ضربین: أجودهما أن یكون  .}َخاِلَصٌة ِلُذُكوِرَنا{"  :قال الزجاج

 :ألنها في معنى الجماعة، كأنَّهم قالوا ؛ التأنیث اْلَخَبَر، وجعل معنى " ما " أنثَّ 

(َوُمَحرٌَّم) على لفظ ما،  ویردُ  .لذكورنا خالصة َجَماَعة َما ِفي ُبُطون هذه األنعام

والذي في بطون األنعام لیس بمنزلة بعض  .األنعام ه لتأِنیثوقال بعضهم أَنثَّ 

  ) ٢(  ".الشيءِ 

وهذا  ،والتاء للمبالغة ،وهي وصف مذكر ،ـ أنها وصف على بابه أیًضا ٢

وقال  ،وابن جني ،واختاره الطبري ،واألخفش ،)٣(الكسائي  :مذهب جماعة منهم

 ٦٩١( والبیضاوي ،والعكبري ،وابن عطیة ،وأجازه الزمخشري ،راغببه ال

  )  ٤(.)ـه

   ،)٦()خالٌص و( ،)٥()خالًصا( واستدل هؤالء بورود القراءة بالتذكیر فقد قرئ

                                                 

، والهدایة إلى بلوغ ٢/٢٣٨ومعاني القرآن وٕاعرابه  ،١/٣٥٨معاني القرآن للفراء  :انظر )١(

والتبیان  ،١/٣٤٣، والبیان في غریب إعراب القرآن ٣٤٨والكشاف ص ،٣/٢٢٠٢النهایة 

 .١/٦٠٠، والتصریح ٥/١٨٣، والدر المصون ١/٥٤٢

 .٢/٢٣٨معاني القرآن وٕاعرابه  )٢(

 .٢٢٠٣/ ٣والهدایة إلى بلوغ النهایة  ،٩٩/ ٢للنحاس  إعراب القرآن :انظر) ٣(

والمفردات  ،١/٢٣٢والمحتسب  ،١٢/١٥٠وجامع البیان  ،١/٣١٤انظر: معاني القرآن  )٤(

وٕاعراب القراءات الشواذ  ،٢/٣٥١والمحرر الوجیز  ،٣٤٨والكشاف ص ،١/٢٠٦

 .٢/١٨٥وأنوار التنزیل  ،١/٥١٥

والمحتسب  ،٤٦شواذ القرآن البن خالویه ص  القراءة لسعید بن جبیر في مختصر )٥(

١/٢٣٢. 

 ،وابن مسعود ،والبن عباس ،٤٦القراءة البن عباس في مختصر شواذ القرآن ص ) ٦(

 .١/٢٣٢واألعمش في المحتسب 



 
 

  
 } ٣١٦     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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 ،یدل على أن الهاء في خاِلَصٌة للمبالغة، )َوُمَحرَّمٌ ( قولهوأن  ،)١(خاِلُصُه) و(

مل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة، ألن ما یحإنه حمل على اللفظ :وال یقال

  ) ٢(.إنما یتقدم أوًال الحمل على اللفظ ثم یلیه الحمل على المعنى

أما قراءة العامة: {َخاِلَصٌة} فتقدیره: ما في بطون هذه "  :قال ابن جني 

األنعام خالصة لنا؛ أي: خالص لنا، فأنث للمبالغة في الخلوص، كقولك: زید 

ِفیِّي وثقتي؛ أي: المبالغ في الصفاء والثقة عندي، ومنه خاِلَصِتي، كقولك: صَ 

تي من بین الجماعة؛ أي: خاّصي الذي یخصني، والتاء فیه  قولهم: فالن خاصَّ

للمبالغة ولیكون أیًضا بلفظ المصدر، نحو: العاقبة والعافیة، والمصدر إلى 

 _صأي: خال_ویدلك على إرادة اسم الفاعل هنا  الجنسیة، فهي أعم وأوكد.

القراءة األخرى: "َخاِلٌص لذكورنا"،  قراءة سعید بن جبیر "َخاِلًصا"، وعلیه

  )٣(."، أال تراه اسم فاعل وٕان كان مضاًفا؟"والقراءة األخرى: "خاِلُصه ِلذكورنا

ورجحه  ،والطبري ،وهذا ما أجازه الفراء ،َفاِعَلةـ أنها مصدر على ٣

 ،والسمین ،)ـه ٧٤٣( بيوالطی ،والبیضاوي ،وأجازه الرازي ،الزمخشري

  .)٤(واآللوسي 

على حذف مضاف أي: ذو خلوٍص أو على المبالغِة، أو فخالصة خبر 

  .)٥( على وقوع المصدر موقع اسم الفاعل

                                                 

 ،واألعمش ،والزهري،والبن عباس ،٤٦القراءة البن عباس في مختصر شواذ القرآن ص ) ١(

 .١/٢٣٢وأبي طالوت في المحتسب 

الوجیز  والمحرر ،٣/٢٢٠٤والهدایة إلى بلوغ النهایة  ،١/٢٣٢المحتسب  :انظر )٢(

 .٥/١٨٤والدر المصون  ،٢/٣٥٢

 .١/٢٣٣،٢٣٢المحتسب  )٣(

والتفسیر  ،٣٤٩والكشاف ص،١٢/١٤٩و جامع البیان  ،١/٣٥٩معاني القرآن  :انظر )٤(

در المصون وال ،٦/٢٦٥وحاشیة الطیبي  ،٢/١٨٥، وأنوار التنزیل ١٣/٢١٩الكبیر 

 .٨/٣٦،٣٥وروح المعاني  ،٥/١٨٣

 .١٨٣/ ٥والدر المصون  ،١٣/٢١٩التفسیر الكبیر  :انظر) ٥(



 
 

  
 } ٣١٧     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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فالنصب على المصدر  ) ١(" خالصًة"  بقراءة من قرأ اواستدل لهذ

  .)٢(المؤكد

یة الشعر. او ویجوز أن تكون التاء للمبالغة مثلها في ر "  :قال الزمخشري

ذو خالصة. ویدل علیه  :يأ ،وقع موقع الخالص، كالعاقبة اوأن تكون مصدرً 

هو الخبر،  " ِلُذُكوِرنا" على أّن قوله ـ  بالنصب " ـ خاِلَصةً "قراءة من قرأ 

  )  ٣(." وخالصة مصدر مؤكد

تاء المبالغة في غیر أبنیة المبالغة،  وُردَّ هذا المذهب وسابقه بأن

  ) ٤(.موقوفان على السماع، "فال یقاس علیهما َفاِعَلةي على وزن والمصدر اآلت

والتاء للنقل من الوصفیة إلى االسمیة. وهذا ما  ،ـ أن (خالصة) اسم٤

  ) ٥(أجازه اآللوسي.

اْمرََأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت َنْفَسَها ِللنَِّبيِّ ِإْن َأرَاَد النَِّبيُّ وَ { )٦(:ثانًیا ـ قوله تعالى

  .َیْسَتْنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن} َأنْ 

  :) في هذه اآلیة على النحو التاليَخاِلَصةً وقد اختلف في نوع (

وأجازه  ،والزمخشري ،وهذا مذهب الفراء ،َفاِعَلةـ أنها مصدر على ١

  )٧(واآللوسي. ،والسمین ،وأبو حیان ،والبیضاوي ،العكبري

                                                 

وسفیان  ،وقتادة ،واألعرج ،والبن عباس ،٤٦القراءة للزهري في مختصر شواذ القرآن ص  )١(

 .٢/٢٣٢بن حسین في المحتسب 

 ٦وحاشیة الطیبي  ،٢/٢٣٣المحتسب  :انظر .یجوز أن تكون وصًفا ونصبها على الحال )٢(

 .٢٣٤،٢٣٣/ ٤، والبحر المحیط ٢٦٥/

 .٣٤٩،٣٤٨الكشاف ص  )٣(

 .١/٦٠٠التصریح  :انظر )٤(

 .٨/٣٥روح المعاني  :انظر )٥(

 .في سورة األحزاب )٥٠من اآلیة رقم ( )٦(

وأنوار التنزیل  ،٢/١٠٥٩التبیان  ،٨٦١والكشاف ص ،٢/٣٤٥معاني القرآن  :انظر) ٧(

وروح المعاني  ،٩/١٣٥والدر المصون  ،٧/٢٣٤،٢٣٣ر المحیط والبح ،٤/٢٣٥

٢٢/٦٠. 



 
 

  
 } ٣١٨     {
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، " اهللا صبغةَ "، و" اهللا وعدَ ـ "ًة مصدر مؤكد، كخاِلصَ قال الزمخشري " 

 َفاِعَلةا، والفاعل والأى: خلص لك إحالل ما أحللنا لك خالصة، بمعنى خلوصً 

  )  ١(." والكاذبة،والقاعد، والعافیة ،في المصادر غیر عزیزین، كالخارج

، ونصبها على الحال من فاعل على بابها من الوصف )َفاِعَلة(ـ أن ٢

ویجوز أن تكون نعتًا لمصدر  ،أو من (امرأة) لتخصصها بالوصف ،وهبت)(

ي، والبیضاوي، ، وأجازه العكبر وهذا مذهب الزجاج .هبة خالصة :محذوف أي

  ) ٢(.وأجازه السمین، واآللوسي ،واستظهره أبو حیان

العامَُّة على النصبِ » خالصةً «قوله: "  :قال السمین
. وفیه أوجٌه، )٣(

أي: حاَل كوِنها خالصًة  .»َوَهَبتْ «على الحاِل ِمْن فاعِل أحدها: أنَّه منصوٌب 

َصْت وهو » امرأةٌ «لك دوَن غیرك. الثاني: أنها حاٌل من  ألنها ُوِصَفْت فتخصَّ

اج. الثالث: أنها نعُت مصدٍر مقدرٍ  أي: ِهبًة  ،بمعنى األول. وٕالیه ذهب الزجَّ

  )٤(". خالصًة. فنصَبها بَوَهَبْت. الرابع: أنها مصدٌر مؤكدٌ 

  .{ ِإنَّا َأْخَلْصَناُهْم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر })٥( :قوله تعالى :ثالثًا

على النحو  الكریمة اختلف في نوع  "خالصة " في هذه اآلیةقد و   

  .التالي

                                                 

 .٨٦١الكشاف ص )١(

، والبحر ٤/٢٣٥، وأنوار التنزیل ٢/١٠٥٩والتبیان،١٧٦/ ٤معاني القرآن وٕاعرابه  :انظر) ٢(

 .٢٢/٦٠، وروح المعاني ٩/١٣٥، والدر المصون ٧/٢٣٤المحیط 

 .٣٨٦شواذ القراءات للكرماني ص  :رانظ .خالصةٌ ) بالرفع(قرأ ابن أبي عبلة ) ٣(

 .١٣٥/ ٩الدر المصون ) ٤(

 .في سورة ص )٤٦اآلیة رقم ( )٥(



 
 

  
 } ٣١٩     {
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الفـــراء،   :وهـــذا مـــذهب جماعـــة مـــنهم .َفاِعَلـــةــــ أنهـــا مصـــدر علـــى ١

 ،وأجـازه أبـو حیـان ،ه القرطبـيوقـال بـ ،والعكبـري ،وأجازه ابـن عطیـة ،والفارسي

  )  ١(.واآللوسي ،والسمین

 ،خلصت لهم ذكرى الدار :لمعنىمصدر بمعنى الخلوص، واوخالصة هنا 

 ،أو بمعنى اإلخالص على حذف الزوائد .تذكیر الناس بالدار اآلخرة :أي

تََأهَُّبوا َلَها، َوَیْرَغُبوا ِفیَها ِإنَّا َأْخَلْصَناُهْم ِبَأْن َیْذُكُروا الدَّاَر اْآلِخَرَة َویَ  :التَّْقِدیرُ و 

ُبوا النَّاَس ِفیَها بخالصتهم ذكرى ( )٢(الوجه قراءة من قرأ  ویؤید هذا .َوُیَرغِّ

  )  ٣(.)الدار

 امصدٌر بمعنى إخالص، فیكون مصدرً » خالصة«"الثاني أن  :قال السمین

ار وتناَسْوا عندها لمفعوِله، والفاعُل محذوٌف أي: بَأْن َأْخَلصوا ذكرى الد امضافً 

كالعاِفیة، أو یكوُن المعنى: بَأْن  َفاِعَلةِذْكَر الدنیا. وقد جاء المصدُر على 

َأْخَلْصنا نحن لهم ذكرى الدار. الثالث: أنها مصدٌر أیضًا بمعنى الخلوص، 

  )  ٤("أي: بأْن َخَلَصْت لهم ِذْكَرى الدار. ،فتكوُن مضافًة لفاِعلها

نى مزیة أو فهي بمع ،تاؤها للنقل من الوصفیةف ،ـ أن خالصة هنا اسم٢

  )٥(.واستظهره أبو حیَّان ،ابن عطیة وهذا ما أجازه ،رتبة

                                                 

والجامع ألحكام  ،٢/١١٠٢والتبیان  ،٤/٥٠٩والمحرر الوجیز  ،٦/٧٢انظر: الحجة  )١(

وروح المعاني  ،٩/٣٨٣والدر المصون  ،٣٨٦/ ٧والبحر المحیط  ،٢٢٥/ ١٨القرآن 

٢٣/٢١٠. 

 .٦/٧٢والحجة  ،١٣١عمش في مختصر شواذ القرآن ص القراءة لأل) ٢(

 ،٤/٥٠٩والمحرر الوجیز  ،٦/٧٢، و الحجة للفارسي ١/٣٥٩معاني القرآن  :انظر )٣(

 .١٨/٢٢٥والجامع ألحكام القرآن 

 .٩/٣٨٣الدر المصون )٤(

 .٧/٣٨٦والبحر المحیط  ،٥٠٩/ ٤المحرر الوجیز  :انظر )٥(



 
 

  
 } ٣٢٠     {
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َأْن َیُكوَن اْسَم َفاِعٍل  ـَوُهَو اْألَْظَهرُ  ـ وخالصة، ُیْحَتَملُ "  :قال أبو حیَّان 

ِفیَها، َوُیْحَتَمُل َأْن َیُكوَن عبر ِبِه َعْن َمِزیٍَّة َأْو ُرْتَبٍة َأْو َخْصَلٍة َخاِلَصٍة َال َشْوَب 

   )١( ". َمْصَدرًا، َكاْلَعاِقَبةِ 

 ،) اسم فاعل على بابه، والتاء للتأنیث لموصوفها المؤنثـ أن (خالصة٣

  )  ٢(.والسمین ،وأجازه العكبري ،وهذا مذهب الرازي

أي: بسبِب  ،وخالصة إذا كاَنْت صفًة فهي صفٌة لمحذوفٍ  " :قال السمین 

  )  ٣(".َخالصةٍ َخْصَلٍة 

{ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اْآلِخَرُة ِعْنَد اللَِّه : ")٤(خالصة في قوله تعالى  أما 

فلم یخرجها ـ فیما  َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن }

 ،ویل قوله: (خالصة)وأما تأ" :قال .اطلعت علیه ـ على المصدریة سوى الطبري

فإنه یعني به: صافیة. كما یقال:"خلص لي فالن" بمعنى صار لي وحدي وصفا 

لي. یقال منه:"خلص لي هذا الشيء فهو یخلص خلوصا وخالصة، 

  )  ٥(و"الخالصة" مصدر مثل"العافیة".

اِلَصًة َیْوَم {ُقْل ِهَي ِللَِّذیَن آَمُنوا ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا خَ "  :)٦(أما قوله تعالى  

  .للمصدریة  فیها )فلم أعثر على من ذكر احتمال (خالصة اْلِقَیاَمِة} 

                                                 

 .٧/٣٨٦البحر المحیط  )١(

 ،٩/٣٨٤، والدر المصون ٢/١١٠٢والتبیان  ،٢٦/٢١٧التفسیر الكبیر :رانظ) ٢(

 .٩/٣٨٤الدر المصون  )٣(

 .في سورة البقرة )٩٤اآلیة رقم ( )٤(

 .٢/٣٦٥جامع البیان  )٥(

 .) في سورة األعراف٣٢من اآلیة رقم ( )٦(



 
 

  
 } ٣٢١     {
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  } َداِئَرةٌ  {. ٧

 :)٢(منها قوله تعالى ،)١(في ثالثة مواضع من القرآن الكریم {َداِئَرٌة} ذكرت 

ْن ُتِصیَبَنا {َفَتَرى الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُیَسارُِعوَن ِفیِهْم َیُقوُلوَن َنْخَشى أَ 

  .واحتمل كونها مصدرًا في المواضع الثالثة .َداِئَرٌة}

  الدراسة

َداَرْت و والدَّائرة َما َأحاط ِبالشَّْيِء.  ،اوُدُؤورً  اوَدَورَانً  االشيُء َیُدوُر َدْورً داَر 

  )٣( سُّوُء.َنَزَلْت ِبِه الدََّواِهي. َوالدَّاِئَرُة: اْلَهِزیَمُة َوال :َأي ،َعَلْیِه الدَّواِئرُ 

في اآلیات الكریمة على  )دائرة(وقد اختلف أهل العلم في نوع كلمة  

  :النحو التالي

 ،ى األسماءلكنها صفة غالبة جرت مجر  ،وصًفا َفاِعَلة )دائرة(ـ أن ١

 ،وقال به العكبري ،وهذا المذهب اختاره الفارسي .واستغنت عن موصوفها

  )  ٤( .وسيواآلل ،وقال به الشهاب ،واستظهره السمین

الدائرة ال تخلو من أحد أمرین: إما أن تكون صفة قد "  :قال الفارسي 

غلبت، أو تكون بمنزلة العافیة، والصفة أكثر في الكالم، وینبغي أن یكون 

یحمل علیها؛ فالمعنى فیها أنها  خّلة تحیط باإلنسان حتى ال یكون له عنها 

دّل على هذا المعنى، فمن ذلك یبّین ذلك أن ما جاء في التنزیل منه ی .مخلص

: {الظَّانِّیَن ِباللَِّه َظنَّ )٥({َنْخَشى َأْن ُتِصیَبَنا َداِئَرٌة}  وقال تعالى قوله سبحانه:

".  {َوَیَتَربَُّص ِبُكُم الدََّواِئَر َعَلْیِهْم َداِئَرُة السَّْوءِ ) ٦(:السَّْوِء َعَلْیِهْم َداِئَرُة السَّْوِء} وقال
)٧  (  

                                                 
 .)دور( ٢٦٥المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم ص :انظر )١(

 .) في سورة المائدة٥٢( من اآلیة رقم )٢(

 ).دور( .١٤٥١،١٤٥٠/ ١٧انظر: لسان العرب  )٣(

، وحاشیة ٦/١٠٧والدر المصون  ،١/٤٤٤والتبیان  ،٤/٢٠٧،٢٠٦انظر: الحجة  )٤(

 .١٥٨،١١/٥/ ٦وروح المعاني  ،١/٣١٥الشهاب 

 .) في سورة الفتح٦من اآلیة رقم ( )٥(

 .في سورة التوبة )٩٨من اآلیة رقم ( )٦(

 .٢٠٧،٢٠٦/ ٤حجة ال) ٧(



 
 

  
 } ٣٢٢     {
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 ،والسمین ،. وهذا ما أجازه الفارسيَفاِعَلةمصدر على  )ائرةد(ـ أن٢

  )١(.واآللوسي ،والشهاب

والدائرة مصدر بزنة اسم الفاعل أو اسم فاعل من دار "  :قال الشهاب

  .)٢("   یدور سمي به عقبة الزمان

وٕانما جاز أن تكون صفة غالبة جاریة  ،للمصدریة )دائرة(فلم تتمحض  

بعضهم أن تكون منقولة من المصدریة أیًضا فیجوز أن  وأجاز ،مجرى األسماء

األصل، وتكون تاؤها في األصل للمرة ثم غلبت على ا بحسب تكون مصدرً 

    )٣(.التغییر

                                                 
. وروح المعاني ٨/٥٧وحاشیة الشهاب  ،٦/١٠٧والدر المصون  ،٤/٢٠٦انظر: الحجة  )١(

٢٦/٩٥. 

 .٨/٥٧حاشیة الشهاب  )٢(

 .٦/٢٣٣والتحریر والتنویر ،٥/ ١١وروح المعاني  ،٤/٣٥٧انظر: حاشیة الشهاب  )٣(



 
 

  
 } ٣٢٣     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

اِعَقةُ . ٨   .الصَّ

ومجموعة  ،مفردة في أربعة مواضع من القرآن الكریم )وردت (صاعقة

{َفَأَخَذْتُكُم  :)٢قوله تعالى ( مفردة ومن مواضع ورودها) ١في موضعین(

اِعَقُة َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن}   .الصَّ

   الدراسة

صعق: َصِعَق اِإلنسان َصْعًقا وَصَعًقا، َفُهَو َصِعٌق: ُغِشَي َعَلْیِه َوَذَهَب 

َعْقُلُه ِمْن َصْوٍت َیْسَمُعُه كالَهدَّة الشَِّدیَدِة. وَصِعَق َصَعًقا وَصْعًقا وَصْعقًة 

  )٣: ماَت.(وَتْصعاًقا، َفُهَو َصِعقٌ 

اِعَقةُ  :قال الراغب هي الّصوت الّشدید من الجّو، ثم یكون منها  :" الصَّ

نار فقط، أو عذاب، أو موت، وهي في ذاتها شيء واحد، وهذه األشیاء تأثیرات 

  )٤(" منها.

  :وكان خالفهم على النحو التالي )صاعقة(أهل العلم في بناء واختلف 

وأبو  ،والطیبي ،ذا ما أجازه الزمخشريوه )َفاِعَلةـ أنها مصدر على ( ١

  )٥(.انحیَّ 

" وبناؤها إما أن یكون صفة لقصفة الرعد، أو للرعد،  :قال الزمخشري

  )٦".( ا كالكاذبة والعافیةوالتاء مبالغة كما في الراویة، أو مصدرً 

                                                 

  .٤٠٨أللفاظ القرآن الكریم ص  هرسالمعجم المف :) انظر(١

  .) في سورة البقرة٥٥اآلیة رقم () من (٢

  ).صعق( ٢٧/٢٤٥٠) لسان العرب (٣

 .٢/٣٦٩مفردات الراغب  )٤(

، والبحر المحیط ٢٧٣/ ٢، وحاشیة الطیبي على الكشاف ٥٥الكشاف ص :) انظر(٥

١/٢٢١.  

  .٥٥الكشاف ص )(٦



 
 

  
 } ٣٢٤     {
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اِعَقُة َوُهْم  :)١ویؤید هذا قراءة الكسائي قوله تعالى( { َفَأَخَذْتُهُم الصَّ

{  :)٣) وقراءة من قرأ قوله تعالى(٢(.ِبَغْیر ألف )َفَأَخذتهم الصعقة( :ُروَن }َیْنظُ 

  )٤(.)صعقة مثل صعقة( :َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد}

  .)٥والصعقة هي الصعق أو المرة منه (

 وضعفه الشهاب ؛ ألن مجيء المصدر على (فاعل) بالتاء أو بدونها

  )٦(.نادر مقصور على السماع

 :والتاء للتأنیث ؛ ألن موصوفها مؤنث تقدیره ،ـ أنها صفة على بابها٢

وأجازه  ،واستظهره الشهاب ،والطیبي ،وأجازه الزمخشري .قصفة الرعد

  )٧(.اآللوسي

والظاهر أّن الصاعقة في األصل صفة وتاؤها للتأنیث إن  " :قال الشهاب

  )٨".( قدرت صفة لمؤنث كقصفة

 ،وهذا مذهب الزجاج ،والتاء للنقل من الوصفیة لالسمیة ،ـ أنها اسم٣

  وقال به  ،وأجازه الطیبي ،وابن منظور ،ومكي والراغب ،والجوهري

  

                                                 

  .) في سورة الذاریات٤٤) من اآلیة رقم ((١

  .٦/٢٢٢جة للقراء السبعة للفارسي والح ،٦٠٩السبعة البن مجاهد ص :) انظر(٢

  .) في سورة فصلت١٣) من اآلیة رقم ((٣

انظر: مختصر في شواذ القرآن  .وابن محیصن ،والنخعي ،والسلمي ،) قراءة ابن الزبیر(٤

  .١٣٤ص

  .٢٤/١٠٩وروح المعاني  ،٢/٤٢٧وٕاعراب القراءات الشواذ  ،٩٦٦الكشاف ص  :) انظر(٥

  .١/٤٠١حاشیة الشهاب  :) انظر(٦

روح ، و ١/٤٠١وحاشیة الشهاب  ،٢/٢٧٣وحاشیة الطیبي  ،٥٥الكشاف ص :انظر )(٧

  .١/١٧٤ المعاني

  .١/٤٠١) حاشیة الشهاب (٨



 
 

  
 } ٣٢٥     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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  )١(.واآللوسي ،وأجازه الشهاب ،الفیروزآبادي

وقوله: (فأخذتكم الصاعقة) معنى الصاعقة ما ُیْصعقون "  :قال الزجاج 

  )٢".( تهم الصاعقة فماتوایموتون، فأخذ :منه، أيْ 

 ،أو صوته ،الرعد :والموصوف ،والتاء للمبالغة ،ـ أنها وصف لمذكر٤

  .واآللوسي ،والشهاب ،وأبو حیان ،والطیبي ،وهذا ما أجازه الزمخشري

اِقَعُة: ِإمَّا َأْن َتُكوَن ِصَفًة ِلَصْوِت الرَّْعِد "  :قال أبو حیان اِعَقُة َوالصَّ َوالصَّ

ِد، َفَتُكوُن التَّاُء ِلْلُمَباَلَغِة َنْحَو: رَاِوَیٌة َوإِمَّا َأْن َتُكوَن َمْصَدرًا، َكَما َقاُلوا ِفي َأْو ِللرَّعْ 

  )٣(." اْلَكاِذَبةِ 

وصًفا لمذكر على (صواعق)  )ووهم الطیبي في جعله جمع (الصاعقة

  )٤(.شاذ�ا

ه لم یحفظ وكأن )ِعلةُمفْ (بمعني  َفاِعَلةالصاعقة  )أن(وذهب العكبري إلى 

اِعَقُة)وَ  " :) فقالالثالثي (َصِعق ُیَقاُل َأَصْعَقْتُهُم  ،ِبَمْعَنى ُمْفِعَلةٍ  َفاِعَلة :(الصَّ

اِعَقُة َفُهَو َكَقْوِلِهْم َأْوَرَس النَّْبُت َفُهَو َواِرٌس، َوَأْعَشَب َفُهَو َعاِشٌب.   )٥("الصَّ

                                                 

والهدایة إلى بلوغ  )صعق( ٤/١٥٠٦والصحاح  ،١/١٢٥معاني القرآن وٕاعرابه  :انظر )(١

 وحاشیة الطیبي )(صعق ٢٧/٢٤٥٠ولسان العرب ،٢/٣٦٩، والمفردات١/٢٧٢النهایة 

وروح المعاني  ،١/٤٠١وحاشیة الشهاب  ،٣/٤١٥وبصائر ذوي التمییز  ،٢/٢٧٣

١/١٧٤.  

  .١/١٢٥) معاني القرآن وٕاعرابه (٢

  .١/٢٢١) البحر (٣

  .١/٤٠٠وحاشیة الشهاب  ،٢/٢٧٣حاشیة الطیبي  :) انظر(٤

  .١/٦٥) التبیان (٥



 
 

  
 } ٣٢٦     {
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ا وجوه أخرى وٕانما جاز فیه ،ولم تخلص للمصدریة ،َفاِعَلةفالصاعقة 

أو لمذكر والتاء للمبالغة،  ،وهي كونها وصًفا على بابه لمؤنث والتاء للتأنیث

   .والمعنى یقبل جمیع األوجه .أو أنها اسم وتاؤها للنقل من الوصفیة لالسمیة



 
 

  
 } ٣٢٧     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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  .الطَّاِغَیةـ ٩

  .{َفَأمَّا َثُموُد َفُأْهِلُكوا ِبالطَّاِغَیِة } :)١(من قوله تعالى 

  الدراسة

  

جاَوز الحّد. وكلُّ مجاوٍز حدَّه في  :أي ،َیْطغى وَیْطغو ُطْغیاًناَطغا 

. وَطغا البحر: هاجت أمواُجه. وَطغا ن فهو طاٍغ. وَطِغَي َیْطغى مثلهالِعصیا

  )٢(.الدُم. تبیََّغ. وطغا السیل، إذا جاء بماٍء كثیر. والطَّاِغیُة: الجبار العنید

وٕانما  ،والمراد منها )طاغیة(ولم تتفق كلمة أهل العلم على نوع كلمة 

  :اختلفوا فیها على النحو التالي

 ،وٕالیه ذهب أبو عبیدة ،؛ فهي بمعنى الطغیان َفاِعَلةـ أنها مصدر على ١

 ،وقال به مكي ،وأجازه ابن جني ،)ـه ٣٣٠( والسجستاني ،وابن قتیبة

  .)٣(والسمین ،والطیبي ،والعكبري

والداهیة وأشباههما  ،العافیةمصدر ك ،طغیان :" طاغیة :قال السجستاني

   ) ٤( " .من المصادر

                                                 

  .) في سورة اْلَحاقَّة٥) اآلیة رقم ((١

ولسان العرب  ،٢٤١٢/  ٦والصحاح  )،طغى( ٤٣٥ /٤العین للخلیل  :) انظر٢(

 .)(طغى ٣٠/٢٦٧٧

وغریب القرآن  ،٤٨٣غریب القرآن البن قتیبة ص تفسیر و  ،٢/٢٦٧مجاز القرآن  :) انظر٣(

 ،١٢/٧٦٦١والهدایة إلى بلوغ النهایة  ،١/١٣٣والمحتسب  ،٣٢٠للسجستاني ص 

 .٣٦٩/ ٥والدر المصون  ،١٥/٦٠٨وحاشیة الطیبي ،١٢٣٦/ ٢والتبیان 

 .٣٢٠غریب القرآن ص )٤(



 
 

  
 } ٣٢٨     {
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َكذََّبْت َثُموُد ِبَطْغَواَها } ؛ فإن  { :)١(ویستدل لهذا الرأي بقوله تعالى

فرًقا بین االسم والصفة  )٢(وقلبت فیه الیاء واًوا بمعنى الطغیان، مصدر غوىالطَّ 

   )٣(.اسم ألن المصدر ؛

 ،جعىفالطُّغوى  مصدر كالرُّ  ،ْغَواَها "" ِبطُ  )٤(ویؤیده أیًضا قراءة من قرأ

   )٥(.والحسنى

، وهو أنهم أهلكوا بسبب طغیانهم وكفرهم :والمعنى والباء فیها للسببیة،

  .)٦(قول ابن عباس

{َوَأمَّا َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبِریٍح  :وُردَّ بعدم الطباق بین اآلیة وبین قوله تعالى

هالك ؛ألن وهالك عاد بسب آلي  بب جالب،لهالك ثمود بس) ٧(َصْرَصٍر َعاِتَیٍة}

  )٨( .عاد أیًضا بسبب الطغیان

نه لو أراد الهالك بسبب الطغیان لصرح بالالم ؛ أویضعف قول من قال 

  .)٩(فالباء تفید السببیة أیًضا

لموصوفها المؤنث  ،وتاؤها للتأنیث ،ـ أنها على بابها من الوصف٢

وهذا ما  .أو الجماعة ،أو الرجفة ،أو الصیحة ،المقدر بالفعلة، أو األخذة

                                                 

  .) في سورة الشمس١١) اآلیة رقم (١(

والتبیان  ،١/١٣٣المحتسب  :انظر .وقد حكي ،بالواو )طغوت() هذا عند من لم یحِك ٢(

 .٢/١٢٩٠للعكبري 

 .٣٦٧/ ٨وحاشیة الشهاب  ،١٠/٤٢٤والدر المصون  ،٨/٣١٥البحر المحیط  :) انظر٣(

 .٢/٣٦٣لمحتسب انظر ا .) هي قراءة الحسن٤(

 .١١/٢٣والدر المصون ،٨/٤٧٥،٣١٥والبحر المحیط  ،٣/٣٦٣المحتسب  :) انظر٥(

 .٣٦٩/ ٥والدر المصون  ،٨/٣١٥البحر المحیط  :) انظر٦(

 .) في سورة اْلَحاقَّة٦) اآلیة رقم (٧(

 .٢٩/٤٠وروح المعاني  ،٣٠/١٠٣، والتفسیر الكبیر١١٣٤الكشاف ص :) انظر٨(

 .١٠٣/ ٣٠الكبیر ) انظر التفسیر ٩(



 
 

  
 } ٣٢٩     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

 ،وابن عطیة ،والزمخشري ،والنحاس، وأجازه ابن جني ،والزجاج ،اختاره الطبري

    ) ١(.والسمین، واختاره اآللوسي ،وأبو حیان ،والقرطبي

قال ابن  .واختیر هذا الوجه لتناسب اآلیات في النص على آلة الهالك

جت عن حد كل صیحة، وقال قوم: "قال قتادة: معناه الصیحة التي خر  :عطیة

المعنى بسبب الفعلة  :المراد بسبب الفئة الطاغیة، وقال آخرون منهم مجاهد

مصدر كالعاقبة » الطاغیة«: ما معناه: )٢(الطاغیة التي فعلوها. وقال ابن زید

 .َكذََّبْت َثُموُد ِبَطْغَواَها } { ویقوي هذا ،فكأنه قال بطغیانهم، وقاله أبو عبیدة

ألنه مناسب لما ذكر في عاد، إذ ذكر فیها  ى األقوال وأصوبها األول ؛وأول

ألن طغیان  ،الوجه الذي وقع به الهالك، وعلى سائر األقوال ال یتناسب األمران

والریح ال یناسب ذلك ألنها لیست سبب اإلهالك، بل هي آلة كما  .ثمود سبب

  ) ٣(.في الصیحة

فإذا قدر   ؛ وف المقدرویختلف معنى الباء بحسب اختالف الموص

وٕاذا قدر بالفئة أو بالفعلة فالباء  ،أو فالباء لالستعانة ،أو الرجفة ـ بالصیحة

  .للسببیة

                                                 

وٕاعراب القرآن للنحاس  ،٥/١٦٦ومعاني القرآن وٕاعرابه  ،٢٣/٥٧١جامع البیان   :) انظر١(

والجامع  ،٣٥٧/ ٥المحرر الوجیز  ،١١٣٤والكشاف  ،١٣٣/ ١، والمحتسب ٥/١٨

، ١٠/٤٢٤، والدر المصون٨/٣١٥، ٣٣٥/ ٤، والبحر المحیط  ٢١/١٩٠ألحكام القرآن 

 .٢٩/٤٠و روح المعاني 

 ،له التفسیر ،وروى عنه قتیبة ،روى عن أبیه ،عبدالرحمن بن زید بن أسلم العدوي :هو )٢(

 .١/٢٧١انظر: طبقات المفسرین للداوودي  .ه ١٨٢والناسخ والمنسوخ ، توفي سنة 

 .٥/٣٥٧،٣٥٦) المحرر الوجیز ٣(



 
 

  
 } ٣٣٠     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

وهذا  .والتاء للمبالغة والموصوف مذكر ،ـ أنها على بابها من الوصف٣

  .)١(والسمین  ،وأبو حیان ،ما أجازه الرازي، وحكاه القرطبي

َیُكوَن اْلُمرَاُد ِبالطَّاِغَیِة َذِلَك الرَُّجُل اْلَواِحُد الَِّذي  " َوَیُجوُز َأنْ  :قال الرازي 

َأْقَدَم َعَلى َعْقِر النَّاَقِة َوَأْهَلَك اْلَجِمیَع، ِألَنَُّهْم َرُضوا ِبِفْعِلِه َوِقیَل َلُه َطاِغَیٌة، َكَما 

  )٢(ونسابة. ،َیُقوُل: ُفَالٌن رَاِوَیُة الشعر، وداهیة وعالمة

 اسم أو ،وهي اسم للعذاب والباء لالستعانة َفاِعَلةاغیة هنا ـ أن الط٤

   .وأجاز الثاني الرازي ،أجاز مكي األول ،والباء للسببیة ،لصاحب ثمود

بالعذاب الذي اسمه  :أي ،{َفَأمَّا َثُموُد َفُأْهِلُكوا ِبالطَّاِغَیِة } :قال مكي 

َفُأْهِلُكوا ِبِریٍح َصْرَصٍر  {َوَأمَّا َعادٌ  :ودلَّ على ذلك قوله بعد ذلك ،الطاغیة

                 )٣(.فذكر العذاب الذي عذب به اإلنسان وسماه طاغیة،َعاِتَیٍة}

    

اسم لكل من تجاوز حده سواء كان حیواًنا أو غیر  :الطاغیة  :قال الرازي

فالمسلمون یسمون الملك العاتي بالطاغیة  ،حیوان والحق الهاء به للمبالغة

  ) ٤(.. ویقال طغى طغیاًنا وهو طاٍغ وطاغیة..والطاغوت

وجه جائز  إنما هو ،لم تخلص للمصدریة َفاِعَلة )طاغیة(فالحاصل أن 

وأن ثمود أهلكوا بسبب  ،والقراءات القرآنیة ،وتؤیده اآلیات ،یقبله المعنى

على أصلها من الوصف لموصوفها  َفاِعَلةوجاز فیها أیًضا أن تكون  ،طغیانهم

أو المقدر بالفعلة أو  ،أو الرجفة، والباء لالستعانة ،ر بالصیحةالمؤنث المقد

                                                 

 ،٢١/١٩١،١٩٠والجامع ألحكام القرآن  ،١٠٣/ ٣٠ ،١٤/١٧٣التفسیر الكبیر :) انظر١(

 .١٠/٤٧٤والدر المصون  ،٨/٣١٦والبحر المحیط 

 .١٠٣/ ٣٠) التفسیر الكبیر ٢(

 .١٢/٨٢٩٩) الهدایة إلى بلوغ النهایة ٣(

 .١٤/١٧٣) التفسیر الكبیر ٤(



 
 

  
 } ٣٣١     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

وجاز فیها أن تكون صفة لموصوفها المذكر  ،والباء للسببیة ،الفئة والجماعة

وأهلكوا بسببه ألنهم  والباء للسببیة ؛ ،وهي صفة لصاحبهم ،وتاؤها للمبالغة

ًما للعذاب المهلك تجردت عن الوصفیة وصارت اس َفاِعَلةأو أن  ،ارتضوا فعلته

  .المسمى طاغیة لتجاوزه الحد

  



 
 

  
 } ٣٣٢     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  .َعاِقَبة .١٠

وثالثین موضًعا من ومضافة في اثنین  )أل(معرفة بـ  )وردت (عاقبة  

{َفِسیُروا ِفي اْألَْرِض َفاْنُظُروا َكْیَف  :)٢) من نحو قوله تعالى (١(القرآن الكریم

  .َكذِِّبیَن }َكاَن َعاِقَبُة اْلمُ 

  الدراسة

وعاِقبة،  امكاَن َأبیه َیْعُقب َعْقبً الولد  وَعَقَب  ،آخره :ة كل شيءعاقب  

وكلُّ َمْن َخَلف َبْعَد َشْيٍء َفُهَو  .اوَعقََّب ِإذا َخَلف؛ َوَكَذِلَك َعَقَبه َیْعُقُبه َعْقبً 

  )٣(.عاقبٌة، وعاِقٌب َلهُ 

 ،والزجاج ،الفراء :جماعة منهم )عاقبة(وقد ذهب إلى القول بمصدریة  

 ،وناظر الجیش ،والسمین الحلبي ،وابن الحاجب ،والعكبري ،لنحاسوا

  )٤(.والشهاب

  )٥(. " َمْصَدرًا ِمْثَل اْلَعاِقَبِة َواْلَعاِفَیةِ  َفاِعَلةَوَقْد َجاَءْت "  :قال العكبري 

  )٦(.التذكیر امصدرًا أجازوا في فعله تولمَّا كان

من (ویجوز )اسم (تكوناِر} {َمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ  :قال النحاس 

  )٧(.؛ ألنه مصدر وتأنیثه غیر حقیقي " )یكون

                                                 

  ).عقب(٤٦٨،٤٦٧) انظر المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم ص (١

  .) في سورة آل عمران١٣٧) من اآلیة رقم ((٢

  .٤/٨١وبصائر ذوي التمییز  )،(عقب ٣٤/٣٠٢٤لعرب لسان ا :) انظر(٣

وٕاعراب  ،٢/٣٦٠ومعاني القرآن وٕاعرابه للزجاج  ،٣٥٦/ ١معاني القرآن للفراء  :) انظر(٤

والشافیة  ،١١٩١ ،١٠٥٩ ،٩٥٨/ ٢ ،٤٨٣ ،١/٣٢٠والتبیان  ،٩٧/ ٢القرآن للنحاس 

 ،٣٨١٥/  ٨وتمهید القواعد  ،٥٤٨/ ٤والدر المصون  ،١٦٨/ ١بشرحها للرضي 

  .٢٦/ ٤وحاشیة الشهاب 

  .١٠٥٩/ ٢) التبیان (٥

  .٩٧/ ٢وٕاعراب القرآن للنحاس  ،١/٣٥٦معاني القرآن للفراء  :) انظر(٦

  .٩٧/ ٢إعراب القرآن  )(٧



 
 

  
 } ٣٣٣     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

والفیروز آبادي  ،وابن منظور ،والرضي ،والزمخشري ،وذهب الجوهري

والتاء فیها للنقل من الوصفیة  ،إلى أنها اسم وضع موضع المصدر

  )١(.لالسمیة

 ،معنى اآلخرألنه ب " وأما العاقبة فالظاهر أنها اسم فاعل ؛ :قال الرضي 

   )٢(.والهاء دلیل االسمیة " ،عقب الشيء الشيء أي: خلفه :یقال

 .وما ال یحتاج إلى تأویل أولى ،والقول بمصدریتها أولى لتذكیر فعلها

في  )وقد وردت مصدرا للفعل (عقب ،فاألصل استعمال األلفاظ فیما وضعت له

  .المعاجم اللغویة

                                                 

، ولسان ١٧٥/ ١وشرح الشافیة  ،٧٩٠والكشاف ص )،(عقب١/١٨٤) انظر: الصحاح (١

  .٤/٨١وبصائر ذوي التمییز  )،(عقب ٣٤/٣٠٢٤العرب 

  .١٧٥/ ١) شرح شافیة ابن الحاجب (٢



 
 

  
 } ٣٣٤     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  .َكاِذَبةٌ  .١١

  .َلْیَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبٌة } { )١(:من قوله تعالى

  الدراسة

ْدِق؛ َكَذَب َیْكِذُب َكِذبً     اوِكْذبًة وَكِذبًة وِكذابً  اوِكْذبً  االَكِذُب: نقیُض الصِّ

، وَخیََّلت ِإلیه ِمَن اْآلَماِل َما َال یكاُد و  ".اوِكذَّابً  َكَذَبْته َنْفُسه ِإذا َمنَّْته اَألمانيَّ

  )٢( .َما اْنَثنى، َوَما َجُبَن، َوَما َرَجعَ  :ِه َفَما َكذَّبَ وَحَمَل َعَلیْ  .َیُكونُ 

 )كاذبة(والمفسرون في نوع كلمة  ،والصرفیون ،وقد اختلف اللغویون  

  :وكان اختالفهم على النحو التالي ،في اآلیة الكریمة

 ،الفراء :وهذا مذهب جماعة منهم .)كذب(أنها مصدر للفعل  ـ ١

  )٣(.وحكاه أبو حیان عن صاحب البسیط ،ابن مالكو  ،وابن خالویه ،والنحاس

، " لیس لها مردودة، وال رّد، فالكاذبة هنا مصدر مثل: العاقبة :اءقال الفر 

  )٤(.والعافیة "

فالمصدر یلزم  معها )لیس(وقد استدل النحاس على مصدریتها بتذكیر 

ألنها  ؛ ینالنحوی أكثرعند  )كاذبة(وذكرت  )لیس(" اسم  :فقال، اإلفراد والتذكیر

  )٥(."مثل عاقبة وعافیة :قال الفراء .لیس لوقعتها كذب :أي ،بمعنى الكذب

                                                 

 .) في سورة الواقعة٢اآلیة رقم ( )١(

ولسان  ،٨٥/ ٥، ومعاني القرآن وٕاعرابه للزجاج ٣/١٢١انظر: معاني القرآن للفراء  )٢(

 .(كذب) ٣٨٤٤ـ٤٣/٣٨٤٠ العرب

ولیس في كالم  .٤/٣٢٢، وٕاعراب القرآن للنحاس ١٢١/ ٣معاني القرآن للفراء  :) انظر(٣

  .١٤٥/ ٩والتذییل والتكمیل  ،٣/٤٦٩. وشرح التسهیل البن مالك ٣٤٥ص العرب

  .١٢١/ ٣) معاني القرآن (٤

  .٣٢٢/ ٤) إعراب القرآن (٥



 
 

  
 } ٣٣٥     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

 ،طالب يمكي بن أب :وأجاز هذا الوجه مع تجویز غیره جماعة منهم   

  )١(.واآللوسي ،والعكبري  ،وابن عطیة ،والزمخشري

وٕالیه  .ولكنها وضعت موضع المصدر ،ـ أنها على بابها من الوصف٢

  )٢(.ابن عصفورو  ،والقرطبي ،والجوهري ،ذهب الزجاج

رجل  :یقال ،: " كل واحد منهما قد یقع موقع صاحبهابن عصفورقال 

وقال  ،وهو اسم فاعل )عادل(وهو مصدر موقع  )عدل(فوقع  ،عادل :أي ،عدل

وهو اسم فاعل   )كاذبة(فوقع  ،كذب :أي ،َلْیَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبٌة } { :تعالى

  )٣(صدر".هو م )كذب(موقع 

بل هي  ،ولم توضع موضع المصدر ،ـ أنها على بابها من الوصف٣

وابن  ،والزمخشري ،الراغب :وأجاز هذا جماعة منهم ،وصف لموصوف محذوف

 ،والسمین الحلبي ،وأبو حیان ،والرضي ،والقرطبي ،والرازي ،والعكبري ،عطیة

  .)٤(واآللوسي  ،والشهاب

فذهب بعضهم إلى أن تقدیره   ،وفوقد اختلفوا في تقدیر الموصوف المحذ

أو حال ال  ،مكذوبة فیها :، أيبمعنى مفعولة َفاِعَلةأو المقالة فتكون  ،الحال

  ). ٥(: فالن إذا حمل  لم یكذب یمضي وقوعها من قولهم

                                                 

الوجیز  والمحرر ،١٠٧٤والكشاف  .٧٢٥٣/  ١١الهدایة إلى بلوغ النهایة :) انظر(١

  .١٤/١٣٠، وروح المعاني ٢/١٢٠٢والتبیان ،٥/٢٣٨

 .٨٧، وضرائر الشعر ص ١٧٦/ ٢٠الجامع ألحكام القرآن و  ،١/٢١٠الصحاح  :) انظر(٢

  .٨٧ضرائر الشعر ص  )(٣

/ ٢والتبیان  ،٢٣٨/ ٥والمحرر الوجیز  ،١٠٧٤و الكشاف ص ،٢/٥٥١) المفردات (٤

وشرح شافیة ابن  ،٢٠/٢٧٦والجامع ألحكام القرآن ،٢٩/١٤١، والتفسیر الكبیر ١٢٠٢

وحاشیة  ،١٩٢،١٩١/ ١٠ر المصون والد ،٢٠٣/ ٨والبحر المحیط  ،١/١٧٦الحاجب 

  .١٣٠/ ١٤وروح المعاني  ،١٤٠/ ٨الشهاب 

  .١٤٠/ ٨، وحاشیة الشهاب ٢٣٨/ ٥المحرر الوجیز  :) انظر(٥



 
 

  
 } ٣٣٦     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

وقد استحسن السمین ما وصفه  ،نفس)ضهم إلى أن تقدیره (وذهب بع

حیث  ،في هذا اآلیة )اذبةك(أبو حیان باإلسهاب في إیضاح الزمخشري لمعنى 

حین تقع الواقعة ال  :والمعنى ،صفة لنفس  )كاذبة(ذهب الزمخشري إلى أن 

ألن كل نفس ؛ وتكذب في تكذیب الغیب  ،على اهللاتكون هناك نفس تكذب 

وقعتها وكونها لأو أن المعنى لیس هناك نفس كاذبة  ،حینها صادقة مصدقة

ألجل أنها عاینت وقعتها ؛  كذباتمفي الدنیا كاذبات نفوس البعض أن كما 

المتعدي من كذبت فالًنا نفسه في الخطب  )كذب(أو أن  كاذبة من  ،الشدیدة

  )١( .فهي واقعة ال تطاق شدة وفظاعة .ته بأنه یطیقهالعظیم ومنَّ 

وهو ما أجازه الفخر الرازي  ،وصف لمذكر والتاء للمبالغة  َفاِعَلةـ أن ٤

)٢(.  

  

                                                 

  .١٩٢،١٩١/ ١٠والدر المصون  ،٨/٢٠٣، والبحر المحیط ١٠٧٤الكشاف  :) انظر(١

  .٢٩/١٤١التفسیر الكبیر  :) انظر(٢



 
 

  
 } ٣٣٧     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  َكاِشَفة. ١٢

  .{َلْیَس َلَها ِمْن ُدوِن اللَِّه َكاِشَفٌة}):  ١تعالى ( من قوله

  الدراسة

 ا،َكَشَفه َیُكِشفه َكْشفً و الكْشُف: رفُعك الشَّْيَء َعمَّا ُیواریه َوُیَغطِّیِه، 

{ َفَال  :)٣قال تعالى( .أزاله :أي ،)٢كشف غمه( :ویقال ،وَكشََّفه فاْنَكَشفَ 

رِّ َعْنكُ    .فالمعنى یدور حول التبیین واإلزالة ،ْم َوَال َتْحِویًال}َیْمِلُكوَن َكْشَف الضُّ

 )كاشفة(والمفسرون في نوع كلمة  ،والصرفیون ،وقد اختلف اللغویون

  :في اآلیة الكریمة على أقوال بیانها كالتالي

؛ والتاء من بنیة  َفاِعَلةبمعنى  الكشف فهي مصدر على  )كاشفة(اـ أن 

  ،)٤(والفیروزآبادي ،وابن منظور ،الفراء :وهذا مذهب جماعة منهم ،الكلمة

  )٥(.واآللوسي ،والسمین ،وأجازه العكبري

وأبو حیان عن  ،وحكاه ابن عطیة .والزمخشري ،النحاس وحكى ذلك

   )٦(.)ـه ٣٨٤(الرماني

                                                 

  .) في سورة النجم٥٨) اآلیة رقم ((١

  .كشف)( ٤٣/٣٨٨٣، ولسان العرب ٥٥٧المفردات للراغب  ص  :انظر )(٢

  .) في سورة اإلسراء٥٦) من اآلیة رقم ((٣

وبصائر ذوي  )،كشف( ٣٨٨٣/ ٤٣، ولسان العرب ١٠٣/ ٣معاني القرآن للفراء  :) انظر(٤

  .٥/٢٩٦ ،٤/٣٥٤التمییز 

  .٧٢،٧١/ ٢٧اني ، وروح المع١٠/١١٥والدر المصون  ،٢/١١٩١التبیان  :) انظر(٥

/ ٥والمحرر الوجیز  ،١٠٦٤، والكشاف ص ٢٨٣/ ٤إعراب القرآن للنحاس  :) انظر(٦

  .٨/١٦٧والبحر المحیط  ،٢١٠



 
 

  
 } ٣٣٨     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

والكاشفة من المصادر  اِإلظهار. :الَكْشف والكاشفة"  :قال الفیروز آبادي

فیة والكاذبة، قال اهللا تعالى: {َلْیَس َلَها ِمن ُدوِن كالعا َفاِعَلةجاَءت على  يالَّت

  ).١"(َكْشف وإِظهار :اهللا َكاِشَفٌة} َأى

والتاء للتأنیث لموصوفها  المقدر بـ  ،وصف على بابه )كاشفة(ـ أن ٢

والفخر  ،وابن عطیة ،الزمخشري :وهذا مذهب جماعة منهم .)أو حال ،نفس(

  )  ٢(.وأجازه السمین، واآللوسي ،الرازي

لیس لها من دون اهللا نفس كاشفة، ویجوز أن یكون الكشف   :والمعنى

أو من إزالة الضر ودفع أهوالها  ،من التبیین بمعني ال یعلم متى وقتها غیر اهللا

  .أو إزالة الخوف منها في الدنیا ،وشدائدها إذا وقعت

 مبینة متى تقوم، كقوله يَلْیَس َلها نفس كاِشَفٌة أ"   :قال الزمخشري

أو لیس لها نفس كاشفة، أى: قادرة )، ٣({َال ُیَجلِّیَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهَو}  :تعالى

أو لیس لها اآلن نفس  ،على كشفها إذا وقعت إال اهللا، غیر أنه ال یكشفها

  )٤. "(كاشفة بالتأخیر

ــةـ أن ( ٣ والتــاء للتــذكیر مبالغــة فــي  ،) علــى أصــلها مــن الوصــفَفاِعَل

) وحكـاه ٥(.وأبـو حیـان، والسـمین ،والعكبـري ،ازه ابـن عطیـةوهذا ما أج .الصفة

  .......... ،والرازي ،النحاس

                                                 

  .٤/٣٥٤) بصائر ذوي التمییز (١

والدر  ،٢٧/ ٢٩والتفسیر الكبیر  .٢١٠/ ٥والمحرر الوجیز  ،١٠٦٤الكشاف ص  :) انظر(٢

  .٧٢،٧١/ ٢٧وروح المعاني  ،١١٥/ ١٠المصون 

  .) في سورة األعراف١٨٧) من اآلیة رقم ((٣

  .١٠٦٤) الكشاف ص (٤

والدر  ،١٦٧/ ٨والبحر المحیط  ،١١٩١/ ٢،والتبیان ٢١٠/ ٥) انظر: المحرر الوجیز(٥

  .١٠/١١٥المصون 



 
 

  
 } ٣٣٩     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  ). ١( )ـه ٢٩١(ونسبه ابن منظور إلى ثعلب........ 

َوَیُجوُز َأْن َیُكوَن التَّْقِدیُر: َلْیَس َلَها َكاِشٌف، َواْلَهاُء "  :قال العكبري

مَ    )٢".( ةٍ ِلْلُمَباَلَغِة ِمْثَل رَاِوَیٍة َوَعالَّ

إلیهامه ثبوت أصل الكشف لغیره ؛   المقام یأباه وضعف هذا الوجه بأن

  .عز وجل وفیه

 ،فال كاشف له ،وأجیب بأنه لو كشفها أحد لكان كاشًفا لها بالوجه الكامل

  )٣(.وال یكشفها أحد

 )كاشف(وأن الهاء دخلت في  ،وحكى ابن منظور أن الوصف مذكر   

  ).٥.({ َأِزَفِت اْآلِزَفُة } :)٤فاصلة لتساجع قوله تعالى(

فكاشفة لم تخلص للمصدریة وٕانما احتملت وجوًها أخرى، وقبلها المعني 

  .ولم یأبها

                                                 

 ٣٨٨٣/  ٤٣ولسان العرب  ،٢٧/ ٢٩والتفسیر الكبیر  ،٤/٢٨٣إعراب القرآن   :) انظر(١

  .(كشف)

  .٢/١١٩١التبیان  )(٢

  .٧٢/ ٢٧وروح المعاني   ،٢٩/٨٢،٢٧التفسیر الكبیر  :) انظر(٣

  .) في سورة النجم٥٧اآلیة رقم ( )(٤

  .٣٨٨٣/ ٤٣لسان العرب  :) انظر(٥



 
 

  
 } ٣٤٠     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  افَّة. كَ ١٣

ومنها: قوله  )١(في خمسة مواضع من القرآن الكریم  )كافَّة(وردت 

ًة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع {َوَقاِتُلوا اْلُمْشِرِكیَن َكافًَّة َكَما ُیَقاِتُلوَنُكْم َكافَّ  :)٢(تعالى

  .اْلُمتَِّقیَن }

  الدراسة

وَأصل الَكّف اْلَمْنُع، َوِمْن َهَذا ِقیَل لَطرف   : َجَمَعُه.اَكفَّ الشيَء َیُكفُّه َكف� 

  ) ٣(.اْلَیِد َكفٌّ َألنها ُیَكفُّ ِبَها َعْن َساِئِر اْلَبَدنِ 

  :على النحو التالي واستعمالها )كافة(وقد اختلف العلماء في نوع 

ومكي بن أبي  ،والزجاج ،وٕالیه ذهب الفراء ،َفاِعَلةـ أنها مصدر على ١ 

  ).٤وأجازه السمین ( ،وقال به العكبري ،وأجازه ابن عطیة ،طالب

فهي تستعمل أبًدا حاال  ،وتقع آخر الكالم ،)٥( ویلتزم فیها اإلفراد  

  .)٦مؤكدة(

                                                 

  .٦١٣المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم ص  :) انظر(١

  .) في سورة التوبة٣٦) من اآلیة رقم ((٢

  .)كفف( ٣٩٠٢،٣٩٠٤/ ٤٣لسان العرب  :) انظر(٣

ومشكل إعراب  ،٢/٣٦٠، ومعاني القرآن وٕاعرابه للزجاج ١/٤٣٦معاني القرآن :انظر )(٤

 ،٣/٣١والمحرر الوجیز  ،٢٩٨٢/ ٤والهدایة إلى بلوغ النهایة  ،١/٣٦٢القرآن 

  .٩/١٨٥والدر المصون  ،٢/٦٤٣والتبیان

التفسیر الكبیر  .النِّْسَوَة َكافَّاتٍ  َرَأْیُت اْلَقْوَم َكافًَّة َوَكافِّیَن َوَرَأْیتُ  :) حكى قطرب عن العرب(٥

٥/٢٢٦.  

انظر: مقدمة  .مجرور بالباء ومضافة وفي غیر األناسي )كافة() استعمل الزمخشري (٦

  .٥المفصل ص



 
 

  
 } ٣٤١     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

كرة وال مجموعة َعَلى عدد الرجال ة ال تكون مذالكافَّ  " :قال الفراء  

 ؛ین، أو كاّفات للنسوة، ولكنها (كاّفة) بالهاء والتوحید ِفي كل جهةكافَّ  فتقول:

ة) فإّنها ِفي مذهب مصدر مثل الَفاِعَلةوٕان كانت َعَلى لفظ ( ألنها ، خاصَّ

م آخر الكال ألنهاوالعاقبة، والعافیة. ولذلك َلْم ُتدخل فیها العرب األلف والالم 

  )١"( مع معنى المصدر. وهي ِفي مذهب قولك: قاموا مًعا وقاموا َجمیًعا

 :والتقدیر هنا ،فهي اسم فاعل والتاء للتأنیث ،ـ أنها صفة على بابها٢

ْلِم َكافًَّة }:)٢وفي قوله تعالى( ،جماعة كافة وفي  ،دخلة كافة { اْدُخُلوا ِفي السِّ

  )٤(.إرسالة كافة َكافًَّة ِللنَّاِس } {َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ  :)٣قوله تعالى(

إال إرسالة عامة لهم محیطة بهم،  .الَّ َكافًَّة ِللنَّاسِ "إِ  :قال الزمخشري 

  )٥".(ألنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن یخرج منها أحد منهم

ابه كافة وفي إعر  ،حاال من السلم )كافة(وقد ُوهِّم الزمخشري في جعله 

وأنه یلتزم فیها  ،كافة) تختص بجماعة األناسيصفة لموصوف محذوف بأن (

  )٦النصب على الحال، وأن صاحبها ال یكون مفرًدا.(

من اْلَحال َما یْحَتمل َكونه من اْلَفاِعل َوَكونه من  " :قال ابن هشام

وتجویز  .{وقاتلوا اْلُمْشركین َكافَّة} :َوَنْحو، اا َضاِحكً زیدً  ضربت :َنْحو ،اْلَمْفُعول

ن َكافَّة ُمْخَتّص ِبمن ؛ أل َشِرّي اْلَوْجَهْیِن ِفي {ادُخُلوا ِفي الّسلم َكافَّة} وهم الزََّمخْ 

 )َكافَّة(ِإْذ قدر؛ {َوَما َأْرَسْلَناك ِإالَّ َكافَّة للنَّاس}  :ووهمه ِفي َقْوله َتَعاَلى ،یعقل

                                                 

  .٤٣٦/ ١) معاني القرآن (١

  .) في سورة البقرة٢٠٨من اآلیة رقم ( )(٢

  ) في سورة سبأ.٢٨) من اآلیة رقم ((٣

  .١/٢٨٣،٣/٣١والمحرر الوجیز  ،٨٧٤، ١٢٤الكشاف ص :) انظر(٤

  .٨٧٤) الكشاف ص (٥

والبحر المحیط  ،٢/٣٣٧وشرح التسهیل البن مالك  ،١/١٧شرح المفصل  :) انظر(٦

  .٢/٢٢٠ومغني اللبیب  ،٩/٧٢والتذییل والتكمیل  ،٧/٢٦٩



 
 

  
 } ٣٤٢     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

ِتْعَماله ِفیَما َال نَُّه أَضاف ِإَلى اسْ َأشد ألَ  .إرسالة َكافَّة :َأي ،ا لمصدر َمْحُذوفنعتً 

یعقل ِإْخرَاجه َعمَّا اْلتزم ِفیِه من الحالیة ووهمه ِفي خْطَبة اْلمفصل ِإْذ َقاَل ُمِحیط 

  )١".(بكافة اْألَْبَواب َأشد َوَأشد إلخراجه ِإیَّاه َعن النصب اْلَبتَّةَ 

والطاهر بن عاشور للزمخشري بورود كافة  ،وقد انتصف اآللوسي

  .)٢مع غیر األناسي في فصیح الكالم (و  ،مستعملة غیر حال

قد جعلت آلل بني كاكلة على كافة "  :ومنه قول سیدنا عمر بن الخطاب

  )٣".( اا إبریزً بیت مال المسلمین لكل عام مائتي مثقال عینا ذهبً 

االجتماع یمنع  ألن ؛وهي للجملة الجامعة من الناس .مـ أن كافة اس٣

 .ثم نقلت إلى معنى جمیًعا ،ل من الكفوأصلها اسم فاع ،من التفرق والشذوذ

 :فالجماعة یقال لها .ولیست للتاء دور في النقل من الوصفیة إلى االسمیة

و أجازه  ،وٕالیه ذهب  الراغب .الوازعة لقوتهم باجتماعهم :الكافة كما یقال لهم

 ،وأبو حیان ،وقال به ابن منظور ،وصححه ابن مالك ،والرازي ،ابن عطیة

  )٤( .والسمین

َوإِْن َكاَن َأْصُلَها ِللتَّْأِنیِث، َلْیَسْت ِفیَها ِإَذا  ) َكافَّةً (ِفي ءالتَّا" :قال أبو حیَّان

َكَما  ) َجِمیٍع َوُكلٍّ ( َكاَنْت َحاًال ِللتَّْأِنیِث، َبْل َصاَر َهَذا َنْقًال َمْحًضا ِإَلى َمْعَنى

. َفِإَذا )ُكلٍّ َوَجِمیعٍ (  َمْحًضا ِإَلى َمْعَنىَصاَر: َقاِطَبًة، َوَعامًَّة، ِإَذا َكاَن َحاًال َنْقًال 

                                                 

  .٢/٢٢٠) المغني (١

والتحریر  ،٢٢/١٤٣،١٤٢ ،٩٣،٩٢/ ٢/٩٧،١٠روح المعاني  :انظر )(٢

  .٢٢/١٩٨ ،١٨٧/ ٢/٢٧٩،٢٧٨،١٠والتنویر

  .١٠/٩٢) روح المعاني (٣

والتفسیر الكبیر  ،١/٢٨٣والمحرر الوجیز  ،٢/٥٥٩،٥٥٨المفردات  :) انظر(٤

والبحر  ،٣٩٠٥،٣٩٠٤/ ٤٣ولسان العرب  ،٢/٣٣٧وشرح التسهیل ،٥/٢٢٦،٢٢٥

  .٢/٣٦٢والدر المصون  ،٢/١١٨،١٣٠المحیط



 
 

  
 } ٣٤٣     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

ُقْلَت: َقاَم النَّاُس َكافًَّة، َأْو َقاِطَبًة، َأْو َعامًَّة، َفَال َیُدلُّ َشْيٌء ِمْن َهِذِه اْألَْلَفاِظ 

، َوَال َجِمیعٌ (َعَلى التَّْأِنیِث، َكَما َال َیُدلُّ َعَلْیهِ    )١(." )ُكلٌّ

{َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة  :ة  في (كافَّة) من قوله تعالىـ أن التاء للمبالغ٤

  )٢(.والراغب ،وفاعل وصف مذكر. وهذا ما مذهب الزجاج ِللنَّاِس }

وقد أنكر  .أي جامًعا للناس في اإلنذار واإلبالغ ،فكافة حال من الكاف

 ،بالغةابن مالك علیه ذلك ؛ ألن تاء المبالغة بابها السماع في أمثلة الم

  .فلحاقها السم الفاعل أشذ

ا، وال یتأتى ذلك إال بجعل وجعله من مذكر مع كونه مؤنثً قال ابن مالك: " 

ا ما هي فیه إال على تائه للمبالغة وبابه مقصور على السماع، وال یتأتي غالبً 

أحد أمثله المبالغة كنّسابة وَفروقة وِمهذارة، وكافة بخالف ذلك، فبطل أن تكون 

 ؛حملت على شاذ الشاذ )یة(راو  . فإن حملت علىَفاِعَلةلكونها على ؛  منها

ألن لحاق تاء المبالغة ألحد أمثلة المبالغة شاذ ولما ال مبالغة فیه أشذ فیعبر 

  )٣؟!"(عنه بشاذ الشاذ، والحمل على الشاذ مكروه فكیف على شاذ الشاذ

دمة علیه مق )حاال من المجرور (الناس )كافة(ورجح ابن مالك أن تكون 

  .مخالًفا لجمهور النحویین

فال تثنى وال تجمع خالًفا لما حكاه  ،تستعمل مفردة  )كافة(فالحاصل أن 

 ،أل) وٕانما تنصب أبًدا على الحال المؤكدةوال تدخل علیها ( ،طرب عن العربق

  .خالًفا الستعمال الزمخشري لها

 ،الًباأو وصف لموصوف محذوف مجموع غ ،َفاِعَلةوهي إما مصدر على 

بمعنى  َفاِعَلةأو هي في األصل وصف على  .أو مفرد في تقدیر الزمخشري

                                                 

  .٢/١٣٠) البحر المحیط (١

  .٢/٥٥٩والمفردات  ،٤/١٩٢ني القرآن وٕاعرابهانظر: معا )(٢

  .٢/٣٣٨،٣٣٧) شرح التسهیل (٣



 
 

  
 } ٣٤٤     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

الجامعة لقوة المجموع على المنع استعمال  مانعة ثم نقل إلى تسمیة الجملة

وهذا هو  .والتاء للمبالغة ،إنها على فاعل وصف مذكر أو ،قاطبة حاال مؤكدة

   .أضعفها



 
 

  
 } ٣٤٥     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  .َالِغَیة .١٤

  َال َتْسَمُع ِفیَها َالِغَیًة}{): ١من قوله تعالى (  

  الدراسة

 يوَلغِ  ،)دعا یدعو(ـ ك ،ولغا َیْلغو ،)سعى یسعى(ـك ،َلَغا فى قوله َیْلغى

   ،یلَغى

واللَّْغوى:  )َفًتى(ـ اللَّْغو واللََّغا كو  .َأخطأَ  :والغیة وَمْلغاة اَلغً  )یرضى يرضِ (ـ ك

  )٢(وماال ُیعتّد به من الكالم وغیره. ،السَقط

 )والمفسرون في نوع كلمة (الغیة ،والصرفیون ،اختلف اللغویونوقد  

   :في اآلیة الكریمة على أقوال بیانها كالتالي

 ،وأجازه ابن قتیبة ،؛ وٕالیه ذهب أبو عبیدة َفاِعَلةـ أنها مصدر على ١ 

والزمخشري،  ،وأجازه الجوهري ،واختاره الفارسي ،واألزهري ،وهو مذهب النحاس

  .)٣(واآللوسي  ،والفیروزآبادي،سمینوال ،والرازي

 :)٤(د في مواضع أخرى منها قوله تعالىویرجح هذا الوجه أن المصدر ور 

جهي تذكیر وأن المصدریة هي أحد و  ،{ َال َیْسَمُعوَن ِفیَها َلْغًوا َوَال تَْأِثیًما }

  .)ال ُیْسَمُع فیها الغیةٌ (): ٥(الفعل في قراءة من قرأ

                                                 

  .) في سورة الغاشیة١١) اآلیة رقم ((١

  .٤/٤٣٥،٤٣٤وبصائر ذوي التمییز  ،٤٠٥٠/ ٤٥لسان العرب  :) انظر(٢

وٕاعراب القرآن  ،٥٢٥غریب القرآن صتفسیر و  ،٢٩٦/ ٢مجاز القرآن  :) انظر(٣

 ،٤٠٠/ ٦خان)، والحجة للقراء السبعة ( ٥٨٣/ ٦لغة وتهذیب ال ،٥/٢١٢للنحاس

والدر  ،١٥٥/ ٣١، والتفسیر الكبیر ١١٩٨لغا) والكشاف  ( ٢٤٨٣/ ٦والصحاح 

  .٣٠/١١٥وروح المعاني  ،)٢٩٦/ ٥وبصائر ذوي التمییز ( ،٧٦٩/ ١٠المصون 

  .) في سورة الواقعة٢٥) اآلیة رقم ((٤

  .٦٨١السبعة البن مجاهد ص :انظر .) هي قراءة ابن كثیر وأبي عمرو(٥



 
 

  
 } ٣٤٦     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

غیة مصدر بمنزلة: العاقبة، والعافیة، ویجوز أن الال كأنَّ "  :قال الفارسي 

واألول الوجه لقوله: { َال َیْسَمُعوَن  ،یكون صفة كأنه: ال تسمع كلمة الغیة

ألن  ؛ وال یسمع على بناء الفعل للمفعول به حسن ،ِفیَها َلْغًوا َوَال تَْأِثیًما }

  ". الخطاب لیس بمصروف إلى واحد بعینه

  )١(.والزجاج ،وأجازه ابن قتیبة ،ذهب الفراءوهذا  م ،ـ أنها اسم ٢

: ال ُیْسَمُع ِفیها الِغَیةوقوله عزَّ و "  :قال الفراء   )٢".(حالفة َعَلى كذب :جلَّ

  ،بمعنى ذات لغو فهي للنسب،  وهذا مذهب األخفش َفاِعَلةـ  أنها ٣

 ،وابن منظور، والسمین ،وهو مذهب ابن عطیة ،وأجازه الزمخشري ،والجوهري

  ) ٣(.زه اآللوسيوأجا

  .وقال {َالِغَیًة} أي: ال تسمع كلمة لغو وجعلها {َالِغَیًة} " :قال األخفش   

ْرع دنك تقول: "فاِرس" لصاحب الَفَرس و"داِرع" لصاحب الأوالحجة في هذا 

  )٤"( و"شاعر" لصاحب الِشْعر.

هذا ما أجازه و  .كلمة :ـ أنها صفة على بابها لموصوف محذوف، تقدیره٤

  )٥(.واآللوسي ،والسمین ،ج والزمخشريالزجا

  .على المجاز، ألن الالغي صاحبها وهذا

                                                 

ومعاني القرآن  ،٥٢٥غریب القرآن صتفسیر  و ،٢٥٧/ ٣معاني القرآن للفراء  :) انظر(١

  .٢٤٤/ ٥وٕاعرابه 

  .٢٥٧/ ٣) معاني القرآن (٢

، ١١٩٨والكشاف ص  )،لغا( ٦/٢٤٨٣والصحاح  ،٢/٥٧٧معاني القرآن  :) انظر(٣

 ،٧٦٩/  ١٠والدر المصون  )،غال( ٤٥/٤٠٥٠ولسان العرب  ،٤٧٣/ ٥والمحرر الوجیز 

  .٣٠/١١٥وروح المعاني 

  .٥٧٧/ ٢) معاني القران (٤

 ،٧٦٩/ ١٠والدر المصون  ،١١٩٨والكشاف ص ،٥/٢٤٤معاني القرآن وٕاعرابه  :) انظر(٥

  .١١٥/ ٣٠وروح المعاني 



 
 

  
 } ٣٤٧     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

أي ال تسمع فیها  ،نفس محذوفةیجوُز َأْن تكوَن صفًة " و  :قال اآللوسي

  )١(.}{َال َیْسَمُعوَن ِفیَها َلْغوًا َوَال تَْأِثیماً نفًسا الغیة 

أو الباطل  ،والكفروالبهتان  ،الكذب :هنا أحد معان ستة )والمراد بـ (الغیة

ألن  أو الكلمة الساقطة ؛ ،أو الحلف بالكذب ،أو المعصیة ،أو الشتم ،واإلثم

  )٢(.أهل الجنة ال یتكلمون إال بالحكمة،  وحمد اهللا على النعیم الدائم

لورود صریح  ؛أولى ناه )وبهذا یظهر أن القول بمصدریة (الغیة

{َال َیْسَمُعوَن ِفیَها  :)٣عالى (في آیات قرآنیة من نحو قوله ت )اللغو(المصدر 

ولقراءة  ،{َال َیْسَمُعوَن ِفیَها َلْغًوا َوَال ِكذَّاًبا} :)٤وقوله تعالى( ،}اَلْغًوا ِإالَّ َسَالمً 

 ،وتأویل ،التذكیر الواردة في اآلیة ؛ وألن ما عداه من األوجه یحتاج إلى تقدیر

   .ثل هذا أولىوما ال یحتاج إلى م .وخروج عن الحقیقة إلى المجاز

                                                 

  .١١٥/ ٣٠) روح المعاني (١

والجامع ألحكام  ،٣١/١٥٥، والتفسیر الكبیر ٢٤٤/ ٥) انظر: معاني القرآن وٕاعرابه (٢

  ٢٢/٢٤٨،٢٤٧القرآن

  .) في سورة مریم٦٢) من اآلیة رقم ((٣

  .في سورة النبأ )٣٥یة رقم () اآل(٤



 
 

  
 } ٣٤٨     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  .{َناِشَئة}. ١٥

  {ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْیِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأْقَوُم ِقیًال } :)١(من قوله تعالى 

  الدراسة

وَنَشَأ السحاُب َنْشًأ  ،وَنَشاًء وَنْشَأًة وَنَشاَءًة: َحِیيَ  اَنَشَأ َیْنَشُأ َنْشًأ وُنُشوءً 

وأْنَشَأ یفعُل  ،وَنَشَأ اللیُل: ارَتَفع ،َك ِفي َأّول َما َیْبدأُ : اْرَتَفَع وَبَدا، َوَذلِ اوُنُشوءً 

  َأْنَشَأه اللَُّه: َخَلَقه.و  ،كذا، أي: ابتدأَ 

في اآلیة الكریمة وكان خالفهم  {َناِشَئة}وقد اختلف أهل العلم في نوع 

  :كالتالي

 :والمعني .إذا قام ونهض :فهي مصدر نشأ ،َفاِعَلةأنها مصدر على   ـ١

وحكاه  ،وأجازه الزمخشري ،، والراغب)٢(وٕالیه ذهب األزهري  .م اللیلقیا

  .)٣(واآللوسي ،والشهاب ،وأبو حیان ،وأجازه البیضاوي ،القرطبي

: َفاِعَلةالناشئة مصدر من نشأ إذا قام ونهض على "  :قال الزمخشري

  )٤(." كالعاقبة

 :یرالتقد .فصارت اسًما .ـ أنها صفة غالبة استغنت عن موصوفها٢

أو جماعة على جعل  .أو عبادة ،أو نفس أو صالة ،ساعات اللیل الناشئة

والزجاج،  ،وابن قتیبة ،أبو عبیدة :وهذا مذهب جماعة منهم .ناشئة جمًعا

                                                 

  .) في سورة المزمل٦) اآلیة رقم ((١

وقوله في لسان  )،(نشأ ٤١٧/ ١١تهذیب اللغة  :) لم أعثر له على هذا في مظانه انظر(٢

  .٥/٥٢وبصائر ذوي التمییز  ،٤٩/٤٤١٩العرب 

 ،٢١/٣٢٥والجامع ألحكام القرآن  ،١١٥١والكشاف ص  ،٦٣٨/ ٢المفردات  :انظر )(٣

وروح  ،٨/٢٦٥وحاشیة الشهاب  ،٨/٣٥٥والبحر المحیط  ،٥/٢٥٦وأنوار التنزیل 

  .٢٩/١٠٥المعاني 

  .١١٥١) الكشاف ص (٤



 
 

  
 } ٣٤٩     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

واآللوسي، والطاهر  ،والفیروزآبادي ،والسمین ،والبیضاوي ،وأجازه الزمخشري

  )١( .بن عاشور

فكل  هي ساعات اللیل كله ؛ :فقیل ،واختلف في ساعات اللیل الناشئة 

 :الناشئة :وقیل ،)٣(ما بعد العشاء  :وقیل ،)٢(ما حدث من اللیل فهو ناشئة 

بین المغرب  هي ما :وقیلالساعات األول منه.  وقیل: ،القیام بعد النوم

  )٤( .والعشاء

النفس الناشئة باللیل، التي تنشأ من  :ناِشَئَة اللَّْیلِ  " :قال الزمخشري

إذا ارتفعت.  :ى العبادة أى: تنهض وترتفع، من نشأت السحابةمضجعها إل

  .)٥("ونشأ من مكانه ونشز: إذا نهض

في الناشئِة أوجٌه، أحدها: أنها صفٌة لمحذوٍف، أي:  "  :قال السمین

النفَس الناشئَة باللیِل التي َتْنَشُأ ِمْن َمْضَجِعها، للعبادة، أي: َتْنَهُض وترتفُع. 

والثاني: ...حابُة: إذا ارتفَعْت. وَنَشأ ِمْن مكاِنه وَنَشز: إذا َنَهَض ِمْن َنَشَأِت الس

، إذا قام وَنَهَض، )َنَشأَ (أنَّها مصدٌر بمعنى قیاِم اللیل، على أنها مصدٌر ِمْن 

الثالث: أنها بلغِة الحبشِة، َنَشَأ الرجُل: أي  فتكوُن كالعافیة، قالهما الزمخشري.

قلت:  .)٦(»فعلى هذا هي جمُع ناِشىء، أي: قاِئم«قاَم من اللیل. قال الشیخ: 

لشيٍء ُیْفِهُم الَجْمُع، أي: طائفًة أو ِفْرقًة ناشِئًة، وٕاالَّ ففاعٌل ال  یعني أنها صفةٌ 

                                                 

 ٥ومعاني القرآن وٕاعرابه ،٤٩٣غریب القرآن ص تفسیر  و.٢/٢٧٣مجاز القرآن  :) انظر(١

، ١٠/٥١٧والدر المصون  ،٥/٢٥٦وأنوار التنزیل  ،١١٥١، والكشاف ص ١٨٧/

  .٢٩/٢٦٢، والتحریر والتنویر ٢٩/١٠٥وروح المعني  ،٥/٥٢وبصائر ذوي التمییز 

  .٥/١٨٧ومعاني القرآن وٕاعرابه ،٤٩٣وغریب القرآن ص  ،٢/٢٧٣مجاز القرآن  :) انظر(٢

  .٢٣/٦٨٤جامع البیان  :) انظر(٣

  .٥/٣٨٨،٣٨٧والمحرر الوجیز  ،١١٥١كشاف صال :) انظر(٤

  .١١٥١) الكشاف ص(٥

  .٣٥٤/ ٨البحر المحیط  :) انظر(٦



 
 

  
 } ٣٥٠     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

ساعاُته؛ ألنها َتْنَشأ شیئًا بعد «ناشئة اللیل  الرابع: أنَّ  .َفاِعَلةُیْجَمُع على 

  )١("شيء. 

استغنت  ا جاز أن تكون صفة غالبةوٕانم ،للمصدریة )ناشئة(فلم تخلص 

  .عن موصوفها فجرت مجرى األسماء

                                                 

  .١٠/٥١٨،٥١٧) الدر المصون (١



 
 

  
 } ٣٥١     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  .َناِفَلة. ١٦

على ونها مصدرًا ، واحتمل كفي موضعین من القرآن الكریم )لةناف( وردت

  .فیهما َفاِعَلة

  الدراسة

َأعطیته َنَفًال  َنفََّله َنَفًال وَأْنَفَله ِإیَّاه وَنَفَله، ِبالتَّْخِفیِف، ونفَّْلت ُفَالًنا َتْنِفیًال:

َما َیْفَعُلُه اِإلنسان  و الَنْفُل والناِفَلُة: َعِطیَُّة الَتَطوُِّع من حیث ال تِجُب،و  .اوُغْنمً 

  ) ١( : َوَلُد الولد.اومنه ناِفَلُة الصالِة. والناِفَلُة أیضً  ،ِممَّا َال َیِجُب َعَلْیهِ 

  :مواضع هي في  َفاِعَلةمحتملة كونها  مصدرًا على  )نافلة(وقد وردت  

ْد ِبِه َناِفَلًة َلَك} :)٢(ـ قوله تعالى  أوًال  وقد اختلف في  ،{َوِمَن اللَّْیِل َفَتَهجَّ

  :هنا  على النحو التالي )نافلة(نوع 

أو بـ  )(تجهد ونصبها على المصدر بـ ،َفاِعَلةـ أنها مصدر على ١

ذهب الطیبي، وهذا مذهب الزمخشري، وأجازه العكبري، وهو م ،مقدرًا )(تتنفل

  ) ٣( .، واآللوسيوأجازه السمین

فیها أوجٌه، أحُدها: أنها مصدٌر، أي: َتَتَنفَُّل » ناِفَلةً «قوله "  :قال السمین 

دْ « ـنافلًة لك على الصلواِت المفروضِة. والثاني: أنها منصوبٌة ب ألنَّه في  ؛»َتَهجَّ

  )  ١(".  مصدٌر كالعاِقبة والعاِفیة :معنى َتَنفَّْل، فكأنه قیل: تنفَّل نافلة. والنَّاِفَلةُ 

                                                 

 .٤٥١٠،٤٥٠٩/  ٥٠ولسان العرب  ،٥/١٨٣٣الصحاح  :انظر )١(

 .) في سورة اإلسراء٧٩من اآلیة رقم ( )٢(

والبحر المحیط  ،١٥/٣٥٨طیبي وحاشیة ال ،٢/٨٣٠والتبیان  ،٦٠٦انظر: الكشاف ص  )٣(

 .١٥/١٤٠،١٣٩وروح المعاني  ،٧/٣٩٩والدر المصون  ،٦/٧٠



 
 

  
 } ٣٥٢     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

 ،وتاؤها للتأنیث لموصوفها المؤنث ،ـ أنها على بابها من الوصف٢

وهذا  .العائد على القرآن )به(وانتصابها على الحال من  ،صالة نافلة :والتقدیر

  ) ٢( .والسمین، واآللوسي ،ما أجازه العكبري

َمْصَدٌر  ِفیِه َوْجَهاِن:َأَحُدُهَما: ُهوَ  :ًة َلَك)َقْوُلُه َتَعاَلى: (َناِفلَ قال العكبري: " 

ًدا  ؛َوالثَّاِني: ُهَو َحاٌل  َأيَّ َتَنفَّْل َتَنفًُّال، َوَفاِعُلُه ُهَنا َمْصَدٌر َكاْلَعاِفَیِة. ،ِبَمْعَنى َتَهجُّ

  )٣(" َأْي َصَالَة َناِفَلٍة.

وقد اختلف في  .ْعُقوَب َناِفَلًة}{ َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َویَ : )٤(قوله تعالى :ثانًیا

  :هنا على النحو التالي )نافلة(نوع 

وهي بمعنى العطیة والعامل فیه معنى .َفاِعَلةـ أنها مصدر على ١

 ،وأجازه السمین ،واختاره أبو حیان ،وهذا ما أجازه العكبري ،)هبناو (

  )٥(.واآللوسي

ًة، َمْصَدرًا َكاْلَعاِفَیِة َواْلَعاِقَبِة. ُیْحَتَمُل َأْن َیُكوَن: َناِفلَ "  :قال أبو حیان  

ْبرَاِهیَم َبْعَد  ْسَحاَق َوَیْعُقوَب، ِألَنَُّهَما ِزیَدا ِإلِ َوَمْعَناُه: ِزَیاَدًة، َفَیُكوُن َذِلَك َشاِمًال ِإلِ

  ". اْبِنِه ِإْسَماِعیَل َوَغْیرِِه، ِإْذ َكاَن ِإنََّما َجاَء َلُه ِإْسَحاُق َعَلى اْلِكَبرِ 

فتكون حاال ،وهي بمعنى الزیادة أو ولد الولد ،ـ أنها وصف على بابها٢

ة )من (یعقوب   )٦( .واآللوسي ،والسمین ،وهذا ما أجازه العكبري ،خاصَّ

                                                                                                                     

 .٣٣٩/ ٧الدر المصون  )١(

 .١٤٠/ ١٥وروح المعاني  ،٧/٣٩٩والدر المصون  ،٢/٨٣٠التبیان  :انظر )٢(

 .٨٣٠/ ٢التبیان  )٣(

 .في سورة األنبیاء )٧٢(من اآلیة رقم  )٤(

وروح المعاني  ،٨/١٨١والدر المصون  ،٢/٤٢٣لبحر المحیط وا ،٢/٩٢٢التبیان  :انظر )٥(

١٧/٧١. 

 .١٧/٧١، وروح المعاني ٨/١٨١والدر المصون  ،٢/٩٢٢التبیان  :انظر )٦(



 
 

  
 } ٣٥٣     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

َوِقیَل: ُهَو   َحاٌل ِمْن َیْعُقوَب. :َقْوُلُه َتَعاَلى: (َناِفَلًة) " :قال العكبري 

  .»َوَهْبَنا«اْلَعاِمُل ِفیِه َمْعَنى َمْصَدٌر، َكاْلَعاِقَبِة َواْلَعاِفَیِة، وَ 

في الموضعین احتمل كونها مصدرًا ونصبها على المفعولیة  )فـ (نافلة

  .والمعنى یقبل الوجهین ،واحتمل كونها وصًفا منصوبا على الحال ،المطلقة

  

  



 
 

  
 } ٣٥٤     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

ما ا: ِ  ًراآماءات اا  

  .َباِلَغةً  .١

{َأْم َلُكْم َأْیَماٌن  :)٢(ـ بالنصب في قوله تعالى  )َباِلَغةً ( )١(في قراءة من قرأ

  .َعَلْیَنا َباِلَغٌة ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة}

  الدراسة

: اَبَلْغَت المكان ُبلوغً و  ،: وَصَل واْنَتَهىاوَبالغً  الَغ الشيُء َیْبُلُغ ُبُلوغً ب

ِلَغٌة َأي مؤكَّدٌة. وشيٌء َوِقیَل: یمیٌن َبا .وصلت إلیه، وكذلك إذا شارفَت علیه

  )٣(.اَباِلٌغ َأي جیٌِّد، َوَقْد بَلَغ ِفي الَجْودِة َمْبلغً 

) بمعنى هل لكم علینا َأْیَمانٌ صفة لـ ( .َباِلَغٌة ـ بالرفع ـ في قراءة العامة

  )      ٤(.متناهیة في التوكید ؟ أو ثابتة تبلغ یوم القیامة وتنتهي إلیه ،أقسام مؤكدة

  :بالغًة) فاختلف في تخریج النصب على وجهین(وقرئ بنصب 

وهي منصوبة على الحالیة من  َفاِعَلة) وصف على أن (بالغة :األول

أن تكون حاًال من  )٥(وأجاز بعضهم ،الضمیر المستتر في (لكم) أو (علینا)

                                                 

 ،١٦٠، ومختصر ابن خالویه ص ١٧٦/ ٣القراءة للحسن في معاني القرآن للفراء  )١(

والدر  ،٨/٣٠٩وهي للحسن وزید بن علي في البحر المحیط  ،٢/٣٢٥والمحتسب 

 .١٠/٤١٥المصون 

 .) في سورة القلم٣٩من اآلیة رقم ( )٢(

 .(بلغ)  ٥/٣٤٦،٣٤٥ولسان العرب  ،١٣١٦/ ٤الصحاح :انظر )٣(

 .٣٠٩،٣٠٨/ ٨، والبحر المحیط ٣٠/٩٣التفسیر الكبیر  :انظر )٤(

 .٥/٣٥٢والمحرر الوجیز  ،٢/٣٢٦انظر المحتسب .وابن عطیة ،ابن جني )٥(



 
 

  
 } ٣٥٥     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

وقال  ،وهذا الوجه أجازه الفراء .وٕان كانت نكرة لتخصصها بالوصف ،)أیمان(

  ) ١(.، والعكبريوابن عطیة ،خشريوالزم ،جنيبه ابن 

 " ؛لكم " یجوز أن یكون "بالغة" حاال من الضمیر في"  :قال ابن جني

شئت جعلته حاال من الضمیر في وٕان  یمان"، ففیه ضمیر منه.أألنه خبر عن "

"علینا" إذا جعلت "علینا" وصفا ألیمان، ال متعلقا بنفس الـ"أیمان"؛ ألن فیه 

ویجوز أن یكون حاال من  ا عنه.میر منه إذا كان خبرً ا كما یكون فیه ضضمیرً 

  )٢(".  نفس "أیمان" وٕان كانت نكرة

ونصبها على المصدر المؤكد  َفاِعَلةأن (بالغة) مصدر على  :الثاني

 .}َأْم َلُكْم َأْیماٌن َعَلْینا باِلَغةٌ  {وقوله:قال:"  .وهذا ما أجازه الفراء )حق�ا(نصب 

إّال اْلَحَسن، فإنه نصبها َعَلى مذهب المصدر، كقولك: » ةٌ باِلغَ «القراء َعَلى رفع 

ا َقْد بلغ ق� ا، والبالُغ ِفي مذهب الحق ُیقال: جیِّد بالغ، كأنه َقاَل: جّید ححق� 

  )٣( د ".حقیقة الجودة، وهو مذهب جی

 ،بالغة) في توجیه قراءة النصبد انفرد الفراء بالقول بمصدریة (فق

لموافقة القراءة  وصًفا على بابه أولى ؛ َفاِعَلةبالغة) والوجه األول وهو كون (

  .المتواترة في المعنى

                                                 

والمحرر  ،١١٣٢والكشاف ص ،٢/٣٢٦،٣٢٥والمحتسب  ،٣/١٧٦لقرآن انظر: معاني ا )١(

   .٨/٣٠٩،٣٠٨والبحر  ،٢/١٢٣٥والتبیان  ،٥/٣٥٢،٣٥١الوجیز 

 .٢/٣٢٦،٣٢٥المحتسب  )٢(

 .٣/١٧٦معاني القرآن  )٣(



 
 

  
 } ٣٥٦     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  .ةئلَ عاِ . ٢

{َوإِْن ِخْفُتْم َعْیَلًة َفَسْوَف ) ٢( :في قوله تعالى )عائلة()  ١(في قراءة من قرأ 

  .ُیْغِنیُكُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه}

  الدراسة

 ،، فهو عائلعاَل َیِعیل َعْیلًة وُعیوًال ِإذا اْفَتَقرَ  الَعْیلة والَعاَلُة: اْلَفاَقُة. ُیَقاُل:

  )٣(.تفاقم واشتد :وعال أمر القوم

وهي  .وعائلة بالهمزة بعد األلف ،بالیاء )عایلة() هنا َعْیَلةً وقد قرئت (

  :وقد اختلف في توجیهها على النحو التالي ،)َفاِعَلة(على القراءتین 

وأجازه  ،ابن جني وهذا ما اختاره ،َفاِعَلة) مصدر على ـ أن (عائلة١

  )٤(.واآللوسي ،حیان وأبو ،والبیضاوي ،والقرطبي ،وابن عطیة ،الزمخشري

 "وقرئ: عائلة، بمعنى المصدر كالعافیة، أو حاال عائلة. " :قال الزمخشري

)٥ (  

ي صفة لموصوف مؤنث على بابها من الوصف فه َفاِعَلة) ـ أن (عائلة٢

 ،وأجازه ابن جني، وقال به مكي ،ذا مذهب النحاسوه .، أو حالخصلة :تقدیره

  ) ١(.واآللوسي ،وأبوحیان ،والبیضاوي ،والقرطبي ،وابن عطیة ،وأجازه الزمخشري

                                                 
وهي لعلقمة في المحرر  ،٥٧عایلة) البن مسعود في المختصر البن خالویه ص(القراءة  )١(

بن أبي وقاص، وابن مسعود، والشعبي، وابن السمیفع في زاد سعد ول ،٣/٢١الوجیز 

ولعلقمة في  ،١/٢٨٧وهي البن مسعود في المحتسب  )عائلة(و ،٥٧٥المسیر ص 

وفتح ،٥/٢٩، والبن مسعود وعلقمة في البحر المحیط ١٠/١٥٨الجامع ألحكام القرآن 

 .٥٦٥القدیر ص 

 .) في سورة التوبة٢٨من اآلیة رقم ( )٢(

وبصائر ذوي  )(عیل ٣٥/٣١٩٤ولسان العرب  )(عیل ٥/١٧٧٩الصحاح  :انظر )٣(

 .٤/١١٣التمییز

والجامع ألحكام ،٣/٢١، والمحرر الوجیز ٤٢٩، والكشاف ص١/٢٨٧المحتسب :انظر )٤(

 .١٠/٧٧وروح المعاني  ،٥/٢٩والبحر المحیط  ،٣/٧٧وأنوار التنزیل  ،١٠/١٥٨القرآن 

 .٤٢٩الكشاف ص  )٥(
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وٕان خفتم ( :وقال علقمة في مصحف عبد اهللا بن مسعود " :قال النحاس

علي  شقَّ  :عالني األمر یعولني أي :یقال ،خصلة شاقة :ومعناه )عائلة

  )٢(".واشتد

وأرى  ،) هنا للمصدریة وٕانما جاز بقاؤها على الوصفَفاِعَلةفلم تخلص ( 

ویؤیده قراءة (عایلة) بدون اإلعالل الكائن في اسم  .أن المصدریة فیها أرجح

ولموافقتها القراءة السبعیة في المعنى والمادة، وكونها صفة بمعنى  ،الفاعل

" المصدر هنا :ال ابن جني. ق)ال الیائي (عیل )شاقَّة یجعلها من الواوي (عول

  )٣(.أعذب وأحلى "

                                                                                                                     
والكشاف  ،٤/٢٩٦٦والهدایة ،١/٢٨٧والمحتسب  ،٣/١٩٦لقرآن للنحاس انظر: معاني ا )١(

، وأنوار التنزیل ١٠/١٥٨، والجامع ألحكام القرآن ٣/٢١والمحرر الوجیز ،٤٢٩ص

 .١٠/٧٧وروح المعاني  ،٥/٢٩والبحر المحیط  ،٣/٧٧

 .١٩٦/ ٣معاني القرآن  )٢(

 .١/٢٨٧المحتسب  )٣(



 
 

  
 } ٣٥٨     {

? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ? باإلسكند?ية?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة نظرية ـ تطبيقية  " ما جاء من املصادر عىل ( َفاِعَلة )  يف القرآن الكريم 

  .َناِظَرةٌ  .٣

{َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظرَةٌ  )٢() في قوله تعالى(َفَناِظَرةٌ  )١(في قراءة من قرأ 

   .ِإَلى َمْیَسَرٍة }

  الدراسة

رْ  .النََّظُر: االْنِتَظاُر. یقال: َنَظْرُتُه واْنَتَظْرُتُه وَأْنَظْرُتهُ  والنَِّظَرُة:  ،ُتهُ أي: َأخَّ

    .)٣(التْأخیر ِفي اَألمر

. وقد )َفَناِظَرةٌ ( قراءة :منها )َفَنِظَرةٌ ( :في قوله تعالى )٤(وردت قراءات عدة

والعكبري، وابن  ،الزجاج :جماعة منهم َفاِعَلةعلى أنها مصدر على خرجها 

  )٥(.منظور

  ) ٦(."َوِهَي َمْصَدٌر َكاْلَعاِقَبِة َواْلَعاِفَیةِ ِباْألَِلِف،  )َفَناِظَرةٌ ( َوُیْقرَأُ "  :قال العكبري

قال أبو " :رّده لهذه القراءة فقال )ـه ٢٥٥( النحاس عن أبي حاتم حكىو 

 )٧({َفَناِظَرٌة ِبَم َیْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن}» النمل«إنما ذلك في » فناظرة«حاتم: وال یجوز 

                                                 

والدر المصون ،٢/٣٥٤والبحر ،١/٣٧٦محرر الوجیز القراءة لعطاء بن أبي رباح في ال )١(

٢/٦٤٦. 

 .) في سورة البقرة٢٨٠) من اآلیة رقم (٢(

 .٤٩/٤٤٦٧،٤٤٦٦ولسان العرب  ،٢/٦٤٣والمفردات   ،٢/٨٣١،٨٣٠انظر: الصحاح ) ٣(

  .(نظر)

 .١٠٣وشواذ القراءات للكرماني ص  ،١/١٤٣المحتسب  :انظر )٤(

 ،١/٢٢٥والتبیان  ،١/٢٨٥وٕاعراب القراءات الشواذ ،١/٣٠٦ معاني القرآن وٕاعرابه :انظر) ٥(

 .٤٩/٤٤٦٧ولسان العرب

 .١/٢٢٥التبیان  )٦(

 .) في سورة النمل٣٥من اآلیة رقم ( )٧(
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في » فنظرة«ناظرة فأّما ألنها امرأة تكّلمت بهذا لنفسها من نظرت تنظر فهي 

   )١(".البقرة فمن التأخیر من ذلك: أنظرتك بالّدین أي أّخرتك به

وقـد  .)أنظـر( كما حكـي )نظر(وال وجه لرد أبي حاتم فقد حكي في التأخیر

 :وتخریج الزجاج لها على المصدریة جماعة مـنهم )فناظرة(حكى جماعة قراءة 

    )٢(.ولم یردوها ،والسمین ،و حیانوأب ،والقرطبي ،وابن عطیة  ،ومكي ،النحاس

                                                 

 .١/٣٤٣،٣٤٢إعراب القرآن للنحاس  )١(

والمحرر  ،١/٩١٢والهدایة إلى بلوغ النهایة  ،١/٣٤٣إعراب القرآن للنحاس  :انظر) ٢(

والدر  ،٢/٣٥٤والبحر المحیط  ،٤/٤١٩والجامع ألحكام القران ، ١/٣٧٦الوجیز 

 .٢/٦٤٦المصون 
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  :بعد عون اهللا وتوفیقه توصل البحث إلى نتائج من أهمها

مصدر من المصادر السماعیة، اختلف اللغویون والصرفیون  )َفاِعَلة(أن  .١

في كثرته، وقلَّته، وممن ذهب إلى كثرته الزجاج، واألزهري، والزمخشري، 

مالك، وأبو حیَّان، والشیخ خالد، ولم یذهب  ومن أشهر القائلین بقلَّته ابن

 .أحد من القائلین بكثرته إلى جواز القیاس علیه

ثبوت َفاِعَلة مصدرًا للفعل الثالثي نحو: كاذبة وطاغیة والغیة، ومحتمًال  .٢

كونه مصدرًا للثالثي أو الرباعي نحو: خاطئة، وخالصة، ونافلة؛ فال وجه 

ه بالثالثي. وٕاطالق مصطلح اسم المصدر علیه؛ ألنه مصدر  لمن خصَّ

 .سماعي، وغیر جار على الفعل كما ذكره أبو حیَّان

في مواضعها من القرآن الكریم محتملة تضعف إرادة  )َفاِعَلة(أن مصدریة  .٣

  المصدریة وتقوى حسب مقتضى المعنى.

قویت مصدریة َفاِعَلة بوجوه منها: التصریح بالمصدریة في موطن آخر  .٤

حو: الغیة، وطاغیة، أو النص على مصدریتها للفعل من القرآن الكریم ن

في كتب اللغة نحو عاقبة، أو بالقراءة المتواترة نحو: الصاعقة حیث قرأ: 

أو  .)خیانة(حیث قرئ  َخاِئَنةالكسائي الصعقة، أو بالقراءة الشاذة نحو: 

أن القراءة المتواترة تؤید مصدریة فاعلة في القراءة الشاذة نحو: ناظرة، 

لة، أو بتذكیر الفعل معها ككاذبة، أو التصحیح وعدم اإلعالل نحو: وعائ

عائلة في قراءة من قرأ (عایلة) للزوم التاء في المصدر وخروجها عن 

كونها عیًنا السم فاعل، وقد استعذب ابن جني وجه المصدریة فیها، أو 

  .)بالغة(الوجه اإلعرابي كالنصب على المصدریة في 

 .في قراءة النصب )بالغة(بمصدریة انفرد الفراء بالقول  .٥
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لما أرید الجنس قطع النظر عن إرادة  ،هي تاء الوحدة )فاعلة(التاء في  .٦

 ،نحو: رحمة )َفْعَلة(المرة منها، وصارت مثل المصادر التي على وزن 

 .وضربة الزب

سم الفاعل مما یمیز َفاِعَلة في النسب إذا كانت مشتقة من المصدر عن ا .٧

ألنها بمعني ذات كذا، وصاحب الشيء یكون مفعول؛ أن تكون بمعني ال

 .فاعال ومفعوال

َفاِعَلة في النسب لیست جاریة على الفعل فتاؤها لیست للتأنیث وٕانما  .٨

 .للمبالغة

تقاس َفاِعَلة وصًفا لمؤنث فقط، وفي باقي استعماالتها یقتصر فیها على  .٩

اسیتها اسًما المسموع منها غیر أن مجمع اللغة العربیة بالعربیة أقر قی

 .لآللة لحاجة االستعمال

أثبت الشیخ محمد عبدالخالق عضیمة في كتابه " دراسات ألسلوب القرآن  .١٠

و  ،الراجفة(لى وزن فاعلة في القرآن الكریم الكریم " من المصادر التي ع

من مصادر البحث ـ على  ولم أعثرـ فیما اطلعت علیه )كلةوشا ،الرادفة

احب دراسات أسلوب القرآن الكریم من وقد فات ص .ثبوت مصدریتها

 ،والصاعقة ،الخاطئة(المصادر التي على وزن فاعلة في القرآن الكریم 

  )١(.بالغًة)(، وفي قراءاته )كافة

  

  واهللا أعلم بالصواب         

                                                 

 .١٥٥ـ ١٥٢/ ٣انظر دراسات ألسلوب القرآن الكریم  )١(
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 واألفعال والمصادر ـ البن القطاع الصقلي ـ تحقیق  أبنیة األسماء  

  .ـ دار الكتب المصریة بالقاهرة )م١٩٩٩عبدالدائم ( د/ أحمد محمد

 ماعیل ـ إتحاف فضالء البشر ـ للبنا ـ تحقیق د/ شعبان محمد إس  

المكتبة األزهریة ـ  .) عالم الكتب ـ بیروتم١٩٨٧ه ـ ١٤٠٧ط األولى (

  .القاهرة

  ارتشاف الضرب من لسان العرب ـ ألبي حیان ـ تحقیق د / رجب عثمان ـ

ـ مكتبة  )م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ضان عبدالتواب ـ ط  األولى (مراجعة د/ رم

  .الخانجي ـ القاهرة

 تحقیق / عبدالمعین الملوحي ـ  األزهیة في علم الحروف ـ للهروي ـ  

  .م) ـ مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الثانیة (ط 

  إسفار الفصیح ـ للهروي ـ تحقیق د/ أحمد بن سعید بن محمد قشاش*

  .ـ الجامعة اإلسالمیة ـ المدینة المنورة )ه١٤٢٠(

 وعبدالسالم  ،إصالح المنطق ـ البن السكیت ـ تحقیق / أحمد محمد شاكر

  .محمد هارون ـ ط الرابعة ـ دار المعارف

  األصول في النحو ـ البن السراج ـ تحقیق د/ عبدالحسین الفتلي ـ  

  .)م١٩٩٦ه ـ١٤١٧ط الثالثة (

 ط ـ تحقیق / محمد السید أحمد عزوز  ـذ للعكبري إعراب القراءات الشوا

  .عالم الكتب ـ )م١٩٩٦-ه ١٤١٧األولى (

  ـزهیر غازي زاهد / تحقیق د  ـللنحاس  ـإعراب القرآن   

  .عالم الكتب ـم)   ١٩٨٥-  ه١٤٠٥(ط الثانیة

  ـاهیم تحقیق/ محمد أبو الفضل إبر  ـ للقفطي ـإنباه الرواة على أنباه النحاة 

مؤسسة الكتب  ـالقاهرة  ـ) دار الفكر العربي م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦ط األولى (

  .بیروت ـ الثقافیة

  المحسن البن والَّد ـ تحقیق د/ زهیر عبداالنتصار لسیبویه على المبرد ـ

  .ـ مؤسسة الرسالة )م١٩٩٦ه ـ ١٤١٦سلطان ـ ط األولى (
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 أنوار التنزیل وأسرار التأویل ـ للبیضاوي ـ تحقیق / محمد عبدالرحمن 

  .المرعشلي ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت

  اإلیضاح في شرح المفصل ـ البن الحاجب ـ تحقیق د/ إبراهیم محمد عبداهللا

  .م) ـ دار سعد الدین ـ دمشق ٢٠٠٥ه ـ ١٤٢٥ـ ط األولي (

  تحقیق / عادل أحمد عبدالموجود وآخرین  ـ ألبي حیان ـ البحر المحیط

  .لمیة ـ بیروت ـ  لبناندار الكتب الع )م١٩٩٣ه ١٤١٣(

  بصائر ذوي التمییزـ للفیروز آبادي ـ تحقیق / محمد علي النجار ـ  

 .ـ المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة )م ١٩٩٦ه ـ ١٤١٦(ط الثالثة 

  .مصر

  الحمید تحقیق د/عبد ـألبي البركات األنباري  ـالبیان في غریب إعراب القرآن

الهیئة المصریة  العامة  ـ )م١٩٨٠-ه ١٤٠٠ومصطفى السقا ( طه،

  .للكتاب

  ـ  تحقیق د/ فتحي أحمد مصطفى  ـللصیمري  ـالتبصرة والتذكرة  

  .دمشق ـ دار الفكر  )م١٩٨٢-ه ١٤٠٢ط األولى (

 ـتحقیق/ محمد علي البجاوي  ـللعكبري  ـتبیان في إعراب القرآن ال   

   .بیروت ـدار الجیل  )م١٩٨٧-ه ١٤٠٧ –ط الثانیة 

  ـ الدار التونسیة للنشرـ  )م١٩٨٤للطاهر بن عاشور ـ( ـیر التحریر والتنو

  .تونس

  تحقیق د/ عباس مصطفى  ـالبن هشام  ـتخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد

  .دار الكتاب العربي )م١٩٨٦ه ١٤٠٦ط  األولى (  –الصالحي 

  ط  ـعبد الرحمن بن سلیمان العثیمین /تحقیق د  ـللخوارزمي  ـالتخمیر

  .بیروت ـلغرب اإلسالمي دار ا ـاألولى 

 تحقیق  ـألبي حیان  ـوالتكمیل في شرح كتاب التسهیل   التذییل  

دار كنوز ـ القلم  دار  )م١٩٩٧-ه ١٤١٨(ط األولى ـ د/ حسن هنداوي  

  .إشبیلیا
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  تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ـ البن مالك ـ تحقیق / محمد كامل بركات ـ

ي ـ وزارة الثقافة ـ الجمهوریة ـ دار الكتاب العرب )م١٩٦٧ه ـ١٣٨٧(

  .العربیة المتحدة

 ) ـ  ـه١٣٩٨تفسیر غریب القرآن ـ البن قتیبة ـ تحقیق / السید أحمد صقر

  .ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان )م١٩٧٨

 ) ـ دار الفكر ،١٩٨١ـ  ١٤٠١التفسیر الكبیر ـ للفخر الرازي ـ ط األولى (  

 ـ  ـه١٤١٩اظم بحر المرجان ـ ط الثانیة (التكملة ـ للفارسي ـ تحقیق د/ ك

  .عالم الكتب ـ بیروت ـ لبنان )م١٩٩٩

 علي محمد /لناظر الجیش تـحقیق د ـ مهید القواعد بشرح تسهیل الفوائدت

  .دار السالم )م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨(ط األولى  –فاخر و آخرین 

 ة تهذیب اللغة ـ لألزهري ـ تحقیق / عبدالسالم محمد هارون ـ الدار المصری

  .للتألیف والترجمة

  بن عبدالمحسن التركي الجامع ألحكام القرآن ـ للقرطبي ـ تحقیق د/ عبداهللا

  .مؤسسة الرسالة )م ٢٠٠٦ه ـ ١٤٢٧األولى (وآخرین ـ ط 

 ه  ١٤٢٠ط األولى ( ،شاكر جامع البیان ـ للطبري ـ تحقیق / أحمد محمد

  .) مؤسسة الرسالةم٢٠٠٠

 اضي وكفایة الراضي على تفسیر حاشیة الشهاب المسماة عنایة الق

  .البیضاوي ـ دار صادر ـ بیروت ـ لبنان

  ـلجمیل محمود بن ا/ تحقیق ـحاشیة الصبان على شرح األشموني   

  .مكتبة الصفا )م ٢٠٠٢ـه ١٤٢٣ط األولى (

  بدر الدین قهوجي ط األولى   /تحقیق  ـللفارسي  ـالحجة للقراء السبعة

  م). ١٩٩١ ـه ١٤١١(

  دار الكتب المصریة ـمحمد علي النجار  /تحقیق  ـبن جني الـ الخصائص.  

  أحمد محمد الخراط تحقیق د –للسمین الحلبي  –الدر المصون /–   

  .دمشق -دار القلم  )م١٩٨٦-ه ١٤٠٦ط األولى (

 دار  –محمد عبد الخالق عضیمة  /تألیف د –ألسلوب القرآن الكریم  دراسات

   .القاهرة –الحدیث 
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  ـ دار  )م٢٠٠٥ـ ـه١٤٢٦(ـ اعتناء حمدو طماس ـ ط الثانیة دیوان الحطیئة

  .المعرفة ـ بیروت ـ لبنان

  دیوان الحطیئة بروایة وشرح ابن السكِّیت ـ تحقیق د/ نعمان محمد أمین طه

مطبعة المدني ـ نشر مكتبة الخانجي  )م١٩٨٧ه ـ١٤٠٧ـ ط أولى (

  .بالقاهرة

 دریة الخطیبتحقیق بد بشرح األعلم الشنتمري ـدیوان طرفة بن الع /، 

  .م) المؤسسة العربیة ـ بیروت ـ لبنان ٢٠٠٠ولطفي الصقال ـ ط الثانیة (

 ) ـ  )م١٠٨٧ـ  ـه١٤٠٧دیوان الفرزدق ـ تحقیق / على فاعور ـ ط األولى

  .لبنان .بیروت ،دار الكتب العلمیة

  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ـ لآللوسي ـ دار

  .التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان إحیاء

  دار ابن حزم ـ  )م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣(زاد المسیر ـ البن الجوزي ـ ط األولى

  .بیروت ـ لبنان .المكتب اإلسالمي

  دار  –تحقیق د/ شوقي ضیف  –البن مجاهد  –السبعة في القراءات

  .المعارف

  افي ـ تحقیق / یاسین محمد شرح أبیات إصالح المنطق ـ البن السیر

مطبوعات مركز جمعة الماجد ـ  .م)١٩٩٢ه ـ ١٤١٢األولى (ـ ط  السواس

  .دبي

  محمد د –تحقیق د/ عبد الرحمن السید  –البن مالك  –شرح التسهیل /

  .م) دار هجر١٩٩٠ -ه  ١٤١٠(ط األولى  –بدوي المختون 

  للشیخ خالد األزهري  –شرح التصریح أو التصریح بمضمون التوضیح– 

دار  )م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١ط األولى ( –ل عیون السود محمد باس تحقیق /

  لبنان. –بیروت  –الكتب العلمیة 

  تحقیق / محمد محي الدین  –ضي للر  –شرح شافیة ابن الحاجب

  .لبنان –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –الحمید و آخرین عبد

 دكتوراه بكلیة  .شرح الشافیة ـ للیزدي ـ تحقیق / حسن أحمد الحمدو العثمان

  .)م١٩٩٦ه ـ ١٤١٦لغة العربیة بجامعة أم القرى (ال
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  شرح القصیدة الكافیة في التصریف ـ للسیوطي ـ تحقیق د/ ناصر حسین

  .المطبعة التعاونیة ـ دمشق )م١٩٨٩ه ـ١٤٠٩( علي ـ

 یوسف حسن عمر ـ  ابن الحاجب ـ للرضي ـ تحقیق د / شرح كافیة  

  .نغازي ـ لیبیامنشورات جامعة قاریونس ـ ب –) م١٩٩٦ط الثانیة (

  وعلى سید  ،تحقیق / أحمد حسن مهدلي –شرح كتاب سیبویه ـ للسیرافي

  .ـ  دار الكتب العلمیة ـ بیروت )م٢٠٠٨علي ـ ط األولى (

 ) مطبعة  )م١٩٥٩ه ـ ١٣٧٩شرح مراح األرواح ـ لدیكنقوز ـ ط الثالثة

  .مصطفى البابي الحلبي بمصر

 ـ مؤسسة البالغ ـ  ران العجليشواذ القراءات ـ للكرماني ـ تحقیق د/ شم

  .بیروت ـ لبنان

  إدارة الطباعة المنیریة بالقاهرة –البن یعیش  –شرح المفصل.  

  الصاحبي في فقه اللغة العربیة  ـ البن فارس ـ تحقیق / أحمد حسن بسج ـ

  .م)  ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ١٩٩٧ه  ١٤١٨ط األولي (

  ط الثالثة  –د الغفور عطار أحمد عب/ تحقیق  –للجوهري  –الصحاح

  .لبنان –دار العلم للمالیین   ـ بیروت  )م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(

 ولى ط األ  - تحقیق / السید إبراهیم محمد  –البن عصفور  -ضرائر الشعر

  .م) دار األندلس ١٩٨٠(

 طبقات المفسرین ـ للداوودي ـ دار الكتب العلیمة ـ بیروت ـ لبنان.  

 لقرآن ـ لمكي بن أبي طالب ـ تحقیق / یوسف عبدالرحمن العمدة في غریب ا

  .مؤسسة الرسالة )م ١٩٨١ه ـ ١٤٠١األولى ((المرعشلي ـط 

 ود / إبراهیم  ،العین ـ للخلیل بن أحمد ـ تحقیق د / مهدي المخزومي

  .السامرائي ـ دار الهالل

  غریب القرآن ـ للسجستاني ـ تحقیق / محمد أدیب عبدالواحد ـ  

  .دار قتیبة )١٩٩٥ ـه١٤١٦ط األولى (

 )الهیئة  )م١٩٧٤الفاخر ـ للمفضل بن سلمة ـ تحقیق / عبدالعلیم الطحاوي ـ

  .المصریة العامة للكتاب
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 )  ـ  ـه١٤٢٨فتح القدیر ـ للشوكاني ـ اعتناء یوسف الغوش ـ ط الرابعة

  .م) ـ دار المعرفة ـ بیروت٢٠٠٧

 الطیبي على الكشاف وهو حاشیة  ،فتوح الغیب  في الكشف عن قناع الریب

م) ـ  ٢٠١٣ـ ـه ١٤٣٤ـ تحقیق د/ جمیل بني عطا وآخرین ط األولى (

  .جائزة دبي  الدولیة للقرآن الكریم

 ) م) ـ مكتبة البشرى ـ ٢٠٠٨ـ  ـه١٤٢٩الكافیة ـ البن الحاجب ـ ط األولى ـ

  .كراتشي ـ باكستان

 ـ  ـه١٤١٨( الكامل ـ للمبرد ـ تحقیق د/ محمد أحمد الدالي ـ ط الثالثة

  .م) مؤسسة الرسالة١٩٩٧

 ١٤٠٨ط الثالثة ـ ( .تحقیق/ عبدالسالم محمد هارون .*الكتاب ـ لسیبویه 

  .ـ مكتبة الخانجي. القاهرة )م١٩٨٨هـ 

 ) ـ  ـه١٤٣٠الكشاف ـ للزمخشري ـ باعتناء خلیل مأمون شیحا ـ ط الثالثة

  .ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان )م٢٠٠٩

 عبداهللا على الكبیر وآخرین ـ طبعة دار نظور ـ تحقیقلسان العرب ـ البن م /

  .المعارف

  لیس في كالم العرب ـ البن خالویه ـ تحقیق / أحمد عبدالغفور عطا ـ ط

  .مكة المكرمة )م١٩٧٧ ـه١٣٩٩الثانیة (

  ما تلحن فیه العامة ـ للكسائي ـ تحقیق د/ رمضان عبدالتواب ـ  

  .نجي بالقاهرةمكتبة الخا .)م١٩٨٢ت  ـه١٤٠٣(ط الولى 

   تحقیق / علي النجدي ناصف و آخرین  –البن جني  -المحتسب

  .المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة )م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(

  المحرر الوجیز ـ البن عطیة ـ تحقیق / عبدالسالم عبدالشافي ـ  

  .دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان )م٢٠٠١ـ  ـه١٤٢٢األولى (ط 

 مكتبة المتنبي  –البن خالویه  –ن من كتاب البدیع مختصر في شواذ القرآ

  .القاهرة –

  المذكر والمؤنث ـ ألبي بكر بن األنباري ـ تحقیق / محمد عبدالخالق عضیمة

  .وزارة األوقاف ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة ،)م١٩٨١ـ  ـه١٤٠١ـ (
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 ـ مكتبة  المذكر والمؤنث ـ للفراء ـ تحقیق د/ رمضان عبدالتواب ـ ط الثانیة

  .دار التراث ـ القاهرة

  محمد أبو الفضل إبراهیم وآخرین /تحقیق  –للسیوطي  –المزهر–   

  .القاهرة –مكتبة دار التراث  –ط الثالثة 

 مكتبة الخانجي ـ  .مجاز القرآن ـ ألبي عبیدة ـ تحقیق د/ محمد فؤاد سزكین

  .القاهرة

 ١٣٧٤عبد الحمید ـ ( مجمع األمثال ـ للمیداني ـ حقیق / محمد محیي الدین 

  .مطبعة السنة المحمدیة )م ١٩٥٥ـ  ـه

 )ـ لمجمع اللغة ١٩٨٤ـ١٩٣٤مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاًما (

  .ـ الهیئة العامة للمطابع األمیریة )م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤العربیة بالقاهرة ـ (

  مشكل إعراب القرآن ـ لمكي بن أبي طالب  ـ تحقیق / یاسین محمد السواس

  .ط الثانیة ـ دأر المأمون للتراث ـ

  هـ ١٤٠١١اعة ـ ط األولى معاني القرآن لألخفش ـ تحقیق /هدى محمود قر

  .. مكتبة الخانجي القاهرةم١٩٩٠-

  معاني القرآن ـ للفراء ـ تحقیق د / عبدالفتاح إسماعیل شلبي ـ  

  .عالم الكتب )م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(ط الثالثة 

  عبد الجلیل عبده شلبي /تحقیق د – للزجاج –معاني القرآن وٕاعرابه

  م) دار الحدیث. ٢٠٠٤هـ١٤٢٤(

  معاني القرآن ـ للنحاس ـ تحقیق / محمد علي الصابوني ـ ط األولي

  .مركز إحیاء التراث اإلسالمي .ـ جامعة أم القرى )م١٩٨٨ ـه١٤٠٨(

  / معجم األدباء إرشاد األریب إلى معرفة األدیب ـ لیاقوت الحموي ـ تحقیق د

  .دار الغرب اإلسالمي ـ بیروت ـ لبنان )م١٩٩٣ن عباس ـ ط األولى (إحسا

  المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم ـ لمحمد فؤاد عبدالباقي ـ مطبعة دار

  .الكتب المصریة

  المفردات في غریب القرآن ـ للراغب األصفهاني ـ مركز الدراسات والبحوث

  .بمكتبة نزار مصطفى الباز

  ي ـ ط الثانیة ـ دار الجیل ـ بیروت ـ لبنانالمفصل ـ للزمخشر.  
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  المقاصد النحویة في شرح شواهد شروح األلفیة ـ للعیني ـ تحقیق  

دار السالم  .م) ٢٠١٠ه ـ ١٤٣١د/ على محمد فاخر وآخرین ـ ط األولى (

  .للطباعة والنشر

 /ـ  یمة ـ ط الثالثةالخالق عض محمد عبد المقتضب ـ للمبردـ تحقیق

  مصر. –) المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة م١٩٩٤ـــ ه١٤١٥(

 وعبداهللا  ،المقرب ـ البن عصفور ـ تحقیق /أحمد عبد الستار الجواري

  .)م١٩٧٢ه ـ١٣٩٢الجبوري ـ ط األولى (

 بكلیة اللغة  )موصل النبیل إلى نحو التسهیل ـ للشیخ خالد األزهري (دكتوراه

یا عبدالسمیع إسماعیل العربیة بجامعة أم القرى ـ تحقیق الباحثة / ثر 

  .م)١٩٩٨ه ١٤١٨(

 ) ـ  ـه ١٤٢٩الهدایة إلى بلوغ النهایة ـ لمكي بن أب طالب ـ ط األولى

  .كلیة الدراسات العلیا  والبحث العلمي ـ الشارقة ـ اإلمارات )م٢٠٠٨

  لویس شیخو ـ المطبعة الكاثولیكیة، الهمز ـ ألبي زید األنصاري ـ نشر

  .م)١٩١١بیروت (

 ط األولى  –تحقیق / أحمد شمس الدین  –للسیوطي  –ع همع الهوام

  .لبنان –بیروت  –دار الكتب العلمیة  )م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(
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  ٢٨٣  .................................................المقدمــة

  ٢٨٥  .نظریة "دراسة  " فاعلة :الفصل األول

  ٢٨٦  .في استعمال الصرفیین فاعلة :المبحث األول

  ٢٨٦  .......................................أنثى فاعل ـ  فاعلة١

  ٢٨٦  ..............................................ـ فاعلة اسًما٢

  ٢٨٦  ..............ـ فاعلة المنقولة من الوصفیة إلى االسمیة٣

  ٢٨٨  ...................فاعلة بمعنى مفعولة..................ـ ٤

  ٢٩٢  ...........................................فاعلة للنسبـ ٥

  ٢٩٣  ............................................ـ فاعلة جمًعا٦

  ٢٩٤  .............................. .. فاعلة وصًفا لمذكر مبالغة٧

  ٢٩٦  ........................................لة اسًما لآللةفاع. ٨

َفاِعَلة مصدرًا بین القلة والكثرة والسماع  :المبحث الثاني

  ...........والقیاس

٢٩٨  

  ٣٠١  .تطبیقیة "دراسة " فاعلة مصدًرا  :الفصل الثاني

  ٣٠٢  .فاعلة مصدًرا في القرآن الكریم :المبحث األول

  ٣٠٢  ....................................................ـ باقیة١

  ٣٠٥  ...................................................اْلَحاقَّةـ ٢
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