
5(JISTSR) Vo: 1, No: 4, 201 Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
SIATS Journals 

Journal   of Arabic Language Specialized Research (JALSR)  

http://www.siats.co.ukJournal home page:  

  

 

44 
 

e-ISSN: 2289-8468 

 ةل اللةلة اللربية البأاحث اللخصصصة جم 
ا.م2015 تشرين األول/ أكتوبر ،4عدد ال، 1اجمللد 

 
الجلناسورةايفاللصبفة اللبنة ادالل 

 د.اسرثداينتامصةلحاللبدلديااااااااااااااااااااااااااااااا
 جثمر اتبوك

 لملمةلك اللربية اللسرودي 

 

 

 

 م2015 -  هـ1437
 

 

 

 

 

 

 

http://www.siats.co.uk/


(JISTSR) Vo: 1, No: 4, 2015 Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 45 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
 [.2]، من اآلية: يوسفسورة ( 1)
 .[113، من اآلية: ]طهسورة ( 2)

 .[3، من اآلية: ]فصلتسورة ( 3)

 [.9، من اآلية: ]الحجرسورة ( 4)

  A R T I C L E  I N F O  
 Article history: 

 Received  18/2/2015 

 Received in revised form 

20/3/2015 

 Accepted 1/4/2015 

 Available online 15/4/2015 
 

 Keywords: 

 

 

 

 
 

 لملةلصص
اَأنَزْلنَا))ا:منَّ على هذه األُمَِّة، وأنعَم عليها إبنزال الُقرآِن بلغتها، حيث يقول سببببببببببب  ان  وتعاى اتعالىفإنَّ هللا  ثُهاِإَّنا

ِِاِمَنالْلَوعِا))ويقول سبببببب  ان    ،( 1)((قُ ْبآًَّناَعَبيِّةثًالاَرةلاُكْماتَ ْرِقةُلونَا بافْ َنثاِفة ةِداَلَرةلاُهْماوََكَذِلَكاَأنَزْلَنثُهاقُ ْبآَّنًاَعَبيِّةثًاَوص    َ
ُِاقُ ْبآَّنًاَعَبيِّةثًالِّقَا)):، ويقول سببببببب  ان  وتعاى(2) (( يَ خ اُقونَا ُت َُ ةَلْتاآ ، ولقد تكفَّل املوى (3)((ُمونَاْوٍمايَ ْرةلَاِكَخثٌباُفص     ِّ

ثالل   )):ات ببباوت وتعببباى إف ببب ، ثى أنا يرَ  هللا األول وَمنا عليهبببا، فقبببال سبببببببببببببب  بببانببب  اََنُْنانَ زاْلن   َ ُِاِإَّنا ال   َ ذِّْكَباَوِإَّنا
 .(4)((ََلَثِفظُونَا

تنتهَي  ى ال احثنَي والدَّاوسني من دواست ، فال ُُيكُن أنثنَّ الدِ واساِت الُقرآنيَِّة وغم كثرهتا ال ُُيكُن أنا تقطَع الطَّريَق عل
عجائُ ُ  وأسراوُُه، وعشراُت التَّفاسري تشهُد بذلك، فإعجازُُه اللُّغويُّ ابٍق ثى قياِم السَّاعِة. وقد وقع اختياوي على 

ُلُح أَ  وَ ُسووِة اجلنِ  لتكوَن موضوعاً لل  ث؛ ِلَما يتوفَّبُر فيها من ُُميِ زاٍت َتصا ً ا للدِ  اَسِة، ِثذا تتنَّوُع نا تكوَن َمواُضوعاً ِخصا
 األساليُب وختتلُف الدَّالالُت، شأُُنا يف ذلك شأُن كثرٍي ِمنا ُسَوِو الُقرآِن الكرمِي الَّيت ح يت ابهتمام ال احثني.

  

ا
ا
ا
ا



(JISTSR) Vo: 1, No: 4, 2015 Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 46 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 لملقدم 
 

حتليل ، دون ث، ااولة مناقشببة ذلك و وقد مثَّلت داللة ال نية الصببرفية يف سببووة اجلن  اوو الدواسببة يف هذا ال  
وقف على آواء عامل دون غريه، أو مدوسة بعينها، إثًا عن الصَّواب اللُّغويِ  للمسألة اليت ستكون َااًل للدِ واسة، 
أن؛ كاملنها االسببتقرائي، واملنها الت ليلي، وغري ذلك، سببائلة هللا  ُمسببتعينة ابملناها العلمية املناسبب ة يف هذا الشببَّ

عاى أن ُُيقِ ق هذا ال  ث كثريًا من أهداف ، ويف مقدمتها الوقوف على بعض أسببببببببببراو ال نية الصببببببببببرفية وداللتها ت
ونكتها يف سبببببببببووة اجلنَّ، وتذوق بعض جوانب من جوانب ال الغة القرآنية يف ال نية الصبببببببببرفية يف القرآن الكرمي، 

ِث تقسببببببببيمَ  وٍل، تسبببببببب قها ُمقدِ مة  وغري ذلك من األهداف.  وقد اقتضببببببببتا ل يعُة الَ  ا وتتلوَها  ُ  على أوبعِة ُفصببببببببُ
 خامتة . وذلك على الن و اآليت 

َمبُة  اشتملت على أهداف ال  ث، وأس اب ، ومنهج ، وُخطَّت . -  اَلاُمَقبدِ 
ِهياببُد  )مقدمات حول سووة اجلنِ (، ويشمل تسميَة السُّووِة، وس َب النبُُّزوِل.   -  اَلتَّما
وَُّل  )داللة املصببببدو واسببببم املصببببدو يف سببببووة اجلنِ (، ويتناول أبنية األااء من املصببببادو، واسببببم اَلاَم اَ ُث األَ  -

 املصدو، واملصدو امليمي. 
 اَلاَم اَ ُث الثَّاِن  )داللة الفعل يف سووة اجلنِ (، ويضم الفعل وأقسام ، من خالل ما وود يف السووة.   -
 داللتها يف سووة اجلنِ (، ويت د  عن املشتقات أبنواعها. اَلاَم اَ ُث الثَّاِلُث  )صيغ املشتقات و  -
.اَلاَم اَ ُث الرَّابُع  )داللة االسم يف سووة اجلنَّ(، وذلك من خالل ما وود يف سووة  -   اجلنِ 
َامتَببُة  ذكرُت فيها ما توصَّل ثلي  من نتائَا وتوصَياٍت. -  َاْلا

واسبببة، وأن ينفع سببب  ان  دذه الدواسبببة َمنا شببباء، وأن  علهوبعد، فاهلل أسبببأل أن أكون قد ُوفِ قت يف هذه ال ا دِ 
ستعان. 

ُ
ُوفِ ق وامل

 ل نة بناء يف صرح مكت ة الدواسات الصرفية واللغوية، وهللا امل
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 [.1(  سورة الجن، من اآلية : ]5)
 [.1(  سورة الجن، من اآلية : ]6)

 (.217و216ص  29)ج  م1984 - تونس - ، الدار التونسية للنشرمحمد طاهر عاشور(  ينظر: تفسير التحرير والتنوير، 7)

 (.25و 5ص  4)ج تحقيق: عبد السالم هارون الطبعة الثانية،  م1982- القاهرة- مكتبة الخانجي سيبويه،( الكتاب، 8)

 (.137ص  2)ج الرياض- الرياض الحديثة الجوزية، مكتبةابن قيم ( البدائع، 9)

 (.28هـ الطبعة األولى )ص 1398مد مختار محمد المهدي، مح( الصرف الميسر، 10)

 (.55 )ص تحقيق: عفيف عبد الرحمن، م1986- بيروت- أبي حيان األندلسي، مؤسسة الرسالة( ينظر: تذكرة النحاة، 11)

: امقدمثتاحولاسورةالجلنِّ
  َِتسميُة السُّواوَة   

ُ
 من السُّوِو املكيَِّة، نزلتا يف السَّنِة العاِشرَِة من ال عثَِة امل

ُ
اوكِة، وُتسمَّى ِبُسووِة )اجِلنِ (،  مَّديَِّة امل

وبب)ُقلا أُواِحَي(، وُعدَّت السُّووُة األوبعون يف نزول السُّوِو، فقد نزلتا بعد سووة )األعراف(، وق ل سووة )يس(، 
ل  انطلق وسول هللا قا أنَّهحديث ابن ع اس   َسَ ُب النُّزولِ وَعدُد آايهتا )مثان وعشرون آية( ابت ِفاِق أهل العدد. و 

يف لائفة من أص اب  عامدين ُسوق عكاظ بنخلة، وهو ُيصلِ ي أبص اب  الفجر، وأنَّ  استمع  )صلى هللا عليه وسلم(
ْرَنثاقُ ْبآًَّناَعَجبثًافريق  من اجلنِ  ثى قراءات ، فرجعوا ثى لائفتهم، فقالوا   اَسَِ ))ُقْلا، وأنزل هللا على ن ي   (5)(())ِإَّنا

َنالجلِْنِّاُأوحِا  .(7( )6) ((َياِإََلااَأناُِالْسَخَمَعانَ َفٌبامِّ
 

ا:لَْلَمْبَحُثاَلأَلواُل:ادالل الملصدراولسمالملصدرايفاسورةالجلنِّا
  فإنَّ املصدو هو اجلاوي على (9) فقالزية ، وعرَّف  ابن القيم اجلو (8)اتعريف املصدو  املصدو عند سي وي  احلد " 

". كاإلفعال من أفعل، والتفعيل من فع ل، واالنفعال من انفعل، والتَّفعلُّل من تفعلل وابب فعل  الذي هو قياس   
يكون ل  فعل مستعمل، وأن أييت املصدو ُمتَّسقًا مع فعل    "أن(10) املهديوعرَّف  الدكتوو  امد املختاو امد 

 الذي من  اشتق اشتقاقاً قياسياً".
 ي والقياسي.أبنية اَلاَمَصادِو  منها السَّماع 
  اَلامصدو القياسي  وهو الذي نستطيع القياس علي  مصادو األفعال اليت وودت عن العرب، وهو خاصٌّ ب عض

 مصادو الثالثي، ومصادو األفعال غري الثالثية؛ أي  )مزيد الثالثي، والرابعي ومزيده(.
   أمَّا اَلامصدو السَّماعي 
 فقد  ،(11) و ماال يدوت ثال ابلسَّماع لكثرة ما يقع في  من االختالفتعدَّدت مصادو الثالثي اجملرد وتشَّع ت، فه

 يكون للفعل الواحد مصدوان أحدمها قياسي، واآلخر ااعي.
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 تحقيق: جمال عبد العاطي ومخيمر ى،الطبعة األول م1997- المكرمة مكة- ابن الحاجب، مكتبة نزار مصطفى الباز( ينظر: شرح المقدمة الكافية، 12)

 (.285ص  3)ج 

 (.26)ص تحقيق: حسن أحمد العثمان الطبعة األولى،  م1995  - ابن الحاجب، المكتبة المكية ( ينظر: الشافية في علم التصريف،13)

 (.39)ص  د أديب جمرانتحقيق: محمالطبعة األولى،  ـه1411- دمشق- ، دار قتيبةابن الناظمالمية األفعال، ( ينظر: شرح 14)

 (.10ص 1الطبعة األولى )ج  ه1403- بيروت- ابن القطاع، عالم الكتب( ينظر: األفعال، 15)

ابن مالك، مطبعة  ،وعدة الالقط(، وشرح عمدة الحافظ 119ص  2)ج تحقيق: عبد الخالق عضيمة ، بيروت- لمبرد، عالم الكتب( ينظر: المقتضب، ا16)

في (، وشرح شذور الذهب 98ص  3)ج تحقيق: محمد محي الدين ، دار الفكر(، وشرح ابن عقيل، ابن عقيل، 689ص  2) ج  م1977- بغداد- العاني

 (.410)ص  تحقيق: محمد محي الدين ،ابن هشام األنصاري، المكتبة العصرية معرفة كالم العرب،

 (.119ص  2)ج لمبرد، المقتضب، ا (17)

 (.041( شرح شذور الذهب، ابن هشام )ص 18)

فخر الدين قباوة، (، وينظر: تصريف األسماء واألفعال، 72الطبعة الخامسة )ص  ه1375- محمد طنطاوي، مطبعة وادي الملوك( تصريف األسماء، 19)

 (.145الطبعة الثانية )ص  أه1408 - مكتبة المعارف

 [.55( سورة القمر: من اآلية: ]20)

  بينما وصل عددها عند ابن (12) بناءً وذكر سي وي  أبنية مصادو الثالثي، ووصل عددها عنده ثى اثنني وثالثني ،
 ، ف لغ عددها مئة (14)تسعة وأوبعني -وصلت ثى -ابن مالك ، ويف المية(13)احلاجب ثى أوبعة وثالثني

 (15) عند ابن القطَّاع يف كتاب  أبنية األااء واألفعال واملصادو. 
   بُم اَلاَمصاَدو  ِاسا
  .ليس هلذا املصطلح مفهوم  واضح  يف كتب الصرف العربية، وليست ل  ضوابط ُادَّدة يعرف دا ومتيُّزه عن غريه

ر املتأخرين أبنَّ   ما ساوى املصدو يف الداللة على احلد ، ومل يساوه يف اشتمال  على مجيع أحرف وقد عرَّف  أكث
فعل ، بل خلت هيئت  من بعض أحرف فعل  لف ًا وتقديرًا من غري تعويض، كب)عطاء(، فإنَّ  مساٍو لب)ثعطاء( 

 . (16) نها شيءا لف اً أو تقديراً، ومل يُعول عمعىًن، وُُمالف ل  خبلو ِه من اهلمزة املوجودة يف فعل ، وهو خاٍل منه
  ،فالفرق بني اسم املصدو واملصدو هو اشتمال اللفظ على أحرف الفعل، فإذا اشتمل اللَّفظ على أحرف الفعل

 فهو مصدو، وثن نقص لف اً وتقديراً بدون تعويض من املنقوص فهو اسم مصدو.
  َدُو اَلاميمي  اَلاَمصا
  نَّ املصادو تل قها امليم يف أوهلا زائدة؛ ألنَّ املصدو مفعول، فإن كان كذلك جرى جمرى   "اعلم أ(17) املربدقال

املصدو الذي ال ميم في  يف اإلعمال، وغريه، وذلك قولك  ضربت  َمضارابً؛ أي ضرابً، وغزوت  غزوًا ومغزًى، 
َتماً". وُعرِ ف أبنَّ  ما بُدئ مبيم زائدة على غري بناء ، أو ما دلَّ (18) املقتلو املفاعلة؛ كاملضرب  وشتمت  شتاماً وَمشا

 .(19) املفاعلةمبيم زائدة على غري بناء  وبدئعلى احلد  
   صيغ اَلامصدو اَلاميمي 
  َرب( قال تعاى ُجرَّد على وزن )َمفاَعل(، حنو )َمها

يفاَمْقَرِداِصْدٍقا))ايصاغ املصدو امليمي من الفعل الثالثي امل
امُّْقَخِدرٍا اَمةِلةٍك ِعل(،  ثالَّ ( 20) ((ِعنَد ثذا كان مثااًل واواًي اذوف الفاء يف املضاوع وص يح الالم، فوزن  )َمفا
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 (.417 – 412ص  1 )ج شرح ودراسة: يسرية محمد حسن مطبعة التقدم،لميداني، ( ينظر: نزهة الطرف في علم الصرف، ا21)

تحقيق: حسن  الطبعة األولى، م1995 - بن الحاجب، المكتبة المكية(، والشافية، 409ص  1( ينظر: نزهة الطرف في علم الصرف، الميداني )ج 22)

 (.29)ص  أحمد العثمان

 [.31( سورة النساء، من اآلية: ]23)

 (.278)ص تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو، م1994 - بيروت - ابن فارس، دار الفكر ( مجمل اللغة،24)

 (.511ص  1)ج  تحقيق: صفوان عدنان الطبعة األولى، ه1412 - ألصفهاني، دار القلما ،مفردات ألفاظ القرآن( 25)

 [.15( سورة سبأ، من اآلية: ]26)

 (.245ص  1( المفردات، األصفهاني )ج 27)

 (.1352الطبعة األولى )ص  م2002 - بيروت - أبي محمد الحسين البغوي، دار ابن حزميل، ( معالم التنز28)

 (.246ص  1األصفهاني )ج  ( المفردات،29)

 (.1353)ص  البغوي( معالم التنزيل، 30)

 (.358)ص ابن فارس ( مجمل اللغة، 31)

 (.69)ص  ابن فارس( مجمل اللغة، 32)

 (.106ص  1( المفردات، األصفهاني )ج 33)

 (.1098ص  2الطبعة الثانية )ج  م2001 - بيروت - لشوكاني، دار الكتاب العربيا الجامع بين فني الراوية والدراية من علم التفسير، ( فتح القدير34)

َعل ،  حنو )َمواوِد، وَمواِقف، وَمواِضع(، فاأللفاظ مثل )َمراِجع، وَمزِيد، وَمسري( شاذَّة، كذلك شذَّ بناؤه على )َمفا
ُعل  ِعلَة، وَمفا ُعلَة، وَمفا ِعلوَمفا   .(21)ا(وَمفا

 أييت من غري الثالثي )مزيد الثالثي والرابعي اجملرد واملزيد( على زنة مضاوع  مع ثبدالرلاغرياللثالثيمناللف   
 .(23)((وندخةلكماُمْدَخالًاكبميثًا)) :كقولة تعاى  ،(22) األخرحرف املضاوعة ميماً مضمونة، وفتح ما ق ل 

 :ِصْةُغالَْلَمَصثِدِرايفالَلسُّورِةاَوَم ثاَوَرَدامنهث 
 1 جاء على وزن )فَبعال(  )قياسي( ب ما 
 28،25،20،17،13،10،3ووودت يف اآلايت   ،((َوَلْناُنْشِبَكاِيَبيَِنثاَأَحًدل))  للبابّااببب . 
  املفردات ، ويف (24) لقواْلااملالك  الرَّب   اللغة يف جممل .  الرَّبُّ
   ِه وَوبَّ  . ف التَّماِم.يف األصل  الرتبية وهو ثنشاء الشيء حاالً ف االً ثى حد الرَّب  مصدو ُمستعاو  ويقال  َوبَّ  وَوابَّ

اَغُفورٌا)) ، حنو قول  تعاى (25) للفاعل  .(26) ((يَ ةْلَدٌةاطَةَِّبٌ اَوَربٌّ
 ا   : ا، أي  (28) وبنا، ويف تفسري ال غوي  أمر (27) جد ٍ َجدَّ يف أمره وأجد  صاو ذا  َجدُّ ، وُا ي الفيض اإلهلي جدًّ

 . (29)مت . وثضافت  على س يل اختصاص  مبلك فيض ، وقيل  ع 
 :َهثاَمَقثِعَداِلةلساْمِعا))    اللساْمع اُكناثانَ ْقُرُداِمن ْ  .(30)أي  ُكنَّا نستمع ؛((وَأَّنا
  ًع من اعت الشيء َااعا  ، وهو قياس؛ ألن فعل  متعد.(31)والسَّما
 ((َواَلاَرَهقثًااَفَمنايُ ْؤِمناِيَبيِِِّاَفاَلاََيَثُفاََبْسثًا))   اللَبْصس:ا. 
   ملنقوصا، ونقُص الشَّيء على س يل ال لم، وال اِخُس  الشَّيء الطَّفيف الناقص، وامل خوس  (32) النُّقصانالَ خاس 

 .(34) سيئات . واملعىن  ال خياف نقصاً من حسنات  وال زايدة يف (33)
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 (.432( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 35)

 (.1354)ص  البغوي،(، وينظر: معالم التنزيل، 1100ص  2)ج  لشوكاني( فتح القدير، ا36)

 (.538مل اللغة، ابن فارس )ص ( مج37)

 (.654ص  1 الطبعة األولى )ج ه1410، بيروت- ابن منظور، دار صادر ،لسان العرب( 38)

 (.89( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 39)

 (.27)ص تحقيق: علي الحمد ، م1986- بيروت- أبي القاسم الزجاجي، مؤسسة الرسالة( حروف المعاني، 40)

 (.432ص  1)ج  تعليق: محمد شريف سكرالطبعة الثانية،  م1996- الرياض- جالل الدين السيوطي، مكتبة المعارف رآن،في علوم الق ( اإلتقان41)

 [.32( سورة الكهف، من اآلية: ]42)

 [.1( سورة الحجرات، من اآلية: ]43)

 [.194( سورة األنعام، من اآلية: ]44)

 (.192ص  1( المفردات، االصفهاني )ج 45)

 (.766ة، ابن فارس )ص ( مجمل اللغ46)

 : ااَلاَأْمةِلُكاَلُكْماَضّبلًاَواَلاَرَشدلًا))    اللضابُّ  .((ُقْلاِإّّنِ
 أي  ال أقدو أن أدفع عنكم ض راً، وال أسوق لكم خرياً؛ يعين أنَّ هللا ُيلك ، وقيل  الضر  (35) النَّفع  ضدُّ للضابُّا ،

الكفر، والرشد  اهلدى، واألول أوى؛ لوقوع النكرتني يف سياق النفي فهما يعمَّان ُكلَّ ضرٍو وُكلَّ َوَشٍد يف الدنيا 
 .(36) واآلخرة

 ِِاَأَحدلًاعَا))   اللةَْةب:ا  .((ثِلُالْلةَْةِباَفاَلايُْظِهُباَعةَلىاَغْةِب
 وهو ُكلُّ ما غاب عن (37) عنك  ُكلُّ ما غاب للةةبُا ... ، وهو مصدو من الفعل الالزم غاب "والغيُب  الشَّكُّ

 .(38)العيون، سواًء كان ُاصَّاًل يف القلوب، أو غري ُاصَّل"
 مصدو غاب؛ لكون  الزماً، وُعِدَل عن  ثى الَفعال )غيب(؛ ألجل  و)ُغُيوب( على وزن )فُبُعول(، وهو األصل يف

 التخفيف، وصاو معتل العني في  قياساً.
 :ِِاَرَصدلًا))    ايَ ْْي ِِاَوِمْناَخةْلِف ايََدْي  . ((فَِإناُِاَيْسةُلُكاِمنايَ ْْيِ
 تكون ا ُيصي   من اإلعراب، و "تكون ااًا ُمعراًب مب وهو مصدو ابن ي ني، وهلا أوبعُة مواضع  (39)ال َبنيا  الفراق

مبعىن الفصِل، وهي اسم أيضاً، وتكون مبنزلة )مع( و)عند( فتكون ظرفاً، وتكون مبنزلة الفرق فتكون ااًا 
 .(40)ومصدوًا"

 نَ ُهَمثاَوَجرَا))  " قال الرَّاغُب  هي موضوعة  للخلل بني الشيئني ووسطهما"، قال تعاى  (41)قثلاللسُّةوطي ةْلَنثايَ ة ْ
( ُيستعمُل اتوًة ااًا واتوة ظرفاً، فمن ال َّرِف  (42)((َزْرًعث ايََدِيالّللاِا)). )بَبنيا ُمولايَ ْْيَ ِِاااَلاتُ َقدِّ ، ومن (43) ((َوَرُسوِل

َنُكمْا))االسم قراءة ابن كثري وأيب عمرو ومحزة لقول  تعاى   .(45) برفع )بينُكم(( 44)((َلَقدات اَقطاَعايَ ة ْ
 :ِِاَرَصدلًافَِإناُِاَيْسةلُا))    ايَْد ِِاَوِمْناَخةْلِف ايََدْي  ، وأصل  يدي،(46) هاليد اجلاوحة، واليد لإلنسان وغري  ((ُكاِمنايَ ْْيِ
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لفارسي، (، المسائل الحلبيات، ا729ص  2)ج  تحقيق: حسن هنداوي الطبعة األولى، ه1405 - دمشق - ابن جني، دار القلم( ينظر: سر الصناعة، 47)

 (.163)ص  تحقيق: حسن الهنداوي، دمشق - دار القلم

 (.380( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 48)

 (.756ص  1ج ( المفردات، األصفهاني )49)

 [.16( سورة الرعد، من اآلية: ]50)

 (.1355( معالم التنزيل، البغوي )ص 51)

(، لسان العرب، ابن 346ص  5)ذكر( )ج  تحقيق: مهدي المخزومي وغيره، طبعة األولى، ه1408- مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،لخليلا ( العين،52)

 (.308ص  4منظور )ذكر( )ج 

 [.11و 10: ]( سورة الطالق، من اآلية53)

 (.499و 498( المفردات، األصفهاني )ص 54)

 (.90ص  29)ج  بيروت - أللوسي، دار إحياء العربيا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم،( ينظر: 55)

 (.16ص  9( من هدى القرآن )ج 56)

 (.284( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 57)

 [.256( سورة البقرة/ من اآلية: ]58)

 (.34ص  4ويه )ج ( الكتاب، سيب59)

 (47) لقوهلم يف مجع   أياٍد، ويدي. 
 :وهو الذي يصح أن يعلم وخيرب عن ، (48) األشياءالواحد من  الشَّيُء ، ((َأْحَصىاُكلااَشْيٍءاَعَددلًا))    اللشايء ،

 لشيء ع اوة عن املوجود.وعند بعضهم  ا
  ومن الثاِن (49) املشيءوهو مصدو شاء، وثذا وصف ب  تعاى، فمعناه  شاء، وثذا وصف ب  غريه فمعناه ، 
  اَشْيءٍا)) قول  تعاى  . (50) ((ُقِلالّلّلُاَخثِلُقاُكلِّ
 "(51)قال ابن ع اس  "أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق، فلم يفت  علم شيء حىت مثاقيل الدو واْلردل. 
 2)ب ما جاء على وزن )ِفعال()غري قياسي 
 النسيانو نقيض ، الذكر  احلفظ للشيء تذكره، وه((َوَمنايُ ْرِبْضاَعناِذْكِبارَيِِِّاَيْسةُلْكُِاَعَذلابًاَصَردلًا))     اللذِّْكب 

َقْدا))اى  قال تع، (عليه السالم)، كما أنَّ الكلمة وصف لعيسى )صلى هللا عليه وسلم(، والذكر هو وصف للنيب (52)
 .(54)، وهو قول ابن ع اس(53)((اِإلَْةُكْماِذْكبلًااَأنَزَلالّللاُا

 ُراُد ابلذ ِكر يف اآلية  الوحي
ُن ِ   لإلنسان، كمن ُيشي يف ظالم، وهو ُيلك (55)وامل

، وقيل  الُقرآن؛ ألنَّ  يقوم بدوو امل
 .(56)ُمص احاً غفل عن ، فيأتي  َمنا يذكره مبص اح 

 3)ب ما جاء على وزن )فُبعال()قياسي 
 ِد َفآَمنَّا بِ ِ )) الرُّشاد    ا ِدي ِثَى الرُّشا  ((يَبها
 ُد ِمَن الاَغي ِ )) ، قال تعاى (57)خالف الغي ، وأصاب فالن من أمره وشداً َووشداً ووشدة  للبُّْشد َ الرُّشا  ((َقدا تبَّ َبنيَّ

 والسُّخط".                "وقالوا َوِشد وشداً... وقالوا  الُرشد كما قالوا  َسِخط يسَخط سَخطاً (59)، قال سي وي (58)
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 (.1094ص  2( فتح القدير، الشوكاني )ج 60)

 (.1352( ينظر: معالم التنزيل، البغوي )ص 61)

 (.259)ص  تحقيق: محمد الكرباسي، م1982 - محمد بن شفيح القزويني، مطبعة اآلداب جوهر القاموس في الجموع والمصادر،( ينظر: 62)

 (.216)ص  ه1385 - بغداد - خديجة الحديثي، مكتبة النهضةرف في كتاب سيبويه، (، وأبنية الص18ص  4( الكتاب، سيبويه )ج 63)

 (.260)ص  القزويني( جوهر القاموس، 64)

 (.319ص  3)ج  تحقيق: عبد العليم الطحاوى وغيره ،ه1387للزبيدي،  تاج العروس من جوهر القاموس، (65)

 (.1137ص 3)ج   عبد الغفور عطارتحقيق: أحمد الطبعة الثانية،  ه1402لجوهري، ( الصحاح، ا66)

 (.119)ص  م1987 - بيروت - لعالمة الفيومي، مكتبة لبنان( المصباح المنير، ا67)

 (.1352(، معالم التنزيل، البغوي )ص 1095ص  2( ينظر: فتح القدير، الشوكاني )ج 68)

 (.92( المصباح المنير، الفيومي )ص 69)

 (.303( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 70)

 (.1353و 1352نظر: معالم التنزيل، البغوي )ص ( ي71)

 ( 61)لتوحيده واإلُيان ب .( 60)واملراد ب  يف اآلية  مراشد األموو، وهي احلق والصواب، وقيل  ثى معرفة هللا 
 4 )ب ما جاء على وزن )فَبَعل()قياسي 
  َ(62)َتح(فهذه ال نية أييت منها الالزم واملعتدي. وترد يف أغلب أبواب الفعل الثالثي عدا ال اب الثالث )فتح ي .

 .(63) الالزموقال سي وي  بقياسية هذا ال ناء يف مصادو )َفِعل( 
  وجاء من  (64) عاِناملويُعدُّ أخف  األبنية، وهلذا وضعوه للنعوت الالزمة واألعرال واأللوان، واستعملوه يف مجيع ،

 اآليت 
 :ْرَنثاقُ ْبآَّنًاَعَجبثًا))    اللَرَجُب اَسَِ ي التَّاج  "َعِجَب ألنَّ فعل  من ابب )فَبرَح(، ففمصدو قياسي؛  للرجب:.  ((ِإَّنا

 .(65) من  يَبعاَجُب ...، وتَعجَّ اُت من  واستعج ت من ، كعج ت من  ثالثيًّا"
 :اللشاَطط اسَا))     ايَ ُقوُل اَشَططثًاَوَأناُِاَكثَن اَعةَلىالّللِا ِشط ، وَتُشط  َشط اً . يف الصِ  اح  "َشطََّت الداُو تَ ((ِفةُهَنث

َططاُت؛ أي  ُجراُت. ويف حديث متيم وُشطُوا  إناَكا))لداومي الاً  بعدت...، وحكى أبو ع يد  َشَططاُت علي  وأشا
ِم"لشثّطي((؛ا  .(66) أي  جائر  عليَّ يف احلُكا

  ويف املص اح  "َشطَّ يف القول شططًا وُشطُولُا، أغلظ في ، وشطَّ يف الس وم أفرط، واجلميع من ابيب ضرب
اِذ الشَّريِك . واألصل(67)وقتل" راُد بب)شططا( ابآلية  الغلو يف الكفر ابختِ 

ُ
، وامل   ال عُد عن القصِد وجُماوزة احلدِ 

 .(68)والولد
 افَ َزلُدوُهْماَرَهقثًا))   اَرَهَقث:ا َنالجلِْنِّ نِسايَ ُروُذوَناِيبَِجثٍلامِّ َنالْْلِ .   13ووودت أيًضا يف اآلية  ،((َوَأناُِاَكثَنارَِجثٌلامِّ

ها، ويقال  الَرَهق  ال ُّلم(69)لشيء وهقًا من َتِعبَ وهقت ا ، واإلمث، والطُّغيان، (70)، وأوهقت  أمراً صع اً  كلفت  ثايَّ
 . (71)والغي
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تحقيق:  ، الطبعة األولى،م1998 - الرياض - لزمخشري، مكتبة العبيكانا، عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ( الكشاف72)

 (.224ص  6)ج 0 عادل أحمد عبد الموجود وغيره

 (.50( المصباح المنير، الفيومي )ص 73)

 (.317ص  1المفردات، األصفهاني )ج ( 74)

 (.224ص  6( الكشاف، الزمخشري )ج 75)

 (.1096ص  2(، وفتح القدير، الشوكاني )ج 225ص  6( ينظر: الكشاف، الزمخشري )ج 76)

 (.285( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 77)

 (.544ص  4)ج  ق: فهمي حسن النمر وغيرهتحقي ،الدوحة - للمنتجب الهمداني، دار الثقافة في إعراب القرآن المجيد، الفريد( 78)

 (.225ص  6( الكشاف، الزمخشري )ج 79)

 (.243( المصباح المنير، الفيومي )ص 80)

 (.228ص  6( الكشاف، الزمخشري )ج 81)

  م الستعاذهتم غوائهم وثضالهلرًا، أو زاد اجلن اإلنس وهقًا إبواملعىن  أنَّ اإلنس ابستعاذهتم دم زادوهم كربًا وُكفا
 .(72)دم

   (( َئْتاَحَبسثًاَشِديدلًاَوُشُهبثًاُمةلِا))بببب حرًسا. 
 واحلرس اسم مفرد يف (74)، مجع حاوس، وهو حافظ املكان(73)  حرس ُيرس  مبعىن حف   من ابب قتللَلََبسُا ،

 .(75)معىن احلراس، كاْلدم يف معىن اْلَدام؛ ولذلك وصف بشديد
 :ُِاِشَهثابًاراَصدلًا))    اَرَصَد  .((فَمناَيْسَخِمِعالْْلَناَيَِْداَل
 :(77)يقول الكسائي  وصدت  أوصدت   ترقَّ ت ، ويقال الَرَصُد  القوم الذين يرصدون( 76)اسم مجع للراصد للبصد .

  مصدو ثما مبعىن فاعل، أي  شهاابً واصداً ل  وألجل ، أومبعىن مفعول، أي  مرصود قد أوصد (78)يقول اهلمداِن
واصدين ابلرَّجم، وهم املالئكة يرمجوُنم ابلشهب   هو اسم مجع للراصد على معىن  ذوي شهاب (79)ل ، وقيل

 وُينعوُنم من االستماع.
 :((أْماَأرَلَداِِبِْمارَي ُُّهْماَرَشدلًا))    اللباَشد. 
 وودت يف السووة ثال  مرات. والرشد  مصدو قياسي لَرِشَد يَبراَشد؛ ألنَّ فعل  الزم من ابب فرح.رشًدل   
 اظَنَ ناثاَأن))     اَهَباب ُرب هرابً وهروابً  هراًب  م.ا ((لانانُّرِجَزالّللاَايفالأْلَْرِضاَوَلنان ُّْرِجَزُهاَهَبابًااوَأَّنا صدو َهَرَب يَبها

 .                             (80)وهو فعل الزم يتعدى ابلتثبقيل
 قيل  لن نعجزه يف اِء. و واملعىن  لن نعجزه كائنني يف األول أينما ُكنَّا فيها، ولن نعجزه هاوبني منها ثى السَّم

 .(81)األول ثن أواد بنا أمراً، ولن نعجزه هراًب ثنا لل نا. وال َّنُّ مبعىن اليقني
 ((َوَأماثالْلَقثِسطُوَناَفَكثنُولاجِلََهناَماَحطَبثًا))     الَلََطب  . 
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 (.345ص  1( المفردات، األصفهاني )ج 82)

 (.54( المصباح المنير، الفيومي )ص 83)

 (.1098ص  2( فتح القدير، الشوكاني )ج 84)

 (.230ص  6( الكشاف، الزمخشري )ج 85)

 (.130( المصباح المنير، الفيومي )ص 86)

 (.20ص  2( المفردات، األصفهاني )ج 87)

 [.17( سورة المدثر، من اآلية: ]88)

 (.231ص  6(، والكشاف، الزمخشري )ج 1099ص  2( ينظر: فتح القدير، الشوكاني )ج 89)

 (.1( ينظر: المصباح المنير، الفيومي )ص 90)

 (.280الطبعة األولى )ص  م1983 - يعقوب، دار العلم للماليين في اللغة العربية، إميل والصواب( معجم الخطأ 91)

 [.8( سورة البينة، من اآلية: ]92)

 (.1100ص  2( فتح القدير، الشوكاني )ج 93)

 طيب كثري ، وحط ت احلطب َحطَ َا من ابب ضرب  مجعت . ويقال  مكان ح(82)احَلَطَب  ما يعد لإليقاد
 .(84). واملعىن  وقوداً للناو توقد دم(83)احلطب

 َنثُهماماثءاَغَدقثًا))   اللَةَدق:ا  .((َوَألاِوالْسخَ َقثُمولاَعةَلىاللطابِيَقِ اأَلَْسَقة ْ
 غدقت العني َغدقَا، من ابب تعب، كثر ماؤها، فهي غدقة، واملراد  ألسقيناهم ماًء كثريًا، وذكر املاء 
 (85)ل املعاش وسعة الر ِزقالغدق؛ ألنَّ  أص. 

ُِاَعَذلابًاَصَردلًا))للَصَرد: - م والدوجة يصعد من يصعد يف السل .((َوَمنايُ ْرِبْضاَعناِذْكِبارَيِِِّاَيْسةُلْك
 . (86)ابب تعب

 اقال تعاى ( 87)  الذَّهاب يف املكان العايل، والصعد والصعود يُقال  للعق ة، وُيستعاُو لُكلِ  شاق ٍ وللصُّرود
ُِاَصُرودلًاَسأُرْا)) راُد  َمنا يُعرُل عن القرآن، أو عن الع ادة، أو عن املوع ة، أو عن مجيع ذلك (88)((ِهُق

ُ
، وامل

 .(89)يسلك  املعذب ويعلوه ويغل  ، فال يطيق  ملشقت 
ُِاََّنَراَجَهناَماَخثِلِديَناِفةَهثاَأيَدلًا)) لأليد: - ُِافَِإنااَل َاَوَرُسوَل  . ((َوَمنايَ ْرِصالّللا

 (90)د  مصدو قياسي من أَِبد أيَبد، مث استعمل ظرفاً، واألبد  الدهر. ويقال  الدهر الطويل الذي ليس مب دوداألب . 
 اْلطأ  ما فعلت  أبًدا، والصواب  ما فعلت  قط أو لن أفعل  أبًدا؛ ألنَّ )أبًدا( (91)يقول الدكتوو  ثُييل يعقوب " 

 دوًا، فيصحُّ استخدامها يف النفي واإلث ات، حنو اآلية ظرف زمان الستغراق املستق ل، أمَّا ثذا كانت مص
 . (92) ((َخثِلِديَناِفةَهثاَأيَدلًا))
 (93)واملراد ابلكلمة يف اآلية أتكيد ملعىن اْللود، أي  خالدين فيها بال ُناية. 

اَأَمدلًا)) لأَلَمد: - ُِاَرّبِّ  .((َأَقبِيٌباماثاتُوَعُدوَناَأْماََيَْرُلاَل
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(، المصباح المنير، 32الطبعة األولى )ص  م2004 - الرياض - لرازي، مكتبة الرشد(، مختار الصحاح، ا59( ينظر: مجمل اللغة، ابن فارس )ص 94)

 (.8الفيومي )ص 

 (.235ص  6( ينظر: الكشاف، الزمخشري )ج 95)

 [.30( سورة آل عمران، من اآلية : ]96)

 (.1355( ينظر: معالم التنزيل، البغوي )ص 97)

 (.150( المصباح المنير، الفيومي )ص 98)

(، وينظر: معالم التنزيل، البغوي )ص 90و 89ص  1)ج تحقيق: عبد السالم هارون  ،لتأليف والترجمةلألزهري، الدار المصرية ل ،تهذيب اللغة( 99)

 (.236ص  6(، الكشاف، الزمخشري )ج 1355

 (.619( مجمل اللغة، ابن الفارس )ص 100)

 (.6ص  4( الكتاب، سيبويه )ج 101)

 (.114ص  4( تاج العروس، الزبيدي )ج 102)

 من  قول  (95)، واألمد يكون قري ا وبعيداً (94)غ أمده أي  غايت ، وأَِمد أمدا من ابب تعبالغاية كاملدى، وبل ،
ُِاَأَمدلًايَِرةدلًا))ا تعاى  َن نَ َهثاَويَ ة ْ   .(96)((تَ َودُّاَلْواَأناايَ ة ْ

 (97)واملعىن  قد  عل هللا أجاًل وغاية تطول مدهتا، وأن علم وقت العذاب غيب ال يعلم  ثال هللا. 
اااااااااااااااا((َصىاُكلااَشْيٍءاَعَددلًاوَأحْا))وقول  تعاى  ،ا((َفَسةَ ْرةَلُموَناَمْناَأْضَرُفاََّنِصبلًاَوَأَقلُّاَعَددلًا)) للردد: -

 . (98)عددت  عد ا من ابب قتل، والعد مبعىن املعدود
  ََّصىاُكلااَشْيٍءاوَأحْا))  والعد عند األزهري اسم مصدو مبعىن املعدود، وأقيم مقام املصدو، يقول يف قول  جلَّ وعز

  أحدمها  أحصى؛ أي  أحاط علم  بُكلِ  شيء عدًدا، أي  معدوداً، فيكون نص   على (99) معنيانل  ((اَعَددلًا
ا فهو معدود وعدد، كما يقال  نفضت مثر الشجر نَبفاضًا واملنفول  ا، وما ُعدَّ احلال، يُقاُل عددت الدَّواهم عدًّ

َعد  أقيم أي  أحصاها ثحصاء. فالَعَدد اسم ال؛ا((اوَأْحَصىاُكلااَشْيٍءاَعَددلًا))ول   نَبَفض، و وز أن يكون معىن ق
 مقام املصدو الذي هو معىن اإلحصاء".

 5)ب ما جاء على وزن َفِعل )غري قياسي 
 اَكِذابًا))   اللَكِذَب:ا نُساَولجلِْنُّاَعةَلىالّللِا اظَنَ ناثاَأنالاناتَ ُقوَلالْْلِ  .((اوَأَّنا
 (100) ةوُكَذبَ   خالف الصِ دق، َكِذَب َكِذابً. وكذَّبت فالانً  نس ت  ثى الَكِذَب. وهو َكذ اب بَاللَكذِا . 
  ِذُب َكِذاًب وقالوا   (101) سي وي قال   "وقد جاء املصدو أيضا على َفِعل، وذلك َخنَبَقُ  خَيانُبُقُ  َخِنقاً، وَكَذَب َيكا

 ِكَذاابً". 
  امع  ثنَّ  مل أيِت مصدو  على هذا الوزن ثالَّ ألفاظًا قليلًة، حصرها القزَّاز يف    ج ويف التاج  "وهو غريب  حىتَّ قالوا

يف أحد عشر حرفًا ال تزيد عليها، فذكر  اللَِّعب، والضَِّ ك، واحلَِ ق والَكِذب وغريها، وأمَّا األااء اليت ليست 
 .(102) مبصادو فتأيت على هذا الوزن كثريًا"

 6 َل(ب ما جاء على وزن )ِفع 
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 (.187)ص  ( المصباح المنير، الفيومي103)

 (.227ص  6( الكشاف، الزمخشري )ج 104)

 (.637(، وينظر: مجمل اللغة، ابن فارس )ص 1354(، ومعالم التنزيل، البغوي )ص 209( المصباح المنير، الفيومي )ص 105)

 (.546ص  4( الفريد، الهمداني )ج 106)

 (.910( مختار الصحاح، الرازي ) ص 107)

 (.99ص  1)ج  تحقيق: فخر الدين قباوةالطبعة الثانية،  م1978بيروت  - زي، دار الكتب العلميةخطيب التبري( شرح اختيارات المفضل، 108)

 (.354ص  15( لسان العرب، ابن منظور )ج 109)

اِمناثاللصاثَِلُوَناَوِمناثاُدوَناَذِلَكاُكناثاَطَبلِئَقاِقَددلًا)) للِقَدَد: -  .((َوَأَّنا
 واملعىن  ُكنَّا ذووي (103)َقد ا من ابب قتل، والِقد ة  الطريقة والفرقة من الناس، واجلمع ِقدد؛ مثل ِسدوة وِسَدو .

 .(104)ل الطَّرائق املختلفةمذاهب متفرقة ُمتلفة، أو ُكنَّا يف اختالف أحوالنا مث
الَِبدلًا)) للةِلْبد: - ِِ ايَْدُعوُهاَكثُدولاَيُكونُوَناَعةَلْة . لَِ َدا  مجع لَِ دَة ولَِ َد الشيء ((وَأناُِاَلماثاقَثَماَعْبُدالّللِا

، وأصل الُلَ د اجلماعات بعضها (105)من ابب تعب مبعىن لصق، وأل د ابملكان أقام ب ، ولََ د ب  ل ودا
ض، والناس لَُ د ، أي  جمتمعون.  واملعىن  كادوا يرك ون  حرصًا على القرآن ووغ ًة يف فوق بع
 .(106)استماع 

 7)ب ما جاء على وزن)فُبَعل()غري قياسي 
 ِِا))   الهلدى:ا ْرَنثالهْلَُدىاآَمناثاِي اَلماثاَسَِ ل ناُء ، وهذا ا(107)اهلَُدى  الرَّشاد، يقال  هداه هللا للدين يهدي  ُهَدى.((َوَأَّنا

  "واملصادو على فُبَعل قليل ، ومثل   هديت  يف الدين هدى. واجليد أنا يكون (108)قليل  نصَّ علي  اْلطيب التربيزي
السرى اسم مصدو، وهو السَّراى مثل اجلرى؛ ألنَّ ما كان على فَبَعل فمصدوه الفعل واملفعول وسائر األبنية اجلاوية 

ا هي أااء ليست مبصادو بني   ذلك قوهلم  السُّرى سري الليل مننثة".علي ، ثَّنَّ
 "ية اًي وِهداية وِهدا . والقياس يف )فُبَعل( املصدو القياسي )فَبعال( (109)وقال صاحب اللسان  "وقد هداه ُهًدى وَهدا

. أمَّا اهلَُدى فهو اسم املصدو. ى(؛ ألنَّ  ُمتعدٍ   وهو )اهلَدا
 8)ب ما جاء على وزن )فُبُعل 

اَلمَا))للُشُهب:ا - ، مجع )شهاب( مصدو ((ْسَنثاللساَمثءافَ َوَجْدََّنَهثاُمةِلَئْتاَحَبسثًاَشِديدلًاَوُشُهبثًاَوَأَّنا
 من ابب
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 (.124( ينظر: المصباح المنير، الفيومي )ص 110)

 (.392( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 111)

 (.745ص  1( المفردات، األصفهاني )ج 112)

 4(، والفريد، الهمداني )ج 1907)ص  م2002 - بيروت - ابن عطية األندلسي، دار ابن حزمفي تفسير الكتاب العزيز،  ر الوجيز( ينظر: المحر113)
 (.544ص 

 (.611ص  2( فتح القدير، الشوكاني )ج 114)

 (.110( ينظر: المصباح المنير، الفيومي )ص 115)

 (.9ص  4( الكتاب، سيبويه )ج 116)

 [.94: ]( سورة النحل، من اآلية117)

 (.507 )ص تحقيق: محمد محي الدينالطبعة الرابعة،  ه1382 - مصر - ابن قتيبة، مطبعة السعادة( ينظر: أدب الكاتب، 118)

 [.44( سورة إبراهيم من اآلية: ]119)

 (.510( ينظر: مجمل اللغة، ابن فارس )ص 120)

 (.151( المصباح المنير، الفيومي )ص 121)

 (.1354ي )ص ( ينظر: معالم التنزيل، البغو122)

 وهي (112)، ومن العاول يف اجلو(111)، والشِ هاب  ُشعاَلُ  انٍو سالعة(110)تعب، وهو أنا يغلب ال يال السَّواد ،
هب اليت يُرجم دا هي من الكواكب ، ليست الشُّ (113)من غري كواكب الثوابت. واملراد كواكب وجنوم الرَّجم

 .(114)الثوابت بل من غري الثوابت
 9)ب ما جاء على وزن )فَبَعال()قياسي 

اَلَمْسَنثاللساَمثءافَ َوَجْدََّنَهثاُمةِلَئْتاَحَبسثًاَشِديدلًاَوُشُهبثًا)) للسامثء: - . السَّماء  اا يسمو ُاُو اً ((َوَأَّنا
مصدو لسما  . فالسماء(115) والشَّرفَ األموو، ثذا للب العزَّ وااًء  عال من  وات مهت  ثى معايل 

على كثرت ، ومن  قول  ( 116)يسمو على وزن )فَبَعال(، والقياس وزن  على)فُبُعول(، وقد نصَّ سي وي 
اَقَدٌمايَ ْرَداثُ ُبوِِتَث)) تعاى  َنُكْمافَ َخِزلا اَأمْيَثَنُكْماَدَخاًلايَ ة ْ تي ة وزن . وذكر ابن ق(117) ((َواَلاتَ خاِصُذوْل

ناقَ ْبُلاَمثاَلُكمامِّا)):ا، ومن  قول  تعاى(118) ابلزوال)الَفَعال(، ومثَّل ل   اَأْقَسْمُخمامِّ ناَأَوِلَْاَتُكونُوْل
 .(119)((َزَوللٍا

 
 ُِاَعَذلاًباَصَردل))   اعذلب:ا م العرب  العذاب  اسم مصدو، وأصل  يف كال.((َوَمنايُ ْرِبْضاَعناِذْكِبارَيِِِّاَيْسةُلْك

باُت فالانً  ثذا الَضرا  بات  تعذي اً  عاق ت ، (120) َضَربباَت ُ ُب. وَعَذبَُة السوط لرف ، وَعَذبَُ  اللسان لرف  وَعذَّ  ، وَعذَّ
 (122) اناإلنس. واملعىن  عذاابً ذا صعد، أي ذا مشقة، واألصل في  أنَّ الصُّعود يشقُّ على (121)واالسم العذاب .

 ديد ووعيد أبشدِ  العذاب.والتع ري ابسم املصدو أبلغ وأشد؛ ألنَّ  هت
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 (.24( ينظر: المصباح المنبر، القيومي )ص 123)

 (.85( ينظر: مجمل اللغة، ابن فارس )ص 124)

 (.547ص  4( الفريد، الهمداني )ج 125)

 (.745ص  1( المفردات، األصفهاني )ج 126)

 (.7ص  4( ينظر: الكتاب، سيبويه )ج 127)

 (.611ص  2( فتح القدير، الشوكاني ) ج 128)

 [.17من اآلية: ] ( سورة القيامة،129)

 (.697( مختار الصحاح، الرازي )ص 130)

 (.191( المصباح المنير، الفيومي )ص 131)

 (.8ص  4( الكتاب، سيبويه )ج 132)

 (.7ص  7)ج  بيروت - األمين المختار، عالم الكتب حمدم، في اإليضاح القرآن بالقرآن البيان( أضواء 133)

 :اللبالغ ِِا))     اَوِرَسثاَلِت َنالّللِا امِّ اَياَلغًث . وال لوغ  (123)ليقال بلغ الكتاب بالغًا وبلوًغا ثذا وص .للَباَلغ:((ِإالا
ي  . واملعىن  ولن أجد من دون  منجي ثال بالغاً؛ أ(124)الوصول، وأباِلغا وبلَّغ فالانً عينِ  السالم، أي  أوصل  ثلي 

 .(125)ما أوسلين ب ، وأن يكون منصوابً على املصدو على ثضماو فعالٍ  اتعالىال ينجي ثالَّ أن أُبَبل َغ عن هللا 
 10)ب ما جاء على وزن )ِفَعال()قياسي 

ا - اراَصدلًا))للشَِّهثب: اِشَهثاًب ُِ اَل اَيَِْد الْْلَن اَيْسَخِمِع العُة من النَّاو . الشِ هاب  الشُّعلُة السَّ ((َفَمن
 
ُ
 وقدة، ومنامل

 وقد ذكر سي وي  هذا املصدو، ومثَّل ل  بب  كتب كتاابً، وصام صيامًا وقام قياماً، وحجب (126)العاول يف اجلو.
 .(128)، واملراد  أي يتَّ ع  جنم  مضيء  في رق (127) حجاابً، وساق سياقاً 

 11)ب ما جاء على وزن )فُبعاالن( )غري قياسي 
ْرَنثاقُ ْبآَّنًا)) للقبآن: - اَسَِ  .  ((َعَجبثًاِإَّنا

 قرأ الكتاب ِقراءًة وقُرآانً، وقرأ الشيء قُراانً، مجع  وضمَُّ  ومن  ُاِ ي القرآن؛ ألن   مع السوو ويضمها. للقبآن  
ُِا))وقول  تعاى   ُِاَوقُ ْبآَن َنثاََجَْر  . وقرأت أم الكتاب يف كل قوم  وأبم (130)، أي  ِقراءت (129)((ِإنااَعةَلة ْ

  ران، والُكفارانالكتاب يتعدَّى بنفس  و  .(131)ابل اء قراءًة مث استعمل القرآن اااً مثل الُشكا
 "أصل (133) ه(1393. وقال الشَّنقيطي )ت (132)قال سي وي   "وقد جاء على فُبعاالن حنو الشُّكران والُغفران"  

صدو أُويد ملالقرآن مصدو زيد في  األلف والنون كما زيدات يف الطغيان والرج ان والكفران واْلسران، وأن هذا ا
َعربَّ عن  ابملصدو هو اسم املفعول؛ أي  املقروء".

ُ
 ب  الوصف، واملقصود ابلوصف امل

  تَبَعل املصدو امليمي  ما جاء على وزن ُمفا
 ما قيل في  املصدو واملكان   -
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 .(210(، المصباح المنير، الفيومي )ص468ص  2ج )ني األصفهافردات، (، الم640( ينظر: مجمل اللغة، ابن فارس )ص 134)

 (.44ص  2)ج  تحقيق: عبد الجليل شلبي الطبعة األولى، م1988- بيروت- لزجاج، عالم الكتبا وإعرابه، ( معاني القرآن135)

 (.1100ص  2( فتح القدير، الشوكاني )ج 136)

 (.570( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 137)

ص  2)ج  تحقيق: مصطفى السقا وغيرهاألولى،  الطبعة ـه1377- المكرمة مكة- سيده، المكتبة التجارية والمحيط األعظم في اللغة، ابن ( المحكم138)

116.) 

 (.2ص  7)ج  بيروت- ابن يعيش، عالم الكتب ( شرح المفصل،139)

 (.50( نزهة الطرف في علم الصرف، الميداني )ص 140)

ِِاُمةْلَخَحدل))  لملةُْلَخَحدُا - فع، وأحلدت  حلدت اللَّ د حلًدا، من ابب ن لملةُْلَخَحُد:. ((وَلْناَأِجَداِمناُدوِن
ُلاَتَ د ابلفتح اسم 

ثحلاداً  حفرت ، والت د ثى كذا  مال ثلي ، أي  التجاء، أو موضع التجاء. وامل
َلاجأ

 ُييل ثلي . الالجئ، وُاِ ي بذلك ألنَّ (134)املوضع وهو امل
  قيم مقام أُ فب)ُملاَتَ د( مصدو ميمي قياسي من غري الثالثي على وزن اسم املفعول، وهو يف األصل اسم مكان

  "وُكلُّ موضع ُمشتقٍ  من فعل فهو يقوم مقام الفعل، كما (135)املصدو، وذلك لتأكيد قول الفراء، حيث يقول
قالت العرب  للعت الشمس مطِلًعا، وغربت الشمس مغراب فجعلومها خلًفا من املصدو ومها ااان". واملعىن  

 .(136)ولن أجد من دون  ملت داً ثالَّ أبلغ ما أييت من هللا
 
 

الملبحثاللثثّن:اَداللُ اللفرِلايفاُسورِةالل جنِّا
    وفي 
 .ببب حقيقة الفعل أقسام  وزمن .          ببب اجلمود والتصرف.              ببب التجرد والزايدة 
   .ببب التعدي واللزوم.                     ببب ال ناء للفاعل واملفعول 
   تعريف الفعل وأقسام 
 وعرَّف  ابن يعيش  حيث (138) احلركة، ويف احملكم  كناية عن (137) العملبن فاوس الفعل يف معجم  أبنَّ   بنيَّ ا .

  "الفعُل ُكلُّ كلمٍة تدلُّ على معىن يف نفسها ُمقرتنًة بزماٍن"، فجميع األفعال الثالثية تشرتت ابحلد  (139) قال
 املصدو، ون بزمان اصل، ويرمون بذلك الفرق بين  وبنيوالزمان. وقد يضيف قوم  ثى هذا احلدِ  زايدة قيد ، فيقول

 .   (140) فعلالوذلك أنَّ املصدو يدل على زمان ثذ احلد  ال يكون ثال يف زمان لكن زمان  غري متعني كما كان يف 



(JISTSR) Vo: 1, No: 4, 2015 Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 60 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
 (.35)ص  تحقيق: بهجت البيطار ،ه1377 - دمشق - لدين أبي البركات األنباري، مجمع اللغة العربيةكمال ا( أسرار العربية، 141)

 (.278( أسرار العربية، األنباري )ص 142)

 (.44ص  1)ج  خالد األزهري، دار إحياء الكتب العربية على التوضيح، التصريح( ينظر: شرح 143)

 [.64( سورة مريم، من اآلية: ]144)

 (.59ص  1)ج  ه1353 - مصطفى البابي الحلبي مطبعة، الشيخ يسية الشيخ يس على شرح الفاكهي لقطر الندى، حاش( ينظر: 145)

 (.25)ص  م2004 - بيروت - مصطفى الغالييني، دار إحياء التراث العربي ( جامع الدروس العربية،146)

 [.73( سورة األنعام، من اآلية: ]147)

 (.25ص ( جامع الدروس العربية، الغالييني )148)

 [.148( سورة النساء، من اآلية: ]149)

 (.25( جامع الدروس العربية، الغالييني )ص 150)

 [.33( سورة البقرة، من اآلية: ]151)

 أال ترى أنَّك ثذا قلت )ضرب( دلَّ على (141) وقد وضََّح ابن األن اوي س ب تسميت  ابلفعل، حيث قال..."  
م ُيسمُّون الشَّيَء ابلشَّيِء ثذا كان من  نفس ال ضَّرب الذي هو الفعل احلقيقي، فلمَّا دلَّ علي  ُاِ ي ب ؛ ألُنَّ

 بس ٍب". 
  ثنَّ قال قائل   ملَ كانت األفعال(142) األن اويينقسم الفعل من حيث الزمن ثى ثالثة أقسام، يقول ابن"   
 ثالثة، وملَّا كانت ثالثة وجب أن يكون األفعال ثالثة  مال  ثالثة  مال، وحاضر ومستق ل؟ قيل  ألن األزمنة

 وحاضر ومستق ل".  
  فعند مُجهوو ال صريني ثالثة أقسام، أمَّا عند الكوفيني واألخفش فقسمان إبسقاط األمر؛ بناء على أنَّ  منقطع

 .(143)من املضاوع، فهو عندهم معرب بالم مقدوة 
  اَأْيِديَنثاَوَمثاَخةْلَفَنثاَوَمثايَ ْْيَا))ثالثة بقول  تعاى  ودلَّل ابن اْل از على أنَّ األزمنة ُِاَمثايَ ْْيَ ، وقول (144)((اَذِلكَاَل

 زهري 
 ُِااااااااَوَلِكناِِناَعِناِعةْلِماَمثايفاَغٍداَعِمي ةَل  ( 145)وَأْعةَلُماِعةْلَماللةَ ْوِماولأَلْمِساقَ ب ْ

َوُهَوا))، ومن  قول  تعاى  (146) املاضيالفعل املاضي  ما دلَّ على معىن يف نفس  مقرتن ابلزمان  -
 .(147)((للاِذياَخةَلَقاللساَمثَولِتاَولأَلْرَضااِبَْلَقِّا

، حنو قول  (148) واالستق الالفعل املضاوع  ما دلَّ على معىن يف نفس  مقرتن بزمان ُيتمل احلال  -
الّلّلُالجْلَْهَبااِبلسَُّوِءاِمَنالْلَقْولِا))س  ان     .(149)((الااُيُِبُّ

عل األمر  ما دلَّ على للب وقوع الفعل من الفاعل املخالب بغري الم األمر، وعالمت  أن يدلَّ الف -
ُهما))  تعالى. ومن  قول  (150) املخال ةعلى الطلب ابلصيغة مع ق ول  ايء املننثة  اَأنِبئ ْ اآَدُم َُ

 .(151)((ِبََِْسَآئِِهمْا
  ما وود من األفعال يف السووة 
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 ردأواًل  أفعال الثالثي اجمل  
 )صيغة )أَفباَعل  
 فقالوا ثانَّ اعنا(.    ا)قثل(الملثضي(   
 :يقوُل سفيهنا على هللا شططا(، )تقول اإلنس واجلن على هللا كذاب(.  لملضثرع( 
 :قل أوحي ثىَّ(، )ُقلا ثِن ِ ال أملك لكم ضرًا وال وشًدا(.  لألمب( 
 :َع(الملثضي  وأانَّ ملَّا اعنا اهلدى آمنا ب (.)ثانَّ اَِعانا قراءانً عج ا(، )    ا)َسَِ
 :يهدي ثى الرشد(.    ا)يَ ْهِدي(الملضثرع( 
 :وأنَّ  كان يقول سفيهنا على هللا شططا(، )وأنَّ  كان وجال من اإلنس يعوُذون برجال من     ا)كثن(الملثضي(

ط ا(. وأمَّا القاسطون فكانوا جلهنم حاجلنِ (، )وأانَّ ُكنَّا نقعد منها مقاعد للسَّمع(، )وأان ُكنَّا لرائق ِقَددا(، )
 املضاوع  )كادوا يكونون علي  لَِ دا(.

 :م ظنُّوا كما ظننتم(، )وأانَّ ظننا أن     ا)َظنا(الملثضي )وأانَّ ظنَّنا أن لن تقول اإلنُس واجلنُّ على هللا كذاب(، )وأُنَّ
 لن نعجز هللا يف األول(.

 :ون برجال من اجلن(.)وجال من اإلنس يعوذ    ا)عثذ(الملضثرع 
 :فزادوهم وهقا(.    ا)زلد(الملثضي( 
 :ظننتم أن لن ي عث هللا أحدا(.    ا)يرث(الملضثرع( 
 :وأان ملسنا السماء فوجدانها ملئت حرسا(.    ا)َلِمَس(الملثضي( 
 :فوجدانها ُملئت حرسا شديدا(.    ا)وجد(الملثضي( 

 ولن أجد من دون  ملت دا(.    )فمن يستمع اآلن  د ل  شهااب وصدا(، ) لملضثرع: -
 :ُملئت حرسا شديدا وشه ا(.    ا)مبأ(الملثضي( 
 :وأان كنا نقعد مقاعد للسمع(.    ا)قَ َرَد(الملضثرع( 
 :وأان ال ندوي أشر أويد مبن يف األول(، )قل ثنا أدوي أقريب ما توعدون(.    ا)درى(الملضثرع( 
 :يف األول(، )ولن نعجزه هراب(.  )وأان ظننا أن لن نعجز هللا    ا)عجز(الملضثرع  
 :فمن ينمن برب  فال خياف خبساً وال وهقا(.    ا)خثف(الملضثرع( 
 :لنفتنهم في (.    ا)فنت(الملضثرع( 
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 :ا)سةلك(الملضثرع )ومن يعرل عن ذكر وب  يسلك  عذااب صعدا(، )فإن  يسلك من بني يدي  ومن خلف      
 وصدا(.

 :هلل فال تدعوا مع هللا أحدا(، )وأن  ملا قام ع د هللا يدعوه كادوا يكونون علي   )وأن املساجد    ا)دعث(الملضثرع
ا أدعو ويب(.  ل دا(، )قل ثَّنَّ

 :وأن  ملا قام ع د هللا(.    ا)قثم(الملثضي( 
 :كادوا يكونون علي  لِ دا(.    ا)كثد(الملثضي( 
 :قل ثِن ال أملك لكم ضرا وال وشدا(.    ا)مةلك(الملضثرع( 
 قل ثِن لن  ريِن من هللا أحد(. (الملضثرع:   ا)جثر( 
 :ومن يعص هللا ووسول  فإن ل  انو جهنم(.    ا)عصى(الملضثرع( 
 :حىت ثذا وأوا ما يوعدون(.    ا)رأى(الملثضي( 
 :حىت ثذا ما يوعدون(، )أقريب ما توعدون(.          ا)وعد(الملضثرع( 
 :قل عددا(، )ليعلم أن قد أبلغوا وساالت ودم(.)فسيعلمون من أضعف انصراً وأ    ا)عةلم(الملضثرع 
 :أم  عل ل  ويب أمدا(.    ا)جرل(الملضثرع( 
 :فال ي هر على غي   أحدا(.     ا)ظهب(الملضثرع( 
  مزيد الثالثي 
 1 قل أُوحي ثىَّ أن  استمع نفر من اجلن(. ُأْوحيالملثضي:ب صيغة أَفباَعل  ببب( 
 :منا ب (، )وأانَّ ملَّا اعنا اهلدى آمنا ب (.)يهدي ثى الرشد فآ    اآمنالملثضي 

 )فمن ينمن برب  فال خياف خبسا وال وهقا(. لملضثرع: -
 :ولن نشرت بربنا أحدا(، )وال أشرت ب  أحدا(.    اأشبكالملضثرع( 
 :أشر أُويد مبن يف األول(، )أم أواد دم ودم وشدا(.    اأرلدالملثضي( 
 :حتروا وشدا(. )فمن أسلم فأولئك    اأسةلمالملثضي 
 :وأل و استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا(.    اأسقىالملثضي( 
 :ومن يعرل عن ذكر وب (.    اأعبضالملضثرع( 
 :ليعلم أن قد أبلغوا وساالت ودم(.    اأيةلغالملثضي( 
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 (.64ص  1( ينظر: جامع الدروس العربية، الغالييني )ج 152)

 (.104ص  1)ج  دينتعليق محمد محي ال ،البركات األنباري، دار الفكر في مسائل الخالف، ألبي اإلنصاف( ينظر: 153)

 (.355ص  1ج  تحقيق: كاظم بحر المرجان ،م1982 - القاهر الجرجاني، بغداد عبد المقتصد في شرح اإليضاح،( 154)

 (.48)ص  مكة المكرمة - لشيخ أحمد الحمالوي، المكتبة التجاريةا، شذا العرف في فن الصرف( 155)

 (.49و 48)ص  الحمالوي، شذا العرف( 156)

 :وأحاط مبا لديهم(.    اأحثطالملثضي( 
 :وأحصى كل شيء عددا(.    اأحصىالملثضي( 
 2تعل  ب صيغة اف 
  قل أوحي ثىَّ أن  استمع نفر من اجلن(. لسخمعالملثضي:ببب( 
 :فمن يستمع اآلن  د ل  شهااب وصدا(.    لملضثرع( 
 :وأن  تعاى َجُد وبنا ما اختذ صاح ة وال ولداً(.    الختذالملثضي( 
 :ثال من اوتضى من وسول(.    الرتضىالملثضي( 
 3 جد وبنا(.ب صيغة تفاعل  ببب تعاى  )وأن  تعاى 
 4.)ب صيغة تفع ل  ببب حتر ى املاضي  )فأولئك حتروا وشدا 
 5.)ب صيغة استفعل  ببب استقام املاضي  )وألو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا 
  والتَّصرُّف الفعل بني اجلُمود 
  (153)وهو األصل (152) اجلمودالفعل املتصرف  هو ما ال يالزم صووة واحدة وال يش   احلرف يف . 
 "وعرَّف  اجلرجاِن  "ما  يء ل  األمثلة، ويقصد بذلك جميء املضاوع واسم الفاعل واألمر والنهي من الفعل املاضي 

(154). 
   وهو قسمان 
   وهو أن أييت من  املاضي واملضاوع واألمر، مثل  كان، وفهم، وعلم.اتمُّاللخاصبُّفاألول   
   رت، أخذ، كان، ظنَّ، عاذ، زاد، بعث، ملس، وجد، مأل، قعد، ، اع، هدى، آمن، أش)قالووود من  اآليت

 اخل(...أسلم،...دوى، أواد، عجز، خاف، 
   مثل  ) ما زال، برح، وفتئ، وانفك، وكاد، (155)  وهو أييت من  املاضي واملضاوع فقطَّنقصاللخصبفالثاِن ،

 ، حنو )يدع، ودع، ويذو، وذو(. (156) واألمروأوشك(. أو املضاوع 
 يف السووة )وأنَّ  ملا قام ع د هللا كادوا يكونون علي  لِ دا(. ما جاء من   
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 (.40العربية، الغالييني )ص ( جامع الدروس 157)

 (.29( ينظر: شذا العرف، الحمالوي )ص 158)

ص  3)ج  تحقيق: عبد العال مكرم، ه1400 - جالل الدين السيوطي، دار البحوث العلمية همع الهوامع،(، 310ص  3( ينظر: الكتاب، سيبويه )ج 159)

271.) 

 (.37( ينظر: شذا العرف، الحمالوي )ص 160)

 (.72)ص  عبد الخالق عضيمة، دار الحديثتصريف األفعال،  ( ينظر: المغني في161)

 (.29( ينظر: شذا العرف، الحمالوي )ص 162)

الفعل اجلامد  هو ما أش   احلرف من حيث أداؤه معىن جُمرًَّدا عن الزَّمان واحلد  املعتربين يف  -
األفعال، فلزم مثل  لريقة واحدة يف التع ري، فهو ال يق ل الت ول من صووة ثى صووة، بل يلزم 

. وذلك حنو )ت اوت، ونعم، وبئس، وليس، وخال وعدا( وغري ذلك. ومل (157)يزايلها صووة واحدة ال
 ترد أفعال جامدة يف السووة.

الفعل اَلاُمجرَُّد  الفعل من حيث جترده وزايدت  قسمان  جمرد، ومزيد، فاجملرد  هو ما كانت مجيع  -
 . (158)حروف  أصلية، ال يسقط حرف منها يف تصاويف الكلمة بغري علة

 وللرابعي (159)ون اجملرد يف الفعل ثما ثالثياً، أو وابعياً، ومل يرد عن العرب فعل  جمرد تزيد بنيت  عن أوبعة أحرفويك .
، والشيخ ع د (160)اجملرد وزن واحد، وهو)فعلل(، حنو )دحرج، يدحرج( وقد ذكر مل قات  الشيخ احلمالوى

 . (161)اْلالق عضيمة
 اكثْليت:ااورداللفرلالجملبدايفاسخ اعشبةامبة،اوهي
ى،   مثل  قال، قام، بَبَعَث، َوَجَد، قَبَعَد، َوَوى، خاف، فنت، سلك، دعا، عصصةة افَ َرلايفخحاعةنِايفالملثضياببب1

 وأى، وعد، َجَعل، َظَهر، َهَدى، كان، عاذ، َمأل، ظنَّ، جاو.
   اَِع، َلِمس، َعِجَز، َمِلك، َعِلم.صةة اَفِرلايكسباعْيامثضةِاببب2
   مل يرد الفعل الرابعي اجملرد أو املزيد يف السووة.رلاللبابعيالجملبدصةة اللفاببب3

، وينقسم ثى مزيد الثالثي، ومزيد (162)الفعل املزيد  هو ما زيد في  حرف أو أكثر على حروف  األصلية
الرابعي، مزيد الثالثي ينقسم ثى مزيد إرف، وإرفني، وبثالثة أحرف، ومزيد الرابعي ينقسم ثى مزيد 

 إرف وإرفني.
 :اورداللفرلالملزيدايفالثنيتاعشبةامبةاوهياكثْليت
 .َرت، أَبباَلغ، َأحاط، أحصى َقى، أَعاَرل، َأشا  ببب صيغة أَفباَعل  أَواَحى، آَمَن، أسلم، َأسا
 .ببب صيغة افتعل  استمع، اختذ، اوتضى.     ببب صيغة تفاعل  تعاى.       ببب صيغة تفع ل  حتر ى 
 ل  استقام.ببب صيغة استفع 
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 (.403ص  1)ج  دار الفكرالخضري،  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك،(163)

 (.146ص  2( ينظر شرح ابن عقيل، ابن عقيل )ج 164)

 (.403ص  1( حاشية الخضري، الخضري )ج 165)

 (.36( ينظر: جامع الدروس العربية، الغالييني )ص 166)

  الفعل املتعدي والالزم 
  ًوعالمت  أن تتصل (163)ينقسم الفعل ابعت او عمل  ثى متعدٍ  والزم، فاملتعدِ ي هو الذي يصل ثى مفعول  م اشرة ،

. والالزم ما ال يصل ثى مفعول  (164)ب  هاء تعود على غري املصدو، وهي هاء املفعول ب ، حنو )ال اب أغلقت (
 .(165) ا ال مفعول ل ، حنو )قام زيد(ثال إرف جر، أو م

   وينقسم الفعل املتعدي ثى ثالثة أقسام 
  األول  املتعدي ثى مفعول ب  واحد، والثاِن  املتعدي ثى مفعولني، والثالث  املتعدي ثى ثالثة مفاعيل، وهو

 أعلم وأوى.
 :امثاوردامنالألفرثلالملخردي اوللالزم ايفاللسورة

 ثي  عاذ، قعد، عجز، فنت، قام.   من الثالللفرلاللالزم:ا -
 .ومن غري الثالثي  آمن، أسلم، أعرل، أحاط 

اللفرلالملخردي:ا -
 من الثالثي  قال، اع، هدى، بعث، ملس، مأل، خاف،    امثايخردىاإىلامفرولاولحد:ا 
  .سلك، دعا، ملك، جاو، عصى، وعد، ظهر 
 اذ، حتر ى.من غري الثالثي  أوحى، أواد، أسقى، أشرت، أبلغ، أحصى، اخت
 :َظنَّ، زاد، وجد، دوى، وأى، علم.     امثايخردىاإىلامفرولْي 
 .اِلايبدايفاللسورةاثالث امفثعةل
  الفعل املعلوم واجملهول 
  ينقسم الفعل ثى م ين للفاعل، ويسمى معلوماً، وهو ما ذُِكَر فاعل  يف الكالم، حنو  )كتب امد الدوس(. وثى

 .(166) هو ما مل يذُكر فاعل  يف الكالم، وأنيب عن  غريه، حنو )ُكِتَب الدوُس(م ين للمفعول ويسمى جمهواًل، و 
   الغرل من حذف الفاعل 
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(، جامع الدروس العربية، 118)ص  تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، م1998 - بيروت - ابن عصفور، دار الكتب العلمية ( ينظر: المقرب،167)

 (.36الغالييني )ص 

 (.26)ص  قيق: عبد السالم هارونتحالطبعة األولى،  ه1411 - بيروت - ابن دريد، دار الجيل( االشتقاق، 168)

 (.139 -133ص  2)ج  تحقيق: محمد علي النجار ،م1957 - ابن جني، دار الكتب المصرية( الخصائص، 169)

 (.67الطبعة الرابعة )ص  م2006 - غزة - صادق أبو سليمان، دار المقداد( ينظر: التثقيف في اللغة العربية، 170)

 (.178ص  1)ج  ( جامع الدروس العربية، الغالييني171)

 (.57ص  5( ، الهمع، السيوطي )ج 212ص  3)ج  تحقيق: محمد محي الدين ،بيروت - ابن هشام األنصاري، دار الفكر( ينظر: أوضح المسالك، 172)

 (.215ص  3(، أوضح المسالك، ابن هشام )ج 703ص  2( ينظر: شرح عمدة الحافظ، ابن مالك )ج 173)

 (.65 ص 2( شرح التصريح، األزهري، )ج 174)

  ، ُيذف لعدة أغرال  ثمَّا لإل از، اعتماداً على ذكاء السامع، وثما للعلم ب ، وثمَّا للجهل ب ، وثما للخوف علي
، م  على السامع، وثما إلقامة الوزن، وثما لتوافق القوايفوثما للخوف من ، وثما لت قريه، وثما لتع يم ، وثما إلدا

 .(167)وثما لتقاوب األسجاع
   أُواِحَي، ُملئت، أُوِياَد، يُوَعدون، تُوعدون.مثاوردايفاللسورةامنالألفرثلالملبنة الةلمجهول -
   ُملئت، يُوَعدون، تُوعدون.                  منالملثضياللثالثي -
 أُواِحَي، أُوِياَد.   منالملثضياغرياللثالثي -

 
الملبحثاللثثلث:اصةغالملشخقثتاودالالِتثايفاسورةالجلنِّا

  تعريف االشتقاق 
 (169)، وقد قسَّم  ابن جىن عدة أقسام(168)عرَّف  ابن دويد أخذ كلمة أو أكثر مع تناسب بينهما يف اللفظ واملعىن ،

 العصر  هم، وهو ما يسمى ابالشتقاق الصريف يفوما يعنينا االشتقاق الصغري الذي يعاجل  اللغويني يف كت
 .(170)احلديث

   تعريف اسم الفاعل 
 أبن  صفة تنخذ من الفعل امل ىن للمعلوم؛ لتدل على معىن وقع من املوصوف دا أو ( 171)عرَّف  مصطفى الغالييين

، ومن (172)اعلف قام ب  على وج  احلدو  ال الث وت، كب )كاتب، وجمتهد(. ويصاغ من الفعل الثالثي على زنة
غري الثالثي على زنة مضاوعة مع ثبدال حرف املضاوعة ميماً مضمومة ثن مل تكن مضمومة، وكسر ما ق ل اآلخر 

 .(173)مطلقا سواء كان مكسوواً يف املضاوع أم مفتوحاً 
  ويُقصد ابحلد  معىن املصدو، (174)داللة اسم الفاعل  ثنَّ اسم الفاعل يدل على احلد  واحلدو  وفاعل" . 
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 (.41الطبعة األولى )ص  م1981 - كلية اآلداب  - فاضل السامرائي، جامعة الكويت( معاني األبنية في العربية، 175)

 (.41( ينظر: معاني األبنية في العربية، السامرائي )ص 176)

 (.127( المصباح المنير، الفيومي )ص 177)

 (.424( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 178)

 (.515ص  2نظور )ج ( لسان العرب، ابن م179)

 (.132( المصباح المنير، الفيومي )ص 180)

 (.490( مختار الصحاح، الرازي )ص 181)

 (.227ص  6( الكشاف، الزمخشري )ج 182)

 )اسم فاعل يدلُّ على القيام وهو احلد ، وعلى احلدو ، أي   –مثاًل  -وابحلدو  ما يقابل الث وت فب )قائم
 . (175)التغري، فالقيام ليس مالزماً لصاح   ويدل على ذات الفاعل، أي صاحب القيام(

  (176) املش هةواملعىن أنَّ اسم الفاعل أدوم وأبقى من الفعل، ولكنَُّ  ال يصل ثى دوجة الصفة. 
  ما وود من اسم الفاعل يف السووة 
 : وأن  تعاى جدُّ وبنا ما اختذ صاح ة وال ولدا(.    اصثحب( 
 .اوردالسماللفثعلامفبدامناللفرلاللثالثيالملخردياَصِحَباَيْصَحباعةلىاوزنافَ َرلايَ ْفَرل

، وكل (177) احبصأتنيث الصاحب، ومجعها صواحب، وص  ت  أص  ت  ص  ة فأان  صثحب : -
. فجاء اسم الفاعل ابلتاء داللة على ثوادة الفعل الدال على (178)الءم شيئا فقد استص   شيء 

 االستمراوية بعدم اختاذ الشريك من الصاح ة والولد منكداً ذلك بب)ما(.
 :وأان منا الصاحلون(.     اللصثَلون( 
 اوردالسماللفثعلاَجعامذكباسثِلامناللفرلاللثالثياعةلىاوزنافَ َرلايَ ْفَرل.ا

فهو صاحل، وأصل ت  فصلح وأصلح أتى  (179) ُصلاوحاً َصَلَح َيصاَلح وَيصاُلح صالحًا  حل:صث -
 . (182) املتقون. واملعىن  منا األبراو (181)، وابب  دخل(180)ابلصالح ، وهو اْلري والصواب

 كيد أمر أَعربَّ ابسم الفاعل )الصاحلون( بصيغة مجع املذكر السامل املنكد بب )أانَّ( وختصيص الصالح بب)منا( لت
 الصالح، فجاءت صيغة اسم الفاعل دالة على زمن احلال على أُنم أبراو متقون.

 :وأانَّ منا املسلمون(.    امسةلم( 
  ِعل بصيغة مجع املذكر السامل دااًل على زمن احلال وود اسم الفاعل من الفعل الثالثي املزيد على صيغة وزن ُمفا

 واالستق ال، وجاءت منكدة بب)أن (.
 ومنا القاسطون(.  قثسطون:   الل( 
  .وود اسم الفاعل مجع مذكر سامل من الفعل الثالثي الالزم فَبَعل يَبفاِعل 
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 (.595( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 183)

 (.708( مختار الصحاح، الرازي )ص 184)

 (.229ص  6( الكشاف، الزمخشري )ج 185)

 (.164ص  3( لسان العرب، ابن منظور )ج 186)

 (.433ص  1( المفردات، األصفهاني )ج 187)

 (.596ص  2( المفردات، األصفهاني )ج 188)

 [.13( سورة الصف، من اآلية: ]189)

 (.232( المصباح المنير، الفيومي )ص 190)

 :طاَ  ثذا جاو قثسط ، ومن  قول  (184)، والقسوط  العدول عن احلق من ابب َجَلس(183)يقال َقَسَط يَبقاِسط َقسا
 .(185)جلائرون عن لريق احلقتعاى  )وأمَّا القاسطون فكانوا جلهنم حط ا(. املقصود  الكافرون ا

  ًفجاء هنا اسم الفاعل بصيغة اجلمع دااًل على زمن احلال وجتدد هذه الصفة بدليل أن  جاء ابسم الفاعل ُمعرَّفا
 بب)أل( بداًل من الفعل َقَسَط فهي صفة غري اثبتة حيث ُيكن أن أييت زمن تتغري في  حاهلم ثى اهلداية واإلُيان.

 :يها أبدا(.)خالدين ف    اخثلدين 
 .اوردالسماللفثعلاَجعامذكباسثِلامناللفرلاللثالثياللالزمافَ َرلايَ ْفُرل
 :وَخَلَد  أقام، ومن  َجن ُة اْللد، وكل ما يت الأ عن  التغيري (186)مجع خالد، يقال  َخَلد خَياُلد خلودا خثلدين ،

 . (187)والفساد تصف  العرب ابْللود، كقوهلم لألاثيف  خوالد
 بصيغة جع املذكر السامل الدال على الث وت واالستقراو لف ة )خالدين( حال من يعص هللا  جاء اسم الفاعل

 ووسول  يوم القيامة ابْللود الدائم يف جهنم وجاء التأكيد بكلمة )أبداً(. 
 :فسيعلمون من أضعف انصراً وأقل عددا(.     اَّنصب( 
 اوردالسماللفثعلامفبدلًامناللفرلاللثالثيافَ َرلايَ ْفُرل.ا
 :ونصرت  على عدو ه ونصرت  (189) ، قال تعاى )نصر من هللا وفتح قريب((188)النصر والنصرة  العون َّنصب . 
 ُت  وقويت ، والفاعل انصر ونصري  . (190)من  نصراً َأعنبا
  .فجاء اسم الفاعل على صيغة املفرد دااًل على الث وت والدوام بعدم قوة الناصر، واستمراوية ضعف  يوم القيامة

م الفاعل داالً على زمن االستق ال، أي  سيعلمون من أضعف انصراً، كما دلَّ على صفة الث وت والدوام وجاء اس
 بعدم قوة الناصر واستمراوية ضعف  يوم القيامة.

 :عامل الغيب فال ي هر على غي   أحدا(.      اعثِل( 



(JISTSR) Vo: 1, No: 4, 2015 Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 69 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
 2)ج  عبد العاطي ومخيمر تحقيق: جمال الطبعة أولى، م1997 مكة المكرمة  - ابن الحاجب، مكتبة نزار مصطفى الباز ( شرح المقدمة الكافية،191)

 .(205ص 

 (.82ص  2( شرح التصريح، األزهري )ج 192)

 (.106(، والمصباح المنير، الفيومي )ص 6)ص4( ينظر: مختار الصحاح، الرازي193)

 (.117ص  1)ج  تحقيق: أحمد الخراطالطبعة األولى،  ه1411 - دمشق - لسمين الحلبي، دار القلم( الدر المصون، ا194)

 (.116المنير، الفيومي )ص ( المصباح 195)

 (.381( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 196)

 (.19ص  3( ينظر: البدائع، ابن قيم )ج 197)

 (.471( ينظر: أدب الكاتب، ابن قتيبة )ص 198)

 (.472( ينظر: أدب الكاتب، ابن قتيبة )ص 199)

 (.712ص  1( المفردات، األصفهاني )ج 200)

  فيقابل هذه على الث وت والدوام واللزوموود اسم الفاعل من الفعل الثالثي املتعدي بصيغة َعِلَم يَبعاَلم الدالة ،
الصيغة الدالة على الفعل دون الداللة على الكثرة ابملفرد )الغيب( فهي صيغة اثبتة دالة على تفرده بعلم الغيب 

 دون سواه.
 َنا قام ب  على معىن الثُّ وت".(191)الصفة املش هة  عرفها ابن احلاجب

ا ما اُشتقَّ من فعل الزم مل    "أبُنَّ
 لة الصفة املش هة  جاء يف التَّصريح  "أنَّك ثن أودت ث وت الوصف قلت  )حسن( وال تقول )حاسن(، وثن دال

 .(192) أودت حدوث  قلت )حاسن( ، وال تقول حسن"
  وود منها اآليت 
 :ِوأنَّ  كان يقول سفيهنا على هللا شططا(    اللسافة( 
 قال (  193)هاء، والسف   نقص يف العقل من ابب َظُرفَ السفي   َسُف  الرجُل سفاهة  صاو سفيها، واجلمع  سف

  "وفعيل ل  معاِن كثرية، يكون اااً وصفة، واالسم مفرد ومجع، واملفرد اسم معىن واسم عني، (194)السمني احلليب
حنو  قميص، وظريف، وصهيل، وكليب مجع كلب، والصفة مفرد فُبَعَلَ  كعري   مع عراة ومفرد فَبَعَلَ  كسري   مع 

 ى َسراة ويكون اسم فاعل من فَبُعَل حنو  ع يم من َع َُم، وم الغة يف فاعل، حنو  عليم من عامل ...".عل

 (:اللشاديد    )ملئت حرساً شديداً وشه ا 
 فالشديد جاء (196) للشيء، فشديد صفة ونعت (195) شدَّ الشيء يشد من ابب ضرب ِشدَّة ِقوى فهو شديد .

وحلملة على القوي  الذي محُِل على الضعيف؛  (197) وذلك ْلفت  عن فاعل على وزن فعيل فهو ليس من )فَبُعَل(،
 . (199 ). والعرب حتمل الشيء على ن ريه كما حتمل على ضده(198) الضعيفألن  ن ريه، كما أنَّ القوي ضد 

  ،و وز أن يكون الشديد مبعىن مفعول كأن  شدَّ، كما يقال  غلَّ عن األفضال، و وز أن يكون مبعىن فاعل
 .(200) صرت تشدد كأن  شد فامل
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 (.0961ص  2( ينظر: فتح القدير، الشوكاني )ج 201)

 (.189(، المصباح المنير، الفيومي )ص 338ص  2( ينظر: المفردات، األصفهاني )ج 202)

 (.339و 338ص  2( ينظر: المفردات، األصفهاني )ج 203)

 [.35( سورة البقرة، من اآلية: ]204)

 [.109( سورة األنبياء، من اآلية: ]205)

 [.8( سورة النساء، من اآلية: ]206)

 [.45ية: ]( سورة آل عمران، من اآل207)

 [.186( سورة البقرة، من اآلية: ]208)

 [.16( سورة ق، من اآلية: ]209)

 (.235ص  6( الكشاف، الزمخشري )ج 210)

 (.838ص  3(، وشرح المقدمة الكافية ابن حاجب )ج 130و 129)ص  بدر الدين العيني، تحقيق: عبد الستار جواد( شرح المراح في التصريف، 211)

 (.274)ص  وغيره، تحقيق: محمد عبد المقصود الطبع األولى، م2001 - القاهرة- للزمخشري، دار الكتاب المصري ب،صنعة اإلعرافي ( المفصل 212)

 (.52( ينظر: معاني األبنية في العربية، السامرائي )ص 213)

  (201)ابملالئكة احلف ة حيث حرسها هللا س  ان  وتعاى ابلشهب املانعة احلاوقة مليئةواملعىن  أنَّ السماء. 
 قل ثن أدوي أقريب ما توعدون أم  عل ل  ويب أمدا(    اللقبيب(   
  َ ويستعمل (202) لتضعيفابوقُبراََب. ويتعدَّى  قريب  القرب وال عد يتقابالن. وقَبُرب الشيء منا قُبرااًب وقَبرَابَ  وقُبراب ،

 .(203) يف املكان والزمان والنس ة واحل وة والرعاية والقدوة
 )ويف الزمان قول  تعاى )وثن أدوي أقريب أو بعيد ما (204) فمن األول، حنو قول  تعاى )وال تقراب هذه الشجرة ،

 .(205) توعدون(
 )ويف احل وة )وجيهاً يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني((206) ويف النس ة قول  تعاى )وثذا حضر القسمة أولوا القرَب ، 

، ويف القدوة قول  س  ان  )وحنن أقرب ثلي  من ح ل (208) ، ويف الرعاية )فإِن قريب أجيب دعوة الداع((207)
 .(210) م منجل ضربت ل  غاية.  واملعىن  ما أدوي أهو حال يف كل ساعة أ(209) الوويد(

  اسم املفعول 
 وصيغت  من الثالثي على وزن مفعول، حنو )مقتول( (211) هو اسم مشتق من يُبفاَعل في ؛ أو ملن وقع علي  الفعل ،

تَبغاَفر(  ومن غري الثالثي على وزن مضاوعة مع ثبدال احلرف املضاوعة ميمًا مضمومة، وفتح اآلخر، حنو  )ُمسا

(212). 
 ول داللة اسم املفع 
  ما قيل يف اسم الفاعل من حيث داللت  على احلدو  والث وت، يقال يف اسم املفعول فهو يدل على الث وت ثذا

 .( 213) ما قيس ابلفعل وعلى احلدو  ثذا ما قيس ابلصفة املش هة
  وود من  اآليت 
 : وأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا(    اللطبيق( 
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 (.100 ص 2)ج  تحقيق: طارق الجنابي، م1986 - بيروت - أبي بكر األنباري، دار الرائد العربي( المذكر والمؤنث، 214)

 (.81ص  2( ، المفردات، األصفهاني )ج 272ص  2)ج تحقيق: محمد فؤاد سزكين ، القاهرة - أبي عبيدة، مكتبة الخانجي( مجاز القرآن، 215)

 (.232ص  29( تفسير التحرير والتنوير، عاشور )ج 216)

 (.188الطبعة الثانية )ص  والق - أبي البقاء الحسيني الكفوي( الكليات، 217)

 (.86اح المنير، الفيومي )ص ( المصب218)

 (.117ص  1( الكتاب، سيبويه )ج 219)

 (.848ص  3( شرح المقدمة الكافية، ابن حاجب )ج 220)

 (.1121ص  2( شرح الكافية الشافية، ابن مالك )ج 221)

 (.44ص  5(، والهمع، السيوطي )ج 91ص  6( ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش )ج 222)

  املننث يف ابب ما جاء من املننث من النعوت على مثال فَبُعول قال األن اوي )تقول جاء يف كتاب املذكر و
، قال تعاى )كنا لرائق قددا( ولرائق  مجع (214) األشرافالعرب  هنالء لريقة قومهم، ولرائق قومهم، للرجال 

( 216)امةمقام ومق، ولعلها ختتص ابلطريق الواسع الواضح؛ ألن التاء للتأكيد مثل داو وداوة ومثل (215)لريقة

داللة على عدم ( 217)و)لريقة( ولريقة مبعىن مطروقة جاءت على وزن فعيلة ف ولتها من الوصفية ثى االاية
 اختاذ لريقة اإلُيان واحلق والصواب.

 ومن يعص هللا ووسول  فإن ل  انو جهنم(، )ثال من اوتضى من وسول(.    ارسول(   
ا فهو فَبُعول وسوالً بعثت  برسالة ينديه (، وأوسلت  انو جهنمومن يعص هللا ووسول  فإن لللَبُسول:ا) -

. فب)وسول( يدل على (218) واجملموعمبعىن مفعول  وز استعمال  بلفظ واحد للمذكر واملننث واملثىن 
ُراِسل، ويقول يف 

  "أع ُد هللا أنت (219) هذااسم فعول وود عن سي وي  اسم للُمراَسل ال م الغة يف امل
؛ ألنك تريد بفعول ههنا ما تريد ب  يف ضروب؛ ألنك ال تريد أن توقع من  فعاًل وسول ل  ووسول 

علي ، فإَّنا هو مبنزلة قولك  أع د هللِا أنِت عجوز... ألنك ال تريد ب  م الغة يف ِفعال...". هذا 
 قيام ىال ناء جاء دااًل على اسم املفعول بعد أن حتوَّل من الوصفية ثى االاية، وهي اثبتة وابقية ث

 الساعة، وجاءت منكدة ابلضمري.
 
    اسم التفضيل 
 )حيث قال   شروط صياغت . وخصَّ ابن مالك (220) ما اشتق من فعل ملوصوف بزايدة على غريه وهو )أفعل

)كل فعل ثالثي، متصرف، اتم، قابل يف معناه للتفاضل، غري م ين للمفعول، وال منفي، وال مدلول على فاعل  
، ثذا مل يستوف شرول ، ويتوصل ثلي  بفعل مساعد على زنة أفعل التفضيل، مت وع مبصدو الفعل (221) بب)أفعل(

 .(222) التفضيلالذي يراد من  
 :اوردامنِالْليت
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 (.446( مختار الصحاح، الرازي )ص 223)

 (.117( المصباح المنير، الفيومي )ص 224)

 (.397ص  3الطبعة الرابعة )ج مصر،  - عباس حسن، دار المعارف( النحو الوافي،225)

 (.88ص  29)ج  بيروت - أللوسي، دار إحياء العربيا في تفسير القرآن العظيم، المعاني( ينظر: روح 226)

 (.508( مختار الصحاح، الرازي )ص 227)

 (.572ابن فارس )ص  ( مجمل اللغة،228)

 (.246ص  29( تفسير التحرير والتنوير، عاشور )ج 229)

 (.546ص  5)ج سوريا، حمص - محي الدين درويش، دار اإلرشاد للشؤون الجامعية( إعراب القرآن وبيانه، 230)

 (.173( تصريف األفعال واألسماء، قباوة )ص 231)

 (.31افية، ابن الحاجب )ص (، وشرح الش11ص  6( ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش )ج 232)

 :وأان ال ندوي أشُّر أويد مبن يف األول أم أواد دم ودم وشدا(.    اللشاب( 
 :واجلمع شروو فكلمة )شر( أصلها )أشر( على وزن ، وهبببببو السُّبببوء والفساد وال لم (223) اْلريضد  للشاب

 . (225)، وحذفت مهزهتا لكثرة االستعمال(224))أفعل(
  ،املعىن  مل يصرح اجلن بنس ة الشر ثى هللا وهذا من ابب األدب حيث قالوا  )أشُر أويد( بينما صرحوا يف اْلري

 .(226) االعتقادوثن كان الفاعل الكل هو هللا تعاى وقد مجعوا بني األدب وحسن 
 :ُّاأقل اأضرُف،  الضَّعاُف بفتح الضاد وضمها ضد أضرُف:)فسيلعمون من أضعف انصراً، وأقلَّ عددا(.     

.حيث وودت كلمة أضعف على وزن )أفعل( وكذلك وودت  (228) قليلَقلَّ الشيء يقلُّ ِقلًَّة، وهو  أقلُّ:. (227)القوة
وهم، وقلة الَعدد وَهن  هلم من جانب أنفسهم، وهذا كلمة )أقلُّ(، فضعُف الناصر وَهن هلم من جهة وَهن أنصا

وعيد هلم خبي ة غرووهم ابألمن من غلب املسلمون يف الدنيا فإُنم كانوا يقولون  حنن مجيع منتصر، وقالوا  حنن 
 . (229)أكثر أمواالً وأوالداً 

 :وأحصى كل شيء عددا(.    اأحصى( 
 ين دوويش أبن  فعل، وال يصح أن أييت اسم تفضيل، و)أحصى( علي  خالف وأوى ما يراه الدكتوو  اي الد 
  ألنَّ بناء اسم التفضيل من غري الثالثي غري قياسي؛ وألنَّ ثعراب )أمدا( ال يصح ثال أن يكون )أحصى( فعاًل

 .(230) يعملماضياً؛ ثذ لو ُجعل اسم تفضيل احتيا ثى تقدير فعل؛ ألن اسم التفضيل ال 
 اسم اآللة 
 (231) لفعلاصدو الفعل الثالثي اجملرد املتصرف املتعدي، للداللة على اآللة اليت يكون دا هو اسم  ُيشتقُّ من م . 

َسَ َ ( وميمهأوزلنالسمالْلل اللقةثسة  - َتاح، وِمكا َعلَ (، حنو  )ِااَلب، وِمفا َعال، وِمفا ا   )ِمفاَعل، وِمفا
 .(232) املكانمكسووة؛ لتمييز اسم اآللة عن املصدو، واسم 

 ايفاللسورةالسمالْلل .هذل،اوِلايبدا
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 (.70( جامع الدروس العربية، الغالييني )ص 233)

 (.139( ينظر: تصريف األسماء، الطنطاوي )ص 234)

 (.70( جامع الدروس العربية، الغالييني )ص 235)

 306)ص  : كاظم بحر مرجانتحقيق الطبعة الثانية، م1999 - بيروت - أبي على الحسن بن عبد الغفار النحوي، عالم الكتب( كتاب التكملة، 236)

 (.307و

 
ا الملبحثاللبليع:اَداللَ ُ اَلالْس ِمايفاُسْورَِةاَلجْلِ نِّ

 ا:الالسمايْياللخذكرياوللخأنةثأوالًا
 ما يصُح أن تشري ثلي  بقولك )هذا( كب)وجل، وحصان، وقمر، وكتاب(. لملذكب:ا 
 :وهو ما يعامل وجمثزي:وأسد(، وهو ما يدلُّ على ذكر من الناس أو احليوان  كب )وجل  وهواقسمثن:احقةقي 

. وثَّنا مل ُيتا لعالمة ألن  أصل (233) معاملة الذكر من الناس أو احليوان وليس منها  كب )بدو، وليل، وابب(
  (234) ألمريناملننث 

 :أنَّ مدلول  أس ق وجوًدا من مدلول املننث. وهذا معروف.  الألول 
 ر واملننث عمال، أال ترى لفظ )شيء( وهو مذكر يقع على املذكأنَّ  يتغلب على املننث ويشمل  يف االست اللثثّن:ا

معا، ومل يقع عكس . فكان املذكر ابلنس ة للمننث كالنكرة ابلنس ة للمعرفة، فال غرابة أن كان االفتقاو ثى 
 العالمة خاصاً ابملننث.

 (235)ما يصحُّ أن تشري ثلي  بقولك )هذه( كب )امرأة، وانقة، ومشس، وداو(لملؤنث:ا. 
  (236) ضربنيوالتأنيث على  
 .ا   اأتنةثاحقةقي،اوأتنةثاغرياحقةقي

 ما كان إبزائ  ذكر، حنو )امرأة، وَوُجل، وانقة، ومجل، وَعرياٍ وأاتن...(. فثَلقةقي: -
  ما حلََِق اللفظ فقط، ومل يكن حتت  معىن ل ، وذلك حنو  )ال شرى والذكرى وَلرافَاء وغريالَلقةقي -

 ٍو ومشٍس وداو وانو(. فتأنيث هذه األشياء لفٍظ ال أتنيث حقيقة. وص راء وُغرافة وظلمة وقدِ 
  ومل يرد يف السووة مننث حقيقي ثال مرة واحدة، والذي وود فيها املننث اجملازي، وهو ثما ل  عالمة، كاأللف

 املقصووة، واأللف املمدودة، واهلاء، وثما ال عالمة ل ، وما يذكر ويننث.
 :ببب األلف املمدودة  مل يرد يف السووة.    ببب األلف املقصووة  مل يرد يف السووة.   صاح ة.      امؤنثاحقةقي 
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 (.420ص  1( المذكر والمؤنث، ابن األنباري )ج 237)

 (.140ص  2( المذكر والمؤنث، ابن األنباري )ج 238)

 (.140ص  2( المذكر والمؤنث، ابن األنباري )ج 239)

 (.233ص  1( المذكر والمؤنث، ابن األنباري )ج 240)

 (.574ص  1( المذكر والمؤنث، ابن األنباري )ج 241)

 (.499ص  1( المذكر والمؤنث، ابن األنباري )ج 242)

 (.339ص  1( المذكر والمؤنث، ابن األنباري )ج 243)

 (.450ص  1( المذكر والمؤنث، ابن األنباري )ج 244)

 (.398ص  1( المذكر والمؤنث، ابن األنباري )ج 245)

 (.310ص  1( المذكر والمؤنث، ابن األنباري )ج 246)

 (.222(، وينظر: المعجم المفصل في المذكر والمؤنث )ص 291ص  1بن األنباري )ج ( المذكر والمؤنث، ا247)

 (.291ص  2( شرح التصريح، األزهري )ج 248)

 (.291ص  2( شرح التصريح، األزهري )ج 249)

 (.76( جامع الدروس العربية، الغالييني )ص 250)

 (.66ص  1( شرح التصريح، األزهري )ج 251)

 :وقال  قوهلم  فالن حسن الطريقة، معناه املذهب، ووودت (237)الطريقة وودت مبعىن املذهب    ااتءاللخأنةث"  
 وساالت". 

  (243)، اليدان(242)، الناو(241)، جهنم(240)، األول(239)، اإلنس(238)  اجلن  امثالةسالِاعالم . 
 :(247)، الرسول(246)، املاء(245)، اهلدى(244)السماء    امثايؤنثاويذكب . 
  اثنًيا   االسم املقصوو واملمدود واملنقوص 

 .(248) االسم املقصوو  هو االسم املتمكن الذي حرف ثعراب  ألف مالزمة كب  )الفىت، والعصا( -
 .هذا، وقد وود يف السووة من األااء املقصووة  اهلدى 

 . (249) سم املمدود  هو االسم املتمكن الذي آخره مهزة بعد ألف زائدة، حنو ) كساء، ووداء(اال -
 .هذا، وقد وود يف السووة من األااء املمدودة  السماء 

 . (250) االسم املنقوص  هو اسم معرب آخره ايء اثبتة مكسوو ما ق لها، مثل  )القاضي، والرَّاعي( -
 نقوص. ومل يرد يف هذه السووة االسم امل 
  اثلثًا  االسم بني اإلفراد والتثنية واجلمع 
 : ً(251)املثىن يف األصل  املعطوف من ثنيت العود ثذا عطفت     اللخثنة الة . 
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 (.643( المقرب، ابن عصفور )ص 252)

الطبعة  م2009 - بيروت - أحمد السجاعي ويليه شرح قطر الندى وبل الصدى، لمحمد محي الدين، دار إحياء التراث العربي( حاشية السجاعي، 253)

 (.96األولى )ص 

 (.443( المقرب، ابن عصفور )ص 254)

 (.175( جامع الدروس العربية، الغالييني )ص 255)

 (.175)ص ( جامع الدروس العربية، الغالييني 256)

 (.178( جامع الدروس العربية، الغالييني )ص 257)

 (.408( كتاب التكملة، عبد الغفار )ص 258)

 (.183( ، جامع الدروس العربية، الغالييني )ص 299ص  2( ينظر: شرح التصريح، األزهري )ج 259)

 (.183( جامع الدروس العربية الغالييني )ص 260)

  "ضمُّ اسم نكرة ثى مثل  بشرط ات ِفاق اللَّف ني (252)  فقد عر ف  ابن عصفوو بقول أماثايفالالصطالح -
 " هو اسم  دلَّ على اثنني (253)". أمَّا السَّجاعي فقد حدَّه بقول واملعنيني، أو املعىن املوجب للتَّسمية

 اتَّفقا يف الوزن واحلروف، بزايدة أغنت عن العالف واملعطوف". 
   يدي .مثاوردامنالملثىنايفاللسورة -

  وجب   "فضم اسم ثى أكثر من  بشرط اتفاق األلفاظ واملعاِن، أو املعىن امل(254)ب اجلمع  عرَّف  ابن عصفوو بقول
اللتسمية".  اسم انب عن ثالثة فأكثر، بزايدة يف آخره، مثل)كات ني وكات ات(، أو تغيري يف بنائ  فثجلمع:

 مثل )وجال وكتب وعلماء( وهو قسمان  سامل وُمكس ر.
او - اللسثِل: ما سلم بناء مفرده عند اجلمع، وثَّنا يزاد يف آخره واو ونون أو ايء ونون، لجلمع

وهواقسمثن:اَجعامذكباسثِل،ا، أو ألف واتء مثل  )عاملات، وفاضالت(. مثل )عاملون، وعاملني(
 .(255)وَجعامؤنثاسثِل

ما مجع بزايدة واو ونون يف حالة الرفع، أو ايء ونون يف حاليت النَّصب وَجعالملذكباللسثِل:"ا -
"  .  وما وود من مجع املذكر السامل  الصاحلون، املسلمون، القاسطون.(256)واجلرِ 

 . (257) ما مجع أبلف واتء زائدتني، مثل )هندات، ومرضعات، وفاضالت(للسثِل:ااوَجعالملؤنث -
 .وما وود من مجع املننث السامل  وساالت 

هذا الضرب من اجلمع ُا ي مجعاً مكسراً على التش ي  بتكسري اآلنية وحنومها؛ ألن َجعاللخكسري:ا -
 هذا اجلمع فلما أُزِيَل الن ُم، وُفكَّ النضد يفتكسريها ثَّنا هو ثزالُة التئام األجزاء اليت كان هلا ق ُل، 

  أبنَّ  ما تغري في  صيغة الواحد (259)وعرَّف  األزهريا.(258)أيضاً عما كان علي  واحُدُه، َاَّوه تكسرياً 
ا  مجع ِقلة، ومجع كثرة.(260)عند مجع ، مثل )ُكُتب، وعلماء، وكت اب، وكواتب(. وهو قسمان

 : وِلايبدايفاللسورة.ليل، وهو من الثالثة ثى العشرة. ما وضع للعدد الق فجمعاللقةل                         
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 (.210( جامع الدروس العربية الغالييني )ص 261)

 (.225ص  5(، ينظر: لسان العرب، ابن منظور )ج 884( مختار الصحاح، الرازي )ص 262)

 [.11( سورة النساء، من اآلية: ]263)

 (.727ص  1( المفردات، األصفهاني )ج 264)

 (.676ص  1( المفردات، األصفهاني )ج 265)

 [.29( سورة البقرة، من اآلية: ]266)

 (.210)ص ( جامع الدروس العربية، الغالييني 267)

 (.141ص  2( المذكر والمؤنث، ابن األنباري )ج 268)

 (.120( مجمل اللغة، ابن فارس )ص 269)

 (.82ص  29( روح المعاني، األلوسي )ج 270)

 (.36( مختار الصحاح، الرازي )ص 271)

 :ما جتاوز الثالثة ثى ما ال ُناية ل .   وَجعاللكثبة 
امثاوردامناَجعاللكثبةايفاللسورة: -

 .)ببب مساجد على وزن مفاعل )صيغة منتهى اجلموع(.        ببب لرائق على وزن فعائل )صيغة منتهى اجلموع 
 .)ببب مقاعد على وزن مفاعل )صيغة منتهى اجلموع(.         ببب وجال على وزن ِفعال )مجع كثرة 
  اسم اجلمع واسم اجلنس 

ا واحده من معناه  :(261)لسمالجلمع - هو ما تضمن معىن اجلمع، غري أنَّ  ال واحد ل  من لف  ، وثَّنَّ
 ولد، والسماء.  وذلك كب )جيش( واحده جندي. وجاء من  يف السووة  النفر، وال

 1ُة وجاٍل من ثالثة ثى عشرة   اللن اَفب  . (262)  يف ُمتاو الص اح بفت تني ِعدَّ
 2:(263) ((فإناِلايكنالِاولداملولود. يقال للواحد واجلمع والصغري والك ري، قال تعاى  ))    اللولد. 
  (264) والولدقال أبو احلسن  الولد  االبن واالبنة، والولد هم األهل. 
 3مثالسخوىا، قال تعاى  ))(265) واجلمعالسماء املقابل لألول مننثة، وقد تذكر، ويستعمل للواحد  للسمثء:   ا

 .(266) ((إىلاللسمثءافسولهن
ا:(267)ولْلفبلديالسمالجلنسالجلمريا -
ما تضمن معىن اجلمع دااًل على اجلنس، ول  مفرد ُميز عن  ابلتاء أو ايء  لسمالجلنسالجلمري: -

 ردها تفاحة، وَعَرب مفردها  عريب.  النس ة، كب)تفاح( مف
 . (268) وِجني ةاجلن، اإلنس، يقال  ثناسي  وثناسيَّة، وِجين    لسمالجلنسالجلمري: -

 1 (270) جين، وهم أجسام عاقلة انوية، وواحده  (269) ترىببب اجلن  ُاِ يت اجلنُّ؛ ألُنا تُبتَّقى وال . 
 2) (271) ببب اإلنس  ال شر، والواحد )ثناسي. 

 ما دلَّ على اجلنس صاحلاً للقليل والكثري كب)ماء، وخل، وزيت(.  ْلفبلدي:لسمالجلنسال -
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 (.224( المصباح المنير، الفيومي )ص 272)

 (.554ص  2المفردات، األصفهاني )ج ( 273)

 :ت ماء  أصل  َمَوه، فقل ت الواو ألفا لت ركها وانفتاح ما ق لها فاجتمع حرفان خِفيَّان فقل  لسمالجلنسالْلفبلدي
 .(273). بداللة قوهلم يف مجع   أمواه، ومياَه ويف تصغريه ُمَوي (272)اهلاء مهزة

 
 

اثمت لخل
  احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم علي ع اده الذين اصطفى ... فأمَّا بعببُد 
  فقد توصَّلت هذه الدواسة ثى كثرٍي من النتائا، أكثر أمهها فيما أييت 
  ببب سووة اجلن مجعت من صيغ أبنية املصادو واألفعال واملشتقات وغريها من م احث علم الصرف ما هو جدير

 ة.ابل  ث والدواس
  ببب بنيَّ ال  ث دوو السياق يف ثيضاح معىن الث وت يف االسم والتجدد واحلدو  يف الفعل يف دواسة أبنية املشتقات

 أبنواعها وكشف ال  ث اشتقاقها من الفعل الثالثي وغري الثالثي.
 .ببب ووود أبنية اجلموع أبنواعها املختلفة يف سووة اجلن مع ثيضاح دالالهتا 
 قة للتع ري القرآِن يف استعمال أبنية املصادو املختلفة للفعل الواحد أسهم يف ثبراز املعاِن وتعدد ببب الدقة الفائ

 دالالهتا.
  ببب مشلت هذه الدواسة موضوعًا هامًا وهو دواسة الفعل وما يتصل ب  من بعض القضااي تتعلق مبفهوم  يف اللغة

 ي واللزوم، والتجرد والزايدة، والزمان.واالصطالح، وبعض من تقسيمات  كالتصرف واجلمود، والتعد
  ببب اَّناز مجع املذكر السامل يف سووة اجلن ابقرتان  ابألوصاف املشتقة، كاسم الفاعل من الفعل الثالثي وغري الثالثي

 خاوجاً عمَّا قيل في  من داللت  على معىن القلة، ثذ وود دااًل على معىن الكثرة.
 ية يف سووة اجلن يساهم يف أتصيل ال واهر الصرفية من خالل النص القرآِن.ببب ثن دواسة داللة ال نية الصرف 
  ببب ثنَّ الدواسات القرآنية على الرغم ُما أَوااَلهاَ أهل العربية من الدوس وال  ث ال تزال بكراً وَمِليائًة ابْلصوبة والثراء

 اللغوي والفكري.
 
ا
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الملصثدراولملبلجع
 .للقبآناللكبمي 
  ه.1385 -بغداد  -ف يف كتاب سي وي ، خد ة احلديثي، مكت ة النهضة أبنية الصر 
  بريوت  -الت يان يف ثعراب القرآن، أيب ال قاء الع كري، تعليق  امد مشس الدين، داو الكتب العلمية- 

 م الط عة األوى.1998
  مد اي الدين.ه الط عة الرابعة، حتقيق  ا1382 -مصر   -أدب الكاتب، ابن قتي ة، مط عة السعادة 
  ه حتقيق  دجت 1377 -دمشق  -أسراو العربية، كمال الدين أيب الربكات األن اوي،  جممع اللغة العربية

 ال يطاو.
  بريوت -أضواء ال يان يف اإليضاح القرآن ابلقرآن، امد األمني املختاو، عامل الكتب. 
  م الط عة الاثنية، تعليق  امد 1996الرايل  -ف اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيولي، مكت ة املعاو

 شريف سكر.
  الط عة األوى، حتقيق  ع د السالم هاوون. .ه1411 -بريوت  -االشتقاق، ابن دويد، داو اجليل 
  محص -سوواي  -ثعراب القرآن وبيان ، ايي الدين دوويش، داو اإلوشاد للشنون اجلامعية. 
 ن ايقوت، داو املعرفة اجلامعيةثعراب القرآن الكرمي، امود سليما. 
  م الط عة الثالثة، حتقيق  زهري غازي زاهد1988 -بريوت  -ثعراب القرآن، أيب جعفر الن اس، عامل الكتب. 
  ه الط عة األوى1403 -بريوت  -األفعال، ابن القطاع، عامل الكتب. 
   امد اي الديناإلنصاف يف مسائل اْلالف، أيب الربكات األن اوي، داو الفكر، تعليق. 
  بريوت، حتقيق  امد اي الدين -أوضح املسالك، ابن هشام األنصاوي، داو الفكر. 
 بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية ببب مكت ة الرايل احلديثة. 
  م الط عة األوى1994 -القاهرة  -ال الغة األسلوبية، امد ع د املطلب، داو نوابو للط اعة. 
 ه، حتقيق  ع د العليم الط اوى وغريه.1387قاموس، الزبيدي، اتج العروس من جوهر ال 
  حتقيق  أمحد  بغداد، -الت يان يف علم ال يان املطلع على ثعجاز القرآن، الزملكاِن األنصاوي، مط عة العاِن

 مطلوب وخد ة احلديثي
  رابعةم الط عة ال2006 -غزة  -التثقيف يف اللغة العربية، صادق أبو سليمان، داو املقداد. 
  م، حتقيق  عفيف ع د الرمحن.1986 -بريوت  -تذكرة الن اة، أيب حيان األندلسي، منسسة الرسالة 
  ه الط عة اْلامسة.1375 -تصريف األااء، امد لنطاوي، مط عة وادي امللوت 
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  ه الط عة الثانية1408 -تصريف األااء واألفعال، فخر الدين ق اوة، مكت ة املعاوف. 
 نكري يف الن و العريب، دواسة يف الداللة والوظائف الن وية والتأثري يف األااء ثعرااًب وبناًء أمحد التعريف والت

 .القاهرة -عفيفي، مكت ة زهراء الشرق 
  م1992 -بريوت  -تفسري ال  ر احمليط ، أيب حيان األندلسي، داو الفكر. 
 م الط عة األوى2002 -بريوت  -ابن حزم  تفسري ال غوي )معامل التنزيل(، أيب امد احلسني ال غوي، داو. 
  م1984 -تونس  -تفسري الت رير والتنوير، امد لاهر عاشوو، الداو التونسية للنشر. 
  ه حتقيق  فخر 1403 -بريوت  -هتذيب ثصالح املنطق، اْلطيب التربيزي، منشووات داو اآلفاق اجلديدة

 .الدين ق اوة
 ة للتأليف والرتمجة، حتقيق  ع د السالم هاوون.هتذيب اللغة، األزهري، الداو املصري 
  م2004 -بريوت  -جامع الدووس العربية، مصطفى الغالييين، داو ثحياء الرتا  العريب. 
  م، حتقيق  أمحد 1980 -القاهرة  -اجلامع الصغري يف الن و، أيب امد مجال الدين املصري، مكت ة اْلاجني

 .اهلرميل
 م، حتقيق  امد 1982 -صادو، امد بن شفيح القزويين، مط عة اآلداب جوهر القاموس يف اجلموع وامل

 .الكرابسي
 حاشية اْلضري على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، اْلضري، داو الفكر. 
   حاشية السجاعي، أمحد السجاعي ويلي  شرح قطر الندى وبل الصدى، امد اي الدين، داو ثحياء الرتا

 .لط عة األوىم ا2009 -بريوت  -العريب 
  ه1353 -حاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي لقطر الندى، مط عة مصطفى ال ايب احلليب. 
 حاشية الص ان على شرح األمشوِن، داو الفكر. 
  م، حتقيق  علي احلمد. 1986 -بريوت  -حروف املعاِن، أيب القاسم الزجاجي، منسسة الرسالة 
  م، حتقيق  امد علي النجاو1957 -اْلصائص، ابن جين، داو الكتب املصرية. 
  ه الط عة األوى، حتقيق  أمحد اْلراط1411 -دمشق  -الدو املصون، السمني احلليب، داو القلم. 
  م الط عة الثالثة1992 -جدة  -دالئل اإلعجاز، اجلرجاِن، داو املدِن. 
 القاهرة  -ه ة ريي وغريه، مكت ة و دالالت التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي دواسة حتليلية، منري امود املس- 

 الط عة األوى. .م2005
  بريوت -ووح املعاِن يف تفسري القرآن الع يم، األلوسي، داو ثحياء العريب. 
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  ه الط عة األوى، حتقيق  حسن هنداوي1405 -دمشق  -سر صناعة اإلعراب، ابن جين، داو القلم. 
 م الط عة األوى، حتقيق  حسن أمحد العثمان1995 -كية الشافية يف التصريف، ابن احلاجب، املكت ة امل. 
  مكة املكرمة -شذا العرف يف فن الصرف، الشيخ أمحد احلمالوي، املكت ة التجاوية. 
 .شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، داو الفكر، حتقيق  امد اي الدين 
 كتب العربيةشرح التصريح على التوضيح، خالد األزهري، داو ثحياء ال. 
  م الط عة الثانية، حتقيق  فخر 1978 -بريوت  -شرح اختياوات املفضل، اْلطيب التربيزي، داو الكتب العلمية

 .الدين ق اوة
  م، حتقيق  امد 1982 -بريوت  -شرح شافية ابن احلاجب، وضي الدين االسرتاابذي، داو الكتب العلمية

 .نوو حسن وغريه
 م1977 -بغداد  -قط، ابن مالك، مط عة العاِن شرح عمدة احلافظ وعدة الال. 
 .شرح شذوو الذهب يف معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاوي، املكت ة العصرية، حتقيق  امد اي الدين 
 شرح املراح يف التصريف، بدو الدين العيين، حتقيق  ع د الستاو جواد. 
 الط عة األوى، حتقيق   1997 -مكة املكرمة  -ل از شرح املقدمة الكافية، ابن احلاجب، مكت ة نزاو مصطفى ا

 مجال ع د العالي وُميمر.
  ه الط عة األوى، حتقيق  امد أديب مجران1411 -دمشق  -شرح المية األفعال، ابن الناظم، داو قتي ة. 
  بريوت -شرح املفصل، ابن يعيش، عامل الكتب. 
 ر، مط عة عيسى ال ايب احلليب.الصاحيب، أمحد ابن فاوس، القاهرة، حتقيق  أمحد صق 
  ،ه الط عة الثانية1402الص اح، اجلوهري، حتقيق  أمحد ع د الغفوو عطاو. 
  ،هب الط عة األوى.1398الصرف امليسر، امد ُمتاو امد املهدي 
  لثقافة االطراز املتضمن ألسراو ال الغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ُيىي بن محزة العلوي اليمين، اهليئة العامة لقصوو

 م، تقدمي  ثبراهيم اْلويل. 2009 -القاهرة  -
  ه الط عة األوى، حتقيق  مهدي املخزومي وغريه1408 -العني، اْلليل، منسسة األعلمي للمط وعات. 
  غريهالدوحة، حتقيق  فهمي حسن النمر و  -الفريد يف ثعراب القرآن اجمليد، املنتجب اهلمداِن، داو الثقافة. 
  م 2001 -بريوت  -امع بني فين الراوية والدواية من علم التفسري، الشوكاِن، داو الكتاب العريب فتح القدير اجل

 الط عة الثانية.
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  م الط عة الثانية، 1999 -بريوت  -كتاب التكملة، أيب على احلسن بن ع د الغفاو الن وي، عامل الكتب
 .حتقيق  كاظم إر مرجان

  م الط عة الثانية، حتقيق  ع د السالم هاوون.1982 -اهرة الق -الكتاب، سي وي ، مكت ة اْلاجني 
  الرايل  -الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، الزُمشري، مكت ة الع يكان- 

 .م الط عة األوى، حتقيق  عادل أمحد ع د املوجود وغريه1998
 ،الط عة الثانية. الكليات، أيب ال قاء احلسيين الكفوي، ل عة بوالق 
  ه الط عة األوى1410 -بريوت  -لسان العرب، ابن من وو، داو صادو. 
  القاهرة، حتقيق  امد فناد سزكني -جماز القرآن، أيب ع يدة، ، مكت ة اْلاجني. 
  م، حتقيق  شهاب الدين أبو عمرو.1994 -بريوت  -جممل اللغة، ابن فاوس، ، داو الفكر 
 م2002 -بريوت  -الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، داو ابن حزم  احملرو الوجيز يف تفسري. 
  مكة املكرمة  -احملكم واحمليط األع م يف اللغة، ابن سيده، حتقيق  مصطفى السقا وغريه، املكت ة التجاوية- 

 .ه الط عة األوى1377
  م1986 -بريوت  -يب املذكر واملننث، أيب بكر األن اوي، حتقيق  لاوق اجلنايب، داو الرائد العر. 
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