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  :مقدمــة     
ت تشد انتباهي     إنّ فكرة البحث يف موضوع األبنية الصرفية ودالالا مل تكن فكرة ارجتالية،وإمنّا ظلّ                                  

  .،فقد كنت أجد هلذه األبنية وهي مندرجة يف نص ما وضعا صرفيا دالليا خاصا منذ مرحلة التدرج
كانت أفكاري مشتتة حول اختيار             وبقدر ما كان محاسي كبريا إلجناز هذا البحث بقدر ما                         

الذي   " الكناين   عبد اهللا أمحد      سامي  :" املدونة األنسب إىل أنْ كان اتصايل باألستاذ املشرف الدكتور                           
   -عليه السالم–يف سورة يوسف أشار علي باختيار منوذج قرآين ممثّل

؛ذلك    يف علم التصريف     األبنية الصرفية اليت تدرس            : وموضوع البحث كما يبدو من عنوانه هو      
من  " األمساء املتمكّنة واألفعال املتصرفة               " أنّ ميدان هذا األخري يتمثّل يف أبنية املفردات العربية وهي                         

عن أ                          غتها إلفادة املعاين املختلفة،ومن حيث البحث  عن كيفية صيا بنيتها من     حيث البحث  حكام 
اا، ومن حيث البحث عن أحواهلا العارضة                يادة ،ومن حيث املعاين الصرفية ملشتقّ              حيث التجرد والز       

 وحنوها                   ة من صح م  إدغا و بدال  وإ لت           اّومل  . وإعالل  ا مواضيع  طويلة       كانت دراسة  دراسة  صريف 
رفية بغض النظر عن تتبع ما        دراسة األبنية الص        : هذا على قسم منه وهو        ي يف حبث  ت  متشعبة،اقتصر    و 

  .بدال واحلذف واإلدغام وغريها حيدث للمفردات من أحواهلا العارضة كاإلعالل واإل
وكون هذا النمط اللّغوي ذا تشعبات داللية متالزمة أفرزته الصلة الوثيقة بني علوم خمتلفة،فقد                                         

  : متّت دراسة هذه األبنية انطالقا من عنصرين اثنني 
  .ة عنصر البناء أو الصورة اليت عليها الكلمة مع تتبع مفصل للمعاين الصرفي: أوهلا 
  .عنصر الصيغة ضمن السياق التعبريي العام للنص ومقام الكالم :ثانيها 

ومهما يكن من أمر فإنّ اإلحاطة ذين العنصرين ضمن نص قرآين البد أنْ يكون اهلدف منهما                                     
  : حتقيق عدة أمور يف آن واحد 

-ظر إىل معانيه الصل يف داللة البناء ذاته بالنرفية يتمثّل األمر األو.  
مث ، اق نصي قرآين من خالل العلم بلغة النص من جهة               الثّاين يف داللة الصيغة ضمن سي         ويتمثّل األمر      -

  .اإلحاطة الشاملة بالقرائن اللّفظية واملعنوية اليت من شأا تغيري املسار الداليل من جهة أخرى 
 والذي حدد بالضبط يف سورة يوسف               الث يف وصف النظام البنائي للنص القرآين              ويتمثّل األمر الثّ       -
بغية الوصول إىل خصوصياته الداللية الصرفية وحتى النحوية،واملفضية كلّها إىل حتديد                –عليه السالم-

  .الصور اجلمالية اليت تتضمنها هذه السورة 



  

  
  
 

لنظام املعتمد يف                           لرابع بالوصول إىل تقنيات هذا ا ل  ويتعلّق األمر ا ليت استخدم ا     ورة والكيفية ا      سا
لّ تشعباته متخذين يف ذلك أوال تتبع املعاين الصرفية                  جب بغرض الوصول إىل دالالت هذا النظام البنائي              

هلذا النظام،مث الدالالت السياقية القرآنية له ثانيا،والوقوف يف اآلن ذاته على إرساء عالقات تشابكية                                             
  . أو فعال ة هذا النظام سواء كان امسابني تلك املعاين وتلك الدالالت وصوال إىل حقيق

نْ تكون                                         أ  لعدم،بل البد يتها من ا نْ تكون بدا أ ال ختلو  لبحوث  هذه ا مثل  نّ  أ فيه  الشك  ومما 
  .أرضيتها خصبة 

ما كانت يل             قفار         نيسا  أ  ومن بني  وغربة  وحشة  لبحث       يزيل          "ابن جين   " » خصائص  « : هذا ا
شرح شافية ابن     « و " للسيوطي  " » مهع اهلوامع «و»اللّغة وأنواعها علوم املزهر يف«و"سيبويه "» كتاب«و

حلاجب    لتصريف      « و " للرضي األسترباذي      " » ا بنية األمساء      « " شبيليالبن عصفور اإل      " » املمتع يف ا أ
للجانب    ةعليها بالنسب   ت  وغريها من املصادر الرئيسة اليت اعتمد               ، " اع الصقلي   بن القطّ   ال " » واملصادر     

لعرب   كلسان   « عاجم اللّغوية    النظري،يضاف إليها امل           بن  ال " بالدرجة األوىل          ذيب لسان العرب       و » ا
ليت متّ         " خمشري  لزل " » أساس البالغة     « و " بن فارس    ال " » مقاييس اللّغة    « يليه و " منظور   يف مواطن قليلة وا

جلانب التطبيقي                     ليت كان هلا الفضل          فاسري اللّغوية   إىل الت      ،إضافة   االعتماد عليها بالدرجة األوىل يف ا ا
وردت يف السورة                     الكبري   لة غموض كلّ مفردة  إزا لتنوير       «  يف  وا       "لطاهر بن عاشور    ل " » كالتحرير 

يب أل " » النهر املّاد من البحر احمليط          « و " لقرطيب ل "  » اجلامع ألحكام القرآن          «  و " خمشري   لزل " » الكشاف«
  .وغريها " حيان األندلسي

نْ              أ ليت تضمنت             أنسى   هذا دون  حلديثة ا لصرفية              بعض املراجع ا لصيغ ا عن ا دراسات متفرقة 
حلديث               « يف إطارها النظري        -الفعلية واالمسية      -مبختلفها    »كعلم التصريف من خالل علم األصوات ا

لتطبيق الص    « و " وش للطيب البك   "  يف فن الص        « و " لعبده الراجحي      " » ريف ا ألمحد   " » رف شذا العرف 
حر  ، " احلمالوي     يضا   صتكما  نا     أ أ على             و ملوضوع  ا ا  هذ ألعمال        بصدد دراسة  ا كه ببعض  إشرا

دجية خل"»سيبويه أبنية الصرف يف كتاب«: األكادميية خاصة اليت عمدت إىل جمال التطبيق ويف مقدمتها
" بن زبدة      وز  لعز " » دراسة املشتقات العربية وآثارها البالغية يف املعلّقات العشر اجلاهلية                          « و " احلديثي   

أبنية املصدر يف الربع األول من    «و"بوحوش لرابح" »يف بردة البويصري البنية اللّغوية«يضاف إىل ذلك
  ." ولة عزيزة سلّل "»القرآن الكرمي

  



  

  
  
 

  
ليت تقدم ا               أنسى  هذا دون أنْ             بالزمن يف    « واخلاصة   " بكري عبد الكرمي       "   الدراسة األكادميية ا

لكرمي        ا لقرآن  م                     » ا لز ا اسة  در نب  جبا فيما يتعلّق  خاصة  كثريا  منها  لبحث  ا استفاد  لصريف   حيث  ا ن 
بالفعل يف القرآن الكرمي          « املتعلّقة  " مسان  أبو أوس إبراهيم الش           " والنحوي يف السورة ،وكذلك دراسة

من   اواليت اعتمد عليها البحث يف جماله اخلاص بتعدي الفعل ولزومه يف السورة وغريه                    »تعديته ولزومه
  . ،وإمنّا تعرضت لبعضها فقطالبحوث التطبيقية اليت مل تبحث يف جمال األبنية بصفة كلّية

قتضت طبيعة           لت                وقد ا لوصفي ا ملنهج ا تباع ا نْ تفرض ا لبحث أ لبىن        ا وصف ا على  ئم  لقا حليلي ا
وفق خطى علمية كان من الواجب االعتماد       يت تسري دراس من أجل أنوحتليلها ضمن سياقها القرآين،و

  .دعت التحليل على اجلداول اإلحصائية للتدليل على كلّ ظاهرة لغوية است
ممثّلة يف ندرة                                      وككلّ حبث مل تكن بدايته مفروشة بالورود،بل هناك كثري من الصعاب جاته 

املراجع التطبيقية، ومشقّة احلصول على األمهات من الكتب،وصعوبة اإلحاطة الواعية مبا حتتويه هذه                                    
لضغوطات النفسي                              ليت كثريا ما تعترض        األخرية،ضف إىل ذلك املتاعب املادية،وباألخص ا  سبيلة ا

     وتثب لباحث  ل             ا عزميته،وا و تشلّ  ته  معنويا من  غالب األحيان إىل              ط  يف  تؤدي  لتفكري  يت  تالفه      ا إ يف 
ائيا،ولكن سرعان ما تنبض الرتعة العلمية يف روح طالب العلم فيضرب هذه العوائق عرض احلائط                                      

ة أخرى بنفس جديد و بروح أكثر عزمية فيواصل البحث مر و أقوى حتد .  
اإلجابة عنها يف منت الرسالة           ت من مجلة إشكاالت حاول         توكخطة مدروسة هلذا البحث انطلق               

   :من ذلك 
  .ما طبيعة األبنية الصرفية الواردة يف السورة ؟  -      
وظائفها الصرفية                               -        هل االعتماد على هيكل وصور الصيغ الصرفية هذا كاف للوصول إىل 

الداللية ؟ أم وجب االعتماد األكرب على دراسة هذه الصيغ ضمن سياقها التعبريي الذي وظّفت فيه                        و
  .مع استخدام القرائن اللّفظية واملعنوية واليت غالبا ما تغير املسار الداليل هلا ؟ 

  .إىل أي مدى سامهت تلك البىن يف إبراز اجلمال اللّغوي والفني للسورة ؟  -
لنحو                         وكان        ت اإلجابة عن هذه األسئلة متولّدة عن خطة فرضتها طبيعة املوضوع مشكّلة على ا

  . بابني وخامتةو مدخلومقدمة : التايل 
ث عن مفهوم علم التصريف         حدعامل  العامة للموضوع وكان بالتمتّ التعرض يف املدخل إىل رسم امل    

  دورها بالنسبة للكلمة إذ كان هذا املدخل  و الصرفية الذي ضم بدوره مفهوم األبنية وحتديد ميدانه و



  

  
  
 

املوضوعميدان تدرس هذه األبنية،وباعتبار طبيعة  ضروريا ملعرفة ضمن أي على دراسة األبنية          املنصب
زول  إىل أسباب ن       ض أيضا   عرعلي الت     فقد كان لزاما      –الم عليه الس   –الصرفية ودالالا يف سورة يوسف       

        . ىل تلخيصها وإبراز بعض خصائصها الفنية واللّغوية اليت تكون بؤرة هذا املوضوعق إطرالسورة،والت
  : يكون مقسما إىل بابني  دارك البحث،وقد اقتضت طبيعته أنإىل توسيع م توبعد املدخل ارتأي    

  فصلني وقد قسم إىل     –عليه السالم    –كان يف أبنية األفعال ودالالا يف سورة يوسف                  :   الباب األول       
     د والزيادة يف سورة يوسف                    أ   مشل : ل  الفصل األوبنية األفعال من حيث التجر–   ا      –الم عليه السودالال

   :وقد اقتضى هذا الفصل بدوره أنْ يكون مقسما إىل أربعة مباحث 
     عرض فيه : ل املبحث األودة لدراسة متّ التردراسة نظرية ( أبنية األفعال ا. (  
  ) .دراسة تطبيقية ( أبنية األفعال اردة دراسة  نتضم: اين الثّ املبحث    
  ) .دراسة نظرية( أبنية األفعال املزيدة لدراسة ض فيه متّ التعر:الث ملبحث الثّا    
  ) .دراسة تطبيقية ( أبنية األفعال املزيدة خصص لدراسة : ابع ملبحث الرا    

ي والزمن،وكان مقسما إىل            عددراسة األفعال من حيث اللّزوم والت               متّ التطرق فيه ل      : اين  الفصل الثّ    
  :مبحثني 

   عرض فيه :لاملبحث األونية األفعال من حيث اللّزوم والتدراسة أبلمتّ التتطبيقية-دراسةنظرية(يعد (  
  . )ة تطبيقي -دراسة نظرية( أبنية األفعال من حيث الزمن لدراسة متّ ختصيصه : الثّايناملبحث    

ودالالا وقد قسم         –عليه السالم     –خصص لدراسة أمناط أبنية االسم يف سورة يوسف                : اين  لباب الثّ    ا 
   :إىل فصلني 

     عرض فيه      : ل  الفصل األوا                             لدراسة   متّ التلزيادة واملصدرية ودالال أبنية االسم من حيث التجرد وا
  :مبحثني مقسما بدوره إىل 

   يادةمتّ ختصي:ل املبحث األود والزتطبيقية-دراسة نظرية(صه لدراسة أبنية االسم من حيث التجر (      
  .) تطبيقية  –دراسة نظرية(ض فيه لدراسة أبنية املصدر التعر متّ:اين املبحث الثّ   

ودالالا وكانت طبيعته          –عليه السالم    –ختصيصه لدراسة املشتقات يف سورة يوسف            متّ : اين الثّ لالفص
   :على خالف الفصول السابقة  مخسة مباحثإىل  تقتضي تقسيمه

    مت الت: ل املبحث األوتطبيقية  –دراسة نظرية (اسم الفاعل أبنية دراسة لض فيه عر( .   
  . )تطبيقية  –ةدراسة نظري( ول دراسة أبنية اسم املفعلمتّ التعرض فيه : اين املبحث الثّ    



  

  
  
 

  ) .تطبيقية–دراسة نظرية(وصيغة املبالغة ة أبنية الصفة املشبهة ختصيصه لدراسمتّ: لثااملبحث الثّ    
    تطبيقية  –دراسة نظرية( اسم التفضيل   ختصيصه لدراسة أبنيةمتّ : ابعاملبحث الر. (  
   .  )تطبيقية–ةدراسة نظري(واآللةمان واملكان الزأمساء متّ التعرض فيه لدراسة أبنية : امساملبحث اخلّ    
مبحث                              وأ        نْ يكون كلّ  قتضت طبيعته أ نتهى البحث إىل خامتة مشلت أهم نتائجه،وقد ا خريا ا

مبلخص قصري يزيل عناء قراءة كلّ تفاصيل البحث،وأنْ يرفق كلّ عمل نظري مباشرة بعمل                              امرفوق   
  .تطبيقي 

 لعمل املتواضع     وال يسعين أخريا إالّ أنْ أجدد شكري وامتناين إىل كلّ من كان له إسهام يف هذا ا                             
ملرحلة وألساتذيت                                        ألفراد     لنفسي واملادي لبلوغ هذه ا وا لذّهين  لذين وفّروا يل االستقرار ا أسريت ا

  .األفاضل الذين كان هلم يد يف التوجيه واإلرشاد و اإلفادة 
الذي كان له الفضل األول واألخري                " عبد اهللا أمحد الكناين          سامي " الدكتور    :  وألستاذي املشرف            

  . بعد عون اهللا عز وجلّ يف تنشئة هذا العمل مقوما لثغراته ومدبرا وموجها ألفكاره 
زادا فكريا        جيعله  أن يبارك هذا اجلهد،وأن               عز وجل   ين أثين على اجلميع فإين أسأل املوىل             ن إ وإذ          
  .لكل مثابر يف سبيل البحث واملعرفة  ثقافيا

  بيل هو اهلادي إىل سواء الس اهللاو                                                                      
  :الطالبة                                                                                           

   *رفيقة بن ميسية *                                                                                     
  2005.04.16: بوصالح يف                                                                              
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  :  مدخــل
لقد كان هم علماء العربية األول هو دراسة اللّغة من مجيع جوانبها حىت : التصريف لغة واصطالحا

وجتنبا للتحريف واللّحن الذي ظهر على ألسنة املتكلّمني ذه اللّغة،فقد يتسىن هلم فهم النص القرآين 
كان سبيلهم الوحيد لتجنب ذلك تسخري جهودهم املعتربة لوضع ضوابط وقواعد حتفظ ألسنة 

الناطقني ا من الوقوع يف اخلطأ ومن مثّة نشأ علم النحو الذي من غاياته تقنني اللّغة ودرس ظواهرها 
وملاّ كان علم النحو عاجزا عن دراسة كلّ ظواهر اللّغة ظهرت إىل جانبه علوم أخرى تصبو ،بيةالتركي

 هالذي كانت موضوعات األخريهذا .إىل اهلدف نفسه كعلم املعجم والبالغة و الداللة وعلم الصرف 
نّ جلّ العلوم اللّغوية حىت عصور متأخرة متصلة مبسائل النحو،ومل يفرد هلا العلماء أبوابا خاصة ، بل أ

غري أنّ هذه "علم العربية "أو "علوم العربية "بالغة  وغريها كانت تسمى جمتمعة ومن حنو وصرف  
واتجاه الدراسات حنو ،العلوم انفصلت فيما بعد عن بعضها نتيجة نشاط حركة البحث والتأليف 

 استقلّت مبوضوعاا وقواعدها وأصوهلا التخصص الدقيق  فكان علم الصرف من بني هذه العلوم اليت
وقبل احلديث عن تعريفه وفائدته وموضوعه ينبغي اإلشارة إىل أنّ هذا العلم قد شاع يف استعماالت .

اللّغويني مبصطلحني اثنني ،وكثريا ما اعترب نفس املصطلح انطالقا من غايتهما اليت احنصرت يف دراسة 
  .فأيهما أكثر انسجاما وتالؤما مع الواقع اللّغوي ؟ " صرف التصريف و ال" :بنية الكلمة ومها 

على التغري والتحويل والتدبري والتوجيه والتبيني                                             جند أنّ معىن التصريف يف املعاجم العربية دالّ 
على وزن                                   حبرف  مزيد  كلّ فعل ثالثي  نّ  إىل أ امية  لر لصرفية ا لقاعدة ا على ا ًء  مصدره   ] فَعلَ [ وبنا

دبره    : صرف اَألمر تصرِيفًا       « : نقول   . بتضعيف الراء      ) صرف  ( فإنّ التصريف مصدر للفعل        ] لتفْعيل ا [ 
  فيأَعملَه :فَصرف الشيَء « :  -لسان العرب-ومل خيرج معىن هذا املصطلح عما ورد يف،)1(ُووجهه 
   ج و نه  غَيرِ  كَأَ  فُ   ُه جه   ُه يصرِ و  نع            ه  ف رصت و  ،  هج و لَى  إِ يف    و  تصارِ و  ُاأل   ُو يفُ    ورِ مل منه    اهتخا و، 
  . )2(»ها تبيّين اَآليات اها،و تصرِيفصرفْنا اَآليات ؛ بينَّالرّياحِ والسحابِ و  ُتصارِيف

                                                
حامد عبد القادر حممد علي ،ياتأمحد حسن الز،إبراهيم مصطفى :إخراج: عجم الوسيطامل: جممع اللّغة العربية ) 1

   . )فرص(مادة /  515ص/1ج/م1960-هـ1380/مطبعة مصر/ الم هارونعبد الس:إشراف الطبع /  النجار
ذيب املكتب  / (ذيب لسان العرب(لسان اللّسان ) : أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم (ابن منظور )  2

 م1993-هـ1413/  1ط/ بريوت لبنان  –دار الكتب العلمية /عبدأ علي مهنا:إشراف/ الثقايف لتحقيق الكتب
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يف             ما  لت                 أ ا كلمة  ت  ورد فقد  مي  لكر ا ن  لقرآ يف  ا منها           صريف  ية  آ ة  عشر بع   ر عز   : أ قوله 
وقوله   ، ) 1( …)آيات لِّقَومٍ يعقلُونَ        وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماء واَألرضِ            ...(وجلّ

لُونَ...(امسه عزقعمٍ يلِّقَو اتاحِ آييالر رِيفصت(،وقوله أيضا)2()...وفْنرص لَقَدو آنذَا الْقُري هاسِ فلنا ل
  .فورودها يف هذه اآليات ال خيرج عن معىن التدبري والتوجيه والتبيني واإلظهار)3()...من كُلِّ مثَلٍ

 ُوالصرف    «: -اللّسان  -تعين التغيري والتحويل انطالقا مما جاء يف:إنها يف اللّغة ف) فصر(أما لفظة     
  دُر     نِء عيف        الشرهِه،و الصجُو   :           ي هجو ناناً عسإِن رِفصُه  ُرِيد أن ت       كرِ ذَلغَي رِفصف    ، إِىلَ مرُوالص 

همِ           ُفَضل  ر ّلد ا علَى  همِ  ر ّلد ينار       ا ّلد منه              ُوا  داح و كلَّ  ألنَّ  ينارِ ّلد ا ي عنِ  ف ما  رُص     بهاحص يمةق  نع
ف     رقَلُ   ُوالصلت حليلَة      ُبا للّغة     -وقد ورد يف      . ) 4( » ...  ُوا يِين  : الكَّالَمِ     ُصرف « :   -معجم مقاييس ا زته 

 لحدث الدهرِ صرف     ُقَالو ي إَذَا زين صرف األسماع إِىلَ استماعهُمي بِذَلكِ َألنّه فيه،و إِمنََّا س ُوالزيادة
   . )5(»م هُدّدُم و يرقَلَّّبهبِالنّاسِ ؛أَي ي ُيتصرفُبِذَلك ألنّه مي وس فورص ُواجلَمع

صرف ... (ممثّال نفس الداللة كقوله تعاىل          ، ن الكرمي فقد ورد املصطلح يف عدة مقامات        آأمايف القر    
يفْقَهون             الَّ   م قَو  مهن بهم بِأَ للّه قُلُو كذلك     ) 6( )  ا وقوله  إِ  (، ونَ            وعمتسي  لْجِن من ا ا  فَرن كلَي إِ فْنا  رذْ ص

ليت         ،فكلّ هذه    )  8( )... كَذَلك لنصرِف عنه السوَء والْفَحشاء            ... (وقوله أيضا     ) 7( )... الْقُرآنَ     السياقات ا
ف ( وردت عليها لفظة       رحويل                    ) صغيري واإلبعاد والتلت  عاينمعان مكملة مل      وهي    دارت حول معاين ا

  للفعل والثّاين مصدر)صرف(فاألول مصدر للفعل.إذا فاملصطلحان خمتلفان اشتقاقا  .التدبري والتوجيه
 )فرهما متقاربان داللة )صاحية اللّغوية . ،إالّ أنهذا من الن.  
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كثر إفادة     كونه أ   ) التصريف   ( أما من الناحية االصطالحية فإنّ القدماء كانوا متشبثني أكثر مبصطلح                          
،وأكثر تالؤما مع ماهيته املختصة مبسائل التدريب وكثرة التمارين،وخري دليل على ذلك                                   يريملعىن التغ   

ليت محلت يف معظمها اسم هذا املصطل              لتكملة يف    ) ـه 248ت "( للمازين   " التصريف  ح ك مؤلفام ا وا
صريف الذي قام بشرحه         املنصف يف الت     " املازين    " ، وكتاب     ) ـه  377ت "( أليب علي الفارسي      " التصريف 

"صريف امللوكي         وقد وضع هذا األخري كتابا حتت عنوان         ) ـه 392 ت"(أبو الفتح عثمان بن جينالت
الرضي   " يف القرن السابع كتابه الشافية وشرحه شرحا واسعا                  ) ـ ه 646ت "( ابن احلاجب     " كما ألّف   

ويف القرن التاسع        ) ـ ه 672ت "( البن مالك     " وكتاب إجياز التعريف يف علم التصريف              "  سترباذي   األ  
  ) .تصريف(الذي مل ترد عنه إالّ كلمة ) هـ 911ت "(السيوطي"عشر 

نزهة الطرف يف علم        «   فلم تكن متداولة بينهم كثريا،وأقدم مؤلّف هلم يف هذا                    )  صرف ( أما كلمة        
  ) .هـ 518ت "(للميداين" » الصرف

         فات ت              أمة مصنا يف العصر احلديث فقد ظهرت عدصريف   " خذتعنوانا هلا يف بعض األحيان           " الت
ن       ا عنو حتمل  ف   " و لصر منها           " ا كر نذ ى  خر أ نا  حيا ف          « : أ لصر ا فن  يف  ف  لعر ا ا  محد   " » شذ أل

إخل  .. . " لفخر الدين قباوة       " »   تصريف األمساء و األفعال             « ،"لعبده الراجحي"،التطبيق الصريف"احلمالوي
ا                      س  ر لد با ملهتمني  ا ء  لعلما ا م  ا استخد عن  فضال  ا  يف            هذ لتصر ا مصطلح  يث  حلد ا ي  للّغو

إىل استخدام مصطلح                       "   Morphologie" مقابل   قدميا وحديثا مييلون  لعلماء  فإنّ ا لتصريف   " وهكذا    "ا
حية                               لنا ا من  يفه  لتعر تعرضنا  عند  ألمر  ا ا  هذ من  لنتحقق  و لكلمة ا بنية  اسة  بدر خاصا  علما  ن  ليكو

من اَألسماِء     ُما بنت العرب      ُوهذَا باب      « :  إذ يقول     ) ـه185ت( "سيبويه"االصطالحية بدًءا بتعريف 
يف كَالَمهِم إِالَّ           عتلَّ اَلْذي الَ يتكَلَّم     عتلَّة وما قيس من املُ      و الصّفَات واَألفْعالِ غَيرِ املُ             ونَ بِه،ولَم يجِئِْ 

الكلمتني   " السريايف    " وقد فسر   ، ) 1( » التصرِيف و الفعلَ       :  ونَ  نحوِي سمّيه الو اَلْذي يمن غَيرِ بابِه وهُنظريه 
       رِيف     « : فقال  "  سيبويه " األخريتني من نصصا التيِ   ُأمغُريفهو ت   مالقَلْبِ               الكَلو اتادلزي ة باحلَركَات و ا

 لْحثَالِ             ُروٍ للَى مع ريصى تتا حهازوا جنمسي رالت أ   ف ةمُكَل   ى ورل    خعمتَثْيِلُ   ُالف       نزوو،ةما بِالْكَله  ا بِهه
   هلابن يل من    :  كَقَو ) برض  ( مثل : جفوزناّ     لْلْج ) جلْلْج (      لُلْ [ بالفعل فوجدناهفقلنا ] فُع )ض برفتغيري   ) ب،

                                                
بريوت   -دار اجليل / عبد السالم حممد هارون : حتقيق /باكتال) : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب(سيبويه )  1
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ليت يف                           ل       ) برب ض( الضاد إىل الضم وزيادة الباء ونظم احلروف ا يت فيها هو التصريف      على احلركات ا
" السريايف    " تفسري  " فخر الدين قباوة       " ويوضح  ، )1(»)لْلْْجج(الذي هو مثال ]فَعلُلْ[والفعل هو متثيله بـ

والذي يتضح من هذا        « : ،و جيعله مطابقا ملا توصل إليه بعض العلماء املتأخرين فيقول                     " سيبويه " لقول   
لتصريف هو ما أطلق عليه املتأخرون اسم مسائل التمرين                   قد ذهب إىل أنّ ا          " السريا يف    " التفسري أنّ     

،وأغفل القسم       " سيبويه " قد جعل التصريف خاصا بالقسم الثاين مما نص عليه              " ايف  ريالس  " وبذلك يكون      
ألفعال                              وا الصفات  و  لعرب من األمساء  بنته ا ألول،وهو ما  ملتأمل يف شرح       . ) 2( »  ا "  السريايف    " وا

باملفردات على غرار           حصره يف شطرين  يتجلّى القسم األول يف اإلتيان                  يدرك أنه     " سيبويه " لتعريف  
        ريف الذي                                   البناء الذي اتوا عدم اخلروج عنه،والقسم الثّاين يتمثّل يف امليزان الصفقوا على وضعه وأقر

فق شرح                وزن الكلمة،وقد وا لقول  "    السريايف    " تفسري  )  ـه  682ت "( الرضي األسترباذي       " حيدد 
التصريف على ما حكاه سيبويه  عنه هو أنْ تبين من الكلمة بناء مل تبنه العرب                       « :  قال    حني " سيبويه " 

على وزن ما بنته مث تعمل يف البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كالمهم كما يتبني يف مسائل التمرين                                
هللا تعاىل         ء ا نْ شا خالل شرح      . ) 3( » إ لرضي  " ونفهم من  لح ملصط " سيبويه " وتعريف   " سيبويه " لقول  " ا

عن اآلخر، يتمثّل األول يف اجلانب                ااملفهوم يف جانبني اثنني ال غىن ألحد مه             حصر هذا     التصريف أنه     
النظري اخلاص مبجموعة القواعد الكلّية املستنبطة من كالم العرب،ويتمثّل اجلانب الثّاين يف القسم                                    

وواقعنا اليوم       . قواعد املتفق عليها      العملي التطبيقي والذي على إثره نبتكر ألفاظا جديدة على غرار ال                         
يفرض علينا أنْ نبدع ألفاظا جديدة تالئم مستجدات حضارتنا دون اخلروج عن القواعد العامة للّغة                                       

وا النظر    دى بالكثري من العلماء أن يدقّق            وهذا التضييق ملعىن التصريف وموضوعه أ             . اليت وضعها العرب      
  .  أخرى قصد الوصول إىل كنهه احلقيقيةعلى تعريفه أشياًء  فونضفيه أكثر في

                                                
  1ط / دمشـق   –دار الفكر / عبد املنعم فائز : دراسة و حتقيق / ب سيبويه ايف ضوء شرحه لكت: السريايف )  1
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 "   جين يف األول تعريف           أعطى  "   فابن  فيقول  –تصريف املازين       –يف شرحه  " سيبويه " له تعريفني متبعا 
 »                    فتصر ة  حد ا لو ا لكلمة  ا ىل  إ تأيت  نْ  أ هو  لتصريف  تأيت                 ا ن  أ لك  ذ ل  مثا و ه شتى، وجو على  فها 
: درهم ، ضربب، ومثل         :  ضرب،ومثل     *  مثل قمطْر و،ضربب:فتقول )رجعفَ(فتبين منه مثل)ضرب(إىل

يف هذا التعريف عن الصورة الكاملة               "  ابن جين   " ومل يقف    . ) 1( »  ب  ُضر ، ف ُظَر :  علم ضرِب ، ومثل      
أخرى،بل يتعدى                                     لتصريف،إذ ال ينحصر معناه يف اإلتيان مبفردات على صيغة مفردات  لتعريف ا

معىن  « :  يقول    -التصريف امللوكي       – يف كتابه   اين ه الثّ  تعريف  ده يف   وهذا ما أكّ      مفهومه إىل غري ذلك،        
أن تأيت إىل احلروف األصول، فتتصرف فيها بزيادة حرف أو حتريف بضرب من           : قولنا التصريف هو 

ضرب فهذا مثال املاضي، فإنْ          : ضروب التغيري فذلك هو التصريف فيها  والتصريف هلا حنو قولك                     
وب،أو املصدر قلت          ُمضر : ضارِب أو املفعول قلت :،أو اسم الفاعل قلت ُاملضارع قلت يضرِب أردت

رِب  وإن أردت أن الفعل كان من أكثر من واحد على وجه                          ض: مل يسم  فاعله قلت         ضربا أو فعل    
ر الضرب   دت أنه كثّ     استضرب  فإنْ أر      :  ضارب، فإنْ أردت أنه استدعى الضرب قلت                  : املقابلة قلت     

                     رلض نه كان فيه ا اضطَرب    وحركة قلت      ه مع اختالج    ب يف نفس   وكرره قلت ضرب،فإنْ أردت أ
 فمعىن التصريف هو ما أريناك من التلعب               وعلى هذا عامة التصريف يف هذا النحو من كالم العرب،                     

املفادة منها                        من املعاين  حلروف األصول ملا يراد فيها  غري ذلك      با هذا             ) 2( » و  لنظر يف  معنا ا ،وإذا أ
التعريف أيضا  جنده قد حصر مفهوم التصريف يف تغيري الكلمة وحتويلها من بناء إىل آخر مع التأكيد                                 

بل   وغرضه يف ذلك فقط        مفهوم التصريف     وبه نقص،إذ ال يقتصر       إفادة املعىن وهو تعريف يش             على 
 عالل وإبدال وحذف وقلب وغري ذلك دون إفادة املعىن                         يشمل أيضا األحوال العارضة للكلمة من إ              

التصريف هو تغيري يف      « بالغرض اللّفظي للتصريف،إذ يقول             ) ـه  761ت (   " هشام    ابن  " وهذا ما أمساه       
نقول يف تثنيته     " زيد  " فاألول كتغيري املفرد إىل التثنية واجلمع حنو                 ،  بنية الكلمة لغرض معنوي  أو لفظي  

                                                
 31ط/بـريوت  –دار املشـرق / املنجد يف اللّغـة  :  يفكما ورد الشديد ، ووعاء جيعل فيه الكتب : القمطْر * 

  ) . قَمطَر( القاف: باب /  654ص / م 1991
1  (ابن جين   )     إبراهيم     : حتقيق جلنة من األستاذين       /  لكتاب التصريف      شرح املنصف   ):  عثمان بن عبد اهللا      أبو الفتح
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ن    "  مجعه    " زيدا وىف  ن     " ، و يد نقول ضرب                    " ز لضرب  ا حنو  لوصف  ا و لفعل  ا ىل  إ ملصدر  ا كتغيري    و
بررِب،وضضوي،بطَرإىل غري ذلك والثّاين كتغيري             ،ُواض رِبلَ وغَز    : واضإىل   ُقَو ا ،وهلذين          : وغَزقَالَ و

        صريف                التغيريين أحكام كالصى تلك األحكام علم التغي       ،   ) 1( » حة واإلعالل وتسمري فمعىن ذلك أنّ الت
أصل                         نّ  أ نقول  فعندما  ما  معىن   يؤد مل  ملا  طا لفظيا  غرضا  حيمل  قد  لكلمة  ا بنية  لَ  " ، " قَالَ  " : يف  قَو"  

وقد حيمل غرضا معنويا كلّما أدى         ،مل نفد معىن من ذلك،وإمنّا أردنا معرفة األصل فقط،"بيع "،"باع"و
ابق وبينما ركّزالتغيري إىل إفادة معىن مل يكن موجودا يف الس "يف تعريفه على الغرض املعنوي          " ابن جىن

قد جعل مفهوم التصريف ينحصر يف معرفة ما حتتويه الكلمة من حروف                    " ابن مالك    " للتصريف، فإنّ      
ومعتلّة يقول             ئدة وصحيحة  حلروفها من أصالة                  « : أصلية وزا وما  ببنية الكلمة  لتصريف علم يتعلّق  ا

      عاريف             " ابن احلاجب     " تعريف    ولعلّ  ، ) 2( » ة وإعالل وما أشبه ذلك         وزيادة وصحهو أمشل وأدق من الت
  . )3(»التصريف علم بأصول يعرف ا أحوال أبنية الكلمة اليت ليست بإعراب «:السابقة حيث يقول

يتضح لنا أنهم حصروا مفهومه يف مدلولني اثنني                 ، القدماء للتصريف        فومن خالل تتبعنا لتعاري            
ليت تعرف ا أحوال أبنية الكلمة مبا فيها األحوال                             أحدمها علمي ويتمثّل يف جممو         عة القواعد العامة ا

لتطبيقي              ... وحذف    ، وقلب  ، العارضة من إعالل  وإبدال وإدغام                    آلخر عملي ويشمل اجلانب ا ،وا
ابن عصفور    " إليه   صهذا ما خل    . ويكون بتحويل األصل الواحد إىل أبنية خمتلفة ذات دالالت متنوعة                          

أحدمها جعل     : قسمني إىل   التصريف ينقسم     « : -املمتع يف التصريف      -كتابه   يف ) ـه 669ت "( لياإلشبي  
،  " : الكلمة على صيغ خمتلفة لضروب من املعاين حنو              برو    ض،بروض       بارضوت،برضت ،  بطَرواض 

ليت هي مركّبة من ضاد وراء و باء، حنو                    قد بنيت منها هذه األبنية املختلفة ملعان            ) ضرب ( فالكلمة ا
واآلخر من      ... والتكسري     من التصغري    ُه ُغة االسم للمعاين اليت تعتوِر        ف صي من هذا النحو اختال       . . خمتلفة 

على   على معىن طارئ       داالّ     من غري أنْ يكون ذلك التغري            تغيري الكلمة عن أصلها     : قسمي التصريف    
لَ إىل قَالَ              لكلمة حنو تغيريهم قَو لتعاري              . ) 4( » ا أمرفإنّ جلّ ا على      ومهما يكن من  جتمع  لسابقة  ف ا
 ألن ذلك      ال يدرس الكلمة يف سياقها وتركيبها             والعملي   العلمي    شيء،وهو أنّ علم التصريف بشقّيه           

                                                
  . 03ص / شرح املنصف : ابن جني )  1
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 . 01ص /1ج/شرح شافية ابن احلاجب :  ضي األسترباذيرال)  3
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 ينصب   العلوم اللّسانية وعلم الداللة وغريها،بل                   البالغة و      و كالنحو    يعد من اختصاص علوم أخرى          
  ات أوزاناـيضع هلذه التقلّب حيث بناؤها و تقلّباا املختلفة منيف  منفردة فينظر اهتمامه على الكلمة

إذ كلّ زيادة يف املبىن           ، كما يهتم باملعاين املختلفة اليت تتولّد جراء هذه التغريات   ،ومعايري ثابتة يف غالبها 
  .تصاحبها زيادة يف املعىن 
  : التصريف عند احملدثني 

القدماء ما دام املوضوع واحدا متعلّقا            ال خيتلف تعريف التصريف عند احملدثني عن تعريف أسالفهم   
  . بدراسة بنية الكلمة 

لعرب                للّسانيني ا لتصريف عند ا علم يدرس بنية الكلمات وأشكاهلا ال لذاا،وإمنّا                       هو « : فعلم ا
لعبارات،ومن أهم قضاياه                                 جلمل و ا ات،وأزمنة       املشتقّ  : لغرض داليل أولغرض صريف يفيد خدمة ا

األوزان      « : يضاف إىل هذا كلّه        ، ) 1( » واللّزوم،واملغايرة يف الصيغ                 كري،والتعدي     األفعال والتعريف والتن      
جلموع بأنواعها                عند حدود وصف بنية الكلمة                     . ) 2( » ودالالا وا لتصريف ال تتوقف  إذن فغاية ا

را                  لعبا وا جلمل  ا خدمة  إىل  ى  حيح                ت فقط،بل تتعدلص لفهم ا لنا ا لذي يوصل  هو ا لكلمة  فهيكل ا
هي مسائل النحو اليت ال ميكن فهمها إالّ بعد دراسة التصريف، إذ تشكل هذه األخرية                             للجملة،فكثري    

لنحوية                                    لوظيفة ا ليت حتدد ا لبنية الصرفية للكلمة هي ا لنحو وفهم معامله،فا مقدمة ضرورية لدراسة ا
ليت جتاورها         ل إنّ القدماء      وال جمال الدعاء احملدثني الكتشافهم  هذه الصلة بني العلمني،ب                        . للكلمة ا
هذه القضية، بل هناك من فضل تقدمي علم التصريف عن علم النحو فقال يف                       إىل    أيضا لفتوا أنظارهم        

فالتصريف إمنّا هو ملعرفة أنفس الكلمة الثّابتة،والنحو هو ملعرفة أحواله املتنقلة،أال                               «   -املنصف    –كتابه
،فإنك إمنّا خالفت بني حركات حروف              " بِبكْر مررت    " و " رأيت بكْرا     " و " قام بكْر   " ترى أنك إذا قلت        

ب الختالف العامل ومل تعرض لباقي الكلمة،و إذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب                                         اإلعرا
على من أراد معرفة النحو أن يبدأ مبعرفة التصريف ألنّ معرفة ذات الشيء الثّابت ينبغي أن يكون                                       

لتصريف         أبرز ما     و . ) 3( » أصال ملعرفة حاله املتنقلة        ومشوليته ملختلف       يستنتج من كلّ هذا سعة معىن ا
ويدقّق مساره،وباإلضافة إىل العالقة املتينة بني                      العلوم؛إذ ال يكاد خيلو علم والتصريف جزًءا منه حيدده    

                                                
دار النهضة العربية  / م ـلقرآن يف جزء علغة ا:حممود أمحد خنلة : عن / مفهوم علم الصرف : كمال بشر )  1

  . 383ص / م 1981/بريوت 
   147ص / د ت / د ط /لبنان –بريوت –دار النهضة العربية/ غة يف الكتب العربية فقه اللّ: عبده الراجحي )  2
 . 04ص / 1ج / شرح املنصف: ابن جني )  3



  

  
  
 

ويكون ذلك        النحو و التصريف فإنّ علم األصوات هو اآلخر يشكل جزًءا بالغ األمهية بالنسبة له                             
اإلعالل      قضايا   يف  بالوجهة األخرى للتصريف املرتبطة بالتغيري اللّفظي املمثّل                   يتعلّق األمر متجلّيا عندما

غيري يف بعض حروف الكلمة يؤدي حتما إىل تغيري بنائها أو إحداث                      والتضعيف،فالت      واإلبدال واهلمز          
  . رسهما خمتلفاصطَبر هلما نفس البناء،لكن ج –اصتبر: جبرسها ، فكلمة  تغيري آخر يتعلّق

هو                    لشامل  لتصريف يف مفهومه ا عن    « : وهلذا فا لفروع من            علم يبحث فيه  لكلمات ا ق ا اشتقا
ا وعن أحكام بنية الكلمات من حيث التجرد والزيادة ،والصحة، واإلعالل وعن املعىن الصريف                                 أصوهل

يف يقترب إىل حد كبريمن         وهذا املفهوم لعلم التصر         . ) 1( » للمشتقات وأصول البناء وقوانني التحويل                
لغربيني إذ تعرفه                      للّغة ا حلديثة بأنه         -مفهوم املورفولوجيا عند علماء ا لقواميس ا البحث يف نشأة     « -ا

فأول ما يهتم به علم التصريف           . ) 2( » الكلمات والتغيريات اليت تطرأ على مظهرها اخلارجي يف اجلملة                       
ات اليت تطرأ عليها من جراء عالقاا التركيبية           يف نظرهم هو البحث عن أصل و جذر الكلمة،مث التغري

  . يف اجلملة،وهذا تأكيد على أمهية بنية الكلمة يف حتديد مسار اجلملة 
األول وصف القواعد اليت حتدد             «:بأنّ للّفظ معنيني أساسني  -قاموس اللّسانيات -ويعرف أيضا يف   

دات الصرفية اليت تكون الكلمات،وكذلك وصف                  البنية الداخلية للكلمات ؛ أي قواعد ترتيب الوح                   
لعدد      خمتلف أشكال هذه الكلمات         جلمع              ( حسب ا لتثنية،وا جلنس    ) اإلفراد،وا لتأنيث       ( ،وا لتذكريوا ) ا

) جزم  ،  نصب،رفع    ( واإلعراب      ) متكلّم،خماطب،غائب       ( واألشخاص    ) املاضي،واحلاضر،واملستقبل          ( والزمن    
3( » لرتيب لتركيب اجلم     اخلية للكلمات،وقواعد الت  والثّاين هو يف الوقت نفسه وصف قواعد البنية الد( 

وهو تعريف شامل مجع بني التعريف النظري والتعريف التطبيقي له، إذ يتمثّل األول يف معرفة القواعد                
   وهو يف،اليت حتدد بنية الكلمة، ويتمثّل الثاين يف مدى مسامهة هذه البنية يف تركيب وترتيب اجلمل

  الليةالد علم يبحث يف كيفية حدوث الوحدات« Ducros"ديكرو"، وTodorov" فتدور و" نظر
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"Monemes" ياق الذي تظهر فيهأوسع  عريفات مفهوم،وجيمع بني هذه الت )1(»فونولوجيا حسب الس  
ركيبعليه  طاملا أكدعلماء اللّغة قدماء وحمدثني حتت اسم املورفولوجيا والتMorpho Syntaxe «)2(    

  .   )3(» اخلدمات نفس يان يؤد« ألّما  
للّغة                                ء ا علما عند  عنه  خيتلف  بية ال  لعر ا علماء  عند  لتصريف  ا علم  نّ موضوع  أ مما سبق  ويتضح 

الغربيني فكالمها يهتم ببنية الكلمة غري أّم اعتربوا مستوى التحليل الصريف عند العلماء العرب أضيق                          
لغربيني               عند ا لصريف  لتحليل ا من مستوى ا بينهما               منه  لطّفيف  وضحوا االختالف ا يقول  . ،ومن مثّة 

غري أنّ االختالف بينهما يكمن يف أنّ علم الصرف كما وضعه علماء العربية القدماء        «:"حلمي خليل"
ليت تشبهها مثل بعض اللّغات السامية                ، خيتص بتحليل النظام الصريف للّغة العربية وحدها                   أو اللّغات ا

وقد يقترب كلّ منهما       ، فهو أعم من ذلك إذ يتصل بتحليل النظام الصريف يف أي لغة                    أما املورفولوجيا         
  . )4(»يف منهج التحليل أحيانا وإن اختلفت املصطلحات 

 وال أعتقد أنّ هذا االختالف بني علماء اللّغة العرب وعلماء اللّغة الغربيني يرجع إىل ضيق موضوع                   
كون األول يكتفي بتحليل النظام الصريف للّغة العربية                   ، رفولوجيا    التصريف العريب، وسعة موضوع املو            

بل يرجع السبب      ، فقط دون بقية اللّغات،عكس املورفولوجيا الذي يهتم بتحليل النظام الصريف ألية لغة
ص إىل كون اللّغة العربية فريدة يف كلماا وبنياا وأساليبها وتعابريها،هلذا تؤثر االنفراد بنظام خا                                        

  .خيتص بتحليلها 
لنظر يف                                           لغربيني يعىن با نه الكلمة، فإنّ املورفولوجيا عند ا لعريب ميدا وإذا كان علم التصريف ا

  لغوية أصغر وحدة«:جيمعون على تعريفه بأنه و Morphèmeمجع مورفيم  Morphèmesاملورفيمات 
  . )5( »جمردة ذات معىن 
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   : )1( وقد قسموه إىل ثالثة أقسام
؛أي الذي ميكن استعماله حبرية             Free Morphème  وأطلقوا عليه اسم املورفيم احلر             : النوع األول        

  .اخل يف اللّغة العربية ... رجل،عماد ، باب :كوحدة مستقلّة يف اللّغة مثل 
مه  ؛ أي الذي ال ميكن استخدا           Bound Morphèmeد و أطلقوا عليه اسم املورفيم املقي    :النوع الثّاين 

منفردا بل جيب أن يتصل مبورفيم آخر سواء من املورفيمات احلرة  أو املقيدة،ومن أمثلة هذا النوع يف                            
           امل كما يف كلمة                 اللّغة العربية  األلف والتث الساللة على مجع املؤنلواو و النون        ) مسلمات  ( اء،للد ا

ء املربوطة للداللة على معىن التأنيث كما               ا،الت   ) مسلمون  (للداللة على مجع املذكر السامل كما يف كلمة 
  . اخل )...مسلمة(يف كلمة 

وهو مورفيم يدلّ عدم           Zéro Morphèmeوأطلقوا عليه اسم املورفيم الصفري             : النوع الثّالث       
لضمائر املستترة والص         : وجود مورفيم حمذوف أو مستتر أو مقدر مثل                    وجوده على      ات يغ يف املشتقّ   ا

  . وحركات اإلعراب املقدرة و غري ذلك  لةاجلم اإلسناد يفو
على                                     حلر يتمثّل يف الكلمة  لثّالثة للمورفيم  يتضح له أنّ املورفيم ا لتقسيمات ا ملتأمل يف هذه ا وا

ئه ملعىن دون                                    نطالقا من تفسريهم له بأنه ميكن استعماله مبفرده مع آدا أصلها أوكما ورد جذرها ا
فيم املقيد يتمثّل يف حروف الزيادة ، إذ ال معىن هلذه احلروف إذا وردت                               احلاجة إىل غريه، بينما املور            

مبفردها ، وحىت تؤدي معىن البد هلا من االتصال بكلمة ما ، أما املورفيم الصفري فال يظهر أثره على                         
  .صيغة الكلمة، و لكن يوصلنا إىل معرفة الضمري املستتر أو املسند إليه 

أنّ مفهوم علم التصريف العريب واملورفولوجيا هو مفهوم واحد مع االختالف                              وخالصة القّول           
 ومن جممل ما    . منهما مبصطلحاته اخلاصة طبقا لنظام لغته           املصطلحات إذ ينفردكل          فقط يف استعمال    

  :  سبق فإننا منيل إىل استخدام مصطلح التصريف العتبارات ثالث 
  .فهم يف هذا اال على هذا النحو شيوعه عند القدماء وكثرة تآلي:أوهلا  -
  . Morphologyموافقته للمصطلح احلديث عند اللّغويني احملدثني : وثانيها  -
  .اختصاص ميدانه ببنية الكلمة و دراسة أحواهلا من مجيع اجلوانب : وثالثها  -
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  : ميدان علم التصريف 
  : ا يشمل نوعني فقط من الكلمة ميدان علم التصريف كما حدده علماء العرب قدميا وحديث   
  . االسم املتمكن) أ

  . فالفعل املتصر) ب
ملبنية                        ا ء  األمسا من  كال  ته  حقل دراسا ال يدخل ضمن  بة     ( حيث  ملعر ا األعجمية          ) غري  ء  واألمسا

اعلم   « " : ابن عصفور    " كما أنه يستبعد احلروف وهذا ما ورد يف قول                   ) غري املتصرفة    ( واألفعال اجلامدة         
وحنوه    ) إمساعيل  ك ( ريف ال يدخل يف أربعة أشياء وهي األمساء األعجمية اليت عجمتها شخصية             أنّ التص

  ألّا حكاية ما  وحنوه؛ ،)غاقك(واألصوات  ألّا نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللّغة،
) ما ( و ) من :(   يصوت به وليس هلا أصل معلوم واحلروف وما شبه ا من األمساء املتوغّلة يف البناء حنو                              

مبرتلة جزء من الكلمة اليت تدخل عليها فكما أنّ جزء الكلمة الذي هو حرف اهلجاء                    -الفتقارها–ألّا
  . )1(»ال يدخله تصريف  فكذلك ما هو مبرتلته

بإضافة  ون إالّا ال يكومبا أنّ األمساء واألفعال هي املختصة بالصيغ الصرفية وجمال توليد اللّغة وإثراؤه  
صريف يف األفعال املتصرفة لقبوهلا التحويل والتغيري إىل صور                     واألفعال فقد احنصر ميدان الت               اء األمس   

مائر  ملالزمتها صورة واحدة،وأخرج من ميدانه األمساء املبنية كالض                            من ميدانه     ة خمتلفة وأخرج اجلامد        
                       وأمساء اإلشارة باعتبارها قوالب جامدة غري قابلة للتطو    خرج أيضا األمساء األعجمية            ما أ ،ك  رروالتغي

انطالقا من اعتبار تلك األمساء دخيلة على اللّغة العربية وحكمها غري حكم اللّغة العربية كما أخرج                                  
  . احلروف بأنواعها املختلفة؛ ألنها غري قابلة لالشتقاق والتصريف 

  :   )2( "مالك ابن"كما اشترطوا أالّ تقلّ الكلمة ميدان التصريف عن ثالثة أحرف  كما قال 
         فره  حهبش ُو رِيب فرالص نم ***اهوا سمرِيوح رِيفصا بِتم  

  قَابِلَ تصرِيف سوى ما غُيّرا   ***ـالَثيّ يرى   ولَيس أَدنى من ثُ         
ل          : فتقييد الكلمة بالشروط السابقة            ن إذ      حلرفني مزيل لكثري من            التصرف،االشتقاق،ا زيادة على ا

  .التداخل بني خمتلف اللّغات 
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وال يفوتنا أن ننوه أخريا أنّ علم التصريف يعد من أجل علوم العربية وأعالها قدرا ومرتلة وأعظم                           
فائدة له هي صرف اللّسان عن اخلطأ،واللّحن يف الكالم،وصوغ املفردات صياغة صحيحة بناء على                                 

اعد اليت وضعها العلماء القدماء،وذلك من خالل النسج على األوزان واألمثلة الصرفية اليت             خمتلف القو
حددت من قبلهم ومن خالل هذا العلم اجلليل نتمكّن من التوصل إىل كنه كثري من األبنية الواردة يف                       

تكلّم الذي ال يراعي        فامل  ، وكالم فطاحل الشعراء         -صلّى اهللا عليه و سلّم     –نبيه كتاب اهللا تعاىل،وكالم 
قواعد هذا العلم يفسد بالغة كالمه بل قد ال ميكنه أن يبلغ مراد كالمه فالبيان واإلفصاح مربوطان                                     

ع قواعد هذا العلم و فهم كنهه بتتب. 
  :  بني الصيغة و الوزن و البناء

              صريف خيتصبدراسة بنية الكلمة سواء كانت امسا متمكّنا أو                 إذا كان علم الت   فا من   فعال متصر
ناحية اشتقاق فرعها عن أصلها،ومن ناحية جتردها و زيادا،وصحتها و إعالهلا،ومعانيها الصرفية اليت              

  : تنبثق عنها دالالا السياقية، فإنّ موضوع حبثنا سيكون تركيزه على أمرين هامني 
  .الوظيفة الصرفية للكلمة من خالل بنائها  -
للكلمة و اليت ستكون مستخلصة من الوظيفة الصرفية لبنائها من جهة،ومن جهة                       الوظيفة الداللية        -

  .أخرى من سياقها الذي حيدد طبيعة استعماهلا 
وإذا كانت الصيغة مبدأ من املبادئ األساسية يف النظام الصريف واالشتقاقي ملا حتتويه من سوابـق                                      

ن إغفال سياقاا املختلفة، واليت تطبعها بطابع التخصيص            هلا دور التمييز الداليل دو لولواحق  ودواخ
لفضل الكبري يف توسيع املد الداليل للكلمة،وذلك حبسب اختالف األبنية                                      يضا ا فإنّ هلذه األخرية أ

فما وتنوعه    نها                                 ا   ا  أ م  أ املصطلحات؟  هي نفس  ؟وهل  لوزن  وا ء  لبنا با عالقتها  وما  ؟  ا  ملقصود 
  .  منها األخرى ؟ مصطلحات متداخلة حتوي كل 

بضم بعضه إىل بعض       ، يء مشتق من بنى وهو بناء الش         « -مقاييس اللّغة    -فالبناء حبسب ما ورد يف              
-لسان العرب      –،وحبسب ما ورد يف        ) 1( » نى وبِنى بكسر الباء       نيةً و ب  ب : ويقال    ، نقول بنيت البناء أبنية        

مدبر   :   ُوالبناء     ُنيانا وبِنيةًوبِنايةً وابتناه وبناه             وب  ، وبِنى مقصور    ، و بِناًء    بنيا   ُبنى الَبنّاء    ، نقيض اهلدم      ُالبني  « 
البانِعوص انيُهنة،والبيُن تينُهما ب،ى والبي وهو البِن2(»ن (.  
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ه ضم اللّبنات   واملراد ب      ، ) البنية  ( يتضح أنه نفس مصطلح      )  البناء   ( وانطالقا من هذا املفهوم ملصطلح                
  .واللّبنات هي جمموع األحرف اليت تتكون منها الكلمة ،بعضها إىل بعض 

ا صوغَ وهو يئة      أصل ماد   «   -مقاييس اللّغة    -فقد وردت يف معجم       ) الصيغة  ( أما بالنسبة ملصطلح          
حلَلْي يص    :  شيء مثال مستقيم من ذلك قوهلم            على  إذا كان كلّ        ن ومها مصوغا    ، صوغًا ُه وغُ صاغَ ا

  .)1(»اغَ الكذب صوغًا إذا اختلقه ص: ويقال للكذّاب، على هيئة اآلخر واحد منهما
مصدر  :  ُفالصوغ    « : فقد احتمل جذرها أن يكون على نوعني صوغَ،صيغَ                 -لسان العرب -أما يف    

    صيء يُه وغُ الش    اغَةً وصيغًا وصوصتغ ةً  ُه وغُ ه أَصيغاغَةً وصيص ، غيكَه: وغَةً  وصباغَ شعرا أو    : ،يقال    ُسص
اخللْقَة والقَدّ        ُالصيغة؛أي حسن       ُوفالن حسن    ، هذا أي على قَدرِه         ُوهذا صوغ    ، كالما؛ أي وضعه ورتبه

  ي أ؛  األمر كذا وكذا ُصيغَ ويقال صيغة«كما ورد أيضا  ،)2( »... ُاهللا صيغةً حسنةً أي خلَقَه ُوصاغَه
عليها هيئته اليت ب يغة هي ترتيب احلروف      ن إذ. )3(»نِيضح أنّ الصعاريف اللّغوية يتومن خالل هذه الت

  .وسبكها لتخرج يف النهاية على هيئة معينة 
ا   ُوزن  لآللة اليت ي     : ويقال    ، وزنَ الشيء وزنا وزِنةً     « -لسان العرب-للوزن فقد ورد يف ةأما بالنسب    
وامليزان        حماذيه     وهذا يوازن هذا إذا كان على زنته أو كان                     ، ره  ويقال وزنَ الشيء إذا قد ،شياء ميزاناأل

     .) 4(» ...الشعر وزنا فاتزن  وقد وزن،وأحدها وزن،ما بنت عليه أشعارها:و أوزان العرب ، املقدار
وزن الشيء        ُقَدر    ُشيء وزنا  والزّنة        ال   ُوزنت   « :  بنفس املعىن     -مقاييس اللّغة    -وقد ورد يف معجم      

 ُقام ميزان النهار ؛ إذا انتصفت النهار،وهذا يوازن ذلك؛أي هو حماديه ووزِين                                      :  واألصل وزنة، ويقال
إذا ومن خالل هذه           ) 5( »إذا نسبوه  إىل رجاحة الرأي وشدة العقل، معتدله،وهو راجح الوزن : الرأي

  . لّغوية  يتضح أنّ الوزن هو مقدار ومكيال احلروف التعاريف ال
وانطالقا من هذا االختالف الواضح يف املادة االشتقاقية لكلّ من البناء والصيغة والوزن ، فإنه ال                                           

ولكن هذا االختالف ، وكما هو واضح اختالف طفيف أدى                     ،  مناص أن تكون معانيها أيضا خمتلفة   
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فبينما عد البناء ضم احلروف إىل احلروف،فإنّ الصيغة عدت هي ترتيب هذه                    ،اإىل صعوبة التفريق بينه
  .احلروف وسبكها كي تتشكل على هيئة معينة ، وعد الوزن مقدار وميزان هيئة هذه احلروف 

لتداخل بني معاين هذه املصطلحات عدها بعض الصرفيني مؤدية نفس املعىن                                   يقول  ، ونظرا هلذا ا
ليت ميكن أن يشاركها فيها                           « :   " ستربادى   الرضي األ    "  واملراد من بناء الكلمة ووزا وصيغتها هيئتها ا

  وسكوا مع اعتبار احلروف الزائدة واألصلية كلّ ، عدد حروفها املرتبة،وحركاا املعينة  يوه،غريها
  . )1(» * يف موضعه، فرجل مثال على هيئة وصفة يشاركه فيها عضد

ل هذا التعريف أنّ املراد من بناء الكلمة ووزا و صيغتها هو ميزاا الصريف احملدد         ويتضح من خال    
ـ       ، والذي ينطبق على كلّ كلمة ترد على هذا البناء،واملعىن نفسه تعبر عنه                         ] فَعلَ [ من قبل الصرفيني ب

ليت وضعت عليها      واملراد به هيئة ال         ، فاألبنية كما حددا مجع بناء          « : يف قوهلا    "  خدجية احلديثي     "  كلمة ا
فيه الكلمات من عدد احلروف املرتبة                ك وهذه اهليئة هو ما تشتر        ، واليت ميكن أن يشاركها فيها غريها            

 والسكنات،مع اعتبار احلروف األصلية والزائدة كلّ يف موضعه                        ، وكسرة   ، وضمة ، واحلركات من فتحة       
   ]فَعلَ [ و ) عضد ( كلفظة الكلمات      من  مثال على هيئة وصفة ميكن أن يشاركها فيها غريها )رجل(فكلمة

أو  " بِناًء   " مضموم  وتسمى هذه اهليئة         وثانيها     فكلّها على ثالثة أحرف أصلية أوهلا مفتوح             ) م  ُكَر ( مثل 
"ةً بيأو"ن"ةًصا " أو " يغنزةً " أو" و2( »"زِن( .  

إذ إنّ    ، مجيع اللّغويني والصرفيني          ي رأ  غري أنّ هذا التوافق بني هذه املصطلحات الثالثة ال ميثّله                            
بشأن تركيب الكلمة  مؤكّدا         " عبد العزيز قليقلة      " يقول  . هناك من يؤكّد على وجود اختالف بينهم             

صيغة باعتبار توزيع احلروف األصلية            يوه،هي بناء لكوا تركيب خاص للحروف«:هذا االختالف 
لزائدة توزيعا خاصا يشبه إذاب                          حلروف ا حلركات وا ة املعدن وصياغته يف قالب معين،أو يف صيغة              وا

؛ ألنّ مجيع الكلمات اليت تكون من صيغة واحدة هلا وزن موسيقي واحد                         )  وزن   ( معينة،وهي أخريا        
  . )3(» كلّها وغريها مما هو نظريها على وزن فَاعل ... بات، ع باحص ،رادقَ:فالكلمات 
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حلروف بعضها           ن إذ       لبناء هو ضم ا إىل بعض وجعلها متماسكة و مرتبة حبسب عدد حروفها                 فا
ونوع حركاا وسكناا،أما الصيغة فهي نتاج ذلك الترتيب والتنظيم؛أي هي اهليئة احلاصلة  والشكل         
النهائي الذي خرجت عليه الكلمة،بينما الوزن هو القالب الذي توضع فيه الكلمة مع مراعاة حركات     

         يغة قد جيتمعان يف مثل               وضيحروفها وعددها وللتفهذه الكلمة      ) قاتل  ( كلمة   ح أكثر فإنّ البناء والص،
تتكون من جمموعة من احلروف ضم بعضها إىل بعض مشكّلة بذلك بنية أو بناء ، بينما الصيغة املمثّلة                   

والذي ميكن ألي       ] فَاعل  [ لنتاج ترتيب هذه احلروف وتنظيمها هي اسم الفاعل الذي ورد على وزن                           
 وقد يكون البناء،وال تكون الصيغة كما يف الضمائر                   ] لْاع فَ [ بقت هذا البناء أن يكون وزا             كلمة طا  

  "متّام حسان"وأمساء اإلشارة،واحلروف و غريها من األدوات غري القابلة لالشتقاق،وهذا ما أومأ إليه
  القالب الصريف الذي هي«:يقول .معتربا اقتصار الصيغة على األمساء املتمكنة واألفعال املتصرفة فقط 

ومعىن هذا    ، تصاغ على قياسه الكلمات اليت ترجع إىل أصول اشتقاقية، وهي االسم والصفة و الفعل                             
والظّروف      اخلوالف     بأنواعه املختلفة،وأكثر            أنّ الصيغة ختص الكلمات املتصرفة واملشتقة،لذا فالضمري                   

لمة هي حروفها وحركاا،وبناؤها أو بنيتها                 من هنا فإذا كانت مادة الك            . ) 1( » واألدوات ال صيغ هلا          
وف          حلر ا تلك  ترتيب  حتدد                         هو  ئها  بنا مع  دة  ملا ا هذه  نّ  فإ ، متماسكة وجعلها  بعضها  إىل  وضمها 

الدالالت العامة للكلمة،بينما الصيغة وهي نتاج ذلك البناء فإنها ختصص املعىن،وحتدد دقّته أكثر،فمثال      
ت قَ ( كلمة  فه       ) لا و حبر تفيد  نها  لبناء                    فإ ا من  نة  ملتكو ا بينما صيغتها  ، للقتل م  لعا ا ملعىن  ا ألصلية  ا ا 

إذا كانت املادة         « : " عبد العزيز قليقلة     " يقول  . فإنها حتدد ذلك املعىن بالقائم بالفعل              ] لاع فَ [ والوزن     
األصلية للكلمة تدلّ على املعىن العام الذي هو مشترك بني حروفها يف مجيع تصاريفها فإنّ الصيغة                                 

م       حتدد ذ    لعا ا ملعىن  ا كلمة     و لك  مثال  ،خذ  لعام              )   عطَقْم ( ختصصه ا ملعىن  ا ألصلية  فها ا و حبر نها تفيد  إ
،وباإلضافة إىل هذه الفروق بني               ) 2( »...فإنها حتدد ذلك املعىن مبكان القطع ]مفْعل[للقطع،أما صيغتها 

زء من الصيغة ينتمي إىل       ولفك اللّبس املوجود بينهم  فإنّ البناء الذي هو ج                    ةهذه املصطلحات الثالث        
 ":متّام حسان  "يقول.ا جزء من الصيغة إىل علم األصواتيضعلم الصرف بينماينتمي الوزن والذي هو أ

فالتفريق بني الصيغة وهي مبىن صريف و بني امليزان وهو مبىن صويت تفريق هام جدا له من األمهية ما                       «
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لصرف واألصوات،                  هيكل             يكون منها للتفريق بني علمي ا لصيغة يف صورته مع  هيكل ا وقد يتفق 
  . )1(») قِ(أيضا ولكنهما خيتلفان يف فعل األمر]فَعلَ[وميزانه]فَعلَ[صيغته) ضرب(امليزان، فالفعل 

لثالثة                  ا املصطلحات  نّ  أ يتضح  ما سبق  كلّ  نفس                  ومن  يف  لكنها تدور  و ملعىن  ا تؤدي نفس  ال 
وف              حلر ا  هو ضم ء  لبنا فا ملضمون   حيدد                    ا لذي  ا ،وهو  متماسكة تبة، مر وجعلها  بعض  إىل  بعضها 

الدالالت العامة للكلمة،بينما الوزن هو مقياس ومقدار هذه احلروف اليت توضع يف قالب معين مث تأيت       
ليت ختصص داللته وحتدد دقته أكثر خاصة وأّا تدرس ضمن                                      الصيغة وهي نتاج ذلك البناء،وهي ا

  .  ولية وقرائن خمتلفة سياق نصي حماط بظروف ق
  
  
  

  :أمهية األبنية والصيغ الصرفية 
منها    كلّ كلمة يف أي لغة تشتمل على ثالثة عناصر اجلذور أو املادة اليت تتألّف                          « : من املعروف أنّ        

  . )2(»احلروف،والصيغة أو الوزن الذي يصور شكلها،مث الداللة أو املعىن الذي تدلّ عليه  وهي
هلذه العناصر قيمة كبرية بالنسبة للكلمة،فإنه للصيغ و األبنية دور أهم ؛كوا هي اليت                   وإذا كان      

وهي اليت حتدد هلا دالالا الصرفية                 تعطي معىن ملادة الكلمة، وهي اليت تعطي هلا أشكاهلا أو صورها،                     
شبهة،واسم التفضيل،واسم         والسياقية فلكلّ من األمساء املشتقة كاسم الفاعل،واسم املفعول،والصفة امل                    

لزمان واملكان داللة،وكذلك ألبنية األفعال مبخت                          ، اآللة    ف أمناطها دالالت متنوعة وال خيفى             لوامسي ا
حاجة هذه األبنية إىل التخصيص والتدقيق أكثر وال يكون ذلك إالّ عن طريق دور الصيغ ؛فإذا صغنا                                 

ة   من  مثال  د ب   ( ما ت  تب  ( صيغة) ك  خري        ) كَا أل ا ه  هذ لّت  ا صغنا               د ذ إ و ، لفعل با م  قا من  على  ة 
تينا بصيغة                  ) وب مكْت ( كلمة  أ لفعل،وإذا  عليه ا وقع  على من  مكان     ) مكْتب  ( دلّت صيغته  على  دلّت 

  .دلّت على املشاركة يف الكتابة بني اثنني ) كَاتب (و إذا أخذنا صيغة،الكتابة

                                                
 .  145ص / املرجع السابق : متّام حسان )  1
هـ  1407  1ط /األردن –عمان–دار جدالوي للنشر والتوزيع/غة وقضايا العربيةيف فقه اللّ:مسيح أبو مغلي)  2

   . 65ص  /م  1987



  

  
  
 

معرفتها و اإلملام ا نتمكّن من احلكم          وإضافة إىل دور هذه األبنية يف إبراز دالالت الكلمة،فإنه يف     
على أي كلمة فيما إذا كانت تنتمي إىل اللّغة العربية أم هي دخيلة عليها ؟ ألنّ ظاهرة األبنية والصيغ                            

وإذا كانت لديك          « ": مسيح أبو مغلي    " يقول   . الصرفية هي ظاهرة تتميز ا اللّغة العربية دون سواها                    
مثال أّا غري      Pistolلّغة العربية أو اإلملام ا متكّنت من احلكم على كلمة                  املعرفة باألبنية الصرفية ل          
وجود صيغة        لعدم  كلمة                     ] فعلُل [ عربية  على  حلكم  ا من  بية،ومتكّنت  لعر ا يف  فضم  فسكون، بكسر 

أّا عربية وأّا تدلّ على اجلمع حىت دون أن تكون عارفا مبعناها وذلك ألّا على وزن                                   "  رصائع   " 
وهي من أبنية اجلمع يف العربية،ومتكّنت كذلك من فهم مقصد اللّغويني العرب حني يطلبون                            ] ئل فَعا [ 

وذلك أن الكلمة األجنبية ال توافق               "    Television" تليفزيون   " بدل   " تلفزة   " أو   " تلفاز  " استعمال كلمة   
ظ املتمكّنة واملتصرفة        وهكذا فإنّ مجيع األلفا         .   ) 1( »الصيغ الصرفية العربية مما يوجب حتويرها و ذيبها 

يف اللّغة العربية هي ذات صيغ ومبان حمدودة كانت بالنسبة ألبنية األفعال تتراوح بني العشرين صيغة                                    
جمملة   )  ـه  515ت  "( ابن القطاع      " قد حددها     و ،بينما تبلغ أبنية األمساء عددا كبريا من الصيغ                   ) 20( 

  ) .1210(تني وألف صيغة ئأي األمساء مع األفعال عشرة وم
وال يفوتنا يف هذا املقام أن ننوه أيضا إىل أمر غلبة بعض األبنية على األخرى،وهي بالطبع ذات                                           

  . البىن امليسرة  وندرة بعض األبنية ذات البىن املعقّدة 
  : –الم عليه الس –أسباب نزول سورة يوسف  
،حقا فقد كانت من أروع و أمتع القصص                ) 2( )... صِنحن نقُص علَيك أَحسن الْقَص  (قال عز وجلّ  

على غري عادة القّصص القرآين الذي              –عليه السالم     –يف القرآن الكرمي،وقد أفردت ذكر قصة يوسف                   
جند إحدى قصصه متكررة أحيانا يف بعض السور األخرى،هذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على                                     

  .إعجاز القرآن الكرمي و قمة بيانه 
أنه أنزل القرآن          –رضي اهللا عنه    –ما ورد عن سعد بن أيب وقّاص            ) 3( كان لسبب نزول السورة           و     

اهللا لو قصصت علينا،فرتلت سورة يوسف             ل رسو   يا : على رسول اهللا فتاله على أصحابه زمنا فقالوا                
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–السالم    عليه –أن حيدثهم بأمر يعقوب       –صلّى اهللا عليه وسلّم–وقيل إنّ اليهود سألوه–عليه السالم-
 ود أن يسألوا رسول اهللا         ار مكة أمرم اليه       وقيل أنّ كفّ       وولده وشأن يوسف و ما انتهى إليه فرتلت،                

ت وقد نزلت السورة        ل عن السبب الذي أحلّ ببين  إسرائيل مبصر،فسألوه فرت                  – صلّى اهللا عليه وسلّم-
هللا         هللا عليه وسلّم     –الكرمية على رسول ا رة حرجة من حياة الرسول         يف فت   " هود  " بعد سورة   –صلّى ا

لنكبات عليه وعلى املؤمنني باألخص بعد أن فقد                               –عليه السالم    –الكرمي حيث توالت الشدائد و ا
وعلى   –صلّى اهللا عليه و سلّم    –زوجته خدجية وعمه أبا طالب،وبوفاما اشتد البالء على رسول اهللا                          

  .املؤمنني حتى مسي ذلك العام بعام احلزن 
ال حتزن   :" ملنطلق جاءت تسلية لرسول اهللا وختفيفا آلالمه،وكأنّ اهللا عز وجلّ يقول لنبيه   ومن هذا ا    

ا الي انظر ماذا حدث ألخيك يوسف،ومتعن يف كلّ أنواع الب                     " فإنّ بعد الشدة فرج و بعد الضيق خمرج          
ن أبعدهم  لكن     والنكبات والشدائد اليت حلّت به،وما ناله من ضروب احملن من أقرب الناس إليه و م                                  

  .صابرا حىت فرج اهللا عنه ، فقلّده زمام امللك يف مصر بعد أن دخلها عبدا  لّظو رغم ما القاه 
  :  )1(ملخص القصة 

هي السورة املكية الوحيدة من السور الطّوال يف القرآن الكرمي                            –عليه السالم     -لعلّ سورة يوسف       
ليت استغرقت سرد قصة واحدة يف السورة                  هلا تكرار يف بقية السور،ومل                      ا كملها دون أن يكون  بأ

  .يتخلّلها نثر غري قصصي عدا اآليات التسع األخرية و اليت هي تعقيب على القصة ذاا 
خالهلا بطل رئيسي واحد،مث أبطال               ومن الواضح أنّ ختصيص سورة بأكملها لقصة واحدة يتحرك من    

افع   وا تتصل بأهم الدوافع لدى اإلنسان،ويف مقدمتها الد                       ثانويون لدليل على أمهية هذه القصة؛ك               
حلس          فع ا جلنسي ويليها دا لتفوق،                   ا لسيطرة و ا فع ا لغرية،مث دا فع       وفضال عن ذل     د أو ا ك كلّه مثّة دوا

  .وحاجات وميول ومواقف تكشف القصة عنها مبينة طرق التعامل معها 
بدأت بقص حلم يوسف على        . صص كما قيل   من أحسن الق     –عليه السالم     –فقصة يوسف   ن إذ      

ورة العقالء الذين         صن له على هيئة    و أبيه ممثّال يف رؤيته أنّ أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجد                     
حبسه    –عليه السالم     –ينحنون مللوكهم تعبريا عن رضوخهم أو تقدميا لتحيتهم،وقد أدرك يعقوب                        
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ذا الصيب،فخاف عليه من كيد إخوته،لذلك طلب منه                  صدقه أنّ وراء  هذه الرؤيا شأنا عظيما  هل                و 
له،وتفضيله عن        –عليه السالم    –كتمان األمر، ويف الوقت نفسه كان إخوته ونظرا لفرط حمبة يعقوب                         

غريه من اإلخوة يتذمرون حقدا وكرها له،ومن مث بدأوا التشاور يف طريقة ختلّصهم من هذا الصيب                                       
هم يف االهتمام والرعاية واحلب،وكانت أحسن طريقة أمجعوا                          الذي أصبح حائال بينهم و بني والد            

ليوسف              ح  لسما لدهم ا وا من  طلبهم  هي  لسالم    –عليها  ا مع             –عليه  للّعب  ا و تع  للر معهم  ب  ها لذّ با
تأكيدهم لوالدهم بأّم سيحفظونه،ومع ارتباك يعقوب وخوفه الشديد على ابنه،إالّ أنه مل جيد أمام                                       

كذا يسول الشيطان للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها وصحة تقديرها                     ه . إصرارهم سوى املوافقة          
لألشياء، وهكذا ملّا بلغ احلقد يف صدورهم أوجه،ها هم اإلخوة يرمون بأخيهم يف اجلب وجاءوا يف                                       
املساء مع اقتراب اللّيل يتباكون ال يبكون،وقد اختلقوا قصة أكل الذّئب له،لكن الوالد املسكني كان                                

  وجلّ على ما يلفّ                             حيس هم كاذبون،ومع ذلك مل جيد أمامه سوى االستعانة باهللا عزحيل   قونه من  بأن   
  .بصريتهذهب بصره البفقدانه لولده احملبب إىل قلبه ت–عليه السالم -ها هي صدمة يعقوب.وأكاذيب

ء، فإذا بصيب على        هناك يف قعر اجلب بعيدا عنهم يف صحراء مصر مير بعض املسافرين ليسقوا املا                            
الدهشة كانت أكرب،لكن هي           . و يظهر هلم يف الدلو بدل املاء              درجة عالية من احلسن واجلمال يطلّ             

لعزيز مصر ليصبح الفىت املدلّل عبدا بعد أن               –عليه السالم     –من يوم بيع يوسف     . احلياة تبدأ من هنا        
  .     كان عزيزا عند أبيه 

    نون ليزداد الطفلمرقوقية لتبدأ        شبابا وحسنا و مجاال وأخالقا ت السرفيعة،وما تكاد تنتهي حمنة الر
  زـا مراودة امرأة العزيـإنها حمنة حماوله زعزعة ثبات األخالق؛ إنه.حمنة أشد منها و أعمق و أخطر 

نه  وشغفها به بعد أن كان عبدا هلا،و رغم أنّ سنه كان مالئما ألن متيل نفسه إىل مطاوعتها إالّ أ                                  
وبفضل تقواه ، وبفضل دعائه إىل اهللا عز وجلّ رفض أن يرضخ ملا تطلبه منه،ال لشيء إالّ خلوفه من                                     
الواحد األحد، انتشرت القالة يف وسط املدينة من أنّ امرأة العزيز وقعت يف حب عبدها ومل جتد امرأة             

          الم    –ن يوسف ا،فدعتهن إىل مأدبة طعام،مث طلبت م              العزيز حينئذ سوى أن تنصب هلن فخعليه الس– 
خلروج عليهن،فكانت النتيجة أن انبهرن به كذلك وكانت عندئذ حجة امرأة العزيز يف مراودا                                         ا

  .ليوسف هلا ما يربرها يف اعتقادها 
أنه لو كان قد        الشاهد من أهلها      وذلك من خالل ما أقره           –عليه السالم    –ورغم بروز براءة يوسف              

خللف فإنها هي املذنبة،وملا رأى القميص                                لٍ فإنه  بالقميص من قُ     املذنب،وإن كان قد القميص من ا



  

  
  
 

مقدودا من اخللف وهو دليل على جذا إياه ، إالّ أنهم أقروا بسجنه وذلك حفاظا على كرامة امرأة                                    
  . حد ذاته  العزيز يف 

وهي     يف أشد احملن    –م عليه السال   –إذا وبعد حمنتني ال تقل الواحدة منهما ضررا عن األخرى يقع                           
ومجاله يف      هذا الذي يضحي بشبابه        . ذاك الشاب الداعية إىل دين اهللا                 لكن ورغم هذا فقد ظلّ     ،السجن

  أنعم اهللا عز وجلّ عليه بنعمة تفسري -عليه السالم –السجن رافضا أن يفعل الفاحشة،وألنّ يوسف
ؤى بعد أن فسر للسجينني رؤيا مه                    لر لتأويل هذه استدعاه               ،وبعد أ    او تأويل ا ن علم امللك بنعمة ا

عليه   –يل األحالم يف مصر عن تأويلها،فريفض يوسف               مؤو  ليؤول له رؤياه اليت رآها بعد أن عجز كلّ
عن قضية قضى بسببها سنوات من شبابه يف                   –السالم    لتنتهي يف    السجن    ذلك،ويطلب منه التحري 

لعزيز ن                      ءته من قبل امرأة ا ئن                 فسها،و يقلّ   األخري بإعالن برا خزا رة على  لوزا ده على ذلك شرف ا
حلكيم           . األرض،ومن هنا يكون وزير املالية ملصر يف سنوات القحط                         تربز شخصية الرجل األمني  ا

القادر على تدبري أمور الدولة،وتسيريها على أحسن وجه يف سنوات يقلّ فيها الزادوالغيث ليطل أخريا          
      دية على وجوههم بعد أن ألقوه يف اجلب،طالبني املساعدة فيتعرف                الضعف واخليبة با عالماتإخوته و

فيطلب منهم إحضار األخ األصغر وهو األخ الشقيق له من األب و األم يف                           . عليهم يوسف وهم ال      
  . وقد جعل هذا شرطا للمساعدة ،املرة القادمة

آلمال و يذكّره بابنه املفقود فمن              أن تطلب من أب فقد ابنه منذ سنوات ابنا آخر يعلّق عليه ا                         
املتوقّع أن يرفض ولكن للضرورة أحكام ، فهم يف أشد احلاجة إىل ازدياد الكيل، لذا كان عليه أن                                         
  يغامر ويسمح البنه اآلخر بالذّهاب معهم،يذهبوا بأخيهم و يلتقي األخ باألخ،ويتم التعارف بينهما                                      

إبقاءه     –عليه السالم     –،عندئذ يقدر يوسف      اطول فراقهم      ويذيب كلّ منهما لوعة شوقه الناتج عن            
 –عليه السالم      –من املفروض أن يكون حزن يعقوب             . ليعود اإلخوة مرة أخرى إىل أبيهم دون ابنه                     

أشد وأعمق لفقدانه الولدين معا  لكنه هذه املرة كان على غري عادته،فالتفاؤل واألمل كانا يغمران                                         
  و عادوا وكانت البشرى معهم هذه املرة                   حيا  ل دة لشعوره أنّ يوسف ال يزا           قلبه،إذ طلب منهم العو        

بصريا واستغفر ألبنائه         من إخوته إلقاء قميصه على وجه والده فارتد  –عليه السالم –فقد طلب يوسف
رؤياه ويرى       –عليه السالم    –فذهبوا مجيعا إىل مصر،والتقى األب بابنه بعد فراق طويل،ويذكر يوسف                           

ا بني يديه يف سجود إخوته ووالديه له،ومن هنا فقد بدأت السورة برؤيا وانتهت بتأويل تلك                                     تأويله   
  .الرؤيا 



  

  
  
 

وهكذا يتوارى اجلاه والسلطان وفرحة لقاء األهل واإلخوة،ليظهر املشهد األخري موضحا يوسف                                         
ر كلّ نعم اهللا عز وجلّ        يتوفّاه مسلما وأن يلحقه بالصاحلني بعد أن عاد وتذكّ                    وهو يبتهل إىل ربه أنْ         

  .   إنه النجاح املطلق يف االمتحان األخري . الدنيوية وبالتايل البد من تتمة نعم اآلخرة 
    :-عليه السالم  –اخلصائص الفنية و اللّغوية يف سورة يوسف 

 )7،   3،   2،  1( يات   هي السورة املكية على اتفاق معظم املفسرين مع العلم أن القلّة منهم اعترب اآل                              
منها مدنية  وهي من أحسن القصص وأروعها ، وال غرابة إذا من احتوائها على خصائص فنية ولغوية  

  : ما يليفي نوردهامميزة 
إشارة إىل موضوعها        –عليه السالم    -مثّل اسم سورة يوسف     :التماسك بني اسم السورة وموضوعها *

وهذا   « .  ايتها موضوعا واحدا على خالف بقية السور                كلّه حيث استغرقت السورة من بدايتها إىل              
  . )1(»النمط ميثّل أشهر األمناط حتقيقا للتماسك عرب املناسبة 

لعرض اإلمجايل،مث            –عليه السالم     –اعتمدت سورة يوسف       : تنوع طريقة العرض        *    على طريقة ا
وهو يقص    -عليه السالم     –يوسف طريقة العرض التفصيلي فانظر مثال إىل قوله عز وجلّ على لسان                    

إذ من هنا      ، ) 2( )عشر كَوكَبا والشمس والْقَمر رأَيتهم لي ساجِدين           إِني رأَيت أَحد (...رؤياه على أبيه
ل ألهم أحداث هذا احللم وأهم نتائجهتبدأ القصة ويليها بعدئذ عرض مفص   .  

نتقال من معىن إىل معىن آخر، ومن حال إىل أخرى بأسلوب جذّاب                        و املراد به اال         : روعة االنتقال   * 
عند األسلوبيني      " االلتفات "مشوق  حمرك ملشاعر أي قارئ أو مستمع، وأكثر ما يكون ذلك يف أسلوب

 ء،إنه االنتقال من التعبري بضمري الغائب إىل احلاضر استجال        "حسن التخلّص"أو ما أطلق عليه البالغيون
  أو معايشة حلدث، وكأنه يعرض أمامك واالنتقال من أسلوب اإلخبار إىل أسلوب األمر                                    لظاهرة ما     

واالنتقال من التعبري باملؤنر وهكذا عبري باملذكّث إىل الت .  
من السوراليت جتسد فيها املزج األسلويب بشكل كبري وكنموذج                    –عليه السالم    –إنّ سورة يوسف          

إذ  ، ) 3(   )... فَيكيدواْ لَك كَيدا        يا بني الَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتك              الَ قَ   (على ذلك قوله عز وجلّ        
املالحظ أنّ هذه اآلية مجعت بني التعبري باملخاطب والتعبري بالغائب،كما مجعت بني التعبري باحلاضر                                 

                                                
دار قباء ) / دراسة تطبيقية على السور املكية(التطبيق علم اللّغة النصي بني النظرية و : صبحي إبراهيم الفقى )  1
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لقريب       نه التحول و االنتقال من فكرة إىل أخرى،و من زمن                        . واملستقبل ا إىل آخر دون إحساس           إ
  .ارئ ذا الفارق املوضوعي أو الزمين قال

ث و تالمحها          *   وفق                         : تسلسل األحدا خلارجي  لبناء ا قصة يوسف من ناحية ا ث  أحدا ك  إذ تتحر
؛ أي تسري القصة حادثا حبادث دون أن تقطع األحداث،فيحس القارئ هذه          تسلسل موضوعي وزمين

ث ويعيش معتركهاوكأنه جز              ث هذه القصة وفق تتابع زمين                        األحدا ء مشارك فيها،بينما تنمو أحدا
السورة كلّها حلمة       « : " بد قط سي" يقول  .القارئ هذا التتابع الزمين من بدايته إىل ايته  إحساسيشارك 

ا عن البناء أم.)1(»واحدة عليها الطّابع املكاين واضحا يف موضوعها ويف جوها و يف ظالهلا ويف إحيائها 
  ة تسري وفق معمارية بالغة اجلمال من حيث تداخل                      « : اخلي للحدث     الداألحداث وصلة         فإنّ القص

  . )2(»املطاف  اية بعضها باآلخر،مث منوها عرب خطوط تتوازى وتفترق حىت تصب يف ر واحد يف
  ث صورت السورة يوسف       ـحي : عرض الشخصية الرئيسة عرضا كامال يف كلّ جماالت حياا                  *  
وهو الشخصية الرئيسة يف القّصة ،وهو غالم جيلس بني يدي والده يقص ما رأى يف                              -ليه السالم   ع –

اجلسدية    –عليه السالم    –منامه،ومن هنا تبدأ أحداث القصة تنمو منوا تدرجييا تتبعا لنمو حياة يوسف                          
ا لقصة إىل ايته     والفكرية مع مراعاة استجابات هذه الشخصية يف مجيع جوانب احلياة إىل أن تصل ا                              

  .أيضا إىل آخر أيام حياا  –عليه السالم –فمع وصول شخصية يوس
مل تصور لنا السورة مشهدا قصصيا خياليا يصعب تصديقه،بل                   : حتقيق اجلانب الواقعي يف السورة                * 

لبشرية كما يف واقعها ممثّلة يف مناذج متنوعة                           عليه  –منوذج يعقوب     « : إنّ القصة تعاملت مع النفس ا
 –عليه السالم      –يوسف  إخوة   ،ومنوذج      ... الوالد احملب امللهوف،والنيب املطمئن املوصول                    –السالم   

عف واحلرية أمام هذه املواجهة              ثار اجلرمية والض        آ وهواتف الغرية واحلسد واحلقد واملؤامرة و مواجهة                        
،ومنوذج النسوة من طبقة           ... ة ورغائبها،واندفاعاا األنثوي                 ومنوذج امرأة العزيز بكلّ غرائزها،                 ...  

واألضواء اليت تلقيها على البيئة ومنطقها كما يتجلّى يف كالم النسوة عن امرأة               العلّية يف مصر اجلاهلية
لعزيز وفتاها        ئم الشرف من                            ... ا لعزيز وعليه ظالل طبقته وبيئته يف مواجهة جرا   خالل   ،ومنوذج ا
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ى بعدها كما توارى العزيز يف منطقة الظالل بعيدا عن                    ، ومنوذج امللك يف خطفة يتوار            ... جمتمعه؟   
  . )1(» منطقة األضواء يف جمال العرض املتناسق 

إىل جتنب     –عليه السالم     –جلأت سورة يوسف      : جتنب التعرض لتفاصيل بعض األحداث اهلامشية     * 
تركها ملخيالت     التعرض لبعض التفاصيل اهلامشية ، وذلك لعدم أمهيتها من ناحية ،ومن ناحية أخرى                            

قَالَ يا      وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى دلْوه                      (ذهن القارئ وكنموذج على ذلك قوله عز وجلّ
،إذ مباشرة وصفت السورة أنه وبعد أن                ) 2( )يعملُونُ    بشرى هذَا غُالَم وأَسروه بِضاعةً واللّه عليم بِِما                 

  يف قعر اجلب أصبح خارجه،وذلك عن طريق خروجه يف الدلو بدل املاء –عليه السالم–يوسف كان
  فلم تذكر السورة كيف تسلّل يوسف يف حبل هذا الدلو،وكيف كان يف قعر اجلب بعد أن رأى الدلو 

  . يسقط من األعلى، ومل تذكر إحساس املمسك بالدلو ؛ ألنه حتما كان ثقيال 
  اهد القصةمشو وهو أحد املظاهر الفوتوغرافية اليت كان هلا الدور الفعال يف رسم أحداث: التصوير* 

إنه من خالل قراءة  أو مساع هذه السورة حيس القارئ وكأنه أمام مسرحية سنيمائية أو                     .وشخصياا 
وكأّا حاضرة يف      فيلم  تيلفيزيوين  ميثل أمامه تتحرك أحداثه و تتفاعل شخصياته، وسرعان ما تبدو                          

قد                                         حلا آلخر دور املتعاطف ودور ا هو ا هلذه الشخصيات،فيأخذ  لروحية  فتتولّد له املعاشرة ا ذهنه 
هو تصوير باللّون وتصوير باحلركة وتصوير بالتخيل،كما أنه تصوير بالنغمة تقوم «ب ط  واملؤنواملتسلّ

  . )3(»مقام اللّون يف التمثيل 
بنوعيه   –عليه السالم     –االشتقاق من بني الظّواهر البارزة يف سورة يوسف                   عد  : ظاهرة االشتقاق         * 

كان هلا    ) صرفية،حنوية،زمنية        ( االمسي  والفعلي،وقد مثلت األمساء و األفعال دالالت خمتلفة يف السورة             
لبنائي،غري أنّ املشتقّ                           ث القصة وتشكيلها ا ها ات املختلفةمل تبد يف معظم       الدور الفعال يف سري أحدا

  : جلية بل ختلّلتها بعض الظواهر اللّغوية وهي كما يلي 
يساهم احلذف االشتقاقي إسهاما كبريا يف البناء النصي كون جتلّيه حيقق متاسكا نصيا من                           : احلذف  *

ولَما   (يف قوله عز وجلّ     )  تفَندون   ( خالل احملافظة على الوزن املوسيقي،وكنموذج على ذلك حذف ياء                 
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لَتالَ  فَصلَو فوسي رِيح ي لَأَجِدإِن موهقَالَ أَب ريالْع       وندفَنونََ  ( وحذف اهلاء أيضا يف           ، ) 1( )أَن تلَمعيف) ت  
  .للتكرار،وقد يكون احلذف تفاديا  )2()تعلَمونََ قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِني أَعلَم من اللّه ما ال...(قوله
  يفاجلمع بني املتضادين «: بأّا "فخر الدين الرازي"قال عنها .ي من احلسن البالغي وه :املطابقة * 

لتقابل            لتقابل بني املتضادين يف السورة بشكل كبري وذلك                           ) 3( » الكالم مع مراعاة ا ،وقد توفّر هذا ا
لرفيعة،وترهيب م                                     وترغيب يف األخالق ا لذي يف معظمه تشجيع  وا لسورة  هدف ا من  نطالقا  ن ا

 إِن كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت وهو من             ... (األخالق الذّميمة وكنموذج عن ذلك قوله تعاىل                 
،فالتضاد    ) 5( )وإِنْ كَانَ قَميصه قُد من دبرٍ فَكَذَبت وهو من الصادقني                      (وقوله كذلك    ، ) 4( )الكَاذبِني    

لفعلني           واضح بني ا لداليل  يضا بني صفيت      )   تب ذَوكَ    تقَ دص( ا أ لكاذبني    "  وواضح  لص     ا دقني  وا " ا
 ،فإنّ املقصود     ) 6( » إعطاء الشيء معىن الشيء          « : إذا كان التضمني يف مفهومه العام   :التضمني االشتقاقي*

) حفْظًا  ( به يف هذا املقام هو إحالل صيغة اشتقاقية مكان أخرى ، وكنموذج على ذلك إيراد صيغة                               
باتفاق   ) حافظًا   ( وض أن تكون دالّة ببنائها على املصدر،غري أّا دلت على اسم الفاعل                          املفر    واليت من    

  . )7( )فَاللّه خير حافظًا وهو أَرحم الراحمني...(يقول عز وجلّ.معظم املفسرين 
مشاركة القارئ يف         إنّ هذا التداخل بني الصيغ الصرفية هو نوع من اللّبس احلاذق واملقصود هدفه          

  .بناء النص عن طريق إعادة تركيبه له 
ئص سورة يوسف             هي بعض خصا بواب             –عليه السالم      –هذه  أ حتليلها مجيعا يف  ليت سنحاول  وا

     .    حنويا ،زمنيا ،دالليا  ،الحقة صرفيا
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  ) : دراسة نظرية ( أبنية األفعال اردة : املبحث األول 
  :  دةالثالثية ار أبنية األفعال: أوال
وأخذه هذه املكانة          ، إذ هو أحد أركان اجلملة الرئيسة         ،حيتلّ الفعل مكانا بالغ األمهية يف اللّغة العربية    

ل يف جوهر  «:واصل والتركيب واحلركة املعتربة ال يكون إالّ انطالقا من وظائفه املختلفة كالتفأدىن تأم
الفعل يعد قطب الرحى يف العملية اإلبالغية إذ أنه النواة الدافعة للحركة                             اللّغة الطّبيعية يهدي إىل أنّ           

كم                                      نّ األفعال  فإ ولذلك  للّغوي  قع ا ا لو حملقّقة يف ا ث ا ا ة من األحد املتوخا ملتجددة  قال   ـا دم   " ا  أ
 ما دلّ على«:بأنه )هـ 538تـ "(الزخمشري"، وقد عرفه )1(»نطفة اللّغات«)  a - smith "(مسيـث

وحريف االستقبال واجلوازم وحلوق املتصل البارز                     " قد " اقتران حدث بزمان ومن خصائصه صحة دخول 
قولك                  لتأنيث ساكنة حنو  لضمائر،وتاء ا ومل يفْعلْ              : من ا وقد يفْعلُ وسيفْعلُ وسوف يفْعلُ  قد فَعلَ 

          لَتوفَع فْعلي   و ا لْنفْعو ي  لْتفه     . ) 2( » وفَععر ل  " وقد  لفهم       لّ ما يد  « ": سراج  ا معىن مستقلّ با على 
                بذْهوا بذْهي بمن جزء منه كذَهه مثّل اهتمام                    ) 3( » والزة اليت يشغلها الفعل فإنونظرا هلذه األمهي ،

وقد كان    ، حبوث  اللّغويني  حنويني وصرفيني ومازال مصب أقالم احملدثني رغم اختالف طريقة حبثهم            
  : خر أحد أقسامه لدراسة أهم خاصية له هي خاصية األبنية حبثنا هذا مفردا هو اآل

  .من حيث التجرد والزيادة   -         
  .من حيث معانيها  -
 .من حيث جماالا  -
 .ولزومها  تعديتهامن حيث  -
 .من حيث زمنها وجهاا  -

يكون تطبيقها على منوذج من        وال يسعين إالّ أن أنوه يف هذا املقام إىل أنّ دراسة هذه اخلصائص س                               
 عليه  –القرآن الكرمي لغته هي اللّغة العربية يف أكمل أطوارها وأمسى مراتبها ممثّلة يف سورة يوسف                                   
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م    لسال من                     -ا خاصية  لكلّ  تنظريي  عمل  لتطبيقي  ا لعمل  ا ن يسبق  أ لبحث  ا خصوصية  فرضت   وقد 
  .خصائص  هذه األفعال،ولتكن البداية خباصية التجرد 

ما كانت مجيع حروفه أصلية ال يسقط حرف منها يف تصاريف الكلمة بغري                      « :   يقصد بارد           
ـ 392تـ  "( ابن جين    "  ويقول   ،   ) 1( » علّة   لعني والالّم          : اعلم أنه إمنّا يريد بقوله األصل            « ): ه الفاء وا

فاء الفعل  والراء          ،فالضاد من ضرب      ضرب : قولك   والزائد ما مل يكن فاًء وال عينا وال الما،مثال ذلك   
              برل،والعني األصل الثّاين والالّم األصل                            :  عينه والباء المه ؛فصار مثال ضلَ، فالفاء األصل األوفَع

، من أول الكلمة أو وسطها أو آخرها فهو                 الباء   الثّالث فإذا ثبت ذلك،فكلّ مازاد على الضاد والراء و          
رد يف الفعل حبسب ات          ،  ) 2( » ... زائد    فاق مجيع الصرفيني يكون إما ثالثيا أو رباعيا خالفا لالسم                    وا

يقول .ا أو رباعيا أومخاسياا ثالثيالذي يكون إم"فيها تكون   زيادة  اعلم أنّ األمساء اليت ال «" : ابن جين
ادة فيها تكون على       ي واألفعال اليت ال ز         ، أصل ثالثي وأصل رباعي وأصل مخاسي           :  على ثالثة أصول      

وهو قسمان    ، ) 3( » فيها   ة الثي وأصل رباعي،وال يكون فعل على مخسة أحرف ال زياد                     أصل ث  : أصلني 
فمنهم من عدها     . ولقد اختلف الصرفيون يف تقسيم أبنية الفعل الثالثي ارد                    ، جمرد ثالثي وجمرد رباعي       

م االتفاق    مل يت   بناءين   ومنهم من عدها أربعة بإخراج             ، ثالثة اكتفاء بالنظر يف عني صيغة الفعل املاضي             
انطالقا من نظرهم أيضا      -وهو الغالب عند الصرفيني-ومنهم  من عدها ستة،حوهلما العتبارات خاصة

إىل عني الفعل يف املاضي وما يقابلها يف املضارع،ويبدو أنّ االختالف حول عدد هذه األبنية مرجعه                                        
ة قليلة  أمثل   ا إالّ  ليت مل ترد عليه     وذ بعض األبنية ا       واالختالف أيضا يف شذ        ، كيفية النطق بعني املضارع        

  :       انطالقا من اعتبارات خاصة عد هذه األبنية أربعة ممثّلة كما يلى " فسيبويه".جدا 
  ] .لُ يفْع –فَعلَ [ 
  ] . يفْعلُ  –فَعلَ [ 
  ] .يفْعلُ  -فَعلَ [ 
 ]لَ فَع– فْعلُ ي . [  
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 ]يفْعلُ -فَعلَ ، يفْعلُ  -فَعلَ :[ اثنني مها     بناءين    دائرة األبنية       قد أخرج من      " يبويه س" واملالحظ أنّ           
ا          « : يقول يف شأن ذلك       ه يكون كلّ ما تعدن بنية    ةإىل غريك على ثالث        ك اعلم أ يفْعلُ    -فَعلَ [ على : أ

هذه األضرب تكون       و . ولَقم يلْقَم    ، لُوقَتلَ يقْت   ، ضرب يضرِب   :  وذلك حنو     ] يفْعلُ -فَعلَ ، يفْعلُ -فَعلَ 
ضرب رابع ال      ك وملا ال يتعدا     . وركن يركَن      ، دُ وقَعد يقْع   ،  جلَس يجلس   : وذلك حنو     ، فيما ال يتعداك      

ك،         متعديا ضروب     لْتهكَرم يكْرم ،وليس يف الكالم فَع            : حنو ] يفْعلُ  –فَعلَ [ كوذل   يشركه فيه ما يتعدا
أربعة         ألفعال  يف ثالث    ، ا ا          جيتمع  ال يتعد وما  ك  ا ال يتع          ، ك ة ما يتعد بع ما  ا لر فَعلَ  [ وهو    ى دويبِني با

من دائرة أبنية الفعل ارد اعتبارا أنّ هذا                    ] يفْعلُ  -فَعلَ [ بناء   "  سيبويه "ويعود سبب إخراج.)1(»]يفْعلُ
وبالنظر    ، األمثلة إالّ قليال       والذي ال ترد عليه        ، اخلاص بالطّبائع والنعوت          ] يفْعلُ  -فَعلَ [البناء مشابه للبناء

يقول مؤكّدا هذا   ،شبه به لعدم ورود أمثلة كثرية عليه]يفْعلُ -فَعلَ[إىل قلّة شواهد هذا البناء فإنّ البناء
لضم     ] يفْعلُ -فَعلَ [ كما قالوا      يف أحرف    ] يفْعلُ [ على ] فَعلَ [ وقد بنوا    « : األمر    وكذلك فعلوا     ، ةفلزموا ا

    وذلك     بالكسرة فش ونعم ينعم      ، ويئس ييئس     ِسب يحِسب ح : به به    بِسيي بِسما أخرج   ،ك  ) 2( » وي
ـ "( حلاجب  ا ابن   " و " كالزخمشري     " ومن سانده الرأي         " سيبويه  "  ـ 646ت بابا من أبواب الفعل ممثّال يف           ) ه

بل خيتص   ، عال بفتح العني يف املاضي واملضارع معا كونه ال ينطبق على مجيع األف                     ] يفْعلُ  -فَعلَ [ البناء   
حللق                         ليت تكون عينها أو المها حرفا من حروف ا فَعلَ  [ وأما   « : " سيبويه  " يقول   . بنوع منها فقط،وا

واهلاء والعني واحلاء           ، اهلمزة   : فهو خاص مبا كانت المه أو عينه أحد أحرف احللق الستة وهى                      ، ] يفْعلُ 
لغني    خلاء حنو      ، وا أُ    : وا قْرأَ ي قَر ،   هبجي هبوج ،   ي وقَلَعقْلَع ،      حب وسلَخ يسلَخ        ، وذَبح يذْ  ) 3( » وفَرغَ يفْرغُ 
سبب فتح عني املضارع يف هذا النوع من األبنية إىل سبب صويت إذ يربط بني حركة                           " سيبويه " ويرجع   

حللق لتشاهما خمرجا فيقول                 لفتح وحروف ا حللق                  « : ا حلروف ألّا سفَلَت يف ا هذه ا وإمنّا فتحوا 
فجعلوا حركتها من احلرف الذي يف            ، ناولوا حركة ما قبلها حبركة ما ارتفع من احلروف                  فكرهوا أن يت 

وفيما يبدو أنّ هذا السبب ال يعد             . ) 4( » حيزها وهو األلف ،وإنما احلركات من األلف و الياء والواو                            
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وبالنظر إىل هذا       ، رد  من دائرة أبنية الثالثي ا           ] يفْعلُ  -يفْعلُ،فَعلَ   –فَعلَ [ ين ء سببا مقنعا إلخراج البنا       
االختالف بني الصرفيني حول ما إذا كانت أبنية الفعل الثالثي ارد أربعة أم ستة فإّم اختلفوا أيضا                                 
حول بعض األبنية فيما إذا كانت موجودة يف كالم الناطقني بلغة العرب أم أّا أبنية شاذة وردت                                        

  ذا رفـعتا وقد]يفْعلُ-فَعلَ[ماعد شاذا بناءمن بني و.عليها بعض األفعال نتيجة اختالط األلسنة
ـ "( ابن سيده  "الرأي كلّ من ـ  458ت يرجعان سبب شذوذ       وللتأكيد على ذلك فإّما        ، ) 1( " سيبويه " و ) ه

هذا البناء إىل مسألة صوتية تتمثّل يف صعوبة االنتقال من الكسر يف عني الفعل إىل الضم،إذ الكسر يف                            
يقابله الكسر أو الفتح يف املضارع،وذلك لسهولة االنتقال من الكسر إىل الكسر                               املاضي يستحسن أن

لضم أو العكس                                     أو من الكسر إىل الفتح،وعلى العكس توجد صعوبة يف االنتقال من الكسر إىل ا
السبب يف شذوذ هذا البناء وعدم وروده يرجع إىل مسألة صوتية تتعلّق بعدم جتانس                            وبالتايل نقول أنّ

حل   وباإلضافة إىل هذا البناء الشاذ جند بناء آخر يكاد ينعدم يف كالم العرب ممثّال                                . ركات فيما بينها    ا
ويعود سبب شذوذه إىل العلّة السابقة املمثّلة يف عدم جتانس حركة الضم مع الفتح                             ] يفْعلُ  -فَعلَ [ يف 

ممثّال يف                         لعرب  يف كالم ا مستعمل  غري  ء آخر  جند بنا إىل هذا  ويعود سبب     ] يفْعلُ  -علَفَ [ وإضافة 
 فونتيجة هلذا االختال       . شذوذه أيضا إىل العلّة السابقة املمثّلة يف عدم جتانس حركة الكسر مع الضم                           

بني الصرفيني حول شذوذ هذه األبنية وعدم ورود أمثلة عليها فقد وقف العلماء حائرين أمام قضية                                      
ومبعىن آخر هل      – الفعل املضارع من الثالثي   ضبط حركة عني -أخرى شكّلت هاجس حبوثهم ممثّلة يف

يوجد ضابط أساسي يعول عليه يف ضبط عني هذه احلركة ؟ وأيهما أفضل الكسر أم الضم ؟وأيهما                                
  . أنسب يف االستعمال اللّغوي ؟

م يقر بعض اللّغويني قاعدة فك االلتباس على الناطقني باللّغة العربية حماولة منهم لتيسري النطق هل                                   
مؤكّدا   ) ـه 817ت ( ادي  الفريوزب     " يقول  . الحرج يف استعمال أي منهما           جبواز اإلثنني الكسر أو الضم و  

إن شئت   ، فأنت يف املستقبل باخليار        ] فَعلَ [ إذا جاوزت املشاهري من األفعال اليت يأيت ماضيها على   «ذلك
يني هلذا احلكم مل يكن       وإطالق الصرف       . ) 2( »   بكسرها  ] يفْعلُ  [  وإن شئت قلت    ، بضم العني   ]يفْعلُ[قلت
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إذ الحظوا هذا االختالف بينهم عندما ينطقون الفعل                   ، عبثا وإمنّا كان نتيجة استقرائهم لكالم العرب               
ابن   " يقول  .  يف املضارع،إذ إنّ بعضهم يكسر واآلخر يضمم وإلزالة هذا اللّبس أطلقوا ذلك احلكم                                   

ـ  643ت "( يعيش  ر أحدمها يف عادة ألفاظ الناس حىت               إنه ليس أحدمها أوىل من اآلخر و قد يكث                « ): ه
فاملقياس يف نظرهم إذا إلزالة االلتباس وتفضيل بناء على آخر هو                          .   ) 1( » استعماله    يقّبح يطرح اآلخر      

وما مسع واشتهر بالضم        ، مكسور  مساعه وكثرة وروده على حركة معينة؛ فما مسع واشتهر بالكسر فهو   
ابن   " يقول   .   البناءين    حمدد فاخليار للمتكلّم  يف تفضيله أي             وإذا مل يسمع ومل يشتهر بناء      ،فهو مضموم 

 لكسر                            " جىن لضم مع ا خالف ا لفتح مع الكسر  افق ا لضم متاشيا مع تو لكسر بدل ا له ا      مضيفا تفضي
ك    «  على  لسماع يف عني مضارع                 لّفإنهما  عني          ] فَعلَ [ حال مسموعان أكثر ا وإنْ كان الكسر يف 

ـ ( " ابن درستويه     " ويؤكّد    .   ) 2(   » ] ُيفْعل [ أوىل به من     ] فَعلَ [ مضارع    ـ 347ت هذا  -شرح الفصيح   -يف  ) ه
ء             لبنا لرأي مضيفا شرط خيار ا ة مع طبيعة هذه                      ] ُيفْعل [ ا حرف حلق موازا عينه أو المه  أن تكون 

كلّ ما كان ماضيه على فَعلَت بفتح العني،ومل يكن ثانيه وال           «: يقول . احلروف اليت ختص هذا البناء 
بكسرها كضرب     ] ُيفْعل [ بضم العني و    ] ُيفْعل [ حروف اللّني،وال احللق،فإنه جيوز يف مستقبله       ثالثه من 
يشكُ   ُيضرِب    كَروش أ    ُر، ليس  و ب       ، ىل  و أ مها  لّ               حد إ ب  لعر ا عند  فيه  ال  و آلخر  ا من  الستحسان   ه  ا ا 

      ر  : ا جاء واستعمل فيه الوجهان قوهلم            واالستخفاف،فممفني فَرفُ   ُننُرو ي  م وشتشي  مُت ،  تشفهذا   ُمو ي،
باإلضافة إىل اعتبار السماع مقياسا كافيا الختيار البناء األنسب     و.)3(»يدلّ على جواز الوجهني فيهما 

حبسب رأي بعض اللّغويني، فإنه يستشف من هذا القول مقياس آخر من شأن املتكلّمني اللّجوء إليه                                 
ى                   مد يف  يتمثّل  و ، نسب أل ا ء  لبنا ا ر  ختيا لفعل        ال ا عني  كة  حر ثقلها   ، خفّة  ل  . و يد     " يقو ز بو  أ

طفت يف عليا قيس ومتيم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغريهم وكبريهم ألعرف ما                           «:"األنصاري
امرئ منهم      سا وإنما يتكلّم به كلّ      اوما كان منه بالكسر أوىل فلم أجد لذلك قي                أوىل    كان فيه بالضم 

                                                
   . 152ص  / 7ج /بريوت / عامل الكتب/شرح املفصل):موفق الدين بن يعيش بن علي( ابن يعيش )  1
 .  83ص /  3ج / م  2000/ القاهرة  –املكتبة العلمية/ حممد علي النجار: حتقيق/ اخلصائص: ابن جني)  2
حممد أمحد جاد : شرح و ضبط / املزهر يف علوم اللّغة و أنواعها) : عبد الرمحن جالل الدين(السيوطي )  3

بريوت    –صيدا  –منشورات املكتبـة املصرية / جاوي علي حممد الب -حممد أبو الفضل إبراهيم  -اجلويل بك 
  .  208 – 207ص  /1ج / م  1987 – هـ1408



  

  
  
 

وخالفا لآلراء السابقة اليت مل جتد التربير الكايف                    . ) 1( »  على غري ذلك     ال  ُو يستخف    ُيستحِسن   على ما  
ثنني، فقد أقر بعضهم تفضيل الكسر          لتفضيل بناء عن آخر ومل يكن أمامها سوى اإلقرار جبواز اال                        

يضا من ناحية أخرى                    لذين آثروا هذا التفضيل               ، لشيوعه أكثر من ناحية،وخلفّته أ لفراء    " ومن بني ا  "ا
  . )2(» األصل يف املضارع الكسر« : )هـ 207ت(

ليت                                       خلفّة هي املقاييس ا ومن جممل ما تقدم يتبين أنّ كثرة االستعمال والسماع واالستحسان وا
  . جعلها الصرفيون كافية لضبط حركة عني املضارع،و لتفضيلهم بناء دون آخر 

بط حركة عني الفعل وتفضيل بناء         كايف وحاسم لض      مقياس  وال أرى أنّ مقياس القلّة أو الكثرة                     
دون آخر فقد تكون كثرة ورود بناء جماراة خلطأ وقع فيه املتكلّمون ألول وهلة وتداولوه فيما بينهم                                         
كما ال أعتقد أنّ مساع بناء دون آخر من قبل املتكلّمني كفيل باختيار أحدمها،وهل يعقل أن تكون                                   

ناطقوها على اخليار؟ أال يكون هذا منافيا خلصائصها                    لغة راقية قواعدها مضبوطة وحمددة أن يتكلّم                 
ومطالبها،كما ال أشاطر قول االستحسان واالستخفاف يف إظهار أولوية بناء على آخر،وإن كان هذا             
فقة                                     حلركات مع بعضها وموا ب وذلك عندما يتعلّق األمر بتنافر بعض ا األمر فيه جانب من الصوا

 والصيغ   ها معيارية ال تتالءم وخصائص اللّغة العربية الكثرية األبنية    س كلّإذا فهذه املقايي.بعضها لبعض 
  .القابلة للتغري والتطور موازاة مع ما يعرفه اإلنسان من تطور يف شىت ااالت 

لفرع،فالبد                                   القول   أما       لضم هو ا ب،وا من   بأنّ الكسر هو األصل يف املضارع؛كونه أصل األبوا
خر، إذ ال ميكن إطالق أحكام ذاتية دون التتبع و اإلحصاء الدقيق ملا ورد                                 مراجعة هذا الرأي هو اآل            

" الطيب البكّوش " موضوعية و هذا ما أكّده  ربراتعن كالم العرب الفصحاء ودون االعتماد على مم
أنّ  «   إذ رأى أنّ هذا األمر يتناىف والواقع اللّغوي تبعا للدراسة اإلحصائية اليت قام ا،حيث توصل إىل                                   

 ]فَعلَ [ فعالن ومثامنائة،يف حني ورد من             )   802( بالضم   ُ] يفْعل  -فَعلَ [ الضم يفوق الكسر؛ فقد ورد من   
واالستعمال القرآين يدعم ذلك، فقد بلغ عدد                  . ستة عشر فعال ومخسمائة      )  516( بالكسر   ] ُيفْعل [ 

دد األفعال املستعملة فيه بالكسر           فعلني ومائة،يف حني بلغ ع         ) 102( األفعال املستعملة يف القرآن بالضم         
 )88  (        يف                           مثانية ومثانني فعال والشك ي من هذه األفعال يفوق الالّزم،وهو ما جيعلنا نشكأنّ املتعد
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،ومما هو مالحظ على هذا القول أنه رد على النحاة القدماء                        ) 1( » يف هذه املسألة     "ابن جين "قيمة رأي 
ن أنّ هناك أبوابالذين اعتربوا الكسر أوىل من الضم يتبيأربعة أصلية هي ام،ومن جممل ما تقد :  

  ] . ُيفْعل -فَعلَ[ 
  ] .            ُليفْع -فَعلَ[ 
  ] .  ُيفْعل -فَعلَ[ 
 ]لَفَع- فْعُلي. [  
  : يضاف إليها بابان فرعيان مها  -
  ] .ُيفْعل -فَعلَ[
  ] .ُيفْعل –فَعلَ [
لفعل املضارع من الثالثي بالنظر إىل املعىن الداليل الذي يعبر عنه البناء انطالقا من                ميكن ضبط عني ا -

  . ألنّ الفعل منفرد ميثّل الصيغة فقط ، أما السياق فيمثّل الفعل صيغة ومعىن  سياقه
وذلك من حيث                                       ب الستة  لية أن نعرض لكلّ باب من هذه األبوا لتا وسنحاول يف الصفحات ا

اللة يغالصة ومن حيث الد :  
يطْلُ                 ]: ُليفْع  -فَعلَ [ بناء    ) 1  كطَلَب لصحيح  من ا لبناء  ا ا  هذ يأيت  ما  لبا  يكْت   غا  بُبب،كَت     قز ر،

ز   رفق                          ُق ُي قتصر  ا عه بل  نوا أ جبميع  ليس  ولكن  ملعتلّ  يضا ا أ له  منوا على  على األج    ،كما يأيت  وف ط 
ـ  669ت  "(ابن عصفور" يقول .والناقص كان معتلّ الالّم أو العني بالواو كان املضارع                     فإن  «  ) :  ه

  . )2(»  ُولو ، وقَالَ يقُُغَزا يغز: بضم العني حنو ]ُيفْعل[أبدا على 
و وقَالَ هو قَولَ                                           ا هو غَزحلكم ؛ ألنّ أصل غَز واملالحظ أنه يرجع األفعال إىل أصوهلا،مث يطلق ا

خص بعض املباين لبعض املعاين         " السيوطي   " حركة عني الفعل،فإنّ وإذا كان للمعىن دخل كبري يف إبراز 
 هكَاتبنِي فَكَتبت   : للمغالبة فمذهب البصريني أنّ مضارعه بضم العني مطلقا حنو                   ] فَعلَ [إن كان«  :قائال
أَكْتُهب تلَمنِي فَعالَملُ ُه وعأَع3(» ،وهذا ما مل يكن املضارع وجب فيه الكسرُهم(   .     
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شارحا ومدقّقا أكثر إذ اشترط أالّ يكون الفعل معتلّ العني أو الالّم                          " ابن عصفور    " ويؤكد ذلك         
ال خيلو أن يكون      ] فَعلَ [ و « : يقول   . بالياء  أو معتلّ الفاء بالواو  ألنّ ذلك يلزم الكسر يف املضارع                            

لب   بدا على                       للمغا أ نّ مضارعه  لبة فإ للمغا كان  ن  ال يكون، فإ أو  لعني حنو     ] ُيفْعل [ ة  بنِي   : بضم ا ارض
  تبرر ُه فَضُأَض ُهب       ترنِي فَكَبرُه ،وكَاب  ُه ُرأَكْب    لْتلَنِي فَفَضُه ،وفَاض  هذا ما مل يكن معتلَ العني أوالالّم             . ُه لُأَفْض

ه رميت فَ  يرامانِ    : بكسر العني حنو قولك       ] ُيفْعل [ فإن كان كذلك لزم املضارع .بالياء،أو معتلّ الفاء بالواو
  .  )1(» ُهُعده أََيف السري،وواعدنِي فَوعدتُه ؛ أي غَلَبتُه ُريسأَه رميهِ وسايرنِي فَِسرتأََ

  قلب بعض« :أيضا وجوب الكسر يف هذا البناء لنفس العلل فيذكر أنّ " ابن جين"د وقد أكّ    
                 يف املضارع،ومن ذلك قوهلم              حروف العلّة إىل غري صورها األصلية قد مينع الضم :   تيانِي فَقَضه قَاض

قْضيه   لكسر بد خمافة أن يأيت                       أَسعيه  هفَسعيت  وساعاينِ    أَ نه مل يكن من ا أشار إىل أ  ]يفْعلُ [ على  وقد 
وكسرها يعود  ؛أي أنّ ضم عني الفعل)2(»فتنقلب الياء واوا ، وهذا مرفوض يف هذا النحو من الكالم 

ئما    ـ         دا ف لفعل  إىل أصل ا لنظر  وليس   ) سعى ( أصله  ) هسعيت( و ) وقَض ( وليس   ) قَضى ( أصله  ) ُه قَضيت ( با
 )عسالختلّ                                ) و لضم  با جيئت  ولو  لبة  للمغا ّا  أ مع  لضم  با ليس  و لكسر  با ل  فعا أل ا ه  هذ أتت  ا  هلذ

و إن كان     " صفور ابن ع   " يقول  . ومن خصائص هذا البناء أيضا أنه يأيت عليه املضعف املتعدي                      ، الكالم   
وهذا يدلّ على       . ) 3( » ه  ُديش ُشده  ، ه ُد ُير ُرده    : بضم العني حنو    ] ُيفْعل [ متعديا فإنّ مضارعه جييء أبدا على             

هي إتيانه دائمامن املتعدي ولكن ومع ذلك فإنّ هناك أفعاال كثرية                           ] ُيفْعل [ أنّ القاعدة العامة للبناء           
لعرب خترج عن هذه              وردت      القاعدة،وقد عدها الصرفيون أفعاال شاذة وردت نتيجة                        على ألسنة ا

وشح  ، ُويصد   ُدوصد عني يص   ، ُمجِي يحم   َميجِد،وشب يشب يشب،وج جد يجد:قالوا.تداخل اللّغات
شيُح حشفُ:وعن أيب زيد  ُوياألفعى ت تُّحفَح حف4(»  ُوت (   
جِع      ُضرب يضرِب   : وترد عليه بعض أقسام الفعل كالصحيح حنو              : ] ُيفْعل  -لَفَع [ بناء  )  2 ري عجر،ُ  

" اإلشبيلي  عصفور    ابن "يقول.ُ،ورثَ يرِثُوجد يجِد:،كما يرد على منواله أيضا املثال حنو ُسلَب يسلب
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  ُ) وزنَ يزِن     ( و ) ُوعد يعد   : (  العني حنو   بكسر  ] ُيفْعل [ فإن كان معتلّ الفاء بالواو فإنّ مضارعه أبدا على    «
عليه، ملا يبين يف     )   ُوتعد   ُأَعد و نعد    ( حمل يف  ،مث ت   ُ) يعد ( و حتذف الواو لوقوعها بني ياء وكسرة يف                 

كما جاءت    ، ) 2( » ُُد و أصله يوج      ُد، وجد يج   « وقد شذ عن هذه القاعدة فعل واحد               ) 1( » التصريف   
ولزموا الكسرة يف األجوف واملنقوص            «": السيوطي"يقول . اجلوفاء والناقصة اليائية عليه أكثر األفعال

لياء حنو      ورمى يرمي        ُباع يبِيع   : با وهذا ال يعىن أنّ كلّ فعل أجوف أو ناقص يائي يلزمه                      . ) 3( » ، 
جلوفاء ولكنهما      خاف،ونام ،من األفعال ا             : الكسر،بل دائما جند شواذا خترج عن القاعدة العامة فمثال                 

وباإلضافة إىل هذا فقد اختص هذا البناء أيضا باألفعال املضعفة                         . لزما الفتح يف املضارع وليس الكسر     
 ]ُيفْعل [ فإن كان غري متعد،فإنّ مضارعه أبدا جييء على                    « : قائال   " ابن عصفور    " الالّزمة كما أكّده         

حنو     لعني  ا يفر  : بكسر   ذّ       ُفَرشي ء  لشي ا و  ) 4( » ُوشذَّ  لبناء                ، ا ا  هذ يت  يأ قد  نه  أ بقا  حظنا سا ال قد 
هي  ] يفْعلُ -،وفَعل   ُيفْعل -فَعلَ [ وال يعين أنّ هذه األحكام املتعلّقة ببناء .حىت وإن كان الزما]ُيفْعل[على

أحكام مطلقة ال ميكن اخلروج عنها بل يف لغتنا العربية دوما جند القاعدة العامة وجبانبها شواذ خترج                                    
ضوابط صارمة الميكن اخلروج عنها             تعترب لنقل أنّ هذه األحكام هي ضوابط تقديرية،وال                   عن ذلك،و     

  .  البتة 
على هذا البناء      " سيبويه " يقلّ هذا البناء يف الصحيح ويكثر يف املعتلّ،وقد ذكر                   :    ] ُيفْعل  -فَعلَ [ بناء   ) 3

ومن املثال      ُ،ونعم ينعم    يحِسب حِسب  : فمن الصحيح    « أفعاال قليلة مقارنة مع خصائص الفعل الكثرية              
 ُووجِد يجِد     ُ،وورِع يرِع        ُ، وومق  يمق     ُورِم يرِم     : ،ومن املثال الواوي             ُ،ويئس ييئس    ُيبِس ييبِس  : اليائي    

  . )5(» ُ، ووغر يغرُووحر يحر 
 ُولغَ يلغ   « : ى،وهي على النحو التايل           أخر   وقد أضاف كثري من اللّغويني إىل هذه األفعال أفعاال                         

  ُوقَنِطَ يقْنِط   ، ُوفَضلَ يفْضل    ُ،ووهلَ يهِل     ُ،ووله يله     ُ، ووصب يصب     ُ،ووبِق يبِق    ُوهن يهِن ،وُووزِع يزِع
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     رقْدي را يف باب البناء                   واملالحظ على هذه       . ) 1( » وقَد ه قد استشهدلَ [ األفعال أنلُ -فَعفْعوبناء  ] ي 
وهذا يدلّ على عدم دقّة هذا البناء وعدم خضوعه لقاعدة حمددة ولو نسبيا كما لوحظ             ]ُيفْعل -فَعلَ[

على األبنية السابقة  لعلّ السبب يف تداخل هذا البناء مع غريه يعود إىل تداخل اللّغات يفضل أفراد                                      
  .لذين يستحسنون النطق بالفتح بيئة ما النطق بالكسر على خالف أفراد بيئة أخرى ا

عد هذا البناء من بني األبنية اليت شكّلت صرحا خصبا لدى اللّغويني والصرفيني       :]ُيفْعل –فَعلَ[بناء )4
حىت عده بعضهم فرعا عن أبواب أبنية الفعل ارد ال أصال هلا؛كونه قيد بسبب صويت متصل بطبيعة                            

: عني الفعل أو المه حرفا من أحرف احللق واحلروف احللقية هي                        احلروف املكونة للفعل،وهي كون       
: ال إياه تعليال صوتيا مؤكّدا هذا األمر،معلّ"سيبويه "يقول. اهلمزة واهلاء والعني واحلاء و الغني و اخلاء 

 وإنما فتحوا هذه احلروف ألنها سفلت يف احللق، فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها حبركة ما ارتفع «
من احلروف فجعلوا حركتها من احلرف الذي يف حيزها وهو األلف وإمنّا احلركات من األلف والياء                                

) 2( » والواو     
 ،

سبب مالءمة حروف احللق للفتحة           معلّال أيضا على هذا األمر         "  الطّيب البكّوش     " ويؤكد      
قة بني جرس الفتحة      وميكن تفسري هذه الظاهرة بالعال«: قائال" سيبويه"تعليال صوتيا ال خيرج عن تعليل

واحلركة     ، وخمرج حروف احللق فنطق حروف احللق يصحبه انفتاح يف الفم يسهل عملية انقباض احللق           
  . )3( »الوحيدة اليت تتصف باالنفتاح هي الفتحة ومن هذه الصفة أخذت امسها 

قيق                                   لد لقاعدة إىل تفحصهم ا حملدثني هذه ا لقدماء وا ئه    ويعود سبب وضع الصرفيني ا  مواستقرا
  ّا متثّل جزًءا كبريا مطابقة ملا وصلوا إليه                     ، امل لألفعال اليت وردت على هذا البناء                 الشضح أإذ ات.     

و إذا ما اعتربنا أمهية احلروف احللقية إذ متثّل تقريبا ربع احلروف العربية فإنه                           «:"الطيب البكّوش"يقول
لّ األفعال اليت وردت على هذا             ك و . ) 4( » ضمنة حلرف حلقي   من الطّبيعي أن جند ربع األفعال العربية مت           

البناء فيما يبدو هي أفعال صحيحة متعدية أحيانا والزمة أحيانا أخرى،وكما شذّت بعض األفعال يف                             
األبنية السابقة،فإنه ال حمال من شذوذ بعض األفعال يف هذا البناء إذ وردت عليه أفعال كثرية ختالف                                          
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عل        ملتفق  ا عدة  لقا بوجود              ا لفتح  ا ن  ا قتر ا يف  ملتمثّلة  وا قد                    يها و والمه، أ لفعل  ا عني  يف  حللق  ا حرف 
يه " مثّل  حنو             " سيبو ل  فعا أل ا ببعض  لك  لذ ه  غري يقْلَى                « و قَلَى  ، بى يأْ بى  أَ و ، كَن ري  كَن ى ، ربج 

سبب فتح عني هذه األفعال على الرغم من عدم احتوائها على حرف من                        " سبيويه " ويرجع   ، ) 1( » يجبى 
؛ففتحوا عينها هلمزة       ُأَبى يأْبى بأّم شبهوه بِقَرأَ يقْرأ          «:يقول عن.ق لشبهها ببعض األفعال أحرف احلل

أ           قْرعني ي فتحوا  كما  لفاء  الالّم،وأما          ُا و          جبى يجبى،وقَلَى يقْلَى      : هلمزة  إالّمن  معروفني  جيه  فغري 
  . ) 2(»ضعيف

  ها أو المهاه قد وردت أفعال أخرى عيندة العامة فإنوباإلضافة إىل خروج هذه األفعال عن القاع
من حروف احللق ومع ذلك قد خرجت عن هذا البناء إىل الكسر يف بعض األحيان،والضم يف أحيان                 

ومهما يكن    ، إخل  ...   ُ،رضع يرضع   ُخ  ُ،صرخ يصر   ُد ،قَعد يقْع   ُلدخلَ يدخ    : أخرى وكنموذج على ذلك           
عظم الصرفيني على اختصاص هذا البناء بفتح عني مضارعه إن كانت المه أو عينه                            من أمر اتفاق م       

أحد أحرف احللق،إالّ أنه مثّة أفعال خترج عن هذه القاعدة وختتص بالضم والكسر يف بعض األحيان                                       
  .وهذا يدلّ على معيارية هذه القاعدة أيضا 

أمناط             ]: ُيفْعل -فَعلَ [ بناء   ) 5 ء على  لبنا هذا ا من األفعال كالصحيحة حنو          ويرد    ُفَرِح يفْرح    : خمتلفة 
رضي يرضى، وقَوِي يقْوى،واملثال             : ، واملعتلّة مبختلف األشكال كالناقص اليائي حنو                 ُوحزِنَ يحزن     

  . ُهاب يهاب: ، واألجوف حنو  ُ، سوِد يسودُالواوي حنو  عوِر يعور
وان واحللى وقد        ى العلل واألحزان والعيوب واألل                اء اختص باألفعال الدالة عل            واملالحظ أنّ هذا البن      

ومرِض     سقم تكثر فيه العلل واألحزان وأضدادها حنو            ]فَعلَ[و«:يف قوله "ابن احلاجب"أكد هذا األمر
  . )3(»وحزِنَ ، وفَرِح ، وجييء األلوان والعيوب واحللى كلّها عليه 

  على هذه  املعاين فإنه ال ترد عليه إالّ األفعال الالّزمة وذلك لتعلّقها مبن قام بالفعل  ونظرا القتصاره    
وال  اختص هذا البناء باألفعال الدالة على الطّبائع والسجايا؛أي الصفات الثابتة        ]:ُليفْع -لَفَع[بناء )6

على       ... « ": السيوطي   " يقول  . إالّ مضموما     مضارعه    يكون    لضم  ] فَعلَ [ أو كان املاضي  )     ضمت( با
حنو          ع  ر ملضا ا يف  يضا  يظْر  ُظَر : أ  ختري                       ُف ُف فا مة  ز لالّ ا ت  للصفا ع  موضو ب  لبا ا ا  هذ نّ  أل ؛
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للماضي،وللمضارع فيه حركة ال حتصل إالّ بانضمام إحدى الشفتني إىل األخرى رعاية للتناسب بني                           
  الثابتة فإنه ال يرد عليه إالّ الالّزم               وانطالقا من اختصاص هذا البناء بالصفات                 ، ) 1( »   األلفاظ ومعانيها       

إخل أما     ...   ُحح يقْب قَب ، نن يحسحس،ُرر يكْبكَب:رد عليه جند الصحيحة حنو من بني أقسام األفعال اليت تو
 بالنسبة لألفعال املعتلّة مبختلف أنواعها فلم ترد إالّ قليال ممثّلة يف األجوف اليائي والناقص اليائي كما                                   

وال جييء من هذا البناء أجوف يائي وال                 « ": سيبويه  " يقول   . مل ترد عليه األفعال املضاعفة إالّ قليال               
لرجل أي صارذا هيئةكما جاء من              هي : ناقص يائي،وقد جاء من األجوف اليائي فعل واحد هو                        ؤ ا

ليائي        لناقص ا ،ونه        به : ا هِيجل مبعىن بلر وقد             و ا لرجل؛أي صار ذا ية    جييء على قلّة يف باب       و ا
    و الرجلبِئْس فال يكون له مضارع كقَض و ، من الناقص اليائي وال يتصرف كنِعم ]لَـفَع[التعجب

 ماليدور تضعيف وحكى يونسقليال لثقل  ومل جيئ املضاعف من هذا البناء أيضا إالّ، ومة و التالض   
ملقام أنه ورغم ورود هذه األفعال يف كالم العرب إالّ أنه ال                             وما ميكن قوله يف هذا ا        ، )   2( » قلّ لبنها  

عليها                                      لقياس  ال ميكن ا ذّة  فعال شا أ ّا  أ لباب،ذلك  هذا ا على  يف االستدالل  عليها  العتماد  ميكن ا
على                                          لة  ا لد ا باألفعال  ء  لبنا ا هذا  ص  إىل اختصا لنظر  خمتلفةوبا ب  بوا أ إىل  ء  االنتما هلا  هليئة  الحتما           ا

ملاضي و                                لص وا   م ملالزمته صورة واحدة يف ا غري تا للّغويون فعال  عده ا لثابتة يف صاحبها فقد  فات ا
وهذا النوع من األفعال ليس فعال بأمتّ معىن                 « :  بصدد هذا األمر       " الطيب البكّوش     " يقول   . املضارع معا   

لتص                            لعدد نسبيا،قليل ا قليل ا التصاف بصفة لذلك فهو  على ا لكلمة وإمنّا يدلّ  ريف يالزم حركة       ا
، إذا فمالزمته لصورة واحدة ترجع أصال إىل                   ) 3( » واحدة يف املضارع هي حركة عني املاضي ذاا                   

وهو قابل     . ما دلّ على حدث مقترن بزمن           : داللة الفعل عموما إذ وكما اتفق اللّغويون والصرفيون                       
غريه من املشتقّات حبسب رأي          لالشتقاق إذ يصاغ منه اسم الفاعل واملفعول واملصدر واسم املبالغة و                         

هذه                                      ىل  إ يفتقر  ء  لبنا ا ا  هذ نّ  أ جند  لك  ذ ف  خال على  و ، ت ملشتقّا ا أصل  نه  أ على  فيني  لكو ا
وقد تبدو بعض األفعال دالّة على حركة يف ظاهر       «:مؤكّدا هذا األمر"الطّيب البكّوش"يقول.اخلصائص
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رب أو البعد الناجتة عن احلركة وال تدلّ                لكنها يف احلقيقة تدلّ على صفة الق         ) دبع (   ) ب ُقَر ( أمرها مثل    
  . )1(»ابتعد ، اقْترب : وحدها على الفعل،لذلك يعوضها يف هذه األحوال أحد مشتقّاا مثل

  : ملخــص
خالل ما         عينها يف                        سمن  حبسب حركة  بنية  رد تنقسم إىل ستة أ لثالثي ا بنية ا أ أنّ  بق يتضح لنا 

لفتح                 ] فَعلَ [ نية شيوعا و ورودا هو بناء           وأكثر األب       ، املضارع     لعني، إذ يصاحبه يف املضارع ا بفتح ا
"  الطّيب البكوش     " يقول   . والكسر والضم من جهة ، وداللة فعله على العمل واحلركة من جهة أخرى           

ل واحلركة،لذلك فـهو         أكثر األفعال عددا ؛ ألنه الفعل احلقيقي الذي يدلّ غالبا على العم                          ] فَعلَ[و«
 )2( » ] ُيفْعل  –فَعلَ [ و ] ُيفْعل  -فَعلَ [ و ]  ُيفْعل-فَعلَ:[هييف املضارع  صيغا؛إذ يعطي ثالث ثر تصرفأك

إذ يقابله يف املضارع الكسر والفتح،ومل يرد عليه                      ] فَعلَ [ مث يأيت بعدها بناء أقلّ ورودا يتمثّل يف البناء                    
ويأيت أخريا بناء مل ترد عليه أمثلة كثرية                . الضم لعدم جتانس حركة الكسر والضم كما أسلفنا الذّكر                   

 ].ُيفْعل [ يف املاضي واملضارع        ] فَعلَ [ الضم ممثال يف البناء        من كالم العرب،ومل يقابله يف املضارع إالّ                   
ني يف وحركة الع    )ف ع ل (وهذا التنوع احلركي يف تلك األبواب يقوم أساسا على املصوتات الثالثة«

          وتية                           املضارع،و يعتمد علم الصرات الصرف اعتمادا كبريا على هذه األبواب يف تفسري كثري من التغي
اإلعالل واإلبدال واإلدغام والقلب املكاين ونقل                          مثل اليت ال ميكن فهمها إالّ بوساطة تلك األبواب                

الفعالة يف      فمشاركة األبواب الستة هي املشاركة               ... األخرى      احلركة وغريها من التغيريات الصوتية              
لفعل يكون                         إ . ) 3( » لبناء الصريف      ا  لثالث يف املضارع من حيث حركة عني ا لتمييز بني الصيغ ا ذا فا

  . و بالنظر أيضا إىل السياق الذي ترد فيه تلك الصيغ ،]فَعلَ[اعتمادا على طبيعة األصوات يف البناء
  :  ةارد ةالرباعي األفعالأبنية :  ثانيا
    الفعل الررفاق مجيع اللّغويني             له ب أحرفه األصلية أربعة،و        تما كان هود باعي اناء واحد حسب ات

   لَلَ [ رفيني هو  والصل  -فَعلفَعخمشري    "  يقول  ]. ُيلز ويكون متعديا      ] فَعلَلَ [ وللمجرد منه بناء واحد         « : " ا
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ه  دحرج احلج     : حنو  رحنو       ر وس ي،وغري متعدالصب ب   : فرد    مهروب  لفعل    وإذا كان      ، ) 1( » ... خ ت عني ا
الفتح أو الكسر أو الضم دون السكون فإنّ عني الرباعي ارد                       : الثالثي ارد ختتص بثالث حركات 

ئما ساكنة وذلك جتنبا الجتماع أربعة أحرف متحركة وهو أمر غري                                   على خالف ذلك  تكون دا
هذا الوزن،ألنه قد ثبت أنّ              وإنما مل جييء على غري        « ": السيوطي   " يقول  .  مرغوب فيه يف لغتنا العربية         

األول ال يكون ساكنا،وأول املاضي ال يكون مضموما يف البناء للفاعل وال مكسورا للثقل، فتعين                                    
مبنيا عليه،وال يكون ما بينهما متحركا كلّه لئال يتواىل أربع            هالفتح،وال يكون آخره إالّ مفتوحا لوضع

كلّه لئال يلتقي ساكنان،               إىل                    حركات،وال مسكّنا  بع عند اإلسناد  لرا لعروض سكون ا لثالث  وال ا
  :و يرد هذا البناء على نوعني ،)2(»الضمري،فتعين أن يسكّن الثّاين

وهو ما كان فاؤه والمه األوىل من نوع واحد،وعينه والمه الثّانية من نوع آخر حنو                                      :   مضعف )  أ  
سوسو، صحصلَ،حلْسإخل ... س.   

ا كانت فاؤه والمه األوىل من نوع،وعينه والمه الثّانية من نوع آخر حنو                                  وهو م    : غري مضعف   )  ب 
ثَرعب ،فرخز،جرحها يف حقيقة                   .إخل  ...ددة،ولكنّا رباعية جمروقد تصاغ أفعال تبدو للوهلة األوىل أ

أو اجلمل حنو      األمر غري كذلك فقد عدها اللّغويون والصرفيون أفعاال منحوتة خمتصرة لبعض الكلمات
 » مسوال قوة إالّ باهللا                                ، لَ إذا قال بسم اهللا        ب قَلَ إذا قال الحول  وهللا ، وح وسبحلَ إذا قال سبحان ا

هللا               حلمد  ا ل  قا ا  ذ إ لَ  دمح رة                       . ) 3( » و د نا ألّا  عليها  س  يقا ال  و حتفظ  عية  مسا ل  فعا أل ا تلك  و
الخت                     ا ب  با من  تستعمل  ّا  فإ استعملت  لو  و  حىت و ل، الستعما معينة             ا طن  ا مو يف  م  لكال ا يف  ر  صا

حلقت ذا الوزن                                            ك أوزان صرفية أخرى أ وباإلضافة إىل هذه األبنية املركبة واملختصرة  فإنه هنا
اعلم أنّ    « ": ابن جين    " يقول  .  هو أن تزيد يف البناء حرفا كي يتساوى مع بناء آخر       :واملقصود باإلحلاق 

                 ةَ املُ    اإلحلاق إمنّا هو بزيادة يف الكلمة تبلغع يف اللّغة ، فذوات الثّالثة                  ا زِنبٍ من التوسرضقِ به للْح
لَغيُب        ا األربعة واخلمسة، وذوات األربعة يلَغا اخلمسة     ُب « )4 ( .                 درواإلحلاق يف أبنية الفعل الرباعي ا
ليس معناه أنّ      وهذا   . ) 5( » هوكلّ فعل ثالثي زيد فيه حرف بغرض جعله كالرباعي ارد يف تصريفه                       «
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كلّ فعل ثالثي زيد فيه حرف عد من قبيل امللحق بالرباعي، بل البد أن يكون هلما نفس الوزن يف                                  
ال يكفي أن يتوازن فعالن حىت يعد أحدمها                « يف قوله   " حممد األنطاكي     " املصدر أيضا وهذا ما عبر عنه           

حتاد مه              موازن لدحرج  إالّ أنه ليس ملحقا به                  أيضا فأَكْرم       يف املصدر     املحقا باآلخر،بل البد من ا
                   جرحومصدر د،امهو إِكْر  مةٌ       ألنّ مصدر أَكْرجرحت ملحقة               . ) 1( » هو دومن بني األوزان اليت عد

  : )2(ما يلي ]فَعلَلَ[بالوزن
  .  ُحوقل،وحوقَلَ ي ُصومعصومع ي: حنو ]ُيفَوعل -فَوعلَ[
  . ُجهوِر،وجهور ي ُجدوِلجدولَ ي: حنو ]ُيفَعوِل –فَعولَ[
  . ُشيطن،وشيطَن ي ُبيطربيطَر ي: حنو ]ُيفَيعل -فَيعلَ[
  .   ُجلْبِب،وجلْبب ي ُشمللشملَلَ ي: حنو ]ُيفَعلل -فَعلَلَ[

  كابن  " فت هلا أبنية أخرى أضافها بعض الصرفيني            وباإلضافة إىل هذه األبنية السماعية، فقد أضي                     
ورهيأَ    ، شريِف شريف ي:حنو ]ُيفَعيِل-فَعيلَ[وقد زيدت على هذه األبنية«:يقول ".السيوطي"و"احلاجب

 يِِئ يهلَ [ ،   ُرعل -فَنعفَنُي [ حنو : لَ يبنبِلسنُس     ي قَعنع ، ودقنو   ُد، ] لفْعأ  : حنو ] ُين رلَ [ و ، ُيفْعحنو ] ت :   سم رت
  سنبس  مبعىن:حنو]سفْعلَ[هلْقَم ، إذا كرب اللّقم و: حنو]هفْعلَ[نرجس الدواء،و: حنو ]نفْعلَ[وترفَلَ،و
  .) 3(»  ...مرحب: حنو ]مفْعلَ[نبس ،و

ليت اعتمدها                             لغريبة واملعقدة ا ريه يف إبراز بعض األبنية           وغ  " السيوطي   " وبالنّظر إىل هذه الشواهد ا
حلاضر،فلكلّ زمن لغته                                    لزمين بني لغة األمس ولغة ا فإنه ال   . وطبعا ال غرابة يف ذلك لطول الفارق ا

وغريه لوجود لبس حيول دون ذلك، إذ                 " السيوطي   " األبنية اليت أضافها         ه خذ بعني االعتبار هذ       األ  ميكن  
ليت جيئت على هذه األب                    لزائد يف الفعل وميزانه                      أثناء التمثيل بالشواهد ا حلرف ا نية نراه يقابل بني ا

ائد يف الفعل هو نفسه زائدا يف ميزانه،وهذا أمر ال يعتد به                                  ز   . فيجعل نفس احلرف الزاملازين    "  وميي "
عليه   ُقْدم وهذا اإلحلاق بالواو والياء واأللف ال ي     «:بني األبنية السماعية والقياسية قائال)هـ  247ت (

طَّرِد،فأما املطّرِد الذي ال ينكسر،فأن               لْحق ذا بكذا بالواو والياء وليس مب                ُمع قيل أ  سمع،فإذا س    ي إالّ أن     
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،وس         : الالّم من الثّالثة مكررا لإلحلاق مثل                ُيكون موضع    دد وقَر،ددهد مُؤ    وع،ددُن د ،       بلْبواألفعال ج
 لْبِبيةً   ُجبلْبة                                إذا فاألبنية      . )  1( » جاملزيدة حبرف الواو و الياء واأللف لغرض اإلحلاق هي أبنية مساعي

  .بينما األبنية القياسية هي اليت تكون الم فعلها مكررة 
  :معاين أبنية الثالثي ارد :ثالثا 

عدت أبنية الفعل الثّالثي ارد ثالثية يف املاضي وسداسية يف املضارع يف أقصاها،ولقد أتى على                                       
وال هذه األبنية شواهد كثرية أخذت من كالم العرب أكّدت ذلك،وكما كان من شأن الصرفيني                                    من 

البحث يف طبيعة هذه األبنية من حيث حركاا،كان من شأم أيضا حماولة حصر معانيها وقد باءت                                
ان احللّ األيسر       حماوالم بالفشل نظرا لطبيعة هذه األبنية وعالقتها باللّغة القابلة للتجدد والتطور،فك                               

كان                                     بنيتها،وعلى هذا األساس  نيها انطالقا من توافق أ لفاظ تقاربت معا هلم هو استقراء أ لنسبة   با
  :حتديدهم ملعاين تلك  األبنية على النحو التايل 

 انطالقا من ورود أمثلة كثرية على هذا البناء مستنبطة من القرآن الكرمي أو الشعر العريب                ]:فَعلَ[بناء) أ
فإنه اتضح أنه ال خيتص مبعىن من املعاين،بل يرد يف مجيعها وذلك ألنه أعدل األصول تتميز به خفّة                                   

: ه بالضم حنو    لُأَفْع  ُه ملعان كثرية،وباب املغالبة يبىن على فَعلْت              ] فَعلَ [ و « " :  ابن احلاجب     " الكالم يقول     
     تمنِي فَكَرمُأَكْر  ُه كَار ت   : إالّ باب     ُه مدعت   ُوت    ُوبِعيمُور   لُ  ،فإنوعن الكسائي يف حنو         ، ه بالكسر  ه أَفْع

  ت راعر ُه شعلفتح  ُه  ُأَش لرضي  " ويقول   . ) 2( » با ومؤكّ           " ا لقول  ا ا هذ على  اختصاص       معلّقا  عدم  على  دا 
ا  خلفّته مل خيتص مبعىن من املعاين بل استعمل يف مجيعه            ] فَعلَ [ اعلم أنّ باب      « مبعىن من املعاين     ] فَعلَ [ البناء   

  . )3(»ألنّ اللّفظ إذا خف كثر استعماله واتسع التصرف فيه 
واتفقوا    ] فَعلَ [ أقر الصرفيون بكثرة استعمال األفعال الثّالثية اردة اليت على وزن                             ] : فَعلَ [ بناء  )  ب 

"  ابن احلاجب     " يقول   . على اختصاصه باملعاين الدالة على العلل واألحزان واأللوان والعيوب واحللى                                 
سقم ، ومرِض ، وحزِنَ، وجتئ األلوان والعيوب                    :  تكثر فيه العلل واألحزان وأضدادها حنو           ]فَعلَ[و«

 )4( » ن بالكسر والضم      م ورعُ   ِق ،وعجُِ    ُق ،وخر   ف،وحمُ   ر، وعجُِ   م،سمِ  ُأَد  : واحللى كلّها عليه وقد جاء     

                                                
1  ( 41ص /  1ج / شرح املنصف : ابن جين . 
2  (70ص / 1ج/  شرح شافية ابن احلاجب: ضي األسترباذي الر .  
  . 70ص /نفسه ) 3
 . 71ص / نفسه )  4



  

  
  
 

الزمه أكثر من متعديه والغالب يف وضعه أن يكون                  ] فَعلَ [ اعلم أنّ    « : هذا األمر قائال        " الرضي  " ويوافق    
                     دكزِنَ ، ونلألعراض من الوجع وما جيري جمراه كح ...         وفَرِح رطومن اهليج ما       ... ومن اهليج كب ،
حللى                ... يدل على اجلوع والعطش وضديهما من الشبع والري                   .  ) 1( » ويكثر يف هذا الباب األلوان وا

أّا أعراض زائلة غري دائمة يف صاحبها؛ألّا ال تعتريه دائما،بل من حني                              واملالحظ على هذه املعاين           
   .)2(»ال تتعلّق بغري ما من قامت به «وقد اختص هذا البناء ذه املعاين ألنّ تلك املعاين  إىل آخر،

ض الزائل                                    ]: لَفَع [ بناء  )  ج  ة فإنّ هذا    إذا كان الوزن السابق خيتص باألفعال الدالة على العلل واألعرا
لطّبائع والسجايا ملالزمتها صاحب الفعل حىت تصبح غريزة فيه ومن                                    البناء خص بالداللة على أفعال ا

ابن   " يقول   . لَُر طَور،صغم ،كَبح ،وسن،قَبحس:ة على األوصافبني األفعال اليت ترد على هذا البناء دالّ
جب    حلا : ا كح            ] فَعلَ [ و « " ها  حنو و ئع  لطّبا ا ل  فعا قَب   سأل و ، ن   كَب و ، حر ، غفمن وص  كان     ر مثّة 

فق      ) 3( » ... الزما    حلاجب     " السيوطي   " ،ويوا لر     " ابن ا ألنّ هذا الباب موضوع         .. « : أي قائال     يف هذا ا
  للصفات الالّزمة فاختري للماضي، و للمضارع فيه حركة ال حتصل إال بانضمام إحدى الشفتـني إىل 

  
  غري أنّ هذا البناء وبتتبع الصرفيني الستعماالته،فقد.)4(»نيها األخرى رعاية للتناسب بني األلفاظ ومعا

   وقـد «":الرضي"يقول.أدركوا عدم اختصاصه ذه املعاين فقط بل حيتوي أيضا معىن البقاء واملكوث 
                   ثٌ وملغريزة جمراها إذا كان له لَب ش ،ومن مثّة كان      م،وفَح    ُع،وكَر    ُم  وبر  حلُ : كْثٌ حنو  جيري غري ا

    . )5(»زما ؛ ألنّ الغريزة الزمة لصاحبها وال تتعدى إىل غريه ال
  : معاين أبنية الرباعي ارد : رابعا 
  :  )6( اقتصرت معاين أبنية الرباعي ارد حسب استقراء اللّغويني والصرفيني  هلا على ما يلي     

                                                
  . 72ص / نفسه )  1
  . 43ص /  نفسه)  2
  .74ص / نفسه  ) 3
  . 33ص/ 6ج/مهع اهلوامع : السيوطي )  4
 . 74ص / 1ج/  شرح شافية ابن احلاجب :الرضي األسترباذي ) 5
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أنّ االسم املأخوذ منه آلة                    - لداللة على  ؛أي      : ا نج رلعرجون،وتستعمل كثريا يف            مثل ع استعمل ا
  .تلْفَن ؛ أي استعمل التيليفون : األلفاظ األجنبية مثل 

من  ) عقْرب  ( ؛أي جعله كالعقرب،فقد اشتق الفعل          *دغالص ُعقْربت:حماكاة املفعول للمشتق منه مثل -
  . دغ للعقرب به على مشاة الص العقرب ليدلّ

 ُ؛أي جعلت فيه النرجس،فَلْفَلْت            الدواء      ُنرجست  : ق منه يف مفعول ذلك مثل      الداللة على جعل املشت -
  .الطّعام أي جعلت فيه الفلفل 

  أي ما فوق عقبها رقوا؛ع ُالدابة؛مبعىن قَطَعت ُعرقَبت:الداللة على إصابة ما اشتق منه الفعل مثل -
  * .املرأة ؛ أي سترا بالسر بال ُسربلْت: ثل الداللة على ستر املفعول به باملشتق منه م -
  ثرت أوراقه كو فاستدار رأسه هبرعم النبت؛أي برز برعوم:الداللة على بروز ما اشتق منه الفعل مثل-

ص ـملخ:  
ف ثالثي ورباعي، فارد الثّالثي له ستة أبنية رغم اختال         : ينقسم الفعل باعتبار التجرد إىل قسمني     

  اللّغويني والصرفيني يف ذلك،والشك أنّ هذه األبنية متفاوتة الورود فيما بينها،فبينما ترد أمثلة وشواهد 
  ب ذلك إىل ذوقـقد أرجع سب كثرية على منوال بعض األبنية تكاد تندر يف بعض األبنية األخرى،و

  .ها أو تنافرها املتكلّم الذي يستحسن بناًء دون آخر ، وإىل مدى توافق احلركات وجتانس
 كثريا ما وجد إتيان نفس الفعل من بابني خمتلفني، إذ يسمع مضارعه بالضم والكسر معا،وقد عللّ                               -

ذلك باختالف اللّغات،ويف حقيقة األمر يعود هذا التداخل بني األبنية إىل عدم وجود قاعدة مطلقة                                        
لفع                        ا عني  ت  كا حر بني  لفصل  ا ن  بشأ مة  ر عية صا موضو بط  ا تضع ضو ل  . لحمكمة  محد   " يقو أ

حلمالوي     بط                                « ": ا كون الفعل الثّالثي على وزن معني من األوزان الستة املستعملة أمرمساعي وضوا
إذا فال ميكن اجلزم بوجود قاعدة مطلقة تضع ضوابط دقيقة حلركات                        ، ) 1( » الصرفيني ضوابط تقريبية       

هو الضابط األساسي الذي         عني هذه األبنية،ومن أجل هذا فقد عد ضابط السياق الذي يرد فيه البناء            

                                                                                                                                                       
   338ص/  3ج / معجم مقاييس اللّغة : ارس ابن ف: كما ورد عن العني إىل أصل األذن  خطَّ ما بني: الصدغ * 

  .)صدغَ (الصاد والدال وما يثلثهما : باب 
باب  /  410ص / 1ج) /ذيب لسان العرب( لسان اللّسان : ابن منظور : كما ورد عن القميص :  لالسر با* 

 .) سربلَ(السني 
  .  35ص / شذا العرف يف فن الصرف : أمحد احلمالوي )  1



  

  
  
 

حيل مشكلة حركة عني الفعل ألنّ الفعل منفردا ميثّل الصيغة فقط،أماّ السياق فيمثّل الفعل صيغة ومعىن      
لفعل يف                                    ليه لضبط حركة عني ا لتايل فاملعىن الداليل هو املرجع األساسي الذي ينبغي الرجوع إ وبا

ملضارع     لغة دقيقة            . ا لعربية  لغتنا ا الحتماالت                    ولكي تكون  وا لالفتراضات  بلة  قا غري  مها  أحكا يف 
وقواعدها تتسم بالثّبات واالطّراد فالبد من وضع معجم سياقي لألفعال الثّالثية يرفع عنها كلّ اإلام                           

ه        كد أ ما  ا  س    " وهذ لنحا ا قوله   " مصطفى  نوسة                  « : يف  ملأ ا فعال  لأل معجم   عمل  يف  ن  إذ حللّ  ا فليس 
وإمناّ احللّ الصحيح يكمن يف إجياد            ، ل إحصاء لألفعال ثنائية الباب أوالعني  املستخدمة يف اللّغة أو يف عم

  .   )1(»معجم سياقي لألفعال الثّالثية يرفع عنها اإلام ويزيل الشك ومينح اللّغة ثباتا واطّرادا 
  :وهو على نوعني ]فَعلَلَ[أماّ بالنسبة للفعل الرباعي ارد فقد حدده الصرفيون ببناء واحد متثّل يف    

مضعف وغري مضعف وإن كان غري املضعف هو األصل،وقد أحلقت به أبنية كثرية مساعية وقياسية                               
  .وإن كانت القياسية هي األصل واألصح 

إذا كان بناء الفعل الرباعي ارد قد مثل أمهية كبرية بالنسبة للّغويني القدماء لوروده كثريا يف كالم              -
يف   ة سببار التكنولوجي الذي عرفته البشري             اليوم أيضا ميثّل أمهية قصوى كان للتطو              أصبح العرب فإنه      

         ى إىل تعدا أدمم لفعل          هد مصادره واشتقاقا ت         ذلك  امسه    املأخوذ من     ) تلْفَن  (  ،وخري مثال على ذلك ا
  .) صصةً خو( بدل )خصخصةً (الذي عد مصدره ) خصخص (وكذا الفعل ) التليفون(األجنيب 

ردة فإنّ الصرفيني أدركوا مدى كثرا لكثرة ورود األمثلة                                               أماّ بالنسبة ملعاين األبنية الصرفية ا
عليها فكان احللّ بالنسبة هلم لوضع معان دقيقة هلذه األبنية هو استقراء وإحصاء األفعال اليت تنتمي إىل 

         م           دائرة املضمون الوهذه حماوالت تقريبية غري دقيقة وغري مضبوطة بقواعد                    احد، وقد كانت حماوال
ليت ترد فيها هذه األبنية من جهة ومن جهة أخرى                                       ثابتة كوم مل يأخذوا بعني االعتبار السياقات ا

ليت حتدد يف حقيقة األمر اعتمادا على أمرين                                   وا لبناء  داللة الصيغة وداللة          : عدم إدراكهم لداللة ا
ة عدم مراعام خلصوصية منو اللّغة العربية ومسايرا للمستجدات اليت يعرفها                         السياق،و من جهة ثالث         

  .اإلنسان يف كلّ حلظة إذ هذا التطور حتما سيوافقه التغيري يف املعاين واألبنية معا 
لفكرة جماال أرحب وأوسع،إذ عملوا على حتديد                                          حملدثني هلذه ا ومن هذا املنطلق كان لتصور ا

داللية لألفعال بدل البحث يف معانيها مفردة،وقد قسموا هذه ااالت إىل جمال احلاالت                                   ااالت ال      
واحلركات واملواقف واألعمال،وهي كلّها تتعلّق يف مضموا بوصف الفاعل وحتديد أثره يف الوسط                                     

                                                
  . 30ص /  30العدد ) / عني املضارع بني الصيغة و الداللة ( مصطفى النحاس : جملة اللّسان العريب  ) 1



  

  
  
 

 ق  و  ل  77 ) …مكَانا واللّه أَعلَم  رــقَالَ أَنتم ش...  (  قَالَ
 ق  و  ل  78 )...رياـكَبِ ه أَبا شيخاقَالُواْ يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَ (  قَالُواْ
 ق  و  ل  79 ) ...دناـقَالَ معاذَ اللّه أَن نأْخذَ إِالَّ من وج (  قَالَ
 ق  و  ل  80 )... واْ أَنَّ أَباكُمـريهم أَلَم تعلَمـكَبِ قَالَ... (  قَالَ
 ق  و  ل  81 ) ...رقــس نَّ ابنكواْ يا أَبانا إِـفَقُولُ...  (  قُولُواْ
 ق  و  ل  83 ) ... كُم أَمراـت لَكُم أَنفُسـقَالَ بلْ سولَ (  قَالَ
 ق  و  ل  84  )..وابيضت عيناه وقَالَ يا أَسفَى علَى يوسف..(  قَالَ
 ق  و  ل  85 )...فــر يوســــقَالُواْ تاهللا تفْتأُ تذْكُ(  قَالُواْ
 ق  و  ل  86 ) ...ي إِلَى اللّهــقَالَ إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِ (  قَالَ
 ق  و  ل  88 ) ...زـفَلَما دخلُواْ علَيه قَالُواْ يا أَيها الْعزِي... (  قَالَ
 ق  و  ل  89 )...يهم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخـقَالَ هلْ علمت (  قَالَ
 ق  و  ل  90  ) ...قَالُواْ أَإِنك لَأَنت يوسف قَالَ أَناْ يوسف (  قَالُواْ
 ق  و  ل  90 ) ..ناـأَخي قَد من اللّه علَي أَناْ يوسف وهذَا..(  قَالَ
 ق  و  ل  91  ) خاطئنيلَ نا وإِن كُناـلَقَد آثَرك اللّه علَي ...(  قَالُواْ
 ق  و  ل  92 )... قَالَ الَ تثْريب علَيكُم الْيوم يغفر اللّه لَكُم (  قَالَ
 ق  و  ل  94 )...وهم إِني لَأَجِد رِيح يوسفــقَالَ أَب... (  قَالَ
 ق  و  ل  95 ) مِــيك لَفي ضالَلك الْقَدــقَالُواْ تاللّه إِن (  قَالُواْ
 ق  و  ل  96  )تعلَمونَ أَعلَم من اللّه ماالةأَلَم أَقُل لَّكُم إِني قَالَ(  قَالَ
 ق  و  ل  97 )نـقَالُواْ يا أَبانا استغفر لَنا ذُنوبنا إِنا كُناخاطئي(  قَالُواْ

 ق  و  ل  98 )ُ ..م ربي إِنه هو الْغفُورقَالَ سوف أَستغفر لَكُ(  قَالَ

 ق  و  ل  99 ) نـواْ مصر إِن شاء اللّه آمنِيـوقَالَ ادخلُ... (  قَالَ

 ق  و  ل  100 ) ..وقَالَ يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ... (  قَالَ

 ق  و  ل  108 ) ...إِلَى اللّه علَى بصرية قُلْ هذه سبِيلي أَدعو (  قُلْ

  02  قَتلَ
  ق  ت  ل  09   ) ... وه أَرضاـف أَوِ اطْرحــواْ يوسـاقْتلُ (  اقْتلُواْ
  ق  ت  ل  10 ) ... فـم الَ تقْتلُواْ يوســقَالَ قَآئلٌ منه (  تقْتلُواْ

04  قَد  

تقَا ...(  قَدبتاسوبن دم هيصقَم تقَدو ابق  د  د  25 ) ..ٍرـالْب  
قُد  ) ...يصـإِن كَانَ قَمقَتدلٍ فَصن قُبم قُد ق  د  د  26 )...ه  
قُد  ) يصإِنْ كَانَ قَمـوم قُد ـهترٍ فَكَذَببق  د  د  27 )...ن د  



  

  
  
 

      خلارجي؛فتحد لبيولوجية والفيزيولوجية،وحتدد حركته يف مجيع اجت                              ا اهاا   د حالته السيكولوجية وا
إخل  كما حتدد أعماله العضوية واللّفظية وحتدد                  ... سريعة،بطيئة،قوية،خفيفة         ، أفقية،عمودية      : وأمناطها    

  .  إخل ...أيضا مواقفه املختلفة من حب وإيثار وطلب ونفور و استنكار 
حلديث أزيل من خالله الل                                     لعريب ا للّساين ا لبحث ا لتصنيف أثر عميق يف ا بس عن  وقد كان هلذا ا

ء                     تصنيف بعض األفعال املنتمية إىل بناء معين خاصة بنا الذي مل خيتص مبعىن من        ] فَعلَ [ قضية عدم 
لبىن تلفّظا،واللّغة العربية جتنح يف                                       املعاين لورود األمثلة عليه معبرة عن مجيع املعاين باعتباره أخف ا

بنية عن املعاين املوضوعة هلا  وخاصة          طبيعتها إىل إيثار اخلفّة من جهة،ومن جهة أخرى خروج هذه األ
وسوف يتضح هذا األمر أكثر عند            . عندما تندرج يف سياق نصي حماط بظروف قولية وفعلية وتارخيية       
ليت أجريت على سورة يوسف                       لتطبيقية ا ونظرا لكثرة أفعاهلا         –عليه السالم     –التعرض إىل الدراسة ا

صنفت ضمن جماالت خمتلفة،وكان هلذا التصنيف دور كبري يف                وكثرة أمناط أبنيتها وكثرة معانيها،فقد
حركية النص،وتفاعل أحداثه،وبروز بعض الدالالت اازية اليت مل يتم التعرف عليها إالّ من خالل                                         

هدفه التعبري عن التفريعات         ، ) 1( هذا التصنيف،وقبل ختام هذا املبحث البد من عرض خمطّط شكلي                    
  .  املختصة بااالت املختلفة املذكورة سابقا الداللية للفعل و

  حــــالة                                          
    حــــركة                 الداللة التفريعة  للفعل

  مــــوقف                                          
  عمــــل                                          

  ) : دراسة تطبيقية ( أبنية األفعال اردة : ملبحث الثاين ا
  ) : ةحتليلي –دراسة إحصائية ( الثية اردة أبنية األفعال الثّ: أوال 
ملنشط                                         وا نيها  ألساسي ملعا ك ا حملر للّغوية؛كونه ا وا األدبية  لنصوص  ا يف بناء  كبرية  مهية  أ للفعل 

ن جهود اللّغويني والنحويني يف حماوالم للوقوف على حقيقته وبيان       ألحداثها  لذا نال احلظّ األوفر م
  . أبنيته واستعماالته املختلفة ودالالته املتنوعة 

ومنهج البحث حيتم القيام بالدراسة الصرفية اليت من شأا تصنيف األفعال الواردة يف السورة وفق                                         
ليت تتوزع يف كتب                  مث حماولة التعرف على         -القدمية واحلديثة       -اللّغة والنحو     األبنية الصرفية املتنوعة ا

                                                
 . 34ص / املكون الداليل للفعل يف اللّسان العريب : أمحد حساين )  1



  

  
  
 

ليت تدلّ عليها هذه األبنية من خالل سياقاا يف السورة                             مع االستشهاد لكلّ مبىن         املعاين الصرفية ا
  .معىن و

وكما هو واضح فقد متّ اختيار منوذج من الكتاب املقدس للتطبيق ؛ كون لغته هي اللّغة العربية يف                                   
مل أطوارها وأمسى مراتبها،وسنبدأ حتليلنا بأمناط األفعال اردة نصنفها أوال حسب أبنيتها وثانيا                                      أك  

لقدماء                                      لصرفيون ا وضعها ا ليت  بط ا لضوا إىل ا لنظر  وذلك با لثا حسب جماالا  وثا حسب دالالا 
  . واحملدثون لتبيان داللة تلك األبنية

أنّ أبنية األفعال اردة يساعد يف تبيان دالالا املادة املعجمية                              وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل                   
ض إىل استقراء      عرلتطرق إىل تصنيفها  البد من الت          ألفعاهلا املفضية إىل حتديد جماالا الداللية،وقبل ا                     

ورودا      مبختلف أبنيتها لتوضيح أي األبنية أكثر    –عليه السالم–وإحصاء األفعال اردة يف سورة يوسف
  . ومن مثّة يتبني لنا مدى مطابقة آراء اللّغويني مع ما توصل إليه البحث 

رد ورودا واسعا قدر                                              ليت قمنا ا،فإنه تبني ورود الفعل الثّالثي ا وتبعا للدراسة اإلحصائية ا
   :وسيتم إيراد تواتره كما يلي .فعال على اختالف صيغه )  330(بثالث مائة  وثالثني 

  ] :لُيفْع –ُيفْعل -ُيفْعل=[بناء فَعلَ
هذا األمر من خالل االستخدام                                            لعربية استعماال،وقد تأكّد  بنية األفعال ا لبناء أكثر أ عد هذا ا
،ويعود    ) 298( ومثانية وتسعني مرة        إذ قدر تواتره مبائتني           –عليه السالم     -ع له يف سورة يوسف    اس الو  
ع له خلفّته وسعة التصرف فيه، واجلدول التايل يوضح مقدار ورود األفعال        ب هذا االستخدام الواسبس

  .  اردة على هذا البناء مبختلف أشكاله مع مراعاة ترتيبها ترتيبا هجائيا
  : حــــــرف اهلمـــزة 

  التواتر  الفعل
املثال كما ورد 

ورةيف الس  
  رقمها  ةــــــــــــــــــاآلي

ة األصلية املاد
  ثالللم

  13  أَتى

  أ  ت  ى  48  ) ...ع شدادـد ذَلك سبـي من بعـثُم يأْت (  يأْتي
 أ  ت  ى  49  ) ...ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام فيه يغاثُ الناس(  يأْتي

 أ  ت  ى  50  .) ..وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه فَلَما جاءه الرسولُ (  ائْتونِي
 أ  ت  ى  54  ) ...وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه أَستخلصه لنفِْسي (  ائْتونِي
 أ  ت  ى  59  ) ...مـُن أَبِيكـم ونِي بِأَخٍ لَّكُمـقَالَ ائْت... (  ائْتونِي
 أ  ت  ى  60  )...ي ندـفَإِن لَّم تأْتونِي بِه فَالَ كَيلَ لَكُم ع (  تأْتونِي
ونتؤقًا.. (  تثوم ونتؤى تتح كُمعم لَهسأُر أ  ت  ى  66  ) ..ِ قَالَ لَن 



  

  
  
 

 أ  ت  ى  66  ) ...مــاطَ بِكُـي بِه إِالَّ أَن يحـلَتأْتننِ... (  تأْتننِي
 أ  ت  ى  83  )... اـيعي بِهِم جمـعسى اللّه أَن يأْتين... (  يأْتينِي
أْتأَبِيـفَأَلْقُ... (  ي هجلَى وع ي وهصب أْتاـيأ  ت  ى  93  ) ...ر 
 أ  ت  ى  93  )  نـم أَجمعيـكُــونِي بِأَهلــوأْت ... (  أْتونِي
مهيأْتت  ) ذَابِ اللّهع نةٌ ميغَاش مهيأْتواْ أَن تنأ  ت  ى  107  ) ... أَفَأَم 
مهيأْتونَ (…  ترعشالَ ي مهةً وتغةُ باعالس مهيأْتت أ  ت  ى  107  ) أَو 

  04  أَخذَ

  أ  خ  ذ  76  ) لكـالْم نِـأْخذَ أَخاه في ديـما كَانَ لي...(  يأْخذَ
  أ  خ  ذ  78  ) من الْمحِسنِني فَخذْ أَحدنا مكَانه إِنا نراك... (  خذْ
  أ  خ  ذ  79  )... دناـاذَ اللّه أَن نأْخذَ إِالَّ من وجـقَالَ مع(  نأْخذَ
  أ  خ  ذ  80  )....كُم ـأَلَم تعلَمواْ أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَي..(  أَخذ

  09  أَكَلَ

أْكُلَهأْكُلَ..(  يأَن ي افأَخلُونَوغَاف هنع مأَنتو الذِّئْب أ  ك  ل  13  ) ه  
الذِّئْ (  أَكَلَه أَكَلَه نُبـُقَالُواْ لَئ حنبـوصع أ  ك  ل  14  )...ةٌـَن 
أَكَلَه  )...الذِّئْب ا فَأَكَلَهناعتم ندع فوسا يكْنرتأ  ك  ل  17  ) ..و 
 أ  ك  ل  36  ) ..وق رأْسي خبزا تأْكُلُ الطَّير منهأَحملُ فَ...(  تأْكُلُ
 أ  ك  ل  41  )..الطَّير من رأْسه اآلخر فَيصلَب فَتأْكُلَُأمَّا ..(  تأْكُلُ
أْكُلُهـين  )...انمس اتقَرب بس نأْكُلُهـي افجع أ  ك  ل  43 )...ع 
أْكُلُهـين  )...انمس اتقَرب بس نأْكُلُهـيافجع أ  ك  ل  46 …)ع 

 أ  ك  ل  47 ) ...فَذَروه في سنبله إِالَّ قَليالً مما تأْكُلُون... (  .تأْكُلُون
أْكُلْني  )..نلَه متما قَدم أْكُلْنونََّ ينصحا تميالً مك  لأ   48  )إِالَّ قَل  

ر03  أَم  

  ر   م  أ   32  …)ن ــلَيسجن ولَئن لَّم يفْعلْ ما آمره... (  آمره
رأَم  ) ... بـأَمعأَالَّ ت ـُر   ر  م  أ    40  ) ...اهـــدواْ إِالَّ إِيـ

مهرأَم  ) وهأَب مهرثُ أَميح نلُواْ مخا دلَمر  م  أ    68  ) ...مــو  
  :حــــــــرف البــــاء 

  أ  ب  د   76  ) ...هـلَ وِعاء أَخيـم قَبـدأَ بِأَوعيتهِـفَب  (  بدأَ  01  بدأَ

  02  بدا
  و ب  د    35  )...لَيسجننه ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ اآليات(  بدا

  ب  د  و  77  ) ...ه ولَم يبدهاـسف في نفِْسفَأَسرها يو...(  يبدها
  ب  غ  ي  65  ) ...قَالُواْ يا أَبانا ما نبغي هذه بِضاعتنا ردت..(  نبغي  01  بغى
  ب  ك  ى  16  )ونَــــاء يبكُــاؤواْ أَباهم عشـوج (  َبكُونَ  01  بكَى



  

  
  
 

  ب  ل  غ  22  ) ...ده آتيناه حكْما وعلْماــا بلَغَ أَشولَم (  بلَغَ  01  بلَغَ
  :حـــــرف التـــــاء

كر02  ت  
  ت  ر  ك  17 )..ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسف عند متاعنا .إِ..(  تركْنا
كْتركْ... (  تري تونَ بِـإِننمؤمٍ الَّ يلَّةَ قَوم تت  ر  ك  37  ) ...اللّه  
  .ال يوجد : حـــــرف الثــاء 

  :حـــــرف اجليـــــم 

  11  جاء

  ي  ء  ج   16 )... ونَــاء يبكُـم عشـاؤواْ أَباهـوج (  جاؤواْ
  ي  ء  ج   18  ) ... ذبٍـدمٍ كَـِآؤوا علَى قَميصه بـوج (  جاؤواْ
اءتج  ) يس اءتجهولْولَى دفَأَد مهارِدلُواْ وسةٌ فَأَرء ي  ج    19 )..ار 

اءهولُ... (  جسالر اءها جفَلَم كبإِلَى ر جِعء ي  ج    50  )...قَالَ ار 

 ء ي  ج    58  ) ... وجاء إِخوةُ يوسف فَدخلُواْ علَيه فَعرفَهم (  جاَء

 ء  ج  ي  72  )  بعريٍ وأَناْ بِه زعيم ن جاء بِه حملُـمول ... (  جاَء

 ء  ج  ي  73  ) ..د في اَألرضِـلَقَد علمتم ما جِئْنا لنفِْس...(  جِئْنا

 ء  ج  ي  88  ) ... ةـا وأَهلَنا الضر وجِئْنا بِبِضاعـَمسن...(  جِئْنا

 ء ج  ي   96  ) ...هـاه علَى وجهِـأَن جاء الْبشري أَلْقَ فَلَما (  جاء

 ء  ج  ي  100  ) ...زغَـاء بِكُم من الْبدوِ من بعد أَن نج...َ(  جاء

ماءهج  )  ...اءهـججا فَننرصن ـمشن نم ء ج  ي   110  )... اءـي 

  03  جزى

  ج  ز  ي  22   )  ...  حكْما وعلْما وكَذَلك نجزِيآتيناه ...(  نجزِي
 ج  ز  ي  75  ) َ زِي الظَّالمنيـذَلك نجـكَ و جزاؤهـفَه..(  نجزِي

 ج  ز  ى  88   ) ... زِيـآ إِنَّ اللّه يجـدق علَينـَوتص... (  يجزِي

  05  جعلَ

لُوهعجواْ ... (  يعمأَجو بالْج ةابي غَيف لُوهعجج  ع  ل  15  ) ...أَن ي  
 ج  ع  ل  55   ) ...اجعلْنِي علَى خزآئنِ اَألرضِ إِني حفيظٌ...(  اجعلْنِي
 ج  ع  ل  62  ) ... مـلَعلَّه اجعلُواْ بِضاعتهم في رِحالهِم.. (  اجعلُواْ
ـَزهم بِجهـا جهـَفَلَم (  جعلَ  ج  ع  ل  70   )...لَـازِهم جعـ
 ج  ع  ل  100  ) ...بي ا وقَد أَحسنـًحقّ يـِا ربـَقَد جعلَه(  جعلَها

صر01  ح  تصرال(  ح ا أَكْثَرمنِيـومؤبِم تصرح لَواسِ وـنح  ر  ص  103   )  ن  
دص01  ح  مدتصح  ) ...فَممدتصـــفَ ا حهلنبي سف وهح  ص  د  47  ) ... ذَر  
نصونَ  01  حنصحت  )... نلَه متما قَديالًَّ ماإِالَّ قَلمونَ منصحح  ص  ن  48  )  ...ت  



  

  
  
 

كَم01  ح  كُمكُ... (  َححي نيـأَوماكالْح ريخ وهي ول اللّه ح  ك  م  80  ) َ م  
  ح  م  ل  36  ) ..ي خبزاـلُ فَوق رأْسـي أَرانِي أَحمـإِن..(  أَحملُ  01  حملَ

  : ـاء حـــــرف اخلــــ
  خ  و  ن  52   ) ...بِـه بِالْغيـْي لَم أَخنـِم أَنـذَلك ليعلَ (  أَخنه  01  خانَ
رواْ  01  خرلَى الْ..(  خع هيوأَب فَعراودجس واْ لَهرخشِ ورخ  ر  ر  100   ) ...ع  

جر01  خ  جراخ  )..أَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قَالَتـوهنخ  ر  ج  31  ) ..ر  
  خ  ل  ى  09  ) ..اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم (  يخلُ  01  خلَى

لَصلَ  01  خواْخص  ) ـفَلَمأَسيتـا اسلَصخ هنـواْ مجِيخ  ل  ص  80  ) ...اـواْ ن  
اف01  خ  افلُونَ.. (  أَخغَاف هنع مأَنتو الذِّئْب أْكُلَهأَن ي افأَخخ  و  ف  13  )و  

  :ال دــحـــــرف الــ

  09  دخلَ

  د  خ  ل  36  )...انَـن فَتيــه السجــلَ معـودخ (  دخلَ
 د  خ  ل  58  ) ... وجاء إِخوةُ يوسف فَدخلُواْ علَيه فَعرفَهم (  دخلُواْ

 د  خ  ل  67  ) ... وقَالَ يا بنِي الَ تدخلُواْ من بابٍ واحد  (  تدخلُواْ

 د  خ  ل  67  ) ... رقَةــَوابٍ متفـواْ من أَبـوادخلُ... (  ادخلُواْ

 د  خ  ل  68   …) مـأَبوه ْـولَما دخلُواْ من حيثُ أَمرهم (  دخلُواْ

 د  خ  ل  69  ) ...  ولَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيه أَخاه (  دخلُواْ

 د  خ  ل  88  ) ...  يها الْعزِيزا دخلُواْ علَيه قَالُواْ يا أَـفَلَم (  دخلُواْ

 د  خ  ل  99  ) ...يه أَبويهفَلَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَْ (  دخلُواْ

 ل  خد    99  ) واْ مصر إِن شاء اللّه آمنِنيــوقَالَ ادخلُ...(  ادخلُواْ

  02  دعا
  د  ع  و  33  ) ..إِلَيه ب إِلَي مما يدعوننِيب السجن أَحر..َ(  يدعوننِي

  د  ع  و  108  ) ...قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصرية (  أَدعو
   :ذال حـــــرف الــــ

02  ذَكَر  
  ذ  ك  ر  42  )ربك فَأَنساه الشيطَانُ ذكْر ربه اذْكُرنِي عند..(  اذْكُرنِي
ذْكُرا ..(  تضركُونَ حى تتح فوسي ذْكُرأُ تفْتذ  ك  ر  85  ).. ت  

  ذ  ر  و  47  )... فَذَروه في سنبله إِالَّ قَليالً فَما حصدتم...(  ذَروه  01  ذَرا

ب05  ذَه  
  ذ  ه  ب  13 ) ...اْ بِهوــزننِي أَن تذْهبـي لَيحـالَ إِنقَ  (  تذْهبواْ
 ذ  ه  ب  15  ) ...واْ أَن يجعلُوهـواْ بِه وأَجمعـفَلَما ذَهب (  ذَهبواْ
 ذ  ه  ب  17  ) ... فـا يوسـإِنا ذَهبنا نستبِق وتركْن ... (  ذَهبنا



  

  
  
 

 ذ ه ب  87   )...وسف وأَخيهيا بنِي اذْهبواْ فَتحسسواْ من ي (  اذْهبواْ
 ذ  ه  ب  93  ) .. اذْهبواْ بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِي (  اذْهبواْ

  : راءـــرف الـــــحــ

  رأََى
  

13  
  

تأَيد... (  رأَح تأَيي رإِن شكَـعكَو اـــرى  أر    04 ) ...ب  
مهتأَير  ) ...الشيواجِدي سل مهتأَير رالْقَمو سـمى  أر    04 )  ن 

 ى  أر    24 ).. ربه انَــوهم بِها لَوال أَن رأَى بره ... (  رأَى

 ى  أر    28  ) . ..رٍـــن دبـد مـفَلَما رأَى قَميصه قُ (  رأَى

 ى  أر    30 )ضالَلٍ مبِنيٍُ  ا يفِا إِنا لَنراهقَد شغفَها حب... (  نراها

هنأَين... (  رأَيا رـَفَلَمهنرأَكْب ن هقَطَّعو هيدـأَي ى  أر    31 ) ...ن 

 ى  أر    35 )  ... اتــثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ اآلي (  رأَواْ

 ى  أر    36 )... راـ أَعصر خمأَراين قَالَ أَحدهمآ إِني... (  أَرانِي

 ى  أر    36 ) ... ي خبزاـِإِني أَرانِي أَحملُ فَوق رأْس ... (  أَرانِي

اكرن  )  ...ا نإِن هأْوِيلا بِتئْنبِسنِيـنحالْم نم اكـرى  أر    36  ) ن 

 ى  أر    43 ) ...قَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات سمانو (  أَرى

 ى  أر    59 )...رـلَ وأَناْ خييـي أُوفي الْكَأَالَ ترونَ أَن..(  ترونَ

 ى  أر    78  ) فَخذْ أَحدنا مكَانه إِنا نراك من الْمحِسنِني...(  نراك

عج05  ر  

…)  رجِعأَ مــي أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهـلَّعلِّ ...   ر  ج  ع  46  ( 
جِعأَر  )..ةوسالُ النا بم أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعر  ج  ع  50 )..قَالَ ار 

 ج  عر    62 )  ونَـيرجِع إِذَا انقَلَبواْ إِلَى أَهلهِم لَعلَّهم... (  يرجِعون

 ر  ج  ع  63 ) ... واْ يا أَباناــفَلَما رجِعوا إِلَى أَبِيهِم قَالُ (  رجِعوا

 ر  ج  ع  81  ) ..اناـَواْ يا أَبـم فَقُولُـارجِعواْ إِلَى أَبِيكُ ...(  ارجِعواْ

عت01  ر  عترا(  يإِنو بلْعيو عترا يا غَدنعم لْهسأَر ظُون لَهافر  ت  ع  12  ) لَح  

د03  ر  

 َتدر  ) هتاعواْ بِضدجو مهاعتواْ محا فَتلَمـور  د  د  65  ) ... م  
 َتدر  )  ...تدا رنتاعبِض هذي هغبا نا مانا أَبر  د  د  65 ) ...ي 
دري  ) ...شن نم يجالَـفَناء وأْسب دراــ ير  د  د  110 ) ... ن 

قز01  ر  قَانِهزرإِالَّ (  ت قَانِهزرت اما طَعيكُمأْتا قَالَ الَ يكُمأْتبر  ز  ق  37  ) ...ن  

فَع02  ر  
فَعرفَ... (  نرــنشن نم اتجرد ر  ف  ع  76 )... اءـــع  
فَعر  ) وأَب فَعرورخشِ ورلَى الْعع هايدجس ر ف  ع  100 ) ...واْ لَه  



  

  
  
 

 : زايــــــــرف الـــح

عرونَ  01  زعرزت  ) مدتصا حا فَمأَبد نِنيس عبونَ سعرزز  ر  ع  47  ) ...قَالَ ت  
 :  نــــــرف السيـــــح

ارواْ  01  سِسريِس... (  يي ـأَفَلَمواْ فنظُريضِ فَيواـي اَألرس  ي  ر  109 ) ... ر  

  03  سأَلَ

أَلْهاس  )  ...يـفَاسالالَّت ةوسالُ النا بم أَلْه نس  ا  ل  50  ) ...قَطَّع  
 س  ا  ل  82 ) ...رــةَ الَّتي كُنا فيها والْعيـواسأَلِ الْقَري (  اسأَلِ
مأَلُهست  ) سا تموكْرإِالَّ ذ ورٍ إِنْ هأَج نم هلَيع مس  ا  ل  104  ) ...أَلُه 

نج03  س  
نجسي  ) ... ع أَو نجسيـإِالَّ أَن يأَل ـــذَابس  ج  ن  25  )  م  
ننجسي  ) ...لَئـوفْعي هـن لَّمرا آملْ م جسـلَينس  ج  ن  32 ) ...ن  

قر03  س  

يهننجس  ) ... عن بـماتاْ اآليأَوا رم د هننجسس  ج  ن  35  ) ... لَي  
رِقسلُ (  ين قَبم لَّه أَخ قرس فَقَد رِقسس  ر  ق  77   )  ...قَالُواْ إِن ي  
قرلُ (  سن قَبم لَّه أَخ قرس فَقَد رِقسر  ق س   77 )...قَالُواْ إِن ي 
قرس  ) ...نا إِنَّ ابانا أَبـيك اسنهِدا شمو قس  ر  ق  81 ) ... ر 

  س  ق  ى  41 ) ...راــخم ا أَحدكُما فَيسقي ربهـأَم... (  يسقي  01  سقَى
  : نحــــــرف الشيــــ

  06  شاَء

  ش  ي  أ  56 ) ...اءــثُ يشـحي اــيتبوأُ منه...  (  يشاء
 ش  ي  أ  56 )...يع أَجرـنصيب بِرحمتنا من نشاء والَ نض (  نشاء

 ش  ي  أ  76 )..ع درجات من نشاءـإِالَّ أَن يشاء اللّه نرفَ..(  يشاء

 ش  ي  أ  76 ) ... كُلِّ وقـاء وفَـَنرفَع درجات من نش (  نشاء

 ش  ي  أ  100  )...اء إِنه هو الْعليمـَيش ربي لَطيف لِّما ِإّن (  يشاء

ـَرد بأْسنـفَنجي من نشاء والَ ي... (  نشاء  ش  ي  أ  110 )... اـ

  ش  ر  ي  20 ) ... م معدودةــوشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراه (  شروه  01  شرى

رع02  ش  
  ش  ع  ر  15  )  رونَـلَتنبئَنهم بِأَمرِهم هذَا وهم الَ يشع... (  يشعرونَ
ـُأَو تأْتيهم الساعةُ بغتةً وهم الَ يشع (  يشعرونَ   ش  ع  ر  107 )  رونَـ

فغا  01  شفَهغش  ) ...ا حفَهغش بِنيٍقَدالَلٍ مي ضا فاهرا لَنا إِنش  غ  ف  30 ) ب  
كَرونَ  01  شكُرشي  ) ...لَكأَكْثـو كُـَنشاسِ الَ يالن ونَــرش  ك  ر  38 ) ر  
  ش  ك  و  86 ) ...ي إِلَى اللّهـو بثِّي وحزنِـقَالَ إِنما أَشكُ (  أَشكُو  01  شكَا

  : ادحـــــرف الصــــــ



  

  
  
 

رب01  ص  بِريِص  ) ...م هـإِنتبِـن ييِصــقِ وفَإِنَّ اللّه ص  ب  ر  90 )... ر  
  ص  ب  و  33    ) الْجاهلني ن منـب إِلَيهِن وأَكُـأَص...  (  أَصب  01  صبا

فر03  ص  

رِفصنل  ) ...صناءــلشالْفَحوَء والس هنع ص  ر  ف  24 )  ... رِف  
رِفصت  ) ...صإِالَّ تـوهدي كَينع ـــرِف ص  ر  ف  33 …)ن  
فرص  ) ... ـفَصهإِن نهدكَي هنع فر مالس وـهص  ر  ف  34  )يع  

 قد01  ص  قَتدص  ) … ــفَصم وهو قَتبِ نـدص  د  ق  26  )... نيـالكَاذ  

لَب01  ص  لَبصا..(  يأَمو هأْسن رم رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصفَي رص  ل  ب  41  )..اآلخ  
  .ال يوجـد :  حــرف الضـاد 
  : حــرف الطـاء 

ح01  طَر  وهحلُ (  اطْرــاقْتوسـواْ يحأَوِ اطْر اـفضأَر ط  ر  ح  09 ) ...وه  
  :حـــــرف الظــــــاء 

02  ظَن  
قَ (  ظَننِـوا اذْكُرمهناجٍ من هأَن ي ظَنلَّذظ  ن ن  42 ) ...يتالَ ل  
  ظ  ن  ن  110  ) ... كُذبواْ جاءهم نصرنا وظَنواْ أَنهم قَد ...(  ظَنواْ

  :حـــــرف العيــــــن 

دب02  ع  
  ع  ب  د  40 ) ..  أَسماء سميتموهاما تعبدونَ من دونِه إِالَّ (  تعبدونَ
ـُر أَالَّ تعبـأَم... (  تعبدواْ   ع  ب  د  40  ) ...اهـــدواْ إِالَّ إِيـ

ربونَ  01  عربعت  ) ..بعا تيؤلرل مإِن كُنت اييؤي رونِي فع  ب  ر  43 ) ونَـُأَفْت  

فر02  ع  
مفَهرع  ) ومفَهرفَع هلَيلُواْ عخفَد فوسةُ يواء إِخع  ر  ف  58 ) ...ج  

  ع  ر  ف  62 …) اــــيعرِفُونه مــــلَعلَّه ...(  اعرِفُونهيَ

رص02  ع  
رصي... (  أَعآ إِنمهدا قَالَ أَحرمخ رصانِي أَعع  ص  ر  36  ) ... أَر  

  ع  ص  ر  49  ) وفيه يعصرون اسـَّاثُ النــفيه يغ. .. (  يعصرون

  02  عقَلَ
  ع  ق  ل  02  ) ونَــاه قُرآنا عربِيا لَّعلَّكُم تعقلُـإِنا أَنزلْن(  تعقلُونَ
  ع  ق  ل  109 )  ونـواْ أَفَالَ تعقلُـاتقَ نــخير لِّلَّذي ... (  تعقلُونَ

  غ  ف  ر  92  ) الراحمني الْيوم يغفر اللّه لَكُم وهو أَرحم...(  يغفر  01  فَرغَ
  :حــــــرف الفـــــاء 

حواْ  01  فَتحفَت  ) هاعتواْ محا فَتلَمـومهتاعواْ بِضدجو ف  ت  ح  65 ) ... م  
  ف  ص  ل  94 )... مــــالْعري قَالَ أَبوه لَتـولَما فَص (  فَصلَت  01  فَصلَ
  ف  ع  ل  32 )...نـــلَيسجن ولَئن لَّم يفْعلْ ما آمره... (  يفْعلْ  02  فَعلَ



  

  
  
 

  ف  ع  ل  89 )...  م ما فَعلْتم بِيوسف وأَخيهـهلْ علمت قَالَ(  فَعلْتم

02  فَقَد  
  ف  ق  د  71 ) دونَــم ماذَا تفْقـواْ وأَقْبلُواْ علَيهِــقَالُ (  تفْقدونَ
دفْقــقَالُ (  نفْقــواْ نص ــدالْم اعـوكف  ق  د  72 )...ل  

  حـــــرف القــــــاف

  الَقَ
  

76  
  

  ق  و  ل  04 .) ..تـــف لأَبِيه يا أَبـإِذْ قَالَ يوس  (  قَالَ
 ق  و  ل  05  )... ص رؤياكــي الَ تقْصــيا بن قَالَ (  قَالَ

 ق  و  ل  08  ).. إِذْ قَالُواْ لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منا (  قَالُواْ

 ق  و  ل  10 ) ...واْ يوسفـم الَ تقْتلُــلٌ منهـقَالَ قَآئ (  قَالَ

 ق  و  ل  11 ) ...بانا ما لَك الَ تأْمنا علَى يوسفقَالُواْ يا أَ (  قَالُواْ

 ق  و  ل  13 ) ...هـواْ بِـزننِي أَن تذْهبــالَ إِني لَيحقَ (  الَقَ

 ق  و  ل  14 ) ...بةٌـن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصـقَالُواْ لَئ (  قَالُواْ

 ق  و  ل  17  .) .فـنا ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسيا أَبانا إِ...(  قَالُواْ

 ق  و  ل  18 )...م أَنفُسكُم أَمراـلَكُ ولَتـقَالَ بلْ س... (  قَالَ

 ق  و  ل  19 ) ..قَالَ يا بشرى هذَا غُالَم وأَسروه بِضاعةً... (  قَالَ

 ق  و  ل  21 )...ر المرأَتهــراه من مصـتوقَالَ الَّذي اش (  قَالَ

قَ... (  قَالَت لَك تيه قَالَتـوعـالَ مق  و  ل  23 ) ... اذَ اللّه 

 ق  و  ل  23 )...أَحسن مثْوايربّي ُإٍنه  اذَ اللّهـَقَالَ مع... (  قَالَ

اء... (  قَالَتزا جم قَالَت ـمن كلبِأَه ادًءا أَروق  و  ل  25 )...س 

 ق  و  ل  26 ) ...قَالَ هي راودتنِي عن نفِْسي وشهِد شاهد (  قَالَ

 ق  و  ل  28 ) مـكَيدكُن إِنَّ كَيدكُن عظي قَالَ إِنه من... (  قَالَ

 ق  و  ل  30  )...أَةُ الْعزِيزِ تراوِدوقَالَ نِسوةٌ في الْمدينة امر (  قَالَ

قَالَت  ) ...هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قَالَتق  و  ل  31 ) ...و 

ش...َ(  قُلْنذَا با هم لّهل اشح قُلْنـَو  ق  و  ل  31 )... راـــ

كُ (  قَالَتفَذَل الَّــقَالَت ي لُـننذنتـِميهق  و  ل  32 )... ي ف 

 ق  و  ل  33 ) ...ب إِلَيــن أَحـالَ رب السجــقَ (  قال

 ق  و  ل  36 )… أَرانِي أَعصر خمرا قَالَ أَحدهمآ إِني... (  قَالَ

 ق  و  ل  36  ) ...وقَالَ اآلخر إِني أَرانِي أَحملُ فَوق رأْسي ( قَالَ

 ق  و  ل  37 ) ...نبأْتكُما قَالَ الَ يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِالَّ ( قَالَ



  

  
  
 

 ق  و  ل  42 ) ... وقَالَ للَّذي ظَن أَنه ناجٍ منهما اذْكُرنِي ( قَالَ

 ق  و  ل  43  )...وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات سمان ( قَالَ

 ق  و  ل  44 ) ...لِـقَالُواْ أَضغاثُ أَحالَمٍ وما نحن بِتأْوِي ( قَالُواْ

 ق  و  ل  45 ) ...ةـوقَالَ الَّذي نجا منهما وادكَر بعد أُم (  قَالَ

 ل  ق  و  47 ) ...ن دأَباــع سنِيــونَ سبـقَالَ تزرع ( قَالَ

 ق  و  ل  50 ) ...وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه فَلَما جاءه الرسولُ ( قَالَ

 ق  و  ل  51 )...ف ــقَالَ ما خطْبكُن إِذْ راودتن يوس ( قَالَ

ن ( قُلْنملا عم لّهل اشح لَيـَقُلْنـْا عوٍء هن سق  و  ل  51  )...م 

 ق  و  ل  51 ) ..الْحق حصحص اآلنَالعزِيزِ  قَالَت امرأَةُ...(  لَتقَا

 ق  و  ل  54 ) ...وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه أَستخلصه لنفِْسي (  قَالَ

 ق  و  ل  54 ) فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنك الْيوم لَدينا مكني أَمني (  قَالَ
 ق  و  ل  55 )... نِ اَألرضِــي علَى خزآئـقَالَ اجعلْنِ (  قَالَ
 ق  و  ل  59 )...مـمن أَبِيكُ مـقَالَ ائْتونِي بِأَخٍ لَّكُ... (  قَالَ
 ق  و  ل  61 ) ونَـــراوِد عنه أَباه وإِنا لَفَاعلُـقَالُواْ سن (  قَالُواْ
 ق  و  ل  62 ) ....تيانِه اجعلُواْ بِضاعتهم في رِحالهِموقَالَ لف(  قَالَ
 ق  و  ل  63 )..لُ فَأَرسلْـمنا الْكَي عـقَالُواْ يا أَبانا منِ... (  قَالُواْ
 ق  و  ل  64 ) ...مـم علَيه إِالَّ كَما أَمنتكُـقَالَ هلْ آمنكُ (  قَالَ
 ق  و  ل  65  )...قَالُواْ يا أَبانا ما نبغي هذه بِضاعتَا ردتَ .. (  قَالُواْ
 ق  و  ل  66 ) …قَالَ لَن أُرسلَه معكُم حتى تؤتون موثقًا (  قَالَ
)  قَالَ يلٌـى ما نقُولُ وكــعلَ اللّه الَــقَ...   ق  و  ل  66 (
 ق  و  ل  67 ) ...دـِبنِي الَ تدخلُواْ من بابٍ واح وقَالَ يا (  قَالَ
 ق  و  ل  69 )... ســــإِني أَناْ أَخوك فَالَ تبتئ قَالَ... (  قال
 ق  و  ل  71 ) دونَـــواْ وأَقْبلُواْ علَيهِم ماذَا تفْقــقَالُ (  قَالَ
 ق  و  ل  72 )...ن جاء بِهـع الْملك ولمقَالُواْ نفْقد صوا (  قَالُواْ
ـِقَالُواْ تاللّه لَقَد علمتم ما جِئْنا لنفْس ( قَالُواْ  ق  و  ل  73 )...دـ
 ق  و  ل  74 ) نـــم كَاذبِيـقَالُواْ فَما جزآؤه إِن كُنت ( قَالُواْ
ـِد في رحلقَالُواْ جزآؤه من وجِ ( قَالُواْ  ق  و  ل  75 ) …ه ــ
 ق  و  ل  77 )...لُـْقَالُواْ إِن يسرِق فَقَد سرق أَخ لَّه من قَب ( قَالُواْ



                      
 

 
  

 
 

                      
 

  



  

  
  
 

قُ (  قُد هيصأَى قَما رــفَلَمد بن دق  د  د  28 )...رٍـــم  

02  قَص  
قُصن  ) حــنالْقَص نسأَح كلَيع قُصن ق  ص  ص  03  ) ...صِـن  
صقْصت  ) كتولَى إِخع اكيؤر صقْصالَ ت ينا بق  ص  ص  05 ) ..قَالَ ي  

  02  قَضى
يانــتفْتاَألمر الَّذي فيه تس يـقُض...   )  قُضي   ق  ض  ي  41 ( 
  ق  ض  ي  68 ) ...قَضاها سِ يعقُوبـإِالَّ حاجةً في نفْ ...(  قَضاها

  : حـــــرف الــــكاف 

  28  كَانَ

كُنت  )  ...إِن كُنتي ولافالْغ نلَم هلن قَبـــمك  و  ن  03  ) ن  
  ك  و  ن  07 )..ٌلِّلسائلني ته آياتلَّقَد كَانَ في يوسف وإِخو(  كَانَ

 ك  و  ن  09 ) نـــوتكُونواْ من بعده قَوما صالحي...  (  كُونواْتَ
مكُنت  )  ...الس ضعب طْهقلْتـينيلفَاع مإِن كُنت ةارك  و  ن  10 ) ي 
 ك  و  ن  17 ) ا ولَو كُنا صادقنيت بِمؤمنٍ لِّنـوما أَن...  (  كُنا
ي... (  اوكَانواْ فكَانـوم الــه يــنداهــزك  و  ن  20 )ن 

 ك  و  ن  26 )...دقَتـإِن كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ فَص... (  كَانَ
 ك  و  ن  27 )...رٍ فَكَذَبتـه قُد من دبـوإِنْ كَانَ قَميص (  كَانَ
رِي...(  كُنتفغتاس كإِن ذَنبِكني لئاطالْخ نم ك  و  ن  29 ) كُنت 
ـَلَيسجن ... (  يكُونا  ك  و  ن  32 ) ونا من الصاغرِينـن ولَيكُـ
 ك  و  ن  33 ) نــالْجاهلي ن وأَكُن منـأَصب إِلَيهِ...  (  أَكُن
 ك  و  ن  38 ) ...يٍءـما كَانَ لَنا أَن نشرِك بِاللّه من ش... (  كَانَ
 ك  و  ن  57 ) يتقُونَ ولَأَجر اآلخرة خير لِّلَّذين آمنواْ وكَانواْ(  كَانواْ
ـُُُ ما كَانَ.. (  ُُ كَانَ  نك  و    68  …)غنِي عنهم من اللّه من شيٍءي

 ك  و  ن  69 ) إِني أَناْ أَخوك فَالَ تبتئس بِما كَانواْ يعملُونَ...(  كَانواْ
 ك  و  ن  73 ) كُنا سارِقني ما جِئْنا لنفِْسد في اَألرضِ وما..(  كُنا
مـقَالُ (  كُنتإِن كُنت هآؤزا جمـــواْ فَم ْبِنيو  ن ك   74  ) كَاذ 
 ك  و  ن  76  )...الْملك ذَ أَخاه في دينِـُما كَانَ ليأْخ... (  كَانَ
 ك  و  ن  81 ) ..وما شهِدنا إِالَّ بِما علمنا وما كُنا للْغيبِ.. (  كُنا
ـَريةَ الَّتي كُنا فيهـواسأَلِ الْقَ (  كُنا  ك  و  ن  82 )...اـــ

 ك  و  ن  85  )...تفْتأُ تذْكُر يوسف حتى تكُونَ حرضا ..(  كُونَتَ
 ك  و  ن  85  )نيــالكــــونَ من الْهـأَو تكُ... (  كُونَتَ



  

  
  
 

 ك  و  ن  91   )  لَخاطئني لَقَد آثَرك اللّه علَينا وإِن كُنا ...(   كُنا
 ك  و  ن  97 ) ر لَنا ذُنوبنا إِنا كُنا خاطئنيـِا استغفيا أَبان...(  كُنا
إِذْ...(  كُنت هِميلَد ا كُنتمو واْ أَمعمـأَجمهك  و  ن  102 ) ...ر 
 ك  و  ن  109 ) ...مــعاقبةُ الَّذين من قَبلهِ كَيف كَانَ ...(  كَانَ
 ك  و  ن  111 )...في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي اَأللْبابِ لَقَد كَانَ (  كَانَ
 ك  و  ن  111 ) ...ا يفْترى ولَكن تصديقـًكَانَ حديث ما ...(  كَانَ

02  كَاد  
  ك  ي  د  05 ) ...فَيكيدواْ الَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتك..(  َ يكيدواْ
  ك  ي  د  76  ) ...اهـدنا ليوسف ما كَانَ ليأْخذَ أَخك ...(  كدنا

01  كَذَب  تكَذَب  )يصإِنْ كَانَ قَمـوبن دم قُد ـهتك  ذ  ب  27 )...رٍ فَكَذَب  
  :حــــــرف الــــالم 

نِي  01  الَمنتلُم  )لَقَدو يهنِي فنتي لُمالَّذ كُنفَذَل قَالَت رهدتل  و  م  32 )...او  
  :حــــــرف امليــــم 

ار01  م  ريمن  )  ...لَنأَه ريمنفَـوحناـــا وانم  ي  ر  65 )... ظُ أَخ  
سا  01  منسم  ) ... زِيزا الْعها أَيقَالُواْ ي را الضلَنأَها ونسم  س  س  88 ) ...م  
كَر01  م  ََميع إِذْ...  (  ونَكُرمـُأَجهركُـواْ أَممي مهو ونَـمم  ك  ر  102  ) ر  
رونَ  01  مرمي  )   ...مونَـيه رلَيونَـَعرِضعا مهنع مهم  ر  ر  105 ) ا و  
عن01  م  نِعم  )...نِعا مانا أَبا يانا أَخنعلْ مسلُ فَأَرا الْكَينم  ن  ع  63 ) ..م  
ن01  م  نم  )  ...هذَاـو نـي قَـأَخلَيع اللّه نم م  ن  ن  90  ) ...اـَد  

  :حــــــرف النــــون 

  02  نجا
  ن  ج  و  45 )... ةـوقَالَ الَّذي نجا منهما وادكَر بعد أُم (  نجا
يجن  ) ...جالَـفَناء وشن نم ي أْسب درا ـين  ج  و  110 ) ...ن  

  ن  ز  غ  100 ) ...بعد أَن نزغَ الشيطَانُ بينِي وبين إِخوتي...(  نزغَ  01  نزغَ
ظَروا  01  ننظُرنظُ... (  يضِ فَيي اَألرواْ فِسريي واــأَفَلَمن  ظ  ر  109 ) ...ر  
فَعا  01  نننفَعيأَ ... (  ياه  كْرِمثْوُم نـَسعنفَعن  ف  ع  21 ) ...اـَى أَن ي  

  : حـــــــرف اهلـــــاء 
  د  ي  ـه  52 ) نيـــد الْخائنِـاللّه الَ يهدي كَي وأَنَّ... (  يهدي  01  هدى

م02  ه  
تملَقَ (  هـــومه اــــدبِه مهو بِه م  م  ـه  24 ) ...ت  

هم  ) ... هرأَى بال أَن را لَوبِه مهانَــو هبم  م  ـه  24 )...ر  



  

  
  
 

  
 : الـــواو رف ــح

دج04  و  

  و  ج  د  65 ) ...مـولَما فَتحواْ متاعهم وجدواْ بِضاعته (  وجدواْ
جِدو  )... اؤزج وفَه هلحي رف جِدن وم هآؤزجو  ج  د  75 )... ه  

  و  ج  د  79 )..متاعنا قَالَ معاذَ اللّه أَن نأْخذَ إِالَّ من وجدنا(  وجدنا
الَ... (  أَجِدلَو فوسي رِيح ي لَأَجِدإِن فَنـأَن تونو  ج  د  94 ) د  

فص02  و  
  و  ص  ف  18 ) ونَــا تصفُلَى مـانُ عالْمستع واللّه...  (  تصفُونَ
  و  ص  ف  77 ) ونَـمكَانا واللّه أَعلَم بِما تصفُ أَنتم شر... (  تصفُونَ

   ودــــغري موج: اء ــحرف الي
  298  وع ــــــــــــــــــــــــام                                          

مرة،وورود هذا          ) 33( وقد تواتر هذا البناء يف السورة ثالثة وثالثني                     ] : لُعفْي  -لُعفْي  -لُعفْي =[   لَعفَ   بناء  
لبناء يعد قليال بالنسبة إىل البناء السابق                            لبناء          ] فَعلَ [ العدد من األفعال على هذا ا وكثريا بالنظر إىل ا

فعال على هذا البناء مبختلف          الذي ندر وروده واجلدول اإلحصائي  التايل ميثّل ورود األ   ]فَعلَ[الالّحق
  .  أمناطه يف السورة

  :حــــــرف اهلمــــزة 

  التواتر  الفعل
الفعل كما ورد يف 

  السورة
  رقمها  اآليــــــــــــــــة

املادة األصلية 
  للفعل

  أ  ذ  ن  80 ) ...حتى يأْذَنَ لي أَبِي أَبرح اَألرض فَلَن..(  يأْذَنَ  01  نَذأَ

ن04  أَم  

ـَا لَك الَ تأْمنـيا أَبانا م اْقَالُو(  تأْمنا   م  نأ   11 )...اــ
كُمنقَالَ  (  آم ِكُمنتا أَمإِالَّ كَم هلَيع كُمنلْ آمأ  م  ن  64 )...ه  
كُمنتكُ... (  أَمنتا أَملَىـإِالَّ كَمع ي مـأَخأ  م  ن  64  )...ه  
  م  ن  أ  107 ..) أَفَأَمنواْ أَن تأْتيهم غَاشيةٌ من عذَابِ اللّه(  أَمنواْ

  :  حــــرف البـــــــاء
رِح01  ب  حرأَب  )...فَلَن ضاَألر حري أَبِي أَبأْذَنَ لي ىتح ب  ر  ح  80 ).. ح  

  حـــــــرف احلـــــاء
  ح  ف  ظ  65  ) ...ظُ أَخاناـنا ونحفَـلَر أَهـونمي... (  حنفظ  01  حفظَ

  : حــــــرف الـــــراء 
مح01  ر  محيم..(  رحر ي غَفُوربإِنَّ ر يبر محا رر  ح  م  53  )إِالَّ م  



  

  
  
 

  :حــــــرف السيـــــن 
عم01  س  تعمس  )هِنإِلَي لَتسأَر نكْرِهبِم تعما سس  م  ع  31  )...فَلَم  

  :حــــــرف الشيـــــن 

هِد02  ش  
هِدفِْس...(  شن ننِي عتداور يد  ـش  ه  26 ) ...يـــه  
  د  ـش  ه  81 ) ..وما شهِدنا إِالَّ بِما علمنا وما كُنا.. (  شهِدنا

  : حــــــرف العيـــــن 

عل14  م  

  ع  ل  م  21 )  ر الناسِ الَ يعلَمونَـن أَكْثَولَك....  (  يعلَمونَ
  ع  ل  م  40 ) ونـولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَم...  (  يعلَمون
  ع  ل  م  46  ) لَّعلِّي أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ..(  يعلَمونَ
  ع  ل  م  51 ) ...نا ـــما علمقُلْن حاش للّه ...(  علمنا
لَمعي  ) لَمعيل كبِ ذَليبِالْغ هنأَخ ي لَمع  ل  م  52 ) … أَن  

  ع  ل  م  68 )  ونَـولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَم...  (  يعلَمونَ
  ع  ل  م  73  ) ...دـِلَقَد علمتم ما جِئْنا لنفْس. ..(  علمتم
  ع  ل  م  80 )..مأَباكُم قَد أَخذَعلَيك أَلَم تعلَمواْ أَنَّ..(  تعلَمواْ
ـَوما شهِدنا إِالَّ بِما علمن... (  علمنا   ع  ل  م  81 ) …ا ـ
لَملَ...  (  أَعأَعـوم لَمعا الَ تم اللّه نع  ل  م  86 ) ونَـم  

ونَتلَملَ ... (  عأَعـوم لَمعا الَ تم اللّه نع  ل  م  86 ) ونَـم  
  ع  ل  م  89 .).هلْ علمتم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخيه..(  علمتم
لَما ال... (  أَعم اللّه نم لَمي أَعإِن لَمعع  ل  م  96 )ونََـت  

  ع  ل  م  96  ) تعلَمونََ ا الـني أَعلَم من اللّه مإِ...  (  تعلَمونََ

ع02  لَم  
  ع  م  ل  19  ) ونُــــيعملُ واللّه عليم بِِما...  (  يعملُونُ
  ع  م  ل  69 ) بِما كَانواْ يعملُونَ ـْـفَالَ تبتئس ...(  يعملُون

  : حــــــرف الغيـــــن 
ـَه يغاثُ النــعام في... (  غاثُي  01  غَاثَ   غ  ي  ث  49  ) ...اسـ

  :حــــــرف الفـــــاء 
  يف  ت    85  ) …ف ــقَالُواْ تاهللا تفْتأُ تذْكُر يوس(  تفْتأُ  01  فَتئَ

  : حـــــــرف الـــــالم 
  ل  ب  ث  42  ) سنِني عــفَلَبِثَ في السجنِ بِض...  (  لَبِثَ  01  لَبِثَ



  

  
  
 

ب01  لَع  بلْعي  ) لْعيو عترا يا غَدنعم لْهســأَرل  ع  ب  12 )... ب  
  
  

  : حـــــــرف اليـــــاء 

سئ02  ي  
  ي  ء  س  87  )...واْ من روحِ اللّهــوالَ تيأَس... (  تيأَسواْ
أَسيي  ) ...ـَإِنيالَ ي حِ اـهون رم أَسي  ء  س  87  ) ...للّه  

  33  وع ـــــــــــــــــام                                         
ليت ترد على منواله تالزم                                     :   ] لُيفْع  –لَفَع :[ بناء    هو أقل الصيغ الصرفية ورودا يف السورة،واألفعال ا

                            ا،وقد تواتر مرورة كما هو             حركة واحدة يف املضارع  هي حركة عني املاضي ذاة واحدة يف الس
  :   مبين يف  اجلدول التايل

  :حــــــرف القــــاف 
ب01  قَر  ونبقْرالَ... (  تي وندع لَ لَكُمفَالَ كَي ونبقْرق  ر  ب  60  ) ت  

  ) :  حتليلية  –دراسة إحصائية ( باعية اردة ل الراأبنية األفع: ثانيا 
  :  كلّها إالّ فعل واحد متثّل فيما يلي –عليه السالم  – يرد يف سورة يوسف مل: ]لُلعفَي – لَلَعفَ[بناء *

  :حــــــرف احلــــــاء 
صحص01  ح  حصحأَةُ...(  صرام زِيزِ قَالَتاآلنَ الْع قالْح صحصح  ص ح ص  51  )...ح  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
 

  
  
  
  

  : ية اردة و جماالا االستعمالبة دالالت أبنية األفعال الثّالث: ثالثا 
للفعل الثالثي     -عليه السالم   –يتبني من خالل اجلداول اإلحصائية السابقة أنّ استخدام سورة يوسف    

رد بتباين صيغه ملحوظ،وقد احتلّ بناء               للّغوي                    ] فَعلَ [ ا   صدارته يف التواتر،وقد عد يف االستعمال ا
مشل معاين     ،مما أدى إىل عدم اختصاصه مبعىن من املعاين  بل                )1(»الكّالم  أعدل األصول تتميز به خفّة«

اعلم أنّ باب فَعلَ خلفته مل خيتص           « : بشأن هذا     " الرضي األسترباذي       " كثرية ال تعد وال حتصى يقول         
لتصرف فيه                               للّفظ إذا خف كثر استعماله واتسع ا  )2( » مبعىن من املعاين،بل استعمل يف مجيعها ألنّ ا

فالبنية   « افة إىل هذه اخلاصية،فإنّ األفعال اليت ترد على منواله تعد أكثر داللة على العمل واحلركة                                    إض 
حلّركية هي بنية                                 ث ا لداللة على األحدا ليت تطغى على ما عداها يف ا  وذلك   ، ] فَعلَ [ املورفولوجية ا

البىن تلفّظا لتناسبها مع طبيعة احلّركة لكو 3(» ا أخف( .  
هو        متّ    وكما  فقد  ألفعال                         مالحظ  ا ب بعض  حسا على  ألفعال  ا بعض  على  لسورة  ا يف  لتركيز  ا

ث القّصة إىل ذلك                           وكنموذج على ذلك فقد         . األخرى متاشيا مع مدى فعالية بعضها،وحاجة أحدا
لقصة                   ) 76(   األجوف ستة وسبعني     ) قَالَ  (  تكرر الفعل     مرة،ولعلّ ما يفسر استعماله املميز هذا كون ا
حلوار بني الشخصيات،فقد اختار النص القرآين  هذا الفعل  ووضعه موضعه                             تعتمد يف األ     صل على ا

املناسب حبيث يربز أثناء احلوار وينعدم حني يراد به التمهيد للدخول يف مشهد آخر،فكلّ كلمة يف                                  
حبسب  ...    جتيء يف أواا و جتيء يف الصورة املتوقّعة هلا  وجتيء يف مكاا من مسرح العرض         « التعبري

  . )4(»أمهيتها ودورها 
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وتبعا لكثرة معاين األفعال الواردة على هذا البناء ، فإنه سيتم إبراز دالالا مصنفة حسب جماالا                                     
  .،مث النظر يف سياقاا اليت تضفي عليها دالالت جمازية أخرى *الداللية العامة

لنسبة للصيغة       لدراسة اإلحصائية لألفعال                  ] لُيفْع  –لُيفْع  -يفْعلُ =[ فَعلَ أما با فإنه يتضح من خالل ا
              ّمقارنة مع البناءين           الواردة على هذا البناء أ لَ [ ا متوسطة الكملُ  -فَعفْعباحلّاالت     خ و بناء   وه  ] ي اص

اخلّاص بالصفات،وتعد احلاالت أكثر حركية من الصفات اليت غالبا ما جندها ثابتة                          ]فَعلَ[على عكس
يف الورود إىل سبب صويت         ] فَعلَ [ على بناء   ] فَعلَ [ سبب تفوق بناء    "  أمحد حساين    " يف صاحبها ويرجع      

لثّاين                   ] لَفَع [ ا أنّ تفوق صيغة فَعلَ على      كم « : فيقول    ئت امللحق بالصامت ا يف أنّ بنية فَعلَ يف الصا
من الضمة ألنها ناجتة عن حالة            يف العادات النطقية العربية أخف           والكسرة]فَعلَ[ختتلف عنها يف صيغة

  . )1(»استفالية واالستفال أسهل من االستعالء
هذ          ء        ا كما يشترك  لبنا مع ا لبناء  لفعل                 ] فَعلَ [ ا معىن ا ألنه يتضمن  ؛  لفعلية  ا إىل  به  قر حيث  من 

لعريب على    وال تقتصر هذه البنية يف اللّسان ا            ... «:فقال " أمحد حساين"هذا األمر  واحلركة ، وقد أكّد
األفعال الدالة على حالة بل تدلّ أيضا على أفعال تتعدى الفاعل للوقوع على ما سواه وهي من ههنا                                     

وقد طابق هذا القول ما استخلص من دالالت األفعال الواردة على هذا                              ، ) 2( »  تشترك مع بنية فَعلَ     
                            رفيني القدماء من أنالعلل واألحزان         يكثر يف  « : ه البناء،إذ خرج عن قاعدته املوضوعة من قبل الص

وكنموذج على      . ،بل دلّ على دالالت أخرى يف السورة                 ) 3( »   ىواأللوان والعيوب واحلل         ...وأضدادها 
مل يدل على علّة اعترت صاحبها وإمنّا دلّ على اخللو من املكان،وكذا الفعل                            ) برِح   ( ذلك فإنّ الفعل       

بتحديد ااالت       وسيتم إيراد بقية األفعال يف اجلزء اخلاص                 الذي مثّل داللة االستقرار باملكان،            ) لَبِثَ (
  .    الداللية

فإنه يتضح كذلك من خالل الدراسة اإلحصائية لألفعال الواردة                         ] لُيفْع –لَفَع [ أما بالنسبة للصيغة          
حمدودية أفعاله وعدم          على هذا البناء أنه أقل الصيغ الصرفية ورودا ؛وتعود قلّة استعمال هذا البناء إىل                          

مقدرا على التواصل الكبري، واتصافها بصفة ثابتة يف غالب األحيان،وهذا ما أكده الصرفيون القدماء     
اعلم أن باب      « :  أن هذا األمر      بش " ابن احلاجب   "يقول.من داللة هذا البناء يف غالبه على الغرائز والطّبائع

                                                
 . 74ص / املكون الداليل للفعل يف اللّسان العريب : أمحد حساين )  1
  . 74ص /  املرجع نفسه: أمحد حساين )  2
  . بتصرف 71ص /  1ج /  ابن احلاجبشرح شافية : الرضي األسترباذي )  3



  

  
  
 

الم   –ود هذا البناء يف سورة يوسفغري أنّ ور.)1(»...لَ يف الغالب للغرائزفَععدل عن داللة        –عليه الس
املكتفي   )  اقْترب    ( املرادف للفعل       ) قَرب  (  الطّبائع والغرائز إىل داللة دنو احلركة كما هو ممثّل يف الفعل                        

ى سواه                   حوي فقط دون أن يتعدلن هذا األمر       " أمحد حساين    " يقول  . بفاعله ا لقد اختصت    « : بشأن 
  من ههنا ،وهيالداللة على األفعال املنتمية إىل مسة حالة دون سواها من األفعال األخرىيف ]فَعلَ[بنية

سواها من األفعال األخرى وهي من ههنا                  أمست مكتفية بفاعلها النحوي دون أن تتعداه للوقوع                    
   . ) 2(»أمست مكتفية بفاعلها النحوي دون أن تتعداه للوقوع على ما سواه 

حني                              ومن خالل          حملدثني كانوا على حق  لقدماء وحىت ا لدراسة يستخلص أنّ الصرفيني ا هذه ا
أكثر ورودا من البناءين اآلخرين، وكثرة دالالته أيضا توافق ما خلصوا إليه من                              ]فَعلَ[اعتربوا أنّ بناء

                              راسة مع ما حدا، بينما مل تتوافق الدمبعىن من املعاين لكثر دوا قاعدته من أنّ         أنّ هذا البناء مل خيتص
،بل على العكس خرج       خيتص بالداللة على األعراض من العلل واألحزان واأللوان و احللى    ]فَعلَ[بناء 

الذي   ] فَعلَ [ وهكذا بالنسبة للبناء        . ذا البناء يف السورة عن هذه الدالالت معبرا عن دالالت أخرى                           ه 
   عبر يف السورة عن دالالت أخرى ختالف ما وضع له حصروا داللته يف التعبري عن اهليئة والغرائز،لكنه

ميكن لنا ويف    –عليه السالم     –وبعد حصرنا للصيغ الصرفية لألفعال الثالثية اردة يف سورة يوسف                      
  ا االستعمالي          اء واحملدثو     وابط اليت وضعها اللّغويون القدم            ضوء احلدود و الضولكن   * ةن أن حنصر جماال
قا       لدقيقة،وق              ا املختلفة،إذ هلذه األخرية أمهية قصوى يف                  دون جتاهل سيا د أومأ     حتديد الدالالت ا

إمنّا السياقات إمنّا تكون يف املواقف                 « : قال   حينما إىل هذا األمر        )  S.ULLMAN(  " ستيفن أوملان    " 
                                 يان حينئذ أنّ معاين الكّلمات املخزونة يف أذهان املتكلّمني والسامعني ال  الفعلية للكالم  وغين عن الب

ومن ههنا تتضح أمهية السياق         ، ) 3( » حتظى بالدقة والتحديد إالّ حني تضمنها التراكيب احلقيقية املنطوقة
يف إخضاع الداللة املعجمية للفعل لعالقاته مع غريه من الكّلمات املوجودة ضمن السياق،وسيتم إيراد                    

  :  يلصوره انطالقا من حتديد أمناط أبنيته على الشكل التا
   :وقد انطوى حتت هذا البناء جمموعة من األفعال حددت جماالا الداللية كما يلي]: يفْعلُ –فَعلَ[بناء

                                                
1  (74ص / املرجع نفسه :  ضي األسترباذي الر .  
 .  81ص / املكون الداليل للفعل يف اللّسان العريب : أمحد حساين )  2
 . ةفرادينظر عن دالالا اإلالداللة املشتركة بني جمموعة من األفعال بغض ال: املقصود بااالت الداللية * 
   62ص / م  1988/ القاهرة  –مكتبة الشباب / كمال بشر : ترمجة / دور الكلمة يف اللّغة : ستيفن أوملان )  3



  

  
  
 

الوارد يف قوله        ) يخاف  -خاف  ( ويندرج ضمن هذه الداللـة الفعل        : الداللة على حالة سيكولوجية * 
 يتضح أنّ    ن يف سياق هذا الفعل      ،وبتمع   ) 1( )عنه غَافلُونَ     وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم              ... (عز وجلّ   

للذان متلكا قلب                                     لذّعر ا لرعب وا   داللته ال تقتصر على الشعور باخلطر فقط،وإمنّا تدلّ على مدى ا
  . وكأنه كان متأكدا من فقدانه لولده وبأبشع الطّرق يف نفس الوقت–عليه السالم –يعقوب

أَرسلْه     . .. (الوارد يف قوله عز امسه          )  يرتع    -رتع  ( وخيص هذا الفعل      :  طربة  الداللة على حركة مض        *  
   ا لَهإِنو بلْعيو عترا يا غَدنعظُون     مافاللة  فإنّ                    ) 2( )لَحوباإلضافة إىل تصنيف هذا الفعل ضمن هذه الد،

عِ بياء الغائب وكسر العني كنافع وأبو    يرت«:له عدة تأويالت طبقا الختالف القراءات،إذ قرأه بعضهم 
ويعقوب وبعضهم قرأه بنون املتكلّم،وكسر العني كابن كثري،وهو على قراءة هؤالء األربعة                                       رجعف 

 يرتعِ  « فيقول   " القّرطيب   " ويؤكّد على هذا املعىن         . ) 3( » مضارع ارتعى وهو افتعال من الرعي للمبالغة فيه                  
: ليتدرب بذلك ويترحل،فمرة يرتع ومرة يلعب لصغره وقال القتيب                          ر العني من رعى الغنم  أي         بكس 
رنوقرأ أبو عمرو       « ، ) 4( » نتحارس و نتحافظ ويرعى بعضنا بعضا من قولك رعاك اهللا؛أي حفظك              :عِ ت

وابن عامر بنون وسكون العني وقرأه عاصم  والكسائي وخلف بياء الغائب وسكون العني وهو على                           
لطّعام والتحقيق أنّ هذا مستعار من رتعت                             قراءة هوالء مضارع            رتع إذا أقام يف خصب وسعة من ا

  . )5(»الدابة إذا أكلت يف املرعى حىت شبعت 
لغائب                                                وانطالقا من تعدد هذه القراءات املفضية إىل تعدد التفسريات،فالصواب قراءة الفعل بياء ا

لداليل،فهو مأخوذ من الفعل                        وسكون العني ؛ ألنه األقرب إىل القّاعدة                  النحوية واألنسب للسياق ا
لدال على اللهو واالستمتاع املقابل للفعل املضارع                    ) رتع  ( املاضي   تع   ( ا رزوم لسبقه بفعل األمر          ) ي ا

  .  )ُأَرسلْه (
الوارد يف      )    ُح يطْر  -طَرح   ( وقد مثّل هذه الداللة الفعل            : الداللة على احلّركة االنتقالية املطلقة               *  

 -،إذ وانطالقا مما ورد يف            ) 6( )...اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم (قوله عز وجلّ
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ورد    فإنّ الفعل    ، ) 1( » ؛ رمى بِه   ُو طَرحه ُطَرحا،واطَّرحه ُيطْرحه ُطَرح الشيَء وطَرحه « -اللّسان العريب
الشيء    ةقيم  لدنو  اإلبعاد غري احملدد املكان بغية عدم الرجوع تبيانا                       يف سياق هذه اآلية بداللة الرمي و       

  . املرمي
  ست الوارد يف السورة)ُيذْهب  -ذَهب(وقد مثّل هذه الداللة الفعل : الداللة على احلّركة األفقية * 

ملضي كما جاء يف              ل     -مرات بداللة ا للّسان ا ،غري أنّ سياقاته       ) 2( » السري واملرور       : الذَّهاب     « -عريب ا
  . املختلفة عبرت عن أمناط خمتلفة من املضي،وفيما يلي عرض ألهم معاين تلك الصور

الَ إِني لَيحزننِي      قَ   (يف قوله عز امسه      :  داللة السري واملضي من موضع آلخر مع الشعور باحلزن                     ) 1
مع إخوته     –عليه السالم    –كان حيس بأنّ ذهاب يوسف         –عليه السالم     –، فيعقوب   ) 3( )... أَن تذْهبواْ بِه      

  .  سيكون من غري رجعة،وقد كان هذا اإلحساس صادقا 
فَلَما ذَهبواْ بِه وأَجمعواْ أَن يجعلُوه             ... (يف قوله عز امسه:داللة السريواملضي مع بيان املقصد منهما )2

بالْج ةابي غَيالم–، فمضي إخوة يوسف)4()... فدف التخلّص منه–عليه الس بأخيهم كان  .  
لتربير                 ) 3 واْ أَباهم عشاء يبكُونَ            (يف قوله عز وجلّ     : داللة السري واملضي مع اصطناع ا ؤ  )5( )وجا

  .بأخيهم كان ممزوجا بتربير مصطنع يدلّ على براعة حيلتهم  –عليه السالم –فمضي إخوة يوسف
يا بنِي اذْهبواْ فَتحسسواْ من يوسف             (يف قوله عز وجلّ     :  داللة السري واملضي مع الشعور باألمل                ) 4 

لغبطة والسرورجر                       ) 6(   )... وأَخيه    لسياق ممزوج بشعور ا عليه   -اء إحساس يعقوب       فاملضي يف هذا ا
بالعثور على ابنه املفضل –المالس.  
كة         *  حر على  لة  ال لد ية    ا قو لفعل            : موضعية  ا لة  ال لد ا ه  هذ مثّل  قد  غَ  ( و زغ   -ن زنُي (    عز قوله  يف 

،وقد اقترن هذا الفعل           ) 7( )...وجاء بِكُم من الْبدوِ من بعد أَن نزغَ الشيطَانُ بينِي وبين إِخوتي...(امسه

                                                
 ) .حرطَ(الطاء : باب  86ص /  2ج ) ذيب لسان العرب(لسان اللّسان : ابن منظور)  1
 )بهذَ( الذال : باب / 451ص /  1ج ) / ذيب لسان العرب(سان لسان اللّ: ابن منظور)  2
 13: اآلية )  3
  . 15: اآلية )  4
 . 16: اآلية )  5
 . 87: اآلية )  6
  . 100:  اآلية )  7



  

  
  
 

يف بث احلسد واحلقد بني إخوة            أنه سبب كل فساد،ومتثّل فساده هذه املرة       على الفعل بالشيطان داللة
  )1(»إدخال الفساد يف النفس والنزغ جماز يف«:بشأن داللة هذا الفعل"الطاهر بن عاشور"يوسف يقول

 يف قوله  )  ُيفْتح   -فَتح  ( وقد ضمن هذه الداللة الفعل         :الداللة على حركة موضعية منتهية مبفاجأة * 
وجلّ عز)  ...واْ محا فَتلَموتدر مهتاعواْ بِضدجو مهاعت هِمكما وباإلضافة إىل داللته ،إذ)2(…)إِلَي  

 ريب      -اده  حدلع للّسان ا نه    -ا إخوة يوسف              ) 3( » نقيض اإلغالق     « : من أ طالع  إىل ا نه يشري  عليه  -،فإ
هلم طيبته ورأ -المالس ا أكدفتهعلى ما وضع هلم يف متاعهم ،وتفاجئهم برد يوسف بضاعتهم مم .  
ه يف قول  ) ُيرفَع   -رفَع (لل هذه الداللة الفعوقد مثّ :الداللة على احلركة االنتقالية املتجهة إىل األعلى * 

،وقد اقترن يف هذا املقام برفع األشياء                 ) 4( )كُلِّ ذي علْمٍ عليم       نرفَع درجات من نشاء وفَوق           (عز وجلّ
  . وأهله وقد استحقوا تلك املرتلة–عليه السالم–وعلو شأن يوسف املعنوية املقترنة بتسامي

ومن بني الصيغ اليت مثّلت هذه          :  الداللة على عمل عضوي مرتبط باإلنتاج واالستمرار يف ذلك                      * 
فَذَروه      دتم قَالَ تزرعونَ سبع سنِني دأَبا فَما حص             (الوارد يف قوله عز وجلّ       )يزرع -زرع(الداللة الفعل
خلصب                       ) 5( )قَليالً مما تأْكُلُون      في سنبله إِالَّ    لفعل يدلّ على ا ،وقد استخلصت داللة اإلنتاج ؛كون ا

الدال على االستمرار         ) دأْبا    ( والترف طيلة تلك السنني  واستخلصت داللة االستمرار من ورود االسم        
وأصل معىن الدأب التعب  ويكنى به             « : حني قال    " ق مد باحاذ    عمر حم  " يف اإلنتاج،وقد أكّد هذا املعىن  

  .  )6(»عن العادة املستمرة ألّا تنشأ من مداومة العمل الالّزم له التعب
إذ املفهوم الذّهين املقترن بالصورة          )يرى-رأَى(وقد مثل هذه الداللة الفعل:ة على عمل حسي الدالل* 

         معية هلذا الفعل هو الناليل قد توسع يف ظل سياقاته املختلفة ليجعله                        السظر احلقيقي،بيد أنّ جماله الد
  :  داال يف بعض األحيان على الرؤية غري احلقيقية،وسيتم إيراد صوره كما يلي
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 اأيض  ،وقوله    ) 1( )... فَلَما رأَى قَميصه قُد من دبرٍ           (كما يف قوله تعاىل     :الداللة على الرؤية احلقيقية  )1
)                 اتآلي ام األول     ،إذ ارتبط فعل الرؤية يف املق              ) 2( )لَيسجننه حتى حني     ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ ا

د من  تأكّ  إذ وملّا شاهد العزيز متزيق القميص من اخللف            –عليه السالم –امللك وأهله من يوسف مبوقف
ل                  تصريح برباءته يف املقام الثّاين حفاظا على مسعته ومسعة                    براءة يوسف غري أنه سرعان ما عدل عن ا

  .  امرأته،فرؤية الدالئل املّادية اليت تثبت براءته حالت دون ذلك
بِها لَوال أَن رأَى         ت بِه وهم   ـولَقَد هم     (كما يف قوله عز وجلّ      : الداللة على اإلبصار اازي              )  ب 

ث ارتبط فعل الرؤية هنا مبشاهدة دليل معنوي حال بينه وبني فعل اهلم،ولقد                             حي ، ) 3( )... ربه    برهانَ   
اختلف املفسرون حول شكل هذا البرهان فيما إذا كانت سورة مثّلت أمامه تذكره بنتيجة ذلك أم                                   

وهو يعض على أنامله،أم أنّ برهانه كان يقظة ضمريه وتذكره املأوى                             –عليه السالم    –ظهور يعقوب    
هذا املعىن يف     " الطّاهر بن عاشور      " هذه الدالئل هي دالئل معنوية ال ترى بالعني،وقد أكد              األخري،وكلّ

  . )4(»والرؤية هنا علمية ألنّ البرهان من املعاين اليت ال ترى بالبصر «:قوله
 إِذْ (وقد استنبطت هذه الداللة من قوله تعاىل             : الداللة على املزج بني اإلبصار احلقيقي واازي                     ) ج 

وقوله    . ) 5( )عشر كَوكَبا والشمس والْقَمر رأَيتهم لي ساجِدين قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد
إذ وظف فعل      ، ) 6( )... يأْكُلُهن سبع عجاف      وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات سمان                (وقوله أيضا    

ل      ؤية  لر حلم ا يوسف             ا ليت  لسالم    –لداللة على األحالم ا لكواكب له           -عليه ا يف سجود ا ملتمثّلة  وا
وأحالم امللك املتمثّلة يف رؤيته قضاء البقرات اهلزال على البقرات السمان؛فإذا متّ التسليم بأنّ فعل                                           

التسليم برؤيتها حمقّقة يف        الرؤية ارتبط يف هذا املقام باألحالم،فإنه يدل على اإلبصار اازي،وإذا متّ                                      
ة لتحققها على أرض الواقع          الم صارت تبصر حقيق     ي وكأنّ األح      على اإلبصار احلقيق        الواقع فإنه يدل        

  .  ومما سبق ذكره يتضح أنّ فعل الرؤية يف هذين املوطنني دلّ على اإلبصار بنوعيه.كما هي
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  *             اللة على موقف إيثار مرتبط بتنبعلى هذا املعىن الفعل        وقد دلّ    : اخلّري   ؤالد ) فَعفَع  -ننوارد يف    ال  ) ُي
وقد     ) 1( )عسى أَن ينفَعنا أَو نتخذَه ولَدا      ُمثْواه  وقَالَ الَّذي اشتراه من مصر المرأَته أَكْرِمي(قوله عز امسه

            بتنب لفعل  ا هذا  تبطت داللة  ر يوسف           ؤا نفع  كان  إذ  ملستقبل؛ لسال   –ا ا ألهل      –م عليه  لنسبة  با  كثريا 
 لعلّه إذا تدرب وراض األموروفهم جماريها                    « فيقول   ؤتأكّد العزيز من هذا التنب          "الزخمشري"مصر،ويوجز

 الولد وكان      أو نتبناه ونقيمه مقام        . نستظهر به على بعض ما حنن بسبيله،فينفعنا فيه بكفايته وأمانته                  
  .  )2(»قال ذلكوقد تفرس فيه الرشد ف، قطفري عقيما ال يولد له

 الوارد يف قوله عز امسه     )ُيفْعل -فَعلَ(وقد مثّل هذا املعىن الفعل : داللة على موقف إحلاح وإصرار ال* 
ه أضفى عليه طابعا     ،غري أنّ سياق     ) 3( )...   لَيسجنن   ولَئن لَّم يفْعلْ ما آمره          ... (زعلى لسان امرأة العزي          

  . ألمرها–عليه السالم –امرأة العزيز على وجوب طواعية يوسف خاصا متثّل يف إحلاح وإصرار
ه املرتبط بإرادة اهللا سبحان           ) ُيشاء   -شاَء  ( وقد مثل هذه الداللة الفعل           :  الداللة على موقف إرادي             *  

بأنّ  " األصفهاين   " وتعاىل يف بعض املواطن،واملرتبط بإرادة اإلنسان يف بعض املواطن األخرى،وقد رأى                                        
،وسيتم إيراد صور هذا الفعل              ) 4( » املشيئة عند املتكلّمني كاإلرادة سواء              « : عادل املشيئة فقال       اإلرادة ت

  :حبسب سياقاته كما يلي 
وكَذَلك مكَّنا ليوسف في         (كما يف قوله عز وجلّ      : الداللة على قدرة التصرف يف كلّ األمور                   ) 1

  . )5( )... ءحيثُ يشا اَألرضِ يتبوأُ منها
نصيب بِرحمتنا من نشاء والَ نضيع          ...   (الداللة على تقدير األمور حبسب إرادة اهللا عز و جلّ                       ) 2

رِسنِني أَجحينِ... (وقوله أيضا.)6()الْمي دف اهذَ أَخأْخيا كَانَ لم كلاء الْمش7(  …)إِالَّ أَن ي( .  

                                                
 . 21: اآلية )  1
 .   454ص /  2ج / الكشاف : الزخمشري )  2
 . 32: اآلية )  3
د كـيالين  حممد سي: حتقيق / املفردات يف غريب القرآن ) : أبو القاسم احلسني بن حممد(الراغب األصفهاين )  4

 .   271ص / د ط / د ت / لبنان  –ريوتدار املعرفة ب
 . 56: اآلية )  5
  . 56: اآلية )  6
  . 76: اآلية )  7



  

  
  
 

قَالَ   (...يف قوله عز وجلّ     ) يسأَلُ   -سأَلَ ( وقد مثل هذه الداللة الفعل           :  طليب  الداللة على موقف        *  
، إذ ارتبطت داللة هذا الفعل بطلب               ) 1( )... قَطَّعن أَيديهن     ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النسوة الالَّتي

حلق قبل خروجه من            –عليه السالم     –من يوسف   السجن،وقد كان طلبه هذا دليل براءته                  إلظهار ا
لنسبة لوروده يف قوله عز وجلّ                 لَّتي                  (وكذا با لْعير ا ا ا ويها في كُنلَّت يةَ ا لْقَر إِنا     أَقْبلْنا فيها     واسأَلِ ا و 

  املرة تعلّق هذهي فإنه مل خيرج أيضا عن داللة الرغبة يف إظهار احلق خاصة وأنّ األمر،)2(...)لَصادقُونَ
   –عليه السالم –باملوقف احلّرج إلخوة يوسف

   :وقد اختص هذا البناء بكثري من األفعال حددت جماالا االستعمالية كما يلي]: ُليفْع –فَعلَ [ بناء
لَم أَفَ  ... (يف قوله عز امسه     ) رينظُ –نظَر ( وقد دلّ على هذه الداللة الفعل              : الداللة على عمل حسي        * 

وا            نظُرضِ فَيي اَألرواْ فِسريكَانَ     ي ففَالَ                           كَي آلخرة خير لِّلَّذين اتقَواْ أَ لَّذين من قَبلهِم ولَدار ا عاقبةُ ا
بيد أنّ املراد من داللته العميقة هي امليل                 ، ،فإنّ داللته السطحية ال خترج عن داللة اإلبصار                   ) 3( )تعقلُون  
  . ات إىل األمم السابقة املكذّبة ألنبيائهاوااللتف

 اإيرادها كم       سيتم  من األفعال       وقد انطوى ضمن هذه الداللة جمموعة             : عمل عضوي     الداللة على     * 
   :يلي

1( ) دصح– صحيد  : (ّوجل كما يف قوله عز)  مدتصا حا فَمأَبد نِنيس عبونَ سعرزي        قَالَ تف وهفَذَر
أْكُلُون       سا تميالً مإِالَّ قَل هلبع                             ) 4( )نبلس حلصاد يف هذا املقام إىل خصوبة تلك السنني ا ، إذ رمز فعل ا

  . وانتفاع أهل مصر بذلك
  )5( )... أَبِيكُم    اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه                  (يف قوله عز وجلّ     ): ُل يقْت  –قَتلَ (   ) 2

وقد ضمن هذا الفعل املشحون بدوافع احلسد واحلقد والكراهية داللة العزم واإلصرار  غري أنه مل يأت       
الَ تقْتلُواْ يوسف وأَلْقُوه        ... (أما وروده يف قوله تعاىل           . مباشرة إمنّا ضمن ختطيطا مسبقا مر مبراحل عدة            
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     بالْج ةابي غَير        ) 1( )...   فه يدلّ على التخلص منه                ،فإند،وعدم االستقرار على طريقة التوقد كان    ، د
لتاء والقاف من حيث صفتهما،وتباعدمها من حيث خمرجهما دور يف إبراز                                    لتقارب خمرج حريف ا
وإيضاح االنشقاق الذي وقع بني يوسف وإخوته،والذي استدعى هذا الضغط و الفصل فالتاء شفوية                     

    .و القاف هلوية 
3(  ) قُ –قَديد  : (ّوجل يف قوله عز) ...اأَلْفَيرٍ وبن دم هيصقَم تقَدابِ وى الْبا لَدهديوقد     )2()...س

عليه  -أبدع التعبري القرآين يف إيراد هذا الفعل املشحون حبركة قوية من قبل امرأة العزيز ويوسف                                       
خلّلف،وأكثر                   –السالم     لعرض            وقد اتفق على أنّ التقطيع كان من ا لطّول ال يف ا  ما استعمل كان يف ا

إىل أسفله       ق اجتذبته من ورائه  فانقد قميصه واخنر              « :  حينما قال    " ق عمر حممد باحاذ     " وهذا ما أكّده       
القّطع والشق       :   دوالق   « : هذا املعىن أيضا فيقول         " حيان األندلسي      " ويؤكّد أبو     .   ) 3( » والقد الشق طوال        

وموازاة مع اتفاق املفسرين حول هذا املعىن فإنّ التعبري القرآين                             ، ) 4( » وأكثر استعماله فيما كان طوال           
توظيف فعل     هببالغته يوجب توظيف األفعال املشحونة دالليا مبا تناسب مقامها،فقد كان بإمكان                             

القطع أو الشق لكنه عدل عن ذلك التعبري كونه غري قادر على إيصال املعىن املقصود إىل ذهن القارئ                           
   إذ لو استعمل ذلك الفعل ملا أحس املتلقي مبدى خطورة موقف كلّ من امرأة العزيز                               ،   ستمعأو امل    

ومن هنا كان فعل القد أقرب إىل تصوير فضاعة الشق الذي مل يأت من تلقاء      –عليه السالم –ويوسف
    ريزة املقابلة بالصدمواطن أخرى        وأما ورود هذا الفعل يف            . نفسه،بل بفعل فاعل مشحون بعواطف الغ

  .  وبنفس الداللة فقد كان ببنائه للمجهول 
ز يف قوله ع   ) يأْخذُ  –أَخذَ  ( ومما ضاهى هذه األفعال تواترا يف الداللة على عمل عضوي أيضا الفعل                              
وطنني إىل   ،فقد رمز هذا الفعل يف هذين امل               ) 5(   )فَخذْ أَحدنا مكَانه إِنا نراك من الْمحِسنِني              ...  (لّوج  

هذه املرة على بقاء أحدهم بدل أخيهم األصغر ويف املقابل يصر                         –عليه السالم     –إصرار إخوة يوسف    
  . يوسف  على تطبيق العدالة،وإبقاء من وجد الصواع يف رحله
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الوارد يف السورة تسع            ) ُيأْكُل   –أَكَلَ  ( اللة الفعل    وقد مثل هذه الد       : الداللة على عمل بيولوجي          *  
  :  بصور خمتلفة نوردها كما يليمرات 

  . )1( …)وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب ...(كما يف قوله عز وجلّ:االفتراس  ؤالداللة على تنب )1
  فَأَكَلَه الذِّئْب وما أَنت...  (كما يف قوله عز وجلّ:الداللة على القّتل و االفتراس غري احلقيقي  )2
     ا ونٍ لِّنمؤبِم    نيقادا صكُن قتله وأكل منه  ففعل        « : بشأن هذا املعىن       " الطّاهر بن عاشور      " يقول   . ) 2( )  لَو

،غري أنّ فعل األكل مل يرد           ) 3(»يقال أكله األسد إذا أكل منه.األكل يتعلّق باسم الشيء ، واملراد بعضه 
  . حقيقة  وإمنّا ورد بفعل وصف حادثة مل تقع أصال

ل األخرى وحسب ورودها يف سياقاا املختلفة،فإنها تتعلّق أحيانا برؤى السجني                                أما بقية األفعا          
وأحيانا أخرى برؤى امللك،وكلّها تدلّ على عملية اهلضم يف صوره املختلفة،وسيتم إيرادها حبسب                                    

فيحتمل   ) 4( )... الطَّير منه     تأْكُلُ    إِني أَرانِي أَحملُ فَوق رأْسي خبزا    (…قال عز امسه.سياقاا يف اآليات
اآلخر فَيصلَب       وأَما   ... (أما يف قوله عز امسه        . أن يكون الفعل داال على التقاط الطّائر لبعض بقايا اخلبز     

       هأْسن رم رأْكُلُ الطَّيه قد يدل على نقب الطّائر رأس رائي هذه الرؤيا جزاء ملا فعل،أو                                 ) 5( )... فَتفإن،
أما فعل األكل املتعلّق برؤيا امللك،فإنه           ،وكلّ هذا يؤكد  على سوء عاقبة السجني.بعد موته ش رأسه

إِني أَرى       (يدلّ على سنني القّحط واجلدب اليت ستمر على أهل مصر،وقد ورد ذلك يف قوله عز وجلّ 
انمس اتقَرب عبس   افجع عبس نأْكُلُهريع                 ، فأكل تلك ال      ) 6( )... يبقرات املقترن باملضغ واالجترار الس

  . داللة على تفاقم حالة مصر
وه في سنبله إِالَّ قَليالً مما تأْكُلُون               فَما حصدتم   ...  (أما وروده يف قوله عز وجلّ              ه    ) 7(   )فَذَرفإن ،

لشدة،وقد حذف       التقليل مما يقتاتون، وذلك قصد االدخار لوقت ا                      على  يستدعي أن يكون داالّ         
كلونه     : مفعوله، والتقدير       لك سبع شداد يأْكُلْن ما             (لقوله تعاىل     أما بالنسبة    . مما تأ تي من بعد ذَ ثُم يأْ
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نلَه متمخر لسنني                            )1(…)َّقَدفإنّ فعل األكل يف هذا السياق يدلّ على القضاء واالنتهاء من كلّ ما اد،
ل األكل إىل السنني رغم أنّ القائمني ذا الفعل هم أهل مصر للداللة أكثر على           القّحط، وقد أسند فع
وإسناده ذا اإلطالق إىل السنني جماز                « : بشأن ذلك     " الطاهر بن عاشور   "يقول .االنتهاء من كل شيء 

  . )2(» عقلي ألن زمن وقوع الفّناء 
املتواتر يف السورة بشكل كبري      )ُوليقُ–قَالَ(فعلداللة الر عن هذه الوقد عب: الداللة على عمل لفظي *
  د استخدمـوق، )3(»الكّالم على الترتيب،وهو كلّ لفظ قال به اللّسان تاما كان أو ناقصا :والقّول  «

  استخدم
  : للتعبري عن معان متباينة منها –عليه السالم–يوسف يف سورة

وقَالَ   (جلّ على لسان خالئل امرأة العزيز             و   قوله عز   حنو وذلك    : احلكاية بغرض التشهري بالسمعة          ) 1
أَةُ الْعزِيزِ تراوِد                   رام ةيندلْم اها في ضالَلٍ مبِنيٍ                  نِسوةٌ في ا را لَنا إِنبا حفَهغش قَد فِْسهن نا عاه4( )فَت(  

يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع        ات سمان   وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَر           (وقوله أيضا على لسان امللك         
والغرض من هذه احلكاية هو اإلخبار بالرؤيا والتلهف ملعرفة                         ،   ) 5( )...   وأُخر يابِسات        سنبالَت خضر  

  . مقصدها
   .)6()لَخاطئني نا وإِن كُناقَالُواْ تاللّه لَقَد آثَرك اللّه علَي (كما يف قوله عز امسه:إبراز الندم واألسف  )2
 قَالَت فَذَلكُن الَّذي لُمتننِي فيه ولَقَد           (كما يف قوله عز وجلّ على لسان امرأة العزيز:تربير املوقف  )3 

مصعتفَاس فِْسهن نع هدتاو7()... ر(  .  
ع    : حماولة اإلقناع بقصد تربئة الشرف                ) 4 قوله  لسان يوسف      كما يف  على  وجلّ   ز) ...    يه قَالَ 

نم داهش هِدشفِْسي ون ننِي عتداوا رهل8()... أَه(.  
                                                

  .  48: اآلية )  1
  . 287ص /  10 /التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور )  2
  ) .لَوقَ(  429ص /  2ج ) / ربذيب لسان الع(لسان اللّسان :  ورابن منظ)  3
 . 30: اآلية )  4
  . 43: اآلية )  5
  . 91: اآلية )  6
  . 32: اآلية )  7
  . 26: اآلية )  8



  

  
  
 

تعد بتواترها الكّثيف ملمحا أسلوبيا بارزا يف السورة                   ) قَالَ  ( وبذلك يتضح جليا أنّ استخدام صيغة              
كثرية،وما قيل عن الفعل           ت نها اضطرابا   أفاد التعبري عن تواصل احلوار بني شخصيات خمتلفة حدثت بي   

الذي هو أثر أسلويب متيزت به السورة أيضا وبشكل                    ) كَانَ   ( مياثله تكرارا وتواترا الفعل الناقص                 ) قَالَ   ( 
  : مرة بدالالت خمتلفة أبرزها) 28(مثانية وعشرين  الفت لالنتباه، إذ تكرر

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا (كما يف قوله عز وجلّ:عدم االتصاف بصفة املاضي  )1
إِن كُنتآنَ وذَا الْقُره كإِلَي نيلافالْغ نلَم هلن قَب1( )م( .  

وتكُونواْ من بعده       (كما يف قوله عز امسه      : لداللة على الصريورة والتحويل من حالة إىل أخرى                      ا   ) 2 
حالا صمقَو؛أي و تصبحون من بعده قوما صاحلني )2( )ني .  

لْجب يلْتقطْه بعض السيارة                (كما يف قوله عز وجلّ      : القيام بالفعل      الداللة على        ) 3  وأَلْقُوه في غَيابة ا
نيلفَاع م3()إِن كُنت (.  

ذه الداللة معربة عن          ) صبا -هم  -نم -شعر( وقد ارتبطت األفعال :سيكولوجية  ةالداللة على حال* 
أَوحينآ إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم هذَا             و ...   (ه عز وجلّ   يف قول  ) ُريشع  -شعر( حاالت الفاعل النفسية،فالفعل           

وهم ال حيسون يوم خيربهم مبا فعلوا به –عليه السالم  –،يصور حالة إخوة يوسف)4()وهم الَ يشعرونَ
أَو تأْتيهم الساعةُ بغتةً           أَفَأَمنواْ أَن تأْتيهم غَاشيةٌ من عذَابِ اللّه                 (حيسون بذلك، أماّ يف قوله عز وجلّ            

  .     ، فاملراد منه عدم إدراك الذين كفروا باهللا بسوء عاقبتهم  )5()وهم الَ يشعرونَ
للفعل         لنسبة  با ماّ  مسه     ) ُن يم –نم ( أ ا  عز قوله  . (يف  ..     وسي ناْ  أَ لَ  ا   ـقَا هذَ و  ف         للّه ا  نم  قَد خي  أَ

برمحة اهللا عز وجلّ به وبأخيه            –عليه السالم     –فاملراد منه حبسب سياقه شعور يوسف         ،  ) 6( …)علَينا 
أي بالنجاة     « : فيقول  أكثر   " القرطيب   " يوضح . األصغر وكأنه معتز مبا أصاما لرجوع ذلك باخلري عليهما    

   . )7( »وامللك 
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لوارد يف قوله عز وجلّ          )   ُميه  –هم ( أماّ بالنسبة للفعل           ن رأَى               (ا ال أَ ا لَوبِه مهو بِه تمه لَقَد و
وقد    فقد مثّل نقاشا حادا وجداال كبريا بني املفسرين أدى إىل تعارض داللته أحيانا           ،)1()...ربه برهانَ

–عليه السالم    –التعارض بني مفسرين متأثرين بروايات إسرائيلية أدى م إىل مة يوسف                             كان هذا    
شأنه شأن أي بشر معرض للخطأ،وبني مفسرين غيورين على دينهم اإلسالمي مدركني جدا نزاهة                                

خلطأ،ومن مثّة      معصوم عن ا     نيب –عليه السالم     –األنبياء،مما جعلهم يأخذون بعني االعتبار أنّ يوسف                    
كان إنصافهم له وتربئته ائيا من الوقوع يف املعصية،وألنّ املقام ال يسع لذكر كلّ تلك التفاصيل فإنناّ    

هو العزم على      –لسان العرب      -حبسب ما جاء يف     ) اهلم  ( فاملراد من فعل      . نبحث مباشرة يف داللة الفعل          
  . )2( »وعزم عليه،واهلم ما هم به يف نفسه  ُرادهوأَ ُواهن:ا هم ُموهم بالشيِء يه«:األمر

وقد وافقت هذه الداللة املعجمية الداللة السياقية للفعل بالنسبة إىل امرأة العزيز انطالقا من أنّ                                           
كان مع عزمها وإصرارها على القيام بفعل السوء،بيد أّامل توافق الداللة                               -عليه السالم –مهّها بيوسف

لنسبة إىل يوسف        ا  لنفسي          –عليه السالم    –لسياقية للفعل با نطالقا من أنّ ميله ا لنفس          ا مل يتعد نزوع ا
لضمري وهذا                                جلنس اآلخر يف حلظة من اللّحظات،ولكن سرعان ما نبضت فيه صحوة ا البشرية إىل ا

لقّرطيب   " يقول  . لوجوب العصمة لألنبياء          باملعصية   أي مهّت زليخا      : وقال أمحد بن حيي       « : يف ذلك   " ا
و إذا كان هذا الرأي يعبر              ، ) 3( » وكانت مصرة،وهم يوسف ومل يواقع ما هم به،فبني اهلمتني فرق                         

املراد به هم النفس وهم امرأة العزيز املراد                  –عليه السالم –بصراحة عن الفّرق الشاسع بني هم يوسف
واليت من غاياا تشويه صورة األنبياء                ةيليبه هم الفعل،فإنّ هناك بعض اآلراء املتأثرة بروايات إسرائ                            

عليه   –جندها تساوي بني البشر والنيب وجتعلهما يف كفّة واحدة،وأكثر من هذا قامت بتصوير يوسف            
لسالم     عنه يقول                                      –ا هللا  لعزيز،غري مبال مبا ى ا وحشيا حنو امرأة ا لغريزة، مندفعا اندفاعا  هائج ا

ا؛ متىن زوجيتها،وقيل أنّ هم يوسف كان معصية،وأنه جلس منها                      هم   : وقيل  « على لسام    "القرطيب"
لرجل من امرأته؛وإىل هذا القّول ذهب معظم املفسرين وعامتهم  فيما ذكر                                 شريي أبو    القُ  " جملس ا

  . )4(»وغريهم " املاوردي" و"النحاس" و"ابن األنباري"و"نصر
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آلراء كانت غري منصفة يف                          حق نيب نزيه شريف مترفّع كلّ الترفّع عن             ومما هو مؤكّد أنّ هذه ا
؟ أيعقل أن يكون ذه األخالق وهو                ! الدناءة البشرية أيعقل أن يتصف نيب اهللا املخلص ذه الصفات     

ولو   « ": الزخمشري    " يقول  . ؟ ! ؟ فكيف ال يصرب على هذا االبتالء    !النيب الصابر على كثري من االبتالءات 
د املسمى مها لشدته ملا كان صاحبه ممدوحا عند اهللا باالمتناع؛ألنّ استعظام                        مل يكن ذلك امليل الشدي         

   الصرب على االبتالء على حسب عظم االبتالء وشدته ولو كان مهّه كهمها عن عزمية ملا مدحه اهللا بأنه
  جالله  جلّأن يصف اهللا نعم إنه نيب خمتار معصوم عن اخلطأ،ومن غري املعقول.)1(»من عباده املخلصني

  .عبده باملخلص وهو غري كذلك
أعطى للفعل داللة        -لى اجلمهور   تفسري املنار ع      -يف " رشيد رضا  " وعدوال عن هذه اآلراء فإنّ                     

  ة إبائه وإهانته هلا،وهي السيدة اآلمرة  ـوإمنّا مهّت بضربه نتيج «:الداللة السابقة فيقول  رى ختالفأخ
  

غري أنّ هذا التفسري        . ) 2( » بر  ُد   وقدت قميصه من       كنه آثر اهلرب فلحقت به       وهم هو برد االعتداء  ول            
ومن األرجح إذا ولكي ال متس، اقية لفعل اهلماللة السياألخذ بداللة            بعيد كلّ البعد عن الد طهارة نيب

ة وأّا    امليل النفسي يف حلظة من اللّحظات جتاوبا مع طبيعة النفس البشرية بالنسبة إىل يوسف خاص                           
سيد " أمام إغراءات أنثوية، وداللة اهلم الفعلي مع العزم واإلصرار بالنسبة المرأة العزيز،وقد دعم                                               

مثّ مل يتجاوز مهّه امليل يف حلظة من اللّحظات                 نعم إنه بشر خمتار،ومن         « : هذا الرأي حني قال          " قطب 
ى برهان ربه الذي نبض يف ضمريه وقلبه بعد حلظة                       لطّارئة عاد إىل االعتصام               فلما أن رأ لضعف ا ا

  .) 3(» والتأيب 
وإِالَّ تصرِف عني       ...    (يف قوله عز امسه     )  ُيصبو –صبا ( وقد اندرج حتت هذه الداللة أيضا الفعل                      

    نأَكُن مو هِنإِلَي بأَص نهدكَي     نيلاها ورد يف              ) 4( )... الْجبو « -اللّسان   –، إذ وانطالقا ممصا يبةً  ُصوبص
 وصه                  بتبلفتوة،وأََص جلّهل و ا وتصبّته      ُوا أي مال إىل ا و صبا              ُاملرأة  ؛شاقّته ودعته إىل الصبا فحن هلا 
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       بصلنخلة ت ليها،و صبت ا منها            : و إ لبعيد  لفحال ا إىل ا قه    ) 1( » مالت  عليه داللة         ،فإنّ سيا مل يضف 
من الوقوع يف املعصية ملا جبلت عليه النفوس              -عليه السالم     –ف يوسف  أخرى،بل أكّد على شدة خو  

  .  )2(»والصبوة امليل إىل اهلوى «البشرية من امليل إىل اجلنس اآلخر
 إِنْ ...  (يف قوله عز وجلّ     ) ُق ُيصد  -صدق ( وقد مثّل هذه الداللة الفعل           : الداللة على حالة سلوكية         * 

فعل يؤكّد على مدى خطورة موقف           فسياق ال  ،)3()الكَاذبِني بلٍ فَصدقَت وهو منكَانَ قَميصه قُد من قُ
مقابل للفعل    ) صدقَت ( العزيز، إذ يتعلّق األمر بنفي التهمة عن نفسها وتربئة شرفها،ومن مث فالفعل         رأةام
 )  رِئَت( أو   )  ب  ُاتم (                اللة أيضا الفعلومن بني ما مثّل هذه الد، )  ادب-  ديو ُب (     ّوجل يف قوله عز)     ادب ثُم

،وقد كان هذا املوقف السلوكي نتيجة اختالقهم                  ) 4( )لَيسجننه حتى حني     رأَواْ اآليات          بعد ما    لَهم من  
نة يوسف         حلكم عليه بالسجن         -عليه السالم     -دالئل إدا لزخمشري    " وقد أكد هذا املعىن        . ومن مثة ا " ا

فَأَسرها   ... (أما وروده يف قوله عز امسه            .   ) 5( »  بدا هلم بداًء  أي ظهر هلم رأي ليسجننه            فاملعىن« : قائال
ما لَههدبي لَمو فِْسهي نف فوسالم-لداللة على حرج موقف يوسف، )6()...يهم من –عليه السوهو مت

إىل هذا    " الطّاهر بن عاشور      " قد أومأ     و ، من قبل إخوته بفعل السرقة، إذ حتمل افتراءهم ومل يظهر غضبه        
قوله     يف  ملعىن  كظم                             و « : ا يف  لغة  مبا م  تقد كما  با  عقا ال  و غضبا  هلم  يبد  مل  د  ا ملر ا يكون  ن  أ جيوز 

  . )7(»...غيظه
لظّهور يف املقامني األول والثّاين فرقا واضحا،إذ يتعلّق                                         ويستخلص مما سبق ذكره أنّ بني فعلي ا

  .ثّل يف اآليات،ومتثل الثّاين يف دليل معنوي تعلّق بكتم الغضب األول بربوز دليل مادي مت
فَلَما استيأَسواْ     (كما يف قوله عز وجلّ      ) ُصيخلُ -خلَص ( ومن بني ما مثل هذه الداللة أيضا الفعل                    

اع أخيهم    العديدة السترج      –عليه السالم     –،إذ وبعد حماوالت إخوة يوسف             ) 8( )... منه خلَصواْ نجِيا     
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بشأن  " الطّاهر بن عاشور      " يقول   . واليت باءت بالفّشل انفصلوا عنه وهم غري راضني عن ذلك                     ، األصغر  
  .  )1( »انعزلوا و انفردوا « :هذا املعىن 

وكَأَين      (يف قوله عز وجلّ     ) ُريم  –مر ( وقد دلّ على هذا الفعل         :  الداللة على حركة انتقالية أفقية             *  
،ومل ترتبط داللة هذا الفعل مبا              ) 2( )علَيها وهم عنها معرِضونَ        السماوات واَألرضِ يمرونَ             من آية في     

استمر  ... ذهب  : را   ُرو مرا وم    ُر مرا ؛ أي اجتاز، ومر يمَ            ُر مر عليه،وبه يم      «   -اللّسان العريب      -جاء يف   
جمازية متثّلت يف االمتناع واإلباء                  السياق عليه داللة       ،بل أضفى    ) 3( » مضى على طريقة واحدة        : الشيء    

   . واالمتناع عن التدبر فيها إذ املراد ليس العبور على اآليات، وإمنّا عدم االكتراث ا
وآتت    ...   (يف قوله تعاىل    ) ُج ُيخر  -خرج   ( يقع الفعل   :  الداللة على حركة انتقالية مرتبطة بالظّهور         * 

     ةداحا َ  كُلَّ وكِّينس نهنم         هِنلَيع جراخ قَالَتدة املرتبطة                     ، ) 4( )...   ويف جمال احلركات االنتقالية احملد
حلسية بأّا على درجة من                          ) 5( » نقيض الدخول      « بالظّهور وهو      ، وسياق اآلية حيدد درجة اخلّروج ا

يقاع ن،فكانت حيلتها يف ذلك إحضارهن               السرعة؛فردا العتبار امرأة العزيز أمام خالئلها أرادت اإل                           
الظّهور أمامهن،بيد أنه يف هذا الظّهور لبس أيضا فقد                      –عليه السالم     –إىل بيتها ، وطلبها من يوسف        

خلروج من بيت من بيوت املرتل بعد إذا طواعية هلا                           " أبو حيان األندلسي        " يقول   . يكون قصد به ا
ا فيما ال يعصي اهللا فيه،ويف الكّالم حذف تقديره فخرج                    فخروجه يدلّ على طواعيته         « : بشأن هذا     

 ، وقد يكون قصد به الدخول عليهن وهن يف بيت آخر يستمتعن مبا لذّ وطاب،واألصح                             ) 6( » عليهن  
هو املزج بني الداللتني فيكون معناه الظهور أمامهن بعد اخلروج من بيته والدخول عليهن على درجة                        

  .   امرأة العزيزمن السرعة تنفيذا ألوامر 
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وقَالَ الَّذي نجا          (يف قوله عز وجلّ     ) وينج  –نجا  ( ومن بني ما دلّ على داللة الظّهور أيضا الفعل                      
اءة   ، فقد تعلّق فعل النجاة يف هذا املقام بظهور بر                ) 1( )أُنبئُكُم بِتأْوِيله فَأَرسلُون          منهما وادكَر بعد أُمة أَناْ 

  . السجني الرائي يف منامه أنه يعصر مخرا
ومبا أنّ االختالف يف الصيغ الصرفية داخل النص القرآين شكل من أشكال بيانه و بالغته،فإنّ                                        

ل يف اسم الفاعل      يف موطن آخر بقالب صريف مغاير متثّ    )نجا(السورة عمدت إىل ذلك،إذ وردت الصيغة
،بيد أن السياق دائما           ) 2( )... ربك  قَالَ للَّذي ظَن أَنه ناجٍ منهما اذْكُرنِي عندو(الوارد يف قوله عز وجلّ

 بينما     هو الفّاصل بني الدالالت  إذ تدلّ الصيغة األوىل على ظهور براءة السجني وتأكّده من ذلك                                    
   . تدلّ الصيغة الثّانية على الشك وعدم اليقني يف ظهور براءته

*        وقد مثّ   : دة   الداللة على احلركة االنتقالية احملد    اللة الفعل    ل هذه الد ) د لَخ- يد ُلخ (        ورة  الوارد يف الس
  تسع مر        ات بدالالت خمتلفة مت    نقيض    الدخول    « -سان العريب    اللّ  -اللة العامة الواردة يف            فقة فقط يف الد
  :  ومن أهم الصور اليت عبر عنها ما يلي،)3(»اخلروج 

  )4()...وجاء إِخوةُ يوسف فَدخلُواْ علَيه فَعرفَهم (يف قوله عز وجل:لة على الظّهور واحلضورالدال)1
...()4(  

   واحلاجة على وجوههم بظهور مسات اخلجل والضعف –عليه السالم –إذ ارتبط حضور إخوة يوسف
أَرانِي       السجن فَتيانَ قَالَ أَحدهمآ إِني           ودخلَ معه     ... (كما يف قوله عز امسه      : الداللة على االختفاء      )2

صاأَعرمخ أس ،)5(…)رعور باحلزن و الياللة داللة الشياق على هذه الدو يضفي الس .  
سنا وأَهلَنا    م  فَلَما دخلُواْ علَيه قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز(كما يف قوله عز وجلّ:الداللة على تبادل املواقع  )3

          ة جا زم ةع جِئْنا بِبِضا و  رلض حلاجة           ، ) 6( …)ا با ا شعور  هذ نوا          ففي دخوهلم  كا ما  عكس  لضعف  وا
  . يتمتعون به من سلطة وجاه وعزة
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 ، إذ ،ونظرا ملا        ) 1( )... وادخلُواْ من أَبوابٍ متفَرقَة            ... (كما يف قوله عز وجل      : الداللة على احلرص          ) 4
 -عليه السالم    -كان يتمتع به إخوة يوسف من كثرة العدد وحسن الزي،وبراعة اجلّمال،فإنّ يعقوب                                 

كان حريصا على جتنيبهم حسد وبغض أهل مصر،لذا حثّهم على االختفاء والتستر بعدم دخوهلم من                               
  . باب واحد

 )2( )... اْ مصر إِن شاء اللّه آمنِني         ادخلُو   ... (يف قوله عز امسه      اكم : الداللة على الثّبات واالستقرار               ) 5
كّده                                          أ ما  ا  ن،وهذ الطمئنا وا حة  ا لر س با إلحسا ا مع  االستقرارواملكوث  منه  د  ملرا ا حيان    " إذ  بو  أ

هللا تعاىل،ملّا أمرهم                                «   : يف قوله  " األندلسي     لظّاهر تعليق الدخول مبشيئة ا أي متكّنوا واستقروا فيها،وا
  . )3(»ما مل يشأمل يكن ؛ألنّ مجيع الكّائنات إمنّا تكون مبشيئته تعاىلبالدخول علّق ذلك على مشيئة اهللا

 يف قوله    ) يخلو  -خالَ ( ومما ضاهى هذا الفعل تواترا يف الداللة على احلركة االنتقالية احملددة الفعل                                  
  )4()تكُونواْ من بعده قَوما صالحنيأَبِيكُم و اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه..(عزوجلّ

هلم وإفراد حمبته هلم          –عليه السالم     –يف فراغ يعقوب       –عليه السالم    –رغبة إخوة يوسف        إذ املراد منه       
يفرغ لكم من الشغل       « : يف شأن ذلك     " ابن قتيبة    " يقول    . لذا صمموا على التخلص منه بأي طريقة            

  . )6(» فيخلص ويصفو حملبتهم «: أيضا فيقول" القّرطيب"ذا املعىن ،ويؤكّد ه)5(»بيوسف من بعده
الوارد يف قوله عز امسه            ) ُريمكُ –مكَر ( وقد مثّل هذه الداللة الفعل           : الداللة على احلركة الدائرية              *  
لْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ                    ( ،إذ تدور      ) 7( )مرهم وهم يمكُرونَ       أَجمعواْ أَ      ذَلك من أَنباء ا

لفعل مكَر يف املعاجم حول االلتفات،واملكر إذا مل يكن مباشرة يوافق االلتفات حول                                          داللة مادة ا
خلّصم    لنسبة إلخوة يوسف               . ا لضبط با إذ مل يكن مكرهم واضحا         –عليه السالم    –وهذا ما حدث با
ن احلوادث حىت ختلصوا منه،وقد نضفي على هذا الفعل                    بل ظلّوا خيتلقون الذرائع  ويصطنعو            ، ومباشرا   
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التف به املكر وأحيط به          –عليه السالم    –وبالفعل فيوسف    ، داللة أخرى فنعترب املكر يلتف باملمكور به              
  . جهة طيلة فترة حياته من كلّ

كما ورد يف     )   ُسيم –مس ( وقد مثّل هذه الداللة الفعل            : الداللة على احلركة املوضعية االحتكاكية         * 
لضر        فَلَما دخلُواْ علَيه قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز                (قوله عز وجلّ     ،ومل خترج داللة هذا          ) 1( )... مسنا وأَهلَنا ا

عري بيد أنّ هذا اللّمس است        ، ) 2( » ُهو مسا ومِسيسا؛ملََست      ُه سأَم  ُه مسست « :اللّسان العريب-الفعل عما ورد يف
 –عليه السالم    –للتعبري عن داللة جمازية متثلت يف اللّمس القوي املستنتج من تفاقم حالة إخوة يوسف                          

  . وشدة حاجتهم إىل املساعدة 
ولَما دخلُواْ من         (الوارد يف قوله عز وجلّ          ) ُر يأْم   –أَمر  (  وقد عرب الفعل     :  الداللة على موقف طليب         *  

على هذه الداللة،بيد أنّ سياقه خصصه أكثر ليجعله داال على املزج بني                           )  3( )... بوهم   حيثُ أَمرهم أَ     
لنصح من جهة أخرى،وقد كان يعقوب                                     حلث وا لقيام بالفعل على وجه اإللزام من جهة،وا      طلب ا

   –عليه السالم  –ريصا على ترقّب مصري أبنائه وهم يف طريقهم  إىل  يوسفح–عليه السالم –
 )نسجن يسج ( ومن بني األفعال اليت تعرب عن هذا املوقف الفعل                  : الداللة على موقف تعسف وإجبار *

  املتواتر يف السورة ثالث مرات بنفس الداللة،بيد أنّ الظّروف احمليطة به ختتلف من موطن آلخر فقوله 
،تأكيد على وجود ظروف أدت             ) 4( )يسجننه حتى حني  لَ   ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ اآليات    (عز وجلّ

–عليه السالم    -وإصرار يوسف     ، إىل اختاذ أهل مصر هذا القّرار؛ فتجنبا لإلطاحة مبكانة امرأة العزيز                              
  .  على موقفه فإّم آثروا اتهامه وتربئتها،فكان هلم هذا القرار

الوارد يف قوله عز         ) ق ُيرز  -رزق   ( ذه الداللة الفعل       وقد مثل ه    : الداللة على موقف املنح والعطاء              *  
تكُما بِتأْوِيله       قَالَ الَ يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِالَّ               (وجلّ   لفعل تعليال لصدق            ) 5( )... نبأْ ،وقد جاء هذا ا

على علم    فما من طعام يؤتى هلم إالّ ويكون            ، وتأكيدا على حسن تعبريه للرؤى      –عليه السالم –يوسف
ألنّ حقيقة الرزق ما به النفع،ويطلق على                « دلّ على املنح والعطاء؛           ) رزق   ( ومن هنا فإنّ الفعل       . به  
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،بيد أنّ الرزق املمنوح هلم من أكل وشراب كان معلوم الوقت متاشيا مع قوانني السجن                                 )  1( » الطّعام    
ووصف الطّعام     « : بقوله " الطّاهر بن عاشور  "ليهاليت تقر االلتزام مبواعيد األكل والشراب،وهذا ما أكّد ع

لوقت ال ترقب طعام يهدى هلما حبيث ال ينضبط                                 لضبط بأنه طعام معلوم ا جبملة ترزقانه تصريح با
  .) 2(» حصوله 

املتواتر يف السورة         ) ُك  ُيتر  -ترك  ( وقد دلّ على هذا املعىن الفعل           : الداللة على موقف الترك واإلبعاد                * 
قَالُواْ يا أَبانا إِنا ذَهبنا نستبِق             ... (لّقال عز وج     . اللتني خمتلفتني خصوصا ومتفقتني عموما        بد   مرتني  

            الذِّئْب كَلَه –عليه السالم    –،فاملتروك يف هذا املقام هو يوسف             )  3( )... وتركْنا يوسف عند متاعنا فَأَ
عن قناعة وسابق ختطيط وسبب إقرارهم             و الترك إراديا  والقائمون بفعل الترك هم إخوته،وقد كان فعل

الترك يف قوله عز       فعل  هلذا الفعل هو عدم اكتراثهم به وكأنه شيء ال قيمة له وجب رميه،بينما يدلّ                           
-     يوسف دم أخذ    ،على ع   )4()بِاآلخرة هم كَافرون إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ الَّ يؤمنونَ بِاللّه وهم (وجلّ

  بدين من ال يؤمن باهللا عز وجلّ مع إمكان ذلك،وقد كان الفعل أيضا إرادياوعن عزمية                                   –عليه السالم    
  .)5(»إمكانه والترك عدم األخذ للشيء مع«:عندما قال"الطّاهر بن عاشور" وإصرار،هذا ما أكّده

حورت حول جماالت داللية خمتلفة            وقد انطوى حتت هذا البناء كثري من األفعال مت        ] :فَعلَ  يفْعلُ[ بناء
  :  حددا سياقاا املختلفة نوردها كما يلي

  :  وقد اندرج ضمنها ما يلي: الداللة على احلركة االنتقالية األفقية *
مرة،ومل خيرج يف إطاره العام عن داللة ما ورد يف                    )13(ةالوارد يف السورة ثالث عشر): يأْتي-أَتى( )1

داليل     ،غري أنّ سياقاته املختلفة جتعله يتمتع مبدى             ) 6(»ُهأَتيا،وأَتيا جِئْتُه اإلتيان ايء ؛ أَتيت«اللّسان العريب
داليل واسع يف جمال اإلتيان واحلضور،إذ يتعلّق يف بعض املواقف باألشخاص على اختالفهم ويرتبط                                      

  :  ورد يف سياقاته املختلفةيف بعض األحيان األخرى بأشياء معنوية،وفيما يلي عرض ألهم صوره كما 
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وقَالَ الْملك        (كما يف قوله عز وجلّ      : الداللة على طلب احلضور واإلتيان مع الشعور باحلاجة                        ) أ 
لرسولُ             ئْتونِي بِه فَلَما جاءه ا بك           ا لَى ر إِ  جِعيضا     ) 1( )...   قَالَ ار ئْتونِي بِه            (،وقوله أ لْملك ا وقَالَ ا

لختفِْسيأَسنل ه2(…) ص( .  
ولَما جهزهم بِجهازِهم          (كما يف قوله عز وجلّ      : الداللة على الرجوع املقترن باإلتيان واحلضور          )ب

  . )3()...من أَبِيكُم قَالَ ائْتونِي بِأَخٍ لَّكُم
فَإِن لَّم تأْتونِي بِه فَالَ           (كما يف قوله عز وجلّ      : اإلتيان واحلضور مبنح الكّيل             ن الداللة على اقترا         ) ج 

  . )4( ) تقْربون كَيلَ لَكُم عندي والَ
ثقًا من             (كما يف قوله عز وجلّ      : الداللة على إعطاء العهد            ) د  وم ونتؤى تتح كُمعم لَهسأُر قَالَ لَن 

وجلّ كما            ويتمثّ،)5()...اللّه ده    ل هذا العهد يف احللف باهللا عزاشتهر  «  : يف قوله  " الطّاهربن عاشور      " حد
  . )6(»اإليتاء واإلعطاء وما يراد ما يف إنشاء احللف ليطمئن بصدق احلالف غريه وهو احمللوف له 

  م ـقَالَ لَن أُرسلَه معكُ ...(كما يف قوله عز وجلّ:الداللة على إعطاء العهد مع اقترانه باهلالك  )ـھ
  

 ونتؤى تتحنقًا مثوم اطَ بِكُمحإِالَّ أَن ي نِي بِهنأْتلَت 7()... اللّه(  .  
ء               ) و   ي ا و ر حلضو ا متني  على  لة  ال لد جلّ       : ا و  عز قوله  يف  . (كما  . .          بِهِم تينِي  يأْ ن  أَ  للّه ا عسى 

يأْت بصريا وأْتونِي بِأَهلكُم             أَبِي  اذْهبواْ بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجه                (وقوله أيضا    . ) 8( )... جميعا 
نيعم9() أَج( .  
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 )... يأْت بصريا      فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِي ... (كما يف قوله عز وجلّ:الداللة على التصيري والتحويل  )ح
)1(.  
بعد ذَلك سبع شداد يأْكُلْن         ثُم يأْتي من    ...   (كما يف قوله عز وجلّ      : الداللة على ايء املعنوي             ) ر 

   متما قَد2( )... م (                        بع سنني،وقوله أيضاإذ أسند الفعل إىل فاعل جمازي متثل يف الس ،)        دعن بي مأْتي ثُم
          اساثُ النغي يهف امع كأنّ  فقد أسند الفعل أيضا إىل فاعل جمازي متثّل يف العام،واملقصود                         ، ) 3( )...   ذَل

جلدبة                        خلصبة أو ا هللا عز وجلّ هو من يهيئ األسباب حللول السنني ا أَفَأَمنواْ أَن تأْتيهم         (وقوله أيضا    . ا
       ذَابِ اللّهع نةٌ ميون                غَاشرعشالَ ي مهةً وتغةُ باعالس مهيأْتت فلم خيرج الفعل عن داللة احلضور             ) 4( )أَو،

ق يتضح أنّ فعل اإلتيان يرتبط أحيانا باإلنسان،ويرتبط أحيانا أخرى بأشياء                              ومن كل ما سب    . املعنوي   
  .  معنوية

  اللّسان -الوارد يف السورة تسع مرات بأمناط متفقة يف الداللة العامة الواردة يف : ) يجِيُء -جاَء( )2
  :  أخرى نوردها كما يلي ، بيد أنّ سياقاته تضفي عليه دالالت )5(» ايء ؛ اإلتيان « :  -يبالعر

ؤواْ أَباهم عشاء            (كما يف قوله عز وجلّ      : الداللة على العودة واحلضور مع افتعال البكاء                       ) أ  وجا
  . )6( ) يبكُونَ

  
   ) 7()...وجآؤوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ(كما يف قوله عز امسه:الداللة على إحضار دليل مادي  )ب

 سياق هذا الفعل أنه مت التركيز على إحضار القميص امللطّخ بالدم بدل حضور إخوة                              واملالحظ يف     
  . )8(»وجاءوا بدم كذب على قميصه«: ألنّ تقدير اآلية –عليه السالم–يوسف
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لعبور                ) ج  وا قوله عز امس      : الداللة على املرور  لَ                  (هكما يف  فَأَد  مهارِد لُواْ وسةٌ فَأَر اريس اءتجى و
  . )1()...دلْوه

وجاء إِخوةُ      ...   (كما يف قوله عز وجل      : الداللة على احلضور مع الشعور بالضعف واحلاجة                     ) د 
         مهو مفَهرفَع هلَيلُواْ عخفَد فوسونَ      يرنكم (،وقوله أيضا     ) 2( )لَه ...          فو  لَنا   وجِئْنا بِبِضاعة مزجاة فَأَ

استعدادهم     وخهم التام و     ما هو إال تأكيد على رض        " مزجاة    " بلفظة ) جِئْنا ( فاتصال الفعل     ، ) 3( )... لْكَيلَ ا 
  . لّ أوامر يوسف لتقبل ك

واع الْملك ولمن جاء        ـقَالُواْ نفْقد ص    ... (وجلّ كما يف قوله عز:الداللة على إبراز دليل مادي  )ه
  . )5(»على سارقه وفضحه لّدملن «:بشأن هذا املعىن"و حيان األندلسيأب"يقول . )4()...بعريٍ بِه حملُ

.  
وجاء بِكُم من الْبدوِ من بعد             (كما يف قوله عز وجلّ      :  الداللة على احلضور واالستقرار باملكان                  ) و 

  . )6()... أَن نزغَ الشيطَانُ بينِي وبين إِخوتي
 كُذبواْ جاءهم نصرنا          وظَنواْ أَنهم قَد      ...   (ه عز وجلّ   كما يف قول   : عنوي  الداللة على احلضور امل           ) ي 

  .  )7() ...فَنجي من نشاء
3( ) عجر-جِعر(مل خيرج الفعل) : ي عجإيل «- أساس البالغة–يف داللته العامة عما ورد يف)ر عجر
وهلا قطاع ورِجاع  ا،ورجعت الطّري القّواطع رِجاعاـأنا رجعُه جعى و مرجِعا،ورجعتُوعا ورجُر

غري أنّ سياقه جيعل جماله ،)8»مع اللّيل؛أي رجع كلّ واحد إىل مكانه اُوتفرقوا يف أول النهارمث تراجعو
  :  الداليل أوسع،وفيما يلي عرض ألهم دالالته من خالل السياقات اليت ورد فيها
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لَّعلِّي  ... (كما يف قوله عز امسه على لسان الساقي            : الداللة على العودة مع محل األخبار السارة                     ) أ 
  .  )1()الناسِ لَعلَّهم يعلَمونأَرجِع إِلَى 

قَالَ    فَلَما جاءه الرسولُ       ... (كما يف قوله عز وجلّ      : الداللة على العودة شرط إظهار احلقيقة                  ) ب 
جِعار كبي إِلَى رالالَّت ةوسالُ النا بم أَلْهفَاس نهيدأَي نقَطَّع يملع نهدي بِكَيب2()... إِنَّ ر(.  

وقَالَ لفتيانِه اجعلُواْ بِضاعتهم          ...(كما يف قوله عز وجلّ:الداللة على العودة مع التأكد من ذلك  )ج
  . )3()لَعلَّهم يعرِفُونها رِحالهِم في

فَلَما ..(وسفيكما يف قوله عز وجلّ على لسان إخوة :الداللة على العودة مع محل أسوء األخبار)د
نِعا مانا أَبقَالُواْ ي وا إِلَى أَبِيهِمجِعلُ را الْكَين(- عليه السالم  –ان يوسف وقوله أيضا على لس. )4()...م 

  . )5()...سرق إِلَى أَبِيكُم فَقُولُواْ يا أَبانا إِنَّ ابنك ارجِعواْ (
  اـما سبق يتضح أنّ حركة الرجوع يف هذه املواطن جندها دائرية  حمددة األماكن مرجعه ومن كلّ  

يوسف               موطن  بني  ب  يا إل وا ب  ها لذّ لسالم     –ا ا ختالف                  –عليه  ا مع  مللك، ا وموطن  له  ه أ وموطن 
  .  ة بالفعل حبسب كلّ موقفالشخصيات القائم

ولَما فَصلَت الْعري قَالَ أَبوهم إِني             (ومل خيرج هذا الفعل يف قوله عز وجلّ             ):    يفْصلُ  -فَصلَ  (    ) 4
عن داللة احلركة األفقية  املقترنة باملسافة البعيدة،وهذا ما أومأ           ،)6() أَن تفَندون لَأَجِد رِيح يوسف لَوالَ

  . )7(» ومعىن فَصلَت العري ؛ ابتعدت عن املكان «:يف قوله" الطّاهر بن عاشور"إليه أومأ 
5 (    )  ارس-  ِسري( يقع الفعل   ):  ي ارالة على الذّهاب واملضي،كما                           )  سيف جمال احلركات االنتقالية الد

 )8( » سار البعري،وسارت الدابة             ونَ سيرا ،    ُيِسري  ُسار القَوم    ... السري الذّهاب       « : ورد يف اللّسان العريب          
عاقبةُ     كَيف كَانَ     أَفَلَم يِسريواْ في اَألرضِ فَينظُروا               (غري أنّ سياق الفعل كما ورد يف قوله عز وجلّ               
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     هِملن قَبم ينلَّذ هللا سبحانه وتعاىل للقوم                        ، ) 1( )... ا عليه داللة أخرى تتمثّل يف ديد ووعيد ا يضفي 
   –عليه السالم  –ني بيوسفاملكذب

  :حنو األعلى وحنو األسفل  : الداللة على حركة انتقالية رأسية االتجاه * 
إِني أَرانِي أَحملُ         ...    (يف قوله عز امسه     ) لُمحي  -حملَ ( ويدلّ على هذه احلركة الفعل        : حنو األعلى  )أ

  قا      فَوزبي خأْسأْكُلُ    رت     هنم رريب      -إذ تعود داللة مادته يف           ، ) 2( ). ..   الطَّيفع     -اللّسان العلَ « على الرمح 
غري أنّ   ، ) 3( » الًمه ح الشيء على ظهري،أَحملُ          ُولٌ،وحملْت    مالَناً،فهو محم    حمالً وح    ُيحملَه   الشيء   

لصواب ألنّ حلم       سياقه يظهر لنا معنيني حمتملني متثال يف الرفع  أم الوضع،وإنْ كان الوضع أقرب إىل ا       
  . هذا الرائي يتوافق وتصور موقف وضع اخلبز فوق رأسه لنهش الطّري منه

 ورفَع أَبويه علَى         (يف قوله عز وجلّ     )   ُيخر  -خر ( وقد دلّ على هذه احلركة الفعل            : حنو األسفل     ) ب 
 من داللته على السقوط من         -العريب   اللّسان    -وانطالقا مما ورد يف         .   ) 4( …)الْعرشِ وخرواْ لَه سجدا         

،فإنه مل خيرج عن        ) 5( » هوى من علو إىل أسفل       : خرا    ُوخر البناء ؛سقط،وخر يخر          « األعلى إىل األسفل       
على الركوع      هذا املعىن املعجمي يف هذه اآلية، غري أنّ سياقه خيصص نوع السقوط أكثر ليجعله داالّ                              

ووالديه،مع تباين أغراضها؛فقد تكون                –عليه السالم     –ة بإخوة يوسف    والسجود،و تتعلّق هذه احلرك            
وقد تكون تعبريا عن ضعفهم و رضوخهم،وقد تكون مبثابة                   ، دالّة على مدى احترامهم وتقديرهم  له              

بينهم       هذا األمر         . حتية معتادة  أكّد  عاشور      " وقد  لطّاهر بن  قوله  " ا مللوك          « : يف  لسجود حتية ا وكان ا
  اسـّممنوعا يف الشرائع،وإمنّا منعه اإلسالم لغري اهللا  حتقيقا ملعىن مساواة الن ديومئ ومل يكن وأضرام ،

  . وكلّ املعاين حمتملة،)6(»يف العبودية و املخلوقية 
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املتواتر يف     ) ُيصرِف  -صرف ( وقد مثّل هذه الداللة الفعل           : الداللة على حركة انتقالية مقترنة بامليل               * 
رج هذا   ،ومل خي    ) 1( » الشيء عن وجهه        ُرد  « مبعىن  -اللّسان العريب       -د جاء يف   السورة ثالث مرات،وق            

   .الفعل يف اآليات املوالية عن داللة التحول عن شيء ما والبعد عنه، وهذه صوره كما ورد يف سياقاته
إِنه     وَء والْفَحشاء     كَذَلك لنصرِف عنه الس       ... (كما يف قوله عز وجلّ:الداللة على مغادرة الفّاحشة  )أ

نا منادبني علَصخ2()الْم(  .  
وإِالَّ تصرِف عني كَيدهن أَصب إِلَيهِن            ... (كما يف قوله عز وجلّ      : الداللة على طلب إبعاد املكر         )ب

نأَكُن مو نيلاه3() الْج( .  
 فَاستجاب لَه ربه فَصرف عنه كَيدهن إِنه              (له عز و جلّ   كما يف قو   : الداللة على حتقق إبعاد املكر     )ج

يملالْع يعمالس وي. )4() هحول املعنوي ال املادضح أن حركة امليل مرتبطة بالتومن كلّ ما سبق يت .  
 إِنه من   ( قوله عز وجلّ    يف ) ُيصبِر  -صبر( و قد مثّل هذه الداللة الفعل           :  الداللة على حالة سلوكية           * 

       فَإِنَّ اللّه بِريِصقِ وتي        ِسنِنيحالْم رأَج يعضلذّهن                   ) 5( )الَ ي ،فالصورة السمعية هلذا الفعل تصاحبها يف ا
النيب املصطفى؛فرغم الكروب اليت أحاطت به من كلّ جهة  إالّ أّا مل حتبط                             قوة إميان       مباشرة داللة     
من مواقفه     –عليه السالم     –ته إصرارا على التمسك باهللا عز وجلّ أكثر،وقد أراد يوسف                       عزميته،بل زاد   

     ح إلخوته وجه االختالف بينه وبينهم،وهذا ما أكدق خلّالت  و « : حني قال   " الطّاهر بن عاشور      "   ه أنْ يوض
   .)6(»عليهما ومل يصربوا على إيثار أبيهم إيامهبالصرب تعريضا بأنهم مل يتقوا اهللا فيه ويف أخيه،

الوارد يف السورة بصورتني متفقتني يف               )   ُيكيد  -كَاد   ( ومن بني ما ضمن هذه الداللة أيضا الفعل                  
قَالَ يا بني الَ تقْصص         (يقول عز وجلّ     .داللتهما املركزيتني، ولتوضيح ذلك نورد سياقهما يف السورة 

كتولَى إِخع اكيؤواْ لَ ريدكافَيدكَي رردون علم        )7()... كفاملراد من هذا الفعل العزم على إحلاق الض ،
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عليه  –،وبالفعل فيوسف     ) 1( » به املَكيد     ُرعملٍ يض   ُالكَّيد إِخفَاء     « علم املصاب بذلك  انطالقا من أنّ            
فإنه    أماّ فعل الكّيد بالنسبة ليوسف        .   مل يكن على علم مبا كان يضمر له إخوته من مكائد               –السالم   

خيتلف عن كيد إخوته كونه جمرد طريقة  استعملها معهم بغية تذكريهم مبا فعلوه به وهذا ما عبر عنه                      
عليه  –غري أن وجه الشبه بني كيد يوسف          )  2( )... كَذَلك كدنا ليوسف     ...   (الفعل يف قوله عز وجلّ       

     . وكيد إخوته يكمن يف عدم معرفة كل منهم بذلك الكّيد–السالم
وإِنْ كَانَ       (يف قوله عز وجلّ     )   ُيكْذب  -كَذَب  ( ومن بني ما ضمن داللة احلالة السلوكية أيضا الفعل     

نيقادن الصم وهو ترٍ فَكَذَببن دم قُد هيصورة ال)3()قَممعية هلذا الفعل حبالة انفعالية      ،إذ ارتبطت الصس
ليت     ةاد التهم   العزيز من مصريها كون األمر يتعلق بإبع               ة عن شدة ارتباك وخوف امرأة             انفعالية ناجت      ا

  . تدين مسعتها ومسعة زوجها ومن مثّة فقد كان حسم هذا املوقف شاقّا على الطّرفني
ه عز وجلّ    وارد يف قول     ال  ) ُيعرِف   -عرف  ( ومن األفعال اليت تنطوي حتت جمال احلالة السلوكية الفعل                    
ونَ      دخلُواْ علَيه فَعرفَهم وهم       وجاء إِخوةُ يوسف فَ        ( رنكم ضح من سياق هذه اآلية أنّ             ) 4( )لَهوما يت،

 ببتأني   شعور ه على إخوته،مع ختللّ       –عليه السالم    –الفعل عبر عن داللة مباشرة متثلت يف تعرف يوسف   
خوت    داللته                             إ يتعد  مل  م  ملقا ا ا  هذ يف  لفعل  ا ا  هذ ن  كا ا  ذ وإ به  ا  فعلو ملا  ملبا  ه  ن   ا فإ عز     هشرة  قوله  يف 
أي لعلّهم      ،فإنه دلّ على معىن الوجدان            ) 5( )...   لَعلَّهم يعرِفُونها    رِحالهِم بِضاعتهم في اجعلُواْ...(وجلّ

ومن بني ما انطوى أيضا حتت جمال        . جيدوا؛ألنه ال سبيل للتعرف على بضاعتهم وهي معروفة لديهم
متاعنا     قَالَ معاذَ اللّه أَن نأْخذَ إِالَّ من وجدنا                (يف قوله عز وجلّ     )   ُيجِد  -وجد   ( ل الداللة السابقة الفع         

   ه ندكد                        ) 6( …)ع لتأ ا و لوجدان  ا لتنحصر يف  كثر  أ خيصص داللته  قه  نّ سيا أ عليه  –فيوسف .  ،غري 
الفعل يف موطن آخر        وقد ورد هذا        ، اع يف رحل أخيه األصغر         كان متأكّدا من وجود الصو            –السالم   

ولَما فَصلَت الْعري قَالَ أَبوهم إِني             (يقول عز وجلّ      . بداللة خمتلفة مع احتفاظه طبعا بالداللة العامة له                 
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ألنّ الرائحة   –عليه السالم–ح يوسف،إذ املقصود ليس وجود ري)1() أَن تفَندون لَأَجِد رِيح يوسف لَوالَ
الطّاهر بن     " وهذا ما أكّده     .منّا املراد شم أو استنشاق عطر يوسف املضمخ به قبل فقدانهشيء معنوي وإ

إهلام خارق للعادة جعله اهللا بشارة له                 -عليه السالم    -ووجدان يعقوب ريح يوسف       «: يف قوله "عاشور
   . ).2(» ن خروجه مع إخوته ـحي–عليه السالم-إذ ذكّره بشمه الريح الذي ضمخ به يوسف

) يبكي  -بكَى ( وقد مثّل اجتماع هذين الداللتني الفعل : الداللة على حالة فيزيولوجية سيكولوجية  *
،إذ املراد من ظاهر هذا الفعل أنّ حالة نفسية انتابت   )3()وجاؤواْ أَباهم عشاء يبكُونَ (يف قوله عز وجلّ

م أخيه    متثّلت يف حزم العميق لف        –عليه السالم     –إخوة يوسف     ية م،وقد أدت هذه احلالة النفس             قدا
البكاء يف أصله هو خروج الدموع من العينني عند                   « : إىل امار الدموع من عيوم دون توقف؛ألنّ                    

حلزن واألسف والقّهر          إخوة يوسف مل يشعروا بأي حزن أو أسى جتاه أخيهم املفقود                        ،بيد أنّ    ) 4( » ا
ث وافتعاهلا،لذا كان بكاؤهم                           باعتبارهم املدبرين لكيفية التخلّص م             نه والقادرين على تصنع األحدا

مصطنعا قصد به متويه احلقيقة أمام أبيهم ومن مثّة فالفعل يبكون ورد مبعىن يتباكون و اتصافهم ذه                                 
  .احلالة السيكولوجية  الفيزيولوجية كان اتصافا مفتعال 

) ُيعصر -عصر ( وقد مثّل هذه الداللة الفعل           : الداللة على عمل عضوي مؤد إىل التصيري والتحويل                   *  
ط باليد أو    الضغ  « : ،إذ املراد من العصر          )5()...أَرانِي أَعصر خمرا قَالَ أَحدهمآ إِني...(يف قوله عز وجلّ

زيت أو ماء والعصري ما يستخرج من              : وه على شيء فيه رطوبة إلخراج ما فيه من املائع                  حبجر أو حن    
تضمن داللة استخراج اخلّمر          ) ُأَعصر  ( ،فالفعل   ) 6( » ور، ويسمى باسم حملّه ؛ أي معصور من كذا               املعص  

مر ال تعصر،بل العنب بعد صنعه يصبح مخرا وقد أبدع التعبري القّرآين يف        من العنب بعد العصر ألنّ اخلّ
على املعىن مباشرة  بوضعه املفعول  بدل مسبب                           لفعل         ، هإيراده هذا املعىن حيث دلّ  وقد ورد نفس ا

ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام فيه يغاثُ              (قوله عز وجلّ      نفس املعىن يف      على  بصيغة صرفية أخرى داالّ        
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   اسلن ون       ا رصعي يهف را عن حلم                           ) 1( )وورد معب ،ويبقى االختالف بينهما فقط يف كون الفعل األول 
ن يف بعدمها العميق على سنني        را عن تفسري احللم،وكال الفعلني يدالّ            بما الثّاين فقد ورد مع         السجني،أ    

  .  اخلصب والترف
الوارد يف      ) ُيعقل  –عقَلَ ( وقد مثّل هذه الداللة الفعل           :  الداللة على عمل فكري الغرض منه التدبر               * 

قوله                        عز وجلّ يف  هللا  لتدبر يف كتاب ا معىن ا لسورة متضمنا  حتة ا نز      (فا أَ نا  لَّعلَّكُم         إِ بِيا  رع نا  آ قُر  ه لْنا
يقول عز    . ،والوارد أيضا يف خامتة السورة متضمنا معىن الترغيب والتشويق ليوم احلساب                               )  2( )تعقلُونَ  

  .  )3() اتقَواْ أَفَالَ تعقلُون ولَدار اآلخرة خير لِّلَّذين... (امسه
أَما   .. (زوجلّ  يف قوله ع    الوارد     ) يسقي -سقَى( مثّل هذه الداللة الفعل         وقد   : الداللة على عمل بيولوجي  *

هبي رقسا فَيكُمدا أَحرم4()...خ (إذمل خيرج هذا الفعل يف سياقه عن معىن داللة»رباحلظّ من الش«)5(       
5(»ربالش(       
        املاء يف حلقه        ومعىن سقاه ناوله فشرب أ        « : هذا املعىن قائال       "  الطّاهر بن عاشور      " وقد أكد و صب

ألنّ  ) شرب ( ، وقد أبدع التعبري القّرآين يف إيراده هذا الفعل بدل الفعل                          ) 6( » ومعىن أسقاه جعل له سقيا  
خلّ                     لفعل األول أنسب داللة على كثرة مناولة ا حمة يف تناول ذلك                 ا جلا        مر للملك نزوال عند رغبته ا

  .) برِش(بدل الفعل) سقَى(لفعلوالقيام بفعل الشرب عدة مرات يناسبه ا
  .)7()...وشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهم معدودة...(يف قوله عز وجلّ)يشرِي -شرى(وقد ضمن الفعل    

  . داللة املنح  غري أنّ سياقه يضفي عليه توسعا دالليا آخر
يف قوله عز وجلّ      ) يقْضي  -قَضى (  علومن بني ما ضمن هذه الداللة الف            :  الداللة على موقف إيثار          *  
 ما أصيب  ،إذورغم       ) 1( )... قَضاها    غنِي عنهم من اللّه من شيٍء إِالَّ حاجةً في نفْسِ يعقُوب            ي ما كَان..(

  وحقدهم من طرف أبنائه،إالّ أنه مل يضمر هلم حقدا وال غالّ يعادل غلّهم –عليه السالم –به يعقوب
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على    إىل                            بل  يقهم  طر يف  وهم  يصيبهم   قد  ملا  يا  د تفا ته  توجيها و ئحه  يدعمهم بنصا ن  كا لعكس  ا
إذ    -عليه السالم    –يؤكّد توفيق اهللا عز وجلّ ليعقوب   )قَضى(وتعبري اآلية بالفعل-عليه السالم –يوسف

أبنائه يف     ا املقام بتوفيق      ما من حاجة يف نفسه إالّ وباركها  ووفّقه فيها،وترتبط حاجة يعقوب يف هذ                           
لطّاهر بن عاشور      " يقول   . م على يوسف دون أن ميسهم ضرر         دخوهل    : والقّضاء     « بشأن هذا املعىن       " ا

ها           ومعىن قضا قضى حاجة لنفسه إذا أنفذ ما أضمره يف نفسه  أي نصيحة                   : يقال  . أنفذها   : اإلنفاذ، 
  )2( » افعا هلم إالّ أبلغه إليهم         ألبنائه أداها هلم ومل يدخرها عنهم ليطمئّن قلبه بأنه مل يترك شيئا يظنه ن                        

  . وقد ورد هذا الفعل بداللة أخرى يف موطن آخر بصيغة املبين للمجهول
ونمري أَهلَنا     (يف قوله عز وجلّ     )   ُيمري  -مار  ( وقد عبر الفعل     :  الداللة على موقف املنح والعطاء              *  

،عن هذه الداللة، إذ املراد من قول إخوة يوسف                       ) 3( )  يلٌ يِسري ذَلك كَ     كَيلَ بعريٍ    ونحفَظُ أَخانا ونزداد  
ومن بني ما ضمن داللة املنح أيضا            . منري أهلنا مننح أهلنا املؤونة بذهاب أخينا األصغر                 -عليه السالم     –

لفعل   وجلّ     ) يهدي    -هدى  ( ا  بِ          (يف قوله عزيلْغ لك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِا نَّ     ذَ أَ و         دي كَيدهالَ ي للّه ا
لسياق داللة على منع املنح،إذ اهللا عز وجلّ ال ييسر األمور ملن ضل عنه                                  ) 4( )الْخائنِني    . ،ويف هذا ا

لطّاهر بن عاشور      " يقول    ه                    « : يف شأن هذا املعىن       " ا ليت  ية ا ي ـال ينفذه،وال يسدده،فأطلقت اهلدا
وقد ضمن  .)5(»...،وأطلق نفيها على نفي ذلك التيسرياإلرشاد إىل الطّريق املوصلة على تيسري الوصول

إذ ارتبط      ، ) 6( )وكَذَلك نجزِي الْمحِسنِني       ... (يف قوله عز وجلّ     ) يجزِي   -جزى  ( لداللة املنح أيضا الفع         
ومن تبعه يف أعماله         –الم عليه الس    –فيف هذا املقام بيوس       )7(»يءاملكافأة على الش«راد به فعل اجلّزاء امل

إذ ومبوجب فضله كافأه اهللا عز وجلّ بنعم كثرية                   ، هو تعليل ملا أصابه من مصائب من قبل إخوته             و 
تنبيه على أنه كان حمسنا يف عمله           « : يف هذا املعىن هو       " الزخمشري    " يقول   . كالنبوءة و تأويل األحاديث  
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 خيرج هذا الفعل عن        ومل  ، ) 1( » ... متقيا يف عنفوان أمره،وأنّ اهللا آتاه احلكم والعلم جزاء على إحسانه                             
،بيد أنّ يف هذا املقام تعليال الستدعاء     )2()إِنَّ اللّه يجزِي الْمتصدقني ...(معىن املكافأة يف قوله عز وجلّ

هللا عز وجلّ عبده املؤمن ال تكون إالّ عن طريق ما يعطيه لغريه                                     إذ  ، التصدق على إخوته،ومكافأة ا
ال      فعل اجلزاء يف هذين اآليتني يتع   وإذا كان.عطاها لغريهضه بأشياء تفوق قيمة ما أيعولّق بيوسف والد

،يدلّ     ) 3( )  كَذَلك نجزِي الظَّالمني       ... (على املنح والعطاء مقابل األعمال الصاحلة؛فإنه يف هذه اآلية                          
وه                             يف حق أخيه األصغر   ختّذ  لذي ا حلكم ا لسليب املتمثّلة يف ا ملكافأة يف شكلها ا كالم   على ا و من 

وكان حكم السارق يف آل يعقوب أن يسترق سنة  فلذلك استفتوا يف                      « إخوته  ألّم املقرون حلكمه      
     . )4(»جزائه 

لبعيدة                                     على املعاين ا لذي نطلّ من خالله  خلارجي ا حمليط ا ا هو  ق  لسيا نّ ا أ مما سبق  واملستخلص 
ملعىن األول داللة ختتلف عن معىن الثّاين،ويبقى                    املرامي إذ ما من فعل تكرر يف السورة إالّ وكان                      

ليس للكّلمات معىن     « :إىل هذه الظّاهرة حينما قال "بيار غريو" أوقد أوم،االتفاق فقط يف الداللة العامة
    )5(»وإمنّا هلا استعماالت شتى

 وضعه   تلفة وافقت ما    ضمن هذا البناء جمموعة من األفعال عبرت عن دالالت خم                    :    ]ُيفْعل –فَعلَ[بناء
هذه    له الصرفيون القدماء من داللتها على األعراض من العلل واألحزان،وعدلت يف بعض املواقف عن   

   القّاعدة هلذا متّ تصنيفها إىل جماالت داللية واسعة انطالقا من سياقاا املختلفة،وسيتم إيرادها كما يلي
لداللة الفعل          وأحسن ما اج      : الداللة على حالة سيكولوجية          *    )  ُييأَس   -يئس ( تيب للتعبري عن هذه ا
والَ تيأَسواْ من روحِ اللّه إِنه الَ ييأَس                 (يقول سبحانه وتعاىل      . وارد يف السورة بصيغته اردة واملزيدة            ال

حِ اللّهون رون مرالْكَاف مصيد املعجمي    -مبا ورد يف      ، إذ اقترنت داللة هذا الفعل             )6( )إِالَّ الْقَوللّسان    الر
ل    س اليأْ  « -العريب    غري أنّ وروده يف هذا           ، ) 7( » ُو ييأَس    ُاليأس نقيض الرجاء،ويئس ييئس            : نوط وقيل   قا
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ورغم    –عليه السالم    -املقام مسبوق حبرف ي مث نفي جعله يدلّ على عدم قطع الرجاء ألنّ يعقوب                           
  . ألمل يف العثور عليه، بل ظلّ مستأنسا بدعواته إىل اهللا عز وجلّطول مدة فراقه لولده مل يفقد ا

يف قوله عز    )   ُيأْذَن    -أَذنَ (وقد مثّل هذه الداللة الفعل :لوجية أو عمل حسيوالداللة على حالة فيزي* 
،إذ ميكن     ) 1(   )و خير الْحاكمني    حتى يأْذَنَ لي أَبِي أَو يحكُم اللّه لي وه                 أَبرح اَألرض         فَلَن ... (  لّوج  

القول أنّ  هذا الفعل مأخوذ من االسم األذن ؛ ألنّ اإلذن املقصود به السماح ال يكون مباشرة  وإمنّا                           
أو رفضه؛وتفضيل األخ األكرب البقاء قبل مساعه موافقة أبيه                   هيسبقه مساع الطّلب أوال مث التقرير مبوافقت

عودته     بقا   «   على  يعقوب       ليكون  عند  عالمة  لسالم    –ؤه  ا ختلّف       –عليه  يف سبب  ا صدقهم  يعرف 
بنيامني،إذ ال يرضى لنفسه أنْ يبقى غريبا لوال خوفه من أبيه،وال يرضى بقية أشقّائه أن يكيدوا له كما 

  . ،إذا فصفوة القول حىت يستمع أيب لسؤايل أو طليب )2(»يكيدون لغري الشقيق 
وجلّ     يف قوله عز   ) ُيشهد -شهِد( الداللة على احلالة الفيزيولوجية أيضا الفعل       ومما عادل هذا الفعل يف    
) ...   نم داهش هِدشا    وهله حيتمل داللتني خمتلفتني                   ) 3( )... أَهضح أنمعن يف سياقه يتومن خالل الت،

وبالنظر    ، ة فيزيولوجية    حبسب تقدير املقصود، إذ و انطالقا من اقترانه بعضو اإلبصار،فإنه يدلّ على حال    
لفعل                                  حلدث،إذ ا ية ا على حكا حقيقة ما فإنه يدل  براز  نه بإظهار وإ قترا مشتق من امسه     ) شهِد( إىل ا

يف إثبات    ار احلق    إظه   ادة ألنه يؤول إىل         ي قوله شه ومس  « حدث شائك   الشهادة وهو متعلّق بفك نزاع
وما   (…د هذا الفعل يف قوله عز وجلّ     وقد ور.)4(»على سيدته أودحضه –عليه السالم–داء يوسفاعت

فعل    مع اختالف فاعله فقط، إذ تعلّق     ،مكتسبا نفس الداللة)5(…)وما شهِدنا إِالَّ بِما علمنا(…وجلّ
ومل خيرج عن معىن إبراز حقيقة،ما بيد أنّ هذه احلقيقة يف               –عليه السالم  –فعل الشهادة بإخوة يوسف

   باطنها على االفتراء والكذبهذا املوطن تدلّ يف ظاهرها على الصدق يف
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لفعل                     و     يضا ا أ لفيزيولوجية  لة ا حلا ما مثّل داللة ا وجلّ     ) ُيسمع   -سمع( من بني   عز فَلَما  (يف قوله 
هِنإِلَي لَتسأَر نكْرِهبِم تعمس كَأً وتم نلَه تدتص داللته أكثر ليجعله)1()...أَعغري أنّ سياقه خيص،  

  . على وصول خرب كيد خالئل امرأة العزيز داالّ
املتواتر يف السورة أربع مرات              ) ُيأْمن -أَمن(وقد مثّل هذه الداللة الفعل: الداللة على حالة سلوكية * 

  :  بصور خمتلفة اتفقت يف دالالا العامة املتمثّلة يف احلفظ وسيتم إيراد صوره كما يلي
 قَالُواْ يا أَبانا ما لَك الَ تأْمنا علَى يوسف                (كما يف قوله عز وجلّ      : ور بعدم الثّقة      الداللة على الشع        ) أ 

  . )2( )وإِنا لَه لَناصحون
قَالَ هلْ آمنكُم علَيه إِالَّ          (كما يف قوله عز وجلّ      : الداللة على اللّوم والعتاب وتأكيد عدم الثّقة                     ) ب 

كُمنتا أَملَى كَملُ عن قَبم يه3()... أَخ( .  
  .)4()...أَفَأَمنواْ أَن تأْتيهم غَاشيةٌ من عذَابِ اللّه  (كما يف قوله عز امسه:الداللة على االستهزاء  )ج

لَنا ونمري أَه    .. (يف قوله عز وجلّ     ) ُيحفَظ  -حفظَ ( ومن بني ما مثل داللة احلالة السلوكية  أيضا الفعل                  
غري أنّ سياقه خيصص احلالة أكثر ليدلّ على ادعاء             ،)5()ذَلك كَيلٌ يِسري كَيلَ بعريٍ ونحفَظُ أَخانا ونزداد
مدى حرصهم على أخيهم األصغر،وكأنّ يف إظهار هذا احلرص                     –عليه السالم     –ادعاء إخوة يوسف        

  . رغبة يف إقناع والدهم السماح هلم بأخذ أخيهم
    :وارد يف السورة مرتني بصورتني خمتلفتنيال) يعمل-عملَ(ني ما ضمن أيضا هذه الداللة الفعلومن ب  
 بِضاعةً واللّه عليم بِِما         قَالَ يا بشرى هذَا غُالَم وأَسروه             ...(يف قوله عز وجلّ:داللة احلجز واألسر ) أ

  . )6()يعملُونُ
  . )7()تبتئس بِما كَانواْ يعملُونَ إِني أَناْ أَخوك فَالَ قَالَ...(امسه  وله عزيف ق: داللة املكر  )ب
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 الذي احتلّ صدارته يف السورة            ) ُيعلَم  -علم ( وقد مثّل هذه الداللة الفعل           :  الداللة على موقف يقني         *  
غراض خمتلفة مل خترج يف إطارها العام               وقد دلّ على أ      ] فَعلَ [ مقارنة مع بقية األفعال الواردة على بناء                  

  وفيما يلي  ،)1(»عرفته :علْما ُه الشيء أَعلَم ُعلمت« -اللّسان العريب –عن داللة املعرفة كما ورد يف
  :    عرض ألهم أغراضه

رِه ولَكن    غَالب علَى أَم       واللّه   ...    (كما يف قوله عز امسه      :  الداللة على وجوب التدبر واإلدراك                    ) أ 
  . )2( ) أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ

  ذَلك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ (كما يف قوله عز امسه:الداللة على وجوب التأكد من حقيقة ما  )ب
  .  )3()اللّه الَ يهدي كَيد الْخائنِني وأَنَّ

وما شهِدنا إِالَّ بِما علمنا وما كُنا للْغيبِ             (كما يف قوله عز وجلّ      : ي  الداللة على رؤية دليل ماد             ) ج 
   )4()حافظني

لتذكري          ) د  وجلّ      اكم : الداللة على ا أَخيه إِذْ أَنتم                  (يف قوله عزّ  و فوسم بِيلْتا فَعم متمللْ عقَالَ ه
  .)5()جاهلُونَ

 وما  (يف قوله عز وجلّ     )    ُيرحم  -رحم  ( وقد عبر عن هذه الداللة الفعل            : يثار  الداللة على موقف إ        * 
،ويعمل هذا السياق على توضيح داللته              ) 6( )... إِالَّ ما رحم ربي     برىُء نفِْسي إِنَّ النفْس َألمارةٌ بِالسوِءأُ

ثره اهللا وعصمه عن األمور املنكرة              داللته أكثر فيجعله داالّ على منح العصمة،ومبعىن أدق إالّ من آ                         
  . والسيئة

لداللة على عمل بيولوجي         *  لفعل               : ا لداللة ا هذه ا عبر عن  ثَ  ( وأحسن ما  عز    ) يغيث  -غَا يف قوله 
   عما ومل خيرج هذا الفعل يف داللته)7()وفيه يعصرون ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام فيه يغاثُ الناس(وجلّ
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   )1(»؛إذا أنزل ا الغيثَ ها غَيثًاغيثُوغَاثَ اهللا البالد ي املطر والكأل،:والغيث «-اللّسان العريب-رد يفو
  .  وهذا دليل على عام اخلصب و الترف

  ه عز وجلّيف قول)ُيلْعب- لَعب(و قد مثّل هذه الداللة الفعل: الداللة على احلركة االنتقالية املطلقة * 
ه  ومدلول   ) ع رت  ( ،وكما اختلفوا يف قراءة الفعل             ) 2( )لَحافظُون     رسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِنا لَه            أَ   (

ون بالن  ) ُنلْعب ( بنون املشاركة قرأوا أيضا            )  ُنرتع  ( ، فالذين قرأوا         ) لَعب ( اختلفوا أيضا حول الفعل           فإنهم  
وما أسلفنا ذكره سابقا فاألصوب          . بالياء   ) ُيلْعب ( الياء،فإّم قرأوا أيضا   ب)ُيرتع(على خالف الذين قرأوا 

اللّعب   «   : من أنه     -اللّسان العريب       -قراءة الفعل بالياء ، أما بالنسبة لداللته فإنها عدلت عما ورد يف                          
الستباق  ا «   :   هـوغريه من أن      " أيب حيان األندلسي        " ألنّ املقصود منه على حسب رأي           ، ) 3( » د ضد اجل  

 ويؤكّد   ، ) 4( » ومل يكن ذلك للّهو        االنتضال، يتدربون بذلك لقتال العدو،ومسوه لعبا ألنه بصورة اللّعب                  
وإمنّا املراد منه باللّعب املباح من االنبساط  ال اللّعب احملظور                         «   : هذا املعىن أيضا  فيقول         "  القّرطيب   " 

  . )5(»  احلقالذي هو ضد 
وإخوته هو ما كان فيه نوع من االنبساط  -عليه السالم –ح أنّ لعب يوسفومما سبق ذكره يتض      

أي الذي يقصد منه االستجمام «يف قوله "أكّده الطّاهر بن عاشور"واالستمتاع غري املبالغ فيه،وهذا ما 
  . )6(» ودفع السآمة 

يف قوله عز    ) ُيبرح   -رِح ب ( وقد مثّل هذه الداللة الفعل           :  الداللة على حركة انتقالية مقترنة بالذّهاب                 * 
،ومل خيرج هذا الفعل يف داللته              ) 7( )... حتى يأْذَنَ لي أَبِي أَو يحكُم اللّه لي               أَبرح اَألرض         فَلَن ... (امسه  

  ُوالبراح     ، زالَ   : وحا   ُربرِح برحا وب      « : من معىن مغادرة ومفارقة املكان              -اللّسان العريب      -يف  د عما ور   
غري أنّ سبق    ، ) 8( » فارقها    : ر قولك برِح مكانه ؛ أي زال عنه، وصار يف البراحِ،و برِح األرض                               مصد 
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لنفي       لفعل حبرف ا فقة يعقوب                            " لن "  ا عدم مغادرة املكان إالّ بعد موا على اإلصرار على        جعله يدلّ 
  . على ذلك –عليه السالم-
  ) ُيلْبث -لَبِثَ(وقد مثّل هذه الداللة الفعل: ستقرار الداللة على حركة انتقالية منتهية إىل ثبات وا* 

وجلّ       قوله عز . (يف  ..     عنِ بِضجلس نّ يوسف      ) 1( )سنِني  فَلَبِثَ في ا عند دخوله    –عليه السالم    –،أي أ
عددها،أهي ت                       جلميع يف  أك     السجن ظلّ ومكث فيه لسنوات اختلف ا أقل،وق        ثسع سنني،أم  د ر،أم 

   .)2(»والبضع من الثّالث إىل التسع«: دم وضوح عدد هذه السنني يف قوله ع"الطاهر بن عاشور"أكّد
قَالُواْ تاهللا تفْتأُ تذْكُر يوسف حتى             (داللة البقاء يف قوله عز وجلّ            ُ) يفْتأ  -فَتئَ  (  كما مثل الفعل        

  . )3( )أَو تكُونَ من الْهالكني تكُونَ حرضا
عن                                ] :  لُيفْع  –لَفَع [ بناء   لتعبري  ليت تدور كلها حول ا لبناء باألفعال الالّزمة فقط،وا اختص هذا ا

االتصاف بصفة ما،ومل يرد يف السورة إالّ فعل واحد على هذا البناء،و قد متحور حول الصفات الدالة               
فَإِن لَّم    (ارد يف قوله عز وجلّ      الو)ُبُيقْر-بُقَر(وبالضبط على دنو احلركة متمثّال يف الفعل على املسافة 

وللداللة على      ) اقْترب    ( أصله )ب ُقَر(والواضح أنّ الفعل،)4()تقْربون تأْتونِي بِه فَالَ كَيلَ لَكُم عندي والَ
و ال  « : بشأن معناه     " القّرطيب   " يقول   ). ب  ُقَر ( على اتصاف هذا الفعل بصاحبه،وجعله كهيئة له أصبح                

بقْر؛تنود                              وه على العّم يبعدون منه وال يعودون عليه ألنأي ال أنزلكم عندي مرتلة القّريب،ومل يرد أ
يريد رهن اقتراب إخوته منه             –عليه السالم    –،وكان املراد من التعبري ذا الفعل  أنّ يوسف                  ) 5( » حثّهم  

 –عليه السالم    –د يوسف  بإحضار أخيهم األصغر؛فقرب املسافة بينه وبينهم مرهونة بتلبية طلبه وقد أرا                  
  .   ذلك لضمانه بقائهم كلّهم معه وقرم منه الذي يتمىن أالّ يزول 

  :     دالالت أبنية األفعال الرباعية اردة و جماالا االستعمالية : رابعا 
صار على   إذا كان التكرار لبعض الصيغ الصرفية ملمحا أسلوبيا مميزا للنص القرآين،فإنه يف االقت                                     

ذكر الصيغة الصرفية مرة واحدة ما يدلّ على أنّ هذه الصيغة حتمل طاقة داللية كثيفة،وخري مثال على       
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الْحق أَناْ راودته عن             حصحص   اآلنَ العزِيزِ قَالَت امرأَةُ(يف قوله عز وجلّ) حصحص(ذلك ورود الفعل
فِْسها هو ملفت لال . )1()...نرفية  وقد                          ومميغ الصموذج من الصورة كلّها على هذا الننتباه اقتصار الس

ل واحلكمة بعد عناء      ي امرأة العزيز تسلك سبيل التعق       احنصر جماهلا الداليل يف الداللة على الظّهور؛فهاه
ون بقوة   املشح  ) حصحص  ( طويل لتعلن اعترافها الكامل وتظهر احلق و تبينه أمام املأل،فتستعمل الفعل                         

حلاء                                       لفعل    داخلية زعزعت أمساع البشر وشلّت أقدامهم،وقد قابل ذلك توافق حريف الصاد وا يف ا
  .    إلجالء احلق  وإظهاره ولو على حساب العزة و النبلاملوافقني
  :ملخص 

يتضح   –عليه السالم    –من خالل االستعراض السابق ألبنية األفعال الثّالثية اردة يف سورة يوسف                          
،ومدى تأثريها يف الوسط           أّا عبرت عن جماالت داللية واسعة مشلت حركة الفاعل يف بعض املواقف                         

ملواقف األخرى عن مواقفه            ي وعبرت يف بعض األحيان عن حاالته املختلفة،وعبرت يف بعض ا                 اخلارج
نيف األفعال وفق        ية وتأثريها على الوسط اخلارجي أيضا،وقد كان لألبنية دور كبري يف تص                           الشخص  

  :  هذه ااالت حيث خيتص كلّ بناء مبجاالت معينة،وسيتم عرضها كما يلي
ن هذا البناء كثريا من األفعال عبرت عن جماالت داللية خمتلفة نوردها                  وقد ضم] : ُيفْعل –فَعلَ [بناء 

   : كما يلي 
  . مثل خاف : الداللة على حالة سيكولوجية  *
  .  مثل رتع: على حركة مضطربة  الداللة *
  . ذَهب : الداللة على حركة أفقية مثل  *
  . نزغَ ، شغف : الداللة على حركة موضعية قوية مثل  *
  .فَتح : الداللة على حركة موضعية منتهية بثبات واستقرار مثل  *
  .  رفَع: الداللة على حركة انتقالية متجهة إىل األعلى مثل  *
  . طَرح : الداللة على حركة انتقالية مطلقة مثل  *
  .زرع : الداللة على عمل عضوي مرتبط باإلنتاج و االستمرار يف ذلك  حنو  *
  . رأَى : الداللة على عمل حسي حنو  *
  .نفَع : اخلري حنو  بتنبؤالداللة على موقف إيثار مرتبط  *
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  . فَعلَ : رار حنو الداللة على موقف إحلاح وإص *
  .سأَلَ : الداللة على موقف طليب حنو  *
  .  شاَء: الداللة على موقف إرادي حنو  *
  
  

وقد انطوى حتت هذا البناء كثري من األفعال عربت أيضا عن جماالت داللية                              ] :  ُليفْع  –فَعلَ  [  بناء  
  :  متنوعة نوردها كما يلي

  . شعر ، من ، هم ، صبا : و الداللة على حالة سيكولوجية حن *
  .مر ، عير : الداللة على حركة انتقالية أفقية حنو  *
  . خرج ، نجا : الداللة على حركة انتقالية مرتبطة بالظّهور حنو  *
  . دخلَ ، خالَ : الداللة على حركة انتقالية حمددة حنو  *
  .خلَص : ري حمددة حنو الداللة على حركة انتقالية غ *
  . مكَر : الداللة على حركة دائرية حنو  *
  .مس : حنو  ةالداللة على حركة موضعية احتكا كي *
  . صدق ، بدا : الداللة على موقف سلوكي حنو  *
  . أَمر ، دعا : الداللة على موقف طليب حنو  *
  . سجن  :الداللة على موقف تعسف وإجبار حنو  *
  . رزق : الداللة على موقف منح وعطاء حنو  *
  . ترك : الداللة على موقف الترك واإلبعاد  حنو  *
  . نظَر : الداللة على عمل حسي حنو  *
  . حصد ، قَتلَ ، قَد ، أَخذَ : الداللة على عمل عضوي حنو  *
  . أَكَلَ : الداللة على عمل بيولوجي حنو  *
  . قَالَ: الداللة على عمل لفظي حنو  *
  .  كَانَ:الداللة على عدم االتصاف بصفة ما يف املاضي حنو  *



  

  
  
 

وقد ضمن هذا البناء  جمموعة من األفعال عربت عن جماالت داللية واسعة نوجزها      ]:ُيفْعل –فَعلَ[بناء
   : كما يلي

  .، جاَء ، رجع ، سار  أَتى: الداللة على حركة انتقالية أفقية حنو  *
  :الداللة على حركة انتقالية رأسية االجتّاه   *
  .حملَ : حنو األعلى مثل  -
  . خر: حنو األسفل مثل  -
  
  . صرف : الداللة على حركة انتقالية مقترنة بامليل حنو  *
  .بكَى : الداللة على حالة فيزيولوجية سيكولوجية حنو  *
  .عصر : على عمل عضوي مرتبط بالتصيري و التحويل حنو الداللة  *
  .سقَى : الداللة على عمل بيولوجي حنو  *
  .فَقَد : الداللة على عمل عضوي حنو  *
  . عقَلَ : الداللة على عمل فكري الغرض منه التدبر حنو  *
  . ، عرف  صبر ، كَاد ، كَذَب ، وجد: الداللة على موقف سلوكي حنو  *
  .قَضى : الداللة على موقف إيثار حنو  *
  . مار ، هدى ، جزى: الداللة على موقف املنح والعطاء حنو  *

و قد مثّل هذا البناء جمموعة من األفعال عربت عن جماالت داللية كثرية نذكرها                     ] :يفْعلُ –فَعلَ [بناء
  :  كما يلي

  .يئس : حنو   الداللة على حالة سيكولوجية *
  .أَذنَ ، سمع ، شهِد : حنو ) عمل حسي ( الداللة على حالة فيزيولوجية  *
  . برِح : الداللة على حركة انتقالية مقترنة بالذّهاب حنو  *
  . لَبِثَ : الداللة على حركة انتقالية منتهية إىل ثبات واستقرار حنو  *
  . غَاثَ : الداللة على عمل بيولوجي حنو  *
  . رحم : الداللة على موقف إيثار حنو  *
  . عملَ ، حفظَ : الداللة على موقف سلوكي حنو  *



  

  
  
 

  . علم: الداللة على موقف يقني حنو  *
وقد مثّل هذا البناء فعال واحدا عبر عن جمال الداللة على دنو احلركة،وهو الفعل                               ] :لُيفْع –لَفَع[بناء

   .)بُقَر(
واملالحظ من كلّ ما سبق أنّ تصنيف هذه األفعال إىل جماالت داللية معينة ال حيتكم إىل الدقة                                       

لني                                         جما إىل  ئها يف بعض األحيان  نتما وا ملعىن، ألفعال املتقاربة ا لفصل بني ا لصعوبة ا ملتناهيةوذلك  ا
يضا إىل تأثري أحدمها على          خمتلفني،مع أنها متّ حتديدها ضمن جمال معين، ويرجع سبب هذا االنتماء أ                       

  ركة ـاآلخر؛فاحلالة الفيزيولوجية للفاعل تصاحبها حالة سيكولوجية والعكس،كما يتضح أيضا أنّ ح
لفاعل تتغري كيفيتها من حني آلخر          يف حد ذاته عن حركات خمتلفة،فقد يدلّ على                   قد يعبر الفعل    ، ا

لعكس                       وا حركة مبتعدة  على  لوقت يدلّ  ا ويف نفس  مقتربة  على              حركة  لواحد  ا لفعل  ،وقد يدلّ ا
   . اجتّاهات خمتلفة؛ فقد يعبر عن حركة رأسية هابطة ويف نفس الوقت يدلّ على حركة امليل واالحنناء

لنسبة لتحديد املواقف أيضا فيبقى حتديدا احتماليا كون احتمال داللة الفعل الواحد على                                          أما با
  :  داخل بني األفعال املفضي إىل تداخل ااالتوفيما يلي عرض خمتصر هلذا الت،مواقف خمتلفة
  :حركة الفاعل : اال األول 

  :  وميكن تصنيف األفعال املنتمية إىل هذا اال حسب اجتاه احلركة ، ونوردها كما يلي       
فقة  وقد عبرت األفعال املصنفة ضمن هذه احلركة عن تنوع يف حركة الفاعل املوا           :  احلركة األفقية -

جاَء،خرج،وقد تدلّ يف بعض املواطن           :لتنوعه  إذ تدلّ يف بعض املواقف عن حركة الفاعل املقتربة حنو 
ذَهب، طَرح،غري أنّ سياقاا املختلفة جتعلها تتبادل املواقع                       : األخرى عن حركة الفاعل املبتعدة حنو               

داالّ على     ) جاَء   ( عل املقتربة،ويصبح الفعل         يف بعض املواقف داالّ على حركة الفا              ) ذَهب  ( ليصبح الفعل    
  . حركة الفاعل املبتعدة وهكذا مع بقية األفعال األخرى

بتعاد حنو                        يف بعض املواقف،وقد تعبر عن            ) جاَء   ( : وقد تكون دالّة على حركة الفاعل املقتربة بعد ا
  . سار :حنو  ببطءحركة انتقال الفاعل 

هذه احلركة على ختصيصها سواء حنو األعلى أو حنو األسفل،ومن                      وتدلّ أفعال        : احلركة الرأسية        -
، غري أّما قد يعبران يف نفس الوقت عن               ) رفَع ، حملَ    ( : بني األفعال الدالة على احلركة حنو األسفل                 

  .  احلركة املوضعية
  . لى جمرد امليل فقطفقد تكون دالّة ع)  رخ(لألفعال الدالة على احلركة حنو األسفل حنو ةأما بالنسب



  

  
  
 

وقد تعبر    ) صبا ( : وتعبر أفعال هذه اموعة عن امليل املعنوي كما مثّله الفعل            :حركة امليل واالحنناء  -
هم   : وقد تعبر أفعال هذه احلركة عن احلالة السيكولوجية للفاعل حنو                      ).  صرف  :( عن امليل املادي حنو     

  . صرف،صبا
) مكَر  ( : وتعبر أفعال هذه اموعة عن االجتاه الدائري حلركة انتقال الفاعل حنو                              :  احلركة الدائرية    -

  .  غري أنها تدلّ يف الوقت نفسه على موقف سلوكي
رتع ، لَعب،غري أّا قد          : وتعبر أفعال هذه اموعة عن اضطراب احلركة حنو                   :  احلركة املضطربة        -

   .واالستمتاع من متطلبات اإلنسان البيولوجية وولوجية باعتبار اللّهتعبرعن موقف سلوكي أو حالة بي
  
  .وقد يعبر هذا الفعل أيضا عن عمل حسي ) مس :(حنو : احلركة املوضعية االحتكاكية  -
أو اإلصرار      ) لَبِثَ  :( وتعبر أفعال هذه اموعة عن توقف حركة الفاعل لفترة ما حنو                       : عدم احلركة       -

  . برِح: ادرة،وبالتايل توقف احلركة حنو على عدم املغ
  : حاالت الفاعل : اال الثّاين 

عن          فعال تعبر  لفاعل املختلفة        حاالت     وتنطوي حتته أ لفيزيولوجية      : ا لسيكولوجي          ا لبيولوجية وا    ةوا
  :  سنورد تداخل هذه احلاالتو
ر،من،بَكَى،يئس ،وتعبر هذه األفعال       خاف،هم،شع:وقد عبر عن هذه احلالة الفعل  :حالة يبولوجية  -

  .يف نفس الوقت عن حالة فيزيولوجية ؛ ألنّ احلالة األوىل تصاحبها احلالة الثّانية 
،وتدلّ هذه       ...شهِد،سمع، أَذنَ  :وقد عبر عن هذه احلالة كثري من األفعال حنو :حالة فيزيولوجية  -

  . األفعال يف نفس الوقت على عمل حسي
أَكَلَ،سقَى،غَاثَ،وقد          : وختتص ا أفعال تعبر عن احتياجات الفاعل الطّبيعية حنو                   :  حالة بيولوجية        -

  . تعبر هذه األفعال يف الوقت نفسه عن موقف سلوكي
  : أعمال الفاعل : اال الثّالث 

ية،فكرية،وقد       ة،حس  عضوي  : وتنطوي حتت هذا اال كثري من األفعال تعبر عن أمناط أعماله املختلفة                          
  : تعبر األفعال الدالة على عمل عضوي عن  

  .قَد : زرع،حصد،قَتلَ،عملَ، أو عن احلركة القوية حنو : احلركة األفقية حنو 
  . نظَر،رأَى : وقد تدل على حالة فيزيولوجية حنو 



  

  
  
 

  . علم ، عقَلَ : كما قد تعبر األفعال الدالة  على عمل فكري على موقف سلوكي حنو
  :مواقف الفاعل : اال الرابع 

صدق ،صبر،كَذَب،ويف الوقت       :وتتداخل مواقفه أيضا فيما بينها،فأحيانا تعبر عن موقف سلوكي حنو 
  . نفسه تعبر عن احلاالت السيكولوجية ، وهكذا مع بقية املواقف األخرى املتداخلة

لطّاغي يف استعماالته الداللية املختلفة فهو البناء                     أما بالنسبة للبناء املور             إذ عبرعن     ] فَعلَ [ فولوجي ا
كلّ ااالت الداللية مبختلفها ،وخاصة الدالة على احلركة،وكما أومأنا إليه يف املقام السابق،فإنّ داللة           

خف بناؤه ملا كثر       هذا البناء على معان كثرية يرجع إىل سهولة نطقه وخفّته، وقد جعل الصرفيون ما                         
  .استعماله 

فقد اختص بالداللة على احلاالت كوا صفات تالزم حالة                     ] فَعلَ [ أماّ بالنسبة للبناء املورفولوجي               
  . ]فَعلَ[الفاعل وهو بناء أقل حركية من البناء 

حل                   ] فَعلَ [ وقد عبر البناء املورفولوجي              خلاصة     على احلركة مع العلم أنه اختص بالداللة على ا االت ا
  .  بالفاعل

أما بالنسبة ألبنية الرباعي ارد يف السورة،فرغم عدم وروده إالّ يف موطن واحد فقد أضحت                                            
  . داللته املمثّلة يف الظّهور و التبيني أن جتعله ملمحا أسلوبيا بارزا يف السورة يثري االنتباه 

واضح بالنسبة ألبنية الثّالثي ارد،فقد يعود إىل ما                     أما عن عدم وروده بشكل ملفت لالنتباه كما هو     
  .   خلص إليه الصرفيون من أنّ أخف البىن تلفّظا أكثرها ورودا

  
                    

  
  
  
  
  
  
  
  



                     
       

  
  

  
  

                                                                         

  

 



  

  
  
 

  ) : دراسة نظرية ( أبنية األفعال املزيدة : املبحث الثالث 
  :  أبنية األفعال املزيدة : أوال 

للّغة           حلياة االجتماعية،                         ملّا كانت ا وتطور مستمر مواكب ملتطلبات ا إىل مناء  حباجة     حباجة  فإّا 
نوع أكثر يف أساليب تعابريها،ومبا أننا بصدد دراسة أبنية األفعال،فإننا ندرك متاما                                   ماسة أيضا إىل الت       

لتع                           للّغة ا ليت تريد ا ملعاين ا جبميع ا رد ال يستطيع أن يفي  لفعل ا نّ ا عنها بريبأ للّغويون      لذ .   جلأ ا لك 
رد،ذلك أنّ                                     لزيادة دف الوصول إىل معان أخرى مل يصلها ا ل   والصرفيون إىل ا زيادة ال تكون      ا

  .)1(»املعىنتصاحبها زيادة يف  املبىنكلّ زيادة يف «عبثا،بل
لتعرف                                         لفعل املزيد،مع تبيان معانيها،وقبل ا من أجل ذلك سوف ندرس يف هذا املبحث أبنية ا

  . ى ذلك نعرف أوال ما هي هذه احلروف ؟عل
للّغويني بعبارات خمتلفة تتمثّل فيما يلي                   لي  « : مجعها قسم من ا ،أَ   سنت  م وا  ايهونِ متلْ أَس، ان ميلَس ُاه ت اه

 تلْ أَس  ام ون،و   ميلَس ُاه ت أَ  وها سنت أْي ْ  ت،ملَ  منِ  لْه  ُس و ا أَ ت، ي  ي وه  ُان م،السّ   ونَ لُ اءَ ستي  مه ، اه ت ي و نِملَسأَ 
 يه   لْ اَ ون، وتمسن  هو  اي  و،لْ أَستم  همنها نيفا وعشرين تركيبا حمكيا وغري           " ابن خروف     " ي،وقد مجع    انِ  و

،وليس املقصود من هذه احلروف أنّ زيادا يف كلّ فعل تعترب زائدة،بل حددت هلا مواطن                                      ) 2( » حمكي 
ذا لذكر هذه املواطن، هلذا اكتفي بذكر ما زيد عن أصل الفعل الذي                          تثبت زيادا، وال يسع حبثنا ه           

 ني والالّم   ا يريد بقوله األصل الفاء والع           اعلم أنّه إمنّ      « " : ابن جين   " وهذا انطالقا من قول         ، ] فَعلَ [ وزنه   
كلّ    د هو أقر الصرفيون أنّ الفعل املزي             من هذا املنطلق      . ) 3( » وال عينا وال الما         مل يكن فاءً      ،والزائد ما       

حرفان أو ثالثة أحرف ويكون ثالثيا أو رباعيا وبالزيادة يصل                     فعل زيد على أحرفه األصلية حرف أو
  :  التالية بنيةممثّال يف األإىل ستة أحرف 

  :  مزيد الثّالثي  )1
  :  )4(وله ثالثة أبنية :  مزيد الثالثي حبرف واحد) أ

                                                
1  (94ص /  1ج / شرح شافية ابن احلاجب  :ضي األسترباذي الر . 
2  (331ص /  2ج / املرجع نفسه :ضي األسترباذي الر . 
3  (07ص /  1ج / املنصف :  ابن جين  .   
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وأخواا كما       ] ُفْعلي [ والقياس فيه أن تثبت اهلمزة يف            ] ُفْعلي -أَفْعلَ  [ ما زيدت اهلمزة يف أوله وبناؤه               * 
ء يف      لتا فيها        ] تفَاعلَت  -تفَعلَت [ تثبت ا حال فيقال  كلّ  فَعل ي [ يف  عند        ] ُؤ عليهم  هلمزة ثقلت  ا لكن 

  . اجتماعها مزة املتكلّم فحذفت وأجريت أخواا عليها  
  .  ] ُعّلفَي-فَعلَ[ما ضعفت فيه العني وبناؤه *
  . ] ُفَاعلي -فَاعلَ[ما زيدت األلف بعد فائه وبناؤه *

  :  )1(وله مخسة أبنية :مزيد الثّالثي حبرفني ) ب
  .  ] ُينفَعل –انفَعلَ[ما زيدت اهلمزة والنون يف أوله وبناؤه *
  . ] ُيفْتعل –افْتعلَ [ ما زيدت اهلمزة يف أوله والتاء بعد فائه وبناؤه* 
  . ] ُيتفَاعل –تفَاعلَ [ ما زيدت التاء يف أوله واأللف بعد فائه وبناؤه *
  .  ] ُيتفَعل –تفَعلَ[ ما زيدت التاء يف أوله مع تضعيف العني وبناؤه *
  .  ]ُيفْعلّ -افْعلَّ[ ما زيدت اهلمزة يف أوله مع تضعيف الالّم وبناؤه *
  : )2(ويأيت على أربعة أبنية وهي: ة أحرف مزيد الثالثي بثالث )ج
  . ]ُيستَفْعل –استفْعلَ[ ما زيدت اهلمزة  والسني والتاء يف أوله وبناؤه *
  . ]ُيفْعوعل –اِفْعوعلَ[ ما زيدت اهلمزة يف أوله مع تضعيف العني وزيادة واو بني العينني وبناؤه *
* وذَ اجلَ  : حنو   وهو مرجتل    ] ُيفْعوّل   –افْعولَ   [ املضعفة بعد عينه وبناؤه         ما زيدت اهلمزة يف أوله والواو                * 

  .  ُطوّلَيع –*طَ،اعلَوُوََّذيجلَ
ويأيت مرجتال      ] ُيفْعالّ   –افْعالَّ   :[ ما زيدت اهلمزة يف أوله واأللف بعد عينه مع تضعيف المه وبناؤه                          * 

وذلك إذا دلّ        ] فَعلَ [ به عن   ،وال يستعمل إالّ بالزيادة أو يستغىن              ُر القمر يبهار     اقْطَار يقْطَار،وابها         : حنو  
  .ازراق،احمار :على لون حنو

                                                
 .  19ص /  6ج /  عمهع اهلوا م:  السيوطي)  1
  .  289 ... 287ص /  4ج / الكتاب : سيبويه )  2
: باب  96ص  م31/1991 ط/بريوت –دار املشرق / املنجد يف اللّغة : كما ورد يف املضاء و السرعة :  ذواجل* 

  . )جلََذ(اجليم 
* لََطَ(العني : باب / 525ص/ املنجد يف اللّغة : يف كما ورد أي تعلّق بعنق البعري : ط اعلوع (.  



  

  
  
 

وباإلضافة إىل هذه األبنية  فقد أضاف الصرفيون بعض األبنية األخرى امللحقة ال داعي لذكرها                                         
  .توي على مثل هذه األبنية ألنّ املقام ال يسع لذلك،وألنّ السورة ال حت

  :مزيد الرباعي  )2
  وهووزيدت عليها زيادات أخرى ]فَعَلَلَ[وهو ما كانت حروفه األصلية أربعة ؛ أي على وزن

  :  )1(وهو كما يلي .مزيد حبرف واحد،ومزيد حبرفني : نوعان 
   :وله بناء واحد : املزيد حبرف واحد ) أ
ؤه               *  وبنا أوله  ء يف  لتا مضعفا مثل       ] ُيتفَعلَل  –فَعلَلَت [  ما زيدت ا أكان  لْزل      :   سواء  زتلَ ي لْز أوغري    ، ُز

  . ُدحرج يتدحرج: مضعف مثل 
  :  ينءويكون على بنا: املزيد حبرفني ) ب
  . ُجِماحرنجم  يحرن: و حن ] ُيفْعنلل –افْعنلَلَ [ ما زيدت اهلمزة يف أوله والنون بعد عينه وبناؤه *
  . ُاشمأَز يشمئـز :حنو ] ُيفْعللّ –افْعلَلَّ [ ة وبناؤهانيما زيدت اهلمزة يف أوله مع تضعيف الالّم الثّ*

                               باعي املزيد،ولكننا ال نوافقها     وكما أضيف للمزيد الثّالثي بعض األبنية امللحقة أضيف أيضا للر
رفيني أنفسهم مل يتباعي ؟ باعتبار أنّ الصفقوا على هذه األبنية هل هي ملحقة بالثّالثي ؟ أم الر    

  : ولالختصار نذكر مزيدات الثّالثي على النحو التايل
] افْعولَلَ   [ ، ] استفْعلَ [ ، ] افْعلَّ  [ ، ] افْتعلَ  [ ، ] انفَعلَ  [ ، ] تفَاعلَ  [ ، ] تفَعلَ [ ، ] فَاعلَ  [ ، ] فَعلَ [  ، ] فْعلَ أَ [ 
   .]افْعالَّ[

  : دات الرباعي مزي
 . ]افْعلَلَّ][افْعنلَلَ[، ]تفَعلَلَ[

وبعد االنتهاء من ذكر أبنية األفعال املزيدة الثالثية والرباعية،واليت تتمثّل زيادا يف جمرد حروف                                               
         ء كي يت للبنا عليها تزاد  بلة للتط         متفق  لقا للّغة ا ومطالب ا نّ تلك األبنية               وفق  أ خنلص إىل  لتجدد   روا

وضعها الصرفيون انطالقا من استقرائهم لكالم العرب نتيجة حاجة اللّغة إىل ذلك،وامللفت لالنتباه                                  
ليت تتصف                                  أنّ بعض األبنية استعملت قدميا ومل تعد مستعملة اليوم نظرا لعدم توافقها مع لغة اليوم ا

ت هامدة أو ساكنة حبال من          اللّغة ليس   « : يف هذا الصدد      " أوملان    " يقول  .  بالسهولة والليونة يف تعابريها            

                                                
   .  402ص / أبنية الصرف يف كتاب سيبويه : ثي يخدجية احلد)  1



  

  
  
 

لعناصر             ، األحوال بالرغم من أنّ تقدمها قد يبدو بطيئا يف بعض األحايني                         فاألصوات والتراكيب وا
  .    )1(»... النحوية وصيغ الكلمات ومعانيها معرضة كلّها للتغير والتطور

  
  

  : معاين أبنية األفعال املزيدة : ثانيا 
اا،فإنّ الصرفيني أولوا اهتماما                دوركبري يف تنمية اللّغة ومسايرة مستجد             إذا كان ألبنية األفعال                

إالّ وخصص له جزء هلذا الدرس وبالنظر إىل هذه                    ف فما من كتاب يف النحو أو الصر           ، كبريا مبعانيها     
ف الزيادة      األمهية فإّم وقعوا يف تناقض،إذ وأثناء حتليلهم هلذه األبنية جندهم يرجعون املعاين إىل حرو                                    

    . فأيهما أصح ؟ .إرجاعها إىل البناء ككل علىويصرون يف أحيان أخرى ،يف بعض األحيان 
وللتوضيح أكثر هل املعاين مستخلصة من اهلمزة أو تضعيف العني أو األلف أوغريذلك ؟أم أّا                                       

يفاء مبعاين النص كلّه ؟        مستخلصة من الصيغة كلّها بعد هذه الزيادة ؟وهل هذه املعاين قادرة على اإل                            
عن تلك املعاين إىل معان أخرى؟وما نوع هذه املعاين؟واإلجابة عن هذه األسئلة                                             لنص أم خيرج ا

لتعرض ملعاين هذه األبنية،وتطبيقها على النص املقصود                            وستكون البداية       ، ستكون بعد االنتهاء من ا
    :باملعاين اليت يفيدها 

  :  فيما يلي واليت تنحصر]:أَفْعلَ[بناء 
لفاعل باهلمزة مفعوال        وهي تصي   « : التعدية    *   لفعل الالّزم متعديا                    ) 2( » ري ا ؛ أي أنّ اهلمزة جتعل من ا

لْجنة           ...   (كقوله عز وجلّ     قبل تعلّقه باهلمزة كان       ) خرج   ( ،فالفعل   ) 3( )...  كَما أَخرج أَبويكُم من ا
أما بالنسبة للمتعدي لواحد،فبإضافة اهلمزة يصبح متعديا                    . الزما،وبعد إضافة اهلمزة له صار متعديا               

      .  ،أما املتعدي إىل اثنني فتجعله اهلمزة متعديا إىل ثالثة"الطّالب نداء احلق ُأَسمعت":إىل اثنني حنو
،بل                               ثالثة إىل  ية  متعد تصبح  هلمزة  ا دة  بزيا ألفعال  ا كلّ  ألفعال            وليست  ا متعلّق ببعض  ألمر  ا

حلمالوي      " قط،يقول   ف  وصار باهلمزة                  « : يف شأن ذلك    " أمحد ا متعد الثنني  للّغةما هو  ومل يوجد يف ا

                                                
 م1994 -هـ1414/  1ط/ مكتبة اخلاجني بالقاهرة / دراسات و تعليقات يف اللّغة : رمضان عبد التواب )  1
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أَى و                    كَر، ملوع أَى  يا إىل ثالثة إالّ رزيد بكرا قائما تقول           متعد ملت   : عيت     ُأَرلَمع زيدا بكرا      ُأوأَ
ل قد توجد يف بعض األفعال         ،وليست زيادة اهلمزة يف كلّ موطن دليل على تعدية كلّ فعل،ب                      )1(»قائما

فاهلمزة واردة يف الفعل،لكنها مل تدل على تعديته وبالنظر إىل                        ) أَخطَأَ   ( مع بقاء هذه األخرية الزمة حنو             
فإننا نالحظ أنه أدى وظيفة حنوية تكمن يف حتويل الفعل من الالّزم إىل             ]أَفْعلَ [هذا املعىن األول للبناء 

  . رف اهلمزةاملتعدي بواسطة زيادة ح
  إما أنْ يصري:صاحب شيء ، وهو على ضربني ]أَفْعلَ [ أي لصريورة ما هو فاعل:صريورة ذا كذا *

،وإما أنْ يصري صاحب شيء هو صاحب            " صار ذا حلم    " ؛ أي    " أَلْحم زيد     " : ما اشتق منه حنو      بصاح 
ملالحظ أنه ال ضرورة للتفريق           وا.)2(»"صار ذا إبل ذات جرب"؛ أي "أَجرب الرجل":ما اشتق منه حنو 

معىن                           نّ  أل منه   اشتق ما  هو صاحب  ء  ة صاحب شي ور وصري منه   اشتق ما  ة صاحب  ور بني صري
فَلَما أَثْقَلَت دعوا اللّه         ... (الصريورة هو أنّ صاحب الفعل يصبح متملّكا لذلك الشيء كقوله عز امسه                      

صارت ذات     " أي  ) تلَقَثْ أَ ( فاملقصود من الفعل      ، ) 3( )... كُونن من الشاكرِين      لَّن   ربهما لَئن آتيتنا صالحاً      
  . "محل"أي؛ "ثقل

؛أي مبعىن     واجلعل    ويضيف جلّ الصرفيني إىل هذا املعىن معىن املصادفة                 :   ) 4( وجود الشيء على صفة        * 
فْعلَ  [ نّ مهزة   أ  فاعله على صفة              ] أَ وجود  إىل  لفعل  مت   " : حنو  حتول ا كْر " وجدته كرميا     " أي  "  فالنا   ُأَ
  : )م629ت ("األعشى"قول ، وحنو "صادفته خبيال"أي  ؛"فالنا ُأبخلْت"

  . )5( نقَلْ إِىلَ قَابِرِعاش ولَم ي*** لَو أَسندت ميتا إِىلَ نحرِها 
على أحسن وجه       هوقد يكون معىن هذه األفعال القيام بالفعل؛أي قمت بإكرام                         ، " جعلته مسندا   " أي   

   .وقامت بفعل اإلسناد جتاهه ،  قمت بفعل البخل جتاه هذا الشخصو

                                                
  . 48ص /  شذا العرف يف فن الصرف: أمحد احلمالوي )  1
2  (88ص /  1ج/ شرح شافية ابن احلاجب : ضي األسترباذي الر . 
  .  189اآلية : األعراف )  3
حممد حمي الدين عبد احلميد   :حتقيق وضبط وشرح/ أدب الكاتب: ) اهللا بن مسلم  أبو حممد عبد(ابن قتيبة )  4

  . 344ص / م 1963 -هـ1383/  4ط / مطبعة السعادة مبصر 
بريوت   –دار الكتب العلمية /مهدي حممد ناصر الدين: شرح و تقدمي / ديوانه : )ميمون بن قيس( األعشى)  5
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 "الكتاب    ُأَعجمت  " : ومعناه أنْ تزيح وتزيل عن املفعول معىن الفعل،فإذا قلنا                       :    ) 1( السلب واإلزالة         * 
لكتاب من غموض،فزيادة اهلمزة أدت إىل تغيري معىن                                           لة ما يف ا لفعل يف ذلك املقام على إزا دلّ ا

؛أي أكاد أزيل عنها خفاءها               ) 2( )... اهيفخ ُأ  ُاد كَ أَ  ةٌيات  ءَ  ةَاع الس   نَّ إِ ... (ل ذلك قوله عز امسه      ومث  . الفعل  
البناء معناه اإلزالة والسلب فقد يكون هذا                   ا وليس املقصود من هذا املعىن أنّ كلّ فعل أتى على هذ                  

ثبات الشيء                     لبناء داالّ على عكس ذلك  أي إ فْعلْت  « : هذا املعىن     يف " ابن جين   " يقول  . ا هذه وإنْ      ُأَ
حنو                        ب  إلجيا وا لإلثبات  تأيت  إمنّا  مرها  أ غالب  يف  مت   : كانت  كْر ؛أي       ُأَ مة          زيدا ا لكر ا وجبت له  أ

ليه               : في وذلك حنو    السلب والن       أيضا يراد ا       ُأَفْعلْت    ،فقد تأيت    ... وأحسنت إليه  أثبت اإلحسان إ
أزلت له عما يشك        :   زيدا    ُأَشكَيت  لبناء وحده يف بعض                   ، ) 3( » . .. وه  إذا  نّ معىن ا على أ وهذا يدلّ 

حلقيقية للجملة،ويبقى السياق وحده الكفيل بتحديد املعىن                                    األحيان غري كاف للوصول إىل الداللة ا
احلقيقي أهو اإلثبات ؟ أم اإلزالة والسلب ؟ ويبقى ورود البناء داخل النص وحده أيضا الدليل على                                             

  . م ال ؟تطابق معىن البناء معه أ
زرع  ال   وأَمضغَ،وأَحصد         خلأَصرم الن    : ومثل هذا     :   مبعىن حان واستحق أن تفعل به هذه األشياء              « *  

     لن جز ا نه قصد         وأَ أ ؛أي  قْطَع وأَ هذه األشياء،أو             ـاستح : خل  أن تفعل به  أن تفعل به هذه          ق  حان 
  .  )4( » األشياء 

  ".هُ ؛ أي عرضته للذّبحأَذْبحت"،"ه للقتلهُ ؛ أي عرضتأَقْتلْت": حنو: )5(التعريض*
ا                                 ير تقد ر  يقد لذي  وا للفعل، ملعجمي  ا ملعىن  ا من  خوذ  مأ هنا  ملعىن  ا نّ  ـ    إ ب جلملة  ا  )هعرضت ( يف 

واملالحظ أننا ال جنزم كما ذكرنا سابقا أنّ هذه األفعال ستؤدي نفس املعىن عند ورودها داخل                                        
  .أنه قام بفعل كذا  ىلفا قد ال يتعدالنص ،وإمنّا قد تؤدي معىن خمت

                                                
  . 48ص /  شذا العرف يف فن الصرف: أمحد احلمالوي )  1
  .      15 :اآلية  :طه )  2
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  .   38 – 37ص / 1ج
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 *  »  خول يف شيء مكانا أو زمانا            الد :   ،أَمكأَش     روأَع ى       قسوأَم،حبأي    ،وأَص :     قم والعرا     أدخل يف الش 
هذه األفعال أنّ اهلمزة فيها أصلي                   ، ) 1( » والصباح واملساء         ة باعتبارها أفعال غري تامة           واملالحظ على 

           ايل البدخول يف شيء ؟ أم                           كأصبح وأمسى،وبالتكي نعرف هل معناها الد من ورودها داخل النص
ا أفعال ناسخة،فقوله عزى كوني        ... (لّوجأنّ معناها ال يتعدبِحصهِم ملَيونَ عرملَت كُمإِنأي  ، ) 2( )... و

  . فهنا يدلّ سياقها على الدخول يف شيء. وقت الصباح 
  دعوت ،أيُه أَسقَيت :مبعىن الدعاء حنو]أَفْعل[جاء  وقد« -لشافيةا –يف"يـالرض"قال :اء الدعـ* 

  . )3(»اله بالسقي
  :  )4( "مةذو الر"ويقول  

قَفْتو ِمعِ لبلَى رعاقَتـَّة ن   هخاطبُوأ ُأَبكي عنده ُفَمازِلْت***   ي  ي
ـِثُُّأسقيه حتى كَاد مما ُوأ                    ُ هـُومالَعبُه ُارـنِي أَحجكَلَّمت  ***   ُه ب

  . "اأدعو له با لسقي"فأسقيه  مضارع أَسقي ؛ مبعىن 
  : )6()م1912ت(" عمر أبو ريشة"ل وحنو ق: ) 5(الداللة على الكثرة *

  هر الصنمِطُ ُـن يحملولَم يكُ*** متي كَم صنم مجدته ُأ
مبعىن كثّرت التمجيد، واملراد هنا أنّ الشاعر يلوم األمة العربية لتغاضيها عن اهلوان                               )  مجدت  ( لفعل  فا 

  .الذي أحلقته ا يد الصهاينة 
ؤه على مهزة                       :   ) 7( االنتقال من التعدية إىل اللّزوم                 *  الشك يف أنّ داللة التعدية يف الفعل هي احتوا

أمحد   " يقول   . إىل هذه اهلمزة وقد يكون العكس يف بعض األحيان                     وداللة اللّزوم هو افتقار الفعل               
جاء املهموز كأصله كسرى،وأَسرى،أوأغىن عن أصله لعدم وروده    ورمبا«:بصدد هذا املعىن"احلمالوي

                                                
  .  48ص / شذا العرف يف فن الصرف : أمحد احلمالوي )  1
2  (137اآلية : افات الص .  
3  (91ص / 1ج / ابن احلاجبشرح شافية : ضي األسترباذي الر  . 
4  (مةذو الر ) مطبعة الكلّية  / تين كارليل هنرى هيس مكار: تصحيح و تنقيح/  ديوانه: )غيالن بن عقبة العدوي

  .   38/ م 1919-هـ1337/ كمربيج 
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 ُ،وعرضت   ُريش الطائروأَنسلَ الريش           ُكأَفْلَح؛أي فازوندرجميء الفعل متعديا بال مهزة والزما ا كنسلْت      
 تعشزيد على وجهه،وقَ         بكَ زيدا على وجهه، وأَ          ُظهر وكَبَبت   ؛ ُالشيء     ض ،وأَعر    ُهأَظْهرت   ؛   يءَ لش ا 

  . والعكس ]فَعلَ[يأيت مبعىن]أَفْعلَ[ومعىن ذلك أنّ بناء،)1(»ُابحالس عشقْوأَ ،السحاب ُالريح
ومن خالل هذا املعىن نلحظ أنّ بعض معاين              . ) 2( » ُه أي استعظَمت ُه كأَعظَمت:أن يكون مبعىن استفعل«* 

تدلّ على مصادفة الشيء،ووجوده على صفة ما    ]أَفْعلَ[األبنية حتلّ مكان  أبنية أخرى ، فاهلمزة يف بناء
وهذا يدلّ على عدم دقّة هذه املعاين               ] استفْعلَ [ كما ذكرنا سابقا ،ونفس البناء يدلّ على معىن البناء                  

ويبقى السياق وحده الكفيل بإزالة لبس معىن البناء أيدلّ على     ،الصرفيني واللّغويني املوضوعة من طرف
  . اين ؟املعىن األول ؟ أم املعىن الثّ

ته نومكّ   ة أعنته على القراء       " أي   ؛  "   زيدا    ُأَقْرأْت   :" ومن أمثلة ذلك: )3(الداللة على التمكني واإلعانة *
  . "ته من ذلكنومكّ

  درةها معاين مقمعاين أبنية األفعال كما وضعها الصرفيون كثرية وكلّ ومن كلّ ما سبق يتضح لنا أنّ
           هم اختاروا غلبة ورود معانيها،ومل نشأ ذكرها كاملة نتيجة لطبيعة                         ختتلف من قارئ آلخر،ولكن

للمعاين                                     فة  د ا ملر ا ملعاين  ا بعض  ذكر  نشأ  ننا مل  أ كما  لتنظري، ا من  كثر  أ لتطبيق  ا حيتم  لذي  ا لبحث  ا
بل وضعت    ق خمتلف كتب الصرف واللّغة مما يؤكّد أنّ استقراء هذه املعاين كان غري دقي                          املوضوعة يف

  . عن حماولة التقريب من املعىن فقط
 ُتمهفَ :" يف اثنني من معانيها،ومها التعدية حنو             ] أفْعلَ  [يكثر استعماله يف مثانية معان ويشارك]:فَعلَ[بناء

       : وينفرد بستة معان نذكرها كما يلي"أزلت قشرا"؛ أي"ت التفاحةكقشر:"واإلزالة ،"التلميذ الدرس
عبده  " ، ويضيف   ) 4( » إذا أردت كثرة العمل           ] فَعلْت [ تدخل على   ] فَعلْت [ فقد ذكروا أنّ       :   الكثرة   « * 

جحي     ا لر حن           ، ) 5( " ا لتكثري  ا معىن  ىل  إ لغة  ملبا ا قَطَّعت  ُه قَطَعت : ومعىن  و  ُهو ت ك ، رهس  ُ   ت ركَس ح    ُهو روج ،هت 

                                                
  .  49ص / رف شذا العرف يف فن الص: أمحد احلمالوي )  1
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  .   33ص / التطبيق الصريف : عبده الراجحي)  5



  

  
  
 

   تحرلْت      ُهوجوفْت    ُ،وكذلك جا     ... (تعاىل   قوله إذا أردت كثرة التطواف واجلوالن،وحنو                       ُوطَونرفَجو
لْأَرض عيونا       ر جلّ اللّغويني     احنصار معناه يف الكثرة فقد أق            ونظرا لكثرة ورود هذا الوزن،و                 .   ) 1( ).. ا

ا املنطلق فإنّ معىن التكثري قد يكون متصال بالفاعل،وقد                   ومن هذ   ،  والصرفيني أنه ال يرد إالّ هلذا املعىن               
أهو الفاعل ؟ أم        : يكون متصال باملفعول ويبقى سياق ورود البناء هو الكفيل بالفصل يف معىن التكثري                        

  . املفعول ؟
  ةإنّ نسبة املفعول إىل الفعل تتضح يف إمكاني : )2(» مبعىن نسب ؛ أي نسبة املفعول إىل أصل الفعل«*

  .  إىل املصدر اوجعل هذا األخري منسوب قبل الفعل األصلي،)نسب(وضع الفعل
لطني       : صريورة شيء شبه شيء      « *   حلج             صار " أي     كقَوس،وحجر ا لقوس يف االحنناء وا ر يف شبه ا

     . )3(" وداجلم
*»يء التوجه إىل الش :؛ أي توج قرمثل ش؛ أي توج ب4(»  ه غرباه شرقا ، وغَر(.   
عليه   دعوت    ؛أي   ُه ،وعقَّرت    ُه؛ قلت له سقاك اهللا ،وجدعت         ُسقَّيته : كقوله  : الدعاء للشيء أو عليه          «  * 

وهذا دليل على       ] أَفْعلَ  [ ،واملالحظ على هذا املعىن أنه ورد نفسه مع البناء السابق                       ) 5( »   باجلدع والعقر      
لى عدم دقّة هذه املعاين، إذ من احملال أنْ يكون نفس املعىن              تكرار بعض املعاين ألبنية خمتلفة مما يؤكّد ع

  . ألبنية خمتلفة
إذا قال ال اله إال اهللا، وسبحان اهللا ولبيك اهللا                     ، ولَىب  وأَمن      وسبح   كهلَّلَ : اختصارحكاية الشيء         «  * 
وبالنظر إىل هذه       ، ) 7( » م وسوى  كَلَّم ،وجرب،وعلَّ        : عىن حنو  مل بنية ال   ] فَعلَ [ « : وقد يكون     ) . 6(   »   منيآو

ابه  ا قد تتش  فإننا نلحظ أّا ختتلف من مصدر آلخر،كما أّ               ] فَعلَ [  املعاين اليت وضعها الصرفيون للبناء            
أيب منصور    " أما بالنسبة لقول       . يف كثري من األحيان،كما تزاد عليها بعض املعاين يف مصادر أخرى                         

                                                
  .  12 :اآلية : القمر )  1
مصطفى احللـيب  / 2ط/ مصطفى السقا وآخرون : حتقيق / فقه اللّغة وأسرار  العربية : أبو منصور الثعاليب )  2

    . 550ص   م1954/ القاهرة 
  . 50ص / رف شذا العرف يف فن الص: مالوي أمحد احل)   3
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نية ال معىن هلا فإننا نؤكّد على أنه ال توجد زيادة يف املبىن بدون معىن                   ب]فَعلَ[أنّ )هـ430ت("الثعاليب
أكيد وحىتّا تدلّ على التوإنْ مل تكن تدلّ على شيء فإ .  
ملعاين                     ]: فَاعلَ  [ بناء   يف بعض ا لبناء مع األبنية السابقة  لتعدية فنقول       ويشترك هذا ا  "الن ى ف مش " كا

  :  بة للمعاين األخرى فقد حددها الصرفيون كما يليأما بالنس. "فالنا ُماشيت"و
،ويقصد ا أنْ تكون بني اثنني فيكون       )1(»أي أّا تأيت من اثنني وأكثر ما تكون كذلك: املشاركة «*

مفعوال                                     آلخر  ا و عال  فا حدمها  أ ن  يكو لنحوية  ا حية  لنا ا من  نهما  أ الّ  إ خر  لآل يكون  ما  ألحدمها 
فقد كان من غريك إليك،مثل ما كان منك إليه حني قلت                   ُه إذا قلت فَاعلْت   ك اعلم أن«" :سيبويه"يقول
  لْته، ومثل ذلك     فَاع    تبارض   قْتُهه فَار     تمزيد عمرا     " : ،فعندما نقول      ) 2( » ... ُه ،وكَار ماصنفهم أنّ فعل     " خ

هو  ) عمر ( و ل هو الفاع    ) زيد  ( نفس الفعل،لكن    منهما قام ب     املخاصمة كان مشتركا بني االثنني،إذ كلّ              
  .  املفعول 

هو املشاركة واملتمثّل يف فعل نفس الفعل من طرف                ] فَاعلَ [وإذا كان املعىن احلقيقي والغالب للبناء    
ثنني،وإمنّا يأيت                            واحد فقط        االثنني فإنّ هذا البناء قد ال يأيت للمشاركة بني ا ابن   " يقول   . من طرف 

  . )3(»  ُتلْاو، ون ُترفَانقول س. من واحد  ُتلْاعوقد تأيت فَ«": ةقتيب
 )4( » الدرس     ُالصوم وتابعت       ُوالَيت   : وهي الداللة على عدم انقطاع الفعل مثل                :  املواالة واملتابعة          « * 

  .   فاملقصود من املواالة واملتابعة هو االستمرار يف الفعل ملدة زمنية ما بال انقطاع
 ]فَاعلَ  [ اإلحسان؛أي أنّ البناء             ُاألجر،كَاثَرت        ُاعفْت ض:  وذلك حنو     :  )  5(   » الداللة على التكثري       «  * 

مبعىن   ُ،وفَعلْت   ُوقد تأيت فَاعلْت      « : يف قوله   "  ابن قتيبة   "وهذا ما أكده .الدال على التكثري]فَعلَ[يأيت مبعىن
  . )6(» ... ُ، وباعدت ُ، بعدت ُ، وضاعفْت ُضعفْت: قالوا . واحد 

  :املزيد حبرفني 
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   :وهو املزيد مزة الوصل والنون وتنحصر معانيه فيما يلي ] : انفَعلَ[ناء ب
ون يك  فإذا كانت األبنية السابقة تأيت أحيانا متعدية ، وأحيانا أخرى الزمة،فإنّ هذا البناء ال     : اللزوم *

وفائدة املطاوعة         « : يكون هذا البناء مبعىن واحد وهو املطاوعة                   وقد اتفق الصرفيون على أنْ           . إالّ الزما     
                  ه استجاب له،ولذلك مسون نون املطاوعة            أنّ أثر الفعل يظهر على مفعوله فكأنويقول   ، ) 1( يت هذه الن

 إِذَا السماء     ... (امسه   حنو قوله عز     ، ) 2( » واملطاوعة أن تريد من الشيء أمرا فتبلغه                 « : أيضا   "  ابن عصفور    " 
  األفعال   من   ،ومل خيتص هذا البناء بأي نوع             ) 4( )... انفَطَرت    ذَا السماء     إِ (وقوله كذلك    . ) 3( )... تانشقَّ  

  سـنلَما انرفَع ِ، :فال نقول ،أو نونا أو ميما كما ذكرنا سابقا يكون مما فاؤه الما أو راًء بل البد أالّ
والبد أيضا أن يكون         ] افْتعلَ  [ بل هذا النوع من األفعال غالبا ما يكون خاصا بالبناء                      ،   انمألَ    اننبغَ،   
فَانكَسر،كما خيتص هذا البناء باألفعال العالجية أي األفعال                        ُته كَسر : منها متعديا فنقول     ] فَعلَ [ البناء   

من غريه؛ أي من غري ما يدلّ على عالج من فعل ثالثي                   ] انفَعلَ  [ وال يبىن   « " السيوطي   " يقول   . الظاهرة     
ف،والج       ُفال يقال عرفْته       رعه فَانلْته      ُهتعملَ،والسهجوكذا لو دلّ على معاجلة ومل يكن                ُفَان عمسفَان
  . )5(»...فَاكْتملَُفَانحكَم ،وال أَكْملْته ُأَحكَمته :ثالثيا، ال يقال 

   :وهو الثالثي املزيد باهلمزة والتاء ، ومعانيه حمددة كما سيأيت ] :افْتعلَ[بناء
   . وا شواًءُاشتوى القوم ؛ أي اتخذ: كقولك :  )6(االختاذ * 
   ).7(افْتقَر ، استقَى: اكْتسب، اقْتلَع ،وغري املتعدية حنو : تكون متعدية،فاملتعدية حنو: التعدية واللّزوم *

   ).7(استقَى
  . )8(كاكْتسب واكْتتب؛ أي اجتهد، وطلب الكسب والكتابة :االجتهاد والطلب * 
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لعظمة                   : اإلظهار    *  لعذر وا ،واعتظَم ؛ أي أظهر ا ذَرت( ،فاإلظهار معناه تقدير الفعل           )  1( كاع رقبل  ) ظَه
  .   الفعل

  . )2(اقْتدر، وارتد ، أي بالغ يف القدرة والردة : مثل : املبالغة يف املعىن * 
ف العني، فنقول     املزيد باهلمزة واملضع          وقد يطاوع الثّالثي ارد كما يطاوع الثّالثي                  :    ) 3( املطاوعة    * 

  . "فَاقْترب ُه قَربت"و"فَانتصفُه أَنصفْت"، "فَاعتزلَُه عزلْت"مثال
لكنهما خيتلفان من الناحية النحوية          ]فَاعلَ[يف معىن املشاركة مع البناء]افْتعلَ[ويتفق بناء: )4(التشارك*

جيعل أحدمها فاعال واآلخر مفعوال رغم قيامهما بنفس                  ] فَاعلَ  [ النحوية كون فعل املشاركة يف البناء              
اختصم   "   ه جيعل األول فاعال والثّاين معطوفا فنقول مثال                فإن  ] افْتعلَ  [ الفعل بينما فعل املشاركة يف البناء            

  "وعمر زيد
  ني يفـالفاعلني واملعطوفيدالّن على مشاركة  )اختصم واختلَف(فالفعالن،"اختلَف اد والكسول"

فالفعل   ،  ) 5( )... بينهما   وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا               ... (وقوله عز وجلّ     . نفس الفعل    
  .  يدلّ على مشاركة الفئتني يف نفس الفعل) اقْتتلُوا(

   :وقد احنصرت أغلب معانيه فيما يلي وهو الثّالثي املزيد بالتاء وتضعيف العني، ]:تفَعلَ[بناء
 "فَتعلَّم   هعلَّمت"،"فتكَسرُه كَسرت"،"فَتنبهُه نبهت":ومن األمثلة على ذلك )6(]فَعلَ[وهو يطاوع:املطاوعة *

لَّمعه تكملة له أو تأكيد له "فَتل مرتبط بالفعل الثّاين وكأنأي أن املفعول األو .  
 .) 7( ،وتشجع ،وتجلَّد      " ملْف احل  كلَّت " تحلَّم أي    : لنفس على أمر فيه مشقة حنو        وهو محل ا    :   فالتكلّ  *  

                           ة صعوبات للحصول       واملقصود من هذا أنّ القيام بالفعل ال يكون بسهولة،وإمنّا يكون بتحمل وجما
إليه ويكون     وإذا أراد الرجل أن يدخل نفسه يف أمر حىت يضاف                       « " :  سيبويه " يقول  . على تلك الصفة 

ذا مبرتلة جتاهل،ألنّ        ،وليس ه      وتحلَّم ،وتجلَّد       تشجع، وتبصر،     : وذلك    ] تفَعلَ [  من أهله فإنك تقول        
                                                

   . 51/ الصرف التعليمي و التطبيق يف القرآن الكرمي : حممود سليمان ياقوت )  1
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مل تكن موجودة        ،ومعىن هذا أنّ الصفة اليت سوف يتصف ا الفاعل                 ) 1( » ذا يطلب أن يصري حليما       ه 
الدال على حماولة االتصاف ذه الصفة،فإنه سوف                     فيه من قبل ولكن لكون فعله يأيت على هذا البناء                 

ا    متصفا  قتيبة   " يقول  . يصبح  بن  ليس  « ": ا علْت         ُفَعلْتت   و تفَا مبرتلة  ا  هذ تقول         : ُيف  نك  أ ى  تر ال  أ
،فاملعىن أنك التمست أن تصري           ُلم ولست كذلك،وتقول تحلَّمت         ،فاملعىن أنك أظهرت احل          ُتحالَمت  

  " :امت الطائيح"قال ) .2(»حليما 
  . )3(ولَن تستطيع احللْم حتى تحلَّما *** ـم  دهواستَبقِ و*عنِ اَألدنَين محتََلَّ

  ،ويقصد بذلك اختاذ الفاعل املفعول أصال للفعل حنو )4( وسادة ُكتوسد ثوبه ؛ أي اتخذَه: االختاذ *
  .) 5()...فَإِنَّ خير الزاد التقْوى وتزودواْ... (تعاىل قوله

*بالتجن:نج؛ أي تدجهوت ،جرحاحلرجكت وبتأمل أكثر يف معىن هذا البناء )6( أي النوم ؛واهلجود ب ،
            ه يوافق معىن السضح أنك تريد إزالته                           البناء يتلب واإلزالة، فعندما تريد أن تتجنب شيئا ما معناه أن

ر أنّ معاين األوزان يف بعض األحيان تكون هي نفسها بالنسبة ألبنية خمتلفة ولكن بتغي                            وهذا ما يؤكّد       
                                 ا فقط،وهذا تأكيد أيضا على أنّ هذه املعاين غري دقيقة يف وضعها باعتبار السياق هو الذي     مرادفا
جلملة وقد     حيدد هذا املعىن،فقد يتعارض أحيانا معىن املبىن، وهو مبفرده مع معىن املبىن،وهو داخ                                    ل ا

  .يوافقها 
 أي أنّ الفعل ال يأيت دفعة واحدة،وإمنّا يكون                    :   ) 7( الداللة على حصول أصل الفعل مرة بعد مرة               * 

شربت املاء جرعة بعد        " ؛أي    " املاء    ُتجرعت  " : ومهلة،وذلك كقولنا          ج بعد جزء على تدر       ا أخذه جزءً     
؛ألنّ الفهم ال يكون دفعة واحدة،وإمنّا يكون على "فهمتها شيئا فشيئا"؛أي"الدروس ُتفَهمت"،و"جرعة

                                                
  .  71ص /  4ج / الكتاب : سيبويه )  1
 . 359ص  /أدب الكاتب : ابن قتيبة )  2
   237ص  -القاهرة-مطبعة املدين/ عادل سليمان مجال : دراسة و حتقيق / ديوانه: )بن عبد اهللا ( حامت الطائي ) 3
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مهلة وروية،وكذلك بالنسبة للشرب ال يكون دفعة واحدة بل على مهلة،وقد أطلق بعضهم على ذلك   
 يتجرعه والَ يكَاد     * من ورآئه جهنم ويسقَى من ماء صديد            ... (امسه حنو قوله عز:)1(»التدرج « :معىن 

     كَانن كُلِّ مم توالْم يهأْتيو هِسيغيف معىن  "  القرطيب    " يقول   ، ) 2( )... ي    عرجتاه جرعا ال       « : ُه يسحتأي ي
3(»ة واحدة ملرارته وحرارته مر( ،        وقد يكون هذا التمه   ل يف التجر           وجلّ حىت حيس ع من حكم اهللا عز

املعىن يتجلّى يف املبالغة         ن مبا كسب وبالتايل قد يكو         حيس أكثر هذا الكافر مبدى مرارة هذا املاء جزاءً                      
وليس التدرج،وهذا يدلّ أيضا على أنّ املتلقي له دوركبري يف إبراز املعىن فقد يتجلّى                                   ته يف مدى مرار      
معىن ما ملتلق آخر ، وقد يتجلّى معىن آخر ملتلق.    

   . تكْبر و استعظَم تكبر و تعظّم ؛ أي اس: حنو :  )4( مبعىن استفْعلَ*
واألغلب يف تفَعلَ معىن صريورة الشيء ذا أصله                  «   -شرح الشافية     -يف " الرضي  " يقول  :  الصريورة      * 

 فأَسأَكَّلَ ، وتأَملَََّ  وتلَ، وتأَه5( » ...؛ أي صار ذا أهل، وأمل ، وأكل، وأسف ....كت( .  
  شرح ملعاين األفعال يف حد ذاا وليس ملعاين األوزان بعض األحيانيف  أّا واملتتبع هلذه املعاين جيد

   . يف اخللط بني معاين األوزان ومعاين األفعال وهذا ما أوقع الكثري من الصرفيني
وهو املزيد حبريف اهلمزة وتضعيف الالّم،ومعانيه ال تكون كثرية القتصاره فقط على                                 ]: افْعلَّ  [ بناء  

لطول الكلمة     ] افْعالَّ   [ وهو مقصور من     « ": ابن عصفور    " يقول  . أللوان والعيوب        األفعال الدالّة على ا          
إحدى اللّغتني يف       إالّ أنه قد تقلّ      ] افْعالَ   [ إالّ يقال فيه     ] افْعلَّ  [ ومعناها كمعناها بدليل أنه ليس شيء من     

واسود أكثر،وإ                                   فَرصوا رمحشيء وتكثر األخرى أال ترى أنّ طرح األلف من ا       ابهشا يف ا ثبا
  . )6(»... موادها
،ويطلق عليه     ) 7( » قوة اللّون أو العيب         « : إذا فهذا البناء يأيت غالبا للداللة على معىن واحد وهو                             

  . )2(» فال يكون إالّ الزما «، أما من حيث الوظيفة النحوية له)1(»املبالغة «معىن "عبده الراجحي"
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  : و املزيد بالتاء واأللف ، وقد احنصرت معانيه فيما يلي وه] :تفَاعلَ[بناء
"  سيبويه " يقول  . واملقصود باملشاركة اخلاصة ذا البناء أّا قد تكون بني اثنني أو أكثر                       :  )3(املشاركة *
،وتقَاتلْنا     نقول تضاربنا ؛مبعىن اضطَربنا         . فال يكون إالّ وأنت تريد فعل اثنني فصاعدا                  ُوأما تفَاعلْت     « 

           ا مبعىن ان را ، وجتَاولْنتقْت مبعىن ا جتو ر ا مبعىن                     ننيامرا،وتنمصتخا مبعىن انماصخَا،وتنقَيلْت ا مبعىن انالَقَيا،وت
  .  )4(»ارمتَينا 

كثر                           أ أو  ثنني  فعل املشاركة يكون بني ا أنّ  من  نطالقا  مشتر          وا لفاعل يكون  نّ ا للّفظ     فإ كا يف ا
،فالفاعل يف املثال األول            " تخاصم زيد وعمرو      " و " جتَاذَبنا احلديث      " : نقول مثال    ، واملفعول يف املعىن       

األمر    مشترك يف اللّفظ ألنّ كالّ منهما أو منهم قام بنفس الفعل وكذا بالنسبة للمفعول فهو مشترك،و                        
الوظيفة النحوية،إذ الفعل األول متعد وبالتايل                    بالنسبة للمثال الثّاين،ويبقى االختالف فقط يف                 نفسه  

مل حيتج إىل مفعول،بل إىل معطوف يتم                ايل بينما الفعل الثّاين الزم وبالت            ، وجب احتياجه إىل مفعول         
لبناء حيتمل التعدي كما حيتمل اللّزوم                              وقد   « ": ابن قتيبة   " ول يق . معىن املشاركة وهذا معناه أنّ هذا ا

يف ذلك   ُله،وتماريت ُ،تراَءيتُه تقَاضيت :من واحد تقول]ُفَاعلْت[احد كما جاءتمن و]ُتفَاعلْت[تأيت
ال يكون دائما معناه املشاركة، بل قد يدلّ على جمرد                    ] فَاعلَ ت [ إذا فالبناء    ، )5(»منه أمرا قبيحا ُوتعاطَيت

   .القيام بالفعل 
لتكلّف   *  علْت      : ا تفَا نّ  أ رك        ُأي  ظها إ حنو     تأيت مبعىن  عليه  لست  فَلْت  : ما  هلْت    ُتغا ميت    ُوجتَا تعا و ،ُ 

 أي  ُ،ومعىن ذلك أنك تدعي االتصاف بصفة ما ليست من طبيعتك،فتغافَلْت                      ) 6( ُوتخازرت      ُوتعارجت    
 أظهرت  " ؛  ُ،وتخازرت      " أظهرت العرج      " ؛  ُ، وتعارجت     " أظهرت العمى     " ؛  ُوتعاميت    ، " أظهرت غفليت    " 

  .ذلك  ودة يف حقيقة األمر ، ولكن لغرض ما تدعيأنّ هذه الصفات غري موجمع ،"اخلزر
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*ومعىن ذلك أنّ القيام بالفعل ال يأيت دفعة واحدة،وإمنّا يأيت شيئا فشيئا : )1(يء تدرجيياحصول الش
 .)2()...بِالْحجابِ إِني أَحببت حب الْخيرِ عن ذكْرِ ربي حتى توارت فقال..(عز وجلّحنوقوله 

هنا يف هذا املقام ليس املشاركة وليس التكلّف،وإمنّا حصول الشيء )توارت(واملقصود من الفعل 
  .تدرجييا وذلك ألنّ تواري الشمس ال حيدث دفعة واحدة ولكن حيدث تدرجييا 

معىن التكرار إذا   «:وقد ذكر بعض احملدثني."فتخاصمُه خاصمت"،"فتواىلَُه والَيت":حنو: )3(مطاوعة فَاعلَ*
تعاطَى األمر،وتشاغَلَ به وتالَعب              : من جانب واحد على وجه الكثرة ال احلصر حنو                 ] تفَاعلَ  [ كان  

سقوطه أو سقط قطعة       الشيء إذا تتابع          وتالَهى،وتمايلَت الغصن،وتهادت املرأة يف مشيتها،وتساقَطَ                        
  .ف فهو للكثرة مل يكن يدلّ على املشاركة أو التكلّ]تفَاعلَ[معىن البناءذا فإ،)4( »...قطعة

  :  املزيد بثالثة أحرف 
   :وهو الثّالثي املزيد باهلمزة والسني والتاء يف أوله،وقد كثر استعماله يف عدة معان منها]:استفْعلَ[بناء

  :املدير،وأحيانا أخرى الزما حنو ُاستأْذَنت:يا حنو إنّ هذا البناء يأيت أحيانا متعد:  )5(التعدية واللّزوم*
  استعلَم املأخوذ من علم،وغري متعدية:وتكون األفعال اردة املأخوذة منه متعدية مثل ."استقَام زيد"

راملأخوذان من الفعلني ا حقْبتسا ،نسحتسدين مثل ا)سح ونقَب ح. (  
سألته  " أي  " األستاذ    ُاستفْهمت " و " طلبت الغفران     " ؛ أي     " اهللا   ُاستغفَرت  " : حنو  : ) 6( السؤال     الطّلب و   * 

ب أن  ـطل «   أي    ) 7( ، )...   وإِنْ أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره               .. (عز امسه    وحنو قوله    . " ام اإلفه   
  . )8(»جتريه

                                                
  .  52ص /  شذا العرف يف فن الصرف: أمحد احلمالوي )  1
 .  32اآلية : ص )  2
   .   25ص /  6 ج/ مهع اهلوامع : السيوطي )  3
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  .  516 - 515ص /  24 ع/  م1991لندن 
5  (112...  100ص /  1ج /  ابن احلاجب شرح شافية: ضي األسترباذي الر  .  
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صار " ؛ أي    " استحجر الطني":حول من حال إىل حال حنو أي االنتقال والت:  )1(التحول والصريورة *
الطيور     صارت ضعاف   " ؛أي   ) 2( » * ُإنّ البغاث بأرضنا يستنِسر        « : وكذا املثل الشائع عند العرب            ، " حجرا  

  .واملقصود به أنّ الضعيف بأرضهم يصري قويا الستعانته م "مثل النسور
  . "اعتقدته كرميا"؛ أي ُه ، استكْرمت"اعتقدته عظيما"أي ؛ ُه استعظَمت: حنو  : )3(االعتقاد *

بأنّ                              ك و      لقول  ا فمثال  قيقة  غري د ألّا  ؛  بعضها  مع  ختتلط  قد  ألبنية  ا معاين  نّ  أ بقا  نا سا ما ذكر
على                       ] استفْعلَ [ معىن  فعل  أي  هذا املعىن من  أنْ نستخلص  العتقاد،قد ال ميكن  لبناء        هو ا   حنو هذا ا

 ظَمعتساه       ُهت معنا ن  يكو فقد  عظيما    " ؛ ته  عتقد ن    " ا يكو قد  عظيما    " و ته  جد ن    " و يكو قد  جعلته  " و
  .والتفريق بني هذه املعاين مرهون بورود هذه األفعال داخل نص ما "عظيما

،وال ميكن أن ننتبه إىل هذا           " إنا هللا وإنا اليه راجعون            " استرجع ؛قال     :  حنو    ) 4( اختصار حكاية الشيء         * 
  .ان داخل نص ما، أما إذا كان خارج النص فال نعتقد أنه يتبادر إىل األذهان هذا املعىناملعىن إالّ إذا ك

  الثالثيوقد يأيت هذا الوزن مبعىن وزن «،؛ أي صادفته خبيال"زيدا  ُاستبخلْت":حنو  : )5(ة ـاملصادف*
وقد يأيت    ، ب واستجاب،وأَيقَن واستيقَن          أَجا  : مثل  ] أَفْعلَ  [ قَر واستقَر،وقد يأيت أيضا مبعىن           : حنو  ] فَعلَ [ 

  . )6( استعظَم،وتعظَّم: حنو  ]تفَعلَ [مبعىن 
أنه مل   ] وأَفْعلَ    -وتفَعلَ  -فَعلَ [ مع معاين    ] استفْعلَ [ واملالحظ على هذا الرأي القائل بتطابق معىن                     

ا الصرفيون عبثا،وأنّ اختالف املباين يؤدي إىل اختالف            يأخذ بعني االعتبار أنّ الزيادة بدون معىن عده
  .املعاين وبالتايل فهذا الرأي ال ميكن أن يعتد به 

                                                
   . 361ص/ املصدر السابق : ابن قتيبة )  1
ـ  أ:  تنسيقضبط و/ مجهرة األمثال) : احلسن بن عبد اهللا بن سهل(ابن هالل العسكري )  2 الممحد عبـد الس       
   ـه 1408 / 1ط / لبنان-دار الكتب العلمية بريوت/ أبو هاجر حممد سعيد بن سيبوين زغلول:حاديث األج يرخت

   . 188ص /  1ج / م  1988
املرجـع  : كما وردتا عن أيب هالل العسـكري  أي يصري نسرا ؛ أي قويا : يستنسر * /صغار الطيور: البغاث * 

  . ص ن / نفسه 
3  (111ص /  1ج / شرح شافية ابن احلاجب :  سترباذيضي األالر  .  
4  (ريف: اجحي عبده الر41ص /  التطبيق الص    
   .  53ص / رف شذا العرف يف فن الص: أمحد احلمالوي)  5
  .  55ص /  التطبيق الصريف: عبده الراجحي )  6



  

  
  
 

  . فاستكْملَ ُه فاستحكَم،أَكْملْت ُه أَحكَمت: حنو  ]أَفْعلَ[وهو يطاوع: )1(املطاوعة* 
ر العني وورود واو بني العينني،وقد احنصرت معانيه                       وهو الثّالثي املزيد باهلمزة وتكرا              ]:  افْعوعلَ   [بناء

  : فيما يلي 
  "اعشوشبت األرض      " : ، فإذا أردنا املبالغة والتأكيد قلنا                 " أَعشبت األرض      " : حنو :    ) 2( املبالغة والتوكيد   *

قوة  أي كثر عشبها ؛ فتكرار العني وزيادة الواو دليل على الكثرة والتأكيد انطالقا من القول بأنّ                                         
  : )3(يقول أحد الشعراء .ؤدي إىل قوة املعىن فظ تاللّ

  هاُودُا يرالضّرعِ واحلَولى دماثًعنِ ***د انفصاله لَما أَتى عامان بعفَ
  :وهو الثّالثي املزيد مزة وواو زائدة مضعفة،ومن معانيه ] :افْعولَ[بناء

اجلَوذَّ  أي أسرع يف املشي، ويأيت الزما ومتعديا،واملالحظ أنه يشبه الوزن                   :ا كقولن املبالغة والتأكيد*
ابن   " ويبقى االختالف فقط بينهما يف أنّ املكرر األول هو العني،ويف الثّاين الواو يقول         ]افْعوعلَ[األول
   . )4(» ك العني،وهنا الواو الزائدة املبالغة كافْعوعلَ؛ألنه على زنته إالّ أنّ املكرر هنا ومعناه«":يعيش
   :وهو املزيد مزة الوصل مث األلف وتكرير الالّم،وقد احنصرت معانيه فيما يلي ]:افْعالَّ[بناء

 ]افْعلَّ  [ احمار،اسواد، وقد اعترب هذا الوزن هو نفسه الوزن                        : حنو   ) 5( » إذ ال يكون متعديا       : اللّزوم     « * 
 –ةشرح الشافي    –يف " الرضي األسترباذي     "وقد ذكر.ملعىن املتعلّق باأللوان أوالعيوبلداللتهما على نفس ا

ون ذا الشأن بالضبط اختلف الصرفي           ويف ه   . ) 6( » أنه وضع ملعىن لزوم صاحب الفعل صفة من الصفات  «
على ذلك ؟    هو الدال      ] افْعالَّ   [ زوم؟ أم الوزن         هو الدال على الثبات واللّ            ] افْعلَّ  [  فيما إذا كان الوزن          

،وعند احملققني      " احمر خده من اخلجل       " ،و  " د اصفَر لونه من املرض       ق " : أّم يقولون      « " : احلريري    " ذكر  
اصفَر ،واحمر،ونظائرمها يف اللّون اخلالص الذي متكّن واستقروثبت واستمر فإذا كان                                 : أنه إمنّا يقال       

الثابت واملتلون         بني اللّون      ق اصفَار،واحمار ليفر        اللّون عرض لسبب يزول ومعىن حيول،فيقال فيه                   
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يث                  حلد ا يف  ء  جا ا  هذ على  و ض  ر لعا ر   : ا يحما ر    ُفجعل  يصفَا و ى    ُ، خر أنّ        ) 1( » أ ا  هذ معىن  و ،
فيدلّ على األلوان اخلالصة والثابتة                ] افْعلَّ  [ خاص باأللوان العارضة والزائلة،أما الوزن                      ] افْعالَّ   [ الوزن    

لر        ا ا هذ باذي       " أي  ويؤيد  لرضي األستر لالّزم                  « : فيقول   " ا ا حلسي  ا لعيب  و ا للّون أ كونه  فاألغلب 
  . )2(يف اللّون أو العيب احلسي العارض ]افْعالَّ[و

                               هم قد عدلوا عن هذا الررفيني لكالم العرب،فإنه قد يكون       أي،وأك      ونظرا الستقراء الصدوا بأن
يف العارض      ] افْعلَّ  [ وقد يكون األول يعين وزن            « :  فيقول" الرضي األسترباذي"يشري إىل ذلك .العكس 

ولكنه   ] افْعالَّ [أصلها]افْعلَّ[، ويف مقابل هذا فإنهم أكّدوا أنّ)3(» يف الالّزم ]افْعالّ[والثّاين يعين وزن 
 ّقُصا  « : يف قوله   "  ابن يعيش   "   ه وهذا ما أكّد      .   رالَّ   [ أمفْعأكثر ما يكون يف األلوان حنو           ف ] ا :    ابهشا

 اضيبر ...واالَّ[،وقد يقصفْعلَّ[لطوله فريجع إىل  ]افْع4(»  ]ا( .  
ن على املبالغة يف اللّون أو العيب،وتبقى مسألة الثبات أو   ومما سبق ذكره يظهر لنا أنّ الوزنني يدالّ     

ل                                  با خاصة  لغة  ملبا ا كانت  نْ  إ و ، لنص ا ق  يف سيا مها  بورود نة  مرهو لة  ا إلز فْعالَّ   [ وزن  ا كثرمن    ] ا أ
حبرفني؛ألنّ كلّ زيادة يف املبىن تصاحبها                 ا مزيد  ] افْعلَّ  [ بثالثة أحرف،و        ا كون األول مزيد  ]افْعلَّ[الوزن

  .زيادة يف املعىن 
  :الرباعي املزيد ) ب
د  واحد فيكون على وزن واح            أما املزيد حبرف        :  الرباعي املزيد يكون إما مزيدا حبرف أو حرفني         

  : ومن معانيه ما يلي ]تفَعلَلَ[ووه
  : وأما املزيد حبرفني فيكون على وزنني .فتدحرج ُه دحرجت: حنو )5(مطاوعة الفعل ارد * 
 ]  فْعلَلَاون،وهو يدلّ أيضا على                      : ] ند حنو         « : بزيادة مهزة الوصل والنر  ُتمحرج  " : مطاوعة الفعل ا

  . )6(نجمت ها فاحرتأي مجع "لاإلب
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   :وهو املزيد باهلمزة والالّم،ومن معانيه ]:لَّافْعلَ[
أبنية الفعل الرباعي املزيد قليلة الورود يف كالم     أنّمالحظ  وما هو.اشمأَز ،اطْمأَنَّ : حنو :) 1( املبالغة* 

ا مبزيد الرباعي نقلوها         العرب قدميا،وغري مستعملة حديثا وقد زاد بعض الصرفيني أبنية كثرية أحلقوه                           
فالبناء الواحد يؤول إىل عدة تأويالت،ولذلك مل                       . عن أهل اللّغة إالّ أّم وقعوا يف خلط وتناقض كبري           
   .نشأ اخلوض يف هذه االختالفات لعدم جدوى ذلك 

  :      ملخص 
ال وجمهودا معتربا      لقد قام الصرفيون بتحديد أبنية األفعال املزيدة مبختلف أنواعها،وذلك يعد عم                                   

ميها ؛ إذ عن طريق هذه األبنية تتم معرفة إىل أي باب ينتمي                      أفاد اللّغة العربية،وسهل األمر على متكلّ    
كلّ فعل وما هي حركته،ذلك أنّ كلّ تغير يف حركته يؤدي إىل تغير يف معناه،ومع كلّ هذا فيبقى                                   

  :،وذلك للنتائج احملصل عليها اال قياسي امساعي اأمر حتديد هذه األبنية وتنظيمها وفق أبواا أمر
  ردهاألفصح أنْ يكون جم) أَرسلَ(ليس لكلّ فعل جمرد مزيد،وليس لكلّ فعل مزيد جمرد،فمثال الفعل  *

كما ال  ) فَلَح (   وليس  ) فَاز  ( إذ األفصح أن يكون جمرده            ) أَفْلَح  (  ،وكذلك الفعل      ) رسلَ  ( وليس   )  بعثَ (  
  ) .ب تكَت(ويف املزيد ) كَتب(نستطيع أن نقول

ليست الزيادات املذكورة قياسا مطّردا،إذ ليس كلّ فعل يقبل تلك الزيادات،فمثال نقول عن زيادة                                        * 
فال نستطيع القول     ] افْعولَ   [ ،ولكن لو أردنا إضافة الواو له ليكون على وزن        )خرج ، أَخرج (اهلمزة يف

) جورخادات تبقى                لعدم تأديته ) اايل فتلك الزيأي معىن من جهة،ولتنافر أصواته من جهة أخرى،وبالت
  . حكرا على بعض األفعال فقط متاشيا مع إفادة املعىن وتالؤم الصوت 

أما بالنسبة ملعاين أبنية األفعال اليت حددها علماء الصرف وأولوا هلا عناية كبرية،فإننا وأثناء النظر                                              
  : ا يلي فيها نستنتج م

  .أنّ تلك املعاين وظيفية  تضاف إىل املعاين املعجمية كي تشكل دالالت سياقية  *
  .أنّ تلك املعاين متعلّقة بالنحو واملعىن معا  *
أنّ مصطلح معاين األبنية غري دقيق يف اعتقادنا، إذ يصلح إطالقه إذا كان الفعل خارج النص،أما إذا                            *

لفعل    لنص وأحيط          وضع ا لقرائن،فإنه سوف يفقد معناه،                 داخل ا له    إذ األص    مبجموعة من ا ح استبدا
بدالالت الصيغ،وذلك القتراا مبستويات أخرى كالصويت واملعجمي والنحوي املساعدة على تبيان                                      
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واردة يف        إذ املعاين املوضوعة من طرف علماء الصرف قد ال تطابق تلك الصيغ وهي                         ، معناه السياقي     
  .النص 

  عاين الصرفية اليت ذكرها الصرفيون لألبنية املزيدة هي معان اجتهادية توصلوا إليها عن طريقأنّ امل *
استقرائهم لكالم العرب،ومعرفتهم لالستعمال الغالب لبناء ما،وبالتايل فهي ليست قياسية،فقد توجد                                 

  .معان أخرى تضاف إليها  
يرتبط بعدة أبنية،والبناء الواحد يدلّ على عدة                     أنّ تلك املعاين تتداخل مع بعضها،إذ املعىن الواحد                     * 

  . ،ويف البعض اآلخر يصعب التفريق بينها ةمعان تكون يف بعض األحيان مترادف
أنّ تلك املعاين لعدم دقتها ، فإنّ الصرفيني أنفسهم اختلفوا يف وضعها،فهناك من ينقص وهناك من                                  * 

  .يضيف معان أخرى 
ة ن حروف الزيادة املضاف           يعترب البعض أنّ املعاين مستنتجة م          فبينما  كبري؛   وقع الصرفيون يف اختالف       *

حملدثون على استخالصها من الصيغة ككل                                      آلخر وهم ا إىل البناء وهو رأي القدماء،يؤكّد البعض ا
وهذا هو األصح يف اعتقادنا                    لنص  ألمر        " متّام حسان    " يقول  . وهي داخل ا هذا ا وأما حنن     « : مؤكّدا 

عم       أو       لية نفض فالعتبارات  لطلب  أنْ ننسب ا لتاء                    الص  ل  وا لسني  إىل ا كلّه ال  إىل االستعمال  ريورة 
واملطاوعة إىل االنفعال كلّه ال إىل النون الساكنة وبذلك نكون قد وصلنا إىل قرار بشأن املبىن الدال                                          

لتقس                             االسم   : يم و هي  على كلّ واحد من هذه املعاين الصرفية فاعتربنا مبىن الصيغة فرعا على مباين ا
لز       * .   ) 1( » )  وحتته صيغ   ( ، والفعل     ) و حتتها صيغ   ( والصفة    ) صيغ  اوحتته  (  يادات ليست      أنّ معاين ا

لنا                                         قياسا مطّر   قو يف  هلمزة  ا نّ زيادة  أ قلنا  إذا  ة معان،فمثال  عد على  يادة  لز ا فقد يدلّ حرف   ، دا 
تدلّ على حتويل      ذلك بل     ال تدلّ على    ) خرج   أَ ( تدلّ على املصادفة أو الوجود، فإنها يف قولنا                   ) ُأَكْبرنه   ( 

  .الفعل من الالّزم إىل املتعدي 
 *                                  يادة البدلز ريا من أنْ حتدث تغي       قد خيرج معىن الفعل املزيد عن جمرده وهذا أمر ال مناص منه،إذ ا

    "تحجر الطنياس"ولكن هذا التغيري قد يؤدي يف بعض األحيان إىل االبتعاد كلّيا عن املعىن احلقيقي حنو
  ) . حبس (فمعناه صار حجرا، أما ارد فمعناه
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ونظرا لوقوع اللّبس أحيانا بني املعىن املتفق عليه من قبل الصرفيني للمبىن،وبني املعىن املستخلص                                    
ياق الس   من ورود الصيغة يف النص، خنلص إىل أنّ تلك املعاين تقريبية حتدد اإلطار العام للبناء،ويبقى                                     

  .وحده الكفيل بإثبات ذلك املعىن أو الزيادة عليه أو دحضه 
  ومن هذا املنطلق كان من املفروض على الصرفيني دراسة معاين األبنية انطالقا من سياق النص  

  . وليس انطالقا من ورودها خارجا    
   ) :دراسة تطبيقية ( أبنية األفعال املزيدة : املبحث الرابع 

  ) : حتليلية –دراسة إحصائية ( أبنية األفعال املزيدة  : أوال
إذا كان قد متّ التسليم يف املقام السابق بأنّ أبنية األفعال اردة يتم حتديد دالالا بالنظر أوال إىل                                              

الت أبنية     املادة املعجمية ألفعاهلا دون إغفال سياقاا،فإنه البد من التأكيد يف هذا املقام على أنّ دال                                      
كلّ زيادة يف املبىن         « األفعال املزيدة مبختلف أشكاهلا حتدد من خالل دالالت أبنيتها عمال مبقولة أنّ                             

غري أنّ تلك املعاين الصرفية املوضوعة لكلّ بناء قد توافق وروده يف سياق              ،)1(»زيادة يف املعىن اتصاحبه
ى باعتبار أنّ تلك الصيغ عناصر حية تستمد             أخر   ،وقد يضيف له هذا األخري معاين           هد ال توافق    وق   ما 

  .حيويتها ونشاطها وتفاعلها من السياق 
مزيدة حبرف واحد،ومزيدة حبرفني                 : وقد روعي يف ترتيب األفعال الثّالثية املزيدة تصنيفها إىل                            

  :ومزيدة بثالثة أحرف،وسيتم إيرادها كما يلي
   :مرة كما هو موضح يف اجلدول التايل)40(هذا البناء أربعني استخدمت السورة:]فْعلُي –فْعلَأَ[ بناء

  التواتر  الفعل
الفعل كما 

ورةورديف الس  
  رقمها  اآليـــــــــــــة

املادة األصلية 
  للفعل

م02  أَت  
متي  ) ...قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع هتمنِع متيت م  م  06  )...و  

  ت م  م  06  ) ...لُـى أَبويك من قَبـما أَتمها علَكَ... (  أَتمها

عم02  أَج  
  ج  م  ع  15  )...وأَجمعواْ أَن يجعلُوه في غَيابة الْجب... (  أَجمعواْ
  ج  م  ع  102  )...رونَـم وهم يمكُـأَجمعواْ أَمره إِذْ ...(  أَجمعواْ

  ح  ز  ن  13  ) ...واْ بِهــي أَن تذْهبـالَ إِني لَيحزننِقَ (  يحزننِي  01  أَحزنَ

نس02  أَح  
نسه ... (  أَحُإٍن يّبرسثْــأَحم ـــنايح س ن  23  ) ...و  
نسأَح  )..نسأَح قَدن وجالس ننِي مجري إِذْ أَخح س ن  100  ) ..ب  

                                                
  .  94ص /  1ج/ شرح شافية ابن احلاجب : الرضي األسترباذي )  1



  

  
  
 

جرنِأَ  01  أَخجرنِ... (  يــخجرـإِذْ أَخــي مجالس خ ر ج  100  ) ...نــن  
  د ل و  19  ) ...وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى(  أَدلَى  01  أَدلَى

  07  أَرسلَ

لْهسأَر  ) ترا يا غَدنعم لْهسلْعـأَريو ـَــعر س ل  12  ) ... ب  
لُواْأَرلَى (  سفَأَد مهارِدلُواْ وسةٌ فَأَراريس اءتجر س ل  19  )...و  

لَتسهِ (  أَرإِلَي لَتسأَر نكْرِهبِم تعما سفَلَمر س ل  31  )...ن  
لُونساْ ...(  أَرئُكُ أَنبلُــأُنسفَأَر هأْوِيلـم بِتر س ل  45  ) ...ون  

لْأَرس  )..نِعا مانا أَبا يانا أَخنعلْ مسلُ فَأَرا الْكَينر س ل  63  )..م  
لَهسقًا (  أُرثوم ونتؤى تتح كُمعم لَهسأُر ر س ل  66  )...قَالَ لَن  
ـَوما أَرسلْن(  أَرسلْنا   ر س ل  109  )  ...االًـا من قَبلك إِالَّ رِجـ

  س ر ر  77  ) ...فَأَسرها يوسف في نفِْسه ولَم يبدها ...(  أَسرها  01  َسرأ
كر01  أَش  رِكشٍء... (  نين شم بِاللّه رِكشا أَن نا كَانَ لَنش ر ك  38  ) ...م  
ضر01  أَع  رِضرِي..(  أَعفغتاسذَا وه نع رِضأَع فوسع ر ض  29  ) ..ي  

  02  أَغْنى
  غ ن ى  67  )... يٍءـش  وما أُغْنِي عنكُم من اللّه من...(  أُغْنِي

ـُ ـُُُ ما كَانَ...(  غنِيي   غ ن ى  68  )..غنِي عنهم من اللّه من شيٍءي

  01  أَفْتى
  ف ت ي  43  )...ي في رؤيايــأَفْتونِ الْمُألٍ  يا أَيها...(  أَفْتونِي
  ف ت ي  46  ) ..يوسف أَيها الصديق أَفْتنا في سبعِ بقَرات(  أَفْتنا

د01  أَفْس  فِْسدضِ..(  ني اَألرف فِْسدنا لا جِئْنم متملع ف س د  73  ) ...لَقَد  
01  أَفْلَح  حفْلي  ) ...فْلالَ ي هــإِنمالظَّال ف ل ح  23  )  نَوـــــح  

  02  أَقْبلَ
  ق ب ل  71  ) م ماذَا تفْقدونَـــقَالُواْ وأَقْبلُواْ علَيهِ (  أَقْبلُواْ
  ق ب ل  82  )... أَقْبلْنا فيها وإِنا لَصادقُونَ والْعير الَّتي ... (  أَقْبلْنا

ر01  أَكْب  هنرأَكْب  )...  هنأَيا رفَلَمهنرن أَكْبقَطَّعه ويدك ب ر  31  ) ...نَُّـأَي  

مي  01  أَكْري ...(  .أَكْرِمأَكْرِم اهثْوس مـَع   ك ر م  21 )...ى أَن ينفَعناــ
قْنِ  01  أَحلَْققْنِ...(  يــأَلْحأَلْحا وملسفَّنِي موــتنيحالل ح ق  101  )  ي بِالص  
  ل ف ي  25  ) ...سيدها وقَدت قَميصه من دبرٍ وأَلْفَيا... (  اأَلْفَي  01  أَلْفَى
  ل ق ي  10  )..الَ تقْتلُواْ يوسف وأَلْقُوه في غَيابة الْجب..(  أَلْقُوه  01  أَلْقى

  02  أَنزلَ
اهلْنأَنز  ) قعت لَّكُما لَّعبِيرا عآنقُر اهلْنا أَنزن ز ل  02  )  ونَــلُإِن  
  ن ز ل  40  )...ما أَنزلَ اللّه بِها من سلْطَان إِن الْحكْم..(  أَنزلَ

  ن س ي  42  ).. .انُ ذكْر ربهـــاه الشيطَـَفَأَنس ...(  أَنساه  01  أَنسى



  

  
  
 

  04  أَوحى

  و ح ي  03  )... رآنَك هذَا الْقُـا إِلَيـبِما أَوحين ... (  أَوحينا
  و ح ي  15  ) ... أَوحينآ إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم هذَا و...  (  أَوحينآ
يهوحن  ) ياء الْغأَنب نم كــذَلإِلَي يهوحـبِ نو ح ي  102  )...ك  
  و ح ي  109  ) ...نوحيرِجاالً وما أَرسلْنا من قَبلك إِالَّ ..(  نوحي

  02  أَوفَى
  و ف ي  59  )الْمرتِلني أَالَ ترونَ أَني أُوفي الْكَيلَ وأَناْ خير (  أُوفي
فأَو  ) ...فا فَأَوا لَنصتلَ وـلْكَيقن دلَيو ف ي  88  )...آـَع  

  
جلدول التايل يوضح            ) 26( ة وعشرين   ستورد هذا البناء يف سورة يوسف             :  ] فَعّلُي -فَعلَ [  بناء   مرة وا
  : ذلك

  التواتر  الفعل
الفعل كما ورده 

  رقمها  ـــــةـــاآليــــ  يف السورة
املادة األصلية 

  للفعل
  ن  ذ أ   70  ) ثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيتها الْعري إِنكُم لَسارِقُونَ... (  أَذَّنَ  01  أَذَّنَ
  أ ب ر  53  )...يــــــرىُء نفِْســـوما أُب(  ىُءأُبر  01  برأَ

زه02  ج  
ـُولَما جهزه(  جهزهم   ز ـج ه  59  )..مـــم بِجهازِهـــ
  ز ـج ه  70  ) …فَلَما جهزهم بِجهازِهم جعلَ السقَايةَ  (  جهزهم

  02  سولَ
لَتوس  )..ولْ سقَالَ بلَت ربا فَصرأَم كُمأَنفُس س و ل  18  )..لَكُم  
لَتوس  ) ربا فَصرأَم كُمأَنفُس لَكُم لَتولْ سو ل س   83  ) ...قَالَ ب  

  م ى  س  40  ).اما تعبدونَ من دونِه إِالَّ أَسماء سميتموه..(  سميتموها  01  مسَّى

لَّمع  
  

05  
  

كلِّمعي  )َ.هتمنِع متيو يثادأْوِيلِ اَألحن تم كلِّمعم  ل ع   06  )..ي  
هلِّمعن  )...هلِّمعنلن وم أْوِيلِ اَألحـــتيثم  ل ع   21  )...اد  
  م ل   ع  37  ).. ي ربيـــا مما علَّمنِــذَلكُم...(  علَّمنِي
اهنلَّمع  ) ...أَكْثَر نلَكو اهنلَّما علْمٍ لِّملَذُو ع هإِنم  ل  ع  68  ) ..و  
  م  ل ع   101  )... لِ اَألحاديثـتأْوِي نِي منـوعلَّمت...  (  علَّمتنِي

01  غَّلَق  غَلَّقَت  )  ...لَك تيه قَالَتو ابواَألب غَلَّقَتق  ل  غ  23  )... و  
  ط ف ر   80  )... فـم في يوسـومن قَبلُ ما فَرطت ... (  فَرطتم  01  فَرطَ
َّد01  فن  وندفَنالَ ... (  تلَو فوسي رِيح ي لَأَجِدإِن وندفَنف  ن  د  94  ) أَن ت  
م01  قَد  متمقَد َ  )..تما قَدم أْكُلْنـــينلَه يالًَّ مق  د  م  48  ) ...إِالَّ قَل  
ن  02  قَطَّعن..  (  قَطَّعقَطَّعو هيدــأَيلّهل اشح قُلْنو َق ط ع  31  )... ن  



  

  
  
 

  ع  ط  ق  50  ) قَطَّعن أَيديهن ما بالُ النسوة الالَّتي ....(  قَطَّعن
01  كَلَّم  هقَا..(  كَلَّم ها كَلَّمنيفَلَمكا منيلَد موالْي كم ك  ل    54  )..ٌلَ إِن  

كَّن02  م  
  ن  م  ك   21  )... ف في اَألرضِـليوس وكَذَلك مكَّنا...(  مكَّنا
  ن  م  ك   56  )... ف في اَألرضِــوكَذَلك مكَّنا ليوس(  مكَّنا

  نبأَ
  

04  
  

  ن   ب   أ  15  )... ذَاـأَوحينآ إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم هو...  (  تنبئَنهم
  ن   ب   أ  36  ) نـنبئْنا بِتأْوِيله إِنا نراك من الْمحِسنِي...  (  نبئْنا

  ن   ب  أ  37  )... انبأْتكُم الَ يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِالَّ ...(  نبأْتكُما
  ن   ب   أ  45  …)أُنبئُكُم بِتأْوِيله  وادكَر بعد أُمة أَناْ...(  أُنبئُكُم

                   :  ،كما هو وارد يف اجلدول اآليتةمر)18(ورد هذا البناء يف السورة مثاين عشرة] :فَاعلُي-فَاعلَ[ناءب

  التواتر  الفعل
كما ورد الفعل 

  رقمها  اآليـــــــــــــــة  يف السورة
املادة األصلية 

  للفعل

  04  تىَآ
  

اهنيآت  ) لْمعا وكْمح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَمأ ت ي  22  )... اـو  
تكِّ... َ(  آتس نهنم ةداحكُلَّ و تاَ ـآتأ ت ي  31  )…  ين  
هوآت  )... ــفَلَمهوا آت قَهثوـمقَالَ م أت ي  66  …) اللّه  

  ي  أ ت  101  )...رب قَد آتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي (  آتيتنِي
ـَه علَينـقَالُواْ تاللّه لَقَد آثَرك اللّ (  آثَرك  01  ثَرَآ   ر  أ ث  91  ) ...اـ

ن04  َآم  

  ن م   أ  37  )...ي تركْت ملَّةَ قَومٍ الَّ يؤمنونَإِن ... (  يؤمنونَ
  ن  م  أ  57  ) ...واْـن آمنـولَأَجر اآلخرة خير لِّلَّذي (  .آمنواْ
نمؤرِكُونَ(  يشم مهإِالَّ و بِاللّه مهأَكْثَر نمؤا يمن  أ  م  106  ) و  
  ن أ م   111  ) ومٍ يؤمنونَــةً لِّقَـدى ورحموه...  (  يؤمنونَ

  02  وىَآ
  ى  و آ   69  ).. ولَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيه أَخاه(  آوى
  ى و   آ  99  ).. فَلَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيه أَبويه(  آوى

داو07  ر  

هتداور  ) داورفِْسهون نا عهتيي بف وي هالَّت هد  ا و  ر  23  )... ت  
  و د ر ا   26  )..قَالَ هي راودتنِي عن نفِْسي وشهِد شاهد(  راودتنِي
  د  ر ا و  30  )... فَتاها عن نفِْسه امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد... (  تراوِد
هدتاور  )... لَقَدو مصعتفَاس فِْسهن نع هدتاوو د  ر ا  32  )... ر  
ندتاور  ) وسي ندتاوإِذْ ر كُنطْبا خـقَالَ مو د ر ا   51  ) ...ف  
اوِدره..(  نإِنو فِْسهن نع هدتاواْ رني أَنقادالص نو د ر ا   51  ) لَم  



  

  
  
 

اوِدرلُونَ... (  نا لَفَاعإِنو اهأَب هنع اوِدرند  ر ا و  61  )... قَالُواْ س  

كما    وسيتم توضيح ذلك    مرة،    ) 17( وقد ورد هذا البناء يف السورة سبع عشرة                 ]: يفْتعلُ  –علَ افْت  [ بناء  
     :يلي

  التواتر  الفعل
الفعل كما ورد 

ورةيف الس  
  رقمها  اآليــــــــــــــة

ة األصلية املاد
  للفعل

  ب ئـ س  69  )... الَ تبتئسـوك فَـإِني أَناْ أَخ قَالَ...  (  .تبتئس  01  سأَابت

َعب02  ات  
تعبي (  اتاهري إِبآئلَّةَ آبم تعباتـوقحإِسو ت ب ع  38  ) ... م  
  ت ب ع  108  )... انَ اللّهــبحومنِ اتبعنِي وس أَناْ ... (  اتبعنِي

  خ  ذ أ   21  )... ذَه ولَداـعسى أَن ينفَعنا أَو نتخ...   (  نتخذَه  01  اتخذَ

  03  اتَّقَى

  ت ق ي  57  )....واْ ــولَأَجر اآلخرة خير لِّلَّذين آمن (  يتقُونَ
  ت ق ي  91  ) ...ن يتقِ ويِصبِرـا إِنه ممن اللّه علَين... (  يتقِ
  ت ق ي  109  ) اتقَواْ أَفَالَ تعقلُون  اآلخرة خير لِّلَّذين ...(  اتقَواْ

  ج ب ي  06  )... كـُيك ربك ويعلِّمـوكَذَلك يجتبِ (  يجتبِيك  01  اجتبى
كَرْ01  اد  كَراد  )...اداْـكَوأَن ةأُم دعب ر  هأْوِيلئُكُم بِتبد  ك  ر  45  ) ...أُن  
دت01  ار  دتهِ...  (  ارجلَى وع ـأَلْقَاهدتفَار ي هصاـبر  د د  96  ) ...ر  
ادداد  01  ازدزاد...   (  ندزنو ريٍـكَيعِسري لَ بلٌ يكَي كز ي د  65  ) ذَل  

تاسق02  ب  
بِقتسن  ) فوسا يكْنرتو بِقتسا ننبا ذَها إِنانا أَبس  ب  ق  17  ) ...ي  
  س  ب  ق  25  )... واستبقَا الْباب وقَدت قَميصه من دبرٍ (  استبقا

  ش  ر  ي  21  )...ه رأَتـوقَالَ الَّذي اشتراه من مصر الم(  اشتراه  01  اشترى
دت01  اع  تدتأَع  )  ...هِنإِلَي لَتسكَأً أَرتم نلَه تدتأَعع  د  د  31  )... و  
  ك  ا  ل  63  )فَأَرسلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا لَه لَحافظُونَ..(  نكْتلْ  01  اكْتالَ
  ل  ق  ط  10  ) قطْه بعض السيارة إِن كُنتم فَاعلنييلْت... (  يلْتقطْه  01  الْتقَطَ

  :    وقد ورد هذا البناء ممثّال يف فعل واحد كما هو موضح يف اجلدول التايل] : ُينفَعل -انفَعلَ:[بناء * 

  التواتر  الفعل
الفعل كما ورد 

  يف السورة
  رقمها  اآليــــــــــــــة

املادة األصلية 
  علللف

قَلَبواْ  01  انانقَلَب  )... ملَّهلَع هِملواْ إِلَى أَهونَ إِذَا انقَلَبجِعرق  ل  ب  62  ) ي  

   :وقد ورد هذا البناء هو اآلخر مرة واحدة كما هو ممثّل يف اجلدول اآليت ] : يفْعلَّ -افْعلَّ[ بناء
املادة األصلية   رقمها  ةــــــــــــاآليالفعل كما ورد يف   التواتر  الفعل



  

  
  
 

  للفعل  السورة
ت  01  ابيضابيض  )...يمكَظ وفَه نزالْح نم اهنيع تضيابب  ي  ض  84  )و  

ـّن       ) 07( سبع -علية السالم    -ورد هذا البناء يف سورة يوسف            ]:ُيتفَعل -تفَعلَ[ بناء مرات كما هو مبي
  :يت اآل يف اجلدول

  
  

  التواتر  الفعل
فعل كما ورد يف ال

ورةالس  
  رقمها  ةـــــــــــــاآلي

املادة األصلية 
  للفعل

  ب  و  أ  56  )... ثُ يشاءــحي اــيتبوأُ منه... (  يتبوأ  01  يتبوأُ
سسحواْ  01  تسسحيه..(  تأَخو فوسن يواْ مسسحواْ فَتبح  س  س  87  )...اذْه  
دصتتَ  01  ققدتََ(..  صقدآ صنلَيع نيقدصتزِي الْمجي ص  د   ق  88  ) إِنَّ اللّه  
  و  ف  ي  101  )ني ـتوفَّنِي مسلما وأَلْحقْنِي بِالصالح.. (  وفَّنِيتَ  01  توىفَّ

  02  توكَّلْ
كَّلْتوكَّ... (  توت هلَيع لّهإِالَّ ل كْمالْح ـلْإِنو  ك  ل  67  ) ...ت  
  و  ك  ل  67  ) ونَـلِ الْمتوكِّلُـــفَلْيتوكَّ وعلَيه... (  يتوكَّلِ

  و  ل  ي  84  )...م وقَالَ يا أَسفَىـى عنهـوتولَّ... (  تولَّى  01  تولَّى

مرات واجلدول        ) 10( عشر    –السالم   عليه  –يف سورة يوسف     ء ورد هذا البنا       ]: ُيستفْعل –استفْعلَ [ بناء  
  :التايل يبني ذلك 

  
  الفعل

  التواتر
الفعل كما ورد 

  يف السورة
  رقمها  ةــــــــــــــاآلي

املادة األصلية 
  للفعل

ابجت01  اس  ابجتكَ(  اس هنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاسينهج  ا  ب  أ  34  …) د  
جرخت01  اس  تااسهجرخ  ) ...جرختاس يـثُماء أَخن وِعا مـهخ  ر  ج  76  )... ه  
لَصخت01  اس  هصلختص ...(  أَسلختأَس ونِي بِهفِْسـْائْتنل خ  ل  ص  54  )... يـه  
مصعت01  اس  مصعتاس  )... لَقَدو فَاس فِْسهن نع هدتاورمصعع  ص  م  32  )...  ت  

فَرغت03  اس  

  غ  ف  ر  29  ) ...يوسف أَعرِض عن هذَا واستغفرِي  (  استغفرِي
رفغتاس  ) فغتا اسانا أَبلَنــقَالُواْ ي اـَرنوبغ  ف  ر  97  …) ا ذُن  
رفغتأَس  ) ـقَالَ سفغتأَس فــويبر لَكُم غ  ف  ر  98  )... ر  

تىاس01  فْت  انيفْتتسي... (  تالَّ قُض رـاَألميفْتتست يهي فـذف  ت  ي  41  ) ان  
يتأَاسواْ  02  سأَسيتاس  ) أَسيتا اساــفَلَمجِيواْ نلَصخ هني  ئـ س  80  )...  واْ م  



  

  
  
 

أَسيتي ...(  استى إِذَا استـْح   ي  ئـ س  110  )... لُــسأَس الرـ
  
  
  
  
  
  
  : دالالت أبنية األفعال املزيدة : ثانيا  

من خالل االستعراض السابق لألفعال الثّالثية املزيدة حبرف،والواردة على هذا                                 ] : يفَعّلُ  -أَفْعلَ  [  بناء  
البناء يتت عن معان صرفية خمتلفة نوردها كما يليضح أنها عرب :  

وتعين أنه إذا كان الفعل ارد              ] أَفْعلَ  [ من أهم املعاين الصرفية اليت وضعت للبناء               وهي  :   ) 1( التعدية    * 
الزما صار متعديا بزيادة اهلمزة،وإن كان متعديا إىل مفعول صار متعديا إىل مفعولني،وإن كان متعديا                    

فعا                                أل ا من  كثري  ملعىن  ا ا  هلذ ء  جا قد  و ، عيل مفا ثالثة  ىل  إ يا  متعد ر لني صا مفعو ىل  منها     إ كر  نذ ل 
)نسأَح،ملَ،أَكْرزنَ ،أَنزأَح،جرأَخ . (...  

نها بإضافة اهلمزة هلا أصبحت                                        ردة،غري أ نها الزمة يف صيغتها ا واملالحظ على هذه األفعال أ
فقد    ) 2( )ا لَّعلَّكُم تعقلُونَإِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِي...(يف قوله عز امسه) أَنزلَ(متعدية وعلى سبيل املثال الفعل

عز  الوارد يف قوله        ) أَكْرم   ( كان يف صيغته اردة الزما،وبزيادة اهلمزة أصبح متعديا،وكذا بالنسبة للفعل               
اللّزوم     يدلّ على   ) م ُكَر ( ، فإنّ جمرده      ) 3( )... ُمثْواه      وقَالَ الَّذي اشتراه من مصر المرأَته أَكْرِمي                    (هامس  

يا             أصبح متعد هلمزة  للفعل      ، وبزيادة ا لنسبة  ا با حسن  ( وهكذ عز             ) أَ يف قوله  مفعوله  إىل  ى  لذي تعد ا
كما ينتمي   ، الدال على اللّزوم         ) ن حس ( ، فإنه عكس جمرده         ) 4( )...   أَحسن مثْواي     ربّي   ُإٍنه   ...  (وجلّ  

ل يف صيغتها اردة كما هو ممثّ       يف صيغتها املزيدة عكس        إىل زمرة األفعال املتعدية            )  أَخرج(أيضا الفعل
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بي إِذْ أَخرجنِي         حقا وقَد أَحسن       قَد جعلَها ربي    ... (-عليه السالم     –قوله عز وجلّ على لسان يوسف      
  .)1()...من السجن

لفعل                     يضا يف صيغته املزيدة ا لتعدية أ نَ   ( ومما دلّ على معىن ا زل  )  أَح الَ إِني    قَ (امسه   وارد يف قوله عز      ا
           الذِّئْب أْكُلَهأَن ي افأَخو واْ بِهبذْهنِي أَن تنزحنَ    ( ،إذ هذا الفعل أصله          ) 2( )لَيززِ ( وليس  ) أَحوتقدير    ) نَ  ح

  . "حيزن يعقوب ذهام به": اجلملة 
  هـالوارد يف قول) أَنسى(ة فنجد الفعل أما بالنسبة لألفعال املتعدية إىل مفعولني يف صيغتها املزيد      
،إذ جمرده      ) 3( …)ربِّه   ربك فَأَنساه الشيطَانُ ذكْر            وقَالَ للَّذي ظَن أَنه ناجٍ منهما اذْكُرنِي عند                (تعاىل  

شيطان فأنسى ال    " : متعد إىل مفعول واحد فقط وبإضافة اهلمزة أصبح متعديا إىل اثنني،وتقدير اجلملة                             
لبناء بل                                 . السجني ذكر ربه       لنسبة إىل املتعدية إىل ثالثة مفاعيل فلم ترد يف السورة على هذا ا أما با

  .وردت على أبنية أخرى 
الوارد يف قوله عز وجلّ           ) أَرسلَ  ( املعىن الفعل    هذا   ومن بني ما دلّ على        :   ) 4( االستغناء عن ثالثيه       *  
)ترا يا غَدنعم لْهسأَرا لَهإِنو بلْعيو ظُون عافلَى     (وقوله أيضا،)5()لَحفَأَد مهارِدلُواْ وسةٌ فَأَراريس اءتجو

ألنّ املزيد حبرف       ) رسلَ  (إذ املتضح أنّ هذا الفعل مزيد باهلمزة ، ولكنه استغىن عن جمرده  )6( )...دلْوه
بدل وأصبح غري مستعمل واست        غين عنه ته اس ته فإن  حبرف واحد أفصح يف التعبري من دوا ولعدم فصاح      

ربّي    إٍنه  ... (الوارد يف قوله       )  أَفْلَح  ( ومن بني ما دلّ على هذا املعىن أيضا الفعل     ،)بعثَ(يف لآخر متثّ بفعل
     ايثْوم نسونَ          أَحمالظَّال حفْلالَ ي ه( ه،إذ استغىن عن ثالثي         ) 7( )إِن حبرف اهلمزة أفصح يف        ألنّ املزيد      ) فَلَح

   . التعبري من دوا،ونظرا لشيوع استخدامه حبرف اهلمزة فقد استغين عن جمرده
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ه الوارد يف قول       )  أَعرض    ( الفعل   ومن بني ما دلّ على هذا املعىن          : )1(ملعىن الثالثي اتضمن معىن خمالف* 
،إذ تضمن معىن      ) 2( )كُنت من الْخاطئني       ك إِنك  يوسف أَعرِض عن هذَا واستغفرِي لذَنبِ              (عز وجلّ   
واالبتعاد عن فعل السوء وذلك طلبا من العزيز عندما تأكّد من كيد امرأته،وقد خالف هذا                             اإلضراب

  .    أي ؛ أظهرته "اضرالشيء ع ُعرضت":املتعدي الدال على اإلظهار حنو )عرض (جمرده
  وجـلّ الوارد يف قوله عز ) أَغْنى( قد استخلص هذا املعىن من الفعل و: )3( صريورة شيء ذا شيء*

  وجـلّ
   
 
) اللّه ننكُم ما أُغْنِي عمو نمهلَيعو كَّلْتوت هلَيع لّهإِالَّ ل كْمالْح ٍء إِنيكِّلُونَ شوتكَّلِ الْموت4( )فَلْي(  .                  

مل يبخل   –الم عليه الس   -يف هذا املقام على أّم صاروا يف غىن عما يصيبهم،ألنّ يعقوب إذ دلّت الصيغة
ولَما    (وكذا بالنسبة لقوله تعاىل        . عليهم بتوجيهاته ونصائحه بل كفاهم ذلك بعد كفاية اهللا عز وجلّ             

من حيثُ      خلُواْ  كَانَ          د بوهم ما  أَ  مه رم ل    غي   أَ من ا عنهم  ءٍ  نِي  ين شم لّه         قُوبعفْسِ يي نف الَّ حاجةً   إِ
لصيغة    ، ) 5( )... قَضاها   ملني                  ) غنِيي (  فإنّ ا ّم صاروا سا أ على  يضا  أ هذا املقام دلّت  مما حذّرهم      يف 
لسالم    -يعقوب   ا ير                            –عليه  تقد مث  وال، أ ه  وتقدير وجلّ   عز هللا  ا بفضل  كانت  نّ سالمتهم  أ غري  منه 
نه ما كان يرد      إ « :  يف قوله   إىل هذا املعىن      " ر الطاهر بن عاشو     " وقد أومأ      . انيا  ث –عليه السالم     –يعقوب  

  . )6( »عنهم قضاء اهللا عز وجلّ لوال أنّ اهللا قدر سالمتهم 
كْرم   ( ومما ضاهى ذكره تواترا من األفعال الدالة على هذا املعىن أيضا الفعل                                  الوارد يف قوله عز         ) أََ

، أي أنه صار صاحب مثوى كرمي            ) 7( )...  مثْواه     اشتراه من مصر المرأَته أَكْرِمي            وقَالَ الَّذي     (وجلّ 
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لظَّالمونَ             ربّي   ُإٍنه    قَالَ معاذَ اللّه      ... (وقوله أيضا     صار صاحب   " ،أي أنه     ) 1( )أَحسن مثْواي إِنه الَ يفْلح ا
جعل  :" أويل األول       أيضا على اجلعل،ومن مثّة يكون الت             نيتوحيتمل أن تكون الصيغتان دالّ            " مثوى حسن   
ة لة؛أي كام     اجعلي إقامته عندك كرمي         فاملعىن   « : يف قوله   " الطاهر بن عاشور      " ذا ما أكّده      وه "مثواه كرميا

يامها ونصحه هلما فينفعهما                               ليه سببا يف اجتالب حمبته إ أما   . ) 2( » يف نوعها أراد أن جيعل اإلحسان إ
جعل له مثوى حسنا،ويتمثّل املثوى احلسن يف بيت العزيز،إذ وتقديرا ملكانة                           :ين فإنه يكون التأويل الثّا

  .  وتعويضا له ملا أصابه من قبل إخوته فإنّ اهللا عز وجلّ أراد حتقيق املثوى احلسن له يوسف
  الفعالن كومما سبق يتضح أنّ الصيغة الواحدة قد تدلّ على عدة تأويالت ، وخـري مثال على ذل    

)نس(و) أَح مريورة  واجلعل يف نفس الوقت )أَكْرعدية والصحيث مثال دالالت الت .  
                         تـواتبع(الوارد يف قوله عز وجلّ)أَشرك(وقد دلّ على هذا املعىن الفعل : )3(الدخول يف الشيء * 

                           تـواتبع(وجلّ
حإِسو يماهري إِبآئلَّةَ آبمقُوبعيو ٍء قين شم بِاللّه رِكشا أَن ناكَانَ لَن4()... م(  ،يغةإذ الص)كرأَش(  

لّ   يعقوب       د ء  بنا أ نفي  على  لسالم    -ت  ا يضا                     -عليه  أ ملعىن  ا ا  هذ على  لّت  لشرك،كما د ا يف  هلم  دخو
فْسد  ( صيغة ىل           ) أَ تعا قوله  يف  ة  رد ا لو جِ          (ا ما  علمتم   لَقَد  للّه تا اْ  لُو كُنا           قَا ما و ضِ  ر َأل ا في   فِْسدنل ئْنا 

  نيق بناء يعقوب             ) 5( )سارِ أ على نفي  لسالم     -،إذ دلّت  بغرض              -عليه ا أرض مصر  ودخوهلم  قباهلم  إ
وذلك عندما اّم                                    األصغر بذلك      األخ   اإلفساد،وقد يكون املقصود باإلفساد يف هذا املقام السرقة 

نبا لإلطاحة مبقامهم ، وقد وافق هذا عدول النص القرآين                       الفعل،غري أّم عدلوا عن هذه اللّفظة جت               
للّ      ليه      فظة لبالغة أسلوبه،وه       عن هذه ا لطاهر بن عاشور      " ذا ما أشار إ على أّم نفوا عن       « : يف قوله  " ا

أنفسهم االتصاف بالسرقة بأبلغ مما نفوا به اإلفساد عنهم وذلك بنفي الكون سارقني دون أن يقولوا                                      
ير به،وأما اإلفساد الذي نفوه؛أي التجسس فهو ما يقصده                        عنّ السرقة وصف يت      وما جئنا لنسرق أل      

ه اعتداء يف نظر العدوه فال يكون عارا ولكنو على عدو6(» العد(  .  
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واسأَلِ الْقَريةَ         (الواردة يف قوله تعاىل          )  أَقْبلَ  (  ومن بني ما دلّ على معىن الدخول يف مكان الصيغة                     
                      . ،  إذ تدلّ الصيغة على نزوهلم أرض مصر )1( )أَقْبلْنا فيها وإِنا لَصادقُونَ كُنا فيها والْعير الَّتي الَّتي

تبقَا واس  (الواردة يف قوله تعاىل          )  أَلْفَيا   ( ودلّت على هذا املعىن الصيغة           :    ) 2( وجود الشيء على صفة        * 
    ابا          الْبأَلْفَيرٍ وبن دم هيصقَم تقَد ابِ        ولْب ،وبتأمل أكثر يف سياق هذه الصيغة             ) 3( )... سيدها لَدى ا

 يت  ّياق عليها صبغة جديدة فدلّت على                             ضح أاللة على هذا املعىن فقط،وإمنّا أضفى السامل تكتف بالد
     الم    -حتاول التقرب من يوسف         ة مع عدم توقعها،إذ وبينما كانت امرأة العزيز                   فوجود الصعليه الس– 

حملتدم،فإذا بالعزيز أمام                                  ، ل الفاحشة   قصد فع   ك ا يريد يوسف االبتعاد عنها،وبينما كانا على هذا العرا
 احلالة،وقد أكّد     خر بوجود مها على هذههو اآل توقعهما وجوده،وتفاجأبوجوده لعدم فتفاجآ ،الباب

  يء على حالة خاصة من غري سعيـدان شـواإللفاء وج«:هذا املعىن يف قوله "ورـالطاهر بن عاش"
هذه الصيغة      وقد تدلّ    .   ) 4( » لوجدانه،فاألكثر أن يكون مفاجئا،أوحاصال عن جهل بأول حصول                           

عليه   –وذلك انطالقا من مصادفة امرأة العزيز ويوسف                    :   ) 5( مصادفة الشيء على صفة        : على  أيضا  
لعزيز                   –السالم    ا لباب،ومصادفة  مام ا لعزيز أ آل    ا ويوسف       هو ا لسالم    –خر امرأته   على تلك   –عليه ا
فَلَما رأَينه     ... (الواردة يف قوله عز امسه            )  كْبر أَ ( عىن املصادفة أيضا من الصيغة          وقد استخلص م    . احلالة   
هنرن أَكْبقَطَّعو نهيدومجال    ، إذ حيتمل أن تكون دالّة على مصادفة خالئل امرأة العزيز عظمة                 )6()...أَي

جلمال،ومن املعقول أن ينبهرن ويندهشن بذلك،فهو ملك عظيم                                    يوسف، إذمل تكن تتوقعن ذلك ا
ه أي أعظمن     ومعىن أكربنه،أعظمن      «:يف قوله "الطاهر بن عاشور" هيفوق البشر يف عظمته وهذا ما أكّد

يها لوفرة الصفات      فاهلمزة فيه للعد ؛ أي أعددنه كبريا ،وأطلق على عظيم الصفات تشب                       ،مجاله ومشائله
ا     لذ با ويل                      . ) 7( » ت بعظم  لتأ ا فيكون  اإلجياد  معىن  على  يضا  أ لصيغة  تدلّ ا وجدنه        : وقد  ينه  فلما رأ

  . رب إىل الصواب التأويل األول وإنْ كان األقعظيما،
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 د قوالب   ن اإلقرار بأنّ أبنية املزي            ونظرا للتسليم بتداخل معاين األبنية يف القسم النظري وانطالقا م                           
                                   رفيها األفعال املزيدة فقط،وإمنّا قد تتشكل فيها أفعال جديدة خمالفة متاما ألفعاهلا ا إنّ دة،ف    ال تصب

الدال حبسب سياقه على رمي شيء ال قيمة له دون إحساس بالرأفة وتأنيب للضمريكما                            )  أَلْقَى  ( الفعل  
ىل            تعا و ك  ر تبا قوله  يف  ممثّل  . (هو  . أَ       . و  فوسي اْ  تقْتلُو لْجب        الَ  ا  ةب غَيا في   ه . لْقُو . لف   ، ) 1( ). خيا

 اجعلوه مرميا يف قعر اجلب املظلمة            :  مبعىن وجد، وقد يكون داال على اجلعل فيكون التأويل)لَقَى(الفعل
غَيابة   فَلَما ذَهبواْ بِه وأَجمعواْ أَن يجعلُوه في                 (الوارد يف قوله عز امسه          ) أَجمع   ( وكذلك بالنسبة للفعل      

  به خرج عن معناه يف صيغته             العزم و      الدالّ على االتفاق و            ، ) 2( )...   الْجدة    التصميم فإنرمجع  إذ     ا
  وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى(وجلّ الوارد يف قوله عز)أَدلَى(سبة للفعلوهكذا بالن.ملّ :مبعىن 
  . )3()... يعملُونُ هذَا غُالَم وأَسروه بِضاعةً واللّه عليم بِِماقَالَ يا بشرى  دلْوه

أي أرسل دلوه  فبدال من أن خيرج املاء،أحرج                       ؛ ) 4( » إرسال الدلو يف البئر لرتع املاء               « : فإنه يدلّ على     
لَى  ( وهذا عكس     -عليه السالم     –يوسف  للّسان   -بدون مهزة،إ ذ جاء يف           )  د لدلو     ُلَيت أَد  « : قوله  -ا ا
تلَيودتلَوا إذا أرسلتها يف البئر،ودلُها أَدا إذا أخرجتهاهت وهلَولو نزعتها ُود5(»الد( .   
ـ                    ـ   خمالف  ] فَعلَ [ إذا فارد ضد املزيد يف دالالته ف ، واملالحظ أنّ املعىن املستنبط من             ] أَفْعلَ  [ ل

،ومن احملتمل أنْ    )وهاها وأَدلُودلَوت ُودلَيت ُأَدلَيت( املختلفة لألفعالحيتم اجلمع بني املعاين) أَدىلَ(الصيغة 
   . "جعل دلوه مرسال يف اجلب":تكون الصيغة دالّة أيضا على اجلعل فيكون التأويل 

 تدلّ    هايتضح أن   لألفعال الواردة على هذا البناء                  االستعراض السابق       من خالل    : ]    فَعّلُي -فَعلَ [ بناء   
  :على معان صرفية خمتلفة نوجزها كما يلي 
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الوارد يف      )  غَلَّق  ( وقد جاء هلذا املعىن كثري من األفعال نذكر منها على سبيل املثال الفعل                        :    التعدية   *
 )قَطَّع ( ل،وكذلك الفع      ) 1( )...  وغَلَّقَت اَألبواب         وراودته الَّتي هو في بيتها عن نفِْسه               (قوله عز وجلّ    

  .)2( )... أَيديهنَ وقُلْن حاش للّه وقَطَّعن فَلَما رأَينه أَكْبرنه... (الوارد يف قوله عز وجلّ
وما أُبرىُء نفِْسي          (الوارد يف قوله عز وجلّ          )  برأَ  ( ومن األفعال الدالة على هذا املعىن أيضا الفعل                         

فْسوِء إِنَّ النةٌ بِالساري       َألمبر محا رية أصال                    ) 3( …)إِالَّ مها متعدغري أنّ املالحظ على هذه األفعال أن،
يف صيغتها اردة،ومن املفروض أنّ زيادة املبىن يصاحبها تعد إىل مفعولني،غري أّا تعدت إىل مفعول                                      

  .كثر إفادة من هذا املعىن واحد وهذا ما يدلّ على دالالا على معان صرفية أخرى أ
  ، وخيتص البناء  )5(»وهو األكثر ما جييء عليه هذا البناء«: )4(أو املبالغة فيه تكثري الفعل وتكريره* 
 ابن  "   ذا املعىن بسبب تكرير عينه الدال على تكرير الفعل واملبالغة فيه،وهذا ما أومأ إليه                                   ] فَعلَ [ 

 لبن       « : يف قوله  " جين لعني يف ا لفعل،وملّا كانت األلفاظ دليلة على املعاين                       تكرير ا  اء دليل على تكرير ا
  ة  ـفأقوى اللّفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل،والعني أقوى من الفاء والالّم؛ ألنها واسطة هلما ومكنوف

  . )6(»سياج هلا أو مبذوالن للعوارض دوا،فنجد اإلعالل باحلذف فيهما دوا اما فصارا كأّم 
  وراودته الَّتي هو في بيتها عن(يف قوله عز وجلّ)غَلَّق (نموذج على ذلك فقد وردت الصيغةوك

، دالّة على هذا املعىن، بيد أنّ املتأمل للمرة األوىل يف                        ) 7( )... وقَالَت هيت لَك       وغَلَّقَت اَألبواب   نفِْسه
مباشرة وحمددة تكمن يف تكرير الفعل من قبل امرأة العزيز وكفى                        هذه الصيغة يتضح له أنّ هلا داللة            

ولكن وبتعميق النظرة يف هذه الصيغة فإنه يتضح أنّ هلا دالالت غري مباشرة تبعا الختالفات التفاسري                                 
لفعل،فإنّ                                      لتكثري يف ا وقد يكون يف املفعول؛فإذا متّ التسليم بأنّ ا لفعل   إذ التكثري هنا قد يكون يف ا

نّ موقف يوسف                                       وأ عدة مرات،خاصة  لباب  بغلق ا قامت  لعزيز  ا ة  نّ امرأ أ عليه  -دالالا تكون 
املعارض يدلّ على ذلك  فهو يريد فتح الباب بصعوبة لإلفالت منها،ويف املقابل تصده هي                                  -السالم   
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وقد يعترب    وحتاول غلق الباب مرة بعد مرة مما يؤكّد على وجود صراع كبري وتشابك حاد بينهما                                
ألنّ امرأة العزيز قامت بغلق كلّ              ) أبواب     ( التكثري حاصال يف املفعول انطالقا من التعبري باجلمع يف لفظة 

أبواب املرتل الواحد تلوى اآلخر إثر حماولتها منع يوسف من اخلروج؛فحني يريد اخلروج من واحد                                          
تمل أنْ يكون إغالقها بإحكام  وقد             ،وقد اتفق على أّا سبعة أبواب،ومن احمل                 اآلخر   تسرع إىل غلق      

ليت       وغلّقت األبواب جعل كلّ باب س           « : إىل هذا املعىن يف قوله         "  الطّاهر بن عاشور      " أومأ     ادا للفرجة ا
وبتمعن أكثر فإننا نؤثر         ، )1(»هو ا،وتضعيف غلّقت إلفادة شدة الفعل وقوته؛أي أغلقت إغالقا حمكما

بالتأويل األول يقود إىل الوقوع يف نوع من اللّبس  ألّا لو وردت          اجلمع بني التأويلني ، ألنّ االكتفاء 
بينما ورود الصيغة        لسياق النص،     وهذا مناف      ، لقيل أنّ التكثري يف الفعل وكفى          "  غلّقت الباب    " الصيغة   

 مل يكن غلقا عاديا بل         داللة على أّا قامت بغلق كلّ األبواب،ولكنه                  " واب  األب    غَلَّقَت " : على منوال     
  .ومن كلّ ما سبق يتضح أنّ املبالغة حاصلة يف الفعل واملفعول معا .كان حمكما 

ترا الصيغة              ) غَلَّق ( وما قيل عن الصيغة            ثر     ) قَطَّع  ( مياثلها تكرارا وتوا ليت هي أ  به   أسلويب متيزت      ا
  رلتكثري والتكري     السورة وبشكل الفت لالنتباه إذ تكررت مرتني دالّة وحبسب سياقها على املبالغة وا                               

جعلهن يقطّعن أيديهن      –عليه السالم    –فبهتان خالئل امرأة العزيز واندهاشهن من مجال وعظمة يوسف   
الطاهر بن     " عدة مرات دون إحساس باجلرح واألمل وكأّن يقمن بتقطيع الفواكه،وقد أكّد هذا املعىن              

يديهن حيسنب    السكاكني على أ     وتقطيع أيديهن كان من الذهول؛أي أجريت                    « : حينما قال    " عاشور  
ه وأريد بالقطع اجلرح، أطلق عليه القطع جمازا للمبالغة يف شدته حىت كأنه قطع                            أّن يقطّعن الفواك       
ولكن هذا التكثري       ، تدلّ على املبالغة وتكرير الفعل وتكثريه              ) قَطَّعن  ( إذا فصيغة    . ) 2( » قطعة من حلم اليد      

طع على يدي امرأة واحدة ؟ أم أنه يدلّ على تكثري القطع على                        فيه لبس أيضا ،فهل يتعلّق بتكثري الق          
والتقطيع يشري إىل الكثرة فيمكن أنْ ترجع               « : حني قال    " القرطيب   " كثري من األيدي ؟وهذا ما أشار إليه 

3( » ددهن  يف مواضع ، وميكن أنْ يرجع إىل ع        حت يدهاالكثرة إىل واحدة جر (      ح حبسب سياق  واملرج
ري يف جرح أيديهن؛ أي يف الفعل  واملفعول معا، ذلك أنّ كلّ واحدة منهن                              سياق الصيغة هو التكث      

وتكرارا دون إحساس          من تقطيعها للفواكه قامت بقطع يدها مرارا كانت حتمل سكينا يف يدها،وبدال
حينما  " ق عمر حممد باحا ذ     " وهذا ما أومأ إليه         –عليه السالم    –باألمل النشغاهلا بالنظر إىل مجال يوسف             
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اليد الواحدة وصاحبتها ال           فاجلرح كأنه وقع مرارا يف            ، رحتها بالسكاكني من فرط الدهشة          ج «   : قال  
  . )1(» تشعر ملا ذهلت مبا راعها من مجال يوسف فكأّا غابت عن حسها 

ا الْعري   ثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيته         ... (ببنائها املضعف الواردة يف قوله عز وجلّ               ) أَذَّنَ    ( وقد عبرت الصيغة          
قُونَ       يضا لعدة مرات،وذلك بغية إعالم مجيع الناس بأنّ إخوة                                ) 2( »   إِنكُم لَسارِ لفعل أ ،على تكرير ا

يوسف ارتكبوا فعل سوء متثّل يف سرقة صواع امللك ، وما يكون اإلعالم حاصال جلميع الناس إالّ عن         
ها                 « :  يف قوله   إىل هذا املعىن    " القرطيب"ر وقد أشارطريق النداء املكره نادى مرارا أيتوأذّن للتكثري فكأن

،وباإلضافة إىل معىن التكثري والتكرير الذي دلّت عليه هذه الصيغة،فإّا دلّت على اللّزوم                                     ) 3( » العري  
   .رغم بنائها املضعف 

اللّه    من باكُم قَد أَخذَ علَيكُم موثقًاأَلَم تعلَمواْ أَنَّ أَ...(الواردة يف قوله عز امسه)فَرطَ(أما بالنسبة للصيغة
         فوسي في   مطتفَر ما  قَبلُ  من  و . . عدم                    ) 4( ). يف  لغة  ملبا ا على  آلية  ا يف  قها  حبسب سيا و تدلّ  ّا  فإ ، 
  .الطرق عم حاولوا التخلّص منه بأبشإّخاصة و–عليه السالم –االكتراث والالمباالة بأمر يوسف

  يأْتي  ثُم(وجلّ الواردة يف قوله عز)قدم(تواترا من الصيغ الدالّة على املبالغة أيضا الصيغة ومما ضاهى
            نلَه متما قَدم أْكُلْني اددش عبس كذَل دعن بونَ      َّ منصحا تميالً منّ القراءة األوىل هلا ال            إ ، إذ    ) 5( )إِالَّ قَل

عميقة،و        غري مباشرة متثّ                  لكن وبتمع   تنبئ بداللة  هلا داللة  أنّ  لصيغة يتضح  ق ا لت يف ن أكثر يف سيا
إىل إعطاء وتقدمي كلّ ما ادخر من                ن ة يلجأو  املبالغة يف مدى القحط الذي يصيب أهل مصر،ومن مثّ                   

وتقديره الصائب لألمور،إذ حتققت               –عليه السالم     –قبل وهذا ما يدلّ أيضا على مدى حكمة يوسف              
الواقع كما قدر تفسريها،فالقول إذا أنّ هناك بنيات ال يراد ا زيادة يف املعىن  هذا من حيث             الرؤيا يف
 وغريه من الصرفيني       " الرضي  " باشرة للصيغة أما من حيث السياق فإننا نؤكّد دائما على قول                   امل   الداللة    

ة هذه الفكرة أيضا الصيغ         ،ومما يزيد تأكيد       )6(»أنّ كلّ زيادة بدون غرض لفظي أو معنوي عبث «:من
 )  كَلَّم  (           وج لّالواردة يف قوله عز)                    موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفِْسي فَلَمنل هصلختأَس ونِي بِهائْت كلقَالَ الْمو
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نيأَم نيكا منيث املل           ، إذ وبالنظ)1()لَدّا تتمثل يف حتدا املباشرة يستخلص أك مع يوسف  ر يف دالال– 
المعليه الس–ه وبتمعها بيد أنضح أنه يتيغة فإنتكتسب معىن جديدا  فتدلّ على موقف           ن يف سياق الص

  . والصدق واملعرفة الدقيقة بتفسري الرؤى  أثناء تكلّمه معه حيث وجد فيه البالغة فامللك من يوس
ه يف قول  " ابن حين    " ا أشار إليه    ن غرض،وهذا م        فاملالحظ إذن أنّ الزيادة يف املبىن ال تكون أبدا بدو         
 فإذا كانت األلفاظ أدلّة على املعاين،مث زيد فيها شيء،أوجبت القسمة له زيادة املعىن به وكذلك إذا                            «

  . )2(» به عن مسته و هديه كان ذلك دليال على حادث متجدد له  ا حنرف
تني ال خترج عن معىن املبالغة والتكثري والتكرير                 يف السورة مر       الواردة       ) تلََ وس( والشك أنّ الصيغة          

حلقيقة من طرف إخوة يوسف                   مل يكن مرة واحدة ، بل كان            -الم عليه الس   -أيضا ذلك أنّ تزييف ا
ة مرهلا عند طلبهم من يعقوب،اتعدفأو– السماح ليوسف-المعليه الس-الذهاب معهم  -المعليه الس

اجلب، وحماولتهم إيهام والدهم                غيابة   وثانيها عند إلقائه يف        للرتع واللعب وكان غرضهم غري ذلك،              
يف وجهه واموه بالسرقة يف صغره            -الم عليه الس   -وثالثها عندما طعنوا يوسف        ، بأنّ الذئب قد أكله         

  .واع بسرقتهم للص–المعليه الس–وكان ذلك عندما اتهمهم يوسف
  أمر تزييف احلقائق أمر ليس بالغريب عنهم   على أنّ تدلّ)تلَوس(ومما سبق ذكره يتضح أن صيغة

         ات،وهي صفة من صفات النفس          بل هو أمر معتاد عندهم،وتزيني النفس هلم أمور السوء كان عدة مر
       لْ « : يف قوله   )   ـه  210ت  ( " أبو عبيدة    " وء ،وهذا ما أشار اليه           األمارة بالسب سلَ وكٌلَ  تأَ   م فُنكُسأي    م

زينت وحسن3(»وتابعتكم على ذلك ،ت. (  
وما أُبرىُء      (الواردة يف قوله عز امسه           )  رئ ب أُ ( يغةومن بني ما مثل هذا املعىن الص           :   ) 4( السلب واإلزالة      * 

فإا     ،إذ وبالنظر إىل سياقها         ) 5( )إِالَّ ما رحم ربي إِنَّ ربي غَفُور رحيم                 نفِْسي إِنَّ النفْس َألمارةٌ بِالسوءِ         
وهي    تدل على حماولة إزالة التهمة عن النفس املعرضة للضعف والقادرة على القيام بالسوء يف أية حلظة
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إالّ نفسا رمحها اهللا       : تريد االعتذار مما كان منها ؛إنّ كلّ نفس ألمارة بالسوء إالّ ما رحم ريب                                « ذا   
    . )1(»بالعصمة كنفس يوسف 

لواردة يف قوله عز         ) ىمس( ودلّت على هذا املعىن الصيغة           :   ) 2( النسبة إىل أصل الشيء        *  ما  (وجلّ   ا
قام على نسبة بعض     ،إذ تعرب يف هذا امل         ) 3( )...   أَنتم وآبآؤكُم         تعبدونَ من دونِه إِالَّ أَسماء سميتموها            

جينني،وملن على دينهما       الس   إىل  -الم عليه الس  -م مث عبادا،والكالم موجه من قبل يوسفاألمساء آلهلته
من أهل مصر ترغيبا منه يف عدوهلم عن هذه العبادة ألنّ تلك األصنام ال تستحق ذلك،وهذا ما أومأ                                     

كم ال مث طفقتم تعبدوا فكأن       ، اإلهلية آهلة      يعين أنكم مسيتم ما ال يستحق       « : حينما قال    " خمشري  الز  " إليه  
يات حتتها،تعبدون إال أمساء فارغة ال مسميتموها ومعىن مس :سميتا  م«)4( .  

املتواتر يف السورة         )   نكَّم ( وقد دلّ على هذا املعىن الفعل           : صريورة الفاعل إىل أصل ما أخذ منه              *  
 مر             عز ورودها يف قوله  هلا  ا    ... (وجلّ   تني أوكَّنم كل كَذَ و          هلِّمعنل ضِ وَألر في ا  فوسين   ليلِ     م  تأْوِ

صارت له مكانة معتربة بعد عثور السيارة             -الم عليه الس    -فإّا تدل على أن يوسف         ) 5( )... ديث  اَألحا   
عليه أوال، وامتالكه ملثوى حسن ثانيا،مث جناته من السجن ثالثا،مث امتالكه نعمة تعبري الرؤى رابعا أما                                   

أيضا   ،فإّا تدلّ)6()...حيثُ يشاء تبوأُ منهاوكَذَلك مكَّنا ليوسف في اَألرضِ ي (ورودها يف قوله تعاىل
يضا على معىن الصريورة،إذ وبعد حتقيق يوسف لكلّ                   لن            أ آلمر وا اهي يف بالده     ما سبق،فإنه أصبح ا

ا ف يف كلّواملالك لزمام أمورها واملتصرشؤو .  
واردة على هذا البناء أّا دلّت               يتضح من خالل االستعراض السابق لألفعال ال                :  ]  ُفَاعل ي -فَاعلَ  [ بناء  

  : على معان صرفية خمتلفة سيتم إيرادها كما يلي
وهي املعىن األصلي هلذا البناء ،واملقصود ا أنْ يشترك اثنان يف الفعل،فيفعل األول ما                 : )7( املشاركة* 

على هذا املعىن       ما يفعله الثاين،ويكون األول فاعال والثاين مفعوال،ومن بني الصيغ اليت عربت بوضوح             
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،إذ املراد       ) 1( )...  ولَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيه أَخاه                 (وجل  ّ  الواردة يف قوله عز         )  ى و آ ( الصيغة   
ضم يكون بني طرفني،متثّل الطرف األول              ا يف هذا السياق املشاركة بني اثنني انطالقا من أنّ فعل ال     منه

: يف قوله   " القرطيب   " طّرف الثاين يف أخيه األصغر،وهذا ما أشار إليه                  ومتثل ال    -عليه السالم     -فيف يوس  
نزله معه        «  ليه وأ لضم هو اشتياقه             ) 2( » ضمه إ مدة    ا إىل بعضهما لطول     م،ومما الشك فيه أنّ سبب ا

     . )3(»أي ضمه إليه إليه إيواًء ؤوىوهو ي«:يف قوله "أبو عبيدة"هذا املعىن أيضا  دأكّفراقهما،كما 
   يغة يف قوله عز امسهأما ورود الص)       هيوأَب هى إِلَيآو فوسلَى يلُواْ عخا دّامل خترج أيضا          ) 4( ).. . فَلَمفإ

لطويل يلتقي يوسف                              -الم عليه الس   -عن معىن املشاركة مع اختالف املفعول فقط،إذ وبعد الفراق ا
إىل هذا املعىن       " الزخمشري  "وعة الفراق،وقد أشارقاء بالضم واالعتناق املزيل للبأبويه،وحتما كان هذا اللّ

ي معىن املشاركة يف هذا املقام كان انطالقا من أن                    ،وجتلّ   ) 5( » إليه واعتنقهما       اأي ضمهم  « : يف قوله   
هما قام  واحد من     من قبل االثنني فيوسف مع أبيه،مث يوسف مع أمه،وكلّ         إالّالضم واالعتناق ال يكون 
  .الشتياق ة وابنفس الفعل وبنفس اللّوع

عدلت  السورة سبع مرات لكنها املتواتر يف)داور(من بني الصيغ الواردة على هذا البناء أيضا الفعلو   
   وـعن معىن املشاركة املوضوعة من قبل الصرفيني لتدلّ أيضا على معىن املبالغة، وتكرير الفعل كما ه

،إذ مل تدل املشاركة           ) 6( )... وغَلَّقَت اَألبواب         ي بيتها عن نفِْسه   وراودته الَّتي هو ف      (ممثّل يف قوله تعاىل 
واحد منهما بنفس الفعل على اعتبار أنّ أحدمها هو البادئ بالفعل احملرض                           يف هذا املقام على قيام كلّ  

وهي صاحبة مال     فبينما أرادت امرأة العزيز              ؛ عليه، والثاين إمنّا يشترك اشتراكا سلبيا مقاوما هلذا الفعل                    
فعل  وامتنع عن مشاركتها        –عليه السالم     –يوسف  ىب أ ، وجاه اإليقاع به طالبة منه وبرفق مضاجعتها                

ي رغبتها   ا هذا كان عدة مرات وليس مرة واحدة اعتقادا منها بأنه سيلب           الفاحشة، والشك يف أنّ طلبه
وهو   ، إذا جاء وذهب يف طلب           ود  ري  اد  واملراودة من ر         « : يف قوله   " ق عمر حممد با حاذ     " وهذا ما أكّده        

                                                
  .  69: اآلية )   1
  .  229ص /  9ج  /اجلامع ألحكام القرآن : القرطيب )  2
  .  314ص /  1 ج/ جماز القرآن : أبو عبيدة )  3
  .  99: اآلية )  4
5  (خمشري الز :505ص /  2ج / اف الكش  .  
  .  23: اآلية )  6



  

  
  
 

جلد يف الطلب         فاملراودة      « : قائال   إىل هذا املعىن معىن آخر         " الطّاهر بن عاشور      " ويضيف  ، ) 1( » يدل على ا
ة واملفاعلة مستعملة يف التكرير وقيل املفاعلة تقديرية بأن اعترب                       ية تكرير احملاولة بصيغة املفاعل          املقتض  

وكأنّ هذا التفسري        ،)2(»خر من العمل مبرتلة مقابلة العمل مبثلهاآلالعمل من جانب،واملمانعة من اجلانب 
لفعل،ولكن قد يقوم أحد                                 واحد منهما بنفس ا جيعل معىن املشاركة غري مقتصر على أن يقوم كلّ 

       كبري بالفعل                      . ه  بالفعل واألخر بضد واملالحظ أنّ فعل املراودة مرتبط إىل حد )  فالذي اعتقد أنّ       ) هم
أيضا من قبل االثنني،       هم هو اآلخر بامرأة العزيزفال شك أنه يفسر فعل املراودة-المعليه الس -يوسف

أنْ يفسر فعل املراودة من قبل               واكتفى بذكر ميله النفسي،فإنه ال حمال                 ى التهمة عن يوسف    والذي نف
فقط          لعزيز  ة ا مرأ لنيسابوري     " ويقف  . ا ئال                ) ـه  553ت ( " ا قا هذه الصيغة         : موقف اعتدال بصدد 

  .  )3(»ميل من اإلرادة وجاءت على املفاعلة ألّا يف موضع دواعي الطبعني  طلبته وى و:وراودته «
ومن كلّ ما سبق يتضح أنه إذا مت التسليم بأنّ معىن املشاركة ليس شرطا أن يقوم كل من الفاعل                            

خر مقاوما له،فإنّ الصيغة يف هذا            واملفعول بنفس الفعل، بل قد يكون أحدمها هو البادئ بالفعل،واآل                          
املقام دلّت على املشاركة، وإذا متّ نفي هذا املعىن  واالقتصار على ما ذكره له الصرفيون القدماء من                                          

على املبالغة وتكرير الفعل،بيد أنه يف االقتصار                   أن يقوم كل من الفاعل واملفعول بنفس الفعل فإنه يدلّ
ؤثر اجلمع بني الداللتني أي املشاركة واملبالغة يف نفس الوقت متاشيا                         على إحدى الداللتني لبس،لذا ن             

مع إمكانية جماراة نفس الفعل يف بداية األمر بالنسبة إىل يوسف انطالقا من دواعي الطبعني ومتاشيا مع                 
ومل  . موقف الصد بالنسبة إىل يوسف أثناء صحوة الضمري،ومتاشيا مع تكرار الفعل بالنسبة المرأة العزيز

ة يف ،عن معىن املشارك       ) 4( )قَالُواْ سنراوِد عنه أَباه وإِنا لَفَاعلُونَ                  (امسه   يف قوله عز   )  د او  ر ( خترج صيغة   
إذ وبينما     . على القيام بفعل ما ورافض وممانع له              رجتلّت يف هذا املوطن أيضا بني مصصيغته اجلديدة إذ 
ى أخذهم أخيهم األصغر معهم وحتما كان طلبهم هذا               يصرون عل    –عليه السالم    –كان إخوة يوسف      

هو اآلخر،وميكن أن يضاف إىل معىن املشاركة                     يرفض طلبهم   -الم عليه الس   -برفق ولني،كان يعقوب         
هل حتقيقه،ألنه     مل يكن من الس     –الم عليه الس   –معىن تكرير الفعل باعتبار أن حتقيق هدف إخوة يوسف                 
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     عب على يعقوب   كان من الص–   ه خر بالذهاب معهم بعد فقدانه البن            أن يسمح البنه اآل       –م العليه الس
ومما سبق ذكره     . راره    ه يتراجع عن إص     ة كان مناسبا أن يعاودوا طلبهم مرارا وتكرارا علّ                   األول ومن مثّ

  .ر الفعلأيضا على دالليت املشاركة وتكري دلّت يف هذا املوطن)داور(يتضح أنّ الصيغة 
لنسبة للصيغ           با ثَر  ( ة أما  عز         ) آ يف قوله  لواردة  ن                  (وجلّ   ا إِ ا ونلَيع  للّه للّه لَقَد آثَرك ا لُواْ تا  كُنا   قَا

نيئاطه ليس املقصود منها املشاركة ،كون الفاعل هو اهللا جل      ، )1()لَخجالله، واملفعول هو يوسف          ّ  فإن
ن على  ا دلّت الصيغة يف هذا املوط          إمنّ  فال جيوز أن تكون املشاركة بني اهللا وعبده،و                    -عليه السالم     –

 وملا أصابه من مكائد ومصائب وصربه على كلّ              -الم عليه الس -جعله كذا ؛ أي ونظرا لعظمة يوسف
            اها بقلب مؤمن تقي،فإنّ اهللا عزجعله من أفضل       وجلّ   األحداث والكروب اليت حلّت به ومواجهته إي

لر          عباده،حيث منحه نعما مل مينحها لغريه متثّلت يف               ؤى وامتالكه مللك مصر         مقدرته على تأويل ا
التفضيل،وفضلك   اإليثارو«:يف قوله "عمر حممد باحاذ ق"وهذا ما أكّده وجناته من كل دسائس إخوته

  .)2(»... علينا بكمال السرية وحسن السريرة والصرب والتقوى وامللك 
  الواردة يف قوله عز)  نآم(ذا املعىن الصيغة وأحسن ما أجتيب للتعبري عن ه:  )3(املتابعة واالستمرار * 

 يديه    نـولَكن تصديق الَّذي بي        (وقوله أيضا    . ) 4(   )يتقُونَ    ولَأَجر اآلخرة خير لِّلَّذين آمنواْ وكَانواْ         (وجلّ
د ورغم كلّ ما يتعرضون له من مكائ          منون   فاملؤ  ، ) 5( )كُلَّ شيٍء وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ               وتفْصيلَ  

،وما حتقيق ذلك إالّ         وجلّ   اهللا عز  ب ودسائس فإّم ال ينفرون من ذلك،بل يزدادون قوة وتعلّقا أكثر                            
  .باملتابعة واالستمرار يف األعمال الصاحلة اليت تضاعف قوة اإلميان 

                    يغة يف قوله عزسبة لورود هذه الصا بالنامسه   أم)   رِكُونَ               وشم مهإِالَّ و بِاللّه مهأَكْثَر نمؤا ي6( )م( 
فإّا لداللة على املتابعة واالستمرار يف األعمال الطاحلة،ذلك أنّ املشركني ال ينقطعون عن اإلميان                                        

ومن هنا فإنّ     . اآليات أمامهم فإّم يتابعون شركهم               ا بوجود إله غري اهللا عز وجلّ،وحىت ولو رأو                    
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رار يف العمل الصاحل املؤدي إىل تضاعف اإلميان خمتلفة عن املتابعة واالستمرار يف العمل         واالستم تابعةامل
الطاحل املؤدرك ي إىل تضاعف الش.  

ولَما بلَغَ أَشده     (امسه   الوارد يف قوله عز        ) ىآت  ( ومن بني ما مثّل هذا املعىن الفعل           : الداللة على التعدية        * 
 فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن         (،وقوله أيضا     ) 1( )ما وعلْما وكَذَلك نجزِي الْمحِسنِني         آتيناه حكْ

وهو فعل الزم      ) يت أَ ( أصله   ) ى آت  ( ،إذ الفعل      )2()...وآتت كُلَّ واحدة منهن سكِّيناَ  وأَعتدت لَهن متكَأً
ن   ، ألف املد    قبل زيادة       ثنني،واملراد به يف هذين املوطنني                      بزيادا أصبح متعد       هغري أ يا إىل مفعولني ا

واحدة منهن       العطاء؛ففي املقام األول أعطيناه ومنحناه حكما وعلما، ويف املقام الثاين أعطت كلّ                                  
  .سكينا 

الواردة يف السورة على هذا               يتضح من خالل االستعراض السابق لألفعال              ] :  يفْتعلُ  –افْتعلَ   [ بناء   
   :رفية خمتلفة نوردها كما يليوانطالقا من سياقاته املختلفة فإنه دلّ على معان صالبناء 

 الواردة يف قوله عز وجلّ           )  استبق(ومن بني الصيغ الدالة على هذا املعىن الصيغة : ) 3(املبالغة يف املعىن *
، إذ الصيغة يف هذا املقام دلت على               ) 4( )... هبنا نستبِق وتركْنا يوسف عند متاعنا    قَالُواْ يا أَبانا إِنا ذَ...(

نّ              أ لعلم  ا ملعىن،مع  لغة يف ا ملبا لبعض                          ا ه ا عد فبينما  ق، االستبا هذا  حتديد نوع  املفسرين اختلفوا يف 
االنتضال   ك لتفاعل يشتركان      أي نتسابق،واالفتعال وا           «":خمشريالز"االنتضال والرمي كما ورد يف قول

،عده البعض اجلري        ) 5( » نتسابق يف العدو،أويف الرمي             : والتناضل واالرمتاء والترامي وغري ذلك،واملعىن                       
لطاه   " اء يف قول    كما ج   لشباب        ق باجلري على األرج         االستبا  « ": ر بن عاشور   ـا  ل وذلك من مرح ا
يغة ب اخليل؟فإنّ سياق الص    واجلري؟أم رك وبغض النظر عن نوع االستباق  أهو الرمي؟أم.)6(»ولعبهم 

يغة يؤكد على كثرة لعبهم ومرحهم الص.   
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واستبقَا   ... (لّالواردة يف قوله عز وج           ) قبتسا ( ة على هذا املعىن صيغة  ومن بني الصيغ الدال: )1(املشاركة*
قها أنّ فعل السبق كان من طرف           إذ املراد منها انطالقا من سيا           ،   ) 2( )... الْباب وقَدت قَميصه من دبرٍ          

ه يريد أنْ يسبق إىل الباب رغبة من             -الم عليه الس -االثنني وبنفس الرغبة واحلماس ؛ فبينما كان يوسف
يف اهلروب منها،كانت امرأة العزيز أيضا تشاركه فعل السبق،وتريد أنْ تسبقه هي األخرى لتمنعه من                              

فحني نفر منها يوسف فأسرع      « : إىل هذا املعىن يف قوله   "يالزخمشر"ذلك وتنال منه ما تريده،وقد أومأ 
  .  )3(»يريد الباب ليخرج، وأسرعت وراءه لتمنعه من اخلروج 

وتكلّف الفعل إذ        ةبرية،إذ أفادت املشاركة كما أفادت املبالغ                    ة ك محلت بشحنة داللي     ) قبتسا ( إنّ صيغة  
  لسب ليه،بل                   ا للوصول إ جلري  جمرد ا ب مل يكن  لبا إىل ا عظيمني          ق  متثل  :  كان األمر يتعلق بغرضني 

لغرض األول يف تقرير           من اخلطأ والتعبري عنها كان بصرف أسباب              حقيقة كربى هي عصمة النيب         ا
عنه        ء  لسو ا ل  عز           حصو قوله  من  استخلص  ما  ا  هذ جلّ  و . (و . .    ف لنصرِ  كل لسوَء      كَذَ ا  هنع  

يوسف    أجل إيقاع     ت امرأة العزيز وعنادها من             وير تعن  اين يف تص   ن الغرض الثّ     ،ويكم   )4(…)والْفَحشاء
ارة إىل تكلّفهما السبق أي أنّ كلّ             الستباق افتعال من السبق وهو إش           فا « يف املعصية    –عليه السالم     –
  . )5(»ق إىل الباب حد منهما حياول أن يكون هو السابوا
  فعول مشتركا بينهما كما يفة جعل املكياق هذه الصيغة أنّ فعل املشارومما هو ملفت لالنتباه يف س   
  اين معطوفا  الثّ رغم إقرارنا سابقا بأنّ فعل املشاركة املتعلق ذا البناء جيعل األول فاعال و]فَاعلَ[اءالبن

  . وهذا يدلّ على بالغة األسلوب القرآين ، وخروجه دائما عن املألوف 
إِني أَناْ أَخوك فَالَ تبتئس بِما كَانواْ               قَالَ   ... (امسه   وله عز الواردة يف ق        ) س  أَابت  ( أما بالنسبة للصيغة         

مبا كان   –الم عليه الس    –فإا تدلّ أيضا على املبالغة يف بؤس وحزن األخ األصغر ليوسف                      ، ) 6( )يعملُونَ  
على شدة   تدلّ  )   س أَتبا(تدلّ على احلزن، بينما الصيغة)سئب(خر من احلسد واألذى،فالصيغةيلقاه هو اآل

رفية متنوعة فتؤدي      ورة احتواؤها على صيغ ص        ومن السمات األسلوبية اليت ترصد يف هذه الس                ، احلزن   
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على   إذ تدلّ    ، ) س أَتب ا ( الصيغة الواحدة يف بعض األحيان دالالت خمتلفة،وكنموذج على ذلك صيغة                           
     .) سئب( يف الوقت نفسه على مطاوعة املبالغة يف احلزن ألنّ املوقف يستدعي ذلك،كما أّا تدلّ

فَلَما أَن جاء       (وجلّ   الواردة يف قوله عز         )دتراَ(صيغة )1( ومن بني الصيغ الدالة أيضا على املطاوعة      
دتفَار هِهجلَى وع أَلْقَاه ريشا الْبريص(،حيث وافقت صيغة)2()...برإىل  " اشور الطاهربن ع     " ومأ   أ وقد ،)ُهد

ملعىن يف قوله        تد    « : هذا ا فتع      : وار م                ال مطاوع رده؛        رجع وهو ا ليه قوة بصره كرا هللا إ ة له أي رد ا
كما ميكن أن يستخلص من خالل سياق الصيغة أّا              ، ) 3( » وخارقة للعادة       -عليهما السالم     –وليوسف  

  .أصابه طيلة فترة فقدانه لولده  هللا وجعله بصريا جزاًء ملااريه أيضا على الصريورة،أي مبعىن ص قد تدلّ
  *   4( خاذ  االت (   :      ّيغة   على هذا املعىن       ومن بني ما دلالص )    َالكْتا (           ّوجل الواردة يف قوله عز) ...   ْلسفَأَر

 ألنّ يف إرسال أخيهم معهم ازدياد             ؛ خذ له كيال نت :  إذ تأويلها       ، ) 5( )معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا لَه لَحافظُونَ            
   .الكيل،وهذا ألم يف أمس احلاجة إىل مؤونة أكرب، وازدياد الكيل مرتبط بازدياد عدد اإلخوة يف
وقَالَ الَّذي نجا منهما           (الواردة يف قوله تعاىل          )  ركَ د ا ( لت يف الصيغة    وقد متثّ   :  افْتعلَ مبعىن تفَعلَ     *  

ذا ما   وه  ) ركَّ ذَت ( وردت مبعىن الصيغة       ) ركَ د ا ( ، إذ الصيغة     ) 6(   )تأْوِيله فَأَرسلُون     أُنبئُكُم بِ     وادكَر بعد أُمة أَناْ         
وإمنّا يدخل األول يف اآلخر              ، واألول حرف جمهور         ، وأرادوا أن يدغموا             « :  يف قوله   " الفراء     " أشار إليه     

موضعها جمهورا وهو       فجعلوا يف موضع التاء حرفا من           ، واآلخر مهموس فكرهوا أنْ يذهب منه اجلهر                
  لطّاء مع اجلهر مطبقة فأبدل التاء ذاال                   ومل جيعلوا الطّ      ، ال ألنّ احلرف الذي قبلها جمهور             الد مث ، اء ألنّ ا

؛أي تذّكر حاجة يوسف،وهي              ركَ واد   « : هذا املعىن يف قوله       " القرطيب   " ويؤكد   ، ) 7( » دخل الذال فيها        أ 
-عليه السالم    –السجن تذّكر طلب يوسف      ، فالسجني الذي جنا من         ) 8( » قوله واذكرين عند ربك          
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يله للرؤى إالّ نعمة من          واملتمثّل يف شرح موقفه للملك عسى أن يرأف به وخيرجه من حمنته،وما تأو                          
   .ت سببا يف إخراجه من حمنة السجن ربه كان

من يتقِ ويِصبِر      إِنه  ...  (وجلّ   الواردة يف قوله عز         ) ىقَت ا ( وقد دلّت على هذا املعىن صيغة            : )1( الطلب*
،وكان يف سياق هذه الصيغة حث على طلب التقوى عن طريق                  )2( )الَ يضيع أَجر الْمحِسنِني اللّه فَإِنَّ

ضرع هللا عزفعل سوء  ، ومتابعة العمل الصاحل ، وترغيب يف العدول عن كلّوجلّ طريق الدعاء والت   .  
لَّذي اشتراه من مصر المرأَته أَكْرِمي                   (امسه   زردة يف قوله ع      الوا   ) ى رتشا ( وقد دلّت الصيغة            وقَالَ ا

من قبل القائمني      –الم عليه الس   –على معىن الطلب أيضا،إذ املراد منها طلب شراء يوسف                    ) 3()... مثْواه
لثمن وطلب شراءه هو العزيز،مع أنه مل يقم بنفسه بفعل االشت                                راء ألنّ فعل      على بيعه والذي دفع ا

والذي اشتراه       « ": الطاهر بن عاشور      " ل يف دفع الثّمن ومتلّك املباع،ويف هذا الصدد يقول                    االشتراء يتمثّ     
االشتراء ال يدل على           فعل بنفسھ،فإّن     االشتراء      وإنْ كان مل يتولّ        مراد منه الذي دفع الثّمن فملكه             

حبيث        لعوض  لثّم                إ دفع ا إعطاء ا ء ملن يتوىل  ملبيع     نّ إسناد االشترا هو مالك      إذا مل      ن،وتسلّم ا يكن 
  . )4(»الثمن،ومالك املبيع يكون إسنادا جمازيا

  يا أَبانا ما نبغي هذه بِضاعتنا ردتَ إِلَينا... (وجلّ الواردة يف قوله عز) ازداد(أما بالنسبة للصيغة 
فإّاوحسب سياقها تدلّ على طلب          ، ) 5( )  ذَلك كَيلٌ يِسري      كَيلَ بعريٍ    ونمري أَهلَنا ونحفَظُ أَخانا ونزداد        

لزيادة يف الكيل،واالجتهاد يف الكسب أكثر باعتبار أنّ الزيادة يف الكيل ال تكون من قبل يوسف                                             ا
لسالم     – إخوة يوسف            –عليه ا إمنّا بطلب من  و ح يعقوب              مباشرة  بسما الّ  ذلك إ حتقيق  عليه  -وما 

  .البنه األصغر بالذّهاب معهم هو أيضا ، ألنّ ازدياد الكيل مرهون بعدد اإلخوة  -السالم
فْعلَ      *  فَْتعلَ مبعىن أَ يغة       :   ) 6( ارت الصعب ت  أَ ( وقد  دتوجلّ            )  ع  عز قوله  يف  لواردة  فَلَما سمعت  (...ا

      هِنإِلَي لَتسأَر نكْرِهكَأً        بِمتم نلَه تدتأَعال           : على هذا املعىن إذ أصلها           ، ) 7(   )وأعددت أبدلت الد
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لقول أيضا أنّ أصلها           ، األوىل تاء       حضرت هلن ما يتكئن عليه،وهذا ما أكده               : أعدت أي      : وميكن ا
  .   )1(»أعتدت من العتاد وهو كل ما جعلته عدة  لشيء « :يف قوله "القرطيب "
الواردة يف قوله عز وجلّ            ) اجتبى  (   ةـلة على هذا املعىن صيغ      ومن الصيغ الدا       :    ) 2( افْتعلَ مبعىن فَعلَ     * 
)       يثادأْوِيلِ اَألحن تم كلِّمعيو كبر بِيكتجي ككَذَليغة              ) 3(   )... وإذ حيتمل أن تؤدي معىن  نفس الص،

وكثرية   –الم عليه الس   -وقد وردت هذه الصيغة دالة على اختيار اهللا عز وجل يوسف                        )  ىبج (   ة ارد   
هذا االصطفاء ،وقد أكّد هذا املعىن                            ليت تؤهله إىل مثل  جتباء  واال   « : يف قوله   " القرطيب   " هي فضائله ا

          لْملته،ومنه جبيت املاء يف احلوض                         اختيار معايل األمور لىب، وأصله جبيت الشيء ؛ أي حصت4( » ج(   
 ه اهللا سبحانه وتعاىل خمتارا نظرا لسمو         كما ميكن هلذه الصيغة أيضا أن تكون دالّة على اجلعل؛ أي جعل

شأنه واختياره من بني إخوته ومن بني كثري من خلقه دليل على ذلك مكانته وعلو .   
وأَلْقُوه  ...(وجلّ ه عزالواردة يف قول)الْتقَطَ(ة على هذا املعىن صيغةومن الصيغ الدالّ:)5(ضتعلَ للتعريافْ*

لْجب يلْ          ... (وجلّ   ،فاملراد من سياق هذه         ) 6(   )تقطْه بعض السيارة إِن كُنتم فَاعلني          وأَلْقُوه في غَيابة ا
  من وكأنه شيء ال قيمة له،وقد التمس هذا املعىن عرضة لاللتقاط–عليه السالم –الصيغة جعل يوسف

  )دجو(ن بدال م)طَقَتلْا(ةإذا فالتعبري بصيغ،)7(»وااللتقاط وجود شيء على غري طلب«" :القرطيب"قول
  . يف نظر إخوته–المعليه الس–كانت مناسبة متاما ملكانة يوسف

ورة قليل مقارنة       أنّ ورود هذا البناء يف الس     اإلحصائي ومما هو واضح يف اجلدول ]:ُينفَعل -انفَعلَ[بناء
   :وقد دلّ على ،ابقةة السمع بقية األبني

فانقلب،واملطاوعة           قلبته : ألنه جيوز القول         ] فَعلَ [ يغةعة للص  مطاو  ] انفَعلَ  [ يغةإذ الص      :   ) 1(   املطاوعة    * 
أثناء رجوعهم إىل أهلهم،وتفاجئهم بوجود          –المعليه الس–تصور موقف إخوة يوسف:حبسب السياق 

  .  )2(»هو الرجوع «" : الطاهر بن عاشور"بضاعتهم يف رحاهلم ،إذ االنقالب حبسب رأي 
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على قوة اللّون أو العيب            ] افْعلَّ  [ القا مما ورد يف اجلزء النظري من داللة بناء      وانط] :يفْعلَّ -افْعلَّ[ بناء
لصيغة     نّ ا ألمرين معا                  ) تضيب ا ( فإ على ا وحسب سياقها تدل  م  هذا املقا عليه  –ففقدان يعقوب     . يف 

  الم     –البنه املفضل يوسف      –الم السزن جعله حزينا لفترة زمنية طويلة،وقد كلَّفه ذلك احل                   –عليه الس
ض كان سببه البك                                  اء الشديد غلبة  لون بياض العينني على األسود مما أدى إىل ضعف بصره،إذ البيا

 قد عمي بصره    « : إىل هذا املعىن حينما قال          "  الزخمشري    " وقد أومأ      . ه الكبري واحلزن العميق على ابن           
ّ    ) تضيب ا ( وقد يفهم من الصيغة       ، ) 3( » ا وقيل كان يدرك إدراكا ضعيف             على عدم     ا قد تدل   أيضا أ

غلبة اللون األبيض على األسود قد يكون مؤديا إىل العمى،وقد التمس هذا املعىن من                                 ّ اإلبصار، ألن       
  )4( » مل يبصر ما ست سنني ،وأنه عمي وقد تبيض العني ويبقى شيء من الرؤية                      « ":  القرطيب   " قول   

احلزن هو السبب لعدم         وأنّ   « : إلبصار   مؤكدا نفس املعىن معلّال سبب عدم ا     "الطاهر بن عاشور"ويقول 
حلزن على الدماغ قد أفضى إىل تعطيل                    ، فإنّ ت    راإلبصار كما هو الظاه          عمل عصب     وايل إحساس ا

حلزن أمر جبِلّي فال يستغ              اإلبصار،عل       لبكاء من ا املعىن    وسواء كان     ، ) 5( » رب صدوره من نيب       ى أنّ ا
اللّون والعيب يف نفس الوقت ومالزمتها لعيين ة تدل على قوة ضعف البصر،فإنّ الصيغ وفقدان البصر أ

إذ ومبجرد العثور على          ، تكن طيلة احلياة      غري أنّ املالزمة مل        ،منة طويلة من الزمد–المعليه الس–يعقوب
ومن احملتمل أنْ      ] افْعلَّ  [ ،مما يؤكّد على عدم ثبات اللّون أو العيب يف البناء                    هاتان العلّتان         تولده زال      

    .وصارت عيناه ملونة باللّون األبيض :لة أيضا على الصريورة إىل صفة معينة  أي تكون الصيغة دا
أن هذا البناء دلّ على معان صرفية                يتضح من خالل اجلدول اإلحصائي السابق   ] :ُيتفَعل -تفَعلَ[ بناء

  : خمتلفة نوردها كما يلي 
 وتصدق  ...  (الواردة يف قوله عز وجلّ          ) قدصت( الة على هذا املعىن صيغةيغ الدومن الص: )6( الطلب*

          نيقدصتزِي الْمجي للّه لضر      –الم عليه الس   –،إذ املراد منها أنّ إخوة يوسف              ) 7( )علَينآ إِنَّ ا ملّا أصام ا
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 -الم عليه الس    –طلبوا منه بصفة التودد والتوسل منحهم بعض ما يقتاتون به، ونظرا لرمحة يوسف                          
لطل      ) ىفَّ وت ( قة قلبه فإم متكنوا من ذلك،ونالوا مرادهم ،كما دلّت الصيغة                           ور   يضا على معىن ا ب أ
عز امسه           تنباط اس  لحني         ... (ا من ورودها يف قوله  لْحقْنِي بِالصا أَ و فَّنِي مسلما  وإذ تتعلق بدعاء       ) 1( )ت،

اللحاق بركب املسلمني         هعل آخرت   وطلبه من اهللا عز وجل إمتام نعمه عليه،وج                –عليه السالم    –يوسف 
: هذا املعىن يف قوله       " الطاهر بن عاشور    "الصاحلني وما طلبه هذا إالّ دليل على إميانه العميق ، وقد أكّد 

حلق املعرب عنه باإلسال                           «  م من اآلن فهو       وأنّ طلب توفَّيه على الدين احلق يقتضي أنه متصف بالدين ا
ابن   " انطالقا من قول      ) الوفَاءِ    (   وقد تكون هذه الصيغة مشتقة من اسم           ، )2(»ه إىل الوفاة يسأل الدوام علي

حلرف      والواو والف        « :  " ارس  ف  وقال أيضا       ، ) 3( » منه الوفاء      ، املعتل كلمة تدلّ على إكمال وإمتام             اء وا
»4(»ت توفّاه اهللا ومنه يقال للمي( .  
االسم ؟   : هما مشتق من اآلخر      لعدم فك لبس مسألة أي         يبيدا أنه قد يكون هذا التأويل غري موضوع                 

  . أم الفعل ؟  لذا فمن األرجح أنْ تكون الصيغة دالّة على الطّلب 
 مكَّنا كَذَلك   ... (ه عز وجلّ   الواردة يف قول        )    أَ وبت (  وقد دلّت على هذا املعىن صيغة         :    ) 5( االختاذ     * 

عليه  -،إذ املراد منها وانطالقا من سياقها أنّ يوسف                 ) 6( )...   حيثُ يشاء     ليوسف في اَألرضِ يتبوأُ منها
المالس– ونظرا لسمو ف يف كلّ شيء  مكانته وعلوصره أصبح له حق التأراد مكان وكلّ«:شأنه،فإن  

  . )7(»أن يتخذه مرتال ومتبوأ له مل مينع منه الستيالئه على مجيعها 
وتولَّى عنهم وقَالَ يا           (الواردة يف قوله عز امسه           ) ىلَّ تو (  وقد دلّت على هذا املعىن صيغة         :   ) 8( التجنب  * 

فوسلَى يفَى عأَس يمكَظ وفَه نزالْح نم اهنيع تضيابيغة وانطالقا من سياقها            ،)9() وإذ املراد من الص
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نّ يعقوب      وهو                      –الم عليه الس   –سياقها أ ثر مساعه فقدان ولده األصغر انصرف عنهم   على  وعلى إ
أعرض عنهم،وذلك أنّ يعقوب ملّا بلغه               « : إىل هذا املعىن حينما قال          " القرطيب   " غضب شديد وقد أومأ        

صرفه وإعراضه عنهم        ،فكأنّ   ) 1( » تنام حزنه،وبلغ جهده،وجدد اهللا له مصيبته يف يوسف       "بنيامني"خرب
  . عنهم مبثابة حماولة جتنبه هلم

يا بنِي اذْهبواْ        (الواردة يف قوله عز وجلّ           ) تحسس (   وقد دلّت على هذا املعىن صيغة         :    ) 2( ف التكلّ  * 
أَخيه        و فوسن يم لفعل                            ) 3( )... فَتحسسواْ  غبة يف حصول ا لر األمر ا ،إذ املراد من ورودها بصيغة 

األمل يف العثور على ولده املفضل،بل إحساسه             –المعليه الس –وبأسرع وقت، حيث مل يفقد يعقوب
بأنه سوف جيده،ومبجرد مساعه بفقدان ولده اآلخر عاوده األمل يف أن جيمع اهللا مشله                                      كان يراوده       

عرف يف لطف وصرب دون       كما تدل الصيغة أيضا على شدة التطلب وحماولة الت                  . بولديه االثنني معا        
  . ة اهللا  وفرجه على مصري الولدينيأس من رمح

  إِن شيٍء وما أُغْنِي عنكُم من اللّه من...(وجلّ يف قوله عز الواردة) لَكَّوت( أما بالنسبة للصيغة  
لب  ة  أيضا على التكلف والطّ        ،فإّا دالّ      ) 4( )  فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ        للّه علَيه توكَّلْت وعلَيه        الْحكْم إِالَّ     

        ألمور هو معىن التوكّ        ا  وجل واالستعانة به يف كلّ          فاالعتماد على اهللا عز      ال ملا       ل،ألنّ اهللا عزوجل فع
                   ا،وملّا                  يريد،وليس للعبد أن ينازع مراد اهللا يف أمر من األمور ولكنواجبه أن يتطلّب األمور من أسبا

ملناسبتها صفات املؤمنني      ) توكَّلْ  ( كان املقام يقتضي إبراز صلة العبد بربه اختار التعبري القرآين صيغة                        
الداللة على الرغبة يف حصول           « : املتكلّف إذهو     ] تفَعلَ [ وهذا ما وافق املعىن املركزي للبناء               الفاضلة،   

الفعل له،واجتهاد يف سبيل ذلك،وال يكون ذلك إالّ يف الصفات احلميدة مثل تصبر،تشجع جتلّد،تكرم              
  . )5(»كاجلهل أو القبح أو البخل أي أنه ال يكون من صفات مكروهة

لبناء                               : ] ُيستفْعل –فْعلَاست [ بناء   لسابق ،يتضح له أنّ هذا ا جلدول اإلحصائي ا إن املتتبع ملا ورد يف ا
   :توزعت معانيه حسب دالالت صرفية متنوعة نوجزها كما يلي 
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والسؤال       *  على           : ) 1( الطلب  لة  ا لد لصيغ ا ملعىن صيغ     ومن بني ا يف قول        ) رفَغتسا ( ةهذا ا لواردة  عز ا  ه 
،فهذه الصيغة تفيد طلب        ) 2( )كُنت من الْخاطئني       أَعرِض عن هذَا واستغفرِي لذَنبِك إِنك        يوسف (امسه

يوسف                          نّ  بأ ا له  بد ملاّ  يز  لعز ا نّ  أ حيث  ، وجلّ  عز هللا  ا من  ة  ملغفر لس   –ا ا م عليه  مة     –ال من  يئ  بر
  .  يستحق املغفرة حقا–الملسعليه ا–ه،أمرها أنْ تطلب املغفرة؛ ألنّ ما حصل بينها وبني يوسفامرأت
قة يف املقام    بيد أنه إذا كانت متعلّ         .يف املوطنني اآلخرين عن معىن الطّلب ) استغفَر(ومل خترج صيغة     

قَالُواْ يا أَبانا استغفر لَنا        ...  (األول بأمر العزيز زوجته طلب املغفرة منه ، فإنّ مقامها يف قوله عز وجلّ
وبذُننيئاطا خا كُنا إِن3() ن( .  

،تستدعي أن جتمع بني داللتني           ) 4( )نه هو الْغفُور الرحيم        قَالَ سوف أَستغفر لَكُم ربي إِ          (وقوله أيضا     
             فح عنهم ،ومساحم              فتتمثل الداللة األوىل يف التودما ارتكبوه يف       لّتهم على ك  د ألبيهم ،ورجائه للص

بني العبد،وربه،وليس بني العبد والعبد  وكانت                      املغفرة يكون       ألنّ طلب    –الم عليه الس   –حق يوسف  
ل يف وعدهم بطلب املغفرة من          طلب أبنائه املتمثّ      –عليه السالم    –الداللة الثانية متجلية يف تلبية يعقوب            

وجلّ اهللا عز .  
يضا صيغة                           أ لطّلب  ا على  لة  ا لد ا لصيغ  ا من  ا  تر ا تو هى  مما ضا عز           ) ىتفْتسا ( و قوله  يف  ة  د ر ا لو ا

،إذ املراد منها         ) 5( )اَألمر الَّذي فيه تستفْتيان           اآلخر فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير من رأْسه قُضي              وأَما   ... (وجلّ  
 ،وقد حتقّق طلبهما،وكأنّ يف سياق اآلية تقدمي             اهميإفتاء رؤي–المعليه الس–طلب السجينني من يوسف

 –الم ليه الس  ع –من املفروض أنْ يكون قبل إفتاء يوسف              اهميطلب السجينني إفتاء رؤي          نّ أل ؛ وتأخري   
بالغة يف املعىن  وكأنّ السجينني أحلّا كثريا على               ومن احملتمل أيضا أن تكون الصيغة دالّة على امل           .الرؤيا 
  .ظر إفتاءمها تلك الرؤيا،وذلك خوفا من مصريمها املنت –عليه السالم –يوسف

ه  الواردة يف قـوله عـز امس           ) استعصم  ( ن الصيغ  إيضاحا هلذه الداللة صيغة         وأحس:املبالغة والتأكيد *
)           لَقَدو يهنِي فنتي لُملَّذ لَت فَذَلكُن ا  وجلّ   ،إذ وملّا أراد اهللا عز            ) 6( …)راودته عن نفِْسه فَاستعصم          قَا
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ألنه حيمل داللة املبالغة      )استفْعلَ(الشديد،اختار النظم القرآين بناء –المعليه الس –تصوير امتناع يوسف
اع،وهذا     جماوزة احلد يف االمتن           رق،وبتعبري آخ     واإلحجام املطل        املطلقة املوافقة واملماثلة للعصمة املتناهية              

السني والتاء للمبالغة مثل         ف،واستعصم مبالغة يف عصم نفسه«:يف قوله "الطاهر بن عاشور"ما أشار إليه 
ة عصم  أي جاعال إغراءه خطيئ          وم  ،فاملعىن أنه امتنع امتناع معص           استمسك واستجمع الرأي واستجاب          

ة ملكونات لغوية أخرى        السياق أيضا جميء اآلية جامع            ة املبالغة يف هذا      و مما يدعم دالل.)1(»نفسه منها 
د ،قصد التأكي     ) 2( )... راودته عن نفِْسه فَاستعصم          ولَقَد   ... (يف قوله عز وجلّ   "قد " و" الم القسم"كـ

فَاستجاب لَه ربه فَصرف عنه           (وجلَّ   الواردة يف قوله عز     ) ابجتسا(على إصرارها،أما بالنسبة للصيغة 
    هإِن نهدكَي       يملالْع يعمالس و3( )ه (     ّّا تدليادة هو    إذ أصل الفعل قبل الز         ى املبالغة،    أيضا عل    ،فإ ) َأ ج اب (

         هللا عز لنفوس     ؛ قبل وقوعه يف املعصية       –الم عليه الس   –دعاء يوسف     لّوج   املقترن بإجابة ا  ألنه عليم با
دعوة الداعي إذا           وجلّ   ة والضمائر اخلالصة،كما أّا تدل على التأكيد انطالقا من تلبية اهللا عز                         الصادق

تق      قا  د لّ                 ، ياكان صا ا د لصيغة  ا هذه  ن  تكو نْ  أ حملتمل  ا معىن  ومن  على  فْعلَ  [ ة  مبعىن      ] أَ ب  استجا أي 
  . ة على املبالغة والتأكيد أجاب،غري أنّ مقامها يستدعي أنْ تكون دالّ

الداللة      تني،ونستشف    الواردة يف السورة مر            ) س أَيتسا ( ة غ الدالة أيضا على املبالغة صيغ          ومن الصي         
ام يستدعي أنْ تكون       ،إذ املق     ) 4( )... فَلَما استيأَسواْ منه خلَصواْ نجِيا       ... (وجلّ   ن قوله عز  األوىل م     

كي      أخيهم األصغر،حيث                 داللتها تأ طالق  من إ لنهائي  ا ليأس  ا ولو        د  نفوسهم  يف  أمل        مل يبق  ذرة 
  .السترجاعه مع علمهم بعقوبة السارق يف ذلك الوقت 

  د، فإنه يؤكّ)5()...كُذبواْ حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد(وجلّ زا يف قوله عأما وروده
فقدوا كلّ األمل يف إميان قومهم               -المعليهم الس -ألنّ الرسل)  سئي(أيضا على داللة املبالغة يف الفعل

  . ) سئي(عىن، وتضخيم املقصود أكثر من الفعلأقدر على توصيل امل)وا سأَيتسا)م والتعبري بالصيغة
امسـه     الـواردة يف قوله عز         ) صلَختسا ( ومن بني الصيغ اليت مثّلت هذا املعىن صيغة    :مبعىن جعله كذا* 
أَستخلصه لنفِْسي            (  ونِي بِهئْت لْملك ا قَالَ ا و . ونظرا حلكمة يوسف        ) 1( ).. ه  وعلم  –الم عليه الس   –،إذ 

                                                
  .  264ص /  10ج / التحرير و التنوير : الطاهر بن عاشور )  1
 .  32: اآلية )  2
  .  34: اآلية )  3
  .  80: اآلية )  4
 .  110: اآلية )  5



  

  
  
 

على حتمل املشاق وحسن خلقه وتأكّد امللك من هذه الصفات النبيلة،فإنه رأى أنه يستحق أنْ                    وصربه
واملعىن أجعله       « : يف قوله   " اهربن عاشور    الطّ  " ليه إ جيعله خالصاله؛أي قائما على كلّ أموره،وهذا ما أومأ           

  . )2(»خالصا لنفسي؛أي خاصا يب ال يشاركين فيه أحد 
فَبدأَ بِأَوعيتهِم       (امسه    الواردة يف قوله عز         )   جرختسا(وردت هلذا املعىن صيغة : )3(علَاستفْعلَ مبعىن أَفْ*

 يهاء أَخن وِعا مهجرختاس ثُم يهاء أَخلَ وِع4( )...   قَب (  ـ،ف " استخر يف هذا املقام وردت مبعىن           " ج ) َأ خر ج (
استخرجها داللة على افتعال الفعل ألنّ             : لقوا الداللية فقوله     ]فْعلَتاس[ةولكن التعبري القرآين آثر صيغ

   .فعل اإلخراج كان مفتعال وليس حقيقة 
                 سبة لألفعال املزيدة الرا بالنسبة                         أمخلماسية  فلم ترد يف السورة على اإلطالق،وكذا بالن  باعية وا

ة إىل  ة أحداث القص      رى يف السورة،وذلك لعدم حاج              لألبنية امللحقة باألفعال املزيدة ،فلم ترد هي األخ  
  .   والغالظةذلك من جهة،ومن جهة أخرى بسبب طبيعتها الشكلية اليت تتسم باجلفاء 

ص ــملخ :  
ف الت أبنية األفعال املزيدة مبختل             قة بتحديد دال    خنلص من خالل الدراسة الصرفية السابقة واملتعلّ      

  : إىل ما يلي –المعليه الس–أشكاهلا يف سورة يوسف
ارتبطت خمتلف أبنية األفعال املزيدة يف السورة بدالالت خمتلفة ومرد هذه الدالالت يعود إىل إضفاء                      *

السياق على هذه الصيغ عناصر أخرى فتجعلها أكثر حيوية ونشاطا وتفاعال،فإذا كان للمادة املعجمية     
ردة،فإنّ ألبنية األفعال املزيدة دورا يف إضفاء                             لألفعال دوركبري كما هو الشأن بالنسبة                لألبنية ا

  كان على بناء إذا  دالالت جديدة عليها مل تكن موجودة يف صيغها اردة،وذلك انطالقا من أنّ الفعل
هذا                                    معني، مث نقل إىل بناء أكثر منه حروفا فالبد أنْ يتضمن من املعىن أكثر من تضمنه أوال وعلى 

  : كان هلذه األبنية وهي داخل السياق دالالت عديدة نوردها كما يلي األساس 
   :الية و قد دلّ على املعاين الت] أَفْعلَ[بناء  )1
  .التعدية * 
  .االستغناء عن ثالثيه * 
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  . تضمن معىن خمالف ملعىن الثّالثي * 
  . صريورة شيء ذا شيء * 
  . جعله كذا * 
  .الدخول يف شيء * 
  .شيء على صفة وجود ال* 
  . مصادفة الشيء على صفة * 
  : و من دالالته ] لَفَع[بناء  )2
  .التعدية * 
و قد لوحظ بالفعل أنّ زيادة املبىن كانت دليال قاطعا على زيادة              :تكثري الفعل و تكريره واملبالغة فيه * 

  .لّ مواطنه الفعل واملفعول معا املعىن واملنحصر يف تكثري الفعل وتكريره،غري أنّ هذا التكثري مشل يف ج
  .السلب و اإلزالة * 
  .صريورة الفاعل إىل أصل ما أخذ منه * 
  : و من دالالته ] فَاعلَ[بناء  )3
  .املشاركة * 
  . املبالغة * 
  . جعله كذا * 
  . املتابعة و االستمرار * 
  .التعدية * 

                      ع داليل فيما خيصل على هذا البناء توسبط معىن املشاركة حيث              وقد سجبعض معانيه،وبالض
نهما؛فيكون لألول ما يكون         انتقل من داللته القدمية و احملصورة يف أنْ يكون للطّرفني عمل مشترك بي                         

آلخر بضده فيأخذ أحدمها              ، اين إىل داللة أكثر توسعا تتمثل يف رغبة أحدمها يف فعل ما                     للث  ومقابلة ا
  . سلبيا،و بالتايل فنوع املشاركة هنا هي مشاركة سلبية جيابيا ويتخذ اآلخر موقفا إدورا 

  : و من دالالته ] افْتعلَ[بناء  )4
  .املبالغة * 
  .املشاركة * 
  . املطاوعة * 



  

  
  
 

  .و هو معىن إضايف أضيف إىل هذا البناء :افْتعلَ مبعىن تفَعلَ * 
  .الطلب * 
  .افْتعلَ مبعىن أَفْعلَ * 
  . فَعلَ افْتعلَ مبعىن* 
  .افْتعلَ للتعريض * 
  : ومن دالالته ] انفَعلَ[بناء  )5
  .املطاوعة * 
  : ومن دالالته ] افْعلَّ[بناء  )6
  .وهذا املعىن كان دليال قاطعا على عدم ثبوت هذه الصفة يف هذا البناء : قوة اللّون أو العيب * 
  .الصريورة * 
  : ته ومن دالال] تفَعلَ[بناء  )7
  .الطّلب * 
  . اذ االخت* 
  .ب جنالت* 
  .ف كلّالت* 
  : ومن دالالته ] استفْعلَ[بناء  )8
  .الطّلب و السؤال * 
  .املبالغة و التأكيد * 
  .جعله كذا * 
  .استفْعلَ مبعىن أَفْعلَ * 

  غة والتأكيد ،وجعله وقد وافقت معانيه املستخلصة من السورة معاين الصرفيني ماعدا معاين املبال    
  .  كذا فهي معاين إضافية فرضتها سياقات البناء املختلفة 

  .      ما سبق ذكره يتضح أنّ هذه الصيغ عناصر حية استمدت حيويتها ونشاطها من سياقها ومن كلّ    
     .يق داليلأكثر يف معانيها وانتقال بعض دالالاكان لبعض األبنية تضي ُوكما كان لبعض األبنية توسع
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  :  أبنية األفعال من حيث اللّزوم و التعدي :املبحث األول 
  :  )دراسة نظرية(عديزوم و التأبنية األفعال من حيث اللّ: أوال  
  :  زوممن حيث اللّ) أ

خلاصة به   منهما أبنيته     متعد والزم،ولكلّ        : ينقسم الفعل باعتبار عمله إىل قسمني               وسيكون البدء       ا
قَام  :" أو ال مفعول له حنو      ،"بِزيد ُمررت:"ما ال يصل إىل مفعوله إالّ حبرف جر حنو«:زم هوفالالّ.زمبالالّ
  ديى   ، " زيا حبرف جر                       ويسمو يسمى متعد،ولزوم     ) 1( » ماال يصل إىل مفعوله الزما وقاصرا وغري متعد،

أما معناه فقد حدده الصرفيون واللّغويون       ؛ اين صيغتهالفعل،والثّاألول معىن :الفعل يعرف بأحد األمرين
2(الية بداللته على واحد من املعاين الت( :  

- حنو  -من وصف مالزم-)جسم(ة و هي ما ليس حركةأن يدلّ على سجي :جبن وشجع   .  
   عبِش اإذً مهِون لَِسكَو ضرِكم من وصف غري ثابت)جسم(أن يدلّ على عرض وهو ما ليس حركة-
  . ؤضوو رهو طَ فظُكن:أن يدلّ على نظافة -
  .  رذُوقَ سجن: أن يدلّ على دنس حنو  -

                                                
دار ابن زيدون / حممد عبد املنعم خفاجي: تعليق وشرح  /شرح ابن عقيل) : عبد اهللا اء الدين( ابن عقيل )  1

 .  282ص /  1ج / د ت / د ط / لبنان  –بريوت –للطباعة والنشر والتوزيع 
حممد حممي الدين :حتقيق / أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  )حممد عبد اهللا مجال الدين  أبو(ابن هشام )  2

الرضي األسترباذي / 178-177ص /  2ج / م  1979 –هـ1399  5ط /لبنان  -بريوت –دار اجليل/ عبد احلميد
     2ج/  9ط/ القاهرة  -ر املعارفدا/ و الوايف ـحالن: عباس حسن /  72...70ص /  1ج / شرح شافية ابن احلاجب 
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- كَ:لواحد حنو  أن يدلّ على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعدسرفَُه تكَانسر م ،ددفَُه تامتد  .  
ـ أن يكون موازنا         - إذا    ُكاكْوهد الفَرخ      ] افْوعلّ   [ حلق به وهو     ُأ ، أو ملا     ز أَمو اش   رعشكاقْ  ] فْعلَلّ اَ [ ل

دعتار .  
إذا    ُزيادة إحدى الالّمني كاقْعنسس اجلَمل             ب ] افْعنلَلَ  [ به وهو    حلق ُ، أو ملا أ     مجن ركاح  ] فْعنلْلَ اَ [ لـ أو -

  .  للقتال  شفَتانيك إذا كَاحرنبى الد]افْعنلَى[و،ُادأَبى ينقَ
مثل  ] لَفَع :[ كما يلي    زم على بعض األبنية وهي         أما بالنسبة للصيغة فقد حدد اللّغويون جميء الالّ                     
 :حنو  ] افْعنلْلَ  [ ، اقْشعر  : مثل ] افْعلَلَّ  [ ، حمار  ا  مثلِ ] افْعالَّ   [ ، ازور    : مثل ]افْعلَّ[،انكَسر:مثل]انفَعلَ[،م عظُ

 زم أن يأيت من األبواب الستة اليت ذكرناها                    أنه  ميكن لالّ     احرنجم،وعلى الرغم من هذا التحديد إالّ                 
  باعية  كما يأيت أيضا من األبنية املزيدة بأنواعها والر                    ، سابقا يف أبنية األفعال اردة الثالثية أو الرباعية                     

  : ا وسيكون تقسيمها كما يلي أيضاملزيدة 
زم  وختتص باألبواب الستة،ولكن أهم بناء خص بالالّ             :زم مبختلف ضوابطه د الالّة الثالثي ارأبني) أ

  . هو سادس األبواب
هذه األفعال الزمة        فكلّ. ُطقُسي طَقَ،سُلخدي لَخ،دُوعجي اع،جُتكُسي تكَس:حنو ] لُيفْع –فَعلَ [

  .ال حتتاج إىل مفعول 
  . ُزفقْي زفَ، قَ ُعجِري عج، ر ُسلجي  سلَج: حنو ] لُيفْع -فَعلَ[ 
  .ل حري لَح، ربهذْي بهذَ: حنو ] يفْعلُ –فَعلَ [
  . ُنزحي نَزِ،حُبعلْي بع، لَُحرفْي حرِفَ: حنو ] يفْعلُ -فَعلَ [
ضي الر  " يقول   . واللّزوم يف هذا البناء أكثر من تعديته       ، ... ُعرِي عرِ، و ُسبِيي سبِي:حنو ]يفْعلُ -فَعلَ[

،ويرجع سبب ذلك إىل اختصاص هذا البناء                ) 1( » يه ر من متعد  الزمه أكث     ] فَعلَ[ اعلم أنّ«":سترباذياأل
   )2(» ق بغري من قامت به وهي ال تتعلّ«مبعاين األعراض و العلل و األلوان واحللى 

 ] لَ فَع- فْعه     : ]  لُي فعال  ألّا تدلّ              وأ مجيعها الزمة ؛  لبناء  هليئة،وقد                  ذا ا وا ئز  لغرا وا لطّبائع  على ا
يأيت يف الغريزة والغريزة            «  : قائال   سبب لزوم هذا الوزن  –افيةللش –يف شرحه"سترباذيضي األالر"ذكر

                                                
 . 72ص  / 1ج /ابن احلاجب شرح شافية : سترباذي الرضي األ)  1
  .  73املرجع نفسه ص : سترباذي الرضي األ)  2



  

  
  
 

        رفيني عدلوا عن هذا الرأي ورأوا بشذوذ                         ) 1( » ى إىل غريه     الزمة لصاحبها وال تتعدولكن بعض الص،
لفعل                       واحد وتعد     فعل   على هذا البناء،واملمثل يف ا     الوارد يف قوهلم          ) بح ر ( يه إىل مفعوله رغم إتيانه 

»رحبكُتم   ويقول      ) 2(   » ُار  الد، "  حيح       وهي شاذّ   « ":  يوطي السلَ [ ة ومل جيئ يف الصفَع [    يا  بضم العني متعد
  واألوىل أن يقال إمنّا«: يقول)وسع (نه معىنسبب تعديته لتضم"سترباذيضي األالر"ويرجع ، )3(»غريه 

اه لتضمكُعدتعس؛ أي و عسنه معىن وم وه من قبيل.)4(» ُارالدنيالتضم واملالحظ أنّ هذا الفعل قد عد  
معىن  ن تشرب كلمة الزمةأ« حوي ؛وهوالنكلمة متعد5(»ى تعديتها ية لتتعد( .  
رد،واملتمثل يف                          وبا  : زم   د الالّ   باعي ار    أبنية الر    )  ب  لرباعي ا ورود بناء واحد للفعل ا لنظر إىل 
جييء   ] فَعلَلَ [ و « ": سترباذي   ضي األ  الر  " يقول  . فإنّ هذا البناء أيضا يرد عليه الالّزم و املتعدي                      ] فَعلَلَ [ 

    .ر ظ، وبرهم ؛ أي أدام النفتتلْفَن ؛ أي ه ، عضذَربح ؛ أي خ:حنو  )6(»يا ومتعد الزما
  :وهو ثالثة أنواع : زم أبنية الثالثي املزيد الالّ) ج

  :  املزيد حبرف
وقد   ، ع رسأَ ، أَطَخ ،أَ  أَطَب أَ : حنو  يرد عليه أيضا      زم   الالّ  غري أنّ    ن يكون متعديا،      أ واألصل فيه     ]: اَفْعلَ  [ بناء  

واهلمزة     ع ُروس  ع رس،أَ  ؤ ُطوب   أَطَب أَ : ده الزما حنو      أن هذا الوزن قد يأيت جمر            « : -افية شرح الش   -ورد يف    
ن                  أ بينهما  ق  لفر ا لكن  لثالثي  ا بل  ، للنقل ليست  ألّ    ) ؤَبطُ ( و ) ع ُرس( هنا  بلغ  ّ  أ كأ ي  ما  غر زة ما 

 ) كصغ( و ) ر كَبر (       يني  واملزيد فيه غري متعد « )على احلاالت      ،ويكثر اللّزوم يف هذا البناء إذا كان داالّ                     ) 7
8(الية الت(  :  
  . رشببشرته ، فأَ: فنقول ]فَعلَ[ إذا كان مطاوعا للبناء -

                                                
  .  74ص /املرجع نفسه : سترباذي الرضي األ)  1
  .  70ص /  2ج / وأنواعهاغة املزهر يف علوم اللّ: السيوطي )  2
  . ص ن / ج ن / املصدر نفسه : السيوطي  ) 3
  .  76ص /  املرجع السابق: سترباذي الرضي األ)  4
  .  57ص / رف شذا العرف يف فن الص: محد احلمالوي أ)  5
6  (113ص /  1ج/  ابن احلاجب شرح شافية: سترباذي ضي األالر  .  
7  (87ص /  املرجع نفسه: سترباذي ضي األالر  .  
   . 63 – 62 – 60 – 59ص /  4ج / الكتاب :  سيبويه)  8



  

  
  
 

 ُلخالن   زج ،وأَ   ُع ر الز   دصح ،وأَ   غَضم ل،وأَ   خالن   م رصأَ :  على استحقاق الفاعل للفعل حنو         إذا كان داالّ         -
  .به هذا األشياء  لَعفْ؛ أي قد استحق أن ت عطَقْوأَ
لر   ب رج أَ : ريورة حنو     على معىن الص     إذا كان داالّ         -   ؛أي صار صاحب جربٍ      الَ ح ،وأَ   زحن ل،وأَ   ج ا

  .يف ماله  زٍاح، ون وحيِاَلٍ
لد    إذا كان داالّ         - ا،وذلك إذا       ن رجفْ ا،وأَ   ن رحسا، وأَ   نيسم ا،وأَ   نحبصأَ : خول يف حني الفعل حنو        على ا
صرت يف حني صحٍبوم،اٍءسوس،رٍح .  
  . ُرمالقَ اَءض، أَ ُسمالش تقَرشأَ: و على الغريزة حن إذا كان داالّ -

  ":سترباذيضي األالر"يقول .حب،سدرغَ:ه يرد الزما حنونإيا ومع ذلك فوأكثر ما يأيت متعد]:فَعلَ[بناء
          . )1(» ن يقال يف مقام التعدية أواألوىل أيضا ههنا «

  . رافَس:يت الزما حنو يا ، وقد يأوأكثر ما يأيت متعد]: فَاعلَ[بناء
  :املزيد حبرفني 

   )2(»ُهالم انفَعلْتليس يف الك«":ويهسيب"يقول.قلَطَن، ارسكَنا:فقط حنو مزوهو خاص بالالّ]:انفَعلَ[بناء
  . برتقْ، ا دتشا: حنو اوأكثر ما يأيت عليه الزم]:افْتعلَ[بناء
  . ملَّح، ت عجش، ت رسكَت: حنو ويستعمل الزما ]:تَفَعلَ[بناء
  .ى امع، ت لَافَغ، ت بارضت: وأكثر ما جييء الزما حنو ]: تفَاعلَ[بناء
  ) 3(»ُهليس يف الكالم افْعلَّلْت« " : سيبويه"يقول . ضيب، ا رمحا: الزما حنو وال جييء إالّ]:افْعلَّ[بناء

  : املزيد بثالثة أحرف 
  . رجحتسا: را ما يأيت الزما حنو دونا]:استفْعلَ[بناء
  . نَدودغْ، ا ُانكَاملَ بشوشعا: وال يأيت إال الزما حنو ]: افْعوعلَ[بناء
  . ذَولَجا: وأكثر ما جييء الزما حنو ]: افْعولَ[بناء
  )4(»ُهو ليس يف الكالم افْعالَلْت« ":سيبويه"، يقول اضيب،ارامحا:الزما حنو وال جييء إالّ]:افْعالَّ[بناء

                                                
1  (93ص /  1ج/ شرح شافية ابن احلاجب : سترباذي ضي األالر  .  
 .  76ص /  4ج/ الكتاب : سيبويه )  2

  .  77ص /  املصدر نفسه: سيبويه )  3
  .  77ص /  املصدر نفسه: سيبويه )  4



  

  
  
 

  : وهو نوعان : أبنية الرباعي املزيد الالّزم ) د
   :وينطوي حتته بناء واحد : املزيد حبرف واحد 

  . رثَعب، ت جرحدت: الزما حنو  وال يكون إالّ ]:تفَعلَلَ[بناء
  : وعني ويكون على ن: املزيد حبرفني 

 ُه وليس يف الكالم احرنجمت         « " : سيبويه " يقول   .   مجن رح ا :  وال يأيت إالّ الزما حنو           ] :  افْعنلَلَ  [ بناء   *  
  . )1(» يف بنات الثالثة  ُنظري انفَعلْتألنه 
  . نَّأَمطْا:  زأَمشا: الزما حنو  وال يأيت إالّ]: افْعلَلَّ[بناء
  : عدي من حيث الت )ب

  ما يصل«:ي هواملتعد نّإأثره الفاعل،وال جياوزه إىل املفعول به،ف زم هو مامل يتعدإذا كان الفعل الالّ
  ،ويسمى ما يصل إىل مفعوله بنفسه فعال متعديا وواقعا"ضربت زيدا:"إىل مفعوله بغريحرف جر حنو 

    صل به هاء تعود على غرينحويون أن تتي كما حددها اللّغويون والوعالمة الفعل املتعد، )2(»وجماوزا 
  :  )3(يف قوله"ابن مالك"وقد أشار إىل ذلك  ،ُ"هتمهِالدرس فَ":املصدر،وهي هاء املفعول به حنو

  عملْ: ها غَير مصدرِ بِه نحو ***  الفعلِ املعدى أَنْ تصلْ   ُعالَمة
           لفعل متعد يا بواسطة؛أي بأحدحروف           احد بنفسه،وقد يكون متعد         يا إىل مفعول و      وقد يكون ا
   :كما يلي يا إىل ثالثة مفاعيل،وسيتم إيراد أبنيتهيا إىل مفعولني،وقد يكون متعدوقد يكون متعد،اجلر

رد املتعدي            )  أ  لبناء الس                  : أبنية الثالثي ا بنية،وذلك بعد حذف ا  ]ُليفْع -لَفَع [ ادس  وهي مخسة أ
  : بث واملكث،وهي كما يلي ،كون أفعاله غلبت يف الغرائز والسجايا املوافقة للّزم فقطاخلاص بالالّ

  ... ذَخأَ،  بت، كَ بلَ، طَ لَتقَ: حنو] ُليفع –فَعلَ [بناء 
  ...ى ض، قَقَصد ،  برض: حنو] ُيفْعل –علَ فَ[بناَء
  ... مل، ع لَهِ، ج برِش: حنو] ُيفْعل –فَعلَ [بناء 
  ... عفَ، د ثَع، ب حنم: حنو] ُيفْعل –فَعلَ [بناء 
  . ثَرِو: فعال قليلة حنو أوترد على هذا البناء ] :ُيفْعل –فَعلَ [بناء 

                                                
  .  77ص / املصدر نفسه  : سيبويه )  1
   . 282ص / 1ج/ شرح ابن عقيل  :ابن عقيل )  2
  .  23ص / األلفية : ابن مالك )  3



  

  
  
 

رد بناءًً واحدا هو                     ك و : ي  أبينة الرباعي ارد املتعد           )  ب   -فَعلَلَ [ ما أسلفنا الذّكر،فإنّ للرباعي ا
  . رثَعب: يا حنونا الزما وأحيانا أخرى متعدويرد أحيا ]ُيفَعلل

مزيد حبرف واحد،ومزيد حبرفني،ومزيد                   : وهو على ثالثة أنواع          : ي  أبنية الثالثي املزيد املتعد          )  ج 
  : بثالثة أحرف،وهي كما يلي 

  :ويكون على ثالثة أنواع وهي كما يلي : املزيد حبرف واحد 
ليت             البناء هو التعدية ال اللّ           واألصل يف هذا      ] : ُفْعلي  –أَفْعلَ  [ بناء   ليها   تضاف   زوم،وغالب األفعال ا إ

  ... نَزح، أَ لَزن، أَ جرخأَ: ية حنومتعد تصبحاهلمزة 
  التعدية أصل هذا البناء ية أيضا؛ألنّوغالب األفعال اليت ترد على هذا البناء متعد ]:ُفَعّلي –فَعلَ[بناء

  ... قز،مرش، بقلَّغَ: زوم حنوال اللّ
  زيادة رفيني أنَّ كلّزوم عمال مبقولة الصواألصل يف هذا البناء أيضا التعدية ال اللّ:]ُفَاعلي –فَاعلَ[بناء

  ... عاب، تباقَ، ع ماص،خ لَاتقَ: يف املبىن تصاحبها زيادة يف املعىن حنو
الختصاصهما   ] ُيفْعلّ  -افْعلَّ  [ ، ] ُينفَعل -علَانفَ  [ ين ء ويرد على ثالثة أبينة حلذف البنا            : املزيد حبرفني      

  : زم فقط، وهي كما يلي بالالّ
زم أكثر من املتعدي حنو           فعال قليلة،الختصاصه بالالّ        أ   ومل ترد على بنائه إالّ         ]: ُيفْتعل  –افْتعلَ  [ بناء  

كْاتسب ا ،خطَتف ا ،ى فَطَص...  
  ... سأَّرت،عقَّّوت:ي حنوه يأيت على منواله املتعدر ما جييء عليه الزما،غري أنوأكث]:ُيتفَعل –تفَعلَ [بناء
  ... لَاهج، ت زاوجى، تاطَعت: حنو]: ُيتفَاعل –تفَاعلَ [بناء

 كونه زم فقطالختصاصه بالالّ]عالُّيفْ-افْعالَّ[وهو على ثالثة أنواع حلذف البناء :املزيد بثالثة أحرف
  : اللة على األلوان والعيوب، وسيتم إيرادها كما يلي ق بالديتعلّ
  ... عجرتس،ارفَغتسا: زوم حنو على التعدية أكثر من اللّ ويأيت داالّ] :ُيستفْعل –استفْعلَ [بناء
  ] .ُيفْعوعل –افْعوعلَ [بناء
  ] . ُيفْعوّل –افْعولَ [بناء
ما أصبحا غري مستعملني لصعوبة نطقهما،وجنوح لغة اليوم إىل                ين أّ   ء حظ على هذين البنا      واملال        
السونة بدل الصعوبة واخلشونة،وهذا ما يؤكّهولة والليد أيضا قضية تطورفية ر األبنية الص.  
  



  

  
  
 

    
  
  
  
  
   

  
  : )دراسة تطبيقية (أبنية األفعال من حيث اللّزوم و التعدي : ثانيا 

  : ث اللّزوم من حي )أ
ضح لنا أنّ   يت –الالزمة واملتعدية        -، -املزيدة      اردة و     -انطالقا من الدراسة السابقة ألبنية األفعال                     

بني ورود البناء مستقال،ووروده يف سياق ما،إذ خيرج البناء يف كثري من األحيان                                    اواضح   اهناك فرق    
واملت،ي عن قاعدته األصلية فيتحول الالّزم إىل املتعدعد                ارس خلاصيت التعدواللّزوم       ي ي إىل الالّزم،والد

وسنتعرض للفعل الالّزم املطلق          . ضح له أّا تشمل ظواهر خمتلفة        يت  –الم عليه الس    –يف سورة يوسف    
   غري املقي            ال،مث املقيأو جلر ي د حبروف اجلر ثانيا،والذي اعتربه النحويون من أنواع املتعد                           د حبروف ا

مفعولني دون سبقهما حبرف اجلر،مث             ي إىل مفعول واحد أو         ي املباشر ثالثا؛ أي املتعددبواسطة،مث املتع
  املتعد         ي غري املباشر؛ أي املتعد                 ي إىل مفعول واحد         ي إىل مفعول واحد مع سبقه حبرف اجلر،مث املتعد

لثّ       مع  مباشرة   جلر رابعا،مث حتو               تعلّق املفعول ا لفعل الالّزم إىل          اين بأحد حروف ا ي خامسا     املتعد  ل ا
وحتوزم سادسا ي إىل الالّل املتعد.  

واملقصود به تعبريه عن عالقة ثنائية بني الفعل وفاعله تعبريا مباشرا ،وقد ورد هذا                                :   )1(الالّزم املطلق 
  .بصورة واضحة،وسيتم إيراده حسب تقسيم أبنيته  –عليه السالم –النموذج يف سورة يوسف

  : و حيتوي على :  ارد أبنية الثالثي الالّزم) أ

                                                
) : إبراهيم الشمسان(وس أي من جهود أبو زوم و التعداستفاد البحث يف دراسته ألبنية األفعال من حيث اللّ)  1

ـ  1406/ الكويت  –طبع وتصميم ذات السالسل للطباعة والنشر  /الفعل يف القرآن الكرمي تعديته ولزومه   ـه
 . م  1986



  

  
  
 

وقد ورد على هذا البناء تسعة أفعال الزمة لزوما مطلقا نذكر على سبيل التمثيل                            ]: يفْعلُ  –فَعلَ [ بناء   
وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه                ...   (الواردة يف قوله عز وجلّ            ) اءَ ش  ، عتر ،بهذَ ،افخ(األفعال 
 أَرسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِنا لَه (،)2()...يا بنِي اذْهبواْ فَتحسسواْ من يوسف وأَخيه (،)1()غَافلُونَ

  . )4(…)اءحيثُ يش ا ليوسف في اَألرضِ يتبوأُ منهانِوكَذَلك مكَّ (،)3()لَحافظُون
  املواطن ضمريا مستترا  كلّ ألفعال الالّزمة أّا اكتفت بفاعلها فقط،وقد ورد يفواملالحظ على هذه ا  

الواردة يف        ) ركَ، م  رع، ش صلَخ(وقد ورد على هذا البناء سبعة أفعال نذكر منها ]: لُيفْع –فَعلَ [بناء
أَوحينآ إِلَيه لَتنبئَنهم         و (وقوله أيضا عز وجلّ       ،  ) 5( )... فَلَما استيأَسواْ منه خلَصواْ نجِيا         (قوله عز وجلّ    

 ذَلك من أَنباء الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ(وقوله كذلك ،)6()بِأَمرِهم هذَا وهم الَ يشعرونَ
  .  )7()أَجمعواْ أَمرهم وهم يمكُرونَ

  اَءج ،  ىكَب ( وقد ورد على هذا البناء ستة أفعال الزمة لزوما مطلقا نذكر منها                         ]:  يفْعلُ  –  فَعلَ [ بناء  
صبفَ  ر ،لَص ... (           ّوجل الواردة يف قوله عز)             َكُونباء يشع ماهواْ أَباؤجلُواْ         () 8( )وسةٌ فَأَراريس اءتجو

إِنه من يتقِ ويِصبِر ... ( )10()...خوةُ يوسف فَدخلُواْ علَيه فَعرفَهموجاء إِ()9() ...وارِدهم فَأَدلَى دلْوه
      فَإِنَّ اللّه بِريِصالَ   و     ِسنِنيحالْم رأَج يعض11( )ي ()                    فوسي رِيح ي لَأَجِدإِن موهقَالَ أَب ريالْع لَتا فَصلَمو

  .) 12()أَن تفَندون لَوالَ
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الحظ على هذه األفعال أّا اكتفت بفاعلها،غري أنّ هذا األخري ورد ضمريا مستترا يف بعض                                 وامل      
  .املواطن وامسا ظاهرا يف بعض املواطن األخرى 

 دهِش( : التمثيل  وقد ورد على هذا البناء أربعة أفعال الزمة نذكر بعضها على سبيل                      ]:يفْعلُ –فَعلَ[بناء
وقوله   ، ) 1( ).. أَهلها    قَالَ هي راودتنِي عن نفِْسي وشهِد شاهد من               (عز وجلّ   الواردة يف قوله         ) ... بعلََ 

  . )2()لَحافظُون أَرسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِنا لَه (أيضا
  الوارد)  بُرقَ(ل يف ويرد هذا البناء الزما فقط، وقد ورد يف السورة فعل واحد متثّ]:ُليفع –لَفَع[بناء
  

   .) 3() تقْربون فَإِن لَّم تأْتونِي بِه فَالَ كَيلَ لَكُم عندي والَ (يف قوله عز وجلّ
  : أبنية الرباعي ارد الالّزم ) ب
)   صحصح ( وقد ورد على هذا البناء فعل واحد يف السورة متثل يف الفعل                         ]:  لُلعفَي   –فَعلَلَ [ بناء  *  

  .) 4()...الْحق أَناْ راودته عن نفِْسه حصحص نَاآل العزِيزِ قَالَت امرأَةُ (…الوارد يف قوله عز و جلّ
  : أبنية الالّزم املزيد ) ج

) حلَفْ أَ ( ل يف الفعل   وقد ورد على هذا البناء فعل واحد دلّ على اللّزوم املطلق متثّ                         ]:  يفْعلُ  -أَفْعلَ  [ بناء  
،ويعود هذا  )5()إِنه الَ يفْلح الظَّالمونَ أَحسن مثْوايربّي ُإٍنه  قَالَ معاذَ اللّه... (وارد يف قوله عز وجلّال

ليت             ههذا االستخدام النادر هلذا البناء يف السورة بصفة اللّزوم املطلق كون                              حيتوي على مهزة التعدية و ا
ا يؤكّد صحة ما جاء به اللّغويون          زوم إىل طبيعة التعدي مم         ن طبيعة اللّ   من وظائفها نقل الفعل ارد م           

  .)6( »] ُفْعلي -أَفْعلَ[التعدية من بني املعاين الصرفية األوىل للبناء «حني جعلوا  والصرفيون
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ن هذا ال   زوم،ولك     على التعدية أكثر من اللّ        ا الشك فيه أيضا أنّ هذا البناء يدلّومم]: يفَعّلُ -فَعلَ[بناء
على ذلك الفعل       ج وكنموذ   -عليه السالم     –مينع من ورود بعض األفعال الالّزمة عليه يف سورة يوسف        

  . )1()ثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيتها الْعري إِنكُم لَسارِقُونَ...  (الوارد يف قوله عز وجلّ)  نَذَّأَ(
فإنه مل يرد يف السورة          ، لة هذا البناء على التعدي أكثر من اللّزوم               وانطالقا من دال:]يفَاعلُ-فَاعلَ[بناء

  .على اإلطالق بصفة اللّزوم املطلق 
 ركَ د ا ( : لت يف ت على اللّزوم املطلق متثّ        وقد ورد على هذا البناء ثالثة أفعال دلّ                  ] : يفْتعلُ  -افْتعلَ  [ بناء  

 استبق   ،   كْ االَ ت (           وجلّ  الواردة يف قوله عز)               ةأُم دعب كَرادا ومهنا مجي نقَالَ الَّذاْ    وئُكُم    أَنبأُن      هأْوِيلبِت
لُونس2()فَأَر(،) ِا أَنتمو الذِّئْب ا فَأَكَلَهناعتم ندع فوسا يكْنرتو بِقتسا ننبا ذَها إِنانا أَبقَالُواْ ي نٍ مبمؤ  

  
   )4() نكْتلْ وإِنا لَه لَحافظُونَ فَأَرسلْ معنا أَخانا... (وقوله عز وجلّ أيضا.)3()...ولَو كُنا صادقني نالَّ

للّزوم املطلق،وقد ورد فاعل كلّ                                          ّا اكتسبت طابع ا يضا جيد أ هذه األفعال أ ملتأمل يف  هذه   وا
  .  ائب ، وضمري اجلمع املتكلم األفعال ضمريا مستترا تنوع بني ضمري الغ

ورة أي فعل      مل يرد يف الس        أنه   وبالرغم من اختصاص هذا البناء باللّزوم فقط إالّ                     ]: ينفَعلُ -انفَعلَ[بناء
عبر عن اللزدا حبرف اجلر ، وسيأيت ذكره الحقا يف املقام اخلاص به وم املطلق، بل ورد مقي.  

زوم املطلق،بل ورد         على اللّ    ورة أي فعل دلّ       يرد أيضا على هذا البناء يف الس             مل  ]: يفْعلُّ  –افْعلَّ   [ بناء  
دا حبرف اجلر مقي.   
  .د وليس مطلقا ه لزوم مقيرا عن اللّزوم، ولكنورد هذا البناء يف السورة معب]:يتفَعلُ -تفَعلَ[بناء
لبناء فعال            ]: يستفْعلُ  -استفْعلَ [ بناء   للّزوم املطلق متثّ         ن دالّ   وقد ورد على هذا ا   مصعتسا ( ال يف على ا

 استأَي وجلّ            ) س  عز قوله  يف  ين  د ر ا لو لَقَد              (ا و  يهف لُمتننِي  ي  لَّذ ا  كُنل فَذَ  لَت نفِْسه           قَا عن   هت د و ا ر
مصعت5()...فَاس(،) قَد مهواْ أَنظَنلُ وسالر أَسيتى إِذَا استواْ حب6()...كُذ(  .  
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  : تقييد الفعل الالّزم  
ى د يتخطّ الفعل الالّزم املقي         فإنّ  عالقة ثنائية بينه وبني فاعله،            نر ع زم املطلق يعب     إذا كان الفعل الالّ           
لعالقة إىل ارتباطه ببعض                                      هذه   لسبب يف ختطيه هذه ا لعالقة ليكون جماله أوسع وأرحب،ويعود ا ا

توضيح حركته وسلوكه وحالته  باعتبار أنّ الفعل               ل ظائفها تقييد الفعل بالفاعل       حروف اجلر اليت من و
 تالزمات   و  له من تفريعات يف بعض األحيان           ة فالبد  داخل سياق ما يكتسب حركية ونشاطا،ومن مثّ               

وهذا ما سيتم     ، هذا متحقق ال حمال انطالقا من وظائف حروف اجلر                   يف بعض األحيان األخرى،وكلّ             
  .القسم ا توضيحه يف هذ

  : األفعال اردة ) أ 
ل هذا القيد     د؛و يتمثّ   املقي   م ت على اللّزو    وقد ورد على هذا البناء مخسة أفعال دلّ                 ]:  يفْعلُ  –فَعلَ  [ بناء  

  السياق اخلدهذه األخرية  اليت سرعان ما أصبحت هلا معىن ،ق الفعل الالّزم بأحد حروف اجلريف تعلّ
    ، وسيتمقها باألفعالوختتلف وظيفة هذه احلروف تبعا الختالف تعلّ هلا، بعد ما كانت جوفاء ال معىن

  :توضيح ذلك كما يلي 
* »بوجلّ:» بـ أَد الوارد يف قوله عز)يهاء أَخلَ وِعقَب هِمتيعأَ بِأَودوظيفة حإذ  ،)1()...فَبرف اجلر  
  .يف هذا املقام هي تقييد الفعل من حيث مكان البدء  »بـ« 
فَلَما  ... ( ، ) 2(   )... الَ إِني لَيحزننِي أَن تذْهبواْ بِه           قَ ...   (الوارد يف قوله عز وجلّ          :  »  بـ   به ذَ «  *   

بالْج ةابي غَيف لُوهعجواْ أَن يعمأَجو واْ بِهب3()... ذَه(
 ياذْهبواْ بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِ  ...(، 

نيعمأَج كُملونِي بِأَهأْتا وريصب أْت4()ي(، يف هذه املواطن هي املصاحبة             حإذ وظيفة رف اجلر )حيث    ) 5
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لثّ           حيث دلّ    آلية األوىل وا لثة دلّ          ، انية على اصطحاب يوسف     ت يف ا آلية الثا ت على اصطحاب   ويف ا
   . -المعليه الس -قميص يوسف

  *  » نبني   غَ ز  «        وجلّ   الوارد يف قوله عز)                      نيبنِي ويطَانُ بيزغَ الشأَن ن دعن بوِ مدالْب ناء بِكُم مجو
و ليس حبرف      بظرف  « دذ املالحظ على هذا الفعل أنه قي            إ ، ) 1( )...   يشاء    ربي لَطيف لِّما      إِخوتي إِنّ     

ه الكوفيون من قبيل حروف اجلروقد عد ،حويني     ، ) 2( »اجلراها فهي             .  عكس بقية النا الوظيفة اليت أدأم
              اللة على املكان خاصيطان بني يوسف               ة وأنّ   البينية؛أي الدالم    –الفساد الذي أحدثه الشعليه الس–

  .ألنه منبع كلّ األحاسيس سواء النبيلة أو اخلبيثة  بوإخوته كان مكانه القل
  :د نذكر منها ة على اللّزوم املقيورد على هذا البناء مثانية أفعال دالّ: ]لُيفْع -فَعلَ[بناء

* »بوجلّ :»ا لـ د ني... (يف قوله عزى حتح هننجسلَي اتاْ اآليأَوا رم دعن بم ما لَهدب 3()...ثُم(   
   ي خاصةرف اجلر يف هذا املقام هي امللكية ، وقد أفادت تقييد الفعل من حيث جهة التلقّحإذ وظيفة 

  . حمدد الفعل مقترن مبتلق وأنّ 
 * »صإىل   ب وجلّ           : » ا   عز قوله  يف  رد  لوا من                 (…ا كُن  أَ و  هِنلَي إِ  بأَص  نه دكَي عني   ف تصرِ الَّ  إِ و 

ه،وبالضبط حتديد       هي داللة التوج      )ابص(بالنسبة للفعل »إىل «فالوظيفة اليت أداها احلرف ،)4()َالْجاهلني
  .جها إليهن أي أميل مت"أَصب إِلَيهِن ف "وكما ورد سابقا  ،جهة التوجه

  *  » د وجلّ          :  » على   لَخ الوارد يف قوله عز)              مفَهرفَع هلَيلُواْ عخفَد فوسةُ يواء إِخج5( …)و (
إذ  ، 

  .لة يف هذا املقام هي داللته على تبيان حالة الفاعل وهو يف موقف املواجهة واملقاب »على« وظيفة
 * »دوجلّ:» من  لَخ الوارد يف قوله عز)   داحابٍ ون بلُواْ مخدالَ ت نِيا بقَالَ يابٍ            ووأَب نلُواْ مخادو

  .حيث عبر عن مصدر الفعل املقترن حبركة انتقال الفاعل ،) 6()متفَرقَة
 *»وجلّ: »ى لـ لَخ الوارد يف قوله عز) وسلُواْ ياقْت هجو لُ لَكُمخا يضأَر وهحأَوِ اطْر ـأَبِيكُ   فم... 
 اخللو  " إذ وردت الالّم يف هذا املوطن معبرة عن داللة التخصيص و امللكية،وكما ذكرنا سالفا                                   ، ) 1(   )
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ومن مثة متلّكهم حمبته و        لبقية أبنائه    –عليه السالم     –وصفاء يعقوب    –عليه السالم     –مبعىن إبعاد يوسف     " 
  .دهم ا رتف
  *  » مامسه          : »  على   ر ونَ                      (الوارد يف قوله عزرمضِ ياَألرو اتاومي السف ةن آين مكَأَيو      مها وهلَيع

جلر          ، ) 2( )عنها معرِضونَ    ا هو االستعالء           » على « إذ داللة حرف  نيه       « يف هذا املوطن  أكثر معا وهو 
 ووقوعاحقيقيا مباشرا أ       " على " قد وقع فوقه املعىن الذي قبل            هرور ب   على أنّ االسم ا        استعماال ويدلّ     

  . هو تقييده بقيد مكاين مع وقوعه يف هذا املقام وقوعا جمازيا) رم(ووظيفته بالنسبة للفعل،)3(»جمازيا
قوله  الوارد يف       " على  نم " الدال على االستعالء الفعل       »على «ومن بني األفعال أيضا املقيدة حبرف اجلر 

   حرفـد هذا الفعل بالوقد قي،)4()...أَخي قَد من اللّه علَينا إِنه من يتقِ ويِصبِر وهذَا...  (عز وجلّ
  . للتخصيص وبيان املرتلة الرفيعة »على«
 *  » هوجلّ          :  » بـ   م الوارد يف قوله عز)              ال أَن ر ا لَوبِه مهو بِه تمه لَقَدانَ     وهرأَى ب    هب5( ). .. ر ( 

 وبالنسبة للفعل ه      ووظيفته   " اإللصاق     " املتصل بفعل اهلمّ بالنسبة المرأة العزيز هو               » الباء    « فداللة حرف     
  .بامرأة العزيز لصاقها إتبيان اجتاه حركة امليل و 

  : كرها كما يليوقد ورد على هذا البناء تسعة أفعال الزمة لزوما مقيدا نذ]:ُيفْعل –فَعلَ [ بناء
»على  اَءج« ،»بـ  اَءج« ،»د حبروف خمتلف           إذ املالحظ على    ، »لـ  اَءجه قيةهذا الفعل أن   مم  ى ا أد

دلّ  ، ) 6( ). .. كَذبٍ    وجآؤوا علَى قَميصه بِدمٍ         ... (إىل اختالف الغرض من هذا القيد،ففي قوله عز امسه                   
والغرض    ، " وجاءوا فوق قميصه بدم كذب          ":تقدير اآلية ذ إيف هذا املوطن على الظّرفية  »على«احلرف

وِ من بعد أَن نزغَ              ... (أما يف قوله عز وجلّ       . من هذا القيد هو حتديد مكان الدم               دالْب ناء بِكُم مجو
تي           وخ إِ  نيب و لشيطَانُ بينِي  . ا ..( )7 (             قي نه  أ لفعل  ا ا هذ على  ألول           ،فاملالحظ  ا حبرفني؛فدلّ  على  د 

                                                                                                                                                       
  . 09اآلية )  1
  . 105اآلية )  2
3  (اس حسن عب :509ص /  02ج / حو الوايف الن . 
  . 90اآلية )  4
 . 24اآلية )  5
  . 18اآلية )  6
  .100اآلية ) 7



  

  
  
 

اين ودلّ الثاين على مصدر الفعل، وقد أفاد القيد األول توضيح نوع احلركة،ووضح الثّ                                   ، االصطحاب   
  .مصدر احلركة 

فقد  ،  ) 1( )... قَالُواْ تاللّه لَقَد علمتم ما جِئْنا لنفِْسد في اَألرضِ                 (أما وروده مقيدا يف قوله عز وجلّ                  
  .فاد توضيح الغرض من احلركة االنتقالية كان بغرض التعليل الذي أ

* »خوجلّ          : »لـ  ر فَ   ..    (الوارد يف قوله عزرـو      لَى الْعع هيوأَب ا       ـعدجس واْ لَهرخشِ وإذ  ، ) 2( )... ر
 لفعل   د حرف الالّ    قي لدال على التمليك                )   رخ ( م ا حلركة           مفيدا   يف هذا املوطن وا توضيح بيان اجتاه ا
  . –عليه السالم  –ا ليوسفختصيصهو
 *»رجوجلّ: »إىل  ع الوارد يف قوله عز)...                نِعا مانا أَبقَالُواْ ي وا إِلَى أَبِيهِمجِعا رلُ     فَلَما الْكَين3( )... م( 

  .هنا على مورد الفعل املرتبط بتوضيح اجتاه احلركة »إىل «فقد دلّت
عاقبةُ الَّذين من         كَيف كَانَ     أَفَلَم يِسريواْ في اَألرضِ فَينظُروا             (الوارد يف قوله عز امسه          :  » سار يف   « * 

هِملغلغل يف املكان مفيدة توضيح اجتاه احلركة » يف«تفقد دلّ، )4()قَبهنا على الت.  
 فَيكيدواْ لَك      وتك قَالَ يا بني الَ تقْصص رؤياك علَى إِخ               (الوارد يف قوله عز وجلّ            : »  لـ   اد كَ « * 

   )6( )...األََحاديث تأْوِيلِ من ليوسف في اَألرضِ ولنعلِّمه اوكَذَلك مكَّن..(وقوله أيضا)5(…)كَيدا
  .وختصيصه له بالضبط -عليه السالم -ق الكيد بيوسفمفيدة تعلّ"امللكية"هنا على»م لالّا«تفقد دلّ

  وقد ورد على هذا البناء كثري من األفعال الالّزمة املقيدة  حبروف اجلر نذكر منها ]: ُعليفْ-فَعلَ[ بناء
حتى يأْذَنَ لي أَبِي أَو يحكُم اللّه لي                أَبرح اَألرض         فَلَن ...    (ز وجلّ  قوله ع   الوارد يف      : »  لـ   نَ ذ أَ «  

وهو نيماكالْح ريدلّت على امللكية ويف هذا تقييد ملوافقة السامح أو عدمه هنا "الالّم "إذ ، )7()خ.   
يف هذا »يف «تإذ دلّ،)1()...سنِني فَلَبِثَ في السجنِ بِضع... (الوارد يف قوله عز وجلّ: »يف  ثَبِلَ« *

  .هذا املوطن على االحتواء و حتديد املكان وتوضيح توقف احلركة 
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* »يئمن  س «: وجلّالوارد يف قوله عز)    حِ اللّهون رم أَسيالَ ي هإِن حِ اللّهون رواْ مأَسيالَ تو      مإِالَّ الْقَو 
 هنا على تبيان مصدر الفعل املرتبط بتخصيص الرمحة باهللا عز وجلّ                     » من « ت إذ دلّ    ،   ) 2( )الْكَافرون     

اوتفر ده .  
  : األفعال املزيدة ) ب 

  : د نذكرها كما يلي و قد ورد على هذا البناء ستة أفعال بصفة اللّزوم املقي] :يفْعلُ  –فْعلَ أََ[ بناء
عت     ت إِلَيهِن  ـفَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَ     (الوارد يف قوله عز وجلّ          : » إىل    لَسر أَ « *  ت لَهن  ـوأَ د 

لعزيز   ا خمصصة خلالئل امرأة        على االختصاص؛ألنّ الدعوة كانت               » إىل  «احلرف حيث دلّ،)3(…)متكَأ
  .ة حتديد اجتاه احلركة ومن مثّ

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا                 (الوارد يف قوله عز امسه          : » ى إىل   ح و أَ «  * 
        إِن كُنتآنَ والْقُر        نيلافالْغ نلَم هلن قَبخصيص الختصاص       » إىل    « احلرف    إذ دلّ    ، ) 4( …)مهنا على الت

  .ال غري  –صلى اهللا عليه وسلم–الوحي برسول اهللا 
 ما كَانَ لَنا      واتبعت ملَّةَ آبآئي إِبراهيم وإِسحق ويعقُوب                  (الوارد يف قوله عز امسه          :  »  بـ   ك رشأَ «  * 

هذا املعىن أكثر        ويعد  « ذا املقام على اإللصاق          يف ه  » الالّم   « فقد دلّت   ، ) 5( …)أَن نشرِك بِاللّه من شيءٍ        
  . )6(»معانيها استعماال

حيث  ) 7( )... بي إِذْ أَخرجنِي من السجن           وقَد أَحسن    ...   (الوارد يف قوله عز وجلّ          : »  إىل    نسح أَ «  * 
  .الدال على ختصيص احلركة »إىل«مبعىن »بـ «ورد احلرف

د بواسطة حروف     د ورد على هذا البناء أربعة أفعال عبرت عن اللّزوم املقي                         وق  ]:   ُلفَعي  –فَعلَ [  بناء  
   :خمتلفة نذكر منها ما يلي 
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 * » كَّموجلّ          :  »  لـ   ن الوارد يف قوله عز) َ... و  كا   كَذَلكَّنم          هلِّمعنلضِ وي اَألرف فوسين   لأْوِيلِ      مت
     يثادمليك واالستحقاق وذلك انطالقا من                    يف  » الالّم    « حيث دلّت    ، ) 1( ).. اَألحهذا املوطن على الت

  .مللك مصر واستحقاقه تلك املرتلة –عليه السالم –امتالك يوسف
من اللّه ومن        أَلَم تعلَمواْ أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم موثقًا               ...    (الوارد يف قوله عز وجلّ          : » يف   طَرفَ« *

   ا فَرلُ مقَب   فوسي يف ميف هذا املقام على املوازنة بني تفريطهم يف                » يف  « إذ دلّ احلرف        ، )  2( …)  طت
   .ح هذا القيد اجتاه احلركةمن قبل وتفريطهم اآلن يف أخيهم األصغر،وقد وض–عليه السالم-يوسف

إِالَّ  َّ شداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن         ثُم يأْتي من بعد ذَلك سبع         (الوارد يف قوله عز وجلّ          :  »  لـ   م دقَ «  * 
  .   الدال على انتهاء الغاية »الالّم «د الفعل يف هذا املقام حبرفحيث قي،)3() قَليالً مما تحصنونَ

لبناء فعالن دالّ                ]:   لُاع فَي   –فَاعلَ  [ بناء   لفعل               وقد ورد على هذا ا للّزوم املقيد نذكر منهما ا على ا
  )4( )بِاآلخرة هم كَافرون           إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ الَّ يؤمنونَ بِاللّه وهم              ... (الوارد يف قوله عز وجلّ)نمآ(

  .وحده املخصص للعبادة  الفعل قيدا أفاد التخصيص ؛ ألنّ اهللا عز وجلّ»بـ «إذ قيد احلرف
  :د نذكر منها ت على اللّزوم املقيعلى هذا البناء أربعة أفعال دلّ وقد ورد]:لُ يتفَع –تفَعلَ [ بناء

*»تبوج : »من  أَو لّـالوارد يف قوله عز) كَّنم ككَذَلـِووسياـا لهنأُ موبتضِ يي اَألرف ثُ فيح   
  .مصر  ويكون هذا املكان هو أرض،الفعل تقييدا مكانيا »من«دتقي إذ، )5()...يشاء 
*  »تصدوجلّ: »على  ق الوارد يف قوله عز)... قدصتآ ونلَيع نيقدصتزِي الْمجي إذ ،)6()إِنَّ اللّه   

ليه وهم يف موضع      إ جاءوا     –عليه السالم   –يف هذا املقام على االستعالء كون إخوة يوسف»على«دلّت
  . على خالفه وهو يف موضع استعالء،رضوخ له

 *»توجلّ:» ى عن لَّو الوارد يف قوله عز) فوسلَى يفَى عا أَسقَالَ يو مهنلَّى عوتو  نم اهنيع تضيابو
   هنا على ااوزة ، وقد أفادت اإلبعاد وتغيري جمرى احلركة»عن «إذ دلّت ،)7()الْحزن فَهو كَظيم
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لبناء فعل واحد دلّ على اللّزوم املقي                       وقد   ]: ينفَعلُ  -انفَعلَ  [  بناء    د رغم اختصاصه     ورد على هذا ا
  :بالالّزم فقط ممثّال يف الفعل 

لَعلَّهم يعرِفُونها       وقَالَ لفتيانِه اجعلُواْ بِضاعتهم في رِحالهِم                (الوارد يف قوله عز وجلّ           : » انقَلَب إىل «*
كما    يف هذا املقام على تبيان مصدر الفعل             » إىل  « ت إذ دلّ    ،  ) 1( )يرجِعونَ     هلهِم لَعلَّهم  إِذَا انقَلَبواْ إِلَى أَ         

حت اجتاه حركة الفاعل األفقية وض.  
   :وقد مثل هذا البناء الفعل ]: يفْعلُّ – افْعلَّ[بناء 

 *  » ا بيوجلّ          : »  من   ض ا         (…الوارد يف قوله عز نم اهنيع تضيابو    يمكَظ وفَه نزفقد دلّت    ، ) 2( )  لْح
  .يف هذا املقام على معىن السببية؛ألنّ ابيضاض العينني كان سببه احلزن العميق »من «

  :ومن بني ما ورد عليه الفعل ]:يفْتعلُ -افْتعلَ[بناء
*  »ابأَتوجلّ        :»بـ  س قَالَ  (الوارد يف قوله عز           فَالَ ت وكاْ أَخي أَنلُونَ      إِنمعواْ يا كَانبِم سئتحيث  ، ) 3( )ب
   . ال حتزن بسبب ما كانوا يفعلونه معك:يف هذا املقام على السببية، واملراد »الباء «ت دلّ

  :د ما يليعلى اللّزوم املقي ومن بني ما ورد عليه داالّ]:يستفْعلُ  –استفْعلَ [ بناء
* »استجوجلّالوارد يف قوله ع:»لـ  اب ز) هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاس يعمالس وه   
   يملوجلّ وحده ميتلك                         » الالّم    « تإذ دلّ    ،  ) 4( )الْع جابة   إ يف هذا املقام على امللكية، وذلك ألنّ اهللا عز

  .الداعي، وقد أفاد هذا القيد ختصيص اجتاه احلركة 
* »استأََيا (الوارد يف قوله تعاىل:» ن م سجِيواْ نلَصخ هنواْ مأَسيتا اسمن  «إذ دلّت ، )5()...فَلَم«  

لتبعيض،وكأن االستي                 على ا م  من يوسف    آيف هذا املقا لقيد          –عليه السالم    –س بعض  فاد هذا ا وقد أ
     .توضيح مصدر اتجاه احلركة 

ـّملخ   :ص ـ
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للوظا               لسابق  ض ا أد     بعد االستعرا ليت  لالّزم،ومالحظة                      ئف ا لفعل ا لنسبة إىل ا با  جلر ا حروف ا
العالقات اليت استوجبتها تلك احلروف يتضح أنّ هلذه احلروف وهي ضمن سياق ما دورا كبريا يف                                  

يضاح املعىن انطالقا من حتديدها الجتاه حركة الفاعل،وتوضيح نوع حركته ومصدر هذه احلركة                                    إ 
   :وهذا خمتصر عن وظائفها 

رجع     ، صبا: للتعبري عن تبيان اجتاه حركة الفعل وختصيصها،وقد ارتبطت باألفعال                    " إىل" استخدمت *
 قَلَبنا ،نسى، أَححلَ، أَوسأَر.  

حتديدها      ألداء وظيفيت اإللصاق واالصطحاب وقد أفاد قيدها ختصيص احلركة و                          " الباء    "  استخدمت  * 
  .من،ابتأَس آهب،هم ،جاَء،أَشرك،بدا،ذَ: و قد ارتبطت باألفعال 

ألداء وظيفة ااوزة،وقد أفاد قيدها توضيح تغيري الفاعل رى حركته من احلركة                     " عن"استخدمت *
  . تولَى : املقتربة إىل احلركة املبتعدة حنو 

وحتديد املكان،وقد          ألداء وظيفة االستعالء، وقد أفاد قيدها توضيح حالة الفاعل                        "  على " استخدمت   * 
  .دخلَ، مر،من،جاَء، تصدق :ارتبطت باألفعال 

ألداء وظيفة الظّرفية، وقد أفاد قيدها التعبري عن االحتواء واستقرار احلركة،وقد                                     "  يف "  استخدمت   * 
  .لَبِثَ ، فَرطَ ، سار : ارتبطت باألفعال 

لغرض                  ألداء وظيفة امللكية ،وقد            "  الالّم    " استخدمت    *  أفاد قيدها ختصيص اجتاه احلركة،و توضيح ا
  .استجاب  ،بدا ،خلَى،جاَء،خر،كَاد،أَذنَ،مكَّّن،قَدم: منها و قد ارتبطت باألفعال

لفعل،وتوضيح                                  " من " استخدمت   *  لسببية ،وقد أفاد قيدها تبيان مصدر ا لظّرفية و ا وظيفيت ا ألداء 
  .بيض، استيأَس ايئس، تبوأَ، : عال مصدر احلركة،وقد ارتبطت باألف

: ألداء وظيفة الظّرفية،وقد أفاد قيدها توضيح مكان احلركة،وقد ارتبطت بالفعل                                " بـ  " استخدمت   * 
  . نزغَ 
    :من حيث التعدي  )ب
عرب عن عالقة ثالثية       إذا كان الفعل الالّزم يعبر عن عالقة ثنائية بينه وبني فاعله،فإنّ الفعل املتعدي ي                         

أي أن العالقة تقوم بني الفعل والفاعل واملفعول دون األخذ بعني االعتبار أشكال املفعول وكما قيد                                         
إنّ الفعل املتعدي أيضا يقيد ذه احلروف يف بعض األحيان كون الفعل                           زم حبروف اجلر،ف         الفعل الالّ    

  .و تفريعات تستوجب ذلك  تااملتعدي أيضا كثري الرتوع إىل خلق ترابطات وتالزم



  

  
  
 

لدراسة إىل جزء خاص باملتعدي املباشر إىل مفعول واحد                                        وعلى هذا النحو ميكن تقسيم هذه ا
نه تعد غري مباشر؛أي سبق بأحد حروف اجلر،مث املتعدي إىل مفعولني            ،ولكّواحد  واملتعدي إىل مفعول

  .  بنوعيه  املتعدي املباشر وغري املباشر 
وستتم  ، ر عن تعدية فعله إىل مفعول واحد تعد مباشر         وهو ما يعب:ي املباشر إىل مفعول واحد تعدامل )1

راسة انطالقا من تصنيف األفعال حسب أبنيتها هذه الد.  
* رأبنية اي د املتعد :  

ء   : يفْعلُ  –فَعلَ  [ بنا ل                             ]  ا ا  مباشر يا  تعد ل  فعا أل ا ي  تعد من  ء  لبنا ا ا  هذ على  دلّ  ما  بني  فعل ومن 
رد     ) حفظَ (  لوا وجلّ      ا  عز قوله  د               ...   (يف  ا د زن و نا  خا أَ نحفَظُ  و هلَنا  أَ  ريمن ريٍ    وعلَ بلٌ      كَيكَي  كل ذَ

يا مباشرا دون حاجته إىل واسطة كما هو               يه إىل مفعوله تعد     عن تعد  )  ظَفح ( ر الفعل  ،إذ عب    ) 1( )يِسري 
    : موضح يف الشكل التايل 

  
  اناــظُ أَخــَنحفَ                                      

                                           
        

         اناــأَخحفــظَ                          حنــن   ضمري مستتر                      
       
  مفعول به مباشر  ــل                        فعــل                             فاعـ      
لبناء اثنا عشر              ]: يفْعل  -فَعلَ [ بناء    على التعدي املباشر نذكر منها           تفعال دلّ    ة وقد ورد على هذا ا

اعةُ بغتةً وهم الَ     أَو تأْتيهم الس        أَفَأَمنواْ أَن تأْتيهم غَاشيةٌ من عذَابِ اللّه           (الوارد يف قوله عز وجلّ) تىأَ(
ثالث    املتواتر يف السورة         )  جزى   ( ومن بني األفعال الدالة أيضا على التعدي املباشر الفعل              .)2()شعرونَيَ

  .)3( )وكَذَلك نجزِي الْمحِسنِني...(مرات ذه الصفة وكنموذج عن ذلك قوله عز وجلّ
  :وللتوضيح أكثر نعرض هذا املخطط 
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                                     ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَلو   
                                           

        
          الْمحِسنِنينجزِي                             حنــن   ضمري مستتر                      
       
  فاعـــل                         مفعول به مباشر                          فعــل           
ي املباشر نذكر      وقد ورد على هذا البناء اثنا عشرة فعال عبرت عن معىن التعد                       ]: لُيفْع  –فَعلَ  [ بناء  

الوارد     )  قتَلَ ( وضيح الفعل  ذَكَر، رزق،سجن،شكَا،قَتلَ، أََكَلَ، مس ، وجتنبا لإلطالة نقتصر على ت    (منها 
كما هو موضح يف    ، ) 1( )..   أَبِيكُم    اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه                  (يف قوله عز وجلّ     

     :املخطط اآليت 
                                       

    فــواْ يوســاقْتلُ                                     
  
     

   يوسفأنتم ضمري مستتر                                                      واْــاقْتلُ      
  

  ل                               فاعـل                                  مفعول به مباشرفعـ       
اشر كثري من األفعال نذكر منها الفعل            ي املب   داء بصفة التع    وقد ورد على هذا البن          ] : يفْعلُ -فَعلَ [ بناء  

  عشر كَوكَبا والشمس إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد ...(الوارد يف قوله عز وجلّ)رأَى(
يناجِدي سل مهتأَير رالْقَمأَل(ما نذكر أيضا الفعل، ك) 2()...وأَلِ (قوله عز وجل الوارد يف)ساسو   

      . )3() أَقْبلْنا فيها وإِنا لَصادقُونَ الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها والْعير الَّتي
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ولَما فَتحواْ متاعهم       .. (الوارد يف قوله عز وجلّ  )حتفَ(من بني ما دلّ على التعدي املباشر أيضا الفعلو   
جوتدر مهتاعواْ بِضد هِمواملخطط التايل يوضح ذلك ،) 1()... إِلَي :  

                                     مهاعتواْ محا فَتلَم  
  

             
  مـمتاعه      هـم ضمري مستتر                                         فَتحواْ        

  
  فعول به مباشرم      ل                     ــفاع  فعـل                                  

 *        ي املباشر،وسيتم تصنيفهاحسب                      :  ي  أبنية املزيد املتعدرت عن التعدوتنطوي حتته أفعال كثرية عب
  : أبنيتها 

لتعد        ما   ومن بني   ]: يفْعلُ  –أَفْعلَ  [ بناء      ربكْ ،أَ  لَسر ، أَ  نسح ، أَ  نَ زح أَ  ( األفعال    ي املباشر    مثل داللة ا
الَ إِني لَيحزننِي أَن تذْهبواْ بِه وأَخاف أَن يأْكُلَه                    قَ   (الواردة يف قوله عز وجلّ           )  ... ى لَ د أَ  ، ىفَلْ ، أَ  م ركْ أَ 

وقوله   ، ) 3( )... أَحسن مثْواي     ربّي   ُإٍنه    قَالَ معاذَ اللّه      ...   (وقوله أيضا    ، ) 2( )الذِّئْب وأَنتم عنه غَافلُون          
وقَالَ الَّذي اشتراه من مصر المرأَته                (،وقوله أيضا     ) 4( )... أَيديهن     وقَطَّعن    فَلَما رأَينه أَكْبرنه       ... (كذلك  
  : ايل وضيح أكثر نورد املخطط التوللت، )5()... مثْواه أَكْرِمي

ـْمث رِميـأَكْ                                       ْ واهــ
  
  

  ْ مثْواهضمري مستتر                            أنت                       أَكْرِمي           
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  ر فعـل                             فاعــل                        مفعول به مباش          
الواردة يف قوله ...)غَلَّق ، قَطَّع ،كَلَّم (ومن بني ما ورد على هذا البناء األفعال  ]:فَعّلُي - فَعلَ[بناء

فَلَما رأَينه ... (وقوله أيضا.) 1(…)وغَلَّقَت اَألبواب وراودته الَّتي هو في بيتها عن نفِْسه(عز وجلّ
هنرن أَكْبقَطَّعو لّهل اشح قُلْنو َنهيدفِْسي  ( وقوله أيضا، )2(…)أَينل هصلختأَس ونِي بِهائْت كلقَالَ الْمو

نيأَم نيكا منيلَد موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّم3()فَلَم(  .وضيح أكثر نورد املخطط التايل و للت :                                 
                                   ابواَألب غَلَّقَت  

  
  

      هـي ضمري مستتر                                        غَلَّقَت      ابواَألب   
    

   باشرفاعـــل                      مفعول به م  فعــل                           
اجتبى   ، بعات  ( ومن بني ما ورد على هذا البناء بصيغة التعدي املباشر األفعـال                        ]: يفْتعلُ  -افْتعلَ  [ بناء   

 اددزا (...ّوجل الواردة يف قوله عز) قُوبعيو قحإِسو يماهري إِبآئلَّةَ آبم تعبات(وقوله أيضا،)4()...و 
جي ككَذَلويثادأْوِيلِ اَألحن تم كلِّمعيو كبر بِيك(،قوله أيضا  )5()...ت...تاعبِض هذا ـهن  

 وللتوضيح أكثر نعرض     . ) 6( )ذَلك كَيلٌ يِسري      كَيلَ بعريٍ    ُردتَ إِلَينا ونمري أَهلَنا ونحفَظُ أَخانا ونزداد                     
ايل املخطط الت      :                   ادـندلَـْكَي ُز  

  
  

  كَيلَحنــن ضمري مستتر                                               ُنزداد        
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  مفعول به مباشر    فاعــل                       فعـل                                 
  الفعلوقد ورد على هذا البناء فعل واحد عرب عن التعدي املباشر متمثال يف ]:لُيتفَع –تفَعلَ[بناء 

يوضح    ،واملخطط التايل       ) 1( )توفَّنِي مسلما وأَلْحقْنِي بِالصالحني         ... (الوارد يف قوله عز وجلّ          )  توفَّى  (  
                                         :ذلك 

   ماــمسل يـتوفَّنِ                                   
  
  

ـَوفَّى                      حنــن ضمري مستتر                   اليــاء          ت
  
  

  فاعــل                       مفعول به مباشر  فعـــل                               
  
  
  : املتعدي إىل مفعولني  )2
ولني فيكون األول مباشرا،ويكون             ي الفعل إىل مفع      واملقصود به تعد      : ي املباشر وغري املباشر        تعدامل  * 

الثّاين غري مباشر ؛ أي أنّ الفعل متعلّق به بواسطة حرف اجلر،وقد يكون العكس؛أي تعدي الفعل إىل                       
               ل بواسطة حرف اجلر وتعددراسة هذه الظاهرة يف          يه إىل املفعول الثّاين مباشرة، وسيتم              املفعول األو

   :على النحو التايل  –عليه السالم –سورة يوسف
  : األفعال اردة 

   :ومن بني ما ورد على هذا البناء ]: ُيفْعل -فَعلَ[بناء
 من  أَخيه    قَالَ هلْ آمنكُم علَيه إِالَّ كَما أَمنتكُم علَى              (يف قوله عز وجلّ     : »  على )* +  1( م  + من  أََ « * 

   :ضح ما يلي  ،وانطالقا من هذه اآلية فإنه يت )2()...قَبلُ
   –عليه السالم  –وهم إخوة ليوسف :املفعول املباشر= املأمون 
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   –عليه السالم  –وهو األخ األصغر ليوسف:املفعول غري املباشر= املأمون عليه 
لضمري املنفص      وميكن أن نالحظ أن األمن وقع وقوعا مباشرا                    ق بإخوة يوسف      واملتعلّ   » كم  « لعلى ا

  وقد قيد الفعل–عليه السالم–بينما يتعلّق املأمون عليه وهو املفعول غري املباشر باألخ األصغر ليوسف
       على أبنائه  لتخصيص اللّوم»كم «م املفعول املباشر لتخصيص وقوع األمن،وقد قد»على«باحلرف    

  : ا يلي جدول ملحق ببقية أفعال هذا البناء مباشرة و تبيان فقدانه الثقة فيهم،وفيم
  

الفعل واملفعول 
  املباشر

احلرف واملفعول 
  غري املباشر

  رقمها  اآليــــــــــــــة  داللـة احلــرف

 نأْمعلى  النون+ت +فوساالستعالء و التخصيص  ي  ) فوسلَى يا عنأْمالَ ت ا لَكا ماناأَب11  )..ي  

  51  )...وٍءــمن س ما علمنا علَيه ... (  االستعالء و التخصيص  اهلاء+ على  وٍءس +علمنا 
  96  ) ..تعلَمونََ إِني أَعلَم من اللّه ما ال...(  مصدر الفعل  اللّه+ من  )الذي(ما +أَعلَم

   :ومن بني ما ورد على هذا البناء ما يلي ]: يفْعلُ -فَعلَ[بناء 
*»ج1(م +لَع + (يف « :وجلّ يف قوله عز) هِمالي رِحف مهتاعلُواْ بِضعاج انِهيتفقَالَ ل1()...و( :   

  .وهو البضاعة : املفعول املباشر = اعول 
  .يف رحاهلم : املفعول غري املباشر= اعول فيه 

ا املدخل فيه      مفعوال مباشرا،أم        تن كا " البضاعة   " املدخل وهي      و املقصود من خالل سياق اآلية أنّ                 
وقد   لتوضيح موضع البضاعة      » يف « ، وقد قيّد الفعل باحلرف         ركانت مفعوال غري مباش      " حال  الر  " وهي  

  . » يف« حبرف اجلر" لَخد"ي الفعل مبعىن اإلدخال تعد )لَعج(لوافق ورود الفع
   : )2()الْقَمر رأَيتهم لي ساجِدينوالشمس و... (يف قوله عز وجلّ :» لـ ) + 1(م + رأَى «*

  .هم  :املفعول املباشر وهو = رى الشيء املُ
  .الياء :املفعول غري املباشر وهي= رى له املُ

ـ            " رى املُ  " واملقصود من خالل سياق اآلية أنّ                  ؛أي الشمس      » هم  « وهو املفعول املباشر،واملتعلّق ب
لقمر،و      ليت تعود على يوسف                 له وهو املفعو    "  ى املرَ  " وا  –الم عليه الس   –ل غري املباشر واملتعلّق بالياء ا
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وفيما يلي    . يف هذا املقام هي امللكية، وقد أفاد تقييدها ختصيص اجتاه احلركة      »مالالّ«  ووظيفة  حرف
  :  فعال هذا البناء أجدول ملحق ببقية 

الفعل واملفعول 
  املباشر

احلرف واملفعول غري 
  املباشر

  رقمها  اآليــــــــــة  فداللة احلر

  15 )  .. .يجعلوه يف غَيابة الْجب.. (  حتديد املكان  غَيابة الْجب+ يف   اهلاء+  يجعلُ
  55 )  ...  خزآئنِ جعلْنِي علَىا...  (  االستعالء و االستحقاق  خزآئنِ+ على   الياء+  اجعلْ

ةَ+ علجقَايلِ+ يف   السحلِِ...(  حتديد املكان وختصيصه  رحي رةَ فقَايلَ السع70 .) ..ج  
  30 )..إِنا لَنراها في ضالَلٍ مبِنيٍ   (  حتديد االجتاه  ضالَلٍ+ يف   اهلاء+ نرى 
  36 ) ..حِسنِنيـإِنا نراك من الْم...(  التخصيص و التبعيض  الْمحِسنِني+ من   الكاف+نرى
 فَعشِ+ على  أبويه+ رراالستعالء  الْع  )..أَب فَعرشِـورلَى الْعع هي100 ) ...و  

  104 ) ...رٍـوما تسأَلُهم علَيه من أَج(  االستعالء  اهلاء+ على  هم+ تسأَلْ 

   :ومن بني ما ورد عليه ] : لُيفْع –فَعلَ [بناء
*»1(م +  انَخ + ( امسه يف ق:»بـ وله عز) ...ِبيبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعيل ك1()...ذَل(   :  
  .املفعول املباشر وهو اهلاء = ان خاملُ
  .وهو الغيب : املفعول غري املباشر = ان به خاملُ

ب تفاسري معظم العلماء     حبس –عليه السالم    –واملراد من خالل سياق اآلية أنّ املخان هو يوسف                         
يف هذا   » الباء   « هو املفعول غري املباشر،وقد أفاد حرف                و الغيب    هو  وهو املفعول املباشر، واملخان به             

  .همة عن نفسها ح هذا التقييد الطريقة اليت تريد ا امرأة العزيز نفي التإذ وض ،املقام التعليل
  ذَروه في ـفَ نِني دأَبا فَما حصدتمقَالَ تزرعونَ سبع س (يف قوله عز وجلّ:» يف ) + 1(م + ا رذَ« *

  : )2()...نَسنبله إِالَّ قَليالً مما تأْكُلُو
وهو اهلاء :املفعول به املباشر = وك املتر .  
وهو سنبله :املفعول به غري املباشر = وك فيه املتر.  
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" يف  " د حبرف اجلر    املتعلّق بالزرع قد قي        واملراد من خالل سياق هذه اآلية أنّ املفعول املباشر وهو                            
                   حه املفعول غري املباشر املتعلّق                 لتوضيح املوضع أو املكان الذي جيب أن يترك فيه الزرع، وهذا ما وض

نبل ، وفيما يلي جدول ملحق بأفعال هذا البناء بالس  :  
الفعل و املفعول 

  املباشر
رف واملفعول حلا

  رقمها  يــــــــــــةاآل  داللة احلرف  غري املباشر

  80 ) ..من اللّه قَد أَخذَ علَيكُم موثقًا... (  االستعالء و التخصيص  كم+ على   موثقًا+  أَخذَ
  32 ) ... قَالَت فَذَلكُن الَّذي لُمتننِي فيه (  حتديد موضع الفعل  اهلاء+ يف  الياء+  لُمتن
  86 ) ..بثِّي وحزنِي إِلَى اللّه اإِنما أَشكُو..(  ختصيص و حتديد االجتاه  اللّه+ إىل  ثِّيب+  أَشكُو
 تقَد +هيصمن   قَم +رٍدقَ (  حتديد املكان  بــويصقَم تن ـدم رٍُد ه25 ) ...ب  
قُصن  +نساالستعالء و التخصيص  الكاف+ على أَح  )...سأَح كلَيع قُصصِنالْقَص 03 …) ن  

صقْصعلى  رؤياك+ ت +كتواالستعالء و التخصيص  إِخ  )..كتولَى إِخع اكيؤر صقْص05  ) ..الَ ت  
  76 )..كـالْمل ليأْخذَ أَخاه في دينِ.. (  حتديد االجتاه  دينِ+ يف   أَخاه+ أْخذَيَ

   :عليه ومن بني ما ورد ]: ُيفْعل -فَعلَ[بناء
*»صر1(م + ف+( وجلّ:»عن الوارد يف قوله عز)...اءشالْفَحوَء والس هنع رِفصنل ك1()...كَذَل (  

  .هو املفعول املباشر = املصروف 
  .هو املفعول غري املباشر = املصروف عنه 

بالسوء والفحشاء ، بينما             قواملقصود من هذا االستخدام أن املصروف هو املفعول املباشر و املتعلّ         
حلرف للفعل           –عليه السالم    –ط املصروف عنه وهو املفعول غري املباشر بيوسف              ارتب    وقد أفاد تقييد ا

توضيح ميل اجتاه احلركة وبالتايل تغيري جمراها،وفيما يلي جدول ملحق لبقية األفعال الواردة على هذا                                
  : البناء 

  
الفعل و املفعول 

  املباشر
ول احلرف واملفع
  رقمها  ـةاآليـــــــــ  داللة احلرف  غري املباشر

  20 )...سٍــنٍ بخــوشروه بِثَم(  االستعانة  ثَمنٍ بخسٍ+بـ  اهلاء+ شرى 
رِفصت +نهدالياء+ عن كَي  اوزة و امليلاإلبعاد وا  )..هدي كَينع رِفصإِالَّ تـو33  )..ن  
 فرص +نهداهلاء+ عن   كَي  اوزة و امليلاإلبعاد وا  ) .... هدكَي هنع فرــَص34 ) ...ن  
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  79 )متاعنا عنده  إِالَّ من وجدنا ... (  موضع مكاين  اهلاء+ عند  متاعنا+ وجدنا 
  36  )...بزاـخأَحملُ فَوق رأْسي  ...(  موضع مكاين  رأْسي+ فوق   خبزا+  ُأَحمل

  : األفعال املزيدة 
   :ومن بني ما ورد عليه ما يلي ]: فْعلُي –أَفْعلَ [بناء 

منا الْكَيلُ فَأَرسلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا لَه                 يا أَبانا منِع     . .. (يف قوله عز امسه     »  مع  +  م  +    لَسر أَ « * 
  :  )1()لَحافظُونَ

أخانا :فعول املباشرامل= ل املرس.  
م نون املتكلّ:املفعول غري املباشر = ل معه املرس.  
   ضح أنّومن خالل هذا االستخدام يت د                 املرسل وهو املفعول املباشر املتعلّق باألخ األصغر ليوسف قي

ح لتوضي  » مع « وذلك بواسطة احلرف          –عليه السالم     –ل يف إخوة يوسف     باملفعول غري املباشر واملتمثّ         
آليت       ويتضم  . على اصطحام أخيهم األصغر        –عليه السالم    –ضرورة تأكيد إخوة يوسف          ن اجلدول ا

  : بقية أفعال هذا البناء اليت مل نقف عند دراستها 
الفعل و 

  املفعول املباشر
احلرف واملفعول غري 

  رقمها  ةــــــــاآلي  داللة احلرف  املباشر

متن+ ِيهتمالء و التخصيصاالستع  الكاف+ على   ع  )...تمنِع متيلَيــوع ـْه   06  ) ...كــ
  06 ) ...كَما أَتمها علَى أَبويك من قَبلُ..(  االستعالء و التخصيص  أَبويك+ على   اهلاء+ يتم 
جرن+ من   الياء+ أَخجنِ ...(  حتديد املكان  السجريـــإِذْ أَخ  ننمج100 ) الس  
  12  ) ...أَرسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب...(  االصطحاب  النون+ مع   اهلاء+  أَرسلْ
  66 ..) .مــــلَن أُرسلَه معكُ...(  االصطحاب  كم+ مع   اهلاء+  أَرسلْ
ريف   اهلاء+ أَس +فِْسهفْس..(  االحتواء  ني نف فوسا يهرــِفَأَس88  ) ...ه  
  43  )...أَفْتونِي في رؤياي الْمُألٍ  يا أَيها..(  حتديد موضوع الفعل  رؤياي+ يف   الياء+  أَفْتو
يف   النون+  أَفْت +اتقَرعِ ببا ُفُوسـُيـ..(  حتديد موضوع الفعل  سنأَفْت يقدا الصه46 ) ..أَي  

قبـ   الياء+ أَلْح +نيحالقاإللصا  .الص  ).. حالقْنِي بِالصأَلْحـــو101  ) ...ني  
  25 ..).الْبابِ لَـدىسيدها  وأَلْفَيا ...(  حتديد املكان و املوضع  الْبابِ)+ أمام(لدا   سيدها+ أَلْفَيا
  10 ) ..بـالْجابة ـَوأَلْقُوه في غَي ...(  حتديد املكان و االجتاه  غَيابة الْجب+ يف   اهلاء+  أَلْقُو
عند   الياء+ اذْكُر +كبند..(  حتديد االجتاه و التخصيص  رنِي عاذْكُر بــــر ِ42 ) ...ك  
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  03 ) ...بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ ..(  التخصيص  الكاف+ إىل   هذا+ أَوحينا
  102  ) ...نباء الْغيبِ نوحيه إِلَيكمن أَ .. (  التخصيص  الكاف+ إىل   اهلاء+  نوحي
فامللكية  نـا+ الالّم   الكيل+ أَو  )... فا فَأَوا لَنقدصتلَ و88  ) ...لْكَي  
دبا ..(  امللكية  هم+  ـل  اهلاء+ يهدبي لَمو ـــــلَه77 ) ...م  

  : ما يلي  فيه تقييد املفعول املباشر بغري املباشر ء ومتّومن بني ما ورد على هذا البنا] :يفَعّلُ –فَعلَ[بناء
 * » جهوجلّ     :  »  بـ  +  م  +    ز يف قوله عز)      هزها جلَمونِي بِأَخٍ لَّكُم           ــوقَالَ ائْت مازِههم بِج    نم

1() ...أَبِيكُم( :  
ههم :وهو :املفعول املباشر=زون فا.  
هجهازهم :املباشر وهواملفعول غري = زون به ا.  
   الم–ق بإخوة يوسفح هذا االستخدام مدى االرتباط بني املفعول املباشر املتعلّوقد وضعليه الس–  

 »الباء   « وبني املفعول غري املباشر املتمثل يف جهاز إخوة يوسف، ويعود هذا االرتباط إىل وظيفة حرف                       
  . زوا بههّن مبا جيإذ عملت على تقييد استعانة اهز

لَكُم    ه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولَت        ـِوجآؤوا علَى قَميص         (يف قوله عز وجلّ      : »  لـ  +  م + سولَ « *
  : ) 2() ... أَنفُسكُم أَمرا

  .األمر :املفعول املباشر و هو = املسول 
  . كم :واملفعول غري املباشر وه: املسول له 

تزيني النفس ألفعال السوء            املرتبط بكثرة    ) لَوس(التفاسري على داللة الفعل وانطالقا من اتفاق معظم   
 –عليه السالم    –واخلاص هو اآلخر بكذب إخوة يوسف              " األمر   " ل يف  د ارتبط املفعول املباشر املتمثّ          فق 

بيهم وتزييفهم حقيقة ما فعلوه للتخلّ            غري املباشر واملتمثّ             على أ أخيهم باملفعول  لض   ص من  مري ل يف ا
 بغية التأكيد على امتالك أنفسهم لكلّ           -عليه السالم    -واملتعلّق هو اآلخر بإخوة يوسف           " كم "  املنفصل  

وفيما يلي جدول ملحق بأفعال هذا البناء .وء أفعال الس :  
الفعل و املفعول 

  املباشر
احلرف و املفعول غري 

  رقمها  اآليـــــــــــــة  داللة احلرف  املباشر

  83  ) ...لَكُم أَنفُسكُم أَمرا بلْ سولَت ...(  امللكية  كم+ لـ  أمرا+ سولَ
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لِّمعمن الكاف+ي+يثادأْوِيلِ اَألحالتبعيض ت  ).. يثادأْوِيلِ اَألحن تم كلِّمعي06 ) ..و  
لِّمعمن اهلاء+  ن+يثادأْوِيلِ اَألحالتبعيض ت )...هلِّمعنلن وأْوِيلِ مت يثاد21 .) ..اَألح  

تلَّممن  الياء+ ع+يثادأْوِيلِ اَألحن...( التبعيض  تنِي متلَّمعو يثادأْوِيلِ اَألح101 ) ...ت  
أْتببـ  كما+ ن +هأْوِيلإِالَّ ...(  موضوع الفعل  ت قَانِهزرأْوِيل تا بِتكُمأْتبـِن37 ) ...ه  
  15 )وأَوحينآ إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم هذَا..( موضوع الفعل  أَمرِهم+  بـ هم+ تنبّئن 

ّببـ   النون+  ئْن +هأْوِيلموضوع الفعل  ت )..ِسنِنيحالْم نم اكرا نإِن هأْوِيلا بِتئْنب36  )ن  
  45  ) ...أُنبئُكُم بِتأْوِيله فَأَرسلُون ناْأَ...  ( موضوع الفعل  تأْوِيله+ بـ  كم+ أُنبئُ

وضيح، ويتضمن اجلدول امللحق بالبناء ما              وسنكتفي بذكر مثال أو مثالني للت          ] :  لُفَاعِ ي  -فَاعلَ  [بناء 
ي املباشر وغري املباشر يف نفس الوقت             على التعد    مل نقف عنده، ومن بني ما ورد على هذا البناء،ودلّ            

  : يلي  نذكر ما
   : )1()لَخاطئني قَالُواْ تاللّه لَقَد آثَرك اللّه علَينا وإِن كُنا (يف قوله تعاىل:  »على) + 1(م+ رثََآ«*
  .الكاف :املفعول املباشر = ر ؤثِّاملُ
  .نون املتكلم :املفعول غري املباشر = ر عليه ؤثََّاملُ

 –عليه السـالم    –ق بيوسف ر وهو املفعول املباشر املتعلّ         املؤثّ    ويتضح من خالل هذا االستخدام أنّ                 
ى وظيفة االستعالء بتقييده        الذي أد     » على « احتاج إىل توضيح على من يقع هذا التفضيل،فكان احلرف       

ور  يا هذا الد     مؤد  –عليه السالم    –قة بإخوة يوسف    املتعلّ  " نون املتكلم    " املفعول املباشر بغري املباشر،وهو           
ويف تفضيل      ومكانة إخوته      –عليه السالم    –ة توضيح الفرق بني مكانة يوسف        لتقييد بغي  وقد مت هذا ا      

  : وفيما يلي جدول ملحق بأفعال هذا البناء .ر عليه إعالء له على املؤثََّاملؤثَّر 
املفعول الفعل و

  املباشر
احلرف واملفعول 

  رقمها  اآليــــــــــــة  داللة احلرف  رغري املباش

تيمن   الياء+  آت +لْكاالحتواء و االستحقاق  الْم  ) تيآت قد بـــرالْم نــين م101  ) ...لْك  
  69 )..ولَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيه أَخاه(  حتديد اجتاه احلركة  اهلاء+ إىل  أخاه+  آوى
  99 ) ...مصر وقَالَ ادخلُواْ ه أَبويهآوى إِلَي...  (  حتديد اجتاه احلركة  اهلاء+ إىل  أبويه+  آوى

  : ومن بني ما ورد عليه ما يلي ]: يفْتعلُ –افْتعلَ [بناء 
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* »اشت1(م + ى ر + ( وجلّ    : » من يف قوله عز)                    يأَكْرِم هأَترمال رصن مم اهرتي اشقَالَ الَّذو    اهثْوم 
ا أَوننفَعى أَن يسا علَدو ذَهخت1( )ن( :  

  .اهلاء  :املفعول املباشر وهي= املشترى 
  .مصر :املفعول غري املباشر هي = املشترى منه 

حلرف                        لتركيب عن قيد مكاين أوجبه ا هذا ا رى وهو املفعول      املشت   نّ أ انطالقا من     » من  « ويعرب 
ملتمثّ     ملباشر ا لس   –ل يف يوسف  ا ملتمثّ        رى منه،وه     واملشت   –الم عليه ا ملباشر ا ملفعول غري ا يف مصدر   و ا ل 

هذا هو تبيان مكان ومصدر الفعل  راء ، وهي مصر والغرض من كلّالش.  
ـ )+  1( م +    ت دتع أَ «  *  وأَعتدت لَهن        فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن         (يف قوله عز وجلّ     : »  ل

  :) 2()..متكَأً
ديء املعتاملفعول املباشر و هو =  الش:كأ املت.  

له  املعتد =مرياملفعول غري املباشر و هو الض:هن .  
ـ « د حبرف اجلر    كأ قد قي  املت  وقد اتضح من خالل هذا التركيب أن املفعول املباشر املتمثل يف    بغية  » ل

  العزيز  ل يف خالئل امرأةمثّتوضيح ملن أعد هذا املتكأ بالضبط،وهذا ما فسره املفعول غري املباشر املت
  .إىل مفعولني  مل يرد على هذا البناء فعل متعد:]يتفَعلُ –تفَعلَ[بناء 
   :ا ورد عليه ما يلي ومم: ]يستفْعلُ –استفْعلَ [بناء 

* »استفَغ1(م +ر+( وجلّ:»لـ الوارد يف قوله عز) الَن رفغتا اسانا أَبقَالُواْ ي        نيئاطا خا كُنا إِننوب3( )ذُن( 
:   

  .الذنوب :املفعول املباشر األول وهي = الشيء املستغفَر 
  .نون املتكلم :املفعول به غري املباشر وهي = املستغفَر له 

 –عليه السالم    –ق بذنوب إخوة يوسف       ومن خالل هذا التركيب يتضح أنّ املفعول املباشر،واملتعلّ                         
  على امللكية وذلك لتخصيص ملن طُ          الدالّ    » م الالّ  « ف د حبر قد قيمنه هذه املغفرة وم        ل تمثّة ال ميكن     نب
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اصة بإخوة يوسف     ـاخل  » منون املتكلّ    « للمفعول املباشر أن يستغين عن املفعول غري املباشر،واملتمثّل يف     
-المعليه الس–  
*»استخر1(م+  ج + ( وجلّ:»من الوارد يف قوله عز) دفَبثُم يهاء أَخلَ وِعقَب هِمتيعا أَ بِأَوهجرختاس   

يهاء أَخن وِع1()م(  :  
  .وهي اهلاء :املفعول املباشر = املستخرج 

  . وهي من وعاء أخيه: املفعول غري املباشر= املستخرج من 
واليت أفاد      » من  « ك باحلرف    صواع املل      العائد على     » اهلاء   « وقد قيد املفعول املباشر املتمثل يف الضمري              

  األصغر األخ وعـاء  ل يفتقييدها تبيان مصدر الفعل،وهذا ما أوحى به املفعول به غري املباشر،واملتمثّ
  :وفيما يلي جدول ملحق بأفعال هذا البناء –عليه السالم –إلخوة يوسف

الفعل و 
  املفعول املباشر

احلرف واملفعول 
  رقمها  ةـــــاآليـــ  داللة احلرف  غري املباشر

  54  ) ..ونِي بِه أَستخلصه لنفِْسيوقَالَ الْملك ائْت(  امللكية  نفسي+  ـل  اهلاء+ صلختسأَ
  98  ) ...ر لَكُم ربيــقَالَ سوف أَستغف...  (  االختصاص  كم+  ـل  يبّر+  ُرفغتسأَ

  : ص ـّـملخ
لألفعال اردة املتعدية تعد مباشر وغري مباشر يف نفس الوقت يتضح                      من خالل الدراسة السابقة                

أنّ األفعال تعدت يف بعض األحيان إىل مفعول مباشر ومفعول غري مباشر،إذ يسبق املفعول حرف من                           
جلر،ووجود هذه احلروف                  بالغية كثرية،وكما هو          امل يكن دون غرض،بل أدت أغراض                  حروف ا

يقع عليه فعل الفاعل، بينما املفعول غري املباشر فال يقع الفعل عليه مباشرة،بل         معروف فاملفعول هو ما 
يقع بواسطة وسائط تكون سببا للفعل يف بعض األحيان،أو مصدرا له،أو حتديدا الجتاه حركته وسيتم                    

  : اختصار هذه العالقات كما يلي 
ح مصدر  باشر باملفعول املباشر توض      عالقة املفعول غري امل         واملراد من ذلك أنّ          : العالقة املصدرية          * 

   :ذلك تبين الفعل الذي وقع على املفعول املباشر،واألمثلة 
  .وضح مصدر العلم الذي أخذ " من اهللا:"فاملفعول غري املباشر » ونَمن اَهللاِ ما الَ تعلَم ُأَعلَم «
  . رٍبُد نم ُهيصمأي أخذت قَ »رٍ بُمن د ُقَدت قَميصه «
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واملقصود ا أنّ املفعول غري املباشر هو أداة الفعل اليت يتم ا،وقد مثّل هذه العالقة                                   : العالقة اآللية       * 
  : الدالّ على االستعانة، ومن بني األمثلة " الباء"حرف 

  .من أداة ووسيلة لشرائه جعلوا الثّأي » بِثَمنٍ بخسٍ  ُشروه« 
  : مثل"الباء"املفعول غري املباشر موضعا ومكانا للفعل،وحيدد حبرفواملراد به أن يكون :موضع الفعل*
موضع ومكان صواع      –عليه السالم    -العائدة على األخ األصغر ليوسف           " فعنده  " »   ُوجدنا متاعنا عنده «

  .امللك 
  وضع اخلبز ؤية موضع ومكان لالعائد على رائي هذه الر" ففوق رأسي"» بزا فَوق رأْسي خ ُأَحمل«

  :كما هو ممثّل يف " يف"كما يأيت املفعول غري املباشر الدالّ على موضع الفعل أو مكانه بعد حرف اجلر
   .–عليه السالم –مي فيه يوسفُموضع ومكان ر" فغيابة اجلب" »بِ في غَيابة اجلُ ُوهيجعلُ«
» هيلِ أَخحي رةَ فقَايّلَ السعج «"ع وضع فيه صواع امللك موض"حلفالر.  
 ين لألخ األصغر ليوسف      ي اه الد   مفاده حتديد االجت        " فدين امللك    "   » يفِ دينِ املَلك      ُذَ أَخاه   ليأْخ  ما كَانَ     « 
–المعليه الس– .  
  .وم هي موضع اللّ–عليه السالم –فاهلاء العائدة على يوسف» ننِي فيهمتن الَّذي لُفَذَلكُ«
  د امتالك املفعول املباشر ألمر ما كما هو واملراد به أن املفعول غري املباشر حيد:الك الفعل عالقة امت*

   :ل يف ممثّ
»أَريتهيلِ م اجِسدأي ساجدين من أجلي  »ين.  
ما وقع من املفعول املباشر            واملراد ا أنّ املفعول غري املباشر يتحمل               : عالقيت االستعالء والتخصيص        * 

  : حق هلذا اإلعالء كما هو ممثّل يفعلّق الفعل املستوخيصص ت
لقَصصِ      ُصنقُ  ُنحن «  ا  نسأَح  كلَيملتمثّ        » ع غري املباشر ا لضمري   فاملفعول  لك  " ل يف ا على     " اف ا ئد  لعا ا

   .  حتمل نزول أفضل القصص عليه،وقد خصص له هذا ألنه يستحق ذلك –عليه السالم–يوسف
  .أي يقع املوثق عليهم وهم املتحملون له » ثقًا م موأَخذَ علَيكُ« 
»س نم هلَيا عنملا عوء على يوسف» وٍء مأي ال يقع الس–المعليه الس–   
   "أبويه"ما وقع من املفعول املباشر"على العرش"أي يتحمل املفعول غري املباشر»رفَع أَبويه علَى العرشِ «
قصود بذلك أنّ املفعول غري املباشر هو الذي حيدد اجتاه املفعول املباشر و احلرف                             وامل   : عالقة االجتاه       * 

  : كما هو ممثّل يف " إىل"الذي حيدد هذه العالقة هو 



  

  
  
 

  .أي اجتّه بالشكوى إىل اهللا » و بثَّي إِلَى اِهللا أَشكُ« 
   : ل يفثّممتقييد اجتاه املفعول املباشر كما هو " يف"كما ميكن حلرف اجلر

» الَلٍ ما يفِ ضاهرا لَنإِن الل املبني » بِنيأي سلكت سلوكا يف اجتّاه الض.  
  واملراد ا أن املفعول غري املباشر يبعد املفعول املباشر ويغري جمرى حركته  ويكون : عالقة اإلبعاد *

  : كما هو ممثّل يف " عن"هذا القيد بواسطة حرف اجلر
  .أي لنبعد عنه السوء » وَء سال ُلنصرِف عنه« 
  .أي أبعد الكيد » ن كَيده ُفَصرف عنه« 
  »هدكَي يّنع رِفصإِالَّ ت و أي األمل يف إبعاد الكيد » ن.  

لسابق لألفعال املتعدية إىل مفعولني تعد مباشر،وغري مباشر يتضح أنّ                                     ض ا ومن خالل االستعرا
طن األخرى فقد يتقدم غري                              املباشر يف بع     ض األحيان يتقدم على غري املباشر،والعكس يف بعض املوا

املباشر على املباشر،ويرجع هذا االستخدام بالطّبع إىل بالغة األسلوب القرآين اليت تفرض يف كثري من                            
ا يف السورة      األحيان اخلروج عن املألوف،وكما أسلفنا الذّكر يف اجلزء اخلاص باألبنية املزيدة،و دالال             

هذه املعاين هو املعىن املعجمي،مث املعىن الصريف                                     لفعل املزيد يتضمن معان عدة،وبداية  مث املعىن    ، أنّ ا
لسياقي     لغ يف                                 . ا ثر با أ ا األمر  هلذ حمددا،وقد كان  معىن  بينها لتشكل  املعاين تتداخل فيما  هذه  كلّ 

إذ يكون املفعول املباشر مفعوال ألحد معاين الفعل املزيد                     الدراسة املتعلّقة باملفعول املباشر وغري املباشر،    
كاجلعل مثال، ويكون املفعول غري املباشر مفعوال مستخلصا من املادة املعجمية للفعل ارد قبل إضافة                   
حروف الزيادة له،مع إضافة معىن حرف اجلر مع الضمري امللحق به،وسيتوضح ذلك بذكر ما ورد من                    

  : األفعال 
» ا أَرانا أَخنعلْ مال »سأي اجعل أخانا مرس .  
 »يموّه ُتتمُنِع  كلَيأي جعل نعمته تامة »ع.  
»ي من السنجرإِذْ أَخ نسأَح جا »جنقَدأي جعلين خمر.  
  . أي جعلك مفضال »علَينا  َُآثَرك اهللا« 
  . أي جعل أخاه يأوي » َُآوى إِلَيه أَخاه« 
 »لَكُس لَتفُوأَن ا سكُمرأَم ال »مأي جعل األمر مسو.  
 »يلَّمع يثادأْوِيلِ اَألحت نم ا » كلَّمأي جعلك مع.  



  

  
  
 

 »أْتبكُنهأْوِيلا بِتأي جعلتكما منبآن » م.  
  . أي جعله مستخلََصا » لنفِْسي ُأَستخلصه« 
  . أي جعلها مستخرجة » خيهاستخرجها من وِعاِء أَ« 
  ة حروف اجلر املباشر بواسط أما بالنسبة للعالقات املستخلصة من وقوع املفعول املباشر على غري  

  : فتشمل ما يلي 
أي أنّ املفعول املباشر يصطحب املفعول غري               "  مع "  وميثّل هذه العالقة احلرف          :  عالقة االصطحاب      * 

  : املباشر كما هو ممثّل يف 
  .أي اجعله مصطحبا معنا » معنا  ُرسلْهأَ« 
  .أي لن أجعله مصطحبا معكم » م معكُ ُرسلَهُلَن أ« 
ـ " وميثّل هذه العالقة احلرف           :  عالقة امتالك الفعل        *  أي أنّ املفعول غري املباشر حيدد من ميتلك               "  ل

  :  بالضبط وحيدد املفعول املباشر ماذا ميتلك كما هو ممثّل يف 
  . –عليه السالم –فالكيل من أجل إخوة يوسف» أَوف لَنا الكَيلَ « 
  . –عليه السالم –فاألمر املزين هو من أجل إخوة يوسف» م أَمرا سكُم أَنفُسولَت لَكُ« 
  .أي جعله العزيز مستخلصا من أجله » لنفِْسي  ُأَستخلصه« 
لفعل   *  املباشر موضعا للفعل فيبني مكان املفعول املباشر والذي                 حيث يكون املفعول غري        :   موضع ا

ـ " يؤدي وظيفة تقييد املفعول غري املباشر هو احلرف         كما هو   " لدا  " و يف بعض املواطن بـ         "  يف " أو   "  ب
  : ممثّل يف 

 »ُونِي يفِ رأَفْت اييؤ «موضع لإلفتاء ى ؤُفالر .  
 » ابا البا لَدهدّيا سموضع لاللفاء فالباب » أَلْفَي.  
  : موضوعا للفعل مثل " الباء"ويكون املفعول غري املباشر يف غالب األحيان بعد : موضوع الفعل *

 »أْتبكُن هأْوِيلا بِتم «هو تأويل األحاديث  ؤنبموضوع الت.  
 » لَتهئَنّبذَا      نه مرِهبِأَم م «    يوسف  هو األمر،ويتعلّق هذا األمر برمي               ؤ بموضوع التن–   يف –الم عليه الس

وتذكريهم يف يوم ما مبا فعلوه ، اجلب.  
 »هأْوِيلا بِتئْنّبه حامل اخلبز فوق رأسه » نموضوع التنبؤ هو تأويل رؤيا رائي يف منامه أن.  
  : حيث يكون املفعول غري املباشر جزءا من املفعول املباشر مثل :عالقة التبعيض  *



  

  
  
 

 »نهللَّمُع ت نيثْ مادأي نعلّمه بعضا من تأويل األحاديث »أْوِيلِ اَألح.  
  .أي علّمته بعضا من تأويل األحاديث »علَّمتنِي من تأْوِيلِ اَألحاديثْ « 
القة احلرف    ـأي أنّ املفعول غري املباشر يوضح اجتاه املفعول املباشر ويوضح هذه الع        : عالقة االجتاه *
    :كما هو ممثّل يف " إىل"
  .حنوه  –عليه السالم –أي اجتّه األخ األصغر ليوسف» َُآوى إِلَيه أَخاه «
 » هيوأَب هى إِلَيالم –أي اجتّه والدا يوسف»َآوحنوه  –عليه الس.  
  : أي أنّ املفعول غري املباشر خيصص أكثر ما يقع من املفعول املباشر حنو : عالقة االختصاص*

  .أي خنصص أحسن القصص لك »أَحسن القَصصِ علَيك  ُصنقُ« 
 » فوسرفغتي لَكُ أَسّبر م«ص لكم مغفريت بدعائي لريبأي أخص .    
   :ح احتواء املفعول غري املباشر فيه مثل أنّ املفعول املباشر يوضأي : عالقة االحتواء  *

 »ا يهرفَأَسُف وس فِْسهي نلتهمة،ومل يشأ إبداءها أي احتوت نفسه ا»ف.  
  : أي أن املفعول غري املباشر يوضح مدى استحقاق املفعول املباشر ألمر ما مثل : عالقة االستحقاق *

   .امللك ألنه يستحق ذلك  –عليه السالم –أي أنّ اهللا عز وجلّ منح ليوسف»لْك َآتيتنِي من املُ« 
  : التعدي املباشر إىل مفعولني   *

ولني مباشر وغري مباشر دون سبق أحدمها حبرف            عهو تعدي الفعل إىل مف:واملقصود ذا املصطلح     
  .اجلر مبعىن جند مفعولني منصوبني متتالني 

تضح من خالل دراستنا أنّ السورة مل حتتو على أفعال كثرية من هذا النحو مقارنة مع                                          وقد ا
ء املتع              مباشر،سوا إىل                          املتعدية تعديا غري  ض يف هذا القسم  ثنني،وسوف نتعر إىل ا إىل واحد أو  دية 

األشكال اليت جاء عليها هذا التعدي،إذ تعدي هذه األفعال ليس على حنو واحد،ذلك أنّ معظمها مل                                     
   :توضع متعدية يف األصل،بل تركيبها يف سياقاا املختلفة جعلها على ذلك النحو 

،فيكون أحد املفعولني جارا           ) 1( » النصب على نزع اخلافض        « ى ويسم  :  التعدي حبذف حرف اجلر          ) 1
                 ى إليه إالّ بواسطة حرف اجلر،ويعود سبب هذا احلذف                    وجمرورا ألنّ بعض أفعال هذا النمط ال يتعد

إىل حاجة التركيب إىل ذلك،ومن مثّة يظهر لنا ألول وهلة أنّ الفعل متعد إىل مفعولني صرحيني،وهو                                     
   :على هذا النمط ما يلي–عليه السالم–يف سورة يوسفغري كذلك،ومما ورد 
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اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا             (الوارد يف قوله عز وجلّ          )  طَرح  ( وقد مثّله الفعل       ]: يفْعلُ  –فَعلَ  [ بناء  
هجو لُ لَكُمخي ى إىل مفعولني اثنني     )1()..أَبِيكُمه تعدل         ،واملتأمل يف هذا الفعل جيد أنمتثّل املفعول األو

غري أنه وانطالقا من         " أرضا   " ومتثّل املفعول الثّاين يف         –عليه السالم    –العائد على يوسف     "  اهلاء   " يف ضمري  
لفعل     نّ ا حرف                          ) طَرح  ( أ هوحذف  فقد يكون سبب تعديه إىل مفعولني  واحد،  إىل مفعول  ى  يتعد

نصبت على الظرفية أي       " أرضا   "  نعترب ،ومن هنا     " اطرحوه على األرض         " فيكون تقدير اجلملة      " على " اجلر
خلافض       ـ  616ت "( العكربي   " يقول  . على نزع ا ب      ) ه ن إعرا أرضا،ظرف     : قوله تعاىل   « : " أرضا  " بشأ

عن األفعال اليت ترد         " سيبويه " ،و يقول     ) 2( » ال يتعدى إىل اثنني       ) رح طَ ( ه؛ألنّ   ب إلطرحوه،وليس مبفعول          
أصلها يف االستعمال فلما حذفوا           ان هذا   وك  ، ...أّا أفعال توصل حبروف اإلضافة «على هذه الكيفية 

  . )3(»حرف اجلر عمل الفعل 
أَما     (الوارد يف قوله تعاىل         )  أَسقَى ( متضمنا حذف حرف اجلر الفعل    هومما ورد علي]: يفْعلُ –فْعلَأََ[بناء

هبي رقسا فَيكُمدا أَحرمى إىل مفعولني             )4()...خل           ، إذ املالحظ أنّ الفعل تعداثنني مباشرين؛متثّل األو
فعل إىل مفعولني إىل حذف حرف          ويعود سبب تعدي ال       " مخرا   " ومتثل الثّاين يف لفظة        " ربه  " يف لفظة   

  " .فيسقي ربه باخلمر"فيكون تقدير اجلملة "بـ "راجل
  الفعل ومن بني ما ورد على هذا البناء متعديا إىل مفعولني مباشرين أصل واحد منهما جار وجمرور

ل إذ متثّ   ، ) 5( )سنِني  فَأَنساه الشيطَانُ ذكْر ربه فَلَبِثَ في السجنِ بِضع     ...(الوارد يف قوله عز وجلّ)أَنسى(
      صل بالفعل    " اهلاء   " ل يف ضمري  املفعول األوى  ( املتسم     " ذكر  " ومتثّل املفعول الثّاين يف         ) أَنمع مالحظة تقد

ويعود سبب تعدي هذا       ، ثّاين للتركيز على من كان سبب هذا النسيان       عن املفعول ال"الشيطان "الفاعل 
جلر  حرف   ف  ذالفعل إىل مفعولني رغم تعديه يف أصله إىل مفعول واحد إىل ح                         فيكون تقدير     " عن " ا

  .؛ أي جعله يغفل عن ذكر ربه "فأنساه الشيطان عن ذكر ربه"اجلملة 
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لفعلني                ثنني،فقد يكون سبب           ) أَنسى  ( و ) ى أَسقَ ( ومما سبق وبتمعن أكثر يف تعدي ا إىل مفعولني ا
ئهما على مهزة        « إىل   اتعديهما راجع      لنقل  " احتوا إذ تعمل هذه األخرية على نقل الفعل الالّزم إىل                    " ا

ي    ملتعد على    ا متعد                و ىل  إ حد  ا و من  ي  ملتعد ا م   نقل  ىل  لني إ على        . ) 1( » فعو حظ  لو ما ا  هذ
ومها متعديان إىل مفعول واحد وبعد               ) نسى ( و ) سقَى( يادة   إذ أصلهما قبل الز      )  أَنسى  ( و ) أَسقَى ( الفعلني  

  .زيادة اهلمزة أصبحا متعديني إىل مفعولني ، وهذا هو التقدير الصحيح 
مفعولني مباشرين أصل واحد منهما           إىل  ومن بني ما ورد على هذا البناء متعديا     ]: يفَاعلُ –فَاعلَ[بناء

ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْما وعلْما وكَذَلك               ... (له عز وجلّ   الوارد يف قو       )  َآتى  ( جار وجمرور الفعل        
    ِسنِنيحزِي الْمجا َ         ...   (، ) 2( )نكِّينس نهنم ةداحكُلَّ و تآت3( )... و ( ،)   ...    هوا آتفَلَم    مقَهثوقَالَ    م    اللّه 

لى هذا الفعل مع اختالف وروده أنّ تقدير مفعوله األول يكون                        ، فاملالحظ ع )4()علَى ما نقُولُ وكيلٌ
ومن   " موثق    ينا سكّ-حكما :" ويكون مفعوله الثاين أيضا كما يلي           "  له -لكلّ  -له:" على الترتيب التايل       

 ُها لَ  وت ا آَ ملَفَ " ، " اينكَّس نهنم  ة داح  و  لَّكُل  تت آَ " ،و  " امكْح  ُها لَ نيت آَ : " مثة يكون تقدير اآليات كما يلي           
 مو قَثهم "                                 يه إىل مفعولني يعود إىل حذف حرف اجلر،وقد يعود السبب إىل  وهذا إذا اعتربنا سبب تعد

ريف لبنائه إذ من معانيه األساسية التإيراده يف موطن آخر املعىن الص عدية،وقد يعود إىل سبب آخر سيتم  
2 (  لتعد آخر          ا معىن  ما  فعل  معىن  بتضمني  لنحو        وه  : ي  ا عليه  طلق  أ ما  ا  ن  ذ لتضمني   " مصطلح  يو ا

ى ذلك   قد يشربون لفظا معىن لفظ فيعطونه حكمه و يسم            « : وقد ورد يف املغين أنّ العرب              " النحوي   
اعلم أنّ الفعل إذا كان مبعىن  فعل آخر                «  :  توضيحا كافيا حني قال      "    ابن جين   "حهووض ،)5(»تضمينا

       فإنّ   ى حبرف و اآلخر بآخر         وكان أحدمها يتعد،      حلرفني موقع صاحبه           العرب قد تت سع فتوقع أحد ا
  .    )6(»معه باحلرف املعتاد مع ما هو يف معناه  يءلذلك جفهذا الفعل يف معىن ذلك اآلخر  إيذانا بأنّ
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    حوي الفعل   ومن بني األفعال اليت تعدت إىل مفعولني مباشرين بسبب التضمني الن )  حالوارد يف      )  طَر
،والناظر يف هذا الفعل           ) 1( )... أَبِيكُم    اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه                  (قوله عز وجلّ    

غري أنه جيده هذه       ، جيد أنه قد أرجع سبب تعديه إىل مفعولني يف املقام السابق إىل حذف حرف اجلر                             
ني النحوي، و يعود ذلك إىل جواز              ضمن األفعال اليت تعدت إىل مفعولني بسبب التضم                ااملرة مندرج      

وهذا الفعل يتعدى إىل         ) وه لُ زِن أَ (  يعود سبب تعديه إىل مفعولني لتضمنه معىن      ) طَرح(االثنني إذ أنّ الفعل
طرحوه مبعىن أنزل                   « :   " أرضا  " بشأن إعراب       " العكربي   " يقول   . مفعولني   وه وقيل هو مفعول ثان؛ألنّ ا
جييز االحتمالني؛أي تعديه إىل مفعولني بسبب      "العكربي"ما جند وبين.)2(»ول أنزلت زيدا الداروأنت تق

              يف قوله    هذا األمر     " الطاهر بن عاشور      " يؤكد أيضا      ، حوي حذف حرف اجلر، أو بسبب التضمني الن   :
»وانتصتشبيهه باملفعول فيه         معىن أودعوه أو على نزع اخلافض أو على "طرحوها"أرضا على تضمني ب

يهاما بالتنكري ع                فلما كان   ألنّ أرضا اسم مكان         جلهات،وهذا       أمساء     وملَ معاملة   غري حمدد وزاد إ ا
  . )3(»أضعف الوجوه، وقد علم أنّ املراد أرضا جمهولة ألبيه

  الوارد يف نفس اآليات)آََتى(ومن بني ما تعدى إىل مفعولني بسبب التضمني النحوي أيضا الفعل    
ينا باحتمال               أقر ليت  وا بقة  لسا وقد تضمن يف تلك                     ا جلر،  مفعولني بسبب حذف حرف ا إىل  يه  تعد

 ومها من األفعال املتعدية إىل مفعولني،فيكون تقدير اآلية األوىل                           ) منح ( أو  )  أَعطَى  ( املواطن معىن الفعل       
ه   "  عطَينا و   " كْما ح  ُأَ ه  " أ نية          ". كْما ح  ُمنحنا لثّا ا آلية  عطَت كُ    :" تقدير ا أَ و     دةاح و  "ن سكَّينامنه لَّ 
   ."م موثقَه ُوهمنح"أو " مموثقَه ُفَلَما أَعطَوه:"وتقدير اآلية الثّالثة " اينن سكَّلَّ واحدة منهمنحت كُ"أو
3 (   حويل                           :  ي بأفعال التحويل        التعدن معىن أفعال التي ورود األفعال مبعىن يتضمذا التعد واملقصود
لتصيري،وقد     و  يف                ا األفعال  هذه  لنحويون  ا ،جعلَ   « حصر  ريص " مبعىن صير " ، و          ت ، كرت ، د ر، بهذَخ  
 ا تلَ ( ومن بني ما ورد على هذا النمط الفعل              .   ) 4( » ذَخعج  (          ّوجل الوارد يف قوله عز) ...      ُأْوِيلذَا ته

تعدى إىل مفعولني اثنني         ) جعلَ ( ، فمن الواضح أنّ الفعل         ) 5( )...   حقا   رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها ربي          
ل ولقد فصل بينهما بالفاع       " حقا " ومتثّل املفعول الثّاين يف         " الرؤى    " العائد على    " اهلاء    " متثل األول يف ضمري      
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ه على أنّ اهللا عز وجلّ هو القادر على تصيري األمور حقائق  وسبب تعدي هذا الفعل إىل                              للتنبي "  ريب  " 
   ."قَد صيرها ريبّ حقَا " هو اكتسابه معىن التصيري، فيكون تأويل اآلية مفعولني

لفعل                                ليت تعدت إىل مفعولني مباشرين بسبب تضمنها معىن التحويل ا ) اتخذَ  ( ومن بني األفعال ا
و نتخذَه ولَدا           .. . (الوارد يف قوله عز وجلّ           " اهلاء   " ثّل املفعول األول يف        ،إذ مت    ) 1…)عسى أَن ينفَعنا أَ

  "ولَدا    ُصيّره ن :" ويكون تأويل اآلية          " ولدا    " ومتثّل املفعول الثّاين يف           –عليه السالم    –العائدة على يوسف      
  ." ولَدا  ُنجعلَه" أو

يكون   واملالحظ على أفعال التحويل أنّ مفعوهلا األول يكون حموال ومنقوال،بينما مفعوهلا الثّاين                                       
  .حمقَّقا ومنتجا 

خروجا عن قاعدما          و املراد من هذا هو تبادل املواقع بني الالّزم واملتعدي                   :بني اللّزوم والتعدي ) ج
واملتعدي إىل الالّزم،وهذا ما يؤكّد أيضا خضوع القاعدة                            حيث يتحول الالّزم إىل املتعدي            األصلية   

أإىل املتعدي؟ أم إىل الالّزم؟ وسوف                  :  ىل أي دائرة ينتمي الفعل   النحوية إىل السياق،إذ هو الذي حيدد إ
 ض يف هذا القسم إىل هذا الت            نتعرل الذي حلق بعض األفعال دون تصنيفها حبسب صيغتها كما                  حو

   .جرت العادة من قبل لقلّتها
1 (           ل الالّزم إىل املتعدي  حتو  :                        ورة متعدية ما يلي   ومن بني األفعال الالزمة اليت وردت يف الس )  ىأَت (

لوارد يف قوله عز وجلّ           للّه                  (ا بِ ا عذَا  نةٌ ميغَاش مهيأْتن ت تيهم الساعةُ بغتةً وهم الَ             أَفَأَمنواْ أَ و تأْ أَ
ونَ    رعشجلر                             . ) 2( )ي ما يقيد حبرف ا لبا  الزم يف األصل،وغا نه  أ لفعل  هذا ا على  أو  " بـ  " واملالحظ 

بصور خمتلفة،إذ جنده استخدم متعديا بنفسه               –عليه السالم     –ه استخدم يف سورة يوسف     ،غري أن"على"
وجنده   ] فَاعلَ  [ جمردا على حنو ما ورد يف هذه اآلية،ومتعديا بنفسه أيضا مزيدا على حنو ما ورد بصيغة                                

سبب تعدي   ديا إىل مفعولني أحدمها مباشرا،واآلخر حبرف اجلر ويعود                      ومتع  أيضا متعديا حبروف اجلر،    
ـ                  ) أَتى(الفعل  ولكن  حملاولة ترويع األمر            " على " بنفسه يف هذه اآلية إىل حذف حرف اجلر ، واملقدر ب

وختصيص سوء عاقبة هؤالء املشركني فقد ارتبط الفعل مباشرة مبفعوله ومن بني األفعال اليت تعدت                                
لفعل                  أَبرح     فَلَن   (لوارد يف قوله عز وجلّ         ا ) برِح  ( إىل مفعوهلا بنفسها ،واألصل فيها تعديها بواسطة ا
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    ضاَألر                     نيماكالْح ريخ وهي ول اللّه كُمحي ي أَبِي أَوأْذَنَ لي ىتإذ تقدير اآلية         ) 1( )ح ، "      نم حرأَب فَلَن
الوارد يف      )  خلَ د ( كما تعدى الفعل     .   ) 2( » أَي من اَألرضِ        « : وهذا ما جاء يف إعراب القرآن " اَألرضِ

" يف " أو  " إىل  " ،مع أنّ األصل فيه تعديه حبرف اجلر             ) 3( )... ودخلَ معه السجن فَتيانَ          (قوله عز وجلّ    
جلر للتركيز أكثر على              وقد عد   ، " تيانَ فَ إِىلَ السّجنِ      ُودخلَ معه    :" وتقدير اآلية        ي بنفسه بدل حرف ا

مباشرة عن مقامهم اجلديد هذا من ناحية       عبريوللت–المالس عليه–املوطن الذي سوف يقطن فيه يوسف
ر نفس الفعل    كما عب  . ناحية أخرى      من  وقد يكون لكثرة استعمال هذا الفعل، فأصبح يعدى مباشرة                   

   عز للّه آمنِني                ... (وجلّ    يف قوله  ن شاء ا آلية              ) 4( )وقَالَ ادخلُواْ مصر إِ لتعدي مباشرة  وتقدير ا عن ا
"خلُادرصا إِىلَ مو. "  

فيه،وجاء      األصل  حبرف اجلروهو        يا بصور خمتلفة،إذ جاء متعد         ) جاءَ  ( كما استخدمت السورة الفعل             
 حرف                                     يا متعد حذف  وأصله  ، بنفسه يا  متعد جلر،وورد  حبرف ا آلخر  وا مباشر، واحد  مفعول  إىل 
قَالَ    فَلَما جاءه الرسولُ       (، ) 5( ) عشاء يبكُونَ وجاؤواْ أَباهم (كما هو ممثّل يف اآليات التالية" »إىل«اجلر

         أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِع6( )..   ار   ( ،…)      قَد مهواْ أَنظَنا          ونرصن ماءهواْ جبكُذ   يجاء    فَنشن ن7( )...   م( 
  " ناُوجاَء إِليْهِم نصر"،"ُلُلَما جاَء إِلَيه الرسوفَ"،"نَ ُوا إِىلَ أَبِيهِم عشاًء يبكوُوجاء"فيكون تقدير اآليات 

جلر                                          ليت تعدت إىل مفعوهلا مباشرة واألصل فيها أيضا التعدي حبرف ا ومن بني األفعال املزيدة ا
لْباب وقَدت قَميصه من دبرٍ            (الوارد يف قوله عز وجلّ          )  استبق ( الفعل   آلية       ) 8( ). .. واستبقَا ا ،فتقدير ا

على نزع   " الباب   " صبانت  « : يف قوله   " الطاهر بن عاشور      " وقد أشار إىل هذا املعىن           " واستبقَا إِىلَ البابِ       " 
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خلافض،وأصله         أي من قومه أو على         ، "   الًسبعني رج   ُوسى قَومه  واختار م     " مثل " استبقَا إَىلَ البابِ      " ا
  . )1(»ابتدر  واستبقَا معىن:تضمني

ليت تعد من بني وسائل تعدي الالّزم جند هناك وسيلة                                        جلر ، وا وإضافة إىل ميزة حذف حرف ا
أخرى ذكرها النحويون متثّلت يف تغيري الصيغة،إذ هلذه األخرية دور كبري يف تصنيف الفعل إىل أي                                     

  .  دائرة ينتمي 
من الالّزم إىل املتعدي          ) نَ زِح ( دية أو مهزة النقل الفعل         ذلك فقد حولت مهزة التع          لىوكنموذج ع          

وجلّ         عز قوله  يف  عنه                              قَ (مباشرة   منت أَ و  ئْب لذِّ ا  كُلَه ن يأْ أَ  افخ أَ و  بِه هبواْ  تذْ ن  أَ ننِي  زحلَي ني  إِ الَ 
عل الف    هذا ما جعل    و ] أَفْعلَ  [ وبعد دخول مهزة النقل أصبحت          ] فَعلَ [ هو  ،إذ أصل الصيغة      ) 2( )غَافلُونَ   

  . –عليه السالم -العائد على يعقوب" الياء"ول بهيتعدى إىل املفع) أَحزنَ(
زم،وذكر وسائل تعديته،ننتقل اآلن إىل       بعد التعرض إىل تعدي الفعل الالّ:  إىل الالّزم املتعديحتول  )2

 التعدي سواء إىل مفعول         حيث وردت أفعال يف السورة الزمة،وحقها                   ، لزوم املتعدي       أمر عكسي وهو
واحد     ا االستخدام                                         به  هذ على  لسورة  ا ورد يف  ما  بني  جلر،ومن  أحرف ا حد  أو بأ ثنني، ا إىل  و  أ

  .) 3( )فَذَروه في سنبله إِالَّ قَليالً مما تأْكُلُون              فَما حصدتم   ... (الوارد يف قوله عز وجلّ          )  أَكَلَ  ( الفعل  
إىل مفعول واحد،غري أنه ورد يف هذا املقام الزما،وذلك بسبب حذف                                واألصل يف هذا الفعل تعديه          

يف " اهلاء   " ،وتعود    " ُلونه له إِالَّ قَليالً مما تأْكُ      نبيفِ س  ُوه  ُفَذَر  " مفعوله الدال عليه دون ذكره،إذ تقدير اآلية                     
لطعام   " هذا املقام على       لطعام ألنه معلوم وألنّ                      " ا األمر منصب على       وقد ركز على فعل األكل بدل ا

  .االهتمام باألكل ال على ما يؤكل 
ومن بني ما ورد يف السورة أيضا الزما ،واألصل فيه التعدي بسبب حذف املفعول به الدال عليه                             

إذ   )  4( )ونَ لَحافظُ    فَأَرسلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا لَه         ...(الوارد يف قوله عز وجلّ)اكْتالَ(دون ذكره الفعل
  إذ ل عليه دون ذكره،ـعول به لداللة الفعـ،وقد حذف املف"ونةَ أَوِ الطَعامُنكْتلْ املَؤ" إذ تقدير اآلية 

  .املقترن بطبيعة احلال باكتيال الطعام ال غري استغين عن مفعوله ) اكْتالَ(ومبجرد ذكر الفعل
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ولَما فَصلَت الْعري قَالَ أَبوهم إِني لَأَجِد رِيح                   (ه عز وجلّ   الوارد يف قول       )  تفَندون   ( أما بالنسبة للفعل         
كَالَمي    تفَندونَ   لَوالَ أَنْ     " ،فإنه استغين عن مفعوله لعلمنا به وتقدير اآلية               ) 1( )  أَن تفَندون       يوسف لَوالَ   

ونِ   أو    دفَنيت "   أي ت ب بشأن  " أبو عبيدة    " يقول  . فقد استغين عن ذكره      ،فمادام املفعول به واضحا            " وينِ كَذَّ
إِنه من يتقِ ويِصبِر فَإِنَّ          (، وقوله عز وجلّ      ) 2( » وينِ وم لُوت    وين  ُزجّعوين وتهفَّستأي «:شرح هذه العبارة 

اللّه ِسنِنيحالْم رأَج يعضقَى(، فقد ورد الفعل)3()الَ يتأيضا داالّ على اللّزوم مع أ )ا  ه متعديف األصل     ي ن
وقد حذف املفعول به ألنه           " اهللاَ  إِنه من يتقِ     " إذ تقدير اآلية       " اهللا   " ودليل ذلك حذف مفعوله املتمثّل يف           

ة وقد يعود سبب حتول الفعل املتعدي إىل الالّزم ومن مثّ                    . معلوم،فاالتقاء مرتبط باهللا عز وجلّ ال غري                
ل يف د ما هو كما هو ممثّ      الفعل عن احلدث املطلق ؛ أي أنه غري حمد                إىل داللة     ، ه عن املفعول به ئاستغنا
غم  ،إذ وبالر      ) 4( )...ُ قَالُواْ إِن يسرِق فَقَد سرق أَخ لَّه من قَبل                (الوارد يف قوله عز وجلّ          )  ق رس( الفعل  

ريدوا ذكره      صواع امللك مل ي        واملتمثّل يف      ق الشيء املسرو       –السالم     عليه –من معرفة إخوة يوسف       
أنّ يوسف وأخ        لفعل                            التوضيحهم  أنّ ا ملفعول به مع  لغرض من حذف ا فا لسرقة،  على ا ه معتادان 

   .بسبب أنه معلوم ، ولكن بغرض التعبري عن حدث مطلقليس متعدي 
لفعل                                          حلدث ا ) رصع ( ومن األفعال املتعدية والواردة يف السورة الزمة بغرض التعبري عن مطلق ا

،فقد يتبادر إىل       ) 5( )وفيه يعصرون       ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام فيه يغاثُ الناس        (قوله عز وجلّيف  واردال
نه معلوم ،غري أنه حذف للتعبري ع                 " العنب  " الذّهن أنّ املفعول به املتمثّل يف             حدث   نحذف لغرض أ

مؤكّدا هذا     " الزخمشري    " يقول  . خلصب والرخاءمطلق أي عصر أي شيء ،والعصر املطلق مراد به سنني ا
  .  )6(»يتون والسمسم،وقيل  حيلبون الضروع يعصرون العنب والز« :التعليل

هذه األفعال                                            لتغري الداليل الذي طرأ على  * وقد يعود سبب لزوم بعض األفعال املتعدية إىل ا
لفعل      على فعال الالّزمة ،وكنموذج            واملقصود به نقل األفعال املتعدية من جماهلا إىل جمال األ                        ذلك ا
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 )ربص (          ّوجل الوارد يف قوله عز)            فَإِنَّ اللّه بِريِصقِ وتن يم هِسنِني        إِنحالْم رأَج يعضإذ يرجع      ) 1( )الَ ي ،
ها تحبس :   نفِْسي علَى كذا     ُصبرت « : يقال  . استخدامه الزما إىل تغري داللته إذ كان يدلّ على احلبس                       

فاملالحظ أن هذا الفعل كان متعديا،غري أنه أصبح                   ، ) 2( » لَيصبِرين عن حاجتي أَي يحبِسنِي         ُعلَيه ،وإِنه     
   .إىل قهر النفس ، وامتالكها الطاقة الكربى لتحمل فعل ما  من احلبس الزما النتقال داللته 

عال يف أصلها تتعدى إىل مفعولني،غري أنّ سياقها قد تكون بعض األف:التحول يف درجة التعدي ) د
أثبت عكس ذلك، إذ أصبحت هذه األفعال متعدية إىل مفعول  –عليه السالم–يف سورة يوسف

ما تعبدونَ من دونِه (الوارد يف قوله عز وجلّ)سمى(ومن بني ما ورد على هذا االستخدام الفعل.واحد
متيماء سماإِالَّ أَسكُم وهآؤآبو مي إىل مفعولني اثنني) 3()...أَنته حذف مفعوله  ، إذ أصله التعدغري أن

 "العكربي"يقول."ةًهلَآ سميتموها" االثّاين يف هذا املقام، وذلك ألنه معلوم من سياق اآلية، وتقديره
  . )4(»يتموها آهلةي مسمسيتموها يتعدى إىل مفعولني،وقد حذف الثاين؛ أ« :بشأن هذا األمر

  لَوال أَن رأَىبِها  ولَقَد همت بِه وهم (الوارد يف قوله عز وجلّ)ىأَر(كما حذف املفعول الثّاين للفعل 
لطاهربن     " ،على الرغم من تعديته إىل مفعولني إذا كان داالّ على العلْمية،وقد أكد                              ) 5(   )ربه    برهانَ    ا
،ويعود    ) 6( » صرعاين اليت ال ترى بالب    هان من املوالرؤية هنا علمية ألنّ الرب«: يف قوله  ملعىنهذا ا"عاشور

د اختلف   وق   إىل كون الربهان غري حمدد           )  رأَى   ( ،ويعود سبب حذف املفعول الثّاين للفعل             ) 6( » صربالب  
  " .مانعا"املفسرون أنفسهم يف حتديده،ومن احملتمل أن يكون تقديره 

حللمية     ر " وباإلضافة إىل هذا فإنّ                 قد تعدت إىل مفعولني كما هو ممثّل يف قوله عز وجلّ                 " أَى ا
، إذ متثّل املفعول األول يف الضمري املتصل بالفعل،ومتثّل الثّاين يف                         ) 7( )... أَرانِي أَعصر خمرا          إِني  ... (

  ."مراأَراينِ عاصرا خ" وهكذا يكون تقديرها النهائي" أَعصر خمرا "تقدير اجلملة

                                                
  .   90: اآلية )  1
  ) . ص ب ر (مادة /  247ص / أساس البالغة : خمشري لزا)  2
 .  40: اآلية )  3
  .  733ص / ن آالتبيان يف إعراب القر: العكربي )  4
 .  24: اآلية )  5
   . 254ص /  10ج / التحرير و التنوير : الطاهر بن عاشور )  6
 .  36: اآلية )  7



 
                      

  
  

 
                                                                 

      

 



  

  
  
 

                ابق لتحوومن خالل االستعراض الس                ضح لنا أنّ   الت الفعل الالّزم واملتعدي مبختلف أشكاهلما يت
هناك فرقا كبريا بني استعمال الفعل مبفرده واستعماله داخل سياق ما،إذ االستعمال األخري يفرض                                   

وحظ مثال على الفعل الالّزم الذي   إذ ل.عليه حتوال كلّيا يفرضه نشاط وحركة العناصر اللّغوية لنص ما 
بعض املواطن ومتعديا بأحد            ال يتعدى إالّ حبرف اجلر تعديه بنفسه،واملتعدي بنفسه أصبح الزما يف                        

حروف اجلر يف بعض املواطن األخرى،كما لوحظ أيضا حتول املتعدي لواحد إىل متعدي إىل مفعولني                 
ي إىل و      ل املتعوحتوي ملفعولني إىل متعدي أحدمها                       دي إىل مفعولني مباشرين إىل تعدل املتعداحد،وحتو

وقد أدت هذه التحوالت إىل حتقيق أغراض بالغية بيانية زادت من                            ، اآلخر بنفسه    وتعدي    حبرف اجلر،     
  . قيمة النص القرآين،وتفرده بظواهر فنية نادرا ما توجد يف النصوص العادية 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  األفعال من حيث الزمن أبنية: املبحث الثاين 
  ) : دراسة نظرية ( أبنية األفعال من حيث الزمن : أوال
                          متشع حديث  لعربية  للّغة ا لفعل يف ا ا عن زمن  حلديث  نّ ا أ وحصر         الشك  ب يصعب اإلملام به 

انت  فإذا ك    ، مشكالته خاصة وأنّ األمر يتعلّق باختالف القاعدة اللّغوية مع السياق الذي يرد فيه الفعل              
للّغوية مفادها أن صيغة             لغرض                    تدلّ  ] فَعلَ [ القاعدة ا لفعل يف زمن مضى وانتهى فإنّ ا على حدوث ا



  

  
  
 

 يقع بعد بل سيقع    مل على حدث    ] فَعلَ [ اإلبالغي يوجه املعىن النحوي توجيها مغايرا لتدلّ نفس الصيغة
  .يف املستقبل 

لى حدث وزمن فهل داللته على الزمن حتدد               ومن هذا املنطلق فإذا كان الفعل يف العربية ما دلّ ع                         
ا من مالبسات الس د من صيغة الفعل وما حييطمن حيدياق ؟من صيغة الفعل وحدها ؟ أم أنّ الز .   

ك فرقا بني استعمال الصيغة مفردة                        لواضح أنّ هنا  يواستعماهلا مقترنة بأدوات خمتلفة وه              ، من ا
": امرائي   إبراهيم الس      " يقول  . لفعل ال تفصح دائما عن دقائق الزمن              هلذا جند أنّ صيغة ا    ،داخل سياق ما

لزمان من بناء اجلملة                    حومن هنا فإنّ الفعل العريب ال يفص            «  لزمن بصيغته وإمنّا يتحصل ا فقد  ،  عن ا
لزمان يف حدود واضحة                         يف "  إبراهيم أنيس      " يقول  ). 1( » تشتمل على زيادات تعني الفعل على تقرير ا

نفسه    ملعىن  لتكلّف                          و « : ا ا من  كثري على  بية  لعر ا للّغة  ا يف  حيملنا  معين  بزمن  لصيغة  ا ربط  نّ  أ الشك 
ليبها        لتعسف يف فهم أسا ندرس أساليب الصيغ مستقلّة عن           ومن الواجب أن نفصل بينهما وأنْ              ، وا

  ) .2(»الزمن دراسة لغوية ال منطقية لندرك ما فيها من مجال وحسن 
إليها     إىل عدم االلتفات      دمشكلة حتديد الزمن يف اللّغة العربية ال تعو يتضح لنا أنّ قكلّ ما سب ومن    

بني   اوإمنّا تعود إىل مشكلة املصطلحات إذ هناك فرق                 ،  عدم معرفتهم بذلك         من قبل النحاة القدماء أو           
 وليست العربية بدعا       « " : إبراهيم أنيس      " يقول   . ي واستعماله يف واقع لغو        ، استعمال مصطلح ما مبفرده 

ذلك بني اللّغات فالبد أن يدلّ على الزمان يف أبنيتها الفعلية غري أنّ الصعوبة يف هذا األمر أن أبنية                             يف
،وهذا يعين أنّ املاضي ال يعبر            ) 3( » الفعل العريب ال تفصح عن الزمان كما تشري إىل ذلك مصطلحاا                     

حل                        ا و أ ملستقبل  ا على  يدلّ  قد  نما  إ و مصطلحه  د  حمد هو  كما  ملاضي  ا بف  عن  ئن       ضال  ا لقر ا بعض  ل 
       د مصطلحه            رواملضارع ال يعبر عن املاضي                 اوإمنّ   عن املضارع كما هو حمدبوروده يف واقع لغوي يعب

  :وذا يتضح أنّ احلديث عن زمن الفعل ينبغي أن يشمل نوعني من الزمن .وهكذا مع فعل األمر
لصريف       ) 1 ا من  لز فكلّ            وهو  : ا ؛ ة مفرد لصيغة  ا من  من صي  ز حمدد          صيغة  من  ز على  تدلّ  لفعل  ا غ 
  .للحال أو االستقبال أيضا ]افْعلْ[و،للحاضر أو املستقبل]ُيفْعل[للماضي،و]فَعلَ[

                                                
1  (24ص /م 1966-هـ1386/ بغداد  –مطبعة العايف /  الفعل زمانه وأبنيته: امرائي إبراهيم الس .   
  . 172ص /  1994/  7ط/ -القاهرة  –جنلو املصرية مكتبة األ/ غة من أسرار اللّ: إبراهيم أنيس )  2
3  (23ص / املرجع السابق: امرائي إبراهيم الس .  



  

  
  
 

لزمن وهي داخل تركيب ما حتيط ا ظروف قولية                             : الزمن النحوي        ) 2 وهو داللة الصيغة على ا
على احلال    ] فَعلَ [ يف األصل فتدلّ صيغة      وهنا خترج الصيغة عن الزمن احملدد هلا            ، وقرائن لفظية ومعنوية

على املاضي وهو أمر يتم حتديده           ] افْعلْ  [ كما تدلّ صيغة   ، على املاضي   ]ُيفْعل[أو االستقبال،وتدلّ صيغة
لواردة فيه                لنصوص ا لتقسيم      " متّام حسان    " يقول  . من خالل ا لزمن على          « : بشأن هذا ا تيان ا ومعىن إ

وظيفة الصيغة املفردة              املستوى الصريف من شكل الصيغة أنّ            لزمن هنا  لزمن يأيت على           ، ا ومعىن أنّ ا
            لس ا جمرى  من  لنحوي  ا ملستوى  لز       ا ا نّ  أ أي  ق  لس         يا ا وظيفة  لنحو  ا يف  ق من  وظيفة صيغة       يا ليس  و

  . )1(»لالفع
ئن لفظية ومعنوية                                         حملدثون من قرا لقدماء وا لنحاة ا ومن هذا املنطلق سنحاول رصد ما وضعه ا

   :مقسمة كما يلي  ييغة الفعل يف العدول عن زمنها الصريف إىل زمنها النحوي وهتساعد ص
لز             ]: فَعلَ [ صيغة أما بناء ما      «  ": سيبويه  " يقول  ، من املاضي   وضعت هذه الصيغة يف أصلها للداللة على ا
ألنه بين    " هب ذَ " : مث قال أنّ الفعل يتعدى إىل الزمان حنو قولك                    ، حمد و ، مكُثَ فذَهب وسمع و    :  مضى 

ذا قال     ،  ملا مضى منه وما مل ميض        وإذا                     " ذَهب  " فإ لزمان  حلدث فيما مضى من ا على أنّ ا فهو دليل 
)2(»فإنه دليل على أنه يكون فيما يستقبل من الزمان "ُسيذْهب"قال

ويف هذا إشارة إىل املعاين اليت ترد                ، 
  : ما يلي حمددة ك ية على املاضي وهدالّ]فعلَ[ َفيها الصيغة

* »3( »هاللة على أنّ احلدث قد وقع يف زمن ماض مطلق يستغرق الزمن املاضي كلّالد(   .  
* »الداللة على وقوع حدث يف املاضي عد4(»اتة مر(   .  
* »5(»اللة على سرد أحداث ماضية يف أسلوب قصصي الد (.  
  : ملاضي بألوان خمتلفة وهو كما يلي ببعض القرائن ليتلون هذا ا]فَعلَ[وقد تقترن الصيغة     
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على الصيغة    " قد " ى هذه الداللة بعد دخول          وتتجلّ  : من احلاضر    بد والقري    الداللة على املاضي املؤكّ* 
ليدلّ  ] فَعلَ [ ببناء   " قد " أحلقت العربية      « : إىل هذه الداللة يف قوله           " مهدي املخزومي      " وقد أشار     ] فَعلَ [ 

حلدث وإزالة                        لّ ما يد  ب منهما على معىن زائد على        املركّ    عليه البناء املطلق نفسه من تأكيد وقوع ا
ب يف االستعماالت داللة أخرى غري لكن هلذا املركّ ،الشك يف وقوعه وهو ما عبر عنه النحو بالتحقيق

  .) 1(» الداللة على وقوع احلدث يف زمن قريب من احلاضر  يما ذكرت وه
  *  اللة املركّ         وميثّ  :  اللة على املاضي البعيد        الدلَ   [ ب الفعلي  ل هذه الدوقد استخلصت هذه     ] كان فَع

كما تستخلص   ، على املاضي أيضا     ] فَعلَ [ وداللة الصيغة      ،  على املاضي   " كان   " الداللة انطالقا من داللة            
كّ              ملر ا من  لبعيد  ا ملاضي  ا لة  ال لفعلي  د ا فَعلَ    [ ب  ن  كا ل  ، ] قد  لس       " يقو ا هيم  ا بر ئي   إ ا مر : ا يأيت  « "

   . )2(»...اللة على املاضي البعيدللد"قد "ة بـأو متلو،"قد"مسبوقة بـ" كان"وقا بـ مسب]فَعلَ[بناء
ومقترنة ببعض     ، بألوان زمنية خمتلفة عندما تكون مندرجة يف سياق ما                  ] فَعلَ [ وقد تتلون الصيغة          

  : القرائن وحتدد هذه األزمنة كما يلي
1( اللة على احلالالد :   
 إىل ليشري  ] فَعلَ [ يأيت بناء    « ": رائي  ام إبراهيم الس      " يقول  ، العقود     ض البيع و    إذا استعملت للتعبري عن أغرا     *

للّ               كان قد وقع يف ا حلدث  وقع فيها الكـالم كم         أنّ ا ليت  لعق    ي ا جير حظة ا  كـتعبِ : ود حنو  ـيف ا
تجوَز 3(»ك(.  

   . )4(…)الْحق صحصح نَاَآل...(قوله تعاىل يد احلال حنوفإذا اقترنت بظرف ي*
2( اللة على االستقبال الد:الية ويكون يف احلاالت الت :  
عاء باخلري وهو       يف أسلوب الد     ]فَعلَ[يأيت بناء«":إبراهيم السامرائي"يقول .إذا وردت يف أسلوب دعاء*

" بال  " عاء بالشر منفيا     كما يأيت يف الد     -ورمحه اهللا،رضي اهللا عنه-:من غري شك يشري إىل املستقبل حنو 
  .) 5(»رمحه اهللا وال رضي عنه ال :حنو

                                                
ـ 1406 –بريوت لبنان –دار الرائد العريب) نقد وتوجيه ( حو العريب يف الن: مهدي املخزومي)  1   م 1986–هـ

 . 151 – 150ص /  2ط 
2  (29ص /  و أبنيتهالفعل زمانه : مرائي اإبراهيم الس .  
3  (29ص /  املرجع نفسه: امرائي إبراهيم الس . 
 . 51: اآلية )  4
5  (28ص /  و أبنيتهامرائي الفعل زمانه إبراهيم الس .  



  

  
  
 

إذا كان منفيا       « ": عبد الكرمي     ي بكر "  يقول  . أو واردة بعد جواب القسم             " ال " إذا سبقت بأداة النفي*
  .) 1(» تلْعفَ نِْإ اِهللاو،تلْعفَ الَ اِهللاو: يف جواب القسم مثل" نْإ"و"ال "بـ
؛ إذ هناك      اإىل االختالف الدائر حوهل             دون النظر     " نْ  إ "  إذا دخلت عليها بعض أدوات الشرط مثل                * 

ملاضي                   ا على  لتها  ال د كّد  أ من  ك  وهنا ل  لالستقبا جعلها  حنو          ، من  طي  ف شر ظر دخول  و  ا   " أ ذ  "إ
ئي   إبراهيم الس      " يقول   مرا لظرف                   ] فَعلَ [ يستعمل بناء    « ": ا لزمان املستقبل وذلك يف ا ب عن ا لإلعرا

  .).2(» كتمركْي أَنِتئْا جِذَإِ :حنو " ذاإ"الشرطي
  حنو قوله تعاىل ،)3(»ع بوقوعهاـية مع قصد القطـإذا وقعت يف سياق إخبار عن األمور املستقبل«*

  )َاونبا رندعا وا مندجو ارِ أَن قَدالن ابحأَص ةنالْج ابحى أَصادضـي "يقول، )4()...نبشـأن  "الر
ه من حيث إرادة املتكلّم لوقوع الفعل قطعا كأنه وقـع  والعلّة يف املوضعني أن«:توضيح هذه الداللة 

  . )5(»ومضى مث هو خيرب عنه 
  . تفيد املاضي أيضا  دالشرطية مع العلم أّا ق" كلّما"إذا وقعت قبلها *
  . ا قد تفيد املاضي يف بعض املواطن ألّ، ذا وردت بعد مهزة التسوية يف بعض األحيانإ* 

ويترجح احلال      « ": ابن مالك     " يقول  . يف أصلها عن احلال أو املستقبل         ةهذه الصيغتعبر ]: يفْعلُ[ صيغة
 "ما " و " ليس"ونفيه بـ،االبتداء "الم "وبـ ،ويتعين عند األكثر مبصاحبة اآلن وما يف معناه ،مع التجريد

ة و بإسناده إىل متوقّع،وباقتضائه طلبا أو وعدا،ومبصاحب                        ، ص لالستقبال بظرف مستقبل     لّويتخ  " ن إ " و 
" السني"أوحرف تنفيس،وهو"نون التوكيد"املصدرية أو "لو"أو إشفاقٍ أو جمازاة،أو،أو أداة ترجٍّ،ناصب

ة رطي الش  " لو  " اجلازمة و     " ملّا " و "  مل  " رف إىل املضي بـ       وينص  ، " سي" أو  "  سو" أو   "  سف" أو   "  سوف " أو  
  .  )6(»يف بعض املواضع "قد"و، "رمبا"وبـ، "ذإ" وبـ، غالبا

                                                
  . 54ص / من يف القرآن الكرمي الز: بكري عبد الكرمي )  1
2  (ابق: امرائي إبراهيم الس29ص /  املرجع الس .  
  . 55ص /  املرجع السابق: بكرى عبد الكرمي )  3
 .  44: اآلية : األعراف )  4
5 (سترباذيضي األالر :225ص  /2ج/حو شرح الكافية يف الن . 
  .  27 - 23 – 21ص /  1ج/  شرح التسهيل: ابن مالك )  6



  

  
  
 

حلال أو املستقبل من خالل                    ] ُيفْعل [ ن هذا القول أنّ صيغة       ونفهم م        تدلّ يف بعض األحيان على ا
عن زمن دقيق إالّ بعد اتصاهلا ببعض األدوات واليت تلون زمنها بألوان خمتلفة                                 ب وقد ال تعر    ، سياقها 

  :كما يلي ي وه
*يغة:اللة على احلاضرالدر الصل[تعبفْعدة من األدوات                يف كثري من املواطن عن احل  ]ُيال إذا كانت جمر

يأيت لإلعراب عن        « : بشأن الداللة احلالية هلذه الصيغة              " إبراهيم السامرائي         " يقول   . اخلاصة باالستقبال      
ومن بني  األدوات اليت        ،)1(»حدث جرى وقوعه عند التكلّم واستمر واقعا وهذا هو ما تدعوه باحلال 

فلما يستقبل من الدهر وفيها جمازاة            "  إذا   " وأما    « ": سيبويه  " يقول  . الفجائية    " إذا    " توضح هذه الداللة        
وتكون إذ     " مررت فإذا زيد قائم          " : ظرف،وتكون للشيء توافقه يف حال أنت فيها،وذلك قولك                      ي وه

   .)3(»للحال ُختلص يفْعل«االبتداء هي األخرى"الم" إضافة إىل ذلك جند أنّ ، )2(»مثلها أيضا
 *  يغة   نت   :   ل اللة على االستقبا     الدل [ صرف الصفْعاللة على املستقبل وذلك بفضل أدوات كثرية                 ] ُيللد

  :   نذكر منها
لكنهم اختلفوا    ، إذ اتفق معظم النحاة على داللتها على املستقبل               : " لن  "  أدوات نصب املضارع مثل           * 

ة على التأبيد     تنفي دالّ    " لن  " أنّ   "  خمشريللز"حىت ظهر،"ال"أبلغ يف نفي املستقبل من"لن "فيما إذا كانت
     ـ     ومن سلك مذهبه     " كابن هشام    " يف حني رأى البعض       وهو الصواب       ، ة وطول املد  أبلغ   " ال " أنّ النفي ب

وال  وهم على غري صواب،ألّم ربطوا حكم نفي التأبيد بقضية ترتبط بفكرة ينفيها معىن ذلك          "لن"من
بلغ من األخرى يف داللتهما على تأبيد النفي أو ط                             هاتني   ة وذلك ألنّ       ول املد   يبدولنا أنّ أحدمها أ

لقرائن حنو               لداللتني حتددمها بعض ا ليوم   "  ا جلبار توامة       " يقول   ". أبدا    " و " ا لقول     « ": عبد ا وخالصة ا
وتدلّ على     ، القليل على احلاضر      ويف  ] ُيفْعل [ أنّ األوىل تدلّ على املستقبل يف الغالب مع                "  لن " و " ال " يف 

أو  " ال  " ل أبدا دون أن تكون أبلغ يف داللة املستقبل من                   والثّانية تدلّ على املستقب         ، ] فَعلَ [  املاضي مع   
               ملد ا وطول  بيد  لتأ ا ها  وحد ة  . 4( » ة  مفيد يقول   ) يه  " و على                " سيبو لنصب  ا ت  ا و د أ لة  ال د ن  بشأ

                                                
1  (32ص / الفعل زمانه وأبنيته : امرائي إبراهيم الس .  
  . 232ص /  04ج / الكتاب : سيبويه )  2
3  (227ص / 2ج /  يف النحو كافيةالشرح : اذي سترباأل يضالر   . 
4  (ديوان املطبوعات /-دراسات يف النحو العريب–زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنه وتوجيهاته : ار توامة عبد اجلب

 .  19ص  / م1994/ اجلزائر  –املطبوعات اجلامعية 



  

  
  
 

علم أنّ هذه األفعال املضارعة هلا حروف تعمل فيها فتنصبها ويكون الفعل بعدها غري                              ا « : املستقبل  
  .) 1(»واقع وليس يف حال حديثك 

إذ وانطالقا من إفادا معىن احلث فإّا                 ،  أالَّ  ، لو ما   ، لوال   ،   هالَّ :  حنو : حضيض تت العرض وال       أدوا    *  
   .تصرف الفعل بال شك إىل املستقبل 

 *اهية على الفعل املضارع فتخلصه إىل االستقبال " ال"تدخل : يهأدوات النالن.   
  .ع فتخلصه إىل االستقبال األمر بالفعل املضار" الم" قد تتصل: معىن األمر والطلب* 
 *يغة: وكيد نونا التل[ ختلص الصفْعُي[وكيد اخلفيفة أو الثقيلة لالستقبال إذا اقترنت بنوين الت.   
 *أدوات التمنيي والترج :    ل [ ، بعد أن     ولو  ،  لو ،  يا :  مثل  ختلص بعض أدوات التمينفْعإىل املستقبل     ] ُي

  .ى املستقبل وذلك ألنّ أسلوب التمين فيه داللة عل
  .إىل املستقبل  ]ُيفْعل[ "لعلّ"و" عسى"كما ختلص أفعال الرجاء مثل  
*رط مثل      : رطأدوات الشيف األصل على فعلني مضارعني فتجزمهما وانطالقا               " ن  إ " تدخل أدوات الش

 ومع ذلك فقد أقر بعض النحويني           ، من اختصاص دخوهلا على املضارع فإّا حتما تصرفه إىل املستقبل    
حملدثني بعدم دقة         غري حمدد       ، ب على االستقبال    هذا املركّ     داللة    ا " ياملخزوم     ي مهد " يقول   . بل زمنه 

لفع   إ «  : ربشأن هذا األم        لد   رط خل  ل الذي يلي أدوات الش           نّ ا لزمان سواء أكان          الل  و من ا ة على ا
لّغة واليت أفعاهلا حمددة         ال    بعيدا عن طبيعة      ن كان   إ أي و   هذا الر     ولعلّ  ،  ) 2(» ]فَعلَ[أم على ]ُيفْعل[على

  ب الشرطي يبقى حمتمل الوقوع املركّ نّأإىل  ريشري إىل أمر بقاء حتديد  الزمن غري حمدد بالنظ، الزمان 
  .   لالظرفية فإّا تصرف الفعل أيضا إىل املستقب" إذا "أما بالنسبة إىل *
على الفعل املضارع فتصرفه إىل             ني وسوف إالّ    ال تدخل الس     :  " سوف " و " نيالس  " إذا وقعت بعد       * 

  وحنوه للمستقبل وذلك بزيادات تسبق]ُيفْعل[ح بناءوقد يترش«":مرائياإبراهيم الس"يقول .املستقبل
   . )3(»" ال"و" سوف"و" نيالس"الفعل هي

  " .هل " و"مهزة االستفهام"إذا وقعت بعد * 

                                                
ـ ه1412/  4 ط/تبة اخلاجني بالقاهـرة مك: الناشر / عبد السالم حممد هارون : حتقيق / الكتاب  : سيبويه)  1

  . 16 – 05ص / 3ج/ م 1992
  . 296ص / حو العريب نقد وتوجيه يف الن: مهدي املخزومي )  2
3  (33ص / الفعل زمانه وأبنيته :  ئيامراإبراهيم الس . 



  

  
  
 

حلال أو املستقبل لتدلّ على املاضي وذلك                من داللة     ] ُيفْعل [ خترج  : ة على املاضي   دالّ    ] ُيفْعل ) [ ب  ا
  :بفضل سياقها واقتراا ببعض األدوات نوجزها فيما يلي 

ن دخل عليها     إ وال يفيده     ، يفيد املضي    ] يفْعلْ [ على " مل " أمجع النحاة على أنّ دخول           :  "   ملاَّ " و  " مل "   * 
 " يقم زيد   مل " املاضي حنو   تنفي الفعل املستقبل وتنقل معناه إىل            " مل  " « :  ابن فارس      " يقول  .  حرف جزاء     

 ُوال حيسن   " م إن مل تقُ    : " فإن دخل عليها حرف جزاء مل تنقل معىن االستقبال،تقول " ما قام زيد"تريد 
1(» "... قد خرج زيد"كوت عليها إالّ إذا كانت جوابا ملثبت كأنّ قائال قال الس (.  
يضا      : " ملاَّ  "  لـ   ةأما بالنسب    *   على   ال تدخل إالّ     "  ملاَّ " و « " : فارس    ابن  " يقول   .  فهي تفيد املضي أ

  . )2(» "مل "فيكون مبعىن " جئت وملّا جييء زيد بعد"ل نقولمستقب
لزمن املاضي ويستمر            " مل  " مع ] ُيفْعل [ أن  "  بكري عبد الكرمي      " ويرى        معناه إىل     تركيب يدلّ على ا

  .،وهذا هو وجه الفرق بينهما )3(»احلال 
    .لفعل املضارع فإّا ختلصه إىل املاضي على اتفاق معظم النحاة على ا"إذ "عندما تدخل :  "إذ"* 
 *   "  قد تفيد  :    " ارمب "  كما تدلّ   ، األحيان داللة املاضي          نيف دخوهلا على الفعل املضارع يف كثري م              " ا رمب

  .على املستقبل 
ها تفيد  فإن  ، إذا وردت بعد الفعل املضارع وكانت دالّة على التوبيخ                        : أدوات العرض والتحضيض           *  

القول ههنا     وخالصة   « حضيضوالت     رض بعد استعراضه لعمل أدوات الع           " امة  بار تو  عبد اجل   " املضي يقول    
اه االستقبالأنّ أسلوب العرض والت4(»والتوبيخ مؤداه املاضي؛ألنه لوم على ما حصل ،حضيض مؤد(   

ـ     ] ُيفْعل [ تدلّ  :  ة على املاضي املستمر     دالّ   ] ُيفْعل )[ ج  الدال على املاضي على أنّ          " كان   "  إذا سبقت ب
وقد أوىل احملدثون هذه الداللة أمهية كبرية لورودها بكثرة يف االستعمال                               ، احلدث مستمر يف املاضي       

ـ      ] ُيفْعل [ وقد يأيت بناء      « " : إبراهيم السامرائي"يقول . اللّغوي   للداللة على أنّ     " كان   " وحنوه مسبوقا ب
  . )5(»احلدث كان مستمرا يف زمان ماضي 

                                                
 .  168ص / غة احيب يف فقه اللّالص: ابن فارس )  1
 . 169ص / نفسه  املصدر: ابن فارس )  2
 . 63ص / الكرمي ن آمن يف القرالز: بكرى عبد الكرمي )  3
4  (31ص/ قرائنه وجهاته يف اللّغة العربية الفعل زمن : ار توامة عبد اجلب . 
5  (33ص / الفعل زمانه وأبنيته :  ئيامراإبراهيم الس . 



  

  
  
 

ة خاصة يقول   باألفعال للتعبري عن داللة زمني           وقد اقترنت      :  الداللة الزمنية الذّاتية لألفعال الناقصة                   
ال األخرى للتوصل       بت مع األفع    أّا استعملت كثريا يف اللّغة العربية حىت ركّ              « ": إبراهيم السامرائي         " 

ّا ترد أي        ) 1( » إىل خصوصية يف التعبري مرتبطا بزمن خاص             ا           ، غري أ ضا على أزمنة خمتلفة عند اقترا
  : بامسها وخربها وهي على النحو التايل 

يف سياق سرد األخبار        الداللة األصلية هلا وتتضح هذه الداللة عندما تأيت               يوه:الداللة على املاضي* 
  . )2(»كان يدلّ على املضي «" : ابن فارس"يقول .السالفة 

أي أنه غري حمدد وذلك عندما تكون متصلة بصفة من صفات اهللا تعاىل                      :  الداللة على الزمن العام          * 
   .ألنّ يف هذه الصفات خلود وثبات 

ولكن هذا الفعل قد اختلف النحاة            ، تدلّ هذه الصيغة بالنظر إىل بنائها على فعل األمر                 ]: افْعلْ  [ صيغة
لبصريون أص         « حول أصله    -البصريون والكوفيون          -قدميا   ل املضارع بعد نزع حرف         فبينما اعتربه ا

وبغض   ) 3( » ،اعتربه الكوفيون بأنه مضارع جمزوم حبذف الم األمر                       و هو مبين على السكون        املضارعة     
ما  « : فإنه وانطالقا من تعريفه بأنه            ، حتديد الداللة الزمنية له          دالذي ال يفي      ف النظر عن هذا االختال        

فقد يكون إجناز      ، لته الزمنية غري حمددة بالتدقيق           فإنّ دال     ) 4( » يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلّم           
وقد يكون هذا      ، احلال بعد زمن التكلّم،ومنه فداللته تكون مستقبال قريبا منذ زمن التلفّظ                           يف   الفعل  

لزمن فتكون داللته عندئذ مستقبال بعيدا                        وقد يكون هذا اإلجناز غري حمدد مىت              ، اإلجناز بعد فترة من ا
تقبال غري حمدد ، وغالبا ما يتجلّى هذا الزمن يف القرآن الكرمي؛إذ أفعاله تعبر                              فتكون داللته مس      ، يكون  

  .ومن مثّة ال ميكن حتديد وقوعها بالضبط ، عن أحداث خالدة صاحلة لكلّ زمان ومكان
لزمنية                                       وقد يكون هذا اإلجناز مستمرا من املاضي وصوال إىل احلاضر مث املستقبل فتكون داللته ا

باألدوات لكي تتضح داللتها             طأّا ال ترتب     ] افْعلْ  [ واملالحظ على الدالالت الزمنية للصيغة              . رار  االستم  
  .وإمنّا يعود الفضل إىل سياقها الذي مييز بني زمن وآخر 
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واحلاصلة بفضل     ] افْعلْ  -ُيفْعل -فَعلَ [ وفحوى هذه الدراسة املة لألزمنة املختلفة للصيغ الفعلية                       
وبعض التحوالت الزمنية،فإنه             ،    ةها وبعض القرائن اليت تتصل ا لتحدث بعض التقاطعات الزمني      سياق

ورغم اجلهود املعتربة للنحويني القدماء واحملدثني يف هذا اال، إالّ أنه يبقى أمر حتديد األزمنة حتديدا                                          
إىل   ي مما يؤد  ،جددة يف أساليبها جتدد احلياةها ومتظنسبيا وغري ائي،ذلك أنّ اللّغة العربية مرنة يف ألفا

بعض األدوات ما وضع هلا فتعبر عن أزمنة أخرى غري                     اداخل سياقها ومضافة هل         ياختراق الصيغ وه        
ق نفسه ليس سياق                 لسيا ليت وضعت هلا،ذلك أنّ ا ،وليس من السهل على أي قارئ ضبطه              ا واحد    اا

كلّ واحد ينضوي حتت سياق آخر،ولكلّ واحد                 ، ق سياقات   إذ السيا    « ": أوملان    " يقول   . وحتديد وظيفته
وظيفة لنفسه وهو عضو يف س1(»ياقات األخرى وله مكانه اخلاص ياق أكرب ويف كلّ الس(  .  

مطبقة على منوذج من القرآن وسنرى موافقة هذه الصيغ  مع ما وضعه                        ةوستكون دراستنا الزمني            
نا صة ما خل  يف كثري من املواطن عما وضعت له مما يؤكّد صح            وخروجها     -قدماء وحمدثون       -هلا النحاة    

  .إليه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )دراسة تطبيقية : (أبنية األفعال من حيث الزمن: ثانيا 

  :  *الداللة الزمنية للصيغ الفعلية اردة 
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ا                         ]: فَعلَ [ صيغة  على  اللتها  من د بق  لسا يف ا كما ذكر  ة  لنحا ا طرف  من  لتسليم  ا مت  ملاضي يف  لقد 
                       ها قد تنصرف إىل أزمنة خمتلفة انطالقا من ورودها يف سصاهلا ببعض القرائن              غالبها،لكنياق ما،أو ات

أوسبقها يف بعض األحيان األخرى بأفعال أخرى                 ،  مكأدوات النصب أو اجلزم أو الشرط أو االستفها
           ومن هذا املنطلق اجتهنا يف         . آخر   حتما إىل تغيري جمرى زمنها من زمن إىل             ي  تامة أو ناقصة واليت تؤد

   :على النحو التايل  –عليه السالم–زمن هذه الصيغة يف سورة يوسف لدراستنا 
  :دالة على املاضي ]فَعلَ*[

األصل يف هذه الصيغة هو داللتها على املاضي انطالقا من داللة بنائها الوارد على صيغة املاضي                                      
يغلب عليها طابع السرد وهو األنسب             –عليه السالم     –سيدنا يوسفكون قصة  من جهة،وانطالقا من

بكثرة  –عليه السالم    –وقد وردت األفعال املاضية يف سورة يوسف                ، لورود األفعال على صيغة املاضي            
نبياء                                      أل ا من  لني  و أل ا ر  خبا أ د  يف سر متثّلت  ها  ثر أ نقطع  ا و مضت  منية  ز حل  ا مر عن  ة  معبر

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك                (لّه عز وج   واملرسلني،وكنموذج على ذلك قول            
          إِن كُنتآنَ وذَا الْقُرني        هلافالْغ نلَم هلن قَبونَ           ... (، وقوله كذلك      ) 1(   )منمؤمٍ الَّ يلَّةَ قَوم كْتري تإِن

   2( )... بِاللّه   ( ،)       قُر اهلْنا أَنزلُونَ       إِنقعت لَّكُما لَّعبِيرا عا   (   ،فألفعال    ) 3( )  آننيحأَو ،  كْترت ،    اهلْنوردت    ) أَنز
ّا عبرت عن أحداث مضت وانتهى أثبصيغة املاضي أللنيرها اقترنت بقصص األنبياء األو.   

الفاصل بني     ومن األفعال املاضية اليت وردت يف السورة وعبرت عن زمن خمتلف عن اآلخر وكان                               
املد منية يعبوج           ة الز ة زمنية طويلة قوله عزانَ        ...    (لّر عن مديفَت نجالس هعلَ مخداء     (، ) 4( )...  وجو

          مفَهرفَع هلَيلُواْ عخفَد فوسةُ يومين بني حدوث فعل              ) 5( )... إِخخول يف اآلية األوىل             ، فالفارق الزالد  
ث؛إذ دخل                        ، اآلية الثّانية فارق زمين طويل              وفعل الدخول يف         ودليل هذا الفارق ما جرى من أحدا

مث خرج منه وأصبح ملكا على مصرمث جلأ            ، السجن ومكث فيه مدة زمنية طويلة       –عليه السالم–يوسف
                                                

 *منية لسورة يوسفاستفاد البحث يف جمال دراسته الز– من –الم عليه الس :ن الكرمي لبكري عبد آمن يف القرالز
  . الكرمي 
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جلدب عليهم               ث مرت على سنني عديدة                ، إخوته إليه بعد مرور سنني ا لذا كان    ، وكلّ هذه األحدا
لزمن املاضي للفعل الثاين وبعبارة أخرى فالفترة الزمنية                                الفعل األول مع        برا عن زمن ماض بعيد عن ا

  .بني الفعلني كانت طويلة 
لزمن املاضي أيضا وتفصل بينها فترة زمنية قصرية نذكر منها ما                                       وهناك أفعال جاءت متتالية يف ا

وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى                    (، ) 1( )ن وجاؤواْ أَباهم عشاء يبكُو             (ورد يف قوله عز وجلّ        
ورجوعهم بدونه،وبني جميء   –عليه السالم–فالفارق بني املدة الزمنية يء إخوة يوسف.  )2()...دلْوه

يف  –عليه السالم    –إذ لو مل تكن كذلك ملات يوسف          ، القافلة اليت جتلب املاء الشك أنها فترة قصرية                 
  . ب اجل

واْ يا أَبانا      ـفَقُولُ  ...   (كثرية قوله تعاىل      يومن األفعال املاضية اليت جاءت واقعة يف مجلة حمكية وه                         
    كنإِنَّ اب   قر3( )س ( ،)              زِيزا الْعها أَيقَالُواْ ي هلَيلُواْ عخا دلَم        را الضلَنأَها ونس( فإنّ الفعلني    . ) 4( )... م قرس (

)م أصبحا يدالّن على ماض بعيد         ) قَالَ  ( وملاّ أضيف هلما الفعل ،دالّ بصيغتهما وسياقهما على املاضي)س
  . عن املاضي الذي دالّ عليه 

وهناك أفعال ماضية ولكنها وردت معبرة عن مستقبل هذا املاضي بالنظر إىل زمن ورود الفعل                                       
ممثّل يف قوله               لنسبة إىل زمننا كما هو  لَّذي فيه تستفْتيان           قُضي   (تعاىل   وليس با فالفعل   ، ) 5(   )اَألمر ا

 –عليه السالم    –يوسف  عن مستقبل هذا املاضي،حيث أنّ           رللمجهول ببنائه املاضي عب        املبين  )  قُضي ( 
ملستقبل                ا يف  هلما  علم مبا سيحدث  على  نه  بأ لسجينني  ا علم  ؤ         ، أ هلما ر  فسر فقد  من مثّة  قبل   يا و مها 

فأح      آلخر سوف ميوت        ودمها سينج حدوثها  وا الّ يف                       ، ،  إ لثّاين  وجناة ا هالك األول  أمر  ومل حيدث 
فإنّ هناك أفعاال تدلّ على ماضي احلاضر              ، وكما أنّ هناك أفعاال دالّة على املستقبل املاضي                 . املستقبل   

وقوله   ، ) 6( )... َوقُلْن حاش للّه       هنأَيدي     وقَطَّعن    فَلَما رأَينه أَكْبرنه       ...  (ممثّل يف قوله عز وجلّ        هو   كما 

                                                
 . 16اآلية )  1
 . 19اآلية )  2
 . 81اآلية )  3
 . 88اآلية )  4
 . 41اآلية )  5
 . 31: اآلية )  6



  

  
  
 

. ) 1( )  إِنَّ ربي بِكَيدهن عليم         قَطَّعن أَيديهن      قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النسوة الالَّتي                      (أيضا  
املقام الثّاين دلّ على ماضي            يف اآلية األوىل دلّ بسياقه على احلاضر، غري أنه يف                     )  قَطَّع ( فورود الفعل      

  .احلاضر؛ أي أصبح فعل التقطيع ماض بالنسبة إىل حاضر سابق 
       حلال ، فإنّ هناك أفعاال دالّة على حاضر                                     وبالن لّة على ماضي احلاضر أو ا ظر إىل ورود أفعال دا

ممثّل يف قوله عز وجلّ           كَبا      إِني رأَيت أَحد        إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت            (املاضي كما هو  كَو رشع
            يناجِدي سل مهتأَير رالْقَمو سمالشه ورد يف املاضي ألنه منام على                         .   ) 2( )وإذ دلّ فعل الرؤية مع أن

حلاضر وذلك انطالقا من حكاية يوسف               ألبيه عما رآه يف منامه،ومبا أنّ هناك                 -عليه السالم    –زمن ا
ماضي احلاضر أو حاضر املاضي توجد أفعال دالّة على ماضي املستقبل كما هو ممثّل                        أفعاال دالةّ على        
 )3( )إِالَّ قَليالً مما تحصنونَ        َلَهن ثُم يأْتي من بعد ذَلك سبع شداد يأْكُلْن ما قَدمتم                 (لّيف قوله عز وج     

  ) ل يأْكُ(على املستقبل وقد ساعده يف إبراز داللته املستقبلية الفعلاملعبر عن املاضي دلّ ) قَدم(إذ الفعل 
  : ة على احلاضر دالّ]فَعلَ[*

حلاضرحيث اقترنت ببعض القرائن الدالة على ذلك                           ] فَعلَ [ دلّت الصيغة          طن على ا يف بعض املوا
يف بعض األحيان      من جهة ،ومن جهة أخرى سياقها العام الذي يفرض حاضرها                     " اليوم    -اآلن    : " حنو 

إذ   ) 4( )... أَناْ راودته عن نفِْسه    الْحق حصحص اآلنَ...(لّاألخرى ،وكنموذج على ذلك قوله عز وج
جعل الفعل يدلّ على احلال أو احلاضر، فقد ظهر                 " اآلن   " إذ وبالنظر إىل زمن ورود القصة فإنّ  الظرف           

قو                         و ، عظيمة ث  د ا وحو كبرية  ت  عا ا نز بعد  حلق  ا ن  با يضا  و أ عنه            (له   ف رفَص  هب ر  لَه  ب فَاستجا
نهد5()...كَي(،  يغةإذ وانطالقا من السياق العام للص)اابجتس(  ّا دلّ  فإ         من  ت على وقوع الفعل يف الز

  لز حلاضر   ا هللا عز وجلّ لىب      إذ إنّ       ؛ من ا عز   بعد دعائه ؛ إذ لومل يلب          –عليه السالم     –طلب يوسف   ا
حلاضر لوق         طلبه هذا    وجلّ   لزمن ا ملعصية    –عليه السالم     –ع يوسف يف ا يضا     . يف ا لَقَد  ... (وقوله أ و 
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مصعتفَاس فِْسهن نع هدتاوولومل يعصم      ف، إذ فعل العصمة حدث أثناء مراودة امرأة العزيز ليوس                  )1()ر
  .نفسه أثناء فعل املراودة لوقع يف املعصية 

  : لعام من االة على الزالد] فَعلَ[*
من داللتها على املاضي واحلاضر واملستقبل إىل زمن عام؛واملقصود به عدم                           ] فَعلَ [ قد خترج الصيغة     

ومن بني األفعال       .  داللة األفعال على زمن معين؛ أي قد تدلّ على حدث ميكن أن يقع يف كلّ وقت                           
إِالَّ للّه أَمر أَالَّ تعبدواْ إِالَّ              إِن الْحكْم      (…لّالوارد يف قوله عز وج          )  أَمر  ( الدالّة على هذا الزمن الفعل             

   اهإذ أمر اهللا بعبادته ال خيت             ) 2(   )...   إِي ،ن ، وإمنّا يدلّ على كلّ حلظة وثانية ويوم وشهر                     صبزمن معي
ولَأَجر      (لّالوارد يف قوله عز وج          )  آمنواْ   ( كما دلّ أيضا الفعل        .  وسنة وسنني ودهر ، فأمره إذن خالد 

آلخرة خير لِّلَّذين آمنواْ وكَانواْ               على الزمن العام كون اإلميان ال يتعلّق بفترة معينة من                      ) 3( )يتقُونَ    ا
  .الزمن، بل هو يف كلّ زمان ومكان 

ورودها      ،غري أنّ)4(»تدلّ يف أصلها على احلال أو االستقبال«لقد مر بنا أنّ هذه الصيغة]: يفْعلُ[صيغة
أثبت داللتها على أزمنة خمتلفة كان للسياق دوركبري يف حتديدها                         -الم عليه الس    -يف سورة يوسف    

  : على النحو التايل ي وه
  : على املاضي ]يفْعلُ[ة داللّ* 

على املاضي انطالقا من سياقها الذي كان له دور                 –عليه السالم     –يف سورة يوسف    ] ُيفْعل [ دلّت       
  : ومن جهة أخرى بفضل بعض القرائن نذكر منها ، ن جهة يف ذلك م

 )5(   )وجاؤواْ أَباهم عشاء يبكُونَ            (ومن ذلك قوله تعاىل       : لفظا ومعىن     يعطف مضارع على ماض       * 
حلال ويعود سبب                         )  يبكُونَ  ( فالفعل املضارع        حيمل داللة املاضي على الرغم من أنه يفيد التعبري عن ا

ملضارع على الرغم من داللته على املاضي كون التعبري باملضارع أبلغ أثرا يف تصوير                                استخدامه يف ا     
فلقد أراد القرآن أن ينقل لنا صورة البكاء املصطنعة                     .  حالة إخوة يوسف وهم يصطنعون هذا البكاء                

آلن              لفعل امل                        ومن الش    . حية وكأّا تعرض أمامنا ا ليت جاء فيها ا وا ضارع  واهد الواردة يف السورة 
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قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مما              (-عليه السالم    –مسبوقا بفعل ماض قوله عز وجلّ على لسان يوسف
ه ال حمال من داللته على املاضي           فإن    ، هلذا   يسبق بفعل ماض  ) يدعوننِي   ( ،فالفعل    ) 1( )... إِلَيه    يدعوننِي   

واحدة      مل يكن مرة    عوة   الد  فعل ه ورد بصيغة املضارع ألنّأن إالّ،"هيلَي إِنِنوعا دمم"فيكون تقدير اآلية 
  .  يدل على االستمرار يف الطلب)وعدي(يل فالفعلوبالتاّ،بل كان من قبل من طرف امرأة العزيز

ياق العام الذي ترد فيه الصيغة والذي يطبعه                   باإلضافة إىل الس       : الداللة على املاضي بقرينة لفظية           * 
وكنموذج    " قبل " ابع املاضي يف بعض األحيان ،فإنه هناك قرينة أخرى تصرفه إىل املاضي متمثّلة يف                            بط 

من    نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت                        (على ذلك قوله تعاىل      
     نيلافالْغ نلَم هلن قبله  م " ،فالقرينة     ) 2( )قَب "           آلية قد كان يف           هي اليت دلت على أن فعل القص يف هذه ا

  .وفائدة ورود هذا الفعل بصيغة املضارع هو جعل هذا القصص مستمرا "قصصنا "املاضي وأصله 
معبرة عن زمن احلاضر          -عليه السالم    –يف سورة يوسف    ] ُيفْعل [ وردت    : على احلاضر    ] يفْعلُ [ داللة    * 

 (ه تعاىل  ـوكنموذج على ذلك قول ،سبب يف ذلك إىل وجود بعض القرائن يف بعض املواطن ويرجع ال
،فرغم أنّ اآلية تنقل رؤية منام وقعت يف املاضي          )3()الطَّير منه تأْكُلُ إِني أَرانِي أَحملُ فَوق رأْسي خبزا

حلاضر،واملالحظ على هذه األفعال أنها جاءت م                               تتالية يف الداللة على        إالّ أنّ استعراضها كان يف ا
لزمن احلاضر انطالقا من الفعل             الدال على      )  أَحملُ  ( الدال على استحضار املاضي مث الفعل             ) أَرانِي    ( ا

لفعل           ا يليهما  و ر  الستحضا ا بعة  كُلُ  ( متا هذه                    ) تأْ وكلّ  ، ر الستحضا ا استكمال  على  يضا  أ ل  ا لد وا
وقد ورد هذا التتابع الزمين أيضا                . زمين   االستحضارات وردت يف الواقع احلاضر على تتابع وتسلسل                      

  .) 4(…) أَرانِي أَعصر خمرا إِني ...(على لسان أحد السجينني  لّيف قوله عز وج
وقد حتتمل بعض األفعال داللة زمنني خمتلفني ويفرض هذا االحتمال اختالف املفسرين حول                                     

لفعل؟ أم على                   على ما قبل ا ئن هل تعود  لقرا لفعل؟ وكنموذج على ذل           ما    بعض ا فقد مثّل    كبعد ا
قَالَ الَ تثْريب علَيكُم الْيوم يغفر           (–عليه السالم    -الوارد يف قوله تعاىل على لسان يوسف        ) يغفر(الفعل

   لَكُم نطالقا من اعتماد الوقف يف                   ،هذا االحتمال إذ احتمل أنْ             ) 5( )... اللّه حلاضر ا يدلّ على غري ا
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يري والتوبيخ ؛ أي ال تعيري وال توبيخ وال            عالت:الوقت، والتثريب : ومعىن اليوم «":القرطيب"يقول"ماليو"
هللا لكم     " ، ... لوم عليكم اليوم        هللا أن يستر عليهم ويرمحهم          سأل ا  ، مستقبل فيه معىن الدعاء       ، " يغفر ا

واالبتداء      " عليكم  " فإنّ يف الوقف على       ، ، واألول هو املستعمل         " عليكم  " ف على الوق   " األخفش   "  وأجاز    
ـ  هللا لكم        " ب ليوم         " اليوم يغفر ا أما   ) 1( »   وهذا بين      عن وحي    إالّ   ن وذلك ال يكو     ، جزم باملغفرة يف ا

: فيقول يف ذلك      " يغفر " أو بـ    " عليكم " بالتثريب، وبتقدير"اليوم "فيجوز عنده أن يتعلّق" الزخمشرى"
ـ   من معىن االستقرار       " يكمعل " أوباملقدر يف      ، فإن قلت مب تعلّق اليوم ؟ قلت بالتثريب             «  واملعىن    " يغفر " أوب
يغفر اهللا   " ،وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب فما ظنكم بغريه من األيام مث ابتدأ فقال                        "ال أثربكم اليوم"

هللا لك على لفظ املاضي واملضارع              ، فدعا هلم مبغفرة ما فرط منهم، يقال غفر اهللا لك                 " لكم   ويغفر ا
هللا       " ، ... مجيعا   هللا ملا جتدد يومئذ من توبتهم وندمهم على                        " لكم   واليوم يغفر ا بشارة بعاجل غفران ا

ألنه أعطى     " يغفر اهللا لكم "القول أنّ الوقف عنده كان يف اوإن كان وحسب تقدير هذ،)2(»خطيئتهم 
  .داللة احلاضر )ر فغي (للفعل

  : على االستقبال ]يفْعلُ[داللة  *
حلال أو االستقبال كما حدد النحاة ذلك،غريأنه يبقى                          يف داللتها ا     ] ُفْعلي [ قد تدلّ          لّزمنية على ا

لزمنية الدقيقة،إذ املستقبل على أنواع                                       ئن وحدمها الكفيلني بتحديد داللتها ا لقرا ق وبعض ا : السيا
ثُم يأْتي من بعد ذَلك        (قوله تعاىل    كوكنموذج على ذل،ومستقبل بعيد ،مستقبل قريب،ومستقبل أقرب

س        متما قَدم أْكُلْني اددش عب ن( ، إذ الفعل      ) 3( ).. لَه ي يمستقبل بعيد و حتديد هذا املستقبل            دلّ على   ) أْت
                        ليت جرت سابقا ،واملتمثّلة يف الس ث ا نطالقا من األحدا خلصبة  بع الس  كان ا لعلم أنّ هذه       ، نني ا مع ا

  . رض الواقع األحداث كانت رؤية يف املنام،غري أّا حتققت على أ
ل يف قوله عز وجلّ على لسان        كما هو ممثّ) اغَد(على االستقبال بفضل القرينة ]ُيفْعل[يغالص كما تدلّ

 )يلْعب ( ،فالفعالن    ) 4( )لَحافظُون     أَرسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِنا لَه               (-الم عليه الس   -يوسف   إخوة   
احملددة لنوع املستقبل،وهو القريب،وقد اعترب الغد مستقبال بالنسبة                         " غدا   " رينة دالّ بفضل الق     )   يرتع  ( و 
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مابني الفجر وصالة الصبح يقال          « ": القرطيب   " وقد حدده        إىل زمن القصة وليس بالنسبة إىل زمننا،                
على  ) 2( )دقني إِنَّ اللّه يجزِي الْمتص        ... (لّالوارد يف قوله عز وج          ) يجزِي  ( كما دلّ الفعل     ، )  1( » غدوة    

وقد أكد هذه      ، اآلخرة      لعباده يوم       مستقبل بعيد غري أنه أبعد من األول وذلك انطالقا من جمازاة اهللا                          
 ) 3( » يعين يف اآلخرة       «   " إِنَّ اللّه يجزِي الْمتصدقني         " حيث قال يف شرحه لآلية       "القرطيب"الداللة الزمنية 

   :عال مقارنة مع تتابع زمنها باملخطط التايلل داللة هذه األفوميكن لنا أنْ منثّ
  املستقبل القريب              املستقبل األقرب                  املستقبل البعيد            

  
  

     اددش عبس كذَل دعن بي مأْتي         بلْعيو عترا يغَد           نيقدصتزِي الْمجي  
  :  من العامعلى الز]يفْعلُ[داللة*

وقد يكون    ، يف السورة دالّة على الزمن العام؛ أي قد يكون داالّ على املاضي        ]ُيفْعل[وردت الصيغة     
أنّ الزمن العام غري حمدد وكنموذج على ذلك                    داالّ على احلاضر،وقد يكون داالّ على املستقبل مما يعين 

كُلَّ شيٍء وهدى ورحمةً           وتفْصيلَ    حديثًا يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يديه               كَانَ    ما ... (قوله تعاىل 
وأهله خاصة وإىل         -الم عليه الس   -املسند إىل يوسف     ) يؤمنونَ   ( حيث جند أن الفعل       ، ) 4( )لِّقَومٍ يؤمنونَ     

هدى اهللا ورمحته تتعلّق         إنّ   فعال األزلية اخلالدة، إذ              عباد اهللا عامة قد استغرق مجيع األزمنة فهو من األ         
  .بكلّ مؤمن بغض النظر عن زمانه 

من الزمن إذ استطاعت أن           ى حتمل طاقة تعبريية كرب      ] ُيفْعل [ ومن كلّ ما سبق يتضح أنّ الصيغة              
لعام،غري                       : تعرب عن األزمنة املختلفة          لزمن ا نواعه ،وا حلاضر واملستقبل بأ على      نّ أ  املاضي وا داللتها 

املالزمة للصيغة كون القصة تعتمد يف غالبها على تنبؤات املستقبل وهذا                      و املستقبل هي الداللة الغالبة           
  .بالداللة على احلاضر أو املستقبل ]ُيفْعل[ما طابق رأي النحاة من جعلهم اختصاص صيغة
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من داللتها على احلال أو االستقبال فإّا وردت                    انطالقا مماّ وضعه النحاة هلذه الصيغة            :] افْعلْ[صيغة 
زمنية   دالالت      نالداللتني،غري أّا خرجت يف بعض األحيان عنهما لتعبر ع    هاتنييف السورة معبرة عن 

خمتلفة، ويعود السبب يف ذلك إىل ما ذكر سابقا وهو دور السياق يف قلب األزمنة وإحداثه لتقاطعات                 
  : يلي  و هي كمافيما بينها،

ممثّل    : على املاضي   ] افْعلْ  [ داللة    *  يا بنِي اذْهبواْ فَتحسسواْ من يوسف             (يف قوله عز وجلّ     كما هو 
واملتمثّل يف حثّهم على الذّهاب          –عليه السالم    –،إذ الواضح أنّ األمر الصادر من يعقوب              )1(…)وأَخيه

للبحث عنهما    –عليه السالم     –إخوة يوسف      إذ فعال ذهب     ، ق يف حينه   للبحث عن أخويهم قد حتقّ       
فَلَما دخلُواْ علَيه        (وإن كان غرضهما احلقيقي هو طلب املؤونة ، وهذا ما عبرت عنه اآلية املوالية                               

         زِيزا الْعها أَيقَالُواْ ي        را الضلَنأَها ونسر عن ا                   ) 2( )  ... مه يعبى لنا أنه     إذا ففعل األمر وإن تبدحلال فإن
بالنسبة إىل سرد أحداث القصة دلّ على الزمن املاضي،ومن بني أفعال األمر الدالة على املاضي الفعل                                       

  )3( )... لَعلَّهم يعرِفُونها      وقَالَ لفتيانِه اجعلُواْ بِضاعتهم في رِحالهِم                (لّالوارد يف قوله عز وج          )  اجعلُواْ   ( 
ث القصة املتتابعة زمانيا ، إذ فعال وضع اجلهاز يف رحال إخوة                                 إذ دلّ على ا       ملاضي بالنظر إىل أحدا

قَالُواْ يا أَبانا ما      (ودليل ذلك  هو وجودها عند رجوعهم إىل أبيهم حيث قالوا -عليه السالم -يوسف
جاءت على صيغة األمر فإّا دالّة بسياقها    إذن فهذه الصيغة وإن،)4()... نبغي هذه بِضاعتنا ردتَ إِلَينا

  .على حدث وقع وانتهى فيما مضى من الزمن بالنسبة إىل أحداث القصة 
  : على االستقبال ]افْعلْ[داللّة*

الداللة األصلية        يدالّة على االستقبال وه         –عليه السالم     –يف سورة يوسف    ] افْعلْ  [ وردت الصيغة           
ستقبل تلون بأشكال خمتلفة متثّلت أحيانا يف املستقبل القريب وأحيانا يف املستقبل                        هلا غري أنّ هذا امل        

القريب من احلاضر، وأحيانا أخرى يف املستقبل البعيد ، وكنموذج على املستقبل القريب من احلاضر                                  
على  " غدا   " ترنا بالظرف    ،إذ دلّ فعل اإلرسال مق           ) 5( …)أَرسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب           (قوله عز و جلّ  

ليوم                                        لزمنية بينها وبني ا حلاضر لقصر املدة ا لغدوة أقرب من ا حلاضر،ألنّ ا . املستقبل األقرب من ا
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وينبغي أن نسجل هنا أيضا أنّ هناك أفعاال وردت يف السورة عربت عن داللة زمن املستقبل القريب                                       
            ة كما هو ممثّل يف قوله عزي                 (لّوج   انطالقا من زمن أحداث القصضِ إِننِ اَألرآئزلَى خلْنِي ععقَالَ اج

  يمليظٌ عففقد ، إذ الطلب كان يف احلاضر غري أنّ تلبيته كانت يف زمن قريب من هذا الطلب،                            ) 1( )ح 
هو املسؤول على خزائن مصر، ومن هذا املنطلق اقتضى أن يدلّ الفعل                           –عليه السالم –أصبح يوسف

الوارد يف      ) أَرسلَ  ( ومن بني ما دلّ من األفعال على املستقبل البعيد الفعل                  . قريب  على زمن املستقبل ال       
 فعل  إذ  ، ) 2( )منا الْكَيلُ فَأَرسلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا لَه لَحافظُونَ                   منِع   قَالُواْ يا أَبانا         ... (لّقوله عز وج    

ورجوعهم     ، بل بعد فترة زمنية طويلة         –ه السالم   علي  –اإلرسال مل حيدث أثناء طلب إخوة يوسف                
لطلب              ا ثناء  أ مل يكن  يضا  أ ملنطلق يكون تقدير                         لالكتيال  ا هذا  فترة زمنية طويلة،ومن  ولكن بعد 

حلوار     لطّلب والرجوع استغراق            ،ويف   " أرسله معنا    -عليه السالم     –أثناء رجوعنا عند يوسف        " ا تلبية ا
  . لفترة زمنية معينة 

  : احلاضر  وأعلى احلال ]افْعلْ[داللّة*
دالّة على احلال أو احلاضر انطالقا من                 -عليه السالم     –يف سورة يوسف     ] افْعلْ  [ وردت الصيغة           

لداللة وكنموذج على ذلك قوله عز وج                              على لسان إخوة       لّسياقها العام الذي فرض عليها هذه ا
 )تصدق  ( و ) أَوف   ( فقد دلّ الفعالن       ، ) 3( )  علَينآ  ق تصد   لْكَيلَ و  ا  لَنا   فَأَوف   ... (-عليه السالم      –يوسف 

إخوة يوسف                 من رغبة  نطالقا  ا حلاضر  لسالم     -على زمن ا لطلب يف         -عليه ا هذا ا تلبية  حصول  يف 
يف سياق دالّ     ) استغفرِ ( ، ) أَعرِض   ( كما ورد الفعالن       . احلاضر واحلال باعتبار حاجتهم املاسة إىل ذلك                  

كُنت من     يوسف أَعرِض عن هذَا واستغفرِي لذَنبِك إِنك                (ثّل يف قوله عز وجلّ     على احلال كما هو مم  
،إذ وانطالقا من سياق سرد أحداث القصة، واملتمثّلة يف التباس موقف العزيز من امرأته                         )4() الْخاطئني

لرتاع                    وا خلالف  على ذلك ا عندما وجدمها  حقيقة       ، ويوسف  إىل  ءة يوسف      وبعد توصله  عليه  –برا
عن  -عليه السالم    –يبتعد يوسف   ومة امرأته طلب منهما على وجه اإللزام يف احلاضر بأنْ                      -السالم   
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هذا األمر ويكتمه،وتستغفر امرأته يف احلال عما اقترفته ،وقد تكون داللة االستغفار متمثّلة يف االعتذار    
  .)1(»زوجك من ذنبك ال يعاقبك  استغفري«":القرطيب"عما بدا منها انطالقا مما قاله 

واالعتذار بالنسبة إىل امرأة              –عليه السالم     –ومن هذا املنطلق يكون كتم األمر بالنسبة إىل يوسف                   
  . العزيز يف احلال وليس يف زمن آخر 

  : )زمن غري حمدد (على الزمان العام ]افْعلْ[ة داللّ*
دد انطالقا من سياقها الذي حيتم ذلك،وكنموذج على                   على زمن غري حم     ] افْعلْ  [ قد تدلّ الصيغة           

جلّ        و عز قوله  لك  يوسف        ذ نا  ن سيد لسا م     –على  لسال ا . (–عليه  . لْحقْنِي        . أَ و مسلما  فَّنِي  وت
   نيحال2( )بِالص (  ،          اللة املباشرة للفعلإذ الد   ) فَّنِي تد     هي زمن املستقبل،غري أنّ هذا املستقبل غري              )  وحمد

 وما العلم إالّ عند اهللا،وإمنّا ورد                أجله األخري      كون  ي بالتحديد مىت      –عليه السالم      –لم يوسف إذ ال يع    
  .على شكل دعاء املراد منه األمل يف التحقيق الفعل 

للصيغة                       لزمنية  طعات ا لتقا من تتبع ا أهم ما نستخلصه  فْعلْ  [ ولعلّ  على         ] ا لبيتها  غا ّا دلّت يف  أ
مطلق   نعبري ع قد وافق هذا االستنتاج ما ذهب إليه النحاة،غري أنها خرجت يف الت                          املستقبل أو احلال و     

ق الصيغة الدور الكبري يف                                   ليت كان لسيا املستقبل احملدد من طرفهم إىل أشكال شىت من املستقبل،وا
طن على زمن املاضي وذلك عندما وردت تلك األفعال يف                                      حتديدها ، كما أّا دلّت يف بعض املوا

  .         سياق قصصي 
منية للصاللة الزواسخ الديغ الفعلية مع الن        :  

وداللة     ، ن من داللة الزمن املاضي لفعل الكينونة              يغة لون زمين خاص، إذ تتكو          هلذه الص    ]: فَعلَ [ كان  * 
لزمن املاضي للصيغة       لتركيب فعلني ماضيني ختتصر داللتهما للت               ] فَعلَ [ ا فعل    عن عبري وبذلك يصبح ا

   -عليه السالم–واحد يدلّ على زمن املاضي البعيد،غري أنّ هذه الصيغة مل ترد إطالقا يف سورة يوسف
اليت تدلّ على     "كان "يكتسب هذا التركيب الشرطي داللة خاصة انطالقا من كون ] :فَعلَ[إن كان *

بال، وباجتماعهما فإّما يشكالن          اليت غالبا ما تصرف الفعل إىل االستق             "    إنْ  "  وداللة    ،  املاضي البعيد    
غري أنّ هذا التركيب مل يرد     ،ال تصرف املاضي إىل االستقبال " إنْ" داللة املاضي البعيد على اعتبار أنّ 

إِن كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت           (…  ممثّال يف سورة يوسف إالّ يف مثال واحد وهو قوله تعاىل                   
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،فالداللة الزمنية هلذا          ) 1( )وهو من الصادقني        وإِنْ كَانَ قَميصه قُد من دبرٍ فَكَذَبت            * الكَاذبِني      وهو من   
التركيب تتمثّل يف املاضي القريب وليس البعيد ألنّ احلادثة وكما نتصورها قد حدثت يف زمن ماض                                 

يوسف؟ أم    : تباس قضية من املراود         ليس بالبعيد ،مث جميء العزيز بعد حدوث احلادثة وحماولته فك ال                          
ط                لشر ا ف  حر يفد  ومل  ؟ ته  أ مر نْ   " ا لتوضيح                        " إ ا و لتبيني  ا د  فا أ لكن  و ، ل الستقبا ا م  ملقا ا ا  هذ يف 

–عليه السالم     –والتأكيد،فالتوضيح كان متعلّقا بتبيني جهة القد املفضية إىل تقرير حقيقة مة يوسف             
لعكس                  ا و أ يز  لعز ا ة  أ مر ا ئة  ترب أ        ، و حقيقة  على  كيد  لتأ ا فعال           و قع  و قد  ء  لسو ا فعل  يقول  . نّ 

 ؟" كان  " الذي هو لالستقبال وبني        " إنْ  " فإن قلت كيف جاز اجلمع بني«:مؤكّدا هذا األمر"الزخمشرى"
نه كان قميصه قد       يعلَم أن   قلت ألنّ املعىن       لطاهر ب    " ،غري أنّ     ) 2( » ... أ يرى أنّ حروف       " عاشور   نا

مضمون شرطها ومضمون جواا فيقول يف شأن هذا                إالّ على الربط بني        االشرط ال تقتصر وظيفته       
وأدوات الشرط ال تدلّ على أكثر من الربط والتسبب بني مضمون شرطها ومضمون جواا     «: املعىن 

وما بعدها أنه إن          من قُبلٍ فَصدقَت      قُد   إِن كَانَ قَميصه      : وال مضي، فمعىن        من دون تقييد باستقبال       
إِن  " ب ،ومن هذا املنطلق يتضح أنّ املركّ  )3(»اضي فقد حصل صدقها يف املاضيكان ذلك حصل يف امل

قُد هيصدلّ على املاضي وكفى "  كَانَ قَم  .  
الدالّة على احلاضر أو         ] ُيفْعل [ و   الدالّة على املاضي       "  كان  " ركيب من  يتكون هذا الت      ] : يفْعلُ [ كان   * 

ل     الستقبا ن          ، ا يشكّال ّما  فإ عهما  جتما با لت     و ا اللة  يقول           د اري   الستمر ا ملاضي  ا عن  مهدي  " عبري 
عبري عن  وما على مثاهلا تستعمل للت       "   ُكان يفْعل "وأنّ صيغة ...« :ركيب بشأن داللة هذا الت"املخزومي

لزمان املاضي                   حلدث يف فترة من ا لت          ) 4( » استمرار ا ورد هذا ا عليه   -ركيب يف سورة يوسف     ،وقد 
  الم الس-     لُونَ                 قَالَ  (…لّوج   ممثّال يف قوله عزمعواْ يا كَانبِم سئتبفَالَ ت وكاْ أَخي أَنإذ دلّت      ) 5( )  إِن،

يف أعماهلم السيئة إذ القصة من             –عليه السالم     –يوسف  إخوة   على استمرار     "   كَانواْ يعملُونَ      " الصيغة   
ية من                          إلخوة يوسف بدا نيئة  لد لألعمال ا هي رصد  يتها  ا إىل  يتها  جلب         بدا  تفكريهم برميه يف ا

وحسدهم على حمبة أبيهم له،مث رميهم له يف اجلب ،وتزييفهم جللّ احلقائق أمام أبيهم إىل أن وصلوا يف 
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الدالة على استمرار        "    كَانواْ يعملُونَ     " النهاية إىل مته بالسرقة،فكلّ هذه األعمال عبرت عنها الصيغة            
بصيغة املضارع للداللة على تكرار أعماهلم الدنيئة                   )  يعملُونَ  ( الفعل    وقد ورد   ،احلدث يف الزمن املاضي

لطاهر بن عاشور      " وهذا ما أكّده         وأفاد فعل الكون يف املضي أنّ املراد ما عملوه فيما                       « : يف قوله   " ا
ه ويف هذا يئة لنفس أخي       .بصيغة املضارع أنه أعمال متكررة من األذى " يعملُونَ"وأفاد صوغ ، مضى

ال خيشى أن يكون مبحل الريبة من يوسفلتلقّي حادث الص الم -واع باطمئنان حىت1(»عليه الس( .  
عز امس                       قوله  متحقق يف  لزمنية  لداللة ا هذه ا نواْ                 (  هومثل  كَا و آمنواْ   ينلِّلَّذ  ريخ  ةرآلخ لَأَجر ا و 

الدالة على املضارع         "   يتقُونَ  " الدالة على املاضي و        " كان  " ناملكونة م     " كانوا يتقون     " فالصيغة     ) 2( )يتقُونَ
طيلة فترة حياته وقد كان صموده           -عليه السالم     –يف صيغتها فإا تدلّ على استمرار تقوى يوسف            

بشأن  "  الطاهر بن عاشور      " يقول   .على استمرار تقواه  أمام كلّ املصائب واإلغراءات اليت واجهته دليال
لتقوى بصيغة املضارع                       بريعالت  و « : هذا االستمرار        ألنّ  ،  يف جانب اإلميان بصيغة املاضي وىف جانب ا

بتجدد أسباب األمر          دة  قوى فهي متجد   ا الت  وأم   ، اإلميان عقد القلب اجلازم فهو حاصل دفعة واحدة                    
   من املاضي                        ) 3( » واختالف األعمال واألزمان                 يهوالنلز حلدث يف فترة من ا ،ورغم داللة استمرار ا

داللة هذا التركيب املزدوج              فإنه ميكن اعتبار -عليه السالم-وتعلّقها بيوسف،قا من سياقها العام انطال
                         من العام أو األزيل انطالقا من اعتبار حسن اآلخرة لكلّ من يتقي اهللا  إذا عزل عن سياقه داللة على الز

ذلك يف  ويستمر .   
اجلحود   " الم   " و ، الدالة على املاضي       "  كان  " و ، النافية    " ا م " وهو تركيب متكون من     ] : ليفْعلَ[ما كان *

الدالّة على املستقبل بصيغتها،وكلّ هذا التركيب مؤد ال  ]ُيفْعل[و الدالة على صرف الفعل إىل املستقبل
حاة له،غري أنّ ورود هذا التالم     -ركيب يف سورة يوسف   حمال إىل املستقبل حسب وضع النعليه الس- 

نطالقا من واقع القصة وكنموذج على ذلك قوله                         لداللة للت    عدل عن هذه ا       عبري عن داللة املاضي ا
،وقد أشار هذا       ) 4( )إِالَّ أَن يشاء اللّه           الْملك    كَذَلك كدنا ليوسف ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ             (تعاىل

امة على مرتكب فعل السرقة غري           وجوب فرض الغر        يالتركيب إىل حادثة وقعت منذ زمن سحيق وه       
جلزاء إلخوته ،فكان حكمهم يف ذلك استرقاقه بدل                         -عليه السالم     -أنّ يوسف    ترك فرصة تقرير ا
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هللا تعاىل كما هو ممثّل يف قول                      لغرامة وكان هذا مبشيئة ا لقرطيب   " ا لضرب         « ": ا بل كان حكم امللك ا
،ومن هذا املنطلق يتضح         ) 1( » إسرائيل    ولكن شاء اهللا أن جيري على ألسنتهم حكم بين              ، والعزم ضعفني    

لتركيب       ا نّ  أ ليأْخذَ      " لنا  كَانَ  من                    مل  " ما  نطالقا  ا وذلك  ملاضي  ا عن  عبر  ولكنه  ملستقبل  ا عن  يعبر 
ليت جاء فيها            . رجوعهم يف احلكم على أخيهم األصغر إىل ما فرضته شرائعهم من قبل                     ومن املواطن ا

لزمن املاضي ا                 لتركيب داالّ على ا حلاضر قوله جلّ جالله           هذا ا نف إىل ا تبعت ملَّةَ آبآئي          (ملستأ ا و
         قُوبعيو قحإِسو يماهرءٍ              إِبين شم بِاللّه رِكشا أَن نا كَانَ لَنم        لِ اللّهن فَضم كا   ذَلنلَيإذ   ) 2( )... ع،

لتركيب     ن نشرِك        " ا أَ كَانَ لَنا  ملاضي        " ما  لزمن ا على ا ورد قبله، إذ يوسف               دلّ  مما  نطالقا  عليه   –ا
 فودلّ على استمراره إىل احلاضر انطالقا من حاضر يوس                  ،  يقر بإميان آبائه األولني من قبل              –السالم   

لني       هوالذي يؤكّد على أنوجلّ مازال                   ، مازال على دين آبائه األو فكما مل يشرك آباؤه من قبل باهللا عز
بشأن هذا    " الطاهر بن عاشور  "قول .هذا األمر أصبح كالغريزة فيهم  هو أيضا على دين التوحيد وكأنّ

ملعىن    مجلة                           « : ا قتضت  ا لبيان ملا  قوة ا يف  هللا من شيء  نشرك با أن  كان لنا  ملَّةَ     " ومجلة ما   تعبت ا و
لتوحيد صار كالسجي          من " آبآئي    بني األمم وعرفهم ا لنفسه يف هذه              ة هلم عرف ا أسالفه      كون ا
  .  )3(»...ة الفرص
لسابق للتراكيب املركّبة يف سورة يوسف                            ض ا ّامل    –عليه السالم    –ومن خالل االستعرا  يتضح أ

ترد بصورة كبرية ،وقد وافقت هذه األخرية يف دالالا الزمنية ما وضعه هلا النحاة يف بعض األحيان                                        
 اللة املوضوعة هلا للتعبري عن أزمنة خمتلفة انطالقا من سياقها            وعدلت يف بعض األحيان األخرى عن الد

راكيب اليت خرجت عن داللتها األصلية ومن بني الت :  
- » هيصإِن كَانَ قَم رت عن داللة املاضي بدل املاضي البعيد »...قُدحيث عب. 
- » اهذَ أَخأْخيا كَانَ لحيث دلّت  على املاضي بدل املستقبل  »...م.  
  حيث مثّلت داللة املاضي املستمر إىل احلاضر بدل املاضي االستمراري »...لَنا أَن نشرِك ما كَانَ « -

     سبة للتا بالنياق يف قلب األزمنة يف                  أمغم من دور السراكيب اليت مل خترج عن داللتها األصلية بالر
  : بعض األحيان كما هو ممثّل يف التركيبني املواليني 
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  . حيث دلّت على املاضي االستمراري كما حدد هلا يف األصل »...يعملُونَ كَانواْ...« -
  . حيث دلّت على املاضي االستمراري كما وضعت هلا يف األصل »...يتقُونَ وكَانواْ« -

  :الداللة الزمنية للصيغ الفعلية مع بقية النواسخ 
لنواسخ      ] ُيفْعل [ *  لدراسة ب       تتعلّ : مع بعض ا ا هذه  لد  ق  للصيغ      رصد ا لزمنية  ا بعض   ] ُيفْعل [ ةاللة  مع 

هذه النواسخ يف تغيري داللتها الزمنية خاصة وأنها                   ر وما دو     –عليه السالم    –النواسخ يف سورة يوسف       
وقد وردت يف السورة صيغة            ، ترد يف بعض األحيان بصيغة املاضي وأحيانا أخرى بصيغة املضارع                        

كما هو   ] ُيفْعل [ يغةالواردة بصيغة املضارع مع اقتراا بالص                  )  ئَتِف ( لت يف  واحدة من بني النواسخ متثّ          
  . )1() من الْهالكني أَو تكُونَ قَالُواْ تاهللا تفْتأُ تذْكُر يوسف حتى تكُونَ حرضا (لّممثّل يف قوله عز وج

روجا عن املألوف ولكن تثبيتا ملا            واملالحظ على هذه الصيغة أّا وردت بدون نفي وهذا ليس خ                         
  ُتئْتوفَ   ُت أْتفَ : قال الكسائي     ... « ": القرطيب   " يقول  . أقره النحويون من حذفها إذا كانت جوابا للقسم                    

والذي    " النحاس   " قال  ؛ ُح أي ال أبر     ، ... ُأتفْال ت  مضمرة أي     " ال " أنّ   " الفراء    " وزعم    ، ُأي مازلت    ، فعل ذلكأ
ولوكان    ، ه ليس فيه إشكال    ألن  ؛ تضمر يف القسم     " ال "  أنّ  " يه سيبو" و "  اخلليل  " وزعم   . سن صحيحح  قال  

لنون              وا نه يداوم على ذلك                      وإمنّ   ، واجبا لكان بالالم  ليقني أ قالوا له ذلك ألّم علموا با    )2( » ... ا 
قتيبة   " ويقول    يضا  "  ابن  .  تذكر يوسف     ل أي ال تزا     « : أ املركّ        ـه   ومن  . ) 3( » .. فإنّ  ملنطلق  ب ذا ا

لفع   كُر    " ليـا تذْ ملستقبل                             " تفْتأُ  ا إىل  مث  حلاضر  ا إىل  وصوال  ملاضي  ا يف  ملستمر  ا لزمن  ا داللة  مثّل 
عن                  ، استمر يف ذكره ليوسف حىت مماته         -عليه السالم    -فيعقوب   ومل يتوقف  فذكره ومازال يذكره 

  .ذكره،وقد حدد هذا االستمرار يف الزمن انطالقا من زمن القصة وليس من زماننا 
  :املقـاربـات  *

املقترنة    " عسى " نوعان من أفعال املقاربة فقط وأوالمها                  -عليه السالم     -ورد يف سورة يوسف        وقد       
ليت تفيد وحسب دراسة النحويني هلا رجاء وقوع احلدث                       " بأنْ  "  ومن مثّة انصرفت داللتها الزمنية             ، وا

تقبلية هو  وما يساعد يف تبيان هذه الداللة املس               ، لالستقبال على الرغم من ورود صيغتها على املاضي              
ا      ا قتر نْ  " ا ل         " أ لالستقبا لفعل  ا ف  تصر ليت  على                      ، ا ل  ا لد ا ع  ر ملضا ا لفعل  ا على  يضا  أ هلا  خو ود
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عسى أَن ينفَعنا أَو      ُمثْواه      أَكْرِمي    ... (وكنموذج على ذلك قوله تعاىل على لسان العزيز                ، االستقبال   
عليه   –إنّ العزيز أمر امرأته بإكرام يوسف               إذ وانطالقا من أحداث هذه القصة ف                ،  ) 1( )... نتخذَه ولَدا     

تنبؤاً من إفادته هلم يف املستقبل،وقد كان هذا التنبؤ مبنيا على تفرسه ورؤيته بعض املالمح                                  –السالم    
 هدوهذا ما أكّ      ، رغم صغر سنه واليت تنبئ بصحة ذلك التنبؤ           –عليه السالم     –يوسف  هاخلرية على وج      

لطاهر بن عاشور      "   -الم عليه الس   -وإمنّا قال ذلك حلسن تفرسه يف مالمح يوسف              ... «  : يف قوله   " ا
وقد جعله امللك رئيس شرطته،فقد كان امللوك أهل                   ، رجال ذا فراسة    ناملؤذنة بالكمال وكيف ال يكو

لعام على         ورغم داللة  هذا املركّ           . ) 2( » حذر فال يولّون أمورهم غري األكفاء                 لفعلي يف سياقه ا ب ا
لبعيد     ثنني فيكون األول                  إال أ   ، املستقبل ا نْ نقسمه إىل مركبني ا ن ينفَعنا      عسى " ننا ميكن أ ويكون   " أَ

ما بني األول والثّاين فاألول                ومن هذا املنطلق فالداللة الزمنية ختتلف              ، " عسى أَن نتخذَه ولَدا        "   اين ـالثّ  
 مل يكن من الوهلة األوىل         –م عليه السال    –ا من أنّ نفع يوسف     ستقبل البعيد انطالق     يكون داالّ على امل        

حتقّ                                ما  لعزيز سرعان  ا ترجي  ألنّ  لقريب؛  ا ملستقبل  على ا الّ  دا لثّاين فيكون  ا ما  ترىب     ،  قأ فعال  إذ 
على   ومن بني ما ورد يف السورة أيضا داالّ                 . وترعرع يف بيته وكأنه ولده              –ليه السالم   ع -ف ـيوس 

على            وجلّ   عز قوله  لقريب  ا ملستقبل  يعقوب      ا ن  . . (لسا جميلٌ  .  ربفَص            بِهِم تينِي  يأْ ن  أَ  للّه ا عسى 
عليه السالم      –واملتعلّق برجاء وأمل يعقوب      "عسى اللّه أَن يأْتينِي"ب الفعليإذ دلّ املركّ  )3(…)جميعا

–ولديه على املستقبل القريب انطالقا من أنه وبعد فترة زمنية قصرية حتقق مبتغى يعقوب        يف رجوع –
غري أنه إذا قورن مستقبل املركبني الفعليني السابقني ذا املركب لظهر أنه مركّب أقصر         -ه السالمعلي

من مركّب على التتابع ؛ إذ املركب األول أطول من الثّاين انطالقا من أنّ رجاء العزيز مل يتحقّق إالّ                                         
ليت جرت                      ركب الثّاين الذي كان قصريا           على عكس امل    ، بعد فترة زمنية طويلة على اعتبار األحداث ا

بينما املركب الثّالث فكان أقصر من األول                ، على اعتبار أنّ العزيز عد يوسف ولده منذ الوهلة األوىل             
وكان أطول من الثّاين واملخطط التايل                ، على اعتبار أنّ رجاء يعقوب قد حتقّق بعد فترة زمنية قصرية                     

  :قاا ببعضها يوضح املدى الزمين هلذه التراكيب وعال
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               ستقبل القريباملقرب             تقبل األاملس  ب          املستقبل القري     املستقبل البعيد      
    

  
  أَن يأْتينِي بِهِم جميعا عسى اللّه          أَو نتخذَه ولَدا                أَو نتخذَه ولَدا            عسى أَن ينفَعنا

نّ       ومن      أ نستنتج  ما سبق  لصيغة    " عسى " كلّ  با نة  الستقبا     ] ُيفْعل [ مقتر ا على  هذا      ل تدل  نّ  أ غري 
فقد دلّ على املستقبل البعيد         ، اختلف من موطن إىل آخر          –عليه السالم     –االستقبال يف سورة يوسف       

  .والقريب واألقرب 
غري أنّ   ، الترجي والتوقع فإنها حتما تدلّ على املستقبل               " لعلّ  " من إفادة       انطالقا   ]:  يفْعلُ   [ + لعلّ  *  

ومن أمثلتها     ، جيعلها تدلّ على أنواع خمتلفة من املستقبل            ] ُيفْعل [ سياقها وهي مقترنة بصيغة املضارع          
سمان   بعِ بقَرات   يوسف أَيها الصديق أَفْتنا في س           (قوله تعاىل    -عليه السالم    -الواردة يف سورة يوسف          

                ت بِسا يا  رخ أُ و خضر  ت وسبعِ سنبالَ  ف عجا  عبس نكُلُه لَعلَّهم            لَّ   يأْ سِ  لنا ا لَى  إِ  جِع ر أَ علِّي 
بالنظر إىل سياقه فإنه دلّ على املستقبل القريب إذ ساقي                   " لَّعلِّي أَرجِع      " فاملركّب الفعلي     ، ) 1( )يعلَمونَ  

لرؤيا            امل   لقريب على                     ، لك طلب من يوسف إفتاءه ا وبالطبع فرجوعه إىل أهله سيكون يف املستقبل ا
  .تقدير املسافة اليت يقطعها واليت تستغرق وقتا 

وقَالَ     (لّاملقترنة بالفعل املضارع والدالة على املستقبل القريب أيضا قوله عز وج                          "لعل"ومن أمثلة      
فداللة      ) 2( )يرجِعونَ     لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبواْ إِلَى أَهلهِم لَعلَّهم                 بِضاعتهم في رِحالهِم      لفتيانِه اجعلُواْ      

أرجع    –السالم   عليه  –نّ يوسف  إ ب الفعلي على املستقبل القريب مستخلصة من سياق اآلية؛إذ                  املركّ   
وما يكون هذا الرجوع إالّ يف املستقبل القريب                   ،  إلخوته بضاعتهم دون علمهم كي يرجعوا بأخيهم              

بأخيهم األصغر      فإذ ومبجرد وصوهلم إىل أهلهم ووجودهم أنّ بضاعتهم ردت إليهم عادوا إىل يوس                                
فإنّ املستقبل     ، غري أنه إذا قورن بني املستقبل القريب األول واملستقبل القريب الثّاين                ،ليزدادوا كيال أكثر

ين وذلك على اعتبار أنّ الرجوع األول كان سريعا بغية رد خرب إفتاء الرؤيا                                   األول أقرب من الثّا          
–عليه السالم     –للملك، بينما الرجوع الثّاين فإنه استغرق مدة أطول من األول على اعتبار أنّ يعقوب            
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إىل   وبالطبع هذه احملاوالت املفضية            ، مل يوافقهم الرجوع بأخيهم إالّ بعد حماوالت عديدة من طرفهم                        
  .  إقناعه استغرقت وقتا أطول 

                                      ضح لنا أنّ ورود تلك النواسخ مع األفعال املضارعة مل يتأثر كثريا بالسياق ومن خالل ما سبق يت
إذ دلّت بسياقاا املختلفة على األزمنة كما وضعها هلا النحاة ويبقى االختالف فقط يف ذلك التنوع                                  

  .ياق رضه الساملوجود يف الزمن الواحد والذي ف
  : الداللة الزمنية لألفعال الناقصة 

لناقصة من البحث يف امسها                                            عمل األفعال ا لدراسات اهتماماا حول  جرت العادة أن تركز ا
وخربها ومباحثهما دون األخذ بعني االعتبار الداللة الزمنية هلذه األفعال على الرغم من عدم اختالفها             

ومن هنا فإنّ     « : إىل هذا املعىن يف قوله         " السامرائي      مإبراهي    " وقد أشار    ،  ة يف هذا األمر      عن األفعال العادي    
هذه األفعال ال ختتلف عن أفعال العربية األخرى يف شيء من عناصر الفعلية وهو الداللة على احلدث                           

ما        بزمان  ملقترن  وح                            ، ا مدة  جلا د ا كأّا املوا فتصبح  د  هذه املوا حلدث من  نستطيع سلب ا قيقة وال 
وقد تنوعت الداللة الزمنية هلذه الصيغ                ، ) 1( » االستعمال ال تؤيد وجود هذه الصفة يف هذه األفعال                     

  : الناقصة وهي مضافة إىل أمسائها حسب سياقاا املختلفة نوردها على النحو اآليت 
  : كان والداللة على املاضي *

-عليه السالم    -ملاضي فإّا وردت يف سورة يوسف           انطالقا من داللة هذه الصيغة على الزمن ا                      
قَالُواْ تاللّه لَقَد         (وكنموذج على ذلك قوله تعاىل على لسان إخوة يوسف                 ، وبكثرة ممثّلة هذه الداللة          

لسرقة   على نفي حدث ا     )  كُنا ( إذ دلّت الصيغة       ، ) 2( )كُنا سارِقني     علمتم ما جِئْنا لنفِْسد في اَألرضِ وما     
لزخمشرى     "  يف الزمن املاضي يقول         وهي   ،   ةقط نوصف بالسرق       وما كنا   « :  وهو يشرح هذه اآلية          " ا

  . )3(»منافية حلالنا 
نحن نقُص علَيك    (دالّة على املاضي لفظا ومعىن قوله تعاىل            "  كان   "  ومن اآليات اليت جاءت فيها                 

وقد استخلصت    ، ) 4( )من قَبله لَمن الْغافلني        يك هذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت          أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَ          
من  " قَبله " هذه الداللة انطالقا من سياقها الذي فرض ورودها يف املاضي من جهة واقتراا بالقرينة                                    
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ماكان لك     ...  «  : هذه الداللة أثناء شرحه هلذه اآلية حيث قال                   " الزخمشرى    " وقد أكّد     ،  جهة أخرى    
   . )1(» علم فيه قط وال طرق مسعك طرفا منه 

  : كان والداللة على احلاضر *
يف أصلها على املاضي كما أثبت ذلك النحاة ووافق رأيهم  ورودها                     "كان "على الرغم من داللة      

دالّة    -يه السالم   عل  -إالّ أّا وردت يف سورة يوسف            ،  يف النص القرآين يف غالبها دالّة على ذلك الزمن                 
قَالُواْ فَما جزآؤه إِن كُنتم              (وكنموذج على ذلك قوله عز وجلّ           ، على احلاضر بالنظر إىل زمن القصة           

بِنيالم    –فإذ وانطالقا من أنّ تقدير مصري األخ األصغر ليوس        ،)2() كَاذه ال       -عليه السسيكون اآلن فإن
ومن هذا املنطلق       ، أخيهم    ةلوقت نفسه وذلك بغية تربئ         أنْ يكون ردهم مة يوسف وأهله يف ا                ل حما 

  .دلّت الصيغة على احلاضر بدل املاضي 
 *اللة على املستقبل كان والد:  

على املستقبل يف بعض املواطن وذلك انطالقا                 -عليه السالم     -يف سورة يوسف    " كان   " لقد دلّت        
نهم الَ تقْتلُواْ يوسف وأَلْقُوه        قَالَ قَآئلٌ مّ       ( وكنموذج على ذلك قوله تعاىل          ، اقتراا ببعض القرائن           نم 

     بلْج ن كُنتم فَاعلني             في غَيابة ا لفعل   " إنْ   " فانطالقا من صرف األداة           ، ) 3( )يلْتقطْه بعض السيارة إِ ا
يوسف                       ة  خو إ د  د تر من  قا  نطال ا و ، ملستقبل ا ىل  إ ملاضي  لس   -ا ا م عليه  ل     –ال ا كيفية  منه  يف  تخلّص 

يف هذا املقام دلّت على املستقبل القريب بالنظر إىل زمن القصة على تقدير أّم مازالوا مل                                  " كان  " فإنّ  
حدث                                لتخلّص منه وهذا ما  تفاقهم حول طريقة ا يفعلوا ذلك األمر،ولكن سيفعلوه مستقبال عند ا

إنْ كنتم على أنْ      «":يالزخمشر"يقول".ونَستفْعلُإِن كُنتم  "ومن هذا املنطلق فتقدير اآلية يكون ،بالفعل
  . )4(»... تفعلوا ما حيصل به غرضكم 

  : كان والداللة على الزمن العام*
لتسليم بأنّ              لرغم من ا عليها        ، تدلّ بصيغتها يف األصل على املاضي         " كان  " با قها يفرض  نّ سيا وأ

وكنموذج على ذلك مما ورد يف            ، لعام  دالالت زمنية خمتلفة ، فإّا تدل يف بعض األحيان على الزمن ا                       
كَانَ حديثًا       لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي اَأللْبابِ ما                 (قوله تعاىل    -عليه السالم      -سورة يوسف   
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ـ  ) 1( )ؤمنونَ  وهدى ورحمةً لِّقَومٍ ي           وتفْصيلَ كُلَّ شيءٍ      يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يديه    " كان  " ، ف
وال للمستقبل وحده وإمنّا هي تستغرق      ،يف هذا املقام ال ميكن صرفها للماضي فقط وال للحاضر وحده

لضمري يف        ، مجيع األزمنة املمتدة من املاضي إىل احلاضر إىل املستقبل إىل األبد                          على  " كان  " وسواء عاد ا
لقرآن الكرمي خالد أبد الدهر، فقصص األنبياء               وأمر ا، القصص أم على الكتاب فإنّ أمر قصص األنبياء

  .كانت وستظل عربة للمؤمنني والقرآن الكرمي كان وسيظل دستور البشرية
غري أنّ سياقها واقتراا     ،تدلّ يف أصلها على الزمن املاضي"كان "ذكره يتضح أنّ  قومن كلّ ما سب    

الالت أخرى متنوعة كاحلاضر واملستقبل والزمن                  صرفها عن هذه الداللة إىل د           يببعض القرائن اللّفظية 
  .العام 

  : الزمنية ايكون وداللته*
حلاضر                      غري أّا تعدل يف بعض األحيان عن هذه              ، تدلّ هذه الصيغة يف أصلها على املستقبل أو ا

اللة وتعبالدحو التايل ر عن دالالت أخرى بفضل سياقها وبعض القرائن وسنوردها على الن:  
  :داللتها على املستقبل *

للّفظية                                            ا ئن  ا لقر ا ببعض  ا  ا قتر ا و قها  ألمر سيا ا ا هذ توضيح  د  وقد زا اللتها  يف د ألصل  ا وهو 
إذ  ، ) 2( )  لَيسجنن ولَيكُونا من الصاغرِين           ولَئن لَّم يفْعلْ ما آمره        ... (وكنموذج على ذلك قوله تعاىل          

املضمرة جعلتها تدل على        "  أنْ  " بالم اجلحود بعد    ) يكون( لقصة فإن اقتران وبالنظر إىل زمن أحداث ا
بعد امتناعه عن فعل       –عليه السالم     –املستقبل القريب خاصة وأنّ أحداث القصة أكّدت أنّ يوسف                      

السوء كان مستقبله القريب مليئا باملتاعب واملصائب،حيث ام يف شرفه وأدخل إىل السجن بغري حق         
الطاهر بن     " إذ يقول    "   صاغرِين"بعض املفسرين من شرحهم للفظة  ههذه الداللة الزمنية ما أقر وقد أكّد
 )  4( »  ء األذالّ      وليكونا من الصاغرين أي          « : أيضا  " القرطيب   " ،ويقول    ) 3( » الذليل   :  والصاغر    « ":  عاشور  
أنْ نصفه ذا     عاش بعد حادثة االمتناع عن فعل الفاحشة وإنْ كنا ال نستطيع                      -عليه السالم-فيوسف

ومن املواضع اليت جاءت فيها            . ناظرا وال سامعا        رالوصف املوضوع من قبل املفسرين يف حالة ال تس               
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أَو    قَالُواْ تاهللا تفْتأُ تذْكُر يوسف حتى تكُونَ حرضا               (دالّة على املستقبل أيضا قوله عز وجلّ            "  يكون  " 
نيكالالْه نكُونَ مد إذ، )1() تدلّت يف هذا املقام على تنبؤ املستقبل ولكنه مستقبل غري حمد .  

دلّت يف السورة على املستقبل وهو كشف يساير رأي                  " يكون   " ومن كل ما سبق ذكره يتضح أنّ           
  . يف داللة هذه الصيغة على احلاضر أو املستقبل  ةالنحا

  : الصيغ الفعلية مع األدوات 
   :ت الشرط الصيغ الفعلية مع أدوا

من املعلوم أنّ أدوات الشرط تصرف الفعل إىل املستقبل بغض النظر                          ":   إنْ  "  يفْعلُ مع أداة الشرط          *  
وقد ورد املركب الشرطي            ، وكوا جازمة أو غري جازمة             ، عن دخوهلا على الفعل املاضي أو املضارع          

  : ة وهي على النحو التايل يف سورة يوسف معبرا عن دالالت زمنية متنوع" إنْ يفْعلْ " 
  :داللة إنْ يفْعلُ على املاضي* 

ب الشرطي عن داللة زمن املستقبل إىل املاضي وذلك بفضل سياقه الذي يفرض                          قد خيرج املركّ           
قَالُواْ إِن يسرِق فَقَد سرق         (عليه هذا العدول وكنموذج على ذلك قوله تعاىل على لسان إخوة يوسف                    

لَّه ل  أَخن قَبة             ،  ) 2( )... مرقة الذي حدث           ، إذ وانطالقا من أحداث القصبنيامني  " من قبل  * فإنّ فعل الس "
حليلة قد حدث قبل تلفّظ إخوة يوسف            لعلى سبي  ذه العبارة وهم يدافعون عن               -علية السالم     -ا

ليت سبقتها                       ا ت  آليا ا يف  د  ور ما  لك  ذ ليل  د و نفسهم،  . (أ . .     م نَ  ذَّ أَ  ـثُم    ي أَ نٌ  ذِّ ؤ    كُمن إِ  ريلْع ا  تها 
إىل  )5()...قَالُواْ نفْقد صواع الْملك(،)4()قَالُواْ وأَقْبلُواْ علَيهِم ماذَا تفْقدونَ (، وقوله أيضا)3()لَسارِقُونَ

تلفّظ   فكلّ هذه األحداث جرت قبل           ، ) 6( )... ثُم استخرجها من وِعاء أَخيه          ...  (غاية قوله عز و جلّ      
وما   "   إِنْ كَانَ سرق      " ؛ " إِنْ يسرِق     " إخوة يوسف بتلك العبارة  ومن هذا املنطلق يكون تقدير قوهلم                      

إِن يسرِق فَقَد سرق أَخ لَّه من             « :  أثناء شرحه لآلية       "  القرطيب   " زاد تأكيد هذه الداللة الزمنية قول                 
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ألنه ليس من     ، وا من فعله      أ وإمنّا قالوا ذلك ليرب         ، بنا ما سرق    ى ولو اقتد    ، املعىن أي اقتدى بأخيه          :    قَبل 
ارق ألنّ االشتراك يف األنساب يشاكل يف األخالق                    ـأخيه الس     ُوأنه إنْ سرق فقد جذبه عرق           ، أمهم   

  .حيث أورد فعل السرقة يف املاضي وليس يف املضارع ،) 1(»
  :على الزمن احلاضر  "إِنْ يفْعلْ "داللة*

لعزيز                   كما       ا ة  مرأ لسان ا على  وجلّ   عز قوله  يف  ممثّل  . (هو  ه        .. را آمم يفْعلْ   لَّم لَئن  و    ننجسلَي
        رِيناغالص نا مكُونلَي2( )  و ( ،         لْ     " رطي إذ دلّ املركّب الشفْعي ن لَّملَئحلاضر انطالقا من           " و على الزمن ا

لقصة إذ وعند تأكّد خالئل امرأة العزي                     هذا                  زمن ا على اإلحجام عن مثل  ز من عدم مقدرة النفس 
للّحظة نفسها كي ال تشع                              لبشر،فقد أرادت هذه األخرية أنْ تنال منه يف ا نه ال        را بدنو عظمتها وأ

  .من يعصي أوامرها  ديوج
 *نلْ [مفْعي[  :  

                                     زة هلا هي الداللة املميورة على مجيع األزمنة وإنْ كانت الدمن العام         وردت يف الساللة على الز
إذ  ، ) 3( …)يضيع أَجر الْمحِسنِني     الَ   إِنه من يتقِ ويِصبِر فَإِنَّ اللّه           ...   (كما هو ممثّل يف قوله تعاىل       
على الزمن املاضي إذا نظرنا على أّما مقترنان بيوسف                   " من يتقِ ويِصبِر     " وبالرغم من داللة املركبني            

-   اللة العامة                           -الم عليه السه وإذا نظرنا فيهما من وجه الدّما يدالّن على املاضي         ، وأخيه ،غري أنفإ
لطاهر بن عاشور      " يقول   .  واحلاضر واملستقبل       هللا وصرب،وبنيامني           -عليه السالم     –فيوسف « ": ا اتقى ا

 نعم اهللا تعاىل     تعليمهم وسائل التعرض إىل         -عليه السالم     –ومل يعص اهللا فكان تقيا، أراد يوسف                صرب
 روحثّهم على التقوى والتخلّق بالصرب تعريضا بأّم مل يتقوا اهللا فيه ويف أخيه ومل يصربوا على إيثا                                   

  دون غريها " ما"و"أن"بـ رطورة بتوظيفها ألدوات الشوقد اكتفت الس، )4(»...أبيهم إيامها عليهم 
  ...أيما ، لو ، ما ، ا إم، أينما : حنو 

 *رط فََعلَ وأدوات الش :  
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ببعض أدوات الشرط اليت فرضت عليها              –عليه السالم     –يف سورة يوسف    ] فَعلَ [ اقترنت الصيغة          
  : بعض األبعاد الزمنية نذكرها على النحو التايل 

  : دالة على االستقبال  "إنْ فَعلَ" *
قَالُواْ   (لّتقبال يف السورة قوله عز وج          دالّة  على االس      " إنْ   "  مع ] فَعلَ [ ومن اآليات اليت وردت فيها                 

إذا وبالنظر إىل زمن القصة فإنّ فعل األكل مل                    ، ) 1( )لَئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنا إِذًا لَّخاسرونَ                 
حيدث يف املاضي بل مازال مل حيصل بعد أثناء تلفّظهم ذه العبارة خاصة وأّم يفترضون افتراضا                                   

لقريب كان من بني آماهلم              سيق لفعلي يكون             ، ع يف املستقبل ا  ُ" لَهلَئن يأْكُ   " ومن هنا فتقدير املركّب ا
على ذهاب يوسف معهم        -عليه السالم      -وبالفعل تأكّد هذا األمر يف املستقبل بعد موافقة يعقوب                    

ا                                كما تلفّظ  ئب  لذّ أكل ا حلادثة  مفتعلون  وهم  فترة زمنية قصرية  وا بعد  عاد عليه  -يعقوب  وقد 
  .ألول مرة  -السالم

  :  ]فَعلَ[+الشرطية  "لو*" 
وتثبت داللة الزمن املاضي إذا             ، حرف شرط يصرف الفعل املضارع إىل املاضي               " لو " أقر النحاة أنّ            

على املستقبل أو                                 طن أنْ تدلّ  لفعل املاضي،غري أنّ سياقها يفرض عليها يف بعض املوا دخلت على ا
إذ  ، ) 2( )وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِني            (لّوكنموذج على داللة املاضي قوله عز وج     الزمن العام 

دلّ على الزمن املاضي وللمفسرين            " لَو حرصت   " إىل زمن أحداث القصة فإنّ املركّب الفعلي                  روبالنظ   
لزمين                 ظن أنّ العرب ملاّ سألته عن هذه           « : " القرطيب   " يقول  . شروح هلذه اآلية نستشف منها هذا املعىن ا

أي ليس تقدر       -صلى اهللا عليه وسلم    -فلم يؤمنوا فرتلت اآلية تسلية للنيب            ؛ القصة وأخربهم يؤمنون          
  . )3(» ...على هداية من أردت هدايته

  :  ]فَعلَ[+"إذا * "
وقد وافق هذا اإلقرار ما              ، الشرطية تكون ظرفا ملا يستقبل من الزمان               " إذا    " يقر أغلب النحاة أنّ             
يوسف     د ور   لسالم     –يف سورة  ا لصيغة           –عليه  با مقترنة  وهي  عبرت  ذ  ملستقبل       ] فَعلَ [ إ ا على زمن 

وج              عز قوله  على ذلك   يوسف     لوكنموذج  لسان  لسالم      –على  اجعلُواْ          (–عليه ا  نِه لفتيا قَالَ  و
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      هِمالي رِحف مهتاعبِض      رِفُونعي ملَّهلَع           ملَّهلَع هِملواْ إِلَى أَها إِذَا انقَلَبونَ     هجِعرحيث أفاد املركّب         ، ) 1( )  ي
ديارهم وجيدون         أي عند رجوع إخوته يف املستقبل القريب إىل،التعبري عن زمن املستقبل " إِذَا انقَلَبواْ "

ت إليهم فسوف يعودون  وهذا ما حدث بالفعل بضاعتهم رد.  
  : في واالستفهام مع أدوات النالصيغ الفعلية 

عرضه أنّ أدوات         ققد الحظنا من خالل ما سب       : الداللة الزمنية للصيغ الفعلية مع أدوات النفي                   * 
دلّت يف غالبها على املستقبل وهذا ما وافق رأي النحاة                      ] ُيفْعل  –فَعلَ [ مقترنة بالصيغتني    ي الشرط وه     

لز  بتلك الداللة       ت من ربطهم تلك األدوا          جلوانب الزمنية                        ا منية وسنحاول يف هذا املقام أنْ ندرس ا
فعاليتها يف قلب األزمنة خاصة وأنّ      ىألدوات النفي واالستفهام وهي مقترنة اتني الصيغتني لنرى مد

  .يف قلب زمن فعلها  ىكلّ أداة ختتلف عن األخر
  : أدوات النفي 

  ": ابن فارس"ونفي تقلب الفعل املضارع ماضيا يقول  لقد اتفق النحاة على أّا حرف جزم :" مل * "
الدالالت       غري أنّ السياق قد يضيف له بعض         ، ) 2( » تنفي الفعل املستقبل وتنقل معناه إىل املاضي          "مل "«

 يهدي  اللّه الَ     وأَنَّ     ذَلك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ            (ومن بني مناذج ذلك قوله تعاىل           . الزمنية األخرى       
ذَلك ليعلَم أَني لَم       " ، إذ يرتبط وضوح هذه الداللة الزمنية بإقرار أمر من قال عبارة                             ) 3( )كَيد الْخائنِني    
حيث اختلف املفسرون أنفسهم حول هذا األمر؛ فإذا متّ التسليم بأنّ القائل هي امرأة                                 ، "   أَخنه بِالْغيبِ  

يدلّ على الزمن احلاضر أو احلال بالنسبة لزمن أحداث القصة                         " لَم أَخنه    " يالعزيز، فإنّ املركّب الفعل           
مازال يف     -عليه السالم     -مع العلم أنّ يوسف      ، السابق    يف إذ وأمام حماولة إظهار حقيقة من كان املراود                 

ليه يوسف بأّا كذبت ع       سالسجن صرحت امرأة العزيز وبكل علنية أنها املخطئة وذلك حىت ال حي                       
عنها      غائب  لقرطيب   " يقول   ، وهو  : ا لعزيز             « "  ا امرأة  قول  هو من  بقوهلا      ،  فقيل  متصل  َآلنَ   " وهو  ا

   احلَق صحصدق ليعلم أينّ مل أخنه بالغيب أي بالكذب عليه                       "    ُحومل أذكره بسوء        ، أي أقررت بالص
 -عليه السالم -هو يوسفأما إذا اعتربنا قائل العبارة  )4(»عن اخليانة  ُدتوح ُبل صدقْت،وهو غائب
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يدلّ على الزمن املاضي         " لَم أَخنه    "  ود على العزيز، فإنّ املركب الفعلي             يع "أخنه"يف الفعل "اهلاء"وضمري
أي أيام اّامه باالعتداء على                ،  يريد أنْ يثبت للعزيز أنه مل خينه من قبل              -عليه السالم     -إذ يوسف   

الذي فعلته من        ذلك األمر      : أي قال يوسف     ؛ من قول يوسف     وقيل هو    ... «   ": القرطيب   " يقول  .امرأته 
  رد   سول  الر " ليلَعبِ         " العزيز    " ميبِالْغ هنأَخ ي لَميف  املاضي  إىل   "  مل " ينقلب املضارع مع       ومل  ، ) 1( » ... " أَن

ولَم يبدها      فَأَسرها يوسف في نفِْسه     ... (يف قوله تعاىل لبل دلّ على احلاضر كما هو ممثّ ،بعض اآليات
 ملَه      رش مفُونَ          قَالَ أَنتصا تبِم لَمأَع للّه لقصة فإن املركّب                   . ) 2( )مكَانا وا ث ا فانطالقا من زمن أحدا

يريدون تقريرحقيقة        -عليه السالم    -دلّ على احلاضر على اعتبار أنّ إخوة يوسف               " لَم يبدها    " الفعلي  
  اتباع أخ له كان يسرق يف املاضي،ورغم هذا اإلقرار فإنّ يوسفربط سرقة أخيهم األصغرمرهونة ب

لطاهر بن عاشور      "   مل يظهر أمامهم  أي غضب أو عقاب على تقدير تفسري                 -عليه السالم    - هلذه  "  ا
مبالغة يف كظم غيظه فيكون        م وجيوز أنْ يكون املراد مل يبد هلم غضبا وال عقابا كما تقد            ...«:العبارة 

  . )3(»أي مل يبد أثرها ،مضاف مناسب يف الكالم تقدير 
  : ]يفْعلَ"+[ لن* "
فيد النفي يف   يدخل على الفعل املضارع ف         ي حرف نفي ونصب      " لن "  انطالقا من إقرار النحاة بأنّ                   

على الرغم من رفض بعض         ، ) 4( » تأبيد النفي يف املستقبل حبسب رأي الزخمشرى               « فيد ي االستقبال كما  
عليه  -فقد ورد هذا املركب الفعلي يف سورة يوسف               " ابن عصفور    " و " كابن هشام     " النحاة هلذا املعىن       

إذ حتديده مرهون بتحقيق شيء آخر كما هو ممثّل يف                ،  بالضبط    د داالّ على مستقبل غري حمد        -السالم   
إذ     ) 5( )هو خير الْحاكمني    حتى يأْذَنَ لي أَبِي أَو يحكُم اللّه لي و أَبرح اَألرض فَلَن... (لّقوله عز وج

لزمنية مرهونة                    " حىت " بالقرينة    " أَبرح      لَن " املركّب الفعلي      ط ارتبا    لغاية جعل حتديد داللته ا ليت تفيد ا وا
لتحديد يدلّ على أنّ            بتحقيق اإلذن ؛       لتأبيد يف املستقبل؛         " لن " وهذا ا بناء         هي لنفي ا فمغادرة أحد أ

رجوعه إىل أهله تتوقف على إذن يعقوب له والسماح له باملغادرة أو                           مكانه و  -عليه السالم -يعقوب
  فلن ،"أَبرح اَألرض فَلَن"«:بشأن معىن هذه العبارة "الزخمشرى"يقول.لّأو حبكم اهللا عز وج،البقاء 
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  أو باالنتصاف،هاباخلروج من"أَو يحكُم اللّه لي"يف االنصراف إليه"حتى يأْذَنَ لي أَبِي"أفارق أرض مصر
1(»أو خبالصه من يده بسبب من األسباب ،ن أخد أخيمم( .  
  : ]يفْعلُ[+ "ال النافية*"

ول ـيق . ال ـل املضارع فتصرفه إىل املستقبل أو احل              ـتدخل على الفع     " ال النافية    " أقر النحاة بأن            
كثري    فعال صرفته لالستقبال يف رأي "فيةال النا"إنْ كان ما بعد «:مؤيدا داللة الزمن األول " ابن فارس"

فَالَ صدق  «تعاىل   هإذا دخلت على ماض حنو قول          "  مل  "  تكون مبعىن    "  زيد    ج ال خير  " النحاة يف حنو       من 
ـ 761ت ( " ابن هشام     "  ،و يقول    ) 2( * » والَ صلَّى   وخيلص املضارع ا        « : مؤيدا داللة الزمن الثاين              ) ه

مع االتفاق أنّ       " جاء زيد ال يتكلّم      " لصحة قولك   "  ابن مالك    " الفهم  لالستقبال عند األكثرين ،وخ           " ال " 
جلملة    مؤيدة   ، مقترنة بالفعل املضارع        " ال النافية    " ،وقد جاءت      ) 3( » تتصدر بدليل استقبال         حلالية ال   ا ا

  .على االستقبال يف آيات كثرية كما دلّت على احلال أيضا يف آيات أخرى  ةللرأيني فجاءت دالّ

  : والداللة على االستقبال " ال النافية* "
أَوحينآ إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم            و ... (قوله تعاىل لدالّة على االستقبا"ال "من املواطن اليت جاءت فيها      

 إخوة  دلّت على املستقبل البعيد وذلك انطالقا من أنّ                 "  الَ يشعرونَ    " فجملة  ، ) 4( )هذَا وهم الَ يشعرونَ     
إذ سيأيت يوم     ، وال حيسون مبا سيحدث هلم مستقبال        ، مبا يفعلون اآلن       ن ال حيسو  -عليه السالم    -يوسف 

     إخوة يوسف     ب فعند ذها   ؛ ث وبالفعل هذا ما حد       ، وختربهم مبا فعلوا بك وهم ال يعلمون من أنت                
ى من هو صاحب    مل يستطيعوا التعرف عل        لطلب الكّيل وهم يف أمس احلاجة إىل ذلك-عليه السالم -

أي ال ختربنهم مبا فعلوا بك وهم ال يشعرون               « : مؤيدا هذه الداللة          " الطاهر بن عاشور      " يقول   . الكيل  
بعد                                    قع  و مبا  ر  خبا إ لك  ذ و ، ا متكهنا  ت  ملغيبا ا على  مطّلعا  نه  حيسبو لة  حا يف  بل  هم  خو أ نك  أ

   )5(»...سنني

  :والداللة على الزمن العام  "ال النافية*"
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  النافية على االستقبال يف بعض األحيان  وداللتها على احلال يف بعض"ال "  داللة باإلضافة إىل
على الزمن العام الذي           -عليه السالم     -املواقف األخرى فإنها دلّت يف بعض املواطن من سورة يوسف   

ه من شيٍء ذَلك من      ما كَانَ لَنا أَن نشرِك بِاللّ          ...   (حيتمل أنْ يشمل كلّ األزمنة،من ذلك قوله تعاىل                
   لِ اللّها   فَضنلَيونَ                  عكُرشاسِ الَ يالن أَكْثَر نلَكاسِ ولَى النعونَ    " فاملركّب    ، ) 1( )وكُرشغم من     " الَ يبالر

إالّ أنّ داللته الزمنية غري حمددة املدى                  -عليه السالم    -اقترانه مبشركي اهللا يف زمن أحداث قصة يوسف                 
هللا كانوا يف زمن يوسف              فالذين    آلن         -عليه السالم    -ال يشكرون ا لزخمشرى    " يقول  . وبعده وحىت ا  "ا

اس من غري       وقد نصب مثل تلك األدلّ         ... « : حا هذه العبارة    موضأكثر    ، تفاوت     ة لسائر الن اس   ولكنالن 
  .  )2(»تباعا ألهوائهم فيبقون كافرين غري شاكرين اال ينظرون وال يستدلّون 

ليت ورد فيها املركّب الفعلي داالّ على زمن غري حمدد قوله تعاىل                          ومن اآل          غَالب     واللّه   ... (يات ا
-   فبالرغم من ورود هذه اآلية مقترنة مبا حدث ليوسف         ،)3() علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ

وسيبقى إىل أجل      ، فعول إىل يومنا هذا       يف زمن مضى إالّ أنّ هذا املركب بقي ساري امل                  -عليه السالم    
استدراكا على ما يقتضيه هذا احلكم من             ... « : بصدد هذه العبارة        " الطاهر بن عاشور      " يقول  . غري حمدد    

لناس ال                   ا كونه حقيقة ثابتة شأا أنْ ال جتهل ألنّ عليها شواهد                 حلدثان،ولكن أكثر ا أحوال ا  من 
     . )4(»ذلك مع ظهوره  يعلمون

  :  ]لُيفْع+[ما –]فَعلَ[+ما * 
على الفعل املضارع وقد أقر النحاة بأنها لنفي                   لوقد تدخ    ،  على الفعل املاضي    "ما النافية"قد تدخل    

حلال أو لنفي املاضي القريب من احلال،غري أنها جاءت يف سورة يوسف                            دالّة على     -عليه السالم     -ا
   )5()...من سوٍء اش للّه ما علمنا علَيهقُلْن ح...(املاضي كما هو ممثّل يف قوله عز وجلّ

مل حيصل منه سوء من قبل سواًء باجتاه امرأة العزيز أو باجتاه                 -عليه السالم-إذ وانطالقا من أنّ يوسف 
لعزيز يقرون نفي أي سوء عليه من قبل                      ، خالئلها   ب ومن هذا املنطلق دلّ مركّ          ، فإنّ خالئل امرأة ا
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لنحاة                     " ا ما علمن  " النفي   مع  " مبا  " للنفي  ةأما بالنسب    . على الزمن املاضي وليس على احلال كما حدده ا
  .الفعل املضارع فلم يرد يف السورة مطلقا 

  : الصيغ الفعلية مع أدوات االستفهام 
هذه   تقترن الصيغ الفعلية ببعض القرائن اللّفظية بغرض توضيح الداللة الزمنية هلذه الصيغ ومن بني                      

  ".مهزة االستفهام "و"هل"األدوات 
قَالَ هلْ آمنكُم علَيه إِالَّ كَما          ...    (وقد دلّ هذا املركّب الفعلي يف قوله عز وجلّ                : ] فَعلَ [ +   " هل * " 

منتكُم علَى    يعقوب              ، ) 1( )... أَخيه من قَبلُ      أَ ئتمانه     -عليه السالم    -على املستقبل القريب؛إذ أنّ  نفى ا
  .لى أخيهم األصغر ألنهم خيبوا ظنه من قبل أوالده ع

أخيهم األصغر معهم يف املستقبل                                  ح بذهاب  لسما بيهم ا من أ نطالقا من طلب إخوة يوسف   وا
نفى طلبهم هذا،وقد كان هذا يف            -عليه السالم     -فإنّ يعقوب    ، القريب ؛ أي أثناء ذهام لالكتيال               

 وإِنا لَه    "   يريد أنكم قلتم يف يوسف    «:هذا املركّب الفعليبشأن "الزخمشرى"يقول.املستقبل القريب أيضا
   . )2(»...يف أخيه،مث خنتم بضمانكم ، فما يؤمنين من مثل ذلك  هكما تقولون" لَحافظُون

  : على االستقبال  "سوف"و "السني"داللة : الصيغ الفعلية مع األدوات املختلفة 
  : "السني"داللة *

ل  " جيعل النحاة          ا بالفعل املضارع دالّة على االستقبال                   " سنيا إذا قال     « ": سيبويه " يقول  . عند اقترا
،ومن بني املواطن اليت دلّت فيها السني                ) 3(»سيذهب فإنه دليل على أنه يكون فيما يستقبل من الزمان 

عنه أَباه وإِنا         قَالُواْ سنراوِد        (وجل على لسان أبناء يعقوب           قوله عز   ل مع الفعل املضارع على االستقبا          
دلّ على    "   سنراوِد   " إذ وبالنظر إىل زمن أحداث القّصة وزمن القول فإنّ املركّب الفعلي                            ،  ) 4( )لَفَاعلُونَ   

بعد رجوعهم إىل أبيهم على اإلحلاح يف طلب                 –عليه السالم    -مستقبل قريب، إذ عزم إخوة يوسف            
أي سنطلبه منه ونسأله أنْ يرسله      «:دا هذه الداللة مؤكّ" القرطيب"يقول .ثأخيهم وبالفعل هذا ما حد
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أماّ إذا نظرنا إىل هذا املركّب الفعلي من زاوية مقارنة زمن القص بزماننا فنقول بالطّبع                                     ، )  1( » معنا  
  .   يدلّ على ماض سحيق

  
  : "سوف"داللة * 

ردت يف السورة ممثّلة هذه           يف داللتها الزمنية على االستقبال، وقد و               " السني  " عن" سوف"ال ختتلف     
الداللة،ولكنه اختلف يف نوع هذا االستقبال هل هو قريب؟ أم بعيد؟ومن بني النماذج اليت مثّلت هذا                   

على لسان يعقوب              لرحيم                 (االختالف قوله تعاىل  لْغفُور ا هو ا  هإِن يبر لَكُم رفغتأَس ف و2( )قَالَ س ( 
دائرة اختالف بني املفسرين حول املدى الزمين هلذه                     " سوف أستغفر  " الفعلي    حيث مثّل هذا املركّب       

ليت تؤيد داللة املستقبل القريب                         قيل آخر االستغفار إىل وقت السحر             « : األفعال فمن بني الشروح ا
 )3( » ... وإخالصها    وقيل إىل ليلة اجلمعة ليتعمد به وقت اإلجابة،وقيل ليتعرف حاهلم يف صدق التوبة                           

ى واالستغفار هلم فقد رو          أراد الدوام           وقيل  ... « وقد تدلّ على املستقبل البعيد انطالقا من هذا الشرح  
لطاهر بن عاشور      " ويقول   ) 4( » ... ليلة مجعة يف نيف و عشرين سنة         أنه كان يستغفر هلم كلّ        أيضا   " ا
ويعلم منه أنه      ، نة املستقبل  للداللة على أنه يالزم االستغفار هلم يف أزم                 ... «  : مؤكّدا نوع هذا املستقبل         

حلال بداللة الفحوى،ولكنه أراد أنْ ينبههم إىل عظم الذنب وعظمة اهللا تعاىل وأنه                                         استغفر هلم يف ا
  . )5(» ...سيكرر االستغفار هلم يف أزمنة مستقبلة 

  :والداللة على االستقبال "التوكيد انون*" 
على                     خلفيفة  لنون ا وا لثقيلة  لنون ا لسياق                    تدخل ا ا أنّ  إىل املستقبل،غري  فتصرفه  ملضارع  لفعل ا ا

خيصص هذا املستقبل أكثر فيجعله داالّ على املستقبل القريب أو البعيد ومن اآليات اليت وردت فيها                                     
 لّقال عز وج     . النون دالة على املستقبل القريب مع العلم أنّ هذه النون اجتمعت فيها الثقيلة واخلفيفة                          

  .  ) 6() لَيسجنن ولَيكُونا من الصاغرِين لَّم يفْعلْ ما آمره ولَئن (العزيزعلى لسان امرأة 
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  : ]ُلعفْي[+قد-]لَعفَ[+قد* 
ع،كما تفيد    الزمن املاضي القريب من احلال أو معىن التوقّ             : بدخوهلا على الفعل املاضي " قد"تفيد      

دت يف سورة يوسف مفيدة التحقيق وداللة الزمن املاضي القريب                       وقد ور    ،  التحقيق واملاضي املطلق       
إذ اهلدف     ، ) 1( )...    ربه    ولَقَد همت بِه وهم بِها لَوال أَن رأَى برهانَ                  ... (من احلال يف قوله عز وجلّ         

  .هو التحقق من أّا كانت جادة يف طلبها "مهّت "بـ"قد "من اتصال
،ففعل املراودة        ) 2( )... راودته عن نفِْسه فَاستعصم          ولَقَد   ...   (متحقق يف قوله عز وجلّ       ومثل هذا         

دلّ على التحقق من فعل        " قد  " واقتران الفعل بـ      ،قد حدث يف املاضي انطالقا من زمن أحداث القصة
  .السورة مطلقا فلم  يرد يف "ُقد يفْعل" ب هذا األمر بالفعل، أماّ بالنسبة للمركّ

  ) :احلينية ( "ملّا الظّرفية* "
فعل  " ملاّ " إذا ويلّ     « : أنه   "  ابن مالك    " ، ويرى    ) 3( » أّا ظرف مبعىن حني       «  : " الفارسي    يعل أبو  " يرى        
الداللة      يمع فعلها املاضي تقتض     " ملاّ " طلق فإنّ  ن،ومن هذا امل       ) 4( » " إذ  " ومعىن فهو ظرف مبعىن      لفظا    ماض  

لزمن املاضي       فَلَما ذَهبواْ بِه وأَجمعواْ أَن يجعلُوه في غَيابة                    (موذج على ذلك قوله تعاىل        وكن  ، على ا
  بلْج تى     ، ) 6( )...ِ أَخيه    فَلَما جهزهم بِجهازِهم جعلَ السقَايةَ في رحلِ               (، وقوله أيضا     ) 5( )... ا إذ أ

  " . جهزهم نيح"و" ذَهبواْ نيح"مبعىن"زهمفَلَما جه"و" فَلَما ذَهبواْ" باناملركّ
  :  ُ"إذ يفْعل" – "إذ فَعلَ*"

لزمن،حيث يرد            " إذ   " تصرف الفعل إىل زمن املستقبل،فإنّ              " إذا    "  إذا كانت           ظرف ملا مضى من ا
يات  الفعل بعدها داالّ على املاضي، وغالب ورودها يف السورة أتى يف سياق قصصي وىف أوائل اآل                                      

ا والشمس    ر كَوكَب  ـعش   إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد                  (لّقوله عز وج يف لكما هو ممث
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         يناجِدي سل مهتأَير رلْقَم قُلْن    قَالَ ما خطْبكُن إِذْ راودتن يوسف عن نفِْسه              (وحنو قوله تعاىل     ، ) 1( )وا
حلّهل سبة للمركّب الفعلي،)2()...اشل" أماّ بالنفْعورة مطلقا "ُإذ يفلم يرد يف الس .  
  : ]ُلعفْي[ال الناهية مع الفعل املضارع *

على الفعل املضارع فتجزمه وختلصه لالستقبال وهذا ما وافق ورودها يف سورة          "ةال الناهي"تدخل      
ستقبل خيتلف مداه من موقف آلخر وكنموذج على ذلك قوله                  غري أنّ هذا امل       –عليه السالم    –يوسف 

هنا على   " الَ تقْصص  " إذ دلّ املركّب الفعلي         ، ) 3( )... قَالَ يا بني الَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتك                (تعاىل  
كان يعلم بأنّ يوسف سيقص رؤياه على إخوته                -عليه السالم    -مستقبل قريب جدا وكأنّ يعقوب          

الَ تقْتلُواْ يوسف وأَلْقُوه        ... (لّقصصها على أبيه ، بينما ورود مثل هذا املركّب يف قوله عز وج       بعدما ي
     بلْج ،فإنه يدلّ على مستقبل قريب أيضا ألنه وبعد ترددهم يف قتله أو إلقائه يف                             ) 4( )... في غَيابة ا

مث مباشرة اإلمجاع على اإللقاء يف اجلب، ؛اجلبأي أروا بعد  ممن قرفترة قصرية من الز.  
  :مع الفعل املضارع "أنْ الناصية * "
عدها النحاة وبدخوهلا على الفعل املضارع يف غالب األحيان تعبر عن املستقبل سواء القريب أو                                      

وج                      لقريب قوله عز وكنموذج على داللة املستقبل ا لبعيد  للّه   ... (على لسان يعقوب      لّا  أَن   عسى ا
 ا   ييعمج نِي بِهِميت حتقّق يف                          ) 5( )أْ حتقيقه مستقبال،وبالفعل فقد  لدعاء آمال يف  إذ تلفّظ يعقوب ذا ا

مع الفعل املضارع يف بعض األحيان على احلاضرأو احلال            "أن"مستقبل قريب من دعائه هذا ،وقد تدلّ 
متاعنا عنده إِنآ         ه أَن نأْخذَ إِالَّ من وجدنا          قَالَ معاذَ اللّ      (وليس على املستقبل كما هو ممثّل يف قوله تعاىل   

،وانطالقا من زمن أحداث القصة،فإّا تدلّ على احلاضرأو احلال انطالقا من تطبيق                                  ) 6( )إِذًا لَّظَالمونَ      
ظ فيه ذا الكالم،أما          قانون جزاء السارق،وقدحكم عليه باألسر يف الوقت الذي تلفّ                           وأهله    يوسف  

  . على مستقبل ماضي سحيق  لنسبة لزماننا فإنه يدلّبا
  :مع الفعل املضارع  "حتى الناصبة* "
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لغاية أو لتعليل حدث                   معىن الفعل املضارع إىل املستقبل،وتأيت                " حىت " تصرف       غالبا إلفادة بلوغ ا
      ا و   " إىل أنْ     " تفيد الغاية إذا استطعنا وضع          "  حىت " حاة على أنّ     وقد اتفّق النتفيد التعليل إذ أمكن        مكا

  .يف مكاا "كي"وضع 
قَالَ لَن أُرسلَه        (ة على املستقبل القريب قوله عز وجلّ      للغاية دالّ" حىت"ومن اآليات اليت جاءت فيها    

        نم ثقًا  وم ونت ؤى تتح  كُمعم    للّه من املركّب                 ، )  1( )...   ا لقريب  ملستقبل ا وقد استخلصت داللة ا
-عليه السالم    –انطالقا من أنّ إخوة يوسف سرعان ما أعطوا موثقهم إىل يعقوب     "حتى تؤتون "الفعلي

واملوثق عندهم يف ذلك العصر قد يكون احللف،وقد يكون إعطاء شيء ما للمحلوف له وهذا بغية                                  
حتى    ح اَألرض     أَبر    فَلَن ... (ومثل هذه الداللة متحقّق يف قوله عز امسه              ،  إرساله أخيهم األصغر معهم         

فقد حددت    " يأْذَنَ   " منية مع الفعل املضارع   أماّ داللتها الز،الغاية "حىت"،حيث أفادت)2()...يأْذَنَ لي أَبِي
  .من قبل باملستقبل غري احملدد 

  :فاء السببية *
دها يقع بسبب    أنّ الفعل بع     « وتدل على    ، كما تقترن باملضارع       ،تقترن الفاء السببية بالفعل املاضي      

 )3( » فاملوقع الزمين للفعل بعدها هو املستقبل بالضرورة والبداهة                        ، فعل سابق سيحدث يف املستقبل       
لسورة بعد               يف ا وردت  لّ     ي وقد  وجلّ           دا  عز قوله  كما يف  قريب  مستقبل  على   قَالَ يا بني الَ      (ة 

         كتولَى إِخع اكيؤر صقْصت       كَي واْ لَكيدكا فَي4(  …)د ( ،          يعقوب   يوبالفعل ففعل الكيد حصل بعد
  .يوسف على عدم قصه ما رأى يف منامه  -عليه السالم–
  :]ُلعفْي[+الم االبتداء*

تدخل الم االبتداء على الفعل املضارع فتخلصه للحال أو االستقبال انطالقا من اختالف النحاة                                       
لفعلي    ومن هذا املنطلق فقد يكون ا          ، حول هذا األمر        الَ إِني    قَ   (يف قوله عز امسه     " لَيحزننِي  " ملركّب ا

وقد يكون    ، داالّ على احلال       ، ) 5( )... لَيحزننِي أَن تذْهبواْ بِه وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غَافلُونَ                  
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حزن  س الوقت على اعتبار أن          ال يف نفوالصواب هو الداللة على احلال واالستقب، داال على االستقبال
هذا احلزن مصاحبا له إىل أنْ وجده  يعقوب كان منذ أنْ فارق يوسف واستمر . 

  
  
ـّملخ   : ص ـ
فإنه اتضح لنا أّا احتوت على            –عليه السالم    –انطالقا من دراستنا للزمن النحوي يف سورة يوسف            

أزم                    نقدركبري م     يف نفس الوقت عن  عربت  ليت  ألفعال وا ملاضي          ا متفاوتة فيما بينها بني ا نة خمتلفة 
                   حلص يليه املضارع،مث األمر،وهذا أمر ليس                   ، ة الكربى    واملضارع واألمر وقد استحوذ املاضي على ا

    عن لغريب  لز            با كثرة داللة ا نّ  خاص         ا ذلك أ لقصصي  للسرد ا ملاضي مناسبة  كلّها       من ا لقصة  ة وأنّ ا
إذ  ، ةوقد أفاد غلبة املاضي على أحداث القص               ،  األولني    جاءت يف قالب قصصي يسرد أحداث األنبياء                  

           تامر سلّوم   "  تعبري  جعلها أكثر واقعية وذلك على حد "   واملاضي    ... « : عن فائدة املاضي        را يف قوله معب
جيعل األحداث أكثر واقعية ويلقي قدرا من اإلقناع الوجداين بوقوع احلالة املصورة بالقياس إىل احلالة                          

ليت يعبر عنها      املواقف        ورة الدال على احلال يف بعض            ووفرة املضارع يف الس           ، ) 1( » بصيغة املضارع      ا
والدال على االستقبال يف بعض املواقف األخرى كان مناسبا لرؤية األحداث وكأّا متثّل أمامنا أو                                        

  .ع حدوثها نتوقّ
األوامر قد حددت من طرف            أماّ بالنسبة لندرة األمر يف السورة فريجع السبب يف ذلك إىل أنّ                                 

بعض األشخاص، وارتبطت ببعض املواقف اليت استدعت ذلك،وجدير بنا يف هذا املقام وانطالقا من                                     
اة القدماء                  تتبه جبهود النحورة أنْ ننويغ الفعلية داخل السمنية للصالالت الزق واحملدثني فيما يتعلّ        عنا للد

    بتحديدهم للد       منية للصفعلية وجعل كلّ   يغ ال  الالت الز      واحدة خاص   أثبت البحث      حيث ، نة بزمن معي 
جاءت يف أغلب استعماالا مطابقة ألصل وضعها،وخرجت عن                   ] فَعلَ [ باإلحصاء والتحليل أنّ صيغة         

ليت وضعها هلا                                    هذا األصل يف بعض املواطن لتدلّ على احلال واالستقبال وذلك بفضل بعض القرائن ا
الدالة على احلال واالستقبال انطالقا من تتبعها يف السورة مع ما                          ] ُيفْعل [ كما وافقت الصيغة   ،النحاة 

هلا ،ولكنها خرجت يف بعض املواطن أيضا عن هذه الداللة لتدلّ على املاضي وهذا أمر ليس                                   عوض 
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سبة وكذا بالن     ، بالغريب على النحاة إذ انتبهوا إىل هذا األمر ووضعوا بعض القرائن اليت تقلب داللتها                                 
        .فإّا دلّت على احلال أو املستقبل كما وضعت هلا يف األصل  ]افْعلْ[للصيغة

قد وافقت كلّيا ما وضعه        –الم عليه الس   –وال يعين هذا أنّ الدراسة الزمنية ألفعال سورة يوسف                         
على  ] فَعلَ [ صيغة النحاة لتلك الصيغ،وإمنّا عدلت عن األزمنة احملددة هلا يف بعض املواقف مثل داللة                                 

على احلال    ] ُيفْعل [ وداللة الصيغة      ، وماضي احلاضر،والزمن العام             ، ومستقبل املاضي    ،  ماضي املستقبل   
زمين         بع  تتا يف  لكن  من سبقها                           ، و غم  لر ا على  لبعيد  ا و  أ لقريب  ا ملستقبل  ا حتمال  ا على  الالا  ود

آلخر،ودالل                           " بسوف  "  آلخر وأبعد من ا لعام،أماّ           ،وداللتها على مستقبل أقرب من ا لزمن ا تها على ا
للصيغة     لنسبة  فْعلْ  [ با أو                           ] ا حلال  هلا با من حتديدهم  غم  لر على ا خمتلفة  أزمنة  عن  يضا  أ عبرت  فإّا 

ملاضي                  ا من  قرب  أ حال  ك  هنا ذ  ،إ الستقبال  املاضي        ، ا من  بعد  أ ومستقبل قريب،ومستقبل        ، وحال 
املستقبل القريب ؟ أم البعيد ؟ أم إىل                وزمن عام ال نعلم هل يتحقّق يف          ، بعيد،ومستقبل متوقّع وماض         

على املاضي    " كان  " مع  ] فَعلَ [ مركّبة،حيث دلّت      ي أجل غري حمدد ؟وهذا باإلضافة إىل داللة الصيغ وه                
  .القريب بدل البعيد

مثال ]فَعلَ[كما أثبتت الدراسة أيضا اإلمكانات الزمنية اهلائلة للصيغة الواحدة،إذ حتتمل الصيغة    
نفس الوقت حتتمل الداللة على املستقبل والزمن العام كما أفرزت الدراسة  ة على املاضي ،ويفالدالل

أيضا توضيح املدى الزمين بني الصيغ والذي مل جنده حمددا من قبل، إذ تدلّ بعض الصيغ على املستقبل 
د وبعضها على املاضي القريب،وبعضها على املستقبل األقرب،كما تدلّ بعض الصيغ على املاضي البعي

األبعد،وحتتمل بعض الصيغ أيضا املستقبل البعيد ،وبعضها املستقبل غري احملدد،كما أثبت البحث أيضا 
  ربها تنوعا يف ـة على امسها وخـمن خالل دراسة داللة النواسخ يف السورة وهي مفردة ؛ أي داخل

لزمنية،          ليت حددت داللتها باملاضي          " فكان  " الدالالت ا دلّت على هذا الزمن،كما دلّت أيضا على                  ا
  اخلاصة بعض األزمنة–عليه السالم –املستقبل والزمن العام،كما كشف البحث يف زمن سورة يوسف

كالزمن العام والذي ارتبط بالصيغ الثّالث،وذلك ألنّ بعض أفعال القرآن الكرمي،ورغم حتديدها من                                             
  .تملة التعبري عن زمن خالد تبقى حم خالل سياقها بزمن ما إالّ أّا

ومن هذا املنطلق فإنّ الوصول إىل كنه القرآن أمر مستحيل،وتبقى الدراسات كلّها اجتهادات                                         
        ارس                           فقط قد تبلغ جادة الصحوية وحدها ال تعطي للدلن خلطأ،والدراسة ا ب، وقد تسلك سبيل ا وا

طالقا من الصيغة واقتراا ببعض األدوات و بالنظر إىل              الزمن احلقيقي للصيغة،وإمناّ تعطيه الزمن العام ان
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سياقها،ولكنها ال تتعمق يف حتديده بالضبط على اعتبار أنّ زمن الفعل يف القرآن الكرمي حمكوم بعوامل             
  .بالغية و ظروف تارخيية غري معلومة 

  
    
  
  

  :  أبنية االسم من حيث التجرد و الزيادة: املبحث األول 
  ) : دراسة نظرية(أبنية االسم من حيث التجرد و الزيادة : أوال 

يقول  . اسم وفعل وحرف      : دأب اللّغويون العرب القدماء على تقسيم الكلم إىل ثالثة أقسام رئيسة                               
  " : ابن مالك "

ا لَفْظٌكَالَمن ميدف   مقتكاس ***اس ولٌ معفو فرح و  م1(الكَل(  
الكلم،ومن هذا        هما حيتوي    بعدم مشوليته لكلّ      ى عن هذا التقسيم،ورأ           عدل  " ام حسان   متّ " غري أنّ        

ويقصد ا اسم     ( اخلالفة    و -الضمري و-الفعلو-الصفةو-االسم:)2(املنطلق كان الكلم عنده سبعة أقسام 
  .األداة و-الظّرفو-)ب وفعلي املدح والذّم وصيغيت التعج الفعل
ل              مهية االسم يف ا ليت يؤديها يف اللّغة العربية،إذ يعد                              وتكمن أ وظيفة الداللية والنحوية والصرفية ا

حجر الزاوية يف نظام اجلملة العربية،فعن طريقه يتم إزالة الغموض عن بقية العناصر األخرى للجملة                                      
ظيفة  وعن طريق حركته اإلعرابية يتحدد معناه ومعىن ما بعده،وعن طريق معناه الصريف يتم حتديد و                                   

ما وضع ليدلّ على معىن مستقل بالفهم ليس الزمن              « ": أمحد احلمالوي      " ويعرفه    . ما يليه من عبارات        
  :  )4(إىل مخسة أقسام هي"متّام حسان "وقد صنفه ،)3(»رجل، كتاب :جزءا منه مثل 

واألجسام     كاألعالم       وهو الذي يسمي طائفة من املسميات الواقعة يف نطاق التجربة             :االسم املعين  )1
  .واألعراض املختلفة 
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ويصدق على املصدر و اسم املصدر و اسم املرة واسم اهليئة،وهي مجيعا ذات طابع                    : اسم احلدث  )2
تدخل   و واحد يف داللتها إماّ على احلدث أو عدده أو نوعه،فهذه األمساء األربعة تدلّ على املصدرية                                          

  .حتت عنوان اسم املعىن 
  . ته أيضا اسم اجلنس اجلمعي كعرب وترك،و اسم اجلمع كإبل ونساءيدخل حتو : اسم اجلنس  )3
واسم  وهي اسم الزمان واسم املكان: جمموعة من األمساء ذات الصيغ املشتقّة املبدوءة بامليم الزائدة)4

  . امليمي اآللة،وميكن أنْ نطلق على هذه اموعة أمساء يشملها قسم املسميات،وليس منها املصدر
  ويقصد به طائفة من األمساء اليت ال تدلّ على معين، إذ تدلّ عادة على اجلهـات:م ـسم املبهاال )5

  .واألوقات واملوازين واملكاييل واملقاييس واألعداد وحنوها 
و اليت يطلق عليها اسم الصفات فلم يضمنها ضمن هذه األنواع                    األخرى    أماّ بالنسبة للمشتقّات           

صفة املفعول والصفة املشبهة وصفة املبالغة وصفة              و صفة الفاعل    : خاصا وهي مخس     بابا     بل أفرد هلا     
التفضيل،وقد عللّ سبب إخراجها من ضمن قائمة أنواع االسم كوا ال تدلّ على املسمى،بل تدلّ                                

هة أوالتفضيل     املشب    واملقصود هنا صفة الفاعل أو املفعول أو املبالغة أو     «:يقول .على موصوف باحلدث
 ىذا    ) أي معىن املصدر      ( تدلّ على موصوف مبا حتمله من معىن احلدث        ا وإمنّاال تدلّ على مسم وهي

   .)1(»االسم ما دلّ على مسمى:خارجة عن التعريف الذي ارتضاه النحاة لالسم حيث قالوا 
زيد أي أنّ     ولالسم يف العربية أبنية كثرية،فبعضها جمرد ويعين أنّ مجيع حروفها أصول،وبعضها م                                

بعض حروفها زيدت على البناء األصلي لغرض ما،فقد يكون توسعا يف اللّغة؛أي بتوليد صيغ جديدة                                 
تفيد معاين جديدة أو إضافية للمعىن األصلّي،وقد يكون إلحلاق بناء ببناء آخر يساويه يف عدد حروفه                          

  . دة مهزة الوصل يف أول األمساء وقد يكون تعويضا حملذوف،وقد يكون إلمكان النطق بالساكن كزيا
أصل ثالثي وأصل رباعي،فإنّ األمساء اليت         :وإذا كانت األفعال اليت ال زيادة فيها تكون على أصلني    

" ابن السراج      " يقول  . أصل ثالثي وأصل رباعي وأصل مخاسي            : ال زيادة فيها تكون على ثالثة أصول              
فيه،واسم فيه زيادة واألمساء اليت               ةاسم ال زياد:قسمني  األمساء يف أبنيتها تنقسم إىل«): ـه 316تـ (

ثالثي ورباعي ومخاسي، فالثالثي ينقسم على عشرة أبنيةوالرباعي     :ال زيادة فيها تنقسم إىل ثالثة أقسام
لزيادة وهي على                                         على مخسة أبنية واخلماسي أيضا مخسة أبنية،والقسم الثّاين و هي األمساء ذوات ا

يادة فيه تكرير حرف من األصل و هو األقل،واآلخر زيادته ليست منه وهي من                               أحدمها الز     :  ضربني  
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لزوائد و هو الكثري               أماّ عن أقل ما تكون عليه األمساء اردة فهي ثالثة،وأكثر ما                             .   ) 1( » احلروف ا
أبنيةاألمساء األصول أقل ما تكون ثالثة وأكثر ما تكون                      « : " ابن عصفور    " يقول  . تكون عليه فهي مخسة     

   على اسم متمكّن د،وال يوجمخسة
  . )2(»وباما "دم "و" يد:"أقلّ من ثالثة أحرف إالّ أنْ يكون منقوصا حنو 

  . أماّ عن األمساء املزيدة فأكثر ما تبلغ إليه سبعة أحرف، عكس األفعال اليت تبلغ الستة فقط      
  .  )3(»زيادة سبعة أحرف وأكثر ما يبلغ العدد يف األمساء بال«) :ـه 285تـ "(املربد " يقول
من األبنية الصرفية للثالثي ارد،إذ هي صور                  ة وانطالقا من هذا فقد اتفق الصرفيون على عشر                    

مستعملة يف الواقع اللّغوي ، غري أّم قاموا حبذف بناءين لعدم ورودمها على ألسنة املتكلّمني باللّغة                                     
فاألمساء تكون على        «":ابن جين"يقول .مع يسر النطق وليونته العربية من جهة ولعدم توافق حركتهما 

فكلّ من هذه    ، ) 4( »]وفُعلٌ وفُعلٌ فُعلٌ[و]وفعلٌ وفعلٌ فعلٌ[و] وفَعلٌ و فَعلٌٌو فَعل ٌفَعل :[عشرة أمثلة
الفاء   األبنية جييء على حاالت معينة بفتح الفاء وسكون العني أو فتحها أو كسرها أو ضمها وبكسر                      

      .ا،وبضم الفاء وسكون العني أو ضمها أو فتحها فتحهوسكون العني أو كسرها أو 
 ]فعلٌ [ فاملالحظ إذن أنّ القسمة العقلية تقتضي أنْ يكون اثنا عشرة بناًء غري أّم حذفوا البناءين                                      

ذلك بصعوبة االنتقال من       بضم الفاء وكسر العني،وقد علّل الصرفيون]فُعلٌ[بكسر الفاء وضم العني و
               ملض لضم إىل الكسر ومن الكسر إىل ا لضمة بعد       إالّ أنّ فع     « : " ابن السراج      " يقول  . ا لَ مطرح لثقل ا

" ابن عصفور    " ،ويقول    ) 5» إالّ يف األفعال دون األمساء لثقل الكسرة بعد الضمة         علٌالكسرة،وال يكون فُ

                                                
  3ط /مؤسسة الرسالة / عبد احلسني الفتلي : حتقيق / حو األصول يف الن) : أبو بكر حممد بن سهل (السراج )  1

     . 180 – 179ص   3ج / م  1988 ـه 1408
      . 60ص /  1ج / املمتع يف التصريف : ابن عصفور اإلشبيلي )  2
3  (د املرب)حتقيق / املقتضب ) : اس حممد بن يزيدأبو العب :بريوت  –عامل الكتب / د عبد اخلالق عضيمة حمم  
     . 109ص /  2ج  

4  (18ص /  1ج / املنصف :  ابن جين      .  
  .       180 -179ص/ 3ج/ حو األصول يف الن: ابن السراج )  5
* الدمن جدود أيب األسود الدؤيل وه: ابن آوى : ل ئ و أيضا اسم علم جلد .  

  *الراألست : م ئ.  
 *مشى مشيا فيه ضعف :  لَأَد.  



  

  
  
 

مهل منها بناءان      ُإالّ أنه أ     « : ألمساء على هذين البناءين          دا هذا األمر ومعلّال سبب ورود بعض ا               مؤكّ  
فال  "*   ئم ُر " و "*   ئلٌ ُد " فأماّ   . لكراهية اخلروج من ضم إىل كسر، أو من كسر إىل ضم   ]لٌوفع علٌفُ[ومها

 اللّذين مها فعالن مبنيان للمفعول إىل األمساء         "ئم ُر"و"ئلَ ُد"حجة فيهما الحتمال أنْ يكونا منقولني من
قد ينقل الفعل إىل االسم يف حال           و " ئم  ُر " و " لَئ ُد " فإذا بنيا للمفعول قيل       "* رئم   " ، و  "* دأَلَ   " ألنه يقال     

  .   )1(»التنكري
  عليها ومما هو جدير ذكره يف هذا املقام أنّ هذه األبنية الصرفية قد ترد عليها أمساء جامدة،كما ترد

،وقد يرد على بناء معين أمساء وصفات وقد         "اسم الصفات"فيونأمساء مشتقّة،أو كما يطلق عليها الصر
ة ة يف الثالثي    ياعلم أنّ من األبن        « ": ابن السراج       " يقول.يرد على بناء آخر أمساء دون صفات أو العكس 

 نوما يك  ومنها   ، وغريها منها ما يكون يف األمساء والصفات،ومنها ما يكون يف األمساء دون الصفات                                 
  . )2(»دون األمساء  يف الصفات

رد مبختلف أمناطه                        خلماسي مع ذكر               : وانطالقا مما سبق ذكره نعرض ألبنية ا الثّالثي والرباعي وا
  :  )3(ة اليت وردت عليها ، واملأخوذة من الواقع اللّغوي وهي كما يلياألمثل

  :  أبنية االسم ارد  )أ
  : صرفيون على عشرة أبنية منها وهي على النحو التايلوقد اتفق ال: أبنية الثالثي ارد  *
  :فة حنو، والص، فَهدصقْر: بفتح الفاء وسكون العني ويكون يف االسم والصفة،فاالسم حنو:]فَعلٌ[)1
  . ، بطَلٌ قَمر: بفتح الفاء والعني معا حنو : ]فَعلٌ[)2
  . ،حذر كَتف: بفتح الفاء وكسر العني حنو : ]فَعلٌ[)3
4(]العني حنو : ]لٌفَع بفتح الفاء وضم :جد لٌرثٌُ، ح ) و هو احلسن احلديث( .  

                                                                                                                                                       
 *رئو ألف :  م أحب .  
  .   61 – 60ص /  1ج/ املمتع يف التصريف : اإلشبيلي  ابن عصفور)  1
        . 182 - 181ص / األصول يف النحو : ابن السراج )  2
ابن   /    186...    181ص /    3ج /  و األصول يف النح      :  ابن السراج       :  ن ه األبنية مرفوقة باألمثلة م     أخذت هذ)  3

  20...  18ص /  1ج/ املنصف شرح : ابن جين /  65...  61ص  / 1ج/املمتع يف التصريف: شبيلي ور اإلعصف
والتطبيق  رف التعليميلصا: حممود سليمان ياقوت  / 77... 75ص /رفشذا العرف يف فن الص: أمحد احلمالوي 

  .  62...  60ص / يف القرآن الكرمي 
  



  

  
  
 

  . )مبعىن مهزول ( ، نِقْض جِذْع: بكسر الفاء وسكون العني حنو : ]فعلٌ[)5
  .  )و هي املرأة الضخمة ( ، بِلز إِبِلٌ: بكسر الفاء والعني معا حنو : ]فعلٌ[)6

  . ار معظم الصرفيني إىل ورود هذه الصفة فقط على هذا البناءوقد أش     
  . )مبعىن متفرق ( ، زِيم عنب: بكسر الفاء و فتح العني حنو : ]فعلٌ[)7
   . لْوح،  فْلٌقُ: بضم الفاء وسكون العني حنو : ]علٌفُ[)8
 أس يصطاده ضخم الرطيور وصف بأنوهو نوع من ال( ردص: بضم الفاء وفتح العني حنو : ]علٌفَُ[)9

  . )وهو الراعي الظلوم للماشية ( طَم،ح)العصافري
  اجلار اجلنبوالغريب  مبعىن البعري الذي ال ينقاد(بن،ج قنع:بضم الفّاء والعني معا حنو:]لٌعفُ[)10

  ) .اجلار من غري قومك أو البعيد 
  :  )1(ن على أربعة أبنية منها وهي على النحو التايلو قد اتفق الصرفيو:أبنية الرباعي ارد  *
  ) .مبعىن الطويل ( ،سلْهبجعفَر:بفتح الفاء و سكون العني و فتح الالّم حنو : ]فَعلَلٌ[)1
لزينة       ( زِبرِج   : بكسر الفاء والالّم األوىل معا وسكون العني حنو                    : ] فعللٌ [ ) 2 أوالذهب      ) مبعىن احللية وا

صفنيئ اخللق مبعىن( عالقليلة اللّحم أو مبعىن الس . (  
  . )مبعىن األمحق ( ، هجرع درهم: بكسر الفاء وسكون العني و فتح الالّم حنو : ]فعلَلٌ[)3
مبعىن العظيم    ( ع رشج ) مبعىن خملب األسد    (   نرثُ ب : بضم الفاء والالّم معا وسكون العني حنو               :  ] لٌعلُفُ [ ) 4

  ) . العظيم من اإلبل و اخليل  الصدر، أو
مبعىن السهم    ( ،سبطَْر ) مبعىن الضخم    ( فطَحلَّ  :  بكسر الفاء و فتح العني و تشديد الالّم حنو               :  ]فعلّ[)5

  .وهو بناء مل يتم االتفاق على إدراجه ضمن األبنية األربعة ) املاضي
  : )2( وهي أربعة كما حددها الصرفيون: أبنية اخلماسي  *

                                                
ابن   /    186...    181ص  /  3ج /  و األصول يف النح      :  ابن السراج       :  ن أخذت هذه األبنية مرفوقة باألمثلة م      )  1

   20...  18ص /  1ج/ املنصف شرح :  ابن جين/  65...  61ص / 1ج /املمتع يف التصريف: شبيلي ور اإلعصف
حلمالوي     أمح   لص        :  د ا لص  :  حممود سليمان ياقوت        /   77...  75ص  /  رف شذا العرف يف فن ا لتعليمي    ا        رف ا

   .  62...  60ص / و التطبيق يف القرآن الكرمي 
ور ابن عصف   /    186...    181ص  /   املصدر نفسه    :  ابن السراج       :  ن أخذت هذه األبنية مرفوقة باألمثلة م               )    2
املرجع    :  أمحد احلمالوي  / 20...  18ص /   املصدر نفسه:  ابن جين/  65...  61ص  /املصدر نفسه: شبيلي اإل

  .  62...  60ص /  املرجع نفسه: حممود سليمان ياقوت  / 77... 75ص / نفسه



  

  
  
 

   )مبعىن طويل أو سريع ( ، شمردلٌ سفَرجلٌ: بفتح الفاء والعني و تشديد الالّم األوىل حنو : ]فَعلَّلٌٍ[)1
مبعىن املرأة     ( جحمرِش   : بفتح الفاء والالّم األوىل و سكون العني وكسر الالّم الثّانية حنو                          :    ] فَعلَللٌ [ ) 2

  .إالّ صفة و مل يرد حسب إمجاع الصرفيين ) العجوز 
مبعىن  ( بقرطَع  : بكسر الفاء وسكون العني وفتح الالّم األوىل و تشديد الالّم الثّانية حنو                            :  ] فعلَلٌّ [ ) 3

  ) .مبعىن الضخم من اإلبل ( جِردحلٌ،)الشيء القليل
  . )خم من اإلبلمعىن القّصري الض(ذَعملٌقُ:بضم الفاء وفتح العني وتشديد الالّم األوىل حنو:]علَّلٌفُ[)4

  : أبنية االسم املزيد ) ب
،ومن املفيد القول أنّ          ) 1( » يضاف إىل حروف الكلمة األصلية حرف أو أكثر                 « : تعرف الزيادة بأنْ          

أماّ   ، ) 2» ةيالعناصر ذات الصيغ االستضاف          « الزيادة تتعلق باألبنية القابلة للتطور والتغري،أوما يطلق عليها                        
ليت تالزم بن          اًء واحدا كالضمائر،وأمساء االستفهام،وأمساء الشرط،واألمساء املوصولة وأمساء                                       األبنية ا

األفعال و احلروف فهي ثوابت لغوية ال ختضع إىل اشتقاق،وال تتولد عنها صيغ أخرى ذات دالالت                                     
دائرة     صائص فقد أخرجت من      من قبل،ولكوا تتميز ذه اخل            إضافية أو دالالت جديدة مل تكن هلا              

  .لتصريف علم ا
  : )3(وإذا كانت الزيادة خمتصة باألفعال واألمساء املتمكّنة فقط، فإنّ هذه الزيادة تأيت على نوعني    

أكثر من أصول الكلمة،وكلّ حروف اهلجاء العربية تقبل التكرير  نوع يكون بتكرير حرف أو:أوهلما 
  .إالّ األلف 

ألصول،وهذا النوع من الزيادة يكون حبروف يادة حرف ليس من جنس حروف الكلمة از:ثانيهما 
  " *  ا يهنِومتلْأَس" معينة مجعت يف عبارة 

لزيادة فهي ثالثة                            ليت يتوصل ا إىل معرفة ا لطّرق ا خلروج عن األمثلة                « : أماّ عن ا ق،وا االشتقا
لنظري          و  لقياس على زيادة ا على بعض حروف     د كلمة حمتوية    هو أنْ جت    : باالشتقاق   ؛فأما املراد        ) 1( » ا

                                                                                                                                                       
   

  .  94ص / رف يف كتاب سيبويه أبنية الص: خدجية احلديثي )  1
جملة دورية لألحباث اللّغوية ونشاط / رفية يغة الصاخلي يف الصل الدحوالت: اس مصطفى النح: اللّسان العريب)  2

  . 40ص / 1ج/  18م /م1980/ مكتب تنسيق التعريب يف الوطن العريب بالرباط/ الترمجة و التعريب 
3  (راج ابن الس :276ص /  4ج /الكتاب : سيبويه /  180ص /  3 ج/ حو األصول يف الن .   



  

  
  
 

لز   لزيادة يسقط يف بعض اشتقاقاا حنو                             ا األلف يف    : يادة فإذا قمت بتتبع اشتقاقاا فإنك جتد حرف ا
بٍ ارِ ض      وامليم يف م ،وبٍ  ُرض   ،               ك إذا حبثت يف أصله جتده هو الفعل ضفإنر و إذا حبثت يف مصدره           ب،

جتده ضرا ب.  
  به ورود مثال ما على بناء خمالف لألبنية اليت وردت يف كالمفاملقصود :  اخلروج عن األمثلةأما     

وليس يف كالم العرب        ] فَعللٌ [ أّا أصلية لقلنا أنّ بناءها هو          "  سجِ رن " لو مت اعتبار كلمة        العرب، فمثال     
  .اسم رباعي على هذا البناء،وبالتايل فالنون ليست أصلية 

العتياد على حرف زائد يف بناء معين،وكثرة زيادته يف                      فاملقصود به هو ا      : احلمل على النظري     وأما       
ذلك املوضع باالشتقاق،فإذا ورد هذا احلرف يف نفس املوضع ومل يكن هلذا البناء اشتقاق ،فإننا حنكم                        

فلما جند    رغص،أَ  ربكْ أَ : عليه بالزيادة حنو ما عرف من زيادة اهلمزة بعد ثالثة أحرف فهي زائدة حنو                                
  .  فاهلمزة بالنظر إىل نظريها قضي عليها بالزيادة  فمع أنه ليس له اشتقاق؛ويعين الرعدة" لْكَفْأَ" مثال 
وزاد    ، مثاال  ) 308( مثانية وثالث مائة        " سيبويه  " بلغت عند  « وللمزيد من األمساء أبنية كثرية جدا، فقد            
نيفا ومثانني وانتهى        ) ـھ  379تـ  "( الزبيدي    "  مثاال،واستدرك عليها         ) 22(اثنني وعشرين"ابن السراج"عليه

عليه  اقل ما يكون       أنّ    واملعروف       ، ) 2( » ) 1210( إىل ألف مثال ومائتا مثال وعشرة أمثلة                 " ابن القطّاع      " 
وقد تلحقه    ، واحدة    زيادة     وقد تلحقه     االسم املزيد أربعة أحرف، وأكثر ما يصل إليه هو سبعة أحرف،                      

  : أبنية اجلميع على النحو اآليت  زيادتان وقد تلحقه ثالث وقد تلحقه أربع،وسنذكر أشهر
  : الثالثي املزيد  *
فأماّ الذي تلحقه زيادة واحدة فال                « " : ابن عصفور    " يقول  .  و هو على أمناط خمتلفة : املزيد حبرف  )1

ه مع بعض   أبنيت  وهذه بعض     ، ) 3( » خيلو من أنْ تلحقه قبل الفاء أو بعد الفاء أو بعد العني أو بعد الالّم                           

                                                                                                                                                       
اهلمزة ، و األلف، واهلـاء ، و الياء ، و النون  : حروف الزيادة عشرة  235ص /  4ج / جعل سيبويه يف كتابه * 

حو  الن يف األصـول: ج يف كتابه او جعلهـا ابن السر/ م ، و األلف و التاء ،و السني ، و امليم ، و الواو ، و الالّ
  . و امليم اهلمزة ، و األلف ، و الياء ، و النون ، و التاء  : سبعة  180ص /  3ج
  .  596ص /يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه :  السريايف )1
  .  04ص / 2ج / وأنواعهاغة املزهر يف علوم اللّ: السيوطي  )1
     . 83ص /  1ج /املمتع يف التصريف : لي بيابن عصفور اإلش)  3



  

  
  
 

كلّ بناء، وقد يرد على كل بناء اسم وصفة،وقد يرد عليه اسم فقط وقد ترد عليه                              ضحاألمثلة اليت تو    
   : )1(صفة فقط ، وهي كما يلي 

  . ، أَبيض)مبعىن مجاعة من الناس *( أَفْكَلٌ :حنو : ]أَفْعلٌ[)1
  ) .مبعىن حجر للكحل (  إِثْمد :حنو : ]إِفْعلٌ[)2
  . )عىن غليظ الشفتني مب( مأَُبلُ: حنو : ]لٌفْعُأَ[)3
  . مسجِد :حنو : ]مفْعلٌ[)4
  . منبر :حنو : ]مفْعلٌ[)5
6(]محنو : ]لٌفْع:خنلٌم .  
7(]لٌمحنو :  ]فْع:مفحص ، ممكْر .  
  .  جاهلٌ، طَالب:حنو : ]فَاعلٌ[)8
  . خاتم:حنو : ]فَاعلٌ[)9

  . )شجر ( سجعو ،كَوكَب:حنو : ]فَوعلٌ[)10
  . ، صيرف)الضفدع ( غَيلَم:حنو :  ]فَيعلٌ[)11
إنك إذا حصلت يف       « : دد هذا البناء       بص " ابن جني   " ،يقول   ) اسم امرأة     ( صيقلٌ:   سيّد: حنو :  ] فَيعلٌ [ ) 12

  ما أو ثالثة فصاعدا قضيت بزيادا محال على  الكلمة ثالثة أحرف من األصول مث رأيت فيها ياء ثانية
  . )2(ما عرف اشتقاقه 

  . )اسم للجحارة البيض ؛ أي اخلذروف ( يرمغٌ:  حنو: ]يفْعلٌ[)13
  .  )من صفات األسد وهو العبوس ( ، عنبس)وهي الناقة السريعة (عنسلٌ:  حنو: ]فَنعلٌ[)14
  . ،جبانٌ زمانٌ :حنو : ]فَعالٌ[)15
  . )الضخمة املكترتة اللّحم ( ،كنازحمار :حنو : ]فعالٌ[)16
  .  جاع، ش رابغُ :حنو : ]عالٌفُ[)17

                                                
1  (املصدر : شبيلي بن عصفور اإلا/   42...  140ص / أبنية األمساء و األفعال و املصادر : قلي ابن القطاع الص

   . 93...  72ص /السابق 
  . ض ، وستكون هذه الطريقة متبعة مع بقية األمثلة  يبأَ: ل ، وللصفة حنو كَفْأَ: ل لالسم حنو عفْيكون بناء أَ* 
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  . ، سعيد بعري :حنو : ]فَعيلٌ[)18
19(]حنو : ]ولٌفَع :معد ودص،ُوق .  
  . لَيلَى، عطْشى :حنو : ]فَعلَى[)20
  .  ذكْرى: حنو : ]فعلَى[)21
  .  بلَى،ح)بات ضرب من الن(همى ب :حنو: ]علَىفُ[)22
وأما الذي تلحقه زيادتان            « ": ابن عصفور    " يقول   . و جييء أيضا على أمناط خمتلفة           :  املزيد حبرفني      )  2

  أوالفاء ، فال خيلو أنْ جتتمعا فيه أو تفترقا ،فإن افترقا فالبد من أنْ تفصل بينهما الفاء أو العني أو الالّم
  .)1(»م عني و الالّم ، أو الفاء و الالعني والالّأو والعني 

  :  )2( وله أبنية كثرية نذكر منها
  . )مبعىن الذي يقطع رمحه ( باترُ، أ)اسم موضع ( حامرُأ : حنو: ]فَاعلٌُأ[)1
  . )مبعىن الصقور و هو مجع تكسري ( أَجادلٌ: حنو : ]أَفَاعلٌ[)2
  . )مبعىن األلد أي الشديد اخلصومة (  دد، أَلَن)مبعىن عود البخور ( أَلَنجج: حنو : ]أَفَنعلٌ[)3
4(]لٌيحنو : ]فَع: أٌينر) اءمبعىن احلن( .  
  . ، مداعس منابِر :حنو : ]مفَاعلٌ[)5
6(]اقُ :حنو : ]ولٌفَاعنار وسج،ُوف .  
  . )مبعىن الكّرمي اجلواد ( ، غَيداق شيطَانٌ :حنو : ]فَيعالٌ[)7
  . ، لَباس)مبعىن مرفأ السفن ( كَالٌَء :حنو : ]لٌفَعا[)8
  . وسُدقُ:  ومل جيئ إالّ صفة حنو: ]ولٌعفُ[)9

  . ، سكَّري سكَّني:  حنو: ]فيعّيلٌ[)10
  . )القّصري الغليظ (،حبنطَى )مبعىن شجر (علَندى :  حنو: ]فَعنلَى[)11
  . )األفاعي  ضرب من(صيرى قُ: حنو : ]عيلَىفُ[)12

                                                
   . 94ص /  1ج / املمتع يف التصريف : شبيلي ابن عصفور اإل)  1
 94ص / املصدر السابق       : شبيليابن عصفور اإل      /   24...   8ص /   2ج  /   وأنواعها      غةاملزهر يف علوم اللّ  : السيوطي) 2
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  . كَارى، س)مبعىن اسم طائر (بارى ح:  حنو: ]عالَىفُ[)13
  . )مبعىن الداهية املكّار ( ، عباقيةٌ كَراهيةٌ:  حنو: ]فَعاليةٌ[)14
  . )مبعىن املسكوب ( وبسكُُ، أ وبسلُُأ: حنو : ]ولٌفْعُأ[)15
  . )مبعىن السريع من اجلياد ( ، إِخليج) مبعىن نبات( إِخرِيطٌ:  حنو: ]إِفْعيلٌ[)16
  .  ، إِسكَاف إِعطَاٌء:  حنو: ]إِفْعالٌ[)17
  . ، مفْساد مصباح:  حنو: ]مفْعالٌ[)18
  . ، مسكني منديلٌ:  حنو: ]مفْعيلٌ[)19
20( فْعقُ:  حنو:  ولٌيعيضخوب ، يور .  
  . ،ضوارِبزجوائ:  حنو: ]فَواعلٌ[)21
  . ، خضراٌء)شجر ( طَرفَاٌء:  حنو: ]فَعالٌَء[)22
23(]يتلعحنو: ]ف  :فْرِيتع .  
24(]نيلعحنو: ]ف  :نيلسغ ) ارما يسيل من جلود أهل الن(  .  

ثالث    وأماّ الذي تلحقه       « ": ابن عصفور    " يقول  . ويرد أيضا على أمناط خمتلفة          : املزيد بثالثة أحرف          ) 3
  :  )2( وله أبنية عديدة نذكر منها،)1(»وائد فال خيلو أنْ جتتمع فيه أو تفترق،أو جتتمع منها اثنتان ز
  . )مبعىن الدأب و العادة (إِهجِيرى : ومل جيئ عليه إالّ امسا حنو : ]إِفْعيلَى[)1
  . تماثيِلٌ:  حنو: ]تفَاعيلٌ[)2
  . رِمي، مكَا مفَاتيح:  حنو: ]مفَاعيلٌ[)3
  . أَساليب:  حنو: ]أَفَاعيلٌ[)4
  . وانٌنفُع:  حنو: ]وانٌعلُفُ[)5
  . مانٌرجت:  حنو:  ]الَنٌعلُفُ[)6
  .)مبعىن الرجل الضعيف ( ، جِربِياٌء كبرِياٌء:  حنو: ]فعلياٌء[)7
   ) .مبعىن ليلة ال غيم فيها (  ، إِضحيانةٌ)مبعىن جبل  ( إِسحمانٌ:  حنو: ]إِفْعالَنٌ[)8
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  . أَربِعاٌء:  حنو: ]أَفْعالٌَء[)9
  . خواتيم:  حنو: ]فَواعيلٌ[)10

  : )1( بناء و هذه بعض أوزانه مع بعض املفردات اليت توضح كلّ: املزيد بأربعة أحرف ) 4
  . او مل جيئ إالّ مصدر ، احميرار اشهِيِْباب:  حنو: ]افْعيالَلٌ[)1
2(]حنو: ]والٌَءفَاع  :اشاٌءعور .  
3(]فْعحنو : ]والٌَءم: يعاٌءمور )مبعىن اسم مجع للعري( .  
  ) .ضرب من اجللوس؛ أي جلس متربعا: (عاوى ربُأ:  حنو:  ]الَوىفْعُأ[)4
  
  :الرباعي املزيد  *

  قه ثالث فيصري على سبعة أحرفتلحق الرباعي املزيد زيادة واحدة،وقد تلحقه زيادتان،وقد تلح    
  :  وهو أقصى ما ينتهي إليه املزيد،وهو على أمناط خمتلفة

مان  وتكون هذه الزيادة غالبا يف أمساء الفاعل واملفعول واملصدر وامسي الز                                 :  املزيد حبرف واحد          ) 1
  :  )2(وزن  واملكان  وهذه بعض أوزانه مع بعض املفردات اليت توضح كلّ

1(]لٌملحنو  :]فَع: مرِجحد .  
2(]لَلٌمحنو: ]فَع  :مجرحد .  
  .  )مبعىن املرأة احلسناء ( ، علْطَوس فردوس:  حنو: ]فعلَولٌ[)3
  ) .  مبعىن الناقة الكرمية(  ، سرداح زِلْزالٌ:  حنو: ]فعالَلٌ[)4
  ) . مبعىن الصحيفة( رطَاسقُ:  حنو: ]عالَلٌفُ[)5
  : )3(بناء منها وهذه بعض أوزانه مع بعض املفردات اليت توضح كلّ: زيد حبرفني امل )2
  . )مبعىن املعركة بعد انقضاء احلرب (حبوكَرى :  حنو :]فَعولَلَى[)1
  . )مبعىن الناقة الفّتية العظيمة ( وس، عيطَم) السراب ( ورخيتع:  حنو: ]ولٌفَيعلُ[)2
  . )مبعىن الناقة الصلبة ( ، عنترِيس)آلة قدمية من آالت احلصاد ( منجنِيق:  حنو: ]فَنعليلٌ[)3
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  . )مبعىن الطّويل احلسن الطّول (  ، شعشعانٌ زعفَرانٌ:  حنو: ]فَعلَالَنٌ[)4
  . )مبعىن نوع من اجللوس (  صاٌءرفُقُ:  حنو: ]الٌَءعلُفُ[)5
  :  )1( و هذه بعض أوزانه مع بعض املفردات اليت توضح ذلك :املزيد بثالثة أحرف  )3
  . )مبعىن نبات ( صانٌريقُع: ]الَنٌعيلُفُ[)1
  . )مبعىن نبات طيب الريح ( رانٌعبوثُ:  حنو: ]الَنٌفَعولُ[)2
  . )مبعىن الناس (  برناساءٌْ:  حنو: ]فَعالَالٌَء[)3
  :  )2(إالّ زيادة واحدة،و من أمثلته وال تلحقه: اخلماسي املزيد  *
  . )مبعىن الشيخ اهلرم ( ، دردبِيس)مبعىن اخلمر ( خندرِيس:  حنو: ]فَعلَليلٌ[)1
  . )مبعىن شجر ( وريستع:  حنو: ]ولٌفَعلَلُ[)2
  . )مبعىن الناقة العظيمة الشديدة ( وسقرطَب: ومل جيئ إالّ صفة حنو : ]ولٌفعلَلُ[)3
  . )مبعىن الشيخ اهلرم ( ، قدعميلٌ)مبعىن الباطل( زعبِيلٌخ: حنو: ]علَّيلٌفُ[)4

  :  وخالصة القول يف ارد واملزيد من األمساء يتحدد يف    
غلبة أبنية املزيد من األمساء على أبنية ارد، إذ حددت يف ارد الثالثي بعشرة أبنية،ويف الرباعي                                             -

فهي                             خبمسة  له  أشكا ملزيد مبختلف  ا لنسبة ألبنية  با أماّ  ، بنية بعة أ خلماسي بأر بنية،ويف ا جدا     أ    كثرية 
  .خاصة الثالثي املزيد و
خلماسي أمساًء وصفات،وقد توجد يف بعض األبنية                                  - و ا اء دون    أمس  تكون أبنية الثالثي والرباعي 

  .صفات و العكس، ويرجع هذا إىل ما ورد على ألسنة العرب 
قد يكون املزيد مزيدا حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة،وقد يكون حرف الزيادة يف أول االسم أو                                             -

  . وقد تفترق ،وقد جتتمع الزيادات،ثانيه أو ثالثه
  .أقلّ ما يرد عليه االسم ثالثة أحرف و أقصى ما ينتهي إليه سبعة أحرف  -
  .شتقة يندرج ضمن األبنية ما يدلّ على األمساء اجلامدة و امل -
  . تعبر بعض األبنية عن املفرد و يف بعض األحيان عن اجلمع  -
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  ) : إحصائية حتليليةدراسة ( من حيث التجرد والزيادةأبنية االسم : ثانيا 
ينا  أبأمساء كثرية ذات أبنية متنوعة ودالالت خمتلفة،وقد ارت                         –عليه السالم     –تزخر سورة يوسف         

صلبة  « يف تقسيمه الكلمة إىل      " متّام حسان    " ذه األمساء أنْ نأخذ بعني االعتبار مذهب                 أثناء دراستنا هل       
فالصلبة هي ما ال صيغة هلا ممثّلة يف الضمائر،والظروف، واألدوات،وبعض اخلوالف،أماّ                            ،)1(»ة مشتقّو

ته املختلفة   فة وجامدة،فاملتصرفة تشمل املصدر و الفعل بأزمن          متصر:ة فتنقسم بدورها إىل قسمني املشتقّ
آللة،والزمان          ، واهليئة   ، واملفعول،واملبالغة ،والتفضيل،والصفة املشبهة،وأمساء املرة                            ، وصفات الفاعل      وا

  .رجل، فرس، تراب :واملكان و أما اجلامدة فهي ما ال تتضح الصلة بني بعضها البعض حنو 
علق بالتقسيم اجلديد للكلمة إىل     وإنْ كان هذا التقسيم فيه جانب كبري من الصواب خاصة فيما يت     

آلخر تقسيم                ة إىل جامدة ومتصر       وتقسيم املشتقّ    ، ة صلبة ومشتقّ    افة،فإنّ هذا التقسيم أيضا يبقى هو ا
غري حمكوم بضوابط ثابتة كون األمساء تتداخل فيما بينها،إذ اجلامدة يف حد ذاا واحملددة بعدم               اجتاوزي

نْ تتح           أ بعضها ميكن  بني  مشتقّ    وجود صلة  إىل  األساس                ول  هذا  ،وعلى  ملة عا غري  مشتقة  ولكن  ة،
  : ستكون دراستنا ألبنية االسم ممنهجة على النحو التايل 

  .أبنية االسم من حيث التجرد والزيادة  -
  .أبنية االسم من حيث املصدرية  -
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  .أبنية االسم من حيث اشتقاقها  -
   :أبنية االسم ارد  )أ

نّ سورة          أ لس   –يوسف  الشك  ملفت                   –الم عليه ا ء بشكل  لنوع من األمسا هذا ا على  قد احتوت 
لالنتباه شأا يف ذلك شأن كثرة األفعال اردة كما وضح سابقا متاشيا مع  قاعدة كون البناء الثّالثي             

ها  أنّ الثالثي أكثر       « : يف قوله   "   ابن جين   " ،وهذا ما أكده        خفّة وأعدهلا أصوال واستعماال           ةأكثرا ألبني     
،وقبل    ) 1( » استعماال وأعدهلا تركيبا وذلك ألنه حرف يبتدأ به وحرف حيشى به،وحرف يوقف عليه                               

ا مبوبة حسب أبنيتها      إحصائه   التطرق إىل حتليل ودراسة استعماالت هذه األمساء يف السورة البد من                            
  : كما هو ممثّل يف اجلدول اآليت 

  
  
  ] : فَعل[بناء *

  رقمها  اآليـــــــــــــــة  وظيفته الصرفية  السورة وروده يف   التواتر  االسم
  06 )...وبــــوعلَى آلِ يعقُ... (  الداللة على اسم مجع  آلِ  01  آل

  07  هلأَ

كلاللة على اسم مجع  أَهاء... (  الدزا جم كلبِأَه ادأَر نًءا مو25 )...س  

ـَأَهله وشهِد شاهد من... (  الداللة على اسم مجع  أَهلها   26 )...اـ

هِملاللة على اسم مجع  أَهالد ) ...ملَّهلَع هِملواْ إِلَى أَه62 )...إِذَا انقَلَب  

  65 )..اناــونمري أَهلَنا ونحفَظُ أَخ .. ( الداللة على اسم مجع  هلَناأَ

  88 )...اــمسنا وأَهلَنا الضر وجِئْن...  ( الداللة على اسم مجع  هلَناأَ

كُملاللة على اسم مجع  أَهي .. ( الدعمأَج كُملونِي بِأَهأْتــو93 )...ن  

  109 )..رىـمن أَهلِ الْقُ نوحي إِلَيهِم .. ( الداللة على اسم مجع  أَهلِ

  09  أَرض

  09 )...مـاطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُ...  (  املسمىالداللة على   أَرضا

  21 )...ف في اَألرضِـليوس مكَّنا ...( الداللة على املسمى اَألرضِ

  55 )...اجعلْنِي علَى خزآئنِ اَألرضِ ... ( الداللة على املسمى اَألرضِ

  56 )...ف في اَألرضِـليوس كَّنام...( الداللة على املسمى اَألرضِ

  73 )...د في اَألرضِـما جِئْنا لنفِْس...  ( الداللة على املسمى اَألرضِ
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  80 )...حتى يأْذَنَ لي أَبرح اَألرض فَلَن..( الداللة على املسمى َاَألرض

  101 )..اوات واَألرضِـالسم فَاطر... ( الداللة على املسمى اَألرضِ

  105 )..اوات واَألرضِـــفي السم... ( الداللة على املسمى اَألرضِ

  109 )....رواْ في اَألرضِــأَفَلَم يِسي... ( الداللة على املسمى اَألرضِ

  03  باب

اباللة على اسم مجع  الْبالد ) ...قَا الْببتاسوهيصقَم تقَدو 25 )...اب  

  25 )...يدها لَدى الْبابِــس وأَلْفَيا... ( الداللة على اسم مجع  الْبابِ

  67 )...واْ من بابٍ واحدـالَ تدخلُ... ( الداللة على اسم مجع  بابٍ

  100 )... م من الْبدوِـــوجاء بِكُ...  (  الداللة على املسمى  الْبدوِ  01  بدو 

  23 )...و في بيتهاـوراودته الَّتي ه ... ( الداللة على املسمى  يتهابَ  01  يتبَ

  02  خمر
  36 )...ر خمراــأَرانِي أَعص إِني ... ( الداللة على املسمى  خمرا

  41 )..خمرا حدكُما فَيسقي ربهأَما أَ ... ( الداللة على املسمى  خمرا

  19 )...شرىـقَالَ يا ب فَأَدلَى دلْوه...  ( الداللة على املسمى  لْوهدَ  01  لْودَ

  109 )...رــــولَدار اآلخرة خي...  ( الداللة على املسمى  دار  01  دار

  36 )...ي خبزاــأَحملُ فَوق رأْس ... ( الداللة على املسمى  رأْسي  01  رأْس

ب14  ر  

برى  كاللة على املسمالد )...كلِّمعيو كبر بِيكتجي ككَذَل06 )..و  

كبى  راللة على املسمالد ) ...كبي  إِنَّ رليــعكح ـم06 )..م  

يّبى  راللة على املسمالد ) ... ُه إٍن يّبرســأَحايثْوم 23 )...ن  

بى  راللة على املسمالد ) ... إِلَي بأَح نجالس ب33 )...قَالَ ر  

هبى  راللة على املسمالد ) ... هنع فرفَص هبر لَه ابجت34 )..فَاس  

بى  يراللة على املسمالد )  ...ما مكُمنِذَللَّميــا عب37 )...ي ر  

هبى  راللة على املسمالد ) .. هبي رقسا فَيكُمدا أَحا أَمرم41 )...خ  

كبى  راللة على املسمنِ ... ( الدنــاذْكُردــي ع كب42 )....ر  

هبى  راللة على املسمالد ) ...طَانُ ذيالش اهــكْفَأَنسهبر 42 )...ر  

  50 )...دهن عليمـــربي بِكَيإِنَّ ... ( الداللة على املسمى  ربي

  53 )...إِالَّ ما رحم ربي إِنَّ ربي غَفُور...( الداللة على املسمى  ربي

  98 )... م ربيقَالَ سوف أَستغفر لَكُ ( الداللة على املسمى  ربي

  100 )..حقا يــا ربـقَد جعلَه ... ( الداللة على املسمى  ربي

بى  راللة على املسملْ... ( الدالْم ننِي متيآت قَد بـر101 )...ك  



  

  
  
 

  02  رحل
  70 )..هأَخي جعلَ السقَايةَ في رحلِ ... ( الداللة على املسمى  رحلِ

هلحى  راللة على املسمل ... ( الدحي رف جِدن وم هآؤزـج75 )..ه  

  02  روح
  87 )...واْ من روحِ اللّهـوالَ تيأَس...  ( الداللة على املسمى روحِ

  87 )...أَس من روحِ اللّهـإِنه الَ يي ... ( الداللة على املسمى روحِ

  09  سبع

عباللة على عدد سالد )  ...انمس اتقَرب عبى سي أَر43 )...إِن  

عباللة على عدد سالد )  ...بس نأْكُلُهـيجع ــع43 )...اف  

عباللة على عدد سالد ) ... نبس عبسـوضخ 43 )...رــالَت  

  46  )..قَراتبأَيها الصديق أَفْتنا في سبعَِ ..( على عددالداللة  ِِِسبع

عباللة على عدد سالد ) ... أْكُلُهـــيافجع عبس 46 )...ن  

  46 )...الَت خضرـــوسبعِ سنب... ( الداللة على عدد ِسبع

  47 )...ع سنِني دأَباــبتزرعونَ س ... ( الداللة على عدد َسبع

عباللة على عدد سالد ) ...اددش عبس كذَل دعن بي مأْت48 )...ي  

  04  )...ر رأَيتهمـَس والْقَمـوالشم ...(  الداللة على املسمى  الشمس  01  شمس

  78 )...كَبِريا خاــه أَبا شيإِنَّ لَ ... ( الداللة على املسمى  شيخا  01  شيخ

  02  شيء
  67 )...شيٍء أُغْنِي عنكُم من اللّه من ... ( الداللة على املسمى  شيٍء

ـُ... ُُ( الداللة على املسمى  شيٍء   68 )..غنِي عنهم من اللّه من شيٍءي

  02  يرط
رى  الطَّياللة على املسمالد ) ... باـخأْكُلُ زت هــالطَّينم 36 )...ر  

رى  الطَّياللة على املسمالد ) ...أْكُلُ الطَّيـفَتأْسن رم ــر41 )...ه  

  49 )...ي من بعد ذَلك عامـثُم يأْت...  ( الداللة على املسمى  عام  01  عام

  100 )...ى الْعرشِـويه علَـَورفَع أَب...  ( ىالداللة على املسم  الْعرشِ  01  عرشِ

  04  موق

  09 )...وتكُونواْ من بعده قَوما صالحني..(  الداللة على اسم مجع  قَوما

  37 )...ومٍـةَ قَـت ملَّــإِني تركْ... ( الداللة على اسم مجع  ومٍقَ

  111 )ؤمنونَــوهدى ورحمةً لِّقَومٍ ي...( الداللة على اسم مجع  ومٍقَ

ماللة على اسم مجع  الْقَوـإِالَّ الْقَ ...( الدالْكَاف مونـــو87 )...َر  

  06  ناس

  21 )ونَــولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَم...( الداللة على اسم مجع  الناسِ

  40 )...ونـولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَم...( عالداللة على اسم مج الناسِ

  46 )...أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ...( الداللة على اسم مجع الناسِ

اساللة على اسم مجع النالد )...اساثُ النغي صعي يهفونـو49 )...ر  



  

  
  
 

  68 )...الَ يعلَمونَ ولَكن أَكْثَر الناسِ ...( اسم مجعالداللة على  الناسِ

  103 )...وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت ...( الداللة على اسم مجع الناسِ

  10  نفْس

فِْسهى  ناللة على املسمفِْسه ...(  الدن نا عهتيي بف وي ه23 )...الَّت  

  26 )...يـقَالَ هي راودتنِي عن نفِْس ...( الداللة على املسمى  فِْسينَّ

فِْسهى  ناللة على املسماوِد...( الدرا تفَهغش قَد فِْسهن نا عاه30 )..فَت  

فِْسهى  ناللة على املسمالد )...وسي ندتاوـإِذْ رفِْسهن نع 51 )...ف  

ـِن نفْسـه عـأَناْ راودت... ( الداللة على املسمى  ِسهنفْ   51 )...هـ

  53 )...سـوما أُبرىُء نفِْسي إِنَّ النفْ... ( الداللة على املسمى  نفِْسي

فْسى  الناللة على املسمالد )... ةٌ بِالسارَألم فْسـُإِنَّ الن   53 )...وِءـ

  54 )...يـِائْتونِي بِه أَستخلصه لنفْس ...( الداللة على املسمى  ينفِْس

  68 )...وبـإِالَّ حاجةً في نفْسِ يعقُ... ( الداللة على املسمى  نفْسِ

فِْسهى  ناللة على املسمفْس...  ( الدي نف فوسا يهرـِفَأَس77 )... ه  

  02  وجه
هجىال  واللة على املسمد ) ...هجو لُ لَكُمخـــأَبِيكُ ي09 )...م  

هِهجى  واللة على املسمالد )... دتفَار هِهجلَى وع ا أَلْقَاهريص96 )...ب  

  
  

  :  اليةال يف األمناط التابق ممثّمن البناء الس قلّأورة بصورة ورد هذا البناء يف الس] : فَعلَ[بناء 
  رقمها  اآليــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة   التواتر  االسم
  78  )...فَخذْ أَحدنا مكَانه إِنا نراك...(  الداللة على املسمى  أَحدنا  01  أَحد

  31 )...وقُلْن حاش للّه ما هذَا بشرا...( الداللة على املسمى  بشرا  01  بشر

  20 )...وشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهم...( الداللة على املسمى  ثَمنٍ  01  ثَمن

  04 )...مـوالشمس والْقَمر رأَيته ...( الداللة على املسمى  الْقَمر  01  قَمر

  43 )...يـونِأَفْت ُألٍ ــالْم يا أَيها...( الداللة على املسمى  الْمُأل  01  مُأل

  21 .).عسى أَن ينفَعنا أَو نتخذَه ولَدا(.. الداللة على املسمى  ولَدا  01  ولَد

  :]فَعلْ[بناء * 
  رقمها اآليــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة   التواتر  االسم

  05  الْملك
كلى  الْماللة على املسمو.(..  الدلقالَ الْمعبى سي أَرإِن 43 )...ك  

كلى الْماللة على املسمونِ ( الدائْت كلقَالَ الْمــــو50 )...ي بِه  



  

  
  
 

كلى الْماللة على املسمالد )هصلختأَس ونِي بِهائْت كلقَالَ الْم54 )...و  

  72 )...واع الْملكـص قَالُواْ نفْقد ...( الداللة على املسمى ِالْملك

  76 )الْملك ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ.( الداللة على املسمى ِالْملك

 ] : علْفُ[بناء *

  رقمها اآليــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة   التواتر  االسم

  02  الْجب
بى  الْجاللة على املسمأَلْ ...(  الدــقُوبالْج ةابي غَيف 10 )...وه  

بى  الْجاللة على املسملُ...( الدعجـأَن يبالْج ةابي غَيف 15 )...وه  

  36 )...زاـي خبـأَحملُ فَوق رأْس ...( الداللة على املسمى  خبزا  01  خبز

  02  خضر
ـُعِ سنبوسب ...( الداللة على املسمى  خضر   43 )...رـالَت خضـ

  46 )...رــالَت خضـوسبعِ سنب... ( الداللة على املسمى  خضر

 ]: لْ عفُ[بناء *
  رقمها اآليــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  110 )...أَس الرسلُــحتى إِذَا استي...(  تكسري عالداللة على مج  الرسلُ  01  رسل

  03  دبر

  25 )...ن دبرٍـوقَدت قَميصه م...(  الداللة على املسمى  دبرٍ

  27 )...وإِنْ كَانَ قَميصه قُد من دبرٍ ...( الداللة على املسمى  دبرٍ

  28 )...من دبرٍفَلَما رأَى قَميصه قُد  ...( الداللة على املسمى  دبرٍ

  26 )...ه قُد من قُبلٍـُإِن كَانَ قَميص ...( الداللة على املسمى  قُبلٍ  01  قُبل

  : ]لْفَع[بناء *
  رقمها اآليــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

21  أَب  

ى  أَبِيهاللة على املسمالد  ) ...ل فوسا أَبإِذْ قَالَ يي ـأَبِيه04 )...ت  

كيوى  أَباللة على املسملُ ...( الدن قَبم كيولَى أَبا عهما أَت06 )...كَم  

  08 )...لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا ...( الداللة على املسمى  أَبِينا

  08 )...نيــنا لَفي ضالَلٍ مبِإِنَّ أَبا... ( الداللة على املسمى  أَبانا

ى  أَبِيكُماللة على املسمالد )... لُ لَكُمخي جـوــأَبِيكُ ه09 )... م  

  11 )...ناـــيا أَبانا ما لَك الَ تأْم... ( الداللة على املسمى  أَبانا

ماهى  أَباللة على املسمالد )... جـوواْ أَبكُونَاؤباء يشع م16 )...اه  

ـِيا أَبانا إِنا ذَهبنا نستب... ( الداللة على املسمى  أَبانا   17 )...قــ

ى  أَبِيكُماللة على املسمونِي بِأَخٍ لَّكُم... ( الدأَبِيكُ ائْت نـم59 )... م  



  

  
  
 

 اهى  أَباللة على املسمالد )... قَالُواْ سأَب هنع اوِدرـــن61 )...اه  

ى  أَبِيهِماللة على املسموا إِلَى أَبِيهِ ...( الدجِعا رـــفَلَم63 )...م  

  63 )...لُـْمنا الْكَي قَالُواْ يا أَبانا منِع ...( الداللة على املسمى  أَبانا

  65 )...تناـانا ما نبغي هذه بِضاعيا أَب ...( الداللة على املسمى  أَبانا

  68 )...دخلُواْ من حيثُ أَمرهم أَبوهم... ( الداللة على املسمى  أَبوهم

اكُمى  أَباللة على املسمقًا ...( الدثوكُم ملَيذَ عأَخ قَد اكُم80 )...أَنَّ أَب  

ـَحت... ( الداللة على املسمى  أَبِي   80 )... أَبي ى يأْذَنَ ليـ

ى  أَبِيكُماللة على املسمواْ إِلَى أَبِيكُ ...( الدجِعـــــار81 )..م  

  81 )...رقـس فَقُولُواْ يا أَبانا إِنَّ ابنك...( الداللة على املسمى  أَبانا

  97 )..اـيا أَبانا استغفر لَنا ذُنوبن قَالُواْ ...( الداللة على املسمى  أَبانا

هيوى   أَباللة على املسمالد ) ...هيوأَب هى إِلَيلُواْ آوخقَالَ اد99 )...و  

تى  أَباللة على املسمالد )...اييؤأْوِيلُ رذَا ته تا أَبقَالَ ي100 )...و  

15  أَخ  

وهاللة  أَخى الدعلى املسم )... أَخو فوسـقَالُواْ لَيبأَح 08 )...وه  

  59 )... مــي بِأَخٍ لَّكُـقَالَ ائْتونِ... ( الداللة على املسمى  أَخٍ

  63 )...لْـا أَخانا نكْتـفَأَرسلْ معن ...( الداللة على املسمى  أَخانا

يهى  أَخاللة على املسملَى ...( الدع كُمنتا أَمي إِالَّ كَمـأَخ64 )...ه  

  65 )...اناــونمري أَهلَنا ونحفَظُ أَخ ...( الداللة على املسمى  أَخانا

اهى  أَخاللة على املسمقَالَ...  ( الد اهأَخ هى إِلَيآو اْـإِن69 )...ي أَن  

وكى  أَخاللة على املسمقَالَ...( الد ئتبفَالَ ت وكاْ أَخي أَنـإِن69 )...س  

يهى  أَخاللة على املسملِ ...( الدحي رةَ فقَايلَ السعي جـأَخ70 )...ه  

يهى  أَخاللة على املسمي...( الداء أَخلَ وِعقَب هِمتيعأَ بِأَودـفَب76 )...ه  

يهاللة عل  أَخىالدى املسم )...اء أَخن وِعا مهجرختاس ـثُم76 )...يه  

اهى  أَخاللة على املسمينِ...( الدي دف اهذَ أَخأْخيل ـالْمك76 )...ل  

ى  أَخاللة على املسمالد )... لَّه أَخ قرس فَقَد رِقس77 )...إِن ي  

  87 )... فَتحسسواْ من يوسف وأَخيه... ( الداللة على املسمى  أَخيه

  89 )....علمتم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخيه...( الداللة على املسمى  أَخيه

  90 )...يـأَخ ذَاـقَالَ أَناْ يوسف وه...( الداللة على املسمى  أَخي

 ]:لْفَع[بناء *



  

  
  
 

  رقمها اآليــــــــــة  وظيفته الصرفية  سورةوروده يف ال  التواتر  االسم
ممٍ  01  دى  داللة على املسممٍ..(  الدبِد هيصلَى قَمواعآؤجبٍ و18 )..كَذ  

  05 )..إِنَّ الشيطَانَ لِإلنسان عدو مبِني..(  الداللة على املسمى  عدو  01  عدو

 ] :فعل[بناء *
  رقمها اآليــــــــــة  رفيةوظيفته الص  وده يف السورةور  التواتر  االسم

  03  ابن

باللة على اس  نِير مالدمصغ  )...اكيؤر صقْصالَ ت ينا ب05 )...قَالَ ي  

نِياللة على اس  بر مالدمصغ )..داحابٍ ون بلُواْ مخدالَ ت نِيا ب67 ).ي  

  81 )...سرق فَقُولُواْ يا أَبانا إِنَّ ابنك...( مصغر مى اسالداللة عل  بنكا

  42 )...سنِني فَلَبِثَ في السجنِ بِضع...(  دالداللة على العد  بِضع  01  بِضع

  02  دين
ينى  الداللة على املسمالد  ) ...كي ذَلــالدن ــالْقَي40 )...م  

  76 )...الْملك ليأْخذَ أَخاه في دينِ ...( املسمى الداللة على  دينِ

  03  الذِّئْب

ى  الذِّئْباللة على املسمالذِّئْ ...( الد أْكُلَهأَن ي افأَخـو13 )...ب  

ى الذِّئْباللة على املسمالذِّئْ ...( الد أَكَلَه نــقَالُواْ لَئ14 )...ب  

اللة الذِّئْبى الدنٍ..( على املسممؤبِم ا أَنتمو الذِّئْب 17 )..فَأَكَلَه  

  94 )...فـح يوسـإِني لَأَجِد رِي ...( الداللة على املسمى  رِيح  01  رِيح

ري03  الْع  

ريى  الْعاللة على املسمالد )... هتذِّنٌ أَيؤأَذَّنَ م ـثُمري70 )...ا الْع  

ريى  الْعاللة على املسمي ...( الدالَّت ريالْعو يها فلْن82 )...اــأَقْب  

ريى  الْعاللة على املسمالد )...موهقَالَ أَب ريالْع لَتا فَصلَم94 )...و  
 

  02  مصر
رصى  ماللة على املسمالد )... رصن مم اهرتي اشقَالَ الَّذ21 )...و  

رصى  ماللة على املسمالد )...نِنيآم اء اللّهإِن ش رصلُواْ مخ99  )اد  

 ]فعلْ[بناء * 
  رقمها اآليــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  46 )...اتــر يابِسـخضر وأُخ...(  الداللة على املسمى  أُخر  01  أُخر

  109 )...من أَهلِ الْقُرى نوحي إِلَيهِم...(  الداللة على مجع تكسري  لْقُرىا  01  الْقُرى

رد أبنية الرباعي ا :ل يفورة بأكملها بناء واحد ممثّورد يف الس  :  
 ]:لْعلُفُ[بناء* 

  رقمها اآليــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم



  

  
  
 

  47 )..لهـُي سنبــذَروه فــفَ ...(  الداللة على املسمى  لهسنب  01  سنبل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ارددالالت أبنية االسم  )ب
وأربعة     بـ مئتني   –الم عليه الس    –قدر تواتر أبنية االسم ارد يف سورة يوسف                : أبنية االسم ارد         ) 1

ا الشك  ومم  ، ،وبناء واحد رباعي فقط )163(ثالثيا جمردا وستون بناء  وثالثةامسا،منها مئة ) 264(وستني
ملختلفة                                           إىل أمناطها ا لنظر  وتة با ت بدورها متساوية بل وردت متفا ردمل تأ لثالثي ا بنية ا أ فيه أنّ 

بثمانية   ] لفَع [ امسا و يليه تواترا البناء           ) 86( واملمثل ألكرب قدر يف التواتر قدر بستة ومثانني                  ] فَعل [ فالبناء   
 ]فَعلْ [ بستة أمساء،مث البناء         ] فَعلْ [ امسا،ويليه البناء) 15(خبمسة عشر ]فعل[امسا،ويليه البناء)38(ثني وثال

ا الريب فيه أنّ تلك        ،ومم   ا ورود     ال أقلّ  ممثّ ] علْفُ [ ويأيت أخريا البناء         ] علْفُ [ ويليه تواترا البناء         ،بنفس التواتر



  

  
  
 

ورة باستعماالت خمتلفة فرضتها سياقاا          يف الس    األمساء على اختالف أبنيتها وتفاوت تواترها وردت                      
الداللية القرآنية املختلفة،ولتحديد ذلك نتعرماذج ض لبعض الن :  
وهو   " ب ر " ورة بصورة كبرية،وباستعماالت خمتلفة اسم              من بني األمساء اليت وردت يف الس               ]: فَعل [ بناء  

على اهللا    والقيم ،واملنعم، وال يطلق غري مضاف إالّ                املالك،والسيد،واملدبر،واملربي،                  « :  غة العربية    يف اللّ   
 وإذا أطلق على غريه أضيف فقيل            وجلّ   عز، : كذا،والترتيب        ُب ر :    امللك ور ُهب  ُري ا    ُهبو  ملكه : رب ر بُتب 

عليه  –يوسف   ا ورد مبعىن املعبود قوله عز وجلّ على لسان              ،ومم   ) 1( » أي كنت فوقهم       مهتسس: القوم    
فَاستجاب لَه ربه فَصرف       ...  (وقوله  ، ) 2( …)إِلَيه    لَ رب السجن أَحب إِلَي مما يدعوننِي             قَا (-السالم   

     هإِن نهدكَي هنع       يملالْع يعمالس و3( )ه (        ل يستنجد يوسف   ،ففي املقام األو–   الم عليه الس–  هبرب    ه ويتوج
اين غم مماّ فيه من ضرر وأمل على أال يقع يف معصية اهللا ويف املقام الثّ         لى الرجن عليه بدعائه مفضال السإ

لدعاء يوسف وجلّ يستجيب اهللا عز–طلبه فيصرف عنه كيد هؤالء النسوة،وذلك       –المعليه الس ويليب
جنحبكم امللك عليه بإدخاله الس.   

     د دون التعبري عنه بامسه الصريح قو                    ومموجلّ على لسان يوسف       ا ورد بداللة السي ه  ... (له عزُإٍن   يّبر
التقدير    و غ اإلجالل  هنا دون اسم العزيز هلو من بال"ربّي"،فذكر)4()أَحسن مثْواي إِنه الَ يفْلح الظَّالمونَ

انه ورأفته      إحس  وكان مناسبا إلطالق هذه الصفة يف حقه جمازاة له على                     فهو صاحب الفضل والنعمة       
  اللّفطة تأكيـد غالما صبيا،كما أنّ استعماله هلذه –مالعليه الس –بعد أن أخذ يوسف ورمحته

  .  نه ال ميكن مقابلة اإلحسان بالغدر و اخليانة إعلى عدم جماراته هلا فيما تريد، إذ 
 )5( .).. خمرا    أَما أَحدكُما فَيسقي ربه        ... (لّ على لسان يوسف    ا ورد بداللة امللك قوله عز وج            ومم     

ايل يكون التعبري عنه       يف هذه املقام دون امللك لداللة على سيطرة هذا امللك الطاغي،وبالت                           "   ربه" فذكر
 " بر رى احتراما له وتقديرا         أخ  دون امللك فيه رضوخ تام لسيطرته وجربوته من جهة،ومن جهة                        " هب

اقي من امللك باعتباره        دى قرب هذا الس       لبالد،ومن جهة أخرى داللة على م             ل   املكانته باعتباره حاكم        

                                                
 ) .ببر(الراء : باب /  458ص /  1ج ) / ذيب لسان العرب ( سان لسان اللّ: ابن منظور )  1
 .  33: اآلية )  2
 .  34: اآلية )  3
 .  23: اآلية )  4
 .  41: اآلية )  5



  

  
  
 

على الدوام،ألنه وال شك يف ذلك أنّ هذا امللك يتناول اخلمر بكثرة،ودليل ذلك                                    ه من املشتغلني عند    
  ." يقسي"إىل لفظة "برشي"عدول القرآن الكرمي عن لفظة

* لدال على اسم اجلمع        ا " أهل "يف هذه املواطن بدالالت خمتلفة،فإنّ اسم "رب "وكما استخدم اسم    
                              لقرآين عن دالالت خمتلفة مل خترج يف إطارها العام عم للسان    -ا ورد يف    عرب هو اآلخر يف سياقه ا ا

ونَ بِه  ختصاملُواللَّه  ُم أَولياءرَآن العاملونَ به،هالقُ ُةه أَي حفَظَصتاهللا وخا ُلم أَهرَآن هالقُ ُلأَه« -العريب
تاخبِه انسلِ اِإلنأَه اصل، وصبِ  ُأَهين:املَذْهدي نُم ،لوبِهالَمِ  ُأَهين:اِإلسدي نل ُمأَهو ،ر و  ُبِهُاَألم  ُهالَّت 

 هأَزواج     -ه وسلَّم  صلَّى اهللا علي     –بيت نبّيِ اهللاّ     ُالناسِ بِه،وأَهل         ُأَخص :لِالرج ُ،وأَهلُهكَّانالبيت س ُوأَهل
اتنرُه و بهنِيُه ُوصلَّي ؛ أَعع–الَمالس هلَيل–عأَهكُ ُو يبُأ:لَّ نتزِلُهمنلَه   ُ، ومأَه يبن ّلِ أَيلَّي     ُأَهُواَأله  ه و

لَ بِهأَهي،وّبسُقََالَ لَه:اَألن و الًأَهأَه هلَ: لَ بأَهو  لَه      ُهأَنِسأَهيالَ وأْهرِ تاَألم كذَلَآه    :   ُلالً   ُلَه ُرلَه   ، أَهأْهتاسُو 
 Ohèl: العربية    « ،ويف    ) 1( » ... لٍ إِذَا تزوجها       الَنْ امرأَةً يأْه       فُ  ُوأَهل    ُهزوج   ُه الرجل وأَهلَت       ُ،وأَهل    ُاستوجبه  

يهال    Yahlaو أيضا،    يف اآلرامية اليهودية تعين خيمة          Ohola و،تية يوجاريف األ àhl: تعين خيمة وأهل
2(» ية بقلب اهلمزة ياء تعين قبيلة ومجاعة نريايف الس(  .  

للّ  يف بقي  " له أَ "  يف العربية هلا عالقة بكلمة        " له أَ " ويبدو أنّ كلمة         غات،فإذا كانت يف العربية قد            ة ا
  ت،واألمة،ومن يدين بدين ما أو مذهب ما  احنصرت معانيها يف الزوجة واألوالد والنسب،وسكان البي

    ها يف بقيا هو مالحظ على العالقة بني معاين العربية ومعاين                           ة اللّ  إنخليمة،ومم  غات احنصرت يف معىن ا
ه يبدو أنّ للكلمة انتقاالة اللّبقيذه اخليمة من زوجة اداللي غات فإن ّمن معىن اخليمة إىل معىن من حيل  

سعت داللتها فشملت القبيلة واألمة،وعلى هذا النحو كانت دالالا متباينة                          د مث ات    مث الزوجة و األوال   
  : نوردها كما يلي –المعليه الس –يف سورة يوسف

أَو عذَاب  إِالَّ أَن يسجن ًءاسو من أَراد بِأَهلك قَالَت ما جزاء...(كما قوله عز وجلّ: تعين الزوجة )1
يم3()أَل(. ل أراد بامرأتك الزنا إالّما ثواب رج«" :الطربي"يقول جن أنْ يسجن يف الس«)1( .  

                                                
ة املعارف باإلسكندرية  جـالل  أمنش/ يف القرآن الكرمي  أمساء اجلموع: ورد عن حممد إبراهيم عبادة يف كتابه * 

 .32ص /  هعلى ما فوق االثنني و ليس له واحد من لفظ ما دلّ: اسم اجلمع هو  نّأ:خرى وشركاؤه 
   ) . لَهأَ( األلف : باب /  51ص /  1ج ) / ذيب لسان العرب( سان لسان اللّ: بن منظور ا)  1
     .178ص /2 ج/ يف النحو شرح الكافية:سترباذيضي األالر/  40ص /املرجع السابق: عبادة  إبراهيم حممد )  2
   .    25: اآلية )  3



  

  
  
 

،وهذا ما      ) 2( .).. أَهلها    وشهِد شاهد من   ... (كما يف قوله عز وجلّ      :   تعين ابن العم أو ابن اخلالة              ) 2
يهما احتماالت أخرى       أضاف إل    "  خمشري  الز  "  بيد أنّ   ، ) 4("أبو حيان األندلسي"و،)3("القرطيب"ورد عند 
هللا الشهادة على لسان من هو من أهلها                          « : يف قوله    لتكون أرحب      : قيل كان ابن عم هلا إمنّا ألقى ا

 هو الذي كان جالسا مع زوجها لدى              : ة عليها،وأوثق لرباءة يوسف وأنفى للتهمة عنه،وقيل                    للحج
ار فبصر    أهلها كان يف الد        و جيوز أنْ يكون بعض        ، الباب،وقيل كان حليما يرجع إليه امللك ويستشريه            

              ا من حيث ال تشعر  فأغضبه اهللا ليوسف بالشهادة له والقيام باحلق           ا يفوقيل كان ابن خال هلا صبي،
ملهد   وبغض   ) 5( » ا ،   لن نه                              ا أ الشك  نه  فإ لعزيز، ا أة  امر هد  هو شا من  حول  االختالفات  هذه  عن  ظر 

علة                  لفا ا طعة بأّا  قا حجة  ليكون  ،وذلك  يبها غري  ألنه    ؛ قر ملعقو   من  من           ل ا وهو  عليها  نْ يفتري  أ
أهلها،ومما هو مالحظ أنّ االنتقال الدصا يف هذا املقام اليل هلذه الكلمة كان أكثر ختص.  

يأْت بصريا      اذْهبواْ بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِي               (كما يف قوله عز وجلّ      :   تعين األب واألم          ) 3
ولكن   ، واملالحظ من خالل سياق الكلمة أنّ املقصود هم عشريته ككل                   ، ) 6( )  هلكُم أَجمعني   وأْتونِي بِأَ 

ليت هي خالته                                 أي يأتيين أيب      « ": خمشري  الز  " يقول  . إذا أردنا التخصيص أكثر فإنه أراد والده وأمه، وا
   . )7(» ويأتيين آله مجيعا

 انا ما نبغي هذه بِضاعتنا ردتَ إِلَينا ونمري أَهلَنا                يا أَب   ... (كما يف قوله عز وجلّ      :   رية ـتعين العش    ) 4
  . )8( )ذَلك كَيلٌ يِسري كَيلَ بعريٍ ونحفَظُ أَخانا ونزداد

                                                                                                                                                       
دار املعارف / حممود شاكر :حتقيق / جامع البيان عن تأويل آي القرآن ): أبو جعفر حممد بن جرير( الطربي)  1

       . 52ص /  16ج /  م1969/ مصر 
   .    26: اآلية )  2
   . 172ص /  9ج/ اجلامع ألحكام القرآن : القرطيب  ) 3
      .  116ص / 2ج/ النهر املاد من البحر احمليط : أبو حيان األندلسي )  4
5  (خمشري الز :459ص /  2ج / اف الكش .       
   .    93: اآلية )  6
7  (خمشري الز :503ص / ابق املصدر الس     .   
   .    65: اآلية )  8



  

  
  
 

وجلّ      :   كان تعين الس   ) 5  عز قوله  لَيهِم                (كما يف  إِ جاالً نوحي  الَّ رِ إِ  كلن قَبم رسلْنا  أَ ما  و   نلِ    مه أَ
القسوة   و يريد املدائن؛ومل يبعث اهللا نبيا من أهل البادية لغلبة اجلفاء               «" :القرطيب"يقول . )1(.)..الْقُرى

  . )2(»و ألنّ أهل األمصار أعقل وأحلم و أفضل وأعلم !على أهل البدو 
أّا بدأت     اتضح   –عليه السالم    -يف سورة يوسف    " له أَ " ومما سبق ذكره و بتتبع استعماالت كلمة               

بالداللة على الزوجة مث مشلت يف داللتها اآلباء و أبناء العم وأبناء اخلالة،ويف ذلك صلة الرحم والدم مث     
اتسعت داللتها فشملت القبيلة والعشرية،ويف ذلك صلة املعاشرة،مث زادت اتساعا لتشمل القاطنني                                    

  .رية وبالضبط البادية مبكان ما،ويف ذلك صلة السكن واإلقامة الدائمة يف الق
ومل تعد حمصورة يف القرابة بالدم واملصاهرة،ومثل هذا التواتر                      "لهأَ" هكذا تطورت دالالت كلمة     

ة مر  ات معبرة يف كلّ      واليت تواترت بدورها تسع مر             " ض ر أَ "  جنده حمقّقا يف كلمة     "  له أَ "  الكبري لكلمة   
وغريه من املعاجم اللغوية فهي             –اللّسان العريب      –ما ورد يفعن داللة خاصة مل خترج يف إطارها العام ع

والدابةوما ويل         ، البعري   ُسفلَة: ون،واألرض       ضر ، وأَ   وضٍ  ُر ُاألرض اليت عليها الناس، واجلمع أَراضٍ ،وأ                     « 
: ن باملكان     فال  ض ر أَفما بعدمها وت      ُاه تبكْ ُاإلنسان ر      ُض ر قوائم الدابة، وأَ           ُلفَسأَ  : ُضرواَأل ،األرض منه

    إذا ثبت   فلم يبسع داللة الكلمة أكثر لتدلّ على            ، ) 3( » ... ح ررم املقابل للسماء ومجعه أَ           « : وتتاجل رون  ض
  . )4(»... ويعبر ا عن أسفل الشيء ،كما يعبر بالسماء عن أعاله  ،وال جتيء جمموعة يف القرآن

ليت غرب فيها يوسف                  فقد كانت أرضا قاحلة بعيدة عن موطنه             –الم عليه الس    –أماّ عن األرض ا
طْرحوه          (-عليه السالم     –يقول عز وجلّ على لسان أحد إخوة يوسف               . األصلي    وِ ا اقْتلُواْ يوسف أَ

    لُ لَكُمخا يضأَر      هجأََ أ و            نيحل كّ       ،إذ   ) 5( )بِيكُم وتكُونواْ من بعده قَوما صا حقيقة    وأمام تأ دهم من 
ومل يكن    . مل يكن أمامهم سوى التخلص منه أوال وأخريا                 –عليه السالم     –م جتاه يوسف   أبيه   مشاعر  

لطّرح أرضا حيقّق                              –عليه السالم     –كيدهم ليوسف    قاصرا على إرادة القتل خيارا وحيدا،فإن كان ا
ان حبيث    أرض جمهولة عن مساكننا أو عن العمر   «:أّا :املقصود فلم ال،وهلذا الطّرح أيضا خصوصياته 
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مي  ُوإذا كانت هذه األرض اليت ر       ،)1(»ال يهتدي إىل العودة إىل أبيه سبيال إنْ هو سلم فيها من اهلالك 
وهو صيب أرضا موحشة بعيدة عن أهله فإنّ األرض املقصود ا يف قوله                          –عليه السالم     –فيها يوسف  

لك مكَّنا      ... (عز امسه    لن          وكَذَ ضِ وَألر يلِ اَألحاديث          من   علِّمهليوسف في ا رض  هي أ  ، ) 2( .).. تأْوِ
أي كما أجنيناه     «":خمشريالز"يقول.ودة،إّا أرض مصر،حيث أصبح فيها ملكا يتدبر شؤون قومهامعه

ويه                               مره  فيها بأ ه ملكا يتصرف  وجعلنا مصر  أرض  لعزيز،كذلك مكنا له يف  عليه ا   )3( » وعطّفنا 
قَالَ اجعلْنِي علَى خزآئنِ اَألرضِ              (-عليه السالم     –لّ على لسان يوسف    وكذلك بالنسبة لقوله عز وج      

    يمليظٌ عفي حا أيضا هي أرض مصر               ) 4( )إِن حظ أنّ األرض ال يعقل أنْ تكون هلا               واملال   ، ،فإنّ املراد
      . مصر  خزائن،و إمنّا قصد ذا التعبري رغبته يف مشولية وعمومية حكمه وإشرافه على كلّ خزائن

ذلك إعداد لنفسه للقيام مبصاحل األمة               –عليه السالم     –واقتراح يوسف      « : " الطّاهر بن عاشور      " يقول      
على سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل يف املصاحل ولذلك مل يسأل ماال لنفسه وال                               

األموال ويعدل يف توزيعها يرفق                عرضا من متاع الدنيا،ولكنه سأل أنْ يوليه خزائن اململكة ليحفظ                      
عز وجلّ على لسان يوسف            ) 5( » ا باألمة يف مجعها و إبالغها حملاهل            رب قَد آتيتنِي من       (،أما يف قوله 

إنه قصد ا العموم أكثر          ،ف  ) 6( …)تأْوِيلِ اَألحاديث فَاطر السماوات واَألرضِ                       الْملْك وعلَّمتنِي من     
  .ما دب عليها  هنا تشمل كلّ فاألرض

يتضح أنها مل خترج يف إطارها العام عن               " ضرأَ"ومن كلّ ما سبق ذكره و بتتبع استعماالت كلمة     
، واليت عليها الناس، غري أنّ سياقاا املختلفة أضفت      ئاملتمثّلة يف التعبري عن أسفل الش داللتها املعجمية

  .عليها بعض التخصيصات 
حصة األسد بالنسبة لبقية       " األب   " هلذا البناء حظّ كبري يف الورود أيضا،وقد أخذت كلمة                      ]:  لْعفَ [ بناء  

إِذْ قَالَ    (قال تعاىل    –عليه السالم     –أب يوسف   « : األلفاظ،واملقصود باألب يف مجيع مقامات السورة هو                  
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هذا األب     ، ) 1( )س والْقَمر رأَيتهم لي ساجِدين         عشر كَوكَبا والشم       يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد
لبشرية                                         لنفوس ا قتحام أعماق ا الكروب،ومعىن ا الذي كان آية حتدد معىن صرب املؤمن رغم كثرة 
                                      ربوي للحياة األسرية يؤخذ منه أثر إظهار احلبد الدرس التومعرفة خباياها ودسائسها،ومعىن جتس

ون اآلخرين يف البيت األسري الواحد،وتأثري ذلك على احلياة األسرية ككل        وتدفقه على أحد األبناء د
من نشوب اصطدامات ونزاعات بني اإلخوة أنفسهم،ومعىن أنْ يكون األب حريصا على سالمة أبنائه        

  .عا عن أخطائهم رغم كثرا مترفّ
لوبيا مميزا هي األخرى        تواترا وكان هلا بروزا دالليا واضحا وملمحا أس                    "   ب أَ "  ومما ضاهى كلمة        

لطرفني أو من أحدمها أو من                             :   خ أَ « : واألصل فيها     "  خ أَ "  كلمة   وهو املشارك آخر يف الوالدة من ا
أو يف مودة         مشارك لغريه يف القبيلة أو يف الدين أو يف صنعة،أو يف معاملة                         الرضاع ويستعار يف كلّ        

  . )2(»يف غري ذلك من املناسبات و
هو مسلّ         نّ األخ املراد به يوسف                     وكما  ق السورة أ من خالل سيا لس   –م به  أو األخ     –الم عليه ا

هو املشارك لبقية إخوته اآلخرين يف الوالدة من أحدمها وليس من الطرفني،وأبرز ما ميز كلمة                  األصغر
ه علي –ة أنها وظّفت حبسب ما تقتضيه مصاحل إخوة يوسف              املتواترة يف السورة مخس عشرة مر        "  خأَ" 

لسالم    أكثرحسدا                                  –ا عنها بطريقة  عبروا  حلهم  ومصا ىف  يتنا ة  هذه األخو عن  حلديث  كان ا وملّا  إذ 
ويف  ، ) 3( )ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضالَلٍ مبِني             إِذْ قَالُواْ لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منا                  (وبغضا  

األخوة خيدم مصاحلهم وينفذ مآرم سيقت يف حديث مودة                   مقابل ذلك وملّا كان الكالم عن هذه               
قَالُواْ يا أَبانا ما نبغي           (يقول تعاىل على لسام       . ورأفة حىت ينالوا من أبيهم موافقة اصطحاب أخيهم                   

  .    )4()ذَلك كَيلٌ يِسري عريٍكَيلَ ب هذه بِضاعتنا ردتَ إِلَينا ونمري أَهلَنا ونحفَظُ أَخانا ونزداد
 –عليه السالم    –متوقع هذه الكلمة حبسب ما تقتضيه مصاحل إخوة يوسف                على وكنموذج آخر            

  ملّا كان املقام ال يستدعي ذلك  بل سبقت بطريقة أكثر نكاية  "ا انخأَ "حيث عدلوا عن إطالق لفظة 
  .   )5()...فَأَسرها يوسف في نفِْسه فَقَد سرق أَخ لَّه من قَبلُقَالُواْ إِن يسرِق (ق جرحا يف قوهلموأعم
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ارجِعواْ إِلَى أَبِيكُم فَقُولُواْ يا               (وكنموذج آخر ميثل تنكرهم له و قساوم قوله تعاىل على لسام                       
كنا إِنَّ ابانأَب ا ونملا عا إِالَّ بِمنهِدا شمو قرسنيظافبِ حيلْغا لا كُنليس من قبيـل القسوة  أو ،)1()م  

  " . اانخأَ" وكان بإمكام أنْ يقولوا "كنبا" أنْ يقولوا يف هذا املوقف الشائك
عشرامسا على تباين واضح يف التواتر،ومن بني األلفاظ اليت كان                      ةورد على هذا البناء مخس]:فعل[بناء

ات باستعماالت خمتلفة       املتواترة ثالث مر        " ريع " كلمة   –عليه السالم      –سورة يوسف   هلا وقع كبري يف      
ليت      : ريالقافلة،والع       : العري مؤنثة وهي      « إذ    -اللّسان العريب       –مل خترج يف إطارها العام عما ورد يف                 اإلبل ا

ثُم أَذَّنَ      ... (وجلّ   وأول ورود هلا يف السورة كان يف قوله عز                     ، ) 2( » ... ات   ريع : حتمل املرية  واجلمع        
والعري اسم للحمولة من إبل ومحري            « ": الطاهر بن عاشور      " يقول   . ) 3( )مؤذِّنٌ أَيتها الْعري إِنكُم لَسارِقُونَ             

أسندت السرقة إىل مجيعهم         و وما عليها من أمحال وما معهامن ركاا،فهو اسم موع هذه الثالثة                         
،ولكن وبتمعن أكثر يف سياق الكلمة            ) 4( » اعة جبرم الواحد منهم         جريا على املعتاد من مؤاخذة اجلم             

وقد وصفوا بذلك الوصف ملا          –عليه السالم    –يتضح لنا أنّ املقصود يف حقيقة األمر هم إخوة يوسف                 
واملراد اجلزء يف هذا املقام هو                  ما عليها من أمحال،وقد يكون إطالق الكلّ                  ميتلكونه من إبل ومحري و        

إلحراجهم       يوسف                   جتنبا  إخوة  مجيع  على  لسرقة  ا لتعميم  وقد يكون  كثر، لسالم     –أ ا أنّ   –عليه  مع 
  . السارق واحد

واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي           (-عليه السالم    –أما بالنسبة لورودها يف قوله عز وجلّ على لسان إخوة يوسف        
لَّتي        رفاقهم الذين ذهبوا          فيحتمل أنْ تكون دالّة على         ، ) 5( )ادقُونَ   أَقْبلْنا فيها وإِنا لَص         كُنا فيها والْعير ا

واملراد بالعري اليت كانوا فيها رفاقهم                 « : " الطّاهر بن عاشور      "  معهم لطلب املؤونة كما هو ممثّل يف قول            
  رـولَما فَصلَت الْعي( ،وقد دلّت يف قوله عز وجلّ)6(»يف عريهم القادمني إىل مصر من أرض كنعان 
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ة رفاقهم الذين       قيعلى إخوة يوسف كلّهم وب        ، ) 1( )أَن تفَندون       لَ أَبوهم إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَوالَ             قَا 
  .ذهبوا معهم طلبا للمرية 

ومما سبق ذكره يتضح أنه إذا كان لبعض األلفاظ توسع داليل،فإنّ لبعض األلفاظ ختصيصا دالليا                                       
ليت خصصت داللتها لتدل على إخوة يوسف               "   ريالع  "  كما هو يف ظاهر لفظة       يف  –عليه السالم    –وا

ليت                                        ملواقف ا يف بعض ا طن األخرى،وجتمع بينهما  ملوا ق يف بعض ا فا لر على ا وتدلّ  طن  بعض املوا
  . تستدعي ذلك دون زوال معناها األصلي طبعا 

 "الْجب  " ه البارزة يف السورة كلمة           ومن بني مناذج  ومل يأخذ هذا البناء حظا كبريا يف التواتر،]:علفُ[بناء
ومصريه اقترنتا بتلك الكلمة، فها هو             –عليه السالم     –نّ حياة يوسف    إ إذ   ، املتواترة يف السورة مرتني            

لْجب يلْتقطْه           ... (اهلمس الوحشي نسمعه من إخوة يوسف دون رمحة وال شفقة                    وأَلْقُوه في غَيابة ا
كما   ،واجلب    ) 3( .).. وأَجمعواْ أَن يجعلُوه في غَيابة الْجب               ... (مث ، ) 2( )كُنتم فَاعلني   بعض السيارة إِن        

ليت مل ت      « -غةجممل اللّ   -ورد يف     ،وعالقة هذا املعىن املعجمي باملعىن السياقي القرآين أنه                       ) 4( » وطْالبئر ا
       أو اآلجر على الطّريقة احلديثة،وتكون على                  والبئر؛ فالبئر تكون مبنية باحلجارة               هناك فرق بني اجلب

فهي عبارة عن حفرة عميقة خالية من احلجارة أو اآلجر،وقد                         " لْجب ا " درجة قليلة من العمق،بينما          
وذلك تناسبا مع املقام، فالبئر وهي على               "  اجلب   " واستبدهلا بكلمة    " البئر  " عدل التعبري القرآين عن كلمة  

خلصائص فحتما ستكون هدف امل           جلميع،وغري                   تلك ا فحتما ستكون جمهولة لدى ا  جلب ارة،بينما ا
            ة،وبالتاية    مستهدفة من قبل املار الم     -يوسف   ايل ستكوندون علم أحد به             –عليه الس يف هذا اجلب

لقّرطيب   " يقول    لفرق       مؤكّ  " ا ا ا  هذ ا  جلب  « : د بئر                :   ا فهي  ا طويت  ذ تطو، فإ ليت مل  لركية ا  .   ) 5( » ا
  " :األعشى"قال

  )6(لَّمِت أَسباب السماِء بِسقَّيُور *** ثَمانِني قَامةً  بّت في جنلَئن كُ
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يوسف                            من  للتخلّص  مناسبا  ا  هذ ن  ،وكا جلب ا عمق  مدى  على  كاف  ليل  األعشى د عليه  –فبيت 
  عمر حممد باحاذق       " يقول    -الم الس :" »    بيت                  :   الْجة اليت مل تطو فإذا هي طويت فهي بئر ومسالركي
  .  )1(»ألنها قطعت يف األرض قطعا،وكانوا بذلك يريدون أالّ يلحقه نظر الناظرين جبا
ص ــملخ :  
كان ألبنية األمساء الثالثية اردة ورود واسع يف السورة،وقد وافق هذا ما ذهب إليه الصرفيون                                                

  .من كثرة شيوع هذا النوع من األبنية يف كالم العرب 
  .الرباعية اردة ورود نادر يف السورة  بنية األمساءألكان  *
  . عبرت األمساء الثالثية يف السورة عن دالالت خمتلفة فرضها اختالف استعماالا  *
معظم األمساء اليت قمنا بتحليلهامل خترج يف إطارها العام عن معناها املعجمي بيد أنّ سياقاا املختلفة                  *

  .جعلتها أكثر ختصصا 
  .األمساء يف السورة عن تطور دالالا متاشيا مع تطور أحداث القصة  عربت بعض *
عبرت بعض األمساء يف السورة عن ختصص داليل متاشيا مع األغراض املنشودة اليت يفرضها السياق                                *

  .القرآين 
  .  تفاوتت األمساء فيما بينها تواترا،فبينما ورد بعضها بكثرة،ندر بعضها  -
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  :أبنية  االسم املزيد  )ج

ردة بكثري،غري أّا أمساء مل ترد يف السورة بكثرة خالفا                                             للمزيد من األمساء أبنية كثرية تفوق ا
ومزيدة بثالثة         مزيدة حبرف واحد ومزيدة حبرفني              : للمجردة اليت هلا توسع أكرب، وعلى أمناط خمتلفة                 

لزيادة هي سبعة أحرف كما ورد يف الدرس                   أحرف ومزيدة بأربعة أحرف،وأقصى ما تصل إليه                        ا
لزيادة قد تلحق االسم قبل فائه                     لنظري، وهذه ا لعني،وقد جتتمعان أو تفترقان                     ، ا   أو بعدها،أو بعد ا

         ال مع مراعاة عدد أحرفها املزيدة،واليت تكون                                  وقبل البدء يف حتليلها البدورة أومن إحصائها يف الس
  : كما يلي 

  : حد املزيدة حبرف وا )1
  ] : أَفْعلْ[بناء 

  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

د02  أَي  
نهيدكسري  أَياللة على مجع التالد  ).هنرأَكْب هنأَيا رن فَلَمقَطَّعو نهيد31  )..أَي  

نهيدكسري  أَياللة على مجع التالد  )... يـالالَّت هيدأَي نـقَطَّع50 )..ن  

  ] : لْعأَفْ[بناء *
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  18 )...لَكُم أَنفُسكُم أَمرا بلْ سولَت...(  الداللة على مجع التكسري  نفُسكُمأَ  01  نفُسأ

دأَ  01  أَشهدكسري  شاللة على مجع التا...(  الدكْمح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَم22 )... و  

 ] : أفْعلْ[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  05  أكثر

ى  أَكْثَراللة على املسماسِ الَ...(  الدالن أَكْثَر نلَكونَوكُرش38 )  ي  

ى  أَكْثَراللة على املسمونَ ( الدلَمعاسِ الَ يالن أَكْثَر نلَك21  ) و  

ى  أَكْثَراللة على املسمونَ...( الدلَمعاسِ الَ يالن أَكْثَر نلَك40 ) و  

ى  أَكْثَراللة على املسمالد )...لَواسِ والن ا أَكْثَرمو تصر103 )..ح  

مهى  أَكْثَراللة على املسمالد ) مؤا يمـوهأَكْثَر ـنبِاللّه 106 )... م  

  ] : علْفُ[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  100  )...وقَالَ يا أَبت لَه سجدا وخرواْ..(  الداللة على مجع التكسري  سجدا  01  سجد



  

  
  
 

  
  ] : فَعلَي[ بناء * 

  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  02  )... ربِياـاه قُرآنا عـَإِنا أَنزلْن...  (  منسوب  مالداللة على اس  عربِيا  01  عربِي

 ] : لْفَوع[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  04 )...عشر كَوكَبا إِني رأَيت أَحد ..(  الداللة على املسمى  كَوكَبا  01  كَوكَب

 ] : فَيعلْ[بناء * 
  رقمها  ـةاآليــــــــــــ  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
ديا  01  سهديى  ساللة على املسما ... (  الدأَلْفَيابِ وى الْبا لَدهدي25 )... س  

 ] : فَعيلْ[بناء* 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

ريب02  ع  
  65 )...لَ بعريٍــــــكَي ونزداد...( الداللة على املسمى عريٍبَ
  72 )... ريٍـبع ولمن جاء بِه حملُ ... ( الداللة على املسمى عريٍبَ

  03  عزِيز
  30 )...فَتاها زِ تراوِدـــامرأَةُ الْعزِي...( الداللة على املسمى  الْعزِيزِ
زِيزى الْعاللة على املسما الْ... ( الدها أَيايخيا شأَب إِنَّ لَه زِيز78 )... ع  
زِيزى الْعاللة على املسمالد )..زِيزا الْعها أَيي را الضلَنأَها ونس88 )... م  

  06  قَميص

هيصى قَماللة على املسمبٍ(  الدمٍ كَذبِد هيصلَى قَموا عآؤج18  ) ...و  
يصقَماللة ع هىالدلى املسم ) ... يصقَم تقَدـوبن دم 25 …) رٍـه  
يصقَمى هاللة على املسملٍ إِن ...( الدن قُبم قُد هيص26 .)..كَانَ قَم  
يصقَمى هاللة على املسمرٍ... ( الدبن دم قُد هيصإِنْ كَانَ قَم27 )...و  
يصقَمه اللة على املسمرٍ ... ( ىالدبن دم قُد هيصأَى قَما ر28 )... فَلَم  

  93 )... صي هذَا فَأَلْقُوهـاذْهبواْ بِقَمي... ( الداللة على املسمى  قَميصي

 ] : فعالْ[بناء *
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  62 )...جعلُواْ بِضاعتهم في رِحالهِمإِ..(  الداللة على مجع التكسري  هِمرِحال  01  رِحالِ
  109 )... وما أَرسلْنا من قَبلك إِالَّ رِجاالً(  الداللة على مجع التكسري  رِجاالً  01  رِجال



  

  
  
 

  02  سمان
انمى ساللة على املسمقَ... (  الدب عبى سي أَرإِنمانس ات43 )...ر  
انمى ساللة على املسمالد  ) ...اتقَرعِ ببي سا فنأَفْت انم46 )... س  

  48 ).. يأْتي من بعد ذَلك سبع شداد..(  الداللة على املسمى  شداد  01  شداد
  24 )نيـالْمخلَص عبادنا منإِنه ... (  الداللة على مجع التكسري  عبادنا  01  عباد

  02  عجاف
عجكسري  افاللة على مجع التالد )  ...بس نأْكُلُهـيجع ـع43 )... اف  

افجكسري  عاللة على مجع التالد )  ...بس نأْكُلُهـيجع ـع46 ) ...اف  

  02  وِعاء
  76 )...أَ بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاء أَخيهفَبد...( الداللة على املسمى  وِعاء
  76 ).. ثُم استخرجها من وِعاء أَخيه.. ( الداللة على املسمى  وِعاء

 ] : فَعالْ[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  37 ).. قَالَ الَ يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه... (  اسم مجعالداللة على   طَعام  01  طَعام

  02  مكَان
  77 )...مكَانا واللّه أَعلَم قَالَ أَنتم شر..( الداللة على املسمى  مكَانا

هكَانى  ماللة على املسمالد ) ... كَانا مندذْ أَحـــفَخ78  )... ه  

 ] : الْعفُ[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  72 )... لكـواع الْمـقَالُواْ نفْقد ص... ( الداللة على املسمى  صواع  01  صواع

  19 )...   رى هذَا غُالَمـقَالَ يا بش ... ( الداللة على املسمى  غُالَم  01  غُالَم

 ] :ولْفَع[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  50 )...فَلَما جاءه الرسولُ قَالَ ارجِع..(  الداللة على املسمى  الرسولُ  01  رسول

  ] : ولْعفُ[بناء *
  رقمها  اآليـــــــــــــة  ةوظيفته الصرفي  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  97 )...ا ذُنوبناـَيا أَبانا استغفر لَن ... (  الداللة على مجع الكثرة  ذُنوبنا  01  ذُنوب

  ] : وعلْفُ[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  24  يوسف
فوساللة على ا يسم أعجميالد  )ا أَبتي أَبِيهل فوس04 )... إِذْ قَالَ ي  

  07 )... في يوسف وإِخوته آيات...( الداللة على اسم أعجمي َوسفيُ



  

  
  
 

  08 )..لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا..( الداللة على اسم أعجمي وسفيُ

فوساللة على اسم أعجمي يا..( الدضأَر وهحأَوِ اطْر فوسلُواْ ي09 )..اقْت  

فوساللة على اسم أعجمي يالد )  ...أَلْقُوهو فوسلُواْ يقْت10 )... الَ ت  

فوساللة على اسم أعجمي يالد )...فوسلَى يا عنأْمالَ ت ا لَك11 ). .م  

فوساللة على اسم أعجمي يا...( الدناعتم ندع فوسا يكْنرت17 )... و  

فوساللة على اسم أعجمي يالد )... فوسيا لكَّنم ككَذَل21 )..و  

فوساللة على اسم أعجمي يذَا...( الده نع رِضأَع فوس29 )... ي  

فوساللة على اسم أعجمي يالد )  ...ا الصهأَي فوساينأَفْت يق46 )... د  

فوساللة على اسم أعجمي يالد )...فوسي ندتاوإِذْ ر كُنطْبا خ51 )..م  

فوساللة على اسم أعجمي  يالد )...وسيا لكَّنضِـمي اَألرف 56 )...ف  

فوساللة على اسم أعجمي يالد )اء إِخجـوخفَد فوسةُ ي58 )...لُواْو  

فوساللة على اسم أعجمي يالد ) لَمــوفوسلَى يلُواْ عخ69 )... ا د  

فوساللة على اسم أعجمي  يالد …)وسيا لندك كــكَذَل76 )...ف  

فوساللة على اسم أعجمي يالد )  ...فِْسهي نف فوسا يهر77  )...فَأَس  

وسياللة على اسم أعجمي فالد )...وسي يف مطتا فَرــم80 )... ف  

فوساللة على اسم أعجمي يالد ) ...فوسلَى يفَى عا أَسقَالَ ي84 )...و  

فوساللة على اسم أعجمي يالد )...فوسي ذْكُرأُ تفْتاهللا ت85 )... قَالُواْ ت  

فوساللة ع يلى اسم أعجميالد )..فوسن يواْ مسسحواْ فَتب87 )...اذْه  

  89 ).. هلْ علمتم ما فَعلْتم بِيوسف...( الداللة على اسم أعجمي وسفيُ

فوساللة على اسم أعجمي يالد )  ...فوسي لَأَنت ك90 )...  قَالُواْ أَإِن  

  90 ).. .أَخي ف وهذَاــأَناْ يوس... ( م أعجميالداللة على اس ْوسفيُ

  94 )... د رِيح يوسفـإِني لَأَجِ ...( الداللة على اسم أعجمي وسفيُ

  99 )... فَلَما دخلُواْ علَى يوسف...  ( الداللة على اسم أعجمي وسفيُ

 ] : لَةفَعا[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  السورةوروده يف   التواتر  االسم

  02  غَيابة
ةابى  غَياللة على املسمالد ) ...ابي غَيف أَلْقُوهـوبالْج 10 )...ة  

ةابى  غَياللة على املسمالد )... بالْج ةابي غَيف لُوهعج15 )...ي  

 ] : علَةفُ[بناء * 



  

  
  
 

  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  45  …) أُنبئُكُم وادكَر بعد أُمة أَناْ ...(  مجع مالداللة على اس  أُمة  01  مةأُ

  02  عصبة
  08 ).. ةٌــن عصبــــونح ...(  مجع مالداللة على اس عصبةٌ

  14 ).بةٌـونحن عص أَكَلَه الذِّئْب لَئن..(  اسم مجع علىالداللة  عصبةٌ

  ] : فَعلَة[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  82 )... واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها...(  الداللة على املسمى  الْقَريةَ  01  قَرية

  ] : فعلَة[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  07 )... في يوسف وإِخوته آيات ... (  الداللة على مجع الكثرة  إِخوته  02  ِخوةإ
  100 ) ...وتيــــبينِي وبين إِخ ...( الداللة على مجع الكثرة  إِخوتي

  02  نِسوة
  30 )... ةــوقَالَ نِسوةٌ في الْمدين...( الداللة على مجع الكثرة  نِسوةٌ

ةوساللة على مجع الكثرة  الني ...( الدالالَّت ةوسالن نهيدأَي ن50 )...قَطَّع  

ت01  يةف  انِهيتاللة على مجع الكثرة  فالد )..ومهتاعلُواْ بِضعاج انِهيتف62 )... قَالَ ل  

 ] : علَىفُ[بناء *
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  101 )...واآلخرة الدنيا أَنت وليي في...(  اللة على املسمىالد  الدنيا  01  نياد
  : زيد حبرف الرباعي امل) 2
 ] : عالَلْفُ[بناء *

  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  40 )... ما أَنزلَ اللّه بِها من سلْطَان... (  اللة على املسمىالد  سلْطَان  01  سلْطَان

  ] :فَعاللْ[ بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  20 )... وشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهم ...(  الداللة على مجع التكسري  دراهم  01  دراهم

  : الثالثي املزيد حبرفني ) 2
 ]ولْيفْع[بناء * 

  قمهار  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم



  

  
  
 

  03  عقُوبي
  06 …)آلِ يعقُوب َعلَى و علَيك ...(  الداللة على املسمى عقُوبيَ

  38 )...إِبراهيم وإِسحق ويعقُوب ...(  الداللة على املسمى عقُوبيَ

  68 )... إِالَّ حاجةً في نفْسِ يعقُوب...(  الداللة على املسمى عقُوبيَ

  
  
 ] : إِفْعالْ[بناء * 

  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  06 )... قـمن قَبلُ إِبراهيم وإِسح...  (  الداللة على املسمى  إِسحق  02  ِسحاقإ

قحى  إِسالدلّالة على املسم  )... عيو قحإِسو يماهرإِب38 )...قُوب  

  :  ]أَفْعال[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  02  بوابأَ
ابوكسري  اَألباللة على مجع التاَألب...(  الد غَلَّقَتـْو   23 )... وابـــ

  67 )... قَةرمن أَبوابٍ متفَّخلُواْ واد...  ( الداللة على مجع التكسري  أَبوابٍ

  02  حالَمٍأَ
  44 )... الَمٍــاثُ أَحقَالُواْ أَضغ...  ( الداللة على مجع التكسري  أَحالَمٍ

  44 ) ...اَألحالَمِ  وما نحن بِتأْوِيلِ...( الداللة على مجع التكسري  اَألحالَمِ

  39 )...يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب ...( ة على مجع التكسريالدالل  أَأَرباب  01  َأَرباب

ـَإِالَّ أَسم ...( الداللة على مجع التكسري  أَسماء  01  أَسماء   40 )...اءــــــ

  44 )... الَمٍـقَالُواْ أَضغاثُ أَح...  ( الداللة على مجع التكسري  أَضغاثُ  01  أَضغاث

  111 )ابِــــعبرةٌ لِّأُولي اَأللْب ...( الداللة على مجع التكسري  َأللْبابِا  01  لْبابأَ

 ] : فَيعالْ[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  03  يطَانش
  05  ) ...ن عدوإِنَّ الشيطَانَ لِإلنسا...(  الداللة على املسمى الشيطَانَ

  42  ) ...فَأَنساه الشيطَانُ ذكْر ربه... ( الداللة على املسمى الشيطَانُ

  100  ) ...من بعد أَن نزغَ الشيطَانُ...( الداللة على املسمى الشيطَانُ

 ] :  فَعالَنْ[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  لصرفيةوظيفته ا  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  36  )... ودخلَ معه السجن فَتيانَ... (  الداللة على املثىن  فَتيانَ  01  فَتيان



  

  
  
 

 ] : عالَنْفُ[ناء ب* 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  02  رآنًق
  02 ) …يا ــإِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِ (  سمىالداللة على امل  قُرآنا

  03 ).. بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ..(  الداللة على املسمى  الْقُرآنَ

  
  
 ] : فَعالَت[بناء * 

  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

اتقَر02  ب  
اتقَرث سامل باللة على مجع مؤنالد  )..انمس اتقَرب عبى سي أَر43 )..إِن  

اتقَرث سامل باللة على مجع مؤنالد )...اتقَرعِ ببي سا فنأَفْت انم46 )..س  

  76 )...شاءنرفَع درجات من ن... ( الداللة على مجع مؤنث سامل  درجات  01  درجات

ماتاس02  و  
اتاومث سامل الساللة على مجع مؤنضِ...( الداَألرو اتاومالس ر101 )... فَاط  

اتاومث سامل الساللة على مجع مؤنالد )اتاومي السف ةن آين مكَأَي105 )..و  

 ] : فَعالَْء[بناء *
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  لسورةوروده يف ا  التواتر  االسم
  24 ).الْفَحشاءولنصرِف عنه السوَءَ ..(  الداللة على املسمى  الْفَحشاء  01  فَحشاء

 ] : فعالَة[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  05  بِضاعة

اعى  ةًبِضاللة على املسمالد  )... يملع اللّهةً واعبِض وهرأَس19 )... و  
مهتاعى  بِضاللة على املسمالد )...هِمالي رِحف مهتاعلُواْ بِضع62 )..اج  

  65 ).. إِلَيهِم وجدواْ بِضاعتهم ردت..( الداللة على املسمى  ضاعتهمبِ

  65 )... ناـهذه بِضاعتنا ردتَ إِلَي... ( الداللة على املسمى  بِضاعتنا

  88 )... اةـوجِئْنا بِبِضاعة مزج...  ( الداللة على املسمى  بِضاعةبِ

  70 ).. أَخيه لِجعلَ السقَايةَ في رح...( الداللة على املسمى  السقَايةَ  01  سقَاية

  ] :أَفْعلَة[بناء  *
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
يع01  ةأَو  هِمتيعاللة على مجع تكسري  أَوالد  )..يهاء أَخلَ وِعقَب هِمتيعأَ بِأَود76 )..فَب  



  

  
  
 

  ] : فَعائلْ[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  ترالتوا  االسم
زناخنِ  01  ئآئزاللة على مجع تكسري  خضِ...(  الدنِ اَألرآئزلَى خلْنِي عع55 )..اج  
 ] : فعليِن[بناء * 

  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  02  سنِني
نِنياللة على مجع تكسري سالد  )..عنِ بِضجي السفَلَبِثَ ف نِني42 )..س  

نِنياللة على مجع تكسري سا..(  الدأَبد نِنيس عبونَ سعرز47 )...قَالَ ت  

  
 ] : فَعيلَة[بناء * 

  قمهار  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
يند01  ةم  ةيندى  الْماللة على املسمالد  ) ...يندي الْمةٌ فوقَالَ نِسـو30 )... ة  

 ] : أَفَالْ[بناء* 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  02  ءآبآ
  38 )... ةَ آبآئيـت ملَّـواتبع...  (  الداللة على مجع تكسري  آبآئي

  40 )...أَنتم وآبآؤكُم سميتموها ...(  الداللة على مجع تكسري  مــآبآؤكُ

 ] :فَعلَة: َآفَة [بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  105 )..ن من آية في السماواتوكَأَي..(  الداللة على املسمى  آية  01  آية
 ] : فَاعة[بناء * 

  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  107 )...م الساعةُ بغتةًـأَو تأْتيه...  (  الداللة على املسمى  الساعةُ  01  ساعة

  68 )...حاجةً في نفْسِ يعقُوب...(  ى املسمىالداللة عل  حاجةً  01  حاجة

  ] : فَعالَت: َآفَات [ بناء*
  رقمها  ةاآليــــــــــ  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  03  آيات
اتث سامل آياللة على مجع مؤنب (  الدابِ الْمتالْك اتآي لْك01 ) نيِـِالر ت  

اتث ساملال آياللة على مجع مؤند  )... اتآي هتوإِخو فوسي ي07 )...ف  

اتث سامل اآلياللة على مجع مؤنالد  )... اتاْ اآليأَوا رم دعن ب35 )..م  

  : الرباعي املزيد حبرفني 



  

  
  
 

  ] : الَتعلُفُ[بناء *
  رقمها  ـــةــــــــاآليـ  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

سنالَب02  ت  
نبـسث سامل الَتاللة على مجع مؤنالد  )... نبس عبسرـوضخ 43 )...الَت  

نبـسث سامل الَتاللة على مجع مؤنالد  )... نبعِ سبسرـوضخ 46 )...الَت  

  : الثالثي املزيد بثالثة أحرف 
 ] : أَفَاعيلْ[بناء * 

  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  03  أَحاديث
يثاداللة على مجع اجلموع اَألحي ...(  الدادأْوِيلِ اَألحن تـم06 )...ث  

يثاداللة على مجع اجلموع اَألحالد  ) ...نـوم يثادأْوِيلِ اَألح21 )...ت  

يثاداللة على مجع اجلموعال اَألحن ... (  دأْوِي مـتيثاد101 )...لِ اَألح  

 ] : فَاعلني[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  104 )... لِّلْعالَمني إِنْ هو إِالَّ ذكْر... (  الداللة على املسمى  لِّلْعالَمني  01  عالَمني

 ] : إِفَعاليلْ[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  02  إِبراهيم
يماهرى  إِباللة على املسمالد  )...حإِسو يماهرلُ إِبن قَبـم06 )...ق  

يماهرى  إِباللة على املسمالد  ) ...آئلَّةَ آبمقحإِسو يماهر38 )...ي إِب  

 ] : فَعالَة[بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم

  02  سيارة
ةاريث سامل  الساللة على مجع مؤنالد  )  ...يالس ضعب طْهقلْتـَية10 )...ار  
ـَاءت سيـوج...(  على مجع مؤنث ساملالداللة   سيارةٌ   19 )...ارةٌــ

  ] : أَفْعلني[ بناء * 
  رقمها  اآليـــــــــــــة  وظيفته الصرفية  وروده يف السورة  التواتر  االسم
  93  )...وأْتونِي بِأَهلكُم أَجمعني ... (  الداللة على مجع اجلموع  أَجمعني  01  أَجمعني

  
  
  



  

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :املزيد االسم  أبنية دالالت  )د

امسا مئـة    ) 135( مبئة ومخسة وثالثني       –عليه السالم     –االسم املزيد يف سورة يوسف          أبنية  قدر تواتر         
: رباعية مزيدة ،ومبا أنّ الثالثية املزيدة على أمناط خمتلفة                         أبنية    ةن بناء ثالثيا مزيدا،وأربع          يوتسع وعشر

 احبرفني،ومزيدة بثالثة أحرف،فال ريب إذن أنْ يكون تواترها يف السورة متباين                                مزيدة حبرف، ومزيدة
    على أمناط خمتلفة      بناء   ) 73( وسبعني   بثالثة  فاملزيدة حبرف احتلت الصدارة األوىل يف التواتر قدرت                           

لبناء   امسا،وي     ) 24( مثّل أكرب قدر،حيث قدر بأربعة وعشرين                 ] وعلْ فُ [ وتواتر خمتلف أيضا فالبناء           ليه ا
أمساء   ) 05( خبمسة  ] فعلَة [ أمساء،ويليه البناء         )  10( بعشرة   ] فعالْ  [ امسا،مث يليه البناء        ) 11(حد عشرأب]فَعيلْ[

ء       لبنا فْعلْ  [ ويليه ا ء         ) 04( بأربعة    ] أَ لبنا  من   أمساء،ويليه كلّ       ) 03( بثالثة  ] فَعالْ  [ و ] علَةفُ [ أمساء،مث ا
ء    لبنا فْعلْ  [ ا فْع  [ و ] أَ كلّ من     ) 02( بامسني   ] لَة فَعا [ و ] عالْ فُ [ و ] لْأَ ويليه  ء     ، لبنا علْ  [ ا لْ [ و ] فَوعفَي[ 

 هذا بالنسبة للمزيد       ) 01( باسم واحد فقط      ] فَعلَّي [ و ] علْفُ [ و ] علَةْفُ [ و ] فَعلَةْ [ و ] ولْ عفُ [ و ] ولْ فَع [ و 
امسا على أمناط خمتلفة        ) 44( حبرف واحد، أما بالنسبة للمزيد حبرفني فقد قدر تواتره بأربعةوأربعني                              

أمساء،مث    )06(ستة ]فعالَة[أمساء  يليه البناء)08(ر بثمانيةالتواتر قد مثل أكرب قدر يف]أَفْعال[لك فالبناءكذ
أمساء،مث البناء        ) 03( بثالثة  ] فَعالَت  [ و ] ول فَيع [ و ] ول يفْع [ أمساء،مث البناء         ) 05( خبمسة   ] فَعالَن  [ البناء   

 ]فَعائل  [ و ] فعالَء  [ و ] فَعالَن  [ ،مث يليه البناء      ) 02( بامسني   ] ةفَاع  [ و ] َآفَال[و]فَاعلني[و]عالَنفُ[و]إِفْعال[
 )9( بتسعة ر تواتره   عن املزيد بثالثة أحرف فقد قد ،أما)01(باسم واحد فقط ]أَفْعلَة[و]َآفَة[و]فَعيلَة[و

بنية   ء          أ لبنا فا خمتلفة  ط  منا أ عيلْ   [ على  فَا بث        ] أَ ه  تر ا تو ر  0( الثة  قد لبن        ) 3 ا مث  ، ء مسا ء أ ليلْ   [ ا فْعا  ]إِ



  

  
  
 

باعي املزيد      ،أما بالنسبة ألبنية الر         ) 01(باسم واحد فقط]فَاعلني[و]أَفْعلني[،مث البناء)02(بامسني]فَعالَة[و
مزيدة حبرف، ومزيدة حبرفني،فاملزيدة حبرف واحد قدر تواترها                              : فقد وردت على أمناط خمتلفة منها            

املتواتر     ] الَت علُفُ [ ما املزيدة حبرفني فقد متثلت يف البناء           أ،]فَعالل[و]عالَلفُ[متثّلت يف البناءين)02(باثنني 
                           باعي املزيد بثالثة أحرف فلم يرد إطالقا،ومما بالنسبة للرتني، أما ال ريب فيه أنّ تلك األمساء على             مر

لداللية                                      خمتلفة فرضتها سياقاا ا يف السورة باستعماالت  وتفاوت تواترها وردت  بنيتها  اختالف أ
  : نية املختلفة،ولتوضيح ذلك نتعرض لتحليل بعض النماذج مع مراعاة عدد أحرف زيادا القرآ

  :  الثالثي املزيد حبرف  أبنية )1
امسا مثّلت كلّها اسم العلـم        ) 24( بلغ عدد األمساء الواردة على هذا البناء أربعة وعشرين   ]: فَوعلْ[بناء

  وهذا –عليه السالم–و األمهية املعطاة لهـه ذا القدرما يفسر نسبة تواتره  -عليه السالم -"يوسف"
  

منطقي باعتباره مبلّغ الرسالة املسندة إليه من جهة،وباعتبار أنّ القصة كلّها تدورحول مراحل حياته                                      
ل             قا نْ  أ إىل  كان صبيا  نْ  أ من            (منذ  علَّمتنِي  و  لْكلْم ا  نم تيتنِي  قَد آ  بر           يث د َألحا ا يلِ  وِ طر    تأْ فَا

،وهو يف اللّغة       ) 1( )واآلخرة توفَّنِي مسلما وأَلْحقْنِي بِالصالحني     الدنيا السماوات واَألرضِ أَنت وليي في
املبالغة يف احلزن والغضب،وأَسف أَسفًا،فهو أَسف،وقد أَسف                      : األسف   «  و ) فسأَ (  مأخوذ من الفعل      

واآلسف     ، يفأَغْضبه،واألس      :   ُغَضب،وَآسفَه     أي  تلهف،وأَسف عليه أَسفًا ؛         أي  أَسف وت    على ما فاته    
لغضبان،ويقال ملوت الفجأة              لرقيق،و قد يكون              : وف سُواأل   ، أخذة أَسف،واَألسيِف        : ا السريع احلزن ا

واألسيف               حلزن  لغضبان مع ا ا و حنو ذلك لذهلّم وبعدهم،واأل                    : األسيف  لعبد و األجري  أَسفَ  ا  ةٌنثى 
  . )2(» الشيخ الفاين و قيل العبد، وقيل األسري : واألسيف 

عالقة مع    –عليه السالم –"يوسف"وإذا سلّمنا بفكرة وجود عالقة بني الدال واملدلول،فإنّ السم      
 "فسيو " معناه ومع ما حدث له خالل فترة حياته فقد مسي بذلك الجتماع تلك املعاين يف امسه فاسم                            

والعبد واألجري واألسري،ومما هو مالحظ أنّ تلك املعاين هلا عالقة وطيدة                              اللة على احلزن والغضب         د 
 عبد  هلعج و مع ما حدث له انطالقا من حسد إخوته عليه ورميه يف اجلب وهو صيب،وفراقه لوالده                                

بح ملكا،واّامه       يباع و يشترى بأرخص األمثان،وجعله أسريا بدون ذنب،وتنكر إخوته له بعد أنْ أص                                 

                                                
  .101: اآلية )  1
  ) .فسأَ(األلف :  باب/  29ص /  1 ج) / ذيب لسان العرب ( لسان اللّسان : ابن منظور )  2



  

  
  
 

بالسرقة يف وجهه، فكلّ هذه الكروب اليت تعرض هلا خالل فترة حياته كلّها تستدعي أنْ يكون حزينا       
طيب   " يقول  . متأسفا  لقّر بية                           " ا لعر ا ملعاجم  ا يف  ورد  مما  لك  ذ مستنبطا  ه  معنا مع  السم  ا عالقة  ن  بشأ

 » . َألسف  .. حلزن،        ُا للّغة ا َألسيف     يف ا لعبد،وقد اجتمعا        :   ُوا   )1( » يف يوسف،فلذلك مسي يوسف       ا
        ايل فقد يكون مسيلت ء ما حدث له من جهة،وقد                     " بيوسف " وبا لشدة حزنه و أسفه على نفسه جرا

. أسفه هو على أبيه،أو أسف من يراه كونه فائق اجلمال               يكون مسي بذلك االسم ألسف أبيه عليه،أو
آللوسي   " يقول   ه ـِفسأبيه عليه،أو أَ        فسبه ألَ   ويوسف علم أعجمي ال عريب من األسف،ومسي              « : " ا

  . )2(»على أبيه، أو أسف من يراه على مفارقته ملزيد حسنه كما قيل 
   .ومما سبق ذكره يتضح أنّ هذا االسم كان مناسبا متاما للمعاين اليت أداها داخل السورة      
" يز زِالع  " وباستعماالت خمتلفة اسم       ومن بني األمساء اليت وردت يف السورة على هذا البناء                    ]: فَعيلْ[بناء

  : نوردها كما يلي 
 وقَالَ نِسوةٌ في الْمدينة امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد                   (كما يف قوله عز وجلّ      : الداللة على زوج امرأة العزيز                 ) 1

،فعلى الرغم من أنّ امسه احلقيقي هو              ) 3( )... ُ  فَتاها عن نفِْسه قَد شغفَها حبا إِنا لَنراها في ضالَلٍ مبِنيٍ              
طلق عليه هذا االسم،وقد يكون تعبريا عن رفعة شأنه                                 " قطفري "  نه أ أ لتفاسري إالّ  جلّ ا كما ورد يف 
  . ملك  أيومن جهة أخرى تعبريا عن احلياة املترفة اليت كان يعيشها ،تقديرا ملكانته من جهةو
 قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَبا شيخا              (كما يف قوله عز وجلّ      :   –عليه السالم     –الداللة على يوسف      ) 2

،فاملالحظ أنّ ورود اسم            ) 5( )... مسنا وأَهلَنا الضر        قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز         ...    (وقوله أيضا    ، ) 4( )... كَبِريا  
بغرض   من طرف إخوته    –عليه السالم–ب يوسفداللة على حماولة استمالة قل لاألويف املقام "العزيز"

ة طلبهم املمثل يف أخذ أحدهم مكان أخيهم األصغر من جهة،ومن جهة أخرى قد يكون داللة                                تلبي 
خاصة وأنه أصبح ملكا بعد أنْ كان عبدا،وقد تكون تسمية                    –عليه السالم     –على رفعة شأن يوسف     

  .ربع عرش امللك عليها يطلقها أهل املدينة على كلّ ملك يت امتعارف
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أما ورودها يف املقام الثّاين فقد يكون أيضا داللة على حماولة حتسيسه بأنهم يف حاجة ماسة إىل                                        
ه،والذي     االكتيال وبذلك يشفق عليهم فيليب طلبهم،ومن جهة أخرى داللة على منصبه الذي احتلّ                             

  .ينبئ برفعة شأنه 
الورود، ومن بني مناذج األمساء الواردة عليه واليت كان هلا                               وكان هلذا البناء حظ كبرييف           ]: فعالْ  [ بناء  

والضعف       اهلزال    « :-اللّسان العريب –واملراد به كما ورد يف" افجع"أثر أسلويب واضح يف السورة اسم
سمن ذهـاب ال     ُا عنه،والعجف     هسبح : وفًا وعجفَها    جها عجفًا وع   يقال عجف نفسه عن الطّعام يعجِفُ   

بغري هاء     وعجِف   اءٌ فَج،واألنثى ع      وعجِف   ف بالضم فهو أَعجف     زال،وقد عجِف بالكّسر،و عج           واهلُ   
      افجع جلمع منها  لعجف    ...   وا ا عجِف                  ُغلَظ :   ُ،و ووجه  للّحم،  ا ؤها من  وعرا لعظام   فجع وأَ   ا

ستعماالته يف السورة فإنه يتضح أنّ هذا              ،وانطالقا من تتبع ا        ) 1( » مهزولة   : اٌءفَجوأرض ع...مآن ظّكال
االسم مل خيرج يف إطاره العام عن هذا املعىن املعجمي،غري أنّ سياقه يضفي عليه داللة جمازية أخرى                                     

                             ة اهلزال سببها القحط وهذا مستشفمن   تتمثل يف القحط واجلدب الذي يصيب أهل مصر، ألنّ شد
وجلّ      إِ      ... (قوله عز كللْم قَالَ ا و        انمس ات قَرب عبى سأَر وسبع سنبالَت        ني   افجع عبس نأْكُلُهي

ال الذي ليس       ُاهلز  : ُفجوالع   « : بصدد معىن هذا االسم       "  الزخمشري    " يقول  ، ) 2( )...   وأُخر يابِسات        خضر 
محله على    ] الْ عف [ عان على جيمال ]ْءالَعوفَ لْعفْأَ[و" اَءفَجع"مجعا لـ"عجاف"بعده ،والسبب يف وقوع

سه نقيضه ،انْمقيض  ،ألنقيض على النظري،والنظري على النم محل الن3(»ومن دأ( .  
يوسف أَيها الصديق         (يقال عن وروده يف هذا املوطن               ل األو   يف املقام     " اف جع " وما قيل عن االسم         

      اتقَرعِ ببي سا فنأَفْت    انمس             اتابِسي رأُخر وضخ الَتنبعِ سبسو افجع عبس نأْكُلُهويبقى    ) 4( )... ي،
يعبر عن حكاية امللك رؤياه على املأل،والثّاين يعبر عن طلب أحد                         ل األو يف كون  ياالفرق بينهما متجلّ

  .إفتاءه هذه الرؤيا  -عليه السالم –السجينني من يوسف
ترد يف السورة أمساء كثرية على هذا البناء على خالف األبنية السابقة، وأحسن ما                                   مل : ] عالْ فُ [ بناء  

   ال  " راسة والتحليل هو اسم       اجتيب للد  اعوة،واملراد به                        " صوالذي مثل منعرجا حامسا يف إحدى عقد القص
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ألهل املدينة       مكيال  ُصوع،والصاع«: إناء يشرب فيه أو يكال به،يقال  -اللّسان العريب -كما ورد يف
        .)1(»... إناء يشرب فيه : كلّه  ُوع، والص ُوع،والص ُ،و الصّواعُ صواعال،و...يأخذ أربعة أمداد 

قَالُواْ    (لّيقول عز وج     . والشك أنّ هذا االسم مل خيرج يف سياقه القرآين عن هذا املعىن املعجمي                              
        ن جملو كلالْم اعوص دفْقلُ   نمح اء بِه         يمعز اْ بِهأَنريٍ وعظر يف هذه اآل           ) 2( )به وبالنية فال مناص أن      ،إن
السقاية مث     ل األو   أوهلا ما الفرق بني السقاية والصواع؟ومل ذكر يف املقام                          : يتبادر إىل الذّهن عدة أسئلة  

لثها مل سرقة صواع امللك بالضبط دون           ذكر يف املقام الثّاين الصواع ؟ وثانيها ما نوع هذا الصواع؟وثا
غريه من األشياء األخرى؟ورابعها مل نسبت السرقة بالضبط إىل صواع امللك وكان بإمكانه أنْ ينسب                 

  .السرقة إىل سرقة أي شخص آخر ؟ 
فيكون وحسب رأي املفسرين أنّ الصواع هو نفسه السقاية مع وجود فارق                             ل األو   فأما اجلواب           

فالسقاية هي إناء يشرب فيه،والصواع هو إناء يكال به،ولكنها وردت يف السورة بداللة                                         ، طفيف 
لطّاهر بن عاشور      " يقول  . واحدة     خلمر،والصواع                        « ": ا وا ء  ء كبري يسقى به املا نا إ لسقاية  لغة يف  : وا

لّ الصاع،وهو وعاء للكيل يقدر بوزن رطل وربع أو وثلث،وكانوا يشربون اخلمر باملقدار،و يقدرك                                            
وجيعلونه آنية اخلمر مقدرة مبقادير خمتلفة،فيقول الشارب للساقي                           شارب لنفسه ما اعتاد أنه ال يصرعه    

،ويقول     ) 3( » فتسمية هذا اإلناء سقاية،وتسميته صواعا جارية على ذلك                   . رطال أو صاعا أو حنو ذلك           
غم من وجود فارق طفيف          الر  دا أنّ السقاية هي نفسها الصواع يف هذا املقام على                    مؤكّ  " الزخمشري     " 

مث جعلت صاعا يكال به         قيل كان يسقى ا امللك       .   وهي الصواع        السقاية مشربة يسقى ا  « : بينهما
للشرب والصواع للكيل،فإنه يستشف من خالل                                 ) 4( »  أنّ السقاية تستعمل  ،وباإلضافة إىل اعتبار 

صل أنّ السقاية كانت وسيلة قدمية للشرب             اليل، فاأل     أن الكلمة تعرضت للتطور الد         "  الزخمشري    " قول  
لقرطيب   " مث حولت إىل وسيلة للكيل فأطلق عليها اسم الصواع،ويقول                     يضا مؤكدا هذا األمر          " ا      :  أ

والسقاية والصواع شيء واحد ؛ إناء له رأسان يف وسطه مقبض،كان امللك يشرب منه من الرأس                                     « 
  .  )5(»...الواحد،و يكال الطّعام بالرأس اآلخر 

                                                
  ) .  عوص( الصاد : باب /  46 ص/  2ج ) / ذيب لسان العرب( سان لسان اللّ: ابن منظور )  1
  . 72: اآلية )  2
    . 28ص /  13ج / التحرير والتنوير : الطاهر بن عاشور )  3
4  (خمشري الز :489ص /  2ج / افالكش .   
   . 229ص /  9ج / ن آاجلامع ألحكام القر: القرطيب )  5



  

  
  
 

أنّ السقاية هي إناء يشرب فيه،والصواع إناء                      ل األو   ومن هذا املنطلق تكون اإلجابة عن السؤال                      
بة عن السؤال                     ، يكال به    ملنطلق تكون اإلجا هذا ا ناء يشرب             ل األو   أما ومن  ية هي إ نّ السقا  فيه   أ

ع يف املقام     ا د الصو   و ،وور    ل األو   الصواع إناء يكال به  أما عن سبب ورود كلمة السقاية يف املقام                           و 
أنّ هناك شئ قد       أي  الثّاين مع العلم أنّ الشيء املسروق هو واحد، أنه أراد التعميم يف بداية األمر؛                                     

   اس،وكثر السبط،قيل مباشرة صواع امللك،وقد يكون                         سرق،وملا انتبه النؤال عن الشيء املسروق بالض
ناًء يسقى به أصبحت صواعا                 هلذا االنتقال تعليل آخر يفترض تطورا دالليا                   للكلمة،فبعدما كانت إ

  .يكال به 
ق بنوع هذا الصواع فالشك أنه إناء غايل الثمن باعتباره من ممتلكات امللك               اين املتعلّأما اجلواب الثّ    

وقيل كانت من فضة مموهة         « ": الزخمشري    " يقول  . وال يعقل أنْ يكون إناًء عاديا يشبه أواين عامة الناس   
  . )1(»الذّهب وقيل كانت من ذهب،وقيل كانت مرصعة باجلواهرب

  أما اجلواب الثّالث املتعلّق بسرقة صواع امللك دون غريه من األشياء األخرى فقد يكون لغالء مثنه من
جهة ومن جهة أخرى كونه من األشياء الضرورية اليت يستعملها امللك على الدوام،ومن ناحية أخرى                     

  .أمتعة املمتارين  لسهولة وضعه ضمن
أما اجلواب الرابع واملتعلّق بنسب الصواع إىل امللك دون غريه من عامة الناس ، وكان بإمكانه أنْ                              

ينسب السرقة إىل شخص آخر، فقد يكون لتضخيم فعل السرقة وويل أمره، ألنه ليس من السهل                                
فة الصواع إىل امللك لتشريفه،وويل سرقته                 وإضا  « ": الطّاهر بن عاشور     "يقول. حباجيات امللك املساس

عليه  –و جيوز أنْ يكون أطلق امللك على يوسف               على وجه احلقيقة،ألنّ شؤون الدولة كلّها للملك                
  . )2(»تعظيما له  –السالم

لبناء يف سورة يوسف               ]:  علَةفُ [ بناء   لسالم    –قدر تواتر هذا ا بثالثة أمساء،وأحسن ما اجتيب              –عليه ا
: من  –اللّسان العريب       –املعبر عن اسم اجلمع،والعصبة كما ورد يف        "عصبة "دراسة هو اسمللتحليل و ال

» بصع...:ة،والعبة ُصابصُوالع :                مجاعة ما بني العشرة إىل األربعني،واعتصوا ب :    صاروا عصةًب    ةوالعبُص 
  . )3(»...كلّ ذلك، شجرة تلتوي على الشجر
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والعصبة ما بني الواحد          « ": القرطيب   " يقول  . ء يف العدد الذي يطلق عليه عصبة            وقد اختلف العلما           
إىل العشرة،وقيل إىل اخلمسة عشر، وقيل ما بني األربعني إىل العشرة وال واحد هلا من لفظها كالنفر                                       

 كفى اخلطوب وقد     األمور وت       ُعصبوأيا ما كان العدد، فالعصبة من الرجال من مبثلهم ت                    ، ) 1( » والرهط    
إِذْ  (يف موضعني أوهلا قوله عز وجلّ على لسان إخوة يوسف                –عليه السالم    -وردت يف سورة يوسف        

،وهي يف هذا املقام         ) 2( )ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضالَلٍ مبِني             قَالُواْ لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منا        
من   –عليه السالم      –يف اخلطوب والشدائد ؛إذ أراد إخوة يوسف                     حتمل معىن الشدة والقوة والكفاية             

لقلّة،                          حملبة من املفروض أنْ تكون للكثرة ال ا لبدو من               « قوهلم هذا أنّ ا وهذا أمر شائع عند أهل ا
وجماة اخلطوب، فكيف           إذ وحسب اعتقادهم أنّ الكثرة دليل القوة و الشدة                       ) 3( » االعتزاز بالكثرة         
ثانيها يف قوله عز وجلّ على لسان إخوة يوسف         هم على هذه الصفات؟ و حملبة هلم وإذن ال ختصص ا

،وقد محلت أيضا معىن        ) 4( )قَالُواْ لَئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنا إِذًا لَّخاسرونَ    (أيضا -عليه السالم-
ا من قوهلم هذا كيف وحنن ذا العدد  وذه                 القوة والشدة و الكفاية يف اخلطوب والشدائد، إذ أرادو        

ة ال نستطيع الدالم –فاع عن أخينا يوسفالقوتنا بالطّبع أقوى من شراسة الذئب –عليه السوشد  . !  
    قدو ،يف هذا املقام القرآين هو عشرة رجال" عصبة" ول إذن أنّ العدد الذي أطلق عليهوجممل الق

  . و الكفاية و اخلطوب والشدائد محلت معىن الشدة و القوة 
لبناء كلمة            ]:  فعلَة [ بناء   ليت عدت اسم مجع امرأة و ال واحد له من                  "   نِسوةٌ  " ومن بني مناذج هذا ا وا

 فأما قراءا بالكسر فتدلّ على اسم مجع قلّة ، وأما قراءا بالضم فتدلّ                         . لفظه،وقرئت بالكسر والضم  
لقراءة األوىل أقرب إىل الصواب،وقد وردت هذه الكلمة يف السورة           اسم مجع كثرة و إنْ كانت ا على

فَتاها عن نفِْسه قَد شغفَها        وقَالَ نِسوةٌ في الْمدينة امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد                      (مرتني  أوهلا يف قوله عز وجلّ          
قَالَ ارجِع إِلَى ربك            فَلَما جاءه الرسولُ         (ا قوله عز امسه    وثانيه   .   ) 5(   )ُ  حبا إِنا لَنراها في ضالَلٍ مبِنيٍ         

  . )6( ) إِنَّ ربي بِكَيدهن عليم قَطَّعن أَيديهن فَاسأَلْه ما بالُ النسوة الالَّتي
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نّ ا                                   أ مع  نيث بالفعل  لتأ ق تاء ا حلا إ عدم  آلية األوىل  على ا هو مالحظ  يقول  . لفاعل مؤنث    ومما 
كسر  : مة، ولذلك مل تلحق فعله تاء التأنيث وفيه لغتان                  كتأنيث اللّ     يوتأنيثه غري حقيق   «" :الزخمشري"

لنون وضمها      لزخمشري     " وذكر   ، ) 1( » ا امرأة    : كن مخسا   « : وغريه من املفسرين أنّ هؤالء النسوة                 " ا
فإنْ قيل    . ) 2( » السجن،وامرأة احلاجب             وامرأة صاحب الدواب،وامرأة صاحب                ،الساقي و امرأة اخلباز

حملتمل أنْ يكون سبب ذلك أنّ قصة مراودة امرأة                                       لفعل مع أنّ الفاعل مؤنث ؟ قلنا من ا مل ذكر ا
ص   العزيز لفتاها انتشرت وسط أهل مصر، وقد يكون أيضا بعض الرثوا عن ذلك،ولكن خصجال حتد

سوء،وأميل إىل تشنيع األخبار السيئة،خاصةوأنّ األمر                       الكالم عن النسوة باعتبارهن أقرب إىل مقالة ال                    
  .يتعلق بسيدة القصر

  بالقصة؟ وإنْ قيل كيف وصل اخلرب إليهن مع العلم أنّ امرأة العزيز كانت حريصة على عدم علم أحد
نْ قلنا فمن احملتمل أنْ تكون إحدى النسوة العامالت عندها رأا، فقامت بتشييع اخلرب،ومن احملتمل أ                                   

تكون امرأة العزيز ملّا ضاق صدرها قامت بإفشاء سرها إلحداهن بغية إزالة مهّها،فقامت هذه املرأة                                       
أنّ امرأة العزيز باحت بالسر              : وقيل  « :  بصدد هذا األمر       " الطّاهر بن عاشور      "  يقول  .  بإخبار األخريات        

ديث إليهن ومن أحب        لبعض خالئلها فأفشينه كأّا أرادت التشاور معهن،أو أرادت االرتياح باحل                                 
  .)3(»شيئا أكثر من ذكره

  صر فالبد أنْ تكونن يف القوإن قيل ما عالقة حصر هؤالء النسوة بامرأة العزيز ؟ قلنا مبا أّن يعمل

" ة  وسنِ " على اطالع تام بأحواهلا،وهذا ما كان مناسبا لعد                  ة فالبد أنْ يكنهلن صلة وثيقة ا ومن مثّ 
  . مجع كثرة مجع قلّة و ليس 

لنسبة لآلية الثّانية فعلى الرغم من أنّ املقصود بالدرجة األوىل هي امرأة العزيز باعتبارها                                                أما با
ئيسي يف إدخاله السجن،إالّ أنّ التعبري                وباعتبارها السبب الر         –عليه السالم     –املراودة األوىل ليوسف           

يكون الغرض منها إذن         " امرأة العزيز       "  بدل  " ة  وسنِ " القرآين آثر التعميم بدل التخصيص، فورود كلمة                   
اجتناب التجريح مباشرة خاصة وأنّ املسألة متس الشرف،وهذا دليل آخر على مدى تقديس يوسف                                   

                                                
1  (خمشري الز :462ص /  2ج / اف الكش .  
2  (176ص /  9ج / نآاجلامع ألحكام القر: القرطيب / ص ن /املصدر نفسه  :خمشري الز.    
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ذكر النساء مجلة ليدخل فيها          « : مؤكّدا هذا األمر        " القرطيب   "  يقول  .    ملعاشرة  ا وصونه   –عليه السالم    –
  . )1(»ال يقع عليها تصريح، وذلك حسن معاشرة وأدب  ىتامرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح ح

ا يف قوله عز    هل أو  . اردة يف السورة مرتني            الو  "   غَيابة  " ومن بني ما ورد على هذا البناء كلمة              : ] فَعالَة [بناء
فَلَما  (ها يف قوله جلّ وعال     ،وثاني    ) 2( …)قَالَ قَآئلٌ منهم الَ تقْتلُواْ يوسف وأَلْقُوه في غَيابة الْجب                  (وجلّ  

بالْج ةابي غَيف لُوهعجواْ أَن يعمأَجو واْ بِهبب   " ،واملراد  )3()...ذَه ةابيكما ورد يف املعاجم اللّغوية قعر             "   غ
لنظر           ا عن   بغي ما  هو  و  جلب لغيبة                       « : ا ا و بة لغيبو ا من  لغيبة ا و ، قعره ء  كلّ شي بة  غَيا و  يبَمن   ُوغ

لمة فمنهم من قرأها مجعا،وهناك من قرأها مفردة                  ،ولقد تعددت قراءات هذه الك               ) 4( » ... غتياب  اال  
يقرأ بألف بعد الياء وختفيف الباء،وهو املوضع الذي خيفى من فيه ويقرأ على اجلمع                «":العكربي"يقول

" اهر بن عاشور    الط  " ،ويقول    ) 5( »إما أنْ يكون مجعها مبا حوهلا،أو أنْ يكون يف اجلب مواضع على ذلك
رب،واملراد     اجلب وغيابة القغيابة :صر من شيء فيقال مجع غيابة،وهي ما غاب عن الب:ات الغياب«:أيضا 

،يف وقرأ نافع وأبو جعفر غيابات باجلمع،ومعناه جهات تلك الغيابة أو جيعل اجلمع للمبالغة قعر اجلب  
هو "ةبالغياب"ما سبق يتضح أنّ املراد ومن كلّ.)6(»اقون يف غيابة اجلب باإلفراد وقرأ الب...ماهية االسم 

لناظرين من جهة،ومن جهة أخرى لغيبوبة كلّ                                  جلب،ومسي بذلك لغيبوبة يوسف عن أعني ا قعر ا
األشياء عنه،وقد أريد من إطالقه باجلمع مبالغة يف عمق هذا اجلب وتأكيد أيضا على أنّ كلّ شيء                                   

  وبالتايل فاملعىن املعجمي والسياقي متالزمان  يباعن الناظرينومغ–عليه السالم–سيصبح مغيباعن يوسف
  :الرباعي املزيد حبرف  أبنية )2

مل يكن ألبنية الرباعي املزيد حبرف حظّ الورود يف السورة، إذ ورد هذا البناء هو اآلخر                                        ]: فَعاللْ[بناء
وشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهم معدودة               (وجلّ  الواردة يف قوله عز          "  دراهم"مرة واحدة فقط ممثّال يف كلمة

الذي مل    –عليه السالم    –ن يوسف يف هذا املقام هو مث         " بالدراهم     " ،واملقصود     ) 7( )فيه من الزاهدين  وكَانوا
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 يتجاوز دنانري قليلة نظرا لدنو قيمته بالنسبة للذين باعوه من جهة،ومن جهة أخرى باعوه ذا الثّمن                                    
  . )1(»عشرين درمها «: وغريه بـ–الكشاف -الزهيد لتسهيل األمر على املشتري كما ورد يف

  :الثالثي املزيد حبرفني  أبنية )3
امسا وردت على أمناط خمتلفة،ومن بني مناذج                   ) 42( قدر تواتر هذا البناء يف السورة باثنني وأربعني              

  : هذه األبنية ما يلي 
ل هذا البناء أكرب قدر يف التواتر مقارنة مع األبنية األخرى،ومن مناذج األمساء الواردة                                         مثّ ]: أَفْعالْ   [ بناء  

وراودته الَّتي هو في بيتها عن             (أوهلا يف قوله عز وجلّ        .  الواردة يف السورة مرتني              "   اب  وب أَ "  عليه اسم  
وقَالَ يا بنِي الَ تدخلُواْ من بابٍ            (،وثانيها قوله عز امسه        ) 2( )...كوقَالَت هيت لَ وغَلَّقَت اَألبواب نفِْسه
   داحقَة              وفَرتابٍ موأَب نلُواْ مخادسبة للغر      ) 3( )..ٍ وا بالنض من ورود االسم         ، أم   على اجلمع على      ل األو

ه عدل عن ذلك،فقد يكون لوجوب            ال ختلّ باملعىن املقصود، بيد أن           " اب ب " الرغم من أنّ داللته بكلمة          
يريد اهلروب من       االحتياط وكأنها كانت على يقني تام بأنه لن يطاوعها على ما تطلبه منه ،وبالتايل ملاّ

ب                           ،وبالتايل فالتعبري باجلمع          ) 4( » هو سبعة « باب تكون قد أغلقت بابا آخر،وقيل أنّ عدد هذه األبوا
لتعبري باملفرد لتصوير م               ا                         كان أنسب من ا يف قمة هيجا لعزيز وهي  حملتدم بني امرأة ا ك ا لعرا دى ا

  .اجلنسي، وبني شاب يف قمة عصمته النبوية، والتأيب املصحوب بتذكّر نعم اهللا عليه 
لتفات الناس إليهم وهم يدخلون                                             أما بالنسبة لوروده يف املقام الثّاين فكان بغرض عدم جلب ا
 هم   خاصاد                           على قدر كبري       ة وأنايل يكونون مظنة لطموح احلسحلسن واجلمال والرفعة،وبالت . من ا
   . )5(»حسنة *وإمنّا اهم أنْ يدخلوا من باب واحد ألنهم كانوا ذوي اء وشارة«":الزخمشري" يقول

.   
يثاره                                         لتعبري باملفرد وإ ومن هذا املنطلق فقد كان األسلوب القرآين يف قمة بالغته لعدوله عن ا

عبري باجلمع الت  .  
                                                

1  (اف: خمشري الز353ص /  2ج /  الكش  .  
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يف قوله عز    " أَضغاثُ أَحالَم      " ومن أبرز استعماالت السورة أيضا جلمع التكسري استعماهلا امسي                           
،واملراد بأضغاث كما ورد يف             ) 1( )اَألحالَمِ بِعالمني        قَالُواْ أَضغاثُ أَحالَمٍ وما نحن بِتأْوِيلِ              ... (وجلّ  

حللم الذي            وال خري فيه         املعاجم العربية ا ويل له  لضغثُ     ُضغثَ يضغث « : يقال  . ال تأ لتباس   : ضغثًا،وا ا
: ما كان خمتلطا الحقيقة له،ومنه قيل األحالم امللتبسة                 : من اخلرب واألمر        ُالشيء بعضه ببعض والضغث      

ؤ   : أَحالَم    ُ،وأَضغاث    ال خري فيه،واجلمع أَضغاثٌ         :   ٌو ضغث  ٌ،وكالم ضغث    أَضغاثٌ   الر      ليت ال يصح يا ا
 ضغثٌ« : ،ويقال    ) 2( » واجلمع أَضغاث   احللم الذي ال تأويل له والخري فيه،:ُتأويلها الختالطها،والضّغث

  )3( » األحالم امللتبسة      : أَضغثْت الرؤيا،واألضغاث          : يدلّ على التباس الشيء بعضه ببعض  يقال للحامل                
إذا رأى يف املنام            ُمؤيا،واجلمع أحالم،يقال حلم يحلُ              الر  « : معناه   –اللّسان العريب       –واحللم كما ورد يف        

  مل يره  : مالُرأى له رؤيا أورآه يف النوم،وتكلّف ح       :استعمله وحلم به وحلَم عنه وحتلّم عنه:وحتلّم احللم 
  م يفـلنائعبارة عما يراه ا ُلْمواحلُ الرؤيا و...حتلّم إذا ادعى الرؤيا كاذبا إذا رأى و: تحيقال حلَم بالف

 على ما يراه     ُلْموغلب احلُ      يراه من اخلري والشيء احلسن            نومه من األشياء،ولكن غلبت الرؤيا على ما  
لقبيح       يتضح أنّ املراد منهما يف         " أحالم     أضغاث  " ،وانطالقا من املعىن املعجمي للفظيت           ) 4( » من الشر وا

صعب عليهم تفسريها وهذا       االسم ملاّ   سياق السورة هي منامات خمتلطة وباطلة وقد أطلق عليها هذا                     
شبهت تلك الرؤيا باألضغاث يف اختالطها وعدم متيز ما حتتويه              «:يف قوله "الطاهر بن عاشور"ما أكّده

أما عن سبب إيرادها مجعا مع أنه حلم واحد فقط فقد يكون ذلك راجع                       ،)5(»شكل عليهم تأويلها ملاّ
وجيوز أنْ يكون       ، اهتمام    أي  وذلك حىت ال يعريها امللك    راجع إىل الزيادة يف وصفها بالبطالن من جهة

فقط         ا  هذ حلمه  بقصه  يكتف  يقول                           بل ، مل  مر  أل ا ا  هذ يف  و ى  ألخر ا م  حال أل ا بعض  يضا  أ  قص
فهؤالء أيضا      ... ما هو إالّ حلم واحد فلم قالوا أضغاث أحالم فجمعوا ؟ قلت :فإنْ قلت«":الزخمشري"

لبطالن،فجعلوه                حللم با جيوز أنْ يكون قد قص عليهم مع هذه            و أحالم      أضغاث   تزيدوا يف وصف ا
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يف تفسري هذا      وإضافة إىل هذا فقد يكون سبب اجلمع يرجع إىل تعلل آخر يتمثّل )1(»الرؤيا رؤيا غريها
ومجعت أحالم باعتبار تعدد األشياء املرئية                 « : " الطّاهر بن عاشور      " يقول  . احللم فيما بعد على عدة أشياء

إذ   اداللي    ا تطور  "   اثْ غضأَ " ومن جممل القول يتضح أيضا أنّ لكلمة            . ) 2( » ي عدة رؤى   مِ  فهلُيف ذلك احلُ
احلشيش مث توسع جماهلا الداليل  فأصبحت تدلّ على كلّ شيء                  كانت تطلق على أخالط النبات أو            

  .خمتلط 
  :الثالثي املزيد بثالثة أحرف  أبنية )3

املزيدة حبرف واملزيدة حبرفني               : مقارنة مع األبنية السابقة            مل يكن هلذا النوع من األبنية حظّ الورود      
وهذا واضح فكلّما كثر عدد احلروف يف البناء قلّ تواتره،وكلّما قلّ عدد حروفه كثر استعماله ومن                                      

  : بني هذه األبنية ما يلي 
الدال على مجع       " يثْ اد ح أَ " وهو أكثر األبنية ورودا ،ومن مناذج األمساء الواردة عليه اسم    ]: أَفَاعيلْ[بناء

                 ورة ثالث مروجلّ          اجلموع،واملتواتر يف الس هلا يف قوله عزن          (ات أوم كلِّمعيو كبر بِيكتجي ككَذَلو
كلَيع هتمنِع متيو يثادأْوِيلِ اَألح3()ت(، امسه يف وثانيها قوله عز)َكاـوكَّنم كذَل فوسيي لضِاَأل فر  

  هلِّمعنلن   وم          يثادأْوِيلِ اَألح4( )ت ( ،  امسه    يف  ها لث وثا قوله عز)        لْكالْم ننِي متيآت قَد بن      رنِي متلَّمعو
    واألحاديث كما وردت يف           ، ) 5( ).. الدنيا     فَاطر السماوات واَألرضِ أَنت وليي في                   اَألحاديث       تأْوِيلِ   

... اجلديد من األشياء ،وثًا وحداثَةً ،واحلديث نقيض القدميُدح ُثحدثَ يحد«:مأخوذة من–ساناللّ-
وانطالقا من هذا املعىن املعجمي            ، ) 6( » ... اخلرب يأيت على القليل و الكثري واجلمع أحاديث                   يثُ داحلَ  و 

جلمع إذ قد تكون داللة على           ى هذه األحاديث، وملا أطلقت بصفة ا              فإنّ املفسرين اختلفوا فيما تتجلّ          
األحاديث      و « ": الزخمشري   "يقول.ون داللة على رؤى الناس يف املنام قد تككل أخبار األمم واألنبياء ،و

   عبارا و تفسريها،وكان يوسف           : الرؤيا ؛ ألنّ الرؤيا إما حديث نفس أو ملك أو شيطان،وتأويلها                            
بارة هلا،و جيوز أنْ يراد بتأويل األحاديث معاين كتب                        أعرب الناس للرؤيا،وأصحهم ع             –عليه السالم    –
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ويشرحها                                   هلم  ومقاصدها يفسرها  غراضها  من أ لناس  على ا واشتبه  غمض  وما  ء  ألنبيا وسنن ا هللا  ا
" القرطيب    " ويقول   . ) 1( » ت أحاديث ألنه حيدث ا عن اهللا ورسله               مودعات حكمها،ومسي          يدلّهم على   و 

،وجواز داللتها أيضا على أحاديث األمم                     " ى ؤ ُالر  " اديث على   مؤكّدا على جواز داللة كلمة األح               
وعين باألحاديث        :  قال عبد اهللا شداد بن اهلاد            « : الكتب واألنبياء فيقول مستعينا بآراء بعض العلماء   و

أعلم     –عليه السالم    –ما يراه الناس يف املنام، وهي معجزة له؛فإنه مل يلحقه فيها خطأ،وكان يوسف                             
أحاديث األمم والكتب            أي  ؛ " ويعلِّمك من تأْوِيلِ اَألحاديث           " ،وقد قيل يف تأويل        ... ها الناس بتأويل      

،ويتضح من خالل إمعاننا يف ورود هذه الكلمة يف                    ) 2( » ... ودالئل التوحيد، فهو إشارة إىل النبوة                  
كان   ل األو   د يكون علمه    هذه املعاين،وإنْ كان معىن أوىل من اآلخر،فق          املواطن الثالث أّا حمتملة كلّ

بكتب اهللا وسنن األنبياء وعلمه الثّاين كان منحصرا يف قدرته على تأويل الرؤى،وعلمه الثّالث كان                                      
منحصرا يف معرفة مقاصد الناس وأغراضهم،وكلّ هذه املعاين تستوجب استحسان أنْ تكون الكلمة                                 

  . مجعا ال مفردا
" ة  ار يس" البناء ، و كان له ملمح أسلويب مميز يف السورة كلمة                  ومن بني ما ورد على هذا          ]: فَعالَة [بناء

قَالَ قَآئلٌ منهم الَ تقْتلُواْ يوسف وأَلْقُوه في غَيابة                 (أوهلا يف قوله عز وجلّ        : املتواترة يف السورة مرتني            
             نيلفَاع مإِن كُنت ةاريالس ضعب طْهقلْتي بلْج وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ         . .. (،وثانيها قوله عز امسه        ) 3( )ا

 –عليه السالم    –ضة أنْ جتد يوسف    مفتر  ل األو   ،وإنْ كانت السيارة يف املقام          )4()...وارِدهم فَأَدلَى دلْوه
هم املارة     « –اللّسان العريب       –واملراد بالسيارة كما ورد يف      .فإنها يف املقام الثّاين وجدته بالفعل –السالم

... القوم يسريون       : القافلة والسيارة         : سري،والسيارة       « الذين يسريون يف الطريق، وقد أخذت من الفعل         
بشأن اآلية األوىل معلّال قرارهم               " القرطيب   "  يقول  .  وهو املعىن نفسه جنده عند معظم املفسرين               ) 5( » 

وإنما قال القائل هذا حىت ال حيتاجوا               والسيارة اجلمع الذي يسريون يف الطريق للسفر؛                   « : األخري هذا      
إىل محله إىل موضع بعيد وحيصل املقصود فإنّ من التقطه من السيارة حيمله إىل موضع بعيد وكان هذا              
على                                       بوهم،ورمبا يطّلع  أ هلم  ذن  ال يأ فرمبا  حلركة بأنفسهم  إىل ا ا  ال حيتاجو حىت  لتدبري  ا وجها يف 

                                                
1  (اف: خمشري الز445ص /  2ج /  الكش  .  
    . 129ص /  9ج / اجلامع ألحكام القرآن : القرطيب )  2
  . 10: اآلية )  3
  . 19: اآلية )  4
  ) . ريس(  نيالس: باب /  643ص /  1ج /  )ذيب لسان العرب(لسان اللّسان : ابن منظور )  5



  

  
  
 

قتيبة    " يؤكّد  و   ) 1( » قصدهم   بن  ملعىن   " ا فيقول    ا لطّاهر بن     " ويؤكّد   ، ) 2( » قوم يسريون     « :   أي  نفسه  ا
 اجلماعة املوصوفة حبالة السري          : والسيارة      « : املعىن نفسه مضيفا معىن آخر له أمهية كبرية فيقول             " عاشور  

أيضا بصدد اآلية        " القرطيب   "  ،يقول   ) 3( » وكثرته،فتأنيثه لتأويله باجلماعة اليت تسريمثل الفالّحة والبحارة                 
رفقة مارة يسريون من الشام إىل مصر فأخطأوا الطريق وهاموا حىت نزلوا قريبا من اجلب                         يأ«:الثّانية 

ز                               تا ا و ة  عا للر هو  منّا  إ ن،  ا لعمر ا من  ة  بعيد قفرة  يف   جلب ا كان  .  و نفسه      . ) 4( » .. ملعىن  ا وهو 
ارة الذين يكثرون        يارة هم امل     بأنّ الس    "الطاهر بن عاشور" ،غري أنه وإذا سلّمنا مبا قاله)5("الزخمشري"عند

لطريق يتعارض مع هذا التفسري إذ فكيف                  أ وغريه بأّم قد       " القرطيب   " يكثرون السري فإنّ قول          خطأوا ا
لقول مما سبق أنّ السيارة هم                                          لتايل فمجمل ا لطريق ؟، وبا هلذه املارة وهي معتادة السري أنْ ختطأ ا

البحث عن املاء أو الكأل،وعند تعبهم                جمموعة من املارة يسريون يف الطريق من الشام إىل مصر بغية                      
نزلوا قريبا من هذا اجلب وكفى،ومما هو مالحظ على هذه الكلمة أيضا أنها تعرضت للتطور الداليل،         

حلديثة                                    آللة ا ليوم تدلّ على ا ليت تسري،وأصبحت ا لقافلة ا ية األمر على ا طلقت يف بدا السيارة    "  إذ أ
املعاصرة هي يف حقيقة األمر تعرضت للتطور الداليل،وال داعي                        ،وهذا دليل على أنّ بعض الكلمات      "

والفضل الكبري يعود إىل القرآن الكرمي الذي ورغم نزوله يف عهود غابرة                             ،ألنْ حنسبها كلمات جديدة
  .غري أنّ مضامينه بقيت متماشية مع جلّ العصور،وكلماته حية تنبض باحلياة دائما

د من اإلشارة إىل أنه مل يتم التعرض إىل جلّ األمساء الواردة يف السورة                                وقبل ختام هذا املبحث الب      
خطأ أو    أيوذلك جتنبا للوقوع يف "اهللا"وإمنّا متّ اختيار مناذج فقط،كما أنه مل يتم التعرض السم اجلاللة

ودلّ هذا     ... به   ُوصفوال ي    ُوصفولفظ اجلاللة اهللا علم ي      «":حممد رشيد رضا" لبس ،و نكتفي بقول
لكمال وترتّ                    جبميع صفات ا تصاف مسماه  على ا لنقائص فسبحان اهللا          االسم األعلى  عن مجيع ا هه 

   . )6(»واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 
ص ــملخ :  

                                                
  .  134ص /  9ج/ كام القرآن اجلامع ألح: القرطيب )  1
  .   214ص / تفسري غريب القرآن : ابن قتيبة )  2
     . 226ص /  10ج / التحرير و التنوير : الطّاهر بن عاشور )  3
   . 152ص / ابق املصدر الس: القرطيب )  4
5  (خمشري الز :452ص /  2ج / اف الكش   .  
  .    46ص /  1 ج/ تفسري املنار ) : د حمم(رشيد رضا )  6



 

  
  

                                                                  
                                                           

 
                     

         
  



  

  
  
 

اردة وهذا        األمساء      أبنية  ه ليس بالقدر الذي مثّلته         األمساء املزيدة حظّ الورود لكن                أبنية  كان لورود       
  .مر ال مناص منه ألنه وكما ورد عن علماء اللّغة أنّ اللفظ إذا خف كثر استعماله أ

كان ألبنية األمساء الرباعية ورود قليل يف السورة شأا شأن األبنية اردة،وذا األفعال أيضا،إذ ورد                   -
  .يف السورة بأكملها فعل واحد رباعي جمرد، أما املزيد فلم يرد على اإلطالق 

ليت خصصت للتحليل والدراسة عن دالالت كثرية ومتنوعة تبعا                                     - عبرت األمساء الثالثية املزيدة ا
  .الختالف استعماالا يف السورة 

  .للمعىن املعجمي ملعظم األمساء ارتباط وثيق مع معناه السياقي القرآين  -
  .أخذت بعض األمساء يف السورة صبغة التطور الداليل هلا  -
  .كان لورود بعض األمساء يف السورة على طريقة اجلمع دالالت إضافية للمعىن األصلي  -
لفاظ حضارية مع أنّ املقصود ا يف السورة داللتها                                          - ورود بعض األمساء يف السورة معبرة عن أ

  .األصلية اليت وضعت هلا 
-                       كلي عن بعض الصورة يف قالبها الشرت بعض األمساء يف السرفية املعروفة وهي صيغة          عبيغ الص

  .الرجوع إىل سياقها سرعان ما يكشف حقيقتها غري أنّ ،املبالغة
  
  
  

  ) : تطبيقية  –دراسة نظرية ( أبنية املصدر من حيث التجرد والزيادة : املبحث الثاين 
  ) : أبنيته  -أنواعه –مفهومه (أبنية املصدر : أوال 
للّغويني              صدر من بني املسائل ا       يعد امل         ليت شغلت اهتمام النحاة وا قد  و –قدماء وحمدثني      –للّغوية ا

ام الكلم املتمثّلة يف االسم والفعل واحلرف على حد                  كان اهتمامهم هذا انطالقا من حتديديهم ألقس                
  . تعبري احملدثني  رف واألداة على حدالظّاء واالسم و الصفة والفعل والضمري واخلالفة ودمتعبري الق

لذي هو مفاد دراستنا من هذه األقسام بغض النظر عن تقسيمها هو املصدر،والذي هو واحد                                   وا      
  . من األمساء فما املقصود باملصدر إذن ؟ وما هي أنواعه و أبنيته ؟ 

ورا، وصدرا،ومن ااز طريق وارد                   ُدصدروا عنِ املَاِء ص «:كما جاء يف أساس البالغة :املصدر لغة ) أ
،وأخذ األمر بصدره بأوله،واألمور بصدورها،وهو يعرف موارد                               ... يرد فيه الناس و يصدرون       صادر 



  

  
  
 

                           ر،قُ       األمور ومصادرها،وإذا أورد أمرا أصدره،وصدصفالن فَت رّر كتابه بكذا وجاء             دم،وصدفتقد مّد
ا فرس فالن مرّد1(» سابقا :ص( .  

رب والقتل واألكل         ا هو ذلك احلدث الصايف كالض           منّ إ « ": ابن جين   " يقول  :    املصدر اصطالحا     )  ب 
        )3(»ه نالفعل يصدر ع ي املصدر مصدرا ألنّمس«) :  ـه 646ت"(ابن احلاجب"فه،وعر)2(»الشربو

على احلدث فقط دون اقترانه بالزمن،على خالف الفعل                       ومن هذا املنطلق فإنّ املصدر هو ما يدلّ                   
لزمن            وا حلدث  لوقت،وقد         املقترن با لب   « يف نفس ا املصدر هو أصل االشتقاق على           صريون أنّ    عد ا

  : ،وهو أنواع )4(»الفعل هو أصل ذلك خالف الكوفيني الذين أقروا أنّ
  . ناعي، املصدر الص)احلالة ( در اهليئة، مص)حدة الو(املصدر امليمي، مصدر املرة اسم املصدر،

  :الفرق بني املصدر و اسم املصدر 
دائما عند رصدنا للنصوص العربية ودراستها حائرين ما هو الفعل الذي أخذ منه املصدر؟ نقف      

  اللّغويني والنحويني يف ذلك األمر،وأحيانا أخرى ال طفأحيانا سرعان ما يتبدى لنا اعتمادا على ضواب
  .ل فعل آخر ؟ بينعرف من أين أخذ ؟ وهل له يف احلقيقة فعل أصلي ؟ أم أجري على س

  إىل مصدر االسم  وا إىل تقسيم أهذه هي القضية اليت مثلت اهتمام النحويني واللّغويني حيث جل   
  .رق بينهما مكّنوا يف األخري من استنتاج الفاسم مصدر، و إجراء املقارنة بينهما ليتو

ل الصادر    لفع رق بينهما أنّ املصدر يف احلقيقة هو ا            أنّ الف    «    -األشباه والنظائر يف النحو           -جاء يف       
،فيكون مدلوله      " يعجبين ضرب زيد عمرا      " : ا مصدر يف قولنا      ب رض: عن اإلنسان من غريه كقولنا إن             

مصدر منصوب،إذا قلت          ) ا ب رض( إنّ   : يف قولنا    )   ب رض( يعبر به عنه مصدرا جمازا حنو            مسوا ما   و معىن  
"ضرُتب ضراه لفظا "ابادر عن اإلنسان من غريه كسبحان             واسم املصدر اسم للمعىن ا   .فيكون مسملص

                                                
1  (مادة /  250ص / أساس البالغة : خمشري الز) ص د  ر.  (   
2  (122ص /  1ج / اخلصائص :  ابن جين .  
دار  /دار عمـان األردن / فخر صاحل سليمان قدارة : حتقيق / األمايل ) : أبو عمرو عثمان : ( ابن احلاجب )  3

    . 428/ 1ج / لبنان -بريوت  –اجليل
   238ص/1ج/  28املسألة / البصريني و الكوفيني : اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني :األنباري ابن)  4



  

  
  
 

بل املعىن املعبر عنه ذه        ) ح . ي  . بـ  . س . تـ  :(املسمى به التسبيح الذي هو صادر عن املسبح ال لفظ 
  . )1(»احلروف ومعناه الرباءة والترتيه 

ه املصدر هو ما وافق فعله يف حروفه، بينما اسم املصدر هو ما خالف                          الم أنّ   ويفهم من هذا الك            
ي،بينما اسم املصدر هو معىن احلدث فعله يف عدد حروفه  كما أن املصدر هو اسم احلدث املاد .  

اسم   و رق بني قول النحويني مصدرالف«:موضحا هذا األمر أيضا  -يهأمال –يف"ابن احلاجب"يقول     
املعىن وليس له      له فعل جيري عليه كاالنطالق يف انطلق،واسم املصدرهو اسم                     ي مصدر أنّ املصدر الذ       
درا  وقد يقولون مص      هقري،فإنه نوع من الرجوع ال فعل له جيري عليه من لفظه،                   فعل جيري عليه كالقُ    

ورِ كالطَّه  : لآللة اليت يستعمل ا الفعل          واآلخر      للفظا أحدمها للفع      ناسم مصدر يف الشيئني املتغايري          و 
كلّ ما    ُلكُ ُواأل   ، املصدر    ُبه واَألكْل      ُتطَّهرورِ اسم ما ي    هلطُّ ورِ املصدر،والِ،فالطَّهكُُواَألكْلِ واأل،ورِهوالطُ

كَلّ ي2(»ؤ( .  
لق         در ،أما بالنسبة السم املص        نّ املصدر ما دلّ على حدث مشل مجيع حروف فعله                 إ ول  وخالصة ا

اليت   فقد ال يكون له فعل أصال من لفظه،وقد يكون له فعل ينقصه يف عدد حروفه،وقد يدلّ على اآللة  
ث الفعل،ويضيف            ومن الفوارق اللّفظية املدونة              « : فارقا آخر فيقول        " عباس حسن   " تستعمل يف إحدا

  . )3(» اسي يهناك أنّ اسم املصدر مقصور على السماع،أما املصدر فمنه السماعي،ومنه الق
  ميم  ه خيتلف عن املصدر العادي يف كونه تضاف إليه                وهو واحد من املصادر،ولكن               : املصدر امليمي     
  اسهلا تدرك بالقيم زائدة يف أوـوهلذه األفعال مصادر دخلت املي «" :السيوطي"، يقول زائدة يف أوله

  . )4(»...على ما أصلته فيه العلماء 
وليس يف   « ": وطي السي  " يقول  . على املرة الواحدة          در الذي يدلّ       هو املص   و  ) : الوحدة    (  مصدر املرة     

الّ                   إ ة  حد ا لو ا ة  ملر ا ملصدر ا مهم  فَعلَة   كال قُ  ةًب رض ُتب ر،ض ةً دجس ُت دجس: على  ،قَ  ُتمو الّ يف    ةًم إ
     )  5(»تح،وسائر كالم العرب بالف)بالضم(واحدة ةًيؤُرُه تيأَ،ور)سربالك(حجةً واحدة ُحججت:حرفني

                                                
دمشق  –مطبوعات جممع اللّغة العربية / غازي خمتار طليمات : حتقيق / األشباه والنظائر يف النحو: السيوطي)  1

  . 431ص /  2ج /د ت / د ط 
  . 432 – 431ص / املصدر نفسه : السيوطي )  2
  . 215ص /  2ج / النحو الوايف : عباس حسن )  3
  . 96ص /  2ج / وأنواعها غة املزهر يف علوم اللّ: السيوطي )  4
  . 80ص /  املصدر نفسه: السيوطي )  5



  

  
  
 

 آخره،وإذا        مصدر املرة يصاغ على وزن مصدره الصريح مع إضافة تاء مربوطة يف                           وهذا يعين أنّ          
  . "واحدة "كان أصل مصدره الصريح خمتوما بتاء مربوطة أضيفت له لفظة

جِلْسة  و اء كَقعدة   فبكسر ال   ] فعلَة [ وهو املصدر الذي يدلّ على اهليئة أو احلالة وصيغته                   :  مصدر اهليئة     
ر ورد على      دليس أي مص    ،و  ) 1( » تريد ا ضربا من الفعل       ء فيه الفعلة     هذا باب ما جتي    «":سيبويه"يقول

لصيغة                                    ا هذه  على  وهي  لصرحية  ا در  املصا بعض  تأيت  قد  إمنّا  ،و هليئة على ا لصيغة دلّ  يقول  . هذه ا
،إذا فالسياق هو الذي           ) 2( » ... فعلة ال يراد ا هذا املعىن،وذلك حنو الشدة                  ء ال   وقد جتي   « " : سيبويه " 

  .يفصل بينهما 
مها    حرفان   آحره    زيد يف    ) ، اسم أو غري اسم      جامد أو مشتق(يطلق على كلّ لفظ« : املصدر الصناعي

على معىن جمردمل يكن يدلّ          امسا داالّ     ث مربوطة ليصري بعد زيادة احلرفني            أني ياء مشددة بعدها تاء الت           
  .ة يف لغتنا اليوم كاحلرية، القومية،االشتراكي،وقد أصبح متداوال كثريا )3(»عليه قبل الزيادة 

ليت تعد أنواع                                ومن هذا املنطلق فاملصدر              هليئة،وا امليمي، و اسم املصدر،ومصدر املرة،ومصدر ا
ضه ألقسام   أثناء تعر    " متّام حسان    " املصدر تدلّ مجيعها على احلدث أو نوعه أو عدده،وهذا ما أشار إليه                        

اسم احلدث وهو يصدق على املصدر،واسم املصدر،واسم املرة،واسم اهليئة وهي                             «: االسم حيث قال
على احلدث، أو عدده،أو نوعه، فهذه األمساء األربعة تدلّ على     امطابع واحد يف داللتها إ مجيعها ذات

،واملالحظ أنه أخرج املصدر الصناعي من هذه الدائرة                        ) 4( » املصدرية وتدخل حتت عنوان اسم املعىن               
  .لعدم تعلّقه مبعىن من تلك املعاين 

جهود النحويني القدماء          ع اختالفاا إىل      ها وتتب   وللمصدر أبنية كثرية ومتنوعة يعود فضل حصر                  
ود لت يف أنّ أكثر أبنية املصدر تع           ة إىل نتيجة هامة متثّ      قد خلص ترصدهم هلذه األبني         ة األوىل و     بالدرج    

ويعود سبب ذلك إىل كونه أخف البىن تلفّظا وأعدل األصول كما أشرنا من قبل يف اجلزء            ،إىل الثالثي
الثالثي أكثر استعماال وأعدهلا تركيبا               « : بشأن هذا األمر        " السيوطي   " يقول   -مساء  اخلاص باألفعال واأل          

ابن   " يف اجلمهرة و     " ابن دريد     " وذلك ألنه حرف يبتدأ به وحرف حيشى به وحرف يوقف عليه، قاله                         
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 رتيب أبنية الثالثي املزيد حبرف أو حرفني أو ثالثة،مث تليها أبني                             ، ) 1( » يف اخلصائص     "  جينة وتليها يف الت
    )2(أبنية املصدر مبختلف أنواعه قائال -ألفيته -يف"ابن مالك"وقد ذكر ،مث الرباعي املزيد،الرباعي ارد

   ـَّاس ـّدى  فَعلَ قي رِ املُعـدصا *** مدر دـَـالَثَة كَـر   مـن ذي ث
    فَعـُه لَ الـالَّزِمـو ـَاب   ى و كَشلَلْ وكَفَـرح و جـ ***  فَعـلْ  ُب
ـَـلَ الـالَّزِم                   ـْلَ قَعد  ُوفَع ـَه***  مث ـَّراد كَغدا  ُل   فُعــولٌ بِاط
ـًا فعاالَ نْ مُما لَم يكـ                 ـَادرِ أَو فُـعـ***  ستوجِب   االَ ـأَو فَعـالَنا ف
                 ام يذل لـَأَىب     فَأَو ـَاع كـ ـانِي للَّـذي اقْتضى تقَلُّـبا ***  تن   و الث
ـُعال                    كَصهلْ  ُسيرا أَو صـوتا الفَعيل***  أَو لصوت وشملْ  ُللداِء ف

ـُه                    ـْد جـز ُمـرلَ اَألُكَسهـ***  ال    ُتفَعـ ُفُعـولَــةٌ فعال   الَ ُو زي
ـًا لما مضى ُو ما أَتى مـ     ـَباب***   خالف   خط ورِضا ُكَسـ ُالنقلُـه ف

                   يــسقم ـَة    ُسدّس التقْديــكَـقُ ُهُمصدر***  و غَيرِ ذي ثَالَث
ـَّةً و أَ                 ـَّه تزكي   الَ ـــالً تجميإِجمالَ من تجم***   جمـالَ   و زك
                  مأَق ـُم ـَ***   و استعـذْ استعـاذَةً ث ـًا  ذَا الت   زِم ا لَإِقَامـةً و غَالب
ـُفَـاعلَـة ُلفَاعلَ الفعال                    ُماع عادلَهما مـر الس ُو غَـير***      ُوامل
ـَّ***    أَو فَعلَلَـةٌ لفَعلَــالَ    ُفعالَل                    الَ ا الَ أَووَ اجعـلْ مقيسا ثَانِي
ـَـة    ـَوفَعلـ                  ـَرة كَجلْس لَـ***    ةٌ ملعف ـة ـوئــة كَجِلْسيهةٌ ل  

    ح فيها أبنية املصدر مبختلف أن"البن مالك"عريةواملالحظ على األبيات الشه وضواعها وذكر فيها   أن
  :  اسية مع العلم أنه مل يذكرها كلّها،وهي مقسمة على النحو التايلالسماعية والقي

ا لذا حصرها مستندا إىل بعض          اسية أيض  الحظ أنه مييل إىل اعتبارها قي           وامل   :  أبنية الثالثي ارد          ) 1
ط وهي كما يلي وابالض :  
  .ا دــ ر در:حنو  ]فَعلْ[فإنّ مصدره يكون على وزن : املتعدي ]فَعلَ[ما كان على وزن* 
  . اًحرــ فَ حرِفَ:حنو  ]فَعلْ[فإنّ مصدره يكون على وزن : زم الالّ]فَعلَ[ما كان على وزن* 
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   اًودعقُ ــ دعقَ:حنو ]فعولْ[زنفإنّ مصدره يكون أيضا على و:لالّزم]فَعلَ[ما كان على وزن*
 عدا ــ عُدو .  

  . اًءبى ــ إِبأَ: حنو ]فعالْ[فإنّ مصدره يكون على وزن:ما دلّ على امتناع * 
   .اً انيلَـ غَـى غَلَ: حنو]فَعالَنْ أوفُعالْ[صدره يكون على وزنفإنّ م:ما دلّ على تقلّب واضطراب*
ـ ُز:حنـو ]عالْ أو فَعيلُْفـ[فإنّ مصدره يكون على وزن : أو سري ما دلّ على داء أو صوت *   امكَ
صراخ ،ريلْح  .   
 لَ ــ جزالَـة  زج: حنو ]فَعالَة وفُعولَة [فإنّ مصدره يكون على وزن:  ]لَفَع[كان على وزن ما*

هسلَ ــ سلَة هو.  
ارد، أما ما خرج عن تلك الضوابط يف نظره            عن مصادر الفعل الثالثي "ابن مالك" هذا ما ذكره     

فقد خرجا عن أصلهما،ومعىن هذا أنّ            " ا ضالرّ  "  و " ط خالس  :" لك  لى ذ فبابه السماع،وكنموذج ع           
)ساطًخ(ه أتى عمصدر للفعل املتعدلى منوال مصدري،ولكن"الغبض"ى،وذلك التفاقهما   وفعله ال يتعد

ى ب وفعله ال يتعد     سخطًا شبهوه بالغض    ُوقالوا سخطَه    « : ذا املصدر    بشأن ه   " سيبويه " يقول  . يف املعىن    
     1( » فاقهما يف املعىن    وذلك الت ( .          سبة للمصدروهكذا األمر بالن "  ّالروالذي فعله      " اض ) رضن املفروض    فم ) ي

  .ه عدل عن ذلك لكن" حرفَ" على حنو"رضا " أنْ يكون مصدره
من أبنية املصدر      " ابن مالك    " املقام وكما هو مالحظ على ما أحصاه             ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا                  

ه مل يذكرها كلّها كما تتبد أنرحاة،ومن مثّللفعل الثالثي اة وجب ذكر ما نقص عها معظم الن :  
  . اًبرـ طَـ برطَ:حنو ]فَعلْ[املتعدي فإنّ مصدره يكون أيضا على وزن]فَعلَ[فما كان على وزن*
،وذلك     ] فَعلْ [ وقد جاء املصدر أيضا على وزن          «":سيبويه"يقول .]فَعلْ[ون أيضا على وزنكما يك* 

  . )2(...ا  بذكَ- ُبذكْي – بذَخنِقًا،كَ -هقُيخن -ُخنقَه
  .وًءا ــ س اَءس: حنو ]علْفُ[كما يكون أيضا على وزن* 
   اًملْـ ععلم ـ: حنو]فعلْ أوفُعلْ [زنمصدره يكون على و ي فإنّاملتعد]فَعلَ[ما كان على وزن* 
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شرب يقول. اًبُرــ ش "لْ  [ويقع على« -املقتضب -يف"د املربلْ وفُععل    بإسكان الثّاين وك       ] فسر األو
ه،وأما ما كان مضموم         ما،وفَقه فقْها،وكذلك فَقُ         لعلم علْما،وحلم ح      : سر فنحو أو ضمه، فأما الك       

  . )1(»قْما وسقم الرجل س ربا،ه شغالً، شرِبتش ُهشغلْت:تقول  ُغلالش:حو األول فن
ـ سمنا    سمن: حنو ] فعلْ [ فإنّ مصدره يكون أيضا على وزن      ]:لَفَع[و الالّزم]فَعلَ[ما كان على وزن*
ر كبرا  م عظَما  وكَب   نا،وعظُ   ن مسََ حنو سم ] فعلْ [ و يكون على وزن       « " : املربد    " يقول   . ر ــ كبرا   بكَ 

غا وصرغص 2(» ر (  
ألبنية املزيد فمقسمة دون اختالف،وقد حدد ضوابطها                     ةهذا عن أبنية الثالثي ارد، أما بالنسب                     

  : كما يلي " ابن مالك"
  . اًيسدقْــ ت سدقَ: حنو]التفعيل[وكان صحيح اآلخر فمصدره]فَعلَ[إذا كان الفعل على وزن* 
  .ية زكّى ــ تزك: حنو  ]تفْعلَة[إذا كان الفعل معتل اآلخر فيكون مصدره على وزن* 
  . االًمجــ إِأَجملَ :حنو  ]إِفْعالْ[فإنّ مصدره يكون على وزن]أَفْعلَ[إذا كان الفعل على وزن * 
  .الًــ تجم لَمجت:حنو ]لْتفَع[زنون على وفإنّ مصدره يك]تفَعلَ[إذا كان الفعل على وزن* 
  :حنو]استفَالَةً[ون على وزنمعتلّ العني فإنّ مصدره يك]استفْعلَ[إذا كان الفعل على وزن*
استاذَع ــ استةًاذَع   .  

   ةًامقَــ إِ امقَأَ:حنو]إِفَالَة[معتلّ العني فإنّ مصدره يكون على وزن]أَفْعلَ[إذا كان الفعل على وزن* 
لفعل على وزن            *       لَات قَ : حنو   ] فَاعلَة م [ أو  ] الْ فع [ ون على وزن     فإنّ مصدره يك       ] فَاعلَ  [ إذا كان ا
تاالًق  قَــ مة لَات .  

  : ألبنية املزيد أنه مل يوردها كاملة إذ نقصت بعض األبنية حنو "ابن مالك "واملالحظ على تصنيف    
  . اًقالَطنــ ا قانطَلَ: حنو]انفعالْ[دره يكون على وزنفمص ]:لَانفَع[ماكان على وزن*
  . اًابستكْــ ا بستكْا: حنو ]افْتعالْ[دره يكون على وزنفمص ]:افْتعلَ[ما كان على وزن*
   اًعاجرت ــ عاجرت:حنو]تفَاعلْ[ى وزنصحيح اآلخر فمصدره يكون ع]تفَاعلَ[ما كان على وزن *
  .ي ادهى  ــ تادهت:حنو ]فَاعلْت[معتلّ اآلخر فمصدره على وزن ]تفَاعلَ[ما كان على وزن*
  اًاجرختسـ ا جرختسا:حنو]استفْعالْ[وهو صحيح فمصدره على وزن]استفْعلَ[ما كان على وزن*
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  . اًاررمحــ ا رمحا:حنو]عالَلْافْ[دره يكون على وزنفإنّ مص]افْعلَّ[ما كان على وزن*
  . اًاررهفكْــ ا رهفَكْا:حنو  ]افْعالَلْ[دره يكون على وزنفإنّ مص ]افْعلَّلْ[ن على وزنما كا*
  .   اً ابشوشعــ ا بشوشعا:حنو ]افْعوعالْ[ى وزنفإنّ مصدره يكون ع]افْعوعلَ[ماكان على وزن*

    د فقد ذكرهاأمرباعي اسبة لألبنية الرحاة كما"ابن مالك"ا بالنكمايلي  وهي وردت عند مجيع الن  
هو املقيس      زن الثّاينالو،و جيعل ]فعالَل[أو]فَعلَلَة [على وزن]فَعلَلَ[يكون املصدر من الفعل الرباعي*

   االًزلْــ زِ لَزلْز:لفعل مضعفا حنوابطا للمقيس منهما والسماعي؛فإنّ كان ايضع ض"سيبويه "غري أنّ 
زن الثّاين، بينما إذا          فاألحرى أنْ يكون على الو           ] فعالَالً  [ و ] فَعلَلَةً [ والذي جيوز فيه الوزنان أي                   

يقول يف باب بنات       .   ةًج رح ــ د  ُهدحرجت   : حنو ] فَعلَلَةَ [ كان الفعل غري مضعف فاألحرى أنْ يكون              
ه دحرجت   : وذلك حنو    .. ] فَعلَلَة [ لالّزم هلا الذي ال ينكسر عليه أنْ جييء على مثال                 فا « : مصادر األربعة        

  .) 1(»... قلْقَاالً  ُه زِلْزاالً،وقَلْقَلْتُه وقالوا زلْزلْت... ه زلْزلَةً ُدحرجةً وزلْزلْتـُ
  : فهي على النحو التايل " ابن مالك" أما بالنسبة ألبنية الرباعي املزيد واليت مل يذكرها     

   . جُرحدــ ت جرحدت:حنو ]تفْعلُلْ[فإنّ مصدره يكون على وزن]تفَعلَلَ[إذا كان الفعل على وزن*
يف اية مقطوعته الشعرية فجعل          " ابن مالك     " أما بالنسبة ألبنية مصدري املرة واهليئة فقد ذكرها                         
  .جِلْسة : للهيئة حنو]فعلَة[جلْسة،و:و ملصدر املرة حن]فَعلَة[وزن
وغريه، واملالحظ أنّ أبنية الثّالثي                " ابن مالك  "هذه هي أهم أبنية املصدر ارد واملزيد كما ذكرها      

لضوابط هلا                               ولقد مجعها    . كثرية كثرة األفعال وهي مساعية مهما حاول بعض النحويني إجياد  بعض ا
لقوطية     "  ا بن  به   " ا كتا ئال   -ال ألفع  ا –يف  كلّها تأيت           « : قا لثّالثي  ا وفعل        [ على   ومصادر  وفَعل، فَعل،

فُعالَن                                                 و ، ن فَعالَ و ، فُعل و ، فعل و ، فَعل و ، فُعل و ، ل وفَع و ، ل فُعا و ، ل فعا و ، ل فَعا و ، ل وفُع و
،وقد يأيت املصدر قليال          ... ] وفَعيل،وفَعالَن،وفعالَن،وفَعالَة،وفعالَة،وفُعولَة،وفَعلَة،وفعلَة،وفُعلَة،وفَعلَة                    

  .) 2(» كْرى شرى والشجعى والبُكالر]فُعلَى، وفَعلَى[على
 ومهما يكن من أمر ورغم حصر النحويني ألبنية مصادر الفعل الثّالثي،ووضع بعض الضوابط هلا                                     

ليت    در منها يأيت    الب يف مصادرها يتوقف على السماع إذ املص                اس عليها،فالغ      يف نظرهم ميكن القي      وا
اسية ختضع لقاعدة عامة     ية األفعال غري الثّالثية فهي قيوكالمها معمول به، بينما أبن،على نوعني خمتلفني
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سليم من قبل غالبية النحاة بسماع املصادر الثّالثية،وقياس                    غري أنّ الت     . ما   ونادرا ما يشذّ عنها مصدر          
رة أبنية املصدر الثّالثي وآخر              مذهبني أحدمها مؤيد لفك        سام إىل   ة مل مينعهم من االنق    املصادر غري الثّالثي

  . معارض هلا بل يؤكّد على فكرة مساعها
ادر  م على ذلك إتيان كلّ نوع من املص            ادر الثّالثية،ودليله         يؤكد فكرة قياسية املص       *:  االجتاه األول        

  . حالة عدم ورود السماع  على أمثلة كثرية حمكومة بنظام حمدد، وقد أقر النحاة قياس هذه املصادر يف
اس  وبعض العرب يقول كَتبا على القي           حجبا،  ُه كتابا،وحجبت     ُه كذَابا،وكَتبت      ُه كَذَبت  « ":  هسيبوي " يقول  

  . )1(»...نظريه و
ا وقد كان دليله يف        مساعه   ىد عل ال بل يؤكّ    فض فكرة قياسية مصادر هذه األفع            ير *:  االجتاه الثاين        
املقاييس،قد وردت مصادرها يف صيغ خارجة عن                     ق فيها شرط تلك   اال كثرية مما يتحقّ     ذلك أنّ أفع      

والالثّالثي كلّه قياس        وليس ملصادر املضاعف،         « :  يف قوله  " ابن القوطية      " اس وهذا ما أكّد عليه         القي  
  . )2(»ل عليه إمنّا ينتهي فيه إىل السماع، واالستحسان حيتم
  : اس إىل تقسم املصادر إىل نوعني حاة املؤيدون لفكرة القيخلص النومن هذا املنطلق فقد    
  . كما تدلّ على معان خاصة وهي املصادر اليت تدلّ على احلدث: ةمصادر معنوي) أ 
  . )3(وهي اليت تدلّ على جمرد احلدث: املصادر املتعينة يف املصدرية ) ب

  : النتائج التالية ولقد أدى تقسيم املصادر إىل  معنوية يف املصدرية إىل    
  على  يدلّ لفاألو.ورا فُنفَر، نِفَارا، ن:ة حنو رياحد مصدر معنوي متعين يف املصدأنْ يكون للفعل الو -

  .التباعد، والثّاين متعين يف املصدرية 
وانا    نزا نز   : احد مصدران معنويان إضافة إىل مصدره املتعين يف املصدرية حنو                         يكون للفعل الو     أنْ    -

  .ونزاًء ومها مصدران يدالّن على االهتزاز،ونزوا مصدر متعين يف املصدرية 
                                                

   .  ) ـه 215 ت( األخفش  /) ـه180 ت( سيبويه /)هـ  177 ت(ميثله الفارسي * 
    . 07ص /  4ج / اب الكت: سيبويه )  1
  ) .  ـه 646ت ( احلاجب  بنا –)  ـه 498ت (  هابن سيد –)  ـه 367ت ( ميثله ابن القوطية * 
  .  02ص /  األفعال :ابن القوطية )   2
جملة تراثية فصـلية  / األفعال الثالثية عند القدامى صادرميف و السماع القياس  :صبيح محود الشايت :املورد )  3

  .  138ص /   1978 -هـ1398/  03 العدد / 7م/اجلمهورية العراقية  -وزارة الثقافة و الفنون تصدرها 
   



  

  
  
 

املص             و  - لتعدد يف  ا هذا  مثل  حيدث  حنو           قد  ملصدرية  ملتعينة يف ا ،وثَبت ثُ     كُسكَت س« : ادر ا تا بوتا   و
  ) 1(»..فيه أكثر ُولعوالفُ]لوعفُ[كما بنوه على]فَعال[والثّبات فبنوه على ابقالوا الذّه.وباهُذَهب ذو
  :  ) 2(اسية املصادر القي: أبنية املصادر  )1
  : املصادر املعنوية ) أ

  . الالّزم ]فَعلَ[الصيغة القياسية لـ]فَعلَ*[
  . اًاجيه اجكه:]فعالٌ*[
  . اًاخرص خركص:]عالٌفُ* [
  . اًيقهِكَنهِق ن:]فَعيلٌ* [
  .ً ةبهب ششهكَ:]علَةٌفُ* [
  . ةًفَالَكَخلَف خ:]فعالَةٌ* [
  . ةًاعجع شكَشج:]فَعالَةٌ* [
  . اًنالَوكَجالَ ج:]فَعالَنْ* [
  : املصادر املتعينة يف املصدرية ) ب
  . )اس مصدر الفعل املفتوح العني املعدى وهو قي(ا برض بركض:]فَعلٌ*[
  . )وهو مصدر الفعل املفتوح العني الالّزم (ا ودعقُ دعكقَ:]ولٌعفُ*[
  . بثًاكلَبِثَ لَ:]فَعلَ*[
  
  : واملقصود بالسماع : املصادر السماعية ) 2
  .ورود الصيغة ورودا نادرا *
اسية غري مستعملة كنكَح    ألوزان القياسية حىت و إن كانت الصيغة القي                ورود املصدر ببناء خمالف ل            * 

ا ونِكَاحكْحوان،برا و ضابرض بروقالوا«:يقول سيبويه .اض :ضر بلا الفَ  هُح ضر  كاح      اابّاس والقي   كالن
  . )3(»وال يقولونه كما ال يقولون نكْحا وهو القياس ،ضربا

                                                
  .  09ص /  4 ج/ الكتاب : سيبويه )   1
  . ص ن / ج ن / املصدر نفسه  :سيبويه )   2
 .  141ص /  7م /  3عدد ال: وردامل)  3



  

  
  
 

حلري                    *  كا ئها  لبنا ملخصص  ا ملعىن  ا ال تفيد  وهي  لصيغة  ا لتقلب              ورود  ا ليسا مبعىن  فهما  مليالن  وا ن، ا
   ومما «:يقول.يرجع جميئها على هذا الوزن لتقارب معانيهما "سيبويه "ب وكذا شنآناً، ولكنراواالضط

  مما ربالع و...فار والشّماس،والن راد،والش رار،الفَ :ا به على مثال واحد حنو ؤوتقاربت معانيه فجا
 ياء غري ذلك البناء       ومن كالمهم أنْ يدخلوا يف تلك األش             د، األشياء إذا تقاربت على بناء واح               ون  يبن 

يف  ُعلوالفَ   ُه عول يف فَعلْت   فدخل هذا يف ذا الباب كما دخل الفُ               ، بوب والشب     وذلك  حنو النفور والش          
  :  وقد جلأ النحويون أخريا إىل تقسيم  أبنية الثّالثي على هذا النحو،)1(»ُفَعلْت

 ]فُعلْ [ ، كِسرى  ] فعلْ [ ، كحذق  ] فَعلْ [ ، كطَرد  ] فَعلْ [ ، ككذْب  ] فعل [ ، كْركش ] فُعل [ « :  املتعدي   )  أ 
ىكهالْ[،دالْو فُععالَة،فعالَة،وفالَنْ،وفَعالَنْ،وفَعالَنْ،وفَعالَنْ،وفُععلَة،وفعلَة،وفولْ،وفَعولْ،وفُع2(»]وفَع( .  
لالّزم     ) ب  ،وفع                             [ « : وهي  ا ،وفَعالْ ،وفُعالْ ،وفُعلْ ،وفعلْ ،وفَعلْ ،وفَعلَة وفُعلَة        فَعل،وفُعل،وفَعلْ الْ

  .)3(» ]وفعلَة،وفَعلَة،وفَعلَة،وفَعيلْ،وفُعالَنْ،وفَعالَنْ،وفَعالَة،وفُعولَة
واملالحظ على هذا التقسيم ألبنية املصدر الالّزمة و املتعدية أنهما مشتركان،فقد يأيت البناء الزما                                           

ليت                 ومن خالل االستعراض         . وقد يأيت متعديا والعكس            أراد    السابق ألبنية املصادر الثّالثية خاصة،وا
ط وجيعلوا مقيسة،فإنه ال ميكن اإلقرار بذلك،ألنّ مصادر الفعل                 الصرفيون أنْ يضعوا هلا بعض الضواب

ة يف بعض األحيان  فقد تتبادل املواقع يف بعض األحيان؛أي ما يأيت على بناء                              متداخل   الثّالثي كثرية،و       
 ما على بناء آخر قد يأيت يف نص.  

  . الرباعي والثّالثي املزيد فال مشكلة بالنسبة إىل حتديدها ألنّ قواعدها ثابتة  ألبنيةأما بالنسبة      
  ) : حتليلية  –دراسة إحصائية (أبنية املصدر : ثانيا 

  : أبنية مصادر الفعل الثالثي ارد من الزوائد و اللواحق ) أ
أبنية مصادر الفعل        : ر الفعل الثالثي  من حيث عدد حروفها إىل قسمني رئيسيني   تنقسم أبنية مصاد     

  .مل يرد يف السورة على اإلطالق  الثّالثي بنوعيه ارد واملزيد،وأبنية الرباعي ارد واملزيد والذي
رد أكثر                                    لثّالثي بنوعيه،وقد مثل ا لفعل ا ترا من      وسنقف يف هذا املبحث على دراسة أبنية ا توا

لتحليل  رض  وسنتع ظ إذا خف كثر استعماله،        اللّف  سابقا إىل خفّته،و       نا املزيد ويعود السبب كما ذكر           

                                                
   . 12ص /  4ج / الكتاب : سيبويه )  1
  .  142ص /  7م /   3د العد: املورد )  2
  .   144ص / املرجع نفسه : املورد )  3



  

  
  
 

ا أوال يف السورة كما          من إحصائه     ض إىل هذا البد       روقبل التع    مثيل، بعض األبنية  فقط على سبيل الت        
  :  هو ممثّل يف اجلداول التالية 



  

  
  
 

  : واحق وائد و اللّد من الزأبنية املصدر الثالثي ار) أ
  ] : فَعل[ بناء * 

  التواتر  املصدر
  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع

  ُليفْع  ُيفْعل  ُيفْعل
اسم 
  الفاعل

اسم 
  رقمها  اآليـــــــــــة  املفعول

  ال/ لَفَع  ال/ فَعلَ م  ال/ فَعلَ م 

  04  رجأَ

  56  )...نــالْمحِسنِي والَ نضيع أَجر... (  ورـمأْج  رجَِآ ُـريأْج          )م( رجأَ

  57  ) ...ولَأَجر اآلخرة خير لِّلَّذين آمنواْ  ( مأْجـور  رجَِآ ُـريأْج          )م( رجأَ

  90  ) نِنيــع أَجر الْمحِســالَ يضي...( مأْجـور  رجَِآ ُـريأْج          )م( رجأَ

ـُوما تسأَلُه ( مأْجـور  رجَِآ ُـريأْج          )م( رجأَ   104 ) ...رٍـم علَيه من أَجـ

  04  رمأَ

  15 ) ...أَوحينآ إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم و..  (  ورـمأْم  رمَآ  ُرـمأْي          )م( رمأَ

  18  ) ...راـلَكُم أَنفُسكُم أَم بلْ سولَت ..(  ورـمأْم  رمَآ  ُرـمأْي          )م( رمأَ

  21 ) ...رِهـْب علَى أَمــغَال واللّه... (  ورـمأْم  رمَآ  ُرـمأْي          )م( رمأَ

  102 ) ...ونَأَجمعواْ أَمرهم وهم يمكُر إِذْ..(  ورـمأْم  رمَآ  ُرـمأْي          )م( رمأَ

01  سأْب  أَبال( س(        يُسأَب    بائس  -  ) ...نأْسب درالَ ينــومِ ا ع110  ) ...الْقَو  

01  ثّب  م( ثَثَب(          بُثّـُي  ث  اثٌببوثٌُـم  ) ِّثكُو با أَشمنِيــقَالَ إِنزح86  ) ...ي و  

ب01  سخ  بخم( س(        يبُسخ    باخس  خوسبم  )  ...خنٍ ببِثَم هورشـوماهر20  ) ...سٍ د  

ح02  ق  قَحم( ق(        يـحُق    حاق  ُـقحموق  )  ...َاآلن حصــحص ـالْح51 ) ...ُق  



  

  
  
 

قَحم( ق(        يـحُق    حاق  ُـقحموق  ) .يبا رلَهعج قَد نسأَح قَدا وقي ح100 ).ب  

01  بطْخ  طَخم( ب(          يُطبخ  خاطخمطوب  ب  )..فوسي ندتاوإِذْ ر كُنطْباخ51  ) ..قَالَ م  

01  بأَد  أَدال( ب(        يُبأَد    دائب   -  ) ...ِنس عبونَ سعرزاـقَالَ تأَبد 47  ) ...ني  

  29  ) ..تغفرِي لذَنبِكأَعرِض عن هذَا واس.(  -   بنِذُْـم              01  بنذَ

ص02  رب  
صبال( ر(     يُربِص      ابِصر   -  )  ...اللّهيلٌ ومج ربانُ فَصعتس18 ) ...الْم  

صبال( ر(     يُربِص      ابِصر   -  )..ٌيلمج ربنِي فَصيأْتأَن ي ى اللّهس83 ) ..ع  

  03  بيغَ

  52  ) ...ذَلك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ...(  يبغم  بئاغَ      ُيبغي      )م( بيغَ

  81  ) نــبِ حافظيــوما كُنا للْغي... (  يبغم  بائغَ      ُيبغي      )م( بيغَ

  102 ) ..كذَلك من أَنباء الْغيبِ نوحيه إِلَي..(  يبغم  بائغَ      ُيبغي      )م( بيغَ

  38  ) ...علَينا لِ اللّهــذَلك من فَض... (  -   لٌاضفَ  ُـليفْض  ُلضفْي      )ال( لَضفَ    01  لضفَ

  06  ديكَ

  05  ) ...داـدواْ لَك كَيـــفَيكي... (  ادكَـم  دائكَ      ُيدكي      )م( ديكَ

  28 ) ...مــن عظيــإِنَّ كَيدكُ ...( مـكَاد كَائد      ُيدكي      )م( ديكَ

  33 ) ...وإِالَّ تصرِف عني كَيدهن أَصب..( مـكَاد كَائد      ُيدكي      )م( ديكَ

  34 ) ...نــرف عنه كَيدهــفَص... ( مـكَاد كَائد      ُيدكي      )م( ديكَ

  50 ) ...يمـن علــربي بِكَيدهإِ نَّ ... ( مـكَاد كَائد      ُيدكي      )م( ديكَ

  52 ) نـاللّه الَ يهدي كَيد الْخائنِي وأَنَّ...( مـكَاد كَائد      ُيدكي     )م( ديكَ



  

  
  
 

  05  ليكَ

  59 ) ...لَــأَالَ ترونَ أَني أُوفي الْكَي ...(  الٌكَُـم  لٌائكَ      ُيلكي      )ال( لَيكَ

  60 )... ديـم عنـــفَالَ كَيلَ لَكُ ...( كَالٌُمـ  لٌائكَ      ُيلكي      )ال( لَيكَ

  63 ) ... لُـْمنا الْكَي قَالُواْ يا أَبانا منِع ...( كَالٌُمـ  لٌائكَ      ُيلكي      )ال( لَيكَ

  65 ) ذَلك كَيلٌ يِسري كَيلَ بعريٍ نزدادو ... ( كَالٌُمـ  لٌائكَ      ُيلكي      )ال( لَيكَ

  65 ) ذَلك كَيلٌ يِسري كَيلَ بعريٍ ونزداد...  ( كَالٌُمـ  لٌائكَ      ُيلكي      )ال( لَيكَ

ن01  رص  نصم( ر(          صنُـري  ناصصـ  رنُمور  ) ...انرصن ماءهاء جشن نم يج110 ) ...فَن  

01  ركْم  كَمال( ر(         يركُم  ُماكر   -  ) سأَر نكْرِهبِم تعما سـفَلَم31  ) ...لَت  

  32 امـــــــــــوع  

  ] :فعل[ بناء * 

  التواتر  املصدر
  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع

  ُليفْع  ُيفْعل  ُيفْعل
اسم 
  الفاعل

اسم 
  رقمها  ـــةاآليــــــــ  املفعول

  ال/ لَفَع  ال/ فَعلَ م   ال/ فَعلَ م 
01  ظفْح    حم( ظَف(      يُظفَح    حظٌاف  مفوظٌح  ) ... محأَر وهظًا وافح ريخ 64  ) ...فَاللّه  

ح01  لم  حم( لَم(      يححامل      ُلم  محولٌم  ) ... مح اء بِهن جملـْو   72 ) ...بعريٍ لُـ

كَذَ  01  ركْذم( ر(          ُذْكذَ  ُرـياكر  كُذْمور  ) ... كْرإِالَّ ذ وـَلِّلْع إِنْ ه   104 ) الَمنيــ

س06  نج  

سجم( ن(          جـسُنُي  اجِسن  مسونٌج  )  أَح نجالس بـقَالَ رإِلَي 33 ) ...ب  

سجم( ن(          جـسُنُي  اجِسن  مجونٌس )  جالس هعلَ مخدانَــويفَت 36 ) ...ن  

سجم( ن(          جـسُنُي  اجِسن  جسونٌم ) ... تم اببنِ أَأَرجقُونَـَالس39 ) ...فَر  



  

  
  
 

سجم( ن(          جـسُنُي  اجِسن  جسونٌم )  اكُمدا أَحنِ أَمجيِ السباحا ص41 ) ...ي  

سجم( ن(          جـسُنُي  اجِسن  جسونٌم ) ...عنِ بِضجي السفَلَبِثَ ف نِني42 ) ...س  

سجم( ن(          جـسُنُي  اجِسن  جسونٌم ) ... ِنجرنِِ ـإِذْ أَخجالس ن100 ) ...ي م  

03  ملْع  

  علم( م(      يُملَع    عالم  ملُعوم  ) ... يآتكْمح اهــنلْمع22 ) ...اـا و  

 علم( م(      لَمعُي   مالع ملُعوم  ) ... لْمٍ لِّملَذُو ع هإِنـواهنلَّم68 ) ...ا ع  

 علم( م(      لَمعُي   مالع ملُعوم  ) ... قفَوي وللْمٍ عي عـكُلِّ ذ76 ) ...م  

  12 امـــــــــــوع      

 ] : علفُ[ بناء * 

  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع  التواتر  املصدر
  ُليفْع  ُيفْعل  ُيفْعل

اسم 
  الفاعل

اسم 
  رقمها  اآليـــــــــــة  املفعول

  ال /لَعفَ  ال/ م  لَعفَ  ال/ م  لَعفَ
ـح01  ب  حبم( ب(      يحُب )شاذ(      حاب  محبوب  )...ش قَدفَهاــغاهرا لَنا إِنب30 ) ...ا ح  

ـح01  نز    ال( نَزِح(      يحُنز يٌنُزح نٌازِح   -  ) ... نِيزحثِّي وكُو با أَشم86 ) ...قَالَ إِن  

03  مكْـح  

كَحم( م(          يُمُـكح  حاكم  محكوم  ) ... كْمح اهنيلْمــآتع22 ) ...اـًا و  

كَحم( م(          كـحُمُي حاكم  حكومم ).. ْكالْح ــإِنأَالَّ م رأَم لّه40 ) ..إِالَّ ل  

كَحم( م(          كـحُمُي حاكم  حكومم ) ...كْ إِنلّــالْحإِالَّ ل ــم67 ) ...ه  

ـس03  ءو  م( اَءس(          اٌء  ُوءُـسيس موٌءـس  )...ا هنع رِفصناءلشالْفَحوَء و24  ) ...لس  



  

  
  
 

م( اَءس(          اٌء  ُوءُـسيس موٌءـس  )...اءزا جم كلبِأَه ادأَر نًءا مو25 ) ...س  

م( اَءس(          ُوءُـسي  اٌءس  موٌءـس  )..هلَيا عنملا عم لّهل اشوٍء حن س51 )..م  

ـض01  ر  ضرم( ر(          يضر  ضار  مضرور  )..ةاعا بِبِضجِئْنو را الضلَنأَها ونس88 )..م  

  07 امـــــــــــوع  

  ] : فَعلْ[ بناء * 

  التواتر  املصدر
  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع

  ُليفْع  ُيفْعل  ُيفْعل
اسم 
  الفاعل

اسم 
  رقمها  اآليـــــــــــة  املفعول

  ال/ لَفَع  ال/م علَفَ  ال/ م فَعلَ
حر01  ض  حرال( ض(      يُضرِح      -  -  )فْتا اُتضركُونَ حى تتح فوسي ذْكُر85 ) ت  

  02  صصقَ
  03 )..نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ (  صوصقْم  ُاصقَ ُصـُقي         )م( صصقَ

  111  ) ...رةٌـهِم عبـلَقَد كَانَ في قَصص (  صوصقْم  ُصاقَ ُصـُقي          )م( صصقَ

  03 امـــــــــــوع  

  ] : فَعلْ[بناء* 

  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع  التواتر  املصدر
  ُليفْع  ُيفْعل  ُيفْعل

اسم 
  الفاعل

اسم 
  رقمها  اآليـــــــــــة  املفعول

  ال /لَعفَ  ال/ م  لَعفَ  ال/ م  لَعفَ
  18 ) ...وجآؤوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ (  وبذُكْم  باذكَ      بذكْي      )م( بذَكَ  01  بذكَ

  ] :علْفُ[ بناء  *
  هارقم  اآليـــــــــــةاسم اسم   ُليفْع  ُيفْعل  ُيفْعل  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع  التواتر  املصدر



  

  
  
 

  املفعول  الفاعل  ال /لَعفَ  ال/ فَعلَ م  ال/ فَعلَ م
  111 ) ..وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ. ..(  يدهم   ياده      يدهي      )م(ى ده  01  ىدُـه

  ] : فَعالْ[ بناء  *

  واترالت  املصدر
  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع

فْيُلع  فْيُلع  فْيعلاسم الفا  ُلع  
اسم 
  املفعول

  رقمها  ةـــــــــــاآلي
  ال /لَعفَ  ال/ م  لَعفَ  ال/م لَعفَ

ج04  اْءز  

جم(ى ز(      يازِي    يزِجج مُزجو  )...اءزا جم كلبِأَه ادأَر نًءا مو25 ) ...س  

جم(ى ز(      زِيجازِي   يج مُزجو  ) ... ِإ هآؤزا جفَمبِنيكَاذ م74 ) ...ن كُنت  

جم(ى ز(      زِيجازِي   يج مُزجو  )هلحي رف جِدن وم هآؤز75 ) ...قَالُواْ ج  

جم(ى ز(      زِيجازِ   ييج مُزجو  )... جن كـــكَذَلنيم75 ) زِي الظَّال  

جه02  )اسم م(از  
-  -  -  -  -  -  -  -  )... لَمقَالَو مازِههم بِجهزه59 ) ... ا ج  

-  -  -  -  -  -  -  -  ) ... هم بِجهزها جــفَلَمم70 ) ...ازِه  

03  لْالَض  

ال(لَّض(      يُلّض  يُلّض    الٌّض  -  ) ... ا لَفانبِنيـِإِنَّ أَبالَلٍ م08 ) ... ي ض  

ال(لَّض(      يُلّض  يُلّض    الٌّض  -  ) ... ِبالَلٍ مي ضا فاهرا لَن30 ) ...نيٍُ ـإِن  

ال(لَّض(      يُلّض  يُلّض    الٌّض  -  ) ...ِميالْقَد كالَلي ضلَف كإِن اللّه95 ) ...ت  

ذَعاسم  اب
  02  )م(

-  -  -  -  -  -  -  -  ).. جســأَن ييمأَل ذَابع أَو 25 ) ...ن  

-  -  -  -  -  -  -  -  )..ذَابِ اللّهع نةٌ ميغَاش مهيأْت107 ) ..أَن ت  

متج. ..(  -  -  -  -  -  -  -  -  01  )اسم م(اعو مهاعتواْ محا فَتلَمواْـَو65 ) ..د  



  

  
  
 

  12 امـــــــــــوع  

   ] : فعالْ[بناء * 

  واترالت  املصدر
  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع

فْيُلع  فْيُلع  فْيُلع  
اسم 
  الفاعل

  رقمها  ةـــــــــــاآلي  اسم املفعول
  ال /لَعفَ  ال/ م  لَعفَ  ال/ م  لَعفَ

كتاسم م(اب(  01            كْيكَ  ُبتاتب  كْمتوب  )...ِبِنيابِ الْمتالْك اتآي لْك01 ) ...الر ت  

  ] : فَعيلْ[بناء  *

  التواتر  املصدر
  يف املاضي واملضارع صيغة الفعل

  ُليفْع  ُيفْعل  ُيفْعل
اسم 
  الفاعل

  رقمها  اآليـــــــــــة  اسم املفعول
  ال /لَعفَ  ال/ م  لَعفَ  ال/ م  لَعفَ

  111 ) ..ثًا يفْترىـــكَانَ حدي ما. ..(  -                01  )  اسم م(حديثْ

  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
 

  : دالالت أبنية املصدر : ثالثا 
  : واحق وائد واللّن الزداللة املصدر الثالثي ارد م )1

يوسف                         ة  يف سور لثّالثي  ا ملصدر  ا بنية  أل ترصدنا  خالل  لسالم    –من  ا بناء      –عليه  نّ  أ لنا  يتضح 
مصدرا خمتلفة األفعال،ويعود سبب             )   32( هو أكثر األبنية تواترا،إذ ورد عليه اثنان وثالثون                         ] فَعل [ 

ابن   " يقول   . تح عن غريه   لبىن تلفّظا،فهو ثالثي مفتوح الفاء،واللّغة تستخف الف                  ف ا كثرا إىل أنه أخ        
ّم استغنوا باملفتوح عن املكسور خلفّة الفّتح «" :جين1( »وأرى أ( .  
وهو غائب     ) ابيغَ  ُيبغي  ابغَ(من الفعل قفهو مشتأوىل دراستنا،"بيالغ"وسيكون املصدر املتمثّل يف    

ب كلّ  الشك والغي     :  بالغي « -اللّسان –اء ال يتعدى بنفسه،وقد جاء يفملعتلة الوسط باليمن األلفاظ ا
لر   اب بطن،وغَ    : عين األمر     اب عنك،وغَ     اب ما غَ    )2( » .... سافر أو بان      :   بيّغا،وت   يبغا وم  بيجل غَ  ا

فة عن داللة التستر،واخلفاء مع             يف مواطنه املختل      " بالغي  " والغيب هو املستتر غري املرئي،وقد عبر املصدر      
،عبر عن خفاء  وتستر        ) 3( …)ذَلك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ          (اختالف سياقاته،ففي قوله عز وجلّ           

على اعتبار أنّ قائل هذه العبارة هي امرأة العزيز،وقد أرادت ذه العبارة أنه                                        –عليه السالم     –فيوس 
       . فإنها ال ميكنها االفتراء عليه رغري حاض –ه السالمعلي –ومهما كان يوسف

يدلّ  " بيالغ  " صدر فإنّ امل    –عليه السالم     –وإذا نظرنا إليه من وجهة أنّ قائل هذه العبارة هو يوسف                           
مل خين العزيز يف حرمته           أراد أنّ يقر أمام اجلميع بأنه               –عليه السالم     –على تستر العزيز أي أنّ يوسف          

  عن عينه،أو وهو غائب عين خفي عن عيين              وأنا غائب عنه خفي       « ":  الزخمشري    " يقول   .    ناء غيابه   أث  
  .  )4(»...يب وهو اخلفاء ،واالستتار جيوز أنّ يكون ظرفا أي مبكان الغو

فلم خيرج   ، ) 5( )افظني وما شهِدنا إِالَّ بِما علمنا وما كُنا للْغيبِ ح            ... (أما وروده يف قوله عز وجلّ                
عندما ذهبوا إىل االكتيال مل             –عليه السالم     –ا عن معىن األمر املخفي، ذلك أنّ  إخوة يوسف                 أيض  

اع يف رحل أحد إخوم           ليت جرت هلم؛من وضع الصو         يعلموا ما سيحدث هلم ،فكلّ تلك األحداث ا              

                                                
1  (22ص /  1ج / املنصف  شرح : ابن جين  . 
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كانت كلّها أمورا خمفية عنهم           رقة،وعدم االكتيال هلم إالّ بشرط جميئهم بأحد إخوم                     مته بالس   و 
ـَرق بالصحة ؟ أم              : يبما كنا للغ   « :بصدد تأكيد هذا املعىن "خمشريالز"يقول لألمر اخلفي حافظني،أَس

لْغيبِ         (أما بالنسبة لوروده يف قوله عز وجلّ              ،  ) 1( » س الصاع يف رحله و مل يشعر؟             ُد  ذَلك من أَنباء ا
كإِلَي يهوحه تعلّق باملستتر منفإ،)2(…)نة يوسف:نالمعليه ا–أحداث قصيب حممد     –لسسبة إىل النبالن–

وسلّم     عليه  هللا  لز  " يقول  –صلّى ا أ    « ":  ري خمش ا لك         نّ  واملعىن  حيصل  غيب مل  لنبأ  من جهة     هذا ا إالّ 
      .  )3(»هم أخاهم يف البئرؤحي؛ ألنك مل حتضر لبين يعقوب حني أمجعوا أمرهم  وهو إلقاالو
ي فسم "ابغَ"يب ما غاب عن علم الناس، وأصله مصدروالغ«:قائال" الطاهر بن عاشور"ويضيف    

 واملالحظ أنه ال خالف بني املفسرين يف مسألة مصدرية اللّفظ هوكلّ.)4(»به الشيء الذي ال يشاهد 
  .ية استتر عن اإلنسان من أمور معنوية أو مادوما خفي 

الوارد يف قوله          " دأْب     " املصدر     ] فَعل [ فعل الثّالثي ارد الوارد على بناء              ومن بني مناذج مصادر ال               
 ةلغة هو العاد      ُ، فالدأْب     ) 5( …)فَذَروه في سنبله       قَالَ تزرعونَ سبع سنِني دأَبا فَما حصدتم            (عز وجلّ   

لطّاهر بن عاشور      " ويفسر  ، ) 6( » ... رم واألَ    نُ أْ،والش    ةُم ز الَواملُ    ةُ اد الع   الدأب    «   -اللّسان    -والشأن،ويف        " ا
يف شرحه   فسري مع هذا الت     " القرطيب   " ،ويتفق   ) 7( » ... ا هيلَع  ار  رمتس،واال    ةُ اد الع  :  بو الدأْ«: اللّفظ فيقول

ألنّ   مصدر على غري املصدر       وهو    ةًعابِ تتوم   ةًيال  وتأي م   « :   صدر معتمدا يف ذلك على أقوال العلماء              للم 
معىن تزرعون تأَدكعادتكم يف الز ونَب    راعة سبع سنني،وقيل هو حال أي د  بِائوقيل صفة لسبع سنني    ، ني

 أي د  ائا بتحريك اهلمزة        : ،وحكى أبو حامت عن يعقوب          ةًبأَبوكذا روى حفص عن عاصم،ومها لغتان             ، د 
: ول اآلخر    أهل اللّغة إالّ دأَب والق             عرف وال ي   : قال النحاس      . إنه من دئب  :وفيه قوالن، قول أيب حامت 

                                                
1  (اف: خمشري الز495ص /  2ج /  الكش  .  
  .  102: اآلية )  2
3  (ابق: خمشري الز507ص /  املصدر الس  .  
  .  60ص /  13ج /التحرير و التنوير : الطاهر بن عاشور )  4
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 »ه حاء،قال وكذلك كلّ       إنك ألنّ فيه حرفا من حروف احللق،قاله الفرله وسكّن ثانيه      حرف فت    رح أو
ادة  ،،أو خاء أوحاء، إذا كان ثانيه مهزة،أو هاء،أو عينا،أو غينا فتثقيله جائز1(»وأصله الع(.   

                   ضح أنّ سياق املصدر أوجب عليه أنْ يكون داالّ                   اب إذن ومن خالل اآلراء السادة   على الع    قة ، يت
إذ  در داللة سنني اخلصب والترف           كما يستخلص من هذا املص       ة سبع سنني،  ديف الزراعة مل    االستمرارو

مع أنّ الفعل      ] فَعل [ ، غري أنّ هذا املصدر ورد على وزن                كة واالجتهاد والكد لدليل على ذل             ما الزراع      
تح  م املفسرين على جواز وروده بالسكون أو الف              وبا قياسا،وقد اتفق معظُيأيت مصدره دؤ )أَبد(الالّزم
خمش   " يقول    لز ون اهلمزة و حتريكها،ومها مصدرا دأَب يف                  ـا بسك أْب  د « : مؤكّدا هذا املعىن        "  ري ـا
لعمل    ق   " بينما يفصح  ، ) 2( » ا لس            " تيبةابن  و  عن أمر آخر ليعترب جواز ا ئد    كون  لفتح عا إىل اختالف      ا ا 

الثة فيه   يف باب ما جاء منه ذوات الث             " وهناك من تفتح،يقول          ناللّغات،إذ هناك من القبائل من تسك              
   )3(» ُوالدأَب ُوالدأْب« : "لغتان
  "دأْبا   " دره  مص ه،ألنّ عينه حرف حلق، و         فتحت عني مضارع"ُبأَدي بأَد"وخنلص يف األخري إىل أنّ     

ا على االختالف،وال يعود هذا االختالف إىل عدم إحكام القّاعدة اللّغوية العربية وإمنّا                  وبُدؤ"و "دأَبا"و
  .يعود إىل براعة اللّغة العربية يف تنوع أبنيتها، وقد ساهم هذا التنوع يف ثراء اللّغة وغناها 

ففعله     مرتني بنفس الداللة       املتواتر يف السورة          "  صبر" أيضا   ] فَعل [ ومن بني املصادر الواردة على بناء         
ألمر منه اص       رابِ فهو ص ) ربص( األصلي   حلّبس من ص   : لغة   رب،والص     ربِ،وا نفسي على الشيء إذا         ُت ربا

مي ،وس   سباحلَ   رٍب،وأصل الص     عِ زاجلَّ   نِع  سِفْالنّ   سبح  ربالص  « -اللّسان    –حبستها عنه كما هو ممثل يف
   وم صلص ح    ا ملا  ربا من  لن   سِبفيه  ب           سِفْا ا لشر ا و م  لطّعا ا لنِ    عن  ا ح  و يف سياق          ) 4( » كا به  د  ا ملر ا و ،

قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم        (،وقوله أيضا)5() الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ فَصبر جميلٌ واللّه...(اآليتني
،وقد تعلّق األول بكظم          املصائب دون جزع         كظم الغّيظ، و حتمل      ، ) 6( …)أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ       
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"  القرطيب   " يقول   .  ئب ليوسف  عندما عاد أبناؤه وأخربوه حبادثة أكل الذّ                    –عليه السالم     –غيظ يعقوب   
»والصباجلَ ريلُم هو الذي ال جزع كْفيه، وال شعليه  –ويتعلّق الثّاين بكظم غيظ يعقوب         . ) 1(»... ى و

  اآلخر  هـوإخبارهم إياه بفقدام البن –عليه السالم –أبنائه من عند يوسفأيضا أثناء عودة  –السالم
معىن هذا    بشأن  " القرطيب   " يقول  . على ذلك     قدان وكأنه اعتاد        صغر،ويف هذا أيضا تسليم بأمر الف            األ  

  . )2(»أي ال أشكو ذلك إىل أحد «: املصدر
فس عن الشئ مقترن     السياقية، إذ حبس الن         الداللة    واملالحظ أنّ للداللة املعجمية عالقة وطيدة ب                     

                            لها ما يعترضها من مصائب وكروب، ويف هذا احلبس امتثال ألمر اهللا عزة حتمبوجوب    وجلّ   بشد
 الذي ال شكوى     هو الصرب   و « : مؤكّدا هذه الداللة          " عمر حممد باحاذق       " يقول   .  الصرب عند الشدائد        

 –عليه الصالةوالسالم        –الصرب والتسليم، ولذا ملّا سئل النيب             فيه إىل اخللق وال جزع من مقادير اهللا،بل                 
أتشكوا إىل     : طول الزمان وكثرة األحزان أوحى اهللا إليه                       : عن سبب سقوط حاجبيه على عينيه قال         

  . )3(»غريي ؟ فقال يا رب خطيئة فاغفر يل 
ملتواتر يف السورة أربع مرات              ا " رج أَ " ] فَعل [ اردة أيضا يف السورة على بناء              ومن بني املصادر الو             

مفعول واألمر        ور ج أْ،وم   رجِ ،ومنه آَ    ) أَجرا    ُ  ُره يأْج   ُأَجره   ( بداللة اجلزاء والثّواب، فهو مأخوذ من الفعل                    
هأَأْجه ُرُوأَأْجِر واب  لى العمل،واجلمع أجور،واألجر الثزاء عاألجر اجل«-اللّسان–ى إىل واحد، ويفيتعد

اهللا   كاب ثَ اهللا أي أَ      ؤاجرةً،وَآجرك        إِيجارا وم       ُؤجِره   ي  ه رجِ وآَ    ، ور ج أْجرا،فهو م     أ  ُه ُرأْج ي   وأجر اململوك      
   زاء يوسف   بثواب وج     " رج أَ " ،إذ تعلّق املصدر       ) 5( )الْمحِسنِني    والَ نضيع أَجر     ...   (يقول عز امسه     .   ) 4( » 
لد   -عليه السالم    – صرف فيما يشاء وما       منحه امللك مما خيول له حق الت          يف  زاء  ومتثّل ذلك اجل      نيا،  يف ا

ارتبط املصدر      فقد  ، ) 6( )يتقُونَ    ولَأَجر اآلخرة خير لِّلَّذين آمنواْ وكَانواْ             (يشاء،أما بالنسبة لقوله عز وجلّ
آلخرة                    لق  " يقول   . يف هذا املقام باجلزاء العظيم يف ا ما نعطيه يف   أي   « : مؤكدا على هذا األمر         " رطيب ا
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اآلخرة خري وأكثر مما أعطيناه يف الدنيا ألنّ أجر اآلخرة دائم،وأجر الدنيا ينقطع،وظاهر اآلية العموم                                              
وما تسأَلُهم علَيه من أَجرٍ إِنْ هو إِالَّ             (يف قوله عز وجلّ     "  رج أَ " وقد دل املصدر       ، ) 1( » يف كلّ مؤمن متق      

كْرني ذالَمخمشري"ن معىن املنفعة واخلري، وقد أومأ ع،)2()لِّلْععلى ما « :  إىل هذا يف قوله" الز  
  .جزاء اآلخرة  وما هذه املنفعة إالّ،)3(»رهم أنْ ينيلوك منفعة وجدوى حتدثهم به،وتذكّ

دالالت خمتلفة تبعا        ناردة يف السورة على هذا البناء أيضا و تعرب ع                     ومن بني مناذج املصادر الو                 
ور واألمر يف اللّغة         ر، وَآمر،ومأْم        م   ر، أو  ، أَأْمُراملأخوذ من الفعل أَمر يأْم"األمر"سياقاته مصدر الختالف

    أَمرا    ُه  ُريأْم   ُوأَمره    : ي األمر معروف نقيض النه         «   -اللّسان   –جاء يف   . هو الشأن أو احلادثة أوالفعل               
ه عز  ،وقد ورد هذا املصدر يف قول             ) 4( » ادثة،واجلمع أمور          احل  : وإِمارا و األمر واحد، األمور،واألمر                       

من قبل   –عليه السالم    –فليوس  ث على ما حد    ،داالّ    ) 5( )... وأَوحينآ إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم هذَا        ...(وجلّ
                     جلب لطّاهر بن عاشور      " يقول   . إخوته؛ أي عملهم الدينء املتمثّل يف رميه يف ا  مه رِم أَومعىن بِ   « : " ا

  .  )6(» ظيم يف اإلساءة بفعلهم الع
  )7( … )لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ          قَالَ بلْ سولَت    ... (أما بالنسبة لوروده يف قوله عز وجلّ                  

": اهر بن عاشور    الط "يقول.ئبفقد ارتبط أيضا بفعلهم املشني،وهو رميه يف اجلب،و ادعائهم بأكله الذّ
 من قتل  –عليه السالم    -حيتمل عدة أشياء مما ميكن أنْ يؤذوا به يوسف               "  أمر  " اإلام الذي يف كلمة          و « 
يف قوله   " رم أَ " ،ومل خيرج املصدر        ) 8( » هويل مرا للت    ما فعلوه وتنكري أ      مل يعلم تعيني    تغريب ألنه      بيع أو     أو  

 –   عن الفعل املتعلّق برمي يوسف     ،)9()هم يمكُرونَأَجمعواْ أَمرهم و وما كُنت لَديهِم إِذْ...(عز وجلّ
– المعليه الس– وجلّ         ،يف اجلب سبة لوروده يف قوله عزا بالناللّه   ... (أمو             أَكْثَر نلَكو رِهلَى أَمع بغَال
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يقدره ألي كائن        وما   –عليه السالم     –ل فيما قدره اهللا عز وجلّ ليوسف        فقد متثّ  )1() الناسِ الَ يعلَمونَ
يئ،بل هو    اهلّاء راجعة إىل اهللا تعاىل ؛ أي ال يغلب اهللا ش                   «  : بشأن هذا املعىن       " القرطيب   " كائن يقول     

ع إىل يوسف أي اهللا غالب          ـيريده أنْ يقول له كن فيكون ،وقيل ترج                 الب على أمر نفسه فيما      الغ  
  رـعلى أم

  .) 2(»يد كائد ال يصل إليه ك وال يكله إىل غريه حىت يوسف يدبره و حيوطه
  : وبعد حتليلنا لبعض مصادر هذا البناء خنلص إىل ما يلي 

  : أنّ صيغ مصادر هذه األفعال جاءت على أبنية خمتلفة ، وهي على النحو التايل  -
  : وقد ورد على هذا البناء أربعة مصادر دون حساب املكررة : ] ُيفْعل –فَعلَ [*    )أ

  .وعددها مثانية مصادر :  ُ]ليفْع –فَعلَ [*     
  .وعددها ثالثة مصادر :  ُ]يفْعل –فَعلَ [*     
  .ومل يرد عليها أي مصدر :  ُ]يفْعل –فَعلَ [ )*ب

     *]لَ فَع– فْعو ورد عليها مصدر واحد :  ]ُلي  .  
ليت جاءت على كل صيغة                        ة الغالبة    يغمن هذه الصيغ نلحظ بأنّ الص           ومن خالل عدد املصادر ا
وهذا يؤكّد على تنوع هذه          ] ُيفْعل  –فَعلَ [ مث  ] ُيفْعل  –فَعلَ [ مث  ] ُيفْعل  –فَعلَ [ مث  ] ُليفْع  –فَعلَ [  هي  

  . ]فَعل[الصيغ للصيغة املصدرية 
كانت املتعدية أكثر من الالّزمة،وقد وافق هذا ما                        صيغ هذه األفعال جاءت متعدية والزمة ، وإن                     -

  .  )3(» اسا ذا البناء من املتعدي، وجعله قيمن غلبة ورود املصادر على ه«: ه النحاة ذهب إلي
وجتدر اإلشارة إىل أنه من األفعال الالّزمة ما ال يتم معناه إال بواسطة،ومن هذا املنطلق أوردنا له                                               

  .اسم املفعول على سبيل املتعدي بنفسه 
حد عشر فعال    أ ة لصحيح ة وسقيمة،حيث بلغ عدد ا       صحيحهذه الصيغة املصدرية جاءت             أفعال    -

  .بينما بلغ عدد املعتلّة ثالثة أفعال 
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ليت جاءت مفتوحة العني يف امل             أفعال املصادر        - حل     اضي،وعينها حرف م      ا لق جاءت يف    ن حروف ا
اختصاص الفتح يف املضارع حبروف             « إليه النحاة من       باملضارع مفتوحة العني، وقد وافق هذا ما ذه                   

  . )1(» لقاحل
"  السيوطي   " يقول   . ] ُيفْعل [ وحقّه أنْ يكون من باب          ] ُلويفْع   ُيفْعل [ من باب   )  فَضلَ  (  ورود الفعل       -
  استغنوا كان األجود فَضلَ اّ،فإنه ملُلإالّ فَضلَ الشيء يفْض]ُيفْعل[فمستقبله على ]فَعلَ[وما كان على«

  .   )2(» مبستقبله عن مستقبل فَضلَ 
  لكنه مل يرد يف حقيقة األمر حبسب عدد حروف فعله]فَعل[قد ورد يف السورة مصدر على بناءل -

  .وميكن تصنيفه ضمن أمساء املصادر " قاحلَ"وهو
لر   ] فَعل [ يف السورة على بناء        " بن الذَّ  " ورد مصدر      - خذ من    أ غم من أن فعله غري ثالثي،إذ              على ا

  . ]إِفْعالْ[نه من املفروض أن يكون على بناء اعدة فإوعند تطبيق الق) بنذْأَ(الفعل
مع إضافة بعض املعاين         وافقت دالالت املصادر املدروسة،وهي يف سياقاا املختلفة دالالا املعجمية                   -

  .هلا 
ا بسكون  أْب  د « ": الزخمشري    "كماورد يف قول تح والسكونالف:بقراءتني خمتلفتني "الدأْب"ورود مصدر -

ويرجع بعض النحويني سبب ذلك إىل احتوائه على          )3(»ها،ومها مصدرا دأَب يف العمل اهلمزة و حتريك
حللق          لنحويني يقولون كلّ               « ": ابن درستويه      " يقول  . حرف من حروف ا ما كان    أهل اللّغة وأكثر ا

ويقول   ،  ) 4( » ُوالنهر    ُ،والنهر    ُ،والشعر    الشعر  : تح حنو  الثّاين فيه حرف حلق جاز فيه التسكني والف     احلرف 
"ّم يقيسونه ويقولون     «:أيضا "  ابن جينا ما كان ثانيه حرفا من حروف احللق فإإ فأم  ك ن شئت فحر

سبب ذلك   " ابن قتيبة    " ،بيمنا يرجع    ) 5( » وجيعلون األمر يف ذلك مردودا إىل املتكلّم                   ، وإن شئت فسكّن    
   .)6(»غاتاختالف اللّ «إىل
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  . )1(»املَصدر:،والدأَب  االسم: الدأْب  آخرون«بينما يرى 
 ةحد عشر  أ ني للمصادر الواردة على هذا البناء أّا وردت                      يتضح من خالل اجلدول املب          ]:  فعل [ بناء  
 ل لفظ ن             مركَ ذَ : وذ من الفعل     املأخ   " ركْ الذَّ  "  رض له هو  تعة بدالالت كثيفة،وأور  أُذْكُ    ُركُ ذْي،وذَ  ، ر  اكر  
  كُ ذْوم لذّكْ    .   ور حل   : غة يف اللّ    روا لثَ  و  ف روالش    ظُفْهو ا لطَّ    ركْوالش    اءُ ع الد    و  اءُ نا       كما جاء يف    ةُاع وا
كْ     ه ركُ ذْت  ءِ يشلل  ظُفْاحل  :   رالذَّكْ   «   -اللّسان   – كْ   ،و  ان الشيُء  يجرِي على اللّس        : أيضا     ر،والذَّ  يرج   رالذَّ

  يءِ الش   على لانِ سكْ    ،  كّوالداء   ، وقال الف      رِذَّكْ لغة يف ال     رالذَّكْ   : رر  كَ ا ذَ مر تبِ  هلانِ سظْ وأَ   كهر تكْ     ه  ر،والذَّ
الصيوالثَ تالذَّكْ:  "هابن سيد "،اُءنر الصييكون يف اخلَ ترِي    والذَّكْ     رِوالش،ر   الشر رتيل      فه   (،ويف التإِن ُو 

      كمقَولو لَك كْرلَذ(      أي القرآن شر كْ       ل  ف  لِلَامل   عضالدين وو      يلُصفْالذي فيه ت      تاب الك   رك وهلم،والذَّ
  رالذَّكْ و ركْالش ركْ،والذَّ اُءالدع ركْوالذَ ،يحبِسالت رعليه،والذَّكْ اُءنالثَإليه و اُءعهللا والد ةُالصالَ روالذَّكْ

قائال أنه     ) 3( )لِّلْعالَمني    إِنْ هو إِالَّ ذكْر         (وله عز امسه   اللّفظة يف ق    "  خمشري  الز  " وقد فسر    . ) 2( » ...   ةُاع الطَّ  
وما حتتويه من عرب وأهداف ما هي إالّ     –عليه السالم –فقصة يوسف ،)4(»اهللا للعاملني عامة  عظة من«

  .إالّ عظة جيب على كلّ مؤمن أنْ يقتدي بأخالقها و عربها 
وم،فإنه ورد يف السورة ثالث              اعلَم،عالم ومعلُ        ُعلم  يعلَم  : املأخوذ من      " ملْالع  " أما بالنسبة للمصدر           

 )5( …)ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْما وعلْما           (مرات بدالالت خمتلفة،إذ كانت داللته يف قوله عز وجلّ                     
لرؤى كما جاء يف تفسري                ممثّ  لطّا  " لة يف قدرته على تعبري ا ا للنوعية أو    ملْكري ع وتن  « ": هر بن عاشور    ا

والعلم علم الدين، وقيل           « : هذا املعىن قائال      " القرطيب   " ويوافق    . ) 6( » ... للتعظيم ، واملراد علم تعبري الرؤيا     
  .)7(»علم الرؤيا 
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   . )1(»والفقه النبوة«:داللة أخرى يف قوله "عمر حممد باحاذق"ويضيف 
آلية نبو          –عليه السالم    –وخنلص من كلّ هذا أنّ علم يوسف                هه يف ته وتفقّ   قد قصد به يف هذه ا

وإِنه لَذُو علْمٍ لِّما        ...   (أما ورود هذا املصدر يف قوله عز امسه                .  الدين وحسن معرفته بتفسري الرؤى             
  اهنلَّمة بيعقوب           ) 2( )... عالم     –،واملتعلّق هذه املرين،وعلمه          فلم خيرج عن معىن     –عليه السفقه يف الدالت 
ة بعدما أمر أبناءه ونصحهم بأنْ ال يدخلوا                ته وخاص   ل نبو على سبي آلخر بأمور جيهلها اآلخرون            هو ا  

   )3()كُلِّ ذي علْمٍ عليم وفَوق...(أما بالنسبة لقوله.من باب واحد عسى أنْ يقع عليهم حسد وبغض 
يمل3()ع(   

لفاعل                           مفبالرغ    نه دلّ على اسم ا        ":ق عمر حممد باحاذ     " يقول   .  من وروده على بناء املصدر، إالّ أ
   . )4(»الغ وهو رب العاملنيمنه حىت ينتهي إىل ذي العلم  البفوق كلّ عامل من هو أعلم «

مع العلم أنه اختلف حول ما إذا كان               " نجالسّ  "   ] فعل [ اردة على بناء        ومن بني مناذج املصادر الو                
ات حوله، إذ هناك من قرأ بالفتح،وهناك من قرأ                    مسا ؟ وذلك انطالقا من تعدد القراء               مصدرا ؟ أم ا       

،وما سبق ذكره أنّ        تح تستوجب أنّ يكون مصدرا على اعتبار أنّ فعله متعد                  فالقراءة بالف       .  بالكسر   
لعني يكون مصدره على وجه القي             الفعل املتعدي املفتو        سر بينما القراءة بالك        ، ] فَعل [ اس على بناء    ح ا

الّ          نْ يكون دا أ املك    تستوجب  وجه                       على  على  ملتعدي  ا لفعل  خوذ من ا مأ مصدر  ال يوجد  ان ألنه 
 قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مما يدعوننِي              (بشأن تفسري اآلية      " اهر بن عاشور    الط  " يقول  . السماع بكسره 

  هلَي . إِ السّ       « و  ) 5(   ).. جلمهور  أ ا أ        نجقر لسني،وقر على معىن         " يعقوب  " ه بكسر ا لسني  وحده بفتح ا
اتفق   «  )7()...ودخلَ معه السجن فَتيانَ(ويقول يف موطن آخر عند تفسريه لقوله عز امسه. )6(»ملصدرا

خول ال يناسب أنْ      فيه، ألنّ الد      نجسيت الذي يا مبعىن البهن نِجقراء على كسر سني السّاتفق مجيع ال
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كما يقر   سر، بالك  " نِجالسّ  " من قرأ لفظة     رأي     ،وهذا يعين أنه يشاطر         ) 1( » يتعلّق إالّ باملكان ال باملصدر          
بالكّسر   "  نجالسّ  " فإنه ال يوافق قراءة لفظة           " للزخمشري   " أما بالنسبة     . ان و ليس مصدرا       بأنّ السّجن مك     

تح على اعتبار أنّ اللّفظة مصدر وليس مكانا،ويقول بشأن                    ،بل يوافق قراءة الف           على اعتبار أّا مكان        
   . )2(»تح على املصدربالف نجالس ئرِوقُ«: تفسري اآلية األوىل

 تح،وإذا اعترب مكانا فإنّ          ترب مصدرا،فإنّ قراءته تكون بالف              ، يتضح لنا أنه إذا اع           قومن كلّ ما سب        
والسجن هو احلبس، فيقرأ فتحا على املصدر وكسرا على                   «":ابن فارس"يقول . سر قراءته تكون بالك

  : رض ألهم نتائج حتليل مصادر هذا البناء وفيما يلي ع،)3(»املوضع 
كان ضئيال،وقد أتت صيغ أفعاله على            ] فعل [ يتضح من خالل اجلدول أنّ ورود املصادر على بناء                         

  :النحو التايل 
  . وعددها لفظة واحدة : ]ُيفْعل -فَعلَ*[
  .ة وعددها لفظتان دون األخذ بعني االعتبار املكرر: ]ُليفْع –فَعلَ *[
  .وعددها لفظتان دون األخذ بعني االعتبار املكررة  :]ُيفْعل –فَعلَ *[

  . ]ُيفْعل –فَعلَ [مث]ُيفْعل –فَعلَ [و ]ُيفْعل –فَعلَ[وانطالقا من هذا فالصيغة الغالبة هي     
  .ها متعدية صيغة هذه األفعال جاءت كلّ -
  .ا صحيحة أيضا أفعال هذه الصيغة املصدرية جاءت كلّه -
وقع فيه اختالف هل هو مصدر؟ أم مكان ؟وقد                   " نِجالسّ  " بعض مصادر هذا البناء كما هو ممثّل يف - 

لقراءات،فالق                     لفعل املتعدي        راءة بالفتح تدلّ على أنه مصدر قي             أرجعوا ذلك إىل تعدد ا اسا على أنّ ا
اردة على      نرجعه إىل ضمن املصادر الو           ب أنْ  وبالتايل جي     ] فَعل [ العني يكون مصدره على بناء             املفتوح   

  .سر فتدلّ على املكان،وبالتايل جيب حذفه من بني الصيغ املصدرية أما القراءة بالك،]فَعل[بناء 
 )ذَكَر  ( على اعتبار أنّ فعله املتعدي           " كْر ذَ"اسه،إذ من املفروض أنْ يأيتخرج أيضا عن قي"ذكْر"املصدر -

  .قَتلَ قَتالً : مثل "ا ذَكْر"وبالتايل يكون مصدره 
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يف سورة يوسف                             ]: علفُ [ بناء   وردت  رد  لثّالثي ا للفعل ا لصيغ املصدرية  من بني ا عليه  –واحدة 
      . بشكل ضئيل أيضا مقارنة مع البناء األول، وقد بلغ عدد املصادر اليت شاكلتها مثانية ألفاظ –السالم

دالالته يف السورة هو           ع ض لدراسته ونتب      هذا البناء نتعر       وأول مصدر من بني املصادر الواردة على                  
ًءا ،وأصله       س ُء وساَء يس  : املأخوذ من الفعل       "  ء والس  " مصدر   كت الو     : وَء حترواو،وهي عني الكلمة         س

             سيئَّ  ومقُ  وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا وهو سوء يف اللّغة        . ول  وء كمبح وقد ورد يف     هو الق   : والس    
اًء ،ومس   وًءا،وسواًء،وسواَءةً،وسوايةً،ومساَءةً  ومسايةً                        وس ، ،سوًءا    ُه  ُوء ، يس  ُمن ساَءه   «   -اللّسان    -

                        لس السم ا وا نقيض سره، ،وهو  ما يكره فعل به  ا  إذ ئيةً  ء ومسا ُو  وس،َءه        ؤ أي سا لرجل  اه      ُت ا مارء
،ورجل     حسوًءا إذا قَب    ُوءيء يسساَء الش:الزم وجماوِز تقول ل واستاَء مبعىن ساَء،وقال اللّيث هو فع،مني

يف " سيبويه  " وذكر   .)1(»الفجور واملنكر  ُوءال أفعل هلا، والس ،وقيل هي فَعالَءَآَءح واألنثى سوأَسوأٌ قبي
ليت تكون أفعاهلا ثالثي            باب عقده      ًءا   سُه ؤت ا س وقالو   « : ة معتلّة العني بالواو أو الياء فقال               للمصادر ا و

  .)2(»الً وهو شاغلغشُه شغلْت:عالً،كما قالوا ره فُوًءا تقديوتا،وساَءنِي سقُ هتوقُ
خلاصة                       وقد ورد هذا املصدر يف السياق القرآين داالّ                           يف داللته العامة على فعل الزنا،ويف داللته ا

لّ الشهوات،وذلك انطالقا من اختالف املفسرين                   على بعض األفعال القبيحة كاخليانة والعقوبة وج                 
للّفظة       ا معىن  ل  ع      . حو ج  ذ كنمو جلّ        لىو و  عز قوله  لك  . (ذ . لسوَء         . ا  هنع  ف لنصرِ  كل كَذَ

 بالفعل القبيح املتمثّل يف خيانة           " وء الس  "  جل املفسرين على تفسري مصدر          ،إذ أمجع     ) 3( )... والْفَحشاء    
لز  "   يقول   . العزيز    لط  " ويؤكّد   ، ) 4( » يد من خيانة الس     « ": خمشري  ا  ُءووالس   « : هذا فيقول    " اهر بن عاشور    ا

 مع إضافة بعض االحتماالت له         " القرطيب   " وهو املعىن نفسه يؤكّده        ، ) 5( » ،وهو خيانة من ائتمنه        حيبِالقَ  
  ُءوالس وقيل،ىنَالزّ: اُءشحوالفَ،حيبِالقَ اُءالثَن:، وقيل السوُءةُراشاملب: اُءشح، والفَةُوهالش: ُءووالس«:قائال 
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  .  )1(»عقوبة امللك العزيز:  ُءوة، وقيل السشاحركوب الفَ: اُءشحوالفَ،خيانة صاحبه
           ضح من هذه التوء باخلي          ويتروا السهم فسا ورد نفس املصدر يف        نمانة والفحشاء بالزنا،بي          فاسري أن

  "مالّـحيي بن س"ولـا جاء يف قـال يف فعل الزنا كمممثّ موطن آخر مع اإلمجاع على تفسري واحد
لزنا     يعين  ءٌ وس« : ) ـه  200ت (  وجلّ        ، ) 2(   » ا  عز قوله  يف  . (وذلك  ء    .. ا زج هلك         ما  بِأَ  د ا أَر  نم 

لزنا   " فسري هو أنّ فعل السوء فعال كان حمصورا يف فعل               سبب هذا الت     ،ولعلّ   ) 3( …)سوًءا   الذي مل    " ا
يف هذا املقام ألّم كانوا قد خصوها من قبل بفعل الزنا والسوء                        " الفحشاء   " حيدث،وعدم ورود لفظة           

قُلْن  ... (ومل خيرج عن هذا املعىن أيضا يف قوله عز وجلّ على لسان خالئل امرأة العزيز                            . بفعل اخليانة     
      هلَيع إضايف               ) 4( …)من سوءٍ    حاش للّه ما علمنا  لنفي يدلّ على معىن  ،وهو نفي فعل      ،غري أنّ هذا ا

أُبرىُء نفِْسي إِنَّ         وما  (أما يف قوله عز وجلّ على لسان امرأة العزيز                  . املراودة الذي اّم به من قبل               
  ه  ـّاقه،فإنإىل سي أيضا بالنظر" الزنا "ورغم اختصاص هذا املصدر بفعل،)5()...ِالنفْس َألمارةٌ بِالسوء

  .قبيحة قد يشمل أيضا مجيع األفعال ال
م حكُ ُكْما أ ح ُم حكَم  يحكُ  : املأخوذ من      " م كْاحلُ  " مصدر  ] فُعل [ اردة على بناء       ومن بني املصادر الو             

   ماككُ   وححوم حلُ  « -اللّسان    –وقد جاء يف     .   وم حلكْمة    ُكْما وهو    ُوالفقْه    ُالعلْم   ُكْم،واحلُ    من العلْمِ    ُوا
  ه يف أمور الدين كما هو فقّوالت ياق القرآين مبعىن العلم والعقلوقد ورد يف الس ،)6(»...ضاء بالعدل الق

  هو 
 ةًمكْا وح  مكْح « ":الزخمشري"يقول.)7(…)ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْما وعلْما (ل يف قوله عز وجلّممثّ

  كْوحهو العلم بالعمل واجتناب ما جيهل فيه،وقيل                ةًم   كْحاس وفقها      ماهر بن   الط  " افق  ويو    ) 8( » ا بني الن
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حلُ   « :  فيقول  هذا املعىن     " عاشور   حل    مكْوا حقائق األشياء والعمل بالصاحل             ملْان وهو ع    فَ اد  رتم  ةُمكْوا
لنبوءة                  ها إنسانا متفقّ    –عليه السالم     –وبالفعل فقد كان يوسف       ، ) 1( » واجتناب ضده وأريد به هنا ا

يضا يف        . أمور الناس ومستقبلها         ادال،عارفا حباضر       حاكما ع   عاقال، يزن األمور مبقدارها               وقد ورد أ
إِالَّ للّه      إِن الْحكْم    (ف يف كلّ األموركما هو ممثّل يف قوله عز وجلّ               صروالت   موطن آخر بداللة العبادة            

اهواْ إِالَّ إِيدبعأَالَّ ت رأَم كذَل ينون الدلَمعاسِ الَ يالن أَكْثَر نلَكو مخمشري "يقول،)2) الْقَيدا داللة     مؤكّ  " الز
األمور     ف يف كلّ   صرالت  داللة    " اهر بن عاشور    الط  " ،ويضيف   ) 3( » ين  والد     يف أمر العبادة       « :   ادة  داللة العب     

فيما    إبطال جلميع التصرفات املزعومة آلهلتهم بأّا ال حكم هلا                    "  إِالَّ للّه     إِن الْحكْم    " ومجلة   « فيقول   
الْحكْم إِالَّ للّه علَيه توكَّلْت           إِن  ...   (وقد ورد يف قوله عز امسه          ، ) 4( »   زعموا أنه من حكمها و تصرفها    

  هلَيعكِّلُونَ        ووتكَّلِ الْموتالم    –أي ورغم نصح يعقوب        ، ) 6( » ضاء  األمر والق      « : عىن مب ، ) 5( )فَلْيعليه الس–
وء بيد اهللا عز      عرضهم ألي سألي سوء يبقى أمر ت خول من باب واحد كي ال يتعرضواأبناءه بعدم الد

  .وقضائه     وجلّ 
  ُبحب يح:وهو مأخوذ من الفعل"ب ح"أيضا مصدر ]فُعل[ومن بني املصادر الواردة على بناء 

   وقد جاء يف    . ه رنقيض الكُ   : ة واحلب يف اللّغ      . ب من أَحب    ححب و م  وب وم   ب وحاب ومحب     ح     
و احملبة      اد  د الوِ  :   بغض واحلُ   نقيض الب    باحلُ  « -اللّسان   –ويف    ، ) 7( » غض ضد الب  احلب   « -جممل اللّغة    -

به كأَ، سربالك ُوكذلك  احلواستحبحّب8(»...واالستحباب كاالستحسان، ه( .  
  وقَالَ  ...(ل يف قوله عز وجلّ شق و الغرام كما هو ممثَاملصدر يف الترتيل داال على العوقد ورد هذا 
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  . )1() ...فَتاها عن نفِْسه قَد شغفَها حبا امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد سوةٌ في الْمدينةنِ
  :يتضح لنا ما يلي  –عليه السالم –يف سورة يوسف]فُعل[ومن خالل تتبعنا للصيغة املصدرية     
  : وهي كما يلي ]ُيفْعل -فَعلَ[ين البناءجبميع أبواب الفعل الثّالثي إذ استث]عل فُ[ارتبطت صيغة  -

  .وقد ورد عليها مصدر واحد فقط : ُيفْعل                     
  .وقد ورد عليها ثالثة مصادر : ُلُيفْعـَ          فَعل  -

  .ومل يرد عليها أي مصدر : ُيفْعل                   
  . ألكرب عدد من املصادر ممثّال ]ُيفْعل[وذا فقد كان البناء 

  .و قد ورد عليه مصدر واحد فقط :  ُ]يفْعل -فَعل*[
]*لَفَع-فْعمصدر ]: ُلي ومل يرد عليه أي.  
كث       ] علفُ [ درية  ورد من أمثلة الصيغة املص           - لفعل      أفعال ترتبط بأ قد يكون   ) حب  ( ر من باب مثال ا

فقد يكون  )حزِنَ (وكذلك بالنسبة للفعل)  ُحبي( اس، وقد يكون مضارعهعلى القي) ُيحب( مضارعه
  ) .  ُنُيحز( أو)  ُيحزن( مضارعه

كما هو ممثّل يف املصدر                ] فُعل [ قد تكون بعض مصادر         - ن  ح " مرتبطة بفعلني جمرد ومزيد  فقد  " ز
من    رد    يكون  نَ  ( ا ملزيد       وقد   ) حزِ ا من  نَ   ( يكون  زح ملصدر       )   أَ ا من     " حب " ،وكذلك  يكون  فقد 

  . )أَحب(،وقد يكون من املزيد )حبب)ردا
  .أفعال مصادر هذا البناء وردت كلّها صحيحة  -
- زِنَ (ية ماعدا فعل واحد وهو الفعلأفعال مصادر هذا البناء وردت كلها متعدح (.  
  : باملعاين التالية  –عليه السالم –ارتبط هذا البناء يف سورة يوسف -
  . وءم ، سكْب ، حح:  حنو: قيم سلوكية ) أ

  . نزح:  حنو: قيم نفسية  ) ب
  هذا و حط واجلدبي معىن القن هذا املعىن كونه يؤدر ، وقد ضمض:  حنو )2(األدواء ونقيضها ) ج
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ي حتما إىل األمراض يؤد.  
بصورة   –الم عليه الس    –من الصيغ املصدرية الثّالثية اردة اليت وردت يف سورة يوسف                         ] : فَعلْ [ بناء  

نه مكون من ثالثة مقاطع                                           لبناء األول،وإذا نظرنا إىل هذا البناء فإننا جند أ ضئيلة أيضا مقارنة مع ا
ادة سبب يف عدم وروده يف           مبقطع صويت،ورمبا يكون هلذه الزي      ]فَعل[صوتية، وهو ذا يزيد عن البناء

  .ذكرنا سابقا،و إذا ثقل ندر وروده السورة بشكل كبري  ألنّ اللّفظ إذا خف كثر استعماله كما 
"    حرضا " وغريه من داللة هذا البناء على املرض والسقم فإنّ املصدر                        " سيبويه " وانطالقا مما ورد عند       

خيرج  ،مل   ) 1( )أَو تكُونَ من الْهالكني   قَالُواْ تاهللا تفْتأُ تذْكُر يوسف حتى تكُونَ حرضا (يف قوله عز وجلّ
: " اهر بن عاشور    الط  " يقول  . ن حول داللته املصدرية          الك انطالقا من اتفاق املفسري     عن معىن املرض واهل

ا ؛ ضررض املشفي على اهلالك وهو وصف باملصدر أي حىت تكون ح                    وحرضا مصدر هو شدة امل        « 
أي  ... « سم فيقول    قل واجلإىل معىن املرض ذهاب الع" القرطيب"، و يضيف)2(»أي باليا ال شعور لك 

              اس وجماهد دتالفا، وقال ابن عب فًن                      رِا من املرض وهو ما دون املوت،وقال قتادة ه اك   ا     ا ملضح :
    لياء د ث  با ء          داسفَ : ا ،حممد بن إسحاق       را ا لفر ال عقل لك،ا حلَ  : ا  لف   ض ارِ ا لعقل وكذا        ا وا جلسم  اسد ا

حلَ   نس            إىل أر     د الذي قد ر      ض راحلَ  : ض، ابن دريد        را لربيع بن أ لعظم        سابِ ي : ذل العمر،ا جللد على ا ا
ساد الف   ضِ روكلّها متقاربة،وأصل احلَ          ، اكًاله:ا،ابن األنباري باهذَ:ا من اهلم،وقال األخفش بائذَ:املؤرج 

وكلّ أقوال هؤالء العلماء تشري إىل داللة                   ، ) 3( » ... من احلزن أو العشق أو اهلرم               لالعق    يف اجلسم أو     
  .على اهلالك من شدة احلزن " ضِراحلَ"مصدر

فإنه   ، وصا،قَصا وقَصصا،قَاصا ومقْص         ُصقَص يقُ  : املأخوذ من الفعل        " صصالقَ  " أما بالنسبة للمصدر          
على وجهني يكون مصدرا         صصالقَ «":الزخمشري"يقول.االقتصاص  دلّ يف السياق القرآين على حسن

أ به واملخرب به،واملراد بأحسن              النبأ واخلرب يف معىن املنب         : مبعىن مفعول حنو     مبعىن االقتصاص، ويكون          
 صص املقصوص مبعناه حنن      أريد بالق      االقتصاص أنه اقتص على أبدع طريقة وأعجب أسلوب وإنْ                       

  مـكت واحلككان أحسنه ملا يتضمن العبـر والنمن األحاديث،وإمنّا  ُقَصعليك أحسن ما ي نقص
  ذيـصص ؟ قلت من قص أثره إذا تبعه ألنّ القلت مما اشتقاق الق ست يف غريها، فإنْوالعجائب لي 
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لَقَد كَانَ في    (أما بالنسبة لوروده يف قوله عز وجلّ.)1(»... ا فشيئاص احلديث يتبع ما حيفظ منه شيئيق
لْبابِ           َأل لي ا و عل     فقد يكون ا    ، ) 2( )... قَصصهِم عبرةٌ لِّأُ وليس مصدر  لق       سم  أنّ ا مجع  صص ى اعتبار 
هل إىل الرسل      : صص فيما يعود الضمري املتصل بالق           سر،ولقد اختلف     لقصة،وذلك على القراءة بالك             

سل،وينصره    الضمري يف قصصهم للر     «":الزخمشري"وإخوته؟ يقول-عليه السالم–كلّهم ؟ أم إىل يوسف
مؤكّدا  "القرطيب"ويقول )3(»ف وإخوتهوقيل هو راجع إىل يوس افة من قرأ يف قصصهِم بكسر الققراء

أو  ، أي يف قصة يوسف وأبيه و إخوته            « : و إخوته     -عليه السالم    –فأنّ املقصود بالقصص قصص يوس     
  . )4(»يف قصص األمم 

  :تتضح لنا بعض األمور  ]فَعلْ[وبعد هذا التحليل ملصادر البناء     
على   وقد اعتربت املصادر اليت وردت               ] ُليفْع  –فَعلَ  [ مأخوذة من باب        ] فَعلْ [ وردت مصادر البناء           -

على  ] ُيفْعل  –فَعلَ [ و ] ُليفْع –فَعلَ [ اء مصدر   قد ج  و « ": ويه سيب" يقول  . اسية هذا البناء مساعية وليست قي          
  . )5(»سرقا  ُها طَردا ،وسرق يسرِقُدُها حلَبا، وطَردها يطْربحلَبها يحلُ:، وذلك ]فَعلْ[
  .اردة على هذا البناء صحيحة، متعدية والزمة ت أفعال املصادر الوورد -
  : مبعاين ]فَعلْ[وردت الصيغة  -
  . كحرض:  املرض واهلالك* 
 *ص:  ع األحداثتتبكقَص .  
ح والسكون على      الذي قرئ بالفت       و " دأْب   " وقد ظهر ذلك يف املصدر         ] فَعل[مع ]فَعلْ[تشترك الصيغة -

  . اختالف اللّهجات
لة يف ط ممثّ السورة  إذ وردت مرة واحدة فق                ادرة يفمن الصيغ املصدرية الثّالثية اردة الن ]:فَعلْ[بناء 

وب، ومصدره على القياس كَذْبا              ُفهو كَاذب ومكْذ       ُكَذَب يكْذب    :املأخوذ من الفعل "كَذب "املصدر
با   : حنو   رض برجاء املصد      « ": سيبويه " يقول  . ض ،وذلك خنقَه           وقد  فَعلْ على  يضا  أ خنِقًا   ُه قُيخن   ُر 
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مساعي وليس     "بذكَ"درمن هنا فإنّ املص،)1(»وا به على فعال ؤكَذبا،و قالوا كذَابا جا ُوكَذَب يكْذب
ء                            قي  بنا على  بنفسه  يا  متعد يأيت  و ، بواسطة ء  لبنا ا ا  هذ على  ملتعدي  ا من  يأيت  و يقول  . ] فعالْ  [ اسيا 
ه كَذَبت  : ول،وذلك حنو       بعض مصادر ما ذكرنا على فعال،كما جاء على فَع                 جاء     وقد  «   ": هـسيبوي " 

  . )3(»نقيض الصدق االفتراء و«:ذب يف اللّغة هو والك. )2(»...كذَابا 
كَذَب أخاه كَذْبا وكَذبا وكذَابا،وليس ملكذوب                    «   -أساس البالغة      -وجاء يف    -اللّسان   -كما ورد يف
وكَذَّب به جعله        ُ،وتكذّب؛ تكّلف الكَّذب،وكَذَّبه             ُكَاذب  كَاذَبةً وكذَابا،والصدوق ال ي   م ُرأي،وكَاذَبه

كَذ               وهو  ، بِ لكَّذ با وصفه  نْ  بأ با  ذ وكُ          ُكَا ، ب ا كَذَّ و  ذ    وبكَي و ، بةٌ ز         ُذَ ا ا ومن  ، نٌ لَبن   : با  ُكَذَب 
،و                         تاقَة،وكَذَّبالن توكَذَب،بذَه،وكَذَّب،اقَةالن        وم،بناقة كَاذ          تبرالً بعدما ضائ؛رجعت حكَذَّب

الَتا احلوشنع بوكَذ،وما كَ: ُر،ركَسنطَأَالَ كَذَا،ما أَبأنْ فَع ر   ،وكَ  ذَّبيالس جِ      ُذَبإذا مل يُد     كتوكَذَب
نيع ماال:ك كتقَ أَريق4(» ُلَه ةَح(.  

مطابقا هلذا املعىن كما هو          رتيل الفتراء واالختالق،وقد ورد يف الت                  وهو ا   دق،  والكذب نقيض الص            
،فاالفتراء واالختالق تعلّقا بالدم الذي         )5(…)وجآؤوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ (ل يف قوله عز وجلّممثّ

ميص ما دم سخلة ذحبوها مث لطّخوا الق  إذ هو ليس دمه،وإن–عليه السالم–الذي لطخ به قميص يوسف
ل    « ": الطّاهر بن عاشور      " لك الدم كما ورد عند         بذ  دم بالكذب وصف باملصدر واملصدر هنا              ووصف ا

إذ هو دم      –عليه السالم    –مبعىن املفعول كاخلَلْقِ مبعىن املخلوق،أي مكذوب كونه ليس دم يوسف                       
يف قوله   " أبو حيان األندلسي        " ،وهو املعىن نفسه عبر عنه  )6(»جدي،فهو دم حقا،لكنه ليس الدم املزعوم 

هذا  :  روي أّم  أخذوا جديا أو سخلة فذحبوه ولطّخوا قميص يوسف بدمه،وقالوا ليعقوب                              « : قوله  
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قميص يوسف فأخذه ولطّخ به وجهه وبكى مث تأمله فلم ير خرقا وال ارتاب فاستدلّ بذلك على                                  
     .)1(»مىت كان الذئب حليما يأكل يوسف وال خيرق قميصه :خالف ما زعموا،وقال هلم 

لتفس                ا ين  هذ من  قا  نطال ا نه    ين ريو أ ملصدر    ن جيعال  مايتضح  با   " ا ملفع  مب ، " كَذ ا ،  عىن  ل بينما  و
ف ،أو وص"بذي كَذ"«:ول نطالقا من املبالغة يف احلدث فيقا"كَذب" على مصدرية"الزخمشري"ديؤكّ

بِ  ذَّذب وعينه،كما يقال للكَ        باملصدر مبالغة  كأنه نفس الك           لزور        ب ذهو الكَ   : ا     .) 2( » بذاته    بعينه،وا
جماهد،كان دم سخلَة أو          قال   بٍ ذكَ  مٍ دبِ « : جمموعة من  آراء العلماء فيقول             بني  "  رطيب الق  " و جيمع   
فيه،فوصف الدم باملصدر       وبٍذُكْم مٍدوا على قميصه بِؤظبية،أي جا مكان د:وقال قتادة ،وهجدي ذحب

ئشة                : فصار تقديره       وعا حلسن  أ ا قر و كذب،  ؛          بدم ك   : بدم ذي  غري املعجمة ال  لد بدم  أي     دب با
رج يف  والكدب أيضا البياض الذي خي             دب وحكى أنه املتغري قاله الشعيب،            طري،يقال للدم الطري الك            
فر من جهة اختالف    يكون شبه الدم يف القميص بالبياض الذي خيرج يف الظأظفاراألحداث،فيجوز أنْ 

صدر بالدال املعجمة فيه جانب من اخلطأ ألنه لو كان فعال                    ا ال ريب فيه أنّ قراءة امل            ،ومم   ) 3( » اللّونني    
    ب الروايات، فإنّ يوسف          ألنه وحس     ي،  أنّ دمه طر       ول حقا  ،فنق  أكله الذّئب      –عليه السالم    –يوسف 

شر سنوات،ومن مثة يقرن صغر السن           ته وهو صغري السن ال يتجاوز الع           ذهب مع إخو     –عليه السالم    –
هذه القراءة شاذّة حينما قال            " ي العكرب  "  حقيقة األمر وقد اعترب        صل يف بطراوة الدم،لكن هذا مل حي             

قط اخلارجة على أطراف األحداث،فشبه       والكدب الن يف الشاذ بالدال ُقْرأوي بذي كَ ذوكَذب مبعىن«
  . )4(»دب الطري الّصق على القميص ا،وقيل الكالدم ال

  ر إىل بنائها،أما بالنسبة إىل داللتها فيجوزمصدر بالنظهي "ذبكَ"ةومن هذا املنطلق يتضح أنّ لفظ
ق خمتل زوير،واسم مفعول على اعتبار أنه دم مزور و                   عتبار املبالغة يف االفتراء والت أنْ تكون مصدرا على ا

  .وإن كان األقرب إىل الصواب هو اعتبارها مصدرا 
   حو التايل ويستخلص من كلّ ما سبق بعض األمور،وهي على الن :  
  . ]ُيفْعل -فَعلَ[هي"كَذب " الصيغة الفعلية للمصدر -
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- ب –كَذَبكْذيا بواسطة  ُيورة متعديا والزما، وورد يف السيأيت متعد.  
  .ينتمي هذا الفعل إىل دائرة األفعال الصحيحة  -
  . ]فَعالً -يفْعلُ-فَعلَ[اس، إذ قياسه من باب املصدر ورد على غري قي -
  .احنصرت داللته يف افتراء و اختالق دليل مادي سرعان ما اكتشفت حقيقته  -
املالحظ أنه نادرا         من الصيغ الصرفية احملدودة األمثلة،ومل ترد يف السورة إال مرة واحدة،                                 ]: علْفُ [ بناء    

لبن            هذا ا على  مصدر  ب    ما يرد  ء من با مص              ] ُيفْعل -فَعلَ [ ا ا األخري يأيت  هذ لناقص ألنّ  لبا     ا غا دره 
ع يف قلّما يق  ] فُعلْ [ وقلّما جتد املصدر مضموم األول مقصورا ألنّ                 « : املربد   " يقول   ]. فعل [ أو  ] فَعل [ على 

وقد   «   -يف باب نظائر ما ذكرنا من باب الياء والواو                    -رمؤكّدا هذا األم        " سيبويه " ،ويقول     ) 1( » املصادر    
دى وذلك ألنّ الفعل ال          يكن هذا يف غري ه      دى،ومل    ه ُه ،قالوا هديت      ] فُعلْ [ جاء يف هذا الباب املصدر           

وذ من فعله  هدى يهدي،فهو           فاهلدى مصدر مأخ       . ) 2( » دى عوضا منه  فصاره ُيكون مصدرا يف هديت
          ا وهيدوه يدهاد ومه  واهلُ   . دىشاد كم     : ى لغة   دةللّغ مقاييس ا   -معجم  ا ورد يف    تعين الر- »  تيده ه

وقد   ، ) 4( » الف الضالل     خ « : وهو أيضا    ، ) 3( » اد ،وكلّ متقدم لذلك ه        ُده قدمتهِ َألرش   الطريق هدايةً؛أي ت          
داالّ على العرب       ، ) 5( )وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ           ... (ورد يف الترتيل كما هو ممثّل يف قوله عز وجلّ               

 الباعثة على اإلميان        العرب  : صص اهلدى الذي يف الق   و«:فيقول "الطّاهر بن عاشور"واألهداف كما فسره
صص على أنّ املتصرف هو اهللا تعاىل،وعلى أنّ التقوى                   ما جاء يف األدلّة يف أثناء الق               والتقوى مبشاهدة     

ضل داللة على رمحة اهللا  هلم          ري يف الدنيا واآلخرة وكذلك الرمحة فإنّ يف قصص أهل الف هي أساس اخل
وهدى ورمحة        « " : م حيي بن سالّ  " رآن كما ورد يف قول         على الق    ، وقد يكون داالّ        ) 6( » ... وعنايته م     
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حليل إىل النتائج خنلص يف اية هذا التو.واب،وإنْ كان التفسري األول األقرب إىل الص)1(»يعين القرآن 
  : التالية 

  .وقد أثبت ذلك وروده يف السورة مرة واحدة فقط ]فُعل[نادرا ما يأيت مصدر على بناء -
  .اسيه الناقص على غري قي]ُيفْعل -فَعلَ[من باب]فُعل[ى بناءيأيت املصدر عل -
  .اء يالالّم بال ورد فعل املصدر متعديا بنفسه وهو معتلّ -
  .ورد يف السورة مبعىن العربة والقدوة احلسنة  -

ى يجزِي   جز : املأخوذ من     "  اء  زاجلَ  " مصدر  و من بني مناذج املصادر الواردة على هذا البناء                       ]: فَعالْ  [ بناء  
اء يكون ثوابا ويكون          زيء واجلَ    ـافأة على الش     ـاملك  «   : مبعىن  –اللّسان   –،وهو يف      و ُو جاز ومجز    فه 

با    جلّ                   ) 2( » عقا و  عز قوله  يف  ر  ملصد ا ا  هذ د  ر و قد  و ،) . . ء       . ا زج ما   لَت هلك          قَا بِأَ  د ا ر أَ  نم 
ال على العزيز،وذلك حىت ختيل             رح السؤ   حيث أسرعت امرأة العزيز إىل ط             ،مبعىن العقاب، )3(…)سوًءا

على باطل،ومل خيرج هذا املصدر عن معىن العقاب يف قوله             –عليه السالم –له بأنها على حق و يوسف
 ،وقد طرح هذا السؤال يف هذا املقام بغية معرفة عقاب          )4()قَالُواْ فَما جزآؤه إِن كُنتم كَاذبِني(عز وجلّ
قَالُواْ جزآؤه       (-عليه السالم    –وله عز وجلّ على لسان إخوة يوسف      السارق،ومل خيرج أيضا يف ق عقاب

جِدن وم هلحي ره يف هذا املقام تأكيد له ،)5(…)فعن معىن العقاب، غري أن.  
ى لّ عل  ،فإنه د    ) 6( )كَذَلك نجزِي الظَّالمني         فَهو جزاؤه     ...   (أما بالنسبة لوروده يف قوله عز وجلّ                    

حلكم الذي سوف يتخذ يف حق األخ األصغ                 إذ عقابه متثّل يف      –عليه السالم    –ر ألبناء يعقوب     معىن ا
اردة    ،ومن بني املصادر الو          ) 7( » فأخذ السارق نفسه،وهو جزاؤه ال غري                « " : الزخمشري    " يقول  . استرقاقه    
ضد « ،فهو ضالّ والضالل        ُويضلّ   ُضلَّ يضلّ : املأخوذ من الفعل        " ضالَل " املصدر   أيضا   ] فَعالْ  [ على بناء   
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ل يف قوله عز امسه على       الل مبعىن البعد عن الصواب كما هو ممثّ            ، وقد يكون الض)1(»دى و الرشاد اهل
خلاص   ،إذ أطلق هذا الو         ) 2( )إِنَّ أَبانا لَفي ضالَلٍ مبِني        ...   (-عليه السالم    -لسان أبناء يعقوب        صف ا

 اهوأخ   –عليه السالم    –دوا أنه حيب يوسف      وذلك عندما وج       ه ، من قبل أبنائ     –عليه السالم    -بيعقوب  
ويف هذا بعد عن الصواب يف نظرهم،إذ كيف يفرد احملبة الثنني على حساب بقية                 ، ماألصغر أكثر منه

واب يف   طريق الص    اب عن   أي يف ذه     « : مؤكّـدا هذا املعىن       "  الزخمشـري    " يقول   وهم مجاعة       اإلخوة    
مل يريدوا     « ": القرطيب   " دبري كما ورد يف قول        داالّ على معىن سوء الت        املصدر     وقد يكون هذا      ، ) 3( » ذلك 

على   ضالل الدين، إذ لو أرادوه لكانوا كفارا،بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبري يف إيثار اثنني                                              
النتس            ا يف  ئهم  ا استو مع  ة  قيل    عشر و ب، يوس        لفي  : ا ره  يثا بإ بين  علينا     خطأ  ه  خا أ و قد    ) 4( » ف  و ،

معىن  " ليحي بن سالّم   " وباإلضافة إىل هذه املعاين فقد كان           . )5(ذا املعىن أيضا ه"الطاهر بن عاشور"وافق
  . )6(»سرانا مبينا من حب يوسفخ يعنونَ«:معىن مغايرا للمعاين السابقة حيث يقول"سالّم
وب ذلك أنه فعال كلّفت حمبة يعق        ران،   فإنّ أقرا إىل الصواب هي اخلس           الت خالصة هذه التأويو      

–هلما فقدانه  ممثّال يفوبنيامني خسرانا كبريا  لولديه يوسف –المعليه الس .  
ب   أما بالنسبة للقول بالبعد عن الص                  دبري يف إفراد حمبته لولديه االثنني على حساب               وسوء الت    وا

نيب ومن غري املعقول أال يعدل يف            -عليه السالم    -كون يعقوب    واب   اآلخرين فهذا بعيد عن جادة الص             
  .والده حمبته أل

ن دالليت خمالفة      ،ع  ) 7( )ُ  إِنا لَنراها في ضالَلٍ مبِنيٍ        ...   (يف قوله عز وجلّ     " ضالَل " ومل خيرج املصدر           
 والضالل هنا خمالفة طريق الصواب؛أي هي مفتونة                   « ": الطاهر بن عاشور      " يقول   . واب واخلسران        الص  
يعين خسرانا بينا من       « ": حيي بن سالّم    " ،ويقول    ) 8( » الفىت،وليس املراد الضالل الديين                  قل حبب هذا   الع  
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أما   ، خمالفة لطريق الصواب          –عليه السالم    –وبالفعل فإنّ مراودة  امرأة العزيز ليوسف        ،)1(»حب يوسف
ا فقد كان كبريا أيضا، إذ ذاع صيتها يف وسط املدينة،وبعدما كانت صاحبة مال                                   لنسبة خلسرا با

قَالُواْ تاللّه إِنك        (أما بالنسبة لقوله عز وجلّ        . رف السادة والعبيد         وجاه أصبحت مسعتها مداسة من ط         
حيث يقول   " القرطيب   " ، فقد دلّ على معىن خمالفة  الصواب أيضا حسب تفسري                ) 2( )لَفي ضالَلك الْقَدميِ     

وابن دريد                              «  ب،وقال ابن عباس  لفي خطئك املاضي من حب       : أي لفي ذهاب عن طريق الصوا
لتلبس  أي الشك يف أن يوسف              ودلّ   . ) 3( » ...  تنساه  يوسف ال   مل ميت   –م العليه الس    –على معىن ا

قول     عاشور      " حسب  لطّاهر بن  مستمر      « ": ا أنك  ملعىن  يقه            وا غري طر من  لتلبس بتطلّب شيء  على ا
ة وكانت مدة غيب       هوصفوا ذلك بالقدمي لطول مدت           و –عليه السالم     –أرادوا طمعه يف لقاء يوسف           

يف هذا املوطن على    "حيي بن سالم "ويؤكد .)4(» وعشرين سنةاثنتني-عليهما السالم -أبيه يوسف عن
  . )5(»يعين خسرانك القدمي من حب يوسف «:على داللته السابقة فيقول

عليه   –واب هو داللة اخلطأ يف حب يوسف           أويالت يتضح أنّ األقرب إىل الص              ومن خالل هذه الت           
لسالم    ل       –ا فة  إضا عتبار  ا لق  " ةفظعلى  لضالل   " إىل  " دمي ا خيه                " ا وأ يوسف   حب الّ  إ لقدمي  ا ن  كا وما 

أما   . لرفعة أخالقهما من جهة،وحلكمة القرآن يف ذلك من جهة أخرى                        وتفضيلهما على بقية اإلخوة        
ول، إذ خسران يعقوب كان وانتهى،ومل يعد بعد                    ن، فإّا ال توافق مقام هذا الق              بالنسبة لداللة اخلسرا        
  .يه،وفقدانه لبصره خسران آخر خسرانه ليوسف وأخ

وذلك      فإنه يتم اعتبارهم أمساء مصادر وليست باملصادر                "جهاز، متاع، عذَاب"أما بالنسبة للمصادر    
فإنّ أصل    " اب  ذَللع " جهيز،أما بالنسبة     ،ومن املفروض أن يكون مصدره الت               )جهز(أصل فعله "  ازهج"أن

فأصله   " اع تللم " كذا بالنسبة    ،و  " عذيب الت  " مصدره يكون      نّ إا للقاعدة ف    ،وتطبيق   ) ب عذَّ ( فعله كذلك هو     
)عتمع"وتبعا لذلك فإنّ مصدره يكون)توقد وردت ضمن املصادر لداللتها على معناها "التمت،.  

                                                
  .  346ص /  يف تفسري القرآن التصاريف: حيي بن سالّم )  1
  .   95: اآلية )  2
  .  261ص /  9ج / اجلامع ألحكام القرآن : القرطيب )  3
  .  53ص /  املصدر السابق :الطاهر بن عاشور)  4
  .  346ص /  املرجع السابق: حيي بن سالّم )  5



  

  
  
 

    )1()...ولَما جهزهم بِجهازِهم (يف قوله عز امسه«" :ازهاجلَ"بشأن لفظ "الطّاهر بن عاشور"يقول
»ازله ما سافر          واجلَهجهيز إعطاء  ألجله من األمحال والت            بفتح اجليم وكسرها ما حيتاج إليه املسافر وأو 

إلخوته وهم      –عليه السالم    –هذا املقام هو ما أعطاه يوسف           يف  املقصود به      از ه، إذن فاجلَ      ) 2( » ازِ هاجلَ  
لنسبة    . ارهم   عائدون إىل دي         بِ  ذَللع " أما با در كما عبر    د ورد أيضا مبعىن املص        سم مصدر فق   وهو ا   " ا

  وأما«:قائال،)3()... أَن يسجن أَو عذَاب أَليم...(جلّ عزوريه لقوله يف تفس"عاشور الطاهر بن"عنه
  لع ب  ذَا لب                ون فهو أ   ا وهو عقاب أقدم يف اصطالح ا لنار وبقطع                  ـشاع،  لضرب واإليالم با ر،ومنه ا

أيضا معىن املصدر      ن فقد ضم " اع  تللم " أما بالنسبة    . ىن التعذيب    ن مع ،ومن هنا فإنه ضم      ) 4( » األعضاء     
تفس       من  قا  نطال ر       " ريا عاشو بن  هر  لطّا جلّ                 " ا و  عز قوله  يف  د  ر ا لو ا للّفظ  ا ا  فَتحواْ    (هلذ لَما  و

مهاعت5()...م(»ابع به من العروض والثيوأصل املتاع ما يتمت«)6(.ع ن معىن التمتإذا فقد ضم.  
  : تائج التالية الوصول إىل الن ]فَعالْ[اردة على بناء املصادر الو وخالصة    
  . ]ُيفْعل -فَعلَ[ مث] ُيفْعل –فَعلَ[هي]فَعالْ[الصيغة الغالبة لـ -
  .من األفعال املعتلّة الناقصة، ومن األفعال الصحيحة ]فَعالْ[جاءت الصيغة املصدرية -
  .من األفعال املتعدية والالّزمة ]فَعالْ[جاءت الصيغة املصدرية -
،وقد عدت ضمن أمساء املصادر إذ ال أفعال           ابِذَ،والعاعِت،واملَازِهمن املصادر اليت ما ال فعل هلا كاجلَ -

هلا من جنسها هذا من جهة،ومن جهة أخرى نقول أنها ضمنت ضمن قائمة املصادر ألنها مبعاين                              
جلَ       وم      از هاملصادرفا  زهج حلقيقي    فعله  لت  " صدره ا لع    " جهيزا وا ب  ذَ، حلقيقي       ) عذَّب  ( فعله   ا ا ومصدره 

  وليست جمردة  ونالحظ أنّ أفعاهلا كلّها مزيدة،"متعالت"ومصدره احلقيقي)تمتع(فعله اعت،واملَ"التعذيب"
يه من  ،وإذا نظرنا إل         " اب تالك  " ال يف املصدر    ممثّ  مرة واحدة       بناء مصدري ورد يف السورة             ]: فعالْ  [ بناء  

نه                       أ ا ذلك  مصدر ليس  و مصدر  اسم  نعتربه  ننا  فإ قه  اشتقا فعله               وجهة  حروف  عدد  على  ت  مل يأ

                                                
  .  59: اآلية )  1
    . 12ص /  13ج / التحرير والتنوير : الطاهر بن عاشور )  2
  .  26: اآلية )  3
  .  227ص /  10ج /  املصدر السابق: الطاهر بن عاشور )  4
  .   65: اآلية )  5
   . 17ص /  13ج/  املصدر السابق: الطاهر بن عاشور )  6



  

  
  
 

)با "فمن املفروض أنْ يكون مصدره)كَتبحاة            "كَتولكن إذا نظرنا إليه من وجهة نظر ما ورد عند الن،
ه إىل هذا األمر يف قول       " سيبويه" ومأاس، وقد أمصدرا على وجه السماع وليس القيالقدماء فإننا نعتربه 

فُ                       «  على  ء  جا كما  لْ  فعا على  نا  كر ذ ما  در  مصا بعض  ء  جا قد  بت       ول عو كَذَ حنو  لك  با    ُه وذ ا كذَ
تبوكَته،تبجا، وحابتكا على القي هبا، وبعض العرب يقول كَتابج1(»اس ح(  .  
الر تلْك آيات الْكتابِ         ( قوله عز وجلّ    ل يف القرآن كما هو ممثّ         احلكيم مبعىن    الترتيل   وقد ورد يف           

فإنه    وبالنظر إىل هذه الداللة     .)3(»القرآن املبني :يعين بالكتاب املبني «" : القرطيب"يقول . )2() الْمبِنيِ
  : وخنلص مما تقدم إىل ما يلي ، ة من قبل النحاةيتضح أنه خرج عن الدالالت املوضوع

  .ن املتعدي والالّزم،وقد ورد فعله يف السورة متعديا وصحيحا يأيت هذا املصدر م -
تكون    ايل وبالت   ] فَاعل  [ ترتبط هذه الصيغة املصدرية غالبا باألفعال املزيدة،وخاصة اليت ترد على البناء       -

رد مرتبطة بالدالالت                     وردت على هذا البناء،كما تكون قي                قياسية إذا      اسية أيضا إذا وردت من ا
  .اسيا مساعي وليس قي"ابتك"بقة  أما غري ذلك فهي مساعية،وخنلص من هذا إىل أنّ املصدرالسا
ألف من ثالثة     ،تت  رفية مل توضع يف حقيقتها للمصدر وإنْ جاءت مبعىن املصدر                  ص صيغة]: فَعيلْ [ بناء  

ناظر يف  إنّ ال    .إذ وردت مرة واحدة –عليه السالم–مقاطع صوتية، وهي قليلة الشيوع يف سورة يوسف
م مصدر وليس     جيد أّا اس    ،  ) 4( )... كَانَ حديثًا يفْترى        ما ...   (الواردة يف قوله عز وجلّ      " يثْدح"لفظة

حديث  وقد    عروف أنْ يكون مصدره األصلي الت             وامل   ) ثَ دح ( مبصدر،ذلك أّا أخذت من الفعل املزيد                
لطاهر بن عاشور      "   يف قول   أتى مبعىن اخلرب كما ورد           مطابق   صص خرب صدق   نّ ذلك الق     أي أل   « :   " ا

 إذا كانت خربا عن أمر           ة ووجه التعليل أنّ االعتبار بالقصة ال حيصل إالّ                 للواقع وما هو بقصة خمترع         
  . وإخوته –عليه السالم –واخلرب هذا متعلّق مبا حدث ليوسف،)5(»... وقع 

  :   أبنية مصادر الفعل الثالثي املنتهية بلواحق  )2
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عض املصادر الثّالثية على اللّواحق،وميكن أنْ تكون هذه اللّواحق تاء تأنيث أو آلة                                     اشتملت ب       
  ) .ان ( كما ميكن أنْ تكون ألفا ونونا 

  : أبنية مصادر الفعل الثّالثي املنتهية بالتاء ) أ
رد املنتهية بتاء التأنيث،               ألبنية املصدرية للفع       لقد تنوعت ا          ]فَعلَة [ ليا ي فجاءت كم    ل الثّالثي ا

ل يف وقد وردت يف السورة ثالث مرات كما هو ممثّ                   ] فَعلَة [ وأول صيغة نستهل ا دراستنا هي  ]فعلَة[
ايل اجلدول الت:      



  

  
  
 

  :  أبنية مصادر الفعل الثالثي ارد املنتهية بالتاء )أ
  ] : فَعلَة[بناء * 

  التواتر  املصدر
  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع

فْعل  ُليفْعل  ُيفْعُي  
اسم 
  الفاعل

اســم 
  رقمها  اآليـــــــــــة  املفعول

  ال/ فَعلَ  ال/ فَعلَ م  ال/ فَعلَ م
بغ01  ةت  بغم( ت(        يبُتغ    باغت  مُـغبوت  )...الس مهيأْتت ةًــأَوتغةُ ب107 ) ..اع  

رح02  ةم  
  رحم( م(      يرُمح    راحم  مُـحروم  )..ا منتمحبِر يبصاءـنش56 ) ..ن ن  

  رحم( م(      يرراحم    ُمح  مُـحروم  )...َوننمؤمٍ يةً لِّقَومحرى وده111 )و  

  03 امـــــــــــوع  

  ] : فعلَة[بناء  *

  التواتر  املصدر
  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع

  ُليفْع  ُيفْعل  ُعليفْ
اسم 
  رقمها  اآليـــــــــــة  اسم املفعول  الفاعل

  ال/ لَفَع  ال/ فَعلَ م  ال/ فَعلَ م
عبةٌ...(  -  -  -  -  -  -  -  -  01  ةًرربع هِمصي قَصكَانَ ف 111 ) ..لَقَد  

02  ةًلَّم  
  37 ) الَّ يؤمنونَإِني تركْت ملَّةَ قَومٍ ..(  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  )..آئلَّةَ آبم تعباتـويماهر38 )...ي إِب  

  06 ) ...كـه علَيـــيتم نِعمتو..(  -  ماعن  ُمُـعني  ُمعني  ُمعني    )ال( معن  )ال( معن  01  ةًمعنِ

  04 وعـــــــــــام  



  

  
  
 

على   ن له أنهما يدالّن على مطلق احلدث ومل يدالّ              يتبي " رحمةً   " أو   " بغتةً  "  ين ل يف املصدر  إنّ املتأم     
: من الفعل   " بغتةً  " وليس من مصادر املرة،وقد ورد املصدر                    حتديد وقوع احلدث لذا عدا من املصادر                 

 تغت  ، بغبُي     غبوم تاغمبعىن املفاجأة وعدم توقّ           ،ب تحلدث كم    و وارد يف      ع ا لعرب     -ا هو   -لسان ا
واملباغتة        باغَتةً وبِغاتا،فجأة،وقد وافق هذا ما ورد عند املفسرين                        م  ُأة وباغَته    الفج  :   ُوالبغتة    ُالبغت  « 

جاء عن العرب حال      :ملربدبغتةً نصب على احلال،وأصله املصدر،وقال ا«":القرطيب"يقول. )1(»املفاجأة 
،ويقول )2(»ع ةً إصابة من حيث مل يتوقّتومعىن بغ:ةًوفجأة،قال النحاستغع أمر ببعد نكرةوهو قوهلم وق

اعة  ،وبالفعل فالس      ) 3( » مان من حيث مل يتوقع        فجأة يف الز     « : مؤكّدا هذا املعىن        " أبو حيان األندلسي        " 
  .تأيت فجأة وال يعلم موعدها إال اهللا عز وجلّ 

ـ           حما   ُرحما ور    ُه رحم يرحم    : ر يف السورة مرتني واملأخوذ من الفعل               املتوات    " رحمةً   " أما بالنسبة ل
الرّقَة    « مبعىن  -ان اللّس  –فقد جاء يف    . وم  ،وهو راحم ومرح          ُارحمه:وم ، ورحيم ، واألمر ومرح ورحمةً
انه  وإحس   عطفه  : اهللا    ةمحة املغفرة،ورمح        رعليه،وال      ُوترحمت   ُه مثله، وقد رحمت        ُف، واملرحمة      ُّوالتعط   
 ي قوله عز وجلّ    فف . وقد حوت آيات القرآن هذه املعاين                 ، ) 5( » و هي إرادة إيصال اخلري            « ،  ) 4( » ورزقه   

) ... اء     نشن نا منتمحبِر يبعمة،كما ورد عند            ، ) 6( )... صأي  « ": أبو حيان األندلسي        " جاءت مبعىن الن
   ألنهمث ذكر أنّ أجر اآلخرة خري مها وال نضيع يف الدنيا أجر من أحسن،والغىن وغري بنعمتنا من امللك

   اـة كموبالن:وقيل.)8(كما فسرها القرطيب»ة واإلحسان ـالنعم«:، وقيل )7(»الدائم الذي ال يفىن  
   اـكم
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أ،)1("حيي ابن سالّم"رهافسالم –فيوسف.اق اآليةل هذه املعاين توافق سيورا لشرفـونظ –عليه الس  

  .مرتلته فقد منحه اهللا عز وجلّ نعما كثرية  
 ،فقد دلّ   ) 2( )وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ           ... (أما بالنسبة لورود نفس املصدر يف قوله عز وجلّ                      

حملتمل أنْ يكون جامعا لكلّ املعاين السابقة                    ) 3( " حيي ابن سالم    " على القرآن كما فسره           ،ولكن من ا
ز وجلّ على أنبيائه وعلى         القرآن ككل رقّة وعطف من اهللا ع        بل وقصص –عليه السالم-فقصة يوسف

  .ومغفرة ونعمة وإحسان من اهللا عز وجلّ لكلّ مؤمن تقي  ،كلّ مؤمن
   :لصنا إىل ما يليخ–عليه السالم–يف سورة يوسف]فَعلَة[ومن خالل ترصدنا للمصادر الواردة على  
نتهية بتاء التأنيث إىل املصادر الصرفية  أم مصادر املرة مرهون بورودها يف                               حتديد انتماء املصادر امل            -

  .السياق 
  :تنوع صيغ أفعاهلا حيث وردت من  -
  .وعددها لفظة واحدة ]:يفْعلُ –فَعلَ *[
  وعددها لفظتان عند ذكر املكررة ]:ُيفْعل –فَعلَ *[
لفعل يف املضارع جاءت بالف              - ي،ويعود سبب     غم من اختالف صيغتها يف املاض        لر تح على ا  صيغة ا

  .لت يف احلاء ذلك إىل كون عني الفعل من حروف احللق،ففي األول متثّلت يف الغني، ويف الثّاين متثّ
  .أفعال هذه املصادر متعدية و صحيحة  -
اردة    املصادر الو       قد بلغ عدد    صيغة مصدرية للفعل الثّالثي ارد،وتنتهي بتاء التأنيث،و                    ] :  فعلَة]بناء *

على وزا أربعة مصادر،واملالحظ على هذه املصادر أنها قد تشتبه مع مصادر اهليئة،غري أنّ السياق                                        
حلدث بالوصف  بينما املصادر               فاملصادر املع      . هو الذي حيدد إىل أي دائرة تنتمي                برة عن اهليئة تقيد ا

  .رحية تعبر عن مطلق احلدث الص
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لَقَد كَانَ في قَصصـهِم عبـرةٌ لِّـأُولي     (ز وجلّالواردة يف قوله ع" ةربالع"هي  وأول ما نبدأ به     
  .)1()...اَأللْبابِ

  . )2(" القرطيب"كما فسرها  واملراد ا يف هذا املقام العظة والتذكرة
 –عليه السالم    –الدين،فيوسف     املتواتر يف السورة مرتني، فقد كان مبعىن             "ة لَّامل"أما بالنسبة للمصدر     

يقول  . كونه نيب وال ميكن للنيب أن يتبع دينا بشريا خمالفا لعقيدة التوحيد      يقر بأنه مل يتبع دين أهل مصر 
مث يعترف يف موطن آخر باتباعه دين              ، ) 3( )... إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ الَّ يؤمنونَ بِاللّه        (عز امسه على لسانه

 واتبعت ملَّةَ آبآئي إِبراهيم وإِسحق ويعقُوب               (إسحاق ويعقوب،وهو دين التوحيد قائال               راهيم و  آبائه إب
  .)4( )...ما كَانَ لَنا أَن نشرِك بِاللّه من شيٍء

،فقد ورد يف      احملتمل أخذه من صيغ خمتلفة    "نِعمة "املصدر ]فعلَة[ومن بني املصادر الواردة على بناء     
للسان   - ر منهما وهو    بالكّس   ُ،ونعم ينعم    ُلفَضلَ ،يفْض   : م مثل  حذَر،ونعم  ينع      : نعم ينعم مثل   : من  -ا

وما أعطاه       ةمن : اهللا   ُك،ونعمة   نعم به علي   ُوما أ   ، والنعمة أيضا اليد البيضاء الصاحلة،والصنيعة،واملنة                      ، شاذ 
هللا العبد مما ال       الشريف    " والنعمة كما وردت عند         . ) 5( » ميكن عنده أنْ يعطيه إياه كالسمع و البصر               ا

ين     جلرجا : ا ض                     « " لعر وال  ض، لغر ال  لنفع  ا و ن، إلحسا ا به  قصد  عز           . ) 6( ما  قوله  يف  ت  ورد قد  و
روه كما    مك  من كلّ   ء ة واالجنال     بوالن  : ،بداللة     ) 7( )... ويتم نِعمته علَيك وعلَى آلِ يعقُوب          ... (وجلّ  

لى وجود   الذي يؤكّد ع      )   ُتمي ( كما تكون بداللة اجلنة انطالقا من ورود الفعل                  ، ) 8( "  القرطيب   " فسرها   
ل             نع  ري الرؤى ومنحه ملك        نجاة من إخوته،واملقدرة على تفس             م من قبل وهي نعم الدنيا املتمثّلة يف ا

نعمة الدنيا بأنْ جعلهم أنبياء،وملوكا  و إمتامها بأنه تعاىل وصل هلم «": أبو حيان األندلسي"قول.مصر 
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جلنة                     آلخرة بأنْ نقلهم إىل أعلى درجات ا لطاهر بن عاشور      " ،ويؤكّد     ) 1( » بنعمة ا داللة االجتباء       " ا
وإمتام النعمة عليه هو إعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة النبوءة،وهو ضميمه امللك إىل              «:األخروي فيقول

 ومن خالل كلّ     . ) 2( » م نعمة االجتباء األخروي بنعمة اد الدنيوي                  النبؤة والرسالة فيكون املراد إمتا               
  -عليه السالم –يتضح أنها ما أعطاه اهللا عز وجلّ ليوسف" النعمة" فاسري للمصدرهذه الت

  : يتضح لنا ما يلي  ]فعلَة[ومن خالل ترصدنا ملصادر البناء   
ى احلدث املطلق ومصادر املرة على وصف احلدث مـن  يتم التفريق بني املصادر الصرحية الدالة عل -

  خالل السياق 
  : إذ جند  ]فعلَة[تنوع الصيغة الفعلية لـ  -
  . ]ُليفْع –فَعلَ *[
  ] .ُيفْعل -فَعلَ*[
  ] .ُيفْعل –فَعلَ *[
  .صادر من املصادر اليت ال فعل هلا كالعربة وامللّة، مما يعين أّا أمساء مصادر و ليست مب -
 ُ] يفْعل [ ،و  ] يفْعل [ وما يقابلها يف املضارع         ] كفَعلَ،وفَعلَ    [ ةأخذ فعله من أبواب خمتلف          " ةمعنِ " املصدر    -
ا يقول                                      ] يفْعل [ و  ،ويعد هذا خروجا عن املألوف،ومل يرد يف اللّغة إالّ بعض األفعال املختلفة أبوا
  ُونعم وينعم    ... سر والفتح    دمها،وجاءت أفعال بالك   ليس يف السامل عن ُمو يف لغة نعم  ينع«":السيوطي"

  .)3(»...  ُوينعم
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  : أبنية مصادر الفعل الثّالثي ارد املنتهية بألف التأنيث ) ب
  ] : علَىفُ[ بناء *

  التواتر  املصدر
  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع

  ُليفْع  ُيفْعل  ُيفْعل
اسم 
  الفاعل

اسم 
  عولاملف

  رقمها  اآليـــــــــــة
  ال/ فَعلَ  ال/ فَعلَ م  ال/ فَعلَ م

بش01  ىر  بشال(بشر   )م( ر(      يبُرش  يبشري  ُ رُـشب  -  )...ذَا غُالَمى هرشا ب19 ) ... قَالَ ي  

  04  ايؤُر

م(ى أَر(        يىر    ريائ  مرئي  ).ع اكيؤر صقْصالَ تكتو05 ).لَى إِخ  

م(ى أَر(        يىر    ريائ  مرئي  )... ِونـــأَفْتاييؤي ر43 ) ...ي ف  

م(ى أَر(        يىر    ريائ  مرئي  )... َونربعا تيؤلرل م43 ) ... إِن كُنت  

م(ى أَر(        يىر    ريائ  مرئي  )...ْأذَا ته تا أَبياييؤ100 ) ...وِيلُ ر  

  05 امـــــــــــوع  



  

  
  
 

ملقص            ]: علَىفُ [ بناء   ا باأللف  منته  مصدري  ء  إذ                       بنا ، مصادر مخسة  يف  ممثّال  لسورة  يف ا ة،وورد  ور
املفعول     شرى،وهو بشير،ومل يأت منه اسم            شرا وب   ب ُه  ُبشره يبشر   : مأخوذ من الفعل       "  شرى ب " املصدر   

-أساس البالغة     -ة كما جاء يفالسرور،والفرح،والبهج:شرى لغة هي والب.عديه بنفسهالرغم من ت على
 »  ترشُه ب     ترشبكذا وب    ترشرو                ُه ه وأَباشبوت  رشبوت،رشبتواس، رشوب، رشوأَب رشن   ، ا به  ُفَبسرِ    ُوهو حالبِش

از            بشر،وما أحسن بشرةَ األرض،وهي ما خيرج من نباا                      م  ؤدم  فالن م   : واستقبلين بِبِشرِه،ومن ا
ليت ت          طلعت تباشري الصب    فيلبسها،و    ئله ا وا لتباشري وهي                ... به   ُبشّرح وهي أ لنخل ا لناس يف ا ى ا ورأ
قَالَ يا    (وأكثر استعماهلا يف اخلري، وقد وردت يف قوله عز امسه                      ُسرشرى ما ي   والب   . ) 1( » ... البواكري     

 شةً           باعبِض وهرأَسو ذَا غُالَمى هذا املعىن كما      ) 2( …)ر ،     إذ يقول    " يأيب حيان األندلس        " هو ممثّل عند
لفرح بيوسف                  «  وا لسرور  على سبيل ا لسالم    -وقوله يا بشراي هو  ما خلق          -عليه ا أحسن  ى  إذ رأ

وأضاف البى إىل نفسه، وقرئ يا بربياء اإلضافةش ايرش،ى قيويا برذهب به الوارد إىل أصحابه           :ل ش
  هرشبه  فَب 3( » م (    ى أنّ الوارد عندما أدىل دلوه ورأى يوسف                     ، فمعىن البرالم    –شخيرج مع     –عليه الس

: مؤكّدا هذا املعىن، ومشريا أيضا إىل قراءا بالياء                       " الطّاهر بن عاشور      " الدلو سر وفرح لرؤيته،ويقول             
شرى إىل ياء املتكلم         بإضافة الب     ي شرا يا ب:على غالم،وقد قرأ اجلمهور ج بالعثوراملعىن أنه فرح وابتهو«

سواء قرئت يباء      " شرى  ب " ،وخنلص إىل أنّ        ) 4( » وقد قرأ عاصم ومحزة والكسائي وخلف بدون إضافة                 
  .االبتهاج وأو بدوا فإّا تدلّ على السرور 

اء،وهو     أربع مرات،فقد ورد منتهي بألف بدل الت                   لسورة   ارد يف ا     الو  "  ا ي ؤ ُالر  " أما بالنسبة للمصدر          
 اقع كما هي،وقد تتحقق أمور          ق يف الو   وهو مشاهدة الصور يف املنام،واليت قد تتحقّ                  : ى  ؤ ُمفرد مجعه ر 

قَالَ يا بني الَ       (أخرى مغايرة ملا شوهد،وقد ال تتحقق أصال،وقد ورد هذا املصدر يف قوله عز وجلّ                               
    يؤر صقْصا           تدكَي واْ لَكيدكفَي كتولَى إِخع ذا املعىن كما هو ممثّل عند        ، ) 5( )... اك "    خمشريلز يف " ا

حبريف                                    « : قوله  ق بينهما  فر ليقظة  ا م دون  ملنا ا يف  منها  كان  خمتصة مبا  نها  أ الّ  إ ؤية  لر ؤيا مبعىن ا لر وا
                                                

1  (الباء  : كتاب /  23 – 22ص / أساس البالغة : خمشري الز .  
  .  19: اآلية )  2
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هي رؤية الصور يف        : التأنيث    ؤيا بألف    والر   « : هذا املعىن قائال      " بن عاشور    الطاهر   "   ،ويؤكّد    ) 1( » التأنيث   
   . )2(» ...شرى ف عالميت التأنيث ،وهي بوزن البة باختالبني رؤية اليقظقوا بينها وفر،ومالن

ة مبا يشاهد يف النوم        أنيث أنّ األوىل خمتص        بتاء الت    " ؤية  الر  " باأللف و  "ؤياالر"إذا فوجه االختالف بني     
قظة لذا جند النحاة يطلقون على فعل األوىل برأى احللمية،ويطلقون على         لية مبايشاهد يف اانية خمتصوالث

يف  –عليه السالم    –ده يوسف  ا هو معلوم فالرؤيا يف هذا املقام تعلّقت مبا شاه        وكم ريةالبص الثّانية برأى
 –عليه السالم    –مر أيضا،وقد فسرها يعقوب         الق  عشر كوكبا له والشمس و         إحدى     منامه من سجود    

رآه يف    دم قصه ما    تنبئ برفعة شأنه لذا حذّره من ع            اهللا عز وجلّ هلذا الولد  ألنّ تلك الرؤيا                  باصطفاء  
وبغضهم      منامه على إخوته كي ال يق          حللم يف      ومل خيرج املصدر عن مع         . ع يف حسدهم  ىن مشاهدة ا

أَفْتونِي في رؤياي إِن كُنتم              ٍ  الْمألُ   أَيها يا...(ه يف الواقع يف قوله عز وجلّ على لسان امللكاملنام وحتقّق
ونَ       ربعا تي ؤ لرنّ سبع ب             إ ،إذ    ) 3( )ل أ مه  ى يف منا عجاف        نّ امللك رأ كلهن سبع  وسبع    قرات مسان يأ

                            ؤم،وهذا ما حدث بالفعل إذ مررت له بأنّ منامه ينذر بالشت سنبالت خضر و أخر يابسات،وقد فس
وقَالَ يا     ...   (أما بالنسبة لقوله عز وجلّ        . شيء   على كلّ  حط واجلدب قضت      على أهل مصر سنني الق 

ه على  ق رؤيت   من حتقّ  –عليه السالم     –،فإنه اعتراف من يوسف         ) 4( )... أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ             
  .اقع عندما رأى إخوته ووالده يسجدون له أرض الو

  : وقفنا على ما يلي ]فُعلَى[دريةخالل ترصدنا للصيغة املص من قما سب ومن كلّ     
  .الثية اردة ية باأللف املقصورة باألفعال الثارتبطت املصادر املنته -
- يغ الفعلية لـتنولَىفُ[ع الصإذ وردت من  ]ع:  
  .وقد ورد عليها لفظ واحد دون حساب املتكررة  ]:ُيفْعل -فَعلَ*[
  .واحد فقط  وقد ورد عليها لفظ: ]ُيفْعل –فَعلَ *[
  .أفعال هذه املصادر صحيحة ومتعدية  -

                                                
1  (خمشري الز :444ص /  2ج / اف الكش  .  
  .  213ص /  10ج /  التحرير و التنوير: الطاهر بن عاشور )  2
  .  43: اآلية )  3
  .  100: اآلية )  4



  

  
  
 

  ) : ان( ألف ونون : أبنية مصادر الفعل الثالثي املنتهية بالالحقة ) ج 
  ] : عالَنْفُ[ بناء * 

  التواتر  املصدر
  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع

  ُليفْع  ُيفْعل  ُيفْعل
اسم 
  الفاعل

اسم 
  املفعول

  مهارق  اآليـــــــــــة
  ال/ فَعلَ  ال/ فَعلَ م   ال/ فَعلَ م

برانَ...(  -  -  -  -  -  -  -  -  01  )اسم م ( انْههرأَى بال أَن رلَو هب24 ) ...ر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
 

وقد ماثله تواترا مصدر واحد فقط،إذ املتأمل يف هذا املصدر جيد أنه مأخوذ من غري                                     ]: عالَنْ فُ [ بناء  
 -سان اللّ  -يف   اء على هذا ميكن عده من أمساء املصادر،واملراد به احلجة والبيان كما هووارد              الثّالثي،وبن

 »  البر انُ ه   :  ة الفاصلة البينة، يقال        احلج  : بر هن  يبر ُنه  بر هةًن       وقد وافق هذا        ) 1( » ة قاطعة  إذا جاء حبج،
وال«":الطّاهر بن عاشور"ثّل عندياقية كما هو ممدالالته السربانُه       ة،وهذا الرباحلج من مجلته صرفه     انُ ه

ر دواعي     م مبطاوعتها يف تلك احلالة لتوفّ          شرية ال يسلم من اهل      م ا، ولوال ذلك لكان حال الب             عن اهل   
غتباط أمثال         ، هاهلم من حسنها ورغبتها في         لة لذلك    بطاعتها،والقرب منها،ودواعي الشباب املسو                    هوا

خر،واختلف املفسرون فيما هو هذا الربهان                 آ ل بينه وبني اهلم ا دون شيء           فكان برهان اهللا هو احلائ       
           ة نظرية قبه حجحت له هذا الفعل،وقيل هو وحي إهلي،وقيل حفظ إهلي وقيل                     فمنهم من يشري إىل أن

ذه ن ه املراد به احلجة بغض النظر ع           "   انْ ه رب " ومن هذا املنطلق فاسم املصدر      . )2(»مشاهدات متثّلت له 
صرفه عن اهلم بامرأة         –عليه السالم     –حائال أمام يوسف        ف املفسرين كان     احلجة كما ورد عند خمتل        

  : أما بالنسبة لألمور املستخلصة من هذا املصدر فهي كما يلي .العزيز 
ومصدره احلقيقي كما وصفه النحاة القدماء يكون إما                     ) نه رب ( فعل هذا املصدر رباعي من الفعل              -

  ومل يرد مصدر هذا الفعل على هذين الوزنني لذا عد من بني أمساء املصادر ]فعالَلْ[أو]فَعلَلَة[زنة على
  . ]ُيفَعلل –فَعلَلَ[فعل هذا املصدر صحيح ومتعدي ، وصيغته -
وحنن بصدد دراسة                                    - خاصة  قاعدته  عن  واملفعول السم املصدرألنه خرج  لفاعل  مل نذكر اسم ا

  .ثية اردة املصادر الثّال
  : أبنية مصادر الفعل الثالثي املزيد 

ادة قبل فاء املصدر،وتكون بعد              ثي املزيد كثرية وهي قياسية، وقد تكون الزي                 مصادر الفعل الثّال            
  : الفاء كما تكون بعد العني، وتكون بعد الالّم،وهذه املصادر هي كما يلي 

  ] لْتفَاع[،]انفعالْ[،]فْعالْاست[،]لَةتفْع[،]تفْعلَة[،]علَتفَ[،]افْتعال[،]افْعال[، ]تفْعيل[
وإحصائنا لعدد املصادر املزيدة اتضح لنا أنها –عليه السالم –ومن خالل استقرائنا لسورة يوسف     

:  كما هي موضحة يف اجلدول التايل  ]تفْعيلْ[وردت على البناء 

                                                
  ) .  نهرب( الباء : باب  / 82ص /  1ج ) / ن العرب ذيب لسا( لسان اللّسان : ابن منظور )  1
  .  254ص /  10ج / التحرير و التنوير : الطاهر بن عاشور )  2



  

  
  
 

  ] :تفْعيلْ[ بناء  : *ثي املزيد أبنية مصادر الفعل الثال

  التواتر  املصدر
  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع

   ُيفَعّل  م / فَعلَ ال  رقمها  اآليـــــــــــة  اسم املفعول  اسم الفاعل
تصد01  يق  صدم( ق(  قيدُـص  مصّدق  مصقد  )...دي نيي بالَّذ يقدصن تلَكهو111 ) ...ي  

فْتفَ  01  يلْصلَص  ليُـفَص  لٌمّـفَص  لٌميلَ ...(  ـفَصفْصتو هٍء ويىـكُلَّ ش111  ) ..د  

08  يلْوِأْت  

  06 ) ..ويعلِّمك من تأْوِيلِ اَألحاديث ...(  ـؤولٌم  لٌؤوّـم ُلــؤوّي  لَوأَ

  21 )...تأْوِيلِ اَألحاديث من ولنعلِّمه ...(  ـؤولٌم  لٌؤوّـم ُلــؤوّي  لَوأَ

  36 )نبئْنا بِتأْوِيله إِنا نراك من الْمحِسنِني...( مـؤولٌ  لٌؤوّـم ُلــؤوّي  لَوأَ

  37 ) ...يله قَبلَ أَن يأْتيكُمانبأْتكُما بِتأْوِ إِالَّ ...( مـؤولٌ  لٌؤوّـم ُلــؤوّي  لَوأَ

  44 ) ...نــاَألحالَمِ بِعالمي وما نحن بِتأْوِيلِ( مـؤولٌ  لٌؤوّـم ُلــؤوّي  لَوأَ

  45 ) ...لُونــــأُنبئُكُم بِتأْوِيله فَأَرس أَناْ ( مـؤولٌ  لٌؤوّـم ُلــؤوّي  لَوأَ

  100  ) ...ايـَلُ رؤيــيا أَبت هذَا تأْوِي... ( مـؤولٌ  لٌؤوّـم ُلــؤوّي  لَوأَ

  101  ) ...لِ اَألحاديثـتأْوِي وعلَّمتنِي من... ( مـؤولٌ  لٌؤوّـم ُلــؤوّي  لَوأَ

رِثْتثَ  01  يبربُيـ  بُّثَر  مبّـثَر  مبقَالَ... (  ـثَر الْي كُملَيع يبثْرــالَ تم92 )... و  

  11 امــــــــــــوع       

  



  

  
  
 

ل أكرب قدر يف التواتر مقارنة             وكما هو مالحظ أنه مثّ        " يل وِ أْالت  " إنّ أول مصدر نبدأ بدراسته هو         
ة املصادر األخرى، والفعل منه      مع بقي  :    لَ يأَو      ل، وهو مّوؤ    لٌ ومّوؤ ولْه،وقد جاء يف           ؤّاللسان   -لٌ و أَو- 

والتأويل نقل ،فسره: ُوتأَولَه ُوقَدره،وأَولَه ُدبره؛ُمن اَألولِ،و يعين الرجوع،وأَولَ الكالم وتأَولَه ُالتأْوِيل«
عن   والتأويل عبارة          ظاهر اللّفظ عن وضعه األصلي إىل ما حيتاج إىل دليل لواله ما ترك ظاهر اللّفظ                            

اقبة كما ورد     ،وهو أيضا الرجوع والع            ) 2( وهو توسم اخلري وحتريه كما هو عند الزخمشري               ، ) 1( » الرؤيا  
للّ     -يف   حلكم إىل أهله أي أرجع                : ل  وأول يؤول أي رجع،يقا              « -غة معجم مقاييس ا ه ه ورد   أول ا

  . )3(»الكالم هو عاقبته  ُيلوِأْوت،إليهم
ور              على ما  مل      د واملالحظ  هذه ا نّ                  عاج يف  أ غري  لتفسري، ا و ويل  لتأ بني ا فرق  ال  نه  أ لشريف    " م  ا

التأويل يف األصل الترجيح،ويف الشرع صرف اللّفظ عن            «: فيقول بينهما أنه هناك فرقيرى "ايناجلرج
              نة مثل قوله تعاىل    معناه الظّاهر إىل معىن حيتمله إذا كان احملتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والس) يُج رِخ 

افر أو   ا،وإنْ أراد إخراج املؤمن من الك                   إنْْ أراد به إخراج الطّري من البيضة كان تفسري      )تيّن املَم ياحلَ
جلملة معني     ويفهم من هذا أنّ للك        . ) 4( » العامل من اجلاهل كان تأويال               معىن ظاهري ومعىن       نيلمة أوا

و                              عز قوله  يف  ذن  إ فاملقصود به  ل،  ملؤو ا هو  لثّاين  ا ملعىن  فا طين،  .   (جل با . يلِ       . وِ تأْ من   كلِّمعي و
يثادبط       ) 6( " الطّاهر بن عاشور      " إرجاع األمور إىل حقيقتها كما ورد عند    ،)5()...اَألحوقد قصد بالض،

هي حمققّة   منحه اهللا عز وجلّ نعمة ختريج الرؤى كما               –عليه السالم    –تعبري الرؤى،إذ بالفعل فيوسف           
لزخمشري    " د يؤكّ  . اقع   على أرض الو       تأْوِيلِ      من   ولنعلِّمه  ...   (لّاملعىن يف تفسريه لقوله عز وج          ذا ه " ا

يثادا وتفسريها وكان يوسف             «:ال ،قائ )7()...اَألحالم     –وتأويلها عبارؤيا         -عليه الساس للرأعرب الن

                                                
  )لَوأَ( األلف : باب /  53 – 52ص /  1ج ) / ذيب لسان العرب ( لسان اللّسان : ابن منظور )  1
2  (اهلمزة : كتاب /  12ص / أساس البالغة : خمشري الز .  
  .  )أَولَ(اهلمزة : باب  162...  159ص / 1ج / غة مقاييس اللّمعجم  :ابن فارس )  3
  .   51 – 50ص / التعريفات : اجلرجاين  الشريف)  4
  .  06: اآلية )  5
  .  215ص /  10ج / التحرير والتنوير : الطاهر بن عاشور )  6
  .  21: اآلية )  7



  

  
  
 

لرؤى إذ     ة املواطن األخرى عن معىن تعبري ا            يف بقي  " يل وِ أْالت  " ،ومل خيرج املصدر        ) 1( » وأصحهم عبارة هلا       
هو                         –عليه السالم    –أصبح يوسف   ملنام،حيث أصبح يعلم ما  ليه يف تعبري أي رؤية ترى يف ا حيتكم إ

مؤكّدا هذا األمر يف تفسريه لقوله عز وجلّ                " أبو حيان األندلسي        " يقول   .  جمهول بالنسبة إىل العلماء          
ملّا  «   ) 2( )... وِيله  نبأْتكُما بِتأْ     م ترزقَانِه إِالَّ       قَالَ الَ يأْتيكُما طَعا      (هماي رؤي   السجينان تعبري     عندما طلب منه    

فوصف يوسف نفسه مبا هو فوق العلماء وهو               ووصفاه باإلحسان افترض ذلك الوصف               ه استعربا   
قيل كان ذلك يف      ما ويصفه هلما،و     ما من الطَّعامِ قَبلَ أَنْ يأْتيه         لَه  ُما مبا يجعل  هنبِئُوأنه ي    ، اإلخبار بالغيب

  .أويل قصد به يف السورة تعبري الرؤى إذا فالت.)3(»...اليقظة ، وقيل كان يف النوم 
لنسبة للمصدر           لت  " أما با لفعل    فإنه مأخ    " يلصفْا فَصلٌ فَصّلٌ وم  ،وهوم    يالَصفْت  ُهلْصّفَي  ُهلَصفَ : وذ من ا

لف  «   -اللّسان    –وجاء يف     لشيئني     صل ب ا نٌ ما بني ا لق               و لشيئني،وهو ا حلاجز بني ا حلق     وهو ا       ضاء بني ا
فَصالً بأنْ جيعل بني     الوِشاح إذا كان نظمه م           ُوالباطل وهو يوم القيامة والتفصيل التبني،و يقال فَصلْت         

          ذْرةً  أو شانجرو إذا فالتفصيل ه      ، ) 4( » اثنني من لون واحد          ل بني كلّ  ةً أو جوهرة تفص       كلّ لؤلؤتني م
 وتفْصيلَ    ... (وهذا املعىن دلّ عليه السياق القرآين كما هو ممثّل يف قوله عز وجلّ                        ، وضيحالتبيني والت     

 التفصيل التبيني واملراد بكلّ          و « ": الطاهر بن عاشور      " يقول  . ) 5( )كُلَّ شيٍء وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ             
        فالقرآن الكرمي وما حيتويه من قصص فيه                ) 6( » صص ار بالق   ا يرجع إىل االعتب       شيء األشياء الكثرية مم،

ا حيتاج العباد إليه من احلالل واحلرام            مم«:هذا قائال : رطيبالق"يؤكد . يح لكلّ أمور الناس تبيني وتوض
  ولَكن تصديق...(الوارد يف قوله عز وجلّ"يقدصالت"أما بالنسبة للمصدر.)7(»والشرائع واألحكام 

  وراة واإلجنيلبالكتب السماوية السابقة كالت فاملراد منه وحسب سياقه اإلميان )8()...لَّذي بين يديها

                                                
1  (خمشري الز :445 – 444ص /  2ج / اف الكش   .  
  .  37: اآلية )  2
  .  123ص / النهر املاد من البحر احمليط : أبو حيان األندلسي )  3
  ) .  لَصفَ( الفاء : باب /  321ص /  2ج ) / ذيب لسان العرب ( لسان اللّسان : ابن منظور )  4
  .  111: اآلية )  5
  .  72ص /  13ج / التحرير والتنوير : الطاهر بن عاشور )  6
  .   277ص /  9ج / اجلامع ألحكام القرآن : القرطيب )  7
  .  111: اآلية )  8



  

  
  
 

  :املعنـى  بشأن هذا"الطّاهر بن عاشور"يقول . واإلميان بالقرآن الكرمي الذي هو دستورنا يف احلياة  
  "يبرِثْالت"أما إذا نظرنا يف املصدر.)1(»صصىل القرآن الذي من مجلته هذه القد إوالذي بني يديه عائ«
  . )2()...قَالَ الَ تثْريب علَيكُم الْيوم( ارد يف قولهالو برثَوم برّثَم برّثَي برثَ :املأخوذ من الفعل  

لتعبري كما ص             عدم ا ورد مبعىن  نه  قتيبة   " ح به  رفإ بن  قوله   " ا ليوم           « : يف  ا ا هذ بعد  عليكم  تعيري  مبا  ال 
لتثريب اإلفساد، ويقال ثَ                 لتفسري        ) 3( » علينا إذا أفسد        ب رصنعتم،وأصل ا هذا ا فق   "أبو عبيدة    " ويوا

على عدم اللّوم والعتاب           وقد يكون داالّ       ، ) 4( » أي ال ختليط وال شغب وال إفساد و ال معاقبة          «:فيقول
عفو مجيل،وقال      « : يقول   .  من املفسرين      وغريه   " عبد الرمحن الثعاليب       " كما هو الشأن عند         والتأنيب    

العقوبة وما        رك والتثريب اللّوم و         يوسف بعفوك عن إخوتك رفعت لك ذك            عكرمة أوحى اهللا إىل          
معهما من سوء معتقد وحنوه           لعقاب                           ) 5( » جرى  و ا لعتاب  للوم و ا لتثريب ورد بدالالت ا ذا فا ،إ

أنْ   –عليه السالم  –ان بإمكان يوسفالنافية اليت تفيد نفي هذه الصفات اليت ك" بال "والتعبري،وقد سبق
           ا جتاه إخوته،لكن لعلو ه قابل اإلساءة باإلحسان وخالصة حتليل هذه                        يقومشأنه وحسن أخالقه فإن

  : املصادر ما يلي 
اردة على بناء التفعيل          ص كل املصادر الو       وختت  ] ُيفَعّل  –فَعلَ  [ ارتبطت هذه املصادر بالصيغة الفعلية              -

  .ال غري ذه الصيغة
  .كلّ أفعال هذه املصادر متعدية وصحيحة  -
ة املصادر األخرى اليت تواتر كلّ واحد                  أكرب قدر يف التواتر مقارنة مع بقي              "  يل وِ أْالت  "  مثل املصدر     -

عبارة عن رؤى ألشخاص خمتلفة                                     لقصة كلّها  ث ا  منها مرة واحدة،ويعود سبب ذلك إىل أنّ أحدا
ل         و  ليت                                 كان البد من تعبري تلك ا لرؤيا ا ويل تلك ا رؤى ،واملالحظ أنها ابتدأت برؤيا،واختتمت بتأ

  . ت كلّها على أرض الواقع حتققّ

                                                
  .  72ص /  13ج / التحرير والتنوير : الطاهر بن عاشور )  1
  .  92: اآلية )  2
  .  222ص / تفسري غريب القرآن : ابن قتيبة )  3
  .   318ص /  1ج / ن آجماز القر: أبو عبيدة )  4
  2ج / املؤسسة الوطنة للكتاب/ عمار الطاليب: حتقيق/ اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن: لرمحن الثعاليب عبد ا)  5
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تكون بإضافة سابقة التاء عوضا عن     ]فَعلَ[من الفعل"التفصيل"يرى النحاة القدماء أنّ صياغة املصدر -
  ُوأما فَعلْت«":سيبويه"يقول .تثقيل العني الذي خيفف يف املصدرمث تضاف الياء قبل احلرف األخري 

  اء مبرتلة ألف،وجعلوا التتلْعائدة يف فَلتاء يف أوله بدال من العني الزيل،جعلوا اعفاملصدر منه على التف
  .)1(»فعال فغيروا أوله كما غيروا آخره اإل
  ربية دة يف املعاجم العللّغوية املوجوعبرت هذه املصادر عن دالالت خمتلفة وافقت يف غالبها املعاين ا -
   –عليه السالم–مل ترد املصادر األخرى يف سورة يوسف -

  : أبنية املصدر امليمي 
وهلذه األفعال       « -املزهر–،ويقول صاحب)2(املصدر امليمي هو كلّ مصدر دخلت يف أوله ميم زائدة    
اء مما قالت العرب على أصله           اس على ما أصلته فيه العلم      در دخلت امليم زائدة يف أوهلا تدرك بالقيمصا

ى مصدرا ميميا     لمة الثّالثية،واالسم الذي تكون فيه يسم              فامليم تكون زائدة يف أول الك              .   ) 3( » وأشذته   
وللمصدر امليمي أبنية كثرية ذكرها النحاة والصرفيون يف كتبهم منها املأخوذة من األفعال اردة                                       

كون تقسيم أبنية املصدر امليمي إىل جمردة ومزيدة نذكر من                       ايل ي  املزيدة وبالت         واملأخوذة من األفعال           
على سب      ألوىل  لت  ا ا حلصر   يل  ا ال  نية     ] مفْعلَة [ ، ] مفْعلَة [ ، ] مفْعلْ [ ، ] مفْعلْ [ ، ] مفْعلْ [ مثيل  لثّا ا  ومن 

  ].مفَاعلَة[،]مفَاعلْ[،]مفْتعلْ[،]مستفْعل[،]مفْعلْ[،]مفْعالْ[
وهو من األبنية       ] مفْعلْ [ ليه أنّ كلّ هذه األبنية مل ترد يف السورة ما عدا بناء                       ومما جتدر اإلشارة إ             

مصدرا واحدا على         -عليه السالم    -املصدرية القياسية املعتلة الفاء بالواو،وقد رصدنا يف سورة يوسف                        
  :  هذا البناء كما هو ممثّل يف اجلدول التايل

  
 

                                                
  .  79ص /  4ج / الكتاب : سيبويه )  1
   . 129ص /  1ج / املنصف : ابن جين )  2
   . 96ص /  2ج / وأنواعها املزهر يف علوم اللّغة : السيوطي )  3



  

  
  
 

  : أبنية املصدر امليمي 
  :] مفْعلْ[بناء 

  التواتر  املصدر
  صيغة الفعل يف املاضي واملضارع

  ُيفْعل  ُيفْعل  ُيفْعل
اسم 
  رقمها  اآليـــــــــــة  اسم املفعول  الفاعل

  ال/ فَعلَ  ال/ فَعلَ م  ال/ فَعلَ م

موث02  ق  
 ثَقو  ثَقق    وثُي      واثق  مـثُووق  )...ح كُمعم لَهسأُر قًالَنثوم ونتؤى ت66 ) ...ت  

 ثَقو  ثَقق    وثُي      واثق  مـثُووق  )... هوا آتفَلَم قَهثوـمالَـقَ م 66 ) ...اللّه  

  
  
  
  
  



 
 

       

يعقوب   على احللف باهللا،ذلك أنّ          يف سياقه القرآين ،يتضح أنه دالّومن خالل ورود هذا املصدر       
طلب من أبنائه أنْ يعطوه عهدا حىت يسمح هلم بأخذ أخيهم األصغر،وقد كان هذا                            –عليه السالم     –

حىت  « :   يف قوله"الزخمشري"العهد متمثّال يف احللف باهللا  ألنه مما تشد به العهود وتؤكد،وهذا ما أكّده 
ا منه ألنّ   قًث ولف باهللا م   ا جعل احل   به من عند اهللا عز وجلّ، أراد أنْ حيلفوا له باهللا،وإمنّ          ُقثَّوتتعطوين ما أَ

هذا املعىن مؤكدا على مصدرية            " الطّاهر بن عاشور"،ويوافق )1(»د به العهود وتشدد احللف به مما تؤكّ
ميمي للتوثق أطلق هنا على املفعول وهو ما به التوثق يعين                     واملوثق أصله مصدر        « :  هذا اللّفظ قائال       

هدا عليهم فيما وعدوا به بأنْ حيلفوا باهللا فتصري شهادة اهللا                     ومعىن ذلك أنْ جيعلوا اهللا شا          ... اليمني   
وذلك أنْ يقولوا لك ميثاق اهللا أو عهد اهللا أو حنو                      ... عليهم كتوثق صادر من اهللا تعاىل ذا االعتبار                 

وثق للمحلوف   نّ احلالف استودع اهللا ما به الت             ذلك، وذا يضاف امليثاق و العهد إىل اسم اجلاللة كأ                     
كان يعقوب        . ) 2( » له  لسالم    –وإذا  بنائه                   –عليه ا أ وبني  وجلّ كعهد بينه   هللا عز حللف با قد اشترط ا

أباهم    –عليه السالم    –لسماحه بأخذهم أخيهم األصغر معهم ،فإنه يف املقام الثّاين أعطى إخوة يوسف                          
ضح بعض  تت "   قث واملَ  " وبعد هذا التحليل للمصدر امليمي          . عهدا بإرجاع أخيهم األصغر ساملا معاىف              

  : األمور التالية 
-               لز لن             قد يتداخل املصدر امليمي مع امسي ا حاة القدماء واحملدثون إىل هذه              مان واملكان،وقد انتبه ا

  منهم بدقة، ويبقى االحتكام يف ذلك مرجعه السياق  تكموا إىل قاعدة صارمة حتدد كالّالقضية ومل حي
او اليت     يف باب ما كان من بنات الو           " بويه سي"يقول].ُفْعلي –فَعلَ [ورد مصدر هذا اللّفظ من صيغة -

   )3(»]مفْعلْ[او واملكان يبىن علىلَ فإنّ املصدر منه من بنات الوفكلّ شيء كان من هذا فَع«فيهن فاء 
  .  ى بنفسه بل بواسطة ال يتعد) مثال(او فعل هذا املصدر معتل الو -
ورِم   : وجاءت أفعال على يفعل          « ": السيوطي   "  يقول   .  يضا فظ من صيغة فَعلَ أ   ورد مصدر هذا اللّ          -

     . )4(»...  ُووثق يثق...  ُيرِم

  
  

                                                
1  (خمشريالز  :487ص /  2ج / اف الكش   .  
  .   19ص /  10ج / التحرير و التنوير : الطاهر بن عاشور )  2
  .   92ص /  4ج / الكاتب : سيبويه )  3
   . 96ص /2ج/ املزهر يف علوم اللّغة و أنواعها : السيوطي )  4
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   :توطئـــة 
على االشتقاق ونذكر معناه وأقسامه               ا ات وأبنيتها جيدر بنا أن نلقي ضوءً           م عن املشتقّ   قبل التكلّ       

خذ يف الكالم،ويف اخلصومة ميينا ومشاال               األ  « : فاالشتقاق يف اللّغة       . ليكون لنا عونا يف فهم املشتقات           
فهو من الناحية اللّغوية يعين تقسيم الشيء       . )1(»أخذه منه:واشتقاق احلرف من احلرف ،مع ترك القصد

إىل شقوق،ويف اصطالح علماء اللّغة يعين أنْ تعمد إىل كلمة فتأخذ عنها فروعا،إذ هي األصل فتوجه                      
يقول عنه    . ن املعىن األصلي،مع اخلضوع لضوابط يف كلّ ذلك                هذه الفروع توجيهات تزيد معانيها ع              

ـ 321ت ( " ابن دريد     "  ومن   ، ) 2( » أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بينهما يف اللّفظ واملعىن                  « ): ه
للّفظ شرط حلصول العملية االشتقاقية                       لتناسب يف املعىن وا فإذا كان األمر كذا عد            . هنا يتبني أن ا

      ا،إذ                    عوامل     االشتقاق من أهمنّ املفردة األصل بإمكاننا أنْ            إ منو اللّغة،ومن أهم أسباب غناها وثرو
 حلدث                                    نشتق م عليه ا قا حلدث أو  حلدث،وعلى من قام با على ا يف معانيها  منها فروعا كثرية تدلّ 

 إخل،فكلّ هذه املفردات إمنّا هي نتيجة لعملية توليدية للمفردة األصل                        ...  كتابة وكاتب ومكتوب        : حنو 
لتناسب يكون بني املأخوذ                   وملاّ   ى العلماء أن ا واملأخوذ منه على أشكال خمتلفة،إذ قد يكون يف                    رأ

اللّفظ واملعىن معا مع ترتيب احلروف، وقد يكون يف اللّفظ واملعىن معا مع عدم الترتيب يف احلروف                                     
بعضها مع    واالختالف يف        األصول،وقد يكون التناسب يف املعىن وحده مع االتفاق يف بعض احلروف                     

  :  تقارب خمرجهما قاموا بتقسيم االشتقاق إىل ثالثة أقسام،وهي على النحو التايل
لترتيب حنو                     « : االشتقاق الصغري      ) 1 حلروف وا للّفظني تناسب يف ا من   ب رض: وهو أن يكون بني ا

الض3(»بِر(،» اس وكتبهموهو ما يف أيدي الن«)5(»واتساعا وقد اعترب هذا النوع أكثر استعماال«،)4(  
ق الكبري       ) 2 ليبه الستة معىن                        : االشتقا لثّالثية فتعقد عليه وعلى تقا أن تأخذ أصال من األصول ا هو 

   ذَـبج:هي ذَبج اتـحنو تقليب، التأويل إليه واحدا وإنْ تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة و

                                                
محد عبد الغفور عطار  أ: حتقيق  / -غة و صحاح العربية تاج اللّ -حاح الص) : ادإمساعيل بن مح( اجلوهري )  1

 ) . ققَش(مادة /  1503ص / 4ج /  4ط / دار العلم للماليني 
القاهرة -مكتبة اخلاجني/الم حممد هارون عبد الس: حتقيق / االشتقاق ) : د بن احلسن أبو بكر حمم( ابن دريد ) 2

 .  26ص /1ج /  3ط 
 . 27ص / التعريفات : اجلرجاين)  3
   . 134ص /  2ج / اخلصائص :  ابن جين)  4
 . 79ص / شذا العرف يف فن الصرف: أمحد احلمالوي )  5



 
 

       

ذَجب ب ،ذَج،ذَبذَج،جذَب،ب1(» ج(.  
    )2(»هو أنْ يكون بني اللّفظني تناسب يف املخرج حنو نعق من النهق «: )الكبار(األكرب االشتقاق )3

لفاعل واسم املفعول         : ) 3( كما سنرى يف السبعة املعروفة وهي             ات وقد حصر الصرفيون املشتقّ          اسم ا
ات آثار    املشتقّ   الزمان واملكان واسم اآللة،وهلذه                  اوالصفة املشبهة وصيغة املبالغة واسم التفضيل وامس                

الم –ف عليها من خالل إيرادها يف سورة يوسفبالغية نتعرعليه الس-    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .   27ص / التعريفات : اجلرجاين )  1
 .  134ص /  2ج / اخلصائص : ابن جين )  2
):  يوسف بن أيب بكر أبو يعقوب( السكّاكي /  89 -70 – 50ص /  3ج/ شرح التسهيل : ابن مالك )  3

  حو الوايفالن: عباس حسن/ 17ص / م 1983-هـ1403/  1ط/ لبنان  –بريوت دار الكتب العلمية –وم مفتاح العل
 .  238ص   3ج 



  
  

  

                         

 
 

                      
 



 
 

       

  ) : تطبيقية  –دراسة نظرية ( أبنية اسم الفاعل :املبحث األول 
  : )أبنيته -صوغه –مفهومه ( أوال اسم الفاعل 

ح وتوض د هيئتهاالعناصر األساسية اليت حتد صيغة الكلمة هي عنصر من التسليم بأنّ إذا كان قد متّ    
رفيةوظيفتها فإننيغ الصا بصدد دراسة صيغة من الص، سبة واليت سيكون هلا ال حمال وظيفة خاصة بالن

للكلمة خاصها صيغة اسم الفاعل فما املقصود به ؟وكيف تتم .ها ستدرس ضمن سياق قرآين ة وأنإن
  .صياغته ؟ وما هي وظيفته ؟ 

لفاعل بأنه                        للّغويون اسم ا لنحاة وا لفعل للداللة على وصف من قام             « : عرف ا اسم يشتق من ا
مثال اسم فاعل تدلّ على وصف الذي قام بالكتابة،واللّغويون القدماء يقولون                             " كاتب  " بالفعل  فكلمة   

                            ي مضارعا أل    إنّ اسم الفاعل يشبه الفعل املضارع، بل يقولون إنّ الفعل املضارع مس ه يضارع اسم     ن
  . )1(»الفاعل ؛ أي يشاه 

والشك يف أنّ إقرار النحاة بوجود أوجه شبه بني اسم الفاعل والفعل املضارع يعود إىل كوما                                          
 فقان من حيث صيغتهما،وإنْ كان هناك فرق طفيف،ولكن هذا االشتباه فيما يبدو متعلق بإتيان                              يت

لثّالثي ال غ              وبني الفعل     ، " كاتب  " ري،ألنه ال وجود لشبه بني اسم الفاعل             اسم الفاعل من الفعل غري ا
بينما يوجد نوع من الشبه بينهما عند صياغة اسم الفاعل من غري الثّالثي كأن نقول                         " يكتب " املضارع    

لطفيف بينهما يتجلّى يف                       فهو يشب  "  ُقلطَني " من  " منطلق "  ه بالفعل إىل حد ما الفعل املضارع،والفرق ا
  .اعل على ميم زائدة وانعدامها يف الفعل املضارع احتواء اسم الف

ن أيضا على استمرارية احلدث ن على احلدث من جهة ،كما يدالّأما بالنسبة للداللة فكال مها يدالّ    
  .لفترة ما من جهة أخرى وإنْ كانت االستمرارية أبقى وأطول منها يف اسم الفاعل مقارنة مع الفعل 

  التعريف ،ويف هذا)2(»ما اشتق من فعل ملن قام به مبعىن احلدوث «:أيضا أنه  وقد عرف اسم الفاعل  
أيضا تصريح بوجود معيار أساسي يف الداللة على اسم الفاعل إضافة إىل صيغته فهو يدلّ على حدث                    

ت أما إذا استمر      ، أي أنّ اسم الفاعل يتصف بصفة ما لفترة معينة مث تزاح تلك الصفة     تمتجدد غري ثاب
  .تلك الصفة فإنه خيرج عن وظيفته األصلية إىل وظيفة أخرى تعرف بالصفة املشبهة 

                                                
  .  76 – 75ص / التطبيق الصريف : عبده الراجحي )   1
2   (198ص /  2ج / ضي األسترباذي شرح الكّافية الر  .   



 
 

       

     دوا طريقة صوغه فاتّم حدصيغته من الثّالثي     « : فقوا على أنّ  وإضافة إىل تعريفه وحتديد داللته، فإ
وفيما   ، ) 1( » آلخر  ارد على فاعل،ومن غري الثّالثي على صيغة املضارع مبيم مضمومة وكسر ما قبل ا                          

  :يلي تفصيل هلذه القاعدة 
وهذا هو القياس،أما           ] لاع فَ [ يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثّالثي ارد مبختلف أشكاله على وزن                        -

فاسم الفاعل منه      " بتكَ " فإذا كان الفعل صحيحا حنو   . اعدة فهو من باب السماعه القما خرج عن هذ
  . "اتباك"مباشرة  بتطبيق هذه القاعدة يكون

ع ائ ب  ـ اع ل،ب  ائ قَ  ـ  الَ قَ : أما إذا كان الفعل أجوف وعينه ألفا فإّا تقلب مهزة يف اسم الفاعل حنو                    -
لعني منه فتقول ب        ُهمزوي   ُعتلّفإنه ي    اع وب   ام من قَ   لٌاع وأما فَ    « ": أبو عثمان املازين        " يقول   ع  ائ موضع ا

هذا اهلمز يف اسم الفاعل،وذلك              "  ابن جين   " ويرجع   . ) 2( » نه معتلّ  علَّ فعله ففاعل م      ُم ومجيع ما أ    ائ وقَ  
إمنّا وجب مهز عني       « : بإرجاع األفعال إىل أصوهلا، إذ هي معتلّة يف أصلها بغري تلك احلروف فيقول                             

 "ام قَ "ألنّ العني كانت قد اعتلّت فانقلبت يف "بائع"و"قائم:"حنو ]لاعفَ[اسم الفاعل إذا كان على وزن
ألفا،فلما جئت إىل اسم الفاعل وهو على فاعل صارت قبل عينه ألف فاعل،والعني قد كانت                     "اعب"و 

فلم جيز حذف إحدامها         "   قاْاْم   " انقلبت ألفا يف املاضي،فالتقت يف اسم الفاعل ألفان، وهذه صورما                         
األلف     فيعود إىل لفظ قام فحركت الثّانية اليت هي عني  كما حركت راء ضارب فانقلبت مهزة،ألنّ                               

غري أنّ احملدثني نظروا إىل هذا التغيري                . ) 3( » إذا حركت صارت مهزة فصارت قائم وبائع كما ترى                      
ال   « :    بشأن هذه املسألة أّا         " الصرايرة رانيا سامل          " تقول  . على أساس صويت       نظرة أخرى وفسروه         

مهزة من أجل التخلّص   عملية إقحامهي  أوها عملية حذف مث تعويض ولكن ترتبط بالقلب أو اإلبدال،
  .)4(»من صوت املد الطّويل يف املقطع الطويل املغلق 

  الَقَ : فإنّ عني الفعل تقلب إىل مهزة مثل             اءَ ، ش  اءَ ج : مهموز الالّم حنو        أما إذا كان الفعل أجوف             -
وبفتصبح  اع :َءاَءش مت الثّانية فأصبح الوزن«:، وملّا اجتمعت اهلمزتان  َءاَءو جمث قلبت،]فالع[قد  
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  اٍءج : مث أعلّت إعالل قاض فأصبحت يف الرفع واجلر                ... و شائي     األوىل ياًء فصارت الكلمات جائي               
1(»  ]فال[بوزن... اٍءوش( .  
  الرفع    يف موضع    بتسكني يائه األخرية       فإنّ اسم الفاعل منه يكون        "اعد"أما إذا كان الفعل ناقصا حنو -

صب يقول،و فتحها يف حالة الواجلرل  [ و العلّة يف   «":السيوطي"نك تسكّن الياء يف موضع الرفع            ] فَاعأن
هذا غَازٍ،ومررت بغازٍ،وكذلك حكم كلّ ياء انكسر ما قبلها وهي خمفّفة،فأما يف                                : واخلفض،فتقول      

  . )2(»رأيت قاضيا و غازيا:موضع النصب فتقول
عادد بفك     : ،ولكن أصله     اد ع   ــ  دع : حنو  أما بالنسبة للفعل املضعف فيكون أيضا على وزن فاعل    -

األول وهو       / د / الصيغة األصلية السم الفاعل عادد،التقى صوت               «  " : صربي املتويل    " يقول  . اإلدغام      
الثّاين وهو متحرك أيضا فتم اإلدغام وسببه هنا التقاء املثلني وصارت الصيغة املعدلة               /د/متحرك بصوت

" ريف عند ال"عادفَ[علماءوامليزان الصظام املقطعي،]لاعويت املطابق للنامليزان الص هذا   ) 3( » " فال  :"ولكن
وزن                                     على  ئما  ا د يرد  لذي  ا و ، له أشكا لثّالثي مبختلف  ا لفعل  ا من  لفاعل  ا اسم  ق  اشتقا س  قيا عن 

كاله،وكما     زيد مبختلف أش   زن، بينما يشتق اسم الفاعل من الثّالثي امل               ليت ال تؤثر على الو       وا  ] لاع فَ [ 
وقد خيرج اشتقاق اسم        . بإبدال ياء املضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر                      النحويني    يعاتفق مج   

ورد اسم الفاعل        « :   الفاعل عن قاعدته األصلية السابقة،ويعد ذلك من باب السماع ال القياس حني                             
من                 سهبم   بهسأَ : من  و ، ها كسر س  لقيا ا و ، ء هلا ا ل         حصنم  نصح أَ : بفتح  ا و د  لصا ا قياس بفتح 

أَيفَع    : ثلـشذوذا م    ] فاعل  [ كسرها،كما وردت أفعال رباعية، واشتق اسم الفاعل منها على وزن                           
عاف4(»... ي(.       يغ األخرى مؤده قد يأيت على بعض الصيغ القياسية السم الفاعل،فإنيا  وباإلضافة إىل الص

ده هو الكفيل بفك لبس       را عن وظائف أخرى شكال،ويبقى السياق وح                ومعب  ، معىن اسم الفاعل داللة        
لصيغ                  ا ه  هذ بني  من  و ، لة ملسأ ا ه  فْعلٌ  [ و ] لٌفَع [ و ] لٌيفَع [ :   هذ  ]فَعلٌ [ و ] لٌعفَ [ و ] أَ

لٌ  [ و ] فُعلٌ [ و ] فعلٌ [ و ] فُعالٌ  [ و ] فُعالٌ  [ و ] فَعالٌ  [ و  وحنو ] فَع :           رِيففهو ش فروش فهو ظَرِيف فظَر
ل    مثا ج          : ] فَعل [ و ، لٌ زج فهو لَ  زج ، فهو سهلٌ خشن              سهلَ  و ، نسح فهو   نسح و ، قمح أَ فهو  قم
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أي                                       ٌء  وضا فهو  لرجل  ا  ؤضو و ، ت ا فُر فهو   ب عذُ أي  ء  ملا ا  ت فَر و ، نٌ جبا فهو   نبوج ، نشفهوخ
وضئَ،وعفُر فهو عفْر أي ذو دهاٍء،وغَمر فهو غُمر أي جاهلٌ،وحصرت ذات اللّنب فهي حصورى                                    

  .)1(»لبنها أي ضاق جمرى 
  ) :حتليلية  –دراسة إحصائية ( ة اسم الفاعل بنيأ: ثانيا 
ات سورة يف تعبريها عن مشاهدها اسم الفاعل بصورة كثيفة مقارنة مع بقية املشتقّ                         ال  استخدمت       

ومن غري الثّالثي بقلب ياء         ] فَاعل  [ األخرى ،وقد عبرت عنه بصيغته املأخوذة من الثّالثي على وزن                         
لبد                                  املضارعة      يف ء  ميما مضمومة وكسر ما قبل األخري،وإنْ كان تواتر الصيغة األوىل أكثر،وقبل ا

  :  التحليل البد من استقراء وإحصاء هذه الصيغة كما هو موضح يف اجلدول املوايل
  : من الثالثي ) أ

  التواتر  املشتق
وروده يف 
  رقمها  اآليـــــــــــة  حتليله لغويا  السورة

نِني01  آم  نِنيآم  د صحيح مهموز من أَفعله ثالثي جمرمن  ) ..نِنيآم اء اللّه99  )... إِن ش  

  جاهلُونَ
  

02  
  

 33 )الْجاهلني وأَكُن من ... (  لَهِد صحيح من جفعله ثالثي جمر نياهلُاجلَ

 89  ) لُونَإِذْ أَنتم جاه ... (  لَهِد صحيح من جفعله ثالثي جمر جاهلُونَ

نيظاف03  ح  

 12 ) حافظُونـلَ وإِنا لَه ... (  ظَفد صحيح من حفعله ثالثي جمر حافظُون

  63  ) ونَـوإِنا لَه لَحافظُ ... (  ظَفد صحيح من حفعله ثالثي جمر نَوحافظُ

نيظافح فعله ثالثي جمرد صحيح من حلْ.(  ظَفا لا كُنمونيظافبِ حي81 ) غ  

نيماك01  ح  نيماكالْح  فعله ثالثي جمركَد صحيح من حم  ) ... نيماكالْح ريخ وه80 ) و 

 14 ) رونَـإِنا إِذًا لَّخاس ... (  رِسد صحيح من خفعله ثالثي جمر  خاسرونَ  01  خاسرونَ

نيئاط03  خ  

 29 ) كُنت من الْخاطئني …(  ئطثي جمرد صحيح مهموز من خفعله ثال  الْخاطئني

نيئاطخ  فعله ثالثي جمرد صحيح مهموز من خا ...(  ئطإِن كُني وئاطـلَخ91 ) ن 

نيئاطخ  فعله ثالثي جمرد صحيح مهموز من خا كُن ... (  ئطيـَّإِنئاطـا خ97 ) ن 

 52 ) الَ يهدي كَيد الْخائنِني..(  انَمن خ) أجوف(د معتلفعله ثالثي جمر  ائنِنيالْخ  01  خائنِني

رنيم02  اح  
نيماحالر فعله ثالثي جمرد صحيح من رحم  ) ...نيماحالر محأَر وه64 ) و 

نيماحالر فعله ثالثي جمرد صحيح من رحم  ) ...محأَر وهو نيماح92 ) الر 

ينزدين  01  اهداهالز  فعله ثالثي جمرد صحيح من زهواْو( دكَان ينداهالز نم يه20 ) ف 

سنيل01  ائ  نيلائلِّلس  مهموز(د صحيح فعله ثالثي جمر (لَأَمن س  ).. يلائلِّلس اتــآي07  ) ن  
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يناجِد01  س  يناجِدفعله ث  سالثي جمرد صحيح من سجد ) ...يناجِدي سل مهتأَي04  ) ر  

  02  سارِقُونَ
 70 ) ...إِنكُم لَسارِقُونَ ... (  قرد صحيح من سفعله ثالثي جمر  سارِقُونَ

نيارِقس  فعله ثالثي جمرد صحيح من سرا ... (  قمو نيارِقا س73 )... كُن 

داه01  ش  شداه  د صحيح من شهِفعله ثالثي جمرد )..نم داهش هِدشا وهل26 ).أَه 

باح02  ص  
 39 ) ...يا صاحبيِ السجنِ...(  بحــد من صفعله ثالثي جمر صاحبي

 41 ) ...يا صاحبيِ السجنِ.. (  بـحد من صفعله ثالثي جمر صاحبي

نيقاد04  ص  

نيقادص  فعله ثالثي جمرد صحيح من صدي ... ( ققادا صكُن لَوـو17 ) ن 

 27 ) وهو من الصادقني... ( قدد صحيح من صفعله ثالثي جمر  الصادقني

 51 ) وإِنه لَمن الصادقني ... ( قدد صحيح من صفعله ثالثي جمر  الصادقني

ـَإِنا لَص و ... ( قدد صحيح من صفعله ثالثي جمر صادقُونَ   صادقُونَ  82 )  ادقُونَـ

صنيح02  ال  
صنيحال  فعله ثالثي جمرلَد صحيح من صي ...(  ححالا صمـقَو09 …) ن 

نيحالالص  فعله ثالثي جمرلَد صحيح من صح  )... قْنِي بِالصأَلْحو نيح101 )ال  

صرِين01  اغ  رِيناغالص  فعله ثالثي جمرد صحيح من  صغر  )...رِيناغالص نا مكُونلَي32 ) و 

  03  ظَالمونَ

 23 ) إِنه الَ يفْلح الظَّالمونَ... (  ملَد صحيح من  ظَفعله ثالثي جمر  الظَّالمونَ

نيمفعله ثالثي جم  الظَّاللَد صحيح من  ظَرم  )..نيمزِي الظَّالجن ك75 ) كَذَل  

  79 ) ونَــإِنآ إِذًا لَّظَالم ... (  ملَد صحيح من  ظَفعله ثالثي جمر  ظَالمونَ

 44 ) اَألحالَمِ بِعالمني بِتأْوِيلِ..(  ملد صحيح من  عفعله ثالثي جمر  عالمني  01  عالمني

 21 ) ..غَالب علَى أَمرِه واللّه..( بلَد صحيح من  غَفعله ثالثي جمر  غَالب  01  غَالب

  02  غَافلُونَ
نيلافالْغ  لَفَد صحيح من  غَفعله ثالثي جمر  ) ... نيلافالْغ نلَم هلن قَب03 ) م 

 13 ) ونَـنه غَافلُوأَنتم ع ... (  لَفَد صحيح من  غَفعله ثالثي جمر  غَافلُونَ

ر01  فَاط  رفَاط  طَد صحيح من فَفعله ثالثي جمرضِ.( راَألرو اتاومالس ر101 )فَاط 

  02  فَاعلُونَ
نيلفَاع  د صحيح من فَفعله ثالثي جمرلَع  ) ... ـإِن كُنتنيلفَاع 10   ) م  

  61  )  ونَــوإِنا لَفَاعلُ ... (  لَعد صحيح من فَفعله ثالثي جمر  فَاعلُونَ

 10 )...مـقَالَ قَآئلٌ منه... (  الَمن قَ) أجوف(د معتل فعله ثالثي جمر  قَآئلٌ  01  قَآئل

  02  اذبِنيكَ
 26 ) نـالكَاذبِي وهو من ... (  بذَد صحيح من كَفعله ثالثي جمر  الكَاذبِني

بِنيكَاذ  ذَح من كَد صحيفعله ثالثي جمربِي ... (  بكَاذ مـإِن كُنت74 ) ن 

  02  َكَافرون
 37 ) بِاآلخرة هم كَافرون ... (  رفَد صحيح من كَفعله ثالثي جمر  َكَافرون

 87 ) َالْكَافرون الَّ الْقَوم ... (  رفَد صحيح من كَفعله ثالثي جمر  َالْكَافرون

 42 )..ذي ظَن أَنه ناجٍـللَّ..(  اجمن ن) ناقص( د معتلثي جمرفعله ثال  ناجٍ  01  ناجٍ



 
 

       

 11 )حونـوإِنا لَه لَناص...  (  حصد صحيح من نفعله ثالثي جمر  ناصحون  01  ناصحون

 39 ) ..راللّه الْواحد الْقَها ... (  دحمن و) أجوف (د معتلفعله ثالثي جمر  الْواحد  01  واحد

 19 ) ... فَأَرسلُواْ وارِدهم...( درمن و) مثال (د معتلفعله ثالثي جمر  وارِدهم  01  وارِد

اتابِس02  ي  
اتابِسي مثال (د معتلفعله ثالثي جمر (بِمن يس ) ... و اتابِسي ر43 ) ...أُخ 

اتابِسي مثال (د معتلفعله ثالثي جمر ( منبِيس  ) ... و اتابِسي ر46 ) ...أُخ 

نيكال01  ه  نيكالالْه  لَفعله ثالثي جمرد صحيح من هك  ) ..نيكالالْه نكُونَ مت 85 ) أَو 

  51 وع ـــــــام  

  : من غري الثالثي ) ب

  التواتر  املشتق
وروده يف 
  السورة

  رقمها  اآليــــــة  حتليله لغويا

مؤم02  نِني  
  17  ) ...وما أَنت بِمؤمنٍ لِّنا...(  فعله ثالثي مزيد حبرف من َآمن  مؤمنٍ

نِنيمؤم  نفعله ثالثي مزيد حبرف من َآم  )... نِنيمؤبِم تصرح لَو103 ) و  

  04  مبِني

  01 )   الْمبِني آيات الْكتابِ...(  فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَبانَ  الْمبِنيِ
  05 )  نــدو مبِيــع ... (  فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَبانَ ٌمبِني
  08 ) نـمبِي لَفي ضالَلٍ ... ( فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَبانَ مبِنيٍ

  30 ) ُ لَنراها في ضالَلٍ مبِنيٍ...( فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَبانَ ٍمبِني   

  70 )...ؤذِّنٌــثُم أَذَّنَ م ... ( فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَذَّنَ  مؤذِّنٌ  01  مؤذِّن

  110 ) الْقَومِ الْمجرِمني عن...(  فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَجرم  الْمجرِمني  01  نَوممجرِ

  05  محِسنِني

  22 ) نِنيــنجزِي الْمحِس...(  د باهلمزة من أَحسنفعله ثالثي مزي الْمحِسنِني

  36 ) إِنا نراك من الْمحِسنِني.. ( فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَحسن الْمحِسنِني
  56   ) نيـِالْمحِسن رـأَج ...( فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَحسن الْمحِسنِني
  78 ) إِنا نراك من الْمحِسنِني.. ( فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَحسن الْمحِسنِني
  90 ) يضيع أَجر الْمحِسنِني ...( فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَحسن الْمحِسنِني

  101 ) ...اـًتوفَّنِي مسلم ... ( فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَسلَم  مسلما  01  مسلم

  02  ونَمشرِك
  106 ) ونَـإِالَّ وهم مشرِكُ ... (  فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَشرك  شرِكُونَمُّ

نيرِكشالْم  كرفعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَش ) ...نيرِكشالْم ناْ ما أَنم108  ) و  
  88 ) اللّه يجزِي الْمتصدقني...( ثي مزيد بالتاء والتضعيف من تصدّقفعله ثال  الْمتصدقني  01  ونَمتصدق

  105 ) وهم عنها معرِضونَ ... (  فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَعرض  معرِضونَ  01  معرِضونَ

  02  ُّتفَرقُونَ
  39 ) ...ونَـأَأَرباب متفَرقُ...(  رقفعله ثالثي مزيد بالتاء والتضعيف من تفَ  فَرقُونَتَم

قَةفَرتم  قفَرفَ..(  فعله ثالثي مزيد بالتاء والتضعيف من تتابٍ موأَب نـمقَة67 ) ..ر  



 
 

       

نيرتِل01  م  نيرتِللَ  الْمزفعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَن  ) ... ياْ خأَنـور نيرتِل59 ) الْم  
  58 ) لَه منكرونَ مــوه... (  فعله ثالثي مزيد باهلمزة من أَنكَر  منكرونَ  01  منكرونَ
  67 ) فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ… .(  فعله ثالثي مزيد بالتاء والتضعيف من توكَّلَ  الْمتوكِّلُونَ  01  متوكِّلُونَ

  96  )...رياــبص دـفَارت... (  زيد باهلمزة من أَبصرفعله ثالثي م  بصريا  01  بصري
  24 امــــــوع   

  :   دالالت أبنية اسم الفاعل : ثالثا 
وسبعني                           مخسة  ء  حصا إ عل  لفا ا اسم  يف  لبحث  ا ل  خال من  متكنا  7( لقد  عل    ) 5 فا اسم  صيغة 

ة بينما تقدير املشتقّ     ) 51( صيغة حد ومخسني   بوا  بنوعيها،وقد كان تقدير املشتقة من الفعل الثّالثي ارد                  
والالّفت للنظر أنّ هذه الصيغ جاءت يف معظمها معبرة                  ، ) 24( من غري الثّالثي بأربع وعشرين صيغة            

وإخوته ووالدهم،والعزيز وامرأته                     –عليه السالم     –عن معان خمتلفة تعلّقت بشخصيات رئيسة كيوسف  
قت والوارد،وصاحب السجن،وأهل مصر عامة،تعلّ                      وتعلّقت بشخصيات ثانوية كامللك والشاهد              

      يغة تعلّقت أيضا باسم اهللا عزا هو جدير بالذّكر أنّ هذه الصببعض األشياء أيضا يف بعض املواطن، ومم
وقد دلّت على ذلك ثالث صيغ سيتم حتليلها يف املقام اخلاص ا،إضافة                      ، وجلّ ممثّلة يف أمسائه احلسىن         

بالذّكر أيضا أنّ استعمال النص القرآين هلذه الصيغة كان يف معظمه باجلمع ال                           إىل هذا ومما هو جدير         
أو تعلّق بالصفات الدنيئة أو السيئة              –عليه السالم     –املفرد سواء تعلّق األمر بالصفات احلسنة ليوسف               

  .إلخوته و من تبعهم 
الدال     ُدسجد يسج : ة من الفعل     املأخوذ    "   ساجِدين  ال    " وستكون أوىل دراستنا السم الفاعل بصيغة                

هذا                                وقد استعمل  لضعف،  حلركة حنو األسفل تعبريا عن اخلضوع وتوضيحا حلالة ا على ميل اجتاه ا
       وجلّ على لسان يوسف         . ه أنزل مرتلة العقالء         اجلمع لغري العاقل لكن الم     –يقول عزي   .. (-عليه السإِن

،واإلشارة إىل الكواكب بالضمري               ) 1( )مس والْقَمر رأَيتهم لي ساجِدين         عشر كَوكَبا والش        رأَيت أَحد     
واتصافهم بصفة السجود هو من قبيل إنزاهلا مرتلة العقالء،ويعود سبب ذلك االستخدام إىل ما                                   " هم " 

لزخمشري    " ذكره     يل  مهتي أَ ر " فإن قلت فلم أجريت جمرى العقالء يف              « : ،وغريه من املفسرين قائال           " ا
اجِ سد ين "                            ّجود،أجرى عليها حكمهم كأه ملّا وصفها مبا هو خاص بالعقالء وهو السا ؟ قلت ألن

                   ي   يء عاقلة،وهذا كثري شائع يف كالمهم ،أن يالبس الشمن بعض الوجوه فيعطي حكما من          ء  الش
ال يعقل مجع من      والعرب جتمع ما      « ": القرطيب   " ،ويقول     ) 2( » أحكامه إظهارا ألثر املالبسة واملقاربة                  
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،أما بالنسبة للغرض من إنزال السجود اخلاص                  ) 1( » يعقل إذا أنزلوه مرتلته،وإن كان خارجا عن األصل             
وراء                                     من  قد قصد  ألنه  فقد يكون  لقمر  وا لشمس  وا لكواكب  يعقل،وهم ا ال  من  مرتلة  لعقالء  با

،وهذا ما حدث بالفعل    وقصد من الشمس والقمر خالته ووالده–عليه السالم–الكواكب إخوة يوسف
يقول  . ) 2( )ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخرواْ لَه سجدا                .. (وجلّ   ل يف قوله عز   يف اية القصة كما هو ممثّ        

: مر أبوه،وقال قتادة أيضا             س أمه والق  الكواكب إخوته،والشمـ:قال ابن عباس و قتادة «" :القرطيب"
      .  )3(» نت قد ماتت،وكانت خالته حتت أبيهنّ أمه كاالشمس خالته؛ أل

تأكيدا على     -عليه السالم    –املتعلقة بيوسف   " الْمحِسنِني  " ويف مقابل هذا اجلمع جند صيغة اسم الفاعل                
                    يغة مخس مرات وهي مأخوذة من الفعل الثّالثي               حسن أخالقه ونبل مكانته،حيث تواترت هذه الص

به   نسح بحِ ونقيضه وأَ    ضد القُ   َسناحلُ  « : أنّ    -اللّسان    -،وقد ورد يف       ) نسح أَ (   ل يف املزيد حبرف املتمثّ       
وكَذَلك    ... (عز وجلّ     ة على اإلميان يف قوله       غري أنها وردت يف السورة دالّ               ) 4( » ... الظّن نقيض أساءه     
    ِسنِنيحزِي الْمجالم     –يوسف إنّ   إذ   ، )  5( )نعليه الس–    كان تقي      ن،فلما كرب أراد       ا مؤمنا وهو صغري الس

                 نعمته عليه جزاء مبا كسب، فقد وجلّ أن يتم ة       ر له احلكم والفقه      اهللا عزالزخمشري    " يقول  .  والنبو :"
 »            عمله مت حمسنا يف  نه كان  على أ على                            تنبيه  لعلم جزاء  وا حلكم  تاه ا هللا أ نّ ا مره،وأ قيا يف عنفوان أ

   )6(»ه اهللا احلكمة يف اكتهالهمن أحسن عبادة ربه يف شبيبته أتا:إحسانه،وعن احلسن 
    يغة بيوسفوعلى الرالم–غم من اختصاص هذه الصيغة اجلمع  وهذا            –عليه السها وردت بصإالّ أن

ليس غريبا  ألنّ هذا التعبري هو مسة من مسات بالغة األسلوب القرآين وإعجازه؛يورد اجلمع ويقصد به       
جلمع     ويورد املفرد ويعب          ، املفرد    ،وقد ورد هذا األسلوب يف هذا املقام بغرض إبراز مشولية                           ر به عن ا

           تقي ن  نسا إ لكلّ  ن  حسا إل جلّ               ا و  عز قوله  يف  ها  د و ر و ما  أ ،…)             نم  ك ا رن نا  إِ  هيل وِ بِتأْ نبئْنا 
  ِسنِنيحالطاهر بن عاشور      " ممثّل يف قول     ،فقد كانت دالّة على إتقان تفسري الرؤى كما هو                  ) 7( )الْم :"
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ليت                                       واإلحسان      «  اإلتقان،يقال هو ال حيسن القراءة؛ أي ال يتقنها،ومن عادة املساجني حكاية املرائي ا
عسى أن يبشرهم                                           حملاورة وألّم يتفاءلون مبا  حملادثة وا وسائل ا ليت هي  م األخبار ا يروا لفقدا

ل    –، فاملراد من ذلك إذا أنّ السجينني علما بأنّ يوسف                   ) 1( » باخلالص يف املستقبل       يتقن  –سالم  عليه ا
ؤى فطلبوا منه تفسري رؤامها،وقد تكون دالّة على حسن املعاملة وامتالك العلم كما ورد عند        تفسري الر

لعلماء يقول               " القرطيب   "  ويهم،ويعزي                     « : على اختالف أقوال ا نه كان يعود املرضى ويدا فإحسانه أ
حلزاىن، قال         لضحاك   " ا ه،وإذا ضاق وسع له،وإذا            كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام ب                   :    " ا

ابن   " وقال    " الفراء    " وا العلم ،قاله      أحسن  أي العاملني الذين         :  احتاج مجع له وسأله، وقيل من احملسنني             
ومهما يكن من أمر       . ) 2( » فعل كذا ، وأنت حمسن         ا من احملسنني لنا إنْ فسرته كما يقول            :  " إسحاق  

–بيوسف   مجعت بني عدة معان كلّها كانت مقترنة           " الْمحِسنِني   " وبالنظر إىل أقوال العلماء فإنّ لفظة               
لسالم      حملسنني                         –عليه ا لقّب با س حىت  لنا معاملة ا لرؤى،وحيسن  لنسبة     . إذ كان يتقن تفسري ا أما با

على    ، فقد كانت دالّة على معىن الصرب           ) 3( )الْمحِسنِني    والَ نضيع أَجر       ...   (لوروده يف قوله عز امسه          
لعلماء           الكروب كما هو وار          وقال ابن عباس  ووهب،يعين             « ": القرطيب   " يقول  . د يف أقوال بعض ا

                            جن وصربه عن حمارم اهللا عمق ويف السويف الر ابرين لصربه يف اجلبومل  ، ) 4( » ا دعته إليه املرأة        الص
،ويؤكـد     ) 5 )الَ يضيع أَجر الْمحِسنِني       فَإِنَّ اللّه    .. (خترج عن هذه الداللة أيضا يف قوله عز وجلّ                

   )6(»فوضع احملسنني موضع الضمري الشتماله على املتقني والصابرين «:هذا فيقول " الزخمشري"
، فقد كانت تأكيدا وإقرارا             ) 7( )إِنا نراك من الْمحِسنِني        ...   (أما بالنسبة لورودها يف قوله عز وجلّ           

إخوة يوسف      ذه الصفة         –عليه السالم     –من  فه  لضبط ما بدر من                التصا جلامعة ملعان خمتلفة،وبا ا
لسالم     –يوسف  للكيل         –عليه ا ثناء جميئهم  قبل،أ وإرجاعه                من  قه عليهم  هلم وتصد فته  كحسن ضيا

 –عليه السالم     –بضاعتهم كما هي دون مقابل وكأنّ هذه الصفات أصبحت عادة بالنسبة ليوسف                         
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انك،أو من عادتك اإلحسان فأجر على عادتك          فأمتم إحس«:بصدد تفسري هذه اآلية " الزخمشري"يقول
  . )1(»وال تغيرها 

  قد محلت شحنة داللية –عليه السالم –ومن كلّ ما سبق يتضح أنّ لفظة احملسنني املتعلّقة بيوسف
كبرية على اختالف سياقاا،فكلّ استعمال هلا كان يؤكّد على كثرة مزايا يوسف علـى معـىن       

  .خمتلف عن اآلخر 
وتأكيدا على قيامه بأفعال اخلري قوله              –عليه السالم     –وكنموذج آخر على حسن أخالق يوسف                 

أَناْ خير                 ... (عز وجلّ على لسان يوسف        لَ ولْكَي وفي ا نَ أَني أُ و رأَالَ ت     نيل لْمرتِ  إذ دلّت صيغة    ، ) 2( )ا
"نيرتِلالم–على أنّ يوسف"الْمسن ضيافة من يقصدوه كان من شيمه القيام حب–عليه الس.  

ويستميلهم،مث                      « ": أبو حيان األندلسي        " يقول    أي املضيفني يعىن يف قطره ويف زمانه يؤنسهم بذلك 
وهذه الصفة اليت اتصف ا يوسف تدلّ             ، ) 3( » توعدهم إنْ مل يأتوا إليه حبرمام من املرية يف املستقبل                     

لومل يكن ذه األخالق أن            –ليه السالم ع –داللة قاطعة على حسن أخالقه، إذ كيف استطاع يوسف
ومما هو جدير بذكره أنّ اسم الفاعل يف هذا املقام مأخوذ    .حيسن ضيافة إخوته وهم كانوا سبب بالئه 

،لذا   ) 4( » زيادة يف املبىن تصاحبها زيادة يف املعىن                 أنّ كلّ   « وانطالقا من مقولة       من الفعل الثّالثي املزيد،          
عليه   –على معىن اسم الفاعل إذ وافقت زيادته داللة كثرة ضيافته                      ابالغ   ا أثر   فإنّ هلذه الزيادة يف الفعل            

على أنه كان يرتل املمتارين            " الْمرتِلني     خير " ودلّ قوله    « : " الطاهر بن عاشور      " يقول  . للممتارين     –السالم
عظيمة ،وإذا كانت صفات يوسف ال           ) 5( » يف ضيافته لكثرة الوافدين على مصر للمرية ،واملرتل املضيف                    

كثرية،فإنه كان يف بعض مواطن قصته شديد اخلوف من االشتباه ببعض الصفات القبيحة كما هو                               
   )6( )الْجاهلني     وإِالَّ تصرِف عني كَيدهن أَصب إِلَيهِن وأَكُن من               .. (ل يف قوله عز وجلّ على لسانه        ممثّ 
لفاعل        و  لعزيز                  –عليه السالم    –يوسف  ظا من تلفّ " جاهلني  " قد ورد اسم ا عندما أرادت خالئل امرأة ا

إغراءه واإليقاع به، فطلب من اهللا عز وجلّ أنْ يبعده عنهن و ينجيه من ارتكاب فعل الفاحشة،إذ لو                              
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الذين ال يعملون مبا يعلمون؛ ألنّ            « مل يلب طلبه عز وجلّ لكان من ذوي أصحاب األخالق الرذيلة                       
،فاجلهل    ) 1( » من ال يعلم سواء، أو من السفهاء ألنّ احلكيم ال يفعل القبيح                    لعلمه،فهو و     ى من ال جدو    

لعمل بضده،وهو املعىن نفسه يف                             للّسان    –إذا قصد به يف هذا املقام العلم بشيء وا جهلَ  « : يقال    -ا
 لٌهوج   لٌهج و  هلٌواجلمع ج    ، أنْ تفعل فعال بغريالعلم ورجل جاهلٌ            :   ُواجلَهالَة    ... نقيض العلم    :   ُاجلهل  
الٌوجه الٌَءوجأي ممن يرتكب اإلمث ويستحق الذّم أو ممن                 « : مؤكّدا معىن آخر   "القرطيب"ويقول ،)2(» ه

عن معصية اهللا إالّ بعون اهللا ،ودلّ أيضا على قبح                    عيعمل عمل اجلهاّل،ودلّ هذا على أنّ أحدا ال ميتن                   
من السفهاء بارتكاب ما          « : هذا املعىن      بصدد  " ق عمر حممد باحاذ      " ويقول   ، ) 3( » اجلهل والذّم لصاحبه         

يدعونين إليه من القبيح،وهو من اجلهل مبعىن فعل ما ال يليق من اجلهل ضد احللْمِ ال ضد العلم،فاجلهل         
وسواء قد قصد بلفظة اجلهل يف هذا املقام العمل مبا هو                   )  4( » .. واحللْمِ      مبعىن السفاهة وذهاب احلكمة          

فإنها كلّها أفعال      ، املتمثّل يف طواعية خالئل امرأة العزيز على فعل السوء                      ارتكاب اإلمث        أم  ضد العقل،   
عليها       حبها  م صا يذ يوسف     ، قبيحة  ص  حر ا  لسالم    -لذ ا ا          –عليه  يتصف  ال  حىت   ا  يد حرصا شد

واملالحظ على هذه الصيغة أيضا أّا وردت بصيغة اجلمع مع العلم أنّ املقصود هو املفرد،ومن احملتمل                  
ون ذلك للمبالغة يف ذم هذه الصفة، والتعبري باجلمع كان أنسب لتوصيل فكرة مدى ضخامة                              أنْ يك   

  .واستبدهلا باجلاهلني  قبحها لذا عدل األسلوب القرآين عن لفظة اجلاهل
ملتعلّقة بيوسف                     حلسنة ا لصفات ا هذه ا لسالم    –ويف مقابل  يضا          –عليه ا أ لصفات  هذه ا مثل  جند 

لزيف                          –السالم    عليه –مرتبطة بإخوته      حلقيقة بل على وجه ا يف بعض املواطن،ولكن ليس على وجه ا
قَالُواْ يا أَبانا ما لَك الَ تأْمنا علَى              (واالدعاء و التكلّف وكنموذج على ذلك قوله عز وجلّ على لسام    

 فوسون        يحاصلَن  لَه إِنا  لفاعل         ) 5( )و على اسم ا لصون           ا " ناصحون  " ،فاملالحظ  وا حلفظ  على ا لدال 
مع العلم أّم غري كذلك          –عليه السالم     –قد تعلّق بإخوة يوسف      ، ) 6( -اللسان    –الشفقة كما ورد يف       و 

وقد حاولوا أن يلبسوا أنفسهم زي هذه الصفات حماولة منهم إلقناع والدهم السماح هلم بأخذ                                       
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واردة   ال" حافظُون"عنها باسم الفاعل أيضا  ومن بني الصفات احلسنة غري احلقيقية املعبر .أخيهم معهم 
  على ،أي القائمون)1()لَحافظُون أَرسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِنا لَه (عز وجلّ على لسام  يف قوله

خطر، ومما هو ملفت للنظر توايل صفيت النصح واحلفظ على مسمع يعقوب                    صون أخيهم من كلّ       
ه                        –السالم   عليه   – ثباا له،وكما هو مالحظ أيضا سبق   الصفتني   اتني وكأنها حقيقة فيهم أرادوا إ

يف ظاهر األمر،وقد يتبادر            –عليه السالم     –تأكيد االهتمام بشأن يوسف           باجلار وارور له،وذلك بغية             
لذّ     ا ع             هن إىل  لنصح  ا ء  عا د ا قدمت صفة  ع                    لىمل  وىل  األ لة  لسبق دال ن  تكو قد  فنقول  حلفظ؟ ن ا

حملبوب أو املشفق                                     حلب والشفقة والعطف يكون أوال مث يليها صون الشيء ا لثّانية؛فالنصح مبعىن ا ا
فقد متّ ادعاؤها أيضا يف مقام            –عليه السالم     –تعلّقت صفة احلفظ يف هذا املقام بيوسف           بينما عليه،و   

هو ممثّ             بناء يعقوب              آخر،ولكن لشخص آخر كما  على لسان أ عز وجل  -عليه السالم    -ل يف قوله 
 بنفس الداللة األوىل        " حافظُونَ   " فقد وردت صيغة     ،   ) 2( )فَأَرسلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا لَه لَحافظُونَ              ... (

  . وهي الصون من أي سوء  أو مكروه، ويبقى االختالف بينهما فقط مبن تعلّق هذا الصون 
املدعاة جند بعض الصفات األخالقية               م ة سواء احلقيقية أ     ويف مقابل هذه الصفات األخالقية احلسن                   

حيث وافقت هذه الصفات مشاهد القصة  –عليه السالم-الدنيئة وقد تعلّقت يف معظمها بإخوة يوسف
غلبها مفاضلة بني عاملني متناقضني عامل اخلري وعامل الشر،وكنموذج على ذلك قوله عز وجلّ                               اليت يف   

ن     لسا ة   على  خو م     –يوسف  إ لسال ا ذًا                     (-عليه  إِ نا  إِ عصبةٌ   نحن و  ئْب لذِّ ا  كَلَه أَ  نلَئ اْ  لُو قَا
هو الذي ذهب ماله وعقله؛أي خسرمها  واخلاسر                    «:  -اللّسان –،واخلاسر كما ورد يف)3()لَّخاسرونَ

وقد   ، ) 4( » ... غري راحبة     : ،وصفقة خاسرة   ...الذي ينقص املكيال وامليزان إذا أعطى و يستزيد إذا أخذ 
وقد قصد ذه الصيغة يف هذا املقام اهلالك والعجز حيث وصفوا أنفسهم بصفة اخلسران كي              ،)4(»...

كي يثبتوا لوالدهم بأنّ كثرم دليل على قوم وهذه القوة والكثرة بالطّبع ال تتيح الفرصة للذئب                                    
ن الرجال استعاروا        واملراد باخلسران انتفاء النفع املرجو م                  « " :  الطّاهر بن عاشور"ألكل أخيهم  يقول 

له انتفاء نفع التاجر من جتره،وهو خيبة مذمومة ؛ أي إنا إذن ملسلوبون من صفات الفتوة من قوة و                                      
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طيه                ا تو ن  و د ل  حيو عصبة  م  فكو ، جلميعهم            ميقظة ن  ا خلسر ا جب  يو ما  يقول   . ) 1( » على  و 
أخينا فنحن أعجز أنْ        أي إذا كنا ال نقدر على دفع الذئب عن                « : تأويالت      ة جامعا بني عد    " القرطيب   " 

  :لـقيوندفعه عن أغنامنا،
  . )2(»؛ جلاهلون حبقه،وقيل لعاجزون "خاسرونَلَ"
  -اللّسان–على عكس ما ورد يف.هي العجز و الضعف "اسرونَخ"ومن هذا املنطلق فاملراد بصيغة    

د كانت دالّة على معىن كثرة         ات فق   املتواترة يف السورة ثالث مر             "   لَخاطئني  ا " أما بالنسبة لصفة          
  )3()لَخاطئني قَالُواْ تاللّه لَقَد آثَرك اللّه علَينا وإِن كُنا(دة كما هو ممثّل يف قوله عز وجلّب املتعمالذنو
خلَطَ     :  خطأ  « :  يقال    لغرض                           : اء  اخلَطَأ وا مل : ضد الصواب،وأخطأ الطريق عدل عنه،وأخطأ الرامي ا
من  : وقيل خطئَ إذا تعمد،وأخطأ إذا مل يتعمد،واخلاطئ                      ... أذنب    : ئَ الرجل على فعلة      وخط ...يصبه 

خلطيئة          وقال تعاىل           : تعمد ملا ال ينبغي،وا  دمعلى ع لذّنب  طئني     (ا مثني،وقد أخطأ       آ أي   )إِنا كُنا خا
واحد          لغتان مبعىن   ، هذ               ، ) 4( » ... وخطئَ  نّ  من هذا املعىن املعجمي فإ نطالقا  قرار         وا إ هي  لصفة  ه ا

أخاهم يف البئر،وأخطأوا عندما أوصلوا                   اعتراف من فاعل الفعل؛ فإخوة يوسف أخطأوا عندما رموا               و
 –عليه السالم    –فكرة التخلص منه إىل أبيهم بطريقة غري اليت قاموا ا،وأخطأوا عندما وصفوا يوسف                             

اخلطايا مقارنة مع إحسان يوسف             وأخاه بالسارقني،وأخطأوا عندما تقضوا عهد والدهم ،وكلّ هذه                            
و إنا شأننا وحالنا        « : بصدد هذا املعىن       " الزخمشري    " يقول  . تستوجب االعتراف بذلك           –عليه السالم    –

ال جرم أنّ اهللا أعزك بامللك،وأذلنا بالتمسكن بني                     ، أنا كنا خاطئني متعمدين لإلمث،مل نتق ،ومل نصرب                
  .  )5(» يديك 

قد اعترفوا أمامه بأنهم مذنبني فإنهم قد أكّدوا اعترافهم                        –يه السالم   عل  –وإذا كان إخوة يوسف              
قَالُواْ يا أَبانا        (ن عساه أنْ يشفع هلم ويطلب هلم الغفران قائلني                وبأنهم مذنب  -عليه السالم –أمام يعقوب
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          نيئاطا خا كُنا إِننوبا ذُنلَن رفغتفهم هذا      مؤكدا ا    " حيي بن سالّم   " يقول   ، ) 1( )اس خاطئني يعين    « : عترا
  . )2(»مذنبني من غري شرك 

لفاعل صفة                        فيها عنها بصيغة اسم ا يضا املعبر  أ هذه الصفات  لمونَ    " ومما ضاهى  لظَّا املتواترة يف      " ا
ربّي   ُإٍنه   (-عليه السالم    –السورة ثالث مرات بدالالت متنوعة أوهلا قوله عز وجلّ على لسان يوسف                          

   م نسح لمونَ          أَ لظَّا إِنه الَ يفْلح ا  اي م               ) 3( )ثْو هذا املقا لظلم يف  حنصر معىن ا لقيام بفعل      ،حيث ا على ا
       ل منه،فكان جوابه هذا كيف                                    الفاحشة أي الزت امرأة العزيز على مراودته والنينا وذلك عندما أصر

   وء ؟ واالئتمان باخليانة ؟                   أردالذين جيازون       « : ا هذا املعىن      دمؤكّ  " الزخمشري    " يقول   . اإلحسان بالس
أما ورود الصيغة يف قوله عز وجلّ على               ،  ) 4( » ،و قيل أراد الزناة ألنهم ظاملون أنفسهم                  ء احلسن بالسي    

،فقد   ) 5( )كَذَلك نجزِي الظَّالمني         قَالُواْ جزآؤه من وجِد في رحله فَهو جزاؤه                     (لسان إخوة يوسف      
قا      وحسب سيا لسرقة           كانت  ا معىن  على  لّة  ا م   " يقول   . ا د بن سالّ ملعىن       " حيي  ا ا  هذ يعين  « : بصدد 

  . )6(»السارقني،أن يتخذ عبدا بسرقته فيستخدم على قدر سرقته 
قَالَ معاذَ اللّه أَن نأْخذَ إِالَّ مـن  (-عليه السالم–أما ورودها يف قوله عز وجلّ على لسان يوسف    

احلكم بالعدل،وذلك لو أخذ يوسـف  ، فقد كانت مبعىن عدم )7()ا عنده إِنآ إِذًا لَّظَالمونَمتاعن وجدنا
–امكان الذي سرق أخ-المعليه الس  آخر له لكان قد حكم بغري احلق.  

حلدث هو الذي                                        لدنيئة املعبر عنها بصيغة اسم الفاعل ذلك أنّ فاعل ا إضافة إىل هذه الصفات ا
الواردة يف قوله عز          " منكرونَ    " تصافه بتلك الصفات جند من بني صفات إخوة يوسف صفة  عمل على ا

،فاملالحظ على هذه الصيغة أنها       )8() لَه منكرونَ وجاء إِخوةُ يوسف فَدخلُواْ علَيه فَعرفَهم وهم (وجلّ
تكلّف الفعل أي عدم اتصاف فاعله بذلك               والذي تنحصر داللته يف)ركَنأَ(من الفعل املزيد أنها أخذت

على وجه االدعاء فنقول أنكر فالن فالنا؛أي جتاهله،غري أنه يف هذا املوطن                                    على وجه احلقيقة،بل       
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مل يتكلّفوا هذا الفعل،بل هم بالفعل             –عليه السالم     –وانطالقا من سياقه،فإنه دلّ على أنّ إخوة يوسف          
ملكا    األحوال تبدلت،فبعدما تركوه غالما مرميا يف اجلب،أصبح                      مل يتعرفوا على يوسف خاصة وأنّ           

لتحول                              لزخمشري    " يقول   . يتحكّم يف أمور الشعوب،وال يعقل على أي ذهن أن يستوعب هذا ا " ا
مل يعرفوه لطول العهد ومفارقته إياهم يف سن احلداثة،والعتقادهم أنه قد هلك                                 « : مؤكّدا هذا املعىن        

قلّة فكرهم فيه،واهتمامهم بشأنه ولبعد حاله اليت بلغها من امللك والسلطان عن  لذهابه عن أوهامهم لو
هو لكذّبوا أنفسهم         حاله اليت فارقوه عليها طرحيا يف البئر،مشريا بدراهم معدودة حىت لو ختيل هلم أنه                        

                     ي و ي  لز با ل  يبد مما  مللك  ا نّ  أل و ، م ظنو لتهي     ُلْبِسو ا من  حبه  ما    و  بِصا م  الستعظا  ينكر له  ا
 والكذب     قد جتسدت فيهم مجلة من الصفات الدنيئة كاحلسد                وإذا كان إخوة يوسف          . ) 1( » املعروف    

  .من بني الذين جتسدت فيهم هذه األخالق امرأة العزيز هي أيضا واإلجرام والسرقة واخليانة،فإنّ
 ذَا واستغفرِي لذَنبِك إِنك        يوسف أَعرِض عن ه        (وكنموذج على ذلك قوله عز امسه على لسان العزيز         

يف هذا املقام املتعمدين ارتكاب الذنوب،وقد حددت      "الْخاطئني "، إذ املراد من)2( )كُنت من الْخاطئني
وحماولة اختراقها كذبة أنه هو              –عليه السالم     –حددت بالضبط هذه الذنوب مبحاولتها مراودة يوسف         

ه أنّ املقصود باتصاف هذه الصفة يف هذا املقام هي امرأة العزيز،غري أنّ                            املذنب، ومما هو ملفت لالنتبا
حملتمل أنْ يكون املراد من ذلك حماولة                                            جلمع املذكر السامل ومن ا األسلوب القرآين أوردها بطريقة ا
جتنب التعبري مباشرة عن امرأة العزيز ،ويف هذا إطاحة من قيمتها وهي امرأة هلا مرتلة وشأن يف نظر                                      

ومل  « : كانت له نظرة خمتلفة فيقول       " القرطيب   " الناس، لذا اكتفي بنسبها إىل غريها من املخطئني،غري أن                     
من الناس اخلاطئني أو         : يقل من اخلاطئات ألنه قصد اإلخبار عن املذكر واملؤنث فغلّب املذكّر واملعىن                          

ليت كان هلا             ، ومن بني الصفات الدنيئة املعبر عنها بصيغ              ) 3( » من القوم اخلاطئني        ة اسم الفاعل أيضا وا
ذَلك   (الواردة يف قوله عز وجلّ على لسان امرأة العزيز                     " اخليانة    " وقع كبري على أذن أي مسمع صفة           

للّه الَ يهدي كَيد الْخائنِني           وأَنَّ     ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ         عز   فهو اآلن اعتراف منها بأنّ اهللا             ، ) 4( )ا
لطاهر بن عاشور      " يقول   . جلّ ال يهدي وال يرشد و ال يصلح حال من خان األمانة                     و  ألنّ علّة    « ": ا
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،ومما هو جدير ذكره يف هذا املقام أنه اختلف                    ) 1( » إقرارها هو علمها بأنّ اهللا ال يهدي كيد اخلائنني                  
ح أّا امرأة العزيز          ؟واألرج   -عليه السالم-هل هي امرأة العزيز ؟ أم يوسف:فيمن هو قائل هذه العبارة 

اآلنَ   ... (ا قالته سابقاانطالقا مم   صحصح    ق(،وما قالته الحقا       ) 2( …)الْح              فْسفِْسي إِنَّ النىُء نرا أُبمو
عدة وجهات،فقد يكون القصد به             يفسر على   " اخليانة   " ، ومن هذا املنطلق فلفظ         ) 3( )... َألمارةٌ بِالسوءِ       

بيوسف      حبق فعلته  لسالم    –ما  ا در                           –عليه  ملبا ا هو  يوسف  نّ  بأ ؤها  عا د ا مث  ، نا لز ا فعل  لة   و حما وهو 
لذلك،وقد يكون قصد به عدم حفظ حرمة زوجها يف غيابه،وقد يكون وجوب إقرارها أمام املأل بأا        

لربيء ،خاصة وأنه غائب عنها وعدم اعترافها ذا هو دليل                            –عليه السالم     -املخطئة ويوسف     هو ا
  .تلك الصفة اتصافها ب

  عليه–ويف مقابل هذه الصفات القبيحة املطلقة على إخوة يوسف و امرأة العزيز جند أنّ يعقوب
مل يسلم أيضا من اتصافه ببعض تلك الصفات، ولكنها هذه املرة مطلقة عليه من قبل أبنائه                                –السالم    

أَو    فْتأُ تذْكُر يوسف حتى تكُونَ حرضا       قَالُواْ تاهللا ت        (وكنموذج على ذلك قوله عز وجلّ على لسام              
نيكالالْه نكُونَ مي)4()ترين    ، إذ املراد من هذه الصتني  " غة حسب ما ورد عند املفسكما هو ممثّل يف    " املي

أي امليتني،وهو قول اجلميع،وغرضهم منع يعقوب من البكاء واحلزن شفقة عليه  وإن              «"القرطيب"قول 
،وموازاة مع هذه          ) 6( -جماز القرآن      -يف " أيب عبيدة     " ،وهذا ما ورد أيضا عند       )5(»لسبب يف ذلك كانوا ا

ليت اقترنت بيعقوب          ا هو فيه،جنده يتصف بصفة أخرى          عمدا علّه يتراجع عم       –عليه السالم    –الصفة ا
 إِن (انه  لس هي ضرورة االعتماد على اهللا عز وجلّ يف كلّ شيء كما هو ممثّل يف قوله عز وجلّ على                           

          هلَيع و  كَّلْت وت هلَيع لّهل الَّ  لْحكْم إِ كِّلُونَ        ا وتلْم كَّلِ ا وتيغة    ) 7( )فَلْيلص كِّلُونَ    " ،فا وتلْم خوذة من       "  ا املأ
املزيد حبريف التاء والتضعيف والذي أفاد الكثرة واملبالغة؛أي ضرورة كثرة االعتماد على                         )لَكَّوت(الفعل

إالّ  –عليه السالم    –ومع العلم أنّ املتوكل يف هذا املقام هو يعقوب                  . لّ قد أخذت معىن فعلها      اهللا عز وج     
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أنّ األسلوب القرآين آثر التعبري باجلمع  إذ من احملتمل أن يكون اهلدف من ذلك هو تعميم هذه الصفة       
  .وترغيب جلّ املؤمنني لالتصاف ا 

ل رصدت أيضا     ب صفات يوسف وإخوته وأهله،            برصد  –عليه السالم     –ومل تكتف سورة يوسف          
عن          ... (صفات املشركني عامة كما هو ممثّل يف قوله عز امسه                الَ يرد بأْسنا  اء وشن نم يجمِ     فَنلْقَو ا

   نيرِمج1( )الْم ( ، فصيغة "    نيرِمجحبرف اهلمزة       مأخوذة من الفعل املزيد          " الْم ) َأ جر وقد وافقت زيادته          ) م
األقوام يف تلك         يداللة اسم الفاعل املعبر عن املبالغة يف عدم اإلميان بالرسل السابقني،وكثري ه                              هذه   

د                                      ندا أ هللا  وأكثر من ذلك كانت تتخذ من دون ا لرسل،بل  ليت مل تعترف بوجود ا لفترة ا يقول  . ا ا
أي الذين      « ": ور الطاهر بن عاش  "،ويقول)2(»أي الكافرين املشركني «: "ارمني"بصدد معىن" القرطيب"

   . )3(»كذّبوا الرسل 
  هلا  وإذا كان قد متّ التركيز يف معظم أحداث القصة على الشخصيات الرئيسة السابقة،واليت كان

أثرها الواضح من خالل وظائفها داخل القصة، فإنّ هناك شخصيات ثانوية قامت ببعض األفعال على             
الواردة يف قوله عز          " وارِد    " ت،وكنموذج على ذلك صيغة  ة اكتسبت بعض الصفااملساعدة ومن مثّ وجه
واملراد ا       ) د ر و ( ،املأخوذة من الفعل الثّالثي            ) 4( )... وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى دلْوه               (وجلّّ

لزخمشري    " يقول   .  الشخص الذي جيلب املاء           لوارد الذي يرد           « : بصدد تأكيد هذا املعىن         "  ا املاء    وا
وقَالَ   (الواردة يف قوله عز وجلّ          "ناجٍ" ومن بني الصيغ الواردة على هذا البناء أيضا. )5(»ليستقي للقوم 

للَّذي ظَن أَنه ناجٍ منهما           (وجلّ   قَالَ  هو                    ، ) 6( )... و لضبط  ملراد ا فالت صاحبها من اهلالك،وبا وا
  .السجني الذي رأى نفسه يعصر مخرا ، وهو ساقي امللك 

يا صاحبيِ   (-عليه السالم -الواردة يف قوله عز وجلّ على لسان يوسف"صاحب"أما بالنسبة للصيغة    
أَمِ                ريقُونَ خ فَرتم ابب ر أَ أَ لسجنِ  لْقَهار           ا لْواحد ا للّه ا على هذه الص         ) 7( )ا ملشتقة من    ،فاملالحظ  يغة ا

  لسجينني السجن من جهة،وطول معاشرما ليوسفأّا تدلّ على طول معاشرة ا)بحص(الفعل
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  ن،وذكر ـأي ساكين السج«:مؤكّدا هذا املعىن "يـالقرطب"يقول .من جهة أخرى –عليه السالم – 
  .  )1(»الصحبة لطول مقامهما فيه كقولك أصحاب اجلنة وأصحاب النار 

لة يف صيغة  قة من غري الثّالثي فنجدها متمثّ        هذا عن الصيغ املشتقة من الفعل الثّالثي، أما عن املشت                
 " مكرار واملبالغة أيضا كما ذكر يف                                      "   نٌ ذَّ ؤال على التضعيف،والداملأخوذة من الفعل الثّالثي املزيد بالت

اجلزء اخلاص باألفعال و من مثة اكتسب فاعل الفعل صفة التكرار واملبالغة أيضا،إذ املالحظ أنه قام                                        
قد ارتكبوا فعل       –عليه السالم    –رات وذلك بغية إعالم مجيع الناس بأنّ إخوة يوسف                   ذا الفعل عدة م       

السرقة، وقد ارتبطت هذه الصيغة باملؤذّن،واملعروف أنّ املؤذّن هو الذي ينادي للصالة،وكأنّ يف                                             
لفعلني شبه     فعلهما يكون مرارا وتكرارا من جهة،ومن جهة أخرى يكون بصوت                          إنّ   إذ   ا، هذين ا

  .ني اخلاصيتني انوما يكون اإلعالم إالّ عن طريق همرتفع 
وإذا كان األسلوب القرآين قد آثر التعبري عن صيغ اسم الفاعل باجلمع املذكر السامل،فإنه ال خيلو                                         
 "يابِسات   " يغةا من إيراد مجع املؤنث السامل،ولكن بصورة ضئيلة،وكنموذج على ذلك ورود الص                                أيض  

،وقوله عز اسه على لسان السجني           ) 2( )... وأُخر يابِسات        وسبع سنبالَت خضر   ... (يف قوله عز وجلّ     
  اجي الن)            اتقَرعِ ببي سا فنأَفْت يقدا الصهأَي فوسر           يضخ الَتنبعِ سبسو افجع عبس نأْكُلُهي انمس

      اتابِسي رأُخرتا بأيام اجلدب                    ات واملالحظ أنّ ه       ، ) 3( …)ويغتني وردتا على شكل رؤى وقد فسني الص
  يف سورة يوسف     ة هذا عن الصيغ الصرفية السم الفاعل املوجود                . والقحط اليت ستمر على أهل مصر         

وإن اقتصرنا على بسط بعض منها فقط،وكما قد الحظناه أنّ تلك الصيغ قد تعلّقت                          –عليه السالم  -
متنوعة وصفات خمتلفة،ومما هو جدير بذكره ومما هو                    سبتها دالالت    القصة إذ أك       ت مبختلف شخصيا 

طن،وإنْ                                   جلاللة يف بعض املوا لفاعل بنوعيها قد ارتبطت باسم ا يضا أنّ صيغة اسم ا ملفت لالنتباه أ
عدم إتياا على صيغتها ذلك أنّ            كانت دالّة على الصفة املشبهة يف رأيي وليس على اسم الفاعل رغم        

ثابتة وخالدة أبد الدهر ال جتدد فيها وال تغري عكس ما يعبر عنه اسم الفاعل كما وصفه                               صفات اهللا   
  .النحويون من داللته على احلدوث والتجدد 
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للّه   (…يف قوله عز وجلّ     "   غَالب  " يغةذلك ورود الص         لىوكنموذج ع          غَالب علَى أَمرِه ولَكن           وا
       لَمعاسِ الَ يالن يف تفسريه   " البيهقي  " يقول  . شيء   ،واملراد منها كمال القدرة على قهر كلّ                ) 1( )ونَ أَكْثَر

، وهذا إشارة إىل كمال القدرة واحلكمة                    ا كرهو  م  هو البالغ مراده من خلقه،أحبوا أ               « :  هلذه الصيغة    
 ويؤكد     ) 2( » ه ال يقهر وال خيدع       وأن ، "  على أمر نفسه  ال     « : على كمال هذه القدرة فيقول           " خمشري  الز

ه إخوت   مينع عما يشاء وال ينازع ما يريد و يقضي،أو على أمر يوسف يدبره وال يكله إىل غريه،قد أراد     
       ورغم االختالف حول على من تعود اهلاء يف                 . ) 3( » به ما أرادوا ومل يكن إالّ ما أراده اهللا ودبره                           

  "   رِهالم     –أهي على اهللا جلّ جالله؟ أم على يوسف             " أَمإنّ صفة ؟ ف  –عليه الس "  الغ الال يتغري معناها     "  ب
وهو الذي يدبر األمور كما يريد                ، القتراا باسم اهللا عز وجلّ،فهو الذي ال ينازعه أحد فيما يقدر                         

من التخطيط احملكم لقتله والتخلص منه             –عليه السالم    –وخري دليل على ذلك ما قام به إخوة يوسف               
                 لطرق هي رميه يف اجلب لعشر سنني،إالّ أنّ اهللا عز                       وكان ذلك بأبشع ا وهو ال يزال فىت ال جياوز ا

  . وجلّ برمحته وقدرته قدر له ورغم كلّ شيء أنْ يعيش و يصبح ملكا 
عن صيغة  أ      طر فل ا "   ما  ق متجيد يوسف                     " َا وردت يف سيا فقد  وجلّ   عز هللا  يضا با أ عليه  –املرتبطة 

ليت أنعمها عليه يف الدنيا آمال أنْ يتم               خلالق هذا الكون ومبدعه ،وذلك أثناء عرضه ل                    –السالم    لنعم ا
تأْوِيلِ اَألحاديث فَاطر السماوات                 رب قَد آتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي من           (نعمته عليه يف اآلخرةقائال          

. ) 5( » ابتدأ خلقهم      أي     الذي فطر اخللق      « : يف هذا املقام       " اطر فَ "  املراد إذا من صيغة   ف ،)4()...واَألرضِ
لقرطيب   " ويقول     لق، فهو سبحانه فاطر املوجودات؛أي خالقها                         « : مؤكدا هذا املعىن        " ا خلا لفاطر ا وا

،وقد يتبادر إىل الذّهن            ) 6( » ومبدئها ومنشئها وخمترعها على اإلطالق من غري شيء،وال مثال سبق                       
يدعو     ن اجلواب أنّ يوسف        ؟ فيكو  –عليه السالم     –طرح سؤال ما عالقة هذا الوصف مبا يأمله يوسف   

فكما ابتدأت خلقي وقدرت يل تلك األمور فآمل أنْ تتم نعمتك علي،وتلحقين يف اآلخرة            :اهللا ويقول 
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ومما هو مالحظ أيضا على هذه الصيغة أنها تردد دائما مضافة إىل السموات واألرض                                   . بالصاحلني    
  .وقد يكون هذا بغرض تعظيم اخللق األول 

املتواترة يف السورة مرتني فإنها تدلّ أيضا على صفة من صفات اهللا                       "  الراحمني    " بالنسبة لصيغة   أما       
قَالَ هلْ آمنكُم علَيه إِالَّ كَما            (كما هو ممثّل يف قوله عز وجلّ          جلّ جالله واملراد ا الرفق والعطف               

،واملغفرة كما هو ممثّل يف قوله عز     )1()ر حافظًا وهو أَرحم الراحمنيأَخيه من قَبلُ فَاللّه خي أَمنتكُم علَى
وقد استنبطت داللة العطف ،)2()الراحمني قَالَ الَ تثْريب علَيكُم الْيوم يغفر اللّه لَكُم وهو أَرحم (وجلّ

طلبوا من والدهم        –عليه السالم    –قها،إذ أن إخوة يوسف          والرفق للصيغة يف املقام األول انطالقا من سيا
م نقضوا عهده    فكان جواب والدهم بالرفض ألّ                السماح هلم بأخذ أخيهم األصغر لالكتيال أكثر               

عندما ذهبوا بأخيهم يوسف ومل يعودوا به فعقّب على ذلك وإنْ كان حفظه فإن اهللا عز وجلّ هو                                   
استنباط داللة املغفرة يف املقام الثّاين فقد كانت موافقة لطلب                         أما    . الذي رفق وعطف عليه ال أنتم            

  أبناء يعقوب املغفرة هلم وتلبية طلبهم بعد طلب ذلك من اهللا عز وجلّ،وهو الغافر لكلّ الذّنوب 
عليه -الواردة يف قوله عز وجلّ على لسان يوسف" الْواحد"أما عن صيغة.هذا عن الصيغ املشتقة     

  ليس يالحظ أنها ،فإنه)3()اللّه الْواحد الْقَهار يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ( -السالم
هلا فعل أخذت منه من جهة، ومن جهة أخرى فإنها أضافت وصفا مباشرا هللا عز وجلّ، وذلك بغية                                

هو الذي ال     « ": الغزايل    " يقول   . دة اآلهلة املتفرقة         ترغيب السجينني يف عبادة الواحد املنفرد وترك عبا                   
وال ميكن تقدير االنقسام يف ذاته،وهو يف الوقت نفسه ال نظري                        ، يتجزأ وال يتثىن ؛ أي الذي ال جزء له          

 4(» له،فهو ال يتثىن(   .  
ا خيول هلا    ة من أفعال متعدية ماعدا صيغة واحدة مم              واملالحظ على الصيغ السابقة أنها كلّها مشتقّ                 

أنْ تكون دالّة على اسم الفاعل بالنظر إىل صيغتها القياسية أوال،مث جميئها من املتعدي ثانيا والتعدي                                   
كما خصصه النحويون متعلّق باسم الفاعل ال اسم الصفة املشبهة،غري أنّ األمر الذي جعلنا نقر على                               

عل على احلدوث؛أي على صفة تالزم صاحبها لفترة     أّا صفات مشبهة هو انطالقنا من داللة اسم الفا
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ليت تدلّ على الثّبوت واللّزوم                           وكأنها صفات غريزية يف          زمنية معينة مث تزول عكس الصفة املشبهة ا
   .فهي صفات إهلية ثابتة ال تزول )فاطر،راحم،و احد،غالب(صاحبها،و هذا ما وافق داللة هذه الصيغ

ـّملخ   :ص ـ
  يلي  ما اتضح–عليه السالم –ليل صيغة اسم الفاعل بنوعيها ودالالا يف سورة يوسفبعد تتبعنا لتح  
 *                                مؤد ب  اإلسها ذلك  ومل يكن  ا  جد كبري  ب  بإسها لسورة  ا يف  بنوعيها  لفاعل  اسم ا  ورود صيغة 

  .لإلطناب وإمنّا لضرورة بالغية متجلّية يف الوظائف املتنوعة اليت قامت ا شخصيات القصة املختلفة 
ومن الالّزم يف قليل منها؛ألنّ األصل يف اسم                               *   لبها  يف غا من املتعدي  لفاعل  اشتقت صيغة اسم ا

ا وقع الفعل على غريه الفاعل أنْ يصاغ مم.  
يف داللتها على احلدوث مثل ما            –عليه السالم    –وافقت صيغ اسم الفاعل الواردة يف سورة يوسف                  * 

فه النفة لصاحبها لفترة       هو من خصائص اسم الفاعل كما عرحاة،غري أنّ هذا احلدوث؛أي مالزمة الص
زواهلا خيتلف من صيغة ألخرى،وحسب الشخص الذي قام باحلدث أو اتصف به وهذا ما هو                                   ما مث  

لتفاوت فإنّ صيغة                                      هذا ا حلدث أو الصفة،وكنموذج على  مالحظ من تفاوت يف درجة استمرار ا
 "  لز عندما قامت القافلة ببيعه،أنها صفة ارتبطت               –عليه السالم    –وسفالدالة على خبس مثن ي        " ين داه  ا

لبيع حىت ايته،ويف مقابل هذا جند صيغة                             ية ا لظَّ  " بأصحاا لفترة وجيزة أي منذ بدا ارتبطت    " نيِامل ا
منذ بداية أحداث القصة حىت ايتها،وبالضبط منذ بداية حسدهم على                         -عليه السالم     –بإخوة يوسف    
إياه،و إمجاعهم على التخلص منه برميه يف اجلب،إىل غاية أنْ أصبحوا يف اية املطاف                                 حمبة والدهم      

  .مستضعفني عندما ذهبوا لالكتيال 
إذ  ) لوارد،وصاحب،واحملسنني           ا ( وللتوضيح أكثر بني درجة االستمرارية نقارن بني الصفات التالية                            

" الوارد     " فصيغة  . وظائف أصحاا أواتصافها ا            جند هذه الصفات متتالية يف داللتها الزمنية حسب                 
الدالة على الذي جيلب املاء سرعان ما اتصف ا صاحب احلدث،وسرعان ما زالت عنه،أما صيغة                                    

فإنها استمرت معهما لفترة زمنية          " رائي عصر اخلمر ورائي محل اخلبز             " املتعلّقة بالسجينني    " صاحب " 
مكوثهما فيه كما متّ حتليل ذلك آنفا،ولكنها مل تستمر معهما                 طويلة،وقد مسي بصاحيب السجن لطول      

  . حىت اية القصة بل خرج هذان السجينان من السجن،ولقي كلّ واحد منهما حتفه 
فقد استمرت معه منذ بداية القصة حىت            –عليه السالم –املتعلّقة بيوسف"احملسنني"أما بالنسبة لصيغة     

الصيغ مع بعضها يف درجة تفاوا،فإنّ الصيغة األوىل أقلّ استمرارا من                               ايتها،وإذا قورنت هذه            



 
 

       

الصيغتني األوىل والثّانية،والصيغة الثّانية أقلّ استمرارا من الصيغة األوىل،أما الثّانية فهي أكثر استمرارا                                     
  .منهما 

،وهلذا التعبري ما يعلّله فالترهيب             متّ التعبري عن صيغ اسم الفاعل الواردة يف السورة باجلمع بدل املفرد             *
ونبذ الصفات األخالقية الدنيئة املنتشرة بكثرة يف تلك الفترة؛أي قبل جميء اإلسالم أجدى أنْ يعبر                                       
عنها باجلمع بدل املفرد،وكذا بالنسبة لألخالق احلسنة فالتعبري عنها باجلمع فيه ترغيب للناس بوجوب    

وكأنّ يف هذا الترغيب حماولة الستمالة الناس وتشجيعهم على لبس زي                         اإلقتداء ا أكثر من املفرد            
  . هذه الصفات 

املزاوجة بني الصفة احلسنة وضدها،وذلك بغية إجراء املقارنة بني ما هو أنفع و أجدى،وبني ما هو                                   *
  . "الصادقني"،"الكاذبني"أنبذ و أبشع،وكنموذج على ذلك 

املأخوذة من       " املؤذّن     " ل يف صيغة  يف السورة معاين أفعاهلا كما هو ممثّ             أخذ صيغ اسم الفاعل الواردة            *
الدال على      ) ق دصت ( املأخوذة من الفعل        " املتصدقني   " الدال على التكرار واملبالغة،وكذلك                  ) أذن   ( الفعل  
   . النسبة

عليه  -صيغ اسم الفاعل هي عبارة عن مجلة من الصفات احلسنة بعضها ما اتصف به النيب يوسف                          * 
 وبعضها ما اتصف به والده ، وأخرى يف وصف املؤمنني عامة،وبعضها يف وصف إخوة                                -السالم   

  .ليس على وجه احلقيقة  بل على وجه االدعاء و التكلّف كما ذكرنا سابقا  –عليه السالم-فيوس
حلسنة،و                                  حلقل   ومن هذا املنطلق ميكن أن نصنف هذه الصفات ضمن احلقل اخلاص باألخالق ا ا

  :  اخلاص باألخالق السيئة كما هو ممثّل يف اجلدول األيت
  جدول خاص مبجال األخالق السيئة  جدول خاص مبجال األخالق احلسنة

  التواتر  الصيغة   التواتر  الصيغة   التواتر  الصيغة   التواتر  الصيغة 
  01  الصاغرين  02  اجلاهلني  05  حمسنني  01  آمنني

  03  الطاغون  01  نياخلائن  01  مسلما  03  حافظني

  02  الغافلني  01  اخلاسرين  01  متصدقون  01  حاكمني

  02  الفاعلني  03  اخلاطئني  01  متوكلون  04  صادقني

  01  الكاذبني  01  الزاهدين  -  -  02  صاحلني

  02  الكافرين  02  املشركون  -  -  01  ناصحني

  01  اهلالكني  01  املنكرون  -  -  01  مؤمنني



 

 
      

                      

 
                      

   



 
 

       

  01  مونار  02  السارقني  -  -  01  مؤمن

      01  معرضون  -  -  -  -

  
  
  
  
  

   ) :تطبيقية  –دراسة نظرية ( أبنية اسم املفعول : املبحث الثاين 

  ) : صوغه  - أبنيته  –مفهومه ( اسم املفعول: أوال 
من الفعل املضارع املتعدي املبين للمجهول وهو يدلّ على  اسم يشتق« : هو:أبنيته  –مفهومه  )أ 

اسم مشتق يدلّ على معىن جمرد غري مالزم وعلى الذي «:وهو أيضا  )1(» علالف وقع عليه من وصف
   )2(» منظور ومكتوب :وقع عليه هذا املعىن حنو 

               ّما ضعريفني أضح من خالل هذين التويتل فيهما جيد                  طٌبلبعض معايري اسم املفعول،غري أنّ املتأم
ملتعدي فقط،يف حني أنه يف حقيقة أمره يؤخذ                بعض النقص، حيث حصرا اشتقاق اسم املفعول من ا               

من   كلّ وصف مشتق   « : لذا فاسم املفعول يف تعريفه الشامل هو             . من الالّزم أيضاولكن بطريقة خمتلفة            
فعل مبين للمجهول الزم أو متعد،جمرد أو مزيد، صحيح أو معتلّ،يدلّ على ذات ووصف قائم ذه                                   

  .)3(»الذّات اليت وقع عليها الفعل
                     التفريق                  إذا ومن خالل هذه التعاريف نستطيع أنْ حند د معايري اسم املفعول، واليت بواسطتها يتم

  :بينه وبني غريه من املشتقات، وهي على النحو التايل 
  .يؤخذ من الفعل املضارع الالّزم و املتعدي املين للمجهول  -
  .وقع عليه الفعل من يدلّ على وصف  -
جمرد مؤقّت؛أي أنّ ذلك الوصف الذي وقع عليه الفعل لن يستمر معه،بل سوف                            يدلّ على معىن      -

  .عه فلن يدوم طويال  يقع وينتهي، وإنْ استمر م

                                                
  .  81ص / ريف التطبيق الص: عبده الراجحي )  1
   132ص /  1ط / م  1993/ بريوت / دار الكتب العلمية  / املعجم املفصل يف علم الصرف : راجي األمسر)  2
  .  101ص / رف أصول البناء و قوانني التحليل علم الص: صربي املتويل )   3



 
 

       

انطالقا من أنّ شبه اجلملة تؤدي وظيفة املفعول به ، فإنه إذا كان الفعل الزما،فإنه يشتق منه اسم                                       -
  .رف ظشبه اجلملة املتمثّلة يف اجلار و ارور، أو ال املفعول على نفس طريقة املتعدي ولكن بإضافة

  : وغه ـص) ب
على وزن مفعول كمضروب، ومن             « :  يشتق اسم املفعول من الفعل الثّالثي ارد وفقا للقّاعدة                      ) 1

غري الثّالثي جييء بلفظ مضارعه بشرط اإلتيان مبيم مضمومة مكان حرف املضارعة،أو جييء بلفظ                                   
  . )1(» ستخرجم:فتح ما قبل اآلخر حنو اسم الفاعل بشرط 

  : إذا و من خالل هذا التعريف يتضح أنّ اسم املفعول يشتق على النحو التايل      
  وب تكْـ م بتمباشرة على وزن مفعول ككَ إذا كان الفعل ثالثيا صحيحا فإنّ اسم املفعول يأيت -
دارس فكانت        دثني جلأوا إىل تيسري األمر على ذهن أي               أما إذا كان غري كذلك فإنّ الصرفيني احمل                  -

  :  )2(طريقتهم يف ذلك على النحو التايل 
ياًء  أوإذا كان الفعل أجوفا فإنّ اسم املفعول منه حيدث فيه إعالل، فإذا كان مضارع عينه واوا  -

صربي "يقول.ولقُم ــول قُي  ـــ الَقَ: فإنّ اسم املفعول يكون على وزن املضارع فنقول 
مقطع +فتحة قصرية*مقطع مفتوح نواته:ويكفي أن خناطب الدارس بقولنا «:هذا التغيري  بشأن" املتويل

  . )3(»مديد نواته ضمة طويلة
وإذا كان مضارع الفعل عينه ألفا ، فإنّ اسم املفعول يكون على الوزن السابق بشرط إعادة األلف                     -

  : ر مثل إىل أصلها  وتعرف ذلك من املصد
خــ  افيخاف ــ ممن اخلوف (وف خ (  
 هاب ــ يهاب من اهليبة ( يب هِــ م . (  

مقطع  : ويكفي أنّ خناطب الدارس بقولنا              « :  أيضا بشأن هذا التحويل          "  صربي املتويل    " ويقول        
  .)4(»مقطع مديد نواته كسرة طويلة + مفتوح نواته فتحة  قصرية 

                                                
   . 248ص /  2ج  /أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  ابن هشام)   1
  .  87ص / رف شذا العرف يف فن الص: أمحد احلمالوي  / 82 – 81ص /التطبيق الصريف: عبده الراجحي )  2
  .  106ص / علم الصرف أصول البناء و قوانني التحليل : صربي املتويل )   3
  . احلرف األصلّي : يقصد بالنواة * 
  . ص ن / املرجع نفسه : صربي املتويل )   4



 
 

       

ناقصا فإنّ اسم املفعول حيدث فيه إعالل أيضا ، فتأيت باملضارع من الفعل مث تضع                              إذا كان الفعل         -
   مكان حرف املضارعة ميما مفتوحة،وتضعف احلرف األخري؛أي الم الفعل الذي هو حرف علّة مثل

 د ع ا ــ يد ع و  ــ مد ع  و،ر م ى ــ  ير م ي  ــ مر صربي املتويل    " يقول  . ي م "        ل  بشأن املثال األو
 )1( » مقطع مغلق نواته ضمة قصرية       + مقطع مغلق نواته فتحة قصرية :يكفي أنّ خناطب الدارس بقولنا «

مقطع  + مقطع مغلق نواته فتحة قصرية        : ويكفي أنْ خناطب الدارس بقولنا            «:ويوضح املثال الثّاين فيقول
  .)2(» مغلق نواته كسرة قصرية 

  به  ستعانٌوم  عظَّم،ومكْرمم:ن بفتح ما قبل اآلخر حنوفيكون كاسم فاعله،ولك«:من غري الثّالثي)2
   )3(»تحاب فصاحل المسي الفاعل واملفعول حبسب التقديروم حابنصب وم،ومعتدخمتار وم:وأما حنو

ز بينه  واملالحظ من خالل هذا التعريف أنه عند صوغ اسم املفعول من بعض األفعال يصعب التميي                         
عبده الراجحي      " يقول   . غم من اختالف أصلهما  وبني اسم الفاعل الشتراكهما يف نفس البناء على الر  "

لفاعل               «  ا اسم  يف  فيها  فاألصل  ر  خمتا كلمة  ما  ن    م : أ وز على  ملفعول       ، ] مفْتعل [ ختيِر  ا اسم  يف  ما  أ
واملفعول أمرا كافيا        أصل امسي الفاعلغري أنه ال يعد الرجوع إىل .)4(»]مفْتعل[ختير على وزن م:فهي

يف نص ما،ويبقى املعول األساسي يف هذا احلسم هو السياق،                       اللتفريق بينهما خاصة عند ورود مه          
  . فمن خالل القرائن املتعلّقة بأحد املشتقني وبالنظر إىل مضمونه يتم إيضاحه إىل أي صنف ينتمي 

ها ولكن،قد يرد على أبنية أخرى تعبر بنائيا عن مشتقّات أخرى واسم املفعول كغريه من املشتقّات    
خالل  وسنوضح ذلك من]فَعيل ، فَعل ، فعل ، فَعل ، فَعول، فَاعل[دالليا تعبر عن اسم املفعول حنو

  .األمثلة الواردة يف السورة الحقا 
  
  
  
  
  

                                                
  .  107ص / املرجع نفسه : صربي املتويل )   1
  . ص ن / املرجع نفسه : صربي املتويل )   2
  .  87ص / رف ا العرف يف فن الصشذ: أمحد احلمالوي )  3
.                                                                                          83ص / ريف التطبيق الص: عبده الراجحي )  4
  



 
 

       

  
  
  
  
  
  
  
  

  : )يلية حتل –دراسة إحصائية ( أبنية اسم املفعول : ثانيا 
مل ترد يف السورة أمثلة مشتقّة من الفعل الثّالثي على وزن مفعول،غري أّا وردت على                            : الثي من الثّ) أ

  : ]فَعل ،كفَعيل، فَعل[أخرى  أبنية

  التواتر  املشتق
وروده يف 
  رقمها  اآليـــــــــة  حتليلـــــه لغـــــويا  السورة

ني01  أَم  نيمهموز( فعله ثالثي صحيح  أَم (ني من أَممتعد  )...يأَم نيكـــم54  ) ن  

  20 )بخسٍ وشروه بِثَمن (  سخفعله ثالثي صحيح متعدي من ب  بخسٍ  01  بخسٍ

  18 …) دمٍ كَذبٍـبِ...(  بذَفعله ثالثي صحيح متعدي بواسطة من كَ  كَذبٍ  01  كَذبٍ

  66  ) علَى ما نقُولُ وكيلٌ (  لَكَمثال متعدي بواسطة من وفعله ثالثي معتل   وكيلٌ  01  وكيلٌ

  65 )...ذَلك كَيلٌ يِسري ..(  رسمن ي) مثال(فعله ثالثي معتل   يِسري  01  يِسري

  05 وعـــــــام  

  :  من غري الثالثي) ب

  التواتر  املشتق
وروه يف 
  رقمها  اآليــــــــــة  حتليلـــه لغـــــــويا  السورة

  24 ) الْمخلَصني عبادنا من...(  صلَخفعله ثالثي مزيد حبرف اهلمزة من أَ  الْمخلَصني  01  مخلَصني

  88 ..)وجِئْنا بِبِضاعة مزجاة(...  أَزجى فعله ثالثي مزيد حبرف اهلمزة من  مزجاة  01  مزجاة

  18 ) ...الْمستعانُ واللّه (  انَعتالثي مزيد بثالثة أحرف من اسفعله ث  الْمستعانُ  01  مستعانُ

  03 امـــــــوع  

  
  
  



  

 

  : دالالت أبنية اسم املفعول : ثالثا 
حظ                               يكن له  مل  نه  أ مبختلف صيغه  ملفعول  ا اسم  للمشتق  ئية  إلحصا لدراسة ا ا خالل  من  يتضح 

من غري الثّالثي على منطه         ثالث  ) 08( مرات فقط     مثاين   لغ تواتره     الورود إذا ما قورن باسم الفاعل،إذ ب                    
املعتاد بإبدال ياء املضارعة ميما مضمومة و فتح ما قبل اآلخر، ومخس مرات على صيغ أخرى أخذت             

وما يهمنا دراسته يف باب اسم املفعول هو دالالت صيغه يف السورة من                          . داللته من خالل سياقاا         
ليت تنوب عنه     جهة،ومن جهة أخرى          ليت وردت على منط اسم                     . صيغه ا وستكون البداية بالنماذج ا

 إِنه من     ... (الواردة يف قوله عز وجلّ           "  خلَصني املُ  " ممثّلة يف صيغة   ] مفْتعل [ املفعول يف صيغته األصلية       
نا    ادبني    علَصخلْم على اسم املفعول                    ، ) 1( )  ا لصيغة  هذه ا غم من داللة  لر نطالقا من شكلها     وعلى ا ا

إىل داللتها                                          يضا  أ لنظر  با ،و قبل آخرها فتح ما  و ميما مضمومة  ء مضارعها  بدال يا إ ئي،وهو  لبنا ا
أخلصه اهللا عز وجلّ لرسالته وهلذا صرف             –عليه السالم -املستخلصة من سياقها إذ قصد ا أنّ يوسف

ن، إذ هناك من قرأها بالكّسر على             عنه السوء والفّحشاء،إالّ أنها وقعت موقع اختالف بني املفسري                         
لطّاهر بن عاشور      " يقول   .  اعتبارها اسم فاعل،وهناك من قرأها بالفّتح على اعتبارها اسم مفعول                           " ا

بفتح الالّم  أي الذين أخلصهم             " خلَصنياملُ  " وأبو جعفر وخلف      ، قرأ نافع،وعاصم ،ومحزة، الكّسائي               « 
هللا واصطفاهم ، وقرأه ابن كثري              ب         ا خلصني املُ  " ن عامر ويعقوب بكسر الالّم على معىن           وأبو عمر وا

هذين التأويلني أيضا يف قوله           "  القرطيب   " ، ويوافق      ) 2( » ، ومعىن التعليل على القراءتني واحد              " دينهم هللا   
عامر                 «  و ابن  و أبو عمر  لالّم وتأويلها          " خلصنياملُ  " وقرأ ابن كثري  لذين أخلصوا طاعة         " بكسر ا ا

 –عليه السالم    –بفتح الالّم ، وتأويلها الذين أخلصهم اهللا لرسالته،وقد كان يوسف                         وقرأ الباقون       " اهللا  
هللا تعاىل مستخلصا لرسالة اهللا تعاىل                         واملالحظ أنهما       ، )  « )3اتني الصفتني ألنه كان خملصا يف طاعة ا

أ                                      ءة بالفّتح  لقرا نّ ا ق الصيغة أ واضح من سيا هو  وكما  ،وإنْ كان  تني معا  لقراء إىل    جييزان ا قرب 
وء؛ألنه من عباده    أالّ يقع يف الس –المعليه الس –الصواب ذلك أنّ اهللا عز وجلّ هو الذي أراد ليوسف

  لَكُم أَنفُسكُم قَالَ بلْ سولَت...(ما بالنسبة للصيغة الثّانية الواردة يف قوله عز وجلّأ.املصطفني األخيار
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     ربا فَصراللّه      أَميلٌ ومفُونَ         جصا تلَى مانُ ععتسهلا طلب يعقوب        نيداللت     ،فتحتمل  ) 1( )  الْمعليه   –أو
  من اهللا عز وجلّ إعانته على حتمل فاجعة فقدانه ليوسف وثانيها إعانة اهللا عز وجلّ ليوسف –السالم

 يغة      "الطّاهر بن عاشور"يقول.وهو مرمي يف اجلباملذكورين        فتكون حمتملة للمعنيني    « بصدد هذه الص
 انة باهللا  ى ذلك أو أراد االستع          من إنشاء االستعانة واإلخبار حبصول استعانته باهللا على حتمل الصرب عل                       

  .) 2(»ليوسف على اخلالص مما أحاط به 
يا  (…-عليه السالم    -أما بالنسبة للصيغة الثالثة الواردة يف قوله عز امسه على لسان إخوة يوسف                              

،فقد كان املراد منها البضاعة القليلة و               ) 3( ) ... مسنا وأَهلَنا الضر وجِئْنا بِبِضاعة مزجاة               زأَيها الْعزِي     
مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارا                : مزجاة    «":الزخمشري"الرخيصة غري املرغوب فيها،يقول

جِي                         زيح ت لر ا وطردته،و إذا دفعته   هتيج أَز ب صوفا             : السحاب،قيل      هلا،من  من متاع األعرا كانت 
" ابن قتيبة   " ويقول   . ) 4( » الصنوبر وحبة اخلضراء،وقيل دراهم زيوفا ال تؤخذ إالّ بوضيعة                           : ومسنا،وقيل     

رديئة؛ال تنفق يف الطعام،ونتفق يف غريه،ألنّ الطعام ال                        : أي قليلة ؛ويقال       « : أيضا مؤكّدا هذه الداللة           
  .  )5(»يؤخذ فيه إالّ اجليد

ليت ضمن بعضها ضمن صيغ املصدر                                   لنماذج األخرى الواردة على صيغ خمتلفة،وا أما عن بقية ا
احملتمل تضمينها أيضا ضمن الصفة املشبهة، فإنها وردت يف هذا املقام أيضا ضمن اسم                             وبعضها من   

 ذلك صيغة   كنموذج على    . املفعول مما يؤكّد على احتمال اللّفظة القرآنية ألكثر من صيغة ووظيفة                        
،حيث وردت      )  6( )فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنك الْيوم لَدينا مكني أَمني              ...   (الواردة يف قوله عز وجلّ              " أَمني  " 

 مؤمتن على   « : بشأن هذه الصيغة       " أبو حيان األندلسي   "يقول.مبعىن مفعول من األمانة ]فَعيلْ[على صيغة
صفني           كلّ شيء ،وملا وصفه امللك بالت7( » مكن عنده واألمانة طلب من األعمال ما يناسب هذين الو (

فعيل مبعىن مفعول؛أي مأمون          : واألمني    « :  هذا التأويل أيضا قائال          "  الطّاهر بن عاشور      " ،وقد وافق      )  7( » 
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حفظه              يف  به  موثوق  أي  فق      ، ) 1( » على شيء؛  ا و لز  " وقد  يف   "  خمشري  ا يضا  فه  -أ هذا   -كشا على 
  ومعىن ،)2(املعىن

  واليت تدلّ إما على الصفة املشبهة أو صيغة]يلْـفَِع[غةـورغم ورودها على صي" نيمأَ" هذا أنّ لفظة
  . املبالغة فإّا عدلت عن هذين املعنيني إىل داللتها على اسم املفعول 

هللا عز وجلّ بلفظة                            على لسان    يف قوله  " وكيل  " ومثل هذا أو قريب منه ميكن أنْ يقال يف وصف ا
يف هذه اآلية الكرمية          " يلْك و " ، فلفظة  ) 3( )علَى ما نقُولُ وكيلٌ        اللّه    قَالَ  ...  (-السالم    عليه –وب  يعق 

أوكل أمره إىل اهللا عز             –عليه السالم    –مبعىن مفعول، واملراد ا أنّ يعقوب              ] فَعيلْ [ واردة على صيغة       
يقول  . صغر بنيامني   وجلّ الذي هو شاهد ورقيب على إعطاء أبنائه موثقا له بإرجاعهم أخيهم األ                            

الوكيل    « و]فَعيلْ[مؤكّدا داللة هذه الصيغة على اسم املفعول رغم إتياا على وزن"الطّاهر بن عاشور"
  . )4(»فعيل مبعىن مفعول؛أي موكول إليه 

لنسبة للفظة          بناء يعقوب                    "   يِسري   " أما با لواردة يف قوله جل جالله على لسان أ  -عليه السالم    –ا
) . ..  ريمن د              و ا د زن و نا  خا أَ نحفَظُ  و هلَنا  بعريٍ    أَ كَيلٌ يِسري      كَيلَ   كل على            ) 5( )ذَ ا  تيا إ ورغم  نه  فإ ،

والذي غالبا ما يؤدي وظيفة الصفة املشبهة،فإنّ بعض املفسرين أكّدوا داللتها على اسم                                 ] فَعيل [ وزن   
لطّاهر بن عاشور      " املفعول كما هو ممثّل يف قول           الكّيل عليه من إطالق املصدر على             وإطالق    « ":  ا

  .  )6(»املفعول بقرينة اإلشارة 
فرغم   ، ) 7( )... كَذبٍ    وجآؤوا علَى قَميصه بِدمٍ         (الواردة يف قوله عز وجلّ           "  كذب   " أما عن لفظة         

فعول بالنظر    اإلقرار سابقا بأنّ اللّفظة تدلّ على املصدر إالّ أنه حيتمل أنْ تكون دالّة أيضا على اسم امل                                  
 ويقول   ، ) 8( »   أي بدم مكذوب به        « : يف قوله   " ابن قتيبة    " املفسرين كما هو ممثّل عند          إىل ما قاله بعض      

واملصدر    ، ووصف الدم بالكذب وصف باملصدر     «:أيضا مؤكّدا داللة اسم املفعول "الطّاهر بن عاشور"
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خلَّلْقِ مبعىن املخلوق؛ أي مكذوب كونه دم ي                        إذ هو دم      –عليه السالم     –وسفهنا مبعىن املفعول كا
  .)1(»جدي،فهو دم حقا ولكن ليس الدم املزعوم 

  راهمدَ وشروه بِثَمنٍ بخسٍ (الواردة يف قوله عز وجلّ "بخس "ق أيضا يف لفظة ومثل هذا متحقّ
ودة وكَانواْ         دعم         ينداهلز يضا من تصنيف هذه            ) 2( )فيه من ا لرغم أ للّف  ،فعلى ا يضا ضمن باب    ا ظة أ

قول                             ممثّل يف  هو  جيعلها مبعىن اسم املفعول كما  من املفسرين من  ك  هنا نه  الّ أ لطّاهر بن     " املصدر إ ا
عن قيمة شيئه،وهو هنا مبعىن املبخوس،كاخللق مبعىن                ُإذا نقَصه     ُأصله مصدر بخسه     ُوالبخس«":عاشور

مبخوس ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا أو              « : يضا قائال    هذا املعىن أ     " الزخمشري    " د ويؤكّ،)3(»املخلوق 
   .)4(»زيف ناقص املعيار

ـّملخ   :ص ـ
- ورة مقارنة مع بقية املشتقّات خاصة اسم الفاعل  مل يكن للمشتقرود يف الساسم املفعول حظّ الو.  
ومما هو    " مزجاة   " و " عان  ستمل ا " ، " خلَصني امل  :"   ثالث صيغورد اسم املفعول من غري الثّالثي متمثّال يف  -

مالحظ أنهما مطابقان لقاعدة صوغ اسم املفعول من غري الثّالثي ،وذلك بإبدال ياء املضارعة ميما                                     
  . مضمومة وفتح ما قبل اآلخر، أو بإتيانه على وزن اسم الفاعل مع فتح ما قبل آخره 

وافقته دالليا،وامللفت لالنتباه يف               وردت أوزان أخرى السم املفعول خالفته يف شكله البنائي لكنها                         -
من ضمنها ضمن                                   ك  فهنا لصيغ، ا هذه  حول  ملفسرين  ا كبار  قبل  من  ق  التفا ا  يتم نه مل  أ م  ملقا ا ا  هذ

   .مشتقّات أخرى ولكلّ تعليله يف ذلك 
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  ) :تطبيقية  –دراسة نظرية ( أبنية الصفة املشبهة وصيغة املبالغة : املبحث الثالث 
  )تطبيقية  –دراسة نظرية (الصفة املشبهة  أبنية :أوال 

  ) : مفهومها  –أبنيتها ( الصفة املشبهة  )أ
الصفة املشبهة باسم الفاعل هي من املشتقّات املعروفة اليت سيتم دراستها،واملقصود اكما اتفق                                    

ات أو    كلّ وصف مشتق من فعل الزم جمرد أومزيد،صحيح أومعتلّ،يدلّ على ذ                        « : هي   الصرفيون    
لفعل                 ليت صدر منها ا لذّات ا ئم ذه ا نْ يكون الوصف داالّ                   وصف قا على   أو توجه منها بشرط أ

  لثب نه           ا أ ي  أ م  و للّز و ت  متغير                و ل  حا ال مستمر  بت  ثا م  مقا عن  يعبر  ال  وصف  دث      و حا مر  أ
آلن أو غدا وكارم                             « : وهي  ) 1( » متجدد   حلدوث قيل هوحاسن ا تدلّ على معىن ثابت، فإن قصـد ا
  : وابط الصفة املشبهة،وهي كما يلي ضحسم ل ماأنه نيالتعريف ينواملالحظ على هذ،)2( »... وطائل

  .تؤخذ من الفعل الالّزم ال املتعدي  -
  .تؤخذ من الفعل ارد واملزيد  -
  .تؤخذ من الفعل الصحيح و املعتلّ  -
  .هي وصف ملن قام باحلدث أو ذات اتصفت ذا احلدث  -
غالب األمر                                        أنْ يكو    - للّزوم يف  لثّبوت وا للّزوم،ويتعلّق هذا ا لثّبوت وا ن هذا الوصف داال على ا

  .بالصفات اخللقية الثّابتة يف صاحبها 
لضوابط، واليت من خالهلا يتم التعرف على الصفة املشبهة إذا وردت يف                                         ويتضح من خالل هذه ا

ني هو الثّبوت واللّزوم ذلك أنّ بقية الضوابط قد جندها                      نص ما أنّ ضابطها األكثر اعتمادا عند الصرفي
                         فريق          يف بقية املشتقّات كاسم الفاعل واسم املفعول و صيغة املبالغة وهذا ما يؤدي إىل اللّبس يف الت

  . بينهم يف بعض األحيان
  : صوغها و اشتقاقها )ب

األوزان من باب املعرفة فقط ال من                 للصفة املشبهة عدة أوزان حددها الصرفيون وإنْ كانت هذه          
باب احلفظ  ذلك أنه قد متّ التسليم من قبلهم أنّ هذه األوزان ليست هي الضابط األساسي يف معرفة                            

على  ) اسم الفاعل،اسم املفعول،صيغة املبالغة             (  الصفة املشبهة من غريها لورود بقية املشتقّات األخرى                   
  ، ويبقى الضابط األساسي كما ذكرنا سابقا هو الضابط الداليل بعض من أوزاا يف كثري من األحيان
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وال مناص يف هذا املقام من اإلشارة إىل أنه ورغم التسليم بأنه للصيغة دور كبري بالنسبة للكلمة إذ                    
              رفية، وقد عدد وظيفتها الصها  ت عنصر من العناصر األساسية لتحديد هيئة الكّلمة،إالّ أ                هي اليت حتدن

تعجز يف كثري من األحيان عن حتديد ذلك،ويرجع السبب إىل أنّ هناك فرق بني استعمال الصيغة                                   
مفردة واستعماهلا يف سياق ما،هذا األخري الذي يعود إليه الفّضل يف حسم الدالالت ووضعها مكاا                                    

نع من التعرف على أوزاا كما          التسليم باألمهية القصوى هلذا الضابط فإنه ال مي املناسب، إالّ أنه ورغم
   )1(حددت من قبل الصرفيني 

  : على األبنية التالية  ]فَعلَ[تصاغ من باب  )1
  :  ]، فَعلَى ، فَعالٌَء فَعلَةٌ[: وانطالقا من هذا يكون مؤنثها على حنو ]أو فَعالَنٌ أو أَفْعلٌ فَعلٌ[

    ح فَرِ حةٌ    ـــ  فَرِح   ـــحنو  ح   فَرِ  ،مـــ  ر    رمح ءٌ    ـــ   أَ ا رمح    ـشطع   عطْشانٌ  ــ، 
  .  عطْشى

  : على األبنية التالية ] لَفَع[تصاغ من باب  )2
  : حنو ]، أو فَعيلٌ،أو فُعالٌ ،أو فَعولٌ ، أو فَعالٌ،أو فُعلٌ فَعلٌ[

   .  ةٌبنجـــ  بنجـــ ب ، جن حسنةٌـــ  حسن ـــنَ ُحسـ
بج   انٌـــ نبـــ ج جبقُ ةٌانو ، قُـــ روـــ  ورقُوةٌور  .  
جش ـــ عشاعةٌ ـــ جاعجُركَ، ش ةٌٌ ـــكَرِمي ـــمكَرِمي .  
وباإلضافة إىل هذه األبنية املتفق عليها ، واملوجودة يف كلّ كتب الصرف هناك أوزان أخرى                                            

 فَعلٌ [ عدم اختصاصها بالصفة املشبهة فقط،بل ببقية املشتقّات األخرى حنو                   وهناك وذلك ل         متناثرة هنا    
شف عن وظيفة كلّ بناء الرجوع إىل            ،وال مناص من أجل الك        ]، فَاعلٌ، فَعولٌ فَيعلٌ فُعلٌ  ، فَعلٌ فعلٌ

  .ثر اعتمادا الضوابط السابقة و إن كان الضابط الداليل املتمثّل يف الثّبوت و اللّزوم هو األك
  : الفّرق بني الصفة املشبهة واسم الفاعل ) ج
ختتلف الصفة املشبهة عن اسم الفاعل من عدة وجوه،وأهم ما مييزها عنه هي داللتها على الثّبات                                    

و اللّزوم  وداللته على احلدوث والتجدد ؛ أي أنّ الصفة املتعلّقة بصاحب احلدث تكون يف األوىل                                        
تت     ال  بتة  وحىت  ثا عارضة                               غري  نية  لثّا ا يف  وتكون  طول، أ منية  لفترة ز معه  تستمر  نها  فإ تغيرت  نْ  إ   و
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زائلة؛أي يتصف ا صاحب احلدث أو املتصف ا لفترة زمنية معينة فقط،وهذا ما قرره الصرفيون                                    و 
  هيصفة املشبهة ،وال)1(»اسم الفاعل هو ما اشتق من فعل ملن قام به مبعىن احلدوث «: عندما قالوا أنّ 

  .)2(»ما اشتق من فعل الزم  ملن قام به على معىن الثّبوت «
  .تصاغ الصفة املشبهة من الفعل الالّزم عكس اسم الفاعل الذي يصاغ من الفعل الالّزم و املتعدي  -
نطالقا   حيتمل اسم الفاعل يف داللته الزمنية أن يكون داال على املاضي أو احلاضر أو احلال وذلك ا                                     -

حلاضر                              إىل ا وصوال  ملاضي  على ا فهي تدلّ  املشبهة  لصفة  عكس ا حلدث  لفعل با م صاحب ا قيا من 
  .مستمرة إىل املستقبل 

مفعوله                           - لفاعل يضاف إىل  بينما اسم ا علها ،  فا إىل  فتها  إضا ملشبهة  لصفة ا  أمحد  " يقول  . جيوز يف ا
جانب التركيب الذي يتعلّق بصحة إضافة             ... « : أثناء حماولته إلجراء املفارقة بني الصيغتني                 "  عمر خمتار  

لنسبة السم الفاعل،وقد جاء اإلثنان يف قوله تعاىل                                    رِاف غَ (الصفة املشبهة إىل فاعلها ، ومنع ذلك با
لت   لِابِ قَ و  نبِ الذَّ   لع   يد دش بِ وا لطَّ   ذ  ابِ قَا والصفة               *)لِ وي ا لفاعل إىل مفعوله  ،حيث أضيف اسم ا

  .     )3(»علها املشبهة إىل فا
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  ) :  حتليلية  –دراسة إحصائية ( أبنية الصفة املشبهة ) د
هلا يف سورة يوسف                    عشر  –عليه السالم    –قدرت صيغ الصفة املشبهة مبختلف أشكا  )19( ة بتسع 
عليه  –وقد وردت يف معظمها يف أواخر اآليات مقترنة بالذّات اإلهلية تارة، وبصفات يوسف                                     ةصيغ

   :تارة أخرى كما هم موضح يف اجلدول آاليت  –السالم

وروده يف   التواتر  املشتق
  رقمها  اآليــــــــة  حتليله لغويا  السورة 

  02  جميل
  18 ) ...لٌـر جميـفَصب.. (  لَمن الفعل الثّالثي الصحيح الالّزم جم جميلٌ

  83 ) ...لٌـر جميـْفَصب.. (  لَمعل الثّالثي الصحيح الالّزم جمن الف جميلٌ

  03  حكيم

يمكح  كَمي ححيح املتعدمن الفعل الثّالثي الص )...كبإِنَّ ر  يمكح يمل06 ) ع  

يمكالْح كَمي ححيح املتعدمن الفعل الثّالثي الص )...يمكالْح يملالْع وه ه83 ) إِن  

يمكمن ال الْحكَمي ححيح املتعدفعل الثّالثي الص )...يمكالْح يملالْع وه ه100 ) إِن  

  02  رحيم
  53 ) إِنَّ ربي غَفُور رحيم ... (  من الفعل الثّالثي الصحيح املتعدي رحم  رحيم

يمحالر  محي رحيح املتعدمن الفعل الثّالثي الص ) ..وه هإِن يمحالر فُور98 ) الْغ  

رنيم02  اح  
نيماحالر  محي رحيح املتعدمن الفعل الثّالثي الص ) ...نيماحالر محأَر وه64 ) و  

نيماحالر  محي رحيح املتعدمن الفعل الثّالثي الص )... نيماحالر محأَر وه92 ) و  

يعم01  س  السيعم  عمي سحيح املتعدمن الفعل الثّالثي الص  )...هإِن يملالْع يعمالس و34  ) ه  

  25 ) ...سيدها لَدى الْبابِ...(  من الفعل الثّالثي األجوف املتعدي ساد  سيدها  01  سيد

  04  عليم

يملع  ملي عحيح املتعدمن الفعل الثّالثي الص  ) ..كبإِنَّ ر  يمكح يمل06 ) ع  

يملالْع ملي عحيح املتعدمن الفعل الثّالثي الص ).. هإِن يملالْع يعمالس و34 ) ه  

يملالْع ملي عحيح املتعدمن الفعل الثّالثي الص ) ..يمكالْح يملالْع وه ه83 ) إِن  

يملمن ال الْعملي عحيح املتعدفعل الثّالثي الص )...يمكالْح يملالْع وه ه100 ) إِن  

02  غَفُور  
غَفُور  ي غَفَرحيح املتعديم ... (  من الفعل الثّالثي الصحر ي غَفُورب53 ) إِنَّ ر  

فُورالْغ  ي غَفَرحيح املتعدمن الفعل الثّالثي الص  ).. وه هإِن يمحالر فُور98 ) الْغ  

  95  ) قَدميِـلَفي ضالَلك الْ ..(  مُمن الفعل الثّالثي الصحيح الالّزم قَـد  الْقَدميِ  01  قَدميِ

  40 ) ...الْقَيم الدين ذَلك...(  ماملتعدي قَي) أجوف(ثي املعتل من الفعل الثّال  الْقَيم  01  يمقَ

مني01  ك  مككُمن الفعل الثّ  نيحيح الالّزم مالثي الصن  ).. ا منيلَد موالْينيأَم ني54 ) ك  

  19 امــــــــوع   

   



  

 

  
  :دالالت أبنية الصفة املشبهة ) هـ
الشك أنّ الفّصل بني هذه الصيغة وغريها من الصيغ األخرى خاصة صيغة املبالغة يعد من العسري                              

صة و أننا جند عدم توافق ما أتى به الصرفيون من ضوابط حتدد كلّ صيغة مع ما هو وارد يف                       علينا خا
االستعمال اللّغوي خاصة وأنّ األمر يتعلّق يف هذه املقام بأمساء اهللا احلسىن وصفاته،إذ املالحظ أنّ هذه               

حلقيقة      –ه السالم   علي  –الصيغة قد اقترنت يف معظمها بالذّات اإلهلية مع تعلّقها تارة بيوسف                       وهذه ا
ختالف حول    املتوصل إليها الشك  أنّ العلماء قد أشاروا إليها أيضا حيث وصل م األمر إىل اال                              

بل وتساهل بعضهم يف إطالق أحد       «معايري الفّصل بني الصيغ  وبالضبط صيغة املبالغة والصفة املشبهة 
،وأكثر من هذا فإنّ بعض الباحثني              ) 1( » وة املعىن    النوعني على اآلخر إلشتراكهما يف الداللة على ق                  

إىل اعتبار مجيع أمساء اهللا احلسىن مصنفة حتت الصفة املشبهة مهما كانت الصيغة الصرفية اليت                              « ذهبوا 
إنّ مجيع صفات اهللا من الصفة املشبهة،فالعامل الديين يوجب ثبوا                       « ،وقول اآلخر       ) 2( » جاءت عليها     

بغض      ها  تغير عل                       لعدم  لفا ا اسم  نت صيغة  كا ء  ا عليها سو ليت صيغت  ا فية  لصر ا لصيغة  ا عن  لنظر  ا
و الفتاح أو      ، والرزاق      ، والشكور     ، الصبور   و الودود       :مبالغة مثل ةالرازق،والواحد ،واملاجد،أو صيغ:مثل

  .  )3(»صفة مشبهة مثل العزيز ، والكّرمي  والعظيم، واحلكيم 
حلسىن                       واملالحظ أنّ هذه النت               ليت توصل إليها بعض الباحثني،وهي تصنيف مجيع أمساء اهللا ا يجة ا

بطها                         ملشبهة من ضوا لصفة ا لكون ا عن شكل صيغتها يعود ذلك  لنظر  ا  هة بغضملشب لصفة ا ضمن ا
األساسية داللتها على الثّبوت واللّزوم وصفات اهللا ثابتة فيه غري متغيرة،ووجود تعارض بني ضوابط                                     

  : ال كما يلي  مع ورود الصيغة يف االستعمال اللّغوي ممثّالصرفيني
كون الصفة املشبهة تأخذ من الفعل الالّزم عكس صيغة املبالغة اليت تؤخذ من الفعل املتعدي هذا                                 -

ا صفة مشبهة ألنها متعلّقة     وجود تناقض يف احلكم على بعض الصفات،فمن جهة نقول أّ                      يؤدي إىل     
وهي صفة ثابتة فيه وهذا يوافق ضابطها األساسي،ومن جهة أخرى نقع يف تناقض                            باهللا عز وجلّ      

عندما جند الصيغة مأخوذة من الفعل املتعدي وهذا ال يوافق أحد ضوابطها،بل يوافق ضابط صيغة                                  
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فة بل              ناملبالغة من جهة معيه خيالفها من جهة الثّبات، فصيغة املبالغة ال تدلّ على دوام الصعلى  ة  ولكن
وكنموذج لتوضيح ذلك نورد          . تكرارها،وإلزالة هذا التناقض صنفوها ضمن الصفة املشبهة وكفى                       

حلَ    يمِلالع  " صيغة  حيث يقع الذّهن يف ارتباك ألنه ال حيتكم إىل قاعدة صارمة،فإذا قلنا بأّما                              " يمِكوا
 اوالدوام،وصفت          مثّل يف الثّبات    صيغتان ينتميان إىل الصفة املشبهة فهذا يوافق ضابطها األساسي املت                    

من صفات اهللا غري املتجددة،أما إذا نظرنا إىل الضابط اآلخر،وهو اختصاص الصفة                                   " العلم واحلكمة     " 
املتعدي ،وصيغة      )  ملع ( مأخوذة من الفعل       " ليمالع  " ،فصيغة  املشبهة بالفعل الالّزم فإننا نقع يف تناقض               

  . دياملتع)مكَح(احلكيم مأخوذة من الفعل
أما إذا قلنا بأنهما ينتميان إىل صيغة املبالغة، فإننا نقع يف نفس املشكلة، فمن ناحية التعدي جند أنّ                            

من ضمن ضوابطها، لكن إذا نظرنا من جهة الثبات والدوام فهو ضابط خيرج عن قاعدة                    هذا الضابط
صرفيون من ضوابط للصفة املشبهة وصيغة          ورغم هذا التناقض املوجود بني ما وضعه ال                 .  صيغة املبالغة   

املبالغة وبني ورودمها يف االستعمال اللّغوي،وقد اتضح أنّ هذا التناقض أخذه بعض الباحثني كمعيار                                      
أساسي لتضمني كلّ صفات اهللا ضمن الصفة املشبهة ال غري ، إالّ أنه ال ميكن مسايرة هذا الرأي كلّ                              

  : يجة تؤدي إىل بعض النتائج السلبية ،وهي كما يلي املسايرة ذلك أنّ هذه النت
  .إلغاء لبعض وظائف بعض الصيغ الصرفية كاسم الفاعل وصيغة املبالغة  -
إلغاء للفروق الداللية بني الصيغ الصرفية،إذ عدت الصيغة كوسيلة للتفريق بني وظيفة املفردات                                     -

  .داخل نص ما 
لقرآين إذ تتمثّل بالغته يف كثري من األحيان يف استعانته باملخالفة بني                        يان ا  رار الب    إلغاء لبعض أس      -

الصيغ حيث تؤدي كلّ واحدة من هذه األخرية إىل إضافة معىن غري موجود يف األخرى أو معىن                                      
أنّ القّول الذي طرحاه يلغي بابا واسعا من أبواب البالغة،وهو                       «": أمحد خمتار عمر"يقول .خمالف هلا 

حلال،وهو ما راعاه القرآن الكّرمي الذي يصرف أساليب الكّالم حسب ما                                     مطابقة    الكّالم ملقتضى ا
تقتضيه األحوال،فهو يف موقف يسوق الكّالم مرسال،ويف موقف ثان يسوقه مؤكّدا مبؤكّد واحد،أو                                      

  .)1(»كثرية،وهكذا  تمؤكّدات قليلة،ويف موقف ثالث يسوقه مؤكّد مبؤكّدا
املتعلّقة باهللا عز وجلّ من وجهة وصف القيام باحلدث يف احلال إذا كان املقام                             إلغاء بعض الصفات      -

لثّبات                                على صفة ا لفاعل الذي ال يدلّ يف حقيقته  لبا خمتصا باسم ا غا ما جنده   يستدعي ذلك،وهذا 
  .والدوام بل على صفة عارضة 
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ليت وضعها الصرفيون يف                         بط ا لضوا نه ال ميكن جتاهل ا لقّول أ لتفريق بني الصفة املشبهة         وخالصة ا  ا
هللا احلسىن حىت  وإنْ كانت معايري ال ميكن االعتماد                                  وصيغة  املبالغة خاصة إذا تعلّق األمر بصفات ا

حلسىن                          ، عليها يف كثري من املواقف         كما ال ميكن أنْ جناري أقوال الباحثني الذين ضمنوا صفات اهللا ا
ا نلجأ إضافة إىل هذه املعايري إىل ضابط آخر مستخلص مما                  وإمنّ   ، مبختلف صيغها ضمن الصفة املشبهة     

لزركشي    " أورده       من مضامني،وذلك حتت                            " ا آليات مع ما ورد قبلها  مت ا جلته ملناسبة خوا حني معا
فالشك أنّ يف التفريق بني صيغة وأخرى،وتصنيفها               -ائتالف الفّواصل مع ما يدلّ عليه الكالم -عنوان

وسنتعرض اآلن     . تكم أيضا إىل مناسبة كلّ فاصلة ملا هو قبلها من مضامني             إىل صيغة دون أخرى قد حي          
لنماذج من االستخدام القرآين ألمساء اهللا احلسىن مقتصرين على عدد من األمساء اليت تكرر ورودها يف                      

  .السورة،وتنوعت دالالا ووظائفها 
آليات ببعض الصفات املتوالية                             الواردة يف       " يمْ كوح   يملكح " وكنموذج على ذلك ختام بعض ا

ويتم نِعمته علَيك وعلَى آلِ يعقُوب          ... (مرات على هذه الوترية و أوهلا قوله عز وجلّ                    السورة ثالث      
                    كبإِنَّ ر قحإِسو يماهرلُ إِبن قَبم كيولَى أَبا عهما أَتكَم     يمكح يملظ أنّ هذه اآلية        ،فاملالح    ) 1( )ع

أوال  وذلك متاشيا مع التأكيد على معرفة اهللا عز وجلّ وعلمه ملا حيدث من وراء                  "العليم"فصلت بصفة
ليوسف     ئه  جتبا م     –ا لسال ا هذا                      –عليه  مثل  تستحق  ليت  ا حلة  لصا ا س  لنفو با وخبري  عليم  نه  أ كما 

عل                       وفق  على  ا يوسف منحت له  نعم  أ ليت  ا لنعم  ا عاشور        .  مه االجتباء،وتلك  لطّاهر بن  : يقول ا
  .  )2(»ه بالنفوس الصاحلة هلذه الفّضائل ألنه خلقها لقبول ذلك فعلمه ا سابق لمفعلمه هو ع«

فإّا داللة على إتقان تقدير األمور،ووضعها                   " العليم  " املوالية لصيغة      "   يمكاحلَ  "  أما بالنسبة لصيغة          
تلك النعم،وتقديره حلصول كلّ تلك              ومنحه كلّ   –ليه السالم   ع  –مكاا املناسب، فاجتباؤه ليوسف          

قيق                             لد ا حملكم  ا ف  لتصر ا على  لة  ال لد ملا  منها سا جه  و خر و ر له  مو أل ل   . ا بن      " يقو هر  لطّا ا
ر   : عاشو ملناسبة             « " ا اضعها  مو يف  لنعم  ا وضع  حكمته  مي صيغة    ، ) 3( » و تقد حيقق  لع  " و على  " يمِلا

ر بعد ذلك التدب       لتأكيد على معرفة طبائع النفوس أوال، مث يأيت                 ة هي البدء با     فائدة عام      " يمِكاحلَ  " صيغة
  إالّ أنهما ضمنا)مكَوح ملع(مها ني الصيغتني أنهما أخذتا من فعلني متعدييناتواملالحظ على ه.فيها 

  بالغةالصيغتني وردتا يف سياق ال يوجب إظهار امل تلكماضمن الصفة املشبهة و ليس املبالغة، ذلك أنّ 
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  .فيهما،فهما صفتان طبيعيتان فيه، وال فائدة من إظهار املبالغة فيهما 
قَالَ بلْ    (-عليه السالم      –أما بالنسبة لورود هذين الصيغتني يف قوله عز وجلّ على لسان يعقوب                          

،فقد   ) 1( )م جميعا إِنه هو الْعليم الْحكيم        عسى اللّه أَن يأْتينِي بِهِ         سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ
كان سياقهما مناسبا أيضا لتصنيفهما ضمن الصفة املشبهة ال صيغة املبالغة،إذ ال جمال للمبالغة يف علم                    

 زنه هو العليم حبايل يف احل        إن  « ": الزخمشري    " يقول   . أثناء فقدانه لولده اآلخر              اهللا عز وجلّ حبال يعقوب         
لولده    –عليه السالم     –،كما أنه ال جمال للمبالغة يف تقدير اهللا عز وجلّ فقدان يعقوب                      ) 2( » سف األ  و 

جلديد ليكون سببا يف تعرفه ولقائه بيوسف                          بعد   –عليه السالم     –األصغر  إذ ابتاله بذلك املصاب ا
لطّويل        لزخمشري    " يقول   . فراقه ا حلكيم الذي م يبتلين إالّ حلكمة ومصلحة             « " :  ا هذا     )  3( » ا ،ومثل 

يض  ق اإلقرار حمقّ       ، فبعد   ) 4( )يشاء إِنه هو الْعليم الْحكيم           ربي لَطيف لِّما      إِنّ  ... (ا يف قوله عز وجلّ     أ
 عز وجلّ من نعم كثرية يؤكّد على أنّ اهللا جلّ جالله                  مبا منحه اهللا    –عليه السالم     –اإلقرار من يوسف       

  .  له معرفة  بذلك،وله عربة من ذلك
لصفتني فهما طبيعيتان فيه                                   لغة يف ا إىل املبا فال حاجة  ا املعىن  نطالقا من هذ ا لتايل و ة ومن مثّ   ، وبا

 هة      يملشب ا لصفة  ا ن ضمن  هي                         . ضمنا لعلم  با تبطة  مر يضا  أ ت  ء جا ليت  ا هلية  إل ا ت  لصفا ا بني  من  و
 لَه ربه فَصرف عنه كَيدهن إِنه          فَاستجاب   (الواردة يف قوله عز وجلّ على لسان يوسف       " السميع"صيغة

     يملالْع يعمالس واحدة عن                      ات واملالحظ على ه      ، ) 5( )هه كان لسياقهما دور يف تقدمي الويغتني أنني الص
واقع     –عليه السالم     –باعتبار أنّ يوسف       " السميع   " األخرى،إذ التركيز يف هذا املقام كان على صفة                    

لوقوع يف املعصية أو احلكم عليه بالسجن،وكان البد له من أنْ يتضرع إىل اهللا عز وجلّ                                 يف مأزق ا     
                               عه، إذ صرف عنه كيدهن ؛ ألنوجلّ مسيعا لتضر ه عليم  ليفك أزمته هذه وبالفعل فقد كان اهللا عز

  .بنوايا األنفس 
إذ املقام هنا يستدعي أنْ          " الْعليم    " على  " السميع    " ومن هذا املنطلق فقد كان األنسب أنْ تقدم صفة        

فة معلومة من    ة معرفة نواياه ،مع العلم أنّ هذه الص     ومن مثّ–عليه السالم  –ع يوسفبتضر يكون مسيعا
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عاء إىل اهللا عز وجلّ ظاهرا لنا،وهي الشك دالّة على ما يف نوايا يوسف                             ع والد    ضرقبل،وملّا كان الت        
مت صفة   يع  " قدملس لْعل  " على " ا لفعلني                         " يما ا من  ن  تا ذ خو مأ لصيغتني  ا نّ  فإ هنا  من  و ا  ذ إ ،

لضابط مل يكن حائال أمامهما من تضمينهما ضمن                        )   ملع و ، عمس( املتعديني    إالّ أنّ االعتماد على هذا ا
علمه ومعرفته،فهو مسيع بكرب                                     الصفة املشبهة،إذ املقام ال يفرض املبالغة يف مسع اهللا عز و جلّ أو 

  .مصاحلهم وم وعليم بنواياهم  عباده وتضرعه
كما  "   حيم رال  و   غفُور ال  " ومن بني الصفات املضمنة ضمن الصفة املشبهة رغم تعدي فعليها صفيت                      

إِالَّ ما      وما أُبرىُء نفِْسي إِنَّ النفْس َألمارةٌ بِالسوءِ                  (ل يف قوله عز وجلّ على لسان امرأة العزيز               هو ممثّ  
 محيمرحر ي غَفُوربإِنَّ ر يبفتني أنّ سبق إحدامها عن األخرى كان                 ،واملالحظ عل  )1() رى هذين الص

ية مبراودا ليوسف                          إنّ   مناسبا ملا سبقها من كالم، إذ         لذّنوب بدا عليه   –امرأة العزيز أكثرت من ا
وإدخاهلا يوسف السجن،فكلّ           واتهامه بذلك، مث خيانتها لزوجها، مث نصبها مكيدة خلالئلها،                     –السالم   

فمغفرة الذنوب تكون أوال مث            "   حيم رال  "أسبق من" غفُورال"تلك الذّنوب كان مناسبا هلا أنْ تكون صفة
ني الصفتني إىل الصفة املشبهة ال صيغة          ات أما عن نسب ه     . والرمحة على صاحب الذنوب             تليها الرأفة     

حظ         ال فقد  لغة  ملبا ر     " ا خمتا عمر  محد  بط " أ هلا           ضا مبعمو تعلّقها  م  عد هو  و خر  آ عن صيغة    . ا  ل  يقو
قه يف االستخدام     أما الوصف غفور فعلى الرغم من اشتقاقه من فعل متعد فإنّ حذف متعلّ                     « : " غفُور ال  " 

للّزوم                                 لثّبوت وا ليت تدلّ على ا أدخل يف باب الصفة املشبهة ا لقرآين جعله  لقّول        ) 2( » ا ،ومن هذا ا
        هة عنده  هي وجود املعمول يف صيغة                      نستخلص أنّ العلّة يف التفة املشبفريق بني صيغة املبالغة والص

  .املبالغة وعدمه يف الصفة املشبهة 
رغم تعدية فعلهما عن تضمنهما معىن الصفة املشبهة أيضا يف               " حيم ر و   غَفُور  "  ومل خترج الصفتان           

يعقوب           لسان  على  وجلّ   عز لسالم     –قوله  ا لْغفُور            قَالَ س    (-عليه  ا  وه  هن إِ  يب ر لَكُم  رفغتأَس  ف و
   يمحفتني من جهة،وعدم جدوى                              ، ) 3( )الرصنيف انطالقا من عدم وجود معمول الصوقد متّ هذا الت
ألنّ صفة غفران اهللا لذنوب عباده رغم كثرا صفة ثابتة والزمة له                        ،  رى ة يف هاتني من جهة أخ    املبالغ

صفة الرمحة  أي الرأفة واللّطف بعباده الزمة له أيضا،وقد وردتا على سبيل التأكيد                                ال حمال،كما أنّ        
  . ال املبالغة، إذ ال حاجة لذلك 
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على سبيل ما سبق أواخر                                ليت ضمنت معىن الصفة املشبهة  حلسىن،وا هللا ا هذا عن بعض صفات ا
خرى،وعلى سبيل بعض ضوابط   من جهة،وعلى سبيل عدم وجود معموهلا من جهة أ اآليات من كالم

  .الصرفيني من ناحية أخرى 
  -عليه السالم    –ات اإلهلية جند بعض الصفات املتعلّقة بيوسف             وإىل جانب هذه الصفات املتعلّقة بالذّ    

                                 عز تارة واملتعلّقة بأشياء خمتلفة تارة أخرى مصنفة ضمن الصفة املشبهة،وكنموذج عن ذلك قوله 
املتعلّقة   " نيكاملَ  " ،فصفة   ) 1( )... فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنك الْيوم لَدينا مكني أَمني              ... (لكوجلّ على لسان امل       

الالّزم واملراد         ) نمكُ ( ا مأخوذة من الفعل       ال حمال أنها صفة مشبعة ال غري، ألّ            –عليه السالم   –بيوسف
                   فيعة واملرتبة العاق املكانة الرا يف هذا السيفة           " الطّاهر بن عاشور      " يقول   . ظيمةمؤكّدا انتماء هذه الص

ن بضم الكّاف إذا صار ذا مكانة ، وهي املرتبة العظيمة، وهي مشتقة                          واملكني صفة مشبهة من مكُ      « 
كيدا على تضمني هذه الصفة ضمن الصفة املشبهة هو امتالك يوسف                          ) 2( » من املكان           ،وما زاد تأ

  ملكانة العالية ومالزمته إياها منذ تلفّظ امللك بتلك العبارة إىل غاية انتهاء القصة لتلك ا–عليه السالم–
لتصنيف ألنها                   " جميل " ومثل هذا التصنيف حمقّق أيضا يف الصفة                 الواردة يف السورة مرتني بنفس ا

ـ ( مأخوذة من الفعل الالّزم            قَالَ بلْ      (-السالم    عليه  –وأوهلا قوله عز امسه على لسان يعقوب             ) لَ ُجم
 لَتواللّه             سيلٌ ومج ربا فَصرأَم كُمأَنفُس انُ     لَكُمعتسصف يف هذا امل           ) 3( )الْمقام هو  ،فاملخصوص بالو "
حيتمل أنْ   "  ميلج " ووصف  « :سبب هذا الوصف إىل أمرين قائال "الطّاهر بن عاشور"وقد أرجع "الصرب

جلزع        يكون وصفا كاشفا إذ الصرب كلّ          و حيتمل أنْ يكون وصفا خمصصا،وقد فسر             ، ه حسن دون ا
   . )4(»الصرب اجلميل بالذي ال خيالطه جزع 

إذا و من خالل هذين التفسريين يتضح أنه قد يكون املراد من هذا الوصف إجراء وجه املفارقة                                           
ه جزع،وإن كان األخري األقرب بني الصرب واجلزع، وقد يكون املراد من الوصف الصرب الذي ال خيالط

،وثانيها ورود هذه الصفـة  )5(»أنه الذي ال شكوى فيه إىل اخللق «" :الزخمشري"يقول .إىل الصواب
 قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ            (  -عليه السالم     -يف قوله عز وجلّ على لسان يعقوب          
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       أْتأَن ي ى اللّهسع         يمكالْح يملالْع وه ها إِنيعمج نِي بِهِمفقد وردت بنفس املعىن،ويبقى االختالف                ) 1( )ي،
وقيل الوصف الثّاين         ابنه يوسف    –عليه السالم     –األول قيل عندما فقد يعقوب            بينهما يف أنّ الوصف      

       . عندما فقد ابنه الثّاين بنيامني
الواردة يف قوله عز وجلّ            " الْقَدمي    " منت معىن الصفة املشبهة أيضا صيغة        ومن بني الصفات اليت ض          

، إذ أخذت هذه        ) 2( )قَالُواْ تاللّه إِنك لَفي ضالَلك الْقَدميِ  (-عليه السالم -اء أبناء يعقوبأبنعلى لسان 
لالّزم           لفعل ا من ا لصيغة  يعقوب                 ) م  ُقَد (  ا حمبة  هي  م  ملقا ا هذا  ا يف  د  ملرا السالم     –وا البنه    –عليه 

داللة    " الْقَدمي   " وقد عبر بصيغة      فرغم فراقه الطّويل له إالّ أنه مازال يذكره  إلحساسه بعدم موته          ،فيوس
لفعل                      –عليه السالم     –على فعل كان يقوم به يعقوب          منذ فترة بعيدة،ومن املفروض أنْ يكون هذا ا

         فات اليت وردت على              .  قلب والده      ه يف حقيقة األمر ظلّ حيا يف        متروكا غري مبال به،لكنهذا عن الص
  ].فَعيلْ[صيغة
أما إذا تأملنا قوله         . واملالحظ أنّ معظم الصفات املشبهة الواردة يف السورة وردت على هذا البناء                                    

أَلْفَيا                  (عز امسه    رٍ وبن دم هيصقَم تقَد و ابلْب اد       قَالَت ما جزاء       سيدها لَدى الْبابِ        واستبقَا ا أَر نم
  كله ا    بِأَ ًء وس               يمل أَ  ب ا عذَ  و أَ  نجسي ن  أَ الَّ  نّ صيغة       ) 3( )إِ أ جند  ننا  فإ بناء          "  سيد" ، على  ة  رد ا لو ا

اء،وكانت الياء ساكنة           والي   او   لو وأصل البناء سيوِد اجتمعت ا          ُود وذة من الفعل ساد يس       املأخ   ] فَيعِلْ [ 
لواو ياء وأدغمت يف الياء فعلى الرغم من اتصال هذه الصفة بالعزيز وكأنها اسم له انطالقا                                     فقلبت ا  

من أنّ تلك الصفة كانت تطلق من قبل كلّ زوجة لزوجها يف تلك الفترة تعظيما لشأنه و إبرازا لقوته            
ة السيادة يف صاحبها فإنها         من هذا وبالنظر إىل بناء الصفة  ودالالا على ثبات صف      اوجربوته،وانطالق

   .ضمنت معىن الصفة املشبهة 
ص ــملخ :  

  : بعد هذا التحليل لصيغ الصفة املشبهة يف السورة اتضح ما يلي 
وردت صيغ الصفة املشبهة يف السورة يف معظمها متصلة بالذّات اإلهلية،وذلك متاشيا مع أحداث                                    -

  . تقديره لألمور ومعرفته خببايا النفوس القصة اليت استدعت حكمة اهللا يف
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على  ] فَيعلْ [ ماعدا ورود بناء مقابل له هو      ]فَعيلْ[وردت معظم الصفات املشبهة يف السورة على بناء -
ورة  وقياس األخرى اليت مل ترد يف الس       ،بسماع هذه الصيغة"كاألمشوين"الرغم من إقرار بعض الصرفيني 

  .لقياسية أكثر من السماعية ومن املفروض أنْ ترد ا
لصفة                             - ص ا لصرفيني كاختصا بط ا إىل بعض ضوا لصفة املشبهة  عدم االحتكام يف تصنيف صيغ ا

  .املشبهة باللّزوم ال التعدي،وهذا ما ناىف ورود كثري من صيغ الصفة املشبهة من املتعدي ال الالّزم 
السورة بالنظر إىل ضابط اللّزوم والتعدي،وإمنّا بالنظر                         مل تصنف بعض الصفات املشبهة الواردة يف                -

  .إىل ما سبق فواصل اآليات من مضامني 
متّ تصنيف الصفات املشبهة يف السورة بالنظر إىل وجود معموهلا وعدمه،فإذا وجد معموله،فإنها                                     -

  .تضمن حتت صنف صيغة املبالغة، وإذا مل يوجد فهي صفات مشبهة 
  . لضابط الداليل املتمثّل يف الثّبات و اللّزوم أيضا دور يف تصنيف الصفات املشبهةكان ل -
املختصتني بالطّبائع واحلاالت فقط وإمنّا               ] فَعلَ –لَعفَ[مل ترد صيغ الصفة املشبهة يف السورة من باب -

   . ]فَعلَ[وردت أيضا من باب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  ) : تطبيقية  –نظرية دراسة ( صيغة املبالغة: ثانيا 
  ) :أبنيتها  –مفهومها ( صيغة املبالغة ) أ

صوص األدبية واللّغوية،وقد نالت اهتمام                 املشتقّات اليت ترد بكثرة يف الن        تعد صيغة املبالغة من بني      
كلّ  « : يف وظيفتها الصرفية،واملراد ا               م حث يف أوزاا أ       صرفيني قدماء وحمدثني سواء بالب           اللّغويني وال      

متعد أو جمرد أو مزيد، صحيح  أو معتل يدلّ على ذات ووصف قائم                  وصف مشتق من فعل الزم  أو
على املبالغة بقوته        ذه الذّات اليت صدر منها هذا الفعل،أو توجه منها بشرط أن يكون الوصف داالّ                               

ل أنه حسم ألهم       ،ويتضح من خالل هذا القو          ) 1( » أو بكثرته أو بتكراره،أو مبجموع هذه األمور                      
  : هي كما يلي وخصائص صيغة املبالغة 

  .تؤخذ من الفعل الالّزم واملتعدي ، ارد و املزيد ، الصحيح  و املعتلّ  -
   رة  أو القوة ، أو باجتماع هذه الصفاتباحلدث على وجه التكرار أو الكّهي وصف لذات قامت  -
  : ا ــأوزا) ب

أص          لغة يف  ملبا ولكن        صيغ ا فاعلني  أو               ها حو لها هي أمساء  كيد  لتأ عن طريق ا لغة  ملبا إىل صيغ ا لت 
املبالغة أو التكرار أو التكثري، وقد اختلف اللّغويون والصرفيون حول عدد أوزاا إذ هناك من ذكر هلا             

ق،وفَع    عالْ كفُ  فُ « :  ممثّلة يف    ) 2(   -مزهره   -يف "  كالسيوطي   " وزنا     ) 12( ثين عشر   ا  ر،وفَعال     ُلْ كغد سا
ولَة،وفَعالَة      ولَة كملُ  مزة،وفَع    مزة لُ  علَة كه ور،ومفْعيل كمعطري،ومفْعال كمعطَار،وفُ               ُولْ كغد  وفَع  ، كغدار   

ن اب  " قَّاقَة لكثري الكّالم،ومفْعالَة كمجزامة بينما ذكر هلا                 عالَة كب  كعالَّمة ،وفَاعلَة كراوِية وخائنة ،و فُ                
  : )3(أوزان ممثّلة يف قوله  )03(ثالثة " مالك

  . ُفي كَثْرة عن فَاعل بديل***  أو فَعولٌ  أو مفْعالٌ  فَعالٌ
،وهي األكثر تداوال عند بقية الصرفيني حىت بدا هلم )4(أوزان )05(ذكر هلا مخسة "سيبويه "غري أنّ     

  .» ،وفَعلٌ ،ومفْعالٌ ،وفَعيلٌ،وفَعولٌ فَعالٌ«:أّا هي القياسية ممثّلة يف
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وانطالقا من هذه األوزان وبتتبع الصرفيني للنصوص العربية فقد اتضح أنّ صيغ املبالغة كثرية                                        
  :  )1(نذكرها كما يلي 

  . ]فُعلٌ ،،فَيعولٌ،فُعّيلٌولٌ، فعّيلٌ،فُع،فُعلَةٌ،مفْعيلٌ،فُعالٌ،فُعالٌ،فَعيلٌ،فَعلٌ،فَعولٌ،فَعلٌ،مفْعالٌفَعالٌ[
حفظ                                      فتها  ومعر لغة  ملبا ا ج صيغة  الستخرا يكفي  ال  نه  أ م  ملقا ا ا  هذ يف  ه  كر ذ مستلزم  هو  مما  و

                          ا،إذ املراد من ذكرها ليس احلفظ،وإمنا التعره وكما ذكرنا سابقا أنّ                أوزاف على أشكاهلا فقط،ألن
  . ءها من شكل آلخر رغم ورودها على صيغة معينةسياق الصيغة قد يقلب انتما
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  ) :حتليلية  –دراسة إحصائية ( أبنية صيغة املبالغة  )ج
صيغ املبالغة مبختلفها بشكل واضح،وإنْ كان التركيز                 –عليه السالم     –استخدمت سورة يوسف          

               ا شأن الصهة بالذّات اإلهلية،مع ورودها                 على بعضها دون اآلخر،وقد ارتبطت يف عظمها شأفة املشب
   : و ببعض األمور تارة أخرى كما هو موضح يف اجلدول التايل–عليه السالم –تارة متعلقة بيوسف

  التواتر  املشتق
وروده يف 
  رقمها  اآليــــــــــة  حتليله لغويا  السورة

  53  ) وِءـارةٌ بِالسـََألم...  (  رمي من أَمتعد) مهموز(فعله ثالثي جمرد صحيح  أَمارةٌ  01  أَمارة

  25 ) مـذَاب أَليـَأَو ع ...(  ملَِالزم من أَ) مهموز(فعله ثالثي جمرد صحيح   أَليم  01  أَليم

  54 ) نـني أَميـلَدينا مك... (  نممتعدي من أَ)مهموز(فعله ثالثي جمرد صحيح  أَمني  01  أَمني

  55 ) ظٌ عليمـإِني حفي...  (  ظَففعله ثالثي جمرد صحيح متعدي من ح  حفيظٌ  01  حفيظ

  46 ) يوسف أَيها الصديق... (  قدفعله ثالثي جمرد صحيح الزم من ص  الصديق  01  صديق

  04  عليم

يملع ي من عد صحيح متعدفعله ثالثي جمرلم  )...اللّها وبِِم يمللُونُ عمع19 ) ي  

يملع ي من عد صحيح متعدلَفعله ثالثي جمرم )...يملع نهدي بِكَيب50 ) إِنَّ ر  

يملع ي من عد صحيح متعدفعله ثالثي جمرلي ... ( مفي حـإِنيمل55  ) ظٌ ع  

يملع ي من عد صحيح متعدفعله ثالثي جمرلم ) قفَوو يمللْمٍ عي ع76 ) كُلِّ ذ  

  28 ) إِنَّ كَيدكُن عظيم ... ( مُفعله ثالثي جمرد صحيح الزم من عظـ  عظيم  01  عظيم

  39 ) اللّه الْواحد الْقَهار أَمِ ... ( رهفعله ثالثي جمرد صحيح متعدي من قََ  الْقَهار  01  قَهار

  31 ) كَرِمي إِنْ هذَا إِالَّ ملَك ...( مُفعله ثالثي جمرد صحيح الزم من كَر  كَرِمي  01  كَرِمي

  84 …) و كَظيمــفَه ... ( مظَفعله ثالثي جمرد صحيح متعدي من كَ  كَظيم  01  كَظيم

  100  ) ...ربي لَطيف إِنّ ... ( فطَفعله ثالثي جمرد صحيح متعدي من لَ  لَطيف  01  لَطيف

  14 امـــــــوع  

  
  
  



   

 

  : دالالت أبنية صيغة املبالغة  : ثالثا 
هل هي صفات مشبهة على اعتبار        : لقد وجد أهل العلم صعوبة كبرية يف تصنيف أمساء اهللا احلسىن               

                                     ية،وقد وصلا ولزومها ؟ أم هي صيغ مبالغة على اعتبار أنّ أغلبها مأخوذة من أفعال متعدم ثبو
عدم التمييز هذا إىل تصنيف نفس الصيغة يف خانيت صيغ الصفة املشبهة وصيغ املبالغة معا،وأكثر من                               

هي صفة قائمة    « : هذا فإنّ بعض الباحثني رأوا بعدم تصنيف أمساء اهللا احلسىن أصال واالكتفاء بالقّول                               
بال تشبيه وال متثيل،وترتيه بال           بذات اهللا عز وجلّ تليق بكماله وجالله يف إطار عقيدة السلف،إثبات                           

       )1(»تأويل وال تعطيل
لغة على اعتبار أن                                 ملبا حلسىن ضمن صيغة ا هللا ا لفقهاء سبب عدم تصنيفهم أمساء ا ويرجع بعض ا

املبالغة تضيف للشيء أكثر مما له وصفات اهللا مصاغة أصال للمبالغة، ومبالغتها كلّها جماز فال مبالغة                              
م          ا  هذ ، ا ذ إ أو                              فيها  ة  د يا لز ا تقبل  ال  ليت  ا ت  لصفا با تتعلّق  ا  كو ى  خر أ جهة  من  و  ، جهة ن 

ليت        « :   -برهانه    –يف " الزركشي    "  يقول  . النقصان،وصفات اهللا سبحانه مرتّهة عن ذلك                أنّ صفات اهللا ا
ملبالغة كغفَارو        لغة                      ، غفور  و رحيم      هي صيغة ا ومنان كلّها جماز، إذ هي موضوعة للمبالغة،وال مبا

لغة                              فيها؛ألنّ ا      ملبا هللا متناهية يف الكّمال وال ميكن ا ملبالغة هي أنْ تثبت للشيء أكثر مما له وصفات ا
ويقول   . ) 2( » فيها،واملبالغة أيضا تكون يف صفات تقبل الزيادة والنقصان وصفات اهللا مترتّهة عن ذلك                     

أمساء اهللا تعاىل إمنّا     ومنها أنّ «:يف موطن آخر موضحا أي الصيغ أكثر ورودا عليها صفات اهللا احلسىن 
ية                                    ر جا نه  ته سبحا كثر صفا أ و ، ته يف صفا ية  لنها ا و حقه  يف  لغة  ملبا ا ا  يقصد 

أبلغ لكان    ] فَعالَن  [ إالّ قليالولو كان       ] فَعالَن  [ وكرمي، ومل يأت على          ، وعليم  ، وقدير   ، كرحيم  ] فَعيل [ على 
لتكثري كان يف عدم تكرار         بصيغة ا  ] فَعالَن  [ صفات الباري تعاىل عليه أكثر،قلت وجواب هذا أنّ ورود  

  .)3(»الوصف به 
أي                            لر ا ذا  لتسليم  ا متّ  لو  نه  أ مما سبق  نطالقا  ا و اهللا         –واملالحظ  عن صفات  لغة  ملبا ا نفي صيغة 

حلسىن   لوقعنا يف                          –ا عدم تصنيفها أصال  أو  لغة،  ملبا أو تصنيفها ضمن خانيت الصفة املشبهةو صيغة ا
  : آلراء نتائج مترتبة تناقض تام إذ يف األخذ ذه ا
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  .إلغاء لدور الصيغة الصرفية مع العلم أنها تعد فيصال هاما يف التمييز بني وظائف املفردات  -
  .إلغاء الفروق الداللية املستخلصة من معاين الصيغ الصرفية  -
  .إلغاء جلهود الصرفيني يف جمال البحث عن وظائف الصيغ الصرفية  -
لقو     - ء  لغا واضح                                    إ فرق  ك  هنا إذ  ملعىن،  ا يف  ملبىن تصاحبها زيادة  ا دة يف  كلّ زيا نّ  أ فيني  لصر ا ل 
هي  "   ار فَّغَ "   ولو قلنا أنّ     " ار فَّلغ " مرادف     " راف غَ " ولو متّ التسليم بعدم تصنيفها لكانت          " ار فَّغَ " و "  رافغَ"بني

  . مبالغة يف أصلها لقلنا ما الفّائدة إذا من وجود صيغة املبالغة
إذا فانطالقا من هذه النتائج سيكون أمر استخراج صيغ املبالغة الواردة يف السورة خاصة املتصلة                                         

صيغة املبالغة على       بأمساء اهللا احلسىن أمرا اجتهاديا مبنيا على ضوابط الصرفيني السابقة املتمثّلة يف داللة             
  . معىن إضايف قصد التأكيد  أو التكرار أو التكثري 

ذ ضابط اللّزوم والتعدي بعني االعتبار خاصة وأنّ صيغة املبالغة  يغلب عليها املتعدي أكثر مـن  أخ -
  .الالّزم 

  . مراعاة أوزان صيغة املبالغة املتعارف عليها  -
  .مراعاة مضمون ما قبل الصيغة،وتعلّق الصيغة مبعموهلا  -

تواترة يف السورة أربع مرات تعلّقت مرة                 امل  "  العليم   " وأول صيغة ستكون هدف حبثنا هي صيغة              
 وباقي املرات تعلّقت بالذّات اإلهلية ،وكنموذج عن ذلك قوله عز                          –عليه السالم      –واحدة بيوسف     

اللّه عليم    قَالَ يا بشرى هذَا غُالَم وأَسروه بِضاعةً و                  وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى دلْوه                    (امسه  
ورود صفة                        و  ) 1(   )يعملُونُ    بِِما  وهي  مور  أ ة  عد إىل  يعود  لتصنيف  ا ا  هذ نّ  أ  الشك "  لع على  " يملا

إضافة إىل    " ما  " املتعلّق بصيغ املبالغة وتعدي فعل هذه الصفة،وتعلقها مبعموهلا اسم املوصول                    ]فَعيل[وزن
عليه   -لقافلة اليت جاءت ترد املاء فوجدت يوسف                ما سبق هذه الصفة من كالم متعلّق مبا قامت به ا              

وبدال من أنْ تسأله عن سبب وجوده يف اجلب ، أو تسأله عن أهله وترده إليهم استغلّت                                  –السالم   
الفّرصة وقامت باسترقاقه،كلّ هذه األمور ال يعلما أي خملوق وال يستطيع تأويلها إالّ اهللا جلّ جالله،                     

لضوابط السابقة                  . ما مبا سيحصل يف املستقبل     فقد كان عليما مبا حصل،وعلي          إذا وانطالقا من تلك ا
أخذت شكل صيغة املبالغة تأكيدا على علم اهللا عز وجلّ بكلّ صغرية وكبرية،ومبا قرب                    "يملالع"فصيغة

                                                
  .   19: اآلية )   1



   

 

أي واهللا عليم مبا يعملون من ويبلغوه             « ": الطّاهر بن عاشور      " يقول   .   وما بعد،ومبا حدث ومبا سيحدث   
  )1(» ألنه كان مستطيعا أنْ خيربهم خبربه  ألّم قد علموا خربه أو كان من حقهم أنْ يسألوه إليهم،

  )2( )إِنَّ ربي بِكَيدهن عليم       ...  (عليه السالم      –ومثل هذا متحقّق يف قوله عز امسه على لسان يوسف              
ال هو     –عليه السالم     –دات ليوسف    فنظرا لعدم اكتشاف حقيقة امرأة العزيز وخالئلها من أنهن املراو                      

هللا جلّ جالله هو الواحد األحد الذي يعلم مبدى مكر هؤالء،ومدى                                        و ذلك لرباعة حيلتهن، فإنّ ا
إذا هي مبالغة يف تعلّق العلم بكلّ شيء            "   يملالع  " مقدرن على االفتراء وانطالقا من هذا املفهوم فصيغة             

أراد أنه كيد        «  ": الزخمشري     "  يقول  .  ار النفوس وحقائق األمور            باهللا وحده  ال غري، و هو العامل بأغو               
عظيم ال يعلمه إالّ اهللا لبعد غوره أو استشهد بعلم اهللا على أنهن كدنه وأنه بريئ مما قرف به، أو أراد                 

،واملالحظ أيضا أنّ هذه الصيغة ضمنت معىن               ) 3( » الوعيد هلن ؛ أي هو عليم بكيدهن فجازيهن عليه                
رور                 املب   فَع   ... (أما بالنسبة لقوله عز وجلّ        ).   كَيدهن  ( الغة  الرتباطها مبعموهلا املتمثّل يف االسم ا رن

          قفَواء وشن نم اتجرد       يمللْمٍ عي علْم  "  فقد كان لصيغة  اسم الفاعل        ،   ) 4( )  كُلِّ ذاردة على        " عالو
لغة و ذلك تبيانا       " يملع " صيغة املصدر دور كبري يف اعتبار صفة             أنّ فوق كلّ عامل من هو            صيغة مبا

ومهما بلغ درجة الذّروة يف              درجة العلم ،إذ          أعلم منه ؛ أي إجراء الفرق بني املخلوق و اخلالق يف                       
العلم ، فإنه هناك من أعلم منه ، وكان األنسب للتمييز بني املفردتني ورود األوىل على صيغة اسم                                    

  .انية على صيغة املبالغة الفاعل ، وورود الثّ
يضا صيغة                   لغة أ ملبا ملضمنة معىن صيغة ا لصفات ا لقَ  " ومن بني ا وجلّ            " ار ها  عز يف قوله  اردة  لو يا  (ا

أَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ                لْقَهار           صاحبيِ السجنِ أَ لتصنيف     ،وقد صنفت ضمن    ) 5( )اللّه الْواحد ا هذا ا
هلا ورودها على وزنانطالقا من عدال[ة ضوابط، أوفَع[                بصيغة املبالغة، بل و أكثر من هذا يعد اخلاص

ا ، وثانيها اشتقاقها من فعل متعدي ، و ثالثها داللتها على قوة املعىن املرتبط                                          وزنا بارزا من أوزا
قد جاءت هذه الصيغة يف         و  .  واليت تسلم ملعىن قّهر كلّ شيء           مبعاين العظمة والقوة  والقدرة والغلبة                

هذا املقام بعد حديث سابق بقصد لفت النظر إىل املقارنة العجيبة بني عبادة من ال ميلك شيئا،و ترك                                
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ومثل هذه املبالغة الدالة على تكرار الفعل و تكثريه فقد      .عبادة من ميلك كلّ شيء ، و هو واحد قهار 
وما أُبرىُء نفِْسي         (قوله عز وجلّ على لسان امرأة العزيز               الواردة يف" أمارة " عبرت عنها أيضا صيغة 
إذ وانطالقا من وزا و سياقها               ، ) 1( )إِالَّ ما رحم ربي إِنَّ ربي غَفُور رحيم                 إِنَّ النفْس َألمارةٌ بِالسوءِ           

د مرة،وكأنّ هذه األفعال أصبحت              فإنها تدلّ على تكرار أفعال السوء من قبل امرأة العزيز مرة بع                           
الوقوع وقتا         متيز وزن فَعال بارتباطه مبعىن التكرار و                « ":أمحد خمتار عمر" يقول. كحرفة هلا أو صناعة 

يف املبالغة     ] فَعال  [ بعد وقت، ولذا جعله بعضهم ملن صار له الفعل صناعة، بل ذهب بعضهم إىل أنّ                          
منه ولذا محل        جل ضراب أو قتال  فقد قصدت كثرة وقوع الفعل            ر:أصل لفَعال يف الصناعة فإذا قلت

وقد كان اعتراف        . ) 2( » عليه مثل خياط و جنّار ألنّ الصناعة تقتضي كثرة املعاناة واملداومة والتكرار                               
ليوسف                                ودا  مرا نطالقا من شهوة  لشهوات ا إىل ا لنفس  ميل ا لعزيز بكثرة  ة ا مرأ السالم    –ا   -عليه 

ادعاؤها بأنه أراد ا سوًءا كان ذلك دليل على حثّ النفس على تكرار هذه األفعال                     وخيانة زوجها،و
أي ال أدعي براءة نفسي من ارتكاب                « ":  الطّاهر بن عاشور      " يقول   .  حىت أصبحت و كأا حرفة هلا     

  )3(»ر بالسوء مالذنب ؛ ألنّ النفوس كثرية األ
تدعى مثل هذا التصنيف رغم اإلخالل بأحد أركان                  وكنموذج آخر على صيغة املبالغة  و الذي اس            

 لّـالواردة يف قوله عز وج           "   يمظع " صيغ املبالغة املتمثّل يف غلبة التعدي على اللّزوم صيغة                 طضواب  
ـ ( فرغم اشتقاق هذه الصيغة من الفعل الالّزم               ، ) 4( )  نَّ كَيدكُن عظيم    إِِ ... ( والذي من املفروض         ) م ُعظ

ضمن معايري الصفة املشبهة إالّ أنّ سياقه فرض عليه أنْ يصنف ضمن صيغ املبالغة،وذلك                          أنْ يعد من    
للكّيد ال تضيف للمعىن شيئا آخر غري هذا االتصاف عكس               " يمْ ظالع  " أنسب وأبلغ، ألنّ مالزمة صفة         

وحيلة النساء فامرأة         متمثّلة يف ختيل الذّهن ملدى مكر            اقترانه باملبالغة فإنه يضيف للمعىن داللة جديدة                 
إالّ أنها بدهائها وبراعة حيلتها كادت أنْ                  –عليه السالم     –العزيز رغم أنها املبادرة إىل مراودة يوسف                  

متوه احلقيقة لزوجها،حيث جلأ العزيز إىل التحقيق يف األمر ولوال فكرة البحث عن جهة قد القّميص                                   
قال عظيم لعظم فتنتهن واحتياهلن يف التخلص من ورطتهن            وإمنّا «"القرطيب "يقول . ملا اكتشف أمرها 
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إنّ  :   -صلى اهللا عليه وسلم      –و قال مقاتل عن حيي ابن أيب كثري عن أيب هريرة قال، قال رسول اهللا                           
  .)1( »كيد النساء أعظم من كيد الشيطان 

  .إذا و من خالل كلّ ما سبق يتضح أنّ قوة املبىن توافقها قوة املعىن      
وزن                     لواردة على  يضا صيغيت            ]  فَعيل [ ومن بني الصفات ا لغة أ لة على املبا لدا "   يملوع   يظْفح " وا

قَالَ اجعلْنِي علَى خزآئنِ اَألرضِ إِني                (-عليه السالم     –يوسف  ن الواردتني يف قوله عز وجلّ على لسا             
  يمليظٌ عفيغة األوىل على مد            ،   ) 2(   )حيغة           ى ائتمان    إذ دلّت الصل له،ودلّت الصه على كلّ ما سيخو

لداللة    "   مال وع   ظْاف ح " واملالحظ أنه مل يرد قوله           . الثّانية على مدى قدرته على تدبري األمور وتصريفها       
لعلم                   وا حلفظ  لقيام حبدثي ا على جمرد ا لصيغتني  أكثر            ولكن    هذين ا لداللتهما  هذين الصيغتني  ثر   ه آ

ن      و  خمشري    " يقول   . ه كفؤ ملا سيمنح له   ليعرف امللك أ لز ن هذين الصيغتني       " ا أمني؛أحفظ ما       « : بشأ
تستحفظْنِيه، عامل بوجوه التصرف، وصفا لنفسه باألمانة والكفاية اللّتني مها طلبة امللوك ممن يولّونه                                   

تمكن مما ألجله     إنما قال ذلك ليتوصل إىل إمضاء أحكام اهللا تعاىل وإقامة احلق و بسط العدل،وال                                   و 
تبعث األنبياء إىل العباد،ولعلمه أنّ أحدا غريه ال يقوم مقامه يف ذلك ،فطلب التولية ابتغاء وجه اهللا ال                               

  . )3(حلب امللك و الدنيا 
لغة متحقّقة يف صيغة               ملبا هذه ا لواردة يف قوله عز وجلّ على لسان خالئل امرأة                     " كرمي   " ومثل  ا

،فأمام عدم توقّع خالئل امرأة العزيز                  ) 4( )كَرِمي    حاش للّه ما هذَا بشرا إِنْ هذَا إِالَّ ملَك                َوقُلْن  .. (العزيز   
طلقن عليه هذه الص        –عليه السالم     –براعة مجال يوسف       لزخمشري    " يقول   . فةأ هذا        "  ا مؤكّدا براعة 

،واملالحظ أنّ       ) 5( » حماسن الصور     نفَين عنه البشرية لغرابة مجاله ومباعدة حسنه ملا عليه من                   « : احلسن  
وقد زادت هذه األخرية تأكيدا على حسنه وعظمته                    " لك ُـامل  " هذه الصفة ارتبطت بصفة قبلها،وهي            

لتشبيه           ا ا  هذ تبة  مر لقرطيب   "  يقول   . لبلوغه  تعظيما              « ": ا املالئكة  جنس  يف  له  تفضي يف  لغة  مبا هي 
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هي املبالغة يف فوته حماسن         " كرمي   " من صيغة  إذا ومن خالل كلّ ما سبـق يتضح أنّ املراد     ، )1(»لشأنه
  . البشر 
و اليت ضمنت معىن صيغة املبالغة صفة         –عليه السالم      –إضافة إىل هذه الصفات املتعلّقة بيوسف      

 "  الصّد اردة على وزن             "   يقلو يوسف أَيها      (يف قوله عز وجلّ على لسان أحد السجينني             ]  فعّيل [ ا
  ُصدقُيـ و يكون الذي التصديقِ ُالدائم«: مبعىن  –اللّسان  –وقد وردت يف،)2( )...ق أَفْتناالصدي

ـ   ُقوله بالعمل،والصّديق         ،وقد أطلقت هذه الصفة يف هذا            ) 3( » املبالغ يف الصّدقِ        :    ُ،والصّدّيق     ُصدّق ُامل
بعدما رأى من حسن سريته ودعوته إىل ترك                 –عليه السالم     –يوسف يف   املقام تعبريا عن رأي الفىت           

الواحد القهار،وهي صفةمل تطلق عليه من قبل و إنما هي                      عبادة     عبادة األرباب املتفرقني والتفرغ إىل                 
أيها   « : " الزخمشري    " يقول   . بعد تأويل رؤيا الفىت و رؤيا صاحبه              –عليه السالم     –صفة اتصف ا يوسف 

ذلك ألنه ذاق أحواله وتعرف صدقه يف تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حني   البليغ يف الصدق،وإنما قال له
،وقد يكون إطالق هذا الوصف نتيجة طول املعاشرة املفضية إىل التأكد من حسن                            ) 4( » جاء كما أول      

و إنما وصفه به عن خربة و جتربة اكتسبها من خمالطة يوسف                  «   : " الطاهر بن عاشور      " يقول  .األخالق 
ذه امليزة      –عليه السالم     –يف هذه اآلية،وتفرد يوسف           " الصديق   " ،فورود لفظة       ) 5( »   -عليه السالم    –

  . دليل على معاين الكّمال واستقامة السلوك 
يق    " ومن كلّ ما سبق ذكره يتضح أنّ صيغة                ّدّهذا                  "  الص  قِ،و قد أيددّهي مبالغة يف كثرة الص

   )6(»وسكَّري إذا كثر ذلك منه  و شرّيب ثري الصّدقِ ،كما يقال فسّيقالكّ ُالصّدّيّق« :قائال" ابن قتيبة "
«)6(   
لتعويل على الصيغة وحدها يف فهم وظيفتها ال يكفي يف بعض األحيان، بل البد من                                     وإذا كان ا

 فَى علَى يوسف  وتولَّى عنهم وقَالَ يا أَس         (الواردة يف قوله عز امسه           " كظيم  " معرفة سياقها  فإنّ صيغة     
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           يمكَظ وفَه نزالْح نم اهنيع تضيابفيما إذا كانت دالّة على اسم الفاعل كما                 ، اختلف حوهلا     ) 1( )و
قدير وقادر،والكّاظم املمسك على حزنه ال يظهره                   :  أي كاظم كما تقول        « : " ابن قتيبة    " ورد يف قول      
فهو مملوء من الغيظ على        « ": الزخمشري    " كما ورد يف قول        ة على اسم املفعول     أو دالّ      ، ) 2( »وال يشكوه 

ـ           ـ   : ول بدليل قوله      ُأوالده،وال يظهر ما يسوؤهم  فَعيل مبعىن مفْع ،غري أنه وبالنظر        ) 3( » وم   ُوهو مكْظ
ـ    «   -اللّسان   –فيما ورد يف      ـ  ُ،كَظَمه   ُإذا اجترعه       ُغَيظَه  ُل ُكَظَم الرج فهو   ُوحبسه   ُرده   : كَظْما   ُه ُيكْظم
   ميظ     رجل كَظيلغ لغيظ    ُوكَظْم  ، وم  ُمكْظ  ُ، وا ـ ُتجر :  ا  .) 4( » ... عليه   ُسببِه و الصبر    ُ، واحتمال     ُه  ُع

بتأمل يف سياق الصيغة فإنه يبدو أنها تدلّ على املبالغة يف كتم الغيظ والصرب الشديد على الكروب                                   و 
فصرب  :" ورغم ما ابتلي به من فقدانه لولديه احملببني له،فإنه آثر قول                         –عليه السالم     –إذ أن يعقوب      

ومواجهته ذلك         على أنْ يبدي شكواه إىل غري اهللا،وبالنظر إىل ضخامة وعظمة بالء يعقوب                          " مجيل 
  .بالصرب وكتم الغيظ، فإنه من األرجح أنْ تكون الصيغة دالّة على املبالغة يف كتم الغيظ

ص ــملخ :  
  : خالل تتبعنا لصيغ املبالغة يف السورة اتضح ما يلي  من
] فَعيل [ و قد مثّل البناء       ] فَعيل،فَعال ، فَعّيل      :[ وردت صيغ املبالغة الواردة يف السورة على األوزان                            -

  .أكثر تواترا 
اء قد وافق هذا ما ج        و معظم صيغ املبالغة الواردة يف السورة أخذت من األفعال املتعدية ال الالّزمة،                                 -

  . به الصرفيون و النحويون
عظيم ، أليم ،كرمي ، ومن       : أخذت بعض صيغ املبالغة من األفعال الالّزمة كما هو ممثّل يف الصفات -

احملتمل أن تكون دالّة على الصفات املشبهة ال صيغ املبالغة،ولكنها ضمنت ضمن صيغ املبالغة بالنظر                            
إنّ صيغ املبالغة ال تصاغ إالّ          « : أوجب ذلك، فالقّاعدة اليت حتكم هذا األصل تقول                    إىل سياقها الذي      

غ من املتعدي                                    ليت تصا لثّالثية املتصرفة املتعدية،ويستثىن من ذلك صيغة فَعال ا من مصادر األفعال ا
  .)5(»والالّزم لتوفّر الشواهد اللّغوية اليت تؤيد ذلك 
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أنّ كلّ زيادة يف املبىن تصاحبها زيادة يف املعىن  فإنّ االختالف يف الصيغ                            انطالقا من قول الصرفيني -
قهاّر،أمارة، الشك أنه            : كما هو ممثّل يف    ] فَعال  [ سيؤدي حتما إىل االختالف يف درجة القوة ، فوزن                     

  .كرمي : كما هو ممثّل يف ]فَعيل[أقوى داللة من وزن 
صيغ مبالغة وليس صفات مشبهة انطالقا من ضوابط             ] فَعيل [ ى صيغة متّ اعتبار الصفات الواردة عل               -

] فَعيل [ ويبدو أنّ هذه الصيغة هي صيغة مشتركة بني صيغة             . الصرفيني  إضافة إىل سياقات هذه الصيغ       
لفاعل،              ملشبهة باسم ا للصفة ا ليت ترد  حينا                          ا ئمة  ا لد واملالزمة ا م  لعا لثّبوت ا على ا وهي صفة تدلّ 

اليت ترد    ]  فَعيل [ دة حينا آخر لصاحبها  كما أنها تشتق من الفعل الثّالثي الالّزم،وبني صيغة                          املتجد  و 
للمبالغة والكّثرة يف املعىن وتقويته وتوكيده،وهنا جيب االعتماد على مزيد من التركيز والتمعن و الدقة      

ق                         ليها ضمن السيا لنظر إ وظّفت فيه ثانيا، مث              بالتوجه إىل الصيغة يف ذاا أوال،مث با لتعبريي الذي  ا
  .  استخدام القرائن اللّفظية واملعنوية اليت تغير املسار الداليل للصيغة ثالثا 

اتضح أنها مل ترد بكثرة يف السورة،بل متّ العثور على صيغتني                      ] فَعال  [ عند دراسنتا للصيغة الصرفية         -
لقّاعدة األصلي                 لنتيجة ا هذه ا وقدخالفت  يف االستعمال                 فقط  لصيغة  هذه ا ورود  كثرة  ة من حيث 

  .    ودوراا على األلسنة واعتبارها أهم الصيغ الصرفية املعبرة عن املبالغة احلقيقية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
                                                                       

  

 
                      

 



   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) : تطبيقية  –دراسة نظرية ( أبنية اسم التفضيل : املبحث الرابع 
  ) : أحواله -نيته أب –صوغه  –مفهومه (اسم التفضيل : أوال 

   :مفهومه  )أ
صفة تشتق من الفعل للداللة        « :،وهو أيضا )1(»ما اشتق من فعل ملوصوف بزيادة على غريه «:هو     

  . )2(»على أنّ شيئني اشتركا يف صفة واحدة و أنّ أحدمها قد زاد على اآلخر فيها 
  : روط صوغه ـش) ب
لفاعل و املفعول و صيغة املبالغة والصفة املشبهة                 كما وضعت شروط للمشتقّات السابقة كاسم ا              

  :  )3(فإنّ السم التفضيل أيضا شروط وجب توفّرها وقد حددت من قبل الصرفيني على النحو التايل
على ثالثة أحرف حنو                          - ئد  لفعل ثالثيا،فال يبىن من فعل زا ،وقد ورد      ج رختس،ا  قلَطَن ا : أنْ يكون ا

  ) .من أوىل (، هو أوىل منك للمعروف)من أعطى(عطى منكهو أ:شذوذا قوهلم 
  .نعم ، بئس :أنْ يكون الفعل متصرفا إذ ال يبىن من فعل جامد حنو  -
  .النفالن أكرم من ف:ولل،فنقرم، خبك:أنْ يكون معناه قابال للتفاوت ؛ أي املفاضلة و الزيادة حنو -

                                                
  .  26ص / التعريفات : اجلرجاين )  1
 .  148ص / املعجم املفصل يف علم الصرف : راجي األمسر )  2
شتقات تصريف األفعال و املصادر و امل: صاحل سليم الفاخري  -  94ص / ريف التطبيق الص: عبده الراجحي )  3

 .  93 – 92ص / رفشذا العرف يف فن الص: أمحد احلمالوي  – 225  224ص 



   

 

  .ن وأصدق وأشجع ،وال نستطيع القّول فالن أموت من فال
أنْ يكون فعله تاما فال جيوز أخذ اسم التفضيل من األفعال الناقصة ككان وأخواا لداللتها على                                      -

دون احلدث من جهة،ولشبهها الشديد باألدوات من جهة أخرى، ومن املعلوم أنّ األدوات ال                                       الزمن
  .يصاغ منها أفعل التفضيل 

فالن ال أكرم      :  ال يكرم ، فنقول       :  من األفعال املنفية مثل        أنْ يكون فعله مثبتا ال منفيا إذ ال يصاغ                -
  .للضيف من فالن 

أنْ يكون فعله مبنيا للمعلوم وقد شذّت بعض الصياغات السم التفضيل من أفعال مبنية للمجهول                            -
  .صر ختُمن غريه ؛ أي ا ُمنه ، وكالم أَخصر ُأّجن: ن  قالوا ج: حنو 

على لون أو عيب أوحلية            بأنْ يكون داالّ        ] فَعالَء  [ الذي مؤنثه      ] أَفْعل  [ منه على    أالّ يكون الوصف -
وقد اشترط عند صياغته من هذا النوع أنْ يضاف إليه                   . فالن أعور من فالن         : فال نستطيع أنْ نقول       

نصوبا  وإذا ما أردنا التفضيل منهما نأيت مبصدرمها م                  « " :  خدجية احلديثي     " تقول   ".  أشد  "  أو   "  أكثر  " 
  .  )1(»هو أشد منه محرة ،وأكثر منه بياضا ، و أشد منه عرجا : أو حنومها فنقول " أشد " بعد 

  . ؛ أي أحق بكذا"بكذا  هو أَقْمن": حنو أنْ يكون اسم التفضيل له فعل وشذّ مما ال فعل له -
   :ه ـأوزان) ج

ـ :  و السم التفضيل وزن واحد هو أَفْعل ومؤنثه فَعلَى حن                 «      صغرى، وقد حذفت مهزة          أصغر ـ
   .) 2(»ّ خري ، شر، حب ، و جيوز إثباا خاصة يف أحب:أَفْعل يف ثالث كلمات هي 

  :   هأحوال) د
منهم  و –شذاه   –يف " كأمحد احلمالوي      " اختلف النحاة يف تقديرها فمنهم من جعلها ثالث حاالت                     

حاالت          جعلها أربع  لفاخري    سل" و -معجمه  –يف " كراجي األمسر      " من  عبده  " و  –تصريفه   –يف " يم ا
  : ) 3(وهي على النحو التايل–تطبيقه  –يف" الراجحي

ـ                  "أل" أنْ يكون جمردا من )1 " مبن " ؤتى بعده     ُو اإلضافة، وحينئذ جيب أنْ يكون مفردا مذكرا،و أنْ ي
ة هو  علي أفضل من زيد، فاطمة أفضل من هند، واملالحظ على هذه احلال                         :  جارة للمفضل عليه حنو      
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عدم تأثر اسم التفضيل مبا قبله أو بعده ، إذ بقي مفردا مذكرا رغم تعلّقه يف املثال الثّاين باملؤنث،وقد                                    
من   خير وأَبقَى      الْآخرةُ    و " ، إذ تقدير اآلية        ) 1( )... والْآخرةُ خير وأَبقَى         ...   (ومدخوهلا حنو     " من  " حتذف  

احلذف هو للعلم باملفضل منه، أو قد يكون للترغيب يف املفضل                    وقد يكون سبب هذا        " اين ُاة الد   ياحلَ  
  . ونبذ املفضل منه و ال حاجة لذكره إذا ما دام أنه منبوذ

مضافا إىل نكرة، وجيب إفراده و تذكريه و البد من املطابقة يف املضاف إليه ؛ أي ]أَفْعل[أنْ يكون  )2
  ة ، اهلندان أفضل طال لبا،الزيدان أفضل طالبني، هند أفضلزيد أفضل طا:بني املفضل واملفضل منه حنو 

  . طالبتني 
الرغم من       أنها مل يلحقها أي تغير من حيث اإلفراد أو التذكري، فعلى      ]أَفْعل[إذا فاملالحظ على صيغة 

  . دخوهلا على مثىن أو مجع أو مؤنث إالّ أنها بقيت كما هي
رفة فيجوز إذا الوجهان ؛ أي عدم املطابقة ملا قبله و مطابقته ملا قبله                 مضافا إىل مع ]أَفْعل[أنْ يكون )3

ي أفضل   جال،ه    مها أفضل الرجال أوأفضال الر            :نقول .يف اإلفراد والتثنية و اجلمع و التذكري و التأنيث 
ساء أو فضليات النجال،وهن أفضل النجال أو أفاضل الرساء،وهم أفضل الرساء أو فضلى النساءالن  .  

وجبت مطابقته ملا قبله يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري                        "بأل " أما إذا كان اسم التفضيل معرفا  )4
  .املرأة الفضلى، الرجل األفضل، الرجالن األفضالن،الرجال األفضلون : والتأنيث حنو 

ما أشري إليه مع بقية املشتقّات،فليس كلّ            أنْ ننبه أيضا إىل دور السياق مثل  و والبد من اإلشارة هنا     
نعده ضمن اسم التفضيل،بل البد من مراعاة سياقه الذي قد يقلب الصيغة                        ] أَفْعل  [ ما ورد عل وزن        

ربكُم أَعلَم بِكُم إِن       (من داللة التفضيل إىل الداللة على مشتق آخر،وكنموذج عن ذلك قوله عز وجلّ       
   كُممح رأْ يشي        كُمذِّبعأْ يشن ي و إِ ك علَيهِم وكيالً          أَ ما أَرسلْنا آلية          ،فاملالحظ    ) 2( )و وبتمعن يف هذه ا

لو تؤد وظيفة التفضيل يف هذا املقام بل أدت وظيفة اسم الفاعل أي                         " ُملَعأَ"  الكرمية يتضح أنّ صيغة
  .  مبعىن عامل ألنه ال مشارك له سبحانه يف علمه

  ) : حتليلية  –دراسة إحصائية ( اسم التفضيل أبنية :ا ثاني
يوسف           لسالم      –احتوت سورة  ا بصيغته          –عليه  لتفضيل  ا ء  أمسا بعض  فْعل  [ على  متثَلت    ] أَ وقد 

   :وظيفتها يف أغلب اآليات يف املفاضلة بني أصحاب اخلري وأصحاب الشر،واجلدول التايل يوضح ذلك
  رقمها  اآليـــــــــة  لغويـــــــــــاحتليلــــه   التواتر  املشتق
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ب02  أَح  
حروط  :  بن كلّ الشا..(  فعل ثالثي متضمنا مإِلَى أَبِين ب08  ).. .أَح  

حروط  :  بن كلّ لشفعل ثالثي متضم  )رإِلَي بأَح نجالس 33 )..ب  

نس01  أَح  حنن كلّ ال:  سروط فعله ثالثي متضمالْقَص ..(  ش نس03 )  ...صِـَأَح  

مح02  أَر  
رحروط :  من كل الشفعله ثالثي متضم  )...ماحالر محأَر وـه64 ) ني  

رحروط:  من كلّ الشي...َ(  فعله ثالثي متضمماحالر محأَر وـه92 ) ن  

ري05  خ  

خين كلّ الشرو:رط لكنه مل حيتو على مهزة فعله ثالثي متضم  )..ريقُونَ خفَرتم ابب39 )...أَأَر  

رين كلّ الشروط لكنه مل حيتو على مهزة :خفعله ثالثي متضم )...ريخ ةراآلخ رلَأَج57 )...و  

رين كلّ الشروط لكنه مل حيتو على مهزة :خفعله ثالثي متضم ) ...ياْ خأَنـوالْ رنيرتِل59 ) م  

رين كلّ الشروط لكنه مل حيتو على مهزة :خفعله ثالثي متضم ) ...نيماكالْح ريخ وه80  ) و  

رين كلّ الشروط لكنه مل حيتو على مهزة :خفعله ثالثي متضم )...ريخ ةراآلخ ارلَد109 ) ...و  

01  شر  شن كلّ :رروط لكنه مل حيتو على مهزةفعله ثالثي متضمالش  )...رش ما قَالَ أَنتكَان77 ) ..م  

  11 امــــــوع     

  : دالالت أبنية اسم التفضيل : ثالثا 
من أمساء تفضيل اتضح لنا أنهـا وردت  –عليه السالم  –من خالل تتبعنا ملا ورد يف سورة يوسف   

  :  زها كما يليعلى أشكال خمتلفة و دالالت متنوعة نوج
املفاضلة بني اثنني أو أكثر يشتركان يف صفة و يعرفان ا و لكن أحدمها زاد فيها عن اآلخر مثل                                   ) 1

إِذْ قَالُواْ لَيوسف وأَخوه أَحب               (-عليه السالم     –ما هو ممثّل يف قوله عز وجلّ على لسان أبناء يعقوب              
ضح هذه اآلية وجه التفاضل بني يوسف           ، إذ تو)1()إِنَّ أَبانا لَفي ضالَلٍ مبِنيونحن عصبةٌ  إِلَى أَبِينا منا

ه وإخوته      ووأخ   –عليه السالم     –فاحلب صفة يشترك فيها يوسف      ؛ وأخيه وبني إخوته        –عليه السالم    –
آلخرين     مما يف إخوته،وقد عبر عن هذه املفاضلة بواسطة                         ولكنها يف يوسف وأخيه       ، ا أظهر وأكثر 

الداّلة على املفارقة يف درجة احلب واألمهية ؛ أي أرادوا القّول أنّ حبه هلما ومها اثنان      "  حبأَ"لصيغة ا
بناًء على ما هو الشائع عند عامة            « أشد من حبه هلم و هم مجاعة  ومن املفروض أنْ يكون العكس                     

مساوية ملدارك الدمهاء،والعقول                 –الم عليه الس    –أهل البدو من االعتزاز بالكّثرة فظنوا مدارك يعقوب               
قلّما تدرك مرامي ما فوقها ومل يعلموا أنّ ما ينظر إليه أهل الكّمال من أسباب التفضيل غري ما ينظره                                  

  .) 2(» من دوم 

                                                
  .  08: اآلية )  1
  . 221ص /  10ج / التحرير و التنوير : الطاهر بن عاشور )  2



   

 

هو                                ملفضل  فا لتفضيل  ا أسلوب  عناصر  جلّ  استوفت  نها  أ يتضخ  هذه  ملفاضلة  ا مجلة  يف  مل  بتأ و
"    أَبِينا  " واملفضل إليه وهو        " نا  "  اجلارة والضمري" مبن"عليه هم إخوته،واملعبر عنهيوسف أخوه واملفضل 

ـ    و مما هو مالحظ على هذا التركيب أنه يف غاية احلسن                    "   أَحب  "  واسم التفضيل هو     " إىل   " مسبوقا ب
يعتقد أبناؤه     و حتول عواطفه وأحاسيسه كما          –عليه السالم –البالغة ، إذ ونظرا لعظمة حب يعقوبو

وذلك للتوضيح أكثر مدى الفرق بني حبه ليوسف وأخيه                   " منا  "  على "   أَبِينا  "  اآلخرون قدمت لفظة         
  .حبه لبقية أبنائه و

وكنموذج آخر على املفاضلة بني أمرين يشتركان يف صفة ما ولكن يزيد أحدمها عن اآلخر قوله                                   
عزوجلّ      ، ففي هذه اآلية الكرمية يبني اهللا             ) 1( )يتقُونَ    ذين آمنواْ وكَانواْ        ولَأَجر اآلخرة خير لِّلَّ         (عز وجلّ 
آلخرة تزيد على الدنيا يف ذلك                                 –عليه السالم      –ليوسف  أنّ الدنيا و اآلخرة فيهما خري له،غري أنّ ا
  .  ثر من هذه بكثريأعطي يوسف من نعم الدنيا كامللك و املكانة الرفيعة، فإنّ نعم اآلخرة أك فمهما

أي ما نعطيه يف اآلخرة خري وأكثر مما أعطيناه يف الدنيا ، ألنّ أجر اآلخرة أجر                      «:"القرطيب" يقول     
آلية يف كلّ مؤمن متق                         ،واملالحظ على هذا التركيب أنه مل              ) 2( » دائم ، وأجر الدنيا ينقطع وظاهر ا

اجلارة ،كما حذف املفضل عليه املتمثّل يف              "  من  " يستوف جلّ عناصر أسلوب التفضيل ، إذ حذفت              
حلذف يعود إىل معرفة املفضل عليه دون اإلشارة إليه، إذ املفاضلة                               ولعلّ  " احلياة الدنيا       "   سبب هذا ا

هما أبقى وأنفع دائما تقع بني أجر اآلخرة وأجر الدرغيب    ،نيا وأيو قد يعود سبب احلذف أيضا إىل الت
احلياة الدنيا، ومما هو ملفت لالنتباه أيضا ورود اسم التفضيل                          بذ التهافت على    أكثر يف أجر اآلخرة ون 

جندها أيضا يف قوله         ومثل هذه املفاضلة        على غري منطه األصلي وهو حذف حرف اهلمزة من البناء ،                   
يف هذا التركيب تأكيد على          ّ  إن  إذ    ، ) 3( )اتقَواْ أَفَالَ تعقلُون        ولَدار اآلخرة خير لِّلَّذين           ... (عز وجلّ   

وجوب إيثار املتاع الباقي على املتاع القّصري، وقد حذفت بعض أركان هذا األسلوب كما حذفت                                      
  .أركان التركيب السابق 

لة على استعمال صيغة التفضيل أيضا ما ورد يف قوله عز وجلّ                                  لدا نحن نقُص   (ومن الشواهد ا
لْقَ      حسن ا أَ  كلَيع                 ن كُنت إِ و آنَ  لْقُر ا ا هذَ  كلَي إِ حينا  و لْغافلني        صصِ بِما أَ لَمن ا  هلن قَبإنّ  ،إذ    ) 4( )م
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ة من قصص تصح أنْ تكون       املفاضلة يف هذا املقام جرت بني قصص القرآن وغريه،إذ و إنْ كان مثّ                             
وإمنّا كان     « : أسلوبه وقيل      عربا يف أنباء املاضي،فإنّ قصصه أحسن من جهة نظمه وإعجاز                     و دروسا     

       ن من العبليت ليست يف غريها                  أحسنه ملا يتضم حلكم و العجائب ا إمنّا   « :  ،و قيل    ) 1( » ر والنكت وا
بيه                                      أ و يوسف  ىل  إ نظر  أ ، ة د لسعا ا له  مآ ن  كا فيها  كر  ذ من  كلّ  نّ  أل لقّصص  ا حسن  أ نت               كا

والشاهد     ، سن إسالمه،ومستعري الرؤيا الساقي      ا أسلم بيوسف وحأيضقيل وامللك ،وإخونه،وامرأة العزيز
وجه أحسنيتها اشتماهلا على    «:،ومنهم من زاد على أنّ )2(»فيما يقال،فما كان أمر اجلميع إالّ إىل خري

د                  مشهو هد  وشا ك، مملو و  لك  ما و حمسود  و ق     ، حاسد  ومعشو عاشق  وصب          ، و طالق، إ و حبس  و
،والشك أنّ     ) 3( » ...  وذلّ وعز     فراق ووصال، وسقم وصحة،وحلّ وارحتال،                  و وجدب،وذنب وعفو          

بالغة                                     من  يضا  أ ى  ألخر ا لقّصص  ا يه  حتتو ملا  غريه  و ن  آ لقر ا قصص  بني  يت  جر أ ملفاضلة  ا ه  هذ
  ها ال ترتقي                                   اأسلور واحلكم ترتاح هلا النفوس،ورغم احتوائها على ذلك إالّ أنوتضمينها خمتلف العب،

  .إىل مستوى القّصص القرآين 
لتر              هذا ا على  لتفضيل              واملالحظ  عناصر أسلوب ا على بعض  احتوى  نه  أ لتفضيل      كيب  كاسم ا
غري أنه مل حيتو على املفضل عليه على الرغم              "  قصص القرآن      "  واملفضل املتمثّل يف     "ن سحأَ"ل يف املتمثّ

اجلارة،وقد يعود سبب حذف املفضل عليه               " من  " كما حذفت أيضا      " البشر"من العلم به وهي قصص 
ملق      ا ا  هذ بعض                             يف  على  ألخري  ا ا  هذ حتوى  ا مهما  كغريه  ليس  لقرآن  ا قصص  نّ  أ على  كيد  للتأ م  ا

البعد عن مفهوم املقارنة الذي قد يوهم باملشاركة يف أصل                        ةخصائصه، وقد يعود السبب إىل حماول              
خلصائص الفّنية فإنها ال ميكن أنْ تقارن بقصص                                 الصفة، إذ ومهما احتوت قصص البشر على كلّ ا

  .القرآن 
ومن بني الشواهد الدالة أيضا على املفاضلة بني شيئني أوأكثر يشتركان يف صفة ويزيد أحدمها                                      

 أَالَ ترونَ أَني أُوفي الْكَيلَ وأَناْ خير                ... (-عليه السالم      –عن اآلخر قوله عز وجلّ على لسان يوسف            

                                                
1  (خمشري الز :441ص /  2ج / اف الكش  .  
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   نيرتِلاق اآلية              ) 1( )الْمضح أنّ    ، إذ املالحظ ومن خالل سيالم     –يوسف  يتكان ليس وحده      –عليه الس
ه كان أكثرهم إكراما وحسن ضيافة املرتل للممتارين واحملسن ضيافتهم ، ولكن .  

كما هو ممثل يف قوله عز جلّ         : املفاضلة بني شيئني بقصد بيان أنّ أحدمها أقلّ ضررا من اآلخر                     ) 2
،فاملفاضلة يف    ) 2( )... إِلَيه    ن أَحب إِلَي مما يدعوننِي        قَالَ رب السج    (-عليه السالم –على لسان يوسف

هو                                     ليس مما  فالسجن  آلخر ؛   من ا أخف ضررا  أقلّ مرارة و  املقام جرت بني شيئني أحدمها  هذا 
نظرا ملا    مفضل ، و لكن إذا ما قورن مبا يقابله من الدعوة إىل ارتكاب فعل الزنا فهو أمجل وأحلى،إذ و    

لسالم     -به يوسف   زيتمي  ا لسجن                            –عليه  إىل ا له  إرسا ثر  آ نه  فإ لعقل، ورجاحة ا األخالق  ثبات  من 
فإنْ قلت    « ": الزخمشري     " يقول   . املكوث فيه على ما فيه من أذى وضرر على أنْ يقع يف معصية اهللا                      و 

من  ة على النفس شديدة وما دعونه إليه لذة عظيمة،فكيف كانت املشقّة أحب إليه         نزول السجن مشقّ
للّذة ؟ قلت      هللا،ويف قبح                                : ا على احتماهلا لوجه ا ليه وآثر عنده نظرا يف حسن الصرب  كانت أحب إ

   وإذا نظرنا إىل أركان، )3(»املعصية،ويف عاقبة كلّ واحدة منهما ال نظرا يف مشتهى النفس ومكروهها
 و اسم التفضيل     " نجالسّ  "  هذا األسلوب فإننا جند أنه استوىف جلّ عناصره بداية باملفضل عنده وهو                         

"برب عنه بـ" أَحل عليه املتمثّل يف ارتكاب فعل الزنا املعما "اجلارة  واسم املوصول "من "و املفض"   
وكنموذج    :   ويعرف يف اآلخر ضدها          املفاضلة بني ضدين يف صفة من الصفات تعرف يف أحدمها              )3

مكَانا واللّه أَعلَم بِما           قَالَ أَنتم شر      ...   (-الم عليه الس    –على ذلك قوله عز وجلّ على لسان يوسف           
وأخيه، وهي       –عليه السالم     –يوسف  ، فقد أريد من هذه املفاضلة إبعاد صفة السرقة عن                 ) 4( )  تصفُونَ  

صفة ليس من صفاما بل هي متعلّقة بإخوته اآلخرين الذين قاموا بسرقته حني كان غالما، فبالرغم                                
ولكن إذا قورنت         –عليه السالم      –ائم بالسرقة على وجه االدعاء هو األخ األصغر ليوسف                   من أنّ القّ     

ه بتلك الصفة ألنهم سارقون بالصحة، وهذا ما                 ون للتشب  سرقته مع سرقة إخوته فإنهم هم املستحقّ           
خاكم من    أنتم شر مرتلة يف السرق ألنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أ                  « :  يف قوله   " الزخمشري    " ده  أكّ  

، فليس املراد يف هذا املقام أنّ يوسف وأخاه وإخوته مشتركون يف صفة السرقة،وإمنّا املراد                           )5(»أبيكم 
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أنهم يقعون على طرف النقيض، ومما هو ملفت لالنتباه أيضا يف هذه املفاضلة أنّ اسم التفضيل ورد                             
  .زة ولكنه ورد بدون مه" ُرشأَ" على غري منطه املعتاد، إذ أصله 

 ونَ خير أَمِ   ـنِ أَأَرباب متفَرق       ـبيِ السج  ـيا صاح    (ومثل هذه املفاضلة حمقّقة يف قوله عز وجلّ                
من وراء هذه املفاضلة التأكيد للسجينني              –ليه السالم   ع  –، و قد أراد يوسف        ) 1( )  اللّه الْواحد الْقَهار         

فرد باإلهلية وبني عبادة اآلهلة املتفرقة؛ ففي الوحدانية والتفرد حسن                             وجه املفارقة بني عبادة اإلله املن               
  .التدبري وسداد الرأي ، ويف التفرق والتعدد سوء التدبري وتشتت اآلراء،وتطرق الفساد واخلطل

يقول أأن تكون لكما أرباب شىت يستعبدكما هذا وسيتعبدكما هذا خري لكما أم أنْ يكون لكما                               « 
ـ     رب واحد      ـ    ُغَالَب  ُقهار ال ي ،ويتضح من خالل      ) 2( » بوبية بل هو القهار الغالب          يف الر    ُشارك  ُوال ي

تراجع السجينني عن عبادة           على إجراء هذه املفارقة أنْ يكون هدفه هو                  –عليه السالم     –تأكيد يوسف   
لترغيب و التحبيب يف   وقد كان اهلدف من ورائها ا،اآلهلة املتفرقة، إذا فاملفاضلة هنا جرت بني ضدين 

  . إحدامها
وجلّ        : املفاضلة املطلقة؛أي التعميم وعدم التقييد مبفضل عليه معين                    ) 4  كما هو ممثّل يف قوله عز 
) ...              نيماحالر محأَر وهظًا وافح ريخ 3( )فَاللّه (         وجلّ أيضا وقوله عز،) ...          وهو لَكُم اللّه رفغي موالْي

   حأَرم      نيماح(وقوله أيضا    ، ) 4( )الر ...            نيماكالْح ريخ وهي ول اللّه كُمحي فاملالحظ على هذه       ) 5( )أَو،
ال و اآليات أنّ صيغ التفضيل فيها مل تتعلّق مبفضل عليه معين وذلك ألنّ تلك الصفات ال ميتلكها أحد            

، ففي اآلية األوىل جرت املفاضلة بني اهللا عز                   يشاركه فيها أحد ، فهي صفات خاصة بالواحد األحد        
 –عليه السالم     –فمهما ادعى إخوة يوسف       يف درجة احلفظ، –عليه السالم –وجلّ وبني إخوة يوسف

أي خري    « ": الطّاهر بن عاشور      "  يقول  . حبفظهم ألخيهم فإنّ حفظهم مل يصل درجة حفظ اهللا عز وجلّ          
هللا سلم وإنْ            مل يسلم ،كما مل يسلم أخوه من قبل حني أمنتكم                 مل حيفظه   حفظا منكم ،فإنْ حفظه ا

فمهما كانت رمحة إخوة        "   وهو أَرحم الراحمني           " ،ومثل هذه املفارقة الكّبرية حمقّقة يف قوله                ) 6( » عليه 
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وكذا بالنسبة للمفاضلة الثّانية          ، على أخيهم فلن تعادل رمحة اهللا جلّ جالله               –عليه السالم     –يوسف 
ورمحته بأبنائه،وبني رمحة اهللا جلّ جالله فهناك فرق شاسع           –عليه السالم  –ئمة بني غفران يعقوبالقّا

عليه  -بني حكم يعقوب     ا كبري  اهناك فرق    إنّ   ومثل هذه املفارقة الكبرية حمقّقة يف اآلية الثّالثة،إذ        .بينهما 
ا املقام هو التقدير مبا فيه نفع            وقضائه وبني حكم اهللا جلّ جالله ؛ إذ املراد من احلكم يف هذ                         –السالم   

مس فيها  لواملالحظ على أساليب التفضيل السابقة أنها كلّها ي         .أو ضرر، واهللا جلّ جالله خري املقدرين
التعميم أي و إنْ تعلّقت املفاضلة بني اهللا وعباده ،فإنها اكتست صفة عدم التقييد مبفضل عليه معين                                

تفوق درجتها إذا تعلّقت باهللا عز وجلّ،وهلذا رأى بعض الباحثني بوجوب                            كلّ تلك الصفات      إنّ   إذ   
ليت جاءت على وزن                       وعلى هذا كانت صفاته        « : من التفضيل   ] أَفْعل  [ إخراج مجيع أمساء اهللا احلسىن ا

سبحانه صفات خاصة ال يشركها يف جوهرها وقدرها وجالهلا صفات املخلوقني،فما جاء من ذلك                              
فْعل  [ على  مي   ] أَ ينصر        ال  بل  لتفضيل  ا يفيد  نْ  أ تلك                  كن  من   ي أ م  مفهو يف  ملطلق  ا لكّمال  ا إىل  ف 

  .  )1(» الصفات
 صــملخ  :  

  : اتضح ما يلي  –عليه السالم –من خالل تتبعنا السم التفضيل الوارد يف سورة يوسف   
 ]فَعل [ ل يف رعي املتمثّ   ومنطه الفّ    ] أَفْعل  [ منطه األصلي املتمثّل يف صيغة      :  ورود اسم التفضيل بنمطني           -

  . وقد كان النمط الثّاين أكثر ورودا
  .استوفت أفعال أمساء التفضيل الواردة يف السورة كلّ شروطها احملددة من قبل الصرفيني  -
مل تنحصر داللة أمساء التفضيل يف اشتراك شيئني يف صفة واحدة وزيادة أحدمها على اآلخر،بل                                     -

  :  رى متثلّت يفعبرت عن دالالت أخ
  . املفاضلة بني شيئني بقصد بيان أنّ أحدمها أقلّ ضررا من اآلخر )أ

  . املفاضلة بني ضدين يف صفة من الصفات تعرف يف أحدمها ويعرف يف اآلخر ضدها) ب
  . املفاضلة املطلقة ؛ أي التعميم وعدم التقييد مبفضل عليه معين) ج
عناصره يف بعض التراكيب،واملمثلّة يف املفضل واسم التفضيل                     احتوى أسلوب التفضيل على جلّ          -
   .املفضل عليه،ونقصت عناصره يف بعض التراكيب و
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  ) : تطبيقية  –دراسة نظرية ( أبنية امساء الزمان و املكان و االلة : املبحث اخلامس 
  ) تطبيقية  –دراسة نظرية : ( املكان  الزمان ءامسا: أوال 

  : أبنيتهما   وما مفهومه )أ
ومها امسان مصوغان لزمان وقوع              « ،  ) 1( » مها امسان يدالن على زمان ومكان وقوع احلدث                      «     

   . )2(»مكانه و الفعل
  : ا ـصوغهم) ب

يكون  و . العني ومكسورها        مفتوح  : يصاغ امسا املكان والزمان من الفعل الثّالثي ارد على ضربني     «    
أو  ، تقاقه من فعل كانت عني مضارعه مفتوحة كاملَشربِ واملَلْبسِ واملَذْهبِ  عند اش]مفْعل[مفتوح العني

واملَقَامِ ، و يكون مكسور العني                      من فعل كانت عني       إذا اشتق    ] مفْعل [ مضمومة كاملَصدرِ واملَقْتلِ 
لّ الفّاء أو الالّم،فإنّ           مضارعه مكسورة كاملَحبِسِ واملَجلسِ و املَبِيت واملَصيف ، إالّ ما كان منه معت                          

املعتلّ الفّاء مكسور دائما كاملَوعد واملَورِد و املَوضعِ و املَوحلِ،واملعتلّ الالّم مفتوح دائما كاملَأْتَى                                           
على  « : هذا عن اشتقاقهما من الثّالثي مبختلف أمناطه، أما من غري الثّالثي فيكونا      ،)3(»املَرمى واملَثْوى و

أي على وزن الفعل املضارع مع إبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح ما                                ؛ فعول وزن اسم امل      
ي جررِجقبل اآلخر مثل أَخُخ مجرخ ي مقلْتقَى يلْتى ، اق4(» لْت( .  

هو  ] ُيفْعل [ املكان والزمان من املضارع الثالثي                 ء مسا أ يتضح أنّ قياس       قسبما  إذا ومن خالل كلّ             
ء كان صحيحا أو معتالّ       ] ُعلمفْ [  ملضارع                  ) مثاال  ( سوا وعينه ياء ،وقياسهما من ا أجوفا   ]ُيفْعل [ أو 
سواء كان صحيحا أو معتلّ اآلخر،وعلى الرغم من ضبط هذه القّاعدة إالّ أنه                             ] ُمفْعل [ هو ] ُيفْعل [ و 

 ]مفْعل [ شذوذا ،وكانت القاعدة تقتضي أنْ تكون على وزن                    ] مفْعل [ هناك ألفاظ وردت على وزن             
معت ألفاظ بالكّسر وقياسها الفّتح كاملَسجِد            وقد س  « ": أمحد احلمالوي      " يقول  . هي كلمات مساعية      و 

      للمكان الذي ب        للعبادة وإن مل ي ع     نِيفيه،واملَطْل دجن    ُسكِسك    ُ،واملَسبِ    ُ،واملَنق     ُت،واملَنف ط    ُواملَرقواملَس،ُ   
لفَتح يف بعضها،قالوا         ،وس  ُ، واملَغرِب     ُ، واملَشرِق     ُنةاملَظ  ،و  و املَجزِر     ُواملَحشد     مسكَن ، ومنسك    : مع ا
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   فَق روم    طْلَععِ بالكسر    : ، وقد جاء من املفتوح العني           ، وممونظرا خلروج هذه األلفاظ عن              ، ) 1( » املَج
لزمان أو        بأنه مل يقصد ا الت       « : قاعدا األصلية فقد عللّ بعض الباحثني هذه املخالفة                  عبري عن اسم ا

ماكن معينة،فهي اطالقات خاصة ال تندرج حتت شروط الصيغة        املكان باملعىن الصريف، بل هي أمساء أل
، بينما يرجع بعض الباحثني سبب هذا العدول عن القّاعدة األصلية إىل تعدد اللّهجات فبينما                               ) 2( » 

آلخرين بالكّسر،و بقيت هاتان                يسمع عند بعض القبائل ورود األلفاظ بالفّتح، تسمع                    عند البعض ا
و «   " الصرايرة رانيا سامل         "  مما أدى إىل اعتبارما ال يوافق القّاعدة شذوذا  تقول                        نياللّهجتان مستعملت    

للّهجات           ا إنّ  لقّول  ا وهذه                      ميكن  واختالفها   لصيغ  ا تعدد  هلا دور يف  عند       كان  مستعملة  لصيغ  ا
منها،بل ظلّ               أي  لعرب،ومل ميت  جانب األمناط                      ا إىل  مستعملة  ئل  لقبا خلاصة بلهجات ا ألمناط ا ت ا

نظرا هلذا االختالف بني اللّهجات، فقد تكون طغت صيغة على أخرى،وقد يكون                           و . ) 3( » القياسية   
طغيان الصيغة الشاذة لكثرة استعماهلا فتصبح الصيغة القياسية،وهي البنية العميقة غري مستعملة،وتصبح     

ل      لبنية السطحية مستعملة        الصيغة غري ا نيا سامل          "  تقول   . قياسية أي ا يرة را لقد استعملت   « ": الصرا
وقد سارت هذه      " شرق  " العربية يف بيئاا املختلفة عدة أمناط استعمالية للتعبري عن اسم املكان من                        

لى الرغم من أنها غري        ع " مشرِق   "  األمناط على ألسنة الناس يف خمتلف بيئام اللّغوية  و يبدو أنّ صيغة   
متفقة مع القّاعدة  قد رست يف االستعمال الفّصيح، يف حني احنازت الصيغة القياسية،والصيغ األخرى           

لعلّه من املفيد اإلشارة يف هذا املقام أيضا إىل ورود بعض الكلمات على                            و .   ) 4( » إىل املراتب اليت تليها         
ونفس هذا الوزن        .  إخل   ...  ا ثالثية كمدرسة ومطْبعة و مزرعة           على الرغم من أنّ أفعاهل          ] مفْعلَة [ وزن   

وذلك إذا أردت أنْ تكثّر الشيء باملكان،وذلك قولك      «:"سيبويه"يقول.ترد بعض األمساء اجلامدة عليه 
ضةٌ أَرعبسةٌمدأْسةٌ ،ومذْأَبو قلت من بنات    ،ول   ... ومل جييئوا بنظري هذا فيما جاوز ثالثة أحرف          ... وم

لك          قو على  بعة  ألر ةٌ  : ا دأْسلقلت   م : ةٌملَبملُ                 ثَع ا نظري  يكون  لثّالثة  ا وز  جا ما  نّ  أل مبرتلة    ،  منه  فْعل 
   )5(» ُاءثَّفيها الق ومقْثَأَةٌ ،فيها أَفَاع وحيات: مفْعاةٌ وومحياةٌ  عقْربةٌو م ثَعلَبةٌم أَرض: ول،وقالوا ُاملَفْعـ
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واسم املفعول وامسا                                       ودراستنا للمصدر امليمي   ءومما هو جدير بذكره أيضا ومن خالل تتبعنا 
زن إذا اشتقّوا من غري الثّالثي،ويبقى أساس التفريق بينهم يعود إىل                         تشترك يف الو       أّا  الزمان واملكان         

  . أي صنف ينتمي كلّ منهم سياقهم الداليل مضافا إليه بعض القرائن اليت قد تتصل م وتبيين إىل
  :  )حتليلية  –دراسة إحصائية ( و املكان الزمان  اءأبينة أمس )ج
من امسي املكان و الزمان اتضح أنّ اسم                  –عليه السالم     –من خالل تتبعنا ملا ورد يف سورة يوسف               

لزمان مل يرد مطلقا على عكس اسم املكان،فقد ورد ثالث مرات فقط كما هو ممثّل                               جلدول      ا يف ا
  :  التايل 
  رقمها  ةـــــــــــــياآل  اــــــه لغويــــحتليل  التواتر  املشتق

ثْو02  ىم  
  21   ) ... واهـمثْ يـأَكْرِم...(  ى ومن ثَ) ناقص(فعله ثالثي معتلّ اآلخر 

  23 )... أَحسن مثْوايربّـي ....(  ىومن ثَ) ناقص(فعله ثالثي معتلّ اآلخر 

  31 ) ...وأَعتدت لَهن متكَأً... (   ئَكفعله غري ثالثي مزيد حبرفني من اتكأ و أصله ت  01  متكَأً

  :   دالالت أبنية اسم املكان )د 
بصورتني،متثّلت الصورة األوىل             –عليه السالم     –أمساء املكان من املشتقّات الواردة يف سورة يوسف          
لثّالثي     أخذه   يف   وزن     من ا لثّالثي بقلب ياء                      ] مفْعل [ على  لثّانية يف أخذه من غري ا ومتثلّت الصورة ا

املضارعة ميما مضمومـة وفتح ما قبل اآلخر، ومن الشواهد الدالة على استعمال الصيغة األوىل ما                                     
عسى أَن ينفَعنا أَو نتخذَه          اه  مثْو   وقَالَ الَّذي اشتراه من مصر المرأَته أَكْرِمي                    (ورد يف قوله عز وجلّ        

د باملثوى يف هذا املقام هو املرتل واملأوى احلسن كما هو ممثّل عند كبار املفسرين      ، إذ املرا)1()... ولَدا
لز  " يقول   .   ابن   " د  ،ويؤكّ    ) 2( » واجعلي مرتله ومقامه عندنا كرميا ؛ أي حسنا مرضيا                   « "  خمشري  ا

       ) 3(»عندك من قولك ثويت باملكان،إذا أقمت بهُه قَامأكرمي مرتله وم«:هذا املعىن قائال"قتيبة
فإنّ   –عليه السالم    –وإذا كان العزيز يف هذا املقام يلح على امرأته بوجوب إكرام مقام يوسف                                     

يوسف بنفسه يؤكّد يف مقام آخر على وجوب عدم خيانة هذا املثوى احلسن، وعدم مقابلة اإلحسان                           
وغَلَّقَت اَألبواب وقَالَت هيت              وراودته الَّتي هو في بيتها عن نفِْسه               (اءة كما هو ممثّل يف قوله       باإلس  

                                                
  . 21: اآلية )  1
  .  454ص /  2ج / لكشاف ا: الزخمشري )  2
  . 214ص / ن آتفسري غريب القر: ابن قتيبة )  3



   

 

       اذَ اللّهعقَالَ م ه    لَكُإٍن   يّبر     ايثْوم نسفقني حول كلمة                     ) 1( )... أَحرون متو إذا كان اللّغويون واملفس،
"   متكَأً  " اللية، فإنهم اختلفوا حول الصيغة الثّانية املتمثّلة يف                  ظيفتها الصرفية والد       من حيث و   " ى وثْاملَ  " 

واحدة      وأَعتدت لَهن متكَأً وآتت كُلَّ          فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن (الواردة يف قوله عز وجلّ
هناك   إنّ   ،إذ   ) 2( )... أَيديهنَ وقُلْن حاش للّه وقَطَّعن اخرج علَيهِن فَلَما رأَينه أَكْبرنه وقَالَت منهن سكِّينا

متكأً؛أي طعاما       « : على اعتبار قراءة االسم مثقال يقول              " ابن قتيبة   "من اعتربها طعاما كما هو ممثّل عند
روى سفيان    « : على لسان بعض العلماء أيضا          " القّرطيب   " ويقول    ، ) 3( » يقال اتكأنا عند فالن إذا طعمنا             

 جُُِتر ُ،وهناك من اعتربها نوعا من الفواكه كاأل                )4(»املتكأ مثقال هو الطعام :عن جماهد قال  عن منصور
          لطعام كالز على  "  القّرطيب   " ماورد على اعتبار قراءة االسم خمفّفا كما هو ممثّل يف قول                       ُأو نوع من ا

  .» جٍُترُخمفّفـا هو األ ُتكواملُ:روى سفيان عن منصور عن جماهد قال «:عض العلماء لسان ب
   :وقال الشاعر  

  .*ُو ترى املُتك بيننا مستعار*** اِإلثْم بِالصواعِ جِهارا  ُنشرب
" ابن قتيبة    " ،ويقول    ) 5( » ماورد     ُالز  :  تك خمفّفا  حدثين شيخ من ثقات أهل البصرة أنّ املُ              :   " الفراء    " قال   

،وقد يعود سبب تأويل         ) 6( » ماورد     ُج ، و يقال الز       ُتر ُتكاً فإنه يريد األ      و من قرأ م     « :  مؤكّدا هذا املعىن 
ء        لعلما ا ملتكأ   " هؤالء  عز                                " ا قوله  هو  و  آلية  ا هذه  بعد  ورد  ما  إىل  كه  لفوا ا من  و نوع  أ م  لطّعا با

لطّعام أو األ             ) 7( )... دة منهن سكِّينا  وآتت كُلَّ واح       ... (وجلّ   ا يقابله من     جِ وم   ُتر ُ،حيث ربطوا بني ا

                                                
  . 31: اآلية )  1
 .  31: اآلية )  2
  .  216ص / ن آتفسري غريب القر: ابن قتبية )  3
   1ط/ عامل الكتب / عبد العال سامل مكرم : حتقيق / ورد يف كتاب الشواهد الشعرية يف تفسري القرطيب * 

  .  أنّ صاحب البيت جمهول  257ص /  2م/ م1998- هـ1418
  .  178ص /  9ج / اجلامع ألحكام القرآن  : القرطيب )  4
  .  نص /  املصدر السابق: القرطيب )  5
  .  216ص / املصدر السابق: ابن قتيبة )  6
  .  31: اآلية )  7



   

 

ألنه طعام ال يؤكل حىت يقطع ،وقال             « :  يف قوله   " ابن قتيبة    " ة السكني وهذا ما أكّده         واسط ع ب تقطي 
حاك جبِر عن الضيك: وُاملَت كل شيء يزكاكني  ُح1(»بالس(  .  
داللة هذا االسم على الطّعام، أو نوع منه،أو نوع من الفواكه حسب تفاسري العلماء                    وانطالقا من     

ويالت بعيدة عن جادة                                     لتأ هذه ا آلية يتضح أنّ  وبتأمل يف سياق ا نه  فإنه ال وظيفة صرفية له،غري أ
هو ما   و " ُساملَجل  " وحسب تفاسري بعض كبار املفسرين و اللّغويني هو               " املتكأ   "  الصواب إذ املراد من           

 كَأ يخمشري    "  عليه من منارق كما هو ممثّل يف قول           ُتكئن عليه من منارق، قصدت بتلك            « : أي   " الزما يت
        كاكني يف أيديهن         اهليئة وهي قعودهن مئَات و السكّأيضا مؤكّدا هذا املعىن          " القّرطيب   " ويقول   . ) 2( » ت

ب أو حديث            كلّ ما ات     ُتكَأاملُ  «  للّغة               كئَ عليه عند طعام أو شرا  )3( » وهذا هو املعروف عند أهل ا
وزعم قوم أنه        ، عليه   ُنِمرقًا تتكئ   « : ج قائال    ُتر ُعلى هذه الداللة مبطال معىن األ           " أبو عبيدة     "  ويؤكّد    

أبو   " ،وإبطال     ) 4( » يأكلونه    ج ُتر ُتكَأ أ ،وهذا أبطل باطل يف األرض ولكن عسى أنْ يكون مع املُ                       ج ُتر ُاأل  
بالتثقيل موافقة مع معىن        " املتكأ  " مبعىن األترج كان انطالقا من إقرار املفسرين بقراءة                       " املتكأ  " ملعىن " عبيدة  

هذا من جهة،ومن جهة أخرى كون سياق اآلية                  " األترج    " بالتخفيف موافقة مع معىن       " املتك  " و " الس  " 
يضا هذا املعىن      أ " الطّاهر بن عاشور      " يوافق    و . بدل داللة هذا النوع من الفواكه                " الس  " يفرض داللة     

جلسة   ُحمل االتّكَاِء،واالتّكَاء           :   ُتكَأواملُ   « : وطريقته وسبب االهتمام به قائال             االتكاء     موضحا أكثر نوع     
إذا أريد        ُوإمنّا يكون االتّكَاء            قريبة من االضطّجاع على اجلنب مع انتصاب قليل يف النصف األعلى                    

ارق يتكئن عليها لتناول طعام و كان أهل الترف يأكلون       إطالة املكث واالستراحة؛أي أحضرت هلن من
  . )5(»متكئني 

تكَأ يف هذا املقام ، وكما هو خميل لنا أنه عبارة عن أرائك                        ويتضح من كلّ ما سبق أنّ املراد باملُ                 
كَأ معتد داخل     تمهيأة هلن ومزينة وذلك لضمان االستراحة هلن و املكث أطول،وبالنظر إىل أنّ هذا املُ                                  

قصر العزيز فالشك أنه من الطّراز اجليد الذي يعبر عن ترف أهل القّصر،وانطالقا من هذه الداللة فإنّ            
  . الوظيفة الصرفية هلذا االسم هي اسم مكان ال غري

                                                
  .  217ص / ابق املصدر الس: ابن قتبية )  1
2  (خمشري الز :493ص /  2ج / اف الكش .   
  . 179ص /  9ج /  اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب )  3
   . 309ص /  1ج / جماز القرآن : أبو عبيدة )  4
  .  262ص /  10ج / التحرير و التنوير : الطاهر بن عاشور )  5



   

 

ص ــملخ :  
  .وقد ورد مكانه كثري من الظّروف  –عليه السالم  –مل يرد اسم الزمان يف سورة يوسف -
أنّ كلّ فعل ثالثي معتلّ        : تطبيقا لقاعدة     ] مفْعل [ ورد اسم املكان ثالث مرات من الثّالثي على وزن                -

لوزن ممثّال يف لفظة                  على هذا ا آلخر يكون  لثّالثي بإبدال ياء                      "  ى وثْاملَ  " ا اردة مرتني،ومن غري ا لو ا
  " .أ تَّكَم"املضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل األخر ممثّال يف لفظة 

  .   حت داللة اسم املكانوقد رج"تكَأ م"اختلف حول الداللة الصرفية للفظة  -
  ) :تطبيقية  –دراسة نظرية ( اسم اآللة : ثانيا

  : أبنيته   ومفهومه ) أ
اسم يشتق من الفعل للداللة على          « : ،وهو    ) 1( » هو ما يعاجل به الفاعل املفعول لوصول األثر إليه                   «     

آللة وهو       لثّالثي املتعدي              ا لفعل              ) 2( » ال يشتق إالّ من الفعل ا ،وقد عده بعضهم مصوغا من مصدر ا
  . )3(»اسم مصوغ من مصدر ثالثي ملا وقع الفعل بواسطته «: وليس من الفعل ، فعرفه بأنه 

  : ه ــصوغ) ب
من الفعل الثّالثي    ويصاغ«: قياسي وغري قياسي؛ فالقياسي هو املشتق :ينقسم اسم اآللة إىل نوعني    

ارد املتعدي للداللة على ما حصل بواسطة الفعل،وتكون صياغته على سبع صيغ،أربع منها وردت                               
لقدمية وهي           لتصريف ا ،مفْعل،ومفْعلَة،وفعال            :[ يف كتب ا حملدثون ثالث صيغ          ، ] مفْعال  وأضاف ا

فيما يلي   و . ) 4( » ] فَعالَة ، فَاعلَة،فَاعول        :[هياستجابة ملتطلبات التطور ودواعي احلضارة و هذه الصيغ 
  : صيغة  بيان لكلّ

  . انزياث ، مرحم:  حنو] مفْعال[ *
  . دربص ، مقَم:  حنو] مفْعل* [
  . ةظَفَحة ، مقَرطْم:  حنو] مفْعلَة* [
   اءطَف ، غالَغ:  حنو] فعال* [
  . ةجالَّة ، ثَالَسغَ:  حنو] فَعالَة* [

                                                
  .  26ص / التعريفات : اجلرجاين )  1
  .  88ص / ريف التطبيق الص: عبده الراجحي)  2
  .  97ص / رف شذا العرف يف فن الص: احلمالوي  أمحد)  3
  . 237ص / تصريف األفعال واملصادر واملشتقات : صاحل سليم الفاخري)  4



   

 

  . ةعافة ، رراطقَ:  حنو] فَاعلَة* [
] *لفَاعغَ:  حنو] واسوساقُول ، ن .  
من زرب،وقد يصاغ  بارزمن صبح،وم احبصم:كما يصاغ اسم اآللة أيضا من الفعل الالّزم مثل«   

 معينة وقد خرج عن القياس ألفاظ«،)1(»ركمن ح اكرحمن ائْئَزر،وم رزئْم:من غري الثّالثي ارد مثل 
     )2(»بضم امليم والعني يف اجلميع  ضةٌُحرمو حلَةٌكُوم ،نده،وم قُد،وملٌنص،وملٌنخ،ومطٌسعم: منها 
حنو    ة حمدد   أما غري القياسي فيتمثّل يف األمساء اجلامدة اليت مل تشتق من الفعل واليت ليس هلا أوزان                                    

كَّنيس فيس إخل ، أي هي عبارة عن أدوات يستعملها اإلنسان يف أداء عمل من األعمال ... ، قَلَم .   
   ) : حتليلية  –دراسة إحصائية ( أبنية اسم اآللة  )ج
   ورة وذلك متاشيا مع أحداثها اليت مل تستدع االعتماد علـى   مل يكن هلذا املشتقحظّ الورود يف الس

   : اعدا جتلّيه يف موقفني حامسني،واجلدول التايل يبين ذلكذلك م
اسم 
  رقمها  ةـــــــــاآلي  حتليله لغويا  التواتر  اآللة

  19  ).. فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى دلْوه..(   احملددة مل يرد على األوزاناسم آلة غري قياسي ألنه   01  دلْو

  31  )..وآتت كُلَّ واحدة منهن سكِّينا(  جامد ألنه مل يؤخذ من فعل اسم آلة غري قياسي   01   سكِّني

  : دالالت أبنية اسم اآللة  )د
منعرجني حامسني كان هلما األثر البالغ يف تغيري جمرى بعض أحداث                      "   سكِّني" و "   دلْو  "اآللة  ايعد امس   

لظّرف              خرطوم     ظرف كبري من جلد خميط له      « القصة فالدلو هو        يف أسفله يكون مطويا على ظاهر ا
هي اليت أعادت احلياة          " الدلو   " ،فهذه)3(»بسبب شده حببل مقارن للحبل املعلّقة فيه الدلو، والدلو مؤنثة 

بعدما كان مرميا يف قعر اجلب عند تعلّقه ا،إذ وبدال من أنْ خيرج صاحبها                            -عليه السالم    -ليوسف 
  . وكانت بشرى له وجلميع الناس –ه السالمعلي –املاء فيها أخرج يوسف

لغ          ) 4( » آلة قطع اللّحم و غريه         « : والذي هو      " السكّني   " أما عن اسم اآللة             ،فقد كان له دور با
ديهن بدل   األمهية هو اآلخر يف مسايرة أحداث القصة،إذ بواسطته قامت خالئل امرأة العزيز بتقطيع أي                    

                                                
  . 238ص / املرجع نفسه : صاحل سليم الفاخري)  1
 .  91ص /  4ج / الكتاب : سيبويه)  2

  .  241ص /  10ج / التحرير و التنوير : الطاهر بن عاشور )  3
  .  262ص / املصدر نفسه : اهر بن عاشور الط)  4



   

 

امرأة العزيز إىل التخلص من أقاويلهن اليت كانت تشعنها يف كلّ جهة        ع الفواكه وغريها ، مما أدى بقط
  . قصد تلطيخ مسعتها 

  :احتمال اللّفظة القرآنية ألكثر من صيغة 
اسم الفاعل، اسم املفعول،الصفة املشبهة،صيغة املبالغة                    :   ةبعد االنتهاء من دراسة املشتقّات السبع                 

لتفضيل، امسي الزمان واملك              ان،واسم اآللة مضافا إليهم املصدر اتضح أنه من خصائص البيان                         اسم ا
تقاطع هذه الصيغ مع بعضها،واحتالل بعضها مكان البعض                    –عليه السالم     –القرآين يف سورة يوسف      

اآلخر،فقد وجد عدد كبري من األلفاظ حيتمل بوزنه الصريف أكثر من صيغة مما يؤدي إىل ارتداد الذّهن      
على التصنيف أو إطالق حكم ائي،وقد ترد اللّفظة على وزن مشترك بني صيغتني                            وعدم مقدرته      

                                   حوية ال تعدلن لفّصل بينهما خاصة وأنّ القّاعدة ا خمتلفتني صرفيا مما يؤدي أيضا إىل االرتباك يف ا
كيد هذه   ضابطا حامسا يف بعض األحيان إذ اللّغة أوسع بكثري من أنْ تضبط بقواعد صارمة،وما يزيد تأ   

وكبار املفسرين أنفسهم حول انتماء بعض الصيغ                 ، الظّواهر اللّغوية يف السورة هو اختالف علماء اللّغة    
وهذا نوع من اللّبس احلاذق،واملقصود ال يسلم سره                    « الصرفية وإنْ كانت حلّت حمل أخرى أم ال ؟                  

     ونه  لكلّ أحد فهو مميته حسبته سهال       –املطمع املمتنع    –ا يسم فإذا حاولته عز املنال،واستوعر                 إذا رأ
املسلك، وال متلّك إزاءه إالّ اإلذعان هلذه الرباعة املعجزة، والتسليم باحتماالته مجيعا دون تفصيل إيفاًء               

  . )1(»مبا عسى أن يكون أريد 
      وجلّ            فمم ا احتملت اللّفظة فيه أكثر من صيغة قوله عز)          مٍ كَذبِد هيصلَى قَموا عآؤج2( ). . . بٍ و( 

لوزن صاحل بنائيا ودالليا للمصدر،وصاحل أيضا دالليا السم                           ] فَعل [ وزا الصريف       ) فكَذب  (  وهذا ا
أو   ٍذي كَذب    « ": الزخمشري    " املفعول، وعلى املصدر يكون املعىن املبالغة يف احلدث كما جاء يف قول                           

  )3( » كّذب بعينه والزوربذاته        ال:وصف باملصدر مبالغة كأنه نفس الكّذب وعينه،كما يقال للكذّاب هو
وصف  « ": الطّاهر بن عاشور      " كما هو ممثّل يف قول        بدم مكذوب به      " وعلى اسم املفعول يكون املعىن           
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وقِ؛أي مكذوب كونه ليس           كاخلَّلْقِ واملَخلُ       الدم بالكَّذبِ وصف باملصدرو املصدر هنا مبعىن املفعول                   
  . )1(»قا لكنه ليس الدم املزعوم إذ هو دم جدي،فهو دم ح –عليه السالم –دم يوسف

  :ومن خالل هذين االحتمالني وكما ذكر سابقا يف باب املصدر فقد متّ ترجيح االحتمالني معا     
اعتباره مصدرا بالنظر إىل بنائه ، أما على اعتبار الداللة فيجوز أنْ يكون مصدرا،كما جيوز أنْ يكون                                     

  . يح هو املصدر حبسب تقديرنا اسم مفعول و إنْ كان األقرب إىل الصح
جل                      و  عز قوله  من صيغة  كثر  أ للّفظة  ا فيه  حتملت  ا مما  . (و . .            مح ر أَ  وه و فظًا  حا  ريخ  للّه فَا

    نيماحفْظًا ( ، ) 2( )الرريف       ) فحا الصالً [ وزعزن صاحل للمص         ] فدر وصاحل أيضا السم الفاعل          وهذا الو
مصدر منصوب على      « : هو " الطّاهر بن عاشور      " يقول   .  ا عن األخرى      وليس يف املقام ما يرجح إحدامه        

هي  و على أنه حال من اسم اجلاللة        "ا ظًافح"التمييز يف قراءة اجلمهور، و قرأه محزة والكسائي وحفص
رِئ حافظًا اسم فاعل       وقُ  « : دون أنْ يرجح صيغة عن أخرى            " أبو حيان    "  ويقول    .   ) 3( » حال الزمة      

حلافظ الذي من جهة اهللا                             وانتصب حفْظًا و      خلري هو حفظ اهللا،وا حافظًا على التمييز واملنسوب له ا
،ومثل هذا     ) 4( » أْنْ يكون حافظا حاال و ليس جبيد ألنّ فيه تقييد خري ذه احلالة                      "  الزخمشري     "  جازو

  )5( )نا مكني أَمني   قَالَ إِنك الْيوم لَدي         ... (-عليه السالم     –حمقّق يف قوله عز وجل على لسان يعقوب           
ملبالغة واسم املفعول                     ] فَعيل [ وزا الصريف       ) نيم فأَ (  حل للصفة املشبهة وصيغة ا لوزن صا فعلى  ، وهذا ا

ا الرئيسة                              وانطالقا من داللة اللّفظة           ، الصفة املشبهة يكون انطالقا من وزنه والذي يعد من بني أوزا
متاشيا مع أخالقه الكّرمية وعلى صيغة املبالغة انطالقا             –ه السالمعلي –على ثبات صفة األمانة يف يوسف

من وزنه، والذي يعد أيضا من بني أوزاا الرئيسة، وبالنظر إىل فعله املتعدي وداللته على املبالغة يف                                           
باألمانة ، إذ لو مل يصل إىل درجة قصوى من األمانة واحلفظ ملا أمنه                              –عليه السالم –اتصاف يوسف

لداليل،حيث أمن امللك يوسف على كلّ                                  نطالقا من سياقه ا امللك على خزائنه وعلى اسم املفعول ا
الطّاهر    "   يقول  . ة اسم املفعول     ن حول انتماء هذا اللّفظ إىل صيغ           خزائن مصر، وقد اتفق جلّ املفسري             
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ي موثوق به يف      مبعىن مفعول؛ أي مأمون على شيء ؛أ              واألمني  فَعيلٌ     «   ده آخرون     ويؤي   " بن عاشور   
  . ) 1(»حفظه 

  عدمومن هذا املنطلق ، ورغم احتمال هذا اللّفظ ألكثر من صيغة والذي يؤدي إىل تشتت الذّهن و
  عـقد آثرنا تصنيفه إىل صيغة اسم املفعول توافقا م نافإنعدم قدرته على الترجيح إىل أي صيغة ينتمي 

  .ما ذهب إليه معظم املفسرين واللّغويني 
إِنَّ ربي غَفُور      ... (ومما وردت فيه اللّفظة على وزن مشترك بني صيغتني خمتلفتني قوله عز وجل                           

على الصفة     نْ يدالّ   ن أل  اوكال الوزنني صاحل       ] وفَعيلٌ   فَعولٌ  [ وزما مها    "   رحيم  و  غفُور ف " ، ) 2( )رحيم  
خذ صيغة املبالغة من املتعدي والصفّة املشبهة              املشبهة وصيغة املبالغة  فإذا أخذنا بعني االعتبار قياس أ                    

من الالّزم ، وبالنظر يف داللتهما أيضا على املبالغة يف مدى غفران اهللا عز وجلّ ورمحته بعباده رغم                                        
ملبالغة             لثّبات                إذا   أما    ، كثرة ذنوم فإنهما يصنفان ضمن صيغة ا أخذنا بعني االعتبار داللتهما على ا

  .ينتميان إىل الصفة املشبهة  اللّزوم فإنهماو
وفيما قد أكّده بعض الباحثني من عدم جواز املبالغة يف صفات اهللا سبحانه وتعاىل وعدم تضمينها                                   

وال ميكن      أصال هذه الصيغة ألنّ املبالغة تضيف إىل املعىن معىن جديدا،بينما صفات اهللا متناهية الكّمال        
، يركّز بعض الباحثني على التأكيد على اعتبار كلّ صفات اهللا                   ا يد أنْ يضاف إليها معىن إضافيا أو جد          

جلّ جالله صفات مشبهة ألنها دائمة و ثابتة فيه وال تغير وال جتدد فيها،وحىت هذا التصريح وإنْ كان  
ا فيه وجه من الصحة فقد عد من قبيل إلغاء للوظائف الصرفية للصيغ ، وإلغاء جلهود الصرفيني يف هذ                      

اال، ومن مثة فقد كان أمر تصنيف هذه الصفات أمرا اجتهاديا معتمدا على تفاسري العلماء من جهة                 
  .وآخذا بعني االعتبار ضوابط الصرفيني من جهة أخرى 

وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ           (ومما أومهت فيه اللّفظة صيغا أخرى جديدة غري متوقّعة قوله عز وجلّ                          
إىل الذّهن أنها اسم آلة علـى             وما يتبادر     ] فَعالَة  [ ،فسيارة وزا الصريف          ) 3( )...   دهم فَأَدلَى دلْوه        وارِ   

أو أنها صيغة مبالغة،ولكنها ليست هذا وال ذاك،بل هي كلمة مبعىن جمموعة من املاّرة                              ] فَعالَة  [ وزن   
    .يسريون يف الطّريق حبثا عن األكل والشراب 
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ليت حلّت صيغها مكان                            ومما ه       أو األمساء ا مللخص كلّ املشتقّات  هذا ا يف  ننا مل نتبع  مالحظ أ و 
األخرى أو احتملت أكثر من صيغة، بل متّ اختيار بعض النماذج فقط للتمثيل والتأكيد على ما يكتنه                         

ملقدر                                  ا لتحصل له  ارس  لد ا قبل  من  ووعيا  ها  نتبا ا يستدعي   فين غموض  من  لكرمي  ا لقرآن  على   ا ة 
  .   اكتشاف ما يقترب من مراده

  :اخلامتــة 
لعلّـه  –عليه السالم–بعد هذه الرحلة املمتعة يف رحاب الصيغ الصرفية ودالالا يف سورة يوسف     
  : تسجيل أهم املالحظات والنتائج اليت أمثرا الدراسة وهي كما يلي  املفيدمن 

رفولوجيا هو مفهوم واحد مع االختالف فقط يف استعماالت                    إنّ مفهوم علم التصريف العريب واملو        -
  .املصطلحات  إذ ينفرد كلّ منهما مبصطلحاته اخلاصة طبقا لنظام لغته 

الصيغة والوزن والبناء أنها ال تؤدي نفس املعىن                     :  الثّالثة     ت مث التوصل من خالل دراسة املصطلحا            -
  .ولكنها تدور يف نفس املضمون

لتم     - ا طبيعة                           يكون  على  ا  عتماد ا لفعل  عني ا حركة  حيث  من  املضارع  يف  لثّالث  ا لصيغ  ا ييز بني 
  .وبالنظر أيضا إىل السياق الذي ترد فيه تلك الصيغ ]فَعلَ[األصوات يف البناء

كانت حماوالت الصرفيني يف وضع معان دقيقة لألبنية الصرفية معتمدة اعتمادا كلّيا على اسـتقراء   -
ال اليت تنتمي إىل دائرة املضمون الواحد،وقد كانت حماوالم هذه تقريبية  غري دقيقـة   وإحصاء األفع

وغري مضبوطة بقواعد دقيقة ؛كوم مل يأخذوا بعني االعتبار السياقات اليت ترد فيها هذه األبنية واليت 
  .داللة الصيغة وداللة السياق  :حتدد يف حقيقة األمر اعتمادا على أمرين 

لعريب                                    كا  - للّساين ا لبحث ا عميق يف ا أثر  حملدثني دالالت األفعال إىل جماالت داللية  ن لتصنيف ا
خاصة                                 للّبس عن قضية عدم تصنيف بعض األفعال املنتمية إىل بناء معين  حلديث أزيل من خالله ا ا

 باعتباره أخف       الذي مل خيتص مبعىن من املعاين لورود األمثلة عليه معبرة عن مجيع املعاين                          ] فَعلَ [ بناء  
  .البىن تلفّظا 

عن جماالت داللية واسعة مشلت           –عليه السالم     –األفعال الثّالثية اردة يف سورة يوسف    أبنيةعبرت  -
حركة الفاعل املتنوعة وحاالته املختلفة ومواقفه املتعددة؛وقد كان لألبنية دور كبري يف تصنيف األفعال    

بناء مبجاالت معينة،فالبناء الذي يعبر عن احلركة مبختلف أشكاهلا              وفق هذه ااالت حيث خيتص كلّ
ء     لبنا ا ما                                  ] فَعل [ هو  أ لعمل، وا لتواصل  ا و حلركية  ليت تتسم با ا املورفولوجية  طبيعته  هذا  فق  ا و وقد 

ا فقد كان هو اآلخر خمتصا باألفعال اليت تدلّ على احلركية،ولكنها ليس بالصفة اليت متيز              ]فَعلَ[البناء



   

 

فقد اختص مبجال دنو        ] فَعلَ [ أما بالنسبة للبناء      . واال الذي كان مميزا له هو جمال احلاالت       ]فَعلَ[البناء
ليت                                      احلركة ومل يكن له حظّ الداللة على احلركية أو احلاالت وذلك متاشيا مع طبيعته املورفولوجية ا

  .جتنح إىل الصفات الثّابتة 
  ىل جماالت داللية معينة حيتكم إىل الدقة املتناهية ، وذلك لصعوبة الفّصل مل يكن تصنيف األفعال إ -

ان إىل جمالني خمتلفني مع أّا متّ حتديدها ضمن جمال               األحيبني األفعال املتقاربة املعىن وانتمائها يف بعض 
فحركة   ، ااالت    معين ويرجع سبب هذا االنتماء أيضا إىل تأثري أحدمها على اآلخر،وتبادل املواقع بني              

لتنوع                                  تبعا  إىل آخر  من حني  يضا  أ لية تتغير  النفعا وحاالته ا آلخر  حني  يقتها من  طر تتغير  لفاعل  ا
  .األحداث،وكذا األمر بالنسبة ملواقفه وأعماله،فهي متداخلة ومتغيرة تبعا لتغير األحداث 

لبناء     - بنية  أكثر   ] فَعل [ عد ا ك                أ لعربية استعماال،وقد تأ د هذا األمر من خالل االستخدام            األفعال ا
  .ظا وأعدله أصوال كونه أخف البىن تلفّ–عليه السالم –الواسع له يف سورة يوسف

رفية ورودا       يغ الص  أنه أقلّ الص      ] فَعلَ [ اتضح من خالل الدراسة اإلحصائية لألفعال الواردة على البناء            -
ا على التواصل كوا تدلّ على الصفات الثّابتة يف            وتعود قلّة استعماله إىل حمدودية أفعاله وعدم مقدر

  .غالب األحيان،وقد طابق هذا ماذهب إليه الصر فيون القدماء واحملدثون 
حملدثون على حق حني اعتربوا أنّ بناء                            - مل خيتص مبعىن من املعاين       ] فَعلَ [ كان الصر فيون القدماء وا

خيتص  ] فَعلَ [ تتوافق الدراسة مع ما حددت قاعدته من أنّ بناء                    بينما مل   .  لكثرا،وإمنّا يرد يف مجيعها          
واأللوان واحللى ، بل على العكس عبر يف السورة عن                                             واألحزان  والعلل  ض  بالداللة على األعرا

  .دالالت خمتلفة 
ابتة وقد على اهليئة والصفات الثّ]فَعلَ[مل تتوافق الدراسة مع ما حددت قاعدته أيضا من داللة البناء -

  .   عبر يف السورة عن دنو احلركة 
من احلقائق املقررة أنه وكما كان لبعض األبنية الصرفية ورود واسع يف السورة كان لبعض األبنية  -

ويرجع السبب يف ذلك إىل طبيعته الشكلية الـيت جتـايف   ]فَعلَلَ[ورود نادر ومن بني هذه األبنية بناء 
  . العرف اللّغوي 

ليست الزيادات املتعلّقة باألفعال املزيدة قياسا مطّردا ؛إذ ليس كلّ فعل يقبل تلك الزيادة،لذا فإّا                                           –
  .تبقى حكرا على بعض األفعال فقط متاشيا مع إفادة املعىن وتالؤم الصوت 

د يدلّ على    ،والبناء الواح         أبنية  املعىن الواحد يرتبط بعدة           إنّ   مع بعضها، إذ      املعاين الصرفية       تتداخل     -
  .عدة معان تكون يف بعض األحيان مترادفة،ويف البعض اآلخر يصعب التفريق بينها 



   

 

ألبنية األفعال املزيدة دور كبري يف إضفاء دالالت جديدة عليها مل تكن موجودة يف صيغها اردة                                       -
حروفا،فالبد أن يتضمن           وذلك انطالقا من أنّ الفعل إذا كان على بناء معين مث نقل إىل بناء أكثر منه                             

من املعىن أكثر من تضمنه أوال ، وقد وافق هذا ما ذهب إليه الصرفيون من أنّ زيادة املبىن دليل على                                         
  .زيادة املعىن 

  : سجل على بعض األبنية توسع داليل ومن ذلك  -
ليت جيب أن يكون للطّرفني عمل مشترك                        ]: فَاعلَ  [  لقدمية وا نتقل من داللته ا بينهما فيكون    حيث ا
ما يكون للثّاين إىل داللة أكثر توسعا متثّلت يف رغبة أحدمها يف فعل ما ومقابلة اآلخر بضده ،                                 ل ألو ل 

فيأخذ أحدمها دورا إجيابيا ويتخذ اآلخر موقفا سلبيا،وبالتايل فنوع املشاركة توسع جماهلا من املشاركة                
  .اإلجيابية إىل املشاركة السلبية 

  .باإلضافة إىل داللته على تكرير الفعل وتكثريه فقد عبر أيضا عن املبالغة  :]فَعلَ[
فْتعلَ  [  ا : حنو                                  ] ى  خر أ ت  ال ال د عن  عبر  فقد  كة  ر ملشا ا و لغة  ملبا ا على  لته  ال د ىل  إ فة إلضا : با
  ].فَعلَ[مبعىن]افْتعلَ[
بالغة والتأكيد ، كمـا توجهـت   باإلضافة إىل داللته الرئيسة على الطّلب فقد دلّ على امل]:استفْعلَ[

  .داللته للتعبري عن االنتقال من حالة إىل أخرى 
  . وهو البناء الوحيد الذي متّ تأكيد داللته الصرفية املمثّلة يف عدم ثبات اللّون أو العيب :]افْعلَّ[
صيغة صرفية   أن تؤدي صيغة صرفية املعىن الذي تؤديه               أي  الوقوف على التضمني بني صيغ األفعال؛    -

إىل غري    ...  ] أَفْعلَ  [ معىن ] استفْعلَ [ و ] تفَعلَ [ معىن ] افْتعلَ  [ و ] فَعلَ [ معىن ] فَعلَ [ أخرى كأن تؤدي صيغة        
  . ذلك من الصيغ على سبيل االتساع الداليل 

 استمدت تلك األبنية حيوية ونشاطا من خالل ورودها يف سياقاا املختلفة احملاطة بظروف قولية - 
  . وفعلية 

حنو                                    - ة  ر لسو ا يف  عا  كثر شيو أ بعضها  ن  كا فبينما  ، بنية أل ا د  و ر و يف  بقة  ملطا ا م  عد ت  : جر
   ]انفَعلَ[،]افْعلَّ:[د نادر حنو وكان لبعضها ور]تفْعلَ[،]استفْعلَ[،]افْتعلَ[،]فَاعلَ[،]فَعلَ[،]أَفْعلَ[
  : اتضح ما يلي  –ليه السالم ع –بعد دراسة التعدي واللّزوم يف سورة يوسف -
األفعال يف تصنيف األفعال إىل متعد والزم؛ألنّ بعض األبنية مشتركة                             أبنية  ال ميكن االعتماد على         -

  .يأيت عليها املتعدي كما يأيت عليها الالّزم 



   

 

جلر املختلفة،وقد كان هلذه األخرية وظائف عديدة كتوضيح اجتّا                                     - لفعل الالّزم حبروف ا ه يقيد ا
  . حركة الفاعل وسلوكه ،وحالته ،وعمله 

قد يتعدى الفعل بشكل غري مباشر إىل مفعولني،وختتلف األفعال من حيث سبب تعديها،فقد يكون              -
  .سبب ذلك حذف أحد حروف اجلر، أو بسبب تضمن فعل الزم معىن فعل متعدي

تعدي إىل الالّزم وفق ما تقتضيه أغراض قد يقع تبادل يف املواقع ، إذ يتحول الالّزم إىل املتعدي وامل -
السياق  وهذا يعين أنّ اللّغة ال تعرف الفصل الصارم بني أفعاهلا، فاالستخدام اللّغوي غري ثابـت،فهو  

  .حمكوم مبا تقتضيه داللة الفعل 
من خالهلا أهم احملطّات اليت وقفنا عندها واليت  –عليه السالم –متثّل الداللة الزمنية يف سورة يوسف -

  :توصلنا إىل 
أنّ صيغة               - لتحليل  وا ء  لبحث باإلحصا ثبت ا ألصل              ] فَعلَ [ أ بقة  غلب استعماالا مطا أ جاءت يف 

  .وضعها وهي الداللة على الزمن املاضي انطالقا من كوا مناسبة للسرد القصصي 
لف                              - ا لصيغة  ا عليها  فّر  تتو ليت  ا ئلة  هلا ا منية  لز ا ت  نا مكا إل ا لبحث  ا برز  حتتمل           أ ذ  إ ، حدة ا لو ا علية 

  .الداللة على املاضي، كما حتتمل يف نفس الوقت الداللة على احلال واملستقبل وجهاته ]فَعلَ[الصيغة
  ال ميكن متابعة الداللة الزمنية للصيغة الواحدة تتابعا دقيقا نظرا لتداخل األزمنة وتشابكها يف السياق  -
فعال ألوانا زمنية خمتلفة، كما دلّت بدورها على دالالت خمتلفة                         أضفت النواسخ الفعلية على األ          -

 من العامإضافة إىل داللتها املاضوية، إذ دلّت على املستقبل والز .  
إن اجلانب التصنيفي للصيغ الصرفية بنوعيها الفعلية واالمسية ضمن حقول داللية قادنا من خالل                                -

عليه   –االمسية كانت أكثر ورودا وتواترا يف سورة يوسف                       اإلحصاء إىل خالصة مفادها أنّ الصيغ              
لسالم    أقلّ             –ا بنسبة  لفعلية  الصرفية ا لصيغ  ا من               ، مث تليها ا مكا ول يف  حتديدها ضمن جدا وتوضح 
  .البحث 

-  الية  أبنيةأسفر البحث فيما خيصتائج التاألمساء عن الن.  
شكاهلا أسفر عن نتائج مفادها أنّ أبنية األمساء اردة                    إن اجلانب التصنيفي للصيغ االمسية مبختلف أ      - 

واملزيدة كانت أكثر ورودا مث تليها املشتقّات مبختلف أمناطها وأخريا أبنية املصدر واليت كانت أقلّ                                         
  .ورودا 

تلفة بيد أنّ سياقاا املخ، معظم األمساء اليت متّ حتليلها مل خترج يف إطارها العام عن معانيها املعجمية -
  .واستعماالا املتنوعة جعلتها أكثر ختصصا 



   

 

يف حني عبرت بعض ، عبرت بعض األمساء يف السورة عن تطور دالالا تبعا لتطور أحداث القصة  -
  .اليت يفرضها السياق القرآين  ةاألمساء األخرى عن ختصص داليل متاشيا مع األغراض املنشود

ة يف قالبها الشكلي عن بعض الصيغ الصرفية املعروفة كصيغة املبالغة  عبرت بعض األمساء يف السور -
  .غرب أنّ الرجوع إىل سياقها سرعان ما يكشف داللتها احلقيقية 

ئد                                       - وا لز رد من ا لثّالثي ا لفعل ا بنية مصادر ا أ طريق تقسيمها إىل  عن  بنية املصدر  أ متت دراسة 
وأبنية املصدر امليمي         ، وأخريا أبنية مصادر الفعل الثّالثي املزيد                 ، بلواحق     واللّواحق وأبنيته اردة املنتهية        

  : النتائج التالية أبنية املصدر عن أسفرت دراسة  -
وردت بعض املصادر يف السورة بقراءتني خمتلفتني وقد أدت هذه القراءة إىل اختالف دالالا من                                            -

  ببنائها الصريف على صيغ صرفية مغايرة ملا وضعت له  جهة،ومن جهة أخرى متّ احتماهلا أن تكون دالّة
إذ من املفروض أنّ تأيت علـى بناء              ، خرجت بعض املصادر اليت متّت دراستها عن طبيعتها القياسية                  -

ورة ببناء خمالف وفعل خمالف أيضا معيها وردت يف السن ولكن.  
صادر إذ ال أفعال هلا من جنسها هذا مـن  وقد عدت ضمن أمساء امل،من املصادر اليت ما ال فعل هلا -

  .جهة،ومن جهة أخرى ضمنت ضمن قائمة املصادر ألّا وردت مبعاين املصادر 
هو اسم الفاعل الذي عبر عن أكرب نسبة              –عليه السالم    –إنّ أكثر املشتقّات انتشارا يف سورة يوسف  -

  ] متفَعّلٌ][مفْعلٌ] [فَاعلٌ[ واطن وهيفيها حيث عبرت صيغه عن اتصاف الفاعل بصفة ما يف أكثر امل
لقد ثبت من خالل تتبع دالالت األبنية الصرفية االمسية احتمال اللّفظة القرآنية ألكثر من صيغة مما                                  -

يؤدي إىل ارتباك الذّهن وعدم مقدرته على التصنيف أو إطالق حكم ائي،وهو لبس مقصود إلعمال     
  الفكر ويقظة العقل 

هام اللّفظة القرآنية صيغا أخرى جديدة غري متوقعة ، وهذا ما يزيد تأكيدا على ما يكتنه القـرآن  إي -
الكرمي من غموض فين يستدعي انتباها ووعيا من قبل الدارسني لتحصل له املقدرة على اكتشاف مـا  

  .يقترب من مراده 
ق بني الصيغ االشتقاقية ، بيد أنه ال صحيح أنّ صورة الكلمة غالبا ما تكون معتربة يف منحى التفري -

يعول عليها يف مجيع األحوال ألنّ هنالك عددا معتربا من األبنية والصور تتخذ شكال من أشكال صيغ 
ما،غري أّا وبوضعها يف سياقاا املختلفة فإّا ال تعطي املعىن الذي وضعت له،بل تفيد معاين أخرى ال 

إمهال أو إلغاء دور هذه الصيغ ب هذا الكالم اإلقرارية وال ينبغي أن يفهم من صلـة هلا مبعانيها األصل
     :إىل عنصرين أساسني مها  االستدالل عليهاعند وجب االنتباه وإمنّا 



   

 

  .عنصر الوزن أو البناء أو الصورة اليت عليها الكلمة * 
  . عنصر الصيغة ضمن السياق التعبريي العام للنص ومقام الكالم* 

على ذلك             ء  ول    وبنا ليت                  أحا ا القتراحات  ا بعض  تقدمي  م  خلتا ا عتقد  يف  جحة         أ ونا مفيدة  ّا  أ
  : ببحثه وإجالء بعض غوامضه وخفاياه  قمتللموضوع الذي 

ال ميكن                                 *   حمرمة  منطقة  ليت نعتربها  وا لعربية  اللّغة ا لقواعد  لتقديسية  لنظرة ا لتخلّص من ا ضرورة ا
ليت تتطلب هي                           املساس ا والرتوح عنه           ا خاصة وأننا نتعامل اآلن مع لغة جديدة غري اللّغة القدمية وا

  . األخرى قواعد جديدة تتالءم وتطوراا العلمية 
عدم تصنيف الصيغ الصرفية و األبنية وحتديد وظيفتها وجعلها هي األخرى حمكومة بقواعد صارمة           -

                   يغ يكون منطلقها    ال ميكن اخلروج عنها،بل وجب جعل دراسة هذه الص   ي ال        ل األوياق النصهو الس
ا،فقد استعمل يف                                        ومفردا للّغة  لتوسع يف تراكيب ا لقرآن نفسه دعا إىل ا قواعدها الصارمة ألنّ ا

يف قواعد الصرفيني،وبالتايل فهي دعوة صرحية                  مطابقة ملا ورد       نصوصه املختلفة صيغا خمتلفة مل تكن       
  .التنقيب وإعمال الفكر إىل نبذ اجلمود وإيثار البحث و

ليت وصل               قد  كنت  إالّ باهللا،وإن          يفما توفيق    وفقت  قد   كنت إليها،فإن       تهذه هي أهم النتائج ا
     .    ،وعلى اهللا قصد السبيل،واحلمد هللا رب العاملنيتاجتهد يأنن يبفحس تأخطأ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

  
                       

  



   

 

 
 

ورةالس رقمها اآليــــــــــــــة رقمها الصفحة  

07  164  
آليات  وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماء واَألرضِ...(

 …)لِّقَومٍ يعقلُون
  البقرة 02

117 197  ) ...يواْ فَإِنَّ خدوزتقْـــــوالت ادالز ىــــرالبقرة 02 )...و  
109 27  )...يوأَب جرا أَخــــكُكَمالْج نـــــم مةاألعراف 07 )... ن  

206 44  
ونادى أَصحاب الْجنة أَصحاب النارِ أَن قَد وجدنا ما وعدنا (

  األعراف 07  ) ...ربنا

110 189  
ن من لَّنكُون فَلَما أَثْقَلَت دعوا اللّه ربهما لَئن آتيتنا صالحاً (…

رِيناكالش ( 
  األعراف 07

121 06  
) .عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس نيرِكشالْم نم دإِنْ أَحو اللّه كَالَم 

...( 
  التوبة 09

  التوبة 09 )صرف اللّه قُلُوبهم بِأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونثُم اْنصرفُواْ ...(  127 07

118 16 +17  
)يدداء صن مقَى مسيو منهج هآئرن وم * هِسيغي كَادالَ يو هعرجتي

كَانن كُلِّ مم توالْم يهأْتيو(… 
  إبراهيم 14

414 54  
لْناك وما أَرس بكُم أَعلَم بِكُم إِن يشأْ يرحمكُم أَو إِن يشأْ يعذِّبكُمر(

 )علَيهِم وكيالً
  اإلسراء 17

  اإلسراء 17  …)لٍـولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَ(  89 07
  طه 20  ) ... اهــــيفخُأ ُادكَأَ ةٌياتَء ةَــــاعالس نَّإِ (  15 110
  الصافات 137  )  نيــــــمصبِح مـــوإِنكُم لَتمرونَ علَيهِ(  137 111
120 32  )تاروى تتي حبكْرِ رن ذرِ عيالْخ بح تببي أَحابِ فَقَالَ إِنجص 38  )بِالْح  
  غافر 40  …)غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شديد العقَابِ ذي الطَّولِ(  03 391
07 05  )...يالر رِيفصتلُوقعمٍ يلِّقَو اتاجلاثية 45  )ونَــــــاحِ آي  
  األحقاف 46  )... رآنَــوإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا من الْجِن يستمعونَ الْقُ(  29 29

  احلجرات 49 )... ؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهماـُوإِن طَائفَتان من الْم(  09 117
113 12  )فَجـَـــــويع ضا الْأَرناــــــرالقمر 54  )... ون  
  القيامة 75 ) فَالَ صــدق والَ صـــلَّى     (   31 235
115 01  )مــــــــاء انفَطَـــــإِذَا الستاالنفطار 82 ) ر  



   

 

ـَإِذَا السم ( 01 115  االنشقاق 84 ) تــــــانشقَ اءــــــ
413 17  )الْآخيـــوةُ خـْر  األعلى 87 ) ىـــــــر وأَبقَــ

 .  نظمت هلا جداول ضمن البحث  –عليه السالم  –آيات سورة يوسف :  مالحظة

  
  

  الصفحة   راويه   احلديث 
  407  هـور عليـم العثـمل يت  » انطَيالش ديكَ نم مظَعأَ اِءسالنّ ديكَ نَّإَ« 

  
 

  الصفحة  قائلــه  حبـره  ـــدالشاهــ
 تكُن نلَئّبي جف قَام انِنير*** ةً  ـثَملَّقَّيُواِء بِسمالس اببأَس 272  ىـاألعش  الطويل  مِـت  

تيم تدنأَس ـلَوحا ــا إِىلَ نقَلْ إِىلَ قَاب*** رِهني لَمو اشـِع   110  ىـاألعش  ريعالس  رِــ

 حتََلَّمنيَننِ اَألدقِ و*عبَتاسهـُوُد  ا*** ملَّمحى تتح لْماحل عيطتست لَن117  حامت الطائي  الطويل  و  

ـَّة ناقَتـي   ُوقَفْت   112  مةرـذو ال  الطويل  خاطبهُوأ ُأَبكي عنده ُفَمازِلْت***    علَى ربعِ لمِي

  112  ةعمرو أبو ريش  ملالر  هر الصنمُِطـ ُنْ يحملُولَم يكـ*** دته ـم مجـــمتي كَم صنُأ

فره  حهبش ُو رِيب فرالص نم*** ماهوا سمرِيـَوح رِيفصا بِت  
  رِيف سوى ما غُيّراـقَابِلَ تص***  رى  ـالَثيّ يُولَيس أَدنى من ثـ

  16  الكـابن م  جزرال

  164  الكـابن م  جزالر  عملْ: ها غَير مصدرِ بِه نحو ***  دى أَنْ تصلْ  ـالفعلِ املع ُعالَمة

  245  الكـابن م  جزالر  مـو حرف الكَل لٌـوفع و اسم*** كاستقم   مفيد كَالَمنا لَفْظٌ

ـَّاس فَعلْ ـّدى رِ املُدمص ُقي ـَ*** ع   الَثَة كَـرد ردامـن ذي ث
ـُه الَّزِمَفَعلَ ال ـَاب   لْـوى و كَشلَكَفَـرح و جـ***فَعلْ      ُب

ـَلَ قَعمث ُالَّزِموفَعلَ ال ـَه*** د ـ ـَّفُع ُل   راد كَغـداـولٌ بِاط
  ادرِ أَو فُـعـاالَعـالَنا فَأَو فَ***  عاالَ ا فستوجِبنْ مُما لَم يكـ

ـَاع ك ـانِي للَّـذي اقْتضى تقَلُّبا***  أَىب    فَأَول لذي امتن   و الث
ـَ ُوتا الفَعيلسيرا أَو ص ***أَو لصوت وشملْ  ُعالداِء فُلل   لْكَصه
ـُهفُع ـْد جـز ُاَألمـر لَكَسه***   ال ُتفَعـ ُولَــةٌ فعال   الَُو زي

ـًا لما مضى  ـَبابه *** وما أَتى خمَالف   خط ورِضاُكَسـ ُالنقلُف
ـَة مقيـوغَيرِ    ُسدّس التقْديُكَـقـ ُهُمصدر***  س  ذي ثَالَث

ـَّةً و أَ ـَّه تزكي   الَـالً تجميُإِجمالَ من تجمّـ ***الَ جموزك

300  الكـابن م  جزالر  



   

 

عتاسو مأَق ـُم ـَ*** ذْ استعـاذَةً ث ـًا  ذَا الت   زِما لَإِقَامـةً و غَالب
ـُ ُفَاعلَ الفعال   ُما مـر السمـاع عادلَه ُو غَـير***    ُةفَاعلَوامل

ـَّ***    الَ  علَأَو فَعلَلَةٌ لفَ ُفعالَل   أَوالَ ا الَـواجعـلْ مقيسا ثَانِي
ـَرة كَجلْس    ـَةٌ مل ـَو فعلَـةٌ لهيئــة كَجِلْس***   ة وفَعل   ةـ
  425  ولـجمه  اخلفيف  نا مستعارــرى املُتك بينـو ت***اِإلثْم بِالصواعِ جِهارا  ُنشرب  

  
  ةـــــــالصفح  ـالمــــاألعـ

اشعي       األخفش،س    .    1 ـ 215ت (   عيد بن مسعدة البلخي ا حنوي،لغوي     ): ه
لبصرة،ودخل بغداد،و أقام ا مدة،وروى وصنف                                    أديب،من أهل بلح ،سكن ا

وكان أسن منه ،و مل يأخذ عن اخلليل              »سيبويه«ا، وكان معتزليا ،قرأ النحو على
  ) .1(» تفسري معاين القرآن « : له كتب منها 

149  

شاعر جاهلي، عرف باألعشى الكبري            ) :  م629ت(ن قيس ميمون باألعشى ،.2
  ) 2(»مية الالّ« : له ديوان أشهر قصائده .اجة العربب بصنقّس ، لُيأو أعشى قَ

«)2 (  
110 ،272  

من  . عامل أديب من أهل بغداد           ): م 1854-1802( اآللوسي،حممود شكري       . 3
ره     ثا املعاين       « : آ لتفسري،    » روح  ا لشمـول      «  يف  ا إىل      » نشوة  رحلته  وصف  يف 

  .  )3(استانبول 
284 ،417  

ـ 577ت  ( ،أبو الربكات عبد الرمحن             يابن األنبا ر.4  ذأخ    حنوي لغوي ،     ) : ه
نزهة اَأللباء يف       «   : ودرس يف بغداد من أهم آثاره               ، عن اجلواليقي وابن الشجري            

ء        با ألد ا يني                 « ، »   طبقات  لنحو ا بني  خلالف  ا ئل  مسا يف  إلنصاف  يني    -ا لبصر ا
  ) .4(»عربية أسرار ال«،» -والكوفيني

210 ،297  

عامل لغوي مصري،ولد يف القاهرة              ):   م 1977-1906: (   إبراهيم ، أنيس       .  5
م،توىلّ التدريس يف بعض املدارس الثانوية،رائد علم                          1930دخل دار العلوم سنة 

يث      حلد ا للّغة  منها        . ا ة  كثري ت  لفا مؤ ية        « : له  للّغو ا ت  ا ألصو ار    « ، » ا أسر من 
  )  5(» موسيقى الشعر »«هجات العربيةيف الل«،»داللة األلفاظ«،»اللّغة

203  

                                                
     هـ1404/  1ط/مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترمجة والنشر / معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر : عادل نويهض )  1

 . 210ص / 1م/ م 1984
 .  53ص  /املنجد يف األعالم )  2
 .  65ص  / املصدر نفسه)  3
 .  04ص /   املصدر نفسه)  4
 .     202- 201ص /  40ج/ م 1977-هـ1397/ جملة جممع اللّغة العربية  / يف تأبني املرحوم إبراهيم أنيس : علي النجدي ناصف )  5



   

 

ـ 875ت  (   محن يد عبد الر    عاليب ، أبو ز  الثّ .6 مفسر صويف جزائري،وفقيه          ) : ه
1(»اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن «:من كتبه .مالكي( .  

352  

ـ 430ت  (   عاليب،أبو منصور      الثّ  .  7 خ عباسي من             ) :  ه ّأديب ولغوي و مؤر
بور      نيسا ته  من مؤلّ   .  أهل  العصر             « : فا أهل  يف شعراء  اب      »  يتيمة الدهر  آلد ا يف 

  .)2(»كتاب األمثال « ، » فقه اللّغة « ،» لطائف املعارف« والتاريخ ،
113،114 ،142 ،150  

8  .        ـ 816(   داجلُرجاين، علي بن حمم متكلّم ، أشعري، و فيلسوف ، عرف           ): ه
ـ  الشريف     «  ب لسيد  من كتبه            » ا العربية  لفارسية و  ل  « : ،كتب با و له  » تعريفات   ا

رسالتان مشهورتان يف املنطق نقلهما إىل العربية                 »  الغرة    «  و»الدرة «: بالفارسية 
  . )3(املعروف بابن الشريف"ابنه حممد"

340 ،342 ،350 ،356 ،357 ،412 ،427  

ـ 392ت (   ابن جِين ، أبو الفتح عثمان          .  9 حنوي بصري، من أحذق أهل            ) : ه
له مؤلفات كثرية منها       . ريف،كان صديقا للمتنيب      األدب وأعلمهم بالنحو و التص            

كتاب  « ، » شرح ديوان املتنبي        « ، » املنصف  «  ، » اخلصائص»«رابسر صناعة اإلع«
  ) .4(»اللّمع يف النحو«،»التصريف

10 ،11 ،31،34،37،43،44،64،106،111 ،141  
142 ،150 ،196 ،239 ،247 ،248 ،249 ،252  

257 ،297 ،321 ،353 ،356 ،357 ،358  

ـ 398ت (   ، أبو نصر إمساعيل بن محاد            اجلوهري    .  10 لغوي من أصحاب     ) : ه
تاج اللّغة     «  أو   »  الصّحاح    «  : له عدة تصانيف منها      .  املعاجم ، علّم يف نيسابور         

  . )5(»ديوان األدب « رتبه على أواخر الكلم و على نسق » و صحاح العربية 
.  

356  

شاعر جاهلي    ):  اخر القرن السادس          ت أو   ( ائي،بن عبد اهللا الطائي         حامت الطّ    .11
  . )6(له ديوان شعري . اشتهر بشجاعته وسخائه وكرمه، ضرب املثل جبوده 

117  

حنوي مصري من أئمة        )  هـ646ت(ابن احلاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر.12
للّغويني و فقيه مالكي،ولد يف إسنا بصعيد مصر،علّم باجلامع األموي يف دمشق                             ا

ل  «  : من أهم كتبه    .  املقصد اجلليل     «  يف الصرف،     » الشافية    «  يف النحو ،و     »  كافية  ا
  ).7(يف أصول الفقه »خمتصر املنتهى«منظومة على العروض ،»يف علم اخلليل

138 ،297 ،315  

قرأ وتلقى كثريا من العلوم الشرعية و  : ) م1932-1856( محدأ ،احلمالوي. 13
فعين   م 1888ار العلوم سنة      األدبية عن أفاضل عصره ، نال إجازة التدريس من د        

ئية بوزارة املعارف ،كما امتهن مهنة احملاماة يف احملاكم                                     مدرسا باملدارس االبتدا

109،110،111،112،114،116 ،117 ،118  
119 ،120 ،122 ،135 ،145 ،146 ،148 ،150  
153 ،161 ،210 ،245 ،248 ،249 ،356 ،382  

422 ،427  

                                                
 .  191ص / املنجد يف األعالم )  1
 .  191ص /املنجد يف األعالم )  2
 .  199ص /  ر نفسهاملصد)  3
 .  06ص / املصدر نفسه )  4
 .  208ص /  املصدر نفسه)  5
 .  211ص /  املصدر نفسه)  6
 .  06ص /  املصدر نفسه)  7



   

 

لعاملية من األزهر                  بني تصانيفه     .  الشرعية،نال شهادة ا شذا العرف يف فن       « : من 
  .   )1(»الصرف 

ـ 754ت ( حممد بن يوسف    ين أبو عبد اهللا أثري الد، حيان األندلسي وأب .14  )ه
  ) . 2(»األندلس  تاريخاملقتبِس يف «له .من أقدم وأفضل مؤرخي األندلس 

73،80،81،86،98 ،267 ،331 ،340 ،342 ،345  
351 ،367 ،386 ،430  

، فارسي أقام يف بغداد ،أحد              )  م 956-871(   ابن درستويه ، عبد اهللا         .  15
كتاب  «  ،  » كتاب الكتاب      « :له .النحاة املشهورين ، تعلّم على ابن قُتيبة و املُبرد 

  ) .3(» الرد على ثعلب يف اختالف النحويني 
34  

ـ 321ت ( ابن دريد،أبو بكرحممد بن احلسن               . 16 وشاعر بغدادي      لغوي   ، )  ه
بقصيدته    ملقصورة     «  اشتهر  للّ      « و له  . » ا ا يف  ة  جلمهر ملعاجم       » غة ا ا هو أشهر  و 

   ) .4( »العني « القدمية بعد كتاب
356  

حنو   ( ،  ذو الرمة      . 17 لقب غَيالن بن عقبة ، شاعر أموي ، كان             ):  م 735ت 
حىت                             يف شعره  ذكرها  كثر من  حبب مية فأ غرم  ، أ لكوفة  لبصرة وا ا  يتردد على 

  . )5(»ديوان «له . عرف ا ، عاصر جرير والفرزدق 
112  

18 .   ـ 606ت (   ازي ، فخر الدين        الر إمام مفسر ،متكلّم ، و فيلسوف          ) :  ه
ملعتزلة                              ا ناضر   ، أشعريا فعيا  ملنقول،كان شا ا و ملعقول  ا بعلوم  فة  ملعر ا له . واسع 

بالتفسري   «  شهور امل  »  مفاتيح الغيب    « :عشرات املؤلفات بالعربية و الفارسية منها 
  ). 6(»معامل أصول الدين « ،»الكبري

28  

رشيد    . 19 حممد  ، 1ت (   رضا 35 ـ 4 : ه لبنان     )  يف  ين           ولد  لد ا ء  علما من   ،
أشهر آثاره      . اإلسالمي، صاحب جملّة املنار بالقاهرة ،و تلميذ الشيخ حممد عبده                       

  ) .7(»تفسري القرآن الكرمي « ،» جملّة املنار « 
269 ،296  

ـ  686ت  ( األسترباذي، حممد بن احلسن            الرضي  .  19 حنوي من أهل      :   ) ه
  .  )8(البن احلاجب »شرح الشافية«و»شرح الكافية «:اشتهر بكتابيه . أستراباذ 

 .  
  

11 ،18،40،44،45،46،46،65،106،109،110  
111 ،114 ،118 ،120 ،121 ،123 ،127 ،133  
134 ،141 ،152 ،160 ،161 ،162 ،168 ،194  

206 ،207 ،266 ،358 ،391 ،422  

ـ 502( الراغب األصفهاين ،احلُسني بن حممد  .20 إمام من حكماء العلماء          ):  ه
املفردات يف غريب القرآن            «  :  من آثاره     . اشتهر بالتفسري و اللّغة ، سكن بغداد           

71 ،268 ،270  

                                                
 .  14 -13ص /  شذا العرف يف فن الصرف: أمحد احلمالوي )  1
 .  07ص / املنجد يف األعالم )  2
 .  07ص /  املنجد يف األعالم)  3
 .  07ص /  نفسهاملصدر )  4
 .  257ص /  املصدر نفسه)  5
 .  259ص /  املصدر نفسه)  6
 .  264ص /  املصدر نفسه)  7
 . 264ص /  املصدر نفسه)  8



   

 

   ) .1(»حماضرات األدباء «،»جامع التفاسري«،»الذريعة إىل مكارم الشريعة«،»
ـ 538ت  (   زخمشري ،جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر               ال  .21 إمام عصره     ): ه

لبيان و التفسري              لنحو وا للّغة وا ولد يف زخمشر من قرى خوارزم،ورحل إىل                    ، يف ا
ماكن      أ ة  كتبه  . عد لترتيل           « : أشهر  ا ئق  حقا عن  لكشاف  لق    » ا ا تفسري  آن ـيف          ر

للّغة      «   لفائق   «  ، » أساس البالغة      » «  املفصل يف علم ا « يف غريب احلديث ،       »   ا
  ) . 2(»نوابغ الكلم « ،» أطواق الذّهب

  
  
  

23،30،42،70،77،79،87،94 ،137 ،142 ،143 
147 ،151 ،153 ،168 ،201 ،217 ،222 ،228 
229 ،235 ،238 ،239 ،267 ،269 ،286 ،287  
289 ،291 ،292 ،293 ،294 ،295 ،297 ،315  
316 ،317 ،319 ،321 ،322 ،323 ،325 ،326  
329 ،330 ،331 ،333 ،334 ،345 ،346 ،350  
364 ،365 ،366 ،367 ،370 ،371 ،374 ،375  
386 ،388 ،396 ،398 ،406 ،408 ،409 ،417  

418 ،419 ،424 ،426 ،426  

لدين            . 22 لزركشي،بدر ا ـ 794ت ( ا مصري،أصويل،مفسر           : ) ه فقيه شافعي 
يب    د ة       . أ لكثري ا نيفه  تصا ن             « : من  آ لقر ا علوم  يف  ن  لربها آن     « ، » ا لقر ا تفسري 
  ) . 3(»الديباج يف توضيح املنهاج« يف األصول،» البحر احمليط «،»العظيم

28 ،404  

ـ 316ت (   ابن السراج ،أبو بكر حممد            . 23 : حنوي بغدادي، من تالميذه            ): ه
الفارسي                         لسريايف والرماين و أبو علي  لزجاجي وأبو سعيد ا شرح كتاب   « : له . ا

  ) . 4(»كتاب األصول الكبري «،» سيبويه
170 ،246 ،247 ،248 ،249  

من أهل خوارزم        ) :   626ت  (  أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر السكّاكي ،. 24
م مة ، إمام يف العربية واملعاين و البيان و األدب و العروض و الشعر ، متكلّ                                 عالّ 

   . )5(»مفتاح العلوم «  :من أهم كتبه. فقيه يف شىت العلوم
357  

مساعيل      ابن سيده ، علي      . 25 ـ 458ت ( بن إ لغوي أندلسي،كان ضريرا          ): ه
األعظم        « : له . كأبيه   احمليط  حملُكَم و خلليل          »  ا  يف  وهو معجم سار فيه على ترتيب ا

  ).6(مجع فيه الكلمات حبسب املوضوعات»املخصص«،»العني «كتاب 
33  

ـ 1387ت ( سيد قطب،بن إبراهيم        .  26 كاتب عامل بالتفسري،من كبار          :    ) ه
ميني و األدباء يف مصر يف الثلث الثاين من القرن العشرين ،و من                          املفكرين اإلسال     

كتب يف                                و ، م ا هر أل ا ة  يد جر يف  عمل  ، يثة حلد ا مية  إلسال ا لنهضة  ا ء  ا شهد
الكتاب يف ست     «  ، » يف ظالل القرآن      «:من أهم كتبه » الثقافة«و »الرسالة«جمليت

  .   )7(»جملدات كبار 

22،26،27،28،46،78  

  250، 9حنوي ، عامل باألدب، ولد يف             :   ) م 979-897( احلسن   السريايف،أبو سعيد  .27

                                                
 . 260ص /  املصدر نفسه)  1
 . 280ص /  املنجد يف األعالم)  2
 . 278ص /  املصدر نفسه)  3
 .  08ص / املصدر نفسه)  4
 .  08ص / املصدر نفسه)  5
 . 09ص /  املصدر نفسه)  6
 .220-219ص / 1م /عادل نويهض معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر )  7



   

 

سرياف ،تفقّه يف عمان،وسكن بغداد، وتوىلّ نيابة القضاء،كان معتزليا ،أخذ علم                    
أخبار   « ، » شرح كتاب سيبويه    « : من كتبه   . العربية عن ابن دريد،و ابن السراج                  

لنحويني البصريني       بنه يوسف،         » اإلقناع     «    » ا ة ابن    شرح مقصور   « أكمله بعده ا
  ).1(»دريد
ـ 180ت  ( سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان            . 28 حنوي ولد يف البيضاء        : ) ه

قرب شرياز ،ونشأ يف البصرة  تعلّم على اخلليل،إمام مذهب البصريني وكتابه يف                            
   .) 2(شرحه ابن السراج والسّريايف والرماين»الكتاب« :النحو هو

8،38،39،106،107،111 ،114،117  ،119  
122 ،153 ،156 ،162 ،163 ،194 ،204 ،207  
208 ،238 ،250 ،299  ،301 ،303 ،304 ،305  
306 ،320 ،324 ،328 ،329 ،330 ،332 ،353 

355 ،337 ،401 ،423 ،428   

لسيوطي،جالل الدين عبد الرمحن               . 29 ـ 911(   ا عامل مشارك يف أنواع          ): ه
أ يتيما ،رحل بطلب العلم إىل مجيع البالد العربية                العلوم، ولد و تويفّ بالقاهرة ،نش

تفرغ                                عمره،و  من  األربعني  يف  س  لنا ا عن  نقطع  ا  ، لتدريس  با عمل   ، هلند  ا و 
للّفة و                 )  600( له حنو ستمائة   . للتأليف   لفقه و ا و ا حلديث  لتفسري وا ا كتاب يف 

بغية  «  فة اللّغة ،   يف فلس  » املزهر    « ، » الدر املنثور يف التفسري باملأثور       « :التاريخ منها
  .  )3(»الوعاة يف طبقات اللّغويني و النحاة 

34،36،37،40،41،42،44،46،107،116،117  
118 ،119 ،120 ،122 ،161 ،197 ،251 ،253  
254 ،255 ،299 ،300  ،321 ،343 ،355 ،401  

ـ 310ت ( الطّربي، أبو جعفر حممد بن جرير      . 30 مؤرح و مفسر ،و فقيه         :    ) ه
،حاول أن يكون له مذهب خاص  ولد يف آمل بطُربستان ،استوطن بغداد                          شافعي 

ا     يفّ  تو كتبه     . و هم  أ آن              « : من  لقر ا تفسري  يف  لبيان  ا مع  بتفسري    » جا ف  يعر
  .)4(الطّربي

267  

31.بيدة ، معمر بن املثىنعامل باللّغة والشعر من أهل البصرة        ):هـ210ت( أبو ع
  ا ،و كتابه          مجع الكثري من أخبار العرب و أنساا شعوبياملثالب    « م  كان خارجي «

» كتاب اخليل     « يف التفسري ،و      » جماز القرآن « : من كتبه. يطعن بأنساب العرب
  . )5(»نقائض جرير والفرزدق « و

142 ،143 ،200  ،352 ،373 ،426  

ـ 400ت  (   ري،أبو هالل احلسن      العسكَ .32 ، أديب وشاعر تعلّم على خاله           ) ه
لعسكري        ا يب أمحد  كتبه  .   أ لصناعتني     « : من  ا ب  لنثر      : كتا وا لنظم  مجهرة  «  ،  » ا

  . )6(»ديوان شعر « يف اللّغة ، » الفروق « ،» األمثال 
121  

ـ 1393ت  (   ابن عاشور ، حممد الطاهر بن عاشور              . 33 رئيس املفتني     ) :  ه
املالكيني بتونس ، و أحد كبار علمائها ، مفسر لغوي ، حنوي ، أديب، من دعاة                  

ج        ال ا ح  إلصال نس                      ا بتو يف  تو و تعلّم  و نشأ  و لد  و ، يين  لد ا و  عي  من  . تما

67 ،68،70،73 ،74،79،83،84،87،89 ،90 
91،92 ،93،95،98 ،99 ،135 ،136 ،137 ،139   

144  ،147 ،148 ،149 ،151 ،152 ،155، 156  
196 ،199 ،202 ،222 ،223 ،224 ،226 ،230 

232،236 ،237 ،239 ،269،272 ،287 ،288  

                                                
 . 320ص / املنجد يف األعالم )  1
 . 318ص /  املنجد يف األعالم)  2
 .  324ص /  املصدر نفسه)  3
 .  355ص /  املصدر نفسه)  4
 . 20ص /  املصدر نفسه)  5
 . 375ص /  ر نفسهاملصد)  6



   

 

جزءا صدر منها      )  30( يف تفسري القرآن يف ثالثني         »  التحرير والتنوير        « : تصانيفه  
  .)1(أجزاء ) 10(عشرة 

  

290 ،291 ،293 ،316 ،318 ،322 ،323 ،325  
326 ،327 ،331 ،332 ،334 ،335 ،336 ،337  
342 ،345 ،346 ،348 ،350 ،351 ،355 ،365 
367 ،369 ،372 ،373 ،385 ،386 ،387 ،388  
395 ،398 ،405، 407  ،409 ،416 ،420 ،426  

428 ،429 ،430  

عصفور     . 34 علي                  ابن  بن  حممد  بن  مؤمن  بن  علي  احلسن  بو  أ إلشبيلي ،   ا
أخذ العربية واألدب يف األندلس حىت متكّن من زمامها ، مث عرب                   ) : هـ669ت(

تويفّ                         حىت  فيها  البثا   ، تونس  يف  نزل  حىت  بينها  تنقّل  و  يقيا  فر إ بن     . إىل  ا ترك 
البديع يف    « ، » األزهار     «  :  د حياة حافلة بالنشاط اثارا علمية وافرة منها عصفور بع

  . )2(» املمتع يف التصريف«،» ةشرح املقدمة اجلز ولي

11،16،36،37،38،111،115،116 ،119 ،123  
246 ،247 ،248 ،249 ،251 ،252 ،253 ،254  

255 ،256  

عامل باألدب واللّغة          ): ـه 616ت( العكربي ،أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني.35
و القراءات والتفسري و الفرائض واحلديث و احلساب،أصله من عكربة ،و مولده                                  

ب القـرآن             «  : له تصـانيف منها    . ووفاته ببغداد        لتبيـان يف إعرا تفسري  « ، » ا
  . )3(»شرح ديوان املتنيب «،»القرآن 

86 ،194 ،196 ،201  ،291  ،331  

ـ 769ت (   د اهللا  ابن عقيل ، اء الدين عب           . 36 ئمة        ):   ه حنوي مصري من أ
لقض          ا حلقات  ة  تصدر  لنحا عصره               ـا لعلوم يف  لتدريس وا ا ته     . اء و أشهر مؤلفا

  ) .4(»شرح ألفية ابن مالك«
160 ،164  

،شاعر سوري ،تنعته الصحافة          ) م  1990-1912(   عمرو ، أبو ريشة       .  37
ر الكتب الوطنية يف       السورية بشاعر احلب، تقلّد عدة مناصب هامة منها  مدير لدا      

باألرجنتني،كان يتقن                            لدبلوماسي وزيرا مفوضا و سفريا  حلق بالسلك ا حلب، أ
ديوانه     «  : من مؤلفاته    . عدة لغات كما كان ميتاز بثقافة واسعة و آفاق فكرية رحبة       

لشعري     املسرحية حنو          » ا قار     « : ،كما كتب يف فن  لطوفان    »« ذي  حمكمة  « ، » ا
  .  )5(» الشعراء 

112  

3 8 .  لفر بو                            ا أ يلمي  لد ا ر منصو بن  هللا  ا عبد  بن  د  يا ز بن  حيي  ، ء ا
ـ 207ت ( زكريا    الكوفيني        ، ولد بالكوفة ودرس اللّغة والقرآن ا                  ): ه وهو أعلم 

بالنحو و اللّغة وفنون األدب، فقيه ،متكلّم ،عامل بأيام العرب وأخبارها،عارف                                   
  . )6(»معاين القرآن «:من آثاره.والطب بالنجوم

34  

                                                
 . 542ص /  2معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر م: عادل نويهض )  1
 .  05- 04ص / 1ج/ املمتع يف التصريف : ابن عصفور اإلشبيلي )  2
 .  307ص /  1م/ معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر : عادل نويهض )  3
 .  08ص /  1ج/ن عقيل شرح اب: ابن عقيل )  4
ميشال / 368ص / دار املعارف مبصر /  2ط/ مكتبة الدراسات األدبية / م 1950-1830األدب العريب املعاصر يف سوريا : سامي الكيايل )  5

 2000أكتوبر / ة الكويت جملة ثقافية مصورة تصدر شهريا عن وزارة اإلعالم بدول/  305العدد / جملة العريب –أعالم الشعر يف سوريا : خليل جحا 
 .  186ص 

 .730-729ص /  2م  املصدر السابق: عادل نويهض )  6



   

 

احل           . 39 بو  أ رس، فا بن  أمحد  ا يا      سني  كر ز 3ت (   بن  ـ 95 : ه كويف    ) ي  لغو
الصتاحب بن عباد له       و املذهب،علّم يف مهذان ،من تالميذه بديع الزمان اهلمذاين                     

ب   للّغة       « : كتا ا يف  مل  ،          » ا مهم  ي  جبد أ معجم  هو  فقه       « و يف  حيب  لصا ا
  ) .1(»مقاييس اللّغة «،»اللّغة

7،17،18،46 ،151 ،152 ،209 ،210 ،234 ،
235  

236 ،272، 292 ،323 ،327 ،332 ،350  

ولد يف كازرون        ) :  هـ817ت( حممد بن يعقوب جمد الدينالفريوزابادي ، .40
   . )2(»القاموس احمليط « : أشهر آثاره .قرب شرياز ، من أئمة اللّغة و األدب 

33  

حممد عبد اهللا            . 41 ـ 276ت ( ابن قتيبة ،أبو  ،أديب كبري ،ولد يف الكوفة              )  ه
» الشعر و الشعراء       «  :  ويل قضاء دينور زمنا  اشتهر مبؤلفاته منها               فقيه وحمدث ،     

  ).3(»كتاب املعارف«،»عيون األخبار «،»أدب الكاتب « 

37،82،110،113 ،114،115،116  ،117 ،118  
120 ،121 ،122 ،136 ،143 ،147 ،148 ،149 
154  ،225 ،295  ،317 ،321 ،352 ،386 ،387 

409 ،424 ،425  

ـ 671ت ( يب ،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري                القرط   .  42 من كبار   : ) ه
املفسرين، حمدث، من أهل قرطبة باألندلس،لـه تصانيف مفيدة تدلّ على كثرة                            

تفسري  «  طبع عشرون جزءا و يعرف بـ            »  جامع أحكام القرآن    « : منها.اطّالعه
  .)4(»القرطيب 

22،23،67،76،77،82،98 ،99 ،118 ،140  
143 ،149 ،150 ،151 ،153 ،217 ،218 ،220   
223 ،225 ،230 ،231  ،233 ،234 ،238 ،267  
268 ،272 ،284 ،287 ،288 ،289 ،290 ،294  
295  ،316 ،317 ،318 ،320 ،322 ،325 ،326  
327 ،329 ،331 ،334 ،335 ،337 ،340 ،341  
342 ،351 ،364 ،365 ،366 ،368 ،369 ،372  
373  ،374 ،375 ،385 ،408 ،417 ،425 ،426  

ـ 515ت (   ابن القطاع،أبو القاسم علي بن جعفر السعدي                 . 43 لغوي ولد     ): ه
  .) 5(»كتاب األفعال «:له.مصر يف صقلية وهجرها إىل

38،39 ،134 ،251  

44.املربجستاينّ ممثّل             ) :هـ285ت( اسد ، أبو العبحنوي ، تلميذ املازين و الس
من  . ثّل مذهب الكوفة ، علّم يف بغداد            مم » ثعلب « مذهب البصرة بالنحو وخصمه         

  .  )6(»املقتضب « ،»الكامل « : أهم مؤلفاته 
247 ،302 ،306 ،332 ،359  

حممد             . 45 أبو عبد اهللا  ـ 672ت ( ابن مالك ،  ولد يف جيان ، و تويف يف          : ) ه
و هي أرجوزة يف النحو           » الكافية الشافية       « : له . دمشق ، لغوي أندلسي مشهور           

  . )7(» شواهد التوضيح « ،»المية األفعال « ية ، وباأللف« خلّصها 

16 ،164 ،195 ،206 ،240 ،300 ،357 ،365  
401  

46.        م     ابن منظور، مجال الدكرد بن مـ 711ت (   ين حمم لغوي مصري،تولّى        ): ه
  . )8(»لسان العرب «:قضاء طرابلس الغرب،اشتهر مبعجمه

6،7،18،34،46،67 ،68،69،74،76،78 
79،80،82،84 ،85،88 ،89 ،92،93 ،94  

96،97 ،98 ،121 ،138 ،265 ،266 ،268 ،271  
284 ،285 ،286 ،288 ،290 ،292 ،293 ،294  
295 ،315 ،316 ،317 ،318 ،319 ،322 ،324  

                                                
 .  12ص / املنجد يف األعالم )  1
 .  424ص /  املصدر نفسه)  2
 .  12ص /  املنجد يف األعالم)  3
 .  479-478ص /  2م /معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر  : عادل نويهض )  4
 .  12ص / املنجد يف األعالم )  5
 . 519ص /  املصدر نفسه)  6
 .  13ص /  املصدر نفسه)  7
 .  15ص /  املصدر نفسه)  8



   

 

326 ،327 ،330 ،333 ،334 ،340 ،342 ،348  
350 ،351 ،365 ،368 ،369 ،370 ،409 ،410  

47.اج يف بغداد          لغوي):هـ338ت ( اس،أبو جعفرالنحمصري،تعلّم على الزج
   )1(»إعراب القرآن « :له مؤلفات يف اللّغةو التفسري حنو .علّم يف القاهرة

198  

48 .         لد ا يعيش،موفق  علي   ابن  بن  ـ 643ت (   ين  موصلي      ): ه  ، حليب  حنوي 
  . )2(»شرح التصريف امللوكي«للزخمشري و»شرح املفصل « : له.األصل

33 ،122 ،123  

  
  .عن  عاصم لكريم برواية حفص القرآن ا

  

  
v ،اشعي  األخفشهـ215ت(سعيد بن مسعدة البلخي ا : ( 
   2ج /م1985-هـ1/1405ط/عامل الكتب/عبد األمري حممد أمني الورد :دراسة وحتقيق /معاين القرآن.1
v  م1854-1802(اآللوسي،حممود شكري : ( 
 . 12ج / مصر  – الدمشقي إدارة الطباعة املنريية حملمد منري/ روح املعاين . 2
v  هـ577ت (ابن األنبا ري ،أبو الربكات عبد الرمحن : ( 
  2ج /د ت / د ط / دار الفكر /  -البصريني والكوفيني  –اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني . 3
v  محنيد عبد الرهـ875ت (الثّعاليب ، أبو ز : ( 
  2ج / د ت / د ط /املؤسسة الوطنية للكتاب/ عمار الطاليب : ق حتقي/ اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن . 4
v  هـ430ت (الثّعاليب،أبو منصور : ( 
 .  د ت /  2ط/مصطفى السقا و آخرون : حتقيق / فقه اللغة وأسرار العربية . 5
v  د الشريفهـ816(اجلُرجاين، علي بن حمم :( 
 . م  1995-هـ1416/ لبنان  –بريوت –دار الكتب العلمية / التعريفات . 6
v  أبو الفتح عثمان ، هـ392ت(ابن جِين: ( 
 .  1ج / د ت /  5ط / لبنان  -بريوت –دار الكتاب العريب / حممد علي النجار : حتقيق / اخلصائص . 7
 .  3ج /  2ج / م  2000/ القاهرة  –املكتبة العلمية / حممد علي النجار : حتقيق / اخلصائص . 8
  1ج/ م  1993-هـ1413/  2ط / دمشق –دار القلم/ حسن هنداوي :حتقيق / عراب سر صناعة اإل.9

إدارة     /  إبراهيم مصطفى، عبد اهللا أمني            :  حتقيق جلنة من األستاذين        /  شرح املنصف لكتاب التصريف         .  10
  . 1ج/ م 1954-هـ1373/  1ط / مصطفى البايب احلليب و أوالده مبصر / إحياء التراث القدمي 

                                                
 . 572ص /  املنجد يف األعالم)  1
  . 16ص /  املصدر نفسه)  2



   

 

حلموي          / ريف امللوكي    التص  . 11 لنعسان ا لصناعية         / حتقيق حممد سعيد بن مصطفى ا  مطبعة شركة التمدن ا
  .د ت /1ط/مصر
v  هـ646ت(ابن احلاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر : ( 
د ط   / لبنان    –بريوت     –ر اجليل   ا د /  األردن       -دار عمان     /  فخر صاحل سليمان قدارة        : حتقيق / األمايل . 12

  .1ج/ د ت 
v اد بن يوسف أبو حيين أبو عبد اهللا حممهـ754(ن األندلسي ،أثري الد: ( 
مؤسسة  / دار اجلنان       / بوران الضناوي و هديان الضناوي                 :  تقدمي و ضبط   / النهر املاد من البحر احمليط . 13

 .  2ج / م  1987-هـ1407/  1ط / الكتاب الثقافية 
v  يِه ،احلسنيالَوهـ370ت(ابن خ : ( 
لسبع وعللها             إع  .  14 ب القراءات ا لعثيمني        :  تقدمي و حتقيق     / را خلاجني     / عبد الرمحن بن سليمان ا   مكتبة ا

 .  1ج / م  1992-هـ1413 1ط/ القاهرة 
v  د،أبو بكرحممد بن احلسنيرهـ321ت(ابن د: ( 
 . 1ج /  3ط /مكتبة اخلاجني مبصر/ عبد السالم حممد هارون : حتقيق / االشتقاق. 15
v  ازيهـ606ت(، فخر الدين الر : ( 
 .م  1985/  1ط/ بريوت -دار العلم / بكري شيخ أمني : حتقيق / اية اإلجياز يف دراسة اإلعجاز . 16
v  د رشيدهـ1354ت(رضا ، حمم: ( 
 .  12ج / د ت /  2ط / لبنان -بريوت–دار املعرفة للطباعة و النشر / تفسري املنار . 17
v نيب األصفهاين ،احلُساغد الرهـ502( بن حمم: ( 
  د ت / د ط / لبنان  –بريوت –دار املعرفة / حممد سيد كيالين: حتقيق / املفردات يف غريب القرآن. 18
v  ينهـ794ت(الزركشي،بدر الد: (  
ج /د ت /  2ط /لبنان  –بريوت  –دار املعرفة / أبو الفضل إبراهيم : حتقيق / الربهان يف علوم القرآن . 19

  . 3ج/ 2
v هـ538ت (خمشري ،جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الز:( 
لكشاف   .  20 لعريب         / مصطفى حسني أمحد     :  ترتيب وضبط و تصحيح      / ا ا ب  لكتا   لبنان  –بريوت    –دار ا

  . 2ج / م  1986 هـ1406
  بريوت  –دار إحياء العلوم         / حممد عز الدين السعدي         : تقدمي ومراجعة وتعليق         /  املفصل يف علم اللّغة       .  21
 . م  1990-هـ1410 /1ط
v  اج ،أبو بكر حممدهـ316ت(ابن السر:( 
   3ج  1ج/م 1988-هـ1408/ 3ط/مؤسسة الرسالة /عبد احلسني الفتلي: حتقيق / األصول يف النحو. 22



   

 

v 626ت ( أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر ، السكّاكي : ( 
   . م1983-هـ1403/  1ط / لبنان –بريوت –دار الكتب العلمية / مفتاح العلوم . 23
v يميهـ200ت(ابن سالّم ، حيي بن سالّم بن تغلبة الت:( 
القرآن           .  24 لتصاريف يف تفسري  اشتبهت أمساؤه و تصرفت معانيه           ( ا الشركة    /  هند شليب :  حتقيق  ) / مما 

 . م  1980-هـ1400التونيسية للتوزيع 
v  ه ، علي بن إمساعيليدهـ458ت(ابن س :( 
لتراث العريب يف دار اآلفاق اجلديدة                        جلنة  :  حتقيق /  املخصص  .  25  منشورات دار اآلفاق اجلديدة              / إحياء ا

  .14ج/ بريوت
v  يه ، أبو بشر عمرو بن عثمانبويهـ180ت (س:( 
  . 4ج/ د ت/  1ط / بريوت  –دار اجليل / عبد السالم حممد هارون : حتقيق / الكتاب . 26
    1ج/ م1992-هـ1412/ القاهرة  –مكتبة اخلاجني / عبد السالم حممد هارون : حتقيق / الكتاب . 27
  3ج/ م1988-هـ1408/  3ط/القاهرة–مكتبة اخلاجني/عبد السالم حممد هارون:حتقيق / الكتاب.  28
v  د قطب،بن إبراهيمهـ1387ت(سي: ( 
 .  12ج /  4م/  م1990-هـ1410/  16ط / بريوت  –دار الشروق / يف ظالل القرآن . 29
v ي،جالليوطهـ911(الدين عبد الرمحن  الس:( 
حممد أمحد جاد اجلويل بك، حممد أبو الفضل إبراهيم                     :  شرح وضبط   / املزهر يف علوم اللّغة و أنواعها              .  30

    . 2ج / 1ج / م 1987-هـ1408/ بريوت –صيدا  –منشورات املكتبة املصرية / علي حممد البجاوي 
v 31 . دار البحوث العلمية        /  عبد العال سامل مكرم : و شرح  حتقيق/ مهع اهلوامع يف شرح مجيع اجلوامع  

  .  6ج /  1ج / م  1980-هـ1400الكويت   
د ت  /دط /دمشق–مطبوعات جممع اللغة العربية /حتقيق غازي خمتار طليمات/األشباه والنظائر يف النحو. 32
 . 2ج 
v  د بن جريرهـ310ت(الطّربي، أبو جعفر حمم : ( 
  16ج /م  1969/ مصر–دار املعارف/حممود حممد شاكر:حتقيق/ ويل آي القرآن جامع البيان عن تأ.33
v  عأبو هـ210ت(بيدة ، معمر بن املثىن(  : 
 .  1ج / د ت / د ط / القاهرة  –مكتبة اخلاجني / حممد فؤاد سزكني: تعليق / جماز القرآن . 34
v  هـ400ت (العسكَري،أبو هالل احلسن : ( 
أبو هاجر حممد سعيد بن       :  ختريج األحاديث        /  أمحد عبد السالم       :  بط وتنسيق   ض/  مجهرة األمثال       .  35

 .   1ج/ م  1988-هـ1408/  1ط / لبنان  –بريوت  –دار الكتب العلمية /سيبوين زغلول
v  هـ1393ت (ابن عاشور ، حممد الطاهر بن عاشور: ( 



   

 

  . 13ج /  10ج / تونس  -دار سحنون للنشر والتوزيع / التحرير والتنوير . 36
v  هـ669ت(ابن عصفور اإلشبيلي ، أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد بن علي : ( 
جلديدة                 /  فخر الدين قباوة        :  حتقيق  /  املمتع يف التصريف       .  37 آلفاق ا  3ط  / بريوت     –منشورات دار ا

  .  1 ج/ م 1978هـ 1398
v  كربي ،أبو البقاء عبد اهللا بن احلسنيهـ616ت(الع: ( 
م   1987 هـ 1472/  2ط / بريوت  –دار اجليل/ علي حممد البجاوي : حتقيق/ يف إعراب القرآن  التبيان. 38
  . 2ق
v  اء الدين عبد اهللا ، هـ769(ابن عقيل : ( 
 دار ابن زيدون للطباعة و النشر والتوزيع                    /  حممد عبد املنعم خفاجي: تعليق و شرح / شرح ابن عقيل . 39

 . 1ج / د ت / د ط / لبنان -بريوت
v  هـ395ت (ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن زكريا : ( 
ئلها و سنن العرب يف كالمها                      .  40 لعربية و مسا للّغة ا لصاحيب يف فقه ا عمر  :  حتقيق و ضبط وتقدمي      /  ا

  م1993-هـ1414/  1ط/ بريوت–مكتبة املعارف  /فاروق الطباع
v  د عبد اهللاهـ276ت(ابن قتيبة ،أبو حمم : ( 
   4ط / مصر   –مطبعة السعادة      /  حممد حمي الدين عبد احلميد         :  حتقيق وضبط وشرح     /  اتب  أدب الك     .  41

  . م1963 هـ1338
ـ 1398/  لبنان    –بريوت    –دار الكتب العلمية       /  أمحد صقر   :  حتقيق /  تفسري غريب القرآن        .  42 م  1978-ه

 ):هـ671ت(القرطيب ،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري 
  . 9ج / د ت /  2ط / أبو إسحاق إبراهيم اطفيش : حتقيق / القرآن  اجلامع ألحكام. 43

 ) : هـ515(ابن القطّاع،أبو القاسم علي بن جعفر السعدي 
  . 3ج / م  1983 -هـ1403/  1ط / عامل الكتب / األفعال . 44

عة دار الكتب املصرية          مطب /  أمحد حممد عبد الدامي         :  حتقيق و دراسة      / أبنية األمساء واألفعال و املصادر . 45
  .م  1999القاهرة 
v  ة ،أبو بكريهـ367(ابن القوط:( 
 .  م 2001-هـ1421/  3ط / القاهرة  –مكتبة اخلاجني / علي فودة : حتقيق / األفعال . 46
v  اسد ، أبو العبهـ285ت(املرب: ( 
 .  2ج / بريوت  –عامل الكتب / حممد عبد اخلالق عضيمة : حتقيق / املقتضب. 47
v  دهـ672ت(ابن مالك ، أبو عبد اهللا حمم : ( 
  .م  2000 -هـ1421/ بريوت  –املكتبة العصرية / األلفية . 48



   

 

هجر للطباعة والنشر والتوزيع            /  عبد الرمحن السيد ، حممد بدوي املختون               :  حتقيق  /  شرح التسهيل    .  49
  . 4ج /  2ج /   1ج / م  1990-هـ1410/  1ط نواإلعال
v  ،اسهـ338ت (أبو جعفر النح: ( 
 . 2ج / م  1988-هـ1409/  3ط / زهري غازي زاهر : حتقيق / إعراب القرآن . 50
v  هـ 553ت (النيسابوري ، حممود بن أيب احلسن : ( 
لبيان عن معاين القرآن              .  51  1ط / دار الغرب اإلسالمي         / حنيف بن حسن القاسي     : دراسة و حتقيق     / إجياز ا

 . 1م / م1995
v  ين ابن هشام ، أبوهـ761ت(حممد عبد اهللا مجال الد:( 

ألعاريب           . 52 ا كتب  عن  للّبيب  ا حلميد         : حتقيق  / مغين  ا عبد  ين  لد ا حمي  ية      / حممد  لعصر ا ملكتبة  صيدا  –ا
  . 2ج /  1ج / م  1991-هـ1411/بريوت

 5ط  / لبنان  -بريوت   –دار اجليل     / حممد حمي الدين عبد احلميد   :حتقيق / أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك. 53
 . 2ج/ م  1979-هـ1399

v  ين بن عليهـ643ت(ابن يعيش،موفّق الد(  : 
  .    7ج /د ت / د ط / بريوت –عامل الكتب / شرح املفصل . 54

  

  
v  أبو مغلي ، مسيح : 
 .م 1987-هـ1407/ 1ط/األردن–عمان -دار جدالوي للنشر والتوزيع/ يف فقه اللّغة وقضايا العربية .55

v  األمسر ، راجي : 
 .   1993/  1ط/ بريوت   -دار الكتب العلمية/ املعجم املفصل يف علم الصرف . 56
v  م629ت(األعشى ،ميمون بن قيس: ( 
 1ط / لبنان   -بريوت   -دارالكتب العلمية       /  مهدي حممد ناصر الدين       : شرح وتقدمي    / ديوان األعشى الكبري         .  57

  .م  1987 هـ1407
v  داألنطاكي حمم : 
  1ج / د ت /  4ط / بريوت –دار الشروق العريب /بية و حنوها وصرفها احمليط يف أصوات العر. 58
v  أنيس إبراهيم : 



   

 

  . م1994/  7ط/ القاهرة –مكتبة األجنلو املصرية / من أسرار اللّغة . 59
v باحاذق ، عمر حممد عمر: 

6 يوسف                   .  0 ة  ر ب سو حا ر يف  ية  ز عجا إل ا لة  ال لد م      –ا لسال ا ث           /  -عليه  ا للتر ن  مو ملأ ا ر  ا   1ط / د
  .م 1997هـ1417
v  دالبستاين ، حمم : 
  . م1989 -هـ1409/  1ط/ دار البالغة و النشر و التوزيع / دراسات فنية يف قصص القرآن . 61
v  بكري ، عبد الكرمي : 
لتوزيع           )/ دراسة داللية لألفعال الواردة فيه                 (  الزمن يف القرآن الكرمي            .  62   القاهرة     –دار الفجر للنشر و ا
 م1999/  2ط
v ش، الطّيب البكّو : 
  .   م1973/ تونس / القرمادي: تقدمي صاحل / التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث. 63
v  ارتوامة ، عبد اجلب : 
ديوان املطبوعات اجلامعية )/دراسات يف النحو العريب(زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنه وتوجيهاته. 64

 م  1994/ اجلزائر
v ادس (د اهللا الطائي حامت الطّائي،بن عبت أواخر القرن الس: ( 
  القاهرة  –مطبعة املدين / د ت / د ط / عادل سليمان مجال : دراسة و حتقيق / ديوان حامت الطائي . 65
v  احلديثي ، خدجية : 
 . م1965-هـ1385/  1ط/  بغداد  –منشورات مكتبة النهضة / أبنية الصرف يف كتاب سيبويه . 66
v  ان ، متّامحس : 
   .م 1998-هـ1418/  3ط/ القاهرة  –عامل الكتب/ اللّغة العربية معناها و مبناها . 67
v  حسن،عباس : 
 .  2ج -9ط /  3ج-8ط / القاهرة  -دار املعارف/ النحو الوايف . 68

v اين ، أمحدحس  : 
  م 1993/ اجلزائر  –بن عكنون  -ديوان املطبوعات اجلامعية/ املكون الداليل للفعل يف اللّسان العريب . 69
v  م 1932-1856(احلمالوي، أمحد: ( 
لعصرية      / حممد أمحد قاسم    : حتقيق / يف فن الصرف       شذا العرف    . 70 ـ 1421/ 1ط / بريوت   -صيدا –املكتبة ا  ه

  .م2000
v  خليل،حلمي : 
  . م1999/ اإلسكندرية  –دار املعرفة اجلامعية / مقدمة لدراسة علم اللّغة . 71



   

 

v  داخلويل ، حمم: 
  . م1983/ لبنان  –مكتبة احلياة / علم اللّغة النظري  معجم. 72
v  دد حممداود ، حمم: 
دار غريب للطباعة )/دراسة ألفعال احلركة يف العربية املعاصرة يف إطار املناهج احلديثة (الداللة واحلركة . 73

  .  م  2000/ القاهرة  –والنشر  والتوزيع 
v ، مةم735ت حنو (ذو الر: ( 
ـ 1337    كمربيج    –مطبعة الكلّية   /  كارليل هنرى هيس مكارتين : تصحيح ونتقيح/ي الرمة ديوان ذ. 74  ه

  .م 1919
v  ين علياجحي ، شرف الدالر : 
  . م  2002/ األزاريطة –دار املعرفة اجلامعية /يف علم اللّغة عند العرب و رأي علم اللّغة احلديث.75
v  اجحي،عبدهالر : 
 . دت / دط / اإلسكندرية  –ملعرفة اجلامعية دار ا/التطبيق الصريف. 76
v  د بن احلسنضي األسترباذي، حممهـ 686ت (الر: ( 
حممد نور احلسن،حممد الزفزاف،حممد حمي الدين  :حتقيق جمموعة من األساتذة /شرح شافية ابن احلاجب. 77

   . 2ج/  1ج/ م 1982-هـ1402/ لبنان  –بيوت -دار الكتب العلمية/ عبد احلميد 
  .  2ج/ لبنان -بريوت-دار الكتب العلمية/ شرح الكافية يف النحو البن احلاجب . 78
v  رانيا ، سامل الصرايرة : 
  )دراسة يف بنية الكلمة العربية          (صراع األمناط اللّغوية بني النظريات اللّغوية احلديثة و الدراسات العربية .79

 . م  2002/  1ط/ األردن  –عمان –دار الشروق للنشر و التوزيع 
v  د عليالسراج ، حمم : 
 .م  1983-هـ1413/  1ط/ دار الفكر / خري الدين مشس باشا : حتقيق / اللباب يف قواعد اللّغة و األدب . 80

v  امرائي، إبراهيمالس : 
 .م 1966-هـ1386/ بغداد –مطبعة العايف / الفعل زمانه و أبنيته . 81
v  سلّوم ، تامر : 
  . 1983/  1ط / سوريا  –دار احلوار للنشر والتوزيع / و اجلمال يف النقد العريب نظرية اللّغة . 82
v  ريايف،أبو سعيد احلسنم979-897(الس: ( 
هـ  1403/ 1ط  / دمشق   –دار الفكر     /  عبد املنعم فائز      :  دراسة و حتقيق     / يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه       .  83

  م  1983
v  د قطب،بن إبراهيمهـ1387ت(سي: ( 
  .م  1993/  13ط / دار الشروق / الفين يف القرآن  التصوير. 84



   

 

v  شالش ، هاشم طه : 
 .  م1971/ النجف األشرف  -مطبعة اآلداب/ أوزان الفعل ومعانيها . 85
v  مسان ، أبو أوس إبراهيمالش: 

8 مه                    . 6 و لز و  يته  تعد مي  لكر ا ن  آ لقر ا يف  لفعل  لنشر                 /  ا ا و عة  للطبا لسالسل  ا ت  ا ذ تصميم  و  طبع 
  .م 1986-هـ 1406/الكويت

v  د إبراهيمعبادة ، حمم : 
 . د ت /د ط /جالل خرى وشركاؤه –اإلسكندرية –منشأة املعارف/ أمساء اجلموع يف القرآن الكرمي 87
v  اب ، رمضانعبد التو : 
 . م  1994 -هـ1414/  1ط / القاهرة  –مكتب اخلاجني / دراسات و تعليقات يف اللّغة . 88
v  د حميين عبد احلميد ، حممالد : 
  . م  1958/  3ط/ مصر –املكتبة التجارية الكربى / دروس يف التصريف . 89
v  بن عزوز ، زبدة: 
دراسة إفرادية حتليلية وتركيبية             / دراسة املشتقّات العربية وآثارها البالغية يف املعلّقات العشر اجلاهلية                           .  90

 . م  1989/ اجلزائر  –املؤسسة الوطنية للكتاب 
v خمتار  عمر ، أمحد: 
  م1997-هـ1417/  1ط / القاهرة  –عامل الكتب)/دراسة يف البنية و الداللة ( أمساء اهللا احلسىن . 91
v  م  1990-1912(عمرو ، أبو ريشة: ( 
   .م  1971/ 1ط/ بريوت –دار العودة / 1م/ ريشة  أبو وعمر :ديوان. 92
v الفاخري ، صاحل سليم  : 
 .  م  1996/ القاهرة  –عصمى للنشر والتوزيع / املشتقّاتتصريف األفعال و املصادر و . 93
v  الفقى، صبحي إبراهيم : 
دار قباء للطباعة والنشر )/ دراسة تطبيقية على السور املكية (علم اللّغة النصي بني النظرية و التطبيق . 94

 .  2ج / م  2000 -هـ1421/  1ط /والتوزيع  القاهرة 

v  ينقباوة ، فخر الد : 
  .م  1971-هـ1391/  1ط/ دار األصمعي حبلب/ ابن عصفور والتصريف  .95

v  . هـ671ت(القرطيب ،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري(: 
  2 م /م1998-هـ1418/ 1ط/عامل الكتب/عبد العال سامل مكرم:حتقيق/الشواهد الشعرية يف تفسري القرطيب. 96
v  قلقيلة ، عبده عبد العزيز: 
 .   د ت / د ط / القاهرة  –الفكر العريب دار /لغويات. 97



   

 

v الكيايل ، سامي : 
مصر  –دار املعارف/ مكتبة الدراسات األدبية ) /  1950 -1850(األدب العريب املعاصر يف سوريا . 98
  . 2ط
v املتويلّ صربي: 
القاهرة  -دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع)/أصول البناء وقوانني التحليل (علم الصرف العريب . 99

  م 2002
v  املخزومي ، مهدي : 

 م  1986-هـ1406/  2ط/ لبنان –بريوت  -دار الرائد العريب)/ نقد و توجيه ( يف النحو العريب .100
v  املنصور،ومسية : 

 م 1984-هـ1404/  1ط/ جامعة الكويت–مطبوعات اجلامعة / أبنية املصدر يف الشعر اجلاهلي. 101
v  خنلة ، حممود أمحد: 

102. م  1981/ بريوت  –دار النهضة العربية / لغة القرآن يف جزء عم .  
v  ياقوت ، حممود سليمان: 

  م  1995/ اإلسكندرية  –دار املعرفة اجلامعية / الصرف التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي . 103
  

  
v  بيار غريو : 

  . م 1986/  1ط/ بريوت  –منشورات عويرات / أنطوان أبو زيد : ترمجة / علم الداللة . 104

v  ستيفن أوملان : 
  . م  1988/ القاهرة  –مكتبة الشباب / كمال بشر : ترمجة / دور الكلمة يف اللّغة . 105
v  النسون و ماييه: 

   .م  1982/  2ط/ بريوت  –دار العلم للماليني/حممد مندور: ترمجة/منهج البحث يف األدب واللّغة . 106

  
  

v اد اجلوهري ، أبو نصر إهـ398ت(مساعيل بن مح( : 
  4ج / 4ط/دار العلم للماليني/أمحد عبد الغفور عطّار: حتقيق )/ تاريخ اللّغة وصحاح العربية (الصحاح.107



   

 

v  خمشري ،جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمرهـ538ت (الز:( 
  .د ت /د ط /لبنان–بريوت– دار املعرفة للطباعة و النشر/عبد الرحيم حممود : حتقيق / أساس البالغة . 108
v  هـ395ت (ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن زكريا : ( 

  .  6ج/  3ج /  1ج / م1981-هـ3/1402ط/عبد السالم حممد هارون:حتقيق/معجم مقاييس اللّغة.109
للّغة   . 110 ا حتقيق      / جممل  و  اسة  ن         : در حملسن سلطا ا عبد  بن  لة     / زهري  لرسا ا 1/   2ط / مؤسسة  4 0 ـ 6  ه
  6ج/ 3ج/1ج/م1986

v  د بن يعقوبين حممهـ817ت(الفريوزابادي ،جمد الد( : 
v 111.       مؤسسة   –حممد عبد الرمحن املرعشلي دار إحياء التراث العريب                     :  إعداد وتقدمي       /  القاموس احمليط

 . 1ج/ م 1997-هـ 1417/ 1ط /لبنان –بريوت–التاريخ العريب
v  عادل نويهض: 

مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترمجة / عصر احلاضر معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت ال. 112
 .  2م/ 1م/  م1984 -هـ1404/  1ط/والنشر 
إبراهيم مصطفى ، أمحد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، حممد علي : إخراج / املعجم الوسيط .113

  .  1ج/ م 1960-هـ1380/ مطبعة مصر / عبد السالم هارون : إشراف الطبع / النجار 
  . م  1991/  17ط /  31ط / دار املشرق بريوت / املنجد يف اللّغة و األعالم .114

v  مكرد بن مين حممهـ711ت(ابن منظور، مجال الد:( 
عبدأ علي    :  إشراف    /  ذيب املكتب الثقايف لتحقيق الكتب           ) /  ذيب لسان العرب ( لسان اللّسان . 115
  .  2ج/  1ج/ م 1993 -هـ1413/  1ط/ لبنان –بريوت –دار   الكتب العلمية / مهنا 
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ج-ث-ت-ب-أ ........:............................................................................................................:مة مقد  

  29 -  06..:...........................................................................................................................: مدخل 
  06...........:  .........:.........................................................تعريف التصريف لغة واصطالحا

  08........:  .......:...............................................................................لقدماءالتصريف عند ا

  12..........:..................................................................................: التصريف عند احملدثني 
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  48 -30 .....:.......................................................):دراسة نظرية ( أبنية األفعال اردة  :املبحث األول 
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  105-49 ...........................................................: )دراسة تطبيقية (أبنية األفعال اردة : املبحث الثّاين 
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 127...........:..........:................)حتليلية  –دراسة احصائية ( أبنية األفعال املزيدة : أوال 
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  245: ......................................) دراسة نظرية (أبنية االسم من حيث التجرد والزيادة: أوال
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  380-357 ...........:..................................  )تطبيقية  –دراسة نظرية( أبنية اسم الفاعل :املبحث األول 
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 412.................................. :.........:.........)أبنيته  –صوغه- مفهومه(اسم التفضيل: أوال 
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   437-432:........................................................................................................: ....................................خامتة 
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  439.:....................................................................................:................................النبوية فهرس األحاديث 
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  441..........:............................................................................:...............................................فهرس األعالم 
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