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 المستخمص

بمغت أمثمة صيغة )فىعاؿ( في القرآف الكريـ أربعة كسبعيف مثاال قرآنيا  جاءت عمى 
ذم داللة مختمؼ فييا ثمانية معاف معركفة كمعنى تاسع ذم داللة احتمالية كعاشر 

الثالث : .   (صفة)الثاني: فعاؿ .  األكؿ: فىعاؿ اسما إفراديا  ، تمؾ المعاني ىي :
ذؼ الياء .  فعاؿ ظرفا  الرابع : فىعاؿ اسـ جنس جمعي محسكس بينىو كبىيف كاحًدًه حى

الخامس: اسـ جنس جمعي معنكم بينو كبيف كاحده الياء ، كىذا النمط مف الداللة . 
السادس : فعاؿ .  استظيره البحث قياسا عمى األمثمة المحسكسة بيف الفعاؿ كالفىعالة

السابع .  اسـ مصدر، كأمثمتو كثيرة أزاء التفعيؿ أحصيت منيا ثالثة كعشريف مثاال 
الثامف: فعاؿ اسـ جمع ال كاحد لو مف لفظو، كىك المعركؼ .  : فعاؿ مصدرا . 

العاشر : فعاؿ .  : فىعاؿ ذك الداللة االحتمالية التاسع .  باسـ الجنس االفرادم 
 .المختمؼ في داللتو

   الكممات الرئيسية: الصرف, القران الكريم, صيغة )فعال( 
 

Abstract 

 

Examples in formula (faal) in the Holy Quran seventy-four 

Qur'anic example came on the eight known luminosity and the 

meaning of the possibility of meaningful ninth and the tenth of a 

different significance where, those meanings are: I: Effective 

name individually  , II: an effective recipe  , III: Effective 

circumstance  , IV: effective genus name collectivist 

significantly between him and one deleted distraction  , V: The 

name of a collective moral sex between him and the one 

distraction,  , VI: effective source name, and many examples 

about the activation of which I counted twenty-three of them   
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VII: effective source.  , VIII: Effective Name collect no one has 

of the word, which is known as the Gender  , IX: effective with 

significant probability  

X: effective in different connotation.  

 

Keywords: Morphology, Glorious Quran, Inflectional form 

Faal  

 

 
جاءت  1مثاال قرآنياأربعة كسبعيف بمغت أمثمة صيغة )فىعاؿ( في القرآف الكريـ   

معركفة كمعنى تاسع ذم داللة احتمالية كعاشر ذم داللة مختمؼ معاف  ثمانيةعمى 
 ىي : فييا ، تمؾ المعاني 

نىاح في قكلو تعالى:  (ِ)فىعاؿ اسما إفراديا األول: ـٍ }نحك جى نىاًحؾى  ًإلىى يىدىؾى  كىاٍضمي  جى
اءى  تىٍخريجٍ  ٍيرً  ًمفٍ  بىٍيضى  ًفي يىدىؾى  اٍسميؾٍ }كقكلو تعالى :  . [ِِ:  طو{ ]أيٍخرىل آيىةن  سيكءو  غى
ٍيًبؾى  اءى  تىٍخريجٍ  جى ـٍ  سيكءو  غىٍيرً  ًمفٍ  بىٍيضى ؾى  ًإلىٍيؾى  كىاٍضمي نىاحى  ًمفٍ  بيٍرىىانىافً  فىذىاًنؾى  الرٍَّىبً  ًمفى  جى
بّْؾى  مىًئوً  ًفٍرعىٍكفى  ًإلىى رى مى :  " كمعنى  [ِّ:  القصص{ ]فىاًسًقيفى  قىٍكمنا كىانيكا ًإنَّييـٍ  كى
ؾى  ًإلىٍيؾى  كاضمـ} نىاحى ٍيًبؾى  ًفى يىدىؾى  اسمؾ: } كقكلو ،{ جى  كاحد:  التفسيريف أحد عمى{ جى
نما ، العبارتيف بيف خكلؼ كلكف.   كذلؾ ، الغرضيف الختالؼ الكاحد المعنى كٌرر كا 
 قد قمت فإف.  الرىب إخفاء:  الثاني كفي بيضاء اليد خركج أحدىما في الغرض أف

 ، إليو مضمكمان  اآلخر كفي مضمكمان  المكضعيف أحد في اليد كىك الجناح جعؿ
ؾى  ًإلىٍيؾى  كاضمـ: }  قكلو كذلؾ نىاحى نىاًحؾى  إلى يىدىؾى  كاضمـ}  : كقكلو{  جى :  طو{ ]  جى
 ، اليمنى اليد ىك.  المضمـك بالجناح المراد:  قمت بينيما؟ التكفيؽ فما[  ِِ

 3". جناح:  كيسراىما اليديف يمنى مف كاحدة ككؿٌ  اليسرل اليد:  إليو كبالمضمـك
نىاع( ْ)فعاؿ صفة الثاني: بىاف ،كصى كىاد، كجى نحك : جى

. كمنو )بقرة عكاف( في قكلو  
بَّؾى ييبىيّْف ٌلنىا مىا ًىيى قىاؿى ًإنَّوي يىقيكؿي ًإنَّيىا بىقىرىةه الَّ فىاًرضه كىالى ًبٍكره )تعالى : قىاليكٍا اٍدعي لىنىا رى

كالعىكاف : البقرة النصؼ في سنّْيا .  " [ٖٔ]البقرة :(عىكىافه بىٍيفى ذىًلؾى فىاٍفعىميكٍا مىا تيٍؤمىركفى 
قعة ، ثيَـّ تككف عىكانان كأنَّيا  ربه ًبكره ، كىي أٌكؿ كى كالحىرب العىكاف التي كانت قبميا حى

تيرفعي مف حاؿو إلى حاؿو أشدى منيا . كييقاؿ لممرأة النّْصؼ : عىكاف"
فالبقرة العكاف ( ٓ)

 . ٔبيف السنيف ةالمتكسطىي 
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لشيء ، كتسٌمى األكاني ظركفان ألنَّيا  الظرؼ : "ما كاف كعاءن ، ك  : فعاؿ ظرفاالثالث 
ألفَّ األفعاؿ تكجد فييا ،  اأكعية ًلما ييجعؿ فييا ، كقيؿ لألزمنة كاألمًكنة ظركفن 

اسـ يدؿُّ عمى زماف الفعؿ أك  فالظرؼ، أٌما اصطالحان : ( ٕ)فصارت كاألكعية ليا "
ر لبياف زماف الفعؿ أك مكانو . أٌما إذا لـ مكانو كينتصب عمى تقدير )في( ، ك"ييذك

يكف عمى تقدير )في( فال يككف ظرفػان بؿ يككف كساًئر األسمػاء عمى حسب ما يطمبو 
.  كالظرؼ مصطمح بصرٌم أطمقو الخميؿ بف أحمد ، كتبعو سيبكيو  (ٖ)العامؿ"

ء )محاٌلن( ماه الفٌراسٌ استعممكا مصطمحات أخرل إذ البصرييف ، أٌما الككفيكف فسائر ك 
المفعكؿ فيو ، مصطمح  كفآخر كاستعمؿ ،  ( ٗ)اه الكسائٌي كأصحابو  )صفةن(، كسمٌ 

كعاب ل ابف السَّراج أفَّ البصرييف في تسميتيـ لمظرؼ متأثركف بالجانب الفمسفٌي أر ك 
. كالظرؼ نكعاف : األٌكؿ : ظرؼ الزماف : كىك ( َُ)عمى الككفييف قصكرىـ عف ذلؾ

الثاني : ظرؼ المكاف  كقع فيو الحدث ، أم زمف حصكؿ الفعؿ .ما يدؿُّ عمى كقت 
كالظركؼ التي عمى كزف فعاؿ في التنزيؿ : كىك ما يدؿُّ عمى مكاف حصكؿ الفعؿ . 

 العزيز ىي: ) أماـ ، بياتا ، صباح ، نيار ، كراء ( .
رىاء( فأما لفظة    فاختمفت فييا أقكاؿ المفسريف كالمغكييف ، فأصحاب كتب )كى
، مستدليف عمى داللتيا عمى الخمؼ  (11)ضداد يذىبكف إلى إنيا مف ألفاظ التضادٌ األ

نّْي}بقكلو تعالى :  رىاًئي ًمفٍ  اٍلمىكىاًليى  ًخٍفتي  كىاً  كىانىتً  كى اًقرنا اٍمرىأىًتي كى  لىديٍنؾى  ًمفٍ  ًلي فىيىبٍ  عى
ًليِّا  يىٍعمىميكفى  ًلمىسىاًكيفى  فىكىانىتٍ  السًَّفينىةي  أىمَّا}، كعمى األماـ بقكلو تعالى :  [ٓ:  مريـ{ ]كى
ٍدتي  اٍلبىٍحرً  ًفي كىافى  أىًعيبىيىا أىفٍ  فىأىرى رىاءىىيـٍ  كى ذي  مىًمؾه  كى :  الكيؼ{ ]غىٍصبنا سىًفينىةو  كيؿَّ  يىٍأخي
رىاًئًيـٍ  ًمفٍ }، كقكلو تعالى [ٕٗ ـي  كى يىنَّ ٍنييـٍ  ييٍغًني كىالى  جى ذيكا مىا كىالى  شىٍيئنا كىسىبيكا مىا عى  ًمفٍ  اتَّخى
لىييـٍ  أىٍكًليىاءى  المَّوً  ديكفً  ًظيـه  عىذىابه  كى ذىب أبك عبيدة ك أبك عمي ك  . [َُ:  الجاثية{ ]عى

رىاء( بمعنى أمىاـ الفارسٌي كالجكىرٌم إلى جكاز استعماؿ لفظة )كى
كقٌيد بعض  ، ( ُِ)

المغكييف داللتيا عمى األماـ ، فاشترط أف تككف لفظة )الكراء( منساقة في المكاقيت 
رىاًئًيـٍ  ًمفٍ  األزمنة ، كعميو قكلو تعالى : ﴿ك  ـي  كى يىنَّ ًمفٍ } ﴾ ، ك جى رىاًئوً  كى ًميظه  عىذىابه  كى { غى
ا أىٍعمىؿي  لىعىمّْي} ، ك [ُٕ:  إبراىيـ] اًلحن ٍكتي  ًفيمىا صى ًمفٍ  قىاًئمييىا ىيكى  كىًممىةه  ًإنَّيىا كىالَّ  تىرى  كى

رىاًئًيـٍ  كال يجكز أف  "، يقكؿ الفراء :  [ََُ:  المؤمنكف] {ييٍبعىثيكفى  يىٍكـً  ًإلىى بىٍرزىخه  كى
نما يجكز ذلؾ  تقكؿ لرجؿ كراءؾ ىك بيف يديؾ ، كال لرجؿ بيف يديؾ ىك كراءؾ ، كا 
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في المكاقيت مف األياـ ، كالميالي ، كالدىر أف تقكؿ : كراءؾ برد شديد ، كبيف يديؾ 
ا لحقؾ صار مف كرائؾ برد شديد ، ألنؾ انت كراءه ، فجاز ألنو شيء يأتي فكانو اذ

، كلذا أخرج بعض المفسريف ىذه المفظة مف ( 13)"، ككأنؾ اذا بمغتو صار بيف يديؾ 
كقد جعؿ بعض أىؿ المعرفة بكالـ العرب )كراء( مف  "باب التضاٌد ، قاؿ الطبرم : 

حركؼ االضداد ، كزعـ انو يككف لما ىك امامو كلما ىك خمفو ... كقد أغفؿ كجو 
نما قيؿ لما بيف يديو ىك كرائي؛ ألنؾ مف كرائو، فانت مالقيو  الصكاب في ذلؾ ، كا 

سركا إرادة كف (14)"كما ىك مالقيؾ، فصار اذ كاف مالقيؾ مف كرائؾ كانت امامو 
ٍدتي  اٍلبىٍحرً  ًفي يىٍعمىميكفى  ًلمىسىاًكيفى  فىكىانىتٍ  السًَّفينىةي  أىمَّا}الخمؼ في قكلو تعالى:   أىفٍ  فىأىرى

كىافى  أىًعيبىيىا رىاءىىيـٍ  كى ذي  مىًمؾه  كى بأنو خمفيـ   [ٕٗ:  الكيؼ{ ]غىٍصبنا سىًفينىةو  كيؿَّ  يىٍأخي
كراءىـ: خمفيـ ، كىذا اجكد الكجييف  "، كىذا ما أكده الزجاج بقكلو : (15)يتتبعيـ

. كصرؼ بعضيـ داللة )الكراء( إلى المكاراة ام الستر ، ليشمؿ بذلؾ الخمؼ  (16)"
اسـ لما تكارل عنؾ سكاء كاف امامؾ اـ  "كاألماـ ماداـ فيو ما ىك مستكر ، فالكراء 

تدخؿ . كالظاىر أف المفظ ليس مف التضاٌد الف داللة الكراء عمى الخمؼ (17)"خمفؾ
ال حمؿ المفظ عمى معنى كآخر ضده ، فضال عف إف داللة  (18)في باب التراديؼ

المفظة عمى األماـ ال تستحصؿ اال بالتأكيؿ ، كليست حاصمة بصكرة مستقمة عف 
: فالمحصؿ مف مدلكؿ لفظة الكراء السياؽ كما ىك حاؿ ألفاظ التضاٌد األخرل . 

ٍمفىؾى كاف أك قيٌدامىؾى ىذا "إٌنما ىي مف الميكاراة كاالستتار فما اس تىتىر عنؾ فيك كىراء ، خى
إذا لـ تىرىه أك تشاىده فأٌما إذا رأيتو فال يككف أمامؾ كىراء"
(ُٗ ).  

ذؼ الياء رابعال كأمثمتو  (َِ): فىعاؿ اسـ جنس جمعي محسكس بينىو كبىيف كاحًدًه حى
 )سحاب ، غماـ ، جراد ، فراش ، بناف( . : ىيمف التنزيؿ العزيز 

اب اسـ جنس جمعي مفرده )سىحابة( كيصح فيو مراعاة لفظو كمعناهكال  ،  (ُِ)سىحى
فاسـ الجنس لفظ مفرد معناه الجمع كقد راعى التعبير القرآني لفظو كمعناه معا في 

ٍلنىا ًبًو اٍلمىاء ): قكلو تعالى ابان ًثقىاالن سيٍقنىاهي ًلبىمىدو مَّيّْتو فىأىنزى تَّى ًإذىا أىقىمٍَّت سىحى ]األعراؼ  (حى
فباعتبار معناه نعت بالجمع )ثقاؿ( كباعتبار لفظو رجع إليو الضمير [ ٕٓ: مف اآلية

كيرل الدكتكر إبراىيـ السامٌرائٌي أفَّ "  (ِِ)مفردا في )سقناه( كلـ يقؿ )سقناىا(
ٍف  السَّحاب في العربية ييراعى فيو المفظ في الغالب ، أم أنَّو مفرد كالماء كاليكاء ، كا 
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كاف في الحقيقة شيئان ال يىتىبىيَّف فيو اإلفراد مف الجمع ، كىك شيء كثير كالغىماـ 
كعي المعنى في اآليػة ،   ( ِّ)فجاء الكصؼ جمعان )ًثقاالن("كالماء كاليكاء ، كلكثرتو ري

سـ االتسمية السَّحاب بيذا الراغب عٌمؿ ، كبيذا السَّحاب ىك الغىماـ المتحٌرؾ المتنقؿك 
رّْه الماء، أك النجراره في مىرّْه" رّْه الرّْيح لو، أك لجى قائالن :" إٌما لجى
فرؽ الثعالبي ، ك (ِْ)

بى في اليكاء فيك  قائالن بيف السحاب كنظرائو كالغماـ كالمزف كغيرىما  :" إذا انسىحى
ذا تغىيَّرىت لو السَّمىاء فيك: الغىمىاـ . فإذا أظىؿَّ فيك: العاًرض، فإذا ابيىضَّ  السَّحاب، كا 

فيك: الميٍزف"
(ِٓ) . 

رادي   رادة عمى )فىعالة( ، كيقع عمى اسـ جنس  -أيضا–كالجى ديهي جى عمى )فىعىاؿ( ميفرى
رادي معركؼ قاؿ تعالى: ىك الذكر كاألنثى كليس  ذكران لمجرادة، قاؿ الراغب: "الجى

رىادى كىاٍلقيمَّؿى ) ـي الطُّكفىافى كىاٍلجى مىٍيًي ٍمنىا عى . فيجكز أف ييجعىؿ أصالن فيشتٌؽ مف فعمو (فىأىٍرسى
ٍرًده األرض مف النَّبات ، ييقاؿ: أرضه  دى األرض كيصح أف يقاؿ سيٌمي ذلؾ لجى رى جى

 . (ِٔ)يا حتى تجٌردت "كؿ ما عميمجركدةه أم أي 
ككصؼ التعبير القرآني خركج المكتى مف القبكر يـك البعث بالجراد المنتشر قاؿ 

شَّعنا}تعالى : اريىيـٍ  خي كفى  أىٍبصى رىاده  كىأىنَّييـٍ  اأٍلىٍجدىاثً  ًمفى  يىٍخريجي كرأل  [ٕ:القمر{ ]ميٍنتىًشره  جى
نَّما (ِٕ)مٌكج""الجراد ميثػّْؿى في الكثرة كالتالزمخشرم أٌف تشبيييـ بػ ، كقاؿ ابفي الجكزٌم: "كا 

رادى ال ًجيةى لو يىقًصديىا" راد المينتىًشر ، ألٌف الجى شىبَّيىيـ بالجى
ل ابفي عاشكر: " أ، كر (ِٖ)

كؼ ًزيادةن  راًد المينتىًشر في االكتظاظ كاسًتتار بىعضيـ ببعضو مف ًشٌدة الخى تىشبييىييـ بالجى
  .(ِٗ)كالتىحٌرؾ"عمى ما ييفيده التىشبيوي مف الكيثرة 

، كالفىراش: اسـ جنس جمعي مفرده (َّ) كالفىراش "جمع فىراشة، كىي دكٌيبة تطيري " 
يىٍكـى يىكيكفي )في قكلو تعالى: كىرىدىت لفظة )فىراش( في القرآف الكريـ مرة كاحدة ك  فىراشة .

ٍبثيكثً  يككف فيو الناس [ ، كىك كىصؼي المىشيىد الذم ْ]القارعة : (النَّاسي كىاٍلفىرىاًش اٍلمى
يـك القيامة ، كقد اقترنت لفظة )فىراش( بمفظة )مىبثكث( التي تعني تفٌرؽ الشيء 

ظياره كالفىراش الٌطائر ىك االنتشار  -في ذلؾ اليـك -، فىكىجوي الٌشبىو بيف اإلنساف (ُّ)كا 
عؼ دىـ االنتظاـ كالضُّ رىاده )كقد مىٌيزكا بيف قكلو تعالى: .  كالكثرة كاالضطراب كعى  جى

ٍبثيكثً )كقكلو تعالى :  (ميٍنتىًشره  ، فقاؿ البغكٌم:" كذيكر المينتىًشر عمى لفظ  (كىاٍلفىرىاًش اٍلمى
ٍبثيكثً )الجراد ، نظيرىا :  كأراد أٌنيـ يخرجكف فىًزعيف ال جيةى ألحدو منيـ  (كىاٍلفىرىاًش اٍلمى
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، كقاؿ  (ِّ)يقصدىا ، كالجراد ال جية ليا ، تككف مختمطةن بعضيا في بعض"
السيكطٌي : "فإف قمت : قد شىٌبييـ في سكرة القمر بالجراد المينتىًشر ، كىنا بالفىراش ؛ 
فيؿ بينيما تكافؽ أـ ال ؟ فالجكاب : إٌف بينيما مكافقة عمى قكؿ بعضيـ، قاؿ 

فيره الذم يىنتًشر في األرض كاليكاء ، قاؿ  (ّّ)الفٌراء : الفىراش غكغاء الجراد كىك صى
س أٌكؿ قياميـ مف القبكر كالفىراش المىبثكث ؛ ألٌنيـ يجيؤكف بعضي العمماء : النا

كيذىبكف عمى غير نظاـ ، ثـ يدعكىـ الداعي فيتكجيكف إلى ناحية المىحشر كالجراد 
مع بيف  المينتىشر؛ ألٌف الجراد إٌنما تكٌجيوي أبدان إلى ناحيةو مقصكدةو كبيذا يظير لؾ الجى

ا في تأكيمو عمى كجكه لكف كٌميا ترًجع إلى معنىن لكسٌي :"اختمفك قاؿ األك .  (ّْ)اآليتيف"
ٍيرة كاالضطراب مف ىىكؿ ذلؾ اليـك كاختارى غيري كاحدو ما  كاحدو كىك اإلشارة إلى الحى
عؼ كالذُّلة كالمىجيء كالذَّىاب  ًكم عف قتادة كقالكا شيبّْيكا في الكثرة كاالنتشار كالضُّ ري

جيةو حيف يىدعكىـ إلى المىحشر بالفىراش  عمى غير نظاـ كالتطاير إلى الداعي مف كؿّْ 
الميتىفرّْؽ الميتطاير"
(ّٓ)  . 

كىذا النمط مف الداللة  : اسـ جنس جمعي معنكم بينو كبيف كاحده الياء ،خامسال
عالة، كأمثمتو في استظيره البحث قياسا عمى األمثمة المحسكسة بيف الفعاؿ كالفى 

 :  ىيالتنزيؿ العزيز 
ذٍ } تعالى :براء في قكلو  -ُ ـي  قىاؿى  كىاً  قىٍكًموً  أًلىًبيوً  ًإٍبرىاًىي { تىٍعبيديكفى  ًممَّا بىرىاءه  ًإنًَّني كى
 الًَّذيفى  ًإلىى كىرىسيكًلوً  المَّوً  ًمفى  بىرىاءىةه }، كمفرده براءة في قكلو تعالى :  [ِٔ:  الزخرؼ]

 ككف مف يفيـ( بىراء) لفظة في العمـك كمعنى [ُ:  التكبة{ ]اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى  عىاىىٍدتيـٍ 
 التعبير صرح كقد بو اقتدكا أك معو كانكا الذيف إلى تمكيحا المفظ فجمع أٌمة ابراىيـ
 في( فيعالء) كزف عمى صريحا جمعا البراءة لفظ فييا كرد أخرل آية في بذلؾ القرآني
سىنىةه  أيٍسكىةه  لىكيـٍ  كىانىتٍ  قىدٍ : }تعالى قكلو ـى  ًفي حى  بيرىآءي  ًإنَّا ًلقىٍكًمًيـٍ  قىاليكا ًإذٍ  مىعىوي  كىالًَّذيفى  ًإٍبرىاًىي
ًممَّا ًمٍنكيـٍ   [ .ْ:  الممتحنة{ ] المَّوً  ديكفً  ًمفٍ  تىٍعبيديكفى  كى
لممكضع غير المعمـك كلذا كصؼ بالقرب كالبعد ، كىك في التنزيؿ العزيز المكاف -ِ

لتي تحدد معالمو عمى كالعمك كالضيؽ كالسحيؽ كالقصي كالشرقي كغير مف القيكد ا
حيف استعمؿ التعبير القرآني المىكانةي بمعنى التُّؤدىةي أم المكضع الخاص الذم يشغمو 
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صاحبو كأطمقت مجازا عمى المنزلة الرفيعة كفي التنزيؿ العزيز }اٍعمىميكا عمى 
مىكانىًتكـ{ أىم عمى ما أىنتـ عميو مستمكنكف

ّٔ . 
الضالؿ يفيد العمـك في التعبير القرآني كمفرده )ضاللة( تفيد المرة الكاحدة منو  -ّ

كيا الًَّذيفى  أيكلىًئؾى }كىي معرفة كما في قكلو تعالى  لىةى  اٍشتىرى الى ا ًباٍلييدىل الضَّ تٍ  فىمى ًبحى  رى
تيييـٍ  ارى مىا ًتجى  [ُٔ:  البقرة{ ]ميٍيتىًديفى  كىانيكا كى

جاءت عمى الفعالة كحدىا كالفعاؿ مسمكع معيا  العزيززيؿ كثمة أمثمة أخرل في التن
الية الك ندامة ك الكاللة ك الغيابة ك السفاىة ك الك األمانة كالرضاعة في كالـ العرب كىي )

فسرت ىذه األمثمة ك  (شيادةالشفاعة ك الك  خصاصةالجيالة ك الثارة ك كاألعداكة الك 
مصدران سماعيان ألبكاب الفعؿ  فذكركا أف أمثمة الفعالة تردبالداللة عمى المصادر 

تأتي ك ،  (ّٕ)المجرد في غير باب )فىعيؿ( ، كمصدران كثيران في باب )فىعيؿ يفعيؿ(
( ، كأكد ابف قتيبة عمى قياسيتو قائالن :  مصدران لمفعؿ الثالثي مف باب )فىًعؿ يٍفعىؿي

 .(ّٖ)ة""باب فىًعؿ يٍفعىؿ يجيء المصدر مف ىذا ... عمى فىعىالة نحك : زىدت زىىىاد
يبدك أف بناء )فىعىالة( سماعي في المصادر ، كعمى الرغـ مف ذلؾ حصر سيبكيو ك  

ألٌنيا تجتمع في الداللة عمى الحسف كالقبح نحك: النَّظىافة  يوبعض األمثمة المقيسة عم
سىاخة كالبىشىاعة ، كعدَّ ما كيًسرت فاؤه كالًكالية كاإلمارة أسماء ال مصادر  سىامة كالكى كالكى

أف صيغة  فاألظير. ( ْ)لًكالية اسـ لما تكلَّيتو ، كاإلمارة اسـ لما أمرت عميو، فا
 عمى كفؽ ما ذكر آنفا.عاؿ في المصادر )فىعىالة( ىي كاحد الفى 

المراد باسـ المصدر ىك ما ساكل المصدر في  ,فعال اسم مصدر السادس : 
في فعمو دكف تعكيضو الداللة عمى معناه كخالفو بخمكّْه لفظا أك تقديرا مف بعض ما 

كعىطاء فإٌنو مساكو إلعطاء معنى كمخالؼ لو بخمكّْه مف اليمزة المكجكدة في فعمو 
، كجاءت أمثمة الفعاؿ اسـ (ّٗ)كىك خاؿو منيا لفظا كتقديرا كلـ يعكَّض عنيا بشيء

كعشريف مثاال ىي  ثالثةمصدر في القرآف الكريـ كثيرا أزاء التفعيؿ أحصيت منيا 
ف ، بالغ ، خراب ، خسار ، بياف ، تباب ، تبار ، حالؿ ، عذاب ، )أداء ، أذا:

صكاب ، جياز ، حراـ ، خراج ، سراح ، سالـ ، سكاء ، طالؽ، كالـ، متاع ، نكاؿ 
 ، قكاـ ، عراء( . 
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كاستعمؿ التعبير القرآني أمثمة الفعاؿ دالة عمى األسماء المحسكسة كالمعنكية كأمثمة 
البالغ عمى فعمو غير المقترف بزمف أك مكاف كما في )التفعيؿ عمى الحدث الجارم 

لٍَّيتيـٍ فىاٍعمىميكا ): ، إذ قاؿ تعالى (التىبميغك  كا فىًإٍف تىكى كىأىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىاٍحذىري
غي اٍلميًبيفي  مىى رىسيكًلنىا اٍلبىالى ألٌنو مف [ ، فالبىالغ ىنا اسـي مصدرو ِٗ]المائدة : (أىنَّمىا عى

لكفَّ التىبميغ ىك مجرد حدكث الفعؿ كالبىالغ ، (َْ)الفعؿ )بىمَّغى( ،كىك ىنا بمعنى )تىٍبميغ(
ٌجة كاليداية  . ككذا الفرؽ بيف )الجياز كالتجييز( قاؿ تعالى ىك التبميغ مع إقامة الحي

ـٍ ًمٍف أىبً ) : ـٍ قىاؿى اٍئتيكًني ًبأىخو لىكي يىاًزًى ـٍ ًبجى يَّزىىي لىمَّا جى ٍكفى أىنّْي أيكًفي اٍلكىٍيؿى كىأىنىا كى ـٍ أىالى تىرى يكي
ٍيري اٍلميٍنًزًليفى  يىاز ما ٗٓ]يكسؼ :(خى يىاًزًىـ كلـ يقؿ بتىجييزىـ ألٌف "الجى نَّما قاؿ بجى [ ، كا 

ٍمؿي ذلؾ أك بىعثو" ييعىٌد مف مىتىاعو كغيره كالتىجييز حى
(ُْ)  

احده ، كىك يدؿُّ عمى االنطالؽ أصؿه مٌطرد ك ( فكالىما مف " السراح كالتسريح ككذا )
. يقاؿ منو أمره سىريحه ، إذا لـ يكف فيو تعكيؽ كال مىطؿ . ثـ ييحمىؿ عمى ىذا السَّراح 

ت المرأةي . كفي كتاب ا تعالى :  كىيفَّ )كىك الطَّالؽ ؛ يقاؿ سيرّْحى أىٍك سىرّْحي
كؼو  ت ا (ِْ)[ "ُِّ]البقرة : (ًبمىٍعري إلبؿي سىٍرحان . كقاؿ الٌراغب ، ك"سىرَّحنا اإلبؿ كسىرىحى

كىيفَّ )كقكلو  (أىٍك تىٍسًريحه ًبًإٍحسىافو ): " كالتىسريح في الطالؽ نحك قكلو تعالى :  سىرّْحي كى
ًميالن  ا جى ميستعاره مف تىسريح اإلبؿ" (سىرىاحن

كىرىدىت لفظة )سىرىاح( في القرآف الكريـ ك ،  (ّْ)
 -تعالى -مٌرتىيف ، كىي مف الفعؿ سىرَّحى ييسىرّْحي ، كفي آيتيف مف سكرة كاحدة في قكلو 

تّْعٍ ):  ًزينىتىيىا فىتىعىالىٍيفى أيمى يىاةى الدٍُّنيىا كى  كيفَّ يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ قيٍؿ أًلىٍزكىاًجؾى ًإٍف كيٍنتيفَّ تيًرٍدفى اٍلحى
ًميالن  ا جى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ):  -تعالى  –[ ، كقكلػو ِٖ]األحزاب : (كىأيسىرٍّْحكيفَّ سىرىاحن

مىٍيًيفَّ ًمٍف ًعدَّةو  ـٍ عى ا لىكي ًإذىا نىكىٍحتيـي اٍلميٍؤًمنىاًت ثيَـّ طىمٍَّقتيميكىيفَّ ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف تىمىسُّكىيفَّ فىمى
ًميالن تىٍعتىدُّكنىيىا فىمىتّْعيكىي  ا جى كىيفَّ سىرىاحن سىرّْحي [ ، فداللة لفظة )سىرىاح( في ْٗ]األحزاب:(فَّ كى

ميؿ ًمف غىير ميخاصمة كال ميشاتمة كال ميطالبة كال  اآليتيف الكريمتيف ىي الفيرىاؽ الجى
غير ذلؾ ، كقد اختمؼ المفٌسركف في سبب اآلية األكلى ، إال أٌنيا تخاطب الرسكؿ 

أزكاجو ، كىي تخيرىفَّ بىيف عىرىض الدُّنيا كاآلخرة ، أم : إف كفَّ كتأمره بتالكتيا عمى 
يردفى الدنيا كنعيميا كمطالبيا كزينتيا فادعكىفَّ لتمتيعيفَّ ، ثـ سرٍّْحيفَّ سىرىاحان جميالن 

"كالسَّراح الجميؿ يحتمؿ أف يككف ما دكف بٌت الطالؽ كيحتمؿ أف قاؿ أبك حياف : ، 
ٍف كاف الطالؽي باتان"يككف في بقاء جميؿ المعت ،  (ْْ)قد كحسف العشرة كجميؿ الثناء كا 
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أم ذا حسفو كثير بأف يككف (جميالن )أم طالقان  (سراحان )قاؿ اآللكسٌي : "  عمى حيف
سنٌيان ال ًضرار فيو كما في الطالؽ البيٍدعي المىعركؼ عند الفقياء . كفي )مجمع 

كمة كالمشاجرة ، ككاف البياف( تفسير السَّراح الجميؿ بالطىالؽ الخالي  عف الخيصي
الظاىر تأخير التىمتيع عف التىسريح ؛ ألٌنو ميسىبَّبه عنو إاٌل أٌنو قىٌدـ عميو إيناسان ليفَّ 

ـى ):  -تعالى -كقطعان لمىعاذيرىفَّ مف أٌكؿ األمر ، كىك نظير قكلو عىفىا المَّوي عىٍنؾى ًل
ا قبمو مف الدنيا : كجٌكز أف يككف في محمو ميناسبه ًلم [ كألٌنوّْ]التكبة : (أىًذٍنتى لىييـٍ 

بناءن عمى أٌف إرادة الدنيا بمنزلة الطَّالؽ كالسَّػراح اإلخراج مف البيكت فكأٌنو قيؿ : إف 
أردتف الدنيا كطمقتفَّ فتعاليفَّ أعطكفَّ المتعة كأخرجكفَّ مف البيكت إخراجان جميالن بال 

 . (ْٓ)مشاجرة كال إيذاء"
)أنبت نباتا ، عاؿ أزاء اإلفعاؿ ىي :أمثمة السـ المصدر جاءت عمى الفى  ستةكثمة  

أعطى عطاءن ، أثاب ثكابا ، أجاب جكابا ، أطعـ طعاما ، أتـٌ تماما( . كالمثاؿ 
ا اٍلًكتىابى  ميكسىى آتىٍينىا ثيَـّ }قكلو تعالى : األخير في  مىى تىمىامن تىٍفًصيالن  أىٍحسىفى  الًَّذم عى  كى
بًّْيـٍ  ًبًمقىاءً  لىعىمَّييـٍ  كىرىٍحمىةن  كىىيدنل ًلكيؿّْ شىٍيءو  ، كذكر  [ُْٓ:األنعاـ{ ]ييٍؤًمنيكفى  رى
قكلو: "تماما عمى الذم أحسف" يبيف أف إنزاؿ الكتاب لتتـ بو نقيصة أٌف  46المفسركف

الذيف أحسنكا مف بني إسرائيؿ في العمؿ بيذه الشرائع الكمية العامة، كقد قاؿ تعالى 
كىتىٍبنىابعد نزكؿ الكتاب: }في قصة مكسى   مىٍكًعظىةن  شىٍيءو  كيؿّْ  ًمفٍ  اأٍلىٍلكىاحً  ًفي لىوي  كى

تىٍفًصيالن  ٍذىىا شىٍيءو  ًلكيؿّْ  كى ذيكا قىٍكمىؾى  كىٍأميٍر  ًبقيكَّةو  فىخي { اٍلفىاًسًقيفى  دىارى  سىأيًريكيـٍ  ًبأىٍحسىًنيىا يىٍأخي
ذٍ : } كقاؿ [ُْٓ:  األعراؼ] ميكا قيٍمنىا كىاً  ٍيثي  ًمٍنيىا فىكيميكا اٍلقىٍريىةى  ًذهً ىى  اٍدخي  رىغىدنا ًشٍئتيـٍ  حى

ميكا دنا اٍلبىابى  كىاٍدخي قيكليكا سيجَّ طىايىاكيـٍ  لىكيـٍ  نىٍغًفٍر  ًحطَّةه  كى سىنىًزيدي  خى  [ٖٓ:  البقرة{ ]اٍلميٍحًسًنيفى  كى
 . كعمى ىذا فالمكصكؿ في قكلو: "عمى الذم أحسف" يفيد الجنس

بعضيا حمؿ اسـ المكصكؿ )الذم( عمى في معنى الجممة كجكىا أخرل  47كذكركا 
، ( إتماما لمنعمة عمى الذيف أحسنكا مف المؤمنيف) المعنى إفٌ فقيؿ: العمـك كالجنس 

( . كبعضيا اآلخر حمؿ اسـ المكصكؿ إتماما لمنعمة عمى األنبياء الذيف أحسنكا) كأ
، أك ( كالكرامة بالنبكة مكسى سافإح عمى إتماما)عمى اإلفراد فقيؿ: إف المعنى 

، كقيؿ: إنو متصؿ بقصة ( في الجنة عمى إحسانو في الدنيا ة المؤمفتماما لكرام)إ
 إبراىيـ كالمعنى: تماما لمنعمة عمى إبراىيـ.
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كاألظير أف يككف معنى )تماما عمى الذم أحسف( ىك إحقاؽ الحؽ مف لدف رب  
لىقىدٍ }اآلية يفسرىا قكلو تعالى : العزة ك)الذم أحسف( ىك ا تعالى كىذه  ٍمنىا كى  ًمفٍ  أىٍرسى

اءيكىيـٍ  قىٍكًمًيـٍ  ًإلىى ريسيالن  قىٍبًمؾى  ميكا الًَّذيفى  ًمفى  فىاٍنتىقىٍمنىا ًباٍلبىيّْنىاتً  فىجى كىافى  أىٍجرى قِّا كى مىٍينىا حى  عى
ففي كمتا اآليتيف يفيـ معنى العمية في )عمى الذم  [ْٕ:  الرـك{ ]اٍلميٍؤًمًنيفى  نىٍصري 

 أحسف( ك )عمينا( بالتكفؿ باألمر كالتعيد بتامو .
    .فعال مصدرا السابع : 

سمعت أمثمة صيغة )فىعىػاؿ( في العربية دالة عمى مصادر الفعؿ الثالثي كمف أبكابو 
كي  (ْٖ)كميا إاٌل باب )فىًعؿ يٍفًعؿي( ( ، فحي ، كقد سيمعت ىذه الصيغة مصدران لػ )فىعىؿى

عف بعض العرب أنَّيـ يقكلكف في ذىىىب : ذيىيكبان كذىىاىبان ، كفي ثىبىتى ثيبيكتان كثىبىاتان ، 
عكف المىصدر )فىعىاؿ(  ميكحان كصىالحان ، فيضى مىح صي كفي فىسىدى فيسيكدان كفىسىادان ، كفي صى

.  كتممس سيبكيو عدة معاف ألمثمة المصادر  (ْٗ)عيكؿ(بدالن مف المىصدر القياسي )في 
 التي سمعت عمى ىذا البناء الصرفي ىي : 

ٍسنان ...ن فإنَّو ًمٌما ييٍبنىى فعمو عمى )فىعيؿ يفعيؿ(  -ُ ٍسف  ، إذ قاؿ  : "أٌما ما كاف حي الحي
ـي كى  (َٓ)، ك يككف المصدر فىعىاالن كفىعىالة كفيٍعالن " ـى يىٍكسي سي سىاـ. نحك : كى سىامة ككى

(ُٓ) .
الجماؿ : كمف أمثمة المصادر التي عمى الفعاؿ الدالة عمى الحسف في القرآف الكريـ 

 .كالجالؿ كالكقار كالرشاد 
"أٌما ما كاف ... قيٍبحان فإنَّو ًمٌما ييٍبنىى فعمو عمى )فىعيؿ  سيبكيوقاؿ  القبح كالسقـ ، -ِ

 (ّٓ)كسيقما نحك يىٍسقيـي سىقىامةن كسىقىامان  (ِٓ)الن "يفعيؿ( ، كيككف المصدر فىعىاالن كفىعىالة كفيعٍ 
 كالمخاض الغراـ كالكباؿ كالضالؿ كالصغار:  كالسقـ كمف األمثمة الدالة عمى القبح

 . كالخباؿ كالكساد كالفساد كاألثاـ كالبكار كالبالء
بى  سيبكيو الٌمكف، كذلؾ في قكؿ -ّ اح( ك : ")البىيىاض( ك )السَّكىاد( ، كما قالكا )الصَّ

)المىسىاء( ، ألنَّيما لكناف بمنزلتيما"
(ْٓ) . 

: "كقالكا : نىشىطى ينشيطي ... ك قالكا : النَّشىاط ، كما  سيبكيو النَّشاط ، في قكؿ -ْ
. كمنو الذىاب كالنفاذ كالزكاؿ كالركاح كالفكاؽ كالجزاء كالحصاد فيذا  (ٓٓ)قالكا السَّقىاـ"

عاؿ كمو حركة كنشاط حتى انتياء الفعؿ كالفراغ مف القياـ بو . كفرؽ سيبكيو بيف الفى 
عاؿ الداؿ انتياء الزمف بأف قاؿ : "كجاؤكا بالمصادر الداؿ عمى الحركة كالنشاط كالفً 
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ماف عم ى ًمثاؿ ًفعاؿ ك ذلؾ كالًصراـ ، كالًجزار كالًقطاع ك حيف أرادكا انتياء الزَّ
مت المغة في بعض ىذا فكاف فيو ًفعىاؿ كفىعىاؿ" بَّما دىخى ، إالَّ أفَّ  (ٔٓ)الًحصاد ، كري
اد( النتياء الفعؿ كالحدث ألنَّو أعـٌ   .)الًحصادى( النتياء الزماف، ك)الحىصى

كمنو القرار ، قىى بىقىاءن ، كدىاـ يىديكـي دىكىامان البىقىاء كاالستمرار نحك : بىًقيى الشيءي يىبٍ  -ٓ
 .كالمكاف 

ثمة أمثمة قرآنية جاءت عمى البناءيف الفعؿ كالفعاؿ مف الجذر نفسو كاختمفكا في ك 
فريؽ إلى أنيما بمعنى  بتكجيو الفرؽ الداللي بينيما كما في )الخرج كالخراج ( فذى

ػرىاجي كالىما كاحد ، ، ( ٕٓ)اسـ بمعنى "اإلتاكة تؤخذ مف أمكاؿ الناس"فقيؿ : الخػىٍرجي كالخى
، كقيؿ: إٌف خػىٍرجان بميغة  (ٗٓ)، كقيؿ :ىما غٌمة العىبيد كاألمة (ٖٓ)كقيؿ :الغيمػٌة عاٌمة

ًحميىر ، كخػىراجان بمغة قريش
ًمعا عمى أخراج  المفظاف ، كلما كاف (َٔ) اسميف جي

رىاج (ُٔ)كأخاريج كأٍخًرجة ٍرج مصدراف فال ييجمىعىاف .. كقيؿ : إٌف "أصؿ الخى كفٌرؽ  كالخى
ٍرج( بقكلو : " كقكلو :  راج( اسـ كالمصدر )خى آخركف بينيما فذىب الفٌراء إلى أٌف )الخى

ا) ٍرجن ٍعؿ"(فىيىٍؿ نىٍجعىؿي لىؾى خى ٍرج كالمصدر كأٌنو الجى رىاج االسـ األكؿ ، كالخى الخى
كقاؿ  (ِٔ)

راج فقاؿ : النَّضر بف شيميؿ : سألت أبا عمرك بف العالء  ٍرج كالخى عف الفرؽ بيف الخى
قاب  ٍرج مف الرّْ ًكل عىنو أٌنو قاؿ : الخى ٍرج ما تىبىٌرعت بو ، كري رىاج ما لًزمؾ ، كالخى الخى

رىاج مف األرض" كالخى
رىاج أعـٌ مف الخرج فيك مف  األظير أف يككف، ك (ّٔ)  الخى

لسَّحاب ، كما يؤٌديو المشترؾ المفظي إذ يدؿ عمى الثَّكاب ، كالماء الذم يىخرج مف ا
العىبد إلى مىكاله
ٍرج (ْٔ) فتككف العالقة بينيما  .اإلتاكة  عمى المشتمؿ الًكعاء:  كالخى

كالتي بيف المفرد كالجمع أم أف يككف الخراج جمعا مفرده الخرج كمثميما )آف كأكاف 
ا كزمف كزماف كريح كرياح ، كبيذا الممحظ الداللي جعؿ القـك لذم القرنيف خرجا أجر 

لو عمى جعمو الردـ بينيـ كبيف قـك يأجكج كمأجكج ألف الخرج أجر مقطكع ال مستديـ 
 تىٍسأىليييـٍ  أىـٍ }عمى حيف أسند البارم عزكجؿ الخراج إلى ذاتو العميو في قكلو تعالى :  

ا ٍرجن رىاجي  خى بّْؾى  فىخى ٍيره  رى ٍيري  كىىيكى  خى كاستمراره ألنو لدكامو [ ِٕ:  المؤمنكف{ ]الرَّاًزًقيفى  خى
 أجر غير ممنكف .

كىك المعركؼ باسـ الجنس  : فعال اسم جمع ال واحد له من لفظه,ثامنال 
مىادو )نحك :الرماد في قكلو تعالى  (ٓٔ)االفرادم اليييـٍ كىرى ـٍ أىٍعمى بًّْي كٍا ًبرى مَّثىؿي الًَّذيفى كىفىري
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الىؿي  مىى شىٍيءو ذىًلؾى ىيكى الضَّ كفى ًممَّا كىسىبيكٍا عى يحي ًفي يىٍكـو عىاًصؼو الَّ يىٍقًدري اٍشتىدٍَّت ًبًو الرّْ
]النبأ (دان كىالى شىرىابان الَّ يىذيكقيكفى ًفييىا بىرٍ )[ كالشراب في قكلو تعالى : ُٖ]إبراىيـ :(اٍلبىًعيدي 

ـٍ كىسىرىابو ًبًقيعىةو يىٍحسىبيوي ). كالسراب في قكلو تعالى : [ .ِْ: الييي كا أىٍعمى كىالًَّذيفى كىفىري
فَّاهي ًحسىابىوي كىالمَّوي سىًريعي  دى المَّوى ًعندىهي فىكى كىجى ـٍ يىًجٍدهي شىٍيئان كى اءهي لى تَّى ًإذىا جى الظٍَّمآفي مىاء حى

  .[ ّٗ]النكر :(ًب اٍلًحسىا
،  (ٔٔ)الخىالؽ ىك النَّصيب الكافري مف الخير ، أك ىك النَّصيب ًمف العىمىؿ الصالحك 

كقد كثير استعماؿ)الخىالؽ( في الجزاء بالجٌنًة في اآلخرة ، كاقترف ذكره في الخير ؛ 
مقو ، فالخىالؽي الحظُّ الالئؽ  (ٕٔ)ألٌنو مشتؽّّ مما اكتسبو اإلنساف مف الفضيمة بخي

ميػؽ نفسو بالخػيمػيؽ ، كخىالؽي المرًء الشيء الذم ىك بو خميؽ ، كأٌنو يكازفي بو خي
(ٖٔ ). 

كقاؿ الٌراغب : "كالسَّرىاب الاٌلمع في المىفىازة كالماء كذلؾ النسرابو في مرأل العيف     
، كالسَّرىابي : ما تعكسو  (ٗٔ)ككاف السرابي فيما ال حقيقة لو كالشراب فيما لو حقيقة "

،  (َٕ)الشمس عمى األرض المستكية في منتصؼ النيار ، فيخٌيؿ إلى الرَّائي أٌنو ماء
كىرىدىت لفظة )سىرىاب( في ك  كىك الذم ييطمؽ عمى الشيء المكًىـ كليست لو حقيقة .

 – القرآف الكريـ مرتيف، كليا داللة كاحدة ىي ذىاب الشيء ىىباءن منثكران ، ففي قكلو
ـٍ ):  -تعالى اءىهي لى تَّى ًإذىا جى اليييـٍ كىسىرىابو ًبًقيعىةو يىٍحسىبيوي الظٍَّمآفي مىاءن حى كا أىٍعمى كىالًَّذيفى كىفىري

فَّاهي ًحسىابىوي كىالمَّوي سىًريعي اٍلًحسىابً  دى المَّوى ًعٍندىهي فىكى كىجى [ ضرب ا ّٗ]النكر:(يىًجٍدهي شىٍيئنا كى
بأٌنيا كالٌسراب الذم يظنُّو الظمآف ماءن ، كىذا المثؿ قد شيبّْو بو مثالن ألعماؿ الكٌفار 

ؽّْ في أعمالو التي يحسبيا تىنفىعيوي عند  ما يىعمىمو مىف ليس لو إيماف كال يىتًَّبع طريؽ الحى
ا كتيٍنجيو ًمف عىذابو ، فيىخيب في العاقبة أمىميو فال يىًجد ما كاف يىعتىقد مف ثىكىاب 

ـى عمييا فجعميا ىىباءن منثكران ، فضالن عف ىذا فإٌنو يىًجد  --ا  األعماؿ ؛ ألفٌ  قىًد
 . (ُٕ)زبانيةى ا عنده يأخذكنو إلى جينـ فيسقكنو الحميـ كالغسَّاؽ

ًت اٍلًجبىاؿي )أٌما اآليةي الثانية التي ذيًكرىت فييا لفظة )سىرىاب( ففي قكلو تعالى :   سييّْرى كى
[ ، فيي تصؼ حالة الجباؿ يـك القيامة إذ تيسىٌير بأمر ا َِأ : ]النب(فىكىانىٍت سىرىابنا

، كقػد بىيَّػفى ا ذلؾ في  (ِٕ)ثـ تتالشى كما يبقى منيا شيءه سكل منظر مكىـ بأثرىا
تىرىل اأٍلىٍرضى بىاًرزىةن )آياتو سابقةو مف ذلؾ قكلو تعالى  :  يىٍكـى نيسىيّْري اٍلًجبىاؿى كى كى

شىٍرنىاىيـٍ  بّْي نىٍسفان )[ كقكلو تعالى : ْٕكيؼ ]ال(كىحى ًف اٍلًجبىاًؿ فىقيٍؿ يىنًسفييىا رى يىٍسأىليكنىؾى عى كى
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ابً )[ ، كقكلو : َُٓ]طو : اًمدىةن كىًىيى تىميرُّ مىرَّ السَّحى تىرىل اٍلًجبىاؿى تىٍحسىبييىا جى النمؿ: ] (كى
[ كؿُّ ىذه اآليات تشير إلى منظر تمؾ الًجبػاؿ يكـى القيامة كحالة الكىـ التي ٖٖ

 تصيب الناظريف إلييا في ذلؾ اليـك . 
ثٌمة أمثمة قرآنية عمى كزف فعاؿ ذكركا في  التاسع : َفعال ذو الداللة االحتمالية .
 تأكيميا كجييف صرفييف أك أكثر كىي : 

إنيا  أحدىما معنييف عمى لتدؿَّ  الكريـ القرآف في استعممت ظةالسماء ، كىذه المف -ُ
بيؾً  ذىاتً  كىالسَّمىاءً }اسـ مفرد مؤنث لمجيئيا كاحدة مؤنثة في آيات كثيرة منيا : { اٍلحي

 [ٕ:  الذاريات]
نَّا ًبأىٍيدو  بىنىٍينىاىىا كىالسَّمىاءى }  [ْٕ:  الذاريات{ ]لىميكًسعيكفى  كىاً 
فىعىيىا كىالسَّمىاءى } عى  رى  [ٕ:  الرحمف{ ]اٍلًميزىافى  كىكىضى
كجً  ذىاتً  كىالسَّمىاءً }  [ُ:  البركج{ ]اٍلبيري
 [ُُ:  الطارؽ{ ]الرٍَّجعً  ذىاتً  كىالسَّمىاءً }
مىا كىالسَّمىاءً }  [ٓ:  الشمس{ ]بىنىاىىا كى
( سىمىاكىاتو  سىٍبعى  فىسىكَّاىيفَّ  السَّمىاء ًإلىى اٍستىكىل ثيَـّ : ) تعالى قكلو كما في الجمع كاآلخر، 
 أم الجمعي الجنس اسـ قبيؿ مف الجمع ىذا (ّٕ)العمماء كرأل فريؽ مف[، ِٗ البقرة]

 اإلفرادم الجنس اسـ قبيؿ مف عمى حيف رأل فريؽ آخر الجمع،  سىماءة جمع أنَّيا
في قاؿ األخفش  .كال كاحد لو مف لفظو  كالكثير القميؿ عمى يقع جمع أنَّيا أم

ذىكىر سماءن كاحدةن ،فيذا ألفَّ ذكر )السَّماء( قد دؿَّ عمييفَّ كميفَّ "كىك إنَّما ىا : تفسير 
... كقد تككف )السَّماء( يريد بو الجماعة كما تقكؿ : "ىىمىؾى الٌشاةي كالبعير" يعني كٌؿ 

أشار الدكتكر فاضؿ السامرائي إلى أفَّ لفظة )سىمىاء( تحتمؿ ك   ،(ْٕ)بعير ككٌؿ شاة"
ٌما أٍف تككف لكٌؿ ما عالؾ ، فتشمؿ أحد معنييف :"إٌما أٍف تك كف كاحدة السَّماكات ، كا 

كاألظير أف تككف السماء اسـ جنس إفرادم كاإلنساف في .  (ٕٓ)السَّماكات كغيرىا"
ٍنسىافى  ًإفَّ }قكلو تعالى  ٍسرو  لىًفي اإٍلً إذ المراد الناس كميـ فعٌبر عف   [ِ:  العصر{ ]خي

ـ تمايز بعضيـ مف بعض في الخسارة ، ككذا الجمع بمفظ مفرد كالالـ فيو لمجنس لعد
 السماء إنما ىي لفظ مفرد دؿ عمى الجنس لعدـ إمكاف التمايز بيف أجكاء السماء .
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عىؿى  كىالمَّوي }في قكلو تعالى : األثاث  -ِ ـٍ  ًمفٍ  لىكيـٍ  جى عىؿى  سىكىننا بيييكًتكي ميكدً  ًمفٍ  لىكيـٍ  كىجى  جي
يىٍكـى  ظىٍعًنكيـٍ  يىٍكـى  تىٍستىًخفُّكنىيىا بيييكتنا اأٍلىٍنعىاـً  ًمفٍ  ًإقىامىًتكيـٍ  كى  أىثىاثنا كىأىٍشعىاًرىىا كىأىٍكبىاًرىىا أىٍصكىاًفيىا كى
ا مىتىاعن ـٍ }كقكلو تعالى :   [َٖ:  النحؿ{ ]ًحيفو  ًإلىى كى كى  ىيـٍ  قىٍرفو  ًمفٍ  قىٍبمىييـٍ  أىٍىمىٍكنىا كى
ًرٍئينا أىثىاثنا أىٍحسىفي   قتادة : في مدلكلو فقاؿ 76إذ تعدد أقكاؿ أىؿ التأكيؿ [ْٕ:  مريـ{ ]كى
كركم عف ابف عباس أف  كالزينة الماؿ األثاث الضحاؾ : ، كقاؿ الماؿ األثاث

 أصمو مف أثٌ  األثاث : المتاع كالرئي المنظر . كأكثر أىؿ المغة عمى إٌف األثاث
أيضا في بياف مدلكلو  كلكٌنيـ تباينكا. ٕٕكتكاثؼ أثاثو، أم: كثر كالتؼٌ  النبات يئثٌ 

كمنيـ مف تكسع فيو ليشمؿ  كاألكسية ، الفرش نحك البيت فمنيـ مف رأل أنو متاع
، أجمعي مف الماؿي   ثـ إنيـ اختمفكا في مفرده فقاؿ . 78كالمتاعي  كالعبيدي، كالغنـ، اإلبؿي
فيك اسـ جنس بينو كبيف  79أثاثو كحمامة كحماـ األثاث كخمؼ األحمر كاحد زيد أبك

 كالعرب. لو كاحد ال المتاع أفٌ  كما لو، كاحد ال "كاألثاث قاؿ الفراءكاحده التاء ، ك 
 ال كأيثىت آثَّةو، ثالثة: لقمت األثاث جمعت كلك. كميتيعان  كأماتيع أمتعة المتاع تجمع
 كالحيكاف كالعرض العيف الماؿ«  األثاث»  كاختار ابف عطية أف يككف "  .َٖغير"
. كىذا ىك األظير أم إف األثاث اسـ مصدر مف باب التفعيؿ  81عاـ " اسـ كىك

 بمنزلة الجياز مف )جٌيز( كالمتاع مف )مٌتع( كغيرىما كثير.
قىًدٍمنىا}اليباء في قكلو تعالى:  -ّ ا ًإلىى كى ًمميكا مى ٍمنىاهي  عىمىؿو  ًمفٍ  عى عى ٍنثيكرنا ىىبىاءن  فىجى { مى
فنيقؿ عف اإلماـ عمٌي )عميو  [ٔ:  الكاقعة{ ]ميٍنبىثِّا ىىبىاءن  فىكىانىتٍ }ك  [ِّ:  الفرقاف]

الدقيؽ غبار ال : األكؿ : ىك ِٖالسالـ( بطريقيف مختمفيف كجييف في تأكيؿ اليباء
نيقؿ ك . ال يمكف القبض عميو ك ، الشمس النافذ مف الكٌكة   شعاعالذم ال ييرل إال في 

كالدكاٌب  رىج الخيؿ . كاآلخر : ىكّٖكمقاتؿىذا أيضا عف الحسف كمجاىد كعكرمة 
ىا في مف حكافر  الغبار المتطاير ، كنقؿ ىذا أيضا عف مقاتؿ ، كالمراد برىج الدكاب

عدكىا. كلـ نجد بيف المفسريف مف يكٌفؽ بيف ىذه الكجييف عمى الرغـ مف أف فييما 
، فاليباء معناه العاـ  أنو ال تعارض بينيما كمما يبدكا لنابيانا دقيقا لمتعبير القرآني ، 

الغبار الدقيؽ كعند كصفو بالمنبث يككف المراد بو الغبار المتطاير بنفسو دكف فعؿ 
فاعؿ كىك كصؼ يصدؽ تماما عمى ما في الكٌكة التي يخترقيا شعاع الشمس كىذا 
الغبار مف فرط دقتو تطاير بنفسو فال يرل أك يدرؾ إال بكشفو مف شعاع الشمس 
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[ ٔ،ٓقكلو تعالى: }كبيٌست الجباؿي بٌسان فكانت ىباءن منبثان{ ]الكاقعة:. فالمسمط في الككة
تصكير الضمحالؿ الجباؿ اضمحالال تاما كعدـ إمكاف رؤية بقاياىا بالعيف المجردة 

الشمس مف الككة  عاليباء غبار كالشعاع في الرقة، ككثيرا ما يخرج مع شعاألف 
نفرشت اثيرة في الجيات المختمفة، فكؿ أجزاء الك األجزاءافتراؽ  "كاالنبثاثالنافذة، 

بالتفرؽ في الجيات فيي منبثة، كفى تفرؽ الجباؿ عمى ىذه الصفة عبرة كمعجزة ال 
نبثَّ ، مطاكع بثَّو ، إذا فٌرقو . الكالمٍنبىثُّ : اسـ فاعؿ  .ْٖ"يقدر عمييا إال ا تعالى

معناه  مجيكؿلمبني لمكبست الجباؿ{ في أف ا}كاختير ىذا المطاكع لمناسبتو مع 
كالمطاكعة ، كقكلو: } فكانت ىباءن منبثان { تشبيو بميغ ، أم فكانت كاليباء 

 .ٖٓالمنبث
كأما اليباء المتطاير بفعؿ فاعؿ كحكافر الخيؿ كنحكىا فيك الذم كصفو التعبير  

قىًدٍمنىا} في قكلو:القرآني باليباء المنثكر  ا ًإلىى كى ًمميكا مى عىٍمنىاهي  عىمىؿو  ًمفٍ  عى ٍنثيكرنا ىىبىاءن  فىجى { مى
. فالذيف حبطت أعماليـ تككف أعماليـ كالغبار المنثكر الذم يرل [ ِّ:  الفرقاف]

بالعيف المجردة كلكف ال نفع فيو ليزدادكا حسرة كندما عمى ما فاتيـ فشٌبيت أعماليـ 
اليباء المحبطة باليباء المنثكر ال المنبث ألجؿ تصكير حسرتيـ عمى ما فاتيـ . ك 

المنثكر ال يبمغ في الدقة ما يبمغو اليباء المنبث كلذلؾ ال يتطاير بنفسو بؿ بفعؿ 
فاليباء  عدـ االنتفاع بيا مع ككنيا مكجكدة .لتشبيو أعماليـ باليىباء  كجوك فاعؿ، 
نثيكران { مبالغة في إلغاء أعماليـ فإف اليباء تراه إنما "  كصؼ بقكلو تعالى : } مَّ

ضكء فإذا حركتو الريح تناثر كذىب كؿ مذىب فمـ يكؼ أف شبو منتظمان مع ال
أعماليـ باليباء حتى جعؿ متناثران ال يمكف جمعو كاالنتفاع بو أصالن ، كمثؿ ىذا 

 بالتتميـ كاإليغاؿ ، كمنو قكؿ الخنساء :« البديع»اإلرداؼ يسمى في 
 كأنو عمـ في رأسو نار   اليداة بو  تأتُـّ أبمج  أغرٌ 

يا أف جعمتو عممان في اليداية حتى جعمتو في رأسو نار ، كقيؿ : كصؼ حيث لـ يكف
بالمنثكر أم المتفرؽ لما أف أغراضيـ في أعماليـ متفرقة فيككف جعؿ أعماليـ ىباء 

 . ٖٔ"متفرقان جزاءن مف جنس العمؿ 
كقارب التعبير القرآني بيف صكرتيف في تصكير حبط أعماؿ الكافريف األكلى في 

كا الًَّذيفى  مىثىؿي }قكلو تعالى:  بًّْيـٍ  كىفىري اليييـٍ  ًبرى مىادو  أىٍعمى يحي  ًبوً  اٍشتىدَّتٍ  كىرى  عىاًصؼو  يىٍكـو  ًفي الرّْ
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كفى  الى  مىى كىسىبيكا ًممَّا يىٍقًدري ؿي  ىيكى  ذىًلؾى  شىٍيءو  عى الى كاألخرل :  [ُٖ:  إبراىيـ{ ]اٍلبىًعيدي  الضَّ
قىًدٍمنىا} ا ًإلىى كى ًمميكا مى عىٍمنىاهي  عىمىؿو  ًمفٍ  عى ٍنثيكرنا ىىبىاءن  فىجى  .... [ِّ:  الفرقاف{ ]مى

 :ٕٖكثمة أكجو تأكيميو أخرل لميباء ال محصؿ منيا ىي
عف ابف عباس قاؿ : اليباء الثالث : اليباء الشرر المتطاير مف النار المضطرمة ، 

 : الذم يطير مف النار إذا اضطرمت يطير منيا الشرر ، فإذا كقع لـ يكف شيئان .
 عف ابف عباس.بع : اليباء الماء الميراؽ كىك الرا

  كابف جبير عف قتادة الخامس : اليباء ما تذركه الرياح مف حطاـ الشجر نقؿ ىذا
 بف عبيدة .السادس : اليباء الرماد عف ا

ف لـ ينسبو بعضيـ إليو كما في قكؿ  كاختار أكثر المفسريف تأكيؿ أمير المؤمنيف كا 
ة الشائعة في اليكاء التي ال يدركيا حس إال األجراـ المستدقٌ اليباء ىي ابف عطية: " 

حيف تدخؿ الشمس عمى مكاف ضيؽ يحيط بو الظؿ كالككة أك نحكىا ، فيظير 
حينئذ فيما قابؿ الشمس أشياء تغيب كتظير فذلؾ ىك اليباء ، ككصفو في ىذه اآلية 

كاء ، كقالت فرقة ، فقالت فرقة ىما س« منبث »  ػ}منثكر{ ، ككصفو في غيرىا ب ػب
المنبث أرؽ كأدؽ مف المنثكر ألف المنثكر يقتضي أف غيره نثره كسنابؾ الخيؿ 

كلكنو  ٖٖ"كالريح أك ىدـ حائط أك كنس كنحك ذلؾ ، كالمنبث كأنو ىك انبث مف دقتو
اليباء )لـ يفد مف ىذا في تمٌمس اإلعجاز البياني بيف التعبيريف )اليباء المنثكر( ك

 ما ذكر آنفان . المنبث( عمى كفؽ
كاليباء المنبث تركيب كرد في تصكير حاؿ الجباؿ في اآلخرة إذ نقؿ التعبير القرآني  

 عدة صكر ليا ال تعارض بينيا يمكف ترتيبيا تباعا في المراحؿ السبع اآلتية:
الحمؿ كالدٌؾ كىي المرحمة األكلى مف المراحؿ المتعاقبة التي تتبعيا الجباؿ في  -ُ

الليا يـك القيامة فالحمؿ كالدؾ يككف مباشرة بعد النفخ في الصكر قاؿ زكاليا كاضمح
ًممىًت األىٍرضي كىاٍلًجبىاؿي فىديكَّتىا دىكَّةن كىاًحدىةن )تعالى :  ةه كىاًحدىةه كىحي كًر نىٍفخى فىًإذىا نيًفخى ًفي الصُّ

قىعىًت اٍلكىاًقعىةي  ًإذىا ديكًَّت األىٍرضي دىكِّا  كىالَّ  كقاؿ تعالى : ) . ُٓ-ُّالحاقة:( فىيىٍكمىًئذو كى
 . ُِالفجر: ( دىكِّا
العيف المنفكش كىي مرحمة التفريؽ كالتجزئة التي تعقب مرحمة  الحمؿ كالدؾ ،  -ِ

تىكيكفي }قاؿ تعالى:  تىكيكفي }كقاؿ تعالى :   [ٗ:المعارج{ ]كىاٍلًعٍيفً  اٍلًجبىاؿي  كى  اٍلًجبىاؿي  كى
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، كالنفش : خمخمة األجزاء كتفريقيا عف تراصيا  [ٓ:  القارعة{ ]اٍلمىٍنفيكشً  كىاٍلًعٍيفً 
 فالجباؿ العمالقة مف فرط شدة تمؾ الدكة تصبح كأنيا صكؼ متطاير .

، كىي المرحمة األكلى مف التفتيت كالتحطيـ فبعد تمؾ الدكة الكثيب المييؿ  -ّ
العظيمة التي تتطاير ليا الجباؿ كالصكؼ المنفكش تصطدـ تمؾ الجباؿ بعضيا 

يىٍكـى )  : تتحكؿ ىذه الجباؿ الصمبة القاسية إلى رمؿ ناعـ، كما قاؿ تعالىعض فبب
كىانىًت اٍلًجبىاؿي كىًثيبنا مًَّييالن  [، أم: تصبح ُْالمزمؿ:( ]تىٍرجيؼي األىٍرضي كىاٍلًجبىاؿي كى

ككثباف الرمؿ بعد أف كانت حجارة صماء، كالرمؿ المييؿ: ىك الذم إذا أخذت منو 
عده، يقاؿ: أىمت الرمؿ أىيمو ىيالن، إذا حركت أسفمو حتى انياؿ مف شيئا تبعؾ ما ب

كالكثيب المييؿ يصكر عمى نحك ضمني أف ثمة ارتفاعا كاف قائما يكحي إلى  أعاله.
 . منفكشن اليف األصؿ كىك الجباؿ السامقة التي تطايرت كالع

ة الالحقة كىي البٌس : كىي المرحمة الثانية مف التحطيـ كالتفتيت تمييدا لممرحم -ْ
النسؼ كفي البس ال تبقى أجراـ أكبر حجما ال سبيؿ لمنسؼ إلييا ألٌف البس الذم 

تً  ًإذىا}قاؿ تعالى:  ٖٗيعني تفتيت الفتات كتحطيـ الحطاـ ا اأٍلىٍرضي  ريجَّ بيسَّتً  رىجِّ  كى
 [ٔ-ْ:الكاقعة{ ]ميٍنبىثِّا ىىبىاءن  فىكىانىتٍ  بىسِّا اٍلًجبىاؿي 

يىٍسأىليكنىؾى }النسؼ كىي أكلى مراحؿ التالشي كاالضمحالؿ قاؿ تعالى :  -ٓ  عىفً  كى
بّْي نىٍسفنا{ ]طو: فىقيؿٍ  اٍلًجبىاؿً  ذىا اٍلًجبىاؿي نيًسفىٍت{ ]المرسالت: [َُٓيىٍنًسفييىا رى [ َُ}كىاً 

في اليكاء كىك مف "نسفت الريح  كذرات الغبارالرمؿ  دقائؽ كالنسؼ يعني تطاير
 . َٗ"بمقدـ رجمو إذا رمي بترابو األرض... كنسؼ البعير  ، كأزالتو تمعتواق الشيء

اليباء المنبث : كىك ذرات الغبار التي ال تدرؾ بالعيف إال كمعيا ضكء الشمس  -ٔ
النافذ مف الكٌكة . كىذه ىي مرحمة التالشي التاـ كىي مرحمة صيركرة الجباؿ أثرا 

 بعد.
سييّْرىتً }السراب في قكلو تعالى:   -ٕ ذىا} [َِ:  النبأ{ ]سىرىابنا فىكىانىتٍ  اٍلًجبىاؿي  كى  كىاً 

بعد كىذه ىي مرحمة التالشي التاـ كالفناء الكمي لمجباؿ  [ّ:التككير{ ]سييّْرىتٍ  اٍلًجبىاؿي 
، فاليباء المنبث عمى الرغـ مف فرط دقتو يبقى جرما محسكسا لكف ككنيا ىباء منثبان 

أف الجباؿ تعكد تشبو الماء إال كىما كليس المراد ىنا  السراب السائر ال يظير لمحس
  .عمى بعد مف الناظر إلييا 
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ـٍ  ـٍ نيغىاًدٍر ًمٍنيي ـٍ فىمى شىٍرنىاىي تىرىل اأٍلىٍرضى بىاًرزىةن كىحى يىٍكـى نيسىيّْري اٍلًجبىاؿى كى كفي قكلو تعالى : }كى
دنا{ ]الكيؼ: تىًسيري اٍلًجبىاؿي سىٍيرنا{ ]الطكرْٕأىحى [ اختزاؿ ليذه المراحؿ السبع َُ:[ ك }كى

 المذككرة آنفا بمفظ كاحد ىك التسيير .
 كىاأٍلىٍرضى }كيمثمو لفظة )األناـ( في قكلو تعالى:  العاشر : فعال المختلف في داللته . 

عىيىا لـ يؤٌصؿ المغكيكف لمفظة األناـ بؿ تنصؿ فريؽ إذ  [َُ:  الرحمف{ ]ًلأٍلىنىاـً  كىضى
 في األثير كابف القرآف مفردات في كالراغب كما فعؿ الجكىرممنيـ عف شرح معناىا 

كيبدك أف جذرىا )أنـ( ميجكر كلذا جاءت  . الكميات في الكفكم البقاء كأبك النياية
أقكاليـ فييا مبرزة معناىا المغكم دكف الحديث عف أصميا فقاؿ صاحب العيف : 

ٍمؽ" ف األصؿ الذم اشتؽ منو كلما كا ُٗ."األناـ: ما عمى ظير األرض مف جميع الخى
كنـ الذباب إذا صكت مف لفظ األناـ ميجكرا تمٌحؿ بعضيـ في إخراجو مف األصؿ 

نفسو، كيسمى كؿ ما يصكت مف نفسو أناما. كقمبت الكاك مف كناـ ىمزة كقكليـ: أناة 
فكأٌف األناـ سيٌمي كذلؾ باعتبار صكتو ، كما إف األناس سٌمكا كذلؾ  .ِٗمف )كناة(

كىك  93كاإلنس ىـ الجماعة البشرية التي يأنس بعضيـ ببعضببعض ألنس بعضيـ 
بيذه الداللة يختمؼ عف الناس الذيف ىـ مطمؽ البشرية التي دٌبت فكؽ األرض ألف 

. كأغرب كثيرا مف رأل أف الناس  94أصؿ الناس مف النكس كىك الحركة الظاىرة
كاضحا يفصح عف ألف بيف األناس كالناس فرقا  95منشعب مف األناس بحذؼ اليمزة

{ أٌف األناس بعض الناس كما في قكلو تعالى  ـٍ اًمًي }يىٍكـى نىٍدعيك كيؿَّ أينىاسو ًبًإمى
 فساقو العسكرم  بأف قاؿ " إٌف األناـ كالناس األناـالفرؽ بيف أما . [ُٕ]اإلسراء:

 إفٌ الذيف قاؿ ليـ الناس )كجؿ  يقتضي تعظيـ شأف المسمى مف الناس قاؿ ا عز
ف أىؿ مكة قد جمعكا  (الناس قد جمعكا لكـ نما قاؿ ليـ جماعة كقيؿ رجؿ كاحد كا  كا 

 .ٔٗ"آناـ األناـكجمع  األناـتريد بعض  األناـلكـ، كال تقكؿ جاءني 
 ٕٗ"جميع ما عمى األرض مف الخمؽكخمص أصحاب المعجـ الكسيط إلى إف األناـ "

الكرل سمي كذلؾ لستره كىذا ىك مفيـك الكرل أيضا فال محصؿ مف قكليـ ىذا ف
ظير األرض كتكريتو إياىا كبيذا الممحظ فرقكا ببف األناـ كالكرل كما في قكؿ 

الكرل: األناـ الذيف عمى كجو األرض في الكقت، ليس مف "  صاحب العيف كغيره :
كمف ىذا  ٖٗ"مضى، كال مف يتناسؿ بعدىـ، فكأنيـ الذيف يستركف األرض بأشخاصيـ
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مف الكرل إذ يشمؿ األناـ مف عمى ظير األرض كىـ األحياء يفيـ أف األناـ أعـٌ 
كمف في بطنيا كىـ األمكات كمف لـ يخمقكا بعد كىـ ذٌرية األحياء. كقاؿ صاحب 

: األىناـي، كسحابو كساباطو كأميرو القامكس ذاكرا المغات المسمكعة في المفظة :" 
، أىك جميعي ما عمى كجًو  ٍمؽي، أىك الًجفُّ كاإًلٍنسي ذكر  الجكىرمأىمؿ ك   ٗٗ"األرضً الخى

كيؼ أغفمو كىك في القرآف  الجكىرمكالعجب مف األناـ ، كتعقبو الزبيدم بالقكؿ " 
نىقؿ ابف دريد . كنقمكا تصريفات نادرة لمفظة ف ََُ"مع انو استطرد بذكره في أـٌ 

اٌل لكاف ىػ( عف الككفييف قكليـ : ك ُِّ)ت قد احدي األنىاـ )نىيّْـ( كلكٌنو غير مشيكر كا 
كقيؿ :  (َُِ)كقاؿ أبك ىػالؿ العسكرٌم : جمع األنىاـ : آنىػاـ،  (َُُ)عرفو البصريكف

. كاستظير بعض المتأخريف ككنيا جامدة لما  (َُّ)ال كاحدى لو مف لفظةىك جمع 
 . 104كجده مف غرابة المشتقات مف جذرىا كندرة استعماليا

أما المفسركف فاختمفكا في تممس داللة األناـ فمنيـ مف ضيؽ مدلكليا كمنيـ مف  
 تكسع فييا كثيرا كمجمؿ ما قيؿ فييا يندرج في ثالثة أكجو :

أك ىـ الحيكاف كمو أك  عمى األرض كؿ ما يدبٌ أك فيو ركح.  يءكؿ ش األناـ األول:
ابف ؿ التأكيؿ كمنيـ . كىذا الكجو مركم عف أكثر أىجميع الخمؽ مف كؿ ذم ركح

. كتأكؿ لو الماكردم بأف َُٓجاىد كقتادة كالسدممك عباس كقتادة كابف زيد كالشعبي 
        : َُٔسمي بذلؾ ألنو يناـ، قاؿ الشاعرقاؿ : " 

 َُٕ"رب األناـ كخصو بسالـ     جاد اإللو أبا الكليد كرىطو 
الخمؽ بمغة  )األناـ(كىذا الكجو ىك حاصؿ قكؿ أبي عبيد القاسـ بف سالـ: " 

كيفيـ مف ىذا أف األناـ يٌتسع مدلكلو ليشمؿ البيائـ كالناس كالجف  َُٖ"جرىـ
 كالمالئكة كربما النبات أيضا ألف فيو حياة مف نكع خاص .

، كعيضد بأف َُٗكىك كجو مركٌم عف الحسف البصرم كالجف. اإلنس األناـ :الثاني
ـى إلى قكلو التعبير القرآني  بّْكيما تيكىذّْباف : قاؿ بعىًقًب ًذٍكره األنا ٍيحاف فىًبأىمّْ آالًء رى ، كالرَّ

ٍمصاؿو : كلـ يىٍجًر لمجفّْ ًذٍكر قبؿى ذلؾ إنما ذىكىر الجافَّ بعده فقاؿ  مىؽ اإلٍنسافى مف صى خى
مىؽ الجافَّ مف مارجو مف نارو  ار كخى . كرٌد ىذا  َُُفكالًجفُّ كاإلنسي ىيما الثَّقىال، كالفىخَّ

ألنيما ذيكرا بعقب  إنما جازتمخاطبة الثقميف قبؿ ذكرىما معان،االستدالؿ بأف 
 :ُُُالخطاب؛ كما قاؿ المثقب العبدم
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ٍيرى أٌييما يىًميًني  فما أىدرم إذا يىمَّمتي أىٍرضان ... أيريد الخى
ير الذم أنا أىٍبتىغيو ... أـ الٌشر الذم ىك يىٍبتىًغينيأأ  لخى

 .ُُِذكر إال بعد تماـ البيت ما، كلـ يجر لمشرٌ يفقاؿ: أيٌ 
القرائف المكجكدة في السكرة كطبيعة النداءات المكٌجية لإلنس كرأل بعضيـ أف "

كعضد الرازم ىذا الكجو بأف  .ُُّ"كالجٌف تدٌلؿ عمى أٌف المقصكد ىنا )الجٌف كاإلنس(
بٌ  آالء } فىًبأىلٌ ضمير المثنى في اآلية المرددة في سكرة الرحمف  يعكد  كيمىا تيكىٌذبىاًف {رى

ثالثة فيككف مدلكؿ األناـ عمييما مفيكما مف أحد "  (اإلنس كالجفعمى الثقميف كىـ )
أكجو أحدىا : يقاؿ : األناـ اسـ لمجف كاإلنس كقد سبؽ ذكره ، فعاد الضمير إلى ما 

مف ا كاف منكيان كظير في األناـ مف الجنس ثانييا : األناـ اسـ اإلنساف كالجاف لمٌ 
مىؽى الجاف { ] الرحمف :  [ جاز عكد الضمير إليو ، ككيؼ ال  ُٓبعد بقكلو : } كىخى

ف لـ يذكر منو شيء ، تقكؿ : ال أدرم أييما  كقد جاز عكد الضمير إلى المنكم ، كا 
خير مف زيد كعمرك ثالثيا : أف يككف المخاطب في النية ال في المفظ كأنو قاؿ فبأم 

 . ُُْ"الثقالفيا آالء ربكما تكذباف أيٌ 
ىـ بنك أحد قكليو : األناـ " ابف عباس فياألناـ ىـ الناس، كىك كجو مركٌم  الثالث:
قكؿ بعض الشعراء في رسكؿ ا صمى ا عميو كعيضد ىذا الكجو ب .ُُٓ"آدـ فقط

 :ُُٔكسمـكآلو 
 ما في األناـ لو عدؿ كال خطر  مبارؾ الكجو يستسقى الغماـ بو 

اـ عمى الناس فجكز أف يككف ضمير المثنى في اآلية كتأكؿ الرازم لداللة األن
فبأم آالء  مف اإلنس ، أك أف يككف تقدير اآلية الذكر كاألنثىالمرددة عائدا عمى 

بمفظ كاحد كالمراد التكرار كالخطاب لإلنساف ربؾ تكذب ، فبأم آالء ربؾ تكذب، 
  .ُُٕ، فيككف األناـ داال عمى الناس لمتأكيد

قد أبعد مف ذىب ه الرازم في ىذيف الكجييف بالبعد فقاؿ : " ككصؼ األلكسي ما جكز 
إلى أنو خطاب لمذكر كاألنثى مف بني آدـ ، كأبعد أكثر منو مف قاؿ : إنو خطاب 

ـى { ]ؽ: يىنَّ [ كيا شرطي أضربا عنقو ، يعني أنو خطاب ِْعمى حد } أىٍلًقيىا ًفى جى
 . ُُٖ"لمكاحد بصكرة االثنيف كالفاء لترتيب اإلنكار
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ككجو ىذا  ُُٗاألناـ ببني آدـ عند غير ابف عباستخصيص األلكسي ر يـ لك 
يحتمؿ أنو أراد أف المراد بو ىنا ذلؾ بناء التخصيص في مدلكؿ المفظة بأف قاؿ :" 

عمى أف الالـ لالنتفاع كأنو محمكؿ عمى االنتفاع التاـ كىك لإلنس أتـ منو 
يريد داللة األناـ  ُُِ"أكالن كى عنو األكلى عندم ما حي كخمص إلى إٌف "  َُِ"لغيرىـ

 عمى الخمؽ الحٌي كٌمو ال الناس كحدىـ .
كما استبعده األلكسي بال محصؿ فمـ يبيف كجو البعد في قكؿ الرازم ، كما ذكره مف 

بيذا المعنى كردت المفظة في أف ىذا الكجو خبر آحاد عف ابف عباس ليس صحيحا ف
  122قاؿ لبيد، أشعار ما قبؿ اإلسالـ 

ر  ينا فيـ نىٍحفي فىإنَّنا  فىإف تىسأل  عصافيري ًمٍف ىىذا األنىاـ الميسىحَّ
الرئة كقيؿ قصبة   ر صيغة نسب عمى زنة مفٌعؿ بمعنى ) ذك السَّحر ( أمالمسحٌ ك 

الرئة بما يتعمؽ بيا مف كبد كغيره كقيؿ أعمى البطف ، كىك كناية عف ككنيـ مف 
يقاؿ لمرجؿ إذا جبف : قد انفتح  كمف ىنا الذيف يأكمكف كيشربكفاألناسي المخمكقيف 

ا قىاليكاعبيدة في مجاز قكلو تعالى: } قاؿ أبكسحره ،  ًريفى  ًمفى  أىٍنتى  ًإنَّمى { اٍلميسىحَّ
لو سحرا  ر كذلؾ ألفٌ ة فيك مسحٌ مف أكؿ مف إنس أك دابٌ  كؿٌ  : " [ُّٓ: الشعراء ]

االقرآني ذكر }ما بعده في اآلية يقكيو ألف التعبير ك  (123)"يقرل يجمع ما أكؿ فيو   مى
اًدًقيفى  ًمفى  كيٍنتى  ًإفٍ  ًبآيىةو  فىٍأتً  ًمٍثمينىا بىشىره  ًإالَّ  أىٍنتى  أم أنت ابف   [ُْٓ:  الشعراء{] الصَّ

  .( 124)ىذا بحسب زعميـ الباطؿ آدـ ال يصح أف تككف رسكال عف ا تعالى
قكؿ مف الشعر العربي بمعنى )الناس( ، مف ذلؾ أخرل في شكاىد المفظة كردت ك 

 :   (ُِٓ)كعب ابف زىير
ـى كيىقتؿي     ألٍستىٍشًعرىفَّ عمى إٍدريس ميٍسًممان       ًلكىٍجو الذم يينجي األنا

 :   (ُِٔ)كقاؿ أيضان 
ـي ديعػػكا أجابكا    ذا األنا  تمٌبثنا كفػٌرطنا رجاالن             ديعكا كا 

 :   (ُِٕ)كقاؿ المتنبي
ـي كأنت منيـ        فإفَّ الًمسػػٍػؾى بعضي دـً الغزاًؿ    فإٍف تػىفىًؽ األنػا

كثمة عدة قرائف بيانية كركائية تعضد إنسية األناـ ، فأما القرائف البيانية التي تمحظ 
 في التعبير القرآني كتشيد بككف األناـ بشرا فيي :  
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األرض كضعيا ا كرفع الميزاف ذكر التعبير القرآني في مبتدأ سكرة الرحمف أف  -ُ
في بداية السكرة قاؿ تعالى )خمؽ اإلنساف * كذلؾ في سياؽ اإلنعاـ عمى اإلنساف ف

أف األناـ فيما بعد تدؿ عمى فيبعد اآلية تدؿ عمى خمؽ اإلنساف ك عٌممو البياف( 
المخمكقات عامة كذلؾ ألف اإلنساف ىك الذم أينزؿ عميو الكتاب أك القرآف كبٌينو 

ثقميف. كعٌممو البياف بمعنى ليبٌيف عف نفسو كالبياف ىك القدرة عمى التعبير عٌما في لم
  النفس.

. أم  (ًفييىا فىاًكيىةه ) كردت لفظة األناـ في سياؽ قرآني زاخر بمنافع البشر فذكر -ُ
}كالنخؿ ذىاتي األكماـ{ إشارة إلى  كذكر ،: ما يتفٌكو بو اإلنساف مف ألكاف الثمار

ح أٌف الميراد بو اإلنساف ، ألٌنو في  قاؿ .ُِٖاألشجار ابف عاشكر : "سياؽ اآلية يرجّْ
ا ًفي اأٍلىٍرًض )مقاـ االمتناف كاالعتناء بالبشر كقكلو :  ـٍ مى مىؽى لىكي ىيكى الًَّذم خى

ًميعنا  .  (ُِٗ)[ "ِٗ]البقرة :(جى
استعمؿ التعبير القرآني األرض مكصكفة بصفات تكائـ حياة الجنس البشرم  -ِ

ذكرت بعنكاف  أخرلذكرت ىنا بعنكاف ىبة إليٌية ميٌمة، كفي آيات عمييا كمنيا "أنيا 
مأكل كمستقٌر لإلنساف الذم ال يدرؾ قدرىا غالبان ، إاٌل أٌنو في حالة أم )مياد( 

بركاف بإمكانو أف يدفف مدينة بأكمميا تحت  حدكث تغٌير بسيط كزلزلة مدٌمرة أك
المكاد المذابة كعتمة الدخاف كلييب النار، ىنا ندرؾ كـ أٌف ىدكء األرض نعمة 

سرعة حركة  بشأفاألرقاـ التي تكٌصؿ إلييا العمماء عند تدٌبر إذا  السيما عظيمة،
أعماؽ تبٌيف أىمٌية ىذا اليدكء الكامف في ت إذاألرض حكؿ نفسيا كحكؿ الشمس، 

فىعى( كيكشؼ  ىذه الحركة السريعة جٌدان . عى( عف األرض في مقابؿ )رى التعبير بػ )كىضى
الركعة البالغية في ىذا التقابؿ فيك إشارة إلى تسخير األرض  عفعف السماء، 

كمنابعيا لإلنساف حيث يقكؿ سبحانو: )ىك الذم جعؿ لكـ األرض ذلكال فامشكا في 
 .َُّ"مناكبيا ككمكا مف رزقو(

{ يدؿ عمى االختصاص، فإف تظير قكة ىذا الكجو في أٌف الالـ في "  -ّ }ًلألىنىاـً
نما خص اإلنساف بالذكر ... ك الالـ لعكد النفع األرض مكضكعة لكؿ ما عمييا ، كا 

{ لكثرة انتفاع  ألف انتفاعو بيا أكثر فإنو ينتفع بيا كبما فييا كبما عمييا ، فقاؿ }ًلألىنىاـً
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ف قمنا إنو الخمؽ فالخمؽ يذكر كيراد بو األناـ بيا ، إذا ق منا إف األناـ ىك اإلنساف، كا 
 . ُُّ"اإلنساف في كثير مف المكاضع

قارب التعبير القرآني في سكرة الرحمف بيف )الثقالف( كبيف )معشر الجف  -ْ
 كاإلنس( 

ٍنًس ًإًف اٍستىطىعٍ  كذلؾ في تحدييـ معا بقكلو تعالى : تيـٍ أىٍف تىٍنفيذيكا }يىا مىٍعشىرى اٍلًجفّْ كىاإٍلً
بّْكيمىا تيكىذّْبى  ًء رى ٍمطىافو فىًبأىمّْ آالى اًف ًمٍف أىٍقطىاًر السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض فىاٍنفيذيكا الى تىٍنفيذيكفى ًإالَّ ًبسي

اسه فىالى تىٍنتىًصرىاًف{ ]الرحمف: نيحى مىٍيكيمىا شيكىاظه ًمٍف نىارو كى فتقديـ الشكاظ  [ّٓ-ّّييٍرسىؿي عى
لنحاس مالئـ لتقديـ الجف عمى اإلنس فكأف الحمـ المتطايرة لمجنس الطائر عمى ا

كلـ يقارب التعبير القرآني بيف الجف كاإلنس . 132كالصيير الزاحؼ لمجنس الماشي
 مف جية كاألناـ مف جية أخرل كىذا دليؿ عمى اختالؼ المدلكؿ بينيما .

دلكؿ الخمؽ ، كلكف تفسيرىـ األناـ بمف عمى األرض مف األحياء يصطدـ بم -ٓ
مىؽ العقؿ يكجب  مؽ عاـ لكؿّْ ما خى مؽ( ك)األناـ( ؛ "فالخى فىرقان دالليان بيف لفظتي )الخى

نػس كجػف كمف حيكاف كنبات  ا في السمكات كاألرض كما بينيما كمف مالئكة كا 
فال يعقؿ أف يككف لفظ األناـ بيذا المدلكؿ  (ُّّ)كجماد كما نعمـ منيا كما ال نعمـ"

 . نفسو
يمكف تكجيو ضمير المثني في اآلية المرددة في سكرة الرحمف إلى إنو عائد عمى  -ٔ

)أف ال تطغكا في الميزاف* كأقيمكا الكزف المكمفيف )اإلنس كالجف( المفيكميف مف 
 كفي قكلو تعالى ابتداءبالقسط كال تخسركا الميزاف( كالمكمفيف ىما اإلنس كالجٌف. 

ف ىك لإلنس كالجٌف. إذف مف الممكف أف يخاطب تعالى )الرحمف عٌمـ القرآف( القرآ
نما في ىذه اآليات سبقو كالـ كأكامر كنكاىي  الثقميف مباشرة دكف أف يسبقو كالـ كا 

لمثقميف في قكلو تعالى  ـلمثقميف كالكتاب الذم أينزؿ لإلنس كالجٌف إذف ىك خطاب عا
نما )فبأم آآلء ربكما تكذباف(. مثقميف )بالمثٌنى( كقاؿ جاء الخطاب في اآلية ل كا 

الخطاب لمثقميف بالمثنى ىك لمفريقيف عمكمان كىما  ألفٌ تعالى )كأقيمكا الكزف( بالجمع 
فريقاف اثناف )فريؽ اإلنس كفريؽ الجٌف( عمى غرار قكلو تعالى )قالكا خصماف( كقكلو 
ف طائفتاف مف المؤمنيف اقتتمكا( كصيغة الجمع تدؿ عمى أف الخطاب ىك لكؿ فرد  )كا 

 مف أفراد ىذيف الفريقيف.
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فيظير مما سبؽ ككف األناـ ىـ الناس كلكف ليس ىذا المدلكؿ عمى إطالقو فال يراد  
فاإلنساف ىك خميفةي ا عمى أرضو ، باألناـ عمـك الناس بؿ صفكتيـ كخالصتيـ، 

ًئؼى اأٍلىٍرضً )إذ قاؿى في كتابو العزيز :  الى ـٍ خى عىمىكي :مف اآلية  ]األنعاـ(كىىيكى الًَّذم جى
مىا ًفي )[ ، كسىٌخر لو ما في السمكات كاألرض : ُٓٔ ـٍ مىا ًفي السَّمىاكىاًت كى رى لىكي سىخَّ كى

كفى  يىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري ًميعنا ًمٍنوي ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى [ ، كالكثير مف ُّ]الجافية :(اأٍلىٍرًض جى
لخدمتو ، كلـ يكف  اآليات التي تؤكد ًخالفة اإلنساف لألرض كتسخير مف فييا

اإلنساف كحده في ىذه األرض فيناؾ مخمكقات أخرل غيره ىي شريكة لو فييا منيا 
الحيكاف كالنبات كالجف، إاٌل أٌف اإلنساف كاف أكثر ىذه المخمكقات انتفاعان، كمعظـ 

. كالتعبير القرآني قسـ البشرية منذ الخميقة عمى صنفيف : ىذه المخمكقات ميسىٌخرة لو 
ف كىـ الكثرة الكاثرة مف حزب إبميس كالمخمصيف كىـ الخالصة المستخمصة الغاكي

ا رىبّْ  قىاؿى }مف البشرية جمعاء ، يشيد ليذا سياؽ سكرة الحجر في اآليات :    ًبمى
ٍيتىًني يّْنىفَّ  أىٍغكى يزى يٍغًكيىنَّييـٍ  اأٍلىٍرضً  ًفي لىييـٍ  ألى ًعيفى  كىألى  قىاؿى  اٍلميٍخمىًصيفى  ًمٍنييـي  ًعبىادىؾى  ًإالَّ  أىٍجمى

مىيَّ  ًصرىاطه  ىىذىا مىٍيًيـٍ  لىؾى  لىٍيسى  ًعبىاًدم ًإفَّ  ميٍستىًقيـه  عى ٍمطىافه  عى  ًمفى  اتَّبىعىؾى  مىفً  ًإالَّ  سي
، فاألناـ ىـ مف كاف عمى )الصراط المستقيـ( كال يفيـ  [ِْ-ّٗ: الحجر{ ]اٍلغىاًكيفى 

ألرض التي ذكرىا التعبير معنى األناـ بمعزؿ عف قصة االستخالؼ البشرم في ا
القرآني مفصمة . كفي مشيد آخر منيا إنما أنكر المالئكة جعؿ الخميفة في األرض 

ذٍ } ألنيـ بحسبانيـ أنو جعؿ أبدم ال ابتالئي فقاؿ تعالى بُّؾى  قىاؿى  كىاً  ًئكىةً  رى  ًإنّْي ًلٍممىالى
اًعؿه  ًميفىةن  اأٍلىٍرضً  ًفي جى يىٍسًفؾي  ًفييىا ييٍفًسدي  مىفٍ  ًفييىا أىتىٍجعىؿي  قىاليكا خى نىٍحفي  الدّْمىاءى  كى  نيسىبّْحي  كى
ٍمًدؾى  نيقىدّْسي  ًبحى ا أىٍعمىـي  ًإنّْي قىاؿى  لىؾى  كى أم إف المالئكة نظركا  [َّ:البقرة{ ]تىٍعمىميكفى  الى  مى

مىا}إلى الحياة الدنيا لإلنساف ال الحياة اآلخرة  يىاةي  ىىًذهً  كى فَّ  لىًعبه كى  لىٍيكه  ًإالَّ  الدٍُّنيىا اٍلحى  كىاً 
يىكىافي  لىًييى  اآٍلًخرىةى  الدَّارى  كلفظة األناـ اسـ جمع  [ْٔ:العنكبكت{ ]يىٍعمىميكفى  كىانيكا لىكٍ  اٍلحى

 كىاأٍلىٍرضى } ألىؿ الجنة كلذا اقترف التعبير القرآني في آيتيا بالالـ المآلية فقاؿ تعالى
عىيىا ال فالجف ليس لو مكضع محدد أم إف مآؿ { ًلأٍلىنىاـً  كىضى كالكضع قرينة لإلنساف كا 

كضع األرض سيككف ليذا الصنؼ مف البشرية كىـ عباد ا الخمص الذيف ستؤكؿ 
أخير بعد تمحيص كابتالء كما في قكلو تعالى  كا عمييايستقرٌ ممكية األرض إلييـ 

لىقىدٍ } بيكرً  ًفي كىتىٍبنىا كى كفى  ًعبىاًدمى  يىًرثييىا اأٍلىٍرضى  أىفَّ  رً الذّْكٍ  بىٍعدً  ًمفٍ  الزَّ اًلحي :  األنبياء{ ]الصَّ



  

 

998 
 

 أشار إلىأكرد األرض مممككة لألناـ بالـ الممؾ  لما التعبير القرآنيك  [.َُٓ
ينالكا مف ممؾ  فل فيختص بالصالحيف ال الغاكيف الذي فاالستخالؼ البشرم الذي

ليو   لمعذاب األبدم . ثـ يبعثكفاألرض شيئا خال إنيـ مف ترابيا كا 
كثمة طائفة مف الركايات تفصح عف إف المراد بمفظة األناـ ىـ الصفكة مف البشرية  

عميو السالـ بالككفة اف معاكية عمي بف أبي طالب أمير المؤمنيف منا ما نقؿ عف 
كصمى عمى رسكؿ  يسبو كيعيبو كيقتؿ أصحابو ، فقاـ خطيبا فحمد ا كأثنى عميو

 أييايا "...  يو كآلو كذكر ما أنعـ ا عمى نبيو كعميو ، ثـ قاؿ ا صمى ا عم
الناس لعمكـ ال تسمعكف قائال يقكؿ مثؿ قكلى بعدل اال مفتر ، أنا أخك رسكؿ ا 

كقاتؿ  األبطاؿمجدؿ  أنا ...كابف عمو كسيؼ نقمتو كعماد نصرتو كبأسو كشدتو ، 
ككصى  األكصياءسيد  انأ،  ناـاألير مف كفر بالرحمف ، كصير خير بالفرساف كم

فأمير  134..."، انا باب مدينة العمـ كخازف عمـ رسكؿ ا ككارثو  األنبياءخير 
المؤمنيف إنما كصؼ النبي األكـر بسيد األناـ لعممو بتخصص مدلكؿ ىذه المفظة 

لما كاف فيو كبير منزلة معا فمك كاف المراد باألناـ الغاكيف كالصالحيف بالمخمصيف 
مىٍيًيـٍ  لىؾى  لىٍيسى  ًعبىاًدم ًإفَّ }: الغاكيف سيدىـ كسمطانيـ إبميس بدليؿ قكلو تعالىألف   عى

المخمصيف مف باألناـ بؿ المراد  [ِْ:الحجر{ ]اٍلغىاًكيفى  ًمفى  اتَّبىعىؾى  مىفً  ًإالَّ  سيٍمطىافه 
منذ خمؽ آدـ حتى قياـ الساعة كىؤالء سيدىـ نبينا محمد )صمى ا عميو البشر 
 . كآلو(

كيفاد مف الدرس التاريخي المقارف بيف الساميات أف الجذر )أنـ( ميجكر فييا  
تصريفا كاشتقاقا كمثمما لـ تتصرؼ فيو العربية بغير )األناـ( ىجرتو المغات السامية 
كميا إال السبئية التي استعممت األناـ بالمعنى نفسو في العربية كىك " أناس مف 

 .135العامة"
كأما الدرس المغكٌم التقابمٌي بيف المغات العالمٌية الحٌية فيفصح عف أف المفظة كفاؽ 

" كالتي animo( أك animaجذر الكممة الالتينية )كقع بيف المغات العالمية إذ  شاع 
 إلىجرل تصريفيا ك تعني )اليكاء( ك )التنفس( ك )الركح( ك )الحياة( ك )حي( 

(animate( ك )( أم )الحيlisanima فيككف معنى الحيكاف في )( أم )الحيكاف
؛ أم مف لو حياة، كأخذت كممة ا كترجمتو الالتينية كاحد) األناـ( العربية 



  

 

998 
 

(animate( في االنجميزية معنى )living أم الحي، كعمى ذلؾ قيؿ في الضد )
قديمة كبيذا يبدك جميا بأف كممة األناـ  .136( أم الالحي )الجماد(inanimateمنيا )

شاعت بيف المغات فكجدت ليا صدل في المغات الالتينية التي تصرفت  ـ البشريةقد
مف الالتينية  في العربية معٌربةكال يعني ىذا أف المفظة ، فييا لتدؿ عمى ألفاظ الحياة 

لتصرفيا في الالتينية كقربيا مف الجمكد في العربية ألف المفظة في العربية جاءت ، 
عمى صيغة صرفية عربية خالصة اشتممت عمى أمثمة كثيرة تدؿ عمى الجمكع ببنائيا 
الصرفي كالسماء كاليباء كالسراب كالغماـ كىذه الداللة ىي نفسيا في األناـ أما 

تصرؼ العربية فيو فيعزل إلى البياف القرآني تصرؼ الالتينية بجذر المفظة كعدـ 
المعجز الذم خص لفظة األناـ بنمط مف البشر لـ يتبيف لممأل مف ىـ ألنيـ سكاف 
األرض في اآلخرة أم بعد نياية الدنيا كىذا االعتقاد ىك مف صمب العقيدة االسالمية 

إنيا مف ألفاظ فيبدك أف التنزيؿ العزيز لـ يتصرؼ في المفظة ألجؿ ىذه الغاية كىي 
اآلخرة كال يفيـ معناىا في لغة التداكؿ اليكمي في الدنيا كأما الناطقكف بالمغات 
الالتينية فال اعتقاد ليـ بأف ىذه المفظة مدلكليا مقصكر عمى الحياة اآلخرة فشاعكا 
التصرؼ بيا ليدلكا بيا عمى أنماط متعددة مف حياتيـ اليكمية ربما لقمة ما في لغتيـ 

ات دالة عمى الحياة بخالؼ العربية التي زخرت بعشرات األلفاظ التي تعبر مف مفرد
عف الحياة كأنماطيا كمف ثـ خصت كؿ نمط بمفظ معيف ليككف نصيب األحياء في 

 اآلخرة لفظة األناـ الذيف ىـ صفكة األحياء حيث ال أحياء إال ىـ .
صيغة فعاؿ نفسيا  ال كاحد لو مف لفظو ألفاسـ جمع ما سبؽ أف األناـ مفالمحصؿ 

تدؿ عمى االشتماؿ كاإلحاطة كىذه الصيغة التي انسبكت عمييا المفظة صرفتيا إلى 
الجمع المعنكم كأغنتيا عف أف  يككف ليا كاحد مف لفظيا بؿ كاحدىا مف معناىا 

ي اآلخرة ال بميس في الدنيا كظفر بجنة الخمد فكىك اإلنساف المخمص مف غكاية إ
 راؾ إبميس فخسر الدنيا .الغاكم الذم كقع في ش

ميع المىخمكقات، إاٌل أٌف الشكاىد كصفكة القكؿ مما سبؽ أٌف ا ألرضى كيًضعىت لجى
القرآنية الكثيرة التي تبٌيف تىسخير مخمكقات األرض لصالح اإلنساف ، كداللة لفظة 
)األناـ( عمى اإلنساف فيما كرد في الشعر العربي في مختمؼ األزمنة ، كسياؽ 

لإلنساف ، فضالن  --تي سبقت ىذه اآلية كالتي ذكر فييا ما كىبو ا اآليات ال
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الناس داللة لفظة )األناـ( عمى  شجعنا عمى ترجيحعف قسـو مف أقكاؿ المفسريف 
زه في استعماؿ ؼ المتنبي كتجكٌ يعمـ تعسٌ  كما سبؽ المخمصيف مف غكاية إبميس .

 األناـ بمعنى ىابط لما مدح صاحبو في قكلو : فظل
 فإف المسؾ بعض دـ الغزاؿ   فإف تفؽ األناـ كأنت منيـ 

مف الطبيعي أف يذكر األناـ في شعره حيف ذكر الشراب كالطعاـ ألٌنو أراد أما لبيد ف
 ما يؤكؿ حالال في بطكف الصالحيف ال الغاكيف .

 
 

 الهوامش
                                                           

ىي : أثاث ، أثاـ ، أداء ، أذاف ، أماـ ، أناـ ، براء ، بناء ، بالء ، بالغ ، بناف ، بكار  1ُ
، بيات ، بياف ، تباب ، تماـ ، ثكاب ، جراد ، جزاء ، جالؿ ، جماؿ ، جناح ، جياز ، 

جكاب ، حراـ ،  حصاد ، حالؿ ، حناف ، خباؿ ، خراب ، خراج ، خسار ، خالؽ ، ذىاب 
، ركاح ، زكاؿ ، سحاب ، سراب ، سراح ، سالـ ، سماء ، سكاء ، شراب ،  ، رشاد ، رماد

صباح ، صغار ، صكاب ، ضالؿ ، طعاـ ، طالؽ ، عذاب ، عراء ، عطاء ، عكاف ، 
غداء ، غراـ ، غماـ ، فراش ، فساد ، فكاؽ ، قرار ، قكاـ ، كالـ ، متاع ،نبات ، نفاذ ، 

 اء ، ىكاء .  نكاؿ ، نيار ، كباؿ ، كثاؽ ، كراء ، ىب
 . ِّْ/ِ( ينظر : شرح جمؿ الزجاجي : ِ)

 ُٕٓ/ّالكشاؼ ( ّ)
 .ُُٓ/ِكارتشاؼ الضرب : ِْْ/ِكالمحتسب :  ِْٗ/ْ( ينظر : الكتاب : ْ)
 )عكف(.  ُُّٔ/ِ( العيف : ٓ)
 )عكف(.  ُٗٓ/ِ)عاف( المحيط في المغة :  َِّ-َِِ/ّالمفردات    تيذيب المغة :  (ٔ)
 .  ُْ/ِ( شرح المفصؿ : ٕ)
 .  ْْ/ّ( جامع الدركس العربية : ٖ)
 .  َِْ/ُ( ينظر : األصكؿ في النحك : ٗ)

 .  َِْ/ُ( المصدر نفسو : َُ)
كاألضػػداد )ابػػف  ّٖ-ِٖكاألضػػداد )السجسػػتاني(  ْٔ-ْٓينظػػر : النػػكادر )ابػػك زيػػد( (ُُ)

  ٖٔاالنبارم(
 َُ/ُٔرل(  ، كركح المعاني: )ك  ُُّٔ، كالصحاح  ُ/ِ: مجاز القرآف : ( ينظر ُِ)
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كمعػػػاني  ُُٖكادب الكاتػػػب ّْٕ/ِكينظػػػر : معػػػاني االخفػػػش  ُٕٓ/ِمعػػػاني الفػػػراء  (ُّ)
عرابوآالقر   .   ِْٓ-ُْٓكنزىة االعيف النكاظر ْٓٗ/ِكالكشاؼ ٕٓٓكالمفردات َّٓ/ّف كا 
      َِّ/ُٔجامع البياف ُْ
كالجػػػػكاىر  ٕٔ/ٔالبيػػػػافكمجمػػػػع  ُّٕ/ِالكشػػػػاؼك   ِّ/ٔ لمطكسػػػػي التبيػػػػاف ينظػػػػر : (ُٓ)

 . ِٔٗ/ّكالبحر المديد  ُٓٓ/ّكأنكار التنزيؿ  ِٕٕكُِِ/ِالحساف 
عرابو  (ُٔ)  .          َّٓ/ّمعاني القراف كا 
 . َِٔكينظر: عمـ الداللة )عمر( ُْٖ/ٔالبحر المحيط   (ُٕ)
 .        ُِّينظر: عمـ الداللة )عمر( (ُٖ)
 .  ُّٓ( األضداد في المغة ، د .محمد حسيف آؿ ياسيف : ُٗ)
 . ِّْ/ِ( ينظر : شرح جمؿ الزجاجي َِ)
 )سحب(  .  ْٖٕ( ينظر : الصحاح ُِ)
أنكار التنزيؿ ك  ِٓ/ٔ: المسير كزاد ِْٓ-ِْْ/ّ كالكشاؼ َُِ/ُٗ البياف جامع( ينظر : ِِ)
 .  َّْ/ّالقرآف العظيـ كتفسير  ِٕٓ/ْكالبحر المحيط  ِٓ/ِكمدارؾ التنزيؿ  ِٖ/ّ
 .   ٗٗ( مف بديع لغة التنزيؿ : د .إبراىيـ السامرائي : ِّ)
 )سحب(  .  ِِٓ( المفردات : ِْ)
 .   َْٕ( فقو المغة كسٌر العربية : ِٓ)
 )جرد(.  َٗفردات : ( المِٔ)
 .  ِّْ/ْ( الكشاؼ : ِٕ)
 .  ُٗ/ٖ( زاد المسير : ِٖ)
 .  ُٕٕ/ِٕ( التحرير كالتنكير : ِٗ)
 )فرش(.  ِٗٔ/ُٓ، كينظر :لساف العرب  ِٕٗ/ِة : جميرة المغ( َّ)
 .  ُُٓ/ْ( ينظر : مدارؾ التنزيؿ : ُّ)
 .  ِْٖ-ِْٕ/ٕ( معالـ التنزيؿ : ِّ)
 .  ِٖٔ/ّ( ينظر: معاني القرآف : ّّ)
 .  ُُِ-َُّ/ِ( معترؾ األقراف : ّْ)
 .  ُِِ/َّ( ركح المعاني : ّٓ)

 ُْٗ/ُٗينظر : لساف العرب  (ّٔ)
 .  ِّْك  ُِٕ( ينظر : أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو : ّٕ)
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 . َٖٓ( أدب الكاتب : ّٖ)
كأكضح المسالؾ  ٖٗ/ِشرح ابف عقيؿ ُّٔ/ُكشرح الشافية  ِٔ/ْينظر: الكتاب ( ّٗ)
 .ُٔ/ِكشرح التصريح  ُُٔ/ّ
 . ْٔ/ُ( ينظر : المفتاح في الصرؼ َْ)
 )جيز(  .  َُُ( المفردات : ُْ)
 )سرح(.  ُٕٓ/ّ( مقاييس المغة : ِْ)
 )سرح(.  َِّ-ِِٗ( المفردات : ّْ)
 .  ُّٖ/ْ( المحرر الكجيز : ْْ)
 . ُٖٓ/ِِ/ٖكينظر: مجمع البياف  ُُٖ/ُِ( ركح المعاني : ْٓ)

 . ُٗٓ/ٖ كالمباب في عمـك الكتاب ّٗٔ/ْكالبحر المحيط  ِٔ/ِينظر: الكشاؼ  (ْٔ)
   ُٗٓ/ِ كالكشؼ كالبياف ُٖٗ/ِ النكت كالعيكفك  ُُٖ-ُُٔ/ٖجامع البياف  ينظر : (ْٕ)
  . َِٓ-ُٗٓ/ٖفي عمـك الكتاب  المبابك 
 .  ِّّ( ينظر : أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو : ْٖ)
 .  ُّٓكالتكممة  ٗ/ْ( ينظر : الكتاب ْٗ)
 . ِٖ/ْ( الكتاب : َٓ)
 . ِٖ/ْ( ينظر : نفسو : ُٓ)
 . ِٖ/ْ( نفسو : ِٓ)
 . ِٖ/ْ( ينظر : نفسو : ّٓ)
 . ِٔ/ْ( نفسو : ْٓ)
 . ُٗ/ْ( نفسو : ٓٓ)
 . ُْٓ/ُ، كينظر شرح الرضي عمى الشافية : ُِ/ْ( نفسو : ٔٓ)
  ، مادة )خرج( َُّ/ُ، مادة )جخر(. ينظر : الصحاح :ّْْ/ُ( جميرة المغة : ٕٓ)
 .  ٖٗ( ينظر : تحفة األريب بما في القرآف مف الغريب : ٖٓ)
 )خرج(.  ْ/ٓ( ينظر : المحكـ : ٗٓ)
 .  ّٔ( ينظر : المغات في القرآف : َٔ)
 )خرج( . ِٖٖ( ينظر : الصحاح : ُٔ)
 ُٗٓ/ِ( معاني القرآف : ِٔ)
 .  ْْٕ/ُ( ينظر : السبعة : ّٔ)
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 )خرج(.  ٓٓ-ْٕ/ٕ( ينظر : تيذيب المغة : ْٔ)
رة شىًجر ، أك ياء ٓٔ) ( اسـ الجنس الجمعي : ىك الذم بينو كبيف كاحده حذؼ التاء ، نحك: شىجى

كالجمع ،  كاالثنيف: ًزنج ًزنجٌي ، كرـك ركمٌي ، كىك مكضكع لمماىية فيصمح لمكاحد النسب نحك
كليس عمى كزف مف أكزاف الجمكع كالكثير أف يككف لو كاحد مف لفظو، ينظر : شرح جمؿ 

القرآف الكريـ  ألسمكب،كدراسات ِٖٔ-ِٔٔكالفيصؿ في ألكاف الجمكع  ّٖ/ُالزجاجي : 
اإلفرادم : فيك ما دؿَّ عمى الجنس صالحان لمقميؿ كالكثير نحك:  ، أٌما اسـ الجنسُٗٔ-ُٖٔ/ْ

، كشذا العرؼ في فف ْٓ/ِالماء كالمبف كالزيت كالعسؿ كغيرىا ، ينظر : جامع الدركس العربية:
 . ُُُالصرؼ :

 .   ِْ/ُ( ينظر : غريب الحديث : الحربي : ٔٔ)
 )خمؽ(.  ُٖٓ( ينظر : المفردات : ٕٔ)
 .  َُْ/ّ( ينظر : الجكاىر الحساف في تفسير القرآف : ٖٔ)
 )سرب( .  ِِٗ( المفردات : ٗٔ)
 )سرب(.  ُِٖٗ/ُِ( ينظر : لساف العرب : َٕ)
 . ِْْ-ُّْ/ّ( ينظر : الكشاؼ : ُٕ)
 . ُِٖ/ٖ( ينظر : البحر المديد :ِٕ)
عرابو ّٕ) كأسرار  ْٖ/ُالتنزيؿكأنكار  ُِْ/ُالتبياف: ك  َُُ – ََُ/ُ( ينظر: معاني القرآف كا 

 . ِِّ/ُ التأكيؿ
 .   ِٔ-ُٔ/ُ( معاني القرآف : ْٕ)
                                                    . ِْ( التعبير القرآني : د .فاضؿ السامرائي : ٕٓ)

كالكشؼ كالبياف  َُِ/ٕكالتبياف لمطكسي  ُٖٗ-ُٖٖ/ٖينظر: جامع البياف  (ٕٔ)
كتفسير  ٕٖٓ/ُٔكركح المعاني  ٓٔ/ّكمعالـ التنزيؿ  ْْْ/ُٔ/ٔكمجمع البياف  ُّٓ/ّ

  ُّٓ/ٓكالدر المنثكر  ّْٓ/ّك  ِِِ/ ّالقرآف الكريـ 
كالمفردات  ٖٕ/ُكالمجمؿ  ِٕ-ِٔالصحاح )اثث(  كينظر: مجمع البحريف لمطريحي (ٕٕ)

 )أثث(   ٗٔ/ُ )أثث( كلساف العرب
 .ُٖٗ-ُٖٖ/ٖينظر : جامع البياف (ٖٕ)
  ُِْ/ّينظر : المحرر الكجيز (ٕٗ)
  ُُٕ/ِمعاني الفراء (َٖ)
  ُِْ/ّالمحرر الكجيز (ُٖ)
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 ُِٗ/ُٗ/ٕكمجمع البياف  ُُْ/ْالكشؼ كالبياف ك  ّّٗ/ٕ ينظر: التبياف لمطكسي(ِٖ)
كزاد  َِٕ/ْ كالمحرر الكجيز ِِْ/ٔكالدر المنثكر  ُٕ/ُّ الجامع ألحكاـ القرآفك 

 . ّٖ/ ٔالمسير 
 ِِٓ-ِِْ/ٔكالدر المنثكر   َِٗ-َِٖ/ِٕ/ُّ البيافينظر: جامع (ّٖ)
 .)بسس(  َُْ/ِكالمساف )بسس(  ُٗ كينظر: الصحاح ّّٗ/ٕ التبياف لمطكسي(ْٖ)
 . ِّٔ/ُْالتحرير كالتنكير (ينظر: ٖٓ)
 . ُُِ/ٓكينظر : البحر المديد  ُّ-ُِ/ُٗ ركح المعاني(ٖٔ)
    . ِِٓ/ٔ المنثكر كالدر  ُُْ/ْ كالبياف كالكشؼ  َِٗ/ِٕ/ُّ البياف جامعينظر: (ٕٖ)
كالبحر   ُْٓ-ُّٓ/ُْكينظر : المباب في عمـك الكتاب  َِٔ/ْ المحرر الكجيز(ٖٖ)

  . ِّٔ/ُْكالتحرير كالتنكير   ُُِ/ٓ المديد
 )بسس( ُِِالمفردات (ٖٗ)
 )نسؼ(  َِٖالمفردات (َٗ)
كالمحيط   )مأف( ِِّ/ٓ كالتيذيب ّّٖ/ِ كينظر : جميرة المغة)أنـ(  ُُْ/ُالعيف (ُٗ)

كتاج العركس  ُٗكالمصباح المنير  َِٖ/ُ العرب لسافك  )أنـ( ْٕٓ/ِفي المغة 
 )أنـ(ُٕٓٔ

   ُٕٓٔكتاج العركس  َُٗ/ّكالقامكس المحيط  ِّٕ/ٗينظر: التبياف لمطكسي (ِٗ)
 . ْٗكالمفردات  ٖٓينظر: الصحاح (ّٗ)
كسر  ٔٓكمجالس العمماء  َٗ/ُ ُْٖ/ِٕىذا رأم الككفييف كما في جامع البياف (ْٗ)

   ُّٖ/ُالصناعة 
 .  ّّ/ُكالمقتضب  ُٔٗ/ِكالكتاب  َّّ/ٕىذا رأم البصرييف كما في العيف  (ٓٗ)
 . ٕٔ-ٕٓ/ُالفركؽ المغكية : (ٔٗ) 
  ٔٓ/ُالمعجـ الكسيط (ٕٗ)
 ٖٔٔكينظر: المفردات  ُُْ/ُالعيف (ٖٗ)
 ُٕٓٔكتاج العركس   َُٗ/ّالقامكس المحيط (ٗٗ)
 ُٕٓٔتاج العركس (ََُ)
 . ّٗٗ/ِ( ينظر : جميرة المغة : َُُ)
 .  ٕٔ/ُ( ينظر : الفركؽ المغكية : َُِ)
 .  ّْْ/ٗ( ينظر : ركح البياف َُّ)
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 . ُِٖ/ُْالتحرير كالتنكير (َُْ)
لمطكسي كالتبياف  ِْٔ-ِْٓ/ٓكالنكت كالعيكف  ُْٖ/ِٕينظر: جامع البياف (َُٓ)
كمجمع  ِِٓ/ٓكالمحرر الكجيز  ْْ/ْ كالكشاؼ ُُْ-َُْ/ُِكالبسيط   ِّٕ/ٗ

كتفسير المباب   ِّٕ/ٔكالدر المصكف  ِْٓ/ِكأنكار التنزيؿ  ُّّ/ِٕ/ِٗالبياف 
كتفسير الميزاف  ّْٕ/ُّكتفسير األمثؿ  ُْٔ-ُْٓ/ِٕكركح المعاني  َّْ/ُٖ
ُٗ/ُٗ  
 الكتاب أيضا .(لـ نقؼ عمى قائمو كلـ يخرجو محقؽ َُٔ)
 ِْٔ-ِْٓ/ٓالنكت كالعيكف (َُٕ)
 . ِٗ/ُكمعجـ لغات القبائؿ كاألمصار َْٔ/ِتفسير مجاىد (َُٖ)
  ِْٔ-ِْٓ/ٓكالنكت كالعيكف  ِّٕ/ٗكالتبياف لمطكسي   ُْٖ/ِٕجامع البياف (َُٗ)

كالجامع ألحكاـ  ِِٓ/ٓكالمحرر الكجيز  ْْ/ْ كالكشاؼ  ُّّ/ِٕ/ِٗكمجمع البياف 
  ِّٕ/ٔكالدر المصكف   َّْ/ُٖكتفسير المباب   ّٕٔ/ٕكنظـ الدر   ُُُ/ُٕالقرآف 

  ّْٕ/ُّكتفسير األمثؿ 
 . َِٖ/ُكلساف العرب   )مأف( ِِّ/ٓ ينظر: تيذيب المغة(َُُ)
 . ٕٓكالصناعتيف لمعسكرم  َٖ/ُ(في الشعر كالشعراء البف قتيبة ُُُ)
 ُِٖ/ُكلساف العرب )مأف(  ِِّ/ٓ تيذيب المغة(ُُِ)
 ّْٕ/ُّتفسير األمثؿ (ُُّ)
  ُْٔ-ُْٓ/ِٕكبنظر : ركح المعاني  َٗ-ٖٗ/ِٗ/َُتفسير الفخر الرازم (ُُْ)
كالجامع ألحكاـ  ِْٔ-ِْٓ/ٓكينظر: النكت كالعيكف  ِِٓ/ٓالمحرر الكجيز (ُُٓ)

 / ِٕكركح المعاني َّْ/ُٖكتفسير المباب  ِّٕ/ٔكالدر المصكف  ُُُ/ُٕالقرآف 
         ّْٕ/ُّكتفسير األمثؿ   ُٗ/ُٗكتفسير الميزاف  ُْٔ -ُْٓ

كىي جارية لعبد المطمب جد المصطفى )صمى ا عميو كآلو( ، كما  نباتة بنت رقيقة(لُُٔ)
  ِِفي بالغات النساء البف طيفكر : 

  َٗ-ٖٗ/ِٗ/َُتفسير الفخر الرازم (ُُٕ)
  ُْٔ-ُْٓ/ِٕركح المعاني (ُُٖ)
 ُْٔ-ُْٓ/ِٕركح المعاني (ُُٗ)
 ُْٔ-ُْٓ/ِٕركح المعاني (َُِ)
 ُْٔ-ُْٓ/ِٕركح المعاني (ُُِ)
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 ٕٓديكانو(ُِِ)
 ِّٕ/ٗكينظر: التبياف لمطكسي  ِّْ/ِمجاز القرآف (ُِّ)
  ِِٓ/ٓالمحرر الكجيز (ُِْ)
 .  ٔٓ( شرح ديكاف كعب : ُِٓ)
 .  ِْٗ( المصدر نفسو : ُِٔ)
 .  َُُ/ِ( ديكاف المتنبي : ُِٕ)

   َّْ/ُٖكتفسير المباب  ِّٕ/ٔالدر المصكف (ُِٖ)
 .  ُِْ/ِٕ( التحرير كالتنكير : ُِٗ)

 ّْٕ/ُّتفسير األمثؿ (َُّ)
   َّْ/ ُٖكتفسير المباب   َٗ-ٖٗ/ِٗ/َُتفسير الفخر الرازم (ُُّ)
 ِّاز القرآني ينظر: شكاظ كنحاس في القرآف الكريـ بيف التأصيؿ الصرفي كاإلعج(ُِّ)
 .  ِٖٕ/ِ( اإلعجاز البياني : د .عائشة عبد الرحمف : ُّّ)

 ٗٗٓ/ٓنكر الثقميف (تفسير ُّْ)
 . ِٗالقامكس المقارف (ُّٓ)
(ُّٔ )Cresswell , Julia (2010). The Oxford Dictionary of Word Origins 

(2ed.). 
York : Oxford University Press. New 

 
 المصادر والمراجع

 
 مكتبة منشكرات ، الحديثي خديجة ، سيبكيو كتاب في الصرؼ أبنية* 

 . ُٓٔٗ ،  االكلى الطبعة ، بغداد ، النيضة
( ىػ ِٕٔ ت) الدينكرم قتيبة بف مسمـ بف ا عبد محمد ابك:  الكاتب أدب* 

 مطبعة ، ْ ط ، الحميد عبد الديف محيي محمد:  كشرح كضبط تحقيؽ
 . ـُّٔٗ/  ُِّٖ مصر ، السعادة
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 يكسؼ بف محمد الديف اثير حياف أبك:  العرب لساف مف الضرب ارتشاؼ*
 مطبعة ، األكلى الطبعة ، النماس مصطفى احمد: تحػ( ىػ ْٕٓ ت) االندلسي
 . َُْٖ مصر ، المدني

 ت) البغدادم سيؿ بف محمد بف بكر ابك السراج ابف:  النحك في األصكؿ* 
 االشرؼ النجؼ ، النعماف مطبعة ، الفتمي الحسيف عبد. د:  تحػ( ىػ ُّٔ

 . ـُّٕٗ
 ثالثة ضمف ،( ىػِٓٓ ت) السجستاني محمد بف سيؿ حاتـ البي االضداد*

 . االضداد في كتب
 محمد:  تحػ( ىػ ِّٖ ت) االنبارم بف القاسـ بف محمد بكر ألبي االضداد*

 ـَُٔٗ الككيت ، إبراىيـ الفضؿ أبي
 ،  المعارؼ دار مطبعة ، ياسيف اؿ حسيف محمد: د:  المغة في االضداد*

 . ـُْٕٗ/  ىػ ُّْٗ بغداد
 عبد عائشة.  د:  االزرؽ بف كمسائؿ الكريـ القراف في البياني االعجاز*

 . ـُُٕٗ مصر ، المعارؼ دار ،( الشاطيء بنت) الرحمف
 تعميؽ ،( ىػّّٖ ت) النحاس بف محمد بف احمد جعفر ابك:  القرآف إعراب* 
/  ىػُُِْ بيركت ، العممية الكتب دار ،ُط ، ابراىيـ خميؿ المنعـ عبد: 

 . ـََُِ
:  تحػ،  الشيرازم مكاـر ناصر الشيخ:  المنزؿ ا كتاب تفسير في األمثؿ* 

 المؤمنيف أمير اإلماـ لمدرسة النشر ك الترجمة قسـ،  األنصارم ميدم الشيخ
 .السالـ عميو
 بف ا عبد سعيد ابك الديف ناصر القاضي:  التأكيؿ كأسرار التنزيؿ أنكار* 

 بيركت ، الفكر دار ، حسكنة القادر عبد: تح ،( ىػُٕٗت) البيضاكم عمر
 .  ـُٔٗٗ
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 بف يكسؼ بف ا عبد الديف جماؿ:  مالؾ ابف ألفية إلى المسالؾ أكضح* 
 الطبعة ، يعقكب بديع اميؿ. د تقديـ ،( ىػُٕٔت) االنصارم ىشاـ بف احمد
 . الثانية

 ت) االندلسي يكسؼ بف محمد حياف أبك:  التفسير في المحيط البحر* 
 ، ىػ ُِْٓ ، بيركت ، الفكر دار ، جعيد زىير الشيخ:  عناية ،( ىػْٕٓ

 .  ـ ََِٓ
 عجيبة بف أحمد العباس أبك ، المجيد القرآف تفسير في المديد البحر* 

 . ـََُِ العميمة الكتب دار الراكم أحمد عمر تحقيؽ ، ىػُِِْ ت الحسني
 منيف الرأم ذكات كأخبار نكادرىف كممح كالميف كطرائؼ النساء بالغات* 

 ابف الفضؿ أبك طاىر أبي بف أحمد ، اإلسالـ كصدر الجاىمية في كأشعارىف
 األلفي أحمد تحقيؽ ، طيفكر

 َُٖٗ - ُِّٔ ، العصرية المكتبة 
 الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف لمحٌمد ، القامكس جكاىر مف العركس تاج* 

 ( .ىػَُِٓ ت) الزَّبيدم بمرتضى الممٌقب الفيض، أبك الحسيني،
( ىػَْٔت) الطكسي الحسف بف محمد جعفر ابك:  القرآف تفسير في التبياف* 
 كمطبعة ، العممية المطبعة – قصير حبيب كاحمد االميف شكقي احمد:  تحػ

 . ـُٕٓٗ االشرؼ النجؼ – النعماف
 ، العربي التاريخ مؤسسة ، ُط ، عاشكر ابف الطاىر ، كالتنكير التحرير* 

 . بيركت
 أبك حياف بف يكسؼ بف ،لمحمد الغريب مف القرآف في بما األريب تحفة* 

 – َُّْ، اإلسالمي المكتب ، المجذكب سمير تحقيؽ ، األندلسي حياف
ُّٖٗ . 

 ُٕٖٗ ، الحكمة دار ، بغداد جامعة ، السامرائيٌ  فاضؿ د ، القرآني التعبير*
. 
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 ،( ىػْٖٔ ت) الكاحدم أحمد بف عمي الحسف ألبي ، البسيط التفسير* 
 . َُِّ، دمشؽ ، العماد دار ، األساتذة مف مجمكعة تحقيؽ

 كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك الحافظ ، العظيـ القرآف تفسير* 
 ، صادر دار ، ٓط ، األرناؤكط القادر عبد محمكد إشراؼ ،( ىػْٕٕت)

 . ََِٗ ، بيركت
 التميمي عمر بف محمد الديف فخر:  الغيب مفاتيح اك الكبير التفسير* 

 . ىػُُِْ بيركت ، العممية الكتب دار ، ُط ،( ىػَْٔت) الرازم البكرم
 المخزكمي القرشي المكي التابعي جبر بف مجاىد الحجاج أبك مجاىد تفسير*
 (ىػَُْ: المتكفى)

 الحديثة، اإلسالمي الفكر دار ، النيؿ أبك السالـ عبد محمد الدكتكر تحقيؽ
 ـ ُٖٗٗ - ىػ َُُْ األكلى، الطبعة ، مصر

 ،( ىػُُُِ ت) الحكيزمٌ  جمعة بف العمي عبد الشيخ ، الثقميف نكر تفسير*
 .ـَُِٓ ، البيضاء المحجة دار ، عياش رضا تحقيؽ

 عادؿ بف عمي بف عمر حفص أبك اإلماـ  ، الكتاب عمكـ في المباب تفسير* 
 ك المكجكد عبد أحمد عادؿ الشيخ:  تحقيؽ ،( ىػَٖٖ) الحنبمي الدمشقي
 . َُُِ ، بيركت ، العممية الكتب دار ، ِط ، معكض محمد عمي الشيخ

:  كدراسة تحقيؽ –( ىػّٕٕت) الفارسي احمد بف الحسيف عمي ابك:  التكممة*
 جامعة – كالنشر لمطباعة الكتب دار مديرية مطابع – المرجاف بحر كاظـ

 . ـُُٖٗ/  ىػَُُْ المكصؿ – المكصؿ
:  تحػ( ىػَّٕت) االزىرم احمد بف محمد منصكر ابك:  المغة تيذيب* 

 لمتأليؼ المصرية الدار ، النجار عمي محمد:  مراجعة ، النبي عبد بف يعقكب
 . كالترجمة

 – ُُْٓ ، العصرية المكتبة ، الغالييني مصطفي ، العربية الدركس جامع* 
ُْٗٗ . 
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 الطبرم جرير بف محمد جعفر ابك:  القرآف آم تأكيؿ عف البياف جامع* 
 . ـ ُٖٖٗ/َُْٖ بيركت ، الفكر دار ،( ىػَُّت)

 القرطبي االنصارم احمد بف محمد ا عبد أبك:  القرآف ألحكاـ الجامع* 
 . ـََِٓ البيضاء الدار ، عيادم بف محمد احاديثو خرج ،( ىػُٕٔت)
 صادر، دار ،( ىػُِّت) دريد بف الحسف بف محمد بكر ابك:  المغة جميرة*

 ( .ت.د) بيركت
 بف الرحمف عبد ،( الثعالبي تفسير) القرآف تفسير في الحساف الجكاىر* 

 عبد كعادؿ معكض عمي تحقيؽ ، المكي الثعالبي زيد أبك مخمكؼ بف محمد
 ُٕٗٗ - ُُْٖ، العربي التراث إحياء ،دار المكجكد

 يكسؼ بف احمد) الحمبي  السميف ، المكنكف الكتاب عمكـ في المصكف الدر* 
 . ُٖٔٗ ، دمشؽ العمـ دار ، ُط ، الخراط محمد احمد تحقيؽ(  ىػ ٕٔٓ ت
 الشيخ بعناية ،( ىػُُٗت) السيكطي ، بالمأثكر التفسير قي المنثكر الدر* 

 . دت ، بيركت ، العربي التراث إخياء دار ، نجيب نجدت
 ،دار ُ،ط عضيمة الخالؽ عبد محمد:  الكريـ القراف ألسمكب دراسات*

 . ـ ََِْ ، الحديث
 ، الككيت ، عباس إحساف الدكتكر تحقيؽ:  العامرم ربيعة بف لبيد ديكاف*

ُِٗٔ. 
 ، بيركت دار ،( ىػَّٓ ت الحسيف بف أحمد الطيب أبك) المتنبي ديكاف* 

 . ـُّٖٗ
( ىػُُِٕ: المتكفى) اإلستانبكلي مصطفى بف حقي إسماعيؿ ، البياف ركح* 
 بيركت - الفكر دار ،

 شياب الفضؿ أبك ، المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح* 
 عبد كعمر األمؿ أحمد محمد تعميؽ البغدادم،، اآللكسي محمكد السيد الديف
 . ُٗٗٗ ، ُط ، لبناف ، العربي التراث إحياء دار ، السالمي السالـ
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 الجكزم ابف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك ، التفسير عمـ في المسير زاد* 
 . ـُْٔٗ ، دمشؽ ، لطباعة اإلسالمي المكتب ، ُط ،( ىػٕٗٓت)
 كاحمد اسماعيؿ حسف محمد:  تحػ – جني ابف:  اإلعراب صناعة سر*

 الكتب دار – بيضكف عمي محمد منشكرات – االكلى الطبعة – شحاتة رشدم
 . ـ َََِ بيركت – العممية

 مكتبة شركة:  كنشر طبع ، الحمالكم أحمد:  الصرؼ فف في العرؼ شذا*
 .ُٓٔٗ ، بمصر كأكالده الحمبي البابي مصطفى كمطبعة

 العقيمي عقيؿ بف ا عبد الديف بياء:  مالؾ ابف الفية عمى عقيؿ ابف شرح*
 الثانية، الطبعة الحميد، عبد الديف محيي محمد: تح( : ىػٕٗٔت) اليمداني

 . ـُٖٓٗ دمشؽ الفكر، دار
 َٓٗت) االزىرم ا عبد بف خالد الشيخ:  التكضيح عمى التصريح شرح*
 مصر – العربية الكتب احياء دار – االستقامة مطبعة – االكلى الطبعة –( ىػ

 . ـ ُْٓٗ
 صاحب تحقيؽ ،( ىػٗٔٔت) االشبيمي عصفكر البف:  الزجاجي جمؿ شرح* 

 . ـُِٖٗ المكصؿ جامعة ، جناح ابك
 بف الحسف بف سعيد ابي االماـ:  صنعة ، زىير بف كعب ديكاف شرح* 

 دار منشكرات ، القادر عبد عباس:  تحقيؽ ، السكرم ا عبيد بف الحسيف
)  القاىرة ، الثالثة الطبعة ، التراث تحقيؽ مركز ، القكمية كالكثائؽ الكتب
 ( . ـ ََِِ/  ىػ ُِّْ

 شرح مع( ىػٖٔٔ ت) االسترابادم الديف رضي: الحاجب ابف شافية شرح*
 عبد الديف محيي محمد الزفزاؼ، الحسف،محمد نكر محمد:تحقيؽ شكاىده،

 . لبناف–العممية،بيركت الكتب الحميد،دار
 –الكتب عالـ ،( ىػّْٔ ت) النحكم يعيش بف الديف مكفؽ:  المفصؿ شرح* 

 بيركت
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: المتكفى) الدينكرم قتيبة بف مسمـ بف ا عبد محمد أبك ، كالشعراء الشعر*  
 ىػ ُِّْ ، القاىرة الحديث، دار ،( ىػِٕٔ
 ، العممي كاإلعجاز الصرفي التأصيؿ بيف الكريـ القرآف في( كنحاس شكاظ* )
 . َُِْ، المستنصرية الجامعة/  اآلداب كمية مجمة ، سطاـ جارا كاطع د
 كفؽ ألفبائيا ترتيبا مرتب عربي عربي قامكس الصحاح معجـ ، الصحاح*

 خميؿ بو اعتنى ،( ىػّٖٗت) الجكىرم حماد بف اسماعيؿ:   الحركؼ أكائؿ
 .ـََِٖ، بيركت ف المعرفة دار ، شيحا مأمكف

:  تحػ –( ىػ ّٓٗت) العسكرم ىالؿ ابك:  كالشعر الكتابة..  الصناعتيف*
 – الحمبي البابي مطبعة – ابراىيـ الفضؿ ابك كمحمد ، البجاكم عمي محمد
 . ـُُٕٗ القاىرة

 الككيت لمنشر، العركبة دار مكتبة ،ُ ط عمر، مختار احمد:  الداللة عمـ*
 . ـُِٖٗ/ىػَُِْ

( :  ىػُٕٓت)  الفراىيدم أحمد بف لمخميؿ العيف كتاب ترتيب/  العيف* 
 . ىػُِْٓ ، طيراف ، السامرائي ابراىيـ. د ك ، المخزكمي ميدم. د:  تحػقيؽ

 سميماف تح ،( ىػِٖٓ ت) الحربي اسحاؽ بف ابراىيـ:  الحديث غريب*
 . ىػَُْٓ ، القرل أـ جامعة ، العايد ابراىيـ

 حساـ:  كتحقيؽ ضبط ،( ىػّٓٗت) العسكرم ىالؿ ابك:  المغكية الفركؽ*
 . ت د ، بيركت – العممية الكتب دار ، القدسي الديف
 كتعميؽ كضع ،( ىػِْٗت) الثعالبي منصكر ابك:  العربية كأسرار المغة فقو* 
 ـُٗٗٗ بيركت ، كالنشر لمطباعة العربي الفكر دار ، ُ،ط سقاؿ ديزيرة. د: 
  . 
 المعارؼ دار ، السعكد ابك عباس ، ، كالمصادر الجمكع الكاف في الفيصؿ* 
 . ُُٕٗ ، مثر ،
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 ،( ىػُٕٖت) الفيركزابادم يعقكب بف محمد الديف مجد:  المحيط القامكس*
 بيركت ، العربي التراث إحياء دار ، المرعشمي الحمف عبد محمد كتقديـ إعداد

 . ـََِّ ،
 المتقيف دار ، عمي اسماعيؿ خالد د ، الكريـ القرآف أللفاظ المقارف القامكس* 
 .ـََِٗ ،

:  تحػ –( ىػَُٖت( )سيبكيو) قنبر بف عثماف بف عمرك بشر ابك:  الكتاب* 
 َُْٖ القاىرة ، الخانجي مكتبة:  الناشر ، ّط ، ىاركف السالـ عبد
 .  ـُٖٖٗ/ىػ
 بف محمكد:  التاكيؿ كجكه في االقاكيؿ كعيكف التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼ* 

 ـُٕٕٗ ، الفكر دار ، ُط ،(  ىػّٖٓ ت) الزمخشرم عمر
 اسحاؽ أبك ، الثعمبي بتفسير المعركؼ القرآف تفسير في كالبياف الكشؼ* 

 الكتب دار ، حسف كسركم سيد تحقيؽ ، ىػِْٕ ت الثعمبي محمد بف أحمد
 .بيركت ، العممية

 مكـر بف محمد الديف جماؿ الفضؿ ابك منظكر ابف:  العرب لساف* 
 ـُٔٓٗ بيركت ، صادر دار ،( ىػُُٕ)

 إلى بإسناده المصرم المقرئ حسنكف ابف ركاية/  القرآف في المغات كتاب* 
 - القاىرة - كىبة مكتبة: ،الناشر شاىيف محمد تكفيؽ. د: تحقيؽ ، عباس ابف

 ُٓٗٗ - األكلى الطبعة
 معارضة –( ىػَُِت) التيمي المثنى بف معمر عبيدة ابك:  القرآف مجاز* 

 بيركت – الرسالة مؤسسة – الثانية الطبعة – سزكيف فؤاد محمد:  كتعميؽ
  ـُُٖٗ/ىػَُُْ

 عبد تحقيؽ ، القاسـ أبك الزجاجي إسحاؽ بف الرحمف ،عبد العمماء مجالس* 
 ُٗٗٗ - َُِْ، الثالثة الطبعة ، الخانجي ،كتبة ىاركف محمد السالـ
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 ، ىػ َُٖٓ: المتكفى الطريحي الديف ،فخر النيريف كمطمع البحريف مجمع*  
 الثانية: الطبعة ، طيراف - المرتضكم مكتبة ، الحسيني أحمد السيد: تحقيؽ

 . ىػ ُّٓٔ -
 الطبرسي الحسف بف الفضؿ عمي ابك:  القرآف تفسير في البياف مجمع* 
 . ـُٕٓٗ/  ىػُّٕٕ بيركت ، الفكر كدار ، الكتاب دار ، ِط ،( ىػْٖٓت)
 الطبعة – سمطاف المحسف عبد زىير:  تحػ – فارس بف احمد:  المغة مجمؿ*

 . ـ ُْٖٗ/  ىػَُْْ – الرسالة مؤسسة – االكلى
 تحقيؽ ، جني ابف:  عنيا كااليضاح القراءات شكاذ كجكه تبييف في المحتسب*

 مطابع ، شمبي الفتاح عبد.كد النجار الحميـ عبد. كد ناصؼ النجدم عمي
 . ـََِْ*  ىػُِْْ القاىرة ، التجارية

 ،تح(  ىػْٖٓ ت سيده ابف) اسماعيؿ بف عمي:  األعظـ كالمحيط المحكـ*
 .ـُِٕٗ ، القاىرة ، جماعة

 ُْٓ ت عطية ابف الحؽ عبد ، العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر* 
 القاىرة االسالمية لمشؤكف االعمى المجمس ، المالح صادؽ احمد تحقيؽ ىػ

 . ـ ُْٕٗ
 ت) عباد بف اسماعيؿ الصاحب: تأليؼ المغة في لمحيط المغة في المحيط* 

: الطبعة الكتب عالـ: الناشر ياسيف اؿ حسف محمد الشيخ: تحقيؽ ،( ىػّٖٓ
 . ـُْٗٗ االكلى

 كحقائؽ التأكيؿ بمدارؾ المسمى الجميؿ القرآف تفسير) التنزيؿ مدارؾ* 
( ىػ َُٕ ت محمد بف  احمد بف ا عبد البركات ابك) النفسي(  التأكيؿ
 .  ُٖٕٗ ، بيركت

 عمي بف محمد بف احمد:  لمرافعي الكبير الشرح غريب في المنير المصباح*
 مصر – االميرية المطبعة – الثالثة الطبعة –( ىػَٕٕ) الفيكمي المقرم
 . ـ َُِٗ
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 بف الحسيف محمد أبك ، التنػزيؿ معالـ المسمى البغكم تفسير التنزيؿ معالـ* 
 ، لبناف ، بيركت ، العممية الكتب دار ،ُط ،( ىػُٔٓت) البغكم مسعكد
   ـََِْ ػ ىػُِْٓ

 االكسط باالخفش المعركؼ مسعدة بف سعيد الحسف ابك:  القرآف معاني* 
 دار ، االكلى الطبعة ، الديف شمس ابراىيـ:  كتعميؽ تقديـ ،( ىػُِٓت)

 .   ىػُِّْ بيركت ، العممية الكتب
:  كتعميؽ تقديـ ،( ىػَِٕت) الفراء زياد بف يحيى زكريا أبك:  القرآف معاني* 

 .   ىػُِّْ بيركت  ، العممية الكتب دار ، ُط ، الديف شمس ابراىيـ
عرابو القرآف معاني*   ،( ىػُُّت) الزجاج السرم بف ابراىيـ اسحاؽ ابك:  كا 

 . ىػَُْٖ بيركت ، ُط ، شمبي عبده الجميؿ عبد. د:  كتحقيؽ شرح
-ُٕٓ) سالـ بف القاسـ عبيد ألبي ، الكريـ القرآف في الكاردة القبائؿ لغات* 

  المعارؼ دار ، الجكد أبك حسف خالد كتبيا –(  قِِْ
 كاحمد ، مصطفى ابراىيـ:  اخراج – العربية المغة مجمع:  الكسيط المعجـ*

 لمتاليؼ الدعكة دار – النجار عمي كمحمد ، القادر عبد كحامد ، الزيات حسف
   ُٖٗٗ استانبكؿ – كالتكزيع كالنشر كالطباعة

 كضبط تصحيح – السيكطي الديف جالؿ:  القرآف اعجاز في االقراف معترؾ* 
 .  ـ ُٖٖٗ بيركت – العممية الكتب دار – الديف شمس احمد: 
 محمد بف الرحمف عبد بف القاىر عبد بكر أبك ، الصرؼ في المفتاح* 

مىد تكفيؽ عمي الدكتكر: لو كقدـ حققو ،( ىػُْٕ: المتكفى) الجرجاني  الحى
 ( .ـُٕٖٗ - ىػ َُْٕ) األكلى الطبعة ، بيركت ، الرسالة ،مؤسسة

 المعركؼ محمد بف الحسيف القاسـ البي:  القرآف غريب في المفردات* 
 ، المعرفة دار ، كيالني سيد محمد تحقيؽ ،( ىػَِٓت) االصفياني بالراغب
 (ت.د) بيركت
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:  تحػ ،( ىػّٓٗ ت) فارس بف أحمد الحسيف ألبي:  المغة في المقاييس* 
 ىػُُْٖ بيركت ، الفكر دار ، الثانية الطبعة ، عمرك ابك الديف شياب

 . ـ ُٖٗٗ/
 . ُط ، المتحدة الشركة ، السامرائي ابراىيـ د ، التنزيؿ لغة بديع مف* 
 ،ََِٗ، ُط( ، ىػَُِْت) الطباطبائي السيد:  القرآف تفسير في الميزاف* 

 بغداد
 محمد تحقيؽ ، الجكزم ابف:  كالنظائر الكجكه عمـ في النكاظر االعيف نزىة*

 . ـُْٖٗ االكلى الرسالة مؤسسة ، الراضي الكريـ عبد
 البقاعي عمر بف ابراىيـ الحسف أبك ، كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ* 
 ، بيركت ، العممية الكتب دار ، الميدم غالب الرزاؽ عبد تح ،( ىػٖٖٓت)

 . ـَُُِ
 البصرم الماكردم حبيب بف محمد بف عمي الحسف أبك:  كالعيكف النكت* 
 العممية الكتب دار،  الرحيـ عبد بف المقصكد عبد السيد:   تحػ( ، ىػَْٓت)
 . ََِٕ،  لبناف،  بيركت، 
 تحقيؽ ،( ىػُِٓت) االنصارم اكس بف سعيد زيد البي:  المغة في النكادر*

 القاىرة ، االكلى الطبعة ، الشركؽ دار ، احمد القادر عبد محمد كدراسة
 . ـُُٖٗ


