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ان التناوب في الصيغ المشتقة طريق مهيع تسلكه العرب في كالمهـا ، شـعرها   
ونثرها ، وليس ذلك على سبيل التنويع في اللفظ وحسب ، إذ هي تعمد اليه كثيراً  
، ولكن لدالالت دقيقة ومعانٍ  رقيقة ال يعرفها اال من عرف للغـة حقهـا، ولمـا    

مالً  لم تتناوله كتـب اللغـة بالبحـث    رأيت باباً من أبواب التناوب في الصيغ مه
واالستقصاء ، ولما له من دالالت عمد اليها التعبير القرآني بقصـد ، رأيـت أن   
اتناول ذلك الباب بالبحث والتحليل وهو باب العدول عن صـيغة اسـم المفعـول    

كتب اللغة وكتب التفسـير وبحثتهـا    -متفرقة  -فجمعت كل الصيغ التي ذكرتها 
 .  حليل وجمال التعبير في صفحات هذا البحث باالحصاء والت

  

  العدول عن صيغة اسم المفعول ودالالته في التعبير القرآني
  عبد الناصر هاشم محمد الهيتي. د. م

  للعلوم اإلنسانية كلية التربية جامعة األنبار

  قسم اللغة العربية                                              

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   ..المقدمة
، ]1[)حـاد : ن الشيء يعدل عدالً وعدوالًعدل ع: (آت من قولهم: العدول في اللغة

  .أي حاد عنه وتركه إلى غيره
النحاة في بعض أبواب النحـو كبـاب الممنـوع مـن      هيستعمل: وفي االصطالح

معـدول  » عمر«، و»اآلخر«، لفظ معدول عن »ُأخَر«: فيقولون -مثال–الصرف 
غية تُضفي جمـاالً فـي   ويستعمله أهل البالغة، فيعدونه نكتَةً بال. ]2[»عامر«عن 

. ]4[ويعده األسلوبيون المحدثون مظهراً أسـلوبياً يثيـر انتبـاه القـارئ    . ]3[التعبير
وباالستعمال البالغي واألسلوبي سيجري بحث العدول عن صيغة اسـم المفعـول   

  . في هذه الدراسةالقياسية 
ل الصـرف  لم يلقَ عناية كبيرة عند أه -من حيث صيغه ودالالتها–واسم المفعول 

 هم باسم الفاعل، فقد أولَوا هـذا األخيـر جـلَّ   والنحو والبالغة، فلم يعنوا به عنايتَ
كتـبهم، فبـاب الشـتقاقه    عنايتهم واهتمامهم، يظهر ذلك جليا عند تصفح بعـض  

وشروط فعله، وباب في مبالغته وصيغ تلك المبالغة ودالالتها، وباب ما قصد منـه  
به وصيغها ودالالتها، فإذا ما وصـلوا بـاب اسـم     النسب، وباب الصفة المشبهة
  : المفعول فلم يزيدوا على قولهم

  ]5[يعطى اسم مفعول بال تفاضل*** وكل ما قُرر السم فاعل 
. إال شيئا قليال فيما يخص اشتقاق صيغته القياسية من الثالثي أو من غيره وعملها

وبيان دالالتها، فهو أمر ال أما التطرق إلى الصيغ األخرى وجمعها في باب واحد 
ـ لم يذكروا إال مبالغة اسم الفاعل، علمـا  ( -مثال–تجده في باب مستقل، فهم   أنب

بـل تجـد   . ]6[)هناك صيغاً لمبالغة اسم المفعول لم يذكروها، ولم يعقدوا لها بابـاً 
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كالمهم في بعض الصيغ منثورا بين طيات كتبهم، ومثله يقال في كتب التفسير، إذ 
على كثرة العـدول  –ما تجد من يعلل العدول عن مفعول إلى صيغة أخرى نادراً 

فكأن كالم أكثرهم يوحي بـأن المعـدول عنـه     -في القرآن الكريم في هذا الباب
محـال أن  : (والمعدول إليه بمعنى، مع أن المقطوع به عند كثير من أهل اللغة أنه

دراسـات المحـدثين،   وهذا ما سـارت عليـه   . ]7[)يختلف اللفظان والمعنى واحد
كل عدول عن صيغة إلى أخرى، البد أن يصحبه عدول عن معنى (أن : فقاعدتهم

  .]8[)آخرإلى 
  : ولهذا الذي سبق، كانت أهداف هذا البحث كثيرة، أجملها بما يأتي

كل الصيغ التي تعطـي معنـى المفعـول،    إجراء دراسة إحصائية تستقصي  .1
باب من أبوابه المنثـورة  ل اًف، وإبرازوتحصرها في باب مستقل خدمة لعلم الصر

  . في الكتب
بيان داللة كل صيغة من تلك الصيغ، كداللتها علـى المبالغـة أو الثبـوت أو     .2

 . التقليل أو االشتراك، وما أشبه ذلك
: مثـل » مفعـول «أو » فاعل«بيان ما يشترك من هذه الصيغ بين داللتها على  .3

 .للفاعل كسميع، وللمفعول كجريح يفعيل، فه
فـي   -وكلهـا ورد –إجراء دراسة إحصائية تستقصي ما ورد من هذه الصيغ  .4

القرآن الكريم، واستقصاء كل المفردات التي جاءت على وزن هذه الصـيغ فـي   
 . النص القرآني، مع اإلشارة إلى السورة ورقم اآلية

بيان ما يستوي فيه المذكر والمؤنث من هذه الصيغ، وما يجري مجرى الفعـل   .5
 .وتأنيثهفي تذكيره 

ذكر جماليات التعبير القرآني في العدول عن الصيغة القياسية إلى إحدى هـذه   .6
لَها طَلْـع  �: الصيغ، ومقارنتها بما ورد من نفس مادتها على الصيغة القياسية، مثل

يدنَض�  ،�ودنْضطَلْحٍ مو�. 
أهـل  لى أمهات الكتب في الصرف واللغة والتفسير؛ لمعرفة ما قاله إالرجوع  .7

دراسة أصول تقوم عليها ومستند يعضد العلم في دالالت هذه الصيغ؛ ليكون لهذه ال
  .ما تنتجه وتذهب إليه، وباهللا التوفيق

  : مفعول .1
هذه صيغة اسم المفعول القياسية من الفعل الثالثي، وليسـت داخلـة فـي مجـال     

لـم أن اسـم   والقـارئ يع . الدراسة في هذا البحث، إذ هو يهتم بما عدل إليه منها
ومن غيره فمن مضـارعه مـع إبـدال     ،من الثالثي» مفعول«المفعول يأتي على 

والْيـومِ  � مثـل  حرف المضارعة ميمـا مضـمومة وفـتح مـا قبـل اآلخـر،      
ودعو2:البروج[�الْم[و ،�ونجخْرم َأنَّكُم�] فهـي معلومـة لـدى    ]35:المؤمنـون ،

للنظر في بعض ما يتعلـق بهـا مـن    القارئ، ولكن البد من الوقوف عندها قليال 
  : مسائل، ومنها

علـى الحـدث والحـدوث    (ليـدل   صاغته أنه لما صاغت العرب اسم الفاعل -
اهتماما منها بالفاعل، إذ هي تدل أصالة على الحدث وذات الفاعل أي ، ]9[)وفاعله

زيـد  «، ففرقت بين ولتدل أيضا على ثبوت الوصف في الفاعل. ]10[صاحب القيام
   .»زيد حافظ القرآن«و» لقرآنيحفظ ا



  2010لسنة  3/العدد   مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب   العدول عن صيغة اسم المفعول

 

 
284 

، كان البد لها أن تهتم بمن يقع عليه على هذا النحو فلما كان اهتمام العرب بالفاعل
علـى الحـدث    -أيضـا –الفعل، وهو المفعول، فصاغت له اسم المفعول ليـدل  

والحدوث وذات المفعول، فالتركيز في هذه الصيغة على حال المفعول وشأنه فـي  
قوعه عليه، دون االهتمام بالفاعل الذي أوقع الفعل، ودليل ذلـك  تعلق الفعل به وو

هو اسم مشتق أو مصوغ من الفعل المبني للمجهول ليدل علـى مـن   (اشتقاقه، فـ
 والفعل المبني للمجهول هو الذي ال يذكر فاعلـه، فينصـب   .]11[)وقع عليه الفعل

تها على ذات المفعـول،  االهتمام على المفعول ويقام مقامه، فتفيد هذه الصيغة دالل
بعـض دالالت الصـيغة    هوهـذ . ]12[وأن الحدث صار وصفا ثابتا أو كالثابت له

كل صيغة معدول إليهـا   عنها إلى صيغة أخرى، فإن َلد، فإذا ع»مفعول«القياسية 
البد أن تدل على تلك الداللة األصلية، وتدل أيضا على معنى آخر يقتضـيه بنـاء   

  .لك العدولتلك الصيغة ويقتضيه ذ
، وهـذا  »فاعـل «ومن المسائل التي تتعلق بالصيغة القياسية، أنها قد تجيء بمعنى 

. ]13[)مفعول كثيـرا العرب قد تُخرج فاعال بلفظ (أمر له أصل في كالم العرب، إذ 
، وقد ورد في القرآن الكريم مفعول بمعنى فاعل في ]14[وهذا قول أغلب أهل اللغة

  : ستة مواطن
وِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن جعلْنَا بينَك وبين الَّـذين ال يْؤمنُـون بِالْـآخرة    �قوله تعالى  .1

 ].45:اإلسراء[�حجاباً مستُوراً
إطالق كل من اسم الفاعل (بمعنى ساتر، و »مستُوراً«إن  :قال أهل اللغة والتفسير

ربية، والبيانيون يسـمون  واسم المفعول وإرادة اآلخر أسلوب من أساليب اللغة الع
وكان بعض نحويي أهل : (قال اإلمام الطبري. ]15[)مثل ذلك اإلطالق مجازا عقليا

حجابا مستورا، حجابا ساترا، ولكنه أخرج وهو فاعـل  : معنى قوله: البصرة يقول
نه إلى لفـظ  عبمعنى ساتر، فلماذا عدل » مستورا«فإذا كان . ]16[)في لفظ المفعول
بمفعول له دالالت تضفي جمـاال  ن في التعبير عن فاعل ههنا إ: المفعول؟ وجوابه

على التعبير وتوسعا في المعنى، فإن مجيئه على مفعول يقتضـي أن يطلـب لـه    
ولـذلك فسـره   . ]17[)تكراراً لمعنى الحجاب(تحديد لماهيته وكيفية لعمله وإال كان 

وبهـذا   .]18[)بهمأكنة علـى قلـو  : حجاب المستورلإن ا: (بقوله» رحمه اهللا«قتادة 
المعنى تحتمل هذه الصيغة معنى فاعل ومعنى مفعول في آنٍ معا، فاألكنـة علـى   

مانع حائل أن يصل إلينا مما (القلوب مستورة ال تراها العين، وهي أيضا ساتر، و
 -على تقدير الحجاب بمعنى األكنـة –فتكون . ]19[)فهي بمعنى ساتر... تقول شيء

مان إلى قلوبهم، ومثله يقال في تقـدير مـن يـرى أن    ساتراً مانعا من دخول اإلي
ال معنى للحجاب المستور إال المعنى الـذي  (البصر، إذ الحجاب هو الغشاوة على 

 -على تقدير الحجاب بالغشاوة-، فيكون ]20[)يخلقه في عيونهم مانعا لهم من الرؤية
. ]21[)يرونـك ساترا عنهم فال : (وبين عيون الكفار، أي �ساترا حائال بين النبي 

ن العدول إلى إ: ويقال أيضا. فهذا توسع في المعنى من خالل االشتراك في الصيغ
يجوز أن يراد أنه حجاب يسـتُر أن  (صيغة مفعول فيه مبالغة في وصف ستره إذ 

رصبي رصببه فكيف ي والمعنى أنه من شدة فاعليتـه فـي تحقيـق     .]22[)المحتجِب
ن يستر نفسه فيكون من باب أولى مانعاً محكمـاً لمـن   وظيفته وصل إلى درجة أ

هنا بمعنى النسب كما يقال في اسم » مستوراً«ويحتمل أيضا أن يكون . يحتجب به
ذا سـتر  (: أيمستوراً : البن وتامر أي ذو لبن وذو تمر، كذلك يقال ههنا: الفاعل
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موضـوعه   على أن بعض المفسرين أبقاه على. ]23[)سيل مفعم، ذو أفعام: كقولهم
إن : وقـالوا . ]24[فال يرونـه من كونه اسم مفعول بمعنى مستور عن أعين الكفار 

عنهم، وستر الحجاب  �حجبه : وجود المعنيين، وهماتحقيق (بقاءه على أصله فيه 
 ثوال شك فـي أن العـدول أحـد    ،]25[)منهم �عن أعينهم، وهذا أبلغ في حفظه 

  .و جاءت الصيغة على األصلحركة وسعت المعنى، وأضفت معاني لم تكن ل
جنَّات عدنٍ الَّتي وعد الرحمن عباده بِالْغَيبِ ِإنَّـه كَـان وعـده    � :قوله تعالى .2

  ].61:مريم[�مْأتياً
خرج الخبر على أن الوعـد هـو   : قال بعض نحويي الكوفة: (قال اإلمام الطبري

، على مفعـول،  ]27[»يوتُْأم«صل مأتي أ، و]26[)أنه هو الذي يأتي: المأتي، ومعناه
يؤتي ما وعده ال محالة تأتيـه  (وهي تفيد المبالغة في تحقيق الوعد، وأن اهللا تعالى 

وإن (فوعده تعـالى  . ]29[)مفعول بمعنى فاعل( -إذن–، فهو ]28[)أنت كما يأتيك هو
، ]30[)والمراد تقرير ذلك في القلـوب  ،كان بأمر غائب، فهو كأنه مشاهد وحاصل

معطى ومنجز ال مـن  مأتياً بمعنى : معنى آخر وهو -أيضا–وتعطي هذه الصيغة 
. ]31[)كان وعده مفعـوال منجـزا  : أتى إليه إحسانا، أي(اإلتيان والمجيء، كقولهم 

والوجه أن : (وحمله بعض المفسرين على أصل بابه على إرادة الجنة بالوعد، قالوا
  .]32[)الوعد هو الجنة وهم يأتونها

  ].101:اإلسراء[�فَقَاَل لَه فرعون ِإنِّي لََأظُنُّك يا موسى مسحوراً� :ه تعالىقول .3
ساحرا، فوضع المفعول (بمعنى » مسحورا«نقل البغوي عن الفراء وأبي عبيدة أن 

إني ألظنك : وقد يجوز أن يكون المراد: (، وقال اإلمام الطبري]33[)موضع الفاعل
، وإنما قالوا ذلك ألن المعنيـين  ]34[)فعول موضع فاعليا موسى ساحرا، فوضع م

مـن قلـب العصـا    (محتمالن، ففرعون يرى موسى ساحرا بسبب ما رآه منـه  
اه مسحورا بسبب كالمه الغريب عن نهج فرعون في قومه فكأنـه  ر، وي]35[)ونحوه
ومفعول مؤهلة في هذا السياق لحمل المعنيـين   .]36[)سحرت واختلط عقلك(قال له 
وتحتمل أيضا معنى النسب، ففرعـون  . فاعل فوسع المعنى بالعدول إليها منه دون
بغريب أفعاله إلى المسحورين أو السحرة، أي أنه ذو سحر مصاب به أو ذو  هينسب

، ]37[إني ألظنك يا موسـى مخـدوعا  : معنىسحر يسحر به الناس، وتحتمل أيضا 
: حر حتى جـن، فقـالوا  باق على بابه، وهو من س» مسحورا«ويرى ابن القيم أن 
  .]38[مسحور مثل مجنون

قَاَل اذْهب فَمـن تَبِعـك مـنْهم فَـِإن جهـنَّم جـزاُؤكُم جـزاء        � :قوله تعالى .4
  ].63:اإلسراء[�موفُوراً
، فمجيؤه على مفعول ]40[)موفورا بمعنى وافرا: (، أي]39[)فعول بمعنى فاعلم(فهو 

الجزاء باعتبار جدية القائمين على إكماله، قـال  يحتمل المفعول من حيث وصف 
مـن حيـث وصـف     »وافراً« ، ويحتمل الفاعل]41[)جزاء مكمالً: أي(أبو السعود 

: الجزاء باعتبار كمه ونوعه، زيادة في تخويف المخاطبين، جاء في لسان العـرب 
  .]42[)الشيء التام: والموفور(
ابتغَاء رحمة من ربك تَرجوها فَقُْل لَهم قَـوالً   وِإما تُعرِضن عنْهم� :قوله تعالى .5

  ].28:اإلسراء[�ميسوراً
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ال يخفى أن سورة اإلسراء هي السورة التي ورد فيها مفعول بمعنى فاعل أكثر من 
غيرها، فقد استحوذت على أربعة مواطن من تلك المواطن الستة، وال يخفى مدى 

حجابـاً  �يها، ففي المواطن التي سبقت نـرى فـي قولـه    تناسق فواصل اآليات ف
حليماً �، تناسقا مع أغلب فواصل السورة، السيما التي قبلها والتي بعدها �مستُوراً
ِإنِّي لََأظُنُّك يـا موسـى   �، ومثله �علَى َأدبارِهم نُفُوراً –حجاباً مستُوراً  -غَفُوراً 

، وهنـا أيضـا   �غرورا –موفورا �، �َأظُنُّك يا فرعون مثْبوراًوِإنِّي لَ -مسحوراً 
مفعـول بمعنـى   (جاء على » ميسورا«، وقوله �ملُوماً محسوراً -قَوالً ميسوراً �

  .]43[)الفاعل من لفظ اليسر
  ].30:الواقعة[�وظلٍّ ممدود� :قوله تعالى .6

، ]44[)ممتد منبسـط ال يـتقلص  (ممدود  :فسره معظم المفسرين باسم الفاعل، فقالوا
  .رأوا امتداده، فأسندوا إليه الفعل، ففسروه بمعنى الفاعلفكأنهم ، ]45[)دائم ثابت(و
  :فاعل .2

هذه صيغة اسم الفاعل القياسية من الثالثي، وقد منع البصريون أن تجيء بمعنـى  
علـى  مفعول، وأن كل ما جاء على هذه الصيغة محتمال معنى المفعـول، فهـو   

، وأسند سيبويه ذلك للخليـل بـن   ]46[النسب، نقل ذلك عنهم أبو جعفر ابن النحاس
» العين«، إال أنه ورد عن بعض أئمتهم ما يخالف ذلك، فقد جاء في كتاب ]47[أحمد

: ، وجاء في جمهـرة األمثـال  ]48[)مرضية: أي(، �عيشَة راضية�للخليل قوله في 
يصـفر بـه، فاعـل بمعنـى      -صـافر –لـدار  ما با: قال أبو عبيدة واألصمعي(

وأهل التفسير متفقون على جواز ذلـك   -غير البصريين–، وأهل اللغة ]49[)مفعول
إطالق اسم الفاعل واسم المفعـول وإرادة اآلخـر، أسـلوب مـن أسـاليب      (بل 

وأهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول في كثيـر  : قال الفراء(، و]50[)العربية
، وهو أمر ال ينسـحب علـى جميـع    ]51[)مكتوم: لهم سر كاتم، أيمن كالمهم كقو

، الذي تحـدده  ]52[)العقليمن المجاز (أسماء الفاعلين، حتى يخشى اللبس، بل هو 
إضافة الفعل إلى شيء يضاهي الفاعـل كـالمفعول   (قرينة السياق، وهو من باب 

ألبي البقاء الكفـوي،  ، وقد جاء في القرآن الكريم من هذا القبيل كثير خالفا ]53[)به
ال عاصـم  �: الذي حصر مجيء فاعل بمعنى مفعول في ثالثة مواطن فقط، هـي 

رِ اللَّهَأم نم موو �الْي�ةياضر يشَةي عو �ف�قافد اء54[�م[.  
–آنـي، منهـا   والمجيء بصيغة فاعل وإرادة المفعول له دالالت في التعبير القر

فَهو في عيشَة * ِإنِّي ظَنَنْتُ َأنِّي مالق حسابِيه � :وله تعالىقك -مبالغة اسم المفعول
ةياضفوصف عيشة أهل الجنة بأنها راضية على ]. 7:، القارعة21-20:الحاقة[�ر

إذ شخصت العيشة ههنا وكأنها شخص من ، ]55[)استعارة مكنية(صيغة اسم الفاعل 
، فهي ]56[)معنى المبالغة(ي هذا الوصف سكان الجنة قد ذاق نعيمها ورضي به، وف

، ولكن عدل عنها إلى راضية من باب ]57[)مرضية: كما قال أبو عبيدة معمر(إذن 
ألن كلمة العيشة جامعة لنعيم الجنـة،   اللعيشة على أنها فاعلة الرض اإسناد الرض(

 وأسباب النعيم، راضية لينة ألصحاب الجنة، فتفجر لهم األنهار طواعيـة، وتـدنو  
شـها؟ فهـي   يفإذا كانت العيشة راضية بنفسها فما شأن من يع. ]58[)الثمار طواعية

، وما أجمل ما عبر به اإلمام ]59[)لخلوصها دائما عن الشوائب كأنها نفسها راضية(
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أي أنها فاعلة للرضا، فهي تحبب نفسها لسـاكنها  : (عن هذا العدول فقالالقرطبي 
  .]60[)للعيشة؛ ألنها أعطت الرضا من نفسهامن لينها وانقيادها ألهلها فالفعل 

مـع  » راضـية «هذا من حيث الداللة، أما من حيث الشكل، فال يخفى تناسق لفظ 
*  في جنَّـة عاِليـة  *  في عيشَة راضية�فواصل اآلي في السورتين، ففي الحاقة 

وَأما مـن  * شَة راضية فَهو في عي�، وفي القارعة ]23-21:الحاقة[�قُطُوفُها دانيةٌ
 ازِينُهوةٌ * خَفَّتْ ماوِيه هفَُأم * هيا هم اكرا َأدمةٌ* ويامح 11-7:القارعة[ �نَار[ ،

، فعـدل عـن   �نَار حاميةٌ�وقوله  �عيشَة راضية�وهنا مقابلة بين عدولين، قوله 
الجنة، وقابلها عدول عـن قولـه   في وصف عيشة أهل » راضية«إلى » مرضية«
حامية، بمعنى محمية في وصف مقام أهل النار، فهي نار » حامية«إلى » محمية«

  .]61[على العدول من مفعول إلى فاعل
التوسع في المعنى، ومن ذلك  -إضافة إلى المبالغة–ومن دالالت العدول إلى فاعل 

من الْماء قَاَل ال عاصم الْيوم من َأمـرِ  قَاَل سآوي ِإلَى جبٍل يعصمني � :قوله تعالى
محر نِإلَّا م إال «وقوله » عاصم«، ففي هذه اآلية مقابلة بين قوله ]43:هود[�...اللَّه

وجـه   فيعلى صيغة اسم الفاعل جعله يحتمل أكثر » عاصم«جيء م، و»من رحم
  : من المعنى، ووصفه كاآلتي

  بمعنى اسم الفاعل. حم ارالإال  ←ال عاصم  .1
  بمعنى اسم المفعول . إال المرحوم  ←أو ال معصوم  .2
لكن المرحـوم هـو    ← »-على النسب-أي بمعنى ذو عصمة«أو ال عاصم  .3

  .استثناء منقطع. المعصوم
  استثناء منقطع . ]62[حم يعصم من يشاءلكن الرا ←أو ال معصوم  .4

 -وهو يشير إلى الجبل–ال عاصم اليوم : وزاد في الكشاف وجها آخر خامسا فقال
، وإنما قصد بـذلك  ]63[)إال مكان من رحم اهللا من المؤمنين(إال من رحم، أي  ←
  .]64[)يهاعصمة من فيه على الكناية، فإن السفينة إذا عصمت عصم من ف(

ال عاصـم  : إن االستثناء مفرغ، والمعنى: (فقال سادساً، وذكر اآللوسي وجها آخر
فانظر كيف . ]65[)اليوم أحدا، أو ألحد إال من رحمه اهللا، أو لمن رحمه اهللا سبحانه

وسع هذا العدول من معصوم إلى عاصم المعنى في اآلية فجمع كل تلك المعـاني  
مفيدا نفي وصف العصمة عنه فقط،  ،ال يعصمك منه( في هذا اللفظ، وكذلك لم يقل

عليه الصـالة  –من غير تعرض لنفيه عن غيره وال لنفي الموصوف أصال، ولكنه 
، سلك طريقة نفي الجنس لنفـي  �ال عاصم الْيوم من َأمرِ اللَّه�حيث قال  -والسالم

 .]66[)عاصـماً  للمبالغة في نفي كـون الجبـل  ... جميع أفراد العاصم ذاتا وصفة
، لتحـدد المعنـى   »معصوم«كان أشمل من استعمال لفظ » عاصم«فاستعمال لفظ 

لما ذكر العاصم استدعى معصـوما  (بشيء واحد إذا ما استخدم هذا األخير، ولكنه 
، بقي في الذهن �ال عاصم الْيوم من َأمرِ اللَّه�فكأنه لما قال ... مفهوما من السياق

ودل هذا اللفظ باختصاره وجاللته وفصاحته علـى نفـي كـل    ... طالبا للمعصوم
  .]67[)عاصم سواه وعلى نفي كل معصوم سوى من رحمه اهللا

ولضيق صفحات هذا البحث عن استيعاب تفاصيل كل شاهد، سأقتصر على ذكره 
  . وذكر داللته على المفعول، معتمدا على مصدرين أو أكثر في اإلحالة

وورد لفظ ]. 126:البقرة[�قَاَل ِإبراهيم رب اجعْل هذَا بلَداً آمناًوِإذْ � :قوله تعالى -
  .]67: ، العنكبوت57: ، القصص35: إبراهيم[في » آمنا«
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  ...فاعل بمعنى مفعول: فآمنا
في عيشَـة  � :مأمون فيه كقوله تعالى: أحدهما: يحتمل وجهين: (قال اإلمام الرازي

ةياض68[)أن يكون المراد أهل البلد: لثانيمرضية، وا: ، أي�ر[ .  
ومن الجدير بالذكر أن اسم الفاعل يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء سواء كان بمعنى 
فاعل أو مفعول؛ ألنه أجري على الفعل بحسب ما يسند إليه من فاعل فـإذا كـان   

تـاء،  جاء فاعل بمعنى مفعول مؤنثا بالولذلك . ]69[مؤنثا أنث، وإذا كان مذكرا ذكر
، ]112:النحـل [�...وضرب اللَّه مثَالً قَريةً كَانَتْ آمنَةً مطْمِئنَّةً� :وذلك قوله تعالى

  .]70[بمعنى مأمونة، فوصف به المكان مجازا: فآمنة
، 63:، التوبـة 93، 14:النسـاء [�...جزاُؤه جهنَّم خَاِلـداً فيهـا  � :وقوله تعالى -

  ].15:محمد
  .]71[)مخلدا فيها: (فعول، أيفخالدا بمعنى م

، ومـن  ]40:، النبـأ 2: ، التغابن55: ، الفرقان217، 41: البقرة[�كَافرٍ�وقوله  -
  ].13:آل عمران[�وُأخْرى كَافرةٌ�: همؤنث

الكافر بمعنى المكفور، فاعل بمعنى مفعول، وذلـك  : وقال بعضهم: (قال الخطابي
  .]72[)أنه مغمور على قلبه مغطى عليه

المائدة فاعلـة  : قال أبو عبيدة(، ]114، 112: المائدة[�ماِئدةً من السماء�: قولهو -
: ، وأصلها مميدة، ميـد بهـا صـاحبها، أي   �عيشَة راضية�بمعنى مفعولة، مثل 

 . ]73[)أعطيها
ا السائبة، فإنها وأم(، ]103:المائدة[�...ما جعَل اللَّه من بحيرة ولَا ساِئبة�: وقوله -

 .]75[)فاعل بمعنى مفعول(، ]74[)المسيبة المخالة
، ]20: ، لقمـان 13: ، الحديـد 120:األنعام[�وذَروا ظَاهر الِْإثْمِ وباطنَه�: وقوله -
 .، أي مظهره ومبطنه، على معنى المفعول]76[)أي ما يعلن من الذنوب وما يسر(
أي تعصف فيه الريح، فاعـل بمعنـى   (، ]18:مإبراهي[�في يومٍ عاصف�وقوله  -

 .]77[)مفعول
السـاحل فاعـل بمعنـى    : قال الكسائي(، ]39:طه[�فَلْيلْقه الْيم بِالساحِل�: وقوله -

 .]78[)يقذفه إلى أعاله: مفعول، سمي بذلك؛ ألن الماء يسحله، أي
، 22:ر، الطـو 73:، الزخـرف 51:، ص55:، الدخان57:يس[�فَاكهةٌ�: وقوله -

المتـنعم  : الفاكهة والفكـه ]. (31:، عبس32، 20:، الواقعة68، 25، 11:الرحمن
 .]79[)والمتلذذ به، ومنه الفاكهة؛ ألنها مما يتلذذ به

: ، نقل ابن دريد عن أبي عبيدة أنه قـال ]16:الشورى[�حجتُهم داحضةٌ�: وقوله -
 .، على المفعول]80[)يعني مدحوضة(
خلط نوعين : من االختالط، أي: (، أي]15:الرحمن[�ارِجٍ من نَارٍمن م�: وقوله -

 .]82[)وهو فاعل بمعنى مفعول(، ]81[)من النار
وأصلها مسهور فيهـا، فصـرفت   (، ]11:النازعات[�فَِإذَا هم بِالساهرة�: وقوله -

 . ]83[)إلى فاعلة ةمفعول
  .]84[)هالك بمعنى مهلَك(، ]88:القصص[،�كُلُّ شَيء هاِلك ِإلَّا وجهه� :وقوله -
فاعل بمعنى : (، خاسئا]4:الملك[�ينْقَلب ِإلَيك الْبصر خَاسًئا وهو حسير� :وقوله -

  .]86[)أي مبعدا(، ]85[)مفعول



  2010لسنة  3/العدد   مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب   العدول عن صيغة اسم المفعول

 

 
289 

  .]87[، أي محمية]11: ، القارعة2:الغاشية[�نَارا حاميةً� :وقوله -
ال يخفى ما كان مخفيا مـنكم فـي   (، ]18:الحاقة[�خَافيةٌ لَا تَخْفَى منْكُم� :وقوله -

  .، بمعنى مفعول]88[)الدنيا
  .]89[)بمعنى محفورة(، ]10:النازعات[�َأِإنَّا لَمردودون في الْحافرة�: وقوله -
مدفوق وصاحبه هـو الـدافق فـي    (، ]6:الطارق[�خُلقَ من ماء دافق� :وقوله -

 .]90[)الحقيقة
والنَّهـار  � :من غير الثالثي مذكرا في قوله تعالى» مفعول«بمعنى » فاعل«جاء و

النهار مبصر فيه، وإنما جعلـه  : (، قالوا]61:، غافر86:، النمل67:يونس[�مبصرا
  .]91[)مبصرا على طريقة نقل االسم من السبب إلى المسبب

، قـال  ]13:، النمل59، 12:اإلسراء[�رةًوآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبص� :قولهفي ومؤنثا 
بنية اسم الفاعل أطلق للمفعول، إشعارا بأنهـا لفـرط اجتالئهـا    هي : (البيضاوي

ـ    (، فهي ]92[)لألبصار، صارت تبصر نفسها مـاء  �فاعـل بمعنـى مفعـول، كـ
قاف93[)�د[.  
  : فعيل .3
ترتيب دقـائق  من الصيغ المشتركة بين الفاعل والمفعول، ولها تسلسل في » فعيل«

المعاني جميل، فالعرب إذا أرادت التعبير عن الحدث والتجدد والحركة، استعملت 
، أي بعد أن لم يكن يعلم، فـإذا أرادت االهتمـام بالفاعـل، وأن    »ديز ملع«الفعل 

الحدث صار وصفا ثابتا له، مع الداللة على الحدث والحـدوث، اسـتعملت اسـم    
تكـراره  لكثرتـه أو  لشدته أو لأرادت المبالغة في الفعل فإذا ، »زيد عالم«: الفاعل

فـإن  . »زيـد علـيم  «: فتقول» فعيل«بالغت اسم الفاعل على صيغ معلومة، منها 
أرادت ثبوت الوصف له، كثبوت طويل وقصير، استعملت الصفة المشبهة، ومـن  

وهناك فرق بـين المبالغـة والصـفة    . »زيد عليم«أيضا، فتقول » فعيل«صيغها 
تدل على معاناة األمر وتكراره حتى أصبح كأنه خلقة في (ن المبالغة إبهة، إذ المش

، فهو لكثرة نظره في العلم وتبحره فيه أصـبح العلـم   »عليم«صاحبه وطبيعة، كـ
  .ففي األمر تدرج والسياق حاكم .]94[)سجية في صاحبه كالطبيعة فيه

فهم يسـتعملون الفعـل   ، »المفعول«ها معنى بالتي يراد » فعيل«وكذلك الحال في 
اآلن «المبني للمجهول، للداللة على الحدث الواقع على المفعول، مع إرادة التجـدد  

فـإذا أرادوا  »أمر محكم«: ، فإذا كان اإلحكام وصفا ثابتا لألمر قالوا»حكم األمري ،
، »فعيـل «، أي لكثرة وقوع اإلحكام عليه، بالغوه على »أمر حكيم«: مبالغته قالوا

للفاعل، شبهوه بـه، فجعلـوه   » عليم«وا ثبوت وصف اإلحكام له، كثبوت فإن أراد
، بمعنـى محكـم، فتـدل    »أمر حكيم«كالصفة المشبهة باسم الفاعل، فقالوا أيضا 

على أن الوصف قد وقع على صاحبه، بحيـث أصـبح سـجية أو    (هذه » فعيل«
أبلـغ  طرف مكحول، وطرف كحيل، فكحيل : فتقول... كالسجية ثابتا، أو كالثابت

–، والسـياق  ]95[)معناه أن الكحل أصبح في صاحبه كأنه خلقـة  نمن مكحول؛ أل
  .يحكم في إرادة المبالغة أو الصفة المشبهة -أيضا

بـين المـذكر   إذا كانت بمعنى الفاعل فإنه يفـرق  » فعيال«ومن الجدير بالذكر أن 
ها المـذكر  والمؤنث بالتاء كطويل وطويلة، أما إذا كانت بمعنى مفعول، فيستوي في

أما إذا لحقتها التاء، كنطيحة . ]96[والمؤنث، إذا أجريت على الوصفية كجريح وقتيل
  . »فعيلة«في صيغة  هوذبيحة، فشأنها االنتقال إلى اإلسمية كما سيأتي بيان
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  : في التعبير القرآني دالالت كثيرة، منها» فعيل«إلى » مفعول«وللعدول من 
تدل » مفعول«وأشد، فإن صيغة » مفعول«أبلغ من  »فعيال«أن (وذلك : المبالغة. أ

التي تفيد الشدة والمبالغة فـي  » فعيل«على الشدة والضعف في الوصف، بخالف 
حتَّـى ِإذَا َأخَـذَت الْـَأرض زخْرفَهـا     �جاء في التنزيل قوله تعالى . ]97[)الوصف

هلَيع ونرقَاد ما َأنَّهلُهَأه ظَننَتْ ويازا  وـيدصا حلْنَاهعا فَجارنَه لًا َأونَا لَيرا َأما َأتَاه
، 9، ق10:هـود [أيضا في » حصيد«، وورد لفظ ]24:يونس[�كََأن لَم تَغْن بِالَْأمسِ

عن » حصيد«وعبر بـ» مفعول«بمعنى » فعيل«: (هنا» حصيد«، فـ]15:األنبياء
التالف الهالك من النبات، وإن لم يححصيد، إذ الحكم فيهما واحـد، وكـأن   ب ،دص

وأقـيم  : (جاء في شرح شذور الذهب تعليقا على اآلية. ]98[)اآلفة حصدته قبل أوانه
 ،جـريح  :ألنه أبلغ منه، وهذا ال يقال لمن جرح في أنملته» مفعول«مقام » فعيل«

في اآلية على شمول العذاب والهالك، لكل ما » حصيد«، فدلت ]99[)مجروح :ويقال
ذكره من زخارف الحياة الدنيا على وجه الشدة والقوة مبالغة فـي اإلهـالك،   سبق 

وقد جاء النظم في اآلية على طريقة التشبيه بغير أداة، تشبيه الزينـة والزخـارف   
  .]100[االستعارة التصريحيةعلى أو  دبالنبات المحصو

وصفا هللا ، ]101[مرة) 17(» محمود«، وقد ورد بمعنى »الحميد«ومثله يقال في لفظ 
صـرف مـن   » فعيـل «: الحميد: (تعالى، ولم يوصف به غيره، قال أهل التفسير

وفي عباراتهم ما يدل علـى  . ]102[)، ومعناه المحمود بآالئه»فعيل«إلى » مفعول«
  .]103[إفادته معنى المبالغة والتأكيد

 :والمبالغة آتية من كثرة توجه العباد والمخلوقات إلى اهللا تعـالى بالحمـد، فهـو   
ولفـظ الحميـد   . ]104[)المحمود بكل لسان، والممجد في كل مكان على كل حـال (
، فهذه ]106[)المستحق لذاته لغاية الحمد(، فاهللا سبحانه هو ]105[)يتضمن كمال الحمد(

العبارات توحي بالمبالغة والشدة والكثرة للحمد متوجها بـه العبـاد إلـى ربهـم     
  .المستحق لغايته وتمامه وكماله

تدل على الثبوت أو على معنـى  (» مفعول«بمعنى » فعيل«إن صيغة : بوتالث. ب
، فهي تدل على ]107[)الدالة على الحدث» مفعول«قريب من الثبوت، بخالف صيغة 

صـرف  ال«الثبوت تشبيها لها بالصفة المشبهة باسم الفاعل، بل ذكر صاحب كتاب 
م كان صفة مشبهة، نحو إذا كان على وجه الثبوت والدوا(أن اسم المفعول » الكافي

ما يدل على المفعول مـن الصـيغ   كل وكذلك . ]108[)مهذب الطبع ومحمود الخلق
  . »فعيل«تكون صفة مشبهة كـقد فإنها 

، واخترتها هنا »الحميد«ومن الشواهد على ذلك ما تقدم الحديث عنه، وهي مفردة 
ر إليها، فمن من معان كثيرة، إذ هي بحسب ما ينظ -وهي مفردة–لبيان ما تحمله 

جهة توجه العباد بالحمد إلى اهللا تعالى تفيد المبالغة وكثرة فعلهم وتكـراره، ومـن   
صفة من صفات اهللا تعالى تدل على ذاته الحميـدة وأفعالـه   » الحميد«جهة كون 

الحميدة على وجه اللزوم والثبوت فهي صفة مشبهة، وتدل علـى ذلـك عبـارات    
أنه غني عـن حمـد   : (الكبير في معنى الحميدجاء في التفسير  -أيضا–المفسرين 

فـال يكـون   ... الحامدين، فال يلحقه نقص بسبب كفر الكافرين، وحميد في نفسـه 
أنه الحميد في ذاته وأفعالـه  : (، وفي المحرر الوجيز]109[)لغنيلالحميد المطلق إال 

الحمد يتضـمن اإلخبـار عـن    (، و]110[)ال ينقص ذلك كفر كافر وال نفاق المنافق
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، وقـال أبـو   ]111[)المحمود بمحاسنه المحبوبة فيتضمن إخبارا بمحاسن المحبـوب 
  .]112[)وإن لم يحمده الحامدون... المستوجب الحمد: حميدال: (حيان

كقوله تعـالى  . ]113[مرة) 14(» مفعول«، فقد ورد بمعنى »األمين« :ومن ذلك قوله
يجوز أن يكون (المكرمة، واألمين  لبلد مكةالمراد باو، ]3:التين[�وهذَا الْبلَد الَْأمينِ�
، من أمنه؛ ألنه مأمون الغوائل، كما وصف باألمن فـي  »مفعول«بمعنى » فعيال«

فلما كانت مكة حرما آمنا ثابتا له وصـف   .]114[)، يعني ذا أمن�حرما آمنًا�قوله 
الدم إذا األمن إلى قيام الساعة، فيأمن فيه الناس والشجر والحجر، بل حتى مهدور 

وصفا داال » أمين«دخله يأمن، فال يتعرض له، لما كان األمر كذلك صح أن يكون 
أي » مفعـول «بمعنـى  (» فعيـل «فهـو إذن  . ]115[على الثبوت كالصفة المشبهة

، ونسبته إلى البلد مجازية، والمأمون حقيقة النـاس، أي  هفْخَه لم ينَمَأ نم ،المأمون
  .]116[)خاف غوائلهم فيهال تُ
  ..معاً داللتها على الفاعل والمفعول في آنٍ. ج

، ]4:ق[�قَد علمنَا ما تَنْقُص الَْأرض منْهم وعنْدنَا كتَاب حفيظٌ� :من ذلك قوله تعالى
، كلها بمعنى الفاعل إال التي جاءت فـي سـورة   ]117[مرة) 11(» حفيظ«ورد لفظ 

  : عنى دالالت كثيرةمي تحت كل فهي تحتمل الفاعل والمفعول، وتنطو» ق«
أي : بمعنى حافظ(، وهي بهذا المعنى تفسر بأنها ]118[)فعيل بمعنى فاعل(حفيظ  •

أجـزاؤهم  : فهذان شيئان. ]119[)حافظ أجزاءهم وأعمالهم، بحيث ال ينسى شيئا منها
، وأيضـا  ]120[)حافظ لعددهم وأسمائهم ولما تنقص األرض منهم: (وأعمالهم، وقيل

يط يتلقى منه كل شيء، أو تأكيد لعلمه تعالى بها بثبوتهـا فـي اللـوح    مح(بمعنى 
  .]122[)جامع ال يشذ عنه شيء(و .]121[)المحفوظ عنده

الحفيظ يحتمل أن يكون بمعنى المحفوظ، أي محفوظ (حفيظ بمعنى مفعول، فـ •
: فهي أيضا تفسر بمعانٍ كثيرة، منها ما تقـدم، ومنهـا  . ]123[)من التغيير والتبديل

محفـوظ فيـه كـل    (وأنـه  . ]124[)حفوظ من الشياطين ومن أن يدس ويتغيـر م(
  .]126[)محفوظ من البلى(، و]125[)شيء

تقدم الكالم عليه في داللتـه  : فحميد]. 73:هود[�ِإنَّه حميد مجِيد�: ومثله قوله تعالى
على المبالغة من جهة، وعلى الثبوت من جهة أخرى، وبقي له معنى آخر، هو أنه 

: تمل أن يكون بمعنى فاعل، ويحتمل معنى المفعول، جاء في التفسـير الكبيـر  يح
أي المستحق الحمد، : قد يكون بمعنى الحامد، وبمعنى المحمود، فالمحمود: الحميد(

أي يحمد الخلق ويشكرهم، حيث يجزيهم بالكثير : من خلقه بما أنعم عليهم، والحامد
  .]127[)من الثواب على القليل من األعمال

، وهي صيغة تحتمـل  ]21، 15:، البروج1:، ق73:هود[فقد ورد في : أما المجيد
الماجـد،  : المجيـد (الفاعل والمفعول أيضا على السواء، فالمجيد بمعنى فاعل، إذ 

 ، فهو صفة مشبهة تفيد ثبوت وصف المجد لـه إرادةً ]128[)وهو ذو الشرف والكرم
: مجيد بمعنى ممجد، أي: عول، أيويأتي بمعنى المف. لمعنى الشرف والعلو والكرم

فهو ممجد يمجده العباد أي يعظمونه، ويعترفون له بالشـرف  . ]129[)مجدته تمجيدا(
  .]130[)ممجد في صفاته وذاته(والعلو والكرم، فهو سبحانه 

بمفردات تحمـل معـاني   » فعيل«ويكون باستعمال صيغة : التوسع في المعنى. د
والسـياق يعـين علـى ذلـك      ،بالموصوف قيقاًح كثيرة كلها تليق أن تكون وصفاً
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يحقق ذلك التوسع علـى أتـم وجـه    » مفعول«من » فعيل«ويؤيده، والعدول إلى 
الـر تلْـك آيـاتُ الْكتَـابِ     � :وبأجمل صورة، ولنضرب لذلك مثاال، قوله تعالى

علـى  » حكيم«فقد وصف الكتاب بأنه حكيم، وقد جاءت صيغة ، ]1:يونس[�الْحكيمِ
علـى  » الفاعـل «بمعنـى  فهي وصفا هللا تعالى » حكيم«وجه، فإذا كان  أكثر من

  .]131[مرة) 91(المبالغة أو على الصفة المشبهة، وقد ورد وصفا هللا تعالى 
، 2:، يـس 2:، لقمـان 1:، يونس58:آل عمران[وجاء وصفا للقرآن خمس مرات 

، ]4:الـدخان [�مٍفيها يفْرقُ كُـلُّ َأمـرٍ حكـي   �، ومرة يصف به األمر ]4:الزخرف
واحتمالـه   ،وشاهدنا هو مجيء حكيم وصفا للقرآن أو الكتاب كما في سورة يونس

  ].1:يونس[�الر تلْك آياتُ الْكتَابِ الْحكيمِ�السياق، معاني كثيرة في هذا 
فيكـون القـرآن   (صاحب الحكمة : نه وصف للكتاب جاء بمعنى النسب، أيإ .1

من إياها فيكون اإلسناد مجازيا وحقيقة اإلسناد حكيما بمعنى أنه ذو حكمة، أي متض
، فالقرآن الكريم مشتمل على الحكمة في أحكامه وأخباره وكـل  ]132[)إلى اهللا تعالى

  .]133[)الناطق بالحكمة(ما جاء فيه، فهو 
، دليلـه  »فاعل«بمعنى » فعيل«الحكيم بمعنى الحاكم، (ويحتمل أيضا أن يكون  .2

، فالقرآن ]213: البقرة[�هم الْكتَاب بِالْحقِّ ِليحكُم بين النَّاسِوَأنْزَل مع� :قوله تعالى
فهو صيغة مبالغة من الحكـم، فهـو   . ]134[...)واألفعال... كالحاكم في االعتقادات

الحكم العدل، والقول والفصل، وحكمه يعلو على جميع األحكام، فهو يحكم ويهيمن 
 .]135[على غيره من األحكام والكتب

م، واإلحكام معنـاه المنـع مـن    كَحالحكيم بمعنى الم(ويحتمل أيضا أن يكون  .3
الفساد، فيكون المراد فيه أنه ال يمحوه الماء وال تحرقه النار، وال تغيره الـدهور،  

فعيل بمعنى اسم المفعـول،  (فهو هنا  .]136[)ته من الكذب والتناقضءأو المراد برا
أحكمـه  : من اإلحكام لألمر، أي(ما تقدم أو هو ، فهو محكم بمعنى ]137[)محكم: أي
 .]138[)اهللا
، بمعنـى  ]139[)فعيل بمعنى مفعول -أيضا–قيل هو بمعنى المحكوم فيه، فهو (و .4

أنه تعالى حكم فيه بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى، وحكم فيه بالجنة للمطيـع،  
رات وأحكام المسـلمين  وبالنار لمن عصاه، وحكم فيه بأحكام الدنيا، كالحدود والكفا

 .وغير المسلمين من الكفار المحاربين وأهل الذمة وأهل العقد والعهد وما أشبه ذلك
فالكالم صـفة  . ]140[)المراد وصف الكالم بصفة من تكلم بهأن يكون (ويجوز  .5

فجعله كالحي المتكلم وهو (هللا تعالى واهللا تعالى حكيم، فكالمه حكيم ينطق بالحكمة 
  .]141[)ارةمن باب االستع

إن من سمات إعجاز القرآن الكريم أنه يعبر عن المعنى الكبير : ونستطيع أن نقول
هذه (والمعاني الكثيرة بألفاظ موجزة، معبرة، موحية، وما تقدم إشارة على ذلك فـ

المعاني كلها مرادة مطلوبة، فهو كتاب محكم وحكيم، متصف بالحكمة ناطق بهـا  
  .]142[)رائع واألحكاموحاكم مهيمن على الكتب والش

  :»مفعول«والصيغة القياسية » فعيل«مقارنة بين . هـ
وتـارة علـى   » فعيل«وردت مفردات في القرآن الكريم كثيرة، تجيء تارة على 

  . »مفعول«
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فَـِإذَا  � :، قال تعـالى »مرجوم«و» رجيم«من ذلك الوصف من الرجم، جاء على 
 ذْ بِاللَّهتَعفَاس آنْأتَ الْقُرجِيمِقَرطَانِ الرالشَّي نوقال]98:النحل[�م ، :�  لَـم قَالُوا لَِئن

ينومجرالْم نم لَتَكُونَن ا نُوحي 116:الشعراء[�تَنْتَه .[  
ـ  : فأقول معنـاه  (» رجـيم «إن اختالف الصيغة ينم عن اختالف في المعنـى، فـ

 :، كقـولهم كـف خضـيب، أي   »مفعـول «بمعنـى  » فعيـل «المرجوم، فهـو  
فعيل بمعنـى مفعـول   (فهو اسم مفعول، وعدل به إلى فعيل؛ ألن . ]143[)مخضوب

... تدل على أن الوصف قد وقع على صاحبه بحيث أصبح سجية له أو كالسـجية 
، فوصـف الشـيطان   ]144[)أي الذي يستحق أن يرجم على وجه الثبـوت : فالرجيم

هـو اللعـن   -رجم تدل على أن ال» رجيم«بالرجيم أبلغ من وصفه بالمرجوم، ألن 
وصف ثابت له ال يتغير إلى قيام الساعة، هذا من ناحية، ومـن ناحيـة    -والطرد

ال يوصف بها إال من قد اتصف بالصفة فعال ووقعـت  » فعيل«أخرى فإن صيغة 
لمن لم يجرح، ويصـح  » هو جريح«لمن لم يقتل، وال » هو قتيل«عليه، فال يقال 

ا الشيطان ألنها صفة قد وعـت عليـه،   ، فوصف به]145[أن تقولهما بصيغة مفعول
، �لَتَكُونَن من الْمرجـومين �وهي مالزمة له ال تنفك عنه، بينما قال قوم نوح لنوح 

؛ ألن قولهم خرج مخرج التهديد والوعيد، الذي لـم  »لتكونن رجيما«ولم يقولوا له 
، علـى صـيغة   �نمن الْمرجـومي �فال يصح أن يقولوا رجيما، بل قالوا  ،يقع بعد

كقـول  ... وصيغة مفعول تحتمل الحال واالستقبال وتحتمل غيرها(مفعول القياسية 
  .ستقتل: ، أي]146[)»إنَّك يا ابن أبي سلمى لمقتوُل«: كعب بن زهير

وطَلْـحٍ  � :وقوله]. 10:ق[�والنَّخَْل باسقَات لَها طَلْع نَضيد� :ومثل ذلك قوله تعالى
ودنْضوالفرق بينهما من وجوه عدة، منها]29:اقعةالو[�م ، :  

1 .�يدنَض أول ما يظهر من الثمر، وهو أبـيض منضـد، كحـب    : الطلع: (�طَلْع
، ]147[)ليس بنضيدهو الرمان، فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد، فإذا تفرق ف

 بمعنى أنه وصف للطلع وهو في أكمامه، إذ تنشق عنه األكمام وهو مـا زال فـي  
داخله لم يخرج، وهذا الوصف مناسب لموضوع السورة، إذ هي تتحدث عن المعاد 
والبعث من القبور، وكيفية إحياء الموتى، فتشقق األكمام عن الطلع وخروجه منـه  

يوم تَشَقَّقُ الَْأرض عنْهم سراعاً ذَِلك حشْـر علَينَـا   �يناسب قوله تعالى في السورة 
يرس44:ق[�ي .[  

فهو وصف لثمار الجنة وهي ال شك ناضجة مكتملـة  : �وطَلْحٍ منْضود� :أما قوله
جنية، والطلح هو الموز، وإذا نضج الموز خرج من األكمام ولم يعد محفوفا بهـا،  

نضيد يعني الكفري ما دام في : قال الفراء(وقد تقدم أنه إذا تفرق فهو ليس بنضيد 
  .]148[)ن نضيداأكمامه فهو نضيد، فإذا خرج لم يك

2 .�يدنَض وهي تفيد المبالغة والكثرة، كمـا  »فعيل«على وزن » نضيد«: �طَلْع ،
يراد كثرة الطلع وتراكمه، أو كثرة ما فيـه مـن   (تقدم، فوصف الطلع بأنه نضيد 

، إذ قد ذكر الطلع النضيد في »ق«، وإرادة الكثرة مناسب لسياق سورة ]149[)الثمر
، ]11:ق[�رِزقاً ِللْعبـاد �خلق بالرزق، إذ جاء بعدها مباشرة سياق االمتنان على ال

كل » للعباد«والشك أن العباد في الدنيا هم أكثر من أهل الجنة إذ يدخل تحت قوله 
والتمـر   المخلوقات الكافر منهم والمسلم، وهم في الحياة يحتاجون للرزق والقوت،

  . المعنى هذا غة ليناسبفجاء به على معنى المبال من الرزق الضروري لهم،
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 ألن الطلح من الفواكه المتفكـه بهـا؛   الكثرة؛ هفلم يراع في: �وطَلْحٍ منْضود�أما 
ألن أهل الجنة أقل عددا من أهل الدنيا، وألنهم ال يطلبون الرزق ليسدوا جوعا أو و

وهو وصف لشجر المـوز،  » منضود«، بل هي للتمتع والتلذذ فجاء به على حاجة
الذي نضج بالحمل من أوله : المنضود(وصف جمال شكله الخارجي، إذ  ويراد به

، فال يرى مع الموز ورقا أو سوقا بل مرتب ]150[)سوق بارزةإلى آخره، فليس له 
منضد من أوله إلى آخره، ومن أعاله إلى أسفله، في إشارة إلى جمال المنظر الذي 

  .ص على آكلهغال يرى معه ما ين
3 .�يدنَض تفيد الحركة والتجـدد  » مفعول«تفيد الثبوت و» فعيل«إن صيغة : �طَلْع

د جاء في سياق اإلشارة إلى صفحة من صفحات يوالحدوث، فوصف الطلع بالنض
الكون الجميلة البديعة، التي تدل على قدرة الخالق سبحانه على إحيـاء المـوتى،   

رسومة متناسـقة  والسياق يوجه القارئ إلى النظر إلى مشاهد الكون، كأنها لوحة م
األجزاء جميلة األلوان ومن صفات اللوحات ثبات أجزائها وصمتها وعدم حركتها 

ولم يراع فيها إرادة اإلثمار وكيفيـة حمـل   روعي فيها هذا المعنى » ق«وسورة 
» نضـيد «، والنخل للطلع بل هي تصف الطلع النابع منها على هذه الصورة الثابتة

  .أدت هذا المعنى
فسياق سورة الواقعة هو سياق ذكر تنعم أهل الجنة بالطعـام  : �منْضود وطَلْحٍ�أما 

فال تنقص بل تتجدد وتنضد والشراب وأكل الثمار الطيبة اللذيذة، فهم يأكلون منها 
يراد به التجدد أي ينضد لهم كلما أكلوا منه، فالحركـة  » منضود«من جديد، فقوله 

  .دت هذا المعنىأ» منضود«، ووالتجدد مناسبة لهذا السياق
4 .�يدنَض مفعـول «الثبوت كما تقدم، ومن معاني » فعيل«إن من معاني : �طَلْع «

في سدرٍ � :، ونحو قوله]108:هود[�عطَاء غَير مجذُوذ� :االستمرار، كقوله تعالى
 ودخْضم *ودنْضطَلْحٍ مو  *وددملٍّ مظـكُوبٍ  *  وسم ـاءم28 :الواقعـة [ �و-

، والطلـح  ن السدر يخضد مرة بعد مرة على الـدوام واالسـتمرار  إ، أي ]151[]31
، وقولـه  ينضد مرة بعد مرة، والماء يسكب مرة بعد مرة على الدوام واالستمرار

هو المناسب لهذا المعنى، إذ تفيد االستمرار الذي يقابل استمرار ودوام » منضود«
  .]152[)مكانها أحسن منهاأخذت ثمرة عاد كلما (نعيم أهل الجنة إذ 

في كـل مـن   وال شك أنه ال يخفى مدى التناسب والتناسق في فواصل اآليات . 5
، وفـي الواقعـة علـى وزن    »فعيـل «على وزن » ق«السورتين، إذ جاءت في 

» ق«، ولتناسب الثبات واالستقرار في اللوحة التـي تعرضـها سـورة    »مفعول«
  : تصفه سورة الواقعة الذي والتجدد واالستمراروتناسب الحركة 

فََأنْبتْنَا بِه ... * تَبصرةً وذكْرى ِلكُلِّ عبد منيبٍ*  وَأنْبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ� -
يدصالْح بحو نَّاتج  *يدنَض ا طَلْعلَه قَاتاسالنَّخَْل بو  *  نَا بِـهييَأحو ادبقاً ِللْعرِز

وجالْخُر تاً كَذَِلكيةً ملْدفعيل«، فكل الفواصل على ]11-7:ق[�ب«.  
*  وطَلْحٍ منْضـود * في سدرٍ مخْضود *  وَأصحاب الْيمينِ ما َأصحاب الْيمينِ� -

 وددملٍّ مظكُوبٍ*وسم اءموأيضـا كـل فواصـلها علـى     ]31-27:الواقعة[�و ،
  .»مفعول«

، أذكـر إحصـائية   »مفعـول «بمعنى » فعيل«د هذا العرض السريع لدالالت وبع
  :]153[في القرآن الكريم» مفعول«بمعنى » فعيل«للمفردات التي جاءت على 
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�يدد15:ق، 16:فـاطر ، 7:ســبأ ، 10:السـجدة  ،19:بـراهيم ، إ5:الرعـد [�ج ،
، 78:يــس (�مـيم ر�]. 20:القلـم [�الصرِيمِ�]. 9:الكهف[�الرقيمِ�]. 49:اإلسراء
، 101:الشـعراء [�حمـيمٍ �]. 4:الملك[�حسير�]. 8:نسانإلا[�َأسير�]. 42:الذريات
 .»فاعـل «بمعنى » 11«، وورد ]10:المعارج، 35:الحاقة، 34:فصلت، 18:غافر

]. 25:التكـوير ، 77:ص، 98:النحـل ، 17،34:الحجـر ، 36:آل عمران[�رجِيم�
�ــينه21:الطــور[�ر .[�ــيمكَظ�]17:الزخــرف، 58:النحــل، 84:ســفيو[ .
�يدش45:الحج[�م .[�ًيفالَف�]104:سراءإلا .[� ـيحسالْم�] 154[]»مـرة » 11«ورد[ .
�ين155[]مرة» 14«ورد [�َأم[ .�ِيمشه�]45:الكهف، 31:القمر .[�يذنح�]69:هود.[ 
� اتجرــد ــع ال ــافر[�رفي ــديد�]. 15:غ ــاء[�س ــزاب، 49:النس ]. 70:األح
]. 14:المزمـــل[�كَثيـــب�]. 71:االســـراء، 49،77:النســـاء[�تـــيالًفَ�
]. 20:المرسالت، 10:القلم، 52:الزخرف، :السجدة[�مهِينٍ�]. 14:المزمل[�مهِيل�
�156[]مـرة » 54ورد [�نَبِي[ .� ـيمضه�] 148:الشـعراء .[� ُيـلكو�] 24«ورد «

ــرة ــير�. ]157[]م ســرة» 15«ورد [�ي ــق�. ]158[]م ــاءالن[�طَرِي ، 168،169:س
]. 25:مـريم [�جنيـاً �]. 45:الشـورى ، 3:مريم[�خَفياً�]. 77:طـه، 30:حقافألا
ــاً� ــريم[�فَرِي ــياً�]. 27:م ضــريم[�ر ــهِيد�]. 6:م ــرة» 35«ورد[�شَ . ]159[]م
]. 105:ألعـراف ا[�حقيـقٌ �]. 12:المائدة[�نَقيب�. ]160[]مرة» 23«ورد[�حديث�
ـ �]. 8:سـراء إلا[�حصيراً� ، 55:الحـج [�عقـيمٍ �. ]161[]مـرة » 44«ورد [�يوِل

ــورى ــذ، 50:الشـ ــع�]. 29،41:رياتاالـ ــرة» 49«ورد [�جميـ . ]162[]مـ
�يء37:التوبة[�النَّس .[� ـينعم�] 18:الواقعـة ، 45:الصـافات ، 50:المؤمنـون ،

]. 35:الفرقــان، 29:طـــه[�وزِيــر�]. 54:ألعــرافا[�حثيــث�]. 30:الملــك
�ــد ــد�]. 17:ق[�قَعي ــرة» 52«ورد [�يدشَ ــد�. ]163[]م ــعراء[�وِلي ]. 18:الش
، 17،86:القصـص ، 55:الفرقـان ، 88:سراءإلا[�ظَهِير�]. 24:التكوير[�ضنين�

» 16«ورد [�السـعيرِ �. ]164[]مـرة » 24«ورد [�نَصيرٍ�]. 4:التحريم، 22:سـبأ
  .]165[]مرة
  : »فعيلة«. 4

أجريت على الوصف، فاسـتوى  » مفعول«إذا كانت بمعنى » فعيل«تقدم أن صيغة 
فيها المذكر والمؤنث، أما إذا لحقتها التاء فإنها تنتقل من الوصفية إلـى اإلسـمية،   

. ]166[)تاء النقل إلـى اإلسـمية  (بـ -كما جاء في كتاب الكليات–وتسمى هذه التاء 
الصفة التي جاءت  االمادة التي اشتقت منهفيتحول الوصف إذا دخلته التاء إلى اسم 

وتقول  ،تقول شاةٌ ذبيح كما تقول ناقةٌ كسير: (، جاء في كتاب سيبويه»فعيل«على 
أال ترى أنـك   ،وذلك أنك لم ترد أن تخبر أنها قد ذبحت ؛هذه ذبيحة فالنٍ وذبيحتك

وأما الذبيحـة فبمنزلـة القتوبـة    ... فإنما هي بمنزلة ضحية ،تقول ذاك وهي حية
وهذه مما يحلبون، فيجوز أن تقول قتوبةٌ ولم  والحلوبة، وإنما تريد هذه مما يقتبون،

  .]167[)تقتب، وركوبةٌ ولم تركب
فـي   -»مفعـول «بمعنى » فعيل«يعني –وأكثر ما ترد هذه البنية : (وقال ابن كثير

–وأما هـذه  ... فيقولون عين كحيل وكف خضيب ،كالم العرب بدون تاء التأنيث
ها تاء التأنيـث؛ ألنهـا أجريـت    إنما استعمل في: فقال بعض النحاة -»فعيلة«يعني

وهذا هو األغلب عند أهل اللغة . ]168[)مجرى األسماء، كما في قولهم طريقة طويلة
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أي الوصف –إذا انفرد : (والنحو والتفسير، وقيل في هذه التاء قوال آخر، وهو أنه
أي إذا لـم  . ]169[)نحو كحيلة ورهينة عن الموصوف، يلحق به الهاء -»فعيل«بـ

بس بين إرادة وصف المذكر أو المؤنث عند حذف الموصوف تلحقها هذه يؤمن الل
، فهنا ال ندري هل المراد شخصا »رأيت ذبيحا«: ، مثل]170[اللبسذلك التاء إلزالة 

  . ذبيحا، أم شاة ذبيحا، ففي مثل هذه الحال يجب أن يؤتى بالتاء
إال عنـد  » يـل فع«ن التاء ال تلحق إ :ويمكن أن نورد على هذا الرأي الذي يقول

كُـلُّ نَفْـسٍ بِمـا كَسـبتْ     � :اللبس، بما ورد فـي التنزيـل مـن قولـه تعـالى     
ذكر الموصوف وهو مؤنث فال لبس إذا حذفت التاء مـن  ، فقد ]38:المدثر[�رهينَةٌ

  .، ولكنها ثبتت ولم تحذف»رهينة«
الرأي كما جاء في -في هذا السياق ال يراد بها اإلسمية » رهينة«إن : ويقال أيضا

إذ الوصفية فيها ظاهرة وداللتها على الحـدث والحـدوث مفهومـة؛ ألن     -األول
مرهونة عنـد اهللا تعـالى   (أن نفوس الخالئق في يوم المحشر  -واهللا أعلم-المراد 
، محبوسة عليه تنتظر الجزاء، ولهذا المعنى أضاف بعض أهل العلـم  ]171[)بكسبها

» رهينـة «الهـاء فـي   : (لمفعول، فقـالوا معنى آخر لهذه التاء، وهو مبالغة اسم ا
إلى اإلسمية، وإزالـة اللـبس   » فعيل«تحويل : فصارت معاني التاء .]172[)للمبالغة

  . »فعيل«، ومبالغة »فعيل«عند حذف الموصوف بـ
، »مفعولـة «بمعنى » فعيلة«وقد جاء في القرآن الكريم مفردات كثيرة على صيغة 

ب التفسير أو اللغة من اإلشارة إلى إرادة وهذا ذكرها مع ذكر بعض ما جاء في كت
  : منها» اسم المفعول«
، وهـي  ]60: ، التوبـة 24، 24، 11: ، النسـاء 37، 36:البقرة: [�فريضة� -

  .]173[)فعيلة بمعنى مفعول(هي : فريضة بمعنى مفروضة، قال البيضاوي
ألنه صـار  (، وسمي آدم عليه السالم خليفة؛ ]26:، ص10: البقرة[ :�خليفة� -
بمعنـى  » فعيلـة «ا من الجن الذين كانوا يسكنون األرض قبله، وعليه فالخليفة خلف
بمعنـى  » فعيلـة «ألنه إذا مات يخلفه من بعـده، وعليـه فهـو    : ، وقيل»فاعل«
 .]174[)»مفعول«
 .، أي منطوحة]175[)فعيلة بمعنى مفعولة] (3:المائدة: [�النطيحة� -
يلة بمعنى مـا يتوسـل بـه    هي فع(، و]57:، اإلسراء35:المائدة: [�الوسيلة� -

 .]176[)ويتقرب إلى اهللا تعالى
فأما البحيرة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة من بحر إذا (، ]103:المائدة: [�بحيرة� -
 .]177[)شق
اسـم لمـا يهـدى كالعطيـة اسـم لمـا       : والهدية] (26، 25:النمل: [�هدية� -

 .]178[)يعطى
: اإلمـام الـرازي   ، قـال ]15: ، العنكبوت79، 79، 71: الكهف[ �السفينة� -
عند ابن » فاعلة«بمعنى » فعيلة«وهو النحت، وهي ، نِفْمن الس »فعيلة«: السفينة(

عنـد غيـره بمعنـى    » مفعولـة «بمعنـى  » فعيلـة «الماء، أو  نفُستَ: دريد، أي
 .]179[)منحوتة

قال بعض نحويي البصرة أثبتت فيهـا  (، ]16:، الجن104، 63:طه: [�طريقة� -
: ، أي]180[)ة؛ ألنها جعلت كاالسـم، مثـل الطويلـة والطريقـة    الهاء أعني النطيح

 .مطروقة
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 .]181[)فعيلة بمعنى مفعولة، هي ما شرع اهللا لعباده( ،]18: الجاثية: [�شريعة� -
بمعنـى  » فعيلـة «: البريئة(، و»بريئة«أصلها مهموز ] 7، 6:البينة: [�البرية� -
وابن ذكوان بهمزة بعد الياء؛  قرأهما نافع(وقد ، ]182[)، غير أنها ال تهمز»مفعولة«

  .]183[)»مفعولة«بمعنى »فعيلة«أ اهللا الخلق أي اخترعه، فهي رألنه من ب
  : فَعل. 5

. »سهل وضخم«هذا الوزن أصل في الفاعل، فهو أحد أبنية الصفة المشبهة كقولنا 
، »قَتٌْل، وعـد، َأكْـلٌ  «: ، مثلالمتعدي الفعل الثالثيوهو أيضا أصل في مصادر 

: يعدل إلى هذا الوزن من الفاعل والمفعول على السواء، جاء في التفسير الكبيـر و
ورجـل  ... ماء سكْب أي مسكوب: والفاعل يسميان بالمصدر، كما يقالوالمفعول (

إنمـا هـو    -وزن المصدر-وسبب العدول إلى هذا الوزن  .عادل: ، أي]184[)عدٌل
عدول عن الوصف باسم المفعول المشـتق  وتكمن المبالغة في ال، ]185[لقصد المبالغة

من الحدث، إلى الوصف بالحدث نفسه، فيكون الموصوف هو نفس الحدث لكثـرة  
فكأن الموصوف صار في الحقيقة مخلوقـا مـن ذلـك    (ما يقع ذلك الحدث عليه، 

وإلـى  -» فَعـل «، وإذا عـدل إلـى   ]186[)الفعل، وذلك لكثرة تعاطيه واعتياده إياه
واالسـم إذا  (وي فيه المذكر والمؤنث، جاء في أدب الكاتب يست -المصدر عموما

كان واحده وجميعه سواء، وكذلك مذكره ومؤنثه، كـان بمعنـى   وصف بالمصدر 
  .]187[)المفعول أو بمعنى الفاعل

ويمكن أن يضاف أيضا القول بأن التعبير القرآني قد يخص بعض المفردات بوزن 
وسـيأتي  » حمـل  –حمل «و» كُرها –كَرها «يراتها بوزن آخر كقوله ظويخص ن
  .تفصيله

وشَروه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهم معدودة وكَـانُوا  � :فمثال ما جاء منه للمبالغة قوله تعالى
ينداهالز نم يهواآلية تحكي قصة ]13:الجن[في  »بخس« ، وجاء]20:يوسف[�ف ،

جديه في الجب، وبين السيارة فعبر صفقة عقدت بين وا -عليه السالم-بيع يوسف 
والبخس مصدر وضع موضع االسم، والمعنـى بـثمن   (عن هذه الصفقة بالبخس، 

أن الذين اشتروه هم : ، فإذا كان البخس بمعنى المفعول يكون المعنى]188[)مبخوس
ن مجرد بيعه بخس فضال عن كونهم أخذوه مقابـل  إالذين بخسوا يوسف حقه، إذ 

وهـو  : الـنقص ( -أيضـا –وا البائعين حقهم فيه، إذ البخس دراهم معدودة، وبخس
، فعبر عن هذا المعنى بالمصـدر  ]189[)منقوص: اسم المفعول، أي همصدر أريد ب

يوسف أن يبـاع،  مبالغة في جعل ذلك البيع هو البخس نفسه فال يستحق » البخس«
  . وال أن يباع بقليل الدراهم

، فيكـون  ]190[)ه بـاخس أي نـاقص  وقيل معنا: (وذكر الراغب معنى آخر، فقال
أن الذين وجدوه في الجب باعوه بثمن ناقص باخس، فهم الـذين بخسـوا   : المعنى

يوسف حقه ال الذين اشتروه منهم، وعدل إلى المصدر من الفاعل للمبالغـة فـي   
  . وصف ذلك البيع بالنقص والبخس

ـ  � :أيضـا قولـه تعـالى   فـي  » َأمنـاً «ومنه  يلْنَـا الْبعِإذْ جـةً ِللنَّـاسِ   وثَابتَ م
جعلناه مثابة للناس، فاجعلوه (، والمعنى ]55:النور[، وورد في ]125:البقرة[�وَأمناً

أمنا ال يتعدى فيه أحد على أحد، فمعناه أن اهللا أمر الناس أن يجعلوا ذلك الموضع 
ـ » أمنـا «: فقولـه  ،]191[)البيت محرما بحكم اهللاآمنا من الغارة والقتل، وكان  ل فَع

، وعدل إلى المصدر مبالغة فـي وصـف البيـت    ]192[)أي مَؤمناً(بمعنى مفعول، 
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لو كان رجـال وجـب   (باألمن، إذ جعله هو األمن نفسه فيأمن فيه كل شيء حتى 
  .]193[)عليه القصاص، فدخل الحرم ال يقتص منه

ا يسـجدوا  َألَّ� :وقد يراد بالمبالغة في مثل هذا البناء التعميم والشمول، فقوله تعالى
ِللَّه الَّذي يخْرِج الْخَبء فـي السـماوات والْـَأرضِ ويعلَـم مـا تُخْفُـون ومـا        

نُونلفعـدل إلـى   ]194[)فالخبء مصدر أريد به اسـم المفعـول  (، ]25:النمل[�تُع ،
غـة  فالعدول يدل على المبال ،]195[)ليتناول جميع أنواع األرزاق واألموال(المصدر 
  .]196[)اللفظة بعد هذا تعم كل خفي من األمور(وهذه 

، »كُرهـاً «و» كَرهـاً «لـ هاستعمال ،ومثال ما خُص في التعبير القرآني من أوزان
  فلماذا استعمل الوزنين؟ 

 .»مكْـره «، واسم المفعـول منـه   اسم مصدر من اإلكراه :»كَرهاً«ن إ: والجواب
. »مكـروه «، واسم المفعول منه »يكْره كُرهاً وكَراهةًكَرِه «مصدر من  :»كُرهاً«و

بالفتح في خمسة مواطن كلهـا فـي   » كَرهاً«والسياق فرق بين االثنين، فقد ورد 
ولَه َأسلَم من في السماوات والَْأرضِ طَوعاً � :سياق الطواعية واإلكراه، قال تعالى

وانتصب طوعا وكرها علـى الحـال   : (زمخشري، قال ال]83:آل عمران[�وكَرهاً
  .]197[)بمعنى طائعين ومكرهين

: ، أي]19:النسـاء [�يا َأيها الَّذين آمنُوا ال يحلُّ لَكُم َأن تَرِثُوا النِّساء كَرهـاً � :وقال
جد مـن  وِللَّه يس�: ، وقال]53:التوبة[�قُْل َأنْفقُوا طَوعاً َأو كَرهاً�: مكرهات، وقال

فَقَاَل لَها وِللَْأرضِ اْئتيا �: ، وقال]15:الرعد[�في السماوات والَْأرضِ طَوعاً وكَرهاً
في القرآن إال في هـذه المـواطن   » كَرهاً«يرد  ، ولم]11:فصلت[�طَوعاً َأو كَرهاً

  . الخمسة، وأنت ترى أنها خصت بمعنى اإلكراه
فجاء في ثالثة مواطن، وهي في سـياقها جـاءت بمعنـى     بالضم، �كُرهاً�وأما 

كُتب علَـيكُم الْقتَـاُل وهـو كُـره     � :المكروه، من الكراهة ال اإلكراه، قال تعالى
هـاً     �، وقال ]216:البقرة[�لَكُمكُر ـهُأم لَتْـهمـاناً حسِإح هياِلدبِو اننَا الِْأنْسيصوو

كُر تْهعضوفالقتال مكروه والحمل مكروه لمشقتهما]15:األحقاف[�هاًو ،.  
وعسى َأن تَكْرهـوا  �من الكراهة، بدليل قوله : �وهو كُره لَكُم�: (جاء في الكشاف

على وضع المصـدر موضـع الوصـف     ،ن يكون بمعنى الكراهةأثم إما ، �شَيئاً
وهو : الخبز بمعنى المخبوز، أيبمعنى مفعول، ك» فُعالً«وإما أن يكون ... مبالغة

  .]198[)مكروه لكم
قرأ السلمي بالفتح، (بالفتح بمعنى اإلكراه، قراءة السلمي، فقد » كَرهاً«ودليل كون 

، على أن يكون بمعنى المضموم، كالضعف »كتب عليكم القتال وهو كَره لكم«أي 
كـأنهم أكرهـوا   والضعف، ويجوز أن يكون بمعنى اإلكراه، على طريقة المجاز، 

  .]199[)عليه لشدة كراهتهم له، ومشقته عليهم
 »حمل«بكسر الحاء، فقد خص » حمل«و بفتح الحاء،» حمل«ومنه أيضا استعماله 
بكسر الحاء لكل شيء يحمـل  » لحم«خص الشجر، وعلى بما يحمل في البطن و

بطن أو علـى رأس  والحمل بالفتح ما كان في ال: (على الظهر والدابة، قال الرازي
يوم تَرونَها � :قال تعالى. ]200[)الشجر، والحمل بالكسر ما حمل على ظهر أو دابة

: ، وقـال ]2:الحـج [�تَذْهُل كُلُّ مرضعة عما َأرضعتْ وتَضع كُلُّ ذَات حمٍل حملَها
وُأوالتُ الَْأحمـاِل  �: ، وقـال ]189: األعـراف [ �فَلَما تَغَشَّاها حملَتْ حمالً خَفيفاً�

نلَهمح نعضي َأن نلُهوقال ،]4:الطالق[�َأج :�  هِنلَـيقُوا عٍل فََأنفمح ُأولَات ِإن كُنو
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ــن لَهمح نــع ضــى ي ــال ]6:الطــالق[ �حتَّ ــون �: وق ــالُه ثَالثُ صفو ــه وحملُ
لما يحمـل فـي   » حمل«اآليات جاءت مفردة  ، ففي كل هذه]15:األحقاف[�شَهراً

  . البطن من جنين، وقد خص بهذا المعنى، ولم ترد في غيره قط
: ، وقال]72:يوسف[�قَالُوا نَفْقد صواع الْملك وِلمن جاء بِه حمُل بعيرٍ� :وقال تعالى

� نْهْل ممحا ال يهلمثْقَلَةٌ ِإلَى حم عتَد ِإنوءوقال]18:فاطر[�شَي ، :�   يـهف ينخَاِلـد
بالكسر إال فـي  » حمل«لم ترد مفردة و، ]101:طـه[�وساء لَهم يوم الْقيامة حمالً

   .هذه المواطن الثالثة، وكلها بمعنى ما يحمله اإلنسان على ظهره أو على دابة
   :»مفعول«عنى بم» فَعل«فهذا حصر لكل ما ورد في القرآن على .. وبعد
، 32:، الكهـف 9:، الفتح11:، النحل37:، إبراهيم4:، الرعد141:األنعام[: �زرع�

والـزرع فـي األصـل مصـدر، وعبـر بـه عـن        (، ]21:، الزمر27:السجدة
ورد [�الحـرث �. بمعنى المفعول ،]202[)مهدودة(] 90:مريم[�هداً� .]201[)المزروع

، 95، 94:المائدة[�صيد�]. 72:ون، المؤمن94:الكهف[ �خرجا�. ]203[]مرة» 13«
 �كنـز �]. 142:األنعـام [ �فرشـا �. ]204[]مـرة » 28«ورد [ �عبد�]. 96، 96
، 12:الرحمن[ �عصف�، ]30:محمد[ �لحن�. ]8:، الفرقان82:، الكهف12:هود[

، 29:، مـريم 110:، المائـدة 46:آل عمران[ �المهد�، ]27:الحج[ �فج�، ]5:الفيل
، 12:النمـل [ �جيبـك �. ]205[]مـرة » 49«ورد [ �وعد�، ]10:، الزخرف53:طه

  .أي مركوب] 42:األنفال[ �الركب�، ]32:القصص
  .. فعل. 6

من األوزان التي تختص باسم المفعول، فإذا عدل من مفعول الذي يفيد الوصـفية  
كالذِّبح والطِّحن، (، تحول اسم المفعول من الوصفية إلى اإلسمية والحدوث إلى فعل
ف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع؛ ألن حكمه حكم األسماء ويستوي في الوص

ال يعمل (يحول إلى االسمية أن الوصف به » فعل«، ودليل كون ]206[)غير الصفات
مـررت  : اسم المفعول من فعل وفَعل وفعيل كذبح وقبض وقتيل، فال يقـال كعمل 

  .]207[)برجل كحيل عينه
وفَـدينَاه بِـذبحٍ   � :قولـه تعـالى  : ى اإلسـمية فتحول إل» فعل«مثال ما جاء على 

، أي الشـاة  ]208[)سم لما يذبحاالذبح (، جاء في المحكم أن ]107:الصافات[�عظيمٍ
المعدة للذبح تسمى ذبح وإن لم تذبح بعد، إذ هو اسم خاص بهـا وال يـدل علـى    

بح هو ما من شأنه الذِّ: (وهو الذَّبح؛ ولذلك قال أبو حيانإرادة الفعل : الوصفية، أي
الذبح : (وفرق الخطابي بن مكسور الذال ومفتوحها تفريقا لطيفا فقال. ]209[)أن يذبح

  .]210[)بالكسر، ما يذبح من األضاحي وغيرها من الحيوان، وبالفتح الفعل نفسه
 وقَـالُوا هـذه َأنْعـام وحـرثٌ حجـر ال يطْعمهـا ِإلَّـا مـن        � :ومنه قوله تعالى

ل بمعنى «(جاء على » حجر«، فقوله ]138:األنعام[�نَشَاءعحكمـه  ... »مفعول«ف
حكم األسماء غير الصفات، وأصل الحجر المنع، وسمي العقل حجرا لمنعه عـن  

بمعنـى  » حجـر «فهـو  . ]211[)القبائح، وفالن في حجر القاضي أي فـي منعـه  
أصله المصدر، لذلك (، أي حرام أو محرم، اسم لهذه األنعام الخاصة، و»محجور«

  .]212[)وقع صفة ألنعام وحرث حجر
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: ، جاء في الكشـاف ]34:القصص[�فََأرسلْه معي رِدءاً يصدقُني� :ومنه أيضا قوله
يقـال ردأت الحـائط أردؤه إذا   ... يستعان به، فعل بمعنى مفعولما اسم : الردء(

  .]213[)دعمته بخشب أو غيره لئال يسقط
دل على المفعول، وقد تحولت من الوصفية إلى االسـمية، وللتنبيـه   فهذه مفردات ت

وتدل على الوصفية، قـال الـدكتور   » فعل«قد تجيء بعض المفردات على : أقول
رجـل  : شيء بِدع، أي مبتدع، وقـولهم : ومن الصفات قولهم: (فاضل السامرائي

ـ � :وعليه فقوله تعالى. ]214[)نكْل، الذي ينكل به أعداؤه قُْل م    ـنعاً ما كُنْـتُ بِـد
مفعـول ويـدل   : ، من هذا الباب، فبدع هنا بمعنى مبتدع، أي]9:األحقاف[�الرسِل

  . االسميةال على الوصفية 
  . التفريق بين المعاني» فعل«ومن دالالت العدول إلى * 

قَـاَل هـذه نَاقَـةٌ لَهـا شـرب ولَكُـم شـرب يـومٍ         � :من ذلك قولـه تعـالى  
عب«فقوله ] 28:، القمر155:الشعراء[�لُومٍمرب«بالكسر يقابله » شبالضـم،  » شُر

، ]55-54:الواقعـة [�فَشَارِبون شُرب الْهِيمِ* فَشَارِبون علَيه من الْحميمِ �في قوله 
يخْـرج مـن بطُونهـا شَـراب مخْتَلـفٌ      �كمـا فـي قولـه    » شـراب «ويقابله 
انُهب«، وكذلك ]69:نحلال[�َألْوفما الفرق بينها؟ والجواب هو»الشَر ، :  
النصيب من المـاء، نحـو   : برالشِّ: (بالكسر، قال عنه الزمخشري» الشرب«أما 

، فلو تخيلنا جماعة من النـاس فـي   ]215[)السقي والقيت، للحظ من السقي والقوت
دح ماء، فيعطـى  مكان ما، وليس معهم إال ماء قليل، فيقسمونه بينهم لكل شخص ق

  .هذا شربك، أي نصيبك وحظك من الماء: كل واحد منهم القدح، ويقال له
، أي مصدر الفعـل شـرب يشـرب،    ]216[)المصدر: بضم الشين(» الشُرب«وأما 

لقومـه إن للناقـة   قال  �والفرق بين اآلية األولى واآلية الثانية أن النبي صالحا 
قوم من الشرب، وهو اليـوم اآلخـر،   نصيبا من الشرب وهو يوم، يقابله نصيب ال

فقسم بينهم وقت الشرب ونصيب كل واحد منهما، فأراد السياق التنبيه على الحـظ  
أما فـي اآليـة   . والنصيب من الماء، ولم يرد الحدوث والمصدر الذي هو الشُرب

، فقصد الحدوث والفعل مراد مراعـى، إذ أراد أن  �فَشَارِبون شُرب الْهِيمِ�الثانية 
شربون من الحميم، ويكون شربهم بشـغف وكثـرة،   يخبر عن أهل النار بأنهم سي

حتى شبه شربهم بشرب الجمال العطشى، فالحظ السياق الحدث والحدوث والفعـل  
  . »الشُرب«عبر بالمصدر الذي هو ف

ألن المفعول يسـمى  (أي المشروب؛ » مفعول«ى نبمع» فَعال«وأما الشراب، فهو 
» فَعال«، وهذا الوزن ]217[)مشروب شراب، وللمكتوب كتاببالمصدر، كما قالوا لل

اسما لمـا يشـرب، كالطعـام لـم     (يحول الوصف إلى االسمية، فيكون الشراب 
  .]218[)يطعم
، أي الجماعة الذين يجلسـون  ]219[)جماعة الشُّراب: بنصب الشين(» الشَّرب«وأما 

  . ب، فيسمون الشَّربوشرملل
اسـم  : رب للنصيب، والشُّرب للمصدر، والشـراب الشِّ: فصار حاصل المعنى أن

  . للمشرب، والشَّرب الجماعة الذين يشربون
ال يسمعون فيها لَغْـواً وال  � :، قال تعالى»قوال«و» قيال«ومنه أيضا التفريق بين 

قَـوالً   ومن َأحسن� :، وقال أيضا]26-25:الواقعة[�ِإلَّا قيالً سالماً سالماً* تَْأثيماً 
ا ِإلَى اللَّهعد نممصدر الفعل، قال يقول وهـو األصـل،   : ، فالقول]33:فصلت[�م
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، فالقال والقيل »قيال«لمعنى يكمن في لفظ » قيل«إلى » مقول«ويعدل من المفعول 
، جـاء فـي   ]220[إن القال في االبتداء والقيل بالكسر الجواب: اسمان للقول، وقيل

اسم مـأخوذ   -أي قيل-والظاهر أنه ... مصدر: اسم، والقول :قيل: (لتفسير الكبير
بديعا وهذا مذهبا » قيل«معنى وقد ذهب اإلمام الرازي في . ]221[)من فعل هو قال

إن القيل اسم لقول لم يعلم قائله، أي مستعمل في إرادة التنبيه علـى  : ]222[ملخصه
بع اسـتعمال القـرآن   ذات القول دون النظر إلى خصوص قائله وتعيينه، والذي يتت

هذا القول بقائل دون لهذه المفردة يرى ذلك ملحوظا مراعى، وهو عدم اختصاص 
وقيله يـا رب ِإن هـُؤالء قَـوم ال    � :وربما يعترض معترض بقوله تعالى. قائل

نُونْؤمويعلم قيـل  أي يعلم اهللا الساعة  �، بأن الضمير للرسول ]88:الزخرف[�ي
: األول: والجواب من وجهـين .  يكون القيل اسما لقول لم يعلم قائله، فال�محمد 

العلم بالقائل في األصل ال ينافي جـواز   اسم مأخوذ من عدم» قيل«أن القول بأن 
وهو الجواب الـدقيق،  : والثاني. قائله على غير ما وضع له استعماله في قول علم

ر المجهول عند الكوفيين، وهو وكالضمي» هبر«ضمير كما في » قيله«أن الهاء في 
فَِإنَّها ال تَعمى الَْأبصار ولَكن تَعمـى  � :ضمير الشأن عند البصريين، كقوله تعالى

، فالهاء غير عائد إلـى المـذكور غيـر أن    ]46:الحج[�الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
لظاهر في هـذه  واالكوفيين جعلوه لغير معلوم، والبصريين جعلوه ضمير القصة، 

معنى عبارتهم في تفسـير  يكون قول الكوفيين، وعلى هذا  -عند الرازي–المسألة 
وهو عـدم  –ومما يؤكد هذا المعنى  .بلغ غاية علم اهللا تعالى قيل القائل منهم: اآلية

ـ * ال يسمعون فيها لَغْواً وال تَْأثيماً � :قوله تعالى -إرادة قائل بعينه يالً سالماً ِإلَّا ق
لعدم اختصاص هذا القول بقائـل دون  » قيال«، فاستعمل ]26-25:الواقعة[�سالماً

 :قائل، فيسمع هذا القول دائما من المالئكة والناس والخدم وغيرهم، وكذلك قولـه 
 ، فكل من قام ليال يكون قوله]6:المزمل[�ِإن نَاشَئةَ اللَّيِل هي َأشَد وطْئاً وَأقْوم قيالً�

 :وقولـه . وال يختص ذلك بأحد دون أحد فاألمر عـام قوال قويما ونهجه مستقيما 
ففي اآلية نفي مفهوم مـن االسـتفهام،   ، ]122:النساء[�ومن َأصدقُ من اللَّه قيالً�

هنا منفي عن » القيل«من اهللا تعالى فليس والمعنى ليس هناك أحد قط قيله أصدق 
  .ل أحد من الخلق واهللا وحده أصدق قوالأحد دون أحد بل هو منفي عن ك

 :فـي قولـه تعـالى   » مقيال«هي أنه قد يرد على ذهن القارئ أن : بقيت مالحظة
، هو اسم مفعـول  ]24:الفرقان[�َأصحاب الْجنَّة يومِئذ خَير مستَقَراً وَأحسن مقيالً�

، فينبه »مقيال«ورة فصارت لسكون الواو وقبلها ياء مكس أعّل» مقْيول«من القول 
بسكون القاف » مقْيٌل«وأصلها » مفعل«في اآلية اسم مكان على وزن » مقيال«بأن 

المقيل المكان الذي يأوون لالسترواح إلـى  (و» مقيال«ت فصارت علّأوكسر الياء ف
  .، أي مكان قيلولتهم]223[)أزواجهم والتمتع بمغازلتهن

  . التوسع في المعنى» فعل«ومن دالالت العدول إلى * 
، فقوله ]2-1:البلد[�وَأنْتَ حلٌّ بِهذَا الْبلَد* ال ُأقْسم بِهذَا الْبلَد � :من ذلك قوله تعالى

عدة معـان فـي آن   » حل«جمع بالعدول إلى كلمة (وقد » فعل«جاء على » حل«
  .]224[)تحتمل معاني عدة» حل«واحد كلها مرادة مطلوبة، ذلك أن كلمة 

والمقصود تعظيم . ]225[تأتي بمعنى الحال والمقيم أي اسم فاعل» حل«كلمة  نإ .1
حاّل فيه مقيم، أو هو للمسـتقبل   �به، فهو  �البلد المقسم به لتشرفه بحلول النبي 

  .ويقيم بعد الفتحأي سيحل به 
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وأنت مستَحلٌّ بهذا : وتأتي بمعنى اسم المفعول، فعل بمعنى مفعول، والمقصود .2
يعني ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلـد  (لمعنى البلد، وا

تسـتحل حرمتـك ويؤذيـك    (، أي ]226[)الحرمالحرام، كما يستحل الصيد في غير 
 .]227[)الكفار

فـي  أنت حالل يجوز لك (وتأتي بمعنى الحالل ضد الحرام، فيكون المقصود  .3
 .]228[)هذا البلد ما شئت من قتلك الكفار وغير ذلك

متحـرج  بهذا البلد مما يقترفه أهله من المـآثم  » حل«وأنت (ن المعنى إوقيل  .4
المعاني كلها مـرادة  وهذه . (أنت في حل من هذا األمر: ، كما يقال]229[)بريء منه

حال بهذا البلد الكريم يبلغ رسالة ربه، متحرج من آثامهم بـريء   �مطلوبة فهو 
أريد قتله في حين حلوله به وتبليغ دعوة من أفعال الجاهلية، وقد استحلت حرمته و

ربه، وأنه حل لهذا الرسول أن يقتل ويأسر في هذا البلد يوم الفـتح مـا ال يحـل    
  .]230[)لغيره

  : »مفعول«بمعنى » فعل«لمفردات التي جاءت في القرآن على لوهذا حصر 
: عنكبـوت ، ال43: ، سبأ4: ، الفرقان12، 11:النور: [�اإلفك�، ]74:مريم[�رِْئياً�

، 5، 5: ، المائدة93: آل عمران[ �حل�]. 11:، األحقاف151، 86: ، الصافات17
: األنعـام : [�وزر�، ]65: ، الحجـر 81: هـود [ �قطع�]. 2:، البلد10: الممتحنة

]. 2: ، الشرح28: ، النجم7: ، الزمر18: ، فاطر100: ، طه15: ، اإلسراء164
ورد [�الجن�، ]44:الطور[ �اكسف�]. 18: ، فاطر101: ، طه72:يوسف[ �حمل�
 �دفء�، ]45:الحـج [ �بئر�. ]232[]مرات» 10«وردت [�الجِنّة�. ]231[]مرة» 22«
  ].44:ص[ �ضغثا�، ]5:النحل[

  : فُعل وفَعل. 8، 7
فتفيد تحول الوصف إلى االسمية تارة، وتفيد صيغتان يعدل إليهما من اسم المفعول 

امرأة : المبالغة تارة أخرى، ويستوي في هاتين الصيغتين المذكر والمؤنث، يقولون
بسـكون العـين وأفـاد    » فُعل«ومما جاء على . ]233[منكرةامرأة نُكْر ولم يقولوا 

، ]36:يوسف[�ْأسي خُبزاًِإنِّي َأراني َأحمُل فَوقَ ر� :التحول إلى االسمية قوله تعالى
 .]234[)فُعل بمعنى مفعول، خبز بمعنى مخبـوز (فالخبز اسم للخبز المعروف، وهو 

فُعل : سؤلك: (، فقوله]36:طـه[�قَاَل قَد ُأوتيتَ سْؤلَك يا موسى�ومثله قوله تعالى 
، ومما جـاء علـى   ]235[)المخبوز والمأكولبمعنى مفعول، كالخبز واألكل بمعنى 

كُتب علَيكُم الْقتَاُل وهـو كُـره   � :وهو مصدر بمعنى الوصف قوله تعالى» فُعل«
ه«، فقوله ]15، 15: ، األحقاف216:البقرة[�لَكُمجـاء علـى أنـه مصـدر،     » كُر

وأعطى معنى الوصف، وإنما عدل إلى وضع المصدر موضع الوصف الذي هـو  
  .]236[المفعول أي مكروه مبالغة

 :فـي قولـه تعـالى   » سدالقُ«وأفاد االسمية، لفظ  بضمتين »فُعل«لى ومما جاء ع
: ، فالقـدس ]102: ، النحـل 110: ، المائدة53، 87:البقرة[�وَأيدنَاه بِروحِ الْقُدسِ�
وأصل القدس الطهـارة ومنـه القـدوس، واألرض     -عليه السالم–نعت جبريل (

ـ فهو بمعنى المفعول إذ ع. ]237[)المقدسة المطهرة الـروح  : روح القـدس (نى بـ
، 107، 102: ، الكهـف 158: آل عمـران [كما في  �النُزل�، ومثله ]238[)المقدسة
ما : والنزل: (جاء في كتاب العين]. 93، 56: ، الواقعة32: ، فصلت62: الصافات
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الذي . ]240[اُألكُل هفالنزل اسم ال وصف ومثل. ]239[)يهيء للقوم والضيف إذا نزلوا
، 33: ، الكهف25: ، إبراهيم35، 4: ، الرعد141: ، األنعام265: رةالبق[ورد في 

فهو اسم لما يؤكل وال يدل على الوصف أو الحدوث، خالفا لما جـاء  ]. 16: سبأ
، إذ لـوحظ فيـه أكـل    ]5:الفيـل [�فَجعلَهم كَعصف مْأكُوٍل�على الصيغة القياسية 

في السياق؛ ولـذلك اسـتعمل   الحيوانات للعصف وهو التبن واألوراق، فهو مراد 
  . الذي يدل على الحدث والحدوث» مفعول«مأكول 

، جاء ]43:، المعارج3:المائدة[�وما ذُبِح علَى النُّصبِ� :ومما جاء اسما قوله تعالى
واحـده نصـاب    ا جمـع مإبضمتين وضم فسكون، : صبالنُّ: (في تفسير القاسمي

مـا نصـب   والنصب كل ... أعناقككتب وكتاب، أو مفرد جمعه أنصاب كعنق و
وأيضا دل على االسمية . ]241[)وجعل علما، وكل ما نصب فعبد من دون اهللا تعالى

  ]. 27:، السجدة8:الكهف[�الجرز�، و]109:التوبة[�الجرف�
لَقيـا  � :بمعنى مفعول، وأفاد مبالغته، قوله تعـالى » فُعل وفُعل«وأما ما جاء على 
قَاَل �] 74:الكهف[�َأقَتَلْتَ نَفْساً زكيةً بِغَيرِ نَفْسٍ لَقَد جِْئتَ شَيئاً نُكْراًغُالماً فَقَتَلَه قَاَل 

، ]87:الكهـف [�َأما من ظَلَم فَسوفَ نُعذِّبه ثُم يرد ِإلَى ربه فَيعذِّبـه عـذَاباً نُكْـراً   
�ا عنَاهذَّبعيداً واباً شَدسا حنَاهباساً ]. 8:الطالق[�ذَاباً نُكْراًفَحفـي اآليـات   : فَنُكْـر

  . ]242[)أي منكر... وصف يفيد المبالغة(الثالث بسكون الكاف 
والشـيء  (، ]6:القمـر (�يوم يدع الداعِ ِإلَى شَيء نُكُرٍ� :فقوله تعالى» فُعل«وعلى 
يـر قـط    الشديد الفضيع، وأصله من اإلنكار، أي هو منكـور؛ ألنـه لـم   : النكر
، إذ هذا الوزن أساسا موضوع لمبالغة اسـم  »منكر«، وهو أبلغ من قوله ]243[)مثله

بالضـم والسـكون أو   » نُكْر ونُكُـر «، وأهل التفسير متفقون على أن ]244[المفعول
وبما أنها لغتان، وال فرق في المعنـى، فقـد    .]245[)لغات في معنى واحد(بضمتين 

اآليات في كل سـورة، ففـي الكهـف جـاءت      استعمل التعبير ما يناسب فواصل
، �لَن تَستَطيع معي صـبراً ... نُكْراًشَيئاً ... لَقَد جِْئتَ شَيئاً ِإمراً�: الفواصل كاآلتي

وفـي سـورة   . �يسـراً ... جزاء الْحسنَى... عذَاباً نُكْراً... َأن تَتَّخذَ فيهِم حسناً�و
، أمـا  �قَد َأنْزَل اللَّه ِإلَـيكُم ذكْـراً  ... عذَاباً نُكْراً... لَه ُأخْرى فَستُرضع�: الطالق

محرك الوسط بالضم، فـالمالحظ أن فواصـل   » نُكُر«سورة القمر التي جاء فيها 
... مسـتَمر ... الْقَمـر �: محرك الوسط، فحصـلت المناسـبة   -أو أغلبها–آياتها 
رتَقسم ...رجدزم.. .نُكُر... النُّذُر ...رنْتَشفاستعمل كل لفظ مع مـا يتناسـب   �م ،

  .وفواصل كل سورة
  .. فَعل. 9

. ]246[بفتح الفاء والعين، من الصيغ التي تكون للفاعل صفة مشبهة كحسن وبطـل 
، ويستوي فيها ]247[للمفعول كالقنص بمعنى مقنوص والسلب بمعنى مسلوبوتكون 

هـذه  : ناقة سلب، وبعير سلب، وتقـول : والجمع، تقول المذكر والمؤنث والواحد
  :وللعدول إليها من اسم المفعول دالالت أهمها. ]248[ولدي وهؤالء ولدي

 ،]10:طــه [�آتيكُم منْهـا بِقَـبسٍ  � :تحول الوصف إلى االسمية، كقوله تعالى. أ
النار : والقبس: (، قال الرازي]7: النمل [�سآتيكُم منْها بِخَبرٍ َأو آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ�

، ]250[)فعل بمعنى مفعول وهو المراد بالشهاب(فهو . ]249[)المقتبسة في رأس العود
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المقبسة لمـا يقتـبس فيـه مـن سـعفة      : ومنه قيل(يقتبس من النار فهو اسم لما 
  . ]251[)ونحوها

مـا  (هو الثمـر وهـو   : ، الجنى]54:الرحمن[�وجنَى الْجنَّتَينِ دانٍ� :وكقوله تعالى
  .]253[)اسم بمعنى مجني: والجنى: (، قال البيضاوي]252[)يجتنى من أشجارها

فـي  » مـددا «وقد تأتي بعض المفردات على هذه الصيغة، وهي تفيد الوصفية كـ
د كَلمـاتُ  قُْل لَو كَان الْبحر مداداً ِلكَلمات ربي لَنَفد الْبحر قَبَل َأن تَنْفَ� :قوله تعالى

هو ما يمـد بـه الشـيء أي    : المدد(، فـ]109:الكهف[�ربي ولَو جِْئنَا بِمثْله مدداً
فالمدد في هذا السياق يفيد الوصفية والحدوث خالفا لما يـراه اإلمـام   . ]254[)يكثر

وذلك ألن ما جاء في . ]255[)ة من الحبرالمدد اسم لما تمد به الدوار(الرازي من أن 
، فعال وهذا البنـاء يفيـد تحـول    »مدادا«، قوله �لَو كَان الْبحر مداداً�ل اآلية أو

: الوصف إلى االسمية والمقصود منه هنا الحبر، الذي تمد به الدواة، قال اآللوسي
لما تمد بـه   فهو في األصل اسم لكل ما يمد به الشيء واختص في العر: مدادا(

كان المداد هنا الحبر والمدد في آخر اآلية الحبر، فلماذا فلو . ]256[)الدواة من الحبر
لو كان : فيكون الجواب أن المعنى ؟»مددا«عدل عن ذكر مداد مرة أخرى بل ذكر 

كلمات اهللا لنفد البحـر قبـل أن تنفـد    حبرا تمد به الدواة لكتابة : البحر مدادا، أي
هنا ملحـوظ فيـه   » مددا«، فـ�مدداً ولَو جِْئنَا بِمثْله�الكلمات، وتمم المعنى بقوله 

مدادا، ولهذا المعنى إولو مددنا البحر بمثله : الوصفية من معنى اإلمداد والتزيد، أي
ونصبه علـى  ... عونا وزيادة؛ ألن مجموع المتناهين متناه: (فسره اآللوسي بقوله
  .]257[)عن األمداد» مددا«مدادا، وناب إولو أمددنا بمثله : المصدر، على معنى

 �وزر�، ]98:األنبيـاء [�حصـب �: ومن المفردات التي جاءت علـى االسـمية  
» 32«ورد [ �ولـد �]. 5:المسـد [ �مسد�]. 27، 9:الجن[ �رصدا�، ]11:القيامة[

  .]258[]مرة
ويرسَل علَيها � :كقوله تعالى. ]259[وتدل هذه الصيغة على مبالغة اسم المفعول. ب

 اءمالس ناناً مبسلَقاًحيداً زعص بِحمصدر أريد به : زلقا: (، فقوله]40:الكهف[�فَتُص
أرض ملساء يزلق عليها الستئصال ما عليهـا مـن البنـاء    : المفعول مبالغة، أي

ة وذلـك  قفهي بمعنى مزلوق عليها فعدل إلى وصفها بالمزل. ]260[)والشجر والنبات
ه، لكن لما كان ذلـك فيمـا ال   أصل معنى الزلق الزلل في المشي ِلوحٍل ونحو(أن 

يكون فيه نبت ونحوه يمنع منه تجوز به أو كنى عنه وعبر بالمصدر عن المزلقـة  
وورد ] 103:التوبة[�ِإن صالتَك سكَن� :كقوله تعالى» السكَن«ومثله . ]261[)مبالغة
، فهي مسكون إليها، ولشدة ما يحصل لهم من السكون ]80:، النحل96:األنعام[في 

ـ «السـكن  (إذ الدالة على المبالغة » فَعَل«بسببها عدل إلى صيغة  بمعنـى   »لفَع
  .]262[)، وهو ما يسكن إليه وينقطع إليه من بيت وإلف»مفعول«
وتفيـد  » فَعل«إلى أن بعض المفردات تأتي على  -رحمه اهللا–ذهب اآللوسي . ج

، ]1:الفلـق [�الْفَلَـق  قُْل َأعوذُ بِـرب � :الثبوت بوصفها صفة مشبهة كقوله تعالى
. ]263[)الصبح؛ ألن الليل يفلق عنه ويفرق، فَعل بمعنى مفعـول : الفلق والفرق(فـ

ـ : الفلق: (قال اآللوسي بمعنـى  » قصـص «فَعل بمعنى مفعول صفة مشبهة، كـ
، 62:آل عمـران [الوارد فـي   �القصص�، وعليه فيكون لفظ ]264[)»مقصوص«

، مفردا ال جمـع  ]27، 9:، الكهف25:ص، القص111، 3:، يوسف176:األعراف
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، ]265[)فَعل بمعنى مفعـول، كـالقنص والسـلب   ... االقتصاص: (قصة، بل بمعنى
داللة على الثبوت والصـفة المشـبهة بحسـب قـول     لوعدل إليه من مقصوص ل

  . اآللوسي
ومن دالالت هذه الصيغة التوسع في المعنى بما تحمله بعض المفـردات مـن   . د

  : ودالالته متعددة منها» فَعل«، فهو ]2:اإلخالص[ �الصمد�ظ معان متعددة كلف
فَعل بمعنى مفعـول  (السيد الذي يلْجأ إليه عند الشدائد والحوائج، فهو : الصمد .1

 .]266[)من صمد إليه إذا قصده، وهو السيد المصمود إليه في الحوائج
هـو هنـا   ف. ]267[)السيد الذي تكامل سؤدده وشرفه وعظمته وحكمته: (الصمد .2

 .صفة مشبهة كالحسن والبطل
لـم  الـذي  : (، أي]268[)هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد: (الصمد .3

 .]269[)يخرج منه شيء ولم يلد ولم يولد
 .]270[)هو الذي ال جوف له وال يأكل الطعام: (الصمد .4
ـ   : الذي ليس فوقه أحد، أي: الصمد .5 د المتعالي الذي له العلـو والرفعـة والمج

 .]271[والقهر
 . ، وهو هنا صفة مشبهة أيضا]272[السيد العظيم: الصمد .6
ألنه ليس إالّ محتاجاً إليه، وإذا لم يكن إالّ محتاجاً إليـه فهـو   (الغني؛ : الصمد .7

 .]273[)غني
فَعـل بمعنـى اسـم    : ، أي]274[)الدائم الباقي الذي لم يزل وال يـزال : (الصمد .8

  .الفاعل
  ... فَعل. 10

، ومـن  »يقظ«و» حذر«وكسر العين، من صيغ مبالغة اسم الفاعل، كـ بفتح الفاء
  .]275[»أسف«و» فرح«صيغ الصفة المشبهة به كـ

: قليال، جاء في تاج العروس» مفعول«وقد جاءت مفردات في كالم العرب بمعنى 
، وجاء في التنزيل ثـالث مفـردات،    ]276[)جدع فَعل بمعنى مفعول: قال الوزير(

وخَـر موسـى   � :قولـه تعـالى  : جاءت بمعنـى الوصـف، وهمـا    اثنتان منها
: يقـال (، ]277[)مغشيا عليه من هول مـا رآه (سقط : ، أي]143:األعراف[�صعقاً

، وفسـره اآللوسـي بمعنـى    ]288[)صعق الرجل فهو صعق وصعق فهو مصعوق
  .]279[)أي صاعقا وصائحا من الصعقة: (الفاعل، فقال

الطَّيب يخْرج نَباتُـه بِـِإذْنِ ربـه والَّـذي خَبـثَ ال يخْـرج ِإلَّـا        والْبلَد � :وقوله
عسر أو قليـل  : فقالوا» نكدا«، ذكر أغلب أهل التفسير معنى ]58:األعراف[�نَكداً
  . ]280[تافه

منكود، وقد ورد في بعض المصـادر مـا   : والذي أراده أن فيه معنى المفعول أي
، وردد أهل اللغة وبعض أهل التفسير ]281[)مشؤوم(ى، إذ فسروه بـا المعنذيؤيد ه

  : عند ذكر هذه المفردة البيت اآلتي
  ]282[ال خير في المنكود والناكد*** وأعط ما أعطيته طيبا 

  .، وإن لم يصرحوا به»نكدا«مما يوحي بأنهم يستشعرون معنى المفعول في قوله 
 :أريد به اسم المفعول، وهي قولـه تعـالى  أما المفردة الثالثة، فقد جاءت مصدرا 

مكذوب فيـه،  : أي: (»دم كذب«، فـ]18:يوسف[�وجاءوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ�
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إال أنه وصف بالمصدر على تقـدير دم ذي كـذب، ولكنـه جعـل نفسـه كـذبا       
  .]283[)للمبالغة

  
  ... فُعلَة. 11

» مفعـول «مـن صـيغة   هـا  إليبضم الفاء وسكون العين، من الصيغ التي يعدل 
  : القياسية، ولها دالالت في التعبير القرآني، منها

أي أن المفردة إذا عدل بها إلى فعلة تحولت داللتها مـن  : الداللة على االسمية. أ
 �وال تَجعلُـوا اللَّـه عرضـةً ِلَأيمـانكُم    � :الوصفية إلى االسمية، كقولـه تعـالى  

ـ ]224:البقرة[ ة مـن معروضـة أي بمعنـى المفعـول، قـال      ، فالعرضة معدول
فعلة بمعنى مفعول، كالقبضة والغرفة، وهـي اسـم مـا    : ةوالعرض: (الزمخشري

تعرضه دون الشيء من عرض العود على اإلناء فيعترض دونه ويصير حـاجزا  
 �نسـخة �، وهي اسم لما يتقرب به، و]99:التوبة[�بةرالقُ�ومثلها . ]284[)ومانعا منه

، 74:الفرقـان [�قـرة �، و]285[)النسخة فعلة بمعنـى مفعـول  (و ،]154:األعراف[
ــص ــجدة، ال9:القص ــنة�، و]17:س ــرة» 14«وردت [ �س ــة�، و]286[]م  �جنّ

  ]. 2:، المنافقون16:المجادلة[
ِإلَّا منِ اغْتَـرفَ غُرفَـةً   � :من ذلك قوله تعالى.. الداللة على التقليل، والمقدار. ب
هدالشيء القليل الذي يحصـل فـي   : الغرفة بالضم: (رازي، قال ال]249:البقرة[�بِي
فهـي عنـدهم   . ]288[)بالضم بمعنى المغروف: (وهي عند الزمخشري. ]287[)الكف

قلة الشيء المغترف، والسياق يـدل علـى   : تفيد التقليل، أيعلى معنى المفعول و
ذلك، إذ منع الجيش من شرب الماء إال غرفة من ماء قليل، ويرى صـاحب درة  

بفتح الفاء كناية عن المرة الواحدة، وبكسرها : فعلة(: واص أنها تفيد القَدر، قالالغ
، ثم مثل للمضمومة الفاء بالغرفـة،  ]289[)كناية عن الهيئة، وبضمها كناية عن القدر
وقد يفيد الداللة على القـدر كالغرفـة،   : (وبه أخذ الدكتور فاضل السامرائي، قال

وقد حملها الطبـري علـى   . ]290[...)اء وكالخطوةمن الم وهي مقدار ملئ الراحة
، ومثــل الغرفــة ]291[)اســم، والغَرفــة المصــدر: الغرفــة: (االســمية، قــال

  .]292[]مرة» 12«ورد [ �نطفة�، و]5:الحج[�مضغة�
ة للذي بعنة للذي يلعن كثيرا، والسالداللة على المبالغة، مبالغة اسم المفعول كاللُ. ج

بتحريك العـين مثـل   » فُعلة«قالبها في مبالغة اسم الفاعل على ، وي]293[يسب كثيرا
، وممـا  ]294[صرعة الذي يصرع الناس كثيرا، ولُعنة وهو الذي يلعن الناس كثيرا

ِإن ِإبـراهيم كَـان   � :جاء في التعبيـر القرآنـي بهـذا المعنـى قولـه تعـالى      
وصفه اهللا تعالى بأنـه أمـة    ، فقد]295[]مرة 45[» أمة« ت، ورد]120:النحل[�ُأمةً

أمة فعلة بمعنى مفعول، كالرحلة والبغية، فاألمة هو الذي (أن بوحده مبالغة، علما 
من أمه إذا قصده أو اقتدى به، فإن الناس كـانوا  (وأصل معنى أمة . ]296[)يؤتم به

 �ِإنِّـي جاعلُـك ِللنَّـاسِ ِإمامـاً    �يقصدونه ويقتـدون بسـيرته، كقولـه تعـالى     
فهو موصوف بأمة على المبالغـة لكثـرة مـا يـأتم بـه      . ]297[...)]124:البقرة[

  .الموحدون
  ... فعلة. 12

لـة بمعنـى   عفكل ما جاء على (بكسر الفاء وسكون العين، جاء في كتاب الكليات 
ما جاء على فعلة بكسر الفاء، ال يكون  ومفهوم كالمه أن. ]298[)مفعول، فهو بالضم
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بكسـر  » فعلـة «الحق أنه ورد في القرآن الكريم مفردات على بمعنى المفعول، و
وآتُـوا النِّسـاء صـدقَاتهِن    � :وهي تدل علـى المفعـول، كقولـه تعـالى     ،الفاء
بأنها بمعنى مفعول، فأعربها » فعلة«كما جاء في الكشاف ، ونحلة ]4:النساء[�نحلَةً
ص مـن الزمخشـري علـى    ، فهذا ن]299[)أي منحولة معطاة: حال من الصدقات(

  . مجيء فعلة بمعنى مفعول، مما يرد قول الكفوي
والمفردات التي وردت على فعلة في القرآن بمعنى مفعول تـدل علـى االسـمية    

ن الواو مـن  ع، فهي واحدة الديات، والهاء عوض ]92:النساء[ �الدية�كـ فحسب
يعطـى لـولي   ية وهـي اسـم لمـا    دوديت القتيل أديه دية، أعطيت ديته، فهي وِ

فهي بمعنى الشـريعة، فعيلـة بمعنـى    ] 48:المائدة[�شرعة�ومثلها . ]300[المقتول
مشروعة، ومسلوكة من أصـل معناهـا   : بمعنى مشرعة، أي، فشرعة ]301[مفعولة
هي الطريقة إلى الماء، شبه بها الدين لكونه سبيال موصال إلى ما هـو  (إذ اللغوي 

  .]302[)سبب الحياة األبدية
واختلف في أصـل   فالملة بمعنى مفعول،. ]303[]مرة» 15«وردت [ �ملة�ومثلها 

والملة الطريقة، وقد اختصت اللفظـة بالشـرائع   (معناها، جاء في المحرر الوجيز 
  .]304[)والدين، وطريق ممل أي قد أثر المشي فيه

فهي بهذا التقدير مفعول من كثرة ما يسار عليها وينتهجها أهل الدين، ومنهم مـن  
ما شرعه اهللا تعالى لعبـاده علـى   : والملة(الة بمعنى مم: ها من اإلمالء، أيجعل

، أي يمليها النبي لقومه ويعلمهم إياها، ]305[)لسان أنبيائه من أمللت الكتاب إذا أمليته
والملة الشريعة وتملل وامتـل دخـل فـي    (ومنهم من جعلها بمعنى المدخول فيها 

الملة هي السنة والطريقة : (خبز الملة، أي أن ، وبعضهم لمح فيها معنى]306[)الملة
ومن هذا أخذ الملة أي الموضع الذي يختبز فيه؛ ألنه يؤثر في مكانها كما يؤثر في 

، 145، 145، 144، 143، 142: البقـرة [ �القبلـة �، ومثلها أيضا ]307[)الطريق
، ]29:ةالتوب[ �الجزية�، أي المكان الذي يستقبل ويتوجه إليه، و]87: ، يونس145

  .]308[)ما يفتدى به(، وهي ]15: ، الحديد196، 184: البقرة[ �فدية�و
  .. فعال. 13

بكسر الفاء، من الصيغ التي يعدل إليها من الفاعل على أنها من الصيغ المسموعة 
حصان؛ ألنـه محـرز    سفر: هجان وكناز، ويقولون: في الصفة المشبهة كقولهم

  .]309[لفارسه
من اسم المفعول ككتاب وخضاب ولباس، وكل األلفاظ التـي   -أيضا-ويعدل إليها 

جاءت في القرآن على هذه الصيغة وهي بمعنى مفعول فهي تفيد تحويل الوصـف  
واللَّـه جعـَل لَكُـم    �: فحينما يقال. ما عدا كلمة واحدة سيأتي ذكرهاإلى االسمية 
» بساط«حينما يسمع لفظ ، فالذي يتبادر إلى ذهن السامع ]19:نوح[�الَْأرض بِساطاً

تلك القطعة المنسوجة من الخيوط ليجعله مشبها به لتتقرب إليـه صـورة األرض   
المبسوطة كما يبسط البساط أمامه، وال يخطر في ذهنه معنى الوصـفية ومعنـى   

فال يتبادر إلى الذهن إال . ]310[]مرة» 254«ورد [ �كتاب�حدوث البسط له، ومثله 
 ه أنه من معنى مكتوب بل هـو اسـم لـذلك   لال يخطر صورة الكتاب المعهودة و

المعروف، وعلى هذا الوصف يفسر المفسرون هذه األلفاظ في مواطنهـا،   الشيء
: ، يفسر الرازي المداد بقوله]109:الكهف[�قُْل لَو كَان الْبحر مداداً� -مثال–فقوله 

 �الفـراش �، و]311[)طوالمداد اسم لما تمد به الدواة من الحبر والسراج من السـلي (
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اسم لما يفـرش، وكـذلك يقـال فـي     ، أي ]312[)والفراش اسم: (، قال]22:البقرة[
، 71:، اإلسراء79:، الحجر17:، هود124:البقرة: [�إمام�: وهي ةالمفردات الباقي

، 187، 187:البقـرة [�لبـاس �]. 6:الحشـر [ �ركـاب �]. 12:، يس74:الفرقان
، 33:، فاطر12:، األحقاف47:الفرقان، 23:، الحج112:، النحل26، 26:األعراف
 �ربــاط�]. 27:المطففــين[ �مزاجــه�، ]26:المطففــين[ �ختامــه�، ]10:النبــأ

أما المفردة الوحيدة التي لـم تكـن   . ]313[]مرات» 9«ورد [ �صيام�، ]60:األنفال[
، فهي على معنى المبالغـة فـي   ]34:النبأ[�وكَْأساً دهاقاً�على معنى االسمية، فهي 

كأس دهاق، أي مدهقـة،  : ومن الوصف قولهم( »معاني األبنية«في جاء متالء، اال
أدهـق  : أي مترعة، يقال: (قال أبو السعود. ]314[]مألى مترعة: ومعنى مدهقة أي
  . اسم المفعولففيها معنى الوصفية ومبالغة . ]315[)الحوض أي مأله

ـ : األولى: بقيت فيما يتعلق بهذه الصيغة مسألتان مهمتان » 81«ورد [ �إلـه �ظ لف
فقد اتفق أهل العلم من المفسرين واللغوين وأهل المعاجم وعلماء العقيدة . ]316[]مرة

فعال من أله يأله إذا عبد، فاإلله فعال بمعنـى مفعـول   (وأصول الدين على أن إله 
ولم يخالفهم في معناه إال المتكلمون، فقد نقل عنهم الشهرسـتاني  . ]317[)معبود: أي

فأخص وصفه تعـالى  : (ن معنى اإلله أنه القادر على االختراع، قالإلون أنهم يقو
فعلى قـولهم  . ]318[)وهذا هو تفسير اسمه تعالى اهللا: هو القدرة على االختراع، قال

ال قادر على االختراع إال اهللا، واالختراع يعنـون  » ال إله إال اهللا«هذا يكون معنى 
المعنـى  والناس وما شابه ذلك، وهـذا   به بدء الخلق من خلق السماوات واألرض

يخالف الحق الذي جاءت إلثباته الرسل ونزلت في تقريره الكتب وال يكون معنـى  
خمس عشرة سنة، إذ كـان  » ال إله إال اهللا«يدعو أهل مكة إلى  �ألن يظل النبي 

هذا المعنى معلوما عند المشركين، وهم يقرون بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبر، 
�و زِيــزالْع ــنخَلَقَه قُــولُنلَي ضالْــَأرو اتاوــمخَلَــقَ الس ــنم مــَألْتَهس لَــِئن

يمل9:الزخرف[�الْع[ ،�    عـمالس ـكلمي ـنضِ َأمالَْأرو اءمالس نم قُكُمزري نقُْل م
يو تيالْم نم يالْح خْرِجي نمو ارصالَْأبو   رالْـَأم ربـدي نمو يالْح نتَ ميالْم خْرِج

فَقُْل َأفَال تَتَّقُون اللَّه قُولُونيواآليات بهذا المعنى كثيرة، ولذلك فسر ]31:يونس[�فَس ،
ــاس  ــن عب ــالى �اب ــه تع ــم  � :قول هــا و ــه ِإلَّ ــرهم بِاللَّ ــْؤمن َأكْثَ ــا ي مو

شْرِكُونمن خلق السـماوات؟  : من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: (ال، ق]106:يوسف[�م
: أي. ]319[)اهللا، وهم مشـركون بـه  : ومن خلق األرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا

، »إله«األنسب لـ مألوه معنىفمشركون به في العبادة بأن يعبدوا معه آلهة أخرى، 
قَاَل يا قَـومِ  � في جميع ما جاء في القرآن الكريم، وهو الذي نبه عليه جميع الرسل

هرغَي ِإلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبفاإلله هـو بمعنـى مـألوه، أي   ]65:األعراف[�اع ، :
  . معبود، وهو الذي عليه سواد األمة وجماهير أهل العلم

مرة، وكان معناه فـي أغلـب   » 254«ورد  �كتاب�تقدم أن لفظ : المسألة الثانية
الكتابـة،  : اء في بعض المواطن بمعنى المصدر، أي، ولكنه ج»مكتوب«المواطن 

وذكر أن بعض العرب يقـول  » كتاب«وقد ذكر سيبويه أن مصدر الفعل كتب هو 
كَلَّـا ِإن كتَـاب الْفُجـارِ لَفـي     � :فمن ذلك قوله تعـالى . ]320[على القياس» كَتْباً«

المراد من (: الرازي ، ومن معاني كتاب هنا المصدر، كما قال]7:المطففين[�سجينٍ
. ]321[)الكتابة، فيكون المعنى كتابة الفجار في سجين، أي كتابـة أعمـالهم  : الكتاب
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ويعلِّمـه الْكتَـاب والْحكْمـةَ    � :شكال الذي يثار في مثل قوله تعالىوبهذا ينحل اإل
كر بعده التـوراة  لماذا ذكر الكتاب، وذ: ، فيقال]48:آل عمران[�والتَّوراةَ والِْأنْجِيَل

الكتـاب،  : قال ابن جريج( ،؟ فيجاب بما تقدمهملَّعواإلنجيل، فهل هناك كتاب آخر تَ
ويعلمهم الكتابـة والخـط والقـراءة ويعلمهـم التـوراة      : ، أي]322[)الكتابة والخط

  . واإلنجيل، واهللا أعلم
  
  .. فَعال. 14

ن اسم المفعول، وقـد ورد  بفتح الفاء، صيغة لم تذكر في الصيغ التي يعدل إليها م
على هذه الصيغة وهي بمعنى المفعول، وتفيد معنيـين  في القرآن الكريم مفردات 

  .االسمية والمبالغة
» 24«ورد [ �طعـام �، و]323[]مـرة » 11«ورد [ �شـراب �: أما االسمية فمثـل 

فعال بمعنـى مفعـول، كطعـام    : وشراب(، وهما اسمان بمعنى مفعول، ]324[]مرة
الخراج، هو االسم : قال الفراء(، ]72:المؤمنون[ �الخراج�، و]325[)بمعنى مطعوم

  .]327[)اسم لما يخرج من الفرائض واألموال(هو : ، أي]326[)األصلي
، فهـو  ]23:، الحشـر 25:، يونس27:األنعام[ �السالم�: وأما المبالغة، فمثل قوله

سـالم  �و] 127:نعاماأل[�دار السالمِ�ه بمعنى السالمة، ومن: (بمعنى المفعول، أي
كُملَيومثلـه   .]328[)، وصف به مبالغة في كونه سليما من النقـائص ]54:األنعام[�ع

، فقد وصف به البيت والشهر والمسجد والمشـعر  ]329[]مرة» 27«ورد [ �الحرام�
بأنها حرام، وهي بمعنى محرم، وعدل به إلى حرام للمبالغة في وصفه بالحرمـة؛  

  .]330[)الممنوع، من باب إطالق المصدر وإرادة اسم المفعولالحرام بمعنى (ألن 
  .. فُعال. 15

وتستعمل هذه الصـيغة لمـا   (بضم الفاء، وهي صيغة يعدل إليها من اسم المفعول 
: قال اآللوسـي . ]331[)كان مرفَّضاً أو متقطعاً من الشيء كالحطام والجذاذ والرفات

  .]332[)دقاق ورفاتوكثر بناء فُعال في كل ما تحطم وتفرق ك(
. ]333[)لما اجتمع بعضه إلى بعض كالجفاء والغثاء(وتستعمل أيضا لمعنى ثانٍ وهو 

عـل شـيء   كذلك تفعل العرب في مصدر كل ما كان مـن ف : (قال اإلمام الطبري
ثاء، تخرجه على مـذهب  طام والغُقاق والحماش والداجتمع بعضه إلى بعض، كالقُ

  .]334[)االسم
فَجعلَهـم جـذَاذاً ِإلَّـا كَبِيـراً     � :لمعنى األول وهو التفرق، قوله تعالىفمما جاء با

مفعال بمعنى مفعول، مـن  قطعا، (فعاال، أي جعلهم » جذاذا«، فـ]58:األنبياء[�لَه
 �رفاتـاً �وكـذلك  . ]335[)الجذ الذي هو القطع، كالحطام من الحطم الذي هو الكسر

الشيء التي قد أصـارها البلـى إلـى حـال      والرفات بقية(، ]98، 49 :اإلسراء[
ما بولغ فـي دقـه   : والرفات: (وفيه معنى المبالغة، قال أبو السعود .]336[)التراب
ـ ]20:، الحديـد 65:، الواقعة21:الزمر[ �الحطام�و. ]337[)وتفتيته : الحطـام (، فـ

 ...وهو من الحطـم والحطام كالفتات والجذاذ : (قال الرازي. ]338[)اليابس المتفتت
  . ]339[)وكذا إذا لحقته الهاء كالبرادة والسحالة

] 43:النـور [ �الركـام �ومما جاء بالمعنى الثاني وهو االجتماع والضـم فمثـل   
، ]5:، األعلى41:المؤمنون[ �الغثاء�و .]340[)المتراكم بعضه فوق بعض: والركام(
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القدر مـن   ما حمله السيل من النبات اليابس والحشيش والطفاط وما ألقاه: الغثاء(و
هو : والغثاء: (وقد ذهب صاحب التسهيل به مذهب المعنى األول، فقال. ]341[)الزبد

اسم للمجتمـع  : والجفاء] (17:الرعد[ �الجفاء�ومثله . ]342[)النبات اليابس المتحطم
وقد ذهب اآللوسي به مذهب المعنـى األول،  . ]343[)منه المنضم بعضه إلى بعض

جفأت الـريح الغـيم إذا قطعتـه، وجفـأت الرجـل       أي متفرقا من: جفاء: (فقال
 �أجـاج �، و]19:الفجـر [ �التـراث �وقد يلحق بهذه المفـردات  . ]344[)صرعته

  ].70:، الواقعة53:الفرقان[
  
  .. فُعالة، وفَعالة، وفعالة. 16

بضم الفاء فهـي تابعـة للصـيغة    » فُعالة«أما . صيغ يعدل إليها من اسم المفعول
وكـذا  : (الفتات ذكر هذه الصيغة فقالوذكر الرازي الحطام  فحين» العفُ«السابقة 

وورد في كتاب سيبويه أن هـذا الـوزن   . ]345[)إذا لحقته الهاء كالبرادة والسحالة
وهو أيضا يفيد القلة كالقُالمـة  . ]346[يكون لما فيه معنى الفضالة كالصبابة والحثالة

اسم لما يحصل من الفعل، فتارة تكون » فُعالة«إن : (قال أبو السعود. ]347[والقُمامة
  .]348[)ناسةالمة والكُمقصودا منه كالخالصة وأخرى غير مقصودة كالقُ

ولم يرد في القرآن الكريم إال مفردة واحدة على هذه الصيغة، وهـي فـي قولـه    
قـال   ،]8:، السـجدة 12:المؤمنون[�ولَقَد خَلَقْنَا الِْأنْسان من ساللَة من طينٍ� :تعالى

والساللة الخالصة؛ ألنها تسل من بين الكدر، فعالة وهو بناء يـدل  : (الزمخشري
القليل من السل، وكل مبني علـى فعالـة   : الساللة(وقيل أيضا أن . ]349[)على القلة

  .]350[)فهو يراد به القليل من النخالة، والقالمة والفضالة
، إذا عـددناها مشـتقة مـن    ]35:النور[ �الزجاجة�وربما يلحق بهذه المفردة لفظ 

التزجيج، فتكون اسما لما صنع من الزجاج، وذكرها بعضهم في معرض الحـديث  
  .]351[عن الجذاذ والجذاذة كالزجاج والزجاجة

اء فلم يذكرها أحد في صيغ اسم المفعول، وقد وردت لفظـة  فبفتح ال» فَعالة«وأما 
» أثارة«، فكلمة ]4:األحقاف(�علْمٍ َأو َأثَارة من�واحدة في القرآن على هذه الصيغة 
  :]352[فعالة بمعنى مفعول، ولها ثالثة معان

  .الشيء الذي يثيرونه ويستخرجونه، فهي بمعنى مثارة .1
 .بقية من علم تؤثر، فهي بمعنى مأثورة .2
  .عالمة من علم .3

، إذا حملت على معنـى  ]15، 10:يوسف[ �غَيابة�وربما يلحق بهذه المفردة كلمة 
: ح لذلك الرازي فقـال ، ولمفتكون بمعنى مغيب فيها لذي يغيب فيه الشيءالمكان ا

  .]353[)موضع واحد من الجب يغيب فيه يوسف(
، 19:يوسـف [�وَأسروه بِضاعةً� :فمما جاء على وزنها بكسر الفاء، »عالةف«وأما 
وكـذلك  ، ]354[)بضاعة بمعنى مبضـوعا (جاء في إعراب القرآن  ،]88، 65، 62
مصـدر  : (عالة بمعنى مفعول، وهـي ، فالبطانة ف]118: آل عمران[ �بطانة�وله ق

 .]355[)يوضع موضع االسم فسمي بها الواحد واالثنان والجمع والمذكر والمؤنـث 
عليل البطن، والبطانة خالف الظهارة، وبطنت ثوبي بـآخر   :مبطون رجل(ويقال 

  .]356[)لى باطن أمرك، واستعار البطانة لمن تحفه باالطالع عهجعلته تحت
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  .. فَعول. 17
وإذا كان فعول بمعنى فاعل نحو صبور الذي (صيغة من صيغ مبالغة اسم الفاعل 
ـ ق التاء به وتكون الحإبمعنى صابر ونظائره فيمتنع من  علـى لفـظ    هصفة مؤنث

ومـا كَانَـتْ ُأمـك    � :وأما ما يورده بعضـهم مـن قولـه تعـالى    . ]357[)مذكره
على فعيل بمعنى فاعل، واستشكلوا عـدم إلحـاق   » بغيا«، من أن ]28:يممر[�بغياً

إن  :التاء بها، مع أن فعيل إذا كانت بمعنى فاعل وجب أن تلحقها التـاء، فـأقول  
وأصـلها  » فعـول «ليست على فعيل، بل هي على » بغيا«األمر ليس كذلك؛ ألن 

»غُبوغم بالياء بعـدها فصـارت   وما كان كذلك فالقياس أن تقلب الواو ياء وتد» اًي
  .]358[بغيا

فعول بمعنى مفعول فقد تلحقها التاء كقولك ناقة ركوبة وشاة حلوبـة؛  أما إذا كانت 
، وقولهم قد تلحقها التاء إشارة إلى جواز حذفها، ]359[ألنها بمعنى مركوبة ومحلوبة

فمثال . ]360[)تأتي هذه الصيغة لمبالغة اسم المفعول، نحو قولهم ناقة ذلول ركوب(و
هـو الَّـذي جعـَل لَكُـم الْـَأرض      � :ما جاء للمبالغة في التنزيل قولـه تعـالى  

الذلول فعول بمعنى مفعول وهو مبالغة في الـذل  (، و]71:، البقرة15:الملك[�ذَلُوالً
غير الصـعبة يسـهل جـدا    (فهي السهلة الرضية . ]361[)تقول دابة ذلول بينة الذل

ضد الصعوبة  كسرٍبعول للمبالغة في الذل من ذل بالضم وفهو فعليكم السلوك فيها 
على هذه الصيغة وهي وقد تأتي مفردات . ]362[)ويستعمل المضموم فيما يقابل العز

تحمل معنى فاعل ومفعول في آن معا توسعا في المعنى من ذلك اسـم اهللا تعـالى   
فعـول   المحب كثيرا لمـن أطـاع  : الودود(فـ]. 14:، البروج90:هود[ �الودود�

أنه : فعول بمعنى فاعل، أي: (قال الخطابي. ]363[)اسم فاعل داصيغة مبالغة في الو
  .]364[)يحب عباده الصالحين

فعول بمعنى مفعول، كركوب وحلوب أي يوده ويحبـه سـبحانه عبـاده    (أو هو 
الودود هـو فعـول بمعنـى    في أسماء اهللا تعالى (وقال الخطابي . ]365[)الصالحون

، ]14:، الحديد5:، فاطر33:لقمان[ �الغرور�، ومثله ]366[)ود والمحبةمفعول من ال
إما فاعل عدل به إلى فعول مبالغة بمعنى الشيطان المدلس المغرور المخادع، فهو 

وهذا حصر لما جـاء مـن   . ]367[مغرور المخدوعالأو هو فعول بمعنى مفعول أي 
  .المفردات على فعول بمعنى مفعول في القرآن الكريم

، ]80:األنبيـاء [ �لبوس�. ]368[]مرة» 234«ورد [ �رسول�، ]72:يس[ �كوبهمر�
 �خـذول �، ]163:، النسـاء 105:األنبياء[ �الزبور�، ]39:آل عمران[ �حصورا�
  ].29:الفرقان[

  .. ُأفعولة .18
في كتاب الكليات من الصيغ التي اختص بها اسم المفعول، ومن دالالتها كما جاء 

كاألبطولة واحـدة  . ]369[)لق على محقرات األمور وغرائبهاصيغة أفعولة إنما تط(
، ويرى الدكتور فاضل السـامرائي أن  ]370[األباطيل، واألسطورة واحدة األساطير

األضـحوكة  (مثـل  . ]371[)تدل على الشيء المعين الذي يفعل به الفعل(» أفعولة«
ـ . ]372[)وهو ما يضحك به، واألطروحة وهي المسألة التي تطرحهـا  ذي أراه وال

تجدها تحمل معنـى  أن كل ما جاء على أفعولة من المفردات : عالوة على ما تقدم
سـميت   -مـثال –الحبك والترتيب والتلفيق للمختلفات في شيء واحد، فاألسطورة 
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بذلك ألنها مجموعة ترهات وخرافات كأن القوم يسطرونها ويحبكونهـا، وكـذلك   
يتحدث بها، وسـترى ذلـك    األحدوثة وهي مجموعة أحداث حبكت فصارت قصة

واضحا في أغلب المفـردات كاألنشـودة واألهزوجـة واألقوولـة واألعجوبـة      
  .واألطروحة واألكذوبة

 :أما ما يخص القرآن الكريم فلم ترد فيه مفردة بل جاءت مجموعة كقولـه تعـالى  
ـ ]44:الحاقة[�ولَو تَقَوَل علَينَا بعض الَْأقَاوِيِل� ة، مـن القـول   ، فأقاويل جمع أفعول
تحقيرا لها، كأنها سمي االفتراء تقوال؛ ألنه قول متكلف واألقوال المفتراة أقاويل (و

» 9«وردت [ �أسـاطير �ومثلهـا  . ]373[)أفعولة مـن القـول كاألضـاحيك   جمع 
إني وإسطار سطرن : سطار، جمع سطر، قال رؤبةَأاألساطير جمع (و، ]374[]مرات

وفـي  . ]375[)ال حقيقة له وجمع أسطورة أوفـق سطرا، وهي ما كتبه األولون مما 
، ]376[)وأحدوثةواحد األساطير أسطورة مثل أحاديث : قال الزجاج: (التفسير الكبير

، فهـي جمـع   ]19:، سبأ44:، المؤمنون101، 21، 6:يوسف[ �األحاديث�ومثلها 
ة جمع أحدوث: (قال الرازي. ]377[)وهي أليق ألنها تقال في البشر(أحدوثة كما مر، 

  .]378[)مثل األضحوكة واألعجوبة، وهو ما يتحدث به الناس تلهيا وتعجبا
  .. مفعال. 19

الفاعل كمنحار ومضراب، وهي  سماألصل في هذا الوزن أنه من صيغ المبالغة ال
أيضا اسم آلة كالمنشار والمحراث، وقد جاءت مفردات في القـرآن علـى هـذا    

آل [�ِللَّه ميراثُ السـماوات والْـَأرضِ  و�: الوزن، وأفادت معنى اسم المفعول مثل
. ]379[)وله فيها مما يتوارثونه من مـال وغيـره  : (، أي]10:، الحديد180:عمران

بمعنـى مـوروث أي مفعـول، ومثلـه     » ميراث«فقولهم ما يورث يدل على أن 
فمعنى الميثاق هو العهد الموثـوق أو الموثـق   . ]380[]مرة» 25«ورد [ �الميثاق�

مصدر من المبني للمجهـول، والمعنـى مـن بعـد كونـه      (ى المفعول، فإنه بمعن
ـ �وكـذلك  . ]381[)موثقا ، 38:، الشـعراء 155، 143، 142:األعـراف [ �اتالميق
ما وقت له أي حـدد مـن مكـان    : والميقات(، ]17:، النبأ50:، الواقعة40:الدخان
، أي هـو  ]383[)الوقت المضروب للشـيء : الميقات: (وفي المفردات. ]382[)وزمان

، 194، 9:آل عمـران [ �الميعـاد �اسم مفعول بمعنى زمن وقت فيه لشيء، ومثله 
  ].20:، الزمر30:، سبأ31:، الرعد42:األنفال
  .. فُعول. 20

يعدل إليها من اسم المفعول لقصد المبالغة ففي مسبح نقول سبوح، ولم يـرد فـي   
من أسماء اهللا تعـالى بمعنـى   ، فهو ]23:الحشر[ �قدوس�القرآن الكريم إال لفظة 

وعند أهل المعاجم القدوس المبـارك   .]384[)قدس البليغ في النزاهة عما يستقبحمال(
  .]385[المسبح المقدس

  .. فَعالء. 21
صيغة تكثر في مؤنث أفعل كأكحل كحالء وأشقر شقراء، وقد وردت في القـرآن  

فَِإذَا جـاء  � :وله تعالىمفردة على هذه الصيغة، وهي تفيد معنى اسم المفعول في ق
كَّاءد لَهعي جبر دع386[)أي مدكوكا مبسـوطا : (، قال الزمخشري]98:الكهف[�و[ .

  .]387[)إذا كان ظهرها مستويا ال سنام لهاناقة دكاء، : تقول العرب: (قال ابن كثير
  .. أفعل. 22



  2010لسنة  3/العدد   مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب   العدول عن صيغة اسم المفعول

 

 
313 

داللتها، إما  ر سمراء وهي من حيثمكثيرا ما يجيء في األوصاف أفعل فعالء أس
تدل على النسب كأشقر أي ذو شقرة وأعرج أي ذو عرج، وإما تدل على معنـى  
المفعول كاألقطع لمن قطعت يده وأبتر لمبتور الذنب وأكحل لمكحول الطرف، وقد 

أي المقطـوع  : األبتر(، فـ]3:الكوثر[�ِإن شَانَئك هو الَْأبتَر� :جاء في التنزيل قوله
وقَـالُوا  � :وجاءت الصيغة مجموعة في قولـه . ]388[)اهللا تعالى المبتور من رحمة

أغلـف أي علـى قلوبنـا    (، وغلف جمـع  ]155:، النساء88:البقرة[�قُلُوبنَا غُلْفٌ
جمع غالف أي أنها أوعية » غلف«وقيل إن (، أي أغلف بمعنى مغلف ]389[)غطاء

  .]390[)سيبويهللعلم وال يكون جمع أغلف ألن فُعال ال يكون جمع أغلف عند 
  .. فُعالن. 23

وردت في القرآن مفردات على هذه الصيغة وهي تفيد معنى اسم المفعـول منهـا   
فهو إما من القراءة فهو قرآن مصـدر بمعنـى    .]391[]مرة» 70«ورد [ �القرآن�

والقرآن من القرء الـذي هـو   : (ع كما في تهذيب األسماء قالأو من الجم ،مقروء
آل [ �قربان�ومثله . ]392[)ي جمع الحروف بعضها إلى بعضالجمع وقرأ القارئ أ

القربان اسم ما يتقرب : (، قال الزمخشري]28:، األحقاف27:، المائدة183:عمران
ومثله  ،]393[]به إلى اهللا من نسيكة أو صدقة كما أن الحلوان اسم ما يحلى أي يعطى

نـى الحسـاب أي   الحسبان بمع(، و]5:، الرحمن40:، الكهف96:األنعام[ �حسبان�
  .، أي محسوب مفعول]394[)مقدر قدره اهللا وحسبه

  .. فُعلَى. 24
صيغة كثيرا ما تأتي في األوصاف كسعيد وسعدى ووثيق ووثقى، وجاءت مفـردة  

من : (، وهي تدل على المفعول، قال الزمخشري]22:، لقمان256:البقرة[ �الوثقى�
لوثقى تأنيث األوثق فاألوثق بمعنى ، وا]395[)المحكم المأمون انفصالهاالحبل الوثيق 

  .]396[أي بمعنى مفعولموثقة، موثق محكم والوثقى بمعنى محكمة 
  .. فَعال. 25

راب وغفّار وسحار، وهي في النسـب أيضـا أي   من صيغ مبالغة اسم الفاعل كشّ
النسب إلى الحرف كنجار وخياط وحداد ولبان وقد جاءت مفردة على هذه الصيغة 

، ]25:النبـأ [�وَأنْزلْنَا من الْمعصرات ماء ثَجاجـاً � :ول، وهي في قولهبمعنى المفع
  . ]397[)مثجوجا، فاعل بمعنى مفعول: ثجاجا قالوا: (قال الخطابي

فهذه الصيغ التي سبق ذكرها هي الصيغ التي يعـدل إليهـا مـن اسـم     ... وبعد 
ر، وكتب األدب والحـديث  المفعول، بحسب استقراء كتب اللغة والمعاجم والتفاسي

وغيرها من الكتب قصدا إلى حصرها واستقصائها لتقديمها للقارئ في باب جـامع  
هـا تتميمـا للفائـدة    تمانع ال يدع شاردة أو واردة تخص هذا الموضوع إال وذكر

ولتكون أهال لعقدها بابا من أبواب الصرف، وبابـا مـن أبـواب علـم المعـاني      
لم أدع مفردة في القرآن الكريم جاءت على واحدة من وجماليات التعبير القرآني، و

ها مقرونة بالسورة التي وردت فيها ورقم اآلية التي حوتهـا  تهذه الصيغ إال وذكر
خدمـة لقـارئ القـرآن الكـريم،      ءأيضا، من باب الجمع والحصر واالستقصـا 

  .لسدادوللدراسات القرآنية الحديثة، وما هو إال جهد المقل، واهللا أسأل التوفيق وا
  : ا���ا��

 .» �ل«��دة : ، وا�'���س ا�%$#"» �ل«��دة : ���ن ا���ب ]1[
 .299-2/298: �2ح ا0/  '#.: -,+� ]2[
 .71، 1/56: ا<-=�ح >;  :�م ا�5678: -,+� ]3[
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]127[ �#8Kا� �#�CM29/263: ا�. 
 .18/24: ن.م ]128[
 .�CR :12/77#� ا��8Bي ]129[
]130[ �#Zا0/ آ �#�CR :2/453�+,-8;: ، وb�'ا� �#�CR :9/338. 
 .264-262: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]131[
]132[ ;F�#8ا� �#�CMا� o-�b N:  :2/4. 
 .�CR :3/183#� ا�8#=�وي: ، و-,+�1/109: ا�c,M-. ا���M#. ��:�م ]133[
]134[ �#8Kا� �#�CMا�8#=�وي: ، و-,+�5-17/4: ا� �#�CR :3/183. 
 .o-�b N:  :2/5 ا��CM#� ا�F�#8;: ، و-,+�7/323: ا�8$� ا�%$#": -,+� ]135[
]136[ �#8Kا� �#�CM17/5: ا�. 
]137[ ;F�#8ا� �#�CMا� o-�b N:  :2/4�+,-و ، :�#Zا0/ آ �#�CR :3/563. 
]138[ .#��Mا� .-c,M2/89: ��:�م ا�. 
 .LM< :2/222 ا�'�-� ]139[
]140[ �#8Kا� �#�CM17/4: ا�. 
]141[ ;F�#8ا� �#�CMا� o-�b N:  :2/5. 
 .ن.م ]142[
]143[ �#8Kا� �#�CMج ا���وس: ، و-,+�1/61: ا��R :32/218. 
 .F��� :61; ا@0,5# ]144[
 .ن.م: -,+� ]145[
 .ن.م ]146[
]147[ .-c,Mم ا��:�� .#��M4/63: ا�. 
 .3/224: ���ن ا���ب ]148[
 .4/385: ا�K_�ف ]149[
 .4/459: ا�K_�ف: ، و-,+��R :9/225ج ا���وس ]150[
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 .F��� :60; ا@0,5# ]151[
 .LM< :5/152 ا�'�-� ]152[
]153[           �V�,  ا���Vqو ،�#V�CMا� AVM5 وآVH:ا� AVMآ ;V< �V�M�Wا�� �V�0 tدات إ�C%ا� mQدة �/ ه�C� D8uأ l�

��Fv0 N,�%0 ��#< وردت ;Mا���رة ا� N,���0 إ�� �ا�_�ه /b�� tأذآ� إ l� ر�OMw7ل و���C�. 
 .��C% :763سا�%�[l ا�: -,+� ]154[
 .110-109: ن.م: -,+� ]155[
 .782-781: ن.م ]156[
 .852: ن.م ]157[
 .861: ن.م ]158[
 .479-478: ن.م ]159[
 .239-238: ن.م ]160[
 .856-855: ن.م ]161[
 .217-216: ن.م ]162[
 .463-462: ن.م ]163[
 .798-797: ن.م ]164[
 . 430: ن.م ]165[
 .�CR :1/533#� ا�8#=�وي: ، و-,+�944: آ�Mب ا�K:#�ت ]166[
]167[ g-�8#? ب�M648-3/647: آ. 
]168[ �#Zا0/ آ �#�CR :2/11. 
 .178: ا�8M#�ن >; A-�6 �#�CR ا�'�^ن ]169[
]170[ �+,- :;<�Kف ا��O143: ا�. 
 .�CR :5/417#� ا�8#=�وي: ، و-,+��CR :9/61#� أ0; ا����د ]171[
 .29/131: روح ا�%��F;: ، و-,+�8/27: ،  �ن ا�%��8د7/239: ���>5 ا�ukر وا��,/ ]172[
 .2/152: روح ا�%��F;: ، و-,+���CR :1/533ي ا�8#=�وي ]173[
 .1/20: أ�Gاء ا�8#�ن ]174[
]175[ c#W2/151: ا�%$�ر ا��. 
 .6/124: ، روح ا�%���CR :3/32;F#� أ0; ا����د ]176[
]177[ .-c,Mم ا��:�� .#��M1/190: ا�c#W2/247: ، ا�%$�ر ا��. 
 .19/198: ، روح ا�%��F;7/70: ا�8$� ا�%$#" ]178[
]179[ �#8Kا� �#�CM13/210: ���ن ا���ب: ، و-,+�29/91: ا�. 
 .1166: ا�'���س ا�%$#": ، و-,+��CR :6/70#� ا��8Bي ]180[
 .�R :1/63ج ا���وس ]181[
 .�CR :1/402#� ا�'�8b;: ، و-,+��CR :1/288#� ا��8Bي ]182[
 .82: إR$�ف >=7ء ا�8_� >; ا�'�اءات ا@ر5�0  _� ]183[
]184[ �#8Kا� �#�CM18/82: ا�. 
]185[ �+,- :A#8:ا� ;,H� :1/234"#$%7/310، 1/453: ، وا�8$� ا�. 
]186[ pd�Ojا� :;,W /03/259: ا. 
]187[ AR�K503: أدب ا�. 
]188[ �#8Kا� �#�CM18/87: ا�. 
]189[ ;F��%12/104: روح ا�. 
 .38: ا�%�Cدات >; A-�6 ا�'�^ن ]190[
 .1/552: ا�8$� ا�%$#" ]191[
 .�CR :1/130#� ا��ا`�ي ]192[
 .�CR :1/118#� ا��%�q,�ي ]193[
]194[ ;F��%19/192: روح ا�. 
]195[ �#8Kا� �#�CMف -�#�« 24/165: ا��OM0«. 
]196[ c#Wأ0; ا����د: ، و-,+�4/257: ا�%$�ر ا�� �#�CR :6/282. 
 .1/407: ا�K_�ف ]197[
 .1/285: ن.م ]198[
 .1/285: ن.م ]199[
]200[ �#8Kا� �#�CM15/73: ا�. 
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 .212: ا�%�Cدات >; A-�6 ا�'�^ن ]201[
 .12/217: ، ا��CM#� ا�8K#�3/46: ا�K_�ف ]202[
 .241-240: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]203[
 .544: ن.م ]204[
 .845-844: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]205[
]206[ �#8Kا� �#�CMو-,+�13/170: ا� ، :.-c,Mم ا��:�� .#��M2/22: ا�. 
]207[ e�ا���ا e%3/78: ه. 
]208[ lK$%3/392: ا�. 
 .26/137: ا��CM#� ا�8K#�: ، و-,+�6/172: ا�8$� ا�%$#" ]209[
]210[ h-�$ا� A-�6 ;< 5-��,2/153: ا�. 
 .13/170: ، ا��CM#� ا�8K#�2/67: ا�K_�ف ]211[
]212[ ;F��%8/34: روح ا�. 
 .24/213: ا��CM#� ا�8K#�: ، و-,+�3/413: ا�K_�ف ]213[
 .F��� :66; ا@0,5# ]214[
 .3/89: �:�م ا�c,M-.ا���M#. �: ، و-,+�3/332: ا�K_�ف ]215[
 .LM< :4/112 ا�'�-�: ، و-,+��CR :4/464#� ا��%�q,�ي ]216[
]217[ �#8Kا� �#�CM5/74: ا�. 
 .12/366: ، ���ن ا���ب6/257: ا��#/ ]218[
 .�CR :2/464#� ا��%�q,�ي ]219[
 .1051: ا�'���س ا�%$#": -,+� ]220[
]221[ �#8Kا� �#�CM29/140: ا�. 
]222[  N,�� .#OCR ;< �+,-».#q «�#8Kا� �#�CMه�و�� �0 29/140: ا��. 
 .3/279: ا�K_�ف ]223[
]224[ 5#F�#0 د: �%��ت ..G�< :224ت�$COه� �/ ا��و-,+� �� �0 ،. 
]225[ �+,- :.-c,Mم ا��:�� .#��M4/199: ا�;F��%30/133: ، وروح ا�. 
 .30/133: روح ا�%��F;: ، و-,+�4/757: ا�K_�ف ]226[
]227[ c#Wا�8#=�وي: ، و-,+�5/483: ا�%$�ر ا�� �#�CR :5/492. 
]228[ .-c,Mم ا��:�� .#��M4/199: ا�. 
]229[ ;F��%30/133: روح ا�. 
]230[ 5#F�#0 227: �%��ت. 
 .220: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]231[
 .220: ن.م ]232[
]233[ �+,- :lK$%6/804: ا�. 
 .»�OM0ف -�#�« 1/285: ا�K_�ف ]234[
 .�CR ، :4/49#� ا�8#=�وي�CR :6/14#� أ0; ا����د ]235[
 .1/285: ا�K_�ف: -,+� ]236[
]237[ ;F��%ا�� �#�CR :1/106�+,-�8ي: ، وBا� �#�CR :1/405. 
 .3/161: ، وا��CM#� ا�8K#�1/189: ا�K_�ف ]238[
 .4/321: ، و�CR#� ا�'�8b;1/487: ا�K_�ف: ، و-,+�7/367: ا��#/ ]239[
 .F��� :68; ا@0,5#: -,+� ]240[
 .�CR :6/75#� ا��8Bي: ، و-,+��CR :3/27#� ا�'�?%; ]241[
 .2/193: ا���M#. ��:�م ا�c,M-.: ، و-,+�F��� :67; ا@0,5# ]242[
]243[ .-c,Mم ا��:�� .#��M4/80: ا�. 
]244[ �+,- :F���5#,0@73: ; ا. 
: ، VVV�CR#� ا��VVV=#8وي 8/173: ، ا��VVV$8 ا�%$VVV#" 21/828: ، ا�VVV�CM#� ا��VVV#8K 4/433: ا��VVV_Kف ]245[
 .�CR ، :8/68#� أ0; ا����د5/264
]246[ �+,- :;<�Kف ا��O151: ا�. 
 .F��� :66; ا@0,5#: -,+� ]247[
 .7/361: ، وا�8$� ا�%$#"4/65: ا�K_�ف: -,+� ]248[
]249[ �#8Kا� �#�CM22/13: ا�. 
]250[ ;F��%16/165: روح ا�. 
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 .3/55: ا�K_�ف ]251[
 .�CR ، :4/274#� ا��H8ي�CR :8/185#� أ0; ا����د ]252[
 .�CR :5/280#� ا�8#=�وي ]253[
]254[ .-c,Mم ا��:�� .#��Mف: ، و-,+�2/197: ا��_K2/700: ا�. 
]255[ �#8Kا� �#�CM21/149: ا�. 
]256[ ;F��%16/51: روح ا�. 
 .52-16/51: ن.م ]257[
 .853-852: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]258[
 .F��� :73; ا@0,5#: -,+� ]259[
]260[ #�CRف: ، و-,+�5/223: � أ0; ا����د�_K2/676: ا�. 
]261[ ;F��%15/281: روح ا�. 
 .4/190: ا�8$� ا�%$#": ، و-,+�2/583: ا�K_�ف ]262[
 .2/825: ن.م ]263[
]264[ ;F��%30/279: روح ا�. 
 .�CR :3/272#� ا�8#=�وي ]265[
 .32/166: ، ا��CM#� ا�8K#�4/828: ا�K_�ف ]266[
 .�CR :30/346#� ا��8Bي: ، و-,+�1/474: أ�Gاء ا�8#�ن ]267[
 .1/474: ء ا�8#�نأ�Gا ]268[
 .�CR :30/345#� ا��8Bي ]269[
 .1/474: أ�Gاء ا�8#�ن: ن، و-,+�.م ]270[
]271[ �+,- :�#8Kا� �#�CM32/167: ا�. 
 .1/474: أ�Gاء ا�8#�ن ]272[
 .4/823: ا�K_�ف ]273[
 .�CR :30/344#� ا��8Bي: ، و-,+��CR :9/212#� أ0; ا����د ]274[
 .150-135: ، وا��Oف ا�Q2 :71-73;<�Kا ا���ف: -,+� ]275[
 .�R :20/415ج ا���وس ]276[
 .�CR :3/270#� أ0; ا����د ]277[
]278[ ;8b�'ا� �#�CR :7/279�-�'ا� LM< ، :2/44. 
]279[ ;F��%9/64: روح ا�. 
 .8/147: ، روح ا�%���CR :8/211;F#� ا��8Bي: -,+� ]280[
]281[ 5H:ا� A-Q�R :3/259. 
 .3/427: ، ���ن ا���ب5/331: ، ا��#/�CR :18211#� ا��8Bي ]282[
]283[ �#8Kا� �#�CMف: ، و-,+�18/82: ا��_K2/425: ا�. 
 .K :1/295_�فا� ]284[
]285[ .-c,Mم ا��:�� .#��Mف: ، و-,+�2/46: ا��_K2/154: ا�. 
 .451-450: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]286[
]287[ �#8Kا� �#�CM6/354: ا�. 
 .�CR :3/253#� ا�'�8b;: ، و-,+�1/323: ا�K_�ف ]288[
 .208: درة ا��Hاص ]289[
 .F��� :67; ا@0,5# ]290[
 .�CR :2/619#� ا��8Bي ]291[
 .798: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]292[
]293[ �+,- :F���5#,0@17/273، 10/64: ���ن ا���ب: ، و-,+�67: ; ا. 
 .72: ن.م: -,+� ]294[
 .98: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]295[
]296[ �#8Kا� �#�CM20/108: ا�. 
 .�CR :5/149#� أ0; ا����د ]297[
 .1001: آ�Mب ا�K:#�ت ]298[
 .1/501: ا�K_�ف ]299[
]300[ �+,- :5H:ة ا���%W :1/233ح�$Oر ا��Mj�298: ، و. 
]301[ �+,- :�#8Kا� �#�CM12/12: ا�. 
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 .3/45: 0; ا����د�CR#� أ ]302[
 .772: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]303[
]304[ c#W1/204: ا�%$�ر ا��. 
 .1/371: ، روح ا�%���CR :1/393;F#� ا�8#=�وي ]305[
]306[ lK$%10/379: ا�. 
 .�CR :1/133#� ا��%��F;: ، و-,+��R :30/421ج ا���وس ]307[
 .4/474: ا�K_�ف ]308[
 .16/277: ���ن ا���ب: ، و-,+�F��� :100 ،103; ا@0,5#: -,+� ]309[
 .696-699: %�[l ا�%��Cسا�: -,+� ]310[
]311[ �#8Kا� �#�CM21/150: ا�. 
 .�CR :1/237#� ا�'�8b;: ، و-,+�22/59: ن.م ]312[
 .512: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]313[
 .F��� :70; ا@0,5# ]314[
 .»دهo«���ن ا���ب ��دة : ، و-,+��CR :9/92#� أ0; ا����د ]315[
 .49-47: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]316[
]317[ �O$ا� t ل�Z%8#. ا�? N:  �+,- :وس 13/469: �ب���ن ا���Vج ا���R ، :36/321  �8حVO%ا� ،

 .2/172: ، ا�,��-A-�6 ;< 5 ا@2/365�u: ، ا�:�8ب2/365: ، أ�xل ا�,$�1/19: ا�%,#�
 .1/100: ا�_��?F�M;: ا�%:. وا�,$. ]318[
]319[ �#Zا0/ آ �#�CR :2/1473. 
 .2/215: ا��MKب: -,+� ]320[
]321[ �#8Kا� �#�CM31/85: ا�. 
]322[ ;8b�'ا� �#�CR :4/93. 
 .��C :464سا�%�[l ا�%: -,+� ]323[
 .524: ن.م: -,+� ]324[
 .2/172: ا�,��-A-�6 ;< 5 ا�$�-h: ، وذآ�ت اt?%#5 ��%� >;4/161: ا�8$� ا�%$#" ]325[
]326[ �#8Kا� �#�CM21/145: ا�. 
]327[ ;8b�'ا� �#�CR :11/59�+,-ج ا���وس: ، و�R :5/509. 
]328[ �#8Kا� �#�CMف: ، و-,+�29/255: ا��_K4/509: ا�. 
 .243: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]329[
 .5/267: دبcwا5F ا@ ]330[
]331[ pOj%ا� :m�#? /014/135: ا. 
]332[ ;F��%6/22: ا�8$� ا�%$#": ، و-,+�25/90: روح ا�. 
 .»�CWء«��دة : ���ن ا���ب ]333[
 .�CR :13/138#� ا��8Bي ]334[
 .�CR ، :4/68#� ا�8#=�وي�CR :6/73#� أ0; ا����د ]335[
]336[ c#W3/487: ا�%$�ر ا��. 
 .�CR :5/177#� أ0; ا����د ]337[
]338[ .-c,Mم ا��:�� .#��Mف: +�، و-,4/91: ا��_K4/124: ا�. 
]339[ �#8Kا� �#�CM29/159: ا�. 
 .4/189: ا�%$�ر ا��c#W: ، و-,+�3/250: ا�K_�ف ]340[
]341[ ;F��%ا�� �#�CR :6/208. 
]342[ .-c,Mم ا��:�� .#��M4/193: ا�. 
]343[ �#8Kا� �#�CM�8ي: ، و-,+�19/30: ا�Bا� �#�CR :13/138. 
]344[ ;F��%5/352: زاد ا�%�#�: ، و-,+�13/131: روح ا�. 
]345[ �#8Kا� �#�CM29/159: ا�. 
 .2/217: ا��MKب: -,+� ]346[
 .3/181: ا�K_�ف: -,+� ]347[
 .�CR :6/126#� أ0; ا����د ]348[
 .3/181: ا�K_�ف ]349[
 .5/462: ، زاد ا��CR :2/475�#�%#� ا��%�q,�ي ]350[
 .6/301: ا�8$� ا�%$#": -,+� ]351[
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 .28/5: ، ا��CM#� ا�8K#�4/41: ، ا���M#.7/369: زاد ا�%�#�: -,+� ]352[
]353[ �#8Kا� �#�CM18/76: ا�. 
 .2/319: إ �اب ا�'�^ن ]354[
]355[ ;8:�Zا� �#�CR :3/134. 
 .�R :34/271ج ا���وس: ، و-,+�51: ا�%�Cدات >; A-�6 ا�'�^ن ]356[
 .132: درة ا��Hاص ]357[
]358[ �+,- :r���%ا� LG2/394: �2ح ا0/  '#.: ، و-,+�4/287: أو. 
 .2/394: ، �2ح ا0/  '#.132: درة ا��Hاص: -,+� ]359[
 .F��� :69; ا@0,5# ]360[
 .5/341: ا��c#W ا�%$�ر: ، و-,+�8/238: أ�Gاء ا�8#�ن ]361[
]362[ ;F��%29/14: روح ا�. 
 .3/454: ���ن ا���ب: ، و-,+�30/92: ن.م ]363[
]364[ �u@ا A-�6 ;< 5-��,و-,+�5/164: ا� ، :N,�$ا� y121: �2ح أ?%�ء ا. 
]365[ ;F��%3/454: ���ن ا���ب: ، و-,+�30/92: روح ا�. 
]366[ �u@ا A-�6 ;< 5-��,5/164: ا�. 
 .140-3/139: ا�8$� ا�%$#": -,+� ]367[
 .386-391: [l ا�%��Cسا�%�: -,+� ]368[
 .1061: آ�Mب ا�K:#�ت ]369[
]370[ �+,- :lK$%9/178: ا�. 
 .F��� :70; ا@0,5# ]371[
 .10/459، 20/528: ���ن ا���ب ]372[
 .�CR :9/27#� أ0; ا����د ]373[
 .430: ا�%�[l ا�%��Cس ]374[
 .3/202: ا�K_�ف ]375[
]376[ �#8Kا� �#�CM12/155: ا�. 
]377[  .#��Mا��.-c,M3/52: �:�م ا�. 
]378[ �#8Kا� �#�CM23/88: ا�. 
 .9/94: ، ا��CM#� ا�8K#�1/474: ا�K_�ف ]379[
 .832: ا�%�[l ا�%��Cس: -,+� ]380[
 .�CR :1/76#� أ0; ا����د ]381[
 .24/115: ، ا��CM#� ا�8K#�3/37: ا�K_�ف ]382[
 .529: ا�%�Cدات >; A-�6 ا�'�^ن ]383[
 .4/509: ا�K_�ف ]384[
 .»q�س«��دة : ، ا�'���س ا�%$#"A-Q�R ، :3/136 ا@?%�ء2/472: ���ن ا���ب ]385[
 .2/698: ا�K_�ف ]386[
]387[ Zا0/ آ �#�CR�# :2/1749�+,-8#�: ، وKا� �#�CM14/191: ا�. 
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