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 الملخص

وتتبع ، وآراء العلماء فيها بطرح األمثلة هلا، الصرفية  هذه الدراسة ببيان ظاهرة تناوب الصيغ عىنت  
 أّن مثة علىوقد أدركنا من خالل تطبيقنا هلذه الظاهرة ؛ شواهدها من القرآن الكرمي يف قراءاته املتواترة

ورمبا تكون الصيغة ، معىن واحد أو متقاربمع ذلك تؤدي و ، بصيغ خمتلفة أكثرتان فقراء فيهارد ت ألفاظ
مع ثبات  الصيغة يف املبىن الواحد كما وجدنا كذلك تعدد؛  ولكنها تعطي معىن صيغة أخرى واحدة  
اليت وّضحْت لنا  التناوب الداللي للصيغ الصرفيةدراسة لنا أمهية  ظهرت ومن هنا؛ أو اختالفها الداللة

ذلك الرتابط القوي بني مستويات اللغة  -بكل أرحيّية-وجعلنا نؤّكد ، العالقة بني الصيغة والداللة
وذلك باستقراء الصيغ ؛ جعل طبيعة البحث ينحو حنو منهج االستقراء والتطبيق مما؛ وعناصرها الداخلية

وما يطرأ عليها من عالقة تناوب أو ، دالالهتاوما ذكره العلماء من توضيح ل، الصرفية من مظاهنا األصلية
مما جعل البحث يصل إىل نتائج  ؛ نصوص القرآن الكرمي على ومن مث تطبيق ذلك كّله، جتاذب أو تباين

أنَّ  كما أّن البحث أقرّ ،  أبنية العربية دالالتيف تلمس العلماء قدميا وحديثا جهود : كشف النقاب عن
ه ميكن إحلاق وأنّ ، العرب توسعوا يف توظيف الصيغ الصرفية إلفادة معان متعددة غري معانيها املوضوعة هلا

-وأقرت الدراسة . العوامل اليت تكسب اللغة مرونة واتساعا  واهتماما  باملعىن وتنوعا  يف األساليبذلك ب
قد يكون ، معىن زائد لصيغة يف املبىن لن ختلو عنالزيادة على اأنَّ مقولة الرضي اليت أوردها لبيان  -أيضا

اختالف لى الفروق الداللية املرتتبة عومن النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة . للتوكيد على األقل
ومن جمموع تلك النتائج توصل البحث إىل ؛ يف ذلك خالَف القياس اللغوي وما، الصرفية للفظ الصيغ

االهتمام بدراسة النَّحو يف ظالل القراءات على حث الباحثني والدراسني اللغويني : توصيات أمهها
الباحثني كما حثت الدراسة ،  وذلك ملكانة هذا املصدر يف جمال االستدالل اللغوي وتوجيهاهتا؛ القرآنية
قرآن الكرمي حيث إنَّ ال، ألهنا األصل يف حل كثري من األلغاز اللغوية؛ االهتمام باللهجات العربيةعلى 

 . وقراءاته قد أثبت مشوله ملعظم هلجات
 

 . الصيغ الصرفية – التناوب الداللي: الكلمات المفتاحية
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  دراسة تمهيدية: األول المحور

 : المقّدمة 1. 1
موضوع هذا البحث هو " التناوب الداليل للصيغ الصرفية يف اللغة العربية تطبيق على القرآن 

وتتبع ، وآراء العلماء فيها بطرح األمثلة هلا، الصرفية  هذه الدراسة ببيان ظاهرة تناوب الصيغ عىنالكرمي" وت  
يت يرد هبا أكثر من قراءة وهبذا سريكز البحث على اآليات ال؛ شواهدها من القرآن الكرمي يف قراءاته املتواترة

ولكنها تعطي معىن صيغة  واحدة  ورمبا تكون الصيغة ، معىن واحد أو متقارب تؤدي الصيغ أو الصيغتانو 
 . أخرى

كأن يأيت اسم املفعول مبعىن اسم ؛  فتناوب الصيغ معناه أن تؤدي صيغة معينة معىن صيغة أخرى
: هود) {ال عاصم اليوم من أمر اهلل}: ومن أمثلة ذلك يف القرآن الكرمي قوله تعاىل؛ الفاعل أو العكس

ال معصوم : اسم فاعل مبعىن املفعول واملعىن يف اآلية الكرمية( عاصم) فأكثر املفسرين على أن قوله(. 43
حيث أسهم علماء العربية القدماء واحملدثون ، وهذه الظاهرة هلا حضورها يف العربية، اليوم من أمر اهلل

منهم يف بيان معاين األبنية والصيغ العربية كما تنبهوا للعالقة بني هذه الصيغ فأدركوا أن الصيغة الواحدة 
كن أن يع ر هبا عن معان خمتلفة كما تنبهوا إىل تناوب الصيغ يف أدائها للوظائف الداللية وطرحوا أمثلة  مي

وداللة الصيغة هي املستمدة من طبيعة ائتالف احلروف األصول والزوائد واحلركات ، كثرية لذلك
 . والسكنات على نسق معني متشابه

عليه أصل الرتكيب فهو داللة اللغة  "ما دلَّ : يغة بقولهويفرق الكفوي بني داللة الرتكيب وداللة الص
 (. 1) وما دلت عليه هيأته فهو داللة الصيغة"

الداللة " مصطلح ما أطلق عليه ابن جين وهذا ؛فكل صيغة صرفية هلا معىن داليل ووظيفي تؤديه
 . (. 2) ويعين هبا الصورة اليت حيملها اللفظ وخيرج عليها؛ "الصناعية

 : أهمية الموضوع 1. 2
القيمَة احلقيقّية اليت من أجلها وهبذا تنعكس ، يربط موضوع هذا البحث علم الداللة بعلم الصرف

"حصول املعاين املختلفة  يالتصريف عند علمائنا القدماء هعلم غاية  حيث كانت؛ أنشئ علم التصريف

                                                 
حممووود املصوووري، دار النشووور:  -معجوووم يف املصوووطلحات والفوووروق اللغويوووة،  دقيوووق: عووودنان درويووو  الكليوووات ، البقووواء الكفووووي،  أبوووو -( 1) 

 . 326/ 5م، 4111 -هو 4441 -بريوت  -مؤسسة الرسالة 
 3/11الفتح عثمان بن جين، اخلصائص، دقيق: حممد علي النجار، بريوت، دار اهلدى للطباعة والنشر، الطبعة الثانية،  ( أبو2) 
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؛ املادة الواحدة راجع إىل اختالف معانيهاويعين ذلك أنَّ اختالف صيغ ( 1) املتشعبة عن املعىن الواحد"
وللمفعول ، ( فاهم) ختتلف صيغها باختالف معانيها فتصبح امسا للفاعل يف بناء "فهم"فنجد مثال مادة 

 . بناء خيتلف معناه وداللته عن غريه وهكذا كلّ (. فهامة) وصيغة للمبالغة يف بناء( مفهوم) يف بناء
دديد تلك الصيغ وتصنيفها وفقا لبنائها الصريف ومفهومها  وقد بذل القدماء جهودا مضنية يف

لكننا نرى من خالل الواقع اللغوي أن بعض هذه الصيغ تؤدي معاين صيغ ، الداليل يف فئات مستقلة
  وقد فطن القدماء إىل ذلك ، أخرى وهو ما يسمى بالتناوب الداليل يف الصيغ أو تقارض الصيغ الصرفية

توالت جهود احملدثني يف تلمس معاين أبنية العربية وعلى رأسهم الدكتور فاضل كما ذكرنا سابقا ، و 
السامرائي يف معاين األبنية يف العربية وبالغة الكلمة يف التعبري القرآين لكن جهوده احنصرت يف إيراد 

 (. 2) املعاين املختلفة للبناء الواحد ومل يتطرق إىل تناوب هذه األبنية والعالقة بينها

 : الدراسة فاهدأ 3. 1
 -: دقيق ما يأيتهتدف هذه الدراسة إىل 

وطرح آراء ، آراء اللغويني يف ظاهرة التناوب بني الصيغ بتلمس سبل العالقة بني األبنية تتبعَ  -أ 
 . العلماء حول هذه الظاهرة

الكرمي بقراءاته دراسة ظاهرة التبادل الصويت من خالل تطبيقها على نصوص القرآن  -ب 
 . املتواترة

 : منهج الدراسة 4. 1
ثوان يف دقيقوه التوزم البحوث مبونهج  وع بوني الوصوف نظرا لطبيعة البحث والغرض الوذي يسوعى الباح

و ع ما قالوه ، الصيغ الصرفية اليت يعرتيها التبادالت الداللية ؛ وذلك من أجل استقراءواالستقراء والتطبيق 
الكوورمي كمجووال لتطبيووق مووا ؤ اسووتقراره موون ظووواهر التبووادل مرتبطووا ذلووك كلووه بووالقرآن ؛ العلموواء يف دالالهتووا

 . ومتمثال بآراء علماء اللغة واملفسرين ، الداليل

                                                 
هوو، 4376( اإلمام بدر الدين حممد بن عبداهلل الزركشي. ال رهان يف علوم القرآن: دقيق: حممد أبو الفضل إبوراهيم القواهرة. دار الورتا  1) 
4/217 
  4117 – 4444نشر جبامعة بغداد، طبعة  حبث )معاين األبنية العربية( ،مرائي ، فاضل السا - 2
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 : الدراسات السابقة 5. 1
بالرغم من تعدد البحو  اليت تناولت الصيغ الصرفية من قبل إال أن هذا البحث ينحو منحى 

على  ذلك لصيغ الفكرة الرئيسية له ومطبقاجديدا يف عرض هذه القضية متخذا من التناوب بني هذه ا
ومن أبرز الدراسات اليت عرضت لألبنية الصرفية وربطت بينها وبني ، القرآن الكرمي بقراءاته املتواترة

 : معانيها
دار ، أمحد عبدالعظيم: للدكتور( الوحدات الصرفية ودورها يف بناء الكلمة العربية) حبث باسم -4

 ت. جبامعة القاهرة دالنصر للنشر والتوزيع 
طبعة ، نشر جبامعة بغداد، فاضل صاحل السامرائي: للدكتور( معاين األبنية العربية) حبث باسم -2

44 .4 – 4117 . 
صدر عن دار ، حممود سليمان ياقوت: للدكتور( ظاهرة التحويل يف الصيغ الصرفية) حبث باسم -3

 م 4115املعرفة اجلامعية باإلسكندرية 
للدكتورة لطيفة إبراهيم ( البنية الصرفية يف وصف الظاهرة النحوية وتقعيدهادور ) حبث باسم -4

 . م4114 -هو 4444صدر عن دار البشري باألردن ط ، النجار
وقد عرضت هذه البحو   يعا للصيغ الصرفية ومعانيها الداللية ولكنها مل تتناول الفكرة الرئيسة 

بيد ، الصيغ الصرفية وهي القضية املعين مبعاجلتها هذا البحثهلذا البحث وهي قضية التناوب الداليل بني 
، أن هناك دراسة تناولت قضية التناوب الداليل وهي دراسة "التناوب الداليل بني صيغ الوصف العامل"

واقتصر ، ( 1) فرق فيها بني مصطلحني مها التناوب الداليل والتناوب الوظيفي، للدكتور طه حممد اجلندي
وحنا يف حبثه منحى خيتلف عن هذا البحث ، على التناوب الداليل بني صيغ الوصف العامليف دراسته 

حيث ذكر األبواب من اسم الفاعل واسم التفضيل وغريها من أبواب الوصف العامل مث يذكر البناء 
ذه الدراسة هج هوهذا كما يبدو خمالف ملن، ويتتبع داللته ويذكر املعاين اليت يشرتك فيها مع األبنية األخرى

بتناول قضية التناوب بني الصيغ من ثال  زوايا مل تتطرق إليها الدراسات السابقة جمتمعة  اليت انفردت
 : مطبقة بشواهد من القرآن الكرمي وذلك ع ر ثالثة مباحث هي

 الرتادف بني الصيغ: : املبحث األول
 عدول الصيغة عن معناها األساسي : املبحث الثاين
  اختالف الصيغة يف املبىن الواحد: املبحث الثالث

 .  -أ 

                                                 
 م 4111التناوب الداليل بني صيغ الوصف العامل، دار الكتب املصرية، ، للدكتور طه حممد اجلندي  - 1
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 : هيكل الدراسة 6. 1 
 حماور ةثالث تقوم هيكلة البحث علىاقتضت طبيعة املنهج الذي سار عليه هذا البحث أن 

تتخلله ثاٍن  وحمور، وفاقا ألدبيات البحث العلمي املعاصر؛ يتناول الدراسة التمهيدية حمور؛ أساسّية
ومن مث ، وطرح آراء العلماء حوله، مباحث التبادل الداليل للصيغ الصرفيةيعىن بعرض ، تقسيمات فرعية

 . أخري يناق  النتائج والتوصيات وحمور. ذكر مناذج تطبيقية له من القرآن الكرمي

 : تقسيمات الدراسة 7. 1 
 : التقسيمات التالية يقوم هذا البحث على
  المحور األول دراسة تمهيدية

  املقّدمة 1. 1
  الدراسة أمهية 2. 1
  أهداف الدراسة 3. 1
  منهج الدراسة  4. 1
  الدراسات السابقة 5. 1
  هيكل الدراسة 6. 1
  تقسيمات الدراسة 7. 1

  مباحث الدراسة: نيالثا المحور
  الرتادف بني الصيغ 1. 2
  عدول الصيغة عن معناها األساسي 2. 2
  اختالف الصيغة يف املبىن الواحد 3. 2

  والتوصياتالنتائج : الثالث المحور
  النتائج 3. 1
  التوصيات 3. 2  

  املصادر واملراجعفهرس  3. 3
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 مباحث الدراسة: المحور الثاني

 : الترادف بين الصيغ 2. 1
يهوودف هووذا املبحووث إىل دراسووة الوورتادف بووني الصوويغ عوون طريووق ذكوور منوواذج للصوويغ الوويت أتووت مبعووىن 

هنموا إأو توذكر الصويغتان ويقوال ، ومن صوره أن تذكر الصيغة مبعوىن صويغة أخورى، البناءواحد واختلفت يف 
ويكوون ذلوك علوى سوبيل االتسواع ، هنا نقلت من معىن إىل معوىن آخورإأو تذكر الصيغة ويقال ، مبعىن واحد
 : ويتضح ذلك فيما يلي، الداليل

 : استفـَْعل بمعنى أفـَْعل: أوال
 : على سبيل املثال ال احلصر ذلكورود ومن مناذج 

 .  [47]البقرة /  {َكَمَثِل الَِّذي اْستَوْوَقَد نَار ا}قوله تعاىل  -أ
 .  [442]املائدة /  {َهْل َيْسَتِطيع  َربُّكَ }قوله تعاىل و  -ب
 .  [64: هود] {ه َو أَنَشَأك ْم ِمَن اأَلْرِض َواْستَوْعَمرَك ْم ِفيَها}: قوله تعاىلو  -ج
َِ ِبر س ووٍل ِمووْن قَوْبلِووَك َفَحوواَق بِالَّووِذيَن َسووِخر وا ِموونوْه ْم َمووا َكووان وا بِووِه َيْسووتَوْهزِئ وَن{}: قولووه تعوواىلو  -د  َوَلَقووِد اْسووتو ْهِز

 .  [44: ]األنعام
 .  [44{ ]الصافات َوِإَذا رَأَْواْ َءايَة  َيْسَتْسِخر ونَ  }: وقوله تعاىل -ه

 علووووى وزن( اسووووتهزأ) و( اْسووووتَوْعَمرَ ) و( اسووووتطاع) و( اْسووووتَوْوَقدَ ) كلمووووة  أناآليووووات السووووابقة نلحووووظ يف 
 ملوافقووة وذلووك(؛ أفعوول) علووى وزن( ويسووخرون)( يهووزرون) و( واأطوواع) و( أوقوود) :مبعووىن جوواءت( اسووتفعل)

وغريمهوا مون  صاحب اللبوابو أبو حيان و ، والقرطيب، جماهدكما أشار إىل ذلك ؛  هبا نورد اليت اتمعىن اآلي
 (.  1) املفسرين

                                                 
اجلووامع ألحكوام القوورآن تووأليف: القوورطيب؛  دقيوق: هشووام مسووري البخوواري، الناشوور: دار  ،أبووو عبوود اهلل حمموود بون أمحوود بوون أ  بكوور ( ينظور:1) 

تفسري البحر احملويط، توأليف: حممود بون يوسوف و ، 1/56م:  2443هو/  4423عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية / الطبعة: 
الشويخ علوي حممود معووض، شوارك يف التحقيوق: د/ زكريوا عبود ا يود  -د الشهري بأ  حيان األندلسي، دقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجوو 
اللبواب ، و 442/ 4م، 2444-هو 4422لبنان/ بريوت، الطبعة األوىل  -النوقي، د/ أمحد النجويل اجلمل، دار النشر: دار الكتب العلمية 

الشويخ عوادل أمحود عبود املوجوود والشويخ علوي حممود  يف علوم الكتاب، تأليف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي دقيق:
ينظووور: املصووودر السوووابق  645/ 7م،  4111-هوووو  4441 -بوووريوت / لبنوووان، الطبعوووة: األوىل -معووووض، دار النشووور: دار الكتوووب العلميوووة 

حممود ، توأليف: السوراج املنوري تفسوري، و 3/41: دار الكتب العلمية( الناشر: حممد بن عبد اهلل األندلسي) أحكام القرآن البن العر ، و نفسه
برهوووان الووودين أ  احلسووون ، توووأليف: نظوووم الووودرر يف تناسوووب اآليوووات والسوووور، و 3/44، دار الكتوووب العلميوووة : دار النشووور، بووون أمحووود الشوووربيين

 . 5/341 م:4115 -هو 4445 -بريوت  -دار النشر: دار الكتب العلمية ، دقيق: عبد الرزاق غالب املهدي، إبراهيم بن عمر البقاعي
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يقوول رضوي الودين األسورتآباذي يف : جميء استفعل مبعوىن أفعول قوائلني -كذلك-الصرفيون  أّكدوقد 
كموا ميكون يف " ،  ههنوا طلوب يف احلقيقوة وال ميكون، اسوتخرجت الوتود: "تقوول: شرحه لشافية ابن احلاجب

أخرجتوه ال فقولوك ، استخرجت زيدا " إال أنه مبزاولة إخراجه واالجتهاد يف دريكه كأنه طلوب منوه أن خيورج
اسوووتخرجت  مبعوووىن  فجووواء(؛ 1) "خبوووالف اسوووتخرج، حووودة أو موووع اجتهووواددليووول فيوووه علوووى أنوووك أخرجتوووه مبووورة وا

وقوود ": يقووول الوودكتور عبووده الراجحووي(؛ 2) واملعاصوورون، وهووذا مووا أّكووده علموواء اللغووة املعجميووون؛ أخرجووت  
 (.  3) أيقن واستيقن" –أجاب واستجاب : يأيت استفعل مبعىن أفعل مثل

على أنَّ هذه الصيغ املزيدة حينما تقع يف موضع ا رد فإنوَّها إْن عدمت الداللة علوى تكثوري معنواه أو 
اعلووم أن املزيوود فيووه لغووري : كمووا يؤكوود ذلووك الرضووي بقولووه،  فإهنووا ال تعوودم الداللووة علووى تأكيووده، املبالغووة فيووه
، وال ملعوىن كانوت عبثوا اإلحلاقإذا مل تكن لغرض لفظي كما كانت يف  ألهنا، البد لزيادته من معىن اإلحلاق

 إن البوواء يف: ذلووك عوول حنووو مووا يقووال، فووذلك موونهم تسووامح يف العبووارة، إن أقووال مبعووىن قووال: فووذا قيوول مووثال
زائووودتان ملوووا مل تفيووودا فائووودة زائووودة يف الكوووالم سووووى تقريووور املعوووىن ( مووون إلوووه موووا) و " مووون " يف( كفوووى بووواهلل)
 (.  4) " فكذا البد يف اهلمزة يف " أقالين " من التأكيد واملبالغة، صل وتأكيدهاحلا

 : تفـَعَّـل بمعنى أفعل: ثانيا
 :  ومن مناذج ذلك يف القرآن على سبيل التمثيل والتوضيح ال احلصر

َعووووَثنَّ َعلَووووْيِهْم ِإىَل يوَووووْوِم : قولووووه تعوووواىل -أ  اْلِقَياَمووووِة َمووووْن َيس وووووم ه ْم س وووووَء اْلَعوووووَذاِب{}َوِإْذ تَووووَأذََّن َربُّووووَك لََيبوْ
 .  [467/ ]األعراف

 .  { ]إبراهيم / [}َوِإْذ تََأذََّن َربُّك ْم لَِئْن َشَكْرؤ ْ ألزِيَدنَّك ْم َولَِئْن َكَفْرؤ ْ ِإنَّ َعَذاِ  َلَشِديد  : وقوله -ب
والعورب رمبوا ؛ "تفعَّول" مون "آذن"، "توأذن"فقال (؛ آذن) هنا مبعىن( تأّذن) ذكر الط ري يف تفسريه أن
(؛ 5) "مَ أعلَووو، و"آذن". مبعوووىن واحووود، " أوعدت وووه " "وَتوعَّدتوووه": كموووا قوووالوا،  وضوووعت "تفعَّووول" موضوووع "أفعووول"

 :  احلار  بن ِحلِّزةواستدل على ذلك بقول 

                                                 
سرتآباذي، دقيق: حممود نوور احلسون، وحممود الزفوزاف، وحممود شرح شافية ابن احلاجب تأليف: رضي الدين حممد بن احلسن االينظر: ( 1) 

 . 4/444م:  4175 - 4315لبنان، الطبعة األوىل:  –بريوت  دار الكتب العلمية،حمىي عبد احلميد، الناشر: 
، ولسوان 44/522: الناشور دار اهلدايوة( ، حمّمد بون حمّمود بون عبود الورزّاق احلسويين، للزبيدي )القاموس تاج العروس من جواهرينظر: ( 2) 

 العرب البن منظور مادة )س/خ/ر( )خ/ل/ا(. 
 . 44[، ص . طتأليف د / عبده الراجحي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية ]د -التطبيق الصريفينظر: ( 3) 
 13/ 4: سرتآباذياجب أل  الفضائل رضي الدين احلسن االشرح شافية ابن احل -( 4) 
أمحود ( ، دقيوق: حممود بون جريور بون يزيود بون كثوري بون غالوب اآلملوي، أبوو جعفور الطو ري، للط ري )جامع البيان يف تأويل القرآنينظر: ( 5) 

تفسووري الفخوور . وينظوور: 244 /43ظوور: ، وين46/526: م 2444 -هووو  4424الطبعووة: األوىل، ، اشوور: مؤسسووة الرسووالة، النحمموود شوواكر
 . 67/  41: دار النشر / دار إحياء الرتا  العر ، حممد بن عمر بن احلسني( ي، )الراز 
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َنا بِبَوْيِنَها َأمْسَاء   َلُّ ِمْنه  الثوََّواء     آَذنَوتوْ  ر بَّ ثَاٍو مي 
 "أعلمتنا، "آذنتنا": بقولهيعين 

وووْم{ أي: وقولووووه": وقوووال ابوووون كثووووري يف  وقووووال، ( 1) "آذنكووووم وأعلمكووووم بوعووووده لكووووم: }َوِإْذ تَووووَأذََّن َربُّك 
 (.  2) "أمر: وقال غريه. قاله جماهد، أعلم: }تََأذََّن{ تَوَفعَّل من اإلذن أي موضع آخر "

وإىل . آَذَن ربُّووك وأْعلَوومَ : عنوود املفسوورين فقووالوا" تَوَفعَّوول " هنووا مبعووىن "أفْوَعووَل"  نالحووظ فيمووا سووبق جموويء
. نووادى، و}أّذن{ بالتشووديد. أعلووم: }آذن{ باملوودّ : أبووو علووي يقووول(؛ 3) كثووري موون اللغوووينيهووذا املعووىن مووال  

( توأذن) الفارسوي أنَّ الفعولوقد ذكر أبو علوي (؛ 4) أيقن وتيقن: كما يقال؛  آذن وأذن مبعىن أعلم: وقال قوم
" وهوووو يووودل علوووى الرغبوووة يف ، ووزن تفعووووَّل مووون معانيوووه مطاوعوووة أفعووول، ( آذن) يف اآليوووة السوووابقة ورد مبعوووىن

تشووجَّع  –تصوو رَّ : وال يكووون ذلووك إال يف الصووفات احلميوودة مثوول، حصووول الفعوول واجتهوواده يف سووبيل ذلووك
 (.  5) تكرَّم " –جتلوَّد  –

، مبعوىن آذن أي أعلوم( تَوَأذَّنَ ) " وقولوه: الفخر الرازي الرتادف بوني الصويغتني يف قولوهكما ذكر اإلمام 
وورى فعوول ، ( 6) "( فعوول) بوول معنوواه، هنووا لوويس معنوواه أنووه أظهوور شيئووو ا لوويس فيووه( تفعَّوول) وبنوواء فقوود أجووري جم 

 (.  7) ولذلك أجيب مبا جياب به القسم "؛ القسم كعلم اهلل وشهد اهلل
 ؛حنوو تعلَّوم مبعوىن أعلَومْ  (؛أْفعول)مبعىن  ( يكونتفعَّلبأن ) وصرّحمذهب أ  علّي  (8)الثعاليبوقد أّكد 

 :  ؛ بقول الشاعرلذلك امستشهد
 (1)اعا  ووووذه الغ َمِر انقشوووووووووأّن هل   ّر خريا  وووووووولَّْم أنَّ بعد الشووووتع

                                                 
، : سووامي بوون حمموود سووالمة( ، دقيووقأبووو الفووداء إمساعيوول بوون عموور بوون كثووري القرشووي الدمشووقيالبوون كثووري ) تفسووري القوورآن العظوويمينظوور: ( 1) 

 . 3/471: م 4111 -هو 4424: الثانية الطبعة، والتوزيع الناشر: دار طيبة للنشر
 . 3/417ينظر: املصدر السابق: ( 2) 

الطبعوة ، بوريوت -الناشور: مكتبوة لبنوان ناشورون . دقيوق: حمموود خواطر، حممد بن أ  بكر بن عبودالقادر الورازي، خمتار الصحاحينظر:  - 3
: عبود السوالم حممود ( ، دقيوقيس اللغة )أبو احلسني أمحد بون فوارس بون زكريوامعجم مقاي م، )أ/ذ/ن( ، و4115 – 4445طبعة جديدة، 

حمموود بون مكوورم بوون منظووور البون منظووور ) لسووان العوورب ، و77/  4: )أ/ذ/ن( : م4171 -هووو 4311الطبعوة:  الناشوور: دار الفكوور، هوارون
 . 411ي، ص ات و ألىب البقاء الكفو كتاب الكلي: )أ/ذ/ن( ، و الطبعة األوىل بريوت –الناشر: دار صادر ( ، األفريقي

هوو( ، دار  674تأليف: أ  عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب )ت  -املعروف بتفسري القرطيب  -اجلامع ألحكام القرآن الكرمي - 4
 341/ 7القاهرة،  -النشر: دار الشعب 

 31التطبيق الصريف ص  - 5
  34/  45الكبري،  دار النشر / دار إحياء الرتا  العر ،  تفسري الفخر الرازي املعروف بالتفسري - 6
تأليف / أ  القاسم جاد اهلل حممود بن عمر الزخمشوري اخلووارزمي )ت  -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  - 7

  463/ 2 ت بريو  -هو(، دقيق: عبد الرزاق املهدي، دار النشر: دار إحياء الرتا  العر   531
 4424الثانيوة،  الطبعوة الناشور : املكتبوة العصورية ، : ياسوني األيوو ، دقيوقفقه اللغة وأسرار العربيةينظر: كتابه فقه اللغة وأسرار العربية (8) 

 .444فصل يف أبنية األفعال( ص-64. )م 2444هو / 
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ومثلوووه أَْوَعوووَدين ؛ تَفعَّْلوووت  : معوووىن أفَعْلوووت   رمبوووا قالوووت العووورب يف ": وقوووال يف معجموووه؛  " انتهوووى كالموووه
 (.  2) "وهو كثري؛ وتَوَوعَّدين

وذلووك حووني ؛ هوواتني الصوويغتني وقوود عوو ر رضووي الوودين االسوورتباذي عوون سوور هووذا التبووادل الووداليل بووني
البواب نوه إمنوا يقوال هوذا أل، مموا ال جودوى لوه( أخطوأ) مبعوىن( أختاطَّو)؛ مبعوىن أفعول حنوووقووهلم  ": أشار قائال

خور عليوه مبعىن ذلك الباب إذا كان البواب احملوال عليوه خمتصوا مبعوىن عوام مضوبوط بضوابط فيتطفول البواب اآل
 (.  3) "أما إذا مل يكن كذا فال فائدة فيه، يف ذلك املعىن

 : أفـَْعل بمعنى فـَعـَل: ثالثا
 :  ومن مناذج ذلك يف القرآن على سبيل التمثيل والتوضيح ال احلصر

وقوود يكووون أصوو ر ": قووال ابوون األنبوواري؛ ]البقوورة / [ {َفَمووآ َأْصووبَوَره ْم َعلَووى النَّووارِ  }: اهلل تعوواىلقووول  -أ
 (.  4) "وأخ ر وخ ر، مبعىن ص ر وكثريا  ما يكون أفعل مبعىن فعل حنو أكرم وكرم

قووووورأ الزهوووووري ؛ [22/  األعوووووراف{ ]ِصوووووَفاِن َعَلْيِهَموووووا ِموووووْن َوَرِق اجْلَنَّوووووةِ َوطَِفَقوووووا خي ْ }: وقولوووووه تعووووواىل -ب
 (.  5)"أَفْوَعَل مبعىن فَوَعلوو جِّهت القراءة على أهّنا من باب "؛ ِمْن أخصف (خي ِْصفان)

 :رأوق ووووو؛ [45/  الطوووووور{ ]فَوووووَذْره ْم َحووووواَّ ي اَلق ووووووا يوَوووووْوَمه م  الَّوووووِذي ِفيوووووِه ي ْصوووووَعق ونَ }: وقولوووووه تعووووواىل -ج
 (.  6) "تو ْؤِذن  أنَّ أَفْوَعَل مبعىن فَوَعلوقراءة  السلمي ": السمني احلليبقال ( ق ونَ ي ْصعِ )

فموون فووتح ، ( 7) بووالفتح( تَوْنب ووت  ) وقووِر، [. 2] املؤمنووون /  {تو ْنبِووت  بالوودُّْهنِ } :قووول اهلل تعوواىلو  -ج
،  أْن يكون " نَبوَوَت " و " أنْبوَوَت " مبعوىن واحود: أحدمها: ومن ضم التاء فله وجهان، التاء كان الباء للتعدية

 :  ( 8) شعر زهريكما جاء يف 

                                                 
، نقووال عووون حمقوووق الصوواحيب يف فقوووه اللغوووة العوور  البووون فوووارس )أ  35: صهيف ديوانوووه(، 444)عموووري بوون ش وووييم )تالبيووت للقطوووامي ( 1) 

 .444ص وينطر: فقه اللغة وأسرار العربية، 474احلسن أمحد بن فارس(، ص
الطبعووة:  الناشوور: دار الفكوور، : عبوود السووالم حمموود هووارون( ، دقيووقمعجووم مقوواييس اللغووة )أبووو احلسووني أمحوود بوون فووارس بوون زكريووا( ينظوور: 2) 

ي(. أبوووو البقووواء أيوووب بووون موسووى احلسووويين الكفوووو ي، )كتووواب الكليووات و ألىب البقووواء الكفووو . و 77/  4: )أ/ذ/ن( : م4171 - هووو4311
 . 411فصل )التاء( ص م، 4111 -هو 4441 -بريوت  -دار النشر: مؤسسة الرسالة ، حممد املصري -دقيق: عدنان دروي  

 . 444/ 4: دين احلسن االسرتابازيشرح شافية ابن احلاجب أل  الفضائل رضي ال (3) 
 . 246/  5: دار النشر / دار إحياء الرتا  العرىب( ، حممد بن عمر بن احلسني الرازي الشافعي) تفسري الفخر الرازىينظر:  (4) 
سووريا  –قلوم، دمشوق الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون السمني احلليب )أمحد بن يوسف( دقيوق: د. أمحود اخلوراط، الناشور: دار ال (5) 

   214/ 5]د.ط[، .
 . 71/  44ينظر: املصدر السابق  (6) 

هوو(، تصوحيح  133تأليف / احلافظ أ  اخلري حممد بن حممد الدمشقي، الشهري بوابن اجلوزري )ت  –النشر يف القراءات العشر ينظر:  - 7
 361/ 2لبنان –بريوت  –ومراجعة أ / علي حممد الضباع، دار الكتب العلمية 

 343/  43، 16/ 2انظر: لسان العرب  8
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 َقِطين ا هَلو ْم حاَّ إذا أنَبَت البَوْقل   رأيت  ذِوي احلَاَجاِت حوَل بيوهِتمْ 
 .  تنبت الدهن: أي؛ أنَّ الباَء زيادة  : والثاين، أي نبت

وا إلعوراب اجلوار وا ورور علوى النحوو ( تنبوت) تبعوا لتوجيهوه قوراءة( بالودهن) وقد ذكر أبو حيان وجوه 
( تَنب وت  ) علوى هوذا بواء احلوال أي( بِالودُّْهنِ ) والبواء يف، بفوتح التواء وضوم البواء( تَنبوت  ) اجلمهور" قرأ : التايل

وقورأ ابون كثوري وأبوو عمورو وسوالم وسوهل ورويوس واجلحودري بضوم ، ومعهوا الودهن: أي( بِالدُّْهنِ ) مصحوبة
 وقيول املفعوول حموذوف أي، تنبوت الودهن: والتقودير، مفعول والباء زائودة( بِالدُّْهنِ ) :فقيل، التاء وكسر الباء

وقيوول ، أي تنبووت جناهووا ومعوه الوودهن؛ يف موضووع احلووال مون املفعووول احملوذوف( بِالودُّْهنِ ) و، جناهووا( ت نبِوت  )
مبعوووىن نبوووت صووواحب  وممووون ذكووور أن أنبوووت يف اآليوووة الكرميوووة، ( 1) أنبوووت الزم كنبوووت فتكوووون البووواء للحوووال"

 (.  2) ل زهري السابقواستشهد على ذلك بقو ، التفسري الكبري
، ذهووب و أذهبتووه: فيقووال، موون طوورق تعديووة الفعوول الثالثووي( فوووََعل) و دخووول مهووزة التعديووة علووى بنوواء

( كموا أخورج أبوويكم مون اجلنوة) [ وقال. 2]األحقاف/( أذهبتم طيباتكم) قال اهلل تعاىل، وخرج و أخرجته
أضوربت  : باهلمزة صار يتعودى إىل مفعوولني حنووفإذا كان يتعدى إىل مفعول واحد و أتيت  [27]األعراف/
ا عموور ا وإن كووان يتعوودى إىل مفعووولني صووار يتعوودى إىل ، أي محلتووه علووى الضوورب فصووار الفاعوول مفعوووال؛ زيوود 
وا: حنو قولك يف، ثالثة

 
وا و رأيوت عمور ا عامل ا قائم  وا: علمت زيد  ا قائم  وأراين عبود اهلل عمور ا ، أعلموين بكور زيود 

ا
 
 (.  3) عامل

: ومون ذلوك، بول ظلوت علوى حاهلوا، ورد يف اللغة أفعال ثالثية ملَّوا دخلوت عليهوا اهلموزة مل تنقلهوا وقد
وأؤَّ عليوه ، ويقوال ؤَّ اهلل عليوه النعموة، ( 4) و أوحوى ووحوى، وأضاء القمر و ضاء، جدَّ فالن يف أمره و أجدَّ 

وثوورى ، باملكووان و أثوووى إذا أقووام بووهويقووال ثوووى الرجوول ، وتبووع الرجوول الشوويء و أتبعووه مبعووىن واحوود، النعمووة
وهوذا يفسور (؛ 5) وثلجوت السوماء وأثلجوت مون الوثلج، املكان و أثرى إذا نودى بعود يوبس وكثور فيوه النودى

 .  يف اآلية الكرمية( نبت) مبعىن فعل( أنبت) جميء بناء أفعل
وأمَّوا مون ، خمتلفتونيويذكر العلماء أنَّ فعل و أفعل ال يكونان مبعىن واحد إال إذا كان ذلك من لغتوني 

 " وقد جييء فعلت و أفعلت املعىن فيهما واحد إال أن : فيقول سيبويه، لغة واحدة فال جيوز

                                                 
 374/ 6البحر احمليط  - 1
 71/  23 تفسري الفخر الرازيانظر:  - 2
 65/ 7 ] د.ت[  شرح املفصل البن يعي ، عامل الكتب، بريوت - 3
حمووي الوودين عبوود احلميوود، تووأليف: أ  حمموود عبوود اهلل بوون مسوولم بوون قتيبووة، السووكويف، املووروزي، الوودينوري، دقيووق: حمموود أدب الكاتووب  - 4

  333ص  م4163 –مصر، الطبعة الرابعة  -مكتبة السعادة 
 43 -42ص للزجاج، دقيق / ماجد حسن الذهيب، الشركة املتحدة للتوزيع ]د . ت[  ،فعلت و أفعلت  - 5
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 (.  1) اللغتني اختلفتا "
" قال ابن درستويه يف شورح الفصويح ال يكوون فعول و أفعول مبعوىن واحود إال أن جيويء ذلوك يف لغتوني 

 (.  2) خيتلف اللفظان واملعىن واحد "فأمَّا من لغة واحدة فمحال أن ، خمتلفتني

 : فاَعل بمعنى فـََعل: رابعا 
 :  من مناذج ورود ذلك يف القرآن الكرميو 
 (.  3) باأللف وتركه( َوَعْدنَا) وقِر، [54]البقرة / ( وإْذ َواَعْدنَا ُموَسى) قوله تعاىل -أ

يكون من اثنني على  وحيتمل أن، ويكون صدر من واحد، أن يكون مبعىن وعدنا( واعدنا) حيتمل
أو يكون الوعد  ويكون موسى وعد اهلل ا يء للميقات، فيكون اهلل قد وعد موسى الوحي، أصل املفاعلة

وواعد إذا  ، وعد إذا كان عن غري طلب: وقيل، وقبول الوعد يشبه الوعد، من اهلل وقبوله كان من موسى
واعدنا باأللف : بغري ألف وأنكر قراءة من قرأوعدنا : وقد رجح أبو عبيد قراءة من قرأ. كان عن طلب

ألن كال  منهما ، وال وجه لرتجيح إحدى القراءتني على األخرى، قائال املواعدة ال تكون إال من البشر
  (4) فهما يف الصحة على حّد سواء، متواتر

َاِدع ونَ وما ) [ وقِر1]البقرة / ( وَما َيْخَدُعوَن إال أنُفَسُهم) قوله تعاىل -ب  (  5)( خي 
وذلووك جبانووب داللتووه علووى معوواٍن أخووري ( فوووََعل) قوود يوودل علووى معووىن( فاعوووَل) ذكوور الصوورفيون أنَّ بنوواءَ 

   (6) مثل املشاركة واملتابعة والداللة على أنَّ شيئا صار صاحب صفة يدل عليها الفعل
 فمووون قرأهوووا( خيووودعونوموووا ، وموووا خيوووادعون) ،ومووون هنوووا حكوووم كثوووريون أن املعوووىن واحووود يف القوووراءتني

َووواِدع ون) َووواِدع وَن اهللَ ) ألنَّ قبلوووه؛ أراد بوووه أيض وووا املطابقوووة وازدواج الكوووالم، بووواأللف( خي  وموووا ) :فنفوووى بقولوووه( خي 
َخوودَع و َخوادَع هنووا مبعووىن : قووال( وَمووا خيْوَدع ون) ومون قرأهووا، ( خيووادعون اهلل) :مووا أثبووت هلوم بقولووه( خيوادعون
 (.  7) واحد

ميكوون ( خيوودعون) و( خيووادعون) :جنوود أنَّ الفعلونيالثوابتتني يف اآليووة الكرميووة وبنظورة متأنيووة يف القووراءتني 
الووذي أتووى ( لفاعوو) حيووث إنَّ بنوواء، أن خيتلووَف معنامهووا ولوويس كمووا ذكووروا أنَّ أحوودمها يصوولح مكووان اآلخوور

مون املعوىن حيوث إهنوم يريوودون  ونلحوظ ذلوك، يودل علوى املشواركة بوني الفاعول واملفعوول( خيوادع) عليوه الفعول

                                                 
 64/ 4الكتاب سيبويه  - 1
  343/ 4م، 4111ار الكتب العلمية، بريوت، ط املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي، دقيق: فؤاد علي منصور، د - 2
 242/ 2ينظر: النشر يف القراءات العشر  - 3
 356/ 4تفسري البحر احمليط  - 4
 237/ 2ينظر: النشر يف القراءات العشر  - 5
 36 - 35انظر: التطبيق الصريف ص  - 6
 331/ 4ينظر اللباب يف علوم الكتاب  - 7
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( خيوودع) الووذي ورد عليووه الفعوول( فعوول) أمووا بنوواء، واهلل سووبحانه يبطوول هووذا اخلووداع –حاشووا هلل  –خووداع اهلل 
فوونلحظ فيووه أنَّ أفووراد الفاعوول هووم أنفسووهم أفووراد املفعووول ولووذلك ال يكووون هنوواك مشوواركة ولووذلك وردت كوول 

 .  مكاهنا وهذا إعجاز القرآن صيغة مالئمة يف موضعها ال يصح وضع صيغة أخرى
 " قوووورأ نووووافع وابوووون كثووووري وأبووووو عموووور: ويقووووول اإلمووووام الفخوووور الوووورازي يف تفسووووري اآليووووة الكرميووووة السووووابقة

وحجوووة ، وحجوووة األولوووني مطابقوووة اللفوووظ حوووا يكوووون مطابق وووا للفوووظ األول( خيووودعون) والبووواقون( خيوووادعون)
َوَموا ) مث ذكوروا يف قولوه، نسوان الواحود خمادعوا  لنفسوهالباقني أن املخادعة إمنوا تكوون بوني اثنوني فوال يكوون اإل

أنه تعواىل جيوازيهم علوى ذلوك ويعواقبهم عليوه فوال يكونوون يف احلقيقوة : األول: وجهني( خَيَْدع وَن إالَّ أَنف َسه مْ 
 ألن اهلل؛ مووا ذكووره أكثوور املفسوورين وهووو أنَّ وبوواَل ذلووك راجووع  إلوويهم يف الوودنيا: والثوواين، خووادعني إال أنفسووهم

َوواِدع وَن اللَّووَه َوه ووَو ) تعوواىل كووان يوودفع ضوورر خووداعهم عوون املووؤمنني ويصوورفه إلوويهم وهووو كقولووه ِإنَّ اْلم نَوواِفِقنَي خي 
 (.  1) ["442]النساء/ ( َخاِدع ه مْ 

 : فاَعـل بمعنى فعَـّل: خامسا
 (.  2) باأللف( ت َصاِعرْ ) وقِر، [ 41] لقمان / ( وال ُتَصعِّْرَ َخدََّك لِلنَّاسِ ) قوله تعاىل: ورد ذلك يف

: يف الغالوووب علوووى املشووواركة حنووووو( فاعوووول) بوووالنظر إىل داللوووة البنووواءين السوووابقني جنوووود أنوووه تووودل صووويغة
أي أنووك تعوورِّض املفعووول : كمووا أنَّ موون دالالتووه أيضووا التعووريض،  ( 3) وصووارعته، وسووابقته، ونافرتووه، خاصوومته
، قطَّعوت  الثيواب: حنوو، فمجيئه للتكثري هو الغالوب عليوه: وَّلوأما فع، وهذا يوافق معىن اآلية(؛ 4) ملعىن الفعل

 .  (5) وغلقت األبواب
والتوواء ، ويف اآليووة الكرميووة جنوود أنَّ جموويء الفعوول ت َصووعِّر علووى وزن تفعِّوول مبعووىن تصوواِعر علووى وزن تفاعوول

يودل علوى ( توو صعِّر) أنوبالتدقيق يف معىن اآلية الكرمية على القراءتني جند ، يف أول البناءين للمضارعة فقط
كما يدل على تعرض املفعوول ملعوىن ،  يدل على احلدو  من الفاعل على سبيل الثبات( تو صاعر) و، الكثرة

 .  الفعل موافقا رأي النحاة السابق واهلل تعاىل أعلم

                                                 
  51/ 2ف بالتفسري الكبري تفسري الفخر الرازي املعرو  - 1
 4/565تأليف: أ  زرعة ابن زجنلة ]د.ت[ -حجة القراءات ينظر  - 2
 465، 464أدب الكاتب البن قتيبة  - 3
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 : فاَعـل و تفعَـّل و وتفاعـَل بمعنى: سادسا
ُهنَّ أُمََّهاتكــُمْ وَما َجَعل أْزَواَجُكْم ) قوله تعواىل: ورد ذلك يف [  4]األحوزاب / ( الالِئي تـُظـَاِهُروَن ِمنـْ

" ظووووووَاَهر " و"توَظووووووَاَهَر" و " توَظَووووووهََّر " و، ( توَظوَّهووووووَّر ون) و( توَظووووووَّاهرون) و( توَظووووووَاهرون) و( تو ظووووووَاهرون) قوووووِر
 (.  1)مبعىن

وتفاعووَل وهوي كموا يبودو يف اآليوة متقاربوة يظهر مما سبق الرتادف يف الصيغ الوثال  فاَعوول و تفعووَّل و 
املشوواركة بووني اثنووني : أمووا بنوواء تفاعوول فأشووهر معانيووه، وقوود موور بنووا مووا يوودل عليووه بنوواء فاَعوول، يف املعووىن املووراد

ومعنوواه االدعوواء باالتصوواف بالفعوول مووع انتفائووه ، كمووا أن موون معانيووه التظوواهر،  تقاتوول و جتووادل: مثوول، فووأكثر
، وأيض ا من معانيه الداللوة علوى التودرج مثول تزايود و تووارد، تعامى –جتاهل  –سل تكا –تناوم : مثل، عنه

 . وواليته فتواىل، باعدته فتباعد: مثل( فاعل) وميكن أن يدل على املطاوعة وهو يطاوع معىن
والتكلوف ، علمته فوتعلم –أدبته فتأدب : مثل( فعَّل) وهو يطاوع، املطاوعة: أمَّا تفعوَّل فأشهر معانيه

، توسَّووود ذراعوووه أي اختوووذه وسوووادة، تسووونَّم فوووالن ا ووود أي اختوووذه سووونام ا: واالختووواذ مثووول، مثووول تصووو رَّ وتشوووجَّع
 (.  2) أي ترك اإلمث واحلرج؛ تأمث ودرج: والتجنب وهو ترك معىن الفعل واالبتعاد عنه مثل

بتخفيووووف الظوووواء والبوووواقون ( تظــــاهرون) ويف اآليووووة الكرميووووة السووووابقة " قوووورأ عاصووووم ومحووووزة والكسووووائي
ووجه التشوديد إدغوام التواء يف الظواء ( َواَل تَوَعاَون واْ ) التاءين كقولهبالتشديد فوجه التخفيف احلذف إلحدى 

 (.  3) واحلذف أخف واإلدغام أدل على األصل"، [31]التوبة/ ( اثَّاقَوْلت مْ ) كقوله تعاىل

 : فـَُعل بمعنى فعول: سابعا
( رروف) و، ( لَوَرر وف) وقوِر، [443] البقرة / ( ِإنَّ الّلَه بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيمٌ ) ورد يف قوله تعاىل

وقود جواء يف ، وموا أشوَبَه َذلوك،  (4) و " َرر ف " فَوع ل مثل َحذ ر و نَود س و يَوق وظ، وفيه معىن املبالغة، فَوع ول
 : ( 5) شعر جرير

 َكِفْعِل الوالِد الرر ِف الرَِّحيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ونسوب كول قوراءة إىل ، وقد ذكر اإلمام الفخور الورازي الووجهني السوابقني وزاَد عليهموا وجهوني آخورين

. . مهمووز ا غوري مشووبع( لَوَرءوف  رَِّحويم  ) " قورأ عمورو ومحوزة والكسوائي وأبوو بكور عون عاصوم: أصوحاهبا قوائال
 (.  1) وفيه أربع لغات رئف أيضا  كحزر ورأف على وزن فَوع ل ". . مشبعا  مثقال  مهموز ا ( ررف) والباقون
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 : عدول الصيغة عن معناها األساسي 2. 2
، يتنوواول هووذا املبحووث بعووض املشووتقات الوويت ؤ العوودول عوون معناهووا األصوولي الووذي عليووه أصوول بنائهووا

 :  على النحو التايل، وأ وِّلت بصيغة أخرى

 : فاِعل بمعنى الجمع -1
 بعود قولوه( سوامر ا) جواء فيوه، [ 67]املؤمنوون /  {م ْسَتْك رِيَن بِِه َساِمر ا تَوْهج ر ونَ }: يف قوله تعاىلورد 

 وجمويء اسوم الفاعول مبعوىن اجلموع يف بنوواء، وهوو اجلماعوة يتحودثون بالليول، ألنَّوه مبعوىن " مس َّوار "( مسوتك رين)
وهووو اجلماعووة يتحوودثون ، علووى احلووال ومعنوواه مس َّووار انصووب ( سووامرا) ": يؤيووده اإلمووام القوورطيب قووائال( سووامرا)

وكووانوا يتحوودثون حووول الكعبووة يف مسوور القموور ، ومنووه مسوورة اللووون، بالليوول مووأخوذ موون السوومر وهووو ظوول القموور
كاحلاضور وهوم ؛  فهو اسم مفرد مبعوىن اجلموع. . . وهو  ع سامر( مس َّار ا) فسمى التحد  به وقرأ أبو رجاء

مث ) ومنوووه قولوووه تعووواىل، واجلامووول  وووع اإلبووول ذكورهتوووا وإناثهوووا، والبووواقر  وووع البقووور، املووواءالقووووم النوووازلون علوووى 
ور ومَسور وسوامر: يقوال، أي أطفواال( خنرجكم طفال  الليول والنهوار": وابنواه، الودهر: ويقوال السومري. . قووم مس 

(2  .) 

َ ْووع  عوون الَعووَرب فمنهووا وذكوور صوواحب توواج العووروس أنووه قوود جوواَءْت ح وور وف  َعلَووى َلْفووِظ فاِعووٍل وهووي 
اجلَاِمل  والّساِمر  والباِقر  
 (3  .) 

 : فاِعـل بمعنى مفعول -2
ــِر اِن إال َمــن رَِّحــم}ورد يف قولووه تعوواىل  ــْن أْم ــْوَِ ِم األكثوور يف اآليووة ، [43] هووود /  {ال عـــَاِصَم اليَـ

وهووذا ، وجموويء فاعوول مبعوىن مفعووول كثووري، ( 4) مبعووىن ال َمْعص ووم( ال عاِصوومَ ) :الكرميوة السووابقة أن قولووه تعواىل
عدول عن باهبا األصولي أي أن صويغة فاعول هنوا أصوبحت تودل علوى مون وقوع عليوه الفعول ال مون وقوع منوه 

، وحصووره يف ألفوواظ معوودودة، وقوود روى لنووا السوويوطي جموويء فاعوول مبعووىن مفعووول، الفعوول فهووي مبعووىن مفعووول
، ألن الوووريح سوووفته؛ إمنوووا هوووو مسوووفي  ، توووراب سووواف: "ومل يوووأت عووونهم فاعووول مبعوووىن مفعوووول إال قووووهلم: فقوووال

وليل نائم مبعوىن قود نواموا فيوه ، وسر كاؤ مبعىن مكتوم، وماء دافق مبعىن مدفوق، وعيشة راضية مبعىن مرضية
" (5  .) 

                                                 
 11/ 4تفسري الفخر الرازي املعروف بالتفسري الكبري  - 1
هوو( ، دار النشور:  674اهلل حممد بون أمحود األنصواري القورطيب )ت  تأليف: أ  عبد -اجلامع ألحكام القرآن املعروف بتفسري القرطيب  - 2

  437 – 436/  42القاهرة،  -دار الشعب 
 73/  42تاج العروس  - 3
 31/ 1ينظر: اجلامع ألحكام القرآن الكرمي  - 4
  13/ 2املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، دقيق: فؤاد علي منصور  - 5
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خ لِوَق ِمون ) كقوول اهلل تعواىل،  أنَّ أهَل احلجاز كانوا حيولون املفعول فاعال إذا كان يف حمل نعوت ويبدو
"أهوول احلجوواز أفعوول هلووذا مووون : كمووا يظهوور ذلووك موون قووول الفووراء،  [ مبعووىن موودفوق6]الطووارق /( افِووقٍ مَّوواء دَ 
َْفع وووووَل فوووواِعال  ِإذا كوووواَن يف َمووووْذَهِب نْعووووت "؛ غووووريهم

أي أنووووه حييوووول ذلووووك الخووووتالف ، ( 1) أي أَن جَيَْعل وووووا امل
 .  اللغات
راموح : كموا قوالوا،  ال ذا عصومة: أي ": ( ال عاصوم) قال اإلمام الفخر الورازي يف معوىن قولوه تعواىل و

]احلاقووة/ ( ِعيَشووٍة رَّاِضووَيةٍ ) [ و6]الطووارق/ ( ِموون مَّوواء َدافِووقٍ ) وقووال تعوواىل، ذو رمووح وذو لوون: والبوون ومعنوواه
، وعلوووى هوووذا التقووودير العاصوووم هوووو ذو العصووومة فيووودخل فيوووه املعصووووم، ومعنووواه موووا ذكرنوووا فكوووذا ههنوووا، [24

 (.  2) منه "( ِإالَّ َمن رَِّحمَ ) وحينئذ يصح استثناء قوله

 : فـَْعـل بمعنى فاِعـل -3
 .  [44]الكهف / ( أو ُيْصِبَح َماؤَها غـَْورًا) ورد يف قول اهلل تعاىل

جوواء ( غووور) بنوواء املصوودر فَوْعوولومعووىن هووذا أن ، ( 3) مبعووىن غووائِر( غووْور ا) األكثوور علووى أن قولووه تعوواىل 
 منووه قولووه تعوواىل، مقووام اسووم الفاعوول كثووري  أقوورَّه النُّحوواة -وصووفا  –املصوودر وقيووام ( َغوواِور) مبعووىن اسووم الفاعوول

" إذا وصوووف : يقوووول ابووون جوووين، [ أي فاصووول يفصووول بوووني احلوووق والباطووول43]الطوووارق / ( ِإنَّوووه  َلَقوووْول  َفْصووول  )
( 4) وذلك لكثرة تعاطيه لوه واعتيواده إيواه"؛ باملصدر صار املوصوف كأنه يف احلقيقة خملوق من ذلك الفعل

وبنواء علوى ذلوك ميكون العودول عون اسوم ، ( 5) " وهذا معىن ال جتده وال توتمكن منوه موع الصوفة الصورحية"، 
، الفاعول الووذي يعوو ر عون وصووف فاعوول احلوود  إىل املصودر الووذي يعوو ر عوون املبالغوة يف وصووف فاعوول احلوود 

" وقوود : يعووي  قووائالوجييووز ذلووك ابوون ، ذلووك ألن الوصووف باملصوودر ميثوول أكوو ر طاقووات املبالغووة يف الوصووف
 (  6) أي عادل "، ورجل عدل، أي غائر، ماء غور: من حنو قوهلم، جييء املصدر ويراد به الفاعل

( َمار َهوا َغوْور ا) ": اإلموام الفخور الورازي حيوث قوال( فَوْعول) وممن ذكر جمويء اسوم الفاعول مبعوىن املصودر
، للواحوود واجلمووع واملووذكر واملؤنووث، وصووومفووالن زور : كمووا يقووال،  وهووو نعووت علووى لفووظ املصوودر، أي غووائر ا

 (.  7) ويقال نساء نوح أي نوائح "

                                                 
  212/  25تاج العروس  - 1
 416/  47تفسري الفخر الرازي املعروف بالتفسري الكبري  - 2
 451/ 5تفسري ابن كثري  - 3
  251/ 3اخلصائص  - 4
  264/ 3اخلصائص  - 5
  54، 41/ 3، 54/ 6ينظر: شرح املفصل البن يعي   - 6
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 : الوصف بهما على معنى النسب " ذو فعل ": فاعل ومفعول -4
 قووووال صوووواحب اللبوووواب إن قولووووه تعوووواىل، [ 45] اإلسووووراء / ( ِحَجابًــــا مَّْستـــــُورًا) :ورد يف قولووووه تعوووواىل

 (.  1) فهذا على بناء النسب، أي ذو سرت: ( مستورا)
وأرجوع كول وجوه مون ، الوواردة يف اآليوة الكرميوة السوابقة( مسوتور ا) وذكر أبو حيان وجوه ا كثورية لكلموة

علووى موضوووعه موون  ( مَّْسووت ور ا) الظوواهر إقوورار": كمووا يظهوور ذلووك يف قولووه،  هووذه الوجوووه إىل املعووىن الوودال عليووه
بوه الرسوول عون رريوتهم ونسوب ( مَّْسوت ور ا) أو، عن أعوني الكفوار فوال يرونوه( مَّْست ور ا) أي؛ كونه اسم مفعول

ويؤول معناه إىل أنه ذو سرت كما جاء يف صويغة البون وتوامر أي ذو ، السرت إليه ملا كان مستور ا به قاله امل رد
كمووا قووالوا مشووئوم ،  واسووم الفاعوول قوود جيوويء بلفووظ املفعووول، سوواتر ا( مَّْسووت ور ا) وقووال األخفوو . . لوون وذو  وور
ور ّد بوأن ، شواعر( شوعر) وقيل مسوتور وصوف علوى جهوة املبالغوة كموا قوالوا يف، يريدون شائم ويامنوميمون 

 (.  2) املبالغة إمنا تكون باسم الفاعل "
حيتمول فيهوا أن تكوون اسوم مفعوول علوى أصول بنائهوا ( مستورا) ويتبني من كالم أ  حيان السابق أن

ذو ) أو أن تكوون مبعوىن، املبالغة مع أن هذا الوجه رده أبوو حيوانأو تدل على ، أو تكون مبعىن اسم الفاعل
 و صوويغة، مسووتور: ( مفعووول) ألنووه بووالنظر يف اآليتووني السووابقتني جنوود أنووه دلووت صوويغة؛ وهووو الووراجح( سوورت
، ألهنما تع ران عن احلوال الودائم و توجود يف األزمنوة الثالثوة؛ راضية على صفتني ثابتتني ودائمتني: ( فاعل)

، " ذو سوووورت: تعبريمهوووا عووون احلوووال الووودائم أنووووه ميكووون إضوووافة مصووودرمها إىل كلموووة " ذو أو ذات " أي و آيوووة
ألنَّ صوويغة ؛ وهوي بوذلك خرجوت عون كوهنوا امس وا للفاعول واملفعوول و أصوبحت صوفة مشوبهة، وذات رضوا "

إن دلَّوت فو، فاعل من الفعل الثالثي تأيت للداللة على وصف من قوام بالفعول علوى سوبيل التجودد واحلودو 
" أي تشووبه اسووم الفاعوول يف ؛ علووى هووذا الوصووف علووى سووبيل الثبووات والوودوام واالسووتمرار فهووي صووفة مشووبهة

 (.  3) املعىن "
" تتعوودد صوويغها تعوودد ا جيعلهووا صوواحلة للووبس موون حيووث : وممووا سووبق ميكوون القووول بووأن الصووفة املشووبهة

ملبالغووة والتفضوويل [ لوووال أن معناهووا املبووىن مووع كوول واحوود موون الصووفات األخوورى ] صووفة الفاعوول واملفعووول وا
فيوضوووح أن الصووويغة املعرضوووة لولبووواس تنجوووو منوووه ، خيتلوووف مووون حيوووث الووودوام والثبووووت عووون معووواين الصوووفات

، فالصووفة املشووبهة تشووبه يف مبناهووا صوويغة الفاعوول كطوواهر، بفضوول مووا يفهووم منهووا موون معووىن الثبوووت والوودوام
فواملعىن يفورق بوني كول ، كوَوِقح أو التفضويل كوأبرص و أشودقأو املبالغوة  ( من صوفات اهلل) واملفعول كموجود

                                                 
 344/ 42اللباب يف علوم الكتاب  - 1
  31/ 6البحر احمليط  - 2
 71التطبيق الصريف ص  - 3
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ذلوووك ألن " القووويم (؛ 1) واحووودة مووون هوووذه الصوووفات وبوووني األخريوووات إذا اتفقوووت الصووويغة يف أي اثنتوووني منهوووا
هوووي االنقطووواع يف مقابووول . . . اخلالفيوووة املتعلقوووة بووواملعىن والووويت تفووورق بوووني صوووفة وأخووورى مووون هوووذه الصوووفات

مث التفضوووويل يف ، مث املبالغووووة يف مقابوووول جموووورد الوصووووف، التجوووودد يف مقابوووول الثبوووووت مث، االسووووتمرار أو الوووودوام
 (.  2) مقابل كل ما عداه من الصفات"

 : فعيل بمعنى فاِعل أو مفـعول -5
ـــينِ ) :ورد يف قولوووه تعووواىل قيووول يعوووين اآلِموووَن وجيووووز أن يكوووون مبعوووىن : [3]التوووني / ( وهــــََ ا الَبلــــَِد األِم

 (.  3) املفعول أي املأمون
وإذا تأملنوا اآليوة ، جواءت مبعوىن فاِعول أو م فووعول( فعيول) ففي اآليوة الكرميوة السوابقة نلحوَظ أنَّ صويغة

الكرميووة جنوود أنَّ صوويغة فعيوول باإلضووافة إىل تأديتهووا املعووىن وحلوهلووا مكووان اسووم الفاعوول إال أهنووا أفووادت املبالغووة 
فوواألمني أبلووغ يف تأديووة املعووىن موون ، املفعوووليف الصووفة الوويت كانووت سووتحد  باسووتخدام اسووم الفاعوول أو اسووم 

 . اآلمن واملؤمن وأثبت للصفة وأكثر استمرارا هلا
 رحيمووة وعليمووة و كرميووة وشووريفة ": حنووو، علووى أن فعوويال إذا " كووان يف تأويوول فاعوول كووان مؤنثووه باهلوواء

يوووادة املعوووىن ومموووا سوووبق يتبوووني صوووحة حلوووول صووويغة فعيووول مبعوووىن فاعووول أو مفعوووول ولكنهوووا تفيووود أيضوووا ز ، ( 4)
 . واملبالغة فيه

وأموووني ، هووو مكووة( وهووذا اْلبَولَووِد األموووني) ": وممووا يؤكوود املعووىن السوووابق قووول أ  حيووان يف هوووذه الكلمووة
أم وون الرجوول بضووم املوويم أمانووة فهووو : أو موون، للمبالغووة أي آموون موون فيووه وموون دخلووه ومووا فيووه موون طووري وحيوووان

َحَرم وووا ) اآلمن يف قولوووهألنوووه موووأمون الغوائووول كموووا وصوووف بووو وجيووووز أن يكوووون مبعوووىن مفعوووول مووون أمنَّوووه. . أموووني
 (.  5) "( ءاِمن ا

 : فعيل بمعنى مفعول -6
"فعيول" مبعوىن ؛ املصوروم: الصورمي أي، : [. 2] القلم / ( فََأْصَبَحْت َكالصَّرِِيم) ورد يف قول اهلل تعاىل

فهذا كقوهلم " كوفُّ َخِضويب  " و"حِليَوة  َدِهوني "، وهلذا مل يقْل " كالصرمية "، " مفعول "
وهوذا يتفوق هوذا ( 6) 

                                                 
 444 - 11اللغة العربية معناها ومبناها ص  - 1
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حيووث إنَّ بنوواء " فعيوول " يووأيت يف العربيووة الفصووحى نائب ووا عوون مفعووول يف الداللووة علووى ، مووع علموواء الصوورف
 (.  1) ال ترفع فاعال: يأ؛ معناه ال يف العمل

ووا كثوورية لكلمووة الووواردة يف اآليووة الكرميووة السووابقة علووى حسووب ( الصوورمي) وقوود ذكوور الفخوور الوورازي وجوه 
، حيتمول أن يكوون مبعوىن املفعوول وأن يكوون مبعوىن الفاعول( فعيول) الصورميواعلوم أنَّ " : توجيهه للمعىن قوائال

ا ملا احرتقت كانت شوبيهة باملصورومة يف هوالك الثمور: وههنا احتماالت أحدها قوال احلسون : وثانيهوا. . أهنَّ
مون  الصورمي: وثالثهوا، مبعوىن املصورومالصـريم وعلوى هوذين الووجهني ، فلويس فيهوا شويءأي صورم عنهوا اخلوري 

وعلووى هووذا شووبهت اجلنووة وهووي حمرتقووة ال مثوور ، الرموول قطعووة ضووخمة تنصوورم عوون سووائر الرمووال و عووه الصوورائم
ا ألنوه الصوبح يسومى صورمي  : ورابعهوا، فيها وال خري بالرملة املنقطعة عون الرموال وهوي ال تنبوت شويئا  ينتفوع بوه

رهتا ومل يبوق فيهوا شويء مون قووهلم بويض اإلنواء واملعوىن أن تلوك اجلنوة يبسوت وذهبوت خضو، انصرم مون الليول
والليل يسمى صرميا  وكذا النهوار يسومى ، أهنا ملا احرتقت صارت سوداء كالليل املظلم: وخامسها، إذا فرغه

مس ِّووَي الليوول : وقووال قوووم، مبعووىن الصووارم الصوورميوعلووى هووذا ، أيضووا  صوورميا  ألن كوول واحوود منهمووا ينصوورم بوواآلخر
 (.  2) صرمي ا ألنه يقطع بظلمته عن التصرف وعلى هذا يؤول فعيل مبعىن فاعل "

ووا، وقوود اختلووف الصوورفيون يف قياسووية "فعيوول" مبعووىن " مفعووول " وجعلووه ، فجعلووه بعووض العلموواء مقيس 
ووا فووإهنم جعلوو، بعضووهم اآلخوور غووري مقوويس وه كووذلك يف كوول فعوول لوويس لووه فعيوول مبعووىن فأمَّووا موون جعلوووه مقيس 

ووا كعلوويم، فاعول كجووريح وقوود مووال ابوون مالووك إىل أن صووو  ، فووإن كووان للفعوول فعيوول مبعووىن فاعوول مل ينووب قياس 
 (.  3) غري مقيس –مع كثرته  –"فعيل" مبعىن " مفعول " 

، حنوو القتيلووة، ومون اجلودير بالووذكر أنوه إذا جوواءت صويغة فعيوول باهلواء فرمبووا يوذهب هبووا موذهب األمسوواء
: حنوووو، ولووويس مووون ذلوووك صووويغة "فعيلوووة" مبعوووىن "مفعولوووة" مموووا يووودخل يف عوووداد األمسووواء ال النعووووت، الذبيحوووة
وميكن أن تتجرد صويغة "فعيول" مبعوىن "مفعوول" مون التواء إذا ذكور معهوا ، األكيلة، النطيحة، الضريبة، الرمية

 .  " " كفُّ َخِضيب  " و"حِلَية  َدِهني  : املوصوف وذلك كما يف
وقد أجاز جممع اللغة العربية حديثو ا " أن تلحق التاء فعيال مبعىن مفعول سواء ذكور املوصووف معوه أم 

 (.  4) مل يذكر "
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 : فـَُعول بمعنى مفعول -7
َنــا َداُوَد زَبُــورًا) ورد يف قووول اهلل تعوواىل فَوع ووول مبعووىن  -بووالفتح  -فزبووور ، : [ 463] النسوواء / ( و آتـَيـْ

، املكتوبوة: أي، الك ت وب املزبوورة: واملعوىن -مبعوىن احمللووب  -واحللوب  -املركوب : كالركوب مبعىن -مفعول 
 (.  1) وهو الكتاب،  ع زبور: والزُّب ر

، بضوم الوزاي يف كول القورآن والبواقون بفتحهووا( ز ب وور ا) " قورأ محووزة: وقوال الفخور الورازي يف هوذه الكلموة
فصوار ، َضوْرب  األموري وَنْسوج  فوالن: األصول مث اسوتعمل يف املفعوول كقووهلموحجة محزة أن الزبور مصودر يف 

واملصوودر إذا أقوويم مقووام املفعووول فإنووه جيوووز  عووه كمووا جيمووع الكتوواب ، امسووا  مث  ووع علووى ز ب وور كشووهود وش ووه د
أشووهر  أمووا قووراءة البوواقني فهووي أوىل ألهنووا، فعلووى هووذا الزبووور الكتوواب والز ب وور بضووم الووزاي الكتووب؛ علووى كتووب

 (.  2) والقراءة هبا أكثر "
وأهنوا األصول يف ، وجميء فعول مبعىن مفعول كثري مما دعا علماء الصرف إىل القوول بقودم صويغة فعوول

مث مبورور الوزمن ، هوي األصول يف االسوتعمال بودليل وجوود بقايوا هلوا( فعوول) " ورمبا كانوت صويغة، االستعمال
وهكوذا جيوب أن . . . ترميمها مبيم زائدة حا تستعيد قوهتا املعو رةضعف معناها على هذه الصيغة فحاولوا 

ومموا يؤكود هوذا الورأي أن صويغة ، ( 3) نفهم الزوائد يف املشتقات على أهنا تورميم جلسوم الكلموة بعود هزاهلوا "
 (.  4) فعول هي الصيغة األصلية السم املفعول يف الع رية الذي يزاد عليه امليم يف العربية

 : ّعـُل بمعنى تفاُعلتـَـفَ  - 8
ِموووْن ) و: وقوووِر، [3] امللوووك / ( َمـــا تـَـــَرخ ِفـــي خـَلــــِِْ الـــرَّْحَمِن ِمـــْن تـََفـــاُوت  ) ورد يف قولوووه عوووز وعوووال

"قووورأ محوووزة : وقووود قوووال اإلموووام الفخووور الووورازي يف هوووذه الكلموووة، فوووو" تووووََفعُّل " مبعوووىن " تووووََفاع ل "( 5( )تووووََفوُّتٍ 
وتعهوود ، قووال الفووراء ومهووا مبنزلووة واحوودة مثوول تظهوور وتظوواهر( ِموون تَوَفوواو تٍ ) والبوواقون( ِموون تَوَفووو تٍ ) والكسووائي
واختووار ، أجووود ألهنووم يقولووون تفوواوت األموور وال يكووادون يقولووون تفوووَّت( تَوَفوواو تٍ ) وقووال األخفوو ، وتعاهوود
 (.  6) وقال يقال تفوت الشيء إذا فات "( تَوَفاو تٍ ) أبو عبيدة
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 اختالف الصيغة في المبنى الواحد  2. 3
ونشوأ عوون اخووتالف الصوويغة ، يتنواول هووذا املبحووث منواذج لكلمووات اختلفووت صويغتها يف املبووىن الواحوود

 :  على النحو التايل، اختالف املعىن أحيانا و ثباته أحيانا أخرى

 : ومنها ما يلي، اختالف الصيغ مع ثبات الداللة: أوال 

 : فـَعـَل وفـُْعل -1
 و: وقووِر، [ 1] القصووص / ( فالَتقـَطـــَُه آُل ِفْرَعــْوَن لَِيُكــوَن َلُهــْم َعــُدًوا و َحَ نًــا)  قولووه تعوواىلورد يف

كو " الَبخوَل " و " الب خوْل " لغتان حسنتان،  -بالضم  –( ح ْزن ا)
 (1  .) 
يف  وهوي ، و بضوم فسوكون علوى قوراءة أخورى، وردت يف اآلية كلمة " حوََزن " بفوتح ففوتح علوى قوراءة

ولووذلك دقوق فيهووا ؛ هوووو املصوودر الووودَّال علوى احلوود  ا ورد موون الوزمن، كلتوا القوراءتني تعوو ر عون معووىن واحود
حيوووث مالوووت بعوووض ، ويرجوووع ذلوووك كموووا يبووودو إىل اخوووتالف اللهجوووات، الووورتادف بوووني صووويغيت فوَعووووَل وفوووو ْعل

، خوورى إىل النطووق بضووم فسووكونومالووت قبائوول أ، القبائوول العربيووة إىل النطووق بووالفتح فووالفتح يف هووذه الكلمووة
 والكسوائيقورأ محوزة  ": ومما يؤكود ذلوك قوول اإلموام الفخور الورازي، وجند انسجام النطق يف كل صيغة منهما

 (.  2) بضم احلاء وسكون الزاي والباقون بالفتح ومها لغتان مثل السَّقم والسُّقم"( ح ناً )

 : فـُعـْل و فـُعـُل -2
 :  الكرمي ومن مناذج ورود ذلك يف القرآن

ــوِب الَّــِ يَن كـــََفُروا الر ْعــبَ ) ورد يف قولووه تعوواىل –أ  ــي قـُُل  قووِر، [ 454] آل عمووران / ( َســنـُْلِقي ِف
 (. 3) بضم العني وإسكاهنا: ( الرعب)

 " قووورأ ابووون عوووامر: أرجوووع أبوووو حيوووان االخوووتالف يف القوووراءتني السوووابقتني إىل اخوووتالف اللغوووات قوووائال
 وقيل األصل السكون وض م ، العني والباقون بسكوهنا فقيل لغتانبضم ( الرعب) والكسائي

 (.  4) وقيل األصل الضم وسكن ختفيفا  كالّرْسل والر س ل "، إتباعا كالصَّْبح والصُّْبح
علوى وزن " فو ع وول ( فووَر ه ن) قووِر، [ 213] البقورة / ( َفرَِهــاٌن َمْقُبوَضـةٌ ) كموا ورد يف قولوه تعواىل–ب 
 ( 1( )ر ْهن  ) خوَفف قوم فقالواوقد . . ،" بالضم
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( خووووو ْشب) و: وقووووِر، [4] املنووووافقني / ( كـــــَأنَـُّهم ُخٌـــــٌُب ُمَسنَّـــــَد ٌ ) كمووووا ورد يف قولووووه تعوووواىل  -ج
فو " خ شْوب " ِمْن " َخَشَبة " كو " ب ْدن " من " بََدنوَة " والتثقيل مثل "أ سو د" و"أ سوْد". باإلسكان

 (2  ) 

صووويت يف بنوواء " فووو ْعل " وذلووك بضووم حركووة العووني ليصووبح "فو ع وول" وذلووك  يف اآليووة األوىل حوود  تغووري
وهذه الظاهرة ليست إال امليل إىل االنسوجام بوني احلركوات ، ملماثلة حركة العني حركة الفاء املضمومة بالضم

كووذلك يووؤدي هووذا ،  وهووو اقتصوواد عضوووي يف النطووق يلجووأ إليوه املووتكلم دون شووعور أو تعموود، داخول الصوويغة
جام إىل طول الصويغة عون طريوق زيوادة مقاطعهوا مون فو عووْل إىل فو عوو ل مموا يوؤدي إىل التماثول بوني مقواطع االنس
 .  الصيغة

أمووا يف اآليتووني الثانيووة والثالثووة فحوود  تغووري صووويت مضوواد ملووا سووبق حيووث خفووف بنوواء " فو عووو ل " الووذي 
د " إىل " فوو ْعل " لتصوري " فووَر ْهن ور ْسول و أ سوو  و  ورد يف كلمات " ر ه ن و ر س ل و أ ك ل و َسقوو ف و خ شوو ب

وهوذا التغوري الصوويت حيود  للتخفيوف عون طريوق تسوكني حركوة العوني ، أ سووْد "و  و خ شوْوب أ كوْل و َسقوْوف
ونالحووظ يف كوول مووا سووبق أنَّ التغووري الصووويت مل يووؤثر علووى داللووة الكلمووات وإمنووا كووان النسووجام ، املضوومومة
 .  الصيغة فقط

 : ى و ِفْعلـَىفـُْعلَـ  -3
 (.  3) [ وقرئت باهلمز ضئزى 22] النجم / ( تِلـَْك إًذا ِقْسَمٌة ِضيَ خ) ورد يف قوله تعاىل

 وعلوووى األوىل هوووي، ق وووِر بووواهلمزة وبغوووري مهوووزة( ِضووويَزى) ": قوووال اإلموووام الفخووور الووورازي يف هوووذه الكلموووة
وعلوى القوراءة ، ( ضوائزة) قسومةعلوى أنووَّه مصودر وصوف بوه كرجول عودل أي ، بكسر الفواء كوذكرى( ِفْعلى)

لكوون عووني الكلموة كانووت يائيووة فكسوورت الفواء لتسوولم العووني عوون ، ( ضوووزى) الثانيوة هووي فووو على وكووان أصولها
ور وتقوول أبويض وبويض، أسوود وسوود: تقوول، فإن  ع أفعل ف عل( بيض) كذلك فعل بو،  القلب ، وأمحور ومح 

وعلووى هووذا ضوويزى ، بوواء وتركووت اليوواء علووى حاهلوواوكووان الوووزن بوويض وكووان يلووزم منووه قلووب العووني فكسوورت ال
 كوووذلك ضوووائز و،  تقوووول فاضووول وأفضووول وفاضووولة وفضووولى وكبوووري وأكووو ر وكبووورية وكووو رى؛ للمبالغوووة مووون ضوووائزة

 (.  4) "( ضائزة) من( ضيزى) و( ضائز) من( أضوز) على هذا نقول( ضوزى) و( ضائزة) و( ضوز)
وهنوا جنود أن تغوري ا صووتي ا قود حود  للكلموة ، ض ويوَْزى ""  أصولها مما سوبق يتبوني أن كلموة " ِضويَزى "

وقود ترتوب علوى ذلوك أن دوول عوني الكلموة مون حورف ، هو االنتقال مون الضوم إىل الكسور يف فواء الكلموة
نظر ا ألن احلرف املتحرك هوو اليواء وهوو مبثابوة الكسورة الطويلوة الويت تعود ؛ صامت إىل متحرك ليالئم الكسرة
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وبووذلك ؤ العوودول موون " فو ْعلوووَى " إىل " ِفْعلوووَى " ومل يكوون هنوواك تغووري يف داللووة الكلمووة ، الكسوورة جووزء ا منهووا
" ِفْعلوووَى " عوونهم يف  وبنوواء "ِفْعلووى" لوويس موون أبنيووة الصووفات بإ وواع النُّحوواة وإمنووا جوواء "، مووع هووذا العوودول

وحكوووا ، حيكوى"رجول كيصوى" وحكوى غووريه مشوية  حكووى أمحود بون حيووي(؛ 1) الصوفات يف حورفني أو ثالثوة
والقوول يف "مشوية حيكوى" ، ( 2) أيض ا "رجل عزهي" و " امرأة سعلى " والصحيح " عزهاة " و " سعالة "
نووه إوأمووا كيسووى فقووال عنووه أبووو علووي ، مثوول " ضوويزى " أي أن أصوولها ح ْيكووى مث كسوور فارهووا لتصووبح ِحيكووى

 .  ء "ِفْعلى" ليس من أبنية الصفاتومن ذلك يتبني إ اعهم على أن بنا، منون فال خيالف ما قاله سيبويه

 : فـُْعلـَة وفـَْعلـَة -4
ٌَّْيطَانِ ) ورد يف قوله تعاىل سكاهنا إيقرأ بضم الطاء و ( خ ْطَوات) فو، [ 461] البقرة / ( ُخطُواِت ال

واحلجة ملن أسكن أنه ، فاحلجة ملن ضم أنه أتى بلفظ اجلمع على حقيقة ما وجب له ألنه  ع خطوة
الجتماع ضمتني متواليتني وواو فلما كانوا يسكنون مثل ذلك مع غري الواو كان السكون خفف الكلمة 

مع الواو لثقلها أوىل ومعىن خطوات الشيطان طرقه واخلطوة بفتح اخلاء االسم وبضمها قدر ما بني 
 (. 3) قدميك

جواء يف لسوان ، واخلطووة بوالفتح تعو ر عون احلود  أي املصودر، واخلطوة بالضم تع ر عن معىن االمسيوة
لكلموة خطووة تكمون يف  ( 5)فالقيموة املورفولوجيوة، ( 4) واخلطوة ما بني القدمني ". . . العرب " خطا خطوا

وقووال ابوون ، مقابوول مووورفيم الفووتح يف " خطوووة " ليعوو ر عوون معووىن املوورة الواحوودة، ضووم اخلوواء ليعوو ر عوون االمسيووة
واخلووووَطوة ، واخلوووو طوة الفعووول، اخلوووو طوة واخلووووَطوة لغتوووان: وقيووول. . . " اخلطووووة بالضوووم موووا بوووني القووودمني: منظوووور
 (.  6) املرة الواحدة "، بالفتح

 : ( فعول قد تكسر فاؤه إن كان ثانيه ياء) فـُُعول و ِفعـُول -5
 [ قوووِر411]البقوورة / ( ولــيَ  البِـــَر بــأْن تـــأتُوا البـُيُـــوَت ِمــْن  ُُهورَِهـــا) ورد ذلووك يف قووول اهلل تعووواىل

 (.  7) فالضم هو األصل ألنَّه على وزن " فو ع ول " مثل َكْعب وك ع وب، بالضم والكسر( الِبي وت) و( البو ي وت)

                                                 
 يقصد حبرف هنا الكلمة  - 1
ة البذيئووة، والعزهوواة: العووازف عوون اللهووو ، والسووعالة: الصووخاب254/ 4انظوور: املفصوول يف صوونعة اإلعووراب، دقيووق: د. علووي بووو ملحووم  - 2

 4والنساء، والرجل الكيص: الذي يأكل وحده، وقد كاص طعامه إذا أكله وحده 
 14ينظر: احلجة يف القراءات السبع ص  - 3
  234/  44لسان العرب  - 4
عووور (، د. سوووامي عيووواد حنوووا، -جنليوووزيإمعجوووم اللسوووانيات احلديثوووة ): مصوووطلح حوووديث يطلوووق علوووى علوووم الصووورف. ينظووور: فولوجيوووار املو  - 5

 (.Morphology: )لبنان-م، مكتبة لبنان. بريوت4117وآخرون، ط
 234/  44لسان العرب  - 6
 251/ 2ينظر: النشر يف القراءات العشر  - 7
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 : َمفـَْعلـَة و َمفـُْعلـَة -6
 لغتوان بضوم السوني وفتحهوا( َمْيس رَةٍ ) وقِر، [. 21]البقرة / ( فـََنْظَرٌ  إَلى َمْيَسَر   ) ورد يف قوله تعاىل

(1  .) 
إىل اخووتالف اللهجووات  َمفوَْعلوووَة بفووتح العووني و َمفوْع لوووَة بضووم العوونيويرجووع االخووتالف يف الصوويغة بووني 

والقووراءات يرجووع التعوودد فيهووا إىل اخووتالف اللهجووات ألن ، وذلووك ألهنمووا لغتووان يعووين أهنمووا قراءتووان، العربيووة
غوري داللوة الكلموات بوالنطق علوى القرآن الكرمي نزل على سبعة أحرف تشمل اللهجات العربية ولذلك مل تت

 .  فلم يتبع التغري الصويت فيها تغري داليل كما هو ظاهر، البناءين
وينسووب كوول قووراءة إىل أصووحاهبا مث يوورجح النصووب ، ويؤكوود أبووو حيووان أنَّ القووراءة بالضووم والفووتح لغتووان

ة ومشووور فة والضوووم لغوووة أهووول احلجووواز وهوووو قليووول  ، بضوووم السوووني( ميس ووورة) " قووورأ نوووافع وحوووده: يف قولوووه كمقووو ر 
، وقوورأ اجلمهووور بفووتح السووني علووى اللغووة الكثوورية وهووي لغووة أهوول جنوود، بفووتح العووني( مفَعلووة) والكثووري، ومسوور به

علوووى وزن مفعوووول مضافوووو ا إىل ضووومري الغووورمي وهوووو عنووود األخفووو  مصووودر كووواملعقول ( ميسووووره) وقووورأ عبووود اهلل
وقورأ عطواء ، ومل يثبوت سويبويه مفعووال  مصودر ا، وجلووَدعقول : أي، موا لوه معقوول وال جملوود: وا لود يف قووهلم
 (.  2) بضم السني وكسر الراء بعدها ضمري الغرمي "( ميس رِه) وجماهد إىل

 : ومما ورد من ذلك ما يلي: اختالف الصيغة واختالف الداللة: ثانيا

 : فـُْعلـَة وفـَْعلـَة -1
 بالضوم والفوتح( َغْرفَوة) قوِر، [ 241] البقورة / ( ُغْرفَـًة بِيَـِدهِ إال َمْن اْغتَــَرَف ) ورد يف قول اهلل تعواىل

وكوووان أبوووو عمووورو يطلوووب ، وهوووي قوووراءة أ  عمووورو، والغووووَْرفة املووورة الواحووودة، فالضووومُّ معنووواه مووولء الكوووف، ( 3)
ا علوى قراءتوه ذات  فلمَّوا طلبووه  احلجواج  وهورَب منوه إىل الويمن خوورج؛ موون أشوعار العورب الَعْربواء( َغْرفوة) شواهد 

 : ( 4) يوم مع أبيه فإذا هو براكٍب ينشد  قول أمية بن أ  الصَّْلت
 ووِر له  فوَْرَجة  كحلِّ الِعَقال   وربَّ َما َتْكرَه  النُّفو وس  ِمَن األْمو

فال أدري بوأي األمورين كوان فرحوي : مات احلجاج  ! قال أبو عمرو: ما اخل ر  ؟ قال: فقلت له: قال 
 (.  5)( إال َمْن اْغتَوَرَف َغْرَفة  ) ألنَّه  شاهد قراءته؛ احلجاج أم بقوله " فوَْرجة "مبوت : أكثر

                                                 
 274/ 2ينظر: النشر يف القراءات العشر - 1
 14/  7 الفخر الرازي املعروف بالتفسري الكبريتفسري ، وينظر: 355/ 2البحر احمليط  - 2
 262/ 2ينظر: النشر يف القراءات العشر  - 3
  345/ 2انظر: الكتاب  - 4
هوووو( ، دقيوووق: د/ حممووود أمحووود الووودايل، 543جلوووامع العلووووم أ  احلسووون علوووي بووون احلسوووني األصوووبهاين البووواقويل )ت -كشوووف املشوووكالت   - 5

 471/ 4م، 4115 -هو 4445، مطبعة الصباحمطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق
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وفوَْعلووَة بفوتح الفواء نوتج عنوه اخوتالف يف  مما سبق يتبني أن االختالف بني الصيغتني فو ْعلوَة بضوم الفواء
لوذلك ؛ عون معوىن املورة الواحودةعو ر ( َغْرفَوة) والفوتح يف، جعول معناهوا مولء الكوف ُغْرفَـةً فالضم يف ، الداللة

 .  فاختالف الصيغة هنا نتج عنه اختالف يف الداللة أيض ا ومل يكن راجع ا إىل اختالف اللهجات
" قوورأ ابوون كثووري : مث فوورق بينهمووا يف املعووىن يف قولووه( غرفووة) وقوود ذكوور اإلمووام الفخوور الوورازي القووراءتني يف

وقوورأ عاصووم وابوون عووامر ومحووزة والكسووائي ، يعقوووب وخلووفبفووتح الغووني وكووذلك ( َغْرفَووة  ) ونووافع وأبووو عموورو
 وهووو، بالضووم الشوويء القليوول الووذي حيصوول يف الكووف والغرفووة بووالفتح الفعوول( الغرفووة) قووال أهوول اللغووة، بالضوم
وموووا أكلوووت  ، فوووالن يأكووول يف النهوووار َأكلوووة واحووودة: يقوووال، ومثلوووه اأَلكلوووة واأل كلوووة، مووورة واحووودة( االغووورتاف)

، ويقوووال احلوووزة مووون اللحوووم بالضوووم للقطعوووة اليسووورية منوووه، أي شووويئا  قلووويال  كاللقموووة عنووودهم إال أ كلوووة بالضوووم
وحززت اللحم حزة أي قطعته مرة واحدة وحنوه اخَلطووة واخل طووة بالضوم مقودار موا بوني القودمني واخَلطووة أن 

بالضووم اسووم والغ رفووة ، وقووال املوو رد َغرفووة بووالفتح مصوودر يقووع علووى قليوول مووا يف يووده وكثووريه، خيطووو موورة واحوودة
إن فتحووت الغوووني فمفعووول مطلوووق أو  ": ويقووول ابووون هشووام يف إعراهبوووا، ( 1) موولء الكووف أو موووا اغوورتف بوووه"

 (.  2) ومثلهما حسوت ح سوة وِحسوة "، ضممتها فمفعول به

 : ُمفـِْعل وَمفـَْعل وَمفـِْعل -2
 [   41] النمل / ( َما َشِهْدنَا ُمْهِلَك َأْهِلهِ ) ورد يف قول اهلل تعاىل

وقووورأ ، بضوووم املووويم وفوووتح الوووالم مووون أهلوووك( م هلَوووك) " قووورأ اجلمهوووور: قوووال أبوووو حيوووان يف هوووذه الكلموووة
فأموا القوراءة األوىل فتحتمول املصودر والزموان ، وأبوو بكور بفتحهموا، بفوتح املويم وكسور الوالم( َمهِلك) حفص
موون هووذين أهنووم إذا مل ويلووزم ، مووا شووهدنا إهووالك أهلووه أو زمووان إهالكهووم أو مكووان إهالكهووم: أي؛ واملكووان

الثانيووة فالقيوواس يقتضووي أن يكووون للزمووان وأمووا القووراءة ، يشووهدوا الزمووان وال املكووان أن ال يشووهدوا اإلهووالك
أي موا شوهدنا ؛ والثالثوة تقتضوي القيواس أن يكوون مصودر ا، واملكان أي ما شهدنا زموان هالكهوم وال مكانوه

 (.  3) ة قال وحيتمل املصدر والزمان واملكان "زخمشري وقد ذكروا القراءات الثالثوقال ال، هالكه
، ممووا سووبق يتضووح أن بنوواء " مفعوول " تتعوودد فيووه االسووتخدامات الصوورفية تبعووا حلركووة املوويم والعووني فيووه

وبفووتح املوويم وكسووور العووني جنووده يصووولح امسووا للزمووان واملكوووان ، فبضووم املوويم وكسوور العوووني يكووون امسووا للفاعووول
فوووردت بضووم املوويم ، الكرميووة وردت كلمووة " مهلووك " بصووور متعووددة كمووا نالحووظويف اآليووة ، ومصوودر ا ميمي ووا

وكسر العوني علوى وزن م فووِْعل وهوو بنواء اسوم الفاعول ولكون املعوىن هنوا يورجح أهنوا مبعوىن إهوالك وهوو األقورب 
كمووا وردت كلمووة " مهلووك " بضووم املوويم وكسوور الووالم وهووو بنوواء املصوودر امليمووي وال يكووون املكووان ،  للصووواب

                                                 
 454/ 6 تفسري الفخر الرازي املعروف بالتفسري الكبري - 1
  712/ 4مغين اللبيب  - 2
  474/  24 تفسري الفخر الرازي املعروف بالتفسري الكبري، وينظر: 14 – 14/ 7البحر احمليط  - 3
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ومن هنا نورى تغوري املعوىن ، أما بناء مفعل بفتح الالم فريجح على أنه لغة من مفعل بكسر العني،  الزمانوال
 .  بتغري احلركة على املبىن الواحد

 : فاعـٌَل وفاِعلٌ  -3
ومهووا  بكسوور التوواء والفووتح( خوواؤ) و: [ قووِر. 4] األحووزاب / ( وَخاتـــََم النَِّبيـــِّين) ورد يف قولووه تعوواىل

واإلضوووافة ، واملعوووىن مووون املضوووي، وجيووووز فووويمن كسووور أن يكوووون " فووواعال " مووون خوووتم فهوووو خووواؤ، ( 1) لغتوووان
 . أي ولكن رسول اهلل وخوَْتَم النبيني، ومن فتح التاء فهو مصدر، وليست يف تقدير االنفصال، حمضة

، مصوودرفحووني فتحهووا يووؤول علووى أنووه ؛ تووتحكم يف تأويلووه( فاعوول) فوونالحظ أنَّ حركووة العووني موون بنوواء
علوووى أنوووه إذا كوووان اسوووم فاعووول يف اآليوووة الكرميوووة فالبووود أن يوووؤول ، وحووني كسووورها يوووؤول علوووى أنوووه اسوووم فاعووول

باملضي حا تكون إضافته حمضة ويعرف باإلضافة ليصلح عطفه علوى اسوم الفاعول املعورف يف اآليوة قبلوه " 
فووإن أضوويف إىل ، يف كوول حووالألن اسووم الفاعوول إذا كووان مبعووىن احلووال واالسووتقبال كووان نكوورة ؛ رسووول اهلل "

ولوذلك يوصوف ؛ معرفة مل يتعرف باإلضوافة ألن إضوافته غوري حمضوة وهوي إضوافة لفظيوة يف تقودير االنفصوال
وموون هنوا نوورى أن العوودول مون الفووتح إىل الكسوور يف حركوة العووني يف بنوواء " ، بوه النكوورة وال يوصووف بوه املعرفووة

ألنوه ؛ للغات إذا كان اسم الفاعل مبعىن احلوال واالسوتقبالفاعل " يف اآلية الكرمية ترجع إىل االختالف يف ا
ويف وجه آخر يؤول باملضي وجيعل اإلضوافة حمضوة ويرجوع ، ال يصح حينئذ تقديره معرفة وعطفه على معرفة

 . والوجهان يسري معهما معىن اآلية الكرمية، اختالف القراءات إىل التأويل على أنه اسم فاعل أو مصدر
قوورأه عاصووم وحووده بفووتح التوواء مبعووىن ( خوواؤ) ": السووابقني اإلمووام القوورطيب يف قولووه وقوود ذكوور الوووجهني

، وقوورأ اجلمهووور بكسوور التوواء مبعووىن أنووه خووتمهم أي جوواء آخوورهم، أهنووم بووه ختموووا فهووو كاخلوواؤ والطووابع هلووم
 (.  2) اخلاَؤ واخلاِؤ لغتان مثل طابَع وطاِبع ": وقيل

                                                 
 .571ينظر حجة القراءات  - 1
 353/ 3، وينظر: الكشاف 416/  44الكرمي اجلامع ألحكام القرآن  - 2
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 : خاتمة الدراسة: المحور الثالث

 : النتائج 3. 1
ا مل نسبق إليه ألّن ذلك يتناىف مع طبيعة ؛ لسنا نّدعي يف هذا البحث أنّنا استطعنا أن نطرق جديد 

خالل تناولنا التناوب الواقع  لكن حسبنا أننا استطعنا من. . . الدراسات الصرفية ذات الطابع الداليل
 : بني الصيغ الصرفية يف بساط نصوص القرآن الكرمي الفسيح أن نصل إىل النتائج اآلتية

مما ؛ بني صيغ التصريف يعّد من أسباب حدو  الرتادف بني ألفاظ اللغةأّن التناوب الدِّاليل  .4
 . رفيةيؤّكد مذهب بعض اللغويني الذي رأوا أّن الرتادف قد يقع ألسباب ص

املتمثلة يف القراءات القرآنية ميكن أن يكون تفسري ا لبعض القضايا  هجاتأّن ظواهر اللّ  .2
مما جعل هذه (؛ 1) " والعالقة بينها الصرفية تناوب األبنية املتعلقة بعلم الصرف كقضية "

الفروق وذكر ل غوي ا،  هاتوجيه القرآنية ونسبتها إىل أصحاهبا، معالدراسة ت عىن بالقراءات 
 . الداللية املرتتبة على ذلك يف مواضع عديدة

؛ بني الصيغة والداللة الوطيدة العالقةمما يؤّكد ؛ على داللة املعجم اواضح اأّن لداللة الصيغة أثر   .3
 . أو بني علم الصرف وعلم الداللة

نَّ الصيغ إ إذ" ال ياد  على المبنى تدل على زياد  المعنىتقرّر يف هذا البحث املقولة الصرفية " .4
، املزيدة حينما تقع يف موضع ا ردة فإهنا إن عدمت الداللة على تكثري معناها أو املبالغة فيها

 . فإهنا ال تعدم الداللة على تأكيدها

؛ أن بعض التناوبات يف الصيغ ال تتم اعتباط ا، بل يكون لقصد معنّي  من خالل الدراسة وتبنيَّ  .5
كقول ،  احلجاز كانوا حيولون املفعول فاعال إذا كان يف حمل نعت صحة القول بأنَّ أهلَ مما يؤّكد 
" : كما يظهر ذلك من قول الفراء،  [ مبعىن مدفوق6]الطارق /{ خ ِلَق ِمن مَّاء َداِفقٍ : }اهلل تعاىل

، ( 2) ال  ِإذا كاَن يف َمْذَهِب نْعت"ْفع وَل فاعِ أي َأن جَيَْعل وا امل؛ أهل احلجاز أفعل هلذا من غريهم
 . أي أنه حييل ذلك الختالف اللغات
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 : التوصيات 3. 2
ألنَّ القووورآن الكووورمي ؛ علوووى البووواحثني والدارسوووني االهتموووام بدراسوووة النَّحوووو يف ظوووالل القوووراءات القرآنيوووة

فعليهمووووا اعتموووود جوووولُّ النُّحوووواة يف بنوووواء ، وقراءاتووووه مهووووا املصوووودر األول واألوثووووق موووون مصووووادر التشووووريع اللغوووووي
الغرض األول من وضع النحو هو احملافظة على هذا الكتواب وصويانته عون وقووع اللحون بل كان ، قواعِدهم
 . وهو يف ذات الوقت يعد جانبو ا تطبيقيو ا، وألنَّ ربط النحو بالقراءات القرآنية يثرى الفكر النحوي؛ فيه

فوالقراء ؛ يونهمب ىوإن اختلوف املنحو، ولقد تعاوَن النُّحاة والقراء  يع ا يف خدموة هوذا الكتواب العظويم
ا وروايوووة وتنحيوووة موووا مل يووورد منوووه موثقوووو ا والنُّحووواة بصووودد توثيقوووه إعراب وووا والتزام وووا يف قراءتوووه ، بصووودد توثيقوووه سوووند 

وووا أوثوووق يف جموووال ؛ بالصوووورة الووويت نوووزَل هبوووا لوووذا علوووى النُّحووواة اللجووووء إىل القووورآن الكووورمي وقراءاتوووه املختلفوووة ألهنَّ
 .  بآيات الذكر احلكيم ارتبطت كوهنال؛ االستشهاد من غريها

 :فهرس المصادر والمراجع 3. 2
وهووي مرتبووة حسووب احلووروف ؛ فيمووا يلووي قائمووة املصووادر واملراجووع الووذي رجعنووا إليهووا يف هووذا البحووث

 : اهلجائية
تأليف: أ  حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، السوكويف، املوروزي، الودينوري، دقيوق: حممود  -أدب الكاتب   .4

 م4163 –مصر، الطبعة الرابعة  -احلميد، مكتبة السعادة حمي الدين عبد 
تأليف: حممود بون هبوادر بون عبود اهلل الزركشوي، دقيوق: حممود أبوو الفضول إبوراهيم،  -ال رهان يف علوم القرآن   .2

 هو 4314 –بريوت  -دار املعرفة 
جمموعوة مون احملققوني، توأليف: حممود مرتضوى احلسويين الزبيودي، دقيوق:  -تاج العوروس مون جوواهر القواموس   .3

 دار النشر: دار اهلداية
 تأليف د / عبده الراجحي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية ]د.ت[  -التطبيق الصريف   .4
تأليف: حممد بون يوسوف الشوهري بوأ  حيوان األندلسوي، دقيوق: الشويخ عوادل أمحود  -تفسري البحر احمليط،   .5

الشووويخ علوووي حممووود معووووض، شوووارك يف التحقيوووق: د/ زكريوووا عبووود ا يووود النووووقي، د/ أمحووود النجوووويل  -عبووود املوجوووود 
 هو 4422لبنان/ بريوت، الطبعة األوىل  -اجلمل، دار النشر: دار الكتب العلمية 

تفسري الفخر الرازى املعروف بالتفسري الكبوري، املؤلوف: حممود بون عمور بون احلسوني الورازي الشوافعي املعوروف   .6
بالفخر الرازي أبو عبد اهلل فخر الدين ولد بالري من أعمال فارس من تصانيفه الكثورية: مفواتيح الغيوب مون القورآن 

 الكرمي، دار النشر / دار إحياء الرتا  العرىب
 سوامي: دقيوق ،( الدمشوقي القرشوي كثوري بون عمور بون إمساعيول الفداء أبو) كثري البن العظيم القرآن فسريت  .7

 م 4111 - هو4424: الثانية الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة دار: الناشر سالمة، حممد بن
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 جعفوور أبووو ،اآلملووي غالووب بوون كثووري بوون يزيوود بوون جريوور بوون حمموود) للطوو ري القوورآن، تأويوول يف البيووان جووامع  .1
: م 2444 - هوووووو 4424 األوىل،: الطبعوووووة الرسوووووالة، مؤسسوووووة: الناشووووور شووووواكر، حممووووود أمحووووود: دقيوووووق ،( الطووووو ري
46/526 

تووأليف: أ  عبوود اهلل حمموود بوون أمحوود األنصوواري القوورطيب  - املعووروف بتفسووري القوورطيب اجلووامع ألحكووام القوورآن  .1
 القاهرة   -هو (، دار النشر: دار الشعب  674)ت 

 تأليف: أ  زرعة ابن زجنلة ]د.ت[ -حجة القراءات   .44
توووأليف: عبووود القوووادر بووون عمووور البغووودادي، دقيوووق: حممووود نبيووول  -خزانوووة األدب ولوووب لبووواب لسوووان العووورب   .44

 م4111بريوت، الطبعة األوىل  -طريفي/إميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية 
 –تووأليف: أ  الفووتح عثمووان ابوون جووين، دقيووق: حمموود علووي النجووار، دار النشوور: عووامل الكتووب  - اخلصووائص  .42

 بريوت
: الناشور اخلوراط، أمحود. د: دقيوق( يوسوف بون أمحود) احللويب السومني املكنوون الكتواب علووم يف املصون الدر  .43

 [ت.د] سوريا – دمشق القلم، دار
توووأليف: قاضوووي القضووواة هبووواء الووودين عبووود اهلل بووون عقيووول العقيلوووي  -شووورح ابووون عقيووول علوووى ألفيوووة ابووون مالوووك   .44

 م4115 -هو 44.5سوريا   -املصري اهلمداين، دقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار النشر: دار الفكر 
] د.ت هو(، عامل الكتوب، بوريوت  643ملوفق الدين يعي  بن علي بن يعي  النحوي )ت  -شرح املفصل  .45

] 
هوو(، دقيوق د / عبود  745أل  الفضائل رضوي الودين احلسون االسورتابازي )ت  -شرح شافية ابن احلاجب   .46

 م  4..2 -هو  4425املقصود حممد عبد املقصود، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة األوىل 
 احلسوون، نووور دحمموو: دقيووق سوورتآباذي،اال احلسوون بوون حمموود الوودين رضووي: تووأليف احلاجووب ابوون شووافية شوورح  .47

 - 4315: األوىل الطبعوة لبنوان، – العلميوة بوريوت الكتوب دار: الناشور احلميد، عبد حمىي وحممد الزفزاف، وحممد
 م 4175

: الناشوور بسووج، حسوون أمحوود دقيووق ،(فووارس بوون أمحود احلسوون أ ) فووارس البوون العوور  اللغووة فقووه يف الصواحيب  .41
 م4117 – ه4441: األوىل الطبعة لبنان، -بريوت ، العلمية الكتب دار

 للزجاج، دقيق / ماجد حسن الذهيب، الشركة املتحدة للتوزيع ]د . ت[  -فعلت و أفعلت   .41
توأليف /كوارل بروكلموان، تر وة د/ رمضوان عبود التوواب، منشوورات جامعوة الريواض،  –فقه اللغوات السوامية   .24

 م 4177 -هو  4317
 هوو 4424 الثانيوة، الطبعوة  العصورية املكتبوة:  الناشور األيوو ، ياسني: دقيق الثعاليب، العربية، وأسرار اللغة فقه      .24
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 م 4113 -هو 44.3جممع اللغة العربية، القاهرة، اجلزء الثالث،  -يف أصول اللغة   .22
حمموود  دقيووق: عبوود السووالم. هووو(، 41أ  بشوور عموورو بوون عثمووان بوون قنوو ر ) ت تووأليف:  -كتوواب سوويبويه   .23

 بريوت، الطبعة األوىل -هارون، دار النشر: دار اجليل 
تووأليف / أ  القاسووم جوواد اهلل حممووود بوون  -الكشوواف عوون حقووائق التنزيوول وعيووون األقاويوول يف وجوووه التأويوول   .24

 -هوووو(، دقيووق: عبووود الووورزاق املهووودي، دار النشوور: دار إحيووواء الووورتا  العووور   531عموور الزخمشوووري اخلووووارزمي )ت 
  بريوت

صووونعة / جوووامع العلووووم أ  احلسووون علوووي بووون احلسوووني األصوووبهاين  -كشوووف املشوووكالت وإيضووواح املعضوووالت   .25
هووووووو(، دقيووووووق: د/ حمموووووود أمحوووووود الوووووودايل، مطبوعووووووات جممووووووع اللغووووووة العربيووووووة بدمشووووووق، مطبعووووووة 543البوووووواقويل )ت 

 م4115 -هو 4445الصباح
 تووأليف: أ  البقوواء أيوووب بوون موسووى احلسوويين الكفوووي -الكليووات: معجووم يف املصووطلحات والفووروق اللغويووة   .26

 -هووو 4441بووريوت  -حمموود املصووري، دار النشوور: مؤسسووة الرسووالة   -، دقيووق: عوودنان درويوو  هووو( 4.14)ت 
 م. 4111

ي احلنبلووي دقيووق: الشوويخ تووأليف: أبووو حفووص عموور بوون علووي ابوون عووادل الدمشووق –اللبوواب يف علوووم الكتوواب   .27
بوريوت / لبنووان، الطبعووة:  -عوادل أمحوود عبود املوجووود والشويخ علووي حمموود معووض، دار النشوور: دار الكتوب العلميووة 

 م 4111-هو  4441 -األوىل
بوووريوت،  -توووأليف: حممووود بووون مكووورم بووون منظوووور األفريقوووي املصوووري، دار النشووور: دار صوووادر  -لسوووان العووورب   .21

 الطبعة األوىل
تووووأليف: د/  ووووام حسووووان، اهليئووووة املصوووورية العامووووة للكتوووواب، الطبعووووة الثانيووووة  -العربيووووة معناهووووا ومبناهووووا  اللغووووة  .21

 م4171
تووووأليف د/ أمحوووود علووووم الوووودين النجوووودي، طوووورابلس، الوووودار العربيووووة للكتوووواب،  -اللهجووووات العربيووووة يف الوووورتا    .34

 م4113
 لبنوووان مكتبوووة: الناشووور. خووواطر حمموووود: دقيوووق الووورازي، عبووودالقادر بووون بكووور أ  بووون حممووود الصوووحاح، خمتوووار  .34

 م،4115 – 4445 جديدة، طبعة الطبعة بريوت، - ناشرون
تأليف: جالل الودين السويوطي، دقيوق: فوؤاد علوي منصوور، دار النشور: دار  -املزهر يف علوم اللغة وأنواعها   .32

 م 4111هو 4441بريوت، الطبعة األوىل   -الكتب العلمية 
: الناشوور هووارون، حمموود السووالم عبوود: دقيووق ،( زكريووا بوون فووارس بوون أمحوود احلسووني أبووو) اللغووة مقوواييس معجووم  .33

 :م4171 - هو4311: الطبعة الفكر دار
تووأليف: أ  حمموود  ووال الوودين بوون يوسووف أمحوود بوون عبووداهلل بوون هشووام  -مغووين اللبيووب عوون كتووب األعاريووب   .34
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 -دقيووووق: د / مووووازن املبووووارك / حمموووود علووووي محوووود اهلل، دار النشوووور: دار الفكوووور .هووووو(  76األنصوووواري املصووووري )ت 
 م 4115دمشق، الطبعة السادسة 
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 م 4113 بريوت، الطبعة األوىل -بو ملحم، دار النشر: مكتبة اهلالل 

تأليف / احلافظ أ  اخلوري حممود بون حممود الدمشوقي، الشوهري بوابن اجلوزري )ت  –النشر يف القراءات العشر   .36
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