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الملخص

هـذا البحـث محاولـة علميـة تتجلـى مالمحـُه 
لي  فـي االهتمـام واالعتنـاء بالجانب الصرفـي والدال
االسـتعمال  فـي  وثيـق  ترابـط  مـن  بينهمـا  لمـا  معـًا 
المعانـي  يحقـق  بمـا  التراكيـب  داخـل  اللغـوي 
الصحيحـة المتوخـاة مـن اسـتعمال هـذه الصيغـة 

دون تلـك فيهـا .
للمفردة  العربية  في  الصيغ  تنوع  كثرة  وتتجلى 
التنوع  لــهــذا  ــمــالزم  ال لــي  الــدال بالتنوع  ــدة  ــواح ال
بين  اللفظي، وهو ما َسّهل لها حسن االختيار من 
ميدان  وأفــضــل   ، الصيغ  لهذه  الهائل  الكم  هــذا 
هو  دقًة  مراتبه  أعلى  في  االختيار  هذا  فيه  ى 

ّ
يتجل

العربية  أصــول  على  حافظ  الــذي  الكريم  الــقــرآن 
تها عبر الزمن وال سيما الجانب الصرفي،  واستعماال
وسورة نوح -عليه السالم- إحدى هذه الميادين 
الرحبة التي َضّمت بين آياتها صيغًا وأبنية اسمية 
الت مختلفة وما يندرج تحتها من  وفعلية ذات دال
الدقيقة في  الت  الدال الصيغ ذات  كثيرة من  أنوع 

االستعمال اللغوي .
وبالوقوف على هذه الصيغ المتعددة نستطيع 
هذا  فــي  الدقيقة  لــيــة  الــدال الــفــروق  على  الــوقــوف 
لية  الدال الفروق  هذه  اّتضحت  وقد  االستعمال، 
المباركة في استعمال االسم دون  السورة  في هذه 
الفعل أو على الضّد من ذلك ، أو العدول من اسم 

ة إلى الكثرة 
ّ
الفاعل إلى المبالغة، او من جمع القل

وغيرها، وكل ذلك بحسب ما يقتضيه السياق في 
الصورة  كمال  ال مناسبًا  يراه  بما  الصيغ  استعمال 
لهذا  ذهــنــه  ــوقــد  وُت المتلقي  ُتثير  الــتــي  لــيــة  الــدال

االسلوب البديع.

* * *
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Abstract:
This research is a scientific attempt whose 

features are manifested in the interest and 
care of the morphological and semantic as-
pects together، as they are closely related in 
the linguistic use within the structure so as 
to prove the correct meaning required from 
using this form، not the other one. The great 
number of the variety of forms is manifested 
in Arabic for the single word to the semantic 
variety connected with literal variety repre-
sented by forms that facilitate the good choice 
amongst all these enormous amount of these 
forms.

The best field in which this choice is re-
flected in the highest degree of accuracy is 
the Holly Qur’an، which has preserved the 
origins of Arabic and its uses over the time; 
especially the morphological aspect. Noah 
)Peace be Upon Him( sura is one of these 
vast fields that contains nominal and ver-
bal structures that has different meanings as 
well as what many types of forms fall un-
der them that have accurate meanings in the 
linguistic use.

By understanding these different forms، 
we can understand the accurate seman-
tic distinctions in this use. These semantic 
distinctions were clear in this blessing surat 
)Noah – Peace be Upon Him(، by its use of 
the noun instead of the verb، or changing 
the use of present participle to exaggerated 
form and vice versa. All these usages are 
according to what the context involves in 
using the forms to what has been suitable to 
complete the semantic way which creates 
provocation to the audience and show him 
this wonderful style.

* * *
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المقدمة

الصالة  وأفــضــل   ، العالمين  رب  هلل  الحمد 
المبعوث رحمة  التسليم على أشرف الخلق  وأتم 

للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
كثيرة  أما بعد؛ فقد امتازت العربية بخصائص 
من دون سواها من اللغات العالمية، ذكرها الُعلماء 
ية من انسجام ألصواتها، وكثرة  في مصنفاتهم اللغو
وكثرة  اساليبها،  وتعدد  تراكيبها،  واتساع  الفاظها، 
المعاني  جميع  استوعبت  التي  وصيغها  أبنيتها 
أّي  في  العربي  االنسان  ببال  تخطر  أْن  تكاد  التي 
واألبنية في  الصيغ   هذه 

ُ
تأل ولم  األزمنة،  زمان من 

العربية شيئًا من طواعيتها لهذا المعنى.
كان علم الصرف هو السبيل إلى الوصول  ولما 
أشــرف  مــن  العلماء  عــّده  فقد  الصيغ،  تلك  إلــى 
هو  بل  المتباينة،  المعاني  إبــراز  في  وأدقها  العلوم 
على  بالتقديم  واألحــرى  عندهم  الِعلَمين  أشــرف 
لفاظ ذات  النحو؛ ألّن األخير يقوم عليه في تخّير األ
به  اهتموا  فقد  وعليه  للمعاني.  المناسبة  الصيغ 
سسه وقوانينه التي ضّمتها 

ُ
كبيرًا فوضعوا أ اهتمامًا 

االســم  ــوال  أحـ تتبعوا  فقد  المختلفة،  مؤلفاتهم 
وتصغيره  وجــمــعــه،  إفــــراده  و ومعتله،  صحيحه 
ومشتقاته،  وانـــواعـــه،  الــفــعــل  ــوال  ــ وأحـ وغــيــرهــا، 

والمصدر وتعّدده وغيرها من أبواب هذا العلم.
والقرآن  العربية  علوم  بين  الصلة  كانت  ولما 
الكريم صلة وثقى ال يمكن انفصالها فقد ُوِضَعْت 
إدراك  و معناه  لفهم  فنونها  بمختلف  العلوم  هذه 
تــنــال شــرفــهــا مــن شــرف  الــعــلــوم  أّن  حــقــائــقــه، إذ 
ميدانها الذي تتعلق به، وهل هناك ميدان أشرف 
ولفظًا  صوتًا  العربية  هذه  َفَسَمت  اهلل؟  كتاب  من 
فاجتهد  بسّموه،  وأسلوبًا  وتركيبًا  وصيغًة  ومعنًى 
العلماء االجالء في دراسته والكشف عن أسراره، 
حفظت  التي  المؤلفات  من  ضخمًا  تراثًا  رثونا  وأو

صولها.
ُ
قواعد هذه اللغة وأرست أ

التي  العلوم  جملة  من  الصرف  علم  كان  ولما 
خدمت القرآن الكريم زاد شأنه بين العلماء فراحوا 
صوله ومفرداته فيه، لبيان سّر اعجازه 

ُ
يبحثون عن أ

مفرداته  اختيار  دقــة  في  يكمن  والــذي  الصّرفي، 
بين  لما  التراكيب  تليق بمعنى  على صيغ معينة 
في  نجده  وثيق  ارتباط  من  لة  والدال الصرف  علم 
جعل  مما  التراكيب  هذه  داخــل  الصيغ  بات 

ّ
تقل

لية  الدال الصورة  رسم  في  اآلخر  ُيعّضد  منهما  كاّل 
نوح  ســـورة  اخــتــرت  فقد  وعليه  الــلــغــوي.  للنص 
لية  الدال الــصــورة  هــذه  لبيان   - الــســالم  عليه   -
المتمثلة باستمراره في، الدعوة واستمرار قومه في 

العناد وعبادة االوثان. 
يكون  أْن  البحث  طبيعة  اقتضت  فقد  وعليه 
تقسميه على مبحثين، تسبقهما مقدمة وتمهيد ، 
وكان التمهيد في ذكر مادة )صرف( لغة واصطالحًا 
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وميدانه وأهميته للعلوم األخرى.
وتناولـت فـي المبحـث االول: الصيـغ الفعليـة 
حيـث ذكـرت فيـه أقسـام الفعـل مـن حيـث الزمـن 
والمجهـول  للمعلـوم  والبنـاء  يـادة،  والز والتجـّرد   ،
لـة خاصـة بـه مـن  كل نـوع منهـا علـى دال لـة  ، ودال

دون سـواه.
الصيغ  فيه  تناولت  فقد  الثاني  المبحث  أّمــا 
ــفــاعــل واســم  كــاســم ال األســمــيــة مــن مــشــتــقــات: 
والمصدر   ، وغيرها  المبالغة،  وصيغ  المفعول، 
السالم  بــنــوعــيــه  والــجــمــع   ، المختلفة  ــواعــه  ــأن ب

والتكسير وغيرها.
أهم  فيها  ذكــرت  بخاتمة  البحث  ختمت  ثم 
بقائمة  اتبعتها  ثم   ، إليها  توصلُت  التي  نتائجه 

مصادره ومراجعه.
وختامًا فإّن هذا البحث محاولة مني في بيان 
الصورة  ايــضــاح  فــي  العربي  الــصــرف  علم  أهمية 
ما  لية ألعلى نص لغوي، فإن أصبت وذلك  الدال
فعذري  أخطأت  إن  و  ، ة  والِمّنَ الحمُد  فلله  أرجو 
المولى  نعم  إنــه  و القصد،  راء  و من  واهلل  بشٌر،  أني 

ونعم النصير.
مِهيد	  الّتَ
الّصرُف لغة:	 

عبيد:  ــو  أب )قـــال  الــلــغــة(،  )مقاييس  فــي  جــاء 
ي  ُسّمِ إّنما  و فيه،  والزيادة  تزييُنُه  الكالم،  صرف 
استماعه  إلى  األسماع  َصَرَف  ّيَن  ُز إذا  ؛ألنه  بذلك 
ُصُروف،  والجمع  صرٌف،  الدهر:  لحدث  يقال  و  ،

بهم 
ّ
وُسّمي بذلك ؛ ألنه يتصرف بالناس، اي: يقل

يرّددهم()١( و
الشيء عن وجهه  رّد  رف  )الّصَ وفي)المحكم( 
ف الشيء،  َصَرفه َيصِرفه َصَرفًا َفانَصرف، ...، وَصّرَ
أعمله في غير وجه كأنه يصرفه من وجٍه إلى وجٍه()٢( 
من  يل  والتحو التغيير  معنى  على   

َّ
يــدل فالصرف 

وجه إلى آخر.
:

ً
الّصرُف اصطالحا

األصــول  الحروف  تأتي  أن  )هــو  جني:  ابــن  قــال 
فتتصرف فيها بزيادة حرف أو تحريف بضرب من 

ضروب التغيير، فذلك هو التصريف فيها()3(.
وعّرفه الجرجاني بقوله: )هو ان تصّرف الكلمة 
ومــعــان  مختلفة  ألــفــاظ  مــنــهــا  فــتــتــولــد  ــمــفــردة  ال
واختالفها  المعاني  تــفــاوت  فجعل  مــتــفــاوتــة()٤( 
لفالظ  األ هــذه  تكون  حتى  لفاظ  اال لتوليد  سببًا 
المعاني فهو عبارة عن  من الصرف، فإن لم تتغير 
أبنية جامدة ليست من موضوع الّصرف)5(. لذلك 
المتمكنة،  األســمــاء  هــي  الــصــرف  مـــادة  كــانــت 

)١( مقاييس اللغة 3٤3/3 )صرف(.
 ١8٩/٩ الــعــرب  لــســان  يــنــظــر:   ،30٢/8 كــم  الــمــحــا  )٢(

)صرف(.
)3( التصريف الملوكي، ٢-3، ينظر: شرح الشافية ١/١، 

يه ٢5. كتاب سيبو وأبنية الصرف في 
)٤( المفتاح في الصرف ٢6.

)5( ينظر: الممتع الكبير 35/١،وتصريف األسماء واالفعال 
١5، والمستقصى في علم التصريف ٤0.
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واألفعال المتصّرفة)١(.
العربية  اللغة  مواضيع  اهم  من  الصرف  وعلم 
لفاظ التي تخضع لصيغ  فهو يمّدها بالكثير من األ
متعددة مما ُييسر لها التعبير عن مختلف المعاني 
كثر من صورة أو هيئة لفظية، مما زادها غنًى في  با
واختصارًا  التعبير  على  وقــدرة   ، والصيغ  لفاظ  اال
بالمصدر  جئت  الــحــدث  أردت  فــإن  األداء،  فــي 
إن أردت الفاعل مع الحدث  رْب( ، و

َ
فتقول )الّض

إن أردت  ارب( ، و
َ

جئت باسم الفاعل فتقول )الّض
الحدث  مــع  الــحــدث  عليه  وقــع  ــذي  ال المفعول 
تــكــرار  أردت  إن  و  ، ــُروب(  ــَمـــضـ )الـ ــقــول  ت نــفــســه 
 ، او )َضــُروب(  اب(  الحدث جئت به على )َضـــّرَ
تقول  الحدث  فيها  حدث  التي  لــة  اآل أردت  إن  و
فيه  وقع  الذي  المكان  اسم  أردت  إن  و )ِمْضَرب( 

الحدث تقول )َمْضَرب( وهكذا)٢(.
على  أدلة  لفاظ  اال أن  )اعلم  يعيش:  ابن  يقول 
إّنما اعتنوا بها واصلحوها،  المعاني وقوالب لها، و
المعنى  كــان  ولــمــا  ــة،  ل ــدال ال فــي  أذهـــب  لتكون 
كمعنى المضّي، والحال  كثيرة،  يكون في أحوال 
وغيرها  والــمــفــعــولــيــة،  والــفــاعــلــيــة  واالســتــقــبــال، 
منها  حال  كل  على  لة  الدال الى  الحاجة  وكانت 
ماّسة، لم يكن ُبّد من لفظ خاص يدل على ذلك 
يف، واختالف  المعنى بعينه؛ فلهذا وجب التصر

وأبنية   .١6٤/١ المفصل  وشــرح   ،8 المنصف  ينظر:   )١(
يه ٢6. كتاب سيبو الصرف في 

)٢( ينظر: المنصف ١/3-٤.

ذلــك،  ونحو  والتغيير  والنقص  يــادة  بــالــز االبنية 
 لفظ على المعنى المراد، نحو: َضَرب، 

ُ
كّل ليدل 

َمْضُرٌب،  َضــاِرٌب،  َتْضِرب،  ال  اْضــِرْب،  َيْضِرُب، 
على نحو ما تقدم()3( فكل لفظ له )معنى لغوي 
وهو ما يفهم من مادة تركيبه، ومعنى صيغي، وهو 
ما يفهم من هيئته، أي: حركاته وسكناته وترتيب 
 

ُّ
يدل الــذي  الّصوغ  من  اسم  الصيغة  ألن  حروفه، 
على التَصّرف في الهيئة ال في المادة، فالمفهوم 
في  التأديب  آلــة  استعمال  )ضــرب(  حــروف  من 
في  الفعل  ذلك  وقوع  هيئته  ومن  له،  قابل  محل 
وتذكيره  إليه،  المسند  وتوحيد  الماضي،  الزمان 

وغير ذلك()٤(.
تــدل  الــتــي  المختلفة  الــمــعــانــي  عــن  وفــضــاًل 
 

ُ
ُتعّد نفسه  الوقت  في  فهي  الصيغ،  هــذه  عليها 
استعماالت  بين  والتمييز  الفصل  أدوات  من  أداة 
الدكتور تمام  يقول  كيب،  الترا هذه الصيغ داخل 
بوجود  جــدًا  محظوظة  العربية  )واللغة  حــســان: 
هذه الصيغ الصرفية، ألن هذه الصيغ تصلح ألن 
الحدود  عن  الكشف  أدوات  من  أداة  تستخدم 
لغات  معظم  يشكو  و السياق،  في  الكلمات  بين 
الذي  االســاس،  هذا  مثل  وجــود  عدم  من  العالم 
في  والــبــاحــثــون  الكلمات،  تــحــدد  ان  بــه  يمكن 
ُيــعــانــون  عليهم،  جــديــدة   ، لغاتهم  غــيــر  لــغــات 

)3( شرح الملوكي ٩5-٩6، ينظر: المزهر١/٢٧5-٢٧6.
)٤( الكليات )للكفوي( ٩٩٤.
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التعب والمشقة اللذين يجدونهما في سبيل هذا 
الممكنة  الوسائل  كل  إلــى  فيعمدون  التحديد 
القصُر  يظهر  و الــغــرض،  ــذا  ه فــي  يستخدمونها 
اتخاذ  فأما  واضــحــًا،  استخدامها  فــي  والعسف 
الحدود  خلق  أدوات  من  أداة  الصرفية  الصيغة 
العربية  للغة  فمّيزة  السياق،  في  الكلمات  بين 

يات ميزاتها التي تفاخر بها()١(. كبر من 
للمتكلم  عنه  استغناء  ال  علم  الصرف  فعلم 
خلف  يسعى  الــذي  باحثها  عن  فضاًل  بالعربية 
ُدررها ولطائفها في  يبحث عن  أسرارها وكنوزها و
)وهذا  جني:  ابن  يقول  وعليه  المتعددة،  زواياها 
يف- يحتاج إليه  القبيل من العلم -أعني التصر
 

ُ
أشــّد إليه  بهم  و حاجة،  أّتــم  العربية  أهــل  جميع 
كالم  صول 

ُ
أ ُتعرف  وبه  العربية،  ميزان  ألنه  ؛  فاقة 

الى  يوصل  وال  عليه،  الداخلة  الزوائد  من  العرب 
اللغة  من  جزٌء   

ُ
ُيؤخذ وقد  به،   

ّ
إال االشتقاق  معرفة 

طريق  من   
ّ

إال ذلك  الى  يوصل  وال  بالقياس،  كبير 
من  المضارع  إّن  قولهم:  نحو  وذلــك  يف،  التصر
أال  العين،  بضم  َيــْفــُعــل  على   

ّ
إال يــجــيء  ال  َفــُعــل 

َيْكَرُم بفتح  َكُرَم  انسانًا يقول:  ترى أنك لو سمعت 
لكالم  تـــارك  بــأنــه  لقضيت  الــمــضــارع،  مــن  ــراء  الـ

العرب()٢(.

)١( مناهج البحث في اللغة ١٧6.
)٢( المنصف ٢/١.

المبحث األول	 
الصيغ الفعلية	 

زمان، وذلك الزمان   على معنى و
ّ

الفعل: )ما دل
وهــذا  مستقبل()3(  ــا  إّمـ و حــاضــر  ــا  إّمـ و مـــاٍض  إّمـــا 
والمحدثون)٤(  القدماء  عليه  يتفق  كاد  التعريف 

كانت بصيغ مختلفة. إن  و
والفعل بحسب تعريفه ينقسم على ثالثة أقسام 
إلى ماض وحاضر ومستقبل؛ألن  الزمن  من حيث 
 

َّ
)من البديهي أن ُيعِرَب الفعل عن الزمان،وأن يدل
على أقسام هذا الزمان ودقائقه، وذلك بصيغ وأبنية 

وتراكيب معروفة()5(.
رحمه  السامرائي-  ابراهيم  الدكتور  ناقش  وقد 
اهلل- مسألة تقسيم الفعل بالنسبة للزمن القائم على 
اعتمدها  والتي  عنه  تفصح  التي  صيغه  أو  بنيته 
إلى  ص 

ُ
وَخل الفعل،  هذا  زمن  تحديد  في  القدماء 

بصيغه،  الزمان  على  يفصح  ال  العربي  الفعل  )أن 
إنما يتحصل الزمان من بناء الجملة فقد تشتمل  و
في  الــزمــان  تقرير  على  الفعل  تعين  يـــادات  ز على 

حدود واضحة()6(.
السامرائي-  االســتــاذ  الــيــه  الـــذي ذهــب  وهـــذا 
رحمه اهلل - قد أوضحه ابن القيم- رحمه اهلل- من 

)3( االصول في النحو ١/38.
)٤( ينظر: االيضاح )للزجاجي(5٢، والمفصل 3١٩، وابنية 

يه 3٧٧، والنحو الوافي ١/٤6. كتاب سيبو الصرف في 
)5( الفعل زمان وابنيته ٢3.
)6( الفعل زمانه وأبنيته ٢٤.
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أّنَ مراد المتكلم ال يتوقف على استعمال  إذ  قبل 
استعمال  على  يتوقف  وانما  صيغة  دون  صيغة 
أو تلك  القرائن المختلفة المحيطة بهذه الصيغة 
وتتنوع  التراكيب  تختلف  بها  اذ  مــراده  لتحقيق 

الت هذه الصيغ)١(. دال
والفعل يدل على التجدد والحدوث؛ ألنه مقيد 
بالزمن وهو متغير، يقول عبد القاهر الجرجاني:)وأّما 
المعنى  تجّدد  يقتضي  أّنه  على  فموضوعه  الفعل 
يٌدها  المثبت به شيئا بعد شيء،....، فاذا قلت:)ز
منه  يقع  االنطالق  أّن  زعمت  فقد  ينطلُق(  ذا  هو 
يه()٢(؛ ألّنَ كل )ما  ُيَزّجِ جزءًافجزءا، وجعلته يزاوله و

ر ُمشعر بالتجدد()3(. كان زمانيًا فهو متغير، والتغّيُ
العربي  الكالم  في  أساسيًا  ركنًا  الفعل   

ُ
يــعــّد و

التراكيب  فــي  عنه  االستغناء  يمكن  ال  بحيث 
ردت  و وقد  والتجّدد،  التغّير  حدوث  على  الدالة 
نوح  سورة  في  الزمنيه  بتقسيماتها  الثالثة  االفعال 

تها. ال كثيرة، سنذكرها ودال بمواطن 
أ. الفعل الماضي:وهو)الدال على اقتران حدث 
أْن  إال  الفتح،  على  مبني  وهو  زمانك،  قبل  بزمان 
يعترضه ما يوجب سكونه أو ضّمه()٤( واألصل في 

)١( ينظر:بدائع الفوائد ١3١٤/٤.
يني(  )للقزو ــضــاح  االي ينظر:   ،١٧٤ االعــجــاز  ئـــل  دال  )٢(

.١١3/٢
)3( نهاية االيجاز 80.

والنحو   ،٢0٧/٤ المفصل  شرح  ينظر:   ،3١٩ المفصل   )٤(
الوافي ١/٤6.

الفعل هو الماضي وال يمكن صرفه عن  لة هذا  دال
ذلك،  على  تــدل  بقرينة  اال  الزمنية  لة  الدال هــذه 

ٱٻٻٻ   ﴿ تــعــالــى  قــولــه  ومـــن ذلـــك 
جاء  إّنما  )و عاشور:  ابن  قال  ٻپپ﴾)5( 
تحقيق  على  للتنبيه  الماضي  بصيغة  ردهــم  فــأو
 

ُّ
وقوع ذلك اإليراد واال فقرنية قوله: يوم القيامة تدل
أّنه لم يقع في الماضي()6( وهذا على سبيل  على 
الكريم  الــقــرآن  فــي  كثيرة  أمثلة   وهــنــاك  المثال، 

والكالم العربي.
ينقسم على  والزيادة  التجرد  والفعل من حيث 
في  ردا  و قد  النوعين  وكــال  ومزيد،  قسمين:مجرد 

هذه السورة.
أحرفُه  كانت  فعل  هو )كل  المجرد:  الماضي  أ. 
األصلية ثالثة ال يسقط أحدها في تصريف الفعل 

إال لّعلة تصريفية()٧(.
ــمــجــرد عــلــى ستة  ــي ال ــثــالث ــنــيــة الــفــعــل ال وأب
و)َفَعَل  َيْفِعُل(  و)َفَعَل  َيْفُعُل(  وهي:)َفَعَل  أبــواب، 
َيْفِعُل(  َيْفَعُل( و)َفِعَل  َيْفُعُل( و)َفِعَل  َيْفَعُل( و)َفُعَل 
والمضموم العين في الماضي ال يكون إال الزمًا، أما 

مفتوحه ومكسوره فيأتيان متعديان والزمان)8(.

)5( هود ٩8.
ير ٢٩/١56. )6( التحرير والتنو

يه 3٧8. كتاب سيبو )٧( أبنية الصرف في 
في  الصرف  وابنية   ،٤5-38 الملوكي  شــرح  ينظر:   )8(

يه 388-3٧8. كتاب سيبو
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ثمانية  فــي  المجرد  الماضي  الفعل  رد  و وقــد 
يــمــة، وســأذكــرهــا مرتبة  ــورة الــكــر ــس مــواطــن مــن ال

رودها في أول ذكر لها فيها وهي: بحسب و
 

ُ
يقصد به )القول ١. قال: من باب )َفَعَل َيْفُعُل( و
تامًا  اللسان  به  قــال  لفٍظ  أي:)كــل  ــطــق()١(  الــّنُ من 
فــي هذه  رد  و قــد  الفعل  نــاقــصــًا()٢(، وهــذا  أو  كــان 
السورة في ستة مواضع. خمسٍة منها لنوح - عليه 

تي: كاال السالم- وواحٍد لقومه وهي 
أ. قال تعالى: ﴿کککگگ گ﴾)3(.

ۇ   ڭ  ﴿ۓڭڭڭ  ــالـــى:  ــعـ تـ ــال  ــ قـ ب. 
ۇ﴾)٤(.

ی  ی  ی  تعالى:﴿ی  قــــال  ج. 
جئحئ﴾)5(.

ڳ  ڳ  تعالى:﴿گگگڳ  ــال  ق د. 
ڳڱ ڱ ڱڱںں﴾)6(

ہہ  تعالى:﴿ۀہہ  قـــــال  هــــــ. 
ھھھھ ےےۓۓ﴾)٧(.

ۇئۇئ  وئوئ  تعالى:﴿ائەئەئ  ــال  قـ د. 
ۆئۆئ ۈئ﴾)8(.

)١( مقاييس اللغة 42/5 )قول(.
)2( المحكم 561/6 )قول(.

))( نوح 2
)4( نوح5

)5( نوح 10
)6( نوح 21

))( نوح )2
))( نوح 26.

وفي تعدد هذا الفعل بصيغة الماضي هو بيان 
تيان  )واإل القضية  هذه  في  ين  ر المتحاو لمواقف 
لحكاية  ين  بتلو بقصته،  الِعبرة  من  مهمات  على 

أقواله وأقوال قومه()٩(.
نجد  السابق  الترتيب  هذا  من  األولى  اآلية  ففي 
فُه 

ّ
كل أّنَ الفعل )قال( قد حكى معنى االنذار الذي 

أْن  مر 
ُ
أ ــُه)  أّن أي  لقومه،  به  وتعالى-  سبحانه  اهلل- 

يقول فقال، تنبيهًا على مبادرة نوح إلنذار قومه في 
حين بلوغ الوحي إليه من اهلل بأن ُينذر قومه()١0(.

كان فيها  وفي الثانية حكى معنى الشكاية فقد 
ما  بحاله  أعلم  وهو  تعالى  له  كيًا  وحا ربه  )مناجيًا 
تلك  في  والقال  القيل  من  قومه  بين  و بينه  جرى 
مهلة  بعد  ربه  )مراجعته  فجعل  الطوال()١١(  المدد 
مستفادة من قوله )لياًل ونهارًا( بمنزلة المراجعة في 

ين()١٢(. ر المقام الواحد بين المتحاو
ــى طـــلـــب  ــ ــن ــ ــع ــ ــى م ــ ــكـ ــ ــة حـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ وفـــــــــي الـ
السالفة  ذنوبكم  من  المغفرة  وُه 

ُ
االستغفار،أي:)سل

لهم  ُدّرَ  إذا)استغفروا  اإليمان()١3(؛ألنهم  بإخالص 
أحب  هــو  ومــا  يسرهم  مــا  فقدم  الدنيا،  فــي  الـــرزق 

اليهم()١٤(.

)9( التحرير والتنوير 5/29)1.
)10( التحرير والتنوير 29/))1.

)11( ارشاد العقل السليم 9/)).
)12( التحرير والتنوير 29/)19.

))1( الجامع ألحكام القران )01/1).
)14( البحر المحيط 2/10)2.
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من  والــيــأس  التذمر  معنى  حكى  الرابعة  وفــي 
عصوه  وأنهم  تعالى  اهلل  الــى  شكاهم  فقد)  قومه، 
و)تأخير  االيمان()١(  من  به  أمرهم  فيما  يتبعوه  ولم 
ــي دعـــوت قــومــي لياًل  هــذا بعد قــولــه) قــال رب إن
مــنــهــم؛ألّن هــذا حكاية  التذمر  فــي  ارتــقــاء  ــهــارًا(  ون
بقوله:  اليهم  الموعظة  تقديم  بعد  حصلعصيانهم 
ــى قــولــه)ُســُبــاًل  ال ــــدرارا  الــســمــاء عليكم م )يــرســل 

فجاجًا(()٢(.
وفي الخامسة حكى معنى العناد واإلصرار على 
السالم-لهم  -عليه  نــوح  دعــوة  على  رّدًا  الكفر، 
باإليمان والمواعظ والنصائح التي قدمها لهم، قال 
تباعهم،أوقالوا:أي  ُكبراؤهم أل أبو حيان: ) وقالوا: أي 
 ، تترُكّنَ ال   : ــذُرّنَ ــ ت ال  لبعض،  بعضهم  جميعهم 
فــي جميع  آلــهــتــكــم، أي: أصــنــامــكــم، وهـــو عـــام 
وّدٌ  وهو  أصناِمِهم،  كابِر  أ بعَد  وا  ُخّصُ ثّم  أصنامهم، 

وما ُعطف عليه()3(.
وفي السادسة حكى معنى الهالك واالستئصال 
اّتباِعهم  من  َيِئس  حين  عليهم  بالدعاء  المتمثل 
بقوله  شكايته  بعد  الدعوة)حصلت  هذه  وأّنَ  له، 

)إنهم عصوني(()٤(.
 على ما حدث في الزمن 

َّ
فالفعل )قال( وان دل

 على 
َّ

أّنه دل إال  يون،  اللغو كما ذكر ذلك  الماضي 

)1( الجامع ألحكام القران )06/1).
)2( التحريروالتنوير 29/ 206.
))( البحر المحيط 5/10)2.

)4( التحرير والتنوير 29/ )21.

رة بين اثنين فكان  معاٍن متلونةبتلون طرق المحاو
دل  ثــم  العقاب،  يستوجب  ــذي  ال االنـــذار  مــبــدؤه 
على   

َّ
دل ثم  المخالفة،  بــدء  عند  الشكوى  على 

معنى طلب االستغفار للرجوع عن هذه المخالفة 
 

َّ
دل ثــم  ُيـــفـــرُح،  و ــســّرُ  ُي مــا  تقديم  مــع  المعصية  أو 
على  اإلصــرار  بسبب  واليأس،  التذّمر  معنى  على 
والتي  األصــنــام،  عبادة  باّتباع  والعناد  المعاصي 
الدعاء  لة  بدال واستئصالهم  كهم  هال كان  بسببها 

عليهم.
يقصد  و ــِعـــُل(  ــْفـ َيـ ــَل  ــَعـ ــاب)َفـ بـ مـــن  جــــاء:   .2
ــفــعــل فـــي هــذه  ــذا ال رد هــ ــد و ــ تــــيــــان)5( وق ــه: اإل ــ ب
ــد فــقــط فــي قــولــه تعالى: ــورة فــي مــوطــن واحـ ــس  ال
ے﴾)6(أي:  ے  ھ  ھھھ  ہہ  ۀہہ   ﴿
) الوقت الذي عينه اهلل لحلول العذاب بكم إن  إّنَ
اُنُه باستمراركم على  لم تعبدوه ولم تطيعوه اذا جاء إّبَ
فيكون  ساعتئٍذ،...،  االيمان  ينفعكم  ال  الشرك 
ــقــواه()٧(.  وت اهلل  بعبادة  التعجيل  على  حــّثــًا  هــذا 
العذاب  اتيان  اخبار  على   

َّ
َدل إن  و فالفعل)جاء( 

العذاب  وقوع   على صدق 
ّ

َدل ه  أّنَ إال  الماضي  في 
عند الشرك وعمل المعاصي في المستقبل.

يقصد  و َيـــْفـــُعـــُل(،  بـــاب)َفـــَعـــَل  مــن  ــا:  دعــ  .3
يكون  وكــالم  بصوت  إليك  الــشــيء  ُتميَل  بـــه)ان 

)5( ينظر: الصحاح 42/1، ولسان العرب 51/1 )جيأ(
)6( نوح 4.

))( التحرير والتنوير 191/29.
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رد هذا الفعل في ثالث آيات وهي: منك()١(وقد و
أ.قال تعالى:﴿ۓڭ ڭڭ ڭۇ ۇ﴾)٢(.

ۉ  ۉ  ﴿ۅۅ  تــعــالــى:  قــال  ب. 
ائ  ائ  ىى  ې  ې  ېې 

ەئەئ﴾)3(.
ۈئ  ۆئۆئ  ۇئۇئ  تعالى:﴿وئ  قوله  ج. 

ۈئ ېئ ېئېئ ىئىئ﴾)٤(.
الفعل بصيغة  اآليات قد جاء  في جميع هذه 
عن  فــضــال  مختلفة  الت  لـــدال وذلـــك  الــمــاضــي 
لة  للدال جــاء  األولــى  اآليــة  ففي  بالوقوع،  االخــبــار 
غير  مــن  بها  ــَف  ِ

ّ
ــل ُك التي  الــدعــوة  مواصلة  على 

بـ)الليل  مظروفًا  الفعل  فجاء  سرًا  فتور  أو  تهاون 
الــذي  ــوقــت  ال كــان)يــتــرصــد  ــه  أّنـ ــنــهــار( أي:  وال
في  منهم  دعوته  فهم  الى  أقرب  فيه  يتوسمأّنهم 
غيره من أوقات النشاط وهي أوقات النهار، ومن 
راحِة البال وهي أوقات الليل()5(. أوقات الُهدّوِ و
لــة على  ــة الــثــانــيــة جـــاء الــفــعــل لــلــدال وفـــي اآليـ
بااليمان  لهم  المغفرة  حصول  وهو  الدعوة  سبب 
ف  ِ

ّ
ُكل السالم- فيما  باهلل وعبادته وطاعته -عليه 

والتقوى  العبادة  إلى  دعاهم  الرازي:)إّنما  قال  به، 

)١( مقاييس اللغة ٢٧٩/٢ )دعو(
)٢( نوح5

)3( نوح ).
)٤( نوح )، 9.

)5( التحرير والتنوير 194/29.

والطاعة)6( ألجل أن ُيغفر لهم، فإّن المقصود األول 
إّنما طلبت  هو حصول المغفرة، وأما الطاعة فهي 
لما  ولــذلــك  المغفرة،  تحصيل  إلــى  بها  ليتوسل 
أمرهم بالعبادة قال:)يغفر لكم من ذنوبكم(،...()٧(.
لــة على  ــة الــثــالــثــة جـــاء الــفــعــل لــلــدال وفـــي اآليـ
إلــى قبولها  أقــرب  الــدعــوة ســرًا؛ألنــهــا  عــدم قبولهم 
بهم،  ــطــف 

ُّ
الــل مــن  فيها  لما  بدايتها  فــي  عندهم 

من  منهم  وجــد  لما  المجاهرة  ــى  إل عنها  فــعــدل 
قلت:  الزمخشري:)فإن  قــال  الشديد،  االعـــراض 
ثم  جهارًا،  دعاهم  ثّم  ونــهــارًا،  لياًل  دعاهم  أنه  ذكر 
ثالث  تكون  أن  فيجب  والعلن،  ر  الّسِ في  دعاهم 
دعوات مختلفات حتى يصبح العطف قلت: قد 
يامر  الــذي  يفعل  كما  والسالم  الصالة  عليه  فعل 
ينهى عن المنكر: في االبتداء باالهون  بالمعروف و
والترقي في األشّد فاألشد، فافتتجبالمناصحة في 
تؤثر  لم  فلما  بالمجاهرة،  ى  َثّنَ يقبلوا  لم  فلما  ّر،  الّسِ
ث بالجمع بين االسرار واالعالن،...؛ ألن الِجهار 

ّ
ثل

أغلظ من االسرار، والجمع بين األمرين، أغلظ من 
إفراد أحدهما()8(.

 على تنوع حاالت الدعوة )فجهر 
ّ

فهذا الفعل دل
حين يكون الجهر أجدى مثل مجامع العامة، وأشّر 
في  عليهم  قومهم  لــوم  متّجنبيَن  يظنهم  للذين 

)6( يقصد قوله تعالى:يقصد قوله تعالى:﴿ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ سورة نوح )-4.

)٧( مفاتيح الغيب 0)/651.
)8( الكشاف 619/4.
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التصدي لسماع دعوته()١(.
به  يقصد  و يــْفــَعــُل(  ــَل  ــَع )َف بــاب  مــن  جعل:   .4
ُه 

ُ
التصيير، جاء في)الصحاح( و)جعلُت كذا أْجعل

ره()٢(، وقد  ًا، أي صّيَ َجْعاًلوَمْجَعاًل، وجعلُه اهلل نبّيَ
رد هذا الفعل في هذه السورة ثالثة مواطن، وهي: و
ې  ۉ  ۉ  ۅ  تعالى:﴿ۅ  أ.قــولــه 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ەئ ەئ﴾)3(.
ڃڃڃ  تعالى:﴿ڄڄ  ب.قـــولـــه 

ڃ چ﴾)٤(.
ج.قوله تعالى:﴿ڈ ڈ ژژ ڑ﴾)5(

بمعنى)صير()6(؛ألنُه  اآليات  فـ)جعل( في هذه 
)األصــابــع  رد  أو األولـــى  ــة  اآلي ففي  مفعولين  نصب 
هــا باعتبار  بــيــان ســّدِ ــامــل لــإلشــبــاع فــي  بــدل األن
كأنهم سّدوها بجملتها ال بأنامها فحسب  الذات 
متوقفة  ليست  هنا  فالمبالغة  المعتاد()٧(  هو  كما 
فقط  ــامــل  األن مــن   

ً
بـــدال ــع  االصــاب استعمال  على 

صّيروا  إنما  و الدعوة)8(،  سماع  عدم  على  لة  للدال

)١( التحرير والتنوير 29/)19.
)٢( الصحاح 1656/4، ينظر: المحكم 1/)2) )جعل(.

)3( نوح ).

)٤( نوح 16.

)5( نوح 19.
)6( ينظر: البحر المحيط 1/))1، والمفردات في غريب 

القران )19)جعل(
)٧( ارشاد العقل السليم 1/)5.

)8( ينظر: الكشاف 1/)11.

ذن بذاتها 
ُ
هذه األصابع بمثابة األنامل التي تسد األ

جميعا وليس جزًء منها.
كــانــت فــي معرض  ــان فقد  ي ــر ــتــان األخ ــا اآلي أم
قــدرة اهلل-  الــســالم- على  ــوح- عليه  ن ل  اســتــدال
ية  سبحانه وتعالى- في خلق هذه األجرام السماو
استمالة  أجل  من  الخالئق  عّمت  التي  وفائدتها 
قلوبهم إلى قبول الدعوة بعد إعراضهم عنها، ففي 
ر) القمر نورًا إيماًء إلى أّن ضوء القمر ليس  الثانية صّيَ
إنما يستضئ بانعكاس  من ذاته، فان القمر مظلم و
وجهه،....،  من  يستقبلها  ما  على  الشمس  أشعة 
وبــعــكــس ذلـــك ُجــعــلــت الــشــمــس ســـراجـــًا؛ ألنها 
ُملتهبًة وأنوارها ذاتية فيها صادرة منها إلى األرض 
وُتلمُع  البيت  تمأل  السراج  أنــوار  مثل  القمر،  إلى  و
االشياء  من  البيت  في  مما  ونحوها  الفضة  أوانــي 

المقابلة()٩(.
وفي اآلية الثالثة صّير األرض)مبسوطة تتقلبون 
بساطة()١0(إشارة  على  الرجل  َيتقلُب  كما  عليها 
ية  إلى )جميع النعم التي تحصل للناس من تسو

سطح االرض مثل الحرث والزرع()١١(.
يقصد  و ــُل(  ــُعـ ــْفـ َيـ ــَل  ــَعـ ــاب)َفـ بـ خــلــق:مــن   .5
قبل  َقــّدرَتــُه  اذا  ــم،  األدي خلقُت  ُيقال:  به)التقدير: 
رد هذا الفعل في آيتين فقط وهما: القطع()١٢( وقد و

)٩( التحرير والتنوير 204/29.
)١0( الكشاف 621/4، ينظر: فتح القدير 5/)5).

)١١( التحرير والتنوير 205/29.
)١٢( الصحاح 0/4)14 )خلق(.
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.
أ. قوله تعالى﴿ٹ ٹ ٹ﴾)١(

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  تعالى﴿ڤڤ  قــولــه  ب. 
ڦ ڄ﴾)٢(.

واالرض  والسموات  السالم-  آدم-عليه  خلق 
 

ّ
أسبق من- خلق قوم نوح -عليه السالم- وما هم اال
جزء من هذا الخلق الذي قّدره اهلل- سبحانه تعالى 
-وعندما أنكر قومه دعوته إلى توحيد اهلل -سبحانه 
بهم   

ُ
سيحّل الــذي  العقاب  يخشوا  ولــم  وتعالى- 

آخر  أسلوب  لجأإلى  موقفهم،  على  إصــرارهــم  مع 
وهو تعظم اهلل- سبحانه وتعالى- فيما خلق فبدأ 
لــى  حــاإٍل مــن  انتقلوا  وكــيــف  انفسهم  خلق  بــذكــر 
)األطــوار  ؛ألن  عليه  هم  ما  على  وصلوا  أن  لى  حاإٍل
فإّنَ تطور  الخالق وعلمه وقدرته،  ٌةعلى حكمة 

َّ
دال

إلى طور  الجنين  إلى طور  النطفة  الخلق من طور 
األشد  بلوغ  طور  إلى  با  الّصِ طور  طفاًلإلى  خروجه 
الحياة،  على  الموت  الشيخوخة،وطور  طور  إلى 
ذلك  كل  الموت،  بعد  االجساد  على  البلى  وطور 
الخالق من  فهو دليٌل على تمكن  واحدة  والــذاُت 
كيفيات الخلق والتبديل في األطوار، وهم يدركون 
بأن  فكانوا محقوقين  الذهن،  التفات  بأدنى  ذلك 
؛ألن  وتوقععقابه  اهلل  عظمة  معرفة  إلى  به  يتوصلوا 

لة على ذلك قائمة بأنفسهم()3(. الدال

)١( نوح 14.
)٢( نوح ١5.

ير ٢0١/٢٩. )3( التحرير والتنو

ل على عظمة  ثم بعد ذلك انتقل الى االستدال
من  حولهم  العالم  في  وتعالى-ما  -سبحانه  اهلل 
وما  السماء  وهــي  أال  والحكمة  الــقــدرة  عجائب 
فهو  َقَدَر على هذا  الذي  أّن  تعلموا  فيها، اي:)ألم 
فوق  بعضها  طباقًا  ومعنى  ُيعبد!  أْن  يجب  الذي 

بعض()٤(.
 الفعل)خلق( على مراحل 

ّ
  ففي اآلية األولى دل

سبقتها  التي  من  مرحلة  كل  وايجاد  البشر  ين  تكو
من  العلقة  ــد  ــ وأوج الــتــراب  مــن  النطفة  ــأوجــد  ف
وأوجــد  الحياة،  بعد  الموت  وأوجــد  النطفة،...، 

الحياة بعد الموت وهكذا.
 على كيفية الخلق المتطابق 

ّ
وفي اآلية الثانية دل

الذي يعلوا بعضه على بعض بما فيها من أجرام، 
ژ  تعالى﴿ژ  قال  االنسان  من  خلقا  أعظم  وهو 

ڑ ڑ ک ککک گ گ گ﴾)5(.
به.  يقصد  و َيْفِعُل(  باب)َفَعَل  من  عصى:   .6
العصيان )خالفالطاعة، وقد عصاه َيعِصيه َعصيًا 
()6( و)أصلُهأْن يتمّنع  وَمْعِصيًة، فهو عاٍص وَعِصّيٌ
السورة  هــذه  في  الفعل  هــذا  رد  و وقــد  بعصاه()٧(، 

تعالى﴿گگگڳڳ  قوله  في  واحــدًة  مــّرًة 

ير  )٤( الجامع ألحكام القرآن 30٤/١8، ينظر: التحرير والتنو
.٢0٢/٢٩

)5( النازعات ٢٧و٢8.
المنير٤١٤/٢  المصباح  ينظر:   ،٢٤٢٩/6 الصحاح   )6(

)عصا(.
)٧( المفردات في غريب القران 5٧0.
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ںں﴾)١(شكاهم  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ 
ولم  عصوه  وأّنهم  تعالى  اهلل  )إلى  السالم-  -عليه 
اتبعوا  بــل  االيــمــان()٢(  مــن  بــه  أمــرهــم  فيما  يّتبعوه 
رؤساءهم وكبراءهم أصحاب األموال واألوالد، فجاء 
لة على سبب العصيان وهي  بهذا الفعل هنا للدال
كانت سببًا في نفاد قولهم على  تلك األموال التي 
بهم  ارهابهم  في  سببا  كانوا  الذين  ،واألوالد  قومهم 
عليه   - نوح  يتبع  و ُيقاومهم  ان  منهم  أحٌد  أراد  إذا 

السالم-)3(.
به)  يقصد  و َيْفُعُل(،  باب)َفَعَل  من  َمــَكــَر:   .7
رد هذا الفعل في موطن  االحتيال والخداع()٤( وقد و
ڻ﴾)5(. ڻ  تعالى:﴿ڻ  وقوله  في  واحــد 
ومكرهم:  الرؤساء،  هم  كرون  الزمخشري:)الما قال 
وتحريش  لــنــوح،  وكيدهم  الــديــن،  فــي  احتيالهم 
إلــيــه،  الــمــيــل  ــن  أذاه، وصـــّدهـــم ع ــاس عــلــى  ــن ال
استمرار  معنى  على   

ّ
دل منه()6(فالفعل  واالستماع 

التي  االصــنــام  عبادة  من  عليها  هم  التي  الحالة 
نوح  إله  أن  حين  في  والبنين،  األمــوال  لهم  وّفــرت 
-عليه السالم- ال ُيعطي شيئًا؛ ألّنه فقير بزعمهم، 
ر 

ُ
رائها ايقاع الّض فهذه حيلة خفية كانوا يريدون من و

)١( نوح ٢١.
)٢( الجامع ألحكام القرآن ١8/306

ير  والتنو والتحرير   ٢8٤/١0 المحيط  البحر  ينظر:   )3(
.٢0٢-٧06/٢٩

)٤( مقاييس اللغة 3٤5/5) مكر(.
)5( نوح ٢٢.

)6( الكشاف 6٢١/٤.

واألذى بنوح -عليه السالم- والذين أمنوا معه)٧(.
به  يقصد  ــْفــُعــُل( و َي ــَل  ــَع بــاب)َف 8.دخـــل: مــن 
يدُخل  دخل  يقال:  الخروج،  نقيض  وهو  الولوج، 
يكون في المكان والزمان واالعمال)8(، وقد   و

ً
ُدُخوال

رد هذا الفعل في موطن واحد في قوله تعالى:﴿حئ  و
ىب  مب  جبحبخب  مئىئيئ 
في  فالفعل  متىت﴾)٩(،  جتحتخت  يب 
 على الدخول المخصوص للمؤمنين 

ّ
هذه اآلية دل

به -عليه السالم- جاء في)البحر المحيط(: )قال 
ابن عباس والجمهور: مسجدي، وعند ابن عباس 
ة   ُقّبَ قالوا:  كما  بيتًا،  لها  استعار  شريعتي،  أيضا: 
االسالم وفسطاُطُه، وقيل: سفينُته، وقيل: داُره()١0( 
وهذا الدخول هو )الدخول المتكرر المالزم. ومنه 

ته()١١(.
َ
يت بطانة المرء َدِخيلته وُدْخل ُسّمِ

ب.الماضي المزيد:
إّنما يريد بقوله األصل:  أّنه  قال ابن جني:)علم 
والزائد مالم يكن فاء وال عينا   الفاء والعين والالم، 
وال الما()١٢( فالزيادة ) أن يضاف إلى الحروف االصول 

ير  والتنو والتحرير   ،656/30 الغيب  مفاتيح  ينظر:   )٧(
.٢0٧/٢٩

 ١٩0/١ المنير  والمصباح   ١3٩/5 المحكم  ينظر:   )8(
)دخل(.

)٩( نوح ٢8.
)١0( البحر والمحيط ٢8٩/١0، ينظر: فتح القدير 5/36٢.
 /١١ العرب  لسان  ينظر:   ،٢١5/٢٩ ير  والتنو التحرير   )١١(

٢٤0-٢٤١ )دخل(
)١٢( المنصف ١١/١.
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يف  تصار بعض  في  يسقط  قد  مما  منها  ماليس 
الكلمة، وال يقابل بفاء وال عيٍن وال الم()١(.

ــادة فــي  ــ يـ ــز ــ ــروف الـ ــ ــ ــد جـــمـــع الـــقـــدمـــاء ح ــ وقـ
العلماء  قسم  وقد  وغيرها،  قولهم)سألتمونيها()٢( 
بـــعـــة أنـــواع  ــي تــلــحــق الــفــعــل عــلــى أر ــت يـــادة ال الـــز
وأصل  والمعنى،  والــمــّد،  لإللحاق  يــادة  الــز وهــي: 
الزيادة للمعنى،  الوضع)3(، والذي يهمنا منها هو 
جديد  معنى  يــادة  ــز ال هــذه  على  يترتب  بحيث 
قولهم)ضارب(  ومن ذك  الحرف.  بزوال هذا  يزول 
لف(  يادة )اال الفادة  الوصف بالفاعل عن طريق ز
بالمفعول،  الــوصــوف  على  لة  للدال و)مــضــروب( 
يادة الهمزة والنون  ز يادة الميم والواو و عند طريق ز
المطاوعة)٤(،  على  لة  للدال و)انفتح(  )انكسر(  في 
على  يكون  المزيد  في  الثالثي  والفعل   . وغيرها 

ثالثة أقسام وهي:
أ. مزيد بحرف.

ب. مزيد بحرفين.
ج. مزيد بثالثة أحرف)5(

كتاب  )١( شرح المفصل ١56/٤، ينظر: أبنية الصرف في 
يه ١١3. سيبو

)٢( ينظر: شرح الملوكي ١00، شرح الشافية 330/٢، وأبنية 
يه ٩5. كتاب سيبو الصرف في 

)3( ينظر: المنصف ١3/١-١٧، وشرح الملوكي 6٤-6٧، 
يه ١05-١0٩. كتاب سيبو وأبنية الصرف في 

)٤( ينظر: المنصف ١5/١، وشرح المفصل ١56/٤، وأبنية 
يه ١08. كتاب سيبو الصرف في 

 ،١١5-١١٤ يه  سيبو كتاب  فــي  الــصــرف  أبنية  ينظر:   )5(

قسام الثالثة معاٍن تأتي  ولكل قسم من هذه اال
من  الكثير  ذكرها  وقد  منها  قسم  كل  صيغ  عليها 
والطلب  والسلب  رة  والصيرو كالتعدية  يين  اللغو

والتعريض والمطاوعة والمبالغة وغيرها)6(.
ثة في  ثي المزيد بأقسامه الثال وقد ورد الفعل الثال
هذه السورة، وسأتناولها بحسب أقسامها المذكورة: 

َعَل(:
ْ
ف

َ
أ. الصيغ المزيدة بحرف)أ

تعالى قوله  في  الصيغة  هــذه  ردت  و ــَل:   ١.أرسـ
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ﴿

ژ ڑ ڑ ﴾)٧(.
واالمتداد()8(  )االنبعاث  على  الفعل  هذا   

ّ
يدل

ومنها  بــه،  ــل  ــ رِس
ُ
أ فيما  مبعوث  هــو  ُمــرســل  فكل 

 
َ

ِخذ
ْ
أ بَعَثُه،  الذي  أخبار  )يتابع  الذي  وهو  الرسول 

من قولهم جاءت االبل َرْساًل، اي: متتابعة()٩(
هو  فْعَل( 

َ
معاني)أ من  أّن  إلى  يون  اللغو وذهب 

قولك)أفلح(  نحو  الثالثي،  مجرده  من  االستغناء 
فاَض( 

َ
َبَان( و)أ

َ
َح( الثالثي، و)أ

َ
استغنى به عن)َفل

كثر  أ ــه  ألّن البناء؛  وقــد جــاء على هــذا  وغــيــرهــا)١0(، 

وتصريف االسماء واالفعال ٩8-١05.
)6( ينظر: المناهل الصافية 6١/١-٧6، وابنية الصرف في 
ية 3٩١-٤0٢، والمستقصى في علم التصريف  كتاب سيبو

305-368، وابنية االفعال 3١-6٤.
)٧( نوح١.

الــمــحــكــم  يـــنـــظـــر:   ،3٩٢/٢ الـــلـــغـــة  مــقــايــيــس   )8(
٤٧3/8)رسل(

)٩( تهذيب اللغة ٢٧٢/١٢.
وابنية   ،١١0 يه  سيبو كتاب  في  الصرف  ابنية  ينظر:   )١0(
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البناء  هذا  على  جاء  وقد   ، مجرده  من   
ً
استعماال

لة على توجيه قومه نحو االيمان  في هذه اآلية للدال
 بهم 

ُ
والتوحيد للتخلص من العذاب الذي سيحّل

إن عارضوه- عليه السالم- ولذلك جاءت دعوته 
بهم  فّحل  منهم  يــأس  أْن  إلــى  ُمسترَسل  بتوجيه 

ليم الذي جاء ُمنذرًا ومحذرًا منه)١(. العذاب األ
ۅ  ۅ  تعالى﴿  قــولــه  فــي  رد  و  : َصــــــّرَ

َ
2.أ

ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
الفعل  .وهـــذا 

)٢(﴾ ەئەئ  ائ  ائ 
)من  عليه،  والعقد  الشيء  على  العزم  على  يدل 
إصرارًا، إذا َعَزَم على أن  صّرَ على فعله ُيصّرُ

َ
قولك: أ

يمضي فيه وال يرجع()3(.
قال الزمخشري:)اإلصرار: من أصّر الحماُر على 
يطردها:  و يكدمها  عليها  وأقبل  ذنيه 

َ
أ صّرَ إذا  العانة 

كـــبـــاب  ــبــال عــلــى الــمــعــاصــي واال ــالق اســتــعــيــر ل
لمعنى  الصيغة  هــذه  على  جــاء  وقــد  عليها()٤(، 
أّنه  أي:  )َفَعَل()5(،  مجرده  مطاوعة  اي:  المطاوعة 
فيها  وشّدد  دعوته  في  أصّر  كلما  السالم-  -عليه 

االفعال ٢٤٧.
ير ٢٩/١86- )١( ينظر: الكشاف 36٧/٢، والتحرير والتنو

.١8٧
)٢( نوح٧.

)3( تهذيب اللغة ٧6/١٢)صّر(.
)صــّر(   ٢6٤/8 المحكم  ينظر:   ،6١٩/٤ الكشاف   )٤(

ير ٢٩/١٩6. والتحرير والتنو
الضرب  ــشــاف  وارت  ،٤50/3 التسهيل  شــرح  ينظر:   )5(

١٧3/١، والهمع 303/3.

على  ــرار  واإلصــ بــالــضــّدِ  قابلوه  ــُبــل  الــّسُ بمختلف 
( مطاوعًا  صّرَ

َ
ماهم عليه من الكفر والشرك، فجاَء)أ

ه مستفاد من قوله) كلما   أّنَ
ّ
إن لم يذكرُهإال ( و لـ)َصّرَ

دعوتهم()6(.
قوله  فــي  يــد  الــمــز الــفــعــل  هـــذا  رد  و ـــَن: 

َ
أعـــل  .3

ىئ﴾)٧(. ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  تعالى﴿ۈئ 
والــمــجــاهــرة)8(،  الــظــهــور  على   

ّ
يـــدل الفعل  وهـــذا 

لهم  ُمعلنًا  ــهــم  أي:)دعــوت للتعدية  فيه  والــهــمــزة 
َن 

َ
يقال:)َعل الزما،  يأتي  منه  عاء()٩(،والثالثي 

َ
بالّد

األمر،...، أي:شاع وظهر()١0(. وقد جاء بهذه الهمزة 
كيدا لقوله )دعوتهم جهارًا(،...()١١(. )تأ

رد هذا الفعل مقاباًل لــ)أعلن( السابق  4. أسّر: و
معنى  على  يـــدل  و نــفــســهــا)١٢(،  السابقة  اآليـــة  فــي 
االخفاء، وهو)خالف االعالن، يقال أسررُت الشيء 
وا  ابو حيان: ) وأسّرُ إسرارًا خالف أعلنته()١3(، قال 
بمعنى  أظهره...،وتأتي  بمعنى  تأتي  االضــداد  من 

أخفى وهو المشهور فيها()١٤(.

ير ٢٩/١٩5. )6( ينظر: التحرير والتنو
)٧( نوح٩.

الــعــرب  ولـــســـان   ،١١١/٤ ــلــغــة  ال مــقــايــيــس  ــنــظــر:  ي  )8(
٢88/١3)علن(.

ير ١٩٧/٢٩. )٩( فتح القدير 356/5، ينظر: التحرير والتنو
)١0( العين ١٤١/٢، ينظر: المصباح المنير ٤٢٧/٢)علن(

ير ١٩٧/٢٩. )١١( التحرير والتنو
)١٢( ينظر: أبنية االفعال 8٤.

)١3( مقاييس اللغة 6٧/3 )سّر(
)١٤( البحر المحيط 6/٧٢.



348
»الصيغ الصرفية في سورة نوح )دراسة داللية(«

 د.سلوان على حسين الحديثي

أغنى  الــمــوطــن  هــذا  فــي  يــد  الــمــز الفعل  وهـــذا 
ة 

ّ
لقل وذلــك   ،) )َســـّرَ وهــو  المعنى  في  مــجــّرده  عن 

أسرع  الحاجب:)وقولهم:  ابن  يقول  استعماله)١(، 
بينهما  الــفــرق  ــؤ،....، لكن  ــُطـ َبـ و َســـُرَع  فــي  ــطــأ  وأْب
كَصُغَر  غريزة  كأنهما  ألنهما  أبلغ،  َبــُطــَؤ  و َســُرَع  أّن 
المجرد  استعملت  المبالغة  أردت  فإن  وَكُبَر()٢(، 
ُمطلقًا،  إالخفاء  و الكتم  على   

ُّ
يدل كالغريزة  ألنه  ؛ 

إن أردت معنى االخفاء والكتم الختالف األحوال  و
استعملت   

ً
استعماال كثر  اال وهو  مبالغة  دون  من 

المزيد، لذلك أغنى عنه.
الفعلين-  كال  الهمزة في  فإن  فضال عن ذلك 
يقصد  و الجعل،  وهو  لٌةأخرى  دال لها  وأسّر-  ن 

َ
أعل

وقد  مــا)3(،  وجــٍه  على  الحدث  صاحب  جعل  به 
أقسام،  ثالثة  على  المعنى  هذا  عصفور  ابن  قسم 
ــة أوجــــه: احــدهــمــا  إذ قــال:)فــالــجــعــل عــلــى ثــالث
وأدخــلــتــه،  أخــرجــتــه  كــقــولــك:  يــفــعــُل،  تجعله  أن 
تجعله  أن  والــثــانــي:  ــاًل،  وداخـ خــارجــًا  اي:جعلته 
ــدًا،  ي أطـــردتـــه: جعلته طــر كــقــولــك:  عــلــى صــفــة، 
أقبرته:  نحو:  ــيء،  ش صاحب  تجعله  ــث:أْن  ــال وث
قسام  اال هذه  من  يهمنا  قبرا()٤(والذي  له  جعلت 
اي  للعامة  فــكــان)اإلعــالن(  الــثــالــث  القسم  هــو 

 ،600/٢ والمساعد   ،١٧3/١ الضرب  ارتشاف  ينظر:   )١(
والهمع 303/3، والمناهل الصافية 6٩/١.

)٢( شرح الشافية 8٧/١.
)3( ينظر: ارتشاف الضرب ١٧3/١، والمساعدة٢/600.

)٤( الممتع في التصريف ١/١86.

و)اإلسرار(للخاصة،  اإلعــالن،  اصحاب  جعلتهم 
أي: جعلتهم اصحاب اإلسرار.

الجهر  يــكــون  عــاشــور:)فــجــهــر حين  ــن  اب يــقــول 
يظنهم  للذين  ــّرَ  وأس العامة،  مجامع  مثل  أجــدى 
ــبــيــن لـــوم قــومــهــم عــلــيــهــم فـــي الــتــصــدي  مــتــجــّنِ
في  الغيبة  ضمائر  تكون  وبذلك  دعــوتــه،  لسماع 
لهم(  وأســررت  لهم  )أعلنُت  وقوله  قوله)دعوتهم( 
المعنى  وهــذا  الــنــاس()5(  مختلف  على  مــوّزعــة 

أجدُر وأبلغ.
قوله  ــي  ف يــد  الــمــز الــفــعــل  هـــذا  رد  و ــت:  ــب أن  .5
على  يدل  الفعل  ڇ﴾)6(وهذا  ڇ  تعالى﴿ڇ 
معروف،  فالنبُت  يستعار،  ثم  مـــزروع،  في  )نماء 

يقال: َنَبَت، وأنبتت األرض()٧(.
فمنهم  الهمزة  هذه  في  يون  اللغو اختلف  وقد 
واحد  بمعنى  والمجرد  المزيد  أّن  إلــى  ذهــب  من 
والــزجــاج،  يـــد،  ز وابـــو  الــفــّراء، واالخــفــش،  ومنهم: 
والجوهري)8(، قال الجوهري:)يقال: نبتت األرض 
وأنبت بمعنى()٩(،  البقُل  وأنبتت، بمعنى، ونبت 
للتعدية  المزيدة  الهمزة  هــذه  أّن  رأى  من  ومنهم 

ير ١٩٧/٢٩. )5( التحرير والتنو
)6( نوح ١٧.

)٧( مقاييس اللغة 3٧8/5، ينظر: المفردات في  غريب 
القران ٧8٧ )نبت(.

)8( ينظر: معاني القرآن )للفراء( 88/3، وفعلت وأفعلت 
)للزجاج( ١٢١، وتهذيب اللغة ٢١5/١٤- ٢١6،   والصحاح 

٢68/١)نبت(.
)٩( الصحاح ٢68/١، ينظر: لسان العرب ٩6/٢)نبت(
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نبت   
ّ
إال اعـــرف  ــول:)ال  ــق ي اذ  االصــمــعــي،  ومنهم 

ــو ما  ــبــاتــا()١( والــفــيــومــي)٢( وه الــبــقــل، وأنــبــتــه اهلل ن
رّجحته الدكتوره نجاة الكوفي إذ قالت:)والمشهور 
الزمــا،  الثالثي  مجئ  الكريم  الــقــرآن  فــي  رد  و كما 
والمزيد بالهمزة متعديا، والقياس ايضا يؤكد على 
ُيحّي  الذي  هو  واهلل  احياء،  اإلنبات  ألّن  المشهور 

يميت()3(. و
آخر  معنى  على  تــدل  الــهــمــزة  هــذه  أّن  ى  وأر
وهو)الجعل( الذي ذكرته في الفعل السابق السيما 
معينة،  صفة  على  تجعله  أن  أي:  الثاني،  القسم 
كقولهم: أطردته: جعلته طريدًا)٤( وصفُة االنسان في 
كالنبات أي: ُمّتصفا بالنّمو، قال  خلقه جعلها اهلل 
نباتا()5(  تنبتون  )أنبتكم( جعلكم  الزجاج:)معنى 
عجيبا  نباتا  فنبتم  أنبتكم  الــرازي:)مــعــنــى  وقــال 
كامال كان ذلك وصفا للنبات بكونه عجيبًا كامال، 

كذلك أمٌر مشاهٌد محسوٌس()6(. وكون النبات 
ڭۇ  ڭ  تعالى﴿ڭ  قوله  في  رد  و ــّل:  6.أضـ
على  يدل  الفعل  ۈ﴾)٧(وهذا  ۈ  ۆ  ۇۆ 
كه في غير حّقِه،  معنى ضياع الشيء وذهابه وهال

)١( جمهرة اللغة ٢5٧/١ )نبت(.
العرب ٢/٩5  ولسان  المنير ٢/5٩0،  المصباح  ينظر:   )٢(

)نبت(.
)3( أبنية االفعال ١38.

)٤( ينظر: الممتع في التصريف ١/١86.
)5( معاني القران واعرابه ٢30/5.

)6( مفاتيح الغيب 30/ 655.
)٧( نوح ٢٤.

وهو ضد الهدى)8(.
تحتمل هذه الهمزة أن تكون للتعدية)٩(،أي: إّن 
زا في  رؤساءهم لم يكتفوا بإضالل انفسهم بل تجاو
إضالل الكثير من الناس عن طريق الهدى الذي 
حيان:)وقد  ابو  قال  السالم-  -عليه  نوح  به  جاء 
أتباعهم  من  كثيرا  المتُبوعون،  الرؤساء  اي  اضلوا: 
السالم-  نوح-عليه  من  اخبار  وهــذا  وعامتهم، 
الضالل()١0(فلم  من  ايديهم  على  جرى  بما  عنهم 

 القليل.
ّ

يؤمن مع نوح-عليه السالم- إال
أو  للمخالفة  الهمزة  هذه  تكون  أن  وتحتمل   
هذه  يادة  بز يختلف  المعنى  إّن  التفرقة)١١(أي: 
ــلــُت  الــهــمــزة عــن مــجــرده، قــال االزهــري:)أْضــل
والناقة،  الــّدابــة  مثل  منك،  ضــاع  إذا  الــشــيء، 
أخطأت  إذا  و منك،  انفلت  إذا  أشبههما  ومــا 
والمكان،  الــدار  مثل:  الثابت،  الشيء  موضع 
َتُه()١٢(، 

ْ
ل

َ
ْضل

َ
أ تقل  وال  َتُه، 

ْ
ل

َ
وَضل َته 

ْ
َضِلل قلت: 

إّنما  و  
ُ

َيِضّل ال  المكان  أّن  بّري:)يعني  ابن  قال 

)8( ينظر: العين 8/٧، وجمهرة اللغة ١٤٧/١، ومقاييس 
اللغة 356/3)ضل(.

)٩( ينظر: الممتع في التصريف ١86/١، والمستقصى في 
علم التصريف ١/305.

ير  والتنو التحرير  ينظر:   ،٢8٧/١0 المحيط  البحر   )١0(
.٢١0/٢٩

)البن  واألفعال   ،  ٩6 وأفعلت)للزجاج(  فعلت  ينظر:   )١١(
القوطية( 88، وارتشاف الضرب ١/١٧3.

المفردات في غريب  ينظر:  اللغة ١١/3١8،  تهذيب   )١٢(
القرآن 5١١ )ضّل(
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الدرُهم عنك فقد  واذا َسَقطْت   عنه، 
ُ

َتِضّل انت 
عنك()١(. ت 

ّ
َضل

أّن  المعنى  يكون  الهمزة  هذه  لــة  دال وبحسب 
قوم نوح هم الذين ضلوا عن عبادة اهلل -سبحانه 
التي  االصنام  هذه  بسبب  به،  وااليمان  وتعالى- 
قد  االصنام  الفّراء: )هذه  قال  وا على عبادتها  اصــّرُ
للتعدية  الهمزة  كانت  فان  كثير()٢(  قوم  بها   

َ
َضــّل

الناس،  اضلوا  الذين  هم  رؤساؤهم  و كبراؤهم  كان 
ضلوا  الذين  هم  الناس  فإّن  للمخالفة  كانت  وان 

بسبب اصنامهم.
َتَعل(:

ْ
ب.الصيغ المزيدة بحرفين )اف

بَع( في  رد على هذه الصيغة فعل واحد وهو )أّتَ و
قوله تعالى:﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
يدل هذا الفعل على)التلّو  ڱ ڱںں﴾)3(و
بعته، وأتبعَته  والقفو يقال: َتِبعُت فالنًا اذا تلوته واّتَ

ِحْقَتُه واألصل واحد()٤(.
َ
إذا ل

وهذه الزيادة في الصيغة تدل على)َفَعَل( اي: 
الحمالوي:)المبالغة  قال  المبالغة،  بمعنى  َتِبَع 
د، اي: بالغ في القدرة  في معنى الفعل، كاقتدر وارّتَ
اآلية:)إّنهم  تفسير هذه  الرازي: في  قال  ة()5(،  ــرّدَ وال

)١( لسان العرب 3٩٢/١١ )ضل(.
البسيط  يــنــظــر:   ،١8٩/3 ــفــّراء(  ــل ــقــرآن)ل ال مــعــانــي   )٢(

.١٧0/٢٢
)3( نوح ٢١.

)٤( مقاييس اللغة 36٢/١، ينظر: المحكم 56/٢ )تبع(
)5( شذا العرف 8١، ينظر: أبنية االفعال ١58.

طاعة  ــي  وه خــرى 
ُ
مــعــصــيــًةأ عصيانه  ــى  ال ــوا  ــّمُ َض

أنهم  أي:  الكفر()6(  إلى  يدعونهم  الذين  رؤسائهم 
أضافوا  بل  بواحدة  يكتفوا  فلم  العصيان  في  بالغوا 

إليها أخرى.
ثة أحرف)استفعل(: جاء  ج.الصيغ المزيدة بثال

على هذه الصيغة ثالثة أفعال وهي:
رد هذا الفعل في قوله تعالى﴿ۅ  ١.استغشى: و
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ى ائائ ەئەئ﴾)٧(.
وهذا الفعل يدل على )تغطية الشيء بشيء()8( 
لمجرده،  موافقا،  يأتي  الصيغة  بهذه  الفعل  وهذا 
َقّرواستقّر  تقول  كما  وَغِشَىبمعنى،  استغشى  اي: 
تدل  الفعل  لهذا  الزيادة  وهذه  وَغنَى)٩(  واستغنى 
تخاذ)١0( والمبالغة، قال الرازي: )أي  كذلك على اال
كأنهم لم  إّما ألجل أن ال يبصروا وجهه  بها،  تغطوا 
إّما ألجل المبالغة في  كالمه، و ُيجّوزوا أن يسمعوا 
أْن ال يسمعوا، فإّنهم إذا جعلوا أصابَعهم في آذانهم، 
من  الــمــانــع  ــار  ص ذلـــك،  ثيابهممع  استغشوا  ثــم 
غطاء  ثيابهم  اتخذوا  أنهم  أي:  أقــوى()١١(،  السماع 

)6( مفاتيح الغيب 655/30.
)٧( نوح ٧.

ــعــرب  ال لــســان  ــنــظــر:  ي  ،٤٢5/٤ ــلــغــة  ال مــقــايــيــس   )8(
١٢6/١5)غشى(.

والمساعد   ،١٩5/١ التصريف  فــي  الممتمع  ينظر:   )٩(
.656/٢

)١0( ينظر: ارتشاف الضرب ١٧٩/١.
ير  والتنو التحرير  ينظر:   ،65١/30 الغيب  مفاتيح   )١١(
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له  السماع  عدم  في  المبالغة  مع  عنه،  لالعراض 
ولدعوته.

رد هذا الفعل في اآلية السابقة نفسها  2. استكبر: و
وهو يدل على معنى الّتكّبر والعظمة والكبرياء)١(.

كقولك  ــَل(  ــة بــمــعــنــى)َتــْفــّعَ وهـــو فــي هـــذه اآليـ
عن  وفضال  واستمتع)٢(  ع  وَتَمّتَ واستعظم،  م 

َ
َتَعّظ

قال  كذلك،  القوة)3(  معنى  على  تدل  فإنها  ذلك 
ــبــاع نوح  ــعــّزة مــن اّت ــهــم ال الــزمــخــشــري أي:)اخــذت
قوة  كهم  امتال من  ناشئة  العّزة  وهــذه  وطاعته()٤( 

كانت فيهم. األموال واألبناء التي 
رد هذا الفعل في قوله تعالى﴿ی  3. استغفر: و
ی ی ی جئ حئ﴾)5(، وهذا الفعل يدل 
على التغطية والستر)6(، وقد جاء على هذه الصيغة 
؛ ألنها تدل على معنى الطلب)٧(، أي:أّنه - عليه 
د واالستكبار طلب  السالم- بعد أن رأى منهم الّصَ
ألنهم  وتعالى-  سبحانه   - اهلل  يستغفروا  أن  منهم 

.١٩6-١٩5/٢٩
)١( ينظر: العين 36١/5 ، والمصباح المنير 5٢3/٢ )كبر(.
)٢( ينظر: الممتع في التصريف ١٩5/١، وارتشاف الضرب 

.١٧٩/١
علم  فــي  والــمــســتــقــصــى   ،8٤ الــعــرف  ــذا  شـ يــنــظــر:   )3(

التصريف ١/360.
)٤( الكشاف 6١٩/٤، ينظر: مفاتيح الغيب 30/65١.

)5( نوح ١0.
 ٢5  /5 العرب  ولسان   ،٧٧8/٢ اللغة  جمهرة  ينظر:   )6(

)غفر(.
)٧( ينظر: الممتع في التصريف ١٩5/١، وارتشاف الضرب 

 .١/ ١٧٩

م ما 
َ

ُدّرَ عليهم الرزق في الدنيا، فقّد إذا )استغفروا 
حّبُ إليهم، اذ النفُس متشوقٌة إلى 

َ
هم وما هو أ َيسّرُ

الحصول على العاجل()8(. وهو دليٌل على سترها 
وتغطيتها عن طريق الغفران.

ذكر  حيث  مــن  للمجهول:الفعل  المبني  ج. 
الفاعل وعدمه يقسم على قسمين: 

١. معلوم:- وهو ما ُذكر فاعله، وقد تقدم ذكره.
ُحذف  الــذي  الفعل  به  يقصد  و مجهول:-   .2
في  تغّير  مع  حكمه،  فأخذ  عنه  غيُره  ِقيم 

ُ
وأ فاعله 

كثيرة  دواٍع  يون  اللغو ــر  ذك ــد  وق فــعــلــه)٩(.  صيغة 
لحذف الفاعل وبناء فعله للمجهول منها: الخوف 
على الفاعل أو لعظمته أو لحقارته أو للجهل به أو 

لمعرفته وغيرها)١0(.
رد في هذه السورة الكريمة فعالن ماضيان  وقد و
ْغِرَق 

ُ
وهما:)أ للمجهول  المبني  صيغة  على  جاءا 

ۅ  ۋ  ۋ  تعالى:﴿  قوله  فــي  ــَل(  ــ ْدِخـ
ُ
وأ

ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ﴾)١١(.قال 
مما   ( هــذا:)تــقــديــم  تعالى  قــولــه  فــي  الزمخشري 
بالطوفان،  اغراقهم  يكن  لم  أن  لبيان  خطيئاتهم( 
خطيئاتهم،...،وكفى  أجل  من   

ّ
إال النار  فإدخالهم 

ير ٢٩/  )8( البحر المحيط ١0/ ٢8٢، ينظر: التحرير والتنو
.١٩٧

)٩( ينظر: شرح المفصل ٤/306.
والمقّرب١١8،   ،30٧-306/٤ المفصل  شرح  ينظر:   )١0(
ــفــعــل الــمــبــنــي لــلــمــجــهــول فــي الــلــغــة الــعــربــيــة ١5٩،  وال

والمستقصى في علم التصريف ١/ ١6٢.
)١١( نوح ٢5.
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كان  كفر قوم نوح  بها مزجرة لمرتكب الخطايا فان 
وقد   ، كبراهّنَ كانت  إن  و خطيئاتهم  من  واحــدة 
عليهم  نعى  كما  خطيئاتهم  سائر  عليهم  ُنعيت 
في  النار  دخولهم  جعل  نارا(  دخلوا 

ُ
كفرهم،...،)فأ

كائن  قترابه، وألّنه  كانه متعقب إلغراقهم؛ إل اآلخرة 
يد عذاب القبر()١(. ر

ُ
كان، أو أ المحالة ، فكانة قد 

الغرق  ألّنَ  بــه؛  للعلم  غــرُقــوا( 
ُ
فــاعــل)أ فحذف 

وأّمــا  ــمــاء،  ال اغــرقــهــم  اي:  بــالــمــاء،   
ّ

إال يــكــون،  ال 
وهو  وعظمته  لجاللته  فحذف  ــوا( 

ُ
فــاعــل)ُادِخــل

غيره،  ال  النار  يدخل  الذي  هو  ألّنه  الجاللة؛  لفظ 
فادخلهم  اي:  الكفرة  هؤالء  مع  ُيذكر  لئال  فحذف 

اهلل النار، سواء في اآلخرة أم في القبر.
ب. الفعل المضارع:

والتاء  والنون  الهمزة  وهو)ما يعتقب في صدره 
فيه  يشترك  و االربــعــة،  الــزوائــد  والباء،...،وتسمى 
يُد يقوُم( فهو  الحاضر والمستقبل()٢( نحو قولك: )ز
يدخل  ثم  واالستقبال،...،  الحال  لزماني  يصلح 
يقصره عليه،  صه لواحد بعينه، و

ّ
على الفعل ما ُيخل

فيصير  يــقــوم(  ــوف  وس سيقوم،  يــٌد  قــولــك:)ز نحو 
مستقبال ال غير بدخول السين وسوف،...()3(.

لم  إذا  الزمانين  هذين  على  يــدل  الفعل  وهــذا 
صه للزمن 

ّ
تدخل عليه أداة ُتحّدد أحد زمانيه أو تخل

)١( الكشاف 6٢3/٤، ينظر: فتج القدير 5/63١.
والنحو   ،٢١0/٤ المفصل  شرح  ينظر:   ،3٢١ المفصل   )٢(

الوافي ٤٧/١.
)3( شرح المفصل ٤/٢١0.

االبــتــداء(  والم  )اآلن  بـ  للحال  فيتعّين  الماضي، 
لالستقبال  يتعّين  و وغيرها،  وما(  )ليس  بـ  والنفي 
ـــ)أْن  ك النصب  أوأدوات  القيامة  يــوم  أو  )غـــدا(  بـــ 
وغيرها،  التوكيد(  ونون  وسوف  والسين  وكي  ولن 
يتعّين للمضي:إذا اقترن بــ)لم ولما( ولو الشرطية  و

و)إذ( الظرفية وغيرها)٤(.
يمة  الكر السورة  هذه  في  الفعل  هذا  رد  و وقد 
اتناولها  ــوف  وسـ مــوطــنــا،  وعــشــريــن  خمسة  فــي 
مقسمة  البداية،  منذ  السورة  في  ترتيبها  بحسب 

تي: على النحو اآل
أ. األفعال المسبوقة باألدوات الدالة على الحال: 
هذه  في  الحال  على  ــدال  ال المضارع  الفعل  رد  و

السورة في موطنين وهما:
١. قوله تعالى:﴿ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ﴾)5(.

٢. قوله تعالى:﴿ ېئ  ېئ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی ی   ی  ﴾)6(.

 
ً
داال ــل  ــع ــف ال جــــاء  قـــد  األول  الـــمـــوطـــن  ــي  ــف ف
قال  وهــــي)ال(  نفي  ــأداة  بـ سبق  ألّنـــه  الــحــال  على 
الزمخشري:)والمعنى مالكم ال تكونون على حال 
كم في دار الثواب()٧( أي:  تأملون فيها تعظيم اهلل إّيا
أّن التعظيم والتوقير يكون في حياتكم هذه، ألجل 

الهوامع  وهــمــع   ،30-١8/١ التسهيل  شــرح  ينظر:   )٤(
.٤3-3٧/١
)5( نوح ١3.

)6( نوح ٢٧.
)٧( الكشاف 6٢0/٤ ، ينظر: مفاتيح الغيب 653/30.
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الثواب في دار البقاء.
 على 

ً ّ
كــذلــك جــاء داال الــثــانــي  الــمــوطــن  وفــي 

ابو  ــال  ق نفسها،  النفي  ــأداة  بـ َســبــق  ــه  ألن الــحــال، 
حيان: )وصفهم وهم حالة الوالدة بما يصيرون إليه 
كان  السالم-  -عليه  ألنه  ؛  والكفر()١(  الفجور  من 

حاضرا معهم حين والدة أوالدهم.
على  الــدالــة  بـــاألدوات  المسبوقة  األفــعــال  ب. 
ــدال على  ــ رد الــفــعــل الــمــضــارع الـ ــقــبــل:و ــمــســت ال
االستقبال في هذه السورة في اثني عشر موطنًا في 

تسع آيات وهي:
١. قوله تعالى:﴿ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ 
اتيان  فان   )٢(﴾ ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
االنــذار  إلــى  بالنسبة  مستقبل  هو  ليم  األ الــعــذاب 
فجاء  قــومــه)3(  إلــى  الــســالم-  عليه   - بــه  الُمرسل 

الفعل بعد)أْن( الناصبة.
ڳ   ڳ   ڳ    ڳ    ﴿ تـــعـــالـــى:  ــه  ــولـ قـ  .٢
ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
الــذنــوب  بــعــض  غــفــران  إّن  أي:  ڻۀ﴾)٤(  ڻ  
في  هو  بالعذاب  االستئصال  وعدم  اآلجال  وتأخير 
وأطعتم  واتقيتموه  باهلل  آمنتم  أنتم  إْن  المستقبل، 
)يغفر(  فوقع  بــه،  جــاء  بما  الــســالم-  عليه  ــوح-  ن

)١( البحر المحيط ١0/٢88.
)٢( نوح ١.

والتحرير   ،٢٩8/١8 الــقــرآن  ألحكام  الجامع  ينظر:   )3(
ير ٢٩/١86. والتنو

)٤( نوح  3 و ٤.

وهي)اعبدوا  االمــر  أفعال  جــواب  في  و)يــؤخــركــم( 
ــارع فـــي جـــواب  ــض ــم ــع ال ــوق واتـــقـــوه واطـــيـــعـــون( ف

الطلب)5(.
ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   تعالى:﴿  ــه  ــول 3.ق
ې ې  ې ې ى  ى  ائ  ائ  
في  مــتــوقــفــة  ﴾)6(فالمغفرة  ەئ  ەئ  
المستقبل على طاعة نبي اهلل نوح- عليه السالم- 
فالفعل )تغفر( وقع بعد)أْن( الناصبة الُمَقدرة بعد 

الم التعليل)٧(.
ی  ی   ی  ی       جئ   تعالى:﴿  ٤.قوله 
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     مئ    حئ  
 ،)8(﴾ ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ           پ    پ   پ  
واقعة  كلها  يجعل(  و ــمــدد،  ُي و )ُيــرســل  فــاألفــعــال 
األمــر  لفعل  الطلب  جـــواب  وهــي  المستقبل  فــي 
والتوبة  االستغفار  منهم  وقع  فان  االستغفار،  وهو 
في  يتمّنونه  ما  جاءهم  الحال،  في  المعاصي  عن 
األموال  ياد  ز و كالمطر  الدنيا  منافع  من  المستقبل 

والبنين والبساتين التي قوامها االنهار)٩(.
ڌ   ڌ   ڍ  ڍ   ــالـــى:﴿  تـــعـ قـــولـــه   .5 
قــبــار،  بــاال االرض  ــى  إل يعيدكم  أي:   ،)١0(﴾ ڎ   

ومفاتيح   ،٢٢8-٢٢٧/5 واعرابه  القرآن  معاني  ينظر:   )5(
الغيب 30/6٤٩.

)6( نوح ٧.
)٧( ينظر: الكشاف 6١٩/٤، والبحر المحيط ٢8١/١0.

)8( نوح ١0 و ١١و ١٢.
)٩( ينظر: مفاتيح الغيب 65٢/30، وفتح القدير 5/35٧.

)١0( نوح ١8.
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في  وكالهما  البعث،  يــوم  إخــراجــًا  منها  يخركم  و
مستقبل األنباتأو اإلنشاء)١(.

ڑ    ژ   ژ      ڈ   ڈ   تعالى:﴿  6.قــولــه 
ڑ  ک  ک ک  ک  ﴾)٢(فإن المسالك التي 
 بعد 

ّ
تتخذونها لتهتدوا بها في اسفاركم ال تكون إال

مبسوطة  االرض  وتعالى-  سبحانه  اهلل-  جعل  أْن 
الفعل  فــجــاء  وســـهـــولـــة)3(،  بيسر  فيها  تتقلبون 
المضمرة  الناصبة  )ان(  بعد  المضارع)تسلكوا( 

كذلك. الواقعة بعد الم التعليل 
ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    تعالى:﴿  قــولــه   .٧
﴾)٤(فقد  ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
رؤساؤهم من عامتهم ان ال يتركوا  كبراؤهم و طلب 
الخمسة،  االصنام  هــذه  سيما  ال  آلهتهم  عبادة 
النهي  )تذرن(مسبوقًابأداة  المضارع  الفعل  فجاء 
المستقبل،  في  العبادة  هذه  ترك  لعدم  تحقيقا 
التوكيد  لغرض  نفسها  األداة  مع  مكررًا  جاء  وقد 

على هذا االمر)5(.
ۆ   ۆ  ۇ  ڭۇ   ڭ   ڭ   تعالى:﴿  8.قوله 
كذلك  تزد(  تعإلى)وال  قوله  كرر  ﴾)6(وقد  ۈ   ۈ 

)١( ينظر: الكشاف 6٢١/٤.
)٢( نوح ١٩ و٢0.

ير  )3( ينظر: معاني القرآن واعرابه ٢30/5، والتحرير والتنو
.٢05/٢٩

)٤( نوح ٢3.
ير  والتنو والتحرير   ،٢85/١0 المحيط  البحر  ينظر:   )5(

.٢0٩/٢٩
)6( نوح ٢٤.

امــتــالء  أن  في﴿جتحتختمتىت﴾)٧(،بعد 
أفعالهم  من  وغضبًا  غيظًا  السالم-  قلبه-عليه 
هؤالء  على  دعا  حيث  القبيحة  وأقوالهم  المنكرة 
من  يستقبل  فيما  والهالك)8(  بالضالل  الظالمين 

الزمان، فجاء الفعل)تزد( مجزومًا بـ )ال( الناهية.
ۇئ   ۇئ   وئ      وئ      ەئ   ەئ   ائ   تعالى:﴿  ٩.قوله 
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ     ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ  
دعاء  تذر(  ال  ﴾)٩(قوله)  ی   ی    ی         ی   ىئ  
كحكم اآلية السابقة وقوله)ان  على الكافرين، وهو 
تذرهم( جملة شرطية و)يضلوا( جوابها، وكالهما 
سيذرهم  الذين  الكافرين  أن  اي:  المستقبل،  في 
الذين  هم  الزمان  من  يأتي  فيما  االرض  على  اهلل 
سيضلون العباد)١0(.وقد جاء هذا الفعل مكررًا على 
على  مكررًا  جــاء  كما  السالم-  نوح-عليه  لسان 

كبرائهم.  لسان 
على  ــة  ــدال ال بــــاألدوات  المسبوقة  ج.األفـــعـــال 
الدال على المضي  الفعل المضارع  رد  و الماضي: 

في هذه السورة في أربعة مواطن وهي:
١. قوله تعالى﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴾)١١(.

٢. قوله تعالى:﴿ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

)٧( نوح ٢8.
)8( ينظر: مفاتيح الغيب 658/30و660.

)٩( نوح ٢6 و٢٧.
)١0( ينظر: فتح القدير 5/36١.

)١١( نوح 6.
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ڄ﴾)١(.
ڳ  ڳڳ  گگ  تعالى:﴿گ  قوله   .3

.
ڳ ڱڱڱ ڱں ں﴾)٢(

ۅۅ  تعالى:﴿ۋۋ  قــولــه   .٤
ۉۉېې ېېى ى﴾)3(.

على  النافية  )لــم(  دخلت  اآليــات  هذه  جميع 
على  دخلت  األول  الموطن  ففي  المضارع  الفعل 
)يزدهم( بمعنى: أنهم ازدادوا فرارًا من الدعاء فيما 
مضى)٤(، وفي المواطن الثاني دخلت على)تروا(، 
 - اهلل  جعلها  كيف  السموات  هذه  رأيتم  أما  أي: 
بــعــض؟)5(،  من  أعلى  بعضها  وتعالى-  سبحانه 
ما  أي:  )يــزده(  على  دخلت  الثالث  الموطن  وفي 
واآلخــرة)6(. الدنيا  في  خسارا  إال  والولد  المال  زاده 
ما  أي:  يجدوا(  على)  دخلت  الرابع  الموطن  وفي 
محتومًا  كــان  ؛ألنــه  الغرق  أنصارًاعند  لهم  وجــدوا 

عليهم فيما مضى بعلمه تعالى)٧(.
د. الفعل المضارع المبني للمجهول:

رد الفعل المضارع المبني للمجهول في هذه  و
تعالى﴿ۀ  قوله  وهو  فقط  واحد  موطن  في  السورة 

)١( نوح ١5.
)٢( نوح ٢١.

)3( نوح ٢5.
)٤( ينظر: الكشاف ٤/6١8.

ير  )5( ينظر: الجامع الحكام القرآن 30٤/١8 والتحرير والتنو
.٢0٢/٢٩

)6( ينظر: البحر المحيط ٢8٤/١0.
)٧( ينظر: مفاتيح الغيب 30/ 65٩.

ے﴾)8(فالفعل  ے  ھ  ھھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
من  فاعله  حــذف  وقــد  للمجهول  مبني  ــر( 

َ
ــؤّخ )ُي

قوله: مــن  معلوم  ؛ألنـــه  واالخــتــصــار  ــجــاز  االي  بــاب 
ــل  ــ األج ڻ﴾)٩(فــــــهــــــذا  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿
بحسب  مختلف  ــه  أّنـ إال  ــمــوت  ال هــو  المسمى 
اهلل  اتقوا  الزجاج:)معناه  قال  المعصية  أو  الطاعة 
واطيعون يؤخركم عن العذاب اي: يؤخركم فتموتوا 

ۀ   قال:﴿  ثم  بالعذاب،  المستأصلين  ميته  غير 
في  األجــل  جاء  إذا  ھ﴾معناه  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
أمنوا  باستئصاٍل()١0(،فإن  بعذاٍبأو  ُيؤخر  ال  الموت 
ما  بقوا على  إن  و الموت من غير عذاب،  جاءهم 

هم عليه جاءهم معه.
ج. فعل األمر:

الــمــضــارع للفاعل  يــقــة  ــذي عــلــى طــر ــ وهـــو )ال
أن  إال  صيغته،  بصيغته  تخالف  ال  المخاطب 
تضارب  وفــي  ضع  تضع  في  فتقول:  الــزائــدة  تنزع 
أوله متحرك، فإن سّكن  ضارب،...، ونحوها مما 
في  فتقول  كن  بالسا يبتدأ  لئال  وصل  همزة  زدت 

تضرب اضرب...()١١(.
ــن  ــال اب ــ ــطــلــب ق ــدل عــلــى ال ــ ــفــعــل ي ــذا ال ــ وهـ
بصيغٍة  الفعل  طلب  معناه  األمر  أن  يعيش:)اعلم 

)8( نوح ٤.
)٩( نوح٤.

العقل  ارشــاد  ينظر:   ،٢٢8/5 واعــرابــه  القرآن  معاني   )١0(
السليم 3٧/٩.

)١١( المفصل 33٩، ينظر: النحو الوافي ١/٤8.
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مخصوصه، وله ولصيغته اسماء بحسب اضافته، 
له )أمــر(  ــه، قيل  إلــى من دون كــان من األعلى  فــإن 
إن  إن كان من النظير إلى النظير قيل له)طلب( و و
لــه)دعــاء(.()١(. قيل   ، األعلى  إلى  األدنــى  كان من 
رد هذا الفعل في هذه السورة في ستة مواطن  وقد و

ياته المختلفة وهي: بمستو
قوله  في  واحــد  موطن  في  رد  و األمــر:  ١.بمعنى 

تعالى﴿ ڇ ڇڍ ڍڌڌڎ ڎ ڈڈ 
من  أمــر  ــذر(  ــ )أن فالفعل   )٢(﴾ ڑ  ژژڑ 
األعلى وهو اهلل- سبحانه وتعالى- إلى نوح - عليه 
الــزمــخــشــري:)أي:  الــســالم - بقصد اإلنـــذار، قــال 

أرسلناه باألمر باإلنذار()3(.
العذاب.  بحلول  المرتبط  االنذار  هو  هنا  فاألمر 
قال ابن عاشور:)فأمره اهلل ان ينذرهم عذابا يأتيهم 
العذاب،  انذاره مقدما على حلول  ليكون  من اهلل 
وهذا يقتضي أنه أمر بأن يعلمهم بهذا العذاب()٤(.

مواطن،  أربــعــة  فــي  رد  و وقــد  الطلب:  2.معنى 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  تعالى:﴿  قوله  في  ثالثة  منها 
ی  تعالى:﴿  ــه  ــول ق فـــي  ﴾)5(وواحـــــــد  ڱ 

ی ی ی جئ حئ﴾)6(.

)١( شرح المفصل ٢8٩/٤.
)٢( نوح ١.

)3( الكشاف 6١8/٤، ينظر: الّدر المصون ١0/ ٤6٧.
ير ٢٩/١86-١8٧. )٤( التحرير والتنو

)5( نوح 3.
)6( نوح١0.

اهلل  عبادة  وهي  أوامــر  بثالثة  امرهم  األولــى  ففي 
بــه، وتــقــواه الجتناب  وتــرك عبادة األوثـــان والــشــرك 
المعاصي التي توقع في غضبه وسخطه، وطاعتي، 
به  أمرهم  فيما   - السالم  عليه   - نــوح  أي:طــاعــة 
ونهاهم عنه ؛ألنه مرسل من عند اهلل)٧(، قال الرازي 
إن  و )وهذا  السالم-  لنوح-عليه  الطاعة  افراد  في 
بالذكر  خصه  أّنــه   

ّ
إال وتقواه  اهلل  بعبادة  داخــاًل  كان 

تقريره()8(  في  ومبالغة  التكليف  ذلك  في  كيدًا  تأ
لهم  اهلل  غفر  الثالثة  ــر  األوامـ هــذه  فعلوا  إن  فإنهم 
المعلومة  آجالهم  إلى  أعمارهم  وأطال  ذنوبهم  من 

للموت من دون عذاب.
لتحقيق  والتوبة  باالستغفار  أمرهم  الثانية  وفي 
والرضوان،  للمغفرة  المستوجب  المرجو  االيمان 
من  السالم-  عليه  وجد-  أن  بعد  االمر  هذا  وجاء 
الــوســائــل  بمختلف  ــه  دعــوت عــن  االعــــراض  قــومــه 
السابقة جاء  الثالثة  باألوامر  أمرهم  أن  واالزمنة بعد 
عن  الناتجة  الذنوب  هذه  لمغفرة  طلبا  االمــر  هذا 
السالم-  عليه   - دعوته  عن  واالعــراض  العصيان 
يغفر   - وتعالى  سبحانه   - اهلل  بــان  لهم  واعــالمــا 

الذنوب بعد التوبة)٩(.
قوله  في  واحد  موطن  في  رد  و الدعاء:  3.معنى 

خب  حب  جب  يئ  مئىئ  تعالى﴿حئ 

والتحرير   ،٢٩٩/١8 الــقــرآن  ألحــكــام  الجامع  ينظر:   )٧(
ير ٢٩/١88-١8٩. والتنو

)8( مفاتيح الغيب 30/6٤٩.
)٩( ينظر، الكشاف 6١٩/٤، ومفاتيح الغيب 30/ 65٢.
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)اغــفــر(  فــالــفــعــل  يب﴾)١(  ىب  مب 
ربه  إلــى  السالم-  نــوح - عليه  أمــر صــدر من  فعل 
ولمن  ولوالديِه  له  بالمغفرة  الدعاء  منه  والمقصود 
والمؤمنات  المؤمنين  ومــن  يــتــه  ذر مــن  معه  آمــَن 

قرب)٢(. قربفاأل عامة، فبدأباأل
المبحث الثاني:	 
الصيغ االسمية	 

االسم:)ما دل على معنى مفرد، وذلك المعنى 
له  التعريف  يكون شخصا وغير شخص()3( وهذا 

كذلك)٤(. كاد يتفق عليه القدماءوالمحدثون 
 على معنى الثبوت والدوام؛ ألنه غير 

ّ
واالسم يدل

بيانه،  يد بالزمن، يقول عبد القاهر الجرجاني:)و
َ

مّق
أن موضع االسم على أن يثبت به المعنى للشيء 
 ،...، شيء  بعد  شيئًا  تجّدده  يقتضي  أن  غير  من 
يـــٌد مــنــطــلــٌق، فــقــد أثــبــت االنــطــالق  فـــإذا قــلــت: ز
منه  يحدث  و يتجدد  تجعله  ان  غير  من  له،  فعال 
كالمعنى  فيه  المعنى  يــكــون  بــل  فشيئا،  شيئا 
ال  فكما  قصيٌر(  و)عــمــرو  يــٌل(  طــو يــٌد  قــولــك)ز فــي 
يتجدد  القصر  أو  الطول  تجعل  ان  إلى  هنا  تقصد 
وتقضي  فقط،  وتثبتهما  توجبهما  بل  يــحــدث،  و
في  تتعرض  ال  كذلك  االطــالق،  على  بوجودهما 

)١( نوح ٢8.
ير ٢٩/٢١5. )٢( ينظر الكشاف 6٢3/٤، والتحرير والتنو

)3( االصول في النحو 36/١، ينظر: المفصل ٢3.
)٤( ينظر: المقتضب 3/١، وشرح المفصل 8٢/١، والنحو 

الوافي ١/٢6.

ألن  لزيد()5(؛  إثباته  من  كثر  أل منطلٌق(  يٌد  قولك)ز
الفعل  كان  إن  و أّعم  به  االخبار  صحة  في  )االســم 
على  مقتصر  بالفعل  االخــبــار  ألن  ــم  وأت كمل  أ فيه 
باالسم ال  يقدر فيه ذلك، واالخبار  أو ما  الزمانيات 

يقتضي ذلك()6(.
يستغنى  ال  الــذي  األســاس  الركن  االســم  يعد  و
ردت  كيب اللغة العربية، وقد و عنه في جميع ترا
المباركة،  السورة  هذه  في  األسماء  صيع  بعض 
العتبارات  اال  فيها  االســمــاء  هــذه  رود  و كــان  ومــا 
سنجدها  عظيمة،  خــاصــة  الت  ودال مــقــصــودة 

ومنها: فيها، 
أ. اسم الفاعل:

بمعنى  بــه  ــام  ق لمن  مــن فعل  اشــتــق  ــا  )م ــو:  ه
الحدوث  على   

ّ
يــدل الفاعل  فاسم  الــحــدوث()٧( 

بها  يتصف  مستمرة  غير  معينة  لمدة  والتجدد 
الدوام  لو اتصف بها على سبيل  تزول عنه؛ألنه  ثم 
المشبهة  الصفة  وظيفة  ــى  إل وظيفته  عــن  خــرج 
جميع  إن  األزهــري  يقول  الثبوت،  على  تدل  التي 
مشبهة«  »صفات  الثبوت  على  الصفات)الدالة 
باسم الفاعل، اال اذا قصد بها الحدوث فهي اسماء 

يني(  )للقزو ــضــاح  االي ينظر:   ،١٧٤ االعــجــاز  ئـــل  دال  )5(
.١١3/٢

)6( نهاية االيجاز 80.
المسالك  اوضـــح  ينظر:   ،٤١3  /3 الكافية  شــرح   )٧(
في  الــصــرف  وأبنية   ،٢38  /3 الــوافــي  والنحو   ،٢١6/3

يه ٢5٩. كتاب سيبو
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؛ألنه  باألغلبية  الحدوث  على  لته  ودال فاعلين()١( 
المشبهة  كالصفة  والثبوت  ــدوام  ال على  يدل  قد 
ُكاّلً  تحمل  االساسية  فصيغته  وخالد(  )دائم  نحو 
ين  تّعَ وجــدت  فــان  قرينة،  وجــود  عــدم  عند  منها 
الصفة  ثبوت  اآلخــر)٢( فهو )يعّبر عن  احدهما دون 
الصفة()3(. تلك  تجدد  على  لة  دال من  فيه  ما  مع 
ثمانية  في  السورة  هــذه  في  الفاعل  اســم  رد  و وقــد 

مواطن في خمس آياٍت وهي:
١. قوله تعالى:﴿کک کگ گگ﴾)٤(.

٢. قوله تعالى:﴿ڭ ڭڭۇۇۆ ۆۈ 
ۈ﴾)5(.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  ەئوئوئ  تعالى:﴿ائەئ  قال   .3
ۆئ ۈئ﴾)6(.

ىئ  ىئ  ېئېئ  تعالى:﴿ېئ  ــال  ــ ٤.قـ
ىئی یی ی﴾)٧(.

5.قال تعالى:﴿حئ مئىئ يئ جب حب 
مت  خت  جتحت  يب  ىب  مب  خب 

ىت﴾)8(.

)١( شرح التصريح ٤١/٢.
في االبــنــيــة  ومــعــانــي   ،٢3٩/3 ــوافــي  ال النحو  ينظر:   )٢( 

 العربية ٤١.
)3( االعجاز الصرفي ٢٢5.

)٤( نوح ٢.
)5( نوح ٢٤.
)6( نوح ٢6.

)٧( نوح ٢٧.

)8( نوح ٢8.

في الموطن األول جاء اسم الفاعل)ُمِبين( من 
بمعنى  وهــو)أبــان(  بحرف  المزيد  الثالثي  الفعل 
الوضوح)٩(، جاء في )إرشاد العقل السليم(:)منذٌر 
لكم  واضح  اي:)نذير  االمـــر()١0(،  لحقيقة  موضوٌح 
 على أّن 

ّ
اني نذير()١١( فاسم الفاعل في هذه اآلية دل

صفته ثابتة وهي وضوح االنذار لقومه.
على  الفاعل  اســم  جــاء  الثاني  الموطن  وفــي 
جاء  )ظالم(  من  وهو)الظالمين(  الجمع  صيغة 
بعبادتهم  الــمــشــركــيــن  )يــعــنــي  )الــبــســيــط(:  فــي 
اال  بالظلم  المتصفين  ــزد  ت :)ال  أي  األوثـــــان()١٢( 
الجمع  هذا  تكرر  وقد  ودمـــارا()١3(  وخسرنا  كا  هال
فاسم  ــســورة  ال هــذه  مــن  االخــيــرة  اآليـــة  فــي  نفسه 
الفاعل في هاتين اآليتين دل على أّن صفته ثابته 

المشركين. لهؤالء 
على  الفاعل  اســم  جــاء  الثالث  الموطن  وفــي 
من)كافر(  وهو)الكافرين(  كذلك  الجمع  صيغة 
وتعالى - وعبد  بتوحيد اهلل - سبحانه  كفر  الذي 
لة  للدال هنا  الفاعل  اســم  صيغة  فجاءت  غيره، 
بعد  والثبوت  الدوام  بالكفر على  اتصف  على من 
ان ايقن نوح -عليه السالم- هذا منهم النه خشي 
ينشؤون  أبناء  يلدوا  وان  المؤمنين  ابناء  يضلوا  ان 

)٩( ينظر: الصحاح ٢083/5 )بين(.
)١0( ارشاد العقل السليم ٩/36.

ير ٢٩/١88. )١١( التحرير والتنو
)١٢( البسيط ٢٢/١٧0.

ير ٢١١/٢٩. )١3( فتح القدير 36٢/5، ينظر: التحرير والتنو
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على الكفر نفسه)١(.
ــع جـــاء اســـم الــفــاعــل على  ــراب وفـــي الــمــوطــن ال
عن  الميل  به  يقصد  و فاجر(  وهو)  صيغة)فاعل( 
قال  والــفــســاد)٢(.  المعاصي  في  واالنبعاث  الحق 
يكفر،  و سيفجر  مــن  إال  ــلــدوا  ي ال  الــزمــخــشــري:) 
فوصفهم بما يصيرون اليه()3( وهي صفة ثابتة لهم.
ــخــامــس جـــاء اســـم الــفــاعــل  ــمــوطــن ال وفـــي ال
في  أخــرى  مــرًة  وجمعًا  قولِه)مؤمنا(  في  مرة  مفردًا 
قولِه)وللمؤمنين والمؤمنات( أي: من اتصف بهذه 
بالمغفرة،  فدعا  باهلل،  االيمان  وهي  الثابتة  الصفة 
وغــيــرهــم)٤(.فــقــد  قــومــه  مــن  بها  اتــصــف  مــن  لكل 
لة  جاءت صيغة اسم الفاعل في هذه السورة للدال

على الصفات الثابتة جميعها.
ب. اسم المفعول:

كـ )َمضُروب(   على حدث ومفعوله 
ّ

هو:) ما َدل
والحدوث  الحدث  على  يدل  و)ُمكَرم(()5(فهو 
يقال  االبنية(:)و في)معاني  جاء  المفعول  وذات 
لته  دال حيث  مــن  الفاعل  اســم  فــي  قيل  مــا  فيه 
الثبوت  على  يدل  فهو  والثبوت،  الحدوث  على 
إذا ما قيس  بالفعل، وعلى الحدوث  اذا ما قيس 

والتحرير   ،3١٢/١8 الــقــرآن  ألحــكــام  الجامع  ينظر:   )١(
ير ٢١٤/٢٩. والتنو

)٢( ينظر: مقاييس اللغة ٤٧5/٤) فجر(.
)3( الكشاف 6٢3/٤، ينظر: البحر المحيط ١0/٢88.

)٤( ينظر: مفاتيح الغيب 30/ 660.
الــوافــي  الــنــحــو  يــنــظــر:   ،٢3٢/3 الــمــســالــك  اوضـــح   )5(

٢٧١/3. وتصريف األسماء واألفعال ١55.

َسُتنصر  أّنك  أترى  تقول:  فقد  المشبهة،  بالصفة 
هــذا  إّن  أي:  َمــنــُصــور(،  ــا  ــيــقــال:)أن ف عــلــيــهــم؟ 

ثابت لي()6(. الوصف 
رد اسم المفعول في هذه السورة الكريمة  وقد و

ں  ڱ  تعالى:﴿ڱ  قوله  وهــو  واحــد  موطن  فــي 
ى( اسم  ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴾)٧(و)ُمسّمَ
كونه معلومًا، وعلى  مفعول دل على الحدث وهو 
من وقع عليه وهم أصحاب اآلجال، وهذا وصف 
ى  الفّراء:)ُمسّمَ قــال  قومه،  من  واحــد  لكل  ثابت 
عندكم تعرفونه ال يميتكم غرقًا وال حرقًا، وال قتال()8( 
ن له في ساعة  فهذا األجل )هو عمر كل واحد الُمعّيَ
خلقه()٩( أي: الموت المعلوم لكل واحد منهم أّنه 

مالقيه على اختالف أعمارهم.
ج. صيغ المبالغة:

ــدث اســم  ــة تــفــيــد الــتــكــثــيــر فـــي حـ ــف ــي:)ص ه
الصيغ  وهــذه  صيغته()١0(  على  وليست  الفاعل، 
والكثرة  المبالغة  على  لة  للدال الكالم  في  تأتي 
ــــذات عــلــى وجــه  فــي الــحــدث الــمــنــســوب إلـــى ال
الفاعل في  الحدوث والدوام فيه، فهي تشبه اسم 
 

ّ
إال به،  قامت  التي  والــذات  الحدث  على  لة  الدال
كثرة وقوع ذلك  لتها على  أّنها تختلف عنه في دال

)6( معاني االبنية في العربية 5٢.
)٧( نوح٤.

)8( معاني القرآن )للفّراء( 3/١8٧.
ير ٢٩/١٩0. )٩( التحرير والتنو

)١0( تصريف األسماء واألفعال ١53.
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فيه،  والمبالغة  نفسها  الــذات  تلك  من  الحدث 
بيان  إلى  يرمى  )فاعل(  صيغة  )يستخدم  فالذي 
دون  وصاحبه(  مطلقا،  المجرد  أمرين:)المعنى 
وكثرًة  وضعفًا،  قوة  المعنى،  درجــة  ببيان  اهتمام 
المبالغة(  صيغة  يستخدم)  الــذي  بخالف  وقلًة 
فإنه يقصد إلى األمرين مزيدًا عليهما بيان الدرجة 

وكثرًة وقوًة()١(.
بــيــة وجــد  كــثــيــرة فـــي الــعــر ــغ الــمــبــالــغــة  وصــي
عند  استعمالها  كثر  قــد  منها  خمسًا  يون  اللغو
العرب في شعرهم ونثرهم مما استوجب القياس 
بكثرة  مستعملة  أو  مــطــردة  غير  وأخـــرى  عليها، 
الخمسة  الصيغ  وهــذه  بالسماع  عليها  فحكموا 
َفِعيل،  ــول،  ــُع َف ــْفــَعــال،  ِم ــّعــال،  هــي:َف القياسية 
تــدل على  ــِعــل)٢( وكــل واحـــدة مــن هــذه الصيغ  َف
معنى مبالغ فيه يختلف عن المعنى المبالغ فيه 
أربعة  ردت  و وهكذا)3(.وقد  األخــرى  الصيغة  في 
والرابعة  قياسية  ثالثة  السورة  هذه  في  منها  صيغ 

تي: كاال سماعية وهي 
من  على  لة  للدال الصيغة  هذه  تأتي  ّعال: 

َ
ف  .١

قام بالفعل على وجه الكثرة والمزاولة الدائمة له، 
فيما  ُيعِملونه  إّنما  النحو  يعيش:)وهذا  ابن  قال 

)١( النحو الوافي ٢58/3.
ــو١٢3/١-١٢5، واوضـــح  ــحــ ــ ــن ــ ال ــي  يــنــظــر: االصــــول ف  )٢(

المسالك ٢١٩/3، والنحو الوافي 3/ ٢58-٢5٩.
الغواص  درة  وشــرح   ،٤٤8/٢ الصبان  حاشية  ينظر:   )3(

35٧، ومعاني االبنية ٩3.

صاحب  إذ  الفعل،  لتكثير  ومعالجة  صنعة  كان 
الدال  البناء  له  َفُجعل  لصنعته،  مداوم  الصنعة 
العين،  بتضعيف  )َفـــّعـــال(  ــو  وه التكثير  على 
يبيع  لمن  فيقال  للتكثير،...،  التضعيف  الن 
بالنبل  يرمي  ولمن  ار(،  و)تّمَ ان(  والتمر)لّبَ اللبن 
في  الصيغة  هــذه  ردت  و وقــد  ــــال(،....()٤(.  ــّبَ ــ )ن

هذه السورة في موطنين وهما:
جئ  یی  تعالى:﴿یی  ــه  ــول أ.ق

حئ﴾)5(.
ىئ  ېئىئ  ېئ  تعالى:﴿ېئ  ب.قــولــه 

ىئی ی ی ی﴾)6(
هذه  على  )غفار(  جــاءت  األول  الموطن  ففي 
على  لة  للدال )فــاعــل(  صيغة  مــن  ــدال  ب الصيغة 
وتعالى  سبحانه   - منه  المستمرة  المغفرة  كثرت 
كــل من  كــان غــفــارا فــي حــّقِ  ــرازي:) إّنــه  ــ - قــال ال
وصنعُتُه()٧(  ِحرفُتُه  هو  هذا  فكأّن   ،...، استغفروه 
بعد  الــذنــب  يغفر   - وتعالى  سبحانه   - ــه  أن أي: 

يستر صاحبه فال يفضحه أبدًا. الذنب و
في  مبالغة  جاءت)كّفارا(  الثاني  الموطن  وفي 
لمن  المستمرة  الصنعة  هذه  على  لة  للدال )كافر( 
الَكّفار)َفّعال(  أّن  الرازي:)اعلم  قال  بها.  اتصف 

الهوامع  همع  ينظر:-   ،٤8٤-١80/3 المفصل  شرح   )٤(
.٧5/3

)5( نوح ١0.
)6( نوح ٢٧

)٧( مفاتيح الغيب 30/65٢
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المقيم على الشيء  ي  من الكفر،...،والعرب ُتسّمِ
بهذا، فتقول: فالن َفّعال للخير أّمار به()١(.

تدل  التي  المبالغة  صيغ  من  وهي  ِمُفَعال:   .2
ذهب  وقــد  وام، 

َ
ــّد الـ جهة  على  الفعل  تكثير  على 

أنها  بعضهم  يرى  األول:  مذهبان،  فيها  يون  اللغو
في  كالعادة  أصبحت  وكأّنها  الـــّدوام  على   

ّ
تــدل

دام  لمن  يكون  قتيبة:)وِمْفَعال  ابن  قال  الشيء، 
تقول:)رجل  فيه  عــادة  على  جــرى  أو  الشيء  منه 
مديما  كــان  اذا  و)ِمــْطــاَلق(  ار( 

َ
ــذ ــْه و)ِم ِمْضَحاك( 

مثل  إلــى  وذهــب  والــطــالق()٢(،  والهذر  للضحك 
كذلك ابو هالل العسكري)3(،والثعالبي)٤(. هذا 

لة  كاآل كونها   تدل على 
ً
 والثاني: يرى أّن ِمْفَعاال

له  صــار  لمن  )وِمــْفــَعــال  طلحة:  ابــن  قــال  للفعل، 
لة()5(، وذهب إلى ذلك ايضا الكفوي)6(، وقد  كاآل
وافق الدكتور فاضل السامرائي المذهب الثاني)٧(.
ردت هذه الصيغة بلفظة )ِمْدَرار( في هذه  وقد و

تعالى:﴿ٱ  قوله  الكريمة مرة واحدة في  السورة 
الكثير  الرازي:)المدرار  قال  ٻ ٻ ٻ﴾)8( 
على  اقبل  اذا  اللبن  َدّرَ  قولهم  مــن  وأصــلــه  ّرِ 

َ
ــّد ــ ال

)١( مفاتيح الغيب 8١/٧، ينظر: فتح القدير 5/36١.
)٢( أدب الكاتب ٢55.

ية ٢٤. )3( ينظر:الفروق اللغو
)٤( ينظر:فقه اللغة وسر العربية ٢5٩.

)5( همع الهوامع ٧5/3، ينظر: شرح درة الغواص 35٧.
)6( ينظر: الكليات )للكفوي( ١003.

)٧( ينظر: معاني االبنية ٩8.
)8( نوح ١١.

كثير، فالمدرار يصلح ان يكون  الحالب منه شيء 
نعت  مــن  يكون  ان  يــجــوز  و السحاب،  نعت  مــن 
المطر، يقال: سحاب مدرار اذا تتابع امطاره وِمْفَعال 
في  فيجوز  فيه()٩(  المبالغة  يراد  نعت  في  يجيء 
المدرار  فيكون  السحاب  بها  يــراد  أن  هنا  السماء 
يجوز  يلي بعضها بعضا، و ؛ ألنها متتابعة  لها  نعتا 
أن يراد بها المطر وهو من صفاته ايضا)١0(، فالمدرار 
كال الحالتين هو صفة للسحاب والمطر ؛ألنه  في 
متتابع بكثرة وغزارة، فيجوز لهذه الصيغة ان تدل 
آلة  تقول:)المنشار(  فكما  المعنيين  كــال  على 
آلةللمطر، وتقول:)مدرارًا(  السحاب  تقول:  للنشر، 
كًاومهذارًا  عادة للمطر والسحاب كما تقول: مضحا

لمن أصبح هذا الشيء له عادًة.
على  لــة  لــلــدال الصيغة  هــذه  تــأتــي  ــِعــيــل: 

َ
ف  .3

أو  طبيعة  وكأنها  للموصوف  ولزومها  الصفة  ثبوت 
سجية ُخِلقت فيه قال ابن طلحة:)وَفِعيل صار له 

كالطبيعة()١١(.
للمبالغة  عن)فاعل(  منقوال  البناء  هذا  يأتي  و
ــه عــن الــمــوصــوف وكأنها  ــدوث ــر وح ــكــرار االمـ فــي ت
ردت هذه  اصبحت سجية ال تتغير فيه)١٢(. وقد و

الصيغة في موطنين وهما:

)٩( مفاتيح الغيب ٤8٤/١٢ و30/65٢.
)١0( ينظر: الدر المصون 5٤١/٤.

)١١( همع الهوامع ٧5/3، ينظر، شرح درة الغواص 35٧.
)١٢( ينظر معاني االبنية ١0٢-١03.
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ڍڌڌڎ  ڍ  ڇڇ  تعالى:﴿  قوله   .١
ڎڈ ڈژ ژ ڑڑ﴾)١(.

٢. قوله تعالى: ﴿ککک گ گ گ﴾)٢(.
لقوم  األول  الموطن  في  الصيغة  هــذه  جــاءت 
نوح منقولة عن) ُمؤِلم( اسم فاعل من غير الثالثي، 
يل)أليم( في اللغة ُمؤِلم()3(وجاء  قال الزجاج:)وتأو
في )الجامع ألحكام القرآن: )أي: أنذرهم العذاب 
العذاب  أي:  يؤمنوا()٤(  لم  إن  الجملة  على  ليم  األ
عذاب  أو  الطوفان  من  أنواعه  بمختلف  الشديد 
العذاب  قال:  فلو  وغيرها.  اآلخرة  في  النار  أو  القبر 
استمراره  دون  وقته  في  مؤلما  كان  لربما  الُمؤِلم، 
لة على ثبوت ألم هذا  فجاء على هذا البناء للدال
سجية  أو  طبيعة  وكأنه  عليهم  واستمراره  العذاب 

قد اتصفوا بها.
وجاءت كذلك في الموطن الثاني لنوح- عليه 
السالم- بمعنى )ُمنِذر( اسم فاعل من غير الثالثي 
أي: منذر لكم لما سيحل عليكم من العذاب إن 
أنتم أعرضتم وكفرتم بما جئتكم به)5(، ولكثرة انذار 
قومه واعالمه لهم بما أمره اهلل - سبحانه وتعالى- 
أصبحت هذه الصفة سجية ثابتة فيه، فجاء هذا 

)١( نوح١.
)٢( نوح٢.

اللغة  مقاييس  ينظر،   ،86/١ واعرابه  القرآن  معاني   )3(
١٢6/١)الم(.

)٤( الجامع ألحكام القرآن ١8/٢٩8.
ير٢٩/١88. )5( ينظر: فتح القدير 355/5، والتحرير والتنو

لة على الثبوت واللزوم. البناء للدال
المبالغة  صيغ  أبنية  من  البناء  هذا  ال:  ّعَ

ُ
ف  .4

الحدث  تكرار  كثرة  على  لة  للدال القياسية  غير 
ــه عــلــى وجـــه الــثــبــوت قــال  واتـــصـــاف صــاحــبــة ب
مبالغة  ُفــَعــال،...،  يجئ  )و االستراباذي:  الرضي 
يل وُطَوال  كثيرًا،...،نحو َطو َفِعيل في هذا الباب 
كان  العين  شــّددت  فــإن  ــاع،...،  ــَج وُش وَشِجيع 
للصفة  بناء  وهــو  )َفِعيل(  فكل  ال()6(  ــّوَ ــُط ك أبلغ 
ــال( ــّعَ )ُف على  بناؤهللمبالغة  يصح  المشبهة 
كثرة  ــع   م متوافقة  لــيــة  دال ــّوًة  قـ فأضافالتشديد 

المبالغة في تكرار الحدث.
ــد في  ــ ــبــنــاء فـــي مــوطــن واح وقـــد جـــاء هـــذا ال

تعالى:﴿ڻ  قوله  وهــو  المباركة  الــســورة  هــذه 
ــارًا  ــّبَ وُك ــارًا  ــَب ُك ــرئ  ــرازي:)ُقـ الـ ڻ﴾)٧(قال  ڻ 
الكبير،  فــي  مبالغة  وهــو  والتثقيل،  بالتخفيف 
ل المراتب الكبير، واألوسط الُكَبار بالتخفيف،  فأّوَ
ار هو أّنهم  ار بالتثقيل،...والمكر الُكّبَ والنهاية الُكّبَ
عن  القوم  منعوا  فهم  وّدًا،  تــذرن  ال  تباعهم  أل قالوا 
التوحيد  كــان  ولما  بالشرك،  وأمــروهــم  التوحيد، 
أعظم  منه  المنع  كــان  َجـــَرَم  ال  الــمــراتــب،  أعــظــم 
فإذا  ار()8(،  ُكّبَ بأنه  تعالى  اهلل  وصفه  فلهذا   الكبائر 
كان هذا المكر مكرًا  )كان هذاهو مكرهم فال َجَرَم 

)6( شرح الشافية ١٤8/١ ينظر: معاني االبنية ١03.
)٧( نوح٢٢.

المحيط  البحر  ينظر:   ،656  /30 الغيب  مفاتيح   )8(
.٢85/١0
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المشّددة،  الصيغة  هذه  القرآن  آثر  ولذلك  كبارًا؛ 
على  لة  للدال كبيرًا  ُكَبارًاأو  المخففة  الصيغة  دون 

شدة هذا المكر وقوته()١(.
د. الصفة المشبهة:

وهي: )ما اشتق من فعل الزم، لمن قام به على 
الصبان(:)  )حاشية  في  جــاء  الثبوت()٢(  معنى 
ال  عقلية  الــــدوام  عــلــى  المشبهة  الــصــفــة  ــة  ــ ل ودال
لها  ثبت  التجدد  على  تدل  لم  لما  ألنها  وضعية؛ 
ثابت  كل  في  االصــل  اذا  العقل،  بمقتضى  الــدوام 

دوامه()3(.
لة الصفة  يرى الدكتور فاضل السامرائي أّن دال و
بمستوى  ليست  الـــدوام  الثبوت  على  المشبهة 
الثبوت  يفيد  ــا  م منها  ــســام  أق )عــلــى  ــل  ب واحـــد 
يل  طو ونــحــو:  وأصــــم،...،  أبكم  نحو:  واالســتــمــرار 
وقصير،...، وقد تدل على وجه قريب من الثبوت 
على  تدل  ال  وهي  وسمين،...،  نحيف  نحو:  في 
وعلى  وغــضــبــان،..،  ظــمــآن  نــحــو:-  فــي  الثبوت 
هذا ال نرى أن يحكم بالثبوت عمومًا على الصفة 
األرجح.وقد  وهو  التفصيل()٤(  األولى  بل  المشبهة 
جاءت الصفة المشبهة في هذه السورة في ثالثة 

زنين)5( وهما: مواطن وعلى و

)١( االعجاز الصرفي ١05.
)٢( شرح الكافية ٤3١/3، ينظر: شرح التسهيل 3/8٩.

)3( حاشية الصبان 5/3.
)٤( معاني االبنية 6٧.

وغير  قياسية  كثيرة  زان  أو على  المشبهة  الصفة  تأتي   )5(

رد في موطنين وهما: أ.ِفَعال: و
١. قوله تعالى:﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾)6(.

٢. قوله تعالى:﴿ک ک ک ک﴾)٧(.
المشبهة  الصفة  ــاءت  ج األول  الموطن  ففي 
لة على ثبوت بسطها  )ِبَساط( على )ِفَعال( للدال
وسعتها ، قال الزمخشري:)جعلها بساطا مبسوطة 
ب الرجل على بساطه()8(.

ّ
بون عليها كما يتقل

ّ
تتقل

هذا  على  ِفــَجــاج(  جــاء)  الثاني  الموطن  وفــي 
الطرق  هذه  سعة  ثبوت  على  لة  للدال نفسه  الوزن 
الطرق  الفّراء:)هي  قال  االرض  هذه  ل 

ّ
تتخل التي 

الواسع  بالطريق  الفج  بعضهم  الواسعة()٩(وخص 
هذه  فــإن  أمــر  مــن  يكن  ومهما  الجبلين)١0(،  بين 
لها،  ثابتة  صفة  وهي  بالسعة  متصفة  هي  الطرق 
ثبوت  على  لــة  لــلــدال المشبهة  الصفة  فــجــاءت 
سعة االرض وسعة طرقها، ألن األمر متعلق بدعوته 
أنعم  التي  النعم  ذكــر  في  لقومه  الــســالم-  -عليه 
؛  األرض  الرزق في  بها عليم من سهولة طلب  اهلل 
به -  االيمان  لتحقيق  فيها وغيرها  والسير  لسعتها 

وارتشاف   ،١5١٤-١3/١ الشافية  شــرح  ينظر:-  قياسية، 
 ،٢-٢٩١85/3 الوافي  والنحو   ،٢36٢-١360/5 الضرب 

يه ٢٧5-٢٧٩. كتاب سيبو وابنية الصرف في 
)6( نوح ١٩.
)٧( نوح٢0.

ير ٢٩/٢05. )8( الكشاف 6٢١/٤، ينظر: التحرير والتنو
)٩( معاني القرآن )للفّراء( ١88/3.

ألحكام  والجامع   ،١3٩/٢٢ الغيب  مفاتيح  ينظر:   )١0(
ير ٢٩/٢05. القرآن ٢85/١١. والتحرير والتنو
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سبحانه وتعالى- وعبادته وترك الشرك.
ــن واحــــد في  ــوط وجـــــاءت فـــي م ــِعــيــل: 

َ
ف ب. 

ۈ  ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ  تعالى﴿ڭ  ــِه  ــولـ قـ
)كثيرًا(على)فعيل(  الصفة  ۈ﴾)١(جاءت 
قــال  بــالــكــثــرة،  اتــصــفــوا  أضــلــوهــم  )الـــذيـــن  ألّنَ   ؛ 
المتُبوعون  ــاء  ــرؤس ال أضــلــوا:أي  حــيــان:)وقــد  ــو  اب
نوح  من  اخبار  وهــذا  وعامتهم  أتباعهم  من  كثيرا 
أيديهم  على  جــرى  بما  عنهم   - السالم  عليه   -
المشبهة  الصفة  صيغ  الضالل()٢(.فجاءت  من 
صفتها  ــاألرض  ،فـ ــلــزوم  وال الثبوت  على  لة  للدال
وصفة  والــســعــة،  الــفــج  صفتها  والــطــرق  الــبــســط، 

كثرة  اضاللهم للناس. الكافرين 
هـ. المصدر:

ــدال عــلــى الــحــدث مــجــردا من  ــ وهـــو االســـم ال
أي:  فقط  الحدث  هو  المصدر  لــة  ودال الــزمــان)3(. 
على  يــدل  فإنه  )قــتــاًل(  أو  فقولك)ضربًا(  الفعل 
الفاعل  إلى  اشــارة  غير  من  والقتل  الضرب  مجرد 
الحدث  ذلك  هو  جني:)إنما  ابن  يقول  الزمن،  أو 
والــشــرب()٤(،  كــل  واأل والقتل  كالضرب  الصافي 
السورة  هذه  في  بقسميه  المصدر  أتناول  وســوف 

)١( .نوح ٢٤
)٢( البحر المحيط ٢8٧/١0.

)3( ينظر: شرح الكافية 3٩٩/3، وشرح التصريح ٢/3، 
النحو  ومعاني   ،٢08 يه  سيبو كتاب  في  الصرف  وابنية 

.١٤6/3
)٤( الخصائص ١/١٢3.

الثالثي وغير الثالثي.
من  الــمــصــدر  رد  و ثــي:  الــثــال الفعل  مــصــادر   .١

الثالثي في تسعة مواطن، وهي:
ٴۇ  ۈ  تعالى﴿ۆۈ  قوله  في  رد  و الفرار:  أ. 
الهروب  بمعنى   ) )َفـــّرَ الفعل  مصدر  ۋ﴾)5(وهو 
ــال الــقــرطــبــي:)أي تــبــاعــدا من  مــن الـــشـــيء)6( قـ
نوح-  قــوم  الكريم جعل  الــقــرآن  وكــأن  ــمــان()٧(  االي
عليه السالم- هم الحدث نفسه وكأنهم االعراض 
مستعار  عاشور:)الفرار  ابن  قال  والهروب،  والفرار 

لقوة االعراض()8(.
ۇئ  تعالى﴿وئ  ــال  قـ فـــي  رد  و الـــِجـــهـــار:  ب. 
ــَر( ــَهـ )َجـ الــفــعــل  ۆئ﴾)٩(وهومصدر  ۇئ 
 : الخليل  والعلّو)١0(.قال  والظهور  اإلعالن  بمعنى 
 ،...، ِجَهارًا  يجهُر  وقراءتِه  وبصالته  بكالمِه  )جهر 
المصدر  وجاء  أي:عالنتهم()١١(،  باألمر،  وجاهرتم 
النوع  هذا  استعمال  في  والمبالغة  للتوكيد  هنا 
قــال  بــهــا.  معالنتهم  وهـــو  قــومــه  مــع  ــوة  ــدع ال مــن 
نصب  بدعوتهم  منصوب  )وِجــهــارًا  الزمخشري: 
فنصب  الجهار،  نوعيِه  أحد  الدعاء  المصدر؛ألن 

)5( نوح6.
 50/5 العرب  ولسان   ،١٢5/١5 اللغة  تهذيب  ينظر   )6(

)فرر(.
)٧( الجامع ألحكام القرآن ١8/300.

ير ١٩٤/٢٩. )8( التحرير والتنو
)٩( نوح 8.

)١0( ينظر: تهذيب اللغة 33/6،والمحكم١60/٤)َجَهَر(.
)١١( العين388/3،ينظر: لسان العرب ١50/٤)َجَهَر(.
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أنــواع  أحــد  لكونها  ؛  بقعد  القرفصاء  نصب  ــِه،  ب
العقود، أو ألنه أراد بدعوتهم جاهرتهم()١(.

ٺٺ ٿٿ   ﴿ تعالى  قوله  في  رد  و الوَقار:  ت. 
ٿ ٿ﴾)٢(وهو مصدر الفعل )وقر( بمعنى السكون 
ابــن عطية: )وقــال بعض  قــال  ــة)3(.  ــرزان وال والحلم 
الرجاء وكأنه قال:  بابها في  العلماء )ترجون( على 
وقـــارًا،...،  وِتلَقاَءه  هلل  رجاءكم  تجعلون  ال  مالكم 
ُتَؤَدًة منكم وتمكنًا في النظر؛ ألّن الكفر  كأنه يقول: 

مضمنه الخفة والطيش()٤(.
بمعنى)الخوف(  الــرجــاء  أن  إلــى  ذهــب  ومــن 
قال  التعظيم(  أو  )العظمة  بمعنى  )الــوقــار(  كــان 
تعظيمًا،  أي:  تــوقــيــرًا  لــه  تأملون  الــزمــخــشــري:)ال 
فيها  تأملون  تكونون على حال  ال  مالكم  والمعنى 
آمن  الــثــواب()5(؛ ألن من  دار  في  كم  إيا اهلل  تعظيم 
فقد أصبح عنده تعظيم خالقه -سبحانه وتعالى- 
أمرًا قد سكن بقلبِه وثبت. وكأن القرآن الكريم في 
نوح - عليه  قوم  أن  أن يصور  يريد  التفسيرين  كال 
الحلم  حــدث  على  واثبتوا  استقروا  قد  الــســالم- 
والرزانة بالنظر والتؤدة في رجاء رحمتِه أوبتعظيمِه 
قد  ثوابِه،وكأنهم  دار  في  وطمعًا  عقابِه  من  خوفًا 

)١( الكشاف 6١٩/٤، ينظر: الّدر المصون ٤6٩/١0.
)٢( نوح ١3.

)3( ينظر: تهذيب اللغة ٢١5/٩، والصحاح 8٤٩/٢ )َوَقَر(.
المحيط  الــبــحــر  يــنــظــر:   ،3٤6/5 الــوجــيــز  الــمــحــرر   )٤(

.٢83/١0
)5( الكشاف: 6٢0/٤، ينظر: البسيط ٢5٤/٢٢-٢5٧.

واستجابوا  آمــنــوا  إن  نفسه  الــحــدث  هــم  أصبحوا 
للدعوة.

ڤ  تعالى﴿ڤڤ  قوله  في  رد  و باق:  الّطِ ث. 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾)6(، وهو مصدر )ُطوبقت 
وجه  من  كثر  أ )ِطــبــاقــًا(  لـ  النحاة  ذكــر  ِطــَبــاقــًا()٧(. 
حيان:  أبو  قال  مــصــدرًا)8(،  كونه  والراجح  اعرابّي، 
لقولهم:  وِطَباقًا،  مطابقًة  طابق  مصدر  يكون  )أن 
على  به  ُوِصــَف  َطَبٍق،  على  َطَبقًا  خصُفها  الّنعُل 
أي:  المطابقة،  )شديدة  أي:  المبالغة()٩(،  سبيل 

ُمناسبة بعضها لبعٍض في النظام()١0(. 
ڇ  ﴿ڇ  تعالى  قــولــه  فــي  رد  و ــبــات:  ــّنَ ال ج. 
قــال  ــــت()١٢(،  ــب ــ )ن الــفــعــل  مــصــدر  ــو  وهـ ڇ﴾)١١( 
نباتًا  تنبتون  جعلكم  )أنبتكم(  الزجاج:)معنى 
في  ونباتًاأبلغ  إنباتًا،  أنبتكم  لفظ  على  والمصدر 
على  لة  للدال )نبت(  بمصدر  فجاء  المعنى()١3( 
أمــٌر  النبات مــن االرض وهــو  ــروج  الــحــدث وهــو خ
كمنشأ  محسوس،كذلك االنسان هو منشاؤه منها 
فنبتم  أنبتكم  الرازي:)والتقدير  قال  النبات  هذا 

)6( نوح ١5.
)٧( تهذيب اللغة 3٢/٩، ينظر: المحكم ٢٩٢/6 )طبق(.
المصون  والــّدر   ،٢30/5 واعرابه  القرآن  معاني  ينظر:   )8(

3٧8/١0، وفتح القدير 5/30٩. 
)٩( البحر المحيط ٢٢١/١0.

ير ٢٩/١6. )١0( التحرير والتنو
)١١( نوح١٧.

)١٢( ينظر: المحكم 50٤/٩، وتاج العروس ١١0/5 )نبت(.
)١3( معاني القرآن واعرابه ٢30/5.
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أنبتكم  قال:  لو  أنه  وهي  لطيفة،  دقيقة  وفيه  نباتًا، 
كان المعنى أنبتكم إنباتًا عجيبًا غريبًا، ولما  إنباتًا 
نباتًا  فنبتم  أنبتكم  المعنى  كان  نباتا  انبتكم  قال: 
على  ل  االســتــدال مقام  المقام  وهــذا  عجيبًا،...، 
بالسمع،  اثباته  يمكن  فال  تعالى  اهلل  قــدرة  كمال 
أنبتكم  نباتًا على معنى  أنبتكم ،...،  لّما قال:  أّما 
للنبات  كان ذلك وصفا  كاماًل  نباتًاعجيبًا  فنبتم 
أمر  كــذلــك  الــنــبــات  وكـــون  كــامــاًل،  بكونهعجيبًا 
ل به على كمال  مشاهد محسوس فيمكن االستدال

قدرة اهلل تعالى فكان هذا موافقًا لهذا المقام()١(.
رد في قوله تعالى﴿گ گ گ ڳ  ح. الَخَسار: و
ں﴾)٢(وهو  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳڳ  ڳ 
مصدر َخِسَر بمعنى َضّل وهلك)3(، جاء بالمصدر 
أصبحا  قد  والولد  المال  أي:  أنهما  على  لة  للدال
حدث الضالل والهالك نفسه، قال الرازي:)يعني 
 
ّ
إال الدنيا  في  المنافع  جملة  من  كانا  إن  و هــذان 
أنهما صارا سببًا للخسار في اآلخرة فكأنهما صارا 
والهالك  الضالل  محض  أي:  الخسار()٤(  َمحض 

في الدنيا في اآلخرة.

القدير  فتح  ينظر:   ،655-65٤/30 الغيب  مفاتيح   )١(
.358/5

)٢( نوح ٢١.
العرب  ولسان   ،٢٧٩/١ القطاع(  )البن  األفعال  ينظر:   )3(

٢38/٤)خسر(.
)٤( مفاتيح الغيب 655/30.

ڻ   ڻ   تعالى﴿  قــولــه  فــي  رد  و الــَمــكــر:  خ. 
االحــتــيــال  وهـــو  ــَر(  ــَك ــدر)َم ــص ــوم وه  ،)5(﴾ ڻ  
هذا  عظم  على  لة  للدال هنا  به  والخديعة)6(وجاء 
كرون هم الرؤساء،  االحتيال، قال الزمخشري:)والما
لنوح،  وكيدهم  الــديــن،  فــي  احتيالهم  ومكرهم: 
وتحريش الناس على أذاه وصّدهم عن الميل إليه 
تذرونآلهتكمإلى  ال  لهم:  وقولهم  منه  واالستماع 

عبادة رّب نوح()٧(.
تعالى﴿ڭ ڭ ڭ  قوله  رد في  ل:و الضال د. 
.)

َ
ــّل )َضـ مصدر  ۈ﴾)8(وهو  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ 

ــال  )ق ــلــغــة(:  ال فــي)تــهــذيــب  غـــاب جـــاء  بمعنى 
َضــّل  ــقــال:  ُي الغيبوبة،  الــضــالل  ــل  أص عــمــرو:  ــو  أب
غاَبعن  الكافر:   

َ
وَضــّل غــاب،  إذا  بن: 

ّ
الل في  الماُء 

ضياع  )هو  اللغة(:  )مقاييس  وفي  الحّجة،...()٩( 
قد  شيء  كل  حّقِه()١0(أي:  غير  في  وذهاُبُه  الشيء 
ضاع فقد غاب عن صاحبه ، وجاء هنا بالمصدر 
وسائل  عليهمبضياع  دعــا  قــد  ــه  أن على  لة  للدال
الرازي:)ليس  عنهم.قال  لتغيب  وحيلهم  مكرهم 
أمر  في  الضالل  بل  الدين،  أمر  في  الضالل  المراد 

)5( نوح ٢٢.
العروس ١٤٧/١٤  وتاج  اللغة 3٤5/5،  ينظر: مقاييس   )6(

)مكر(.
)٧( الكشاف 6٢١/٤، ينظر: مفاتيح الغيب 656/30.

)8( نوح ٢٤.
المنير  الــمــصــبــاح  يــنــظــر:   ،3٢0/١١ الــلــغــة  تــهــذيــب   )٩(

363/٢ )ضلل(.
)١0( مقاييساللغة 356/3.



367
»الصيغ الصرفية في سورة نوح )دراسة داللية(«

د.سلوان على حسين الحديثي 

أي:)ُحل  وحيلهم()١(  مكرهم  يج  ترو وفي  دنياهم، 
طغيانهم  في  إمهاال  تزدهم  وال  مكرهم  بين  و بيننا 

 أْن تضللهم عن وسائله()٢(.
ّ
علينا إال

رد في قوله تعالى ﴿ جتحت خت مت  بار: و ذ. الّتَ
هلك)٤(،  بمعنى  )َتِبَر(  الفعل  مصدر  ىت﴾)3(وهو 
كًا ودمارًا،...، فاستجاب اهلل  قال الرازي:)أي: هال
المصدر  بهذا  فجاء  بالكلية()5(  فأهلكهم  دعــاءه 
كًا وفناء  لة على أن الظالمين قد أصبحوا هال للدال

جزاء عملهم.
هذا  ردت  و وقد  ثي:  الثال غير  الفعل  مصادر   .2

المصادر في ثالثة مواطن وهي:
ۅ  تعالى﴿ۅ  فيقوله  رد  و االستكبار:  أ. 
ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 
مصدر  ــو  ــ ــ ەئ﴾)6(وه ەئ  ائ  ائ 
لة على المبالغة في  الفعل) استكبر( وجاء به للدال
كانوا فيه بحيث بلغ غايته. قال  عظم التكبر الذي 
لة على فرط  كيد ودال الزمخشري:)وذكر المصدر تأ

استقبالهم وعتوهم()٧(.

)١( مفاتيح الغيب 30/ 658.
ير ٢١١/٢٩. )٢( التحرير والتنو

)3( نوح ٢8.
)٤( ينظر: العين ١١٧/8، والمحكم ٤8١/٩ )تبر(.

ير  والتنو التحرير  ينظر:   ،660/30 الغيب  مفاتيح   .  )5(
.٢١5/٢٩

)6( نوح ٧.
ير ٢٩/١٩6. )٧( الكشاف 6١٩/٤، ينظر: التحرير والتنو

ېئ  تعالى﴿ۈئۈئ  فيقوله  رد  و ــرار:  االســ ب. 
)أســّر(  الفعل  ىئ﴾)8(وهومصدر  ىئ  ېئېئ 
وجاء به للتوكيد في دعوت قادتهم وكبرائهم. قال 
ابن عاشور: )ووجه توكيد اإلسرار أّنإسرار الدعوة كان 
في حال دعوته سادتهم وقادتهم؛ ألّنهم يمتعضون 

من إعالن دعوتهم بمسمع من أتباعهم()٩(.
ڌ  ڍ  تعالى﴿ڍ  فيقوله  رد  و االخـــراج:  ت. 
)أخــرج(  الفعل  مصدر  ڎ﴾)١0(وهو  ڌ 
أنكروه،  ألّنهم  البعث  كيد  تأ على  لة  للدال وجــاء 
ّكــده  وأ القيامة،  يوم  الزمخشري:)يخرجكم:  قال 

كأنه قال يخرجكم حقًا ال محالة()١١(. بالمصدر 
و. اسم المصدر:

المصدر  الســم  يــف  الــتــعــار مــن  الكثير  هــنــاك 
ذكرها الدارسون له)١٢(.قال ابن الحاجب في تعريفه 
الذي  هو  المصدر  )إن  المصدر  بين  و بينه  ُمفرقًا 
واسم  انطلق،  في  كاالنطالق  عليه  يجري  فعل  له 
المصدر هو اسم لمعنى وليس له فعل يجري عليه 
كالقهقري، فإنه لنوع من الرجوع، وال فعل له يجري 

)8( نوح ٩.
ير ١٩٧/٢٩. )٩( التحرير والتنو

)١0( نوح ١8.
)١١( الكشاف 6٢١/٤، ينظر: البحر المحيط ٢8٤/١0.

واستعمال  النحاة  ــوال  أق بين  المصدر  اســم  ينظر:   )١٢(
القرآن الكريم ١١٢-١٢١، واسم المصدر دراسة في المعايير 
بين المصدر ١٤- الشكلية والموضوعية في التفريق بينه و

١5، والمصدر واسم المصدر واالسم ١63-١6٤.
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ُّ

الذي يدل المصدر هو  أّن  عليه من لفظه()١( أي: 
يدل  المصدر  اســم  أن  حين  الــحــدث،فــي  على 
على االسم فقط من دون الحدث، وهو ما رّجحه 
الدكتور فاضل السامرائي، إذيقول:)ومما يدل على 
أننا  المصادر ليست للحدث في األصل  أّنأسماء 
عليك؛  التسليم  نقول  وال  عليك،  السالم  نقول: 
فهو  التسليم  ــا  أّمـ ــان،  ــ األم وهــو  اســم  الــســالم  ألّن 
رد اسم المصدر في هذه السورة  الحدث()٢(.وقد و

في موطنين وهما:
ڇ  ڇ  تعالى﴿  قــولــه  فــي  رد  و ــذاب:  ــع ال  .١
ڑ ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ 
العقوبـة  بــمــعــنــى  مــصـــــدر  ــم  ـــ اس ــو  ــ ـــ ــ ﴾)3(وه ڑ   
والنكال)٤(، وأما المصدر فهـو )التعذيب( جاء في 
تعذيبًا،  وغيره  الرجل  بت 

ّ
اللغة(:)وعذ )جمهرة 

الــعــذاب هو  أصــل  إّنَ  وقيل  الـــعـــذاب()5(  واالســـم 
كـــل عــقــوبــة شــديــدة  ــّضـــرب ثـــم اســتــعــمــل فـــي  الـ
وهو  الــحــدث  على   

ُّ
يـــدل فالتعذيب  ــمــة)6(،  مــؤل

العذاب  أّما  مزيد()٧(.  غير  ُيستعمل  و)لم  الضرب 

التصريح  شــرح  ينظر:   ،85١/٢ الحاجب  ابــن  أمالي   )١(
.٤٩١/١

)٢( معاني النحو ١66/3.
)3( نوح ١

)٤( ينظر: الصحاح ١٧8/١، والمحكم 8٤/٢ )عذب(.
)5( جمهرة اللغة 30٤/١ )عذب(.

المنير  والــمــصــبــاح   ،٢60/٤ اللغة  مقاييس  ينظر:   )6(
3٩8/٢ )عذب(

)٧( لسان العرب 585/١، وتاج العروس 330/3 )عذب(.

فهو اسم للعقوبةأو النكال.
رد في قوله تعالى﴿ڄ ڄ ڃ  راج: و 2. الّسِ
بمعنى  اسم مصدر  ڃ ڃ ڃ چ﴾)8(وهو 
راج:  الخليل:)الّسِ قال  الزاهر،  المضئأو  المصباح 
أسرجُت  منه:  والفعل  بالليل،  يزهر  الــذي  الــزاهــر 
وهو  ــراج،  االســ هــو  فالمصدر  إســـراجـــًا()٩(  ــراج  ــّسِ ال
ــاد)١0(، وأمــا  ــ ــق ــ ــذي يـــدل عــلــى الــحــدث وهـــو اإلي الـ
قال  الــزاهــر.  المضئ  للمصباح  اســم  فهو  ــراج  الــّسِ
كما  ضوئها  فــي  الدنيا  أهــل  الزمخشري:)يبصر 
يبصر أهل البيت في ضوء السراج ما يحتاجون إلى 
كالمصباح )ألّنها ملتهبة، وأنوارها  إبصاره()١١( فهي 
إلى القمر مثل  ذاتية فيها صادرة عنها إلى األرض و

راج تمأل البيت()١٢(. أنوار الّسِ
ز. الجمع:

كثر منه...، والغرض بالجمع  هو )ضّمُ شيء إلىأ
واحد  باسم  التعبير  كان  إذ  واالختصار...،  االيجار 
والجمع  متعددة()١3(.  بأسماء  اإليتان  من   

ُ
أخــّف

)8( نوح ١6.
)٩( العين 53/6، ينظر: لسان العرب ٢٩٧/٢ )سرج(.

 ٢٧٢/١ المنير  والمصباح   ،٢6٩/٧ المحكم  ينظر   )١0(
)سرج(.

الــقــرآن  ألحــكــام  الــجــامــع  ينظر:   ،6٢١/٤ الــكــشــاف   )١١(
.305/١8

ير ٢0٤/٢٩. )١٢( التحرير والتنو
 ،١٢ الفوائد  تسهيل  ينظر:   ،٢١3/3 المفصل  شرح   )١3(

يه ٢٩٢. كتاب سيبو وأبنية الصرف في 
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ينقسم على قسمين: تصحيح وتكسير)١(، وسنذكر 
كل منهما على حدة.

فيه  به هو )ما سلم  يقصد  و التصحيح  ١. جمع 
ة من غير  إّنما تأتي بلفظِهإلبّتَ واحده من التغيير، و
كما  الجمع  على  تدل  يــادة  ز عليه  تزيد  ثم  تغيير، 
لسالمة  سالم،  جمع  له:  يقال  و التثنية،  في  فعل 

لفظ واحدِه من التغيير،...()٢(.
على  كذلك  ينقسم  السالم  أو  الصحيح  وهذا 
النّحاة  بعض  ذهب  وقد  ومؤنثا)3(،  مذكرا  قسمين 
القلة)٤(،  على  يدل  بنوعية  السالم  الجمع  أن  إلى 
كــذلــك في  وجــعــلــه الــدكــتــور فــاضــل الــســامــرائــي 
 على الحدث 

ُّ
الجوامد، أّما في الصفات فإّنه يدل

بنوعيه  ــه  أّن إلــى  ــــل)5(،، وذهــب بعضهم  وهــو األص
ُتعّين  قرينة  توجد  مالم  والكثرة  القلة  على   

ُّ
ــدل ي

االنباري:  ابن  يقول  الراجح،  وهو  كثرته)6(،  أو  قلته 
إن)هذا الجمع يجئ للكثرة، كما يجئ للقلة، قال 
به  ې﴾)٧(والمراد  ۉ  ۉ  ۅ  تعالى﴿  اهلل 
جمع  أّنه  ذلك  على   

ّ
يدل والــذي  القلة،  ال  الكثرة 

)١( ينظر: شرح المفصل ٢35، وتوجيه اللمع ٩٢.
)٢( شرح المفصل ٢١3/3، ينظر: تسهيل الفوائد ١3.

)3( ينظر: المفصل ٢35، وتوجيه اللمع ٩3و ٩6.
)٤( ينظر: الكتاب 3/ 5٧8، واالصول في النحو ٤3٩/٢، 

وشرح المفصل 3/٢٢٤.
)5( ينظر: معاني االبنية ١٢6.

)6( ينظر:- أسرار العربية ٢50، والمصباح المنير ٢/6٩5.
)٧( سبأ 3٧.

صحيح()8(.
أ. جمع المذكر السالم:

وفي  والنون،  بالواو  الرفع  في  يكون  وهو)الذي 
هذا  يــكــون  وانــمــا  ــنــون،  وال بالياء  والنصب  الــجــر 
يد وعمرو()٩(. الجمع للمذّكرين ممن يعقل نحو: ز
خمسة  في  السورة  هــذه  في  الجمع  هــذا  رد  و وقــد 

مواطن وهي:
رد هذا الجمع منصوبًا في موطنين  ١. الظالمون: و
 )١0(﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  تعإلى:﴿  قوله   وهما 

و﴿ جت حتخت مت ىت﴾)١١(.
قومه  بـ)الظالمين(:  )والــمــراد  عاشور:  ابن  قال 
الذين عصوه، فكان مقتضى الظاهر التعبير عنهم 

ڭ  ڭ  ۇ   بالضمير عائدًا على قومي من قوله﴿ 
ۇ  ﴾فعدل عن االضمار إلى االظهار على خالف 
مقتضى الظاهر لما يؤذن به وصف )الظالمين( من 
الحرمان من عناية اهلل بهم لظلمهم،  استحقاقهم 
هنا  السالم  الجمع  فجاء  بـــاهلل()١٢(  إشراكهم  أي: 
في  الكافرين  أي:  الظالمين  كثرة  على  لة  للدال

زمانه- عليه السالم- إذا ما قيسوا بالمؤمنين.

)8( اسرار العربية ٢50.
)٩( اللمع العربية ٢0، ينظر: شرح المفصل ٢١3/3، وشرح 

التصريح 5١١/٢، والنحو الوافي ١3٧/١- ١38.
)١0( نوح ٢٤

)١١( نوح ٢8
ير ٢١0/٢٩-٢١١ و٢١5. )١٢( التحرير والتنو
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قوله  في  رًا  مجرو الجمع  هذا  رد  و الكافرون:   .2
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  تعالى:﴿ائ 
-عليـه  نـوح  أيـَس  لمـا  الشوكاني:)  ۈئ﴾)١(،قال 

السـالم- مـن إيـمـانهـم واقـالعـهـم عـن الكـفـر دعـا
 

ّ
دل الصحيح  فالجمع  بــالــهــالك()٢(،  عليهم 
-سبحانه  هلل  العاصين  الكافرين  كثرة  على  هنا 

وتعالى-من قومه.
ــي قــولــه  را فـ ــاء مـــجـــرو ــ ــد ج ــ 3. الــمــؤمــنــون وق

خب  حب  جب  يئ  مئىئ  تعالى:﴿حئ 
مت  خت  جتحت  يب  ىب  مب 
السليم(:)عّمهم  العقل  )إرشــاد  في  جاء  ىت﴾)3( 
ودينا()٤(  نسبًا  يتصل  َمن  به  َخــّصَ  ما  إثَر  بالدعاء 
ــور واالنـــاث،  ــذك أي: مــن اتــصــف بــاإليــمــان مــن ال
أي  النسبية)5(  القلة  على  هنا  يدل  الجمع  وهــذا 
من  للكافرين  بالنسبة  والمؤمنات  المؤمنين  قلة 
وقيل  عشرة  وقيل  ثمانية  عددهم  أن  قيل  قومه. 
ثمان وسبعون وقيل ثمانون)6( قال الرازي: )وذلك 
 إّن اهلل تعالى وصفهم 

ّ
مما ال سبيل إلى معرفتِه إال

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  تعالى:﴿  قوله  وهــو  بالقلة()٧(. 

)١( نوح ٢6.
)٢( فتح القدير 5/36١.

)3( نوح ٢8.
)٤( ارشاد العقل السليم ٤٢/٩، ينظر: فتح القدير 5/36٢.

)5( ينظر: معاني األبنية ١٢٤
ــز  ــوجــي ال 3٧3/٢،والـــــمـــــحـــــرر  الـــكـــشـــاف  يــنــظــر:   )6(

١8٧/3،والبحر المحيط ١53/6.
)٧( مفاتيح الغيب ١٧/3٤8.

ژ﴾)8(.
ــون: مــلــحــق بــالــجــمــع وقـــد جـــاء مــجــروا  ــن 4. ب
پ﴾)٩(قال  پ  تعالى﴿پ  وقــولــه  فــي 
الفّراء:)كانت السنون الشدائد قد ألّحت عليهم، 
وانقطاع  عنهم،  المطر  النقطاع  بأموالهم  وذهبت 
لة  للدال الجمع  بهذا  فجاء  نسائهم()١0(  من  الولد 
كثرة األوالد التي سيمدهم بها اهلل - سبحانه  على 

وتعالى- إن استغفروا وتابوا وأمنوا.
ب. جمع المؤنث السالم:

لــف والــتــاء،  كــان)جــمــعــُه الــســالــم بــاأل ــو مــا  وه
لحق 

ُ
أ ما  وكذلك  و)المسلمات(  الهندات  نحو: 

راسيات(  نحو:)جباٍل  من  يعقل  ال  مما  بالمؤنث 
الجمع  هذا  رد  و وقد  قــائــمــات(،...()١١(.  و)جمال 

في هذه السورة في أربعة مواطن وهي:
ڀ  ڀ  پ  تعالى﴿  قــولــه  فــي  ١.جـــنـــات: 
 

ّ
دل )جنات(  السالم  ڀٺ﴾)١٢(فالجمع  ڀ 
البساتين  ألن  البساتين)١3(؛  وهــي  الكثرة،  على 

الكثيرة يمكن أْن تسقى بنهر واحد.
ڦ  ڤ  ڤ  تعالى﴿ڤ  قوله  في  2.سماوات: 

)8( هود٤0
)٩( نوح ١٢.

)١0( معاني القرآن )للفّراء( ١88/3.
المسالك  اوضـــح  ينظر:   ،٢١8/3 المفصل  شــرح   )١١(

68/١، وتصريف االسماء و االفعال ١٩6.
)١٢( نوح ١٢.

والكشاف   ،٢٢٩/5 ــه  واعــراب الــقــرآن  معاني  ينظر:   )١3(
.6٢0/٤
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ڦ ڦ ڦ ڄ﴾)١(وهو جمع سماء 
لة  للدال جــاءت  هنا  وهــي  المظلة)٢(،  بمعنى 

على القلة؛ألنها سبعة دون العشرة.
ۋ  ۋ  تعالى﴿  قوله  في  3.خطيئات: 
)وخطيئاتهم  حيان:  ابو  ۉ﴾)3(قال  ۅ  ۅ 
كـ)تكذيب  الكبائر()٤(  من  معه  انــجــّرَ  ومــا  الشرك 
الرسول، وأذاه وأذى المؤمنين معه، والسخرية منه 
كله  حين توعدهم بالطوفان وما ينطوي عليه ذلك 
من الجرائم والفواحش()5(فجاء الجمع السالم هذا 

كثرة الخطايا التي ارتكبوها. لة على  للدال
4. مؤمنات في قوله تعالى:﴿ حئ مئ ىئ يئ 
ىبيب﴾)6(،  خبمب  حب  جب 
لة هذا الجمع مع لفظ)المؤمنين(  سبق أن ُذكر دال

في جمع المذكر السالم.
واحـــده  بــنــاء  تغير  مــا  )هـــو  التكسير:  جــمــع   .2

كرجال، وأفراس()٧(.
لته على العدد  وهذا الجمع ينقسم بحسب دال

)١( نوح ١5.
والكليات   ،١08/١ واعـــرابـــه  الــقــرآن  مــعــانــي  يــنــظــر:   )٢(

)للكفوي( 50٧.
)3( نوح ٢5.

)٤( البحر المحيط ١0/٢88.
ير ٢١٢/٢٩،ينظر: الجامع ألحكام القرآن  )5( التحرير والتنو

.3١١/١8
)6( نوح ٢8.

المسالك  أوضـــح  ينظر:   ،3٩6/3 الكافية  شــرح   )٧(
يه ٢٩٢. كتاب سيبو 30٧/٤، وابنية الصرف في 

الجمع  مطلق  الرضي:)قالوا:  قال  وكثرة،  ة 
ّ
قل إلى 

من  بالقليل  ــراد  ــم وال وكــثــرة،  قلة  ضــربــيــن،  على 
الثالثة إلى العشرة والحّدان داخالن، وبالكثير: ما 
فوق العشرة، قالوا: وجمع القلة من المكسر أربعة: 

ة،...()8(.
َ
ْفِعلة، وِفْعل

َ
ْفَعال، وأ

َ
ْفُعل، وأ

َ
أ

وعشرون  ثالثة  فهي  الكثرة  جموع  صيغ  وأمــا 
صيغة قياسية: منها ُفُعل وُفَعل وِفَعل وِفَعال وُفُعول 

وُفّعل وُفّعال وَفَعلة....الخ)٩(.
هذه  فــي  القلة  جموع  ردت  و القلة:  جموع  أ. 

زنين:- وهما: السورة في ستة مواطن على و
مواطن  خمسة  في  البناء  هذا  وجاء  َعال: 

ْ
أف  .١

وهي:
رد في قوله تعالى﴿ۅۅ ۉ  أ. آذان:و

ۉې ې ې ېى﴾)١0(
أّنها  لة على  القلة وهو )آذان( للدال جاء بجمع 
نسبية)١١(،  حقيقية  هنا  فالقلة  األصابع،  من   

ُ
أقــّل

كانت األصابع داخلة في هذا الجمع. إن  و
ردا في قوله تعالى﴿پ  ب. أموال و أنهار: و
ٺ﴾)١٢(،جاء  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ــار(،  ــهـ و)أنـ ــوال(  ــ أمـ ــا)  ــم وه للقلة  فــيــهــا جــمــعــان 

)8( شرح الكافية 3٩٧/3، ينظر: شرح التصريح ٢/5٢0.
الهوامع  وهمع   ،١8١٢/٤ الشافية  الكافية  شرح  ينظر:   )٩(
يه ٢٩8- كتاب سيبو الصرف في  وابنية   ،36٤-35١/3

.3١5
)١0( نوح ٧.

)١١( ينظر: معاني األبنية ١٢٤.
)١٢( . نوح ١٢
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ــصــلــح لــلــكــثــرة  ي ــلــة و ــهــو جــمــع ق أّمـــــا)أمـــــوال( ف
الجمع)١(،  هذا   

ّ
إال )مال(  من  يأِت  لم  كذلك؛ألّنه 

يقول  جمع،  عن  بجمع  تستغني  قد  العرب  إن  و
موضع  بعضها  يقع  قد  الجموع  )إّن  يعيش:  ابــن 
ُيستغنى ببعضها عن بعض. أال ترى أّنهم  بعض، و
واستغنوا  ْقاَلم( 

َ
و)أ م( 

َ
و)َقل ْرَسان( 

َ
و)أ قالوا:)َرَسٌن( 

وأّما)أنهار( فقد  الكثرة()٢(.  الجمع عن جمع  بهذا 
لة على قله األنهار التي  جاء على هذا البناء للدال

تسقي البساتين الكثيرة.
ٹ  تعالى﴿ٹ  ــه  ــول ق فــي  رد  و أطـــــوار:  ج. 
باهلل  تؤمنون  ال  الزمخشري:)مالكم  ٹ﴾)3(قال 
ألنه  به،  لإليمان  موجبة  حال  وهي  هذه،  والحال 
ثم  تــرابــا،  أوال  خلقكم  تـــارات  أطــــوارا:أي:  خلقكم 
خلقكم نطفًا، ثم خلقكم علقًا، ثم خلقكم مضغًا، 
كم خلقًا آخر()٤(  ثم خلقكم عظامًا ولحمًا، ثم أنشأ
)أطــوار(  فجاء  االنسان)5(  لخلق  مراحل  ستة  وهي 

ولسان   ،٤٤0/١0 والمحكم   ،3٤٤/8 العين  .ينظر:   )١(
العرب 635/١١)مول(

الضرب  ــشــاف  ارت ينظر:   ،٢٢5/3 المفصل  شــرح   )٢(
.٤06/١

)3( نوح ١٤.
الــقــرآن ألحــكــام  الــجــامــع  يــنــظــر:   ،6٢0/٤ الــكــشــاف   )٤( 

.303 /١8
ڳ  گ   تعالى:﴿  قوله  ُذكرت في  االطــوار  )5( هذه 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

لــة عــلــى هـــذه الــمــراحــل  عــلــى هـــذا الــجــمــع لــلــدال
القليلة.

ېې  تعالى:﴿ۉ  فيقوله  رد  و أنــصــار:  د. 
الــجــمــع  ــذا  ــ ه ى﴾)6(جاءعلى  ى  ېې 
يجمع  ألّنــمــفــرده)فــعــيــل(  ــقــيــاس)٧(؛  ال غير  على 
كـ)شريف( ُيجمع على  على)نصيُرون( و)ُنصراء( 
)شريُفون( و)ُشَرَفاء()8(، قال الرازي:)هذا تعريض 
بأّنهم واظبوا على عبادة تلك االصنام لتكون دافعة 
لآلفات جالبًة للمنافع اليهم، فلما جاءهم عذاب 
تلك  ــدرت  ق ومــا  االصــنــام،  بتلك  ينتفعوا  لــم  اهلل 
االصنام على دفع عذاب اهلل عنهم()٩(، فجاء على 
كانوا يعبدونها  التي  البناء ؛ ألن هذه األصنام  هذا 

يعوق ونسر(. يغوث و خمسة وهي ) وّد وسواع و
ــلــة:جــاء هــذا الــبــنــاء فــي مــوطــن واحــد  ــِع

ْ
ف

َ
2. أ

ہھ  ہ  ہہ  تعالى:﴿ۀ  قــولــه  ــو  وهـ
ابــن  ۓ﴾)١0(قــــــال  ۓ  ےے  ھھ  ھ 
كثيرة  عاشور: )محتمل أن يكون لقوم نوح اصنام 
خصوا  ثم  آلهتكم،  تذرن  ال  كبرائهم:  قول  جمعها 
يحتمل  و الخمسة،...،  هذه  وهي  اعظمها  بالذكر 

المؤمنون ١٢-١٤.
)6( نوح ٢5.

الــهــوامــع  وهــمــع   ،٤١3/١ الــضــرب  ارتــشــاف  يــنــظــر:   )٧(
3٤٩/3، والمستقصى في علم التصريف ٢/ ٧٧8..

)8( ينظر: معاني االبنية ١٤٤، ومعجم الجموع ١30.
ير ٢٩/  )٩( مفاتيح الغيب 30/ 65٩، ينظر: التحرير والتنو

.٢١3-٢١٢
)١0( نوح ٢3.
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ذكرها  الخمسة  األصنام  تلك  غير  لهم  اليكون  ان 
)آلهة(  بها()١(جاء  االجمال لالهتمام  بعد  مفصلة 
ة هذه االصنام التي 

ّ
لة على قل ة( للدال

َ
على ) أْفِعل

اتخذوها آلهًة لهم من دون اهلل، وهي التي ُخّصت 
لهة أم لم يكن. بالذكر سواء كان هناك غيرها من اآل
ردت جــمــوع الــكــثــرة في  ــرة:و ــث ــك ب. جــمــوع ال

زان وهي: خمسة مواطن، على أربعة أو
واحد وهو  الوزن موطن  ُعول:جاء على هذا 

ُ
ف  .١

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  تعالى:﴿ڱ  قوله 
ُذُنوب( وذلك  ڻۀ﴾)٢(فُجِمعت )ذنب( على) 
من  ارتكبوها  التي  الــذنــوب  كثرت  على  لة  للدال

الشرك والمعاصي والفواحش وغيرها)3(.
ــوزن موطن واحد  ال ــاِعــل: جــاء على هــذا 

َ
ف

َ
أ  .2

ې  ۉ  ۉ  ۅ  تعالى:﴿ۅ  قوله  وهــو 
ې ې ې ى﴾)٤(و)أصابع( جمع)إصبع( 
اآلذان  جاءت  لّما  لسببين:  الوزن  هذا  على  وجاء 
لة  للدال األصــابــع  ــاءت  ج  ، ة 

ّ
القل على  مجموعة 

كانت عشرة - فالكثرة  إن  كثر منها - و أّنهاأ على 
 

ّ
إال ُيجمع  لم  )إصبع(  ألّن  إّما  نسبية.و حقيقة  هنا 
ة 

ّ
القل جمع  عن  به  فاسُتغني  أصــابــع()5(.   ( على 

ير ٢٩/ ٢0٩. )١( التحرير والتنو
)٢( نوح٤.

ير  )3( ينظر: معاني القرآن واعرابه ٢٢8/5، والتحرير والتنو
.١8٩/٢٩

)٤( نوح٧.
)5( ينظر: تهذيب اللغة ٢3/٢، والمحكم ٤55/١، ولسان 

العرب 8/ ١٩٢.

فاستعمل في الجميع)6(.
3. ِفَعال: جاء على هذا الوزن موطنان وهما:

ى   تعالى﴿  ــه  ــول ق فـــي  رد  و أ.ثـــيـــاب: 
جمعا  ەئ﴾)٧(جاء  ەئ   ائ   ائ  
بها  يستغشون  مــا  كثرة  على  لة  للدال ـــ)ثــوب(  ًل
وهو  إلــيــه  النظر  كراهية  يبصروه  لئال  وجوههم 

اهلل)8(. لدين  ينصحهم 
ېئ   ېئ     ېئ   تعالى﴿  فيقوله  رد  و عباد:  ب. 
لة على  ىئ  ىئ  ﴾)٩(جاء جمعًالـ )عبد( للدال
الكفار  من  عليهم  السالم-  عليه   - حرصه  شدة 

الذين سيضلونهم عن طريق الحق)١0(.
تعالى: قوله  وهو  واحد  موطن  في  ُعل:جاء 

ُ
ف  .4 

وهو  سبيل(  ــاء)  ﴾)١١(جـ ک   ک   ک      ک    ﴿
كثرة  على  لة  للدال ُسُبل(  على)  مجموعًا  الطريق 
صفات  من  وهــي  بالسعة  الموصوفة  الطرق  هــذه 

االرض المبسوطة، فجاء هذا الجمع توكيدًا لها.
ج. اسم الجمع:

)َقْوم(  بمنزلة  الجمع  على  واقع  مفرد  اسم  هو) 
 أّن) قومًا( و)نفرًا( من غير لفظ الواحد، 

ّ
و)َنَفر(، إال

)َقــْوم(  لفظ  من  وليس  )َرجــل(  منهما  الواحد  ألّن 

الضرب  ــشــاف  وارت  ،٢٢5/3 المفصل  شــرح  ينظر:   )6(
.٤06/١

)٧( نوح ٧.
)8( ينظر: الكشاف 6١٩/٤ ،ومفاتيحالغيب 30/65١.

)٩( نوح٢٧.
ير ٢١٤/٢٩. )١0( ينظر: فتح القدير 36١/5 ، والتحرير والتنو

)١١( نوح ٢0
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 على معنى 
ّ

يــدل النوع  فهذا  و)َنــَفــر( في شــيء()١( 
وهو  التكسير،  جموع  زان  أو على  يسِر  ولــم  الكثرة 

على أربعة أنواع:
١. له مفرد من معناه وليس من لفظة، نحو )قوم( 
مفرده)رجل( أو )امرأة( و)جيش( مفرده) جندي(.
نحو)  والجمع،  الــواحــد  بين  مشترك  لفظ   .٢
ــك( 

ْ
ــل و)ُف وللمالئكة،  المالئكة  لــواحــد  ــك( 

َ
ــل َم

للسفينة الواحدة وللسُفن.
3. له مفرد من لفظه، فاذا عطف عليه مماثالت 
لمعنى  مخالفا  المعطوفات  معنى  كــان  كثر  أ أو 
مفرده  نحو:)قريش(  الكثرة،  على  الـــدال  اللفظ 
وقــرشــي،..،كــان  وقرشي  قرشي  قيل:  فــإذا  قرشي، 
إلى  منسوبة  جماعة  هو  المعطوفات  هذه  معنى 

قبيلة )قريش( وليس معنى قبيلة )قريش(.
٤. لــه مــفــرد مــن لــفــظــِه ومــعــنــاه ولــيــســت على 
زان جموع التكسير المعروفة نحو:)َرْكب( مفردُه  أو
ثة  ثال وردت  وقد  ــان()٢(.  ــَب )ُرْك وتكسيره  كــب(  )َرا

الفاظ على هذا الجمع في هذه السورة وهي:
ڍ   ڇ   ڇ    تعالى:﴿  قــولــه  فـــي  قــــوم:   .١
ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  ڌ   ڌ    ڍ   

ارتــشــاف  يــنــظــر:   ،333-33٢/3 المفصل  شـــرح   )١(
الصرف  ،وأبنية   3٧5/3 الهوامع  وهمع   ،٤0٢  /١ الضرب 

يه 335. كتاب سيبو في 
)٢( ينظر: شرح الكافية 366/3، والنحو الوافي ٤/680-

68١، ومعجم الجموع ٤5٢-٤56.

 على الجمع وليس له مفرد 
ّ

ڑ﴾)3(فـ)قوم( اسم دل
ابن  قال  )امــرأة(  أو  )رجــل(  مفردُه  إّنما  و لفظه  من 
إلى  الناس  أنذر  له:  ُيقال  أي  عن  ُوعــدل  عاشور:) 
شديد  ليكون  نوح  لنفس  إلهابًا  قومك(  قوله)أنذر 
فإن  الــعــذاب،  من  نجاتهم  فيه  ما  على  الحرص 
فيهم أبناءه وقرابته وأحبته()٤( فهو- عليه السالم- 
لة  للدال الجمع  من  النوع  بهذا  فجاء  منهم  واحــد 

على التخصيص.
گ  گ  گ  ڳ  2. مال وولد: في قوله تعالى:﴿ 
ں﴾)5(  ں  ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  ڳ   ڳ    ڳ  
فـ )مال( و)ولد( اسم دل على الجمع وهو مشترك 
ابــو حــيــان:) واتبعوا  الــواحــد والــجــمــع)6(، قــال  بين 
أي:  ــزده،  يـ لــم  مــن  وســفــلــتــهــم،...،  عامتهم  أي: 
من  وُه 

ُ
ل

َ
ّث
َ
َتأ ما  كان  الذين  وهم  وكبراؤهم،  رؤساؤهم 

خسارتهم  في  سببًا  الولد  من  به  تكّثروا  وما  المال 
من)المال(  قصد  المفرد  أراد  فإن  اآلخـــرة()٧(،  في 
أراد  إن  و الذكر،  )الــولــد(  ومــن  الفضة،  أو  الذهب 
كل ما هو عين من ذهب  الجمع قصد من)المال( 
الولد  ومــن  وغيرها،  وبساتين  وديــاٍر  وأنعام  وفضة 

)3( نوح ١.
ير ١8٧/٢٩. )٤( التحرير والتنو

)5( نوح ٢١.
 /٧ المصون  والــدر   ،655/30 الغيب  مفاتيح  ينظر:   )6(

.635
ير ٢٩/  )٧( البحر المحيط ١0/ ٢8٤، ينظر: التحرير والتنو

.٢0٧
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الذكور واالناث واألهل وغيرها)١(.
3. صيغ منفردة: 

ار( في قوله  ْيَعال:جاء على هذا الوزن لفظ )َدّيَ
َ
ف

ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  وئ  ەئ   ەئ   ائ   تعالى﴿ 
الــعــام  للنفي  مــخــصــوص  االســـم  ۈئ﴾)٢(وهــــــذا 
قال  احـــد)3(  فيها  مــا  بمعنى:  لالنسان  بالنسبة 
ارا ال تستعمل إال في النفي  الرازي: )قال المبرد: َدّيَ
اٌر، وال تستعمل في جانب  العام، يقال: ما بالّدار َدّيَ
ر،  و

َ
الــّد من  َفْيَعال  هو  العربية،  أهل  قال  ثبات،  اال

إحداهما  وادغمت  ياَء  الواو  فقلبت  ــَوار  َدْي وأصلُه 
في األخرى، قال الّفراء والزجاج، وقال ابن قتيبة: ما 

 داٍر()٤(.
ُ

ار، اي: نازل بها َدّيَ

* * *

)١( ينظر: المحكم ١0/ ٤٤0 )مول( و٤٢٩/٩ )ولد( ، ولسان 
العرب ١١/ 635 )مول( و٤6٧/3 )ولد(.

)٢( نوح ٢6.
)3( ينظر: شرح المفصل ٤٧٢/5، ومعاني النحو ٤/٢30.

)٤( مفاتيح الغيب 30/ 65٩، ينظر: غريب القرآن ٤88 ، 
ومعاني القرآن واعرابه 5/٢3١.

الخاتمة والنتائج

الصيغ  بين  العالقة  بيان  في  الرحلة  هذه  بعد 
لة في سورة نوح - عليه السالم  الصرفية وعلم الدال
ص هذا البحث إلى جملة من النتائج التي 

ُ
- َخل

تي: يمكن ايجازها على النحو اآل
الــســورة  فــي  المجرد  الماضي  الفعل  جــاء   .١
)قال(  فالفعل  عليها،   

ّ
دل مختلفة  أحوال  لبيان 

قومه  بين  و بينه  رة  الــمــحــاو أســلــوب  لبيان  جــاء 
بالدعاء.  وانتهت  باالنذار  بــدأت  مختلفة  بطرق 
التي  الــدعــوة  أحـــوال  لبيان  )دعـــا(  الفعل  ــاء  وج
اتخذها نوح -عليه السالم - لهداية قومه، وجاء 
لة على القدرة  ر( للدال الفعل )جعل( بمعنى )صّيَ

هلل -سبحانه وتعالى-.
المعاني  لبيان  يد  المز الماضي  الفعل  رد  و  .٢
ــة على  ل ــلــدال ل بــعــضــهــا  ــاء  ــج ــمــتــوخــاة مــنــه ف ال
بعضها  و و)أســــّر(،  كـــ)أرســل(  كــثــرةاالســتــعــمــال 
كـ)أعلن(،  للتوكيد  بعضها  و  ) كـ)أَصّرَ للمطاولة 
معانيه  عن  فضاًل  أخرى  معاٍن  على   

ّ
دل بعضها  و

،وأّســر(و)أنــبــت(،  لـ)أعلن  السابقة)كالَجْعل( 
ــة لــــ)اّتـــبـــع  ــغ ــال ــب ــم ــّل(، وال ــ ـــ)أضـ ــ ــة لـ ــف ــال ــخ ــم وال

واستكبر(. واستغشى 
الحال  على   

ً
داال الــمــضــارع  الفعل  جــاء   .3

الــوالدة  حال  وفي  الخوف،  أو  الرجاء  موطن  في 
كثيرة  مــواطــن  فــي  االستقبال  على   

ً
داال ،وجـــاء 
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،وارســال  الذنوب  ،وغفران  العذاب  إتيان  منها 
على   

ً
داال وجــاء  وغيرها،  األمــوال  يــادة  ز ،و المطر 

القوم  استئصال  وقــت  معرفة  عــدم  في  المضي 
الــدعــوة، وخسارتهم  مــن  الــفــرار  وفــي  بــالــعــذاب، 

وغيرها.  وأوالدهم  بأموالهم 
كبراء قوم نوح  رد الفعل )تذر( مكررًا في قول  ٤. و
لهم ،وفي قولِه - عليه السالم - المتمثل بالدعاء 

عليهم .
المفعول  ــم  واس الفاعل  اســم  مــن  كــل  جــاء   .5
على   

ً
دواال المواطن  جميع  في  المشبهة  والصفة 

معنى الثبوت والدوام.
لة  للدال والمزيد  الثالثي  من  المصدر  جاء   .6
 
ً
داال المزيد  جــاء  ذلــك  عن  ،فضاًل  الحدث  على 

على التوكيد والمبالغة.
وليس  االســم  على   

ً
داال المصدر  اســم  رد  و  .٧

والــنــكــال،  للعقوبة  اســم  ــذاب(  ــع ـــ)ال ك الــحــدث 
و)الّسراج( اسم للمصباح المضئ.

 
ً
8. جاء الجمع السالم بنوعيه مذكرًا ومؤنثًا داال

على الكثرة والقلة على حد سواء.
لتها على معنى  ٩. جاءت جموع القلة في دال
األصل  على  جاء  ما  مختلفة،فمنها  بصورة  القلة 
لة  للدال مــا جــاء  وآلــهــة(، ومنها  وأنــصــار  ـــ)أطــوار  ك
ما  ومنها  )آذان(،  كـ  النسبية  الحقيقية  ة 

ّ
القل على 

كـ)أموال(. يستعمل للقلة والكثرة 
مواطنها  جميع  في  الكثرة  جموع  جــاءت   .١0
جــاءت  )أصــابــع(   

ّ
إال الــكــثــرة،  معنى  على  دالـــة 

لة على الكثرة الحقيقية النسبية. للدال
مــعــنــى  عـــلـــى   

ً
داال الـــجـــمـــع  ــم  ــ اسـ ــاء  ــ جـ  .١١

التخصيص فضاًل عن معنى الكثرة.

* * *
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المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.
نجاة  د.  قرآنية،  ية  لغو دراســة  األفعال  أبنية   .١
عبد العظيم الكوفي، دار الثقافة - القاهرة، ١٤0٩هـ 

- ١٩8٩م.
يه، د. خديجة  ٢. أبنية الصرف في كتاب سيبو
١385هـ  ط١،  النهضة-بغداد،  مكتبة  الحديثي، 

- ١٩65م.
 ،) ٢٧6هـــ  )ت  قتيبة  البن   ، الكاتب  أدب   .3
المكتبة  الحميد،  الدين عبد  تح: محمد محيي 

ية - مصر، ط٤، ١٩63م. التجار
الــعــرب، ألبي  مــن لسان  الــضــرب  إرتــشــاف   .٤
حيان االندلسي )ت ٧٤5هـ(، تح: د. رجب عثمان 
مكتبة  التواب،  عبد  رمضان  د.  مراجعة  محمد، 

الخانجي- القاهرة، ط١، ١٤١8هـ - ١٩٩8م.
الكتاب  ــا  مــزاي الــى  السليم  العقل  إرشـــاد   .5
دار  ـــ(،  ٩8٢ه )ت  العمادي  السعود  الكريم،ألبي 

احياء التراث العربي - بيروت، د.ط ، د.ت.
)ت  االنباري  البركات  البي  العربية،  أســرار   .6
بيروت، ط١،  االرقم -  ابي  االرقم بن  5٧٧هـــ(، دار 

١٤٢0هـ - ١٩٩٩م.
٧. األصول في النحو، البي بكر بن الّسّراج )ت 
مؤسسة  الفتلي،  الحسين  عبد  د.  تــح:  3١6هــــ(، 

الرسالة - بيروت، ١٤08هـ - ١٩88م.

8. االعجاز الصرفي في القرآن الكريم، د. عبد 
الحميد أحمد يوسف هنداوي، المكتبة العصرية 

- بيروت، ١٤٢٩هـ - ٢008م.
٩. األفعال، البن القطاع الصقلي )ت 5١5هـ(، 

عالم الكتب - بيروت، ط١، ١٤03هـ - ١٩83م.
تح:  ـــ(،  القوطية )ت36٧هـ البــن  األفــعــال،   .١0
ط٢،  الــقــاهــرة،  الــخــانــجــي-  مكتبة  فـــوده،  علي 

١٩٩3م.
ــن الــحــاجــب، البــي عــمــرو جمال  ١١. أمــالــي اب
فخر  د.  تــح:  الحاجب )ت 6٤6هــــ(،  ابــن  الــديــن 
 - ـــ  ــيــروت، ١٤0٩هــ ب  - الجيل  دار  ــــدارة،  ق صــالــح 

١٩8٩م.
١٢. أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك، البي 
دار  ٧6١هـــ(  )ت  هشام  ابــن  الدين  جمال  محمد 

الجيل- بيروت، ط5، ١٩٧٩م.
القاسم  البــي  الــنــحــو،  علل  فــي  ــضــاح  االي  .١3
الزجاجي )ت33٧هـ(، تح: د. مازن المبارك، دار 

النفائس - بيروت، ط3، ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.
المعالي  البي  البالغة،  علوم  في  االيضاح   .١٤
ـــ(، تـــح: د.  ــ يــنــي )ت ٧3٩هـ جـــالل الــديــن الــقــزو
محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل - بيروت، 

ط3 د.ت.
حيان  البــي  التفسير،  في  المحيط  البحر   .١5
االندلسي )ت ٧٤5هـ(، تح: صدقي محمد جميل 

، دار الفكر - بيروت، ١٤٢0هـ - ٢000م.
يــة )ت  الــجــوز القيم  البــن  الــفــوائــد،  بــدائــع   .١6
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علم  دار  العمران،  محمد  بن  علي  تح:   ، ٧5١هـــ( 
الفوائد - جدة ، د.ط ، د.ت.

أحمد  بــن  علي  الحسن  ــي  الب البسيط،   .١٧
من  مــجــمــوعــة  تــــح:  ٤68هــــــــ(  )ت  الــــواحــــدي 
جامعة   ، الجامعية  الرسائل  سلسلة  المحققين، 

اإلمام محمد بن سعود االسالمية ،١٤30هـ.
١8. تــاج الــعــروس مــن جــواهــر الــقــامــوس، البي 
مجموعة  تــح:  ١٢05هـــــ(،  )ت  بــيــدي  الــّزَ الفيض 
زارة  و من  لجنة  واشــراف  مراجعة  المحققين،  من 
يت،  الكو  - يــت  الــكــو حكومة  مطبعة  االعــــالم، 

يخ متعددة. طبعات وتوار
ير، البن عاشور التونسي )ت  ١٩. التحرير والتنو

١3٩3هـ(، الدار التونسية - تونس ، ١٩8٤م.
البن  المقاصد،  وتكميل  الفوائد  تسهيل   .٢0
كامل  محمد  تــح:  ـــ(،  6٧٢هــ )ت  الطائي  مالك 
بركات، دار الكتاب العربي- بيروت، ١38٧هـ - 

١٩6٧م.
الدين  فخر  د.  واألفعال،  األسماء  تصريف   .٢١
قباوه، مكتبة المعارف - بيروت، ط٢، ١٤08هـ - 

١٩88م.
عثمان  الفتح  البــي  الملوكي،  التصريف   .٢٢
سعيد  محمد  عــنــايــة   ، 3٩٢هـــــ(  )ت  جــنــي  ــن  ب
التمدن  شركة  الحموي،  النعسان  مصطفى  بن 

الصناعية - مصر، ط١، د.ت.
٢3. تــهــذيــب الــلــغــة، البـــي مــنــصــور االزهـــري 
)ت3٧0هـ(، تح: محمد عوض مرعب، دار احياء 

التراث العربي- بيروت، ط١، ٢00١م.
63٩هـــ(،  )ت  الخّباز  البن  اللمع،  توجيه   .٢٤
تح: د. فايز زكي محمد دياب، دار السالم- مصر، 

ط٢، ١٤٢8هـ - ٢00٧م.
٢5. الــجــامــع ألحــكــام الـــقـــرآن، ألبـــي عــبــد اهلل 
احمد  تح:  ـــ(،  6٧١ه )ت  القرطبي  الدين  شمس 
إبراهيم اطفيش، دار الكتب المصرية -  البردوني و

القاهرة، ط٢، ١38٤هـ - ١٩6٤م. 
ــد )ت  يـ ٢6. جــمــهــرة الــلــغــة، ألبـــي بــكــر بــن در
العلم  دار  بــعــلــبــكــي،  مــنــيــر  ــزي  ــ رم تـــح:  3٢١هــــــ( 

للماليين - بيروت، ط١، ١٩8٧م.
٢٧. حاشية الصبان على شرح االشموني، البي 
العرفان محمد بن علي الّصبان )ت ١٢06هـ(، دار 
الكتب العلمية- بيروت، ط١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

٢8. الخصائص، ألبي الفتح عثمان بن جني 
الهيئة  الــنــجــار،  علي  محمد  تــح:  )ت3٩٢هـــــ(، 

المصرية العامة للكتاب - مصر، ط٤، ١٩٩٩م.
٢٩. الّدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 
احمد  د.  تــح:   ، ـــ(  ٧56هـ )ت  الحلبي  للسمين 

محمد الخراط، دار القلم - دمشق، د.ط، د.ت.
ــي بــكــر عــبــد الــقــاهــر  ــاز، ألبـ ــجـ ــل االعـ ــ ئ 30. دال
ــاذ محمود  ــت االس تـــح:  ـــ(،  ــ الــجــرجــانــي )ت ٤٧١هـ
ط3،  الــقــاهــرة،  المدني-  مطبعة  كــر،  شــا محمد 

١٤١3هـ - ١٩٩٢م.
ألحمد  الـــصـــرف،  فــن  فــي  الــعــرف  ــذا  شـ  .3١
وتعليق: محمد  تقديم  الحمالوي )ت ١3١5هـــ(، 
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بن عبد المعطي، دار الكتاب - الرياض، د.ط ، 
د.ت.

الطائي  مالك  ألبن   ، الفوائد  تسهيل  شرح   .3٢
ود.  السيد  الــرحــمــن  د.عــبــد  ــح:  ت 6٧٢هـــــ(،  )ت 
محمد بدوي المختون، هجر للطباعة - القاهرة، 

ط١، ١٤١0هـ - ١٩٩0م.
لزين  الــتــوضــيــح،  على  التصريح  شــرح   .33
الدين خالد بن عبد اهلل االزهري )ت ٩05هـ(، دار 

الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٤٢١هـ - ٢000م.
الدين  لرضي  الكافية،  على  الّرضي  شرح   .3٤
ــح: يــوســف حسن  ـــ(، ت ــ ــاذي )ت 686ه االســتــراب

يونس - بنغازي ، ط٢، ١٩٩6م. عمر، جامعة قار
لــرضــي   ، الــحــاجــب  ــن  ابـ ــرح شــافــيــة  35. شـ
نور  محمد  686هـ(،تح:  )ت  االستراباذي  الدين 
الحسن، ومحمد الزفزاف ، ومحمد يحيى الدين 
بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  الحميد،  عبد 

١3٩5هـ - ١٩٧5م.
36. شرح الكافية الشافية، البن مالك الطائي 
هريدي،  احمد  المنعم  عبد  تــح:  6٧٢هــــ(،  )ت 

جامعة أم القرى - مكة المكرمة، ط٢، د.ت.
3٧. شرح المفصل، البن يعيش )ت 6٤3هـ(، 
تح: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية - 

بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢00١م.
38. شرح الملوكي في التصريف، البن يعيش 
المكتبة  قباوه،  الدين  فخر  د.  تح:  6٤3هـــ(،  )ت 

العربية - حلب ، ط١، ١3٩3هـ - ١٩٧3م.

الخواص،  أوهــام  في  الــغــواص  درة  شــرح   .3٩
تح:  ـــ(،  ١06٩هـ )ت  الخفاجي  محمد  بن  ألحمد 
 - الجبل  دار  قــرنــي،  علي  فرغلي  الحفيظ  عبد 

بيروت، ط١، ١٤١٧هـ - ١٩٩6م.
العربية(،  وصحاح  اللغة  )تــاج  الصحاح   .٤0
ألبي نصر الجوهري )ت 3٩3هـ( ، تح: احمد عبد 
ط٤،  للماليين-بيروت،  العلم  دار  عطار،  الغفور 

١٤0٧هـ - ١٩8٧م.
٤١. العين، البي عبد الرحمن الخليل بن احمد 
الفراهيدي )ت ١٧0هـ(، تح: د. مهدي المخزومي 
 - الهالل  ومكتبة  دار  السامرائي،  ابراهيم  ود.   ،

بيروت، د.ت.
)ت  الدينوري  قتيبة  البن  القرآن،  غريب   .٤٢
العلمية -  الكتب  دار  ٢٧6هـ(، تح: احمد صقر، 

بيروت، ١3٩8هـ - ١٩٧8م.
الشوكاني  علي  بن  لمحمد  القدير،  فتح   .٤3
كثير - دمشق ، ط١،  اليمني )ت ١٢50هـ(، دار ابن 

١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
ية، ألبي هالل العسكري )ت  ٤٤. الفروق اللغو
 - العلم  دار  سليم،  ابراهيم  محمد  تح:  3٩5هـــ(، 

القاهرة ، د.ط ، د.ت.
٤5. الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية، 

وا ، د.ط ، د.ت. د. أيمن عبد الرزاق الّشَ
٤6. فعلت وأفعلت ، ألبي اسحاق الّزّجاج )ت 
صبيح  ود.  التواب  عبد  رمضان  د.  تح:  3١١هـــ(، 
التميمي، مكتبة الثقافة- مصر، ١٤١5هـ - ١٩٩5م.
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ــراهــيــم  إب د.   ، ــنــيــتــه  وأب زمـــانـــه  ــفــعــل  ال  .٤٧
ط3،  بــيــروت،   - الــرســالــة  مؤسسة  الــســامــرائــي، 

١٤03هـ - ١٩83م.
منصور  ألبـــي  الــعــربــيــة،  ــر  وسـ الــلــغــة  فــقــه   .٤8
الثعالبي )ت ٤٢٩هـ(، تح: د. عبد الرزاق المهدي 
، دار احياء التراث العربي - بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ 

- ٢00٢م.
ــكــفــوي )ت  ال ــبــقــاء  ال ألبـــي  الــكــلــيــات،   .٤٩
 ، المصري  يش ومحمد  درو تح: عدنان  ١0٩٤هـــ(، 
مؤسسة الرسالة - بيروت، ط٢، ١٤١٩هـ - ١٩٩8م.
عمر  بــن  محمود  القاسم  ألبــي  الكشاف،   .50
ــرزاق  ال عبد  د.  تــح:  538هــــ(،  )ت  الزمخشري، 
المهدي، دار احياء التراث العربي- بيروت ، د.ط 

، د.ت.
5١. لسان العرب، ألبي الفضل جمال الدين ابن 
منظور االفريقي )ت ٧١١هـ(، دار صادر - بيروت، 

ط3، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
بن  عثمان  الفتح  ألبي  العربية،  في  اللمع   .5٢
جني )ت 3٩٢هـ(، تح:د. فائز فارس، دار الكتب 

يت ، د.ط ، د.ت. الثقافية - الكو
العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   .53
البن عطية االندلسي )ت 5٤٢هـ( تح: عبد السالم 
عبد الشافي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، 

١٤١3هـ - ١٩٩3م.
سيده  البــن   ، األعظم  والمحيط  المحكم   .5٤
الحميد  عــبــد  د.  تـــح:  ٤58هــــــ(،  )ت  الــمــرســي 

ط١،  بــيــروت،   - العلمية  الكتب  دار  هــنــداوي، 
١٤٢١هـ - ٢000م.

لجالل  وأنــواعــهــا،  اللغة  علوم  في  المزهر   .55
ــديــن الــســيــوطــي )ت ٩١١هــــــ(، تـــح: فـــؤاد علي  ال
ط١،  ــيــروت،  ب  - العلمية  الكتب  دار  مــنــصــور، 

١٢١8هـ - ١٩٩8م.
لبهاء  الــفــوائــد،  تسهيل  على  المساعد   .56
محمد  د.  تــح:  ـــ(،  ٧6٩هــ )ت  عقيل  ابــن  الــديــن 
كامل بركات، دار الفكر- دمشق ، ١٤00هـ - ١٩80م.
عبد  د.  التصريف،  علم  في  المستقصى   .5٧
يت،  اللطيف محمد الخطيب، دار العروبة - الكو

ط١، ١٤٢٤هـ - ٢003م.
58. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 
د. عبد  تح:  ٧٧0هـــ(،  الفيومي )ت  العباس  ألبي 
ط٢،  مصر،   - المعارف  دار  الــشــنــاوي،  العظيم 

د.ت.
5٩. معاني األبنية في العربية، د. فاضل صالح 
 - ١٤٢8هــــ  ط٢،  االردن،   - عمار  دار  السامرائي، 

٢00٧م.
60. معاني القرآن، ألبي زكريا الفّراء )ت ٢0٧هـ(، 
تح: احمد يوسف النجاتي وآخرون، الدار المصرية 

- مصر، ط١، د.ت.
إعرابه، ألبي اسحاق الزجاج  6١. معاني القرآن و
)ت 3١١هـ(، تح: عبد الجليل عبده شلبي، عالم 

الكتب - بيروت، ط١، ١٤08هـ - ١٩88م.
6٢. معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، 
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دار الفكر- االردن، ط١، ١٤٢0هـ - ٢000م.
أدما  العربية،  اللغة  في  الجموع  معجم   .63
ط١،  ــيــروت،  ب  - ــاشــرون  ن لبنان  مكتبة  طــربــيــه، 

٢003م.
ألبي  الكبير(،  )التفسير  الغيب  مفاتيح   .6٤
عبد اهلل فخر الدين الرازي )ت 606هـ(، دار احياء 

التراث العربي - بيروت، ط3، ١٤٢0هـ - ٢000م.
65. المفتاح في الّصرف، ألبي بكر عبد القاهر 
الجرجاني )ت ٤٧١هـ(، تح: د. علي توفيق الحمد، 

مؤسسة الرسالة - بيروت، ط١، ١٤0٧هـ - ١٩8٧.
القاسم  القرآن، ألبي  المفردات في غريب   .66
تح:  50٢هـــ(،  )ت  االصفهاني  بالراغب  المعروف 
صفوان عدنان الداودي، دار القلم - دمشق، ط١، 

١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
6٧. المفّصل في صنعة االعراب، ألبي القاسم 
 ، ملحم  بو  علي  تــح:  ـــ(،  538هـ )ت  الزمخشري 

مكتبة الهالل - بيروت ، ط١، ١٩٩3م.
الــرازي  فــارس  بن  الحمد  اللغة،  مقاييس   .68
)ت 3٩5هـ(، تح: د. عبد السالم محمد هارون، 

دار الفكر - بيروت، ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.
)ت  الــمــبــرد  الــعــبــاس  ــي  ألب المقتضب،   .6٩
٢85هـ(، تح: محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم 

الكتب - بيروت، د.ط ، د.ت.
الــمــقــرب، البـــن عــصــفــور االشــبــيــلــي )ت   .٧0
وعلي  الموجود  عبد  احمد  عــادل  تــح:  ـــ(،  66٩هـ
بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  معوض،  محمد 

ط١، ١٤١8هـ - ١٩٩8م.
عصفور  البـــن  الــتــصــريــف،  فــي  الــمــمــتــع   .٧١
قباوه،  الدين  فخر  د.  تح:  66٩ه(،  )ت  االشبيلي 

دار المعرفة - بيروت ، ط١، ١٤0٧هـ - ١٩8٧م.
٧٢. مناهج البحث في اللغة ، د. تمام حسان، 

مكتبة االنجلو المصرية - القاهرة، ١٩٩0م.
معاني  كــشــف  الـــى  الــصــافــيــة  الــمــنــاهــل   .٧3
الشافية ، للعالمة لطف اهلل بن محمد بن الغياث، 
مكتبة  شــاهــيــن،  محمد  الــرحــمــن  عــبــد  د.  تـــح: 

الشباب - المنيرة ، د.ط ، د.ت.
جني  بن  عثمان  الفتح  البي   ، المنصف   .٧٤
، ط١،  بيروت  التراث -  احياء  دار  )ت 3٩٢هـــ(، 

١3٧3هـ - ١٩5٤م.
٧5. النحو الوافي، عباس حسن )ت ١3٩8هـ(، 

دار المعارف - مصر، ط١5، د.ت.
لفخر   ، االعــجــاز  درايـــة  فــي  االيــجــاز  نهاية   .٧6
الدين الرازي )ت606هـ( ، تح : د.نصر اهلل حاجي 
مفتي أوغلي ، دار صادر - بيروت ، ط ،١٤٢٤ هـ _ 

٢00٤م.
 ، الجوامع  جمع  شــرح  في  الهوامع  همع   .٧٧
لجالل الدين السيوطي )ت٩١١هـ( ، تح : د. عبد 
 ، مصر   - التوقيفية  المكتبة   ، هنداوي  الحميد 

د.ط ، د.ت. 
الدوريات:	 

واستعمال  النحاة  ــوال  أقـ بين  المصدر  اســم 
المهدي  المختار محمد  الكريم د. محمد  القرآن 
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اللغة  كلية  مجلة  ــقــرى،  ال أم  جامعة  عــبــداهلل، 
العربية، السنة األولى، العدد االول، ١٤0١-١٤0٢هـ.

الشكلية  المعايير  فــي  دراســـة  المصدر  اســم 
المصدر،  بين  و بينه  التفريق  في  والموضوعية 
مشخول،  حبيب  ود.  هجر،  مصطفى  حيدر  د. 
الثاني،  كانون  األول،  العدد  قار،  آداب ذي  مجلة 

٢0١0م.
ــم الــمــصــدر واالســـــم، والــعــمــل  ــ الــمــصــدر واس
مجلة  الــنــوري،  ــؤاد  ف أحمد  فيصل  م.  النحوي، 
ـــ  ١٤3٤هـ  ،٢06 ــعــدد  ال االول،  المجلد  االســـتـــاذ، 

-٢0١3م.

* * *


